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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

حببك يا مسلم حببك يا غاىل
حببك يا مسلم دامياً على باىل

د. رأفت جندي
هكذا غنى فريق شباب مسيحي من شبرا ألخوتنا 
املسلمني في عيد الضحية، وكتب بعض من الكتاب 
شكك  البعض  ولكن  مبثلها  التحية  يردون  املسلمني 
اإلسالمية  وباللغة  منافقون  أي  يتجملون  هؤالء  ان 

يستعملون التقية.

في جميع مراحل حياتي قدم لي بعض من إخوتي 
املسلمني جميال ال أنكره ولم يكن هذا واجبا عليهم،  

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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referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
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EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

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

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

 

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

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

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

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

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

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

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

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

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

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

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

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

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 

For a free, quick online home 
evaluation go to
 www.Yourhomeworth.Net. 
You will receive information on 

قيمة منزلك ممكن تكون  اكثر  مما تظن

what comparable homes have sold for in your neighbourhood, 
which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.                            



تكملة مقال »بحبك يا مسلم بحبك 
يا غالى.. بحبك يا مسلم دايماً على 

بالى« ص1
في  للمساءلة  تعرضت  فلقد 
موقف ما وانا اعمل في مستشفى 
من  البعض  ولكن  اجلوية  القوات 
عنى  للدفاع  انبروا  العليا  القيادات 
وانتهت  منهم  اطلب  ان  وب��دون 
مدير  واعتذار  االستجواب  بانتهاء 

املستشفى، ومواقف اخري أيضا.
يظلم  من  بعض  كذلك  رأيت  ولقد 
جامعة  في  كانوا  وكيف  ويفترى، 
األطباء  من  بعض  يقدمون  أسيوط 
بدون  للتحقيق  المتفوقين  االقباط 
السلك  م��ن  يستبعدوا  لكي  سبب 
الجامعي، بل وصل لعلمي أن رئيس 
خلف  د.  وقتها  العيون  طب  قسم 
ان أرغمه  استقالته  الحسينى وضع 
طبيب  قبول  على  الجامعة  رئيس 
امتياز في طب  قبطي تخرج بدرجة 
مسلمة  طبيبة  عليه  وفضل  العيون 
رئيس  وقال  جيد،  بدرجة  تخرجت 
القسم يكفي أنى لم اظلمه في درجته 
على  الرجل  هذا  وكان  البداية،  من 
ألن  يظلمه  لم  أنه  ذكر  عندما  حق 
الكثيرين من المتفوقين االقباط كانوا 
السنوات  في  درجاتهم  في  ُيظلمون 

األخيرة. 
وأذكر وانا طالب دار حديث ببنى 
إحساس  ع��ن  ال��زم��اء  أح��د  وبين 
االقباط بالقهر والظلم وكان السؤال 
المسيحيين  أحد  ننتخب  هل  كأقباط، 
أكثر  مسلم  شخص  ضد  كفاءة  أقل 
اال  المناقشة  نهاية  وكانت  كفاءة؟ 
نفعل هذا واال نكون قد فعلنا ما نلوم 

البعض عليه. 
وأنا في المهجر فأن الذي يربطني 
بالمسلم المصرى او الشرق أوسطي 
بالمسيحي  يربطني  مما  كثيرا  أكبر 

الغربي او الهندي او الصيني. 
الطبيبة  هي  سامية  والدكتورة 
التي  الجزائرية  المحجبة  المسلمة 
أكثر  وه��ي  بالعيادة  معي  تعمل 
اخاصا وتفانيا من بعض وليس كل 

االقباط الذين عملوا معي. 
الدول تدمرها القبلية وأكبر شاهد 
على هذا هو الصومال وايضا حرب 
نال  ان  ما  ال��ذي  ال��س��ودان  جنوب 
من  تبعثر  حتى  الجنوب  من  حريته 
تعرف  ال  ومصر  القبلية،  الحروب 
مسيحي  فقط  تعرف  ولكنها  القبلية 
واح��د  عنصر  ولكنهما  وم��س��ل��م 
الجزية  بسبب  تفرق  األس��اس  في 

واالضطهاد وأسباب أخرى.
فالمسلم  عقيدي  فارق  هناك  نعم 
ال يؤمن بألوهية المسيح وال بصلبه 

األم���وات،  م��ن  قيامته  وال 
بنبوءة  يؤمن  ال  والمسيحي 
عن  ارتدادا  ويعتبرها  محمد 
أعده  ال��ذي  الخاص  طريق 
من  والكثير  اإللهي،  التجسد 
المبادئ  القيم اإلسامية ضد 

المسيحية.
كلمات  يسمع  المسيحي 
التجريح والتشكيك والنقد في 
ولكن  مكان  كل  في  عقيدته 
كلمات  يثور لسماعه  المسلم 
النقد حتى ولو كانت للتاريخ 
اإلسامي المكتوب في الكتب 
قانون  هناك  بل  اإلسامية، 
نقد  فقط  يحاسب  م��ص��ري 
النادرة  اإلسام وفى األحيان 
جدا جدا نقد المسيحية، وفى 
أيام السادات بينما كنت اجلس 
وعائلتي في نادى في أسيوط 
يحاضر  واخ��ذ  شخص  أت��ى 
اليهود  ان  ويقول  الرواد  كل 
هذا  وكان  كفره،  والنصارى 
ال  ألنني  لسمعي  جدا  مؤذيا 
أستطيع أن أقف وارد عليه، 
وتركت المكان وأنا أقول هل 
هذا بلدي؟ ناهيك عن حوادث 

القتل.
نعم »بحبك يا مسلم بحبك 
هي  والمسيحية  غالى«  يا 
إلهي  وحب  تضحية  رسالة 
وفى المقابل كانت الوصية لنا 
هي المحبة بدون حدود التي 
يكرهوننا،  للذين  حتى  تصل 
والمحبة عطية إالهيه تعطى 

لمن يطلبها.  

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

كندا ترسل طائرات الي االماكن 
املتضررة من إعصار )إيرما( جللب 

الكنديني من هناك

أتجهت طيارات كندية الي جزر 
الكاريبي  والبحر  الدومينيكان 
هناك  المحتجزين  الكنديين  لتنقل 
)إيرما(  باعصار  تأثروا  الذين 
مسجل  أعصار  أقوي  هو  والذي 

في التاريخ في المحيط االطلسي ويعتبر من الفئة الخامسة 
ويصل  الساعة  في  كيلو   ٢٩٥ فيه  الرياح  سرعة  وتبلغ 
علو االمواج الي ستة امتار وفقا لمركز ميامي لالعاصير 
وقد عطل هذا االعصار السفر الجوي وخطط السفر لدي 
من  الكنديين  بجلب  الكندية  الطائرات  وقامت  الكثيرين 
الدومينيكان وجزر تركس وكايكوس وسمحت  جمهورية 
للناس الذين لم يحجزوا اماكن للعودة بالعودة دون رسوم 
الذين  الكنديين  اضافية ولم تحدد شركة طيران كندا عدد 
يتوقع عودتهم وتراقب شركة طيران كندا الوضع عن كثب 
التخاذ الالزم لمساعدة العمالء وقالت رئيسة جزر البهاما 
انه تم إخالء ستة جزر في الجنوب من السكان وهذا أكبر 

اخالء في تاريخ البالد.



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
بيتعامل  بينك وبين ترامب  فيه حاجه  ال ال 
مع العرب بعقلية رجل األعمال ومعاك بعقليه 

األب الحنين ليه؟؟ أنت عملت له إيه؟؟
ترامب

الفلوس بتاعة الخليج ضاعت في اإلعصار 
يدعوش  ما  وقولهم  تاني  غيرهم  هات  روح 

عليك تاني وإال هترجع تلم تاني.
ملك السعودية

لمصر  ربعه  دفعت  لترامب  دفعته  إللي  لو 
كان المصريين ادعولك وكان ربنا حماك من 

بلطجته.
اإلعام العربي

بورما مسلمة ماشي والعراق واليمن وسوريا 
وليبيا دين أبوهم أسمه إيه؟؟

وزير الدفاع المصري
كوريا  مع  العسكرية  العالقات   قطعت 
الشمالية فوافقت أمريكا علي المعونة… عايز 

تملك قرارك استغني عن المعونة.
مرتضي منصور

بتقول األخطاء التحكيميه واردة وهي جزء 
من متعة كرة القدم ،،، طيب وماله أثبت علي 

كده هللا يرضي عليك.
المتأسلمين

مات  األمريكان  علي  تدعوا  إسبوع  بقالكم 
منهم ٣ وتصلوا من أجل الحجاج فمات من 
المرات  رأيكم   إيه   .!!!٩٠ المصرية  البعثة 

الجاية تعكسوا األية ؟؟
سامح شكري

مسحت البالط بمندوب قطر في جامعة الدول 
العربية عقبال ما السيسي يمسح البالط بتميم.

السعودية
هجوم داعش عليكم درس كبير فقد حصدتم 

ما زرعته أياديكم.
األسد

مبروك تحرير دير الزور… لو أزمة الخليج 
كمان سوريا هتنضف  استمرت ست شهور 

من اإلرهاب.
كوبر

أوغندا،،،،  كسبنا  أننا  فرحان  أنا  صدقني 
وفرحان أكثر ألن االستاد كان فيه ٧٠ الف 
نتنيل  المهم  مهم  مش  وحش  األداء  متفرج. 

نوصل.
هيام سعيد

الفاتحة  يقري  بيعرفش  ما  كوبر  بتقولي 
الموضوع  لو  هنوصل…  مش  كدة  علشان 

بالفاتحة نوقفك انتي بدل الحضري.
علي عبد العال

ألف   ٥٠ ب  الحج  تأشيرات  باعوا  النواب 
للتأشيرة يعني نخسر تيران وصنافير ونحج 

بالنصب والتزوير؟؟ حسبنا هللا ونعم الوكيل.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

استخدام RRSP  فى شراء 
املنزل

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس- خبري عقارى

حساب  فى  مدخراتك  استخدام  يمكنك 
Registered Retirement(
اقصى  بحد   )Saving Plan RRSP
دوالر  الف   ٥٠ و  للفرد  دوالر  الف   ٢٥
لألسرة كمقدم لشراء اول منزل. على ان 
المبلغ المستخدم مرة اخرى لحسابك  تدفع 
لمدة  متساوية  دفعات  على   RRSP فى 
1٥عام. هذا لكى تتجنب دفع ضرائب على 
المبلغ المستخدم. واذا لم تدفع هذه الدفعات 
تدفع  و  السنوى  دخلك  الى  فإنها ستضاف 

ضرائب عليها.  
شراء  فى  التقاعد  ادخار  اموال  استخدام 
لشراء  تستخدم  ان  منها  شروط  له  منزل 
منزل لتسكنه وليس لالستثمار او التأجير. 
فى  تشتريه  منزل  اول  المنزل  يكون  وان 

كندا.  
انها  التقاعد  ادخار  اموال  استخدام  ميزة 
اموال لم تدفع عنها ضرائب ولن تدفع عليها 
استخدامها فى شراء منزلك  ضرائب عند 
الحكومية  التسهيالت  احدى  هذه  االول. 

المتاحة لشراء اول منزل لك فى كندا
       

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 
naser@estatesavvy.ca
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ملاذا كل هذا العك مع أقباط مصر؟

بقلم حممد أبو الغار

السبعينيات  فى  الحمراء  الزاوية  مذبحة  منذ 
يصبح  ولم  تدريجياً  يتدهور  األقباط  ووضع 
وقتاًل من متشددين بل حدثت  األمر فقط إرهاباً 
تهدد  والمسيحيين  المسلمين  بين  مخيفة  فجوة 
إلى  السادات  ينصت  لم  كما  ومستقبلها.  مصر 
تقرير لجنة تقصى الحقائق التى رأسها د. جمال 
العطيفى وصاغ معظم توصياتها د. رشدى سعيد 
ليفعلوا  الغارب  الحبل على  رحمهما هللا، وترك 
السادات  باغتيال  األمر  وانتهى  يريدون،  ما 
جميعاً.  المصريين  يقتلون  اإلرهابيون  وانطلق 
وضع أقباط مصر الفقراء أصبح متردياً والنظام 
مسؤول سياسياً وتنفيذياً ممثاُل فى الداخلية والحكم 

المحلى.
فى  يعيشون  الذين  الصفوة  من  1- األقباط 
واقتصادى  اجتماعى  وضع  لهم  الكبيرة  المدن 
متميز وعالقات وثيقة مع أجنحة النظام واألمن 
يجعلهم ال يشعرون بحدة المشاكل التى يتعرض 

لها الفقراء من أقباط قرى الصعيد.
٢- أقباط قرى الصعيد فقراء مثلهم مثل مسلمى 
تماثل  والتقزم  والمرض  األمية  ونسبة  الصعيد 
المسلمين وهم يعانون من نفس العادات والتقاليد 
بنفس  المرأة  توريث  وعدم  البنات  ختان  مثل 
الدرجة. الفارق الوحيد هو حجاب المرأة المسلمة. 

إذن لماذا يحدث كل هذا الظلم للمسيحيين؟
انفصال  إلى  أدت  هائلة  تغييرات  ٣- حدثت 
المسيحيين  بين  ومجتمعى  وثقافى  اجتماعى 
والمسلمين، خاصة فى الريف، وكان ذلك راجعاً 
إلى انتشار اإلسالم السياسى ومناداته بالبعد عن 
سمم  عنصرى  إعالم  إلى  باإلضافة  المسيحيين 

عقول البسطاء من المسلمين.
4- تواطأت بعض أجنحة النظام بالصعيد وتُرك 
األمر فى يد الداخلية ممثلة فى ضابط أمن دولة 
شاب فى محافظة نائية محدود الثقافة والمعرفة 
بالتاريخ وتفكيره ينحصر فى الحفاظ على األمن 
فى اللحظة الحالية، أما أمن المواطنين فال يهمه 
فى شىء. معظم الضباط من الجيل الحالى نشأ 
فى أسر إسالمية محافظة ونظرتهم لألقباط فيها 
ريبة وقلق بطبيعة التربية وعدم مخالطة األقباط، 
وضعية  تعكس  وتوجهاتهم  تقاريرهم  فإن  لذا 
كثيرة.  أحيان  فى  األقباط  ضد  متعصبة  ذهنية 
الشرطة المصرية بطبعها تقف مع الحاكم ومع 

األقوى من الناس وليس مع الحق، والضابط يظن 
أن وقوفه فى صف األغلبية المسلمة دائماً سوف 

يحقق نجاحاً أمنياً.
٥- السلطة المحلية ممثلة فى المحافظ وهو فى 
األغلب لواء جيش أو بوليس سابق معلوماته عن 
المشكلة القبطية وتاريخها شبه معدومة وتصوره 
لمستقبل مصر ووحدة شعبها هامشى. أهم شىء 
عند معظمهم المشاريع المظهرية والتواصل مع 
اإلعالم ومدح الرئيس حتى يستمر فى منصبه، 
ولذا فإن معظم المحافظين ال يهمهم حل مشاكل 
عليها.  والتغطية  إخفاؤها  يهمهم  وإنما  األقباط 
فى  المحافظين محاضرات  إعطاء  يكون  وربما 

حقوق اإلنسان أمراً مفيداً.
6- المصريون جميعاً يعانون من البيروقراطية 
المسيحيين  السلبى على  تأثيرها  الحكومية ولكن 
وثيقة  استخراج  أو  وظيفة  على  الحصول  فى 
كارثة كبرى بسبب تعنت سببه اختالف فى الدين. 
أصبحت الكنيسة تدريجياً هى المسؤولة عن حل 
هذه المشاكل وذلك بالتفاهم بطرق مختلفة بعضها 
قانونى وبعضها ودى، وأضاف ذلك عبئا جديدا 
وعمال آخر لألساقفة باإلضافة إلى عملهم الدينى 

األساسى.
قيادات  الريف  مدارس  على  ٧- سيطرت 
اإلسالم السياسى فأصبح وضع التالميذ والتلميذات 
العقلى  النضج  فترة  فى  المدارس  داخل  األقباط 
والفكرى سيئا للغاية وتربوا على الخوف وسماع 
إهانات مباشرة وغير مباشرة بعضها فى الكتب 
حاجزاً  ذلك  ووضع  شفاهة  وبعضها  المدرسية 

كبيراً بين المسلمين والمسيحيين.
حياتهم  يعيشوا  األقباط ألن  فقراء  8- اضطر 
اليومية بدون حقوق المواطنة الكاملة، وأن يتقبلوا 
يعيشوا  حتى  الثانية  الدرجة  من  مواطن  معاملة 

بسالم وأمان نسبى.
عند  الخوف  حاجز  انكسر  يناير   ٢٥ ٩- بعد 
يطالبون  جميعاً  وأصبحوا  جميعاً  المصريين 
المجتمعى  االحتقان  سبب  هو  وهذا  بحقوقهم 
إعادة  استرجاع  بمحاولة  النظام  ويقوم  الحالى. 
المصريين إلى نفس الوضع السابق وهو مستحيل. 
كمواطنين  بمعاملتهم  يقبلوا  لن  اآلن  المسيحيون 
من الدرجة الثانية ولهم كل الحق فى ذلك ويجب 
ولكن  مساندتهم  والمدنية  الوطنية  القوى  على 
اإلسالم السياسى والمتزمتين دينياً وكذلك رجال 
على  تماماً.  يخضعوا  أن  لألقباط  يريد  الشرطة 
الداخلية أن تتقبل تنفيذ الدستور وأن تعيد تأهيل 
ضباطها لتفهم الوضع الحالى وإال استمر الغليان 

إلى ما ال نهاية.
تتزايد،  والمسيحيين  المسلمين  1٠- أعداد 
حاجة  فى  أصبح  القرى  فى  المسيحيين  وعدد 
مازال  واألمن  القوانين  ولكن  جديدة  لكنائس 
يعرقل هذه الطلبات حتى اضطر البعض للصالة 
فى هدوء فى أحد المنازل. أنا ال أفهم وال أتصور 
لماذا يمنعهم األمن ويطالبهم بأخذ تصريح؟ هذا 
تخلف وانحياز ضد حرية العبادة والمواطنة التى 
ينص عليها الدستور، وخيبة من المحافظ ورجال 
للصالة؟  ترخيصاً  المسلمون  يأخذ  هل  األمن. 
الوقوف بوضوح  المحافظ والشرطة  يجب على 

مع الدستور والقانون.
المشكلة  يحل  أن  النظام  مصلحة  من  أخيراً 
بالعدل فهناك حلول عاجلة وهى التزام الشرطة 
حقوقهم  المسيحيين  وإعطاء  القانون  باحترام 
يجب  الدينية.  شعائرهم  ممارسة  ومنها  كاملة 
إعادة تدريب الضباط ليفهموا أن المواطنة جزء 
من الدستور وعليهم أن يساندوها. اإلعالم يجب 
معاقبة  ويجب  الوقت.  طوال  الناس  يوعى  أن 
من يخالف ذلك بمن فيهم ضباط األمن الوطنى 
التعليم  الطويل إصالح  المدى  والشرطة. وعلى 

ضرورة ليصبح تعليماً مدنياً حديثاً.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا اوزيارتنا 

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد
 1- اإلستقبال يف املطار

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

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

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

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء
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مل يكن إال ٌحلم     

نيفني سامى
خبروها  أ
ء  طبا أل ا
طفلها  أن 
ذوالسنوات 
يوما  يكون  الثالث غير طبيعي ولن 
جنونها  جن   . األطفال  باقي  مثل  ما 
وبكت كما لم تبكي جميع نساء العالم 

من قبل 
سنوات  عده  منذ  المشهد  كان  فقد 

كاآلتي :-
البيت الصامت 

الجدران الحزينه 
حاله  في  الذين  والزوجه  الزوج 

انتظار 
بهما  تنتهي  أمل  بارقه  كل   فبعد 

االمواج حيث ال شطئان
حيث ال جنين في الطريق 

لمحاوله  اصرار  بكل  يعودان  ثم 
اخري وثالثه ورابعه 

 
اال ان أهداهم هللا بمولود جميل مأل 

سنينهم بالحياه 
وايقظ نبض القلب بعد التوقف 

 
كبر امامهما وكبرت معه أحالمهما 
تعاهدا  ان  منذ  بها  يحلمان  باتا  التي 

علي اال يفقدان األمل 
 

وقد كان 
واصبح الصغير هوالحياه 

هواليقين 
 

الفرحه  يمهلهما  لم  القدر  ولكن 
عالمات  ظهرت  ان  بعد  الكامله 
وبال  بشده  الصغير  تهاجم  التوحد 

هواده
العالمات  كانت  الوقت  وبمرور 
في اذدياد مستمر حيث ال رجاء وال 
هذا  براثن  إنقاذ طفلهما من  في  أمل 

العدوالجاشم
 

االم  استسلمت  آلخر  طبيب  ومن 
الصوره  تلك  تعتاد  ان  وبدأت  للقدر 
البعيد  القريب  المالمح البنها  الباهتة 

الذي يراهم وال يشعر بهم 
عالم  في  يسكن  ان  اختار  وكأنه 

اخر ليس له صله بعالم األحياء 
 

بينما كان لألب نظره اخري لالمور 
واالضطالع  العلم  من  رحله  فبدأ 

طويله المدي
لتلك  التام  للتفرغ  عمله  وترك 

المهمه الشاقه 
اال وهي التحدي 

 
فقد قرر األب ان يتحدي المرض 

بكل قوه وصبر وثبات
ضحيه  صغيره  يترك  ال  ان  قرر 

بين اسنان التوحد 
طفله  ليستعيد  يداه  يمد  ان  وقرر 
حتي وان كانت حياته هي ثمن لذلك 

التحدي 
 

والشهور  واأليام  الساعات  مرت 
واألب يسعي في كل االتجاهات 

واستعان  األبحاث  من  الكثير  قرأ 
بكل من كانت لهم نفس الظروف 

وايضا كل  العلم  أبواب  طرق كل 

أبواب عالم الروحانيات والغيبيات
 

فيه  ليس  لطفله عالم صغير  صنع 
في  رويدا  رويدا  بدأ  ثم  هوواالم  اال 
دعوه األهل واالقارب لالقتراب من 

الطفل ليعتاد الجوالعائلي 
دعوه  في  تدريجيا  واستمر 
يقاربون  الذين  واألطفال  األصدقاء 

معه في العمر 
التعليمية  األلعاب  بكل  واستعان 
لدقيقه  حتي  طفله  انتباه  يلفت  حتي 

واحده إلخراجه من توحده 
 

اربعه  طفله  مع  يعيش  كان 
انقطاع  بال  يوميا  ساعه  وعشرون 
اللعب واللهووالنوم  يشاركه كل شئ 

والحكايات والطعام 
من  انواع  له  يصنع  ان  واهتم 

الطعام خصيصا لحالته 
 

والعناء  الشقاء  من  سنوات  وبعد 
سمع ألول مره كلمه بابا 

ليجده  عين  الصبي  الي  ونظر 
ناظرا اليه نظره ثاقبه قاصدا بارادته 

الكامله ان ينظر ألبيه 
 

بثمن  تقدر  ال  األب  سعاده  كانت 
فاحتضن طفله وبكي 

عالمات  أولي  هي  هذه  ان  شعر 
الشفاء 

وأولي عالمات الخروج من الهوه 
السحيقه المسماه التوحد 

 
العالمات  استمرت  يوم  بعد  ويوم 

في الظهور 
ذلك  يربح  ان  األب  فاستحق 
التحدي الذي دخله منذ سنوات وربح 

معه ابنه الوحيد 
 

مقاييس  بكل  كامال  االبن  اصبح 
الطب متحديا كل مقاييس الطب 

وحبه  بإصراره  األب  صنع  لقد 
أمامها  وقف  التي  المعجزة  وثباته 

العلم والطب في حاله انبهار تام 
 

سألته زوجته هل كنت تتوقع ذلك 
النجاح 

فكان رده 
لم يكن اال حلم 

 
علي  اصراره  في  األب  كان  فقد 

النجاح يعيش حلما يتمني تحقيقه 
نعم 

كان حلم ثم تحول الي واقع 
 

الكثير  سنجد  حولنا  تأملنا  وان 
والكثير لم يكن اال ٌحلم 

وها هواالن واقع وحقيقه
 

إذن فهي دعوه للحلم 
دعوه للبقاء 
دعوه لألمل 

 
فبدون الحلم لن يتغير الواقع 
وبدون الحلم لن نجد الحياه 

 

قطر ...ماذا تريد ؟؟؟؟ 

بقلم/امحد ياسر الكومى
قطر،  فضائح  عن  تحدثنا  كلما 
وأن ال زيادة على ما كان قد أعلن 
المواقف  سلسلة  بأن  ُصِدمنا  عنه، 
القطرية الداعمة والممولة لإلرهاب 
حجم  وأن  تتوالى،  والتطرف 
تبني  في  قطر  تلعبه  التى  الدور 
في  هو  إنما  والتحريض  العنف 
واألرقام  باألسماء  موثقاً  ازدياد، 
واإلحصائيات، ومستنداً على حقائق 
ال يمكن التشكيك فيها، بينما تواصل 
قطر عبر وسائلها اإلعالمية الممثله 
والتأكيد  النفي،  الجزيره  قناه  فى 
إليها،  ينسب  ما  صحة  عدم  على 
في وقت يجمع العالم على ضلوعها 
في تمويل ودعم اإلرهاب في عدد 
من  كثير  مع  والتعاون  الدول،  من 
التي  والكيانات واألفراد  المنظمات 
تتهم بأنها طرف رئيس في عدد من 
العمليات اإلرهابية، سواء في دول 

الخليج او دول المنطقه

الحراك  في  قطر  أدوار  فتبّدلت 
تظاهرات  سحق  فأيّدت  بي،  العر 
ومادياً  عسكرياً  ودعمت  البحرين، 
الحرب على ليبيا، وطرحت نفسها 
وسيطاً في اليمن، وصادقت تونس 
إسالميي  من  وتقّربت  الغنوشي، 
مصر، وها هي تدير الدفة العربية 
في األزمة السورية. فالسؤال االن 

ماذا تريد قطر ؟ 

قطر  أن  الكبرى  والمصيبة 
حولها  يحوم  ما  كل  عن  تتحدث 
والنفي،  باإلنكار  إتهامات  من 
التهم  هذه  على  االلتفاف  ومحاولة 
اتفاقيات  على  بالتوقيع  الموثقة 
ووضع  اإلرهاب،  محاربة  على 
تعديلها من حين آلخر،  يتم  قوانين 
وكلها تركز على التعامل بحزم مع 
بتفاصيل وبنود  العمليات اإلرهابية 
تظهر وكأن قطر ليست أكبر دولة 
لم  وبما  لإلرهاب،  وممولة  داعمة 
يعد هذا التذاكي القطري مفهوماً في 
ظل وقوعها في الفخ بعد أن ضيق 
الملفات  وفتحت  عليها،  الخناق 
المرتبط  تاريخها  عن  كشفت  التي 

والتحريض  والتطرف  باإلرهاب 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
التي تحارب اإلرهاب، أي أننا أمام 
إال  ممارسته  تجيد  غباء سياسي ال 
ال  أحمق  وتصرف  قطر،  دولة 
أن  دون  يقدم عليه  أن  لعاقل  يمكن 

يخاف من المحاسبة والعقاب.

اآلخر،  بوجهها  قطر  هي  هذه 
بأنها  تظهر  أن  تحاول  فبينما 
من  ومهددة  مسالمة  صغيرة  دولة 
ما  كل  من  بريئة  وأنها  جيرانها، 
وأن  اتهامات،  من  إليها  ينسب 
حصارها -كما تسميه- هو محاولة 
الفزعة  لوال  المواطنين،  لتجويع 
بحاجتها  قطر  أمدت  التي  التركية 
وغيرها،  الغذائية  المواد  من 
معها،  العالقات  قطع  أن  متجاهلة 
والجوية  البرية  الحدود  وإقفال 
هو  جيرانها  وبين  بينها  والبحرية 
قطر،  عبر  اإلرهاب  وصول  لمنع 
وإيقاف تدخلها في الشؤون الداخلية 
لهذه الدول، والسيطرة على عمليات 
التي  والتطرف  والعنف  التحريض 
قطرية  من مصادر  تكون  ما  عادة 
مباشر  وغير  حيناً،  مباشر  بشكل 
أحياناً أخرى، وهي لعبة قطر التي 
القطري  المواطن  على  تفت  لم 
القذرة  المؤامرة  حجم  أدرك  الذي 
وجيرانها  قطر  ضد  تحاك  التي 
في  يقيمون  من  قبل  من  وأشقائها 
والمال  بالقرار  ويتحكمون  قطر، 
والوجاهة في هذه الدولة الصغيرة.

إلى  وتحديداً  للوراء  عدنا  إذا 
إلى  سنتوصل   ٢٠٠٩ فبراير 
اإلجابة، فوقتها حاولت قطر إحداث 
حينما  العربى  الموقف  فى  انقسام 
تعقد  طارئة  عربية  قمة  إلى  دعت 
الدوحة،  القطريه  العاصمة  فى 
لبحث تطورات األوضاع فى قطاع 
عربية  قمة  من  يومين  قبل  غزة، 
الكويت،  فى  عقدها  مقرراً  كان 
القطرية،  الدعوة  مصر  رفضت 
الكويت،  بقمة  االكتفاء  وطلبت 
رأيهم  على  القطريين صمموا  لكن 

واستمروا فى توجيه الدعوات لعقد 
فتحرك  الدوحة،  فى  عربية  قمة 
أبوالغيط الذى كان وزيراً لخارجية 
العربية  الدول  وأقنع  وقتها  مصر 
مادام  الدوحة،  قمة  جدوى  بعدم 
فى  سيجتمعون  العرب  القادة  أن 
القمة االقتصادية العربية بالكويت، 
القطرية  المساعى  فشلت  وحينما 
خرج أميرها السابق الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثانى، وقال كلمته الشهيرة 
ومن  الوكيل«،  ونعم  هللا  »حسبى 
القطريون ألبوالغيط  ينس  لم  وقتها 
أنه هو من أفشل مساعيهم ألحداث 

الفرقة بين الدول العربية.

كما لم ينس القطريون ألبوالغيط 
حديثه الدائم عن مخططاتهم الهدامة 
فى المنطقة، منذ أن أعلنوا مساندتهم 
اإلسالم  لتيارات  الالمحدودة 
العربى،  العربية  السياسى فى دول 
اإلخوان  جماعة  بجانب  ووقوفهم 
عما  تحدث  فأبوالغيط  اإلرهابية، 
مخططات  من  غيره  ويراه  رأه 
القطريين  لكن  تقودها قطر،  هدامة 
ال يريدون ألحد أن يتحدث بالحقيقة، 

وإن تحدث فهو عدو لهم.

قطر  دولة  لدى  ماذا  السؤال: 
لتدافع به عن هذه الجرائم، وبالتالي 
في  لها  دور  أي  من  تخلي ساحتها 
ذلك، وماذا لديها غير النفي، وطرق 
اإلعالم،  ووسائل  الدول  أبواب 
واستخدام المال، لتحسين صورتها، 
وإيجاد مخرج لها من هذه الحقائق 
بأن هناك المزيد  التي تدينها، علماً 
المتوقع بأن يعلن عنه، وفيه الكثير 
قطر  ارتكبتها  التي  الجرائم  من 
ب في  على مدى سنوات، مما يُصّعِ
أن  من  أضعف  ويجعلها  موقفها، 
تواجه هذه االتهامات بما يبرئها من 
ممارساتها اإلرهابية التي أصبحت 
األول  والموضوع  العالم،  حديث 
اإلعالم  وسائل  عبر  التداول  في 

المختلفة.

قالت لي احدي الصديقات التي أكن لها كل تقدير و 
حب علي لسان احدي زميالتها : 

 Save your energy , efforts and sad emotions to
.your own battle & suffering

ملعاركك  حزنك  و  مجهودك  و  طاقتك  وفري   : أي 
اخلاصة و معاناتك الشخصية ، و التفسير أن ال افرغ 
كل مشاعري و مجهودي و أملي ملعاناة اآلخرين ، لكي 
استطيع ان اتألم واقاوم عندما تأتي وقت معاناتي و 

جتربتي الشخصية.

قالت لي هذا عندما رأتني أمُر مؤخراً بحالة نفسية 
حالتها  تدهور  و  لنا  صديقة  مرض  نتيجة  سيئة 

الصحية جداً.

اخذت افكر في كالمها ، و لكني وجدت نفسي غير 
قادرة علي العمل بهذه النصيحة أبداً ، فأنا لست آلة 
او جهاز تستطيع ان تتحكم فيه و في توقيته . لست 
قادرة علي عدم التألم في حالة معاناة شخص أعرفه 
او حتي سمعت عن وجعه . أعلم ان هذه املشاعر قد 
تؤثر علّي و علي طاقتي و علي اسرتي و من حولي ، و 
لكني ال استطيع إال ان اكون انسانة حتس و تشعر و 
تتألم حتي لو كان األلم ناجت عن معركة هي ليست 

طرفاً فيها.

متاماً  ادرك  لكني  و   ، مبالغة  او  مخطئة  اكون  قد 
و  االنسانية  املشاعر  اصعب  و  اسمي  من  األلم  أن 
مشاركة انسان آخر أمله أرقي و أعمق من مشاركته 

فرحته .

و أثق متاماً أن األلم هو معترك عمل اهلل مع البشر !

فلسفة األمل !
ريهام زاهر 



الغم  كثرة  الحكمة  كثرة  في  انه 
والذي يزيد علما يزيد حزنا )جامعة 
1: 18( فالكل باطل وقبض الريح 
انه  حتى  الشمس،  تحت  منفعة  وال 
اشتهته  يمنع اي شيء  لم  نفسه  هو 
نفسه عن نفسه لكنه لم يجد الشبع بل 
اعترف قائال:« باطل الكل باطل«. 
ففي كل شيء عمله بالرغم من بناء 
واالشجار  الكروم  وغرس  البيوت 
انه  اال  والجنات والفراديس وغيره 
ان  راي  حتي  باطل  بتعب  وصفه 
للحكمة منفعة اكثر من الجهل حيث 
ان الحكيم عيناه في راسه اما الجاهل 
االنسان  وحتي  الظالم.  في  فيسلك 
البشر  يستمر  والمشهور  الالمع 
تحت  يندثر  ثم  لفترة  اياه  متذكرين 
غبار النسيان والتجاهل وهذا ايضا 
باطل، االكل والشرب باطل وقبض 
السموات  تحت  شيء  فلكل  الريح 
وقت. ان للبناء وقت وللهدم وقت، 
للنوح  للبكاء وقت وللضحك وقت، 
لتفريق  وقت،  وللرقص  وقت 
الحجارة  ولتجميع  وقت  الحجارة 
وللخسارة  وقت  للمكسب  وقت، 
وللمعانقة  وقت  لالنفصال  وقت، 
وقت. للسكوت وقت وللكالم وقت، 
للحرب وقت وللصلح وقت، للحب 
منفعة  فأي  وقت؛  وللبغضة  وقت 
لمن يتعب مما يتعب به؟ لكن الرب 
البشر  قلب  في  االبدية  جعل  االله 
التي بدونها ال يدرك االنسان العمل 
البداية  من  االله  الرب  يعمله  الذي 

روحيات6
باطل الكل باطل

د. روز غطاس
للنهاية. فاإلنسان الذي يأكل ويشرب 
ويري خيرا من كل تعبه فهذه عطية 
الرب له، حيث ان راس الحكمة هي 
سليمان  يحذرنا  لذلك  الرب.  مخافة 
من التكلم امام الرب في بيت الرب 
ويجب اال يكون كالما باطال الن كل 
كلمة بطالة سنعطي عنها حسابا وال 
يمكن ان نقول امام المالك انه سهو 
الن الرب يسجل كالمك الذي تقوله 
اوال بأول. وهذا ايضا ما يحذرنا به 
بولس الرسول في رسالة كولوسي 
٢: 8، 18 قائال: انظروا أال يكون 
أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، 
اركان  حسب  الناس،  تقليد  حسب 
ال  المسيح.  حسب  وليس  العالم، 
في  راغبا  الجعالة،  احد  يخسركم 
المالئكة، متداخال  التواضع وعبادة 
في ما لم ينظره، منتفخا باطال من 
عزيزي  لذلك  الجسدي؛  ذهنه  قبل 
اطلب  باطال  تعبك  ان  شعرت  اذا 
الحكمة من اله الحكمة الذي يوزن 
مثمرا  تكون  ان  ويساعدك  االمور 
عمل  يفسد  وال  باطال  تزرع  فال 
مثل  صالحة  الحكمة  الن  يديك. 
ان  هو  المعرفة  وفضل  الميراث، 
اذكر  لذلك  اصحابها  تحي  الحكمة 
 :٧ )جامعة  شبابك  أيام  في  خالقك 
اتق   : كله  االمر  ختام   .)1٢  ،11
هو  هذا  واحفظ وصاياه الن  الرب 
االنسان كله، الن الرب يحضر كل 
عمل الي الدينونة علي كل خفي ان 

كان خيرا او شرا.

السادس  كيرلس  القديس 
جرجس:  حبيب  واألرشيدياكون 
دهر  وإلى  جيل  إلى  جيل  من 
 ، المرقسيه  الكنيسه  هذه  الدهور 
برياسه  المقدس  المجمع  أصدر  إذ 
الثانى،ونيافه  تواضروس  البابا 
عام  يونيو   16 فى  رافائيل  األنبا 
اآلباء  من  باإلجماع  ٢٠1٣م 
للكنيسه  واألساقفه  المطارنه 
المرقسيه أن البابا كيرلس السادس 
جرجس  حبيب  واألرشيدياكون 
ويذكر  الكنيسه  قديسى  ضمن 
إسميهما فى المجمع وتبنى الكنائس 
وذكرهما  إسميهما  على  والمذابح 
فى السنكسار الكنسى.                                          

بجنوب  إهتم  البابا  إفريقيا: 
القمص  أوفد  ونيجيري  أفريقيا 
باخوم  والقمص  السريانى  مكاري 
أنطونيوس  والقمص  المحرقى 
عبده  يوسف  والقس  السريانىى 
إلياس وجورج  والشماسان وجدى 
حبيب ببارى أن يذهبوا إلى جميع 
دول جنوب أفريقيا للدراسه بالكليه 
األكليريكيه ورسامة خارجها كهنة 
أحدث  بالدهم،كذلك  كنائس  على 
إهتمام كبير بالدول العربيه وإيفاد 
الكنائس  وإنشاء  الالزمين  الكهنه 
الحد  هذا  إلى  ينتهى  ولم  المناسبه 

السودانيه  بالكنائس  البابا  إهتم  بل 
قرب  تقع  أتريب  والنوبه،كنيسه 
مشارف بنها أراد البابا إكتشاف هذه 
الكنيسه األثريه و شكل لجنه تحت 
مطران  مكسيموس  األنبا  رياسه 
فؤاد  الدكتور  للجنه  فضم  بنها 
لبيب  باهور  وألستاذ  تادرس  ذكى 
بواسطه  كثيره  أماكن  فى  ونقبوا 
نتيجه  إلى  بولنديه ولم يصلوا  بعثه 
وإكتفوا بتصوير المنطقه.                                          

نياحه البابا: نتيجه المجهود الجبار 
الذى قام به البابا كيرلس السادس قد 
التاجى  الشريان  بانسدادفى  أصيب 
مخدعه  مالزمه  إلى  إضطره 
ورفعت  سنوات  خمس  طوال 
من  كثيره  وتضرعات  صلوات 
الكنائس وإبنائه ولكن هللا له مقاصد 
فى  قوتى  ألن  نعمتى  كثيره)تكفيك 
كورنثوس   ٢( تكمل(  الضعف 
٧:1٢( ، فى ٩ مارس سنه 1٩٧1م 
تحققت انطالفته نحو مشتهى نفسه 
بعد جهاد طويل مع المرض استمر 
باباويته  تدم  سنوات،ولم  خمس 
سوى 11 سنه وعشره شهور،وظل 
جالساً على الكرسى الباباوى ثالثه 
أيام ألقى عليه أبناءه نظرة الوداع ثم 
ثم  الطاهر  جثمانه  على  الصالة  تم 
باألزبكيه  الكبرى  بالكاتدرائيه  دفن 

التى أنشأها.            

الكنيسة القبطية عرب العصور 
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البابا  الروحى  إبنه  قام  سنه:  بعد 
البابا  وصيه  يتنفيذ  الثالث  شنوده 
السادس  كيرلس  المتنيح  القديس 
أفا  مينا  القمص  تلميذه  مع  وصيته 
مارمينا،وتم  بدير  جسده  بدفن  مينا 
مذبح  تحت  خاصه  مقبره  فى  ذلك 
متحف  بجانبها  الكاتدرائيه،وأقيم 
بالبابا  يتعلق  ما  كل  فيه  عرض 
الخاصه  ساعته  وخاصه  المتنيح 
األ حياته  توقف  وقت  توقفت  التى 
رضيه.                                                                            

أحد  إليه  ذهب  القديس:  شفافيه 
قويه  قديسنا نظره  إليه  فنظر  أبنائه 
حياته  أمور  من  الكثير  له  قال  ثم 
بينه ألن كل ما رواه  ومعيشته فى 
سال  لحظه  وواقعيه،بعد  حقيقه 
أين؟(  من  كله  ده  )عرفت  قداسته 
أخرى  مره  قويه  نظره  إليه  ،فنظر 
هللا  )أن  له  وقال  وجهه  أضاء  ثم 
شعبه،  لخدمه  الموهبه  هذه  أعطاه 
أعماق  فى  ما  أعرف  أن  فمنحنى 
الكثير  وعرفنى  بل  البشريه  النفس 
المرئى(،  غير  العالم  أمور  من 
عانى  إستر  شخصياً:  معى  وحدث 
قداسته عندما كنت أقف فى طابور 
البركه وعلى بعد منه بمسافه كبيره 
بكم  خبطنى  إليه  وصلت  وعندما 
وأوقفنى  بيدى  مسك  ثم  فرجيته 
طالبى  طابور  إنتهى  حتى  خلفه 
فسجدت  أمامه  أرجعنى  ثم  البركه 

جنوى غاىلقرأت لك 
السحر والشعوذة ليس هلم قوة علي 

املسيحي احلقيقي
السحر  قوة  من  الرغم  علي 
تقلب  قد  التي  والشعوذة  االسود 
بها  يؤمنون  الذين  الناس  حياة 
علي  أبليس  يتسلط  أن  ويقبلون 
التي  طقوسها  ويمارسون  حياتهم 
العالم  أنحاء كثيرة من  تنتشر في 
أسيا  شرق  ودول  تاهيتي  مثل 
قوة  فأن  أفريقيا  دول  من  وكثير 
هؤالء  واجهت  بالمسيح  االيمان 
المشعوذين والسحرة وقلبت عليهم 
سحرهم ولعنتهم ، فجميع السحرة 
يضربون  والذين  والمشعوذين 
أو  الكف،  يقرئون  والذين  الرمل 
القهوة. والذين«يوشوشون  فنجان 
الودع«. وكذلك المنجمين أو الذين 
المغناطيسي  التنويم  يستخدمون 
لمعرفة المستقبل, أو أوراق اللعب 
من  هؤالء  كل   ، البخت  لمعرفة 
لكي  الشياطين  إلى  ينتمون  الذين 
أنفسهم  يسلمون  هم   تساعدهم. 
للشياطين. في مقابل خدمات معينة 
تؤديها  لهم، ومنهم من يقيم عهًدا 
القديس  كان  وقد  الشياطين.  مع 
يشتغل  إيمانه-  -قبل  كبريانوس 
الشياطين  بالسحر، وكان يستخدم 
وهؤالء  اغراضه  تحقيق  في 
السحرة قد يبهرون الناس بأعمال 
سيمون  يفعل  كان  مثلما  مدهشة، 
فيلبي  عرافة  ومثل  الساحر, 
عن  قيل  ومثلما   .  )16 )أع8: 
الرؤيا.  سفر  في  والتنين  الوحش 
حضرت  أنني  شخصيا  وأذكر 
في  مسيحي  مبشر  بين  مواجهة 
داخل  السحرة  من  وعدد  تاهيتي 
تقام  الذي  الشهير  ضريح )فودو( 
فيه طقوس ديانة فودو وهي خليط 
من عدة ديانات وقام وقتها المبشر 
المسيحي بالضحك علي تهديدات 
يقومون  وهم  السحرة  هؤالء 
باعمال سحرية وفي مناسبة أخري 
قام كاهن الفودو بلعن أبن المبشر 
بالهالك  عليه  ودعا  المسيحي 
الساحر  علي  اللعنة  أنقلبت  ولكن 
الذي مات في نفس الفترة الزمنية 
المبشر  ابن  لموت  حددها  التي 
الفودو  لديانة  اخر  كاهن  وقام   ،
للديانة  تحولت  سيدة  رحم  بلعن 
أصبحت  وعندما  حديثا  المسيحية 
مقر  الي  هربت  حامال  السيدة 
حياة  علي  خوفا  التبشيرية  البعثة 
جنينها ، وعاشت هناك لعدة أشهر 
لتفهم  بمساعدتها  المبشرون  وقام 
أن لعنة الساحر ليس لها قوة علي 
المملؤين  المؤمنين  المسيحيين 
وعادت  القدوس،  الروح  قوة  من 
السيدة الي منزلها ووضعت طفال 

رعاية  في  ونما  الجسم  صحيح 
الكنيسة  وفي  مسيحيين  والدين 
شجاعة  وكانت  محاسبا  واصبح 
هذه االسرة لمقاومة حيل الشيطان 
رفعهم  في  السبب  هي  واكاذيبه 
آفاق جديدة  الي  من ظالم روحي 
والغني  واالمل  بالروحانية  مملؤة 
خلق  الذي  الهنا  قوة  إن  المادي 
قادرة  شئ  ال  من  المادي  العالم 
واحباط  الشياطين  قوة  دحر  علي 
يراقب  أن  جدا  ومهم  سحر  كل 
عن  ويبعد  افكاره  المسيحي  
وكما  الشريرة  واالفكار  الخياالت 
 «   )8-4 )فيلبي  في  االية  تقول 
كل ما هو حق وكل ما هو جليل 
هو  ما  وكل  عادل  هو  ما  وكل 
ما  وكل  مسر  هو  ما  وكل  طاهر 
فضيلة  كانت  ،إن  حسن  صيته 
أفتكروا  هذا  ففي  مدح  كان  وإن 
»  ولكن من يتجاهلوا وصايا هللا 
ويعيشون  ابليس  سلطان  ويقبلوا 
تحت  يقعون  والتمرد  الخطية  في 
الوحي  ويحذرنا   ، ابليس  سلطان 
اإللهي إال نتبع الخرافات قائاًل »ال 
أولئك  رجس  مثل  تفعل  أن  تتعلم 
األمم. ال يوجد فيك من... يعرف 
متفائل،  وال  عائف،  وال  عرافه، 
رقية،  يرقى  من  وال  ساحر،  وال 
تابعة، وال  أو  يسأل جانا  وال من 
الموتى. ألن كل من  من يستشير 
يفعل ذلك مكروه من عند الرب« 
في  ويدخل     )1٩-٢ )تث18: 
يستخدم  من  أيًضا  النطاق  هذا 
قوى غامضة لتحقيق أغراضه أو 
أغراض غيره، باستخدام األحجبة 
قد  غامضة،  بكتابات  التعويذ  أو 
ألنه  معناها:  نفسه  هو  يعرف  ال 
لعن  قد  المقدس  الكتاب  كان  إن 
فكم  بشر،  ذراع  على  يتكل  من 
القوة  تلك  يستخدم  من  باألحرى 
دجاًل  تكن  لم  إن  التي  الغامضة، 
صرًفا لخداع البسطاء، فهي التجأء 
الحقيقي  الشياطين والمسيحي  إلي 
ال يمسه الشرير طالما يعتمد علي 
يحتاج  وال  فيه  ويثق  هللا  حماية 
الي طقوس او شئ لحمايته سوي 
الصالة واالعتراف وترك الخطية 

والتناول من االسرار المقدسة .
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رأسى  على  يده  ووضع  أمامه 
وأبتسم  طويله  صاله  لى  وصلى 
اجد  )ولم  أنصرفت  ثم  وباركنى 
أخرى  مره  اليوم(،  حتى  تفسير 
كان عندى مشكله كتبتها فى ورقه 
وأخفيتها بين يدى وإنتظرت قداسته 
المعتاد  الخلفى  الخشبى  السلم  عند 
العلوى، مد يد  الطابق  النزول من 
مخبأها  من  الورقه  وأخذ  قداسته 
وقال )إطمن ال تخف(، وفى نفس 

عملى  من  قرار  صدر  األسبوع 
أحضر  وكثيراً   ، المشكله  بإنتهاء 
القداس اليومى الباكر وأدخل الهيكل 
فأشهده مبنسماً لى وهو يسند رأسه 
رأسه  وشعر  بالهيكل  الحائط  على 
طويل،كتبت الكثير عن قداسته فى 
جميع الكتب والكتيبات التى تظهر 
حتى اليوم من أبناء البابا كيرلس.                          

]البقية ص٩[ 

وهو   – الجامعة  استخدم  ما  كثيرا 
سليمان بن داود الملك الحكيم الذي 
طلب الحكمة بدال عن الغني والجاه 
الرب  فاستجاب  والمال.  والسلطان 
سفر  في  وطلبته-  قلبه  لسؤل  االله 
الجامعة تعبير« باطل الكل باطل«؛ 
يصنعه  شيء  كل  عن  يتسأل  وهو 
الشمس  تحت  تعبه  وكل  االنسان 
الكون  قوانين  بان  ومعترفا  مقرا 
من شروق وغروب وحركة الرياح 
البحار  وملو  االنهار  وجريان 
وسقوط الجبال هي ثوابت ال تتغير 
تشبع  ال  التي  االنسان  عين  كذلك 
ال  التي  االنسان  واذن  النظر  من 
تمتلئ من السمع ألنه ال جديد تحت 
لتضع  تسعي  فاإلنسانية  الشمس. 
بانه  زعما  جديد  شيء  اي  وتصنع 
نفسها.  تعيد  انها  الحقيقة  لكن  جديد 
موضة  المثال  سبيل  على  فمثال 
بنطلون السبعينات ذو نهاية الجرس 
والسوالف العريضة تختفي لفترة ثم 
حركة  أن  حتى  أخري،  مرة  تعود 
الهيبيز الذين يطيلون شعورهم وال 
يستحمون ما هي اال استعادة لصورة 
ما يطلق عليه علماء األنثروبولوجي 
االنسان  او  التاريخ  قبل  ما  “إنسان 
الطبيعي«.  الفطري  او  البوهيمي 
معترفا ويقر سليمان الجامعة قائال: 
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غابت  الشمس  أن  افترضنا  لو 
عن موعدها اليومي مع الساعات 
األولي من الصباح مؤكد سنشعر 
والهلع  والتوتر  بالخوف  جميعا 
ألن  خارجيا  منه  أكثر  الداخلي 
االعتياد على الشيء يصبح عادة 

هو الطبيعي لبني البشر! 

حقيقي  بجهد  منا  يعمل  ال  ومن 
بل  جدا  طويلة  األيام  أن  يشعر 
لم  وهو  بعضها  شكل  تصبح 
يتساءل ما السبب في ذلك كله هل 
في  والرغبة  المرضي  الكسل  هو 
شأنها  من  التي  الوهمية  الراحة 
وأيضا  الجسد  طاقات  إهدار 
العقل! هذا ما ينبغي رؤيته بوعي 
من  الحياة  دورة  تختلف  حتى 
معانيها  إلى  السطحية  معانيها 
العلل  من  لنتحرر  اإليجابية 
الكثيرة التي أصابت العقل العربي 
عقود  عبر  العربية  الشخصية  بل 
طويلة مما جعلت من يومنا قصة 
وغير  جدا  سخفيه  جدا  طويلة 

منتجة!

تساؤالت  في  يضعنا  ما  وهذا 
دروب  من  نمر  ونحن  مفتوحة 
الضعف  ظل  في  وخاصة  عربية 
االجتماعية  العالقات  في  السائد 
جوهر  مع  يتفق  ال  بشكل  اليوم 
الوطن بل أصبحت صلة األرحام 
مقطوعة في كل صورها السابقة؟ 
ليصبح التواصل عبر الهاتف في 
المناسبات واألعياد هو البديل عن 
التزاور بين األهل واألقارب وكأن 
اآلخر  هو  أصبح  العربي  وطننا 
المألوفة  غير  عاداته  في  أوربي 
اليوم  للشرق ومع كل هذا أصبح 
معناه  من  وفارغ  طويل  العربي 
عامة  أحوال  تبدلت  بل  الحقيقي 
فلسفة جدلية  اللي  الناس وتحولت 
المرضية  غير  صورها  كل  في 
يكرر  من  نجد  المرض  في  حتى 

كالم مطاطي؟

أصبحوا  األطباء  من  كثير  بل 
وهذا  للعلل  أطباء  ال  جسد  تجار 
العربي  العقل  علي  انعكس  كله 
بالهروب الدائم من مواجهة العقل 
هوية  يؤكد  الذي  بالوعي  نفسه 

وطن؟

والمعلم  المدارس  أصبحت  بل 
من  طويل  طابور  في  اآلخر  هو 
التي  المقومات  فقدنا  بعدما  الملل 
العقل  طاقات  تفعيل  شأنها  من 

والجسد معا؟

من  الرياضة  يمارس  من  بل 
الشباب اليوم يبحث عن هرمونات 
بكل  الجسماني  شكله  من  تزيد 

فلسفات مريض ال رياضي؟

هي  أصبحت  السيارة  قيادة  بل 
غير  عبئ  أوطاننا  في  األخرى 
العقلي  الكسل  ظل  في  محتمل 
الطريق  بأهمية  الوعي  وعدم 

وعنصر الوقت بل اآلخر!

بل أصبحت المرأة هي األخرى 
كسولة وخاصة في األجيال الشابة 
العربية بالقياس ألمها تجد متعتها 
في مشاهدة التلفاز ساعات طويلة 
بل قضاء وقت طويل أمام وسائل 
واألنترنت  االجتماعي  التواصل 
العقل  علي  بالفائدة  يعود  ال  فيما 

والمجتمع والوطن؟

الفنية  والريب تحولت األعمال 
شيء  إلى  والسينما  التلفاز  في 
التي  مشاهدها  اغلب  في  مزعج 
كله  عالم  التسلية  عالم  من  جعلت 
الذي  الضمير  غياب  نتيجة  ملل 
الغناء  في  أيضا  مبدعا وهذا  كان 
الذي أصبح غناءا عدميا ال وجود 
له بالقياس للماضي الذي كان فيه 
وأمة  وطن  رسالة  والغناء  الفن 
اليوم  كان  لذا  وعظيمة  كبيرة 
تتجدد  أحالم  ومعه  ولذيذ  قصير 

من رحم عاطفة الوطن؟

عالمنا  في  حدث  الذي  فما 
شبابه  يعيش  أصبح  الذي  العربي 
في عالم فوضوي ليس فيه الرغبة 

الصادقة في البناء واإلبداع؟

في  نفسها  تطرح  كثيرة  أسئلة 
يوم طويل لكن األمل قائما بعودة 
الحب إلى كل مقدساتنا ومؤسساتنا 
للكبير  الصغير  واحترام  مجتمعة 
من  والتطرف  اإلرهاب  ونبذ 
مريض  غير  له  اسم  ال  قاموس 

غير قبل للعالج؟

الشفافية  جميعا  قاموسنا  فليكن 
في  له  واالنتماء  الوطن  وحب 
الشكل والجوهر حتى تعود أليامنا 
قصائدها  وكل  وغناءها  سحرها 
إلى  الرمز  حولت  التي  العفيفة 

اسمي معاني اإلبداع! 

أيام طويلة جدا!! 

بقلم عبدالواحد حممد

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

cell: 647-997 8417

مسؤول أوروبي حيذر من هجمات الكرتونية ضد حمطات نووية
بريطانيا موطن 35 ألف متطرف إسالمي!

لندن: قال مسؤول أمني أوروبي رفيع إن بريطانيا موطن 35 
الف متطرف اسالمي، وهو عدد يزيد على أي بلد أوروبي آخر. 
وأضاف منسق االحتاد األوروبي لشؤون مكافحة االرهاب جيل 
»قلق«  مصدر  يشكلون  هؤالء  من   3000 أن  كيرشوف  دي 

جلهاز االستخبارات الداخلية البريطاني »أم آي 5«.
الكترونية ضد محطات  أن تنظيم »داعش« سيحاول تنفيذ هجمات  كما حذر دي كيرشوف من 
نووية لتوليد الطاقة أو منظومات الرقابة اجلوية في غضون خمس سنوات، مشيراً الى ان داعش 

ميكن ان يستعني بقراصنة الكترونيني روس مأجورين الختراق شبكات الكترونية حيوية.
وصرح دي كيرشوف لصحيفة إيل موندو االسبانية قائال »إن بريطانيا حددت هويات 20 الى 35 الف 
متطرف اسالمي منهم 3000 يقلقون جهاز أم آي 5 ومن هؤالء 500 موضع اهتمام دائم وخاص«، 

على حد تعبيره.
واضاف »ان في فرنسا 17 الف متطرف اسالمي وفي اسبانيا عدد أقل لكنه يزيد على 5000، على ما 

افترض. وفي بلجيكا نحو 500 كانوا في سوريا وهناك زهاء 2000 متطرف أو اكثر«.
متطرف  الف   50 من  أكثر  أوروبا  في  أن  األوروبي  االحتاد  في  االرهاب  مكافحة  شؤون  منسق  وقدر 
اسالمي. وقال: »يجب ان نختار األشد مدعاة للقلق واألكثر خطورة، ويجب مراقبتهم 24 ساعة في 

اليوم، سبعة ايام في االسبوع«.
وشدد دي كيرشوف على اهمية حتليل املعلومات التي جتمعها االجهزة االستخباراتية والشرطة 
األوروبية وتبادلها. واتضح في اعقاب عملية التفجير في مانشستر أن السلطات البريطانية كانت 

جتري 500 حتقيق تشمل 3000 شخص.
و«اهتمام خاص« من  آخر كانوا موضع شبهة  الف شخص  الى 20  ارقام تشير  مايو  ونُشرت في 
األجهزة األمنية البريطانية. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مصدر رفيع في احلكومة البريطانية 
ان 18 مؤامرة أُحبطت في بريطانيا منذ عام 2013 بينها خمس مؤامرات منذ هجوم ويستمنستر 

في مارس هذا العام.
ويقول خبراء إن مراقبة املشتبه بأنهم ارهابيون على مدار الساعة ليست ممكنة إال في حاالت قليلة 

بسبب املوارد احملدودة، وان األولوية تُعطى وفق اعتبارات بينها مصداقية املعلومات وجدية ما يبيته املشتبه به. 
ترجمة عبداالله مجيد ، ايالف

“ناسا” تطلق مناقصة لنقل البضائع إىل سطح القمر
   واشنطن - وكاالت

للنقل  مناقصة  لتقديم  “ناسا”  وكالة  أخصائيو  يستعد 
التجاري للبضائع إلى سطح القمر. وقد وقعت الوكالة أكثر 

من 11 عقدا بشأن نقل المواد إلى القمر.

وقد أرسل ممثلو وكالة ناسا طلبا للحصول على بيانات 
عن الشركات التي يمكنها نقل البضائع التجارية إلى القمر 
في السنوات العشر القادمة. وتعد المناقصة إحدى الخطوات 

االستراتيجية الستكشاف القمر.

وستنهي شركة “Moon Express” مهمتها في أواخر مارس ٢٠18. حيث ستكون هذه أول مهمة 
لها، وفي المستقبل سوف تقوم برحلة سنوية إلى القمر لنقل البضائع إلى هناك.
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واسود  االبيض  ايام  زمان  كنا 
جدا....  التصوير  موضوع  بنحب 
قليل  غير  عدد  لديه  ليس  منا  ومن 
من البومات الصور... بعض منها 
زمان  افتكر  واسود.  ابيض  اكيد 
بناخذ  كنا  قوى  زمان  من  مش  او 

والدنا تقريبا بمناسبة كل عيد 
التقاط صوره تذكاريه ليهم  ل 
وهما البسين لبس العيد الجديد. 
وكان موضوع التصوير ده له 

شنه ورنه.
لم يكن  البالجات   حتى فى 
من  يخلو  شاطئ  اى  هناك 

كان  محترف...  مصور  وجود 
حقها...  وندفع  الصوره  لينا  بيلتقط 
نفس  فى  نروح  تالته  يومين  وبعد 
نستلم  فيه...  قابلناه  اللى  المكان 

الصوره.. 
نالقى  لما  جدا  قليل  دلوقتى 
اعتقد  استوديو لمصور محترف... 
معظم الموجود دلوقتى الخذ صور 

البطاقات او جوزات السفر... 
االفالم....   فى  زمان  افتكر 
برضه االبيض واالسود لما البطل 
وفى  صغير  قلم  معاه  بيكون  كان 
اخره كاميرا... افتكر ده كان منتهى 
دلوقتى  لنا...  بالنسبه  التكنولوجيا 
واحد  وكل  اختلف...  الوضع 
الصغيرين...  االطفال  حتى  فينا... 
اللى  التليفون المحمول  اصبح معاه 
بكاميرتين... او االى باد... وغيره 
مش  دلوقتى  الناس  حتى  وغيره... 
فيه  تكون  لما  زمان  زى  بتستنى 
مناسبه ويتجمعوا ويتصوروا... او 
يصوروا اطفالهم... ال دلوقتى كله 
وقت...  اى  فى  ويتصور  بيصور 

وبمناسبه... وغير مناسبه...
حتى  ممكن  واحد  كل  دلوقتى 
كل  مع  يتصور  او  نفسه  يصور 
حد  على  مايندهوا  بدون  اصحابه 
كابتن  له...  ويقولوا  زمان  زى 
ممكن صوره.. دلوقتى كله سهل... 
انا  الحقيقه  بس  السلفى...  بطريقة 
حتى  اننا  غريبه  حاجه  الحظت 

دلوقتى... واحنا بنتصور...
اللى   الحدث  نفس  على  بنتفرج 
بيحصل  فى الواقع....  بنشوفه من 

ورا الكاميرا...
او  الحدث...  جوه  بنبقى  يعنى 
من  عليه  بنبص  بس  الواقع..  جوه 
الكاميرا...  السحريه...شباك  النافذه 
او الالب  توب ... وحتى االيقونات 
خاللها  من  ونبص  بنفتحها  اللى 
بيسموها  االحداث....  هذه  على 

ويندوز... او شبابيك...  
كثيره  مناسبات  فيه  حتى 
بنصورها... سواء تصوير عادى... 
اننا  بمعنى  فيديو... وخالص...  او 
نفسه...  للتصوير  وبس...  بنصور 
وساعات كتير بتمر علينا  مناسبات 

نراجع
وراء  من  نراه  او  فيها  ماحدث 
تانيه مش  واحيانا  الكاميرا...  نافذة 
يعنى  خالص...  الفيديو  بنشوف 
حتى مش بنعمل فالش باك... للواقع 

عشان نتفرج على المناسبه ..
صحيح  جميله  التكنولوجيا 
بس  حياتنا..  فى  كتير  وبتساعدنا 

احيانا بحس انها ممكن بجد تجننا... 
اللى  االحداث  او  الصور  زى 
شاشات  على  نحكيها  او  بنحطها 

الكمبيوتر.. اوعلى صفحات الفيس 
بوك... ساعات كتير مش بيجى من 

وراها غير المشاكل وااللم...
افتكر زمان سمعت وعظه عن   
القديس  مع  بتتناقش  كانت  ناس 
على  وبتعترض   اثانسيوس 
ظهور  عن  الرؤيا  سفر  فى  ماجاء 
اخرى...  مره  واخنوخ  ايليا  اجساد 
ان  ذكر  المقدس  الكتاب  ان  وكيف 
شتى  من  يرونهم  سوف  الناس  
تساؤل  وكان  المسكونه...  ارجاء 
ازاى  اثانسيوس...  للقديس  الناس 
انه  واعتقد  يحصل ....  ممكن  ده 
ده  ازاى  مايعرفش  بانه  عليهم  رد 
ان  لهم  قال  بس  يحصل...  ممكن 
هو  منه  وواثق  متاكد   هو  اللى 
صادق  المقدس  الكتاب  كالم  ان 
مش  لهم:   وقال  يتحقق...  والزم 
حاجه  فيه  يكون  يوم  ييجى  يمكن 
ممكن تورى كل الناس الصوره او 
المشهد... واهوه جه اليوم... وادينا

صحيح  يوم...   كل  فيه  عايشين 
الصور وخصوصا االبيض واسود 
من  الكثير  تحمل  االن  اصبحت 
جميله...   اكيد  لكنها  الذكريات... 
بالرغم من انها قديمه. مع كل ذلك 
نتمتع  التى  التكنولوجيا  كل  ومع 
بها فى عصرنا ، مع كل ذلك....  
واسود...  لالبيض  باحن  مازلت 
واللمه...حتى  زمان...  اليام  واحن 

لو كانت... حوالين طبليه...
غير  من  كانت  لو  وحتى 
تسجل  كاميرات  او  تصاوير... 
االيام  لهذه  احن  مازلت  الحدث.. 
وابى وامى بصحتهم وقوتهم واحنا 
حواليهم مسنودين على قوتهم هذه... 
مواقف  فى  وهما  حتى  اكيد  النهم 
الضعف...  منتهى  فى  فيها  كانوا 
المواقف...  هذه  فى  حتى  اقول 
باى  محسسينا  ومش  ساندينا  كانوا 
خوف... او شيل هم... ياريت كلنا 
وحبايبنا...  والدنا  من  بالنا  نخلى 
المحافظه  االمكان...  بقدر  ونحاول 
واللمه.. ونعيش  الروابط  على هذه 
معاهم اللحظات الجميله... على قد 
مانقدر... سواء بالصوره... او حتى 
من غير تصاوير.. ربنا يخلينا نقدر 
واحنا  بالسعاده...  االحساس  نديهم 
كمان نسعد بكل لحظه نقضيها فى 
وسطهم... بكل الحب... نحاول ان 
نعيش معهم... وان نجلعهم يعيشون 
معنا االحداث الجميله واللمه الدافئه 

جوه الواقع
وليس.... من وراء شباك الكاميرا.
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من وراء ..شباك الكامريا 

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

أنا ُموّزة
 ليديا يؤانس

بين  وتلِف  تُدور  ُمْوّزّة..  أنا 
الترابيزت، وتُكرر أنا ُمْوّزة.. العيون 

تُالحقها مع تساؤالت بدون إجابات!
أُنثوية  ضحكات  ُمْوّزة..  أنا 
هستيرية، ويرتفع صوتها بضحكات 
يُلقي  البعض  ُمْوّزة..  أنا  صاخبة 

بكلمات الغزل المحموم بالشهوة.
تبحث  راغبة  عيون  ُمْوّزة..  أنا 
عن إشباع رغباتها المحمومة، تُحِدْق 
ُمْوّزة..  أنا  وبتحدّي  الموجودين  في 
جسدها  تخترق  الراغبة  العيون 

الُمثير. 
بقدها  وتتمايل  تلِف  ُمْوّزة..  أنا   
رقصة  ترُقص  وكأنها  الممشوق 
ترُقص،  ولكنها  تترنح  أنها  الوداع، 
الحياة  في  بالعشق  الُملتِهب  جسدها 

بإصرار يُعلِن أنا ُمْوّزة...!
دفعته  ليُراقصها،  أحدُهم  قام 
بقبضة يدها بعيًدا عنها بضربة قوية 
احتضانها  على  أصر  صدره،  في 
بين  نفسها  تركت  وُمراقصتها، 
في  تجري  كانت  وكأنها  ذراعيه، 
تلتقط  واآلن  شاق،  طويل  سباق 
رأسها  تركت  وتستريح،  أنفاسها 
الذي تُدقه األفكار وحطمتُه األحداث، 
الرضيع  ِمثل  صدره  على  يرتمي 
عينيها  أغمضت  أمه،  صدر  على 
على  تسقط  كادت  النُعاس،  فغلبُهما 
األرض فحملها الُمراقص على يديه، 
لتوها  استيقظت  وكأنها  تفيق  بدأت 
من نوم عميق، أخذها إلى منضدتها 
من  كوًبا  لها  طلب  أن  بعد  وتركها 

عصير الليمون الُمثلج.
ال  ُقرب،  عن  المشهد  أُتابع  ُكنُت 
ِسْر  معرفة  أريد  أنني  عليُكم  أُخفي 

هذه المرأة الجميلة البائسة!
أنها حًقا رائعة الجمال، نعم بالتأكيد 
أنها تعلم أنها رائعة الجمال، ولكن ما 
الِسْر في التصُرفات التي بدرت منها 
معنى  وما  الراقي،  المكان  هذا  في 

تكرار قولها؛ “أنا ُمْوّزة »؟!    
بكل  امرأة  ُهنا  بتاعتنا  الُمْوّزة 
المقاييس اأُلنثوية، أنها أيقونة جمال 
رائعة، تُلهم الفنانين لإلبداع في فنهم 

فيُبهرون الناس بما يُبدعون.
الثالث مْن  العقد  المرأة تقريًبا في 
البرونزية  بشرتها  لون  عمرها، 
وخصوًصا  خالًبا،  ِسحًرا  يُعطيها 
الواسعة  عيونها  إلى  تنُظر  عندما 
يميل  الذي  اللون  ذات  المسحوبة 
إلى البنفسجي الُمختلط بالذهبي، أما 
أستطيع  لسُت  األصلي  شعرها  لون 
فهو  الحالي  ولكن  بالضبط،  تحديُده 

خليط بين األشقر والفضي.
يميل  ُمكتظتان  كبيرتان  شفتاها 
لونهما إلى األحمر الداكن، أما أنفها 
الذي  النٍسر  ُمنقار  يُشبه  فُمستقيم 
يُطلقون عليه األنف الُروماني، فعاًل 
وجه جميل يُجبرك على التأُمل فيه.

المقاييس  يُزلزل  ممشوق  قدها 
تضاريس  األجساد،  لجمال  العالمية 
جسدها تجعل الذين يتضورون جوًعا 
جسدها  يلتهمون  والشهوة  للجنس 
بنظراتهم الخارقة، يُعرونها بعيونهم 

التي تخترق جسدها بال رحمة.
أُقحم  أن  طبيعتي  ِمْن  ليست 
اقتربت  اآلخرين،  حياة  في  نفسي 

وجهها،  في  ابتسمت  منضدتها،  ِمْن 
هوى،  بائعة  أو  لعوبا  امرأة  ليست 
ترددت  الجلوس،  في  استأذنتها 
فّي  حدقت  بي،  رحبت  ثم  للحظة، 
لدرجة أنني اعتقدت أنها مجنونة أو 
للضحك مرة  نفسًيا، عادت  مريضة 

أخري وبطريقة هستيرية!
قالت: أنا ُمْوّزة.

قلت: نعم.
قالت: ماذا تقصدين؟

قلت: أنِت ِفعاًل ُمْوّزة.
لهذه  المحدود  مفهومي  حد  على 
لها وجود في  ليس  التي  الُمسميات، 
قواميس اللغات، بل في قاموس اللغة 
الدارجة أو بمعنى أصح لغة الشارع، 
يعني  بالُمْوّزة،  اأُلنثى  وصف  فان 
أنها تتمتع بجمال جسدي غير عادي، 
العقل  أو  الروح  جمال  ٌمهًما  ليس 
الجسد،  جمال  الُمهم  األخالق،  أو 
والبروزات  الُمنحنيات  زادت  وكلما 
بالُمْوّزة،  تصنيفها  يتم  جسدها  في 
الجسد  حول  تتمركز  مواصفاتها 
اآلخرين  شهوات  أقصد  وشهواته، 
في هذا الجسد وليس شهوات اأُلنثى!

بدأت تبكي..
بدأت تنتِحْب..
بدأت تنهار..
بدأت تتشنج..

ارتبكت.. ُمش عارفه أتصرف في 
الموقف..

بدأت أربت على كتفها..
بدأت تهدأ..

بدأت تطمئن لي..
لحد  ُمتألمة  بعيون  لي  نظرت 
الموت، كما لو أنها جمعت كل األلم 

الذي في العالم بداخل حدقتيها.
قالت: أنا لم أُعرفك بنفسي، ولكن 
اتعودوا  أصلهم  ُمْوّزة،  اسمي  ليُكن 

أن يقولون لي؛ » أنِت ُمْوّزة »! 
يتكلمون  انُهم  اعتقدت  األول  في 
عن الموز الذي نأُكله، ولكن أحدُهم 
شرح لي؛ الُمْوّزة تعني اأُلنثى الُمثيرة 
أو  الرُجل  بها  يُعجب  التي  جسدًيا، 

بمعنى أصح ُمعظم الرجال.
اتعودوا يقولون لي أنِت ُمْوّزة..

بدأت أقف أمام المرآة..
بدأت أالحظ جمال جسدي..

بدأت أهتم أكثر وأكثر بجسدي..
بدأت أشُعر بالسعادة وكأن الكون 

ُمش على قد مقاسي..
بدأت أشُعر بفحيح شهوات الرجال 
وأيًضا  جسدي،  تحرق  الُمتأججة، 

تُضرم النار في أحاسيسي الكامنة..
بدأت أمشي وأُتابع نظرات وعيون 
الناس لي، هل ِفعاًل يُقدرون جمالي؟ 
أنني  على  يُصنفونني  أيًضا  ُهْم  هل 

ُمْوّزة؟! 
ال تنُظرين إلّي هكذا..

أنا لسُت إنسانة تافهة أو معتوهة..
بمعني  أو  بنفسي  أشُعر  بدأت  أنا 

أصح قيمة جمالي.. 
لُه  تطلع  لم  مشؤوم  يوم  وفي 
طبية،  فحوصات  عملت  شمس، 
ِمثل كل الفحوصات الطبية الدورية 
على  لالطمئنان  الناس  يعملها  التي 
أهتم  األول  في  ُكنت  إذ  صحتهم، 
بجمالي قيراط المفروض اآلن أهتم 

٢4 قيراط، ألنني ُمْوّزة!
لألسف  ُمروعة،  صدمة  كانت 
قاتل،  خبيث  بمرض  مريضة  أنا 
ولألسف في منطقة ُمتعلقة بأنوثتي، 

أستطيع  ال  أموت،  أن  األفضل 
يعلم  حينما  أخرى،  صدمة  احتمال 
سوف  مرضي  بحقيقة  زوجي 
يُطلقني، وإذا لم يُطلقني ال أُريده أن 
يرى نهش المرض لجسدي الجميل، 
األلم  صرخات  يسمع  أن  أُريده  ال 
يرى  أن  أُريده  ال  يعتصرني،  الذي 

ذبول ودمار جسدي.
أستطيع  ال  ُمحطمة،  امرأة  أنا 
ال  الُمشفقة،  الناس  نظرات  احتمال 
عني  الناس  ابتعاد  احتمال  أستطيع 
خوًفا من أن يُصابوا بنفس المرض 
ال  ُمعدي،  غير  المرض  أن  مع 
أستطيع احتمال شماتة البعض الالتي 
ُكن يِغرّن ِمني، بالتأكيد أنا في ُمنتهى 
الذي  االسم  سأفقد  ألنني  التعاسة، 
منحوه لي وتعودوا أن يُنادوني به! 

قاطعتها قائلة: لماذا كل هذه األفكار 
السلبية الُمتشائمة؟  ولماذا تفترضين 
أنه ليس ُهناك أمل في الشفاء؟ ولماذا 
ولماذا  ستموتين؟  أنك  تفترضين 

تفترضين أن زوجك سيُطلقك؟
قالت: أنا لسُت ُمتشائمة، بل العلم 
يُدمر  المرض  إن هذا  يقول  والطب 
احتماالت  أن  كما  ويقتُله،  اإلنسان 
أن زوجي  الشفاء ضعيفة جًدا، كما 
ألنني  تزوجني  أنه  الجمال،  يعشق 

ُمْوّزة!
ُقلت لها هذا الكالم ليس صحيًحا، 
فقط  امرأة  يتزوج  رُجل  ُهناك  ليس 
الكثير  لديها  ألن  بل  ُمْوّزة،  ألنها 
زوجة  تجعلها  التي  الصفات  من 
فقط  امرأة  يختار  الذي  لُه،  ُمناسبة 
ألنها ُمْوّزة، هذا الرُجل يطلُب امرأة 
للُمتعة وليس للزواج، ربما لو زوجك 
يكون  مرضك،  بموضوع  عرف 
محنتك،  في  بجانبك  إنسان  أقرب 
وُهنا ستظهر مدى صدق محبته لك، 

إذا كان يُحبك لشخصك أم لجسدك!
أن  حالتك  في  أهم شيء  لها  ُقلت 
في  فكري  أواًل،  نفسك  في  تُفكري 
وردود  الناس،  ُمهًما  ليس  ُمْوّزة، 
بوضعك  لكي  وتقبلُهم  أفعالُهم، 
الجديد، ليس ُمهًما أن موقف زوجك 
سيكون سلبًيا أو إيجابيا، الُمهم ثقتك 
للمرض،  تحديك  الُمهم  نفسك،  في 
ِمْن  وأهم  الشفاء،  على  وإصرارك 

كل شيء الثقة في الشافي.
بدأت تهدأ..

االنصراف،  في  تستأذن  بدأت 
طلبت رقم تليفوني، هل عندك مانع 

في االتصال؟
ُقلت: ِبُكل سرور وافترقنا ُكل في 

طريقه..
في اليوم التالي دق التليفون..

أنا ُمْوّزة..
خفق قلبي، أهاًل يا ُمْوّزة..

قاله  ما  حتصدقي  ُمش  قالت: 
زوجي!

ُمْوّزة،  ألنك  أخترك  لم  أنا  قال: 
نحًن  ِمني،  جزء  ألنك  اخترتك  بل 
وروح  واحد،  جسد  في  جسدان 
واحدة في جسدين، نبضات قلبك هي 
نبضات  توقفت  إذا  قلبي،  نبضات 
قلبي  نبضات  تتوقف  سوف  قلبك، 
أيًضا، الزم تعيشي علشان أنا كمان 

أعيش.
أتحدى  أن  قررت  ُمْوّزة  أنا 
أجل  ِمْن  وأعيش،  وأُشفى  المرض 
أظل  أن  قلبي، والبُد  أحبه  ومع من 

دائًما ُمْوّزة!  



السنة العاشرة، العدد )249( - األربعاء 13 سبتمري 2017آراء9

بقعـــــة ضــــوء 
حقائق خمفية عن احلرب البوسنة 

فاروق عطية

السلسلة: من مارس  المقال األول من هذه  ذكرت في 
1٩٩٢ حتى نوفمبر 1٩٩٥ كانت هناك حرب طاحنة 
تجري في يوجوسالفيا ومسرحها بقعة صغيرة ال تكاد 
تري علي خارطة العالم هي البوسنة والهرسك. أتذكر 
في تلك الفترة كانت وسائل الميديا المصرية تطنطن بأنها 
حرب دينية بين مسيحي الصرب األرثوذكس ومسلمي 
البوسنة، وتحاول بطريقة مستترة أن تحرض علي فتنة 
أرثوذكس  أغلبيتهم  ألن  مصر  بأقباط  للتنكيل  طائفية 
أخذا بالثأر لما يحدث في البوسنة رغم أنه ال توجد أي 
الصربيين  أو  البوسنيين  األرثوذكس  بين  دينية  رابطة 
كيف  أعرف  أن  أردت  المصريين.  األرثوذكس  وبين 
أردت  للحرب،  الحقيقي  العداوة، والسبب  بدأت  ومتي 
أن أعرف الموقف اآلن بعد حوالي ٢٥ سنة من نهاية 
بين  خاصة  كان  كما  والحب  الوئام  عاد  هل  الحرب 
األجيال الجديدة ؟ منذ تلك األيام وأنا أحلم بالذهاب لتلك 
الوقت  لدي  يكن  لم  ولكن  الحقيقة،  واستجالء  المنطقة 
المناسب النشغالي بمهامي الوظيفية. جاءتني الفرصة 
والبوسنة  الصرب  خاصة  يوجوسالفيا  إكس  لزيارة 
باستضافتي معهم، وجدتها  الذين رّحبوا  مع أصدقائي 
فرصة سانحة ال تعوض ألسأل وأتقصي وأحاول أن 

أفهم. 

كامل  شهر  لمدة  األحداث  لموقع  ذهبت  كان،  وقد     
)من أول يونيو حتي آخره( إنتقلت من مدينة ألخري 
واكتووا  من حضروا  الناس،  من  العديد  مع  وتحدثت 
أو  )أرثوذكس(،  صرب  بوسنيون  الحرب،  بنار 
)مسلمون(،  بوشناق  أو  )كاثوليك(  كروات  بوسنيون 
تامة  تحدث معي بصراحة  وللحقيقة جميعهم  تحاورنا 
جعلتني أوقن أن الحرب لم تك أبدا حربا دينية بل هي 
حرب سياسية 1٠٠% استُِغل الدين فيها أسوأ استغالل. 
وقبل الدخول إلي لب الموضوع هناك بعض الحقائق 
التاريخية يجب إلقاء بقعة من الضوء عليها حتي يكتمل 

وضوح الصورة.

البوسنة شكل  المنطقة حول  البلقان خاصة في     في 
إمارات  والكروات  البوسنة،  شرق  أمارات  الصرب 
تتبع  اإلمارات  هذه  وكانت  البوسنة  في شمال وغرب 
الدولة الرومانية. وبعد انقسام االمبراطورية الرومانية 
غربية  ورومانية  )ارثوذكسية(  بيزنطية  شرقية  إلى 
الصربية  اإلمارات  صارت  بالتبعية  )كاثوليكية(، 

والبوسنة والهرسك أرثوذكسية وكرواتيا كاثوليكية.

   كان السكان األصليون للبالد من 
األليريين الذين استقروا في المنطقة 
ثم  الميالد،  قبل  الثانية  األلفية  منذ 
في  السالفية  القبائل  إليها  وفدت 
الميالدي وهم  السادس  القرن  نهاية 
وانتشرت   األوربيين،  الهنود  من 
معهم الديانة المسيحية  في المنطقة 
في القرن السابع الميالدي. وفي عام 
المنطقة  العثمانيون  غزي   141٥
الغزاة  وكعادة  الفاتح،  محمد  بقيادة 
أن  السكان  علي  فرضوا  المسلمين 
يدخلوا اإلسالم أو يدفعوا الجزية أو 
اإلسالم.  منهم  الكثير  فدخل  القتل، 
األتراك  جند  من  الكثير  استقر  كما 

وعائالتهم واختلطوا بالبوشناق وتصاهروا معهم، وهذا 
يعني أن الكثير من البوشناق هم من السكان األصليين 
اندمج  عثماني  أصل  من  والبعض  للبالد »سالفيون« 
استمر  وبالمولد.  بالمصاهرة  بوسنيا  وأصبح  معهم 
األتراك  العثمانييّن  عبر  البوسنة  في  اإلسالم  انتشار 
والمؤسسات التي أنشؤوها، ولم ينتشر على أيدي الُدعاة 

أو عن طريق التُّجار. 

   البوسنة والهرسك هي بلد أوروبي ذو تاريخ طويل. 

فلقد كانت كيانا جيوسياسيا هاما طيلة الفترة الممتدة من 
كانت  ولقد  الحاضر.  الوقت  الوسطى وحتى  العصور 
من  الممتدة  الحقبة  خالل  طويلة  فترة  مستقلة  مملكة 
بين  ما  وأصبحت   ،14٣6 عام  وحتى   118٠ عامي 
وهو  )أيالت(  عن  عبارة  18٧8م  إلى   1٥8٠ عامي 
المصطلح المستخدم لتسمية أكبر وحدة من األراضي 
وتحولت  انفصلت  ثم  العثمانية،  اإلمبراطورية  ضمن 
»للتاج  تابعة  أرضا  18٧8م-1٩18م  عامي  بين  ما 
النمساوية-الهنغارية،  لإلمبراطورية  تابعة  الملكي« 
 1٩٩٢-1٩4٥ بين  ما  الفترة  في  أصبحت  ثم  ومن 
إحدى الجمهوريات االتحادية في يوغوسالفيا السابقة. 
عام  ثمانمائة  من  سنة  كانت خالل 6٥٠  فإنها  وهكذا 
الماضية موجودة على الخرائط كيانا يطلق عليه اسم 

البوسنة والهرسك.

   في بداية تسعينيات القرن الماضى كانت يوغوسالفيا 
منذ  الشيوعية  حكمتها  التى  الدولة  البلقان،  دول  أكبر 
السبع  الدول  الثانية ونجحت فى دمج  العالمية  الحرب 
)صربيا – كرواتيا – البوسنة و الهرسك – سلوفينيا - 
الجبل األسود – مقدونيا – كوسوفو( في دولة واحدة تعد 
من أقوى دول منطقتها تحت قيادة الزعيم اليوغوسالفي 

يوسيب بروز تيتو. 

   
في  اليوجوسالفي  الشيوعي  للحزب  زعامة  تيتو  تقلد 
الفترة من 1٩٣٩-1٩8٠ وقاد المقاومة ضد النازي في 
الفترة من 1841-1٩4٥ ورئيسا لمجلس الوزراء في 
الفترة من 1٩4٣- 1٩6٣ وكرئيس اتحاد جمهوريات 
يوجوسالفيا في الفترة من 1٩٥٣-1٩8٠. بعد الحرب 
عن  يوجوسالفيا  استقالل  يريد  كان  الثانية  العالمية 
عدم  حركة  مؤسسي  أحد  وكان  السوفييتي،  االتحاد 
والسياسية  االقتصادية  سياسته  وبفضل  االنحياز، 
يوجوسالفيا  ازدهرت  الناجحة 
فترة  في  وعسكريا  اقتصاديا 
عام  في  والسبعينيات.  الستينيات 
رئيسا  انتخابه  إعادة  تمت   1٩٧1
ليوجوسالفيا، وقدم ٢٠ تعديال علي 
عن  وأعلن   .1٩٧4 عام  الدستور 
السادس  االجتماع  في  التعديالت 
للجمعية االتحادية، شملت التعديالت 
للجمهوريات  الذاتي  الحكم  الجديدة 
أعطاهم  أنة  أي  اليوغسالفية  السبع 
الحزب  سلطة  عن  مستقل  حكم 
الخارجية  الشؤون  أن  إال  الشيوعي 
الحرة والقروض  والتجارة  والمالية 
اإلنمائية والتعليم والرعاية الصحية 
كانت تكفلها السلطة العليا للحزب الشيوعي أما الشؤون 
الذاتي  الحكم  مسؤولية  تحت  كانت  فقد  الداخلية 
عام  تتدهور  الصحية  تيتو  حالة  بدأت  للجمهوريا. 
العمر  يبلغ من  1٩٧٩ وأصبح طاعن في السن فكان 
بالساق  شرياني  انسداد  من  يعاني  وكان  عام   8٧
إن  إال  ناجحة  جراحية  عملية  له  أجريت  اليسري. 
الشريان تعرض للتلف واضطر األطباء إلي بتر ساقه 
اليسري، بعدها ساءت حالته الصحية وتوفي في يوم 4 
مايو 1٩8٠ في الساعة ٣:٠٥ م، وكان على بعد ثالثة 

الثامن  ميالده  عيد  من  أيام 
في  الحداد  اعالن  وتم  والثمانيين، 
جمهوريات االتحاد السبع لمدة سبع 

أيام.

   بوفاة هذا الرجل بدأت الحركات 
بالظهور،  الدول  هذه  في  القومية 
باإلستقالل  األصوات  وعلت 
سلوفينيا  بدأت  يوغوسالفيا.  عن 
أتبعتها   ،1٩٩1 عام  باإلنفصال 
كرواتيا ثم مقدونيا، و عندما أظهر 
مسلموا البوسنة النية فى اإلنفصال 
بقيادة  البوسنة  صرب  عارضهم 
الموالين  كارادجيتش  رادوفان 
و  بلجراد،  الصربية  للعاصمة 
عن  إنفصلوا  إذا  باإلبادة  هددوهم 
أعلنت  يوغوسالفيا.  جمهورية 
عن  اإلنفصال  والهرسك  البوسنة 
 1٩٩٢ مارس  في  يوغوسالفيا 
مسلمي  من   %٩٩ وافق  أن  بعد 
على  شعبي  إستفتاٍء  في  البوسنة 
البوشناق  يسكنها  كان  القرار،  هذا 
»مسلمون«بنسبة 44%، والصرب 
 ،%٣1 يمثلون  »أرثوذكس« 
 %1٧ »كاثوليك«  والكروات 
)رفض صرب البوسنة التصويت(، 
و من هنا بدأ العدوان. ثالث سنوات 
 1٩٩٢ عام  من  إبريل  فى  بدأت 
شهدت   1٩٩٥ نوفمبر  وحتى 
جريمة  أبشع  الهرسك  و  البوسنة 
العالمية  الحرب  القرن بعد  في هذا 

الثانية.

   كما فعل ستالين بإجراء تنقالت 
عرقية بين مختلف األقاليم للتخفيف 
والعرقي  القومي  الشعور  حدة  من 
قام  بالمثل  السوفييتي،  باالتحاد 
بين  تنقالت  حركة  بإجراء  تيتو 
والكاثوليك  واألرثوذكس  المسلمين 
من جمهورية ألخري للتخفيف من 
العمل  بحجة  الديني  االنتماء  حدة 
بالمصانع الجديدة. وبالطبع تمركز 
الصرب القادمين إلي البوسنة قريبا 
تمركز  كما  صربيا،  حدود  من 
البوسنة  إلي  القادمين  الكروات 
وكانت  بالدهم،  حدود  من  قريبا 
الرئيسية  األسباب  الحشود من  تلك 
وفاته،  بعد  البوسنة  تقسيم  لطلب 

االنضمام  البوسنيين  الصرب  أراد 
األمم  رفضت  وحين  لصربيا 
المتحدة كونوا جمهورية خاصة بهم 
البوسنة،  شرق  في  »صربيسكا« 
إنضمام  المتحدة  األمم  ورفضت 
وغرب  شمال  البوسني  الشريط 

البوسنة لكرواتيا.

   كان تيتو سدا منيعا أمام أطماع 
البحر  إلي  الوصول  في  روسيا 
البوسنة  طريق  عن  األدرياتيكي 
األمريكي  الغضب  يتقي  حتي 
من  تلك  »وكانت  لذلك  المعارض 
أسباب العداء بين تيتو وبين ستالين 
وبعد  السوفييتي«.  الديكتاتور 
الضغط  روسيا  عاودت  تيتو  وفاة 
مطالبها.  لتحقيق  الصرب  علي 
المتحدة  الواليات  أحست  وعندما 
ذيلها  حرضت  األطماع  بهذه 
البوسنة  التركي بالضغط علي قادة 
وعالقات  وشائج  من  بينهم  لما 
يرفضوا  حتي  ودينية،  اجتماعية 
باالنفصال  ويطالبوا  المطلب  هذا 
السبب  هو  وهذا  يوجوسالفيا،  عن 
الدامغة  والحقيقة  للحرب،  الرئيسي 
أن  هي  انكارها  يمكن  ال  التي 
الحرب البوسنية لم تكن حربا دينية 
بل هي حرب سياسية بالوكالة بين 

روسيا والواليات المتحدة.

   أرقام القتلى )في الحرب البوسنية( 
في  والتوثيق  البحث  مركز  حسب 

سراييفو )تقرير يونيو ٢٠٠٩(:

الجنود  من  القتلى  إجمالي   *
 ،%٥4.4 )بوشناق   ٥٧,٥٢٩
 %٩.٥ كروات   ،%٣٥.٩ صرب 

آخرون ٠.٢%(.

المدنيين  من  القتلى  إجمالي   *
 ،%8٣.4 )بوشناق   ٣٩,6٩٥
 ،%٥.4 كروات   ،1٠.٣ صرب 

آخرون ٠.٩%(.

ومدنيون  جنود  القتلى  إجمالي   *
 ،%66.٢ )بوشناق   ٩٧,٢14
 ،%٧.8 كروات   ،%٢٥.٥ صرب 

آخرون ٠.٥%(

بقية مقال أيام مجيده فى عهد 
رقم  السادس  كيرلس  البابا 

116 ص6

فى  أقيمت  المؤتمرات: 
الكنائس  مؤتمر  قداسته  عهد 
غير  القديمه  اآلرثوذكسيه 
المعروفه  والكنائس  الخلقيدونيه 
الالخلقيدونيه،  باألرثوذكسيه 
وحوار  الحيه  األديان  مؤتمر 
األرثوذكسى وكاثوليكى.                                           

شخصيات هامه:                                  

قنا  مطران  مكاريوس  1.األنبا 
وهو من مدينه أوالد يحى بحرى 
مركز جرجا اختاره البابا القديس 
تلميذاً له، ثم رسمه مطراناً على 
عن  األحمر)سنكتب  والبحر  قنا 

نيافته قريباً(.

إبراهيم  ميخائيل  القمص   .٢
بحدائق  مارمرقس  كنيسه  كاهن 
عام  إعتراف  أب  كان  إذ  شبرا 
أكون  أن  هللا  عنايه  وسمحت 

أب  قدسه  يكون  أن  وأسرتى  أنا 
البابا  قداسه  وأمر  لنا،  إعتراف 
بالكاتدرائيه  يدفن  أن  شنوده 

المرقسيه بالعباسيه.

كاهن  مرقس  داود  القمص   .٣
شبرا  بحدائق  مارمرقس  كنيسه 
وصديق البابا.                          

جرجس  قاديوس  4.القمص 
العذراء  كنيسه  كاهن  يوسف 
القديمه  بمصر  الدرج  ببابليون 
ثالث  مده  البابا  إستضاف  الذى 
سنوات، ظهرت له السيده العذراء 
وسعدت   ، مرضه  من  وشفته 
بعد  إعترافى  أب  إتخذته  عندما 

نياحه أبونا ميخائيل إبراهيم.

راعى  غالى  مرقس  ٥.القمص 
المالك ميخائيل بطوسون  كنيسه 
عام  وكيل  ليكون  البابا  إختاره 

البطريركيه وغيرهم.       
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تتميز الحياة الروحية دائما بضيق 
الطريق حتى أن الهنا الصالح قد اسماه 
الضيق  هذا  وأن  الكرب.  بالطريق 
الصراع  ضيق  ليشمل،  تنوع  قد 
وضيق  الخطية،  ضد  الداخلي 
الصراع الخارجي ضد جاذبية بريق 
علينا  المفروض  والضيق  العالم، 
نتيجة حسد ابليس، الذي يجول كأسد 
على  وإنه  يبتلعه.  من  ملتمسا  زائر 
االنواع  هذه  الرغم من صعوبة كل 
من الضيق لكن يبقى حسد الشيطان، 
خفية  وحيل  محاوالت  من  فيه  وما 
لإلطاحة بأوالد هللا، هو األبشع. ليس 
الفائقة  الشيطان  لقدرة  نتيجة  فقط 
على الحشد بل أيضا تنوع االساليب 
الرغم  على  لكن  االكاذيب.  وتمهر 
من كل ما يتميز به الشيطان من قوة 
وعود  تبقى  وكذب،  ودهاء  وعنف 
هللا باقيه الوالده انه فى كل ضيقهم 
ساهرة  القدير  عين  وتبقى،  تضايق 
الممدودة ألجل  ويده  جهادهم  ترقب 

خالصهم ونجاتهم.

الحارسة  هللا  يد  ظهرت  لقد   
حيل  كل  امام  فائقة  بقوة  الوالدها 
المقدس،  الكتاب  ان  ابليس.  ومكائد 
كال  وخبرات  بل  الكنيسة،  وتاريخ 
منا، لهى شاهدة على حقيقة واحدة: 
فى  متسلط  يسكن  العلى  ان  وهي 
انها  )دانيال4:1٧(.  الناس  مملكة 
هللا  بجالل  صارخة  تشهد  خبرات 
وقدرته السرمدية على تدبير األمور، 
ومخلص  الكل  هو ضابط  حقا  وانه 

الجميع بيده القوية وذراعه العالية

تعلن  إنما  الخبرات  هذا  كل  أن   
أن هللا: 

 • ليس إله متسلطا ولكنه إله ذو 
سلطان. 

• ال يفرض شيء على أحد ولكنه 
يطوع كل شيء لمشيئته.

• يبدوا وكأنه مختفيا حينما يظهر 
جليا. 

اتطلع  حينما  حقا  يبهرنى  ما  ان   
بين عين  التناغم  الى هذا األمر هو 
القديرالساهرة، ترقب وتحرس، ويده 
الممدودة تخلص وتنجى. وأنها تتميز 

بصفات عديدة منها أنها:   

1- سباقة فاحصة للمستقبل

تدبر  الساهرة  القدير  عين  ان   
االمر ليس كرد فعل لالحداث وانما 
ما  ترى  علىالمستقبل،  عين  هى 
فائقة  بمشيئة  وتتدخل  يحدث  سوف 
ما  تمنع  شانهاان  من  تدابير  لتوجد 
سوف يحدث قبل ان يكون قد يعجب 
حكيميعرف  شخصا  من  االنسان 
االمور  متغيرات  من  يتعامل  كيف 
مختلف،  هللا  عين  مع  الوضع  لكن 
انهحقا المر ُمْبهر أن نرى كيف أن 
خروج  قصة  دبرت  ويده  هللا  عين 

شعب إسرائيل من ارض مصر:

بداية عني اهلل:

الشعب سوف  ان   رات عين هللا 
يزل فى ارض العبودية وانه سوف 

اجيال.  اربعة  بعد  الىمخلص  يحتاج 
من  يكون  ان  يجب  المخلص  هذا 
يتربى  البدان  ولكنه  هللا  شعب 
ليعرف  المصريين  حكمة  بكل 
امر  في  فرعون  مع  يتحاور  كيف 
الشعب  يقود  الخروج ويعرف كيف 
يحيا  ان  ايضا  البد  انه  البرية.  فى 
اسرارها  يتعلم  الصحراءلكى  فى 
ويكتسب خبرة العيش فيها. وان هذا 
القائد نظرا لماسوف يعمله من جلى 
العمل كمخلص ومنقذ للشعب يحتاج 
لئال  األتضاع  عميقفى  درس  الى 
العمل، يغرق فى طيات  يتمم  بعدما 
الزهو الباطل ويصيرمرفوضا بعدما 
له ان  لكثيرين. هو ايضا البد  كرز 
يتعلم الرعاية المدبرة في حلم، ألنه 
كثير  الرقبة،  صلب  شعب  سيرعى 

التذمر، متغير األطوار. 

كل هذا فحصته عين هللا، ومع هذه 
العين أتت يد هللا لتدبير األمر

 ثانية يد اهلل: 

فرعون  اخت  رحم  لتغلق  اتت   
يتقسى  الذي  الوقت  فى  مصر 
هللا  ىشعب  عل  فرعون  قلب 
ابناء  بقتل  فيامر  الضعافه  ويسعى 
قلب  في  هللا  يضع  ثم  العبرانيين. 
يوكابد ان تحتفظ بوليدها لمدة ثالثة 
أشهر. بعد ذلك تاتى الفكرة بان يلقى 
القدير  يد  تحرسه  النهر،  فى  الطفل 
والتماسيح  الغرق  مخاطر  من  سالم 
كانت  مكان  من  قريبا  يقف  لياتىو 
اخت فرعون قد قررت ان تزل فيه. 
ارادتها مسوقة  وبينما هي، بمحض 
فى  ما  تعرف  ان  تطلب  بالفضول، 
هذا القفص، تفتحفتجد طفال صغيرا 
عبرانيا قد حركته يد هللا لكي يبكي 

الطفل  ويجدهذا  لتتبناه  قلبها  فيرق 
وهو  الفرعونية  العائله  الى  طريقه 
هذايد  بعد  تاتى  عبرانيا.  يزال  ما 
ان  فكرة  وتعرض  اخته  بمريم  هللا 
بكل  وترضعه  لتربيه  بأمه  تاتى 
ان  بعد  ثم  العبرانية.  أصواللحياة 
لمدة  المصريين  حكمة  بكل  يتادب 
البرية  الى  يخرجهاربا  سنة  اربعين 
اخرى  سنة  اربعين  لمدة  سائحا 
متعلما فنون الرعاية ومكتشفا اسرار 
البرية ومقتنيا حلما لم يكن من طبعه 
يكون  ما  ابعد  كان  لضعف  ومدركا 

عن قلبه وذهنه

 صفًة أخرى هي أنها:  

تتدخل  فيما  مطلقا  تتدخل  ٢-ال   
كلية

 ان يد هللا العزيزة وذراعه العاليه 
ال تتدخل مطلقا فى تصرافات أحد، 
يريد  ما  يفعل  شخصا  كل  فهىتترك 
اإلرادة  ومحض  الحرية  منتهى  فى 
ما  كل  تستخدم  كليا  ابهار  في  لكن 
محتمة  مشيئة  تحقيق  الجل  يعمل 
لهى  يوسف  انقصة  مقضى.  وامر 
اروع مثال على هذا االمر. فاننا نرى 
يوسف ابن بين اثنتىعشر اخ ليس هو 
االصغر فيدلل وال االكبر فيستحسن، 
لم تمت امه اثناء والدته ولم يسميه 
ابوه وعلى الرغم من هذا نجده مدلل 

محبوب ومفضل لدى أبوه

هناك  ان  هللا  عين  رأت  لقد   
وتحتاج  العالم  تجتاح  مجاعة سوف 
الى حكمةيوسف الستبقاء حياة على 
االرض. لكن كيف يصل يوسف من 
الحكم  كرسي  الى  اسرائيل  ارض 
على  بعيدة  مسافة  انها  مصر؟  فى 

كل المستويات الجغرافية، واألدبية، 
واالجتماعية. 

طريقها  الفكرة  هذه  تجد  كيف 
ومن  وجن،  وان  يوسف؟  قلب  إلى 

يستطيع أن يقنع بها أباه؟

جاءت  الفكرة  ان  فرض  ان 
من  عليها  وصدق  باركها  ويعقوب 
وما هو  إلى ارض مصر؟  به  يأتي 

رصيد خبراته بها وبأنظمتها؟ 

هي  للغنم  كراع  يوسف  مهنة  ان 
تلفظ  أن  وكفيل  للمصريين،  رجس 
مصر،  حدود  خارج  ليعيش  يوسف 

فمن ذا الذي يهبه كرسي حكمها!!!

 ان ما يزيد االمر صعوبة هو ان 
هللا يريد ان يفعل هذا بدون أن يتدخل 
أن  أو  الناس،  تصرفات  في  مطلقا 

تسترد مشيئته حرية إرادتهم. 

وراحيل  يعقوب  هللا  ترك  لقد   
قلبهم  ايضا  وربما  والبان،  وليئة 
يشاء  ما  يفعل  كال  واسحق،  رفقة 
ورزق  يعقوب  اسرة  تكونت  حتى 
يستفضل  يعقوبان  اختار  لقد  ببنيه. 
ارادته  بمحض  اخوته  على  يوسف 
كاملةفى  بحرية  يوسف  وتصرف 
لقد  واخوته.  البيه  احالمه  سرد 
صدر قرار كراهية اخوة يوسف له 
من ارادةحرة، مستعبدة فقط لمشاعر 
الغيرة المرة. لقد ذهب يوسف يفتقد 
سائل،  سوال  اخوتهبدون  سالمة 
فى  القاءه  قرار  رأوه صدر  وحينما 
محكمة  حكم  بدون  واعدامه   البئر 
ظلم  محكمة  كانت  لكنها  عادلة 

الكراهية.

]البقية ص19[

عني القدير الساهرة على خالص و جناة شعبه
أبونا كربلس يونان - كنيسة مامرقس وينيبيج
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المصري  يشرح   Rhind رند  مخطوطة  في 
القديم حساب المساحات وحساب المثلثات.

لألعداد  نظاماً  القدماء  المصريون  ابتكر 
كان  وكذلك  اليومية،  تعامالتهم  على  تساعدهم 
لألعداد  نظام  تواجد  يستلزم  الضرائب  نظام 
جزءاً  يعطون  الفالحون  كان  حيث  وللحساب، 
الملكي وأجزاًء  من محاصيلهم السنوية للقصر 
التجارة  ننسى  وال  والكهنة.  للمعبد  أخرى 
المتداولة بين فراعنة مصر مع البالد المحيطة. 
من تلك المعامالت التي بدأت منذ عهد األسرة 
للحصول  ولبنان  وسورية  فلسطين  مع  األولى 
 . والنوبة  العراق  مع  وكذلك   ، األخشاب  على 
وقبلها  بل  حتشبسوت  الملكة  عهد  في  وامتدت 
أيضاً الحمالت التجارية إلى بالد بنت عند القرن 
اإلفريقي على البحر األحمر . وكثيرا ما كانت 
المصريون  كان  الذي  بالذهب  تـُدفع  المقايضة 

ينقبون عنه في النوبة وفي سيناء .
• كان تعلم الكتابة والحساب يـُزاول في المعابد. 
وكانت مهنة الكاتب مهنة مرموقة، وكانت لها 
درجات تـبدأ بالكاتب البسيط )شس( إلى رئيس 
)أمير-شس(،  كتبة  أمير  يسمى  هذا  كتبة وكان 
الملكي  البالط  كاتب  إلى  الكتاب  وتعلو مراتب 
مرتبة  هي  مرتبة  أعلي  وكانت  )شس-نسيط( 
)أمير-شس-نسيط(.  الملكي  البالط  كتبة  أميـر 
وكان أمير كتبة البالط الملكي في نفس الوقت 

اآلباء  أو كالهما معا ، وكان  أو طبيبا  مهندسا 
مهنة  واحتراف  التعليم  علي  أبناءهم  يشجعون 
باألعمال  يقوم  ال  الكاتب  أن  حيث   ، الكاتب 
اليدوية أو الجسدية المرهقة التي يقوم بها العمال 
. بل كانت مهمة الكاتب حتى البسيط منهم مثال 
بجني  الفالحون  يقوم  المحصول عندما  تسجيل 
واألغنام  األبقار  عدد  وتسجيل   ، المحاصيل 
النسبة  وحساب   ، والطيور  الحيوانية  والثروة 
مياه  منسوب  أساس  على  للقصر  المخصصة 

النيل في ذلك العام.
• ونظام األعداد الذي ابتكره المصريون القدماء 

كان نظاما ً عشريا ً
• فكان رمز الواحد شرطة | 

• والعشرة رمزها  
• والمئة رمزها   

• واأللف رمزوا له ب  
  .. •  كما كان رمز المئة ألف هو اإلصبع 

اإلله  أن  يعتقدون  القدماء  المصريون  وكان   •
الحساب  علمهم  الذي  هو   )Thoth( توت 
والكتابة . وتجد صوره على األخص في كتاب 
الموتى ، حيث يُصوروه واقفا عند الميزان يوم 
الكتابة  بالقلم ولوح  العالم أآلخر ،  الحساب في 
في يديه ، يدون أعمال الموتى ، ويقدم الحساب 

إلى أوزوريس.
المصري  الكاتب  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما   •
اثنين  بإصبعين  الكتابة  بقلم  يمسك  كان  القديم 
وكان  اليسار،  إلى  اليمين  من  عادة  ويكتب 
بإصبعي  إليك  “أكتب  قائال  رسالته  كتابة  يبدأ 

اإلثنين”.
كتب األربعة 4هكذا: 

وتـُكتب الخمسة عشر 15 هكذا:
وكانوا يكتبون 231 هكذا:

ولكتابة العدد 4622 على السطر كانوا يكتبوه 
كاآلتي: الرقم الكبير على اليسار والصغير على 
العادة  يكتبون في  كانوا  بأنهم  العلم  اليمين، مع 
اليوم.  نحن  نكتب  كما  اليسار،  إلى  اليمين  من 
وكان اليمين بالنسبة لهم مباركاًً  وطيبا ويسمونه 
ويعتقدوا  يحبونه  فكانوا ال  اليسار  أما  )يمينت( 

أنه مكان األرواح الشريرة:

         
 

     
      

الكسور
استطاع قدماء المصريين أن 
من  للكسور  تركيبة  يبتكروا 
الحديثة  طريقتنا  تشابه  طريقة  وهي   ، األعداد 
حيث استعملوا رمز الفم وهو ينطق )را( وكتبوا 
تحته الرقم المعبر عن الكسر . فمثال، هكذا كانوا 

يكتبون الكسر العددي 1\3:
     

       
األعداد  لبعض  خاصة   ً رموزا  استخدموا  كما 
 2\1 النصف  مثل  االستخدام،  الكثيرة  القليلة 

والثلثين 2\3 والثالثة أرباع 3\4:
 

  

المميزة،  كسور  الثالثة  تلك  إلى  وباإلضافة   
ظل المصريون القدامى يعتمدون بصفة أساسية 
على الكسر في الهيئة البسيطة 1\س، حيث س 

يمكن أن تأخذ األعداد 5، 6،7، الخ، مثل:
 

          
 =5\1  +  5\1( مثال  الختصار  يتوصلوا  ولم 
2\5(، وكتابة 2\5، بل كانوا يكتبون الخـُمسين 

متجاورين:
      

             
ومثال آخر، مثال الثالثة أخماس:

                
      

           
الكسر  صورة  على  المحافظة  على  أّصروا 
1/س، مع مراعاة كتابة األعداد الصغيرة علي 

يمين األعداد الكبيرة:
الكسور وعين حورس 

أو عين رع(  القمر  عين   عين حورس )سابقاً 
Ud- باإلنجليزية: أوجات(  القديمة   بالمصرية 
ذي  قديم  مصري  وشعار  رمز  هي   ،)jat

الحسد  من  للحماية  يستخدم  تميمية،  خصائص 
ومن األرواح الشريرة ومن الحيوانات الضارة 
بها  يتزين  قالدة  شكل  في  وهي  المرض  ومن 
المستمدة  الملكية  القوة  عن  وتعبر  الشخص، 
من اآللهة حورس أو رع. وتعد رمزاً شمسياً، 
والوضع  والصرامة،  النظام،  يجسد  والذي 
على  أيضا  توضع  القالدة  تلك  كانت  المثالي. 
تفنن  القبر.  في  لتحميه  فرعون  مومياء  صدر 
الفنان المصري القديم في صناعتها من الذهب 
واإلله  لحورس  صورا  تحمل  بحيث  وتشكيلها 
)جيت(،  والدوام  )عنخ(  الحياة  ورموز  رع، 
رمز  بمثابة  كانت  واألوجات  )صا(.  والصون 
لإلشارة إلى االستقرار الكوني والدولي في عهد 

الفراعنة.

عين حورس، معبد الدندرة، مصر
عين حورس والحساب

معقد  حسابي  نظام  المصريين  قدماء  استخدم 
يتمثل في استخدام الكسور في مقاييس المساحات 
الضرب  علي  ،ويقوم  واألحجام  الزراعية 
المتكرر 2/1 )عملية الرفع الحسابية(.وتم أخذ 
رموز الكسور الكبري من األجزاء التي تشكل 
كسر  حورس،وكل  عين  داخل  الهيروغليفية 

يرمز له بكتابة هيروغليفية محددة في العين.
 

]للمقال بقية[

فرعونيــات
احلساب يف مصر القدمية

عودة القط الضال!
باريس - وكاالت

مجددا  “كالينو”  القط  عاد 
تسع  غياب  بعد  لصاحبته 
ذكرته  ملا  وفقا  سنوات 
 16 باريزيان،  لي  صحيفة 
حيث  اجلاري،  أغسطس 
هدوء  في  يجلس  آن  وجدته 

أن  املؤكد  من  عينيها،  تصدق  فلم  فيه،  تقطن  الذي  املنزل  بفناء 
فقدان القط “كالينو”، عام 2008، كان يحمل حزنا وأملا شديدين 

لصاحبته الفرنسية آن وابنتها جولييت.
لكن العالمات املوجودة على جسد القط أكدت مبا ال يدع مجاال 

للشك أنه “كالينو” بشحمه وحلمه.
علقت آن على عودة “كالينو” قائلة: “لن نتمكن من معرفة ماذا 
كانت  اآلن،  معنا  كالينو  أن  املهم  لكن  الفترة،  هذه  طوال  جرى 
جولييت تقضي إجازتها حينما أخبرتها بعودته، فرحت أميا فرحة، 

وقالت: غير معقول، غير معقول”.
عليها  حتصل  ميالد  عيد  هدية  أفضل  تلك  أن  فرأت  جولييت  أما 
في حياتها، بعد عودة القط بيومني، أمتت جولييت 17 عاما، وكما 
تقول آن وجولييت، فإن “كالينو” لم يتغير.. كل ما هنالك أن شعره 

أصبح أطول بكثير.

متحف اآلثار باالسكندرية يعرض 
نسخة طبق االصل من حجر رشيد

القاهرة - أ ش ا

اإلسكندرية منوذجا طبق  اآلثار مبكتبة  عرض متحف 
األصل من حجر رشيد املوجود في املتحف البريطاني 
في لندن نظراً لألهمية الكبيرة حلجر رشيد الذي يعد 
عبر  العالم  في  األثرية  االكتشافات  أهم  من  واحدا 
وكان  كلية،  اإلنسانية  تاريخ  من  غير  والذي  العصور 

املفتاح األهم لكشف رموز اللغة املصرية القدمية.
املتحف  مدير  البصير  عبد  احلسني  الدكتور  وصرح 
اليوم / الثالثاء بإن “املتحف قام بهذه اخلطوة اجلديدة 
لضرورة تعريف زوار املتحف بحجر رشيد على أساس 
أنه واحد من أهم اآلثار املصرية التي نشأ بناء عليها 
علم املصريات، وذلك في إطار خطة املتحف املستمرة 
وإثراء  وتنويع  وأساليبه،  املتحفي  العرض  لتطوير 
الزائرين  من  عدد  أكبر  جلذب  به;  املعروضة  اجملموعات 

للمتحف.
وأوضح أن هذا هو النموذج غير األصلي الوحيد حلجر 
، الفتا إلى أنه يتم مصاحبة  رشيد املوجود باملتحف 
قصة  عن  وثائقي  فيلم  عرض  رشيد،  حجر  لعرض 
اكتشاف حجر رشيد على يد الضابط الفرنسي بيير-

أثناء   1799 يوليو   15 يوم  بوشار  أكسافييه  فرانسوا 
في  رشيد  مبدينة  قلعة جوليان  بتوسعة  قواته  قيام 

دلتا نهر النيل.
وأضاف عبد البصير أنه مت نقل نقل احلجر إلي بريطانيا 
في إطار “اتفاقية العريش” في عام 1801 ، ودخل إلى 
أن  بعد   1802 عام  نهايات  في  البريطاني  املتحف 
للمتحف  الثالث  جورج  املتحدة  اململكة  ملك  أهداه 
شامبليون  جان-فرانسوا  أن  إلى  مشيرا   ، البريطاني 
في  متكن  ثم  كثيرة  عالمات  على  التعرف  في  جنح 
املصرية  اللغة  أسرار  فك  إلى  التوصل  من  النهاية 
واألسماء  الثالثة  اخلطوط  مقارنة  طريق  عن  القدمية 
احلجر  وجه  على  املنقوشة  اخلراطيش  في  املوجودة 

ومن هنا نشأ علم املصريات في عام 1822.
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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
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	M
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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 
)2(

 بقلم عماد عبد السيد
 28 يوم  محاضرته  ديناش  إستهل 
السنوي  الصيفي  املؤمتر  في  يوليو2016 
بجامعة  األمريكية«  الشباب  »ملؤسسة 
األمريكية  بالعاصمة  واشنطن  جورج 
)في سابقة  باحلديث عن سجنه  واشنطن 
بأحد  املتحدة(  الواليات  تاريخ  في  نادرة 
املباشر  اإلشراف  حتت  الفيدرالية  السجون 
بعد  أوباما  إلدارة  التابع  السجون  ملكتب 
 201٤ عام  سبتمبر   2٣ في  عليه  ُحكم  أن 
خمس  ووضعه  شهور   8 ملدة  بالسجن 
سنوات حتت املراقبة وتغرميه ثالثون ألف دوالر 
احلّد األقصى  جتاوز  جرمية  إرتكابه  بسبب 
أحد  حملة  لتمويل  به  املسموح  القانوني 
يُنافس  والذي كان  باجلامعة  الدراسة  زمالء 
عندما  الشيوخ  مجلس  في  مبقعد  للفوز 
مّول حملة هذا الصديق مببلغ عشرين ألف 

دوالر عام 2012!  

 ملحوظة: إذا جتاوز شخص احّلد األقصى 
اإلنتخابية  احلمالت  لتمويل  به  املسموح 
اإلنتخابات  جلنة  حُتِقق  املتحدة،  بالواليات 
أن  لديها  ثبت  وإذا  الواقعة،  في  الفيدرالية 
هذا التمويل يشوبه شبهة فساد أورشوة، 
التي  الفيدرالية  للمحكمة  القضية  حُتال 
املالية   أوبالغرامة  بالبراءة  إما  حتكم  قد 
في  الساعات  من  ُمحدد  عدد  أوقضاء 
لديها  ثبتت  إذا  أجر  بدون  املدنية  اخلدمة 
وجود  من  وبالرغم  أوالرشوة،  التدليس  نية 
قد  والتي  القانون  في  املُشددة  املواد  بعض 
تصل حلّد السجن والغرامة معاً ، إال أن أحداً 
املُغلظة  العقوبة  بتلك  عليه  يُحكم  لم 

سوى ديناش دسوزا من قاًض تقدمي )يُطلق 
تقدمي  لقب  نفسه  على  املُتطرف  اليسار 
ومن أشهر السياسيني األمريكيني احلاليني 
التقدميني املرشح الرئاسي ومنافس هيالري 
كلينتون إلنتخابات الرئاسة األمريكية عام 
السيناتور  الدميوقراطي  احلزب  2016عن 
والسيناتورة  اجملنون«  أو»بيرني  برني ساندرز 
ألسباب  وارن(  إليزابيث  املُتطرفة  اليسارية 
حقيقة  كشفه  بسبب  بحتة  سياسية 
في  ألوباما  املُتطرفة  اليسارية  التوجهات 

كتابه »جذور غضب أوباما« عام 2011  
ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير 
والتي أهاجت اليسار ضد ديناش قبيل 
إنتاجه  هي  الهزلية  احملاكمة  تلك 
أوباما  طريقة  على  »أمريكا  لفيلمه 
تعرفه«،  ال  فأنت  كرهته  أم  أحببته   -
ديناش  فيه  حّلل  الذي  الفيلم  ذلك 
موضوعياً  حتليالً  أوباما  شخصية 
اليسارية  أجندته  عن  فيه  وكشف 
)املَُمثل  الغربي  لإلستعمار  املُناهضة 

في الرآسمالية األمريكية(، ولكن األمر الذي 
احملاكمة  تلك  بأن  يقني  على  ديناش  جعل 
كانت بغرض اإلنتقام السياسي منه هوأن 
أوباما ذاته أفرد مساحات كبيرة على موقعه 
ديناش  على  املباشر  للهجوم  اإللكتروني 
عقب ظهور ذلك الفيلم مباشرة ثم حتريك 
بعد  ضده  اإلنتخابي  التمويل  جتاوز  قضية 

ذلك بستة شهور فقط 

جُترى  كانت  الذي  الوقت  في  بأنه   علماً 
فيه ُمحاكمة ديناش، كانت جُترى في الغرفة 
اجمُلاورة  وقائع ُمحاكمة أخرى لرجل األعمال 
كذلك(  هندية  )وهوذوأصول  شاتوال  سانت 
الذي قام بتمويل احلملة اإلنتخابية لهيالري 
املرشحني  من  أخرى  ومجموعة  كلينتون 
الدميوقراطيني مببلغ 180 ألف دوالر، وبالرغم 

والرشوة  والفساد  الغش  تهمة  ثبوت  من 
لتمويله  به  املسموح  القانوني  احلّد  وجتاوز 
احلمالت اإلنتخابية، إال أن القاضي لم يحكم 
عليه بالسجن ولو ليوم واحد! عندئذ فقط، 
غير  األمريكية  العدالة  بأن  ديناش  أدرك 
على  يقومون  من  وأن  العينني،  معصوبة 
اجلميع  على  بالعدل  يحكمون  ال  القضاء 
ثبت  إذا  والقوانني   بالتشريعات  ُمحتكمني 
إرتكابهم نفس اجُلرم، بل حتكمهم أهوائهم 

وميولهم السياسية 

احملاكمة  تلك  ذكرتني   ملحوظة: 
باحملاكمات الهزلية املصرية التي يقوم فيها 
مجرمني  بتبرئة  السلفيني  القضاة  بعض 
وإرهابيني وسجن أبرياء ومجني عليهم كل 
تهمتهم أنهم ال يدينون بدين هؤالء القضاة 

املُتعصبون

فترة  قضاء  ديناش  أستهّل   عندما 
والفزع  الرعب  إنتابه  بالسجن،  عقوبته 
ألنه كان مسجوناً في قاعة واحدة مع 120 
ولصوص  ومغتصبني  قتلة  من  آخرين  فرداً 
من  كانوا  هؤالء  معظم  ولكن  مسلحني 
أوالتينية  مكسيكية  عصابات  أفراد 
يخشى  وكان  اخملدرات،  لتهريب  ُمتنافسة 
أفراد  أحد  يقوم  أن  أحدهم  مع  تكلم  أن 
مرور  مع  ولكن  بقتله،  املنافسة  العصابات 
يتقرب  أن  ديناش  واألسابيع إستطاع  األيام 

ثقتهم  ويكتسب  منهم  الكثيرين  من 
اجلنائية  »األيديولوجية  على  يتعرف  لكي 
الذي  األمر  الدونية«،  اجملتمعية  للطبقات 
مكنه للتوصل إلى حقيقة ُمفزعة أال وهي 
بجرائمهم  مّقرون  احملكومون  هؤالء  كل  أن 
كباش  سوى  يكونوا  لم  معظمهم  ولكن 
زعمائهم  حلماية  بهم  التضحية  مت  فداء 
هؤالء  على  القبض  يتم  لم  ملاذا  ولكن 
السجون  في  بهم  والزّج  الكبار  األسياد 
لهم  مبا  الكبار  هؤالء  ألن  واإلجابة  أيضاً؟ 
يديرون  من  هم  وسياسي  مالي  نفوذ  من 
الصغار  بهؤالء  زجت  التي  ذاتها  املنظومة 

في السجون

حينئذ فقط، أدرك ديناش بأن ما كان مؤمناً 
األمريكية  السياسة  أن  من  قرن  لربع  به 
بني  شريف  حزبي  تنافس  على  قائمة 
الدميوقرطي  الرئيسينينْ  األمريكينِي  احلزبني 
أجندته  لديه  منهما  كٌل  )وإن  واجلمهوري، 
اجملتمع  على  تطبيقها  يود  التي  احلزبية 
املثال  سبيل  على  فاجلمهوريون  بأسره، 
على  القائم  احلّر  السوق  بنظرية  يؤمنون 
التنافس بغرض إثراء األفراد ورفع مستواهم 
الدميقراطيون  يؤمن  بينما  املعيشي، 
للفقراء  وأن  املطلقة  اإلجتماعية  بالعدالة 
نصيب في ثروة األغنياء التي يجب أن يؤديها 
األغنياء جتاه اجملتمع غالباً في صورة ضرائب( 
الطبيعة  ألن  وسراباً،  وهماً  إال  يكن  لم 
مبا  اإليديولوجيات  يحكمها  ال  البشرية 
بل  ومناقشات حزبية،  حتمله من سجاالت 
يحكمها دوافع أقوى مثل شهوة السيطرة 
والكراهية  والغضب  والطمع  والتملك 

واإلنتقام

للمقال 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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ماذا ُنعّلم أوالدنا اليوم؟
عـادل عطيـة مصـر

أيها اآلباء المعلمون في بيوتهم!

   أيها المعلمون اآلباء في مدارسهم!

أوالدكم، على ضوء كل صباح  تأملوا     
وليد!

   وليسأل كل واحد منكم:

اإلنسانية  البراعم  أعلم هذه  تراني  ماذا     
اليوم؟.. أجل اليوم!

ولن  ستمضي  اليوم  هذا  من  ثانية  كل     
جديدة  لحظة  هي  نحياها  لحظة  كل  تعود. 

من هذا الكون!

   ماذا تراني أعلم األوالد اليوم؟

   الحساب؟.. الجغرافيا.. التاريخ؟..

   أثنان مع أثنين يساويان أربعة؟..

بيروت،  مصر؟..  عاصمة  القاهرة،     
عاصمة لبنان؟.. دمشق، عاصمة سورية؟..

   إسكندر ذو القرنين؟.. هنيبال؟.. هتلر؟..

   لكنني، متى أعلمهم من هم؟..

   من أنت يا ولدي؟..

   أسأل..

   ما قيمتك، وماذا تساوي؟..

   هل تعلم أنك أعجوبة زمانك، فريد من 
نوعك، عبقري في ذاتك، ثمين في معدنك، 

بل أثمن ما في الدنيا؟

   ففي جميع السنين الغابرة، لم يكن هناك 
ولد فريد مثلك!

إلى  ذراعيك،  إلى  ساقيك،  إلى  أنظر     
أصابعك الطرية.. كم تخبيء فيها من عظيم 

قدرات الوجود!

   أنت عالم قائم بذاتك »فيك انتظم العالم 
األكبر«!

»المراءات  عالم  إلى  دليلنا  وبك     
السحرية«!

فقد  ـ،  الظن بك  ان أحسنّا  ـ     من يدري 
بيتهوفن،  أنجلو،  مايكل  شكسبير،  تصبح 
المهاتما  أو  المتنبي،  سينا،  ابن  رشد،  ابن 

غاندي، أو...

   أيها اآلباء المعلمون!

   اجعلوا العالم الرحب: غداً أفضل، آهاًل 
باألوالد!

مريم مراد 

 صاله بدون تصريح..!!
إذا كان األقباط حمتاجني ) تصريح( ...

فأنتم حمتاجني ) تصليح( وإعاده تأهيل لعقولكم 
وضمائركم اخلِربه..!!!! 

كنيستنا القبطية

كنت ومازلت أشعر كثيرا بالفخر أنني أنتمي 
الكنيسة  المجيدة  العريقة  العظيمة  الكنيسة  لهذه 

القبطية .

ومحبتي للكنيسة ليس نتيجة تعصب أو تحيز 
هذه  دروب  في  معاشة  حياة  خالل  من  ولكن 
التي  التاريخ  كتب  قراءة  خالل  ومن  الكنيسة 
ارخت عمر هذه الكنيسة والتي عمرها من عمر 

انتشار المسيحية في العالم كله .

الكنيسة القبطية التي حملت الصليب منذ أن 
مرقس  القديس  المصرية  الديار  كاروز  جاءها 
الرسول حملته لتتبع سيدها قرون طويلة لم تكل 
ولم تخور قواها ألنها كانت دائما ممسكة بالرب 

اإلله .

أهوال  القبطية من  الكنيسة  ما عانت  وكثيرا 
جعل مجرد وجودها هي معجزة تشهد لعمل هللا 

المستمر في كنيسته ووسط شعبه !

الرب  اختصها  والتي  القبطية  الكنيسة 
بخصائص انفردت بها دون كنائس العالم .

فتنبا األنبياء عن أرض مصر والمذبح القائم 
في وسطها والعمود الذي عند تخمها. 

وتنبا اشعياء أيضا عن محي الرب إليها 

مصر  أرض  وأصبحت  النبوات  وتحققت 
للمسيح وخرج من مصر اإليمان األرثوذكسي 
والذي علم به آباء كنيستنا والذي شهد العالم كله 

بهم .

البدع  واجهت  التي  هي  القبطية  الكنيسة 
والهرطقات .

الكنيسة القبطية هي التي ظلت نقية بال شوائب 
ولم يحدث تداخل بينها وبين السياسة او الحكام 
استمر  بل  ارضية زمنية  في سلطة  تطمع  ولم 

هدفها هو السماء .

الكنيسة القبطية ظلت الي يومنا هذا مضطهدة 
على  محافظة  وظلت  كسيدها  صليبها  تحمل 

االيمان المستقيم .

الكنيسة القبطية كانت والزلت تصدر الشهداء 
في  أحدهم  قال  وكما  السماء  الي  والقديسين 
عصور االستشهاد لو وضعت شهداء العالم في 
كفة وشهداء مصر في كفة لرجحت كفة الكنيسة 

المصرية .

على  شهداء  قدمت  كنيسة  يوجد  ال  وأيضا 
مدى التاريخ المسيحي مثل كنيستنا القبطية فكل 
عصورها قدمت فيها شهداء اإليمان بل وحتى 
في أيامنا هذه مازلت تقدم شهداء اإليمان وبكثرة 
وفي هذه السنة فقط قدمت العشرات من الشهداء 
والمرقسية  البطرسية  أحداث  في  والمعترفين 
وطنطا والمنيا بل ومنهم أطفال صفار مالئكة 
دفعوا حياتهم البريئة ثمنا لإليمان الغالي ومنهم 
مازال مصاب بإصابات خطيرة ويحتاج عالج

كل ذلك فقط ألنهم مسيحيين 

وهكذا كنيستنا القبطية كنيسة اإلله التي حملت 

كنيستي القبطية كنيسة اإلله  
 عصام نسيم 

صليبها وتبعت سيدها في طريق اإليمان .

ضدها  كثيرا  يهيج  الشيطان  نجد  لذلك 
ويستخدم  ضدها  الكثيرة  حروبه  ويشن 

أتباعه االشرار في االضطهاد ضدها .

وأيضا يحاول الشيطان جاهدا أن ينشر 
سقطت  ان  بعد  المنحرفة  واالفكار  البدع 
وتركت  الغرب  كنائس  من  كثير  فيها 
على  الناس  لترضى  وربها  الهها  وصية 
حساب هللا وألن كنيستنا التقية مازلت نور 
للعالم ومازلت محافظة على نقاوة اإليمان 

جيل  بعد  جيل  تسلمته  الذي  األرثوذكسي 
ام  اإلله  كنيسة  القبطية  كنيستنا  هي  .هذه 

الشهداء .

نصلي  الشهداء  عيد  النيروز  عيد  وفي 
كنيستنا  على  دائما  يحافظ  ان  الرب  الي 
من كل شر ومن كل فكر غريب ومن كل 

حروب إبليس 

وكل عام وجميعنا بمحبة وسالم بمناسبة 
رأس السنة القبطية وعيد الشهداء .

لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744 (416)
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

البنك املركزي الكندي يرفع سعر الفائدة الي ١% 

أوتاوا : مرة أخري رفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار ٢٥.% ووصل سعر الفائدة االن  الي 1% وهذه هي 
الزيادة الثانية منذ شهر يوليو الماضي وجاءت هذه الخطوة مفاجأة بالنسبة للبعض ،وكانت االحصاءات الكندية 
قد أظهرت نمو كبير في االقتصاد بمقدار 4.٥% في الربع الثاني من العام المالي وهذا بسبب النمو الصحي 
في االقتصاد خالل الربع االول من العام  والذي تجاوز توقعات البنك المركزي الكندي ، وفي بيان صدر يوم 
االربعاء 6 سبتمبر قال البنك أن العمالة القوية والنمو في االجور أدت الي زيادة االنفاق من قبل المستهلكين 
بينما تحسنت المجاالت الرئيسية في االستثمار في االعمال التجارية والتصدير وقال البنك أن نسبة الفائدة في 
المستقبل لن تقرر سلفا وان البنك سوف يسترشد بالبيانات االقتصادية القادمة وتطورات السوق المالية وتعهد 
البنك باالهتمام الخاص باالمكانيات االقتصادية وظروف سوق العمل وأي مخاطر محتملة من ارتفاع تكاليف 
االقتراض وقال ايضا أنه نظرا الرتفاع الديون المعيشية لالسر الكندية فإن اهتماما خاصا سيعطي لحساسية 
انه ال تزال هناك  البنك  أكد  التحسينات االقتصادية االخيرة  الفائدة وانه حتي مع  االقتصاد وارتفاع اسعار 
المالية وتوقع  الدولية والسياسات  بالتجارة  المتصل  اليقين  السياسية الجغرافية وعدم  مخاوف حول االجواء 

البنك نموا معتدال في النصف الثاني من العام المالي.

سناتور مستقلة في مجلس الشيوخ الكندي تدعوا الي الترحيب بي ٣٠ الف 
من الشباب الذين يواجهون الترحيل في الواليات املتحدة

قالت السناتور المستقلة راتنا أوميدفار أن خسارة أمريكا هي مكسب لكندا ويمكن 
االنجليزية  يتحدثون  الذين  االمريكي  الشباب  من  المتعلمين  من  تستفيد  أن  لكندا 
بطالقة والمتعلمين تعليما جيدا والذين يواجهون اآلن  الترحيل بسبب الغاء برنامج 
الي  هاجروا  الذين  الشباب  من  الف شخص  يقرب من 8٠٠  ما  وهناك   ، )دكا( 
الواليات المتحدة بصورة غير شرعية مع اهاليهم يعيشون االن تحت برنامج )دكا( ويواجهون الترحيل الي 
بلدهم االصلي وهذا بعد اعالن النائب العام االمريكي يوم الثالثاء ٥ أغسطس عن أن إدارة دونالد ترامب 
ستلغي هذا البرنامج وقد وضع هذا البرنامج لمساعدة هؤالء الذين حضروا الي الواليات المتحدة وهم اطفال 
مع اهاليهم وسمح لهم بالعيش والدراسة والتخرج من المدارس بشرط عدم وجود سوابق جنائية لهم وكان 
هناك نضال من اجل تحويل هذا البرنامج الي قانون ولكن أعطي الرئيس السابق أوباما مهلة مؤقتة سنتين  
علي ان تتجدد تاشيرة إقامة هؤالء كل سنتين مقابل رسوم وال يوجد مجال للحصول علي الجنسية ، واآلن 
بعد قرار دونالد ترامب لم يعد لهؤالء امل في البقاء في أمريكا ولذا قالت السناتور راتنا ان كندا يمكن ان 
تستفيد من هؤالء الشباب خاصة ان لديهم خبرة عملية ويفهمون ثقافة العمل في أمريكا الشمالية ،وقالت ان 
مبادرات خاصة  الجامعات  لهم  تقدم  ان  ويمكن  الكندية  والكليات  بالجامعات  لاللتحاق  التقدم  يمكنهم  هؤالء 
ومنح دراسية وهم كالفاكة الناضجة التي يمكن جمعها واننا إذا فشلنا في الوصول اليهم فقد تستفيد بالد أخري 

كالمكسيك وبالد امريكا الالتينية منهم.

أوتاوا تعتزم فرض غرامات 
علي الشركات التي تفشل في 

حماية بياناتها من االختراق 
والقرصنة االلكترونية 

قد تواجه الشركات الكندية التي تحاول إخفاء انتهاكات البيانات التي 
تحتفظ بها غرامات كبيرة بموجب قواعد جديدة تقترحها حكومة كندا ، 
وفي معظم المقاطعات الكندية يترك للشركات الحرية في أن تفصح عن 
سرقة بياناتها االلكترونية واختراق نظام الكمبيوتر الخاص بها وتحت 
السلطات  بابالغ  ملزمة  الشركات  ستكون  المقترحة  الجديدة  القواعد 
الشركات  والزام   ، الخاصة  بياناتها  سرقة  تمت  اذا  االفراد  وإخطار 
بالتبليغ عن إختراق بياناتها سيسمح لالفراد المتأثرين بهذا ان يتخذوا 
اوسرقة  لالحتيال  محاولة  اي  ضد  أنفسهم  لحماية  فورية  إجراءات 
الهوية او فقدان العمل أو أي شكل أخر من االضرار الجسيمة وقالت 
المتأثرين  الناس  من  الكثير  أن  الدراسات  من  وجدت  إنها  الحكومة 
وأقترحت  واالحتيال  الهوية  لسرقة  ضحايا  يصبحون  بياناتهم  بسرقة 
الحكومة انه سيكون علي الشركات االبالغ عن اختراق معلوماتها واذا 
لم تلتزم  بهذا سيفرض عليها غرامة تتراوح ما بين 1٠ االف دوالر 
و 1٠٠ الف دوالر وحاليا ليس هناك الزام بالتبليغ عن سرقة البيانات 
ولهذا فليس هناك صورة كاملة عن عدد االنتهاكات التي تحدث وقال 
دان ليكي رئيس  االتحاد الكندي لالعمال المستقلة انه من المعقول أن 
تطالب الحكومةالشركات بالكشف عن اختراق بياناتها التي تؤثر علي 
االفراد ولكن ما يقلقنا هو هل ستمتثل الشركات الصغيرة لهذه القواعد 

وماهي العواقب المترتبة علي االمتثال لهذه القواعد ؟
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لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744

أونتاريو ستبيع املاريجوانا في ٤٠ متجر مستقل 
الصيف املقبل 

بين  االولي من  المقاطعة  أونتاريو هي 
المقاطعات الكندية التي تأتي بخطة مفصلة 
عن بيع الماريجوانا عندما تجيز حكومة 
وأعلنت   ، المقبل  الصيف  بيعها  كندا 
الحكومة الليبرالية لمقاطعة أونتاريو يوم 
الجمعة 8 سبتمبر انها ستبيع الماريجوانا 

في متاجر مستقلة ومخصصة لذلك سيصل عددها الي 1٥٠ متجر بحلول 
المقاطعة  في  الكحولية  المشروبات  مراقبة  هيئة  وستديرها   ٢٠٢٠ عام 
وقال النائب العام ياسر نقفي أن القيود المفروضة علي شراء الكحوليات 
؛  التفاصيل  الماريجوانا وهذه هي  التي ستفرض لشراء  القيود  نفس  هي 
1– نظام بيع الماريجوانا هو نفس نظام بيع الكحوليات الذي ينظمه مجلس 
مراقبة الكحوليات في اونتاريو . ٢-السن االدني لشراء الماريجوانا هو 1٩ 
سنة أواكبر٣ - يحظر أستخدام الماريجوانا في االماكن العامة او أماكن 
العمل ويقتصر أستعمالها علي المساكن الخاصة 4- ستشرف محالت بيع 
الكحوليات  )ال-سي-بي-أو(  علي بيع الماريجوانا والشراء عبر االنترنيت 
، ٥- متاجر التجزئة المستقلة والمخصصة لبيع الماريجوانا التابعة لي )أل-
سي-بي-أو( لن تبيع كحوليات 6- أماكن تدخين الماريجوانا الموجودة حاليا 
غير قانونية ولن يسمح لها بالبقاء وستغلق بمساعدة الشرطة  ٧ - ستصادر 
الشرطة اي كميات صغيرة من الماريجوانا تجدها مع افراد سنهم أقل من 
1٩ سنة بدون مالحقة جنائية  8 - قرارات تسعير الماريجوانا والضرائب 
الخريف  في  تشريعات  إدخال  سيتم   -٩ الحقا   ستأتي  عليها  المفروضة 
القادم تنظم الرقابة علي الماريجوانا ، هذا وقد قامت أحزاب المعارضة في 
حكومة اونتاريو بانتقاد خطة الحكومة لبيع الماريجوانا النه ال توجد تدابير 
قوية للقضاء علي قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات ولمعالجة المسائل 
التي يثيرها مسؤولو الصحة العامة والمجتمعات المحلية ودعوا كاثلين وين 
للتاكد من أستشارة هؤالء وما يحتاجونه من آليات لتنفيذ بيع الماريجوانا.

حكومة جسنت ترودو لن تتراجع عن خطة لتغيير قوانني ضريبة الدخل
أصر جستن ترودو يوم االربعاء 6 أغسطس  علي أن حكومته لن تتراجع عن 
خطتها المثيرة للجدل لتنهي القوانين الضريبية التي يقال عنها أنها تعطي بعض 
اصحاب االعمال الصغيرة االغنياء ميزات غير عادلة ، وقال أن الناس الذين 
يدخلون سنويا ٥٠ الف دوالر ال ينبغي عليهم أن يدفعوا ضرائب أعلي من الناس 
الذين يدخلون 1٥٠ الف دوالر في السنة  الن لديهم شركات خاصة ومحاسبين 

أكفاء ،ويستطيعون التخلص من دفع ضرائب علي دخولهم ، وكان وزير المالية بول مورنو قد أعلن  في 
من  المستخدمة  الضريبية  القوانين  النهاء  محاور  ثالثة  من  جديدة  الماضي عن خطة  يوليو  منتصف شهر 
قبل الشركات الصغيرة التي تتهرب من دفع ضريبة الدخل وواحد من هذه التغييرات  ستحد من قدرة هذه 
الشركات علي تحويل االيرادات العادية للشركة الي مكاسب رأس المال والتي تفرض عليها ضرائب بمعدل 
أقل ، والمحور الثاني سيقلل من استعمال الشركات الخاصة اليرادتها في شراء  استثمارات سلبية مثل األسهم 
والعقارات ، والمحور الثالث  سيقيد اصحاب الشركات الخاصة الفردية من القدرة علي خفض ضريبة الدخل 
بتوزيع الدخل علي أفراد االسرة حتي ولو لم يكونوا يعملون في الشركة بالفعل ، واصر الوزير علي ان الخطة 
ستؤثر فقط علي الذين يكسبون 1٥٠ الف دوالر في السنة او اكثر، وأكد الوزير  أن الحكومة ال تزال تتشاور 
في هذه المقترحات وعلي أستعداد الجراء تعديالت عليها لتجنب أي عواقب غير مقصودة ، وطمأن الوزير 
رابطة االطباء الكندية التي حذرت من أن التغيرات المقترحة ستؤثر علي الطبيبات الصغيرات الذين يعتمدون 

علي تدابير ضريبية للحصول علي أجازة الوضع واألمومة.

٢٦٥ كندي طلبوا من حكومة كندا مساعدتهم في أعقاب إعصار إيرما 

قال المسؤولين الكنديين أن حوالي ٢6٥ كندي قد تواصلوا مع الحكومة الكندية 
مناطق  دمر  أن  بعد  فلوريدا  الي  بقوة  إيرما  أعصار  تحول  حيث  لمساعدتهم 
كثيرة وقال المسؤولين ان هناك عدد كبير من الكنديين عالقون في بلد او جزيرة 
وال يستطيعون الخروج منها النه ليس هناك طائرات تصل اليهم او تاتي من 
منطقتهم وهم في حالة قلق شديد ويحاولون أن يجدوا طرق أخري للخروج من 

المنطقة وقال المسؤولين يوم السبت ٩ سبتمبرانهم ال يعلموا عن اي حادثة وفاة بين الكنديين ونصحوا الكنديين 
العالقين في اماكن االعصار بان يبقوا في اماكنهم وال يخرجوا الي ان يتاكدوا من ان الخروج آمنا وقالوا 
إدارة مراقبة االعاصير والطوارئ  أستقبلت  اذا استطاعوا ذلك وقد  بالمسؤولين  اتصال  لهم أن يظلوا علي 
1٥٠٠ مكالمة وبريد الكتروني منذ يوم 4 سبتمبر تتعلق باالعاصير.  وقال المسؤولين ان المشكلة هي وجود 
اثنان من االعاصير في نفس الوقت.  فبعد أعصار إيرما لحقه أعصار خوسيه وقالوا بمجرد ان نفكر في اننا 
مستعدون لجلب الناس وتكون الطائرات مستعدة لالقالع نفاجئ باعصار أخر ،هذا ويقدر عدد الكنديين في 
مناطق االعاصير باكثر من ٩٠٠٠ فرد ماعدا الذين لم يسجلوا أسماؤهم مع الوزارة ، وقال المسؤولون انهم 
الواليات  الدوليين مثل  الحلفاء  فيها استئجار طائرات اجنبية وهم ينسقون مع  بما  الخيارات  يدرسون جميع 
المتحدة وبريطانيا واستراليا وفرنسا وهولندا لتوفير طائرات إلجالء الكنديين من المناطق المتضررة ، وتقول 
الحكومة ان المساعدة العسكرية محتملة ولكن تتطلب المزيد من المناقشات مع وزارة الدفاع ،ويعلم ان هناك 
تقريبا ٧ مليون فرد في والية فلوريدا تحت اوامر االخالء االجباري واكثر من ٥٠ الف شخص لجأوا الي 

الكنائس والمدارس ومراكز االيواء.
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إمسك مسيحى! 

غادة شريف 
جنبك  ساكن  لو  حمادة،  يا  شوف 
حدد  فيه..  إمسك  مسيحى  واحد 
من  يخرج  تسيبه  إوعى  إقامته.. 
مكافآت  هناك  ستكون  فغدا  بيته.. 
هذه  مسيحى!..  بأى  يبطش  لمن 
الذى  الواقع  هو  وهذا  دولتك  هى 
يجرى  اليوم  فيه!..  نعيش  أصبحنا 
فى  داعش  عن  ساخر  فيلم  عرض 
أشهر  عدة  ومنذ  العرض،  دور 
كان يعرض فيلم ساخر آخر لممثل 
كوميدى شهير.. لم يتعرض طاقما 
عندما  لكن  أذى،  ألى  الفيلمين 
مسيحيين  أطفال  خمسة  قبلهم  قام 
بتسجيل فيلم بدائى ساخر عن داعش 
على  القبض  وتم  األزهر  انتفض 
اإلسالم،  ازدراء  بتهمة  األطفال 
واستمرت هذه المسخرة حتى صدر 
إننى  بل  بالحبس!..  حكم  ضدهم 
للرئاسة صورة  أرسلت  أننى  أذكر 
لألطفال بالكلبشات فى أيديهم كانت 
وتلقيت  الفيسبوك  على  انتشرت  قد 
العاجل لكن  بالتصرف  وقتها وعداً 

لم يحدث شىء..
وال حتى حصلوا على عفو رئاسى 
لماذا  إذن،  الحكم!..  صدور  بعد 
ولم  الفنانين  عن  األزهر  تغاضى 
اإلجابة  األطفال؟..  مع  يتسامح 
تكن  لم  فالتهمة  حمادة،  يا  واضحة 
التهمة  كانت  بل  اإلسالم  ازدراء 
أنهم مسيحيون!.. ما حدث فى المنيا 
من  المسيحيين  منع  من  مؤخرا 
الصالة ليس غريبا وال جديدا على 
حادثة  فمنذ  البائسة،  المحافظة  هذه 
مواقف  عدة  توالى  ثم  الكرم  سيدة 
المسيحيين  ضد  كثيرة  اضطهاد 
المنيا  محافظ  أن  واضحاً  أصبح 

متعصب دينيا.. السؤال هنا هو: من 
ليظل  الرجل  هذا  خلف  يقف  الذى 
الكوارث  تلك  فى منصبه رغم كل 
التى يسمح بها؟.. واإلجابة يا حمادة 
هى ومين قالك إن الدولة ترى أن ما 
المنيا كوارث أصال؟!..  يحدث فى 
الدولة  أن  لدينا أى شك  مازال  هل 
عن  التغاضى  مرحلة  من  انتقلت 
التطرف الدينى وانتقلت إلى مرحلة 
مباركة اضطهاد المسيحيين؟!.. هللا 
زمانه  مبارك،  يا  بالخير  يمسيك 
فينا!..  وشمتان  ومزقلط  مزقطط 
فى  فأنا  مبارك،  ذكر  وبمناسبة 
نفسى  أمنع  أن  أستطيع  ال  الحقيقة 
أجهزة  ثقة  عودة  من  التعجب  من 
تجاه  الوطنى  األمن  وتحديدا  األمن 
ال  مبارك  عهد  فى  كنا  السلفيين!.. 
نسمع  وال  السلفيين  بوجود  نعرف 
تربية  أنهم  الحقا  علمنا  ثم  عنهم.. 
إيد حبيب العادلى حيث كان يجندهم 
للتجسس على اإلخوان.. ثم علمنا أن 
الداخلية  معامل  فى  تخليقهم  عملية 
لم تكن سوى تكرار لمسلسل العشق 
السادات  اخترعه  الذى  الممنوع 
اإلسالمية  الجماعة  اخترع  حين 
وأفرج عن معتقلى اإلخوان ليواجه 
أمن  لكن  الشيوعيين!..  الطلبة  بهم 
الدولة ورغم ما شاهدوه من خيانة 
وصلت  للسادات  الجماعات  تلك 
بمنتهى  عادوا  أنهم  إال  قتله  لحد 
عهد  فى  معهم  للتعامل  »الطيابة« 
السيطرة  تحت  إنهم  ظانين  مبارك 

هذه المرة!.. 
]البقية ص 19[

حوالى  ُولد 
عام 186٠م فى 
القاهرة  مدينة 
من عائلة شريفة 
باسم  تُعرف 
الكبير.  فانوس 
التحق  َكبَُر  ولما 
سة  ر لمد با
كية  ير لبطر ا
فى  الكلية 
فتعلم  األزبكية 
فيها  وتخرج 
بالعلوم  متحلياً 
ميااًل  والمعارف 
اإلنسانية  لخدمة 
وقد  شأنها  ورفع 
ساعدته هذه المواهب على اإللتحاق بالمدرسة الطبية 

نائاًل محبة أصدقائه وثقة مدرسيه.
من  بقرار  القبطية  البطريركية  للدار  طبيباً  ُعين 
ناظر الداخلية الذى كان يومئذ توفيق باشا الخديوى. 
الفقراء  وخدم  قيام  خير  إليه  ُعهد  ما  بأعباء  فقام 
الذى  الوحيد  القبطى  الطبيب  وكان  جليلة  خدمات 
يزاول مهنة الطب فى ذلك العهد. كما أنه بعد تخرجه 
أحال بيته بشارع كلوت بك رقم ٥٠ إلى مستوصف 
الدواء  لهم  يصرف  وكان  مجاناً  المرضى  لعالج 
بالتعاون مع زميله وصديقه د. عازر فوزى  مجاناً 
صاحب صيدلية بباب الحديد. لذلك كان البر بالفقراء 

والمحتاجين متأصاًل فى نفسه منذ شبابه المبكر.
فى ٢4 أغسطس 18٩1م تأسست جمعية التوفيق 
القبطية بالقاهرة وكانت بمثابة ثورة اإلصالح الثانية 
التى أعقبت ثورة اإلصالح األولى التى فجرها البابا 
كيرلس الرابع )1816 – 1861( البطريرك 11٠، 
بالفجالة  الرطلى  ببركة  السلحدار  سراى  فأشترى 
فى  وذلك  مربع  متر   616٢ مساحتها  تبلغ  والتى 
يوليو 18٩٥، ولم يكن بصندوق الجمعية – فى ذلك 
إبراهيم  دكتور  دفع  جنيهاً.   ٥٠ من  أكثر   – الوقت 
حتى  الخاص  حسابه  من  جنيه  مبلغ 6٠٠  منصور 
ضماناً  الخاصة  مقتنياته  بعض  لرهن  أضطر  أنه 
للجمعية  مقراً  العقار  هذا  أصبح  الثمن.  باقى  لسداد 
ومجمعاً ألنشطتها المختلفة. فأُحضرت إليها )مطبعة 
التوفيق( التى كان مقرها مكان عيادته بشارع كلوت 
الطباعة  اآلت  من  بالكثير  المطبعة  وزودت  بك 
الجديدة.  والقبطية  واإلنجليزية  العربية  واألحرف 
من  العديد  بطبع  المطبعة  قامت  الواسعة  ولشهرتها 
اليومية  مصر  جريدة  منها:  والمجالت  الصحف 
)لصاحبها تادرس شنوده المنقبادى( – مجلة التوفيق 
فيلوثاؤس  جرجس  )لصاحبها  القبطية  المجلة   –
عوض( – مجلة الكرمة )لصاحبها حبيب جرجس( 
شمس  عين  مجلة   – المسيحية  الرابطة  مجلة   –
القبطى  الفتى  مجلة   – لبيب(  إقالديوس  )لصاحبها 
– مجلة ميزان االعتدال – مجلة البستان الزاهر – 

مجلة صهيون.
بالجمعية  بالنهوض  المخلص  الهتمامه  ونظراً 
الجمعية رئيساً  إنتخبه أعضاء  إحيائها  والعمل على 
لها طوال الفترة )مايو 18٩6 – يناير 1٩1٧( وكان 
فى ذلك المنصب رابع رئيس لمجلس إدارة الجمعية. 
عام  من  ابتداًء  الحياة  مدى  شرف  رئيس  ُعين  ثم 
1٩1٧ حينما أنهكه المرض. فى أثناء فترة رئاسته 
البنات  لتعليم  مدرسة  تأسيس  من  تمكن  للجمعية 
ووضع حجر أساسها يوم الخميس ٢ يناير 1٩٠٧. 
ُعقد  اليوم  هذا  ظهر  بعد  من  الثالثة  الساعة  ففى 
البطريرك  الخامس  البابا كيرلس  االحتفال بحضور 
11٢ ولفيف من االكليروس وأعضاء المجلس الملى 
فى وجود الموسيقى األميرية. إفتتح الدكتور إبراهيم 

منصور االحتفال فأظهر أن الغرض من تشييد هذا 
مصالح  لتكون  للبنات  مدرسة  جعله  الفاخر  البناء 
الجمعية كلها فى مكان واحد، أى أن سراى الجمعية 
تجمع مدرستى للبنين والبنات والمدرسة الصناعية. 
ووجه الشكر لقداسة البابا كيرلس الخامس لحضوره 
االحتفال كوعده. ثم تال جندى إبراهيم المحضر الذى 
فى صندوق  ويوضع  الحاضرون  عليه  ليوقع  ُعمل 
ذلك  فى  المتداولة  والُعملة  والمجالت  الجرائد  مع 
الوقت. وبعد تالوته وقع عليه غبطة البابا البطريرك 
والحاضرون ثم أناب غبطته من شكَر الجمعية أواًل 
ومدح عمل الدكتور إبراهيم منصور. وبعد أن أنشد 
التالميذ أناشيد السرور قام تلميذ صغير فألقى خطاباً 
البابا  قام  ثم  تلميذ آخر.  بتعريبه  القبطية وقام  باللغة 
البطريرك بين تراتيل الشمامسة فارتقى السلم وصعد 
بيده  وضع  حيث  األساس  لحجر  الُمعد  المكان  إلى 
البناء الحضارى ثم إنصرف بعد  حجر الزاوية فى 
بإحياء  أيضاً  منصور  إبراهيم  الدكتور  أهتم  ذلك. 
أكبر حفالته  وإقامة  النيروز  بعيد  السنوى  االحتفال 

فى دار الجمعية.
كما أن مجلس إدارة الجمعية كان قد اجتمع يوم ٢ 
يناير 1٩٠1 ووافق على مشروع األجزخانة الُمزمع 
إنشاؤها مع الدكتور إبراهيم منصور والدكتور عازر 
فوزى وتحمل اسم )أجزخانة التوفيق( لمداواة الفقراء 
األحد  يوم  الصيدلية  اُفتتحت  وقد  مجاناً.  ومعالجتهم 
وإستهل  مساًء  الخامسة  الساعة  مارس 1٩٠1   1٠
رئيس  منصور  إبراهيم  د.  من  بكلمة  االفتتاح  حفل 

الجمعية.
1881م  عام  الخيرية  المساعى  جمعية  تأسست 
وكان يرأسها بطرس باشا غالى. وقد أسست الجمعية 
مستوصفاً قبطياً عام 1٩٠8م حيث قام البابا كيرلس 
بمنحها  عالية  أبوة  بروح  البطريرك 11٢  الخامس 
بحارة شق الثعبان بشارع كلوت بك  منزاًل صغيراً 
لهذا الغرض وتم افتتاح المستوصف فى أول اكتوبر 
1٩٠8م وجعلته قاصراً على معالجة فقراء الجمعية. 
د.  األفاضل:  األطباء  حضرات  فيه  للعمل  وتبرع 
إبراهيم بك منصور، د. إبراهيم بك فهمى المنياوى، 
فهمى  بك  إسكندر  د.  بادير،  أفندى  فرنسيس  د. 
جرجاوى، د. راشد أفندى يوسف. وُشكلت لجنة منهم 
إلدارته تحت رئاسة د. إبراهيم منصور. وفى أوائل 
عام 1٩1٠ رأت الجمعية أن تعميم اإلحسان والتوسع 
لمعالجة  أبوابه  فتح  فقررت  أغراضها  أهم  من  فيه 
أكانوا  سواء  )مجاناً(  إستثناء  بدون  الفقراء  جميع 
الجمعية أو غيرهم، على مبدأ )اإلنسانية  من فقراء 
المستشفى  الجمعية  أسست  ذلك  بعد  ثم  تتجزأ(.  ال 
المستوصف( عام 1٩11،  )بداًل من  األول  القبطى 
)بمنزل  بداًل من األول  الثانى  القبطى  المستشفى  ثم 
عام  رمسيس(  شارع  حالياً  نازلى  الملكة  بشارع 
الحالى  الثالث )المبنى  القبطى  المستشفى  1٩1٣ ثم 

للمستشفى القبطى بشارع رمسيس( عام 1٩٢٧.
فى عام 1٩٠٢ تأسست جمعية الشبيبة المصرية 
شمل  جمع  على  للمساعدة  وذلك  القومى  وناديها 
والُمساجالت  الرياضية  بالمطالعة واأللعاب  الشباب 
والرذائل  المالهى  على  اإلنكباب  من  بداًل  األدبية 
أسيوط  فى  النوادى  بعض  فتأسست  والُمسكرات. 
التزمت  الجمعية  هذه  وغيرها.  وطنطا  والمنصورة 
بالمصرية والوطنية ولم تلنزم بديانة أو ملة ولم يكن 
الشرفية:  عضويتها  إلى  فأنضم  الطائفية،  صفة  لها 
بك  ميخائيل  حمدى،  باشا  سليم  رفاعة،  باشا  على 
عاصم  بك  إسماعيل  يوسف،  بك  نخله  شاروبيم، 
بك  إبراهيم  د.  رفيله،  نخله  بك  يعقوب  المحامى، 

منصور وغيرهم.
اُختير نائباً بالمجلس الملى الثالث فى يوليو 18٩٢ 
نال   .1٩٠6 مارس  فى  الرابع  الملى  وبالمجلس 

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

)2( د. إبراهيم منصور )1860 – 1930(

الرتبة الرابعة عام 18٩٢، والرتبة الثالثة عام 18٩٥، والرتبة الثانية 
عام 1٩٠٥، كما نال وسام النجمة من الطبقة الثالثة من جاللة إمبراطور 
الحبشة مكافأة له على ما يؤديه من الخدمات الجليلة. وقد ُمنح البكوية فى 

عصر الخديو عباس الثانى.
له العديد من المؤلفات منها قاموسه الشهير باسم »القاموس الطبى« 
باللغتين العربية واإلنجليزية والمتضمن كل ما يهم المشتغلين بالطب. 
وكتاب »الطب المنزلى« وهو جزءان بهما الكثير من الفوائد الصحيحة 
الجليلة وقد طبعهما فى سنتى 18٩٣، 18٩4. وله أيضاً كتاب »المطالب 
الطبية« وهو ثالثة مجلدات ضخمة موضحة بالصور، وقد سجل فى 
مقدمة الجزء األول من هذا الكتاب ما يلى: )إن الداعى إلى إنشاء هذا 
الكتاب هو أنى ُدعيت يوماً لزيارة بعض العائالت فى العاصمة فرأيت 
إبنة تبلغ الخامسة من عمرها مطروحة بين أيدى والديها والدم ينزف 
من إحدى ساقيها فُدهشت من هذا المنظر وسألت عن سبب النزيف فقيل 
فأسفت جداً  تلعب بمقص فأصاب ساقها فجرحها،  األبنة كانت  إن  لى 
لوقوعها فى هذا الُمصاب وجهل والديها الوسائل الصحية الصغيرة التى 
األهليين  ثم عرفت حاجة  الخطر. ومن  ألنقاذاها من  يعرفانها  كانا  لو 
إلى كتب طبية صغيرة ترشدهم إلى عالج األدواء البسيطة وتساعدهم 
الغرض  ولهذا  طبيب.  إلى  تحتاج  قلما  كهذه  كثيرة  أمور  تالقى  على 
انتخبت معظم ما يهم العائالت معرفته من وسائل العالج وشرحت لهم 
ذلك شرحاً سهاًل قريباً لألفهام يدركه الخاص والعام وقد إعتمدت فيما 
جمعت على مزاولتى لهذه الصناعة الشريفة نحو خمس وعشرين سنة ثم 
أضفت إليه ما استحسنته من بعض الكتب العربية والمؤلفت اإلنجليزية(. 
وهذا الجزء يقع فى ٥44 صفحة متوسطة الحجم فيه كثير من الرسوم 

التشريحية.
كان د. إبراهيم منصور من أحاد الرجال الذين خدموا العلم واإلنسانية 
كان  كما  شئونها،  وإصالح  أمتهم  إلنهاض  وأموالهم  أوقاتهم  وكرسوا 
يتمتع دائماً ببشاشة الوجه واالتضاع واللطف ورجحان العقل فكان مثال 
 1٩٣٠ عام  وفى  البائسة.  اإلنسانية  لخدمة  التلقائى  والميل  اإلخالص 
)عن عمر سبعون عاماً( إنطلقت روحه الوثابة إلى عالم الخلود لتستمع 

بالراحة األبدية مسكن هللا مع الناس.

األحباء القراء
ابتداء من العدد املاضي بدأنا سلسلة من مقاالت لألستاذ الدكتور مينا عبد امللك 

عن شخصيات قبطية اثرت يف التاريخ املصرى، ولقد خص د. مينا عبد امللك 
األهرام اجلديد بهذا البحث الذى سوف يصدره قريبا يف كتاب بنفس االسم.



األمري وليام وزوجته يف انتظار 
الثالث مولودهما 

لندن -رويترز
اعلن مكتب األمير وليام ابن ولي العهد البريطاني 
في  األميرين  إن  ميدلتون  كيت  األميرة  وزوجته 

انتظار مولودهما الثالث.
”يعلن  كينزنجتون  قصر  عن  صادر  بيان  وقال 
انتظار  في  كمبردج  دوقة  أن  كمبردج  ودوقة  دوق 
مولودها الثالث… أسعد الخبر الملكة وأفراد أسرتي 

األميرين“.
واوضح البيان إن كيت تعاني من الغثيان في فترة 
الصباح كما كان الحال في حمليها السابقين وألغت 

برنامجها الرسمي يوم االثنين.
أعوام(  )أربعة  بجورج  رزقا  وكيت  وليام  وكان 
وتشارلوت )عامان(. وطفلهما الثالث سيكون ترتيبه 

الخامس على عرش بريطانيا.

 ابناء الوطن  
مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

الباردة،  القطار  نافذة  على  رأسه  اسند 
مع  جسده  كل  يهتز  مثلما  رأسه  تهتز 
التى شعر  القديم  القطار  حركة عجات 
الحديدية... القضبان  فوق  تقفز  وانها 

الصاخبة  االصوات  اذناه  اعتادت 
القطار... لحركة  المصاحبة  المنتظمة 

صوت ارتطام عجات القطار بالفلنكات 
القطار  لعربة  المقتحم  الهواء  وصوت 
المحكمة  غير  النوافذ  بعض  خال  من 
االغاق او التى تركت نصف مغلقة عن 
عمد او عن اهمال باالضافة الى اصوات 
اصحابها  يضطر  والتى  العالية  الركاب 
الى اقصى طاقة صوتية ممكنة  لرفعها 
وسط  البعض  بعضهم  يسمع  حتى 
الباعة  اصوات  عن  ناهيك  الصخب، 
ما  على  ينادون  القطار  داخل  الجائلين 
عامات  من  يحمل  ال  يحملونه...شاى 
الحد  غازية  ،مياة  لونه  اال  الشاى 
المجهولة...سميط،  التجارية  العامات 
غزاه  يس.  سورة  وايضاً  دكر  لبان 
النوم واستسلم هو له، اغلق عينيه ثم 
على  اغلقهما  فقد  اخرى  مرة  فتحهما 
ويبدو  وبعينيه  بعقله  علق  بشع  مشهد 
االبد، فرك عينيه  الى  انه سيظل عالقاً 
يزيل  وكأنه  احمرتا  حتى  باصبعيه 
المشهد الذى كره ان يراه مرة اخرى. 
الكارثة انه يعلم جيداً ان المشهد سيظل 
العينين. استسلم  ثابتاً حتى لو قلع تلك 
لغفوة اعادت اليه المشهد البغيض بكل 
تفاصيله، كم كان محظوظاً عندما شعر 
بأحشائه تتحرك وتتقلص وهو نائم فى 
خيمته بوحدته العسكرية فغادر الخيمة 
ضوء  على  وخرج  نياماً  زمائه  تاركاً 
القمر ليشهد احد زماءه واقفاً بالخارج 
خدمته...وقف  نوبة  فى  ساحه  حامًا 
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يحررها هانى نصحى

معه قليًا ثم غادره بعد ان ناوله جركن 
الصحراء  قلب  فى  سيره  وواصل  مياة 
يدرى  ال  هو  العربخانة،  منطقة  حتى 
تم  منذ  لكنه  االسم  بهذا  سميت  لماذا 
هكذا  عربخانة  اسمها  ان  عرف  تجنيده 
يطلق عليها زماؤه..جلس القرفصاء فى 
سمع  حاجته،  ليقضى  العربخانات  احدى 
لكنه  احشائه  من  تصدر  غريبة  اصواتاً 
خلصته  التى  التقلصات  بتلك  سعيداً  كان 
الليل  طوال  ارقته  التى  الطعام  بقايا  من 
الطعام  خيرات  من  ليأكلوا  تجمعوا  فقد 
العائدون  الزماء  به  اتى  الذى  الملكى 
من اجازاتهم وقد تصدرت االوزة الشهية 
الوليمة  بهنسى  على  احضرها  التى 
االرز  معه  احضر  فقد  الوكيل  فتحى  اما 
المعمر الخارج لتوه من الجرن بينما قام 
المشلتت  الفطير  بتوزيع  بشاى  حلمى 
الذى خبزته المقدسة والدته بنفسها بينما 
 - اسمه  وهذا   - العسكرى  عادل  احضر 
بنفسه  جمعها  التى  الفاكهة  ثمار  بعض 
من غيط ابيه. وقد كان اثر هذه الوليمة 
كبيراً على معدته ومصرانه الغليظ الذى 
غير  لفترة  الميرى  الطعام  على  تعود 
النظيف  الطعام  ذلك  يحتمل  فلم  قصيرة 
افرغ بطنه  بعدما  باالرتياح  الدسم. شعر 
واغتسل ثم ما ان هب واقفاً ليرفع بنطاله 
حتى ارتجت االرض تحته وسقط هو على 
نوراً  استحال  وقد  الظام  ورأى  االرض 
وحدته  قلب  من  تتصاعد  اللهب  والسنة 
ولم  االرض  على  راقداً  كان  العسكرية، 
يكن هذا انفجاراً واحداً بل عدة انفجارات 
لم يستطع حصرها لهول المفاجأة...انها 
قذائف آتية من االتجاه المعاكس لمعسكر 
االعداء...انها آتية من داخل الوطن. اقل 
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من عشر دقائق سمع فيها تبادل للنيران ثم 
توقف كل شىء. سيارات االطفاء تحاصر 
المشتعلة  النيران  لتخمد  العسكرية  وحدته 
داخله  المشتعلة  النيران  عن  به...وماذا 
الرفاق.  من  تبقى  من  رفاقه....او  وداخل 
نهض واقفاً ممسكاً ببنطاله الذى لم يرفعه 
وحدته....سمع  باتجاه  خطوات  سار  بعد 
دفعة. وقف على  يا  ...خليك عندك  صوتاً 
بعد امتار مذهواًل. كان يسمع فى الماحم 
وتختلط  تسفك  التى  الدماء  عن  الوطنية 
االشاء  اآلن  رأى  لكنه  الوطن  سبيل  فى 
وبقايا االعضاء البشرية التى اختلطت فلم 
اجساد  تمزقت  فقد  تكون  لمن  تعرف  تعد 
لو  للمواجهة  استعداد  على  كنا  الرفاق. 
استعداد  على  كنا  مواجهة.  هناك  كانت 
لمواجهة االعداء لكن االعداء لم يقاتلونا. 
عينيه  من  انسكاباً  تنسكب  بالدموع  شعر 
القطار  راكبى  من  اى  يلحظ  ان  وكره 

دموعه.
 اقترب القطار من القاهرة...ثاثة ايام بعد 
لديه  كان  المستشفى  فى  قضاها  الحادث 
ارتطمت  فقد  الخلف  من  رأسه  فى  شج 
المستشفى  فى  بحجر عند سقوطه.  رأسه 
سمع عن اسماء منظمات عديدة مشاركة 
كونها  كلها منظمات  االرهابى  الحادث  فى 
الوطن... اعداء  يكونها  ولم  الوطن  ابناء 

سمع عن ماحقة الشرطة والجيش لهؤالء 
على  القبض  عن  ايضاً  سمع  االرهابيين، 
وبعض  بالقاهرة  المحرضين  من  الكثير 
المدن.....وكلهم من ابناء بلدنا وليسوا من 
القاهرة  الى محطة  القطار وصل  االعداء. 
الى  سيارة  ليستقل  الموقف  الى  سيذهب 
ان  يحب  قويسنا.  لمركز  التابعة  قريته 
يسير فى شوارع القاهرة، يحب ان يكون 
مرعب  خاطر  بباله  وخطر  الناس  وسط 
ابناء  احد  يكون  ان  الممكن  من  اليس 
الوطن الذى يسير بجواره هو احد االعداء 
الجدد؟ ياللكارثة. اجتاز الميدان الى شارع 
رئيسى وقد وقف البعض فى تظاهرة، شعر 
يساندون  الوطن  ابناء  يرى  وهو  بالفرح 
به،  غدروا  الذين  ضد  الباسل  جيشهم 
ُكتبت  الفتات  يرى  وهو  اساريره  انفرجت 
فلم  االسماء   ليقرأ  اقترب  اسماء،  عليها 
يجد بينها ال على بهنسى وال فتحى الوكيل 
العلهم  العسكرى  اوعادل  بشاى  والحلمى 
شهداء آخرون؟ اقترب وسأل عن االسماء 
انها  فاخبروه  الافتات  على  المكتوبة 
معهم  يجرى  الذين  النشطاء  بعض  اسماء 
االنسان  حقوق  منظمات  تحقيقات...وان 
تطالب باالفراج عنهم..باالضافة الى اسماء 
اخرى لبعض الشهداء الذين سقطوا اثناء 
المظاهرات والذين تطالب منظمات حقوق 
ذويهم.  وتعويض  لهم  بالقصاص  االنسان 
عن  وماذا  تساءل  ثم  للحظات  الفتى  بهت 
بوحداتهم  غدراً  سقطوا  الذين  رفاقى 
العسكرية؟  خرج احدهم من بين الصفوف 
بنظارته الشمسية وسأله عن اسماء رفاقه 
فى  فسجلها  االسماء  اماه  الذين سقطوا، 
ورقة وسلمها الى احد معاونيه...فقد كان 
يبدو عليه انه احد القيادات. ارتفعت الفتة 
الشهداء  اسماء  حملت  دقائق  بعد  اخرى 
الذين ذكرهم قرأها ثم قرأها ثانياً ثم اعاد 
قراءتها ثالثاً وفى كل مرة يقرأ يفتح فمه فى 
الشهداء،  اسماء  الافته  فقد حملت  ذهول 
وتطالب بالقصاص لهم من قياداتهم التى لم 
الكافية لهم.!!!!!! ارتسمت  توفر الحماية 
منه  اقترب  ثم  ذاهلة على وجهه  ابتسامة 
يده  على  يشدون  الجنسين  من  شباب 
ويصفونه بالبطل  نظر اليهم قليًا ثم سأل 
انهم  فاخبروه  هؤالء  يكون  عمن  آخرين 
قبل،  يرهم من  ولم  كثيراً  من سمع عنهم 
فهم الجل الوطن يمضون لياليهم بالشوارع 
والميادين ....غادرهم وقد ازداد همه وهو 
من  سلمت  فقد  وطنى  يا  يتمتم...مسكين 

اعدائك ثم جاءتك الطعنة من ابنائك.

سيدة فرنسية تعثر علي 
سيارتها املسروقة بعد 38 عاما

تمكنت سيدة فرنسية من العثور علي سيارتها البيجو 
عثرت  ،حيث  عاما   ٣8 قبل  سرقت  التي   1٠4
منسوب  انخفض  موحلة،  بركة  في  مهجورة  عليها 
المياه فيها بسبب الجفاف، شرقي العاصمة الفرنسية 

باريس.
التي ُسرقت في عام  السيارة،  المارة  أحد  واكتشف 
1٩٧٩، بالصدفة وقد غطاها الوحل من كل جانب، 
وكان من المدهش أن السيارة ال تزال في حالة جيدة، 

إال من بعض الحشرات التي سكنتها.
“شالون  منطقة  في  السيارة  الشرطة  وفحصت 
باريس  شرقي  ميل   1٠٠ بعد  على  شامباين”،  إن 
االثنين الماضي، للتأكد من عدم وجود جثة فيها قبل 

استعادتها.
بسحب  قام  ميكانيكي  وهو  مينارد،  فرانك  وأوضح 
يزال  “ال  فيه:  يعمل  الذي  المرآب  إلى  السيارة 
طالؤها األزرق كما هو، ومصداتها لم تهترئ. إنه 
شيء مذهل. رغم أنها كانت تحت الماء لفترة طويلة 

فإنها ال تزال بحالة جيدة”.
وأضاف: “حتى المقاعد وجدتها في حالة جيدة بشكل 
يستعملها  لم  أنه  لو  كما  البيج  لونها  وبقي  مدهش، 
أحد، وال يزال بإمكانك قراءة لوحة األرقام بسهولة”.
الصنع  فرنسية  وهي   ،1٠4 بيجو  سيارة  وكانت 
السبعينات  في  الصيت  ذائعة  أبواب،  أربعة  وذات 
واحدة من  الماضي، وكانت  القرن  والثمانينات من 

سمات ذلك العصر.
عن  الكشف  رفضت  التي  السيارة،  مالكة  وألن 
اسمها، أعلنت عن سرقتها، فقد عادت ملكيتها تلقائيا 
إلقاء  بإمكانها  سيكون  أنه  إال  التأمين،  شركة  إلى 

نظرة على سيارتها واسترجاع ذكريات الماضي.
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يوجد متحف في أروقة العيادة به 
من  الكثير  من  اثرية  غير  مقتنيات 
حيث  سنوات  منذ  بدأ  العالم،  دول 
كل  يحضر  ان  طلبت من مرضاي 
منهم صورة او تجسيم لبلده االصلي 
منهم  وكل  الكثيرون،  واستجاب 
يحضر  بلده  لزيارة  يذهب  عندما 
بلده  ثقافة  او  يمثل حضارة  مجسما 

او معتقده. 

وبالحقيقة أن هذا المتحف قد أزاد 
البالد حيث  هذه  معلوماتي عن  من 
يأتون  عما  واقرأ  اذهب  كنت  أننى 
بترا  أكن اعرف عن مدينة  فلم  به، 
حتى  الجبل  في  المنحوتة  األردنية 
اتى مجسم منها، ولم أكن أعرف عن 
شعب الطوارق جنوب الجزائر الذي 
األزرق  الجلباب  فيه  الرجال  يلبس 

تطلق  والذي  بالجمال  ويرتحلون 
العكس،  وليس  زوجها  فيه  المرأة 
ولم أكن اعرف أيضا عن مهرجان 
االزتيك  وحضارة  التركي،  البطيخ 
الوسطى  امريكا  في  والمايا  واإلنكا 
والجنوبية، واالمثلة تطول. اما عن 
فكانت  وصلتني  متحفيه  قطعة  آخر 
صليب مرسوم بكتابة أحد المزامير 
باللغة الصينية اتى من كنيسة تحت 
األرض في الصين حيث ان الكنيسة 

مضطهده في الصين.

غضب  في  المتحف  هذا  وتسبب 
بعض المرضى االرتريين حيث أننى 
احضرها  مجسمة  خريطة  وضعت 
مريض أثيوبي وكانت تضم ارتريا 
عام  الحبشة  عن  انفصلت  التي 
1٩٩٠ واعتبر بعض االرتريين ان 

تعليقي لخريطة اثيوبية تضم ارتريا 
به استهانه بدماء أقاربهم الذين ماتوا 
في الحروب الستقالل ارتريا، ولقد 
من  يهودي  راباي  كذلك  احضر 
اليهودية  والكبة  المانورة  مرضاي 
وعندما  الراس،  على  توضع  التي 
غير  بطريقة  سألني  البعض  رآها 

مباشرة، هل انت ماسوني؟

والعدد القادم سوف اكتب ان شاء 
الرب عن التقويم األثيوبي »قدوس 
السنة  يوحنس« والذي يوافق رأس 
به  يحتفل  من  لكل  وأقول  القبطية 
بعل  القديمة »راحوس  الجييز  بلغة 
قدوس يوحنس« وبالقبطي »نوفرى 
شاى نياروو« أي »عيد رأس سنه 

سعيد«

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب.  

بالعيادة: حتفة من كل بلد 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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سأكتب  أنني  يوما  أتخيل  أكن  لم 
من  واحد  رحيل  فيه  أنعي  مقاال 
أكثر  من  قلبي،  علي  الناس  أعز 
معهم  تقابلت  الذين  المثقفين  الناس 
بارع،  سياسي  محلل  حياتي،  في 
جدا،  قدير  بدرجة  عامي  شاعر 
كرم كان ضحكتنا وبهجتنا وفرحتنا 
فنحن نضحك عندما يكون معنا وأن 
مواقفه مع كل  فنضحك علي  غاب 
شاشات  خلف  أجلس  عندما  منا. 
عالي  بصوت  ألضحك  الكمبيوتر 
تعرف زوجتي وبناتي أنني أتكلم مع 
ويطلب  الجميع  يحضر  كرم  عمي 

مني ترجمه المحادثة.
كرم بارح عوض حدوته مصرية.
حصل كرم علي ليسانس األداب قسم 
 ،1٩8٣ وإعالم  سوهاج  صحافة 
وكان  اإلنجليزية  اللغة  يعشق  كان 
يتكلمها بطالقة. كان هو أستاذنا ونحن 
في الثانوية العامة أعطي لكل أفراد 
اللغةاإلنجليزية.  في  دروس  العائلة 
بعد تخرجه ألتحق للعمل في أخبار 
اليوم ظل يتدرب فترة وسرعان ما 
أخري،  مرة  لقريتنا  للعودة  تركها 
من  جذبه  عمومته  أوالد  حاول 
كان  كرم  لكن  لإلسماعيلية،  بلدتنا 
تبهره  فلم  وصخبها  للمدينة  كارها 
القرية  يعشق  وكان  المدينة  أضواء 
بهدوءها وطيبة أهلها. فتم تعيينه في 
التابعة  األعدادية  الٌصفيحة  مدرسة 
كمدرس  التعليمية،  طهطا  إلدارة 
للغة اإلنجليزية، ففتح مندرة العائلة 
وأعطائهم  القرية  أبناء  لمساعدة 
عدا  ما  مجانا  خصوصية  دروس 
القادرين جدا أو الٌمصرين علي دفع 
مقابل بسيط. والحق يقال كانت هذه 
قبل  فعلها  بلدنا  في  المدرسين  عادة 
العليم  عبد  وأحمد  متري  إدور  منه 
المجد وكلهم أساتذتي.  أبو  وصالح 
الطالب  بين  الفرق  نعرف  نكن  لم 

والمدرس المسلم والمسيحي،
بين  تالقي  نقطة  كان  كرم  عمي 
يكبرنا  فهو  عائلتنا  في  األجيال 
هو  كرم،  عم  نناديه  ولكن  بقليل 
األمين  وهو  أسرارنا  كل  يعرف 
إليه  نلتجأ  الذي  المنقذ  وهو  عليها، 
أمرنا  ولي  وهو  مشاكلنا،  كل  في 
في المدرسة عندما نشاغب ويُطلب 
ستر  فهو  األمر  ولي  حضور  منا 
وغطي، هو الجسر الممتد بيننا وبين 
أبائنا فطلباتنا التي تقدم لهم من خالل 
وهو  مجابة  كلها  “كرم”  األستاذ 
القادر علي حل أي خالف بيننا وبين 
األباء. كنا جيل من ما يقرب من 1٥ 
فرد أعمارنا متقاربة جدا من عائلة 
واحدة. كان كرم بمثابة األب للجميع 
محبا  حنونا  كان  والصديق.  واألخ 
الهزار  يبدء معنا  متواضعا وعندما 

فهو واحد مننا ال فرق بيننا وبينة. 
فكان  الشعر  موهبة  لديه  نمت 
في  الشعر  يرتجل  أن  يستطيع 
في  الشعر  يكتب  فكان  وقت،  أي 
المواقف التي تقابلنا فيصيغها بقالب 

شعري ساخر فنضحك جميعا.ينسي 
محلل  نحن.  ونحفظه  كتبه  ما  هو 
علي  يجري  بما  ملم  رائع  سياسي 
الساحة المصرية والعربية والدولية. 
مجال  في  الكتب  من  لكثير  قارئ 
السياسة لكبار الكتاب باللغة العربية 
معنا  محادثة  أخر  في  واإلنجليزية. 
بصفحات  معجب  أنني  له  قولت 
فهم  بوك  الفيس  علي  بلدتنا  أوالد 
مسيحيين  البعض  بعضهم  يجاملون 
البلد  وبحري  قبلي  ومن  ومسلمين 
تفسيره  فكان  األخري،  القري  ومن 
أن الفيس بوك فتح قنوات للتواصل 
فأحبوا  أكثر  لبعض  فقربهم  بينهم 
بعكس  البعض.  بعضهم  وأحترموا 
أبناء جيلكم الذي كان يتشاجر كلما 
إلتقيتم ألنه لم يكن بينكم تواصل. “ 

هكذا كان كرم فيلوسفا رائعا.
مهمة  وتولي  الترقية  كرم  رفض 
مدير مدرسة وأكتفي أن يكون وكيل 
وأهتمامه  ابوته  ومارس  بجدول. 
أقول  وعندما  العائلة  وشباب  ببنات 
يزيد  ما  من  تتكون  فعائلتنا  العائلة 
دور  هو  يمثل  أسرة،   ٢٠٠ عن 
األب الروحي للطلبة من أول جيلنا 
نحن حتي األجيال الحالية أي أبناء 
البقاء  وأختاروا  جيلنا  في  هم  الذين 
في بلدتنا. كان يكلمني عن الموهبين 
علي  يكلمنا  دائما  بل  فيهم،  دراسيا 
المواهب بل أن كرم كان  دعم هذه 
يملك سلطة األمر علينا ونلبي نحن 
بكل حب ما يمليه علينا. تميز كرم 
أنه  بلدتنا  أهل  بشئ دون غيره من 
كان  أحد  يخاصم  لم  حياته  طول 

متسامحا مع الجميع محبا للكل.
مع  موعدا  علي  كرم   كان 
أبناء  عمه القادمين من اإلسماعيلية 
في  األضحي  عيد  اجازة  لقضاء 
في  علي  اللقاء  وأتفقوا  الصعيد، 
ألصدقائهم  للذهاب  العيد  يوم  أول 
بلدتنا  في  المسلمين   وجيرانهم 
المفترض  من  كان  عليهم،  للمعايدة 
في  الجميع  علي  يمروا  أن 
منادرهم  لتقديم التهنة بالعيد والبقاء 
ولو لبضع دقائق ولكنه لم يذهب، بل 
أنه تسبب في غلق منادر البلدة وقلب 
عيدها لمأتم. قفلت جميع المنادر في 
البلدة وفتحت مندرة عائلتنا إلستقبال 
العزاء في رحيل كرم، شيعه   أهله 
لمثواه  وتالميذه   وزمالءة  وجيرانه 

األخير في موكب مهيب. 
لم  ولكنه  دنيانا  عن  كرم  رحل 
من  نتذكر  سنظل  قلوبنا  من  يرحل 
علمنا من كان أبا وصديقا وأخا لنا، 
في  أنه  يقين  لدينا  ولكن  فقدناه  نعم 
القديسين  أحضان  بين  أفضل  مكان 
أبناءه  في  كرم  سنري   ، واألبرار 
نحتضن  عندما  كرم  سنحتضن 
كيرلس وأخوته. من حق أوالدة أن 
يكونوا فخورين به فهم أبناء لرجل 
في  أثر  فاضل  أجيال  ومعلم  عظيم 
كل من حوله ونثر حبه بين الجميع.

بصــــــراحة
كرم بارح القروي الذي

 مل تبهره أضواء املدينة 

مدحت عويضة

بقية مقال »عين القدير الساهرة على خاص و ن
جاة شعبه« ص 10

 ان بيع يوسف لالسماعليين كان نتاج مشورة البغضة. 
حتى حينما بيع يوسفعبدا وترك فى بيت فوطيفار ليتعرض 
لصرخات  تلبية  إال  هذا  يكن  لم  سيده،  امراة  الغراءات 
الشهوة فى داخلها وان سجن يوسف ما هو اال قرار انتقام 

واذالل منها. 

وطريقة  السجن  في  فرعون  وساقي  خباز  وجود  ان 
الحرة  اإلرادة  في  أخر  درس  هو  يوسف  على  نعرفهما 
يخبر  وال  يصمت  أن  الساقي  اختيار  وان  النزيهة.  
بأمر يوسف إلى اليوم الذي يحلم فيه فرعون لكي يأتي 

بيوسف…..

 ان عين القدير بدت وكأنها تقف من بعيد ترقب كل هذا 
بدون ان تتدخل فىما فعله اخوة يوسف وزوجة فوطيفار 
وطلبه  فاستدعاه  فرعون  وحتى  فرعون  وساقي  وخباز 

لمفسر األحالم

 لكن حينما اكتملت القصة ووجدنا يوسف يجلس ثانيا 
قد  مطلقا  تتدخل  لم  التى  هللا  انارادة  وأدركنا  لفرعون 

تدخلت مطلقا وتفصيليا

 ٣- دروس أخرى

 ان موضوع عين القدير الفاحصة ويده القوية الممدودة 
ظروف  فى  احيانا  تتباين  جوانبشتي  ليشمل  يتشعب 
واختيار  األمور  فحص  على  السرمدية  قدرته  تحكمها 

انسب الحلول فمثال: 

 

* في االختفاء في أزمنة الضيق

* في االستجابة، أو عدمها، لصرخات المظلومين

* في تدرج الكشف عن الحقائق

* التعامل مع الخطاة ومدى طول أناة هللا

* في ترك األشرار ينجحون حينا

ان فى هذه النقطة االخيرة وحدها نجد أنفسنا مدفوعين 
وداعته.  هللا  محبة  ساتر  وراء  ومستورين  العجب  بقوة 
جهة  من  تستجوبه  ان  متجراين  مراحمه.  فى  محتمين 

احكامه كيف ينجح تنجح طريق االشرار

الفاءقة  هللا  قدرة  تظهر  أمور  كثير  وغيرها،  انها، 
فى  ويتسلط  يسكن  انالُعلى  تصرخ  العظيمة،  وعنايته 
مملكة الناس وعينه القدير وذراعه الممدودة إنماهى تعمل 
في  جليا  واضحا  سيبدو  كما  شعبه  ونجاة  ألجل خالص 

تأمالتنا وفى قصة أستير

إمسك  مقال  بقية 
مسيحى!  ص 17

أن  حمادة  يا  أيضا  المدهش 
األجهزة بعد أن رأت خروج 
السيطرة  عن  التيارات  تلك 
الثانية  للمرة  لهم  وخيانتهم 
عادوا   ٢٠11 يناير  فى 
معهم  للتعاون  الثالثة  للمرة 
هو   ..!!  6/٣٠ ثورة  بعد 
يا حمادة محتاج كام  الواحد 
يعرف  حتى  وشه  على  قلم 
أن هذا الشخص ال يؤتمن أو 
أن هذه الخطة فاشلة؟!.. هل 
معلومات  أجهزة  أمام  نحن 
حبس  بتاعة  واستخبارات 
أم  وكداهَون،  بقى  وتعذيب 
أننا أمام فاتن حمامة ومريم 
فخر الدين حيث فى كل فيلم 
ثم  الشرير  فى  يثقون  كانوا 
ماما؟!..  حضن  فى  يبكون 
يعنى هم دول يا حمادة نفس 
الناس اللى بيطفوا السيجارة 

فى  ويعلقوك  رقبتك  فى 
وكداهَون  السقف  مروحة 
الحقيقة  تعترف؟!..  علشان 
أن ما يراه المسيحيون اآلن 
عهد  فى  حتى  يشهدوه  لم 
مازال  أنه  ويبدو  اإلخوان، 
أسوأ..  هو  ما  الجراب  فى 
إنك  حمادة  يا  أنصحك  لهذا 
مسيحى  حد  تشوف  ما  أول 
كعبله،  الشارع،  فى  ماشى 
واربطه  بيتك  على  وجّره 
وإوعى  السرير،  رجل  فى 
تسيبه يتحرك هنا واَل هنا.. 
بكرة الدولة هتدفع لك فلوس 
على كل رأس!..أما عن هذا 
األجهزة  من  األسود  العشق 
رغم  اإلسالمى  التيار  تجاه 
فينطبق  غدرهم،  تكرار 
لثالثى  شهير  مقطع  عليه 
أضواء المسرح فى إسكتش 
كيوبيد للبيع: »أصل الحليوة 

عّودنى دايما ياخدنى قلم«!

“مرض مجاعي” يلغي 70 
رحلة جوية لشركة أملانية

اتصل عدد كبير بشكل غير معتاد من الطيارين 
دفع  مما  باملرض،  متعللني  تغيبهم  عن  لإلبالغ 
إلغاء  إلى  املفلسة  برلني”  “إير  طيران  شركة 
رحالت  بيانات  وأوضحت  الثالثاء.  رحلة   70 نحو 
املغادرة على موقع الشركة على اإلنترنت إلغاء 
الرحالت من عدد من مطارات أملانيا مبا في ذلك 

برلني وهامبورج وكولونيا.
وكانت شركة إير برلني، ثاني أكبر شركة طيران 
في أملانيا، اضطرت إلى التقدم بطلب للحصول 
بعد  املاضي  الشهر  الدائنني  من  حماية  على 
مدى  على  بخسائر  األملانية  الشركة  منيت  أن 
أصول شركة  لشراء  مزايدون  ويسعى  سنوات. 
شركة  صدارتهم  في  وتأتي  برلني  إير  طيران 
على  للحصول  تسعى  التي  لوفتهانزا  طيران 

أكبر حصة في الشركة املنافسة.
للتقدم  سبتمبر   15 حتى  املزايدين  وأمام 
القرار بحلول 21  اتخاذ  بعروضهم ومن احملتمل 

سبتمبر قبل ثالثة أيام من االنتخابات األملانية.
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من صفحيت علي الفيس بوك
 ا.د ناجي إسكندر 

حكايـــات من كـــوبا 
الجحيم  من  الهروب  األول:  الجزء 

»إعصار العصر إرما«
 كنت مع إثنين أخرين من عائلتي ضمن 
أكبر جزر  إلي  إلي رحلة  القدر  من ساقهم 
عدد  حيث  من  وثانيها  مساحة  الكاريبيان 
إحدي  عن  عددهم  يزيد  والذي  السكان 
عشر مليونا من الكوبيين - والذين يتحدثون 
األسبانية وحوالي الثلثين من سكان كوبا من 
البيض والربع من السود - . وبدأت رحلتي 
الماضي  وبدت  اإلسبوع  في  لكوبا  الثانية 
وأكالت  خالبة  شواطيء  ضمن  رائعة 
بلد  لها. وفي وسط  أسبانية بحرية ال مثيل 
التعليم  مستويات  أعلي  من  بواحد  يتمتع 
ضيافة  وفي  العالم.  في  الصحية  والرعاية 
ويقوم  ويعتني  يرحب  كيف  يعرف  شعب 
باألمان  وإحساس  السائحين  عن  بالترفيه 
الشخصي يندر أن تجد مثله في بلد أخر.  

 وفجأة توافدت أخبار عن إعصار العصر 
إرما والذي سوف يضرب الكثير من جزر 
الكاريبيان - ومن ضمنهم كوبا  - باإلضافة 
تأثرا  وأكثرهم   - أمريكية  إلي عدة واليات 
يهدد  - وسوف  فلوريدا  تكون والية  سوف 
نفس  يمثل  وهو  شخص  مليون   16 حياة 
حدث  والذي  المدمر  أندرو  إعصار  درجة 
الخامس  المستوي  حيث  من   1٩٩٢ عام 
ومساحة  حجم  مرات  بثالث  يقدر  ولكنه 
لهذا  الخطورة  سبب  وعن  أندرو.  إعصار 
الموت  مثلث  في  يتمثل  فهذا  اإلعصار 
تبلغ  عاتية سوف  :  رياح  حيث  أوال  من 
سرعتها ٢٥٠كيلو في الساعة والتي تستطيع 
أي  وإقتالع  ثقيلة  نقل  عربة  رفع  بسهولة 
هذا  القوية  الخرسانية  المباني  عدا  شيء 
غير قذفها للشظايا الصلبة وبسرعات قاتلة. 
ثانيا : إرتفاع في مستوي مياه المحيط إلي 
مستويات تستطيع أغراق كل شيء إرتفاعه 
هذه  تتقاذفه  ما  غير  هذا  أمتار  سبعة  حتي 
سيارة  حجم  وحتي  عائمة  أشياء  من  المياه 
قد تحتويه من مواد كيميائية  وهذا غير ما 
قاتلة. ثالثا : أمطار غزيرة جدا تتحول إلي 
أرض  إلي  مسارتها  تحول  غامرة  سيول 

رخوة يستحيل الثبات فوقها.  
 وفي بلد ال يتساهل مع سالمة مواطنيه 
الوطن  أراضي  خارج  كانوا  وإن  حتي 
»كندا« وكان عدد المتواجدين خارجها وفي 
منطقة جزر الكاريبيان ٩٠٠٠ من الكنديين 
كندا إلنقاذهم وقبل  ونحن ضمنهم تحركت 
علي  هذا  حدث  وقد  المساعدة  يطلبوا  أن 
أرويه  ما سوف  الماضية وهذا  الليلة  مدار 
القصة  أحكي  الثاني.  وسوف  الجزء  في 
وأنا يعتصرني األلم وأنا أتذكر  كل حادثة 
العزيزة  السلطات في مصرنا  فيها  تراخت 
إلنقاذ مواطنيها داخل أراضيها أو حتي في 
حدودها البحرية كما في مأساة الباخرة سالم. 
األمريكية  السلطات  قامت  هوامش: 
 6,٣ لعدد  التاريخ  في  إجالء  عملية  بأكبر 
مليون من مواطنيها تحسبا إلعصار العصر 
إرما والذي سيضرب فلوريدا بعنف خالل 

الساعات القليلة القادمة. 

وأقول لمن تم إنقاذهم وأنا منهم نحمد هللا 
علي السالمة ونطلب من هللا سبحانه وتعالي 
أن يحوط األخرين برعايته ويشملهم بعنايته.
 الجزء الثاني من : الهروب من الجحيم 

» إعصار العصر إرما » 
بواحد  األوقات  أسعد  نقضي  كنّا   بينما 
من أفضل المنتجعات  علي شواطيء هافانا 
عاصمة كوبا، تواردت األخبار عن إعصار 
العصر إرما، وحول إحتمال مروره بكوبا 
األمريكية.  فلوريدا  والية  إلي  طريقه  في 
الوحدات  قاطني  تجميع  تم  الحال  وفي 
التعليمات  إلي  إرشادنا  وتم  بالمنتجع، 
المنتجع  تعرض  حالة  في  إتباعها  الواجب 
القائمين علي المنتجع  لهذا اإلعصار. وقام 
في  هي  السائحين  سالمة  أن  علي  بالتأكيد 
ممثل  اإلجتماع  إهتمامهم وحضر  أولويات 
شركة السياحة الكندية sunwing » براين 
كل  تتخذ  سوف  الشركة  أن  علي  وأكد   «
مرور  تأكد  حالة  في  الالزمة  اإلجراءات 

اإلعصار بهافانا عاصمة كوبا . 
وما  العزيزة  لمصرنا  بالذاكرة   وعدت 
نتلقاه من تأكيدات من السلطات: بان تأمين 
قمة  المواطنين ورعايتهم  هو علي  سالمة 
أولويتها، ثم كالعادة ال يحدث شيء كل مرة 
خارجيا  مستهدفة  مصر  بان  األعذار  غير 
هللا  بقضاء  التسليم  علينا  وبأنه  وداخليا. 
وفي أفضل الحاالت، وفي أعقاب األحداث 
وذلك  اإلهمال  علي  التغطية  يتم  الجسام، 

بالتضحية بأحد صغار القيادات. 
وتذكرت ما حدث - وفي أعقاب أحداث 
دعوة  في  وصديقي  -  وكنت  يونيو   ٣٠
والسياسي  الكاتب  بمنزل  العشاء  علي 
ونسيبه   « حرب  الغزالي  أسامة   « الكبير 
وذلك   « حمزة  ممدوح   « األعمال  رجل 
في التجمع الخامس. وفي رحلة العودة في 
الطريق الدائري - وكان ذلك بعد منتصف 
من  أخر  وعدد  سيارتنا  -  تعرضت  الليل 
علي  تحطمت  خطيرة  لحادثة  السيارات 
إصطدامها  أثر  علي  السيارات  أثارها 
إللقاء  كنتيجة  وذلك  البعض؛  ببعضها 
مما  السيارات  مسار  علي  بالزيت  البعض 

أدي إلي فقدان السيطرة علي تلك السيارات والتي 
الفور  وعلي  البعض،  ببعضها  بعنف  إصطدمت 
أنهم  أكد  بالبوليس واإلسعاف والذي  تم اإلتصال 
ولكن  دقائق.  بعد  الحدث  موقع  في  سيتواجدون 
كالعادة وبعد مرور ساعتين لم يحضر أحد غير 
بنقلنا  مشكورين  والذين  قاموا  األصدقاء  بعض 

إلي المنزل بعد التأكد من سالمتنا والحمد هلل . 
وسائل  وعبر   - التالي  اليوم  في  سمعنا  وقد 
مرات  عدة  تكرر  قد  الحادث  هذا  بان   - اإلعالم 
في الشهر السابق ولم يتم أي إجراء لمنع تكراره . 

الجمعة  ففي  مساء  كوبا،  أحداث  إلي   ونعود 
علي  هناك  للسلطات  تأكد  أن  وبعد  الماضية 
العاملين  هرع  بهافانا،  اإلعصار  مرور  حتمية 
الزجاجية  الواجهات  كل  تغطية  علي  بالمنتجع 

الموجودة  المعدات  كل  وإدخال  الخشب  بألواح 
علي الشواطيء كما قاموا بتفكيك المسرح المقام 
الشاطيء  وذلك في خالل ساعات معدودة  علي 
لنا  يمكن  والتي  األمنة،  تحديد  المناطق  تم  كما 
واألمواج  الصاخبة  الرياح  خاللها  متابعة  من 
دام  والذي  العجيب  الهدوء  أعقبت  والتي  العاتية 
لساعات طويلة قبل بدأ ثورة الطبيعة » وقد كان 
ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة » وقام العاملون 
التي  التعليمات  تطبيق  علي  بالتأكيد  بالمنتجع 

تضمن سالمة النزالء. 
ِبَنا » راين »  وفي تمام العاشرة مساء إتصل 
من  الرابعة  تمام  في  مستعدين  نكون  أن  وطلب 
فجر يوم السبت في اللوبي الخاص بالمنتج، حيث 
ستقوم شركة السياحة بإرسال أتوبيس خاص لنقلنا 
إلي مطار أمن بمدينة فاراديرو والتي تبعد 14٠ 
إنقاذ  طائرات  ستحضر  حيث  العاصمة،  عن  كم 

خاصة لنقلنا إلي كندا. 
األتوبيس  حضر  صباحا،  الرابعة  تمام  وفي 
والذي يسع ٢8 راكبا والذي أقل ثالثتنا فقط وذلك 
مع شخص رابع من منتجع أخر في اتجاه المطار 
إلي  األتوبيسات  من  أخري  أعداد  إرسال  وتم   -
المنتجعات األخري لنقل األخرين بالتزامن ؛ وذلك 
حتي ال يضيع أي وقت في تجميع السائحين وذلك 

دون حساب للتكلفة. ومضينا في  األتوبيس - في 
سباق  مع اإلعصار - للوصول إلي المطار وذلك 
فيتعذر  اإلعصار  ذلك  بواسطة  يضرب  أن  قبل 
صعود الطائرات.  وجلست خلف السائق أراقب 
مع  كالعصافة  يتراقص  األتوبيس  وكان  الطريق 
السمفونية مع أصوات  العواصف، وتكتمل  أنغام 
مساحة  المطر وهي تدفع بسيل من األمطار من 
علي الواجهات الزجاجية لألوتوبيس والتي تزيد 
من صعوبة الرؤية، وتتساقط فروع األشجار علي 
لألتوبيس  الراقصة  الحركات  من  لتزيد  الطريق 
وسط  ذلك  وكل  لتفاديها  محاولته  في  وذلك 
اإلبتهاالت واألدعية إن يبقي هللا لنا المسار الكافي 
ووصلنا  كان.  قد  ما  وهو  األوتوبيس،  لمرور 
والحمد هلل للمطار وبعد مرور قرابة الساعتين كاد 
خاللهما أن يتجمد الدم في عروقنا وذلك رغم قيظ 
اإلستوائية.  العواصف  من  الساخن  الجو  حرارة 
وهناك وعند المطار رأينا أرتاال من األتوبيسات 

تلقي عنده بمزيد من السائحين.   
تتم  المغادرة  إجراءات  كانت  المطار،  وفي 
مأل  وتم   - أمني  تقصير  دون   - بالغة  بسرعة 
بأرقام  اإللتزام  ودون  وقت  أسرع  في  الطائرات 
من  ألصحابها  األمتعة  بمصاحبة  أو  المقاعد 
مأل  بسرعة  علينا  التنبيه  تم  قد  الراكبين،  وكان 
تتمكن  حتي  للوقت؛  وذلك  إهدار  دون  المقاعد 
يلحق  أن  وقبل  الجو  في  التحليق  من  الطائرات 
ما  الصعود وهذا  فيمنعها من  بالمطار  اإلعصار 

قد كان 
لم  كيف  في  أخر،  درس  هذا  كان  هوامش: 
يتسبب بطء اإللتزام باإلجراءات في الحرص علي 
منعت  كيف  وقتها  وتذكرت  المواطنين.  سالمة 
قوات حرس الحدود في مصرنا العزيزة  أقارب 
بالقوارب  الباخرة سالم من اإلبحار  الغارقين في 
األحمر إلنقاذهم  البحر  ذويهم  في  إلي  والدخول 
من الغرق؛ وذلك تحت دعوي منع حدوث لتهريب 
المخدرات. فال هم أغاثوهم أو حتي َتَرُكوا فرصة 

لألخرين إلغاثتهم. 
العودة.  سالمة  علي  هللا  حمدنا  النهاية،   وفي 
ونشكر هللا أننا كنّا في دولة كوبا وبرعاية شركة 
سياحية كندية. وقد علمنا في مساء يوم وصولنا 
إغاثة  رحلة   1٧ إرسلت  قد  السياحة  شركة  إن 
بطائرات  تسع الواحدة حوالي ٢٠٠راكبا هذا فقط 
إلي دولة كوبا، وأنه قد تم عودة الجميع بسالمة 

هللا. 
ولَك هللا يامصر. 

وتذكرت كلمة أخر الخلفاء الراشدين »علي إبن 
أبي طالب: لو كان الفقر رجال لقتلته.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

كذب األطباء ولو صدقوا 
من عيادة الطب الطبيعى

التهاب القولون
س: انا سيدة في الستين من العمر، 
وأعانى من اسهال مع مغص وغازات 
من  يتبين  ولم  األحيان،  معظم  في 
الفحوص الطبية سببا مناسبا، وال أجد 
عاقة مؤكدة بين ما أتناوله وحدوث 
االسهال، فا أعرف ما يجب ان اتناول 

من الطعام فماذا أفعل؟

لحدوث  كثيرة  أسباب  توجد  ج: 
الكامل  الهضم  عدم  منها  االسهال 
األسنان،  في  مشاكل  بسبب  لألطعمة 
الطعام،  أنواع  لبعض  حساسية  او 
بكتريا  بسبب  القولون  في  التهاب  او 
وبعض  طفيليات،  او  فيروسات  او 
االفراد يتأثرون من الكافيين او عنصر 
الكحولية  السكريات  او  المغنسيوم 
ان  يمكن  كما  االسهال،  لهم  فتسبب 
المضادات  تناول  بعد  االسهال  يحدث 
البكتريا  على  تقضى  ألنها  الحيوية 
والضغوط  االنفعاالت  وأحيانا  النافعة، 
بها  فاألمعاء  االسهال،  تسبب  النفسية 
كثير من النهايات العصبية وفيها يفرز 
ان  نالحظ  ان  ويجب  السيريتونين، 
الجانبية  االعراض  من  واحد  االسهال 

لمعظم العقاقير.

بين  العالقة  تسجل  ان  المهم  ومن 
حدوث  قبل  تناولته  الذى  الطعام 
من  يعانون  االفراد  فبعض  االسهال، 
منتجات  او  القمح  لمنتجات  الحساسية 

االلبان.

تناولها  المناسب  األطعمة  عن  اما 
تناول  هو  المزمن  االسهال  حالة  في 
وبه  الحساء  مثل  السوائل  األطعمة 
فقد  عن  للتعويض  الخضروات  بعض 
السوائل وعنصر البوتاسيوم، واحرص 
الحيوانى  البروتين  تناول  على 
والرومى  والدجاج  السمك  وباألخص 
منتجات  مثل  النباتى  البروتين  وأيضا 
الصويا والبقول، واحرص على تناول 
األطعمة العالية في االلياف مثل البقول 
البنى  األرز  مثل  الكاملة  والحبوب 
تناول  وابتعد عن  والشوفان،  والشعير 
األطعمة المحتوية على كثير من الدسم 
والزيوت مثل األطعمة المقلية وااللبان 
المشروبات  عن  وابتعد  الدسم،  كاملة 
الكافين،  على  تحتوى  فهى  الغازية 
وحاول اال تتناول األطعمة الحارة، وال 
تتناول الفواكه على معدة خالية وحاول 

ان تتناولها بين الوجبات.

تباسيم جندي

عندما هاجرت الى كندا اكتشفت اختالفات كثيرة 
في ممارسة الطب عن ما تعودنا عليه في 
مصر، وكثير من هذه الممارسات تروق 
لي ولكن البعض منها ال أستحسنه، ومن 
ضمن الممارسات التي لم تترك أثرا طيبا 
هو تحديد الطبيب ألجل المريض عندما 
يكون مرضه خطيرا فترى الطبيب يخبر 
او  او سنة  امامه 6 شهور  ان  المريض 

ما شابه، وعلى الرغم من أننا فد درسنا في علم 
به،  العيش  واحتمال  المرض  تقدم  االمراض 
ولكنى كنت أرى كثير من الحاالت التي تتحدى 
كالم الطبيب وتعيش أطول او يمنحها هللا الشفاء، 
يواجهه  الذى  المريض  فان  ذلك  على  وعالوة 
بضعة  او  أياما  أمامه  وان  أمل  ال  بأنه  الطبيب 
شهور فلك ان تتخيل كيف يكون شعوره وكيف 
جهازه  او  المرض  مقاومة  في  ذلك  يساعد  ال 
المناعي، وقد أثبتت األبحاث الحديثة كيف تؤثر 

معنويات المريض في مقاومة المرض.
أحد  كتبه  مقاال  قرأت  الماضي  األسبوع  وفى 
أحد  تحرير  رئيس  منصب  يشغل  الذي  األطباء 
عن  فيها  وتحدث  المعروفة  الطبية  المجالت 
األسئلة الشهيرة التي تواجه األطباء عندما يطلب 
كان  إذا  المريض  عجز  مدى  عن  تقريرا  منهم 
مؤقتا او مستديما، او ان يقرر اذا كان المريض 
مصير  هو  ما  او  مستديمة  رعاية  الى  سيحتاج 

المريض وكم سنة سوف يعيش بالمرض.
ولإلجابة على هذا تجد ان الطبيب يضع عدة 
اعتبارات منها تشخيص المرض وحدته ودرجة 
ومدى  للمرض  الطبيعي  والتدرج  خطورته 
الرعاية الطبية المتوفرة للمريض، واحيانا تكون 
المراحل  في  المرض  يكون  عندما  المهمة سهلة 
في  انتشرت  وقد  السرطانية  لألورام  المتقدمة 
في  ولكن  للعالج،  مقاومة  وأصبحت  الجسم  كل 
حاالت أخرى مثل أمراض القلب او الرئة تجد ان 
الطبيب يستخدم حسه او خبرته السابقة. ويستكمل 
البحث  أجرى  ذلك  اجل  من  انه  فيقول  الطبيب 
العلمي في سنة ٢٠٠8 لمعرفة اذا كانت تكهنات 

األطباء صائبة ام ال، وجرى البحث على 14٧ 
الغسيل  بعملية  يقومون  ممن  مريض 
تكهنوا  األطباء  ان  فيه  وتبين  الكلوي 
ولكن  جيدة،  بدرجة  المرضى  مصير 
 1٧ على  علمي  تحليل  أجرى  حديثا 
للطبيب  السؤال  فيها  واستخدم  بحث 
المريض  بوفاة  يتكهن  ان  استطاع  هل 
في خالل سنة؟ وكانت النتيجة ان ثلث 
عدد المرضى الذين توقع لهم األطباء الموت في 
بدرجة  التوقع  هذا  فعال، وكان  ماتوا  خالل سنة 
أحسن مع مرضى األورام السرطانية فكان تكهن 
األطباء صائبا في 4٧% من الحاالت، ولكن في 
االمراض األخرى كان التكهن الصائب نسبته اقل 
من ٣1%، وهذا التكهن الذى يصيب في النسب 
بين ٣٠-4٧% تجد ان رمى قطعة معدنية أحسن 

منها.
ويضيف الكاتب الطبيب ان هذا يلقى مسئولية 
حساباته،  إعادة  في  الطبي  النظام  على  كبيرة 
وخصوصا في حالة مساعدة المريض في قرار 
يخول  كندا  في  الفيدرالي  فالقانون  حياته،  انهاء 
في  الحياة  انهاء  في  المرضى  مساعدة  لألطباء 
موتهم  والمتوقع  عالجها  من  الميؤوس  الحاالت 
سريعا، فكيف يمكن للطبيب ان يصيب في هذه 
الحاالت بعد هذا التحليل العلمي، فقد يكون رميك 
مقاطعة  في  أما  أصدق،  كتابة  وال  ملك  للعملة 
الحالة  في  المريض  يكون  ان  فينبغي  كويبك 

النهائية التخاذ قرار انهاء الحياة.
التكهن  على  األطباء  قدرة  في  يشكك  هذا  كل 
جد  المرض  بدا  ولو  حتى  المرضى  بمصير 
االنسياق  يجب  وال  لألطباء  فال عصمة  خطير، 

وراءهم.
من  مرضى  عرفت  العملية  حياتي  وخالل 
الذين تكهن لهم األطباء بمصير الستة شهور او 
لهم  أقوال األطباء واراد  السنة وعاشوا متحدين 
هللا الشفاء بينما يردد األطباء في ذهول: “هل ما 

زلت بيننا؟”.

محض الفوليك يقلل من خطر االصابة مبرض التوحد
نيويورك -أ ش أ

اللواتي  األمهات  أن   ، األمريكية  كاليفورنيا  بجامعة  الباحثون  أظهر 
يتناولن كميات موصى بها من حمض الفوليك خالل فترة الحمل، نجحن 
في تقليل خطر التوحد المرتبط بالتعرض للمبيدات المكافحة لآلفات بين 
أطفالهن. وأشارت الدراسة إلى أن األطفال الذين أخذت أمهاتهم 8٠٠ 

أو أكثر من ميكروجرام من حمض الفوليك، تراجع بينهم تطوير اضطراب طيف التوحد )أسد( – حتى 
عندما تعرضت أمهاتهم لمبيدات أسرية أو زراعية مرتبطة مع زيادة المخاطر.

وقالت ريبيكا ج. شميت، األستاذ المساعد في قسم علوم الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا: “وجدنا أنه 
إذا كانت األم تأخذ حمض الفوليك خالل مراحل الحمل، يتراجع خطر تعرض أطفالهن لمرض التوحد 
حتى في حال تعرضهم للمبيدات الحشرية”، مؤكدة أنه ينبغي أن تحاول األمهات تجنب مبيدات اآلفات، 
ولكن إذا كانوا يعيشون بالقرب من الزراعة، وال يمكن تجنب مبيدات اآلفات، قد يكون ذلك وسيلة 

لمواجهة هذه اآلثار.

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل،  ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com 

8164gindi@rogers.com او

العيش بقرب احلدائق خيفف أعراض الربو 
نيويورك -أ ش أ

كشف الباحثون إن العيش بالقرب من حديقة يمكن أن يساعد في الحد من 
الدراسة  المدن. وشملت  في  يعيشون  الذين  األطفال  بين  الربو  أعراض 
الجديدة 1٩6 طفال داخل مدينة بالتيمور، تراوحت أعمارهم بين ٣ و1٢ 
عاما، مع استمرار معاناتهم من الربو، عاش البعض بالقرب من حديقة أو 

مساحة خضراء أخرى، في حين أن البعض اآلخر كان على بعد أكثر من ٠.6 ميل.
وذكرت الدراسة أن األطفال الذين عاشوا بعيدا عن الحديقة، عانوا من أعراض أكثر من الربو على 

مدى أسبوعين، أما الذين عاشوا على مقربة من الحديقة تراجعت أعراض الربو بينهم.
وأوضحت الدراسة – التي أجريت بجامعة “بالتيمور” األمريكية – أن األطفال الذين عاشوا على مقربة 
ديبريست”،  “كيلي  وقالت  الربو.  أعراض  بينهم بصورة ملحوظة  تراجعت  الحديقة  قدم من   1٠٠٠
الباحثة في الدراسة: “إن العيش في بيئة المدينة يزيد من خطر اإلصابة بالربو في مرحلة الطفولة، 
كما أن العوامل المرتبطة بالمدينة – مثل تلوث الهواء – تساهم في ارتفاع معدالت اإلصابة بالربو”، 
واقترحت دراسات أخرى أن األطفال المصابين بالربو يستفيدون من ممارسة الرياضة، وأن وجود 

المساحات الخضراء يعزز النشاط البدني ويساعد على خفض التلوث.
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من عامل اإلبداع.. خجل التاج: عندما تتحاشى األشجار ملس بعضها!
اجلماد.  إلى  أقرب  كشبيه  النبات  إلى  ينظرون  منا  الكثيرون 
صحيح أن النبات يتنفس، وينمو وينجب )يثمر( وميوت؛ إال أن 
معظمنا ينفي عنه الكثير من الصفات األخرى. ملاذا ال يتذوق 
النبات طعم الندى املتجمع على أوراقه؟ ملاذا ال تتألم الشجرة 
عندما يحفر )سيد( اسم فتاته على حلاء جذعها بينما يتنهد 
أبيها  الصغيرة على  املوز  ال حتزن شجرة  ملاذا  رومانسية؟  في 

عندما ينتزعوها من جوراه فيموت األخير؟ أم تُراها تفعل؟!

هذا هو محور نظريات إدراك النبات وجتارب قياس ذكاء ومشاعر 
النبات العديدة التي بدأت منذ عشرات السنني؛ ومؤخًرا صارت 
يشعر  النبات  أن  تثبت  مدهشة  اكتشافات  علينا  تتساقط 
بنظيراتها  احلواس  تلك  تربط  ال  فقط  ويسمع!  ويرى  ويتذوق 

لدينا. 

وفي مقالنا هذا، سنتناول مستوى آخر من إدراك النبات ووعيه 
مبا حوله. فلتتأملوا الصورة التالية لثواني قليلة …

تبدو كلوحة مرسومة لقنوات متناغمة غير مسدودة بني األوراق 
والغصون الكثيفة، لكنها في الواقع مثال لظاهرة طبيعية 
مدهشة تدعى “خجل التاج Crown shyness” ومعها تتفادي 
األشجار  من  معينة  أنواع 
قممها.  تتالمس  أن  السامقة 
النمط  هذا  واستمرار  ثبات  مع 
األشجار،  تلك  بني  املدهش 
والذي يبدو كحدود مميزة تفصل 
بني كل شجرة وأخرى؛ استطاع 
الظاهرة  تلك  متييز  العلماء 
وإن  األولى في عام 1920،  للمرة 
لم يتفقوا حتى اآلن عن سببها 

والغرض احلقيقي منها.

األشجار  قمم  بني  البينية  املسافة  أن  هي  الفرضيات  أحد 
عند  البعض  بعضها  مع  األشجار  تصطدم  عندما  تتشكل 
هبوب الرياح، وملنع الضرر، تتوقف التيجان عن النمو. وهناك 
األشجار  مبنع  باحثون  قام  حيث  الفرضية؛  هذه  تدعم  جتارب 
من االصطدام ببعضها أثناء هبوب الرياح، فوجدوا أن التيجان 

تنمو للمس بعضها البعض.

هناك أيًضا فرضية التنافس والتي تفترض أن القمم املتفرعة 

واملتنامية لألشجار تكون حساسة ملستويات الضوء، وهكذا 
تتوقف عن النمو عندما تقترب من أوراق الشجرة اجملاورة التي 
ترمي ظاًل. سبب آخر محتمل خلجل تيجان األشجار قد يكون 
لغرض إبطاء انتشار اليرقات أكلة أوراق األشجار، وذلك بوضع 

ما يشبه اخلنادق الفاصلة أو احلدود بينها والشجرة التالية.

احلديث  من  الكثير  ويستأهل  حًقا  لالهتمام  مثير  األمر  وألن 
والشرح، فلنتناوله مبزيد من التفصيل في مقال قادم؛ ولنكتف 
الصفصاف  شجرة  إلى  تركن  عندما  بسيط:  باتفاق  مؤقًتا 
ظل  في  ما  شيء  لفعل  تتوقف  أو  منزلكم  بجانب  العجوز 
شجرة فيكس مورقة في الطريق، فلتحاذر ماذا تقول أو تفعل 
… فالكائن احلي يستمع إليك ويشمك ويراك. هو فقط يفضل 

الصمت … حلسن حظنا!
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