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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

عيد األضحى ملن يريد أن يبصر 

د. رأفت جندي
به  يحتفل  الذي  املبارك  األضحى  عيد  ذكرى  في 
اخوتنا املسلمون، نزل خروف من السماء فنجا ابن 
ابينا إبراهيم من الذبح، وقال سفر التكوين ان االبن 
اخوتنا  به  يؤمن  الذي  القرآن  يقل  ولم  اسحق،  كان 
املسلمني من كان األبن، فاختلف علمائهم هل هو 
اسحق ام إسماعيل؟ وقال اغلبهم انه اسحق )كتب 

الطبرى والقرطبى ومسند احمد( 

يرسل  ان  الرب  بها  أراد  فريدة  حادثة  هذه  وكانت 
للبشرية رسالة. 

التكملة صفحة 3 

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

مطلوب 
مربية منزل 

تقيم مع شخصني كبار السن 
A lady to live in with two seniors 

in Richmod Hill
 416 471-8566
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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.
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MASTERS

CENTURION® 
Honour Society
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2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation
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اعرض بيتك أوشقتك للبيع
مع نبيل دانيال

تقييم مجانا لبيتك أوشقتك
استشارة مجانيه لتجهيز بيتك أوشقتك للعرض

تصوير بيتك أوشقتك مجانا بواسطة مصوراتى خبير.     
تنظيف البيت أوالشقه مجانا قبل العرض

تسويق مكثف لبيتك أوشقتك للحصول على اعلى سعر 

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

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

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

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 



تكملة مقال »عيد األضحى 
لمن يريد أن يبصر« ص1

وع���ن���دم���ا ك�����ان ال��ش��ع��ب 
في  مرة  عبودية  فى  اإلسرائيلي 
مصر، طلب منهم الرب أن تذبح 
من  ويضعون  خروفا  اسرة  كل 
فيعبر  البيت  على  عالمة  دم��ه 
يهلكهم،  وال  الموت  مالك  عنهم 
الشعب  الفرعون  بعدها  وأطلق 
اإلسرائيلي من العبودية ويحتفل 
بخروف  اليهود  اخوتنا  أيضا  به 
الفصح Passover وكان هذا 
للبشرية  الرسالة  لنفس  تكرارا 
النجاة  ُيذبح تكون به  أن خروفا 

من الهالك.

ف��ي ال��رس��ال��ة األول����ى ن��زل 
للفداء،  السماء  من  الخروف 
وف���ى ال��ث��ان��ي��ة ك���ان ال��خ��روف 

بدمه. متواجدا معهم وأنقذهم 

والمسيحية ترى أن هذان كانا 
رمزان لشخص واحد هو »كلمة 
السماء  م��ن  ن��زل  ال���ذي  هللا« 
بشرا  لنا  وتمثل  جسدا  واخ��ذ 
عنا  مات  ثم  بيننا  وعاش  سويا 
الموت  من  البشرية  تنجو  لكي 

األبدي.

النبي  اشعياء  نبوءات  قالت 
سيكون  أنه  المسيح  يسوع  عن 
وكنعجة  للذبح  يساق  شاه  مثل 
وعندما  جازيها،  ام��ام  صامته 
يسوع  المعمدان  يوحنا  رأى 
هذا  أن  عنه  قال  قادما  المسيح 
خطيئة  يرفع  الذى  هللا  حمل  هو 

العالم.

على  اليهود  كهنة  تآمر  ولقد 
بسماح  المسيح  يسوع  صلب 
منه في نفس االيام التي يقومون 
أي  الفصح،  خروف  بذبح  فيها 
ال��ف��داء  للبشرية  ق��دم��وا  ان��ه��م 
اليه  مشارا  كان  الذي  الحقيقي 
بخروف ابينا ابراهيم ثم خروف 

فيلم  شاهد  ومن  الفصح، 
باشون اوف كريست يرى 
يسوع وقت الصلب مغطى 
كل جسمه بدمه تماما مثل 
والقديس  مذبوح،  خروف 
فصحنا  »ان  يقول  بولس 
هو المسيح مات ألجلنا«

ولكن للبعض من البشر 
من  فهناك  آخ��ري،  طرق 
صلب  ومعنى  قوة  يجهل 
وهناك  المسيح،  يسوع 
م��ن ي��ن��ك��ر ح��دوث��ه من 
بأن  ويوهمهم  األس���اس 
في  ه��و  ال��خ��الص  طريق 
الخروف  رم��ز  استمرار 
بالمرموز  يؤمنون  لكيال 
له الذي وحده يقيمهم من 

. خطيئتهم

فعندما يريد الخاطف أن 
له  يقول  يخطف طفال فلن 
يقول  تعالى اخطفك ولكنه 
له سوف اذهب بك ألبيك.  

اضحى  عيد  ك��ل  وف��ى 
م���ب���ارك ن��ط��ل��ب ألج��ل 
من  المسلمين  اخ��وت��ن��ا 
الموت  داس  بموته  الذي 
وأعطانا الحياة األبدية أن 
الجموع  هذه  عيون  يفتح 
اعين  فتح  كما  المخطوفة 
ولكن  اع��م��ى.  ال��م��ول��ود 
ان  أراد  أعمى  المولود 
ق��ال  م��ن  بينما  ي��ب��ص��ر، 
أننى أبصر فخطيئته باقية 

عليه.  

8164gindi@ 
rogers.com

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف
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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
مرتضي  ساند  إللي  السيسي  بيقولوا 
إللي  مرتضي  أن  متهيألي  وأنا  منصور 

ساند السيسي.
قداسة البابا

تفتح  قداستك  أن  الذهبي  العصر  معني 
كنيسة ياباني ومحافظ المنيا يقفل التايواني 

أقصد كنيسة الفرن.
محافظ المنيا 

واصبحت  النيل  عروس  كانت  المنيا 
عاصمة الدواعش في جنوب مصر.

آقباط الفرن
في  ترقص  رقاصة  تجيبوا  ممكن  أنتم 
فرح من غير رخصة لكن تصلوا من غير 

رخصة ال ده في المشمش.
جمال عبد الناصر

والسادات  ومبارك  مرسي  طنشنا  أحنا 
ورجعنا لعصرك بسرعة الصاروخ ونقطة 

ومن أول السطر يا مصر.
ترامب

قطعت المعونه عن مصر، أي نعم انت 
انت  بس  السيسي  بتحب  تكون  ممكن 

بتعشق الفلوس.
وزارة الخارجية 

عبرتم عن قلقكم لتطور األحداث في شبه 
الجزيرة الكورية.. طيب أمتي تعبرون عن 

قلقكم  لتطور األحداث في قرية الفرن؟؟
وزير الزراعة

ليه رفضت شحنة القمح اللي فيها خشاش 
يا راجل عديها خلي الناس تاكل وتتسطل 

وتنسي.
نائبة محافظ اإلسكندرية

قولتلكم مية مرة لما نسرق يبقي جمل ولما 
برشوة  تتمكسي  مش  قمر  نعشق  نعشق 

مليون جنيه يا خايبة.
وزيرة التضامن

األسرة  لعائل  جنيه  آالف   5 صرفتم 
سويف  بنى  أتوبيس  حادث  فى  المتوفى 
وسعر الحمار في مصر ٨ آالف وعجبي.

وجدي غنيم
روحت قطر خربتها روحت تركيا عملت 
لهم أزمه مع تونس خايف يبعتوك جهنم 

تطفش سكانها.
جمهور الزمالك 

بقالكم 55 يوم محبوسين وهللا أعلم أمتي 
تخرجوا واألردنين طلعوا بعد ٢٤ ساعة 

وهي دي مصر يا عبلة.
نجوم الزمالك

بموقف  جمهوركم  من  موقفكم  مقارنة 
عايز  جمهورهم  من  بورسعيد  نجوم 

اجيبلكم طرح بدل تي شيرتات الزمالك.
 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

Condo vs freehold 

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس- خبري عقارى

من  لكثير  جيد  خيار  يكون  قد  الكوندو 
الناس، بما في ذلك المشترى للمرة األولى، 
عادة  ألنه  جيدة  انطالق  نقطة  يكون  حيث 
المنزل  من  لالمتالك  تكلفة  أقل  يكون  ما 
التقليدى. يمكن أيضا أن يكون الكوندو القرار 
الحياة  أسلوب  أساس  للبعض على  الصحيح 

السهل واآلمن. 

واضح  فهم  لديهم  ليس  الناس  بعض  لكن 
لو  كما  يستخدمونه  الكوندو«،   « لمصطلح 
المصطلح  أن  إال   ،« »شقة  ل  مرادفا  كان 
يشير إلى شكل من أشكال الملكية و ليس له 
عالقة بالخصائص الشكلية للوحدة. فالكوندو 
أو   ، هاوس  تاون  او  شقة  يكون  أن  يمكن 
أي نوع من الوحدات المتعددة ذات المناطق 
او  سكنية  وحدات  كانت  سواء  المشتركة 
ان  المشتركة  المناطق  لهذه  تجارية. ويمكن 
تمرينات،  تأخذ شكل حوض سباحة، غرفة 
أصحاب  ويشارك  الخ.  للسيارات،  جراچ 
هذه  وصيانة  تشغيل  تكلفة  فى  الوحدات 
المناطق المشتركة في شكل رسوم الصيانة 
التي عادة ما تدفع شهريا. يتم تحديد التكاليف 
من قبل أصحاب الوحدات ويقوم باإلشراف 
يوفر  مما  متخصصة  إدارة  شركة  عليها 

عليك مجهود العناية والصيانة.       
البقية ص 10
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قنبلة الديون اخلارجية واحمللية 
املصرية

بقلم د. شريف رمسيس تكال
أتجنب  وأنا   1٩٧٩ فى  مصر  غادرت  منذ 
لعدة  وذلك  االقتصادية  أوضاعها  عن  الحديث 
اإلحصاءات  فى  ثقتى  ان  أهمها  يمكن  أسباب 
أى.  بأن  واقتناعى  محدودة  لى  المتوفرة  القليلة 
مناقشة علمية جادة الزم تكون مبنية على شبكة 
كبيرة من المعلومات لم تعد متوفرة لمن يعيش 
الواردة فى  البلد. لكن بعض األخبار  بعيدا عن 
الصحف تشدني بقوة من لسانى للتعقيب عليها!! 
فى  مقال  طالعت  عندما  أمس  حدث  ما  وهذا 
الغار  محمد  للدكتور  اليوم  المصرى  جريدة 
الثالث  العالم  القتصاد  قاتل  اعترافات  عنوانه 

يلخص فيه كتاب چون بيركينز وعنوانه:

Confessions of an economic hit 
man. 

لحساب  عمله  بالتفصيل  المؤلف  ويشرح 
مؤسسة أمريكية فى عدة دول نامية لتقديم تقارير 
دول  قيادات  إقناع  تستهدف  مزيفة  اقتصادية 
من  واستثمارات  قروض  بقبول  الثالث  العالم 
البنك الدولى ومؤسسات غربية تصب فى النهاية 
الكبرى.  األمريكية  الشركات  مصالح  لتحقيق 
وبطبيعة الحال كان المؤلف ال يتردد فى استخدام 
كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق 
والخدمات  الرشاوى  تقديم  ذلك  فى  بما  أهدافه 
واغتيال  االنتخابات  تزوير  وحتى  بل  الجنسية 
المعارضين للمصالح االقتصادية التى كان يدافع 

عنها. 

الواردة  المعلومات  النظر عن صحة  وبغض 
فى الكتاب فاننى أود أن أستعيد بعض ذكرياتى 
قبل أن أشرح وجهة نظرى فى موضوع تزايد 

الفروض األجنبية لمصر. 

فبعد   ،1٩٧٤ أكتوبر  شهر  الى  أوال  أعود 
أسابيع قليلة جدا من عودتى من الدراسة بفرنسا 
تم تكليفي بإعداد دراسة عن سياسة سعر الصرف 
فى مصر. كنت سعيدا جدا بمهمتى الجديدة النها 
كانت ال تتعارض مع عملى بالجامعة عالوة على 
سنوات  خالل  تخصصى  فى  تدخل  كانت  أنها 
يقرب  ما  وبعد  الخارج.  فى  الخمس  الدراسة 
عن  االدارى  المسئول  من  طلبت  أسبوع  من 

باستثناء  بسرعة  لى  قدمها  بيانات  عدة  البحوث 
حجم الديون الخارجية لمصر التى صنفها ضمن 
أقنعه  أن  وصبر  بهدؤ  حاولت  الدولة!!  أسرار 
النحوولكنه  هذا  على  بحثى  فى  التقدم  بصعوبة 
الغريبة  الصدف  وتشاء  موقفه.  على  أصر 
بنك  رئيس  نائب  بى  اتصل  قليلة  أيام  بعد  أنه 
عليه  تعرفت  قد  كنت  الحجم،  متوسط  أمريكى 
فى باريس خالل عملى بمدرسة بيرلتز لتدريس 
األعمال،  رجال  من  قليل  لعدد  العربية  اللغة 
الهيلتون.  بفندق  لمقابلته  زوجتى  مع  ودعانى 
استقبلنا الرجل بمودة شديدة اذ كنا قد اعتدنا على 
للحديث  المدرسة  من  بالقرب  معا  القهوة  تناول 
األوسط.  الشرق  فى  االقتصادية  األوضاع  عن 
وبعد لحظات جاءت سيدة فرنسية بارعة الجمال 
الزيارة.  خالل  »رفيقته«  أنها  على  لنا  قدمها 
وانتحت الرفيقة بزوجتى للدردشة معها بينما بدأ 
األسئلة  من  بوابل  يمطرنى  األمريكى  الصديق 
كانت  مصر.  فى  االقتصادية  األوضاع  عن 
ردودى كلها مقتضبة اذ لم يكن قد مضى على 
له  وذكرت  أسابيع،  ستة  سوى  لمصر  عودتى 
مشكلة عجزى عن معرفة قيمة الديون الخارجية 
منى  بشئ  يستفيد  لن  أنه  الرجل  فأيقن  لمصر 
لى  قال  فقد  سأساعدك،  اذا  أنا  وقال  وضحك 
بلغت 10  قد  انها  اليوم  االقتصاد صباح  وزير 
تهرب  وبالدماء  بالخزي  دوالر!! شعرت  مليار 
من وجهى وأنهيت مشروبى ثم تمنيت له النجاح 
فى مهمته التى كانت تتلخص فى تقديم قروض 

جديدة لمصر.

فى طريق العودة للمنزل قالت لى زوجتى أن 
مرافقة  فى  متخصصة  الفرنسية  صديقى  رفيقة 
كبار رجال األعمال فى رحالتهم وأنها قد شعرت 
بالخجل الشديد من طريقتها فى سرد مغامراتها 
والملوك  بل  واالمراء  السياسيين  بعض  مع 
رحالتها  فى  مرافقيها  مهام  لتسهيل  العرب 
مومس  كانت  شديد  باختصار  يعنى  المختلفة. 
عالقتى  األبد  الى  انتهت  وهكذا  لوكس.  سوبر 
بحثى  فى  للعمل  وعدت  األمريكى  بالمصرفى 
سعيدا بعد أن حصلت على المعلومة »السرية« 

وتمكنت الحقا من التأكد من صحتها!!!!!

األكاديمي فى  والعمل  تركت مصر  أن  وبعد 
التعرف  الى  الجديدة  أعمالى  قادتنى   1٩٧٩
كبير  عدد  فى  االقتصادية  التنمية  تجارب  على 
المفيد أن نقارن بين  من الدول. وأعتقد أنه من 
نموذجين من تمويل هذه التنمية فى الدول النامية. 
الجانوبية  كوريا  مثل  أسيا  شرق  جنوب  فدول 
وتايوان وسنغافورة وڤيتنام اعتمدت أساسا على 
إنتاجية  مشروعات  فى  األجنبية  االستثمارات 
ورفع  القومي  الناتج  تنمية  فى  سريعا  ساعدت 
معدل االدخار وبالتالي فى توفير تمويل داخلي 
طبعا  فائقة.  بسرعة  التنمية  عجلة  لدفع  متزايد 
فقد صاحب ذلك تحضير هذه الدول لتشريعاتها 
ولنظم التعليم بها الستقبال االستثمارات األجنبية 
مقابل  وفى  وآمن.  جيد  عائد  عن  تبحث  التى 
هذه التجارب الناجحة نجد تجارب كثيرة فاشلة 
من  مزيج  على  اعتمدت  الالتينية  أمريكا  فى 
القروض واالستثمارات األجنبية ولكنها اتجهت 
بعد  االقتراض  الى »تفضيل«  متزايدة  بصورة 
فى  األجنبية  االستثمارات  اجتذاب  عن  عجزها 
مشروعاتها اإلنتاجية وفشلها فى تنمية االدخار 
تزايد  من  مفرغة  حلقة  فى  أوقعها  مما  المحلى 
المستمر  التزايد  ومن  والمحلية  األجنبية  الديون 
فى حصة ناتجها القومي المخصصة لسداد فوائد 
التى حل أجل سدادها.  تلك  الديون وتجديد  هذه 
مماثلة  المصرية  التجربة  فان  نعلم جميعا  وكما 

لتجارب دول أمريكا الالتينية. 

]البقية ص 20[
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )52(
وضع اجليش اإلسرائيلي قبل حرب األيام الستة

ادوارد يعقوب

ظروف نشأة الدوله اليهوديه

غير  االنسان  حقوق  مقاييس 
احملتلني  مبقاييس  تعتبر  املشروعة 

العرب مشروعة

أراضي  احتلوا  األصل  في  العرب 
اليهود بالقوة وكل ما فعله اليهود 

انهم استردوا أراضيهم مرة آخرى

فانه  البنا  حلسن  جنيب  وكتلميذ 
ضد  السلفى  الفكر  نفس  مارس 

اليهود

معه  العرب  جماهير  عاشت 
أوهام النصر واحالم اليقظه ونشوة 

الكبرياء

دولة  بناء  في  إسرائيل  جنحت 
وجيش  قوى  اقتصاد  ذات  حديثة 

متفوق

من  االسرائيليه  اخملابرات  جنحت 
عبد  ابنة  زوج  مروان  اشرف  جتنيد 

الناصر

خطوط  ساتجاوز  اننى  اعرف 
العربية  الدعاية  آله  وضعتها  حمراء 
تمارس  ومازالت  مارست  التي 
عنصرية بغيضة ضد الدولة اليهودية 
من  كل  ضد  فكريا  إرهابا  وتمارس 
تضليلها  يكشف  ان  نفسه  له  تسول 
منذ  ارجعت  والتي  للحقائق  وقلبها 
مماراسات  الناصر  عبد  عصر 
من  لكل  الدينى  التمييز  و  اإلرهاب 
العداء  وخصوصا  مسلم  غير  هو 
االحتالل  الذى الزم  لليهود  التاريخى 
نفهم  لكى  للمنطقة.   الهمجى  العربى 
قبل  االسرائيلى  الجيش  وضع  اكثر 
شديد  باختصار  ساتعرض  الحرب 
الن  اليهوديه  الدوله  نشأة  لظروف 
التحليل الكامل لهذا الموضوع يحتاج 
الى فرد مقاالت عديدة لدراسة شاملة 
اكاديمية  دراسة  اعداد  سبيل  )في 
اليهود  استطاع  الموضوع(.    لهذا 
حقوقهم  على  الحصول   1948 عام 
إسرائيل  دولتهم  انشاء  في  التاريخية 
الطرق  كل  ذلك  في  واستخدموا 
وان  المشروعة  والغير  المشروعة 
كانت حتى الطرق التي تعتبر بمقاييس 
تعتبر  مشروعة  غير  االنسان  حقوق 
العرب  المحتلين  بمقاييس  بالمقابل 
الحرب  ان  يؤمنون  حيث  مشروعة 
خدعة وان من حق األقوى المنتصر 
على  وعقيدته  تشريعاته  يفرض  ان 
اليهود  كان  وان  المنهزم   الضعيف 
في موضوع انشاء دولتهم لهم منطقهم 
المحتلين  حجج  من  كثيرا  األقوى 
العرب في األصل  العرب وذلك الن 
ما  بالقوة وكل  اليهود  أراضي  احتلوا 
أراضيهم  استردوا  انهم  اليهود  فعله 
مرة آخرى تارة بشراء األرض وتارة 
والن  العصابات.   بحرب  أخرى 
العرب يكيلون األشياء بمكيالين فانهم 
ألراضي  بالقوة  احتاللهم  يمجدون 
استرجاع  ويجرمون  اآلخرين 
البالد  اهل  المضاد(  )االحتالل 
األصليين الراضيهم.  ولقد بدأ حسن 
البنا مؤسس االخوان المسلمين ترديد 
والدولة  إلسرائيل  العداء  أسطوانة 
وذلك  الجماعة  نشاة  منذ  اليهودية 
يقدسونها  دينية  نصوص  الى  استنادا 

نصوص  وهناك  سلفيين  كمسلمين 
تحقر من اليهود وتصفهم باحفاد القردة 
باألبادة  تتوعدهم  وأخرى  والخنازير 
العربية  الجزيرة  من  ابادتهم  تم  كما 
في فجر اإلسالم.  وبحكم تكوين عبد 
نجيب  وكتلميذ  االخوانى  الناصر 
الفكر  نفس  مارس  فانه  البنا  لحسن 
إسرائيل  ودولة  اليهود  ضد  السلفى 
الفلسطينية  بالقضية  ماسمى  واستغل 
كوسيلة سياسية للعب بعواطف العرب 
شعبية  على  للحصول  وتوظيفها 
وشهرة وحشد الجماهير العربية وراء 
هدف مقدس دينيا يحث الجماهير على 
الى  والدعوة  لليهود  الكراهية  تعميق 
رميهم في البحر وتدمير دولتهم على 
حد قوله في خطبه النارية التي كانت 
تؤجج العداء ضد اليهود وتثير حماسة 
عبد  لشخص  وعبادتهم  الجماهير 
الناصر وهكذا كلما ردد عبد الناصر 
عداءه إلسرائيل بدا زعيما قويا صلبا 
وكأنما  الجماهير  حوله  يلتف  صامدا 
خطبه  في  ودحرها  عليها  انتصر 
العرب  جماهير  عاشت  فقد  وكلماته 
اليقظه  واحالم  النصر  أوهام  معه 
الناصر  الكبرياء.  وضع عبد  ونشوة 
حاجزا نفسيا رهيبا ضد إسرائيل لدى 
الجماهير العربيه لدرجة انه كان من 
مسؤول  او  حاكم  اى  على  الصعب 
عربى ان يتفوه بكلمه واحده في صالح 
إسرائيل او يحاول االلتقاء بأى مسؤول 
الحثيثة  المحاوالت  ورغم  اسرائيلى 
االسرائيليين  المسئولين  بذلها  التي 
ومحاولة  هذا  الكراهية  حاجز  لكسر 
إقامة عالقات سوية مع اى دولة عربية 
لكنها كلها بائت بالفشل ووصل االمر 
الى تخوين اى عربى يحاول االتصال 
للتصفية  تعرض  ربما  بل  باسرائيلى 
الشهير  للكاتب  حدث  كما  الجسدية 
يوسف السباعى. والوحيد الذى كانت 
الناصر  في زمن عبد  الشجاعة  عنده 
هو  المتخلف  الفكر  هذا  عن  وشذ 
زعيم تونس »الحبيب بورقيبة« الذى 
إلسرائيل.   والعمالة  بالخيانة  اتهموه 
الناصر  عبد  دعاية  إسرائيل  استغلت 
اليهود  ضد  اإلرهابية  العنصرية 
إلزالة  الشاملة  بالحرب  وتهديداته 
إسرائيل من الوجود ونجاحه في تنظيم 
مقاطعة اقتصادية إلسرائيل ومحاولة 
استغلتها  وسياسيا  دوليا  حصارها 
شعوب  تعاطف  لتستدر  شديد  بدهاء 
الناصر  عبد  ضد  معها  الحر  العالم 
ونجحت الى حد كبير في ذلك.  والن 
معظم اليهود الذين رجعوا الى إسرائيل 
فاستفادت  االغربية،  الدول  من  كانوا 
الدولة اليهودية من خبرتهم كمواطنين 
متقدمة  متحضرة  دول  في  سابقين 
النمط  نفس  على  اسرائيل  دولة  فبنوا 
ومازالت  وكانت  المتقدم  المتحضر 
الديمقراطية  الدول  اكثر  لآلن  تعتبر 
القول  في  ابالغ  ال  بل  المنطقة  في 
انها البلد الديمقراطى الحقيقى الوحيد 
والمجتمع االنسانى األكثر تحضرا في 
كل المنطقة. نجحت إسرائيل في بناء 
دولة حديثة ذات اقتصاد قوى وجيش 
جيرانها  كل  على  عسكريا  متفوق 
اعلى  من  جامعاتها  وتعتبر  العرب 
بل  تفوقها  ترتيب  في  العالم  جامعات 
الحديثة  االختراعات  من  الكثير  ان 
واألبحاث العلمية المتقدمة خرجت من 
إسرائيل، و العلماء اليهود على مدى 
التاريخ هم رواد في معظم المجاالت 

الجوائز  اغلب  وحصدوا  العلمية 
العالمية وعلى رأسها نوبل. استطاعت 
إسرائيل من خالل سياستها الخارجية 
البارعة وتخطيطها االستراتيجي الفذ 
وبمساعدة الجاليات اليهودية في دول 
العالم ان تبنى عالقات قوية متميزة مع 
وعلى  المتقدمة  الغربية  الدول  معظم 
كانت  التي  المتحدة  الواليات  راسها 
حفاظا  األكثر  الدولة  بمثابة  إسرائيل 
المنطقة  على مصالح األمريكيين في 
في  أمريكا  لتنفيذ سياسات  والمعضدة 
العالم وخصوصا استراتيجية محاصرة 
استطاعت  عليها.  والقضاء  الشيوعية 
ضمانات  على  تحصل  ان  إسرائيل 
امنها  الغربية لحماية  الدول  اكيده من 
من  وخصوصا  مالية  منح  وكذلك 
أمريكا وألمانيا التي منحتها تعويضات 
عما فعله هتلر باليهود وقعت اتفاقيتها 
مراحل  على  وتمت   1952 عام  في 
حتى عام 1966 وصلت في مجموعها 
مارك  مليون  االالف  ثالثه  من  اكثر 
صفقات  على  وحصلت  المانى.  
ضخمة من احدث األسلحة المتطورة 
احدث  فرنسا على  حيث حصلت من 
نوع  من  وهى  الحربية  طائراتها 
الميراج في صفقات أعوام 1958 و 
1960 و1961. وكذلك على صفقات 
كبيرة من الدبابات األلمانية من ديسمبر 
1962 الى فبراير 1965 بقيمة تزيد 
على 500 مليون دوالر. ومن أمريكا 
حصلت على صواريخ هوك ودبابات 
ومدرعات وطائرات سكاى هوك عام 
انتجته  ما  احدث  من  وهى   1966
الصناعات الحربية االمريكية في ذلك 
االمن  لمجلس  تقرير  ويكشف  الوقت 
مايو   19 بيتاريخ  المصرى  القومى 
1966 عن ان المساعدات االمريكية 
قفزت عام 1966 )حوالى  إلسرائيل 
قفزت  السته(  األيام  حرب  قبل  عام 
الى عشر اضعاف ما كانت عليه عام 
الى ترسانة  1965. تحولت إسرائيل 
حربيه قادرة على االعتماد على نفسها 
في خالل ال 10 سنوات التي سبقت 
جيش  ووصل  الست.  األيام  حرب 
خمس  اقوى  من  واحد  الى  إسرائيل 
جيوش في المنطقة ولكن كانت تتميز 
نسبة  في  المنطقة  جيوش  كل  عن 
المجندين الى عدد السكان اذا بلغت قبل 
حرب األيام الست الى 144 في االلف 
بينما في مصر كانت 6 في االلف و 
وبمقارنة تعداد سكان مصر الذى كان 
في ذلك الوقت 15 مرة تعداد إسرائيل 
الدفاع  ان جيش  نجد  بسيطة  وبحسبة 
االسرائيلى بعد حشد االحتياطي يفوق 
عدد افراده عدد افراد الجيش المصرى 
1.6 مرة. وان كان الجيش المصرى 
يمكنه خوض حرب  انه  بميزه  يتمتع 
يؤثر هذا كثيرا  ان  طويلة االمد دون 
على القدره اإلنتاجية للبلد بينما إسرائيل 
اذا  االنتاجيه  قدراتها  معظم  تتوقف 
ولذك  االجل  طويلة  حرب  خاضت 
نالحظ ان كل حروب إسرائيل خاطفة 
حرب  مثل  أيام  عدة  تتجاوز  وال 
المتدنى  المستوى  وعكس  أيام.  الستة 
المصرية  العسكرية  للمخابرات 
اإلسرائيلية  للمخابرات  التفوق  كان 
»الموساد« التي كانت تستخدم احدث 
التجسس  ومعدات  لوسائل  تكنولوجيا 
في ذلك الوقت وألنها لم تكن مكلفه مثل 
المخابرات المصرية العامه بالتجسس 
على مواطنيها في الداخل بل ركزت 

أنهار احلياه     

نيفني سامى

مره  كل  كنت  أظن  حينما 
التجربه  شقي  الرحي  بين  تاخذني 
النهايه  صياغه  تم  قد  والضيقة  انه 

المؤسفه وانه ال نجاه لي 
وحينما كنت اري ليلي وعتمته بال 
عن  الفجر  امتنع  ضوء  حيث  نهار 

البذوغ
تجف  ال  وسادتي  كانت  وحينما 
يتدفق  االحزان  من  نهر  حيث  أبدا 
مع حلول المساء وهروب آالمل مع 

هروب شعاع النهار 
وحينما كانت أحالمي ترتجف لها 
يكون هذا  ان  ليله راجيه  عيناي كل 

هوالحلم األخير 

وحينما وحينما 

في  يترسب  شيئاً  دائماً  هناك  كان 
ولكني  آراه  أن  أستطيع  ال  األعماق 
وسط  متدفٍق  نهٍر  كصوت  به  اشعر 

أرض جفت من كل مالمح الحياه 
وصوت  وهويسير  اسمعه  كنت 
المياه وهي تتراقص مع سريان النهر 

يدخل الي  وجداني قبل أذناي 

لم أكن أعلم وانا وسط التجربه ما 
هذا الذي يمنحني بعض الثبات 

ألري  جفوني  أغمض   كنت 
لينصت  مسامعي  وأغلق  النهر  ذلك 
المياه  جريان  لصوت  وجداني 
ليله  القيثارة في  أنغام  المتدفق وكأنه 

شتاء بارده 

مع  االحزان  تراكم  من  وبرغم 
وأصوات  الساخنه  الدموع  طوفان 
وقد  اال  حولي  من  العاليه  البكاء 
يسترق  اخر  صوتاً  دائما  هناك  كان 

مسامعي 

التي  النيران  هبوب  من  وبرغم 

رائحه  مع  الموت  قدوم  ّعن  تعلن 
دخانها األسود اال وكان هناك  رائحه 
اخري تخترق رئتي وأنفاسي كرائحة 

جريان األنهار ومعها نسمه الحياه 

شتان بين الصورتين والحالتين 
نفس  في  هووجودهما  واألعجب 

المشهد معاً 
ال  السماء  وعنايه  هللا  يد  وكأن 
والضيق  والنار  الشده  وسط  تتركنا 

والعتمه
بل ترسل لنا صوره اخري تشغل 
العقل والقلب واالنفاس بلونها الهادئ 

ورائحتها الطيبه 

وما كان مني اال ان ادعوها بأنهار 
الحياه 

بخيالي  اليها  اقفز  كنت  والتي 
لتنقذني من النار المشتعله من حولي 
من  النتشالي  بشريه  يداً  تمتد  لم 
الهوه اللعينه التي تفتح فاها في أزمنه 

وامكنه مختلفه 
اخري وعنايه  يداً  هناك  كانت  بل 
اخري لها طابع اخر ومذاق مختلف 
ال اعلم من أين أتت وكيف امتدت 

إلّي 
وما علمته عنها ليس بالكثير 

فهي يد الرحمه ويد الحب 
الحياه  تروي  انهار  يد تحمل  هي 
كل ظمآن كما االرض الجافه وتحملنا 
تتقاذفه  كانت  صغير  كقارب  فوقها 

المحيطات بكل قشوه

نعلم  التي ال  الحياه  انهار  نعم هي 
كيف اومن أين مصدرها

اال انه لن يكون هناك اال مصدرا 
وحيدا 

سنبحث عنه ولن نجده اال داخلنا 
انفاسه  من  هللا  لنا  أعطاه  روحا 

المحييه 
روح الحب 
روح الخلود 
انهار الحياه 

كل جهودها على التجسس الخارجي الذى يخدم الجيش االسرائيلى وقد حققت 
الحربيه  االسرار  الكثير من  في كشف  إسرائيل  هائله ساعدت جيش  خبطات 
تجنيد اشرف مروان  االسرائيليه من  المخابرات  فقد نجحت  العربية  للجيوش 
زوج ابنة عبد الناصر ليتجسس على مصر وقد كان بحكم موقعه القريب جدا من 
القيادة المصرية يعطى إسرائيل اسرارا شديدة الخطورة على االمن المصري، 
ونجحت أيضا الموساد في زرع جاسوس اسرائيلى في قلب القياده السوريه وهو 
ما كان يسمى ب »كامل امين ثابت » بينما كان اسمه الحقيقى »ايلى كوهين« 
طراز  من  بطائره  يهرب  عراقيا  طيارا  تجعل  ان  أيضا  الموساد  واستطاعت 
ميج 21 الروسيه الى إسرائيل وهى احدث طائره يتسلح بها الجيش المصرى 
والسورى وقد تم فحص كل جزء فيها بواسطه الخبراء اإلسرائيليين و أفادت 
الجيش االسرائيلى في تدريباته واستعداداته في مواجهه هذه الطائره التي كانت 
تعتبر عماد سالح الطيران المصري. وفى نفس الوقت كانت طائرات التجسس 
االسرائيليه مزوده باحدث كاميرات التصوير التي مكنتها بسهوله من رصد كل 
مدى  استطاعت مضاعفة  قد  إسرائيل  كانت  بدقة.  المصرى  الجيش  تحركات 
طائرتها الحربية بطريقة مبتكرة وهى ابدال خزانت الوقود الخاوية بخزانات 
أخرى ممتلئه وهى في الجو فوصل بذلك مدى طائراتها الى اقصى نقطة في 
حدود مصر الجنوبيه اى أصبحت كل مطارات مصر الحربيه في مدى الطائرات 
االسرائيليه بينما كانت القيادة العسكرية المصرية تعتقد ان اقصى مدى للطائرات 

االسرائيليه ال يتعدى قناة السويس.

المراجع: 1- ثورة 23 يوليو الجزء الثاني: احمد الحمروش 2- البعد الحربى 
في سياسة الشرق األوسط: هاروتيز 3 - االنفجار 1967:محمد حسنين هيكل  
The Angel: Uri Bar- Josef -4 ( تفاصيل القصة الحقيقية الشرف مروان 
زوج ابنة عبد الناصر الذى تمكنت مخابرات إسرائيل من تجنديه للتجسس على 

مصر(



حياة،  أعطيه  الذي  »الماء   :)٤
والفرح الذي أعطيه انهار سالم«. 
يسوع المسيح االنسان المجرب في 
كل شيء مثلنا بال خطية هوالوحيد 
ويحترم  يُقدر  الذي  عزيزي 
هوالوحيد  بها.  تمر  التي  مشاعرك 
الذي عنده الحياة ونهر ماء الروح 
ويقود  ويعزي  يرشد  الذي  القدس 
في برية جدباء وهوالذي يفتح علي 
البقاع  وفي وسط  انهارا،  الهضاب 
ينابيع، وهوالوحيد الذي يجعل القفر 
مفاجر  اليابسة  ماء واألرض  أجمة 
مياه. وبالتالي عند وجود الماء توجد 
الحياة والرخاء والزراعات المختلفة 
في  الشعب  والغذاء.  الثمار  وكذلك 
علي  تذمر  الماء  نفذ  كلما  القديم 
فاخرج   )٣  :1٧ )خروج  موسي 
التي تبعتهم  لهم الماء من الصخرة 
طوال الوقت؛ والتي هي رمز للرب 
يرويهم  وسطهم  في  الساكن  يسوع 
وسالمه  وفرحه  محبته  نبع  من 
)كورثوا األولي 10: ٤( أما كاتب 
المزامير )٤٢: ٢ ؛٦٣: 1( فنفسه 
الحي  االله  الرب  الي  عطشت 
القادر ان يستجيب لمن يطلب الماء 
٣(. وهنا  1٧؛ ٤٤:  )اشعياء ٤1: 
النبي  عاموس  قول  لذهني  يتبادر 
)عاموس ٨: 11( انه في تلك األيام 
يقول الرب سوف يرسل جوعا في 
االرض ال جوعا للخبز وال عطشا 
الرب،  كلمات  الستماع  بل  للماء 

روحيات6
يبس اللسان من العطش

د. روز غطاس
وهذا ما يحدث في العالم هذه االيام 
لمنع  الشيطانية  الخطة  من  بالرغم 
السارة  )البشارة  اإلنجيل  وصول 
في  فنري  االرض.  لكل  المفرحة( 
زماننا الذي نعيشه جوع غير عادي 
غير  جوع  المقدس،  الكتاب  لقراءة 
عادي لمعرفة الرب يسوع المسيح. 
جوع غير عادي للرجوع الي ذلك 
العار  صليب  علي  صلب  الذي 
ومرجعا  األب  مع  إيانا  مصالحا 
جوع  وبينه.  بيننا  لمجاريها  المياه 
خبز  من  االكل  بعد  للشبع  يتحول 
الحياة والشرب من الماء الحي الذي 
وهوما  أبدا.  تعطش  لن  اذا وصلك 
 )1٦  :٧( الرائي  يوحنا  سجله 
جوع  ال  المجد  رب  سماء  في  انه 
هواأللف  ألنه  حر  وال  عطش  وال 
والياء، البداية والنهاية الذي يعطي 
الحياة  ماء  ينبوع  من  العطشان 
 )1٧  :٢٢ ٢1:٦؛  )رؤية  مجانا 
ويضمنني  االبدية  يضمن  والذي 
من  كابن  ويتقبلك  كبنت  ويقبلني 
له  وسلم  اوال  انت  أقبله  فقط  شعبه 
مثمرا  ويجعلك  وهويجري  طريقك 
اليه  تعالي  حولك.  ولمن  لنفسك 
يديه،  بين  حياتك  لديه وضع  وسلم 
سيغفر لك خطايا ماضيك وسيضمن 
له، وبالتالي سيعطيك  الحاضر  كل 
الراحة ويضمد كل جراح ويرويك 
المروية  بالمياه  الفائض  نبعه  من 
لنفسك العطشانة كالخبر الطيب من 

ارض بعيدة.

لم يجعل  المتوسط:  الحاجز  رفع 
فكان  وساطه  شعبه  وبين  بينه 
بالمقر  األستقبال  قاعه  فى  يجلس 
من  ينتهى  حالما  يوم  كل  الباباوى 
طلبى  وإلرضاء  األلهى،  القاس 
بركته فيصعد إليه كل من يعرض 
أمر  فى  أويستشيره  رغبته  عليه 
ما،وكنت حريصاً على أن أتبارك 

منه يومياً. 
مارمينا  دير  بتجديد  حلمه 
بمريوط: أقام قداسات مع شعبه فى 
أن  أراد  الذى طالما  األثرى  الدير 
يعيد نشاطه األولى ولكن أرادت هللا 
دبرت له أن ينشأ ويقيم ديراً جديداً 
ليس ببعيد عن القديم فإشترى عده 
وأقام  مريوط  صحراء  فى  أفدنه 
توافد عليه  بها كاتدرائيه مارمينا، 
الشباب وذوى األمكانيات المختلفه، 
وفنهم  ومجهودهم  أموالهم  أعطوا 
بعد  الرهبنه  وطالبى  وهندستهم 
المقدس،  بالمجمع  به  األعتراف 
نياحته  يوم  إلى  ينموويتسع  وأخذ 

إلى هذا اليوم. 
لجنه  البابا  كون  أثيوبيا:  لجنه 
تضم كل من األنبا لوكاس مطران 
مطران  يؤنس  واألنباء  منفلوط 
مطران  بنيامين  واألنبا  الخرطوم 
المنوفيه ويصحبهم فريد منقريوس 
فخرى  وأمين  كامل  ومراد 

دوس،وأجروا  وأميل  النور  عبد 
األمبراطور  مع  مفاوضات 
باسيليوس  واألنبا  هيالسالس 
مطران أثيوبيا لتنظيم أعمال الكنيسه 
تجاوب  واإلداريه،وحدث  الرعويه 
للتقابل  يوماً  حددوا  الفريقين،  بين 
على  األتفاق  فتم  المرقس  البابا  مع 
تنصيب األنبا باسيليوس )بطريركاً 

جاثليقياً(. 
فى  باألكليريكيه:  األحتفال 
تفاهم  1٩5٩م  عام  أغسطس 
خدمه  بخصوص  المسئولين  مع 
الصيفيه  العطله  أثناء  األكليركيه 
الداخليه  الواحات  إلى  منهم  فأرسل 
بيوم  إحتفااًل  وأقيم  والخارجيه 
حبيب  مديرها  وكان  األكليركيه 
وهيب  الدكتور  لخص  جرجس 
فى  األكليريكيه  به  قامت  ما  عطله 
الحفل)صار  فى  ألقاها  التى  كلمته 

األنبا أغريغوريوس أسقف عام(.
كانت  مصر:.  رئيس  يزور  البابا 
جمال  للرئيس  األولى  الزياره 
أكتوبر   1٢ فى  الناصر  عبد 
1٩5٩م، زياره رعويه فى أكتوبر 
1٩٦0مزار البابا أثيوبيا وكان معه 
سوهاج  مطران  أنطونيوس  األنبا 
والقس  السريانى  مكارى  والقمص 
موسى السريانى والشماسين يوسف 
واللواء  رزق  وسليمان  منصور 
سالمه يوسف والدكتور مراد كامل 
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والسفير عدلى إندراوس.
البابا  عين  وإدارياً:  مالياً  مديراً 
سرور  أرمانيوس  عبده  اللواء 
للبطريركيه  وإدارياً  مالياً  مديراً 
لتصحيح أعمالها وجعل مقره بمبنى 
رويس  األنبا  بإرض  اليوسابى 
اليد  واضعىى  من  حررها  الذى 
ويستغلونها  أراضيها  معظم  على 
وكذلك  الخضروات  بزراعه 
األحتفاالت  على  المحكم  اإلشراف 
مواردها  وجمع  والقديسين  الكنسيه 
االحتفال  مثل  للكاتدرائيه  وتوجهها 
بألنبا برسوم العريان،ومارجرجس 
وخالفه،وإعداد  بالرزيتات 
إقامه  ومنع  للزائرين  دينيه  برامج 

األحتفاالت العالميه. 
وعوده  النقوس  ببناء  يهتم  البابا 
الشاردين: كان حريصاً على صاله 
الثالثه  باكر  بخور  ورفع  عشيه 
القداس  التسبحه وصاله  ثم  صباحاً 
اإللهى يومياً حتى يوم السبت وبعد 
نهايه القداس السابعه صباحاً يتقابل 
طابور  فى  مريديه  مع  ويجلس 
رعوى،وقد ذكر قداسه البابا شنوده 
األولى  السنه  ذكرى  فى  الثالث 
لنياحته أنه رفع القداس األلهى إثنى 

عشر ألف مره. 
للكاتدرائيه  األساس  حجر  وضع 
بأرض األنبا رويس: الذى إشترك 
عبد  جمال  الرئيس  قداسته  مع 

جنوى غاىلقرأت لك 
حقائق ومفاهيم عن الزواج 

By Lim Chien Chong
المناسبات  اهم  احد  يمثل  الزواج 
علي  واعتمادا  الشخص  حياة  في 
احالمنا وخبراتنا في الحياة أما أن 
ننظر الي الزواج نظرة رومانسية 
الناس  يعتقد  قاتمة وربما  اونظرة 
أن الزواج ينزع حريتهم ويرونه 
النكات  من  العديد  وهناك  سجن 
وكثيرا  الزواج  حول  السلبية 
انهم  يشعرون  المتزوجين   من 
حياتهم  من  جزء  أعطوأفضل 
ولكن  والطفالهم  االخر  للطرف  
هل هذا حقيقي؟  الحقيقة هي اننا 
إذا تركنا أالفكار تلعب بنا فسيمر 
فعندما  كثيرة  بعراقيل  زواجنا 
يمكننا  كان  متزوجين  غير  كنا 
والقضايا  الصراعات  نتجاهل  ان 
التي نحتفظ بها داخليا ولكن عندما 
قريب  شخص  هناك  فإن  نتزوج 
جدا منا يراقبنا ويحكم علينا  ٢٤ 
دائما  يذكرنا  وقد  اليوم  في  ساعة 
أن  أتمني  كزوج  وأنا  باحوالنا، 
تساعدني زوجتي في حل المشاكل 
تضخمها  هي  العكس  علي  ولكن 
أرغب  وال  اكثر  أعاني  وتجعلني 
االكيد  الشئ  عنها،  التحدث  في 
هوأن معظم المسائل التي اواجهها 
في اعماقي هي من خطايا مارستها  
في حياتي الخاصة وليس لزوجتي  
أي دخل فيها  ولم تكن هي السبب 
ليست  ايضا  وهي  مشاكلي  في 
فخطاياي  الداخلية  لمشاكلي  حل 
مع  عداوة  وفي  ناقصا  جعلتني 
التي  الطريقة  أثر علي  هللا  وهذا 
ومع  االخرين  مع  بها  أتعامل 
احصل  ان  احتاج  ولهذا  زوجتي 
علي الغفران من يسوع الذي مات 
حياة  يعطيني  وهوالذي  ألجلي 
أرادته  وفق  أعيشها  لكي  جديدة 
وكما أحب يسوع الكنيسة والناس 
طاعة  في  يعيشوا  ان  وعلمهم 
مرة  حياتنا  ستتجدد  وتضحية 
يسوع،  الي  ناتي  عندما  اخري 
علي  الزواج  البعض  يفهم  وبينما 
الحياة  مراحل  من  مرحلة  انه 
ويحاولوا ان يحصلوا علي أفضل 
مقامرة  الزواج  ويصبح  فيه  ما 
اوالفتاة  الفتي  ويظن  اواستثمار 
ستنحل  المشاكل  من  العديد  ان 
بالزواج ولن يشعر الفرد بالوحدة 
فزوجتي  مختلفة  الحقيقة  تكون 
وعدم  بالوحدة  شعرت  انها  تقول 
من  االولي  السنوات  في  االمان 
وانا  معا  اختلفنا  عندما  زواجنا 
بالوحدة  احيانا  شعرت  كذلك 
والحقيقة هي اننا كمسيحيين نري 
الزواج عالقة خاصة جدا صممها 
برباط  شخصين  فيها  وربط  هللا 
تكون  ال  أن  هذا  يعني  وال  واحد 
الزواج  نريد  اواننا  شخصية  لنا 

هذا  يعنيه  ما  ان  كاملين  لنصبح 
أن  بعد  نستطيع  ال  هواننا  الرباط 
الخاصة  اهتمامتنا  علي  نركز 
الطرف االخر  يدعمنا  ان  ونتوقع 
بل نحن بحاجة الي توجيه اهتمامنا 
ومصالحنا  واهدافنا  اعمالنا  الي 
سباق   لعبة  يشبه  وهذا  المشتركة 
اثنان  كل  فيقوم  البالغين  بها  يقوم 
وزوجته  رجل  المثل  سبيل  علي 
مع  للمرأة  اليمني  الرجل  بربط 
الرجل اليسري للرجل برباط جيد 
علي  فقط  االعتماد  عليهم  ويكون 
للسير  االربعة   بدل  أرجل   ثالثة 
بالعبة،  للفوز  النهاية  خط  الي 
يسيروا  ان  سيحتاجوا  وبالطبع 
علي  سقطوا  واال  السرعة  بنفس 
يسيروا  ان  وسيحتاجوا  وجوههم 
في اتجاه واحد وليس في اتجاهين 
متضادين فإذا كان االمر هكذا في 
الزوجان  يتفق  أن  فيجب  اللعبة 
واالتجاهات  المبادئ  علي 
ال  حتي  الحياة  في  واالوليات 
يتعرقل طريقهم معا وكل المبادئ 
والحقائق توجد في الكتاب المقدس 
والزواج  الطريق،  في  ألرشادنا 
واالحترام  الحب  عن  هوتعبير 
زوجته  الرجل  يحب  أن  فيجب 
الزوجة  وعلي  نفسة  يحب  كما 
في  وااللتزام  زوجها،  تحترم  ان 
عن  تعبيرا  ليس  الزوجية  الحياة 
الحب  عن  هوتعبير  بل  العبودية 
فنحن  ما  شخص  نحب  كنا  فإذا 
ونلبي  يريد  ما  كل  نفعل  بسرور 
زوجتي  أحب  والنني  احتياجاته 
ليس  احتياجاتها  كل  لها  البي  فأنا 
النني مضطرا وال النني مسجون 
أنني في الحقيقة حر في أختياراتي 
وان  أحب  أن  أخترت  وقد 
خاطر  طيب  عن  زوجتي  احترم 
جميعا  نعلم  اننا  ومع  وبابتهاج 
واالحترام  الحب  اظهار  اهمية 
ولكن  هذا،  نفعل  ال  غالبا  فنحن 
الخبر السار هوان حياتنا الزوجية 
علي  اوناجحة  فقط  قائمة  ليست 
بنجاح  قائمة  ولكنها  به  نقوم  ما 
قلوبنا  يعمل في  الرب يسوع  الن 
باستمرار ويغيرها، وتذكر أن هللا 
وان  الزوجية  لحياتك  هوالمصمم 
زواجك يشير الي عالقتك الوثيقة 
هوالتعبير  ودورك  يسوع  بالرب 

عن الحب واالحترام.
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أياديهما  ممسكان  وهما  الناصر 
واألمبراطور  لبعض  بعضهما 
من  عالميه  وفود  مع  هيالسالسى 
جميع الدول وبعد إنتهاء الحفل سأله 
تلميذه عن فرحته بهذا المحفل فقال 
ال  والفرحه  الحفل  قداسته:هذا  له 
يساوى ساعه واحده فى الطاحونه. 

للخدمه  مكتب  إنشاء 
المكتب  هذا  أسند  األجتماعيه: 
ليحصر  داود  ميخائيل  للقمص 
الكل  يكون  حتى  المحتاجين  جميع 

تحت رعايه الكنيسه. 
البقية ص 7

التجربة  بتلك  يوما  مررت  هل 
العطش  وهي  قاسية  اعتبرها  التي 
والحرمان من الماء؟ كم من مرات 
وتستنفذ  طريقنا  في  نسير  عديدة 
طاقتنا الي ان ييبس اللسان ويتشقق 
مرات  من  كم  حجر؛  الي  ويتحول 
ولساننا-  وطلبنا  صرخنا  عديدة 
تماما  ويبس  جف  يقولون-  كما 
عديدة  مرات  من  كم  معين.  وال 
جف  ان  الي  سراب  وراء  جرينا 
كم  الجري.  من  تعبا  ولهثنا  حلقنا 
وصرحنا  انفعلنا  عديدة  مرات  من 
هذه  ليست  عزيزي  فائدة؛  ال  انه 
نجتازه  واقع  لكنها  متشائمة  نظرة 
واقع مؤلم  األحيان،  الكثير من  في 
أحد  تشارك  ان  يمكنك  ال  مرير 
وجدت  لكنني  تجاهه؛  بمشاعرك 
واحد وحيد أوحد يمكنه أن يسمعني 
 )15  :٤ )عبرانيين  لضعفي  يرثي 
 :٦٣ )اشعياء  لضيقي  ويتضايق 
تمتزج  التي  بمشاعري  ويشعر   )٩
والجوع  والتعب  والياس  بالرفض 
والعطش. هوالوحيد الذي قال وبكل 
فليقبل  احد  ان عطش  ثقة وصدق: 
ماء  انهار  داخله  من  لتجري  الي 
نعيش  الذي  الجدوب  تروي  حية 
ثقة  بكل  قال  الذي  هوالوحيد  فيه. 
وصدق السامرية على البئر )يوحنا 
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بقية مقال ماحدث فى أيام البابا كيرلس السادس 
رقم 116 ص6 

األهتمام بالمغتربين: رأى البابا أن عدد المهاجرين 
وكندا  وأمريكا  أستراليا  فى  عام 1٩٦1م  منذ  تزايد 
ودول أوربا كلف األنبا صموئيل أن يتفقدهم ويتعرف 
القداسات األلهيه  المقدس لرفع  باللوح  عليهم وزوده 
لتورنتوا  ألياس  وجدى  األكليريكى  الشماس  ورسم 
بنيويورك مره  قداس  بكندا فى عام 1٩٦٤م وإقامه 
ملطى  يعقوب  تادرس  القمص  أرسل  شهر،ثم  كل 
وأنتدب القمص مينا إسكندر للخدمه بألمانيه الغربيه 
وكلف المعلم فهيم مرتل الكاتدرائيه والشماس يوسف 
وعشيه  باكر  بخور  رفع  صلوات  بتسجيل  منصور 
وخدمه القداس األلهى والتسبحه وترجمتها إلى اللغه 
القمص  اآلباء  وشارك  اخرى،  ولغات  اإلنجليزيه 
والقمص  بطوسون  المالك  كنيسة  مليكه  ميخائيل 

بيشوى كامل. 

ظهرت  واألكتئاب  النكسه  بعد  الفرج:  معطى  هللا 
يوم ٢  بالزيتون  كنيستها  قباب  على  العذراء  السيده 
الناصر  عبد  جمال  الرئيس  ورآها  إبريل1٩٦٨م 
كبير  زيدان  أحمد  بيت  من  الشافعى  حسين  مع 
الجراج  أرض  الكنيسه  آنذاك،إشترت  الفاكهه  تجار 
وبيت أحمد زيدان وأقامت كاتدرائيه كبيره ومركزاً 

لألنشطه الكنسيه. 

الكاثولكيه  الكنيسه  أصدرت  اليهود:  تبرئه  وثيقه 
عارضتها  التى  المسيح  السيد  دم  من  اليهود  تبرئه 
الكنيسه القبطيه، وقال البابا إن الكنيسه األرثوذكسيه 
ال تخالف نصوص الكتاب المقدس وتفاسير اآلباء أن 
اليهود هم الذين حكموا بصلب المخلص وطلبوا من 

بالطس البنطى )أصلبه أصلبه(. 

أساقفه  رسامه  البابا  إستجد  عموميين:  أساقفه 
األنبا  ورسم  الرعايه  فى  البابا  لمساعده  عموميين 
للخدمات واألنبا شنوده أسقفاً  صموئيل األسقفاً عاماً 
التربيه  ومدارس  والتعليم  األكليريكيه  للكليه  عاماً 
الكنيسيه القبطيه،ومن حسن حظى أخدت بركه عند 

رسامه األسقفين األولين. 

البابا يهتم بإديره الراهبات: لم تقتصر عنايه قداسته 
على الرهبان فقط إذ أمر أن يعود جميع الرهبان إلى 

أديرتهم فشبههم كالسمك الذى يموت عند خروجه من 
الماء،إهتم كذلك بروحانيه الراهبات وإختار الراهبه 
انه  )مدينه جرجا ويسعدنى  إيرينى)فايزه يسى( من 
يوجد قرابه بين أسرتها وأسرتنا( أن تكون رئيسه دير 
أبوسيفين مرقوريوس ومع صغر سنها إدارت الدير 
إداره حكيمه روحياً ومعمارياً بإرشاد الروح القدس 
أسبوعياً  يجتمع  كان  الذى  السادس  كيرلس  والبابا 
أحوالهن  على  للوقوف  الرهبات  أديره  برئيسات 

وتزويدهن بالنصائح. 

أهاًل بك فى كنيستك أيها الكارز!: بعد مرور تسعه 
عشر قرناً على إستشهاد مارمرقس ففى عام 1٩٦٨م 
األول  البابا  مارمرقس  رفات  إسترجاع  إلى  سعى 
للقبط،فأرسل وفداً إلى روميه وتقابلوا مع البابا بولس 
السادس وسمع إلى كلماتهم وطلباتهم وافق على إعاده 
جزء من رفات مارمرقس الموجود بالكاتدرائيه التى 
للطيران  مصر  طائره  على  الوفد  إسمه،وعاد  على 
التى أقلتهم إلى روميه وإنتظرتهم عند عودتهم ومعهم 
مندوب بابا روما وكان يرافق الطائره منذ قيامها إلى 
وصولها مطار القاهره،ثالث حمامات إختفت عندما 
على  المحتوى  الصندوق  وحمل  الطائره  البابا  دخل 
الرفات على كتفه صعدت الهتافات بالتهليل من أراد 

وخمسون  مئه 
الشعب  من  ألفاً 
الكنسيه  واأللحان 
الحاد  والتصفيق 
وصلوا  أن  إلى 
ئيه  ا ر تد لكا با
وفى  بالعباسيه 
أقيم  التالى  اليوم 
وبعدها  القداس 
الشعائر  أقيمت 
إلى  الكنسيه 
وضعوا  أن 
فى  الصندوق 
المعد  المكان 

لذلك. 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

في واقعة ربما تكون األولى في 
في  أقباط  يقوم  المعاصر  تاريخنا 
قرية تدعى الفرن في محافظة المنيا 
العذراء  السيدة  عيد  قداس  بصالة 
في الشارع بعد ان منعهم األمن في 
الصالة في كنيسة القرية  بحجة انها 

ليست لها ترخيص!!!

التي  األولى  المرة  هذه  وليست 
يتم فيها إغالق كنائس سواء بسبب 

المتعصبين أو من األمن!

وشاهد جميعنا صور األب الكاهن 
العراء  في  يصلون  الشعب  مع 
مؤسف  مشهد  في  اإللهي  القداس 
كان يجب بعده أن تقوم الدنيا ولكن 
فعل  اي رد  نجد  لم  الشديد  لألسف 

بل وتجاهل إعالمي مما حدث!!

منها  يعاني  محافظة  هي  والمنيا 
االقباط منذ عشرات السنوات سواء 
عن  منعهم  او  إرهابية  حوادث 

الصالة او غلق كنائس ...الخ!

معاناة  المنيا  أقباط  معاناة  أن 
االنبا  نجد  جميعها  وفي  تنتهي  ال 
يتصدى  األمين  األسقف  مكاريوس 
ويواجه  ورعيته  شعبه  عن  ويدافع 

المتطرفين او المتعنتين وحده!

يرفض الرضوخ لجلسات الصلح 
بتطبيق  ويطالب  المهنية  العرفي 
االقباط  بحق  ويطالب  القانون 
الطبيعي في الصالة ولكن دون أي 
استجابة ليبقى الحال كما هو عليه!

االقباط  صالة  مشهد  بعد  لذلك 
أن  لنا  الشارع  في  اإللهي  للقداس 

نسأل هذه األسئلة :

مما  المصرية  الدولة  اين  أوال 
يحدث القباط المنيا؟!

أين  دور الدولة في توفير األمن 
واألمان لهم وتوفير حقهم الطبيعي 

في الصالة؟!

يحدث  فيما  القانون  دولة  أين 
بل  الصالة  من  ومنعهم  لألقباط 
بعض  تصريحات  نجد  واحيانا 
المسؤلين أن االقباط يصلون بدون 

ترخيص!

لها  كنائس  إغالق  يتم  لم  فهل 
إرضاء  سوى  سبب  بال  تراخيص 

المتعصبين؟!

بناء  قانون  تطبيق  تم  وهل 
الكنائس والتي نص على فتح كثير 

من الكنائس الغير مرخصة 

إعطاء  في  القانون  طبق  وهل 
ان  ام  الصالة  في  حقهم  االقباط 
القانون ينفذ ضدهم فقط او إرضاء 

للمتعصبين؟!

فيما  رسميا  الكنيسة  أين  ثانيا: 
يحدث القباط المنيا؟!

لماذا لم نجد اي بيان رسمي قوي 
للمتحدث الرسمي للكنيسة يعبر فيه 
عن  واألقباط  الكنيسة  غضب  عن 

يحدث  ما 
القباط المنيا 

بيان يدين األحداث ويرفض هذا 
الواقع المر ويطالب الدولة بتطبيق 
وحق  الكنائس  بناء  قانون  القانون 

االقباط في الصالة 

انبا  لموقف  تعضيد  وأيضا 
مشاكل  يواجه  الذي  مكاريوس 

كثيرة جدا وحده في المنيا 

غلق  يوم  في  الشديد  لألسف 
القداس  االقباط  وصالة  الكنيسة 
بيان  نجد  لم  الشارع  في  اإللهي 
إشارة  اي  وال  للكنيسة  للمتحدث 
مدرسة  افتتاح  عن  أخبار  ووجدنا 
فهل  افتتاح مدرسة اهم مما يحدث 

القباط المنيا؟!

موقف المتحدث الرسمي للكنيسة 
وأحداث  المنيا  الحداث  تجاهل  من 
أخرى من قبل موقف يثير الغضب 

والدهشة والحزن!!!

ثالثا أين مجلس النواب بشكل عام 
ونواب االقباط بشكل خاص؟ 

لماذا لم نجد اي رد فعل تجاه هذه 
الذي  الوقت  في  المؤسفة  األحداث 
أقل  بقضايا  كبير  اهتمام  فيه  نجد 

أهمية من هذه األحداث بكثير؟!

النواب  مجلس  يطالب  ال  لماذا 
الذي  الكنائس  بناء  قانون  تطبيق 
أقره او استجواب المسؤلين عن ما 

يحدث؟!

معاناة  من  اإلعالم  أين  وأخيرا 
االقباط؟!

في  إال  نجده  ال  الذي  اإلعالم 
قضايا لالثارة او في أمور تافهة!

مواطنين  منع  من  اإلعالم  أين 
مصريين من الصالة وغيرها؟! 

العامة  الشخصيات  أين 
من  وغيرها  الدينية  والمؤسسات 
تكاتف  نجد  ال  لماذا  األحداث  هذه 
التي  األحداث  هذه  تجاه  مجتمعي 

تسئ كثيرا لمصر؟!

ستوجد  حقيقية  رغبة  هناك  لو 
اإلرادة ثم التطبيق والفعل 

رغبة  هناك  يكون  ان  نتمنى 
وحل  األمور  هذه  لعالج  حقيقية 
المشاكل حتى تنتهي معاناة االقباط 
الذين دائما  المنيا  اقباط  وخصوصا 
أكثر من حرق  الثمن وهم  يدفعون 
الشر  جماعة  قبل  من  كنائس  لهم 
ثمن  دفعوا  الحكم  من  خلعهم  بعد 
فادح من أمنهم وأرواحهم وكنائسهم 

وممتلكاتهم

ولألسف الشديد بال مقابل!!!

واسقفها  المنيا  أقباط  الرب  أعان 
األمين نيافة االنبا مكاريوس  

معاناة اقباط املنيا ايل 
مىت؟! 

 عصام نسيم 
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النهارده ح اتعبكم معايا شويه ..... 
احنا اصحاب....   معلش مش  بس 
اطلع  عاوزه  النهارده  استحملونى. 
افضفض  واحاول  الورق  ع  قلبى 
عن  اتكلم  عايزه  النهارده  معاكم. 
قلب كبير جميل شال كل الحب لكل 
كان  لووقعت ...  قلب ...  الناس. 
لوتعبت...  يسمى...  يقوم  بيجرى 
المى....  بيحس  كان  هواللى  
تعبى  يشيل  كان  لوزعلت....  
بسرعه  كان  لوبكيت..  وهمى... 
تعبت  امى...  قلب  دمعى...  يمسح 
كتير فى حياتها واستحملت كتير ... 
بس ماكنتش بتقول غير الحمد هللا... 
انا اخر فل واخر تمام.. امى كانت 
صحتها عال لغايه من حوالى  1٢ 
االم  من  بتعانى  كانت  فاتت..  سنه 
شديده فى رجلها.... كانت  رجليها 
لما  ماما  وكانت  وثقيله...  وارمه 
احساسها...  لى  توصف  تحب 
شايله  اكون  ما  زى  عامله  تقوللى 
بيهم طول  وماشيه  شيكارتين رمل 
الوقت... المهم قعدت امى االتناشر 
الشقه  جدران  حبيسة    دول   سنه 
بتتحرك داخلها وتخدم نفسها على اد 
ماتقدر وكل ده با استعمال الووكر 
تقولك  برضه  بس  اوالمشايه... 
تمام... بمبم... الصحه عال...  وهى 
فعال مارقدتش... وال يوم واحد.... 
كل  ومشيت  كندا  اجيبها  حاولت 
وحجز  والفيزا  بالموافقه  الخطوات 
مشيت...  الخطوات  كل  الرحله... 
زى  انا  يابنتى  هى...  خطوتها  اال 
السمك لوطلعتينى م الميه اموت... 
والميه دى هى الزيتون جنب كنيسة 
العدرا وهى عالمها الصغير اتولدت 
وعاشت فيها....  وحتى وهى اسيرة 
وتوصفلى  تكلمنى  كانت  الجدران 
فى  المحالت   واماكن  الشوارع 
فيها  ماشيه  لسه  وكانها  الزيتون... 
امبارح. ولما كنا نضغط عليها فى 
لى  تقول   كانت  الهجره  موضوع 
خارج  يعمل  عادل  اخويا   )عشان 
مرات  مع  عايشه  انا    : مصر(  
اخوكى واوالده ومقدرش اسيبهم    
تعبهم(    ويعوض  يباركهم  )ربنا 
تحب  كانت  قوى  عليها  نزن  ولما 
مش  انا  »بصوا  وتداعبنا  الفكاهه 
عريس...  لوفيه  اال  كندا   اجى  ح 
طب يام عادل العريس موجود  ترد 
: ال كده المعاش ح يتقطع... اقول 
لكم جوزونى عرفى... ونستمر فى 
موافقين...  ماشى  معاها...  الهزار 
ال   : بسرعه  ترد  موجود  العريس 
الزم كندى... ماشى ياماما... بقاله 
مصرى...  واالصل  كندا  فى  كتير 
ماما  اصلى......  كندى  ال  ترد 
القوه  منتهى  شبابها  فى  كانت 
الناس... توصل  تساعد كل  وتحب 
ناتعه  وهى  المدرسه  اخويا  والد 
الشنطتين  التخان بتوع مصر على 
كتفها وتقول ... وايه يعنى ... امال 
العيال يتعبوا وضهرهم يوجعههم.. 
وهى  نايمه  كنت  طفله  وانا  اتذكر 
سخن...  عليها  ووقع  شاى  بتصب 
ماتزعجنيش  عشان  اى...  ماقلتش 
كانت  اخرى  مره  وتصحينى... 
ابن  بيت جدتى ومعاها   الى  ذاهبه 

السلم  وبير  اخويا طفل صغير ...  
يعض  ح  كان  كلب  طلع  ضلمه... 
وخدت  بسرعه...  شالته  الولد... 
اخدها  بعدها  قعدت  هى...  العضه 
وعشرين  الواحد  تاخد  المستشفى 
ماقالت  لغاية  البطن...  فى  حقنه 
لى... كفاية تعبت...  علمتنى اكون 
قويه وكانت بتقولى امسكى فى ربنا 
حتى  تبدوقويه  كانت  تتقوى..  ح 
وبتترعش...  خايفه  جواها  لومن 
يسنده....   ربنا  ده  جوه  اللى  تقول 
كانت حنينه جدا ودموعها  قريبه ... 
حاولت  اللى  الوحيده  المره  افتكر 
اقرا لها شعر كنت كاتباه  ومخدتش 
بالى انه كان  عن السفر....  يادوب 
من  بحر  ولقيت  سطرين  قريت 
الكالم .... عن  اوقفنى  الدموع.. 
وبعدين  الناس  لكل  تدعى  كانت   
تقول... ووالدنا من ضمن... ولما 
عمرها  مزعلنى...  لوحد  اقولها 
وحشه...  كلمه   اوتقول  ماتغضب 
له...  يسهل  ربنا  تقولوه  اللى  كل 
كانت منظمه ومرتبه  جدا... وهى 
اشترت   وصحتها   عافيتها  بكامل 
لوازم  وكل  والطرحه  التوب 
اتغسلت  القدس  وبعتتها  الذهاب... 
فى بحر الشريعه واوصت اخوها  
المالبس...  هذه  يلبسها  ان  فرج  
ويكافؤه  الطويل  العمر  يعطيه  ربنا 
ويعوضه هووبيته واوالده خير عن 
التعب اللى تعبه معاها كانها امه... 
ورم  من  قلقانه  كانت  انها  عرفت 
رجلها ان الشراب مايكونش مقاسها 
مظبوط  كان  انه  كمان  وعرفت 
لم  رجليها  وحتى  تعب  اى  وبدون 
كده  مره  احمرار.   اى  فيها  يعد 
نفسى  احساسى..  على  لها  قلت 
ده  الوقت  فى  معاكى  اكون  ياماما 
بعد  لى  قالت  حضنى  فى  واخدك 
الشر ده احساس فظيع وعمرك ماح 
انا  مايحصلش...  يارب  تنسيه... 
شهرين  حوالى  من  وشفتها  ذهبت 
ماشيه  وانا  خاطفه  زياره  وكانت 
قالت لى... ايه ده هوانا بحلم... قلت 
اشوفك  وح  مفيش  من  احسن  لها 
)وهى  جوزى  يخلى  ربنا  كتير.. 
على طول ل اخر  يوم كلمتها فيه 
قبل ماتسيبنا بيوم(... كانت بتدعى 
الناس...  وكل  هوووالدنا...  له 
جوزى عمره ما اتاخر فى موضوع 
كان  لما  وحتى  لرؤيتها  سفرى 
يالقينى زعالنه على تعبها يقول لى 
انا  لوعاوزه تنزلى تعيشى معاها.. 
معنديش اى مانع.. فى اثناء زيارتى 
غريبه...  حاجه  لى  قالت  االخيره 
تحب  مكنتش  عمرها  طول  النها  
احاول  كنت  لما  وحتى  حد  تتعب 
اسندها لتقوم  كانت تقولى )سيبينى 
اقوم براحتى( . وكانت دايما تقول 
ايدى«.. قبل  ياعدرا...  »ايدك 
عارفين قالت لى ايه »انا بفكر كده 
عشان السلم ضيق  واحنا فى رابع 
دور ومافيش اسانسير انى ماتعبش 

حد... 
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احسن كتري... م االول 

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

شييزا دورو
 ليديا يؤانس

إوعوا في يوم ِمْن األيام تُزوروا 
تُزوروا  أدق  بمعنى  أو  ايطاليا، 
تزوروا  ولم  فينيسيا،   / البندقية 

»شييزا دورو«!
أنا ُكنت ِمستغربة ِمثلُكم وتساءلت: 

ماذا تعني »شييزا دورو«؟!
»كنيسة  تعني  دورو«  »شييزا 

من الذهب« أو »كنيسة الذهب«.

سان  كنيسة  هي  دورو  شييزا 
أيًضا  وتُسمى  بالبندقية،  ماركو 
كاتدرائية أو بازيليكا القديس مرقس 

بالبندقية.
شييزا دورو تُمِثْل الفخامة وروعة 
فهي  األستراتيجي،  والموقع  البناء 
الحادي  القرن  من  ديني  صرح 
حاكم  »دوجي«  أمر  عشر، 
بجوار  بإنشائها  البندقية،  جمهورية 
 ٨٢٨ عام  في  الوردي  قصره 
ميالدية، وانتهى البناء منها في عام 

٨٣٢ م.
في  الكنيسة  اتدمرت  لألسف 
في عام ٩٧٦  الشعب  به  قام  َتمُرد 
للتخلُص من بيترو الرابع كانديانو، 
فأغلقوا باب الكنيسة عليه وحرقوها 
في  بناؤها  أعيد  ثم  بداخلها،  لقتله 

عام ٩٧٨م. 
كانت الكنيسة أصال مصلى لُحكام 
البندقية، ولكن منذ 1٨0٧ أصبحت 
وتأسست  البندقية،  لبطريرك  مقًرا 

الكاتدرائية في 10٩٤ م. 
سان  كاتدرائية  أو  كنيسة  تقع 
ماركو،  سان  ميدان  في  ماركو، 
/ بالبندقية  ماركو  سان  منطقة  في 

فينيسيا، في ايطاليا.
حضراتُكم،  من  البعض  ربما 
الحظ،  أسعدهم  ربما  أو  سمعوا  قد 
ومقصد  الرومانسية  مدينة  بزيارة 
والتي  الجميلة،  فينيسيا  العشاق؛ 

تُعرف أيًضا بالبندقية.
فينيسيا هي عاصمة اقليم »فينيتو« 
الذي يقع شمال شرق ايطاليا ويُطل 

علي البحر األدرياتيك.
شييزا  لزيارة  تذهبون  حينما 
دورو أي )كنيسة أو كاتدرائية سان 
أيًضا  تستمتعون  سوف  ماركو( 
تُعتبر  فهي  فينيسيا،  مدينة  بزيارة 
من أهم وأجمل مدن ايطاليا والعالم، 
التي  التاريخية  المباني  أجمل  بها 
بها  النهضة،  لعصر  تاريخها  يعود 
تجعلها  والتي  متعددة  مائية  قنوات 

ُمتفردة عن مدن أخري بالعالم.

المدينة  ان  للنظر  الُملِفت  من 
ُجزر  مجموعة  عن  عبارة  نفسها، 
جزيرة   11٦ إلي  عددهم  يصل 
أشهرهم جزيرة )مورانوالتي( وهذه 
البعض  ببعضهم  ُمتصلين  الجزر 
يبلغ  والذي  الجسور  طريق  عن 
عددهم ٤1٦ جسًرا، وأشهرهم هو 

جسر )ريالتو(.
لمدينة  الجغرافي  للوضع  نظًرا 
عملية  أن  تجدون  سوف  فينيسيا، 
سواء  جًدا  صعب  بداخلها  التنُقل 
أو  عملًيا 
ولكن  هندسًيا، 
ِمثالية  المدينة 
عدم  بسبب 
العادم  وجود 
وسائل  من 
ولذا  النقل، 
النقل  فوسائل 
انتشاًرا  األكثر 
هي  هناك 

القوارب.
في  يهيمون  الذين  الُعشاق  أما 
بجمال  المفتونين  والغرام،  الحب 
الجندول،  يُفضلون ركوب  المدينة، 
كالسيكي  قارب  أيًضا  هو  الذي 
طوله نحو 11 متًرا، مطلي باللون 
زي  يرتدي  بحار  يقوده  األسود، 

ُمخطط وقبعة خاصة.
بزيارة  معا  نستمتع  تعالوا 
أي  الذهبية(  )الكنيسة  دورو  شييزا 
اآلن  نحن  ماركو،  سان  كاتدرائية 
على أعتاب الساحة أي ميدان سان 
ايطاليا،  فينيسيا/  بالبندقية/  ماركو 
معالم  أهم  من  يُعتبر  الميدان  هذا 
إليه  يذهب  فينيسيا،  البندقية/  مدينة 
اإلستمتاع  يريدون  والذين  العشاق 
أمسيات  في  خاصة  الطلق  بالهواء 

الصيف الحارة.
عندما اقتربنا من الميدان، وجدنا 
يُعطي  الروعة  ُمنتهى  في  منظًرا 
شاهدنا  ورواده،  للميدان  حيوية 
ِسرب كبير من الحمام يمأل أرضية 
المارة  يخشى  ال  الحمام  الميدان، 
ألن المارة ُمبتهجين فرحين بمنظر 
لكي  بالحبوب  ويأتون  الحمام 

يُطعمون الحمام.

حكى لنا أحد سكان المدينة، بأنه 
إطالق  يتم  كان  قديم  لتقليد  وفقا 
الحمام، من سقف مدخل الكاتدرائية 
في يوم أحد الشعانين، أي في اليوم 
أورشليم،  المسيح  فيه  دخل  الذي 
ففرشوا ثيابُهم وسعف النخيل تحت 
قدميه، وهتفوا أوّصنّا )أي خلصنا( 

يا ابن داود.

أماكن  في  أعشاُشه  بنى  الحمام 
المباني  في  ُمظلمة  وزوايا  ُمنعزلة 
الُمحيطة بالميدان، ولكن في المساء 
ضخمة  أسراب  في  الحمام  يأتي 
أقواس  أسفل  ويتجمع  للميدان، 
لإلستمتاع  ماركو،  سان  كاتدرائية 
وتناول  العليل،  الهواء  بنسمات 
لُهم  يُقدمها  التي  اللذيذة  الوجبات 

رواد الميدان.
أوروبا  في  توجد  ال  الواقع  في 
سان  ميدان  من  روعة  أكثر  بقعة 
ماركو وسوف تشاهدون أن الميدان 
حينما  حيويته،  ذروة  إلى  يصل 
تعزف الفرقة العسكرية مقطوعات 
الجماهير  وتتمايل  رائعة،  موسيقية 
ويرتفع  الموسيقى،  أنغام  علي 
الحمام قلياًل عن األرض ليقف على 
ويكون  ورؤسهم،  الرواد  أكتاف 
الميدان ُمثيًرا لإلعجاب تحت ضوء 
وكأنك  تشعر  الرومانسي،  القمر 
كان  إذا  ما  تدري  ال  احتفال  في 
وطنًيا، أم رومانسًيا، أم دينًيا، الُمهم 
ُمبتسمه،  والوجوه  فرحان،  الكل 
والضحكات العذبة تُداعب األجساد 
األحداث  هذه  مع  تتناغم  التي 

الُمبهجة.
كاتدرائية  أمام  نقف  نحن  اآلن 
دورو(،  )شييزا  ماركو  القديس 
سان  ميدان  ساحة  على  تُطل  التي 
رفات  علي  تحتوي  التي  ماركو، 
مار  القديس  أي  ماركو  القديس 
المصرية،  الديار  كاروز  مرقس 
القديس  عظام  بعض  أن  ويقولون 
مرقس أحضرها تاجرين من مدينة 
البندقية من األسكندرية إلي البندقية 

في ايطاليا عام ٨٢٩ م.
في القرن العشرين، خاطب قداسة 
البابا  قداسة  السادس،  كيرلس  البابا 
آنذاك،  روما  بابا  السادس  بولس 
بخصوص استرجاع رفات القديس 
بابا  ووافق  مصر،  إلي  مارمرقس 

روما علي طلب البابا كيرلس.
األقباط  أراخنة  من   ٩0 غادر 
)الوفد البابوي السكندري( القاهرة، 
في طائرة خاصة بعد ظهر الخميس 
إلي  ُمتجهة   1٩٦٨ يونيو   ٢0 يوم 
روما، وقد تحددت الساعة 1٢ من 
يونيو   ٢٢ الموافق  السبت  صباح 

واستالم  روما  بابا  لمقابلة   ،1٩٦٨
مار  ُرفات  عاد  وبالفعل  الُرفات، 
مرقس بعد 11 قرًنا ظل فيها غريًبا 
بسبب  فيه  استشهد  الذي  البلد  عن 

كرازته بالمسيحية. 
]البقية ص14[
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بقعـــــة ضــــوء 
التاريخ  سراييفووذاكرة 

فاروق عطية

بد  ال  كان  كندا،  إلي  العودة  يوم  من  أقتربنا  وعندما 
من التوجه إلي سراييفوالعاصمة لنجوب فيها ونستطلع 
معالمها وأهم منشأتها، ونقضي بها أيامنا الباقية. وكما 
ذكرت في المقال األول من هذه السلسلة، المسافة بين 
لوكافاس وسراييفوحوالي 1٢0 كم تقطعها السيارة في 
الرائعة في طريق  بالمشاهد  حوالي ساعتين عامرتين 
مليئ بالتعرجات والمنحنيات، أحيانا نمرق بجوار جبل 
نفق،  في  وتارة  وادي  في  وتارة  جبلين  بين  وأحيانا 
ويخترق العابر في طريقه خمس أنفاق، بعضها قصير 
يتعدي عشرات  كيلومترات وبعضها طويل  يتعدي  ال 
الجبال  مشاهدة  متعة  من  ساعتين  وبعد  الكيلومترات. 
غاية  في  مساكن  من  يعتليها  وما  الخضراء  والوديان 
السياحة  وقبل  سراييفو.  إلي  وصلنا  والجمال  الروعة 
لنا  تنير  الضوء  من  بقعة  إسقاط  من  البد  والتجوال، 

طبيعة جغرافية وتاريخ سراييفو.

 سراييفوهي العاصمة وأكبر مدن البوسنة والهرسك. 
ويقدر عدد سكانها بـ ٣٩٩,000 مواطن، وإذا أضيف 
تعدادها  يكون  بها  المحيطة  والمناطق  البلديات  لها 
)كسراييفوالكبرى( ٦٨٨,000 مواطن. تقع المدينة في 
والهرسك في وادي سراييفوعلي طول  البوسنة  وسط 
والبلقان،  أوروبا  شرق  جنوب  قلب  في  ميليسكا  نهر 
هذه  شكلت  الدينارية.  األلب  جبال  سلسلة  تحيطها 
أفسحت  لكنها  الخضرة،  من  شاسعة  مساحة  المنطقة 
المجال أمام التوسع العمراني والتنمية فيما بعد الحرب 
كثيفة،  وغابات  بجبال  محاطة  وهي  الثانية.  العالمية 
وتعتبر قمة تريسكافيكا )٢,0٦٦م( أعلي القمم المحيطة 
بهذه المدينة. ويبلغ متوسط علوالمدينة 500 متر فوق 
مستوى سطح البحر، كما يعد نهر الميليسكا واحد من 
المواقع الجغرافية الرئيسية للمدينة، يسير عبر المدينة 
من  الغربي  الجزء  إلي  بالوسط  مرورا  الشرق  من 
كما  البوسنة.  نهر  مع  النهاية  في  يلتقي  حيث  المدينة 
تمر العديد من الجداول واألنهار الصغيرة عبر المدينة.

واضحة  مزدوجة  سراييفوبصمة  وتحمل   
وهما  حكمها  على  تعاقبتا  اللتين  لإلمبراطوريتين 
العثمانية  واالمبراطورية  النمسا-هنجاريا  إمبراطورية 
قيل  ما  منذ  بالسكان  سراييفومأهولة  منطقة  التركية. 
معقال  باعتبارها  الحديثة  المدينة  نشأت  لكن  التاريخ، 
الغازي  أسسها  عشر،  الخامس  القرن  في  للعثمانية 
من  البوسنة  منطقة  والي  منصب  وشغل  خسروبك 
األولي  العالمية  الحرب  بعد  15٤1م.  حتي   1٩٢٢
أثناء  يوغسالفيا.  مملكة  من  سراييفوجزءا  أصبحت 
قصف  حمالت  أعقاب  وفي  الثانية  العالمية  الحرب 
ألمانية، سقطت سراييفوفي 15 أبريل 1٩٤1 تحت يد 
النازية، وفي عام 1٩٤٣م  القوات العسكرية األلمانية 
صار يوزيب بروز تيتوزعيما للمقاومة اليوجوسالفية، 
البالد  تحرير  من  السوفياتية  القوات  مع  قواته  تمكنت 
سراييفوعاصمة  أصبحت  التحرير  بعد  1٩٤5م.  عام 
جمهورية  ضمن  والهرسك  البوسنة  جمهورية 

يوجوسالفيا االشتراكية االتحادية. 

واالجتماعي  السياسي  الرائد  سراييفوالمركز  وتعتبر   
بارزا  مركزا  وتعد  والهرسك،  للبوسنة  والثقافي 
مستوى  على  واضح  تأثير  وذات  البلقان،  في  للثقافة 
واألزياء،  اإلعالم،  ووسائل  الترفيه،  في  المنطقة 
التقليدي  والديني  الثقافي  بتنوعها  تشتهر  والفنون. 

وتعايش الدين اإلسالمي، مع »المسيحية األرثوذكسية 
منذ  الجميع  تعايش  حيث  واليهودية  والكاثوليكية«، 
التنوع  من  والغني  الطويل  لتاريخها  ونظرا  قرون، 
أوُقدس  أوروبا  ُقدس  عليها  أُطلق  فقد  والثقافي  الديني 
البلقان حيث أنها المدينة األوروبية الوحيدة التي تضم 
األرثوذكسية  والكنيسة  الكاثوليكية،  والكنيسة  المسجد، 
الحي نفسه، والمدينة هي  والسيناجوجواليهودي داخل 
أيضا موطن لمؤسسة البلقان األولى للتعليم العالي في 
تلقب  كانت  التي  العثمانية  اإلسالميية  التطبيقية  العلوم 

بالمدارس واآلن أصبحت جزءا من جامعة سراييفو. 

 اجتذبت سراييفواهتمام العالم عدة مرات طوال تاريخها. 
أوروبا  في  مدينة  سراييفوأول  كانت   1٨٨5 عام  في 
وثاني أكبر مدينة في العالم لديها شبكة الترام الكهربائي 
بدوام كامل يمر عبر المدينة بعد سان فرانسيسكو. في 
عام 1٩1٤م كانت موقع اغتيال األرشيددق النمساوي، 
ذلك الحدث الذي أشعل فتيل الحرب العالمية األولي، 
وبعدها بسبعين عاما استضافت سراييفودورة األلعاب 
األوليبية الشتوية 1٩٨٤. وفي الحرب البوسنية عانت 
أربع سنوات )من عام 1٩٩٢- لمدة  الحصار  المدينة 

1٩٩٦( وهي أطول مدة حصارفرض علي مدينة.

 وأصل تسمية سراييفويرجع لكلمتين تركيتين«سراي 
الغازي  أسسها  القصر،  حول  لغويا  تعني  أوفاسي« 
خسروبك الذي شغل منصب والي منطقة البوسنة من 
ببناء  الغازي  انشغال  ويدل  15٤1م.  حتى  15٢1م 
المنية  واتته  وعندما  بها،  تعلقه  سراييفوعلي  وتعمير 
اسمه.  يحمل  الذي  المسجد  ساحة  داخل  بدفنه  أوصى 
ويعتبر مسجد الغازي خسروبك الُمنشأ عام 1٩٣1م من 
أكبر وأجمل مساجد البوسنة وإلى جانبه بنيت مدرسة 
لدراسة  مدرسة  أي  و)خانقاه(  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
الدينية سنة  المدرسة  التصوف. وقد بلغت حجة وقف 

15٣٧ م سبعمائة ألف درهم.

الثامنة صباحا  الساعة  بالحافلة  لوكافاس  من  انطلقنا   
ووصلنا إلي الموقف العام لحافالت سراييفوفي الساعة 
إلي  »تاكسي«  أجرة  سيارة  ارتقينا  ومنه  العاشرة، 
دوبرينيا القريبة من مدرج مطار سراييفو، حيث يقيم 
شقته  في  استضافنا  الذي  الخازندار  ُمحّرم  يقنا  صد 
وعثاء  من  راحة  في  يومنا  قضينا  الجميلة.  السكنية 
السفر، وفي صباح اليوم التالي كانت وجهتنا إلي أجمل 
معالم سراييفوباشتشرشيا التي تحمل عبق التاريخ بكل 
العامة  المواصالت  باستخدام  ُمحّرم  نصحنا  تفاصيله. 
التذكرة  قيمة  المخصص،  الكشك  من  التذاكر  وشراء 
المخصصة لليوم الكامل باستخدام جميع المواصالت ٣ 

ك. إم »مارك بوسني«

الثقافي  والمركز  القديم  البزار  هي  باشتشارشيا   
الخامس  القرن  في  بنيت  سراييفو.  لمدينة  والتاريخي 
المدينة.  عيساكوفتش  بك  عيسي  أسس  عندما  عشر 
مكونة  التركية  اللغة  إلي  باشنشارشيا  كلمة  وترجع 
أوعاصمة«  أورئيسي  رأس  »باش:  مقطعين  من 
و«تشيرشيا : بزار أوسوق » أي أن باشتشارشيا تعني 
البزار الرئيسي للمدينة. بسبب الحريق الذي شب بها 
التي  الحجم  نصف  اآلن  هي  عشر  التاسع  القرم  في 
كانت عليه. وتقع باشتشارشيا علي الضفة الشمالية لنهر 

ميليسكا، وتتبع بلدية ستاري جراند.

غادرنا الحافلة العامة عند الكوبري 
هذا  عبور  عند  ميليسكا.  نهر  فوق 
الكوبري تواجه بشارع ممتد مواز 
المعالم  من  الكثير  يحمل  للنهر 
>السيتي  مبني  أولها  الهامة، 
الطراز  علي  وهومبنّي  هول< 
الحكمة  دار  مبني  يشبه  العربي 
قال  كثيرا.  أضخم  ولكنه  بالقاهرة 
يحتوي  الذي  المبني  هذا  مرافقي: 
والمستندات  الخرائط  كل  علي 
أول هدف  كان  التاريخية  والوثائق 
والحرب  الحصار  إبان  تدميره  تم 
علي  بناؤه  إعادة  تم  وقد  البوسنية، 
المعماري.  المساحة والطراز  نفس 
يرتفع  الكوبري  مواجهة  في  أيضا 
يحمل  ومتحف  تذكاري  نصب 
الطالب  »جافزيلوبرانسيب«  إسم 
العهد  ولي  اغتال  الذي  الصربي 
فرانز  األرشيدوق  النمساوي 
يونيو1٩1٤م.   ٢٨ في  فرديناند 
صور  المتحف  بواجهة  وتوجد 
يقيم  كان  الذي  للفندق  تفصيلية 
كان  التي  والعربة  األرشيدوق  به 
يتنّقل بها وتفاصيل عملية االغتيال 
وطبعة أسمنتية لقدمي القاتل، وكان 
يشرح  مرشد  المتحف  بجوار  يقف 
معتبرا  الحادث  تفاصيل  للزائرين 
بما يثير الدهشة أن هذا القاتل بطل 
كان  االغتيال  هذا  أن  رغم  قومي 
الشرارة التي أدت الشتعال الحرب 

العالمية األولي.

للنهر  األخرى  الضفة  وعلي   
الكبير  المسجد  المنطقة  وسط  وفي 
المحيطة  والساحة  لخسروبك 
إسالمية،  مدرسة  ويجاورها  به 
والكنيسة األرثزذكسية القديمة التي 
شيدت خالل القرن السادس عشر، 
القديم  السيفرديم  وسيناجوجواليهود 
طرد  بعد  15٦5م  سنة  بني  الذي 
والكاتدرائية  أسبانيا،  من  اليهود 
أما  يسوع(.  )قلب  الكاثوليكية 
األشكيناز  اليهود  سيناجوجو 

فهومواجه لنهر ميليسكا. 

 

والمدرسة  خسروبك  مسجد  زرنا 
الكنيسة  من  وكل  اإلسالمية 
يسوع  وقلب  األرثوذكسية 
وكان  معوقات،  دون  الكاثوليكية 
مغلقا  السفرديم  سيناجوجواليهود 
إلي  توجهنا  زيارته.  نستطع  فلم 
علي  األشكيناز  سيناجوجواليهود 
ميليسكا.  لنهر  الجنوبية  الضفة 
يجلسون  الناس  من  جمع  وجدنا 
ويستخدمونه  األرضي  الدور  في 
عن  سألت  وعندما  يهوديا،  مطعما 
رأيت  زيارته،  في  المعبد ورغبتي 
الوجه الحقيقي لليهود الذي يتميزون 
به في أي بقعة من بقاع العالم »حب 
تبرع  المشرفة  لي  قالت  المال«. 
بدوالرين حتي تشاهد المعبد وتلتقط 
للشرح.  مرشدة  وترافقك  الصور 
سيدة  معي  صعدت  التبرع  بعد 
قاعة  المعبد،  حيث  الثاني  للدور 
بيضاوية بها صفين من المقاعد علي 
الجانبين، والهيكل في المقدمة تجلس 
النساء في الصف األيسر والرجال 
المشرفة:  قالت  األيمن.  في الصف 
 1٩0٢ السيناجوجوعام  بني 
الوحيد  وهوالسيناجوجواألشكينازي 
سراييفوحتي  في  كانت  سبع  بين 
صمم  الثانية،  العالمية  الحرب 
كارل  الشهير  المعماري  بواسطة 
بازلك. كان عدد اليهود قيل الحرب 
 5000 يربوعلي  الثانية  العالمية 
عندما  منهم  الكثير  هاجر  يهودي 
هاجر  كما  سراييفو،  النازي  غزي 
البوسنية، وال  آخرون إبان الحرب 
يزبد عدد األسر اليهودية اآلن عن 
يتجاوز  ال  أفراد  بعدد  أسر،  عشر 
مفادرتي  وأثناء  يهودي.   ٣00
الثاني،  للدور  للمعبد وجدت الدرج 
مخصص  أنه  المشرفة  قالت 

لمدارس األحد لألطفال.

األهرام اجلديد
يهنئ قرائه املسلمني

بعيد األضحى 
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وال  دعارة  »التهمة«  س: 
بدون  صالة  ج:  مخدرات؟.. 
باشا!.. هكذا سخرت  يا  تصريح 
على  يحيى«-  »حنان  صديقتى 
الفيسبوك- من منع محافظ المنيا، 
بديوى،  الدين  عصام  اللواء 
دور  بإحدى  الصالة  من  لألقباط 

العبادة بالمحافظة!

أصال  األقباط  يصلى  ولماذا 
»فاسدة«  عقيدتهم  كانت  إذا 
ورجال  المتشددين  آراء  بأغلبية 
الدكتور  رأسهم  وعلى  األزهر، 
»أحمد الطيب«، شيخ األزهر؟.. 
لماذا يفتشون عن إقامة أو ترميم 
النحنوح »عبدهللا  كان  إذا  كنيسة 
ليست  الكنائس  إن  قال  رشدى« 

من بيوت هللا؟!

أقباط قرية »الفرن«، بمحافظة 
المنيا، قرروا الصالة فى الشارع 
من  بالرغم  أحد  يعترض  ولم 
قرية  بجوار  واقعة  القرية  أن 
أحداث  شهدت  التى  »الكرم«، 
الماضى.. فمن  العام  فتنة طائفية 
ورفع  الطائفية  الفتنة  أثار  الذى 
فى  األقباط  »اضطهاد  شعار 
أسف  بكل  إنه  السيسى«؟..  عهد 
بإغالق  قام  الذى  المحافظ  سيادة 
الكنيسة ألنها ليست حاصلة على 

ترخيص!

واخترع المحافظ فكرة جديدة، 
متعسفة،  عنصرية  دينية  لدولة 
إن  تليفزيونية،  مداخلة  فى  وقال 
ولكن  للصالة  ليس  الترخيص 
إلى  الفتا  العبادة،  بدور  خاص 
يريدون  كانوا  األقباط  اإلخوة  أن 
إقامة الصالة فى مكان ويعتبرونه 
يجب  كان  وبالتالى  للعبادة  مكانا 
نعم  ترخيص..  على  الحصول 
يحمل  »عبد«  من  »ترخيص« 
أو  محافظا  ويعمل  لواء  رتبة 
لمواطن  لكى يسمح  مديرا لألمن 
يقف  أن  العقيدة  فى  معه  يختلف 
بين يدى هللا ويمارس شعائر دينه 

بطريقته!

تكشف  المقاييس  بكل  مهزلة 
والخاليا  السلفى  التيار  أن 
مؤسسات  فى  متغلغلة  اإلخوانية 
عزبة  فى  حدث  فما  الدولة، 
سوى  معنى  له  ليس  »الفرن« 
اللواء  األمن،  مدير  فالسيد  هذا.. 
يزعم  عبدالمنصف،  ممدوح 
عندما  حدثت  »مناوشات«  أن 
تجمع عدد من أهالى عزبة سامح 
»أبوقرقاص«،  بمركز  موسى، 
بابوى«،  »ينى  منزل  أمام 
األخير  قيام  على  اعتراًضا 
لكنيسة، وحضور  منزله  بتحويل 
كاهن ألداء الشعائر. وهنا تدخلت 
بصرف  وقامت  األمن،  قوات 

أى  حدوث  ومنع  المجتمعين، 
كردونا  وفرضت  مناوشات، 
الحالة  أصبحت  حتى  أمنيا، 

األمنية هادئة تماًما.

لكن المؤكد والثابت بشهادة أهل 
كان  المنزل  صاحب  أن  العزبة 
وتعديالت،  ترميمات  بعمل  يقوم 
لمتابعة  كاهن  بإحضار  وقام 
المواطن  وبشهادة  األعمال،  تلك 
فى  األقباط  أحد  مينا«،  »مجدى 
القرية، فإن القرية بها مبنى تحت 
منذ  للكنيسة،  مخصص  اإلنشاء 
أهالى  توجه  عدة سنوات، وحين 
المبنى  إلى  المسيحيون  القرية 
تصدت  األحد،  قداس  ألداء 
القرية  أهالى  من  مجموعة  لهم 
األمن  قوات  فقامت  المسلمين 
بمنعهم من أداء الصالة.. فتجمهر 
أداء  فى  بحقهم  وطالبوا  األقباط 

الصالة، ولكن دون جدوى.

عدد  أن  »مينا«  وذكر 
نحو  يبلغ  القرية  فى  المسيحيين 
٣00 شخص، وليس لديهم كنيسة 
إلى  نحتاج  نصلى  لكى  للصالة: 
مسيرة عدة كيلومترات، للوصول 
أبوقرقاص،  فى  المطرانية  إلى 
 15 من  أكثر  وجود  إلى  الفتاً 
لم  ألنها  المنيا،  فى  مغلقة  كنيسة 
الالزمة  التراخيص  على  تحصل 
بسبب تعنت الجهات الرسمية فى 

الدولة!

التهمة: صالة بدون ترخيص 
سحر اجلعارة

الدولة  هذه  أن  والمؤلم  المذهل 
تحمى »المعبد اليهودى« بالقاهرة، 
التى  الكنائس  تأمين  عن  وتعجز 
وجوهنا،  فى  ودما  غضبا  تنفجر 
فى  الفتاوى«  »أكشاك  تنشر  وأنها 
محطات المترو ثم تمنع األقباط من 
الصالة، وأنها تخص صعيد مصر 
جميعها  وتفشل  اللواءات  من  بعدد 
الطائفية،  الفتنة  نيران  إطفاء  فى 
الدولة  بأن  اآلن  نعترف  أن  البد 
فشلت فى حماية أقباط مصر وأنهم 
من  البشر..  يطيقه  ما  فوق  تحملوا 
لألموال  واستحالل  للنساء  تعريه 
وتفجير  وتهجير  واألعراض، 

واغتياالت!

استغاثوا  »الفرن«  عزبة  أهالى 
وضع  وهو  »السيسى«،  بالرئيس 
غريب أن تطلب من القيادة السياسية 
الحق فى االتصال باهلل!.. أن تطلب 
بلد  فى  »الصالة«  فى  الحق  منه 
تكفر  والدينية  اإلعالمية  منابره 
يتمكن  أن  دون  نهار  ليل  األقباط 
»المجلس القومى لمواجهة التطرف 

واإلرهاب« من ردعهم!

سيادة الرئيس: شعبك من األقباط 
دمه مهدر، بعض حقوقه مصادرة، 
يصحو على رعب وينام فى كابوس 
هؤالء  الهوية«..  على  »القتل 
وتلك  يونيو،   ٣0 نظام  أنصار  هم 
من  يسددونها  ثورتنا  فاتورة  هى 

أرواحهم!

عن  مسؤول  وكلكم  راٍع،  )كلكم 
هللا..  رسول  علمنا  هكذا  رعيته( 

وأقباط مصر يصلون طلبا للعدل.

 Condo vs مقال  بقية 
freehold ص4 

قواعد  لديه  التملك  من  الشكل  هذا 
باالحتفاظ  او عدمه  السماح  تحكمه مثل 
الخارجية  األلوان  أليفة،  بحيوانات 
جزء  يذهب  كذلك  بها،الخ.  المسموح 
صندوق  نحو  الصيانة  رسوم  من 
الحاجة  حالة  فى  لالستخدام  احتياطي، 
الى مصروفات صيانة كبيرة خاصة عند 

تقدم المباني فى العمر.   
من ناحية أخرى ، وحدات التملك الحر 
مع كونها اكثر تكلفة للتملك، اال انها توفر 
لك المزيد من الحرية للصيانة او التغيير 
لتتالئم مع االحتياجات الخاصة بك. وبما 
انك انت المسؤول عن الصيانة ، فلديك 
الصيانة.  تكاليف  على  اكبر  سيطرة 
اذا  منخفضة  النفقات  تبقي  أن  ويمكنك 
قمت ببعض اعمال الصيانة بنفسك.       

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 
naser@estatesavvy.ca
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بردية إدوين سميث 

“كتاب  أيضا  وتسمى  سميث  إدوين  برديــة 
ورق  على  مكتوبة  هومخطوطة   “ الجروح 
وهي  القديمة،  مصر  في  الطب  عن  البردي 
تعتبر من أقدم الوثائق الطبية عن. طرق العالج. 
الطب  علم  في  واسع  بتطور  تشهد  والبردية 
لدى قدماء المصريين، وفيها قبل كل شيء علم 

التشريح.
في  طيبة  في  سميث  إدوين  بردية  على  عثر 
عام 1862، وهي تعود إلى نهاية األسرة الثانية 
البردية  محتويات  أن  ويرجح  في مصر.  عشر 
منقولة من صيغة كانت مكتوبة قبلها بنحو600 
تحتوي  البردية  نهاية  ذلك ألن  سنة،  إلى 700 
مصطلحات  يشرح  قاموسا  يعتبر  جزء  على 
)وال يعرف مثال أخر غيرها من المخطوطات 

الطبية(
بردية هيرست

النصف  إلى  هيرست  بردية  تاريخ  يرجع 
األول من ااألسرة الثامنة عشر. وتحتوي بردية 
هيرست على وصفات عالج اإللتهابات الحادة، 
وأمراض  األمعاء  وامراض  األسنان  وأمراض 
القلب. وكثير من تلك المحتويات يوجد في بردية 

إيبرس.
بردية لندن

الثامنة  األسرة  إلى  لندن  بردية  تاريخ  يرجع 
عشر، وهي تختص بأمراض النساء، واألورام، 
واصابات الحريق والعمى. ويحتوي جزء منها 
خارج  من  أمراض  ودعوات ضد  تعاويذ  على 
مصر، ومن ضمنها “أمراض آسيوية “. تحتوي 

البردية على تعاويذ سحرية كثيرة.
بردية بروغش

أوتسمى أيضا “بردية برلين  بردية بروجش 
وصف  على  أيضا  تحتوي  وهي  الكبيرة”، 
برلين  بردية  تعود  الدموية.  األوعية  ألمراض 

الكبيرة إلى عهد األسرة التاسعة عشر.
بردية كارلزبرج

يرجع تاريخ بردية كارلزبرج إلى نحو1200 
قبل الميالد، وهي نسخة من أصل يرجع تاريخه 

إلى األسرة الثانية عشر.
تحتوي البردية على وصفات لعالج امراض 
العيون واشارات وتوقعات عن الوالدة وأمراض 
جامعة  في  محفوظة  كارلزبرج  بردية  النساء. 

كوبنهاغن بالدنمارك.
برديات بروكلني

برديات بروكلين،وتعرف أيًضا باسم برديات 
يعود  طبية  بردي  أوراق  هي  الطبية  بروكلين 
مصر  في  المتأخرة  الدولة  عهد  إلى  أصلها 
المحفوظة  الكتابات  أقدم  إحدى  وتعد  القديمة، 
تاريخ  ويرجع  األفاعي.  وعلم  الطب  حول 
الميالد،  قبل   450 عام  حوالي  إلى  المخطوط 
حيث يتم االحتفاظ به اليوم في متحف بروكلين 

في نيويورك.
وظائف األعضاء

اجلهاز الدموي

القلب  كان  القدماء  المصريين  لفهم  طبقا 
التفكير.  ومقر  الجسم  في  العضواالساسي  يمثل 
الجسم  أجزاء  جميع  إلى  القلب  من  وتنتشر 
أوعية metu تمدها بالهواء والماء والدم. شابه 
اإلنسان  في  االوعية  نموذج  القديم  المصري 
بمجرى النيل وفروعه. فكما يمد النيل األرض 
اإلنسان  جسم  في  يوجد  أنه  فتصوروا  بالماء 
أعضاء  مختلف  تمد  األوعية  من  مماثال  نظاما 
النفايات.  وتنقل  للحياة  الالزمة  بالمواد  الجسم 
“النهر”  كان  إذا  يعتبر صحيحا  اإلنسان  وكان 

الداخلي يسير دون عطل. وإذا ازدحمت فروع 
في  مهددا  يصبح  اإلنسان  فإن  وتعطلت  النهر 

صحته وتحل عليه أمراض.
 .metuالمتو أوعية  إلى  تنتمي  أخرى  اوعية 
هي القصبة الهوائية والقلب، والمعدة واألمعاء، 
الماء  توصل  فهي  والمثانة،  الكليتين  وأنبوبي 
الجسم. وكذلك  أجزاء  إلى جميع  والدم  والهواء 
البراز  مثل  الجسم  من  االخراجية  األوعية 
والبول واللعاب والسائل المنوي والدم، فجميعها 

له أوعية يمر فيها ويخرج عن طريقها. 
تعلم المصري القديم جميع أعضاء الجسم عن 
للحفاظ على جسم  الموتى  بتحنيط  قيامه  طريق 

المتوفى بعد مماته وحتى البعث.
االمراض

 

وجلد  اخلشب  من  اصطناعي  عضو  هذا 
للربط ألحد من أجريت لهم عملية بتر، وهي 

لتسهيل املشي.

كان المصري القديم يعرف الفرق بين الحالة 
أن  يعتبر  وكان  المرض.  وحاالت  الصحية 
الجسم  عضومن  قيام  عدم  إلى  يعود  المرض 
من  بآالم.  عادة  مصحوبا  يكون  مما  بوظيفته، 
في  الطبيب  يتداولها  كان  التي  المصطلحات 
meret)(بمعنى  تعبير  األلم  عن  القديمة  مصر 

“وخز “وتعبير menet„معاناه
مذكورة  األمراض  من  كثيرة  أنواع  ونعرف 
أعضاء  لمختلف  وهي  الطبية،  النصوص  في 
تلك  من  الكثير  القديم  المصري  ويعيد  الجسم. 
األمراض إلى اختالل في انظام األوعية ونشأة 

وانتشار مواد تسبب اآلالم.. 
وكان يفرق بين األمراض الخارجية وأمراض 
وجع  يوجد  فكانت  الرأس  إلى  فبالنسبة  داخلية. 
بقسط  العيون  عالج  وحظي  والصداع.  الدماغ 
واألذن  العمى،  االهتمام ومن ضمنها  كبير من 

)السمع( وأمراض األسنان واللسان.
وبالنسبة ألعضاء الجسم فكان الطبيب القديم 
واإللتهابات  واالعوجاج  التصلب  بعالج  يقوم 

واألورام.
أمراض  فتعالج  الداخلية  لألمراض  وبالنسبة 
والكبد  الرئة  مثل  الداخلية  واألعضاء  الصدر 
ومخرج  واألمعاء،  والبدن  والقلب،  والمعدة 
توتر  تحدث حاالت  كانت  كما  والمثانة.  البراز 
نزيف،  وحاالت  بطفيليات،  واألصابة  الهضم 

كما وصفت حاالت للسعال. 
حاالت  من  كثير  الطبية  المراجع  وذكرت 
من  والجروح  العظام  كسر  واحتاج  اإلصابات. 
الطبيب معرفة بالجراحة. وكان معالجة عضات 
الحروق  ومعالجة  الحشرات  وقرصة  الثعبان 
عالج  إلى  بالنسبة  وكذلك  اليومية.  األشياء  من 

األورام واإللتهابات. 
وعند المرأة كانت هناك معالجة خاصة تتعلق 
بالرحم وبعض أجزاء جسمها األخرى. وعالج 

األطفال من الكحة والسعال وإفرازات.
والقلق  االرتياح  عدم  حاالت  وذكرت 
فقد  الشيخوخة  وعالمات  بحمى،  أواإلصابة 

اعتبرت أمراض. 
ظهور املرض

المصريين  قدماء  عند  المرض  ظهور  انقسم 

العادي  المرض   : قسمين  إلى 
عن  الناشئء  والمرض 
الغير  األمراض  من  السحر. 
فعل  إلى  تعود  فكانت  طبيعية 
سخمت  األخص  )على  إله 
أموات.  أوعفاريت،وأرواح 
وكان يعتقد أنها تصيب المرء 
فكانت  السحر.  طريق  عن 
عن  بالمرء  تحل  أنها  تعتبر 
طريق “نفس” أحد اآللهة أوأحد الشياطين على 

فتحات جسمه من جهة اليسار.
وكانت حاالت المرض ترى على أنها عقاب 
ميت  روح  أوانتقام  اإلنسان  اقترفها  لمساويء 

أوإنسان يعيش. 
وأما حاالت المرض الطبيعية فكان المصري 
القديم يرجعها إلى اختالل في الجهاز الهضمي. 
فكان يعتبر أن الغذاء لم يتم هضمه سليما يتحول 
في  وتنتشر   “ لأللم  ومسببة  ضارة  “مواد  إلى 
لها  تظهر  وقد  األوعية،  طريق  عن  الجسم 

أعراض مثل اإلمساك أواالنتفاخ أوالتصلب. 
مرض  على  جسمي  مرض  تأثير  ويمكن 
نفساني وبالعكس. فكان يعتقد أن مثال أن الزعل 
أن  كما  وحاالته،  القلب  على  يوثران  والغضب 

اختالل هضم المعدة قد يؤدي إلى الخوف.. 
تخصصات معروفة

الطب  إلينا:  وردت  التي  التخصات  من 
أسنان،  وطبيب  العيون  وطبيب  النسائي، 
والطبيب الباطنى، وتخصص في عالج التسمم 
)طبيب اإللهة سلكت( و”طبيب وكاهن الحقا “ 
الغير  باألمراض  يختص  كان  ربما  )وهولقب 
اآلثار مختلفون عما  يزال علماء  ظاهرة”. وال 

إذا كان للطب البيطري طبيب خاص.
كل  في  معروفة  غير  الطبيب  درجة  كانت 
االحوال، ولكن وصف بعضهم بأنه “أمير أطباء 

بيت الملكة “ أو“كبير أطباء الملك “.
عالجات استخدمت بكثرة

يكتبها  كان  التي  التي  الوصفات  أهم  من 
الطبيب المصري القديم هوعالج العيون. فكثرة 
والحشرات  الذباب  وكثرة  والزعابيب  الرمال 
جعلت إصابات العين كثيرة. وكان تزيين العينين 
بالكحل من العوامل الواقية من مرض العيون. 
وكذلك كان الطبيب المصري القديم يصف الحقن 
الشرجية كثيرا. وكانت هناك طرق لمنع الحمل 
الحمل  على  أوالقدرة  الجنسية،  القدرة  أولزيادة 

عند المرأة ولعالج أوجاع في جسم المرأة.
ووصلنا خطاب كان أحد ملكوك الحيثيين قد 
له  يرسل  أن  راجيا  فرعون مصر،  إلى  ارسله 
فرعون طبيبا لعالج أخته حتى تستطيع انجاب 
عدم  سبب  بأن  عليه  رد  فرعون  ولكن  طفل. 
السن  في  كبرها  إلى  يعود  اخته  لدى  اإلنجاب 
اليأس “، وال يستطيع أي  إلى “سن  ووصولها 

طبيب تغيير حالتها هذه.
نعلم في عصرنا هذا أن المصري القديم كانت 
أعضاء  وجميع  األمراض  بجميع  معرفة  له 
الموميوات حاالت من  الجسم. ونجد في بعض 
بتر أواألعضاء االصطناعية من الخشب وحتى 
عالجات فتح الدماغ. ويدل شكل العظام المعالجة 
المعالج عاش  بسبب كسر أوجرح أن الشخص 
سنوات طويلة من بعد أن تمت له عملية جراحية 

لتطبيبه.
أدوات طبية

من  العديد  القديم  المصري  الطبيب  ابتكر 
منها  المساعدة.  واألدوات  الطبية  االدوات 
وعثر  والكماشة،  والملقاط  والسكين  المشرط 
على القليل منها ولكنها مذكورة في مخطوطات 

كثيرة وفي بعض الرسومات.
وكانت من أجهزة كل طبيب سكاكين صغيرة 
وكانت  العقاقير.  لسحق  وهاون  مراهم  وملعقة 
تستخدم ريشة الحدأة الستخدامها كقطارة لعالج 
للعالج.  الشرجية  الحقنة  استخدمت  كما  العين. 
للبخور  وجهاز  البخور  العالجية  المواد  ومن 
داخلي واآلخر  احدهما  يتكون من وعائين  كان 

خارجي. 
أدوات جراحية

 
ب  ال و د „
طبية “،  أجهزة 
معبد  في  لوحة 

كوم أمبو.

في  استخدمت 
العمليات  إجراء 
أدوات  الجراحية 
للتقطيع،  مختلفة 
الجراحة  وكانت 
المصريين  لدى 
تسمى  القدماء 
كما  “دجوا”. 
معدني  كمشرط  “هيمم”  يسمى  جهاز  استخدم 
يمكن بواسطه فتح خراج، وهذا المشرط مذكور 
خاصا  طبيا  جهازا  ويعتبر  طبية  نصوص  في 
يستخدم  المصري  الطبيب  وكان  للجراحة.. 
يستخدم  وكان  الحجر  من  “دس”  يسمى  سكينا 
من  أخر  نوع  واستخدم  العامة.  الجراحات  في 
السكين يسمى “شاس” ذوشكل مميز يستخدمه 

في عالج اورام. 
الجلد  استخدم جهاز “هينوه” وهويتكون من 
في  ذكرت  كما  أوالكماشة.  الملقاط  من  ونوع 
والمشرط  “دجا”  الخرامة  الطبية  النصوص 
“شيبت”. واستخدم مشرط الشيبت لعالج التهاب 

في األذن.
دوالب أدوات طبية

عهد  أمبومن  كوم  معبد  حائط  على  يوجد 
األدوات  “دوالب  بأنها  تعرف  لوحة  البطالمة 
الطبية”. ال يزال علماء اآلثار يبحثون في كيفية 
استخدام الطبيب المصري لكل من تلك األدوات 

في العالجات المختلفة. 
وميزان  وزرديات  مقص  اللوحة  على  يرى 
ومنشار وخرامات وقطع لوف وأكياس وكؤس 

وشنائط. 
كان المقص يشبة إلى حد كبير مقص موجود 
استخدمه  والذي  بالقاهرة  القبطي  المتحف  في 
القيام  قبل  كبيرة  جروح  لمعالجة  أقباط  أطباء 
أيضا  يستخدم  المقص  وكان  الجرح،  بخياطة 
وكمضمدات.  الجروح  لربط  األربطة  قص  في 
وكانت األكياس في الغالب تستخدم للحفاظ على 
فكانت تستخدم  الشنائط  العقاقير واألدوية. وأما 

في الكحت أولتنظيف العظام ولوضع الدواء. 
الجمجمة. ولفتح  لثقب  الجهاز  يعتبر خرامة 
يقوم  القديم  المصري  الطبيب  فكان  الجمجمة 
بقطع وإزالة قطعة من عظم الرأس إما بالكحت 

أوباستخدام إزميل.
المخطوطات  في  الرأس  عمليات  تذكر  لم 
المصرية القديمة وإنما وصلت إلينا عن طريق 
على  عثر  كما  هيبوكراتيكوم”.  “كوربوس 
أحياء  أناس  على  أجريت  الدماغ  في  عمليات 
عهد  ومن  القديمة،  مصر  عصور  اقدم  من 
هذا  وكل  المتأخر،  والعصر  الحديثة  الدولة 
مثبت تاريخيا. وتدل عالمات الشفاء على نجاح 

عمليات جراحية. 
أدوات مساعدة

األربطة.  من  عدة  طبيب  كل  عتاد  من  كان 
التيل  من  أربطة  لذلك  القيم  المصري  واستخدم 
تلك  من  والعرض.  والطول  األنسجة  مختلفة 
االربطة ما يسمى بالمصري القديم “فيتت” وهي 
ألياف نباتية. وكان هذا الرباط يغمس في المادة 
العالجية مثل عسل نحل ومرهم أوزيت، وكان 
االلياف  كانت  كما  جافا.  أحيانا  يستخدم  الرباط 
النباتية تستخدم كمضمات. وتذكر المخطوطات 
و”فيتت-إن-ديبت”  “فيتت”  ألياف  من  نوعين 

أي فيتت من نبات الديبت. 
عرف  القديم  المصري  الطبيب  أن  ويبدو 
تصف  مخطوطة  وتوجد  استنشاق”.  “جهاز 
كيفية صناعة هذا الجهاز الذي كان يحتوي على 
وقصبة  ورأس  طبي،  وعقار  ساخنة،  صخور 
من الغاب، وكان يستخدم لعالج الكحة والسعال. 
تستخدم  الطبية  البردية  النصوص  كانت  كما 
الطبية  األدوات  مثل  مثلها  مساعدة  كعوامل 

فكانت تحفظ في أكياس من الجلد. 

فرعونيــات
الطب املصري القديم
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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.

أمريكا على طريقة هيالري 
)1(

 بقلم عماد عبد السيد
التي  املقاالت  يتابع  من  يتسائل  رمبا 
أتشرف بنشرها في جريدتنا الغراء »األهرام 
اجلديد« ملاذا أولي إهتماماً خاصاً بالسياسة 
السياسة  أعير  ال  بينما  األمريكية، 
الكندية  أوحتى املصرية كل ذلك اإلهتمام؟

ملحوظة:  سوف أخصص في املستقبل 
املقاالت  من  ُمطولة  سلسلة  القريب 
احلالي  الكندي  السياسي  الوضع  لتحليل 
واملُستقبلي قبيل اإلنتخابات العامة املزمع 
الرب  شاء  إن   ٢٠١٩ أكتوبر   ٢١ في  إجرائها 

وعشنا

 والرد ببساطة هوأن الواليات املتحدة بعد 
املعسكر  بني  الباردة  احلرب  إنتهاء 
الشيوعي  واملعسكر  الغربي  الرأسمالي 
الشرقي في أوائل تسعينيات القرن املاضي، 
أصبحت الالعب األوحد على املسرح الدولي، 
سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً شئنا أم أبينا 
رهينة  بأسره  العالم  مصير  أصبح  ولذا 

صانع القرار األمريكي.

فبالرغم من احملاوالت املُستميتة للرئيس 
الطوق  لوضع  أوباما  السابق  األمريكي 
لتقزمي  املارق  األمريكي  الفيل  عنق  في 
والعسكري  واإلقتصادي  السياسي  دوره 
في  وأشرت  أسلفت  )كما  وخارجياً  داخلياً 
تلحق  حتى  أوباما«(  »لغز  مقاالت  سلسلة 
حتقيق  يستطع  لم  أنه  إال  أخرى،  دوالً  به 
األب  أوباما  والده  وأحالم  طموحات  كل 
شديدة  اليسارية  إيديولوجيته  بتبنيه 
التطرف املناهضة لإلستعمار و التى أحلقت 

والعسكري   اإلقتصادي  األذي  من  الكثير 
للواليات املتحدة والذي قد تستمر آثاره لعدة 
سنوات كما أن قرارته السياسية اخلارجية 
املائعة وإنتهاجه سياسة القيادة من اخللف 
الواليات  بسمعة  بليغة  أضراراً  تلحق  لم 
في  تسببت  بل  فحسب،  دولياً  املتحدة 
كوارث للعديد من دول العالم وعلى األخص 
منطقة الشرق األوسط التي كانت من أبرز 
ضحاياه العراق وسوريا وليبيا ومصر، ناهيك 
عن إستنزاف حوالي خمسة تريليونات من 
املٌثقلة  اإلمريكية  اخلزينة  من  الدوالرات 
)في  األوسط  الشرق  منطقة  على  بالديون 
لم  والتي  وأوباما(،  اإلبن  بوش  جورج  عهد 
املزيد  خلق  إال  املتحدة  منها الواليات  جتني 
عدم  من  ومزيد  واإلرهابيني  األعداء  من 

اإلستقرار واخلراب والدمار للمنطقة ذاتها

األمريكي  الشعب  قال  أن  بعد   ولكن 
كلمته األخيرة بإنتخاب الرأسمالي القومي 
الشعبوي دونالد ترامب رئيساً يوم ٨ نوفمبر 
التي  املعادالت  من  الكثير  ٢٠١٦ ، إختلت 
إرسائها  األمريكي  على  اليسار  إستمات 
العاملي  »النظام  لتأسيس  عقود  لعدة 
رؤساء  وجود  فترات  في  حتى  اجلديد«  ، 
بوش  كجورج  األبيض  بالبيت  جمهوريون 

األب واإلبن

الرئيس  تصنيف  بأن  أعتقد  ملحوظة: 
دقيق  غير  احمُلافظ  باجلمهوري  ترامب 
الطبقة  خارج  من  جاء  فالرجل  باملرة، 
أن  حتى  اجلمهوري،  للحزب  السياسية 
العداء  ناصبته  للحزب  السياسية  النخبة 
وهاجمته بضرواة وشنت عليه حرباً شعواء 
ترشحه  عن  فيه  أعلن  الذي  اليوم  منذ 
)وحتى  يونيو٢٠١٥  في  الرئاسة  ملنصب 
خندق  في  واحداً  صفاً  وإصطفت  اآلن( 
بشتى  ملنعه  الدميوقراطيني  منافسيهم 

للبيت  الوصول  عن  والوسائل  السبل 
األدعياء  أن فشل هوالء  بعد  ولكن  األبيض، 
الهدف  بعد  ذلك  »اجلمهوريون« في حتقيق 
أن فضح ترامب أكاذيبهم أثناء وبعد حملته 
احلقيقة ليسوا إال  وإنهم في  اإلنتخابية 
ال  اإلنتهازيني  الذين  األفاقني  من  حفنة 
الشخصية، حتى  مصاحلهم  إال  يهمهم 
املرشح الرئاسي  بعضاً منهم )مثل  أن 
ماكني  السيناتور جون  السابق  اجلمهوري 
منافسيهم  مع  وغيره(  تواطأوا مؤخراً 
الدميوقراطيني في مجلس الشيوخ لعرقلة 
على  التصويت  بعدم  السياسية  أجندته 
للرعاية  أوباما  قانون  وإستبدال  إلغاء 
الصحية علماً بأن نفس هؤالء اجلمهوريون 
على  وصراخاً  ضجيجاً  الدنيا  ملئوا 
لرئاسة  األخيرة  السنوات السبع  مدار 
ذل وإستبدال  إلغاء  أوباما و طالبوا بضرورة 
رتفعت أقسا إ الذي  الكارثي  القانون  ك 
الذي  جنوني األمر  طه التأمينية بشكل 
إثقال كاهل املواطن العامل،  إلى  أدى 
إال  فعلياً  منه  يستفد  لم  بينما 
يدفعون األقساط  ال  الذين  املُستغلون 
التأمينية باألساس ، األمر الذي أدى إلى فرار 
من  الكثير  من  التأمني  من شركات  العديد 
تلحق  قد  التي  اخلسائر  من  هرباً  الواليات 
تصنيفه  ال ميكن  ترامب  الرئيس  أن  به كما 
حيث  الكالسيكي  التقليدي  »باحملافظ« 
هي  سابقة  )وتلك  مرات  ثالث  تزوج  أنه 
األولى من نوعها لقاطن البيت األبيض منذ 
أمريكي(، ولكنه  رئيس  أول  جورج واشنطن 
يُكن إحتراماً كبيراً  فريد  نوع  من  ُمحافظ 
أنه  كما  واليهودي  املسيحي  لإلكليروس 
املسيحيني  للمؤمنني  ُحباً حقيقياً  يكن 
واليهود والقّيم املسيحية التي قامت عليها 
كثيراً  اإلستشهاد  دون  الغربية  احلضارة 
الرئيس  يفعل  كان  كما  املقدس  بالكتاب 

العكس  ريجان« )على  »رونالد  األسبق 
الذي  اإلحلادي  املُتطرف  اليساري  التيار 
أصحاب  ويهني  يستهزئ  أمكن  وإذا  يحتقر 
ومسيحيني  يهود  من  السماوية  العقائد 
كما  والتخلف،  بالرجعية  يتهمهم  الذين 
املناسبات  العديد من  أنه صرح عالنيًة في 
بأنه يرفض ويحتقر »التصحيح السياسي« 
األمريكي  اجملتمع  على  اليسار  فرضه  الذي 
فهوعلى  املاضية،  القليلة  العقود  خالل 
على  الناس  ويحث  يشجع  املثال  سبيل 
تباُدل التهنئة بعيد امليالد اجمليد بأن يقولوها 
صراحًة: »عيد ميالد مجيد« التي إستبدلها 
»عيد  بجملة  املُتطرف  العلماني  اليسار 
سعيد« حتى ال جُترح مشاعر امللحدين وغير 

املسيحيني

إلى  عوداً  املطولة،  املقدمة  تلك   بعد 
عنوان تلك السلسلة من املقاالت »أمريكا 
على طريقة هيالري - التاريخ السّري للحزب 
ُمحاضرة  من  وهوُمستوحى  الدميوقراطي« 
ألقاها السياسي واملفكر املسيحي احملافظ 
أي  يوليو٢٠١٦،   ٢٨ يوم  دسوزا«  »ديناش 
األمريكية  الرئاسية  اإلنتخابات  قبيل 
بثالثة شهور ونيف في »مؤسسة الشباب 
واشنطن  األمريكية  بالعاصمة  األمريكية« 
هذا  أن  كما  السنوي  الصيفي  املؤمتر  في 
وفيلم  كتاب  من  كذلك  ُمقتبس  العنوان 
لتحليل  اإلسم  نفس  يحمالن  لديناش 
ُمرشحة  كلينتون  شخصية هيالري 
واملنافسة  أنذاك  الدميوقراطي  احلزب 
وكيف  ترامب  دونالد  اجلمهوري  للمرشح 
)وبالطبع  املتحدة  الواليات  حال  سيضحى 
مبنصب  فوزها  حال  في  بقية  العالم( 

الرئاسة األمريكية

للمقالة بقية 
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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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كنيـسة فـي اهلـواء!
عـادل عطيـة مصـر

اساقفة  رئيس  كاري،  جورج  للدكتور   
في  »كنيسة  بعنوان:  كتاب  كانتربري، 
التي  كنيسته،  عن  فيه  يتحدث  السوق«، 
موقعها  بحكم  إذ  العادية،  كالكنائس  ليست 

هي كنيسة في وسط السوق!

 وألننا شعب، تدّرب على الطاعة العمياء، 
ويميل إلى التقليد األعمى لبعض فرنجيات 
الفرنجة، لنتفرنج مثلهم؛ فقد قررنا أن تكون 
كنيسة  أوقل:  الهواء«،  في  هناك: »كنيسة 

كالهواء، نشعر بها وال نراها! 

 والحجة في ذلك، والمأخوذة من خيال جانح 
وصليبها،  الكنيسة،  مبنى  أن  هي:  جامح، 
في  اخوتنا  مشاعر  تثير  أشياء  وجرسها، 

الوطن!

المريضة هذه، إلى اعادة   دعتني نظرتهم 
اعتبرها  التي  الثالثية،  هذه  في  النظر 
البعض فائقة األذيّة للبشرية؛ لعلني أصطف 

مع رؤيتهم!

ولن  األيام  من  يوم  في  الكنيسة  تكن  لم   
وال  لالسلحة،  مخزناً  المستقبل،  في  تكون 
مفرخة لإلرهابيين، بل هي دائماً في خدمة 
المجتمع، وطرد أرواحه الشريرة، وتتفّوق 
تمنع  فالكنيسة  رسالتها؛  في  الشرطة  على 
أي  الجريمة،  ارتكاب  في  التفكير  مجرد 

أحياناً،  تمنع  قد  الشرطة  بينما  جريمة، 
وبالكاد ارتكابها؟!

الذين  فكل  حكاية،  فحكايته  الصليب،  أما   
يعترضون على اعتالئه منارة الكنيسة، ال 
يجدون حرجاً في استخدامه كعالمة إضافة 
حافظاً  ويقبلونه  الحسابية،  تعامالتهم  في 
جنوب  شمال  الرئيسية:  األربع  للجهات 
شرق غرب.. وال أعتقد أنهم سوف يمتنعون 
عن العبور إلى وجهتهم، إذا ما رأوا مفترقاً 

للطرق على هيئة صليب! 

ويدهشني،  أمره،  فيحيّرني  الجرس،  أما   
ونحن  للمشاعر،  مثيراً  يكون  أن  له  فكيف 
للدروس،  توقيتاً  مدارسناً  في  نستخدمه 
لالذن  قطاراتنا  محطات  في  ونستخدمه 
بمسيرها، ونستخدمه في صاالت المزادات 
هوقديم  ما  كل  مع  تتعامل  التي  العلنية، 
تنبيهاً  بثمن،  يُقدر  ال  ما  وأحياناً  وثمين، 
يزايدون  التي  القطعة  أن  إلى  للحاضرين 

عليها في طريقها للبيع؟!

 الموضوع، إذن، ال يغدوسوى: استعالءاً، 
وغروراً، وتعصباً جد ممقوت، ال يليق أن 
أعضاؤها  يحيا  ال  التي  الكنيسة،  من  ينال 

لنفسهم، بل للعالم.. بالصوم، والصالة!

بقيىة مقال شييزا دورو ص8
غير  الكاتدرائية  الذي صمم  المهندس 
التصميم  شكل  أخذ  المبنى  معروف، 
البيزنطي، وعندما تقف أمام الكاتدرائية 
الضخم،  الجرس  برج  تُشاهد  سوف 
ميالديه   151٤ عام  في  بناؤه  تم  الذي 
ويبلغ ارتفاعه ٩٨,٦ مترا، ولكنه انهار 
عام  في  بناؤه  وأُعيد  سنوات  بضع  بعد 

1٩1٢م.
ستاُلحظون  الكاتدرائية  ندخل  ان  قبل 
مزخرفة  الكنيسة  واجهة  أن  حضراتكم، 
بالذهب،  مطلية  برونزية  خيول  بأربعة 
عشر  الثالث  للقرن  تاريخهم  يعود 
ُمشاهدة مجموعة  يُمكنكم  كما  الميالدي، 
الواح الرخام واألقواس والقباب الُمغطاة 
ستُشاهدون  أيًضا  الُمذهبة،  بالفسيفساء 
في واجهة الكاتدرائية خمس بوابات ذات 
رخامية  أعمدة  تُغلفها  مستديرة  أقواس 
األبواب  خالل  من  األلوان  متعددة 

البرونزية.
الجهة  علي  ُمشاهدة  ايًضا  يُمكنكم 
الساعة  برج  الكاتدرائية،  من  اليسرى 
الذي يعود تاريخة للقرن الخامس عشر، 
وُمصمم على طراز عصر النهضة، كما 
يوجد علي واجهة الكنيسة أعمدة األعالم 
ترتفع  التي  البرونزية  الضخمة  الثالثة 
وأعالم  االيطالية  المملكة  علم  عاليا، 

سان ماركو الملونة.
عن  روعة  يقل  ال  الكاتدرائية  داخل 
َستشُعر  للكاتدرائية،  الخارجي  المنظر 
فهذه  ذهبي،  فضاء  في  تسبح  وكأنك 
الداخل  من  تزخر  الرائعة  الفنية  التُحفة 
بأكثر من ٨000 قدم مربع من الفسيفساء 
أسقف  تُغطي  التي  المذهبة،  البيزنطية 

وقباب وجدران الكاتدرائية والتي يرجع 
والثالث  عشر  الحادي  للقرنين  تاريخهم 
الكاتدرائية  أرضية  أما  الميالدي،  عشر 
النقوش  من  ُمذهل  مزيج  من  فتتكون 
الُمعقدة من الفسيفساء والرخام ووضعت 

في تصميم هندسي رائع.
تحفة  ذاته  حد  في  الكاتدرائية  صحن 
من  العديد  ُمشاهدة  فيُمكنكم  رائعة،  فنية 
الي  تاريخهم  يعود  التي  الفنية  اللوحات 
اللوحات  نقوش  تحكي  النهضة،  عصر 
صحن  في  وتظهر  الحواريين،  قصص 
السيدة  تُصور  لوحات  الكاتدرائية 
العذراء، ومشاهد من اآلم السيد المسيح، 
مار  )القديس  ماركو  للقديس  وصور 
لوحة  ُمشاهدة  ايًضا  ويُمكنكم  مرقس(، 
ذهبية خلف القبر الموجود به رفات سان 

ماركو.
المبنى  على  الغالب  المعماري  الفن 
العمارة  فن  من  مزيج  عن  عبارة  هو 

اإليطالية مع البيزنطية الفخمة.
لُعشاق  مفتوحة  دعوة  انها  أحبائي 
والغرام،  الحب  في  والهائمين  السياحة، 
فينيسيا  الُعشاق  بمدينة  لإلستمتاع 

الجميلة.
يعشقون  للذين  دعوة  انها  وأيضا 
لألستمتاع  بالذهاب  الدينية  األماكن 
هذا  دورو«،  »شييزا  الذهب  بكنيسة 
الصرح الفخم معمارًيا الُمفعم بهذا الجو 
الروحاني البديع، وأخذ بركة من ُرفات 
مرقس،  مار  المصرية  الديار  كاروز 
الذهبية  الكاتدرائية  هذه  تكرست  الذي 

الفخمة الرائعة علي اسمه. 
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

شرطة منطقة يورك تنشر صور عن املشتبه فيهم بكتابة عبارات 
ورسوم معادية للسامية في ثالثة مدارس

صور  عن  يورك  منطقة  شرطة  أفرجت 
عبارات   كتابة  في  والمتورطين  فيهم  للمشتبه 
في  مدارس  ثالثة  في  للسامية  معادية  ورسوم 
يورك  منطقة  شرطة  وكانت   ، ماركهام  مدينة 
نداءات منفصلة حول كتابات  لثالثة  قد أستجابت 
عامة  مدارس  ثالثة  في  وجدت  بغيضة  ورسوم  

، وقال المفتش الفارو النباء سي بي سي ان الجدار الخارجي لمدرسة ماركهام الثانوية والعاب االطفال في 
مدرسة وليام ارمسترونج العامة قد تعرضوا للتخريب في وقت متأخر مساء يوم السبت 1٩ أغسطس وصباح 
يوم االحد ٢0 أغسطس ووقعت ايضا اعمال تخريب ثالثة مساء يوم االحد في مدرسة )ريسور بارك ( وتبعد 
دقائق عن المدرستين االخريتان وقال قائد الشرطة االقليمية لمنطقة يورك أن جرائم مثل هذه محزنة جدا 
للجميع الذين يفتخرون بانهم جزءا من هذا المجتمع المتنوع والشامل وقال أطالب مجتمعنا أن يساعدنا في 

العثور علي االشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم.

بعد أن أختفي من تورنتو ثالثة سنوات ظهر أسمه علي قائمة االرهابيني املطلوبني 
من االنتربول

ثالثة  مع  االوسط  الشرق  منطقة  الي  سنوات  منذ خمسة  تابيرول حسيب  سافر 
رجال اصدقاء له من تورنتو وهم عبد المالك ونور وأديب وحاول أهالي الرجال 
الثالثة في يأس منعهم من االلتحاق بالجماعات االرهابية هناك فقدموا معلومات 
عنهم للشرطة تفيد غيابهم وقامت الشرطة الكندية والمسؤولين عن االمن القومي 

وقام  في سوريا  أبنه  أن  علم  المالك  عبد  والد  أن   التطرف  في  المتخصصين  احد  وقال  االهالي  باستجواب 
بالذهاب الي هناك واستطاع مع زميل له أن يقنعوا الرجال االربعة بالعودة الي كندا ، وعندما عادوا قامت هيئة 
االستخبارات الكندية باستجوابهم مرارا كثيرة وفي يولية من عام ٢01٤ أختفي ثالثة من هؤالء االربعة وقامت 
داعش بتجنيدهم وبعد ذلك ظهر أسم حسيب علي قائمة االفراد االرهابيين المحتمل ان يقوموا باعمال ارهابية 
في الغرب ، وقالت أم حسيب انها لم تتحدث معه منذ وقت طويل وفي الشهر الماضي ظهر أسم حسيب في 
صحيفة الجارديان البريطانية ويعرف االن باسم حركي وهو أبو بكر البنجالديشي ووفقا لصحيفة الجارديان فان 
االشخاص المدرجين علي قائمة المطلوبين من االنتربول ومعظمهم من اصول عراقية ،قد يكونوا تدربوا علي 
بناء أجهزة متفجرة وتثبيتها لتسبب مقتل واصابة العديد من الناس ويعتقد أن هؤالء االفراد يمكنهم السفر دوليا 
للمشاركة في أنشطة أرهابية ، وال يعرف اذا ما كان حسيب ال يزال حيا ولكن يعتقد أن أثنان من  أصدقاؤه قد 
قتلوا ويعلم أن هناك 1٨0 فرد من الكنديين سافروا الي الشرق االوسط لالنضمام لجماعات أرهابية وفقا لتقرير 

عن السالمة لعام ٢01٦ وقد عاد ٦0 منهم الي كندا .

باحثون من جامعة بروك يتنبأون بزيادة عدد املصابني 
بفيروس )ويست نايل( الذي ينقله البعوض 

اعداد  بزيادة  أونتاريو  في  بروك  الباحثين من جامعة  فريق من  تنبأ 
الذي   ) نايل  )ويست  بفيروس  المصابين 
ينقله البعوض وقد يصل عدد المرضي بهذا 
الصيف  بنهاية  حالة   ٣00 الي  الفيروس 
وهناك 1٤ حالة مؤكدة حتي االن ، وقال 
انتشار  في  االبحاث  نتائج  أن  الباحثون 

أنحاء  جميع  في  المناخية  واالحصاءات  البعوض  ومراقبة  المرض 
المقاطعة تشير الي تفشي المرض في منطقة )وندسور – اسيكس( و 
منطقة )جولدن هورس شو( ، وقالت فيونا هانتر الطبيبة والبيطرية من 
جامعة بروك والتي قادت فريق البحث ان أعداد البعوض التي تعطي 
نتائج ايجابية عند اختبارها بحملها للفيروس في أرتفاع كل أسبوع وان 
البعوض  الدافئة وارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة اعداد  الحرارة  درجة 
الناس  من  المزيد  تعرض  يعني  للغذاء  مصدر  اي  عن  يبحث  الذي 
للسع البعوض وبالتالي التعرض للمرض  وعادة ال يعاني الناس الذين 
يصابون بالفيروس باي اعراض ولكن هناك  ٢5% ممن يعانون من 
ضعف المناعة  وكبار السن  قد ترتفع حرارتهم او يصابو بالصداع 
والم في الرقبة والعضالت والحساسية والغثيان وفي الحاالت الشديدة 
يصاب المريض بالغيبوبة لذا يجب أتباع طرق للوقاية من لسع البعوض 
باستعمال المواد الطاردة للحشرات وارتداء سراويل طويلة وقمصان 
باكمام طويلة فاتحة اللون وعدم التواجد في الهواء الطلق عند الفجر 
او الغروب والتاكد من عدم وجود ثقوب او فتحات في سلك الشبابيك 
واالبواب وسد الثغرات التي يمكن ان يدخل منها البعوض وردم الحفر 

التي تتجمع فيها مياه االمطار 
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٤٠٠٠ فرد من طالبي اللجوء يتلقون شيكات املعونة االجتماعية من 
كيبيك 

اللجوء  نظمت حكومة كيبيك توزيع شيكات المعونة االجتماعية لطالبي 
الذين عبروا الحدود من الواليات المتحدة الي كندا وهذا طبقا لمتحدث بأسم 
وزير العمل في كيبيك ، وأعتبارا من يوم ٣0 اغسطس ستوزع الشيكات 
علي حوالي ٤000 الجئ ولمدة ثالثة أيام في قصر المؤتمرات حتي يكون 
التوزيع سهال من مكان واحد ، وتقدر قيمة الشيكات بي مبلغ ٢٫5 مليون 

دوالر وتعتمد قيمة الشيك لكل فرد علي وضعه الشخصي والعائلي والحد االدني من المعونة االجتماعية هو 
٦٤٢٫٩٢ دوالر للفرد في الشهر في كيبيك، وطالبي اللجوء لهم الحق في طلب هذه المعونة االجتماعية بينما 
يقوم مجلس الهجرة واللجوء بتسوية اوضاعهم ، وبعد أن يدفع لهم شيك بالمبلغ لشهر واحد سوف يطلب منهم 
مغادرة الملجئ المؤقت في مونتلاير والعثور علي أقامة دائمة ، وتهدف هذه العملية الي تزويد طالبي اللجوء 
والذين يبلغ عددهم حوالي ٤000 فرد ومعظمهم من هايتي بمبلغ أساسي مقداره ٦٢٣ دوالر باالضافة الي 
تسوية تناسب الحالة العائلية والزوجية فمثال الفرد العازب يحق له مبلغ أضافي مقداره 1٤٫٩٢ دوالر  وقال 
وزير العمل ان هذه الخطة سيتبعها االجراءات المعتادة التي أقرتها الحكومة عام 1٩٩٦ ، وقال جستن ترودو 

انه يدرس أمكانية أصدار تصاريح عمل مؤقته ليسمح لطالبي اللجوء بالعمل ريثما يتم تحديد وضعهم.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

نقابة املعلمني في أونتاريو حتث اجملالس املدرسية 
علي إزالة أسم السير جون ماكدونالد من املدارس 

العامة 
اونتاريو  مدارس  معلمي  أتحاد  صوت 
يدعو  إقتراح  علي  بالموافقة  االبتدائية 
تسمية  اعادة  علي  المدرسية  المجالس 
جون  السير  أسم  علي  التي  المدارس 
االقتراح  هذا  وراء  وكان   ، مكدونالد 
باريجا   فيليبي  الفرنسية  اللغة  مدرس 

الذي قال أنه يعرف تماما أن  السير جون مكدونالد قد لعب دورا أساسيا 
مع  كندا  من  الغربية  المناطق  وحد  وانه  لكندا  الكونفيدرالي   االتحاد  في 
للقارة  العابر  الحديدية  السكك  خط  إنشاء  طريق  عن  الشرقية  المناطق 
بناء  عملية  اثناء  االصليين  السكان  تجويع  في  دورا  له  كان  أيضا  ولكنه 
أساسيا  دورا  له  كان  وكذلك  البناء  عملية  لتسهيل  الحديدية  السكك  خط 
في االبادة الجماعية للسكان االصليين في جزيرة السلحفاة )ترتيل إيالند( 
لهم مكان  ليس  الذين دمروا االعراق  ان هؤالء  الناشطات  احدي  وقالت 
اال في التاريخ والمتاحف وال يجب تسمية المدارس باسمائهم ، وعن هذا 
قال وزير الشؤون الخارجية السابق جون بيرد أن هذا االقتراح من اكثر 
لمحو  محاولة  مجرد  هذا   وإن  سمعها  التي  والسخيفة  المجنونة  االشياء 
التاريخ الكندي تحت ستار السياسة المتطرفة والراديكالية ، وقال ايضا انه 
ال يعتقد أن المدرس العادي في أونتاريو يدعم هذه الفكرة ، وقال فيليبي 
المعلمين ال تملك  نقابة  الفرنسية ومقدم االقتراح أن  اللغة  باريجا مدرس 
سلطة تغيير االسم وقال أمامنا طريق طويل ونامل أن تنضم الينا مجالس 

المدارس االبتدائية.

القبض علي أثنان في مظاهرة معادية لالسالم في مدينة لندن بأونتاريو
أعتقلت الشرطة شخصين يوم السبت ٢٦ أغسطس أثناء أكبر تجمع لمجموعتين 
من المتظاهرين في مدينة لندن بأونتاريو ، وكانت جماعة تطلق علي نفسها أسم 
المدافعين عن كندا ضد االسلمة )بيجيدا(  وهي التي نظمت التجمع علي وسائل 
وانصارهم  المتطرف  اليمين  من  اخري  مجموعة  ومعها  االجتماعي  االتصال 
للعنصرية  مع  المدينة وقامت مجموعات أخري مضادة  قاعة  قد تجمعوا عند 

انصارهم وعدد من السياسيين الذين أنضموا اليهم ،  بمواجهتهم وكان عدد المتواجدين اكثر من 500 فرد 
رجال  وقام  وتدافع  مع صراخ  الغضب  وتيرة  فيها  وارتفعت  ساعتين  لمدة  الفريقان  بين  المواجهة  ودامت 
الشرطة بتفريق الجانبين عن بعضهما وقامت الشرطة باحتجاز رجل من جانب المجموعة المعارضة لالسالم 
بعد أن لكم شخص من المجموعة االخري النه لوح بالفته تجاه وجهه ، وذكرت الشرطة انها اعتقلت فرد أخر 
بتهمة خرق السالم وقبل وقوع هذه المشاحنات أشار مجلس المدينة بانه لن يتسامح مع العنصرية والكراهية، 

ومرر أقتراحا مؤكدا يقول بأنه سيتم حظر االنشطة التي تروج للكراهية

أشتعال حرائق في عدد من 
علب القمامة عند مدخل 

كنيسة الثالوث االقدس وسط 
مدينة تورنتو 

قامت شرطة االطفاء بإطفاء عدد من الحرائق التي اشتعلت في علب 
القمامة بالقرب من كنيسة الثالوث االقدس الموجودة بالقرب من مركز 
إيتون )أيتون سينتر( في وسط مدينة تورنتو وقالت شرطة االطفاء إنها 
القت القبض علي فرد وان  هذه الحرائق المتعمدة وقعت ما بين الساعة 
الرابعة صباحا والخامسة صباحا يوم االربعاء ٢٣ أغسطس  في أربعة 
من علب القمامة واشتعل حريق أخر خامس في مرتبة مهملة بالقرب 
من الباب الخارجي االمامي للكنيسة مما أسفر عن احتراق جزئي للباب 

ولم تحدث إصابات وال تزال التحقيقات جارية في هذا الحادث . 
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الغوث الرئاسي 

للمسيحيني!! 

محدي رزق
»وهل إقامة الشعائر الدينية جريمة؟ 
لسيادتكم  نلجأ  إذن؟  المساواة  أين 
مستغيثين لوقف تلك التصرفات التى 

تمارس ضدنا ومنعها«.
حسنا استغاث أهالى عزبة »الفرن« 
الرئيس  فليغثهم  مباشرة،  بالرئيس 
صلواتهم،  من  وليمكنهم  ولينصفهم 
وال تعد عيناك عنهم، إنهم يحبونك، 

والحب جزاء المحب.
المنيا  فى  يجرى  ما  الرئيس  سيادة 
كنيسة  ليست  القضية  الحد،  فاق  جد 
الصالة  فيه  ممنوعا  منزال  أو  مغلقة 
أو تعرية عجوز فى عرض الطريق، 
كل هذه تفاصيل حزينة يمكن لجمها 
ريس  يا  حذار..  الحزم.  من  بشىء 
مثلها  تر  لم  فتنة طائفية  إشعال  جار 
المنياوية مثل  الطائفية  الحالة  البالد، 
بركان يتميز من الغيظ، يقذف حمماً، 

يوشك أن ينفجر فينا إذ فجأة.
الفتنة  إشعال  على  عليها،  العاملون 
كلما  هائاًل،  نشاطاً  يبدون  الطائفية، 
لن  نيرانا،  أشعلوا  ناراً  أخمدت 
أسميهم، ولكنهم يتحسسون رؤوسهم، 
اللعب على العصب المكشوف طائفياً 
فى المنيا صار طقساً يومياً، هناك فى 
مع  الطائفية عمداً  يمارس  من  المنيا 

سبق اإلصرار والترصد.
التى  القذرة  األدوار  خافياً  ليس 
تأجيج  فى  محددة  أسماء  تلعبها 
فى  قذرة  أياد  هناك  الطائفية،  الحالة 
اإلناء، وليس خافياً أن هناك حالة من 
االستقواء واالستعراض من شخوص 
المعنيين  خبرة  قلة  تهتبل  وجماعات 
بالملف وتورطهم فى قرارات تنتهى 
تنال  وعناوين  طائفية  بأزمات  عادة 

من محبة المسيحيين للرئيس.
الجتهادات  المنيا  تترك  أال  يجب 
عرفية أو عائلية على طريقة »بيت 
تلمس  ال  حاًل،  توفر  لن  العائلة«، 

خطورة الحالة التى باتت عليها قرى 
وعزب المنيا، هناك من ينكش على 
الفتنة الطائفية بمنكاش طائفى، المنيا 

حبلى بحمل طائفى مخيف.
المنيا أكبر من أن  األزمة فى  ويقيناً 
ينفذ  األمن  أمنية،  بتدخالت  تُحتوى 
تعليمات، يغلق ويمنع من المنبع حتى 
ال تكون فتنة، ولكنه ال يوفر حلواًل، 
الحلول ابتداء وانتهاء فوقية، علوية، 
ومرتهنة  سياسية  القضية  رئاسية، 
بإرادة سياسية، وعلى قدر أهل العزم 

تأتى العزائم.
بثقله  الرئيس  تدخل  على  نلح  لماذا 
ممثال للدولة المصرية، ألن ما يجرى 
أو  عزبة  حدود  يتجاوز  المنيا  فى 
قرية فى محافظة صعيدية إلى عموم 
وخارجها،  مصر  داخل  المسيحيين 
تخيل العنوان العريض الذى تصدره 
المصرى  األمن  العالم،  إلى  المنيا 

يمنع المسيحيين من الصالة!!
بعناوين  تنتهى  منياوية  أزمة  كل 
شاكلة:  على  للمسيحيين  مقلقة 
حساب  على  السلفيين  تحابى  الدولة 
الحماية  توفر  ال  الدولة  المسيحيين، 
من  تمكنهم  وال  للمسيحيين،  الكافية 
صلواتهم، وتمنعهم من بناء كنائسهم، 
فى  يصلون  المسيحيين  يصورون 

الحارة المزنوقة فى والية السيسى.
قذر،  سفلى  مخطط  بصدد  نحن 
الطيبة  العالقة  ُعرى  فصم  يستهدف 
التى تجمع بين السيسى والمسيحيين، 
خطير  جد  المنيا  فى  يجرى  ما 
بإيفاد  عاجاًل  رئاسياً  تدخاًل  ويحتاج 
وطنيين  من  حقائق  تقصى  لجنة 
ثقات تتقصى الحالة المنياوية، وتنقى 
وتحصى  الحصى،  وتجمع  الشوك، 
وترفع  إجابات،  وتوفر  األسباب، 
الحية  رأس  لقطع  حاسمة  مقترحات 
تتربص  التى  الرقطاء  الطائفية 

بالرئيس!. 

إبراهيم  ُولد 
بالمنيا  المنياوى 
مارس   15 فى 
وتلقى  1٨٨٧م 
بالمرحلة  علومه 
فى  االبتدائية 
أسيوط  مدرسة 
االبتدائية ثم انتقل 
اإلسكندرية  إلى 
حيث تلقى علومه 
بالمرحلة الثانوية 
بمدرسة  التحق  البكالوريا  امتحان  اجتيازه  وبعد 
الطب المصرية وتخرج فيها عام 1٩0٧م وكان عدد 
الخريجين فى ذلك الوقت 1٨ طالباً منهم 1٧ مصرياً 
وطالب واحد يهودى. أما األول بينهم فكان إبراهيم 
لندن  إلى  المصرية  الحكومة  أرسلته  لذلك  المنياوى 
أول  فكان  أحمد شفيق  مع زميله  دراسته  الستكمال 
مصرى ينال زمالة كلية الجراحين الملكية من لندن 

مع زميله عام 1٩1٢م.
يديه  فتخرج على  الجراحة  فى مجال  بارعاً  كان 
يُذكر عنه  األول.  الجيل  الجراحة من  أساتذة  معظم 
أن المندوب السامى البريطانى وقتذاك أصيب وكان 
خارج مصر،  أجازة  فى  الخاص  اإلنجليزى  طبيبه 
فلم يأمن ألى طبيب يعالجه حتى ُذكر له اسم الدكتور 
إبراهيم فهمى المنياوى فوثق به وتولى عالجه وقد 
فى  الواقعة  هذه  البريطانى  السامى  المندوب  سجل 

أوراقه الخاصة التى كان يسجلها عن مصر.
كانت الجمعية الخيرية القبطية الكبرى قد أسست 
الثعبان  بشق  منزل  فى   1٩0٨ سنة  فى  مستوصفاً 
بشارع كلوت بك وجعلته قاصراً على معالجة فقراء 
أن  الجمعية  رأت  عام 1٩11  أوائل  وفى  الجمعية. 
الحاجة ماسة إلنشاء أقسام داخلية للجراحة والتمريض 
فجهزت جميع شقق المنزل بأدواره الثالثة باألسرة 
الدكتور  اإلدارة  وتولى  الالزمة  الجراحية  واآلالت 
هذا  ضاق  وعندما  ملتون.  والدكتور  خياط  حبيب 
المختلفة  باألقسام  المرضى  قبول  عن  المستشفى 
أستأجرت منزاًل كبيراً بالشارع العباسى )أمام محطة 
تاماً  إصالحاً  أصلحته  أن  وبعد  الليمون(  كوبرى 
الجراحة  قسم  وأسند  يونيو 1٩1٣   1٤ فى  افتتحته 
إلى الدكتور حبيب خياط وكان نائبه الدكتور إبراهيم 
المنياوى طوال الفترة )1٩1٣ – 1٩٢٦(. وعندما 
الحرب  بسبب  األجنبيات  الممرضات  مجئ  تعذر 
العالمية األولى، شرعت إدارة المستشفى فى إنشاء 
قسم لتعليم الفتيات المصريات فن التمريض، وكان 
اإلقبال عليه عظيماً، وتولى الدكتور المنياوى مسئولية 
تدريس التمريض الجراحى والتعقيم. وعندما عزمت 
المستشفى  وهو  كبير  مستشفى  بناء  على  الجمعية 
الدكتور  تولى  عام 1٩٢٦  أفتتاحه  تم  الذى  القبطى 
الجراحة به ، وأصبح عضواً  المنياوى رئاسة قسم 
بالمجلس العام للجمعية فى خالل الفترة )1٩٣٦ – 
1٩٤0( وكان هذا المستشفى قد جمع خبرة األساتذة 
األطباء األقباط كما كان محط أنظار المرضى حتى 
صار من المعالم القبطية فى القاهرة. وظل الدكتور 
ممتازاً  جراحاً  العينى  بالقصر  مهنته  فى  المنياوى 
يرفض الظلم على نفسه أو زمالئه أو طلبته، يدفع 
ظلم اإلنجليز عن مساعدى األساتذة المصريين ويدفع 
ظلم حديثى التخرج وكان يحرص سنوياً على السفر 
جديد  كل  لمعرفة  مستشفياتها  ليزور  أوروبا  إلى 
زيارة  على  حرصه  كان  وكذلك  الجراحة  علم  فى 
القدس واألماكن المقدسة بها. كان عضواً فى مجلس 
فلما  الُمّشرفة،  المرموقة ومواقفه  له مكانته  الشيوخ 
قامت ثورة 1٩5٢ حاز الدكتور المنياوى على ثقة 
رجالها فكان بين األعضاء الذين عهد إليهم مشروع 
الدستور وكان العضو الذى وقع عليه االختيار ليمثل 
األقباط فى مجلس األمة وعن المصريين عموماً عن 

قسم األزبكية.
الملى  المجلس  الئحة  بإعادة  األقباط  طالب 
إدارة  من  ليتمكنوا   1٨٨٣ عام  التى صدرت  العام 
األوقاف، وكان الدكتور المنياوى من أبرز المطالبين 

بذلك وتكلل مجهودهم بالنجاح بصدور القانون رقم 
1٩ سنة 1٩٢٧ ُمحققاً ألمالهم معطياً المجلس الملى 
الحق فى إدارة األوقاف وتنفيذاً لهذا أجريت انتخابات 
المجلس الملى سنة 1٩٢٨ فكان الدكتور المنياوى فى 
طليعة الُمنتخبين لعضوية المجلس وظل فى عضويته 
ست دورات كاملة أى ما يقُرب من ٣0 عاماً. وفى 
عام 1٩٤٤ انتخب وكياًل للمجلس الملى. كذلك ركز 
جهوده لترشيح األنبا مكاريوس – مطران أسيوط – 
للكرسى البابوى لِما رأى فيه من قداسة وتقوى وميل 
لإلصالح فتزعم السعى لنجاحه فى اإلنتخابات، ولو 
التى  الكنيسة  لقوانين  تماماً  مخالف  المسلك  هذا  أن 
أستقرت على مدى عصور عدة إذ أن البطريرك هو 
أسقف اإلسكندرية ويتحتم أختياره من طغمة الرهبان 

الذين ال تزيد درجتهم عن درجة قمص.
وما أن أستقر األنبا مكاريوس على كرسى القديس 
حتى حصل   – الكنسية  القوانين  بمخالفة   – مرقس 
األولى  اإلصالح  وثيقة  على  المنياوى  الدكتور  منه 
التى تمكن المجلس الملى من إدارة األوقاف وصرف 
إيرادها على أوجه اإلصالح. ولو أن انحياز الدكتور 
للكرسى  والمطارنة  األساقفة  لترشيح  المنياوى 
حبيب  األستاذ  وبين  بينه  نقطة خالف  كان  البابوى 
بالتقاليد  التمسك  يرى ضرورة  كان  الذى  المصرى 
األنبا  اختيار  بعد  ذلك  إثر  وعلى  العريقة،  الكنسية 
حبيب  تقدم   11٤ البطريرك  ليكون  مكاريوس 
المصرى )1٨٨5 - 1٩5٣( بإستقالته من عضوية 
المنياوى فى  الدكتور  العام، وأستمر  الملى  المجلس 
البابا  فى عصر  حدثت  التى  المشاكل  لكن  المجلس 
مخالفة  جراء  من  متوقعاً  كان  ما  )وهو  مكاريوس 
القوانين الكنسية( حالت دون قيام الدكتور المنياوى 
بتنفيذ المشاريع اإلصالحية التى كان ينشدها. وبعد 
ووكيله  الملى  المجلس  اتجه  مكاريوس  البابا  نياحة 
بما  للقيام  الالزم  المال  تدبير  إلى  المنياوى  الدكتور 
الخرائب  من  الكثير  فباع  إصالح،  من  عمله  يمكن 
رويس  األنبا  دار  بقيمتها  وأبتنى  للمجلس  المملوكة 
جنيه  الف   1٢0 حوالى  تكلفت  وقد  اآلن(  )الكائنة 
ووضع فيها األساس لإلصالح: مدرسة ثانوية على 
غرار مدرسة "سان مارك" باإلسكندرية لتكون عنواناً 
أهلية  كلية  إلى  وتتدرج  العملى  ونشاطهم  لألقباط 
األكليروس  إصالح  نواة  تكون  أكليريكية  ومدرسة 
وتُخرج رجال كهنوت مثقفين يتولون رعاية الشعب 
القبطى رعاية واعية بداًل من أسلوب الوعظ الخالى 
من التعليم، كذلك أسس بها قاعة كبرى لإلجتماعات 
العامة واإلجتماعية.  الثقافية  تُلقى فيها المحاضرات 
ليكون  الحكومة  ِقبل  من  اُختير   1٩5٣ عام  وفى 
القبطية،  للشئون  لجنة سن الئحة جديدة  فى  عضواً 
الكنيسة  الحرص على عالقة  كل  كان حريصاً  كما 
أثيوبيا  إلى  فذهب  األثيوبية،  بالكنيسة  األم  القبطية 

ساعياً فى ذلك لتوثيق العالقة بين الكنيستين.
البابا  عهد  فى  الكنيسة  أحوال  اضطربت  وعندما 
أصاًل  كان  )الذى   115 البطريرك  الثانى  يوساب 
مطراناً لجرجا، كما كان متوقعاً فى عصور البطاركة 
الذين كانوا أساقفة من قبل( حرص الدكتور المنياوى 
على إصالح الحال ولكنه يئس من اإلصالح فانتحى 
جانباً حتى تنصلح األحوال. والذى يثير العجب فى 
فى  الملى  المجلس  مع  اختالفه  برغم  أنه  شخصيته 
موضوع اإلصالح هذا لم يتخل إطالقاً عن واجباته 

فتعاون مع المجلس فى كل أمور األقباط.
الطب  أعمال  فى  وبراعته  المخلصة  وطنيته 
فى  وتفانيه  مصر،  تاريخ  فى  الفخر  بكل  يُسجالن 
فقد  الكنيسة.  تاريخ  فى  يُسجل  أيضاً  الكنيسة  خدمة 
الخلود فى  إلى عالم  أنتقل  ظل يعمل بشجاعة حتى 
1٤ يوليو 1٩5٧، فبكاه األقباط لِما عرفوه فيه من 
لِما  جميعاً  المصريون  وبكاه  بل  وشجاعة،  زعامة 
للوطن حمل  فيه من إخالص وحب صادق  وجدوه 
فى داخله قلباً رقيقاً رءوفاً، يعمل للناس جميعاً أكثر 
مما يعمل لنفسه عاماًل بالقول: "ما أستحق أن يولد 

من عاش لنفسه".

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)1( د. إبراهيم فهمى املنياوى )1887 – 1957(

مصمم يبين مكتًبا معلًقا سرًيا حتت 
جسر يف إسبانيا

وكاالت
في  مختص  إسباني  رجل  قام 
تصميم األثاث ببناء مكتب معلق 
في  الجسور  أحد  تحت  سري 
ورفض  اإلسبانية،  فالنسيا  مدينة 
الكشف عن موقعه ألي شخص.

وشيد فرناندو إبيالناس )٣٣ عاًما( هذا المكتب المعلق كردة فعل على 
اإلزدحام والضوضاء في المدينة الذي وصل إلى حد ال يطاق على حد 
العلوي من  القسم  بناؤه على  الذي تم  المكتب المعلق  زعمه. ويحتوي 
الجسر، على طاولة مكتب، وكرسي، والعديد من الرفوف المثبتة على 

الجدران.
لم  ألنه  الكتمان،  طي  المعلق  المكتب  موقع  إبقاء  فرناندو  وقرر 
يستصدر أي تصريح قانوني لبنائه، ما يجعله عرضة للمسائلة القانونية.
وقال فرناندو: “هذا مشروع قصير األجل، لم أقم باستصدار ترخيص 

لبنائه، وسأستمر في استخدامه حتى تكتشف السلطات مكانه وتفككه”.
تماًما  منعزل  فهو  لي،  بالنسبة  ملجأً  المكان  هذا  “يمثل  وأضاف: 
وأعتبره آمًنا، فعندما أكون في مكتبي المعلق أسترجع مشاعر اإلحساس 
في  أختبئ  عندما  بها  أشعر  كنت  التي  والحرية  والسالم  بالطمأنينة 

طفولتي بمكان منعزل عن اآلخرين”.
من الجدير بالذكر بأن بناء المكتب المعلق استغرق أسبوًعا كاماًل، 
الفنانين  مع  مشاريع  العمل على  في  وقًتا طوياًل  فيه  فرناندو  ويقضي 

والمهندسين والمصممين.



مؤسس فيسبوك يسمى 
مولودته اجلديدة “أغسطس”

واشنطن - وكاالت
التواصل  موقع  مؤسس  زوكربيرج،  مارك  أطلق 
على  مألوف  غير  اسما  “فيسبوك”،  االجتماعي 
مولودته الجديدة ونشر صورة على حسابه الرسمي 
بفيسبوك يظهر فيها هو وزوجته وطفلتهما الكبيرة 
باإلضافة إلى مولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم 

.August ”أغسطس“
بالشهر  تيمًنا  البنته  “أغسطس”  اسم  مارك  واختار 
على  طويلة  رسالة  لها  وجه  كما  فيه،  ولدت  الذي 

صفحته، أثارت الكثير من التفاعل.
أغسطس  “عزيزتي  الرسالة  في  جاء  ما  بين  ومن 
للغاية  متحمسون  نحن  العالم،  هذا  في  بك  مرحبا 

لمعرفة ماذا ستصبحين”.
كما نصحها بأن تعيش سنها وتستمتع بطفولتها ألنها 
أحسن مرحلة في عمر اإلنسان، وأن تلعب وتخرج 
في  ما  كل  يبذل  بأن  إياها  واعدا  القصص،  وتقرأ 
وسعه “لجعل العالم مكانا أفضل لِك ولجميع أطفال 

جيلك”.
كثيرا  نحبك  “نحن  قائال  رسالته  مارك  وختم 
أتمنى  معك..  المغامرة  هذه  في  للغاية  ومتحمسون 

لك حياة سعيدة مليئة بالحب واألمل..أمك وأبوك”.

 قبل الرحيل  
مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

أتحبيننى؟...سألها وهو يصوب نظراته 
نحوها، أما هى فحاولت الهرب بعينيها 
أى  فى  وجهتها  زائغة  بنظرات  بعيداً 
إتجاه المهم ان يكون هذا االتجاه بعيداً 
بالحاح  سؤالها  عاود  عينيه.   عن 
لها وقد  يواصل حصاره  يزال  وهو ال 
فقد  هى  عينيها،اما  فى  عينيه  ثبت 
وأصابعها  قلياًل  فأطرقت  إرتباكها  زاد 
الوصول   - بالكاد   - تحاول  المرتعشة 
لكأس من الماء كانت وضعتها بجوار 
أمامها  وضعتها  ثم  فرفعتها  الفراش 
جففت  مندياًل  وتناولت  المنضدة  على 
وبالماء  الخجل  بعرق  المبتلة  يدها  به 
أجابته وهى تنظر  الذى سكبته. أخيراً 
على  المطلة  النافذة  زجاج  خلف  من 
أنا  لماذا  نفسك  سألت  لو  البحر....« 
تسأل  أن  إحتجت  هنا...لما  اآلن  معك 
ُمعاتباً  وسألها  إبتسم  السؤال«  هذا 
مشاعرك؟«  أستنتج  أن  أتريديننى   «
راسماً  جبينه  قطب  ثم  للحظات  سرح 
الجدية » حسناً.... معالم  على وجهه 
يدرك مشاعرك  أن  إستطاع عقلى  لقد 
وفقاً لما يلى: أواًل- لقد قبلت الخروج 
على  وافقت  لقد  بمفردك...ثانياً-  معى 
شاعرى  مكان  فى  معى  الجلوس 
قضينا  لقد  البحر...ثالثاً-  على  يطل 
موسيقية  أنغام  مع  سعيداً  وقتاً 
رومانسية حالمة. إذاً..وبدون شك أنت 
الضحك  فى  إستغرقت  تحبينى«...... 
أثناء كلماته وهو يصور الحب بينهما 
ويضعه فى صورة معادلة رياضية أو 
على  هو  إستمر  بينما  هندسية  نظرية 
إلى  أقرب  بصوت  لها  قائاًل  جديته 
يدرك  عقلى  إن  صدقينى  الهمس« 
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يحررها هانى نصحى

مشاعرك بالفعل ولكنى أتوق ألن أسمع 
صريحة  بكلمات  المشاعر  تلك  ترجمة 
تخرج من بين شفتيك وتنسكب بقلبى« 
المشهد  ذلك  يستعيد  فراشه  فى  كان 
المحبب إلى نفسه....سنوات طوال مرت 
تفاصيله.... بكل  يتذكره  يزال  ال  وهو 

أربعون عاماً؟ ....ال....بل قرابة نصف 
األيام  تعدو  كم  آآآه  الزمان  من  قرن 
عميقة  سريعة  غفوة  مسرعة....غفا 
ببطء وكأنه  فتح عينيه وأدار رأسه  ثم 
يتعرف على المكان الذى لم يكن سوى 
أيام  لعدة  يبارحها  لم  التى  نومه  غرفة 
ثم ارتسمت على وجهه مالمح إبتسامة 
الذكريات  من  آخر  شريطاً  يرى  وهو 
تتأبط  الجميلة  أمامه....العروس  يجرى 
السعادة  عش  إلى  ويتجهان  ذراعه 
قلبه  يحمل  الحب  طائر  بينهما  يرفرف 
اآلخر.  الجناح  على  وقلبها  جناح  على 
وضع فى قلبه أنها اليوم ستتخلص من 
مشاعرها  عن  وستعبر  الخجل  جاثوم 
إقترب  تمنى وإشتاق طوياًل،  كما  نحوه 
وسألها  بكفيه  وجنتيها  منها....أحاط 
هامساً »أتحبيننى؟« إبتسمت مرتبكة...
قالت وهى تحرر رأسها من يديه وترتد 
خطوات للخلف » أن سمعك أحد تسألنى 
....« السؤال اآلن لحسبك مجنوناً  هذا 
فراشه  فى  منه  صدرت  عالية  قهقهة 
تحولت إلى سعال حاد يكاد يحطم جنبات 
صدره، إنفتح باب الغرفة ووجد زوجته 
أمامه   - قرن  نصف  منذ  عروسه   -
تطمئن عليه وتسأله عن حاجته لشىء، 
 - السعال  يواصل  وهو   - إليها  فأشار 
تابعها  الماء.  من  كوباً  له  تحضر  أن 
وهى تغادر الغرفة بخطوات بطيئة...كم 
وحتى  باألبناء  طوال  لسنوات  إنشغلت 
بعدما شبوا عن الطوق وإستقل كل منهم 
بل  إنشغالها  يقل  لم  أسرة جديده  مكوناً 
أحفادها  برعاية  مسئولياتها  إزدادت 
عدد  عن  بالطبع  عددهم  زاد  الذين 
األبناء.آه لتلك المرأة....كم هى عظيمة 
ميالد  ذكريات  عليه  ألحت  ومخلصة. 
غرفتها  إلى  دخل  حيث  األول  طفلهما 
 - وليدها  وضعت  بعدما   - بالمستشفى 
جبينها  على  قبلة  طبع  عليها،  ليطمئن 
وسألته عن حالة المولود وطمأنها....ثم 
همس لها » أحبك« فالحت شبه إبتسامة 
على وجهها الُمجهد واقترب منها أكثر 
رأسها  فهزت  أتحبيننى؟«   « ليسألها 
لوماً وتعجباً من توقيت السؤال....« هو 
لنفس  أخرى  ....صورة  وقته؟؟؟«  ده 
صار  بعدما  بالطبع  زفافه!!  يوم  الطفل 
رجاًل....وهما - كأب وأم - يزهوان به 
مال عليها وسألها  الحسناء.  وبعروسه 
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تتفق  بحدة ال  إليه  نظرت  أتحبيننى؟«   «
مع اإلبتسامة التى حطت على شفتيها ثم 
قالت ضاحكة » يا راجل سيب الكالم ده 
لعيالك ». ثم ها هى زوجته تدخل الغرفة 
فيخرج هو من سماء الذكريات....تناوله 
ويعيده  منه  القليل  فيحتسى  الماء  كوباً 
قبل  إليها  ويشير  مكاناً  إليها...يفسح 
بجواره..وضعت  تجلس  بأن  تذهب  أن 
على  بجواره  وجلست  جانباً  الماء  كوب 
رأسه  أراح  ثم  عينيها  فى  الفراش..نظر 
على الوسادة وهو يسألها بصوت خفيض 
كعادتها  أبتسمت  أتحبيننى؟«  واهن« 
العمر  بعد  ياااااه   « مستنكرة  وأجابته 
العينين  ده كله بتسأل« رد وهو مغمض 
إجابة  أسمع  لم  ده  العمر  طول  أنا  ما   «
تترجم مشاعرك ، لم أسمع كلمات تخرج 
إتسعت  بقلبى«  بين شفتيك وتنسكب  من 
بين  ووضعته  بكفه  إبتسامتها..أمسكت 
أنت طبعاً رفيق عمرى  قائلة »  راحتيها 
العمر«  آخر  وحتى  وشبابى  صباى  فى 
..توقفت عن الكالم بعدما شعرت ببرودة 
يهز  رأته  بعدما  إستطردت  لكنها  يده 
تقول...«  ما  تكمل  أن  يعنى  بما  رأسه 
لم أكن ألحب مثلما أحببتك بل أن كلمات 
التى وجدت ال تكفى ألن تعبر عن  الحب 
مشاعرى.« توقفت وعيناها تراقب صدره 
الذى كف عن أن يعلو ويهبط .....وكنبع 
مياة إنفجر، إنهمرت دموعها غزيرة.....
وخرجت كلمات وكلمات تترجم مشاعرها، 
كلمات تمنى ان يسمعها منها طوال حياته 
لكنها بخلت بها عليه بسبب خجلها احياناً 
او بسبب واقعيتها الزائدة لكنها اآلن- وبعد 
نصف قرن من الزمان - تكلمت وكأن عقدة 
كلمات  وخرجت  اخيراً  انحلت  قد  لسانها 
له... الكبير  حبها  وتصور  تعبر  وكلمات 
كلمات   تمنت أن تمس قلبه وترجو أن 
يكون قد سمعها فى لحظاته االخيرة.......

قبل الرحيل. 

فرنسا حتتفل بالعيد الـ30 
للزرافة “بابي ساشا”

باريس -أ ش أ
الفرنسية  الحيوان  حديقة  مسئولو  احتفل 
“دوويه ال فونتان” بذكرى مرور ٣0 عاما 
على مولد الزرافة “بابى ساشا” التي ولدت 
تم  والتي  “فنسان” في 1٩٨٧،  في حديقة 
الحصول على أبويها من تشاد في 1٩٣٣، 
حديقة  إلى  شهور  ثمانية  بعد  نقله  ليتم 

حيوان”دوويه ال فونتان”.
إن  الفرنسية  الحيوان  حديقة  رئيس  وقال 
الزرافة “بابى ساشا” تنتظر الحفيد رقم ٣٦ 
من  لها  حيث  القادمة،  القليلة  األيام  خالل 
اثنان  توفى  ذكر;  و1٧  أنثى   1٦ األحفاد 

أثناء الوالدة.
الزرافة  عمر  طول  في  السر  ويرجع 
الميتة  لألرانب  تناولها  إلى  ساشا”  “بابي 
إلى أخرى وبعض  فترة  تلتهمها من  التي 
في  األحفاد  توزيع  ويتم  الصغيرة  الكالب 
الدول األوروبية األخرى )بريطانيا وألمانيا 

وسويسرا(.
على  للمحافظة  الدولي  االتحاد  وأشار 
الطبيعية، أن فصيلة الزرافة “بابي ساشا” 
ال يوجد منها سوى ٦50 زرافة في إثيوبيا 
وجنوب السودان فقط، ونحو 500 زرافة 

في نيجيريا.
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سنوات  منذ  مريضتي  هي 
مستشفيات  بأحد  ممرضة  وتعمل 
من  االربعينات  تورونتووفى 
بطنها  في  بألم  للعيادة  أتت  عمرها، 
الزائدة  في  التهاب  بانها  شخصتها 
الدودية، وطلبت منها أن تذهب على 
الجراحة  إلجراء  للمستشفى  الفور 

الالزمة.

تم هذا وأجريت الجراحة لها في 
نتيجة  اتت  أيام  وبعد  اليوم،  نفس 
بها  بأن  للزائدة  الباثولوجي  التحليل 
وهذا  )كارسينويد(  سرطاني  ورم 

نادر جدا حدوثه.

أُُجريت لها بعدها جراحة أخرى، 
مع  القولون  نصف  فيها  واستأصل 
الغدد اللمفاوية المتصلة بهذا المكان، 
للعالج  تذهب  ان  عليها  وكان 

الكيماوي بعدها. 

اجرئ  أن  وقت  الجراح  تقرير 
انها  غير  يشر  لم  الزائدة  عملية 
وعندما  االلتهاب،  نتيجة  متضخمة 
أتى التقرير التالى للجراح بعد علمه 
بأنها  أشار  الباثولوجي  بالتحليل 
مفاجأة لم يتوقعها، والسكرتيرة التي 
ينبغي،  كما  تكتبه  لم  التقرير  كتبت 
التي استخدمت  الكلمات الطبية  ألن 
»جول  فكتبت  كثيرا،  متداولة  غير 
بالدر  وجول  كارسينوما«  بالدر 
بالكبد  الذي  المرارة  كيس  تعنى 
وليس له عالقة بالزائدة وكان على 
ان افك هذه الطالسم وافهم انها تعنى 
»جوبلت سيل كارسينوما« وهواسم 

الخلية المصابة. 

بالتأكيد لم يخطر على بالى اوبال 
ستكون  الدودية  الزائدة  ان  الجراح 
أيماني  وزاد  سرطاني،  لورم  مكانا 

التحليل  بأهمية  الحالة  هذه  بعد 
الباثولوجي لكل ما يقتطع من الجسم.

وقد كنت قبلها عند إزالة أي ورم 
بسيط من المريض في العيادة اعرف 
دهني  ورم  بانه  جيدا  تشخيصه 
اوفيروسي )فيروكا( اوخالفه، اسأل 
للمعمل  ارسله  أن  أهمية  ما  نفسي 
افعله  وكنت  الباثولوجي؟  للتحليل 
أكن  ولم  قانوني  واجب  فقط  ألنه 
مقتنعا بأهميته العالجية، ولكن وبعد 
أهمية  أدركت  الفريدة  الحالة  هذه 
الجسم  من  يقتطع  ما  كل  ارسال 
ولوكنت  حتى  الباثولوجي  للتحليل 
اإلكلينيكي،  تشخيصه  من  متأكدا 
ألنه ربما ستأتي مفاجأة ال اعلمها. 

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب   

أهمية التحليل الباثولوجي

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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اليوسف  روز  جريدة  نشرت 
يوم  الصادر  عددها  في  الغراء 
للزميل  مقاال  اغسطس ٢01٧   ٢٣
العزيز وليد العدوي، تحت عنوان: 
لإلعالم..  الوطنية  للهيئة  بالغ 
األلتراس  كيان  عن  يدافع  الغندور 
اإلرهابي علي شاشة LTC. قبل أن 
أرد علي زميلي العزيز لدي سؤال 
الغندور  لماذا اختص خالد  له وهو 
إعالميين  فهناك  بالهجوم؟؟  وحده 
محترمين ناقشوا القضية مثل الرائع 
شوبير  أحمد  والكابتن  سعيد،  أحمد 
بينما كان الكابتن عزمي مجاهد هو 
أول من فتح القضية في اإلعالم!!!!.

 
بعنوان  مقالة  العزيز  زميلي  بدأ 
غريب جدا وهو إتهام مباشر للغندور 
األلتراس  كيان  عن  يدافع  بأنه 
اإلرهابي٫ فقد حكم الرجل علي أن 
كل األوالد المقبوض عليهم ينتمون 
بينما  إرهابيون!!.  وكلهم  لأللتراس 
المتهم  أن  هو  العدالة  مبادئ  أبسط 
برئ حتي تثبت إدانته ولكن الزميل 
المحترم نصب نفسه ممثال لإلدعاء 
أن  دون  حكمه  وأصدر  وقاضيا 
علي  اإلطالع  حتي  نفسه  يكلف 
ورق القضية وهو األمر الذي فشل 
جمهور  عن  المدافعون  المحامون 

الزمالك في الحصول عليه.
 

عزيزي أستاذ وليد، أنا خال أحد 
الشباب المقبوض عليهم ومنذ يوم ٩ 
يوليو وتكونت عالقة بيننا وبين أسر 
فخر  بكل  وأقولها  عليهم  المقبوض 
المقبوض  الشباب  كل  خال  أنني 
عليهم، بل أن قرابتهم لي ربما يكون 
أسر  أوالد  فكلهم  استحقه  ال  شرف 
ومدارس  جامعات  طلبة  محترمة 
أو  دراستهم  في  ومتوفقين  ثانوية 
بائعين  ومنهم  جامعات  خريجين 
عن  بحثا  لألستاد  ذهبوا  متجولين 
تصفهم  الذين  هؤالء  الرزق. 
وما  طفل   50 بينهم  باإلرهابيين 
مريض،  شخص   ٦0 يقارب 
معظمهم ذهب لألستاد للمرة األولي 
لديهم  تكن  لم  أنهم  جريمتهم  كل 
تساعدهم  التي  الكافيه  المهارات 
علي الهرب بعد نهاية المباراة. فتم 
وهم  األستاد  خارج  عليهم  القبض 

في طريق عودتهم لمنازلهم.
 

الزمالك  مباراة  شهدت  لقد  نعم 
واألهلي الليبي أحداث شغب مؤسفة 
بأخذ  ونطالب  بل  نرفضها  كلنا 
هذه  مرتكبي  ضد  حازم  موقف 
كرره  الذي  الشئ  وهو  األفعال، 
مرة،  كل  في  الغندور  خالد  كابتن 
كل ما طالب به الكابتن الغندور هو 
المجرم  ومعاقبة  الكاميرات  تفريغ 
وإخالء سبيل البرئ، ونحن كأهالي 
لدينا يقين تام بأن المجرم ينعم األن 

بالحرية بينما البرئ يدفع الثمن.

 تتهم الكابتن الغندور بعدم الوطنية 
ألنه يدافع عن شباب مصري برئ، 
الوطنية أن تحطم مستقبل  فهل من 
٢٣٦ شاب من شباب مصر؟؟ هل 
ثمن  هؤالء  يدفع  أن  الوطنية  من 
من  هل  غيرهم؟؟  إرتكبها  جريمة 
الوطنية أن توجه لهم اتهامات بدون 
الدولة  أن  تعتقد  هل  واحد؟؟.  دليل 
بسجن  ستتحقق  الدولة  وتوجهات 
أي  لي  قول  عليك  وباهلل  األبرياء. 
ممكن  العامة  المصلحة  عن  دفاع 
المستشار  يخلع  عندما  يتحقق  أن 
مرتضي منصور حذاءه في الملعب 

للجماهير؟؟.
 

كابتن خالد الغندور تحمل الكثير 
وما  أوالدنا،  عن  الدفاع  أجل  من 
يكون  ربما  اليوسف  روز  نشرته 
بداية لحملة ممنهجة عليه!! ألنه قال 
كلمة حق!!، كابتن خالد أنت أنسان 
الجميع  احترام  وكسبت  محترم 
مصري،  إعالمي  وأرجل  كأشجع 
ولكثيرين  لي شخصيا  السبب  كنت 
اإلعالم  في  ثقتنا  عودة  في  مثلي 
لدينا كأسر منكوبة  المصري، ليس 
دعوات  سوي  لك  لنعطيه  شئ 
وأمهات  وأباء  أبناء  المظلومين 
لك  جزاك هللا عنا كل خير وبارك 
وكل  وعملك  وأوالدك  صحتك  في 

ما تمتد له يداك.
 

العدوي  وليد  استاذ  النهاية  في 
كنت أنتظر منك كلمة شكر للكابتن 
ولعزمي  سعيد  وألحمد  الغندور 
األبرياء،  عن  لدفاعهم  مجاهد، 
بواجبك  لتقوم  أدعوك  أنا  وها 
المهنة  شرف  عليك  يمليه  الذي 
لتتطلع  وتذهب  الوطني  والضمير 
علي التحقيقات بنفسك٫ وتتقابل مع 
وتتعرف  عليهم  المقبوض  الشباب 
أن  ربما  عليهم،  القبض  تم  كيف 
عن  لتدافع  إلينا  ستنضم  فعلت 
شباب  وأنقي  أطهر  من  مجموعة 
فعلي  عنهم  تدافع  لم  وأن  الوطن. 
تستهين  وال  مظلوم  تظلم  ال  األقل 
بالدموع  الممتلئة  المظلوم  بعين 
من  شاكية  للسماء  ترتفع  عندما 
ظلمها، وال من ركوع قلب مكسور 
وتشعر  الظلم  بمرارة  تشعر  ألم 
اإلنصاف  طالبه  هلل  فتتجه  بالعجز 
من  طالبا  أب  دعوة  من  وال  منه، 
المولي عز وجل أن ينتقم من الـذين 

ظلموه وظموا إبنه.
 

أخر  لقاء  لنا  سيكون  عزيزي 
ألخبرك فيه ماذا قدم كاتب السطور 
باإلرهابيين  تصفهم  الذين  وخال 
نعيش  أننا  ساعتها  لتعرف  للوطن 
والتضليل  والكذب  المسخ  في زمن 

فإلي اللقاء.

بصــــــراحة
ردا علي روز اليوسف: 

الغندور شرف وفخر اإلعالم املصري 

مدحت عويضة

بقية مقال احسن كتير... م االول ص8
يعنى يخلوا الصندوق اول دور... ويشيلونى لحده..« .
والدها  يخلى  وربنا  مامتش  خلف  اللى  ان   عارفه  انا 
عادل وناصر وعائالتهم واخوتها وعائالتهم وخالتى فى 
توام روحها  كندا وكانت  فى  معانا  اللى   مصر وخالتى 
وحبيبة قلبها.. قبل  امى ماتمشى بيوم كلمتها بعد الكنيسه 
يوم االحد وده كان مش من عادتى  خالص يوم الحد ده 
كنيسه وشوبينج وراحه وبس.. كلمتنى  وكانت الول مره 
اول  انى  لدرجة  وشها...  على  الكاميرا  ضابطه صوره 
كويسه  انا  لى  قالت   دى(  الحالوه  )ايه  لها  قلت  حاجه 
تبعتى  واوعى  كويسه  انا  لى  قالت  دوا  لوعاوزه  سالتها 
حاجه خالص... طيب كلى كويس ياماما قالت لى باكل 
على قد نفسى وصيام العدرا جميل واكلها حلو... طيب  
غير  من  صيامى  انا  ال  قالت  سمك  اوكلى  لبن  اشربى 
سمك  طب ياماما لومعرفتش اكلمك بكره والبعده بكون 
معاكم..  ربنا  عارفه  يابنتى  ردت  الشغل  فى  مشغوله 
معرفتش اكلمها بعد كده... ماكنتش موجوده... هى كانت 
دايما تقول يارب )يوم نزاع.... ويوم وداع ( وانا كنت 
بقولها ربنا مايحوجكيش لحد ابدا .... وكانت تقولى  دى 
احلى دعوه.. ربنا من حبه لها لم يعطها ساعة النزاع وال 
على  هدومها   اخى  ابن  وفرد  لتنام  هبت  ذ  المعاناه ... 
استرنى...  يابنى  كده  ايوه   « له  وقالت  يغطيها  رجلها  
ياحبيبى  ال  ياتيته  حاجه  تاكلى  طب  يسترك«   ربنا 
الذى....   ابانا   وقالت  الصليب  رشمت  كويسه...  انا 
بالليل..  ونص  واحده  حوالى  الساعه  كانت  ونامت.. 
راح  بسيطه...  شهقه  صوت  اخى  ابن  سمع  دقائق  بعد 
وخالص...  امه...  مالها... صحى  يشوفها  ايديها  مسك 
اول  افتكر  ونامت...  عينيها    موجوده... غمضت  مش 
تعبانه وكانت   واحده صاحبتى  ام  كندا وكانت   ماجينا  
االم دى غاليه عليا... وكنت مسافره  كل ما اتصل واسال 

فتره  بعد  لغاية  شويه  تعبانه  يعنى  تقولى...  عليها  ماما 
ماقالت لى دى اتحسنت  وبقت زى الفل... احسن بكثير 
م االول... ماكنش ساعتها الفيس بوك والكالم ده ... بعد 
فتره نزلت مصر وعرفت ان طانط دى ماتت.. سالتها 
انا مكدبتش  ياماما  بتضحكى عليا ردت بسرعه...  كده 
عليكى قلت لك هى احسن دلوقتى.... وهى فعال احسن... 
انا فرحانه  انا مش زعالنه عشان ماما مشيت وسابتنى 
احسن  لها  وحقق  تتعذب  ولم  ترقد  لم  انها  ربنا  وبشكر 
انا دلوقت فهمت  اللى  هى كانت طالباه وعايزاه...  من 
شعور صديقنا  عالء لما كان واقف بياخذ العزا فى امه... 
بيعزينا...  فينا وكانه هواللى  ويبتسم فى وجه كل واحد 
ده  ايه  قلت  ساعتها  السما...  عليها  مبروك  ويقول.... 
هومش زعالن... ايه سر التعزيه  الغريبه دى... دلوقتى 
فهمت... صحيح وحشتينى  ياماما... بس منتهى االنانيه 
منى انى  اشوفك تعبانه اومتعذبه .... لمجرد انى اسمع 
صوتك واسمعك وانتى بتضحكى عليا  وتقولى لى )كله 
مفتوح   يفضل  ح  البيت   ...) لى عريس  شوفوا  تمام... 
بحس اخويا عادل  والبركه ح تفضل موجوده فينا وفى 
والدنا وفى عائالتهم وفى والد والدنا ....  والدعوات   
)انشاهلل  بتقولى  وانتى  لينا  بتدعيها   ومازلتى  كنتى  اللى 
انتوا وعيالكوا( ح تسندنا فى كل موقف صعب....  نهر 
الحب ده ح يفضل رصيد  لينا ول عيالنا  وعائالتهم ندى 
فى  وانتى  ياامى    كتير  بيكى  حلمت  الناس...  لكل  منه 
فترة تعبك ع االرض... حلمت وانتى ماشيه على رجلك 
)هللا...   نفسى   بسال  الحلم  جوه  وانا  الساللم  وبتتطلعى 
ماهى كويسه اهى(.. خالص ياماما وصلتى بر االمان... 
مبروك  عليه...  بتدورى   كنتى  اللى  العريس  ولقيتى 
الرمل  وشكاير  الميه...  م  السمك خرج  السما...  عليكى 
انقطعت...  والجسد خف... والروح طارت وانطلقت... 

انا متاكده... انتى احسن كتير... م االول... 

كينيا تفرض أشد القوانني يف العامل ضد 
األكياس البالستيكية

نيروبي -رويترز
 تعاقب كينيا اعتبارا من اليوم االثنني على إنتاج 
أو بيع أو حتى استخدام األكياس البالستيكية 
بالسجن ملدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة 
4٠ ألف دوالر وذلك مع بدء سريان قانون هو األكثر 
صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه 

املواد البالستيكية.
وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 4٠ دولة حظرت 
أو جزئيا  البالستيكية كليا  األكياس  استخدام 
األكياس  استخدام  على  ضرائب  فرضت  أو 
ومن  واحدة  مرة  تستعمل  التي  البالستيكية 

بينها الصني وفرنسا ورواندا وإيطاليا.
وينتهي احلال بالكثير من األكياس البالستيكية 
البحرية  والطيور  السالحف  فتخنق  احمليط  في 
أن  إلى  بالنفايات  واحليتان  الدالفني  بطون  ومتأل 

تنفق بسبب اجلوع.
وقال حبيب الهبر وهو خبير في النفايات البحرية 
يعمل لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة في كينيا 
فسيكون  عليه  هو  ما  على  احلال  بقي  “إذا 
البالستيك أكثر من األسماك في احمليط بحلول 

عام ٢٠٥٠”.
وأضاف أن حتلل األكياس البالستيكية يستغرق 
ما يتراوح بني ٥٠٠ وألف عام كما تدخل السلسلة 
الغذائية لإلنسان من خالل األسماك وحيوانات 
األبقار  بعض  بطون  من  ٢٠ كيسا  وانتزع  أخرى. 
في مجازر مبدينة نيروبي بعد أن كانت احليوانات 

في طريقها لالستهالك اآلدمي.
وقال طبيب بيطري كيني يدعى مبوثي كينياجنوي 
أكياسا  يزيلون  أبيض  زي  في  رجاال  يراقب  وهو 
بالستيكية مبتلة من بطون األبقار النافقة “لم 
اآلن  لكنه  سنوات  عشر  قبل  هذا  نشهد  نكن 

يحدث بوتيرة شبه يومية”.
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اإلرهاب األسود 
 ا.د ناجي إسكندر 

حتي ال ننسى )3(:السبع سنوات الصعبة 
األخرية علي أقباط مصر وشريط من املآسي.  

في النبوءة الخالدة منذ حوالي ألفين عاما 
قال السيد المسيح : 

ستأتي  بل  المجامع.  من  سيخرجونكم 
ساعة يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة هلل. 

هللا  يعرفوا  لم  ألنهم  بكم  هذا  وسيفعلون 

وال عرفوني.  

جاءت  إذا  حتي  بهذا  كلمتكم  قد  لكني 
الساعة تذكرون إني أنا قلته لكم. 

الساعة  جاءت  األن   : جانبي  من  وأرد 
ونذكر أيها السيد.  

أيها  سأذكرك  ننسي  وال  نذكر   وحتي 
شريط  تضمنه  ما  بأشهر  الكريم  القاريء 
السبع  في  فقط  هذا  مصر  ألقباط  الماسي 
سنوات العجاف الماضية. وأسال هللا وكما 
تعلمنا من تعاليم السيد المسيح - ليس النقمة 
- ولكن أن يدرك العالم أعظم رسالة للحب 
أتي بها السيد المسيح لألرض وكما قال  : 
ليكون المجد هلل في األعالي وعلي األرض 

السالم وبالناس المسرة. 

ألشهر  وشريط  الماضية  سنوات   السبع 
المأسي لشهداء اإليمان :

وأرجو أيها القاريء الكريم أن ال تتعجل 
في قراءتها فما تقرأه في دقائق معدودات قد 
ترك جروحا في قلوب من عاينوها  يصعب 

أن تندمل وحتي أخر العمر.  

يناير ٢010 وفي عشية عيد  1( في ٧ 
الميالد المجيد وبمدينة نجع حمادي بقنا تم 
قتل سبعة بينهم مساعد شرطة مسلم وسقوط 

عشرات من الجرحي.  

وعشية   ٢011 يناير  أول  في   )٢ 
إحتفاالت رأس السنة تم تفجير أمام كنيسة 
شخصا   ٢٤ وقتل  باألسكندرية  القديسين 

وأصيب أكثر من مئة. 

ماسبيرو  مذبحة   ٢011 إكتوبر   ٩  )٣ 
مينا  الناشط  منهم  دهسا   ٢5 قتل  تم  حيث 
خرج  مظاهرة  في  المئات  وإصابة  دانيال 
حادثة  أول  هذه  كانت   - المسيحيون  فيها 
دهس متعمد لشهداء اإليمان يشهدها العالم - 
وكان خروج المسيحيين في هذه المظاهرة 
تعبيرا عن الغضب علي اإلعتداءات عليهم 

وعلي كنائسهم وممتلكاتهم. 

٤( 1٤ أغسطس ٢01٣وبعد فض قوات 
وميدان  العدوية  رابعة  إلعتصامي  األمن 
علي  الهجمات  من  سلسلة  تمت  النهضة 
معظمها  المسيحية  والمؤسسات  الكنائس 
المنيا  بمحافظة  خاصة  مصر  بصعيد 
وتدمير  حرق  عن  الهجمات  هذه  وأسفرت 

أكثر من ٧0 كنيسة ومبني. 

تجميد  بها  تم  المنيا  محافظة   : هوامش 
إلعتراض  نظرا  مسيحي  محافظ  تعيين 
سابقة  في  وذلك  تعينه  علي  هناك  األهالي 

غريبة. 

 5( 15 فبراير ٢015 تم ذبح ٢1 من 
المسيحيين المصريين بقطع الرأس بالسكين 
علي أحد السواحل الليبية علي أيدي المنتمين 

لتنظيم داعش. 

 ٦( 11ديسمبر ٢01٦ تم تفجير الكنيسة 
المخصص  المكان  بالعباسية في  البطرسية 
السيدات  من  معظمهم   ٢5 وقتل  للسيدات 

واألطفال وجرح أكثر من 50.   

 عام ٢01٧ األكثر دموية 

عملية  أكبر   ٢01٧ فبراير   ٢5  )٧
تهجير قصري ونزوج أكثر من 1٢0 أسرة 
مسيحية غير مئات من العاملين المسيحيين 
وذلك  منازلهم  وحرق  بالقتل  تهديدهم  بعد 
كامل  أخرهم  المسيحيين  من   ٧ مقتل  بعد 
رؤوف ويبلغ 50 عاما وقد تم قتله وحرق 

منزله.  

تهجير  عملية  من  أكثر  تمت   : هوامش 
قصري للمسيحيين من مناطق متعددة ولكن 

بإعداد أقل من حادثة العريش.  

السعف  أحد  ويوم  أبريل ٢01٧   ٩  )٨ 
)الشعانين( وفي حادثتين متتاليتين وبفارق 

زمني ضئيل تم : 

جرجس  ماري  كنيسة  تفجير   : أوال   -
بطنطا وكان الضحايا ٢٩ قتيال  وعدد ٧٦ 

من الجرحي.  

المرقسية  الكنيسة  أمام  تفجير   : ثانيا   -
باألسكندرية وأسفر الحادث عن قتل عدد1٧ 
في  المتواجدين  من   ٤٨ عدد  إصابة  وعن 
التفجير في  الكنيسة ونجا من جراء  محيط 

هذا الحادث البابا تواضروس الثاني.  

إطالق  تم   ٢01٧ مايو   ٢٦  )٩ 
المنيا  محافظة  في  حافلة  علي  الرصاص 
األنبا صموئيل  دير  إلي  في طريقها  كانت 
المعترف وقتل في هذا الحادث ٢٩ وجرح 

٢٤ أخرون الكثير منهم من األطفال.  

هوامش : كانت هذه قائمة أشهر الحوادث 
لشهداء اإليمان في السنوات السبع الماضية 
الصغيرة  الحوادث  إلي  اإلشارة  يتم  ولم 

وهي كثيرة. 

في  حدثت  الحوادث  معظم  أن  ويالحظ 
مناسبات دينية وتبني معظمها تنظيم داعش.  

ما  كل  من  والمصريين  مصر  هللا  حفظ 
أو  الداخل  في  شر  من  بهم  يراد  أو  يحاك 
الخارج.  وتغمد هللا شهداء اإليمان برحمته، 
جرحاهم  علي  وأنعم  بتعزيته،  وذويهم 

بشفائه.

أحــالم مشــروعة 
ألرمـلة مصــرية 
بقلم / هـاني شـهدي

بداية  فى  شابة  امرأة 
العشرينيات من عمرها، 
فجأة وجدت نفسها أرملة 
اثنين او  وتعول طفل او 
ال تعول بعد زواج لم يدم 
الكثر من عامين او ثالثة 

المفاجئة وهو فى ريعان شبابه  بعد وفاة زوجها 
ان  .وبعد  لعين  مرض  او  اليم  حادث  غالبا  اثر 
تستفيق من صدمة المفاجأة تجد نفسها تحارب فى 

عدة اتجاهات متضاربة.

)1(

يُنّصب نفسه  الذى  الخارجى  تحارب مجتمعها 
كل  فى  المجهر  تحت  ويضعها  عليها  وصياً 
منه  وتوجيه  نقد  محل  لتصبح  وكبيرة  صغيرة 
طوال الوقت، فيختار لها ماذا تلبس واين تذهب 
ومع َمن تتعامل ، يُسقط عليها رداء القهر النفسي 
والجسدى مبكراً ، يُهدر حقها فى الحياة ويعتبرها 
ماتت بموت زوجها، اى امل فى استئناف الحياة 
مع شريك حياة جديد بصورة طبيعية مبهجة هو 
امل غير مشروع  ويعتبره غدراً وخيانة للزواج 
االول ، المجتمع الذى يبنى الف حاجز امام المرأة 
هو  الثانى  الزواج  فكرة  داخلها  ليعرقل  االرملة 
ويشجع  الحواجز  كل  يهدم  الذى  المجتمع  نفس 
ويبارك الزواج الثانى للرجل االرمل ، مع وجود 
الخارجى  المجتمع  هذا  فى  االستثناءات  بعض 
كمجرد  والحرية  بالحياة  ينادى  لالسف  الذى 
شعارات فقط لكنه يتراجع عند اول تجربة حقيقية.

)٢(

قناعاتها  تزاحم  فى  نفسها  مع  الداخلية  حربها 
فى  تجد  من  منهن  والعاطفية،  والعقلية  النفسية 
نفسها اقتناع واكتفاء ورصيد كافى عقلى وعاطفى 
من زواجها االول تأمل فى االستمرار به وأخريات 
يؤرقهن ان الحياة طويلة وحتما تحتاج الى سند، 
تناسْت  او  ونسْت  قلبها  انوار  اطفأت  من  منهن 
أنوثتها تحت ردائها االسود ومنهن من كان الرداء 
االسود يخفى تحته قلباً وجسداً مازال يعشق بهجة 
االلوان وحب الحياة، سمعت انها لم تخلع ردائها 
االسود اال ليلة زفاف ابنها البكر. يوما ما قد يتأقلم 
انه  االصعب  لكن  السجن  جدران  مع  المسجون 

الجانب  على   . السـّجان  قسوة  من  يومـياً  يعانى 
االخر رجااًل أرامل شرعوا  فى زواٍج ثان اكمل 
معهم حتى نهاية العمر ليصبح الزواج الثانى لهم 

هو الحياة نفسها اما االول مجرد ذكرى عابرة.

)٣( 

ُمقتبل  فى  شاب   .. »هــو«  المقــابلة  الجبهة 
قائمة  له،   زواج  مشروع  اول  فى  يفكر  العمر 
لهن  يسبق  لم  فتيات  بين  المفاضلة  من  طويلة 
اختالف  حسب  ترشيحاته  قائمة  فى  الزواج 
تأتى  ال  او  القائمة  ذيل  فى  تأتى  بينما  ظروفهن 
ارملة قد تكون ظروفها افضل كثيرا من ظروف 
عريض  غشاء   ، القائمة  مقدمة  فى  الساكنة  تلك 
من التقاليد الرجعية تغطى أعين الشباب تجعلنا ال 
نرى فى االنثى اال غشاء رقيق ينفْض فى بداية 
االنجاز  هذا  صاحب  هو  يكون  ال  فلما  الرحلة 
العظيم، منهم من يتقدم تسحبه الشفقة ومنهم من 
الحلم  من  الكامل  الثانى  النصف  بأنها  يقين  على 
التحدى  يمتلكون شجاعة  قليلون هم من  الجميل. 
البشـر في زواجهم  االختالف وان  فن  ويغازلهم 
بعضهم  من  كربونيـة  صورة  ليسوا  وحياتهم 
لبعض. عقولنا تعشق األستسهال والتماثل.. شاب 
لفتاة ، ارمل ألرملة ، مطلق لمطلقة، لكن قلوبنا 

دائما يغمرها االختيار الصعب.

)٤( 

وهو   - فيه  مخطئاً  اكون  قد  بسيط  تحفظ  لدى 
الحظته  الملف-  هذا  لفتح  دفعني  ما  الحقيقة  في 
ايجابية  وهى  الدرامية  االعمال  من  كثير  فى 
ارملة،  من  الزواج  فى  المسلم  الشباب  ومرونة 
لنُقْل  االقل  على  او  االعتبار  فى  وارد  امر  انه 
المقابل اجد في  بينما فى  ثاني،  يأتى كاختيار  قد 
الواقـع الشباب المسيحى يفتقد كثيراً لهذه المرونة. 
حساباته.حالياً  من  ملغى  شبه  ارملة  من  الزواج 
وقت ارهق فيه االهل والكنيسة من رعاية الكثير 
من االرامل واسرهن الالتى بال عائل  لذلك انه 
وقت مــُلّح إلصالح فكرى وتعليمي إلعادة  لتقييم 
الشباب المسيحى لهذا الشأن، ويكون للكنيسة دور 
وهن  اوالدها  النهم  االصالح  هذا  فى  محورى 

ايضا بناتها.

* ألفت نظرك وذهنك عزيزى القارئ ان من 
نتحدث عنهن هن حاالت حقيقية موجودة حولنا 
لكننا نُصر على اال نراهم وان رايناهم ال نشعر 
بهم. انظر حولك ستجد فى محيط العائلة او العمل 

او االصدقاء واحدة منهن او اكثر . 

»أقبلـوا من فى االرض يقبـلكم َمن فى السماء«

بقية مقال قنبلة الديون الخارجية والمحلية 
المصرية ص4

فالقروض األجنبية لمصر قد تجاوزت ٨0 مليار 
دوالر أى ٨ أضعاف حجمها فى 1٩٧٤ ونصف 
هذه الزيادة تحققت فى العامين األخيرين فقط!! أما 
الديون المحلية فان حجمها يقفز بمعدالت مرعبة 
وصلت الى نحو٣0%  فى العام األخير، وهذا يدل 
الحالية.  االقتصادية  السياسة  فى  ذريع  فشل  على 
 ٦0 منذ  استقالله  فقد  المصرى  المركزي  فالبنك 
الكبير  استاذى  الناصر  عبد  طرد  عندما  عاما، 
التمويل  عارض  ألنه  الرفاعي  الحكيم  عبد  د. 
االقتصاد  ووزراء  الميزانية،  لعجز  العشوائى 
والمالية عاجزون عن توفير المناخ المناسب لجذب 
الضرائب  فرض  عن  بل  األجنبية  االستثمارات 
الداخلي  التبذير على المستويين  الالزمة للحد من 
والخارجى وتخفيض عجز الميزانية وعجز ميزان 
المدفوعات. وهكذا فان حجم القروض األجنبية قد 
تجاوز ٤0%  من دخل مصر القومي بينما تجاوزت 
الديون المحلية حجم هذا الدخل. وستمثل خدمة هذه 
فالسندات  مصر،  مستقبل  على  ثقيال  عبئا  الديون 
الدولية  األسواق  فى  الحكومة  تطرحها  التى 

بالدوالر تقدم فوائد تصل الى ٧% . أما فوائد الديون 
المحلية فهى سلبية ألن معدل التضخم أعلى منها 
وهذا وحده كفيل بتدمير االدخار المحلى وتشجيع 
الجميع على زيادة االستهالك فى وقت تدهور فيه 
الواردات  االنتاج المحلى، مما يعنى بدوره تزايد 
وهكذا دخلت مصر فى حلقة مفرغة مفزعة تقودها 

الى أوضاع شديدة الخطورة.

فمصر  متوفرة،  الحلول  فان  الحال  بطبيعة 
تستطيع ان تحول طاقتها البشرية الهائلة الى طاقة 
إنتاجية كما فعلت الصين والهند وڤيتنام وعدد كبير 
للجميع:  والواجبات معروفة  األسيوية.  الدول  من 
تعديل نظام التعليم بغرض توفير عمالة فنية، توفير 
األجنبية،  االستثمارات  لجذب  المناسب  المناخ 
االقتصاد  سرطان  يمثل  الذى  الفساد  محاربة 
المصرى، إصالح االدارة الحكومية، تعديل النظام 
ما  كل  وكذلك  العام  اإلنفاق  ترشيد  الضريبى، 
باختصار  األجنبية.  بالعمالت  باالستهالك  يتصل 
هذا  فهل  بنجاح،  المصرى  االقتصاد  إدارة  شديد 
متيسر؟. أترك اإلجابة لمن يعرفون أوضاع مصر 

أفضل منى.  
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

مرض الزهامير.. هل من وقاية؟

من عيادة الطب الطبيعى
هشاشة العظام

س: أنا سيدة في الستين 
عانت  وأمي  العمر،  من 
من هشاشة العظام وماتت 
الحوض  كسور  بسبب 
نفس  ألتجنب  أفعل  فماذا 

المصير؟

ج: هشاشة العظام مرض 
وأيضا  الغذاء  وأسلوب  بالوراثة  يتأثر 
هذا  في  المهم  ومن  البدني،  النشاط 
لمعرفة  أشعة  بعمل  تقومي  ان  السن 
كثافة العظام، وهى سوف تكون أساسا 
للمقارنة فيما بعد، وعلى حسب النتيجة 
سوف يكون العالج، فاذا كانت النتيجة 
فعليكى  قليلة  الكسور  خطورة  ان 
الصحي  الغذائي  األسلوب  باتباع 
والرياضة المنتظمة لرفع االوزان مع 
وفيتامين  والمغنسيوم  الكالسيوم  تناول 
البورون  مثل  األخرى  والمعادن   D
 ،K2 وفيتامين  والمنجنيز  والزنك 
الخطورة  كانت  واذا  السمك،  وزيت 
متوسطة ينبغي باإلضافة الى هذا تناول 
كانت  اذا  اما  الطبيعية،  الهرمونات 
الهرمونات  توصف  عالية  الخطورة 
االعراض  اعتبار  مع  الصناعية 
الجانبية اوالعقاقير المخصصة للعظام.

ويتلخص النظام الغذائي في 
الصويا  فول  اطعمة  تناول 
يوميا بما له من تأثير إيجابي 
الخضروات  وتناول  للعظام 
الجرجير  مثل  الورقية 
والكيل والكوالرد والبروكلى 
الحرص  مع  تشوى،  والبوك 
بصفة  الزبادي  تناول  على 
يومية، مع التحديد في تناول البروتين 
واالكثار  السمك،  ماعدا  الحيواني 
والعدس  كالفول  النباتي  البروتين  من 
الكحوليات  تجنب  مع  والفاصوليا، 

والتدخين والكافيين والسكر.

في  وخاصة  الرياضة  على  وواظبى 
كثافة  من  تزيد  ألنها  االوزان  رفع 
العظام  هشاشة  فان  وللعلم  العظام، 
يمكن تحسينها، ودائما حركة العضالت 
فوق العظام تساعد على زيادة كثافتها 
الى  يؤدى  العضالت  حركة  عدم  اما 
أيضا،  العظام  وضمور  ضمورها 

وتجنبي النقص الشديد في الوزن.

تباسيم جندي

ال تجد أحدا ال يخشى على نفسه من اإلصابة 
بمرض االلزهايمر، والخوف منه مثل الخوف 
المرضى  من  وكثير  السرطانية،  األورام  من 
ذويهم  مع  المرض  هذا  اختبروا  الذين  خاصة 

يتساءلون هل يمكن تجنبه اوالوقاية منه؟
الحقائق  اهم  على  هنا  الضوء  نلقى  سوف 
أنفسنا  نقى  لكى  العلمية  باألبحاث  المدعومة 
من هذا المرض، وااللزهايمر من اشهر أنواع 
األمراض التي تصيب العقل بالتخلف الذهنى، 
وبينما كنا نعتبره من االمراض النادرة نجد اآلن 
مليون   5٫٣ فهويصيب  ازدياد،  في  نسبته  ان 
فرد في الواليات المتحدة، ونسبة اإلصابة فوق 
سن ٦5 هي 10% وهى ترتفع الى 50% لمن 
هم فوق سن ٨5 وأحيانا ال يقتصر على كبار 
السن فيصيب من هم في االربعين اوالخمسين 

من العمر.
الطبيب  مكتشفه  من  جاء  الزهايمر  واسم 
سنة  األعصاب  علم  في  المتخصص  األلماني 
1٩0٦، ووصفه بانه تدهور مستمر في الحالة 
الذهنية لدرجة تعيق المريض اجتماعيا وعمليا 
االستنتاجى  والتفكير  الذاكرة  تتدهور  فيها 
ان  العلماء  ويرى  للتحسن،  قابلة  غير  بطريقة 
المخ  في  الهامة  األماكن  بعض  في  التدهور 
يحدث قبل ظهور االعراض بمدة تتراوح بين 

العشرين الى األربعين سنة.
لألمور  يحدث  المرض  في  الذاكرة  وفقدان 
من  أشياء  يتذكر  المريض  ان  فتجد  الحديثة، 
سنين طويلة مضت بينما ال يتذكر فيلما اوحدثا 
شاهده البارحة، ويصاحب ذلك عدم القدرة على 
إيجاد الكلمات المناسبة وأيضا تقلب مفاجئ غير 
متوقع في المزاج، وفى المراحل األخيرة يكون 
يدور  بما  عالم  وغير  الذهن  مشوش  المريض 
حوله واحيانا هالوس واوهام، بعض المرضى 
يصيبهم الغضب والعنف والبعض اآلخر يكون 
يهمل  األخيرة  المراحل  وفى  وسلبيا،  هادئا 
تحكم  بالنظافة ويحدث عدم  االعتناء  المريض 
أي  في  المريض  ان يخرج  البول، ويمكن  في 

جهة بدون تفكير ويمكن ان يفقد طريقه.
العصبية  االلياف  ان  العلماء  وجد  ولقد 
وتسمى  المخ  في  الذاكرة  بمنطقة  تحيط  التي 
تستطيع  فال  بعضها  على  تلتف  الهيبوكمبس 
الرسائل العصبية ان تدخل الى المخ، كما وجد 
في  بروتين  من  مكونة  تصلب  مناطق  العلماء 
ولكن  تدميرها.  على  تعمل  وهى  المخ  خاليا 
يعرف  ال  اآلن  حتى  ذلك؟  وراء  هوالسبب  ما 
من  كثير  أشار  ان  وبعد  محددا،  سببا  العلماء 
تراجع  االلومنيوم  الى  التعرض  الى  العلماء 
العلماء بعدها ولوان البعض منهم مازال يؤمن 
المرضى  من  الكثير  ولكن  األلومنيوم،  بدور 
الفيتامينات  بعض  الى  يفتقرون  انهم  وجدوا 

وفيتامين   B1٢ فيتامين  واهمها  والمعادن 
 A وفيتامين   E وفيتامين  الزنك  ومعدن   B٣
وحامض الفوليك. فمن المهم ان تراجع العقاقير 
من  تسببه  ما  على  وتتعرف  تستخدمها  التي 

نقص فيما سبق ذكره.
اما بالنسبة لألطعمة المناسبة للوقاية من هذا 
من  بكثير  مدعم  غذائى  نظام  يوجد  المرض 
البحث العلمى ويسمى مايند دايت، وهويحسن 
اإلصابة  خطر  من  ويقلل  المخ  وظيفة  من 
النظام  اتبعت  إذا   %5٣ بنسبة  بااللزهايمر 
بمنتهى الدقة اما إذا اتبعته بالمعقول سوف يقل 

خطر اإلصابة بنسبة ٣5%.
وهذا النوع من النظام الغذائي يتكون أساسا 
على  التركيز  مع  نباتية  طبيعية  اطعمة  من 
األطعمة التي تساعد وظائف المخ مثل البيرى 
تحديد  مع  الورقية،  والخضروات  بأنواعها 
المشبعة،  والدهون  الحيوانية  األطعمة  واقالل 

والنظام يتكون من اآلتي:
السبانخ  مثل  الورقية  الخضر         -
والكوالرد  والبروكلى  والكيل  والجرجير 
في  سرفنج   ٧ والرابينى.  الرومانى  والخس 
األسبوع على األقل، و1 سرفنج = نصف كوب 

مطهى اوكوب طازج.
الملونة مثل الجزر والبنجر  -       الخضر 
يوم  كل  1سرفنج  والباذنجان.  بألوانه  والفلفل 

على األقل.
البلوبيرى  مثل  بأنواعه  البيرى         -
في  سرفنج   ٢ والبالكبيرى.  والراسبيرى 
األسبوع على األقل. 1 سرفنج = نصف كوب.
-       المكسرات مثل اللوز والجوز والبندق 
او5 سرفنج  اليوم  والبرازيلنت. ٢ سرفنج في 
في األسبوع على األقل. 1 سرفنج = ثلث كوب.

البنى  األرز  مثل  الكاملة  الحبوب         -
واالمارانس  والميليت  والباكهويت  والكينوا 
 = سرفنج   1 اليوم.  في  سرفنج   ٣ والشوفان. 
شريحة من الخبز كامل الحبوب اونصف كوب 

أرز بنى اوكينوا اوباكهويت.
-       األسماك: 1 سرفنج في األسبوع على 

األقل. 1 سرفنج:٣ اوقية مطهية.
 1 األسبوع.  في  سرفنج   ٢ الدجاج:         -

سرفنج: ٣ أوقية مطهية.
-       زيت الزيتون

المهدرجة  والزيوت  المارجارين  تجنب  مع 
واالطعمة المقلية واالطعمة الجاهزة ام اللحوم 
الحمراء فيجب ان تكون اقل من ٤ مرات في 
األسبوع  في  مرة  من  اقل  والجبنة  األسبوع 

والديسيرت اقل من 5 مرات في األسبوع.

األدوية املخفضة للكوليسرتول حتارب التيفود واملالريا
واشنطن - أ ش أ

المخفضة  األدوية  بعض  أن  حديثة  طبية  أبحاث  أظهرت 
فى  بما  المعدية،  األمراض  من  عددا  تحارب  قد  للكوليسترول 

ذلك، حمى التايفويد، الكالميديا، المالريا.
فقد توصل الباحثون في جامعة “ديوك” األمريكية مؤخرا إلى أن البديل الجيني الذي يؤثر على 
مستويات الكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بحمى “التايفويد”، في الوقت الذي 

أظهروا فيه أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تحمى ضد عدوى السالمونيال.
وتعطي النتائج المتوصل إليها، والمنشورة في المجلة الطبية الصادرة عن “األكاديمية الوطنية 
للعلوم”، نظرة ثاقبة على اآلليات التي تحكم القابلية البشرية لألمراض المعدية .. كما يشيرون 
بكتيريا  مثل  األمراض  لمسببات  عرضة  أكثر  هم  الذين  أولئك  لحماية  الممكنة  السبل  إلى 

السالمونيال التي تخطف الكولسترول لتصيب الخاليا المضيفة.

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل

 ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com 

8164gindi@rogers.com او
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من عامل اإلبداع.. سارشه َسراي: قصور للطيور معّلقة مبنازل البشر يف تركيا من العصر العثماني!
في العصر العثماني، كانت فلسفة العمارة حينها حتمل ما 

هوأكثر من مجرد إيواء البشر إلى إيواء جنس آخر … الطيور!

بالفعل  وهوكذلك  السحاب،  في  معلق  منيف  يبدوكقصر 
حيث جرت العادة في العصر العثماني ما بني القرن اخلامس 
ما  اخلارجية  بواجهة املنازل  يلحق  أن  عشر  والتاسع  عشر 
من  بداًل  الطيور  لتسكنه  وبارز  مصغر  كامل  يبدوكقصر 
شكلية  ليست  الفاخرة  املنازل  وتلك  التقليدية.  األعشاش 
واسعة  شرفات  وتضم  طوابق  عدة  حتوي  فهي  اإلطالق،  على 
لتسهيل  وإقالع  هبوط  ومدرجات  بل  داخلية،  مياه  وأحواض 
دخول وخروج الطيور إليها! أمر ال يصدق … عدا أنه واقع تاريخي 

كوشكو” ميكنكم مشاهدته بأنفسكم عند زيارة تركيا. “كوش  باسم  تعرف  املصغرة  القصور  تلك  كانت 
 ”serçe saray أو“جناح الطير” وأحيانًا باسم “سارشه سراي
املنازل  لتلك  الرئيسي  الغرض  أن  ومع  الباشق”.  أو“قصر 
تزود كذلك  أنها كانت  إال  الطيور،  والفخمة هوإيواء  املصغرة 
وكذلك  أواملريضة  املصابة  الطيور  إلسعاف  واملاء  بالطعام 

كملجأ وقت العواصف أوالطقس السيء.

تلك  أبان  تقريًبا  مدينة  كل  في  شائعة  كانت  الطيور  قصور 
الفترة، وكان اجلميع يتفننون في زخرفة تلك املنازل املصغرة 
وإضافة املزيد من اخلصائص واملميزات بها. لكن مبضي الوقت 
التقليد  ذلك  انقطع  العثمانية،  اإلمبراطورية  حقبة  وانتهاء 
ببالئها  إما  التالشي  في  املوجودة  الطيور  قصور  وأخذت 
إولتجديد املبنى وإحالله مع العصر احلديث. ومع هذا، ال يزال 
الرائعة  الطيور  لقصور  الباقية  اآلثار  مشاهدة  بإمكانكم 
امللحقة  تلك  أشهرها  احلديثة،  بتركيا  األماكن  بعض  في 

املتمم Büyükçekmece في  بجسر  السلطان السليمان 
اسطنبول.



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. 


