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ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺼﺮ
ﻛﻤﺎ ﺍﻥﺍﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ
ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺎ
ﻣﺼﺮ

ساويرس يطلق جائزة باسم فؤاد جنم شاعر العامية
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For The Design Level
My Price Can Not Be Bid it
Call Sherif
For An Appointment
You Will not Be Disappointed

2

HOMELIFE
GOLD PACIFIC
REALITY BROKERAGE

=Ôv_åª_f==„˙ƒ˙ÿ
^Adel WŸƒ=⁄îj
Attia
Sales Representative
P.Eng

647-297-9022

416-659-8744

adela_m3a@yahoo.com

Buy - Sell - Rent
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حتى ولو األفكار هشة!
@Íaã◊�bi@êÓ€@Âÿ€Î@Ÿ‹ﬂ

المستشفيات في محل بيع الهدايا وابديت
والوضع
ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕالمكان
ﻣﺮﺍﺳﻴﻞأن يكون
ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ طالبا لها
تحفظى
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻬﻢ
اعاقتها.
بسبب
بالنسبة
مناسب ﻓﻨﺴﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ
ﻟﻔﺘﺮﺓ،

ﻳﺤﻜﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻣﺮﺍ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺅﻭﻥ
مريضتىﻓﺎﻧﻔﻖ
للعزاءﻓﻲفيﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
ذهبت ﻗﺎﻋﺔ
ﺑﺒﻨﺎء
التي
«مارى»
ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺟﻮﻥ
وصلت
ﻃﻮﻳﻠﺔوفاتها،
ﺳﻨﻮﺍﺕ وقت
السبعين عاما
تعدت
في ﻳﺤﻀﺮ
ﺳﻮﻑ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
انتهاءﻟﻬﻢ ﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ
الصالة
الدينية
المراسم
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ قبل
للمكان
يلقون ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﺳﻄﻬﻢ،
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
على ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﺑﻬﺎ
كلمة
ابناؤها
ﻟﻜﻰ وكان
المتوفية
ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻴﻌﺎﺩﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﺤﻀﻮﺭﻩ،
لتأبين ﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
والدتهم.
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﺳﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﺗﺄﺗﻰ
ارسلت من خالل بعض العاملين في المكان
ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
اطلب ان القى كلمة على الحاضرين ،ووصل
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﻢ
الطلب للقس القائم على المكان او راعى
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻘﻮﻟﻪ ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ«
المكان فقام بإعالن المعزين ان طبيب مارى
ﺷﻤﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻳﻮﻗﺪﻭﺍ
ﺃﻳﻀﺎ
كلمة.
ﺍﻥ يقول
يطلب أن
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ
كنت اعرف هذه المريضة منذ حوالى سبعة
ﻳﻮﻗﺪ ﺷﻤﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺮﺍﻫﺎ ﻭﻫﻰ ﺗﺬﺑﻞ ﻟﻜﻰ
أعوام وكانت مصابة بمرض السكر منذ
ﺗﻨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.

سنوات طويلة قبلها وكان قد تم بتر احد ساقيها
ﻭﺗﻔﻜﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
بسبب ﻗﻠﺐ
ﺗﻌﻠﻖ
هذه
ﺍﻟﻤﻠﻚما يميز
ﺑﻮﻋﺪوكان
اصابتها،
غرغرينة
ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﺻﻮﻟﻪ،
ﺑﻤﻴﻌﺎﺩ
ﻛﺜﻴﺮﺍ
معى
ﻣﺮﺕتمزح
وكانت
مبتسمة
انها دائما
المريضة
ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪ،
زيارةﻳﺤﻀﺮ
كل ﻭﻟﻢ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
رجلى؟
»ﺍﻳﻞ« لى
ﺍﻟﻤﻠﻚستصلح
قائلة متى
في
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻭﺻﻮﻝ
ﻋﻦ
ﻳﻮﻡ
ﻛﻞ
ﻳﺴﺄﻝ
ﺍﻟﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻥ
ولقد اتت لى هذه المريضة ذات يوم ومعها
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲفيﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
احدى
ﺣﻮﻝ كمتطوعة
ﻭﻳﻠﺘﻔﻮﻥ للعمل
»ﺍﻳﻞ«كشف طبى
أوراق

ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ.

وبسبب ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ
ﻫﺬﺍ ﻳﻐﻴﻆ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،فيﻭﻛﺎﻥ
ﻓﻲ
أحساسى
الجنازة
وعند كلمتى
بدأت ﺑﻮﻋﺪ
كنيسة،ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻟﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻭﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ
كالمى
عبادة او
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔفي مكان
اننى
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
واالبنﺍﻟﻘﺎﻋﺔ،
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
اإلله
والروحﻛﺎﻥالقدس
«باسم اآلب
كيفﻭﻣﻨﻬﻢ
ﻟﻠﺸﻌﺐ،
قلتﺩﻋﻮﺗﻪ
ﻣﺨﻠﺺثم ﻓﻰ
ﻫﻮ
كانت
للحاضرين
الواحد»،
ومبتسمة ﻭﺳﻂ
متوهجةﻷﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
ﻳﻐﺘﺎﻅ ﻓﻘﻂ
ﺃﻳﻀﺎ
دائما
ﻣﻦ مارى
مريضتى
كيف ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﻘﻠﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻫﺘﺰﺕ
كانت
ورويت لهم
اعاقتها!
ﺍﻟﺸﻌﺐ من
بالرغم
بها! وكيف
بالرغم مما
تفكر
ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻉ.
اآلخرين ﻣﻮﻗﺪﺍ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥفيﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ
بسبب
تخدم بدال من
تريد ان
ﻭﺍﻷﺭﺽ ان ُ
تخدمﻭﻭﺳﻂ
ﻭﺣﻠﺔ
ﻣﻤﻄﺮﺓ
كانت ﻟﻴﻠﺔ
ﺫﺍﺕ
الحديث
في
كثيرا
استرسل
ولم
رجلها!
بتر
ﺍﻟﺒﺮﻕ ﻭﺍﻟﺮﻋﺪ ﺍﺗﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﺴﺄﻝ
وانهيته بطلب من روحها ان تقدم صالة لنا
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ،ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ؟
جميعا امام عرش اهلل.
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ،ﺍﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

الكنيسة
من المنبر
بعد
راعى ﻳﺴﺎﻟﻬﻢ
امتدحنى ﻓﺒﺪﺃ
ﻃﺮﻑ ﺍﻧﻔﻬﻢ،
نزولىﻣﻦ
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﻩ
يأتى
مرة في
ﻟﻤﺎﺫﺍ انه
وقال
خدمتهﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
خالل ﻫﺬﻩ
ﻭﺗﻠﻚ ﻓﻰ
ألول ﻫﺬﺍ
ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ
قلته
وامتدح ما
لوداعه
ﺍﺳﺘﺮﻋﻰ
بل ﻣﻨﻬﻢ؟
ﺍﻟﻤﻠﻚ
المتوفى ﻃﻠﺐ
طبيب ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ
ﻭﻫﺬﺍ
لى.
فصفقوا
تحيتى
الحاضرين
من
وطلب
ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﻔﺎﻫﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺭﺛﻪ

عجل ﻛﻞلكىﻣﺮﺓال
ﻭﻟﻜﻨﻪ على
ﻭﺟﺎﺩﻟﻮﻩ،المكان
غادرت بعدها
ﻛﺎﻥ ﻓﻰ
ﺛﻴﺎﺑﻪ
المنتظرين
ﻓﺘﺤﻮﻝهذا على
اكثر من
اتأخر
المرضى ﻣﻨﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻐﻴﻆ
ﻳﻔﺤﻤﻬﻢ
أن
ﻭﻳﺼﻐﻮﻥالمكان
ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪوانا اغادر
ولفت نظرى
ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻪ
بالعيادةﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﺧﺬ
ﻭﻗﻮﺓ .هذه الصالة
كانت بها
التي
القاعة
عنوان
ﻭﺍﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺣﻜﻤﺔ
تسمى «كينجدم هول» وهو لمن ال يعرف
ﺻﺎﺭ ﻟﻐﻂ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ
مكان شهود يهوه وهم الجماعة المنحرفة
ﺍﺗﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺘﻨﻜﺮﺍ ،ﻭﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻴﻒ
عن االيمان المسيحي.

باسم
ﻳﺠﺎﻭﺏمن
الجماعة بدءا
وعقيدة هذه
بدايتىﻭﺍﻓﻌﺎﻝ
ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻠﻚ؟ ﻛﺎﻥ
ﻫﻞ ﻫﻮ
بكون
ﻫﻮالواحد،
القدوسﻫﻮاإلله
الثالوث
وانتهاءﻓﻬﻤﻬﻢ
ﻭﻳﻮﺑﺦ ﻋﺪﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ
ﺗﺪﻝ
روحها
وايضا
في السماء،
المتوفية
طلبتىﻟﻮمنﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ
ﺍﻧﻪ ﺣﺘﻰ
ﻟﻠﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ
ﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻴﻨﻤﺎ
الحاضرين.
بالنيابة عن
ترفعﻻ صالة
أن
ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ.
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻥ
ﻓﺎﻧﻬﻢ
يعلق
راعى المكان
بعدهاﺟﺪﺍكيف أن
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲلمﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
تذكرت ﻣﻨﻪ
ﺍﻏﺘﺎﻅ
التي
عقيدته
مع
تتعارض
قلتها
كلمة
اى
على
ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻠﻔﺘﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺿﺎﻉ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎ
بصفتى
استحسان لى
ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻨﺎكالم
ﻭﺍﻟﻤﻠﻚبها ،بل قال
يبشر
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ
مريضته
ﺍﻟﺘﻒيودع
ﺍﻟﺸﻌﺐ لكى
ترك عيادته
طبيب
ﻭﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻻ
ﺣﻮﻟﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ

ﻟﺸﻲء!
ﻧﺼﻠﺢ
المجتمعون من المجتمع الغربى،
هؤالء
كان
كان
سيكون األمر
ﻧﺠﺢ كيف كان
ﻋﻨﺪﻣﺎلنفسى
فقلت
ﺍﻟﻤﻠﻚ لوﺃﺧﻴﺮﺍ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ
عقيدتهم؟
ﻣﺤﺒﻴﻪ ايمانهم
ﺃﺻﻴﺐأيا كان
ﻗﺘﻠﻪشرقيين
هؤالء
»ﻟﻘﺪ
ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ اوﻭﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻓﻲ

يعرفوا
ﻭﺍﻧﻪبدون ان
بالحديث
ﺍﻧﻪيُسمح
كان س
هل
ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ
ﺍﻗﻮﻯلىﻣﻨﻬﻢ
ﻇﻨﻨﺎﻩ
ﺍﻳﻞ« كانوا سيطلبون منى ان يعرفوا
هويتى؟ هل
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ما سوف أقوله قبل ان اتفوه به؟ هل كان
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
راعى المكان او أحد الحاضرين سيقاطعنى،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺨﺎﻓﻮﺍ ﻭﺍﺭﺗﻌﺒﻮﺍ
او سيقف راعى المكان بعدها لكى يصلح
ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻃﻤﺄﻧﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻫﻮ
للحاضرين ما تفوهت به بما يعارض عقيدته؟

ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﻭﺷﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ

بهذه
يمدحنى
ﻣﻮﺗﻪسيخشى
ﻋﻠﻰ كان
هل
ﻣﻊ ﻣﻠﻚ
ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ منﻟﻜﻰانﻳﺘﻘﺎﺑﻞ
ماقلته
البعض انه
الطريقة حتى
يمدحﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
يظنﻓﻴﻨﻌﺪﻡ
ﻭﻳﻘﻴﺪﻩال ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺕ
لعقيدته؟
مخالفة
من
ﻭﺍﻓﺎﺽ ﻟﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﺑﺠﻴﻮﺷﻪ ﻓﺴﻴﺠﺒﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻭﺳﻴﺨﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺷﻪ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ
ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ

وأيضاﺩﺣﺮﻫﻢ.
يهوةﻋﻠﻰ
شهودﻗﺪﺭﺗﻪ
عقيدة ﺭﻏﻢ
ﺑﻘﺘﻠﻪ
المورمون وكذلك
الهوت
ﺍﻟﻤﻠﻚعلى
يتفقون
السبتيين
بعض من
انكار ﻭﻣﻮﺗﻪ
»ﺍﻳﻞ«
ﺣﻀﻮﺭ
ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
رأيي،
في
هشة
العقائد
وهذه
المسيح،
السيد
ﻭﻏﻠﺒﺘﻪ ﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ،
يجادلنى
استطاع ان
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉمنهم
ﻭﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ان أحد
وال اذكر
ﺍﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ
ﻣﻦ ﺃﺣﺒﻮﻩ
ويكسبنى عندما يمرون على باب البيت وفى
ﻭﻋﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺴﺤﻖ
الشوارع وفى أماكن كثيرة أخرى اتقابل
ﺭﺃﺱ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻭﺗﺒﺪﻝ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ
معهم ،بل حدث انى تناقشت مع بعض الكبار
ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺠﻴﻮﺷﻪ ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ
المتعمقين منهم واظهرت لهم الهوت السيد
ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺤﺐ ﻭﺗﻀﺤﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻰ ﻳﺴﺤﻖ
المسيح في كل ما تفوه به يسوع وكانوا
ﻟﻬﻢ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻯ
يغلقون كتبهم بعد كل نقاش ويمضوا ،ولكن
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻏﻠﺒﺘﻪ ،ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻨﻰ
أيضا لم يكن أحد منهم عنيفا أو متطاوال.

ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻓﻲ
العقيدة
اصحاب هذه
اتعجب
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
تصرفﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
كيف ﺗﻀﺊ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻜﻰ
والمعقولية ،ولم
الهشة بهذا
والرقى ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﻢ.
التحضر ﻭﻣﻮﺗﻪ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﻢ
ﺭﻣﺰﺍ
يقاطعونى وال حاولوا ان ينفوا ما قلته خوفا
اتباعهم؟ﺍﻥ ﻣﺎ ﻇﻨﻮﻩ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ
على

ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ،ﻭﺗﺠﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ

هل هو الفرق بين الشخصية الشرقية
ﺍﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ
والغربية حتى ولو كانت األفكار هشة؟

ﺍﻟﺠﺒﺮﻭﺕ ﻭﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ
جندى
د .رأفت
ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
8164gindi@rogers.com

ﻛﻞ ﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻃﻴﺒﻴﻦ

ﺩ .ﺭﺃﻓﺖ ﺟﻨﺪﻯ
8164gindi@rogers.com

ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ؟

حديثي
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ قلته فى
وبين نفسى ما
ﻭﻗﺎﺭﻧﻮﻩبينى
راجعت
ﻭﻓﺨﺎﻣﺔ ﻟﺒﺴﻬﻢ
ﺑﺤﻜﺎﻣﻬﻢ
افكار
يتعارض
فوجدت
ﺍﻟﺒﻌﺾمعﺻﺮﺍﺣﺔ
بعضهﺳﺄﻟﻪ
ﻭﻣﺴﻜﻨﻬﻢ،ان ﻭﻛﻠﻤﺎ

HOMELIFE
Ibrahim
Mossad

GOLD PACIFIC
Sales Representative

BROKERAGE
Direct : REALITY
416.890.4071
Office : 905.883.1988

Adel Attia
Fax : 905.883.8108

ibrahim.mossad@century21.ca
P.Eng
www.ibrahimmossad.ca
Sales
Representative
adela_m3a@yahoo.ca

*Each office is independently owned and operated.

Buy - Sell - Rent
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Toronto,
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3Y3
Richmond
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416-490-1068
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647-297-9022
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بيتـــــك
ﺑﻴﺘـــــﻚ
ﺳﻮﻕ العقارات
وﻭ سوق
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ

Power of sale
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عقارى
خبري
ـرس-
ﻣﻌﻴﻨﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﻣﻮﺍﺳﻢـر بط ـ ـ ـ ـ ـ
ﻋﻧﺩﻣﺎناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﺃﻥ
ﺗﻔﺗﺭﺽ
ﻳﻣﻛﻥ
ﺃﻛﺜﺮﻻ
ﻋﻧﻣﻧﺯﻝ،
ﺗﺑﺣﺙ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺍﻥ ﻟﺒﻴﻊ
ﻣﻼءﻣﺔ
ﻫﻨﺎﻙ
ﻳﻛﻭﻥ
ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﻳﻣﻛﻥ
ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ
ﻟﻌﺮﺽﺃﻥ ﻭﺑﻴﻊ
ﺗﺣﺻﻝ ﻭﻗﺖ
ﻏﻴﺮﻫﺎ.ﻫﻭ ﻣﺎﻓﺄﻓﻀﻞ
ﻣﻦ
مصطلح  power of saleيعنى ان البنك
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞﺗﻧﺗﻅﺭﻙ
ﻫﻧﺎﻛﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﻛﻠﻔﺔ
detached
home
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
دفع
عدم
ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔبسبب
المنزل
بيع
ﻷﺳﺮﺓحق
ﺍﻛﺗﺷﻔﺕعلى
حصل
قد
ﺍﻭ
ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ،
ﺃﻥ
ﺇﺫﺍ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ،
ﻓﺼﻞ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓﻫﻮ
ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
البنك
ان
يعنى
ال
هذا
العقارى.
الرهن
أقساط
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ
ﺍﻟﺳﺗﺎﺋﺭ ،ﺍﻭ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ،
ﺍﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻰ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ
ﺗﺒﺪﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
يعتقد
ﻣﻌﻈﻢفقط.
البيع
المنزل،
يملك
ﺃﺧﺭﻯ،
ﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺫﺍﺭ ﺃﻭ
ﺍﻭﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ،
ﺍﻷﺳﺮقدﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ
حقﺍﻥ
إنما ﻛﻤﺎ
ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺣﺎﻟﻪ
الرهن
بقيمة
المنزل
شراء
يمكن
انه
البعض
ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝﺟﺯء
ﺗﻅﻥ ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻰ
ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝﻗﺒﻞ
ﻣﻥﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ
ﺗﺠﻌﻞﻗﺩﺷﺮﺍء
سعر
ان
حيث
خاطئ،
اعتقاد
فهذا
العقارى،
ﺣﻳﺙ
ﻋﻣﻠﻳﻪﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍء.
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ
ﻳﺪﺭﻙﻓﻰﺍﻵﺑﺎء
ﺍﻟﺼﻴﻒ.ﻏﻳﺭﻛﺬﻟﻚ
حيث
العقارى.
بقيمة
عالقة
ليس له
البيع
ﺑﺎﻟﻣﻧﻘﻭﻻﺕ.
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
ﻫﺫﻩ
ﺇﻟﻰ
ﻳﺷﺎﺭ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
الرهنﺑﺪء
ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ
ﺇﻟﻰ
ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
يتم تثمين المنزل بواسطة متخصص ويحاول
ﺍﻁﻠﺏ
ﺷﺭﺍء
ﻋﺭﺽ
ﻓﻘﺑﻝﺇﺫﺍ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ،ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻨﺰﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻣﺎ
البنك الوصول الى سعر البيع المتوقع .ولكن
ﻛﻝ
ﻭﻗﺖﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻓﺄﻓﻀﻞﻳﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻥ
ﻣﻥ
ﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺗﺧﺻﺹﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻰ
عادة يمكن شراء هذا النوع من المنازل بسعر
ﺃﻳﺿﺎً
ﻓﺼﻞﻓﻰ ﻋﺭﺽ
ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺷﺭﺍء.ﺗﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ .ﻻﻧﻚ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻮ
ﺑﻴﺘﻚ
جيد بالنسبة لسعر السوق .وفى المقابل يباع
ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻮﻉﺍﻯﻣﻦﻋﻘﺩ
ﻫﺬﺍ ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﻘﺘﺪﺭ.ﻛﺎﻥ
ﺗﺗﺄﻛﺩ ﺍﺫﺍ
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻣﺸﺘﺮﻯ
ﺍﻟﻰ
المنزل كما هو ،بدون اى ضمانات .كما ان من
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ
ﺳﻭﻑﺍﻥﻳﺅﻭﻝ
ﺗﺳﺗﻠﻡ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻧﺩﻣﺎﺍﻭﻻ،
ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺇﻟﻳﻙﻋﻄﻠﺘﻪ
ﻳﻘﻀﻰ
ﻳﻬﺘﻢ
حق صاحب المنزل االحتفاظ به اذا دفع أقساط
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ.
ﻟﺳﺧﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻰ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ
ﺧﺎﺻﺎﻓﺼﻞ
ﻳﺄﺗﻰ
الرهن المستحقة قبل إتمام عملية البيع.
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﺗﺎﺑﺔ،
ﻋﻥ
عاد َة شراء هذا النوع من المنازل يعتبر
ﺍﻯ
ﻭﺗﺗﺟﻧﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝﻋﻥ ﻋﻠﻡ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺷﺭﺍء
ﺗﺄﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭ
-tow
ﻭﺩﺭﺍﻳﺔﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺍﻣﺎ
المنزل
housesبعيوب
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ.دقيقة
orمعرفة
بشرط
ﻣﻔﺎﺟﺄﺕ جيد
استثمار
ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﻋﻧﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻰ
apartments
سعر
وعدم
العيوب،
ﻷﻭﻝهذه
إصالح
وتكلفة
تخطى ﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﻬﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻣﺮﺓ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻭﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻛﻡ.
ﺑﺄﺳﺋﻠﺗﻛﻡ
ﺍﺭﺣﺏ ﺩﺍﺋﻣﺎ
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔالسوقى.
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ للسعر
الشراء
ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺄﻯ
nbotrus@gmail.com
ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻻﺕ
تناديﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻭﻋﺮﺿﺘﻪ ﺑﺴﻌﺮ
عمليات
بأنهاء
كندا
ﺑﺴﻌﺮ ﺟﻴﺪ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

ﺣﻔﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺯ
مقتل
تبعت
اليت
االنتقام
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ.
ﺑﺄﺳﺌﻠﺘﻜﻢ
ﺍﺭﺣﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺻﺤﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻳﻮﻣﻴﺎ
الشاب الفلسطيين
ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
ﺃﺟﻬﺰﺓ »ﺧﻔﻖ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ«
@@@@ﲢﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ

 ٧يوليه  : ٢٠١٤اصدر وزير الشئون
ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻻﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺣﻔﻧﺔ ﻣﻥ
الخارجية بكندا جون بيرد البيان التالي ؛
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺻﺣﺔ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ
لمقتل ﻓﻰالشاب
ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ بالقلق
شعرت كندا
ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ
العميق ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﻣﺣﺎﺭﺑﺔ
ممثل
التقي
وقد
خضير
أبو
محمد
الفلسطيني
ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺭﺽ ﺍﻟﺳﻛﺭ .ﻓﻘﺩ ﻛﺷﻑ ﻓﺭﻳﻖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
تعازينا
ﺍﺣﺗﻭﺍءلينقل
اليوم
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕعائلته
ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء مع
ﺩﻋﺖكندا
ﻣﻥعن
ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻠﻭﺯلها ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ
ﺣﻤﻠﺔ
ﻭﺷﻦ
ﻋﺎﺟﻞ
ﺇﺟﺮﺍء
ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ
ﺧﻔﻳﻔﺔ
الصادقة ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻳﻥ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ
نظيري
ﻭﺟﺑﺔ مع
ﻟﻳﺻﺑﺢتحدثت
لخسارتهم ،وقد
ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺘﺒﺼﻴﺮ
ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻮﻋﻴﺔ
الوضعﻗﻣﻊ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻰ
ﺗﺳﺎﻋﺩ
ﺍﻟﺗﻰ
ﺑﺎﻟﻣﻐﺫﻳﺎﺕ
ﻏﻧﺎﻩ
ﻋﻥ
ﻓﺿﻼ
اإلسرائيلي لمناقشة اخر تطورات
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻅﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺍﻟﺷﺣﻭﻡﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﺨﻔﻖ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
ﺍﻟﺷﻬﻳﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.تفاصيل
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕالمالئم التعليق علي
ﺇﺣﺪﺍﺙيكون من
ولن
ﻭﻛﺎﻧﺖﻣﻥ
ﺧﻄﻴﺮﺓﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺍﺣﺗﻭﺍء
ونحن
ﻣﻦ الجارية
التحقيقات
ﺃﺟﻬﺰﺓ
نرحبﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ
بالحرص”ﻩ`
ﻭﻓﻳﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ
ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ
اإلسرائيلية
السلطات
تتبعه
الذي
والتصميم
ﻣﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻗﻠﻘﺎ
ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﻗﺪ
ﺷﺎﻧﺘﻲ“
”ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
” ﺧﻔﻖ
ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻣﻰ ﺿﺩ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻳﺔ ﻭﻗﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺇﻟﻰ
ﺍﺿﻄﺮﺕ
ونتوقع
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕعليه
للمجني
العدل
لتحقيق
ﻭﻓﻘﺎ
واسرته،ﻭﺫﻟﻙ
ﺩﻋﻮﺓ ,
ﺍﻷﻟﺯﻫﺎﻳﻣﺭ
ﻫﺬﻩﻭﻣﺭﺽ
ﻁﻔﻳﻔﺔ
ﺃﺿﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻓﻲ
ﻛﺴﻮﺭﺍ
ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
في ﻗﺑﻝ
التحقيقاتﻣﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺩﻣﺕ
”ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔوجريمة
هذه الجريمة
ﻟﺳﺕ تستمر
ان
ﻋﻘﺩﺕﺑﺴﺒﺐ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕﺍﻟﻌﻨﻖ
ﻭﺟﺮﻭﺣﺎﺃﻣﺎﻡﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ
ﻣﺅﺧﺭﺍ
ﺍﻟﺗﻰ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
”
ﻟﻠﺗﻐﺫﻳﺔ
خطف ومقتل الشبان الثالثة اإلسرائيليين
.ﻭﺫﻛﺮ
ﺗﻨﻔﺠﺮ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
”ﺳﺎﻥﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﻓﻰﻋﻴﺐ
ﺍﻟﻠﻭﺯ
ﺗﻧﺎﻭﻝ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ
ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎﻟﻭﺣﻅ
ﺩﻳﺟﻭ“ .ﻛﻣﺎ
الهدوء
يعود
كنداﻓﻲالن
ﻟﻮﻛﺎﻝ وتدعو
بدون ﺫﺍعوائق،
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻧﺴﺨﺘﻪ
ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻱ
ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﻳﻥ ﻟﺧﻁﺭ ﻣﺭﺽ ﺍﻟﺳﻛﺭ
وترجوا
15العنف
لدائرة
ﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭحد
ويوضع
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﻔﻖ
ﻧﻮﻋﺎ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﺎﻥ
 ,ﻫﺬﺍ
ﻳﻭﻣﻳﺎ .
واالنتقامﺍﻟﺩﻡ
ﻣﻦﻓﻰ
ﺍﻟﺟﻠﻭﻛﻭﺯ
ﺗﺭﻛﻳﺯﺍﺕ
الجديدة
الفلسطينية
الحكومة
تعمل
ان
ايضا
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﺦ
ﻣﻦ
ﺁﻻﻑ
ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﺪ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻭﻳﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻥ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ
سلطتها ﺇﻟﻰ
ﻣﺸﻴﺮﺍ
عليﻧﻔﺲ
ﺑﻬﺎ
حدا
لتضع
ﺗﺳﺎﻋﺩﺃﻥغزة
في
ﺗﻘﻭﻳﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺟﺳﻡ
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﺗﻰ
استعمال,
ﺍﻟﻣﻧﺟﻧﻳﺯ
ﺑﻳﻧﻬﺎ
ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﻦ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻋﻧﺻﺭ
حماسﺍﻟﺩﻡ  ,ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻓﻰ
فوريﻭﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ
ﻳﻌﺩ علي
الصاروخية
لهجمات
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻥ ﻋﻦ
ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
ﺍﻟﻣﺎﺟﻧﻳﺳﻳﻭﻡ
إسرائيل وان تصاعد العنف الذي شاهدناه
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻥ
ﻓﺿﻼ
ﻭﺍﻟﻌﺿﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺻﺑﻰ
ﻟﺟﻬﺎﺯ
يفعل
الماضية لن
القليلة
األيام
ﺑﻮﺿﻊمدي
علي
ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻏﺎﺯ
ﻋﻠﺒﺔ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﺿﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺳﺩﺓ
التطلعات
السالم او
للنهوض
شيء
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻓﻴﻪ
ﻓﻰ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
بمصالحﻋﻨﻪ
ﺍﻟﻔﻼﻓﻭﻧﻭﻳﺩﻳﻨﺠﻢ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻴﻮﺏ
ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ
ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
الفلسطيني.
للشعب
المشروعة
ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ
ﺭﺻﺎﺻﺔ
ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺮﺫﺍﺫ
ﻓﻮﻫﺔ
ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻳﺗﺎﻣﻳﻥ ”ﻩ` ” ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻣﻊ
ﺗﻘﺩﻣﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻣﺭ .

قضايا وآراء
–Ú^ábË=_Í_ò
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 ٣٥٠٠1000ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ
ﻋﻤﺮﻩ
ﺣﺠﺮﻱ
ﻧﻘﺶ
/
9
بلية
الواد
ﺍﻟﻮﺍﺩ ﺑﻠﻴﺔ ١٠٠٠ //٤٦
حسان
طارق
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ

تعرف يا صديقى /صديقتى  ,أنا بفكر فى اِيه  ,بفكر
فى الشمس ,اللى بيحسدونا عليها  ,وبفكر فى الرمل
,اللى أحسن من حبات اللؤلؤ ,اللى مش عارفين قيمته
ﺗﺗﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺍﻻﺻﺩﻗﺎء ﻭﺭﻓﻘﺎء ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ
بفكر فى الطمى اللى خلف السد  ,بفكر فى هالل
,ﻋﺗﺎﺑﺎً
ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﺫ ﻓﺗﺭﺓ
ﻋﻠﻰاللىﻣﻭﻗﻔﻰ
المعادن ﺑﻣﻭﺩﺓ
والسماسرة
ﺍﻟﺣﺎﺩالجهلة
بيسموه
المرعب
وجماله من
ﻣﻧﺫ حقيقته
,لكن فى
 ,مثلث
ﻭﺍﻟﻧﺎﺭ
ﺍﺳﺗﻔﺗﺎءهاللﺍﻟﺟﻧﺔ
المعادنﺍﻟﺑﻼﺩ
ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﻓﻰ
طلة هالل القمر  ,بأول نقطة ندى  ,من فوق ,من
ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻐﺯﻭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﻓﻰ 2011 / 3 / 19
بعيد صلى عليها وباركها ,س َيدى حابى  ,وحط سره
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ
,فىﺍﻟﻠﻌﺑﺔ
ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﻭفيهاﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
الجنوب تحت
ﻭﻋﻠﻰنزولها
ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ساعة
,ورعاها من
ً
ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻭﻧﺎ
ﻧﻘﺸﺎ
ﻣﻧﻬﻡﺇﻥ
الدهبﻋﻠﻤﺎء
ﺟﻼﻟﺔ :ﻗﺎﻝ
ﺃﺑﻮ
ﺃﺷﺮﻑ
ﻓﻰ ًّ
زى ناس
الدهب
,مش
اللىﻭشايل
فى
بفكر
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
فىﻣﻥ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ
ﻣﺼﺮ،
ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ
3500
ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﻛﺘﻠﺔ
,فى عروق
ﻣﻧﻬﻡ أكيد
طبعا و
ﺣﺠﺮﻳﺔ ,
ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩوتافهة
فارغة
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ومؤكد ﻓﻰ
ﻣﻥ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻰأل ﻭ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
وما ﺃﻗﺪﻡ
,الموروﻣﻦ
الخير ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ
وجبالﻳﻜﻮﻥ
ﻭﻗﺪ
المورو ونوره
أدراك ما
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ)
ﻛﻠﻬﻡ
ﺃﻧﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻐﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺑﻖ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻌﻴﺪ
ﺭﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻘﺲ
ﺑﺤﺎﻟﺔ
,يا غناوة وحالوة الكوارتز ومحدش يتفذلك ويقولى
ﺟﻣﻳﻌﺎً
ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
ﺃﺭﻯ ﺍِﻻ
ﺃﻧﻧﻰ ﻻ
,معقولة(
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
هقوله علطول
علشان
ﻋﻧﻰتافه ؟
ﻳﻌﺭﻓﻭﻥكالم
الدهب
ماهوش فارغ
بيكتب دا ,
علشان اللى
تافه
ﺃﻇﻬﺮﺕيا
اخرس
ﺍﻟﺯﻭﺍﻳﺎ
ﺍﻟﻨﻘﺶﺃﺣﺩ
ﻳﺭﻭﻥ
ﺃﻛﻭﻥ( ﻣﻣﻥ
)ﻭﻟﻥ
ﻭﻟﺳﺕ
ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺛﺮﻱ،
ﻟﻬﺬﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺮﺟﻤﺔ
وربيبهﻣﻦ,
الصخر
سيد
دا
,
تؤ
تؤ
تؤ
أل
أل
أل
ومطبالتى
ﻭﺍﻟﻤﺪ ّﻭ
ﺳﻄﺮﺍ،
ﻭﻳﺗﺭﻙﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻜ ّﻮ
ﺍﻟﺑﺎﻗﻰ40ﻭﻗﻠﺕ ً
ﻛﺘﻠﺔﺍﻟﺫﻯ
ﻋﻠﻰﺭﺃﻳﻰ
ﻫﺫﺍﻥ ﻫﻭ
ﻟﻬﻡ ﺃﻥ
كمان البت
بس6البلد ,
ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ ،بلدﻳﺒﻠﻎأه مش
وحافظ أرضك يا
ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺃﻗﺪﺍﻡ،و ﺃﻧﻪ
ﻃﻮﻟﻬﺎ
ﺣﺠﺮ
ﺭﺅﻳﺗﻲ
ﻓﺳﺄﻏﻳﺭ
ﺍﻷﻣﻭﺭ
ﺗﻐﻳﺭﺕ
ﻓﺗﺭﺓ ﻭﻟﻭ
السمراﻣﻧﺫ
ﻛﺗﺑﺗﻪ
عايز
واللى
ايده
كف
زى
,بالضبط
افريقيا
ﻋﻦ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻤﻄﺮ ،ﻛﺎﻟﻈﻼﻡ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ
بفكر فى
عادي و
ويناظر
يتفذلك
ﻧﻔﺳﻪ
ﻳﻔﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺫﻯ
ويناقشﺍﻟﻣﺅﻟﻡ
عادىﻻ ,ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﻷﻥ
ﻭﺭﺃﻳﻲ
ﺻﻮﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺗﻬﺎ
ﻭﻳﻌﻠﻮ
ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺴﻤﺎء
ﻓﻲ
فى
بفكر
ومنتجعات
فيلل
وعاملينه
,
الطويل
الساحل
ﺻﺮﺍﺥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
******************************* ﺟﻬﻝ
ﻫﻭ
منخفض القطارة ,بفكر فى بحر الرمال العظيم
سحر
ﺟﺰﻳﺮﺓ
هوﻭﻟّﺪ
ﺑﺮﻛﺎﻥ
+ﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ
+ﻣﺧﺩﺭﺍﺕ
ﻏﻭﻏﺎء
+
+ﻓﻭﺿﻭﻳﻳﻥمنه ,بفكر فى
عظمته  ,بنحاف
,ومن
عظيم
اللى
ﻭﻛﻼء
+ﻋﻣﻼء +
ﻣﺭﺗﺯﻗﺔ
+ﺧﻭﺍﺭﺝ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ،ومش
ومصايفها,
بالجاتها ,
+ﺷﺭﻛﺎﺕفى
ﻋﺎﻟﻤﺎﻥمش
,وترابها
سيناء
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ
ﻭﺃﻭﺿﺢ
ﻁﺎﺑﻭﺭ,
الملطخة
على
معترض
لكن
المصيفة
على
معترض
ﺗﻠﻚ+ﺍﻷﺟﻮﺍء
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺃﻥ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻳﺳﺑﻭﻙ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮﺩﻭﻻﺭﺍﺕ +
ﻣﻭﺟﻬﺔ +
ﻳﺘﺒﻊﻣﻳﺩﻳﺎ
+
ﺗﻠﻚالكمسارى
ﻋﻠﻰشغلة
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔمن
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ،وزهقت
ﻏﻴﺮالسويس,
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ قناة
بفكر فى
ﺍﻟﺒﻼﻃﺔ،
ﺧﺎﻣﺱ  +ﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ  +ﺷﻳﻭﺥ ﺿﻼﻝ  +ﻣﻔﺗﻭﻧﻳﻥ
ﺛﻴﺮﺍ ,،ومن
ﻓﻲ بلدى
ﺿﺨﻢخير
أعبيها من
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ  ,و
ﻣﻦ الحاوية
ﻧﺘﺠﺖأنزل
بفكر
ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺮﻛﺎﻥ
ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺗﻳﺑﺱ
+
ﻓﻛﺭﻯ
ﺗﺻﺣﺭ
+
المركب
ﺳﺎﻧﺘﻮﺭﻳﻨﻲ ،على
ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ و أحطها تانى
اللى حوالينا
خير
ﻓﻲ
ﻭﺗﻮﺟﺪ
ﺗﻌﺮﻑالبالدﺍﻵﻥ
عروق الخير
ﻓﺳﺎﺩ بفكر
والبحيرات ,
البحيرة
ﺍﻟﺒﺤﺮ فى
,بفكر
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
فى +
ﻣﻣﻧﻬﺞ
ﺃﺣﺯﺍﺏ +
ﺩﻛﺎﻛﻳﻥ
+
فى
,بفكر
ليبيا
وبين
بينا
اللى
وفوقها,
االرض
تحت
ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺎﻥ ﺃﻧﻪ
ﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ً
ﺗﺎﺑﻊ
+ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺣﻘﻭﻗﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ
الوادى ,بفكر
جنوب
اللى تحت فى
الميه اللى
عروق
ﺍﻟﻄﻘﺲ،
ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﺮﺍء
ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺑﻪ
ﺣﻈﻴﺖ
ﻳﺩﺍﻓﻌﻭﻥ
ﻭﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ
ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺃﺻﺣﺎﺏ
+
ﻣﻧﻬﻙ
فوق  ,فى الحبشة
ﻓﻲ بعيد
ﺛﻴﺮﺍهناك
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭالميه
اللى شايل
الريح
فى
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺣﺪﻭﺙ
ﺗﺴﺒﺐ
ﻓﺮﺑﻤﺎ
الرغايين لكن
كتير من
,
الميه
فى
مش
بفكر
+ﻫﻳﺋﺎﺕ
ﺷﺭﺍﺳﺔ
زىﺑﻛﻝ
ﻭﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻡ
ﺑﻘﺎﺋﻬﻡ
ﻋﻥ
,ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺗﺎﻣﺔتعرفو جايبه
ﺍﻟﺑﻼﺩواهلل واهلل  ,ما
ﻓﻰالميه ,
شاياله
ﺃﺟﻧﺑﻳﺔفى اللى
بفكر
ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺗﺣﺭﻙ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
النسمة ﺃﻥ
ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
,وشايلهﺗﻠﻚ
ﻭﻛﺸﻔﺖ
البعيد ,بعيد
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔبفكر فى
ايه  ,وازاى
ايه
ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺦ ,
ﺍﻟﺦ
ﺃﻗﺮﺏ
ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﺦﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔﻢ
المحيط َﺣ َﻜ
ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔﺃﺣﻤﺲ،
ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ،
عليناﻛﻝوتغنى
جاية
اللى
الهادى,
شرق
ﻫﻳﺋﺔ فى
قوى
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الوادى ,تغنى
تحت فى
ﻭﻫﻮتحت
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ,،اللى
ﻓﻲ شمسنا
مع
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
جنوبﻴّﺮ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻐ
ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ
ﻭ
ﻭﺍﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻗﻭﻯ
ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻳﻌﻣﻝ
ﻭﻗﺖ أيوة
ﻓﻲ وفوق
,تحت
األرض كلها
غنوة,
معاها
ﻳﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
تدفىﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺣﺎﺳﻢ
ﻟﻤﻨﻌﻄﻒ
ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻡ ً
ﺗﺎﻡ
ﻣﺳﻳﻁﺭﺓ
ﺍﻋﻼﻣﻳﺔ
ﻭﻣﺗﻭﺣﺷﺔ األرض
تكيف
,ازاى
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ازاى
ﺗﺮﺗﻴﺐ تفهم
,بس
كلها
,كلهاﺎ
ﻃﺒﻘ
ﺍﻟﺒﺮﻭﻧﺰﻱ،
ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻴﻪ
,ومن الحر
تبرد الحران
السقعان
ﺃﺟﻬﺯﺓتدفى
,بس دى
ﻣﻴﻞ
ﺍﻟﺪﺍﻳﻠﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺫﻛﺮﺗﻪ
ﻟﻤﺎ
ﻳﻭﺟﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.ﺃﻻ
ﺗﺗﻭﻗﻌﻭﻥ؟؟
مشﻣﺎﺫﺍ
ﻣﺗﺭﻫﻠﺔ
ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﻥ
ﺃﺣﻤﺲفى جنوب الوادى نعمل اللى متعملش
ﺍﻟﻤﻠﻚ ,تحت
والدفا
ﺣﻝ؟؟ ﻧﻌﻡ ﻭﺭﺃﻳﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻭﺟﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻭﻝ ﻻ ﺭﺍﺑﻊ
,بفكر فى الخير المنهوب اللى تحت ,فـ جنوب الوادى
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ
ﺍﻟﺬﻱهناﺃﻋﺪﻩ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻧﺸﺮ
ﺗﻢ
******************************
ﻭﻫﻰ
ﻟﻬﻣﺎ
,وغير عندنا
,غير من
ﺍﻟﺒﺤﺚتانى
ﺫﻟﻚ طريق
مالوش
واللى
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ،
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﻦ
ﻣﻮﻳﻠﺮ،
ﻭﻧﺎﺩﻳﻦ
ﺭﻳﺘﻨﺮ
ﺭﻭﺑﺮﺕ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ,وليه يحتاج
,وفى الفالح
وليه يتوه
ﺍﺭﺍﺩﺓالصياد
,بفكر فى
ﺍﺳﺗﻘﻼﻝ
ﻭﻋﺯﻳﻣﺔ
ﻭﻁﻧﻳﺔ
1ﺍﻷﺩﻧﻰ.
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺔ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
,وفىﻋﺪﺩ
ﻓﻲ
بفكر
جعان,
ويبات
لغيره
يشقى
وليه
العامل,
ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ 2-ﺷﺩ
ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻭﻁﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻄﻠﻖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺗﻠﻚ
ﻭﺗﻌﻮﺩ
فى مخزون  ,وفى خزنة ,بس ,مش خزنة فلوس ,
ﻓﻰ
ﻧﻘﻁﺔ
3ﺍﻟﺑﺩء ﻣﻥﺣﻜﻢ
ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ
Tempest
ﺍﻟﺻﻔﺭصح
عرفناهم
,Theلو
الهوايل
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ نسوى
, Stelaنقدر
ﻭﺑﺧﺎﺻﺔبشر
ألﺍﺳﻢخزنة
ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻓﻲ
ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ
ﻣﻠﻚ
ﺃﻭﻝ
ﻭﻫﻮ
ﺃﺣﻤﺲ،
ﺍﻟﺑﻧﺎء
شريفﻳﻣﻛﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺍﻻﺑﻘﺎء ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ
ﻛﻝ
يعرف ان
مصرى
مصرﻣﻊوفى كل
ﺍﻟﻤﻠﻚ فى
,بفكر
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻟﻴﺸﻜﻞ
ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺟﺎء
ﻋﺸﺮﺓ.
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺣﺗﻰ خيرها
وعندها
ﻣﺭﺣﻠﻳﺔحد ,
حاجة من
مصر مش
ﺗﺗﻣﻛﻥ
ﻣﺅﻗﺗﺔ
محتاجةﺣﻠﻭﻝ
 ----ﻭﻫﺫﻩﻋﻠﻳﻪ
ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺻﻞ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ,،ﻓﻲ
وتتسول
ايدها
قوى تمد
ﺗﻠﻚ  ,عيب
وعيب
وزيادة
ﻣﻥ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪّ .
ﻣﺼﺮ ّ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ,حتى
ﻭﺗﻢ حبيب
وال
ﺃﻋﻠﻰ  ,من عدو
والﺇﻟﻰغرب
ﻧﻔﻮﺫشرق
من
ﻛﺎﻥ
ﺣﻴﺚ
ًﺎ،
ﻴ
ﺣﺎﻟ
ﺍﻷﻗﺼﺮ
ﻃﻴﺒﺔ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﻫﺬﺍ
ﻭﺳﻣﺎﺳﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ
ﺫﻭﻯ
ﻟﻐﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ
لو كان الثمن دواء مر  ,نستحمله  ,شوية زيادة فى
ﻳﺤﻜﻢ
ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ حاجة ,
ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔوال أى
ﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕوال خمرة
ﻭﺗﺟﺎﺭ سجاير
ﺃﺣﻤﺲ.وال
بنزين
سعر
ﻟﻸﺳﻑ
ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ
اطارﺑﻌﺪمواجهة
ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ  ,لكن
واهلل العظيم
عليها
موافق
ﻭﻗﻮﻉ
ﺟﺩﻳﺩﻣﺎفىﺣﺪﺙ
ﺗﺼﻒ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻭﺇﻥ
ﻭﺍﺿﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺟﺔ
ﺑﺭﺅﻭﺳﻬﻡ ﻣﻥ
ﺍﻷﻥ
ﻳﻁﻠﻭﻥ
ﻧﻔﺴﻬﺎ,
ﻟﻠﻜﺘﻠﺔالدعم
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢعزبة
الدعم أو قل
منظومة
لفساد
شاملة
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺛﻴﺮﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺣﻮﺍﻟﻰﻭ
ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
بتشريعاتﻣﻥ
ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ
لوقف
سريعة
ﻭﻫﻰبس
تانية
مواجهة
وكمان
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻧﻪ
ﺍﻧﻘﺎﺫﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺣﻤﺲ،
ﻭﺳﺎﺑﻘﺔﺣﻜﻢ
ﻭﻓﺘﺮﺓ
وكفاية
,
الكبار
الحيتان
من
المنهوبة
الثروة
نزيف
ﻭﻛﺄﻧﻬﻡ
ﻭﺟﻣﺎﻋﺗﻬﻡ
ﻭﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬﻡ
ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ
ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ
 1550ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ
وسمادﻣ ,
وثروة
ﺑﻤﺪﺓطاقة
نهب
بقى
ًﺎ.
ﺷﺭﺍﻛﺗﻬﻡﻋﺎ
وأسمنت50
ﻣﻥ ﺇﻟﻰ
حديد 30
ﺑﻴﻦ
فىﻣﺎ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻊ
ﻧﺻﻭﺣﺔ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﻭﺑﺔ
ﻟﻠﺷﻌﺏ
ﻳﺗﻭﺑﻭﻥ
وسمسرة وعموالت ومستشارين الخيبة والوكسة
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺪﻯ
ﺻﻌﻭﺩﻫﻡﺃﺳﺘﺎﺫ
ﺩﺍﻓﻴﺪﻣﻧﺫﺳﻜﻠﻮﻳﻦ،
ﻭﻗﺎﻝ
ﻓﻰ
ﻟﻠﻣﺷﻬﺩ
ﺃﺧﺭﻯ,كفاية
ﻣﺭﺓوغيره
,وغيره
الحراب
ﺍﻷﺧﻭﺍﻥالخبرة قصدى
وبيوت
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺩﻧﻳﺊ
ﺍﻟﻣﺎﺿﻰدا ,كلهﻓﻰ ,ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ
ونفوق بقى
ﺍﻟﻘﺭﻥمن العك
ونخلص
ﺑﺩﺍﻳﺔ ,كفاية
بقى
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
شايفينهﺃﻭ,
مش
ولو
عارفينه
مش
ولو
عندنا
اللى
للخير
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻳﺩ
ﺗﻌﺭﻑ ﻣﻥ
ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﺪﻻ ﻳﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻗﺫﺭﺓ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺇﻥ
نقطونا بسكاتكم وسيبوا العيش لخبازه  .وخلوا الناس
ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻛﻠﻣﺔ )ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،
ﺍﻟﺫﻯ
ﺳﻘﻮﻁﻭﻫﻭﻗﻮﺓﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻁﻥ (
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻣﻌﻧﻰ
ﻗﺭﻳﺏ
اللى عارفه وفاهمه وخايفة على البلد تشتغل أما
ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ.
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺳﻳﻧﺗﻬﻰ
ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ
حتىﻭﻻ
الحظيرةﺍﻷﻥ
ﺛﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ
ﻧﺩﻓﻊ
حنجورى مش
لو كان
ﺟﻣﻳﻌﺎونخبة
المطبالتية
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ:
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺳﻜﻠﻮﻳﻦ
ﻳﺿﺣﻙدكان أو
قصدى
حزب
فيها
ﻭﺗﺎﺑﻊوعامل
فاهم
ﻋﻠﻳﻛﻡ
معارضﻭﻓﻲفىﺃﻯ ﺣﺩ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ
ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ
ﻓﻰ
ﻟﻔﻬﻢ
ﺃﻓﻀﻞ
ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺗﻠﻚ
”ﺳﺘﺘﻴﺢ
معروف بقى
اعملوا
,
الخط
طول
على
ومؤيد
منافق
ﺑﻛﻼﻡ ﺗﺎﻧﻰ  ,ﺃﺩﺭ ﻭﺟﻬﻙ ﻋﻥ ﻛﻼﻣﻰ ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ
ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
مرةﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
,ﺩﻭﺭ
للخلف
والعباد  ,خطوة
ﻇﻬﻮﺭالبالد
واحدةﻓﻲلصالح
”.ﺍﻳﻼﻑ بتسموها ( ماسر )
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢمصر اللى
ﺍﻷﻭﺳﻂالغالية
ﺍﻟﺸﺮﻕ خاطر
علشان

فاكسات مهاجر
ãubËﬂ@pbè◊bœ

يرسلها  :مدحت عويضة
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ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
ﻣﻥ ﻳﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ،ﻧﺣﻥ
ﻛﺫﺍﺏ
السيسي
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
مرتبك
عايزين
ﻭﺭﺩمش
ﻣﺸﺎﻋﺮأحنا
ﻳﻭﻣﺎريس
ﺩﻏﺪﻏﺖيا
شوف
ﺃﻧﻘﺫ
نصﺍﻟﺫﻱ
ﻟﻠﺭﺟﻝ
ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ
ﻟﻠﻭﻓﺎء
ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ،
ﻭﻫﺮﺳﺖ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ،
لنا
رجع
لكن
أربعة
في
لسيادتك
وهنضربة
ﻟﻧﺧﺗﺎﺭﻩ ﻗﺎﺋﺩﺍ
ﻣﺻﺭ
ﻟﻧﺎ.ﺣﺘﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻓﻴﻚ
ﺍﻟﻨﺴﺎء،
ﻏﺰﻭﺕ ﻗﻠﻮﺏ
كانت.
ما
زي
األسعار
ﺷﻌﺮﺍ ،ﺧﻠﻴﺘﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﺭﺯﻗﻨﻲ ﺏ »ﺑﻴﺎﺩﺓ«
ﺣﻣﺩﻳﻥ ﺻﺑﺎﺣﻲ
ﻳﺎﺭﺏ.
الشعب المصري
ﺃﻧﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﻋﻅﻳﻣﺔ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻁﻧﻳﺎ
األسعار إفتكرت المثل الصعيدي
بعد
رفعﺻﺒﺎﺣﻲ
ﺣﻤﺪﻳﻦ
ﻋﻅﻳﻣﺎ ،ﻧﺗﻣﻧﻲ ﻟﻙ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻭﻟﻥ ﻧﻧﺳﻲ ﻟﻙ
في الفرح
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ لقتش
الحزينة تفرح ما
«جات
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ليهاﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺃﻧﺘﺨﺒﻚ ﻓﻲ
ﻟﻢ
ﺩﻭﺭﻙ.
مطرح».
ﺣﺘﺮﻡ ﻛﻔﺎﺣﻚ ﻭﻧﻀﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﺳﻤﻚ
ﻟﻜﻨﻲ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
أوباما
ﻁﺎﺋﺭﺍﺕ
ﻭﺃﺧﺭﻫﺎ
ﺷﻐﺎﻝ
ﺑﻭﺗﻳﻥ
ﺻﻔﻘﺔ الكيمائية
لألسلحة
ﻓﻳﻙمصنع
ﻁﺭﻗﻌﺔعلي
ﺍﻷﺯﻫﺮداعش
سيطرة
بعد
ﺷﻴﺦ
ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ
ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﻞ
ﺑﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺟﻬﻮﺩﻙ
الكأس
من
بقي
أشرب
أقولك
عايز
العراق،
في
ﻣﻳﺞ ۳٥-ﻟﻣﺻﺭ ﺃﺭﺣﻡ ﻧﻔﺳﻙ ﻭﺍﺳﺗﻘﻳﻝ ﺷﻛﻠﻙ ﺑﻘﻲ
ﻧﺸﻜﺮﻙ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﻈﻴﻢ
ﺩﻭﺭ
للسوريين.
ﻭﺣﺵسقيته
اللي
ﻭﻃﻨﻲﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻗﺩﺍﻡ
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
مرسي
محمد
ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻗﻒ
ﻋﻠﻲ
ﺇﺗﻔﻘﺎ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺭﻭﺳﻴﺎ
ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ
بيقولوا أنك كنت عامل ميزانية مفتوحة لألكل
ﺃﻥ
ﻓﺄﺭﺩﺗﻡ
ﻣﺻﺭﻳﻳﻥ
ﻟﺗﺻﻳﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ
ﺟﺎﺋﺗﻛﻡ
ﻣﺒﺮﻭﻙ
الفريق ﺃﻗﻮﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ،ﺃﻗﺪﺭ
ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﻤﺎ
ﻓﻲ
الرئاسي يمكن
أخدتني في
طيب كنت
ﻣﺳﺎﺟﻳﻥ ﺳﺑﺣﺎﻥ ﻣﻥ ﻟﻪ
ﻓﺻﺭﺗﻡ
ﺃﺳﻳﺎﺩﺍ
ﺗﻛﻭﻧﻭﺍ
كرمنيﻋﻠﻲ
ربناﺃﻓﻠﺴﺖ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺃﻳﺪﻳﻚ.علي أيدك.
وإتخنت
كان
ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ.
ﺗﻤﻴﻢ
البرازيل
ﺟﻨﻮﺏ
المانيا ﻳﻮﻡ
من ﺗﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺭﻭﺣﺖ
ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ
لقب فرقة
ﺯﻭﺭﺕبالسبعة
هزيمتكم
بعد
ﺍﻟﺼﺪﻑ
ﻋﻠﻲ
ﺍﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻥ
ﺃﺷﺘﻌﻞ
ﻣﺼﺮ
ﺭﺻﻳﺩﻛﻡ ﻟﺩﻱ
فرقةﻧﻔﺫ
دلوقتيﻋﻔﻭﺍ
ﻋﻠﻳﺎﻹﻧﺗﻬﺎء
السامباﻗﺎﺭﺑﺕ
ﺃﻳﺎﻣﻙ
حسب اهلل.
إنسوه أنتم
ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ.
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺟﻳﺕ ﻛﻣﻠﺗﻬﺎ ﻭﻛﺳﺑﺕ ﻛﺭﺍﻫﻳﺔ
محلب
ﻣﺼﻄﻔﻲ
ﺑﻜﺮﻱﻟﻐﺑﻲ.
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺃﻧﻙ
الشعب كان منتظريحلب وأبو العيال كان متعشم
ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ،
ﻗﻁﺭ عمره ما فكر إنك هتحلبه بالطريقة
ﺃﻣﻳﺭ لكن
خير
ﻇﻬﺮ ﻭﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺄﻝ
ﺃﺻﻠﻚ
دي.
ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺣﻤﻠﺔ
ﺑﻬﺠﻮﻣﻚ ﻋﻠﻲ
ﻣﺣﺗﺎﺭ ﻋﺮﻓﻚ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﻨﺎ
ﻓﻳﻥ،
ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻭﺩﻱ
ﻭﻣﺵ ﻋﺎﺭﻑ
ﻟﻳﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ.
هاربرﻣﻛﺎﻥ ﺃﺑﻌﺕ ﺃﻧﺕ ﻭﻻ ﺗﻘﻠﻖ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ.
ﻟﺳﻪ ﻓﻳﻬﺎ
ﻁﺭﺓ
ستيفان
عليها جيسين كيني بقوانين الهجرة
شعبيتك أثر
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺳﻤﺎ
ﻏﻧﻳﻡ
ﻭﺟﺩﻱ
بقانون
ألكسندر
أليكس
عليها
وقضي
المعقدة،
ﻣﺶ ﺳﺎﻳﺒﺔ ﺣﺪ ،ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺗﻌﻤﻠﻴﻠﻪ
ﺭﺍﺋﺣﺔ ﺑﺭﺍﺯ ﻳﺎ ﺭﺍﺟﻝ ﺃﺭﺣﻡ ﺷﻳﺑﺗﻙ
ﻓﻧﺷﺗﻡ
ﺗﺗﻛﻠﻡ
الجديد.
الجنسية
»ﺳﻴﺪﻫﺎﺗﻲ« ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺶ
ﺃﻏﻨﻴﺔ
ﺃﻛﺭﻣﻠﻙ
ﻭﺃﺧﺗﻔﻲ
ﻧﻔﺳﻙ
ﻭﻟﻡ
ﺳﻲ ﺩﻱ.
ﻋﻠﻴﻜﻲ
ﻳﻤﺴﻚ
ألمانيا
نشربها لما الماكينات األلمانية
ﻣﺮﺗﻀﻲقهوة
أحلي
ﺻﺎﺩﻕ
ﻋﻼء
ﻣﻨﺼﻮﺭ
البرازيلي
بتضحن
ﻫﺘﺴﺎﻭﻱﻧﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ
سبعﺇﻟﻠﻲ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔالبنﺃﻧﺖ
ﻓﻲ
مرات.ﺟﺎﺗﻧﺎ
ﻗﻁﺭ،
ﻓﻧﺎﺩﻕ
ﺟﻬﺎﺩﻙ ﻓﻲ
ﺃﺣﻠﻲ
ﻣﺎ
ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ
ﻭﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
منصور ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻳﻧﺎ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ﻓﻲ
مرتضيﻋﻣﺭﻧﺎ ﻣﺎ
ﺣﻅﻧﺎ
ﻧﺠﺎﺣﻚ« ﻫﻄﻠﻊ  .....ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ ﻭﻫﺴﻴﺒﻮﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻓﻧﺩﻕ ٥
ﻧﺟﻭﻡ .عمرة بيطلع التاني علي إيدك
الزمالك طول
ﻭﻳﻬﺎﺟﺮﻭﺍ.
طلع أم الثالث.
ﺳﻣﺎ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
البغدادي
بكر
أبو
ﻭﻣﺭﺗﺿﻲ
ﺷﻭﺑﻳﺭ
ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺎ
ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
ﺯﻱ
ﺑﻌﺪﻣﻧﻙ
ﻟﻭ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻜﻢ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ
كان
مرسي
أمال
المسلمين
خليفة
طلعت
أنت
هو
ﺑﻣﺭﺗﺿﻲ
ﺗﻁﺎﻟﺑﻳﻪﻋﻦﻳﺻﺎﻟﺣﻙ
ﻭﺃﺣﻣﺩ
ﻭﺻﻔﻜﻢ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻋﺯﻧﺘﻮﻗﻒ
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻭﺯﻳﻧﺎ ﻳﺤﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
إيه.
وال
علينا
بينصب
كان
بقي؟
إيه
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﻳﺪ«.
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،ﻣﻥﻭﻧﻨﺎﺩﻳﻜﻢ
»ﺟﻤﺎﻋﺔﺍﻟﺑﻠﺩﻱ.
ﻭﺻﻼﺕ ﺍﻟﺭﺩﺡ
ﻭﻧﺧﻠﺹ

قيادات حماس
ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺑﻛﺭﻱ
ﺭﺍﺟﻞ وأنتم
كتيرة ﻳﺎبتموت
ﻗﻮﻱ غزة
ﺗﻘﻠﺖ علي
ﺃﻳﺪﻙقصف
كل
ﺧﻒ
ناسﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻲ ﻗﻔﺎ
ﺻﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻣﺎﺗﻭﺍ ،ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ ﺃﻓﻠﺱ ،ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
بينكم وبين
إتفاق
فيه
هو
حاجة،
بتحصله
حد
وال
ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻙ ﻭﺗﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺩﺍﻫﻴﺔ.
ﺭﻛﻧﻙ ،ﻗﻭﻟﻲ ﺑﻘﻲ ﻣﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
الحكاية.
ﺑﺗﻛﺭﻫﻙ،وال إيه
إسرائيل
ﺃﻡ ﺃﻳﻤﻦ
ﻫﻳﻣﻭﻟﻙ؟؟
الثورة ﻣﺼﺮﻱ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻀﻮﺍ ﻋﻠﻲ
شبابﻣﺴﺌﻮﻝ
ﺑﺴﺄﻝ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
ثالث دول ودي
دول
ﺃﻳﻤﻦ ثالث
العراق
»ﺗﻔﻜﺴﻬﺎ«
وسورياﻋﻠﺸﺎﻥ
ﻣﺨﻠﻴﻨﻬﺎﻟﻚ
ﻗﺎﻟﻲ
ﺃﻡ
ﺗﺟﺩﻳﺩﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﺗﻀﺤﻚ
أقصد
الربيع
ثمار
العربي .ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ
الخريف ﺩﻣﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻛﻧﺎﺋﺱ ﺍﻟﺗﻲ
ﻋﺩﻡ
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻭﻋﻭﺩﻛﻡ ﻳﻬﺩﺩ ﺑﻔﻘﺩﺍﻧﻛﻡ
ﻟﺣﺩ ﺍﻵﻥ،
ﺑﺮﻫﺎﻣﻲ
ﻳﺎﺳﺮ شفيق
أحمد
ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ.
ﻟﻤﺎ
ﺛﻮﺭﺓ ﻭﻻ
ﻣﺶأنﻫﺘﺒﻘﻲ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻏﻴﺮمش
ﻫﺘﻨﺠﺢ لكن
تراجعت كتير
شعبيتك
عارف
أنا
ﻭﺻﻮﺗﻬﻢ
ﺇﻟﻠﻲ ﺯﻳﻚ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺧﺎﻟﺺبكري!!! يا
ﺗﺨﺘﻔﻲمصطفي
تتحالف مع
لدرجة إنك
ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ
ﻣﻭﻅﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻳﺨﺮﺱ
راجل حافظ علي تاريخك.
ﺑﻌﺩ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻗﻁﺭ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،ﻣﻧﺗﻅﺭﻳﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ
األحزابﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻮﺍء
المدنية
ﻧﺷﻭﻑ ﻫﺗﻘﻭﻟﻭﺍ ﺇﻳﻪ ﻭﻻ ﺃﻓﺿﻝ
ﻋﻠﺷﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ
ﻓﻴﺮﺱ
جايه،ﺃﻳﺪﺯ ﻭﻻ
ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮﺿﻲ
ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ
ﻣﺶ
ﻣﻳﻛﺱ مع
هتتحالفوا
مجلس
انتخابات
ﻛﻝ
الشعب ﺯﻱ ﻣﺭﺳﻲ
ﺃﻭ ﻫﺗﺑﻘﻭﺍ
ﺗﺳﺗﻘﻳﻠﻭﺍ،
ﺃﻧﻛﻡ
ﺃﻧﺼﺮﻑ.
ﺷﻮﻳﻪ...
ﻭﺃﺧﺘﻔﻲ
ﺑﻘﻲ
ﺇﺭﺣﻤﻨﺎ
ﺳﻲ،
هتبقوا شاهد ما أخدشي حاجة؟؟.
وال
بعض
ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻛﺱ.
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مبناسبة مرور عام على ثورة الشعب املصرى على حكم عصابة األخوان واسرتداد مصر
 30يونيو  ..ثورة شعب خلية ماريوت و ازمة نظام بأكملة
ادوارد يعقوب

إعداد :سميحة عبد الحليم

جاءت ثورة الشعب المصري في  ٣٠هذا
يونيو،
وأربكت كل الحسابات ،وكانت بداية جديدة
إلسقاط المخططات اإلرهابية على مصر.لم
ينتظر الشعب طويال ..فلم يكد يمضى عام على
تولى محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر حتى
نفذ رصيده من المصداقية والوطنية  ..واستشعر
الشعب الخطر الداهم والنفق المظلم الذى الحت
بوادره بسياسة االخوان وانتفض الشعب عن
بكرة ابيه لينقذ الوطن فى مظاهرات  30يونيو
 2013في محافظات عدة ،نظمتها أحزاب
وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي .توقيت
ً
مسبقا ومعلنا من القوى
المظاهرات كان محد ًدا
الوطنية و طالب المتظاهرون برحيل الرئيس
محمد مرسي ،الذي أمضى عامًا واح ًدا في الحكم.
وفى يوم  3يوليو ،أعلن وزير الدفاع الفريق أول
عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي،
وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا،
المستشار عدلي منصور

الذي لعب دوراً جوهرياً في تعريف
اإلعالم من
المرشح الرئاسي محمد مرسي ،وجماعته للرأي
العام المحلي .هدفاً مباشراً لتحجيمه ،بل واقصاء
رموزهCanadia.copt@gmail.com .
 السعي بكل قوة ألخونة مؤسسات الدولةالصحفية واإلعالمية ،في محاولة واضحة
لتأسيس الفكر اإلخواني من جهة ،والحد من تأثير
اإلعالم المضاد من جهة ثانية.
القضاء والحريات العامة:

والرفض -.عمل حكم مرسي وبسرعة كبيرةعلي
ترسيخ األخونة ونشر هذا الفكر رغم تنامي
الشعور المعادي له من يوم آلخر - .كثيراً
ما تحدث حكم مرسي عن أمر وفعل نقيضه
في الحال ،وابرز مثال علي ذلك الحديث عن
حماية األقباط ،واستهداف دور عبادتهم في ذات
الوقت.

مياه النيل:
 معالجة سلبية للغاية لمباشرة اثيوبيا بناء سدالنهضة ،كشفت عن االفتقاد ألسس التعاطي مع
ً
فضال عن سوء
األزمات الممتدة منها أو الناشئة.
إدارة الحوار مع القوي السياسية وبثه علي الهواء
بما ساهم في توتر العالقات مع الجانب االثيوبي
وأجهض أسس الحوار السياسي معه.

 افتعال أزمات متتالية مع القضاء ،بد ًء من إقصاءالنائب العام ،الي محاصرة المحكمة الدستورية
العليا من قبل أنصار الرئيس ،ثم محاولة تحجيم
دورها في دستور ديسمبر  ،2012فإصدار
إعالنات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء
والحريات العامة ومؤسسات الدولة ،تسببت في
إثارة غضب الرأي العام ،الذي عبر عن ضيقه
بإحراق مقار لحزب الرئيس ،فعاد الرئيس عن
بعض إعالناته وقراراته ،ومضي في أخري
مما تسبب في زيادة الحنق الشعبي عليه وعلي
جماعته.

 استمرت األزمات بين القضاء والرئاسة ،حيث شهدت مصر خالل عام من حكم مرسيأعماال فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها  -االستمرار في الخطي السياسية السابقة قضت محكمة القضاء اإلداري بوقف تنفيذ قرار
ً
كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل المتقاعسة عن تفعيل التعاون البناء في المجاالت تنظيم االنتخابات البرلمانية ،فكان أن رفعت
اسباب الثورة
المختلفة مع دول حوض النيل ،بما يدعم من سبل جماعة اإلخوان شعار تطهير القضاء ،والعمل
أسباب اندالع الثوره الشعبيه ضد حكم االخوان  ..الشيعة بالجيزة.
الحوار السياسي معها حول األزمات المختلفة.
علي سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد
انهي الشعب المصري حكم محمد مرسي ،بعد عام السياسية الخارجية:
للقضاة ليقصي عدة آالف منهم ليحل ً
بدال منهم
الدفاع واألمن:
انصار الحكم.
وثالثة أيام فقط قضاها في الحكم .ارتكب خاللها  -فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي
 اإلفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكرً
ً
أخطاء فادحة أنهت العالقة بينه وبين الشعب في شرقا وغربا في فتح آفاق التعاون البناء بين المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين  -وكانت الضربة األخيرة التي سددها القضاء
ً
ً
خالل هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر مصر ودوال عديدة في العالم ،وبات واضحا ان إمارة إسالمية متطرفة تستمد العون من انفاق للرئيس المقصي هي اإلشارة اليه باالسم وعدد
التي كانت البالد فيها أحوج ما تكون الستثمار كل عالقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم كبير من قيادات جماعته بالتعاون مع حماس
يوم للبناء والتقدم والنمو واالستقرار.
تدعم حكم اإلخوان في مصر مثل «قطر» ،والحماية من رئيس الدولة ذاته ،نفذت هذه وحزب اهلل في واقعة اقتحام سجن وادي
ً
المتحدة»،
«الواليات
عن
فضال
و»تركيا»،
ولعل ابرز هذه األخطاء التي تسببت في استياء
الجماعات ً
فعال خسيساً باإلجهاز علي  16شهيداً النطرون.
وبالتالي « إسرائيل».في المقابل ،تراجعت
الرأي العام الشعبي:
عالقات مصر بدول محورية عديدة خاصة من األمن وقت اإلفطار في رمضان ،وبعد أشهر النقل والمواصالت:
تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنها بفعل
العالقة بين أبناء الوطن الواحد:
 تعهد مرسي بحل مشكلة المواصالت ضمنفي العالم العربي - .فشل الحكم في استقدام
حشود الجيش لتعقب اإلرهابيين ،وتدخل جماعة
خمس مشاكل تعهد بحلها خالل المائة يوم األولي
 رسخ حكم مرسي علي مدار عام حالة من تكنولوجيا متطورة ،أو خبرات لقطاعات االنتاجً
فضال عما تكشف
الرئيس لإلفراج عن الجنود.
من حكمه ،فاستفحلت مشكلة المواصالت خالل
االستقطاب الحاد ،وقسم المجتمع بين مؤيد تعين الدولة علي الخروج من كبوتها وتصحيح
بعد إقصاء هذا الرئيس من كون هذه الجماعات
العام الذي شهد كوارث يومية للطرق ابرزها
للمشروع اإلسالمي الذي يمثله الرئيس وجماعته مسارها االقتصادي .بل علي العكس اصطحب
ً
دليال واحداً علي هذا المشروع ،مرسي معه في زياراته الخارجية رجال أعمال اإلرهابية السند لجماعة اإلخوان في حربها حادث مصرع ً 50
دون أن يقدموا
طفال علي مزلقان بأسيوط.
اإلرهابية ضد الدولة.
وبين مناهض له يوصف في أغلب األحيان بــ قاموا بعقد صفقات تجارية استنزفت جزء من
 لم يشهد العام من الحكم تشييد أي من الطرقً
جهود
تشتيت
الي
الرامية
األزمات
افتعال
«العلماني».
وبدال من أن يتفرغ الشعب للعمل االحتياطي النقدي للبالد.
ً
فضال عن
الجديدة ،أو اصالح الطرق القائمة،
األمن والحد من اكتمال البناء األمني ،وكانت
التأييد
بين
والعراك
التناحر
الي
اتجه
واالنتاج،
تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.
أبرز المشاهد احياء ذكري أحداث محمد محمود،
وستاد بور سعيد ،واحداث قالقل أمنية من آن االقتصاد والمال:
آلخر بالعديد من المحافظات خاصة بور سعيد  -الهدف األساسي لحكم مرسي كان االقتراض
والسويس.
من الخارج ،سواء من قبل دول سايرت مشروع
”Ú‹ˆb»€a@›ÿ€@paÏ‰
 إصدار العديد من القرارات واإلعالنات قدوم اإلخوان للحكم كقطر ،وتركيا ،أو منالدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي خالل السعي للسير في ركب التوجهات الغربية
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ -
علي الجهاز األمني بالخروج في مظاهرات عبر إيالء قرض صندوق النقد الدولي األهمية
باعتباره شهادة حسن أداء لألقتصاد .ومع تراجع
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ -ﻣﻨﻮﻋﺎﺕ-ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ
عارمة الي االتحادية والتحرير.
الناتج القومي جراء عدم االستقرار السياسي
b‰Ìá
 سعي عدد من أعضاء جماعة الرئيس لالحتكاكãmÏÓj‡◊@Îa@›ibÿ€a@Îa@oÌ¸bné@Ô€a@Úuby¸@kÓ◊6€a@›Ëé@M
واألمني ،ارتفع حجم العجز بالموازنة ،ومن
€@Ê
اللفظي بالمؤسسة العسكرية وقادتها ،ومحاولة
@ÚÓ€b«@ÒÜÏu@paà@pÏñÎ@ÒäÏñ@M
�a
ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة
النيل من هذه المؤسسة التي تحظي بكل الحب
@⁄a6ía@Ô‹«@›óyaÎ@ä¸ÎÜ@SPNPP@¡‘œ@Ê¸a@⁄a6ía@M
الدين بسببه
والتقدير من الشعب كافة عبر إشاعة األقاويل
ÒÜÎá´@Ò6–€@b„b™@ART
ً
فضال
عنصراً ضاغطاً اضافياً علي الموازنة.
حول وحدتها وتماسكها.
عن استهالك رصيد االحتياطي من النقد األجنبي،
◊@…Óª@@b‰Ìá€@áuÏÌ@Ÿ€â
األمن الغذائي والخدمي:
وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة .%30
oÌ˝mbè€a@Ú‡ƒ„a
 - www.iptvarabcanada.comاستمرت األزمات الغذائية ،واالرتفاع
 ارتبك الحكم في مواجهة كافة المشكالتالمتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل
االقتصادية ،فارتفع عدد المصانع المتعثرة،
حكومي يسعي لوقف جشع التجار ،رغم سعي
وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل
الحكم الي تحسين منظومة توزيع الخبر ،وعبوات
كافة،
البوتجاز.
وتراجعت معدالت السياحة الي مستوي متدن،
 تكررت وبشكل متواصل أزمات البنزينوجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه
 ZÛ‹«@aÏ‹óma@⁄a6í¸aÎ@pbﬂÏ‹»æa@Âﬂ@áÌç‡‹€والسوالر ،بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن،
لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين.
@ÚÓiã«@paÏ‰”@›‡ìÌ@áÌáu@7–èÌä@Ê¸a@b‰Ìá€
وأنعكس ذلك علي االنقطاع المتكرر للكهرباء.
وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خالل عام
@@@@@@@@@@@
@xbn±@¸Î@o„6„�bi@›‡»Ì@ÚÓj‰ucÎ@ÚÓöbÌäÎ
 بدا واضحاً اتجاه الحكم الستخدام المنظومة الحكم يمكن االسترشاد به محلياً ودولياً.oÌ¸bné@Ô€a
416-625-6150
التموينية لخدمة أغراضه االنتخابية ،ومحاولة
 اثرت األوضاع السياسية واألمنية غيركسب شعبية عبر التالعب بالحصص التموينية.
ً
فضال عن تخفيض قيمة
المستقرة بشكل كبير،
الثقافة والفنون واآلداب
الجنيه ،علي التعامل داخل البورصة المصرية،
 اتجاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية ،فزادت خسائر حائزي األوراق المالية ،وهربوالعمل علي ارتدادها لحساب توجهات رجعية أغلب المستثمرين األجانب ،وانخفض تصنيف
متخلفة ،بد ًء من منع عروض الباليه بدار األوبرا ،مصر االئتماني لعدة مرات ،األمر الذي عكس
الي إقصاء قيادات الثقافة والفنون واآلداب ،مقابل خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر.
إحالل قيادات تدين بالوالء للجماعة الداعمة للحكم.
التكملة صـ8
اإلعالم والصحافة:

‚ÏÓ€a@¿@áyaÎ@ä¸Îái@Òb‰”@WUP@Âﬂ@ãr◊a@áÁbí
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قرأت لك

املس هدب ثوبه
د .روز غطاس

وضعت نفسي ذات يوم مكان المرأة
التي امتدح الرب يسوع إيمانها وقال
لها إيمانك قد شفاك اذهبي بسالم( لوقا
 .) 43 : 8فقد كانت حالتها صعبة اكثر
جدا مما نتصور فقد أنفقت كل معيشتها
علي األطباء ولم تشفي ؛ هذا بجانب
إنها كانت ممنوعة من دخول الهيكل
بحسب شريعة موسي وكل ما تلمسه
يتنجس فتصبح في نظر الجميع نجسة(
الويين  ،) 25 : 15كما كانت تعاني
من نظرة المجتمع القاسية لها فكثيراً
ما كان ينظر الي هذا المرض علي
انه لعنة أو غضب من الرب االله(
تثنية  .) 28هكذا قالت في نفسها :أنا
ميتة ميتة ونجسة وممنوعة من التواجد
بالهيكل وكل األطباء فشلوا في عالجي
وقد سمعت عن يسوع هذا الذي يشفي
المرضي ويفتح عيون العميان ويقيم
الموتى وهو األن في طريقه ذاهباً
ليشفي ابنة يايرس رئيس المجمع ؛
سوف اكسر كل القوانين والشرائع
والتقاليد والسنن والمس فقط ولو
هدب ثوبه وال يهمني ما سوف تكون
العواقب ودعوني أري ما سوف يحدث
فهذا الشخص يسوع له قدرات خارقة
يمكن تجيب معي نتيجة ،فأنني أري
فيه شخص مختلف .فهو معلم ونبي...
ال اعظم من نبي  ،هو الخالق الذي

صنع عينين للمولود اعمي  ،ومريض
بركة حسدا مفلوج كسيح لمدة قاربت
االربعون عام ...يسوع بكلمة شفاه من
هو يسوع هذا شخص محير يجب ان
اقترب اليه اكثر وبدال من ان اطلب
منه الشفاء سوف المس هدب ثوبه.
صارت تزيح وتزاحم الجموع الملتفة
حوله ال يهمها سوي شفائها فقد حددت
هدفها وغايتها ووصلت لهدب ثوبه
ولمسته فشفيت في الحال وتوقف
ينبوع دمها وشعرت بذلك في جسمها.
ولعدم توقعاتها التفت يسوع يسأل:
من لمسني؟ لشعوره بقوة خرجت منه
وألنه يعلم األسرار فهو رب اإلنسان
خالق اإلنسان ،وقد كان في رده كل
الثقة والطمان حيث وجه كالمه لها
بعد ان سردت كل قصتها امام جميع
الناس« :ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاك،
اذهبي بسالم» .ما أروع هذا الرد من
رب المجد فقد دعاها ابنة مادحا إيمانها
الذي وهبها طلبتها ؛ وتوج الكل الرب
يسوع بسالمه الذي يفوق كل عقل الذي
يحفظ القلوب واألفكار فيه وذلك ألنها
سجدت وخرت له أي أعطته الكرامة
الالئقة به كملك الملوك ورب األرباب.
وكلما قرأت هذه القصة مرة ومرات
وقفت أمام نفسي وإيماني ووقفت أمام
الرب يسوع وسلطانه وصالحياته في
حياتي .مكتوب عنه انه هو هو امس
واليوم والي األبد لم ولن يتغير  .هو
نفس الشخص الذي صنع المعجزة
لهذه السيدة وهو نفس الشخص الذي

منحها الشفاء والثقة والسالم.....
ماذا عني؟ سمح الرب ان امر تحت
يد الجراح في جراحة دقيقة وخطيرة
بالمخ واألعصاب وكانت قصة هذه
السيدة أمامي دائما  .فالرب من خالل
الجراح وعلمه ومهارته وعينيه وعقله
استخدمهم الرب لشفائي وسالمتي
فشعرت كما لو إنني قد لمست هدب
ثوب الرب يسوع .المرأة نازفة الدم
كان إيمانها عظيم وثقة في يسوع ،وانا
كان إيماني وثقتي عظيمة في يسوع
الذي استخدم الجراح ،فبعد الجراحة
استرسلت أفكاري :ماذا لو الجراح
انحرفت أدواته بضع مليمترات
فسمحت بشلل أو أعاقة ما  ،أو حدث
نزيف داخلي ،أو لم أفق من العملية
ورحت بغيبوبة .وهنا يلعب اإليمان
والشكر( فخرت ساجدة له) والثقة
بالشفاء ألتمتع بالبنوة والسالم؛ لكن
هناك أفراد يحتاجون لشيء بسيط
يذكرهم بما قد مروا فيه ،أو لشكهم ال
يتمتعون بالشفاء الكامل أو المتحان
إيمانهم .لذلك من األفضل القول الذي
ذكره داود في مزمور  103مسبحاً
«باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل
حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي
يشفي كل أمراضك الذي يفدي من
الحفرة( الموت) حياتك ،الذي يكللك
بالرحمة والرأفة فيشبع بالخير عمرك
ويجدد مثل النسر شبابك ،باركي يا
نفسي الرب».

جنوى غاىل

اعجوبة البنطلون املكوي
بقلم Tracey Michae’l Lewis
تأتي غالبية تأمالتي دائما بينما أقوم
بالمهام الدنيوية مثل غسيل االطباق
او الطبخ او السواقة ،واظن ان اهلل
يستخدم هذه الدقائق الن عقلي ال
يكون مشغول او مزدحم باألشياء،
وفي يوم ما كنت في منزل والدي
استعد للذهاب لحضور مناسبة رسمية
واخترت ان ارتدي بدلة سوداء
حيث تليق بالمناسبة .والحظت ان
البنطلون األسود الواسع االرجل
ممتلئ بالتجاعيد والكسر وذلك بسبب
عدم العناية بتعليقة في الدوالب ،
ولهذا احضرت المكواة وانتظرت
حتي تسخن وانا في قمة الضيق
ألنني أوال ال أحب الكوي وثانيا ألني
ال أجيد الكوي وأيضا الن البنطلون
يبدو انه يحتاج لماكينة بخار وفرد
وليس لمكواه صغيرة ،وبدأت بوضع
المياه في المكواة ورفعت درجت
حرارتها ألعلي ما يمكن كما لو كانت
ستحرق النسيج وبدأت اكوي وقمت
بالضغط بقوة علي التجاعيد حتي
تفرد وتزول وهنا سمعت صوت
يهمس داخل روحي قائال انت مثل
هذا البنطلون فضحكت وقلت نعم انا
سوداء مثله ولكني ادركت المعني
فانا لدي كثير من التجاعيد في
حياتي وكثير من الخطايا وفي بعض

االوقات كان لدي الكثير منها والتي
تبدو ميؤوس منها ،ولكني ممتنة هلل
انه ال يراني بهذه الصورة ولكن
يجب إزالة هذه التجاعيد حتي اعود
لصورتي االولي النقية التي اوجدني
عليها  ،فاهلل يبدا أوال بالماء ثم تأتي
الحرارة التي ليست اكثر مما تحتملها
حياتي  ،واحيانا يكون لدي تجاعيد
عميقة والتي تكونت بسبب اإلهمال
او الجهل والتمرد وهنا تظهر فاعلية
الماء والحرارة والضغط علي سطح
النسيج ( سطح حياتنا ) وهذا ما
يحدث لنا جميعا فنحن بحاجة الي
تصويب التجاعيد الكثيرة لدينا التي
قد تعكس صورة سيئة عن الهنا
الذي ندعي اننا نمثله حتي نقدم
انفسنا بصورة جيدة امام اهلل والناس
 ،فلماذا نضحي بهذا؟ إذا في المرة
القادمة عندما تكوي مالبسك وتشاهد
هذه العناصر تعمل معا في مالبسك
فكر فيما يعني هذا لك ولحياتك؟

الكنيسة القبطية عرب العصور
البابا ياروكالّس رقم  13عام 224

لم يعطنا التاريخ إال أسمه ولكنه
أبحر فى خليفته وهو ..
البابا ديونسيوس معلم المسكونه رقم
 14عام 241
من هو هذا البابا المرقسى
األسكندرى  :كان طبيباً من
الصائبه ( عبدة النجوم إتبعوا يوحنا
المعمدان وجمعوا بين العبادة البابلية
والفلسفة اليونانية ) إعتنق المسيحية
بعد قراءة رسائل بولس الرسول
وعرف وتعرف على السيد المسيح
من أحد كهنة الكنيسة األرثوذكسية
وألتحق بالمدرسة األسكندرية
الالهوتية وتعرف ديونسيوس على
أوريجانوس عميد المدرسة وتتلمذ
على يديه .
الرتب الكهنوتية للبابا  :رسم
ديونسيوس شماساً ثم كاهناً
معلماً للمدرسة الالهوتية وأجمع
األكليروس والشعب إنتخاب
ديونسيوس أن يكون بابا الكرسى
المرقسى بعد نياحة البابا ياروكالس
المرقسى .
وكان البابا ديونسيوس متضلعاً

فى العلوم الفلسفية والالهوتية ومدققاً
فى أقوال المبتدعين فى المسيحية إلى
أن تشوشه أفكاره وفى أحدى الليالى
رأى رؤية تقول له ( إقرأ كل ما يقع
تحت عينيك فأنت قادر على أن تميز
وأن تتمسك بما هو حسن )  .وهو البابا
الذى أرسل رسالة مع البابا ياروكالس
السابق رسالة إلى أوريجانس بالعودة
إلى وطنه ولكنه أعتذر لمتابعته
للمدرسة الالهوتية بفلسطين فقبل
عذره .
البابا بالسجن  :أشتعل األضطهاد
بمصر نتيجة إثارة العرافين الشعب
األسكندرى ضد المسيحيين فقتلوا
الكثير منهم وقبضوا على البابا
وأودعوه السجن وعذب بعذابات
كثيرة فبعث برسالة وهو فى السجن
إلى فابيوس أسقف أنطاكيا واصفاً
لألهوال التى القاها المصريون لكن
العدد العديد ظلوا ثابتين على اإليمان
المسيحى  ,ورسالة أخرى إلى أستاذه
أوريجانوس وهو مسجون فى صور
وذكر له ما قاله بولس الرسول
( ما أبعد أحكامك يارب عن الفحص
 ..رومية  ) 33 : 11فما كانت اآلالم
إال وسيلة لثقل نفوسنا وتقريبنا من اهلل .
قديسون فى أيام البابا  :فى الوقت الذى
كان األنبا ديونسيوس منهمكاً فى تقوية
عزائم المسيحيين داخل البالد وخارجها

إذا بشخص يتسلل إلى الصحراء
ليقضى حياته مع اهلل هو األنبا بوال
أول المتوحدين من المصريين وكان
عمره نحو العشرين  .وحين توغل فى
الصحراء عثر على كهف وبجانبه عين
ماء ونخلتان وأقام بهذا الكهف ما يربو
عن تسعين سنة ال يرى وجه أنسان وال
أدرى ما الذى يصليه إال التأمل العميق
فى اهلل محبة  .خيل لألنبا أنطونيوس
أنه أول من أعتنق الحياة الصحراوية
 .ظهر له مالك الرب أعلمه أن هناك
راهباً متوحداً فهتف أنطونى ( حى هو
الرب مرشدى إلى مقر صفيه ) وقام
يسير بالصحراء طاوياً ليله بنهاره
فسمع صوت تسبيح وتمجيد وطرق
باب الكهف وقال ( سألت اهلل فأعطانى
 .طلبت إليه فاستجاب وأامل أن يفتح
لى مت  ) 7 : 7وبعد فتح الباب تعانقا
قديسا الصحراء وعند غروب الشمس
جاءهما غراب يحمل رغيفاً وبعد أن
أخذه األنبا بوال وألتفت لألنبا أنطونى
ً
قائال ( ما أعجب عمل الرب فإن
مراحمه تثبت من يوم إلى يوم ) وبعد
يومين قضاها األنبا أنطونى هم بالعوده
فطلب منه األنبا بوال أن يُحضر إليه
عباءة األنبا أثناسيوس الرسولى
والعودة إليه  .وعند عودته ثانية لألنبا
بوال وهو حامل العباءة رأى فى السماء
المالئكة تحمل نفس األنبا بوال فسجد
على األرض وعند وصوله الكهف رأى
جسده ساجداً ويداه على هيئة صليب
وشاهد أسدين يحركان رؤوسهما

فأشار إليهما بالحفر فتم ووضع جسده
الطاهر وصلى عليه ثم رجع إلى ديره
فتسابق أبناؤه الرهبان ليسألوه فقال
لهم (للكالم وقت وللسكوت وقت آخر
فإنتظروا الوقت المناسب)
البدع التى ظهرت فى أيام البابا 1 :
) البدعة األلفية  :ظهرت فى مدينة
الفيوم من أسقفها نيبوس ومضمونها
أن المسيح سينزل على األرض ويملك
ألف سنة يتمتع خاللها القديسون بكل
مالذهم المادية والروحية  .أنتقل البابا
إلى هناك وعقد مجمعاً ثالث أيام
وناقش هذه البدعة مع مبدعها وأتباعه
وإقتنعوا بفساد هذه البدعة بعد أقتناع
ومدح البابا هذا األسقف وأتباعه .
 ) 2إعادة المعمودية لمن أنكر إيمانه
المسيحى ثم عاد إلى اإليمان  :قال
البابا فى عودة المرتدين أن يُقبلوا
بالتوبة وال تعاد معموديتهم ألن التوبة
تعتبر معمودية واحدة  .ولكن إذا كان
المرتد معمد من الكنيسة المهرطقة
فيعمد بالمعمودية األرثوذكسية فقط .
 ) 3بدعة قوادها أن اهلل ـ بما أنه جوهر
واحد ـ فاألقانيم الثالثة ال تكون إال خياليه
وتعتبر تجديف على اهلل اآلب ضابط
الكل  .أفسد البابا هذه البدعة فى قوله
أن (أقنوم اآلب جوهر إلهى بحت وهو
المصدر المتصف باألبوه  ،أقنوم األبن
جمع بين الالهوت والناسوت  ،وأقنوم

إيبذياكون مهندس  /كرم سرور
الروح القدس الهوت بحت ولكنه
منبثق من اآلب) فاقتنع مبتدعين هذه
البدعة بفسادها .
نفى البابا  3,5سنة  :األمبراطور
فاليريانوس الوثنى نفى البابا إلى
ً
متهلال وخضع
صحراء ليبيا فكان
لمقصد الرب إذ نشر اإليمان
المسيحى بدون رسائل فقبل اإليمان
شعب الخمس مدن الغربية ثم نفى إلى
جهة مأوى اللصوص وقطاع الطرق
وكانت قريبة من مدينة األسكندرية
ففرح البابا ألنه سيلتقى بأبنائه وقد
تجلى العطف اإللهى على هذا البابا
الجليل فلم يالق من اللصوص وقطاع
الطرق إال كل تبجيل وتعظيم وتاب
الكثير منهم .
نياحة البابا  :كان األنبا ديونيسيوس
قد تقدمت به األيام فكان يردد قول
سمعان الشيخ ( اآلن ياسيد أطلق
عبدك بسالم لو  ) 29 : 2فإنتقل بسالم
إلى الفردوس ـ الذى لقبه أوسابيوس
الكاهن ( باألسقف األسكندرى العظيم
) ويسميه أثانسيوس الرسول ( بمعلم
األرثوذكسية ) وقبل أنتقاله أرسل
إلى أسقف بنتابوليس ( المدن الخمس
الغربية ) يشجعه .
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة  ..صلوا
من أجلنا
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َم ْن يزدري َم ْن؟؟؟

حكمت المحكمه حضورياً علي المُتهمه
دميانه عبد النور بالحبس ستة أشهر
مع النفاذ ودفع غرامه قدرها مائة ألف
جنيه مصري في قضية إزدراء األديان!
مُسمي “إزدراء األديان” بالجمع لكلمة
“األديان” يعني أن اإلزدراء مُمكن
أن يكون من أي دين آخر ،وليس
اإلسالم!
والسؤال :هل القانون يطبق اإلزدراء
بالنسبة لألديان األخري ،أم اإلزدراء
فقط لإلسالم ولطائفة واحدة من
(السنه)؟
اإلسالم ُ
عندما يشهد شاهد بالزور أليس ذلك
إزدراء بالنسبة للشخص المُزدري به؟
إذن َم ْن يزدري َم ْن؟
بتاريخ  4مايو  2013أصدرت النيابة
أمراً بضبط وإحضار المُعلمه دميانه
عبد النور المُتهمه بإرتكاب جنحة
إزدراء األديان المنصوص عليها في
الماده  161من قانون العقوبات.
دميانه ِم ْن عائلة متوسطة الحال،
ولكنها إجتهدت في دراستها وأصبحت
وقد تم إنتدابها للعمل
مُعلمه،
كمُدرسهللتاريخ بمدرسة الشيخ سلطان
اإلبتدائية بمحافظة األقصر مركز
العدسات قرية طود.

ولكن الشيطان بالمرصاد للمسيحيين،
بكل ُ
للنيل ِمنهُم ُ
الطرق ،إما بالخطف
وفرض فديه أو جزيه ،إما بحرق
كنائسهم ومُمتلكاتهم ،إما بخطف
النساء واإلعتداء عليهُن وإجبارهن
علي اإلسالم ،إما بالتحايل علي
الرجال لتحويلهم إلي اإلسالم ،إما
بتلفيق التُهم وخاصة تُهمة اإلزدراء.
دميانه كان ِم ْن نصيبها تُهمة إزدراء
األديان أو بمعني أصح إزدراء
اإلسالم!
ُتهمة إزدراء األديان تطبق علي كل
من يدينون بديانات أخري فيما عدا
(السنه)! حتي أن المُدرس
المسلمين ُ
الشيعي “محمد عصفور” أتهم أيضاً
بهذه التُهمه.
حينما َيسبُون أصحاب الديانات
األخري وخاصة المسيحيين وينعتونهُم
ُ
بالكفر أو يحقرون من عقائدهم وكتابهُم
المقدس  ..أليس ذلك إزدراء للدين
المسيحي؟
حينما يقف شيوخ علي المنابر
وعبر الفضائيات ووسائل اإلعالم
يُكيلون الفتاوي واألحاديث التي تسئ
للمسيحيين والمسيحية  ..أليس ذلك
إزدراء للدين المسيحي؟
حينما يحرقون الكتاب المقدس
ويمزقونه ويتبولون عليه علي مرأي
ومسمع من الناس  ..أليس ذلك إزدراء
للدين المسيحي؟

هل األطفال وقفوا في المحكمه للشهاده
أمام القاضي؟

ليديا يؤانس

حينما يشهد أناس بالزور ،وحينما
يشهد الغير مؤهلين للشهادة زوراً ..
أليس ذلك إزدراء باألبرياء وديانتهُم؟
حينما يُلفقون التُهم باإلزدراء لإلسالم
كما حدث مع دميانه  ..أليس ذلك
إزدراء باألبرياء وديانتُهم؟
أليس ذلك مُلفتاً للنظر أنه دائماً الدين
اإلسالمي هو المُزدري به!
في قضية دميانه ثالثة أطفال دون
العاشرة لقنوهم أولياء أمورهم أن
يشهدوا زوراً علي دميانه ،في حين
أن عشرة أطفال آخرين ،وبعض
المرسين ،وناظر المدرسة ،نفوا
الواقعه فيما نُ ِس َب إلي دميانه من
إزدراء.
أتهمت دميانه بإزدراء األديان بعد أن
قامت بتدريس الطلبه عن الديانات
في مصر القديمة بداية من أخناتون
ومروراً باليهودية والمسيحية وحتي
وكانت الطامة
ظهور اإلسالم،
الكبري أنها تحدثت عن المسيحية فهذا
في حد ذاته إعتبروه إزدراء باإلسالم!
من المُتعارف عليه قانونياً أن األطفال
القاصرين الذين لم يتجاوزوا الثامنةعشر
ِم ْن العُمر ال تُعتد بشهادتهم في المحاكم.
إستناداً علي الشهادة في اإلسالم تكون
بشاهدين من الرجال أو رجل وأمرأتان.
إذن شهادة هؤالء األطفال من األساس
باطله ألنهم ليسوا برجال ،ولم يُكملوا
السن القانونيه.

نصائح ضريبيه Tips Tax

أمال يوسف/ -ميسيسوجا

هل أولياء أمورهم تحدثوا بالنيابة
عنهم؟
هل كان هناك من يسجل المُحاضره
التي قدمتها المُعلمه لنعرف ما إذا
كانت مُذنبه أم ال؟
هل المُعلمه أعطت األطفال مُذكرات
أو أوراق مكتوبة تؤكد إدانتها؟
وما الدليل المادي الذي قدمه األطفال
وإعتمدت عليه النيابه كأدلة إتهام؟
من الواضح أن كل اإلجابات علي
هذه األسئله بالسلب ،وبالتالي شهادة
هؤالء األطفال باطله وألنه أيضاً يوجد
تناقض في أقوال األطفال وبالتالي
شهادتهُم باطله.
كيف ألطفال صغار يدخلون المحاكم
للشهادة؟
هل األطفال يستوعبون معني أداء
ألنه يجب علي
اليمين القانونيه؟
الشاهد أن يحلف اليمين علي أنه يشهد
بالحق كله وال يشهد لسواه وإال كانت
شهادته باطله.
كيف يسمح القاضي بكل هذه المُغالطات
الحكم
القانونيه والتستر عليها ؟ إذن ُ
الصادر في هذه القضيه باطل!
أليس ذلك ُظلم وإزدراء ِم ْن القاضي
لدميانه بناءاً علي كل هذه األباطيل!
التُهمه التي عوقبت بها دميانه بناءاً علي
نص الماده  161من قانون العقوبات،
عقوبتها الحبس وبغرامة ال تقل عن
 100جنيه وال تزيد عن  500جنيه أو
بإحدي هاتين العقوبتين.
المحكمه تفننت في القسوة في حكمها

فجعلت الغرامة  100ألف جنيه!
ربما ألنهم يعلمون أن األقباط أغنياء
وسيقومون بالسداد عن دميانه ،ومثلما
يقول المثل :إللي نأخذه ِمنهُم أحسن
ِمنهُم!
وأيضاً هذه الغرامات الباهظة تستخدم
كسالح لقمع األقليات الدينيه!
ولكن من المؤكد أن هذه الغرامه
ً
دليال
الضخمه المُخالفه لنص القانون
آخر علي بطالن الحكم!
سيادة الرئيس السيسي نشعر بالفخر
إلنتماءنا لمصر ،ونضع أيدينا في يدك
للنهوض بالبلد ِم ْن كبوتها مُستبشرين
خيراً بعهد جديد بقيادتكم الحكيمه
والحريصه علي كرامة وحقوق
اإلنسان المصري ،الذي وعدت في
يوم ما وقلت “مش حنسمح لحد ُ
يتعبكم”
وحكم ُ
ُ
ُكم في
ونعلم من خالل
رياستكم ُ
ُ
األيام القليلة الماضية مدي حرصكم
علي اإلنضباط في كل شئ ،نحن
نؤيد ونحترم ما قلته بأن القضاء البد
أن يكون له هيبته وإستقالليته.
ال نريد تدخل سيادتكم بالعفو أو التسامح
ولكن إذا ثبت من خالل الحقائق المُعلنه
في قضيه مثل قضية هذه الفتاه أنه يوجد
ظلم ،إذن إحقاقاً للحق ولرفع ُ
الظلم عن
المظلومين الذي سيادتكم تؤكد عليه،
إذن ما المانع أن تُعاد مُحاكمة دميانه
بهيئة محكمه مُختلفه لعل وعسي أن
يحمل اآلخرون ضميراً حياً ونزاهة
في ممارسة المهنه لكي تكون السلطة
القضائيه متمشية مع روح العهد الجديد
الذي نعيشه اآلن تحت قيادتكم الحكيمه،
ُ
ويرشدكم إلي ما فيه الخير
واهلل يوفقكم
لمصر والمصريين.

افتتاح أول حمطة طاقة مشسية
ألغراض الصناعة باإلسكندرية

االعرتاض على تقديرات مصلحة الضرائب
The objection Process
تكلمنا فى المقاالت السابقه عن كيفية
اعداد إقرار الدخل الضريبى ثم ماذا
يحدث بعد تقديم اقرار الدخل الى مصلحة
الضرائب ثم كيف تقرء ال Notice of
 Assessmentواالن نستكمل كيف
تعترض على تعديالت المأموريه .
س :هل يمكننى االعتراض على تقديرات
مصلحة الضرائب ؟
ج :نعم للممول الحق فى االعتراض على
تقديرات مصلحة الضرائب المرسلة فى
الــ  Notice of assessmentوذلك
بعمل تقرير اعتراض يسمى
Note of objection
س :هل هناك مواعيد محددة لالعتراض ؟
ج :نعم  ..البد ان ترسل االعتراض
خالل  90يوما من التاريخ المسجل على
Notice Of assessment
او خالل سنة من تاريخ استحقاق االقرار.
س :هل هناك نماذج معينة لهذا الغرض ؟

 Error in tax returnفى هذا الحالة س :هل هناك مدة معينة لتقديم هذا
تسمح المأمورية بقبول االعتراض بعد االعتراض ؟
انتهاء مدته.
ج :يتم تقديم االعتراض الى Tax
س :ما هو تأثير االعتراض على اجراءات court of Canadaخالل ال 90يوم
بعد ل
من تاريخ فشل االعتراض .
تحصيل الضريبة؟
ج :تقديم االعتراض سوف يؤثرعلى س :كيف يتم االعتراض ؟
االجراءات التى تستخدمها مصلحة ج :هناك نوعان من االجراءات لتقديم
الضرائب فى تحصيل الضريبة بمعنى أن شكوى لمحكمة الضرائب الكندية
تقديم االعتراض سوف يوقف آية اجراءات
� 1-اجراءات غير رسمية �infor
تتخذها المصلحة او تفكر فى اتخاذها.
 mal proceduresوذلك اذا كان افتتح محافظ اإلسكندرية اللواء طارق مهدى أول محطة طاقة شمسية بنظام
س :ماذا يحدث اذا نجح الممول فى مبلغ الضرائب موضوع النزاع اقل من “ ”ON GCIDفي مجال المنشآت التجارية والصناعية بالقطاع الخاص
االعتراض ؟
 12000دوالر ويتم الترافع بنفسك او بأحد مصانع المالبس الجاهزة بمنطقة سموحة شرق األسكندرية .وقال
ج :اذا نجح الممول فى اعتراضه ..توقف بتعين محاسب او محامى ويتم التصالح مهدي في تصريح له أن المحطة من تنفيذ شركة جيسك للطاقة المتجددة
مصلحة الضرائب حساب الفائده وترجع وديا واذا لم ينجح هذا االعتراض ال
بالتعاون مع كل من شركتى اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء وغرب الدلتا إلنتاج
الى الممول فائده على المبالغ المدفوعة يضطر الخاسر الى دفع مصاريف
الكهرباء وتهدف لتوفير مصادر بديلة للطاقة ،حيث تم تغذية شبكة المصنع
القضاء الى الطرف االخر
زيادة عن الضريبة .
بالطاقة الكهربائية المتولدة من الطاقة الشمسية.
س :ماذا يحدث اذا لم ينجح االعتراض � 2-اجراءات رسمية �formal proce
 duresوذلك اذا كان مبلغ الضرائب
المقدم من الممول ؟
ج :اذا فشل االعتراض  ..تصبح الضريبة موضوع النزاع اكثر من  12000دوالر
والفائدة والغرامة واجبة السداد مع مالحظة ويتم الترافع بنفسك او بتعين محامى ويتم
انه فى الحاالت التى أخذت اجراءات فية اتباع سلسلة اجراءات رسمية وفية يدفع
االعتراض وقتا طويال لسنوات مثال تصبح الخاسر مصاريف القضاء للطرف االخر.

ج :نعم هناك نموذج ( ) T 400 A
والتى يمكن استخدامها فى االعتراض
على تقديرات المأمورية وعلى الرغم الفائدة على مبلغ الضرائب كبيرة جداااااا
من انه ليس هناك اجبار على استخدام الى درجة يصعب سدادها لهذا تترآف
هذا النموذج اال انه يحتوى على كل المصلحة بالممول وتخفقض سعر الفائدة .
المعلومات المطلوبة للرد.
س :ماذا يحدث اذا لم أكن راضيا عن فشل
س :هل يمكننى االعتراض بعد ال 90يوم؟ االعتراض على تقديرات المأمورية ؟
ج :تستطيع ان تعترض على تقديرات ج :ما زال امامك فرصة اذا فشل اعتراضك
المأمورية بعد انتهاء المدة المحددة فيمكنك ان تستأنف () Appealامام محكمة
اذا كان هناك خطأ فى االقرار الضرائب Tax court of Canada

المعلومات الواردة فى هذا المقال قد تنطبق
بطرق مختلفة تبعا ألختالف ظروف
االشخاص حسب الظروف الضريبية
لكل واحد منا ولكنى فقط أذكركم بها أذا
وجدت أنها تنطبق على حالتك لن تخسر
أن تذكر محاسبك أو من يساعدك فى
تقديم أقرارك الضريبى أن تستفيد بها.
والى لقاء فى مقال جديد.
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مبناسبة مرور عام على ثورة الشعب املصرى على حكم عصابة األخوان واسرتداد مصر

 30يونيو  ..ثورة شعب

احالم فانوس  -وينيبج  -مانيتوبا

إعداد :سميحة عبد الحليم

تكملة صـ5
أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد
 30يونيو..
شهدت الساحة المصرية تغييرات
سياسية فارقة بعد إعالن القوات
المسلحة تضامنها مع الموجة الثورية
في  30يونيو ،وعزل الرئيس محمد
مرسي ،وإعالن القوات المسلحة
بمشاركة قوى سياسية ودينية -عنخارطة طريق جديدة تسلم بمقتضاها
رئيس المحكمة الدستورية العليا
«عدلي منصور» مهام منصبه كرئيس
مؤقت للبالد.
ويُعد هذا التطور تحوال هائال في مسار
ثورة  25يناير بعد عامين ونصف من
انطالقها ،ومرورها بمرحلة انتقالية
قاد البالد فيها المجلس األعلى للقوات
المسلحة ،ثم المرور بحكم جماعة
اإلخوان المسلمين الذي أنهته الموجة
الثورية في  30يوليو بخروج الماليين
للمطالبة بإسقاط حكم اإلخوان ،ورحيل
الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام
كامل من واليته ،واستكمال أهداف
الثورة األولى.
خصائص ثورة  30يونيو..
ثمة خصائص الحتجاجات 30
يونيو تتمثل في حجمها ،حيث خرج
المصريون بالماليين للشوارع ،فضال
عن انتشارها ،خاصة وأنها وصلت إلى
المحافظات المصرية ،وبالتالي فقدت
القاهرة وميدان التحرير مركزيتيهما
برغم قوة الحشد فيهما.هذا االنتشار
األفقي شمل محافظات ومدنالدلتا
والصعيد المحسوب دائمًا على القوى
اإلسالمية ،مع العلم ،بأن هذه المدن
كانت هي مسرح المواجهات األخيرة
بين اإلخوان ومناوئيهم .من ناحية
أخرى ،انتشرت الموجة الثورية
لـ 30يونيو رأسيًّا ،فهذه المرة كانت
عابرة للطبقات والشرائح االجتماعية،
فقد شملت الريف والبرجوازيات
الحضريات وأجزاء من أرستقراطيات
ً
أيضا هو
المدن الكبرى .الالفت
مشاركة رجال الشرطة وفئات من
غير المسيسين ،أو ما يطلق عليه حزب
الكنبة في  30يونيو.
إن خروج فئات متنوعة إلى الشارع
ومساندة القوات المسلحة لها جاء تدليال
على تعثر حكم اإلخوان ،وإثارته السخط
لدى قطاعات عريضة ربما لم يستفزها
حتى فساد نظام مبارك.وال يغيب عن
المشهد الحشد المؤيد للسلطة المعتصم
منذ أحداث الجمعة  28يونيو في
ميداني رابعة العدوية في مدينة نصر،
والنهضة في الجيزة ،غير أن تركيز
اإلخوان على مركزية الحشد ،في مقابل
انتشار المعارضين أضعف من تكتيكات
اإلخوان في إجهاض  30يونيو.
كما أن تعامل الرئيس مرسي الذي
استخف بالمعارضين واعتبرهم مجرد
ثورة مضادة للفلول أسهم في عدم

ع السكني ياحكاوى – أول صف

قدرته على إدارة األزمة ،وبدا ذلك
في خطابات مرسي الذي اكتفى
بتوجيه اتهامات ،وتفسير التظاهرات
على أنها مجرد مؤامرة .في الوقت
نفسه ،غلب على خطاب جماعة
اإلخوان حالة اإلنكار وربما الصدمة
التي سببتها ضخامة الحشود فضال
عن حاالت العنف التي وجهت لمقار
الجماعة وحزب الحرية والعدالة .وهذا
العنف هو استمرار لحالة االحتراب
المتصاعدة منذ أحداث االتحادية في
نوفمبر  2012وهو لم ينقطع إال
لفترات بسيطة.
لقد دفع الرد السلبي لمؤسسة الرئاسة
على احتجاجات  30يونيو المؤسسة
العسكرية إلى التحرك بإعالنها في
بيانها يوم  1يوليو إمهالها جميع
األطراف  48ساعة لالستجابة
لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها
للشرعية الشعبية .وهو ما كان يعني
ضم ًنا تنحي محمد مرسي عن الرئاسة
بطريقة أو بأخرى.
ومع اقتراب مهلة المؤسسة العسكرية
من االنتهاء ،واستمرار التظاهرات
الرافضة لحكم اإلخوان ،ودفع الجماعة
بمؤيديها يوم  2يوليو إلى الشارع،
جاءت كلمة محمد مرسي ليؤكد فيها
تمسكه بالشرعية االنتخابية ،ورفضه
إنذار الجيش ،بل وتلويحه بالعنف
ضد الرافضين للشرعية ،وهو ما دفع
الوضع إلى التأزم مع وجود عنف
متبادل ،وسقوط قتلى وجرحى .فاستبقت
القوات المسلحة انتهاء المهلة باجتماعها
بالقوى الوطنية والسياسية واألزهر
لتتخذ قرارات  3يوليو التي أسست
لمرحلة جديدة في الثورة المصرية.
مالمح خارطة  3يوليو
لقد تقرر في بيان القوات المسلحة
والقوى السياسية تعيين رئيس المحكمة
رئيسا للبالد ،وتعطيل
الدستورية
ً
العمل بالدستور بشكل مؤقت ،وإجراء
انتخابات رئاسية مبكرة ،وتشكيل
حكومة توافق وطني قوية ،وتشكيل
لجنة بها جميع األطياف لمراجعة
التعديالت الدستورية ،ومناشدة
المحكمة
الدستورية العليا إقرار مشروع قانون
مجلس النواب ،ووضع ميثاق إعالمي
يكفل حرية اإلعالم ويحقق المصداقية
والحيدة ،والعمل على دمج الشباب،
وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية
من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل
مختلف التوجهات .وهي القرارات
التي القت ترحيب المتظاهرين في
الشارع ،كما أنه بمقتضاها تم عزل
الرئيس مرسي.
ويمكن القول إن أزمة  30يونيو أعادت
القوات المسلحة إلى واجهة السياسة
المصرية ،غير أنها أشرت على الدور
الحاسم الذي تلعبه هذه المؤسسة في
بنية النظام السياسي المصري ما بعد
الثورة ،فعلى الرغم من أن جماعة
اإلخوان ومؤيديها قد رأوا في تحرك
المؤسسة العسكرية انقالبًا عسكريًّا
على الشرعية ،فإن مشهد هذا التحرك
المدعوم شعبيًّا لنزع فتيل األزمة لم يكن
إال استكماال لدور المؤسسة العسكرية
المركزي منذ ثورة يناير.
فقد أدارت المؤسسة العسكرية البالد
في عام ونصف ،ولم ِّ
يؤد تغيير قيادتها
عقب انتخابات الرئاسة  2012إال إلى
تغيير موقعها في بنية القرار ،وإن لم

يغير من حجمها ،فهي الجزء األبرز
في معادلة الحكم .ويتضح هذا حتى
قبل  30يونيو عندما دعت المؤسسة
العسكرية إلى الحوار بين الفرقاء
السياسيين ،عقب احتدام األزمة بين
اإلخوان والرئاسة من جهة والقوى
المدنية عقب اإلعالن الدستوري المثير
للجدل في نوفمبر . 2011
كما جاء تحركها األخير في سياق
استجابة الدعوات الشعبية للجيش
بأن يتحرك للضغط على الرئاسة
والحكومة ،وصوال إلى عزل مرسي،
وتولي دفة األمور ،وهو ما كان.
تحديات ما بعد مرسي
ثمة تحديات واجهت التحوالت في
المشهد السياسي المصري ما بعد
قرارات  3يوليو للجيش ،ولعل أبرزها
إعادة دمج جماعة اإلخوان المسلمين
في الحياة السياسية ،حيث أوضحت هذه
الموجة الثورية فشل اإلخوان المسلمين
عند انتقالهم من خانة المعارضة إلى
سدة الحكم ،وانتهى مسار االستقطاب
والعنف الذي شابه إلى اتهام الجماعة
بإثارة الفتنة ،وهو ما أدى إلى التحفظ
على قياداتها ومحاكمتهم  .فضال عن
أن األزمة قد أوضحت أن جماعة
قصورا في تكوينها
اإلخوان تعاني
ً
الفكري ،وخطابها ،ومدى انفتاحها على
المجتمع ،مع انغالق طبيعتها الطائفي.
نتائج ثورة يونيو..
جنبت ثورة  30يونيو مصر
سيناريوهات سيئة منها تمزق الدولة
المصرية والقضاء علي مؤسسات
الدولة وتحويل الدولة إلي إمارة في
المشروع األممي اإلخواني ،وإنشاء
نظام علي أساس ديني ،وربما كانت
تحولت مصر إلي دولة فاشية.
سياسيون تصدروا المشهد قالوا إن 30
يونيو جاءت إلنقاذ مصر من كل ذلك،
ولتعيد اللحمة لشعبها ،ولتكشف طبيعة
الجماعة التي كانت تحكم باعتبارها
جماعة إرهابية ،بسبب عدائها لمصر
وللشعب المصري ،وارتكابها للعديد
من الجرائم والعمليات التفجيرية
واالنتحارية .والجميع يتمني أن يشهد
عام  2014تحول ثورة  30يونيو إلي
دولة مؤسسات .

عارفه ليه لما شفت حفلة تنصيب
الرئيس السيسى رئيس مصر ولما
شفت محاولته لتقديم الرئيس المؤقت
عدلى منصور ومحاولة الرجل
المحترم عدلى منصور تقديم السيسى
تذكرت بعض مواقف من الطفوله
وبعض من الحاضر  .ماتذكرته من
الطفوله هو أيام ماكنا صغيرين ودايما
نحب فى الفصل الدراسى نقعد فى أول
صف لدرجه إن مدرسة الفصل كانت
تقول لنا مافيش عندنا غير هو صف
أول واحد والقعاد فى الفصل حسب
أطوالكوا (يعنى القصير قدام والطويل
ورا) ومازلت اذكر بنات طويله زى
النخله كانت تجرى تجيب شهادات
بضعف نظرها عشان تقعد فى اول
صف (مع إنهم برضه كانوا بيكونوا
البسين نضارات) لكن كانوا بيقعدوا ف
وشنا ويسدوا علينا السبوره ويقطعوا
ميه ونور بس ده برضه مايمنعش إن
كان نفسنا إحنا اللى نكون دايما فى أول
صف .تذكرت هذه الصوره وتذكرت
أيضا صوره المخفوس مرسى وهو
بيبص على كرسى الرياسه وح يلتهمه
بعنيه  .وأخذت أفكر فى بريق السلطه
وروعة االضواء وكيف نتهافت جميعا
على المتكآت والمجالس االولى والتى
حذرنا منها السيد المسيح  .ماأذكره
أيضا هو كيف كانت هذه الكراسى
والصفوف تبدو كبيره وعمالقه فى
عينى يوم كنت طفله  ،إلى أن أصبحت
فى المرحله االعداديه وذهبت فى
ذات يوم للمدرسه االبتدائيه ويومها
 ،وياللعجب  ،رأيت هذه الكراسى
صغيره جدا وكأننى عمالقه آلستطيع

الجلوس عليها .تذكرت كل ذلك حين
كبرت وتحقق لدى الكثير من أحالم
الدنيا وكيف أصبحت السياره التى كنت
أحلم بها الشىء وكيف أصبح البيت
الفخم كأنه غرفه بسيطه وتعجبت كيف
يصبح العمالق قزما وكيف كلما ملكت
يدي شئ أجمل  ..كلما تضاءل وتقزم
الشئ الذى يسبقه والذى إمتلكته من
قبل .تذكرت أيضا قصة الصف االول
ونحن نودع صديق حبيب سافر وسبقنا
إلى السماء .تذكرتها أيضا حين زرت
صديقه عزيزه تعانى من المرض
اللعين بعد أن كانت مليئه بالصحه
والعافيه .والحظت أنه كلما زادت
اهميه الشئ وتعظم  ...كلما صغر مع
مرور الوقت وتقزم .ووجدتى أسترجع
كلمات سليمان الحكيم « حين قال “
باطل االباطيل الكل باطل وقبض
الريح  ..والمنفعه تحت الشمس»
وأطلب وأدعو من اهلل أن يعطينى
ويعطينا جميعا نعمة الرضا والقناعه
الننا حين نمتلئ من هذه النعم سنحقق
السعاده وتمتلئ قلوبنا بالسالم الداخلى
وعندئذ لن نتكالب جميعا على الجلوس
فى  ....أول صف .

سوار طبى متخصص فى التحذير من أشعة الشمس الضارة
«السوار الطبى» آخر االبتكارات
التى ظهرت مؤخرا فى األسواق
الفرنسية  ،الذى يقوم بتحذير هواة
االستمتاع بحمامات الشمس في فصل
الصيف واإلجازات على البحر من
أشعة الشمس التي تضر بجلدهم.
ويقوم السوار الجديد الذى تم ربطه بجهاز اآليفون بقياس آشعة الشمس التى
حصل عليها الشخص أثناء حمامات الشمس وينذر فى حالة تعدى الفترة
المسموح بها للتعرض إلى إشعاعاتها من أجل الحفاظ على الجلد وبشرة الوجه

?WORK RIGHT AWAY? STUDY LESS MONTHS? GAIN A QUALIFIED DIPLOMA
I am arabic speaking and can translate all information you
need to get you to the right program and the right college
Call me now 6476542072
to get a good DISCOUNT on programs of your choice
All programs are few months and you get an INTERNATIONAL
DIPLOMA TO WORK IN CANADA OR ANYWHERE IN THE WORLD

PROGRAMS INCLUDE: Pharmacist Assistant, Early Childhood Assistant,
Accounting, Medical and Dental Administration, Bank Teller, Business, Personal Support Worker, Medical Office Assistant, and MANY MORE COURSES
TO CHOOSE FROM

YOU HAVE MANY OPTIONS FOR PAYMENT: Osap/government, EI- Employment
Insurance, Second Career, or Self pay...
Many options and much flexibility

@ 6476542072 or leave a message to get the discount now

call me now : Marianna

After your graduation, we help you with: resumes, cover letter, job search
YOU WILL ALSO RECEIVE A FREE ADVANCED ENGLISH PROGRAM UPON JOINING

آراء
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بقعـــــة ضــــوء

رسالة تنويرية لفخامة رئيس اجلمهورية

فاروق عطية

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
بعد التحية وتقديم واجب االحترام
بداية نحن كأقباط أي مصريين أوال
وأقباط مسيحيين ثانيا نكن لكم كل الحب
واإلعزاز ونثمن الدور الوطني العظيم
الذي قمتم به لتخليص الوطن الحبيب
من شرذمة الخونة اإلخوان الذين حاولوا
بيع الوطن رخيصا لوال موقفكم البطولي
الشجاع ,كما أننا نحترم جيشنا الباسل
ونعترف له بالفضل والمقدرة على
الحماية والزود عن تراب مصرنا الغالية
ونكن كل احترام لقادته البواسل .من هذا
المنطلق أعطيت لنفسى كمواطن قبطي
أي مصرى يقدس تراب هذا الوطن
العريق أن أتوجه إليكم بخطابى هذا,
وهو مجرد خطاب تنوير لبعض الجوانب
التى ربما تكون غير واضحة أو ضبابية
الصورة لديكم.
لقد كابد أقباط مصر المسيحيون كثيرا
من الويالت من تمييز وانتهاك حقوق
وصلت فى بعض األحيان لدرجة المذابح
وحرق البيوت والممتلكات ودور العبادة
وتهجير األسر من قراهم وديارهم بالفوة
منذ الستينيات حتى قيام ثورة التصحيح
( 30يونيو  .)2013وعلى سبيل المثال
ال الحصر :في عام  1862االعتداء
على كنيسة بضواحى األقصر ،وفي
عام  1972إشعال النار فى جمعية
دار الكتاب المقدس بالخانكة ،وفي عام
 1975إعتداءات وحشية وتكسير محالت
المسيحيين (في شهر رمضان) بأسيوط.
وفي عام  1978إعتداءات وقتل لبعض
الطلبة المسيحيين بأسيوط .وفي عام
 1980إعتداءات على المسيحيين بالمدينة
الجامعية باإلسكندرية .وفي عام 1981
إعتداء األخوان والجماعات على الشرطة
والمسيحيين بأسيوط ,وقتل وجرح 86
مسيحى وحرق مئات المنازل والمحالت
بالزاوية الحمرء .وفي عام 1990
أحداث منفلوط الدامية وقتل فيها عدد من
المسيحيين ،قتل  6بينهم كاهن فى مركز
أبو المطامير .وفي عام  1991هجوم
عصابات إسالمية على المسيحيين فى

إمبابة .وفي عام  1992مذبحة قرية المنشية
بأسيوط وراح ضحيتها  13مسيحى،
مذبحة قرية ويصا بديروط راح ضحيتها
 14مسيحى ،نهب وحرق وتخريب وسرقة
ومقتل  4مسيحيين فى طما .وفي عام
 1993االعتداء على المسيحيين بأسيوط.
وفي عام  1994اعتداء مسلح بالمدافع
الرشاشة على دير المحرق بأسيوط راح
ضحيته  5رهبان .وفي عام 1996
إعتداء دموى على المسيحيين بكفر دميانة
الشرقية راح ضحيته المئات بين قتلى
وجرحى ،إعتداءات فى العقال البحرى
وعزبة األقباط مركز أبو قرقاص قتل فيه
 9مسيحيين .وفي عام  1997قتل 13
وإصابة  6بجراح بعزبة كامل تكال التابعة
لقرية بهجورة بنجع حمادى ،وفي عام
 1998مذبحة الكشح األولى وقتل مسيحييّن
وإلقاء جثتيهما خارج القرية ،وفي عام
 1999قتل مسيحييّن بكنيسة مارجرجس
هليوبوليس ,وفي عام  2000مذبحة الكشح
الثانية وفيها ذبح وحرق  19مسيحي أمام
أسرهم ونهبت وحرقت مساكنهم ،وفي عام
 2003مقتل المسيحية نعمة مالك بمسدس
ميرى بالجيزة ،وفي عام  2005مهاجمة
الكنائس وإصابة العشرات من المسيحيين
باإلسكندرية ،قتل المحامى المسيحى
صبرى زكى خنقا وإلقاء جثته من شرفة
مكتبه ،وفي عام  2006االستيالء على
أراضى المسيحيين بقرية الحمام مركز
أبنوب بأسيوط ،وفي عام  2006تهجير 15
عائلة مسيحية من قرية حجازة مركز قوص
بقنا ،قطع رأس أحد األقباط فى أسوان،
جريمة قتل غامضة لقريبة األنبا بطرس
مدير قناة أغابى وذبح موظفة قبطية فى
قنا ،قتل الشاب ممدوح حنا النمر فى وضح
النهار بصفت اللبن ،احتالل منزل مسيحى
وسرقة كل ممتلكاته بنجع حمادى ،اغتيال
الشماس ثابت يوسف اسحق من عزبة
الشريف بالمنيا ،وفي عام  2007تدمير
منازل ومتاجر المسيحيين وجرح الكثير
بقرية بمهاـ العياط ،قتل  9مسيحيين أمام
كنيسة مارجرجس بقرية الفكرية مركز أبو
قرقاص ،إعتداء إبن إمام مسجد على شاب
مسيحى يدعى اندراوس بطعنة أودت بحياته

بالمحلة الكبرى ،هحوم على عائلتين
مسيحيتين وسقوط أربعة جرحى وخسائر
جسيمة فى الممتلكات فى قرية سفط
ميدوم مركز الواسطة ،أمن الدولة يقبض
على مراسل األقباط متحدون فى مصر
بدون توجيه تهمة ،فتح رأس طفل قبطى
بسبب دردشة على النت بينه وبين فتيات
مسلمات ،هجوم على مسيحيين فى كوم
امبو بأسوان وهجوم على المسيحيين بمولد
العذراء بالسالمية ،قتل مسيحيين بخمسين
طلقة فى الرقبة فى قرية أبو طوق قرب
الكشح بسوهاج ،محافظ المنيا يشرد 29
أسرة مسيحية بنوا بيوتهم على أرض
يمتلكونها ،االعتداء على القسس باألسلحة
البيضاء فى دير مواس ،مقتل مسيحيين
برصاص مسلمين بمنطقة إمبابة ،حرق
 5محالت لمسيحيين فى أرمنت ،طعن
مسيحى بسكين ونهب أمواله فى مكان
عمله بنجع حمادى .وفي عام  2008قتل
شاب مسيحى طعنا بسكين فى قرية دفش،
إختطاف زوج الناشطة الحقوقية هالة
المصرى وطلب إتاوة مالية ،تحطيم محطة
بنزين يمتلكها مسيحى وإصابة  6مسيحيين
بشبرا ،إغتصاب طفل مسيحى بمسجد
القرية بمير مركز القوصية والطبيب
الشرعى يؤجل الكشف  21يوما ،ضابط
مباحث بنقطة المهندسين يختطف مسيحى،
إصابة  4مسيحيين بالرصاص فى المنيا،
الهجوم باألسلحة على دير أبو فانا بالمنيا
وخطف  3رهبان وإصابة آخرين ،شرطة
بورسعيد تسحل مواطنين مسيحيين لقيامهم
بفتح مقهى يمتلكوه فى رمضان .وفي عام
 2009الميالد ،محامون من األخوان
يعتدون على محامية مسيحية أمام محكمة
أبو قرقاص ،إصابة  7مسيحيين بقرية نزلة
رومان بأبو قرقاص ،اإلسالميون يعذبون
وجيه موريس زكى  7أيام ثم يغرقونه فى
النيل  ،اعتداءات على المسيحيين فى عين
شمس والوراق .وفي عام  2010قتل 6
شبان مسيحيين وأمين شرطة مسلم وإصابة
 17مسيحى بعد خروجهم من قداس رأس
السنة بنجع حمادى .وهذه مجرد أمثلة وكل
الجؤائم المرتكبة لم يجرم فيها شخص واحد,
فقط إلجريمة األخيرة بنجع حمادى التى ُحكم

Repair & Renovation
 االسقف احلوائط االرضيات دهانات موزايك تصليح جتديد -تشطيب

- Ceiling
- Wall
- Flooring
- Painting
- Backsplash
- Repair
- Installation
- Finishing

647-833-7876

Call:

RAAFAT:

Free estimate
WE GO ANYWHERE

فيها على الكمونى باإلعدام بسبب قتله أمين
الشرطة المسلم.

اإلسالمي ألشخاص بسطاء ليس لهم
حول وال قوة ,منهم المدرسة دميانة عبد
النور (الطود ـ األفصر) وحكم عليها
بالحبس  6شهور بعد اسائنافها حكم سابق
بالغرامة المبالغ فيها وغير المنصوص
عليها في فانون العقوبات(100000
جنيه) ,وحبس كيرلس شوقي (الحميدات
ـ األقصر) ستة سنوات وست االف
جنيها غرامة النه عمل اليك علي
صفحة اعتبرتها النيابة مسيئة ,وحبس
امين شرطة قبطي (المحاميد ارمنت
األقصر) ابلغ عن حرق بيته واتهامه
بانه حرق بيته لنشر الفتنة رغم استمرار
الحرائق بعد حبسه ورفض اخالء سبيله.
الحكم علي اتنين اقباط باالعدام مع
المتهمين من االخوان المسلمين بتهمة
االعتداء علي الكنائس واالقسام .جلسة
صلح المطرية التي نتجت عن خناقة بين
مسلمين واقباط وسقوط قتيل مسلم وتم
الحكم عرفيا علي االقباط ب 100ناقة
وخمسة عجول وقطعة ارض النشاء
ملجأ ومسجد ودفع مليون جنبها للبناء
مع بيع ممتلكاتهم بالمطرية وتركهم
الحي في خالل شهور إضافة لحبس
عدد من اوالد العائلة القبطية .االعتداء
علي كنيسة مارجرجس بشارونة مغاغة
المنيا وحرق اجزاء منها في مسيرة
لجماعة االخوان ولم يتم القبض علي
احد ,اعتداء السلفيين علي زوار كنيسة
انبا ونس باالسكندرية وانقاذ الزوار
بتهريبهم من باب خلفي ولم يتم القبض
علي أحد .قتل شاب مسيحي اسمه شنودة
الشارته بعالمة النصر اثناء مسيرة
لالخوان بمدينة  6اكتوبر ولم يتم القبض
علي القاتل .اطالق سراح اخوان دلجا
المتهمين بالهجوم علي الكنائس وحرقها
بدلجا ديرمواس .تعيين وزارة جديدة بها
 3اقباط فقط وتشكيل مجلس لالصالح
التشريعي لها صبغة دينية بها وكيل
االزهر ووزير االوقاف وغياب التمثيل
القبطي .استمرار حرائق بيوت االقباط
في المحاميد االقصر واالستيالء علي
ممتلكات االقباط بقري اسيوط .االمن
يلغي قرار محافظ المنيا باطالق اسم
شهيد قبطي قتله مسلم منتمي لالخوان
علي مدرسة بمطاي لرلض المسلمون
ذلك .إستمرار خطف البنات المسيحيات
القاصرات وتهاون األمن في استرجاعهن.

وعندما فجر شباب مصر ثورة اللوتس
مطالبين بإسقاط النظام كانت وحدة الوطن
متجلية بأسمى معانيها ,الشباب المسيحى
يحمى ظهور الشباب المسلم عند الصالة,
والشباب المسلم يردد الترانيم المسيحية
مع إخوانهم المسيحيين ,وحملت األيدى
الشريفة المصحف مع الصليب فى حب
ووداد .استبشرنا خيرا وقلنا عفا اهلل عما
سلف وسيعود لمصر وجهها الحقبقى
الذى افتقدناه فى عهود الظلم والطغيان
واالستبداد ,ولكن سرعان ما تبدل الحال
وبرز على السطح سارقوا الثورة وخفافيش
الظالم ,ولألسف كان للمجلس العسكرى
الحاكم  -ال أدرى إن كان مقصودا أم بدون
قصد  -اليد األولى فى ذلك .سمح للجماعات
الجهادية وقاتلى السادات الهاربين من
األحكام بالعودة لمصر واستقبلوا استقبال
األبطال ,كما أعطى للسلفيين سلطات
التحكيم وإجراء جلسات الصلح العرفى
كأن البالد عادت للقرون الوسطى أو أنها
أصبحت بال قانون ,فرأيناهم يجبرون
المعتدى عليهم بالصلح فى حضور مندوب
من القوات المسلحة فى حوادث شتى كقطع
أذن مسيحى أو حرق كنيسة أطفيح ,ولم
يقبض على أحد ولم يحاكم من أجرم.
ُ
حرقت كنائس أمام أعين الشرطة وقوات
أ ِ
الجيش ولم يحاسب الجناة كأننا نعطى
الغوغاء الضوء األحمر لمزيد من الحرق
بال عقاب .كما ُر ِفض تعيين محافظ قبطى
لمحافظة قنا وقام الغوغاء بقطع طريق
القاهرة أسوان ومحطة السكة الحديد لفرض
إرادتهم على الدولة وكان أيضا مشايخ
السلفيين هم المفوضون بحل المشكلة إضافة
لتوسل رئيس الوزراء وخنوعه لهم ووقف
تعيين المحافظ كاننا أصبحنا دولة رعاع
بال قانون .وقام المجلس العسكرى باختيار
أشخاص معظمهم ورئيسهعم من الجماعات
اإلسالمية واإلخوان ليقوموا بتعديل بعض
بنود الدستور كأنهم وحدهم سدنة القانون
وحماة الدستور ,وفى االستفتاء لم يراعوا
ضمائرهم وأدخلوا الدين فى شأن ليس
بدينى وأقحموا المادة الثانية بدون مناسبةفى
االستفتاء وقالوا من يقول نعم يقولها لإلسالم
ورسوله ومن يقول ال يقولها للكفر واإللحاد
والعلمانية ,وبعد االستفتاء هللوا وكبروا
تكابير العيد النتصارهم فى غزوة الصناديق
وطالبوا من قال ال بترك مصر واعتبروا حين شاهدت فخامتكم تعتذرون للسيدة
هذا االستفتاء تفويضا بقيام الدولة الدينية .المعتدي عليها بالتحرش وتعاهدها أال
يتكرر ذلك في مصر ,فرحت وأيقنت
ما ذكر أعاله تصورنا أنه ماض مؤلم,
أنكم ستبادرون بتبني ملف المخطوفات
وتصورنا أنكم بعد النجاح الساحق في
القاصرات من المسبحيات الذي وصل
االنتخابات وتولي السلطة ستعملون علي
عددهن للمئات ألنهن أيضا من رعاياك
وقف ما يحدث لنا من انتهاكات تصل
وهن أيضا مغتصبات ومنتهكات ,ولكني
لحد التطهير العرقي .بالقطع فخامتكم
أنتظر فعلكم الذي لم يظهر حتي اآلن.
تعلمون مدي تأييد األفباط المسيحيين لكم
هل ماحدث وما زال يحدث هو نكاية
وخروجهم بالماليين لتفويضكم بالضرب
باالقباط بسبب مساندتهم وتأييدهم لكم؟
علي يد اإلرهاب ,كما كان لهم الدور الكبير
وهل االمن والقضاء وما يقومون به
في حشد وتأييد فخامتكم فيالخارج والداخل,
من تنكيل بالمسبحيين مقصود به اظهار
مما اعتبره أعداء الوطن جريمة في حق
سياسة عهدكم بالفشل والعشوائية أمام
اإلسالم ويعاقبونناعليها وهم اآلن يفعلون,
العالم الخارجي ,ويؤدي في النهاية
وإليكم بعض من الوان العقاب الواقعة علي
لكراهية األقياط الذين ايدوك واعطوك
رعاياكم وأشد مؤيديكم :خطف اثنين من
أصواتهم ؟ فهم يشيعون أن السلطة قد
المسيحيين واحد منهم طبيب شهير واآلخر
ُقسمت بيكنم وبين االسالميين فالحكم
رجل أعمال بالعريس وطلب الخاطفون
لكم واالمن والقضاء لإلسالميين ونحن
فدية بالماليين وحتي اآلن لم يعودا .تتابع
ال نريد أن نصدقهم .الي متي فخامة
خطف األقباط المسيحيين في صعيد مصر
الرئيس يدفع االقباط الفواتير والحسابات
خاصة بالمنياعاد البعض منهم بعد دفع
والمديونيات واالستحقاقات من دمائهم
الفدية المطلوبة وعادت جثة واحد مفتول
ودماء ابناءهم وشرف زوجاتهم بناتهم
وما زال آخرون مختطغون ,أما في نجع
وفلذات اكبادهم ,إلي متي نتلقي اهانتهم
حمادي فقد وصل عدد المختطفون من
واذاللهم وعنفهم وجبروتهم ؟ اخشي ان
المسيحيين لـ  72مخطوفا ُدفعت فدية
نقول مااشبه اليوم بالبارحة وأن النتيجة
لتخليصهم أكثر من  7ماليين جنبها
واحدة وال فؤق بين عهد كرهناه وعهد
وآخرها ما حدث منذ أيام وفي منتصعف
تمنيناه وحاربنا من أجله ,وبيدكم فخامة
النهار الختطاه مالك زغلول تادرس من
الرئيس العمل علي ضبط األمور وتحقيق
متجره ووسط عماله ومطلوب فدية 2
المواطنة التي نص عليها الدستور الذي
مليون جنبها لتخليصه دون أي تحرك
أقسمتم علي احترامه ,ونحن منتظرون.
من األمن الذي ُ
نشك أنه متواطئ أوعلي
األقل مخترق .تلفيق تهمة ازدراء الدين مواطن قبطي (أي مصري)
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لــــنب املاعـــــز
عرف لبن الماعز منذ عهد المصريين
القدامى الذين اهتموا بوضعه في
غرف الدفن ،ومع ان اللبن السائد
استهالكه في أمريكا الشمالية هو لبن
االبقار اال ان لبن الماعز هو السائد
استخدامه في مختلف انحاء العالم،
ومما يميز لبن الماعز ان حبيبات
الدهن فيه أصغر من حبيبات الدهن في
اللبن البقرى وهذا يلغى االحتياج الى
عملية تذويب الدهون في اللبن المسماة
هوموجينيزيشن .ولبن الماعز له مذاق
قليل الحالوة وقليل الملوحة.

ولبن الماعز هو بديل صحى وطبيعى
للبن األطفال الرضع الذين ال يستطيعون
تحمل لبن البقر في الفورموال ولو انه
ينتقص لبعض المواد الغذائية التي
يجب تعويضها .وهنا علينا ان نتذكر
ان أمثل وأنسب أنواع اللبن للطفل
الرضيع هو لبن االم ،ولبن الماعز
هو أقرب األلبان في تركيبها الى لبن
األم .ولبن الماعز يمكن تناوله في
صور مختلفة اما اللبن نفسه او الجبن
الذى يحتوى على سعرات أقل مقارنة
بالجبن البقرى او الزبادى.

ولبن الماعز بديل صحى للبن البقر
وخصوصا لمن يعانون من حساسية
االلبان ،وهو يحتوى على كميات أكبر
من الكالسيوم والبروتين بالمقارنة
بلبن االبقار ،ومعظم الناس الذين ال
يتحملون لبن االبقار يمكنهم تناول لبن
الماعز بدون مشاكل ،وحساسية االلبان
تظهر في أحيان كثيرة في صورة
التهاب متكرر في اآلذن الوسطى او
ربو شعبى او أكزيما في الجلد او حتى
التهابات في المفاصل ،وتغيير اللبن
الى لبن الماعز يمنع كثير من هذه
المشاكل الصحية ،هذا مع اإلضافة
الى انه مصدر مركز لكثير من المواد
الغذائية.

ولبن الماعز مصدر جيد للكالسيوم الهام
للعظام ولوظائف الخاليا والعضالت،
فاذا قل الكالسيوم في الجسم يسحب
من العظام مما يضعفها ويؤدى الى
هشاشتها ،لهذا يجب ان يحتوى الطعام
على كميات مناسبة من الكالسيوم.
ولبن الماعز مصدر جيد للبروتين عالى
الجودة لبناء أنسجة الجسم والعضالت
وعمل اآلنزيمات والهرمونات.
ولبن الماعز مصدر جيد لعنصر
البوتاسيوم الذى يحافظ على مستوى
مناسب لضغط الدم ووظيفة القلب.
ويحتوى لبن الماعز على الفوسفور
وفيتامين  B2وهما هامان ألنتاج

الطاقة ،فعنصر الفوسفور هام ألنتاج
 ATPعملة الطاقة وفيتامين B2
الهام لتكوين األنزيمات الخاصة بأنتاج
الطاقة.
ولبن الماعز مصدر مركز للحامض
األمينى التريبتوفان الذى يساعد على
النوم.
جبن الماعز مع سلطة الكمثرى:
المقادير:
 ثمرة كمثرى مقطعة شرائح ثمرة تفاح أخضر مقطعة شرائح واحدة خس رومانى  2ملعقة كبيرة بذور البمبكين-

 2ملعقة كبيرة جوز

-

خل بلسميك

الطريقة:
قطع الكمثرى والتفاح والخس
وأخلطهم.
 أضف قطع جبن الماعز المفتتةوبذور البمبكين وقطع الجوز
 أضف خل البلسميكوالى لقاء آخر

علماء يتوصلون إىل اخللل اجلينى املسئول عن االصابة بالفصام
ماتزال االسباب الحقيقية للفصام غير
معروفة  ،إال أن دراسات سابقة قد أشارت
إلى أن بعض االفراد الذين يعانون من هذه
الحالة يمتلكون اختالفات جينية وراثية
معينة .ويقول باحثون فى جامعة “ جونز
هوبكنز” للطب فى بالتيمور أنهم بدأوا فى
فهم كيفية حدوث االختالف الجينى خاصة
ذات الصلة بمرض الفصام والمؤثر فى
تنمية خاليا المخ .كان الفريق البحثى بقيادة
الدكتور “ قوه لى مينج”  ،وهو أستاذ علم
االعصاب فى معهد هندسة الخاليا فى
جامعة “جونز هوبكنز” قد بدأ ابحاثه ،
ونشرت نتائجها مؤخرا فى مجلة الخاليا
الجذعية الخلية .والفصام هو اضطراب
فى المخ  ،يؤثر على تعطيل حوالى 24
مليون شخص فى جميع أنحاء العالم  ،مسببا الهلوسة واالوهام واالفكار المختلطة وظيفيا وحركات الجسم المتكررة .ووفقا
للباحثين  ،فقد وجدت الدراسات السابقة أن االشخاص الذين يعانون من مرض إفصام الشخصية لديهم قطعة مفقودة فى
منطقة الجينوم بإسم “ “ 15q11.2

دراسة  :السلطة اخلضراء والسبانخ أغنى أغذية لفيتامني ك
أفادت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أن األغذية الغنية
بفيتامين ك هى أفضل وأقوى فيتامينات لسالمة العظام
بنفس قيمة الكالسيوم وفيتامين د  ،فبالنسبة لألطفال فأن
نقص فيتامين ك يضر بنمو العظام  ،أما بالنسبة للشباب
فأن نقصه يسبب ترقق العظام فالعظام القوية تحتاج 110
ميكروجرام يوميا من هذا الفيتامين .وتشير الدراسة إلى
أن فيتامين ك يوجد في تناول  40جراما من الشيكوريا
المهروسة أو فى السبانخ أو  80جراما من البروكلى ،
وذلك بعد خلطها بزيت نبات اللفت أو زيت فول الصويا ،
كما يوجد فى البقدونس والريحان ; مما يساعد على تنشيط
وتقوية العظام

من عيادة
الطب الطبيعى
س :في فصل الصيف عندما تظهر
الحشرات ويكثر لسعها أعانى من
حساسية وحكة شديدة فهل هذا
خطير؟ وماهو العالج؟
ج :بعض الحشرات تسبب حساسية
بعد اللسع مثل النحل والدبابير
واليلوجاكيت والبمبل بى والنمل
وهى تسبب حساسية مع %20-10
من األفراد ،وأحيانا يكون لسع
الحشرات خطير ويودى بالحياة
وخصوصا مع النحل واليلوجاكيت.
والحساسية تكون في صورة صعوبة
في التنفس مع ضيق في منطقة
الزور وغثيان واسهال وطفح احمر
على الجلد مع حكة شديدة وآالم
والتهاب في المفاصل وهذا يحدث
في خالل دقائق ولكن عندما تكون
الحساسية شديدة يمكن ان يستغرق
هذا وقتا من  20- 10دقيقة وفى
بعض األحيان يحدث قصور في
الدورة الدموية ووفاة في خالل
دقائق.
وعالمات الخطورة هي صعوبة
في البلع وهبوط في ضغط الدم
وحشرجة الصوت وصعوبة التنفس
والتوتر مع تورم الجسم ،وفى بعض
األحيان حتى البعوض يمكن ان
يسبب حكة في الجلد وأكزيما.
والعالج في الحاالت الخطيرة
يكون باستخدام مضادات طبيعية
لألكسدة خاصة بالحساسية ،ويعتبر
فيتامين  Cفي جرعات كبيرة مضاد
للحساسية وااللتهابات ،ومن المهم
االحتفاظ بعقار االدرينالين لعالج
حساسية لسع الحشرات.

وكريم الكاليندوال وزيت الالفندر
وزيت التي ترى يساعد في تخفيف
أعراض حكة الجلد والتهابها.
وللوقاية من لسع البعوض يمكن
استخدام زيوت طبيعية طاردة
للبعوض مثل زيت السيدر
والسيترونيال والكافور والبينى
رويال والروزمارى.
ولكى تتجنب لسع الحشرات حاول
ان تلبس المالبس الفاتحة وتجنب
المالبس المشجرة والداكنة ولبس
الجواهر المشعة ذات البريق
وسبراى الشعر والعطور واستخدام
الصابون المعطر او الكريمات.
وبعد اللسع مباشرة حاول ان تزيل
ابرة الوخز واعمل عجينة من
بيكربونات الصوديوم والماء البارد
او اطحن قرص من البابايا وضعها
على مكان اللسع ،كما يمكن وضع
مكعبات الثلج على مكان الوخز كل
ساعتين او وضع معجون االسنان او
الكاالمين لوشن كذلك يمكن وضع
خل التفاح المخفف بالماء  1:1على
مكان لسع الناموس او النحل.

والى لقاء آخر
د.تباسيم جندى

دراسة  :تناول الثوم ميكنه السيطرة على
ارتفاع ضغط الدم
كشفت أحدث األبحاث
الطبية أن الحرص
على تناول «الثوم»
بانتظام يساعد على
خفض ضغط الدم
المرتفع ويحافظ على
استقراره  ،حيث أن
«الثوم» هو العشب
المعجزة الذي نال
التقدير األمثل ألكثر
من  6000عام لما
يتمتع به من خواص فعالة لعالج ارتفاع ضغط الدم .وتشير األبحاث الطبية
الحديثة إلى أن معظم األمراض والعلل تحدث ألن اإلنسان قد ذهب ضد
الطبيعية وقوانين الحياة سواء من خالل اإلجهاد أو التدخين وإدمان الكحول أو
الوقوع فريسة للبدانة فضال عن نمط الحياة الغير مستقر .عرف الطب القديم
استخدام الثوم للتداوى من العديد من األمراض  ،حيث عرفه المصري القديم
 ،كما دخل فى العديد من العالجات الطبية الصينية القديمة وفي ألمانيا .ترجع
نشأة الثوم إلى آسيا حيث ينتمى إلى عائلة من فصيلة «الزنبق» المنتمى إلى
األعشاب المعمرة

لالعالن باجلريدة اتصل على:

416-659-8744
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فرعونيــات

الجيش .بهذا الشكل  ...ويُعتقد أن األمير
(رع حتب) أحد أبناء الملك (سنفرو)
وهو أول ملوك االسرة الرابعة وأنه أخ
للملك (خوفو) الذى تولى العرش بعد
أبيه الملك (سنفرو) .

األمري رع حوتب

والبيضاء المصفرة عند المرأة ،وكان
ذلك تقليدا فنيا إتبع على مدى الحضارة
المصرية.
أبعاد التمثال  :العرض  ٥١سم  -الطول
 ٦٩سم  -االرتفاع  ١٢١سم..

يعتقد أن رع حوتب من أبناء سنفرو،
ومن إخوة الملك خوفو .وكان يحمل
ألقاب كبير كهان رع في هليوبوليس،
وقائدا للجيش ،ورئيسا لإلنشاءات، .
وتميمة على هيئة القلب حول عنقه.أما
الزوجة نفرت ،فتحمل لقب «المعروفة
لدى الملك».وحول هذا هرم ميدوم
ُوجدت عدة مصاطب لألمراء ،وكبار
رجال الحاشية  .ومن بين هذه المقابر
المقبرة المشهورة لألمير «رع حتب»
وزوجته األميرة «نفرت» التى وجد
فيها فى عام  1871ذلك التمثال
المشهور الموجود بالمتحف المصرى،
وهو من روائع الفن المصرى وقد بدت
الزوجة نفرت بشعر مستعار يصل إلى
الكتفين ،محلى بإكليل زهري ،على
حين يرى شعرها الطبيعي من تحت
الشعر المستعار ،كما تحلت بقالدة
عريضة.وبدا األمير رع حوتب يرتدي
نقبة قصيرة وله شارب أنيق ولدقة
صناعة التمثالين أصاب الرعب الذي
أول من تطلع من العمال المصريين
إلى التمثالين ،فعندما سقطت أشعة
المشاعل على العيون المطعمة
بألوانها الحية أنعكس منها بريق
أخافهم ومع صدق تعبير الوجهين
فأصيبوا بالرعب والهلع .ويعتبر
هاذين التمثالين من أجمل التماثيل
التىصنعته بد المصرى القديم في لون
البشرة السمراء المحمرة ،عند الرجل،

عندما تذهب للمتحف المصرى
الفرعونى بالقاهرة ستجد أن الصالة
التى بها هذا التمثال مزدحمة باألجانب
وعندما الحظت ذلك تأملت جيداً
فى هذا التمثال فوجدت أن النحات
المصرى القديم قد أستطاع أن
يبدع فى هذا التمثال بأن( رع حتب
وزوجته) فتشعر أنك أمام أشخاص
حقيقية تجلس أمامك ووال يبعدك عنهم
الحياة أو مسافة الزمن التى تفصلك
بينك وبينهم فما أروع يد الفنان التى
َمثلت هذه التحفة العبقرية التى حازت
على كل التقدير واإلحترام وألن هذا
التمثال يعتبر محل إعجاب من جميع
زائريه وهو تمثال جماعى لألمير(
رع حتب وزوجتة نفرت ) ممثلين
بالوضع الجالس وهو موجود حالياً
بالمتحف المصرى بالقاهرة َعثر على
هذا التمثال ( ماريت باشا ) بمقبرة رع
حتب فى ميدوم وكان التمثال موجود
خلف جدار من الطوب بالجانب
الشمالى من المقبرة وكان أثناء أعمال
الحفائر بهذه المقبرة الحظ أحد العمال
وجود عدم إستواء فى أحد جدران
المقبرة وذلك جعلهم يصنعون فتحة
فى هذا الحائط ليروا ما خلفه ومن
المضحك أن العمال اُصيبوا بالرعب
والفزع ألن أشعه المشاعل سقطت
على عيون التماثيل المطعمة بألوانها
الحيه إنعكس منها بريق أخافهم ومع
صدق تعبير الوجهين شعروا بأنهم أمام
أشخاص حقيقية  .ويعتقد أن السبب
الحقيقى فى جعل هذا التمثال الجماعى

خلف جدار وكأنه غير موجود بالمقبرة
هو أن (رع حتب وزوجته) عاشوا
فى فترة حكم الملك ( خوفو ) الذى
أصدر أمراًبمنع صناعة أى تماثيل
لغير الملوك والمعبودات كما أنه جعل
رجاله يفتشون عن أى تماثيل موجودة
لدى األفراد لغير الملوك و المعبودات
ويقوموا بتحطيمها لذلك خافا (رع حتب

وزوجته ) على تمثالهم ألنه إستغرق
منهم وقت وأموال فى صناعته كما أنه
ليس من السهال أن تحطم هذه التحفة
األخاذة فقد قرروا أن يخفوا هذا التمثال
.وكان التمثـال موضــوع بالركن
الـغـربى من المـقـبرة لـكـن (رع حتب
) إضطر الى إعادة تقسيم المقبرة حتى
يوضع التمثال بالجانب الشمالى ونظراً
ألن التمثال جماعى فهو ملتصق
ببعضه أى أنه كتلة واحدة ومدخل
الجانب الشمالى ال يتسع لدخول التمثال
كله كتلة واحدة ألنه كبير لذلك تم فصله
نصفين ولهذا أصبح كل من (رع حتب
) و(نفرت) يجلسان على كرسيين
منفصلين  .وإرتفاع هذا التمثال حوالى
120سم وطوله 69سم أما العرض
 51سم .واألمير (رع حتب) يجلس
على كرسى له مسند ظهر يمتد إلى ما
بعد الكتفين وقد سجل عليه ألقابه ومنها
:رئيس الجند  -كبير فلكى ايونو–
رئيس األعمال المعمارية – رئيس

اآلثار تتسلم قطعا اثرية مت اسرتدادها من
الدمنارك وفرنسا

تسلمت وزارة اآلثار والتراث ,من
إدارة العالقات الثقافية بالخارجية
المصرية يوم االربعاء  8يوليو حشوات
خشبية تعود إلى العصر اإلسالمي,
والتي تم استردادها من العاصمة
الدنماركية كوبنهاجن .ياتي هذا بعد أن
نجحت مصر في انتزاع حكم قضائي
من إحدى المحاكم الدنماركية بأحقية
مصر في استرداد تلك الحشوات.
كانت الحشوات الخشبية التى تم
استعادتها من الدانمرك قد سرقت في
عام  2008من المنبر الخشبي الخاص
بمسجد جانم البهلوان <> 833هـ ،
 1429م>> بمنطقة الدرب األحمر
بمنطقة جنوب القاهرة اإلسالمية ..
وتبلغ أبعاد أكبرها (  × 150فى 50
سم )  ،بينما تبلغ أبعاد القطع األخرى
( 10سم ×  20سم) تقريبا .وتلقت
وزارة الخارجية المصرية اخطارا عام
 2012من سفارتنا في كوبنهاجن يفيد

بأن الشرطة الدنماركية تمكنت من
ضبط الحشوات األثرية ضمن طرد
بريدي تم إرساله من الواليات المتحدة
إلي سويسرا عبر الدنمارك .وبناء علي
ذلك تم تحريك دعوی قضائية أمام
إحدى المحاكم الدنماركية الستعادة
تلك القطع األثرية وإثبات أحقيتنا
بها .وفي نفس السياق صرح الدكتور
ممدوح الدماطى وزير اآلثار والتراث
بأن الوزارة ستتسلم اليوم أيضا قطعة
أثرية يبلغ طولها  19سم ،تم استعادتها

من فرنسا ،وهى عبارة عن جزء
من غطاء مومياء مصنوع من مادة
جصية وقماش الكتان (كارتوناج)
ومدون عليه ثالثة سطور بالكتابة
الهيروغليفية بألقاب المتوفى كانت
مسروقة من مخزن بعثة اللوفر بسقارة
عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين
من يناير  2011وتم رصدها في
باريس ونجحت جهود وزارة اآلثار
والتراث في استردادها

ورع حتب ممثل بالشعر الطبيعى وملون
باللون األسود أما عن مالمح وجهه فهى
تدل على مالمح الوجه القاسى الذى
يعبر عن الحزم والصرامة وذلك من
مميزات فن النحت فى األسرة الرابعة
 .والعين مطعمة بمادة (الكوارتزيت)
والمقلة بمادة (اإلبسيديان ) وتتميز هذه
العين باإلتساع غير أن أجمل ما فيها
أنها تبدو طبيعية للغاية أما األنف فتبدو
كبيرة بفتحات صغيرة نسبيا والفم
صغير ومحاط بعضلة قوية والتمثال

له شارب أسود اللون وهذه من
المرات القليلة التى تظهر فيها تماثيل
الرجال بشارب كما أن لديه رقبة
غليظة قصيرة وأذنه كبيرة نسبيا .
واألمير يرتدى قالدة فى رقبته ويحتمل
أن تكون تميمة وهى شكل صغير بهيئة
قلب أو ربما تكون زهرة  .وأكتاف
األمير عريضة وعضالت جسده
واضحة وهو يضع ذراعه األيسر
على فخذه األيسر بقبضة يد مغلقة وفى
وضع رأسى وذراعه األيمن مثنى أسفل
صدره بقبضة يد مغلقة  .واألمير (رع
حتب) يرتدى نقبة قصيرة تصل حتى
ركبتيه وعقدتها عليها نفسها وأخذت
اللون األبيض وقدم األمير إلى جانب
بعضها وترتكز على قاعدة حجرية
خالية من أى نقوش هيروغليفية .
أما عن تمثال الزوجة وهى األميرة
(نفرت) فهى أيضاً جالسة على كرسى
بمسند ظهر يمتد إلى ما بعد الكتفين

وأستغل الفنان هذا المسند لكتابة إسمها
ولقبها حيث أنها أخذت لقب ( رخت
نسو) بمعنى المعروفة لدى الملك وهو
لقب حقيقى حيث أنها زوجة إبن الملك
أما بعد ذلك فقد أخذت بعض النساء
هذا اللقب بدون أن يكون لهم صلة
قرابة بالملك .و(نفرت) ترتدى باروكة
قصيرة ترتكز على العنق والكتفين
ويظهر الشعر الطبيعى من أسفل
الباروكة وهو أسود اللون وترتدى
أيضاً إكليل على رأسها ومزين بأشكال
الزهور  .ومالمح وجهها تبدو عليها
الحزم والصرامة فالعين مطعمة
بالكوارتزيت ومقلة العين باالبسيديان
وعينها واسعة وتبدو كأنها طبيعية أما
األنف فهى كبيرة بفتحات ضيقة وفمها

محاط بعضلة قوية ورقبتها قصيرة
غليظة وترتدى قالدة عريضة تعرف
بإسم (قالدة األوسخ )والتى تتميز
بأن ألوانها متعددة وجذابة  .وترتدى
األميرة على جسدها عباءة طويلة
حابكة تظهر مفاتنها ولونها أبيض ولها
فتحة من أعلى تمتد حتى أسفل الصدر
وهى ترتدى من تحت العباءة رداء
آخر تظهر حمالته على كتفيها  .تضع
نفرت ذراعها األيمن فوق األيسر بكفة
يد مفرودة وهى تمسك طرف العباءة
بيدها اليمنى وترتكز قدميها على قاعدة
حجرية  .ويالحظ أن الفنان المصرى
القديم وضع بعض لمساته الفنية الدقيقة
جعلت من التمثال تحفة فنية رائعة
حيث فرق الفنان بين لون بشرة الرجل
وزوجته وألن هذا التمثال صنع من
الحجر الجيرى لذلك تم تلوينه وقد لون
جسد األمير (رع حتب ) بلون البشرة
السمراء المحمرة وجسد األميرة (نفرت
) أخذ اللون األبيض المصفر .

السيسي ألن اتردد ألختاذ
قرارت اقتصادية صعبة

أكد السيسي أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات جادة تصلح من مسار مصر
االقتصادي ،معتبراً أن بالده تركت  50عاماً ولن يقبل بمحاوالت إفشال
االستقرار المالي للبالد .وتساءل السيسي عما يساويه التوقيت في ظل وجود
تحديات حقيقية لمواجهتها وعما تساويه شعبيته إذا كانت ستضر البالد .كما
أشار إلى أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه ،لترك بالداً مديونة بـ3
تريليون جنيه ،إال أنه عاد وأكد على استمرار دعم البنزين والسوالر على
الرغم من رفع سعر الوقود
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صـــــــور مـــــــن الســــــودان

نيافة االنبا صرابامون اسقف ام درمان و توابعها ونيافة االنبا ايليا اسقف الخرطوم و قدس ابونا انجيلوس سعد

حجـــــــز سيـــارات
السائقــــني الذيــن
يضبطـــون مـــرارا
وتكرارا يستخدمون
اهلــواتف احملمولــة

رابطــة مواطين املهجـــر
أصدرت رابطة مواطني المهجر تصريح بتأييد القرارات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا وأشار المهندس أدوار ونيس
رئيس الرابطة ان هذه القرارات اول الخطوات نحو معالجة الوضع االقتصادي المتأزم في مصر بصورة صحيحة للقضاء على عجز
الموازنة المتزايد وان الشعب المصري بكل فئاته في الداخل والخارج لن يتردد في تحمل المسئولية الوطنية واالجتماعية للمساهمة في
معالجة اهم المشاكل التي تمس امنة القومي كما ان مردود هذه القرارات خارجيا المزيد من االهتمام بدعم االقتصاد المصري من الدول
المانحة والبنك الدولي واالتحاد األوربي والتي كثيرا ما طالبت الحكومات السابقة باتخاذ مثل هذه الخطوات لتحسين االقتصاد وتفادى
الوضع االقتصادي المحرج الذى وصلت الية مصر و الحد من االقتراض بصورة مستمرة حتى وصل التصنيف االئتماني لمصر في اآلونة
االخيرة الى حد يصعب معه االقتراض والذى كان يستنزف معظمة لسداد فوائد ديون سابقة .
كما ان ما قامت به الحكومة المصرية هي اجراءات اقتصادية سبق اتخاذها من قبل كثيرا من الدول االوربية التي واجهت مؤخرا أزمات
اقتصادية حادة مثل اليونان واسبانيا والتي تتلخص في خفض االنفاق الحكومي وخفض مستويات األجور لتفادى انهيار قيمة العملة بدرجة
تهدد اقتصادها باالنهيار وهو ما نتج عنة تحسن في الوضع االقتصادي لتلك الدول مؤخرا.

يمكن للشرطة االن احتجاز سيارات السائقين
مستخدمي الهواتف المحمولة الذين تم القبض
عليهم أكثر من مرة ،وهذه واحدة من عدة تغييرات
في قانون المرور في مقاطعة ساسكاتشوان والتي
دخلت حيز التنفيذ .ويمكن ان يستمر احتجاز
السيارة الى مدة تصل سبعة أيام .وفي تغيير جديد
سيكون على جميع األطفال تحت سن السابعة
ان يجلسوا في مقاعدهم الخاصة المدعمة في
السيارة .حيث ان استعمال حزام األمان قد يسبب
إصابة الطفل فقد يعبر فوق رقبته وقالت الوزيرة
المسؤولة عن تامين السيارات ان القوانين التي
ستمنع استخدام الهواتف المحمولة ستصبح أكثر
تشددا الن بسببها تحدث الكثير من الحوادث
والوفيات .وفي العام الماضي كان هناك ١٣٤
حالة وفاة و ٦٧٦٢إصابة على الطريق السريع
وتأمل هيئة التأمينات الحكومية (اس جي أي) ان
ينخفض العدد بنسبة  %١٠العام القادم.

ونرجو ان تقوم وسائل االعالم في مصر بتوضيح هذا االمر لمختلف فئات المجتمع المصري لبيان مدى احتياج هذه القرارات للدعم الشعبي
والذى سيشكل المقياس الحقيقي لنظرة العالم الخارجي الى مصر ومستوى المساعدات التي يمكن تقديمها لدعم االقتصاد المصري علما
بان أي مجهودات ألى منظمات بالخارج تدعو الى تقديم المساعدة لالقتصاد المصري لن تلقى استجابة من اى دولة دون ان يكون هناك
مؤشرات إلرادة حقيقية من الحكومة المصرية في اتخاذ قرارات اقتصادية شجاعة مدعومة بتأييد شعبي يعكس تفهم المصريين للمشكلة
االقتصادية ورغبتهم في التغلب عليها او بمعنى اخر ( ان نساعد انفسنا قبل ان نطلب المساعدة من االخرين) وهو ما يعكس اإلرادة
واإلصرار للنهوض باالقتصاد المصري .
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Lowest price from and to the middle East and Egypt !

Worldwide Shipping

Shipping Services

Same Day
Delivery
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Packing & Moving Services

• UPS - DHL - CANPAR
• Same day Delivery Service
• Ground/Air Shipping and Receiving
• Domistic / International Shipping
• Overnight Document & Package
Delivery

Get your prestigious physical address
with a street name and number

•
•
•
•
•
•

Custom Packaging & Crating
Electronics Packaging
Pack & Ship Guarantee
Packaging Peanuts Recycling
Packaging Supplies
Packing and Moving Boxes

Ùá‰◊@ÊaÏ‰»i@áÌãi@÷Îá‰ñ@Û‹«@ﬁÏó®a@Ÿ‰ÿ∫@@Ê¸a

All you need for your Business from design to print
Printing Products

Printing Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online Printing
Full Service Digital Printing
Binding
1000
Laminating
Business card
Stapling
color 2 sides
Wide Format Printing with UV Coated
Collating
for $
.99
Padding
FREE delivery
Folding
Color and Black & White Printing
and Copying
• Tabbing

49

•
•
•
•
•
•
•

Business Cards
• Cheque Book
Letterhead & envelopes • Banners
Posters & Flyers
• Roll ups
Menus
• Car wraps
Postcards
• Notepads
Newsletter
• Signs
Presentations & Manuals

TWO LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER

8 - 60 Bristol Rd E
Mississauga Ontario, L4Z 3K8

Village Plaza, 8 - 400 Steeles Ave E
Brampton Ontario, L6W 4T4

Tel: (905) 507-0110
Fax: (905) 507-9445
store14@theupsstore.ca

Tel: (905) 453-3558
Fax: (905) 453-3877
store246@theupsstore.ca

Contact Magdy & Wafaa Salama
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اجلالية اللبنانية الكندية تقيم مهرجانها الشعيب الثاني مبسيسوجا
( )20-19-18متوز يوليو

حوار  :مدحت عويضة
أقاموا مهرجانا شعبيا العام الماضي أهتزت له
مدينة تورنتو بالكامل ،أنبهر به أبناء المدينة
وكان حديث سكان تورنتو والمدن المجاورة
لمدة طويلة ،أنها الجالية اللبنانية ملوك المرح
وصناع السعادة والفرحة والبهجة ،وعشاق
الحياة واالنطالق.
سمعنا أنهم يجهزون لمهرجانهم الشعبي الثاني
أيام  ( 20 -19 -18تموز -يوليو) ،2014
فسعينا لإللتقاء بالقس شربل كاهن كنيسة مار
شربل اللبنانية المارونية بمسيسوجا وكان معه
هذا الحديث.
س :إحكي لنا عن كنيسة ما شربل ومتي بدأت
نشاطها والخدمة فيها؟
ج :لنا كنيسة في وسط مدينة تورنتو بأسم كنيسة
(سيدة لبنان) وكانت تضم كل أبناء الجالية
اللبنانية ،ومع الوقت بدء كثير من أبناء الجالية
في اإلتجاة غربا نحو مدينة مسيسوجا ،وإزداد
عدد أبناء الجالية في الوقت نفسه وظهرك
مشكلة «ركن» السيارات في وسط المدينة،
فكانت هناك رغبة من الساكنين بمسيسوجا
أن يكون لنا كنيسة بالمدينة ،ونشكر اهلل فقد
بدأنا الخدمة بكنيسة مار شربل بمسيسوجا منذ
أربع سنوات ،وعدد األسر المقيدة لدنيا األن
 450عائلة ويوجد عدد غير مقيد ،باإلضافة
أن الكنيسة تخدم أسر كثيرة غير لبنانية من
الجالية العراقية والسورية وغيرها.
س :المهرجان الشعبي اللبناني بدء العام
الماضي فمن أين جاءت الفكرة وكيف بدأتم
ج :كان لدي حلم بإقامة مهرجان لبناني شعبي
منذ أن بدأت الخدمة في الكنيسة ،وكانت لجنة
الكنيسة لديها نفس الحلم ،في يناير من العام
الماضي ذهبت إلتاوا بعد وفاه األب (ريمون
حنا) لتقديم واجب العزاء ،وهناك إلتقيت بلجنة
الكنيسة المسئولة عن تنظيم المهرجان الشعبي
اللبناني بأتاوا ،وعرضت عليهم األمر وسألتهم
علي التفاصيل ،فوجدت أن لديهم حماس شديد
ألن نقوم بعمل مهرجان في مسيسوجا القريبة
من تورنتو وذات الكثافة السكانية العالية،
وشرحوا كل شئ ،وعند عودتي من أتاوا
طلبت من اللجنة االستعداد للقيام بالمهرجان
في الصيف ،وبدأنا العمل وقررنا أن يكون
المهرجان كبير يليق بالجالية اللبنانية والعربية،
وبالفعل نجح المهرجان وأستقطب كل الجاليات
العربية والغير عربية وكان األول من نوعه
في المنطقة ،وحظي بإقبال كبير لم يكن أحد
منا يتوقعه.
س :كيف نظمتم هذا المهرجان الذي كان
حديث تورنتو والمدن المجاورة لفترة كبيرة؟
ج :الهدف من المهرجان أن تجتمع كل رعية
الكنيسة في عمل مشترك واحد ،فقمنا بطلب
المشاركة من الجميع تطوع  130شخص
بصفة منتظمة ومئات بصفة غير منتظمة ،منهم
لبنانيين وعرب واصدقاء كنديين وجنسيات
أخري .وعمل الجميع في تناغم وتناسق بهدف
واحد هو إنجاح المهرجان وقد تحقق الهدف.
س :ماذا قدمتم لضيوفكم من ترفيه في
المهرجان؟
ج :كان لدينا موسيقي شعبية لبنانية وموسيقي
من التراث العربي ..باإلضافة لفرقة
موسيقية كاملةمع ومطربين يقدمون األغاني
الشعبية اللبنانية ،وفرقة «دبكة لبناني»

قدمت عروضها في المهرجان ،وخصصت
منطقة لألطفال وضعنا فيها األلعاب والمراجيح،
ووفرنا متخصصين في الرسم علي الوجه
لألطفال والكبار وغيرها من وسائل المرح
سيكون نفس الشئ هذا العام مع زيادات كبيرة
عن العام الماضي..
س :وماذاعن المطبخ اللبناني واألكالت
اللبنانية الشعبية؟
ج :قدمنا كل االكالت اللبنانية ،فكما تعلم
المطبخ اللبناني له شهرة بين جميع الجنسيات
ويعشقة كثير من أبناء الدول األخري وليس
اللبنانيين أو العرب فقط ،فقد قدمنا جميع
الحلويات اللبنانية بكل أشكالها والمناقيش،
واألكالت الشاورمة ( لحم – دجاج) والتبولة
اللبناني شيش طاووق ،كفتة ،حمص فالفل
باإلضافة لبعض المشويات الكندية وسنحرص
علي تقديم المطبخ اللبناني هذا العام أيضا
ومعه مأكوالت كندية.
س :أحكيلنا عن خبز الصاج وكيف قمتم
بصناعته في كندا وقد إندثر تقريبا في لبنان؟
ج :بالفعل لم يعد في لبنان خبز الصاج إال
في مناطق ريفية محدودة ،وهي الطريقة
القديمة لصناعة الخبز في لبنان ،قمنا بإحضار
سيدة لبنانية لديها الخبرة في صناعة «خبز
الصاج» وقامت بصناعته وتدريب السيدات
والفتيات علي «هل الصاج» ومنهم من كبر
في لبنان لكنهن ال يعرفون كيفية عمل «خبز
الصاج» وقد القت عملية التدريب إقبال كبير
من السيدات من مختلف األعمار وتعلمن
طريقة عمل خبز الصاج وسط جو من الفرحة
والسعادة ،ثم قدمناه للضيوف مع لبنة وقد نال
اعجاب الجميع.
س :كم كان عدد زواركم العام الماضي وهل
حققتم أهدافكم.
زارنا اربعة أالف زائر العام الماضي في
يومين فقط ولكن هذا العام سيكون ثالثة أيام
وننتظر عشرة أالف زائر ،وحضر لنا أعضاء
من البرلمان الكندي وبرلمان أونتاريو ومن
مجلس مدينة مسيسوجا ،كما حضرة فريق
من الجيش الكندي نظرا ألن المهرجان كرم
روح الشهيد «مارك دياب» الشهيد الكندي
الذي أستشهد في أفعانستان وهو لبناني األصل
وحضر زمالءه التكريم معنا.
حققنا كل أهدافنا فقد كان المهرجان ناجح بكل
المقاييس وبشهادة الجميع ،فالعدد الذي حضر
فاق توقعاتنا ،كما أن هدفنا هو أن نعمل جميعا
كفريق واحد لتحقيق هدف وهو أهم شئ وقد
حدث وهذه السنة زاد عدد المتطوعين وسيكون
المهرجان أكثر إبهارا.
س:في النهاية ماذا تريد ان تقول ألبناء الجالية
العربية عن المهرجان
ج :أدعو الجميع من كل الجنسيات واألديان
والثقافات والحضارات للحضور للمهرجان،
واإلستمتاع معنا وإسعادنا بتواجدهم معنا،
وان شاء اهلل كل شئ مرتب ومعد بشكل جيد
ليخرج المهرجان في صورة رائعة واكثر
روعة من العام الماضي ،واتمني ان ال يفوت
أحد الفرصة ،احضروا أطفالكم معكم ودعوهم
يلعبون ويمرحون ويقضون وقتا ممتعا في
المهرجان ،وستكون هناك مقهي لبناني بلدي
للكبار يقدم المشروبات اللبنانية وسمحنا بوجود
الشيشة ،كما سيكون هناك مكان للمشروبات
الكحولية.

لالعالنات
أو لالتصال باجلريدة

Tel: 416-659-8744
Fax: 416-654-4894
ahram.teeba@gmail.com

www.ahram-canada.com
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رجال الفضاء الكنديني لن يسافروا الي الفضاء قبل عام ٢٠١٧

مونتريال :إذا لم تساهم كندا بالكثير في
محطة الفضاء الدولية فلن يستطيع أي
رائد فضاء كندي السفر للفضاء قبل
عام  .٢٠١٧ويقول رئيس وكالة ناسا
رائد الفضاء بوب بيهنكين ان جميع
رحالت الفضاء حتى نهاية عام ٢٠١٧

قد اكتمل حجزها ،وليس لرجال الفضاء
بكندا أي مكان فيها ،وتحت نظام
المقايضة فان الدول التي تساهم أكثر
في محطة الفضاء الدولية تحصل على
افضلية اختيار رواد فضاء منها لزيارة
المحطة الفضائية ،وقد استخدمت كندا

كل الفرص التي منحت لها في رحلة
رجل الفضاء كريس هادفيلد التي
استمرت خمسة أشهر عام .٢٠١٣
ولدي كندا االن اثنين رواد فضاء هما
دافيد سانت وجيرمي هانسن اللذان
يواصالن تدريبهما علي امل السفر
للفضاء ولكن ليس قبل عامي ٢٠١٩
 ٢٠٢٠ويعتمد هذا على رصيد كندامن االمتيازات باشتراكها في تطوير
المحطة الفضائية واال فالسبيل االخر
هو إيجاد فرصة على متن المركبة
سويوز الروسية او انتظار ان تقوم
واحدة من الثالثة شركات االمريكية
بوينج او سيرانيفادا او سباس اكس
بتطوير مركبات فضائية تكون مستعدة
لحمل الرواد الكنديين للفضاء وقد
يكون هذا عام .٢٠١٧

هاربر حيث كبيك على ان تتجنب عزل نفسها ويتقاسم معها
عائدات ضريبة الغاز

في كلمة القاها رئيس وزراء كندا
ستيفن هاربر بمناسبة المهرجان
الوطني ( فايت ناشونال) بكبيك
حث الحكومة علي عدم عزل نفسها
وطلب من شعب كبيك التصويت له
في انتخابات أكتوبر  . ٢٠١٥وقال
ال تدعوا أحدا يقول لكم بان كبيك ال
بد ان تعزل نفسها وانها ال يجب ان
تشارك في القضايا الوطنية والدولية
فان كبيك لعبت دورا في خلق كندا

وفي التنمية والنمو وفي التضحيات
المشتركة التي وضعت عالمة في
تاريخها  ،وشدد هاربر علي ان صوت
شعب كبيك سيظل قويا في اوتاوا حتي
مع قلة عدد الممثلين لحزب المحافظين
الحاكم بالمقاطعة وهم خمسة فقط من
 ٧٥مقعدا في حكومة كبيك ،وذكر
هاربر الحشد بمحاولته السابقة في
الوصول اليهم وقال ان حزب المحافظين
ضمن اقتراح في مجلس العموم

باالعتراف بوحدة شعب كبيك داخل
كندا المتحدة واعطي المقاطعة مقعدا
في الوفد الكندي في اليونسكو .ومن
ناحية اخري اعلن هاربر عن تمديد
االتفاقيات بين حكومة كندا وحكومة
كبيك لتقسيم العائدات المالية من
ضرائب الغاز بينهما وذلك لتمويل
البنية التحتية بالمقاطعة ،وسيستمر
هذا االتفاق  ١٠سنوات وقال فيليب
كويالرد رئيس وزراء كبيك ان
البلديات في المقاطعة سوف تستفيد
بي  ٥بليون دوالر من أموال
ضرائب الغاز باإلضافة الي ٢٫٥
بليون دوالر ستدفعها حكومة كبيك
للبلديات واعلن هاربر انه سيتم
زيادة المعايير المقبولة الستعمال
هذه األموال  ،فسوف تعتبر
المشاريع ذات الصلة بالرياضة
والسياحة مقبولة باإلضافة الي
مشروعات البنية التحتية التقليدية
األساسية مثل القنوات المائية
والطرق وتنقية المياه .وسيكون
االمر متروك للبلديات لتقرر كيف
تنفق هذه األموال.

سرطان البقر قد يكون سبب من أسباب استدعاء بعض منتجات
اللحوم ماركة ( هارفيست)

استدعت شركة هارفيست لمنتجات
اللحوم ومقرها ساسكاتشوان العديد
من المنتجات المصنعة من اللحوم
بما في ذلك النقانق المعلبة وتقول
وكالة فحص الغذاء الكندية ان هذه
اللحوم المجهزة قد تحتوي علي
مكونات غير مناسبة وهذا االستدعاء

األخير للحوم يرجع الي ان نتيجة
االختبارات المعملية لها جاءت
إيجابية لسرطان الخاليا اللمفاوية
للبقر ومع ان هذا المرض ال ينتقل
للبشر وليس هناك خطر صحي
منه ولكن ذكر تقرير استدعاء
المنتجات ان النقانق والسجق واللحوم

الباردة قد تحتوي علي مكونات غير
مناسبة ولم تدلي وكالة فحص الغذاء
الكندية بي تفاصيل حول ما هيه هذه
المكونات وصنفت مستوي المخاطر
الصحية بانها منخفضة وغير ضارة!
وصرح متحدث رسمي الي وكالة
انباء سي بي سي بان استدعاء
المنتجات هو بسبب انتهاك القوانين
التي تنص على عدم استخدام لحوم
الحيوانات المريضة وغير السليمة
في انتاج الغذاء .وقد تم استدعاء
جميع اللحوم ومنتجات اللحوم التي
عليها تاريخ صالحية ينتهي في
أغسطس وسبتمبر وقد تكون وزعت
في البرتا وبرتش كولومبي واونتاريو
وكبيك وساسكاتشوان ونونافوت.

اشراف
جنـــوى غـــــاىل
املتسوقني من حمالت كوستكو يستخدمون
بطاقات اهلدايا لتجنب دفع رسوم العضوية
وجد المتسوقين الجريئين
ثغرة تجنبهم دفع رسوم
العضوية في محالت
كوستكو والتي تبلغ سنويا
من  ٥٥دوالر الي ١١٠
دوالر وذلك الن محالت
الجملة كوستكو تقدم
خصومات للمستهلكين
من أعضائها  ،ولكن يمكن االن تجنب دفع هذه الرسوم بالحصول علي بطاقة
هدايا مدفوعة مقدما والتي يمكن فقط لألعضاء شراؤها ولكن يستطيع أي فرد
ان يستعملها ،وببحث سريع علي االنترنيت نجد مواقع كثيرة تشجع علي هذا
ولكن األعضاء من المستهلكين يقولوا ان هذا غير عادل ومزعج ان ندفع رسوم
عضوية بينما هناك أناس يشترون من كوستكو بدون عضوية النهم يحملون
بطاقة هدايا .وقالت مدافعة عن حقوق المستهلكين ان الناس تحاول توفير بعض
الدوالرات عن طريق الحصول على بطاقات الهدايا من األصدقاء واالقارب
ولهذا فقد يغير كوستكو نظام الدفع.

أوتاوا تساهم يف متويل مشاريع إلنهاء زواج
األطفال والزواج القسري
مونتريال :اتخذت حكومة كندا خطوة
اخري في الجهود الرامية إلنهاء
الزواج باإلكراه فقد أعلن وزير
الشئون الخارجية جون بيرد ان
كندا ستساهم بمبلغ  ٢٠مليون دوالر
على مدي سنتين لمشروع اليونيسف
الذي يهدف لإلسراع بوضع حد
لزواج األطفال والذي يستهدف
ستة دول هي بنجالديش واثيوبيا
وغانا واليمن وزامبيا وبوركينافاسو
وتشمل خطة اليونيسيف دعم الجهود
المبذولة في تلك البالد وتعزيز
البرامج والسياسات لوضع حد لهذه
الممارسة .وأشار بيرد الي ان فتيات
صغيرات في سن التاسعة يجبرن
على الزواج ضد ارادتهم والواقع
المحزن ان أكثر من  ٣٨ألف فتاة
صغيرة يجبرن على الزواج كل
يوم وان هذه مشكلة معقدة وواسعة
النطاق ،وتتطلب اتخاذ إجراءات
عالمية ،وتشير التقديرات الي ان ١٤
مليون فتاة كل عام يتزوجن قبل ان
يبلغوا الثامنة عشر ،وقال لقد بدانا
بالفعل مشاريع في أفغانستان واثيوبيا
وغانا والصومال وزيمبابوي وان

مساهمتنا لليونيسف هي المرحلة
الثانية في حملتنا .وقد سؤل بيرد
عن الزيجات المرتبة للشابات في
كندا فاعترف بان هذا يحدث أكثر
مما يعتقد الناس ولكن اثنين من
زمالؤه في الحكومة يعملون على
هذه المشكلة ،وقال بيرد اننا نريد
ان نتأكد من انه لن تكون هناك فتاة
شابة في كندا ضحية للزواج المبكر
او القسري وقال المدير التنفيذي
لليونيسف ان زواج األطفال يلغي
حق الفتيات في اتخاذ قرار لحياتهم.
وان الفتيات الالتي يتزوجن في عمر
مناسب يكن أقدر على تحقيق فائدة
كاملة ألنفسهم واسرهم ومجتمعهم.

لالعالن باجلريدة
اتصل على:

416-659-8744
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املعاصر
الثقافة
ﺍﳌﺼﺮﻱ
مؤرخ يصنع تاريخﺃﻧﺎ
«‹Úzó€a@Û
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻛﺎﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻏﻨﺴﻴﻮﻡ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺄﻧﻬﺎ
نشرة
ﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻗﺪ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻰ.ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
أالخبارﻛﺒﻴﺮ ﺗﻘﻮﻡﺃﻓﺎﺩﺕ
مصرية جدا
حكاية
@@@Ïn„âÏm@M@ÔuâÏu@—ÓçNÖ
ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ-ﺍ ﻑ ﺏ
ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺰ ﻭﻫﻰ
ﺑﺘﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ

 ٤٣ﺃﻟﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ
ﻣﻦ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ﺃ( ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﺸﻔﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء
منجة ٪ ٫١ﺍﻟﻲ  ٪٦٫٩ﻭﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ  ١٩٠ﺃﻟﻒ
حليمﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔمجعة
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ نسؤين
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ،
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻡ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﺑﺼﺎﺭ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﻭ٣٣
.٢٠١٣
ﻋﺎﻡ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻧﻔﺲ
ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻤﺎ
ﺃﻛﺜﺮ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ﺝ( ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ
ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻦ
ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻟﺘﺜﺒﺖﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﻒ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ.
ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕبما إننا فى
كريم  ,و
رمضان
طيبين
٢٤انتم
سنة و
وداع
التاريخ راحوا ألستاذهم و رئيس القسم أيضا
أليوم أذيع لكم هذا ألخبر وهذا ألبيان
ﻣﺰﻳﺪ
ﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺃﻥ ﻧﻈﺮﺍ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺳﻨﺔ
كل ﺍﻟﻲ
ﺑﻴﻦ ﻻ١٥
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺎ
وحسبها نفاية وقال للعالم ﺳﻦ
قسم ﻋﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ
ﺗﺸﺒﻪ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ
ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ
ﻣﻨﻊ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺗﻌﻤﻞ
ﻭ)ﻙ(،
)ﺃ(
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ
تذاع
ألنشرات
كل
فى
مازالت
ألدعوة
خاطىﻋﻠﻰ
ﻭﺗﻌﻤﻞ
تاريخ
من
رمضان
ليالى
من
ليلة
حيران
ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺥمذنب
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕسارة لكل
بشرة
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﻘﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻦ
اإلذاعة حكايات طلبوا يتدربوا فى الصحافة فى فترة الصيف ,
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
االستماع
فى
مسرعا
كن
أالن
الدعوة
أقبل
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺣﺮﻛﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻰ
ﻣﻔﻴﺪﺓ
ﻭﻫﻰ
ﻟﻠﺠﺴﻢ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻫﻤﺎ
ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦزعالن
ﺍﻟﺠﺴﻢحزين
متضايق
بشرة
لكل ﻓﻀﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
فاكرها ٣٠,كانت
مين
ﻫﺎﻣﺎﻥليلة و
ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ألف
ﺍﻟﻒ ﻣﻦ
ﻭﻛﺎﻧﺖ
ليلة ، ٪
١٣٫٦
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﺣﺘﻮﺍء ﻫﺬﻩ
أصدقائه ,ﺑﻴﻨﺖ
ﺃﺟﺮﺍﻫﺎبلغﺍﻟﻌﻠﻤﺎء،
عرضت
عرفت و
جميلة بصوت استجاب لرغبتهم و
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
عصيان
فى
عايش
متمرد
لكل
بشرة
ﻷﻧﻬﺎ
ﻟﻠﺤﻮﺍﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﻫﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻰ
ﻟﺬﺍ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ
ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺃﻧﻬﺎ
ﻛﻤﺎ
ﺣﺴﺐ
ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺿﺎﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺩ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﻛﺒﻴﻚ
ﻭﻧﻴﻮﺑﺮﻭﻧﺰﻭﻳﻚ
ﻛﻮﻟﻤﺒﻲ
ﺑﺮﺗﻴﺶ
ﻳﻨﺼﺢ
ﻟﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
و
حكايات
التاريخ
,
نبيل
زوزو
الرائعة
الفنانة
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
األستاذ مدحت عويضة التعاون معى بنشر
على ﺗﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ(
ماضيك
عارفﺍﻟﻬﺎﻡقلبك
ﺣﻤﺾهو
تعالى لية
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
ﺍﻟﺸﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻔﻮﻟﻴﻚ
ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻴﺪﺓ
ﻷﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻣﻞﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻤﻨﻊو كلﺃﺣﺮﺹ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
ﻓﻲ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻜﻮﺗﻴﺎ
ﻧﻮﻓﺎ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻭﻇﻴﻔﺔو ،
ﺣﻮﺍﻟﻲ١٣
ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﺑﺪﻭﺍﻡ
ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ
إنه
األهم
لكن
ﺍﻟﻒمسلى
بيكون
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ أكيد
ﺍﻗﻞ ,
حواديت
ﻷﻧﻬﺎمتميز  ,رحب األستاذ مدحت  ,أعطتهم
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥأجده
ما
Ïn„ÎâÏm@M@âbñ„˛a@Üª@OâÏn◊Ö
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺻﺤﺔ
ممتعﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻮﺭﺓ
وينجيك
أالبدية
عذاب
من
ينقذك
تعالى
ألسلطان
صاحب
ﺍﻟﺸﺘﺎءألمسيح
دعوة من
ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺗﺴﺮ
ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮ
ﻭﺯﻳﺮ
ﺿﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻏﻨﻴﺔ
ألملك ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﺼﺤﺘﻚ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،
ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ.ﻭﻇﻴﻔﺔ
دروس ﺍﻟﻒ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ٥٨
ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ
ﻓﺼﻞ
حاحكى لكم
مغزاها ,
نعرف
نفهمها و
الزم
موضوع
نشر
ﺍﻭﻟﻴﻔﺮفعال
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔو
معاهم ,
تواصلت
تدريب و
ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﻋﻠﻰتم ﺃﻥ
ﻭﺗﺆﻛﺪ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ،
ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻮﺍﺩ
ﻋﻠﻰ
»ﺗﺤﺘﻮﻱ
يشفيك
أمراضك
كل
ومن
يداويك
تعالى
الغفران
ليمنحك
آلجلك
مات
ألذى
ﺍﻟﻒ
٤٠
ﻣﻦ
ﺍﻛﺜﺮ
ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻕ
ﻓﻲ
ﻗﻮﻱ
ﻧﻤﻮ
ﺗﺮﻱ
ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻭﻣﻌﻈﻢ
ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻒ
١٥
ﻣﻦ
ﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻋﻨﺪما
ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ كل
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ فىﻓﻲصمت ,
عملنا جميعا
المتدربات ,
الحدى
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺗﻮﺩ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﻑ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
حكاية مصرية حتى الثمالة.ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ
ﻛﻴﻒ أالنﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ
يناديك
ﺷﺮﻛﺔمازال
ﻣﻤﺜﻞليكﻣﻦصوتة
الدعوةﻓﺎﻥمقدمة
تعالى تعرف علية وأغتسل بالدم
ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻥ
،
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻌﺪﻝ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺗﺤﺪﺙ
ﺃﻥ
ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺷﻲ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ
اعطاء مساحات للشباب  ,تدريبهم و تأهيلهم
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ«..نريده
حياتك ﺣﻮﻝ
وتعيشﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
خطاياكﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
تتغفرﺭﻛﺎﺏ
ﻳﺸﻌﺮ
بأاليمانﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻋﻮﺍﺩﻡو من بالد
ﻏﺎﺯﺍﺕمصر
@@@@È«b–mäa@ÂﬂNNa6ﬂ@SP@á‘–Ì@aá‰‹ÌåÏÓ‰i@Û‹«˛a@⁄Ï◊@›juعلى ايده أجيال من
معلم اتربى
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻧﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻥ
ﻭﻳﺠﺐ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻭﻫﺬﺍ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ،
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﺍﻟﺤﻤﺾ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﻓﻲ
ﻳﻜﻤﻦ
ﻗﻮﻟﻬﻢ،
ﺣﺴﺐ
بخطاياك ﻓﻲهو هيسمعك كتير ,كان بيعلمهم تاريخ  ,كان كمان مؤرخ  ,و لمجابهة الحياة و تحدياتها  ,و لوال رحابة و سعة
أعترف ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻭ ﻳﺘﻢ
ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺴﺮ ﺍﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻔﺤﺺ ﺗﻔﺘﻴﺶ تعالى
المربىﻫﺸﺎ.
ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺣﻴﺚ
كانواﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻡ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻰ
ﻳﺆﺩﻱ
ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
ﻳﻌﻄﻲ
تعبﺍﻥﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺨﺸﺐ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
ﻣﻦ
الزالوا
الفاضل ,
محمد
دكتور
صدر
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ!
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،
خذ ﻋﻠﻲ
ﺗﻮﺿﻊ
ألقرار وقلة
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ الﻭﻻتؤجل
أنا جاى أتبعك كاتب  ,عشقها مش عارف يتخلص من حبها ,
باالمان
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔوتسعد
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕبالحب
ويمتلئ قلبك
ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ.
ﺇﺱ.
ﺑﻰ
ﺟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ
ﺍﻟﻠﺬﻳﺪ.
ﻃﻌﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
منها  ,ياما شاف فى حبها  ,عذاب و شقا و جفا ,فى يبحثون عن فرصة  ,كما تفهم جريدة األهرام الجديد
منتظرك ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ومشاغلة تمنعك
ﺍﺫﺍ ألعالم
ظروف
ﻭﻳﻘﻮﻝ متخليش
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝزمان
ترجعلة من
ﻭﺗﺴﻌﻲ هو
تعالى
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻧﻪ
ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﻴﻦ
ﺃﻥ
ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭﺗﺸﻴﺮ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ
ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺠﺒﻞ
ﻭﻫﺬﺍ
»ﺍﻳﺮﻧﺎ« ﺍﻟﻰ
ﺃﻧﺒﺎء
ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﻭﺗﺸﻴﺮ
وموقعك
مكانك
وجهز
ألعمل
أكمل
يسوع
د
الكندى وﺃﻥ رئيس تحريرها للدور المنوط بهم كانوا
ﺧﻄﺔ
ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻣﻦ
ﻓﻌﻞ
ﺭﺩﻭﺩ
ﻋﻠﻲ
االلحان
بأعذب
وترنم
نفسك
يفرح
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﺍﻻﻣﻦ
ﺳﻠﻄﺔ
يوم كانت الثورة  ,قام و ثار و أصر يطلع النهار و
ÏÌäbn„Îa@ëäaáæ@bÓuÏ€Ï‰ÿn€aÎ@ÚÌâÃn€a@wﬂa5€@ﬁaÏﬂ˛a@Âﬂ@áÌçﬂ
ﺧﻮﺍﺹ
مساحة .ﺫﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺼ ّﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻓﻮﻕ
ﻣﺘﺮﺍ
٣٧٥٤
ألحنان
ألمحب
من
وترتوى
تشبع
تعالى
يصرخ بأعلى صوته بحبك و بروحى و بدمى أفديك الزالوا يبحثون عن
ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ
ﺷﻲ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ
ويشجعك
يقويك
ﺗﻌﻮﻳﺾمعاك
ﻫﻨﺎﻙهيسير
وكمان
ﻛﺴﺮ ﺍﻗﻔﺎﻝ د
ﺃﺛﻨﺎء ّ
ﺟﻰ
ﻧﻈﺎﻡ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺮ،
ألعالمﻋﻨﺪكلﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻦ
أنهارةﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
نعرف
للثقافة ,
وزيرا
عصفور
 ,بيسرقوك منى  ,أنا ليكى و عمرى ما حأكون غير جاء دكتور جابر
ﻟﻔﺘﺮﺓالﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
ﺗﺪﺧﻴﻦ
ﺿﺮﺭﺍ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ويرفعك
يحملك
ألطريق
فى
غيرة
مافيش
بمآلن
ليس
وألبحر
البحر
تصب فى
ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ
ﺑﻌﺜﺔ غيرك
ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ  ,من
ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺷﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻠﻒ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﻰ ﺇﺱ ﺍﻟﺘﻰ ليكى
ضايع و بيضيع تاريخى  ,سنة و ماذا سيحدث فى هذه الوزارة المثقلة باألعباء و
يخدعك
وأحذر من أبليس فهو
من أجلك
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻋﻦ
ﻭﻳﻦ
ﻛﺎﺛﻠﻴﻦ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ:
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﺒﻞ
يريد أنﺇﻟﻰ ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ  ،ﻋﻦ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮﺍ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
التالتة وهو
التانية و
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ بيقاوم و يعافر علشانها  ,مش ميراث من الفساد و التناحر  ,كان حاسما دكتور
هينفعك
مش
وألندم
هتتعذب
صدقتة
واذا
مكان
ألسما
فى
لك
قدم نفسة ذبيحة
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ
حيسيبها ,ﺩﻭﻻﺭ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻰ١٠٫٣
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺃﻥ
ﻣﻠﻴﻮﻥﻗﺪ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ..
وأعدﺍﻟﺠﻮﻱ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻭ ﻳﻔﻀﻮﺍ ﻏﻼﻑ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﺍﻭ ﺃﻭﺗﺎﺟﻮ
ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﻟﻠﻨﻘﻞ
فضل
يكتب تاريخها و تاريخه  ,لحد ما جابر فى اختياراته للقيادات و لعل دائما التركيز
علشان تروحلة وتشوفة هناك
ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
عليه ﺃﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪ
٤٧٢٤
بالعيانﻳﺰﻳﻠﻮﺍ ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ
النهار و
ﻓﻘﻂ ﻫﺬﺍ طلع
@Ú˜‰Ëm@Îc@@Újéb‰ﬂ@⁄á‰«@ÏÄ€منوط بها صناعة
ﻧﻘﻄﺔنورت شمس حبه عليها  ,نفضت على المجلس األعلى للثقافة فهى
أرجوك أحسبها صح قبل ما يفوت أالوان
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ  ،ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻔﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺛﺎﻧﻴﺔ  .ﻓﻴﻪ.ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺳﻴﺸﻤﻞ  ٥٦ﺍﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﺍﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ثوبها من دناسة مجرمين  ,رفع علمها فوق كل كلمة الثقافة فى مصر  ,قد كان اختياره و أتصور ألول
@@@…Ój‹€@‚c@äbÄÄ∞�€@Ê˝«g@Îc
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺗﻘﺪﻡ
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ،
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﻬﺬﺍ
ارجوكﺍﻻﻣﺘﻌﺔ
ﺍﻻﻣﻦ
بقلمه ,
ﻭﺳﻮﻑ و
ﻛﻮﻙبدمه
كتبها
ﻋﺸﺮﺓ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻜﺴﺮ ﻭﻓﻘﺪ ﺟﺒﻞ
ﺃﻣﺘﺎﺭ و كل تالمذته و معاه اخوانه و مرة مؤرخ أكاديمى يتولى منصب أمين عام المجلس
ﻟﻴﻔﺤﺺ شجاع
ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔوخليك
واجةﻏﻴﺮنفسك
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺧﻼﻝ
ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻠﻴﻮﻥ
٣٢
ﺍﻭﻟﻲ
تستهينﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
بيكتبواﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
صحبتهﺣﺪﻭﺙ
ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ .ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻤﺘﻪ ﻓﻰ  ١٩٩١ﺑﻌﺪ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ضاع
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔفكمﻳﻀﻊغيرك
بألخطية
وال
@ ÊbÄÄÄÄﬂ@Ùá„bÁ@o„g@Îcالفاضل دكتور محمد
معاه تاريخها بخط واضح و جميل األعلى للثقافة و هو المربى
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ
ﺧﻄﺔ
ﻣﻦ
ﻛﺠﺰء
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻟﻴﻌﺮﻑ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺍﺗﻔﻘﺖ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺗﻘﻮﻝ
باالقتناع
مش
وأيمان
توبة
هو
ألموضوع
جيل.
ورا
لجيل
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ.
ﻭﺍﺳﻊ
ﺟﻠﻴﺪﻯ
ﺻﺨﺮﻯ-
عفيفى و كانت مفاجأة سارة للوسط الثقافى المصرى
 ،ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ٣٤٠ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎأقبلﻣﻦيسوع
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ
@◊‹‡b‰‹éaä@Îa@b‰و الذى يعمل بكد و اجتهاد
ﺳﻴﺮﺟﻮﻯ،محمد عفيفى  ,قابلته فى مؤتمر  ,هذا العاشق لتاريخها
حكاية
ﺑﺎﺳﻜﺎﻝ
ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻭﻗﺎﻝ
دكتور ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻟﻺﻓﻄﺎﺭدىﻓﻲ
ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥألصراع
ﻟﻀﺎﺑﻂ داخلك
ينتهى فى
فى
حياتكﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 , 2013حاورته و كانت آرائنا و ال ينتظر الكثير  ,ترى حين يصنع المؤرخ تاريخ
للمثقفين
اتعمل
ﻛﻮﻙ
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ
ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺒﻞ
ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺇﻧﻪ ﻓﻰ
ﺍﻻﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ  ،ﻭﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻭﺍﺫﺍ ﺷﻚ ﻓﻲ
ﻭﺗﺒﺎﻉ
ﻋﻤﺎ ﺑﺪﻻ
ﺭﺋﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ بينا مش مستمر لكن وقت ما الثقافة كيف ستكون؟
ﺍﻛﺪ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻰ
ﻛﺴﺮﻫﺎﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ
ﻗﺪﺭﻩﻣﻦﺻﻨﺎﻉ
ﻣﻔﺘﺎﺡﻣﺘﺮﺍ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﺗﺎﺟﻮ ٣٠
التواصل
مشتركة ,
ﻓﻰ
ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ
ﺍﻟﻮﻗﺖﺃﻋﻠﻰ
ﻫﻮ ﺃﺣﺪ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
خليك زى
ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﺧﻄﺔ ﻟﺼﺮﻑ ١٥٠
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻼﺕ ﻟﻴﺲﻧﻔﺲ
ﺍﺣﺪﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﻠﻎ ﺷﺮﻛﺔ
مصر هم
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ شابات
ﺳﻨﻮﺍﺕشباب و
سوا ,
بتالقينا
ﻳﺰﺍﻝ
ﻣﺪﻱ ﻻ
تحتاجنا ﺃﻧﻪ
ﺇﻻ
ﺑﻨﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻌﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻭﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻴﺪﺓ.
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺛﻼﺛﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ،ﻋﻠﻲ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ
ﺍﻟﺴﻔﺮ.
ﺃﻏﺮﺍﺽ
ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻊ
=
aeskarous@yahoo.ca
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ ﻛﻮﻙ
بولسﺟﺒﻞ
ﻭﻫﻮ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕطالب و
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ  ٣٩ﺑﻌﺪ أملنا ,
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ طالبات كلية اآلداب جامعة القاهرة nesrinegomaanetwork@gmail.com
ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ وباع
ﻗﺼﺮ شئ
على كل
اللى داس

======416 659 8744

Ontario Travel & Immunization Clinics
Ontariotravelclinics.com

Dr. Medhat Gindi, MD. CPH.FRCPC
20 years of excellence in Travel Medicine

Monday- Wednesday- Friday
MISSISSAUGA

Thursday
CAMBRIDGE

Tuesday
BURLINGTON

2000 Credit Valley Rd. #201

140 McGovern Drive #29

3455 Harvester Rd. #25

At Eglinton 2 lights east of Erin Mills Parkway

Behind Best Western Hotel

West of Walkers Line

Ontario N3H 4R7

Ontario L7N 3P2

Toll free: 1.877.828.6006

Toll free: 1.877.828.6006

Free parking

Free parking

Ontario L5M 4N4
TEL: 905.828.6000
Free parking after 4:00 pm

Special Immunization Services
Shingles, Rabies, Chickenpox, Pneumonia and
some other Vaccines
;• Call in and book an appointment
• You will be seen by a Specialist Doctor for consul;tation
• Accordingly the Doctor will recommend the vaccine and administer it for you if needed. Special Immunization Services “Visit, Consultation and Vaccine administration” are covered by OHIP, whilst
Vaccines’ costs are not covered by OHIP; but most
of the extended drug insurance and private health
plans cover Vaccines’ costs. So you will pay for it
yourself and we will provide you with official receipts for your submissions.

Travel Services

;1. Call in and book an appointment
;2. You will be seen by a Specialist Doctor who will
o Examine your health history, travel plans and the immunization you had
;before
;3. Accordingly the Doctor will give you
o Detailed advice regarding food, water, insects, mosquitoes and precau;tions on the trip
;o Malaria pills prescription if needed
;o Antibiotics for treatment of travelers’ diarrhea if needed
;o High altitude tablets if needed
o Jet-lag pills if needed; and
;o Other infections and treatment with instructions
4. The Doctor may recommend additional vaccines for your trip if needed.
Pre-Travel Services are not OHIP Service, but most of the extended drug insurance and private health
plans cover these services. So you will pay for it yourself and we will provide you with ofﬁcial receipts
for your submissions. We accept Debit Cards, MasterCard, Visa and/or cash for payments.
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السجنلتتبع األطفال
سوار إلكرتوني
أصدرت

تنبيه هام

د.سيف جورجي  -تورنتو

الواحـــــــــة

السنة السابعة  ،العدد ( - )166األحد  13يوليو 2014

ساويرس يطلق جائزة
باسم «أمحد فؤاد جنم» يف
شعر العامية املصرية

الواحــــــــــة

إحنا

يحررها هانى نصحى
كشفت شركة «إل جي» النقاب عن منتج جديد يستهدف
قطاع األجهزة القابلة لالرتداء ،وهو عبارة عن سوار
إلكتروني يستخدمه الوالدان في تتبع مكان وجود
وصمم «كيز أون»  ،KizONوهو
أطفالهم الصغارُ .
االسم الذي أطلقته الشركة على سوارها اإللكتروني
الجديد ،في المقام األول ليتيح ألولياء األمور تتبع
مواقع األطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعد أو الذين
هم في المرحلة االبتدائية .وباستخدام نظام تحديد
المواقع الجغرافية وشبكات االتصال الالسلكية «واي
فاي» ،يمكن لـ»كيز أون»  KizONتزويد اآلباء
بمعلومات آنية عن مواقع أطفالهم عبر هاتف ذكي أو
حاسب لوحي ،ما يتيح لهم معرفة أين هم أطفالهم

تذوق أشهى بيتزا عاملية يف
هذه املدن
بلقيس دارغوث

البيتزا من االيطالية الى العالمية
تعتبر البيتزا من ألذ األطباق العالمية ،ولم ال ،فمزيج
رائحة العجين المخبوز مع الصلصة الشهية والجبنة
الفاخرة ونثرات من الخضروات واللحوم هنا وهناك
كفيلة بإذابة إرادة أي إنسان.
رغم أن أصولها إيطالية إال أن البيتزا خضعت للعديد
من االجتهادات والتطورات التي جعلتها طبقا عالميا
يتواجد أنى حط الرحال .تنحدر أصول البيتزا من
روما القديمة حيث بدأت كـ « »focacciaلتتحول
الحقا إلى البيتزا كما نعرفها اليوم بعد تعديالت أدخلها
أهل مدينة نابلز اإليطالية وسرعان ما تحولت إلى
وجبة مفضلة للكبار والصغار.
في ما ما يلي أفضل  10مدن تبيع أشهى أنواع البيتزا
في العالم وفق أحصائية نشرها موقع «دايلي ميل»
المتخصص بالطبخ:
 -1نيويورك ،أميركا
 -2نابلز ،إيطاليا
 -3روما ،إيطاليا
 -4بوسطن ،أميركا
 -5نيو هايفن كونكتيكت ،أميركا
 -6سان فرانسسكو ،أميركا
 -7نيس ،فرنسا
 -8بوينس آيرس ،األرجنتين
 -9ملبورن ،أستراليا
 -10ساو باولو ،البرازيل

خلف النافذة
بقلم :مدحت موريس
)(voicy2005@yahoo.com
خطوات قليلة تفصله عن داره ،وساعة أو أكثر
ستنجلى بعدها الحقيقة ليضع حداً لهواجس
نالت منه وأرهقت حواسه وأبدلت من أحواله.
سنوات من الكفاح وااللتزام عاشها وال يزال
منذ التحق بالجامعة دارساً بل عاشقاً للقانون
حتى حفظه بين جنبات قلبه وأودعه فى خاليا
عقله لهذا لم يكن غريباً أن يكون التفوق حليفه
فى مسيرته حتى التخرج بدرجة االمتياز التى
أهلته ألن يصير معيداً فى الجامعة وتكون
أمامه الفرصة ألن يُدرس القانون بعدما كان
دارساً له ،لكنه رفض مجرد التفكير فى هذا
األمر فالغالف الدينى الذى أحاط نفسه به
علمه أن هناك قانوناً آخر يعلو ويسمو عن
قانون أرضى وضعه بشر قد يصيبون ولكن
كثيراً ما يخطئون....قانون ال يعرف التمييز،
هو العدل بعينه وضعه من ال يعرف الخطأ
وضعه العادل ،وضعه العدل ذاته...واضعه
هو اهلل جل جالله .وتعددت أمامه عروض
العمل فقبل ما وجدها أكثر مالءمة لمنهج
حياته ُ
وعين نائباً لمدير الشئون القانونية
بواحدة من كبريات شركات المدينة....وفلسفته
هنا أنه يطبق لوائح نظامية ال قوانين وضعية
قد تتعارض مع شرائع اهلل .أمام منزله توقف
وقد لمح نور غرفته مُضاء فعرف أن شقيقته
لم تنته بعد من « العزال « فقد اتفقا  -هو
شقيقته  -على تبادل غرفتيهما وقد أدرك أنها
مازالت تلملم حاجياتها من الغرفة .جلس على
المقهى وهو من غير مرتادى المقاهى لكنه
أراد قتل الوقت حتى تنتهى شقيقته من مهمتها.
كوباً من الينسون كان طلبه من عامل المقهى
فهو ال يتعاطى المكيفات حتى أقلها ضرراً ،ال
يزال يذكر وجه شقيقته الذى اعترته الدهشة
أو الذهول بعدما وافق فجأة على أن يتبادال
غرفتيهما وهى التى الحت عليه فى ذلك ألكثر
من عام وكان الرفض هو جوابه الدائم...
عموما سعادتها بالمبادلة لن تدعها تفكر فى
أسباب موافقته المفاجئة .أما هو فقد توقف
بالفعل عند السبب الوحيد لديه والذى جعل
من مبادلة الغرفتين هدفاً يسعى هو اليه.....
انها هى ...ال يعرف اسمها ...ال يعرف عنها
شىء سوى أنها الساكنة الجديدة فى العمارة
فى ذلك الحى الجديد  ،واألحياء الجديدة
سكانها من مختلف المستويات خريجون جدد
من مستويات اجتماعية متفاوتة ،حرفيون أو
تجار صغار افتتحوا محالتهم فى الحى الجديد
وأقاموا بجوار أعمالهم أو من هم مثله وعائلته
الذين هجروا حيهم العتيق ومنزلهم اآليل
للسقوط..وقبلوا مبلغاً ال بأس به من المالك
ليمتلكوا شقة فى عمارة جديدة بالحى الجديد
الذى صار منشأ لمجتمع جديد ال يعرف أفراده
بعضهم البعض ورحم اهلل الحى الشعبى القديم
الذى كنا فيه نعرف بعضنا باالسم الثالثى
وكان الساكن بأول الشارع يُعرف الساكن بآخر
الشارع بأنه جاره وحبيبه ويعرف متى تناول
إفطاره وماذا تناول فى غذائه وأنه -أيضاً -نام
دون عشاء .ثم يعاود التفكير بها «هى» التى
قلبت نظام حياته «هى» التى صارت أمام
عينيه فى كل مكان يذهب اليه «هى» التى

هاجمت منامه ونالت بطولة كل أحالمه..ثم
وكأنه ال يكفيها المنام فهاجمت يقظته فى عنف
يغمض عينيه فيراها يفتحها أيضاً يراها...
وانتابه الرعب حينما ركع أمام اهلل مصلياً
فرآها أمامه وخشى أن يكون قد ركع أمامها
دون اهلل !!!!! ال بد أن يضع حداً لهذا األمر
الذى بات أخطر من أن يتركه دون عالج....
والحل بسيط ...الزواج..ولكن هل يقدم على
الزواج ممن ال يعرفها؟ ...وكيف يعرفها ومن
يسأل عنها ؟ هذا أسوأ ما فى الحى الجديد.
لهذا كان الحل األمثل غرفة شقيقته وباألدق
نافذة الغرفة والتى تطل مباشرة على غرفتى
المعيشة والنوم الخاصتين ب «هى» شاور
نفسه كثيراً قبل اقدامه على هذه الخطوة وأعلن
بينه وبين نفسه أن هدفه هو محاولة معرفتها
عن قرب فهو يستطيع أن يختلق الفرص ألن
يحادثها أثناء نزولها أو صعودها لكنه ال يريد
ألحد أن يتناول سيرتها اذا ما رآها تتحدث
مع شخص غريب .ساءه أن يكون هو ذلك
الغريب وغادر المقهى بعدما رأى غرفته
مظلمة قافزاً درجات السلم حتى وصل الى
الشقة ودخل مسرعاً متجهاً لغرفته الجديدة
بينما أخته تركض خلفه تسأله عن رأيه فى
تنظيمها ورد عليها من خلف الباب الذى
أغلقه « عايز أنام ».على األريكة...محتمياً
بالظالم انكمش بجسده بحيث تحتل رأسه
الركن السفلى من شباك النافذة وراوده السؤال
الذى لم يجد اجابة له لماذا تعيش بمفردها؟
لم يفكر فى االجابة فقد رآها قادمة ....ثبت
جزعه حتى ال تتحرك رأسه وينفضح أمره فقد
كانت فى مواجهته تماماً...رآها تجلس على
«الفوتيه» وتشاهد التلفاز....سره أن مالبسها
داخل البيت محتشمة فقد تعلم أن االحتشام
أمر باطنى بالدرجة األولى فالمرأة الملتزمة
حقاً هى التى تحتشم بينها وبين نفسها ً
أوال....
صحيح أنه يأخذ عليها أنها ال تستر جسدها
بالكامل أمام الناس اال أنه يجد أن مالبسها
الئقة الى حد كبير بصورة تطمئنه أنه من
ً
مستقبال.
السهل اقناعها باالحتشام الكامل
غاب فى أفكاره وفتح عينيه -وهو ال يدرى كم
من الوقت مضى -والظالم أسدل ستاره على
المشهد الذى أمامه ،غاص فى فراشه راضياً
بما أنجزه وباألفكار التى بدأ فى تكوينها عن
محبوبته .تكررت السهرات وتناقضت األفكار
وساورته الشكوك فقد تنازلت عن احتشامها
المنزلى وجحظت عيناه وتصبب عرقه وهو
يراها بمالبس نوم فاضحة وهى تروح وتجىء
داخل المنزل فى دالل ال يدرى سبباً له حتى
ارتاب فى أنها كشفته فى مكمنه وأرادت
إغاظته واثارته...لكنه صمم على الصمود
أمامها وأمام إغراءاتها الفاجرة هذا اذا كانت
كشفته بالفعل...لكنه -فى النهاية  -ال بد أن
يصل للحقيقة فاما أن تكون فى يوم من األيام
زوجة صالحة له واما أن يتركها داعياً لها
بالهداية وهذا أضعف االيمان .ثم كانت

أطلق المهندس نجيب ساويرس جائزة أدبية
تحمل اسم الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ،
شاعر العامية المصرية ،كما تم تشكيل مجلس
أمناء الجائزة -الهيئة المنوطة بالتحكيم -من
صالح عيسي ،األمين العام للمجلس األعلي
للصحافة ،المخرج مجدي أحمد علي،
وإبراهيم داود .وفي نفس السياق ،أكد صالح
عيسي ،أحد أعضاء المجلس ،أنه تم تجديد
شروط المسابقة هذا العام .أحمد فؤاد نجم هو
أحد أبرز شعراء العامية المصرية ،ارتبط
اسمه بالعديد من االحتجاجات والتظاهرات
وغني أشعاره الشيخ إمام ،ولقب بالفاجومي،
كما سجن أكثر من مرة .وكان من الشعراء
الذين عبروا عن ثورة الخامس وعشرين من
يناير ولفظ أنفاسه األخيرة في  3ديسمبر
.2013

أول حزب سياسي
«للصعايدة» يف مصر

أعلن في مصر عن تدشين أول حزب سياسي
للصعايدة ،حيث قام محمود يوسف أبو الليل
رئيس حركة الدفاع عن طيبة ،الثالثاء ،بسحب
أوراق تأسيس أول حزب يدشن في محافظة
األقصر جنوب مصر ويهتم بمحافظات
الصعيد ويتبني مشكالتها وسيتم تسميته
«طيبة مصر» .وقال أبو الليل :إن حزبه
سيدافع عن حقوق أبناء األقصر ومحافظات
الصعيد خاصة وسيتولى الدفاع عن حقوق
الفقراء في جميع محافظات مصر ،مشيرا
إلى أنه بمجرد اإلعالن عن حزبه الجديد
انهالت عليه المكالمات لعمل التوكيالت من
جميع أنحاء المحافظات لالنضمام للحزب.
األمسية التالية أكثر صعوبة عليه وهو يراها
بمالبسها الفاضحة تتحدث فى تليفونها المحمول
وصوتها يعلو بضحكات تفوح برائحة الخالعة
ثم ترتمى على فراشها كالحية تتلوى وتتوالى
ضحكاتها وحديثها الذى صار هامساً...أما هو
فقد نهض من مكمنه وكاد أن يكشف عن نفسه
وهو يريد أن يكاشفها بحقيقتها ويوجه لها أقسى
الكلمات من قلب ُخدع فيها وأرادها زوجة له
تحمل اسمه وتصونه .فى اليوم التالى وكان
عائداً من عمله كانت سيارة ليموزين قادمة
من المطار واقفة أمام العمارة وقد نزل منها
شخصاً غريباً
ً
محمال بحقائب كبيرة وكثيرة
وصعد على الفور الى شقته الجديدة والتى
نفسها شقة «هى» ..زوجته التى سبقته لتؤسس
عش الزوجية الجديد بعد عناء سنوات الغربة.
أصابت الحقيقة رجل القانون الملتزم بالصدمة
ً
طويال وال يزال يعانى منها وهو
التى عانى منها
كامن فى الظالم يراقب «هى» وزوجها......
من خلف النافذة.

أخبـــار وأراء
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مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
الصحوة اإلسالمية :صحوة البرتودوالرات
موعدنا العدد القادم أن شاء اهلل

د /رأفـــت جنـــدى  ،طبيـــب عائلـــى

ملفات املرضى االلكرتونية

بعد قفزة أسعار البترول عقب حرب
 1973بدأت حقبة جديدة تماما فى
الشرق األوسط،وكانت أبرز نتائج
هذه الطفرة البترولية ظهور ما تسمى
بالصحوة اإلسالمية والتى أنتهت إلى
داعش وجبهة النصرة وبوكوحرام.
ومن ثم لن ينتهى هذا التطرف
واإلرهاب إال بنهاية عصر البترول.
ورغم أن هذه الحقبة البترولية العربية
بدأت فى األفول ،إال أنه على ما يبدو
لن تنتهى هذه الحقبة إال ومعها دمار
الشرق األوسط باكمله وربما اندالع
حرب مائة عام جديدة هذه المرة فى
الشرق األوسط بين السنة والشيعة.
وسيندم سكان الشرق األوسط على
ما يطلقون عليه سايكس بيكو ،التى
صنعت من مقاطعات وواليات كانت
تحت رعاية الخالفة العثمانية دوال
وطنية،بعد أن يتحول الشرق األوسط
إلى شظايا من جراء االقتتال االهلى
على يد داعش واخوتها.
لقد دخلت الدول البترولية فى سباق

حول من يمول اإلرهاب أكثر،وما
الخالف القطرى السعودى إال على
قيادة الحركة اإلرهابية الدولية .كل
مناطق التوتر التى رأينا فيها ضلوعا
للجماعات الجهادية كان البترول
حجز الزاوية فى تمويلها،سواء كان
ذلك فى أفغانستان أو باكستان أو
الشيشان أو كوسوفوا أو نيجيريا
أو الصومال وحتى مالى وأدغال
أفريقيا مرورا بغزة ومصر والعراق
وسوريا ولبنان واليمن ...العامل
المشترك فى كل هذه البؤر المتوترة
التمويل البترولى ،واإلرهابى الجوال
الذى يتنقل من دولة ألخرى مموال
من البترودوالرات ومغسول الدماغ
من شيوخ حقبة النفط .لقد تحول هذا
النفط إلى نقمة كبيرة على المنطقة.
هل يتصور أحد أن ضلوع قطر بهذا
المستوى فى تمويل جماعات إرهابية
تماهى مع طفرة الغاز التى حدثت
هناك فى السنوات األخيرة؟ هل إلى
هذا الحد صارت األموال نقمة؟ .أما
الخاسر األكبر فهى الدول الزراعية
مثل مصر التى هبت عليها رياح
الصحراء فغيرت كثيرة من روح
مصر وقيم شعبها .ولكن الخطورة فى
هذه الصحوة البترولية المخربة هذا
التغير الخطير فى عقول سكان الشرق
األوسط،فحتى لو حصلت المنظمات
اإلرهابية مثل داعش واخوتها على
أموال بترولية فمن أين تأتى بهذا الكم

جمدى خليل

الكبير من المتطوعين إال من سكان
المنطقة؟ .كيف تقنع هذه المنظمات
أعضائها بقتل وذبح وسلخ البشر؟،
كيف يحلل أعضائها قتل االطفال
وسبى النساء إال إذا كان هناك استدعاء
للمقدس التاريخى؟ .إن هذه المجموعات
االجرامية تمثل تجسيدا أمينا لفترات
طويلة فى تاريخ الدولة اإلسالمية فى
المنطقة ،وما البترول إال عامال مساعدا
فى أنتعاش هذا الفكر التاريخى المدمر.
الغريب فى منطق السعودية التى تمول
أعتى الحركات اإلرهابية وفى نفس
الوقت تجرم االخوان وتعتبرها جماعة
إرهابية؟ ،إن دل هذا أنما يدل على
أن الخالف السعودى االخوانى ليس
خالفا فكريا وأنما خالفا سياسيا،كما أن
الخالف القطرى السعودى هو خالف
بين جناحى الوهابية على قيادة الحركة
اإلسالمية دوليا.
فى ظل هذه الفوضى العارمة يتفق
الجميع على كراهية مسيحى الشرق
وعلى ذميتهم وعلى إضطهادهم،فالفكر
الدينى عند كافة جماعات اإلسالم
السياسى ينطوى على ظلم مسيحى
الشرق واضطهادهم ومحاولة تهجيرهم
من أوطانهم.
لقد تحول البترول إلى لعنة ،وهذه
اللعنة بالتأكيد ستنصيب من قادوا هذا
الفكر سواء كانت السعودية أو قطر أو
إيران وكل من دار فى فلكهم.

مصر « آد الدنيا»
مين عامر
البدايه بعد ان فرحنا با اختيارنا
لرئيس ألول مره بأنتخابات صحيحه
نزيهه  ،وبدون تزوير في بدايه رائعه
لمصر الجديده  ،بدأت الحكوميه
الجديده في العمل علي خطه أعاده
االستقرار والتخطيط لدراسه اقتصاد
مصر  ،وأعاده النهضة لمصر الغاليه
 ،وأخذت الحكومه علي عاتقها في
دراسه كل الظروف المحيطة بنتائج
تدمير اقتصاد مصر نتيجه حكم
االخوان والذي أدي الي خراب
في اقتصادها  ،وتسبب في توقف
كثير من المصانع والهيئات التي
كانت تدور اقتصاد البالد  .بدأت
الحكومه في اتخاذ بعض القرارات
التي سوف تساعد علي إنقاذ اقتصاد
مصر  .حينما اجبرنا الرئيس عبد
الفتاح السيسي علي الترشح للرئاسة
 ،وضغوط من الجميع حتي بتخلي
عن منصبه في الجيش حتي نحظي
برئيس مدني  ،ونزوال علي رغبه
الشعب انصاع هذا الزعيم  ،ألراده

الشعب  ،وكان يعرف ان المهمة
صعبه بعد الدمار الذي لحق بمصر
بعد سنوات الفوضي التي أصابت
مصر  ،أعلنها وقالها ؛ انه علينا ان
نعمل معا وانه ال يملك عصا سحريه
 ،وشرح بالتفصيل ان الوضع صعب
 ،والعمل الجاد هو الذي سوف يعادل
ويساعد في نهضه مصر الحقيقية ،
فوافقنا وكلنا حماس  ،بعد ان خلصنا
هذا البطل من كابوس كان من الممكن
ان تقع مصر في براثن خيانته  ،بدأت
الحكومه في اتخاذ قرارت وجدت انه
ال مفر من اتخاذها إلنقاذ اقتصاد مصر
 ،وتفادي االقتراض  ،وتلقي الصدقات
من األخوة العرب  ،حيث يريد هذا
الرئيس المصري الصميم ان يرفع
كرامه مصر ويعيدها لمكانتها االولي
 ،قامت الدنيا ولم تقعد  ،وأصبح كل
شخص محلل اقتصادي  ،بدون دراسه
وبدون معرفه يهاجم اي قرارات
تتخذها الحكومه  ،وهم ال يدرون
انها حلولال بديل لها حتي نخرج من
عنق الزجاجه  ،وهناك من أدرك

برغم صعوبه القرارات انه الحل
الوحيد  ،ونستطيع ان نتحمل
غالء بعض السلع لفتره ما حتي
نخرج من هذه الفتره الصعبه  ،انا
وغيري كثيرون نثق في رئيسنا
وفخر اختيارنا عبد الفتاح السيسي
 ،ونعرف بل نحن متأكدون انه يريد
الخير لمصر  ،ولذلك نقول نحن معه
حتي نخرج من هذه الفتره الصعبه
 ،ولكن لي رجاء خاص للرئيس
 ،سيدي الرئيس ؛ األمن األمن ،
والداخليه نرجو ان يتم تدعيمها
 ،ورفع ميزانيتها فهي في الفتره
الراهنة اهم مقومات الدوله  ،األمن
واألمان  ،حتي يحدث استقرار أمني
 ،وتنطلق مصر ان شاء اهلل برغم كل
الصعاب  ،فصبرا أيها المصريين ،
قد رأينا من هذا الرئيس كل الخير
وسوف تكون مصر « آد الدنيا «
كما قال وكما نريدها .

بصــــــراحة
دعمك حلملة عويضة هو دعم لك وألوالدك

مدحت عويضة

نعيش في بلد رائع يحكمة القانون علي إيجاد فرص العمل المناسبة ،هذا
ويطبق القانون علي الكل ،تتمتع فيه في حالة فوزي بمنصب مستشار لمدينة
مؤسساتنا بكل حب وتقدير المجتمع ،مسيسوجا.
والحقيقة أن المؤسسات الشرق أوسطية لدي الخبرة في يناء شبكة العالقات
بجميع األديان تتمتع بحقوقها بل وأكثر وقد نجحت فيها علي مستوي القادمين
من حقوقها أحيانا ،وتعتمد المؤسسات الجدد في توفير فرص عمل بسيطة
علي عدد األفراد المنتمين إليها كمصدر لهم ،واألن جاءت الفرصة لنا ليكون
للقوة بإعتبارهم أصوات إنتخابية ،ولم لنا ممثل يفتح لنا أبواب الرزق ويتيح
نسمع عن مؤسسة شرق أوسطية فرص عمل للمحترفين وأبنائنا من
رفض لها طلب ،بل أن الحكومة خريجي الجامعات والمعاهد الكندية
الكندية بمستوياتها الثالثة تسعي كل والقادمين الجدد أيضا.
منها لمحاول إرضاء هذه المؤسسات.
بالرغم من المستوي االقتصادي
فمؤسساتنا ال تحتاج لمن يمثلها في
المرتفع في كندا إال أن مدينة مسيسوجا
الدوائر الحكومية ولكن جاليتنا تحتاج
يعاني فيها كبار السن وأصحاب
لمن يدعم حقوقها ومن يدافع عنها.
الدخول المنخفضة في الحصول علي
تميزت الجاليات الشرق أوسطية بأنها سكن «مدعم» فقائمة االنتظار طويلة
جالية من المهنيين ولكن في السنوات فالبعض مازال ينتظر منذ عشر
االخيرة ومع تغير الظروف في الشرق سنوات ،والسبب هو أننا انتخبنا في
األوسط ،هاجر لكندا العديد من أبناء المرات السابقة أغنياء يعيشون في
جالياتنا من غير مهن الطب والصيدلة ،قصورهم وال يشعرون بمعاناتنا ،فحلوا
وأصبح عدد أبناء الطبقة المتوسطة مشاكلهم هم وتركوا الطبقة الكادحة ولم
في الجالية كبيرا وأصبحت نسبة أبناء يفكروا في حل مشاكلها ،وصرنا في
الجالية من الدخول المنخفضة كبيرة بالد الحرية عبيدا وضاعت حقوقنا،
جدا.
كيف لسيدة أرملة أن تدبر أمورها بعمل
وبالرغم من نجاح الجالية علي المستوي يتيح لها ألف ونصف دوالر في الشهر
االقتصادي في الماضي إال أن هناك بينما تدفع ألف دوالر فقط للسكن؟؟؟،
أبواب ووظائف ظلت أبوابها مقفوله وكيف لمسن أن يدفع ألف دوالر بينما
أمام أبناء الجالية ،وعندما تسأل شخص معاشه ال يتعدي األلف دوالر ،وكيف
لمساعدتك في وظيفة من هذه الوظائف لمدينة بحجم مسيسوجا أن تكون قائمة
يكون رده سارسل لك «موقعهم» االنتظار فيها للسكن المدعم أكثر من
وأرسل سيرتك الذاتية «الرزيميه» عشرة سنوات؟؟.
وهذا كل ما أستطيع أن افعله!!! .وفي من أجل إيجاد فرص عمل لك والوالدك
الحقيقة هو يكذب ويتجمل في نفس أنا مرشح لمجلس مدينة مسيسوجا
الوقت فالكل يعرف في كندا ان نسبة لتحصل علي حقوقك ،ومن أجل صيانة
الحصول علي وظائف بهذه الطريقة كرامتك في شيخوختك وكرامة والدك
هي  15%أما باقي ال  85%تأتي ووالدتك أنا سأعمل ،وحتي أن كنت ال
من خالل شبكة العالقات أو ما نسميها تحتاج لفرصة عمل وليس لديك من
«نت ورك».
يحتاج لسكن فأذكر أن المحتاجين هم
وكم أشعر بألم شديد عندما أتقابل مع أخوة لك وهم أهلك وأهل مدينتك.
شخص حاصل علي مؤهل محترم بدعمك لي ستساعدني أن أساعدك
ومازال يعمل في عمل بسيط النه لم يجد وبدعمك لي سيتحقق حلمنا ،والبرغم
«النت ورك» كالمفلوج اذي لم يجد من من تبرعات البعض للحملة ومن
يلقيه عندما يحرك المالك المياة ،وكم مشاركة البعض في االستعداد للتطوع
أشعر بألم شديد عندما أري أن أبناء ولكني مازلت أنتظر مشاركة كل أبناء
جالياتنا الذين تعلموا في كندا مازالوا الجالية في مدينة مسيسوجا والمدن
يبحثون عن عمل او قد إضطروا لترك المجاورة أيضاوانتظر اتصالكم لنصنع
كندا بالكامل بحثا عن عمل ،ألن ليس معا تاريخا مجيدا ونحقق أحالمنا
لديهم نت ورك يساعدهم في الحصول ونحصل علي حقوقنا .أنتظر أتصالكم
علي عمل يتناسب مع قدراتهم.
بي من خالل صفحتنا علي الفيس بوك
وأنا أعد الجميع في مسيسوجا وأعد كل
أبناء دائرتي بل كل أبناء مسيسوجا وكل
أبناء جالياتنا ،أنني سأعمل جاهدا علي
فتح هذه األبواب وسأفتحها لهم لينالوا
حقهم كأي مواطن كندي ،وسأوفر شبكة
العالقات العامة التي تساعد الجميع

https://www.facebook.
com/Medhat.
Oweida?ref=hl
أو من خالل التليفون األتي
4164005352

لالعالن باجلريدة اتصل على:

416-659-8744
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للمهاجرين اجلدد

أراء وأخبار

ونصف
فى كلمة
معلومة X
املصرية
الصحافة
ثورة يناير

توفيق مرتى مينا
ملصر
سارة املهجر
أقباط
حمبة
بشرى
اإللتزام باألسعار  #الكاتب بالل فضل
بقلم  /مين باسيلي
 :سيدى الرئيس بطل الضربة الجوية
 ,,لماذا أمرت بالضربة البرية ألتى
آسقط فيها أبناء شعبك قتلى وجرحى فى
شوارع مصر طيلة األيام الماضية ؟؟؟

تكملة العدد السابق
يبدأ
·  3فبراير أألهرام  :ألماليين يخرجون
تأييداً لمبارك !! مسيرات ومظاهرات
بالقاهرة والمحافظات للترحيب
بقرارات الرئيس !! إشتباكات عنيفة
بين المؤيدين والمعارضين بميدان
التحرير  ,يوم الوفاء لمبارك فى كل
محافظات مصر !! #سليمان يناشد
الجماهير بالعودة إلى منازلهم ويبدأ
الحوار مع المعارضة  #إستئناف
خدمة اإلنترنت  #مظاهرة مليونية فى
حب الرئيس بحى المهندسين وميدان
مصطفى محمود .
ألمصرى اليوم  :ألتحرير يتحول إلى
ساحة حرب والوطن يطالب بالتهدئة #
إشتباكات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين
لمبارك والمحتجين والجيش يطالبهم
بالعودة إلى منازلهم  #ظهور بلطجية
على أحصنة ( وجمال ) واتهامات
لنواب ( الوطنى ) بالوقوف ورائهم
 #مقتل  3وإصابة  # 611توابع
األزمة  15 :مليون خسائر يومية للنقل
وتوقف التحويالت والبورصة والبنوك
مغلقة لليوم الخامس  #مسيرات لتأييد
الرئيس بالمحافظات  #المظاهرات
الغاضبة تتواصل ودعوات الستمرارها
إلجبار الرئيس على التنحى  #رسالة
أوباما لمبارك  :إن الوقت حان للتغيير
 #هيـــكل  :ميزان المستقبل أصبح فى
يد الجيش  ,مبارك وضع الجميع فى
مأزق أكثر خطورة إلصراره على
البقاء حتى نهاية ما يسميه واليته #
قتيالن جديدان فى طوابير الخبز#
اللجان الشعبية تجبر التجار على

·  4فبراير ألمصرى اليوم  :كارثة
دامية فى التحرير  8قتلى ومئات
الجرحى  ,الحكومة تعتذر عن (
األربعاء الدامى )  #مبارك  :أريد
الرحيل اآلن ولكنى أخشى الفوضى #
منع العادلى وعـــز وجرانة والمغربى
من السفروتجميد أرصدتهم  #عمر
سليمان يؤكد عدم ترشح جمال مبارك
للرئاســة  #وقائع األربعاء الدامى :
مؤيدو الرئيس يعتلون أسطح العمارات
ويقصفون المتظاهرين بالرصاص
الحى وزجاجات المولوتوف  #أسعار
السلع والخدمات ترتفع وطوابير الخبز
والبنزين تمتد أمام المخابز والمحطات
# .سليمان  :مظاهرات  25يناير
حركة مطالب وليست تخريبية
·  5فبراير جريدة الشـــروق  :مصر
تغيرت  ,ماليين المصريين يصلون
جمعة الرحيل ويبدأون أسبوع الصمود
 ,,أألقباط يحرسون المسلمين أثناء
الصالة  #بديع  :أألخوان ال يسعون
هيـــكل  :أسوأ
لكرسى الحكم !!!
ما فى مصر حاول بشراسة قتل أنبل
ما فيها  #الداخلية :جهازاً سرياً ليس
تابعاً لها وراء الفوضى التى حدثت #
الدعوة إلى الصمود والتحلى ( بأخالق
المسـيح ) فى خطبة ميدان التحرير .
المصرى اليوم  :رسالة مليونية جديدة
 :الرحيل ً
أوال  #إدارة أوباماتبحث مع
مسؤلين مصريين إستقالة مبارك فوراً
 #األقباط أقاموا صالتهم بالتوازى
مع المسلمين  #مظاهرات فى األردن
ولبنان وتونس والمغرب دعماً
الحتجاجات مصر.
أخبار اليوم  :سليمان :سنحافظ على
ً
مقاتال من أجل
السالم  ,مبارك عاش
ً
مصر ولن يتركها أبدا  #مظاهرات
تأييد للرئيس فى عدة محافظات #
تمت

«كلوزه» اهلداف التارخيى للمونديال
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تأمــالت

د .عبد المجيد كامل
إقتراح لقراءة الكتاب:

فــى....
املقدس
مصــريةتقرأ الكتاب
كيف

واالف

العا

 +وائم قيم ومفاهيم حياتك مع كلمة اهلل،
ال مع العالم وأهل العالم.

خذ الوقت والقدرة المطلوبة أن
تتصرف في القراءة في كلمة اهلل–
للو
حا
وحاول تنظيم جدول تفصيلي للدراسة
النظامية واتبعه – وليكن بجانبك
ورقة وقلم لكتابة مذكرات ومالحظات
عن قراءتك الكتابية .أكتب أي سؤال
أو مشكلة أو استشارة أو فكرة لكي
تتابعها فيما بعد ،أو تتحدث عنها مع
صديق .وإذ تدنو من الكتاب المقدس
افعل ذلك سائال الروح القدس ،روح
اهلل ،أن يساعدك لتفهم العمق والمعنى
والحق فيما تقرأ مطبقا هذا على
أسئلتك وعلى حياتك.

مدحت فىموريس
 +إجعلهابقلم
حياتك
مصدر قوة
وحروبك فكلمة اهلل أقوى من كل سيف
تطعم
حدين.
ذو

 +إجعلها مصدر القيادة والتوجيه
واإلرشاد ،فلتكن لحياتك مثل GPS
في سيارتك.
 +إجعلها مصدر فرح لحياتك ،الثقة
في وعوده مصدر للفرح حتى وقت
الضيق.
فكر فى اآلتى وأنت تقرأ فى كتابك
المقدس:

 +هل هناك وعد تتمسك به؟ ماذا كان
وفى اطار هذا السياق يجب أن تراعى وعد اهلل ليشوع بن نون؟ (ال يقف انسان
في وجهك كل ايام حياتك ،أكون معك
هذه المبادئ واعمل جهدك أن:
ال أهملك وال أتركك) يش 5:1
 +تقدر كلمة اهلل  :تقرأها بإحترام  +هل هناك درس تتعلمه؟ خذ درساً
وفى مكان ثابت وموعد ثابت قدر
مما أوقع داود في الخطية أو مما أسقط
اإلمكان.
شمشون في يد أعداءه
 +تتفهم كلمة اهلل وتهضمها وال تقرأها
 +هل هناك بركة لتتمتع بها؟ كالبركة
فى إستعجال بل في تأنى وتأمل.
التي أعطاها اهلل إلبراهيم،

ما هي البركات التي في حياتك؟
 +هل هناك وصية لتطيعها؟ أنت
تعلم ماهى الوصية التي تتجاهلها
والرب يقول (إن أحبنى أحد يحفظ
كالمى) يو23:14
 +هل هناك خطية لتتجنبها؟ انت تعلم
ماهى ..إن كنت ال تعلم اطلب الروح
القدس ليكشفها لك0 .اكشف عن
عينى فأرى عجائب من شريعتك)
مز19:118
 +هل هناك أفكار جديدة لحياتك؟
(أعلمك وأرشدك الطريق التي
عليك)
تسلكها،أنصحك،عينى
مز8:32

علماء ينجحون بتحديد اجلزىء املسبب ملرض السكر وبطء
التمثيل الغذائي
كشف باحثون أوروبيون أنهم توصلوا إلى أدلة على وجود جزىء
يعتقد مسئوليته عن بطىء عملية األيض والتمثيل الغذائي وارتفاع
خطر اإلصابة بمرض السكر النوع الثاني بين األشخاص الذين يعانون
من السمنة المفرطة .وأوضح هارالد إيستر بونر أستاذ السكر والغدد
الصماء بكلية الطب جامعة فيينا أن مايصل إلى ربع األشخاص الذين
يعانون من البدانة ليس لديهم خالال فى آلية التمثيل الغذائى الصحى
 ،وليسوا معرضين لخطر اإلصابة بمرض السكر النوع الثاني .يأتى
ذلك في الوقت الذي كشفت فيه األبحاث الطبية الحديثة أن جزىء
«أتش.او  »1-يلعب دورا سلبيا هاما فى المساهمة فى خلل آلية عمل عملية األيض بين البدناء  ،حيث أعتقد
فى السابق أنه أحد االنزيمات مضادة لاللتهاب إال أنه لوحظ العكس .وشدد الباحثون على أن جانبين رئيسيين
سلبيين من السمنة يتأثران بصورة مباشرة من هذا الجزىء  ،حيث وجد  ،حيث يسهم جزء «أتش.أو  »1-بصورة
مباشرة فى زيادة مشكالت البدانة بين المرضى كان الباحثون قد عكفوا على جمع عينات من الكبد والدهون
من مرضى البدانة المفرطة خالل خضوعهم لجراحات الدبانة وتغيير مسار المعدة الختبار سلوك الجزىء
.وقد أجريت الدراسة على جزئين  ،الجزء األول تحليل العينات البشرية والثانية تحليل عينات من مجموعة من
فئران التجارب .ويقول الباحثون إنه تم منع نشاط أنزيم « أتش.او  ، »1-حيث لوحظ تسارع خطى آلية عمل
األيض والتمثيل الغذائى فى غضون فترة قصيرة بالمقارنة باألشخاص الذين ظلوا يعانون من نشاط هذا االنزيم

خدمة املهاجرين اجلدد
نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد

 -1اإلستقبال يف املطار
 -2إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 -3تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد
«داع
 -4املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 -5عمل الرزميي
 -6الرتمجة وتوثيق األوراق
 -7كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة
 -8مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

وأيضاً  6فرص عمل Mechanic :
)(Must be licensed in Canada
أصبح المهاجم األلمانى ميروسالف كلوزه الهداف التاريخى لبطوالت كأس
العالم منذ انطالقها بعد أن سجل ً
هدفا فى مباراة بالده مع البرازيل فى نصف
نهائى كأس العالم  .2014كان كلوزه قد تساوى مع رونالدو مهاجم البرازيل
السابق برصيد ً 15
هدفا حين هز الشباك فى تعادل ألمانيا  2-2مع غانا يوم 21
يونيو

لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا
بكنيسة القديسة دميانة باتوبيكو

اتصلوا بـ :مدحت عويضة (416) 400-5352
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روحيـــات

سحابـــة شهـــود

كيف تعامــل السيد القد
املسيـح مع التهديد بالقتل ؟

قولوا هلـذا الثعلــب ...
عندما تلقى السيد المسيح تهديدا بقتله
كان بإمكان السيد المسيح أن يستخدم
االختيارات المتاحة للبشر على وجه
األرض فى كل وقت و فى كل عصر:
الحل السياسى أو الحل العسكرى أو
حتى مزيجا من األثنين .فأى اختيار
قرره السيد المسيح؟
لقد تلقى السيد المسيح تهديدا بالقتل
من الملك الطاغية هيرودس .و لم
يكن هيرودس وحده هو الذى يحاول
قتله بل كانت له جماعة تتحالف مع
جماعة أخرى بهدف قتل المسيح :
«فخرج الفريسيون مع الهيروديسيين
و تشاوروا عليه لكى يهلكوه» (مر
 .) 6 : 3و كان السيد المسيح يحذر
من التآمر بين هاتين الجماعتين مشيرا
لهما بقوله« :أنظروا و تحرزوا من
خمير الفريسيين و خمير هيرودس» (
مر  .) 15 :8و كانت هاتان الجماعتان
تستخدمان أساليبا شتى فى التآمر من
أجل الحصول على دليل أللصاق
تهمة به  »:ثم أرسلوا اليه قوما
من الفريسيين و الهيروديسيين لكى
يصطادوه بكلمة» ( مر  .) 13 : 12و
لكن بالرغم من كل هذه المحاوالت لم
يجد المتآمرون فى النهاية دليال واحدا
أو حجة واحدة  ،وذلك بشهادة بيالطس
نفسه  -أعلى سلطة قضائية -الذى قال
بالنيابة عن هيرودس « لم أجد فى هذا
األنسان علة  ..وال هيرودس أيضا»(
لو ) 15 : 23
لكن السؤال الذى نحن بصدده اآلن:
كيف تعامل السيد المسيح مع التهديد
بالقتل ؟
كان بإمكان السيد المسيح أن يستخدم
االختيارات المتاحة للبشر على وجه
األرض فى كل وقت و فى كل عصر:
الحل السياسى أو الحل العسكرى أو
حتى مزيجا من األثنين .فأى اختيار
قرره السيد المسيح؟
فى ممارسة الحل السياسى أو السلمى
 ،كان بإمكانه التقابل و التفاوض مع
هيرودس  -مصدر المؤامرة و الشر
 و محاولة ألتعرف على مطالبهيرودس و ارضائه  ،أو على األقل
ايجاد حل وسط لتفادى التصادم .و
كان باإلمكان أيضا استخدام شعبيته فى
الضغط على هيرودس و اسقاطه من
على الكرسى .هذه الشعبية اعترفت
بها قيادات الشعب التى قالت» هوذا
الكل قد ذهب وراءه»  ،و كانت
الشعبية أيضا واضحة جدا فى هتافات
الشعب الذى أستقبل المسيح استقبال «
أبن داود» أبن أعظم مللك فى تاريخ
إسرائيل ...و بالتالى كان المسيح
أعظم من هيرودس فى أعين الشعب.
كان اختيار الحل السياسى هو أيضا
موضع ترحاب من هيرودس نفسه ألن
الكتاب المقدس سجل مرتين محاوالت
هيروس للتقابل مع المسيح « :وكان
يطلب أن يراه» (لو  « .) 9 : 9ألنه
كان يريد من زمان طويل أن يراه ..و
سأله بكالم كثير فلم يجبه بشىء» (لو
 . ) 8 : 23و مع ذلك لم يختر السيد
المسيح هذا الحل.
أما من ناحية الحل العسكرى أو استخدام
القوة لوقف تهديدات هيرودس ،فأن
هذا االختيار كان اختيارا سهال بالنسبة
للسيد المسيح .كان لديه جيوشا ضاربة
يمكنه أن يستدعيها ليحقق بها أعظم
االنتصارات العسكرية .و الدليل على

(لو ) 32 : 13

هذا هو ما سجله الكتاب المقدس عن
السيد المسيح عندما واجه الجماعة
المسلحة و قال لتالميذه ساعتها « :
أم تظن أنى ال أقدر اآلن أن أطلب الى
أبى فيرسل لى أكثر من أثنى عشر
جيشا من المالئكة؟» مت . 53 : 26
العجيب أن السيد المسيح لم يلجأ الى أى
من االختيارين  ،بل كشف عن اختيار
ثالث ،سجله الكتاب المقدس ليصبح
درسا لألجيال فى كيفية مواجهة الشر
و فى فعالية هذا االختيار .هذا االختيار
يعتمد على الفهم الجيد لبعض الحقائق
التى تتعلق بطبيعة العدو و أهدافه و
امكانيات المؤمنين باسم المسيح و
طرق استخدامها أللحاق أكبر خسائر
بالعدو .فى مقدمة هذه الحقائق ما يلى:
· أن مملكة المسيح ليست من هذا
العالم ،و بالتالي فانه ال يمكن استخدام
الجيوش و األسلحة التقليدية فى حماية
مواطنى المملكة  .ألنه «لو كانت
مملكتى من هذا العالم لكان حراسى
يجاهدون لكى ال أسلم الى اليهود»يو
6 : 18
· أن حربنا ليست مع دم و لحم و انما
مع قوات الشر الروحية.
· أن النزاع ليس حول خالف شخصى
بين هيرودس و السيد المسيح و أنما
هو حول مسألة تحرير الشعب من
سيطرة الشيطان و التى يريد هيرودس
أن يوقفها بأى وسيلة.
لذلك كان هناك اختيارا ثالثا صاغه
السيد المسيح فى رسالة قصيرة موجهة
الى هيرودس نفسه .كان محتوى
الرسالة هو:
« قولوا لهذا الثعلب  :ها أنا أخرج
شياطين ،و أشفى اليوم و غدا  ،و فى
اليوم الثالث أكمِّل» (لو .) 32 :13
نفهم من هذه الرسالة القصيرة أن هناك
عمل كان يقوم به السيد المسيح للتبشير
بملكوت اهلل ،و أن هذا العمل سيستمر
الى أن يكتمل فى نهايته المحددة ،و أن
تهديدات هيرودس بالقتل لن توقف هذا
العمل .كان هذا العمل هو السبب الذى
جاء من أجله  « :ينبغى أن أبشر المدن
األخرى أيضا بملكوت اهلل ألنى لهذا قد
أرسلت» لو 43 : 4
لكن يبقى اآلن سؤال  :كيف يؤدى هذا
العمل و استمراريته الى هزيمة الشر؟
نستطيع أن نجد اإلجابة أذا تصنتنا الى
حديث السيد المسيح مع اآلب حول
هذا العمل عندما قال « العمل الذى
أعطيتنى ألعمل « (يو  .)4 :17و
بعدها وصف السيد المسيح هذا العمل
أنه يمجد اآلب على األرض .و عندما
يتمجد اآلب  ،ينتقل عمود السحاب
الذى يقود شعبه الى الوراء ليصبح
حائال بين شعبه و جيش فرعون ...و
يصير عمود السحاب «قاتما على
المصريين  ،وضياء على بنى اسرائيل
«خر 20 : 14
و هكذا يعطينا السيد المسيح المفتاح
للتعامل مع الشر :
ليس بالصدام المباشر و ليس بمهادنة
األثم و االختالط به ،
و انما بأعالء أسم المسيح باالستمرار
فى نشر كلمته:
حتى « يعرفوك أنت األله الحق
وحدك ،و الذى أرسلته يسوع المسيح»
(يو ) 3 : 17
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شاكينـــــــاهرمضان لصاحل
الكندية تقيم حفال إفطار
اجلالية املصرية
الثانـــى
آدم
وجدى خليل
مستشفي السرطان مبصر

األهرام الجديد الكندي :في لفتة طيبة
من اجالية المصرية الكندية أقامت
الجالية حفال خيريا لصالح مستشفي
سرطان األطفال بمصر ،توحدت
الجالية في تناسق جميل بين إلنجاح
الحفل ،ونظرا لظروف رمضان فقد
بدأ الحفل الساعة اتاسعة مساءا وهو
موعد إفطار رمضان.
حضر من القاهرة مجموعة من
المسئولين عن المستشفي يتقدمهم
الدكتور شريف أبو النجا  ،كما حضر
أيضا من القاهرة خصيصا القس
بولس ممثال عن الكنيسة القبطية
المصرية.

في
khalil3379@rogers.com

تحدث القس بولس موضحا
دور المستشفي في خدمة جميع
المصريين ،كما تحدث عن روح
المحبة بين العاملين في المستشفي،
كما دعي الحاضرين بالتبرع لصالح
هذا الصرح العظيم.
ثم تحدث القنصل المصري السيد أمين
مليكة ،وأعرب عن إعتزازة وفخره
بالجالية المصرية وتجمع الجالية
في حفل إفطار رمضاني من أجل
أبناء وطنهم ،وقال مليكة أن الجالية
المصرية بكندا جالية مشرفة لمصر
وأن كل مصري بكندا يعمل وكانه
سفير لبلده في المجتمع الكندي.
وعرض الدكتور شريف أبو النجا
تاريخ المستشفي وذكر القرار الجرئ
الذي بسببه استطاعت المستشفي
النهوض بتبرعات المصريين ،أنه
كان لديهم  750الف جنية مصري
فقرروا القيام بحملة إعالنية بالمبلغ
بالكامل وترتب عن هذه المغامرة
أن في نهاية شهر رمضان كانت
حصيلة التبرعات  28مليون جنية
مصري ،وقال أبو النجا أن النتائج
الشفاء من مرض سرطان األطفال
أعلي بكثير من النتائج العالمية،
حيث أن علي مستوي العالم يموت
 %85من األطفال مرضي السرطان
ولكن في مصر النتائج افضل بكثير
بفضل تبرعات المصريين ودعمهم
للمستشفي.

صوم وكرازة وعيداألباء الرسل
إستكملها لمصر .يجدر بالذكر أن البابا
تواضروس الثاني قام في كاتدرائية
أوسلو بإلقاء عظة حول معنى الفرحة
في الدين المسيحي قبل أن يلتقي مع
أعضاء مجلس الكنيسة اللوثرية في
النرويج وأبناء الكنيستين القبطية
في النرويج والسويد الذين حضروا
خصيصا للقائه في النرويج.

اعالنات
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الزبادي
ورغم

إ

ذ

دراسة:
كشفت

ا

األمري

لالعالنات باجلريدة
يرجى االتصال على

Tel: 416-659-8744
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املرأة والطفل

وسيلة جديدة ملنع احلمل ..باستخدام «رميوت كنرتول»

ابتكرت شركة أميركية جهازاً صغيراً يمكن
زرعه عند النساء غير الراغبات بإنجاب
أطفال ،يعطي هؤالء الجرعة الضرورية
من هورمونات منع الحمل ،وذلك باستخدام
جهاز تحكم عن بعض .وهذا الجهاز فائق
الصغر ،حيث تبلغ أبعاده 7 x 20 x 20
ملليمتر ،وهو مصمم ليتم زرعه تحت الجلد
في منطقة الذراع أو البطن أو األرداف،
ويمكن تشغيله وإطفاؤه عن بعد .ويفرز
هذا الجهاز ،الذي ال اسم له بعد30 ،
ميكروغرام من مادة levonorgestrel
يومياً ،وهو هورمون يستخدم في عدة أنواع
من عقاقير منع الحمل.ومدة صالحية هذا
الجهاز تصل حتى  16سنة ،حيث يتم تخزين
الدواء فيه في حاويات عازلة فائقة الصغر

بعرض  1.5سنتيميتر فقط .وتكون تلك
الحاويات مقفلة بواسطة قفل مصنوع من
مادتي التيتانيوم والبالتين .وعندما يمر تيار
كهربائي ،مصدره البطارية الداخلية للجهاز
التي يتم التحكم فيها عن بعد ،في القفل ،يذوب
هذا األخير لفترة قصيرة ،مما يسمح بخروج
جرعة صغيرة من الهورمون لتنتشر في
الجسم.يذكر أنه يتم زرع ونزع هذا الجهاز
من خالل عملية صغيرة ،ال تتعدى الـ30
دقيقة ،يتم فيها استخدام بنج موضعي.وتم
استخدام هذا الجهاز مع مصابين بمرض
هشاشة العظام ،أعلنوا رضاهم عنه.وستبدأ
تجربة الجهاز مع هورمونات منع الحمل
ابتدا ًء من السنة المقبلة بهدف إدخاله إلى
السوق في عام 2018
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انتبهى ..احللوى قد تفقدك الذاكرة

خلص علماء ألمان إلى أن تناول كميات
كبيرة من السكريات قد يتسبب في تدمير
خاليا المخ مما يقلل نسبة تركيز اإلنسان
بشكل ملحوظ ويجعله عرضة لإلصابة
بفقدان الذاكرة و»الخرف» .ورغم أن
دراسات سابقة أثبتت فاعلية تناول األطعمة
السكرية في محاربة السمنة ،إال أن الدراسة
الحديثة التي أجراها فريق من جامعة
شارتيه األلمانية ،ونشرت نتائجها صحيفة
«ديلي ميل» كشفت أن اتباع نظام غذائي
يعتمد على السكريات له مخاطر صحية
أكبر ،حيث يعرض الشخص للنسيان وفقدان
الذاكرة في بعض األحيان .وشملت الدراسة
 141شخصاً من غير المصابين بمرض
السكري ،أو حتى مقدماته وال يعانون من

ضعف تحمل الجلكوز ،وكشفت النتائج
أن األشخاص الذين يتمتعون بمستويات
منخفضة من الجلكوز في الدم ،حققوا نتائج
جيدة عند الخضوع الختبارات الذاكرة،
بينما عانى األشخاص أصحاب مستويات
الجلكوز العالية من ضعف الذاكرة وتدهور
وظائف اإلدراك .يذكر أن البريطانيين
يستهلكون نحو  15ملعقة صغيرة من السكر
يومياً لما تحتويه أطعمتهم من كميات كبيرة
من السكر مخبأة في العصائر والوجبات
السريعة والزبادي بالفواكه.وينصح خبراء
التغذية حالياً باستبعاد العصائر والمشروبات
الغازية من وجبة العشاء لما تحويه من نسبة
عالية من السكريات ،واستبدالها بكأس من
الحليب أو الماء لصحة أفضل.

ANBA ABRAAM’S COPTIC CHARITY
Charity # 1050720 since 1994

EMERGENCY APPEAL FOR THE FAMILIES OF
THE 7 COPTIC MARTYRS IN LIBYA.
We are deeply troubled by the brutal killing of seven Egyptian Christians who were working in Benghazi, Libya, were executed by extremist Islamic groups only because they are Christian.
On February 23, 2014, three heavily armed Islamic extremists invaded a
residential building of Egyptian workers in Benghazi and targeted very
selectively the Christians. These brave faithful 7 Christians were taken
and later their bodies found revealing the brutality of their attackers.
The Coptic Christians in Libya have been recently under attack and
persecution by Islamic militant groups:
• an Egyptian Christian, was shot after being identified as a Christian,
• an attack on the Coptic Church in Mesrata, during a midnight prayer
service, leaving 2 martyred and others severely injured
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Only HE can wipe away tears and give comfort. Although no money
can compensate a family for a loved one, yet we appeal to all of you
to contribute to alleviating the suffering and provide interim financial
support to
•A child who lost a father
•A wife who lost a husband
•Families who lost their bread earner

Your generous donations may be accomplished by:

• A cheque payable to Anba Abraam’s Coptic Charity, Box 207,
A12 – 1250 Eglinton Ave. West, ON, L5V 1N3.
• Direct deposit to the charity account # 03132 100-573-5 at Royal
Bank of Canada.
• Pay pal through the charity web site www.anbaabraamcharity.ca
Your donation is tax deductible, and full amount will be directed
with no administrative deduction

HomeLife Hearts Realty Inc. 
HomeLife Hearts Realty Inc. 
Brokerage Independently 
Brokerage Independently 
Owned & Operated
Owned & Operated

151 Courtney Park Drive West # 101
151 Courtney Park Drive West # 101
Mississauga, Ontario L5W 1Y5
Mississauga, Ontario L5W 1Y5

Wagih Mitry
Wagih Mitry
Sales Representative
Sales Representative

Cell:416-895-7006
Cell:416-895-7006
Bus: 905-712-9888
Bus: 905-712-9888
Fax: 905-712-9886
Fax: 905-712-9886

mitryw@gmail.com | www.homelifeheartsrealty.ca
mitryw@gmail.com | www.homelifeheartsrealty.ca
"Knowledgeable & Exceptional 
"Knowledgeable & Exceptional 
Service with Integrity"
Service with Integrity"
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¥  Free home evaluation
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¥ Complimentary staging consultation
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Family oriented practice
Preventive & cosmetic dentistry
Root canal treatment
CEREC restorations
Snoring appliance
Dentures
Emergency dental care
Most insurance plans accepted

Dr. Ehab Gabrial

Tel: 416-496-0404

FREE teeth whitening with new patient examination
 &AIRVIEW -ALL $R 3UITE  4ORONTO -* : s www.nikadental.com

EhabGabrial Ad.indd 4
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Mortgage

لالعالن باجلريدة
:اتصل على

416-659-8744
taxinfo@elouca.com

www.elouca.com

املوقع االكرتونى اجلديد للجريدة

www.ahram-canada.com
ينقل لكم االحداث اهلامة فى مصر
...وكندا والعامل كل دقيقة فتابعونا

