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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

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

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

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

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

  

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

  Andrew TadrosTo Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

التضخم في كندا التضخم في كندا 
يستمر في االرتفاع ... يستمر في االرتفاع ... 
فكيف حتمي نفسك من فكيف حتمي نفسك من 

ارتفاع االسعار؟ ارتفاع االسعار؟ 

إلغاء حبس املفكر أحمد عبده إلغاء حبس املفكر أحمد عبده 
ماهر بتهمة ازدراء الدين ماهر بتهمة ازدراء الدين 

اإلسالمياإلسالمي
ثبات سعر الفائدة بالبنوك الكندية ثبات سعر الفائدة بالبنوك الكندية 

على الرغم من استمرار التضخمعلى الرغم من استمرار التضخم
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الرقابات وهيئة النهي عن املنكر
املصنفات  على  مصر  في  رقابة  جهاز  هناك 
هذا  لكن  اجلليل،  عبد  خالد  الفنان  يرأسه  الفنية 
رقابات  فهناك  الرقابة،  جهات  أضعف  صار  اجلهاز 
استجابة  تأثيراً،  واألكثر  األقوى  صارت  مجتمعية 
الشعب  صار  مصر،  في  السائد  السلفي  للمزاج 
كله مطوعني، أصبح الناس في الشوارع هيئة أمر 
باملعروف ونهي عن املنكر، شيزوفرينيا من الشعب 
التحرش  عن  البصر  يغض  الذي  بطبعه،  املتدين 
لكنه ال يغضها عن منى زكي في فيلم »أصحاب 
وال أعز«، وينفعل مطالباً مبنعها هي ونتفلكس، ولو 

كان بيدهم األمر لسجنوها وسحلوها.
رايح  كأنه  الفنانة  مع  يتعامل  املشاهد  صار       
رايح يشوف  السينما عشان يخطبها البنه، ومش 
قتلت  السلفي  املزاج  هذا  رقابة  بطلته!  هي  فيلم 
معظمه  الفنانني  من  جيالً  وأفرزت  وإبداع،  فن  أي 
ديني  بنفاق  اجلماهير  ويغازل  باخلرافات،  مؤمن 
ورسائل رجعية حتى يرضوا عنه، يقدم لهم القرابني 
بــــ«الزمبلك السلفي« حتى مينحوه صك  ويصير 
النجومية وعرش السينما النظيفة خالية الدسم 

الفني.
     ومنذ أن سمحنا لعامل مطبعة هيئة الكتاب 
منذ سنوات بعيدة أن يعترض على صورة رسم عاري 
الكارثة،  بداية  كانت  له،  ورضخنا  إبداع،  في مجلة 
رقابة  وتوحشوا، صارت هناك  القلوع  وفردوا  توغلوا 

أزهرية على الكتب واألفالم والدراما، ذهب رئيس 
›قطاع اإلنتاج إلى شيخ األزهر لكي يكتب بنفسه 
مسلسل  في  حامد  وحيد  السيناريست  على  الرد 

العائلة!
      صودرت كتب وروايات وأشهرها »وليمة ألعشاب 
ضد  الوهاب  لعبد  وتكفيرات  اعتراضات  البحر«، 
أغنيته »من غير ليه«، وضد عبد احلليم في كوبليه 
شايله  شفايفي  و«لسه  اخلطى  أحمق  »قدر 

حفاظاً  سالمك«، 
على نقاء إميان وورع 

أن  الشفايف! 
منظمة  تخرج 
أنها  املفروض 

لتطالب  حقوقية 
املثليني  بإعدام 
ألن  جنسياً 

فيه  جاءت  عاملية  نسخ  عشر  من  أكثر  له  فيلماً 
املنظمة  هذه  تدرك  ال  كيف  »مثلي«!!  شخصية 
مكانها  صار  املطالب  هذه  مثل  أن  النواب  وبعض 
لو  التاريخ  من  وتخرجنا  الوسطى،  القرون  كهوف 
املشايخ،  بقرارات  »املهاجر«  فيلم  صودر  نفذناها، 
نوعية  بنفس  »املسيح«  فيلم  عرض  من  وحرمنا 
فزاعة  خالل  من  الفن  وحتجيم  تقزمي  ومت  القرارات، 
حماة الفضيلة الذين يتلظوا على األرض بنار الشوق 

إلى احلور العني والغلمان اخمللدين في السماء!! 
تخيلوا في القرن احلادي والعشرين يصير »التريند« 
زكي!!  بتطليق منى  أحمد حلمي  املصري مطالبة 
وتقولي لي بعد كده نعمل فن، وتسألني هو الفن 
الزومبي  وضباع  فن  تعمل  معقول  ليه؟!!  إتدهور 
تنهش حلمك كل دقيقة؟؟! مستحيل، طاملا املصري 
مازال يشاهد الفيلم وكأنه يتلصص على جارته من 

ثقب باب احلمام.

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

يبدأ  إسرائيل  رئيس 

نوعها  من  زيارة  أول 

لإلمارات

................................ص11

يكتب:  منتصر  خالد   

النهي  وهيئة  الرقابات 

عن املنكر

..................................ص2

ظهور  »الشبح«.. 

متحورة  جديدة  ساللة 

وهذه  أوميكرون..  من 

أبرز األعراض

................................ص12

دوائر األمن القومي ... ما 

.. وأوكرانيا  بني اإلمارات 

لغزو  روسيا  وتهديد   ..

فرنسا !!

..................................ص4

ايرين أوتول وقانون اإلصالح ايرين أوتول وقانون اإلصالح 
 Reform« في عام 2٠14 أقر حزب احملافظني قانون حزبي ُسمي بـ
البرملانية  الكتلة  قوة  بني  وازن  والذي  األصالح«،  »قانون  أو   »Act
املنتخبة  احلزب  قيادات  قوة  وبني  الكنديني  املنتخبة من ماليني 
أعطى  الذي  القانون  وهو  احلزب.  أعضاء  من  األالف  مئات  من 
احملافظني  البرملان  أعضاء  في  واملمثلة  البرملانية  للكتلة  احلق 
إذا تطلب األمر  املنتخبني في مراجعة قيادة احلزب وإقرار العزل 
بداية  وفي  للحزب.  املؤقت  الزعيم  تعيني  سلطة  وكذلك  ذلك، 
الكتلة  ثلث  تقريباً  وقع  القانون  هذا  ومبوجب  املاضي  األسبوع 
احلالي  الزعيم  أداء  من  االستياء  يحمل  خطاب  علي  البرملانية 
للحزب »ايرين أوتول« ومن قيادته للحزب، وخصوصاً بعد فشل 
االنتخابات  في  احلكومة  بتشكيل  الفوز  في  احملافظني  حزب 
نصف  من  أكثر  إقناع  في  »أوتول«  وفشل  األخيرة.  الفيدرالية 
الكتلة البرملانية بالتصويت له وبإستمراره في قيادة احلزب، ولم 
بينما  نائب   ٧٣ نائب وصوت ضد إستمراره   4٥ له سوي  يصوت 
امتنع رئيس الكتلة البرملانية »سكوت ريد« عن التصويت. في 
رئيس  أداء  بتقييم  املتعلق  الشق  في  القانون  لهذا  تنفيذ  أول 
بيرجني«  »كانديس  إختيار  يتم  بساعات  وبعدها  وعزله.  احلزب 
»جود  أجرت   2٠2٠ يوليو  في  وأتذكر  للحزب.  مؤقت  كزعيم 
نيوز« حواراً مع أوتول قبل فوزه برئاسة حزب احملافظني بأسابيع 
قليلة، أجراه معه الزميل »جورج موسي«، وقال فيه أنه املرشح 
الوحيد القادر علي هزمية ترودو في االنتخابات، وحتدث أوتول عن 
مشروع قانون »سي - ٨« واملتعلق بتجرمي اآلباء إن حاولوا توجيه 

وقانون  البيولوجي،  جنسهم  لقبول  األبناء 
- 1٦« واملتعلق باملتحولني جنسياً، وعن  »سي 

وجماعات  املسلمني  األخوان  تفعله جماعة  ملا  الشديد  رفضه 
عن  اجلنسية  لسحب  وتأييده  السياسي،  اإلسالم  وتنظيمات 
املتورطني في قضايا إرهابية، وبرغم كل الكالم اجليد الذي قاله 
وفي حديثه عما سيفعله  أنه  إال  نيوز«،  لـ »جود  أوتول«  »أيرين 
بحزب احملافظني حال فوزه قال كالماً أعتقد أنه لم يفعله، وهو 
ما كان أحد األسباب الهامة خلسارته في انتخابات أكتوبر العام 
كان  أهمها  له،  الكثيرين  رفض  جراء  احلزب  من  وإقالته  املاضي 
أحد سقطات  وتلك كانت  احملافظني.  مبادئ حزب  احلفاظ علي 
ومآخذ الكثير من أعضاء احلزب ومؤيديه وناخبيه في االنتخابات 
اليسار  نحو  انحرف  احملافظني  أن حزب  وهو شعورهم  املاضية، 
األولي  احلزب  مبادئ  يحملون  زعيمه  وال  هو  يعد  ولم  الليبرالي 
والتي أجتمع حولها ماليني الكنديني. وشعر الكثير من احملافظني 
واألسوأ  السئ   بني  ما  يختارون  أنهم  الكنديني  املواطنني  من 
وبني األحمر واألكثر أحمراراً بينما لم يعد لألزرق وجود ال لوناً وال 
مبادئ، مما جعل الكثير منهم يفقدون الثقة واحلماس ويعزفون 
عن األنتخابات، وهذا بال شك هو التحدي الكبير الذي سيواجه 
قيم  وإحياء  الداخل  البيت من  ترتيب  إعادة  وهو  القادم  الزعيم 
أن  مؤيديه  في  واألمل  احلماس  وبيث  عليها.  بُني  الذي  احلزب 
في  النجاح  عناصر  وبها  حاضرة  مازالت  واألفكار  املبادئ  تلك 

اإلنتخابات القادمة

بقلم: ابرام مقاربقلم: ابرام مقار
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قبل  املُهذب؛  املاضي  في 
الطبقات  حابل  يختلط  أن 
العالم  في  بنابلها  امُلتمعية 
التواصل  مواقع  عبر  االفتراضي 
في  األفراد  كان  االجتماعي، 
جديَّة  أكثر  العربية  ُمجتمعاتنا 
أخالقهم  مسؤولية  حتمل  في 
وسلوكياتهم  وُمعتقداتهم 
وحمايتها  الشخصية 
وعقالً،  سًنا  راشدين  باعتبارهم 

دورها  عن  مسؤولة  األَُسر  وكانت 
في حماية أخالق أبنائها الذين لم 
يبلغوا سن الرشد، ولم يُكن أحد 
أخالقه  إفساد  مسؤولية  يُلقي 

على أحد.
ومن  متنوعة،  أفالًما  تعرض  السينما  كانت 
يعتبرونها فاسدة ال يذهبون إلى هناك، وكانت 
بعض قنوات التلفاز تعرض األفالم في األوقاِت 

قد  الصغار  فيها  يكون  التي 
وانطلقوا  فراشهم  إلى  آووا 
الوردية  أحالمهم  عالم  في 
الراشدون  بينما  البريئة، 
مبلء  املُشاهدة  يختارون 
إرادتهم لوعيهم أنهم »صاروا 
بني  الفرق  يُدركون  ِكبارًا« 

الصح واخلطأ، أو يختارون إطفاء شاشة التلفاز 
بهدوء ما داموا يعتبرون الذي يُعرَض ال يتفق مع 
مبادئهم وأخالقهم، وإذا شاهد أحدهم سرًا ما 
يعتبره امُلتمع معيًبا أخالقًيا فإنه يحرص على 
إخفاء ما فعله خشية أن يوَصم هو بالفساد 

وقلة التربية وانعدام األخالق.
يسعى  الناس  من  ودب  هب  من  صار  اآلن  أما 
إلى أماكن عرض األفالم واألغاني واملُقتطفات 
العام  الرأي  ويؤلِّبون  يشتمونها  ثم  املصوَّرة، 
انُتهكت  الذين  املساكني  باعتبارهم  عليها 
أخالقهم  طهارة  ُعذرية  واغُتِصبت  براءتهم 

بتلك األعمال!
الناُس  وظل  املِنوال،  هذا  احلاُل على  استمر  إذا 
بأنها  أخرى  أو جهاٍت  يتهمون أشخاًصا  الذين 
هي املسؤولة عن إفساد أخالقهم بدل التأكيد 
على أن ُكل فردٍ مسؤول عن أخالقه وسلوكه 

مبُفرده،  عليهما  وُمحاسٌب 
الفئات  تلك  فيه  نرى  يوٌم  سيأتي 
دون  بقدميها  تذهب  املُستهترة 
خجٍل أو استتار إلى أماكن تعاطي 
آخرين  حتميل  مع  اخمُلدرة  السموم 
تلك املسؤولية، ونراهم ينطلقون 
الفاجرة  املمارسات  أماكن  إلى 
ثم  الرتكابها  الداعرة  واألفعال 
مسؤولية  غيرهم  لون  يُحمِّ
مبا  اآلخرين  ُمتهمني  انحاللهم 
على  »حتريضهم  أنه  يزعمون 

الفسق والفجور«!
املرئية  املواد  عرض  ِمنصات 
إلى  تأتي  ال  واملقروءة  واملسموعة 
ُمطالعة  على  وُتبرهم  الناس 
ُمحتوياتها، بل هم الذين يسعون إليها طالبني 
ال  التي  املنصات  يختار  ومنهم من  ما عندها، 
باشتراكاٍت  إال  تعرضه  ما  مبُشاهدة  تسمح 
ماليَّة، أي أنه يؤكد مسؤوليته 
تاه ما يختار ُمشاهدته أكثر 
من مرَّة بكل خطوة يخطوها 
ُمهاجمته  فإن  لذا  نحوها، 
ملادة من تلك املواد عبر وسائل 
املُتاحة  االجتماعي  التواصل 
ُمختلف  ومن  للجميع  مجانًا 
يُدعى  أن  يُستحق  ما  هو  انتقاء  دون  األعمار 
امُلتمع،  إلفساد  ومحاولًة  لألخالق  فسادًا 
الذي  امُلتمع  هذا  من  باخلجل  يشعر  أن  وبدل 
أنه  املأل  جميع  على  يُعلن  »ُمحافًظا«  يعتبره 
مخلوٌق »فاسد«، لم يكِفه السعي مبلء إرادته 
»غير  محتوى  ُمطالعة  أو  سماع  أو  ملشاهدة 
أخالقي« وفق تعريفه، بل أعلن للجميع ارتكابه 
بُصنَّاع  إلصاق خطيئته  ُمحاوال  اخلطيئة  تلك 

العمل الذين لم يُجبروه على تلّقيه!
أو  أخالقك،  إفساد  على  قادر  شيء  من  ما 
دفعك  أو  والفجور،  الفسق  على  حتريضك 
حًقا،  ُملتزًما  خلوًقا  ُكنَت  إن  الرذيلة  الرتكاب 
املاضية مبُختلف  أيام حياتك  لقد مررَت طوال 
بسببها؟  انحرفت  فهل  واملغريات،  املؤثرات 
وهل غدوَت من عداد الفاسقني امللعونني بعد 

ُمشاهدة فلم أو ُمسلسل؟!

هل فَسقَت بعد الِفلم؟ 
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اإلقليمية  النقاط  في  األحداث  سخونة  من  حالة 
منطقة  بني  ما  حاليا،  العالم  بها  مير  االستراتيجية 
اخلليج العربي، الثرية بالنفط من ناحية. والتوتر الرهيب 
املتحدة  والواليات  االحتادية  روسيا  بني  العالقات  في 
األمريكية وخلفها الدول الغربية وحلف الناتو »شمال 
األخرى  نفسها  وهي  أوكرانيا،  بسبب  األطلسي« 
لروسيا،  ذات حيوية وثقل استراتيجي، خاصة  منطقة 
التي تريد متريد الغاز الطبيعي اخلاص بها إلى أسواقها 

األوربية في الغرب.
احليوية  اخلليج  دول  من  شك،  وبال  تعد  اإلمارات،       
مؤخرا  اإلمارات  وتعرضت  السعودية،  مع  واملهمة 
قوات  ميلشيات  قبل  من  إرهابية  وهجمات  ألحداث 
عبد  الرئيس  زيارة  كانت  هنا  ومن  اليمن.  في  احلوثي 
عدة ساعات  مدار  على  رئيس مصر،  السيسي  الفتاح 
نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  أخيه  التقي خاللها، 
وزير الدفاع اإلمارات وولي عهد أبو ظبي، والصديق القرب 
للرئيس السيسي. والعالقات بني بني أبوظبي والقاهرة، 
ال حتتاج إلي توصيف من حيث كينونتها االستراتيجية 
واألخوية، علي مدار السنوات، منذ أيام املرحوم الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ورث أبنائه حب مصر. 
لألمن  بالنسبة  امليزان«  »رومان  مصر،  وتعتبر         
به  تعبث  ما  أحد  علي  يخفي  وال  اخلليج،  القومي 
الذي  إيران،  من  املدعومة  الشيعية  احلوثي  ميليشيات 
اخلليج.  واستقرار  ورفاهية  ألمن  حقيقيا  تهديدا  متثل 
قوة  ورسالة  واملنطقة،  الطبيعي  من  كان  وبالتالي، 
قليلة  لساعات  امتدت  التي  القصيرة،  الزيارة  لتلك 
من الرئيس السيسي، أن مصر حليف استراتيجي وأخ 
يقف في ظهر أخيه وقت احلاجة، خاصة وأن اإلمارات لم 
املناسبات عن مصر، عندما  أي مناسبة من  تتخل في 
مرت مبرحلة وهن مؤقتة بعد أن وثبت قوى الظالم من 
واملتطرفة علي حكم مصر  املتشددة  الدينية  التيارات 
ومت  املباركة،  يناير  ثورة  سرقوا  أن  بعد  شهور،  لعدة 

تصحيح األحوال في ثورة يونيه؟ 
الرئيس  بني  مت  الذي  الرباعي  الرئاسي  االجتماع        
بن  محمد  الشيخ  وإخوانه  السيسي،  الفتاح  عبد 
والشيخ  أبوظبي،  عهد  وولي  اإلمارات  الدفاع  وزير  زايد 
االمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
البحرين،  ملك  حمد  امللك  إليهم  وانضم  دبي،  حاكم 
يؤكد أن االجتماع يعبر عن موضوعات استراتيجية، مت 
في مقدمتها  لها،  بالنسبة  احلروف  علي  النقط  وضع 
أمن اإلمارات واخلليج، واملوقف من قوى اإلرهاب، ومنها 
ميلشيات احلوثي اليمنية، التي تهدد استقرار ورفاهية 
اخلليجية  الدول  من  وغيرها  والسعودية،  اإلمارات 
في  دائما  تقف  أنها  وتؤكد  أكدت  مصر  الشقيقة. 
الصف العربي اخلليج، قلبا وقالبا ضد اي تهديد لألمن 
اإلقليمي العربي في منطقة اخلليج. وهذه رسالة قوية 

إليران.
القومي  األمن   .. أوكرانيا  علي  وأمريكا  روسيا  صراع 

الروسي .. مناطق الغاز والردع العسكري !!
      على اجلانب اآلخر من العالم، جند أن تطورات األحداث 
روسيا  بني  أوكرانيا  علي  املوقف  اشتعال  عن  تكشف 
وبقية  األمريكية  املتحدة  والواليات  ناحية  من  االحتاد 
أمريكا  أن  لدرجة  أخري،  ناحية  من  الناتو  حلف  دول 
واقتصادية  شخصية  عقوبات  فرضت  قدرها  بجاللة 
الرجل  بوتني،  فالدميير  الروسي  الرئيس  شخص  علي 
القوي والسياسي املاكر، مما دفع وزير اخلارجية الروسي 
الغربي  املوقف  وأن  استيائه،  يعبر عن  سيرجي الفروف 

غير الرشيد حسب وصفه يجب أن تكون له حدود.
       يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت عدد من الدول منها 
رعاياها  من  وغيرها  وإيطاليا  وبريطانيا  وكندا  أمريكا 
»كييف«  أوكرانيا  في  الدبلوماسية  بعثاتها  وأعضاء 
األمور، مخافة  استقرار  عدم  بسبب  البالد  مغادرة  إلى 
في موقف  أوكرانيا،  غزو  االحتادية علي  روسيا  تقدم  أن 

لن تقف فيه واشنطن وحلف الناتو مكتوفي األيدي.

         ولكن املتابع لهذه األحداث، يجد أنها حتتاج للنفس 
ذو  الروسي،  الرئيس  بوتني،  سمة  هي  والتي  الطويل، 
اخللفية اخملابراتية، خاصة وأن روسيا ترفض رفضا تاما أن 
تنضم أوكرانيا أو أي من دول االحتاد السوفييتي سابقا 
بيال روسيا »روسيا  بينها كذلك  الناتو، ومن  إلي حلف 
قومي  أمن  بالنسبة ملوسكو مسألة  األمور  البيضاء«. 
بأمنها  مساس  وأي  عنه،  التنازل  ميكن  ال  استراتيجي 
إلى  القرم  منطقة  وليس  العالم  تعيد  سيجعلها 
آتون نار من كبريت. روسيا قد تكون دولة غير متقدمة 
اقتصاديا، لكنها ال تزال قوة وقطب عسكري قادر علي 

ردع ليس فقط الواليات املتحدة، ولكن كل الغرب.
على  يرقد  قوة،  وال  لها  حول  ال  األمريكية،  اإلدارة       
وشعب،  الدهور  منه  أكل  للغاية،  عجوز  رجل  قمتها، 
علي  األمريكية  اإلدارة  فريق  وبقية  األمراض،  تفارقه  ال 
وال  داخلية  ال  اجنازات  أي  لم  نر  لم  اخلارجي  املستوى 
خارجية. داخليا حالة من االستياء العام بسبب الفشل 
وآخرها  بها  اخلاصة  واملتغيرات  كورونا  مواجهة  في 
الدول  أعلي  تتصدر  املتحدة  الواليات  وعادت  أوميكرون، 
من حيث اصابات أوميكرون، أو من حيث ارتفاع األسعار 
ملفات  ركود كل  علي  كبيرة، عالوة  بصورة  والتضخم 
من  تعاني  التي  األمريكية  لإلدارة  اخلارجية  السياسة 

الشيخوخة.
                 “العنجهية األمريكية« ال تترك الساحة 
لتدير دول غربية أخري الصراع مع روسيا، مثل بريطانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا، لتدير بالشراكة مع أمريكا الصراع 
الغاز  حنفية  تقفل  أن  تستطيع  التي  روسيا،  مع 
املتمع  علي  سلبا  فتؤثر  الغربي،  أوربا  عن  الطبيعي 
واالقتصاديات األوروبية. كما أن بوتني قادر علي قمع أي 
مسؤول غربي، ويكفي أن نعرف أنه في احد االجتماعات 
السابقة، عندما كان نيكوال ساركوزي رئيسا لفرنسا، 
والعسكري،  االقتصادي  فرنسا  ووزن  قوة  ما  أدراك  وما 
خالل احدي زياراته ملوسكو، حتدث مع بوتني عن حقوق 
اإلنسان بصورة ال تعجبه، فلم يكن من بوتني إال تهديد 
ساركوزي صراحة في اجتماع مغلق مت تسريب محتواه، 
شؤون  في  التدخل  علي  يتوقف  لم  إن  ساركوزي  بأن 
روسيا، فإن روسيا قادر علي غزو فرنسا خالل أيام. وبعد 
علي  واضحة  التوتر  عالمات  كانت  املغلق،  االجتماع 
وقت  حصد  ساركوزي،  سلوكيات  وحتديد  ساركوزي، 
الفرنسية  القنوات  السياسية علي  البرامج  كبير من 

اخملتلفة.
              اخلالصة أن روسيا دب عظيم، التعامل مع 
القومي  األمن  قواعد  ووفق  بحساب،  يكون  أن  يجب 
واملصاحلة الوطنية، ألن روسيا، حتي لو واهنة اقتصادية، 
من  إدارتها  تعاني  التي  أمريكا  ردع  علي  قادرة  فهي 
الشيخوخة، ومن خلفها كل دول حلف الناتو الغربية، 
مبا  أو بعضهم، قصصا شبيه  وأن لكل منهم،  خاصة 

حدث بني ساركوزي ورجل روسيا القوي فيالدميير بوتني.
فهل يتوصل الطرفان إلي حل وسط يرضي    
الناتو  يظهر  أن  دول  الروسي،  القومي  األمن  احتياجات 
وأمريكا مبوقف املذل، خاصة وأن روسيا قادرة علي غزو 
أوكرانيا، وتهديد استقرار كل أوروبا الغربية والشرقية، 
في  الباردة  واحلرب  الثنائية  القطبية  إلي  والعودة 
محسوبا  سيكون  تدخله  الناتو  وحلف  الثمانينيات، 
وهذا  جديد.  عاملية  حرب  هناك  ستكون  وإال  للغاية 
بالطبع احتمال بعيد جدا، لكن اخلالصة أن روسيا قادرة 
علي مالعبة أمريكا والغرب وحلف الناتو، فلماذا تستفز 
أو  أوكرانيا  لضم  بالسعي  موسكو   .. والناتو  أمريكا 
السوفييتي  االحتاد  دول  من  غيرها  أو  البيضاء  روسيا 
زمن  فيه  انتهي  وقت  في  احللف،  هذا  إلي  السابق، 
اجلدوى  حول  التساؤالت  وتطرح  العسكرية،  األحالف 
العالم  وإدراك  احلروب،  انتهاء  بعد  الناتو،  حلف  من 
احلروب  علي  االقتصادية  التنمية  وتفضيله  ويالتها، 
اإلقليمية...... فلنراقب ونتابع األحداث في هذه املناطق 

الساخنة واملتوترة بشدة. 

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

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

$40
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   عخان.. املُزعج، أو: املُكّدر!

   هذا اسمه، وهذا معناه!

   أخفى شيئاً من مغامن أريحا عند 
فتحها. أخطأ، فأخطأت إسرائيل، بل 

عصوا وتعدوا عهد اهلل الذي أمرهم به، 
بل أخذوا من احلرام، بل سرقوا!

   أعلن اهلل غضبه عليهم، فكسرهم، 
وردهم مهزومني، مقهورين، من عاي!

   ذاب قلب الشعب!

   ومّزق يشوع ثيابه، وسقط على وجهه 
إلى األرض أمام التابوت إلى املساء، هو 
والشيوخ، ووضعوا تراباً على رؤوسهم، 

وصلوا للرب!

   فقال الرب، ليشوع: 

   »قم، ملاذا أنت ساقط على وجهك؟ 

   »في وسطك حرام يا إسرائيل؛ فال 
تتمكن للثبوت أمام أعدائك؛ حتى تنزعوا 

احلرام من وسطكم«!

   فأخذوا عخان، اخلائن، وكل ما له..

   وصعدوا بهم إلى وادي عجور، 
ورجموهم باحلجارة، وأتلفوا ممتلكاتهم!

...،...،...،   

   أنظروا...

   األمم الغبية التي تغيظنا، واألوبئة التي 
تفتك بنا..

   يتزايد املوت..

   ننكسر، ونُقهر، وتتالشى صالبة 
قلوبنا..

   مّزقوا ثيابكم، يا شعب الرب، وأسقطوا 
على وجوهكم، أمام قداسة اهلل..

   أبكوا، لكي يكشف اهلل لكم 
عن املزعجات واملكدرات اخملتفية في 

نفوسكم، وحياتكم، عن احلرام الذي 
ينتشر على هواه في قلوبكم!

   اعترفوا بسرقة العشور، والوقت، 
واحلياة، بكل خطاياكم وآثامكم؛ ليرفع 
اهلل عنا سخطه، وغضبه، ويثبتنا أمام 

أعداء أرواحنا!...

عـادل عطيـة

انزعوا »املُكّدر« 
   من عاملكم!

في طريق املطار.... 
قصة قصيرة 
لرحلة طويلة

تشق  بينما  السيد  هو  الصمت  كان     
السيارة طريقها بصعوبة إلى مطار القاهرة 
الدولي، كانت السيارة تتوقف أكثر مما تسير 
ألتي أصبحت من  املرورية  بفعل األختناقات 
كالهما  جلس  املسجلة!  القاهرة  عالمات 
منهما  وكل  للسيارة  اخللفي  املقعد  على 

ينظر إلي الشباك الذي بجانبه.
عمرهما  سنني  مرت  غريب  صمت  في      
وكأنها شريط ذكريات يشاهده كل منهما 
متثلت  صامتة  سينما  شاشة  علي  أمامه 
في شباك السيارة الذي بجانب كل منهما 
واحدة  مرة  تذكر  في  كالهما  فشل  وبينما 
أو  ينظر  ولم  بعضهما  بجوار  فيها  جلسا 
كانت  املرة،  كهذه  لآلخر  أحدهما  يتحدث 
بشكل  عيون  أربع  من  تفيض  الدموع 
مستمر وبنفس السرعة ونفس املرارة! كانا 
كل  فعال  العمر،  حكايات  كل  تقاسما  قد 
شئ سويا، عاشا احلياة بكل تفاصيلها معاً، 
لهما ذكريات معاً في كل ركن داسته قدم 

كل واحد منهما!
الثقافة  ودور  واملسارح  السينمات  في   
التسوق  ومراكز  واألستادات  واملقاهي 
والشوارع واحلارات وكل شئ! لم يفترقا منذ 
ولد أصغرهما وقد كان بينهما بضع سنوات 
جلس  اليسار  السيارة  شباك  ناحية  قالئل! 
الذي سيهاجر بعد دقائق وعلي اليمني جلس 
الذي سيبقي وكالهما سيودع نصفه اآلخر 
للمطار  السيارة  أقتربت  كلما  قليل!  بعد 
األنفاس  وتعالت  القلب  خفقان  زاد  كلما 
ال  منهما  كل  عقل  كان  مضطرب،  بشكل 

يقبل فكرة بُعد اآلخر عنه. 

     وبينما كانت رائحة احلزن تفوح من كل 
جانب من جوانب تلك السيارة التي كرهها 
كالهما، كان طعم مرارة الفراق يكوي حلق 
أن  ويبدو  شفقة!  دون  بشراسة  منهما  كل 
سائق السيارة شعر بالضيق وامللل فأراد أن 
طوال  املمتد  الكئيب  الصمت  هذا  يكسر 
كاسيت  تشغيل  في  فأستأذنهما  الطريق 
السياراة فأجاباه بالرفض بسرعة غريبة في 
نفس الوقت وبصوت واحد بدرجة من احلدة! 
معاً  رفضهما  سبب  أن  السائق  يفهم  لم 
بتلك السرعة وبتلك احلدة وفي نفس الوقت 
أنهما كانا يعلمان أن أي ما كان سيدور في 
ذكرياتهما  سيلهب  كان  السيارة  كاسيت 
ذكرى  سيحمل  أنه  علي  عالوة  وأكثر  أكثر 
في  الكثير  املرارة  من  ستحمل  جديدة 
املستقبل فأشفق أحدهما علي اآلخر وعلى 

نفسه من تلك الذكرى!
   بعد قليل توقفت السيارة ونزل كل منهما 
تعكس  بطريقة  اآلخر  عكس  ناحية  من 
فراقهما بعد قليل! وبينما يحتضن كالهما 
الراحل  همس  العيون  متلئ  والدموع  اآلخر 
بصوت أعيته الذكريات طوال الطريق قائالً ال 
أستطيع العيش هنا !َفرد عليه الباقي وهو 
الكلمات  تخرج  وبالكاد  وجهه  دموع  ميسح 
العيش  أستطيع  لن  وأنا  قائالً  فمه  من 
بدونك! سأموت هنا وستموت هناك وأحدنا 
سيقف في السرادق يتلقي العزاء في اآلخر 
لقائنا  وسيكون  القصة  تنتهي  وهكذا 
رحل  قصيرة  فترة  السماء...بعد  في  القادم 
الباقي وبقي الراحل في أنتظار لقائهما في 

السماء....قصة لم تتم، ستتم عند اللقاء.

بقلم: 
جورج موسى

بقلم: مجدي حنني

من  يحمل  ما  بكل  يناير  شهر  مر 
ومفرحة  أليمة  وذكريات  معاني 
شهداء  إلى  امليالد  عيد  من  ملصر 
أطهر  من  القديسني،  كنيسة 
في  استشهدوا  شباب  وأعظم 
إلى  يناير  ثورة  في  اخملتلفة  امليادين 
على  ركبوا  شباب  واجنب  احقر 
مصلحتهم  إلى  وحولوها  الثورة 
واساءوا إلى شباب الثورة بل اساءوا 

إلى مصر كلها اقصد االخوان. 
ميز شهر  اهم حدث  ولكن          

يناير هذا العام هو فيلم »أصحاب وال أعز« هذا 
الفيلم كان ثورة أخرى على كل مفتعل وموجود 
تأثير  حتت  املغيب  املصري  مجتمعنا  في  بكثرة 
السلفيني الذين ال يفوتون فرصة لكى يظهرون 
بعقليتهم  موجودين  انهم  على  انفسهم 
اجلامدة التي تذب املتمع املصري. وأيضا العقل 

ضحلة  منطقة  إلى  املصري  اجلماعي 
التي  املنطقة  وهي  الالتفكير  من 

باحترافية  فيها  اللعب  يجيدون 
ألنها  ومدروسة  ومنظمة  عالية 
كيان  من  منطقة  اخر  ببساطة 
مازالت  التي  املصري  الشعب 
وألنهم  جلبروتهم.  خاضعة 

دحرهم  رغم  بالبقاء  متشبثون 
املصري  والشباب  التنويريني  من 

بقايا  من  بقليلة  ليست  نسبة  ان  إال 
رؤساء  ظالم  عصور  من  البائدة  احلقب 

السعوديني  والوهابيني  واالخوان  السابقني  مصر 
واستقطاب العقل املصري ليكون ظل للوهابي 
وغبائها  بحمقها  جاسمة  مازالت  السعودي 
حتاول ان تهض عصر النهضة للشعب والقيادة 

املصرية.
        فهؤالء الرجال واقصد هنا 
الرجال فقط فيما يخص اجلنس 
واالغواء  باإلغراء  يتعلق  وما 
مثل  وهبوا  قاموا  والفضائح 
مس  كمن  وانتفضوا  األسود 
افتراضية  للقطة  شرفه  في 
منى  الفنانة  ألن  حتدث،  لم 
تخلصت  انها  مثلت  قد  ذكي 
ولكنها  الداخلية  مالبسها  من 
لقطة متثيل بحتة. ولكن املبدعة 
دائماً منى ذكي في حقيقة االمر لم تفعل ولكن 
انهم  فقط  ألنفسهم  يثبتوا  ان  يريدون  ألنهم 
رجال هاجوا كالرجال ومألوا الدنيا صراخاً. أيضا 
كالرجال على مشهد متثيلي ولكن في مشهد 
حقيقي صور وشاهدة العالم اجمع عريت سيدة 
علينا  يخرج  ولم  عاشت كل حياتها مستورة 
يشجب  واحد  رجل  املنيا  أسود  من 
هذه  في  الرجال  أشباه  فعلوه  ما 
والضعيفة  املسكينة  السيدة 
عندما  رجال  هناك  فليس  إذا 
مشهد  ضد  شعب  ينتفض 
ونفس  فيلم  في  افتراضي 
بتعرية  يقوم  الشعب  هذا 
سيدة مسنة وتصويرها عارية 

هل هذا برجولة؟ بالتأكيد ال. 
إذا فليس هناك في املنيا ممن فعلوا 
الواقعة من رجال ولكن ليس كل  هذه 
هي  فاملنيا  املقصود  هو  بالتأكيد  املنيا  شعب 
سماء  في  سطعت  جنوم  عظماء  رجال  مصنع 
الذين  الرجال«  »أشباه  هنا  اقصد  ولكنى  مصر 

يريدون ان يتمثلون بالرجال.

أشباه رجال في املنياأشباه رجال في املنيا

كيف تعتني بنفسك في املنزل إذا مرضت بكوفيد كيف تعتني بنفسك في املنزل إذا مرضت بكوفيد 1919
الذين  اولئك  فيهم  مبن  الكنديني  من  متزايد  عدد  أصبح 
اجلديد  املتغير  بسبب  ميرضون  بالكامل  تطعيمهم  مت 
البعض  يستطيع  ال  وقد  االنتشار،  السريع  )أوميكرون( 
اجراء اختبار كوفيد 19 علي الفور ولكن املؤشرات الشائعة 

للحاالت اخلفيفة الي املعتدلة تشمل: -
سيالن االنف والتهاب احللق والصداع والتعب واالم العضالت 
واحلمي وفي بعض احلاالت االسهال والقيء، وعلى الرغم من 
أنه ال تزال هناك حاالت مرض شديد لدى بعض األشخاص.

جرعتان  لديهم  الذين  األشخاص  غالبية  إن  اخلبراء  يقول   
والتي  اإلنفلونزا  أعراض  إلى معتدلة تشبه  أعراض خفيفة  اللقاح سيعانون من  األقل من  على 
ميكن عالجها بسهولة في املنزل، وضع في اعتبارك، انه إذا كنت تعاني من أعراض حادة، أو تعاني 

من حاالت صحية اخرى فيجب عليك طلب املساعدة الطبية على الفور.
نزالت  أي  بها  تعالج  التي  بالطريقة  اخلفيفة  احلاالت  العاملية ميكن عالج  الصحة  ووفقا ملنظمة 
برد او إنفلونزا، وتقول وزارة الصحة الكندية إن احلاالت اخلفيفة او املعتدلة من كوفيد 19 يجب ان 

تشفي خالل اسبوع واحد. 
في  كبيرة  مثل صعوبة  حادة  أعراض  عليهم  إذا ظهرت   911 بالرقم  يتصلوا  أن  البالغني   وعلي 
الوزارة  وتوصي  االستيقاظ،  في  صعوبة  أو  جديد  ارتباك  أو  ضغط  أو  الصدر  في  ألم  أو  التنفس 

املرضي في املنازل بان تكون االشياء التالية في متناول يدهم:
أو األسيتامينوفني للحد من احلمى واالم  اإليبوبروفني  التي تصرف دون وصفة طبية مثل  األدوية 

اجلسد
واملناشف الورقية التي ميكن التخلص منها.
سوائل ملنع اجلفاف من االثار اجلانبية املعوية. 

مطهر لليدين وصابون لليد ولوازم للتنظيف األخرى مثل مناديل الكحول لألسطح.
الراحة وتناول السوائل بكثرة واخذ االدوية التي تصرف بدون وصفة طبية.
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من بني العديد من أساطير وخرافات البحار، قليل 
منها من وصل إلى شهرة »الهولندي الطائر » تلك 
التي حتكي عن سفينة ملعونة ُحكم  األسطورة 
عليها أن تبحر في البحار لألبد وتظهر كشبح بني 
أمواج البحر في الليالي الهوجاء بطاقمها القادم 

من العالم اآلخر!
أواخر  إلى  الطائر  الهولندي  أسطورة  تعود       
البحارة  تقارير  تعددت  عندما  الثامن عشر،  القرن 
برؤية سفينة أشباح يُقال أنها تُنذر بحدوث كارثة 
السفينة  تلك  مشاهدات  واستمرت  وشيكة، 
الطيفية على مدى 250 عاماً، على الرغم من عدم 

وجود دليل قاطع على وجود سفن أشباح.
الطائر  الهولندي  تعود أصل قصة سفينة         
قبطان  غادر  حيث  عشر،  الثامن  القرن  أواخر  إلى 
هولندي يُدعى »هندريك فان دير يككن« أمستردام 
احلصول  بغرض  الشرقية،  الهند  جزر  أقصى  إلى 
على البضائع املربحة والثمينة من التوابل واحلرير 
واألصباغ، وذلك للعودة بها إلى هولندا مرة أخرى 
اإلصالحات  إجراء  و  البضائع  شراء  وبعد  لبيعها، 
على  وطاقمه  دير«  »فان  عزم  لسفينته،  الالزمة 

العودة إلى أمستردام في 1641 م.
     وعندما كانت السفينة تعبر طريق رأس الرجاء 
بأشرعة  أطاحت  مدّمرة،  عاصفة  هّبت  الصالح، 
الطاقم  توّسل  وحينها  السفينة،  وسواري 
الرحلة،  مسار  يعكس  لكي  دير«  »فان  للقبطان 

رعونة رفض اإلصغاء  ولكنه بكل 
التحرك  مبواصلة  وأمرهم  إليهم، 
البعض  ويعتقد  العاصفة،  في 
مجنوناً  كان  ديكني«  دير  »فان  أن 
بينما قال آخرون أنه كان ثمال في 

ذلك الوقت. 
      ونتيجة لرفضه اقتراح طاقم 
السفينة  إدارة  في  سفينته 
غرقت  املعاكس،  االتاه  في 
جنوب  مياه  قاع  في  السفينة 
ُحكم  عناده  على  وعقاباً  أفريقيا، 
باإلبحار  سفينته  وعلى  عليه 

من  الشبحي  طاقمه  مع  األبد  إلى  احمليطات  في 
ميناء  في  يرسون  وال  أرض  إلى  يصلون  ال  القتلى، 
النظر  ميعن  من  لكل  السيء  احلظ  جالبني  أبداً، 
في سفينتهم الطيفية، فقد زعمت احلكايات أن 
ظهور تلك السفينة قد قاد كثير من السفن إلى 
الهالك، سواء بتحطمها على الصخور او الشعاب 

اخلفية في البحار.
     يقولون إنه إذا قادك حظك السيء إلى عاصفة 
سترى  الصالح،  الرجاء  رأس  طريق  في  شرسة 
العظمية  الهياكل  امللعون وطاقمه من  القبطان 

على رأس السفينة الشبح.
أسطورة  أصل  أن  إلى  أخرى  قصة  وتشير         
الهولندي الطائر، يعود إلى الكابنت »برنارد فوكي« 
أو »فالكنبرج« الذي متكن من اإلبحار من أمستردام 
في هولندا إلى إندونيسيا في غضون ثالثة أشهر، 
باع  بأنه  التكهن  إلى  البحارة  دفع  الذي  األمر 

بتلك  اإلبحار  على  ليساعده  الشيطان  إلى  روحه 
السرعة، وبذلك لُعن إلى األبد بسفينته.

لالهتمام  إثارة  املشاهدات  أكثر  إن  يذكر        
التي حدثت  الواقعة  للهولندي الطائر كانت تلك 
لألمير جورج )امللك جورج اخلامس فيما بعد( وأخيه 
األكبر األمير )ألبرت فيكتور(، وذلك في عام 1881، 
عندما كانا يبحران بالقرب من أستراليا كجزء من 
 HMS رحلة استغرقت 3 سنوات على منت سفينة

.Bacchante
        حيث أفاد طاقم السفينة انهم رأوا سفينة 
الرابعة  الساعة  في  متوهج  أحمر  بضوء  ظهرت 
صباحاً، وعندما اقتربت سفينتهم من مكان تلك 
أنها  رغم  أثر  أي  لها  يكن  لم  الشبح  السفينة 

كانت ليلة مضيئة ذات سماء صافية.
الطائر هو  الهولندي  زوبعة اسطورة  أثار  وما       
موت رجل من طاقم السفينة، كان هو أول من رأى 
أعلى  من  بسقوط  وذلك  الشبح  السفينة  تلك 
الصاري، وهذا ما أعطى مصداقية لألسطورة في 

أعني طاقم السفينة.
ادعى سكان سواحل »كيب   ،1939 عام  وفي       
تاون« في جنوب افريقيا، رؤيتهم لسفينة شراعية 

تبحر أمامهم قبل أن تختفي فجأة.
     وخالل احلرب العاملية الثانية، ادعى طاقم غوص 

أملاني رؤيتهم لسفينة أشباح في قناة السويس.
»نيكوالس  البريطاني  الكاتب  رأى  كما          

للهولندي  تكون  ما  أقرب  سفينة  مونسارت« 
امللكية في  البحرية  فترة وجوده في  الطائر خالل 

احلرب العاملية الثانية.
       ولكن يبقى السؤال: هل هناك تفسير علمي 
أن  العلماء  يعتقد   ... الشبحية؟  السفن  لظهور 
محتمل  علمي  تفسير  لها  املشاهدات  تلك  كل 
يُسمى »فاتا مورغانا fata morgana » - وهي نوعاً 
هذه  وحتدث  »السراب«،  البصري  الوهم  انواع  من 
بسبب  وينحني  الضوء  ينكسر  عندما  الظاهرة 
في  احلرارة  درجات  من  متفاوتة  طبقات  في  مروره 
على  الساخن  الهواء  من  وجود طبقات  أي  الهواء 
ان  وجند  البارد،  الهواء  من  مع طبقة  مباشر  متاس 

سطح احمليط هو وسط مثالي لهذا الشذوذ.
     مت تسمية الهولندي الطائر بهذا االسم بسبب 
رؤيتها دائماً وراء األفق، وعند االقتراب منها تختفي، 

لذا لقبها البحارة بالهولندي »الطائر«.

الهولندي الطائر ... أسطورة السفينة التي الهولندي الطائر ... أسطورة السفينة التي 
جتوب البحار إلى األبدجتوب البحار إلى األبد

حتاول شراء طفل من حتاول شراء طفل من 
والدته بنصف مليون والدته بنصف مليون 
دوالر ... والنتيجة؟دوالر ... والنتيجة؟

مارت«  »وول  متجر  في  أم  من  امرأة  اقتربت 
وحاولت شراء طفلها مقابل 500 ألف دوالر 

قبل أن يتم القبض عليها.
إلى  عاًما،   49 تايلور،  النيت  ريبيكا  ذهبت 
كروكيت،  في  مارت«  »وول  متجر  في  األم 
تكساس. وقالت األم إن تايلور اقتربت منها 
األشقر  طفلها  بشعر  أعجبت  إنها  وقالت 
وطلبت  الزرقاوين  وبعينيه  الواحد  العام  ذو 

منها شراءه.
سخرت األم من طلب تايلور بينما كان ابنها جالًسا في عربة تسوق، لكن املرأة قالت لها إن لديها 250 
ألف دوالر في سيارتها وإنها مستعدة لدفعها مقابل الطفل على الفور. أخبرتها األم أنها ال ميكن أن تبيع 

طفلها مقابل أي مبلغ وطلبت من تايلور االبتعاد عنها وعن ابنها، لكن تايلور رفضت ذلك.
بعد أن شعرت بالقلق، انتظرت األم حتى غادرت تايلور وامرأة أخرى كانت معها وول مارت، وخرجت مع 
إنها  قائلًة  األم  على  بالصراخ  تايلور  بدأت  السيارات،  انتظار  في ساحة  اخلارج  وفي  املتجر.  من  طفلها 
مستعدة لدفع 500 ألف دوالر ثمناً للطفل، مما دفع األم املذعورة لوضع طفلها في السيارة وإقفال الباب 

عليه.
استمرت تايلور بعرض املال على األم لعدة دقائق، قبل أن تركب سيارتها وتنطلق مبتعدة عن املكان. وبعد 
ذلك أبلغت األم الشرطة عن احلادث، ومت إلقاء القبض على تايلور التي خضعت لالستجواب عن مالبسات 

ما حدث.
والية  في  الثالثة  الدرجة  من  جناية  وهي  »تايلور«،  لـ  بطفل  االتار  محاولة  تهمة  الشرطة  ووجهت 
تبلغ  غرامة  إلى  إضافة  سنوات،   10 إلى  تصل  قد  ملدة  السجن  ستواجه  إدانتها،  حال  وفي  تكساس. 

قيمتها 10 آالف دوالر، وفق ما أورد موقع »ميترو« اإللكتروني.

امرأة هندية حتقق حلمها امرأة هندية حتقق حلمها 
بتعلم القراءة في عمر الـ بتعلم القراءة في عمر الـ 1٠41٠4

      سلطت صحيفة »األوبزرفر« البريطانية الضوء 
بتعلم  حلمها  حتقيق  من  هندية  عجوز  متكن  على 
الـ 104 أعوام، وقالت إن قراءة  القراءة وهي في عمر 
إليه  تتطلع  ما  أكثر  هي  يومياً  ملدة ساعتني  اجلريدة 

كوتياما كل صباح. 
      وقالت إنه منذ حوالي قرن من الزمان، كان روتني 
كوتياما اليومي هو نفسه إلى حد كبير، حيث تنهض 
ثيروفانتشور  قرية  في  منزلها  في  مبكر  وقت  في 
الطهي  في  اليومي  عملها  وتبدأ  كيراال،  والية  في 

والتنظيف وإطعام األبقار والدجاج. 
     ولكن اآلن، كل صباح، هناك شيء جديد تستيقظ 
من أجله، حيث تنتظر بفارغ الصبر تسليم صحيفة 

ماالياال مانوراما احمللية، التي تستطيع قراءتها بعد تلقيها الدروس ملدة عام من قبل جارتها. 
     وقالت: »كنت دائما أشعر بالفضول بشأن ما كان يحدث في جميع أنحاء العالم. في مناسبات عديدة 
ندمت على عدم قدرتي على قراءة الصحف وكنت أحث األجيال الشابة في املنزل على قراءة الصحف لي. 

كنت أرغب دائماً في كتابة اسمي وعنواني«. بعد شهور من الدروس املسائية.
      قررت إجراء امتحان محو األمية األساسي بوالية كيراال الشهر املاضي، وكانت أكبر امرأة سنا تقوم 
بذلك. وحصلت على درجة %89 في القراءة والكتابة و%100 في الرياضيات. وكانت النتيجة التي نالت 
أمام املعرفة. مع أقصى درجات االحترام  الثناء من وزير التعليم بالوالية، الذي غرد: »العمر ليس عائقاً 

واحلب، أمتنى لكوتياما وجلميع املتعلمني اجلدد األفضل«.

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

حققت منطقة تورونتو الكبرى أحسن ثاني مبيعات في تاريخ العقارات اجلديدة مع اقل مخزون 
للعقارات على مدى التاريخ.

ذلك وصل عدد  افتتاح ملشاريع جديدة ومع  اقل  العام  ان يشهد شهر ديسمبر من   وطبيعي 
الوحدات السكنية اجلديدة الباقية للبيع إلى 8922 وحدة في شهر ديسمبر املاضي. 

ولقد حقق ديسمبر 2021 بيع 2739 وحدة سكنية وكان متوسط السعر للبيت املنفصل مليون 
ثمنا مئة ألف دوالر وهو ميثل %38.5 زيادة مقارنة بعام مضى. بينما ارتفع متوسط ثمن الشقة 
بــــــ %13.5 مبتوسط سعر مليون ومائة وستون الفا. ومازال هناك نقص في املعروض مقارنة 

بالطلب وهو ما يشير الى توقع املزيد من الزيادة في األسعار خالل الربع األول من العام. 
وإذا لم تظهر عوامل أخرى حتد من استمرار هذا االتاه في صعود األسعار كما بينت في املقاالت 

السابقة فان األسعار ستزاد بشدة في املستقبل القريب. ونحن مازلنا نترقب االحداث.

للعام الثاني على التوالي... للعام الثاني على التوالي... 

أحسن مبيعات العقارات اجلديدة لــــ«تورونتو«أحسن مبيعات العقارات اجلديدة لــــ«تورونتو«

اعداد: ادوارد يعقوباعداد: ادوارد يعقوب عالم العقاراتعالم العقارات

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

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Nagi Girguis
Sales Representative

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

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

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

تقييم منزلك باملجان

و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على 

اأف�سل عرو�ض ال�رشاء

فريق عمل لت�سليح  

اي عيوب تعوق البيع

ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

اف�سل خدمات للح�سول على 

املنزل املنا�سب لعائلتك 

مبقدم 5٪ فقط

امل�ساعدة يف احل�سول على 

القر�ض البنكي باأقل الفوائد

ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

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

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

خبرة-ثقة-افضل اخلدمات

To Advertise in To Advertise in 
Good NewsGood News

Real Estate SectionReal Estate Section
Please Call:Please Call:

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

عقارات وإقتصاد

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   1٠٠ تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

وجميع صفحاتها باأللوان 
أتصل بنا علي الرقم املاني ملعرفة تخفيضات هذا 

الشهر : 

1-844-355-6939
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خشيتهما  عن  أمريكيان  عسكريان  خبيران  أعرب 
يهدد  ُمسلح  صراع  إلى  أوكرانيا  أزمة  تؤدي  أن  من 

بحرب عاملية ثالثة بني روسيا والغرب.
حان وقت التحرك، إذ ليس هناك متسع من الوقت 
واستهل اجلنرال املتقاعد ديل دايلي، الذي سبق أن قاد 
على  وأشرف  اخلاصة  العمليات  وحدات  من  العديد 
األمريكية،  اخلارجية  بوزارة  اإلرهاب  جهود مكافحة 
قسم  في  املشارك  الزميل  فارويل  بي  وجيمس 
لندن،  بجامعة  كوليدج  كينغز  في  احلرب  دراسات 
ووزارة  اخلاصة  العمليات  لقوات  املشورة  قدم  الذي 
»ناشيونال  مجلة  في  مقالهما  األمريكية،  الدفاع 
انترست«، بتأكيد حاجة كل من روسيا والغرب إلى 
»استراتيجية كبرى تُعيد حتديد عالقاتهما، وتعطي 
كل طرف ما يلبي كبرياءه ومصاحله األمنية، ومتنع 

اندالع صراع قد يتحول إلى حرب عاملية ثالثة«.
أفكار قابلة للتنفيذ

قد  التي  املعقولة  االستراتيجيات  الكاتبان  وطرح 
تالئم كل أطراف األزمة، والتي يجب دراستها إليجاد 

أرضية مشتركة لتجنب احلرب.
انتهجها  التي  الكبرى  اإلستراتيجية  ُوصفت  وإذا 
بسياسة  آيزنهاور  دوايت  األسبق  األمريكي  الرئيس 
حتت  تندرج  املقترحة  االستراتيجية  فإن  »احتواء«، 
هذا  مبوجب  روسيا،  إلى  يُنظر  وال  »توازن«.  مسمى 

املفهوم، على أنها »صديق أو حليف«.
النزعة  إن  املشترك،  مقالهما  في  اخلبيران،  وقال 
إلى  بوتني  تدفعان  اللتان  والغطرسة هما  القومية 
استعادة نفوذ روسيا والتحكم في مجالها السابق.

أطاحت  التي  امليدان«  »ثورة  إلى  بوتني  ينظر  كما 
أنها  على  أوكرانيا  في  لروسيا  املوالية  باحلكومة 
من  جزءاً  وتُشّكل  أمريكية،  برعاية  ملونة«  »ثورة 

مخطط يهدف إلى اإلطاحة به من السلطة.
روسيا  بني  مستقر  عمل  إطار  إن  الباحثان  وقال 
أن  أوالً،  تصورات،   5 على  يشتمل  أن  يجب  والغرب 
تتوفر ضمانات تقضي بأال تنضم أوكرانيا وجورجيا 
إلى حلف شمال األطلسي، وميكن ألوكرانيا في هذه 
الدولة  النمسا،  لوضع  مشابه  وضع  قبول  احلالة 
مع  تعاملها  في  باحلياد  تلتزم  التي  الدميقراطية 

جميع األطراف.
نظام  يؤدي  أن  يخشى  بوتني  أن  االعتقاد  ثانياً، 
دميقراطي ناجح في أوكرانيا إلى عواقب متتد آثارها 

إلى روسيا وتقّوض سلطته. 
االتفاق  في  قدماً  املضي  طرق  إحدى  تكمن  ثالثاً، 
املُتبادل، على توقف الغرب وروسيا عن التدخل في 

الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
رابعاً، يريد بوتني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن 
عليه أن يكون واقعياً، فالفساد، وإخفاق الشيوعية 
وليس  السوفييتي،  االحتاد  هزمية  في  السبب  هما 

الغرب.
باعتباره  باحترام  التعامل معه  بوتني  يُريد  خامساً، 

قوة عظمى مساوية.

صحيفة »دي فرايت«:

طبيب العائلة

زوجي طبيب صحة، وغالباً ما يلتقي مرضاه في أماكن 
اجتماعية. ذات يوم كنا نتناول طعام الغداء في مطعم 
»زبائنه« هناك. فمضى  الى وجود عائلة من  انتبه  حني 
اليهم اللقاء التحّية، واذا بابنتهم الصغيرة تبتسم له 

ابتسامة معرفة، ثم تفتح فمها وتقول: »آآآآه«!  

صحيفة ذا فاميلي داي األمريكية:

الزواج الناجح
 

الصناعي  ُسئل  الذهبي،  زواجه  يوبيل  في    
الزواج الناجح،  األمريكي »هنري فورد« عن سر 
سيارة  جعل  الذي  نفسه  السر  »أنه  فأجاب: 

فورد ناجحة. حافظ على طراز واحد«.

تعليقاً على الهجمات التي شّنها تنظيم داعش 
»نيويورك  صحيفة  اعتبرت  وسوريا،  العراق  في 
تاميز« األمريكية أن »داعش لم ينته، وأن الهجمات 
األخيرة تكشف أن املسّلحني لم يفقدوا إرادتهم 

في القتال وال قدرتهم على ذلك«.
يُغّير  داعش،  مجندي  من  اجلديد  اجليل  هذا 
التهديداتوقالت  ويزيد  املعركة،  حسابات 
الصحيفة إنه بعد الهجوم الالفت للتنظيم على 
سجن غويران في احلسكة، والضربات ضد اجليش 
ذبح  يُظهر  الذي  املروع  الفيديو  العراقي، وشريط 
عودة  على  الدالئل  تتزايد  عراقي،  شرطة  ضابط 
بعد  يوم،  بعد  يوماً  والعراق  سوريا  في  التنظيم 
حوالي 3 أعوام، من خسارته آخر رقعة من أراضي 

ما يسّمى بـ«اخلالفة«.
لم ينته

وأضافت أن الهجمات املنسقة واملُعقدة في األيام 
املاضية، تُظهر أن ما كان يُعتقد أنها خاليا نائمة 
بجيل  خطورة،  أكثر  تهديد  مثل  مجدداً  تظهر 

جديد من مجّندي التنظيم.
وشمال  األوسط  الشرق  مدير  حسن،  كاوا  وقال 
في  لألبحاث  »ستيمسون«  مركز  في  أفريقيا 
واشنطن: »إنها دعوة لالعبني اإلقليميني واحملليني 
لليقظة. داعش لم ينته والقتال لم ينته«. وأضاف 

أن ما حدث »يُظهر قدرة داعش على الصمود للرد 
في الزمان واملكان الذي يختاره«.

ولم يقتصر استعراض القوة من املُسّلحني على 
بدأ  الذي  تقريباً  الوقت  نفس  ففي  فقط.  سوريا 
اقتحم مقاتلو  الهجوم على سجن غويران،  فيه 
ديالى  محافظة  في  للجيش  موقعاً  داعش 
وضابط  جنود   10 مقتل  عن  أسفر  ما  العراقية، 
في الهجوم األكثر دموية منذ سنوات على قاعدة 

عسكرية عراقية.
سجن  في  محتجز   3500 بنحو  يُقّدر  ما  وهناك 
 150 قاصر،   700 إلى  يصل  وما  املكتظ،  غويران 
إلى سوريا  نقلوا  أخرى،   دول  منهم من مواطني 
عندما كانوا صغاراً بعد أن غادر آباؤهم منازلهم 

لالنضمام إلى التنظيم.
األمريكي  املعهد  مدير  شاكوفسي،  أرديان  وقال 
إن  والصمود،  واالستهداف  اإلرهاب  ملكافحة 
هجمات،  في  اعتقلوا  الذين  املسّلحني  معظم 
منذ أن فقد التنظيم آخر أراضيه قبل 3 أعوام، من 
أكبر سناً،  أعضاء  لها  عائالت  ومن  السن،  صغار 

مرتبطني بالتنظيم.
فهذا  كذلك،  األمر  كان  »إذا  شاكوفسي  وأضاف 
حسابات  يُغّير  داعش،  مجندي  من  اجلديد  اجليل 

املعركة، ويزيد التهديدات بعدة طرق«.

»نيويورك تاميز«:

نيويورك تاميز: جيل 

داعشي جديد...أصغر سناً 

يُغّير حسابات املعركة

مجلة »ناشيونال انترست«:

هل تُشعل األزمة األوكرانية شرارة احلرب العاملية الثالثة؟

مجلة »القراءة اجليدة« األمريكية:

حروف أبجدية

في قاموس اللغة، توجد اآلالف من الكلمات املستعملة 
وكلها مكونة من حروف ال تتجاوز في مجموعها 29 
حرفاً في بعض اللغات. فاحلروف األبجدية أصلها واحد، 
)الفا(  باإلغريقية  يقابلهما  )بي(،  و  )ايه(  حرفا  فمثالً: 
و)بيتا(، وبالعربية )ألف( و)باء(.     ومن السهل أن نقتفى 
الذين  القدماء  الرومان  أيام  حتى  األبجدية  احلروف  أثر 

نقلوها عن االغريق والذين تعلموها من الفينيقيني. 
   وينحدر الفينيقيون من األصل السامي الذي تنتمي 
املمتدة  املنطقة  في  املوجودة  العريقة  الشعوب  اليه 
 3500 على السواحل الشرقية للبحر املتوسط مند 
خطواتها  تخطو  األبجدية  احلروف  كانت  عندما  تنه 

األولى.
   نستطيع أذن أن نقول، أن احلروف االبجدية منشؤها 
عندما  وذلك  والتعميم،  التجاوز  باب  من  الساميون 

التقوا باملصريني.

مجلة »العالم الساخر«:

سذاجة ام
    أخذت امرأة ابنها الى محل تصویر، وسألت املصور 
لكنها  للستة.  دوالرات  »خمسة  فقال:  الكلفة،  عن 

أجابت: »أن لدى أربعة أوالد فقط«.

مجلة »يو اس توداي«:

مخالفة قانونية

تاوز  مبخالفة  سائقاً  سير  شرطي  ضبط 
السرعة القانونية. فما كان من السائق اال أن 
تناول علبة حلوى من املقعد اخللفي وقدمها 
اشتريتها  الهدية  »هذه  قائالً:  الشرطي  الى 

جائزة ملن ميكنه تاوز سرعتي«.

مجلة »فاميلي سايفتي«:

خيبة بعد رجاء

قضيت وزوجي صباح أحد االيام برفقة حفيدنا 
وملا  حيوانات.  حديقة  في  األربع  السنوات  ذي 
حّل الظهر ذهبنا الى املطعم لتناول الطعام. 
زوجي  فراح  املأكوالت  بقائمة  اخلادمة  وجاءت 
أنه  القائمة. فوجد  ليقرأ  يبحث عن نظارتيه 
»أعرف  حفيدنا:  قال  عندئذ  النظارتین.  أضاع 
زوجي  محيا  فأشرق  جدي«.  یا  نظارتاك  أين 
في  انهما   - هما؟«.      »أين  الصغير:  وسأل 
جيبك  من  سقطتا  لقد  احليوانات.  حديقة 
الفيلة.       ألشاهد  القطار  من  أنزلتني  عندما 
إذا  »ولكن  غيظه:  كبت  محاوالً  زوجي،  وقال 
جيب  من  تقعان  النظارتني  شاهدت  كنت 
فأجاب  تخبرني؟«.     لم  فلماذا  قميصي، 
خطوت  بعدما  جدي!  يا  »حسنا  الصغير: 
فوقهما، لم أعد أظن أنك ستحتاج اليهما ».

ظل كاتب يرسل قصصه القصيرة الى مجلة اسبوعية في مقابل أجر 
معقول، الى أن قررت امللة التوقف عن نشر انتاجه. وبعد وقت أرسل 
الى االدارة قصة جديدة بعنوان: »الساعة الثالثة فجراً« ومعها رسالة 
»هذه  بارزة:  خانة  ضمن  الرسالة  ووضعت  القصة  ونشرت  قصيرة. 
القصة عمل أدبي كامل. واذا كانت لديكم مالحظات حولها، فالرجاء 

كتابتها على ظهر حوالة مالية«.

صحيفة »ستوب« 
اإليطالية:

محنة االدباء
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تبحث الشرطة الفيدرالية الكندية عن أعضاء عصابة يشك في أنها تقوم بتهريب البشر وهم 
الذين ساعدوا اسرة من الهند على الوصول 
منطقة  الى  اخذوهم  ثم  تورنتو  مطار  إلى 
االمريكية  احلدود  على  مانيتوبا  في  نائية 
غير  طريق  في  ليسيروا  هناك  وتركوهم 
حرارة  ودرجة  ثلجية  عاصفة  وسط  مألوف 

37 حتت الصفر.
واكدت الشرطة ان اعضاء االسرة االربعة قد 
مانيتوبا  حدود  من  بالقرب  البرد  من  تمدوا 
غير  بشكل  العبور  يحاولون  كانوا  بينما 

قانوني الى الواليات املتحدة.
وقال رئيس شرطة مانيتوبا ان االسرة مكونة 

من األب 39 سنة واألم 37 سنة واالبنة 11 سنة واالبن 3 سنوات قد وصلوا إلى كندا يوم 12 يناير 
ثم سافروا إلى مانيتوبا يوم 18 يناير ووصلوا إلى منطقة إميرسون بالقرب من احلدود االمريكية قبل 
وقت قصير من رحلتهم املشؤومة، ولم تكن هناك سيارة مهجورة وقت العثور على جثثهم مما 

يدل على أن شخصا قاد األسرة إلى احلدود ثم غادر املكان.
رحلتهم،  اثناء  االسرة  افراد  مع  تعاملوا  الذين  والناس  اجلمهور  من  املساعدة  الشرطة  وطلبت 
وقبضت الشرطة الفيدرالية على ستيف شاند 47 عاما من والية فلوريدا صباح يوم 19 يناير وكان 
يقود شاحنة بالقرب من احلدود االمريكية وجد بها اثنان من الهنود، وهو يواجه اتهامات فيدرالية 

بتهريب البشر.
هذا وقد اعتقلت الشرطة في الهند ستة أشخاص في حملة على الهجرة غير الشرعية تتعلق 
باألسرة املنكوبة ووجد ان املقبوض عليهم يديرون شركة للسفر والسياحة في والية جوجارات 

التي تنحدر منها االسرة املنكوبة.

عقوبة العالج التحويلي تصل إلى عقوبة العالج التحويلي تصل إلى ٥٥ سنوات سجن سنوات سجن
ما  شخص  اخضاع  محاولة  يعني  التحويلي  العالج  أوتاوا: 
سواء ذكر او أنثى وفي اي عمر سواء مبوافقته او بدون موافقته 
ملمارسات تشمل املشورة وتعديل السلوك بغرض قمع جاذبيته 
الي شخص من نفس جنسه او قمع التعبير عن احساسه بانه 
ليس ذكرا او انثي مخالف جلنسه الذي ولد به. وبعد أن اجتمع 
)العالج  املمارسة  هذه  على  للقضاء  تشريع  إلقرار  البرملانيون 
التحويلي( في أواخر العام املاضي ومت اقرار قانون  )سي4 ( الذي 

دخل حيز التنفيذ يوم 7 يناير 2022 اصبح اي شخص ميارس هذا النوع من العالج التحويلي يعرض 
او االعالن او  نفسه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن.   وإذا تبني ان شخصا ما يقوم بالترويج 
االستفادة من هذه املمارسة فقد يواجه عقوبة تصل الى السجن ملدة سنتان، وهناك قليل من 
دول العالم ترم هذا العالج التحويلي وتصف احلكومة الليبرالية الكندية نفسها بانها من أكثر 

الدول التي تشمل احلماية لسكانها في العالم.
 

راعي كنيسة اهلل بـــــ«أونتاريو« يطلب من ترودو »االنتباه لكلمة اهلل«راعي كنيسة اهلل بـــــ«أونتاريو« يطلب من ترودو »االنتباه لكلمة اهلل«
قام راعي كنيسة اهلل في مدينة إيلمر في أونتاريو القس هنري هيلدبرانت بالوعظ ملئات املتظاهرين 

في  ثم توجهوا  الصالة  حضروا  الذين  الشاحنات  سائقي  من 
)قافلة احلرية( إلى أوتاوا وقال »إن لم يأبه رئيس الوزراء لكلمة 
مبني  في  احملفورة  املقدس  الكتاب  آليات  ينتبه  لم  وإذا  اهلل 

البرملان فقد يطرق سائقي الشاحنات )املهمشني( بابك«.
واستخدم راعي الكنيسة كلمة »مهمشني« اشارة إلى حديث 
جسنت ترودو عنهم بأنهم أقلية مهمشني يحملوا وجهات نظر 
غير مقبولة ال متثل الطريقة التي يفكر بها معظم الكنديني.

واضاف راعي الكنيسة القس هنري وهو مناهض الرتداء اقنعة الوجه ومت تغرميه اآلالف من الدوالرات 
لتحديه القوانني الصحية، قال »أنني ال أطلب منهم أعادة اهلل الي البرملان، فنحن سنفعل هذا، 
ويا سيدي رئيس الوزراء ان كل كلمات االنقسام واالزدراء التي أطلقتها تتعارض مع أساس بلدنا 

اجلميل كندا«.
وطلب القس من املسؤولني احلكوميني دعم الدستور وقوانني احلقوق واهم من ذلك دعم كلمة 
اهلل، هذا وقد حتدت كنيسة اهلل من قبل القيود املفروضة على الصحة العامة عدة مرات مما أدى 

إلى فرض غرامات عليها تزيد عن 100 ألف دوالر من قبل احملكمة.  

رئيس وزراء كندا يعلن إصابته بكورونارئيس وزراء كندا يعلن إصابته بكورونا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاسنت ترودو، إصابته بفيروس »كورونا« املستجد. 

وكتب ترودو عبر حسابه على موقع »تويتر«: »هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ)كوفيد-19(، أشعر 
أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا األسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة«.

املستجد،  لفيروس كورونا  املضاد  باللقاح  بالتطعيم  »اجلميع  تغريدته مناشدا  ترودو في  وتابع 
واحلصول على جرعة معززة منه للوقاية من الفيروس التاجي«.

يقدمون خالص العزاء يقدمون خالص العزاء 
 لألب  لألب القمص / القمص / اجنيلوس سعد اجنيلوس سعد 

راعي كنيسة السيدة العذراء مرمي راعي كنيسة السيدة العذراء مرمي 
والبابا أثناسيوس والبابا أثناسيوس مبسيساجامبسيساجا

في أنتقالفي أنتقال
شقيقته االستاذة الدكتورة / شقيقته االستاذة الدكتورة / ليندا ميخائيل سعدليندا ميخائيل سعد

األستاذة األستاذة بقسم صحة البيئة باملعهد العالي للصحة العامة باألسكندريةبقسم صحة البيئة باملعهد العالي للصحة العامة باألسكندرية

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز« 

عزاء جلميع األسرة واحملبني في كندا ومصر
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اجلينز يتألق بنقوش اجلينز يتألق بنقوش الزيبرا في الزيبرا في ٢٠٢٢٢٠٢٢
أفادت مجلة »Elle« بأن اجلينز يتألق بنقوش الزيبرا في 2022 ليمنح املرأة إطاللة 
جريئة تخطف األنظار. وأوضحت امللة املعنية باملوضة واجلمال أن اجلينز ذا نقوش 
لونية  توليفات  جانب  إلى  واألبيض،  األسود  الكالسيكيني  باللونني  يتألق  الزيبرا 
أخرى مثل البني واألصفر أو يكتسي بدرجات األزرق األحادية. وعن كيفية التنسيق، 
وتتسم  مطفأة  بألوان  تكتسي  فوقية  قطع  مع  الزيبرا  نقوش  ذو  اجلينز  يتناغم 

بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الضوء على اجلينز من ناحية وللبعد عن التكلف واملبالغة من 
ناحية أخرى. وميتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث ميكن احلصول على إطاللة كاجوال تناسب احلياة 
اليومية من خالل تنسيقه مع بلوفر ذي ياقة عالية/تي شيرت وحذاء رياضي. كما ميكن احلصول على 
الزيبرا مع قطعة فوقية  أنيقة تالئم املناسبات املسائية من خالل تنسيق اجلينز ذي نقوش  إطاللة 

مرصعة بالترتر وحذاء »ماري جني« ذي نعل البالتفورم )نعل سميك( الرائج بقوة حالياً.

ما يتوافر بكثرة  نادراً  النباتات للضوء وهو  حتتاج 
نظامها  من  أساسي  جزء  الضوء  الشتاء.  في 
الغذائي ألنه يسمح للنباتات بإنتاج الطاقة بني 

أشياء أخرى.
وهذا هو السبب الذي رمبا بسببه تعاني النباتات 
املنزلية عندما تكون فترة النهار قصيرة وال يوجد 
الكثير من الضوء الطبيعي. وأسهل حل هو نقل 
النباتات حلافة النافذة. وبدالً من ذلك، ميكن أيضاً 
إنارة  باستخدام  الصناعي  بالضوء  النباتات  مد 
إضاءة  استخدام  األفضل  ومن  بالنمو.  خاصة 

»ليد« حيث أنها تستهلك أقل كمية كهرباء.
العناية.  قلة  مع  تزيد  الضوء  قلة  ان  كما 
كمرشح  األوراق  على  الغبار  من  طبقة  تعمل 
يورجن  النباتات  خبير  ويوضح  الشمس.  ألشعة 
تصل  التي  اإلضاءة  نسبة  أن  هيرمانسدورفر 
سمك  حسب  على   %30 بنسبة  تقل  للنبات 

طبقة الغبار.
ومبجرد املعاناة من قلة الضوء، تدخل الكثير من 
أقل،  ملاء  وحتتاج  السبات.  من  لنوع  الظل  نباتات 

حيث أنها ميكن أن تنتج طاقة أقل. 
في  املفرطة  الرطوبة  تتسبب  أن  ميكن  كما 
الغرفة، بدورها، في تشكيل العفن على اجلدران 
مساحة  في  الرطوبة  تتجاوز  أال  ويجب  واألثاث. 

املعيشة 60%. وميكن استخدام مقياس الرطوبة 
لقياس هذه النسبة.

الغرفة  في  الرطوبة  مستوى  كان  حال  وفي 
مرتفعاً للغاية بالفعل، ميكن وضع طبق من املاء 
بجوار النبات لزيادة مستوى الرطوبة جزئيا فقط. 

ورش النبات املنزلي ببعض املاء خيار آخر.
فكرة  ليست  الغرف  تهوية  فإن  عام،  وبشكل 
هيرمانسدورفر  ويقول  منزلي.  نبات  لكل  جيدة 
االرتياح،  بعدم  تشعر  اجلفاف  جعلك  ما  »إذا 

فسوف يجعل النبات كذلك أيضاً«.
للنباتات  خطورة  أكثر  اجلفاف  يصبح  أن  ميكن 
عندما  والناعمة  الصغيرة  األوراق  ذات  املنزلية 
تكون درجات احلرارة في اخلارج أقل من 10 درجات 
مئوية. وميكن ببساطة وضع النبات في مكان ما 

لفترة قصيرة خالل التهوية.

    فترة اخلطبة هي من أجمل الفترات التي متر 
مقتنعني  كانا  إذا  وبخاصة  خطيبني،  كل  بحياة 
ببعضهما، وال تعترضهما مشکالت بشأن إمتام 
أن  يشعر  الطرفني  أحد  كان  إذا  ولكن  زواجهما، 
الطرف اآلخر خجول ال يفصح عن مشاعره رغم 
املمكن تاوز هذه  وتقديره، فمن  تأكده من حبه 
مميزات  وتقدير  واالحترام  والصبر  باحلب  املشكلة 

الطرف اآلخر.
   فكيف تتعاملني مع اخلطيب اخلجول؟

بسبب  كالمه  قلة  أو  اخلطيب  خجل  يكون  قد 
وجوده وسط أناس ال يعرفهم جيداً، ولكنه يعبر 
عن نفسه بحرية عندما يكون في وسط معارفه، 
الكالم  على  تشجيعه  هو  هنا  ودورك  معك.  أو 
رأيه  يقول  واعجابك عندما  تقديرك  بإبداء  وذلك 
يقول،  ما  ثقة في  السليم، وهذا مينحه  الصادق 

حتى يعتاد الكالم مع اجلميع. 
فعالً  ومقل  خجول  أنه  يشعر  خاطبك  كان  إذا 
في كالمه، فمما يسهل مهمتك أن تكون لديه 
الرغبة في اخلروج من هذا اخلجل، حتى ال ينغلق 
على نفسه، ويؤدي خجلة إلى عدم ثقته بنفسه. 
حد  إلى  هادئة  خاطبك  نشأة  ظروف  تكون  قد 
أقاربه  غير  كثيرين  أناس  إلى  يتعرف  لم  كبير، 
وقام  عليها  تعرف  فتاة  أول  وأنت  جيرانه،  أو 
لتدفعيه  عليه  تضغطي  فال  لذلك  بخطبتها، 
للكالم أو التعرف بالناس، وساعديه على أن يعتاد 

املتمعات تدريجياً.

وال  تاهك،  خاطبك  مشاعر  صدق  من  تأكدي 
هو  يبادر  لم  ما   ، مشاعره  عن  للتعبير  تدفعيه 
بذلك، وتأكدي أن حب خاطبك ، وصدق مشاعره، 
بيت  قواعد  إلرساء  هامة  أمور  عليك  وحرصه 

املستقبل. 
هو  مثالً: هل  أسباب خجل خاطبك،  من  تأكدي 
ال يستطيع  أو  والديه،  برأي  زائدة  مرتبط بصورة 
اتخاذ قرار ما لم يرجع إليهما أوالً، فهنا عليك أن 

تعيدي التفكير مرة أخرى. 
فلكل  صديقتك،  بخاطب  خاطبك،  تقارنی  ال 
إنسان مميزاته، وقد ال يستطيع خاطبك التعبير 
في  ذلك  يؤكد  ولكنه  بالكالم،  مشاعره  عن 
السوي معك،  تعامله  الزوجية، وفي  تهيز عش 
تعامله  وطريقة  أسرتك،  وألفراد  لك،  ومجاملته 

مع زمالء عمله. 
األيام سيتعود  ومبرور  تعتبري اخلجل مشكلة،  ال 
زوج املستقبل على حياته اجلديدة، ويتغلب على 

خجله.

العائلــــــــة 1010

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

أصنعيها بنفسك:  الّتبولةأصنعيها بنفسك:  الّتبولة
املقادير:

مخروط  أخضر  )نعناع(  نعنع  من  كوب  نصف   - برغل  کوب   
ناعماً – واحد ونصف كوب

مقدونس مخروط ناعماً - کوب بصل مبشور ـ ثالثة أرباع كوب 
طماطم )بندورة( مخروطة ناعماً – ثالثة أراع  كوب زيت زيتون 
طازج أو زيت ذرة نقي طازج - کوب عصير ليمون - ملح وفلفل 

اسود. 
الطريقة: 

   ينقع البرغل في املاء ملدة ساعة ثم يصفى، ويخلط مع البصل وامللح والفلفل ويدعك جيداً باليد، 
ثم يضاف املقدونس والنعنع والزيت وعصير الليمون والطماطم ويخلط اجلميع جيداً.

للتقدمي:
   تصب على طبق بللوري ذي لون مناسب مع التبولة، ويزين بقطع الطماطم ووحدات النعنع شبه 

الكاملة.

خطيبي خجول... كيف أتعامل معه؟خطيبي خجول... كيف أتعامل معه؟

نصائح للعناية بالنباتات املنزلية في الشتاءنصائح للعناية بالنباتات املنزلية في الشتاء
خبير يكشف حيلة بسيطة تعيد اخلبز القدمي طازجاًخبير يكشف حيلة بسيطة تعيد اخلبز القدمي طازجاً

البسيطة  خدعته  طبخ  مدرس  شارك 
طازجاً  ليبدو  القدمي  اخلبز  لتجديد  واملربة 

من جديد.
غير  خبز  رغيف  نقع  إن  لو  شير  ويقول 
مقّطع في املاء وخبزه عند 180 درجة مئوية 
طازجاً  سيجعله  تقريًبا  دقائق  خمس  ملدة 

من جديد.
 Good مدرسة  في  املدرسني  كبير  وأوضح 

Housekeeping Institute Cookery School
اخلبز  تنعش  ال  طريقته  أن  لندن  في  للطهي 
لفترة  طازجة  األرغفة  على  حتافظ  بل  فحسب، 

أطول بشرط أال يتم تقطيعها مسبًقا.
وتدعم عشرات األمهات األستراليات هذه احليلة 
وينشرن عنها على وسائل التواصل االجتماعي. 
جودي  تدعى  أم  نشرت  عندما  االتاه  هذا  وبدأ 
اخلدعة في مجموعة على فيس بوك، وكشفت 
أنها قامت بتجديد أرغفة اخلبز القدمية من خالل 

على  وخبزها  الصنبور  حتت  وضعها 
200 درجة لبضع دقائق.

اخلبز  مترر  ببساطة  إنها  وقالت جودي 
حتت صنبور املياه، لتتأكد من ترطيبه، 
وأضافت  الفرن،  في  تضعه  ثم 
»بصراحة، يبدو اخلبز كما لو اشتريته 
للتو من اخملبز طازج جًدا، ولذيذ جًدا«.

 Good Housekeeping Institute خبراء  وشارك 
على  للحفاظ  واحليل  النصائح  بعض  سابًقا 
االحتفاظ  ذلك  في  مبا  أطول،  لفترة  طازًجا  اخلبز 
فيها  تُباع  التي  الورقية  األكياس  في  باألرغفة 
األفضل  ومن  أبًدا،  الثالجة  في  وضعها  وعدم 
البنية،  الورقية  األكياس  في  اخلبز  أرغفة  حفظ 

ألن الورق سيمتص أي رطوبة زائدة.
شراؤها  يتم  التي  األرغفة  حفظ  األفضل  ومن 
من املتاجر في كيس بالستيكي في درجة حرارة 

الغرفة، وليس في الثالجة أبًدا.
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العثور العثور على جثة شاب على جثة شاب 
قبطي مقتول ومحروق قبطي مقتول ومحروق 

بجوار جامعة زويل بجوار جامعة زويل 
بـــــ«بـــــ«أكتوبرأكتوبر””

وسط صرخات وحزن شديد ألسرته مت 
العثور على الشاب القبطي مينا عبد 

السيد، جثة هامدة مقتوال »بيرة مياه« بجوار جامعة زويل فى مدينة 6 أكتوبر، وقاله والده أنه وجهه 
به حروق وبعض أجزاء من جسده.

وتابع والده إنه يتابع التحقيقات بقسم 6 أكتوبر األن الستكمال التحقيقات، مشيرا أن األسرة في 
حالة حزن شديد وان ابنه قتل دون سبب وال يوجد له أي أعداء.

وقال والده: ابني مينا عبد السيد عطية، حاصل على بكالوريوس زراعة. تغيب من محل عمله في 
الساعة  معايا  واتكلم  بيا  اتصل  كان  الفتا:«  وطنية  بنزينة  داخل  االشجار  حي  امام  من  كنتاكي 
السادسة و6 دقائق وقالي يابابا أنا في بنزينة وطنية، بعدها اجريت اتصاال مبحل عمله وأخبرني أنه 

غادر املكان الساعة السادسة ولكن لم يعود حتى مت العثور على جثته«.
وترى األجهزة األمنية التحقيقات لكشف احلقائق في مقتل الشاب ومعرفة مالبسات احلادث.

مأساة في »أمم مأساة في »أمم أفريقيا«.. أفريقيا«.. 
سقوط ضحايا ومصابني قبل مباراة الكاميرون وجزر القمرسقوط ضحايا ومصابني قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر

إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  شهدت 
مبقتل  متثلت  كبيرة،  فاجعة 
حادث  في  املشجعني،  من  عدد 
الكاميرون  مباراة  خالل  تدافع 
سوء  صورة  عزز  مما  القمر،  وجزر 
الدولة  أظهرتها  التي  التنظيم 

املنظمة طوال فترة البطولة.
في  الكاميرونية  احلكومة  وقالت 
األقل  على  مشجعني   8 إن  بيان، 
في   38 وأصيب  حتفهم  القوا 
في  األوملبي  ياوندي  باستاد  تدافع 
الدولة  مباراة  قبل  الكاميرون، 

املضيفة أمام جزر القمر في دور الستة عشر بكأس األمم األفريقية.
وأظهرت الصور التي مت تداولها على مواقع التواصل االجتماعي، والتي لم تتمكن رويترز من التحقق 
أوملبي  استاد  إلى  للدخول  بوابة ضيقة  بعد، مشجعني يصرخون وهم يسحقون عند  من صحتها 

اجلديد في ياوندي الذي كان يستضيف املباراة.
وأظهر مقطع فيديو عشرات من اجلماهير تندفع فوق سياج االستاد، بينما يسير ضابط شرطة إلى 

جوار السياج.
وجاء في البيان »الكاف يحقق حاليا في املوقف ويحاول احلصول على مزيد من التفاصيل حول ما 

حدث. نحن على اتصال مستمر مع حكومة الكاميرون واللجنة املنظمة احمللية”.
وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الكاف أنه تقرر نقل املباراة املقبلة التي كان من املفترض إقامتها في 

استاد ياوندي األوملبي.
وكان من املفترض أن يستضيف هذا امللعب مباراة في دور الثمانية األحد املقبل، لكن الكاف أعلن 

نقل هذه املواجهة إلى استاد أحمدو أهيدجو الواقع في ياوندي.

»الشبح«.. ظهور ساللة جديدة متحورة من أوميكرون.. وهذه »الشبح«.. ظهور ساللة جديدة متحورة من أوميكرون.. وهذه 
أبرز األعراضأبرز األعراض

في الوقت الذي أعربت فيه احلكومات في جميع أنحاء أوروبا عن نواياها لتخفيف اإلجراءات االحترازية 
اخلاصة بفيروس كورونا، يثير شبح موجة أخرى من أوميكرون قلق املتمع العلمي.

الساللة اجلديدة هي متحور من أوميكرون نفسه Omicron subvariant BA.2، وحتمل لقب »الشبح«، 
والي ثبت تفشيه في أجزاء معينة من العالم، مبا في ذلك الدمنارك واململكة املتحدة البريطانية.

تفوق ساللة الشبح على متحور Omicron األصلي، فهي تثير مخاوف من انتشار ساللة أكثر قابلية 
لالنتقال بشكل نشط غبر املتمع من فيروس كورونا نفسه بشكل نشط عبر املتمع.

أن  على  التأكيد  مع  الدراسة،  قيد  كبديل   2.BA املتحدة  اململكة  في  الصحي  األمن  وكالة  حددت 
معدالت احلاالت احلالية منخفضة للغاية.

وقالت الوكالة بأنها ستجري املزيد من التحليالت، وأكدت: »مت حتديد 53 تسلساًل لسلسلة الشبح 
BA.2 الفرعية من Omicron في اململكة املتحدة”.

البرد مثل سيالن  أعراض  بأعراض تشبه  أكثر عرضة لإلصابة  أنهم كانوا  بأوميكرون  املصابون  أفاد 
األنف والتهاب احللق.

وقال تقرير لوكالة األمن الصحي في اململكة املتحدة )UKHSA(: “األعراض في اختبار NHS وبيانات 
التتبع ]تظهر[ فقدان الشم أو التذوق مت اإلبالغ عنها في كثير من األحيان”.

على الرغم من أن التقرير ذكر أيًضا أن: »دراسة حديثة أخرى الحظت زيادة في التهاب احللق أيًضا بني 
أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالساللة اجلديدة”.

إلغاء حبس املفكر أحمد إلغاء حبس املفكر أحمد 
عبده ماهر بتهمة عبده ماهر بتهمة 

ازدراء الدين اإلسالميازدراء الدين اإلسالمي
في تطور جديد، قرر مكتب التصديق 
إلغاء  الدولة طوارئ،  أمن  أحكام  على 
احلكم الصادر على املفكر أحمد عبده 
وإعادة  سنوات،   5 ملدة  بالسجن  ماهر 
دائرة  أمام  فبراير،   7 يوم  محاكمته 

جديدة
اجلدير بالذكر أن احملامي جنيب جبرائيل، 

ازدراء  بتهمة  بالسجن 5 سنوات،  دفاع أحمد عبده ماهر، تقدموا مبذكرة على حكم حبسه  وفريق 
الدين اإلسالمي

وقال جبرائيل، إن قرار مكتب التصديق جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون واإلخالل بحق الدفاع 
اجلوهري، حيث استجاب مكتب التصديق للمذكرة وااللتماس املقدم وقرر إلغاء احلكم

مع  سنوات   5 ماهر  عبده  أحمد  بحبس   ،2021 نوفمبر  في  قضت  قد  النزهة  جنح  محكمة  كانت 
الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء األديان بعدما أحد احملامني ببالغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة 

العليا، ضد أحمد عبده ماهر يتهمه بازدراء الدين اإلسالمي
وذكر البالغ أن أحمد عبده ماهر: اعتاد الظهور في القنوات، فليس من الغريب عليه ابتداع مختلف 
الطرق للحرب على اإلسالم وتشكيك املسلمني في دينهم، ويعقد مؤمترا لتغيير ثوابت الدين ويطالب 

األزهر باالعتذار عن الفتوحات اإلسالمية، بل ارتكب العديد من التطاوالت على الدين اإلسالمي

رئيس إسرائيل يبدأ أول زيارةرئيس إسرائيل يبدأ أول زيارة من نوعها لإلمارات من نوعها لإلمارات
تاريخي في  في واقعة هي األولي من نوعها في 
محمد  الشيخ  استقبل  اخلليج،  منطقة  تاريخ 
القائد  نائب  أبوظبي  آل نهيان ولي عهد  زايد  بن 
الرئيس  اإلمارات،  في  املسلحة  للقوات  األعلى 
بزيارة  يقوم  الذي  هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي 

رسمية إلى الدولة.
في  لهرتسوغ  رسمية  استقبال  مراسم  وجرت 
قصر الوطن في أبوظبي، حيث اصطحب الشيخ 

من  لكل  الوطني  السالم  وعزف  الشرف  منصة  إلى  اإلسرائيلي  الرئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
اإلمارات وإسرائيل، فيما أطلقت املدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس 

الشرف حتية لهرتسوغ.
وكان هرتسوغ وصل إلى دولة اإلمارات، في أول زيارة من نوعها لرئيس إسرائيلي، وترافقه في الزيارة 

السيدة األولى ميشال هرتسوغ.

أكبر عملية أكبر عملية إطالق منذ عام إطالق منذ عام ٢٠17٢٠17.... .... 
جتارب صاروخية لكوريا الشمالية جتارب صاروخية لكوريا الشمالية 

ما  الشمالية  كوريا  أجرت   
أنه أكبر عملية إطالق  يعتقد 
صاروخ منذ عام 2017. وقالت 
الذي  الباليستي  الصاروخ  إن 
أطلق متوسط املدى من طراز 

هواسونغ -12.
اجلنوبية  وكوريا  اليابان  وقالت 
ارتفاع،  أقصى  إلى  وصل  إنه 
قبل  كيلومتر   2000 يبلغ 
اليابان. وقد  سقوطه في بحر 
اإلطالق،  عملية  البلدان  أدان 
التي هي االختبار السابع هذا 

الشهر.
تارب  املتحدة  األمم  وحتظر 
األسلحة الباليستية والنووية 
على كوريا الشمالية، وتفرض 

عقوبات صارمة عليها.
لكن الدولة الواقعة في شرق آسيا تتحدى احلظر بانتظام، وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون بتعزيز دفاعات بالده في غضون ذلك، دعا مسؤول أمريكي كبير كوريا الشمالية إلى االنضمام إلى 

محادثات مباشرة بشأن برامجها النووية والصاروخية دون شروط مسبقة.
وينظر إلى التوقيت أيضا على أنه مهم، فهو يأتي مباشرة قبل األلعاب األوملبية الشتوية في الصني، 
وقبل االنتخابات الرئاسية في كوريا اجلنوبية. كما تصاعدت االختبارات مع معاناة االقتصاد الكوري 
الشمالي املتعثر في ظل العقوبات التي تقودها الواليات املتحدة، والصعوبات املرتبطة بوباء فيروس 

كورونا.
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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.

ثبات سعر الفائدة بالبنوك الكندية على الرغم من استمرار 
التضخم 

الفائدة  رفع سعر  الكندي عدم  املركزي  البنك  الفائدة قرر  رفع سعر  الكندي عدم  املركزي  البنك  قرر 
البنك  وبينما قام  البنك  %،    وبينما قام  احلالي وهو  0.250.25 %،    احلالي وهو  القياسي  القياسي 
بخفض  بخفض    20202020 مارس  في  الوباء  بداية  في  مارس الكندي  في  الوباء  بداية  في  الكندي 
البنوك  من  العديد  فعلت  كما  االقراض  البنوك سعر  من  العديد  فعلت  كما  االقراض  سعر 
يضمن  لكي  العالم،  أنحاء  جميع  في  يضمن املركزية  لكي  العالم،  أنحاء  جميع  في  املركزية 
حصول املستهلكني علي قروض رخيصة ويحافظ حصول املستهلكني علي قروض رخيصة ويحافظ 
من  عامان  مرور  بعد  فانه  ثابتا،  االقتصاد  من على  عامان  مرور  بعد  فانه  ثابتا،  االقتصاد  على 
انخفاض معدالت االقراض إلى إدنى مستوي والذي انخفاض معدالت االقراض إلى إدنى مستوي والذي 
ساهم بشكل كبير في التضخم، الذي ارتفع إلى ساهم بشكل كبير في التضخم، الذي ارتفع إلى 
وهو   – كندا  في  املاضي  الشهر  وهو %   – كندا  في  املاضي  الشهر   %55 من  يقرب  من ما  يقرب  ما 

أعلي مستوي له منذ أكثر من أعلي مستوي له منذ أكثر من 3030 عاما -  وكانت  عاما -  وكانت 
الفائدة   سعر  الكندي  البنك  يرفع  ان  الفائدة  التوقعات  سعر  الكندي  البنك  يرفع  ان  التوقعات 
ولكنه  قرر عدم القيام بذلك إلى أن يتم استيعاب ولكنه  قرر عدم القيام بذلك إلى أن يتم استيعاب 

الركود في االقتصاد .الركود في االقتصاد .

سائقي الشاحنات يحتجون امام مبني البرملان اعتراضا على 
حتمية التطعيم

قال منظمو االحتجاجات لسائقي الشاحنات قال منظمو االحتجاجات لسائقي الشاحنات 
على  التطعيمات  فرض  إن  احلرية(  على )قافلة  التطعيمات  فرض  إن  احلرية(  )قافلة 
يؤدي  كندا  الى  القادمني  الشاحنات  يؤدي سائقي  كندا  الى  القادمني  الشاحنات  سائقي 
إلى ضرر اقتصادي ويضر بالشركات الصغيرة إلى ضرر اقتصادي ويضر بالشركات الصغيرة 
على  البقاء  وسائل  من  العمال  بعض  على ويحرم  البقاء  وسائل  من  العمال  بعض  ويحرم 

قيد احلياة.قيد احلياة.
القيود  جميع  بإنهاء  احلرية«  »قافلة  القيود وتطالب  جميع  بإنهاء  احلرية«  »قافلة  وتطالب 
على الكنديني واحترام حقوق الذين يرغبون في على الكنديني واحترام حقوق الذين يرغبون في 
سائقي  القافلة  وتضم  تطعيم،  بدون  سائقي البقاء  القافلة  وتضم  تطعيم،  بدون  البقاء 
أفراد  وايضا  انحاء كندا  أفراد الشاحنات من جميع  وايضا  انحاء كندا  الشاحنات من جميع 
يعارضون سياسة القيود على الصحة العامة.يعارضون سياسة القيود على الصحة العامة.

وأكتسب االحتجاج قوة دافعة بعد ان أعلنت وأكتسب االحتجاج قوة دافعة بعد ان أعلنت 
احلكومة الكندية انه بحلول يوم احلكومة الكندية انه بحلول يوم 1515 يناير يتعني على جميع سائقي الشاحنات االجانب القادمني إلى كندا ان  يناير يتعني على جميع سائقي الشاحنات االجانب القادمني إلى كندا ان 
يحصلوا على التطعيم بالكامل، وان الذين لم يتم تطعيمهم سوف يعودون إلى الواليات املتحدة، وال يتأثر يحصلوا على التطعيم بالكامل، وان الذين لم يتم تطعيمهم سوف يعودون إلى الواليات املتحدة، وال يتأثر 

سائقو الشاحنات الذين يسافرون داخل كندا بهذه التدابير.سائقو الشاحنات الذين يسافرون داخل كندا بهذه التدابير.
املتحدة إظهار  الواليات  إلى  املتحدة تدبيرا مماثال وتطلب من جميع املسافرين املتجهني  الواليات  املتحدة إظهار وقد نفذت  الواليات  إلى  املتحدة تدبيرا مماثال وتطلب من جميع املسافرين املتجهني  الواليات  وقد نفذت 
دليل على حصولهم على التطعيمات بالكامل، وقد قامت واحدة من املؤيدين لقافلة احلرية وهي ثمارا ليتش دليل على حصولهم على التطعيمات بالكامل، وقد قامت واحدة من املؤيدين لقافلة احلرية وهي ثمارا ليتش 
والغذاء  الوقود  التمويل االجتماعي )جو فند مي( لتغطية نفقات  تبرعات على منصة  والغذاء بإطالق حملة جلمع  الوقود  التمويل االجتماعي )جو فند مي( لتغطية نفقات  تبرعات على منصة  بإطالق حملة جلمع 
الذين  ومؤيديهم  الشاحنات  سائقي  من  دوالر  مليون  الذين   ومؤيديهم  الشاحنات  سائقي  من  دوالر  مليون   77 حوالي  وجمعت  القافلة  في  للمشاركني  حوالي والسكن  وجمعت  القافلة  في  للمشاركني  والسكن 

توجهوا الي اوتاوا مؤخرا لالحتجاج امام احلكومة على سياسة االلتزام بأخذ اللقاح.توجهوا الي اوتاوا مؤخرا لالحتجاج امام احلكومة على سياسة االلتزام بأخذ اللقاح.
 وقالت حكومة ترودو انها لن تتراجع عن قاعدة التطعيم اخلاصة بسائقي الشاحنات عبر احلدود بالرغم من  وقالت حكومة ترودو انها لن تتراجع عن قاعدة التطعيم اخلاصة بسائقي الشاحنات عبر احلدود بالرغم من 
هذه االحتجاجات، وقد انتقد هذه السياسة مجموعة من املسؤولني فقال زعيم حزب احملافظني السابق أندرو هذه االحتجاجات، وقد انتقد هذه السياسة مجموعة من املسؤولني فقال زعيم حزب احملافظني السابق أندرو 
شير » شكرا لسائقي الشاحنات وان ترودو يهاجم احلرية الشخصية ويهدد قدرة اجلميع على احلصول على شير » شكرا لسائقي الشاحنات وان ترودو يهاجم احلرية الشخصية ويهدد قدرة اجلميع على احلصول على 

البقالة بسبب إصراره على سياسة احلصول على التطعيم “البقالة بسبب إصراره على سياسة احلصول على التطعيم “

التضخم يستمر في االرتفاع... 
فكيف حتمي نفسك من ارتفاع االسعار؟

   مع تسارع معدالت التضخم بأعلى مستوى منذ    مع تسارع معدالت التضخم بأعلى مستوى منذ 3030 عاما، قد يتساءل الناس عن أفضل السبل حلماية  عاما، قد يتساءل الناس عن أفضل السبل حلماية 
اموالهم الشخصية، ووفقا لبيانات جديدة نشرتها هيئة االحصاء الكندية فإن معدل التضخم بلغ اموالهم الشخصية، ووفقا لبيانات جديدة نشرتها هيئة االحصاء الكندية فإن معدل التضخم بلغ %4،84،8 % 
الشهر املاضي في كندا، ولم تشهد البالد هذا التضخم منذ سبتمبر عام الشهر املاضي في كندا، ولم تشهد البالد هذا التضخم منذ سبتمبر عام 19911991. وفي أونتاريو كان معدل . وفي أونتاريو كان معدل 

التضخم التضخم %5،25،2.%.
   وحتدثت كبيرة املسؤولني املاليني باتريشا لوفيت عما ميكن للناس    وحتدثت كبيرة املسؤولني املاليني باتريشا لوفيت عما ميكن للناس 
عمله لالستعداد ملا هو قادم، فقالت: أصبحنا ندفع أكثر مقابل كل عمله لالستعداد ملا هو قادم، فقالت: أصبحنا ندفع أكثر مقابل كل 
شيء تقريبا لذلك نريد من البنك الكندي ان يرفع سعر الفائدة إلبطاء شيء تقريبا لذلك نريد من البنك الكندي ان يرفع سعر الفائدة إلبطاء 
الشرائية لألشخاص  القوة  يقلل من  التضخم  إن  وقالت  الشرائية لألشخاص التضخم،  القوة  يقلل من  التضخم  إن  وقالت  التضخم، 
الفائدة  بسعر  مرتبطة  السعر  متغيرة  عقارية  رهون  لديهم  الفائدة الذين  بسعر  مرتبطة  السعر  متغيرة  عقارية  رهون  لديهم  الذين 
لرهنهم  االموال  من  املزيد  تخصيص  عليهم  يتعني  ألنه  لرهنهم البنكي،  االموال  من  املزيد  تخصيص  عليهم  يتعني  ألنه  البنكي، 

العقاري ويتبقى لهم القليل لإلنفاق.العقاري ويتبقى لهم القليل لإلنفاق.
واقترحت السيدة باتريشا ان يقوم الناس باستكشاف وبحث اخليارات واقترحت السيدة باتريشا ان يقوم الناس باستكشاف وبحث اخليارات 

مع الرهن العقاري والبدء في التفكير في االنتقال إلى قروض عقارية ذات سعر فائدة ثابت ولكن قالت ان مع الرهن العقاري والبدء في التفكير في االنتقال إلى قروض عقارية ذات سعر فائدة ثابت ولكن قالت ان 
هذا لن يكون احلل للجميع، وانه من املهم أن يعرف الناس اين يتم إنفاق كل دوالر يكسبونه، وان يتوقفوا هذا لن يكون احلل للجميع، وانه من املهم أن يعرف الناس اين يتم إنفاق كل دوالر يكسبونه، وان يتوقفوا 

عن االنفاق على السلع غير الضرورية، وان يحصلوا باستمرار على أفضل العروض مقابل أموالهم.عن االنفاق على السلع غير الضرورية، وان يحصلوا باستمرار على أفضل العروض مقابل أموالهم.
واضافت؛ أن عناوين التضخم في االخبار قد تبدو مخيفة للناس ولذا فمن املهم اال تخافوا وان تفهموا واضافت؛ أن عناوين التضخم في االخبار قد تبدو مخيفة للناس ولذا فمن املهم اال تخافوا وان تفهموا 
الوضع املالي اخلاص بكم، وتكلفة سلة السلع اخلاصة بكم وان تفهموا احتياجاتكم، وانه ليس هناك الوضع املالي اخلاص بكم، وتكلفة سلة السلع اخلاصة بكم وان تفهموا احتياجاتكم، وانه ليس هناك 
شيئا واحدا من شأنه ان يساعد على توفير مال املستهلكني ولكنها سلسلة من القيام بأشياء صغيرة.شيئا واحدا من شأنه ان يساعد على توفير مال املستهلكني ولكنها سلسلة من القيام بأشياء صغيرة.
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 مجددا يُثار اجلدل في مصر حيال قضية ما يوصف
قانون في  عليها  املنصوص  األديان«   »ازدراء   بــــ  
سرى والتي  توظيفها،  وطريقة  املصري،   العقوبات 
 كثيرون أنها مبثابة »حصان طروادة« يتم استخدامها
وذلك الشهرة،  عن  للبحث  أو  الفكر  حرية   ضد 
احملامي بحق   سنوات   5 بالسجن  حكم  صدور   مع 
 والناشط أحمد عبده ماهر  بتهمة بـ«ازدراء األديان،

وفقا لهذه املادة املثيرة للجدل.
املبدعني  رقاب  فوق  سيف  األديان«..   تهمة»ازدراء 

وباب خلفي لـ»التطرف«
 طه حسني ... 1926

من  حسني  طه  العربي  األدب  عميد  يسلم  لم 
أن  املغمورين  األشخاص  أحد  أراد  حني  احلسبة  نار 
في جامعة  اآلداب  كلية  في  عامة،  يلقي محاضرة 
القاهرة )اجلامعة املصرية الوحيدة آنذاك(، فرأى طه 
حسني أن هذا الشخص غير مؤهل لذلك، وموضوع 
محاضرته غير جدير بإقامتها... وأثار هذا الشخص 
الذي رُفض اقتراحه، الغبار في الوجوه وأشعل حرباً 
وتعلَّق  األديان  بازدراء  إياه  متهماً  حسني  طه  ضد 
يرد  ولم  اجلاهلي«  الشعر  »في  كتاب  من  بفقرات 
األفكار  يناقش  أو  بكتاب  الكتاب  يواجه  أو  عليها 
باتخاذ  األزهر  للنيابة، وطالب شيخ  بالغاً  م  قدَّ وإمنا 
حسني  طه  ضد  الفاعلة،  القانونية  الوسائل 
وتقدميه للمحاكمة... وال ننسى أزمة كتابه »تديد 
ذكرى أبي العالء« والتي أخمدها سعد زغلول الذي 

كان رئيساً للجمعية التشريعية.
 فرج فودة... 1992

ُقتل فرج فودة على يد أحد املواطنني في عام 1992، 
بيانًا  النور  مجلة  نشرت  بأسابيع  مقتله  وقبل 
وأعلنت فيه وجوب قتله، فضاًل  تكفر فيه »فودة«، 
في  اإلسالم  شيوخ  لبعض  املشابهة  الدعاوى  عن 
التحريض  في  كبير  بشكل  أسهمت  التي  مصر، 
على التخلص منه، حتى أن الشيخ األزهري محمد 
دون  بالشهادة  تطوع  بوسطيته،  املوصوف  الغزالي 
استدعاء ليقول بالنص »إنهم قتلوا شخًصا مباح 

الدم ومرتًدا«.
ترفع ضده قضايا، لكن مت تكفيره من  أو  يتهم  لم 
قبل مشايخ األزهر، بعد أن طالب بفصل الدين عن 
السياسة، وبسبب آرائه فى الشريعة اإلسالمية، ما 
جعل جبهة علماء األزهر تشن هجوًما شرًسا عليه 
وصل إلى حد إهدار دمه، واغتيل فى نهاية األمر على 

يد متطرفني.
 جنيب محفوظ.. 1995

عنقه  في   ،1995 أكتوبر  في  محفوظ  جنيب  ُطعن 

بالكفر  التهامه  اغتياله  قررا  قد  شابني  يد  على 
واخلروج عن امللة بسبب روايته املثيرة للجدل »أوالد 
حارتنا«، وألن جنيب محفوظ ذو طبيعة هادئة، فقد 
لسنوات  مصرية  طبعة  في  الرواية  نشر  عدم  قرر 
عديدة، حيث كان قد ارتبط بوعد مع حسن صبري 
جمال  الراحل  للرئيس  الشخصي  »املمثل  اخلولي 
بعد  إال  مصر  في  الرواية  نشر  بعدم  الناصر«  عبد 
من  لبنان  في  الرواية  فُطبعت  األزهر،  موافقة  أخذ 
اصدار دار االداب عام 1962 ومنع دخولها إلى مصر 
إلى  طريقها  وجدت  منها  مهربة  نسًخا  أن  رغم 
األسواق املصرية، ولم ميت جنيب محفوظ كنتيجة 
للمحاولة، وفيما بعد أُعدم الشابان املشتركان في 
بأنه غير حاقٍد على  محاولة االغتيال رغم تعليقه 

من حاول قتله، وأنه يتمنى لو أنه لم يُعدما.
 نصر حامد أبو زيد... 1996

بالكفر  اتهامات  أبوزيد  حامد  نصر  املفكر  واجه 
بالتفريق  عليه  وحكم  والزندقة  اإلسالم  عن  والردة 
اإلسالمية،  البحوث  مجمع  من  زوجته  وبني  بينه 
مجمع  أوصى  النص«،  »مفهوم  كتابه  صدور  بعد 
التدريس بدعوى »احلفاظ على  بإبعاده عن  البحوث 
عقيدتهم«، كما مت منع تداول مؤلفاته بني الطالب 

والقراء.
إعالمية  املصري ضجة  الباحث  أثارت كتابات  حيث 
فقد  املاضي.  القرن  من  التسعينيات  منتصف  في 
أتُهم بسبب أبحاثه العلمية باالرتداد واإلحلاد، ونظرًا 
للمقاضاة  مصر  في  قانونية  وسائل  توفر  لعدم 
بتهمة االرتداد عمل خصوم نصر حامد أبو زيد على 
االستفادة من أوضاع محكمة األحوال الشخصية، 
التي يطبق فيها فقه اإلمام أبو حنيفة، والذي وجدوا 
فيه مبدأ يسمى »احلسبة« طالبوا على أساسه من 

احملكمة التفريق بني أبو زيد وزوجته.
نصر  بني  بالتفريق  وحكمت  احملكمة  واستجابت 
حامد أبو زيد وزوجته قسرًا، على أساس »أنه ال يجوز 
فحياة  املسلم«،  غير  من  الزواج  املسلمة  للمرأة 
الزوجني باتت بعد ذلك في خطر، وفى نهاية املطاف 
يونس  ابتهال  د.  وزوجته  زيد  أبو  حامد  نصر  غادر 
املنفى  نحو  القاهرة  الفرنسي،  األدب  في  األستاذة 
إلى هولندا، ليقيما هناك حيث عمل نصر حامد أبو 

زيد أستاذا للدراسات اإلسالمية بجامعة اليدن.
 سيد القمني... 2005

انتقده الكثيرون الستناده على مصادر معترف بها 

من األزهر فقط، حاول في كتبه أن يظهر دور العامل 
التاريخ  في  الديني  القرار  اتخاذ  في  السياسي 
اإلسالمي املبكر، وتصاعدت لهجة مقاالت القمني 
ضد اإلسالم السياسي وكان أكثر هذه املقاالت حّدة 
أكتوبر  تفجيرات طابا في  أثر  الذي كتبه على  ذاك 
2004، وكان عنوانه: »إنها مصرنا يا كالب جهنم!«، 
السياسي،  اإلسالم  ومدنيي  شيوخ  فيه  هاجم 
وكتب: »أم نحن والية ضمن أمة لها خليفة متنّكر 
تتدخل  هويدي  شكل  في  أو  القرضاوي  صورة  في 
في شئون كل دولة يعيش فيها مسلم بالكراهية 
والفساد والدمار، ويؤكد وجوده كسلطة ألمة خفية 
نحن ضمنها«، بعد هذا املقال، تلقى القمني العديد 
باسم  األخير  التهديد  أتى  أن  إلى  التهديدات،  من 
املصري«،  اجلهاد  »تنظيم  من  القعقاع«  جهاد  »أبو 
للقتل،  تعّرض  وإال  أفكاره  بالعودة عن  فيه  يطالبه 
فقد أهدر دمه ففي 17 يونيو 2005 وأصدر تنظيم 
رسالة  نشر  ومت  تهديد  رسالة  العراق  في  القاعدة 
اإلنترنت  على  ليبرالي  عربي  موقع  على  التهديد 
تسمي نفسها شفاف الشرق األوسط، وعلى األثر 
كتَب سيد القمني رسالة بعثها إلى وسائل اإلعالم 
عن  توبته  فيها  يعلن  اليوسف،  روز  مجلته  وإلى 
أفكاره السابقة وعزمه على اعتزال الكتابة، صونًا 
عبر  الذي  القمني  واستقالة  أبنائه،  وحياة  حلياته 
عنها بقوله »وبهذا أعلن استقالتي ليس من القلم 

وحسب، بل ومن الفكر أيًضا«.
املستشار  أن  إال  »القمني«  ابتعاد  من  الرغم  وعلى 
من  املقدم  البالغ  أحال  العام  النائب  صادق،  نبيل 
القمني،  سيد  الدكتور  ضد  املصري،  خالد  احملامي 
املستشار  إشراف  وحتت  العليا،  الدولة  أمن  لنيابة 
بازدراء  التهامه  األول،  العام  احملامي  الفرجاني،  تامر 
خالل  اهلل،  رسول  صحابة  وسب  اإلسالمي  الدين 
»آدهوك«،  بلجيكية تسمى  ندوة نظمتها منظمة 
والنبي  اإللهية  للذات  سبًّا  مشاركته  وتضمنت 

محمد، حسبما قال مقدم البالغ.
 عادل إمام.. 2010

في العام 2010قضت محكمة جنح الهرم بحبس 
 1000 مبلغ  وتغرميه  أشهر،   3 إمام  عادل  الفنان 
أعماله  فى  اإلسالمى  الدين  ازدراء  بتهمة  جنيه، 
الفنية، والسخرية من اجللباب واللحية في فيلمى 
» االرهاب و الكباب« و » االرهابي«، وكذلك انه كلم 
اهلل بطريقة غير الئقة في فيلم »عمارة يعقوبيان« 
قال:« أنا متأكد أن ربنا هيعملي خصم أو دسكاوند 
في ذنوبي«. قبل أن حتكم محكمة مستأنف الهرم 
ببراءته فى العام نفسه، كما تددت التمة مجددا 
برأت  الهرم  استئناف  محكمة  تهمة لكن  حتت 

الفنان عادل إمام من تهمة ازدراء األديان. .
إسالم بحيرى ... 2016

في العام 2016قضت محكمة جنح مصر القدمية 
الباحث إسالم بحيرى ملدة 5 سنوات، على  بسجن 
الرموز  بـ»تشويه  تتهمه  قضائية  دعوى  خلفية 

الدينية واألئمة وكبار العلماء«.
التي يصدر فيها  أن هذه هي القضية األولى  يذكر 
دعوى   45 نحو  ضمن  البحيري  إسالم  ضد  حكم 
أقامها  التي  تلك  أبرزها  ضده  رفعت  قضائية 

شاشات  على  الظهور  من  مبنعه  للمطالبة  األزهر 
التلفزيون.

ما  تلفزيونية  لقاءات  عدة  في  ردد  بحيري  وكان 
حتريضي  فتنة  خطاب  الدين  علماء  بعض  يعتبره 
يطعن في العقيدة اإلسالمية ويتهم علماء وأئمة 

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

نوال السعداوى... 2016- 2018

ضده  الوحش  نبيه  احملامي  2016تقدم  عام  في 
الكاتبة الدكتورة نوال السعداوى وابنتها الدكتورة 
منى حلمى واتهمهما بازدراء األديان، بسبب كتاباتها 
فيما  ابنتها  نشرته  ما  إلى  إضافة  الدينية،  وآرائها 
يتعلق بإضافة اسم األم مع اسم األب لألطفال، ومت 

حفظ التحقيق معها.
كما تقدم احملامي »سمير صبري« في عام 2018 بالغ 
اخر ضد “السعداوي “متهما اياها باملطالبة بتغيير 
نصوص الكتب السماوية القرآن واإلجنيل والتوراة إذا 
تعارضت مع املصلحة العامة، وقالت نًصا: »مفيش 
ثوابت في األديان وال يوجد نص ثابت، وتديد اخلطاب 

الديني يعني تغيير الثوابت«.
من  يعتبر  السعداوي  نوال  به  أدلت  ما  أن  وأضاف 
األديان ودعوة صريحة منها على اإلحلاد  ازدراء  قبيل 
والكفر بالنصوص القرآنية، مشيرًا إلى أنها ثوابت 
منذ آالف، وما تدعو إليه الروائية ال يصل إلى حرية 
للثوابت  تتعرض  أن  ينبغي  ال  التي  والفكر  اإلبداع 

اإللهية والنصوص القرآنية الثابتة.

عقود القمع الفكري من قضايا »احلسبة« إلى »ازدراء األديان«:
من طه حسني وحتى عبده ماهر.... والسؤال: من الضحية التالية؟

قانون االزدراء »حصان طروادة« العصر احلديث.. واداة تكميم أفواه املفكرين )٢(
بقلم: إيهاب أدونيا
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البالد  على  االول  سليم  استولى  ملا         
ومقتل  دابق  مرج  معركة  بعد  الشامية، 
نائب  باي  طومان  الى  برسالة  بعث  الغوري، 

السلطنة، يقول فيها: 
 » من مقامنا السعيد الى االمير طومان باي. 

اما بعد. 
    فان اهلل تعالى اوحى الي بأن املك االرض 
ملكها  كما  املغرب  الى  املشرق  من  والبالد 
منباع  مملوك  انك   .. القرنني  ذو  االسكندر 
ابن  ملك  وانا  والية.  لك  تصح  وال  مشترى، 
امللك  توليت  وقد  جد  عشرين  الى  ملك 
بعهد من اخلليفة ومن قضاة الشرع .. واني 
عن  الوفاة  بحكم  بالسيف  اململكة  اخذت 
مصر  خراج  لي  فاحمل  الغوري.  السلطان 
بغداد  في كل سنة كما كان يحمل خللفاء 
منك  اولى  وانا  ارضه.  في  اهلل  خليفة  انا   ..
بخدمة احلرمني الشريفني .. وان اردت ان تنجو 
السكة)العملة(  فاضرب  بأسنا،  من سطوة 
وتكون  اخلطبة.  وكذلك  بإسمنا؛  مصر  في 
نائبا عنا مبصر. ولك من غزة الى مصر. ولنا 
حتت  تدخل  لم  وان  الفرات.  الى  الشام  من 
طاعتنا؛ واال ادخل الى مصر؛ واقتل جميع من 
من  النهم  املماليك،  االتراك-يقصد  من  بها 
يعرفون  فكانوا  عثمان  آل  اما  تركية،  اصول 
بالروم واالروام والعثمانية-  حتى اشق بطون 
وما  بطنها..  الذي في  اجلنني  واقتل  احلوامل، 
»-)بدائع  رسوال   نبعث  حتى  معذبني  كنا 

الزهور، جـ 5، ص124، 125(.  
   فاختار طومان باي املقاومة على االستسالم 
العددية  امكانته  ضعف  من  الرغم  على 
والعتادية؛ اال انه وقع في اخلطا الذي وقع فيه 
الغوري، بان شتت اجليش في شكل تريدات 
كان  غزة،  الى  منها  بواحدة  وبعث  صغيرة. 
يكفي لهزميتها كتيبة من الكتائب التركية. 
الغزالي مكسورا مبا  بردي  ورجع قائدها جان 
العربان  بقي عنده من اجلند. بعد ان خذلته 

وانضموا الى ابن عثمان.
غزة.  على  التركي  باشا  سنان  واستولى     
ولعب في اهلها بالسيف انتقاما مما فعلوه 

باحلامية العثمانية. 
صفوفه  ينظم  باي  طومان  كان  وبينما     
االن-،  العباسية  الريدانية-منطقة  في 
املصرية  البالد  الى  بجحافله  سليم  دخل 
اململوكي  اجليش  والتقى  بلبيس.  جهة  من 

دخل  ثم  وهزمه،  بالريدانية،  موقعه  في 
بالسيف  وملكوها  القاهرة  العثمانية 
واملباشرين  االمراء  بيوت  الى  وتوجهوا  عنوة. 
ينهبون  والغلمان  الزعر  »وصارت  فنهبوها، 
في  فانطلق  العثمانية  حجة  في  البيوت 
من  جماعة  دخل  ثم  نار.  جمرة  مصر  اهل 
العثمانية الى الطواحني واخذوا ما فيها من 
البغال واالكاديش)اخليول(، واخذوا عدة جمال 
العثمانية  وصارت  السقايني.  جمال  من 
تنهب ما يلوح لهم من القماش وغير ذلك. 
املرد  الصبيان  من  جماعة  يخطفون  وصاروا 
واستمر  بهم-.  –للمالطة  السود  والعبيد 
النهب عماال في ذلك اليوم الى بعد املغرب 
ثم توجهوا الى شون القمح مبصر-القدمية- 

وقال   .. الغالل  من  فيها  ما  فنهبوا  وبوالق 
الشيخ بدر الدين الزيتوني في هذه الواقعة: 
خربت  قد    .. وسكانها  مصر  على  نبكي 

اركانها العامرة. 
واصبحت بالذل مقهورة .. من بعد ما كانت 
هي القاهرة  »-)بدائع الزهور، جـ 5، صـ 146(.

   وعلى الرغم من املناداة باالمان اال ان اجلنود 
الناس  بيوت  ينهبون   « ظلوا  العثمانية 
يفتشون  انهم  حجة  في  االرباع  بيوت  حتى 
النهب  فاستمر  اجلراكسة،  املماليك  على 
والهجم عماال في البيوت ثالثة ايام متوالية.. 
املماليك  احلارات ويقبضون  وصاروا يكبسون 
ويقبضونهم  اسطبالتهم  من  اجلراكسة 
باليد ويتوجهون بهم الى الوطاق)املعسكر( 
فلما  هناك.  اعناقهم  فيضربون  بالريدانية 
صواري  نصبوا  هناك،  القتلى  رؤوس  كثرت 
قتل  من  رؤوس  عليها  وعلقوا  حبال  وعليها 
قيل:  حتى  وغيرها،  اجلراكسة  املماليك  من 
اربعة  فوق  بالريدانية  الواقعة  هذه  في  قتل 

مماليك  بني  ما  انسان.  االف 
جراكسة وغلمان ومن عربان 
وصارت  والغربية.  الشرقية 
اجلثث مرمية من سبيل عالن 
قايتباي.  االشرف  تربة  الى 
وصار  االرض.  منهم  فجافت 
املقدم  االمير  جثة  تعرف  ال 
وهم  اململوك.  جثة  من  الف 

ابدان بال رءوس... ».
    » فكان ينادي كل يوم في 
واالطمئنان،  باالمان  القاهرة 

وال  جماعته،  من  عمال  والقتل  والنهب 
الضرر  للناس  منه  وحصل  له.  يسمعون 
مصر  عياق  من  الناس  صار  ثم   .. الشامل 
اخلوندات  حواصل  على  العثمانية  يغمزون 
القماش  من  فيها  ما  فينهبون  والستات 
االرض  كنوز  للعثمانية  فانفتحت  الفاخرة. 
وبغال  وخيول  نهب قماش وسالح  مبصر من 
وجواري وعبيد وغير ذلك من كل شئ فاخر. 
بها  فرحوا  ما  وقماش  اموال  على  واحتووا 
قط في بالدهم وال استاذهم الكبير«-)بدائع 
الزهور في وقائع الدهور، جـ 5، صـ147- 151(.
النصر  باب  من  القاهرة  سليم  ودخل      
واخللفية  االموال(  املباشرين)قابضوا  صحبة 
الحتالل  شرعية  كتغطية  القضاة  وقضاة 
من  بالدعاء  االصوات  له  وارتفعت  مصر، 
له  واستعطافا  سطوته  من  خوفا  الناس 

كتعبير عن اخلضوع واالستسالم. 
في  عمال  والقتل  النهب  كان  وبينما      
اخلطباء  وبوالق، كان  والقاهرة  القدمية  مصر 
ما  له  وترجم  املنابر.  على  الغازي  ميتدحون 
السلطان  اللهم  وانصر   ..  « احدهم:  قاله 
ابن السلطان، مالك البرين والبحرين، وكاسر 
وسلطان   ، واململوكي-  اجليشني-االيراني 
امللك  الشريفني؛  احلرمني  وخادم  العراقني، 
املظفر سليم شاه. اللهم انصره نصرا عزيزا، 
وافتح له فتحا مبينا، يا مالك الدنيا واالخرة 

يا رب العاملني ». 
   واملضحك الباكي، انه بعدما رجع طومان 
ودخل  اجلند  من  حشده  استطاع  مبا  باي 
ابن  من  الدعوة  اخلطباء  حول  ان  القاهرة، 
عثمان الى طومان باي. ثم ما هي اال ايام حتى 
لقي الهزمية االخيرة، فاعاد االئمة الدعاء الى 
احملتل العثماني واستمروا عليها لنحو ثالثة 

قرون.
    وهرب طومان باي الى جهة 
استضافه  حيث  الغربية 
مرعي  ابن  حسن  صديقه 
مشايخ  من  شكر  اخيه  وابن 
تسمى  ضيعة  في  البحيرة 
استحلف  وهناك  البوطة، 
على  مضيفاه  باي  طومان 
فحلفا،  يخونانه  اال  املصحف 
عليه  وقبضوا  به.  غدرا  ثم 
العثماني  للمحتل  وسلموه 
الذي شنقه على باب زويلة. وصادر منقوالت 
الف  خمسني  بنحو  قدر  ما  خوند،  زوجته 
دينار. وفرض عليها عشرين الف دينار عينية.

اململوكي  التاريخ  صفحات  مبوته  وانتهت    
الذي دام لنحو ثالثة قرون)1250- 1517م(.  ».. 
صبيحة  باي(  السلطان)طومان  انهزم  فلما 
العثمانية  احملرم، طفشت  ثامن  السبت  يوم 
 .. شيخو  جامع  واحرقوا  الصليبة،  في 
واحرقوا البيوت التي حوله.. ثم ان العثمانية 
وغير  والزعر  والغلمان  العوام  في  طفشت 
الصالح  وراح  بالسيف.  فيهم  ولعبوا  ذلك، 
فصارت  جنى.  ال  من  عوقب  ورمبا  بالطالح. 
جثثهم مرمية على الطرقات من باب زويلة 
الى  الصليبة،  الى  الرملة  ومن  الرملة؛  الى 
مصر  الى  الناصرية،  الى  السباع،  قناطر 
مدة  في  انسان  االف  العشرة  فوق  القدمية. 
صارت  العثمانية  ان  ثم   .. ايام  االربعة  هذه 
البيوت  في  اجلراكسة  املماليك  تكبس على 
عنقه.  ضربوا  منهم  وجدوه  فمن  واحلارات، 
اجلوامع،  )على(  تهجم  العثمانية  صاروا  ثم 
..فقيل  اجلراكسة  املماليك  منها  وتاخذ 
بني  ما  مملوك  ثمانيمائة  نحو  على  قبضوا 
ومماليك سلطانية  وخاصكية  امراء عشرات 
فضربوا رقابهم اجمعني بني يدي ابن عثمان 

»-)بدائع الزهور، جـ 5، صـ 155، 156(.
  وشبه ابن اياس ما حدث في القاهرة ومصر 
وبايام  تارة  هوالكو  ايام  بغداد  في  حدث  مبا 

بختنصر)نبوخذ نصر ملك بابل( تارة اخرى.
ال  مصر،  في  االتراك  جرائم  بعض  تلك    
يتحمل تبعتها اال من ارتكبوها، ومن يدافع 
االحتالل  عودة  يرومون  ومن  ارتكبوها،  عمن 
العثماني لبالدنا العزيزة –حماها اهلل من كل 

معتدي - وللتاريخ بقية. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
من ذاكرة التاريخ: االحتالل العثماني ملصر )1(

يجب  األسبوعي  مقالي  اكتب  عندما 
تساعدني  التي  طقوسي  تصاحبني  ان 
ذهني  وصفاء  أفكاري  ترتيب  على 
وتأملي، فالكتابة بالنسبة لي هي تأمل 
مختلفة  مواضيع  من  احلياة  ملريات 
قطعة  التأمل  هذا  يصاحب  ان  ويجب 
الكالسيكية  االعمال  من  موسيقية 
أخرى  أو مرة  لــ »شوبان«  رمبا تكون مره 
لـــ  املرات  من  وكثيرا  »رحمانينوف«  لــ 
عظماء  من  وغيرهم  »تشايكوفسكى« 
لعشقي  وذلك  الكالسيكية،  املوسيقي 
املوسيقى فهي  النوع من  الشديد لهذا 
حتى  بوجداني  وتسمو  روحي  تطرب 
شريف   محمد  الفنان  صوت  سمعت 
اصبح  الذى  الصوت  بهذا  واستمتعت 
استماعي،  قائمة  في  هامة  مكانة  له 

بالرقى  ويتميز  جميل،  عذب  صوت  ميلك  فهو 
فنيا  مثقف  صوت  انه  باإلضافة  الكالسيكي 
يستحق االنصات كما ذكرت لك في بداية كالمي 

قارئي العزيز.
      إن الفنان محمد شريف هو من األصوات التي 
حتمل في طياتها الكثير من املفاجآت املستقبلية 
الى  ذلك  تعدى  ورمبا  عام  العربية بشكل  لألغنية 
بأصوات  يذكرني  فصوته  املستقبل  في  العاملية 
يدهشني  وما  الغناء  عمالقة  فناني  أداء  وطريقة 
إنك  شريف  محمد  الفنان  صوت  في  حقيقة 
تستطيع عزيزي القارئ ان تستمتع بهذا الصوت 
يحمل  فصوته  موسيقى،  مصاحبة  بدون  املتميز 

نغمات تدعم الكالم.
     اسمعه وشاهده مثال وهو يبدع فى »ميدلي 
اغنية  مع  الروحي  االب  فيلم  من  حتترق«  السماء 
يجمع  حيث  وحدك«  مسافر  »يا  الوهاب  عبد 

وهو  مشترك  عنصر  االغنيتني 
افتقاد احلبيب واعدك لن تسمع غير 
اإليطالية  اللهجة  من  ومتكن  ابداع 
مبصاحبة اللهجة العربية شيء رائع 
من  لعديد  وغيرها  الكلمة  مبعنى 

يرتل  احياناً  او  بإتقان شديد  اللهجات حيث غناها  اخملتلفة  األغاني 
ابيات من قصيدة مثل صباحك سكر لنزار قباني ويدمجها مع اللحن 
األصلي ألغنية love story األكثر شهرة في فترة الستينات لنسمع 

تابلوه موسيقى غايه في األبداع .
من  نوع  فيها  الفنية  خطواته  ان  شريف  محمد  الفنان  في  أالحظ 
املازفة املدروسة وفى اعتقادي أن هذا سيدفعه بقوه للنجاح املتميز 
تعل  يقدمها  التي  األغاني  في  والتلّون  التنوع  ان  الغناء،  عالم  في 
املستمع ال ميل ويسمع تكرارا، وهذا يعود للمخزون الفني الذي ميلكه 
صوته فنحن امام فنان يعرف كيف يثقف صوته والذي ارشحه بقوة 
والغناء بشكل  املوسيقى  الى  االستماع  في  الرفيع  الذوق  ألصحاب 

مطور يناسب هذا الوقت فهو »صوت مثقف«!

صوت مثقف !
نسرين عيسى- ساسكاشوان
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»صفقة« تنعش خزينة ريال مدريد بـ»صفقة« تنعش خزينة ريال مدريد بـ4٠٠4٠٠ مليون يورو مليون يورو
توصل نادي ريال مدريد اإلسباني إلى اتفاق ميتد لـ25 عاًما مع شركة »ليدجيندز« األميركية من أجل إدارة ملعبه 
سانتياغو برنابيو، والذي من املتوقع أن يحقق أرباًحا لنادي العاصمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو سنويًا، وفق 

صحيفة »فوس بوبولي« اإلسبانية.
وتتوقع الشركة املتخصصة في تسويق املنشآت الرياضية إيرادات تتراوح بني 400 و440 مليون يورو سنويًا، وذلك 

بفضل األنشطة اخملتلفة التي تشمل احلفالت املوسيقية إلى مبيعات احملالت التجارية واحلانات وما إلى ذلك.
وفًقا للصحيفة، ستحصل الشركة على 20 باملئة من 

األرباح مبوجب االتفاق.
إلعادة  ألعمال  حالًيا  برنابيو  سانتياغو  ملعب  ويخضع 
نهاية  بحلول  تكتمل  أن  املفترض  ومن  وترميم،  حتديث 
بأنه سيتم وضع  أو بداية عام 2023، علًما  العام احلالي 

سقف قابل لإلغالق ومكسو بالفوالذ.
للسحب  قابل  عشب  على  أيًضا  االستاد  وسيحتوي 
وميكن استخدامه في رياضات أخرى مثل كرة املضرب أو 

كرة السلة، فضالً عن املؤمترات أو املعارض التجارية.
وتقدر تكلفة ملعب ريال مدريد بحوالي 800 مليون يورو.

رياضــــــــة 1616

يحررها سمير اسكندر 

عمرها عمرها ٢1٢1 عاما.. قصة »عقدة عكسية« قادت  عاما.. قصة »عقدة عكسية« قادت 
مصر للفوز على املغربمصر للفوز على املغرب

أمام منتخب  جنح منتخب مصر في قلب عقدته 
النهائي  نصف  الدور  إلى  ليتأهل  لصاحله،  املغرب 

من بطولة كأس أمم أفريقيا.
حسم  قد  مناسبات   7 في  أفريقيا  بطل  وكان 
في  تأخره  قلب  أن  بعد  أهيدجو«  »أحمدو  موقعة 
بنتيجة  بوفال، لفور مثير  النتيجة بهدف سفيان 
حسن  ومحمود  صالح  محمد  هدفي  بفضل   1-2

»تريزيجيه”.
قلب  في  مصر  منتخب  جنح  الفوز،  هذا  وبفضل 
يشكل  أصبح  حيث  املغربي،  نظيره  أمام  املعادلة 

عقدة لـ«أسود األطلس«، باعتباره لم ينهزم أمامه في أي مناسبة خالل العقدين األخيرين.
العالم  كأس  تصفيات  في   1-0 بنتيجة   2001 عام  في  املغرب  أمام  مصر  خسارة  ومنذ 
أمم  »الفراعنة« منتخب »أسود األطلس« في 3 مناسبات، كلها في بطولة  واجه   ،2002

أفريقيا، حققوا خاللها فوزين مقابل تعادل وحيد.
يذكر أن منتخب املغرب كان ميثل عقدة مستعصية ملنتخب مصر، حيث كان قد عجز عن 

الفوز عليه ملدة 31 عاما أيضا، وحتديدا خالل الفترة املمتدة ما بني 1986 و2017.
وأنهى منتخب مصر تلك العقدة قبل نحو 5 سنوات، عندما فاز على املغرب 1-0 في ربع 

نهائي كأس أمم أفريقيا 2017.
نظيره  على  تاريخية  أسبقية  ميلك  املغرب  منتخب  مازال  املسابقات،  وباحتساب جميع 
املصري، حيث فاز عليه في 13 مناسبة، مقابل 4 هزائم، في حني انتهت 11 مباراة بالتعادل.

قبل تصفيات كأس العالم.. أمم أفريقيا ُتقصي قبل تصفيات كأس العالم.. أمم أفريقيا ُتقصي 
منذر الكبير من منتخب تونسمنذر الكبير من منتخب تونس

الكبير من  إقالة منذر  أفريقيا في  أمم  تسببت بطولة كأس 
من  أقل  تبقي  رغم  تونس،  ملنتخب  فني  كمدير  منصبه 

شهرين على مباراتي تصفيات كأس العالم.
وكان منتخب تونس قد ودع بطولة كأس أمم أفريقيا من الدور 
ربع النهائي، عقب الهزمية أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف.
التونسي  االحتاد  أعلن  املباراة،  أقل من 24 ساعة على  وبعد 
لكرة القدم إقالة منذر الكبير من منصبه، وتعيني مساعده 

جالل القادري بدال منه.
الرسمية على  بيان عبر صفحته  التونسي في  االحتاد  وقال 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »تقرر إنهاء العالقة 
جالل  السيد  وتعيني  الكبير  منذر  السيد  مع  التعاقدية 

القادري خلفا له”.
وأضاف: »نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس املنتخب، راجني 

له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية، كما نرجو للسيد جالل القادري التوفيق والنجاح في مهامه اجلديدة”.
وكان الكبير قاد تونس لبلوغ الدور احلاسم في التصفيات األفريقية املؤهلة لكأس العالم، كما وصل مع بالده 

إلى نهائي كأس العرب الشهر املاضي، قبل اخلسارة أمام اجلزائر.
وستخوض تونس في مارس املقبل مواجهة حاسمة، من مباراتي ذهاب وإياب، ضد مالي على بطاقة الظهور 

في كأس العالم 2022.

بارتي تعيد اللقب إلى بلدها بعد بارتي تعيد اللقب إلى بلدها بعد 4444 عاما بعد  عاما بعد 
فوزها على األمريكية كولينزفوزها على األمريكية كولينز

أسترالية  أول  بارتي  أشلي  أصبحت 
في  املفتوحة  أستراليا  ببطولة  تفوز 
بتتويجها  عاماً،   44 منذ  املضرب  كرة 
أمام  السيدات  فردي  بلقب  ملبورن  في 
األميركية املفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-

.6
بني  حضرت  التي  أونيل  كريس  وكانت 
اجلماهير آخر أسترالية تتوج على أرضها 

عام 1978
املصنفة  بارتي،  األسترالية أشلي  وكانت 
أحرزت  املضرب،  كرة  في  عاملياً  أولى 

على حساب  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  السبت  بتتويجها  أرضها  على  كبير  لقب  أول 
األميركية املفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-.

وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي )25 عاماً( على أرضية مختلفة، بعد روالن غاروس الترابية 
في 2019 ووميبلدون العشبية في 2021، لتصبح أول أسترالية متوجة على أرضها في 44 

عاما.
وبعد فوزها باملموعة األولى، كانت بارتي في طريقها خلسارة الثانية اثر تقدم كاسح لكولينز، 
املصنفة 30 عاملياً، بنتيحة 5-1، لكن شراسة بارتي إعادتها إلى األجواء لتحسم املموعة 

بشوط فاصل )تاي بريك( واملباراة والبطولة.
وخاضت أشلي بارتي أّول نهائي لها في ملبورن بعدما بلغت نصف نهائي 2020 وربع النهائي 

في 2021. وكانت كريس أونيل آخر أسترالية تتوج على أرضها عام 1978.
قبل أن حترجها كولينز في املموعة الثانية من النهائي، هيمنت صاحبة األرض على جميع 
منافساتها الست في األدوار السابقة، فلم تخسر أي مجموعة، أو حّتى أكثر من أربعة أشواط 
في مجموعة واحدة )حصل ذلك في مباراة واحدة مبواجهة األميركية أماندا أنيسيموفا في 

ثمن النهائي(، أو حّتى أكثر من سبعة أشواط في مباراة واحدة )أمام أنيسيموفا أيضاً(.

كندا تقترب من حلم الوصول كندا تقترب من حلم الوصول 
لكأس العالم لكرة القدم في قطرلكأس العالم لكرة القدم في قطر

اقتربت كندا جداً من حلم الوصول لكأس   
العالم لكرة القدم في قطر عقب الفوز على 
 25 برصيد  مجموعاتها  لتتصدر  السلفادور 
نقطة، ولتتقدم بفارق 4 نقاط عن املنتخبني 
الثاني  املركزين  في  واملكسيكي  األميركي 

والثالث توالياً.
الرابع  املركز  صاحب  البنمي  املنتخب  وكان 
)17( أكبر اخلاسرين في هذه اجلولة حيث بات 
 3 قبل  املتصدر  عن  نقاط   8 بفارق  يتخلف 

جوالمتن نهاية التصفيات.
وتتأهل املنتخبات الثالثة االولى مباشرة إلى 
الرابع  يخوض  فيما  العالم،  كأس  نهائيات 

ملحقاً.
أمام  مباراتها  من  نقاط   3 إلى  كندا  وحتتاج 
1-صفر  جامايكا  على  الفائزة  كوستاريكا، 
القادم  مارس   25 في  اجلولة،  هذه  في 

لضمانبطاقتها إلى مونديال قطر.
في  توالياً  الثالث  فوزه  وحقق منتخب كندا 
ستة أيام، بعدما افتتح التسجيل عبر أتيبا 
ارتدت  بكرة   66 الدقيقة  في  هاتشينسون 
احلارس  وصدها  بداية  سدد  بعدما  منظهره 

لتعود إليه.
في  االطمئنان  هدف  ديفيد  جوناثان  وأضاف 
الضائع  بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة 

للشوط الثاني.

مينيسوتا  في  فيلد«  »أليانز  ملعب  على 
)17 حتت  جداً  متدنية  حرارة  درجة  وفي ظل 
باملركز  األميركي  املنتخب  احتفظ  الصفر(، 
بثالثية  هندوراس  فوزهعلى  بعد  الثاني 
وسط  العب  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة 
 )8( ماكيني  ويستون  اإليطالي  يوفنتوس 
والقائد ووكر زميرمان )37( ومهاجمتشيلسي 
اإلنكليزي البديل كريستيان بوليسيك )67(.

وعلل غريغ برهالتر مدرب املنتخب األميركي 
الصعبة  الظروف  هذه  في  اللقاء  خوض 
واحلكام  التدريبي  والطاقم  هندوراس  »زودنا 
مبالبس دافئةوبغطاء للرأس وحاولنا أن جنعل 

)امللعب( بيئة آمنة لهم«.
أمام  خسارتها  املتحدة  الواليات  وعوضت 
كندا صفر-2 األحد املاضي ، لتقترب بدورها 

من التأهل املباشر. 
وعانت املكسيك للفوز على بنما منافستها 
نظيف  بهدف  الرابع  املركز  في  املباشرة 
قبل  جزاء  ركلة  من  راوول خيمينس  سجله 

10 دقائق منصافرة النهاية.
وفازت كوستاريكا على مضيفتها جامايكا 
املركز  في  رصيدها  لتعزز  يتيم،  بهدف 
في  حسابياً  والبقاء  نقطة   16 مع  اخلامس 
إذتتأخر بفارق نقطة عن بنما  التأهل  سباق 

الرابعة.
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التغذية  إخصائية  كشفت     
روکستون،  كاري  البريطانية 
الطازجة،  العصائر  أحد  أهمية 
الصباح  في  تناوله  أن  مؤكدة 
اإلصابة  منع  في  يساعد 
بنسبة  الدماغية  بالسكتة 
الدكتورة  وأكدت   .%20
تصريحات  في  روكستون، 
إكسبرس  ديلي  صحيفة  مع 

البريطانية، على ضرورة تناول عصير البرتقال 
عصير  أن  كاشفة  الصباح،  في  الطازج 
رائعاً، ألنه ميكن أن يقلل  البرتقال يعتبر خياراً 
من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 

15 إلى %20.
مكونات  على  يحتوي  أنه  إلى  وأشارت   
الدموية  واألوعية  القلب  لصحة  جداً  مفيدة 
موضحة  والبوتاسيوم،  البوليفينول  وهي 
مادة  أن  إلى  تشير  السريرية  »الدراسات  أن 
مثل:  الفاكهة،  عصير  في  البوليفينول 
عصير  في  األنثوسيانني  أو  البرتقال،  عصير 

الدموية  األوعية  تريح  التوت، 
تنظيم  تقليل  طريق  عن 
املسؤولة  الرئيسة  اجلينات 
واإلجهاد  االلتهاب  عن 

التأكسدي«.
أن »دراسات حديثة   وأضافت 
عصير  أن  إلى  تشير  أخرى 
البرتقال،  وخاصة  الفاكهة 
للفاكهة  مماثلة  فائدة  يوفر 
مخاطر  بتقليل  األمر  يتعلق  عندما  الكاملة 
أن  إلى  الفتة  الدماغية«،  بالسكتة  اإلصابة 
البوتاسيوم املوجود في بعض عصير الفاكهة، 
يساعد أيضاً في خفض ضغط الدم، ألن ارتفاع 
بسكتة  اإلصابة  خطر  من  يزيد  الدم  ضغط 
دماغية. وبشأن كمية العصير الواجب شربها، 
أشارت إلى أن بعض الدراسات نصحت مبا يصل 
إلى 500 مليلتر يومياً، محذرة في الوقت ذاته 
الفاكهة هو مصدر للسكريات  من أن عصير 
كوباً  فإن  لذا  احلرارية،  والسعرات  الطبيعية 

واحداً يوميا هو األفضل.

علــــوم وصحة 1717

لهذه األسباب تناول املاء الساخن
املاء  شرب  إن  اخلبراء  يقول 
يؤدي  أن  ميكن  بانتظام  الساخن 
لصحتك  تصدق  ال  فوائد  إلى 

العامة.
لشرب  الفوائد  أهم  يلي  فيما 
ما  وفق  يومياً،  الساخن  املاء 
أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تخفيف االحتقان
األنف  انسداد  يكون  أن  ميكن 
لذا  مريح.  وغير  للغاية  مزعًجا 
فإن تناول كوب من املاء الساخن 

ميكن أن يساعد في تخفيف االحتقان.
تخفيف اإلمساك

األسباب  أحد  هو  اجلفاف  فإن  للخبراء  وفقاً 
بأي  املاء  شرب  فإن  لذا  لإلمساك.  الرئيسية 
درجة حرارة هو وسيلة جيدة لتحريك أمعائك 

مرة أخرى.

يخفف من آالم الدورة الشهرية
على  السيطرة  الصعب  من 
ولكن  الشهرية  الدورة  آالم 
يساعد.  أن  ميكن  الساخن  املاء 
استهالك  فإن  اخلبراء  وبحسب 
وكذلك  الدافئة  املشروبات 
فترات  على  الساخن  املاء  شرب 
أثناء  الراحة  يوفر  منتظمة 
تقلصات الدورة الشهرية املؤملة.

يحسن صحة الشعر
من  الساخن  املاء  تناول  مينع 
إصابة فروة الرأس باجلفاف، وهذا يلعب دوراً في 

حتسني صحة الشعر.
العناية باجللد

تقول الدراسات، إن تناول املاء الساخن ميكن أن 
إبطاء عملية شيخوخة  بفعالية في  يساهم 

اجللد ويزيل حب الشباب والعيوب من البشرة.

بأي عمر يجب أن تسمحي ألطفالك بشرب الشاي والقهوة؟
توك موجة  تيك  فيديو على  أثار مقطع 
ميكن  الذي  العمر  حول  اجلدل  من 
احلاوية  املشروبات  شرب  فيه  لألطفال 

على الكافيني كالشاي والقهوة.
 2 نحو  شاهده  الذي  الفيديو  وفي 
مليون شخص، يظهر طفل صغير وهو 
يحتسي الشاي من الكوب. وسرعان ما 
انقسم املشاهدون بني من وجد الفيديو 
ممتعاً، وآخرين شعروا بالقلق من السماح 

لطفل بشرب الشاي.
إن  البريطانية  الصحة  هيئة  وتقول 
الكافيني  على  حتتوي  التي  املشروبات 

»غير مناسبة« لألطفال الرضع واألطفال الصغار، وهذا يشمل الشاي األسود والقهوة ومشروبات 
الطاقة والعديد من املشروبات الغازية.

البريطاني  ميترو  ملوقع   Little Cooks Co التغذية ومؤسسة أخصائية  بورغيس،  وقالت هيلني 
إنها كانت تشرب الشاي عندما كانت طفلة قبل أن تنام، وتضيف »مع ذلك، نعرف اآلن املزيد عن 
الكافيني وما هو تأثيره على اجلسم. الكافيني منبه، وألن النوم أمر بالغ األهمية أثناء الطفولة 
)عندما يحدث الكثير من النمو والتطور(، ال نريد أن نضع أي شيء في طريق ذلك. وميكنه أيًضا 

زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مؤقت«.
طفلك  كان  إذا  أنه  إلى  لألطفال  ستريت  أورموند  جريت  مستشفى  من  حقائق  ورقة  وتشير 
يستهلكها،  التي  الكمية  من  احلد  حتاولي  أن  فيجب  الكافيني،  على  يحتوي  يستمتع مبشروب 
ويجب أال يتناولها بعد الغداء حتى ال يضطرب نومه، ومع ذلك، توصي األكادميية األمريكية لطب 
األطفال بعدم تناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاًما مشروبات الكافيني، وتنصح بعدم 

تناول األطفال أو املراهقني مشروبات الطاقة.
ومن غير املعروف بالضبط تأثير الكافيني على اجلهاز القلبي الوعائي واجلهاز العصبي لألطفال. 
وميكن  األطفال،  على  »خطيرًا«  يكون  أن  ميكن  الكافيني  تناول  في  اإلفراط  أن  من  اخلبراء  وحذر 
واالرتاع  النوم  ومشاكل  القلب  ضربات  معدل  وزيادة  الدم  وضغط  القلق  زيادة  في  يتسبب  أن 

احلمضي.

مشروب بسيط يحميك من السكتة الدماغية.. تناوله كل صباح Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

متى كيف تبدأ في تنظيف اسنان طفلك؟ 
ابدأ في وقت مبكر وسيضمن هذا االجراء 
اعتياد طفلك على وجود فم نظيف. وفي 
لثته  مبسح  تبدأ  ان  ميكنك  أشهر،   3 سن 
بلطف بواسطة قطعة نظيفة مبللة من 

القماش بعد كل وجبة. 
اآلباء  على  هامة  نصائح  عدة  هناك 

معرفتها والتركيز عليها:
والعناية  األسنان  لتنظيف  األولى  اخلطوة 
تظهر  أن  منذ  األسنان  تنظيف  هي  بها 

عمر  في  األولى  األسنان 
في  رمبا  السنة  من  أقل 
الشهر الثامن أو ما بعد 
طفل،  كل  حسب  ذلك 
تفعل  أن  األم  وعلى 
أو  رضعة  كل  بعد  ذلك 
في  يصبح  ألنه  وجبة 
بعض  فيه  يتناول  عمر 
على  الصلب.  الطعام 
أصبعها  تلف  أن  األم 
الشاش  من  بقطعة 
باملاء  مبللة  النظيف 

ودعك األسنان برفق.
بعد متام اكتمال األسنان والتأكد من قدرة 
به  نستطيع  مبا  فمه  فتح  على  الطفل 
تفريشها في عمر السنتني تقريًبا على األم 
البدء في تفريش األسنان بفرشاة األطفال 
صغيرة الرأس مع معجون خاص باألطفال.

التفريش  طريقة  الصغار  تعليم  يجب 

لسليمة  ا
وميكن  لألسنان 
خالل  من  ذلك 
وسائل  عدة 

وغير  والتدريب  الكارتونية  األفالم  منها 
ذلك.

مرات   3 يكون  أن  يجب  األسنان  تفريش 
يومًيا أو 2 على األقل وأن تكون املرة األخيرة 

لياًل باستخدام خيط األسنان أيًضا.
سليمة  اللبنية  األسنان  على  احلفاظ 

بدون تسوس أو خلع أو سقوط قبل األوان 
الدائمة  األسنان  لتجنب ظهور  مهم جًدا 

معوجة أو غير منتظمة.
الطفل  لعادات  االنتباه  أيًضا  األبوين  على 
أو  قلم  على  العض  أو  األصابع  مص  مثل 
شيء صلب أو أي عادات أخرى ميكن أن تؤثر 

على فمه وأسنانه، 

متى كيف تبدأ في تنظيف اسنان طفلك؟

في  أجري  أولي  بحث  أظهر 
من   %  50 حوالي  أن  السويد 
املصابني بفيروس كورونا خالل 
في  العدوى  من  األولى  املوجة 
لديهم  يكون  قد   2020 عام 
وحتى  األمد  طويلة  تغيرات 

دائمة في حاسة الشم.
للوباء، ظهر  األولى  األيام  منذ 
حلاسة  املفاجئ  الفقدان 
أو  اخلاطئ  اإلدراك  أو  الشم، 
غير  كعرض  للروائح  املشوه 
وبينما  كورونا.  لفيروس  عادي 
فإن  الناس،  بعض  يتعافى 
حاسة الشم لم تعد أبًدا إلى 
للبعض  بالنسبة  طبيعتها 

اآلخر.
أنه  الدراسة  نتائج  أظهرت 
التعافي  من  شهرًا   18 بعد 
من كورونا، فقد 4 % من الناس 
ومع  متاًما.  الشم  حاسة 
قدرة  ثلثهم  لدى  كان  ذلك، 
اكتشاف  على  منخفضة 

نصفهم  واشتكى  الروائح، 
حاسة  في  تشوه  من  تقريًبا 

الشم.
وخلص الفريق إلى أن 65 % من 
الذين تعافوا من كورونا عانوا 
الشم،  حاسة  فقدان  من  إما 
الشم،  حاسة  انخفاض  أو 
اإلحساس  في  تشوهات  أو 
اإلصابة،  من  شهرًا   18 بعد 
مقارنة بـ 20 % ممن لم يصابوا 

بالفيروس.
لوندستروم،  يوهان  وقال 
معهد  في  البحث  فريق  قائد 
النقص  إن  كارولينسكا، 

ميكن  الشم  حاسة  في  احلاد 
االكتئاب  إلى  أيًضا  يؤدي  أن 
واضطرابات سلبية في عادات 
زيادة  إلى  يؤدي  مما  الطعام، 
الوزن، إذ يبدأ الناس ال شعورياً 
السكر  من  املزيد  بإضافة 
أطعمتهم،  إلى  والدهون 
متزايدة  رغبة  لديهم  وتتولد 
املقلي  الطعام  تناول  في 
املتعة  بعض  على  للحصول 

من الطعام.
على  لوندستورم  وأكد 
على  املرضى  حصول  إمكانية 
القيام  خالل  من  املساعدة 
الشم،  حاسة  على  بالتدرب 
رغم أنهم قد ال يستعيدونها 
معظمهم  لكن  بالكامل، 
تؤثر  لن  نقطة  إلى  سيعودون 
لديهم  الشم  حاسة  فيها 
أوردت  ما  وفق  حياتهم،  على 

صحيفة تاميز أوف إنديا.

نصف مصابي كورونا قد يعانون من فقدان دائم للشم
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قراءة في الطبيعة: 
سلوك احليوان

قبيل  الضغط  انخفاض     
العواصف يؤثر ايضاً على سلوك 
العواصف  اقتراب  فمع  احليوان، 
العصبي  النشاط  يزداد  الكبرى 
وتتجمع  االليفة،  احليوانات  لدى 
املاشية واخليول وتهبط من التالل 
الي األودية كذلك الطيور فأن لها 

دوراً كبيراًفي حكمة اجلو. 
تطير  ان  تأبى  منها  انواع  فهناك 
صائد  عن  ويقال  العاصفة.  قبل 
الكركند في مقاطعة نيو انغالند 
يستيقظون  انهم  االمريكية، 
النورس،  طيور  ليراقبوا  كراً  با 
البحر  نحو  هذه  انطلقت  فاذا 
اذا  واما  للصيد،  الصيادون  خرج 
اتهت نحو اليابسة او توارت في 
مغاور الشاطىء فعندئذ يحجم 

الصيادون عن النزول الى البحر. 
أن  النظريات  احدی  وتقول 
قبل  اجلوي  الضغط  انخفاض 
الطيور  حتليق  يجعل  العاصفة 
اکثر صعوبة. ثم ان بعض الطيور 
رقيقة  اعشاشاً  تبني  االخری، 
بفعل  التدمير  عليها  فتخشی 
ان  وتفضل  واالمطار،  العاصفة 

تقبع فيها حتی يزول اخلطر.
    ويعتبر ابو احلن اشهر الطيور 
عند  بعشه  والتصاقاً  متسكاً 
الطيور  وشأن  العاصفة،  اقتراب 
الصدد.  هذا  في  االطفال  كشأن 
املنزل  داخل  يقبع  فالطفل 
بسبب سوء اجلو، وتتكاثر احاديثه 
فهي  الطيور،  كذلك  وشكاويه، 
احتجاجاً:  اصواتها  وتعلو  تزقزق 
صباح االوز، ونعيق الغربان، وحترك 

القّراع نقراً للشجر.

الزوجة 
والذئب

حل  هواة  من  الزوجة  كانت     
وكانت  املتقاطعة،  الكلمات 
عليها كلمة جلأت  كلما صعبت 

إلى زوجها.
نومها  من  أفاقت  ليلة  وذات     
الذئب،  عواء  يشبه  صوت  على 
»ما  وسألته:  زوجها  فأيقظت 
لها:  فقال  هكذا؟«.  يعوي  الذي 

»كم عدد األحرف؟«.

كلمات ومعاني: 
إبن اإليه

   كلمة »إيه«، هي لفظة قبطية. 
وابن  عجل.  أو  بقرة  تعني  وهي 

اإليه تعني ابن البقرة.

بصمات فكرية
عاصفاً  كان  عندما  البحر  رأيت 
وجامحاً، ورأيته عندما كان هادئاً 
كانت  عندما  كذلك  وصافياً، 
الغضب.  تخبيء  القامتة  مياهه 
وفي أطوار البحر كلها، كنت أرى 

ذاتي.

)مارتني بكسبون(

من نوادر جحا:
احلمار املتعلم

إلى  جحا  جاء  وعندما  مجلسه،  إلى  جحا  يوماً  الكوفة  والي  دعا 
الوالي دخل ومعه حماره، فقال له الوالي، لقد دعوتك أنت يا جحا 
فقط فما دون حمارك، فنظر جحا إلى الوالي وقال له، هذا ما جاء 
بي إليك، ففهم الوالي وقال له: يا جحا إّني أطلب منك أن تصنع 
لي أمراً أعطيك عليه أجراً،، فقال جحا أستطيع أن أعّلم هذا احلمار 
سنوات،  عشر  الوالي:  فرد  سنوات،  عشر  خالل  والكتابة  القراءة 
فقال جحا مؤكداً: نعم أيها الوالي إن تأذن لي، فأعطاه الوالي أجراً 
مسبقاً على ذلك لغرابة األمر لديه، وعندما أهم جحا باخلروج هو 
وحماره اقترب إليه أحد احلاشية عند امللك، وقال له: ويحك يا جحا 
أتسخر من الوالي، فقد يعاقبك إن لم تِف مبا قلت، فرد عليه جحا: 
ويحك أنت، لقد قلت له عشر سنوات، وهذا يعني خالل هذه املدة، 

قد ميوت الوالي أو ميوت جحا أو ميوت حماري.
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بقلم:  مينا ماهر

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

بعد أن بدأ هادي ابو اخلير برنامجه اإلذاعي اليومي »كلمتني في حب مصر« 
رامز  يدعى  شخص  من  مداخلة  تلقى  وسلبياتها  الهجرة  قضية  مناقشاً 

املصري… 
احللقة 2:

من املعروف عن رامز إنه ال يشترك في هذه البرامج والتي تعبر -في نظره- عن 
العربية بشكل عام واملتمع املصري علي وجه اخلصوص.  تفاهة املتمعات 
“محبة مصر”! فهو كان  راديو  رامز  فيها  أول مرة يسمع  وللعلم، هذه هي 
يتصفح االنترنت عن طريق “جوجل” ولفت نظره اسم محطة االذاعة وقرر 
أن يدع اغاني االذاعة تلعب في اخللفية أثناء قراءته، لتمأل عليه جو الوحدة 
الي ان تعود اخته من عملها الليلي، ولكنه لم يكن يتخيل للحظة أن ميسك 
نعرف سبب هذه  ان  وها نحن في صدد  باالتصال؛  ويقوم  الهاتف  بسماعة 

املكاملة عندما أجاب رامُز املذيَع قائال:
دا كالم مظبوط  اتقال  اللي  ...الكالم  هادي...أنا سامعك... شوف  يا  ايوة   -  

مافيش شك فيه...بس بيشكل نص احلقيقة!
- نص احلقيقة؟!  ممكن توضح اكتر؟

- اقول حلضرتك...النص التاني م احلقيقة انه قصر ديل يا ازعر ...مدام سلمى 
لو اخدت بالك من كالمها بتقول ان جوزها اخر ما غلب... اشتغل تاكسي...

طب اشمعني غيره جنح وبقى دكتور كبير...يبقي العيب هنا في مني؟ في 
النظام وال في الشخص نفسه؟ ... مع احترامي الشديد جلوزها

- افهم من كده ان انت مع االغتراب مش ضده؟
- يا سيدي الفاضل النجاح مالوش وطن...مش دي القضية اللي اقدر ابني 
تركز  الزم  اللي  احلقيقي  السؤال  سيئ....  قرار  الهجرة  أن  استنتاج  عليها 
عليه...ليه بعد الفشل الناس مابترجعش؟... ولو رجعت بتندم..؟ وخلي بالك 

انا اقصد عامة الشعب...يعني أنا وأنت!
- استاذ رامز واضح ان حضرتك بتعبر عن رأيك الشخصي.

- وماله ...مدام مبني على تربة شخصية...يبقي الزم يؤخذ بيه...زي اي رأي 
تاني.

رامز، ميكن تساعدنا نفهم  يا  التجربة دي  - طب ما تدينا نبذة سريعة عن 
وجهة نظرك.

- هتزعل مني...
- ال أبدا إحنا كلنا ناس مثقفني ومخنا متفتح.

اللي مر  الغربة اكتر من  يا استاذ هادي...مر بتجارب في  دا  اللي بيكلمك   -
بيها زوج السيدة سلمى. وكان على وشك انه يرجع فعالً اكتر من مرة بس 

كل مرة كان بيالقي سبب مقنع جدا انه ما يرجعش...
- زي إيه؟

- إسمحلي احكيلك عن والدتي!
***

 والدته، السيدة عواطف محمود بيك السّكري؛ نشأت في بيئة متيسرة في 
أواخر عهد امللك فاروق. ورغم بساطة وطيبة اهلها –على الرغم من غناهم- 
إال أنها كانت متتاز بتمرد غير ملحوظ؛ يظهر فقط حني تضطر إلظهاره مثل 
الظربان الذي يطلق رائحة نتنة لطرد أعداؤه. ظهر ذلك التمرد وزاد تدريجيا 
الثورة، منها تأميم ممتلكاتهم،  نتيجة ملا مرت به عائلتها من متاعب بعد 
التحفظات لديهم في تعامالتهم مع  بيتهم، مما خلق بعض  وطردهم من 

بعضهم ومع الناس أيضاً؛ ولكن بشكل عام، كانت تبدو فتاة خلوقة رغم 
معاناتها من ذلك الكبت العائلي. ولنكون صرحاء، من منا لم يعان من ذلك 
الكبت في سنني املراهقة؟ ومع هذا سنتفق ان كبت عواطف لم يوجه أو 

يعالج كما ينبغي، وهذا ما سنستعرضه في السطور القادمة.
أحد  من  بتزويجها  والدها  قام  العمر  من  عشر  السادسة  بلغت  عندما 
أقربائهم -وكان يكبرها بـثالثني عاماً - حرصا منه على مستقبل ابنته املادي 
واألخالقي -والعائلي أيضاً- حيث كان العرف أن تُزوج بنات العائالت من رجال 
نفس العائالت للحفاظ على الساللة؛ وها هي عواطف، امرأة متزوجة من 
انه سلطان  ان تقول  ذو نفوذ وهيبة؛ تستطيع  سلطان بيك )سابقا(، رجل 
مبعنى الكلمة! فمن الغريب ان تد شخصا مثل هذا في عصر فقدت فيه 
من  يكسب  تعله  وحنكة  حاد  بذكاء  يتسم  كان  فهو  والنفوذ،  السلطة 
اي  يريحان  اللذين  وجاذبيته  حضوره  إلى  وباإلضافة  هذا  صفه،  في  أمامه 
امللحوظ،  ذكائه  من  الرغم  على  انه  العجيب  ولكن  معه؛  يتحدث  شخص 
كان يبدو غبياًّ في نظر عواطف زوجته؛ فحضوره الوافر يخذله أمامها على 
الدوام. هو في احلقيقة دائم الغياب عن منزله -وتُعتبر هذه احدى سقطاته- 
وقد يرجع ذلك ايضاً الي مترد عواطف املعتاد )والغير محتمل احيانا(. فكما 
أن  الدجاجة، يصعب على  أم  البيضة  اوالً:  جند صعوبة في معرفة من جاء 

أفسر ما إن كان تغيبه هو سبب التمرد أم العكس هو الصحيح...
فشيئا،  شيئا  يضمحل  بينهما  والتفاهم  سنوات  ثالث  عليهما  مرت 
اجتماعنّي  كمصلحني  يعمالن  كانا  اللذين  والديها  وفاة  بعد  خصوصا 
ان  الزمن  ولكن يشهد  أول سنتني.  في  بينهما  األيام  أفسدته  ما  يصلحان 
سلطان -رغم اهماله لها عاطفيا- لم يقصر في إمدادها بكل احتياجاتها 
محاطة  ثرية،  وحيدة،  امرأة  أمام  نحن  وها  وأكثر.  أكثر  أفسدها  مما  املادية، 
يكفي  ما  التمرد  من  أيضاً  ولديها  وحشم،  خدم  من  الرعاية  أنواع  بجميع 

لعمل انقالب سافر!
في يوم من االيام تقدم إليها خادمها اخلصوصي والتي بدأت باإلفصاح عن 
أسرارها معه بحكم تواجده الدائم في املنزل -على نقيض زوجها- ففتحت 

فاها وقالت له:
- فيه حاجة يا عبده؟

- أبدا يا ست هامن...أنا بس صعبان علي قعدتك لوحدك...قلت أجي اقعد مع 
حضرتك شوية...

- كتر خيرك يا عبده... أنا خالص اتعودت على كده يا عبده وانت عارف...
مش  انت  معاكي...يعني  موجود  أنا  صح...ما  مش  كده  هامن  ست  يا  بس   -

مجبورة على كده...فضفضي يا ست هامن...
- اقول ايه تاني يا عبده ما أنا شكيت لك قبل كده...

معايا... اقصد...اتكلمي  مذلة...أنا  اهلل  لغير  هامن...الشكوى  ست  يا  ال   -
اعتبريني صاحبك!

- صاحبي؟!
- ال مؤاخذة يا ست هامن أنا آسف أنا الظاهر نسيت نفسي...عن اذنك...

صامتة  فظلت  هي  اما  للكالم؛  فرصه  يعطيها  ان  دون  فورا  عنها  انصرف 
وكأن بحر من االفكار قد غمرها: من هو عبده؟ وما الذي ينوي على فعله هذا 
ينفرد مبخدومته مستغال  أن  يود  بشري  ذئب  أم  بالفعل  اهو صديق  اخلادم؟ 
ظروفها؟ لندع سوء الظن جانبا، ولنفترض انه خادم بسيط يود بالفعل أن 
يكون صديقا - إلى أن يثبت العكس! قد تعاطف عبده فعال مع سيدته التي 
بادرت بفتح قلبها له أوال؛ فمن يستطيع أن يلومه إذًا وهو أيضاً من حلم ودم؟

في نفس اليوم، دعته عواطف بعدها، فجاء 
وهو في غاية اخلجل وقال:

- أفندم يا ست هامن؟ 
فأجابت بلهجة مداعبة:

- مالك يا عبده انت زعالن وال ايه؟
لها،  داعي  ال  تفاصيل  في  ادخل  ان  ودون 
فقد نشأت بالفعل صداقة حميمة بني ربة 
املنزل وخادمها. وألننا لسنا مبالئكة، أي نقع 
حتت سلطان الطبيعة البشرية الضعيفة، 
فقد تطورت هذه الصداقة الى حب غامر! 

وهذا متوقع، فهي متعطشة لالهتمام حتى إن كان من خادم يصغرها في 
السن. وعلى الرغم من توهج مشاعرهما إال أن عالقتهما لم تتطور إلى أكثر 
من ُقبالت سريعة؛ كان يتسنى لهما ذلك عندما تأمر عواطف بقية اخلدم 
أما سلطان،  اخلدم.  بني  املنزل  األمر شبه معروف في  بالذهاب. وهكذا صار 
عليه  حرمت  فقد  املشروعة!  غير  واللذة  االعمال  إدارة  من  آخر  عالم  ففي 
عواطف ان يلمسها إطالقا، فكان يغيب عن منزله باأليام وأحيانا باألسابيع. 
فقد  النهاية،  في  يفقدها؟  أن  أجبرته  قد  أم  فعال،  فيها  الرغبة  فقد  فهل 
قبل على نفسه ان يكون حاضرا غائبا، ورمبا قبل ذلك على نفسه ليتحاشى 

صدمة خيانتها له.
اتفقا  انهما  اال  احلب،  ملمارسة  للعاشقني  متاحا  كان  العام  املناخ  ان  ومع 
تلك  حتى  متزوجة،  كامرأة  عواطف  سمعة  على  حفاظا  يحدث  ال  ان 
االنصياع  ذروة  في  كانا  وهما  سلطان  عليهما  دخل  حني  املشؤومة  الليلة 
لشهوتهما املكبوتة. ورغم أن سلطان كان مستعدا نفسيا ومتوقعا أن يرى 
ذلك يوما ما، اال أنه لم يكن مدركاً وقعة املوقف على صحته، والتي تأخرت 
كثيرا بحكم كبر سنه وضخامة وزنه؛ فما أن رأى ما رآه حتى سقط رأساً 
على األرض وكأنه حارس مرمى تلقى ضربة قاضية من خصمه أوقعت به 

شر وقعة، وأحرزت هدفا!
 توفي سلطان متأثرا مبا رآه تاركا ثروة طائلة لزوجته –وعشيقها! أما عواطف 
فبلغت من تبلد املشاعر حد ال يوصف؛ فلم يؤثر بها للحظة تسببها في 
فور  اخلادم  عبده  تزوجت  أن  لبثت  وما  يحدث.  لم  شيئا  وكأن  زوجها  موت 

انقضاء شهور العدة.
رغم السعادة التي بدت عليهما في السنني األولى من الزواج إال أنها بدأت 
تتالشى مع مرور الوقت؛ فاملشاعر العاطفية -كما نعرف- تزول ان لم يتم 
ترتق  لم  ولألسف  املسؤولية،  في  واملشاركة  الطيبة  بالعشرة  استبدالها 
والعلمي؛  االجتماعي  الختالف مستواهما  نظراً  املستوى  لهذا  مشاعرهما 
في  وهذا  بيئته؛  وانحدار  جهله  يعيبه  قد  رجولته  بلغت  مهما  فالرجل 
النهاية كان اختيار عواطف، التي لم تقر باسفها عليه وقتها نظرا لتمردها 

وصالبة رأسها.
مع مضي السنني، ونفاذ ثروتهما التي بدداها ميينا ويسارا، نرى هذه السيدة 
تتحول من امرأة أرستقراطية إلى أنثى ثائرة متحجرة املشاعر، فقيرة -وأعني 
فقيرة بكل ما حتمله الكلمة من معاٍن- ورغم ذلك لم حتاول الرقي مبستواها 
النهوض مرة  العفن، واستعصت  رائحة  أحبت  بل  اعتادت  ألنها -بصراحة- 
مبرض  زوجها  عبده  توفي  بعدها  بقليلة.  ليست  سنني  فوات  بعد  أخرى 

السرطان، تاركا لها ذرية من بنني وبنات، باإلضافة إلى ديون ال حتصى!
يتبع في احللقة القادمة من العدد القادم

دردشة… بالعربي الفصيح:دردشة… بالعربي الفصيح:

رواية كلمتني في حب مصر )رواية كلمتني في حب مصر )22((

بقلم: عاطف حنا

atefhanna6@gmail.com

ـًه ... سيـــــمتد )37( ملــــكوت اللـــ
جرأة داود... وامتالك العهد

العهد،  موضوع  إلى  أخرى  مرة  وعودة  استكماالً   
من  أكثر  سؤال  طرحت  لقد  داود،  مع  العهد  وباألحرى 
وعقل كل من  دار في خلد  لعله  مرة في مقال سابق 

وقعت عليه عينيه؟! السؤال كان ... ملاذا داود؟!
جعلته  التي  داود  جرأة  انها  واحدة  بكلمة  اجيب 
القدمي!  في  مازال  وهو  اجلديد  العهد  نعمة  يستقبل 
ولقد شهد الرب نفسه لداود قائال لهم: »أما قرأمت قط 

ما فعله داود حني احتاج وجاع هو والذين معه؟«
 كيف دخل بيت اهلل في أيام أبيأثار رئيس الكهنة، وأكل 
وأعطى  للكهنة،  إال  أكله  يحل  ال  الذي  التقدمة  خبز 
تشبه  داود   ،)26-25   : أيضا«.)مر2  معه  كانوا  الذين 
العبادة،  في  احلرف  قواعد  كسر  الذي  املسيح  بالسيد 
ملك  عندما  لكن  احلد  هذا  عند  داود  جرأة  تتوقف  لم 
واستراح وادرك ان يهوه ثبت مملكته شرع داود في بناء 
مدينة داود كما يذكر سفر صموئيل الثاني، وَأََخَذ دَاُودُ 
 )7  :5 الثاني  دَاُودَ.)صموئيل  َمِديَنُة  ِهَي  ِصْهَيْوَن،  ِحْصَن 
و شرع في نقل تابوت عهد الرب الي مدينة داود، رغم 
ان املكان الطبيعي لتابوت العهد هي خيمة الشهادة 
جيد  قارئ  انت  لو  القارئ...  عزيزي  االجتماع،  خيمة  او 
تدرك مدى قدسية  ان  القدمي خاصة تستطيع  للعهد 
تابوت عهد الرب ملا يحوي من ثالثة اشياء خاصه جدا 

...وهم:
لوحي الشريعة املكتوبة بإصبع اهلل 	-
الرب  	- ملعية  بقوة  يشير  الذي  املٓن  قسط 

ورعايته لشعبه طوال االربعني سنة في البرية

افرخت  	3 التي  هارون  عصا 
واخرجت فروخا وازهرت زهرا وانضجت 
املوت،  من  قيامة  إلى  يرمز  ما  لوزا، 
الشهادة،  تابوت  قدسية  على  عالوة 
هنالك أمر هام في مكان التابوت ومن 
التابوت،  مع  بالتالمس  املنوطني  هم 
كان  من  هو  فقط  الكهنة  رئيس  انه 
واحدة  مرة  االقداس  قدس  إلى  يدخل 
ان  يستطيع  وال  السنة  في  فقط 
امام  ليتراءى  الذبيح  بدم  إال  يدخل 

إلى  واضح  بشكل  يشير  كان  الذي  الرب  عهد  تابوت 
حضور اهلل حيث كرسي الرحمة فوق التابوت.

كل هذا في واقع األمر كسره داود النبي وامللك، نعم...  
الناموس حتى اطلق  بالسيد عندما كسر  لقد تشبه 
على يسوع »ناقض السبت« لقد فعل داود ما ال يحل 
تابوت  نقل  لقد  الكهنة،  لرئيس  بل  للكهنة  إال  فعله 
عهد يهوه من مكانه في شيلوه حيث املكان الطبيعي 
والعبادة بحسب ناموس موسى إلى مدينة داود حيث ال 
رئيس كهنة، فادرك داود ان العبادة ال حتتاج إلى وسائط، 
حيث اللقاء والتواجد في محضر يهوه ال يتطلب شرائع 
و قوانني وال وسطاء حتجزه عن اللقاء املباشر مع اجلالس 
السماوية،  الطغمات  له  تسجد  الذي  الكاروبيم  فوق 
وال  اجنحة  الستة  ذو  الساروفيم  امامه  يقف  الذي 
يتجرؤوا ان ينظروا وجه اجلالس على العرش، لكن داود 
مرمن  الرقيق،  املوسيقار  داود  اخلبير،  احملارب  داود  احلالم، 

ما  وحلن  كتب  الذي  داود  احللو  إسرائيل 
يقرب من مائة مزمور حتى سميت كل 
املزامير في الكتاب املقدس باسمه، ادرك 
هذا امللك والنبي ورجل الصالة العظيم 
أن يهوه يحب اإلنسان محبة ابدية، ادرك 
يتلذذ  اإلله  هذا  ان  الروحي  بالعطش 
بسماع صوتي و صوتك، حتى إنه صرخ 
الرب!  أطيب  ما  وانظروا  »ذوقوا  قائال 
طوبى للرجل املتوكل عليه«. )مز 34 : 8(

سؤل  فيعطيك  بالرب  »تلذذ  وايضاً    
تكن  لم  إن  بشخص  تتلذذ  كيف   ،)4  :37 )مز  قلبك«. 
بني  وشراكة  عميقة  ومعرفة  شخصية  عالقة  هناك 

كيان وكيان، هنا اللذة.
العهد بني اهلل  داود و سر  القارئ... هذا هو سر  عزيزي 
وداود، و سر يسوع الذي كان يدعي ابن داود، بل هو داود 
العهد اجلديد، حتى ان يسوع قال عن نفسه »أنا يسوع، 
..... أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح املنير«. )رؤ 22: 16(.
اما سمات العهد بني يهوه وداود فتتضح بأكثر وضوح 
في كلمات داود االخيرة قبل موته، فقال روح الرب تكلم 
بي وكلمته على لساني.  أليس هكذا بيتي عند اهلل؟ 
ألنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، 

أفال يثبت كل خالصي وكل مسرتي )2صم23: 2، 5(
فلقد ذكر سمات العهد إنه:

-عهد ابدي....
-عهد متقن في كل شئ ....

-عهد محفوظ ....
وبناء على هذا العهد لقد أيقن ان خالصه ومسرته في 

الرب مثبتني بثبات العهد االبدي ...
هكذا نحن، ان إدراكنا ولدينا اليقني ان نحن داخل العهد 
املثبت بني اهلل اآلب واهلل االبن في الروح القدس )العهد 
العهد  تفوق  تأكيد،  بكل  العهد  هذا  اجلديد(، وسمات 
ومسرتنا  خالصنا  ان  في  حلظة  نشك  داود...فهل  مع 
غير ثابتني او خاضعني ألعمالنا او حالتنا او معتمدين 
املنحدر  هذا  في  ذواتنا  تقودنا  ان  حذار  صالحنا؟!  على 
وبقاء  بثبات  ثابتة  هي  وحياتنا  خالصنا  بل  اجلسداني، 

صاحب العهد »يسوع«.
وإدراكه  اإللهي بتمسكه  الوعد  داود  امتلك  ترى كيف 
للعهد املثبت على صاحب العهد، ليتنا نحن نتمسك 
ومتقن  ثابت  أبدى  هناك عهد  الن  األبدية،  احلياة  بوعد 

ومحفوظ ألجلنا مصدره »سماوي«.
وكما تعلمنا الكنيسة في صلواتها ونقول: ألنك انت 
كلنا  خالصنا  كلنا  رجائنا  كلنا  حياتنا  هو  »يسوع« 

شفائنا كلنا وقيامتنا كلنا.
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يوحنا  أجنيل  تفسير  في  خواطر  سلسلة  عن  قليالً  نتوقف 
في  واملعرفة  اإلميان  بني  العالقة  إلى  املقال  بهذا  نتطرق  لكن 
والتعليم  املعرفة  إلى  العقيدة  تعبير  يشير  املسيحية. حيث 
في  والعقيدة  اإلميان  مفهوم  حول  اللغط  ثار  وقد  الديني. 
املتنيح  وداع  حفل  في  األساقفة  أحد  كلمة  بعد  املسيحية 
خاصًة  التوضيح،  لزم  لذلك  يونان.  مكاري  األب  الذكر  طيب 
بعد أن أخذ موضوع »التعليم الصحيح والعقيدة السليمة« 
القبطية  الكنيسة  القائمني على  اهتمام  الصدارة في  مركز 
خالل حقبة نصف قرن مضت، والتي أسُتحِدث فيها منصب 
»أسقف التعليم وأسقفية التعليم«. والتعليم في املسيحية 
هو موهبة من مواهب الروح القدس يفيض بها على أناس في 
الكنيسة تدعوهم »معلمني«، مثلما كان أثناسيوس الشاب 
قبل رسامته كاهناً. فالذين ينالون موهبة التعليم من الروح 

القدس ليسوا بالضرورة أصحاب رتب كهنوتية.
بالنسبة  العقيدة  أولوية  بظاهرة  الهتمامنا  الثاني  والسبب 
كقوة  استخدامها  إمكانية  في  الكامن  اخلطر  هو  لإلميان 
اإلميان،  في  العمق  من  املزيد  إلي  جاذبة  منها  أكثر  طاردة، 
الوحدة  وبالتالي  باملسيح  االحتاد  إلى  ينتهي  بالضرورة  والذي 

املسيحية.
اخمللوق  اإلنسان  معرفة  في  استحالة  هناك  أن  البديهي  من 
لذات هلل اخلالق أو االتصال به دون تدخل اهلل. وإال سيزول الفرق 
بني اخلالق واخمللوق. لذلك فإن اإلميان باهلل في املفهوم املسيحي 
األرثوذكسي هو بالضرورة حركة فعل من اهلل تؤثر في أعماق 
ولكنها  اإلنسان.  في  طبيعية  تكون  وتكاد  البشرية  النفس 
تستلزم رد فعل من اإلنسان يتقبل به فعل االستعالن اإللهي 
وبذلك تتم وتتحقق معرفة اهلل الباطنية في النفس البشرية. 
هذه االستجابة هي ليست فقط رد فعل من اإلنسان نحو اهلل، 
بل هي فعل إمياني ألنها تتوقف على حرية إرادة اإلنسان. هذا 
يوضحه املكتوب في اإلجنيل »أؤمن يا سيد فأعن ضعف أمياني« 
ألن أي فعل أمياني من اإلنسان نحو اهلل يسانده في احلال جذب 
باهلل  اإلميان  أميانه.  ضعف  في  اإلنسان  ليعني  اهلل  ِمن  روحي 

يسبق املسير نحوه.
 أولوية اإلميان على العقيدة:

 فاملفهوم األرثوذكسي لإلميان هو أنه - أي اإلميان - هو الذي يقود 
»آمنت  املقدس:  الكتاب  يوضحه  هذا  )العقيدة(.  املعرفة  إلى 
لذلك تكلمت«. »ولكن إن لم تؤمنوا فلن تقدروا أبداً أن تفهموا 

)العقيدة(« )أشعياء 9:7(.
بأنه موجود  »يجب أن الذي يأتي إلي اهلل )العقيدة( يؤمن أوالً 

وأنه يجازي الذين يطلبونه )اإلميان(« )عبرانيني 6:11(.
» القلب يؤمن به للبر )أوالً( والفم يعترف به للخالص« )رومية 

.)10:10
فهناك أولوية لإلميان على العقيدة. ألن معرفة اهلل عن طريق 
وكأنها  البشرية  النفس  في  الفطري  اهلل  عمل  هو  اإلميان 
مخلوقة على هذا االستعداد. هذا على عكس املفهوم السائد 
بني أكثر البشر أن العقيدة تعتمد على البرهان باحلجة. فهذا 
النفس  ألعماق  بالنسبة  خارجياً  عمالً  العقيدة  يجعل  ما 
البشرية. بل وحتى وإن قلنا إن اإلميان يساوي املعرفة متاماً، فإن 

نها. اإلميان هو أمان املعرفة وهو الذي يؤمِّ
استعالن اهلل في اخلليقة املنظورة:

»أن أموره غير املنظورة )الالهوت( تُرَي منذ خلق العالم ُمدرََكٌة 
إنهم  حتى  والهوته،  السرمدية  قدرته  )اخلليقة(،  باملصنوعات 

بال عذر« )رومية 1(
»حكمة  ظالل  بإظهار  بدأ  البشر  بني  لذاته  اهلل  استعالن  إن 
نفسه  إلى  املسيح  أشار  وقد  املنظورة.  اخلليقة  في  اهلل« 
بصفته »حكمة اهلل« كما يتضح من قوله إنه هو الذي كان 
املُدبِّر  اهلل  حكمة  بصفته  يتجسد،  أن  قبل  األنبياء  يرسل 
أرسل  أنا  ها  »لذلك  بالتجسد:  يكمله  أن  العتيد  للخالص 
أيضاً  »لذلك  )متى34:23(.   »… وكتبة  وحكماء  أنبياء  إليكم 
 :49 )لوقا  ورسالً…«  أنبياء  إليهم  أرسل  إني  قالت حكمة اهلل 

.)11
استعالن اهلل في كيان اإلنسان بالتجسد اإللهي:

وأخفق البشر في أن يصلوا إلي معرفة اهلل واألميان به من خالل 

إستعالن »حكمة اهلل« في اخلليقة و ظهورات »حكمة اهلل« 
وأبرزها ظهوره ملوسى النبي في العليقة املشتعلة بالنار التي 
لم حتترق. لذلك استحسنت »حكمة اهلل« أن تَستعلن ذاتها 
في اإلنسان نفسه حتى يرى اإلنسان مجده ويؤمن به: »الكلمة 
صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده«. وكما هو حال البشر دائماً 
عندما يقتُصرون نظرتهم وفهمهم على محدودية إدراكهم، 
فقد اعتبروا استعالن الرب لذاته من خالل التجسد اإللهي هو 
جهالة بسبب ما يسمونه تنزيه اخلالق عن االتصال بخليقته. 
لم  باحلكمة  العالم  »ألن  هكذا:  سبق  ما  الكتاب  شرح  وقد 
يعرف اهلل، ولكن ُسرَّ اهلل أن يَُخلَّص املؤمنني بجهالة الكرازة 
جهالة(«  البعض  يعتبرها  التي  والقيامة  واملوت  )التجسد 

)1كو1(.
العثرة في تسد املسيح:

اجلسد  نفرِّق  ال  ونحن  اخلليقة.  من  جزء  هو  املسيح  إن جسد 
نعبد  حني  نحن  وال  فحسب.  كجسد  لنعبده  الكلمة  من 
الكلمة نفصله بعيداً عن اجلسد، مثلما أخفق اليهود )وبعض 
املعتقدات األخرى( الذين بسبب عثرتهم في التجسد خاطبوا 
املسيح قائلني »فإنك وأنت إنسان تعل نفسك إلهاً« )يو1:33(. 
الكلمة  نحتسب  جسداً«  صار  »الكلمة  أن  نؤمن  إذ  ولكننا 
إلهاً أيضاً حتى بعد أن جاء في اجلسد. فعندما ظهر اهلل في 
في  وحل  أتي  اخلالق  هو  ألنه  اجلسد،  مع  يتساوى  لم  اجلسد 
اخمللوق. هذا ال يتناقض حتى مع املنطق البشري املرَّد. فأي َملك 
فنحن  ُملَكه.  يفقد  أن  دون  شعبه  وسط  يحل  أن  يستطيع 
نعبد اهلل كخالق للعالم قبل وبعد أن شاءت محبته وقدرته 
الذي  وهيكله  وسيلته  جعله  مخلوق  جسد  في  يسكن  أن 
بل  الكلمة«،  »مجد  من  يُنِقص شيئاً  ال  فاجلسد  فيه.  نعبده 
اجلسد  اجلسد خلَّص  في  اهلل عندما ظهر  فإن  العكس  على 
وكل خليقة معه. إن اجلسد ال ميكن أن يلغي الهوت اهلل، بل 
في  اخلطية  »دان  اجلسد  من  واملوت  اخلطية  يلغي  اهلل  الهوت 
اجلسد« )رو8(. لذلك يقول الكتاب أننا نصير به وفيه »جنساً 
وهو  للرب  بعبادتنا  أن  اجلميع  فليعلم  )2بط1(.  مقدساً« 
لبس  الذي  اخلالق  نعبد  نحن  مخلوقاً.  النعبد  أننا  اجلسد  في 
جسداً مخلوقاً ونطق بالوصايا من داخله. ونستطيع القول إن 
املؤمنني باهلل في جميع الديانات يقصدون بيوتاً مصنوعة من 
حجارة يسمونها »بيوت اهلل« ويعبدونه فيها مؤمنني بأن اهلل 
يسكن فيها بدون أي شبهة لديهم أن اهلل بهذا يصير مخلوقاً 
ويسكن بيوتاً من حجارة، أو أن سجدوهم في مساجدهم هو 

سجود حلجارة أو عبادة خمللوق.
 «: املسيحي  املفهوم  في  والعقيدة  األميان  برهان  هي  التقوى 
القلب يؤمن به )أوالً( للبر )التقوى(، والفم يُعَترَف به )العقيدة( 

للخالص )التقوى(«.
يستحيل االقتراب إلى اهلل عقلياً بدون اإلميان اخلاشع بالتقوي. 
اهلل  عمل  من  املتولِد  الصحيح  اإلميان  بني  كبير  فرق  هناك 
والبرهان  اجلدل  من  املتولِد  اإلميان  وبني  القلب،  في  الداخلي 
فالذين لهم  ينفخ«.  »العلم  األذكياء  الذي هو حرفة  باحملاجاة 
عمل اإلميان الداخلي ال حاجة لهم إلي اجلدل )عن متايز العقيدة 
)عطية  نافلة  ذلك  لهم  يكون  بل  املسيحية(  الطوائف  بني 

إضافية(.
أن هدف  يتضح  باإلنسان  لعالقة اهلل  التاريخي  السياق  فمن 
وقد  اإلنسان،  اإلنسان هو حلول اهلل في  تدبير اهلل من جهة 
حلوله  ثم  قلنا،  كما  اخلليقة  في  منظور  الغير  بحلوله  بدأ 
والذي  الزمان،  اإللهي في ملء  بالتجسد  اإلنسان  في  املنظور 
هو  »عظيم  التقوى  أنه سر  املقدس  الكتاب  في  الوحي  دعاه 
سر التقوى، اهلل ظهر في اجلسد« )1تي16:3(. هو سر التقوى 
قدوس«.  أنا  ألني  قديسني  »كونوا  البشر  قداسة  مصدر  ألنه 
بالضرورة.  اإلنسان  سيرة  قداسة  ينشئ  اإللهي  احللول  فهذا 
بصورة  اإلنسان  كيان  إلى عمق  اهلل  ذات  دخلت معرفة  حيث 
عملية بلغت أوج قمتها في التجسد اإللهي »اهلل ظهر في 
كلمة  املسيح  باستعالن  اإلنسان  خليقة  فتتجدد  اجلسد«. 
اهلل، وحكمة اهلل، وبهاء مجد اهلل ورسم جوهره في اإلنسان 
به..أُِمن  اجلسد..ُكرِزَ  في  ظهر  اهلل  التقوى،  سر  هو  »عظيم 
به«. والكنيسة القبطية متارس وتؤكد في صلواتها علي هذه 
التقوي  خالل  من  والعقيدة  اإلميان  بني  الصميمية  العالقة 
»أعطانا هذا السر العظيم الذي للتقوى« ) وهو سر التجسد 
د« (. هذه  إذ يعترف به الكاهن مسبقاً في صالته بقوله »تسَّ

هي احلقيقة الساطعة لإلميان باهلل في املسيحية.
بلسان  املفهوم  هذا  عن  يُعّبر  الرسولي  أثناسيوس  والقديس 
نتمسك  املسيحيني  فنحن  )لذلك  الكبير  ق.أنطونيوس 
املُعَطي  اإلميان  قوة  في  بل  الفلسفية،  باحلجج  ليس  بالسر، 
بواسطة يسوع املسيح »ال بكالم احلكمة  لنا بغني من اهلل 
اإلنسانية بل ببرهان الروح والقوة«.. حيث يزدهر ضياء معرفة 
اهلل ليس في جدل عقيدي بل في سمو احملبة وضبط النفس 
أما   … املقدسة  املؤمنني  تبرهن في سيرة  الذي  املوت  واحتقار 
يسبق  فاإلميان   … الكالمية  مماحكاتكم  على  فتعتمدون  أنتم 
براهني احلجج. وعلي أي حال فإننا نقدم برهاناً كما كان يفعل 
معلمنا بولس الرسول »ببرهان الروح والقوة«: هوذا هنا بعض 
باحلجج؟  تطهيرهم  تستطيعون  فهل  بالشياطني...  املعذبني 

املسيح.  صليب  قوة  لُتُروا  عجزمت  إن  منازعتنا  عن  وا  ُكفُّ وإال 
أو  املرضي مرتني  أنطونيوس( هذا ودعا املسيح ورشم  )ق.  قال 
بعقلهم  الرجال أصحاء  وللحال وقف  الصليب،  بعالمة  ثالثة 
السليم وقدموا الشكر للرب في هذه اللحظة. أما أنطونيوس 
هذه  نعمل  الذين  نحن  لسنا  هذا؟  من  تتعجبون  »ملاذا  فقال 
يؤمنون  َمن  بواسطة  يعملها  الذي  هو  املسيح  ولكن  األمور، 
به، لذلك آمِنوا أنتم أيضاً لكي تَروا بأنفسكم أن ليس لدينا 
ُوِجَدت فينا نحو  التي  حيل كالمية بل اإلميان عن طريق احملبة 
طلبتم  ملَا  أنفسكم  أنتم  عليها  حصلتم  إن  والتي  املسيح 
في ما بعد حججاً منطقية بل اعتبرمت اإلميان بالسيد املسيح 

)79&78 Athanas.,St.Antony( )ًكافيا
اإلميان فعل نعمة ممتد ملزيد من املعرفة واالستعالن:

فكما اتضح مما سبق نقول إن اإلميان هو فعل نعمة، ألنه يفوق 
في عمله وفي جوهره قدرات اإلنسان العقلية، وهو ال يتوقف 
عند حد، إذ أنه مبجرد أن يبدأ في اإلنسان، يستمر روح اهلل في 
هذا  اهلل.  معرفة  في  املنظورة  غير  األمور  من  املزيد  استعالن 

يوضحه قول الكتاب »فإذ لنا روح اإلميان عينه« )2كو13:4(. 
إذ أن اإلميان في املفهوم املسيحي ال يقوم باألساس على قدرة 
املؤمن ليجعله  اإلميان« لإلنسان  »روح  أن اهلل مينح  بل  عقلية 

على مستوي املسير نحو اهلل.
في  القائمة  النعمة  فيه  تظهر  مشهور  قول  وألوريجانوس 
اإلميان والتي تربط كيان اإلنسان وليس عقله فقط باهلل: »إنه 
.4 .9 ,.Origen,Hoil, in Jerem .»مبجرد أن نؤمن نصير أوالد اهلل

وبالتالي  الصحيح  اإلميان  عليه  يقوم  الذي  التعليم  سالمة 
العقيدة: 

إن اإلميان املسيحي الصحيح واملستقيم يقوم على ويتلخص 
اهلل  أبن  هو  املسيح  يسوع  بأن  واالعتراف  القلبي  اليقني  في 
املساوي لآلب في اجلوهر وأنه كلمة اهلل املتجسد، الذي ُصلِب 
من أجلنا ومات ودُفن وفي ثالث يوم قام من بني األموات، وأن كل 
من يعمده اآلب فإنه يعتمد باالبن، وكل من يعمده األبن، فإنه 
يتقدس بالروح القدس. فاإلميان الصحيح في املفهوم املسيحي 
هو ِمن داخل الثالوث القدوس اآلب واألبن والروح القدس. وبذلك 
فإن اإلميان املسيحي ليس منطوقاً وال مجرد نظرية فكرية بل 
هو فعل تديد لإلنسان وتقديس ومن ثمة قبول االحتاد بجسد 
بالثالوث القدوس نفسه. هذا  املسيح السري وبالتالي االحتاد 
يتوقف على نية الضمير عند املؤمن ومدي انطباق احلق اإللهي 
املُعلَن في اإلجنيل وإميان الكنيسة )قوانني مجمع نيقية( على 

ما يضمره اإلنسان املؤمن.
وهنا تدر اإلشارة أن هذا املفهوم لإلميان املسيحي الذي يدركه 
إمنا  القدوس،  الثالوث  داخل  ِمن  قلوبهم  أعماق  في  املؤمنون 
ما  هناك  وبالتالي  مضمونه.  شرح  في  الكلمات  صيغ  تعجز 
اإلميان  حلقائق  الكامل  التصوير  بلوغ  عن  قصور  دائماً  يكون 

بالكلمات )العقيدة املصوغة في كلمات(.
اإلميان  عليه  يقوم  الذي  الصحيح  التعليم  إن  القول  ونعيد 
فالروح  القدس.  الروح  أعمال  الصحيح هو عمل أساسي من 
بتدبيره  تعليمها  ويحمي  الكنيسة  يقود  الذي  هو  القدس 
داخل الكنيسة، وليس هو سلطان محسور ومقصور على من 
الكنيسة. فالتعليم الصحيح هو  يتقلد وظيفة بعينها في 
من  متعلمني  »وتصيرون  كلها:  للكنيسة  القدس  الروح  من 

الروح القدس وال يعلمكم أحد«. 
: )Orthodox(املستقيم  ..Catholic قانون إميان الكنيسة العام
يسكنه  ككيان  املسيح  أسسها  أن  وبعد  الكنيسة،  أن  إال 
داخل  ِمن  املتولد  اإلميان  بهذا  حتصنت  وقد  القدوس  الثالوث 
هي  كلمات  في  أميانها  تصيغ  أن  اضطرت  القدوس،  الثالوث 
 )Orthodox( املستقيم   )Catholic(العام الكنيسة  إميان  قانون 
واحلكم  اخلاصة  املعرفة  على  يقوم  إميان  كل  ملابهة  وذلك 
شخصي.  هوي  علي  يقوم  والذي  اخلاصة،  واإلرادة  الشخصي 
فهذه النزعة الشيطانية قدمية ِقدم كرازة املسيح بني اليهود، 
إذ قاوموا استعالن املسيح نفسه لذلك قال لهم »تضلون إذ 

ال تعرفون الكتب«.
اإلميان  ملواجهة  هو  الكنيسة  في  العام  اإلميان  قانون  إن 
اخلصوصي الذي ال يُكف الشيطان أن يخترعه ويغوي البعض 
احلقيقي  اخلالصي  مضمونه  من  املسيحي  اإلميان  لُيفرِّغ  به 
املسيح  ببشرية  باالحتاد  اإلنسان-  دخول  هو  والذي  لإلنسان، 

اهلل الذي ظهر في اجلسد - إلى مجال حياة الثالوث القدوس.
قانون  هو  الكنيسة  في  العام  اإلميان  قانون  إن  القول  ويجدر 
ال  قانون  وهو  قلنا.  األساسية كما  الالهوتية  باملسائل  يتعلق 
الكتاب  أسفار  في  آية  لكل  ذاتها  حد  في  املعاني  على  يُعلِّق 
معني  كل  أن  قطعية  وبصورة  د  يحدِّ قانون  ولكنه  املقدس 
يُستقرأ من آيات الكتاب املقدس يكون منطبقاً على مفهوم 
وحفظته  الرسل  به  وكرز  املسيح  به  علَّم  الذي  العام  اإلميان 
هذا  بعضها.  إلى  األجيال  تسلمه  عام  تقليد  في  الكنيسة 
 Catholic هو ما نسميه التقليد الكنسي للكنيسة اجلامعة
املستقيمة )Orthodox( وهو محصلة اإلميان الشمولي الواسع 
امللَهمة  الذي يحتضن كل اإلجنيل ونقرأ به األسفار املقدسة 

كما علم بها الرسل ... والسبح هلل. 

بني اإلميان والعقيدة في املفهوم األرثوذكسي
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 
إلى النور )153(  

تكلمنا كثيرا وفي في مقاالت سابقة عن موضوع 
اخلطية، وأوضحنا ان اإلنسان لم يرث خطية آدم بل 
ورث نتائجها. وأوضحنا ايضا أنه لألسف هناك من 
اهانت  ان اخلطية غير محدودة ألنها  يتبنون فكر 
اهلل غير احملدود، مع ان اخلطية ليست كذلك، بل 
هي مرض اصاب االنسان بإرادته، وإن هذا اإلنسان 

يحتاج إلى الشفاء. 
إن لقب اخلطية األصلية هو لقب غير دقيق، فما 
ذكره رب املد يؤكد ان اخلطأة مرضى يحتاجون إلى 
الشفاء. فقد قال »ال يحتاج األصحاء إلى طبيب 
البشرية  مرضت  فقد   .)17  :2 )مر  املرضى«  بل 
للخطية،  كنتيجة  واملوت  الفساد  بدخول 
الذي  احلقيقي،  الطبيب  الي  نحتاج  وأصبحنا 
بتجديد  اإلنسان  يشفي  ان  يستطيع  وحده،  هو 
فالسؤال  اخلطية  عن  نتحدث  كنا  وإن  طبيعته. 
اآلن: هل توبة اإلنسان هي سبب غفران اهلل؟ أي 
هل عندما يتوب اإلنسان ينال الغفران بعد توبته؟ 
لألسف إن ما تعلمناه يدعم هذه الفكرة!! فأغلب 
الناس تعتقد ان اهلل ينتظر توبتهم وانهم حينما 
يتوبون يقدم لهم اهلل الغفران كرد فعل لتوبتهم، 
ابدا  غفرانا  اإلنسان  ينال  فلن  صحيح،  والعكس 

طاملا انه لم يقدم توبة!! 
لألسف هذا الفكر ال ميت للمسيحية بصلة، بل 
هو فكر دخيل نشأ وترعرع ووجد له مكانا بيننا... 

إذن أين احلقيقة؟ 
بشرية.  واستجابة  إلهي  عمل  هي  التوبة  اوالً: 
ناحية  باحلركة  والبادئ  بالدعوة،  البادئ  هو  فاهلل 
نعمته  له  واهبا  اليه،  بالرجوع  له  داعيا  اإلنسان 
يستطيع  لكي  مجانية  كعطية  الفائقة 
فيقول  اتاهاته.  وبغير  حياته  يغير  أن  اإلنسان 
الكتاب املقدس: »توبني يارب فأتوب« )ار 31: 18(. 
إال  اإلنسان  و ما على  اإلنسان  فاهلل يتحرك نحو 
اإللهية،  املبادرة  لهذه  و  احلركة  لهذه  االستجابة 
حتى  لإلنسان  اهلل  من  مستمرة  تظل  والدعوة 
عن  هلل  ارادته  مقدما  باالستجابة  اإلنسان  يقوم 

مسنودا  داخلي،  حقيقي  وادراك  ووعي  تصميم 
الروح  خالل  من  له  مجانا  املعطاة  اهلل  بنعمة 
في  فيلقيه  اإلنسان  بيد  ميسك  الذي  القدس 
حب  بحر  في  اإلنسان  فيغرق  اإللهية،  األحضان 
الروح  فيعمل  اجلديدة،  احلياة  تبدأ  هنا  و  اهلل، 
كل  من  اإلنسان  حترير  لعملية  كقائد  القدس 

شهواته، فيتجدد ذهن اإلنسان ويتم الشفاء. 
ثانيا: إن كان اهلل هو البادئ واملبادر، فكيف يكون 
توبة  ينتظر  الذي  الفعل،  رد  موضع  في  اهلل 

اإلنسان فيعطيه غفرانا؟ 
اي  اإلنسان،  لتوبه  سببا  ليس  الغفران  ان  ابدا... 
التوبة ليست سبباً للغفران!! الن غفران اهلل ازلي 
اذن  له.  نهاية  وال  بداية  ال  دائم  اهلل  غفران  أبدى، 

التوبة ال تسبب الغفران.
الغفران  لكان  للغفران  سبب  التوبة  كانت  فلو 
واملعطيات  الشروط  وحتت  الزمن  تأثير  حتت  واقع 
البشرية ولكان ايضاً قابالً لالنكسار والتغيير، هذا 
 الغفران أبدى ازلي، اي هذا الغفران قبل ان نولد 
يتوب  فحينما  اجلاري،  كالنهر  فهو  لألبدية.  وممتد 
اجلاري  النهر  هذا  من  ويشرب  يده  ميد  اإلنسان 

املعطي له مسبقا من قبل اهلل. 
عزيزي القارئ... غفرانك اخذته في املسيح واعطي 
لك بالروح القدس، فتوبتك ال تسبب غفران اهلل 
بل توبتك تعطيك امكانية رجوعك للتمتع بهذا 

الغفران... فغفران اهلل سبق توبة اإلنسان!!

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

هل حقاً التوبة هي هل حقاً التوبة هي 

سبب غفران اهلل؟سبب غفران اهلل؟
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الفيلبني:

كرم شرقي
الهل الفيليبني عادة رائعة. فاذا اعجبت بشيء اهدوه إليك، وغالباً 

ما يكون ذلك في احلال. 

آالسكا:

اخشوشنوا منذ صغركم
يُعّود اطفال االسكيمو منذ نعومة اظفارهم على احلياة اخلشنة. 
كما يعودون على دقة النظر والسمع ومراقبة السماء والسهوب 
الى  أنفسهم  انصرافهم عن  يومياً. اطفالهم، ويفاجئونك مبدی 
واحداً  طفالً  بينهم  تد  ال  املثال،  سبيل  وعلى  خارجهم.  العالم 

يريد ان يرسم صورة لنفسه.

الصني:

بكني تكشف عن صاروخ فضائي بأجنحة للسياحة

السياح  لنقل  جديدة  مركبة  تطوير  على  صينية  شركة  تعمل 
إلى الفضاء وعبر العالم بسرعة 2600 ميل في الساعة، وأطلقت 

عليها اسم »صاروخ بأجنحة«.
ركابًا   Space Transportation بواسطة  فيديو  مقطع  ويُظهر 
بصواريخ،  مدعوم  بجناح  متصلة  طائرة  يستقلون  متحركني 

ومبجرد اجللوس بأمان، تقف السيارة عموديًا وتقلع.
ومبجرد أن تصل الطائرة إلى الهواء تنفصل وتنطلق في الفضاء 
في رحلتها شبه املدارية - قبل أن تهبط عموديًا على ثالث أرجل. 
أنه ميكن للمسافرين السفر بني  الصوتية  وتعني سرعاتها فوق 

لندن ونيويورك في حوالي ساعة.
بأجنحة،  صاروخ  هو  نطوره  »ما  الشركة:  باسم  متحدث  وقال 
يحقق سرعة عالية في النقل من نقطة إلى نقطة، نحن نطور 
صاروًخا مجنًحا للنقل عالي السرعة من نقطة إلى نقطة، وهو 
أقل تكلفة من الصواريخ التي حتمل األقمار الصناعية وأسرع من 

الطائرات التقليدية«.
 Lingkong ومن املتوقع إجراء االختبارات األرضية من قبل شركة

Tianxing Technology Co
في وقت مبكر من العام املقبل، مع أول رحلة في عام 2024، ومن 
املتوقع إجراء رحلة تريبية ملركبتها الفضائية بحلول عام 2030، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

أمريكا:

حيوانات تنذر بالزالزل
    من هو االكثر جدارة في توقع حدوث الزالزل والهزات االرضية: 
الشواهد  املعقدة؟  اآلالت  يعتمدون  الذين  العلماء  أم  احليوانات 
حاليا تشير الى أن احليوانات، ومنها الكالب واجلياد خصوصا، قد 
تعطي انذارة بحصول زلزال ال يقل عن انذارات العلماء، بل يفوقها 

أحياناً. 
الزالزل،  لرصد  األمريكي  املركز  عن  صدر  تقرير  يؤكده  ما  هذا     
في  أرضية  هزة  توقع  في  أخفق  مئتا جهاز علمي،  أن  فيه،  يذكر 
كيلومتراً.   125 قطرها  دائرة  عبر  البنايات  لها  ارتت  كاليفورنيا 
وأنه قبل أشهر من وقوع هزة كبيرة في الصني، كفت فراخ الدجاج 
عن الصياح وعصت الكالب املدربة أوامر أسيادها ورفض االوز أن 
الصينيون  الحظها  بحيث  االنتشار  من  الظاهرة  وكانت  يطير. 
وعولوا عليها ال خالء املنازل. وبهذا أنقذت حياة مئات اآلالف. وعلى 
رغم أن اآلالت العلمية أفلحت في توقع زالزل في املكسيك وآسيا 
في السنوات املاضية، إال أن بلدان عدة أنشأت مراكز خاصة لهذا 
القائمون  يحاول  اختبارية  مراكز  وهي  باحليوانات.  مألتها  الغرض 
عليها مراقبة ما تال حظه احليوانات، كيما تقام اآلالت بناء على 

تلك املال حظة.

بروناي:

ثروته ٢٠ مليار دوالر.. من هو سلطان بروناي 
وأين تقع دولته؟

البنة سلطان  زفاف ضخم 
مواقع  شغل  بروناي، 
االجتماعي  التواصل 
على  واستمراره  لفخامته، 
في  كامل  أسبوع  مدار 

القصر السلطاني.
الفخم  الزفاف  حفل  دفع 
عن  للبحث  البعض 
في  الواقعة  الدولة  بروناي، 
وكانت  آسيا،  شرق  جنوب 
محمية بريطانية منذ عام 
على  حصلت  حتى   ،1888

االستقالل في عام 1984.
عاصمة بروناي هي بندر سيري بيغاوان، وسكانها 413 ألف نسمة، 
وتصل مساحتها إلى 5 آالف و700 كيلومتر مربع، ويتحدث أهلها 

لغات ثالث، هي اإلجنليزية، والصينية واملاالي.
واللغة األخيرة متثل عرقاً مميزاً في تلك الدولة، فعرق املاالي تصل 
ويتمتع سكانها مبميزات  لـ65% و10 % للصينيني.  نسبته هناك 

سخية، على رأسها عدم دفع الضرائب.
وقيمة  العالم،  أغنياء  من  يعد  البلقية،  حسن  بروناي،  سلطان 
تلك  سلطان  كونه  جانب  وإلى  دوالر،  مليار   20 الصافية  ثروته 
الدولة، فهو رئيس الوزراء أيضاً، وكان توليه عرش بروناي في 1967، 

بعدما تنازل والده احلاج عمر علي سيف الدين عن العرش.
ويعد السلطان الـ29 لتلك السلطنة، وولي عهده األمير املهتدي 
من  السلطان  وتزوح  صاحلة.  امللكة  من  جنله  وهو  البلقية،  باهلل 

قبل بامللكة مرمي، قبل أن يطلقها، وله عدد كبير من األوالد.
البلقية،  ابنة حسن  الفخم، لفضيلة لوبول،  الزفاف  وكان حفل 
خريجة  والعروس  الهاشمي،  نبيل  اهلل  عبد  أواجن  الشاب  من 

جامعة كينجستون، ولها أدوار بارزة في مجال الرعاية الصحية.

الواليات املتحدة:

روبوتات شبيهة بالبشر 
وسيارات ذاتية القيادة من 

تسال قريباً
إيلون ماسك،  التحدي، توقع رجل األعمال األمريكي  فيما يشبه 
من  السائقني  محل  الروبوتات  حتل  أن  لتسال،  التنفيذي  الرئيس 
البشر هذا العام، أو العام املقبل على أقصى تقدير. وأكد ماسك أن 
أهم منتجات الشركة هذا العام والعام املقبل لن تكون السيارات، 
بل البرمجيات التي ستساعد على قيادتها ذاتيا وروبوتات شبيهة 
بالبشر. وقال ماسك، الذي بنى سمعته عبر حتدي املشككني في 
جناح صناعتي السيارات الكهربائية والصواريخ »ستكون صدمة 
أكثر  الكاملة  الذاتية  القيادة  جعل  في  ننجح  لم  إذا  لي  كبيرة 
بحق«.  كما  العام. سأكون مصدوماً  البشر هذا  قيادة  أمانا من 
للربحية  مصدر  »أهم  الكاملة  الذاتية  القيادة  تصبح  أن  توقع 

بالنسبة لشركة تسال«.
لكن مثل هذه الوعود اجلريئة من امللياردير األشهر في العالم تواجه 
حتديات تشمل املعوقات التقنية والعقبات التي تشكلها القواعد 
التنظيمية. وفشلت تسال وغيرها من شركات تكنولوجيا القيادة 
الذاتية لسنوات في حتقيق أهدافها في تطوير برامج القيادة دون 
برمجيات  تسال  سيارات  سائقي  بعض  ويشتري  بشري.  سائق 
حتقق  بأن  توقعات  على  بناء  دوالر  ألف   12 إلى  تصل  ذاتية  قيادة 

سياراتهم االستقاللية الكاملة قريباً.
كما يعمل نحو 60 ألف سائق في تسال على اختبار أحدث برامج 
القيادة الذاتية، في عملية تبلغ من احلجم ما ال ميكن للشركات 

األخرى العاملة في نفس املال مضاهاته.
الناحية  من  مجدياً  أمراً  ستكون  الذاتية  »القيادة  ماسك:  وقال 
املالية«، مشيراً إلى أن سيارات األجرة اآللية ستعزز فائدة السيارة 
مبقدار خمسة أضعاف وسيمكن ملالكيها إرسالها لتعمل عندما 
على  يعملون  املهندسني  إن  أيضاً  ماسك  وقال  يحتاجونها.  ال 
إطالق روبوت شبيه بالبشر باسم أوبتيموس العام املقبل، مضيفا 

أن بإمكانه حل مشكلة نقص األيدي العاملة حول العالم.

سيدني:
هدية من السماء

عن  ينقبان  سنة(   69( إيفا  وزوجته  سنة(   72( براي  جاك  كان     
الذهب في منطقة کاجلودلي عندما عثرا على كتلة ذهب تزن 9 

كيلوجرامات قيمتها 180 ألف دوالر على األقل!
    حدث ذلك بعد شهرين فقط من احتفالهما بعيد الزواج ...!

طوكيو:
تدريب على االنحناء

تخصصت بعض املعاهد في طوكيو في تدريب الفتيات الراغبات 
في االلتحاق في وظائف باحملال العامة في اليابان.

   ويستغرق تدريب الفتيات شهراً واحداً تتعلم خالله آداب التعامل 
مع مرتادي احملل العام، وبني أصول هذه اآلداب: كيف تنحني حتيه 

للمتعاملني مع احملل الذي ستعمل به؟
   وتقاوت درجة االنحناءة على حسب أهمية الشخص:

   فإذا كان شخصاً عادياً حتني بدرجة 15 وإذا كان على درجة ما من 
األهمية تنحني بدرجة 30، أما إذا كان شخصا ًعلى درجة كبيرة 

من األهمية، فاالنحناءة بدرجة 45.
   ويتابع املعلم انحناءات املتدربات ليري ويتيقن: هل درجة االنحناءة 

مضبوطة، من خالل شاشة تعمل في األشعة حتت احلمراء. 

فينا:
فرشاة أسنان ترعب محطة القطار!

   تسببت فرشاة أسنان كهربية في إحداث حالة من الذعر في 
ثالث  إغالقها  إلى  أدى  مما  بالنمسا،  احلديدية  السكك  محطة 
ساعات.    فقد سمع أحد العاملني باحملطة في أثناء توقف القطار 
فأسرع  الركاب.  حقائب  إحدى  في  أزيز  صوت  أملانيا،  إلى  املتجه 
بإبالغ املسئولني الذين قاموا باستدعاء خبراء املفرقعات.    وبعد 
بإطالق  فقاموا  احلقيبة،  فتح  في  جهود مضنية، فشلوا خاللها 
الصوت  أن  واتضح  قريب،  حقل  إلى  نقلوها  من  عليها،  الرصاص 

ناجم عن فرشاة أسنان صغيرة تعمل بالبطارية!

عالم بال حدود2121

واشنطن:

القطة األولى ويلو.. كيف دخلت عائلة البيت األبيض؟

أعلنت السيدة األولى األمريكية جيل بايدن، وصول الهرة »ويلو« 
البالغة سنتني إلى البيت األبيض.

وكتبت جيل بايدن في تغريدة على »تويتر«: »إليكم ويلو« بجانب 
التي ُسميت  للهرة  إياها بصور  باللون األحمر، مرفقة  رمز قلبني 

كذلك نسبة إلى مسقط رأسها في ويلو جروف.
والشارب  واألبيض  الرمادي  الوبر  ذات  ويلو  الهرة  الصور  وتُظهر 
أو  النافذة  قرب  ممددة  الواسعتني،  اخلضراوين  والعينني  الطويل 
تستكشف أروقة البيت األبيض. وأوضح املكتب اإلعالمي للسيدة 
إعجابا  أثارت  األولى«،  »القطة  تُلقب  باتت  التي  الهرة  أن  األولى 
إلقائها  خالل  املنصة  على  قفزت  عندما  بايدن  جيل  لدى  كبيرا 
خطابا في بنسلفانيا )شمال شرق( أثناء حملة زوجها جو بايدن 
الرئاسية سنة 2020. وأشار البيت األبيض إلى أن صداقة نشأت 
بسرعة بني بايدن األستاذة اجلامعية، والهرة ويلو اآلتية من مزرعة، 
مبباركة من صاحب املزرعة. وقال الناطق باسم جيل بايدن إن الهرة 
»بدأت تعتاد على البيت األبيض مع ألعابها املفضلة وسكاكرها 

ومساحة واسعة للشم واالستكشاف«.
لكن لم تكشف أوساط بايدن عن االستقبال الذي حظيت به 
نوع  من  وهو  كوماندر،  املدعو  األول«  »الكلب  جانب  من  الهرة 

الراعي األملاني ويعيش منذ أسابيع في البيت األبيض.
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Another year has come upon us, even though it may 
be strange

To welcome the ups 
and downs, and to 

embrace the concept of 
change.

The pandemic has altered much of what we 
do,
From the way we work, to live, to socializing, 
too.
You may have experienced stressors - we all 
have had our days,
When navigating through life has been as 
tough as a maze.
You may have had times when you didn’t 
think you’d carry on,
But here you are, you made it - and there is the 
light of dawn.
Times have been tough, there is no doubt,
But I hope you have had a chance to let your 
emotions out.

I hope this year, you have time to breathe and 
take it slow,
To realize how strong you are, and how loved 
you are, you must know!

I pray that this year brings about lessons and 
a smile,
And that it brings you to reconnect with peo-
ple you haven’t spoken to in a while.
I pray that you learn new things about your-
self,
And that you prioritize your physical and 
mental health.
I pray that you are open to experiences, and 
try something new,

Even if it at first, change is scary for you.
I pray that you stop to breathe, and to relax 
and rest,
And to accept yourself for trying your best.

I pray that you are blessed, in more ways than 
one,
And that 2022 is full of successes, the peace of 
God, and lots of fun!
Happy New Year, from me to you,
May you find the Lord’s blessings in all you 
do!

Dr Marina Malak

JCS Contracting & Marketing Ltd.
 is currently seeking a CAD Drafter to join our office in Markham, ON. You will 
be responsible to create and develop structural engineering drawings related to 
telecommunication structures.
Responsibilities:
• Develop and modify engineering drawings including preliminary, as built, and shop 

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

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

simultaneously.
• Proactive, reliable and adaptable.

Employment Status: Full-time
Compensation & Benefits: TBD
JCS Contracting & Marketing Ltd. is an equal opportunity employer
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When they were still at school, I 
remember how my children ex-
pressed their ecstatic happiness 
when they woke up one winter day, 
and we told them it was a snow 
day, no going to school. Their hap-
piness is mainly driven not from 
being home but by the opportuni-
ty to spend the day playing in the 
snow with neighbors and friends. It 
is one of the pleasant moments for 
the parents as well watching the joy 
in their children’s eyes.
On the other side, the parents would 
be worried deep inside if one must 
stay home with the children when 
their age requires such an arrange-
ment. In most cases, one of the 
parents will take the day off from 
work, which could be an unpaid 
day or deducted from their vacation 
balance. Nonetheless, is it fair to 
penalize the parents due to a force 
majeure? Do we have to abstain 
from supporting them when needed 
to stay with their children on such 

an unexpected exceptional day?
This matter became significantly 
pressing and even exceeded the 
children’s snow day where a parent 
is required to stay home caring for 
the younger ones.
During the last significant snow-
fall, which had more accumulation 
rates than we have experienced in 
many previous years, most people 
had difficulties in just getting their 
vehicles out of driveways, parking, 
or side streets. Those who could 
move their vehicles were mostly 
got stranded on main roads or high-
ways. A situation resulted in mas-
sive absence or delays from work. 
Even worse, some commuters were 
trapped. They could not make it to 
work and could not return home.
The reaction of workplaces’ man-
agement and business owners var-
ied oddly, between those few busi-
nesses who decided to close on that 
day and the majority who stayed 
open;. However, very few employ-

ees were able to reach their 
open workplace, the majority 
could not show at work. 
However, the dilemma that 
appeared, and which no man-
agement had thought about before 
was how to pay those employees 
who could not be at their work 
that day, regardless of whether the 
workplace was opened or decided 
to close.
Most workers and employees un-
derstood that this day would be 
considered a nonpaid vacation or 
deducted from their vacation bal-
ance. But the same question aris-
es again: are those employees re-
sponsible for such a situation of 
difficulty to reach work even after 
the fact that it was impossible for 
many of them to move out of their 
homes and be penalized due to such 
a ‘’force majeure”? And why busi-
ness owners, corporate directors, 
and entrepreneurs did not show any 
sign of social responsibility and 

justice towards their 
workforce!
Most times, the busi-
ness owners and cor-
porate directors either 

intentionally or unintentionally 
disregard their social role in soci-
ety. They tend to minimize the im-
portance of their workforce as the 
main asset for success and continu-
ity. Others we see them acting with 
more rigidness than the owners of 
these corporations they represent. 
They strive to be “Plus Royaliste 
Que Le Roi,” or, being more royal-
ist than the king himself, thinking 
that by neglecting their social re-
sponsibility will acquire more per-
sonal gains.
A balanced prosperous society re-
quires caring and thoughtful per-
sons in charge, whether in the gov-
ernment, corporations, or any form 
of business. The workforce must be 
treated fairly.
Humanity comes first.

Emad BarsoumEmad BarsoumSnow day at workSnow day at work
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