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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

عقود القمع الفكري من قضايا عقود القمع الفكري من قضايا 
»احلسبة« إلى »ازدراء األديان« »احلسبة« إلى »ازدراء األديان« 

  

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 استقبلت قرابة  كندا استقبلت قرابة ٤٠٠٤٠٠ ألف مقيم  ألف مقيم 
دائم جديد عام دائم جديد عام ٢٠٢1٢٠٢1

أونتاريو حتدث إرشادات الفحص أونتاريو حتدث إرشادات الفحص 
اخلاصة بالطلبة لوباء كوفيد - اخلاصة بالطلبة لوباء كوفيد - 1919
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عن الشماتة في موت وائل اإلبراشي
بكيت على صديق العمر وائل اإلبراشي، وبكيت أكثر ونزف 
وفاته!!!  في  الشماتة  سفاالت  كم  قرأت  عندما  القلب 
احتفل  أنه  كتب  ومن  شربات،  وزع  أنه  كتب  من  هناك 
رقصاً، ومن قال أنه صلى ركعتني شكراً هلل ..الخ، منتهى 

القسوة واجلالفة وغلظة احلس والروح.
ولديه  أصولياً  مزاجاً  ميتلك  من  مع  مشاكل  عندي  ليس 
معتقداته التي يؤمن بها حتى ولو كانت المنطقية، لكن 
املشكلة عندي أن تفقد إنسانيتك بهذا املزاج، الشماتة 
في وفاة من تختلف معهم فكرياً مثل نوال السعداوي أو 
جابر عصفور أو أحمد فؤاد جنم أو وائل اإلبراشي، هي تعبير 
شخص  لغياب  تفرح  ال  ألنك  أوالً،  فكرتك  هشاشة  عن 
صاحب الفكرة اخملتلفة إال إذا كنت قد فقدت كل منطق 
في الرد ، املشكلة األخطر أن اجلماعات األصولية الشامتة 
البسطاء  املصريني  من  املطلوب  التجاوب  جتد  لم  حني 
تأصيل  عن  يبحثون  بدأوا  املوت،  في  للشماتة  الرافضني 

فقهي جلهاد الشتيمة والشماتة !!!
إنها كارثة  السوداء،  الكوميديا  إلى قمة  وهنا قد وصلنا 

أن نرقص كالزومبي على جثث مخالفينا في الرأي، مازلت 
أبكي بحرقة على صديق رحل ومجتمع مقبل على الرحيل 
لو استمر على هذا النحو من فقدان بديهيات اإلنسانية.

وتلك بعض سفاالت الشماتة التي أعتذر عنها مقدماً.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableFinancing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

لبناني يدعي أنه »نبي« 
نشطاء  تفاعل  ويثير 
التواصل  مواقع 

االجتماعي
................................ص11

ترودو: من ميتنع عن اخذ 
»عنصريون«  اللقاح 

و«كارهي للنساء«
................................ ص9

سعر  تخفض  أونتاريو 
املرحلة  في  الكهرباء 
الثانية من خطة إعادة 

فتح املقاطعة
............................... ص12

جرعة  تقدم  أونتاريو 
اللقاح  من  رابعة 
دور  في  للمقيمني 
جرعة  وتفرض  الرعاية 
العاملني  على  ثالثة 

فيها
................................ ص9

زوج خائنزوج خائن
مآقيها:  من  تنهمر  أن  من  الدموع  متنع  أن  ال تستطيع  وهي  قالت 
حني  وأنني  أمام النساء  ضعيفاً  رجالً  تزوجت  أنني  حظي  سوء  من 
علّي  فأصبح لزاماً  بضعفه  قوتي  غلفت  قد  فيه،  ثقتي  وضعت 
أدعه  أن  وإما  هذا  فإما  لها.  حد  ال  التي  ونزواته  جموحه  أحتمل  أن 
لشأنه وننفصل وفي هذه احلالة الوحدة والفشل. أنا اآلن أعيش بني 
عذابني؛ عذاب البقاء معه، وعذاب البعد عنه. لقد صارت حياتي معه 
املناديل  علبة  وأناولها  عليها  أربت  وأنا  يُطاق! سألتها،  ال  جحيماً 
الورقية لتجفف دموعها: هل مازلِت حتبينه؟ أجابت من بني دموعها: 
بأفعاله تلك  أبو أوالدي، ولكنه  أنه  بيننا ِعشرة ال يُستهان بها كما 
انتزع من قلبي كل ما كنت أكنه له من مشاعر ومودة. تخيلي؟  لم 
يعد يطيق كالمي وأصبحنا ال نتحدث دون أن نتشاجر ثم يهرع خارج 
أن يعبأ مبشاعري  إياي أجرع أحزاني ودموعي وحدي دون  البيت تاركاً 
على اإلطالق. ثم أخذت املسكينة جتهش بالبكاء وأنا واقفًة أمامها 
صامتة عاجزة عن أن أفعل لها شيئاً يخفف عنها ويجعلها تهدأ. 
كنت مشفقة عليها جداً من دور الضحية الذي استمرأت لعبه حتي 
صار -أو كاد- جزءا ال يتجزأ من شخصيتها٬ فأنا تقريباً لم أعد أراها 
إال تبكي وتندب وتشكو حظها العاثر التعس الذي أوقعها في ذلك 
الذي  زوجها  علي  اإلشفاق  ببعض  شعرت  أنني  واحلق  اخلائن.  الزوج 
إلى  البيت  إلي الهرب من  بهذا اجلو اخلانق فعمد  أنه ضاق ذرعاً  البد 
يشعرونه  أناس  ومع  طبيعته  على  يكون فيها  أن  يستطيع  أماكن 
تنبت  أن  تتوقع  كيف  لها  عجبت  ولقد  والتقدير.  باالستلطاف 
يزدهر  أن  تأمل  والكآبة.. وكيف  احلزن  ترعى غير  أرض ال  السعادة في 

احلب في األجواء البوليسية املليئة بالكبت والشك والتقريع.
املشكلة أنها كانت تتهمه بأنه السبب في حتطيم مشاعرها وتكدير 

صفو حياتها وحياة أسرتهم الصغيرة دون أن 
يخطر على بالها ولو لثوان أن لها يداً في ما 
آلت إليه االمور بينهما وأنها مسئولة - مثله 

متاماً- عن زوال احلب وذبوله في عالقتهما. 
أنها قد تكون  إذ  النظر في سلوكها،  أن تعيد  أقول لها  أن  أود  كنت 
للمشاكل  مكاناً  بيتها  جعلت  ملّا  دفعاً  الطريق  لذلك  دفعته 
وجعلت  والسأم،  للضجر  مصدراً  صحبتها  وجعلت  واخلناقات، 

كالمها كله اتهامات وشكوك وحصار.
كنت أود أن أقول لها أن كل ما عليها فعله هو أن تتركه يكون نفسه 
ويتصرف علي سجيته دون أن تشعره أنه حتت اجملهر وانه موضع انتقاد 
بشكل دائم.. أن تبتسم في وجهه وتشعره أنه مقبول ومرغوب فيه 
فما أسهل أن يسلس قياد الرجل للمالطفة والبساطة والرقة واملرح. 

لكنها لم تكن لتسمعني وهي على تلك احلال من التخاذل والضعف 
أدعوها  وان  أربت على شعرها  بان  بالنفس فاكتفيت  الثقة  وفقدان 

للتوقف عن البكاء.
إن الزواج عالقة حية يلزمها مجهود واٍع من الطرفني من أجل تغذيتها 
أنه  أساس  على  عليه  يقبل  من  أجد  أن  يذهلني  ولذا  بها.  والعناية 
بطيخة أو ورقة يانصيب.. فيدخل في ذلك العهد املؤسسي الوثيق 
قائمة  إجناح زواجه  وكأن مسئولية  خابت..  يا  صابت  يا  منطلق  من 
هؤالء  وحسب.  واالستجابة  للفرجة  هنا  وكأنه  فقط،  اآلخر  على 
عادة ما يبحثون عن أسباب الفشل خارجهم ويعلقون عجزهم على 
ويتناسون  طباعه  وسوء  الشريك  وأخطاء  والنصيب  القدر  شماعة 
دورهم احملوري في إرساء دعائم هذا الكيان وتثبيته وبالتالي يحكمون 

على زيجاتهم بالفشل من قبل حتى أن يبدأوها. 

بقلم: دوال أندراوسبقلم: دوال أندراوس
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يجمع  خفيف،  ودسٌم  ممتنٌع  سهٌل 
بني ُعمق املضمون واللغة املُبسطة 
للعبور  جسرًا  أفكاره  تتخذها  التي 
ومع  ومشاعره،  القارئ  عقل  إلى 
من  الرابع  اإلصدار  مُيثل  كونه 
أطلقتها  التي  »خوف«  سلسلة 
احلديثة«  العربية  »الشركة 
مصر  في  والتوزيع  والنشر  للطبع 
الشباب؛ يستوقفنا  للقراء  موجهة 
جلميع  املوجه  الناضج  مضمونه 

الراشدين من هواة الغوص في عالم 
الرُّعب دون استثناء.

»حتى حتترق النجوم« لألديب الدكتور 
فن  بني  يجمع  عمٌل  حجاج«؛  »هاني 
والرواية  القصيرة  والقصة  القصة 

التي أبدعها قلمه، والنص الشعري الذي جادت به 
نرى  التي  واألدبية  السينمائية  واملقاالت  قريحته، 
الرفيع، وبضع نصوص  من خاللها مستوى ثقافته 
أدبية ترجمها قلمه لُنخبة من املُبدعني بلغة أخرى، 

يجمعها كلها رابط »الرعب«.
السحر في  عالم  بوَّابة  اجملموعة من  القارئ  يدخل 
الدمى  »صانع  قصة  سطور  بني  الفراعنة  عصر 
وفرعون اآلخر«، ثم ينتقل منها إلى سحر اللمسة 
الفنية في مقال »الرجل الطائر«، وإذا مبؤلف الكتاب 
يقفز برشاقة قلمه إلى مقاٍل عن رواية »السنجة« 
للدكتور خالد توفيق الذي تغترف بعض املقتبسات 
عنوان:  حتت  الكتاب  من  آخر  نصيًبا  أعماله  من 
في  الكتاب  بنا  يغوص  ما  العرَّاب«، وسرعان  »وقال 
عوالم الغموض عند األديب »إدجار آالن بو« بترجمة 
ثالث من قصصه، هي: »الرجل الذي مت استهالكه«، 
»قناع املوت األحمر«، و« أغًدا ألقاك؟« حيُث تختلط 
هذا  ويستمر  الواقع،  بغموض  اليقظة  أحالم 
 « بعنوان:  املُترجمة  القصائد  في  املُرعب  االختالط 
نبؤات نوستر داموس – التهديدات«، وأخيرًا تكتمل 
لستيفن  »كاري«  بقصة  املُترجم  الرعب  سلسلة 

كنج.
ما أن يُصافح القارئ ببصره مقال »ملسة رعب في 
الغرب« حتى تعود به الذاكرة إلى رحلته بني سطور 
كتاب آخر للمؤلف هو »اللهم إني ناقد«، ويستيقن 
من صدق ذاكرته أمام كل من مقال »رعب كالسيكي 
أبو سيف«،  ومقال »حمامٌة جلست على  لصالح 

مقال  ثم  الوجود«،  في  تتأمل  ُغصن 
إلى  وصوالً  قتل«،  ما  الضحك  »ومن 
أحد أكثر املقاالت إبداًعا عن ُمناقشة 
الرعب في اإلبداع األدبي والسينمائي 
لكن  الرُّعب«،  »أقِنعة  عنوان:  حتت 
التحليلي  بُعمقه  »شهرزاد«  مقال 
األدبية  وأبعادها  الشخصية  تلك  في 
ويتفوق  اجلميع  يسود  والتاريخية 
مبذاقه الفلسفي على بقية املقاالت، 
ومضة  اخلالِدة  شهرزادِه  من  سارقا 
بقدرته  األبديَّة  السردية  حيلتها  من 
القارئ  عقل  إغواء  على  االستثنائية 

قبل الهيمنة على مشاعره.
املقاالت  إبداع  إلى  الترجمة،  إبداع  من 
التي حُتلل إبداع القلم وإبداع الشاشة 
بثالث  األصيل  إبداعه  إلى  وصوالً  السينمائية، 
»صانع  عناوين  حملت  قصيرة  غرائبيَّة  قصص 
اهلل«،  ألطاف  و«يا  »يأس«،  اآلخر«،  وفرعون  الدمى 
تُنافسها تسعة نصوص ِشعرية ُحرة هي: »أنشودة 
الظالم – أغاني اخلوف«، »اخلوف«، »حديث الكلمات 
املكتوبة«، »العاشقان«، »األم«، »شتاء«، »بالصمت 
ثماٍن  تليها  »تغييب«،  »الدعوة«،  الكلمات«،  منلك 
وأربعني قصة قصيرة جًدا بدًءا بـ »القصير املكير«، 
آب«،  »كلوز  امليالد«،  »قبل  »ُقبلة«،  »قاف«،  بـ  مرورًا 
»غرابة«،  »إيكاروس«،  »الُغرباء«،  »أنياب«،  »قابيل«، 
»بؤرة  »العصابة«،  احلي«،  »امليت  وفصل«،  »أصل 
نحس«، »النصر أو الشهادة«، »الفأر«، »غًدا تتفتح 
امليعاد«،  »في  املُزِعج«،  الولد  هذا  »لوال  الزهور«، 
»فريندزون«،  مون«،  »سوبر  »املُلِهمة«،  »شاعري«، 
»الوباء«،  »القضية«،  »خيانة«،  »اجلنيَّة«،  »املربوط«، 
»بيرومانيا«، »امللل كيس رمل«، »حبيبتي«، »تنبيه«، 
 ،»33« املُهندس«،  »ُسكارى«،  تلف«،  »السلف 
»جوف السر«، »عبقري«، »األرقام«، »أحمر«، »أديب«، 
»إنذار«،  احلظ«،  »سعيد  »لوليتا«،  »انعكاس«، 

»توصيلة«، »تيس«، وانتهاًء بأقصوصة »ق ق ق ق«.
آخر حجرات  يظنه  كان  ما  إلى  القارئ  يصل  أن  ما 
من  له  لتخرج  لنجوم«؛  حتترق  »حتى  رواية  الرعب، 
إحدى زواياها كًفا جتذبه نحو ُجزٍء قادٍم من الكتاب 
الستكمال رحلة الغموض مع ما تبقى من أحداثها 
توقُّع، وتظل  دائًما على غير  يأتي  فالرعب  اجملهولة، 

بقاياه ُمختبئة حيثما ال مُيكن توقعه.

»حتى حتترق النجوم«: غموض الواقع وُرعب األحالم
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والرغبة  واالقتصاد،  السياسة  عن  بعيدا 
احلوار  من  كنوع  عالي،  بصوت  التفكير  في 
أبنائي، يحلو لي أن احتدث معهم قائال:  مع 
كانت البداية، استمرار جمل معني ترن في 
أذن على ناظرة، البحث عن املتاعب، والبحث 
الرنانة،  األفالم  من  وغيرها  فضيحة،  عن 
احلقيقة،  لكن  التي حققت جناحات كبيرة، 
في مرحلة عمرية معينة يبدأ اإلنسان في 
التخاريف  عن  بعيدا  الهدوء  عن  البحث 
واملشاكل الكثير، مع شخصيات رمبا سوية 

أو غير سوية.
في مرحلة عمرية معينة، جتد نفسك متيل 
بالضرورة  يعني  ال  والهدوء  للهدوء،  أكثر 
الراحة، ولكنه يعني الباب اللي يجيلك من 
الريح سده وأستريح. عندما تعمل كشف 
حساب يومي أو أسبوعي أو أيا كانت الفترة 
جند  ومسيرتك،  أداءك  لتقييم  الزمنية، 
اهدار  عن  بعيدا  للهدوء  في حاجة  نفسك 
أو  سوية  شخصيات  مع  وجهدك  طاقتك 
أو  وعي  على  ليست  ولكنها  سوية،  غير 
دراية بنسق قيمك، وحزمة أولويات حياتك، 
بغض النظر عن كل هذا أو ذلك، البحث عن 
الهدوء يختلف كلية عن البحث عن الراحة.

الهدوء،  عن  البحث  في  التفكير  خالل 
جدا  محببة  شخصيات  هناك  أن  وجدت 
إلي قلبي منها ما هو حي يرزق ربنا يدمي في 
عمره، وال أود أن أذكرهم، ومنهم من انتقل 
للسماء وربنا يرحمه، وبالطبع أذكر هنا أبي 
يرحمها  وأمي اهلل  يرحمه »عم فلي«،  اهلل 
الصحفي  كذلك  ومن  فرحة«،  »الست 
احلليم  عبد  صفوت  أحمد  األستاذ  الكبير 
باحلنني  أشعر  يرحمه.  اهلل  صفوت«  »عم 
عن  التعبير  وأستطيع  انتقل،  ملن  الكبير 
الذين  األحياء  ومن  بالرحمة.  لهم  دعواتي 
بالطبع،  كثر  هم  عمرهم،  في  يدمي  ربنا 

ولكنني أجد الهدوء في التعامل معهم. 
في احلياة، هناك شخصيات، جتد أن نفسيتك 
شخصيات  وهناك  معها،  للتعامل  ترتاح 
أخري عندما تتعامل معها، طبق معها بكل 
ارتياح »الباب اللي يجليك منه الريح، ارمي 

منه هذا الشخص، واستريح«! 
بالطبع  اخملتلفة،  احلياة  مراحل  عبر 
نظرتك  وبالطبع  شخصيتك،  ستختلف 
حولك،  هم  من  لكل  وتقييمك  وحتليلك 
هناك دائرة جملموعة من الناس، هم »ال قيمة 
في  تفكر  وال  تتجاهلهم  أن  ميكنك  لهم« 
تفكيرك.  أو  حركتك  نطاق  في  تواجدهم 
عادي  وجودهم  أناس  هناك  الثاني،  والنوع 
يؤثر  ليس  غيابهم،  أو  حضورهم  وطبيعي، 
مستلزمات  من  ولكنهم  محورية،  بصورة 
ومعطيات دوالب اليوم. وهناك فئة ثالثة من 
الناس وجودها مهم جدا، ويهمك أن حتتفظ 
الزعل  أصابهم  وإذا  معهم،  طيبة  بعالقة 
أجل  من  محمودا  جهدا  تبذل  الضيق،  أو 
مصاحلتهم، بسبب دورهم املهم في عالقتك 
الشخصية أو الوظيفية معهم. أما الفئة 
فهي  والعقل،  للقلب  قربا  واألكثر  الرابعة 
والتي  لك،  واألقرب  األمس  املميزة،  الفئة 

تسمح لها باستثناءات، فيما يتعلق بحدود 
دوائرك وخطوطك الشخصية واملهنية في 
التعامل، وهم عادة محدودي العدد للغاية، 
ميكنك في مرات أن »تيجي على نفسك من 

أجلهم، حتى لو لم يفهموا، هذا”.
لم يعد لدى الواحد طاقة ليهدرها مع أناس 
بالنسبة له على املستوى  ال ميثلون أهمية 
الشخصي أو املهني أو العاطفي اإلنساني، 
أجل  مع  الطاقة  ادخار  من  املهم  من  ألنه 
استخدامها في أمور أفيد وأنفع تقودك إلى 

حتقيق هدوءك وزيادة شعور بالرضاء.
إليها  ارتاح  كنت  التي  الشخصيات،  من 
أحد  والعافية  الصحة  يعطيه  وربنا  كثيرا، 
منه  تعلمت  والذي  املوقورين،  الصحفيني 
الدائمة،  مقولته  األمور،  هذه  ومن  الكثير، 
وأنا  كثيرا،  فيها  أفكر  جتعلني  كانت  والتي 
بعد  مصر،  في  املهنية  حياتي  مقتبل  في 
اجتنابه«،  الندل  »عتاب  فرنسا،  من  عودتي 
مريحة  املقولة،  هذه  أن  وجدت  وبالفعل 
جدا، في جتنب الكثير من األشخاص، الذين 
ال يأتي من وراءهم، إال الغيرة واحلقد واألمور 
ملا  الشفقة،  يستحقون  وهم  السوداوية، 

يعانون منه، وكيف يراهم الناس. 

هناك فئات مريضة، تعرف أن النظرة إليها 
من البعض غير إيجابية، ولذا فهم يتفننون 
ويسعون، ويبذلون الكثير حتى يرى اآلخرين 
حتى  وسلبية،  سوية  غير  بصورة  غيرهم 
احلقيقة،  في  وهم  عنهم،  األنظار  تنصرف 
هذا  ألن  الشفقة،  يستحق  موضوع  في 
وصورتهم  ماهيتهم،  لكشف  استمرار 

السلبية.
من أكثر اآليات التي تعجبني على املستوي 
الشخصي، ما قاله السيد املسيح في أحد 
العظات، فيما معناه، عندما تكون معزوماً 
في مكان ما في إطار مناسبة ما، ال جتلس 
في املقدمة، بحثا عن منح نفسك املكانة، 
املناسبة يطلب منك  يأتي صاحب  رمبا  ألنه 
من  رمبا  ألنه  اخللفية،  املقاعد  في  جتلس  أن 
في  سيأتون.  ومكانة  قدرا  منك  أعلي  هم 
يأتي  ربنا  اخللف،  في  جلست  لو  أنك  حني، 
صاحب املناسبة، ويطلب منك أن جتلس في 
مع  يتناسب  ما  هذا  ألن  األمامية  املقاعد 
الناس  تترك  أن  احملبذ  من  ومكانتك.  قدرك 
عن  لك  تبحث  وال  ومكانتك،  بدورك  تعتد 
هذا  ألن  نفسك،  لك  تصوره  كاذب،  مكان 
الهدوء،  وعدم  التعب  من  مبزيد  سيصيبك 
ال  أو  مني،  أو  منك  أكبر  دور  عن  البحث 

يناسبك أو ال يناسبني.
متنح  عظيمة،  صفحة  الهدوء،  عن  البحث 
صاحبها، القدر على حتديد خريطة أولوياته، 
ما  وهو  اآلخرين،  وحدود  قيم  نسق  واحترام 
مع  تعامالتك  في  والقامة  املكانة  مينحك 
اآلخرين. إذا وجدت أن هذه الدائرة ال تناسبك 
دوائر  عن  نبحث  أو  فألبحث  تناسبني،  أو 
أخري أكثر توازيا مع احتياجاتك ومتطلباتك 
للوصول إلي الهدوء والرضا، حتى ال ينطبق 

املثل الشعبي »عتاب الندل اجتنابه«.

البحث عن الهدوء ... 
و »عتاب الندل اجتنابه«

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

$40
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   لم يكن يفّوت فرصة، أو مناسبة، ألحد 
أقربائه أو أصدقائه، إال ويقدم له، فيها، 

هدية ثمينة جداً. 

   كان ذلك أيام بحبوحته، وقبل أن ينحدر 
به احلال، لسبب أو آلخر.

   ومع ذلك، لم يتوقف عن تقدمي هديته، 
ولو أصبحت، في ظل ظروفه السيئة، 

مثيرة للسخرية، واجلدل، دون أن يخجل 
منها، ومن نفسه.

   أتعرفون ماهي الهدية؟.. إنها: »بصلة«!

   أذكر، وأنا صغير، حّملني واحدة، ملفوفة 
بعناية، وقال لي:

   ـ أعطها لفالن، وقل له: عيد ميالد 
سعيد، وعمر مبارك مديد.

   ولم أكن أدري: أهو يريد أن يعلمني درساً 
من دروس احلياة، أم ليعرف ردة فعل املُهدى 
إليه، أم حملبته له، يريد أن يشاركه فرحته، 

دون أن يستحي من هديته، التي يؤيدها 
املثل املصري الشهير: »بصلة احملب خروف«!

   لقد تناهى إلى سمعي، عبارات السخرية 
من الهدّية، ومن صاحبها، الذي كان 

على ما يبدو، حسن الظن باملثل، ومغزاه: 
فالبصلة، وهي من أبسط مكونات أي 

وجبة، إذا ُقدمت باحملبة، فهي في عيني 
متلقيها، كما لو إنها »خروف«، كالذي 

يقدم في الوالئم.

  ومع أن ذلك آملني كثيراً، إال إنني لم أخبر 
قريبي بذلك، حتى ال أجرح مشاعره.

   ولكن هل كان على قريبي، أن يشتري، 
حتى »البصل«، ليقدمه هديه؟..

   أال توجد هدايا، ال تكلفنا عناء البحث 
والشراء، وجُتنبنا رأي الناس فيها، وفينا؟..

   نعم، توجد..

   أن نبّر بوعد، أن نحفظ سراً، أن نشارك 
أحدهم في حلم، أن نسمح آلخر بالكلمة 

الفصل، أن نبتسم ملن يبتسم لنا، أن 
نضحك لقصة رواها أحدهم للمرة الثانية، 

أن ندع أحدهم يدخل صف االنتظار قبلنا، 
أن نصغي إلى طفل، أن نصغي إلى شخص 

بالغ...

   كل ذلك، كان يفعله قريبي، وأكثر.

عـادل عطيـة

هدايا 
ال تباع  

وائل اإلبراشي ...
 إعالمي استثنائي 

تختلف معه ولكنك ال متلك 
سوى أن حتبه!

أختلف  أنني  رغم  اإلبراشي  وائل  أحب  أنا 
ولو  امللفات،  من  والكثير  الكثير  في  معه 
أن  يستطيع  مصر  في  إعالمي  هناك  كان 
فقراته  وعن  عنه  وأبحث  أتابعه  يجعلني 
وائل  كان  اإلعالمي  فهذا  يقدم  مبا  وأهتم 
له  كانت  اإلبراشي  أن  أنكر  وال  اإلبراشي! 
إليه  كاريزما طاغية جتعلك حتبه وتستمع 
أن  وحتب  يكتب  حني  له  وتقرأ  يتكلم  حني 
توك  برنامج  يقدم  الشاشة حني  على  تراه 

شو. 
أحد  في  نفسه  عن  يوماً  قال  اإلبراشي 
االقتحام  يعشق  مقتحم  أنه  البرامج 
وكان يرى أن رأس مال الصحفي هو قدرته 

وائل  على االقتحام، وكان 
عن  يقول  فيما  صادقاً 
نفسه، والدليل على ذلك 
ليقدم  جاء  حينما  أنه 
على  مساء  العاشرة 
ملني  خلفاً  درمي  فضائية 
النجاح  بعد  الشاذلي 
حققته  التي  الساحق 
برنامج  أشهر  في  مني 
توك شو في ذلك الوقت، 
سيفشل  أنه  أري  كنت 
مساء  العاشرة  ألن 
باسم  تسمه  أرتبط 

فماذا  وسنوات  لسنوات  الشاذلي  مني 
النجاح  هذا  كل  بعد  اإلبراشي  سيفعل 
الذي سيقدمه  اجلديد  وما  الشاذلي؟!  ملني 
وكيف سيستطيع أن يتخطى املقارنة مع 
مني الشاذلي؟ وأقول بكل ثقة أن اإلبراشي 
جنح في غضون فترة قصيرة في أن يجعل 
الشاذلي  مني  عاشرة  ينسي  املشاهد 
وينتظر عاشرة وائل اإلبراشي كل يوم وهذا 
هو وائل اإلبراشي املقتحم الذي كام يعلم 

أنه سينجح وجنح فعالً!
أما عن شجاعة وائل واقتحامه فلن أنسى 
يوم أن وقف اإلبراشي أمام وزير إعالم اإلخوان 
قتلة  حكومة  هي  حكومتك  له  وقال 
األطفال وأنت ساومتني أن أصمت وأتوقف 
أتآمر  أن  وطلبت  احلكومة  مهاجمة  عن 
وستنهزم  فاشل  وزير  وأنت  املشاهد  على 
يا وزير األكاذيب! قال هذا وقت  في معرتك 

حتكم  املسلمون  اإلخوان  جماعة  كانت  أن 
مصر ووضعوه على القوائم السوداء وكانت 

حياته وحياة أسرته مهددة باخلطر.
كان  أنه  البعض  عليه  أخذ  الذي  اإلبراشي 
لهم  ويعطي  الظالم  طيور  يستضيف 
أكثر  فيصبحون  التليفزيون  في  مساحة 
للحق  ولكن  بعد استضافته لهم!  شهرة 
كان  ذلك  يفعل  كان  وبينما  اإلبراشي  أن 
املتمثل  املتشدد  الفكر  هذا  بتعرية  يقوم 
وجنوع  قرى  بعض  في  واملتغلغل  هؤالء  في 
هؤالء  تأثير  مدى  يكشف  وكان  احملروسة 
اإلبراشي  الشعب.  البسطاء من هذا  على 
قدم الكثير خالل مشواره الطويل في بالط 
برامج  وفي  اجلاللة  صاحبة 
في  الفضل  وله  شو  التوك 
طيور  من  الكثير  محاربة 
عرفنا  ما  لواله  التي  الظالم 
عنهم وال عن فكرهم شيئاً!

من  البعض  شماتة  عن  أما 
في  اإلبراشي  وائل  خصوم 
احلمقى،  لهؤالء  أقول  موته، 
ليست  املوت  في  الشماتة 
انتصارا ولكنها وضاعة، ولو 
سعادتك  أن  تعتقد  كنت 
لو  حتى  أحدهم  وفاة  بخبر 
طبيعي  شعوراً  عدوك  كان 
فأنت فاقد إنسانيتك ورمبا لم تكن أنساناً 
أنك  كانسان  الطبيعي  فالشعور  قط، 
أو حتى عدواً وتشعر  حتزن حني تفقد عزيزاً 
عودته  تتمنى  يرحل  حينما  العدو  حتى  أن 
للحظات حتى تتصالح وتتصافي معه قبل 
الرحيل! ويا أيها املتدين مدعي الدين الذي 
حتمد ربك على موت إنسان ال أعلم أي أله 
أحدهم  بشماته  يرضى  أو  يفرح  الذي  هذا 

في موت إنسان؟!
أو  نبياً  جميعنا يصيب ويخطئ وليس منا 
مسيحاً وليس من منا من كانت صفحته 
يوماً ناصعة البياض! وجميعنا فينا وعلينا!
رحم اهلل وائل اإلبراشي اعالمي مصر الكبير 
الذي أحببته رغم اختالفي معه في الكثير 
والكثير وخالص العزاء لزوجته وأبنته ولكل 
محبي وائل اإلبراشي وأنا بالقطع واحد من 

املاليني التي أحبته.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

عن  تكلمت  املاضي  مقالي  في 
مشكلة  أسباب  اهم  من  سبب 
احلقيقة  وفي  مصر  في  التعليم 
كانت هناك آراء مؤيدة وآراء غاضبة 
املوضوع،  هذا  فتحت  كوني  من 
انى حاقد طبقيا  اعتبر  من  فهناك 
على األغنياء، واخرون قالوا ان الفارق 
اخلاصة  اجلامعات  بني  التنسيق  في 
واخرون   ، بكبير  ليس  واحلكومية 
اجلامعات  دخلوا  من  ان  اعتبروا 
هم  أخرى  فرصة  نالوا  هم  اخلاصة 

بالفعل يستحقونها والذين أيدوا مقالي اتفقوا 
يراعى  ان هذا متييز طبقى بحت ال  جميعا على 
العدالة االجتماعية بني افراد اجملتمع،  ومتيز طالب 
عن طالب يترك آثارا سلبية وحقد اجتماعي بني 
ال  هو  مرموقة  كلية  في  مكان  على  حصل  من 
يستحقه وبني من لم يحصل على نفس املكان 

بسبب ظروفه املادية. 
من  اناقش  ان  اريد  لست  املقال  هذ  في  ولكنى 
العدالة  مشكلة  او  مستحق  الغير  ومن  االحق 
سن  في  شبابنا  يواجهها  التي  االجتماعية 
مبكرة جدا قد تغير نظرته وانتماءهم للمجتمع 
ان  اود  ولكنى  والغنى،  الفقير  مشكلة  بسبب 
اململوكة  اجلامعات  لتلك  املباشر  التأثير  اشرح 
في  التعليم  مستقبل  على  االعمال  لرجال 
في  املصري  التعليم  ان  فيه  الشك  مما  وطننا، 
تضافر  إلى  حتتاج  جدا  عميقة  ومشكلة  ورطة 
لكى  اخملتلفة  الدولة  أجهزة  من  اجلهود  كل 
نخرج من عنق الزجاجة ومن الواضح ان القيادة 
على  العزم  عقدت  قد  املصرية  السياسية 
خروج التعليم من مستنقع الفشل الن سيدى 

تلك  ان كل  يقينا  يدرك  الرئيس 
العالم  ابهرت  التي  اإلصالحات 
والبنى  العمالقة  واملشاريع 
في  مسبوقة  الغير  التحتية 
الشرق األوسط ال قيمة لها مع 
تعليم ال يواكب متطلبات القرن 

الواحد والعشرون.
اصالح  مبهمة  أوكل  ولذلك 
التعليم أناس أمناء وبدأوا بداية 
التعليم  من  بداية  صحيحة 
األساس  هو  الذى  االبتدائي 
اجلامعات  دخل  ما  ولكن  جيد  لتعليم  السليم 
اخلاصة بهذه املشكلة املتجذرة في القدم التي 
املشكلة   ، الناصر  عبد  جمال  عهد  من  بدأت 
هو  ما  لكل  مفرخة  أصبحت  اجلامعات  هذه  ان 
فخريجو  مصر  في  وجتارى  وسطحي  جاهل 
هذه  طالب  ان  من  وبالرغم  اخلاصة  اجلامعات 
مريحة  تعليم  نوعية  على  يحصلون  اجلامعات 
عن ما يحصل عليه طالب اجلامعات احلكومية، 
املستوى  ملثل هذا  لكنهم كطالب غير مؤهلني 

العلمي.
هو  اخلاصة  اجلامعات  في  الطب  طالب  فمثال 
في  عليها  حصل  التي  درجاته  وبحسب  علميا 
ليس  املعادلة  الشهادات  او  العامة  الثانوية 
املادة  مستوى  أن  أي  التعليم  هذا  لتلقى  كفء 
العلمية اعلى من إمكانياته العقلية، ولكن قد 
هذه  في  ويتفوقون  ينجحون  فلماذا  قائال  يقول 
يطرح  ان  يجب  الذي  السؤال  هو  اجلامعات، هذا 
يقدمون  قد  الذين  اجلامعات  هذه  أصحاب  على 
تنازالت علمية في سبيل املكاسب املادية ناهيك 

عن الوساطات البشرية... وللحديث بقية. 

محنة التعليم املصري واجلامعات اخلاصة في مصر محنة التعليم املصري واجلامعات اخلاصة في مصر 

فورد: رفع بعض قيود الكوفيد بأونتاريو أخر يناير 
ومعظمها بنصف مارس 

أعلنت حكومة فورد اخلميس املاضي أن أونتاريو ستبدأ في تخفيف القيود اخلاصة بوباء »كوفيد 
- ١٩« في نهاية هذا الشهر، مع خطة لرفع معظم القيود املتبقية بحلول منتصف مارس.

وعلي ذلك فإنه إعتباراً من 3١ يناير ، ستتم إعادة فتح املطاعم والبقالة واجليم والسينما ودار 
املناسبات والكازينوهات واملتاحف ودور العبادة بسعة ٥٠ في املائة.

وذلك مع أثبات تلقي التطعيم ضد وباء الكوفية بتلك األماكن
وسيتم السماح بتجمعات تصل إلي ١٠ أفراد بالتجمعات االجتماعية الداخلية و ٢٥ شخص 
بالتجمعات اخلارجية وسيتم زيادتها في ٢١ فبراير القادم إلي ٢٥ شخص بالداخل و ١٠٠ باخلارج

إزالة السعة في جميع األماكن املغلقة حيث يلزم إثبات التطعيم.
السماح بسعة متفرج تصل إلى ٥٠ في املائة في األلعاب الرياضية واحلفالت املوسيقية وغيرها 

من األماكن املماثلة.
قيود  جميع  رفع  سيتم  مارس   ١4 من  إعتباراً  فإن  أونتاريو  حلكومة  الصحفي  املؤمتر  وبحسب 
السعة على املساحات الداخلية ودور العبادة وسُيسمح بالتجمعات الداخلية إلى ٥٠ شخص 

وعدم وجود قيود في التجمعات اخلارجية.
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عام  فبراير  من  الرابع  ليلة  في 
1908، كوندي كونينجهام طالبة 
مدرسة  من  األخير  الصف  في 
آالباما الصناعية للبنات )املعروفة 
مونتافيلو(  جامعة  باسم  اآلن 
أن  قررن  السكن  في  وزميالتها 
الشوكوالتة  مشروب  يعددن 

هذا  كان  نومهن،  غرفة  في  املوقد  على  الساخنة 
لم  وصديقاتها  كوندي  ولكن  للقواعد،  مخالفاً 

يهتموا بالقواعد ونّفذن ما في رؤوسهن.
أطراف  يتبادلن  كوندي  فراش  على  يجلسن  كن 
احلديث سعداء يضحكن، ولكن ما حدث بعد ذلك 
أزال السعادة من على وجوههن، وتركهن مرعوبات. 
طريق  عن  املشتعل  املوقد  الفتيات  إحدى  ركلت 
نوم  قميص  أطراف  في  النيران  فأمسكت  اخلطأ، 
كامل  في  النيران  انتشرت  ما  وسرعان  كوندي، 
جسدها، انتابت كوندي حالة ذعر، وأخذت تركض 
في كل مكان وتصرخ طلباً للمساعدة، وكما هو 
معروف، الركض هو أسوأ قرار في هذه احلالة، فهو 
أن  املرء  على  يجب  االشتعال...  سرعة  من  يزيد 

ينبطح على األرض ويتدحرج حتى تنطفئ النيران، 
لكن كوندي لم تعرف ذلك.

حاولت رفيقتها رمي سجادة حولها لكنها نفذت 
من الغرفة وسقطت السجادة على األرض.

أخذت تركض ذهاباً وإياباً في ردهة السكن تصرخ 
والتالميذ  املدرسون  سمع  وقد  املساعدة،  وتطلب 
ولكن  إنقاذها،  إلى  جاؤوا  ما  وسرعان  الضجيج 
قبل أن يتمكنوا من إخماد النيران، كانوا قد تأخروا 
كثيراً، فقد التهمت النيران الفتاة املسكينة متاماً، 
كانت حروقها شديدة وماتت بعد يومني من احلادث.

و  ببرمينجهام،  أوكهيل  مقبرة  في  كوندي  دفنت 
املؤملة  احلادثة  هذه  فمنذ  تسترح،  لم  روحها  لكن 
كل من يبيت في الدور الرابع من السكن اجلامعي 
الذي  الوقت  نفس  في  مرعباً  صراخاً  يسمع 
احترقت فيه كوندي، كما أنهم يسمعون خطوات 
تصرخ  وفتاة  الردهة  في  إياباً  و  ذهاباً  جتري  أقدام 

مستغيثة، وعندما يفتحون الباب ال يجدوا أحداً.
نفس  في  طالبة  باتت  الليل،  من  متأخر  وقت  في 
عنيف  طرق  صوت  وسمعت  كوندي  حادثة  غرفة 
فوجئت  الباب  فتحت  وعندما  احلجرة،  باب  على 
بجسد مشتعل يجري في الردهة متجهاً نحوها، 
لهب  ألسنة  حتيطه  متفحم  أسود  اجلسد  كان 
يبدوا مثل شعلة كبيرة على شكل  مرعبة، كان 
رعب  في  حجرتها  باب  الفتاة  أغلقت  إنسان، 
من  يشتعل  فراشها  لتجد  خلفها  والتفتت 
الفتاة  التالي، جمعت  الصباح  تلقاء نفسه. وفي 

أغراضها وسحبت أوراقها من اجلامعة ورحلت.
كوندي،  زميالت  بشهادة  كان  ما حدث  أسوأ  ومن 
بعد  اخلشبي-  حجرتها  باب  على  ارتسم  حيث 
أيام من وفاتها – وجه لفتاة تصرخ رعباً ومحاطة 
بالنيران، قامت املديرة بتغيير الباب اخلشبي، ولكن 
سرعان ما عاد الوجه مرة أخرى. واستمر احلال على 

هذا كلما يغيرون الباب يعود الوجه مرة أخرى.
ارتعبت الفتيات من األمر، فقررت اإلدارة في النهاية 
إزالة باب احلجرة متاماً، ومت وضعه في غرفة اخلزين، 
اآلن،  حتى  عليه  اخمليف  الوجه  يرى  مازال  حيث 

غرفة  تظل  هذا  يومنا  وإلى 
كوندي بال باب، ويرفض جميع 
الفتيات املبيت فيها أبداً. كما 
املقيمات  الفتيات  بشهادة  أن 
اليوم،  اجلامعي  السكن  في 
تلقاء  من  تنفتح  األبواب  أن 
صوت  ويسمعون  نفسها، 
فتاة تصرخ، وضجيج في الردهة، كما أن شبحها 

يسمع صراخه في احلمام.
في  صديقتها  لزيارة  سارة  تدعى  فتاة  ذهبت 
وكانت  والطلبة  كثيراً  املكان  أحبت  اجلامعة، 
أرعبها  ما  سمعت  ولكنها  بزيارتها،  مستمتعة 
من املكان، حيث حكت لها رفيقتها كريستال عن 
شبح كوندي كونينجهام، لم تصدقها سارة في 
البداية حتى شاهدت بعينيها األبواب وهي تنفتح 
وتنغلق وحدها، وجهاز الكمبيوتر يعمل من تلقاء 

نفسه.
من  تسمع  أنها  كينيا  تدعى  فتاة  قالت  كما 
حينما  ولكن  الساللم،  وعلى  األروقة  في  يجري 
تذهب لتتفقد ال جتد أحد. ميليسا وآمي شاهدتا 
السجادة تتحرك مبفردها، كما لو أن الهواء قد مر 

من خاللها.
سمعت  ذلك  وأثناء  لالستحمام  ذهبت  كارولني 
صوت  ثم  بعنف،  وينغلق  ينفتح  الباب  صوت 
احلمام  باب  عند  تتحرك من  ثقيلة  أقدام  خطوات 
حتى وصلت لكبينة في نهاية احلمام، وانغلق باب 
مدوية  صرخة  كارولني  وسمعت  فجأة،  الكبينة 
دبت الرعب في قلبها، كانت صرخة مدوية توحي 
باأللم الشديد.. استجمعت كارولني قوتها وذهبت 

لفتح باب الكبينة، ولكن لم يكن هناك أحد.
لم يتوقف األمر عند سماع صراخ كوني، فبعض 
أنها  سارة  تقول  أيضاً،  رأينها  قد  الطالبات 
قميص  تردي  فتاة  أمامها  لترى  ليالً  استيقظت 
ألن  احلجرة  في  رفيقتها  أنها  اعتقدت  أبيض،  نوم 
نظارتها،  ترتدي  ال  وكانت  ضعيفة  كانت  اإلضاءة 
وعندما مدت يدها ملنضدة لتجلب نظارتها وجدت 
رفيقتها نائمة بالفراش اجملاور، صرخت سارة هلعاً 
وأيقظت رفيقتها التي رآت الشبح بدورها وأخذت 
تصرخ، حتى بدأ شبح كوني يتالشى إلى أن تبخر 
إلى  نقلها  إذا طلبت  أنها  الهواء. ظنت سارة  في 
عن  ويتوقف  الشبح  سيختفي  الثالث  الدور 
الليلة  ففي  مخطئة،  كانت  لكنها  مضايقتها، 
ليالً  قامت  اجلديدة،  حجرتها  في  بها  نامت  التي 
بالشبح  ففوجئت  فراشها  قرب  بالساعة  لتنظر 
تشير  أخذت  ثم  فيها.  ويحدق  مباشرة  أمامها 
تتبعها،  أن  منها  تطلب  كأنها  بإصبعها  إليها 
متأكدة  كانت  لكنها  تتبعها  أن  من  خافت سارة 

أنها تريدها أن تأتي معها خارجاً إلى الرواق.
أردن  لقد  معهما،  كاميرا  وأخذتا  فتاتان  ذهبت 
الباب  إلى  ذهبتا  كوني،  شبح  تصوير  محاولة 
كوندي  وجه  عليه  ارتسم  أنه  زعم  الذي  اخلشبي 
بعد وفاتها، لم تريا شيئاً ولكن قد شعرتا أن هناك 

من يراقبهما.
بعد زيارة سارة األخيرة إلى رفيقتها، أخذت تفكر 
أن  مبقدورها  وهل  اجلامعة  إلى  ذهابها  قرار  في 
بأمر  تعلم  وهي  مونتافيلو  جامعة  في  تتعايش 

كوني؟
العيش  تستطيع  هل  القارئ؟  عزيزي  عنك  ماذا 
في جامعة مونتافيلو؟ ولو كنت مكان سارة فهل 
ستقدم في هذه اجلامعة بعد الثانوية وأنت تعرف 

بأن شبح كوندي مازال يتجول في األروقة ليالً؟
 Real Scary Stories TV عرضت حلقة في برنامج
Show عن كوندي، وبها ما حكته الفتيات باجلامعة 
عنها. كما عرضت في العديد من البرامج األخرى، 

وكتبت عنها العديد من املقاالت.

قصة شبح »كوندي« الذي يتجول في أروقة قصة شبح »كوندي« الذي يتجول في أروقة 
اجلامعة ليال؟اجلامعة ليال؟

يعيش حياة الفقراء بعدما مت تبديله عند الوالدةيعيش حياة الفقراء بعدما مت تبديله عند الوالدة
كشف شاب من جنوب إفريقيا مت تبديله عند الوالدة أنه يكره والدته التي لم حتاول استعادته ألنه نشأ 

فقيرًا بينما كان الطفل اآلخر يعيش حياة األثرياء.
املعيشة في  أجل تغطية نفقات  أم فقيرة كانت تكافح من  دوكينز، وهي  يد ساندي  روبن على  ونشأ 
ضواحي جوهانسبرج، بينما نشأ جافني في كنف ميجز كلينتون باركر الثرية في بيترماريتسبورج، بعد 

أن مت تبديلهما عند الوالدة في عام 1989.
نزاع  بعد   1991 عام  في  اخلطأ  اكتشاف  ومت 
للحمض  اختبار  إلى  أدى  جافني  أبوة  حول 
تكن  لم  ميجز  أن  أظهر  الذي  النووي 
سجالت  فحص  كشف  ذلك  وبعد  والدته، 
روبن  البيولوجي،  ميجز  ابن  أن  املستشفى 

متت بتربيته في الواقع من قبل ساندي.
طفليهما،  تبادل  إمكانية  مواجهة  وفي 
االحتفاظ  وساندي  ميجز  من  كل  اختارت 
 60 برنامج  لتقرير  وفًقا  ربته،  الذي  بالطفل 
مقدمي  روبن  وأخبر  أستراليا.  من  دقيقة 
ميجز  كانت  لو  يتمنى  كان  كيف  البرنامج 
قد قاتلت من أجل مبادلته مرة أخرى، واصًفا 

حياته مع ساندي بأنها ليست سهلة.
جافني  ألن  مستاء  إنه  للبرنامج  روبن  وقال 
عاش احلياة التي كان يستحقها هو، في حني 
قال جافني إنه سعيد باحلياة التي حظي بها 
بسبب الصدفة، لكنه ال يشعر باألسف من 

أجل روبن.
وبعد سنوات، اجتمعت العائلة أخيرًا مع روبن وزوجته ليزل وابنهما جيمس، وبدأوا في إعادة بناء عالقتهم 
من جديد، ويقول روبن اآلن إنه يتفهم سبب اختيار ميج وساندي عدم مبادلة الطفلني، بحسب صحيفة 

ذا صن البريطانية.

أعمدة تنطح الهواءأعمدة تنطح الهواء
املهندسني  اعظم  من  رن«،  »کرستوفر  سیر  يعتبر 
القرن  في  عاش  بريطانيا،  اجنبتهم  الذين  املعماريني 
خير  هي  معمارية  آثاراً  وراءه  وخلف  عشر  السابع 
شاهد على عبقريته، ومازالت تلك اآلثار حتى اليوم 

موضع أعجاب الناس.
في  بولس  القديس  كاتدرائية  اآلثار  تلك  اهم  ومن 
»كرستوفر  كان  فقد  عبقريته  جانب  والى  لندن، 
 1689 عام  وفي  احليلة  واسع  الذكاء،  شديد  رن« 
كلف ببناء دار البلدية في مدينة وندسور التي تقع 
بالقرب من لندن. وأراد أن يتميز هذا البناء عن غيره 
من املباني؛ فقام بتصميم سقف قاعة االجتماعات 
أن  وبعد  األعمدة.  من  بعدد  مسنوداً  جعله  بشكل 

انتهى من إنشاء دار البلدية، حضرت جلنة من كبار أعضاء اجمللس البلدي لتفقد املبنى اجلديد والتأكد من 
صحة املواصفات والتصميم. وعندما شاهد أعضاء اللجنة قاعة االجتماعات ساورهم الشك في متانة 

السقف العتقادهم بان عدد األعمدة التي تسند السقف غير كاف، فأمروه بزيادة عدد األعمدة.
   غير أن سیر »کرستوفر«، الذي كان يعتبر في زمانه أستاذ فن العمارة لم يقتنع بضرورة اقتراح أعضاء 
اللجنة ومع ذلك كان عليه أن ينفذ أؤامرهم فلجأ إلى خدعة بصرية في منتهى الذكاء فقد أضاف أربعة 
أعمدة جعلها أقصر بقليل من األعمدة األخرى، بحيث إنها ال تالمس السقف وهكذا استطاع أن يتحايل 
على أعضاء اجمللس البلدي بخدعة بصرية نالت استحسانهم ومازالت تلك األعمدة األربعة قائمة حتى 
اليوم في قاعة دار البلدية في مدينة وندسور. وقد أصبحت مصدراً لتسلية السياح بعد أن يطلعوا على 

قصتها.

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

السوق  عن  يومياً  تطرح  اسئلة  قادم؟..  االنهيار  وهل  ذروتها؟  في  حالياً  في كندا  املنازل  اسعار  هل 
والتي   )  Toronto Real Estate Board( TREB  تطرحها التي  لالرقام  وبنظرة موضوعية  العقاري، 
تدل بشكل قوي عن املوقف احلالي واملستقبلي للسوق العقاري ونظرة اخرى للمعطيات االقتصادية 

نستطيع تكوين رأي على أسس علمية،
السوق العقاري في كندا ملتهب القصى درجة، الزيادة االضطرادية في االسعار بنسب تترواح بني ١٠ 
و ١٥ و٢٠٪ في السنة، زيادة قوية للغاية. مصدر الزيادة االساسي يأتي من كم العرض مقابل الطلب. 
ارقام خطيرة. اخطرها ان املعروض  فقد طرحت TREB احصائيات الشهر املاضي وقد احتوت على 
للبيع في شهر ديسمبر ، هو اقل عدد وحدات في تاريخ كندا، ومع وضع في االعتبار ارتفاع اسعار مواد 
البناء بسبب الوباء، وزيادة اعداد املهاجرين وقلة اعداد الوحدات حتت االنشاء، نستطيع استنتاج ان 
االسعار في موسم الربيع وبشكل شبه مؤكد، سترتفع، وسيكون ارتفاعها في رأيي املتواضع إرتفاع 
فوق املتوقع. هذا عن املستقبل القريب، اما عن املستقبل البعيد، فرأيي أن االسعار سترتفع مبعدالت 
اقل على مدار السنوات بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، واستقرار االقتصاد بعد السيطرة على الوباء 

اللعني الذي أثر على حياتنا بكل جوانبها، امنياتي للجميع بالسالمة منه.

سوق عقارات كندا امللتهبسوق عقارات كندا امللتهب

إعداد: ناجي جرجسإعداد: ناجي جرجس 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 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم اجملاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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حّذر الكاتب السياسي آالن فراشون من أنه في 
الواليات  بني  القائم  القوى  ميزان  صراع  سياق 
وآسيا  أوروبا  تُواجه  والصني،  وروسيا،  املتحدة، 
والشرق األوسط، احتمال نشوب 3 حروب خالل 
بإيران،  مرورًا  اوكرانيا،  من  بدًءا  احلالي،  العام 

ووصواًل إلى تايوان.
الرئيس  أن  خاّصة  فورية،  تبدو  ال  الغزو  فرضية 
سياسي  موعد  لديه  بينغ  جني  شي  الصيني 
الـ٢٠  املؤمتر  في   ٢٠٢٢ عام  خريف  في  مهم 
للحزب الشيوعي وكتب فراشون، في صحيفة 
املتحدة  الواليات  أن  الفرنسية،  »لوموند« 
احلرب  فرضية  على  حُتافظ  وروسيا  والصني 
االحتاد  أن  حني  في  الدول،  بني  القوى  ميزان  في 
األوروبي هو القوة الوحيدة القادرة على منع هذا 

اخليار.
أوكرانيا واخلطوط احلمراء الروسية

فرض  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  يحاول 
إيقاعه في أوروبا، ورسالته بسيطة، هي أنه بعد 
منطقة  انفصال  وتنظيم  القرم  منطقة  ضّم 
إلى  للذهاب  مستعد  هو  األوكرانية،  دونباس 
بعد  وذلك  بأكملها،  أوكرانيا  وإخضاع  كييف 
في  لبالده  اجلديدة  العسكرية  القوة  إظهار 
في  والتدمير  طراز،  أحدث  من  صواريخ  إطالق 
الفضاء، واملناورات الضخمة على حدود أوكرانيا.
وعرض الروس طموحهم عالنية في ١7 ديسمبر 
إنه يريد »بنية أمنية  املاضي، عندما قال بوتني 
إلى  اإلمكان  قدر  والعودة  أوروبا«،  في  جديدة 
موجودة  كانت  التي  الروسي  النفوذ  منطقة 
أبواب  وإغالق  السوفياتي،  االحتاد  أيام  خالل 
حلف الناتو أمام انضمام أي عضو جديد، وذلك 
وروسيا  أمريكا  بني  ثنائية  مفاوضات  لتهيئة 
)كانون  يناير  من  والعاشر  التاسع  في  تبدأ 

الثاني( احلالي في جنيف.
إيران وعودة احلرب 

والواليات  إيران  بني  احملادثات  استؤنفت  وبينما 
البرنامج  حول  األوربيني  والوسطاء  املتحدة 
حصول  عدم  ضمان  أجل  من  اإليراني،  النووي 
التقّدم الذي  طهران على أسلحة نووية، إال أن 
أُحزر ضئيل ال يتعّدى عودة مفتشي األمم املتحدة 
إلى موقع تخصيب اليورانيوم الرئيسي، ولذلك 
تبدو مساحة التسوية محدودة للغاية«، وفًقا 

لفرانشون.
الرئيس  انسحاب  ينسوا  لم  اإليرانيني  أن  ومبا 
 ٢٠١8 عام  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 
بلدهم  وإخضاع  االتفاق،  من  واحد  جانب  من 
لعقوبات اقتصادية قاسية، فهم يضعون اآلن 
شرطني مسبقني: تعّهد أمريكي بعدم التراجع 
عما سيتّم التفاوض عليه، واملطالبة برفع عدد 

من العقوبات قبل اختتام احملادثات.
تايوان وغموض بايدن

في ديسمبر املاضي، قّدم وزير الدفاع األمريكي 
العسكرية  للمناورات  تشخيصه  أوسنت  لويد 
تصريحات  في  تايوان،  ضد  املتكّررة  الصينية 
الواليات  أن  علًما  الغزو،  قبل  ما  »بروفة«  تبدو 
املتحدة التي تعترف بوحدة الصني، تعّهدت عام 
منذ  نفسها  حتكم  التي  اجلزيرة  بتزويد   ١٩7٩
عام ١٩4٩ بشكل مستقل، بوسائل الدفاع عن 

نفسها.
الواليات  يُجبر  ال  هذا  أن  »مع  الكاتب:  وقال 
الرئيس  فإن  عسكريًا،  التدّخل  على  املتحدة 
حتى  الغموض،  يفّضل  بايدن  جو  األمريكي 
واشنطن  رد  طبيعة  عن  تتساءل  بكني  تبقى 

على هجوم قد تقوم به على تايوان«.
فورية،  تبدو  ال  الغزو  »فرضية  أن  الكاتب  ورأى 
خاّصة أن الرئيس الصيني شي جني بينغ لديه 
موعد سياسي مهم في خريف عام ٢٠٢٢ في 
أن  يجب  الذي  الشيوعي  للحزب  الـ٢٠  املؤمتر 

يجّدد واليته رئيًسا للصني، ورمبا لألبد«.

صحيفة »بوليتيكو« األمريكية:

فائدة!
لزميله: »لقد حان  الغداء قال رجل  في حديث على 
بلهجة  اآلخر  فرد  بحكومتنا«.     نثق  كي  الوقت 
بلغتني  متاماً. فقد  ذلك  من  واثقاً  املتشائم: »لست 
تواً حوالة باملبلغ الزائد الذي دفعته للضرائب، وعليه 

العبارة اآلتية: »ال ميكن صرفه قبل يوم االربعاء«.

صحيفة »وجهة نظر« الفرنسية:

خدعة بصرية
نادى الزبون الغاضب، مدير املطعم الصغير، 
وقال له: »أنظر، ان طبقكم اليومي يصغر 

يوماً بعد يوم.« 
بصري  انخداع  هذا  »سيدي،  املدير:  فرد     

بسيط، اذ اننا كّبرنا قاعة الطعام«. 

عمالقة  استبداد  وجه  في  »للوقوف 
األمريكي  الرئيس  برر  هكذا  التكنولوجيا« 
السابق دونالد ترامب إطالق تروث سوشل، ما 

فسره البعض بالعودة لالنتقام.
للرئيس  التابعة  اإلعالمية  اجملموعة  وتعتزم 
األمريكي السابق دونالد ترامب إطالق شبكة 
»تروث  بها  اخلاصة  االجتماعي  التواصل 
فبراير،   ٢١ في   »TRUTH Social سوشل 
»أبل  متجر  على  إعالن  في  جاء  ما  بحسب 

ستور« لتنزيل التطبيقات.
ووفقاً لإلعالن »من املتوّقع« أن يصبح تطبيق 
متجر  على  للتنزيل  متاحاً  سوشل«  »تروث 

أبل للتطبيقات في ٢١ فبراير.
مشابهة  مّيزات  التطبيق  لهذا  وستكون 
فيسبوك،  على  املوجودة  االّتصال  ألدوات 

بحسب املصدر نفسه.
لإلعالم  ترامب  »مجموعة  ترّد  ولم 
في  سوشل  لتروث  املالكة  والتكنولوجيا« 
بشأن  برس  فرانس  لوكالة  على سؤال  احلال 

احلدث املرتقب.
هذه  إطالق  قّرر  اجلمهوري  امللياردير  وكان 

الشبكة اخلاصة به بعد أن حظرت حساباته 
على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير 
اقتحام  على  أنصاره  حتريضه  بتهمة   ٢٠٢٠

الكابيتول.
املنّصة  هذه  تدشني  قّرر  إّنه  ترامب  وقال 
عمالقة  استبداد  وجه  في  »للوقوف 
الشركات  كبريات  مّتهماً  التكنولوجيا«، 
»استخدمت  بأّنها  السيليكون  وادي  في 
األصوات  إلسكات  األحادية  سلطتها 

املنشّقة في أمريكا«.
االجتماعي  التواصل  شبكات  وكانت 
و«تويتر«  »فيسبوك«  الثالث،  العمالقة 
امللياردير  على  حظراً  فرضت  و«يوتيوب«، 
الذي  الدموي  الهجوم  أعقاب  في  اجلمهوري 
شّنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول 
ملنع  محاولة  في  يناير  من  السادس  في 
منافسه  فوز  على  املصادقة  من  الكوجنرس 

جو بايدن بالرئاسة.
من  يقرب  ما  ترامب  لدى  كان  حظره،  وقبل 
8٩ مليون متابع على تويتر و3٥ مليوناً على 

فيسبوك و٢4 مليوناً على إنستجرام.

هل عاد لينتقم من 

فيسبوك وتويتر؟... 

ترامب يطلق 

»تروث سوشل« 

في هذا املوعد

»لوموند« الفرنسية:

3 حروب »محتملة« في 2022

مجلة »فاميلي ميكيلي«:

ربة املنزل

املنزلية  وواجباتي  عملي  بني  التوفيق  كاد      
يدفعني الى اجلنون. فقد كنت أعمل بال توقف من 
الصباح الى املساء. وفي النهاية طلبت من زوجي 
عني  تخفف  العائلة  عّل  لالوالد  الوضع  يفسر  أن 

قليال. ففعل.
   وبعد عظة طويلة عن ضرورة الوقوف الى جانبي 
لدينا  »ماذا  االصغر:  ابني  سأله  ومساعدتي، 

للعشاء يا أبي؟«.
   فأجابه: »ال أدري، اسأل أمك«.

مجلة »رجل الدولة«:

دائرة الطبخ

تلقي شرطي مكاملة هاتفية من امرأة مجهولة، 
سألته عن طريقة طهو الديك الرومي.. وذهل أول 
طباخاً  كونه  بدقة  الطريقة  وصف  لكنه  األمر، 
دائرة  تهاتفني  ملاذا  »ولكن  قال:  انتهى  وملا  ماهراً. 
أجابت  تردد  وبعد  السؤال؟«  هذا  لطرح  الشرطة 
اقفلت  ثم  اجلواب«.  عرفت  انك  »املهم  السيدة: 

اخلط.

صحيفة »نيويورك تاميز«:

سوار حلماية األطفال 

والعجزة

الذي  االلكتروني،  التحسس  جهاز  أصبح 
ضد  كسالح  املتاجر  في  بداياته  كانت 
اللصوص، يستخدم اآلن في املستشفيات 
واملرضى  املواليد  حلماية  العجزة  ودور 
هو  واجلهاز  الواعني.  غير  واملسنني  عقلياً 
اذا  إنذار  يطلق صفارة  الكتروني  يد  سوار 
ُمرر عبر مخارج زودت أسالكاً خاصة. وهو 
للحماية  االطفال  أجنحة  في  يستخدم 
لردع  العجزة  بيوت  وفي  االختطاف،  من 
حس  أو  الذاكرة  بفقدان  املصابني  املرضى 

االجتاه عن اخلروج من املبنى. 
   لقد ُسرق، في اآلونة األخيرة، 6١ مولوداً 
املتحدة  الواليات  في  املستشفيات  من 
1990، كما »يفيد املركز الوطني لالطفال 
املفقودين« في أرلنغتون بوالية فيرجينيا، 
وعثر على معظمهم، لكن أربعة ال يزالون 
مفقودين. ويساعد جهاز التجسس على 
تأمني جو من االمان والطمأنينة لالطفال 

ولعائالتهم.
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أونتاريو جتدد منحها الدراسية أونتاريو جتدد منحها الدراسية 

تكرميا لضحايا الطائرة األوكرانية في إيرانتكرميا لضحايا الطائرة األوكرانية في إيران
الدراسية  منحها  أونتاريو  جددت  تورنتو: 
األوكرانية  الركاب  طائرة  ضحايا  لتكرمي 
 8 يوم  عامان  قبل  إيران  أسقطتها  التي 
يناير من عام ٢٠٢٠ وقتل جميع األشخاص 
ضحية.   ١76 عددهم  وكان  متنها،  على 
األشخاص  هؤالء  من   ١٠٠ من  أكثر  وكان 
في  منهم  العديد  وكان  بكندا  صلة  على 
مؤسسات علمية ما بعد املرحلة الثانوية.

أو  طالبا  تعليمية  مؤسسة   ١٥ وفقدت 
التدريس، وقالت حكومة  أعضاء في هيئة 
بقيمة  دراسية  منح  ستمول  أنها  أونتاريو 

١٠ األف دوالر ل ٥7 طالبا من أقارب الضحايا، وقال رئيس الوزراء دوج فورد أنه يأمل أن تعطي هذه 
املنح الدراسية بعض الراحة لعائالت الضحايا.

ترودو يرشح عظيم الدين حسني للعمل كقاضيا في ترودو يرشح عظيم الدين حسني للعمل كقاضيا في 
احملكمة العليا في كيبيكاحملكمة العليا في كيبيك

ترودو احملامي من مونتريال  رشحت حكومة 
السيد عظيم الدين حسني للعمل كقاضيا 
حوالي  بعد  كيبيك  في  العليا  احملكمة  في 
الكندية  الصحف  لعناوين  عام من تصدره 
لطعنه ومناهضته للقانون رقم ٢١ )حماية 
العلمانية( في كيبيك والذي مينع العاملني 

في القطاع العام من ارتداء الرموز الدينية.
الدين  عظيم  السيد  مثل   ٢٠٢٠ عام  وفي 
كيبيك  في  العليا  احملكمة  أمام  حسني 
إن  وقال  فيه،  ويطعن  القانون  هذا  لينتقد 

هذا القانون يفتح الباب أمام أسوأ حاالت التمييز، واستشهد بقوانني معادية للسامية تسمى 
)قوانني نورمبرج( أثناء احلكم النازي في أملانيا عام ١٩3٥ وأثارت احتجاجاته الكثير من التعليقات.

وفشل الطعن القانوني في القانون حيث أيد القاضي السيد بالنشارد القانون رقم ٢١ بالكامل 
تقريبا، وسوف تتوجه القضية إلى محكمة االستئناف في كيبيك ثم إلى احملكمة العليا في كندا.
وترشيح السيد عظيم الدين حسني للعمل كقاضي في احملكمة العليا في كيبيك يظهر بوضوح 
اخلالفات السياسية ما بني أوتاوا التي متثل حكومة ترودو  ومقاطعة كيبيك بشأن القانون رقم ٢١ 
، وفي حني تدافع إدارة رئيس وزراء كيبيك السيد فرانسوا ليجولت بقوة عن القانون فإن حكومة 
ترودو تؤكد إنها قد تتدخل في القضية في احملكمة العليا في كندا، وكانت قضية املعلمة )فاطمة 
عبد اهلل( التي فقدت منصبها بسبب ارتدائها احلجاب مؤخرا قد استحوذت على اهتمام كندا، 
وقال عنها ترودو  »ال أعتقد أن شخصا ما يجب أن يفقد وظيفته بسبب دينه« وقد رد وزير اللغة 

الفرنسية في كيبيك قائال »يجب على ترودو أن يهتم بعمله فقط«.

أونتاريو تقدم جرعة رابعة أونتاريو تقدم جرعة رابعة 
من اللقاح للمقيمني في دور من اللقاح للمقيمني في دور 
الرعاية وتفرض جرعة ثالثة الرعاية وتفرض جرعة ثالثة 

على العاملني فيهاعلى العاملني فيها
معززة  جرعة  تقدمي  في  أونتاريو  ستبدأ 
في  للمقيمني   ١٩ كوفيد  لقاح  من  رابعة 
دور الرعاية طويلة األجل بعد 3 أشهر من 

تلقيهم اجلرعة الثالثة املعززة، وأعلن عن ذلك كبير مسؤولي الصحة باملقاطعة الدكتور كيران 
أن  بسبب  للعدوى  عرضة  أكثر  يصبحوا  أن  احملتمل  من  األفراد  هؤالء  من  الكثير  »إن  قائال  مور 
املناعة املكتسبة من اجلرعات السابقة تتضاءل«. وستتاح اجلرعة الرابعة املعززة للمقيمني في 
دور الرعاية طويلة األجل ودور التقاعد وللمقيمني في دور رعاية املسنني وغيرها من أماكن الرعاية. 

ويجب على األفراد االنتظار 3 أشهر أو 84 يوما بني اجلرعات الثالثة والرابعة.
كما سيفرض على العاملني واملتطوعني والطالب ومقدمي الرعاية والعاملني في مجال الدعم 
في دور الرعاية طويلة األجل احلصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كوفيد ١٩ ولديهم حتى 

يوم ٢8 يناير ٢٠٢٢ ألخذ اجلرعة الثالثة املعززة.
كما سيتعني على الزوار لهذه الدور تقدمي دليل حلصولهم على اجلرعات الثالثة من اللقاح من اجل 

دخول الدار وذلك مبجرد رفع القيود املؤقتة املفروضة عليها اآلن بعدم السماح بالزيارات.

ترودو: من ميتنع عن اخذ اللقاح »عنصريون« ترودو: من ميتنع عن اخذ اللقاح »عنصريون« 
و«كارهي للنساء«  و«كارهي للنساء«  

حملطة  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  حتدث 
الذين  الناس  ووصف  كيبيك  في  تليفزيون 
بأنهم   ١٩ كوفيد  تطعيم  اخذ  عن  ميتنعوا 
للنساء،  وكارهي  وعنصريون  متطرفون  غالبا 
هؤالء  مع  متسامح  كبيبيك  شعب  إن  وقال 
ولكن بقية كندا ليست بحاجة للتسامح مع 

هؤالء.
ودعا ترودو هؤالء الغير راغبني في أخذ التطعيم 
بالعلم  مؤمنني  وغير  العلم  يكرهون  بأنهم 
مجموعة  انهم  وقال  وعنصريون،  والتقدم 
من  مساحة  يحتلون  ولكنهم  جدا  صغيرة 
كندا، وقال إن هذا يقودنا إلى اتخاذ قرار »هل 
سوف  وأضاف:  الناس؟«  هؤالء  مع  نتسامح 

ننهي هذا الوباء باملضي قدما في التطعيم.
والنشطاء  السياسيني  فعل  ردود  عن  اما 
الشعب  حزب  زعيم  قال  التصريح  هذا  على 
)مختل  ترودو  جسنت  ان  بيرنييه  ماكسيم 
جماعة  ورئيسة  الناشطة  وكتبت  فاشي(، 
نشرتها  في  ميليك  غادة  املدني(  )األحياء 
اجلديد  العام  استقبال  »مع  تقول:  اإلخبارية 

الوزراء جاسنت  ٢٠٢٢، فوجئ الكنديون برئيس 
الذين  األفراد  ضد  كراهية  خطاب  يوجه  ترودو 
لم يتلقحوا بلقاح كوفيد-١٩ في لقاء باللغة 

الفرنسية على التلفزيون الكندي«.
متل:  بسمات  هؤالء  بنعت  ترودو  يكتفي  لم 
وضد  للمرأة  محتقرين  متطرفني،  »عنصريني، 
كرئيس  يدعونا  »هذا  أضاف:  وإمنا  العلم« 
أنهم  نتساءل: هل نحتمل هؤالء؟  أن  وكدولة 
الكالم  من  املستوى  هذا  إن  مكاناً.   يشغلون 
ليصل  سيئة«  »سياسة  كونه  يتعدى  إمنا 
ضد  والعنف  الكراهية  لنشر  دعوة  يكون  أن 
التعرف  السهل  من  الشعب  من  مجموعة 

عليها واستهدافها«. 
سوزان  النيابة  وكيلة  بادرت  املنطلق  هذا  من 
النائب  أمام  شكوى  لتقدمي  بالدعوة  كولز 
ودعت   - المتي،  ديفيد  السيد  الكندي  العام 
في  للمشاركة  خطابات  إلرسال  اجملتمع  أفراد 
هذه الشكوى وإرسالها على العنوان البريدي 

لوكيلة النيابة
ms.scoles@protonmail.com 

القضاء يحرم أبا يرفض لقاح كورونا من حضانة طفلهالقضاء يحرم أبا يرفض لقاح كورونا من حضانة طفله
في  كوفيد-١٩  ضد  ملقح  غير  أب  حق  الكندية  كيبيك  مقاطعة  في  محكمة  علقت 

حضانة ابنه، بسبب »معارضته التدابير الصحية« ملكافحة الفيروس.
أنه  احمللية  دوفوار«  »لو  صحيفة  نشرته  والذي  ديسمبر   ٢3 في  الصادر  القرار  في  وجاء 
»ليس من مصلحة الطفل التواصل مع والده إذا كان األخير غير ملقح ومعارض للتدابير 

الصحية في اإلطار الوبائي احلالي«.
وكان األب يطالب في بادئ األمر بتمديد حقه في حضانة ابنه خالل أعياد نهاية السنة، 
لكن القاضي سحب في نهاية املطاف حقوقه حتى فبراير املقبل إال في حال تلقى اللقاح.

وأشار القاضي إلى أن مقتطفات من منشورات للوالد عبر الشبكات االجتماعية تكشف 
أنه »يعارض على ما يبدو اللقاحات والتدابير الصحية”.

ولفت إلى أن حماية الطفل من الفيروس »ليست تامة« حتى إنها »تبدو في تراجع مبواجهة 
املتحورة أوميكرون التي تتفشى حاليا في كيبيك”.

وقال القاضي »في هذه الظروف، ليس من مصلحة أي من األطفال الثالثة أن يتمكن األب 
من رؤية ابنه البالغ ١٢ عاما في الوقت الراهن”.

ازديادا كبيرا في اإلصابات وحاالت الدخول إلى املستشفى  وتسجل كيبيك منذ أسابيع 
للمعاجلة بسبب التفشي الكبير ملتحورة أوميكرون.

في  لكوفيد  املضاد  اللقاح   ،٪  ٩٠ من  أكثر  البالغني،  من  الساحقة  األغلبية  تلقت  وقد 
كيبيك.

وزير الهجرة: استقبلنا أكثر من وزير الهجرة: استقبلنا أكثر من ٤٠1٤٠1 ألف مقيم دائم  ألف مقيم دائم 
جديد في كندا عام جديد في كندا عام ٢٠٢1٢٠٢1

أعلن وزير الهجرة والالجئني واملواطنة الكندي، شون فريزر، أن كندا وصلت إلى هدفها ورحبت 
بأكثر من 4٠١ ألف مقيم دائم جديد في عام ٢٠٢١، متجاوزة الرقم القياسي السابق لعام ١٩١3 

باعتباره أكبر عدد من الوافدين اجلدد في عام في تاريخ كندا.
بالفعل في كندا  اجلدد كانوا  الدائمني  املقيمني  أن غالبية  الهجرة  وزارة  بيان صادر من  وأوضح 
العاملني  لتوظيف  جديدة  برامج  إطار  في  اجلدد  الوافدين  من  العديد  ووصل  مؤقتة.  بصفة 
األساسيني واملتخصصني في الرعاية الصحية واخلريجني الدوليني واملتحدثني باللغة الفرنسية.
وأشار البيان إلى أن واحدة من كل ثالث شركات كندية مملوكة ملهاجر، ومتثل الهجرة ما يقرب من 
١٠٠ ٪ من منو القوى العاملة في كندا. وما يقرب من 7٥ ٪ من النمو السكاني لكندا يأتي من 

الهجرة، ومعظمها في الفئة االقتصادية.
حلظة  »هذه  فريزر:  قال  حققناه.  اليوم،  طموحا.  هدفا  وضعنا  املاضي،  العام  »في  الوزير:  وقال 

تاريخية لبلدنا، حيث نرحب بأكبر عدد من الوافدين اجلدد منذ قرن«.
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منمن آداب املجتمع آداب املجتمع
• ال تقاطعی أحداً في أثناء حديثه معك، وأترکی لغيرك الفرصة الكاملة للتعبير عن رأيه دون مقاطعة 

أو تسفيه آلرائه.
   • كل من تهمس أو تغمز مع أحد ممن حولها في أثناء حديث أحد اجملتمعني، ترتكب عمالً منافياً للذوق 

واألخالق احلميدة. 
   • من يشرب أو يضحك أو يتكلم في أثناء مضغه الطعام، فإنه يضايق اآلخرين ويرتكب عمالً منافياً آلداب 

املائدة.
   • من غير الالئق إصدار صوت عند املضغ أو الشرب أو استخدام الشوكة والسكني أو إحداث صوت مرتفع 

عند القائهما على الصحن.

ثم  بسكني  بعناية  حُتك  فطيرة،  احترقت  إذا   •    
تدهن ببياض بيض بعد ضربه جيداً، ثم يرش السكر 
عليها وتزج في الفرن ملدة ٥ دقائق وبذلك تزول آثار 

احلرق متاماً.
)الثالجة(  املبرد  رائحة  من  متاماً  التخلص  يتم   •    
الكريهة، بأن يوضع بها إناء به قليل من اخلل األبيض 
)الذي مت غليانه وبرد( ويغلق املبرد ملدة نصف يوم، ثم 
تنظف باملاء الساخن املضاف إليه بعض مسحوق 

بيكربونات الصوديوم بدون صابون! 
النقي  النباتني  أو  النقي  الذرة  زيت  استخدام   •    
يقي  اخملتلفة،  األخرى  واألطعمة  اخلضر  طهي  في 
بصحته،  جداً  الضار  الكولسترول  من  اإلنسان 
في  النباتني  أو  الزيت  من  ملعقتني  بوضع  وذلك 
وعاء الطهي بنظام  »النيء في نيء«  وهو أفضل 
نظام للطهي، أي بعد أن تغلي املياه في إناء الطهي 
)ويحسن أن تكون أقل كمية ممكنة من املاء( تضاف 
مع  والفلفل  بامللح  واملدعوكة  املبشورة  البصلة 
ملعقتي الزيت النقي أو النباتني، ثم يضاف بعد ٥ 
دقائق من الغليان بقية اخلضر املراد طهيها، وقبيل 
إبعاد اخلضار عن املوقد بعد نضجه، تضاف ملعقة 

صغيرة من الزبد مما يعطي الطعام نكهة محببة.
وقبل  غسله  بعد  السمك  أو  اللحم  ينقع   •    
طهيه في ماء مضاف إليه بعض اخلل األبيض ملدة 
الرائحة  تزول  وبذلك  منه  يشطف  ثم  دقائق،   10

»الزفرة« غير املستحبة من اللحم أو السمك.
أكثر من  )أو  زيتونة خضراء مخللة  إذا وضعت   •    
تختفي  السمك،  شرائح  حتمير  زيت  في  زيتونة( 

رائحة غير مستحبة من السمك احملمر.

الفعل  ردود  من  مجموعة  تثير  أن  للروائح  ميكن 
العاطفية ألنها تصعد عبر األنف إلى اجلزء املسؤول 
الشعور  عنه  ينتج  مما  الدماغ،  في  الشم  عن 

بأحاسيس مختلفة منها االشمئزاز واملتعة.
البريطاني  العطور  املنطلق كشف خبير  ومن هذا 
البريطانية،  ميل  ديلي  لصحيفة  بروكس،  كيم 
األساسية  للزيوت  العطرية  الروائح  تأثير  كيفية 
على  احلياة،  شريك  جتاه  واملشاعر  العواطف  على 

النحو التالي:
عطر الورد لتأجيج املشاعر الرومانسيةعطر الورد لتأجيج املشاعر الرومانسية

الرومانسية،  املشاعر  لتأجيج  األبرز  العطر  يعتبر 
وهو أنثوي للغاية، ورقيق، وذو تأثير مهدئ. وقد قيل 
امللكية  البارجة  أشرعة  تُغرق  كانت  كليوباترا،  إن 
الورد، وهي في طريقها ملقابلة حبيبها  بزيت عطر 

مارك أنتوني.
 ١٠٠٠٠ األمر  يتطلب  الورد  عطر  من  مل،   ٥ إلنتاج 
وردة يتم قطفها يدوياً قبل شروق الشمس. وعلى 
الرغم من وجود البدائل االصطناعية، إال أن أياً منها 

ال يلتقط اجلوهر احلقيقي للورد.
زيت عطر النيرولي جلذب الشريكزيت عطر النيرولي جلذب الشريك

فزيت  إليك،  حياتك  شريك  بجذب  ترغب  كنت  إذا 
زيت  هو  نيرولي  املثالي.  اخليار  هو  النيرولي  عطر 
البيضاء  األزهار  من  إنتاجه  يتم  ورائع  أنيق  عطري 
قبل  من  مرة  ألول  واستخدم  املر  البرتقال  لشجرة 
أميرة نيروال في أواخر القرن السابع عشر، لتعطير 

مالبسها وقفازاتها.
إنه املكون األكثر استخداًما في العطور ليس فقط 
على  يحتوي  ألنه  ولكن  الغريبة  طبيعته  بسبب 
إندول، وهو فرمون ميكن أن يثير الشغف الذي يبحث 

عنه املرء.
احلمضيات لتنشيط العالقة الزوجيةاحلمضيات لتنشيط العالقة الزوجية

سوى  حتتاج  ال  فاترة،  بالشريك  عالقتك  كانت  إذا 
الليمون  وخاصة  األساسية،  احلمضيات  لزيوت 

واجلريب فروت.
وتعزيز  املشاعر  تأجيج  على  الرائحة  هذه  تساعد 
للمواد  نظراً  منعش  تأثير  ولها  واليقظة،  االنتباه 
هرمونات  حتفز  والتي  فيها،  املوجودة  الكيميائية 
عن  املسؤول  السيروتونني  هرمون  مثل  عديدة 

السعادة.
زيت الالفندر )اخلزامى( للتخلص من التوترزيت الالفندر )اخلزامى( للتخلص من التوتر

يعد زيت الالفندر )اخلزامى( أفضل زيت لالسترخاء، 
والقلق،  التوتر  من  والتقليل  بالراحة  والشعور 
وتهدئة اإلنسان بشكل عام. إذا كنت تريد الشعور 
أعصابك  وتهدئة  القلق  من  والتخلص  باالسترخاء 
ميكن  الشريك،  مع  ما  مشكلة  مع  للتعامل 
نتيجة  على  وستحصل  الزيت،  هذا  استخدام 

ُمرضية.
زيت اللبان للحفاظ على عالقة زوجية قوية

وتريد  جيدة  حالة  في  الزوجية  عالقتك  كانت  إذا 
لك  خيار  فأفضل  النحو،  هذا  على  بها  االحتفاظ 
بالراحة  الشعور  على  يساعد  ألنه  اللبان،  زيت  هو 

والسعادة.
زيت النعناع لتقوية االنتباهزيت النعناع لتقوية االنتباه

إذا كنت تعاني من قلة التركيز على نحو يؤثر على 
واجباتك املنزلية والزوجية، فما عليك إال استخدام 
زيت الفلفل احلار، الذي يساعد على تقوية االنتباه 

والتركيز.
وإضافة إلى أن هذا الزيت يطرد العناكب من املنزل، 
رومانسية  قرارات  اتخاذ  على  يساعد  أيضاً  فهو 
فهذا  والنيرولي،  الورد  عطر  عكس  وعلى  مهمة. 
الزيت ليس مكلفاً وهو متوفر في األسواق بسهولة.

عطر العود جلذب االنتباهعطر العود جلذب االنتباه
يتم إنتاج هذا العطر من شجر العود، وهو واحد من 
أغلى الزيوت في العالم، وله رائحة مسكية ترابية 

حارة.
على  للعثور  بحاجة  وكنت  متزوجاً  تكن  لم  إذا 
شريك حياة، فإن عطر العود خيارك األفضل جلذب 

انتباه شخص ترغب باالرتباط به.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

اصنعيها بنفسك:  البطاطس البيوريهاصنعيها بنفسك:  البطاطس البيوريه
املقادير:

   واحد كيلو جرام بطاطس تكون ثمارها صحيحة طازجة - كوب ماء من اللنب احلليب - قطعة زبد في 
حجم البيضة الكبيرة - ملح سفرة ناعم. 

الطريقة:
تغسل  تقريباً.  سنتيمتراً  نصف  منها  الواحدة  ُسمك  حلقات  وتقطع  وتقشر  البطاطس  تنظف   -١    
احللقات ثم توضع في إناء، وتزاد مباء بحيث يصل ارتفاع املاء إلى نصف ارتفاع حلقات البطاطس، ثم يغطى 

اإلناء بإحكام وترفع على نار هادئة حتى تنضج جداً )تنهري بدون أن تلصق باإلناء(.
   ٢- تخفق البطاطس جيداً، وإذا لم يتوفر اخلافق الكهربي تصفي أوالً مبصفاة خاصة بذلك أو مبصفاه 
اخلضر، ثم تخفق بعد ذلك ويضاف إليها احلليب )قد حتتاج إلى أكثر من كوب منه حسب نوع البطاطس، 
وكمية املياه التي نضجت بها، ودرجة ليونتها احملببة لألسرة، علماً أن الليونة النموذجية تكون مثل العجني 

اللني نوعاً( ويضاف امللح في أثناء اخلفق.
   3- تصهر الزبد دون أن تسخن كثيراً في إناء )يحسن أن يكون من النوع التيفال غير القابل لاللتصاق( 
ثم يضاف خليط البطاطس اخملفوق باحلليب وامللح ويقلب اجلميع حتى تختفي الزبد بالبطاطس، على أال 

يستغرق ذلك دقائق كثيرة.
   تقدم ساخنة مع الدجاج أو أنواع اللحم املشوي أو احملمر مع خضر وسالطة خضراء.

تعرف على أنواع الروائح العطرية وكيف تؤثر على حياتك تعرف على أنواع الروائح العطرية وكيف تؤثر على حياتك 
العاطفيةالعاطفية

من جتارب األخرياتمن جتارب األخريات

البلوفر بال أكمام جنم موضة الشتاءالبلوفر بال أكمام جنم موضة الشتاء
جنم  أكمام  بال  البلوفر  ميثل 
شتاء  في  النسائية  املوضة 
إطاللة  املرأة  ليمنح   ٢٠٢٢/٢٠٢١
 )Preppy Chic( بنمط  أنيقة 
املدارس  إطاللة  من  املستوحى 

اإلعدادية األمريكية الفاخرة.

وجه عصري
املظهر  مستشارة  وأوضحت 
مولر-فينكلمان  إنكا  األملانية 
هذا  يطل  أكمام  بال  البلوفر  أن 
املوسم بوجه عصري؛ حيث يزدان 
بالرقة  املفعمة  الورود  بنقوش 
املعني  شكل  جانب  إلى  واألنوثة 
الكالسيكي املميز له، كما تأتي 
أو  عالية  بياقة  املوديالت  بعض 
فتحة  جانب  إلى  سّحاب  ذات 
الرقبة على شكل حرف V املميزة 

له.

أن  مولر-فينكلمان  وأضافت 
بطابع  تتسم  املوديالت  بعض 
جريء من خالل القصة القصيرة 
في حني   ،)Cropped( السرة  فوق 
بطابع  أخرى  موديالت  تتألق 
األكبر  القصة  خالل  من  متحرر 

.»Oversized« من املقاس

طرق التنسيق
أوضحت  التنسيق،  كيفية  وعن 
مادلني  األملانية  املوضة  خبيرة 
البلوفر  ارتداء  ميكن  أنه  داجنمان 
بال أكمام فوق فستان، مع مراعاة 
اخلامات؛  اختالف  وتر  اللعب على 
تنسيق  ميكن  املثال  سبيل  على 
بلوفر  مع  الدانتيل  من  فستان 
الغرز  ذي  التريكو  من  أكمام  بال 

الضخمة.
البلوفر  أن  داجنمان  وأضافت 

الواسعة  القصة  ذا  أكمام  بال 
قصة  ذي  قميص  مع  يتناغم 
تنسيق  ميكن  حني  في  ضيقة، 
القصة  ذي  أكمام  بال  البلوفر 
بسيط،  قميص  مع  القصيرة 
ذا  القميص  يكون  أال  مراعاة  مع 
قصة واسعة، كي ال يبدو املظهر 

غير أنيق.
ضرورة  على  داجنمان  وأكدت 
التنسيق  طرق  عن  االبتعاد 
املتحفظ  الطابع  ذات  التقليدية 
حيث  العصر؛  روح  عن  البعيد 
بال  البلوفر  تنسيق  عدم  ينبغي 
أو  فيونكة  ذات  تنورة  مع  أكمام 

تنورة ذات طّيات.
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مقتل مقتل 1818 مسيحيي فى هجوم مسلح  مسيحيي فى هجوم مسلح استهدف قرية وسط نيجيريااستهدف قرية وسط نيجيريا
 ١8 مبقتل  محليون،  ومسؤولون  سكان  أفاد 
شخص مسيحيي على األقل وإحراق عشرات 
مسيحية  قرية  استهدف  هجوم  فى  املنازل 

فى وسط نيجيريا.
قرية  استهدف  أن هجوما  السلطات  وأكدت 
سقوط  عن  وأسفر  بالتو  والية  فى  آنشا 
من  تتمكن  أن  دون  من  القتلى،  من  العديد 

حتديد عددهم.
أوتا:  ديكون  ويدعى  القرية  سّكان  أحد  وقال 
»قريتنا تعرضت لهجوم خالل الليل وأحصينا 

١8 قتيال”.
الذين  العديد من اجلرحى  أيضا عن سقوط  الهجوم أسفر  وأضاف: »لقد شاركت فى إخالء اجلثث. 

يتلقون اآلن العالج فى العيادة احمللية”.
بدوره، قال القيادي احمللى فى إتنية إيريغوى التى ينتمى إليها سكان قرية آنشا، ديفيدسون ماليسون، 

إن »١8 شخصا قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح« فى الهجوم.
وأضاف فى بيان أن املهاجمني أضرموا النيران فى أكثر من ٢4 منزال وكنيسة وعدد من املركبات، متهما 

رعاة من إتنية الفوالنى املسلمة بالوقوف وراء الهجوم.
لكن القيادى احمللى من رعاة الفوالني، محمد نورو عبد اهلل، استنكر الهجوم ونفى االّتهامات املوّجهة 

إلى أفراد إتنيته بالضلوع فيه.
 وقال: »نأسف لسرعة توجيه االتهام إلينا فى كل مرة يُقتل فيها أفراد من إيريغوى أو يتعرضون فيها 

لهجوم”.
من ناحيته، قال ساميون باكو اللونغ، حاكم والية بالتو إن الهجوم »خلف العديد من القتلى« من دون 

أن يحدد عددهم، منددا بـ«سلسلة ال نهاية لها من الهجمات العنيفة« فى املنطقة.
وهذا الهجوم هو األحدث فى إطار سلسلة طويلة من الهجمات فى منطقة تشهد منذ سنوات 

عديدة اشتباكات بني رعاة مسلمني ومزارعني مسيحيني بسبب خالفات حول حقوق الرعى واملياه.

إثيوبيا تستعد للملء الثالث لسدإثيوبيا تستعد للملء الثالث لسد النهضة..  النهضة.. 
وتبدأ بـ«خطوة كبرىوتبدأ بـ«خطوة كبرى””

الغابات، متهيدا  ألف هكتار من  إزالة ١7  اعتزامها  إثيوبيا،  أعلنت 
البالد على نهر  الذي شيدته  النهضة  الثالث لبحيرة سد  للملء 

النيل األزرق، وسط خشية مصر والسودان من أن يؤثر ذلك على حصتيهما.
وجرى اإلعالن عن هذه اخلطوة، خالل اجتماع ضم وزيرة الري اإلثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي 

حسن حاكم إقليم بني شنقول، ومسؤولني من احلكومة الفيدرالية اإلثيوبية.
 وانعقد االجتماع في مدينة أصوصا، عاصمة إقليم بني شنقول جومز الذي يقع به سد النهضة.

وأكد اجملتمعون أن االستعدادات جارية الستكمال ما تتطلبه املرحلة الثالثة من إزالة الغابات لعملية 
امللء الثالث لسد النهضة.

ورجح املسؤولون اإلثيوبيون أن يتم االنتهاء من إزالة الغابات في غضون 6٠ يوما من بدء العمل فيه.
وفي وقت سابق، قالت وزارة اخلارجية اإلثيوبية إن أديس أبابا ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد 

النهضة، مشيرة إلى أن »السودان هو املستفيد األكبر من هذا احلدث”.
وأضاف املتحدث باسم الوزارة أن إنتاج الطاقة من سد النهضة »ال يعني توقف املفاوضات الثالثية 

بشأن القضايا العالقة حول السد«، مضيفا أن »على دول املصب التأقلم مع الواقع”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بالده حريصة على التوصل التفاق قانوني ملزم وشامل، بشأن 

ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح السيسي في تصريحات ملراسلي وسائل اإلعالم على هامش منتدى شباب العالم في مدينة 

شرم الشيخ، أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما وشامال »يراعي كل شواغلنا”.
ºº.”وتابع الرئيس املصري »حني تعثرت املفاوضات توجهنا إلى مجلس األمن سعيا لبلوغ هذا االتفاق

لبنانيلبناني يدعي أنه »نبي«..  يدعي أنه »نبي«.. 
نشأت مجد النور مستمر نشأت مجد النور مستمر 

بإثارة تفاعل بإثارة تفاعل نشطاء تويترنشطاء تويتر
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء  تفاعل  يزال  ال 
النور«  يدعى »نشأت مجد  لبناني  رجل  ادعاء  مستمرا على 

للنبوة.
وبرز مدعي النبوة اللبناني بني نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، عقب تقدميه من قبل عاملة الفلك 
كارمن شماس على صفحتها املعرفة مبوقع فيس بوك قالت فيه: »هنيئا للبنان بوجود احلكيم على 
أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء ملساعدة البشر واألرض انطالقا من أرض لبنان 

احلبيب..”
وأضافت شماس في مقطع الفيديو ذاته: »لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعني 
ولشعرمت بقوة النور اإللهي، لو تأملتم قليال لعرفتم اآلن أكثر أمانا حتت جناح النور الساطع، هنيئا لنا 

وجلميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد ١٥٠٠ عام..”
وتابعت شماس: »هنيئا لألرض بابنها البار منقذها من جحيم البشر واألشرار تكلم احلكيم نشأت 
مجد النور في حلقاته األخيرة مرارا وتكرارا أن والدة احلكومة ستكون في سبتمبر وها هي اليوم قد 

ولدت احلكومة..”

بصواريخ ومسيرات.. احلوثيون يعلنون استهداف مطاري بصواريخ ومسيرات.. احلوثيون يعلنون استهداف مطاري 
أبوظبي أبوظبي ودبيودبي
عما  تفاصيل  اليمنية،  احلوثيني  اهلل  أنصار  جماعة  أعلنت 

وصفتها بعملية نوعية نفذتها في اإلمارات.
وقالت اجلماعة، في بيان، إنها نفذت عملية عسكرية نوعية 
املواقع  اليمن« استهدفت عددا من  باسم »إعصار  وناجحة 

في اإلمارات.
اليمن«  »إعصار  عملية  استهدفت  فقد  البيان  وحسب 
باليستية  صواريخ  بخمسة  ومتت  ظبي،  وأبو  دبي  مطاري 

ومجنحة وعدد من الطائرات املسيرة.
باستهداف  اإلمارات  خارجية  وزير  تنديد  بعد  البيان  وجاء 

»ميليشيا احلوثي اإلرهابية« ملناطق ومنشآت مدنية على األراضي اإلماراتية، مؤكدا أن هذا االستهداف 
اآلثم لن مير دون عقاب.

وذكرت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي، في بيان نقلته وكالة األنباء الرسمية، أن دولة اإلمارات حتتفظ 
بحقها في الرد على تلك الهجمات اإلرهابية وهذا التصعيد اإلجرامي اآلثم، واصفة تلك الهجمات 

بأنها جرمية نكراء، أقدمت عليها ميليشيات احلوثي خارج القوانني الدولية واإلنسانية.
وقالت الوزارة إن هذه امليليشيات اإلرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر االرهاب 
والفوضى في املنطقة في سبيل حتقيق غاياتها وأهدافها غير املشروعة.. داعية اجملتمع الدولي إلى 

إدانة هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف املدنيني واملنشآت املدنية ورفضها رفضا تاما.

 السيسي للصحفيني: أنا مستعد أعمل انتخابات رئاسية كلالسيسي للصحفيني: أنا مستعد أعمل انتخابات رئاسية كل  

سنة فى مصرسنة فى مصر
الفتاح  عبد  الرئيس  قال 
مع  لقائه  خالل  السيسي 
على  األجانب  الصحفيني 
شباب  منتدى  هامش 
في  مستعد  »أنا  العالم 
انتخابات  اعمل  سنة  كل 
بشرط  ولكن  مصر،  في 
تكاليف  ثمن  واحد 
تتحملوها  االنتخابات 

أنتم.«
هو  العالم  شباب  منتدى 
مبدينة  يقام  سنوي  حدث 
جنوب  في  الشيخ  شرم 
رئيس  رعاية  حتت  سيناء، 
عبد  الرئيس  اجلمهورية 
وقد  السيسي،  الفتاح 
ثالث  عبر  املنتدى  انطلق 

نسخ في األعوام املاضية ٢٠١7 و٢٠١8 و٢٠١٩.
منتدى  من  السابقة  الثالث  النسخ  املتحدة،  لألمم  التابعة  االجتماعية  التنمية  جلنة  اعتمدت  وقد 

شباب العالم في مصر، كمنصة دولية ملناقشة قضايا الشباب.
ويهدف املنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز احلوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة 
املتحدة،  لألمم  التابعة  االجتماعية  التنمية  جلنة  اعتمدت  وقد  العالم.  إلى  مصر  من  وازدهار  سالم 
النسخ الثالث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية ملناقشة قضايا الشباب.

فيها  املتهم  اجلنسية  القضية  خلفية  على 
األمير أندرو، أعلن قصر باكنغهام، سحب الرتب 
ابن  من  امللكية  والرعاية  العسكرية  واأللقاب 

امللكة إليزابيث الثانية »مبوافقتها وقبولها”.
وجاء بيان القصر بعد أن كتب أكثر من ١٥٠ من 
امللكة،  إلى  واجليش  البحرية  في  احملاربني  قدامى 
رتبه  أندرو من جميع  األمير  يطلبون منها جتريد 
املشاكل  استمرار  وسط  العسكرية،  وألقابه 
القانونية لنجل امللكة املتورط في قضية اعتداء 

جنسي في الواليات املتحدة.
مبوجب  أنه  بيان  في  باكنغهام  قصر  وأشار 
»موافقة امللكة وقبولها، أعيدت الرتب واأللقاب 
إلى  امللكية  والرعاية  يورك  لدوق  العسكرية 
عامة،  واجبات  بأي  يورك  دوق  يقوم  ولن  امللكة. 
القضية  هذه  في  نفسه  عن  سيدافع  كما 

الواليات  في  محلي  قاض  ورفض  عاد”.  كمواطن 
املتحدة، إسقاط دعوى مدنية ضد أندرو رفعتها 
أنه  تزعم  أميركية  امرأة  فيرجينيا جوفري، وهي 
اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة 

عشرة من عمرها.
حجة  كابالن  لويس  املقاطعة  قاضي  ورفض 
يجب  جوفري  دعوى  بأن  أندرو،  محامي  قبل  من 
تسوية  بسبب  مبكرة،  مرحلة  في  تُسقط  أن 
رجل  إبستني،  جيفري  مع  أجرتها  قدمية  قانونية 
اجلنسي مع  اللقاء  رتب  أنه  تدعي  الذي  األعمال 
أنه ال يحكم على حقيقة  صديقه األمير، وأكد 

االدعاءات.
وقال محامو أندرو إن األمير لم يعتد جنسيا على 
قاطع  بشكل  »ينكر  أنه  كما  مطلقا،  جوفري 

مزاعم جوفري الكاذبة ضده« وفق تعبيراتهم. 

بعد الفضيحة اجلنسية.. عقاب صارم من امللكة إليزابيث البنهابعد الفضيحة اجلنسية.. عقاب صارم من امللكة إليزابيث البنها
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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.

أونتاريو تخفض سعر الكهرباء في املرحلة الثانية من أونتاريو تخفض سعر الكهرباء في املرحلة الثانية من 

خطة إعادة فتح املقاطعةخطة إعادة فتح املقاطعة

أسعار  بخفض  قرار  عن  أونتاريو  حكومة  أسعار أعلنت  بخفض  قرار  عن  أونتاريو  حكومة  أعلنت 
ساعة  واط/  كيلو  لكل  سنت  ساعة   واط/  كيلو  لكل  سنت   8،28،2 إلى  إلى الكهرباء  الكهرباء 
يناير، وسيحصل  يناير، وسيحصل   يوم 1818  اعتبارا من  يوما  يوم   اعتبارا من  يوما  ملدة ملدة 2121 
الوقت  من  املزيد  الذين سيقضون  أونتاريو  الوقت سكان  من  املزيد  الذين سيقضون  أونتاريو  سكان 
في املنازل وسط اإلغالق األخير على فترة استراحة في املنازل وسط اإلغالق األخير على فترة استراحة 

في فواتير الكهرباء اخلاصة بهم.في فواتير الكهرباء اخلاصة بهم.
تأجيل  قرار  أن  الطاقة  وزارة  باسم  متحدث  تأجيل وقال  قرار  أن  الطاقة  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
وهو  يناير  وهو   يناير   1818 يوم  إلى  الكهرباء  سعر  يوم تخفيض  إلى  الكهرباء  سعر  تخفيض 
في  الشخصي  التعلم  الستئناف  التالي  في اليوم  الشخصي  التعلم  الستئناف  التالي  اليوم 
من  مزيدا  احمللية  املرافق  إعطاء  إلى  يرجع  من املدارس  مزيدا  احمللية  املرافق  إعطاء  إلى  يرجع  املدارس 

الوقت لتنفيذ التغيير في أسعار الكهرباء.الوقت لتنفيذ التغيير في أسعار الكهرباء.
السعر  تطبيق  مبجرد  انه  احلكومة  السعر وتقول  تطبيق  مبجرد  انه  احلكومة  وتقول 
املعدل  تكلفة  نصف  عن  يقل  والذي  املعدل املنخفض  تكلفة  نصف  عن  يقل  والذي  املنخفض 
النهاري احلالي، سيكون ساري املفعول على مدار النهاري احلالي، سيكون ساري املفعول على مدار 
2424 ساعة في اليوم وحتى يوم  ساعة في اليوم وحتى يوم 2727 يناير على األقل،  يناير على األقل، 
السكنية  الفواتير  على  تلقائيا  تطبيقه  السكنية وسيتم  الفواتير  على  تلقائيا  تطبيقه  وسيتم 

وكذلك حسابات الشركات واملزارع الصغيرة.وكذلك حسابات الشركات واملزارع الصغيرة.
جتاري  عمل  أي  بانها  الصغيرة  الشركات  جتاري وتعرف  عمل  أي  بانها  الصغيرة  الشركات  وتعرف 
أونتاريو  حكومة  وقرار  موظف،  أونتاريو   حكومة  وقرار  موظف،   100100 من  أقل  من لديه  أقل  لديه 

من  جزء  هو  الكهرباء  أسعار  لتخفيض  من احلالي  جزء  هو  الكهرباء  أسعار  لتخفيض  احلالي 
سلسلة أوسع من املبادرات التي أعلنتها حكومة سلسلة أوسع من املبادرات التي أعلنتها حكومة 
واألفراد  الشركات  لدعم  يناير  واألفراد   الشركات  لدعم  يناير   77 اجلمعة  يوم  اجلمعة فورد  يوم  فورد 
وتلتزم  األخيرة  اإللزامية  اإلغالق  عمليات  وتلتزم خالل  األخيرة  اإللزامية  اإلغالق  عمليات  خالل 
املقاطعة أيضا بتزويد الشركات الصغيرة املؤهلة املقاطعة أيضا بتزويد الشركات الصغيرة املؤهلة 
واحدة  ملرة  مالية  مبنحة  اإلغالق  ألوامر  واحدة اخلاضعة  ملرة  مالية  مبنحة  اإلغالق  ألوامر  اخلاضعة 
تغطية  على  ملساعدتها  دوالر  األف  تغطية   على  ملساعدتها  دوالر  األف   1010 قدرها قدرها 

التكاليف.التكاليف.
على  للحصول  املؤهلة  الشركات  هذه  على وتشمل  للحصول  املؤهلة  الشركات  هذه  وتشمل 
الدعم اجلديد، صاالت الرياضة واملتاحف واملسارح الدعم اجلديد، صاالت الرياضة واملتاحف واملسارح 
البيع  متاجر  على  تنطبق  ولن  واملطاعم  البيع واحلانات  متاجر  على  تنطبق  ولن  واملطاعم  واحلانات 
بالتجزئة التي سمح لها بالبقاء مفتوحة بسعة بالتجزئة التي سمح لها بالبقاء مفتوحة بسعة 

.%.%5050
وقالت حكومة أونتاريو أن أية شركة تلقت معونة وقالت حكومة أونتاريو أن أية شركة تلقت معونة 
على  للخصومات  أونتاريو  برنامج  من  على مالية  للخصومات  أونتاريو  برنامج  من  مالية 
الوباء  من  موجات سابقة  األعمال خالل  الوباء تكاليف  من  موجات سابقة  األعمال خالل  تكاليف 
تتوقع  أن  إعادة تقدمي طلبات وميكن  إلى  تتوقع لن حتتاج  أن  إعادة تقدمي طلبات وميكن  إلى  لن حتتاج 
إذا  فبراير  شهر  في  املالي  الدعم  على  إذا احلصول  فبراير  شهر  في  املالي  الدعم  على  احلصول 

كانت مؤهلة للحصول على الدعم.كانت مؤهلة للحصول على الدعم.

أونتاريو حتدث إرشادات الفحص اخلاصة بالطالب لكوفيد 19
حدثت أونتاريو إرشادات الفحص اخلاصة باملدارس ومرافق رعاية حدثت أونتاريو إرشادات الفحص اخلاصة باملدارس ومرافق رعاية 
األطفال، وسوف تتطلب مرة أخرى من األطفال الذين يعانون من األطفال، وسوف تتطلب مرة أخرى من األطفال الذين يعانون من 
أو  الشديد  التعب  أو  الصداع  أو  األنف  أو سيالن  احللق  أو التهاب  الشديد  التعب  أو  الصداع  أو  األنف  أو سيالن  احللق  التهاب 
الشعور بألم في العضالت وفي املفاصل البقاء في املنزل ملدة الشعور بألم في العضالت وفي املفاصل البقاء في املنزل ملدة 
2424 ساعة حتى تبدأ هذه األعراض في التحسن، ثم اخذ اختبار  ساعة حتى تبدأ هذه األعراض في التحسن، ثم اخذ اختبار 

كوفيد كوفيد 1919 والبد أن يكون سلبي. والبد أن يكون سلبي.
لديهم  الذين  األطفال  على  كان  السابقة  السياسة  لديهم ومبوجب  الذين  األطفال  على  كان  السابقة  السياسة  ومبوجب 

أحد األعراض اخلمسة األتية وهي: احلمى أو القشعريرة وضيق التنفس وفقدان الذوق أو الرائحة أو أحد األعراض اخلمسة األتية وهي: احلمى أو القشعريرة وضيق التنفس وفقدان الذوق أو الرائحة أو 
الغثيان والقيء أو اإلسهال أو السعال املستمر -العزل في املنزل – لكن التوجيهات اجلديدة التي الغثيان والقيء أو اإلسهال أو السعال املستمر -العزل في املنزل – لكن التوجيهات اجلديدة التي 
مت حتديثها يوم اخلميس مت حتديثها يوم اخلميس 66 يناير تضيف خمسة أعراض إلى هذه القائمة وتتطلب أن يعزل أيضا  يناير تضيف خمسة أعراض إلى هذه القائمة وتتطلب أن يعزل أيضا 

أشقاء الطفل املريض في املنزل حتى لو لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية.أشقاء الطفل املريض في املنزل حتى لو لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية.
ومبوجب التوجيهات اجلديدة يتوقع من األطفال البقاء في املنزل إذا ظهرت عليهم أعراض املرض ومبوجب التوجيهات اجلديدة يتوقع من األطفال البقاء في املنزل إذا ظهرت عليهم أعراض املرض 
ما بني ما بني 55 إلى  إلى 1010 أيام وذلك حسب عمر الطفل وموقفه من التطعيم واألطفال الذين يبلغون من  أيام وذلك حسب عمر الطفل وموقفه من التطعيم واألطفال الذين يبلغون من 
العمر العمر 1111 سنة أو أقل ومت تطعيمهم بالكامل ميكنهم العودة إلى املدرسة بعد  سنة أو أقل ومت تطعيمهم بالكامل ميكنهم العودة إلى املدرسة بعد 55 أيام من ظهور  أيام من ظهور 
األعراض، وإذا حتسنت األعراض ملدة األعراض، وإذا حتسنت األعراض ملدة 2424 ساعة واخذ الطفل اختبار )بي سي آر( وجاء سلبي أو أخذ  ساعة واخذ الطفل اختبار )بي سي آر( وجاء سلبي أو أخذ 
اختبارين سريعني لكوفيد اختبارين سريعني لكوفيد 1919 بفارق  بفارق 2424 ساعة وجاءت النتيجة سلبية ميكنه العودة إلى املدرسة. ساعة وجاءت النتيجة سلبية ميكنه العودة إلى املدرسة.

تورنتو تنهي خدمات ٤61 من موظفي 
املدينة لم يحصلوا على لقاح كوفيد19

قالت مدينة تورنتو إنها أنهت خدمات قالت مدينة تورنتو إنها أنهت خدمات 461461 موظفا لديها ألنهم  موظفا لديها ألنهم 
هذه  دخلت  وقد  بها،  اخلاصة  التطعيم  لسياسة  ميتثلوا  هذه لم  دخلت  وقد  بها،  اخلاصة  التطعيم  لسياسة  ميتثلوا  لم 
السياسة حيز التنفيذ بدءا من السياسة حيز التنفيذ بدءا من 77 سبتمبر من عام  سبتمبر من عام 20212021 وكان  وكان 

لدى املوظفني مهلة حتى لدى املوظفني مهلة حتى 3030 أكتوبر ليحصلوا على التطعيم بالكامل، ومت متديد املوعد النهائي  أكتوبر ليحصلوا على التطعيم بالكامل، ومت متديد املوعد النهائي 
ألخذ التطعيمات حتى ألخذ التطعيمات حتى 22 يناير اجلاري. يناير اجلاري.

وقالت املدينة في بيانا لها »إنه حت املوعد النهائي لم يتلقى وقالت املدينة في بيانا لها »إنه حت املوعد النهائي لم يتلقى 461461 موظفا لديها أية جرعات من  موظفا لديها أية جرعات من 
لقاح كوفيد لقاح كوفيد 1919 ولم يبلغوا عن حالة التطعيم لديهم، ولهذا أنهيت خدماتهم، وقالت املدينة  ولم يبلغوا عن حالة التطعيم لديهم، ولهذا أنهيت خدماتهم، وقالت املدينة 
أوقفوا  قد  إنهاء خدماتهم  مت  الذين  املوظفني  تتأثر ألن  لم  احلالية  التوظيف  إن مستويات  أوقفوا أيضا  قد  إنهاء خدماتهم  مت  الذين  املوظفني  تتأثر ألن  لم  احلالية  التوظيف  إن مستويات  أيضا 

بالفعل دون أجر ألنهم لم ميتثلوا لألوامر في املوعد النهائي احملدد«.بالفعل دون أجر ألنهم لم ميتثلوا لألوامر في املوعد النهائي احملدد«.
ووفقا ألرقام املدينة فإن ووفقا ألرقام املدينة فإن 98،698،6% من القوة العاملة في املدينة امتثلوا لألوامر وهناك % من القوة العاملة في املدينة امتثلوا لألوامر وهناك 3737 موظفا في  موظفا في 

اجازة مؤقتة ينتظرون البت في طلباتهم للحصول على موافقة طبية لعدم اخذ اللقاح.اجازة مؤقتة ينتظرون البت في طلباتهم للحصول على موافقة طبية لعدم اخذ اللقاح.
وقالت املدينة إن هؤالء الذين معهم إعفاء قانوني بسبب أمور صحية أو عقائدية سيكون لهم وقالت املدينة إن هؤالء الذين معهم إعفاء قانوني بسبب أمور صحية أو عقائدية سيكون لهم 
احلق في البقاء في العمل، وأيضا هناك احلق في البقاء في العمل، وأيضا هناك 248248 موظفا ابلغوا عن حصولهم على جرعة واحدة من  موظفا ابلغوا عن حصولهم على جرعة واحدة من 

اللقاح.اللقاح.
وقالت املدينة »إن هؤالء قد يواجهون إنهاء خدماتهم إذا لم يحصلوا على اجلرعة الثانية« في حني وقالت املدينة »إن هؤالء قد يواجهون إنهاء خدماتهم إذا لم يحصلوا على اجلرعة الثانية« في حني 
أن أحدث األدلة تشير إلى أن هناك حاجة إلى ثالثة جرعات من اللقاح لتوفير حماية جيدة ضد أن أحدث األدلة تشير إلى أن هناك حاجة إلى ثالثة جرعات من اللقاح لتوفير حماية جيدة ضد 
فيروس كورونا املتحور )أوميكرون( فإن معظم أماكن العمل ال تزال تعتبر األشخاص الذين حصلوا فيروس كورونا املتحور )أوميكرون( فإن معظم أماكن العمل ال تزال تعتبر األشخاص الذين حصلوا 

على جرعتان من اللقاح مطعمني بالكامل.على جرعتان من اللقاح مطعمني بالكامل.
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طـالبــانطـالبــان... ... 
فـــى كـل مكــانفـــى كـل مكــان

بقلم: عماد برسومبقلم: عماد برسوم

انتحار فتاة عمرها سبعة عشر عاما لم يصدقها أهلها بأنها بريئة من الصور الفاضحة املركبة وامللفقة لها.
حتويل ُمدّرسة إلى التحقيق بسبب رقصها أثناء رحلة مدرسية – فرحانة وحتب احلياة.

تصوير سيدة ترتدى مالبس بحر في شرفة منزلها وإحضار الشرطة لها. – عايشة بحريتها!
إلقاء سيدة بنفسها من الشرفة ومصرعها خوفا من بطش سكان عقار اقتحموا منزلها شكا في سلوكها.

هذا بعض مما سمعنا عنه وشاهدناه مؤخرا في وسائل االعالم، ولكن بالتأكيد هناك الكثير والكثير من احلوادث 
املرأة  التنكيل، التحرش، العنف، و القهر ضد  الترهيب، التعسف، البطش،  أنواع  املشابهة وأشكال أكثر من 

جملرد أنها أنثى!
شيء يثير يوما بعد يوم الغضب العنيف واالشمئزاز من جانب كبير من مجتمع كنا نعرفه يوما سليل اقدم 
و اعظم احلضارات التي عرفتها البشرية، احلضارة التي قيل عنها أنها فجرت وصنعت الضمير اإلنسانى منذ 
فجر التاريخ، أصحاب حضارة وعقيدة كانت حُتّرم تعذيب احليوان وقطع الشجر، وتلويث مياه النهر، فما بالكم 
بتشريعاتها اخلاصة باحترام اإلنسانية واملساواة والعدل، بل افضل من ذلك إعالء شأن املرأة فوق الكل لكونها 

األم، األخت، االبنة، احلبيبة، الزوجة واألهم، هي أصل احلياة. 
كيف يحدث ذلك في مجتمع خرج منه يوما مفكرين وادباء عظماء، مبدعني في جميع أنواع الفنون، ومازال 

يخرج علينا األكثر كل يوم، مجتمع يبنى ويؤسس كل يوم بنية حتتية متاثل في تطورها الدول الكبيرة!
بالطبع الكل يعرف األسباب التي أدت إلى هذه الردة احلضارية التي متاثل ما حدت في البلدان الثيوقراطية حيث 
يحكم الدين بدال من السياسة والنصوص الدينية بدال من قواعد القانون والدساتير التي حتمى احلريات وحتقق 

املساواة والعدل.
البترودوالر  تأثير ظاهرة  ازدياد  مع  املصرى  باجملتمع  واالجتماعية لفصيل كبير  النفسية  التركيبة  تغيرت  لقد 
بسبب العدد الهائل للمصريني الذين عملوا في دول اخلليج وخاصة اململكة السعودية، تزامن ذلك مع السماح 
ذلك  بأن  اعتقادا  املهنية،  والنقابات  اجلامعات  داخل  نشاطهم  وممارسة  العلنى  بالعمل  الدينية  للجماعات 
تأثير  ووصل  واالشتراكية.  الناصرية  الشيوعية،  اليسارية،  واألفكار  األحزاب  أمام  سد  حائط  مبثابة  سيكون 
الفكر السلفى ذروته بعد انتهاء حرب حترير أفغانستان من الغزو السوفييتى التي خلفت مجموعات كبيرة من 
املقاتلني اللذين كانوا يحاربون باسم الدين و مع شعورهم بالقوة و قناعتهم بانهم على حق ولدتا القاعدة و 
طالبان كقوتني أساسيتني هدفهما تأسيس الدولة الدينية، ثم بدأ العمل على حتقيق ذلك من خالل محورين 
رئيسيني، عسكرى وهو ما عرف باإلرهاب الدينى منذ بداية الثمانينيات من القرن املاضى، والعمل الفكرى و 
الثقافي و االجتماعى على األرض الذى القى قبول كبير جدا من اكبر مؤسسة دينية و هو األزهر باإلضافة الى 
قطاعات كبيرة في دوائر الدولة، التعليم، اإلعالم و قد امتد لبعض فئات من اجليش و الشرطة. وبدأ صراع جديد 
ومن نوع غريب! من األكثر تدينا وفهما للدين؟ الدولة أم اجلماعات الدينية؟ وكانت من أهم أدوات هذا الصراع هو 
تغيير معالم الشخصية املصرية من أجل احلصول على أكبر عدد ممكن من أنصار إما الدولة املؤمنة أو اجلماعات 

املؤمنة أيضا! باعتبار أنه بعد ألف وأربعمائة عام لم تكن مصر دولة مؤمنة!!
وبالطبع كل ذلك كان يتم ذلك مبباركة ودعم دول اخلليج وعلى رأسهم السعودية..

مرت سنوات طويلة أخرجت اجياال جديدة ال تعرف وجه مصرالراقى، اجلميل، املتحضر احلقيقى، وأمسينا، على 
ذلك،  يفعلن  ال  أمهاتهن  أن  في حني  احلجاب  يرتدن  واجلامعية  املدرسية  املرحلة  في  فتيات  نرى  املثال،  سبيل 
وشباب يرتدى خامت اخلطوبة من الفضة بدال من الذهب في حني أن اباءهم ما زالوا يضعون خامت زواج من الذهب، 
وكم هائل من تغيرات جذرية بهذا القطاع الكبير من اجملتمع املصرى أخذته في رحلة الى الوراء الى مكان و زمان 

لم نسمع عنه من قبل، و بات مثل فيلم خيال “غيرعلمى” محفوف بالكثير من مشاهد الرعب.
 ثم أتى التغيير الذى أصاب الكثير من دول املنطقة على نحو ايجابى، حدثت ثورات وانتفاضات شعبية وتبدل 
تشددا  االكثر  الدولة  وخاصة  العربى  اخلليج  في  بالتحديد  العربية  الشعوب  بعض  وأدركت  املنطقة،  شكل 
وهي السعودية، أنه البد من االعتراف بحتمية حركة التطور االنسانى واحلضارى والفكرى وانه إذا أراد شعب أو 

مجتمع أن يسير في طريق التقدم فالبد أن يؤمن باحلرية الفردية واحترامها و تأمينها.
لكن مع شديد األسف لم نر أقدم وأهم و اكبر دول املنطقة تخطو خطوة واحدة نحو هذا النهج، وأصبحنا في 
الوقت الذى ألغت فيه السعودية نظام الشرطة الدينية )املطوع( جند مجتمعنا ما زال يراقب و ينتقد ويحكم و 
يعاقب املرأة جملرد أنها تعيش في هذا اجملتمع الذى به قطاع كبير مريض و مشوه نفسيا، الذى يعانى من احلرمان 
و الكبت، مجتمع ما زال ال يعى املفهوم املتكامل ملعنى احلرية، ال يقبل اآلخر وال يرى املستقبل و لم يتعلم 
تاريخه، هذا التاريخ الذى يحاول طمسه احلرس احلديدى ملؤسسة األزهر مبشاركة دعاة التكفير والسلفية، حتى 

أصبحت طالبان في كل مكان.

العاملي تعويض ما خسره  االقتصاد  العاملي تعويض ما خسره في حني يحاول  االقتصاد  في حني يحاول 
بانكماشه في العام السابق بسبب نشوب اجلائحة بانكماشه في العام السابق بسبب نشوب اجلائحة 
تأبى األيام الباقية من هذه السنة إال وتتحداه باملتحور تأبى األيام الباقية من هذه السنة إال وتتحداه باملتحور 
اجلديد – »أوميكرون« – ليزيد من حالة الاليقني التي اجلديد – »أوميكرون« – ليزيد من حالة الاليقني التي 
زيادات متوالية لألسعار  تأتي  ثم  األسواق،  زيادات متوالية لألسعار تشهدها  تأتي  ثم  األسواق،  تشهدها 

كضربات موجعة في وجه محاوالت التعافي.كضربات موجعة في وجه محاوالت التعافي.
في  لزيادات  املتقدمة  االقتصادات  تعرضت  في فقد  لزيادات  املتقدمة  االقتصادات  تعرضت  فقد 
سنة.  أربعني  منذ  تشهدها  لم  التضخم  سنة. معدالت  أربعني  منذ  تشهدها  لم  التضخم  معدالت 
الواليات  نصيب  من  الزيادة  معدالت  أعلى  الواليات وكانت  نصيب  من  الزيادة  معدالت  أعلى  وكانت 
الرقم  في  التغير  معدل  فيها  وصل  التي  الرقم املتحدة  في  التغير  معدل  فيها  وصل  التي  املتحدة 
القياسي ألسعار املستهلكني إلى القياسي ألسعار املستهلكني إلى 6.86.8٪، وهو ما لم ٪، وهو ما لم 

تشهده في تاريخها املعاصر منذ عام تشهده في تاريخها املعاصر منذ عام ١٩8٢١٩8٢..
الرئيس  شعبية  استطالعات  أرقام  تراجع  الرئيس ومع  شعبية  استطالعات  أرقام  تراجع  ومع 
صناديق  من  وحزبه  واقترابه  بايدن،  جو  صناديق األميركي  من  وحزبه  واقترابه  بايدن،  جو  األميركي 
للبرملان،  النصفية  االنتخابات  في  أدائه  على  للبرملان، اقتراع  النصفية  االنتخابات  في  أدائه  على  اقتراع 
بيانات  وزن  من  التقليل  إلى  وأنصاره  الرئيس  بيانات جلأ  وزن  من  التقليل  إلى  وأنصاره  الرئيس  جلأ 
زيادات  عن  »البيانات  أن  إلى  مشيرين  زيادات التضخم،  عن  »البيانات  أن  إلى  مشيرين  التضخم، 
ليس  ولكن  تراجع،  في  املعيشة  وتكاليف  ليس األسعار  ولكن  تراجع،  في  املعيشة  وتكاليف  األسعار 

بالدرجة املأمولة«.بالدرجة املأمولة«.
في  األمور  مبجريات  املتأثر  العالم  سائر  يعني  في ما  األمور  مبجريات  املتأثر  العالم  سائر  يعني  ما 
أكبر اقتصاد فيه، هو ما سيتخذه البنك الفيدرالي أكبر اقتصاد فيه، هو ما سيتخذه البنك الفيدرالي 
أسعار  على  ستؤثر  نقدية  إجراءات  من  أسعار األميركي  على  ستؤثر  نقدية  إجراءات  من  األميركي 
الفائدة العاملية وتكلفة االقتراض في خالل األسابيع الفائدة العاملية وتكلفة االقتراض في خالل األسابيع 

واألشهر املقبلة.واألشهر املقبلة.
املصدر  البنك  رأس  على  القائمون  أخيراً  أدرك  املصدر فقد  البنك  رأس  على  القائمون  أخيراً  أدرك  فقد 
ألكبر عملة دولية في التداول، أن التضخم هذه املرة ألكبر عملة دولية في التداول، أن التضخم هذه املرة 
ليس مؤقتاً عابراً بسرعة كما كانوا يقدرون ويتمنون. ليس مؤقتاً عابراً بسرعة كما كانوا يقدرون ويتمنون. 
عوامل  بفعل  استمراراً  أكثر  سيكون  عوامل فالتضخم  بفعل  استمراراً  أكثر  سيكون  فالتضخم 
تراجع عرض املنتجات الرتباك سالسل اإلمداد وزيادة تراجع عرض املنتجات الرتباك سالسل اإلمداد وزيادة 
تكلفة النقل والشحن، مع زيادة في الطلب املتأجج تكلفة النقل والشحن، مع زيادة في الطلب املتأجج 
عامي  مدار  على  سيولة  من  به  ضخ  مبا  عامي مدفوعاً  مدار  على  سيولة  من  به  ضخ  مبا  مدفوعاً 

اجلائحة في الدول املتقدمة.اجلائحة في الدول املتقدمة.
أيضاً  اإلنتاجية  وتزداد  اإلنتاج  خطوط  تتواءم  أيضاً وحتى  اإلنتاجية  وتزداد  اإلنتاج  خطوط  تتواءم  وحتى 
مبا سيستغرقه ذلك من زمن واستثمارات ستضطر مبا سيستغرقه ذلك من زمن واستثمارات ستضطر 
اإلدارة النقدية لكبح جماح التضخم مبا اعتادت عليه اإلدارة النقدية لكبح جماح التضخم مبا اعتادت عليه 
من رفع لسعر الفائدة بعدما تقوم بسحب إلجراءات من رفع لسعر الفائدة بعدما تقوم بسحب إلجراءات 

التي  املالية  األصول  شراء  وبرامج  النقدي  التي التيسير  املالية  األصول  شراء  وبرامج  النقدي  التيسير 
مما  أكبر  دوالر شهرياً، بسرعة  مما  مليار  أكبر  دوالر شهرياً، بسرعة  بنحو ١٢٠١٢٠ مليار  بنحو تقدر  تقدر 

كانت تخطط له.كانت تخطط له.
أسعار  رفع  ومدى  اإلجراءات  هذه  سرعة  أسعار وتتوقف  رفع  ومدى  اإلجراءات  هذه  سرعة  وتتوقف 
احملدثة  البيانات  إليه  سترشد  ما  على  احملدثة الفائدة  البيانات  إليه  سترشد  ما  على  الفائدة 
ما  وكذلك  الفعلي،  التضخم  معدل  مسار  ما عن  وكذلك  الفعلي،  التضخم  معدل  مسار  عن 
القياسية  ومناذجها  النقدية  اإلدارة  القياسية تستشرفه  ومناذجها  النقدية  اإلدارة  تستشرفه 
للتنبؤ عن توجهات املستثمرين واملستهلكني بشأن للتنبؤ عن توجهات املستثمرين واملستهلكني بشأن 
وسلوكهم  وتوقعاتهم  األسعار  زيادات  وسلوكهم احتماالت  وتوقعاتهم  األسعار  زيادات  احتماالت 

حيالها.حيالها.
في  التضخم  معدالت  إبقاء  أن  عليه،  املتعارف  في ومن  التضخم  معدالت  إبقاء  أن  عليه،  املتعارف  ومن 
حدود منخفضة، كانت تبلغ في حالة الدول املتقدمة حدود منخفضة، كانت تبلغ في حالة الدول املتقدمة 
املائة سنوياً، من ضمانات االستقرار  املائة سنوياً، من ضمانات االستقرار  في  متوسط متوسط ٢٢ في 
املتوسطات  تكون هذه  أن  املتفهم  ومن  املتوسطات االقتصادي،  تكون هذه  أن  املتفهم  ومن  االقتصادي، 
النامية ملشكالت هيكلية  الدول  النامية ملشكالت هيكلية أعلى من ذلك في  الدول  أعلى من ذلك في 
آحاد  تتجاوز  أال  على  اقتصاداتها  في  آحاد ومؤسسية  تتجاوز  أال  على  اقتصاداتها  في  ومؤسسية 

األرقام.األرقام.
ومما اتفق عليه االقتصاديون ورجال السياسة، أن هدف ومما اتفق عليه االقتصاديون ورجال السياسة، أن هدف 
استقرار األسعار هو من أولويات السياسات العامة. استقرار األسعار هو من أولويات السياسات العامة. 
االقتصادي  بني  الرؤى  في  الشاسع  االختالف  االقتصادي فرغم  بني  الرؤى  في  الشاسع  االختالف  فرغم 
اإلجنليزي األشهر جون ماينارد كينز والثوري الروسي اإلجنليزي األشهر جون ماينارد كينز والثوري الروسي 
املاركسي فالدميير لينني، جتد كينز موافقاً للينني في املاركسي فالدميير لينني، جتد كينز موافقاً للينني في 
االقتصادي  النظام  لتدمير  طريقة  أفضل  بأن  االقتصادي رأيه  النظام  لتدمير  طريقة  أفضل  بأن  رأيه 

لدولة هو باستنزاف قيمة عملتها.لدولة هو باستنزاف قيمة عملتها.
عمالتها  جعلت  شديد  غالء  بحاالت  دول  مرت  عمالتها وقد  جعلت  شديد  غالء  بحاالت  دول  مرت  وقد 
احلياة  فاستحالت  حملها؛  تكلفة  تعادل  قيمة  احلياة بال  فاستحالت  حملها؛  تكلفة  تعادل  قيمة  بال 
عمالت  من  جعل  الذي  الغالء  هذا  مع  عمالت باستقرار  من  جعل  الذي  الغالء  هذا  مع  باستقرار 
البنكنوت وقوداً ألفران تدفئة املنازل كما حدث بأملانيا البنكنوت وقوداً ألفران تدفئة املنازل كما حدث بأملانيا 
التضخم  بارتفاع  املاضي  القرن  من  العشرينات  التضخم في  بارتفاع  املاضي  القرن  من  العشرينات  في 
ممهدات  من  كان  مبا  الواحد،  الشهر  في  ممهدات ٪  من  كان  مبا  الواحد،  الشهر  في   ٪٥٠٠٥٠٠ إلى إلى 
صعود احلركة النازية بنهايتها املعروفة مروراً باحلرب صعود احلركة النازية بنهايتها املعروفة مروراً باحلرب 

العاملية الثانية.العاملية الثانية.
ومن حاالت الغالء الشديد ما تعرضت له زميبابوي في ومن حاالت الغالء الشديد ما تعرضت له زميبابوي في 

عام عام ٢٠٠8٢٠٠8 وفنزويال منذ خمسة أعوام. وفنزويال منذ خمسة أعوام.
أنواع  أنواع كما تعد معدالت التضخم املرتفعة من أكثر  كما تعد معدالت التضخم املرتفعة من أكثر 
فسوؤها  باحلقوق.  وإضراراً  وقسوة  سوءاً  فسوؤها الضرائب  باحلقوق.  وإضراراً  وقسوة  سوءاً  الضرائب 
بال  ضريبة  فهي  تشريع،  دون  من  تفرض  ألنها  بال يرجع  ضريبة  فهي  تشريع،  دون  من  تفرض  ألنها  يرجع 
نص في القانون يحدد وعاءها أو مناسبة فرضها. أما نص في القانون يحدد وعاءها أو مناسبة فرضها. أما 
بني  تفرقتها  بعدم  عدالتها  لعدم  فترجع  بني قسوتها،  تفرقتها  بعدم  عدالتها  لعدم  فترجع  قسوتها، 

موسر أو فقير.موسر أو فقير.
إذا ما ثبتت  بالعقود  إذا ما ثبتت أما إضرارها باحلقوق فإلخاللها  بالعقود  أما إضرارها باحلقوق فإلخاللها 
مرور  مع  تغيير  بال  محدد  مبلغ  عند  العقود  مرور قيمة  مع  تغيير  بال  محدد  مبلغ  عند  العقود  قيمة 
أقل  تغييرها عند معدل  االتفاق على  أو كان  أقل الزمن،  تغييرها عند معدل  االتفاق على  أو كان  الزمن، 

من معدل التضخم.من معدل التضخم.
ولتنظر ماذا حل بعقود إيجار ثبتت عند أسقف لم ولتنظر ماذا حل بعقود إيجار ثبتت عند أسقف لم 
قيمة  من  انتقاصاً  التضخم  ارتفاع  رغم  قيمة تتجاوزها  من  انتقاصاً  التضخم  ارتفاع  رغم  تتجاوزها 
الثروة  وصيانة  املالك  حقوق  على  ذلك  وأثر  الثروة النقود  وصيانة  املالك  حقوق  على  ذلك  وأثر  النقود 
وأجور  رواتب  أصحاب  إلى  أيضاً  ولتنظر  وأجور العقارية،  رواتب  أصحاب  إلى  أيضاً  ولتنظر  العقارية، 
غالء  مع  يتناسب  مبا  تتغير  لم  ثابتة  غالء ومعاشات  مع  يتناسب  مبا  تتغير  لم  ثابتة  ومعاشات 
األسعار، ولتراجع األوضاع املالية ملودعني ال يتناسب األسعار، ولتراجع األوضاع املالية ملودعني ال يتناسب 

العائد على ودائعهم مع ارتفاع التضخم.العائد على ودائعهم مع ارتفاع التضخم.
فاألولى  مكلفاً  االختالالت  هذه  مثل  عالج  كان  فاألولى وملا  مكلفاً  االختالالت  هذه  مثل  عالج  كان  وملا 
احتواء الضرر قبل وقوعه بالسيطرة على التضخم احتواء الضرر قبل وقوعه بالسيطرة على التضخم 
ابتداًء، مع حتقيق زيادات منضبطة تتوافق مع آليات ابتداًء، مع حتقيق زيادات منضبطة تتوافق مع آليات 
والضمان  العدالة  واعتبارات  وتغيراتها  والضمان السوق  العدالة  واعتبارات  وتغيراتها  السوق 

االجتماعي.االجتماعي.

ولهذه الشواهد التاريخية واملعاصرة لفقدان النقود ولهذه الشواهد التاريخية واملعاصرة لفقدان النقود 
وتداعياتها  الشديد  الغالء  حاالت  مع  وتداعياتها لقيمتها  الشديد  الغالء  حاالت  مع  لقيمتها 
البنوك  تنتظر  ال  واألمنية،  واالجتماعية  البنوك السياسية  تنتظر  ال  واألمنية،  واالجتماعية  السياسية 
األسعار  زيادات  تتحول  حتى  احلصيفة  األسعار املركزية  زيادات  تتحول  حتى  احلصيفة  املركزية 
من  مبزيد  هياجاً  تزيدها  أو  تضخمية،  موجات  من إلى  مبزيد  هياجاً  تزيدها  أو  تضخمية،  موجات  إلى 
إصدار نقدي ال تقابله زيادة في الناجت. وفي ظل هذه إصدار نقدي ال تقابله زيادة في الناجت. وفي ظل هذه 

التطورات القائمة واملتوقعة هناك أربع أولويات:التطورات القائمة واملتوقعة هناك أربع أولويات:
رفع  واحتمال  النقدي  التقييد  تأثير  مراعاة  رفع أوالً،  واحتمال  النقدي  التقييد  تأثير  مراعاة  أوالً، 
أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس األموال إلى الدول أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس األموال إلى الدول 
تاميز«  »الفاينانشيال  صحيفة  نشرت  فقد  تاميز« النامية؛  »الفاينانشيال  صحيفة  نشرت  فقد  النامية؛ 
أن  مفاده،  األسبوع  هذا  بداية  تقريراً  أن البريطانية  مفاده،  األسبوع  هذا  بداية  تقريراً  البريطانية 
أرقام  إلى  الناشئة حتولت  املالية لألسواق  أرقام التدفقات  إلى  الناشئة حتولت  املالية لألسواق  التدفقات 
سالبة في شهر نوفمبر املاضي، وذلك ألول مرة منذ سالبة في شهر نوفمبر املاضي، وذلك ألول مرة منذ 
مارس مارس ٢٠٢٠٢٠٢٠ في أعقاب اجلائحة. وقد تزامن ذلك مع  في أعقاب اجلائحة. وقد تزامن ذلك مع 
األجنبية كرد  العمالت  أمام  الدوالر  األجنبية كرد ارتفاع في سعر  العمالت  أمام  الدوالر  ارتفاع في سعر 
فعل لبدء التحول في السياسة النقدية األمريكية فعل لبدء التحول في السياسة النقدية األمريكية 

نحو التقييد االئتماني ورفع سعر الفائدة.نحو التقييد االئتماني ورفع سعر الفائدة.
العشرين بشأن  العام جملموعة  اإلطار  العشرين بشأن ثانياً، مراجعة  العام جملموعة  اإلطار  ثانياً، مراجعة 

العام  اإلطار  هذا  عن  اإلعالن  فمنذ  الديون؛  العام معاجلة  اإلطار  هذا  عن  اإلعالن  فمنذ  الديون؛  معاجلة 
ثالث  إال  منه  لالستفادة  تتقدم  لم  ثالث   إال  منه  لالستفادة  تتقدم  لم   ٢٠٢٠٢٠٢٠ عام  عام في  في 
تشاد  وهي  املديونية،  وعالية  الدخل  منخفضة  تشاد دول  وهي  املديونية،  وعالية  الدخل  منخفضة  دول 
في  اإلطار  هذا  أن  جتربتهم  وتوضح  وزامبيا،  في وإثيوبيا  اإلطار  هذا  أن  جتربتهم  وتوضح  وزامبيا،  وإثيوبيا 
الديون  ملشكالت  معاجلته  في  مراجعة  إلى  الديون حاجة  ملشكالت  معاجلته  في  مراجعة  إلى  حاجة 

املتعثرة.املتعثرة.
إرجاء  آلية  العشرين جتميد  إرجاء فبعدما قررت مجموعة  آلية  العشرين جتميد  فبعدما قررت مجموعة 
إطار معاجلة  تطوير  بات  األفقر،  للدول  الديون  إطار معاجلة سداد  تطوير  بات  األفقر،  للدول  الديون  سداد 
عدم  من  أصالً  يعاني  بأنه  علماً  إحلاحاً،  أكثر  عدم الديون  من  أصالً  يعاني  بأنه  علماً  إحلاحاً،  أكثر  الديون 
بشكل  اخلاص  كالقطاع  كافة  الدائنني  بشكل شموله  اخلاص  كالقطاع  كافة  الدائنني  شموله 
الدول متوسطة  من  املدينني  يتضمن  ال  وهو  الدول متوسطة محفز  من  املدينني  يتضمن  ال  وهو  محفز 

الدخل كمنتفعني بقواعده.الدخل كمنتفعني بقواعده.
الفائدة  وأسعار  التضخم  معدالت  زيادات  الفائدة ومع  وأسعار  التضخم  معدالت  زيادات  ومع 
العاملية سيزداد احتمال وقوع مزيد من الدول النامية العاملية سيزداد احتمال وقوع مزيد من الدول النامية 
في فخ التعثر كما حّذر كاتب هذه السطور من قبل، في فخ التعثر كما حّذر كاتب هذه السطور من قبل، 
وال يوجد حتى اليوم إطار فعال ملعاجلة الديون املتعثرة وال يوجد حتى اليوم إطار فعال ملعاجلة الديون املتعثرة 
األمم  مبادرة  طالبت  وقد  عادل.  بشكل  األمم وتسويتها  مبادرة  طالبت  وقد  عادل.  بشكل  وتسويتها 
املتحدة املعروفة بـ»متويل التنمية في عصر اجلائحة املتحدة املعروفة بـ»متويل التنمية في عصر اجلائحة 
التعثر  من  للتوقي  آليات  وضع  بضرورة  بعدها«  التعثر وما  من  للتوقي  آليات  وضع  بضرورة  بعدها«  وما 
بتوفير السيولة وإرجاء حتصيل أقساط الديون ووضع بتوفير السيولة وإرجاء حتصيل أقساط الديون ووضع 
منضبط  إطار  خالل  من  املديونيات  لتسوية  منضبط قواعد  إطار  خالل  من  املديونيات  لتسوية  قواعد 
ليس  اآلن  حتى  مت  وما  الدولي،  للتعاون  وفعال  ليس ومرن  اآلن  حتى  مت  وما  الدولي،  للتعاون  وفعال  ومرن 

كافياً ملنع أزمة، أو احتوائها بيسر إذا حدثت.كافياً ملنع أزمة، أو احتوائها بيسر إذا حدثت.
تغيرات  مع  والعاجل  املتوازن  التعامل  ضرورة  تغيرات ثالثاً،  مع  والعاجل  املتوازن  التعامل  ضرورة  ثالثاً، 
املناخ. فال يكفي ما أُعلن في جالسكو عن تعهدات املناخ. فال يكفي ما أُعلن في جالسكو عن تعهدات 
ولكن  االنبعاثات،  الكربوني من خالل تخفيف  ولكن احلياد  االنبعاثات،  الكربوني من خالل تخفيف  احلياد 
الديون  من  مزيد  ال  استثمارات  توجيه  أيضاً  الديون ينبغي  من  مزيد  ال  استثمارات  توجيه  أيضاً  ينبغي 
تدهور  مع  التكيف  تكاليف  الحتواء  النامية  تدهور للدول  مع  التكيف  تكاليف  الحتواء  النامية  للدول 
إدارة  األمر  يتطلب  كما  فيه،  تتسبب  لم  املناخ  إدارة في  األمر  يتطلب  كما  فيه،  تتسبب  لم  املناخ  في 
عملية التحول في إطار سياسة اقتصادية وتنموية عملية التحول في إطار سياسة اقتصادية وتنموية 
متكاملة، فحالة االرجتال واالنفعال في التعامل مع متكاملة، فحالة االرجتال واالنفعال في التعامل مع 
تزيد من االختناقات في  أن  املناخ من شأنها  تزيد من االختناقات في حتديات  أن  املناخ من شأنها  حتديات 
بديلة  مصادر  إتاحة  عدم  مع  الطاقة  مصادر  بديلة توفير  مصادر  إتاحة  عدم  مع  الطاقة  مصادر  توفير 
تدار  إعادة تشغيل محطات  إلى  أوروبية  دوالً  أجلأ  تدار مما  إعادة تشغيل محطات  إلى  أوروبية  دوالً  أجلأ  مما 
مزيج  تكلفة  في  ارتفاع  مع  تلويثاً  األكثر  مزيج بالفحم  تكلفة  في  ارتفاع  مع  تلويثاً  األكثر  بالفحم 

الوقود واألسعار.الوقود واألسعار.
التكنولوجيا  ملا تتطلبه  الكفؤة  اإلدارة  أن عدم  التكنولوجيا كما  ملا تتطلبه  الكفؤة  اإلدارة  أن عدم  كما 
في  تعدينية ستسبب تضخماً  في اخلضراء من مصادر  تعدينية ستسبب تضخماً  اخلضراء من مصادر 
والكوبالت  الليثيوم  ألسعار  حدث  مثلما  والكوبالت أسعارها  الليثيوم  ألسعار  حدث  مثلما  أسعارها 

والنيكل واملنجنيز وغيرها.والنيكل واملنجنيز وغيرها.
وضع  هو  سابقة،  مقاالت  في  أوضحت  كما  وضع واحلل  هو  سابقة،  مقاالت  في  أوضحت  كما  واحلل 
اإلطار  في  املناخ  تغيرات  ومتويل  وسياسات  اإلطار إجراءات  في  املناخ  تغيرات  ومتويل  وسياسات  إجراءات 
االقتصادي واملالي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.االقتصادي واملالي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

على  اهتمامه  ينصّب  ملن  مألوفاً  يكون  ال  قد  على رابعاً،  اهتمامه  ينصّب  ملن  مألوفاً  يكون  ال  قد  رابعاً، 
أن  التضخم،  مكافحة  في  القصير  األجل  أن إجراءات  التضخم،  مكافحة  في  القصير  األجل  إجراءات 
واخلاص  العام  االستثمار  أهمية  على  التأكيد  واخلاص يجري  العام  االستثمار  أهمية  على  التأكيد  يجري 

في مواجهة التضخم خاصة في الدول النامية.في مواجهة التضخم خاصة في الدول النامية.
تعافي  اكتمال  عدم  مع  يأتي  الراهن  تعافي فالتضخم  اكتمال  عدم  مع  يأتي  الراهن  فالتضخم 
أخرى  ودول  ألميركا  يصلح  كان  وإذا  أخرى االقتصاد،  ودول  ألميركا  يصلح  كان  وإذا  االقتصاد، 
النقدية،  السياسة  إجراءات  على  تركز  أن  النقدية، متقدمة  السياسة  إجراءات  على  تركز  أن  متقدمة 
فإن عالج التضخم ومنعه من التحول إلى غالء في فإن عالج التضخم ومنعه من التحول إلى غالء في 

البلدان النامية أكثر تعقيداً.البلدان النامية أكثر تعقيداً.
فمع ضرورة التنسيق بني السياسات النقدية واملالية فمع ضرورة التنسيق بني السياسات النقدية واملالية 
ودعم نظم الضمان االجتماعي، يلزم األمر زيادة في ودعم نظم الضمان االجتماعي، يلزم األمر زيادة في 
زيادة  لتحقيق  وأجنبية  وخاصة  عامة  زيادة االستثمارات  لتحقيق  وأجنبية  وخاصة  عامة  االستثمارات 

في الناجت واإلنتاجية معاً.في الناجت واإلنتاجية معاً.
وتشمل هذه، االستثمارات في تطوير وصيانة البنية وتشمل هذه، االستثمارات في تطوير وصيانة البنية 
األساسية، ومراجعة املشروعات اإلنتاجية والطاقات األساسية، ومراجعة املشروعات اإلنتاجية والطاقات 
القيمة  ذات  املشروعات  على  والتركيز  القيمة املعطلة،  ذات  املشروعات  على  والتركيز  املعطلة، 
ذلك  في  مبا  والتطوير،  واالبتكار  والبحث  ذلك املضافة  في  مبا  والتطوير،  واالبتكار  والبحث  املضافة 
وتلك  األخضر  واالقتصاد  الرقمي  التحول  وتلك مجاالت  األخضر  واالقتصاد  الرقمي  التحول  مجاالت 
بني  املشاركة  نظم  وتفعيل  العمل  لفرص  بني املولدة  املشاركة  نظم  وتفعيل  العمل  لفرص  املولدة 
النفع  يحقق  مبا  اخلاص  والقطاع  احلكومي  النفع القطاع  يحقق  مبا  اخلاص  والقطاع  احلكومي  القطاع 

لعموم الناس.لعموم الناس.

عندما تفقد النقود قيمتهاعندما تفقد النقود قيمتها
د. محمود محيي الديند. محمود محيي الدين
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ما  قضية  حيال  مصر  في  اجلدل  يُثار  مجددا 
يوصف بــــــ »ازدراء األديان« املنصوص عليها 
في قانون العقوبات املصري، وطريقة توظيفها، 
والتي سرى كثيرون أنها مبثابة »حصان طروادة« 
للبحث  أو  الفكر  حرية  ضد  استخدامها  يتم 
بالسجن  حكم  صدور  مع  وذلك  الشهرة،  عن 
عبده  أحمد  والناشط  بحق احملامي  سنوات   ٥
ماهر بتهمة بــــ«ازدراء األديان، وفقا لهذه املادة 

املثيرة للجدل.

الدولة  أمن  النزهة  »جنح  محكمة  وكانت 
الذي   – ماهر  ضد  باحلكم  قضت  قد  طوارئ« 
االكتفاء  من  لقبه  في  املصري  اإلعالم  يتباين 
لقب  منحه  أو  مستشار  أو  محامي  بوصفه 
»املفكر«- بعد دعوى رفعها احملامي املثير للجدل 
الدين  »ازدرى  ماهر  أن  زعم  الذي  سمير صبري، 

اإلسالمي« وأثار »الفتنة الطائفية«.
لتنفيذ  لكن  لالستئناف  قابل  غير  احلكم 
اجلمهورية حسب  رئيس  بعد تصديق  العقوبة 
بشأن   ١٩٥8 لسنة   ١6٢ رقم  القانون  نص 
الطوارئ »يرفع احلكم لرئيس اجلمهورية  قانون 
للقانون  طبقا  صالحيات  وله  عليه،  للتصديق 
أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها« 
وال ميلك احملكوم عليه بعد التصديق علي احلكم 
انه  يقول  ماهر  أحمد  احملامي  التظلم  سوي 
الديني،  اخلطاب  جتديد  في  الرئيس  كالم  سمع 
الرئيس  يطالبون  كتيرين  النتيجة  هذه  وكانت 
القانون  قرار عفو عن أحمد ماهر لكن  بإصدار 
أن  الطوارئ  أحكام  حالة  في  الرئيس  أعطى 
حتي  أو  يخففها  أو  يوقفها  أو  العقوبة  يلغي 
السيد  التنفيذ  يتم  فال  احلكم  علي  يصدق  ال 
بني  صعب  واختيار  صعب،  اختبار  في  الرئيس 
التصديق  أو  خطبه  معظم  في  به  ينادي  ما 

والتأكيد علي انتصار قوي الظالم.
»احلسبة«  دعوى  اسُتبدلت  الدولة  أن  يذكر 
املطالبة  هي  األولى  األديان«،  »ازدراء  بقانون 
والثانية  بحق من حقوق اهلل مت االعتداء عليه، 
األديان،  من  السخرية  يحاول  من  معاقبة  هي 
تغير في املسمى دون املضمون، والهدف واحد: 

معاقبة الفكر والبحث العلمي.
 يذكر أن القرن العشرين شهد قضيتي حسبة 
بآداب  العربية  اللغة  قسم  في  أستاذين  تدين 
من  األول  النصف  بداية  في  األولى  القاهرة، 

القرن والثانية في نهاية النصف الثاني.

كانت األولى بالغ للنائب العام »3٠ مايو ١٩٢6« 
املفكر  واألخير كانت من حظ  ضد طه حسني 
اإلسالمي احمد عبده ماهر... وال نعلم من هي 
ال  انه  يعلمنا  التاريخ  ولكن  التالية..  الضحية 
توجد قوة سياسية أو دينية تستطيع أن تقمع 
النصوص  من  العديد  وهناك  واإلبداع.  الفكر 
اجلميع،  متناول  في  ذلك  ورغم  املمنوعة 
أو  الكتب  بعض  منع  يتم  فعندما  وبالعكس 
عليها  اإلقبال  ويتم  أوسع  شهرة  تأخذ  اآلراء 

بشكل أكبر. فاألفكار ذات أجنحة ال تقف عن 
عصر أو عهد وإن حرية الكلمة والبحث وأعمال 

العقل لن يتوقف بالسجن أو حتى املوت.
لقمع  طروادة  حصان  األديان...  ازدراء   قانون 

الفكر واملفكرين
يرى البعض قانون ازدراء األديان بكونها »حصان 
طروادة« التي تهاجم فقط أصحاب الفكر من 
ابن  مناهج  لتنقية  الداعيني  واجملددين  األديان 
تيمية بينما ال تطال من ينادى بأكل حلم األسير 

أو قتل املرتد.
العقوبات  قانون  من   »٢« فقرة   ٩8 املادة  وتنص 
 6 عن  تقل  ال  مدة  باحلبس  يعاقب  »أنه  على 
تقل  ال  بغرامة  أو  سنوات   ٥ تتجاوز  وال  أشهر 
عن ٥٠٠ جنيه وال تتجاوز ١٠٠٠ جنيه لكل من 
الكتابة  أو  بالقول  الترويج  في  الدين  استغل 
بقصد  متطرفة،  ألفكار  أخرى  وسيلة  بأية  أو 
أو  السماوية  األديان  أحد  ازدراء  أو  الفتنة  إثارة 
بالوحدة  اإلضرار  أو  إليها  املنتمية  الطوائف 

الوطنية.«
وحتى  مصرية  شخصيات  طالبت  ذلك،  وإزاء 
هذه  بإلغاء  املصري  البرملان  في  سابقني  نواب 
املادة باعتبارها »تخالف املواثيق الدولية حلقوق 
وكذلك  مصر  عليها  صادقت  التي  اإلنسان 

تخالف حرية العقيدة والتعبير«.
للحقوق  املصرية  نشرت »املبادرة  وقد 
عدم  تؤكد  مذكرة   ٢٠١6 الشخصية« عام 
الرئيس  حقبة  إلى  تعود  التي  املادة  دستورية 

املصري الراحل أنور السادات.
أعداء  حفيظ  أثار  الذي  ماهر«  »عبده   كتاب 

التجديد
األئمة«  بفقه  األمة  »إضالل  كتاب  ينقسم 
واجه  بسببه  والذي  ماهر  عبده  احمد  ملؤلفة 
ثالثة  إلى  األديان  بازدراء  عليه  واحلكم  االتهام 
فصول: »ضالالت فقهية بني فقه القرآن وفقه 
بالسنة  مفاهيم  عن  »ضالالت  و  الضالل« 

النبوية« و »سوء فهم وتفسير القرآن«،
وتتضمن الفصول انتقادات حادة آلراء ونصوص 
تراثية إشكالية متنوعة وردت في كتب احلديث 
والفقه منها: عدم مسئولية الزوج عن زوجته 
الرجل  وزواج  املوتى  مضاجعة  وحكم  املريضة 
نكاح  وجواز  األكولة  الزوجة  وطالق  بابنته 

الصغيرة في املهد وغيرهم.
واألحكام،  األفكار  هذه  بنبذ  املؤلف  وطالب 
ويوجه انتقادات حادة لألزهر واإلفتاء ويتهمهم 

بالتساهل مع هذه املرويات واآلراء.
وأشار ماهر إلى أن النيابة في حتقيقاتها طلبت 
في  باألزهر  اإلسالمية  البحوث  مجمع  رأي 

الكتاب املذكور.

مؤيًدا  للنيابة  رأيه  قدم  اجملمع  أن  وأضاف 
للدين  ازدراًء  يتضمن  الكتاب  بكون  اتهاماتها 
ويقول  ماهر  عليه  يعترض  ما  وهو  اإلسالمي، 
إنه في خصومة مع مؤسسة األزهر وأنه تقدم 
بنفسه بدعاوى ضد األزهر يتهمه بعدم القيام 
مبسؤولياته في جتديد اخلطاب الديني، وأن كتاب 
“إضالل األمة بفقه األئمة” هو أحد الدفوع التي 
يقدمها ماهر في مقاضاته لألزهر، فال يجوز في 
رأيه استعانة النيابة برأي األزهر في كتاب ناقد 

لألزهر ألنه ال يجوز سؤال اخلصم عن خصمه.
وقد ُعرف عن أحمد ماهر انتقاده الشديد لألزهر 
املعاهد  في  تدرس  التي  املناهج  اتهم  أنه  بل 

األزهرية بأنها »حتض على التطرف«.
وطرح ماهر رؤية خاصة به لـــ »إصالح األزهر« 

سنوات،  لعشر  األزهر  »إغالق  في  أوالً  تتلخص 
اجليل  هذا  بني  فاصل  نصنع  حتى  األقل،  على 
املهلهل فقهياً وفكرياً، وبني اجليل اجلديد الذي 

سيقدم اإلسالم للعالم«.
في  األسيوطي  حمدي  الراحل  قاله  ما  اهم 

كتاب »ازدراء األديان في مصر«
في  األسيوطي  حمدي  الراحل  الكاتب  قال 
عام  والصادر  مصر«  في  األديان  »ازدراء  كتابه 
سياسية  أزمة  هو  القانون  هذا  أزمة  أن   ٢٠١٥
وقانونية ذات دوافع دينية خاصة إن حوالي ٩٠٪ 
كما  املتهمني،  بإدانة  تنتهي  القضايا  هذه  من 
أخرى،  تهم  إضافة  على  العامة  النيابة  تعمل 
مثل التعدي على األديان، حتى تتزايد االتهامات 

والعقوبة.
وال تنتهي عقوبة املدان في هذا النوع من القضايا 
املتهمون  يضطر  حيث  عقوبة،  قضاء  مبجرد 
لتغيير منط حياتهم أو حتى االنتقال إلى محل 
لو  حياتهم، خصوصاً  على  إقامة جديد، خوفاً 
كان املدان قبطياً أو شيعياً. واستشهد الكتاب 
مصري  مسيحي  وهو  داوود«  »فؤاد  حالة  إلى 
بحبسه  محكمة  قضت  التعليم،  متوسط 
 ،٢٠١3 سبتمبر  في  األديان  ازدراء  بتهمة  عاًما 
)محافظة  الرديسية  قريتي  أهل  هاجم  حيث 
تهجير  وقرروا  منزله،  مصر(  جنوب  أسوان 
انه  الشرطة، جملرد  إلى قسم  وتسليمه  أسرته 
اعتبروه مسيئاً  بوك  الفيس  على  بوست  نشر 
لإلسالم. بعد قضاء العقوبة تنقلت أسرته بني 
عدة محافظات، بحثاً عن لقمة العيش واألمان، 
أن  فاتورة حكم صدر مبجرد  يتحمل  األن  وحتى 

اتهمني أحد اجليران أنني أسأت لإلسالم.
وال يعتقد الكتاب أن هناك إمكانية حلذف املادة 
مؤكدا  تغييرها.  أو  العقوبات  قانون  ٩8–ومن 
طاملا  الديني  اخلطاب  جتديد  بصدد  لسنا  إننا 
التجديد منوط باألزهر فقط، رغم وجود اإلرادة 
السياسية لدى القائمني على احلكم، بتجديد 
التي  اخلطاب الديني، وتغيير املناهج، خصوصاً 
األديان  في  والتشكيك  الكراهية  على  حتث 
األزهر  أن مؤسسة  إال  اإلسالم.  بخالف  األخرى، 
مازال متشددة على ما بها من تعاليم وفتاوى 
وتدافع باستماتة عن هذا القانون ألنها متأكدة 
من كونه سو يعمل في اجته واحد فقط مادام 
هناك تصاعًدا لنزعة دينية محافظة في مصر 
ضبط  بهوس  نفسها  عن  تعبر  واملنطقة، 
إلى  ممارسة  أي  وحتويل  االجتماعي،  السلوك 
إشكالية أمنية يجب التدخل للتعامل معها. 
مؤسسة  راسها  وعلى  الدولة  فمؤسسات 
تضيق  التي  املمارسات،  بهذه  تقوم  األزهر 

احلريات وتنتهك حقوق املواطنني.

عقود القمع الفكري من قضايا »احلسبة« إلى »ازدراء األديان«:
قانون االزدراء »حصان طروادة« العصر احلديث.. وأداة تكميم أفواه املفكرين )3-1(

بقلم: إيهاب أدونيا



Saturday, January 22, 2022 - Issue 203السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - السنة التاسعة -  العدد الثالث بعد املئتان 1515

   تشيع الوشاية بني الناس في كل زمان ومكان. 
تطال  وإمنا  واألعداء،  اخلصوم  على  تقتصر  وال 
األخوة واألصدقاء. وهي وجه قبيح من وجوه الغدر 
املؤسسات  من  مؤسسة  تخلو  وقلما  واخليانة. 
التي  العصافير  تلك  من  الهيئات  من  هيئة  أو 
يدور  ما  وملعرفة  األخبار،  جلمع  املديرون  يطلقها 
حولهم وما يقال. فتنطلق تلك الغربان األدمية، 
لترمي بسمعها هنا، وبلحظها هناك، في مهمة 
ال يقدم عليها سوى صغار النفوس من العاملني 
واملوظفني- يستثنى من ذلك اإلبالغ عن املرتشني، 

واجملرمني، واملتربصني بأمن الوطن. 
  ومن ظريف الوشاية ما قاله شاعر يعاتب خله 

على هجره وتصديق كالم الواشني، قال:
 وملا جفاني من أُحب وخانني ... حفظُت له الودَ 

الذي كان ضيعا.
 ولو شئُت قابلُت الصدودَ مبثلِه ... ولكنني أبقيُت 

للصلِح موضعا.
يا  الذنُب  لَك   ... بيننا  الواشي ففرق  بيننا  سعى 

من خانني ال ملن سعى
   ومن طريف الوشاية ما وقع في خالفة الرشيد 
حيث ابلغه أحد عصافيره أن موسى ابن عيسى، 
انا  وقال  املرآة  في  نفسه  الى  نظر  مصر،  والي 
الرشيد:  الرشيد شكال. فقال  أحسن من هارون 
شكال  الناس  أوحش  مصر  على  الولني  واهلل 
اخللقة،  شنيع  »وكان  مهران،  بن  لعمر  فوالها 
زري الشكل، احول العينني« - بدائع الزهور، جـ١، 

ص١4٠(.
    وكان جعفر ابن سليمان يشي بأخيه محمد 
في  يخبره  وكان  له،  حسداً  الرشيد  هارون  لدى 
رسائله إن أخاه يجمع املال من وجوه الظلم لكي 
يتقوى به على الرشيد طمعا في اخلالفة، كونه 
من البيت العباسي. وكان الرشيد يحتفظ بتلك 
من  بات  ابن سليمان،  مات محمد  وملا  الرسائل. 
من  جمعها  التي  أمواله  يصادر  أن  الرشيد  حق 
االنقالب  في  ينفقها  أن  وأراد  وحرام؛  حل  وجوه 
على اخلليفة، وبشهادة أخيه املكتوبة بخط يده. 
فجاءت هذه الوشاية لصالح الرشيد، وأتت على 
ارث قيمته ستني  الذي حرم نفسه من  الواشي 

مليون دينار ذهب، بخالف الدواب واملنقوالت.
    وفي سلطنة الظاهر ُخشقدم ماتت ربيبته، 
القاضي  فقال  سبت.  يوم  في  نعشها  وخرج 
امليتة خرجت من  الديرى: »هذه  ابن  الدين  برهان 
كبير،  أحد  يعقبها  ان  والبد  سبت،  يوم  القلعة 

وأظنه السلطان«. 
السلطان،  إلى  القاضي  مقولة  الطير  فنقل    
فاستدعاه ووبخه. وقال له: » الزم بيتك وال تبقى 
إلى عمله  بالعودة  تريني وجهك«. ثم سمح له 
دينار.  األف  ثمانية  قدرها  غرامة  سدد  أن  بعد 

وعليه ينطبق قول الشاعر:
     أنت من الصمت آمن الزلل .. ومن كثير الكالم 

في وجل.
ما كنت  ليت  يا   .. تتبعه  ثم  القول  تقل  ال       

قلت: مِلَا اقل. 
 وفي سلطنة قنصوة الغوري على مصر. كانت 
بها  وشى  اللذيذة،  هيفا  تسمى  مغنية  هناك 
وكان  وأموال.  مجوهرات  لديها  إن  احلاقدين  أحد 
وحرام.  حالل  من  املال  جمع  في  َشرِهاً  الغوري 
األف  بخمسة  وطالبها  املطربة،  على  فقبض 
أكثر  فُضربت  املبلغ،  هذا  لديها  يكن  ولم  دينار. 
لديها.  ما  كل  بيع  إلى  اضطرت  حتى  مرة  من 
وسددت بالكاد ألف دينار. فألزمها بتسديد مائة 
دينار كل شهر ملدة خمسة أشهر- وفي النهاية 
ُقتل الغوري في معركة مرج دابق، ولم يتثنى له 

أن يدفن فيما شيده من مال الظلم.
الفضل  الرشيد، سعى  ابن  األمني    وفي خالفة 
ابن الربيع في إغراء األمني على خلع أخيه املأمون 
من والية العهد، والبيعة البنه موسى الذي كان 
الفضل،  سعاية  إلى  األمني  فمال  طفال.  يزال  ال 
وأشعل  أخيه.  واستعدى  اخلالية من كل فضل؛ 
اجلند.  من  كثير  فيها  قتل  طاحنة  حرب  فتيل 
وقتل األمني نفسه بإيعاز من أخيه بدم بارد على 

يد طاهر ابن احلسني. 
      وعلى الرغم من مساوئ املأمون؛ إال انه كان 
ال يقبل الوشاية من أحد، فيروي ابو احملاسن في 
النجوم الزاهرة، ان أحد الشيوخ كتب إلى املأمون 

شكوى ضد إنسان. فرد عليه املأمون بقوله:

     قبيحة وإن كانت صحيحة. 
فإن كنَت أخرجتها من النصح 
فخسرانك فيها أكثر من الربح. 
وال  محظور؛  في  أسعى  ال  وأنا 
أسمع قول مهتور في مستور. 
شيبك،  خفارة  في  أنت  ولوال 
لعاقبتك على جريرتك، وقابلتك 

مقابلة تشبه أفعالك . 
   وجاءته وشاية أخرى تقول إن 
عظيًما؛  مااًل  وترك  مات،  رجال 
وليس له وارث إال طفل مرضع. 
أضاع  فيه  القضاء  م  حَتَكَّ وإن 

ماله، وأمير املؤمنني أولى به .  
فاخذ املأمون الرقعة، وكتب على ظهرها :  الطفل 
ره اهلل وأمناه. وامليت  حفظه اهلل وأنشاه. واملال ثَمَّ
رحمه اهلل ورضي عنه وأرضاه. وأما الساعي لي 

في أخذه فلعنه اهلل وأخزاه . 
   وقيل انه ملا مات عمرو بن مسعدة وزير املأمون، 
رفعت إليه رقعة  تقول ان الوزير ترك ثمانني مليون 
الواشي،  من  املبالغة  أدرك  املأمون  ولكن  دينارا .  
فكتب على ظهر الوشايةا :  »هذا قليل ملن اتصل 

بنا، وطالت خدمته لنا« . 
    وبهذا الرد، اغلق املأمون باب التطفل واجملاملة 
أمام الساعي بالوشاية. وفي نفس الوقت أعطى 
أن  قبل  صحتها  من  للتحقق  الفرصة  لنفسه 

يتخذ قراراً. 
      ويروى أن اخلليفة العباسي املستنجد باهلل 
فحبسه،  بالناس،  يشي  كان  إنسان  على  قبض 
وبذل  أصحابه  أحد  فيه  فشفع  حبسه.  وأطال 
وقال  املستنجد  فرفض  دينار.  آالف  عشرة  عنه 
وحتضر  دينار،  آالف  عشرة  أعطيك  أنا  للصاحب: 
عن  شره  فأكف  أحبسه  مثله  آخر  إنساناً  لي 

الناس.

     ومن غريب الوشاية، ما وقع في أواخر العصر 
بجير  ابن  شاور  الوزير  اعتقل  عندما  الفاطمي، 
وأخيه  رُزيق  ابن  طالئع  الصالح  السابق  نظيره 
على  جالل  فنت  االعتقال  وأثناء  اإلسالم.  جالل 

فلما  قيده.  يبرد  انه  طالئع  أخيه 
بقتل  امر  شاور،  الوشاية  بلغت 
الزاهرة  - )النجوم  طالئع  الصالح 

،جـ ٢(. 
الراحل  الرئيس  سلطنة  وفي      
ومن  العراق،  على  حسني  صدام 
شدة اخلوف منه، تولد عند الناس 
والرهبة جتاهه،  القداسة  نوع من 
لدرجة انه ما كان أحد يجرؤ على 
وبني  بيته  في  وهو  حتى  انتقاده 
يشي  أن  خشية  وأصدقائه،  أهله 
به أحدهم لدى اجلهاز األمني. وقد 
تعرض بعض العراقيني للتنكيل من قبل النظام 
انتقدوا  عندما  بهم  للوشاية  نتيجة  البعثي 

سياسة الزعيم أو حزبه أو حتى مالبسه. 
وذاع  مكان.  كل  في  عصافير  للزعيم  وكانت     
بـ)ام  تلقب  كانت  التي  ي(  )م.  العصفورة  صيت 
تقرير( ملداومتها على إرسال التقارير إلى فخامته 
ولم  العراق.  نساء  الحتاد  كرئيسة  موقعها  من 
التي  )س.س(  زميلتها  الوشاية  من  تستثني 
أعدمت هي وزوجها وولديها، بتهمة سب احلزب 

املقدس، وقائده املعظم. 
زوجة  عن  روي  ما  أيضا  الوشاية  غريب  ومن      
قامت  إنها  السهلي،  صباح  العراقي  الفنان 
وقدمت  للنظام.  زوجها  انتقادات  بتسجيل 
منه  تتخلص  حتى  للسلطات  التسجيالت 
ولديها  وحتضر  وأمواله،  منزله  على  وتستولي 
خاب  ولكن  معها.  للعيش  السابق  زوجها  من 
زوجها  ممتلكات  السلطات  وصادرت  مسعاها، 
ولديها  أعدموا  العام،  نفس  وفي  إعدامه.  بعد 

بتهمة تعاطي اخملدرات.  وخسرت كل شيء.
وقبل نحو ثالثة األف عام، حذر امللك سليمان من 

عصافير الشر بقوله: 
 » ال تسب امللك وال في فكرك. وال تسب الغني 
الصوت  ينقل  السماء  طير  الن  مضجعك.  في 
وذو اجلناح يخبر باألمر« )جا١٠(. كناية عن وجود 
العواقب  فتكون  السباب  تنقل  قد  جواسيس 

وخيمة- وملاذا السباب أصال؟!

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
عصافير الشر

لم تكن السماء الصافية، كالوردة املتفتحة، او كاملاء النقي بل كانت 
خبر  االعالم  وسائل  أعلنت  عندما  بالغيوم  ملبدة  العامة  األجواء 
وفاة اإلعالمي وائل اإلبراشي ، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته 

بفيروس كورونا املستجد قبل أكثر من عام.
أرملة وائل االبراشي تفجر مفاجأة

صادمة  تفاصيل  عن  االبراشي  وائل  الراحل  االعالمي  زوجة  كشفت 
بفيروس  اصابته  بعد  املستشفى،  في  زوجها  أيام  آخر  عن  وكارثية 

كورونا .
وقالت زوجة اإلعالمي وائل اإلبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة 

أن سبب الوفاة خطأ طبيا، وليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.
بتليف  اصابته  كان  الرئيسي  السبب  بكورونا،  مماتش  »وائل  وتابعت: 
كل  يقاضي  نيته  في  وكان  الفيروس،  مضاعفات  بسبب  الرئة  في 

االطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى«.
سر املكاملة األخيرة

وقال أحد أصدقاء اإلعالمي وائل االبراشي، انه قبل مرضه بعدة ايام 
كان أجرى مداخلة مطولة ببرنامجه »التاسعة« مع الدكتور شريف 
ميلك  بأنه  واقتنع  والكبد  الهضمي  اجلهاز  أمراض  استشاري  عباس، 

حلول وعالجات سحرية تساهم في القضاء علي فيروس كورونا.
وأضاف صديق االعالمي الراحل ملراسل جود نيوز بالقاهرة، أن االبراشي 
شهر  أواخر  في  البرنامج  حلقات  احد  اثناء  قوية  بـ«كحة«  شعر 
به  اتصلت  وعندها  فاصل  للخروج  دفعه  مما   ٢٠٢٠ عام  ديسمبر من 
زوجته وطالبته بإجراء فحوصات طبية نظرا لتواجدها خارج البالد في 
دولة اليونان وكان من املقرر ان يالحقها االبراشي لقضاء اجازة راس 

السنه مع زوجته وجنلته في رحلة بدول اوربا.
وأكمل املصدر تصريحاته أنه بعد إجراء املسحة تأكد إصابة االبراشي 
حظر  ظروف   ولكن  ملصر  العودة  زوجته  وحاولت  كورونا،  بفيروس 

الطيران واإلغالق حالت دون إمتام األمر.
كورونا برئ

اللجنة  رئيس  حسني،  حسام  الدكتور  قال 
بوزارة  كورونا  فيروس  ملكافحة  العلمية 
كانت  اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  إن  الصحة، 
دخوله  بداية  حالته متدهورة جدا وصعبة في 

املستشفى.
أن  تلفزيونية،  تصريحات  في  حسني،  وأضاف 

الرئة أصبحت مصابة بارتشاح هوائي رغم تعافيه من كورونا بشكل 
تام.

وأشار حسني، إلى أن وائل اإلبراشي كان تعافي من كورونا بشكل تام، 
ولكنه في الفترة األخيرة عانى من ارتشاح هوائي على الرئة، وفي آخر 

أسبوعني كان قد بدأ احلركة والعودة ملمارسة حياته بشكل جزئي.
املباراة االخيرة

في  للممارسة حياته بشكل طبيعي  عادة  االبراشي  أن  قال مصدر 
النه  البرنامج  في  للظهور  العودة  علي  تدريبات  وبداء  اسبوعني  اخر 
كان يرفض الظهور بأي شكل بل كان مصر علي الظهور بشكل قوي.
وأضاف املصدر لـ«جود نيوز« ان االبراشي كان يشاهد تدريبات  منتخب 
مصر استعدادا ملواجهة منتخب نيجيريا في افتتاح مباريات اجملموعة 
الرابعة من بطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٢، وأصيب بسرعه في التنفس مما 

استدعي نقله للمستشفي وتوفي علي إثرها.
الطبيب املعالج

قال الدكتور مجدي عبداحلميد الطبيب املعالج لإلعالمي الراحل وائل 
يتم  وكان   ٢٠٢٠ ديسمبر  في  املستشفى  دخل  الراحل  إن  اإلبراشي 

عالجه في املنزل قبل مجيئه للمستشفى بأسبوعني.
وأضاف د. مجدي عبداحلميد في تصريحات تلفزيونية: »مت اتباع كافة 

دخوله  فور  االبراشي  وائل  لـ  الطبية  اإلجراءات 
صعبة  الصحية  حالته  وكانت  للمستشفى 

لكن بدأت حالته الصحية في التحسن«.
وتابع مجدي عبداحلميد: »عندما خرج اإلبراشي 
الرئة  في  تليف  بنسبة  خرج  املستشفى  من 
تصل لـ 6٠ ٪، وكان يشرف على عالجه الدكتور 

حسام حسني«.
اإلبراشي  »وائل  عبداحلميد:  مجدي  وأكمل 
خرج من املستشفى على ماسك أكسجني، وخالل فترة تواجده في 
املستشفى كانت احلالة النفسية اخلاصة به مش جيدة ألنه كان يتم 

إطالق شائعات كثيرة عن وفاته«.
مجدي  قال  اإلبراشي،  وائل  وفاة  في  تسبب  طبي  خطأ  وجود  وعن 
وصوله  فور  سيئة  كانت  االبراشي  وائل  »حالة  عبداحلميد: 

للمستشفى، وال يوجد خطأ طبي ميكن أن نتحدث عنه حاليا«.
بالغ للنائب العام

ببالغ  اإلبراشي،  وائل  اإلعالمي  املرحوم  أرملة  أحمد  سحر  تقدمت 
النائب العام ضد الطبيب املعالج للراحل، وذلك بتهمة  رسمي إلى 

اإلهمال في عالجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.
من جانبه اتهم سمير صبري احملامي بصفته وكيالً عن ارملة االبراشي  
الطبيب باغتيال املرحوم وائل اإلبراشي على سند من القول: »جرمية 
اإلبراشي  وائل  املرحوم  اإلعالمي  راح ضحيتها  األركان  قتل مكتملة 
الطبيب  خدع  حيث  والترصد،  اإلصرار  سبق  مع  الطبيب  ارتكبها 
املبلغ ضده املرحوم وائل اإلبراشي، بأن لديه أقراص سحرية اكتشفها 
تشفي من كوفيد خالل أسبوع، وأقنعه بأن يعاجله في املنزل حتى ال 
يتسرب االختراع العجيب وأن املستشفى لن تستطيع أن تفعل له 

شيء زيادة«.

لغز الـ«املباراة األخيرة واملكاملة الغامضة«.. التفاصيل الكاملة لوفاة االعالمي وائل االبراشي
تقرير: جرجس ابراهيم- القاهرة
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برشلونة ينهي لعبة »القط والفأر« مع دميبليبرشلونة ينهي لعبة »القط والفأر« مع دميبلي

لتمديد  الكتالوني  النادي  برشلونة، عرضا جديدا من  دميبلي، جناح  الفرنسي عثمان  رفض 
من  أشهر  بعد  فإنه  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقا  البارسا.  مع  بقائه 
لعبة القط والفأر بني دميبلي وبرشلونة، وعقب بذل النادي جلهد كبير حملاولة إقناع الالعب 

باالستمرار، فإن اجلناح الفرنسي أبلغ النادي بنيته عدم التجديد.
الالعب  وبالتالي يستطيع  املقبل،  الصيف  برشلونة في  لدميبلي مع  احلالي  العقد  وينتهي 
عرض  سيسحب  برشلونة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  ناد.  أي  مع  التوقيع  اآلن  الفرنسي 

التجديد من دميبلي على الفور، حتى ال يتمكن الالعب الفرنسي من العودة في رأيه.
وأوضحت أن برشلونة سيعرض دميبلي للبيع بسعر منخفض في امليركاتو الشتوي اجلاري.

وفي حال رفض دميبلي الرحيل، قالت »موندو ديبورتيفو« إن برشلونة ينوي وضعه في املدرجات، 
ال سيما عقب تعافي كل من أنسو فاتي وممفيس ديباي من اإلصابة، باإلضافة إلى التعاقد مع 

فيران توريس واعتذار املغربي عبد الصمد الزلزولي عن عدم اللعب في أمم إفريقيا.

قاضية السلة.. األهلي يفوز على الزمالك قاضية السلة.. األهلي يفوز على الزمالك 8686 /  / 8585  
في الثانية األخيرة بدوري السوبرفي الثانية األخيرة بدوري السوبر

نادي  التقليدي  الغرمي  فوز مثير على  إلى  تأخره  األهلي  بالنادي  األول  السلة  فريق كرة  حول 
من  األخيرة  الثانية  في  وذلك   ،8٥-86 بنتيجة  الزمالك، 

املباراة.
استضافت  قد  الزمالك  بنادي  الرياضية  الصالة  وكانت 
دوري  بطولة  من  عشرة  احلادية  اجلولة  في  القمة  مباراة 
الشوط  حتى  املثيرة  املباراة  امتدت  السلة.  لكرة  السوبر 
املارد  إحراز  منه  األخيرة  الثانية  شهدت  والذي  اخلامس، 
لتنقلب  أحمد مهيب،  الالعب  بأيدي  قاتلة  لثالثية  األحمر 

النتيجة من فوز الزمالك إلى هزميته.
بتلك النتيجة ينفرد األهلي بصدارة دوري السوبر برصيد ٢٠ 

نقطة، فيما يقع الزمالك في املركز السادس بـ١4 نقطة.

نتيجة قرعة كأس االحتاد اآلسيوي نتيجة قرعة كأس االحتاد اآلسيوي ٢٠٢٢٢٠٢٢
أقيمت مؤخرا قرعة كأس االحتاد اآلسيوي ٢٠٢٢ اخلاصة بدور اجملموعات والتي أسفرت عن مواجهات قوية.

ويشارك في النسخة اجلديدة من كأس االحتاد اآلسيوي 4٠ فريقا، مت توزيعها على ١٠ مجموعات، حيث مت تقسيم األندية 
إلى ٥ مناطق مختلفة.

ومت تخصيص اجملموعات األولى والثانية والثالثة ملنطقة غرب آسيا، والرابعة للجنوب، واخلامسة والسادسة لوسط القارة. 
في حني تخص اجملموعات السابعة والثامنة والتاسعة منطقة جنوب شرقي آسيا، واجملموعة العاشرة للشرق. 

ومن املقرر أن تقام منافسات تلك النسخة من كأس االحتاد اآلسيوي خالل الفترة بني ١8 مايو و٢٢ أكتوبر املقبلني.  

اجملموعة األولى 
األنصار اللبناني 
السيب العماني

جبلة السوري
الكويت الكويتي
اجملموعة الثانية 
الرفاع البحريني

شباب اخلليل الفلسطيني 
ظفار العماني 

العربي الكويتي 
اجملموعة الثالثة 
تشرين السوري

النجمة اللبناني 
الرفاع الشرقي البحريني 

هالل القدس الفلسطيني
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يحررها سمير اسكندر 

ليفربول يحقق فوزا »مريحا« بغياب صالح ليفربول يحقق فوزا »مريحا« بغياب صالح 
ومانيوماني
حقق ليفربول فوزا مريحا على ضيفه برينتفورد، ضمن 
احلاجة  دون  من  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  منافسات 

لنجميه محمد صالح وساديو ماني.
أمام  قويا،  أداء  وقدم   ،٠-3 بنتيجة  ليفربول  وانتصر 
حظوظه  على  وحافظ  أنفيلد،  استاد  على  برينتفورد، 

باللحاق باملتصدر مانشستر سيتي.
أليكس  واإلجنليزي  فابينيو  البرازيلي  لليفربول  وسجل 

أوكسليد تشامبرلني والياباني تاكومي مينامينو.
والسنغالي  صالح  محمد  املصري  غياب  من  وبالرغم 
ساديو ماني، لم يعاني هجوم »الريدز« كثيرا، وقدم أداء 

مثيرا.
واعتمد ليفربول على ثالثي هجومي مكون من البرتغالي ديوغو جوتا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو 

والياباني تاكومي مينامينو.

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر اإلسباني بعد ريال مدريد يتوج بكأس السوبر اإلسباني بعد 
فوزه على أتليتك بلباوفوزه على أتليتك بلباو

توج ريال مدريد بكأس السوبر اإلسباني لكرة القدم، بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية نظيفة 
في املباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب امللك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

أحرز الالعب الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 38 من زمن 
املباراة، فيما عزز كرمي بنزمية فوز امليرينغي بالهدف الثاني في الدقيقة ٥٢، من ركلة جزاء حصل 

عليها.
ركلة جزاء،  أهدر  األخيرة لكنه  الدقائق  بيلباو في  الفارق ألتلتيك  أن يقلص  راؤول جارسيا،  وكاد 

تسبب فيها إيدر ميليتاو وتعرض بسببها للطرد.
الوصول  في  جنح  مدريد  ريال  وكان 
أطاح  بعدما  النهائية  للمباراة 
بغرميه برشلونة من نصف النهائي 
عقب التغلب عليه بنتيجة 3-٢ في 
لألشواط  امتدت  مثيرة  مواجهة 
اإلضافية، فيما تأهل أتلتيك بيلباو 
إلى النهائي بعدما أقصى أتلتيكو 
املربع  في   ٢-١ عليه  بالفوز  مدريد 

الذهبي.
وبهذا الفوز، توج ريال مدريد باللقب 
إلى  الفارق  مقلصا   ،١٢ للمرة 
التقليدي  منافسه  مع  واحد  لقب 
القياسي  الرقم  صاحب  برشلونة 
برصيد ١3 لقبا، فيما توقف أتليتك 

بلباو عند 3 مرات فقط. 

رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى 
فتحي فى التعاون السعودي مبليون دوالرفتحي فى التعاون السعودي مبليون دوالر

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، 
فتحى  مصطفى  احتراف  على  املوافقة 
لنادى  األول  الكروى  الفريق  ألعاب  صانع 
التعاون السعودى، ملدة 3 سنوات مقبلة، 
يناير  فى  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل 

اجلارى.
وأكد مرتضى منصور، فى فيديو بثه عبر 
السعودى  التعاون  أن  الرسمى،  حسابه 
خدمات  على  احلصول  البداية  فى  عرض 
دوالر،  ألف   ٢٥٠ مقابل  فتحى  مصطفى 

إال أنه مت رفض العرض.
وأضاف رئيس الزمالك، أن رئيس التعاون السعودى قدم عرضاً بتاريخ اليوم ١6 يناير، يطلب 
احلصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل مليون دوالر، وهو ما سيتم املوافقة عليه بناًء 

على رغبة الالعب الذى يصر على االحتراف.
وأوضح مرتضى منصور أن عرض التعاون ينص على سداد املبلغ على دفعتني، إال أن الزمالك 
يتمسك بسداد املبلغ على دفعة واحدة، مع ابرام عقد مينع انتقال الالعب ألى فريق أخر داخل 

مصر فى حالة عودته من االحتراف.
وطالب رئيس الزمالك من أمير مرتضى املشرف على الكرة، بإنه يتم ارسال البطاقة الدولية 

مبجرد حتويل املبلغ، مع اقامة حفل تكرمي لالعب.
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بدون أي محسن طعم  يبدو شرب احلليب  قد 
فكرة ال يحبذها الكثيرون، ولكن يجب اختيار 
األطعمة املناسبة لدمجها مع احلليب لتجنب 

أي مشاكل محتملة.
يجب  التي  األطعمة  من  مجموعة  يلي  فيما 
جتنب تناولها مع احلليب، وفق ما أوردت صحيفة 

تاميز أوف إنديا:
املوز واحلليب

اللياقة  عشاق  ملعظم  صادماً  هذا  يبدو  قد 
لزيادة  باحلليب  املوز  يتناولون  الذين  البدنية 
مستويات البروتني بشكل طبيعي، ولكن هذا 
املزيج ميكن أن يكون أحد األسباب التي جتعلك 

تشعر بالثقل واالنتفاخ على مدار اليوم.
طويالً  وقتاً  احلليب  مع  املوز  مزيج  يستغرق 
من  أنه  اخلبراء  يقترح  وبالتالي،  للهضم. 
منفصل  بشكل  بهما  االستمتاع  األفضل 

لتجنب أي إزعاج.
احلليب والسمك

مزيجاً  البروتينات  من  نوعني  بني  اجلمع  يعتبر 
حني  في  الهضمي.  اجلهاز  على  ويؤثر  سيئاً 
أنه  إال  حيواني،  بروتني  عن  عبارة  األسماك  أن 
فإنها  احلليب،  بروتني  مع  دمجها  يتم  عندما 
تخلق اختالالً في التوازن، مما يسبب عدم الراحة 
واالنتفاخ وميكن أن يؤدي في كثير من األحيان 

إلى حساسية اجللد.
احلليب واحلمضيات

املكونات  أو  بالفواكه  احلليب  خلط  يعتبر 
احلامضة أمراً غير جيد، وذلك ألن دمج فيتامني 
سي وحمض الستريك في األطعمة احلامضة 
ميكن  احلليب  مع  والليمون،  البرتقال  مثل 
املعدة  وحموضة  احلمض  ارتداد  إلى  يؤدي  أن 
واضطراب املعدة، واحلساسية واحتقان الصدر 

والسعال.
الفجل واحلليب

شرب احلليب مباشرة بعد تناول الفجل ميكن 
الفجل  ألن  وذلك  اجلسم،  نظام  يفسد  أن 
اجلمع  يؤدي  أن  وميكن  للجسم  الدفء  يعطي 
مع احلليب إلى حرقة املعدة واالرجتاع احلمضي 
وآالم املعدة. وبالتالي، فمن األفضل ترك فجوة 
من  النوعني  هذين  تناول  بني  ساعات  لبضع 

األطعمة.
البطيخ واحلليب

البطيخ مع احلليب فكرة  أو مزج  يعتبر خلط 
للبول،  مدرة  خصائص  له  البطيخ  ألن  سيئة 
في  السموم  تراكم  إلى  تؤدي  أن  ميكن  والتي 
في  املوجودة  الدهون  مع  دمجها  عند  اجلسم 
احلساسية  إلى  يؤدي  أن  ميكن  هذا  احلليب. 

الغذائية واإلسهال
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أخطاء بسيطة تزيد الوزن رغم احلميات الغذائية
رغم اتباع احلميات الغذائية قد يفاجأ البعض 
بزيادة الوزن، بسبب بعض السلوكيات اخلاطئة، 

التي تؤثر بشكل كبير على الوزن.
نصائح  األملانية  »فرويندين«  مجلة  وأوردت 

وإرشادات لتفادي األمر.
ً وجبات كبيرة أو صغيرة جدا

ميكن للوجبات الكبيرة وحتى الصغيرة جداً أن 
تخل بالتوازن الهرموني للجسم، والعمل على 
تذبذب مستويات السكر في الدم وإفراز هرمون 
والشعور  الشهية،  زيادة  عن  املسؤول  اجلريلني 
باجلوع بسرعة حتى بعد تناول الطعام مباشرة.

تعدد العناصر الغذائية
فقط  يتأثر  ال  جداً  حساس  هرمون  الغريلني، 
أيضاً،  مبضمونها  وإمنا  الطعام  وجبة  بحجم 
الشهية  عن  املسؤول  الهرمون  يطلق  حيث 
من  املنخفض  احملتوى  ذات  الوجبات  تناول  عند 

الدهون أو األلياف أو البروتني.
النشاط  أن  إلى  األملانية  اجمللة  خبراء  وأشار 
البدني اجليد ينفع اجلسم، ويجب إعادة الطاقة 
أخرى،  مرة  للجسم  التمرين  أثناء  املستهلكة 
نشاط  زيادة  إلى  املكثفة  التدريبات  تؤدي  إذ 
تأثير  يستمر  أن  وميكن  الغذائي،  التمثيل 

الالحق  االحتراق 
ساعة،   ٢4 إلى 
اجلسم  إمداد  وعند 
املرحلة  هذه  خالل 
أو  صغيرة،  بوجبات 
يشعر  فقيرة  مواد 
بالتعب،  اإلنسان 
الغريلني،  فيزيد 

ومعه يشعر االنسان باجلوع.

التوتر
للتوت تأثير كبير على اإلحساس باجلوع، وكلما 
يزيد   الذي  الكورتيزول،  إفراز  معه  زاد  التوتر  زاد 

الرغبة في الطعام.

 السوائل
يختلف تعامل اجلسم مع السوائل عن تعامله 
يعتمدون  الذين  وسيشعر  العادية،  الوجبات 
على عصائر املكمالت الغذائية والبروتني، دائماً 
غير  السائلة  احلرارية  السعرات  ألن  باجلوع، 
مرضية مثل األطعمة العادية، كما أن العصائر 
الذي  الفركتوز،  من  عالية  نسبة  على  حتتوي 
لتخزين  اجلسم  فيميل  اإلنسولني،  إفراز  يعزز 

الدهون.

التبول الليلي عند األطفال
   يطلق هذا االصطالح على حالة التبول 
عن  االمتناع  فيها  يتوقع  سن  في  ليالً 
فاألطفال  عامة.  مشكلة  إنها  ذلك، 
يتعلمون االنضباط نهاراً في سن الثانية 
الثالثة، ويتعلم 7٥ ٪ من  وليالً في سن 
وليالً  نهاراً  التبول  االنتظام في  األطفال 
في سن الثالثة والنصف، وغالبية الذين 
يعانون من سلس البول ال يستمرون في 
أكثر  الليلي  االبتالل  أن  ذلك كثيراً، كما 

شيوعاً من االبتالل النهاري.
يبللون  األطفال  من   ٪  ١٥ أن  وجند     
الفراش في سن اخلامسة وهذه النسبة 

تهبط إلى ٥٪ في سن العاشرة والى ١٪ في سن اخلامسة عشرة.
   والسلس البولي الليلي أكثر حدوثاً لدى األوالد منه عند البنات. وينشأ التبول الليلي عن عوامل 
كثيرة منها قابلية وراثية إذ من املرجح أن يكون أحد األبوين قد شكا من هذه احلالة في طفولته.
   وميكن أن يكون التأخر في النمو عامالً مساعداً كمثل الطفل الذي يتأخر في املشي كذلك فانه 

من املمكن أن يكون الطفل متاخراً في التعليم بضبط التبول.
   كذلك قد حتدث حادثة مؤملة للطفل في الوقت الذي يتعلم فيه ضبط التبول بحيث يؤثر ذلك 

على عملية تعلمه.
يكون  ما  كثيراً  ولكن  السكري  مرض  عن  ناجتاً  الليلي  البولي  السلس  يكون  أن  النادر  ومن     
بسبب االلتهاب في اجلهاز البولي، لهذا فمن املستحسن أن يفحص الطفل من قبل الطبيب 
حتى يطمئن الوالدان إلى عدم إصابة الطفل مبرض عضوی. إن معاجلة الطفل املصاب بالسلس 
البولي الليلي مسالة ممكنة فهو حالة سوف تذهب قطعاً وإذا كان الطب متحمساً فان الشفاء 

الطبيعي يتم بسرعة.
   واالهتمام باألمر وتخصيص الوقت لالستماع واإليضاح شروط أساسية في بعض األوقات ألن 
إلى  وهذا يؤدي  بالبيت متوتراً  الوضع  النهار بغسل الشراشف وبتغييرها مما يجعل  األم متضي 

زيادة السلس البولي الليلي لدى الطفل.
تبليل  عن  التوقف  على  جداً  متلهفاً  يكون  ألنه  الطفل؛  معاقبة  عن  متاماً  االبتعاد  ويجب      
الفراش. كما أن التشجيع واملكافأة قد يساعداه على ذلك. فمن املمكن إعطاء الطفل دفتراً أو 
مفكرة أو جدوالً يلصق فيه جنوماً ملونة لليالي التي لم يبلل بها الفراش ومكافأته حسب جناحه.

   وإذا كان الطفل يبول مرات متعددة وقت النهار بسبب صغر حجم مثانته فمن املمكن أن يدرب 
على أن يضبط نفسه ملدة أطول مما يساعد على اتساع املثانة لكمية أكبر من البول.

   بالنسبة للعالجات، فإنها تساعد لفترة مؤقتة، واستعمال منبه ليلي مفيد جداً، يثبت املنبه 
بالفراش ويعطي إنذار حني حدوث اجللل. وفي خالل ثالثة شهور من ذلك فان الطفل إما أن يفيق 

قبل حصول البلل أو ينام بدون أن يتبول.

أطعمة ال تتناولها مع احلليب Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

من أسباب ظهور بقع بيضاء على األسنان
نظافتها،  على  واحملافظة  باألسنان،  العناية  عدم 
وتُسبب ظهور  الطعام عليها  بقايا  تتراكم  حيث 
املياه  من  كبيرة  كمياٍت  تناول  عليها.  تكلُساٍت 
مادة  من  عالية  نسبٍة  على  حتتوي  التي  املعدنية، 
الفلورايد، حيث إّن زيادتها تؤدي إلى حدوث جتاويف 

بيضاء على األسنان. 
تناول بعض األطعمة التي تضر باألسنان، وتُسبب 
تكلسها، مثل: الليمون واألطعمة التي حتتوي على 

أحماض بشكٍل كبير، وشرب 
املياه الغازية.

يسهم  حيث  الفم،  جفاف 
على  البكتيريا  منو  في 
بقعاً  لها  وتسبب  األسنان، 

بيضاء ُمزعجة.
إصابة اإلنسان ببعض 

األمراض التي تؤثر سلباً عليه، مثل: السرطان 
 والسكري.

نصائح للحفاظ على صحة األسنان للحفاظ 
 على صحة االسنان ميكن اتباع التالي

حملافظة على نظافة األسنان وتنظيفها بشكٍل 
ُمستمر مبا ال يقل عن ثالث مرات في اليوم، 

واستخدام معجون األسنان الذي بُناسبنا ويحتوي 
على مادة فلورايد بنسبٍة مناسبة، ويُفضل عدم 

استخدام معجون األسنان لألطفال حّتى ُعمر 
السنتني، بل تدريبهم على تنظيف أسنانهم 

باستخدام فرشاة 
 مبللة باملاء.
جتنب أكل 

األطعمة التي 
حتتوي على نسٍب عالية من األحماض بكثرة، 

واحلرص على تنظيف األسنان بعد تناولها 
 مباشرة.

االبتعاد عن املشروبات الغازية، التي تُلحق 
األضرار باألسنان بشكٍل 
عام، وتسبب تسوسها 

 وضعفها.
تناول غذاء صحي متوازن 

يحتوي على العناصر 
الغذائية والفيتامينات التي 

تسهم في احملافظة على 
 صحة األسنان، مثل: الكالسيوم.

شرب املياه بكميات مناسبة، واالبتعاد عن 
املياه املعدنية، التي حتتوي على نسٍب عالية من 

 الفلورايد.
عدم استخدام خلطات تبيض األسنان بشكٍل 
كبير، ألنها قد تؤثر سلباً على صحة األسنان، 

 وعدم تنظيفها باألساليب 
احلرص على تغيير فراشاة األسنان بني الفترة 

واألخرى، وعدم استخدام فرشاة اآلخرين، لتجنب 
اإلصابة بامراض األسنان والعدوى البكتيرية.

 اسباب ظهور بقع بيضاء على األسنان

»فرويندين«  مجلة  أفادت 
عن  االستغناء  بأن  األملانية 
واستبدالها  املشروبات  جميع 
باملاء فقط قد يكون له نتائج 

مذهلة على اجلسم.
ومن أبرز هذه النتائج:

فقدان الوزن بشكل أسرع
شيء  أي  شرب  عن  االمتناع 
يحفز  أيام   ٩ ملدة  املاء  عدا 
اخلاص  الغذائي  التمثيل 
باإلضافة  الدهون،  حرق  ويعزز 
من  يحد  املاء  فإن  ذلك  إلى 

الشهية.

تقوية القلب والدماغ
من  أكواب  خلمسة  ميكن 
خطر  من  تقلل  أن  يومياً  املاء 
القلبية،  بالنوبة  اإلصابة 
وبعد ثمانية أكواب يزداد األداء 

الفكري بنسبة ٪3٠.

نضارة وصحة البشرة
ويجعلها  البشرة  املاء  يرطب 
نضارتها  من  ويزيد  نقاًء  أكثر 

ونعومتها.

الوقاية من األمراض
يقوي شرب املاء جهاز املناعة، 
من  التخلص  على  ويساعد 
وهو  أسرع.  بشكل  السموم 
من  الوقاية  في  يساعد  ما 
ارتفاع  مثل  األمراض  بعض 
املثانة  والتهابات  الدم  ضغط 

وحتى سرطان القولون.

ماذا يحدث للجسم عند استبدال جميع املشروبات باملاء؟
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قراءة في الطبيعة:
 عندما تشتد الرائحة

   

ميكن استشمام التغيرات اجلوية، 
حاسة  تغدو  املطر  اقتراب  فمع 
املعتاد.  من  حدة  أكثر  الشم 
سواء  شيء،  كل  رائحة  وتشتد 
عفناً  او  احلقول  في  زهراً  أكان 
ذلك  وسبب  اآلسنة.  املياه  في 
اجلوي  الضغط  يرتفع  عندما  انه 
انتشار  ويتوقف  الروائح  تنكبت 
ينخفض  عندما  ولكن  عبيرها. 
العاصفة،  اقتراب  مع  الضغط 

تنطلق الروائح من عقالها.
السمع،  الى  بالنسبة  كذلك     
اقتراب  مع  فعالية  تزداد  فاآلذان 
حول  نظريات  وثمة  العاصفة. 
السحب  ان  منها  الظاهرة،  هذه 
الطبيعة  حتيط  التي  الكثيفة 
احلاجز،  مبثابة  تقف  بالعاصفة 
الصوت  موجات  بها  فتصطدم 
اآلتية من االرض لترتد الى االرض 
االمر،  يكن  ومهما  أخرى.  مرة 
احلكمة  اعتماد  هو  فاالسهل 

القدمية القائلة:
»إذا امتد الصوت وجلجل بعيدا...  

فالعاصفة آتية ال شك قريبا«.

سؤال وجواب
اجمللدة  اخلضر  حتوي  هل  س: 
اخلضر  حتويه  مما  أقل  مغذيات 
انهما  أم  أكثر  أم  الطازجة، 

متوازيان؟
اجمللدة  اخلضر  أن  املدهش  من  ج: 
املقدار  حتوي  الطازجة  واخلضر 
وثمة  املغذيات.  من  تقريباً  عينه 
في  بسرعة  تبّرد  كثيرة  خضر 
احلقل وترسل مباشرة إلى مخازن 
البقالة، وهكذا تفقد القليل من 

املغذيات.

املولود 
وقرص منع احلمل

»صادفني  لزميله:  الطبيب  قال 
حياتي،  في  حادث  أعجب  أمس 
سيدة  بيت  الى  دعيت  فقد 
وكانت  الوضع  على  توشك 
الى االطمئنان ومتت  حالها تدعو 
وكان  بسهولة  الوضع  عملية 
غارقاً  كان  لكنه  طبيعياً،  املولود 
في نوبة ضحك وقد أطبق احدى 
ساعتني  نحو  وقضيت  يديه. 
والطفل  يده،  فتح  محاولة  في 
في  افلحت  واخيراً  يضحك. 
وجدت؟  ماذا  تعرف  فهل  فتحها، 

حبة ملنع احلمل!«.
القهوة والذكاء والسعادة!

وليام  البريطاني  الطبيب     كان 
الدورة  اكتشف  الذي  هارفي 
هي  القهوة  أن  يعتقد  الدموية 
خصص  ولذلك  السعادة،  مصدر 
من  رطالً   ٥6 ثمن  وصيته  في 
لصنع  بلندن  الطب  لكلية  النب 
على  للباقني  شهر  كل  القهوة 

قيد احلياة من زمالئه!

القهوة 
والبنكرياس

اثبتت أبحاث العلماء أن الذين 
القهوة  من  فنجانتني  يشربون 
احتماالت  تتضاعف  يومياً 

القهوة  يشربون  ال  بالذين  باملقارنة  البنكرياس  بسرطان  إصابتهم 
مطلقاً. 

حروف تكتب وال تقرأ
هناك حروف تكتب وال تلفظ، منها: األلف في مائة، والواو في عمرو، 

واأللف بعد الواو في مثل: اخرجوا ـ لم يسافروا.
أوائل

أول من استعمل البطاقة الشخصية هم األملان في القرن السادس 
عشر. 

وأول من نطق بالعربية هو قحطان بن يعرب.
وأول من ضرب الدنانير هو هرقل قيصر الروم.

واول من شرب القهوة هم أهل احلبشة.
وأول اسیوی حائز على جائزة نوبل في االدب، هو طاغور شاعر الهند 

العظيم.

بصمات فكرّية
من السهل أن يُفهم حب من النظرة األولى. لكن العجيب أن تدوم نظرة 

احلب بني شخصني سنوات طويلة.

سام ليفنسون... فكاهي أمريكي
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بقلم:  مينا ماهر

حسني  محمد  الرئيس  عهد  في  الرواية  هذه  كتبت  مقدمة: 
مبارك وانتهيت منها قبل ثورة ٢٥ يناير بأسبوع! 

احللقة ١:
مقر  من  قريبا  مكاناً  لسيارته  يجد  أن  في  أخيرا  جنح  أن  بعد 
لطيف  يوٍم  صباح  خالل  الرهيب  املواقف  زحام  كم  في  عمله، 
من ايام نوفمبر االخيرة، قفز سريعا خارجا، حامال في يده ملفه. 
بواسطة  تفعيله  مت  قد  السرقة  منع  جهاز  ان  من  تأكد  أن  وما 
الرميوت، حتى بدأ في املشي بخطوات سريعة نحو مبنى اإلذاعة 
قد  ولذلك  امامه؛  او  بعمق، متجاهال من حوله  متصفحا ملفه 
حني  املارة  له  يوجهها  التي  واملسبات  لإلهانات  اهتماما  يعير  ال 
يصطدم بأحدهم - وقد يتكرر ذلك يوميا! حتي انه يتجاهل سالم 
عم شحاتة بواب االذاعة الودود - و املتفّهم - عندما يلقي عليه 

التحية اليومية قائال:
- صباح اخلير يا استاذ هادي...

ورمبا، مما قرأت أعاله، قد تخيلت اآلتي عن ذلك الشخص: هو رجل 
جدا  مشغول  هو  املشاهير،  من  مشهور  وكأي  باإلذاعة  يعمل 

وليس عنده ما يضيعه من الوقت! 
في حقيقة األمر هو مذيع إذاعي، اي انه غير مألوف الوجه، ولذا 
نراه يُشتم من الناس كأي امرٍء من عامة الشعب! شاب يتسم 
االنشغال،  أما من جهة  بقبيح.  ليس  ولكنه  عادية جدا،  مبالمح 
بإعداد  يوحيه-  الذي  بالكم  ليس  -رمبا  بالفعل  مشغول  فهو 
بعناية  موضوعه  اختار  والذي  اإلذاعي  تاريخه  في  األول  برنامجه 
وذكاء؛ فمن منا ينكر أن اجملتمع املصري مجتمع عاطفي بالفطرة، 
ولذا من أهم سبل النجاح كمذيع وسط مجتمع كهذا هو اختيار 
مذيعنا  به  قام  ما  وهذا  لديه.  العاطفي  اجلانب  تلمس  مواضيع 

الشاب هادي ابو اخلير...
وها نحن نراه يخطو سريعا ليقدم أقوي وأجرأ ما لديه في برنامجه 

اإلذاعي والذي سيبدأ في خالل دقائق ...
محافظا  خارجه  اندفع  اإلذاعة،  طابق  الي  باملصعد  وصل  أن  ما 
البث  لغرفة  واجته  سيارته،  ترك  منذ  بها  بدأ  التي  سرعته  على 
بالترحاب.  زمالئه  يراه من  وها هو يستقبل ممن  االذاعة،  رواق  عبر 
بنبرة  أجابهم  بل  إليهم  بالنظر  تركيزه  يفقد  ان ال  اختار  ولكنه 

فاترة مسترسلة -كعادته- دون وقفات:
- صباح اخلير، صباح اخلير، صباح اخلير، صباح اخلير...الخ

مفاتيح  لوحة  أمام  كرسيه  واستقل  البث  غرفة  باب  فتح 
ما  وسرعان  األرض،  على  بجانبه  أغراضه  وضع  أن  بعد  التحكم، 
نافذة  نحو  ونظر  أذنيه  على  الضخمة  اإلذاعية  السماعات  وضع 
الزجاج التي تطل على غرفة االنتاج حيث يجلس اخملرج الذي لم 

يلبث ان قال له:
- حمد هلل عالسالمة...إبدأ يالَّ ...معانا اتصال خارجي...

هز هادي رأسه معلنا إدراكه املوقف ورفع نظره نحو الفتة “على 
مناخ  في  نفسه  واضعا  يبتسم،  نراه  وفجأة  املضيئة،  الهواء” 

البرنامج ويقول: 
من  جديدة  وحلقة  مصر”  “محبة  راديو  في  معانا  بيكم  اهال   -  
برنامجكم “كلمتني...في حب مصر” معاكم هادي ابو اخلير وكل 
اهلل  شاء  وإن   ٢٠١٠ سنة  نودع  قربنا  طيبني...آدينا  وأنتم   سنة 
سنة ٢٠١١ تبقى احسن و اجمل بكل املعاني على شعب مصر 
و االمة العربية. زي ما تعودنا داميا البرنامج بتاعنا بيناقش قضية 
اتبنت على  الظاهرة دي  ترى هل  هجرة املصريني من بالدهم...ويا 
قرار سليم ومدروس من إخوتنا املصريني اللي هاجروا وال ال؟ معانا 
اتصال خارجي من سلمى مناع من امريكا...اهال بيكي يا سلمى...

اتفضلي...
يسمع صوت سلمى:

سعيدة  أنا  إيه  قد  تتصورش  ما  هادي...ازيك؟...هادي  يا  اهال   -
ببرنامجك دا النه خلى ناس كتيرة تقدر تعبر عن نفسها...أصلك 

ماتعرفش كمية الكبت اللي إحنا بنعاني منه في امريكا...
اتعمل  دا  البرنامج  ان  أقولك  وعايز  سلمى..  يا  جدا  اشكرك   -
اللي  الكبت  عن  اكتر  احكيلنا  ...سلمى  كده  عشان  مخصوص 
بتتكلمي عليه...املعروف ان امريكا دي حلم ناس كتير...فموضوع 

الكبت دا مايدخلش الدماغ ... وّضحي...
- أنا أقولك ... امريكا كانت حلم فعال ... بس إحنا فوقنا من احللم 
...واخر ما  إيه عشان يعادل شهادته  دا ملا لقيت جوزي تعبان قد 

غلب اشتغل سواق تاكسي...
- وهو جوز حضرتك كان بيشتغل إيه في مصر؟

- هو دكتور سنان ... بس هو مشتغلش كدكتور عمره... هو كان 
بيشتغل مندوب أدوية. 

تاكسي  لسواق  أسنان  دكتور  من  قوي...  جامده  نقلة  ياه...دي   -
نفس  في  اسمه  آهه  دكتور  مش  مندوب  شغال  كان  لو  ...حتى 
الكادر الوظيفي... بس تاكسي دا كادر تاني خالص...مع احترامي 
وظيفة  يالقي  ليه  حاولش  ما  طب  التكاسي.  سواقني  لكل 

مندوب؟...
- حاول برضه و مالقاش.

- طب مافكرتوش ليه ترجعوا يا سلمى؟
- بصراحة يا هادي العائد املالي من سواقة التاكسي اكبر بكتير 
قوي من العائد املالي بتاع املندوب في مصر... وهي دي الورطة يا 

هادي.

الوراء  الى  كرسيه  بظهر  هادي  رجع 
بابتسامة  ملحقة  انتصار  بنشوة 
كشفت عن أسنانه، وكأنه وضع يده 

على أصل املشكلة ثم قال:
ناس  اللي  املصيدة  دي  ماهي   ... آه   -
سلمى  يا  فيها...شكرًا  يقعوا  داميا 

كتر خيرك...
بعينيه  للمخرج  اشارة  هادي  اعطي 

بانه سيقطع املكاملة الهاتفية ثم استرسل بحماس:
عم ...تسافر على انك جامعي مثقف...  - أعزائي اديكم شفتم الطُّ
هوب يعجزوك...هوب تالقي نفسك مش مستحمل... وهوب تالقي 
نفسك شغال اي حاجة ومش قادر تفلفص عشان زغللوا عنيك 
بالفلوس... و إدينا بنقول آهه يا جماعة خلوا بالكم...خلوا بالكم 
أرجوكم...ومن هنا بقي بينشأ مبدأ يال نفسي في الغربة...ويزيد 

اإلحساس بالنظام الطبقي اكثر واكثر...
إشارة  له  أرسل  الذي  اخملرج  ناحية  التفت  و  جملته  هادي  انهى 

باتصال آخر، فقال:
- معانا اتصال تاني من رامز املصري من كندا...إيه رأيك يا رامز في 

الكالم اللي قالته سلمى؟ ....الو؟…
***

قبل أن ندخل في تفاصيل احلوار القادم، دعونا نعود بضع دقائق إلى 
الوراء قبل اتصال رامز املصري بهادي ابو اخلير:

غرفة  إلى  عاد  لنفسه،  الشاي  من  كوب  بعمل  رامز  قام  أن  بعد 
جهاز  سماعات  من  صادرة  االغاني  تُسمع  حيث  من  مكتبه 
كثيرة؛  كتب  في  ويتصفح  ينظر  املكتب  على  وجلس  احلاسوب، 
مع  يعيش  ايضاً  انه  اضيف  ان  احب  اعزب  انه  تستنتج  أن  وقبل 
املستشفيات  إحدى  في  يعمل  ممتاز  باملناسبة جراح  هو  و  اخته، 
الكندية مبقاطعة “نيو برونزويك”. شاب يبلغ من العمر 34 عاما، 
أجل  من  والكفاح  العمل  قداسة  أدرك  انه  اال  سنه  صغر  ورغم 
إال  القراءة،  في  الشديد  تركيزه  من  أيضا  وبالرغم  الذات.  حتقيق 
أنه لم يصمد أمام حديث سلمى مناع علي راديو “محبة مصر”؛ 
محطة  هاتف  رقم  عن  بالبحث  وقام  القراءة  عن  فورا  فتوقف 
ثوان عن طريق صفحة احملطة  والذي عثر عليه في خالل  اإلذاعة 
املفتوحة على االنترنت، وقام باالتصال في احلال. ولعلك تتساءل 
ما الذي جذب انتباهه الى حديث سلمى؟ أيا ترى هي قصة حب 
على  يؤكد  أن  وأراد  وبزوجها  بها  شخصية  معرفة  أم  قدمية؟ 

كالمها؟ أو كيف ومتى توصل رامز الى تلك االذاعة؟ 
تابع احللقة التالية في العدد القادم.... 

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )11((

و  و اضطراب  العالم من ضيق  به  مير  ما  مع كل 
لك  اقدم  أن  أردت   ، الكورونا  بسبب جائحة  حزن 
عزيزي القاريء شمعة مضيئة وسط هذا الظالم 

احلالك.
، وضعه في جنه عدن  حينما خلق اهلل اإلنسان 
فاهلل  » مسرة”.  تعني  ٢(. فكلمة عدن  تكوين   (
خلق اإلنسان ووضعه في جنة املسرة وكما جاء 
في سفر التكوين ، إن دور اإلنسان في اجلنة ، هو أن 
يعمل هذه املسرة و يحفظها. ) وأخذ الرب اإلله 
آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها و يحفظها( ) 
تك ٢: ١٥(. ولكن لم تستمر هذه املسرة، فسقط 
حامال  آدم  طرد  و  معه  البشريه  وسقطت  آدم 
املسرة.  خارج  اي  عدن  جنة  خارج  فيه  البشريه 
وملا ولد يسوع ، الذي هو آدم الثاني كما نسميه 
في التسبحة ، اعلنت السماء رجوع املسرة مرة 
املالئكه  هتفت  حينما  ذلك  و   ، للبشرية  اخري 
قائلة “ اجملد هلل في األعالي ، و علي االرض السالم 
، و في الناس املسرة “ فرجعت املسرة مره اخري 
مسرة  عن  تختلف  املرة   هذه  لكن  و  للبشرية. 
املسرة  ان  اي   ، اجلنة  وسط  في  كان  فآدم   !! آدم 
حوله وهو في وسطها و لكن هذه املسرة كانت  
املسرة”  اصبحت  املسيح  بوالدة  اما   ، آدم  خارج 
في  اوضحنا  وكما  اإلنسان.  داخل  اي  الناس”  في 

مقاالت سابقه أن املسيح جاء ليؤله اإلنسان ، اي 
ليعطيه حياته ، بل و يعطيه كل ما له ، و كأن 
عمق مسرة اإلنسان هو ان يصير مسيحا تتحقق 
فيه عباره بولس الرسول ) لي احلياة هي املسيح( 
) في ١  :٢١ (. يحمل يسوع املسيح البشرية فيه 
تعتمد  لكي  املعمدان  يوحنا  الي  بها  ويذهب   ،
البشرية فيه من يوحنا !! فهو لم يعتمد فقط 
ونالت  بل  فيه  البشرية  كل  ايضا  اعتمدت  بل 
امليالد اجلديد. إن اإلنسان قد خلق علي صوره اهلل 
، وكان هذا اإلنسان مالكا للصورة اإللهية بالروح 
السقوط  بعد  لكن  و   ، فيه  الساكن  القدس 
و   ، اخلطية  سادت  و  باهتة،  اهلل  صوره  أصبحت 
نزعت النعمه من اإلنسان بل و فارق الروح القدس 
اإلنسان. حتي كان الروح القدس يحل حلوال وقتيا 
في العهد القدمي ، فاإلنسان ال يستحق ان يسكن 
اعتمد  لذلك   !! دائمة  القدس بصفه  الروح  فيه 
لكي  البشرية،  فيه  اعتمدت  و  يوحنا  من  يسوع 
تتجدد الطبيعه البشرية ، و يحل الروح القدس 
علي املسيح ، فقبول املسيح للروح القدس من 
يحفظ  لكي  منا  كواحد  و  لنا  قبوله  هو  اآلب 
الروح القدس لطبيعة اإلنسان ، اي لكي يسكن 
اإلنسان بدون سبب للمفارقة  القدس في  الروح 
او اإلنسحاب. يشرح القديس كيرلس الكبير هذا 

األول  املعني في تفسيره إلجنيل يوحنا اإلصحاح 
فيقول : ]ملا صار كلمة اهلل إنسانًا، واقتبل الروح 
يقبل  كمن  ليس  مّنا،  كواحد  اآلب  من  القدس 
شيًئا لذاته، إذ أنه هو نفسه الذي يُوزِّع الروح، بل 
الروح كإنسان يحفظه لطبيعتنا،  بقبوله  لكي 
جديد  من  ل  تتأصَّ فارقتنا  التي  النعمة  ويجعل 
فينا. إذن، فهو يقبل الروح حلسابنا نحن بواسطة 
اخلير  ذلك  لطبيعتنا  يستعيد  لكي  نفسه 
األصلّي، ولذلك أيًضا قيل عنه إنه افتقر ألجلنا. 
فمع كونه غنًيا كإله وال يُعوزه شيء من اخليرات، 
جعل نفسه إنسانًا مفتقرًا لكل شيء. فكما أنه 
ألجلنا  باجلسد  مات  قد  بطبعه  احلياة  كونه  مع 
لكي يغلب املوت عنا ويُقيم طبيعتنا كلها معه 
إنسانًا-  صار  قد  لكونه  فيه  كّنا  جميعا  -ألننا 
هكذا أيًضا هو يقبل الروح ألجلنا لكي يُقدِّس به 
طبيعتنا كلها. ألنه لم يأِت لكونه محتاًجا شيًئا 
لنفسه، بل قد جاء ليصير لنا جميًعا بابًا وبدايًة 

وطريًقا للخيرات السمائيَّة[. 
مسرته  اآلب  فيها  يعلن  التي  اللحظه  وتأتي 
اإلنسان  من  ايضا  مسرته  و  بل  احلبيب  إبنه  من 
، الذي يراه في إبنه احلبيب ، هذا اإلنسان املتجدد 
اآلب  إن  فيه.  القدس   الروح  لسكني  املؤهل  و 
يري ابنه احلبيب فينا !! لقد اصبحنا في املسيح 

القدس  الروح  اصبح  لقد   !! اآلب  سرور  موضع 
يسكن فينا و ال يفارقنا !!  ما أعظمها مسرة ! 

ابن  جتسد  لقد  يؤلهني.  لكي  اإلله  جتسد  لقد 
في  جتسد  و  انسانيتي.  استرد  لكي  اإلنسان 
و  املنظور.  غير  عن  يخبرني  لكي  منظور  جسد 
لكي  للزمن  ذاته  مخضعا  الزمن  خالق  جتسد 
أخذ  و  جتسد  لقد  لي.  خاضعا  الزمن  فيه  يصير 
معه.  كيانية  بعالقة  لي  يسمح  لكي  كياني 
و زمان  امه  و  العجيب فاختار اسمه  لقد جتسد 
العجب  فيستمر   ، يولد  أن  قبل  ميالده  مكان  و 
فأصلب فيه و أقوم فيه، ليس هذا فقط بل  انني 
اصعد و اجلس فيه عن ميني اآلب. و ها هو يعتمد 
فيه  فأقبله  القدس  الروح  يقبل  و  فيه  فأعتمد 
و  ابيه. لقد جتسد  انا فيه موضع سرور  و أصبح 
اعتمد املسيح  فلم أجد إال منطقا واحدا و هو 
تقف  وهنا  املتجسد.  الكلمة  ايها  احبك  انني 

اإلنسانية حائرة امام هذا احلب الالمحدود

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

   حينما حتتار اإلنسانية !    حينما حتتار اإلنسانية ! 
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»كان إنسان من الفريسيني اسمه نيقودميوس، 
رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليال وقال له: 
»يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من اهلل معلماً، 
ألن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات التي 
أنت تعمل إن لم يكن اهلل معه«. )يوحنا 3(

في  الرؤية  منعن  أن  املقال  هذا  في  سنحاول 
شهادة نيقودميوس عن املسيح وكيف كانت:

إن نيقودميوس كان رئيساً لليهود )راباي يهودي 
متمكن في علوم الدين اليهودي(.  إال إن أميانه 
علمه  علي  بالضرورة  يعتمد  لم  باملسيح 
تاريخ  عبر  بدقة  شهد  والذي  اليهودي  الديني 
اليهودية بأن يسوع املسيح الواقف أمامه هو 
اليهود  ينتظره  الذي  السماء  من  اآلتي  املسيا 
العالم.  لكل  إعالنه  في  بدورهم  ليقوموا 
لم  الديني  ِعلمه  بأن  القول  على  وكدليل 
أن  باملسيح،  إميانه  بالضرورة وسيلته في  يكن 
عثروا  املسيح  تالميذ  ومنهم  اليهود  معظم 

في اإلميان باملسيح. 
إلميانه  كسبب  نيقودميوس  قاله  الذي  إن 
باملسيح »يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من اهلل 
معلماً« هو سبب متاح ألي بشر يتمتع بتفكير 
وه بتأثيرات خارجية من احمليطني  سوي غير مشَّ
اآليات  أن يعمل هذه  يقدر  أحد  به:  »ألن ليس 

التي أنت تعمل إن لم يكن اهلل معه ».
كما أن مجيء نيقودميوس ليالً ليقابل املسيح 
املعادي  ورؤسائهم  املتدينني  تأثير  عن  بعيداً 
هذه  من  نيقودميوس  حترر  أظهر  للمسيح 
أنه  باملسيح  وإميانه  بالنسبة ملوقفه  التأثيرات 
باحلقيقة »اهلل الذي ظهر في اجلسد« وانتظار 

شعب اهلل عبر تاريخهم.
ـملخص القول إن معرفة اإلله احلق واإلميان به 
يستلزم  وبحث  ديني  ِعلم  علي  حكراً  ليست 

عقول جبارة في الالهوت والتاريخ. 
لعقل  شاهد  بال  نفسه  يترك  ال  احلق  فاإلله   
قد   - أسمه  تبارك   - ألنه  وإنسانيته،  اإلنسان 
وضع في أعماق كيان اإلنسان أساساً جوهرياً 

يشهد هلل.
إن صفات اإلله احلق قد أستعلنها اخلالق- جل 
جالله - إلدراك اإلنسان وفي حدود بشريته بأن 
اإلنسان  »نخلق  خلقته  صميم  في  طبعها 

علي صورتنا كشبهنا ».
هذه هي احلقيقة اخلالدة في خلق اهلل لإلنسان 
سفر  في  املقدس  الكتاب  فاحتة  هي  والتي 
التكوين الذي يدون سيرة اهلل مع اإلنسان، ثم 

داخلكم«.  »إن ملكوت اهلل  اإلجنيل  أكدها في 
فما معنى هذا؟

بحسب الكتاب املقدس فإن اهلل هو ذات واحدة، 
يعلن ذاته في كلمته »كلمة اهلل )اللوغوس(«. 
وبهذا فإن »كلمة اهلل« هو »صورة اهلل ورسم 
من  هو  اهلل  فكلمة  ذاته.  يُعلِن  الذي  جوهره« 
الكتاب  في  اإللهي  الوحي  وتعبير  اهلل.   ذات 
املقدس عن هذه العالقة الداخلية في ذات اهلل   
أن  أي  الواحد.  اهلل  ذات  في  واألبوة  البنوة  أنها 
»اهلل االبن« مولود من »اهلل اآلب« بغير انفصال 
»أنا  اجملد  له  املسيح  قال  لذلك  اهلل.  ذات  في 

واآلب واحد«. 
ثم خلق اهلل كيان اإلنسان مطبوعاً علي أصل 
إلهي ال يزول منه هو صورة اهلل … حيث املسيح 
»كلمة اهلل« هو »صورة اهلل ورسم جوهره« أي 

هو إعالن اهلل لذاته كما أوضح الكتاب. 
 هذا هو ما كشفه الوحي الكتابي عن عظمة 
خلق اهلل لإلنسان ومكانته. فاإلنسان مخلوق 
والذي  فيه  اإللهي  أصله  يحمل  عظيم  إلهي 
فيه  التي  اهلل  تفوق صورة  مبقدار  منه  يزول  ال 
مبا ال يقاس في املقارنة مبا حتمله بصمة أصبع 
أصل  على  كداللة  النووي  احلمض  أو  اإلنسان 

اإلنسان. 
 وحينما تصير الصورة األصلية املطبوع عليها 
فإن  جيداً،  مصقولة  أعماقه  في  اإلنسان 
النفس اإلنسانية من تلقاء ذاتها تري نفسها 
عندما  وجهه  حقيقة  اإلنسان  يري  كما  فيها 
ينظر في مرآة نقية. هنا تتقابل نفس اإلنسان 

مع مثيلها - أي تتقابل الصورة مع أصلها. 
كلما أزداد وعي اإلنسان واشتياقه إلى اكتشاف 
حقيقة ذاته فإنه يتقابل مع احلق سبحانه ألنه 
داخلكم«. حيث  »ها ملكوت اهلل  أعماقه  في 

اهلل ال يَحجب ذاته عن محبوبه اإلنسان.
طوَّبها  التي  والقلب  النفس  نقاوة  هي  هذه 
املسيح في موعظته على اجلبل »طوبي ألنقياء 
القلب ألنهم يعاينون اهلل« ألنها تؤهل اإلنسان 

لرؤية اهلل ذاته داخل اإلنسان.
- هكذا يستطيع كل أنسان - كما فعل وكما 
أن  أن يتحقق من  شهد نيقودميوس للمسيح، 
اإلله  به حتمل بصمة  يؤمن  الذي  اإلله  صفات 
اإلنساني.  كيانه  أعماق  عليها  املطبوع  احلق 
ال  وبذلك  مثيله  على  املثيل  تطابق  فيضمن 
ينخدع بالتشويه الذي أحلقه الشيطان »رئيس 
فينا....  ذاته  عن  احلق  اهلل  إلعالن  العالم«  هذا 

والُسبح هلل.

إجنيل يوحنا: اإلصحاح الثالث )1(

إجنيل يوحنا: اإلصحاح الثالث ...لقاء املسيح ونيقودميوس  )2(

بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا
خواطر مسافر 
إلى النور )152(  

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )36( ملــــكوت اللـــ
إرهاصات في امليالد

هذا  في  العهود  سياق  عن  قليالً  أعرج  سوف 
عام  نبدأ  نحن  فها  السابق!  كما  أيضاً  املقال 
اخمللص  مليالد  نعيد  وأيضاً  ميالدية،   ٢٠٢٢ جديد 
سواء في ٢٥ ديسمبر أو 7 يناير؟! هذا ال يعنيني 

في الوقت احلالي؟! 
هنا سوف أسرد آيتني في الكتاب املقدس ونتأمل 
لم  ملرحلة  القدس  الروح  إعالن  فيهم  جاء  معا 
تكن معلنه في العهد القدمي بهذا الوضوح، أيضاً 
الهرطقات  لبعض  تلخيص بسيط  أسرد  سوف 
الكنيسة وفي عصورها األولي  التي جاءت على 
ومازالت أفكارها قابعة في األذهان بدون وعي إلى 

اآلن.
في  نفسه  يسوع  الرب  لسان  على  األول  اآلية 
بداية خدمته في إجنيل مرقس وَيَُقوُل:»َقْد َكَمَل 

الزََّماُن« )مرقس ١: ١٥(
واآلية األخرى جاءت على لسان بولس الرسول في 
َّا َجاَء ِمْلُء الزََّماِن، )غالطية  رسالة غالطية وَلِكْن مَل
4: 4( ملء الزمان، وكمل الزمان؟! أي زمان يا ترى؟! 
قال املؤرخ أرنولد تويني: بالتجسد أكمل املسيح 
التاريخ، فقد فتح التاريخ على ما هو أبدي، ونقل 
كمل  لقد  إذن  إلهي،  هو  ما  إلى  اإلنسان  مصير 
أن  العبارتني  كلتا  تعني  الزمان  وفي ملء  الزمان 
لقاء  في  دور  له  يكون  أن  على  توقف  قد  الزمان 

اهلل مع اإلنسان!!
يصلح  ال  وزمان  للصالة  زمان  هناك  يعد  لم 
للعبادة  يصلح  زمان  هناك  يعد  لم  للصالة، 
وزمان ال يصلح بل قال الرسول بولس في رسالة 
يحكم  »فال  الوضوح  في  غاية  أيه  كولوسي 
عليكم أحد في أكل أو شرب، أو من جهة عيد أو 
هالل أو سبت، التي هي ظل األمور العتيدة، وأما 

اجلسد فللمسيح« )كو٢: ١6-١7(
جاء  أي  الزمان،  ملء  جاء  و  الزمان  كمل  لقد 
زمان  فال  ابديه  وحيث  الزمان،  في  األزلي  األبدي 
كائن  اإلنسان  أيضاً،  مكان  فال  زمان  ال  حيث  و 
و في مكان(،  زمان  )أي في  الزماكاني  يعيش في 
اإلنسان واهلل  االنفصال بني  زمان  إذن لقد كمل 
وأقول بني اإلنسان واهلل وليس بني اهلل واإلنسان، 
فاإلنسان انفصل عن خالقه بإرادته، واستمر هذا 
ليلغي  إنسان  وصار  الرب  تنازل  حتى  االنفصال 
جاء  واهلل،  اإلنسان  بني  واالنفصال  القطيعة 
التي  النبوءات  كل  لتحقيق  زمان  وكمال  ملء 
جاءت في الكتب، والكتب تعني تقسيم العهد 
إلى حياة  تنازل  ايليون(  )ايل  العلي  القدمي، فاهلل 
احلياة  يحيا  إن  اإلنسان  يستطيع  لكي  اإلنسان 
إلى  املتجسد  الكلمة  احضرها  التي  اإللهية 

عالم اإلنسان!!
فقد ُكمل زمان اإلنسان وبدأ مِلء زمان اهلل،، كمل 
زمان االعتقاد بأن الوصايا والشرائع تستطيع أن 
تخلص اإلنسان من معاناته، كمل زمان انفصال 
األرض عن السماء، وجاء ملء زمان احتاد السماوي 
بالترابي، جاء ملء زمان احتاد النار اإللهية باجلسد 

اآلخر،  في  الواحد  ذوبان  وال  امتزاج  دون  الترابي 
واملثل والشبه وجاء  والظل  الناموس  زمان  كمل 
ملء زمان احلق، جاء ملء زمان الشخص واملعرفة 
بالروح  االبن  في  اآلب  شخص  بني  الشخصية 
القدوس  الثالوث  حيز  دخل  واإلنسان  القدس 
الناري، انه ملء الزمان، نعم نحن نعيش في ملء 

زمان االبن في ملء زمان الروح القدس.
خارج  تأخذك  أفكار  من  القارئ  عزيزي  فاحذر 
جتسد الكلمة، لذا سوف أسرد تخليص بسيط 
ومع  القدمي  في  لهرطقات ظهرت  أمثلة  لبعض 

األسف ال تزال تلوح في أفق أفكار البعض!!
الهرطقات:

١- املانويون: ماني هو فيلسوف فارسي في ٢73 
م، اعتقد بوجود مبدأ يني أزلني للكون وهما غير 
اخلير  إله  هو  النور  والظلمة،  النور  مخلوقني: 
وبناء  ظلمة  هي  واملادة  الشر  إله  هو  والظلمة 
على ذلك فهي شر وبهذا يكون التجسد اإللهي 

أمر مستحيل ألن اجلسد مادة.
٢- نسطور: رفض االحتاد بني الالهوت والناسوت، 
تأله  أن  أيضا  يقول  االقنومي  االحتاد  وبهذا رفض 
وبذلك  وحده  عليه  قاصر  يسوع  الرب  جسد 
عدم  في  اخللود  ومن  القيامة  من  املؤمنني  حترم 
سر  في  فقط  الناسوت  نأكل  أن  وادعي  فساد، 

االفخارستيا.
في  ذاب  قد  الناسوت  إن  يقول  اوطاخي:   -3
الالهوت مثلما تذوب نقطة اخلل في احمليط أي أن 

الطبيعتني قد امتزجتا معا في طبيعة واحدة.
خاطئ  تفسير  على  اعتمد  اريوس:  هرطقة   -4
اقنوم  بأن  ونادي  املقدس،  الكتاب  آيات  لبعض 
ألوهية  أنكر  وبالتالي  اآلب  أقنوم  من  أقل  االبن 

الرب يسوع. 
القدمي  العهد  إله  بأن  نادي  ٥- هرطقة ماركيون: 
رفض  باحلرب،  يبتهج  الذي  الشرور  خالق  هو 
أجزاء  ببعض  واكتفي  القدمي  العهد  ماركيون 
من العهد اجلديد مثل إجنيل لوقا وعشر رسائل 

لبولس الرسول.
ختاماً.... نحتفل سويا

بعيد جتسد الكلمة 
يوم فيه صار احلب إنسانا

يوم احتد الرب بالبشرية
يوم ملء الزمان 

يوم اكتمل فيه الزمان 
يوم فيه اظهر اهلل نفسه للبشرية 

الكثيرين  واحليرة لم يصدق  الدهشة  ومن شدة 
مكان  احقر  في  إنسان  صوره  في  تصور  اهلل  أن 

على األرض
يوم تنازل اهلل املتعالي ....

اهلل تعالي..... صار اهلل تنازل
اهلل العلي.... اخذ صورة عبد 
الكلمة......... صار جسدا......

كل عام وأنتم في عمق جتسد الكلمة
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أمريكا:

البركة في انف الرئيس

في مدينة بينكنيفيل في والية ايلينوي االمريكية، استطاعت 
احلادية عشرة من عمرها،  تبلغ  التي  ایملينغ«  الصغيرة »بيت 
ان تقلب السياسة التي جرت عليها الوالية طوال ستة أعوام، 
أخرى.  مرة  االيدي  متناول  في  لينكولن«  »ابراهام  انف  وجتعل 
وهذا االنف جزء من متثال نصفي للينكولن مقام عند ضريحه 
الوالية.  في  سبرينغفيلد  مدينة  قرب  ريدج  اوك  مقبرة  في 
ان  احلسن  الفأل  دواعي  من  ان  الوالية  اطفال  ويعتقد معظم 
يحّكوا انف احملرر العظيم. فانتهى حبهم هذا بان اضفى على 
االنف ملعاناً ملفتاً. ورأى موظفو حكومة الوالية ان هذا البريق 
 1970 عام  فقرروا  الناحل.  القوي  الوجه  على  مضحكاً  يبدو 
سنتيمتراً؛   70 مبقدار  النصفي  التمثال  قاعدة  ارتفاع  زيادة 

البعاد االنف من ايدي الصغار احملبني.
    ومرت الصغيرة بيت بتلك التجربة عندما زارت القبر فساءها 
ذلك، وأعربت عن استيائها في رسالة وجهتها الى نائب دائرتها 
االنتخابية. فما كان من النائب اال ان احال الرسالة على مدير 
احملافظة على اآلثار في الوالية. وحقق املدير في االمر، فلم يجد 
ودارت عجلة حكومة  االنوف.  تلميع  لوائح حتظر  او  قوانین  اي 
لكي  السابق؛  ارتفاعه  إلى  النصفي  التمثال  وهبط  الوالية، 

يتبرك األطفال بصقل أنفه.

أفريقيا:

طائر العسل
    احدى الطرق للعثور على الغذاء في اجملاهل االفريقية، هي 
اتباع طائر العسل الصغير. فهو يطير امام االنسان الذي يراه، 
ويأخذه في اجتاه قفیر النحل. وإذا توانی، انتظره ثم قفز امامه 
فيما  فتحه  الشخص  يتولى  القفير  بلوغ  ولدى  جديد.  من 
على  ان  االفريقي  الشعبي  القصص  وفي  ينتظر.  العصفور 
الشخص أن يترك قطعة من شهد العسل لدليله االمین، وان 

لم يفعل، قاده هذا مرة تالية الى وجار منر او اسد.

أمريكا:

رجل مرور في السماء
تبلغ  الكتروني  بدماغ  مرور، مزود  رجل  يتولى  ان  املتوقع     من 
تؤثر  حني  السماء،  في  املرور  تنظیم  دوالر،  ماليني   3،٢ كلفته 
أحوال الشتاء اجلوية على حركة الطائرات في مطارات الواليات 
املتحدة. وسيمكن بهذه الوسيلة انقاذ ما هو أكثر أهمية من 
الناحية االقتصادية، اي اآلالف من براميل وقود الطائرات التي 
املكتظة  املطارات  فوق  التحليق طويالً  لن تكون مكرهة على 
او املغلقة جزئياً. وقد ابتكرت احدى الشركات في والية فلوریدا 

هذا الدماغ اإللكتروني املستخدمة إلدارة الطيران.
   ويتولى هذا الدماغ جمع املعلومات اخلادسة برحالت االقالع 
وسيكون  الكبرى  عشر  اخلمسة  البالد  مطارات  الى  والوصول 
الدارة  التابع  اجلديد  النظام  بهذا  والتحكم  التوجيه  مركز 
وهو سیجل حركة  العاصمة.  واشنطن  في  االحتادية  الطيران 

االزدحام وتأخيرات الهبوط، ويقترح احللول للتخفيف منها.

أمريكا اجلنوبية:

»الطائرة املنزل«.. 
أغرب إقامة فندقية وسط األدغال

»الطائرة املنزل«، التي ترتكز فوق شجرة عمالقة، يحرص سياح 
غابات كوستا ريكا على اإلقامة بها، فيما يفضل آخرون التقاط 

الصور التذكارية بجوارها.
عمالقة  شجرة  يعتلي  ملنزل  حتولت   ،7٢7  Boeing الطائرة 
األمريكية  بالدولة  الساحلية  املناطق  لزوار  أبوابها  فتحت 

اجلنوبية مؤخرا.
على  متتد  التي  الطائرة،  لهذه  لقطات  أوت«  »تامي  موقع  ونقل 
ملنزل  وحتولت  فوق شجرة عمالقة،  قدما، وضعت   ١٥ مساحة 

يضم كافة سبل الراحة والرفاهية.
تكفي  أماكن  الطائرة  تضم  للمحيط،  مباشرة  إطاللة  وعلى 
إلقامة 6 أشخاص، مع توافر »حمامني«، وشاشة تليفزيون تبث 

أهم احملطات العاملية.
األكالت  مطاعم  أشهر  يقدم  الساحلي،  الطعام  ولعشاق 

.Pez Vela Marina البحرية، ذلك وهو مطعم
كما ميكن لنزالء الطائرة االستمتاع بشتى أنواع كائنات الغابة، 
هذه  األدغال  طيور  من  مختلفة  فصيلة   ١8٠ يتخذ  حيث 

املنطقة مةطنا.
لليلة  دوالرا   6٩٠ االستثنائي،  املنزل  هذا  في  اإلقامة  وتتكلف 

الواحدة لـ 6 أشخاص.

ريودي جانيرو:

وصية غريبة!
بالرغم من مرور أكثر من مائة عام على وفاة املليونير البرازيلي 
أن  بعد  احملكمة  أمام  اليزالون  ورثته  فإن  »فاوستينوكوريا«، 
رفعوا دعوى قضائية يطالبون فيها مبيراثهم من التركة التي 
تقدر بحوالي ٢٠ مليار دوالر، معظمها في شكل عقارات، كان 
املليونير قد أوصى بأال توزع تركته إال بعد میالد أحفدة حفدته!

روسيا:

نهاية »أبواب اجلحيم«.. أغرب منطقة في 
تركمانستان

منذ  املشتعلة  اللهب  ألسنة  بإطفاء  تركمانستان  رئيس  أمر 
اجلحيم«،  »أبواب  تسّمى  عمالقة  غازية  فوهة  في  قرن  نصف 

رغم كونها جاذبة للسياح.
والفوهة الغازية »دارفازا« في صحراء كراكوم ال تزال مشتعلة 
منذ العام ١٩7١ وأصبحت نقطة اجلذب السياحية الرئيسية 
في تركمانستان، اجلمهورية السوفياتية السابقة التي تشكل 

واحدة من أكثر الدول انعزاال في العالم.
اللهب  ألسنة  إّن  محمدوف  بردي  قولي  قوربان  الرئيس  وقال 
»تؤثر  متراً   7٠ مساحتها  البالغة  البئر  هذه  في  املشتعلة 
املناطق  في  السكان  صحة  وعلى  البيئة  على  سلبي  بشكل 

اجملاورة«.
موارد  إتالف  »يتم  الرسمي  التلفزيون  بثه  خطاب  في  وأضاف 
طبيعية ذات قيمة كبيرة وميكن أن تدر لنا أرباحاً نستخدمها 
طريقة  »بإيجاد  السلطات  تاليا  وأمر  شعبنا«.  رفاه  لتعزيز 

إلطفاء النار« املشتعلة في دارفازا.
علماء  حفر  عندما   ١٩7١ العام  إلى  اجلحيم«  »أبواب  وتعود 

سوفيات جيباً باطنياً غازياً أثناء بحثهم عن مناجم.
السلطات  وخشيت  فوهة.  وشّكلت  أرضي  انزالق  حصل  ثم 
النار فيها  تنبعث منها غازات سامة فقررت إضرام  أن  حينها 
قرن.  نصف  مشتعلة  بقيت  ولكنها  لتجفيفها،  محاولة  في 

وحاولت السلطات مرات عديدة إطفاءها ولكنها لم تنجح.
 ٢7٠ يبعد  الذي  املكان  حتويل  على  تركمانستان  عملت  توازياً، 

كم من العاصمة عشق أباد إلى موقع سياحي.
الغاز  مخزون  حجم  عاماً   ٥٠ منذ  املشتعلة  النيران  وتؤكد 
الهائل في تركمانستان، التي تعتمد اقتصادياً على صادراتها 

من الطاقة.
غاز  من  وارداتها  ضاعفت  أنها  املاضي  الشهر  روسيا  وأعلنت 
إلى  السنوية  مبيعاتها  زيادة  إلى  تطمح  التي  تركمانستان، 
حالياً  تقدر  بينما  مكعب،  متر  مليار   ١٠٠ إلى  لتصل  الصني 

بـــــــ4٠ مليار متر مكعب.

عالم بال حدود2121

الهند:

»إيجابي منذ 199٠«.. نكات ال تتوقف عن 
»كوفيد« على تويتر

أثار اسم الهندي كوفيد كابور، وهو مؤسس شركة سفريات 
ناشئة، ضجًة عبر »تويتر«، جاعال صاحبه حديث رّواد هذا املوقع 
عنه  »تويتر«  في  بكابور  اخلاصة  الصفحة  وتعّرف  الهند.  في 

بجملة »اسمي كوفيد ولست فيروساً«.
ويذكر كوفيد كابور أّنه سافر هذا األسبوع خارج الهند للمرة 
األولى منذ بداية وباء كورونا، ويقول إّنه التقى بـ«مجموعة من 

الناس يضحكون« بسبب اسمه.
وكتب في تغريدة حصدت 4٠ ألف إعجاب و4 آالف إعادة نشر 
حتى اجلمعة: »الرحالت اخلارجية املستقبلية ستكون ممتعة!«.

وطلبات  والرسائل  النكات  من  وابالً  التغريدة  هذه  وأثارت 
املقابالت، في حلظة مرحة تتزامن مع انتشار املتحورة أوميكرون 

وازدياد اإلصابات في الهند.
»كوفيد  أّنه  كتب  إذ  هذه،  النكات  موجة  إلى  كابور  وانضم 
إيجابي منذ العام ١٩٩٠«، ونشر صورة يحمل فيها زجاجة بيرة 
من نوع »كورونا«. وقال املؤسس املشارك لشركة »هوليديفاي« 

ساخرًا: »أن كوفيد يريد املزيد من السفر«.
املفاجئة  االهتمام  موجة  أّن  الفرنسية  األنباء  لوكالة  وأّكد 
كانت »غير متوقعة أبداً«، آمالً أّن يشّكل ذلك دعاية لشركته 

في ظل »ظرف عصيب« ميّر فيه القطاع.
»كسر  عن  أبداً  كوفيد  يتوّقف  لم  الوباء،  تفشي  بداية  ومنذ 
اجلليد« خالل اجتماعات العمل، لكنه طلب من املقاهي عدم 

ذكر اسمه عند تقدمي مشروب له.
أو  باحثا  الهند، وهو يعني  ويُعتبر اسم كوفيد غير شائع في 
فردا متعّلما باللغتني الهندية والسنسكريتية، مع نطق حرف 

»د« بلفظ مرقق. واختارت والدة كابور اسم ابنها قبل والدته.
مضيفاً  جميل«،  معنى  وله  يُنسى  »ال  إّنه  اسمه  عن  ويقول 
»يشّكل طريقة مدهشة للتعريف ألي شخص. لن أغيره أبداً«.
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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, frustrat-
ed, hurt, and hopeless. If 

you are like most people, your ‘fixer’ instinct will 
kick in. You love the person so dearly, 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 obvious, and are worried that 
their emotions and mood will start to impact you, 
as well.
They might start to think: ‘I should be feeling hap-
py, but I am not. What is going on? What is wrong 
with me?’ You can see how this simple – and in-
nocent action 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/hap-
py-together/202104/why-forcing-your-partner-
be-happy-doesnt-work?amp&__twitter_impres-
sion=true
for more information) to show that ‘prioritizing 
positivity’ is an effective strategy to use. This sim-
ply means noticing what activities bring joy to our 
lives, and trying to integrate them into our sched-
ules. For example, if your loved one enjoys read-
ing a book, planting, doing a puzzle, getting physi-
cally 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 energy or the desire to engage in these activi-
ties? The best way to approach this – which hap-
pens 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 emotions will follow. If you spend time doing 
a craft, workout, 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 bet-
ter. 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 wor-
ry 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 an-

other.
Another strategy to consider is to help your loved 
one realize how valuable, strong, talented, etc. 
they are. A part of positive psychology entails in-
tegrating things like creativity, passion for learn-
ing, 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 ca-
reer 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 encouraging them to start a journal? Engag-
ing in activities that we enjoy – and are good at 
– fosters a sense of self-efficacy, 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 pas-
sion, and a sense of relief embrace them.
So, in summary, rather than trying to force some-
one to feel happy, we can:
Acknowledge their emotions and encourage them 
to speak openly about what they are experiencing 
Invite them to make time for the activities they en-
joy (and help them do so)
Motivate them to realize their strengths and tal-
ents, 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

Garnett Genuis, MP
Sherwood Park – 

Fort Saskatchewan

In the midst of continuing discussion 
about COVID-19, it is important that we 
turn some attention to Canada’s other 
major public health crisis – the opioid 
crisis. The opioid crisis has also claimed 
thousands of Canadian lives. Without 
effective strategies for managing it, the 
opioid crisis will lead to a greater level 
of death and misery over the long term. 
To understand what to do about the opi-
oid crisis, we must first understand why 
we have an opioid crisis. Most people 
who struggle with opioid dependency 
started by access prescription opioids. 
Such opioids are prescribed by doctors to address 
physical pain, but they also generally cause a person to 
‘get high’ and can lead to painful withdrawal for those 
who try to stop. Opioids have a tolerance-inducing 
effect, meaning that a person generally needs higher 
and higher doses in order to maintain the same level of 
pain-control and ‘high’. 
Based on these properties, we can see a common pat-
tern of opioid addiction. A person experiencing pain is 
prescribed opioids. They seek higher and higher doses 
to manage that pain, potentially feeding an emerging 
substance use disorder. Eventually they supplement or 
replacing prescription opioids with other opioids, as 

they find themselves on an escalator that 
they cannot get off. 
For some, the solution to the opioid crisis is 
legalization, removing the stigma associat-
ed with opioid use, and so-called “safe sup-
ply” policies that see the government liber-
ally supplying opioids to those who would 
otherwise seek them on the black market. 
These proposals ignore the properties of 
opioids and the history of the opioid crisis. 
Recall that prescription opioids, particular-
ly newer synthetic products like OxyCon-
tin, were easy to access and did not have 
any stigma associated with them until quite 

recently. These drugs became widespread because of 
easy access and misleading claims made by their phar-
maceutical manufacturers, supposedly designed to 
‘lower the stigma’. Easy access and an absence of stig-
ma around dangerous substances are the reasons why 
we have the opioid crisis in the first place.
American authorities today are aggressively pursuing 
the companies responsible for causing the opioid cri-
sis. These companies used aggressive and misleading 
marketing to downplay addictions risks. US states and 
other bodies are seeking payments in order to hold 
companies accountable and to help fund treatment. 
Purdue Pharma, responsible for the over-promotion of 

OxyContin, has pled guilty to various charges already. 
McKinsey, the consulting firm that advised Purdue on 
how to super-charge opioid sales and proposed paying 
bonuses for overdoses, has paid up as well. 
Canada has been way behind holding corporate actors 
accountable. This might have something to do with the 
fact that Dominic Barton, the guy who ran McKinsey 
while it was advising Purdue, is close to Prime Minis-
ter Trudeau and was also acting as an economic advisor 
to the Canadian government, before becoming our am-
bassador to China.  
Holding those responsible for the crisis accountable 
and using those resources to fund treatment should be 
a no-brainer. More attention also should be paid to the 
chemistry of opioid alternatives and opioid addiction 
recovery. How can medicine better manage pain with-
out the use of opioids? How can we provide people 
with medicines (such as Suboxone) to treat opioid ad-
diction?
Those facing substance use disorders should be treated 
with compassion and should always be offered treat-
ment as an alternative to legal sanctions. At the same 
time, making it easier to access dangerous opioids is 
not compassionate or helpful. An emphasis on account-
ability for bad actors and on using research and treat-
ment to scientifically reverse the “up” escalator users 
face will help us move towards a true solution.

 Confronting the Opioid Crisis
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About two years ago, and just before the 
Pandemic, my friend was rushed to the 
Emergency one night, suffering from severe 
renal colic caused by a kidney stone, a pre-
existing condition. As usual, the ER was 
packed; many people showed deep and 
different symptoms. Suddenly one of the 
patients, a senior person, loudly expressed 
his resentment and pain, waiting for a long 
time to be seen by a doctor. 
One of the medical assistants shouted at 
him, saying, “Why are you complaining! 
You must be grateful for receiving free 
healthcare!”
Everyone in the ER waiting area was 
shocked but confused between their 
sufferings, responding to this savage 
comment by the medical assistant, and from 
the fear of being mistreated if they attempt 
to step up and confront such a non-human 
comment.
Four hours later, my friend was seen by the 
physician on duty that night, who told him 
without any examining or questioning that 
he was suffering from a Liver problem. My 
friend tried to describe the type and location 
of the pain and the symptoms associated 
with the kidney stone. Still, the doctor 
refused to listen and dismissed him with 
some advice to visit his family doctor in the 

morning. It was already 4 am.
Hippocrates, the father of medicine, said, 
“Healing is a matter of time, but sometimes 
also a matter of opportunity.” When he 
made such a statement, what did he mean 
by opportunity? Was it to find adequate, 
well-trained, and informed medical staff 
and medication, or the opportunity to have 
access to medical care first!
We live in a country where health care is 
one of its top priorities. It is claimed to 
be one of the best systems in the world. 
Consequently, we never expect to have no 
opportunity for healing. 
But the fact is that our country is in 
the thirty’s position for the number of 
hospital beds per capita, according to the 
Organization of Economic Cooperation 
and Development (OECD). Suppose the 
number of hospital beds per capita is one 
of the main indicators used to measure 
the progress, growth, and advancement of 
nations. In that case, we have a clear and 
present predicament.
Initially, we must state that the healthcare 
system is not free since it is financed by 
our taxes, since we are one of the highest 
taxpayers in the world. Also, healthcare 
is getting funded by the Lottery profits, 
besides other social projects, and we can 

imagine the value of lottery tickets 
sold every day.
The current lockdown, the new 
regulations for quarantine, and the 
incapability to perform Covid tests 
anymore have revealed a weakness in 
the healthcare system, which was observed 
through everyday healthcare needs even 
before the Pandemic’s emergence. 
Nonetheless, is it truly a lack of funding or 
mismanagement of funds?
As an ordinary non-specialist observer, we 
may realize that the healthcare availability 
and “opportunity” is subject to the laws of 
supply and demand, definitely not by the 
abundance or scarcity of patients, but that of 
healthcare workers and mainly physicians 
and specialists.
The waiting time to see a specialist or 
find a surgery slot is directly related to 
the number of doctors available to cover 
the high demand. Accordingly, the fewer 
doctors available, the less opportunity to 
heal people. Most importantly, the more 
money these doctors get paid.
Imagine that the healthcare system employs 
more doctors and healthcare workers to 
meet the high demand for their professions. 
They all have to get paid by the same 
amount of funds from previously discussed 

sources. 
Accordingly, the healthcare 
workers’ share from this pie 
will be less than what they 
currently receive. Because 
healthcare providers, 

particularly specialists and surgeons, have 
a significant influence on the system, their 
rules prevail. 
Ironically, our country receives thousands 
of immigrants with medical professions 
education and expertise every year. Yet, 
we still have such a substantial shortage 
of healthcare workers. The lobbyists who 
influence the availability and distribution 
of doctors are the same who set the rules 
for those immigrants to practice medicine 
in their chosen home country. These 
rules are primarily hard to realize, thus 
creating a continuous state of demand that 
consequently increases their price!
In the meantime, if we need more beds 
for our patients, then the funds required to 
build hospitals have to come from the same 
source that pays the medical professionals; 
then again, it is another dilemma. Do we 
build hospitals and pay less to healthcare 
providers, or pay them the same inflated 
amounts and let the patients suffer?

Emad BarsoumEmad BarsoumThe Right to HealThe Right to Heal
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