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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

homesbyhany@yahoo.com

كوميديا جملس مدينة تورونتو 
»2«

د. رأفت جندي
وصلتنى رسالة تعليقا على مقال “كوميديا مجلس 
الدكتور »سامح كميل مشرقى«  تورونتو” من  مدينة 
شمال  في  طبيبا  عمل  الشباب  ايام  من  صديق  وهو 
سنوات  يقضى  اآلن  وهو  طويلة  سنوات  منذ  إجنلترا 

التنقل بعد راحة خروجه على املعاش. 

 Barnabasموقع على  ملقالة  رابط  الرسالة  ومع 
fund   الذى يذكر فيها كاتبها خطة داعش في تدمير 
الكنائس في الشرق والغرب حيث أن قوانني الشريعة 
اإلسالمية ال تسمح بإعادة تعمير الكنائس املهدمة. 
وبالتأكيد ذكر كاتب املقالة تدمير الكنائس القبطية 
في مصر والعراق وسوريا باإلضافة لتدمير كنائس في 
بعض املدن االوربية وطلب منى ارسالها جمللس مدينة 

تورونتو.                                     التكملة صفحة 3 

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 

وصل عدد مشتركي األهرام اجلديد 
بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 4850،  

كما يرسله الكثير من القراء ألصدقائهم. 
كذلك هو على موقع اهرام كندا الذى يزوره 

األالف يوميا.  
من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا، 
 junk او spam  ومن ال يجده عليه البحث حتت
mail. ومبجرد حتويله مرة واحدة لـInbox  يعود 

للبريد الطبيعي. 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

دوالب الهدوم

موت نجمت

أوالد الناس وأوالد ...
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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
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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 
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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 



»كوميديا  م��ق��ال  تكملة 
ت��ورون��ت��و  م��دي��ن��ة  مجلس 

»2«« ص1
ال��ع��دد  ف��ي  كتبت  ق��د  وك��ن��ت 
مجلس  أع��ض��اء  أن  ال��س��اب��ق 
يعيشون  ربما  تورونتو  مدينة 
ف��ي ك��وك��ب آخ��ر ال ي���رون وال 
من  حولهم  ي��دور  ما  يسمعون 
من  القبطية  للكنائس  ح��وادث 
مصر  ف���ي  داع����ش  اس��ام��ي��و 

وغيرها. 

مهددة  كندا  ان  أيضا  وذكرت 
يجعل  وه����ذا  ب��داع��ش  أي��ض��ا 
يحق  من  اول  القبطية  الكنيسة 
كاميرات  وض��ع  يطلب  ان  لها 
انتهاء  وبعد  مبانيها،  لحماية 
وانهيار داعش كدولة في الشام 
بعض  استهداف  هدفها  سيكون 

األماكن في الدول الغربية. 

سعدت برسالة سامح ألن فيها 
نذهب  كنا  ان  منذ  الصبا  نفحة 
ثم  دراج��ة  على  للجامعة  سويا 
»فيسبا«  بخارية  دراج��ة  على 
سفره  بعد  صلتنا  انقطعت  ثم 
هناك،  وزواجه  وعمله  إلنجلترا 
بعدها  بسنوات  االتصال  حاولنا 
مشاكله  في  منا  كل  انشغل  ثم 
كان  ووقتها  الخاصة،  وام��وره 
قروش  البنزين خمسة  لتر  سعر 
خمس  بسعة  الفسبة  تانك  وكان 
كان  الفسبة  ملئ  ان  أي  لترات، 

يكلف 25 قرشا.

سعدت أيضا أنه يتابع االهرام 
شمال  اقصى  من  الكندي  الجديد 
لغته  ان  م��ن  بالرغم  إنجلترا 
هذه  خال  تدهورت  قد  العربية 

لى  قال  قد  وكان  السنين، 
عليه  يصعب  أن��ه  قبلها 
وخاصة  الكلمات  ايجاد 

الفصحى.  العربية  في 

بخدمة  أيضا  وسعدت 
تصل  التي  الجديد  األهرام 
المعمورة  ارج��اء  لجميع 
والويب  االيميل  خال  من 

سايت.

قبل  من  وصلني  ولقد 
مكرسة  خادمة  من  ايميل 
في احدى الدول األفريقية 
وكتبت فيه »الكثيرون هنا 
العربية  اللغة  يعرفون  ال 
االنجليزية«  ويتكلمون 
ففهمت انها رسالة مهذبة 
لكى ال ارسل لهم الجريدة 

على االيميل مرة أخري.

فهمت  اننى  لها  ارسلت 
طلبها وسوف ارفع اسمها 
فكان  اإلرس��ال  قائمة  من 
ردها سريعا انها لم تقصد 
بقراءة  تستمع  ألنها  هذا 
ان  تطلب  ولكنها  الجريدة 
كان  ان  أيضا  لها  أرس��ل 
من  انجليزية  نسخة  هناك 

الجريدة. نفس 

لكل  اوج���ه���ه  س����ؤال 
ارسلنا  هل  منا،  ضمير 
تورونتو  مدينة  لمجلس 
بسبب  استنكار  رس��ائ��ل 
هناك  ان  اقتناعهم  ع��دم 
خ��ط��ر ع��ل��ى ك��ن��ائ��س��ن��ا 

الكندية؟    القبطية 

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

السنة العاشرة، العدد )246(  - األربعاء 2 أغسطس  32017

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



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
علي فكرة الدلتا جزيرة ولو بعناها نضرب 
عصفورين بحجر ألنها هتجيب فلوس كتير 

ونحرر البلد من الحكم المنوفي.
 القضاء المصري

الزنا  قضية  من  التحقق  استطاع   القضاء 
التي لم يراها أحد ولكن لم يستطع التحقق من 

تعرية سيدة الكرم اللي العالم كله شافها.
 الحكومة المصرية

سجاير  في  السرطان  تبيع  أكشاك  عندنا 
وأكشاك تبيع القنابل في فتوي.

 األزهر
فتوي بتقول المسيحي نجس معنويا طيب لو 

أنا مسيحي ونجس أنت مال …. أنت.
 وائل اإلبراشي

ماجد  وريم  يوسف  باسم  برنامج  وقف  لما 
وعكاشة وعيسي لم تتكلم ولما برنامجك وقف 
وري  واحد  واحد  هياخدكم  اتكلم  حدش  ما 

مصنع الكراسي.
 معتز مطر

الفيس بوك أضاف لك لقب “..”  لصفحتك 
مش عارف لوحدة كدة وال مين اللي خبص 

الخواجات عليك. 
 ترامب 

نسبة  كل  الخليج  في  تزيد  ما  األزمة   كل 
البطالة ما تقل في أمريكا.. أنت عبقري.

 شرين
كل شوية تطلعي تشتمي في الهضبة عيب 
عليكي أتلمي ال نفتح لك ملفات فايد والجندول 

.. أنا صدقيني شاهد شاف كل حاجه.
 عمرو أديب

وانا بسمعك تؤيد آكشاك الفتوي لم أندهش 
ألني آعتقد ألنك معرضها لكل العصور.

 محمد مرسي
الراجل بعد ما زعل منه شباب الثورة طلع 
علي الوراق وكمل علي الزمالك شكله كدة 

ورث غباءك يا أبو األمراس.
 السلفيين 

سي  مصوريين  أنكم  حاسس  أنا  بصراحة 
ديهات للنظام وفيه نسخة من السي ديهات مع 

مرتضي منصور.
 وزير النقل 

سائقي  مع  الحشيش  تعاطي  إكتشاف  بعد 
أخبار  إيه  طيب  بسأل  في مصر  القطارات 

بتوع مصر للطيران؟؟
قطر

بعد األزمة مع دول الخليج ربنا كرم األسد 
وسوريا بدأت تهدي وده دليل أن كل الخليج 

شجع اإلرهاب.
 الزمالك

وقولنا  أفريقيا  ووبطولة  الدوري  في  خيبة 
حرام  العربية  للبطولة  توصل  لكن  ماشي 
هيظلوا  أمتي  لغاية  الجمهور شوية  أرحموا 

أوفياء.

بيتـــــك 
و سوق العقارات

ضريبة نقل امللكية

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
نقل  مصروفات  المنزل  ثمن  الى  يضاف 
الملكية التى تشمل ضريبة نقل الملكية واتعاب 
المحامى ومصروفات التسجيل. مصروفات 
نقل الملكية تصل الى آالف الدوالرات حسب 
ان تضع جزء من  يفّضل  لذا  المنزل.  قيمة 
الجزء  المصروفات.  لهذه  جانبا  مدخراتك 
ضريبة  هو  المصروفات  هذه  من  االكبر 
 1.5% متوسط  الى  تصل  التى  الملكية  نقل 
الضريبة  هذه  حساب  يتم  المنزل.  قيمة  من 

كالتالى. 
Provincial Land Transfer Tax
0.5% of property value up to 
$55K
1% of property value from 
$55K to $250K
1.5% of property value from 
$250K to $400K
2% of property value from 
$400K
اول  شراء  عند  الحكومية  التسهيالت  من 
الضريبة  هذه  من  جزء  تسترجع  ان  منزل 
بحد اقصى الفين دوالر. هذا المبلغ قد يمثل 
قيمته  لمنزل  الملكية  نقل  نصف مصروفات 
المحامي  ان  تأكد  لذلك  دوالر.  الف   300
المبلغ  الملكية قد خصم هذا  الذى يقوم بنقل 
من مصروفات نقل الملكية. هناك تسهيالت 
االعداد  فى  اتناولها  سوف  اخرى  حكومية 

القادمة. 
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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القضاء العادل ليس 
لألقباط

Oliver كتبها
ترك  و  عليه  المجنى  على  حكم  القضاء   -
الجانى يخرج لسانه لكل من كان ينتظر عدل 
القانون و قضاء الدولة الشامخ. لكن ال قانون 
إلى  األحكام  توصيل  هنا  بل  مصر  فى  هنا 
المنازل لمن يدفع و و لمن يجد منفعة له فى 
يجد  ال  قاض  بحذاء  كله  القانون  يدوس  حكم 
من يحاسبه و ال يستح أن يكشف عن تعصبه.

يعتدون على األقباط فى  الذين  فهو كالغوغاء 
منازلهم و يتلفونها و يحرقونها و يشتتون من 
فيها.لكنه يفعل ذلك من خالل منصة القضاء.

الثانية.يحرق  للمرة  األقباط  نفس  على  يعتدى 
و  بالسجن.يتلف  األسر  بالظلم.يشتت  قلوبهم 
جنيه   مليون  إلى  وصلت  التي  بالغرامة  يدمر 
مطلوبة من رجل كل دخله خمسون جنيها في 

اليوم إذا وجد عماُل.

- سيدة الكرم لم تتعرى اليوم بأيدى الغوغاء 
القضاء.صارت  بأحكام  مصر  تعرت  بل 
الجناة بعد كل  األحكام فضائح متوالية. تبرئة 
مهام  أحد  صار  األقباط  ضد  إرهابى  حادث 
مفبركة  طبية  تقارير  المصرى.و  القضاء 
المجنى  أما  و  عقلياً  مختلين  الجناة  كل  تجعل 
هو  القضاء  الصمت.  فليلزموا  األقباط  عليهم 
الذى يتعاطف مع اإلرهابيين و يطيل األمد فى 
قضاياهم لعل و عسى تقوم ثورة جديدة و تفكهم 
من السجون؟ القضاء هو الذى سجن جرجس 
البارومى في قضية جنسية و هو عاجز طبياً. 
عين  على  من  العصابة  فك  الذى  هو  القضاء 
العدالة فصارت تتبين ديانة كل شخص و تحكم 
الذى  هو  األعور  تطرفها.القضاء  يرضى  بما 
في  باإلعدام  غالي  بطرس  بطرس  على  حكم 
إختالس  تهمة  هى  منها  برئ  أنه  ثبت  قضية 
القضاء  لكنه  أبداً  اإلعدام  أحكامها  من  ليس 
األعور مع الوزير المسيحي الوحيد من النظام 
السابق بينما خرج الجميع أبرياء ألنهم ليسوا 
يبعث برسالة  القضاء األعور  .هذا  مسيحيون 
كل يوم مع كل حكم ظالم أن األقباط فى مصر 
من غير حماية قانونية و أن العدل فى القضاء 

هو للمسلمين وهذا أخطر ما يتجاهله النظام.

- منذ أن ظن القضاة أن لهم دور فى حكم 

مصر و ليس فى حكم القضاء.من يوم أن صار 
المستشار الزند متمرداً فى العمل القضائي و 
كنا سعداء بهذا التمرد على نظام اإلخوان لكن 
القضاء  أطماع  تهدأ  لم  النظام  إستقر  أن  بعد 
الشعب  طريق  يغرسون  تفحلت.صاروا  بل 
تحكم  التي  السلطة  أنهم  بزعم  باألشواك 
السلطات. يتحدون النظام و الشعب الضحية.و 
فهم  المسيحيين  من  بكثير  مسنود  النظام  ألن 

يتعمدون ظلم المسيحيين مع سبق اإلصرار.

يقدمون  و  أوراقهم  المحامون  يجمع   -
زوجته  طلق  المدعى.رجل  كذب  على  أدلتهم 
طالقها.  من  أيام  ثالثة  بعد  بالزنى  يتهمها  ثم 
على  إعتدى  الذى   بالمجرم  الجرأة  وصلت 
سيدة الكرم مع رفاقه البلطجية و أحرق بيتها 
بالزنا  الكرم  سيدة  إبن  يتهم  دعوى  يقيم  أن 
هذا  فكر  مع  يتفق  تفكير  هذا  مع طليقته؟ هل 
المجرم أم أن خلفه كتيبة تفكر في شيء مختلف 
تخرج  كيف  للدولة  يخطط  من  يوجد  حتماً   .
من مأزق سكوتها عن تعرية سيدة الكرم.فإذا 
المجرمين  تصرف  يكون  الزنا  وقوع  أثبتت 
هو من نوع الدفاع عن الشرف و رد اإلعتداء 
باإلعتداء. . لذلك كان هذا الحكم اآلثم و بهذا 
يخرج النظام بمبرر لعدم مساواة هذا اإلعتداء 
لم  الدولة و  فيها  قامت  للتحرش  بوقائع سابقة 
تقعد و إعتذر الرئيس بنفسه للمجني عليهن.و 

إستقبلهن فى مقابالت خاصة. 

أي  له  يلفقوا  و  السيدة  إبن  على  يقبضوا   -
تهمة و تبدأ المقايضة تنازل مقابل تنازل.و تم 
التلفيق .إتهم المجرم طليقته و إبن سيدة الكرم 
بإرتكاب الزنى. و بسرعة و بدون شهود سوي 
إبنته 11 عاماً  الشاهد الوحيد التى تم تلقينها 
في  شهادتها  يسجل  لم  القاضى  و  ستقول  ما 
كانت  شهادتها؟  يحضر  لم  الدفاع  األوراق.و 
قانونية  غير  و  لقاصر  قانونية  غير  شهادة 
لسريتها و عدم إدراجها في األوراق.كما أنها 
ألنه حسب  لو فرض صحتها  ناقصة  )شهادة 
آخرون  ثالثة  ينقصها  اإلسالمية  الشريعة 
تحريات  ضد  نفسها  الشهادة  الشهود(.و  من 
الشرطة التي أثبتت عدم حدوث الجريمة .أما 
الحق  ترك  فقد  القضاء  على  العار  القاضى 
و  بالسجن  البرئ  على  الحكم  أصدر  و  بعيداً 
القضاء  وضع  جنيه.ببساطة  مليون  بتعويض 
المجرم معه على المنصة ليحاكم المجني عليه 
تعرية  الدولة على  مرتين.األولى حين سكتت 
على  حكموا  حين  الثانية  و  الكرم  في  سيدتنا 
إبنها بالسجن و الغرامة المليونية التي لم نسمع 

عنها من قبل .

الظلم  على  يصر  الذى  القاضى  هذا  من   -
الذى عنده  المصرى  القاضى  أدلة؟ هو  بدون 
نقرأ  نعد  الجانى.فلم  هو  عليه  المجني  يصبح 
عن فساد األحكام إال من مصر و ال نرى تلفيق 
التهم إال في مصر وال نسمع عن عدم التعقيب 
على األحكام إال فى مصر ليلجموا أفواه الشعب 
 . األحكام  علي  التعقيب  يمنع  نص  غير  من 
إال  الفضائح  هذه  الدولة على  نرى سكوت  ال 
فى مصر.ها قد تم إختالق ورقة للتفاوض مع 
تمضى  أو  تسكت  و  تتنازل  الكرم حتي  سيدة 
من مصر بأسرتها كما هرب أطفال المنيا إلى 

الخارج من ظلم القضاء.

كالمسلم.يتقاضى  حقه  القبطي  يجد  كيف   -
ال  يحكم  الذى  هو  القانون  أن  مطمئن  هو  و 
على  العصابة  إلى  العدالة  تعود  األهواء.متى 
عن  تحكم  ال  و  الديانة  عن  تسأل  فال  عينيها 
الهوى و متى يتوقف القضاء األعور .متى تتم 
اإلطاحة بكل قاض تثبت أحكامه أنه متطرف 
و إرهابي بدرجة قاضى.إن أقصى خطر هو 
على الدولة إذا شعر األقباط أنهم بدون حماية 
قانونية .ال يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث إذا 
بإستخدام  شعبها  لربع  خصماً  الدولة  صارت 
قضاء ظالم.هذه األحكام الظالمة التي تدق على 
خريطة مصر هنا و هناك هى إنذارات شديدة 

اللهجة لخطر جسيم.
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اإلغراق يف الغيبياتد 
ادوارد يعقوب

ك  هنا
الروحانيات  بين  دقيق  فاصل  خط 
المعجزات  وبين  والدجل..... 
والسحر األسود... بين تدخالت االله 

الشيطان....   الحقيقية وعمل  الخالق 
بين االيمان بوجود ابعاد تفوق حدود 
العقل البشرى وال تخضع للمقاييس 
الغيبيات  في  اإلغراق  وبين  المادية 
للحصول  والمصطنعة  المغرضه 
اخضاع  منها  مادية  منافع  على 
لسهولة  ارادتهم  سلب  و  العامة 
خططها  لها  قيادات  وراء  انقيادهم 

الخاصة.

االنفاق  مترو  جمهور  فوجئ 
بوجود كشك صغير ال تزيد مساحته 
عن مترين في مترين تم نصبه في 
أعماق األرض داخل محطات مترو 
االنفاق في القاهرة ويجلس اثنان من 
يحتاج  من  انتظار  في  االزهريين 
حالهما  ولسان  إسالمية  فتوى  الى 
او  األرض  فوق  الفتوى  »اطلبوا 
واجهه  تتصدر  األرض«!!  تحت 
الشريف.. »األزهر  عبارة  الكشك 
وفوقها  كبير  بخط  الفتوى«  لجنة 
عنوان »مجمع البحوث االسالميه« 
االمن  رجال  بعض  وبجانبها 
االكشاك  لحراسة  مدنية  بمالبس 
وتنظيم الجمهور المتزاحم للحصول 
الموجهه  يدافع االعالم  على فتوى. 
من الدولة عن فكرة انشاء مثل هذه 
االكشاك بدعوى انها لمحاربة الفكر 
التي  الشماعة  نفس  االرهابى!! 
يستخدمها النظام الرهاب معارضية 
بفزاعة االخوان مما يذهب بالبعض 
على  يحرص  النظام  ان  باالعتقاد 

تواجد اإلرهاب وعدم القضاء عليه 
يستخدمها  التي  الحجة  النه  نهائيا 
ويرسخ  تنتقده  أصوات  اى  لخرس 
األنظمة  لكل  المعهودة  للدعاية 
انقالب  منذ  توالت  التي  المصرية 

وهى  اال  االن  والى  الناصر  عبد 
ناراالرهاب  وال  الديكتاتورية  نار 
االخوان.     بفزاعة  دائما  والتلويح 
قرار  عن  سماعى  عند  انزعجت 
االكشاك  هذه  مثل  بانشاء   االزهر 
وما  االنفاق  مترو  محطات  كل  في 
طوابير  وجود  هو  اكثر  ازعجنى 
العامة على بعض هذه  من جمهور 
في  ذكرتة  ما  يؤكد  هذا  االكشاك. 
تحت  مقالتين  في  السابقين  العددين 
عنوان »سعوده مصر« واعتبر هذه 
المقالة امتداد لهما. فالنظام المصرى 
ان  يريد  السيسى  بقيادة  الحالي 
يسيطر على العامة عن طريق الدين 
واغراقه  الشعب  تغييب  في  ويمعن 
في الغيبيات بواسطة القادة الدينيين 
ليسهل التحكم فية وتامين النظام ضد 
اخطاءه  كشف  نفسه  له  تسول  من 
لم  وديكتاتوريته.  وتعصبه  وفساده 
لشيوخ  التليفزيونية  بالبرامج  يكتفى 
ساعاتها  في  تفوق  والتي  الفتاوى 
المخصص  الوقت  اضعاف  عدده 
اذا وجدت )بعض  التثقيفية  للبرامج 
القنوات تخلو تماما منها( ومعروفة 
المهازل التي تحدث في هذه البرامج 
على  مواقعهم  عن  ناهيك  الدينيه 
من  تحتويه  وما  االنترنت  شبكة 
وأخيرا  العقالء  بها  يتندر  فتاوى 
خطوط الهاتف الساخنة التي حولت 
واصبح  مليونيرات  الى  شيوخها 
بمباركة  تمارس  تجارة  الدين 
وفق  السياسيه  والقيادة  السلطات 

بين  منهج معتمد واتفاق غير معلن 
السياسية  والقيادة  الدينية  القيادات 
تتجه  ان  من  بدال  كليهما.  لمصلحة 
على  الصرف  الى  السيسى  إدارة 
وتثقيفهم  للعامة  توعية  برامج 
والعشرين  الواحد  القرن  بحضارة 
تهدر أموال الضرائب المدفوعة من 
الشعب بقطاعة القبطى على برامج 
تكرس  و  تُصعد  عنصرية  إسالمية 
بالمليارات  تكتفى  فلم  الدينية  للدولة 
االزهر  جامعة  على  تصرف  الى 
ومدنه ذات اإلقامة المجانية للطالب 
العالم  دول  مختلف  من  الوافدين 
االسالمى  اإلرهاب  يفرخ  والذى 
ويصدر خريجية الى كل المنظمات 
يعانى  التي  اإلرهابية  اإلسالمية 
العالم كله من اجرامها لم تكتفى بذلك 
بل تزيد الطين بلة ، بتلك الشطحات 
لقد  قت آلخر.  من  بها  تفاجئنا  التي 
غارقة  المنطقة  شعوب  أصبحت 
تزيدها  التي  الغيبيات  من  لجج  في 
ويستخدمها  يوم  بعد  يوما  تخلفا 
الخضاع  الدين  رجال  لألسف 
العامة واقتيادهم مثل االنعام لخدمة 
النظام  الخاصة و حماية  اغراضهم 
ان  معهم.  المتحالف  السياسى 
...الى  األسفل  الى  تنحدر  مصر 
الى  تحتاج  عميقة  حضارية  هوة 
من  شجاعة  وتضحيات  مجهودات 
عقلية  إلنقاذ  المثقفة  الواعية  األقلية 
الدجل  وانتشالها من غياهب  العامة 
واختى  اخى  تخف  فال  والتخلف.   
المثقفه من إرهاب الدولة وتهديدات 
المقدس  بواجبك  قم  بل  الرعاع 
لتوعية  التضحيات  كانت  مهما 
الوطنية  هي  فهذه  ومواطنيك  اهلك 
العنصريين  وطنية  وليست  الحقة 
الكراهية  لنشر  فكرها  تكرس  التي 
عقائديا  معها  المختلف  اآلخر  ضد 
المقاييس  وتعكس  الموازين  وتقلب 
األخالقية وتزور الحقائق. لن نيأس 
ولن نهدأ ولن نمل من كشف الفساد 
نسمة  فينا  بقيت  طالما  الحق  وقول 

حياة.

شيئاً ما يبقي 

نيفني سامى

سمائهما  فوق  الطيور  غردت 
يوم  كل  مع  الشمس  وأشرقت 
احلي  األلحان  نسجت   ، فيه  تالقيا 
المعزوفات وترقرقت الكلمات فوق 
امواج النهر الذي شهد علي حبهما 

الصافي.
لقاء  مع  تتراقص  الدنيا  فكانت 

الحبيبين ولم تكن 
اال  عيونها  تري 
بهجه الحياه بكل 

تفاصيلها.
تلك  تكن  لم 
هي  القصه 
من  االولي 
كانت  بل  نوعها 

تميزت  التي  مالمحها  في  تختلف 
بالبراءة والنقاء. 

امام  له  قيمه  ال  العالم  أصبح 
عالمهم  مالءت  التي  األنشودة  تلك 
لم  والذي  خداع  بال  الذي  الجديد 

تخترقه الماده بعد.
كان الوطن في هذا الوقت يعاني 
الجميع  وكان  اللعين  الحرب  نكسه 

ينتظرون يوم رد الكرامه 

وكان البطل هنا هوالجندي الذي 
لبي نداء الحبيبه الغاليه للدفاع عنها 
في  امانه  الصغيرة  حبيبته  فترك 
ومعه  عاد  ان  حتي  أوطانه  عنق 
النصر يقدمه هديه لهما معاً كعنقود 

من الورود علي عنق المحبوبتين.
أحب  مثلما  حياته  في  يحب  لم 
صاحبه  هي  أحبها  ومثلما  وطنه 

الوجه المشرق والقلب البريء.
كل  فيها  توقفت  لحظه  وفي 
الساعات عن الدوران ليعم الصمت 
المكان كان يودعها عند نفس النهر 

الذي شهد حبهما العظيم.
وكانت الشمس الذهبيه قد قاربت 

علي المغيب 
عند  قوه  عينيه  من  استمدت 
حب  عينيها  من  واستمد  الرحيل 

الوطن الذي جمع بينهما 
يده  يرفع  كمن  بيده  لها  أشار 
للسماء يدعوها ان تحفظ له حبيبته 
عيونها  هي  ورفعت  الصغيره 
يرفق  حارساً  مالكاً  تطلب  للسماء 
طريق  في  ذهب  الذي  بحبيبها 
األشواك لفك قيود االرض المقدسه 
ومرت األيام ثقيله علي قلبيهما 
جلست بجوار المذياع ليل نهار 

للزياره  فرصه  أيه  هناك  يعد  لم 
القريبة كعهده السابق 

ولم تكن االخبار شافيه 
هذه  الرقيق  كل  قلبها  يحتمل  لم 
علي  صوتها  عال  التي  النبضات 

صوت المدفعيات 
فلم يكن هناك خبرا واضحا عن 

عوده الجنود.
فمنهم من عاد ومنهم من أُصيب 

وكثيرين لم يعودوا للديار. 
حاله  في  تجلس  ان  تستطع  لم 
انتظار فما كان اال ان تجول جميع 
وتفتش عن  عنه  تسأل  الشفاء  دور 

اي خبرا منه.
في  الذين  الكثيرين  هناك  وجدت 

من  وكانت  االصابه  بالغه  حاالت 
بالدم لمن  المتبرعين  أولي صفوف 

يحتاج منهم. 
يدب في ضلوعها  اليأس  تدع  لم 
اال  حاولت  التي  الكلمات  بتلك 
تسمعها من اآلخرين ولكنها قرأتها 

في عيونهم. 
استمرت في البحث حتي لم تترك 

دار مشفي واحدا لم تذهب اليه
من  طويله  شهورا  مرور  وبعد 

البحث واالنتظار 
من  الجميع  اعتبره 
اوالشهداء  المفقودين 

المجهولين 
فبدلت  هي  اما 
الشفاء  لدور  زيارتها 

بزياره اخري 
النهر  الي  زيارتها 

الذي جمعهم سنيناً 
الصديق  انه  حيث  معه  تتحدث 

المشترك بينهما 
تحكي له ويسمعها 

ان  اليه  أمامه  وتتوسل  تبكي 
يعيده اليها 

تقضي كل يوم  هناك من شروق 
الشمس حتي غروبها 

ثم  األيام  مرت  وهكذا 
الشهور  عليها لم تفقد اليقين لحظه 

في عودته 
حمل  الذي  الخبر  جاء  ان  اال 

البهجة والشقاء في ذات الوقت 
الحياه...  عادت  الحبيب..  عاد 

عادت االنفاس الي قلبها الدامي 
لم يكن تلك المره كما نظرته اخر 

مره 
فقد قدم قدماه هديه للوطن الغالي 

نعم ! 
بطل بال حركه 

لم تتأثر هي بعجزه الذي كان تاج 
فوق رأسه تتباهي به

كي  عنها  االبتعاد  حاول  وحينما 
غيره  مع  الحياه  فرصه  لها  يترك 

بعيدا عن أشالئه لم يستطع.
لم تترك هي له فرصه االبتعاد 

الغير  قدميه  تحت  جلست 
موجودتين 

لتعلن  في حجره  رأسها  وضعت 
انه هوالرأس لها وانها هي اقدامه 

اشالء  اال  منك  يتبقي  لم  وان 
إنسان فهناك دائما شيئا ما يبقي 

.. هناك دائما شيئا ما يجمع  بيننا 
نستطيع  ال  شيئا  دائما  هناك 

تفسيره يبقي..
والطبيعه  الماده  فوق  شيئا  هناك 

وأسرار الكون 
يكون  حينما  اليقين  يعطينا  شيئا 

العالم كله ضدك 
حينما  االستمرار  يعطينا  شيئا 

يكون كل شئ مستحيل 
كلمات  هي  الكلمات  هذه  وكانت 
البطل  للحبيب  الصغيره  الحبيبه 
أحب  مثلما  بجنون  احبها  الذي 

أوطانه 
حول  ورود  باقه  مع  له  نسجتها 

عنقه وكان النهر شاهدا لهما 
نعم 

شيئا ما يبقي 
ال نعلم ما هو 

ولكنه يبقي 

التوقف عن تناول العقاقري املخفضة 
للكولسرتول قد يكون قاتال 

امريكا-رويترز
 تشير دراسة جديدة إلى أن التوقف عن تناول العقاقير 
اخملفضة للكولسترول بسبب آالم في العضالت أو في 

املعدة ميكن أن ميثل خطرا على املدى الطويل.
توصل باحثون إلى أن املرضى الذين يتوقفون عن تناول 
العقاقير اخملفضة للكولسترول بسبب أعراض جانبية 
تزيد لديهم على األرجح نسبة الوفاة أو اإلصابة بأزمة 
األربع  السنوات  مدار  على  جللطة  التعرض  أو  قلبية 

التالية مقارنة مع املنتظمني في تناول هذه العقاقير.
وقالت املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها 
الكبد  قدرة  تثبيط  على  تعمل  العقاقير  هذه  مثل  إن 
على إنتاج الكولسترول كما تساعده أيضا في التخلص 

من الدهون املوجودة في الدم.
ويصف األطباء في أنحاء العالم هذه العقاقير ملرضى 
اخلدمات  فرقة  أيضا  بها  توصي  لذلك  وإضافة  القلب. 
الوقائية األمريكية ملن تتراوح أعمارهم بني 40 و75 عاما 
عامل  لديهم  أو  القلب  مع  مرضي  سجل  لهم  وليس 

أو  بالقلب  لإلصابة  املؤدية  العوامل  من  أكثر  أو  واحد 
بجلطة خالل  أو  بالقلب  احملتملة  اإلصابة  تكون نسبة 

عشر سنوات عشرة باملئة على األقل.
مستشفى  من  تورشني  ألكسندر  الطبيب  وكتب 
الطب  )حوليات  دورية  في  وزمالؤه  ومينز  آند  بريجهام 
الباطني( أنه رغم األدلة الهائلة على أهمية العقاقير 
اخملفضة للكولسترول إال أن ما بني ربع ونصف املرضى 
يتوقفون عن تناولها في غضون ما بني ستة أشهر وعام.
في  مستشفيني  من  جمعوها  بيانات  الباحثون  وحلل 
بوسطن في الفترة من عام 2000 حتى عام 2011 ملعرفة 
ما إذا كان الناس الذين يستمرون في تناول هذه العقاقير، 
أو يقللون اجلرعة،  دواء مختلفا  يتناولون  مبن فيهم من 

تتحسن حالتهم عمن يتوقفون عن استخدامها.
بالغ  ألف   200 من  أكثر  عالج  جرى  الفترة  هذه  وخالل 
ألفا   45 نحو  وأبلغ  للكولسترول  اخملفضة  بالعقاقير 
عن أعراض جانبية يعتقدون أنها رمبا ترتبط بالعقاقير 

خاصة آالم العضالت واملعدة.
ومن بني اخلمسة واألربعني ألف حالة ركز الباحثون على 
28266 شخصا. استمر معظمهم، 19989 شخصا، في 
تناول العقاقير اخملفضة للكولسترول مع استمرار نحو 

نصف احلاالت في تناول نفس الدواء.



الشبكة  سألقي  كلمتك  فعلي  والفعل 
إيماني  فعل  هذا  :5(.كان   5 )لوقا 
غير عادي ُحِسَب لصالح بطرس او 
المسيح  لقبه  الذي  يونا  ابن  سمعان 
بالصخرة اي بطرس. فعندما سمع 
يسوع  الرب  كالم  بطرس  سمعان 
ليس  امتألت  المجد  كل  له  المسيح 
سفينته وسفن  بل  فقط  شباك صيده 
الخير  ان  اي  ايضا،  حوله  من 
يشمله  لم  إيمانه  فعل  نتيجة  والشبع 
هو فقط بل كل من كان حوله ايضا. 
شخص  امام  انه  نفسه  في  وشعر 
غير عادي فركع وخر علي ركبتيه 
وقال له:« اخرج من سفينتي يا رب 
ترك كل  ثم   . أَلِنّي رجل خاطئ« 
شيء وتبعه، فحقيقته وضحت امام 
الرب يسوع انه واقف في محضر 
من يعرف األسرار فاعترف بلسانه 
الرب  لوجود  مستحق  غير  انه 
يسوع في سفينته وانه رجل خاطئ 
واألعظم من كل ذلك اعترافه امام 
فقط  ليس  رب  يسوع  ان  الجميع 
ركبتيه  علي  وسجوده  بل  بكلماته 
وترك كل شيء وتبعيته له. فاإليمان 
اذا لم يكن له فعل واضح ظاهر ال 
يعد ايمانا، وإذا كان الفعل واضحا 
فان الخير ليس فقط يشمل الشخص 
المؤمن بل المحيطين به حتي لو لم 
يكن لهم ذات اإليمان وايضاً يكشف 
محضر  ففي  نفسه.  حقيقة  لإلنسان 
اعترافات  فقط  ليس  يسوع  الرب 
بل  بطرس  سمعان  مثل  االنسان 

روحيات6
تعبنا الليل كله

د. روز غطاس
الرب  من  والتشجيع  البنيان  كلمات 
يسوع ذاته حيث قال يسوع لسمعان: 
تصطاد  تكون  االن  من  تخف  «ال 
الناس«. فالرب يسوع طمن سمعان 
من جهة خطاياه انها مغفورة بقوله 
ال تخف، واعطاه وظيفة جديدة في 
مجال الصيد ولكن ليس السمك بل 
وظيفة  ذاتها  حد  في  وهي  الناس، 
كليا  اتكاال  وتحتاج  وأعقد  اصعب 
صانع  المتخصص  الخبير  علي 
انه  به سمعان  اعترف  الذي  الناس 
مثل  نكون  ما  كثيرا  ونحن   . رب 
بطرس سمعان نتعب الليل كله بال 
نرجع  ال  ألننا  وذلك  ثمر  او  فايدة 
جبلتنا  يعرف  الذي  الخالق  للصانع 
اننا تراب نحن. فالتعب هو ضريبة 
لوصية  عصيانه  نتيجة  االنسان 
لعنت  حيث  البدء  منذ  االله  الرب 
وقال  الفعل  هذا  بسبب  االرض 
االرض  ملعونة  له:«  االله  الرب 
ايام  كل  منها  تأكل  بالتعب  بسببك، 
تأكل  جبينك  وبعرق  تتعب  حياتك، 
التراب  الي  تعود  ان  الي  خبزك 
الذي أخذت منه، ألنك تراب والي 
التراب تعود« )تكوين  3 : 1٩(. 
تعبت  انك  تشعر  كنت  اذا  عزيزي 
الوقت  اغتنم  تثمر  ولم  حياتك  في 
الن األيام شريرة وتعلم من بطرس 
فزاد  رب  بيسوع  اعترف  الدي 
الخير له ولمن حوله فيسوع يكرر 
وأعطيه  فقط  ،أمن  تخف  ال  دائماً 
من  وتشبع  تعبك  فتنسي  المجد  كل 

خيره.

تاريخ حياته: لقد رأت عينا إقالديوس 
النور فى قريه دير النغاميس من بلده 
أوالد يحى بحرى محافظه جرجا عام 
وتربيه  توجيه  إلى  1875م،إستجاب 
والديه ولما بلغ الحادى عشر توجه إلى 
رهبان  به  أنطونى،إعتنوا  األنبا  دير 
وسموه  الرهبنه  إسكيم  ولبس  الدير 
مطبيعاً  إقالديوس،كان  الرهاب  بإسمه 
للعلم،أرسله  ومحباً  للشيوخ  وخادماً 
،تعلم  أثينا  إلى  الخامس  كيرلس  الباببا 
اليونانيه  واللغات  االهوتيه  العلوم 
وعاد بشهاداته  والفرنسيه،كان مجتهداً 
1٩02م،فعينه  عام  مصر  إلى  العلميه 
الدير  ألوقاف  وكياًل  الدير  رئيس 
بالقاهره فى عام 1٩05م، طلبه األنبا 
تيموثينس مطران القدس ليكون مشرفاً 
أصبح  بعدها  بيافا  الدير  وكاله  على 
بالقدس  القبط  أديره  على  عاماً  رئيساً 
وسائر بالد فلسطين، وفى عام 1٩20م 
القبط  كبار  خلى كرسى جرجا رشحه 
الخامس  كيرلس  البابا  فرسمه  بجرجا 
المطران  بإسم  نوفمبر 1٩20م  فى 5 
مسئوليه  أستلم  أن  وما  يوساب، 
وقام  شعبها  إفتقد  جرجا  شعب  رعايه 
وبنى  المتخاصمه  العائالت  بمصالحه 
اآلن  حتى  وثانويه  إبتدائيه  مداس 
بإسم)مدرسه  للبنات  مدرسه  تسمى 
فخمه  المالك  كنيسه  وشيد  المطران(، 
المطرانيه،  دار  جانبها  وإلى  البناء 
رافق البابا يؤنس التاسع عشر بزياره 

قنا  مطران  لوكاس  األنبا  ومعه  أثيوبيا 
حتى أن األثيوبيين أحبوه وخاصه يتكلم 
الفرنسيه التى كانت وسيله التواصل مع 
شعب أثيوبيا التى تتكلم الفرنسيه، وفى 
عام 1٩30م عاد األنبا يوساب للذهاب 
إلى أثيوبيا موفداً من البابا إليقامه شعائر 
تتويج الملك األمبراطور هيالسالسى.      
شغر الكرسى المرقسى: بعد نياحه البابا 
المصرى  حبيب  قام  الثالث  مكاريوس 
فى  بيان  بنشر  الملى  المجلس  عضو 
إختيار  فى  األقباط  لتوعيه  الصحف 
أن  يصح  ال  ألنه  الرهبان  من  البابا 
تسمح الكنيسه للقبطى أن يتزوج بأكثر 
من إمراءه وما حرموه الرسل األطهار 
األساقفه والمطارنه أصحاب إيبارشيات 
أن ال يتطلع إلى أسقفيه أخرى أو يجمع 
فادينا  لنا  قرر  أسقفيتين،ولهذا  بين 
فليسمع... للسمع  أذنان  له  قوله)من 
وصلوا  الذين  وأن   ،))15:11 )متى 
ينزون  كأنوا  المرقسى  الكرسى  إلى 
يأخذ  ال  )و  الرسول  ويقول  ويهربون، 
المدعو من  بنفسه بل  الكرامه  أحد هذه 
ومع   ،  ))4:5 كهارون..)عبرانيين  هللا 
كل هذا قام جانب آخر يساند المطارنه 
كنيسه  كاهن  لوقا  إبراهيم  القمص  مثل 
الدكتور  مع  الجديده  بمصر  مارمرقس 
وروجا  أيدا  كما  المنياوى  لوقا  إبراهيم 
األنبا  إنجاح  دبرا على  السابق،قد  للبابا 
الوسائل،  بشتى  الجرجاوى  يوساب 
الملى  المجلس  كوكيل  منصبه  وإستغل 
فى  نجاحه  إلى  بالمطران  ودفعوا 
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البابا يوساب الثانى رقم 115

األنتخاب وكالعاده نصبوه ولم يرسموه 
للسده المرقسيه بإسم البابا يوساب الثانى 

رقم 115.                   
الحكم المدنى: الملك فاروق األول الذى 
أرسل أمره بإنتخاب البطريرك.                                    
البابا يوساب الثانى: بعد نقل مكانه من 
المرقسى  الكرسى  إلى  جرجا  كرسى 
أصبحت جرجا بدون راعى ألنه طقسياً 
ال يرسم مطران آخر ألن مطرانها على 
قيد الحياه فأهملت جرجا وشعبها.                                      

أعماله:
المجلس  من  األوقاف  إداره  1.أعاد 
الملى إلى رؤساء األديره هذا ما أغضب 
إبراهيم المنياوى والقمص إبراهيم لوقا.        
2.تدخل البابا فى مناصره األقباط الذين 
العدل  بوزاره  الترفيات  من  أظلموا 
مرسى  كامل  محمد  وزيرها  فخاطب 
وأصدر  هذا  وتدارك  إقتنع  الذى  باشا 
أمه  المصريين  يكون  بإن  مصر  ملك 
واحده وصفاً واحداً.                         

وأسندها  األحد  مدارس  3.نشط 
ونشرها  جرجس  حبيب  لألرشيدياكون 
بالسودان بين البنين وكذلك البنات.        

المعارف  وزير  إلى  خطاب  4.أرسل 
بتدريس  باشا  السنهورى  الرازق  عبد 
للطالب فى جميع  المسيحى  الدين  ماده 
مراحلها إسوه بالدين األسالمى وتكوين 
المراحل  لجميع  الكتاب  لوضع  لجنه 
طلب  فى  المعالى  صاحب  وإستجاب 

البابا.         
ثالثه  بتعين  بابوياً  أمراً  البابا  5.أصدر 

جنوى غاىلقرأت لك 
أشكروا اهلل يف كل االحوال  

ByLawrence Darmani and others
أشتكي سكان الحي الذي أقيم فيه 
المستمر  الكهرباء  إنقطاع  من 
والذي كان من الممكن ان يتكرر 
ثالثة مرات في أالسبوع ويستمر 
24 ساعة ويتخبط كل من في الحي 
الناس  ويعاني  دامس  ظالم  في 
المنزلية  االجهزة  كل  توقف  من 
)هل  جارتنا  وسألتني  العمل  عن 
ايضا  أن نشكر هللا  يا تري علينا 
؟(  الصعبة  الظروف  هذه  في 
أرادته  فهذه  بالطبع  نعم  وأجبتها 
وفي   ، شئ  كل  علي  نشكره  أن 
بالشكر  ايماني  تحول  االيام  أحد 
الي حقيقة فعندما عدت من عملي 
وجدت جارتنا منفعلة جدا وتصيح 
يارب  لك  )شكرا  عالي  بصوت 
علي انقطاع الكهرباء اليوم فلوال 
احترق  قد  منزلي   لكان  هذا 
وهلكت كل عائلتي(  وعلمت منها 
ما حدث فأن شاحنة جمع القمامة 
قد أصطدمت بعمود كهرباء امام 
التيار  كبالت  وسقطت  منزلها 
العالي فوق عدة منازل ولو كانت 
لكانت  مقطوعة  غير  الكهرباء 
وهلك  المنازل  هذه  كل  احترقت 
الساكنين فيها ، ونتعلم من هذا أن 
هللا يعمل دائما ما فيه خير لنا حتي 
واقعية  ، وقصة  ذلك  نري  لم  اذا 
كوري  تسمي  أمرأة  عن  أخري 
الهام   مصدر  أصبحت  بوم  تن 
بعد  الناس  من  الالف  وتحدي 
فقد حكت  الثانية  العالمية  الحرب 
عن محبة هللا لها وهي سجينة في 
معسكرات االعتقال النازية فقالت 
بل  فقط  قذرا  السجن  يكن  لم  ؛ 
كانت تنتشر فيه البراغيث وقالت 
مسجونة  كانت  التي  أختها  لها 

معها )يجب ان نشكر هللا في كل 
ولكن  أرادته(  هي  فهذه  االحوال 
في  هللا  شكر  أن  ظنت  كوري 
يبدو  البراغيث  فيه  تنتشر  مكان 
أدركت  ولكنها   ، واقعي  غير 
الي  يأتون  ال  السجن  حراس  أن 
التوقف  علي  ليرغموهم  سجنهم  
بسبب  والتسابيح  الصالة  عن 
البراغيث  لدغ  تجنب  أرادو  انهم 
ولهذا كان السجناء أحرار للصالة 
المقدس  الكتاب  ودراسة  والعبادة 
في  سبب  البراغيث  كانت  لقد   ،
النعمة التي حصلت عليها االختان 
ولهذا كانوا شاكرين هللا دائما ، هل 
براغيث  يا صديقي  لديك  تري  يا 
في حياتك ؟ قد تكون الصعوبات 
القليلة التي ال يمكنك الهروب منها  
هي واحدة من الطرق التي يعلمنا 
بها الرب دروس روحية تساعدنا 
علي التحمل ، وهذا تدريب روحي 
كل  في  هلل  شكرا  اكثر  سيجعلك 
االحوال ، أبدأ من االن في كتابة 
شئ واحد فعله هللا معك  في اليوم 
تحقيق  او  صالة  استجابة  سواء 
يوم  وكل  علبة  في  أمنية  وضعه 
كرر هذا وعندما ياتي يوم صعب 
اقرأ ما كتبته  وال تجد شيئا تكتبه 
من قبل فتعود لك ثقتك به وتتذكر 
انه ابدا ما تركك وهو دائما يعتني 

بك فتشكره في كل االحوال. 
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فى  المتضلعين  المثقفين  الرهبان  من 
اللغات األجنبيه لترجمه كتب الطقوس 
والقداس والعقائد للغه األنجليزيه وهذا 
الشعب جنوب إفريقيا.                                     
6.البابا رسم األنبا مرقس أسقفاً لجنوب 
إفريقيا ونيجريا ككارز لها.                               
الفضى  اليوبيل  حفل  البابا  7.حضر 
مدارس  إنشاء  سنه(على   25 )مرور 
جرجس  حبيب  يديرها  الذى  األحد 
ووضع لهم المناهج وأنشأ مجله شهريه 
تصدر  ومازلت  األسم  نفس  تحتل 
السادس  كيرلس  البابا  أن  إال  بإنتظام 
رأى أن يطلق عليها)مدارس التربيه ال
كنسيه(.                                                           

المرقسيه  الكاتدرائيه  بناء  8.أعاد 
ومعه  وكرسها  وإفتتحها  بك  بكلوت 
ومطران  هيالسالس  األمبراطور 
مصر  وأساقفه  وأورشليم  أثيوبيا 
والقمص جرجس إبراهيم راعى كنيسه 
المالك ميخائيل بطوسون وكان إحتفااًل 

عظيماً فى ٩ نوفمبر 1٩52م.        
بالعباسيه  رويس  األنبا  بأرض  ٩.أقام 
المبنى  وسمى  الالهوت  كليه  مبنى 
األجتماع  قاعات  وكذلك  باليوسابى 
ومسرح للنشىء وكون مجلساً لها مؤلف 
من حبيب المصرى باشا وإبرهيم تكال 
بك وفهيم سليمان بك وأنشأ خريجوها 
جمعيه أبناء الكليه األكليريكيه، وأرسل 
عبد  هما  الكليه  لهذه  تقريراً  وزيران 

والدكتور طه  باشا  السنهورى  الرازق 
حسين باشا الذى أعفى األكليريكين من 
وخريجيه  األزهر  بطلبه  أسوه  التجنيد 
المسيحى  الدين  تدريس  إسناد  وطلب 
األفتتاح  وكان  لألكليريكين  بالمدارس 
 13 يوم  الكبرى  اليوسابيه  بالقاعه 
المتكلمين  وأهم   ، فبراير عام 1٩53م 
هام  الكنيسه جزء  )هذه  هم طه حسين 
عليه(  المحافظ  يجب  الدوله  تراث  من 
جعل القمص يوسف الديرى يعيد نشر 
هو  كان  التى  الحق  مجله  فى  الكلمه 

صاحبها.             
المقدس:  والمجمع  البابا  بين  الخاف 
يوساب  البابا  بين  كبير  خالف  حدث 
المطارنه  األباء  وجميع  الثانى 
وكذلك  المقدس(  واألساقفه)المجمع 
الدعاوى  وأقيمت  الملى  المجلس 
جرجس  ملك  الخادم  بسبب  والقضايا 
بجرجا  بالمطرانيه  معه  كان  الذى 
الخالف  إنتهى  و  بالقاهره  والبابويه 
الرياسه  البابا عن  وإبعاد  بجلسه صلح 
البابوى  المقر  إلداره  لجنه  وتكوين 
وإبعاد  القبطى  بالمستشفى  البابا  ويقيم 

ملك نهائياً.         
نياحه البابا:                                               

وخمسه  سنه  عشر  إثنى  مرور  بعد 
عام  نوفمبر   13 فى  البابا  تنيح  شهور 
1٩56م إلى الدار اآلخره.               

في  صنعناه  ما  ان  نشعر  ما  كثيرا 
حياتنا لم يثمر ولم يعد بفائدة علينا 
الشعور  هذا  حولنا.  من  علي  او 
السخيف المضلل ال يمكنه ان يكون 
يدعونا  الذي  االله  الرب  قبل  من 
ومثمرين  ناجحين  نكون  الن  دائما 
او  بالفشل  الشعور  أن  حياتنا.  في 
لإلنسان  فقط  ليس  مدمر  االحباط 
المتفكر هذا في ذاته بل ايضا لمن 
حوله من االشخاص المحيطين به. 
اتذكر  الشعور  هذا  بي  يمر  فعندما 
هذه القصة بإنجيل معلمنا لوقا حيث 
تحدث الرب يسوع المسيح مقترحا 
وقد   - األيام  احد  في  أمرا  وليس 
كانت حرفته نجارا يصنع الكراسي 
األخشاب  اسرار  ويعرف  واالسرة 
النجار  وأدوات  تصنيعها  وطرق 
الصياد  سمعان  الي   - المتنوعة 
أمور  في  والخبير  المتخصص 
والبحار  والسفن  والصيد  األسماك 
ان يرمي شبكته في المياه العميقة، 
يا  معناه  بما  بطرس  رد  كان  وقد 
الخبراء  ونحن  كله  الليل  تعبنا  ّعم 
وتعبنا  الصيد  أمور  في  الضريعين 
الليل بطوله ولم نصطد شيء ، ما 
الذي تفهمه انت في مهنتنا. لكن يا 
يسوع أَلِنّي أعرفك انت ابن الرب 
القول  في  المتميز  االنسان  االله 
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ليست مصر كغيرها من األوطان 
التاريخية  شخصيتها  في  األخرى 
بالمتغيرات  الزاخم  جوهرها  وفي 
البعض  يظن  كما  التقليدية  غير 
الذين  واألكاذيب  األوهام  دعاة  من 
يغردون خارج السرب بلغة تفضح 
إنهم  الذي يؤكد  تطرفهم بل جهلهم 

عقول فارغة؟!

من  خيال  يتصوره  ما  وهذا 
اإلعالمية  خطاباتهم  أن  توهموا 
من  قبول  محل  هي  الوطنية  غير 
حقيقة  في  فهم  المصري  الشارع 
مخططات  لصالح  يعملون  األمر 
من  يد  في  رخيصة  أداة  أي  دولية 
غربتهم  في  لهم  سند  إنهم  تصورا 
المزعومة بل هما الخيانة والضمير 
صراع  في  رجعة  بال  مات  الذي 
من  العربية  مصر  ألن  وهمي 
وإبداع  عقل  التاريخ  إلى  التاريخ 
كانت  ومهما  المعاناة  كانت  مهما 
باقية  هي  لذا  واألزمات  المحن 
غير  السياسي  قرارها  وتمتلك 
كانت  مهما  غيرها  بإرادة  مشفوعا 

قوة اآلخر!

هؤالء  على  العملي  الرد  فكان 
دعاة  المغمورين  اإلعالميين 
بين  االختياري  منفاهم  في  األوهام 
حكومات الخبث والجهل والتطرف 
المعلوم وهما يرون افتتاح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي لقاعدة 
قاعدة  كأكبر  ليست  نجيب  محمد 
بل  األوسط  الشرق  في  عسكرية 
رجال  وطنية  على  حقيقي  رد  هي 
مصر منذ تاريخها حتى عبد الفتاح 
يأتي الحقا ومستقبال  السيسي ومن 
أمن  لحفظ  الوطنيين  رجالها  من 
وسالمة مصر والوطن العربي من 
تجد  ال  والتي  واألوهام  التطرف 
غير مرضي العقول وهما قلة قليلة 
عتبات  على  لهم  يطبلون  عمياء 

ضيقة جدا جدا جدا؟

العسكرية  نجيب  محمد  فقاعدة 
والعلمي  العملي  النهوض  تعني 
واإلبداعي بالشخصية المصرية في 
واألكاديمي  المهنية  المجاالت  كافة 
التي جاءت  فقط  العسكرية  وليست 
بنسيجيها  مصر  إرادة  رحم  من 
من  وكل  وأقباط  مسلمين  الوطني 

جاء إليها بعاطفة النبل والسالم!

والمعابد  المساجد  ليست  فمصر 

من  هذا  وغير  واألديرة  والكنائس 
دور العبادات بل هي سفينة النجاة 
غير  الثورة  روح  يحمل  من  لكل 
شامخة  بقاءها  أجل  من  المتطرفة 
تغير  لم  لذا  استقرارها  أعداء  بين 
التاريخ  عبر  العربية  لغتها  مصر 

من 

األجداد  لغة  الهيروغليفية  اللغة 
في  العربية  اللغة  إلى  الفراعنة 
تتويجا  الميالدي  السابع  القرن 
والتاريخي  الريادي  بدورها  حقيقيا 
واقع  في  يؤكد  الذي  والحضاري 
المصرية  الشخصية  قدرة  األمر 
الذوبان  دون  اإلبداع  على  الحرة 

في هويات أخري!

في  المجردة  بالعين  نري  كما 
ألنها  أفكارها  تبلدت  كثيرة  أوطان 
لم تستطع التخلص من تطرف من 

عاونوا المحتل يوما ما؟ 

من  أكبر  العربية  مصر  فكانت   
تاريخها  عبر  حاكموها  من  كل 
وسالم  وخير  نيل  من  فيض  ألنها 

وإبداع!

كما البد من اإلشارة عبر سطور 
هذا المقال المتواضع أن من يخون 
يقرأ  لم  ألنه  نفسه  يخون  مصر 
ولو  تيارا  يملك  لم  بل  تاريخها 
تصورات  رغم  الوعي  من  ضئيال 
فكرا  يملك  أنه  المتطرفة  بعضهم 

راجحا!

فكل أسئلة الحوار مفتوحة وعلي 
في  نفسه  الذي جند  اآلخر  الطرف 
خدمة أعداء مصر أن يراجع نفسه 
في  أداة  ألنهم  اآلوان  فوات  قبل 
والتاريخي  األصيل  بلده  أعداء  يد 
مصر يحلمون في منامهم أن يرونها 
في  مسجونة  أسيرة  ذليلة  منكسرة 
أوهامهم ولن يحدث هذا ألن مصر 
الشرطية  ومؤسساتها  وجيشا  شعبا 
كما  واحدة  يد  والمدنية  والقضائية 
مسلم  واحد  اجتماعي  نسيج  هي 
إبداعات ال  منهما  ومسيحي تخرج 
كبير  بحلم  والقلوب  العقول  تغادر 
ال  وعطاء  الدنيا  أم  مصر  اسمه 
منقوشة  دوما  حروف  فيه  ينقطع 
علي جدران معابدها حتي لحظة أن 
مصر  المباركة  األرض  هللا  يرث 
مصر  المحروسة  مصر  السالم 

حرة آبية!

السيسي  واحلقيقة الغائبة !! 

بقلم عبدالواحد حممد

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779

ahram.teeb a@gmail.co m
او اتصل باشرف اسكاروس
  (416)659-8744 

WANTED
We need a lady 

Live in Care Giver 
for an elderly blind lady

as a personal care attendant 
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic 

(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals. 

Administer personal
care such as ambulation, bathing, 

personal hygiene.
Please email your resume to 

rafemployer@hotmail.com

هل آن األوان لتقييم حركة ٢٣ يوليه؟
د. شريف رمسيس تكال

الرئيس جمال عبد  سيحتفل أنصار 
حركته  بذكرى  الشهر  هذا  الناصر 
»المباركة« مع اخوانه »األبرار« 
الذين  »األحرار«  الضباط  من 
مع  جماعة  بالتنسيق  نجحوا 
االخوان المسلمين فى تغيير المسار 
الحضارى لمصر بعد القضاء على 
وتمكين  الهش  الملكى  فاروق  نظام 
المؤسسة العسكرية من حكم مصر 
طوال ما يقرب اآلن من 65 عاما. 

تقييم حركة عبد  أن  أعتقد شخصيا 
ألن  شاقا  أمرا  زال  ما  الناصر 
التحليل العلمي المحايد لها يصطدم 
بالمعتقدات »الغيبية« التى ما زالت 
هامة  شريحة  عقول  على  تسيطر 
سيطر  فقد  الناصرية!!  دارسى  من 
حكمه  سنوات  عقولنا  على  الزعيم 
تحقيق  فى  خاللها  نجح  الطويلة 
يرحل  أن  قبل  اإلنجازات  بعض 
تاركا الوطن فى مهب الريح لتتلقفه 
واالقتصادية  الدينية  الرجعية  قوى 
التقدم  على  مذهلة  بسرعة  وتقضى 
شهدته  الذى  والحضارى  الفكرى 
العثمانية  الدولة  زوال  بعد  مصر 
وحصولها على قدر من االستقالل 
من المستعمر البريطانى فى معاهدة 

.1٩36
الرئيس  حكم  سنوات  تميزت  وقد 
من  للعديد  بإعالنه  الناصر  عبد 
الجذابة  والسياسات  الشعارات 
بصورة  تطبيقها  فى  ينجح  لم  التى 
ربما  مختلفة  ألسباب  مرضية 
األمثلة  فى  استعراضها  نستطيع 

التالية:
السقاط  األول  الهدف  كان   -1
على  القضاء  هو  الملكى  الحكم 
التى  السياسية »الفاسدة«  األحزاب 
بالخيانة  الناصر  عبد  جمال  اتهمها 
دفة  الى  للوصول  وبتصارعها 
الحكم دون مراعاة مصالح الوطن. 
من  قليلة  شهور  بعد  سارع  ولذا 
هيئة  بتكوين  العسكرية  الحركة 
التحرير، ثم تبع ذلك بتكوين االتحاد 
اعتماده  وبعد  وأخيرا،  القومي 
بتشكيل  قام  االشتراكى،  للنظام 
من  وبالرغم  االشتراكى.  االتحاد 
أن  الناصرية  الدعاية  أبواق  تأكيد 
الهدف من انشاء هيئة التحرير هو 
المساهمة فى تأسيس احزاب جديدة 
أن  اال  وصحية  سليمة  أسس  على 
كشف  ما  سرعان  السياسي  الواقع 
الضباط  لجماعة  الحقيقية  النوايا 
فى  تتلخص  كانت  والتى  األحرار 
معارضة  أى  على  تماما  القضاء 
تأكد  ما  وهذا  العسكري  للحكم 
للجميع بالرغم من تغيير اسم الهيئة 
الحقا الى اتحاد قومى أو اشتراكي، 
خاصة بعد أن دعم النظام الناصرى 
مستوى  على  األمنية،  قدراته 
ومخابرات صالح  العامة  المباحث 
نصر، العتقال كل من يجرؤ على 
انتقاد سياسات الزعيم البطل  سيان 
فى ذلك ان تكون اتجهاته السياسية 
انهار  وهكذا  شيوعية.  أو  ليبرالية 
»للثورة«  المعلنة  األهداف  أول 
حوار  أى  قبول  عن  النظام  لعجز 

ديموقراطى 
مع 

أيدوه  المعارضة بل وحتى مع من 
ذلك  بعد  ترددوا  ولكنهم  البداية  فى 
فى تقديم موافقتهم العمياء للزعيم. 

هو  التحرير  هيئة  شعار  كان   -2
االتحاد والنظام والعمل. ولم يتغير 
األساسى  فى مضمونه  الشعار  هذا 
الناصرى.  الحكم  سنوات  طوال 
كل  وقوف  يتطلب  كان  فاالتحاد 
الملهم  القائد  خلف  الشعبية  القوى 
السياسية  اتجهاته  تغيرت  مهما 
الخاضع  الحر  السوق  نظام  من 
لتوجيه الدولة الى نظام االشتراكية 
القومية  دعم  من  أو  »العربية«، 
المصرية الى نبذها كلية بعد اعتماد 
القومية العربية التى اقتبسها الزعيم 
من حزب البعث العربي. أما النظام 
سيطرة  أولى  جهة  من  يعنى  فكان 
بأسلوبها  العسكرية،  المؤسسة 
وتسلسلها الهرمي، على كل مقادير 
على  الثقة  أهل  تقديم  بحجة  الحكم 
سوء  عليه  ترتب  مما  الكفاءة  أهل 
أخرى  جهة  ومن  الدولة،  إدارة 
باستخدام  األمنية  األجهزة  تفويض 
كل الوسائل المتاحة لها لتعقب كل 
أجنحة  تحت  االنخراط  يرفض  من 
إلنجازاته  والتهليل  الحكم  نظام 
أخيرا  واالقتصادية.  االجتماعية 
فان شعار العمل كان المقصود منه 
تجنيد القوى العاملة لتنمية االقتصاد 

القومي. 
]البقية ص 14[
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دوالب  كان  فى مصر  واحنا  فاكره 
الهدوم مختلف قوى عن اللى عندنا 
ثالث  من  مكون   كان  دلوقتى. 
اجزاء او ثالث ضلف وفوقهم ثالث 
بالظبط...  ادراج  مش  ادراج... 
حاجه كده للتخزين... كنا بنسميها... 
دى  ضلف  الثالث  المهم  بالكار... 
جزء  كالتالى...  متقسمه  كانت 
اليمين....  ع  ارفف  بها  ضلفه  او 
وزيها بالظبط ع الشمال فيها برضه 
الحريمى...  للبس  واحده  ارفف... 
وغالبا  الرجالى...  والتانيه... 
الناحيتين دول كانوا لهدوم البيت  او 
هدوم الخروج اللى ممكن تتطبق... 
المكوجى  عند  تتبعت  وبعدين 
ضلفه  بقى  النص  فى  كده...  بعد 
لكن  ارفف...  غير  من  مشتركه... 
الدوالب... ومرايا  بشماعات بطول 
الجنبين...  او  الجنب  ع  اتنين  او 
تسريحة  ورؤية  الوجاهه...  لزوم 
الجزء  المهم  الضهر...  من  الشعر 
اللى فى النص ده كان مشترك بين 
ادم وحواء... وهو للبدل.. والفساتين 
فيه  برضه  وغالبا  والتاييرات... 
االسفل...  فى  صغيرين  درجين 
الغيارات  لزوم   الشماعات...  تحت 
اما  والشرابات...  الرفايع   و 
الصراحه  عارفه  ومش  البالكار... 
حاولت  ايه...  التسميه   فى  االصل 
كده  شكلها  ماعرفتش...  الين  اون 
ممكن تكون كلمه من اصل ايطالى... 
وهللا اعلم...  المهم البالكار ده كان 
والبطاطين  االلحفه  لتخزيين  غالبا 
نقل  او  الشتوى...  والحاجات 
المالبس او االغطيه  وتخزينها من 
موسم الى موسم... ح تقولوا لى ايه 
لكم  اقول  ح  ده  الغريب  الموضوع 
اختالف  فى  بعض  مع  فكرنا  لو 
لدلوقتى   زمان  من  الهدوم  دوالب 
تعرفوا  ح  لكندا ...  مصر  من  او 
لكم  اقول  بالظبط...  ايه  اقصد  انا 
ندخل فى جوله...  تعالوا مع بعض 
جوه دوالب الهدوم...دوالب الهدوم 
هنا مختلف... ثابت جوه الحيطه... 
اوضه  عن  عباره  يكون  وومكن 
بحالها... او مايسمونه بال ووك اين 
انا   . walk in closet كلوسيت 
بقى كل ما ادخل الووك اين كلوسيت 
االفكار  بتجيلى  زمان...  من  ده... 
زمان  ومن  ده ...  مقالى  موضوع 
نفسى اكتب عنه... دوالب الهدوم...

البيت...  شراء  قبل  االول...  فى 
عشان  بيوت  على  بتتفرج  وانت 
غريبه  دواليب  بتشوف  تشترى... 
كمصريين( ...   - احنا  لنا  )بالنسبه 
بتاعة االجانب... فيها عدد قليل قوى 
بعد  صح...  غريبه  المالبس...  من 
بتكون  البيت ...   بتشترى  لما  كده 
قوى  كبير  انه  حاسس  االول   فى 
وبرضه  ده...  الهو  ايه  عليك... 
المخصصه  االوضه   او  الكلوسيت 
قوى...  كبيره  بتحسها  للمالبس... 
جزء  الهدوم  بترص  ماعلينا 
لغاية  حريمى...  وجزء  رجالى.. 
هنا... تمام... وفل... قوى...وشويه 
دى...  االوضه  تالقى  شويه .... 
وبقدرة قادر.... اتحولت ل... محل 
كبير...  مخزن  اقصد  او  كبير... 

ساعات... او نادرا مايكون مترتب.   
الدوالب... بعد  بص معايا  كده ع  
المليه السوده اللى بيتمليها... وتعالى 
نفكر مع بعض... بدون تطرق الى 
على  وبيجور  بيكتسح  اللى  مين 
منطقة االخر.... ويزنقه هو وحاجته 
الدوالب...  من  صغبره  ركنايه  فى 
مش ح اقول مين... معروفه طبعا... 
بس نفكر سوا... هو احنا فعال بنلبس 
كل الهدوم دى... وال... اللى باين ع 
الوش فقط او اللى فى اعلى الهدوم 
لموديالت  بالنسبه  طبق  المطبقه... 
الهدوم... الزم تبقى احدث موديل... 
ايام  من  زمان  من  هدوم  شايل  وال 
ماكنت فى مصر... على اساس ان 
تانى...  وبترجع  بتتكرر  الموضه 
طيب لما حاجه بتضيق عليك بتكومها 
مايكرمك  ربنا  لغاية  جنب...  على 
وتخس تانى او العكس لو كنت مليان 
بتكوم  برضه  هل  وخسيت...  شويه 
ركنايه.. عشان  فى  الواسعه  الهدوم 
معايا...  فكر  تانى...  احتجتها  لو 
من   جديده  قطعه  كل  مقابل  طب 
المالبس بتجيبها... بتحاول تتخلص 
من جزء او قطعه مقابله من الهدوم 
القديمه... طب طريقة التخلص دى 
كتبرع  اعطاءها  طريق  عن  بتكون 
للمحالت المنتشره فى كندا )الثريفت 
بتبعت  اللى  الجمعيات  او  ستورز( 
الحاجات  تاخد  بيتك  لغاية  عربيات 
القديمه... وال بتكسل  او مش بتالقى 
القديم...   وتطلع  الهدوم  تفرز  وقت 
وال بتعمل جراج سيل عشان وانت 
تطلع  القديمه  الهدوم  من  بتخلص 
برضه ولو... بسبوبه بسيطه... وال 
حب االقتناء بيخليك سايب كل حاجه 
جديد...  على  قديم  ماهى...  زى 
وضيق على واسع.... طيب بالنسبه 
على  الهدوم  بتشترى  للشراء... 
اساس احتياجك لها وال على اساس 
لو  حتى   - سيل  عليها  وان  سعرها 
كنت مش محتاجها بجد. طب بالنسبه  
الفاتحه  الوان  لل  بتميل  الوان  لل 
الفرايحى.. وال الغامقه.. اول ماجيت 
غريبه  ملحوظه  كانت  مصر  من 
اتعودت  ودلوقتى  الحظتها...  جدا 
الشباب  ان  هى  الملحوظه  عليها... 
بيلبسوا دايما الوان غامقه... وغالبا 
سوده... فى حين ان العواجيز بيلبسوا 
اما  جدا..  وملعلعه  فاتحه...  الوان 
اللى  وخصوصا  للشباب...  بالنبسه 
بيسافروا كثير... هل بيلبسوا وبينقوا 
هدومهم  من داخل الدوالب... وال... 
غالباالشنطه مفتوحه ع االرض فى 
منها  وبياخدوا  االوضه...  نص 
كثير  ان  اظن  با  الحقيقه  الهدوم... 
بتبان وتظهر  من جوانب شخصيتنا 
كفايه  هدومنا...  دوالب  خالل  من 
)وخللوا  احاول  اذنكم  ح  كده وعن 
بالكم معايا... انا ماقلتش  ح اعمل( 
ح احاول شوية انى اقوم واوضب... 

دوالب الهدوم. ... 
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دوالب اهلدوم

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

أوالد الناس وأوالد ...
 ليديا يؤانس

ِملعقة  فمُهم  وفي  إتولدوا  ناس 
فمُهم  وفي  إتولدوا  وناس  ذهب.. 

ِملعقة صفيح!
ناس إتولدوا في قصور أو أماكن 
جيدة.. وناس إتولدوا في الشوارع 
أو أماكن متواضعة أو حتى زرايب 

البهائم.
لهذا  فضل  ال  الحياة،  ُسنة  هذه 

األنسان، وال لوم لهذا اإلنسان!
الخالق ال فرق بين هذا أو  أمام 
ذاك.. ولكن أمام الناس هناك فرق 

كبير!!! 
تزوجت  البنت  يقولون  تسمعُهْم 

واحد ابن ناس!
بنت  واحدة  في  إتوفق  ابننا  أو 

ناس!
حاولت أن أعرف؛ ماذا يقصدون 

بابن أو بنت الناس!
االجتماعي  المفهوم  أن  وجدت 
ألوالد الناس، المقصود بهم الناس 
ومستوي  ِعزوة،  عندهم  اللي 
الناس  وأيًضا  ُمرتفع،  اجتماعي 
أن  ُمهًما  وليس  مادًيا،  المبسوطين 
أو  والتعب  بالجهد  جاءت  األموال 

بالسرقة والنصب والنهب!
طبعا أنا ال أدين الناس األغنياء 
إنسانية  عندهم  األغنياء  من  فكثير 
األنسان  أي  اإلنسانية،  بمعنى 
هللا  يريدها  التي  بالمواصفات 

والمجتمع في اإلنسان.
العامة  الثانوية  نتائج  استوقفتني 
أن  الُمفرح  والشيء  العام،  لهذا 
القمة،  على  تربعوا  الذين  بعض 
مادًيا،  بسيطة  أسر  إلي  ينتمون 
ولكنهم أسر تستحق أن تنحني لُهم 
تربيتُهم  طريقة  على  الرؤوس، 
يُرضعون  أنهم  وكيف  ألوالدهم، 
أوالدهم من الصغر االعتماد على 

النفس وزرع الثقة في نفوسهم.
الباب،  فتح  بمريم  جًدا  أعجبت 
الثانوية  على  األولى  الُمتفوقة 
العامة، أعجبت بإصرارها وتحديها 
التي  البالية  والتقاليد  األفكار  لكل 
المال،  أساس  على  األنسان  تُقيم 
لم  أنها  االجتماعي،  المستوى  أو 
تحاول أن تتجمل كما تجمل أحمد 
أكذب..  ال  »أنا  فيلم  في  زكي 
يُخفي  أن  أتجمل« وحاول  ولكنني 
ُمستواه االجتماعي، حيث أن والده 
ووالدته  »ُطربًيا«،  يعمل  كان 

كانت تخدم في البيوت.
لو  أنه  يعلم،  كان  زكي  أحمد 
حياته  بحقيقة  المجتمع  صارح 
ومهنة والده، سوف يلفظه المجتمع 
وإمكانياته  تفوقه  كان  إن  مهما 
قالته  ما  وهذا  والفكرية،  العلمية 
الفيلم  في  أحبها  التي  البنت  والدة 
»عايزين واحد ابن ناس مش أبوه 

ُطربي وأمه خدامه«!
تعني  البسيطة  المهن  هذه  طبعا 
نظر  وجهة  من  والفقر  الفقر، 

المجتمع، وصمة عار  في  كثيرين 
يتم  الشخص  تجعل  ال  وجريمة، 

تصنيفه على انه ابن ناس!
هل أصبح في هذا الزمن اإلنسان 

يتم تقييمه بالمال؟
لألسف قد يحدث!

لألسف المجتمع يشترك في هذه 
ظروف  لهم  من  فيُعثر  الجريمة، 
فتجد  بسيطة،  واجتماعية  مادية 
كثيرين في المجتمع يكذبون، لكي 
مواصلة  ويستطيعون  يتجملوا 
أوالد  مع  جنب  إلى  جنًبا  الحياة 

الناس!
المؤسسات  بعض  لألسف 
في  تشترك  الدينية  أو  االجتماعية 
هذه الجريمة، فقد تقوم بالتفرقة في 
واألغنياء،  الفقراء  بين  المعاملة 
فتجد مثاًل بعض الُرعاة بالكنائس، 
واألولوية  االهتمام  يعطون  قد 
فتكون  الفقراء،  دون  لألغنياء 

النتيجة عثرة لهؤالء البسطاء.
لألسف بعض المسئولين بالدولة 
الجريمة،  هذه  في  يشتركون  قد 
أن   ،2015 سنة  في  فأتذكر 
وزير  صابر  محفوظ  المستشار 
ابن  تعيين  رفض  آنذاك،  العدل 
وعند  القضاء،  في  النظافة  عامل 
في  الناس  فعل  برد  مواجهته 
الشارع المصري، أصر قائال »ما 
ما  الزبال  ابن  كالمي..  عند  زلت 

يدخلش القضاء«!
أسرة  إلى  ينتمي  من  عثر  حظه 
أنه  لعنة  تالحقه  سوف  بسيطة، 

»ليس من أوالد الناس«!
إيجابيين  نكون  تعالوا  ولكن 
ونشوف بعض األمثلة للذين كانوا 
من  »ليسوا  أنهم  على  يُصنفونهم 
أوالد الناس« عملوا ايه، ووصلوا 

أليه!

)1(
العالم  رؤساء  من  كثيرين 
كانوا  التاريخ،  وعبر  المعاصرين 
من عائالت بسيطة، ولكنهم حفروا 
والحياة  الفقر  ُجثة  على  أسماءهم 

الصعبة ليقودوا بالًدا وشعوًبا.
عاصروا  مما  تكونون  ال  قد 
للواليات  عشر  السادس  الرئيس 
»أبراهام  انه  األمريكية،  المتحدة 
لينكولن« المشهور بُمحرر العبيد، 
فهو رمز للعدل، وواضع الدستور 
الحالي ألكبر دولة في العالم وهي 

الواليات المتحدة األمريكية.
هذا  لينكولن  أن  تعلمون  هل 
بطل  لقب  منحوه  الذي  العظيم، 
العبيد،  ومحرر  والسالم،  الحرب 
 15-1801 فبراير   12( في  ولد 
صغير  كوخ  في   )1865 أبريل 
بغرفة واحدة، على الحدود الغربية 
فقيرة  لعائلة ريفية  كنتاكي،  لوالية 

جدا.   
الفقر والظروف العائلية الصعبة 
لينكولن،  طموحات  على  تؤثر  لم 

ونجح  بنفُسه،  نفُسه  يُعلم  كان  فقد 
في عام 1861 في الحصول على 
يُصبح  أن  قبل  البرلمان،  مقعد في 
رئيًسا للواليات المتحدة األمريكية، 
عام  في  اغتياله  تم  حتى  واستمر 

.1865
أيًضا، 

هل َسِمعتُم عن الرئيس الترزي؟
أنه »أندرو جونسون«، الرئيس 
المتحدة  للواليات  عشر  السابع 
لعائلة  ينتمي  وكان  األمريكية، 
الفقر،  فقيرة، فعاش حياة ما تحت 
بالمنازل،  تشتغل  كانت  والدته 
إلعالة  األغنياء  مالبس  تغسل 
أوالدها، ولذا لم يُكمل تعليمه فعمل 

كترزي لحياكة المالبس.
وال  الفقر  يمنعه  لم  جونسون 
المستوي االجتماعي من أن يُصبح 
رئيًسا للواليات المتحدة لمدة أربعة 
أعوام من 1865 - 186٩، ويُقال 
إن زوجته هي التي علمته القراءة 
على  ُمقباًل  كان  عندما  والكتابة، 

منصًبا سياسًيا باهًرا. 

)2(
والذين  الُعظماء  من  كثيرين 
في  كانوا  التاريخ،  بهم  يتحاكى 
إلى  ويفتقرون  فقراء  األصل 
والبعض  االجتماعي،  المستوى 
واجهوا تحديات جسمانية وصحية، 
وتفوقوا  نبغوا  ذلك  من  وبالرغم 

وأصبحوا شيء من ال شئ.
»ستيف  العظماء  هؤالء  أحد 
شركة  مؤسس  جوبز«  بول 
لصناعة  الشركات  أشهر  »أبل«، 
اإللكترونيات في العالم في عصرنا 
فبراير   24 في  ولد  الحالي، 
فرانسيسكو  سان  في   ،1٩55
والداه  متزوجين،  غير  ألبوين 
)سوري  الجندلي  الفتاح  عبد  ُهما 
األصل( وأمه جوان شيل، رفضت 
عائلة األم زواج ابنتهم من شخص 
عرضا  الوالدان  كاثوليكي،  غير 
من  زوجان  فتبناه  للتبني،  الطفل 
وكالرا  بول  هما  كاليفورنيا، 
أرمنية  عائلة  من  وهما  جوبز 
بول  »ستيف  وأسمياه  بولندية، 
يعمل  كان  بالتبني  والده  جوبز«، 
على  فشجعه  اإللكترونيات  بمجال 

االبتكار.
والداه  فعاله  فيما  ستيف  صدمة 
أن  الُممكن  من  كان  األصليان، 
علم  أنه  وخصوصا  حياته،  تُدمر 
شهور  بعد  تزوجا  أنهما  بعد  فيما 
من عرضه للتبني وأنجبا شقيقة له.

فشل  تحويل  استطاع  ستيف 
إلى  المجتمع،  وجحود  والديه، 
جهاز  فأبتكر  وتفوق،  إنتصار 
إلى  وأخرج  )ماك(،  ماكينتوش 
المحمول  أجهزة  من  ثالثة  النور 
رهيبة  ثورة  بالفعل  أصبحت  التي 
)أي  وهم  اإللكترونيات  عالم  في 

بود( و )أي فون( و )أي باد(. 
]البقية ص19[
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بقعـــــة ضــــوء  
صعود لقمة تارا وهبوط هلاوية التطهري العرقي      

فاروق عطية

   من لوكافاس حيث مكان استقرارنا، قررنا الذهاب 
إلي منطقة الجبال الصربية لزيارة قمة تارا ومنها إلي 
الباكر  الصباح  في  انطلقنا  السياحية.  مدينة زيالتيبور 
بها  حجزنا  التي  الحافلة  مستقلين  صباحا(  )السادسة 
أيام. انطلقت الحافلة شرقا إلي جمهورية  مقاعدنا منذ 
صربيسكا نحو الهدف الذي نبتغيه. كانت مقاعد الحافلة 
الجمال،  رائعة  والمناظر  ممهدا  والطريق  مريحة 

والصحبة رائعة.

    وبعد حوالي ساعة من بداية الرحلة شاهدت علي 
الطريق الكثير من المنازل المهدمة تماما حتي وصلنا 
لمشارف مدينة سريبرينيتسا المدمرة. قال أحد الجلوس 
يصدقه  ال  ما  األهوال  من  رأت  المدينة  هذه  خلفي: 
عقل. لقد قتل فيها في يوم واحد أكثر من ثمان آالف 
رجل ما بين 14 و 50 عاما من البوسنيين البوشناق 
الحرب  اشتعلت  عندما  آخر:  وأردف  )المسلمين(. 
1٩٩3م  أبريل  في  المتحدة  األمم  أعلنت  البوسنية 
حماية  وتحت  آمنة  منطقة  سريبرينيتسا  مديبة  أن 
الهولندية  الكتيبة  بعناصر  ممثلة  المتحدة  األمم  قوات 
قام  ذلك  علي  بناء  عنصر.   400 تعدادها  يبلغ  والتي 
المتطوعون البوسنيون الذين كانوا يدافعون عن المديبة 
أكمل  الهولندية.  للكتيبة  أسلحة  من  لديهم  ما  بتسليم 
احتل  الصربية  القوات  أركان  هيئة  من  بأوامر  آخر: 
الصربية  القوات  دخول  بعد  المديبة.  الصربي  الجيش 
البلدة بدأت بعزل الرجال ما بين 14 و 50 عاما عن 
النساء والشيوخ واألطفال، ثم تصفيتهم وقامت بدفنهم 
ممنهجة  اغتصاب  عمليات  تمت  كما  جماعية،  بمقابر 
وقد  الهولندية،  الكتيبة  من  تدخل  أي  دون  للنساء، 
بقيادة  الصربي  الجيش  من  وحدات  المجزرة  ارتكب 
تابعة  راتكو مالديتش، ووحدة شبه عسكرية  الجنرال 
للشرطة الصربية تعرف باسم فريق العقارب. قال آخر 
متحسرا: كانت قبل المجزرة مديبة صناعية، صناعاتها 
للرصاص والزنك والذهب  التعدين، مصانع  الرئيسية 
لكن  بها،  صحية  منتجعات  لوجود  إضافة  والملح 
الهجوم الصربي، وبدأ  بعد  تماما  ُدمر  المديبة  اقتصاد 
في التعافي في الوقت الراهن ولكن ببطء شديد. قالت 
الكمسارية: مساحة البلدة حوالي 527 كم مربع وترتفع 
عن سطح البحر بـ 275 م وعدد سكانها اآلن 15242 
نسمة حسب إحصائية 2013 بأغلبية صربية. في 24 
مارس 2007 اعتمد التجمع البلدي لسريبرينيتسا قرارا 
باالنفصال عن صربيا والبقاء بالبوسنة والهرسك، لكن 
األعضاء الصرب رفضوا القرار، والمدينة اآلن تتبع 
مع  فدراليا  اتحادا  تشكل  التي  صربيسكا  جمهورية 

البوسنة والهرسك

من  سريبرينيتسا  بمدينة  جري  عما  الحديث  كان     
استمرت  الطريق.  نمل طول  التي جعلتنا ال  األسباب 
الجمال  الرائع  درينا  نهر  بمحازاة  السير  في  الحافلة 
وصلنا  حتي  قدما  سرنا  كلما  اتساعا  يزداد  كان  الذي 
إلي الكوبري الفاصل بين الحدود الصربية وجمهورية 
صربيسكا. توقفت الحافلة وتم جمع جوازات السفر من 
الركاب جميعا. قال مرافقي: نحن اآلن بمديبة براتوناس 
وهي آخر حدود جمهورية صريسكا المتحدة فدراليا مع 
البوسنة والهرسك، ونهر درينا هو الفاصل بين صربيا 
مدينة  في  نكون  الكوبري  نعبر  وحين  وصربيسكا، 
عادت  ثم  دقيقة   15 حوالي  مرت  الصربية.  ليوبوفيا 
الكمسارية من مكتب جوازات المرور الصريسكي بعد 
مراجعة جوازات السفر وسارت الحافلة علي الكوبري 
الصربي،  الجوازات  مكتب  أمام  وتوقفت  الفاصل 

وتوجهت الكمسارية بجوازات سفرنا لمراجعتها.

   استفرق الوقت لمراجعة الجوازات أكثر من 45 دقيقة 
دون السماح ألي فرد بالخروج من الحافلة للتدخين أو 

لفك العضالت من طول 

البوليس  ضباط  أحد  تقدم  بعدها  الجلوس.   فترة 
الصربي داخل الحافلة ونادي علي شخص إسمه محمد 
فتقدم  تواجده  عن  معلنا  يده  رفع  الذي  ابراهيموفتش، 
التحقيق معه  المكتب. استمر  إلي  منه الضابط واقتاده 
لمدة نصف ساعة أخري ونحن نتململ داخل الحافلة. 
ذهب السائق والكمسارية للمكتب الستطالع كنه األمر، 
عليه  مقبوض  الشخص  هذا  أن  قائالن  إلينا  وعادا 
لالشتباه بارتكابه أعمال إجرامية إثناء الحرب البوسنية 
وإسمه علي قائمة المطلوب القبض عليهم. قالت زوجته 
بالرحلة(: هناك خطأ واألمر مجرد  له  )كانت مرافقة 
في  عليه  القبض  تم  أن  فقد حدث  األسماء،  في  تشابه 
البوسنة لنفس السبب ولكن بالبحث في مستندات األمم 
من  هو  اإلسم  نفس  له  آخر  شخصا  أن  وجد  المتحدة 
بحوالي  زوجي  عمر  من  أكبر  عمره  وأن  بذلك  قام 
لمكتب  الزوجة  ذهبت  عشر سنوات، وأطلق سراحه. 
جدوي  دون  الضباط  مع  التحدث  وحاولت  الجوازات 
متعلقاتها  داخل  بالتفتيش  قام  ضابط  ومعها  وعادت 

ومتعلقات زوجها.

من  الحافلة  استفرقتها  التي  الزمبية  الفترة  كانت     
عن  تزيد  ال  صربيا  جوازات  مكتب  حتي  لوكوفاس 
ساعتين، وقضينا أكثر من ساعة ونصف ونحن حبيسي 
الحافلة علي الحدود حتي سمح لنا بالدخول مع استمرار 
حجز المتهم. خالل هذه الفترة زاد اللغط بين الركاب 
والتذمر، قال الكثير منهم أن الصربيون ال يحبوننا ألننا 
مسلمون، ويتحينون الفرص إلذاللنا. قالت سيدة منهم: 
لوكانت الحافلة تقل غير البوسنيين ما حجزوها كل هذه 
الُمدة، كانوا اكتفوا بالقبض علي المتهم وتسيير الحافلة 
فورا. قال آخر: واضح التحيز الديني فالمتهم شاب ال 
يمكن أن يكون هو الفاعل ألن الحرب مّر عليها أكثر 
طفال،  وقتها  كان  الشخص  هذا  أن  أي  عام،   22 من 
ولكن لألسف إسمه محمد، وإسمه يكشف أنه مسلم ..!

   حاولت أن أهدئ من ثائرتهم والتخفيف من صدمتهم 
محاوال إبعاد التحيز الديني العالق بأفكارهم، قلت: ألم 
تسمعوا زوجة الشاب وهي تقول أن البوليس البوسني 
قد قبض عليه سابقا بنفس التهمة، وكما تعلمون البوليس 
القبض  بالقطع بوليس مسلم ولكن أمام طلب  البوسني 
البوليس  فعل  كذلك  التنفيذ،  من  بد  ال  مجرم  علي 
قالت  كما  أسماء  تشابه  مجرد  كان  وإذا  الصربي. 
زوجته فسيتم إطالق سراحه فور التأكد بالدليل القاطع 
لما  نظرا  اقتناعهم  ولكني موقن من عدم  براءته.  من 

رأوه وعاشوه إبان الحرب وما بها من أهوال.

  بعد أن تسلمنا جوازات سفرنا انطلقت الحافلة للهدف 
وهو الوصول إلي قمة جبل تارا. ويقع جبل تارا في 
الدينارية،  األلب  جبال  من  جزء  وهو  غرب صربيا، 
 1000 بين  ما  البحر  سطح  مستوي  عن  ويرتفع 
ضيقة  دروبا  تسلك  الحافلة  وكانت  متر.   1500 و 
الكثيفة  بالغابات  مكسوة  االنحدار،  شديدة  زجزاجية 
والمروج الخضراء الرائعة المنظر، تشرف علي هوة 
وسيره   السائق  مهارة  ولكن  الخطورة،  شديدة  سحيقة 
ببطء وهوادة وتحكم جعلنا نحمد هللا علي السالمة. نري 
التواءات  بها من  العميقة وما  الوديان  النوافذ هذه  من 
تمت بفعل نحر نهر درينا المجاور. كما الحظنا وجود 
الجبل  مناطق  ببعض  جيرية  وكهوف  وحفر  نتوءات 
تمت بفعل عوامل التعرية المختلفة. استمررنا صعودا 
قرابة ساعة من الزمن حتي وصلنا إلي القمة حيث قرية 
البحر.  ارتفاع 14٩5 م من مستوي سطح  تارا علي 
دلفنا  سياحي(،  )مقهي  استراحة  بجوار  الحافلة  وقفت 
الحتساء المشروبات واستخدام دورات المياه. علي هذا 
نسبة  لنقص  التنفس  بضيق  شعرت  الشاهق  االرتفاع 
المناطق  هذه  سكان  مقدرة  من  وتعجبت  االكسوجين 
سكان  ويعمل  الظروف.  هذه  مع  التكيف  من  الجبلية 
هذه القرية وما يحيط بها من قري في رعي الغنم الذي 

شاهدناه يرعي بين المروج، وقطع 
في  الستخدامها  األشجار  أخشاب 
الصناعات الخشبية وتحويل األفرع 

إلي فحم نباتي.

األنفاس  والتقاط  بعداالستراحة     
والعودة  للهبوط  الحافلة  عادت 
هللا  ستر  ولوال  ليوبوفيا،  إلي 
لكارثة  لتعرضا  السائقين  وحصافة 
أحد  في  فوجئنا  فقد  الهبوط،  أثناء 
علي  والمشرفة  الحادة  المنحيات 
هوة سحيقة بقدوم عدد من الحاويات 
الضخمة من الجهة المقابلة، توقف 
سائق الحافلة وأعطي إشارة للحاوية 
بدوره  سائقها  توقف  الذي  األمامية 
التي  اأُلخر  الشاحنات  وتوقفت 
البطيئ  التقهقر  خلفها وشرعت في 
لحافلتنا  مجاال  تفسح  حتي  للخلف 
واستغرقت  الخطر  المنحني  لعبور 
هذه المناورة حوالي 20 دقيقة من 

الرعب والخوف.

سارت  ليوبوفيا  مديبة  ومن     
له  أخر  جبلي  طريق  في  الحافلة 
نفس المنحنيات الزجزاجية صعودا 
السياحية.  زالتيبور  مدينة  إلي 
ساعة  حوالي  بعد  وصلناها  وحين 
قالت  الجبال،  تسلق  من  أخري 
)الكمسارية(:  الحافلة  مشرفة  لنا 
في  للتجوال  ساعات  أربعة  أمامكم 
المدينة والعودة إلي الحافلة )الساعة 
طريق  لنأخذ  والنصف(  الخامسة 

العودة للوكافاس.

   وزالتيمور منطقة جبلية تقع في 
مقاطعة وسط صربيا. تبلغ مساحتها 
حوالي 300 كم مربع وعدد سكانها 
26٩0 نسمة، وترتفع عن مستوي 
وتعتبر  مترا.   121٩ البحر  سطح 
منتجع  وهي  هامه،  سياحية  منطقه 

البارد،  األلب  بمناخ  يتميز  مناخي 
والهواء النقي، والفترات الطويلة من 
أشعه الشمس خالل فصل الصيف، 
فصل  في  الكثيف  الثلجي  والغطاء 
السياحية  المرافق  وتشمل  الشتاء. 
العطالت  الحديثة، ومراكز  الفنادق 
الرياضية  والمالعب  واألكواخ، 
وقد  الجليد.  علي  التزلج  وساحات 
مجرد  من  زالتبور  مدينه  تحولت 
لقضاء  مخصصة  منازل  مجموعه 
حضري  موقع  إلى  العطالت 
الكلمات  من  مشتق  إسمها  كامل، 
وبور  )الذهبي(  زالتني  الصربية 
من  بها  يحيط  لما  )الصنوبر( 
الجنوبية  الحدود  الصنوبر.  أشجار 
حدود  زالتيبور  لمنطقه  والشرقية 
اوفاتش  نهري  من  تتكون  طبيعيه 
وفييكي رشاف، وتشكل قرى مورا 
ويابالنيكا   ، وسيغجنيفو  جورا، 
تارا.  جبل  باتجاه  الغربية  حدودها 
عملتها هي الدينار)الـ ك.إم البوسني 

يساوي حوالي 60 دينارا(.

المدينة  متنزهات  في  تجولنا     
األنيقة  ومطاعمها  وأسواقها 
ألحد  دلفنا  النظيفة.  ومقاهيها 
وطلبنا  المنظر  جميلة  المطاعم 
جودة  عدم  والحظت  الغذاء  وجبة 
في  فيه  المبالغ  واالرتفاع  الطعام 
البوسنة.  بمثيلها في  أثمانها مقارنة 
الرتشاف  المقاهي  ألحد  ذهبنا  ثم 
تجولنا  ثم  التركية،  القهوة  فناجيل 
في  كبيرة  صناعية  بركة  حول 
وسط المدينة يحيط بها أكشاك لبيع 
والمعجنات،  والحلوي  التذكارات 
والخيول  الحنطور  وبعض عربات 
وفي  السياحي.  للتجول  تؤجر  التي 
الميعاد المحدد كنا داخل الحافلة في 

الطريق للعودة إلي لوكافاس.

كندا تساهم يف نفقات برنامج الصواريخ 
الدفاعية ملنظمة حلف مشال االطلسي يف 

اوروبا ولكنها ال متلك واحد
الدفاع   وزير  أعده  تقرير  في 
الكندي هارجيت ساجان في خريف 
المسؤولين  أن  تبين   2015 عام 
الكنديين شاركوا في مناقشات حول 
نظام الصواريخ الباليستية الدفاعية 
تكلفته  كانت  الذي  أوروبا   في 
االوليه 1.1 بليون دوالر ثم زادت 

ال  وتتحمل  تطويرات   بعد عدة  اخري  مليون دوالر  التكلفة  300 
2٩ دولة االعضاء في حلف الناتو هذه التكاليف من خالل مساهمات 
دورية و تساهم فيه كندا بمبلغ 77.٩ مليون دوالر واضيف لها هذا 
والسيطرة  القيادة  نظام  في  كندا  وتساهم  دوالر  مليون   60.1 العام 
في  أوروبا  انحاء  جميع  في  الردار  شبكات  منشأت  بين  تربط  التي 
البر والبحر وبين بطاريات الصواريخ المضادة  للصواريخ ، ويقول 
التقرير كانت  فكرة الصواريخ الدفاعية اوال  لحماية قوات التحالف 
عن  للدفاع  ذلك  تلت  التي  السنوات  في  اتسعت  ولكنها   والمنشآت، 
القارة األوروبية بأكملها ،   وله فائدة محدودة  للجيش الكندي رغم 
ريتشارد  قال  وقد  هذا    . االموال    من  بالكثير  الكندية  المساهمات 
السابق  الكندي   الدفاع  لوزير  مستشار  منصب  شغل  الذي  كوهين 
بيتر ماكاي ،أن ما يحدث االن من تجارب كوريا الشمالية من أطالق 
خارج  الحالي  كندا  موقف  جعل  للقارات  عابرة  باليستية   صواريخ 
نظام  الدرع الصاروخي  المريكا الشمالية محفوف بالمخاطر ، حيث 
ال تزال حكومة كندا متمسكة بسياسة عدم المشاركة في برنامج امريكا 
الشمالية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية ولكنها ملتزمة بتحديث نظام 
الدرع  نظام  ان  الخبراء  .ويعتقد  االسكا   وفي  الشمال  في  االنذار 
الصاروخي االمريكي ال يعمل وسوف يكلف كندا تكاليف باهظة ولن 

تستفيد منه شيئا .
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الثامن عشر ومع  القرن  بداية  في 
العلمية  والثورة  الصناعية  النهضة 
العلوم  من  كثير  وظهور  أوربا  في 

والتيارات الفكرية المتعددة 
والفلسفة  األدب  في  علوم  ظهر 
من  كثير  ظهور  مع  نفس  وعلم 
المجتمع  في  أثرت  التي  المتغيرات 
تفكير  وطريقة  عقلية  وفي  األوربي 

كثير منهم .
والجهل  الظلم  من  قرون  فبعد 
روما  لكنيسة  كان  الشديد  ولألسف 
الدين  امتزاج  ومع  ذلك  في  دور 
كثيرة  أفكار  دخول  ومع  بالسياسة 

غير سليمة الي الكنيسة في أوربا .
من  تحمله  وما  الحداثة  جاءت 
في  الحياة  جوانب  كل  في  تغيرات 

المجتمعات هناك .
مؤثرا  التغير  هذا  كان  وبالطبع  
وفاعال في بعض الكنائس وفي عقول 

كثير من المسيحيين في أوربا 
جاءت الحداثة بفكر جديد ومفاهيم 

جديدة وأفكار جديدة 
جاءت بشكل متحرر من كل شيء 

ويطول كل شيء 
حتى اإليمان وحتى الكتاب المقدس 
من  كثير  الحداثة  لنا  وانتجت 
للدين  المناهضة  الفكرية  التيارات 
واإليمان بشكل عام وبدأت تنظر الي 
واحتقار  استعالء  فيه  بشكل  اإليمان 

الدين  وان 
واإليمان نوع من الغيبيات وال يمكن 

تصديقها .
التي  الفكرية  المدارس  ومن 
مدرسة  هي  الفترة  تلك  في  ظهرت 
مدرسة  .وهي  األعلى  الكتابي  النقد 
الكتاب  نقد  الي  بها  من  تخصص 
إليه  ونظرت  عنيف  بشكل  المقدس 
يمكن  آخر  كتاب  اي  مثل  كتاب  انه 
وانكرت  القدسية  عنه  ونزعت  نقده 
الوحي اإللهي له وادعت انه يحتوي 
او  بشكل  وكتبت  قديمة  قصص  عل 

بآخر وفي قرون متأخرة !
تدعي  المدرسة  تلك  وراحت 
في  األخطاء  من  الكثير  بوجود 
الكتاب المقدس وتعامل معه بشكل به 

استعالء ! 
من  الكثير  هناك  كان  بالطبع 
الفكر  هذا  واجهوا  الذين  الالهوتيين 
هذه  ادعاءات  على  بالرد  وقاموا 
المدرسة ومع الوقت سقطت ادعاءات 

مدرسة النقد الكتابي!  
نتاج  إال  تكن  لم  المدرسة  هذه 
الكنيسة  وعقيدة  ايمان  من  التحرر 
لظهور  األولى  المرة  هذه  تكن  ولم 
التحرري من أمور تخص  االسلوب 
وثمار  نتاج  إال  هذا  فما  اإليمان 
عام   500 حوالي  قبل  فعله  ما 
عشر   السادس  القرن  في  وبالتحديد 
وقد  الجنسية  األلماني  لوثر  مارتن 

التحرر وآثاره 
املدمرة 1 

 عصام نسيم 

عارض  وقد  كاثوليكي  راهب  كان 
الكنيسة  ممارسات  من  كثير  بشدة 
عن  والبعيدة  الخاطئة  الكاثوليكية 
بعض  مثل  السليم  المسيحي  اإليمان 
العقائد كالمطهر او صكوك الغفران 
الدور  القديسين الي جانب  او زوائد 
الوقت  ذلك  في  روما  لبابا  السياسي 

وكان قد وصل لمداه ! 
بالتمرد  لوثر  مارتن  فقام 
وقام  روما  بابا  وواجه  واالعتراض 
ضده  منشورات  بكتابة  روما  بابا 
فاعترض مارتن لوثر  هو ومن معه 
بروتست   عليهم  أطلق  وقتها  ومن 

)محتج( 
كنيسة  عن  لوثر  مارتن  وانشق 
منتهى  في  بعمل  قام  ثم  روما 
اآلثار  من  كثير  له  وكان  الخطورة 

السيئة فيما بعد وهو التحرر ! 
فقد تحرر مارتن لوثر من سلطان 
ونادى  وقاومه  بل  ورفضه  الكنيسة 
وال  المقدس  الكتاب  بسلطان  فقط 

شيء آخر ! 
وتقاليدها  الكنيسة  تعليم  فرفض 
بشكل  المقدس  الكتاب  يفسر  وراح 
الذاتي  الفكر  على  يعتمد  شخصي 
بعيد عن اي مرجعية كنسية وبالطبع 
بعد لوثر انشق عنه آخرون وكان كل 
شخص ينشق يبدأ في تفسير الكتاب 
بشكل مختلف وبشكل أكثر تحررا ! 
وهكذا وضع لنا مارتن لوثر بذرة 
ما  وهو  الكتل  تفسير  في  التحرر 
عرف فيما بعد بالتفسير البروتستانتي 
سماته  كانت  والذي  المقدس  للكتاب 

اآلتي : 
الشخصية  اآلراء  على  االعتماد 
تعليم  الي  الرجوع  دون  التفسير  في 

ابائي او كنسي 
واالعتماد  واإلباء  التقليد  رفض 

بالتفسير او  فقط على رأي من يقوم 
من يوافقه في الفكر .

شرح  في  االبائي  اإلجماع  رفض 
الكتاب  في  آياتها  وتفسير  العقيدة 

المقدس. 
التي  السمات   أهم  كانت  تلك 
وضعها مارتن ومن تبعه في تفسير 
الكتاب والتي كان له الدور األكبر في 
ظهور ما يعرف بالهوت التحرر بعد 

ذلك ! 
سلطان  من  بالتحرر  لوثر  بدأ  فقد 
الكتاب  بسلطان  والمناداة  الكنيسة 
قليلة  يقرون  بعده  ليأتي  المقدس فقط 
الكتاب  سلطان  من  يتحرر  من  جدا 

المقدس نفسه ! 
فيه  وقع  الذي  الخطأ  هو  وهذا 

إصالح  يريد  كان  ولو  لوثر  مارتن 
حقا لكن قد رجع الي تعاليم الكنيسة 
الشرق  كنائس  ظلت  والتي  األولى 
ولكنه  عليها  محافظة  األرثوذكسية 
لذلك  وسلطانها  الكنيسة  مفهوم  كسر 

كان ما كان !
الليبرالي  الالهوت  او  فالتحرر 
أحد اهم أسبابه هو فكرة التحرر من 
بدأت  والتي  الكنيسة  وسلطان  تعاليم 
ومستمرة  عشر  السادس  القرن  في 

الي اآلن .
أخرى  أسباب  هناك  وبالطبع 
في  الليبرالية  ظهور  في  ساهمت 
كنائس أوربا وأمريكا وهذا ما سوف 
شاء  أن  القادمة  المرات  في  تتناوله 

الرب وعشنا. 

مريم مراد 

كشك الفتاوي..!!!
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هي  نجمت،  موت 
ملكة مصرية قديمة غير 
ملك  زوجة  أو  حاكمة 
األسرة  آخر  في  عاشت 
وهي  عشرة،  الثامنة 

زوجة الملك حورمحب

كأخت  نجمت  موت 
للملكة نفرتيتي 

علماء  بعض  استنبط 
موت  بأن  المصريات 
شقيقة  مع  تتطابق  نجمت 
المسماة  نفرتيتي  الملكة 

إلى  جزئياً  التوحيد  هذا  استند  .وقد  موتبنر 
أنه  على  يقرأ  كان  موتبنريت  اسم  أن  حقيقة 
نجم  و  بنر  العالمتين  لتشابه  نجمت  موت 
علم  في  آخرون  باحثون  وأشار  الشكل.  في 
ليس  أنه  إلى  مارتن  مثل جيفري  المصريات 
بين  التطابق  هذا  إلثبات  واضح  دليل  هناك 

الشخصيتي. فكتب مارتن ما يلي:

لم يكن اسم موت نجمت نادرا بخاصة في 
أواخر األسرة الثامنة عشرة، وحتى لو كانت 
شقيقة نفرتيتي فزواجها من حورمحب لم يكن 
له أي تأثير على شرعية حورمحب أو أحقيته 
بالعرش حيث أن موت نجمت )المصورة في 

المقابر الخاصة في تل العمارنة( لم 
تكن هي نفسها من دم ملكي. وعلى 
كانت أصول موت  أي حال مهما 
نجمت فقد تزوجت من حورمحب 

قبل أن يصبح فرعوناً بقليل.

النقوش واآلثار

نجمت  الملكة موت  وقد عرفت 
من عدة نقوش و أغراض منها:

تمثال  على  العثور  تم   •
مزدوج لحورمحب وموت نجمت 
في الكرنك، وهو اآلن في متحف 
بإيطاليا  تورينو  في  إيغيزيو 
موت  جانب  وعلى   .)1379(
هيئة  على  تصويرها  تم  العرش  من  نجمت 
الخاص.  لخرطوشها  يتعبد  مجنح  الهول  أبو 
القمة  مسطح  لتاج  مرتدياً  الهول صّور  وأبو 
تفنوت.  باإللهة  مرتبطة  نباتية  عناصر  مع 
ارتقاء  يسجل  التمثال  من  الخلفي  والجزء 

الملك حورمحب لعرش مصر.

وموت  حورمحب  تصوير  تم  كما   •
نجمت في مقبرة روي )TT255( في منطقة 
ذراع أبي النجا بجبانة طيبة. ويظهر الزوجان 

الملكيان في مشهد تقديم القرابين. 

واحد من التماثيل الضخمة في معابد   •

الشمالي  )الجانب  الكرنك 
صنع  العاشر(  الصرح  من 
ويصّور  حورمحب  للملك 
نجمت.  موت  الملكة  كذلك 
اغتصاب  تم  ذلك  بعد  لكن 
للملك  تهيأته  وإعادة  التمثال 
وزوجته  الثاني  رمسيس 

الملكة نفرتاري].

عدة  نجمت  موت  اغتصبت  كما   •
نقوش من عنخس إن آمون زوجة الملك توت 

عنخ آمون في األقصر.

تم العثور على تماثيل )شظايا منها(   •
من  شظايا  ذلك  في  بما  األشياء  من  وغيرها 
في  نجمت  موت  الملكة  اسم  تذكر  المرمر 
حورمحب  بالملك  الخاصة  سقارة  مقبرة 
تحمل  األشياء  هذه  وبعض  الملك.  توليه  قبل 

نصوصاً جنائزية.

ألقابها

موت  الملكة  حملتها  التي  األلقاب  تشمل 
نجمت:

األميرة الوراثية  •

الزوجة الملكية العظيمة.  •

عظيمة الثناء.  •

سيدة العطاء.  •

حلوة الحب.  •

سيدة الجنوب والشمال.  •

مغنية اإللهة حتحور.  •

مغنية اإلله آمون.   •

موتها ومدفنها

 13 العام  بعد  نجمت  موت  الملكة  توفيت 
منتصف  في  قصير  بوقت  زوجها  حكم  من 
قائمة  إلى  استنادا  عمرها  من  األربعينيات 
مقبرة  دفن  غرفة  في  وجدت  النبيذ  لجرار 
من  وغيره  وتمثال  سقارة  في  حورمحب 

األشياء وجدت هناك. 

مبنية  مقبرة  في  المومياء  العثور على  وتم 
للملك  مستخدمة  غير  المنفي  الطراز  على 
طفل  مومياء  مع  جنب  إلى  جنبا  حورمحب 
مات عند ميالده بسبب والدة قبل أوانها. ويبدو 
أنها قد دفنت في مقبرة حورمحب المنفية تلك 
مومياء  وتظهر  أمينيا.  األولى  زوجته  مع 
الملكة موت نجمت أنها قد أنجبت عدة مرات، 
الثامنة عشر  األسرة  األخير من  الملك  ولكن 
عند  له  يكن  لم  حورمحب  الملك  زوجها  أو 
موته وريث حي. وقد اقترح أنها لديها ابنة لم 
الرضيع  أثر. ووجود  أي  ببساطة على  تذكر 
مع الملكة موت نجمت في المقبرة يشير إلى 
وإحدى  الوالدة.  أثناء  توفيت  الملكة  هذه  أن 
األواني الكانوبية الخاصة بالملكة توجد حالياً 

في المتحف البريطاني.

للترقيم  الحاملة  المقبرة  أن  الممكن  ومن 
بنيت  قد  الملكات  وادي  في   QV33 العلمي 
المقبرة  أن  المعروف  ومن  لها.  أصال 
معروفة  غير  لسيدة  بأنها  معروفة  حالياً 
الخرطوشين  من  كل  ولكن  تانجمت،  اسمها 
الحاويين السمها قد تضررا، و تشابه الرموز 
الهيروغليفية للمقطعين تا و موت تسمح بهذا 

التفسير

فرعونيــات
موت جنمت
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

Mina	R.	Khalil,	J.D.,	H.B.	Comm.
Barrister	&	Solicitor,	Notary	Public	
Real	Estate,	Corporate	Commercial,	Wills	&	
Estate	Planning,	and	Immigration	Law	

	املحامي	مينا	خليل		
		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

		-	صياغة	الوصايا	و	التوكيالت،	توثيق	عام	لجميع	التوكيالت	و	اإلقرارات.
	-	الضرائب	والتخطيط	العقاري

	خدمات	الهجرة	و	الحصول	علي	الجنسية	الكندية
	-	هجرة	رجال	األعمال	و	املؤهالت	العليا	و	أصحاب	الخبرات	الكندية

	-	هجرة	الكفالة	العائلية	و	قضايا	الالجئني
						-	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.

اللبنانيون يرمسون لوحة من اإلبداع يف مهرجانهم اخلامس مبدينة مسيسوجا الكندية

والغناء  الرقص  يعشقون  والفن،  المتعة  ملوك  أنهم 
عشقهم للحياة، يمتلكون كل مقومات النجاح، قدرة فائقة 

علي التنظيم، مستوي 

مرتفع جدا في خدمة العمالء، رقي وأدب في التعامل 
مع بعضهم البعض ومع ضيوفهم، وجوههم مبتسمة تشع 
فيريدون رسم  بلدهم  يحبون  واإلرتياح،  المتعة  من  جوا 
أجمل صورة لوطنهم في عيون ضيوفهم الذين يحضرون 
المهرجان  نجاح  في  الكل  يشارك  عام،  كل  مرة  لهم 
األطفال لهم دور كبير في التطوع ثم الشباب وشيوخهم 
بالنشاط والحيوية، يقودهم قائد شاب رجل دين  يمتلئون 
منفتح وممتلئ باإليمان، انها الجالية اللبنانية بكندا بمدينة 

مسيسوجا ورعية القديس العظيم مار شاربل.

في وسط مدينة مسيسوجا وتحديدا في مومولاير بارك 
المدينة  وسط  المدينة  أهالي  عليها  يطلق  التي  المنطقة 
القديم حيث يقام المهرجان اللبناني السنوي، وتحدد له هذا 
تبدء يوم 21 وتنتهي األحد 23. دخلت  ايام  العام ثالثة 
أن  أكتشف  بي  وأذ  التاسعة  حدود  في  المهرجان  لمكان 
اللبنانيون حولوا ليل المدينة الهادئ ليال صاخب راقص.

بأغاني  قيادتهم  في  جالبوط  آنتوني  المطرب  أبدع 
رجال  الجميع  أنغامها  علي  رقص  التي  البناني  الفلكور 
ليتمتعوا  أتو  الجاليات  كل  من  وكبار،  اطفال  ونساء، 
والقصير.  الجميل  كندا  صيف  في  جميلة  ليلة  وليقضوا 
تعددت طوابير الدبكة اللبناني ليشارك فيها الكنديين من 
تمطر  السماء  بدآت  العاشرة  حدود  في  الجنسيات،  كل 
فمارس الحضور الرقص تحت المطر وعندما اشتد نزل 
المطرب انتوني جلبوط من علي المسرح ليغني ويرقص 

مع الجمهور تحت الخيمة الكبيرة.

الوقت  انتهاء  موعد  وهو  عشر  الحادية  الساعة  مع 
وقت  ليبدء  الترانيم  فريق  صعد  بالغناء  له  المصرح 
اليوم  لينتهي  الشعب للصالة  ابونا شاربل  الصالة ويقود 

الختام  ليكون مسك  يوليو  يوم األحد 23  وننتظر جميعا 
للمهرجان اللبناني الرائع أو الحدث الوحيد الذي يجمع كل 

الكنديين ليرقصوا ويغنوا معا. 
يوم األحد كان يوم األخير للمهرجان حيث بدز اليوم 
بعد  ثم  األحد  قداس  حضروا  الذين  السياسيين  بحضور 
اللبناني  الفلكور  من  برقصات  الحفل  بدأ  القداس  نهاية 

آداها اطفال وشباب الجالية اللبنانية. 

سارو بانوسيان الذي غني بالفرنسية معظم أغانيه. ثم 
كانت طلة المطرب العراقي ساندي الريكاني الذي أشعل 
اللبنانية  الفنانة  بالرقص. ثم صعدت  المسرح والجمهور 
الحضور  جميع  وقف  حتي  بدأت  أن  وما  جبران  رانيا 
من كراسيهم وبدأوا في الرقص ثم جاء مسك الختام مع  
زياد إيماز الذي استجاب  للجالية المصرية وغني أغنية 
العربية  األغاني  كوكبة  بين  األولي  لتكون  الحليم  لعبد 
األخري وليرقص الجميع علي جانا الهوي جانا. وشهدت 
مشاعر  ليشهد  للمهرجان  نهاية  يوليو   23 األحد  ليلة  
متناقضة بين الجمهور الذي يتمني لو أستمر المهرجان 
فريق  وبين  والفرحة.  والبهجة  المتعة  لتستمر  أكثر 
عيون  تري  حتي  الليلة  لنهاية  يشتاقون  الذين  المنظمين 
آبونا شاربل ورفاقة النوم الـذين حرموا منه طيلة األيام 
الماضيه. وليفرح المتطوعين بنجاج مهرجانهم الخامس 
الذي شهد هذا العام زيادة عدد الحضور لثالثة أضعاف 
العام الماضي. في النهاية آتوجه بالشكر للجالية اللبنانينة 
شاريل  للمتطوعين   شكري  وآوجه  شاربل  مار  ورعية 
جورج  جبلي  واآلخوين  أبوزيد  .ميراي  باسيل  وميراي 
وريتشارد  يعقوب  صادر.  مروان  صعب   وإيلي.عادل 
. ميشيل أبو الفضل، توني سلوم. وتوني وأيمن كم كنت 
تسعفني  لم  للذين  اعتذر  الدسماء  جميع  آذكر  أن  آتمني 
الجميل  عملهم  يظل  ولكن  أسمائهم  ونسيت  الذاكرة 
ونظل  عقولنا  في  صورهم  وتظل  قلوبنا  في  محفوظا 
في  آخري  مرة  بهم  نلتقي  ألن  ونتظلع  جميعا  نتذكرهم 

يوليو 2018 ومهرجانهم الثامن أن شاء هللا.
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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  Alarm Systems 

Garage Door 
Lights 

Door Locks 

مطلوب موزعين في جميع انحاء 
 أونتاريو وكيبيك
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العنف املسلح يعتبر ازمة في تورنتو   

)صفر  حركة  مؤسس  مارش  لويس  قال 
عنف مسلح( وهو من سكان مدينة سكاربورو 
أن مستوي السالمة في مدينة سكاربورو قد 
االن  نفاجئ  ال  نحن  وقال   ، بشدة  أنخفض 
عندما يحدث عنف مسلح وحتي يمكننا توقعه 
ومشورة  عمل  ورش  مارش  لويس  ويقيم   ،
في المجتمعات المحلية في جميع انحاء مدينة 

سكاربورو بهدف خلق تدخل مبكر لوقف العنف المسلح قبل وقوعه وهذا بعد أن 
وقعت حادثة اطالق نار في عطلة نهاية االسبوع وادت الي مقتل اثنين في حفلة 
عيد ميالد ، وقال لويس أنه حان الوقت للزعماء السياسيين الن يتدخلوا لعالج 
هذه المسألة والتي جزء منها هو الزيادة الهائلة في كمية االسلحة والحصول عليها 
بسهولة ، وقال كنا سابقا ال نري هذا الكم من االسلحة وربما يكون هناك واحد 
او اثنان في المجتمع وكانوا عادة يستأجروا ، ولكن االن كل فرد لديه اكثر من 
سالح واحد وال شئ قد تم حول تقييد الوصول الي هذه االسلحة ، وحتي أطفالنا 
يقولون لنا انه من االسهل الحصول علي سالح من الحصول علي وظيفة وهذا 
أتهام للمجتمع ، وتدعو حركة )صفر عنف مسلح( الزعماء السياسيين واصحاب 
المصالح ومنظمات االمن واعضاء المجتمع الي منتدي خاص لمناقشة الطريق 
الي أطار شامل ومستديم بحيث يذهب أبعد من الحلول المؤقته ووافق مستشار 
مركز سكاربورو جلين دي باير علي أن العنف المسلح في أزدياد وقال أن جزء 
من الحل هو في االستثمار في تحسين التعليم والعمالة والخدمات المجتمعية للتأكد 
انه يري  حتي  لو اعطينا  الخطأ وقال  من أن االطفال لن يسيروا في الطريق 
لكل شخص وظيفة فسوف يظل هناك من يصاب بطلق ناري وذلك الن رجال 
العصابات ببساطة اختاروا نمط عنيف لطريقة حياتهم ، ووفقا لتقارير الشرطة 
داخل  ناري  بطلق  فرد اصيبوا  االسبوع كان هناك 11  نهاية  ففي خالل عطلة 
وخارج مدينة سكاربورو ومات ثالثة منهم وعلي مدي هذا  العام كان هناك 204 

حادثة اطالق نار في المدينة.

لتقييم حركة  بقية مقال هل آن األوان 
2٣ يوليه؟ ص7

الناصر نجح فى  نظام جمال عبد  أن  وال شك 
من  الكثير  خلق  فى  لحكمه  األولى  السنوات 
الزراعي  القطاعين  من  كل  فى  العمل  فرص 
قانون  لتطبيق  نتيجة  وذلك  والصناعى 
العديد  بإنشاء  واالهتمام  الزراعي  االستصالح 
من المشروعات الصناعية تنفيذا لوعد الزعيم 
قادرة  القومي حتى تصبح مصر  االنتاج  بدعم 
الى  االبرة  »من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على 
الصاروخ« حتى وان كان عددا كبيرا من هذه 
المصانع قد اقتصر دوره على تجميع منتجات 
بفخر  تقدمها  الناصرية  الدعاية  كانت  أجنبية 

كمنتجات صناعية محلية. 
تراجع  أن  هو  عليه  التركيز  أود  ما  أن  غير 
العمالة المصرية قد  قضت على أمال  إنتاجية 
فقد  النبيلة.  أهدافه  تحقيق  فى  الناصر  عبد 
للجرف  الزراعي  القطاع  إنتاجية  تدهورت 
للفشل  وكذلك  الزراعية  لألراضى  المستمر 
الذريع لنظام التعاونيات الزراعية التى تحولت 
الى أجهزة بيروقراطية فاسدة أحبطت من الهمة 
الفجوة  ووسعت  المصري  للفالح  التاريخية 
القطاع  االنتاج واالستهالك. ولم يكن حظ  بين 
الصناعي أفضل من ذلك، اذ أن تأميم المصانع 
تسيطر  الجمود  شديد  عام  قطاع  خلق  الى  قاد 
يعادل  أصبح  حتى  والفساد  المحسوبية  عليه 
فى سؤ ادارته األجهزة الحكومية التى تحولت 
الى مخازن تستوعب ماليين من العاطلين فى 
فى  البطالة  أرقام  لتخفيض  صورية  محاولة 

االقتصاد المصري المتدهور. 
3- كان من أغلى أهداف النظام الناصرى خلق 
أهداف  تحقيق  على  قادر  قوى  وطنى  جيش 
مكانة  واحتالل  العربي  العالم  قيادة  فى  الزعيم 
نجح عبد  وقد  المنحازة.  الدول غير  بين  هامة 
لالستفادة  لحكمه  األولى  السنوات  فى  الناصر 

الشرق  بين  الباردة  الحرب  معطيات  من 
والغرب وتمكن من توفير أسلحة حديثة للجيش، 
أن  بوضوح  كشفت  السويس  قناة  أزمة  أن  اال 
بتجاوز دورا  لمصر  تسمح  لن  العظمى  القوى 
يستوعب  لم  الدولى. ولألسف  لنفوذها  محدودا 
دون  واندفع  الثالثى  العدوان  دروس  الزعيم 
روية بالتضحية بمصالح وطنه من خالل عدة 
أخطرها  كان  وعسكرية  سياسية  مغامرات 
لحرب  النصرى  الجيش  دفع  اإلطالق  على 
تحولت  ما  سرعان  اليمن  فى  الشراسة  شديدة 
الى حرب شخصية بينه وبين الملك فيصل بن 
المرتزقة  نشاط  بسخاء  يمول  كان  الذى  سعود 
اصطياد  على  اليمنية  القبائل  لتدريب  األجانب 
فى  وذبحهم  المصرى  الجيش  وضباط  جنود 
اليمنية  المغامرة  وانتهت  الوعرة.  اليمن  جبال 
المسلحة  القوات  يونيه 1٩67 وهزيمة  بكارثة 
اسرائيل  واحتالل  نكراء  بصورة  المصرية 
الناصر على  لسيناء. وأجبرت »النكسة« عبد 
من  للتقرب  والسعى  الخارجية  سياسته  تعديل 
الى  أدى  ما  وهو  السعودية  العربية  المملكة 
الناصرية  للحركة  الرابع  الهدف  على  القضاء 

وهو تحقيق االستقالل ألوطنى. 
4- عندما عقد عبد الناصر عزمه على تحرير 
يكن  لم  البريطانى  االحتالل  قبضة  من  مصر 
العربي  العالم  فى  الرجعية  القوى  أن  يتصور 
تفوق  قاضية لمصر  توجيه ضربة  قادرة على 
فبعد  االستعمار!!  هذا  مساوئ  كل  بمراحل 
على  اعتماده  أن  الرئيس  أدرك   1٩67 حرب 
السترداد  كافيا  يكون  لن  السوفييتي  االتحاد 
سعى  لذا  المصرية.  الكرامة  واستعادة  سيناء 
بن  فيصل  الملك  مع  العالقات  لتهدئة  الرئيس 
سعود فسحب القوات المصرية من اليمن واعتمد 
على رئيس مجلس الشعب محمد أنور السادات 
للتقرب من المملكة السعودية. كان الرئيس يعلم 
الملك  بعديل  الممتازة  السادات  عالقات  جيدا 
المخابرات  رئيس  أدهم  كمال  السيد  فيصل 

مع  كثيرا  تعامل  قد  كان  الذى  السعودية 
السادات بعد توليه منصب السكرتير العام 
للمؤتمر اإلسالمى فى يناير 1٩55. وكانت 
الرئيس  لمساعدة  للسعودية  مبادرة  أول 
هى تنظيم دعوة للسادات لزيارة الواليات 
مع  الشديد  التوتر  حالة  لتخفيف  المتحدة 
ويبدو  چونسون.  األمريكى  الرئيس  إدارة 
تمثلت  الرحلة  لهذه  الرئيسية  النتيجة  أن 
فى نجاح السادات فى تقديم نفسه كسياسى 
السئ  المسار  تحسين  على  قادر  بارع 
وربما  بل  االمريكية  المصرية  للعالقات 
االسرائيلي.  العربي  الصراع  مشكلة  حل 
خالل  كثيرا  استفاد  السادات  أن  شك  وال 
السيد  واتصاالت  خبرة  من  الرحلة  هذه 
كمال أدهم الذى مارس بعد ذلك ضغوطا 
هامة وفعالة لتعيين السادات نائبا للرئيس، 
ليتحقق بذلك حلم الملك فيصل بقيادة العالم 
الحالة  كانت  وربما  واالسالمى.  العربي 
وشكوكه  الناصر،  لعبد  المتردية  الصحية 
النصر  تحقيق  على  قدرته  فى  المتزايدة 
ما  هو  منفردا،  واجهها  اذا  اسرائيل  على 
دفعه لقبول تعيين السادات فى هذا المنصب 
وهكذا  قليلة.  بشهور  وفاته  قبل  الخطير 
للقوى  الطريق  تمهيد  فى  الرئيس  ساهم 
خطاباته  فى  بها  ندد  طالما  الرجعية،التى 
وتمارس  بعده  من  مصر  لتحكم  الثورية، 

عليها وصايتها الدينية والسياسية. 
كان  الرئيس  أن  أعتقد  فاننى  أخيرا   -5
يرجو فى بداية وصوله للسلطة فى تحويل 
نحو  طريقها  تشق  حديثة  دولة  الى  بلده 
والشرقى  الغربي  المعسكرين  بين  التقدم 
اهتم  فقد  لذا  منهما.  ألن  تخضع  أن  دون 
الصحية  والخدمات  التعليم  مجانية  بتوفير 
لالرتفاع  منه  جادة  محاولة  فى  األساسية 
بمستوى معيشة الفقراء فى مصر. كما أنه 
سمح لنا ببريق من األمل فى توجه الوطن 
نحو الدولة العلمانية التى تفصل بين الدين 
داخل  الصراعات  أن  غير  والسياسة. 
األمل  بهذا  عصفت  الثورة  قيادة  مجلس 
الدولة  لتأسيس  الناصرى  بالنظام  ودفعت 
الدينية التى طورها السادات بعد ذلك. وقد 
فى  الناصر  بعبد  الصراعات  هذه  دفعت 
1٩53 الستثناء جماعة االخوان المسلمين 

من قانون حل األحزاب السياسية. كما أنها 
دفعته فى 1٩61 للموافقة على قانون اعادة 
تنظيم األزهر بكل ما تضمنه من عنصرية 
وتمييز ضد غير المسلمين وتكريس لدور 
لعلمانية  كلية  المضاد  األزهر  مؤسسة 
الموارد  من  هاما  جانبا  وتحويل  الدولة، 
المخصصة للتعليم العام نحو هذه المؤسسة 
بكل ما ترتب عليه ذلك من تدهور ذريع 

فى مستوى التعليم المصرى. 
وحتى بعد محاربة النظام الناصرى لجماعة 
فى  ثم   1٩54 فى  المسلمين  االخوان 
1٩65 نجده قد حرص على مد يد الصداقة 
للجمعيات السلفية، مثل الجماعة الشرعية 
وجماعة أنصار السنة، حتى يتجنب اتهامه 
باإللحاد أو البعد عن المعتقدات االسالمية 
األصيلة. وقد وفرت هذه الجماعات مجاال 
حيويا الستمرار جماعة االخوان المسلمين 
فى نشاطها والمحافظة على تنظيمها بعيدا 
تعاظمت  وقد  األمنية.  األجهزة  أعين  عن 
السلفية  والجماعات  األزهر  مؤسسة  قوة 
بعد كارثة 1٩67 العسكرية مما ساهم فى 
تحول مصر تدريجيا نحو األصولية الدينية 
خالل العامين االخيرين لحكم عبد الناصر 
السياسية  الحياة  أقباط مصر عن  وانعزال 

وتبخر أحالم تحديث الدولة المصرية. 
 

يتميز  الناصر  عبد  حكم  كان  وهكذا 
من  وبعدد  وبراقة  جذابة  بشعارات 
اإلنجازات التى لم ينجح النظام فى تنفيذها 
بصورة مرضية. لذا فانه ليس من الغريب 
أنه باستثناء مشروع بناء السد العالى فان 
النظام الناصرى لم يترك بصمات إيجابية 
واالقتصادية  السياسية  المستويات  على 
واالجتماعية بعد رحيل الرئيس فى سبتمبر 
الناصرية  الدعاية  أبواق  أن  1٩70. غير 
صورة  خلق  فى  تماما  نجحت  قد  القوية 
فريدة من نوعها لبطل فجر أحالما كثيرة 
حيرة  فى  إياه  تاركا  رحل  ثم  شعبه  فى 
وضياع كاليتيم الذى يتطلع ألول يد تمتد له 
دون أن يسعى للتحرى عما وراء هذه اليد 

من تدمير لذاته ومستقبله. 
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

شرطة مسيسوجا تلقي القبض علي مدير 
الصحيفة الرسمية ملسيساجا وصاحب موقع 
الرأي احلر علي االنترنت بتهمة جرمية كراهية   

قامت شرطة مسيسوجا بالقبض علي كيفين ج جونستون ويبلغ من العمر 
45 سنة وكان مرشحا سابق لمركز عمدة مسيسوجا وهو يدير موقع الرأي الحر علي االنترنت واتهمته بتهمة 
واحدة وهي الترويج المتعمد العام للكراهية وهذا بعد خمسة أشهر من البحث والتحقيق المطول في عدد من 
الراي الحر يعرض فيه مكافأة  البالغات قدمت عنه للشرطة وكان كيفين قد نشر شريط فيديو علي موقع 
مالية 1000 دوالر لمن يستطيع تصوير خطاب  كراهية في صالة الجمعة التي يقوم بها الطلبة المسلمين  
في المدارس وبعد ذلك رفع قيمة المكافأة الي 2500 دوالر ، وجاءت التهمة الموجهة لكيفن تحت البند الذي 
يحرم التشجيع علي الكراهية ضد جماعة محددة وقد يواجه كيفن عقوبة تصل الي السجن سنتين إذا أدين بهذه 
التهمة ، وال يمكن للشرطة ان تتهم احد بهذه التهمة اال بعد موافقة المدعي العام في اونتاريو ياسر ناجفي 
عليها وهو الذي له القول الفاصل في جرائم الكراهية . وفي موقع الراي الحر يوصف كيفين جونستون بانه 
المؤلف والناشر والمحرر المسؤول عن االعمال المحلية والتسويق والدعاية لجريدة مسيسوجا الرسمية وفي 
االشهر االخيرة اصبح معروفا بمالحظاته عن االسالم والمسلمين وال سيما معارضته لمشروع القانون رقم 
البرلمان )أقرأء خالد( والذي يدعو الدانة كراهية االسالم وكتب علي  اقترحته عضوة  الذي  )ام – 103( 
موقعه )أقراء خالد( البد من ترحيلها كعدو ، وكذلك اعترض علي صالة الجمعة في مدارس مسيسوجا .هذا 
وقد رحب إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين في كندا بالقبض علي كيفين باعتبارهذا 

خطوة هامة نحو حماية المجتمع من الكراهية . 

كاثلني وين تقول انه سيتم دعم الشركات التي قد تعاني من ارتفاع 
احلد االدني لالجور 

في أجتماع بين اصحاب الشركات ورئيسة وزراء أونتاريو كاثلين وين يوم الجمعة 
28 يولية في مدينة وندسور في أونتاريو لمناقشة القوانين الجديدة الخاصة بالعمال 
ورفع الحد االدني لالجور قالت كاثلين وين انها تتعهد بان تطرح بعض االقتراحات 
تسمح  بطريقة  التجارية  االعمال  لدعم  العموم   مجلس  علي  القادم  الخريف  في 

الصحاب االعمال بالمرور خالل المرحلة االنتقالية لزيادة الحد االدني من االجور ، وكان العديد من اصحاب 
االعمال قد أعترضوا علي خطة زيادة الحد االدني لالجور والتي سترفع االجور الي 14 دوالر في الساعة في 
يناير 2018 ثم الي 15 دوالر في يناير عام 201٩ وقال اصحاب االعمال ان 12% زيادة في االجور في أقل 
من 18 شهرا سوف تكون صعبة االستيعاب ، وقالت شركة البقالة )لوبالوس( هذا االسبوع ان زيادة الحد االدني 
لالجور في أونتاريو وفي البرتا سوف تؤذي القاعدة االساسية للعمل ويعني هذا ان تكلفة العمالة سوف تزداد 
بحوالي 1٩0 مليون دوالر في العام المقبل ويعرف أن خطة زيادة الحد االدني لالجور في اونتاريو تتضمن ايضا 
المساواة في اجور العاملين بدوام جزئي وزيادة استحقاقات االجازات وزيادة فترة االجازات الطارئة ، وبينما 
لم تفصح كاثلين وين عن تفاصيل اقتراحتها لتخفيف العبئ المالي عن اصحاب الشركات ، اقترح وزير التنمية 
االقتصادية خفض او الغاء  التكاليف والرسوم التي يدفعها ارباب العمل للحكومة لبعض الخدمات التي يحتاجونها 
وقال نحن نعمل بجد لتخفيف االعباء عن الشركات التي تقابلها تحديات ، ويذكر أن العديد من اصحاب االعمال 
في أونتاريو وال سيما الشركات الصغيرة ينظرون االن في إغالق اعمالهم النهم ال يملكون القدرة علي ادارتها 

بنجاح بعد هذه القوانين الجديدة .

مراهقة من فانكوفر تعبر القنال االجنليزية 
لتجمع اموال لهيئة خيرية 

اجازة  المراهقين  من  العديد  يقضي  بينما 
ايب  إميلي  فإن  االسترخاء  في  الصيف 
التي تبلغ من العمر 17 سنة دفعت بنفسها 
القنال االنجليزية  الي اقصي الحدود لتعبر 
سباحة  في  الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في 
ظروف  وتحدت  ساعة    12 لمدة  مضنية 

القوية  والرياح  العاتية  واالمواج  الشديدة  الماء  برودة  من  صعبة 
وكانت عائلتها والمدربين لها يتابعونها من علي متن قارب وحاولوا 
بكل وسعهم مساعدة الفتاة ومدها بالمشروبات وبعض الحلويات اثناء 
السباحة ، والقنال االنجليزية تعتبر من وجهة نظر الكثير من السباحين 
تحدي كبير ويبلغ عرضها 32 كيلومتر وبها اماكن صعبة حيث تطفو 
علي سطحها اعشاب بحرية واخشاب وهي موطن ايضا لقناديل البحر 
الفتاة  ولكن  السباحة  إثناء  مرات  عدة  لسعاتها  من  إميلي  عانت  التي 
ثابرت ووصلت الي الساحل الفرنسي وقالت أميلي أن عبور القنال أخذ 
منها ثالثة سنوات تدريب ، وقالت امها انهم فخورين بها وكانت أملي 
تأمل ان تجمع 4000 دوالر لمؤسسة )كانوك( في بريتش كولومبيا 
التي ترعي االطفال المعوقين وعائلتهم ولكنها جمعت أكثر من 44 الف 
دوالر وهذه المؤسسة قامت برعاية اخت أميلي الصغيرة التي اصيبت 
بفيروس عندما كان عمرها 18 شهرا سبب لها فقدان الحركة والزالت 

هذه المؤسسة تقوم بخدمات كبيرة لالطفال المعوقين واسرهم.
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أرتفاع قيمة الدوالر الكندي ستؤثر علي البعض 
بااليجاب والبعض االخر بالسلب   

الدوالر  قيمة  من  سنتا   80 حوالي  الي  الكندي  الدوالر  قيمة  أرتفعت 
الفائدة  كندا سعر  بنك  رفع  وايضا  عام 2015  منذ  مرة  االمريكي ألول 

الكندية فان هناك من  العملة  تقلبات في  ويتوقع ان يرتف مرة اخري في المستقبل وكما هو الحال مع اي 
الذين  ضمن  من  هو  العادي  الكندي  والمواطن   ، االرتفاع  هذا  نتيجة  سيخسرون  من  وهناك  سيستفيدون 
بارتفاع سعر  السفر  تكلفة  ستنخفض  امريكا حيث  الي  والرحالت  االجازات  موسم  مع  سيستفيدون خاصة 
 1203 تساوي  وكانت  امريكي  دوالر   878 تكلف  كانت  فلوريدا  في  بحرية  رحلة  فمثال  الكندي  الدوالر 
دوالر كندي عندما كان الدوالر الكندي يساوي 73 سنتا من الدوالر االمريكي اصبحت هذه الرحلة االن بعد 
ارتفاع قيمة الدوالر الكندي الي 80 سنتا تكلف 10٩7 دوالر كندي بتوفير مقداره 106 دوالر ويضا من 
يشترون بضائع من امريكا  سيدفعون اقل مما كان ، واالخرين الذين سيخسرون نتيجة ارتفاع قيمة الدوالر 
الكندي هم، الشركات التي تنافس منتجاتها المنتجات االمريكية وكذلك صناعة السياحة في كندا .وسيعاني 
ايضا  الذين يستثمرون في أصول امريكية سواء كانت عقارات او اسهم و اذا لم يحطاطوا الستثماراتهم فقد 
يواجهون تناقص في العائدات حتي لو ارتفعت قيمة استثمارتهم ،ويمكن أن تاخذ هذه الحقيقة اهمية أضافية 
نظرا للتقارير االخيرة التي تشير الي أن أستثمارات الكنديين في العقارات االمريكية قد أرتفع بطريقة غير 
مسبوقة فقد أنفق الكندييون 1٩ بليون دوالر امريكي ما بين ربيع عام 2016 وربيع عام 2017 في شراء 

عقارات في أمريكا

لالعالن  
باجلريدة 

اتصل على:
ahram.
teeba@
gmail.
com

كندا تشجع املتحولني جنسيا لاللتحاق بالقوات 
املسلحة الكندية بعدما فرض ترامب احلظر 

عليهم   
كندا(  )سيرز  أن خططت شركة  بعد 
بينما  متاجرها  من  متجر   5٩ ألغالق 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  قام 
جنسيا  المتحولين  علي  الحظر  بفرض 
من االلتحاق بالجيش االمريكي رحبت 
بهؤالء  الكندية  العسكرية  القوات 

االفراد وقال متحدث باسم وزير الدفاع هارجيت ساجان أن الحكومة 
في  الكندية  العليا  المثل  يعكس  دفاع  فريق  ببناء  تماما  ملتزمة  الكندية 
التنوع واالحترام والقبول وقال في بيان لوكالة أنباء السي بي سي ان 
أستراتيجية التنوع سوف تعزز المؤسسة التي تحتضن التنوع واالندماج 
الغير  الفئات  وإستبقاء  إجتذاب  علي  التركيز  في  نستمر  ونحن سوف 
ممثلة في القوات الكندية وسياسة الجيش الكندي الحالية تشير الي انها 
التمييز  لمنع  المستويات  والقيادات علي جميع  للضباط  ارشادات  تقدم 
ومنع المضايقات وضمان معاملة جميع اعضاء القوات المسلحة بكرامة 
واحترام بغض النظر عن الهوية الجنسية وكان الرئيس االمريكي قد 
هائلة  طبية  تكاليف  الدولة  يكلفون  جنسيا  المتحولين  الجنود  ان  ذكر 
ويعرقلون الجيش وفي كندا هناك 1٩ جندي قد أكملوا جراحة تغيير 
الف دوالر  اجمالية 31٩  بتكلفة  بين عامي 2008 و 2015  الجنس 
النفسي  والدعم  واالدوية  بالهرمونات  العالج  تكاليف  الجيش  ويغطي 
الكندي بسجالت عن هؤالء  الدفاع  والمالي لهؤالء وال تحتفظ وزارة 

المتحولين للجنس االخر .

رجل كندي يعسكر خارج مقر القيادة  العسكرية االسرائلية مطالبا 
بااللتحاق باجليش االسرائيلي 

الرئيسي  المقر  خارج  يعسكر  وهو  اسبوعين  عاما   31 كليس   ليونيل  قضي 
بالجيش االسرائيلي وليونيل هو  التحاقه  بقبول  الدفاع االسرائلية مطالبا  لقوات 
مواطن كندي من تورنتو وقال انه يحلم باالنضمام للجيش االسرائيلي طول حياته 
باللغة  يقبلوه بسبب سنه وبسبب عدم معرفته  لم  انهم  ومنذ ان كان طفال وقال 
ليونيل علي  التعامل في إسرائيل ، وكتب  الرسمية في  اللغة  التي هي  العبرية 

صفحته في الفيس بوك يقول )إن معرفتي باللغة العبرية أفضل من كثير من الجنود في الجيش االسرائيلي( 
و ليونيل يعيش خارج مقر القيادة العسكرية االسرائلية في تل أبيب منذ اول يولية ويحمل الفتة كتب عليها 
)أجعلوا ليونيل يخدم( والخدمة العسكرية في أسرائيل الزامية بالنسبة لجميع المواطنين باستثناء العرب اليهود 
والذين يدينون بديانات أخري والمرضي ولكن يقوم الجيش االسرائيلي بتعيين جنود  يهود من الخارج ممن   

ليس لديهم عائالت في اسرائيل  ويبلغ عددهم 2500 فرد  و منهم 145 فرد كندي.
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بطرس غاىل وطريق مصـــر 
إىل القدس )4(

توفيق مرتي مينا

فى السفارة المصرية بواشنطن,شرحت للسفراء العرب 
نواجهها  التى  والعقبات  والمشكالت  المصرية  الجهود 
, وقد استمعوا دون أى تعبير, ولما علم السادات بهذا 
الوقت فى  اللقاء, استشاط غضباً وطلب منا اال نضيّع 
الحديث إلى السفراء العرب, وزعم بأنه ال يحتاج إلى 
تأييد عربى., وعلى الجبهة الفلسطينية رفضت إسرائيل 
بفظاظة التخلى عن السيطرة على غزة والضفة الغربية 
)وكانوا يطلقون عليها اسم يهودا والسامرة(  وأصرت 
على بقاء القدس موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية عاصمة 
إلسرائيل, تبين لى أن األمريكيين كانوا يعرفون القرار 
المصرى قبل وفدنا فى واشنطن. , وقد شّكل موضوع 
آبار البترول فى سيناء عقبة جديدة حيث تضع اسرائيل 
شروطاً لالنسحاب منها: تعهد كتابى بأن مصر ستصدر 
قدراً معيناً من البترول السرائيل وهناك عقبة تتمثل فى 
قرار اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية 
وأن التجميد لثالثة أشهر فحسب , وقد رفض الرئيس 
السادات استقبال وفد من وزراء خارجية الدول العربية 
أرسله مؤتمر القمة العربى فى بغداد إلى القاهرة وكان 
المؤتمر قد فرض إجراءات اقتصادية ضد مصر عالوة 
على مقاطعة عربية لها وطلب البعض طرد مصر من 
الجامعة العربية ونقل مقرها من القاهرة , وعندما نشر 
السادسة  المادة  يتضمن  والذى  المعاهدة  نص  األهرام 
التى تقول : أن المعاهدة المصرية اإلسرائيلية سيكون 
لها االسبقية على كافة إتفاقيات مصر الدولية , شعرت 
أنها كارثة ألنها سوف تبعد مصر تماماً عن التزاماتها 
الذى  األمريكى  الوفد  حاول  وقد   , العربى  العالم  إزاء 
زار السادات فى منتصف يناير 7٩ , تعريف العدوان 

حتى يمكن تحديد من المعتدى ومن الضحية.
ألمعــــــــــــاهدة: وافق الرئيس على التحاقى بوفد كامب 
ديفيد , كوزير خارجية ولو باإلنابة , وفاتحت مصطفى 
خليل بخصوص وعد السادات بأن أتولى منصب وزير 
الخارجية , وانكر السادات أنه وعدنى بذلك , كنت على 
وشك أن أرد : إما أنا كاذب أو الرئيس يكذب , لكنى 
بقيت صامتاً, وقد آلمنى التيار المتصاعد لعدم التسامح 
فى مصر,,,,, إن خديوى مصر عباس حلمى لم يتردد 
فى تعيين جدى بطرس غالى وزيراً للخارجية ثم رئيساً 
زغلول  سعد  يتردد  الزمان,ولم  من  قرن  قبل  للوزراء 
بموافقة الملك فؤاد فى تعيين عمى واصف بطرس غالى 
وزيراً للخارجية, أما اآلن وفى الربع األخير من القرن 
مسلم  غير  تعيين شخص  فى  السادات  يتردد  العشرين 

وزيراً لخارجية مصر.
فى واشنطن تبين لنا أن السادات وبيجين هما القادران 
قد  السادات  أن  والفرق  المهمة  القرارات  إتخاذ  على 
يتنازل أما بيجين فال يتنازل وأن المفاوضات فى كامب 
ديفيد لم تتقدم , وتلقى الوفد المصرى امراً بالعودة إلى 
القاهرة مما يعنى أن عملية السالم قد توقفت اآلن وأنه 

البد من تدخل سريع النقاذها.
الرئيس  القاهرة وصحبه  إلى  الرئيس كارتر     وصل 
السادات بقطار)الملك فؤاد( إلى االسكندرية والجماهير 
تهتف لهما على طول الطريق ,, بعدها توجه كارتر إلى 
أسرائيل ومن ثم عاد الى القاهرة والتقى هو والسادات 
بالمطار  الزوار  لمدة ساعة فى قاعة كبار  انفراد  على 
وترددت شائعة بان كل الخالفات امكن حلها,, وأخيراً 
وتم  جاهزاً  المعاهدة  نص  كان   7٩ مارس   14 وفى 
نشره فى الصحف المصرية, وللتوضيح فإن ما سيٌوقع 
هو فى الحقيقة معاهدتين وليست واحدة, األولى: تنص 
على اإلنسحاب االسرائيلى من سيناء, والثانية: تتناول 
الحكم الذاتى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة, وأن 
المتحدة  الواليات  هى  المعاهدتين  من  كل  فى  الضامن 
التى ستكون شريكاً كاماًل فى تنفيذ كل منهما , وقامت 
باتفاقية  السرائيل  ضمانات  بتقديم  االمريكية  الحكومة 
نصت على أنه إذا وجدت خرقاً للمعاهدة أو حتى تهديد 
بخرقها فانها ستتخذ الخطوات لمنع وقوع هذا الخرق, 

ولم يبد السادات أى إهتمام بهذه االتفاقية.
   26 مارس: أثناء حفل التوقيع,سأل كيسنجر هيرمان 
أيلتس: لماذا وقع السادات هذه المعاهدة؟ ,, لقد كان فى 
)أبلغنى  كثيراً  أكثر  هو  ما  على  له  أحصل  أن  وسعى 
أيلتس بذلك بعد سنوات طويلة(,,,,وتناهت إلى أسماعنا 

هتافات الفلسطينيين يشجبون المعاهدة من خارج أسوار 
 /  4/  ٩ بتاريخ  الشعب  مجلس  وفى  األبيض...  البيت 
7٩ رفض خالد محّي الدين واحمد ناصر الموافقة على 
لبيتى  عائد  وانا  لكنى   , عليهما  بالرد  وقمت  المعاهدة 
الكفاية من  فيه  بما  التى ضحت  أفكر فى مصر  رحت 
حياة ابنائها وأموالها من أجل العرب والفلسطينيين, وان 
انتهى  يبرره, وقد  ما  له  أواًل(  )بمصر  السادات  التزام 
المجلس إلى إقرار المعاهدة, وتم اإلستفتاء عليها فى 1٩ 

/ 4 , وتم تبادل وثائق المعاهدة.
استفانو  سان  بفندق  الذاتى  الحكم  مفاوضات  ٌعقدت    
المتحدة  الواليات  وباعتبار   6/  10 فى  باألسكندرية 
شريك كامل فى المفاوضات ولم نتمكن من الحفاظ على 
قناة اتصال مع القيادة الفلسطينية, وفى 25 يونيو سافر 
وفدنا إلى هرتزليا ,, كانت المباحثات تشبه مشهداً من 
مسرحية )بيرانديللو( ست شخصيات تبحث عن مؤلف-

---- رواية بال سيناريو وغرضها كسب الوقت.
     لقد تم طرد مصر من الجامعة العربية ومن المؤتمر 
االنحيازوقد  عدم  حركة  من  تطرد  وسوف  االسالمى 
 8 فى  هافانا  فى  المنعقد  المؤتمر  من  القرار  صدر 

سبتمبر.
الفلسطينية  الحقوق  عن  المستميت  دفاعى  وبسبب 
من  أكثر  مسلماً  يكون  أن  يريد  بطرس  بيجين:إن  قال 
ليا:  لزوجتى  قال  فقد  السادات  الرئيس  أما  المسلمين, 
قولى لبطرس إقفل بقك وتوقف عن االدالء بتصريحات.

    رفضت األمم المتحدة الموافقة على إنشاء قوة من 
أجل اإلشراف على عودة سيناء إلى السيادة المصرية, 
فقمت بزيارة دول أمريكا الالتينية لحثها على االشتراك 
فى هذه القوة بدأتها فى 7/1 واستمرت حتى ٩ / 8 وتم 
وأورجواى  كولومبيا  من  الجنسيات  متعددة  قوة  تكوين 
واستراليا  وهولندا  وايطاليا  فرنسا  إليهما  وانضمت 

وفيجى والواليات المتحدة ونيوزيالند.
نهايــــــــــــــــة اإلستعــــــــــــــــــراض

)طريق  الوثيقة  كتابه  غالى  بطرس  دكتور  وينهى    
مصر إلى القدس( بعبارات تنم عن روح شاعر وأديب 
وهو الذى حدثنا فى متن كتابه عن المتاحف والمزارات 
فى  عندها  يتوقف  كان  التى  الخاّلبة  الطبيعة  ومظاهر 
أسفاره للمباحثات والمفاوضات,,, فيحدثنا عن السادس 
من اكتوبر 1٩81 والذى توجه فيه لالسكندرية يبحث 
به  قام  الذى  الشاق  المجهود  بعد  الراحة  بعض  عن 
وسفرياته المتواصلة واإلرهاق الشديد, وعلى شاطىء 

البحرسألته سيدة مسنة
أنت الوزير بطرس غالى, أليس كذلك؟   •

نعم ياسيدتى أنا, ما الذى أستطيع أن أقدمه لك؟  •
هل استمعت إلى راديو مونت كارلو؟ لقد وقع   •
حادث خطير صباح اليوم أثناء االستعراض العسكرى.

إلى اإلذاعات االجنبية ,  ياسيدتى ال تستمعى   •
إنها متحاملة.

أن  لتخبرنا  جديد  من  عادت  ثم  السيدة  وتركتنا       
المصرية  الخبر, فتحت اإلذاعة  إذاعات أخرى ذكرت 
مشحوناً  واصبحت  الجو  أظلم  وفجأة  النبأ.  تذكر  ولم 
الشاعر  )كفافى(  أشعار  بعض  ببالى  وخطر  بالتشاؤم 

اليونانى السكندرى
          لماذا هذا القلق واالضطراب المباغت؟
        كيف أصبحت وجوههم      جــــــــــادة؟

       ولماذا تخلوا الشوارع والميادين بسرعـة؟   
إلى منازلهم وهم غارقون فى  الجميع          ويعود 

الفكر.
وأثناء العودة إلى القاهرة تأكد نبأ اغتيال السادات,فهو 
مثل النبى موسى لن يرى األرض الموعودة ولن يشهد 
عودة سيناء الحلم الكبير الذى خاطر وضحى من أجله,, 
إن صفحة من تاريخ مصر الذى يمتد آالف األعوام , قد 

انطوت فى ذلك اليوم بوفاة السادات.
إلى القدس(   )بطرس غالى/ طريق مصر 

                       

WANTED
We need a lady 

Live in Care Giver 
for an elderly blind lady

as a personal care attendant 
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic 

(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals. 

Administer personal
care such as ambulation, bathing, 

personal hygiene.
Please email your resume to 

rafemployer@hotmail.com

الفساد ….اسبابه …كيفيه 

مواجهته ؟؟؟

بقلم/امحد ياسر الكومى
وأشكال  أنواع  لها  آفة  الفساد 
مثلما  مصر  منها  عانت  مختلفة 
باشكال  الدول  من  كثير  تعانى 

متفاوتة

كل  على  والمحسوبية  الرشوة 
الفساد  الى  اضافة  المستويات 
إرادة  يبتلع  الذى  السياسى 
المالى واإلدارى  الدولة، والفساد 
عن  النفوذ.فضاًل  واستغالل 
محاباة  أو  الفساد  وقائع  تجاوز 
مصلحة  حساب  على  الفاسدين 
العامة  والخزانة  والشعب  الوطن 
الفساد  ، فيما تجسدت أهم صور 
التى أضرت بالوطن فى عمليات 
أصحاب  على  األراضى  توزيع 
للسلطة  والمقربين  النفوذ 
وإفساد  الخصخصة  وعمليات 
وبيع  والنسيج  الغزل  صناعة 
الثروات  وتصدير  مصر  ديون 
الفقر  وانتشار  األثمان  بأبخس 
العدالة  وانعدام  األسعار  وارتفاع 
عن  فضال  والفساد  األجور  فى 

المشبوهة. االتفاقيات 

واحد  الفساد  ملف  إن  كما 
مكتب  على  الملفات  أخطر  من 
معه  يتعامل  أن  وعليه  الرئيس، 

بحذروعنايه.

قوى  مصر  فى  الفساد  ألن 
الفضاء  فى  ومنتشر  وممتد 
بعضهم  يقوى  الفاسدون  العام،، 
من  ضد  يتآمرون  وقد  بعضاً، 
يحاربهم إلنقاص شرعيته والنَّيل 

من مصداقيته.

وأهم درس من دروس محاربة 
معركة  فى  تدخل  أال  الفساد، 
والفاسدين  الفساد  مع  ممتدة 
بالفساد  ابدأ  القطاعات،  كل  فى 
واكشف  مباغتة،  بطريقة  األكبر 
حتى  القائمة  الفساد  عناصر 
الفساد  محاربة  إجراءات  تكتسب 

مصداقية وشعبية وشرعية.

وألن الفساد في أي بلد يستقوي 
والسلطة،  القوي  بمراكز  دائما 
بين  متماسكة  شبكة  صار  لهذا 
الدول،  تلك  بين  القوي  مراكز 
منه  تسلم  ولم  بعضا،  وبعضها 
دولة واحدة، مهما كان ضعفها أو 
قلة حيلتها، أو كانت كذلك قوتها 
فازدادت  اقتصادها،  وعظمة 
صارت  حتي  تعاظما  الفساد  قوة 

تزداد بطشا وقوة  ظاهرة عالمية 
وتماسكا، ساعد علي تغولها ذلك 
االنقالب العالمي الذي انتشر بين 
ورفع  العولمة،  بظاهرة  الدول 
وتقدم  الدولية،  والحواجز  القيود 
التكنولوجيا واالتصاالت،  وسائل 
فازداد الفساد توحشا بسبب تضخم 
دون  الحر  واالقتصاد  الرأسمالية 
في  االجتماعية  للتنمية  مراعاة 
صور  لنا  ظهرت  حتي  البالد، 
خطرا  أكثر  الفساد  من  جديدة 
فبلغ  وشراسة،  بطشا  وأشد 
وإرهابا  وشبحا،  أسطورة  الفساد 
اجتماعيا، يهدد أمن الدول جميعا، 
والديمقراطية  التنمية  ويقوض 
في  اإلنسانية  حقوق  ويضرب 
مقتل، ولهذا لم يعد في إمكان أي 
دولة بمفردها محاربة ذلك المارد 
بين  الدولي  بالتعاون  إال  الجبار، 
الدولة  البالد جميعا وإال صارت 
التي تنفرد بين الدول في مكافحة 
الفساد تعزف وحدها في الطريق 

المعاكس

مكافحة  الي  الطريق  والن 
التعاون  علي  اليقتصر  الفساد 
يتوقف  بل  وحده،  الدولي 
الواقع  علي  األولي  بالدرجة 
فان  لهذا  والمحلي،  االقليمي 
الفساد  محاربة  في  الدولة  نجاح 
اليكفي  اليه  والطريق  ومكافحته 
مهما  وحدها  التشريعات  له 
التحريات  وال  كثرتها..  كانت 
حتي  وال  بل  دقتها  كانت  مهما 
شدتها..  بلغت  مهما  المحاكمات 
بعينها  حاالت  ذلك  كل  ألن 
أومجهودات فردية، بل يجب ان 
مكافحته  الي  الطريق  تتضمن 
وضع سياسات تقوم علي محاربة 

الفساد

الثقافة، ووضع  لهذه  والترويج 
البرامج الثقافية واالعالم وبرامج 
التعليم، وان تكون هناك خطوات 
التي تمنع  التدابير  وآليات التخاذ 
حدوثه وتكشف عنه قبل وقوعه.. 
عال  مستوي  علي  هيئة  وقيام 
عنه  الكشف  بمسئولية  تنهض 
نجمع  ان  واليكفي  ومحاربته 
بين  محاربته  واجراءات  شتاته 
اجهزة متعددة اليجمعها رابط أو 
التجريم والعقاب  نسق واحد الن 

موجود لدينا 



مركز جتاري يقدم حاًل لألزواج 
اهلاربني من التسوق مع 

زوجاتهم

شنغهاي-وكاالت
مركز  في  الفيديو  بألعاب  مزودة  حجيرات  القت 
كبيرا  إقباال  الصينية  شنغهاي  مدينة  في  تجاري 
الضجرين  واألصدقاء  لألزواج  مالذا  لتوفيرها 
من  والصديقات  الزوجات  تنتهي  التسوق حتى  من 

الشراء.
وذكرت شركة “رووو سمارت تكنولوجي” صاحبة 
الفكرة إنها دشنت الحجيرات التي تعرف باسم )مان 
بود( في مركز غلوبال هابور  وأن أكثر من ألف 

رجل استخدموها منذ ذلك الحين.
مقعد  في  االستلقاء  بود(  )مان  لمستخدمي  ويمكن 
وهم  الفيديو  ألعاب  وممارسة  كبيرة  شاشة  أمامه 
في معزل عن ضوضاء التسوق في الخارج بفضل 

الجدران الزجاجية الشفافة.
الربع  في  أخرى  التجزئة%10  إنفاق  زيادة  ومع 
الثاني من 2017 قد يكون هناك طلب ضخم على 

منشآت من هذا القبيل.
وذكر تشاو وي مشغل إحدى هذه الحجيرات “وجدنا 
في معظم مراكز التسوق الرجال والنساء يتسوقون 
في  طويل  وقت  قضاء  يقبلون  ال  الرجال  لكن  معا 

التسوق”.

                                   
نهاية أخرى             

مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

تنفس  هدوء،  فى  خلفه  الباب  أغلق 
نفسه  وسام  ارتياحه  يعكس  بعمق 
بوصوله الى داره وانفراده بذاته مرة 
أخرى، فذاته هى الصديق الوحيد الذى 
حياته  مشوار  فى  به  ووثق  له  أنس 
الذى امتد قرابة األربعين عاماً. استلقى 
الراحة  من  بعضاً  يلتمس  فراشه  على 
لجسده المنهك، كان يوماً عادياً من أيام 
العمل ال زيادة وال نقصان لكن الضغوط 
العصبية التى يعيشها وتزداد يوماً بعد 
على  وتنعكس  عليه  العبء  تزيد  يوم 
أجهزة جسده فتضطرب ويضطرب كل 
وكأنه  يعانيه  ما  فيعانى  معها  جسده 
على  المونة  يحمل  بناء  كعامل  يعمل 
كتفه ويصعد بها فوق السقاالت طوال 
اليوم...بينما يحسده الناس على حقيقة 
بكلية  الفن  ُيدرس  وأستاذاً  فناناً  كونه 
هو  هذا  كان  التطبيقية.!!!  الفنون 
فبعدما  اليه،  ذهب  الذى  الطبيب  رأى 
مرغماً  للطبيب  ذهب  الحيل،  أعيته 
رأيه  يختلف عن  ال  األطباء  فى  فرأيه 
ومحتالون.  الناس..أفاقون  بقية  فى 
يسأله الطبيب عن عمره..ويجيب بأنه 
تجاوز األربعين بقليل....يسأل الطبيب 
يصور  وظيفته...فنان...رسام  عن 
أستاذاً  لكونه  باالضافة  زيتية  لوحات 
التطبيقية، يعاود الطبيب  بكلية الفنون 
فيجيب  االجتماعية  حالته  عن  سؤاله 
رأسه  الطبيب  يهز  وهنا  أعزب  بأنه 
فى تشكك وكأنه وضع يده على موطن 
الداء...وبعد فحوصات ومجموعة من 
األمور  أن  تظهر  التى  الطبية  التحاليل 
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يحررها هانى نصحى

الطريق  الى  الطبيب  يلجأ  طبيعية  كلها 
وبكلمات  المعادلة  رموز  كل  يحل  الذى 
مختصرة يفيده بأن كل شىء على خير ما 
يرام واألمر ال يتعدى كونه مجرد ضغوط 
فى  الطبيب  فشل  من  هو  فيتأكد  نفسية 
أن األطباء  تشخيص الداء ويتأكد أيضاً 
وقت  يلجأون  الباقين-  شأن  شأنهم   -
واالحتيال. عشرون  النصب  الى  اللزوم 
عاماً عاشها - بعد خصم سنوات الطفولة 
والمراهقة- ونظرته لمن حوله لم تتغير 
ولعلها تزداد سواداً يوماً بعد يوم...يتبدل 
وهيئة  والطلبة  والجيران  األصدقاء 
يعالجون  الذين  األطباء  التدريس وحتى 
كان  فيهم  ورأيه  نظرته  حالته...لكن 
الثابت الوحيد فى حياته. قرر أن  األمر 
يكون األمر مختلفاً هذه المرة، فبدأ من 
الطبيب وفكر وحلل وخمن  انتهى  حيث 
ثم توصل ألمر آمن به كحقيقة واقعة ال 
عن  التام  انعزاله  وهى  يواجهها  أن  بد 
العالم الذى يحيط به...أهى أزمة ثقة فى 
ال  معهم؟  ويتعامل  به  يحيطون  من  كل 
يعرف السبب على وجه اليقين ولن يجهد 
نفسه فى البحث عن السبب فحرى به أن 
فى  يندمج  أن  فاما  الحقيقة  تلك  يواجه 
هذا العالم أو أن تزداد المسافة اتساعاً 
أمام  جلس  فراشه  من  نهض  بينهما. 
لوحة بيضاء وبدأ يضع خطوطاً لم يعرف 
كل  فيها  وضع  استمر،  لكنه  معنى  لها 
انفعاالته وأحاسيسه المتراكمة، ساعات 
طويلة أمضاها وبلمسات ريشته والوانه 
ولم  فشىء  اللوحة شيئاً  معالم  اتضحت 
يبق سوى رتوش....وقف يتأمل لوحته 
زاهية  بمابس  جميلة  ...امرأة  الوليدة 
بوجه  وثبات  ثقة  فى  تقف  األلوان 
رأس  على  قدميها  احدى  واضعة  باسم 
أمامها....وبدأ  مهزوماً  انبطح  وحش 
فتفنن  للوحته  األخيرة  الرتوش  يضع 
تمثل  رآها  التى  المرأة  جمال  ابراز  فى 
نفسه وحياته التى يريدها، ثم اتجه الى 
العالم  له  يمثل  والذى  المهزوم  الوحش 
من  فيزيد  به  يحيط  الذى  المجتمع  أو 
قبحه وقسوة قسمات وجهه وشراسته. 
شعور بالراحة تملكه بعدما أفرغ طاقته 
فى التعبير المتقن لما يعيشه وما يريده 
من  لحظات  عاش  فراشه  فى  ويتمناه، 
الذى  الفنان  بعظمة  والشعور  النشوة 
بداخله، وتذكر«بيجماليون« النحات فى 
احدى قصص األساطير األغريقية الذى 
نحت تمثااًل للمرأة كما تمناها وأبدع فى 
ثم  الجمال  نحته فصار المرأة غاية فى 
البس التمثال مابس غالية أنيقة فوجد 
أمامه أجمل امرأة فى الوجود وأسماها 
»جاالتيا« وأحبها بيجماليون حتى تمنى 
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من االلهة أن تدب فيها الحياة وُتصيرها 
امرأة حقيقية، ثم بعد قرابين متعددة قدمها 
لآللهة دبت الحياة فى »جاالتيا« وتزوجها 
بيجماليون....وعلى نفس نهج بيجماليون 
وجد نفسه فجأة  يطلب ويتوسل من هللا 
المرأة  لوحته...تلك  فى  الحياة  تدب  أن 
تكون  قد  بريشته  رسمها  التى  الجميلة 
من  ويبتعد  به  يحلم  الذى  الجديد  عالمه 
أغمض  يريده،  ال  آخر  عالم  عن  خالها 
عينيه وازدادت توساته بأن تدب الحياة 
حانية  بيد  شعر  ثم......فجأة  لوحته  فى 
تلمس وجهه ...فتح عينيه، وجدها أمامه 
الجديد... الجميلة...عالمه  ....لوحته 
أنهضته  بيده،  أمسكت   ، الحبيبة  امرأته 
من رقاده..شعر بشبابه يعود اليه تعانقا...
ال  ناعمة  هادئة  موسيقى  على  تراقصا 
تذكر  فجأة  جاءت...ثم  أين  من  يدرى 
نهاية قصة بيجماليون عندما رأت جاالتيا 
الغرور  أخذها  جمال  من  عليه  هى  ما 
األنانية وهربت مع شاب وسيم  وغلبتها 
وهجرت بيجماليون الذى هرع الى اآللهة 
يتوسلها أن تعيد جاالتيا الى حالتها األولى 
وعادت  اآللهة  واستجابت  تمثال  كمجرد 
بتحطيمه.  بيجماليون  قام  تمثااًل  جاتيا 
انتابه الرعب عندما تذكر نهاية أسطورة 
لقصته  تكون  أن  وتمنى  بيجماليون 
حبيبته  عينى  الى  فنظر  أخرى،  نهاية 
الحب..الحنان  كل  فوجد  يراقصها  التى 
!!!!!الرعب؟؟؟  الرعب  واألمان...ثم 
توقف عن الرقص متسائًا عن تلك النظرة 
يسألها  لم  عينيها...لكنه  فى  المرتعبة 
هو  رعباً  يجسم  خلفه  بعدما سمع صوتاً 
خلفه  التفت  لعمره،  ما سمع  وأقبح  أنكر 
فوجد الوحش الذى رسمه ووضع فيه كل 
مامح الشر والقسوة وقد دبت فيه الحياة 
أيضاً. نهض من غفوته يتصبب عرقاً وقد 
الجميلة،  امرأته  وايضاً  الوحش  اختفى 
أما  الذى رسمها،  البديعة  اللوحة  وبقيت 
فقد  الفزع  بعد  ما  ابتسامة  فابتسم   هو 
ادرك انه قد يستطيع ان يخلق جزءاً من 
عالمه ولكنه  - فى نفس الوقت  عليه ان 
يواجه عالماً آخر ال يملك من امره شيئاً.

أخيراً 

القبض على لص ابتلع 
جموهرات مباليني 

الدوالرات

هونج كونج-وكاالت
ألقت السلطات في هونج كونج  القبض على 
مواطن أردني قام بابتالع عدد من األحجار 
الكريمة في محاولة لسرقتها من أحد محال 

المجوهرات .
ودخل السارق إلى أحد محالت المجوهرات 
ولكنه  عادي،  كزبون  كونغ  هونغ  في 
سرعان ما قام بضرب الموظفة التي تعمل 
الخزنة  بفتح  بعدها  ليغمى عليها ويقوم  فيه 
التي تحوي المجوهرات، مما أدى النطالق 
أجهزة اإلنذار وحضور الشرطة التي ألقت 

القبض عليه.
ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد “عثر بحوزة 
تبلغ  الماس  من  أحجار  ثمانية  على  الرجل 
قيمتها 5.4 مليون دوالر، كما أنه ابتلع ٩ 
أحجار كريمة أخرى محاوال إخفاءها، وبعد 
المدينة  أحد مستشفيات  إلى  نقله  تم  اعتقاله 

حيث تتم معالجته تحت الحراسة”.
ولم تذكر الشرطة المحلية أي تفاصيل أخرى 
عن الحادثة، لكن التحقيقات األولية أظهرت 
أن الجاني قدم إلى هونغ كونغ بفيزا سياحية.
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عندما استقبلت كندا وفود الجئين 
بعض  لعيادتي  اتى  سوريا،  من 
منهم  وكان  السورية،  العائالت  من 
حزب  فوز  قبل  لجؤه  قبول  تم  من 
وأن  بالوزارة،  الليبرالي  األحرار 
لقائمة من احضرهم  اسمهم اضيف 
ان  من  بالرغم  اللبرالي  الحزب 
المحافظين،  حزب  أيام  كان  قبولهم 
وهذا بسبب أن وصولهم لكندا ألتى 
أيام الليبراليين. والكثير منهم مثقفين 
كانت  التي  الحضارة  ويعكسون 
قائمة في سوريا قبل أن تنقض عليها 

اليد الشريرة. 

معاناته  عن  البعض  لي  حكى 

قتل  وكيف  األسد  نظام  من  هناك 
ابناءه هناك لهفوة،  نظام األسد أحد 
غضبه  جام  يصب  اآلخر  والبعض 
رأس  ويعتبرها  السعودية  على 
األفعى وراء كل ما حدث في سوريا 
وال يمدح نظام األسد ولكنه يفضله 
عن اخوان الشياطين العابثين هناك، 
والبعض الثالث رفض أن يقول رأيه 
ولكنه  ألحد  مناصرا  ليس  أن  قائال 

هرب بحياته.   

من  العديد  أرى  االيام  وهذه 
األسر من اليمن والسودان وسوريا 
قرار  بعد  أمريكا  من  وحضروا 
أنه  وفهموا  هؤالء  بمنع  ترامب 

فأكملوا  ألمريكا  هجرتهم  يقبل  لن 
المسيرة لكندا.

بسبب  للعيادة  أتوا  هؤالء  جميع 
من  اصدقائهم  او  أقاربهم  أحد  أن 
مرضاي، وبالرغم من ان الكثير من 
مرضى  يرفضون  القدامى  األطباء 
جدد ولكنى أرحب بكل مريض جديد 
واتقابل مع شخصيات رائعة وأقول 
لنفسي أننى لو كنت قد اتخذت قرارا 
بعدم قبول مرضى جدد كنت سأحرم 
نفسي من معرفه هؤالء، وليعذرني 
مرضاي القدامى ان فترة انتظارهم 

في العيادة تطول. 

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

  نوعية املرضى تعكس احلالة السياسية 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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هاني صاروفيم عسكري مصري 
سنة  العسكرية  وحدته  في  قتل 
هالة  قضيته  تبنت  ساعتها   .2006
ونصر  فوزي  ونادر  المصري 
الذين  أنا واحد من  القوصي وكنت 
فيها.  وكتبت  القضية  مع  تعاطفوا 
متحدون  األقباط  موقع  وقتها  كان 
ومسيحي  المتحدة  الواليات  وأقباط 
لدينا  يكن  لم  األوسط….  الشرق 
كان  ولكن  تويتر  وال  بوك  فيس 
والبعض  مدونات  منا  البعض  لدي 
ألنه  قتل  هاني  البالتوك.  يستخدم 
بدخول  له  زمالءه  دعوة  رفض 

اإلسالم.

هناك  كانت  القضية  إثارة  عند 
محاوالت مستميته من رجال األمن 
إلخراسنا  طريقم  وفي  إلخراسنا 
كان هناك ثالث فرق…األول فريق 
اإلسالميين المتشددين مثل االخوان 
مهمة  وكانت  اإلسالمية  الجماعات 
مغلوطة  معلومات  نشر  هؤالد 
ثانيا  ننشره..  ما  علي  للتشويش 
أن ده مش في  لنا  والتلميح  تهديدنا 
أبو  مقوله  وأتذكر  أهالينا  مصلحة 
علي  المسلمون  لوبصق  إسالم… 

األقباط ألغرقوهم.
الفريق الثاني هو فريق الليبراليين 
عن  يعبرون  دائما  الـذين  األمنيين 
تعاطفهم مع األقباط وحبهم لألقباط 
ولكنهم يدسون السم في العسل. عن 
طريق التشكيك في المعلومات التي 
أن  العام  الرأي  تنويم  ثم  ننشرها 
األجهزة  وأن  تحقيق  محل  القضية 
المعنية تقوم بدورها علي أكمل وجه 
وآن علينا ان نهدأ،،، ويبدء تخدير 
مصيبة  تأتي  حتي  العام  الرأي 
وتنسينا  بها  جميعا  ننشغل  أخري 

المصيبة األولي.
فريق  فهو  الثالث  الفريق  أما 
األمن  نصاري  أو  الخونة  األقباط 
لمصر  خيانه  يقلون  ال  الذين 
اإلسالمية  الجماعات  عن  ولألقباط 
فيما يخص مشاكل األقباط. فهم دائما 
وأبدا رجال ذو مكانه في كنائسنا في 
الداخل والخارج يستغلون وجودهم 
في الكنيسة وثقة بعض الناس فيهم 
تنويم  األمن.  رسالة  توصيل  في 

ينشر  ما  كل  في  والتشكيك  األقباط 
من طرفنا.. أخفاق أي محاولة بين 
في  غضبهم  عن  للتعبير  األقباط 
مظاهرة أو أي تجمع. في أي مناسبة 
الميكروفون  أمسك  من  منهم  تجد 
الذمية  البيعة  ليجدد  الكنيسة  في 
تجديد  للرئيس سواء وقد عاصرت 
العسكري  والمجلس  لمبارك  البيعة 
ومرسي وأخيرا السيسي هم والئهم 
لمن هو في السلطة. هؤالء ما زالوا 

يقومون بنفس األسلوب لحد األن.
تذكرت قصة هاني صاروفيم وأنا 
اتابع قضية العسكري جوزيف رضا 
الذي قتل في قصة ال تختلف كثيرا 
ظاهرة  هاني صاروفيم.  قصة  عن 
منذ  تكررت  األقباط  الجنود  مقتل 
يقترب  قد  مجند  من  ألكثر   2006
في  وأعمارهم  العشرة.  من  عددهم 
يدفعون  وهم  ماتوا  العمر  مقتبل 
ضريبة الدم للوطن قتلوا وهم يؤدون 
أقدس عمل. ماذا لو لم تستعن الدولة 
أجرت  لو  وماذا  الثالث  بالفرق 
هاني  مقتل  في قضية  تحقيقا عادال 
صاروفيم. وقمنا بالحكم علي القتلة 
ثم  القضية  في  التحقيق  ونشرنا 
وإدانة  بشجب  وكتابنا  مفكرينا  قام 
السلبي  تأثيرها  وإظهار  الجريمة 
بلدنا. لو فعلنا  علي مجتمعنا وعلي 
أن  رضا.  جوزيف  مات  لما  ذلك 
دم جوزيف رضا في رقبة مجتمع 
بالكامل ظالم فاشل تعود علي الكذب 
والتضليل في معالجة مشاكله فكانت 
النتيجة مزيد من الدموع والجروح 

والظلم. 
التجنيد في مصر. 

المصرية  الحكومة  فتحت  أخيرا 
تحقيق في مقتل المجند جوزيف وتم 
القبض علي مرتكبي الجريمة. نعم 
خطوة مهمة جائت متأخرة جدا. كم 
العدالة  تأخذ  هناك  تكون  أن  نتمني 
المجرمون.  ويحاسب  مجراها 
ضريبة  واجب  تأدية  أثناء  فالموت 
الدم وارد. والجنود لديهم األستعداد 
يد  علي  بالدهم  أجل  من  للتضحية 
أعداء الوطن. ولكن أن يموت جندي 
مصريين  جنود  يد  علي  مصري 

فهذه كارثة بكل المقاييس.

بصــــــراحة
مقتل اجملندين األقباط جرمية يف حق مصر 

مدحت عويضة

بقية مقال أوالد ناس وأوالد... ص8
أيضا، 

أقل سمعوا  أو على  يعرفون  المصريين  أكيد معظم 
القرن  عظماء  من  عظيم  العربي،  األدب  عميد  عن 
العشرين، ولد في صعيد مصر سنة 188٩، من أسرة 
من  بالرغم  ولداً،  ثالثة عشر  يعول  كان  والده  فقيرة، 

وظيفته البسيطة في شركة السكر.
فقد  األوالد،  ترتيب  في  سبعة  رقم  هو  حسين  طه 
حياته،  بداية  في  وهو  الجدري  مرض  بسبب  بصره 
بصره  ظالم  من  بالرغم  مضيئا  نجما  أصبح  ولكنه 

بسبب إصراره على تحدي ظروفه القاسية.
لقد أثري طه حسين األدب العربي كما لم يفعل غيره، 
وفي 13 يناير 1٩50 تولى منصب وزير المعارف، 

ورشحته الحكومة المصرية لنيل جائزة نوبل. 

)3(
كثيرين من األغنياء الذين يتربعون على عرش التفوق 
المادي كانوا في األصل فقراء ولكنهم بإصرارهم على 
مليونيرات  أصبحوا  شيء  ال  من  شيًئا  يصبحوا  أن 

ومليارديرات.  
»أوبرا  لإلعالمية  برنامج  شاهدتم  قد  تكونون  ربما 
وينفري«، أو سمعتم عن أول امرأة من أصول أفريقية، 
تم تصنيفها في عام 2004 ضمن ال 50 امرأة األقوى 
عام  أنه حتى  ذكروا  وقد  أمريكا،  في  واألكثر عطاًءا 
 400 بنحو  تبرعت  قد  وينفري  أوبرا  كانت   2012

مليون دوالر للمؤسسات الخيرية والمعاهد العلمية. 
أوبرا وينفري نزحت من قاع الفقر إلى قمة النجاح 
ووالدتها  والدها حالقا  كان  والثراء،  والمجد  والشهرة 

كانت تخدم بالبيوت، عاشت أوبرا عند جدتها في حي 
من  السادسة  بلغت  أن  إلى  والديها  انفصال  بعد  فقير، 

عمرها.
أنها  اعترفت  حيث  واليُتم،  الفقر  من  أوبرا  عانت 
وِجدتها  المهمالت،  سلة  في  الطعام  عن  تبحث  كانت 

كانت تصنع لها مالبسها من أجولة البطاطس.
مرارته،  بكل  الفقر  ذاقت  التي  وينفري  أوبرا  هذه 
اليُتم بكل جبروته، حيث أن والدها لم يعترف  وذاقت 
االجتماعي،  والخلل  الفقر  تحدت  أوبرا  لها،  بأبوته 
وصممت على التفوق والتُميز لتصبح شيًئا من ال شيء.

»تينيس«  جامعة  في  منحة  علي  أوبرا  حصلت 
بعد  العالم،  في  األعالم  أقطاب  أهم  بعدها من  لتُصبح 
ونجحت  نهارية،  كُمذيعة  وظيفة  على  حصلت  ذلك 
في تحويل هذه الفرصة إلى برنامجها الشهير »أوبرا 

وينفري شو«.
وَتحَدْت  والفقر  الصعبة  الظروف  َتحَدْت  أوبرا 

المجتمع بكل ثقافاته لتُصبح شيًئا من ال شيء. 
في النهاية أتحدى أن تكون هناك قصة نجاح أو تفوق 

بدون ألم أومعاناة! 
وتحدوا  كافحوا  والمشاهير  العظماء  من  فكثير 
لم  ُمميًزا ألنهم  لنجاِحهم طعًما  أصبح  ولكن  ونجحوا، 
يتركوا ظروفهم الصعبة تتغلب على طموحاتهم بل ُهْم 

الذين غلبوا ونبغوا. 
وأخيًرا كلمة في أذن كل من يتخذ من الفقر والظروف 

الصعبة شماعة للفشل وعدم النجاح؛ 
ُمنتظر إيه؟! 

أصبحوا  الذين  العظماء  هؤالء  من  أقل  أنت  هل 
عظماء بتحديهم لظروفهم الصعبة؟! 

أكرب قلب على وجه األرض يف معرض بكندا
يعرض متحف أونتاريو امللكي في مدينة تورونتو الكندية قلب احلوت األزرق، 
هذا  على  نظرة  إلقاء  فرصة  لزواره  يتيح  مما  األرض،  وجه  على  قلب  أكبر 

العضو الضخم عن كثب.

وانتزع القلب من أحد حوتني أزرقني جرفتهما املياه إلى شواطئ نهر تروت 
في إقليم نيوفاوندالند والبرادور بعد نفوقهما قبل نحو ثالث سنوات.

وكان القلب قبل انتزاعه يزن 181 كيلوغراما على األقل.

في  الثدييات  علم  أمني  مساعد  ليم  بيرتون  وذكر 
أطول  كالصوروبودا  الديناصورات  “بعض  ان  املتحف 
أثقل حيوان  هو  األزرق  احلوت  فإن  الوزن  من حيث  لكن 

عاش على األرض وقلبه بالطبع هو أكبر قلب”.

عادة  ألنها  األزرق  للحوت  العثور على جثث  النادر  ومن 
ما تغرق في قيعان احمليطات ألن الدهون في أجسامها 

تكون أقل نسبيا من مثيلتها في أنواع احليتان األخرى.

مدينة امريكية متنع استخدام اهلواتف 
احملمولة اثناء املشي

سنت مدينة هونولولو األمريكية أول قانون من نوعه في الواليات 
املتحدة مينع املارة من النظر إلى هواتفهم احملمولة ويفرض عليهم بعض 
الغرامات. وجلأت هونولولو إلى تشريع هذا القانون بعد توالي احلوادث التي 
يتعرض إليها املارة بسبب هواتفهم، وال يستثني القانون اجلديد احلواسب 

احملمولة واأللواح اإللكترونية.
ويصبح بإمكان شرطة هونولولو، عاصمة والية هاواي األمريكية، إيقاف 

أي شخص يهم بعبور شوارع املدينة وهو ينظر إلى هاتفه، وسيكون 
عليه دفع غرامة مالية تتراوح بني 15 دوالرا و99 دوالرا، وفق ما ذكرت 

وسائل إعالم أميركية. ورغم هذا التشدد في التعامل مع األشخاص 
الذين ينظرون إلى هواتفهم أثناء عبور الشارع، يغض التشريع الطرف 
عن األشخاص الذين يتحدثون في هواتفهم أو الذين يتصفحونها وهم 
على الرصيف. وسبق لعدد من الواليات األميركية أن سنت قوانني متنع 
استعمال الهاتف أثناء القيادة مثالً إال أن هونولولو تعتبر أول مدينة 

تشرع قانوناً مينع املشاة من تصفح هواتفهم أثناء عبور شوارعها.
وسيدخل القانون اجلديد حيز التنفيذ في الـ 25 من أكتوبر املقبل.
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ما بني مريم األوىل والثانية

بقلم:درية شرف الدين

لالعالن  باجلريدة اتصل على:   823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

اإلرهاب األسود   
  ا.د ناجي إسكندر 

حتي ال ننسى: ماذا فعل اإلرهاب األسود يف مصر والعامل  

اجلزء األول : أشهر احلوادث اإلرهابية ضد السائحني 
في مصر

 عندما تقرأ عزيزي القاريء هذه السطور ال تتعجل؛ 
وسيادتك  والعالم  ومازال،  مصر  دفعت  فلقد 
مليارات  األسود  اإلرهاب  لهذا  الثمن  شخصيا 
الدوالرات. وكل يوم تكتوي فيه عزيزي املواطن بنيران 
الغالء املسعور، والذي يكاد  يحرق األخضر واليابس؛ 
من  السطور  تلك  حتمله  ملا  نتيجة  إال  هذا  فليس 

بشاعة لهذا اإلرهاب .  

وإصابة  أملانيني  سائحتني  قتل  عملية  تكن  لم 
علي   - املاضي  الشهر  اجلمعة  يوم  أخريات  أربعة 
حتذير  من  ساعات  وبعد  الغردقة  فنادق  شواطئ 
السائحني  ضد  األولي  احلادثة  هي   - األملان  للرعايا 
احلادثة  تكون  لن  وبالقطع  مصر،  في  املساملني 
اإلرهاب  تاريخ طويل من  األخيرة، ولكن سبق ذلك 
اإلسود ضد السائحني وذلك بغرض ضرب صناعة 
الرئيسية  املصادر  أحد  والتي متثل  السياحة مبصر 
للعملة الصعبة والالزمة لدعم اإلقتصاد املصري 
وذلك بغرض إضعاف هذا اإلقتصاد، وعليه إسقاط 
هيبة الدولة املصرية وهي مؤامرة حتاك ضد مصر 
عزيزي  وأسالك  داخلي.  وتنفيذ  خارجي  بتخطيط 
القارئ العذر في ذكر هذا املثل والذي ال أجد خيرا 
اإلرهابية  العناصر  به بعض  تقوم  ليعبر عما  منه 

بالداخل. 
   

» كمثل رجل أراد أن يغيظ إمرأته فخصي نفسه »
أو ملن يعرف قصة هذا املثل األكثر تهذيبا 

» جنت علي نفسها براقش » 

ونعرض في هذا اجلزء األول لسنوات عجاف مرت بها 
السياحة في مصر؛ حدثت خاللها أشهر العمليات 
املساملني،  السائحني  إستهدفت  والتي  اإلرهابية 
وذلك بغرض القضاء علي قطاع السياحة املصرية 
باْذن اهلل  ولن يحدث  املاضي  وهو مالم يحدث في 
في احلاضر. ونسأل اهلل سبحانه وتعالي أال يسمح 
واملصريني  مصر  يحفظ  وأن  احلوادث  هذه  بتكرار 

أمنني   : 

وضح  وفي  متفرقة  حوادث  وفي   1993 1(  سنة 
رجال  من   120 وعدد  سائحا   111 قتل  مت  النهار 

الشرطة. 

 15 وجرح  يونانيا  18سائحا  قتل  مت   1996 سنة   )2

أمام فندق أوربا بالهرم. 

3( سنة 1997 كانت السنة األسوأ علي السياحة 
البحري  الدير  املصرية حيث مت ذبح 62 سائحا في 
دقيقة   45 من  أقل  في  أخرين   26 وجرح  باألقصر 
بتنفيذ  قاموا  الذين  الستة  اإلرهابيون  وإنتحر 
السويسريني  من  الضحايا  أكثر  وكان  العملية. 
لسنوات  السياحة  وتأثرت  الداخلية  وزير  إقالة  ومت 

عديدة. 

وقتل  هيلتون طابا  فندق  تفجير  مت   2004 4( سنة 
من جراء اإلنفجار عدد 34 وجرح 171 أخرين وأنهارت 

عشرة طوابق من الفندق. 

5( سنة 2005 قتل 88 شخصا وجرح 150 في منتج 
في شرم الشيخ. 

6( سنة 2006 قتل 23 شخصا وجرح 78 في منتج 

بقرية ذهب بسيناء. 

فوق  الروسية  الطائرة  إسقاط  مت   2015 سنة   )7
سيناء وراح ضحية احلادث 224.

العالم  بالد  كل  في  السياحة  قطاع   : هوامش 
شديد التأثر بكثير من العوامل - خاصة العوامل 
السياحة  ألن  وذلك   - السواح  بأمن  تختص  التي 
صناعة ترفيهية يتوقع فيها السواح احلصول علي 
أفضل معاملة ممكنة، ورفاهية كاملة، وإلي قضاء 
أوقات ممتعة؛ وعليه ال يوجد في هذه الصناعة ما 
يدفع السواح لتحمل أي قدر ولو ضئيل من اخملاطر 
يتعرض  أن  أما  املضايقات.  إلي  التعرض  حتي  أو 
املوت  إلي  أقول  وال   - املتعمد  القتل  إلي  السواح 
أو حتي بسبب  والذي قد يحدث ألسباب طبيعية 
 - األقصر  منطاد  سقوط  حالة  في  كما  إهمال 
أي  ويجهض  السياحة  علي صناعة  يؤثر  ما  فهذا 
محاوالت أو دعايات تهدف إلي إنقاذ هذه الصناعة 
مصر  البلد  لهذا  السياحية  املقومات  كانت  وأي 

كانت أم فرنسا.   
القتل  من  تعاني  والتي  البالد،  هذه  فعلي  وعليه 
املتعمد للسواح القادمني إليها أن تبذل كل اجلهود 
املمكنة وباقصي ما تستطيع وذلك بغرض القضاء 
السواح  هؤالء  اإلرهابية ضد  العمليات  علي  التام 
إلي  اخري  مرة  السياحة  لتعود  طويلة،  ولفترة 

التعافي بتلك البلدان.
أو  يحاك  شر  كل  من  واملصريني  مصر  اهلل  حفظ 

يراد بهم.  

الطالبة  تلك  األولى  مرمي 
األسيوطية التى جاءت نتيجتها 
صفراً ال غير فى الثانوية العامة 
من سنتني، ُسرقت أوراق إجاباتها 
واحدة  ورقة  يتركوا  لم  كلها، 
لطالبة  أو  لطالب  ونسبوها 
أن  أهلها  ارتضى  بليدة  أخرى 
وصلت  التى  )مرمي(  جناح  يسرقوا 
رحلة  بعد  العامة  الثانوية  إلى 
طويلة مكللة بالتفوق الساحق 
إلى  اإلعدادية  إلى  االبتدائية  من 
مبعاونة  األهل  سرق  الثانوية. 
الكنترول  مشرفى  من  بعض 
البنهم  ونسبوها  كفاحها  ثمرة 
اآلن  هو  أو  هى  التى  البنتهم  أو 
وقتها  القمة،  كليات  إحدى  فى 
مرمي  الصغيرة  الفتاة  ضعفت 
وقهراً  حزنا  االنتحار  وحاولت 
قوتها  استجمعت  لكنها 
إلى  وذهبت  جديد  من  وذاكرت 
املنصورة  فى  بعيد  كنترول 
وجنحت وهى اآلن طالبة متميزة 

ومن األوائل بكلية الصيدلة.
تيأس  أن  األولى  ملرمي  ميكن  كان 
التجربة  إعادة  وتأبى  وتتراجع 
وبدأت  متاسكت  لكنها  املريرة 
كعادتها  وتفوقت  جديد  من 
قليلة  سنوات  بعد  وستصبح 
فى  درسا  قدمت  مرمي.  الدكتورة 
أسرة  من  وجعلت  اليأس  قهر 
ومتدنياً  حقيراً  مثاالً  السارق 
ونِسبتها  الغير  حقوق  الستالب 
البنهم أو البنتهم، وبالقطع تلك 
أسرة ثرية ذات نفوذ تستطيع أن 
تأمر وأن تدفع، لكنها قدمت ملن 
أسوأ  لصاحله  مرمي  أوراق  ُسرقت 
مثال لعائلة ال دين لها وال أخالق.
تلك مرمي األولى، أما مرمي الثانية 
العامة  الثانوية  نّوارة  فهى 

املمكن  من  كان  السنة،  لهذه 
حلارس  ابنة  ظروفها،  تهزمها  أن 
تقول  أن  مرمي  تخجل  ال  عقار 
أخوات  أربع  لها  عمارة،  بواب  إنه 
بنات، اجلميع يعيشون فى حجرة 
واحدة، ال دروس خصوصية ألنهم 
محل  وفى  نفقاتها،  ميلكون  ال 
تذهب  مرمي  كانت  ليالً  مغلق 
ومعها  دروسها،  الستذكار 
عليها  والدها  تطمئن  تليفون 
تويتر  وال  بوك  فيس  ال  فقط 
تنتهى  ال  بتفاهات  انشغال  وال 
أسوأ  فى  الشباب  وقت  تلتهم 
استخدام لتلك األجهزة اجلديدة، 
وأباها  أرادت مرمي أن تُسعد أمها 
وأن  تتفوق  وأن  تنجح  أن  فقط، 
قبل  لهما  إرضاء  دكتورة  تصبح 
نفسها، تقول مرمي: إنها تريد أن 
ترد اجلميل لوطنها الذى عّلمها 
وسيعلمها  املدرسة  فى  باجملان 
ألبيها  قالت  اجلامعة،  فى  باجملان 
لم  وأنت  ال حتزن  يوم  ذات  الفالح 
تنجب ولدا، سأثبت لك يوما أنى 
وستتحدث  ولد،  مئة  من  أفضل 

مصر كلها عنك. وقد كان.
كان ميكن ملرمي الثانية أن تخضع 
تكون  قد  بل  الصعبة  لظروفها 
لها  تستسلم  وأن  املستحيلة 
دون مقاومة، أن تكتفى بشهادة 
على  شهادة  ال  أو  متوسطة 
أعتاب  على  اآلن  لكنها  اإلطالق 
كلية الطب لتصبح هى األخرى 
أسرتها  أما  مرمي،  الدكتورة 
التقدير،  كل  مّنا  فلها  احملترمة 
األولى  األسرتني  بني  ما  وشّتان 
والثانية، األولى التى سرقت أوراق 
تربية  أجادت  التى  والثانية  مرمي 

وتنشئة مرمي.

سويدية تستدعي مروحية إلنقاذها يف اجلبال
السويد-أ ش أ

لم يتخيل فريق اإلنقاذ واإلسعاف اجلوي 
من  وصلهم  الذي  االستدعاء  سبب  أن 
السويد  في  للجبال  متسلقة  سيدة 

سوى شعورها بالتعب.
الشيء  أن  املنطقة لم يجدوا سوى  إلى  املروحية  وعندما وصلت 

الوحيد الذي كانت تعاني منه السيدة هو اإلرهاق.
بإقليم البالند  يوكموك  ببلدية  ربوة  فوق  وزوجها  السيدة  وكانت 
للشرطة  أعطيت  التي  للمعلومات  ووفقا  السويد،  شمالي 
فالسيدة تعرضت ملشكالت في املشي وغير قادرة على النزول من 

اجلبل.
املكان،  إلى  اجلبال  إنقاذ في  و فريق  إرسال مروحية  وسرعان ما مت 
ببساطة  تشعر  السيدة  أن  اكتشفوا  وصولهم  مبجرد  ولكن 

بالتعب وتبحث عن وسيلة انتقال إلنزالها إلى أسفل.
جانب  من  للحياة  خطيراً  تهديداً  يعتبر  ال  بالتعب  الشعور  وألن 
محاولة  خيار  الزوجني  على  عرض  فقد  اجلبال،  في  اإلنقاذ  خدمة 

النزول من اجلبل بأنفسهم، أو الدفع نظير ركوب الهليكوبتر.
ووفقا لتقارير إذاعية فقد فضل الزوجان في نهاية املطاف دفع 30 

ألف كرونر “3655 دوالرا” مقابل النزول من اجلبل باملروحية.



السنة العاشرة ، العدد )246(  - األربعاء 2 أغسطس  212017



السنة العاشرة ، العدد )246(  - األربعاء 2 أغسطس  222017

 

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

األرق مدمر للصحة

من عيادة الطب الطبيعى
التعب واالجهاد

من  الستين  في  سيدة  انا  س: 
واعياء  بإجهاد  أشعر  وبدأت  العمر 
عند بذل أي مجهود، فهل هذا تقدم 
في السن او يوجد سبب آخر؟ وهل 

يجب ان أخضع للفحوصات؟

ج: الشعور بالتعب له أسباب كثيرة 
فمثال  منها،  البعض  نذكر  سوف 
االنيميا،  هو  السبب  يكون  ان  يمكن 
وليس  معملى،  لفحص  يحتاج  وهذا 
يجب  بل  األنيميا  تشخص  ان  كاف 
الطبيب  طريق  عن  سببها  معرفة 
السبب  يكون  ان  فيمكن  المختص، 
 B12 فيتامين  او  الحديد  في  نقص 
او بسبب نزيف داخل الجسم بسبب 
أخرى،  أسباب  او  سرطانية  اورام 
المعملى  بالفحص  يتضح  هذا  وكل 
للدم وعمل فحص للقولون واألشعة 

بالموجات الفوق صوتية.

وأحيانا يكون السبب هو قلة افراز 

الغدة الدرقية، ويمكن معرفة هذا 
أيضا عن طريق فحوصات الدم.

وأحيانا ال تجد سببا واضحا في كل 
يكون  ان  يمكن  وهنا  الفحوصات، 
الغذائية  العناصر  قلة  سببه  االجهاد 
األطعمة  تناول  او   B فيتامين  مثل 
الغير صحية التي تفتقر الى العناصر 
الغذائية، او عدم النوم الكافى، او قلة 
الرياضة،  ممارسة  وعدم  الحركة 
واحيانا يكون السبب هو االكتئاب او 

التوتر الشديد.

تباسيم جندي

أحد  هو  متقطع  الغير  الكافي  النوم  ألن 
يسأل  ان  المهم  لذا من  الجسم،  عناصر صحة 
الطبيب مريضه عن عدد ساعات نومه ونوعية 
وعادة  متقطعة،  او  مضطربة  كانت  اذا  النوم 
 6 او   5 ينام  المرضى  من  كثير  ان  أكتشف 
الواقع  في  وهذا   ،  4 واحيانا  يوميا  ساعات 
القرن  مدمر للصحة، والمواطن األمريكي في 
المعدل  ولكن  ساعات،   ٩ ينام  كان  العشرين 
اآلن هو 6 ساعات ونصف والذين ينامون 8 
ينامون  الذين  ونسبة  فقط،   %  28 هم  ساعات 
اقل من 6 ساعات هم 20%، وفى تقرير حديث 
األمريكي  الشعب  ثلث  ان  النوم وجد  لمؤسسة 
فاقد للنوم بسبب القلق المرتبط باألمور المادية.
او  المضطرب  النوم  او  األرق  ان  والحقيقة 
بالتعب  الشعور  وراء  السبب  هو  كافى  الغير 

واالجهاد وقلة التركيز الذهني وآالم الجسم.
ولقد وجد الباحثون ان التكلفة الصحية للذين 
يعانون من األرق هي أكثر من 3 أضعاف من 
ال يعانون، وان معدل الوفاة يكون اكبر بمقدار 
معظم  ان  والواقع  يعانون،  ال  ممن  مرات   5
الناس ال يفكر في األمر بهذه الطريقة، او ان 
قلة النوم او عدم كفايته يمكن ان تكون معامل 
خطورة في كثير من األمراض، لذا ثلث األفراد 
فقط هم الذين يناقشون األمر مع الطبيب، و%7 
من  لها  بما  المنومة  العقاقير  الى  يلجئون  فقط 
أعراض جانبية، وال يتصدون للسبب الحقيقى 
للمشكلة، والعقاقير المنومة يفترض ان تستخدم 
ومعظم  مزمنة،  بصفة  وليست  قصيرة  لفترة 
التالى  اليوم  في  بآثارها  يشعر  يستخدمها  من 
السيارة،  قيادة  وحتى  الذهنى  التركيز  على 
العقاقير هي ظاهرة االرتداد  ومن سيئات هذه 
هذا  العقار،  توقف  عند  األرق  الى  والرجوع 
مثل  األخرى  األعراض  بعض  الى  باإلضافة 
المشى او األكل أثناء النوم واحيانا القيادة اثناء 
من  وكثير  والحساسية،  الهلوسة  وكذلك  النوم 
العقاقير الحديثة التي تساعد على النوم قد أثبت 
الوفيات،  معدل  زيادة  في  خطورتها  البحث 
مثل  السرطانية  األورام  من  بأنواع  واالصابة 
حسب  والخصية  الدرقية  والغدة  الكلى  أورام 

األبحاث على الحيوانات.
ويجمع العلماء على ان النوم الغير كافى او 
القصور الصحى واالصابة  المضطرب يجلب 
الراحة  والعقل  للجسم  يتيح  فالنوم  باألمراض، 
فترة  أيضا  وهو  اليومى،  النشاط  بعد  التامة 
اإلصالح للخاليا التالفة، فالنوم هو فترة افراز 

هرمون النمو الذى يساعد على اصالح اى خلل 
في الجسم واستعادة التالف، وقد وجد العلماء في 
جامعة شيكاغو ان النوم العميق اذا قل بمقدار 
ساعة ونصف يقل افراز الهرمون بنسبة %23، 
كل  من  للعقل  استرخاء  فترة  هو  النوم  كذلك 

االنفعاالت وكل ما يشغل الذهن.
فالنوم الغير صحى او الغير كافى يمكن ان 

يسبب كثيرا من األمراض منها:
-       التوتر والقلق:

هم أكثر عرضة بمقدار 6 مرات
-       انكماش المخ:

يعانون  الذين  ان  هولندا  في  البحث  بين  فقد 
من  جزء  لديهم  تنكمش  المزمن  األرق  من 
الفص األمامى في المخ القريب من العين وهو 

المسئول عن الراحة والسعادة.
-       الشعور بالتعب واالجهاد

-       االكتئاب: 
هم أكثر عرضة بمقدار %42

-       مرض السكر:
يزيد بمقدار 3 اضعاف

-       مرض الفايبرومايلجيا:
يشكى المريض أكثر كلما قلت ساعات النوم

-       حرقان المعدة وارتجاع الحامض:
تزيد خطورة اإلصابة به 3 اضعاف

-       امراض القلب والجلطات الدماغية: 
القلبية  باألزمات  اإلصابة  خطورة  تزداد 
والجلطات الدماغية مع من ينامون اقل من 7 

ساعات يوميا بمقدار الضعف.
-       ضغط الدم:

تزيد نسبة اإلصابة بنسبة %32
-       ضعف الذاكرة

-       اعراض سن اليأس
-       زيادة الوزن والسمنة:

يزيد الوزن بنسبة 65%، فالدراسات تبين ان 
هرمون الغرلين الفاتح للشهية يزيد مع قلة النوم 
وهرمون الليبتين الذى يقلل من الشهية ينقص.

- األلم المزمن
- االنتحار

نقص املعادن يف جسم املرأة يؤدي إىل اختالل عصيب
باريس - أ ش أ

أن  إلى  الفرنسية  العلمية  الدراسات  أحدث  أشارت 
فقدان  لها  يسبب  المرأة  جسم  في  المعادن   نقص 
نقص معدن  بسبب  العصبي وذلك  التوازن واالختالل 

الماغنيسيوم.
ال  سيدات  أربع  بين  من  سيدة  أن  الدراسة  وأوضحت 

يستهلكن الماغنيسيوم بطريقة جيدة مما  يجعلهن في حاجة إلى تعويض هذا النقص عن طريق 
أخذ حبوب الماغنيسيوم “قرص في اليوم”,  بواقع 48 ملليجراما .

كما توصي الدراسة بأخذ مكمالت غذائية أو  حقن “ليتيوم” مرتين في اليوم لمدة  15 يوما وهو 
منظم جيد للخاليا العصبية في الجسم.

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل

 ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com  

  8164gindi@rogers.com  او

اجلوز يفيد اجلهاز اهلضمي
لويزيانا-وكاالت

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن اتباع نظام غذائي 
في  كبير  بشكل  يساهم  اجلمل(  )عني  باجلوز  غني 

صحة اجلهاز الهضمي وسالمته.
املعهد  مع  بالتعاون  األميركية،  لويزيانا  والية  بجامعة  باحثون  الدراسة  وأجرى 
األميركي لبحوث السرطان. وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من فئران 
التجارب، فأطعموا األولى كمية من اجلوز تعادل بالنسبة للبشر حوالي ستني 
غراما يوميا، فيما لم تتناول اجملموعة األخرى اجلوز. واستمرت الدراسة ملدة تصل 
إلى عشرة أسابيع. ووجد الباحثون أن اجملموعة التي تناولت اجلوز شهدت زيادة 

كبيرة في بكتيريا األمعاء النافعة التي تلعب دورا في صحة اجلهاز الهضمي.
والتوازن  املغذيات،  بعض  امتصاص  في  دورا  النافعة  األمعاء  بكتيريا  وتلعب 

البيولوجي بني فصائل البكتيريا اخملتلفة التي تستقر في األمعاء.
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من عامل اإلبداع.. جورونا بارفا: أرنب البحر … املزغب واللطيف!
دقيقتني  بأذنني  األبيض  الزغب  من  مستطيلة  صغيرة  كرات 
تتهادى ببطء بقاع احمليط! هل هناك كائن ما ألطف من هذا؟! 

على األغلب ال! رحبوا معنا بـ “أرانب البحر” اللطيفة!

هذه الكائنات البحرية الرائعة التي ترونها هنا حازت اسم “أرانب 
البحر Sea Bunnies” ألسباب ال تخفى على أحد، وقد أثارت زوبعة 
من االهتمام على منصات التواصل االجتماعي منذ اكتشافها 
قريًبا. لكنها في الواقع تنتمي لفصيلة الرخويات، كونها بّزاقة 

بحر See Slug… فقط مبظهر فريد.

العلمي هو Jorunna Parva، وقد مت وصفها ألول مرة  اسمها 
 Kikutaro على يد عالم األحياء واملالح الياباني كيكوتارو بابا
Baba؛ وهي تتواجد بشكل رئيسي على بطول ساحل اليابان، 

عليها  ولنتعرف  الفلبني.  سواحل  وعلى  الهندي  وباحمليط 
سريًعا بشكل أقرب في النقاط التالية …

1 ال متلك فراًء!

يبدو هذا بديهًيا كونها مخلوًقا بحريًا يعيش بقاع احمليط، لكن 
يبدو ألي ناظر كما لو أنها متلك معطًفا فاخرًا من الفراء األبيض 
ترونه  ما  كذلك!  أبيًضا  وليس  فراًء  ليس  هذا  حسًنا،  الناصح. 
على جسم بزاقة أرنب البحر هنا هو نوع من األشواك الرفيعة 
أنها  العلماء  ويعتقد   ”caryophyllidae قرنفالنيات“ تدعى  التي 
للتعرف  البزاقة  عليها  تعتمد  دقيقة  كمستشعرات  تعمل 
على ما حولها واحلركة. هذه الـ “قرنفالنيات” تكون دوًما صفراء 
أنها ليست  اللون، لكن مع اإلضاءة تبدو بيضاء مع  برتقالية  أو 

كذلك في الواقع.

2 ال متلك أذنني، بل قرني استشعار!

هذان األذنان اللذان يجعال البزاقة أقرب ملظهر األرنب كما نعرفه 
هما في الواقع مستقبالت كيميائية دقيقة تساعد البزاقة على 
املاء، مما ميكنها من العثور  الذائبة في  حتديد املكونات والعناصر 

على الطعام والشريك للتزاوج.

3 مذاقها ليس جيًدا!

تعلم املفترسات واألسماك الكبيرة في احمليط أنه ال يجب التهام 
بزاقة أرنب البحر بأي ثمن، ألنها سامة للغاية في الواقع. بزاقة أرنب 
البحر تنتمي لفصيلة بزاقات تدعى Dorid Nudibranchs والتي 
حتصل على سميتها من الطعام الذي تتناوله. هكذا حتصل بزاقة 
السام؛  البحر  إسفنج  على  بالتغذي  على سميتها  البحر  أرنب 
لقنديل  الالسعة  الدقيقة  األطراف  تسرق  أنها  إلى  باإلضافة 

البحر لتستخدمها الحًقا للدفاع عن نفسها!

4 دورة حياتها قصير للغاية!

وبالطبع، لم تكونوا تطمحون لتناولها أو فكرمت حتى في مذاق 
أو جورونا  البحر  أرانب  ستبقى  هكذا  بامللوخية”!  البحر  “أرانب 

بارفا كائنات لطيفة مزغبة رغم احلقائق باألعلى!



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughan: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughan, ON

  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 


