
اقرأ يف هذاالعدد
الفخاري األعظم 

عيد دخول المسيح ارض 
مصر 

الديانة المسيحية ليست فاسدة 
يا شيخ سالم عبد الجليل
 الفن  والحدوتة والطفل 

العربي !!
القلق

مشروع قانون جديد لحقوق 
ركاب  وسائل النقل وقواعد 
جديدة  لتعويض الركاب في 

كندا
الصليب االحمر يقدم ٦٠٠ 
دوالر لكل أسرة تضررت 
من الفيضانات في كيبيك 

واونتاريو
شركة بيل لالتصاالت 

السلكية والالسلكية تعتذر لي 
١٩ مليون من عمالئها بعد 
حادثة القرصنة االلكترونية 

علي بيانات عمالئها
 ال تنساقوا بتعاليم متنوعة 

الحدود
عضو البرلمان في أونتاريو 

جاجميت سينغ ينضم الي 
السباق ألنتخاب رئيس 
للحزب الديمقراطي الجديد 

الفيدرالي
منظمة أرهابية ال توجد علي 
قائمة المنظمات االرهابية في 

كندا والواليات المتحدة
عن األمراض النفسية كتبت 

يومًا
هل هللا هو المسيح؟

بالصور تغطية لمظاهرة 
أقباط كندا أمام السفارة 
المصرية فى اوتاوا .
الحكمــــــــــــــــــة.. !!

مفاجأة: كندا تمنح المصريين 
حق اللجوء السريع مساواة 
بمواطني الدول المنكوبة.. 
واألهرام الكندية توضح تأثير 

القرار
النبطشي

فتق الحجاب الحاجز 
المؤتمر الدولي...عليه 
العوض ومنه العوض

»انترفيو« لصاحب العمل
»السعادة قرار« 
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

For Legal Services

homesbyhany@yahoo.com

اقرتاب مخسني عاما على عذراء 
الزيتون

فهل مصر تستفيد سياحيا؟

د. رأفت جندي
احترم  لكاتب  خطابني  أرسلت  املاضي  األسبوع 

مقاالته:

األستاذ حمدي رزق 

حتية طيبة من مدينة تورونتو بكندا 

اليوم  املصرى  في  تكتبه  ما  متابعة  دائما  يسعدني 
وكثيرا ما اشاهد برنامجك التلفزيوني »نظرة« على قناة 

»صدى البلد«.

اكتب اليك اليوم طالبا منك ان تتبنى دعوة مسؤولي 
العالم  كل  دعوة  اآلن  من  يبدئوا  أن  مصر  في  السياحة 
لالحتفال بالعيد اخلمسني لظهور السيدة العذراء على 
كنيستها بالزيتون.    التكملة صفحة 3 

Not intended to solicit properties or clients currently under contract. *Each office is independently owned and operated. 

www.BillKarrass.com
Office:  (905) 883-1988
Fax:      (905) 883-8108

Direct:  (416) 565-2986
Email:  bkarrass@hotmail.com

Free Airline Ticket 
When You Sell Your Home With Me**

تذكرة طیران مجانیة
 عندما تبیع بیتك معنا.

إتصل لمزید من المعلومات.**

Nabil (Bill) Karrass
Sales Representative

بیع وشراء العقارات 
 استثمارات عقاریة 

 

Buying, Selling or
Investing. Call Me!

Call Today!!!

FREE HOME 
EVALUATION

Cell: (416) 565-2986

** Conditions Apply. Call For More Information. .ھناك شروط. إتصل لمزید من المعلومات

نبیل 
 كراس

 

For More Information, 

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:
gihaneskarous@

yahoo.ca
Phone no.: 

416 577 8733
416 659 8744

For Catering Healthy & Tasty Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

قررت  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  في 
كندا منح حق اللجوء السريع لحاملي 
حاملي  لتساوي  المصرية،  الجنسية 
جنسيات  بحاملي  المصرية  الجنسية 

كل من أفغانستان واليمن وبورندي.
الهجرة  لوزارة  الرسمي  الموقع  وقال 
الكندية أنه اعتبار من أول يونيه القادم 
المصرية،  الجنسية  حاملي  سيتمتع 
بحق  واليمينة،  البورندية  األفغانية، 
الحصول علي اللجوء السريع. واضاف 
الموقع ان القرار اتخذ بناءا علي األعداد 
الكبيرة التي تقدمت بطلب اللجوء لكندا 
من من حاملي هذه الجنسيات. وتبعا 
حاله  لكل  اإلنسانية  الحاالت  لنوعية 
تعرضت  التي  واألحداث  حدي  علي 
لها تلك الحاالت والظروف التي تمر 

بها هذه البالد.
وأضاف الموقع انه بموجب هذا القانون 
فأن إدارة حماية الالجئين ستكون من 
مهامها األساسية قبول حاالت اللجوء 

من تلك البالد دون محاكمة.
ووضح الموقع ان هذا القرار كان قد 
اتخذ اول مرة في ١8 سبتمبر 2٠١5 
علي  اإلجراءات  تطبيق  واقتصرت 
والسورية  العراقية  الجنسيات  حاملي 

واإلريترية.
فأن)  المصريين  بين  البلبلة  ولمنع 
هذه  أن  يوضح  الكندي(  االهرام 

اإلجراءات يتمتع بها 
لجوء  طلبات  تقديم  في  الراغبين  فقط 
لكندا من داخل األراضي الكندية وليس 
من خارجها. كما أن لهذه اإلجراءات 
قطاع  تضر  أوال  فهي  أيضا  سلبيات 
ثانيا  واالستثمار،  لمصر  السياحة 
تعطي صورة مزعجة عن مصر في 
لعدم  صورة  وتعكس  الكنديين  عيون 
االستقرار االمني في مصر، كما تزيد 
علي  الحصول  راغبي  علي  صعوبة 
الفيزا السياحية أو العالجية أو الدراسية 
او حتي فيزا زيارة األقارب للمصريين.
أن  كندا  في  هنا  البعض  يظن  كما 
كانت  من  هي  اإلخوان  جماعة 
القائمة  هذه  في  مصر  إدراج  وراء 
كبير  نفوذ  لها  اإلخوان  جماعة  وأن 
الحزب  أروقة  داخل  متميزة  وعالقات 
الليبرالي وخصوصا بعد أن نجحت في 
الدفع ببعض أعضائها في االنتخابات 
من  اكثر  ونجح  الماضية  الفيدرالية 
واحد منهم في الفوز بمقاعد برلمانية. 

ومناصب أخري ذات أهمية كبيرة.

مفاجأة: كندا متنح املصريني حق اللجوء 
السريع مساواة مبواطين الدول املنكوبة.. 

واألهرام الكندية توضح تأثري القرار .
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Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.
Investors Group Trust Co. Ltd. is a federally regulated trust company and the mortgagee. Mortgages are offered through I.G. Investment Management, Ltd. Inquiries will be 
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015  MP1960 (09/2015)

EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

SUITE 201 
1595  16TH AVE 
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

Tel: (647) 539-8015 
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com
FREE DELIVERY | التوصيل مجاني

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

مشترك للماء البارد
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

سهلة التركيب على جميع أنواعشطافة يدوية 
 الوصالت الكندية وخزانات الماء والحنفيات الدائرية

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation
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اعرض بيتك أو شقتك للبيع
مع نبيل دانيال

تقييم مجانا لبيتك أو شقتك
استشارة مجانيه لتجهيز بيتك أو شقتك للعرض

تصوير بيتك أو شقتك مجانا بواسطة مصوراتى خبير.     
تنظيف البيت أو الشقه مجانا قبل العرض

تسويق مكثف لبيتك أو شقتك للحصول على اعلى سعر 

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415

 Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

SUITE 201
1595  16TH AVE
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 



تكملة مقال »اقتراب خمسين عاما 
مصر  فهل  الزيتون..  ع��ذراء  على 

تستفيد سياحيا؟« ص1
على  التجلي  في  العذراء  السيدة  بدأت 
ابريل   2 ي��وم  في  الزيتون  في  كنيستها 
يوافق   2018 ابريل   2 ان  أي   1968
ظهورها  واستمر  ظهورها.  على  عام   50
لشهور طويلة ولآلالف من البشر وصاحبته 
على  يتجلى  نور  مثل  كثيرة  روحية  ظواهر 
كما صاحبته  ليال  يطير  وحمام  الكنيسة  قبة 
معجزات شفاء طالت الكثيرين بدون تفرقة.

بنفسه  الناصر  عبد  الرئيس  ذهب  ولقد 
وقضى ليلة في المنزل المطل على الكنيسة 
بعد اخالئه من سكانه وشاهد بنفسه ظهور 
من  بيانا  بعدها  وأص��در  العذراء  السيدة 
ظهور  صحة  بأثبات  الجمهورية  رئاسة 

بالزيتون. العذراء  السيدة 

ولقد كان ظهور السيدة العذراء بالزيتون 
وكان   1967 هزيمة  من  قليلة  أشهر  بعد 
المعنوية  ال��روح  رفع  في  كبير  تأثير  له 
الكثيرين  إليمان  وتقوية  جميعا  للمصريين 

منا لما اتى بعده.          

ظ��ه��ورات ال��س��ي��دة ال��ط��اه��رة ال��ع��ذراء 
ويؤمن  العالم  انحاء  في  معروف  مريم 
الزيتون  في  وظهورها  جدا  الكثيرون  به 
قرية  في  ظهورها  وفى  للبعض،  معروف 
لثالثة   1917 عام  البرتغال  في  »فاتيما« 
به  تنبأت  م��ا  بين  م��ن  قالت  فقط  أط��ف��ال 
في  سيكون  المقبل  ظهورها  إن  وح��دث، 

مصر.

ولهذا بنت الكنيسة الكاثوليكية كنيسة في 
»سانت  باسم  الجديدة  بمصر  النزهة  قسم 
السيدة  ولكن  لظهورها  تحسبا  فاتيما« 
على  عاما  بخمسين  بعدها  ظهرت  العذراء 
الكنيسة األرثوذكسية ألنها الكنيسة األم في 
لتفضيل كنيسة على اخري.   مصر وليس 

احتفال ذكرى ظهور العذراء في البرتغال 
عام  مائة  منذ  حدث  الذي  فاتيما«  »سانت 
لم  أن  ع��ام  كل  المؤلفة  اآلالف  يحضره 
تنشيطا  هذا  يكون  ال  فلماذا  الماليين،  يكن 
عظيما للسياحة في مصر يبدأ اإلعالن عنه 

من اآلن؟

حجز  أن  البرتغاليين  بعض  لي  قال  ولقد 
قبلها  وينتهي  يبدأ  االحتفال  لهذا  الطائرات 
ربما بعام كامل ولقد شارك البابا فرانسيس 

في احتفال هذا العام.

مقالتك  في  هذا  تتبنى  أن  لك  ممكن  فهل 
مصر  واقتصاد  سياحة  لتنشيط  وبرنامجك 

الحبيبة؟

رد األستاذ حمدى رزق 

حاضر هذا شرف كبير .. حمدى

 

حمدي  األستاذ  مقال  يعجبني  لم  وعندما 
يونان  مكاري  ألبونا  مهاجمته  عن  رزق 
الذى قال ان اإلسالم قد انتشر بالسيف ردا 
وصف  الذى  الجليل  عبد  سالم  الشيخ  على 

بالفاسدة  المسيحية 

األستاذ حمدي رزق 

سالم لك 

األب  ع��ن  حضرتك  مقالة  م��ن  تعجبت 
يونان.  مكاري 

تاريخا  ذكر  بل  العقيدة  في  يتكلم  لم  هو 
بعض  وحتى  مسيحي،  او  مسلم  ينكره  ال 
ألنهم  الصحابة  تسبوا  )ال  تؤيده  األحاديث 
الناس  باقي  ام��ا  هللا  خ��وف  م��ن  أسلموا 

فاسلموا من خوف السيف( 

أحد؟ وهل  الردة خافيه عن  وهل حروب 
للمصريين  ال��ع��اص  ب��ن  عمرو  يعطى  ل��م 
او  الجزية  او  اإلسالم  أما  اختيارات  ثالثة 

السيف؟! 

الكنيسة أن تقف وتقول ان  هل تريد من 
التاريخ خطأ؟  في 

انتقد  قد  يونان  مكاري  ابونا  ك��ان  لو 
ملكات اليمين او حوريات الجنة او الولدان 
المخلدون او غيره في اإلسالم لكان لك حق 
في مهاجمته، أما وانه قد ذكر تاريخا يعلمه 

الكل فال اشعر أنك على صواب. 

ومن يهاجم بعض من تاريخ الكنيسة في 
الحق  كل  له  الوسطى  العصور  في  اوروبا 

أيضا. 

أقول لك الصدق أننى شعرت بالضيق ان 
من اعتز برأيه قد جانبه الصواب.

تحياتي واحترامي وأنا اعتبر ان ما كتبته 
حضرتك هو غلطة، وجل من ال يخطئ

حمدي  األستاذ  من  ردا  انتظر  زلت  وما 
رزق 

8164gindi@rogers.com  

Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
I will always do,What is best for you

Tel:Ê905-782-7527Ê
tamer.topremax@gmail.com
www.best4uhome.com

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف
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أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

e-mail :medhataccservices@rogers.com

عادل غبلایر 
مستشار مالي 

World Financial Group

Financial Advisor, Insurance Broker

Adel Ghobrial

كيف تحمي ممتلكاتك من الضياع    
 

كيف تستعوض الدخل المفقود    
 

كيف تؤمن ألسرتك حياة كريمة في المستقبل    
 

كيف تخطط لحياتك لما بعد التقاعد     
 

كيف تستطيع تأجيل سداد الضرائب علي الدخل    
 

كيف و أين تستثمر أموالك بشكل سليم   
 

Cell: 647 470 5048

األهرام اجلديد يتأسف 

لسقوط اسم 

الدكتور محادة املصرى 
كاتب مقال  

اآلثار الثقافية 
املسيحية يف مصر 

العثمانية



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
كلمتك أمام ترامب كانت حلوة قوي .. كانت 
ناقصة تقوله أنت مش عارف إنك نور عنينا 

وال إيه يا توتي.
السفير المصري بكندا

راح  هو  ناصر  شامل  هتلحق  كده  شكلك 
تايالند أنت هنوديك الصومال في الدفي.

وزارة الخارجية المصرية
لو عندكم بعثة دبلوماسية في كندا ما كنوش 

اإلخوان فرقعوكم قفي اللجوء.
وزير الهجرة الكندي

يا جبروتك بقي مصر بعد ما األمن أستقر 
فيها لحد كبير تعملها زي سوريا والعراق… 
مش عارف أقول رزق اإلخوان وحظهم وال 

أقول لعبهم؟؟
 ترامب 

آنت آخدت من السعودية الجزية إللي لمتها 
اللي  علي  وزعها  طيب  سنه   ١٥٠٠ في 

دفعوها خليك حقاني واديني حقي.
السعودية

٣٠٠ مليار لترامب وأنتم صاغرون وعلي 
٣ مليار للسيسي نصباية الجزرتين عليه آنتم 

منقلبون … زي القرع تمدوا بره بصحيح.
سليم نجيب

خلفت وراك رجالة وقفم وقفة رجاله وقالوا 
فيه  بيخون  الكل  البنات في وقت  ال لخطف 

األقباط وبيتاجر بشرف بناتهم.
نتنياهو

قولي وسرك في بير…. ترامب إدالك كام 
من الجزية إللي أخدها من السعودية؟؟

بريطانيا
 حزين أن  تفجيرات مانسشتر بسبب الجئ 
ليبي وحزين أكثر ألننا حذرنا وأتهمتونا أننا 
متشددون .. يا ريت تعرفوا أننا مش متشددون 

نحن فاهمون.
إسالم البحيري 

الثاني من  بيك في كندا  في األسبوع  آهال 
موشن  آن  لتردو  تقول  ياريت  أغسطس… 
وتكون  ككنديين  فينا  إيه  تعمل  ممكن   ١٠٣

تجربة حية قدام الكنديين؟
وزارة الداخلية

تقبضوا علي شباب ٢٥ يناير وتعطوا عفوا 
رئاسي لإلسالميين وعجبي عليكم وعلي ديك 

وفرخة وكتكوت نظريات أمن حظراتكم.
أروغان

تسلط حرسك الخاص بضرب المتظاهرين 
ضدك في أمريكا آمال المتظاهرين في تركيا 

بتعمل فيهم إيه؟؟
ماكسيم بيرنية

ده  لكن  بالتأكيد  الحزب  قيادة  هتكسب  أنت 
مش مهم المهم تكسب لينا تردو في ٢٠١٩.

رونا إمبروز
ألف شكر علي قيادتك حزب المحافظين في 
ظروف صعبة جدا حزين إلعالنك اعتزالك 
كل  في  وسعادة  توفيق  كل  آتمني  السياسة 

حياتك

بيتـــــك 
و سوق العقارات

طرق بسيطة لالستثمار يف 
العقارات 

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
1- شراء عقار بغرض التأجير 

ملكية  ممارسة  قدم  قديم  استثمار  هو 
األراضي. تشترى عقار وتؤجره لمستأجر 
عن  مسؤل  المالك  شهرى.  إيجار  مقابل 
العقارية  والضريبة  العقارى  الرهن  دفع 
يكون  المقابل  فى  العقار،  وتكاليف صيانة 
التكاليف  هذه  جميع  لتغطية  كافى  االيجار 
باالضافة الى ربح شهرى، هذا من الناحية 
المثالية. لكن غالبا ما يكون االيجار كافيا 
االنتهاء  يتم  ان  الى  التكاليف  لتغطية  فقط 
معظم  يصبح  عندها  العقارى.  الرهن  من 
االيجار هو الربح. عالوة على ذلك، ترتفع 
الوقت وتستطيع  للعقار مع  السوقية  القيمة 
القيمه  ارتفاع  عن  الناتج  الربح  هذا  جنى 

عند بيع العقار. 
2( تجارة العقارات

تشترى عقار بسعر معقول، ثم تقوم باضافة 
ثم  العقار.  تجديد وتحسين  قيمة من خالل 
تعرضه للبيع فى مقابل ربح معقول، تعتمد 
قيمته على مدى التحسينات وحالة السوق. 
أفضل  من  العقارات  فى  االستثمار  يعتبر 
االستثمارات اآلمنة، ولكن هذا ال يعني أنها 
بعناية  تختار  ان  يجب  مضمونة.  مكاسب 
وتوازن بين التكاليف واالرباح، باالضافة 
قبل  عقارات  متخصص  استشارة  الى 

الدخول فى هذا النوع من االستثمار.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا 

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد
 1-  اإلستقبال يف املطار

 2- إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 3-  تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد

 4- املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 5-  عمل الرزميي

 6-  الرتمجة وتوثيق األوراق
 7- كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352
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خرب يف صورة 
قال السيسي: "فخامة الرئيس.. نحن 

نحترمكم ونقدركم.. ولكم شخصية متفردة 
قادرة على فعل املستحيل."

فكان رد فعل الرئيس ترامب طريفاً حني قال: 
"أوافق.."، وسط ضحكات احلضور.

Tax Tips
أمال يوسف 

 Notice Of كيف تقرأ 
 Assessment

ترسله  الذى  التقرير  هو   Assessment
اإلقرار  استالمها  بعد  الضرائب  مصلحة 
المصلحة  فيه  توضح  والذى   T1 الضريبى 

موقفها من اإلقرار المقدم لها.

المستند  انه  التقريرالى  أهمية هذا  وترجع 
سواء   LOAN قرض  عند طلب  المطلوب 
لشراء منزل أو قرض ألوالدنا فى الجامعات 
المطلوب عند  المستند  أيضا  OSAP .وهو 
طلب  تقديم  عند  أو  الصحى  الكارت  تجديد 

الجنسية أو كارت األقامة.

وعلى الرغم من أهمية هذا التقرير أال أننى 
الحظت أن معظمنا اليقوم بقرائته بل البعض 
أن  أردت  لذا  قرائته.  دون  ويحفظه  يستلمه 
ألفت انتباه السادة القراء الى أهمية قراءة هذا 

التقرير.

 Notice of Assessmentال يحتوى 
على عدة أجزاء :-

1 جزء خاص بالشكر على تقديمك اآلقرار 
الضريبى .

منك  المقدم  لألقرار  بسيط  ملخص   2
Summary ويسمى

3 شرح للتغييرات التى تمت على األقرار 
خاصة  أضافية  معلومات  وكذلك  المقدم 
 Tax Free ب  المسمى  التوفير  بحساب 

Saving Account

4 معلومات خاصة بحساب التقاعد والحد 
 RRSP المسموح للشراء فى المستقبل وهو

 Contribution Limit

 On للتعامل  الخاص  السرى  الرقم   5
. Web Access Code المسمى ب Line

 Summary : الجزء األول

لكل  عدة سطور  على  الجزء  هذا  يحتوى 
سطر رقم ووصف ومبلغ يلخص ما قدمناه فى 
األقرار الضريبى وما يهمنا هو آخر سطرين 
أو   Refund“ « لك  كان  اذا  ما  يبين  الذى 

.”Zero“ أو ”Balance owing“

المبلغ  أن هذا  التأكد من  وهنا يجب علينا 
الضربيى  األقرار  فى  قدمناه  لما  »مطابق« 
وفى حالة عدم المطابقة يتم مراجعة الجزء 

الثانى .

ألسباب  شرح  وهو  الثانى:  الجزء 
 Explanation of Changes التغيير:. 
 and Other Important Information

وهنا تشرح المصلحة األسباب التى تم على 
اساسها تغيير األرقام فى األقرار الضريبى 
اليك  تصل  لم   T5 أو   T4 تكون  ما  وغالبا 

ولكنها وصلت الى مصلحة الضرائب.

أيضا على معلومات  الجزء  ويحتوى هذا 
آلبد من معرفتها تتعلق باية مستحقات يكون 
فى  الضريبه  من  خصمها  فى  الحق  لك 
الماضيه  السنوات  من  ومتراكمه  المستقبل 

مثل :

 Net Capital Loss - Unused
 Tuition

 الجزء الثالث: وهو شرح الحد المسموح 
 Your به لشراء األستثمار الخاص بالمعاش

 2012 RRSP Deduction Limit

لك  يبين  حيث  جدا  هامة  معلومة  وهى 
الحد المسموح لألستثمار فى معاش التقاعد( 
شراء ال RRSP ( لكى تتجنب دفع غرامة 

الشراء بأكثر من الحد المسموح به .

الجزء  استحقاق  ميعاد  أيضا  وتجد 
المسحوب من هذا الحساب لشراء أول منزل 

.Home Buyer Plan وهو ما يسمى
 الجزء الرابع: 

معلومات  الجزءعلى  هذا  ويحتوى 
أردت  أذا  لك  المكفولة  الحقوق  تشمل  عامة 
بعض  وكذلك  التقرير  هذا  على  األعتراض 
وفوائد  بالغرامات  الخاصة  المعلومات 

التأخير .

نظرة  نلقى  أن  الجميع  من  أرجو  ولهذا 
 Notice of ونعطى بعض الوقت لقراءة ال

.Assessment
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احلــدود

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)51(

موقف اجليش املصرى قبل حرب األيام السته 
ادوارد يعقوب

انتظرت طويال و لم تيأس في انتظارها 
فكانت علي يقين تماما ان زوجها المفقود 
بل  لها،  قالوا  كما  يمت  لم  الحرب  منذ 

و  بشده  تنتظره  كانت 
بإيمان و علي يقين انه 
مازال علي قيد الحياه.

علي  السنين  مرت 
حامي  كسيف  قلبها 
و  قلبها  يحرق  ملتهب 
دقات  مع  إربا  يمزقه 
مرور  ومع  الساعه 

األيام.
دموعها  تغطي  الليل  عتمه  كانت 
وشمس النهار تجفف عيناها. فلم يكن من 
يصدق  و  يصدقها  احدا  حولها  من  كل 

مشاعرها و يقينها.
فتاه  كانت  ان  منذ  كيانها  بكل  أحبته 
في العشرين من عمرها وتزوجا وعاشا 
أبواب  تدق  كانت  حربا  خالل  سويا 

المدينة كل يوم.
خدمه  في  لالستدعاء  طلباها  ان  اال 
بالده ضد العدوان. فلبي النداء و تركها 
روحها  معه  أخذ  و  ذهب  ولكنه  وذهب 
التي لم تعشق غيره. فكان لها كطيف من 
الزمن الجميل ولم تكن تحسبه من البشر 
يا من  يا مالكي.  تدعوه  دائما  كانت  بل 

تمتلك اجمل قلبا في العالم.
يفتر  فلم  متجدد  دائما  كان  له  عشقها 
يشعر  لم  ِبه  تشعر  كانت  ما  وهذا  أبدا. 
كانت  أشياء  هي  بل  إنسانا  به  معها 
تستقيهامن نور عينيه لحظه الوداع. ومن 

دقات قلبه اثناء الرحيل. 
كان صديقها هو قمرا فضيا يلوح لها 
يري  انه  االشاره  إياها  معطيا  بعيد  من 
عنها  تبعده  بعيدا  ما  مكان  في  حبيبها 

بعض الحدود. 
القمر وتصدق معه  كانت تصدق هذا 

قلبها النابض بالحب.
تجلس  زالت  وما  العمر  في  وكبرت 
تتحدث  البشارة.  منتظره  نافذتها  بجوار 

ليال مع صديقها القمر الفضي.
وتطلب منه ان ينقل رسائلها له.

كان  القمر  من  االخر  الجانب  وعلي 
هناك من يجلس وحيدا ال يعلم من هو وما 
هو اسمه. يجلس منذ سنوات علي حدود 
المدينة البعيده يعيش مع من وجدوه منذ 

أعوام بين الموت و الحياه.
عن  وال  شيئا  ماضيه  عن  يعلم  ال 

حاضره أيضا.
فكل ما يعلمه هو انه يعمل مع من وجدوه 
منذ أعوام بال تاريخ وبال ماضي. وكان 
المضئ  القمر  ذلك  هو  الوحيد  صديقه 
الذي يتجدد في صفحه السماء ليري منه 
هم  من  تعلم  اال  ليله  كل  ويسأله  جزءا 
أهلي، اال تعلم ما هو ماضيا، ألم تراني 
نعم  سنوات،  منذ 
انا  من  تعلم  انت 
تري  أيضا  وانت 
يفكرون  هم  من 
ويطلبون  فيا 

رؤيتي. 
يتحدث  كانت 
معه ان يطمئنهم علي حاله وهو ال يعلم 

من هم الذين سوف يطمئنهم.
كان يعلم ان هناك من ينتظرونه وراء 
تلك الحدود. كان يعلم ان هناك من يسهر 
الفضي  القمر  نفس  يصادق  و  ليال  معه 

في نفس السماء.
 

مدوي  انفجار  هناك  كان  ما  ويوما 
في  ظلوا  الجميع  ان  لدرجه  جدا  عظيم 
الحرب  ايّام  متذكرين  هستيريه  حاله 

اللعينة. 
الفظيع  االنفجار  من  ساعات  وبعد 
والذي كان لغم علي الحدود مزروع  منذ 
الشارد  الرجل  هذا  آفاق  الحرب،  ايّام 
وكأن  ماضيه  علي  ماضي  بال  الذي 
يكون  هو  من  وعرف  تمر.  لم  السنون 

ومرت ذكرياته كفيلم امام عينيه.
وحبيبته  زوجته  بإسم  يصرخ  فاخذ 
التي لم يراها منذ خمس وعشرون عاما.
فأصبح كالمجنون يقفز هنا و هناك ثم 
عبر الحدود مع مجموعه من األصدقاء 
الي  للوصول  العبور  في  ساعدوه  الذين 

قلب المدينه.
 استيقظت المرأه الحزينه علي صوت 
يناديها من خلف النافذة ويدق عليها بشده. 
فأسرعت تفتح نافذتها لتري حبيبها، نعم 

هو هو..
أسرعت اليه تحضنه بشده و تبكي.

للقمر  وأشارا  السماء  ألعلي  ونظرا 
اشاره لم يفهمها اال من عشقا وافترقا ثم 

تالقيا.
 

هناك  دائما  ولكن  الحدود  تفصلنا  قد 
اليقين و هناك لغه مشاعر ال يمكن ان 

تفصلها اَي حدود في العالم

حرب اليمن واثارها السلبية على قوة اجليش 
املصرى

املظهرية التي انتقلت من اعلى قيادات الدولة 
بدءا من عبد الناصر وتغلغلت في كل قيادات 

اجليش

والفساد  اجليش  داخل  العنصرية  تفشى 
والسرقة

وسائل االستطالع كانت بدائية و كان اعتماد 
االستطالع على البدو

باإلضافة  اجليش  قادة  اختصاصات  تضارب   
الى عدم وجود تنسيق بني القوات

قبل  المصرى  الجيش  وضع  تحليل  بصدد  ونحن 
حرب الستة أيام تعرضنا في الثالث حلقات السابقة 
للجيش ونستكمل االن ما  العام  القائد  الى شخصية 
قبل  تفصيليا  المصرى  الجيش  حالة  بعرض  بدأناه 
الحرب. ١- ماليا: كانت األموال التي تصرف على 
حرب اليمن تستهلك معظم ميزانية الجيش المصرى 
بل تتعداها الى التاثير على ميزانية الدولة نفسها و 
ظهرت قمة التأثير في ميزانية ١٩67/١٩66 حيث 
خفضت نفقات التدريب و اجل انشاء تشكيالت جديدة 
والغيت مشاريع انشاء مطارات جديدة مع تخفيض 
عدد ساعات تدريب الطيارين ولم تستكمل المعدات 
العسكرية التي كان مخططا لها من قبل وكذلك ارجاء 
انشاء مالجئ للطائرات لحمايتها من الضربات الجوية 
بقصد تدميرها وهى رابضة في المطارات )وكانت 
هذه اهم توصيات خبراء الجيش في السنوات التي 
سبقت الحرب ان تعطى األولوية لحماية الطائرات 
وهى على األرض( وأيضا عدم إتمام انشاء المزيد 
من الممرات في المطارات الحربية.    ٢- باإلضافة 
الى التكاليف الباهظة لحرب اليمن اال انها في مجملها 
اثرت سلبيا على الجيش المصرى حيث انهكت قواتة 
في حرب اشبه بحروب العصابات ولم تقاتل القوات 
المصريه هناك في اى معارك يمكن ان تصنف بانها 
لها صلة بفنون الحرب الحديثة سواء في التخطيط او 
التنفيذ بل كانت عبارة عن عمليات تاديبة ضد قبائل 
مسلحة تسليحا بدائيا وكما قال نابليون »ال يمكن تعلم 
الحرب اال بالحرب« وبذلك لم تستفيد وحدات الجيش 
المصرى من حرب اليمن بل بالعكس اصابت قواتنا 
بنوع من الخمول والكسل واالعتقاد الخاطئ بالتفوق 
العسكرى وكان الحتالل قواتنا لمعظم اراضى اليمن 
واالنتصارات السهلة خصوصا في مجال الطيران 
حيث كانت السيادة المطلقة للطيران المصرى النه 
لم تكن لدى العدو هناك اى طائرات وال حتى أسلحة 
مضادة للطائرات فلم تستفد القوات الجوية او قوات 
مثل  سارت  التي  الحرب  هذه  من  الجوى  الدفاع 
حيث  من  عشر  الثامن  القرن  او  األجداد  حروب 
لم  الحركه  او خفة  السرعة  ان  الشديد حيث  البطء 
يكن لها مايبررها حيث لم يكن للعدو خطوط دفاعية 
مما  المعركة  في  للتدخل  واحتياط  بعمق  منظمة 
الشديد  الغرور  من  بحالة  والجنود  القيادات  أصاب 
)ظهرت بوضوح في تحركات الجيش المصرى قبل 
حرب األيام السته( وكل هذه الظروف كانت كافية 
من  الفا  ان ٥٥  باإلضافة  الجيش  مستوى  النحدار 
القوات اى اكثر من نصف الجيش المصرى النظامى 
)ال يتضمن االحتياط( كان متواجدا في اليمن اثناء 
احسن  من  القوات  هذه  وتعتبر  السته  االيام  حرب 
القوات تدريبا وقدرة.              ٣ - المظهرية التي 
انتقلت من اعلى قيادات الدولة بدءا من عبد الناصر 
وتغلغلت في كل قيادات الجيش حيث اصبح التظاهر 
بالكمال في كل شيء وإعطاء صوره غير واقعية 
عن قوة الوحدات للجيش هو السمة لكل العروض 
امام  الجيش  وحدات  بها  تقوم  التي  والمناورات 
القيادات األعلى وبالتالي فكل االفراد والقيادات على 
علم بهذا الخداع اى الكل يضحك على الكل وارضاء 
للغرور والمظهرية صدقوا انفسهم. وحسب شهادة 
الفريق فوزى فان كل تقارير التدريب عن عام 66 
الحقيقة تماما.  التدريب عكس  كانت تشيد بمستوى 
4- الفساد والمحسوبية واالنتهازية والسرقة انتشرت 
اعلى  من  بدات  حيث  القيادية  المستويات  كل  في 

القيادات وهو مكتب المشير )كما اوضحنا من قبل( 
الى ان شملت معظم القيادات وتغلبت روح المتاجرة 
والتربح التي زادتها حدة حرب اليمن وتدخل الجيش 
في كل النواحى المدنية للدولة. ٥- تفشى العنصرية 
داخل الجيش فمعظم افرادة من طبقة العساكر الذين 
الضباط  طبقة  من  إنسانية  غير  بطريقة  يعاملون 
كل  سمة  فهى  لالوامر  المطلقة  الطاعة  اقصد  )ال 
الجيوش ولكن األحترام المتبادل المفقود في الجيش 
واستعبادهم  العساكر  احتقار  الى  تصل  المصرى( 
للضباط  الخصوصيين  الخدم  مثل  وتشغيل بعضهم 
وأيضا انخفاض اجورهم الى درجة مزرية.     6- 
نوعية الجنود وكلهم غير متعلمين وثقافتهم محدودة 
فانعدم وجود الفنيين المتعلمين الذين يستطيعون تفهم 
األسلحة الحديثة واستخدامها بكفاءة، وأيضا قصور 
من  زاد  مما  الحربيه  والمعدات  االجهزه  صيانه 
معدالت األعطال وقصر عمرها  وادى أيضا الى 
فشل التصنيع الحربى بالنسبة لألسلحة الحديثة.  7- 
وسائل االستطالع كانت بدائية على حد قول الفريق 
عمليات  هيئه  رئيس  القاضي  الوهاب  عبد  أنور 
اعتماد  كان   « وأضاف:  الوقت  ذلك  في  الجيش 
االستطالع  وسائل  وحتى  البدو  على  االستطالع 
االلكترونية كانت قليلة وضعيفة والمخابرات الحربية 
غير متخصصه وامكانياتها ضئيلة جدا والمعلومات 
قواته  اين  نعرف  وال  مجهوله  العدو  تحركات  عن 
او تركيزها )بعكس المخابرات العامة المسئوله عن 
امن عبد الناصر ونظامه والتجسس على المواطنين 
المصريين فكانت على احدث األنظمة العالمية ولديها 
اكثر المعدات تقدما في العالم(. وكان تركيز المخابرات 
الحربية ايضا على التجسس داخل الجيش لصالح عبد 
الناصر وشلته واجهزه أخرى لصلح المشير وشلته. 
افاد الفريق صدقى قائد القوات الجوية في ذلك الوقت 
حتى  او  جوى  استطالع  طائرات  لديه  يكن  لم  انه 
أجهزة تصوير حديثة تتناسب مع السرعات العالية 
المخابرات  ان  المصرية. ويضيف  الميج  لطائرات 
الحربية امدته بمعلومات خاطئة عن مدى الطائرات 
اإلسرائيلية حيث ادعت انه ال يزيد عن ٣٠٠ كم اى 
ان ابعد مدى للطائرات اإلسرائيلية ال يصل الى قناة 
السويس وبالتالي كل المطارت خارج سيناء تعتبر 
في  مداها  بينما  اسرائيل  طائرات  متناول  غير  في 
الحقيقة يزيد على ال ١٠٠٠ كم اى يغطى كل عمق 
مصر. باإلضافة الى انعدام اجهزه اكتشاف الطائرات 
التي تطير على ارتفاعات منخفضة.  8- تضارب 
ورئيس  للجبهة  قائد  بين  الجيش  قادة  اختصاصات 
األركان وقائد للقوات البرية ووزير الحربية ومدير 
مكتب المشير الذى كان يتعدى أحيانا اختصاصات 
يتجاوز  الذى كان  المشير  القادة وأخيرا  كل هؤالء 
كل هؤالء ويصدر تعليماته مباشرة الى قائد المنطقة 
في  ازدواجا  اوجد  مما  الطبيعى  التسلسل  وبدون 
أوامر  القادة بمضمون  التعليمات وعدم علم هؤالء 
اوجد  مما  الصغار  القادة  الى  المباشرة  العام  القائد 
ارتباكا وقت الحرب هذا باإلضافة الى عدم وجود 
التي  البرية  و  والبحرية  الجوية  القوات  بين  تنسيق 
لم تتدرب على التنسيق فيما بينها بل تتلقى األوامر 
مباشرة من المشير. بل ان المشير كان يتجاوز هيئه 
العمليات المسئولة عن التنسيق بين األسلحة المختلفة 
يقول  االقتراحات.   ٩-  وتقديم  األوضاع  ودراسة 
الفريق مرتجى ان الجيش المصرى كان لديه ٢٠٠ 
بينما  طيار   ١٥٠ و  للعمل.  صالحة  حربيه  طائره 
طائره ١٠٠٠  يملك 4٠٠  االسرائيلى  الجيش  كان 
طيار اى ان الطائرة المصرية لها طيار واحد بينما 
اإلسرائيلية  ان  لها ٢.٥ طيار ومعناها  اإلسرائيلية 
تستطيع تنفيذ 4 طلعات بينما المصرية طلعتان اى 
ان نسبة التفوق للطيران االسرائيلى على المصرى 
هي 8:١. والعجيب ان المخابرات المصرية الحربية 
ادعت تفوق الطيران المصرى. هذا باإلضافة الى 
وتسليحها  الجوى  الدفاع  لقوات  الضعيفة  المقدرة 
المتخلف تكنولوجيا وعدم تخصيص إدارة منفصله 
القوات  تتبع  كانت  بل  الحديثه  الجيوش  مثل  لها 
لم يكن هناك اال خطة حربية واحده  الجوية. ١٠- 
تسمى :«الخطة قاهر« وهى خطة دفاعية وضعت 
بعد حرب السويس اى اكثر من عشر سنوات قبل 
حرب األيام الست و يقول الفريق مرتجى انها كانت 
خطة معيبة حيث لم تراعى االهتمام بمنظقة المضايق 

شرق قناة السويس حيث تعتبر من الوجهه 
الجغرافية  المواقع  اقوى  االستراتيجية من 
مناعة عند التمركز فيها كخط دفاع للجيش 
اى  هناك  يكن  لم  انه  كما  التقهقر.  عند 
خطط للتعبئه العامه مما جعل عملية التعبئة 
السته  األيام  حرب  قبل  المصرى  للجيش 
اى  هناك  أيضا  يكن  ولم  عملية عشوائية. 
ومتكاملة.  مدروسة  حديثة  هجومية  خطة 
١١- فكرة انشاء قياده للقوات البرية أسوة 
بالقوات البحرية والقوات الجوية، قد الغتها 
كل جيوش الدول المتقدمة بعد ان ثبت لها 
عدم جدواها وذلك على أساس ان القوات 
تنظيم  في  األساسية  القوات  البريةهى 
الجيوش وتشكل الحجم األكبر للجيش وتتبع 
الجوية  القوات  بينما  العامه  القيادة  مباشرة 
والبحرية باعتبارها معاونه للعمليات البرية 

فتحتاج الى قادة متخصصين. ١٢- لم تدرس 
قيادات الجيش عن طريق لجان متخصصة 
الفشل الجزئى الذى حدث للجيش المصرى 
في حرب األيام السته وتستفيد من أخطاء 
القيادة وتضع الخطط السليمة بناءا على هذه 
الدراسة التي كانت ستفيد في تدارك أخطاء 
حرب  في  جسيمة  نتائجها  ولكن  بسيطه 

األيام السته.
المراجع: ١- شاهد على حرب 67:الفريق 
صالح الدين الحديدى  ٢- اعترافات قادة 
أضواء   -٣ مظهر  سليمان  يونية:  حرب 
على نكسة ١٩67: امين هويدى  4- ثورة 
٢٣ يوليو الجزء الثانى:احمد الحمروش  ٥- 

االنفجار ١٩67:محمد حسنين هيكل  



فأصبح الرسم غامق بخطوط غليظة 
كهدية.  ألحد  اعطيها  ان  اقدر  ولن 
فتركت خادم الرب يقلب في ما لدي 
واذ به يختار هذه دون عن أي واحدة 
اخري. فطلبت منه إال يأخذها ألنني 
اود اكرامه وإعطاءه افضل ما عندي 
لكنه أصر علي ذلك. وسافر الي بلد 
بعيدة ثم ذات يوم كلمني من تلك البلد 
قائال: لك ثمر في السماء. فضحكت 
وقلت: كيف؟ قال: هل تذكرين جلدة 
منك  اخذتها  التي  المقدس  الكتاب 
كان  المصلية؟  اليد  عليها  المرسوم 
هذه  وقال:  فضحك  القبيحة.  ردي: 
االنتحار  من  فتاة  انقذت  القبيحة 
الرب  عمل  عن  كلمتها  أن  وبعد 
يسوع المسيح الذي اخدمه في حياتي 
هذا  من  وتتعلم  تمشي  أن  قررت 
امل جديد  أعطاها  الذي  اإلله  الرب 
اليد  لكن  تكلميها  لم  انت  الحياة.  في 
انتباهها  شدت  القبيحة  المرسومة 
النهر  كورنيش  علي  تجري  بينما 
لتلقي بنفسها وقد كنت اضع الكتاب 
علي  اصلي  بينما  جانبي  المقدس 
كرسي يطل على النهر. فاذا بي افيق 
علي صوت فتاة تقول لي: هذا كتاب 
تعرفه  كنت  أن  عنه  كلمني  يسوع، 
ألنني أمر بضيق شديد وسمعت أن 
للمتعبين  القلب  يريح  الشخص  هذا 
لها من هو  فكلمتها وشرحت  مثلي. 
الذي  والهي  ربي  المسيح  يسوع 
اعبده واخدمه. فصليت معها واذا بها 
طلبت أن الرب يسوع المسيح يملك 
علي أفكارها وحياتها ويسامحها علي 

روحيات6
الفخاري االعظم

د. روز غطاس
فكر الحماقة باالنتحار. واخذت مني 
؛  القبيحة  الجلدة  ذو  المقدس  الكتاب 
الي  تذهبين  عندما  عزيزتي  وهكذا 
ال  واحدة  عليك  تسلم  سوف  السماء 
تعرفينها ولم ترينها من قبل سمعت 
ال  ربما  عزيزي  منك.  يسوع  عن 
لك صوت  او  الوعظ  تكون خدمتك 
لوحات  ترسم  أو  الترنيم  في  جميل 
روعة لكنك تعطي كاس ماء بارد او 
تعطي دقائق من وقتك لتسمع قصة 
شخص متألم محتاج من يتحدث اليه، 
لكنك مفتوح لعمل يسوع في حياتك 
هو سوف يستخدمك ألنه نجار عظيم 
ال تقف أمامه اي نوع من األخشاب 
أو أي اداه من األدوات لتشكيلك كما 
ارميا  سفر  في  ورد  كما  هو  يريد 
ما  األعظم  الفخاري   ١8 اصحاح 
فصناعة  يفعل.  عينيه  في  يحسن 
لتشكيل  عالية  مهارة  تحتاج  الفخار 
تلك قطعة الطين وتحويلها من تراب 
تشكيلها  يمكن  متماسكة  عجينة  الي 
اعوجت  وكلما  الفخاري  شاء  كيفما 
ويعجنها  يضربها  يعود  تشوهت  أو 
ويفردها لتتشكل كما يريد هو وليس 
ان  العجينة  لهذه  يمكن  ال  إرادتها. 
تتذمر او تحتج او تهرب لكنها بكل 
ان  تسمح ألصابعه  واستسالم  تسليم 
وكما  عينيه  في  يحلو  كما  تشكلها 
يشاء للوظيفة التي عينها لهذا االناء. 
طيعة  عجينة  نكون  يساعدنا  يسوع 
واالستخدام  التشكيل  سهلة  طرية 

لمجد إسمه. امين

الفرنسيني:  العلماء  إستدعاء 
محمد  كتبة  روميه  بابا  إستدعى 
على باشا وهم المعلم غالى والمعلم 
باسليوس  وإبنه  أخيه  فرنسيس 
وأقنعهم أن يتحولوا إلى الكثلكه مع 
بمنازلهم  بأرثوذكسيته  أحتفاظهم 
إقتنع  المدخل  هذا  ومن  وصلواتهم 
أساتذه  إستدعاء  فى  على  محمد 
كنائس  ببناء  لهم  وسمح  الفرنسيين. 
الوطن  أبناء  لسرقة  كاثوليكية 

األقباط.
ومحمد  باشا  على  محمد  فأعطى 
األراضى  للفرنسيين  باشا  سعيد 
إلفتتاح المدارس للبنين والبنات وهذا 
المدارس  وإنتشرت  م   ١844 عام 
جميع  فى  الكاثوليكية  الفرنسية 
وإنضمت  المصرى  القطر  أنحاء 
مدارس  بناء  فى  فرنسا  مع  إنجلترا 
التعليم للسيطرة على الشباب القبطى 
القبطية  الكنيسة  على  السيطرة  ثم 
هيهات  هيهات  لكن  األرثوذكسية. 
ألن الرب وعدها أبواب الجحيم لن 

تقوى عليها.
البابا  قبع  رسائل:  يرسل  البابا 
الروحى  الفهم  هللا  وأعطاه  الساهر 
وأخذ يكتب الرسائل إلى جميع شعبه 
األرثوذكسى  اإليمان  فى  يثبتهم 
كل  فمع  الكنسى.  والدستور  النيقى 
للى  عليها  التى حصلوا  األمتيازات 
يساندها  التى  القبطية  الكنيسة  رقبة 

هللا.

الشهيد سيدهم بشاى 
بدمياط

قد حدث فى مدينة دمياط أن الرعاع 
بديوان  الكاتب  بشاى  سيدهم  إتهموا 
سب  أنه  بالتجارة  ويعمل  الحكومة 
للمحاكمة  فقدموه  اإلسالمى  الدين 
فأدانته بالجلدـ  أركبوه جاموسه ظهره 
ناحية رأسها وطافوا به المدينة كلها 
عليه  ويلقون  بالسياخ  ينخسونه  وهم 
الزفت المغلى ويستهزؤن به ثم رموه 
أمام منزله وتنيح بعد خمسة أيام. تقدم 
القبط بشكوى إلى محمد على بطلب 
ببراءته.  حكمت  التى  التحقيق  إعادة 
فنفى القاضى الظالم ومحافظ المدينة 
الصليب جهاراً  برفع  فرماناً  وصدر 

فى جنازات القبط.
أرسل  أن  حدث  احلبشه:  مطران 
األنبا  ضد  بشكوى  الحبشى  الشعب 
ولكن  قسوته.  من  مطرانهم  كيرلس 
المطران أرسل للبابا أن شعب الحبشه 
إنخرطوا فى تعاليم غريبه. تفهم البابا 
لملك  إيمانية  رسائل  فأرسل  الوضع 
زودها  للمطران  وأخرى  الحبشه 

بالنصائح.
أتعب  بالقدس:  السلطان  دير 
األنجليز األنبا كيرلس مطران الحبشه 
الحبشى  برسوم  للراهب  أوغدوا  إذ 
أمالك  للمحافظة على  بالقدس  المقيم 
األنطونى.  داود  القمص  مع  الكنيسة 
األحباش  حق  من  السلطان  دير  أن 
لسلطان  خطاب  بتقديم  ونصحه 
إلى  وذهبوا  األحباش  وأطاع  تركيا 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية.. نشرت املسيحية 
عصر األمتيازات فى عصر البابا بطرس اجلاوىل

دير  مفتاح  فسلمهم  القسطنطينية 
حتى  قائمة  المشكلة  وهذه  السلطان. 

اآلن وساندهم اآلن إسرائيل.
اآلباء األساقفة المعاصرين للبابا 

١( األنبا يوساب األبح مطران جرجا 
وتوابعها )ذكرناه سابقاً(.

الغمراوى  أثناسيوس  األنبا   )٢
مطران أبو تيج.

مطران  المليجى  توماس  األنبا   )٣
المنيا.

4( األنبا ميخائيل مطران أسيوط.
٥( األنبا غبلاير مطران إسنا.

6( األنبا صرابامون أبو طرحه 
أسقف املنوفيه.

صليب  أسمه  كان  حياته:  تاريخ 
الزيات أشتغل بتجارة الزيت وحدث 
بقتل  أنتهت  مشاجرة  حدثت  أنه  يوم 
لصليب  الجريمة  فلصقوا  رجاًل 
أخذ  المحاكمة.  إلى  وساقوه  الزيات 
العذراء  بالسيدة  ويستشفع  يصلى 
من  صليب  طلب  القاضى  وأمام 
فوقف  قتلك  الذى  المجرم  َمن  القتيل 
فأطلق  القاتل  عن  ودل  الجميع  أمام 
هذا  بعد  قرر  سراحه.  القاضى 
الموقف أن يعيش بالدير فترهب بدير 
إختاره  سنوات  بعد  أنطونى.  األنبا 
األنبا بطرس الجاولى أسقفاً للمنوفيه.
معجزة أقامة طفل بعد موته: كان األنبا 
القهوة  يشرب  أن  معتاداً  صرابامون 
كل يوم سبت عند يواقيم بك منصور 
وحدث أن إبن أخته )يواقيم( مرض 
ومات مساء يوم الجمعة وعمره عشر 

جنوى غاىلقرأت لك 
احلياة صعبة 

  By Jennifer Schmidt
ولمحت  منزلي  باب  الي  وصلت 
عند دخولي أكياس البقالة الورقية 
وكانت  كله  البيت  مدخل  تمالء 
هناك ورقة بها آيات من االنجيل 
علي سطح واحدة منها وبينما كنت 
بالهموم  نفسي  أمتالئت  أقرأها 
اموري  كانت  فقد  والضغوط 
وكنت  صعب  وضع  في  المالية 
علي  االبقاء  نحاول  زوجي  مع 
مشروعنا التجاري وندفع رواتب 
الحصول  قبل  اوال  لدينا  العاملين 
ان  نحاول  وكنا  لنا  دخل  علي 
الديون  لسداد  المنزل  بيع  نتجنب 
صعب  وضع  في  وكنا  البنكية 
للغاية وتوسلت الي هللا ليوضح لنا 
استقبل  لم  ولكني  عمله  يجب  ما 
اليوم يمر علي بمثابة  الرد وكان 
عام وتسألت كم سيطول هذا االمر 
وفي وسط هذه المتاعب مرضت 
حماتي بمرض خطير ، إن الحياة 
صعبة وقد تزداد صعوبة فقد ذكرنا 
الرب يسوع بهذا حين قال » في 
العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا 
العالم » وقال ايضا  أنا قد غلبت 
حتي  االشياء  هذه  لكم  قلت  قد   «
يكن  ولم  سالم«  في  لكم  يكون 
يعدنا  أن  بل  يخيفنا  أن  غرضه 
الدرس  هذا  وكان  االلم  إلحتمال 
عندما  والدينا   إياه  علمنا  الذي 
من  دروس  لقنونا  فقد  أطفال  كنا 
االنجيل ليثبتوا فينا االيمان ونكون 
تأتي  عندما  وثابتين  مستعدين 
االوقات الصعبة وكانوا هم مثاال 
ودراسة  والصالة  الصوم  في  لنا 
به  قاموا  هذا  كل  المقدس  الكتاب 
 ، الصعبة  االيام  يكافحون  وهم 
االنجيل هي شريان  آيات  وكانت 

الحياة لنا وبينما أحسست بالرغبة 
واستنفذت  شئ  كل  من  بالهروب 
يتغير واقعي وظروفي  ولم  قوتي 
عطاني  هللا ما يقويني عن طريق 
الناس  شفقة  طلبت  فعندما  كلماته 
قال لي » عند المساء يحل البكاء 
وعندما   « السرور  الصباح  وفي 
شككت فيه قال » أنا هو هو االمس 
واليوم وغدا« ومع ان ظروفي لم 
تتغير فإن هذا لم ينزع سالمي ،  
وال يستطيع العالم ان يعطينا سالم 
أو يأخذه منا إن الشيطان أمير هذا 
الشك  بذور  يزرع  المظلم  العالم 
الوقت  طول  واالستياء  والغضب 
قوة  في  ليس  ولكنه  حياتنا  في 
ليس  والشيطان  المسيح  مخلصنا 
باسم  ندعو  حين  سلطان  علينا  له 
في  يوجد شئ  وال  المسيح  يسوع 
فهو  يغيره  ان  هللا  يقدر  ال  العالم 
الذي يعرف ما نعانيه ويعلم الغيب 
في  وسيقودنا  يسوع  أنتصر  ولقد 
تعاني  فلماذا  انتصاره  موكب 
الي  تاتي  وتكافح مع كل صعوبة 
حياتك ، ببساطة أعتمد عليه وثق 
أن  ويريد  مشاكلنا  يتفهم  فهو  فيه 
أخترت  ولهذا  عنا  العبء  يحمل 
أن أعتمد عليه بالكامل ففي وسط 
بان  أختياري واعترافي  االلم هذا 
الحقيقي  الفرح  هو  المسيح  السيد 
والسالم الحقيقي في وسط االالم . 

السنة العاشرة، العدد )241(  - األربعاء 24 مايو 2017

شهور ولما حضر األسقف كالمعتاد 
أحضرت أمه الطفل الميت ووضعته 
فى حجرة فقال لها ال تخافى فنفخ فى 

أنفه فقام وأعطاه ألمه.
يحمل  لياًل  يخرج  كان  وكذلك 
وُمخفى  الواسع  كمه  داخل  صدقاته 
بابا  على  يطرق  ثم  بطرحه  وجهه 
أمام  صدقته  ويترك  الفقير  منزل 
الباب ويختفى )ال تعرف شمالك ما 

تفعله يمينك(.
يصلح زوجه مع زوجها: يحكى أن 
فخرجت  زوجته  مع  تشاجر  زوج 
تذهب  أن  الشيطان  وأوعزها  هائمه 
إلى بيت بغى إلغاظة زوجها. ذهب 
قاله  ما  وأعلمه  األسقف  إلى  الزوج 
إلى  ذهبت  زوجته  أن  له  الناس 
سيتحقق  منه.  وطلب  هدأه  البغاء. 
فوق  لبس  الوقت  نفس  وفى  بنفسه. 
مالبسه الكهنوتية ثوباً علمانياً وقصد 
باألسم  السيدة  وطلب  البيت  هذا 
البابا  أغلق  حجرتها  دخل  وعندما 
عرفته  ولما  المدنى  الثوب  وخلع 
يمسها  لم  أنها  وتخبره  تبكى  أخذت 
أب  وبمساعدة  معه  وخرجت  أحد 
تقديم  بعد  منزلها  إلى  عادت  كاهن 

النصائح للزوج والزوجه.
المصلين  سمع  القدس  صالة  أثناء 
وقال  ياعدرا(  ياست  )حوشى 
سقط  فارس  ميخائيل  أن  للشمامسة 

البئر  إلى  فأسرعوا  الكنيسة  بئر  فى 
سيده  أن  عليهم  وقص  منها  وشدوه 

حملته وجعلته ال يسقط فى الماء.
لص  فأوقفه  بحماره  سائر  كان  مرة 
منه  يطلب  العصى  عليه  ورفع 
)خليها  األسقف  له  فقال  معه.  ما 
وعند  وتركه  وسيبنى(  مرفوعه 
عودته رأى اللص على الوضع الذى 
تركه فتأسف اللص لألسقف فقال له 
روح ياأبنى هللا يباركك فإنحل الرباط 

وتاب وشكر رجل هللا.
على  محمد  إبن  باشا:  قصة عباس 
األنبا  أن  األشرار  بعض  وشى  إذ 
صرابامون رجل ساحر فإستحضره 
وأخذ يسخر به ويقول له بأى سلطان 
إنها  وجهه  فى  أختى فصرخ  شفيت 
سرى  رعباً  كلمته  فأحدثت  قوة هللا. 
يابابا  )آمن  لساعته  فقال  القصر  فى 

آمن(.
على:  محمد  عهد  فى  األراخنة 
ـ  يعقوب  والمعلم  جرجس  المعلم 
وإخوته  الطويل  جرجس  المعلمون 
دكتور  ـ  الصباغ  رزق هللا  المعلم  ـ 
إبراهيم السبكى ـ المعلم إبراهيم نخله 
المعلم  ـ  المنقبادى  يوحنا  المعلم  ـ 
غالى ـ الشيخ محمد المهدى الحفنى 
عبد  ـ  أسلم  ثم  مسيحياً  والده  كان 

الرحمن الجبرتى... ألخ.

تعد صناعة الفخار من اول الصناعات 
فيها  وتنافست  االنسان  عرفها  التي 
االشكال  اجمل  لتصنع  الحضارات 
وتتزخرف بأروع االلوان. فالبعض 
يعتقد انها بدأت بالصدفة حيث صنع 
يلعب  وهو  التاريخ  قبل  ما  انسان 
بين اصابعه بقطعة طين نتجت بعد 
هطول االمطار علي التراب وعندما 
والحظ  نشف  عليه  الشمس  طلعت 
النار  من  االناء  اقترب  عندما  انه 
االنسان  اكتشف  ثم  صالبة؛  ازداد 
الي  تعرضت  عندما  التي  االكاسيد 
اكثر  لتصبح  الوانها  تغيرت  النار 
صالبة واقوي واروع منظراً؛ وهذا 
كله تذكرته عندما قرأت قصة ارميا 
بيت  لزيارة  االله  الرب  أمره  وقت 
وعاء  يصنع  وجده  الذي  الفخاري 
فأعاد  الوعاء  ففسد  الدوالب.  علي 
تشكيله وصناعته من جديد ولم ييأس 
بموقف  ذكرني  بدوره  الذي  منه؛ 
سنوات  منذ  شخصيا  معي  حدث 
طويلة. كان في زيارتي خادم الرب 
اصنع  الوقت  ذلك  في  كنت  وقد 
من  تحميه  المقدس  للكتاب  أغلفة 
أن يتمزق من كثرة االستعمال. فقد 
كنت اصنعها من جلد الماعز وارسم 
صورة وجه الرب يسوع المسيح أو 
اليدين المصليتين عليها. وفي احدي 
هذه القطع اهتزت يدي بأداة الحرق 
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الكتابة للطفل العربي تنشده ثقافة 
الطبيعي  بحقه  يؤمن  عقل وضمير 
رغم  غائبة  شمس  بال  مستقبل  في 
ثقافة  من  جعلت  التي  العوامل  كل 
الطفل العربي تحديدا عدة مستويات 

بين عالم سفلي وعالم سماوي!

يقدم  من  اليوم  بيننا  نجد  لكن 
وسط  العربي  للطفل  رسالة  بالفعل 
االحباط الثقافي العربي العام ومنهم 
الذي  بنزينة  عادل  المغربي  الفنان 
يعيش في النمسا بشكل مختلف من 
بالسينما  المسرح  لغة  مزج  خالل 
بكاميرا  مصورة  مشاهد  عبر 
ديجتال سينمائية تعتمد علي تبسيط 
من خالل  الطفل  عقل  في  الحدوتة 
بعض المشاهد في اعماله المصورة 
والتي تخاطب الطفل العربي برؤية 
القصيرولد  فيلمه  انتج  كما  واعية 
بيا  دارها  الحب  وايضا  حليمه 
وبعض  صادق  باحساس  مؤخرا 
هي  العربي  للطفل  القادمة  اعماله 
الكتابة  أزمة  علي  تمرد  بمثابة 
والحدوتة والفن للطفل الباحث عن 
وصول  في  وحلمه  الحياة  في  حقه 
رسالته الفنية للطفل العربي خاصة 
ظل  وفي  وطنه  وخارج  وطنه  في 
الذي  العربي  للطفل  الكتابة  أزمة 
الكبار  عالم  وسط  يعيش  اصبح 
والميديا والسوشيال ميديا وغيرهما 

من ثقافات فيها تساؤالت مفتوحة؟

ذاته  العربي  الطفل  به  يحلم  وما 
نظيفا  عالمه  رؤية  هو  براءة  بكل 
والمدرسة  الحضانة  خالل  من 
والحدائق  والشارع  والمواصالت 
وكوب  العبادة  ودور  والنوادي 
والطعام  النظيف  والماء  الحليب 
وغيرهما من عالم يشكل يقينا عقل 
وعلي  وجنوحه  تطرفه  ال  الطفل 
المصور  الكتاب  يقينا  هذا  رأس 
واالشكال  الرموز  بين  يجمع  الذي 
عن  المعبرة  األلوان  والصورذات 
عالم خارج  وعالمه ال عن  فطرته 
عقل الطفل وهذه هي فلسفة الفن وما 
نفسه  وهب  حقيقي  مبدع  كل  يأمله 
لعالم الطفل العربي الذي يعيش في 
الرصاص  أبدية مع صوت  احزان 
فلسطين  في  نري  كما  والقتل 
بل  واليمن  وليبيا  والعراق  وسوريا 

حتي األقطار العربية التي لم تعان 
من حروب افسدت عالم الطفل من 
خالل عدم ربط ما يقرأ له والصورة 
من  العربية  المجتمعات  في  القاتمة 
خالل سياسات التعليم اإللزامي التي 
فحرم  ومريضة  مريرة  اصبحت 
األنشطة  ممارسة  متعة  من  الطفل 
والمسرحية  والموسيقية  الرياضية 

الخ وكل مايدعم ملكاته اليقهرها!

علي  جدا  كبيرة  المسئولية  لذا 
عندما  العربي  والمبدع  الكاتب 
يقترب من الطفل بكلماته وتصرفاته 
ورسوماته وهو يعلم ماهو سائدا في 
عالم الطفل العربي سلبا في رحلته 
والعودة  المدرسة  إلي  البيت  من 
حتي لو كانت في الباص المدرسي 
برامج  من  التلفاز  في  يشاهده  وما 

عبثية وقاتلة لملكاته مبكرا!

يقينيا  العربي  للطفل  الكتابة  لكن 
عاتق  علي  تقع  كبري  مسئولية 
المقام  في  تقع  كما  المبدع  الكاتب 
وطن  مؤسسات  عاتق  علي  األول 
ومؤسسات  التعليم  رأسها  وعلي 

الثقافة العربية!

بين  الربط  يكون  أن  ينبغي  ألنه 
الواقع  مع  يتالئم  للطفل  يكتب  ما 
الحقيقي الذي يعيش فيه سواء كان 

عربيا أو غير عربيا!

كما ال بد ان يدرك الطفل بخياله 
من خالل تعبيرات الكتاب وصوره 
مشاعر  من  بعض  ورسوماته 
روح  فيه  وتعمق  به  تؤمن  صادقة 
اإلبتكار والقدرة علي تجسيد بعض 
التي  الظروف  وفق  احالمه  من 
الصعوبات  كانت  مهما  فيها  يعيش 
التي  الحدوتة  في  أيضا  تكمن  لذا 
إلي أذن طفلها قبل  بها األم  تهمس 
السعادة  من  رائعا  هرمونا  النوم 
كل  ذاكرة  في  وتظل  بثمن  اليقدر 

طفل حتي الشيخوخة؟

الفيس  في عصر  اليوم  األم  فهل 
بوك تهمس في أذن الطفل بحدوتة 
النوم كما كانت األمهات في السابق 
اإلعالم  إلي  الحدوتة  تركنا  أم 
المرئي ليل نهار ليمنح عقل الطفل 
نقد  بكل  زمن  سلبيات  العربي 
منتمي ومبعثه الرغبة الصادقة في 

النهوض بالطفل العربي! 

الفن  واحلدوتة والطفل 
العربي!!

بقلم عبدالواحد حممد

الديانة املسيحية ليست فاسدة 
يا شيخ سامل عبد اجلليل 

لو كانت الديانة املسيحية فاسدة   كما تّدعى  يا 
شيخ سالم عبد اجلليل ، لرشقك بحذائه  كل فرد 

من املليارات املؤمنني بها   
من  هرم  حتت  مدفونا  نفسك  ستجد     عندئذ 

األحذية .       
املسيحية  الديانة  حظك  أن  حسن  من    ولكن 
الى  تفكيرك  مستوى  يرتفع  راقية  لم  ديانة 

مستواها 
ولذلك لم يرجموك بأحذيتهم . 

*------------------------*                         
                    تدريس االخالق فى املدارس املصرية 

املناهج  من  "مادة  األخالق"  غابت    عندما 
املنكوبة  والتعليم  التربية  وزارة  الدراسية  فى 
بوزرائها ، ما بني محامى ) د. فتحى سرور (، وطبيب 
أطفال ) د. أحمد جنيب هاشم (، ومتسلل غير خبير 
وال جدير باملنصب ، ورصيده أنه من احملاسيب  ) وهم 

كثيرون ( .     
  ونتيجة لذلك طفت بكثافة على سطح اجملتمع 
لها سوابق  يكن  منحرفة  لم  املصرى  سلوكيات 

فى  مصر من قبل .
وأصبحت ظاهرة االنحراف صارخة فى دولة احلضارة 

مصر .
 * وزير الزراعة يرتشى. 

*  وقاضى مستشار يهّرب احلشيش واخملدرات
* وقاضى يقتل أمني شرطة .

* واحالة قاضيني الى مجلس التأديب والصالحية .
    ** أما عن جرائم  االغتصاب والتحرش فحديثه 

طويل :
(  يخطف  الرفاعى )35 سنه     *  ابراهيم محمود 
ويغتصب الطفلة  جنا وعمرها عام و8 شهور  من 

قرية مصرية  
طفلتني  باألزهر  يخطف  اجتماعى  واخصائى   *
توأمتني ) 9 سنوات  (  فى الصف الثالث االبتدائي 

ويغتصبهما 
* ومدرب كرة يغتصب الناشئني كشرط لتدريبهم 
األول  الصف  فى  زميلته  اغتصاب  يحاول  *وطفل 

االبتدائى
*وجنار يعتدى جنسيا على طفل  

* وشاب يحاول اغتصاب عجوز 
* و أب  يعاشر ابنته جنسيا ملدة 8 سنوات .

*/ وعم يعاشر جنسيا  ابنة اخيه .
* وأخ يعاشر اخته .

 
* وعضو برملان ميارس اجلنس مع منتقبة  فى سيارة 

فى الطريق العام 
عذرية  على  الكشف  برملان    يقترح  *  وعضو 

الطالبات  قبل دخولهن اجلامعة 
** وشيوخ الفتوى يكّفرون خلق فى كل يوم .  

اهلل  أعطاهم  تفويضا  لتكفير  هل  أعرف  ال  وأنا 
البشر؟؟؟

 
أن  يجب  واألخالق  السلوكيات  تدريس  ان 
يظهر  فال  األخرى  العلمية  املواد  يسبق  تدريس 
فى اجملتمع عالم فاسد  أو خبير غشاش ومرتشى 

ومزيف ....الخ 
أن يكون قد  والتعليم  يجب  التربية  وزير  أن    كما 

بدأ حياته مدرسا .

فايز البهجورى

منظمة أرهابية ال توجد علي قائمة املنظمات 
االرهابية في كندا والواليات املتحدة 

السوري  الفرع  من  أرهابية  منظمة  نجحت 
قائمة  من  بنفسها  الهروب  من  القاعدة  لتنظيم 
المنظمات االرهابية في كندا بعد أن غيرت أسمها 
وهويتها واصبحت تعرف االن باسم )هيئة تحرير 
الكنديين  مقاضاة  مهمة  أصبحت  وبهذا  الشام( 
المجموعة  هذه  الي  لالنضمام  يسافرون  الذين 
الهيئة  ولهذه   ، لها  مهمة صعبة  بالدعاية  يقومون  أو  اليها  المال  يرسلون  او 
حتي   ، هيكلها  تشكيل  وأعادة  وانتماءتها   أسمها   تغيير  في  تاريخ  االرهابية 
يختلط االمر علي  من يالحقونها وعلي المواطنين السوريين ، وقد بدأت هذه 
الهيئة مشوارها عندما أرسلت منظمة تسمي )جبهة النصرة( قوة مشاة عسكرية 
او  القاعدة  تنظيم  البغدادي زعيم  بكر  أبو  قيادة  الي سوريا عام ٢٠١١ تحت 
محمد  أبو  هو  النصرة(  )جبهة  مجموعة  قائد  وكان   ، العراق  في  )الخليفة( 
الجوالني وهو جهادي سوري ، وفي عام ٢٠١٢ وضعت الواليات المتحدة هذا 

التنظيم )جبهة النصرة( علي قائمة المنظمات االرهابية واعتبرته فرع لتنظيم 
القاعدة في سوريا وحذت كندا حذوها، وفي عام ٢٠١٣ عبر أبو بكر البغدادي 
الي سوريا واعلن عن تخليه عن الوالء للقاعدة واسس داعش في ابريل عام 
بقيادة الجوالني ان تقضي علي داعش وفي  ٢٠١٣، وحاولت جبهة النصرة 
نفس الوقت ركزت الواليات المتحدة هجماتها بالقنابل علي داعش التي اصبحت 
في موقف دفاعي واصبح المجال متسعا لجبهة النصرة لتتوحش وتقوم بالعديد 
من الهجمات االنتحارية وارغام العديد من الناس لتغيير دينهم وقامت بتدمير 
النساء  القديمة والكنائس وسنت عقوبات وحشية بما في ذلك رجم  االضرحة 
وفي شهر يناير من هذا العام غيرت جبهة النصرة أسمها وتشكيلها وانضمت 
تحرير  )هيئة  أسم  نفسها  علي  واطلقت  أخري  جهادية   منظمات  أربعة  الي 
باالرهابي  المتحدة  الواليات  تصفه  الذي  الجوالني  قيادة  تحت  وظلت  الشام( 
العالمي وتضع جائزة مالية مقدارها ١٠ مليون دوالر لمن يرشد عنه وحتي 
او  كندا  في  االرهابية  المنظمات  ( ضمن  الشام  تحرير  )هيئة  تدرج  لم  االن 
هيئة  ان  االمريكية  الخارجية  متحدثة من وزارة  أكدت  وقد  المتحدة  الواليات 
تحرير الشام لم تدرج ضمن قائمة المنظمات االرهابية ومن ناحية أخري لم 

يعد هناك منظمة تدعي )جبهة النصرة(
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كان  الكتابه  فى  فكرت  لما  الحقيقه 
االم  عن  هو  االساسى  موضوعى 
اللى  الكندى  االم  عيد  يوم  بمناسبة  
االم  وعيد  مايو  شهر  فى  بيكون 
المصرى اللى بيكون فى شهر مارس  
والحقيقه ان االيام كلها مفروض تبقى 
احتفاليات واعياد لالمهات  ومع ذلك 
مش ده هو اللى بيحصل فى الحقيقه. 
طول السنه االمهات بتتعب وال تكل 
االوالد  بيكافاها  االم  عيد  يوم  وفى 
اكله  او  جميله  هديه  او  طيبه  بكلمه 
بالرحمه لو  البيت او دعوات  خارج 
لم  تعد تكن معهم . المهم ان االم وهذا 
موضوع مقالى بتبقى النوبتجى اللى 
بيفضل صاحى ويخللى باله م العيال 
ويغطيهم او يفضل شايل همهم حتى 
او  البيت  عن  وبعاد  متجوزين  وهم 
يدرسون  او  مهاجرين  او  مسافرين  
بالخارج . االم هى النوبتجى او كما 
نسميها بالعاميه النباطشى. المهم قلت 
قبل ما اكتب اشوف معاكم ايه اصل 
خالل  من  وعرفت  نوبتجى  كلمة 
بحثى ان الكلمه اصلها تركى نبطشى 
اى نوبتجى اى القائم بالعمل فى مكان 
المكان  على حراسة  دائما  وعينه  ما 
حتى لو كان كل من يحرسهم نيام.  
وجود  نظرى  لفت  هذا  بحثى  وفى 
على  دخيله  تركيه  كثيره  كلمات 
نستخدمها  وكلمات   العربيه  اللغه 
كل يوم وال نعرف ان اصلها تركى  
 - ال  الحاق  ظاهرة  ايضا  وهناك 
ك  المهن    الصحاب  بالنسبه  جى 
او  المراقب  الى  تشير  ندرجى وهى 
 ( النضورجى  بالعاميه  نقوله  كما 
من  وغيرها  والمراقبه(  النظر  من 
المهن الملحق بها الالحقه  جى  مثل 
مكوجى وسفرجى وعربجى وغيرها 
للبروفسير حسيب شحاده  مقال  وفى 
من  الكثير  وجدت  هلسنكى  بجامعة 
العربيه  اللغه  على  الدخيله  الكلمات 
اياها  تشاركونى   ان  احببت  والتى 
واكثر مالفت نظرى هو معنى كلمة 
طز والتى اتضح لى - كما سيتضح 
 ) الملح   ( معناها هو  ان   لكم الحقا 

واليكم القائمه الطريفه :  

أبله أي األخت الكبيرة أو المدّرسة.  
الشيخ،  المسّن،  العجوز،  أي  اختيار 
الختيار لقب الراحل  ياسر عرفات.  
أدب سز أي عديم األخالق.  أدبخانة 
الكلمة  محلها  وحلت  اندثرت 
”مرحاض“.   أرسالن وتلفظ رسالن 
أو  أراصيا  األسد.   وتعني  وأصالن 
قراصيا بمعنى نوع فاكهة مجفف.   
أي  وأرناؤوطي  ألباني  أي  أرناؤوط 
أو  أروانه  األخضر.  للفلفل  صفة 
قروانه أي صحن كبير، إناء للغسيل.   
أريش أو قريش بمعنى جبن منزوع 
القشدة.   أزمة أو قزمة أي آلة حفر. 
استمارة أي نموذج للتعبئة.  أسطى/ا 
استا أي معلم وخبير وتدل أيضا  أو 
على سائق السيارة.  أصالن: تركي 
من  آغا  ”األسد“.    بمعنى  فارسي 
أصل فارسي آقا وتعني األب أو العم 
أيضا  وتعني  الكبير   األخ  أو  الكبير 
السيد ذا األمر والنهي، رئيس الخدم.  
  .efendim أفندم أي سيد، لقب من
أفندي أي السيد ذي الثقافة األوروبية  
،  efendi واألصل يوناني.  إكديش 
الهجين  األعجمي  الحصان  وهو 

المشي.   سريع  والعمل،  للركوب 
أي  ألوسي  ألوس،  ألماس.   ألماز، 
آالف  عشرة  قائد  عسكرية،  مرتبة 
العسكر  أي  اإلنكشارية    . جندي 
الجديد في عهد السلطان اورخان،    
أورمه  أي غرفة.     أوضه  أو  أوده 
شجرة  جذع  أو  بالبصل  اللحم  أي 
أي  قوزي  أو  أوزي  اللحم.   لتقطيع 
اى  أ  أونطجي  أونطه،  الحمل.   لحم 
بلدة  أفيون  الشرعي.    غير  الكسب 
تركية تزرع المخدر فسمي باسمها.  
أوْنطه،    . موسٍيقي  مقام  أي  اوغلم 
عونطه من avanta وتعني مجانا، 
أجلك،  من  الشرعي،  غير  الكسب 
ومنها األونطجي أي النّصاب.   اويه 
أياغ  مخرم.   أو  مطرز  شريط  أي 
أي أجرة مقدمة سلفا.  ايوان فارسي 
األصل ومعناه شرفة،   بابا غنوج أي 
الباذنجان بالطحينة، المتبّل في اللهجة 
األصل  فارسي  بابوج  الفلسطينية.   
وهو الحذاء الحريري المزين بالذهب 
وهو للنساء  .  بابور وهو الباخرة أو 
القطار البخاري .   باغة وهي مادة 
صلبة شفافة، baga، بالستك.  باشا 
لقب  وهو  الرأس  وهو  باش  أصله 
أي  باشكاتب  الرئيس.   المقام،  رفيع 
معطف  أي  بالطو  الكتّاب.   رئيس 
الخضار.   من  نوع  وهو  بتنجان    .
برواز وهو إطار الصور  برغى او 
 . اللحم  مع  تدق  برغل وهى حبوب 
إناء زجاجي.  برطيل،  أي  برطمان 
أي  برنجي  الرشوة.   أي  براطيل 
يبدو  ما  جيّد وأصله على  او  حسن، 
للخلخال  ذهبية  حلقة  ويعني  فارسي 
أو للزينة عامة.  برنية وعاء فخاري 
معروف منذ الحقبة العباسية .  بريزة 
أ ي عشرة  قروش، او منفذ كهرباء 
.بريدج لعبة في ورق الشّدة والمعنى 
في األصل واحد ثالثة واالسم يرمز 
إلى اليد المفتوحة وثالث أياد منقبضة 
 . فقط  بمعنى  بس  اللعبة.    في 
بسطرمة وهو اللحم المجفف والمتبّل، 
pastirm.  بُْشت أي سباب قبيح .  
بشكير أي منشفة واألصل فارسي.   
او   السالڤ  أي  بوشناق  أو  بشناق 
أهل البوسنة.  بصمة أصلها باصماق 
طبعة  ثم  ومن  القدم  وطأة  وتعني 
بغجة  فارسي  أصله  بقجة   . االبهام 
وهي صره مالبس العريس .بقسماط 
 peksimet الكعك،  من  نوع  وهو 
أو  بقشيش    . اليابس  الخبز  أو 
في  للخدم  الزائر  يعطيه  ما  بخشيش 
دخلت  األصل  فارسية  مثال،  الفنادق 
  .   bahsi للعربية،  ومنها  التركية 
 .  balkav ،بقالوة نوع من الحلوى
ومعناها  فارسي  أصل  من  بيك  بك، 
  . شرف  لقب  مقّدس،     . حكيم، 
بلكي  عموما،   الشّرير  وهو  بلطجي 
بيه     . واالحتمال  التوقع  وتعنى 
أي  بقجة  .بؤجة،  وجاهة  لقب  وهو 
حديدة  أي  بلطة    . مالبس  صرة 
والفعل  بلطجي  ومنها  الخشب  لشق 
بلطج الخ.  بنفسج أي زهرة أو عطر 
توابل  أي  بهارات  والجمع  بهار    .
واألصل  فهلوي  بهلوي،  بهلوان،    .
البطل.    او  الشجاع  ومعناه  فارسي 
بوز وهو مقدم الفم واشتق منه الفعل 
اللفظة  وفي  مبّوز  الفاعل  واسم  بّوز 

معنى سلبي واضح .   
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النبطشى 

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

سيدة شارتر
 ليديا يؤانس

سيدة شارتر!

زيارتي  أثناء  عالية،  العبارة  قرأت 
أبحث  وكنت  سنتين،  منذ  لباريس 
عن ما يمكن مشاهدته أو زيارته أو 
اإلستمتاع به في باريس، قبل اإلنتقال 
الدفء  حيث  الفرنسي،  الجنوب  إلي 
العجيبة  بشواطئه  الجنوب،  وسحر 

واألماكن السياحية الخالبة. 

السيدة  هذه  تكون  من  تساءلت 
شارتر؟!

يبدو أن األسم قديًما وليس حديًثا.

تكون  ربما 
الملكات  إحدي 
أو  األميرات  أو 
الآلتي  السيدات 
التاريخ  يذكرهن 

وأنا أجهلهن! 

أخيًرا وجدتها!

وبالفرنسية  شارتر،  كاتدرائية  أنها 
 Cathedrale Notre-Dame«
تُعرف  والتي   »de Charters

أيًضا بإسم »سيدة شارتر«.

ذهبت إلي مدينة شارتر، ألبحث عن 
سيدة شارتر أو بمعني أصح كاتدرائية 
أقليم أور ولوار، علي  شارتر، وفي 
بعد ٥٠ ميل )8٠ كيلومتًرا( جنوب 
كاتدرائية  وجدت  باريس،  غرب 
ضخمة، تعتبر تحفة نادرة تستهويك 

لزيارتها واستكشافها.

والزيارة،  لإلستكشاف  دخلت 
فعرفت الكثير من المعلومات الشيقة 

والمثيرة عن هذه الكاتدرائية.

)كاتدرائية  شارتر  سيدة  تعتبر 
المعمار  أمثلة  أروع  من  شارتر(، 
أولي  من  وكانت  الفرنسية،  القوطية 
في  بُنيت  التي  القوطية  الكاتدرائيات 

فرنسا خالل القرن الثاني عشر.

في  تشييدها  تم  الحالية  الكاتدرائية 
الغالب بين عامي ١١٩4 & ١٢٥٠.

شارتر  كاتدرائية  تعرضت  وقد 
أسفر  مما   ،١١4٩ عام  في  للحريق 
عدا  فيما  القديم  بنيانها  تدمير  عن 
باقية  مازالت  التي  الغربية،  الواجهة 
لليوم، ومازالت عل طرازها القوطي 
القديم، أما باقي الكاتدرائية فقد أعيد 
 &  ١١٩4 عامي  بين  فيما  بناؤها 
أن  بالذكر  جدير  هو  ومما   ،١٢٥٠
التراث  مواقع  أحد  تعد  الكاتدرائية 

العالمي لليونسكو.

بتصميماتها  الكاتدرائية  تتميز 
فتجد  الرائعة،  والفنية  المعمارية 
القوطي  للفن  التذكاري  النصب 
جناحها  أن  حيث  بإمتياز،  الفرنسي 
الكبير الذي يتخذ شكل أقواس قوطية، 
التي  الجميلة  بمنحوتاتها  وأروقتها 
عشر،  الثاني  القرن  لمنتصف  تعود 

أيقونات  تعتبر  التي  نوافذها  أن  كما 
مزخرفة أكثر من رائعة في الجمال، 
الزجاج  من  مصنوعة  أنها  حيث 
يعود  والذي  الرائع  الملون  الزهري 
تاريخها للقرنين الثاني والثالث عشر 

مما جعلها تحفة فنية نادرة.

توجد علي أرضية الكاتدرائية متاهة 
خطية، وقد وضعت هذه المتاهة قرابة 
الكاتدرائية  ترميم  أثناء   ١٢٠٠ عام 
أنه  الطريف  ومن  الحريق،  بعد 
هذه  خطوط  في  السير  أن  يُقال، 
المتاهة، كان شرًطا من شروط الحج 
تتم  كانت  التي  المريمية،  للجماعات 
الوسطى  القرون  في  الكاتدرائية  في 
تقرًبا للقديسة مريم المجدلية، وكرمز 
للبحث عن الحقيقة، ومحاولة للتقرب 

من الرب.

الحجاج يدورون في أفالك المتاهة، 
يركع  بها  المركزية  النُقطة  وعند 
األدعية  ويردد  ركبتيه،  علي  الحاج 
عند  أنه  الغريب  ومن  يريدها،  التي 
يركع  حيث  المركزية،  النقطة  هذه 
مميزة،  لنجمة  نقًشا  يوجد  الحاج، 
لمريم  رمًزا  الخماسية  النجمة  وهي 

المجدلية. 

من  العديد  بالكاتدرائية  يوجد 
في  الجميلة،  المسيحية  األيقونات 
حين أن هذه األيقونات، ركزت علي 
إلي  باإلضافة  هذا  العذراء،  السيدة 
العدد الآلنهائي من الرموز األنثوية، 
أسس  الذي  المجهول  المعماري  ألن 
بالكاتدرائية  وضع  الكاتدرائية، 
الوثنية  الرموز  به من  بأس  ال  عدداً 
أحجار  في  الوثنية،  المؤنثة  لآللهة 
أحجارها  تضمنت  كما  الكاتدرائية، 
باألحداث  الصلة  وطيدة  رموًزا، 

الوارده في شفرة دافنشي.

بناء  تم  الوسطي،  القرون  خالل 
الكنائس  من  بالقرب  مدارس 
والكاتدرائيات، وُدعيت هذه المدارس 

باسم مدارس الكاتدرائية. 

أصبحت  الكاتدرائية،  مدارس 
من  وبعض  المتقدم،  للتعليم  مراكز 
بعد  فيما  أصبحت  المدارس  هذه 
الغرب،  في  الجامعات  أولي  من 
شارتر،  كاتدرائية  مدرسة  واعتبرت 
وتأثيًرا،  شهرة  أكثرالمدارس  من 
حفظ  في  بارًزا  دوًرا  لها  كان  حيث 
العالم  العلوم في  القديم، ونشر  الفكر 
شجعت،  الحق  وقت  وفي  الغربي، 
علي  شارتر،  كاتدرائية  مدرسة 
وخرجت  والبحث،  الدراسة  حرية 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من العلماء 

والفالسفة.

وجامعات  لمدارس  كان  عام  بشكل 
تطوير  علي  ايجابية  آثاًرا  الكنيسة 
العلوم، كما يذكر المؤرخين أن هذه 
المدارس أصبحت تمثل بدايات العلم 

الحديث.

لكنائس  بالنسبة  الحال  هو  وكما 
أسقفية  فإن  الوسطي،  العصور 
أهمية  لها  كان  شارتر،  كاتدرائية 

ومركز  شارتر  بلدة  في  كبري 
المعالم  أكثر  من  وكانت  اقتصادها، 
شهرة ونقطة محورية في العديد من 

النشاطات في المدينة.

كانت  الوسطي  العصور  في 
الكاتدرائيات، تعتبر كنوع من السوق 
الذي يشمل األنشطة المختلفة، فكانت 
كمنافذ  الكاتدرائية  بوابات  تستخدم 

لتسويق السلع المختلفة.

كانت  شارتر،  لكاتدرائية  وبالنسبة 
لجميع  المنسوجات  بيع  علي  تركز 
الشمالي  الجزء  في  المنطقة  أنحاء 
اللحوم  بيع  أما  الكاتدرائية،  من 
تتم  فكانت  والوقود،  والخضروات 
من  الجنوبية  الشرفة  خالل  من 
يتم  فكان  النبيذ  بيع  أما  الكاتدرائية، 
كان  بينما  نفسه،  الكنيسة  في صحن 
العمال الذين يرغبون في البحث عن 
مختلفة  مواقع  في  يجتمعون  عمل 
حول الكاتدرائية في إنتظار عروض 

العمل.

هذه  لزيارة  أدعوكم  أن  وقبل 
أريد  األثريةالرائعة،  الكاتدرائية، 
رمًزا  يعتبر  شيًئا  عليكم  أقص  أن 
الكاتدرائية،  هذه  تخص  وأسطورة 
كاتدرائية  في  الرموز  هذه  بين  فمن 
»تمثال  يسمى  تمثال  يوجد  شارتر، 
العذراء  سيدة األعمال«، أو »تمثال 
تمثال  عن  عبارة  وهو  السوداء«، 
العذراء،  وضعية  في  سوداء،  لسيدة 
مبكرة،  عادة  علي  الضوء  ويلقي 
عليها،  المسيحيين  المؤمنين  اعتاد 
الربة  وصفات  رموز  تطبيق  وهي 
مريم  على  ايزيس  الفرعونية، 
كان  الذي  السبب  العذراء، وهذا هو 
يفسر اللون األسود للمادونا السوداء، 
والمأخوذ من رسوم وتماثيل ايزيس.

موجود  السوداء  المادونا  تمثال 
بالكاتدرائية،  تقليدي  تجويف  داخل 
وأيًضا  الطفل،  بيسوع  ُممسكة  وهي 
لونه أسود، وهو أيًضا اللون األسود 

التقليدي لحورس الطفل.

من  دائرة  بنصف  ُمحاطة  المادونا 
مشع  جسم  صورة  وفوقها  النجوم 
بقوس  بدوره  ُمحاط  اللون،  أبيض 
مضيئة،  حمراء  نقاط  سبعة  فيه 
الرموز  علم  في  الرمز  هذا  ويشير 
الدينية إلي ارتباط هذه األيقونة بعبادة 
كوكب النيبيرو المتأصلة في القدم في 

الديانات الوثنية القديمة.

رائعة،  فنية  تحفة  شك  بال  الكاتدرائية 
تذخر بعبق التاريخ حيث أنها نافذة على 
الفنية  الناحية  من  الوسطي،  العصور 
والمعمارية، وإن كانت اآلن في العصر 
ربما  الشئ،  بعض  إختلفت  قد  الحديث 
إختلطت  التي  الوثنية  للمعتقدات  بالنسبة 
بالرموز المسيحية، وربما أيًضا بالنسبة 
للمهام التي تقدمها للبلد والشعب المسيحي. 
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بالصور : تغطية ملظاهرة أقباط 
كندا أمام السفارة املصرية ىف اوتاوا 

 
وقفة لقيادات اجلالية القبطية بكندا أمام السفارة 

املصرية للمطالبة بوقف خطف الفتيات القبطيات .
تظاهر أول أمس األربعاء ١7 مايو ٢٠١7 أقباط كندا أمام السفارة المصرية فى اوتاوا. تلك 

المظاهرة التي دعت إليها الهيئة القبطية الكندية بفرعيها )تورنتو ومونتلاير(
كانت مظاهرة منظمة وسلمية وتميزت بالرقي في طلباتها. كانت الهتافات كلها باللغة اإلنجليزية 

و تدور حول المطالبة بوقف خطف البنات ووقف االعتداءات علي األقباط ودور عبادتهم.
السرياني والشيخ محمد عبد هللا نصر  الراهب بولس  المتظاهرون باإلفراج عن  كما طالب 

وجرجس بارومي.

بدأت المظاهرة بالنشيد المصري 
ثم قرأ األستاذ عادل داود الرسالة 
للسفارة  تسلميها  سيتم  التي 
المتظاهرين  والتي تحمل طلبات 
القبطية  الهيئة   ( بأسم  وموقعة 
الكندية، منظمة التضامن القبطي 
والمنظمة القبطية الكندية لحقوق 

اإلنسان(

ثم ألقي األستاذ نبيل كيرلس عضو الهيئة القبطية الكندية واحد القيادات القبطية في مونتلاير 
كلمة باللغه الفرنسية

ثم كلمة األستاذ نبيل عبد الملك 
الكندية  القبطية  الهيئة  رئيس 
لحقوق اإلنسان الذي أعرب فيها 
عن غضبه من المعاناة المستمرة 
ثورة  منذ  األقباط  يعيشها  التي 
تغيير،  بدون  اآلن  حتي  يوليو 
البنات  خطف  عمليات  ان  وقال 
تسبب  التي  األمور  اكثر  من 
القاصرات،  وخصوصا  إزعاجا 
ثم تكلم علي االعتداءات المتكررة علي األقباط وتقاعس رجال األمن في توفير الحماية، وقال 

أننا سنفعل كل ما في جهدنا لوقف هذه االضطهادات بما في ذلك مخاطبة المجتمع الدولي.

ثم تالها كلمة مدحت عويضة الذي أعطي نبذة مبسطة عن نشاط الهيئة في العمل علي مساعدة 
مصر قبل وبعد ثورة ٣٠ يونية وكيف ساهمت الهيئة في دعم مصر ما قبل الثورة وما بعد 
الثورة حيث قامت الهيئة بدور الدبلوماسية الشعبية علي اكمل وجه وكان لها تأثير كبير في 
الموقف المعتدل الذي أخذته الحكومة الكندية تجاه الثورة المصرية، وقال عويضة أنهم اختاروا 
الوقوف أمام السفارة المصرية اليوم وقدمنا طلباتنا مكتوبة بالعربية للسفارة المصرية، ولنا حق 
في المرات القادمة أن نتظاهر أمام البرلمان الكندي ولنا الحق في دعوة كل منظمات حقوق 

اإلنسان الكندية والدولية في حالة عدم االستجابة لطلباتنا.
الرئيس عبد  للسيد  لتسليم خطاب  اختيار شخص واحد  تم  الكندي  البوليس  وبناء علي طلب 
السفارة في حضور رجل  الملك وسلمه ألحد موظفي  نبيل عبد  السيسي حملة األستاذ  الفتاح 

األمن الكندي.

هتفت  السفارة  موظفي  أحد  بإرسال  مكتفيا  الخطاب  لتلقي  الكندي  السفير  يخرج  لم  وعندما 
المتظاهرون ) عارا عليك(
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مجعية األنبا أبرام اخلرييه مبسيسجا، كندا

يعيش العامل كله التفجريات اليت تعرض هلا ابرياء املصلني بكنيسيت :
١- كاتدرائية مارجرجس بطنطا 

٢- الكاتدرائية املرقسية باالسكندرية 
والذي راح ضحيتها ٤٧ من الشهداء واكثر من ١٢٤ جريح بإصابات بالغة 

)حاالت برت االعضاء، تشوهات ، فقدان بصر أو مسع ، حاالت حروق ، عاهات مستدمية أو إعاقة كاملة (

وازاء شعورنا باملسؤلية أمام إحتياجات األسر املنكوبة، تعلن جمعية األنبا أبرام عن فتح باب 
التبرعات من خالل تخصيص حساب ملساعدة أسر الشهداء وضحايا األنفجارات من خالل:

تعويض أسر الشهداء الذين فقدو عائلهم.  .1
سداد نفقات عالج احلاالت احلرجة والتي تطلب مبالغ طائلة.  .2

٠ ترسل الشيكات بالبريد الى عنوان اجلمعية:
 Eglinton Ave West. Mississauga. ON. L5V1N3 1250-P.O. Box 207 A 12 

 )يكتب علي الشيك مساعدة ضحايا و اسر شهداء كنيستى طنطا واالسكندريه(
PayPal /Credit cardوذلك من خالل موقع اجلمعية  ٠

www.anbaabraamcharity.ca 

٠ميكنكم تسليم الشيكات مبكتب االستقبال

لكنيسة السيدة العذراء، مسيسجا 
 علما باآلتي:

يتم صرف املبالغ بالكامل ومباشرة السر الضحايا وحتت اشراف مسؤلني من اجلمعية
يتم استخراج ايصال للضرائب بقيمة مبلغ التبرع 

الرب يعوض تعب محبتكم ويحفظكم ساملني متمتعني بكل صحة روحية وجسدية

نداء .. نداء .. نداء
نداء لكل حزين من أجل املصلني 

األبرياء الذين فقدوا عائلهم. 
نداء لكل من يتأمل من أجل األخرين 
نداء لكل من حيثه قلبه ملساعدة 

املصابني
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أخناتون /أمنمحتب الرابع

 

ويعني  إخناتون؛  ى  َتَهجَّ أيًضا 
عرف  آلتون”(  الحية  “الروح 
بـ  ملكه  من  الخامس  العام  قبل  أيًضا 
من  فرعون  كان  الرابع.  امنحوتب 
األسرة الثامنة عشرة حكم مصر لمدة 
ا في 1336 ق.م  17 عاماً وتوفي ربمَّ
عن  بتخليه  يُشتهر  ق.م.   1334 أو 
تعدد اآللهة المصرية التقليدية وإدخال 
عبادة جديدة تركزت على آتون، التي 
توحيدية  ديانة  بأنها  أحياًنا  توصف 
آتون  مبكرة  نقوش  تمثل  هينوثية.  أو 
النجوم،  َمع  ِبالُمقاَرَنِة  بالشمس، 
تسمية  الرسمية  اللغة  جنبت  والحًقا 
اإِللَوِهيَّة  إياه  ،ُمعطية  باإلله   آتون 
الشمسية مكانة أعلى من مجرد كونه 

إله.
حاول إخناتون إحداث مفارقة عن 
لم  النهاية  في  ولكن  التقليدي،  الدين 
استعادة  تم  وفاته،  فبعد  مقبواًل.  يكن 
تدريجًيا،  التقليدية  الدينية  الممارسة 
بعض  يكن  لم  أعوام  بضع  وبعد 
للخالفة  واضحة  حقوق  دون  الحكام 
فأسسوا  عشرة  الثامنة  األسرة  من 
أسرة جديدة، وأَساؤوا لسْمَعة إخناتون 
َنفِسه  أخناتون  إلى  وخلفائه، مشيرين 
بأنه “العدو” في السجالت األرشيفية.

القديمة  مصر  آلهة  توحيد  حاول 
حيث تعددت اآللهة فيها التي تعبد في 
مناطقها المختلفة بما فيها اإلله األكبر 
أمون رع في شكل اإلله الواحد آتون. 
رغم أن هناك شكوكاً في مدى نجاحه 
في هذا، ونقل العاصمة من طيبة إلي 
بالمنيا،  أخيتاتون  الجديدة  عاصمته 
والسيما  الواقعي  الفن  ظهر  وفيها 
مقبرة  في  كما  والرسم  النحت  في 
يتميز  جديد  أدب  وظهر  موسى  رع 
ما  أو  آتون،  الجديد  لإلله  باألناشيد 

يعرف حالياً بنظام تل العمارنة.
بزوجته  متزوجاً  إخناتون  كان 
كانت  التي  نفرتيتي  الريئسية  الملكة 
تشاركه الفكر في عبادة آتون وتظهر 
وتزوج  الدينية.  االحتفاالت  في  معه 
والتي  ؛   “ كيا   “ تدعى  ثانية  زوجة 
يرجح أنها والدة توت عنخ أمون. وقد 
أعلن المجلس األعلى لآلثار المصرية 
في شهر أبريل عام 2010م أنه بناء 
النووي  الحمض  اختبارات  على 
المعروف أختصاراً ب حمض نووي 
ريبوزي منقوص األكسجين، أن تلك 
الفحوص تبين أن توت عنخ آمون هو 

ابن الملك أخناتون بالفعل.
بفلسفته  إخناتون  الملك  انشغل 
وانصرف  الدينية  وإصالحاته 
وإدارة  الخارجية  السياسة  عن 

أعالي  حتي  الممتدة  اإلمبراطورية 
فانفصل  جنوباً،  والنوبة  الفرات 
الجزء اآلسيوي منها. ولما مات خلفه 
سمنخ كا رع الذي حكم فترة وجيزة، 
ثم خلف “سمنخ كا رع “ أخوه توت 
السن  صغير  كان  الذي  أمون  عنخ 
وارتد عن عقيدة آتون وترك العاصمة 
)األقصر  طيبة  إلى  عائداً  أخيتاتون 
أمون  عقيدة  عودة  وأعلن  اليوم(، 
كانوا  الذين  أمون  كهنة  ضغط  تحت 
ال يزالون على عقيدة اإلله أمون رع، 
من  إخناتون  لهم  يقدمه  ما  رافضين 
تلك  تحت  أتون.  الجديد  اإلله  فكرة 
الضغوط وبسبب صغر سنه فقد غير 
اسمه من “توت عنخ أتون” إلى توت 
آثار  طيبة  كهنة  وهدم  آمون.  عنخ 
ومحوا  أخيتاتون  ومدينته  إخناتون 

اسمه من عليها، وهجرها الناس.
حول  النظريات  من  العديد  هناك 
مصير أخناتون إال أنه ال يوجد دليل 
قاطع على ما حل به بعد سنوات من 
وطبقاً  الجديدة.  عاصمته  إلى  انتقاله 
فقد  الحيثيين  ملك  مع  لمراسالته 
إلى  باالنتقال  الملك  من  تهنة  وصلته 
العاصمة الجديدة أخيتاتون. وجاء في 
الحيثيين  ملك  أن  المخطوطات  تلك 
إخناتون  إجابة  عدم  من  يشكوا  كان 
على رسائله . إذ كان إخناتون مشغواًل 
في التفكير وعبادة اإلله الجديد آتون، 
وكان يالقي معارضة شديدة من قبل 
كهنة اإلله آمون لدينه الجديد، وأهمل 
للبالد. بدأت  الخارجية  الشؤون  بذلك 
هذا  في  األوسط  الشرق  ساحة  على 
منافسة  أخرى  عظمى  بالد  العهد 

لمصر.
وقد استمر البحث عن مقبرة الملك 
إخناتون منذ العثور على أولى مقابر 
وفي  الـ19  القرن  في  الملوك  وادي 
إلى  الوصول  دون  العشرين  القرن 
الدراسات  بدأت  نتيجة حاسمة، حتى 
لآلثار  األعلى  المجلس  أجراها  التي 
المومياوات،  على  القاهرة  وجامعة 
أن  2010م  فبراير  في  أعلن  حيث 
الفريق قد اكتشف عبر تحليل البصمة 
الوراثية وتحليل الجينات أن »مومياء 
في المقبرة 55 في وادي الملوك هي 
مومياء والد الملك الذهبي توت عنخ 
آمون، وكان يعتقد أن المومياء تعود 
لرجل توفي بين سن 20 و25 عاماً، 
أنه  األبحاث  نتيجة  من  تبين  أنه  إال 
بين سن 45 و50 عاماً، وهو  توفي 
ابن ألمنحتب الثالث والملكة تيي، مما 

يشير إلى أنه هو نفسه إخناتون
المجلس  فحوصات  بينت  كما 
من  أنه  مصر  في  لآلثار  األعلى 

يكون  أن  المرجح 
إبن  آمون  توت عنخ 
زوجته  من  إخناتون 
كانت  التي  الثانوية 
تدعى كيا . وقد أعلن 
األعلى  المجلس 
المصرية  لآلثار 
أبريل  شهر  في 
أنه  2010م  عام 
اختبارات  على  بناء 
النووي  الحمض 
أختصاراً  المعروف 
ب ا DNA تبين أن 
هو  آمون  عنخ  توت 

ابن الملك أخناتون.
كان إخناتون األبن األصغر للملك 
التي  تيي  الملكة  الثالثمن  أمنحوتب 
المفضلة لدى  العظمى  الزوجة  كانت 
مقدراً  يكن  ولم  الثالث،  أمنحوتب 
حتى  العهد  ولى  يكون  أن  ألخناتون 

وفاة األخ األكبر له تحتمس.
الثالث  أمنحوتب  الملك  عهد  امتد 
تاركاً  بعدها  توفي  عاماً   38 لنحو 
الرابع وربما  العرش البنه أمنحوتب 
بعد حكم مشترك )coregency( دام 
بين 2 إلى 12 عاماً، حيث يعتقد أنه 
في سن  وهو  الحكم  في  والده  شارك 
السادسة عشرة، ويعتقد أن فترة حكم 
الميالد  قبل  إخناتون هي من 1353 
قبل  الميالد أو 1351  قبل   1336  -

الميالد - 1334 قبل الميالد.
ما  حول  الجدل  من  الكثير  وهناك 
إذا كان أمنحوتب الرابع تولى العرش 
الثالث،  أمنحوتب  والده،  وفاة  بعد 
مشترك  حكم  هناك  كان  إذا  ما  أو 
ان  المقبول  من  أنه  ورغم  وبالمثل، 
 17 السنة  في  توفي  نفسه  إخناتون 
الجدل  من  الكثير  وهناك  حكمه،  من 
حول ما إذا كان سمنخ كا رع شارك 
اخناتون في الحكم ربما خالل السنتين 
أو الثالثة سنوات األخيرة إلخناتون. 
أصبح سمنخ كا رع الفرعون الوحيد 
حكم  انة  المرجح  ومن  مصر،  على 

لمدة تقل عن سنة.
عرش  توليه  عند  إخناتون  حاول 
بما  القديمة  مصر  آلهة  توحيد  البالد 
عبادة  شكل  في  رع  أمون  اإلله  فيها 
إله الشمس وحده, ورمز له بقرصها 
معبوده  عن  وقال  آتون،  سماه  الذي 
العام  وفي  له(.  شريك  ال  واحد  )أنه 
موقعاً  إخناتون  اختار  لحكمه  الرابع 
طيبة  عن  لالبتعاد  الجديدة  لعاصمته 
مركز عبادة أمون رع وكهنتها الذين 
وشرع  بشدة.  الجديد  دينه  قاوموا 
جديٍد  معبٍد  بناء  في  التالي  العام  في 
تحيطهما  كبيٍر  وقصراٍ  آتون  لإلله 
اسم  عليها  وأطلق   ، كبيرة  مدينة 
أخيتاتون أي “أفق آتون” ونقل مركز 
تل  هو  الحالى  وموقعها  إليها،  الحكم 
المدينة  تلك  من  توجد  ال  العمارنة. 
حالياً إال بقايا من اآلثار ولكنها كانت 
تتميز  وكانت  كبيرة  مساحة  على 
بالتخطيط العمراني. عثر على تمثال 
نفرتيتي خالل حفريات في أخيتاتون، 
ببرلين  األلماني  المتحف  به  ويحتفظ 
المصري  المتحف  ألمانيا يسمى  )في 
وزوجته  الملك  لعب  وقد  ببرلين(. 
بين  الوسيط،  دور  نفرتيتي،  الجميلة 

الرب آتون والشعب.

كلمتني وخالص..يضرب ويالقي
الشيخ دونالد بن ترامب بعد فوزه بالرئاسة االمريكية 
اتحفنا بالكثير   ومن تلك القرارات قراره بعدم منح 
تأشيرة الدخول للمسلمين من عدة دول عربية وقامت 
الدنيا ضده وقضاه ومحامين وحكام بعض الواليات، 
إال انه لم يهتز ولم ينعز ألي نصائح ووسط كل هذا 
ادهشنا الرئيس بالزيارة للرياض والصفقات المبرمة 
بمئات المليارات وعلي عينك ياتاجر، هذا باالضافة 
منهم  الكثير  احضر  بان  رحالته  تكلفة  في  للتوفير 

للرياض بدل من الذهاب ومخاطر التأمين 
دوالرات  شوية  في  قلبهم  انه  النهاية  في  المهم 

وصدق رئيسنا لما قال فلوسهم » زي الرز«0
مريم مراد االسكاروسى

شوائب عالقه..!!
ألوان مائيه و أحبار

مت زفــاف 
شريىل جندي على جاكوب برغوت 

يوم السبت 20 مايو 2017 
واألهرام اجلديد يهنئ العروسني

وأنا  دي  اجلُملة  بسمع  دامياً  أنا كنت 

بتشال  وكنت  إكتئابي  قمة  في 

وأتهبد..  وكنت بقول في عقل بالي 

يخرب  اهلل  قرار  اللي  إيه  "سعادة 

بيوتكوا والبيوت اللي جمب بيوتكوا 

 .. "

قرار ُمجرد  السعادة مش  يا جماعة 

كده ! وحلظي بالش ثقافة اإلجنيلني 

في سلم حياتك في حلظة حتاوطنا 

كده ... 

والقرار ده  على فكرة محتاج تاخده 

وضيقك  تعبك  برغم   .. يوم  كل 

والنسكافية اللي بقى طعمه مش 

عايزه  اللي  والشقة  زمان  زي  حلو 

إتسرقت  اللي  وعربيتك  تتنضف 

تربنتني  فيه  طلع  مبحضر  ورجعتها 

النهار  طول  اللي  أسنانك  و  أهلك 

بتنغزك و أهلك أو حبايبك اللي بعاد 

عنك او فقدتهم... 

وطبعاً الظروف الزم تساعدك شوية 

.. الزم يكون في صاحب جدع حتى لو 

أو  شويتني  مشغول  أو  شوية  بعيد 

بينكوا مكاملة متأجله شهر !.. 

مش  اللي  احلاجات  اللي  تغير  والزم 

بقى  أسنانك  تصلح  وتروح  عجباك 

وتركب ستاير ملونة في الشقة تدي 

بهجة... ! 

مش  اللي  الشخصي  رأي   وفي 

متواضع 

سعيد  إنسان  مافيش  كده  غالباً 

إجتهادات  كلها  أهو  لكن  لألخر.. 

"وما  احلياة  إدارة  "كيفية  حملاولة 

إتهلكت  وأفكار  مشاعر  من  تبقى 

في جيلنا ! 

تيجي  ممكن  السعادة  كمان  وغالباً 

إننا  معاهم  بنحس  أشخاص  مع 

بعيوبنا  )معنوياً(  ملط  قالعني 

ومميزتنا و بيقبلونا .. 

والقبول..  األمان  في  السعادة  ميكن 

وميكن برضو في اإلجناز ملا حتى تقوم 

تنضف شقتك!... 

#دمتم_سعداء

_ ة حلو _ بيضة _ جبنة _ متي و د #

سهلة_الفتح 

إقلش انت قبل ما حد يقلش عليك... 

#السعادة_مش_قرار_برضو 

حتت رعاية حملة 

#أنا_وإنت_والبادي_ُمفكر

السعادة قرار .. 
روزى نشأت 
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MALLARD	MEDICAL	
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		خبرة	واسعة	في	العقارات	السكنية	و	التجارية	،	املعامالت	التجارية،

			الوصايا	والتخطيط	العقاري،	الهجرة	و	موثق	و	مترجم	عام
	العقارات

	-	بيع،	شراء	و	تمويل	العقارات	السكنية	و	التجارية	
	-	بيع،	شراء	و	تطوير	األراضي	؛	قانون	عمارات	و	البناء

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

	-	بيع،	شراء	و	تشكيل	الشركات	و	األعمال	التجارية	(بما	في	ذلك	العيادات،	الصيدليات	و
				المطاعم)

	-	التفاوض	في	االتفاقيات	و	العقود،	عقود	الشراكة	وعقود	املشاريع	املشتركة
	الوصايا	والتخطيط	العقاري
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						-	طلب	الدراسة	و	تجديد	اإلقامة	و	الحصول	علي	الجنسية

		Tel:	(905)	826-1326	
			www.mrklaw.ca

Located	in	Meadowvale,	Mississauga,	very	close	to	Milton:	
- 6981	Millcreek	Dr,	Unit	44,	Mississauga,	ON	L5N	6B8

	
Professional Corporation

                         MR   K            L     A  W
Strategic advisors with you at every stage.

ساعة  كل  القلق  علينا  يمر 
بين  ينتابنا  وقد   ، يوم  كل  او 
يصبه  لم  منا  ومن  اللحظات، 
القلق او الخوف !. ألنك تفكر 
البد ان تصاب بالقلق، والتفكير 
لكن  القلق  عن  متباين  مفهوم 
القلق يتولد منه في حالة الخوف 

من آالت، مع العلم انه ليس هناك مالزمة 
مفطور  االنسان  دائما،  والقلق  التفكير  بين 
يستوجب  المر  كان  سواء  التفكير،  على 
اخر  أمرا  او  الفرح،  يستوجب  ام   الخوف 
بينهما. لكن الغالب على التفكير هو الداعي 
اليه، فالشعور بالسعادة يصاحبها تفكير بتلك 
من  ناتج  القلق  لكن  عليها  هو  التي  الحالة 
التفكير الحاد مصحوبا بالخوف المعمق، في 
إطار الحالة التي يشعر بها، َفلَو فرضنا ملك 
يجلس في مكان آمن مبتهج بنشوة االنتصار 
ويتمتع بجميع وسائل االسترخاء، وخلصنا 
انه ال ينازعه شيئ يعكر له صفو مزاجه، 
 ) بالقلق  تفكير   ( له شي اسمه  فهل يحدث 
في ذلك الظرف؟ . فان نفس هذا الشخص 
المملوئة  هذه  حياتنا  إطار  في  الملك(   (
الى  فكره  اذا صرف  والعداء،  بالخصومة 
امر خارج الحالة التي هو فيها رغم كونه 
ملكا لكنه سيفكر بمن ينغص عليه سلطانه 
في مملكته، من األعداء او من المعارضين، 
بين  هناك مالزمة  حتما.  القلق  له  فيحصل 

الحذر  في  والتفكير،  القلق 
والخوف من الوقوع في الخطأ، 
او ازالة المشكل . البد ان تضع 
الموانع والدفاعات ضد األشياء 
القلق،  لك  تسبب  التي  الغريبة 
البد ان تحصن نفسك من القادم  
الغير مالوف. اي من الذكاء ان 
تخلو  تكاد  ال  حدوثها،  قبل  المشكلة  تواجه 
حال  وضعت  وانت  اال  حياتك  من  لحظة 
يوم،  بعد  او  ساعة،  بعد  تفعله  سوف  لما 
كله  العمر  او  القادمة،   السنة  شهر، او  او 
التفكير  بين  إذن هناك عالقة وثيقة جدا   ..
تفكير.  بدون  قلق  فال  والقلق،  والخوف 
المخلوقات في اإلدراك الحصولي  وتتمايز 
ينقسمان  الذي  والتصديق  التصور  في 
بدورهما الى ضروري ونظري، فاإلنسان 
ارقى هذه المخلوقات في التمييز والتحليل، 
وينفرد بالدليل والبرهان، اما بقية الحيوانات 
فإنها تشعر بالخوف من رؤية الخطر أمامها 
كما  حتما،  سياتي  تتصوره  او  به،  فتحس 
ستدرك  بئر، فإنها   في  حيوان في  وقع  لو 
انها ان لم تخلص نفسها عاجال فان الموت 
حتما آت. لذلك يقال ان الحيوان يشترك مع 
او في  اإلدراك  النوع من  االنسان في هذا 
التصور الظروري - لكنه اليشعر بالقلق بل 
بالقلق، يصاحب  بالخوف، والشعور  يشعر 
التفكير الحاد وهو من أقسام الخوف -خالف 

مفهوم احلياة والعداء يف الطبيعة البشرية      

جاسم حممد ال مزبان / سدني                              
احللقة الثانية 

Anxiety   القلق 

بين  فرق  وهناك  القلق،  يراوده  الذي  لإلنسان 
القلق  في  الحيوان، عنه  عند  والترقب  الحذر 
يصاحب  الخوف الذي  أقسام  اعلى  هو  الذي 
المشكل بعض  حلول  عن  والعجز  البال  شغل 
القلق  حالة  في  االنسان  لدى  األحيان. القياس 
اذا أعطى  نتيجة في النهاية خاطئة قد يؤدي به 
الى االنتحار، او انه يعطيه  نتيجة صحيحة من 

الصبر والتروي وهو النجاة.
إذن ماهو القلق؟ » يكاد يكون من المستحيل 
فالقلق والخوف  ان تعيش بدون قلق او خوف، 
والظروف  األحداث  ان  ومع  االنتشار،  واسعا 
الظروف  تختلف.  القلق  تسبب  التي  والعالقات 
وآخر،  بين شخص  القلق  تسببا  التي  واالحداث 
غير اننا غالبا ما نشعر بالقلق، كثيرة هي األشياء 
التي تجعلنا نشعر بالقلق والخوف، بأدئا من شؤن 
الحياة اليومية كاجتياح الشارع او التعرف على 
اهم  قرارات  اتخاذ  الى  جدد، وصوال  أشخاص 
مثل اختيار مدرسة األوالد او اتخاذ قرار زيارة 
نعاني  جميعا  فنحن  بااللم  شعورنا  عند  الطبيب 

من القلق بين الحين واآلخر« ١.
الهلع،   حاالت  وازدادت  العالم،  تغير  لقد 
والخوف، فسواء كان القلق من المشاكل الجسدية 
عالج  لها  يكن  لم  التي  األمراض  بعض  من 
الجدري،  السابق، كالربو السكري،  في  فعال 
العفنة،  المياه  من  الناتجة  وااللتهابات  الحمى، 
بعض  صحيح،  بشكل  تعالج  لم  التي  والكسور 
من هذه األمراض سببت التعقد والخوف، النها 
السيطرة  إمكانية  ورغم  جيد،  بشكل  تعالج  لم 
عليها اال ان الناس الذين تنعدم عندهم الخدمات 
الصحية يكونون عرضة للموت. وأكثر عرضة 
للخوف من القادم وخاصة في دول العالم الثالث. 
هذه  من  بعض  أصبحت  فقد  الحياة  تطور  ومع 
منها.  الخوف  فقل  السيطرة،  تحت  األمراض 
وتحركت  االمام  نحو  الحياة  تحركت  وبالمقابل 
القتل،  فكثر  البعض  بعضها  تغزوا  ان  الدول 

المحرمة(   ( الالشرعية  األسلحة  واستخدمت 
في  عليه  كانت  عما  القتل  حاالت  فازدادت 
في  عشر.  السادس  القرن  السابق خاصة بعد 
المثال او  السابق كان داء الحصبة، على سبيل 
داء الطاعون يجرف معه المئات  في بيئة رديئة 
على مدار سنة او سنوات. فقد جاءت األسلحة 
بطرفة  بشرية  بمجموعات  تفتك  ان  الباليستية 

عين !.
والمشردين،  المعوقين،  حاالت  وازدادت 
االبادات ودراسات  انه جاء نظام جديد من  اي 
القضاء  في  االنسان  صنع  متطورة حربية من 
محاربة  اما  واهية  البشرية. بحجج  على 
ااٍلرهاب او زيادة الزخم السكاني العالمي، رغم 
موازنة  في  الحكمة  الى  تفتقر  االعمال  تلك  ان 
تفكير  عن  خارج  الموازنة  نظام  الحياة. الن 
تقرر  هي  الطبيعية  الكوارث  وحدها  االنسان، 
ذلك، فعلى سبيل المثال إلقاء القمح في المحيط 
طبعا  وهو  المتحدة،  الواليات  في  فائض  يعتبر 
امر خارج نظام العدالة والموازنة البشرية، في 
الوقت الذي يعيش فيه العالم األفريقي الجفاف، 
في  العربي  الخليج  دول  في  المالي  والفائض 
الموازنة،  نظام  امر خارج عن  الغربية  البنوك 
مثل  الفقر  تعيش  التي  العربية  الدول  في بعض 
المجاورة  االسالمية  واليمن والدول  الصومال 
في  معدة  الخبيثة  الجمرة  والفقيرة. وأصبحت 
يعتبر  بلد  دور غزو  اذا جاء  حتى  المختبرات، 
عدو لحلف الناتو واستلزم االمر، اول اإلصابات 
من  والكيمائية ستكون  العنقودية  القنابل  من 
نصيب الحياة المدنية، اي ان الحياة المدنية دائما 
رياح  وتهب   . القذرة  السياسية  الحالة  ضحية 
الوباء وسموم  العاتية جالبة معها غبار  الحرب 
الموت فإنها، اشعاعات الرادون ستنتشر بسرعة  
يعاني  العراق  الزال  الهشيم،  في  النار  سريان 

منها بعد عاصفة الصحراء. 
]البقية ص 14[
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TV Box   -سعر الجهاز 
$85 

Canadian Local TV Channels 
Basic Package $12.00/month 

Basic Sports $24.00/month 
Premium $36.00/month 

Home Phone 
Unlimited CAN/US for only $6.95/Month 

www.fastel.ca   
Phone: +1-647-557-9628  Toll Free: +1-888-443-3352 

سات وعرب سات على نايل   
(عربية وأجنبية قناة 500أكثر من )  

$10.00/month 

ابعوا معنا مسلسلات رمضانت  
Add On 

Home Automation Solutions 

Thermostats  

One App on Your Phone Gives You 
Full Control of The Devices in Your Home 

Alarm Systems 
Garage Door 

Lights 
Door Locks 
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بقية مقال القلق ص 12
والقنابل  الفتاكة   األسلحة  هذه  برحت  وما 
الجرثومية ان تفتك بكل البشرية جملة واحدة، 
وقفت فيها البشرية اْلَيْوَم على جرف بحر من 
نار، والزلت القنابل النووية تهدد العالم ومستقبل 
االرض، وال تزال  الدول التي تصنعها تتحدث 
كبيرة  ترسانة  تمتلك  من  السالم. هي  باسم 
ومخيفة تهدد البشرية، تتصارع فيما بينها، وكل 
الواحد. ان  القطب  في  الفوز  الى  يطمح  منها 
هذا االمر لو كان متروك بيد االنسان النتهت 
البشرية مبكرا، لكن عناية هللا وقفت حائل بين 
سالمة  وبين  الشرير  المخلوقات  تلك  إرادة 
البشرية !. رغم هذا التطور الذي حصل في 
الحياة الى إنها تأخرت كثيرا نحو األمان. اي 
بالمقابل ان التطور قد احيا الكثير من البشرية، 
ان  بالمقابل  لكن  الشفاء،  وسائل  وتقدمت 
استخدام العلم بصورة غير مشروعة، جعل من 
هذا التطور والعلم اله مبيدة تحركها السياسات 
بسببها  يموت  العولمة،  موسى  تحت  العالمية 
فيها  اآلالف ويسرق قوت الفقراء ويدفن 

األبرياء ويتشرد بسببها الضعفاء .
» لقد تغير العالم..لم تعد المشاكل الجسدية 
قصيرة االمد تسبب لنا خوفا وال قلقا. ولكننا 
التعامل  وكيفية  المستقبل  بشأن  نقلق  أصبحنا 
مع المشاكل او الظروف، التي قد تنشأ الحقا، 
 Anxiety ( ولَم تظهر بعد. فمصطلح القلق
الالتينية  الكلمة  من  (مشتق  باالنكليزيّة 
غير  امر  من  القلق  تعني  التي   Anxius

واضح«٢.
الحب  هما  شعورين  اعظم  ان  يقال   «
لألحاسيس  أساسا  يشّكالن  اللذان  والخوف 
المشاعر  معظم  مصدر  الخوف  إّن  االخرى 
الصعبة التي نختبرها. لذلك فإّن تعلم السيطرة 
الحياتية  المهارات  اهم  من  هو  الخوف  على 

التي على المرأ تعلمها »٣
والخيالي  الحقيقي  هما  نوعان  »الخوف 
يشعر المرء بالخوف الحقيقي عند حدوث امر 
يحثه  مما  معين،  خطر  حدوث  الى  يشير  ما 

الخطر،  لتجنب  عديدة  خطوات  اتخاذ  على 
يشكل ذلك ردة فعل طبيعية وشديدة األهمية، 
اذ إنها تهدف الحفاظ على األمان. لذلك للخوف 

الحقيقي درجة عالية من الفائدة »4. 
»تعتبر اضطرابات القلق من اكثر الحاالت 
اإلصابة  نسبة  تقدر  حيث  انتشارا،  النفسية 
مثل  نفسية  عالمات  وللقلق   %١٠-٣٠ بين 
الخوف والترقيب واعراض بدنية في صورة 
اضطراب، في وظائف الجسم ويقع تحت مظلة 
القلق في التصنيفات النفسية الحديثة مجموعة 

من الحاالت المرضية االخرى
 anaxity القلق  إضْطَراَبات   .٥
 anaxity القلق  احالم   ،disorders
 anaxity القلق  ُعَصاب   ،dreams
 anaxity القلق  ِفْعل  رد   ،neurosis

. reaction
 ----------------

Family Doctors Publication limited, 
Understanding  Anxiety & panic 
Attacks :- انظر 

١- القلق ونوبات الذعر، الدكتور كوام مكنزي الطبعة 
االولى ١4١٣ه- ١4٣4م .
 .iPid , page 4   -٢

٣- روبيرت ديلتز ، تعقيبا على كتاب )حرر نفسك من 
الخوف( »مؤلف كتاب دور المستشار في زرع الوعي 
البرمجة  على  اعتماده  من خالل  المعتقدات  تغيير  في 

الفكرية للتجارب الحسية».
 Free Yourself From Fears ,by  -4
 Joseph O› Connor Copyright & Joseph

.O ‹ Conner.2005, p,43
)حرر نفسك من الخوف( جوزيف او كونور، تعريب 
 ١4٢٩ الرياض  الثانية  الطبعة  كركي،  نزيه  سهى 

هجرية، ص4٣.
 Interpretaion of psychological  -٥
 Expressions,English Arabic, By Dr

Lotfi Sherbini
6-موسوعة شرح المصطلحات النفسية، الدكتور لطفي 
الشربيني، تقديم الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، 
المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، 

سنة الطبع 2001 ،دار النهضة العربية بيروت لبنان.
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

مشروع قانون جديد حلقوق ركاب  وسائل النقل 
وقواعد جديدة  لتعويض الركاب في كندا 

أوتاوا؛ أعلن وزير النقل مارك جارنو عن مشروع قانون جديد لن يسمح 
لشركات الطيران  بتبديل رحلة  الطيران للمسافر رغما عنه، وهذا التعديل 
هو جزء من مجموعة من التعديالت الجديدة لقانون النقل في كندا والذي 

سيسمح بملكية أجنبية  محدودة في الخطوط الجوية وأدخال كاميرات فيديو بالصوت والصورة داخل قطارات 
السكك الحديدية وكان وزير النقل قد وعد بتشريع قانون جديد لحقوق الركاب في أعقاب حادثة إخراج راكب 
بالقوة من طائرة )يونايتد إير لينز( بعد أن رفض التخلي عن مقعده طوعا  في مطار شيكاغو، وقال الوزير 
في مؤتمر صحفي لقد سمعنا عن تقارير أخبارية عن المعاملة الرديئة لركاب الطائرات ونحن لن نتسامح في 
مثل هذه الحوادث وعندما يشتري الكنديين تذاكر للسفر فهم يتوقعون ان تحترم شركات الطيران هذا، ولهذا 
سيكون هناك مستويات للحد االدني للتعويضات لالشخاص الذين يوافقون طوعا علي التخلي عن مقاعدهم 
واذا لم يمكن الحصول علي متطوعين فعلي شركة الطيران ان تقرر قيمة التعويض القناع فرد ما بذلك، 
وستطبق هذه القوانين علي جميع شركات الطيران االتية الي كندا او المسافرة منها او داخلها وقال الوزير 
أيضا أن القانون الجديد سيجعل المطالبة بتعويض لالفراد الذين يتخلون عن مقاعدهم او يفقدون حقائبهم او 
تتلف حقائبهم اكثر وضوحا وسيوضح لهوالء الي أين يذهبون للمطالبة بالتعويض، والقانون الجديد سيجبر 
شركات الطيران علي أنشاء معايير واضحة في المعامالت والتعويضات  وسوف تحتفظ شركات الطيران 
بسجالت عن المتضررين من كل حالة وتتابع معهم الحصول علي حقوقهم، ولن يرغم االباء واالمهات علي 
دفع رسوم أضافية ليجلس اطفالهم في المقاعد المجاورة لهم وحتي االالت الموسيقية ستحصل علي معايير 
جديدة لنقلها عن طريق الجو، وقال الوزير أنه ينظر في زيادة العقوبات علي شركات الطيران التي ال تلتزم 

بالقانون الجديد وقال انه يريد أن يطبق هذا القانون عام ٢٠١8

عضو البرملان في أونتاريو جاجميت سينغ ينضم الي السباق ألنتخاب 
رئيس للحزب الدميقراطي اجلديد الفيدرالي      

أعلن عضو البرلمان في مقاطعة أونتاريو جاجميت سينغ ونائب رئيسة الحزب الديمقراطي 
الجديد في المقاطعة )أندريا هوروث( عن االنضمام الي السباق ألنتخاب رئيس للحزب 
الديمقراطي الجديد الفيدرالي ليحل محل  رئيس الحزب الحالي توم مولكاير، وأعلن سينغ 
عن هذا في نفس القاعة التي أحتفل فيها بفوزه بعضوية البرلمان في المقاطعة عام ٢٠١١ 
وفي كلمته التي القاها بين مؤيديه قال أن حزبه والبلد يعانوا من االفتقار الي قيادة جديدة، 

وقال أن القيادة الجديدة ستجمع الناس معا لبناء كندا شاملة يمكن للجميع فيها أن يحققوا أحالمهم وقال لهذا السبب يا 
أصدقائي أنا فخور اليوم بأن أعلن عن أنني سوف أتقدم للترشح ألكون زعيم للحزب الديمقراطي الجديد في كندا، 
ويبلغ جاجميت سينغ من العمر ٣8 سنة وقد ولد في شرق تورنتو من والدين مهاجرين ولكنه شب في نيوفوندالند 
والبرادور ألن والده كان يدرس الطب هناك ثم أنتقلت عائلته  الي  وندسور عندما كان عمره سبعة سنوات وقال 
انه عاني كثيرا من سخرية االخرين له ألن أسمه غريب وبشرته سمراء ولديه شعر طويل ولكنه تعلم ان يثق بنفسه 
ويقف لها وال يبالي بما يقوله االخرون، وقال جاجميت سينغ انه يريد بناء كندا لتكون بلد شاملة وهذا ما دفعه ليصبح 
محامي ويشارك في الحياة العامة وهذا ما يجعله يتطلع ليصبح رئيس وزراء كندا وقد أطلق سينغ بعض المالحظات 
عن جستن ترودو في عدد من الجبهات السياسية فقال ان رئيس الوزراء جستن ترودو الليبرالي قد تبني هدفه لتغيير 
المناخ من سلفه ستيفن هاربر وان ترودو له سجل مخجل في رعاية اطفال الشعوب االصلية، وأشار سينغ أيضا الي 
سباق التنافس في حزب المحافظين لقيادة الحزب فقال أن المتنافسين يخطون فوق بعضهم البعض وخلقوا نزاعا بين 
الكنديين، وقال انه سيقدم رؤية للحزب الديمقراطي الجديد تهدف الي مواجهة مشاعر التشاؤم والعجز بين الناخبين 
وقال) يجب أن نكون أبطال في سياسة الحب لنحارب سياسة الكره( هذا وسيصبح سينغ المرشح رقم خمسة في سباق 
االنتخابات لرئاسة الحزب في الخريف القادم . وقالت زعيمة الحزب في أونتاريو أندريا هوروث التي دعت سينغ 
ليكون نائبا لها عام ٢٠١٥ انها فخورة بالعمل الذي يقوم به ولم تعلق علي ما إذا كان علي سينغ االستقالة من مقعده 

في المقاطعة النه يسعي للحصول علي وظيفة أخري

شركة بيل لالتصاالت السلكية والالسلكية تعتذر 
لي ١٫٩ مليون من عمالئها بعد حادثة القرصنة 

االلكترونية علي بيانات عمالئها

نسبت أكبر شركة لالتصاالت السلكية والالسلكية وهي بيل  كندا حادثة 
تليفونات   وارقام  أسم    ١7٠٠ حوالي  وسرقة   االلكترونية  القرصنة 
الشركة مع  وتتواصل  او مجموعة هاكرز  مجهولة  الي هاكر  لعمالئها 
الشرطة الفيدرالية للتحقيق في هذا االنتهاك، وكتبت الشركة في بيان لها 
المعلومات  أن  الي  أشارة  هناك  ليس  أنه  تقول  االلكتروني  موقعها  علي 
المالية أو كلمة المرور او المعلومات الشخصية االخري قد سرقت وقالت 
أن هذه الحادثة ليس لها عالقة بالقرصنة االلكترونية الكبيرة التي حدثت 
خالل االسابع المضية حيث طلب الهاكرز فدية مالية العادة البيانات التي 
سرقت وهي الحادثة التي أثرت علي أكثر من ١٥٠ بلد، هذا  وقد كتب  
لصوص البيانات االلكترونية علي موقع في االنترنت يهددون شركة بيل 
ويقولون انهم قد يسربون عدد كبير من البيانات التي حصلوا عليها  اذا لم 
تتعاون شركة بيل معهم، وعندما اتصلت الصحافة بي مدير االتصاالت 
في شركة بيل كندا ويدعي مارك تشوما قال أنه ال يستطيع التعليق علي 

الحادث الن التحقيق ال يزال مستمر.

بيان رئيس وزراء كندا في احتفال مونتريال بذكري تأسيسها رقم٣٧٥
أوتاوا : أصدر رئيس وزراء كندا جستن ترودو البيان التالي يوم ١7 مايو 
بمناسبة الذكري ال ٣7٥ لتأسيس مدينة مونتلاير فقال : ثالثة مائة وخمسة 
وسبعين عاما اليوم مرت منذ قامت البعثة الفرنسية بقيادة جان مانك بانشاء 
مدينة لتجارة الفراء باسم )مدينة ماري( اي مونتلاير وبعد عدة قرون نحتفل 
وهذه  والمزدهرة  المتنوعة  مونتلاير  لمدينة  الرئيسية  السنوية  الذكري  بهذه 
المدينة هي رابع اكبر مدن العالم الناطقة بالفرنسية وهي عالمة مميزة في كندا 

للجماعات الناطقة بالفرنسية وقد لعبت دورا هاما والزالت في بناء بلدنا ونحن نكرم المساهمات االساسية التي 
قامت بها الجماعات الناطقة بالفرنسية في كندا ونحتفل بمونتلاير كمحور ديناميكي واقتصادي وثقافي ونحن 
ندرك أن أصحاب هذه االرض من السكان االصليين والذين يعرفون باسم ) هوتشيالجا( يرجع لهم الفضل 
وللجماعات الناطقة بالفرنسية في تكوين مونتلاير التي هي موطن للناس من جميع انحاء العالم الذين يتحدثون 
لبقية  المدينة مثال  الثقافي يجعل  التنوع  الديانات والثقافات وهذا  لغات مختلفة ويمارسون انواع مختلفة من 
العالم، ومدينة مونتلاير أستضافت معرض أكسبو عام 67 وااللعاب االولمبية عام ١٩76 وهي المدينة التي 
نشأ فيها مهرجان الضحك وخرج منها سيرك )دي سوليه( وهي موطن لمشاهد فنية ولمؤسسات تعليمية ذات 
سمعة عالمية وبها مجتمع كبير لالعمال التجارية والمأكوالت ذات الشهرة العالمية ولها تركة رياضية ومنها 
خرج الكنديين الفائزين بي ٢4 كاس )ستانلي( والفائزين بجوائز نوبل ومن هوالء جميعا تشكلت كندا والعالم 
وانا كفرد فخور بمونتلاير وكعضو في البرلمان امثل جميع سكان مونتلاير وانا سعيد وتشرفت باالحتفال بهذه 

الذكري الهامة للمدينة التي ولدت بها وبالنيابة عن كل الكنديين اقول أحسنت يا مونتلاير.
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الصليب االحمر يقدم ٦٠٠ دوالر لكل أسرة تضررت من الفيضانات في كيبيك واونتاريو

سيقوم الصليب االحمر بدفع مبلغ 4 مليون دوالر لالسر التي تضررت جدا من الفيضانات في أونتاريو 
كيبيك و ١6٠٠  أسرة في  أكثر من ٥٢٠٠  االموال  تغطي هذه  وكيبيك وسوف 
من  بداية  بنكية  تحويالت  خالل  من  االموال  هذه  وستوزع  أونتاريو،  في  أسرة 
االسبوع القادم، وقالت تانيا اليوت نائبة رئيس هيئة الصليب االحمر في أونتاريو 
إن هذا الوقت الصعب الذي تنحسر فيه مياه الفيضانات يمكن للسكان أن يحصروا 
االضرار التي نجمت عن الفيضانات وهذه االموال سوف تمكن المتضررين من 

اتخاذ قرارات لتلبية احتياجاتهم، واالسر المتضررة من الفيضانات التي سجلت اسمها مع الصليب االحمر 
عليها اعادة التسجيل لتتلقي المعونة المالية وجميع االسر التي تعيش داخل مناطق تاثرت بالفيضانات ستكون 
مؤهلة للحصول علي مبلغ 6٠٠ دوالر فور تسجيلهم سواء كانوا قد أخلوا منازلهم ام الء وهذه االموال تأتي 
مباشرة من هبات الكنديين الذين تبرعوا باكثر من 7.4 مليون دوالر لتلبية احتياجات المتأثرين بالفيضانات.

فتاة صغيرة من أونتاريو تفوز بجائزة الشرف التي 
لالميرة )ديانا( 

أونتاريو ؛ حصلت الفتاة  فايث ديكنسون وتبلغ من العمر ١4 سنة وهي 
من مدينة بيتربورو في اونتاريو علي 
أميرة  ديانا  لالميرة  الشرف  جائزة 
من  عشرون  بين  من  وكانت  وليز 
نالوا  العالم  أنحاء  جميع  من  الشباب 
هذه الجائزة التي أنشئها ابنائها االمير 
لذكري  أحياء  هاري  واالمير  وليم 

والدتهم التي كانت تؤمن بان الشباب لهم القدرة علي تغيير العالم وكانت 
تسعة  عمر  في  وهي  بدأتها  خيرية  مؤسسة  بانشاء  قامت  قد  فايث  الفتاة 
سنوات وتسمي )كددلس فور كندا( وتعني )حضن لكندا( وهذه المؤسسة 
غير الربحية بدات عندما قررت الفتاة الصغيرة صنع بطانية من الصوف 
لتدفئ بها خالتها التي اصيبت بمرض سرطان الثدي وخالل العالج كانت 
تعاني من الشعور بالبرودة الشديدة ومنذ ذلك الوقت صنعت فايث ٣٠٠٠ 
بطانية وباعتها في جميع اجزاء كندا وبعض الدول االخري ومن ثمنها 
جمعت ٣٠ الف دوالر وتسخدم هذه االموال لصنع بطانيات اخري تعطي 
مجانا للمحتاجين لها   و تقول إن  هدفها  جعل الناس يشعرون بالدفئ من 
الداخل والخارج وترسل رسائل حارة مع كل بطانية، ويقول موقع جائزة 
االميرة ديانا إن البطانيات التي تصنعها فايث كنوع من الهواية تعطي أيضا 
للجنود العائدون من مناطق القتال و الذين يعانون من اضطرابات نفسية، 
وقال االمير وليام خالل حفل توزيع الجوائز في قصر سانت جيمس في 
لندن إن والدته التي رحلت منذ  عشرون عاما  بعد وفاتها في حادث سيارة 
قد مست حياة الماليين أثناء حياتها، وال تزال تلهم عدد ال يحصى من الناس  
بي أعمال الرحمة والشجاعة، وجائزة االميرة ديانا يكافئ بها الشباب الذين 

غيروا مجتمعاتهم عن طريق العطف والحنان والخدمة..

رعاية االباء واالمهات املسنني تكلف الكنديني ما 
يقرب من ٣٣ بليون دوالر سنويا

وفقا لتقرير صدر من االقتصاديين في بنك )سي أي بي سي( فإن رعاية االباء 
دوالر سنويا، وهذا  بليون  يقرب من ٣٣  ما  الكنديين  يكلف  المسنين  واالمهات 
يشمل ما يدفعونه من مالهم الخاص والوقت الضائع من عملهم ويتوقع أن يزداد 
هذا الرقم وفقا للتقرير، وقال التقرير ايضا أن الخدمات االجتماعية حاليا قد شهدت 
الكثير من الكنديين الذين يلعبون دورا في االهتمام ورعاية والديهم المسنين، وقالت 
بيانات االحصاءات الكندية ان عدد المسنين حاليا ٥.٩ مليون نسمة وهو يفوق 
عدد االطفال من سن ١4 سنة واقل وعددهم يبلغ ٥.8 مليون نسمة وبناء علي 
نتائج استطالعات للراي فإن حوالي ٢ مليون كندي او ١4% من الكنديين الذين 
لديهم اباء او امهات فوق سن 6٥ سنة يقوموا بدفع تكاليف الرعاية لهم من اموالهم 
الخاصة وهذه التكاليف تبلغ ٣٣٠٠ دوالر في السنة لكل مقدم رعاية ويترجم هذا 
التكلفة  الي تكلفة عامة لالقتصاد الكندي بمقدار أكبر من 6 بليون دوالر ولكن 
والديهم  ليرعوا  عملهم  وقت  من  الكديين  يقتطعه  الذي  الوقت  تكلفة  هي  االكبر 
واظهر االستطالع ان ما يقرب من ٣٠% من العاملين الذين لديهم اباء او امهات 
والديهم  بتلبية حاجات  ليقوموا  عام  كل  العمل 4٥٠ ساعة  يتوقفون عن  مسنين 
النساء  بليون دوالر دخل ضائع، وعادة ما تتحمل  وهذا يترجم الي حوالي ٢7 
عبئ اكبر بي ٣٠% من الرجال والكنديين ذوي الدخل المنخفض يتحملون تكاليف 
مباشرة ويقضون وقت اكبر لمساعدة الوالدين المسنين اكثر من هؤالء ذوي الدخل 
العالي، ومع التوقعات بزيادة عدد كبار السن خالل العقد القادم فان تكاليف الرعاية 
المباشرة وغير المباشرة  ستزداد بنحو ٢٠ % علي مدي هذه الفترة بسبب تغير 
التركيبة السكانية وقد أستند هذا التقرير علي  استطالعات للرأي علي االنترنت 
تمت ما بين ١6 و٢٠ من شهر مارس وشارك فيها ٣٠٣4 شخص بالغ من كندا .
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إستنـفار )1(

توفيق مرتي مينا

الصواريخ  راجمات  وتوقفت  المدافع،  سكتت 
وظل  هوك،  وسكاى  الفانتوم  الطائرات  وأزيز 
الناس متمسكين باألمل أن يكون ما سمعوه من 
اإلذاعات األجنبية مجرد أكاذيب بثها العدو لينال 
إطاللة  لكن  صمودهم،  ويحطم  عزيمتهم  من 
النكراء  بالهزيمة  وإقراره  التلفاز  من  الرئيس 
واألسباب التى أدت إليها أصاب جهازنا العصبى 
بشلل وتوقف التفكير، ونهاية الخطاب التى تحدثت 
عن التنحى أيقظت المشاهدين من الكابوس األول 
ليدخلوا فى كابوس آخر.وألن إرادة الحياة أقوى 
قائده  الشعب  أجبر  فقد  للموت،  اإلستسالم  من 

على الرجوع عن قراره بالتنحى .
    وبدأنا معركة إعادة البناء، واإلعداد السترداد 
ما فقدناه، وبجانب الجهد العسكرى الجبار تغيرت 
واصبح  المصرية،  العسكرية  فى  كثيرة  مفاهيم 
اإلعتماد على الجندى المتعلم المؤهل لقيادة دبابة 
الروح  هذه  بطارية صواريخ،  إلدارة  أو  حديثة 
القتالية لم تكن وقفاً على قواتنا المسلحة وقياداتها 
فحسب بل سرت فى الشعب كله مسرى النار فى 
الهشيم ولم تقتصر على مدن القنال والحدود، بل 

تعدتها إلى العمق المصرى.
تقع فى  بها  التى كنت أعمل     مدينة دسوق 
بمحافظات  محاطة  النيل  لدلتا  الغربى  الشمال 
الشرق  من  والدقهلية  الجنوب  من  الغربية 
فوة  فمدينتى  شمالها  أما  الغرب  من  والبحيرة 
ومطوبس ثم البحر األبيض،،،، كل شيء هاديء 
فى المدينة الجميلة التى يفد إليها الماليين تبركاً 
ناحيتى  ومن  الدسوقى،  إبراهيم  شيخها  بمسجد 
عش  أعد  وأنا  حياتى  أيام  بأسعد  أمر  كنت  فقد 
الزوجية فقد تحدد يوم قراننا بعد بضعة أشهر، 
البنك  لفرع  مراجعاً  أعمل  كنت  الزمن  ذلك  فى 
وثالثين  لخمسة  المصرفية  خدماته  يقدم  الذى 
سبعة  على  وأشرف  دسوق،  مركز  تتبع  قرية 
القرى  هذه  جمعيات  على  يمرون  محاسبين 
ويسجلون مالحظاتهم فى تقارير أقوم بدراستها 

واعطى التعليمات بشأنها وأتابعها فى مرورى.
   المحاسبون جميعهم على مستوى المسؤلية 
أبو  حسن  عدا  وألفة  تناغم  فى  معى  ويعملون 
تحبها على  القامة ذو شخصية  حسين،،، طويل 
والمجادلة،  الكالم  يحسن  أى  )كلمنجى(  الفور، 
بمنظمة  أنه عضو  والسبب  بالبنك  التواجد  قليل 
الشباب، بعلم ومباركة مدير الفرع وكل قيادات 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  حتى  الرئيسى  البنك 
يعلم هى جناح سياسى  لمن ال  الشباب  ومنظمة 
رئيس  صبرى  على  أسسها  اإلشتراكى  لإلتحاد 
على  وتدريبها  شبابية  كوادر  إلعداد  الوزراء 
لكنهم  اإلشتراكية،  األيدلوجية  مراكزضمن  تقلد 
وتتمثل  يقدمونها  التى  الخدمات  فى  توسعوا 
تتضمن  الحاجة(  عند  أو   ( شهرية  تقارير  فى 
اإلشاعات المتداولة ومطالب الجماهير بل وآخر 
نكتة، كما أنهم مسؤلون عن بث أخبار وتعليقات 
ترفع الروح المعنوية للشعب. ولهذا أعترف بأنى 
لم أحسن السيطرة على حسن أبو حسين ألجعله 

يتفرغ لعمله الذى يتقاضى مرتباً عن ادائه. 
^^^^^^^^

فى  كنت   ،١٩68 عام  من  اليوم  ذلك  صياح 
الموضوعات  نناقش  المحاسبين،  مع  إجتماع 
الواردة بالتقارير، كل المحاسبين موجودون عدا 
ميّزت  الردهة  فى  أصوات  سمعنا  واحداً. صك 
فى  استمر  الذى  حسين  أبو  حسن  صوت  منها 
جدال مع آخرين، تركت اإلجتماع وفى الردهة 

رأيته ومعه آخرين يتجادلون، تصافحنا وسألته
ماذا ورائك ياأباعلى؟  •

الشعبى  الدفاع  قوات  من  طبيب  هذا   •
وهؤالء معاونوه .

الدفاع  ما هو  إيضاحاً،  أفهم. زدنى  لم   •
الشعبى ؟ وما عالقة البنك به؟

عسكرية  شبه  منظومة  الشعبى  الدفاع   •
الحيوية ومداخل ومخارج  المنشئات  للدفاع عن 
التخريب،  يبغى  للعدو  تسلل  أى  ضد  المدينة 
البنك  موظفو  ونحن  المتطوعين،  على  ويعتمد 
سنكون أول المتطوعين، وسيقوم الطبيب بتوقيع 
مدى  لتقرير  المتطوعين  على  الطبى  الكشف 
الدفاع  فى  تشارك  الجمهورية  .وكل  صالحيتهم 

الشعبى.
من هم المتطوعون؟  •

معى كشف باألسماء التى تطوعت.  •
هل أدرجت إسمى بهذا الكشف؟  •

ال.  •
ولم يا حسن؟  •

ال داعى، فأنت مشاغلك كثيرة.  •
مشاغلى  كانت  مهما  وتحد(  )بعصبية   •
عن  والدفاع  الوطنى  الواجب  عن  تمنعنى  فلن 
وتدربت  العسكرية،  الخدمة  أديت  لقد  بالدى، 

على كل األسلحة كجندى مشاة.
فكر جيداً قبل أن تتقدم للكشف الطبى.  •

وطنية  أكثر  أنك  على  ياأبا  تعتقد  هل   •
منى، ضع إسمى فى أول الكشف.

ثبتت  الطبى  وبالكشف  المناقشة  وانتهت      
الشعبى  الدفاع  قوات  فى  فرداً  أصبحت  لياقتى، 
عن مدينة دسوق وتسلمت بطاقة )كارنيه( وكنت 

سعيداً.
إختصرنا  وتزوجت،  )العزوبيّة(  أيام  وّدعت 
شهر العسل إلى أسبوعين قضيناهما باألسكندرية، 
إجازة  يوماً  عشرين  سوى  يمنحنى  لم  فالبنك 
الميزانيات  بإعداد  اإلنشغال  بسبب  وذلك  زواج 
مفاجأة  ألجد  اإلجازة  من  عدت  السنوية،،، 
الشعبى  الدفاع  قيادة  من  إستدعاء  تنتظرنى،، 

للخدمة،
الخدمة  وموعد  بمكان  أمراً  المسؤول  سلّمنى 
المنوط بى القيام بها، الوقت: من السابعة مساء 
الليل  سأقضى  أننى  صباحاً،أى  السادسة  حتى 
في  وحيدة  زوجتى  وسأترك  بيتى  خارج  كله 
البيت،أما مكان الخدمة فقد أصابنى بالذهول فهو 
الجنوبى  المدخل  فى  طوب(  )قمينة  بين  موّزع 
للمدينة و)مضرب لألرز( فى المدخل الشرقى، 
واسع  فضاء  هى  الطوب  قمينة  فإن  وللتوضيح 
المختلط  الطين  من  اللبن  الطوب  قوالب  لصب 
إلى  ليتحول  حرقه  ثم  يجف  حتى  وتركه  بالتبن 
الطوب األحمر المعد للبناء، أما مضرب األرز 
الشعير  تحّول األرز  التى  فهو مجموعة اآلالت 
بفصل  )للطعام(  أبيض  أرز  إلى  )بالغالف( 

الغالف عن حبة األرز وتبييضه.
المكان  من  ٌصدمت  كما  التوقيت  من  ٌصدمت 
األرز  بها مضرب  يتمتع  استراتيجية  ميزة  فأى 
أو قمينة الطوب، وزاد من تعجبى السالح الذى 
تسلمته، كنت أتوقع كالتشينكوف آلى أو نصف 
أو  الطلقات،  سريع  بورسعيد  رشاش  أو  آلى 
حتى بندقية لى أنفيلد التى استعملت فى الحرب 
بندقية من  كان  تسلمته  ما  لكن  األولى،  العالمية 
تلك التى يحملها خفير القرية والتى كانت بجيش 
محمد على باشا فى حملته على السودان، وبقية 

المأساة أنها بال ذخيرة 
   وحتى أقنع زوجتى بالضرورة التى دفعتنى 
على  يمض  ولم  بالبيت  وحيدة  لياًل  تركها  إلى 
زواجنا سوى أسابيع، كلمتها عن الوطنية وواجب 

الدفاع عن بالدنا من أى تسلل قد يقوم به 
العدو، وأن الشعب كله مكلف مع القوات 
المسلحة بهذه المهام، لكن زوجتى رّدت:

العدو ويصل  يتسلل  أن  تتوقع  + وهل 
إلى مدينتنا ؟

+ ولم ال ؟ فى الحروب يجب أن نهتم 
بأبعد اإلحتماالت،

وقمينة  األرز  مضرب  ويهاجمون   +
الطوب؟

+ كل اإلحتماالت واردة.
+ هل يعانى العدو من نقص فى األرز 

والطوب؟

+ ليس األمر كما تظنين، العدو يريد أن 
يتباهى بأنه هاجم العمق المصرى لتحطيم 

الروح القتالية لجنودنا.
ثم  مقتنعة  غير  زوجتى  إلّى  تطلعت 

فاجأتنى بسؤال:
هللا(  قّدر  العدو)ال  استطاع  وإذا   +
أو مضرب  الطوب  قمينة  غلى  الوصول 
الحدود  على  قواتنا  توقفه  ولم  األرز 
والشرقية  اإلسماعيلية  مدن  متخطياً 
بهذه  وتقاتله  ستواجهه  فهل  والدقهلية،،،، 
ومكانها  طرازها،  انقرض  التى  البندقية 

المتحف الحربى،، وبال ذخيرة؟
                                                                          يتبع
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بوش بمعنى فارغ واألوباش خليط بشري 
وقطاع طرق.  بوظة أي نقيع مسكر.  بوية 
بيجاما   . الطالء  ومعناها  بوياغ  وأصلها 
ثم  السروال  وهو  باجامه  األصل  فارسي 
لباس النوم.   التخت أي السرير،  مجلس 
الملوك.  تمبل او تنبل فى االصل كسالن 
جاويش/شاويش   . الجدة  وهي  تيته   .
تعني  كانت  األصل  وفي  عسكرية  رتبة 
غطاء  تعني  وهي  ْجرْجف  ”الحاجب“.  
السرير أو الحرام، ويلفظ شرشف .  جمرك 
أو كمرك اي رسوم بضاعة . جدعنجي أي 
مقدام، شجاع.  جوقة اي فرقة فنيه .  جي: 
الحقة للداللة على مهنة أو لقب  .  حنطور 
أي مركبة يجرها حصان .  خازندار وهو 
وهو  قازيق  من  خازوق  التموين.   وزير 
من  عليه  أجلس  وأكثر  7٠سم  بطول  وتد 
تستخدم   ( خاشوقة   باإلعدام.   عليه  ُحكم 
فى البالد العربيه مثل السعوديه والكويت(  
أي الملعقة . خانم،  فارسي تركي ومعناه 
سيدة.  خديوي وهو حاكم  .  خربشة وهي  
يوضع  ما  خرج  المقروءة.   غير  الكتابة 
على سرج الدابة للحمولة  .  خزندار  لفظة 
مركبة من العربية والفارسية والمعنى أمين 
المستودع .   خواجة وهو السيد، لقب لل 
اجنبى.  خورشيد من أصل فارسي وتعني 
الشهم .  دادا تركية فارسية وتعني ، جارية 
.  دايه أي مربية . درابزين تركي فارسي 
.  دزينة وهي مجموعة من ١٢ وحدة.    
دستور أي إذن. دفتر وهي كراسة البيانات 
دوزن    . مثلجه  حلوى  وهي  دندرمة   .
أي  دوغري    . الموسيقية  اآللة  أي ضبط 
وفي  بعالنية    يتحدث  الذي  المستقيم، 
التركية المعنى: صحيح، صادق  .  دوالب 
أي قطعة أثاث، إطار السيارة .  رف أي 
قسم  رواق    . االشياء  لوضع  معلق  لوح  
أزعر  والمفرد  زعار،  زعر،   . بناء  من 
زنبرك    . الطريق  قاطع  المنحرف،  أي 
أمعاء  المحشو من  أي  . سجق  اى ميزان 
يقف   خشبية  لوحة  وهي  سقالة   . البهيمة 
وتعني  إسكلة  وأصبحت  البناؤون،  عليها 
العلم  وهو  صنجق  او  سنجق  الميناء..  
  . خفيف  مداس  أي  شبشب    . الرايه  او 
شنطة وأصلها جنته وهي فارسية األصل 
العربية  في  واليوم  الصياد  جعبة  وتعني 
تستخدم  بمعنى حقيبه .  شوربة أي حساء 
.  شيش أي شباك خارجي . شيش بيش  
وهي  شيش    . معناها   معروف  وطبعا 
السيخ .  شيشه أي أداة تدخين .  شادر أي 
.  صاغ  . شوارما وهي معروفة  سرادق 
، صاغ سليم أي عشرة مليمات . طابور 
الناس،   طاجن من اصل  وهو صف من 
يونانى .  طاسه، واألصل طاس، فارسي 
األصل وهو وعاء نحاسي للشرب . طز: 
يروى أن الحكومة العثمانية كانت تفرض 
البضائع  جميع  في  التجار  على  ضرائب 
االتجار العرب إذا  باستثناء )الملح(  فكان 
يقولون  األتراك  المفتشين  عند  من  مروا 

ملح  إال  معنا  يوجد  ال  !أي  )طـز(    لهم 
ضرائب(  عليه  تكن  لم  قلنا  كما  )والملح 
.وشيئا فشيئا صار التجار يقولونها بهدف 
.وهكذا  األتراك  المفتشين  من  السخرية 
أصبحت هذه الكلمة تعني معنى سيئاً .بينما 
هي في األصل ليست إال بمعنى )ملح( !!  
. طازه أي طازج  إناء نحاسى  أي  طاسة 
اى  طربيزه   . معروف  وهو  طربوش    .
المنضده  .   طرشى اى مخلل .   طشت 
وهو صحن كبير للطعام او للماء.  طقم أي 
أسنان صناعية.   طظ أى ملح ، دليل على 
برضه  تستعمل   ( .  طوز  االهميه  انعدام 
الخماسين(   رياح  زى  العربيه  الدول  فى 
تشجيع   عبارة  ؤهي  عفارم    . غبار  أي 
عنبر  السيرك،   مهرج  أي  عكروت     ..
اى مخزن او صاله كبيره . عربة أو أربة 
بمعنى السيارة .  ْغريبة أي نوع من الكعك 
.    كفته وهى اكله معروفه .  كندرة أي 
زمان  سمعتها  بصراحه  ودى   ( الحذاء 
قوى(  . فانوس  أي مصباح ذو عروة من 
أعاله .  فرمان أي مرسوم سلطاني.  فشنك 
فنجرى   . البارود  من  نوع  أي  فشك  أي 
اى مسرف .  قازان أي الخّزان  ... قزان 
أي إناء كبير لغي الماء .  قفطان أي نوع 
من الكسوه .  قورمة أي اللحم بالبصل،   
لحم الخروف يطبخ بدهنه   .. قوزي  او 
  . الحمل  الصغير،  الخروف  أي  اوزى  
أي  .كازوزه  المشوي  اللحم  بمعنى  كباب 
كرخانة  سوط.   اى  كرباج  غازية.   مياه 
أي بيت الدعارة في األصل تصرف منفلت 
والزراع  البناء  في  أداة عمل  أي  . كريك 
.  كمرك اى جمرك وهى  الضريبه على 
.  كمساري أي محصل تذكاري  البضائع 
.   كنافة نوع من الحلوى .  كنبه أي أريكة 
كوريك     . القهوة  إناء صنع  أي  كنكة    .
رافعة   .مازا أي نوع من المقبالت تؤكل 
مع احتساء المشروبات الروحي.  ماسوره 
أي أنبوبه  .   مسطبة / مصطبة ويستعملها 
متعب  سير  اى  مشوار    . البضائع  تجار 
مورستان    . معروف  ومعناه  منديل     .
أي مستشفى المجانين  .  ميس أي مطعم 
أي  نوبتجي  أي  نبطشي  للضباط.    وناد 
القائم بالعمل .  نزاكة او نزاجه اى ترف 
.  نشادر وهو مركب كيميائي   .   نملية 
خزانة لحفظ الطعام،    نيشان وهو وسام،   
هانم أي سيده .  يافطه اى الفته .    ياءة 
الجلباب  .   القميص أو  ياقة أي رقبة  أي 
يخني أي بصل مطبوخ بالطماطم.   يوك/

يوق أي ال يوجد  ...  

النبطشى  موضوع  لبداية  بقى  نرجع 
او  بنات  او  اوالد   سواء   - كلنا  ونحاول 
ازواج  واباء ان نخللى بالنا من النباطشى  
الوحيد فى العيله ونحاول نساعده من ان ل 
تكون  ال  حتى  معاه  نبطشيات  وناخد  اخر 
االم هى الوحيده فى البيت اللى بتقوم بدور 

... النباطشى . 



اشرتت خامًتا بـ 10 جنيهات 
إسرتلينية وتبيعه بـ 350 ألًفا

لندن - وكاالت
من المتوقع أن يصل سعر خاتم من الماس اشترته 
صاحبته في الثمانينات من القرن الماضي مقابل ١٠ 
جنيهات إسترلينية )١٣ دوالًرا( فقط، إلى أكثر من 
٣٥٠ ألف جنيه )4٥٥ ألف دوالر(، بعد أن تبين أنه 

مصنوع من نوع نادر من األحجار الكريمة.
 ٣ من  أكثر  قبل  اشترته  قد  الخاتم  وكانت صاحبة 
عقود من الزمن مقابل مبلغ زهيد، من شخص كان 
يبيع أغراضه في خلفية سيارته، واعتقدت في وقتها 
أن الخاتم مجرد إكسسوار مصنوع من مواد زهيدة 
عشر  التاسع  القرن  في  الماس  وأن  خاصة  الثمن، 
لم يكن يخضع لعمليات القطع والصقل ليبرز تألقه 

ولمعانه كما هو الحال اليوم.
لذلك  الحقيقية،  قيمته  تدرك  الخاتم  مالكة  تكن  ولم 
دأبت على ارتدائه بشكل يومي، سواء كان ذلك عند 
المنزلية  األعمال  أداء  أثناء  أو  للتسوق،  خروجها 
ميل  ديلي  صحيفة  ذكرت  ما  بحسب  اليومية، 

البريطانية.
أحد  أخبر  الخاتم،  ارتداء  من  عاًما   ٣٠ نحو  وبعد 
تجار المجوهرات صاحبته التي لم ترغب بالكشف 
وتبين  حقيقية.  ثروة  يساوي  ربما  أنه  هويتها  عن 
بالفعل أنه مصنوع من ماسة نادرة يقدر ثمنها بمئات 

اآلالف من الدوالرات.
ويعتقد الخبراء أن الماسة تم قطعها في القرن التاسع 
عشر، لكن من غير المعروف بعد ماذا حصل بعد 
ذلك، وكيف وصلت إلى البيع في خلفية سيارة بهذا 
بلندن  بالمزاد  للبيع  وسيتم عرضها  الزهيد.  السعر 
يوم 7 يوليو  القادم، مع توقعات بأن تدر مبلًغا كبيًرا 

من المال على صاحبتها.

                        
بصورة مؤقتة !!!             
مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

قسم  أمام  االسعاف  سيارة  توقفت 
بالمستشفى...أربعة  االستقبال 
أفراد خرجوا منها تحرك كل منهم 
بخفة ورشاقة، تحركاتهم تدل على 
ادراكهم العميق لمهام عملهم، من 
سرير  تدلى  الخلفى  السيارة  باب 
سهولة  فى  هبط  مريضاً  يحمل 
ويسر على أرضية الطريق المؤدى 
أحدهم  االستقبال..ليدفعه  باب  الى 
حتى مكتب االستقبال فيدون بيانات 
المريض ثم تقوم احدى الممرضات 
سريعة  قياسات  وبعد  باستالمه 
الذى  للمريض  مالئكية  فى  تبتسم 
سيبقى  أنه  وتخبره  الستين  جاوز 
فى احدى غرف االستقبال بصورة 
الطبيب  يفحصه  حتى  مؤقتة 
المريض...ضحك  ابتسم  المناوب. 
القول  وأعاد  حاد  سعال  فانتابه 
بصعوبة....«بصورة  يتنفس  وهو 
مؤقتة«...كررها عدة مرات وهو ال 
ضحكاته...تركته  مقاومة  يستطيع 
بجسده  أوصلت  أن  بعد  الممرضة 
ب«مونيتور«  موصلة   أسالكاً 
ابتسامة  ابتسم  قلبه.  حالة  تبين 
»مؤقتة«  كلمة  وأصداء  ساخرة 
ترن فى رأسه...لتتحول الى خلفية 
فرأى  لحياته.  حقيقية  لمشاهد 
شهادته  يحمل  شاب  وهو  نفسه 
طموحات  معها  ويحمل  الجامعية 
وأحالم وردية تتبدد كلما تقدم الى 
وظيفة، قاوم اليأس فى البداية ثم 
لكنه  له،  فريسة  وقع  ما  سرعان 
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يحررها هانى نصحى

قرر أن يعدل مسار حياته بأن يقبل 
مجال  غير  فى  »مؤقتة«  وظيفة 
متطلبات  بدخلها  يواجه  تخصصه 
عن  البحث  يواصل  أن  على  الحياة 
حلمه فى العمل فى مجاله الذى يحبه 
ويتقنه. عندما عثر على فتاة أحالمه 
بدأت رحلة  المقبلة،  تشاركه حياته 
واتفقا  الزوجية  مسكن  عن  البحث 
االمكانيات  حدود  فى  يتصرفا  أن 
بصورة  مسكناً  فاستأجرا  المتاحة 
المدينة  أطراف  على  »مؤقتة« 
اليومية  التنقل  مشاق  متحملين 
فى  مستقراً  مسكناً  تدبير  أمل  على 
المستقبل القريب. عاودته الممرضة 
وهى  مشرقة  بابتسامة  أخرى  مرة 
أن  المونيتور..وأخبرته  الى  تنظر 
انقطع  قليل.  بعد  سيراه  الطبيب 
فيه  رأى  لمشهد  واستسلم  المشهد 
األثاث  سوق  فى  زوجته  مع  نفسه 
المستعمل باحدى الدول الخليجية....
فان كان لن يعمل فى مجال تخصصه 
كانت  تلك  للمادة  هنا  فاألولوية 
وجهة نظره عندما تعاقد على العمل 
بالخليج واتفق مع زوجته أن يكون 
»مؤقتة«  بصورة  بالخليج  العمل 
الالزم  المال  رأس  يكون  حتى 
لمشروع حياته فى مجال تخصصه 
تنفيذه.  الوطن ويبدأ فى  الى  فيعود 
استأجر  سنوات  قضى  الخليج  وفى 
فيها مسكناً »مؤقتاً« واشترى أثاثاً 
لصيانة  الكثير  وصرف  »مؤقتاً« 
الوطن  فى  اآلخر  المؤقت  مسكنه 
األم!!! وأخيراً عاد الى الوطن حاماًل 
معه أمااًل مدعمة بأموال أو هكذا ظن 
باألموال ال  ....واذا  أموال  أنها  هو 
تكفى حتى لتجديد مسكنه«المؤقت« 
الطبيب... ظهر  القديم......وأخيراً 
لكن اتضح له أنه ممرض آخر جاء 
لتركيب المحلول فى وريده. استسلم 
تخرجه  التى  للمشاهد  أخرى  مرة 
هبط  االنتظار.......عندما  ملل  من 
على أرض األحالم....الوطن الجديد 
أخيراً سيعمل فى مجاله المحبب الى 
باالستقرار  سينعم  نفسه....أخيراً 
األبد-  -والى  وسيطرد  حياته  فى 
كلمة مؤقتاً من قاموس حياته. هكذا 
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بعد اجنابها 19 طفال..أسرة 
بريطانية تنتظر مولودا 

جديدا

لندن-وكاالت
في  عليه  بريطانيةالمتعارف  أسرة  خرقت 
شعوبها  عن  احجام  وهو  الغربية  الدول 
اإلنجاب أو االكتفاء بعدد قليل من االطفال.
مولودها  االسرة  الستقبال  هذه  وتستعد 
عائالت  أكبر  من  بذلك  لتكون  العشرين، 

البالد عددا.
ونويل  سو  وهما  األسرة  ويؤكد  ربا 
يستدعي  أبنائهم  أن  استحمام  رادفورد، 
الشامبو،  من  غالونات  عدة  لوحده 
وتستغرق العملية عدة ساعات، خالل فترة 
لكامل  العشاء  وجبة  إعداد  أما  المساء. 
النقانق  من  قطعة   60 فيتطلب  األسرة، 
 2.7 عن  فضال  الدجاج،  أفخاذ  من  و30 

كيلوغرام من البطاطا.
كما أعلن الزوجان- اللذان يملكان بيتا تصل 
قيمته إلى 240 ألف جنيه أسترليني- أنهما 
ال يطلبان أي مساعدة من الدولة، عدا ما 

يحصالن عليه من تعويضات األبناء.
ويؤكد الزوجان أن مولودهما المرتقب في 
سبتمبر المقبل سيكون األخير، إذ ستكتفي 
أبعد من  ابنا، ولن تذهب  األسرة بعشرين 

ذلك.
وأوضح أب األسرة، نويل رادفورد، وهو 
مالك لشركة معجنات، أنه يستعين بحافلة 
إلى  أبنائه  بإيصال  يقوم  حتى  صغيرة 

المدرسة.

كان الحلم أما الواقع فكان -كالعادة- 
غريبة  بالد  فى  آخر....غريب  شىء 
لزوجته...سنسكن  قال  يومها 
مؤقتة... بصفة  »بيسمنت«  فى 
وسنشترى أثاث مستعمل أيضاً بصفة 
بصورة  عمل  أى  مؤقتة....وسأقبل 
األحوال.  تنصلح  أن  الى  مؤقتة 
بصفة  يعمل  األعوام...وهو  ومضت 
بصورة  آخر  الى  سكن  ومن  مؤقتة 
مؤقتة...وارتفع مستوى دخله ومعه 
مصاريفه،وارتفع  مستوى  ارتفع 
ضغط دمه بصورة غير مؤقتة، لكنه 
امتلك منزاًل صغيراً »مؤقتاً«....لكنه 
تخصصه  مجال  فى  يعمل  لم  أيضاً 
الطبيب  دخل  مؤقتاً.  ولو  أراده  الذى 
مبتسماً..نظر اليه نظرة فاحصة...ثم 
 « الطبيب  له  قال  سريع  فحص  بعد 
تتحسن  حتى  يوم  كام  معنا  ستقضى 
حالتك«....نظر اليه المريض قلياًل  ثم 
سأله » كام يوم بالتحديد يا دكتور؟« 
أيام  أربع  أو  ثالثة   « الطبيب  أجابه 
بصفة مؤقتة بعدها نحدد خروجك أو 
بقاءك بالمستشفى« انتابت المريض 
اليه  نظر  بينما  عارمة  ضحك  نوبة 
المريض  فتدارك  مستنكراً  الطبيب 
آسف  أنا   « للطبيب  معتذراً  الموقف 
يا دكتور..أنا باضحك ألنى اكتشفت - 
بعدما تجاوزت الستين - اننا بنقضى 
مؤقتة  حياتنا....بصورة  سنين 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

صيب يتقن “اهلولندية” مبساعدة 
“دونالد دك” امسرتدام-أ ش أ 

تمكن صبي سوري الجئ إلى هولندا 
منذ ثالثة أعوام ونصف العام فقط  من 
في  الدرجات  أعلى  على  الحصول 
امتحان شهادة إتمام التعليم االبتدائي,

مجالت  بمساعدة  الهولندية  اللغة  تعلم  خالل  من  وذلك 
الشخصية الكرتونية األمريكية الشهيرة “دونالد دك”.

عاما   ١٢ العمر  من  السماوي-البالغ  مروان  وحصل 
ويتمنى دراسة الطب- على أعلى درجة يمكن الحصول 
عليها وهي ٥٥٠ نقطة, كما أنه يتحدث االنجليزية بالفعل 
بصورة جيدة وذلك عندما جاء في نوفمبر عام ٢٠١٣ 
برفقة أمه وشقيقيه األصغر سنا ليلتحقا بوالده الذي طلب 

حق اللجوء لهولندا.
و التحق بالصبي بالمدرسة في الهاي وقد تدرج سريعا 
التي  الدروس  إلى  للهولندية  إتقانه  وعزا  الدراسة,  في 
يتلقاها مرتين أسبوعيا على يد متطوعة مسنة -68عاما 
– ومجالت دونالد دك بالهولندية التي كانت تجلبها معها. 
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مهم  المناسب  الموظف  اختيار 
ماذا  ولكن  العمل،  لصاحب  جدا 
للمدير  العمل  طالب  اختيار  عن 
مهم  فهذا  العمل؟  صاحب  أو 
األشخاص  احد  يقدم  وعندما  ايضا 
لعمل  ذهابه  ووقت  ما  عمل  على 
»أنترفيو« فالبد أن يضع فى ذهنه 
»أنترفيو«  بـعمل   يقوم  ايضا  أنه 

لصاحب العمل. 

أن  الشخص  يستطيع  ال  بالطبع 
يعرف كل شئ عن الذى امامه فى 
هذا الـ أنترفيو وقد يكتشف صاحب 
العمل فى الموظف اشياء لم يفهمها 
والعكس  أنترفيو  الـ  هذا  خالل 

صحيح ايضا. 

متضايق  وهو  مريضي  اتى 
العمل  صاحب  أن  لى  وقال  جدا 
لمدة سنوات مصاب  به  يعمل  الذى 
بمرض الشك وانه يشك فى كل من 
فيه  يشك  سعيدا  رآه  فلو  معه  يعمل 
ما  فائدة  انه يحصل من عمله على 
فأنه  متكدرا  كان  ولو  به  يقوم  مما 

ايضا يشك فيه، واستمر هذا لبضعة 
العمل  صاحب  اتهمه  حتى  سنوات 
العمل  ادوات  أخفى شيئا من  بأنهى 
وبحث  موجود  غير  الشئ  هذا  ألن 
عنه فى كل مكان، وانتهت وظيفته 
الممكن  من  كان  الحد،  هذا  عند 
او  دعوى  عليه  يقيم  أن  لمريضى 
يشكيه إلدارة التشغيل »ليبر بورد« 
التى  الشخصيات  من  يكن  لم  ولكنه 
تود المتاعب والقضايا وكان متأزما 
امانته، ولكون هذا  جدا التهامه فى 
يبحث عن  كان  فنيا  مهنيا  الشخص 
عمل فى نفس هذا المجال وال يريد 

اثارة القيل والقال عنه.

قال لى كيف اقدم على عمل جديد 
العمل  يسألون صاحب  فأنهم سوف 
القديم وهو بهذه الشخصية الشكاكة، 
الذى  المكان  قلت له ال بد ان تذكر 
عن  احد  سألك  ولو  فيه  تعمل  كنت 
احد  اسم  اعطى  »ريفرنس«  اسم 
فليس  العمل  صاحب  غير  زمالئك 
فيه  متواجد  عمل  صاحب  كل 

يد  فى  األمور  يتركون  والكثيرون 
كيف  ولكن  لى  قال  للمكان،  مدير 
يكن  لم  بالطبع  العمل؟  تركى  ابرر 
لدى حلول كافية وهو لم يكن مرتاحا 
ألن األمر برمته كان يضايقه بشده، 
لى  قال  الصالة  رجال  من  ولكونه 
األمر  هذا  اترك  سوف  مستسلما 
عالم  وهو  يشاء  ما  يرى  أن  للرب 
اننى مظلوم جدا وان صاحب العمل 
يلزم له ان يذهب للعالج من مرض 

الشك.

اسابيع  بضعة  غير  يمضى  لم 
أن  لى  يقول  وهو  متهلال  لى  واتى 
صاحب احد المصانع التى قدم فيها 
محتاج  انه  له  وقال  خبرته  اعجبته 
واضاف  الفور  على  الخبرة  لهذه 
بدال  انه  لمريضى  العمل  صاحب 
من ان يسأله عن »ريفرنس« سوف 
تكون فترة شهوره األولى له هو هذا 

الـ »ريفرنس«.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

»انرتفيو« لصاحب العمل  

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

السنة العاشرة، العدد )241(  - األربعاء 24 مايو 2017

الكندية  القبطية  الهيئة  نظمت 
يوم  المصرية  السفارة  آمام  مظاهرة 
األربعاء ١7 مايو، قام فرعي الهيئة 
المنظمة  ومعهما  ومونتلاير  بتورنتو 
كبير  بمجهود  الكندية  المصرية 
السفارة  أمام  المظاهرة  لتنظيم  في 
المتظاهرين  عدد  تجاوز  المصرية، 
الغالبية  كان  بقليل  متظاهر  المائة 
بينما  مونتلاير،  من  منهم  العظمي 
غابت أتاوا من الحضور بعد رحيل د. 
نبيه عبد الملك  رحمة هللا عليه. أختار 
السفارة  أمام  التظاهر  المتظاهرين 
ولم  مصرية  أرض  وهي  المصرية 
يتم  التظاهر آمام البرلمان الكندي ولم 
ومنظمات حقوق  سياسيين  دعوة  يتم 
المتظاهرين  وإكتفي  كنديه  انسان 
البيت  أمام  مظاهرتهم  تكون  أن 
المصري.  البيت  وداخل  المصري 
قدم المتظاهرين طلباتهم وتمثلت في:

ومعاقبة  البنات  أختطاف  وقف 
أمام  الجريمة  هذه   يرتكب  من  كل 

المحاكم العسكرية
رفع سن التحول الديني ل ٢١ سنة 
الحقوق  ممارسة  حق  مع  ليتطابق 

المدنية في مصر
دور  علي  يعتدي  من  كل  محاكمة 

العبادة أمام المحاكم العسكرية
الشيخ  من  كل  الرئاسي عن  العفو 
محمد عبد هللا نصر والراهب بولس 

الرياني وجرجس بارومي.
رسالتهم  في  المتظاهرون  وقال 
أنه في حالة عدم اإلستجابة لطلباتهم 
سيتم التظاهر في المرات القادمة أمام 
سياسيين  بمشاركة  الكندي  البرلمان 
نسائية  منظمات  ودعوة  كنديين 

وحقوقية ووسائل اإلعالم الكندية.
 “ البعض  يسألنا  المظاهرة  بعد 
عملتوا إيه” أي ما هي النتائج ، وهي 
البعد  ناتجه عن  قديمة  عادة مصرية 
عن ممارسة العمل السياسي التراكمي 
وكثيرا ما كنت آشعر أن المصريين 
يريدون  معنا  يتظاهرون  الـذين 
الحصول علي حل لكل مشاكلهم قبل 
نقلتهم.  التي  األتوبيسات  من  نزولهم 
الحصول  في  الحق  لهم  يبقي  ولكن 
لها هذا  التي خصصت  علي اإلجابة 

المقال ألرد وبكل حب عن سؤالهم.
القبطية  الهيئة  رجال  آثبت  أوال: 
والـذين ساندوا السيسي أيام الثورة أن 
بياض  علي  توقيع  تكن  لم  مساندتهم 
مظاهرات  نظموا  كما  للنظام.وأن 
علي  قادرون  لمساندته  ومؤتمرات 
لفضح  ومؤتمرات  مظاهرات  تنظيم 

أي سياسة ال ترضيهم.
قويه  رسالة  اآلقباط  أرسل  ثانيا: 
للسيسي مفادها آنه خسر قوة سياسية 
نتيجه  وتسانده  معه  كانت  ناعمة 

تحالفه مع السلفيين.
وبوضوح  كندا  آقباط  أظهر  ثالثا: 
مدي  المصريين  المسئولين  لكل 
وأسلمة  خطف  عمليه  من  إستيائهم 

البنات وخصوصا القاصرات منهن.
رابعا: كانت المظاهرة رسالة قوية 
جندت  والتي  المصرية  للمخابرات 
بكندا  لإلقامة  الكبار  الرجال  أحد 
المهجر  آقباط  السيطرة علي  بغرض 
أو المصريين بصفة عامه. أنه يجب 

الشخص  هـذا  تواجد  تكاليف  توفير 
ألنه أصبح ورقة محروقة بعد كشفه 
المهجر  في  المصريين  وثانيا  آوال 
لديهم حلم المساواة الكاملة والمواطنة 

الكاملة ولن ولم يتنازلوا عن حلمهم.
رسالة  كندا  آقباط  أرسل  خامسا: 
معهم  بآنهم  مصر  في  المدني  للتيار 
في خندق واحد وآنهم يشاركونهم حلم 
إعترضوا علي  المدنية عندما  الدولة 
القبض  وعلي  الحريات  كبت  قوانين 
علي شباب الثورة ومطالبتهم باإلفراج 

عن الشيخ محمد عبد هللا نصر.
قوية  رسالة  كانت  سادسا: 
القبطية  للجالية  وصريحة  وواضحة 
في كندا ولآلقباط في العالم آن هؤالء 
هم قيادات الجالية الغيرون عليها وأن 
الجالية بها رجال جاهزون للدفاع عن 
رافضين  األقباط،  وعرض  شرف 
بوقتهم وجدهم  مساومة مضحين  أي 
أجل  ومن  اآلقباط  أجل  من  ومالهم 

مصر.
مدي  المظاهرة  آظهرت  سابعا: 
المصري  السفير  إمكانيات  تواضع 
رسالة  لتسلم  الخروج  رفض  الـذي 
األقباط للسيد رئيس الجمهورية مكتفيا 
بأزسال آحد الموظفين مع العلم آنه هو 
المياة  بتوزيع  قام  الـذي  السفير  نفس 
علي مظاهرة أمام السفارة المصرية 
بأتاوا كانت تضم شباب ثوري وبينهم 
إسالميين ولكن يبدوا أن سيادة السفير 
بل  ليس بمصريين  األقباط  أن  يعتبر 
تمادي وأرسل تهديدا سيكون لنا وقفة 

مع هـذا التهديد قريبا.
ثامنا: رجال الهيئة القبطية الكندية 
ألن  أدت  خبرات  من  لديهم  ما  بكل 
تقف  التي  الوحيدة  الدولة  كندا  تكون 
يونيو   ٣٠ ثورة  من  معتدال  موقفا 
كندا  خارجية  وزير  بإرسال  وقاموا 
لمصر سنة ٢٠١4، وكانوا آحد القوي 
التي شجعت المصريين وساعدت في 
الـذين  وهم  السيسي  إلنتخاب  نقلهم 
كانوا السبب في خروج آول بيان يهنئ 
الرئاسة.  بانتخابات  بالفوز  السيسي 
صداعا  ستكون  الخبرات  هذه  كل 
كبيرا في رأس النظام المصري ما لم 

يتم اإلستجابة لطلباتهم.
تاسعا: آثبتت الهيئة القبطية الكندية 
قيادة  وعلي  الحشد  علي  قدرتها 
األقباط سياسيا وآن آوالد سليم نجيب 
وهم  ولقضيتهم  شعبهم  لبني  اوفياء 
خير آمناء عليها بعد آن تخلي الجميع 

عن األقباط مكتفيا بمغازلة السلطة.
قد  أكون  آن  أتمني  النهاية   في 
أجبت علي سؤال البعض منكم عملتوا 
رسالة  بمثابة  مقالي  يكون  وأن  إيه 
في  بطلة شاركوا  أو  لكل بطل  شكر 
المظاهرة من أجل الشرف والعرض 
رجال  لثالث  الحرية  أجل  ومن 
أيضا  وتكون  مظلومين.  مصريين 
رسالة تشجيع ألبناء الجالية بضرورة 
المشاركة في المرات القادمة فالحصاد 
كل  وأن  قليلون.  الفعلة  ولكن  كثير 
أن  السياسيه  نتائجه  له  سياسي  عمل 
وأن  البعيد  المدي  فعلي  اآلن  يكن  لم 
الشئ الوحيد “ إللي مش بيعمل حاجة 
آننا نظل في بيوتنا دون إن نفعل شئ”

بصــــــراحة
بعد مظاهرة أتاوا….. عملتوا إيه

مدحت عويضة

احلكمــــــــــــــــــة.. !!
قصة: نبيــل عــودة

جلس أساتذة الفلسفة يتحاورون. قال أحدهم:
- ان أهم خصلة في اإلنسان جماله... وبقية اخلصال 
تدريبه  ميكن  العقل  حتى  باالجتهاد..  تطويرها  ميكن 
فهو  اجلمال  أما  كسبها.  ميكن  النقود  وتطويره. 

اخلصلة الوحيدة التي ال يستطيع اإلنسان كسبها.
اعترض الثاني:

لم  اجلمال  والعشرين.  احلادي  القرن  في  اليوم  نحن   -
فقط.  بالوراثة  اإلنسان  عليها  يحصل  خصلة  يعد 
اليوم يْجرون عمليات جتميل. يقّصرون األنف. ينفخون 
الشفتني. يكّبرون الصدر.. أما احلكمة.. فهي موهبة.. 
اإلنسان  جينات  كانت  اذا  اال  تكتسب  ان  ميكن  ال 

حتملها منذ الوالدة.
نفى الثالث ما قاله زمياله:

له  اليوم  شيء  كل  بالواقع..  له  عالقة  ال  حديثكما 
مثل  صارت  احلكمة  ثمن.  لها  أيضاً  احلكمة  ثمن.. 
عمليات التجميل، ميكن أن يحصل عليها اإلنسان اذا 
امتألت جيوبه باملال. حتى الغبي يصبح رأس احلكمة 
اذا كان غنياً.. وتصبح أقواله حَكماً تذكر مبناسبة وبال 
مناسبة. جتدون حوله املصفقني واحلمالني والرقاصني.

احتد النقاش بني الزمالء الفالسفة. وفشل األساتذة 
في الوصول الى موقف موحد. وعزوا ذلك الى النظام 
الليبرالي احلر والدميقراطية غير احملدودة. وتطور الفكر 

وحق التعددية...
غادروا اجلامعة كلٌّ بسيارته.

السماء بشدة وظهر لكل أستاذ  أبرقت  الطريق  في 
فلسفة من املتحاورين مالك مرسل من رب العاملني.

سؤل األستاذ محبِّذ اجلمال، ماذا تختار من بني ثالثة 
أشياء: احلكمة، اجلمال أو عشرة ماليني دوالر؟

بعد تردد اختار احلكمة، متنازالً عن اجلمال... الذي يصّر 
عادة انها اخلصلة األفضل.

األفكار  فاعتركت  املال،  يحّبذ  الذي  الثاني  سألوا 
لعلها  احلكمة،  اختار  صعب  تردد  وبعد  برأسه، 
الضمانة ملكانته وهي أهم من املال الذي قد يختفي 

فجأة كما جاء فجأة.
األفضل  اخلصلة  باحلكمة  رأي  الذي  الثالث،  سألوا 
فقال بال تردد انه يختار احلكمة متنازالً عن املال الذي 

ميكن ان يجعل األغبياء حكماء أيضاً.
في فجر اليوم التالي التقوا في غرفة التدريس. كان 

يبدو عليهم الندم.
بعد فترة صمت كسر أحدهم الصمت متحدثاً عن 
أن  إياه  مخيراً  الرب  مالك  وظهور  السماء  في  البرق 
متنازالً  احلكمة  فاختار  الثالثة..  اخلصال  إحدى  يختار 

عن موقفه السابق.
احلكمة  اخترت  "وقد  الثاني..  قال  لي".  حدث  "وهذا 

أيضا متنازالً عن مواقفي السابقة".
مقتنعاً  "كنت  وأضاف:  الثالث،  قال  لي".  "وحدث 
وقد  املطلوبة.  اخلصلة  هي  احلكمة  أن  مسبقاً 

اخترتها".
قال أحدهم:" اآلن أصبحت لدينا احلكمة لو ُخيِّرنا اآلن، 

ونحن منلك احلكمة.... ماذا نختار ونحن أكثر حكمة؟
صمت الزميالن ولم ينبسا ببنت شفة.

اقترح أحدهم: كلنا اخترنا احلكمة، وال شك أنها هبة 
عظيمة، ال زيادة فيها ألحد على أحد. تعالوا نستغل 
يكتب  واحد  ونختار من جديد. كل  الكبيرة  حكمتنا 
على ورقة خياره لو ظهر له املالك سائالً مرة أخرى ان 

يختار بني احلكمة واجلمال والعشرة ماليني دوالر.
وهذا ما كان. سجل كل فيلسوف منهم خياره اجلديد.
نص جواب مشابه  هناك  كان  األوراق  فتحوا  وعندما 

للفالسفة الثالثة: سأختار العشرة ماليني دوالر!!

الكنديون يعربون عن قلقهم وتضامنهم مع شعب مانشسرت بعد اهلجوم االرهابي 
أوتاوا : قال رئيس وزراء كندا جستن ترودو " إننا صدمنا لسماع خبر الهجوم المروع في مانشستر" وطلب من الكنديين ان 
يصلوا ويذكروا الضحايا وأسرهم ، وتقول شرطة مانشستر أن ٢٢ شخص لقوا مصرعهم واصيب علي االقل ٥٠ فرد أخر 
في الحفل الموسيقي الذي أقامته مغنية البوب االمريكية أريانا جراندي ليلة االثنين ٢٢ مايو ، وقالت الشرطة انهم يعملون مع 
الشرطة الوطنية والمخابرات لجمع معلومات عن هذه الحادثة والتي أعلنت داعش عن مسؤوليتها عنه، واعرب وزير السالمة 
العامة رالف جودال عن قلقه إزاء هذا االعتداء الوحشي في شمال أنجلترا وقال إن صلواتنا وأفكارنا مع الضحايا وأسرهم وجميع 
الكنديين يقفون بحزم مع الشعب البريطاني وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توم مولكاير نرسل كل الحب الي مانشستر 

وجميع من تاثروا بهذا الهجوم المروع ،هذا ولم ترد انباء عن أصابة اي فرد كندي في هذه الحادثة
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لالعالن  باجلريدة اتصل على:   823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

من صفحيت علي الفيس بوك  

  ا.د ناجي إسكندر 

كتبت  النفسية  األمراض  عن 
يوما : 

 
كتبت هذه الكلمات يوما متأثرا 

بهول معاناة 
بأصحاب  احمليطني  من  املعتنني 

األمراض النفسية 
وهم  الداء  أصحاب  فمرضاهم 

أصحاب االبتالء. 
وأنات  النهار  أهات  بني  يعيشون 

الليل. 
أرتاال  الصبر  من  لهم  اهلل  أدعو 

ومن الرحمة أطنانا. 
 

يقولون اجملانني في نعيم
وأقول بل هم في عذاب أليم. 

 
نة  احملحِ ذروة  النفسية  األمراض 

اإلنسانية. 
أشكال  من  مسخ  ولكنها 

الوجود احلياتية. 
 

النفس  اجلسدية  األمراض 
السوية تقوي عليها وحتتويها.   

أما األمراض النفسية فمن يقدر 
عليها إن لم منلك ما يداويها.  

 
حتي  مالمة  من  اجملنون  علي  ما 

تكتب له السالمة. 
 

كلنا تداهمنا أفكار مجنونة 
إذا أخمدناها ُحسبنا عقالء 

وإذا أطلقناها صرنا من البلهاء. 
 

في األرزاق نظر كل إلي رزق غيره 
لكن في العقول لم يعجب أحد 

بغير عقله.  
 

عضوي  خلل  النفسي  املرض 
بعرض نفسي 

إذا أصلح اخللل زال العرض.  
 

األمراض النفسية تبدأ كاألمواج 
فتعلو حينا وتهبط حينا.   

ولكن إن أصبحت مزمنة أضحت 
مزعجة ومؤملة.  

 
يقولون من جاور السعيد يسعد 
النفسية  واألمراض  وأقول 

معدية. 
 

املتوحدون منعزلون 
منطيون يكررون ما يفعلون 

قليال ما يتحدثون 
 مختلفون ال متخلفون.  

 

األلزمير : عقل بال ذاكرة 
وفاة مع تأجيل ملراسم الدفن.  

 
منه  تتسرب  عقل   : الفصام 

واليه األفكار 
هالوس  من  دنيا  في  يعيش 

األصوات واألوهام.  
 

اإلكتئاب : يأس من احلياة وشغف 
باملوت.  

 
باألشياء  وولع  عبودية  اإلدمان 

وفقدان لكرامة اإلنسان. 
 

الوسواس فيروس أفكار يستعبد 
ويخرب عقول الناس.  

 
أحالم  نسميه  سليم  خيال 

اليقظة 
إلي  يحتاج  جنون  مريض  وخيال 

الشفقة.   
 

هالوس النوم نسميها أحالما 
وهالوس النهار نسميها أوهاما.  

 
أخطر أمراض العقل اجلهل.

 

 قال القس في خطبته العصماء 
ببالد  المنعقد  الدولي  بالمؤتمر 
الذين  مقاومة  من  البد  السالم: 
عن  الدين  دور  إبعاد  يريدون 
واإلنساني.  الحضاريي  الواجب 
مشكلة،  ليس  الدين  أن  نؤكد  إننا 

وإنما هو جزء من حل المشكلة
 

فاجابه الشيخ: حللت أهاًل ونزلت 
تصريحاتكم  لكم  نقدر  إنا  سهاًل  
تهمة  عنا  تدفع  التي  المنصفة 
حرًصا  فيكم  لمسنا  ولقد  العنف، 
على احترام العقائد، والوقوف ضد 
من يحاول إشعال الصراع.وأشار 
السالح،  تجارة  أن  إلى  الشيخ 
والتي  اإلرهاب،  في  السبب  هي 
تستغلها عصابات الموت وترعاها 

قرارات دولية طائشة
 

والمحللون  األعالميون  وقال 
الزيارة  توقيت  إن  السياسيون  
الناحية االستراتيجية  هام جًدا من 
األوضاع  تردي  بعد  ،خاصة 
القطاع  لتراجع  نتيجة  االقتصادية 
للفتن  صفعة  أنها  كما   ، السياحي 
الوطن  أعداء  إشعالها  أراد  التي 

بازدياد وتيرة العنف. 
 

الحضور  هذا صفق  أثر  وعلى 
بمنتهى الحراره ثم انفض األحتفال  
المصحوب بالطبل والزمر والذي 
دافعي  جيوب  من  الماليين  تكلف 
الضرائب الذين يتحدث عنهم القس 
القس  أي  األثنان  وتبادل  والشيخ  
ثم  والقبالت؛  االحضان  والشيخ 
سافر القس إلى بالده البعيده وهو 
يظن أنه قد حقق الهدف المرغوب 
وذهب  الميمونه  الزياره  هذه  من 
وفرك  الوثير  مكتبه  إلى  الشيخ 
األعالميون والمحللون السياسيون  
رواتبهم  الستالم  استعداداً  أيديهم 
الضخمه من خزانة الدوله الهزيله. 
منازلهم  إلى  الجميع  ذهب  ثم 
في  األطمئنان  غايه  في  ليناموا 
تعسكر  التي  األمن  قوات  حراسة 
على أبواب قصورهم وتمنع الناس 

من األقتراب منها،.
 

أما الناس؛هو›الء العامه؛ الذين 
اُعتُصَرت دماِئهم واُنِفَقت أموالهم 
فعلي  المهيب  األحتفال  هذا  على 
من  يملكون  ال  أنهم  من  الرغم 
القس  يملكه  ما  والمعرفه  العلم 
والشيخ  أال أنهم كانوا أكثر حكمه 
والشيخ  القس  من  وعياً  واكثر 
وهم  معاً  كليهما  إلى  استمعوا  فقد 
يتردد  سرائرهم  وفي  يضحكون 
البالد  هذه  في  الجاري  القول 
أشوف  أصدقك؛  كالمك  »أسمع 
نقعد  بكره  استعجب...  أمورك 
على الحيط ونسمع الظيت...«       

 
لقد جفت حناجر المدافعون عن 
أنفاسهم  وتقطعت  األقليات  حقوق 
واحيانا  القهر  من  وعانوا  بل 
يثبتوا  أن  يحاولون  وهم  السجن 
العنف  موضوع  أن  كله  للعالم 
العقائدي ليس مصدره مجموعه أو 
المتهورين  الناس  من  مجموعات 
أي  يعرفون  ال  الذين  المخبولين 
شيء عن التفسير الصحيح للعقائد 
أن  معاً  والشيخ  القس  حاول  كما 
يقنعوا الماليين من استمعوا اليهم  
هذا  فأن  تماماً   العكس  على  بل 
اراء  األساسي  مصدره  العنف 
غابر  من  والفقهاء  المفسرين 
عن  المدافعون  حقق  وقد  الزمان 
بقليل  ليس  نجاحاً  األقليات  حقوق 
والعالم  الناس  انتباه  لفت  في 
أن  إلى  الُمره  الحقيقه  هذه  إلى 
العرض  بهذا  والقس  الشيخ  أتى 
يقضوا  لكي  االعالني  التمثيلي 
على هذه المجهودات قضاًء مبرماً 
وهي  الناسفه  القبالت  باستعمال 
المقبوله  األسلحه  من  جديد  نوع 
من  خطوره  أكثر  لكنها  عالمياً 
األحزمه الناسفه فاالحزمه قد تقتل 
وهي  المئأت  وربما  بل  العشرات 
في العاده محدوده في تأثيرها أما 
القبالت الناسفه فهي تقتل وتنسف 
نسف  طريق  عن  كله  المجتمع 
المخلصه  الجهود  جميع  وتغطيه 
الحقائق  ايضاح  إلى  الراميه 
الحقيقه  فتضيع  شأنها  واعالء 
المعاناه  وتستمر  الزيف  وينتشر 

دون أمل في الخالص.    
 

لكن لم يمضي على هذا الحدث 
وتأكد  أال  شهر  من  أكثر  الجلل 
في  القس  قاله  ما  كل  أن  للجميع 
خطابه والشيخ في تعليقه ليس أكثر 
من مجرد كالم ال يساوي الورق 
المكتوب عليه ناهيك عن التكاليف 
التي  الطائله  واالموال  الضخمه 
والشيخ  القس  يتمكن  لكي  انفقت 
أثبتت  ...بل  بكلماتهم  التشدق  من 
الذين   الغالبه  الناس  أن  األحداث 
اُعتُصَرت دماِئهم كانوا أكثر وعياً 
القس االتي من بالده  وحكمه من 
الجالس  والشيخ  السعيده  البعيده 
صدقت  المخملي..فقد  مقعده  على 
وخابت  الغالبه  الناس  توقعات 
الكلمات الغاليه الباهظة الثمن التي 
خرجت  فقد  والشيخ  القس  اطلقها 
الجليل  العالم  من  الجليله  األبواق 
والشيخ  القس  قاله  ما  كل  لتنسف 
نسفاً فقد صرح العالم الجليل بكل 
المخالفه  العقائد  كل  بأن  بساطه 
فاسده  عقائد  أال  هي  ما  لعقيدته 
ليس  هذا  وأن  رأيه  ليس  وهذا 
المفسرين  اراء  اتفقت  بل  كالمه 

والفقهاء على ذلك...

القبالت الناسفه     
بقلم مسري جرجس

هل اهلل هو املسيح؟
سؤال نسمعه من آن آلخر , فيه أحيانا إتهام بالكفر .

سؤال ال يعتمد على معرفة التاريخ وال على معرفة 
عقائد املسيحية بشكل خاص.

إنسان اسمه  إلى  أن اهلل حتول  : هو   األول  االفتراض 
املسيح

أوال  اُعطي  ولقب  وظيفة  اسم  هو  املسيح  ألن 
الرب"  دُعي كورش "مسيح  بل   , اسرائيل  بني  مللوك 
باهلل  موحدا  حتى  يكن  لم  أنه  رغم  )إشعياء1:45( 

ولكنه ُمسح بالروح القدس لكي يدمر مملكة بابل.

يسوع  اسمه  إنسان  إلى  حتول  اهلل  أن  يقول  من  إذن 
فهو بال شك ُمخطئ ويتعارض مع املسيحية.

فيه  املسيح  هو  اهلل  بأن  والقول   : الثاني  االفتراض 
بشكل  اهلل  يصف  فهو  القدس  والروح  لآلب  إنكار 
مطلق عام ال رائحة فيه للثالوث وهو ما يتعارض على 

االميان املسيحي.

االفتراض الثالث : بأن القول أي اهلل هو املسيح ينزع 
وهي  املسيحية  في  االساسية  الصفة  املسيح  عن 

انسانية املسيح 

له  وينسب  املسيح  انسانية  تنكر  عبارة  انها  أي 
االلوهية فقط.

كيف نحل هذه املشكلة ؟

احلل األول : هو أن املسيحية الصادقة تُعلم بأن املسيح 
هو إله وانسان أو بدقة أكثر "إله متجسد" وبالتالي ال 

ميكن التعبير الصادق االمني في سطر واحد أو عبارة 
وانسانيته على  الوهيته  تؤكد  عبارات  بل في  واحدة 
كلمات  بحسب  أو  االميان  قانون  في  جاء  الذي  النحو 
 " جسدا  صار  "الكلمة  البسيطة  اجلديد  العهد 
)يوحنا 14:1( أو "عظيم هو سر التقوى اهلل ظهر في 

اجلسد " )1تيمو16:3) 

هو  اهلل  أن  انكار  أن  الواضح  من  يصبح  وبالتالي 
إلى  اهلل  حتَول  على  ليس  ذكرنا  كما  تنطوي  املسيح 

إنسان بل أيضا على انكار جتسده.

احلل الثاني : القول بأن اهلل هو املسيح ال ينكر فقط 
ألنه  باهلل  الشرك  عليه  يُطلق  مبا  ينادي  بل  الثالوث 

تأليه لالنسان يسوع املسيح وانكار لتجسده.

أما القول الصحيح فهو أن االبن له اجملد جتسد وصار 
إنسانا ولم يفقد الوهيته كما أن الناسوت لم يفقد 

إنسانيته.

االميان الصحيح 

يسوع  املسيح  وبنوة  اهلل  إبن  املسيح  بيسوع  هو 
املسيحية  في  لدينا  فليس  اآلب  هلل  بل  هلل  ليست 
تعليم عن اهلل بل اهلل اآلب وهو اآلب ألن له ابن واالبن 
إله  فهو  االلهية  احلياة  طبيعة  ذات  من  اآلب  ابن  هو 
كما أن اآلب إله ألنه جاء وأشرق لنا مبعرفة ابوة اهلل 

اآلب لنا ولذلك جتسد وصار إنسان.

ترى هل سوف تستريح العقول ؟ يارب يحصل

أبو مينا املصري
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عيد دخول املسيح أرض مصر: اول يونيو

الشماس/مهندس: مجال تكال أسعــــد
 مونرتيال 

الُبعد الروحي - البعد الرعوي 
للعيد

البعد الروحى: 

محبة اهلل ملصر "من مصر دعوت ابنى" )هو 
11: 1( "مبارك شعبى مصر" )أش 19:19( " 

يكون مذبح للرب وعمود عند تخومها". 

احملبوبه  لبالدنا  خاصة  بركه  انها  الشك 
امه  مع  يسوع  الطفل  يزورها  ان  مصر 
ويوسف النجار وحتققت عبارة إشعياء النبى 
قد  "مبارك شعبى مصر".. )اش 19: 25( إذ 
ايضا  النبوه  في  قيل  كما  اوثانها  حتطمت 
قلب  ويذوب  اوثان مصر من وجهه  "فترجتف 
إلى  وردت  خالص  بشارة  إنها  داخلها"  مصر 
في  اخر  مكان  اى  في  تعلن  امن  قبل  مصر 

العالم.. )اش 19: 1(.

وبالفعل لم متر 6٠ سنه إال وقد متت كرازة 
الرسولى  القديس مار مرقس  يد  بالدنا على 
القبطيه  الكنيسه  فأسس  االجنيلى 

االرثوذكسيه.

تأسيس الكنيسة القبطية في مصر وهى 
املسكونية،  اجملامع  قيادة  الشهداء  كنيسة 
الرهبنة القوية، الصوم واملمارسات التقوية، 
إلى  باإلضافة  العالم.  في  كنيسة  أعظم 
على  النصرة  يضمن  روحى  كمبدأ  الهروب 
مصر  تتحول  أن  عجيب  شيئ  الشيطان. 
والشعوزة  السحر  ومن  األوثان  عبادة  من 
اهلل  ما هو ضد  وكل  الوثنية،  اآللهة  وتعدد 
تتحول إلى أعظم كنيسة في العالم كله؛ 
نفذ  املسيح  السيد  القبطية.  الكنيسة 
الشر  أغلب  بل  الشر  يغلبنك  "ال  وصية 
تكثر  "كما  جميل.  روحى  مبدأ  هذا  باخلير" 
آالم املسيح فينا كذلك باملسيح أيضاً تكثر 

تعزيتنا".

البعد الرعوى:

روحية،  منفعه  إلى  جتربة  كل  حتويل   +
عليه  اإلعتداء  جتربة  حول  املسيح  السيد 
أعظم  إلى  حولها  اجلسدية  )التصفية 
اهلل(.  وألوالد  كله  للتاريخ  روحية  منفعة 
اإلرادة اخليرة تخرج من اآلكل أُكالً ومن اجلافى 
حملبة  يشهد  مقدس  مكان  إيجاد  حالوة.+ 
اهلل غير القدس، التى شهدت أقدس األوقات 

في حياة السيد املسيح.

الرب  مجىء  في  ان  نتذكر  العيد  هذا  فى 
رعويه  حقيقة  من  هناك  مصر  ارض  إلى 
يهتم  محبته  في  الرب  ان  وهى:  واضحه 

اجلميع  ليس  ولكن  اجلميع  ويبارك  بالكل 
يحرصون على نوال هذة البركه أو االستفاده 
منها... ففرص االلتقاء بالرب كثيرة وليست 
متعذرة في كل مكان وفي كل زمان...اليس 
هو الذى قال "هاانذا واقف على الباب واقرع 
اليه  ادخل  الباب  ان سمع احد صوتى وفتح 
ولكن   )12  :3 )رؤ  وهو معى"  معه  واتعشى 
االمر يتوقف على االستعداد الداخلى الغير 
الداخليه  اخليرة  واالرادة  وبالتوبه  مرئى... 
وتنفيذ  والطهارة  بالنقاوه  االنسان  يتهيا 
الوصيه املقدسة للقاء الرب يسوع املسيح 
يصل  الذى  السرائرى  املستوى  على  سواء 
املستوى  على  أو  التناول  سر  في  ذروته  إلى 
أو  املقدس  اهلل  بيت  في  بالوجود  الكنسى 
على املستوى الشخصى املناجاة والصلوات 
الشخصيه القلبيه السهميه التى تقديس 
الفكروالقلب واملشاعر واحلواس... وكل ذلك 
ميهد للقاء العريس فى مجيئه الثانى اخملوف 
واالوانى  املصابيح  في  بزيت  مجداً  اململوء 
الذى هو عمل الروح القدس فينا وبنا ومعنا...

اهمية  وهو  اخر  رعويًا  بعداً  نتذكر  كما 
مصر  به  إنفرت  الذى  اليوم  بهذا  االحتفال 
القدس  وصارت  كله...  العالم  بالد  وسط 
االماكن  من  لنتبارك  نزورها  ان  نحب  التى 
التى عاش فيها السيد الرب يسوع املسيح 
واكل فيها وعلم فيها النه تركها لنا لنتبارك 
بسبب  مغلقه  االن  القدس  كانت  إن  بها... 
اوضاع هناك وإغتصاب اليهود لدير السلطان 
التى  العدوانيه  ولالعمال  املصري  القبطي 
تقع هناك ومتثل خطورة كبيرة على االرواح... 

مصر  هى  اخرى  بقدس  نحظى  لكننا 
الصدد  هذا  وفي  بالرب...  تقدست  التى 
بها  وفرحه  اهلل مبصر  اعتزاز  اوضح  ان  احب 
كله  العالم  بالد  دون  من  إختارها  انه  حتى 
قريبها وبعيدها لكى يهرب اليها يجد فيها 
الكنيسه  ويهبها سالمه... فنشات  سالماً 
صاحبة  كانت  التى  الفتيه  القبطيه 
من  قدمت  ما  في  العالم  على  الفضل 
شهداء ومعترفني وقديسني ورهبان وراهبات 
)منتشرون في العالم كله(... وهى كنيسة 
الواضحه...  والروحانيه  والصلوات  االصوام 
وقادت  االميان  على  حافظت  التى  انها  كما 

اجملامع املسكونيه الكثيرة....

يقول معلمنا بولس الرسول :
َحَسٌن  أَلنَُّه  َوَغِريَبٍة،  َعٍة  ُمَتَنّوِ ِبَتَعالِيَم  تَُساُقوا  اَل 
أَْن يَُثبََّت اْلَقْلُب ِبالنِّْعَمِة، اَل ِبأَْطِعَمٍة لَْم َيْنَتِفْع ِبَها 

الَِّذيَن َتَعاَطْوَها عب ٩:١٣
وألننا نعيش في زمن كثر فيه التعليم المتنوع 
المقدس  الكتاب  روح  عن  الغرببة  واألفكار 

وتعاليم االباء!
كثر فيه التعليم الذاتي واالراء الشخصية التي 
البعد  بعيد كل  والذي  الذاتي  الفكر  تعتمد على 
الكنيسة  لتعاليم  عن روح االتضاع والخضوع 

والتي هي اهم سمات الخادم األرثوذكسي .
فنجد اليوم كثير من التعاليم الغريبة واالنحراف 
عن وصية االنجيل بل نجد تمرد على الوصية 
اإللهية وكسر لكثير من قوانين الكنيسة وتعاليم 

االباء! 
وقد أصابت هذه األمور كثير من كنائس الغرب 
المسيحي  اإليمان  تخالف  أمور  نجد  فأصبحنا 
تحت مسميات خادعة باسم حقوق اإلنسان او 

المساواة بين الرجل والمرأة! 
تقوم بسيامة  الكنائس  أصبحنا مثال نجد بعض 
صريحة  مخالفة  في  واسقفة  كاهنة  المرأة 
الكتاب  وتعاليم  الكنيسة  لقوانين  وواضحة 
الرجل  على  الكهنوت  قصرت  والتي  المقدس 

فقط ومنعت المرأة  من الكهنوت! 
بأن  المخالفة  يبرر هذه  نجد من  أننا  والعجيب 
المرأة من  منع  وأن  متساويان  والمرأة  الرجل 

الكهنوت فيه ظلم لها!!!
تعتمد  خاطئة  بشرية  تفسيرات  هذه  وبالطبع 

على الفكر الذاتي المتكبر 
فليس بكهنون المرأة تكون المساواة وليس قمع 
او تقليل من المرأة عندما حدد الرب الكهنوت 
لسبط  كان  القديم  العهد  فقط وبل وفي  للرجال 

معين دون باقي الشعب!
ولكنها أفكار حسب العالم تعاليم متنوعة وغريبة 

كما قال بولس الرسول. 
الشخصية  الحرية  مبرر  تحت  أصبحنا  كذلك 
المثليين والشواذ بل ويتم  نجد  السماح بزواج 
ذلك في بعض كنائس الغرب وفي كسر أيضا 

لوصية االنجيل ومخالفة تعليم الكنيسة أيضا .
من  فيه  يشارك  عمل  الخطية  أصبحت  وهكذا 
هم من المفترض أن يدينوها ويقوموا أصحابها! 
الشيطان  يحاول  كاذبة  وادعاءات  مسميات 
ترويجها اليوم تحت مسميات كثيرة محاوال أن 

يخدع بها كثيرين 
وأعمال  شخصية  حرية  الخطية  فأصبحت 
الدنس حق من حقوق اإلنسان ومخالفة الوصية 

الرجل  بين  مساوة 
وقبول  والمرأة 
المنحرفة  التعاليم 

انفتاح  والتمسك  تعليم مخالف  تنوع واستيراد 
للحق  والشهادة  جمود  الكنيسة  وتعليم  بالعقيدة 
تعصب  الكنيسة  ايمان  والمحافظة على  تحجر 

وتشدد!!! 
مسميات كثيرة أصبحت تتردد بيننا اليوم ونجد 
من يعمل بكل جهده لمقاومة اي صوت يشهد 

للحق او يعلن دينونة هذه األعمال! 
ولكن هل نتهم وتدين الكتاب المقدس أيضا؟! 

هل ندين وصية هللا وتعليم الكنيسة؟! 
قبول  من  تحذرنا  التي  اآليات  نرفض  هل 
في  االشتراك  او  والمبتدعين  المخالفين 

أعمالهم؟! 
هل ندين آباءنا القديسين أمثال البابا اثناسيوس 
قاوموا  ديسقورس ألنهم  والبابا  كيرلس  والبابا 
البدع والهرطقات ودانوا أصحابها وحرموهم؟! 
هل المحبة تجعلنا نحب الشخص ام نقبل تعليمه 

المنحرف؟! 
المحبة الحقيقية هدفها أوال هي خالص كل نفس 
ولكن  وتقبلها  نحبها  المسيح  عن  بعيدة  بشرية 
فكر  ألي  رفضنا  نعلن  ال  او  فكرها  نقبل  ال 

منحرف فهذا ما علمنا به الكتاب المقدس.  
واختم بقصة توضح لنا المحبة الحقيقية 

استشهاد  بعيد  االيام  هذه  في  نحتفل   ونحن 
القديسة القبطية دميانة شهيدة اإليمان نتذكر قوة 
المسيح  بالسيد  األخير  للنفس  وتمسكها  إيمانها 
نتذكر كيف واجهت والدها الوالي مرقس عندما 
كان  فما  لالوثان  وبخر  اإليمان  وترك  ضعف 
أن  لي  خير  كان  ألبيها  قالت  ان  القديسة  من 
تركك  خبر  اسمع  أن  من  انتقالك  خبر  اسمع 
لإليمان بالسيد المسيح فما كان من أبيها بعد ان 
سمع هذا التوبيخ المدفوع بمحبة حقيقية تسعى 
لخالص نفسه من الهالك األبدي ان قام وذهب 
ونال  المسيح  بالسيد  وأعترف  لالميراطور 

اكليل الشهادة!
كم تعلمنا هذه القديسة الشهيدة مدى قوة اإليمان 
التي  الحقيقية  المحبة  تكون  كيف  به  والتمسك 
وليست  اإليمان  او  الحق  حساب  على  ليست 
المحبة الغاشة الخادعة ولكن محبة تشهد للحق 
ليتنا   . النفوس  وهدفها خالص  اإليمان  وتعلن 
قوة  ومن  منهم  ونتعلم  قديسينا  سير  الي  ننظر 
لنا  تكشف  التي  كلمة هللا  الي  ونرجع  إيمانهم  
خداع  عن  بعيد  ووضوح  صراحة  بل  الحق 

العالم وأساليبه !

ال تنساقوا بتعاليم 
متنوعة غريبة  

 عصام نسيم 

من االحتفال باليوبيل الفضي لكنيسة 
املالك ميخائيل واألنبا تكال بربامتون  
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

فتق احلجاب احلاجز

من عيادة الطب الطبيعى
غثيان وقىء احلمل

الثالث  الشهر  في  حامل  انا  س: 
مستمر  وقىء  غثيان  من  وأعانى 
اى  في  الحمل، ويحدث  بداية  منذ 
طرق  توجد  فهل  اليوم،  من  وقت 

طبيعية للتخلص من هذا؟

الحوامل  السيدات  معظم  ج: 
يعانين من الغثيان والقيء ويحدث 
هذا عادة في الثالث شهور األولى 
وذلك بسبب تغير في الهرمونات، 
بعد  االعراض  هذه  استمرت  واذا 
تعلم  ان  المهم  من  شهور  الثالث 

طبيبك.

والعالج ان تحاول اال تمأل معدتك 
كمية  تتناول  ان  يجب  بل  بالطعام 
ويجب  متعددة،  وفترات  قليلة 
الخضروات  تناول  على  الحرص 

الورقية.

التغلب  يمكن  االعراض  عن  اما 

الجنجر  من  قطعة  بمضغ  عليها 
بتناول  او  الليمون،  او  الطازج 

.B6 كبسوالت الجنجر وفيتامين

شاى  بشرب  ينصح  كذلك 
الراسبيري  وشاى  الكاموميال 

األحمر لمنع الغثيان.

العقاقير  من  كثير  وتوجد 
الهوميوباثيك مثل االيبيكا والناكس 

فوميكا والسيبيا.

كذلك يساعد فيتامين K في تخفيف 
الغثيان.

تباسيم جندي

احدى  لى  شرحت  عندما  كثيرا  تعجبت 
مريضاتى وهى تبلغ الثمانين من العمر كيف 
تغلبت على مشكلة فتق الحجاب الحاجز وقد 
عانت منه لمدة طويلة عندما اتبعت إرشادات 
في  وتتلخص  رياضية،  بممارسة  النت  من 
ان تشرب كوبا كبيرا من الماء ثم تقف على 
اطراف أصابع القدم وتنزل بثقل الجسم على 
مرات،  عدة  ذلك  تكرر  وان  القدمين،  كعب 
وبدأت  التمارين  نفس  عاودت  أسبوع  وبعد 
من  بالشبع  تشعر  كانت  فقد  بالتحسن،  تشعر 
ارتجاع  على  عالوة  الطعام  من  كمية  اقل 

حامض المعدة.

بروز  الى  يؤدى  الحاجز  الحجاب  وفتق 
الحجاب  في  فتحة  من  المعدة  من  جزء 
الصدري  التجويف  بين  يفصل  الذى  الحاجز 
والبطني، فيخرج الجزء المعدى الى التجويف 
الصدرى، وعلى الرغم من انه حوالى 40% 
من الشعب االمريكى مصاب بهذا المرض اال 

ان الذين يعانون من المريض قليلون.

والطعام الذى نتناوله يبدأ رحلته من الفم الى 
انبوبة المريء ثم المعدة، وفى نهاية المرىء 
يوجد صمام عبارة عن حلقات من العضالت 
الى  بالمرور  للطعام  تسمح  ترتخى  عندما 
هضم  في  المعدة  حامض  يبدأ  حيث  المعدة 
حتى  الصمام  ينقبض  وبعدها  جزئيا  الطعام 
تحتفظ المعدة بالطعام وال يرجع الى المريء.

الحاجز  الحجاب  فتق  وجود  مع  ولكن 
وبروز جزء من المعدة في التجويف الصدرى 
يصعب عمل الصمام الذى يفصل بين المريء 
الحامض  ارتجاع  إلى  ذلك  ويؤدى  والمعدة 
والم  بالحرقان  اإلحساس  ويسبب  للمريء 
المريض  يشعر  واحيانا  التجشؤ  مع  الصدر 
يعطى  واحيانا  والفم،  البلعوم  في  بالحامض 
هذا اعراضا تشبع اعراض الذبحة الصدرية، 
اما ارتجاع الحامض في المريء فهو يسبب 
التهابات في المريء ومع كسرتها تؤدى إلى 
نادرة  أحيانا  وفى  ونزيف  المريء  في  قرح 

يسبب هذا سرطان المريء.

اتباع  المرض هو  والسبب في ظهور هذا 
األطعمة،  تناول  في  صحية  الغير  األساليب 
مثل االفراط في تناول الطعام وامتالء المعدة 
جدا او تناول األطعمة عسرة الهضم، وتلعب 

الحساسية دورا كبيرا 
تساهم  كما  اسوأ،  المشكلة  وتجعل  هذا  في 
الهضم  اضطرابات  في  النفسية  اإلضرابات 
في  إصابة  او  جراحة  أي  كذلك  المعدة  في 
المعدة او وجود حمل، كذلك تساهم العوامل 

الوراثية في ظهور المرض.

والمهم في العالج هو تناول األطعمة الغير 
األطعمة  تناول  يجب  بل  منقاه  او  مصنعة 
المحتوية على االلياف الطبيعية مثل الخضر 
والمكسرات  الكاملة  والحبوب  والفواكه 
والبذور، وال ينبغي ان تمأل معدتك او تفرط 
في االكل اذا كنت تعانى من هذا المرض بل 
وكل  متعددة  مرات  الطعام  تتناول  ان  يجب 
مرة كمية صغيرة، ويستحسن ان تتناول كوبا 
من الماء كل ساعتين، وان تشرب كوبا من 
ومن  الحامض،  بارتجاع  شعرت  كلما  الماء 
الغرض هو عصير  لهذا  المفيدة  المشروبات 
مادة  على  يحتوى  الذى  الطازج  الكرنب 
الجلوتامين التي تخفف من االلتهابات وتساعد 

على التئام القروح.

الطعام،  حساسية  اكتشاف  المهم  ومن 
المهدرجة  الزيوت  تناول  تجنب  ينبغي  كما 
فهى  والدهون  الزيوت  في  المقلية  واالطعمة 
والصوص  اللحوم  وأيضا  الهضم  صعبة 
العالى في الدهون، كما يجب على المريض 
والشوكوالتة  والتدخين  الكحوليات  تجنب 

واالطعمة الحارة والنعناع.

ومن المفيد ان تصوم عن االكل وتعيش على 
السوائل مدة 3 أيام والسوائل هي مشروبات 
وامتنع  األعشاب،  وشاى  والفواكه  الخضر 

عن مشروب البرتقال فهو يهيج المعدة.

مباشرة، وان  االكل  بعد  بالنوم  ينصح  وال 
يسمح بفترة ال تقل عن 4 ساعات بين االكل 

والنوم.

ومن المفيد في هذا تناول شاى الكاموميال، 
من  تخفف  التي  العرقسوس  أقراص  ومضغ 
عصير  وكذلك  والمرىء،  المعدة  التهابات 
الصبار او الو فيرا من ملعقتين الى 3 مرات 
مثل  مفيدة  أخرى  اعشاب  وتوجد  اليوم،  في 
سليبرى الم وجذور المارشمالو، ومن المفيد 
واستخدام  الهاضمة  االنزيمات  تناول  أيضا 

البكتريا النافعة.

مترينات التنفس والتمدد تخفف 
من الشعور باآللم

باريس أ.ش.أ
والتي  الفرنسية,  العلمية  الدراسات  أحدث  أوضحت 
نشرت نتائجها فى الدورية الطبية الفرنسية, أن تمرينات 
التنفس والتمدد وجذب الجسم إلى الوراء من شأنها أن 
تخفف الشعور باأللم الناتج عن الدورة الشهرية وآالم 

الظهر والشد العضلي
والضيق. 

و أكد المشرفون على الدراسة أن هذه التمرينات تحسن من األوضاع المؤلمة لذلك 
إلى  اليوم للوصول  البسيطة عدة مرات فى  التمرينات  المحاولة وتجربة هذه  يجب 
الحل واإلحساس بالراحة وهى حلول بسيطة وسهلة للتخلص من هذه المنغصات فى 

الحياه اليومية. 

دواء ستاتني ليس فّعاال بالنسبة لكبار السن للوقاية من 
أمراض القلب

نيويورك - وكاالت
السن دواء ستاتين بهدف  تناول كبار  إن  نتائج دراسة جديدة  أكدت 
أدلّة  هناك  وأن  يُعتقد،  كان  كما  فّعااًل  ليس  القلب  أمراض  من  الوقاية 
الكولسترول  وارتفاع  الدم  ضغط  ارتفاع  حالة  في  أنه  على  متزايدة 
بدرجة متوسطة ال يحقق دواء ستاتين وقاية للقلب من تطّور مضاعفات 

هذه الحالة إذا كان الشخص كبيًرا في السن.
أجريت الدراسة في جامعة نيويورك، ونشرت نتائجها مجلة “جاما”. 

ويوصف دواء ستاتين لمن لديهم مشاكل تهدد باإلصابة بأزمة قلبية، حيث يقوم بخفض مستوى 
الكولسترول الذي يتم إنتاجه في الكبد.

يتراكم على جدران  تزداد كميته  لكن عندما  الكولسترول،  نسبة معينة من  الجسم من  ويستفيد 
الشرايين، وعند درجة معينة يؤدي إلى انسدادها مسبًبا جلطة أو أزمة قلبية.

وبحسب نتائج الدراسة الجديدة ال تستفيد الفئة العمرية التي تقع بين 65 و74 عاًما من الدور 
الوقائي لدواء ستاتين لحماية القلب من مضاعفات ارتفاع الكولسترول وضغط الدم.

ودعت توصيات الدراسة إلى البحث عن عالجات تناسب كل حالة بمفردها من هذه الفئة العمرية 
التي تزيد عن 65 عاًما، وعدم االعتماد على دواء ستاتين كوسيلة وقائية لهم.
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من عامل اإلبداع.. سورفاجسفاتن: البحرية املعلقة فوق احمليط!

وتدعى  بالدمنارك  ساحرة  لبحيرة  هي  السابقة  الصورة 
كيف  ترون  هل   .Lake Sørvágsvatn بحيرة سورفاجسفاتن
ارتفاع شاهق فوق احمليط الذي يرغى ويزبد أسفل  حتلق على 
الهضبة الصخرية التي حتتضن البحيرة؟ يبدو املشهد كسد 
صخري منيف بارتفاع مئات األمتار، لكن هل هو فعالاً كذلك؟ 

انظروا مرة أخرى …

وارتفاع  تصوير  زاوية  من  لكن  متاًما،  نفسها  البحيرة  هي 
دوًما  ببحيرة سورفاجسفاتن  املثل  يضرب  لهذا  مختلفني! 
كمثال بديع على أهمية املنظور وقدرته على خداع البصر. 
زاوية  ارتفاع 1٠٠ متر ومن  فالصورة األولى مت التقاطها من 
األطلسي  احمليط  كبير عن  ارتفاع  على  تبدو  البحيرة  جتعل 
الصورة  التقاط  مت  بينما  الشاهق؛  الصخري  احليد  أسفل 
الثانية على ارتفاع البحيرة احلقيقة عن سطح املاء وهو 3٠ 

مترًا.

موقع  أن  هو  البصرية  اخلدعة  تلك  فمصدر  ترون،  وكما 
البحيرة من اجلزيرة يتميز بانحدار شديد من طرفها املطل 

على احمليط إلى الداخل، مما مينح البحيرة هذا االرتفاع الزائف 
من زوايا وارتفعات معينة تخفي ذلك االنحدار بالتركيز على 

السفوح التي ترتفع ملا يقارب 376 مترًا.

 Vágar بحيرة سورفاجسفاتن هي األكبر على جزيرة فاجار
ويعني  الدمنارك؛  يتبع  الذي   Faroe فارو أرخبيل  ضمن 
اسمها Sørvágsvatn “بحيرة سورفاجور Sørvágur. تغطي 
البحيرة مساحة 3.6 كم مربع، ما يجعلها أكبر بثالث مرات 
وهي  نفسها  اجلزيرة  على  بحيرة  أكبر  ثاني  من  األقل  على 

.Fjallavatn بحيرة فاالفنت
تضم  التي  فاجار  جلزيرة  الثانيةكان  العاملية  احلرب  أثناء 
االحتالل  أثناء  مهم  تاريخي  دور  بحيرة سورفاجسفاتن 
البريطاني جلزء فاروس باحلرب العاملية الثانية. فمع موقعها 
املهندسون  قام  حيوية،  حربية  ومتركزات  نقاط  من  املميز 
اإلجنليز ببناء مطار حربي على جزيرة فاجار كنقطة انطالق 

كان  وبالطبع  احملتملة؛  األملانية  اجلوية  الهجمات  لصد 
للخداع البصري الذي تتمتع به هضبة البحيرة دور مهم في 

إخفاء املطار احلربي عن األعني والرصد من العدو.
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