
اقرأ يف هذاالعدد

استر فهمي ويصا.. 
شخصيات قبطية 

مؤثرة 

اخوتنا األقباط 
يستحقون منا اكثر 

من هذا

انتو مستغربين 
ومندهشين ليه من 
ان المشايخ أجازوا 
مضاجعة المرأة 
الزوجة الميتة ؟؟!

مرساة النفس

الناس مش بالمظاهر 
يا عزيزي

  الروهنجا كالكيت 

ثاني مرة

 تورتة عيد الميالد

 أكثر من ١٥٠ طالب 
وطالبة كنديين 

محتجزين في جزيرة 
الدومينيكان

 قوانين جديدة قريبا 
لقيادة السيارات في 

أونتاريو

  ما بعد اإلعصار 

كيف حول الطالب 
كتابة مذكرات 
المحاضرات  

الجامعية الي عمل 
مربح يدر نقود

سرقة بيانات شخصية 

لي ١٠٠ الف كندي 
بعد تعرض شركة 

)إكويفاكس( للقرصنة 
االلكترونية

حياة الشكر خطوة 
نحو السعادة

الموت الذي دخل 
الى العالم

عمر خيرت » نغم 
العرب  

 إرما بنت الهرمة 
وأعمالها 

كندا تقدم تمويل 
عاجل قيمته ٢٫٥٥ 

مليون دوالر للفارين 
من المسلمين 

)الروهينجيا( 
من ميانمار الي 

بنجالديش

ترودو يقول مع كل 
االخطاء التي فعلناها 

ال يزال لدينا أمل

بعض ردود االفعال 
علي خطة حكومة 

أونتاريو لبيع 
الماريجوانا

التقويم االثيوبي 

 أحيانا قد تبدأ من 
جديد

مستقبل ٢٣٦ شاب 
مصري في مهب 
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We Cut Taxes Like a Diamond

Nady Ibrahim416-817-1560
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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

حمنة علماء املسلمني 

د. رأفت جندي
الناس  املتوفية شعور  الزوجة  اثار مفتي مضاجعة 
األعالم  من  منعه  ومت  عليه  الدنيا  وقامت  جميعا 
وعوقب ايضا املذيع الذي استضافه وشكل األزهر جلنة 
حملاسبته وقالت من ضمن ما قالته انه هناك اشياء في 

دراسة التراث اإلسالمي ال تقال على العلن. 

الذي  اإلسالمي  التراث  في  هذا  ان  ينكر  لم  األزهر 
يدرسونه ولكن فقط أنكر ان يقال على العامة، فهل 
مضاجعة املتوفني كما قام بها رموز اإلسالم هي فقط 

لعلماء املسلمني وليست للعامة؟ 

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 
سيدة لتقيم مع شخصني 

كبار السن مبرتب مجزى 
A lady to live in with two seniors 

in Richmod Hill
 416 471-8566

Real Estate Broker
www.estatesavvy.ca
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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.                            



علماء  »م��ح��ن��ة  م��ق��ال  تكملة 
المسلمين« ص1

المفتي  بالرثاء على هذا  اشعر 
وظن  التراث  كتب  من  تعلم  فقد 
ان ما تعلمه هو الفضيلة فسارع 
للناس، ولكنه  الفضيلة  بنقل هذه 
مقزز  هو  تعلمه  ما  أن  اكتشف 
ما  وانه  العاديين  البشر  لمشاعر 
الناس  مخاطبة  عليه  واجبا  كان 

بهذا.
وم����ن ه���و ج���دي���ر ب��ال��م��ن��ع 
والمحاكمة؟ كتب األزهر، ام الذي 

نقل ما تعلمه منها؟
ما  ان  تقول  اإللهية  الحكمة 
به  ينادى  المضاجع  في  تقولونه 
قول  لكم  ان  أي  السطوح،  على 
واحد سواء في السر او العلن وال 

تغير كالمك من مجلس آلخر. 
الوحيدة  ال��م��رة  ه��ذه  ليست 
األشياء،  هذه  فيها  تحدث  التي 
مما  بعض  للعامة  تسرب  فكلما 
تقوم  اإلسالمي  الفقه  في  ُيدرس 
الدنيا، فعندما ثار الناس على أمر 
رضاعة الكبير قال من افتى بهذا 
لماذا تهاجمونني؟ فأنى فقط انقل 

لكم ما في الكتب!
الكثير من األحيان اشعر ان مشاعر وثقافة  في 
الفقه  مستوى  من  اعلى  المسلمين  اخوتنا  معظم 
تطبيق  أراد  ان  المسلم  األنسان  وان  اإلسالمي 
الحضاري  بمستواه  يهبط  ان  فعليه  شريعته 

والفكري، واألمثلة كثيرة جدا. 
ولقد حكى لي شخص مسيحي كان يعمل سائقا 
لدى رجل اعمال مسلم انه عندما وزع رجل األعمال 
من الزكاة على عماله اعطى كل منهم نصيبه ولكنه 
السائق  اليه  فذهب  المسيحي،  السائق  يعط  لم 
األموال من  األعمال »هذه  له رجل  فقال  وعاتبه، 
الزكاة وال تحل لك ألنك غير مسلم، ولكن ال تأخذ 
العطية  نفس  اعطيك  ان  نويت  ألني  خاطرك  على 
ولكن من مالي الخاص وليس من أموال الزكاة.« 

هذا  مشاعر  ان  تتأمل  ان  لك  القارئ،  عزيزي 
الشخص الكريم واخالقه اعلى من شريعته.  

وعندما تكلم بعض األشخاص مثل الشيخ ميزو 
يقدسها  التي  التراث  كتب  ضد  البحيري  وإس��الم 

األزهر ذهبوا للسجون. 
الكتب التي يدرسها األزهر هي كتب فاسدة، ومن 
له  فليبصر ومن  اذنان فليسمع ومن له عينان  له 

عقل فليدرك. 
8164gindi@rogers.com 

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

السنة العاشرة، العدد )250( - األربعاء 27 سبتمرب 32017

e-mail :medhataccservices@rogers.com

عادل غبلایر 
مستشار مالي 

World Financial Group

Financial Advisor, Insurance Broker

Adel Ghobrial

كيف تحمي ممتلكاتك من الضياع    
 

كيف تستعوض الدخل المفقود    
 

كيف تؤمن ألسرتك حياة كريمة في المستقبل    
 

كيف تخطط لحياتك لما بعد التقاعد     
 

كيف تستطيع تأجيل سداد الضرائب علي الدخل    
 

كيف و أين تستثمر أموالك بشكل سليم   
 

Cell: 647 470 5048

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 
اواتصل باشرف اسكاروس
(416) 659-8744  



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
مافيش حاجة يعني لو إعتبرت ال ٢٣٦ ولد 
من جمهور الزمالك أردنيين وأفرجت عنهم.

أحمد مرتضي منصور
ألف سالمة عليك من الجلطة وربنا يشفيك 
رب  والمسكين  للمظلوم  أن  رسالة  ولكنها 

أقوي من البشر.
سعاد صالح

طيب  حالل،  البهيمة  معاشره  بتقولي 
وال حالل  وال حرام  البهيم حالل  ومعاشره 

للراجل وعلي الست حرام.
صبري عبد الرؤوف

أفتيت بنكاح الميتة طيب يا شيخ كنت أديته 
قرص فياجرا قبل ما تموت كان أحسن بكتير 

بدل ما فضحتونا.
األزهر

البهيمة والميتة وأكل  المثليين شواذ ونكاح 
لحم األسير ورضاع الكبير قمة المثالية صح 

يا فضيلة شيخ األزهر؟؟
ترامب

أعطيت مثال للقائد الحريص علي مصلحة 
كل  إحترام  وكسبت  اإلعصار  أثناء  شعبة 

معارضيك.
المرأه السعودية

بالسماح  فرحانين  أنتم  الدول  بتقود  المرأه 
لكم بقيادة سيارة وبشروط ؟؟ يلال كل واحد 

وعالمه.
الخطيب

طبعا  العمومية  الجمعية  في  لي صوت  لو 
هيكون لبيبو ومن غير تردد.

عصام الدراجي
بتقول لوال األهلي لكان للتوانسه شآن آخر 
في أفريقيا،،، طيب إيه رأيك نعمل لكم فريق 

األهلي فرع تونس.
سعد الدين هاللي

موسي  فرعون  أن  تؤكد  المراجع  أن  قلت 
وليد  بقولك  وأنا  “وليد”  وأسمه  خرسان  من 
الصنف  باعتلك  اللي  وليد  أم  خالتك  إبن  ده 

المضروب.
اإلعالم المصري 

من  محبوس   ٢٣٦ ال  بقضية  آهتميتم  لو 
المثليين  بحفلة  كآهتامكم  الزمالك  جمهور 
إعالم  ولكنكم  السجن  من  أوالدنا  لخرج 

هايف.
 حسام حسن 

وال  أهالوية  وإبراهيم  حسام  بيقولوا 
زملكاوية قولت مصلحجاوية.

 خالد علي
حبسوك ٣ شهور بتهمة رفع صباعك أمال 
مليون   ٩٠ خزوقوا  اللي  ضد  حكم  مافيش 

مصري ليه؟؟

بيتـــــك 
وسوق العقارات

Title search

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس- خبري عقارى

عند  بها  تسمع  كثيرة  مصطلحات  توجد 
دراية  على  تكون  ان  ويجب  عقار  شراء 
بمعناها لتتجنب الوقوع فى اخطاء مكلفة. 
سأتناول اليوم واحدة من تلك المصطلحات.
فى  البحث  عملية  هو   Title search
الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار فى مكتب 

التوثيق مثل سند الملكية.  
يقوم بهذه العملية المحامي المختص بإنهاء 
العقار.  شراء  عند  الملكية  نقل  إجراءات 
لذلك ينبغي ان يعطى للمحامي وقت كافى 
البحث  هذا  إلتمام   closing date قبل 
هذا  نتائج  المحامي  مع  تتابع  ان  ويجب 
البحث على األقل أسبوعين قبل موعد نقل 
مشاكل  اى  وجود  عدم  من  للتأكد  الملكية 
هو  البحث  بهذا  المقصود  العقار.  على 

اإلجابة على ثالثة أسئلة هى:
هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )1
تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )٢

باستخدام العقار.
على  مسجلة  ديون  توجد  هل   )٣
العقار يجب ان تدفع عند نقل الملكية، على 
او ضرائب  العقارى  الرهن  المثال،  سبيل 

متأخرة.
لذلك يجب ان تتأكد من ان هناك فترة كافية 
لهذا البحث فى عقد شراء العقار وتتابع مع 

المحامي قبل انتهاء تلك الفترة.
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إخوتنا األقباط يستحقون منا
 أكثر من هذا 

بقلم محدي رزق
يلزم االحتفاء بقرار إعادة افتتاح كنيسة األنبا 
بوال بعزبة »كدوان« مركز المنيا وكنيسة السيدة 
العذراء بعزبة »الفرن« مركز أبوقرقاص، وهو 
أواًل وأخيراً  ويُْشَكر عليه  جد خبر بحق سعيد، 
كما  الطيبة  وروحهم  لمحبتهم  القريتين  مسلمو 
أرسانيوس«  »األنبا  وْقعه  الذى  البيان  فى  جاء 
مطران المنيا وأبوقرقاص، و»األنبا مكاريوس« 

األسقف العام.
ال يعرف الفضل ألهل الفضل إال ذوو فضل، 
الرئيس  ألهله،  الفضل  ينسب  المطرانية  وبيان 
الستغاثة  سيادته  الستجابة  السيسى  عبدالفتاح 
بمعاناتهم، كذا وزير  المطرانية واهتمامه  أقباط 
الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، ومحافظ المنيا 
المنيا  أمن  ومدير  البديوى،  الدين  اللواء عصام 
اللواء ممدوح عبدالمنصف، والجهات السيادية، 
أقباط  مشاكل  جميعاً  لتفهمهم  الوطنى  واألمن 
المطرانية وتعاونهم والعمل على حلها، والوعد 

بفتح بقية األماكن المغلقة تباعاً وقريباً.
ونمسك  و»قريباً«،  »تباعاً«  عند  قلياًل  نقف 
فى الوعد، وعلى طريقة فتح الكنيستين يمكن حل 
قضية دور العبادة المسيحية المغلقة على مستوى 
الجمهورية، من فتح كنائس المنيا، وفى تقديرى 
التربص  ظل  فى  وتعقيداً  صعوبة  األكثر  هى 

الحادث هناك.
وحرية  العبادة،  حرية  ترجمته  الكنائس  فتح 
العبادة حق ال يمارى فيه إال مريض بالطائفية، 
الذى  العنت  هذا  لكل  يحتاج  ال  الكنائس  وفتح 
يالقيه األقباط، تطبيق القانون هو الحل، التطبيق 
العادل النزيه الشفاف، بإرادة سياسية أكيدة على 
تمكين األقباط من أبسط حقوقهم كمواطنين فى 
كاملة  المواطنة  لحقوق  وصواًل  العبادة  حرية 

غير منقوصة.
جميعاً،  طاقتنا  واستهلك  المنيا  فى  جرى  ما 
على  بعد  تجسد  لم  صحيحة  لوضعية  يؤسس 
سواه،  شىء  وال  القانون  الطيبة،  األرض 
لن  بحزم  القانون، ويطبق  وعندما تسرى روح 
يحدث  ولن  وعدواناً،  ظلماً  مغلقة  كنيسة  نجد 
افتئات على حقوق إخوتنا فى العبادة، ولن نجد 

يملكون  ال  عزل،  مصلين  على  طائفياً  اجتراء 
للسماء، ولننزع سالحاً  الدعاء والتضرع  سوى 
بالقضية  المتبضعين  من  نفر  يستخدمه  مسموماً 

القبطية داخل وخارج الحدود.
القامات  هذه  اجتمعت  كما  ومثال،  نموذج 
فى  الوطن  سالمة  على  والحادبون  واألجهزة 
المنيا بإرادة سياسية، وتوجيهات رئاسية، وجهود 
النموذج  تطبيق  يمكن  شعبية،  ومبادرات  أمنية 
فى كل محافظة، نموذج يحلحل المشاكل ويفكفك 
الكفور  فى  المستبطنة  األزمة  وينهى  األزمات، 

والنجوع والعزب والقرى والمدن.
فى عيد الميالد المجيد أتمنى على الرئيس أن 
يعد إخوتنا خيراً، وبقرار رئاسى بفتح كل الكنائس 
المغلقة، وتسوية أوضاع الكنائس المعلقة، وفى 
هذا  يكون   ٢٠18 منتصف  قوامها  زمنية  مهلة 
على  قائماً  تماماً، وليُسّمِ  قد تمت تسويته  الملف 
بتمام  تقريراً  ويقدم  وينهيه،  يرعاه  الملف  هذا 

المهمة للرئيس فى موعد غايته وساعته.
أكثر  لماذا، ألن إخوتنا األقباط يستحقون منا 
يحدث،  الذى  هذا  منا  يستحقون  وال  هذا،  من 
صلواتهم  يرهنون  وال  حقاً،  منا  يتسولون  وال 
برضا هذا النفر من المسلمين أو تقديرات بعض 
أو  المترددين  بعض  تخوفات  أو  المسؤولين، 
مزاجية بعض المتعصبين، حق الصالة ال مراء 
فيه، حق للقبطى أن يصلى فى كنيسة كما حق 
للمسلم أن يصلى فى مسجد، وكيف تقبل صالة 

المسلم وهو يمنع صالة المسيحى؟..
والعصبية  القبلية  للتفاهمات  الملف  هذا  ترك 
ومحنا  إحنا  يخلّف  العائلة  وبيت  والطائفية 
مكتوماً،  وغضباً  وألماً  حزناً  يخلّف  ومظالم، 
يؤجج الطائفية البغيضة، ليس هناك ما هو أخطر 
الطائفية  والفتن  الطائفية،  من  الوطن  هذا  على 
عزبة  فى  حدث  كما  الشرر،  مستصغر  من 
الرئيس  عهد  وفى  يونيو،   ٣٠ وبعد  »الفرن«، 
السيسى ال يعقل أن يكون هناك مسيحى مغبون 

فى وطنه أو هكذا أعتقد

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

4113a Lawrance avenue East. M1E 2S2 
Scarborough 416 400 5352

بعض ردود االفعال علي خطة 
حكومة أونتاريو لبيع املارجيوانا 

تخطط حكومة أونتاريو لفتح عشرات احملالت 
املستقلة عبر املقاطعة لبيع وتوزيع املاريجوانا 
الشرعية  كنداعليها  حكومة  تضفي  ان  بعد 
ردود  املاريجوانا  لبيع  اونتاربو  خطة  أثارت  .وقد 
فعل كثير من الناس ، وهذه بعضها ؛ قال عمدة 
واضحا  كنت  )لقد  توري  جون  تورنتو  مدينة 
املاريجوانا   الشرعية علي  أيدت أضفاء  عندما 
سيشجعون  تورنتو  سكان  أن  أعتقد  ال  أنا  و 
السكنية  االحياء  ضمن  لبيعها  مواقع  وجود 
يكون  اال  وآمل  التجزئة  محالت  بعض  في  او 
تكون  اال  و  احملالت  هذه  من  كبيرة  اعداد  هناك 
في أماكن تضر بسالمة السكان ، وقال جودي 
 – املاريجوانا  ألستنشاق  محل  صاحب  اميري 
إضفاء  يسمي  ملا  البداية  من  قلقا  كنت  لقد 
سوي  ليس  وهذا  املاريجوانا  علي  الشرعية 
حظر مع رجال شرطة وسياسيون يبحثون عن 
كسب مالي النفسهم . وقالت نقابة العاملني 
الكحوليات  لبيع  أو(  بي  سي  )إل  شركة  في 
انهم عملوا بكل جهدهم لتعزيز احملادثات مع 
علي  الشرعية  اضفاء  حول  واحلكومة  الناس 
 . لنا  يستمعون  قادة  جند  ان  وجيد  املاريجوانا 
إننا   – املستقلة  لالعمال  الكندي  االحتاد  وقال 
قررت  أونتاريو  حكومة  ألن  أمل  بخيبة  نشعر 
هو  وهذا  املقاطعة  في  املاريجوانا  بيع  احتكار 
الشرعية  إضفاء  في  احلكومة  اهداف  أحد 
اخلفي  االقتصاد  علي  للقضاء  املاريجوانا  علي 
سيجعل  وهذا  اخلاص  القطاع  علي  واالغالق 

التجارة غير املشروعة تزدهر.
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )53(
جهل او سوء تقدير ام عنجهية وغرور؟

ادوارد يعقوب

ما بعد اإلعصار     

نيفني سامى

الترفيه  وسائل  هناك  تكن  لم  قديماً 
وكانت  االن  هي  كما  والتكنولوجيا 
مما  تعقيدا  واقل  بساطه  اكثر  الحياه 
هي عليه االن بل ايضا كانت هناك 
التي  والمشاعر  والدفء  الصحبه 
انتهاء كل واحد  تجمعنا كل يوم بعد 
االسره  لتجتمع  اودراسته  عمله  من 

حول نفس المائدة في نفس الوقت.
يعرفها  ال  كثيره  معاني  هناك  كان 
واللّمه  الِعشره  مثل  اْلَيْوَم  جيل 

والصحبه وأوقات السمر 
حول  تجمعنا  التي  الدافئة   والليالي 

سهره تليفزيونه اودراما اوسينما 
وكان الجميع يشاهدون نفس العمل 

الفني بنفس اللهفه والتشويق 
السمر  ليالي  تجمعنا  كانت   وكثيرا 

العائلية 
مفتوحه  الدعوه  ايضا  وكانت 

للجيران واألصدقاء 
بين  للعالقات  صحيه  صوره   هي 
البشر انتهت تماما منذ سنوات وبقيت 
ذكريات  ذكري ضمن  الصوره  تلك 

الزمن الماضي 
العاده  شوقاً  تطلعت  ما   وكثيرا 
كل  ولكن  حياتي  الي  الصوره  تلك 

محاوالتي بائت بالفشل 
استلمت  تلواآلخري   ومحاوله 
كل  ذهبت  ان  بعد  المرير  للواقع 

محاوالتي ٌسدي
فيه  عشت  عالم  لنفسي  وصنعت 
المعاني  تلك  عليها  أردد  نفسي  مع 
الصوره واضحه  الجميله حتي تظل 

في خيالي 
علي  إعصار  جاءنا  مقدمات   وبال 

بلدتنا يبدوعليه القسوه والشده 

وأرتعب الجميع بل واعتقد البعض 
انه ال نجاه منه 

 
كان ذلك يوما قاسيا وليله أشد قسوه 
حيث انقطع التيار الكهربي ولم يبقي 
في أسماعنا اال صوت ذلك اإلعصار 
قطار  بمرور  صوته  في  أشبه  الذي 

سريع فوق قضبان ساخنه
اال  اعيننا  في  يبقي  يعد  لم  وايضا 
الظالم من حولنا الذي مرت ساعاته 

كأيام طويله
طويال  هكذا  يتركنا  لم  هللا   ولكن 
اإلعصار  بعد  ولمسناه  شاهدناه  فما 
كان يشهد للرب شهادته عظيمه وما 
رأيناه من قوس قزح في السماء يعلن 

ّعن مجدا استحقه االله العظيم 
الصور  بعض  ايضا  هناك   وكانت 
حياتنا  من  افتقدناها  التي  الجميله 

وعادت إلينا بعد ذلك اإلعصار. 
آال وهي الحياه االسريه الصحيه بال 

ازعاج أوتشتت
عالم بال شبكات اتصال 

بال كهرباء 
بال إنترنت 

هدوء 
لمه العيله 
االصحاب 

التجمع حول مائده واحده
االشتراك في لعبه او مزحه اوقصه 

 توقفت منابع التكنولوجيا 
وطعم  الدفء  منابع  علينا  وهطلت 

الحياه 
 توقفت شبكات التواصل االجتماعي 
وانطلقت شبكات التواصل االسري 

داخل البيت الواحد 
 تحياتي إعصار ايرما 

وما بعد اإلعصار 

اخملابرات املصرية فبركت اساطير 
وهمية حول عمليات لها ادعت فيها 
داخل  لها  عمالء  بزرع  قامت  انها 

إسرائيل

شعاره: ثانية واحده أعيشها األن 
ممجدا في أعني االخرين خيرا من دهرا 

آتيا مهما كانت عواقبه!

توريطنا  سبب  كان  السادات 
بزوجة  عالقته  بسبب  اليمن  في 

شخصية سياسية مينية مرموقة

في  نفسه  يقحم  ال  ان  حذرته 
لعبة ال يستطيع ان يربحها بسبب 

تقدم إسرائيل التكنولوجي

تيتو حذر عبد الناصر من خطورة 
القمة  مؤمترات  في  خلطط  تزعمه 

العربية للقضاء على إسرائيل

عبد  حسني،  األردن  ملك  ابلغ 
الناصر عن علمه بخطة اسرائيلية 

جلر عبد الناصر الى احلرب 

في سياق الحلقة السابقة وحول تفوق 
المخابرات  على  إسرائيل  مخابرات 
المطبل  هيكل  حسنين  اكد  المصرية 
كان  والذى  الناصر  لعبد  األول 
آنذاك  مصر  حكم  في  فعليا  مشاركا 
فبركت  المصرية  المخابرات  ان  اكد 
لها  عمليات  حول  وهمية  اساطير 
عمالء  بزرع  قامت  انها  فيها  ادعت 
القصص  واصفا  إسرائيل،  داخل  لها 
تناولت  التي  المصرية  والمسلسالت 
›‹رأفت  غرار  على  الموضوع  هذا 
الذي  المصري  العميل  الهجان‹‹ 
زرعته مخابرات جمال عبد الناصر 
المخططات  حول  معلومات  لنقل 
اإلسرائيلية سنة 1٩5٦ بأنها ›‹مجرد 
من  لها  أساس  ال  تلفزيونية  تخيالت 
هيكل  تصريحات  وجاءت  الصحة 
هذه خالل ظهوره في نهاية األسبوع 
على  عام ٢٠٠٩  ديسمبر  من  األول 
برنامج  في  القطرية  الجزيرة  قناة 
›‹مع هيكل‹‹، الذي أفرد حلقة خاصة 
منه للحديث عن ›‹أسطورة‹‹ عمالء 
في  المتغلغلين  المصرية  المخابرات 
داخل  القرار  صنع  مؤسسات  قلب 
في  هيكل  أيضا  وذكر  أبيب.  تل 
المخابرات المصرية  الحلقة ان  نفس 
المخابرات  من  تماما  مخترقة  كانت 

اإلسرائيلية )الموساد(.

التي  الناصر  عبد  قيادة  كانت  هل 
تسببت في حرب األيام الستة وأودت 
بمصر الى كارثة، كانت عن جهل او 
سوء تقدير ام غرور؟ هذا ما سنناقشه 
في هذه الحلقة. ال يستطيع اى دارس 
ان ينكر ان عبد الناصر كان ديكتاتورا 
وانه أحاط نفسه بمطبلين له ال يجرؤ 
نصحه  او  معارضته  على  منهم  اي 
قادم  حتى  او  يخطئ  انه  رأى  اذا 
بل  العواقب  مأمون  قرارا غير  على 
على العكس كان يرى أطراًء ومدحا 
يبطش  كان  وألنه  الكل  من  وتأليها 
من  يشتم  من  حتى  او  معارض  باي 
كالمه انه سيعارضه فهذا أدى به انه 
من  وتهويالت  اكاذيبه  يصدق  كان 
الهاالت  هذه  ترديد  كثرة  من  حوله 
واالدعاءات المبالغ فيها اي انه مثله 
بعملية  يقوم  كان  ديكتاتور  اي  مثل 
غسيل مخ ذاتية لنفسه دون ان يشعر. 
ان  لنا  يتبين  السابقة  الحلقات  ومن 

يميل  الناصر  عبد  شخصية  تكوين 
القائد األوحد و  الى تقمص شخصية 
اعين  في  مان  السوبر  بدور  يستمتع 
من  بهالة  شعبه  يحيطه  وان  الناس 
التقديس ومن المعروف علميا ان هذا 
النوع من الشخصية يؤدى بصاحبها 
و  والغرور  العنجهية  من  نوع  الى 
التأله تفقده القدرة على التقدير السليم 
من  اال  األمور  يدرس  ال  وتجعله 
فيقع  غرورة  ترضى  التي  الناحية 
ألنه  المتعلمين  انصاف  تصنيف  في 
يتجاهل عن عمد نصف الحقيقة اآلخر 
اذن الجواب عن السؤال عنوان الحلقة 
هو الثالثة احتماالت المطروحة كلهم 
معا. وايضا عبد الناصر يركز تركيزا 
محبيه  امام  العام  منظره  على  شديدا 
والجماهير بصفة عامة فتكون قراراته 
هذا  على  للحفاظ  األول  المقام  في 
المنظر بغض النظر عن النتائج التي قد 
تؤدى الى كوارث لبلده وشعبه فيكون 
شعاره لنفسه: ثانية واحده أعيشها األن 
من  خيرا  االخرين  اعين  في  ممجدا 
دهرا آتيا مهما كانت عواقبه«. هكذا 
نستطيع ان نفهم تصرفات عبد الناصر 
الستة  األيام  حرب  ازمه  قيادة  في 
واال كيف نفسر افعاله غير المنطقية 
عبد  ان  وسأثبت  االزمه؟  هذه  ابان 
الناصر كان على علم تام قبل الحرب 
بخطورة الحرب مع إسرائيل وكارثية 
نتائج الحرب وخطورة قراراته التي 
الحرب  سببت  والتي  جيشه  اضعفت 
وبالرغم من ذلك انقاد وراء غروره 
الى ابعد مدى. نبدأ بحرب اليمن التي 
يقول  المصري،  الجيش  اضعفت 
هيكل في كتابة » االنفجار 1٩٦7« 
وقد أحس »جمال عبد الناصر« في 
سبتمبر 1٩٦4 ان حل قضية الحرب 
اليمن مازال بعيدا فقد وصله ان  في 
حوارا دار بين الملك فيصل والرئيس 
التونسي قول فيصل انه ان لم ينسحب 
فنحن  اليمن  من  المصري  الجيش 
مقبرة  منها  نجعل  الن  استعداد  على 
كبيرة له«. وأيضا اقر شمس بدران 
في مذكراته على إدراك عبد الناصر 
لتورطه في اليمن حيث قال له: »ان 
السادات كان سبب توريطنا في اليمن 
بسبب عالقته بزوجة شخصية سياسية 
يمنية مرموقة. رواها عبد الناصر لي 
بشيء من المرارة واألسى واستطرد 
يقول: إن السادات استمتع بامرأة يمنية 
الدوالرات  ماليين  الخزانة  فكلف 
وفقدنا آالف الشهداء في جبال اليمن«.  
اذن كان عبد الناصر مدركا تماما امام 
التكاليف الباهظة في اليمن وامكانيات 
استمرارا  في  ماديا  الهائلة  السعودية 
الصرف على الحرب ضده ومساندة 
الغرب لها ضده كان مدركا استحالة 
أوقع  الذي  المستنقع  هذا  في  النصر 
جيشه فيه ولكنه أصر على االستمرار 
فقط للحفاظ على ماء وجهه ومنظره 
عمما  النظر  بغض  الجماهير  امام 
يسببه هذا لشعبة وجيشه من اضرار 
جسيمة. كان عبد الناصر يدرك تماما 
إسرائيل  تسلح  المتحدة  الواليات  ان  
وكانت  سالح  من  انتجته  ما  بأحدث 
صفقات السالح من كل العالم الغربي 
معلنة للجميع بل ان السفير االمريكي 
سريه  وثيقة  )عن   1٩٦٢ عام  في 
تحذيرا  ابلغ  كتاب هيكل(  في  جاءت 
إسرائيل  قوة  من  الناصر  عبد  الى 
ان  توشك  إسرائيل  وان  العسكرية 

قبولنا  و  بمعرفتنا  نووية  قوة  تصبح 
الضمني وحذرت ناصر بان ال يقحم 
نفسه في لعبة ال يستطيع ان يربحها 
التكنولوجي  إسرائيل  تقدم  بسبب 
لها  المتاحة  الخارجية  والوسائل 
مواد  من  تحتاجه  ما  على  للحصول 
نص  أيضا  هيكل  واورد  ومعدات« 
رسالة من رئيس أمريكا جونسون الى 
مارس 1٩٦5   18 في  الناصر  عبد 
تعبر عن انزعاج واشنطن لسياسات 
نغمة  و  إسرائيل  ضد  الناصر  عبد 
الوجود  من  إسرائيل  محو  في  النية 
في  مستمرة  المتحدة  الواليات  وان 
لها  وباعت  عسكريا  إسرائيل  دعم 
أنتجته  ما  )احدث  هوك  صواريخ 
الوقت(.  ذاك  في  اسلحة  من  أمريكا 
اذن كان عبد ناصر متأكدا تماما من 
اقوى  وان  العسكري  إسرائيل  تفوق 
دولة في العالم تقف ورائها وتساندها. 
وفى ٢1 سبتمبر 1٩٦5 وفى اجتماع 
عقد بين عبد الناصر وملك المغرب 
حذره األخير من خطورة الحرب ضد 
اليهود  عالقات  بحكم  وانه  إسرائيل 
المغاربة مع يهود إسرائيل يعرف ان 
اسرائيل مسلحة كليا حتى اخمص القدم 
)على حد تعبيره( وحذر عبد الناصر 
من مغبة المغامرة بحرب مع إسرائيل 
يدرك  انه  الناصر  عبد  له  اكد  بينما 
هذه الحقيقة وان الحرب مع إسرائيل 
في المستقبل القريب ليست في صالح 
أكتوبر 1٩٦٦  وفى ٢٠    .!! مصر 
وصديق  يوغسالفيا  رئيس  حذر 
عبد  حذر  تيتو  الرئيس  الناصر  عبد 
لخطط  تزعمه  خطورة  من  الناصر 
للقضاء  العربية  القمة  مؤتمرات  في 
على إسرائيل وانه اي تيتو عند مقابلته 
لرئيس وزراء إسرائيل اشكول ابلغه 
للقضاء  العربية  القمة  خطة  اشكول 
قد  الخطة  وكانت  إسرائيل  على 
احداها  مصادر  ثالثة  من  وصلتها 
عليها  واطلع  االمريكية  المخابرات 
بعدها  أمريكا وقرر  جونسون رئيس 
زيادة المساعدات العسكرية إلسرائيل 
بطريقة تخطت كل الحدود. وابلغ عبد 
ان  يقبل  ان اشكول ال  أيضا  الناصر 
يهودي  مليون  ونصف  اثنان  يضع 
تحت تهديد اإلبادة وان إسرائيل يحق 
لها ان تزيل هذا الخطر. وكان رد عبد 
كالمية  مزايدات  مجرد  انها  الناصر 
يتعدى  إسرائيل  على  القضاء  وان 
والمستقبل  الحاضر  في  امكانياتنا 
ان  أستطيع  هل  تيتو:  وسأله  القريب 
فرد  إسرائيل؟  الى  عنكم  ذلك  انقل 
عليه عبد الناصر بعدم الموافقة على 
على  األمور  سيعقد  هذا  ان  أساس 
حد تعبير عبد الناصر ثم حذره تيتو 
يتحسب  تجعله  البيانات  هذه  مثل  ان 
على  وبالذات  مباشر  امريكي  لعمل 
المتوسط  للبحر  الجنوبية  الشواطئ 
على  االعتماد  من  تيتو  حذره  ثم 
القيادة السوفيتية الجديدة التي أطاحت 
بصديق عبد الناصر خروشوف واتت 
اشخاص  ثالثة  من  جماعية  بقيادة 
ثمن  بأي  يسعون  بأنهم  تيتو  وصفهم 
لالتفاق مع االمريكان خصوصا بعد 
خالف الروس مع الصين. هذا يوضح 
الداخلي  الناصر  عبد  اقتناع  مدى 
وان  إسرائيل  مع  الحرب  بخطورة 
الوضع الدولي للقوى الكبرى ليس في 
أيضا من رده على  صالحه ونالحظ 
تيتو بعد رفضه ان يعلن تيتو اقتناعات 

عبد  من  خوفا  الداخلية  الناصر  عبد 
الجماهير  امام  منظره  على  الناصر 
اعالناته  خطورة  من  عابئ  غير  و 
لالستهالك الجماهيري ولزيادة شعبيته 
على حساب أمن مصر وسالمها حيث 
الحق  ويعطيها  إسرائيل  يستفز  انه 
من  شعبها  لحماية  وقائية  في ضربه 
الناصر  عبد  له  يخطط  الذى  التدمير 
حسب ما هو معلن رسميا. ومن ناحية 
أخرى أوضح له تيتو ان ال يعتمد على 
الروس وبهذا يكون الموقف واضحا 
الحرب  حالة  في  انه  الناصر  لعبد 
القوى  أحدا من  يجد  لن  إسرائيل  مع 
بالفعل  حدث  ما  وهو  معه  العظمى 
هناك  كان  الستة.  األيام  حرب  في 
الناصر  لعبد  امريكي  صديق  أيضا 
أصبح  ثم  الدولي  للبنك  رئيسا  كان 
مستشارا لعدد من المؤسسات المالية 
العربية ويدعى يوجين وكان يوجين 
في زيارة الحد أعضاء مجلس االمن 
القومي قبل ان يزور عبد الناصر في 
وافضى   1٩٦٦ ديسمبر  من  األول 
اتجاها  هناك  ان  الناصر  عبد  الى 
حرية  بإطالق  االمريكية  لإلدارة 
العمل إلسرائيل بعد تزايد استفزازات 
وامريكا.  إلسرائيل  الناصر  عبد 
ملك  وجود  واثناء  يونيو1٩٦٦  في 
السعودية في أمريكا اجتمع به الرئيس 

االمريكي واتفقا االثنان على ضرورة 
ضرب النظام المصري وقد علم عبد 
الناصر بهذا.  في أوائل 1٩٦7 نشر 
الصحفي االمريكي انتوني بيرسن في 
ان  فيه  مجلة »بنتهاوس« مقاال جاء 
عام 1٩٦5  قررتا  وإسرائيل  أمريكا 
في حرب  الناصر  عبد  من  التخلص 
كتاب  من   1٢7 )صفحة  محدودة 
احمد حمروش ثورة ٢٣ يوليو الجزء 
 1٩٦7 ابريل  أواخر  وفى  الثاني(. 
ابلغ ملك األردن حسين عبد الناصر 
لجر عبد  اسرائيلية  بخطة  عن علمه 
الناصر الى حرب ضد إسرائيل عن 
ما حدث  طريق ضرب سوريا وهو 
الناصر  بالفعل بعد ذلك. اي ان عبد 
التحذيرات  من  الكثير  لديه  كان 
المفروض  من  كان  التي  والعالمات 
ان تجعله يهدئ األمور ال ان يشعل 
كان حريصا على شعبه  اذا  المنطقة 
وليس كل ما يهمه هو أوهام الزعامة 

وغرور القوة.

 :1٩٦7 االنفجار   -1 المراجع: 
مذكرات   -٢ هيكل  حسنين  محمد 
جريدة  في  نشرت  بدران:  شمس 
السياسة الكويتية فبراير ٢٠14 ٣ - 
احمد  الثاني:  الجزء  يوليو  ثورة ٢٣ 

الحمروش  



ربي يسوع المسيح، وكم من ظروف 
وأقلق  أخاف  تجعلني  ما  أحياناً  قوية 
ولم  معي  يسوع  الرب  أن  وأنسي 
يتركني رغم هياج البحر. لذلك أطلق 
كاتب الرسالة الي العبرانيين ٦ : 1٩  
يسوع  ومخلصنا  ربنا  شخص  علي 
أي  النفس«  تعبير » مرساة  المسيح 
في  النفس  يجعل  الذي  السفينة  هلب 
وهيجان  الحياة  أمواج  وسط  ثبات 
البر.  لتغطي  المياه  وزحف  البحر 
للسفينة  بالنسبة  الَمرسى  أو  فالهلب 
يعني االستقرار والثبات رغم هيجان 
وثورة األحداث المحيطة، فكم نحتاج 

لذلك. فالترنيمة القديمة تقول:

 سفينتي في البحار لو تاهت يا يسوع                  
بتدور عل الفنار وسكة الرجوع

وامسح  الدفة  امسك  يسوع  يا  تعال   
الدموع 

ثابت  انت  هل  قائدك؟  يسوع  هل 
فيه؟ فداود النبي أشار اليه قائاًل: يرد 
البر من أجل  نفسي يهدني الي سبل 
المسيحي  عنه  عبر  ما  وهذا  اسمه. 
حيث  مقابره  وعلي  كتبه  في  األول 
رسم الهلب كما لو كان شخص فارداً 
أو  عنخ  عالمة  شكل  علي  أو  يديه 
حرفي  أحياناً  لها  ويضاف  الصليب 
اليونانية  واألوميجا  األلفا 
المسيح يسوع  والتي تعلن أن 
يحتضن كل من يقبل اليه ألنه 
قااًل:  أعلن  الذي  الوحيد  هو 
المتعبين  جميع  يا  الي  تعالوا 
أريحكم.  وأنا  وثقيلي األحمال 
الذي  والَمرسى  والنهاية  البداية  هو 

روحيات6
مرساة النفس

د. روز غطاس
الخائرة  المجربة  النفس  اليه  تأمن 
الحائرة التائهة في بحر الحياة. وهنا 
»تيتانك«  العمالقة  قصة  يحضرني 
التي أغرقها وبها عدد كبير من الناس 
ال  أخي  صغير.  ثلجي  جبل  بسبب 
تستهن بالخطية حتي لو كانت بنظرك 
الكتاب  الن  احد،  تضر  ال  صغيرة 
وصراحة  بوضوح  يقول  المقدس 
عنها أنها قد طرحت كثيرين جرحي 
وكل قتالها أقوياء. كانت هذه كلمات 
قد  ما  النبي واصفاً  الملك  داود  نشيد 
مر به من متاعب وشر األعداء: الن 
أمواج الموت اكتنفتني، سيول الهالك 
أفزعتني ) ٢ صمؤيل ٢٢ : 5 ( ؛ 
الرسول  بطرس  طلبة  كانت  قد  كما 
للرب يسوع ماشياً علي البحر حيث 
من  بطرس  النتشال  يده  يسوع  مد 
سكنت  السفينة  دخال  ولما  الغرق 
وايضا   .)  14 الريح)متي 
في  التالميذ  صرخ  عندما 
الرب يسوع واتهموه انه ال 
يبالي بغرقهم) مرقس 4 (. 
نتهم  كثيرة  مرات  من  كم 
الرب يسوع انه غير مبال 
أؤكد  لكنني  عنا.  وبعيد  فيه  نمر  بما 
ان  ووعده صادق-  وعد  ألنه   – لك 
يكون لنا مرساة للنفس حيث انه معنا 
يتركنا  ولن  لم  الدهر.  انقضاء  الي 
البداية  األبد؛  والي  واليوم  امس  فهو 
والذي  يكون  والذي  الكائن  والنهاية؛ 
عليه  عينيك  ثبت  فقط  يأتي.  سوف 
كي ال تغرق كما فعل بطرس عندما 
نظر الي الظروف المحيطة واألمواج 

العالية الهائجة وظالم العاصفة. 

 1٩٢٣/8/٣ فى  ولد  نشأته: 
أبنوب  مركز  السالميه  بقرية  م 
كلية  فى  تخرج  ـ  بأسيوط  الحمام 
اآلداب عام 1٩47 ـ خدم بمدارس 
عضواً  ثم   1٩٣٩ منذ  األحد 
ورئيس تحرير مجلة مدارس األحد 
بالكلية  إلتحق  تصدر(  اآلن  )حتى 
األكليريكية وتلميذاً لمديرها حبيب 
السريان  بدير  ترهبن  جرجس. 
البابا  أختاره  ثم  فى 1٩54/7/18 
كيرلس سكرتيراً له عام 1٩5٩ م 
ثم أسقفاً للتعليم عام 1٩٦٢ وعقب 
يوم  أختير  القديس  البابا  نياحة 
1٩71/1٠/٣1 م بابا األسكندرية.

أثرى قداسة البابا شنوده الثالث: 
الالهوتية  الكتب  من  بالعديد 
أن  مبدأ  أرسى  كما  ـ  والروحية 
يرثه  وال  إيبارشيته  ترثه  األسقف 
البطريرك وأن من حق الشعب أن 
يختار راعيه وأهتم بقوانين الزواج 
لعلة  إال  الطالق  ومنع  والطالق 
الزنا. ألغى جناز األربعين والسنة 
أكتفاء بصالة القداس اإللهى وعمل 
ومساكن  األديرة  تعمير  على 
المجلس  أعاد  الرهبان.  وقاللى 
اإليبارشيات  قسم  العام.  الملى 

تركيزاً  إيبارشيات  إلى  الكبير’ 
للرعاية ورسم لها أساقفة أتقياء.

فى 5 سبتمبر 1٩81 صدر القرار 
بطريركاً  تعينه  بإلغاء  الجمهورى 
األنبا بيشوى وبقى  إلى دير  فذهب 
يناير 1٩85 م.  هناك حتى يوم 5 
المسيحية  دخول  أحتفال  فى  شارك 
عام  حافل  أحتفال  فى  روسيا  إلى 

1٩88 م.

أول بابا: منذ القرن الخامس يختار 
من أساتذة الكلية األكليريكية.

فى  تنصيبه  بعد  يستمر  بابا:  أول 
إلقاء الدروس بالكلية األكليريكية.

أول بابا: يؤسس أكثر من 7 فروع 
للكلية األكليريكية.

مجلة  ويؤسس  يرأس  بابا:  أول 
عضواً  ويكون  )الكرمة(  أسبوعية 

بنقابة الصحفيين.

قرناً  عشر  خمسة  منذ  بابا:  أول 
يزور كرسى روما والقسطنطينية.

أول بابا: يؤسس كنائس فى كينيا 
وزامبيا وزيمبابوى وجنوب أفريقيا.

إلى بالد  بزيارات  يقوم  بابا:  أول 

الكنيسة القبطية عرب العصور 
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أفريقية لم يزورها أحد الباباوات من 
قبل مثل زائير والكونجو وغيرها.

أول بابا: يقوم برسامة كهنه أفارقه 
لرعاية كنائس بالدهم.

أساقفة  برسامة  يقوم  بابا:  أول 
أبناء  لرعاية  وفرنسيين  بريطانيين 

دولهم.

رؤساء  أحد  يصير  بابا:  أول 
مجلس الكنائس العالمى.

أول بابا: قام بتقديس الميرون أكثر 
من 7 مرات.

مشتركة  أتفاقيات  يوقع  بابا:  أول 
األرثوذكس  والروم  الكاثوليك  مع 

واألنجليكانية وغيرها.

مثلث  أعمال  حصر  ويصعب 
الثالث  شنوده  البابا  الرحمات 

وأهمها:

من  أكثر  برسامة  قداسته  قام   )1
مائة أسقفاً.

من  أكثر  برسامة  قداسته  قام   )٢
والمهجر  لمصر  كاهن  سبعمائة 
والراهبات  الرهبان  بخالف 

والشمامسه.

جنوى غاىلقرأت لك 
أحيانا قد تبدأ من جديد 

مع أني سيدة مشغولة جدا ولكنني 
كنت متحمسة لتجربة جهاز جديد 
وظللت  المنزل  في  الخبز  لصنع 
أتخيل كم سيكون جميل أن أصنع 
وكم  مطبخي  في  طازجا  خبزا 
واوالدي  زوجي  دهشة  ستكون 
طازجا  خبزا  لهم  أقدم  عندما 
وأسرعت   ، العشاء  عند  ساخنا 
وطريقة  التعليمات  بقراءة 
كل  ووضعت  العجين  تحضير 
ثم  الخالط  في  المطلوبة  المقادير 
الخبز  صنع  جهاز  في  سكبتها 
وادرت  التسوية  مدة  وحددت 
اسرعت  ذلك  إثناء  وفي  الجهاز 
ذهبت  ثم  المالبس  بغسل  القوم 
أخري  مرة  للكتابة  مكتبي  الي 
الجرس  رن  ساعات  عدة  وبعد 
وتطلعت  الخبز  صنع  جهاز  في 
ألري النتيجة ولكن لم أري خبزا 
بل  للنظر  شهيا  محمرا  منتفخا 
كتلة صماء صخرية بها تعوجات 
وغير ملساء وأصابتني خيبة أمل 
سبب  تري  يا  فيما  أفكر  وظللت 
عدم نجاح الخبز ؟ وبعد مراجعة 
نسيت  أنني  العمل وجدت  طريقة 
المكونات  أهم  من  واحدة  أضافة 
االوان  فات  وقد   ، الخميرة  وهي 
وليس هناك طريقة ألصالح هذا ! 
وقلت لنفسي سوف أبدأ من جديد 
بطريقة صحيحة ونحن جميعا في 
نبدأ  أن  نحتاج  قد  االحيان  بعض 
من جديد وأكتشفت اننا نحتاج الي 
تذكر ثالثة أشياء مهمة عندما نبدأ 
ال  جديد  من  البدء  ؛  أوال  ؛  ثانية 
توماس  قال  فقد  فاشل  إنك  يعني 
المصباح  أخترع  الذي  أديسون 
الكهربائي ،  ذات مرة )أنا لم أفشل 
طريقة  االف   1٠ وجدت  ولكني 
أيضا  أنا  وهكذا  ناجحة(،  غير 
يتضاعف  لم  الخبز  ان  اكتشفت 
حجمه بسبب عدم وجود الخميرة 
البدء  ان  ستكتشف  أيضا  وانت 

نحو  لالمام  خطوة  هو  جديد  من 
الجديدة  البداية  ؛  ثانيا   ، النجاح 
سليمة  لبداية  جديدة  فرص  توفر 
في  نقف  أين  بالضبط  لتعرف 
الحياة. ومن أنت؟ ماذا تفعل اآلن؟ 
هل هذا ما تريد حقاً أن تفعل؟ ما 
هي  ما  واهدافك؟  أحالمك،  هي 
الخاصة  المهارات  أو  المواهب 
أنت  من  لمعرفة  وقتك  خذ  بك؟ 
واعمل  التجربة،  من  تعلم  حقاً، 
على التخلص من الذكريات السيئة 
إغالق  اآلن  منها...  الجيد  وابقي 
من  للبدء  واستعد  الماضي  علي 
النبي  جديد ويعجبني قول أشعياء 
في اصحاح 4٣ وعدد 18 و 1٩ 
»ال تذكروا االوليات والقديمات ال 
تتأملوا بها ، هأنذا صانع أمر جديدا 
البرية  في  أجعل   – اآلن  فينشأ 
طريقا وفي القفر أنهارا«، و بدون 
علي  تحصل  لن  الثانية  المحاولة 
القدرة  ،وثالثا؛  جديدة  معلومات 
الخطوة  جديد هي  من  البدء  علي 
أنواع  حدد  النجاح   تجاه  االولي 
تحتفظ  وال  االخرين  مع  عالقاتك 
باصدقاء يجعلونك تكرر أخطأئك  
للعالقات  حدا  القديمة  وضع 
السيئة وأنظر في المسأئل التي لم 
تحل وفكر في طريقة لحلها ومع 
إدراك قوة المسيح التي تعمل فينا 
وهو المستعد أن يجددنا اعتقد أنك 
ويخططون  يساعدونك  من  ستجد 
لبداية جديدة وأثق في ان من  لك 
ابتدأ فيكم بعمل صالح سيكمله الي 

النهاية )فيلبي 1–٦(
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لكل  كنائس  مجلس  أنشأ   )٣
القبطية  الكنيسة  وضمنها  أفريقيا 

األفريقية.

4( سيامة بطريرك إلريتريا فى 8 
مايو 1٩٩8 م ومعه خمسة أساقفة 

وتأسيس مجمع مقدس إلريتريا.

الكنائس  عشرات  تأسست   )5
وأمريكا  وأستراليا  أوربا  فى 
واآلسيوية  األفريقية  والدول  وكندا 

والعربية.

٦( أعاد رفات القديس أثناسيوس 
من 1٩  أكثر  غياب  بعد  الرسولى 

قرناً.

مريم  العذراء  السيدة  تجلت   )7
ببادبلو  دميانه  القديسة  بكنيسة 
مارمرقس  بشبرا 1٩8٦م وكنيسة 

بأسيوط عام ٢٠٠٠ م.

م   ٢٠٠٠ نوفمبر   1٦ فى   )8
فى  الكبرى  اليونسكو  جائزة  تسلم 

باريس.

من  العديد  تأسيس   )٩
وفرنسا  أفريقيا  فى  اإليبارشيات 

وأمريكا وكندا وأوروبا.

م  فى ٢1 أغسطس 1٩8٩   )1٠
قام بأطول رحلة رعويه أستغرقت 
أتجلترا  خاللها  زار  يوماً   11٢
إفتتح  وأستراليا.  وأمريكا  وكندا 
حجر  ووضع  لألكليريكية  فروعاً 
األنبا  ولدير  كنائس  لعدة  األساس 
أنطونى فى ملبور بأستراليا وألتقى 
مع الرئيس األمريكى جورج بوش 
كارتر  جيمى  السابق  والرئيس 
وأفتتح جلسة الكونجرس األمريكى 
بالصالة وحصل قداسته على شهادة 
كلية  من  الثالثة  الفخرية  الدكتوراه 
سان فنسان فى 1٩8٩/1٢/11 م.

11( تُرجم من مؤلفاته إلى اللغات 
والفرنسية  واأللمانية  األنجليزية 

واإليطالية والهولندية.

ألقى  م   1٩٩5/٣/1٢ فى   )1٢
الدول  جامعة  من  بدعوة  كلمة 

العربية.     ]البقية ص 19[

مرت شمال امريكا االسابيع الماضية 
بعواصف زوبعية قوية مدمرة اطاحت 
بكل شيء علي اليابسة وبالبحر. لكن 
أو  سفينة  أي  حجم  كبر  من  بالرغم 
أو  الطائرات  َحاملة  حتي  أو  َعبارة 
وحتي  الضخمة،  العمالقة  الشاحنات 
الي  تحتاج  فإنها  الصغيرة  المراكب 
تلك األداة التي نطلق عليها الهلب أو 
فال  تثبيتها  علي  تعمل  التي  المرساة 
لم  وبالتالي  المياه،  تيارات  تجرفها 
تكن بها خسائر مثل البيوت المستقرة 
في  السفن  هذه  ان  رغما  البر  علي 
نتسأل:  وهنا  الزوبعة.  صميم  عمق 
الثقيل الضخم أن  للحديد  يتثنى  كيف 
الوقت  ذات  وفي  المياه  علي  يطفو 
من  صغيرة  قطعة  وتثبتها  تفرملها 
المياه؟ وكم  الحديد بحيث ال تجرفها 
من مرات نتخيل تيارات المياه القوية 
ونتجاهل تلك التيارات الهادئة الحركة 
بالتدريج وبصورة غير  التي تسحب 
عن  لتبعدها  الكتلة  هذه  محسوسة 
خط سيرها أو وصولها الي الميناء؟ 
الي ضوء  تحتاج  السفينة  أن  وكيف 
الفنار الضعيف لترشدها الي الطريق 

العواصف  وقت  في  لألمان 
هذه  فكم حيرتني  واألعاصير؛ 
األفكار التي ما سرعان طبقتها 
خطايا  من  فكم  حياتي؛  علي 
بسيطة غير واضحة سرعان ما 

تبعدني عن شخص حبيبي ومخلصي 
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يقينا تبقي كل مشاعر الصدق في 
الظنون  كانت  إنسانية مهما  أعماق 
وردود األفعال سواء كانت إيجابية 
أو سلبية لتحتل الصدارة في قلوب 
رسائل  من  العديد  تكتب  وعقول 

وطن؟

وما نعيشه اليوم من أحداث تبدو 
مثل شمس ال تغرب يدفعنا للتساؤل 
وخاصة  أخرى  إلي  لحظة  من 
والفقر  والدمار  القتل  نري  عندما 
والتطرف  واإلرهاب  والتشرد 
العقول  لكل  األقرب  اللغة  هما  الخ 
التي تتلقي تلك الرسائل في عصر 
تنقل  التي  والفضائيات  اإلنترنت 
نهار  ليل  المؤلمة  الرسائل  تلك 
الذي  فما  الميالد  عيد  تورتة  كأنها 
حدث حتي نري عصرنا بهذا الكم 
الهائل من األوجاع بل الدمار الذي 
وجه  علي  العربي  بعالمنا  لحق 
الذي  المشهد  هو  وكأنه  التحديد 
أذهان  في  هكذا  يبقي  أن  يجب 
التاريخ سجين  بشرية بعدما أصبح 
يعيش  بل اصبح  العصر  فضائيات 
من  عصور  كالسيكيات  داخل 
البعيد  وغير  البعيد  الماضي  أزمنة 

بين خطوط لم تعد حمراء!

مقدرات  كل  على  انعكس  وهذا 

الفقر  فأصبح  حولنا  من  الحياة 
يزداد بدرجة فيها قسوة حقيقية يدفع 
ثمنها أبناء عالمنا العربي بل كثيرا 
رأسها  وعلى  العصر  أمراض  من 
التشرد والتشريد الذي منح الفضاء 
التعساء ليس  المفتوح سكن لهؤالء 
بالمجان كما كان من قبل بل أصبح 
هذا الفضاء انتحار في البر والبحر 
والجو لمن هربوا من دمار بلدانهم 
على  يلعب  فاعل  بفعل  العربية 

أوتار الوهم؟

في  عديدة  عربية  دول  سقطت 
الربيع  باسم  الفوضى  مستنقع 
قوي  صنع  من  هو  الذي  العربي 
تورتة  تصبح  لكي  العالمية  الشر 
والمزعومة  الكبرى  الميالد  عيد 

هي الشكل دون الجوهر؟

ففقدنا العراق الحضارة والتاريخ 
وأصبحت  والعلماء  والعلم  والنفط 
الطائفية وسراب البوم في تساؤالت 
اليوم  الذي جناه  عقل ال عاطفة ما 
كل عراقي بل ماهي المتغيرات التي 
انعكست على أبناءه إيجابيا ال شيء 
التقسيم  انتظار ساعة  حقيقي سوي 
الذي هو قائم ال محال وبالتالي دفع 
ثمن هذا كل أبناء الوطن العربي في 
ليبيا واليمن وسوريا ولبنان لتصبح 

تورتة عيد امليالد !! 

بقلم عبدالواحد حممد

cell: 647-997 8417

الفقر  من  فضاء  األخرى  هي 
والمرض والقتل والقهر والتطرف 
وغياب كل مقومات األمن واألمن 

بل غياب لحظة أمل؟

علي  نطل  نفسه  الوقت  في 
انعقاد  قرب  مع  أمل  بصيص 
الشعبي  لألدب  السادس  الملتقي 
التي  الجزائرية  بسكرة  والية  في 
لألدب  الجزائرية  الجمعية  ترعاه 
المبدع  الشاعر  برئاسة  الشعبي 
نخبوي  ولقاء  ومان  توفيق  الكبير 

من  العربي  الوطن  أبناء  كل  فيه 
العديد  يكتبون  الخليج  إلي  المحيط 
من رسائل لإلبداع العربي بطريقة 
بازغا  مازال  األمل  فيها  مختلفة 
الذي  األرعن  الفضاء  هذا  وسط 
لتحيا  بالدم  القلم  مداد  فيه  أنعم 
وطن  ثقافة  مع  جديد  من  العروبة 
هي  الميالد  عيد  تورتة  ولتصبح 
الالعب الحقيقي للم الشمل العربي 
على  عربية  ثقافية  تظاهرة  في 
شهيد  المليون  بلد  األحرار  أرض 
الجزائر  شهيد  المليون  ونصف 

الجزائر  بل  واألمازيغية  العربية 
والوعي  الثقافة  دوما  كانت  التي 
اقتراب  ومع  والتاريخ  واإلنسان 
الساعات تلو الساعات لعقد الملتقي 
الشعبي  لألدب  السادس  العربي 
منتصف  في  الجزائرية  ببسكرة 
تظاهرة  وسط  القادم  أكتوبر  شهر 
ثقافية عربية كبري من المحيط إلي 
العربية عائدة  الخليج نرى الشمس 
مكياج  بال  الطبيعي  فضاءها  إلي 
بال مساحيق امرأة فوضوية وعابثة 

بكل مفردات وطن!

In-Home Care Giver Needed
 We are in dire need of In-Home Care Giver for our elderly

mother
who is legally blind. Should be compassionate and provide 

companionship. 
Perform light housekeeping and cleaning duties.

Prepare and serve nutritious meals. Must be reliable and 
dependable. 

Accommodation provided by the employer.
Arabic speaking (Egyptian Dialect) will be an asset.

Location: Eglinton/Creditview.
Inquiries please your resume at: 

rafemployer@hotmail.com

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتو وضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) ٢١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بنبيل دانيال )خبير عقارات(. 
ت: 4390 258 416      أو    دانيال )مدير( ت:  8499  389 416

www.homesintorontoforsale.ca

أمريكا على طريقة هيالري 
)3(

 بقلم عماد عبد السيد
بجامعة جورج واشنطن بالعاصمة األمريكية 
الضوء  إللقاء  يوليو٢٠1٦   ٢8 يوم  واشنطن 
الديموقراطي  للحزب  الخفّي  التاريخ  على 
األمريكي، أود أن أنوه بأن »هيالري كلينتون« 
 1٢ في  )تحديداً  مؤخراً  األسواق  في  طرحت 
وهوكتاب  إصداراتها  أحدث   )٢٠17 سبتمبر 
بعنوان »ماذا حدث« والذي أسهبت من خالل 
تبرير  في  عشرة  وإثنا  الخمسمائة  صفحاته 
الرئاسية  اإلنتخابات  في  الُمهينة  هزيمتها 
األمريكية يوم 8 نوفمبر ٢٠1٦، تلك الهزيمة 
التي ال زالت حتى اآلن تجتّر مرارتها بإلقائها 
فيهم  )بمن  شيئ  وأي  شيئ  كل  على  اللّوم 
مؤيديها(، ولكن غرورها وكبريائها منعاها أن 
تلقي اللّوم على أكبر الُمتسببين في تلك الخسارة 

إال وهي »هيالري كلينتون« ذاتها!    
ديناش  بدأ   : للمحاضرة  أخرى  مرة   عوداً 
الحزب  تاريخ  عن  بالحديث  محاضرته 
الرئيس  بمقولة  ُمستشهداً  الديموقراطي 
الجمهوري األمريكي األسبق »رونالد ريجان« 
-1٩81( رئاسته  فترة  أثناء  صرح  الذي 
1٩8٩( بأنه لم يتخلى عن الحزب الديمقراطي، 
بل أن الحزب هوالذي تخلى عنه )كان ريجان 
إنضم الحقاً  ثم  حتى عام 1٩٦٢،  ديموقراطياً 
عام 1٩٦4 للحزب الجمهوري(، إال أن الحقيقة 
التي كان يجهلها ريجان آنذاك )ويجهلها معظم 
الناس كذلك( أن ذلك الحزب منذ نشأته إنتهجت 
عنصرياً،  إستعالئياً فوقياً  نهجاً  السياسية  نُخبه 

إستطاع مؤرخيه التقدميين إخفائه ببراعة
ثم أعطى ديناش بعض األمثلة للتدليل على 
القرن  من  الثالثينيات  أواخر  في  ذلك:  صحة 
وأعضاء  زعماء  من  الكثير  كان  الماضي، 

الحزب الديموقراطي مفتونين ليس فقط بفاشية 
موسيليني في إيطاليا، بل كانوا مهوسين بنازية 

هتلر في ألمانيا ، 
الديموقراطي  األمريكي  الرئيس  إبتعث  فقد 
مستشاريه  من  مجموعة  روزفلت  فرانكلين 
السياسيين إلى إيطاليا لدراسة الفاشية اإليطالية 
تقدمية  أكثر  مبادئها  بأن  مؤمناً  كان  ألنه 
الصفقة  »تحالف  الُمسمى  مشروعه  من 
بفاشية  روزفلت  إعجاب  يكن  الجديدة« ولم 
كان  بل  واحد،  طرف  من  إعجاباً  موسيليني 
علق  حيث  الرجلين،  بين  ُمتباداًل  إعجاباً 
على  اإليطالية  المجالت  إحدي  في  موسيليني 
كتاب روزفلت بالقول بأن روزفلت بما يعتنقه 

من أفكار سياسية هوفاشياً حتى النخاع  
الصفقة  »تحالف  مشروع  ملحوظة: 
الجديدة« هوعبارة عن تدابير إقتصادية أدخلها 
الكساد  لمواجهة آثار  روزفلت في عام 1٩٣٣ 
ضخمة  طموح لخطة  العظيم وهو برنامج 
على  قروض  منح  يكمله  العامة  لألشغال 
مشروعه  روزفلت  يمّرر  ولكي  واسع  نطاق 
الديموقراطي  حزبه  أقطاب  إلى  ذهب  هذا، 
من  العديد  بإعطائهم  ووعدهم  العنصريين 
المزايا مثل بناء مشروع وادي تينيسي وتحديث 
ولكن  إلخ..،  السكنية،  لمناطقهم  التحتية  البنية 
على  للحصول  كافية  تكن  لم  الوعود  تلك  كل 
موافقتهم في الكونجرس ومجلس الشيوخ الذي 
إشترطوا  بل  كليهما،  على  يسيطرون  كانوا 
الذي  القانون  مشروع  ويمنع  يعرقل  بأن  عليه 
عقوبة  وتجريم  بمنع  الجمهوريون  طرحه 
األشغال  في  السود  تضمين  وبعدم  الجلد، 
الُمتعلقة بذلك المشروع،  الصناعية والزراعية 
طلباتهم،  كل  على  روزفلت  وافقهم  وبالفعل 
كتب  في  المشهور  هذا  روزفلت  فرانكلين  إذاً 
سوي  يكن  لم  التقدميين  األبطال  كأحد  التاريخ 
الديموقراطي  الحزب  أقطاب  يد  في  دمية 

العنصريين البيض وال يقّل عنصرية عنهم   
]البقية ص 12[
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الرحمات  لمثلث  كنت بسمع عظه 
البابا شنوده الثالث عن كيف يستخدم 

هللا الضعفاء
فى  االشتراك  بركة  ويعطيهم 
العمل معه وكيف يقاوم هللا المتكبرين 
االعزاء  وينزل  المتضعين  ويرفع 
عن الكراسى.  واخذت احاول تطبيق 
ابدا  ان  اليوميه وقبل  ذلك فى حياتنا 
فى  فكرت  هذه  التطبيق  محاولة  فى 
اصغر  هللا  فيها  استخدم  كثيره  امثله 
وتقديرنا  مفهومنا  وحسب  بل  وادق 
لالشياء... اقول احقر االشياء... فى 
بامثله  ولنبدا  اسمه.  واعالء  تمجيد 
من العهد القديم .... مثال االصحاح  
السابع من قضاه حيث المعركه التى 
وجيش  جدعون  جيش  بين  دارت 
مديان وقد كان جيش مديان مكونا من 
»وقال    .)1٠:8( 1٣5,٠٠٠ رجل 
الرب لجدعون أن الشعب الذي معك 
بيدهم  المديانيين  ألدفع  علي  كثير 
يدي  قائاًل  إسرائيل  علي  يفتخر  لئال 
خلصتني.«  كان عدد جيش جدعون 
بكثير من جيش  أقل  ٣٢,٠٠٠ وهو 
مديان ومع هذا استكثره هللا.  »واآلن 
كان  من  قائاًل  الشعب  أذان  في  ناد 
وينصرف  فليرجع  ومرتعدا  خائفا 
الشعب  من  فرجع  جلعاد  جبل  من 
عشرة  وبقي  ألفا  وعشرون  اثنان 
لجدعون  الرب  قال  و   « آالف.«  
إلى  بهم  انزل  كثيرا  الشعب  يزل  لم 
أن  يكون  و  هناك  لك  فانقيهم  الماء 
معك  يذهب  هذا  عنه  لك  أقول  الذي 
لك  أقول  من  وكل  معك  يذهب  فهو 
عنه هذا ال يذهب معك فهو ال يذهب. 
الرب  وقال  الماء  إلى  بالشعب  فنزل 
لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء 
كما يلغ الكلب فاوقفه وحده وكذا كل 
وكان  للشرب.  ركبتيه  على  جثا  من 
فمهم  إلى  بيدهم  ولغوا  الذين  عدد 
الشعب  باقي  وأما  رجل  مئة  ثالث 
لشرب  ركبهم  على  فجثوا  جميعا 
الماء.«  ومعنى كلمة ولغوا بيدهم اى 
شربوا وهم واقفون  ولم يجثوا على 
في  ألنهم  وهؤالء  للشرب،  ركبهم 
فهم شاعرين  يجلسوا  لم  حالة حرب 
الذين  أّما  بالمسئولية غير متكاسلين. 
مهتمين  غير  فهم  واستراحوا  جلسوا 
بالحرب.  دى كانت اول حاجه وهى 
تقليل عدد المحاربين جدا... مش بس 
كده نبص بقى ونشوف هما انتصروا 
ربنا  ايه  اد  نعرف  واحنا  ازاى  
بيستخدم القليل ل مجد اسمه. ده ربنا 
قال له على طريقه غريبه قوى يكسب 
الجنود   من  واحد  كل  ان  وهى  بيها 
كده  قله  )زى  منه جره  قصاد  يكون 
او زير( وفيه زى شعلة او مصباح  
الشمعه ... وكل  كده .... حاجه زى 
واحده  بضربه  انهم  يعملوه  اللى 
اللى  وده  الجرار....  يكسروا  كده 
ومع  الجرار  كسروا  فعال  حصل 
والضوء  للكسر  المصاحبه  الشعله 
العدو  اترعب  لها....   المصاحب 
واحس  انه امام جيش جرار )مع انه 
جيش جرار( جاى يهاجمه. تصوروا 
بقى لو فيه موضوع مصيرى بالنسبه 
لك وصوت ربنا بيقول لك اعمل كده 
هايفه  ده حاجه  كده  ال  وانت شايف 

جدا... تفتكر رد فعلك ممكن يكون
ايه. برضه نفتكر موضوع داوود 
الجسم  الضعيف  داوود  وجليات... 
الهزيل يهزم جليات... وب ايه...... 

وكم  هللا...  يا  قوى  انت  كم  بالنبله. 
نحن ضعفاء.... بس احنا مشكلتنا ان 
لو  اقوياء....   احنا  ان  فاكرين  احنا 
احنا بقى اتاكدنا من ضعفنا...  ووثقنا 
فى قدرة هللا ... ح نقدر نعرف احنا 
ايه بالظبط ونعرف اد ايه قوة ربنا... 
الضعف  نستخدم  ازاى  نعرف  المهم 
الضعف  نرمى  احنا  ان  المهم  ده... 
ده على ربنا وهو ينفخ فيه من روح 
قوته... ليحوله الى قوه. حد بعت لى 

الكلمات دى
فيها.   معايا  اشرككم  وحبيت 
بتقول الكلمات :  »خد بالك بطرس 
نوح  زنى...  داود  عصبى...  كان 
سكر... يونان هرب من هللا... بولس 
جدعون  قتل...  جريمة  فى  شارك 
مرثا  واثق...  وغير  متزعزع  كان 
ما  ساره  شك...   توما  قلقت.... 
مزاجى...  كان  اليشع  صبرتش... 
كان  زكا  متلعثم....  كان  موسى 

قصير... ابراهيم كان عجوز...
المؤهلين....  مابيخترش  ربنا 
ولكنه بيؤهل المختارين » كل واحد 

فينا ممكن«...
لو عاوز... وعلى  يخدم...  ويقدر 
فكره الخدمه مافيهاش عزايم... يعنى 
وتستنى  ضهرك  ورا  ايدك  ماتقفش 
مفيش  ان  بحجة  للخدمه...  الدعوه 
بيشيلك  او  تؤديها  مهمه  بيديك   حد 
مد  تخدم...  عايز  تتوالها.  مسئوليه 
ايديك وشيل انت.. وقول يارب انت 
زى  بالظبط  ضعفى...  تسند  اللى 
بيقول  الرسول  بولس  القديس  ماكان 
احد  يستهن  )ال  تيموثاوس  تلميذه  ل 
بحداثتك(. كل واحد فينا ضعيف .... 

بس كل واحد ...
حاجات  يعمل  يقدر  ربنا  بقوة  
كثير... لو ساعدت حد عجوز او لو 
دى  تعبان...  واحد  عن  حاجه  شلت 
خدمه...  لو مش قادر خالص اخدم 
يكمل  ربنا  عشان  يعنى صلى  بقلبك 
صلى  بتخدم...  اللى  الناس  ويساعد 
جدا  تكون  ممكن  صالتك  وصدقنى 

بركه الخرين.
مش  ولو  بنقولها...  كلمه  احيانا 
قاصدين... بتكون خدمه وسبب بركه 
يعانى من مشكله...  دافع النسان  او 
على مواصلة السير وسط صعوبات 
الحياه.. ساعات...وانا بقول ل نفسى 
الكالم ده... مش بس ما بنخدمش لكن 
وكاننا  بيخدموا  لل  الغلط  بنصصاد 
بدل مانساعد ... بنمسك معاول  تهدم 
وتكسر الخدمه... اعرف ناس بتقول 
ينقندنى  لما غيرى ح  ليه  اخدم  طب 
القطط   او زى مابيقولوا... يطلع لى 
الفطسانه فى كل حاجه اعملها. يارب 
ايجابيه  خدمه  نخدم...  كيف  علمنا 
بالعمل ومد اليد ومساعدة المحتاجين 
االخرين .....  اجل  من  والصاله 
انها  راى  فى  بس  سلبيه...  وخدمه 
برضه خدمه... فى عدم تسخيف او 
االخرين...  تعب  شان  من  االقالل 
بداته  بما  كلماتى  اختتم  ودعونى 
سيدنا  فيها  سمعت  اللى  العظه  عن 
بيطلب  فيها  واللى  شنوده...  البابا 
داود  يكون  انه  مش  ربنا...  من 
الضعيف... ال ده بيقول يارب خلينى 

اكون.... حصوه فى مقالع داود...
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حصوه ىف مقالع داود 

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

إرما ِبنت اهِلرمة وأعماهلا!
 ليديا يؤانس

لو تخيلت نفسك تجلس في تلسكوب 
فضائي، في مكان ُمرتفع فوق الكرة 
التلسكوب  خالل  ومن  األرضية، 
تتابع سير الحياة على هذا الكوكب، 
الذي يُعتبر أكبر الكواكب األرضية 
يُطلق  والذي  الشمسي،  النظام  في 

عليه أيًضا اسم العالم واليابس!
ال  التي  الحياة  حركة  تأملت  لو 
بسبب  الكوكب،  هذا  على  تتوقف 
المناخية  وطبيعتها  األرض  موارد 
هذا  على  األكسجين  وجود  حيث 
وجود  على  ساعد  مما  الكوكب، 
حياة قد ال يتمتع بها أي كوكب آخر!
سوف  استطالع  ِبُحب  نظرت  لو 
من  ضخمة  عالمية  جمهرة  تجد 
 ٢٠1٠ سنة  حسب  وعلى  البشر، 
كوكب  سكان  تعداد  يُقدر  كان 
الذين  نسمة،  مليار   7 ب  األرض 
الكوكب،  الحياة على هذا  يقتسمون 
ويتوزعون على حوالي ٢٠٠ دولة.
لو دققت النظر في المشهد، ستجد 
جدا،  صعبة  أصبحت  الحياة  أن 
ربما هذا هو الوضع العادي، ولكن 
ستجد ُمالحظة غريبة وهي أن الُكل 
فردًيا  ليس  الهروب  ويفر،  يهرب 
بل جماعًيا، يمكنك أن تقول هذا ُهّو 

»الهروب العظيم«!
 بالد بأكملها تهرب، تهرب وَتِفر 
من كوارث طبيعية رغبة في ُحب 
البقاء، تهرب من زالزل، براكين، 
حروب،  مجاعات،  أعاصير، 
إنفجارات، جماعات بأكملها تهرب 
وكما  واضطهادات،  إرهاب  من 
ولكن  األسباب  تعددت  يقولون 
سمة  أن  وهي  واحدة،  النتيجة 
االستقرار  عدم  أصبحت  الحياة 
بجلده  يهرب  الُكل  األمان،  وعدم 
والدمار،  والخراب  المخاطر  من 
الُكل يُريد أن يستمتع بالحياة، ولكن 

هيهات! 
وال  أول  ليست  الهرمة  بنت  إرما 
هي  ليست  الكونية،  الكوارث  آخر 
أالعيبها  مارست  التي  الوحيدة 

الكارثية لتُعِكر صفو حياتنا! 
عن  للحديث  ُهنا  المقال  ليس 
الكوارث الطبيعية، ولكن باألحرى 
األخالقية،  الكوارث  عن  الحديث 
الكوارث،  هذه  مثل  تُصاحب  التي 
وربما غضب هللا يأتي على البشرية 
األخالقي  المستوي  انحدار  من 
كوارث  شكل  في  فيكون  لإلنسان 
وأعماقه،  غفلته  من  اإلنسان  تهز 
اإلنسان،  من  االنتقام  يُريد  ال  هللا 
قيم ومبادئ  للتنبيه على  فقط  ولكن 
في  اإلنسان  حساب  من  تتساقط  قد 

ِخضم الحياة.   
إعصار إرما بلغت سرعة الرياح 
كيلومتر   ٢٠٠ نحو  له  المصاحبة 
في الساعة وتم تصنيفه ضمن الفئة 
فجر  فلوريد  إلى  وصل  الرابعة، 
حول   ٢٠17 سبتمبر   1٠ األحد 
إلى مدينة تسكنها إألشباح،  المدينة 
الكهرباء  وأهمها  المرافق  قطع 
وشركة  منزل  مليون  حوالي  عن 
بفلوريد، ولكن من الطريف أنه قبل 

57 عاما بالتمام والكمال وفي نفس 
التاريخ أي العاشر من سبتمبر من 
مماثل  إعصار  حدث   1٩٦٠ عام 

ولنفس المدينة أي فلوريدا! 
تصل  أن  قبل  الِهرمة،  بنت  إرما 
فلوريدا عدت على حوض الكاريبي 
كبري  خسائر  في  وتسببت  وكوبا 
في  واألرواح  التحتية  البنية  في 
ليست  إرما  عليه،  َعّدت  مكان  كل 

شريرة ولكنها تعمل هكذا! 
فاإلعصار والجمع منها أعاصير، 
جوي  ضغط  منطقة  عن  عبارة 
تدور  منخفض مع رياح حلزونية، 
نصف  في  الساعة  عقارب  عكس 
عقارب  وباتجاه  الشمالي  الكرة 

الساعة في النصف الجنوبي. 
السبب  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
األعاصير  على  أسماء  إطالق  في 
االلتباس  أو  الخلط  لتفادي  هو 
وخصوصا  الناس  فيه  يقع  الذي 
بالنسبة لألماكن التي تكثر بها هذه 

األعاصير.

على  الكوارث  تحدث  عندما 
اختالف أنواعها وفي أي مكان تجد 

ثالثة أنواع من الناس:
)1(

بما  إطالقا  يهتمون  ال  أشخاص 
يحدث حولهم، كل ما يهمُهم أنفسهم، 
إال  الكوارث  بحجم  يشعرون  ال 
وقد  شخصًيا،  ُهّم  تواجهًهم  حينما 
يعيشون  األشخاص  هؤالء  يكون 
االهتمام  وعدم  الالمباالة  حياة 
األقدار  تشاء  قد  ولكن  باآلخرين، 
لمثل  أنفسهم  هم  يتعرضون  بأن 
إرما  أن  مثاًل  فتجد  الكوارث،  هذه 
وأعمالها قد تجعلُهم يقفون وقفة مع 
التي  سلوكياتهم  ويُراجعون  النفس 
األوان  آن  وقد  تتغير  أن  البد  كان 
حياة  اإلنسان  يحيا  لكي  لتغييرها 

إنسانية إيجابية.  
 )٢(

أشخاص ذو صفات إنسانية حقة، 
هاجم  فحينما  ُمحبة،  قلوب  ذو 
إعصار »إرما« فلوريد والكاريبي 
وكوبا، كل اللي في إمكانه أن يعمل 
المستوي  على  سواء  عمل  شيًئا، 
يد  يمد  الكل  الدولي،  أو  الفردي 
المساعدات  تكون  قد  المساعدة، 
مادية أو معنوية، قد يُقدم الشخص 
الشامتين  فيُخِجل  المحبة،  مشاعر 

وأصحاب القلوب السوداء.
الساجدة  الُركب  تجد  سوف 
من  بالصلوات  المرفوعة  واأليادي 

أجل المنكوبين والُمتضررين.
اإلنسانية،  اللفتة  هذه  تحضرني 
فعلى طول شاطئ مدينة نابل حيث 
من  الراقية  األحياء  بيوت  خلت 
بغزارة  تسقط  واألمطار  سكانها 
اقتلعت  العاتية  والرياح  األحد  يوم 
الطرقات  في  بها  وألقت  األشجار 
أو  انسان  أي  من  تماما  الخالية 
تقطن  التي  فيفيانا  تقول  حيوان، 
اآلن في ملجأ على الساحل الغربي 
اإلعصار  عين  وصول  بانتظار 
»كل ما نُريده هو أن نبقى بخير«!

عنيًفا  إرما  إعصار  كان  وفعال 

العلمي  التفكير  بسبب  ولكن  جًدا 
المنطقي، لم تحدث خسائر عظيمة 
في األرواح فلقد ُقتل ثالثة أشخاص 

فقط جراء إعصار إرما! 
)٣(

عندهم  انحدرت  أشخاص 
المشاعر  وبالتالي  األخالقيات 
التشفي  مظاهر  تجد  اإلنسانية، 
تصرفاتهم  ويُبررون  والشماتة، 
لآلخرين،  بإدانتهم  الُمخجلة 
وتصنيفهم للُمتضررين بأنهم ُكفار، 
أو  خاطئة،  كانت  سياساتهم  أن  أو 
بسبب النحس الذي حل على المكان 
في  ُمعينين  أشخاص  وجود  بسبب 
سدة الحكم أو ما شابه ذلك، ولذلك 

عاقبهم هللا بهذه الكوارث!
بسبب   ٢٠٠1 سبتمبر   11 في 
انهار  الغادرة  اإلرهابية  الهجمات 
بُرجي  أي  التوأمين  البُرجين 
منهاتن  في  العالمي  التجارة  مركز 
في  الشامتون  وقف  بنيويورك، 
الشوارع  في  وقفوا  العربية،  الدول 
الشربات،  ويوزعون  يرقصون 
المصائب  على  أنفسهم  ويهنئون 
التي حدثت لألمريكان، يتشفون في 
القتلي الذين راحوا ضحايا، واأُلسر 
هذه  بسبب  حياتهم  تدمرت  الذين 

الكارثة.
في  إرما  إعصار  بسبب  واآلن 
أيًضا على  الشامتون  فلوريدا ظهر 
وبعض  ميديا  السوشيال  صفحات 
أفكارهم  يبثون  اإلعالمية  المنافذ 
من  حدث  فيما  ويتشفون  السوداء، 
مصائب لبني البشر، وتفسيرهم أن 
منهم،  ينتقم  وربنا  ُكفار  األمريكان 
أتي  نحس  وجهه  ترامب  وكمان 

بالخراب للبلد!
 ٢٠٠4 اندونيسيا  تسوماني  هل   
أيضا  كان  المسلمة  الفقيرة  البلد 

انتقام من هللا؟!
كان   ٢٠11 اليابان  تسوماني  هل 
من  بالرغم  ربنا  من  انتقاًما  أيضا 
ال  اليابان  من  العظمي  الغالبية  أن 

يؤمنون بأي ديانات؟! 

بالد الُكفار كما يُصنفونهم استقبلوا 
في  الشواطئ  على  من  الالجئين 
يدعون  الذين  أن  حين  في  أوروبا، 
يستقبلوا الجًئا  لم  واأليمان  الرحمة 
ذلك  في  السبب  كان  وان  واحًدا، 
الالجئين  موجة  اإلرهابيين  ركوب 
األوربية  الدول  يدخلوا  لكي 

ويشتغلوا من داخل هذه الدول!
يحدث  ما  ربما  أخيرة،  كلمة 
سبًبا  كوارث  من  اآلن  العالم  في 
سلوكياته  اإلنسان  يُراجع  ألن 

وأخالقياته، ولكي يعرف األنسان:
الدنيا دواره فما يحدث لغيرك  أن 

قد يحدث لك ان عاجاًل أو آجاًل!
وأن ما تقدمه لآلخرين سواء خيًرا 
فالمثل  إليك،  يعود  سوف  شًرا،  أم 
يقول: ارمي ُخبزك على وجه المياه 
وأن  حين.   بعد  ولو  إليك  يعود 
الشماتة في اآلخرين عالمة النفوس 
التي ال يرضي عنها هللا  المريضة 
اآلن  تزرعه  ما  وأن  الناس،  وال 

إياك تحصد.   
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بقعـــــة ضــــوء 
الروهنجيا كالكيت ثاني مرة 

فاروق عطية

أو  العربية  األقليات  على  تعدى  أبسط  يحدث  حين   -
اإلسالمية فى أى دولة أجنبية، تنبرى وسائل اإلعالم 
واإلسالمى  العربى  العالم  أنحاء  جميع  فى  المختلفة 
مبادئ  عليها  تنص  التى  األقليات  بحقوق  مطالبة 
حقوق اإلنسان. وحين تهدر حقوق األقليات الكوردية 
العراق،  فى  والمندائية  واألزيدية  والبابلية  واألشورية 
والسودان،  والشيعية فى مصر  والبهائية  المسيحية  أو 
أواألمازيجية والبربرية في دول شمال أفريقيا وتحاول 
تقعد  الدنيا وال  تقوم  التدخل،  اإلنسان  منظمات حقوق 
وكأن  الداخلية......  الشئون  فى  تدخال  ذلك  معتبرين 
مبادئ حقوق اإلنسان البد أن تكون مطابقة لهوانا ..!!

تكف  ال  واإلسالمية  العربية  الدول  جميع  أبواق   -
ميانيمار  الروهينجيا في  يعانيه مسلمي  بما  الجأر  عن 
األصول  ذوي  من  هم  ميانيمار  ومسلمي  )بورما(. 
جلبهم  بنجالديش(  )االن  الهند  مسلمي  من  المنحدرة 
المستعمر البريطاني إلى بورما لمساعدتهم في األعمال 
أبقي على  االستقالل  المكتبية وزراعة األرض. وبعد 
الكثير من المسلمين في مواقعهم السابقة. والعداء قائم 
ومستمر منذ االستعمار البريطاني الذي ميز الروهينجيا 
العداء مجددا  البوذيين. واندلع  العمل علي حساب  في 
 ٢٠٠1 عام  بأفغانستان  بوذا  لتمثال  طالبان  هدم  بعد 
المساجد  لهدم  فعل  كرد  وانطلقوا  البوذيين  أثار  مما 
لألمم  العليا  المفوضية  بدأت  وحين  ميانيمار.  في 
المساعدات إلعادة  تقديم  المتحدة لشؤون الالجئين في 
األصلية(  )بالدهم  بنجالديش  في  الروهينجيا  توطين 
حقوق  النتهاكات  الروهينجيا  تعرض   ،٢٠٠5 سنة 
اإلسالمية.  بالدهم  في  الالجئين  مخيمات  في  اإلنسان 
يتلقون  وهم يواجهون اآلن مشاكل في بنجالديش وال 
أي دعم من الحكومة، ولم نسمع أبواقا تندد باضطهاد 
المسيحيون  يذبح  وحين  بنجالديش.  في  الروهينجيا 
بناتهم  وتباع  نساؤهم  وتسبي  والمندائيون  واألزيديون 
النخاسة بدولة الخالفة اإلسالمية  وأطفالهم في أسواق 
)داعش( ال نسمع من يدافع أوحتي يذكر معاناتهم في 

الدول العربية واإلسالمية..!!

http://www.ahewar.org/debat/show.
art.asp?aid=485375

   في هذه األيام تجددت أبواق وسائل الميديا في مصر 
والعالم العربي واإلسالمي بالشجب والتنديد بما يالقيه 
وأغلظها  أشدها  وكان  ميانيمار من اضطهاد،  مسلمي 
مع  متلوف،  الشيخ  اإلسالم  حمي  حامي  شجب  تنديدا 
تماما  مزيفة  ولكنها  مريعة  ومشاهد  صور  انتشار 
مأخوذة من أفالم سيمنائية أوحروب أخري بعيدة كل 
البعد عن ميانيمار. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع 
خاصة بعد تدخل بعض الدول بإلقاء مزيد من الزيت 
علي المشكلة لزيادة النار اشتعاال، إسمحوا لي أن ألقي 
بحزمة من الضوء علي جذور ومسببات هذه المشكلة 

حتي تتضح الصورة جلية وكاملة.

الشرق اآلسيوي  ميانيمار في  اتحاد  تقع جمهورية     
الشرقي  الشمال  تحدها من  البنغال،  امتداد خليج  على 
الصين، ومن الشمال الغربي الهند وبنجالديش، وكذلك 

وعلى  وتايالند،  الوس  من  كل  مع  حدودها  تشترك 
خليج  سواحل  على  ميانمار  تطل  الجنوبي  الصعيد 
الجنوب  في  إطاللتها  وتمتد  الهندي،  والمحيط  البنغال 

الشرقي إلى شبه جزيرة الماليو.

منذ  البريطاني  لالحتالل  خاضعة  ميانيمار  كانت     
نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، 
وتحديًدا حتى العام 1٩48، وخرجت من هذا االحتالل 
لتخضع للحكم العسكري الديكتاتوري حتي عام ٢٠1٠ 
بعدها بدأت عملية تحول ديمقراطي سلم بموجبه الجيش 
اإلدارة لحكومة يرأسها جنرال لكن اعتبرته العديد من 

القوى كـ«إصالحي« اسمه »ثين سين«.

   تمكنت ميانيمار في عام ٢٠15 من اختيار حزب 
»الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية« لحكم البالد 
برئاسة »تين كياو« مساعد زعيمة الحزب أونغ سان 
سو تشي، الحاصلة فيما بعد على جائزة نوبل للسالم، 
وقد حرمت آنذاك من خوض انتخابات الرئاسة، لكنها 
الحاكمة  البعض  ويعتبرها  للدولة،  كمستشارة  تعمل 

الفعلية في البالد.

  تنحدر الروهينجيا من قبائل الروها ببنجالديش ولغتهم 
الجزء  في  المستخدمة  شيتاغونغ  بلغة  لغويا  مرتبطة 
البنجالديشي الجنوبي. وهم من أسالف البنغاليين الذين 
وكان  البريطاني.  االحتالل  فترة  أراكان  إلى  هاجروا 
بـ1.1 مليون نسمة  يقدر  المشكلة  تعدادهم قبل نشوب 
كالجئين  ميانيماري،  مليون   1٣ حوالي  بين  يعيشون 

دون الحصول علي الجنسية الميانيمارية.

البنغال  شجعوا  أراكان،  البريطانيون  احتل  عندما     
أودية  إلي  بالهجرة  المجاورة  المناطق  في  القاطنين 
قلة  بسبب  وذلك  فيها  يزرعوا  وأن  الخصبة  أراكان 
في  الشرقية  الهند  شركة  وتوسعت  أراكان.  سكان 
يكن هناك  لم  وبالتالي  أراكان،  لتشمل  البنغال  إدارتها 
أي حدود دولية بين البنعال وأراكان، ولم تفرض قيود 
آالف  انتقل  فقد  لذا  المنطقتين.  تلك  بين  الهجرة  على 
البنغال من منطقة شيتاجونغ ليستقروا في أراكان بحثا 
التاسع عشر. كان السبب  عن العمل منذ أوائل القرن 
األساسي لموجات الهجرة هو الحاجة لعمالة رخيصة. 
شيتاغونغ-  منطقة  من  -أغلبهم  البنغال  مهاجروا  وبدأ 
باالنتقال مجموعات إلى القرى الغربية من أراكان«. 
مقتصرة  بورما  إلى  الهندية  الهجرة  ظاهرة  تكن  ولم 
على أراكان فقط بل انتشرت إلى جميع انحاء البالد. 
معدل هجرة  بلغ  ميينت-يو:«  ثانت  المؤرخ  كتب  فقد 
يقل عن  ماال  العشرين  القرن  بداية  بورما  إلى  الهنود 
ربع مليون سنويا وارتفعت األرقام حتى بلغت ذروتها 
سنة 1٩٢7 حيث وصلت الهجرة لـ 48٠ ألف شخص. 
فأضحت رانجون أكبر منفذ هجرة في العالم وهذا العدد 
هو من أصل 1٣ مليون نسمة إجمالي السكان« وبذا 
أكبرمدن  في  السكان  أغلبية  الهنود  المهاجرين  شكل 
فأصاب  ومولمين،  وباسن  وأكياب  يانجون  بورما: 
ساعد  مما  باليأس،  البريطاني  الحكم  تحت  البورميين 
ضمت  عنصرية  بمشاعر  مؤججة  فعل  ردة  بظهور 

اإلحساس بالتفوق والخوف.

المتحدة(  )األمم  الدولية  االزمات  مجموعة  أثبتت    
العنف  أعمال  حول  مستقل  تحقيق  أول  أجرت  التي 

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا 

ahram.teeba@gmail.com على

8164gindi@rogers.com او

في  راخين  والية  شهدتها  التي 
األخيرة  اآلونة  في  بورما  شمال 
للجيش  تابعة  تفتيش  نقطة  )اقتحام 
نفذتها  الهجمات  أن  البورمي(، 
المرتبطة  اليقين”  “حركة  مجموعة 
بالسعودية وامتداد لجماعة اإلخوان 
المسلمين، وهذه القوات ال تلعب في 
ميانمار فقط بل تنتشر إنتشارا كبيرا 
إنفصاليا،  دورا  ويلعبون  آسيا  فى 
أعضاء  وبها  وقطر  تركيا  تؤيدهم 
من جماعة » التبليغ » الموجودة في 
باكستان المرتبطة ايضا بالسعودية. 
التدريب  جيدة  المجموعة  هذه  وأن 
بالنسبة  الوضع  ستبّدل  والتمويل 
نفسها  تجد  التي  البورمية  للحكومة 

في مواجهة تحديات متشعبة«.

في  اليقين”  “حركة  ظهرت     
٢٠1٢ وعمدت الى تجنيد وتدريب 
شمال  وفي  بنجالديش  في  مقاتلين 
سنوات.  مدى  على  راخين  والية 
زعيمها هو »عطاء هللا« وهو من 
الروهينجيا ولد في باكستان وهاجر 
على  عامين  قضى  السعودية،  الى 
المجندين  مئات  يدرب  االقل 
واستخدام  الشوارع  حرب  على 
بعشرات  مدعوم  وهو  المتفجرات، 
من الروهينجيا يملكون خبرة قتالية 
من  متفرقة  نزاعات  مناطق  في 

ظهر  العالم. 
عطاء هللا في 
مقاطع  عدة 
نشرت  فيديو 
الهجمات  بعد 
قامت  التي 
حركة  بها 

اليقين  رجال  ان  يقول:  وهو  يقين 
الروهينجيا  أقلية  عن  نيابة  يقاتلون 
تعرضت  لطالما  التي  المسلمة 
للعنف واالضطهاد. ولم يصدر اي 
تعليق فوري من السفارة السعودية 
في رانجون علي هذا التقرير. كما 
أيضا  األزمات  مجموعة  أثبتت 
السالح  بإرسال  إسرائيليا  تدخال 
لتأجيج  وصوال  بورما  لحكومة 
الصراع وتسعير الخالف السياسى 

الديني وإزكاء الفتّن.

   يقول بعض المعلقين أن أصابع 
هذه  في  تلعب  المتحدة  الواليات 
البترول والغاز  لمنع تدفق  المنطقة 
وقد  خاصة  أراكان،  في  الموجود 
من  لألنابيب  خطا  بورما  أوصلت 
أراكان إلي الصين المنافس التقليدي 
أمريكا بشدة  ألمريكا، مما أغضب 
خاصة الرأسمالي جورج سوروس 
الذي يمول جيش سوريا الحر وأي 
بشرط  العالم  في  انفصالية  حركة 
احتوائها علي البترول. هدف جيش 
بحركة  المدعوم  الحر  روهنجيا 
الصين  اقتصاد  ضرب  هو  يقين 
هى  يقين  وحركة  معا،  والهند 
التى  »داعش«  من  الثانية  النسخة 
»الربيع  وأذنابها  أمريكا  بها  ستبدأ 
الصينى« لنشر الفوضى فى منطقة 
غرب آسيا للحيلولة دون تقدم التنين 
المضائق  على  والسيطرة  الصينى 

التى  البحرية  التجارة  وممرات 
في  العالمية  التجارة  أساس  هى 
بالوكالة،  أنها حرب  أي  المستقبل. 
والغاز  البترول  أنابيب  لضرب 
صرح  وقد  الصين.  إلي  المتجهة 
استثمار  أن  بجاحة  بكل  سوروس 
الروهينجيا  في  المتحدة  الواليات 
قد أتي أُُكله. وما يحدث في أراكان 
في  تماما  يحدث  ما  نفسه  هو  اآلن 
علي  الزور  دير  بمدينة  سوريا 
الحدود العراقية التي تصدر البترول 
إلي روسيا. جورج سوروس يمول 
للجيش  المعادي  النصرة  جيش 
الزور  دير  يفصل  حتي  السوري 
 %٣٠ علي  ويحصل  سوريا،  عن 
التراب  برخص  بترول سوريا  من 
الروهنجيا  وجيش  التسليح.  مقابل 
ليسوا  يقين  بحركة  المدعوم  الحر 
بمالئكة فهم يقومون بأعمال قذرة، 
تابعة  تفتيش  نقطة  اقتحموا  فقد 
من  كل  وذبحوا  البورمي  للجيش 
لمذبحة  تماما  بها في حادث مشابه 
إذا  نتعجب  ولن  المصرية،  رفح 
القادمة  الفترة  في  األخبار  أتتنا 
بأنباء تفجير خط البترول البورمي 
حدث  ما  مثل  للصين  المتجهة 
ألنابيب البترول المصرية في سيناء 

المتجهة إلسرائيل.

ويؤكد     
ن  معلقو
أن  آخرون 
يقين  حركة 
مية  سال إل ا
علي  تعمل 
الحرب  إذكاء 
ميانيمار،  في  الفوضى  ونشر 
وتحرض بنجالديش علي عدم قبول 
بل  الروهينجيا  الجئي  من  المزيد 
والمزيد من إساءة معاملة ما لديها من 
مهاجرين، حتي تجبر األمم المتحدة 
للتدخل وتوجيه مهاجري الروهنجيا 
كما  وأمريكا(  )أوروبا  الغرب  إلي 
فعلت مع مهاجري البوسنة والعراق 
اتفقت  ما  تحقق  وبذلك  وسوريا، 
عليه الدول اإلسالمية بغزو أوروبا 
واستعادة األندلس، واجتياح أمريكا 
بدون حرب أو سالح، بل بالهجرة 
من  المتعدد  والتزاوج  المخططة 
من  الوفير  العدد  وإنتاج  الغربيات 
األبناء، خاصة وأن معدل اإلنجاب 
مما  جدا  منخفض  الغربية  بالدول 
خالل  المهاجرين  للمسلمين  يتيح 
علي  الحصول  قصيرة  سنوات 
الديموقراطية  واستخدام  األغلبية، 
الدول  هذه  لحكم  للوصول  الغربية 

وتحويلها لدار سالم.

  وأنا أري أن كال الفرضين وارد 
ويسيران في خطين متوازيين ولكن 
هناك فرق واحد، أن السعودية تنفذ 
ما تريده سيدتها أمريكا ولكن بخبث 
شديد مستغلّة ذلك في تحقيق مأربها 
أذنابها  تحث  أمريكا  وأن  األصلي، 
وعي  دون  مخططاتها  تنفيذ  علي 
لفيفها  لف  ومن  السعودية  بغرض 

الحقيقي للسير في هذا الطريق.
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حتت رعاية صاحب القداسة والغبطة البابا املعظم األنبا 
تواضروس الثانى، 

وشريكه فى اخلدمة الرسولية نيافة احلرب اجلليل األنبا مينا 
أسقف إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارمينا 
العجايبى بهاميلتون -أونتاريو - كندا 

يوم األحد الموافق 17 سبتمبر 
2017م 

بعيد تأسيسها ال٢٥ )اليوبيل الفضى( 
فى عهد مثلث الرحمات البابا شنودة 

الثالث، 
بحضور األحبار األجالء نيافة األنبا 

االيبارشية  مينا أسقف 
ونيافة األنبا بوال أسقف طنطا ونيافة األنبا مرقس أسقف شبرا اخليمة 

 16( الكهنه  األباء  _السودان، ولفيف من  ونيافة األنبا إيليا اسقف اخلرطوم 
كاهنًا( وثالثة من األباء كهنة الكنائس السريانية واألرمنية واألثيوبيه 

ووفد رفيع املستوى من احلكومة الكندية 
Mr.fred Eisenberger - The Mayor of the Hamilton city

Chief.Eric Girt – The Chief of police of Hamilton
Mr.Tom Jackson - The Councillor of WARD 6

 وأكثر من ٥٠٠ شخص
 Marina Shweitar – وبدأ احلفل مبوكب استقبال األباء األساقفة، ثم الصالة فى متام الساعة ٥:٤٥ م، اعقبه تقدمي احلفل بواسطة

Joan-Paul Dakran )من شباب الكنيسة(.
بكلمات  بدأت  املمتعة،  الروحية  الفقرات  من  الكثير  احلفل  وتضمن 
مختصرة  نبذة  تقدمي  مع  واملسؤلني  الشخصيات  وكبار  باألباء  الترحيب 
عن فكرة اليوبيل فى الكتاب املقدس، ثم قدم شباب وأطفال الكنيسة 
بأقة من الترانيم الروحية التى تبرز أهمية دور الكنيسة فى حياة املؤمنني 
ومحبتها املغروسة فى قلوب اجلميع كما مت تقدمي ترنيمة خاصة باالحتفال 

قام شباب الكنيسة بتأليفها و تلحينها. 
ثم قدم القس متياس سعيد كاهن الكنيسة فيلم تسجيلى استعرض 
من  عدد  معه  واشترك  شيقة  بطريقة  الكنيسة  هذة  تاريخ  خالله  من 
شعب الكنيسة ممن عاصروا هذة السنوات ال٢٥ منذ تأسيس الكنيسة 

وحتى اآلن...
ثم جاءت اجلوهرة التى زينت احلفل ، املفأجاة الكبرى التى انتظرها اجلميع بشغف ، إنها رسالة مرئية مسجله بعث بها قداسة البابا 
املعظم االنبا تواضرس الثانى حتمل كل معانى احلب و االبوة و الرعايه مهنئاً كاهن و شعب الكنيسة بهذة املناسبة و مقًدماً دعاءه و صلواته و إرشاداته و متنياته الطيبه 

مبستقبل مشرق لهذة الكنيسة و شعبها ترفرف عليها احملبة التى هى رباط الكمال.... 
ثم جاءت كلمة نيافة االنبا بوال ،والتى أظهر فيها أعجابه الشديد باحلفل و النظام و الترتيب و دقة املواعيد كما حكى نيافته عن تدبير العناية اإللهية للكنيسة منذ 
البداية حينما طلب منه املتنيح البابا شنودة الثالث خالل رحلة عودتهم من كندا بعد تدشني الكنيسة عام ٩٢ ،ترشيح 3 أباء كهنة من إيبارشية طنطا خلدمة املهجر 

فى أمريكا الشمالية فكان على رأسهم ابونا 
متياس سعيد كاهن الكنيسة...

مينا  االنبا  نيافة  اختتم  احملب  األب  وكعادة 
االجنليزية  باللغة  املشجعه  بكلماته  احلفل 
لكاهن وشعب الكنيسة كما استعرض حياة 

الكنيسة  العجايبى شفيع  مارمينا  العظيم 
واختتم احلفل بالصالة وصرف الشعب فى متام 
الساعة ٩.3٠م وسط فرحة اجلميع اكليروساً 

وشعباً .
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فرعونيــات
احلساب يف مصر القدمية )2(

 سابية لعين حورالقيم الح
 أوجات"، عين حورس"

( 1على الشكل ) الكسور ، استخدمت عين حورس لتمثيلمصر القديمة في نظام عد
الحساب عند قدماء  )أنظر 1/64+  1/32+  1/16+  1/8+  1/4+  1/2= 

 .(المصريين
الكسور  حدود من 6نظام عد عين حورس عرف األعداد على أنها مجموع 

 .الواحدية
استخدمت أجزاء عين حورس للتعبير في الكتابة عن الكسور األحادية )أجزاء 

. )يالحظ أن مجموع تلك القيم ابلغ 1/64... حتى 1/8، 1/4و 1/2الواحد( مثل 
وعلى األخص في أجزاء المكاييل الحجمية  [1].( وليس واحدا بالضبط 63/64

وتقسيم الغالل وغيرها، فكان مثال الشوال واسمه بالمصرية القديمة " خار" يعادل 
 :."أربعة مكاييل من نوع "حقات

الشكل، الرموز هنا هي للعين اليمنى وبذلك تستخدم في الكتابة من  أنظر :تعريفات
اليسار إلى اليمين. أما قدماء المصريين فكانوا يكتبون عادة من اليمين إلى اليسار 

 ويستخدمون في ذلك أجزاء العين اليسرى للرمز لكسور المكاييل
 القيمة معناه هيروغليفي

 

 

 

 32/64أي 1/2 جزء العين اليساري
 

 

 

 16/64أي  1/4 حدقة العين
 

 

 8/64أي  1/8 الحاجب 
 

 

 

 4/64أي  1/16 جزء األيمن من العين
 

 

 

 2/64أي 1/32 (?) رمش
 

 

 

 1/64 (?) دمعة
+  2/64+  4/64+  8/64+  16/64+  32/64:  إذا قمنا بجمع تلك الكسور

المصريين أن الجزء الناقص وهو ، وأعتقد قدماء 63/64وجدنا مجموعها  1/64
 .الذي علمهم الحسباب بحسب معتقداتهم توت من نصيب اإلله 1/64القيمة 

استخدم الكاتب في مصر القديمة تلك الرموز في تقسيم المكاييل التي تقاس بها 
 .حبوب المحاصيل

 : مثال لكتابة الكسور

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 :من اليسار إلى اليمين ومعناها
من الحقة  25/32 "، )أي كمية 1/32+  1/4+  1/2:  قمح حقات"

 .)من القمح
 : مثال آخر

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 :من اليسار إلى اليمينومعناها
"، )أي 1/32+  1/32+  1/32+  1/4+  1/2 : قمح حقات"

 .من الحقة من القمح 27/32 كمية

 .لتر 4,785حقات " يعادل حجم 1  " •
•  
، هذا  والبقول الحبوب استعمل المصريون القدماء مكاييال لقياس •

مقسمة  وكانت الحقات . hekat (المعيار كان يـُسمى )حقات
.  64\1، و 32\1،  16\1،  8\1،  4\1،  2\1:  لألحجام اآلتية

واستعملوا في كتاباتهم رموزاً مأخوذة عن أجزاء من رمز عين 
حورس التي كانت مقدسة لديهم ، وكانوا عموما ً يستخدمون عين 
حورس للزينة علي شكل القالئد ، ولكن األهم في لبسهم القالئد في 

، وهي للوقاية  Ougat (التي تُسمى )وجات عين حورس صورة
 .من الحسد ومن الكائنات الضارة ، واألرواح الشريرة

وكما في الصورة استعمل الكاتب المصري هذه األجزاء من عين 
 ، والبقول الحبوب ياتحورس لتدوين كم

أو حقات  4\1: حقات  مثال كاآلتي القمح فكان يكتب مثال كميات من
1\16 1\32 . 

 الجمع عند قدماء المصريين

لكنهم لم  كان نظام األعداد عند قدماء المصريين نظاما عشرياً ، •
يتوصلوا إلى الصفر . فكان للعشرة رمز خاص بها ،وكذلك الحال 

بالنسبة إلى المئة ، واأللف , وهكذا . إال أن نظامهم كان يسهل 
ًً لحسابات الضرب  عمليات الجمع والطرح ، وابتكروا طرقا ً

 : والقسمة . سنبدأ بالجمع
 2454=  132+  2322: نريد أن نجمع  مثــال

  

     
  

 

+ 
  

   

 

 

= 
    

     

 
   

  

 

 .2454والنتيجة كما في السطر الثالث عبارة عن العدد 
 الطرح عند قدماء المصريين

 .طريقة الطرح يسيرة أيضاً مثلها في بساطتها كمثل الجمع
 2201= 121-2322: 1مثال

  

     
  

 

_ 

 

  

 

 

= 
   

  

 

 . 2201ونتيجة عملية الطرح كما نرى 
 2312= 3122-5434: 2مثال

    

   

 
   

     

 

_ 
  

  

 

   

 

= 
  

 

 
  

  

 

 . 2312ونتيجة عملية الطرح كما نرى 
 الضرب عند قدماء المصريين

نُعرفها ابتكر قدماء المصريين طريقة إلجراء العملية الحسابية التي 
، وكانت القاعدة  الجمع وذلك بطريقة استخدام الضرب بعملية

في ذلك هي المضاعفة العددية . وقد عرفنا تلك األساسية المتبعة 
الطرق التي كانوا يستعملونها في الحساب عن طريق ما وجدناه من 

 e Moscou Papyrus dمثل المخطوطات آثارهم في هيئة
ونوضح طريقة المضاعفة  .Papyrus Rhind ومخطوط

 : المتوالية في عمليات الضرب باألمثلة أآلتية
 x 9  =63 7: نريد حاصل الضرب 1مثال 

الكاتب المصري في ، يبدأ  الضرب للحصول على نتيجة حاصل
+ 8على التوالي ويبحث عن نتيجة المضروب ) 7مضاعفة العدد 

 : (، كاآلتي1
 

1 ............. 7 

 2 .......... 14 

 4 .......... 28 
> 8 .......... 56 

 16 .......... 112 
 

 9  .......... 63 
 

وبعد ذلك يضيف  ، 56=  8.  7يصل عند  7من خالل مضاعفة 
 .63=  56+  7فيحصل على النتيجة ، حيث أن  7عليها 

 
 

 2183=  37.  59: نريد حاصل الضرب 2مثال 
 : على التوالي ، كاآلتي 59نبدأ في مضاعفة العدد 

* 1 ............. 59 

 2 .......... 118 
* 4 .......... 236 

 8 .......... 472 

 16 ..........        994   
* 32 .......... 1888 

 

 37  .......... 2183 
 

 32وصلنا أوال ًإلى حاصل ضرب العددين 59من خالل مضاعفة  •
 .59  =1888. 

 4)انظر األسطر المعلـّمة(: ) بعد ذلك نضيف عليه حاصل الضرب •
فنحصل على النتيجة  295=  59+  236=  59(. 1+ 

2183. 
 المصريينالقسمة عند قدماء 

تعتمد القسمة أيضا على مضاعفة األعداد على التوالي السابق 
شرحها مع عمليات الضرب ولكن مع بعض الفروق لمواءمتها 

 .لإليفاء بالغرض
 (88=3÷264، أي )3على  264نريد قسمة  :1مثال 

 
 : بالخطوات التالية 3يبدأ الكاتب المصري القديم بمضاعفة العدد 

 1 .......... 3 

 2 .......... 6 

 4 .......... 12 
> 8 .......... 24 
> 16 ......... 48 

 32 ......... 96 

> 64 .......... 19
2 

 

 88  .......... 264 
  

:  وبتعيين األعداد المعلـّم عليها بالمؤشر وجمعها يصل إلى النتيجة
8  +16  +64  =88 . 
 
 

 :2مثال 
، فهو يؤدي إلى حاصل قسمة لعدد بسيطايُعتبر مثلنا السابق مثال 

 .صحيح ال يحتوي على الكسور
علي نتيجة تحتوي  6÷212في مثالنا التالي تؤدي عملية قسمة 

  .الكسور على
 :6نبدأ بمضاعفة العدد 

> 1 .... 6 
> 2 .... 12 

 4 .... 24 

 8 .... 48 

 16 .... 96 

> 32 .... 
192 

92 > 1\3 .... 2 
 

 1\3 +35 .... 212 
    

وبقي فارق  ،192حتى وصلنا إلى العدد  6قمنا بمضاعفة العدد 
. وبمراجعة السطرين فقط 20مقداره  192و 212العددين  بين

الذي نجد أنه  2ويبقى العدد  18األولين نجد أنهما يأتيان بالعدد 
 . 6ثلث العدد 

بهذا يحصل المصري القديم على نتيجة القسمة ويقوم بتدوينها 
 3 3\1=  3\1+  32+  2+  1: تاليعلى النحو ال

 

طائرة املانية تعود ادراجها بعد 40 
عاما من اختطافها

أملانيا - أ ف ب
باسم  اختطفتها  التي  “الندشوت”  طائرة  عادت 
الشعبية  اجلبهة  من  مجموعة  األحمر”  “اجليش 
لتحرير فلسطني في سنة ١٩٧٧، إلى أملانيا السبت 
بهدف حتويلها إلى نصب تذكاري شاهد على فترة 

مضطربة.

دامية  هجمات  شهدت  التي  الفترة  تلك  بلغت 
نفذتها منظمة “بادر ماينهوف” اليسارية املتطرفة 
خطف  مع  أوجها  أملانيا”  “خريف  باسم  وعرفت 
بالرحلة ١٨١ في ١3  تقوم  لوفتهانزا كانت  طائرة 
تشرين األول/اكتوبر للمطالبة باإلفراج عن أعضاء 

منظمة “اجليش األحمر” بقيادة اندرياس بادر.

أملانيا  أعادت  للحدث،  األربعني  الذكرى  وفي 
كان   ٧-٢٠٠3٧ بوينغ  طراز  من  وهي  “الندشوت” 
في  فورتاليزا  مطار  مدرج  على  الصدأ  يتآكلها 

شمال شرق البرازيل منذ عشر سنوات.

التحليق  من  متكنها  وعدم  حالتها  لتردي  ونظراً 
خالل  تفكيكها  بعد  الطائرة  نقلت  مبفردها، 
منت  على  البرازيل  في  اجلاري  أيلول/سبتمبر  شهر 
الضخمتني  واليوشني-٧٦  انطونوف-١٢٤  طائرتي 
فريدريشافن في  إلى مدينة  الصنع  السوفياتيتي 
جنوب غرب أملانيا حيث ستعرض ابتداء من ٢٠١٩ 

بعد إصالحها وترميمها.

في  الطائرة  إنزال  ملشاهدة  السبت  املئات  وجتمع 
املدينة على ضفة بحيرة كونستانس، ومن بينهم 
حرروا  الذين  األملان  الشرطة  رجال  وأحد  ممثلون 

الرهائن.

اقتحمت  التي  اخلاصة  التدخل  وحدة  عضو  وقال 
الطائرة حينها، اريبرت مارتن، لقناة التلفزيون في 
املنطقة “إعادة الندشوت إلى هنا أمر رائع )…( لم 

يكن منطقيا أن تبقى منسية”.
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

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

	املحامي	مينا	خليل		
		خبرة	واسعة	في	العقارات	السكنية	و	التجارية	،	املعامالت	التجارية،

			الوصايا	والتخطيط	العقاري،	الهجرة	و	موثق	و	مترجم	عام
	العقارات

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

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

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

	-	التفاوض	في	االتفاقيات	و	العقود،	عقود	الشراكة	وعقود	املشاريع	املشتركة
	الوصايا	والتخطيط	العقاري

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

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

	-	هجرة	الكفالة	العائلية	و	قضايا	الالجئني
						-	طلب	الدراسة	و	تجديد	اإلقامة	و	الحصول	علي	الجنسية

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

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

	
Professional Corporation

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

بقية مقال أمريكا على طريقة هيالري ص 7
 كما ذهب الشاب جون كينيدي )الرئيس األمريكي 
 )1٩٦٣ نوفمبر   ٢٢ في  أُغتيل  الذي  الديموقراطي 
النازية،  ألمانيا  إلى  الماضي  القرن  ثالثينيات  في 
وعاد إلى الواليات المتحدة مبهوراً ومفتوناً بشخصية 
بأن  ومدعياً  »األسطورة«  لقب  عليه  ُمطلقاً  هتلر، 
َمن يكرهونه هم أشخاص حاقدون، وأن من ينكرون 
جنٌس  بالفعل  ألنهم  خطأ  على  اآلري  الجنس  تفوق 

ُمتفوق على جميع األجناس األخرى.
الثانية  العالمية  الحرب  وضعت  أن  بعد   ولكن 
المؤرخين  فيهم  للجميع بمن  وتكشف  أوزارها، 
من  والجرائم  الفظائع  فداحة  األمريكيين  التقدميين 
محارق وإبادات جماعية وتطهيرات عرقية إرتكبتها 
الحقائق  تلك  طمس  قرروا  فقد  والنازية،  الفاشية 
التاريخية الُمخزية والصادمة في آٍن واحد عن الحزب 
الديموقراطي ليس بإنكارها، بل بعدم ذكرها بتاتاً فيما 

يُسمى بكتبهم وكتاباتهم التأريخية 
يكن  لم  إن   - معظم  بأن  التنويه  يجب   ملحوظة: 
كل - المؤرخين التقدميين يُصنفون فرانكلين روزفلت 
جورج  )بعد  األمريكيين  الرؤساء  أعظم  كثالث 
كيندي  ويُصنفون جون  لينكولن(  وآبراهام  واشنطن 
كأكثر الرؤساء األمريكيين شعبية ومحبوب الجماهير

الحزب  مؤسس  هو  من  ديناش  تسائل  وعندئذ 
الديموقراطي؟ 

تاريخياً، الكل يعرف بأن الرئيس األمريكي العظيم 
آبراهام لينكولن )ُمحرر العبيد الرئيس السادس عشر 
الجمهوري  الحزب  أسس  18٦5( هومن   -  18٦1
ولكن من هوالمؤسس الفعلي للحزب الديموقراطي؟ 
هل هوفرانكلين روزفلت )الرئيس رقم ٣٢ من 1٩٣٣ 
- 1٩45(؟ بالقطع ال، ألن هذا الحزب كان متواجداً 
التاسع  القرن  منذ  األمريكية  السياسية  الساحة  على 
األمريكي  )الرئيس  جيفرسون  توماس  ربما  عشر، 
األوائل  اآلباء  18٠1وأحد   -17٩7 من  الثالث 
المؤسسين للواليات المتحدة (؟ بالطبع ال، ألنه كان 
الجمهوري  الديموقراطي  للحزب  المؤسسين  أحد 

الذي إنقسم الحقاً 
إلى الحزبين المتواجدين اآلن على الساحة السياسية: 

الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري. 
اإلجابة: آندرو جاكسون الرئيس األمريكي السابع 
للجدل  مثيرة  كان شخصية  الذي   ،)18٣7-18٢٩(
الهنود  ضد  الشرسين  المحاربين  أبرز  أحد  كونه 
السود ، إستطاع  العبيد  مالكي  أكبر  الحمر وهوأحد 
إلى  وترحيلهم  أراضيهم  من  الحمر  الهنود  طرد 
الغرب األمريكي ولكن قبل بدأه بشّن حمالته الحربية 
أن  إستطاع  الُمحترف،  السمسار  وبحّس  ضدهم ، 
يحدد )بواسطة أصدقائه ُمثمني األراضي( قيمة تلك 
المستوطنين  على  الحقاً  بالمزاد  لبيعها  األراضي 
ال  ُمعدماً  ُمحارباً  مجرد  كان  أن  وبعد  األوروبيين 
أغنياء  أغنى  من  أصبح  الحكومي،  راتبه  إال  يملك 
مليون  المائة  اآلن  يوازي  بما  تقدر  بثروة  أمريكا 
منها مزرعة  ببعض  يشتري  أن  إستطاع  دوالر 
للعبيد في والية تينيسي، تماماً مثل هيالري كلينتون 
البيت  تركا  بيل  وزوجها  هي  بأنها  صرحت  التي 
ُمعدمْين،  الثانية  رئاسته  فترة  إنتهاء  األبيض  عقب 
األمريكيين  السياسيين  أغنى  من  اآلن  يُعتبرا  بينما 
بخالف  دوالر،  مليون  الثالثمائة  تتجاوز  بثروة 
ثالثة مليارات من الدوالرات قيمة أصول ما يُسمى 

»بمؤسسة كلينتون«
ولكن ما هي العالقة بين ثروة كل من آندروجاكسون 

وآل كلينتون؟
»بمؤسسة  يُسمى  ما  جذور  ترجع  اإلجابة: 
كلينتون« لنفس اإلسلوب الذي إنتهجه آندروجاكسون 
أراضي  بيع  من  لإلثراء  السياسي  مركزه  بإستغالل 
الهنود الحمر، تماماً كما إستغلت هيالري ما يُسمى 

»بسياسات السوق« لإلثراء من إشتغالها بالسياسة 
الرؤساء  كل  ليس  بأنه  التنويه  يجب   ملحوظة: 
الديموقراطيون فاسدون،  فعلى سبيل المثال، كان كل 
كيندي غنْيين  فرانكلين روزفلت وجون  من الرئيس 
بينما كان بيل وهيالري  الرئاسة،  حتى قبل توليهما 
ُمعدمين وال يملكان إال راتبهما الحكومي فقط، فكيف 

تأتى لهما تجميع تلك الثروة المهولة، علما بأنهما ال يمتلكان أي شركات 
خدمية أوأراضي زراعية أومصانع إنتاجية أوسلعية ؟ 

اإلجابة الوحيدة والمنطقية هي »الفساد السياسي« وذلك بإتباع منهج 
»التسويق السياسي« من أجل جلب المنفعة الشخصية

 )للمقالة بقية[ 
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TV Box   -سعر الجهاز 
$85 

Canadian Local TV Channels 
Basic Package $12.00/month 

Basic Sports $24.00/month 
Premium $36.00/month 

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

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

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

$10.00/month 

ابعوا معنا مسلسلات رمضانت  
Add On 

Home Automation Solutions 
Thermostats  Alarm Systems 

Garage Door 
Lights 

Door Locks 

مطلوب موزعين في جميع انحاء 
 أونتاريو وكيبيك
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عبد الروتني!
عـادل عطيـة مصـر

المخلصين  المنتمين  أحد  الروتين،  عبد 
بالنبي  يؤمنون  الذين  الروتينيين،  لطائفة 
من  أول  ويعتبرونه  السالم.  عليه  نوح، 
أحتفظ  ألنه  المبين؛  بالروتين  مبشراً  جاء 
بنسختين من جميع الكائنات الحية في فلكه 
عّم  الذي  »الطوفان«،  كارثة  وقوع  قبل 

العالم القديم!

   وهو رجل يتوق إلى المثل العليا، يبحث 
في  عنها  يبحث  كما  جنسه،  بني  في  عنها 
جميع الخالئق التي تجاورنا على األرض، 
والتي تحلق فوقنا في الفضاء، مؤمناً بوحدة 
الوجود، وبأننا أعضاء في جسد واحد، هي: 

الحياة!

   ولما كان األمبراطور األعظم: »النسر«، 
فاتح  وبأنه  وبالعنفوان،  بالقوة  له  مشهوداً 
اعجاب  نال  فقد  وموحدها؛  الطير،  بالد 
مثااًل  فيه:  الروتين«، ورأى  وتقدير »عبد 

مثالياً يحتذى به!                

في  ألخوته  والئه  صدق  عن  وتعبيراً     
بوجوب حضور  شّرع  فقد  الطير؛  الحياة: 

النسر في جميع المعامالت الرسمية، وعلى 
اعتماد صورته على األوراق، والمستندات 

الحكوميّة!

   ولطالما شعر باألسى، وصب جام غضبه 
على األصوات المتمردة، التي تظهر وتعلو، 
اإلدارية،  بالثورة  مطالبة  آلخر،  آن  من 
ونجده، في كل خطبه، ال يكل من الصراخ 

في وجوههم، وفي ضمائرهم الضامرة:

   لماذا هذه الردة عن عقيدة أبائكم، بقوانين 
الثورة اإلدارية اإللحادية المزعومة؟!

   لقد كان آباؤنا القدماء األوفياء في جاهليتهم، 
يؤمنون بوجود نسر يدين له الوجود؛ فكيف 
ذلك  عن  نتخلى  أن  أحفادهم،  نحن  بنا، 
الذي تخترق عيناه كل إنسان تراوده نفسه 
األمارة بالسوء على ارتكاب السوء، ويقيّد 
بهيبته المهوبة، أي محاولة دنيئة لممارسة 

الغش، والتدليس، والتزوير؟!

   صدقوني، لن تستقم لكم حياتكم إال بالنسر، 
ومع النسر.. لقد بلّغت، اللهم فأشهد!...

النفوس  يكسر  الذي  المؤلم  الحدث  هذا  الموت 
الخطط  على  ويقضي  اآلمال  ويضيع  حزنا 

والمشروعات. 

الموت أولى وأهم نتائج سقوط اإلنسان 

عقوبة هللا و تحذيره آلدم قبل السقوط وهو في 
جنة عدن عندما قال له 

ّرِ َفاَل َتْأُكْل ِمْنَها،  ا َشَجَرُة َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّ َوأَمَّ
أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموُت«. )تك ٢ : 17(

هللا  حكم  واستحق  هللا  وصية  آدم  كسر  ولكن 
عليه بالموت وليس آدم فقط بل دخل الموت الي 

العالم كما نصلي في القداس اإللهي 

ابليس  بحدث  العالم  الي  دخل  الذي  والموت 
هدمته بالظهور المحيي الذي البنك الوحيد الجنس.

وعرفت  العالم  الي  الموت  دخل  آدم  فبسقوط 
الخليقة كلها الموت وليس الموت فقط ولكن األلم 

والتعب والمعاناة بل ولعنت األرض كلها .

وخرج الحكم من الفم اإللهي آلدم وقبله الحية 
وحواء .

› َوَقاَل آلَدَم: ... َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ِبَسَبِبَك. ِبالتََّعِب 
َتْأُكُل ِمْنَها ُكلَّ أَيَّاِم َحَياِتَك. )تك ٣ : 17(

وهكذا كان التعب والكد واأللم ثمار مخالفة آدم 
لوصية هللا 

ثم حكم الموت 

والموت هنا ليس هو الموت الروحي فقط كما 

ولكن  البعض  يقول 
الموت بكل معانيه 

وكسر  هللا  عن  آدم  بانفصال  الروحي  الموت 
وفساد  السقوط  قبل  موجودة  كانت  التي  الشركة 

طبيعته بالخطية .

في جهنم  اإلنسان  بهالك  األبدي  الموت  كذلك 
بسبب خطيته وحكم الموت المستحق عليه .

كل  يذوقه  الذي  وهو  الجسدي  الموت  كذلك 
إنسان ولد منذ آدم وحتى مجيء المسيح حتى إيليا 
يقول  يموتا  ولم  إليه  الرب  أخذهم  الذي  واخنوخ 
أنهم سينزلون الي األرض في آخر األيام  االباء 
ويقتال من أجل إيمانهم من ضد المسيح وأعوانه .

فالموت الجسدي كان أيضا عقوبة هللا آلدم بعد 
سقوطه عندما قال له : 

ِبَعَرِق َوْجِهَك َتْأُكُل ُخْبًزا َحتَّى َتُعوَد إِلَى اأَلْرِض 
الَِّتي أُِخْذَت ِمْنَها. أَلنََّك تَُراٌب، َوإِلَى تَُراٍب َتُعوُد«. 

)تك ٣ : 1٩(

وبرجوعه  اإلنسان  بموت  اإللهي  الحكم  فكان 
الي تراب األرض الذي أخذ منه 

قانون إلهي كان ومازال وسيستمر سائرا على 
كل الجنس البشري الموت والعودة الي التراب 

الرب  لنا  أعاد  وبعدما  السقوط  بعد  أننا  ورغم 
الفردوس وأصبحت األرواح تنتقل إليه لتكون مع 
السيد المسيح و القديسين الي يوم القيامة رغم أننا 
ننتظر قيامة األموات ولنا رجاء لكن يظل الموت 
والحزن  األسى  من  الكثير  يحمل  مؤلم  حدث 

املوت الذي دخل ايل العامل   
 عصام نسيم 

والمعاناة 

ربما بسبب الفراق وربما الحياة التي تذهب 
السماء  في  الروح  وجود  فرغم  الجسد  من 
ولكن ما يظهر أمامنا هو الجسد المسجى وقد 
فارقته كل مظاهر الحياة الصمت والسكون 

بعد الحياة والحركة .

حياة  غير  مشهد  األلم  غاية  في  مشهد 
وانبا  بوال  انبا   ( قديسين  ومنهم  كثيرين 
انطونيوس ( مشهد يقف اإلنسان أمامه يشعر 
بالضعف أمام هذا العدو والذي هو آخر عدة 

يبطل 1كو15

حكم الموت سواء الروحي او الجسدي او 
األبدي الذي رفعه السيد المسيح بموته على 

الصليب نيابة عن البشرية .

وكان أيضا مشهد موت المسيح في غاية 
على  المشهد  ينتهي  لم  ولكن  والحزن  األلم 

ذلك بل بالقيامة المجيدة 

فالمسيح قام بالحقيقة قام 

قام ليكون باكورة الراقدين 1 كو 15:٢٠

قام بجسد ممجد وكذلك سيقوم كل االبرار 
الذي ماتوا على رجاء القيامة 

قام ولن يموت بعد 

وباب  الفردوس  باب  لنا  فتح  ان  بعد  قام 
السماء حيث نوجد في موضع الراحة .

حيث يخبرنا الكتاب :

ُعيُوِنِهْم،  ِمْن  َدْمَعٍة  ُكلَّ  هللاُ  َوَسَيْمَسُح 
َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن 
َواَل ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد، أَلنَّ اأُلُموَر 

اأُلولَى َقْد َمَضْت«. )رؤ ٢1 : 4(

نعم كان الموت نتيجة وعقوبة السقوط .

ولكن هللا بخطة خالصه حول لنا العقوبة 
خالص كما نصلي في القداس الغريغوري .

لموت  او  لفراق حبيب  متالمة  نفس  فلكل 
المسيح  في  رجاء  لنا  أن  نقول  لها  عزيز 
نحن  سنقوم  المسيح  السيد  قام  فكما  وقيامته 

أيضا مثله ونحيى معه الي األبد .

ملاذا مل يدافع جاميت سينغ املرشح لقيادة احلزب 
الدميقراطي اجلديد عن نفسه عندما قالت امرأة عنه انه 

يعضد االخوان املسلمني 
قام جاميت  برامبتون  االنتخابية في مدينة  إثناء حملته 
الدميقراطي  احلزب  لقيادة  واملرشح  البرملان  عضو  سينغ 
وقامت  مشجعيه  بني  خطاب  بالقاء  الفيدرالي  اجلديد 
إمرأة مبقاطعته متهمة اياه بتعضيد الشريعة االسالمية 
وتدعيم االخوان املسلمني وهي غير مدركة انه من طائفة 
احلديث  وغير  نفسه  عن  جاميت  يدافع  ولم   ، السيخ 
الواقعة عبر االنترنت في كندا  وبينما انتشر فيديو هذه 

، حث جاميت مؤيديه علي االستجابة باحلب والشجاعة وتعجب  املتحدة  والواليات 
البعض وتسألوا ملاذا لم يقل لها انه سيخ وليس مسلم ! وأجاب علي ذلك بقوله 
بينما أنا فخور مبا انا عليه فقد تعمدت ان ال اجاري هذه السيدة في طريق الكراهية 
ومتي سمحنا للكراهية بالنمو سوف تنتشر مثل النار النها ال تختار وال تنتقي وإذا 
للكراهية لكل سبب  الباب  نفتح  ان نكره شخص ما بسبب عقيدته فنحن  قبلنا 
جميع  ضد  معا  متحدين  نقف  أن  املهم  )من   ، واكثر  واجلنس  والعرق  اجلنسية  مثل 
أشكال الكراهية( نحن نحتاج ان نحب الننا جميعنا في هذا معا وهذا يحتاج منا الي 
شجاعة لنتحد ونحلم معا ونبني عاملا ال يتخلف فيه احدا ، وحتدث جاميت سينغ  
بانفتاح حول التعصب االعمي الذي عاني منه في مراحل مختلفة من حياته بسبب 
عقيدته ومظهره وإذا فاز جاميت سينغ برئاسة احلزب الدميقراطي اجلديد الفيدرالي 

فسوف يكون اول رجل غير أبيض يقود حزب فيدرالي رئيسي في كندا.
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

قوانني جديدة قريبا لقيادة السيارات في أونتاريو 

تورنتو : أعلن وزير النقل في أونتاريو ستيفن ديل دوكا يوم االربعاء ٢٠سبتمبر 
علي  ستساعد  الخريف  هذا  جديدة  تشريعات  تسن  سوف  أونتاريو  حكومة  أن 

القضاء علي القيادة المتهورة وغير المنتبهة ، وقال وزير النقل أن التشريعات المقترحة سوف تنشئ عقوبة 
جديدة للسائقين المتهورين الذين يتسببون في موت الناس وفي العام الماضي قتل حوالي 48٣ شخص في 
شوارع أونتاريو كان منهم ٩٦ من المارة والقوانين الجديدة سوف تحمي الناس في شوارع أونتاريو  وعلي 
االخص المارة وراكبي الدرجات وخاصة ان كل  17  ساعة هناك ثالثة حوادث مميتة في الشوارع وبالقانون 
الجديد ستزيد الغرامة علي السائق الغير المنتبه من 1٠٠٠ دوالر الي ٢٠٠٠ دوالرفي المخالفة الثانية  وتزيد 
أيام عند  القيادة لمدة ثالثة  الثالثة وتعلق رخصة  المخالفة  الي ٣٠٠٠ دوالر و ستة نقاط ميريت  أقل عند 
المخالفة االولي وسبعة أيام في المخالفة الثانية وثالثون يوما في المخالفة الثالثة وكان نشطاء في سالمة الناس 
وسالمة راكبي الدرجات قد دعوا الي سن عقوبات شديدة بدال من العقوبات الحالية وقالت كاسيا برجمان من 
جماعة )االصدقاء والعائالت لشوارع آمنة( أن تشديد العقوبات هي خطوة علي الطريق الصحيح وقالت إذا 
قام سائق متهور بخبط صندوق قمامة او صندوق بريد او خبط فرد وقتله فإن العقوبات الحالية ال تميز بينهم 
، وكاسيا برجمان قتل زوجها منذ خمسة سنوات بينما يقود دراجته ذاهبا الي عمله وحكم علي السائق الذي 
قتله بستة أشهر سجن فقط وخدمة عامة لمدة 1٣ عطلة اسبوعية ، وقال وزير النقل إن التشريعات الجديدة 
المقترحة سوف تنشئ عقوبة جديدة للسائقين المتهورين الذين يتسببون في موت احد من الناس او أصابته 
بين  ما  تتراوح  لمدة عامين وغرامة  والسجن  القيادة  الغاء رخصة  العقوبة هي  تكون  بليغة وسوف  أصابة 
٢٠٠٠ الي 5٠ الف دوالر وحذف ستة نقاط ديميرت من سجله ،وقال الوزير أيضا ان التغيرات في قانون 
القيادة سيجعل أونتاريو أول مقاطعة في كندا تعلق رخص القيادة لهؤالء الذين يسيرون بدون تركيز وبتهور 
وتعاقب بقسوة من يكرر هذا الفعل وسوف تطبق نفس هذه القواعد علي من يحملون رخص قيادة  ج1  ، 
ج٢ و أم1و٢  وتعلق رخصة القياده لهم لمدة ٣٠ يوما عند المخالفة االولي و ٩٠ يوما عند المخالفة الثانية ثم 
تلغي عند المخالفة الثالثة ، وغرامة السائق الذي ال يقف لعبور المشاة ستتضاعف وستصل الي 1٠٠٠ دوالر 
وهناك عقوبات شديدة أخري لمن يقودون السيارات تحت تاثير الكحوليات او المخدرات ولن يكن هناك تسامح 
مع الشباب من سن ٢1 واقل والسائقين   المبتدئين وجميع الذين يقودون سيارات تجارية اذا ظهر انهم يقودون 

وهم تحت تاثير الكحول او المخدرات وترتفع الغرامة اذا رفض السائق أخذ اختبار الكحول والمخدرات.

أكثر من ١٥٠ طالب وطالبة كنديني محتجزين في جزيرة 
الدومينيكان

قام عمر الغبرة السكرتير البرلماني لوزيرة الشؤون الخارجية في كندا يوم الجمعة 
المحتجزين في جمهورية  الكنديين  بالنسبة للطالب  ٢٢ سبتمبر بتوضيح االمور 
الدومينيكان بسبب أعصار ماريا الذي ضرب الجزيرة بقوة وادي الي تدمير البنية التحتية وقطع كل وسائل 
االتصال بين االهالي في كندا وابناؤهم هناك وكذلك تضررت المطارات هناك ولم تعد الطائرات قادرة علي 
النزول علي االرض هناك ، ويدرس معظم الطالب الكنديين الطب في جامعة روس االمريكية وهناك اثني 
عشرة منهم يدرسون في معاهد عليا وقد تقطعت بهم السبل وقال عمرالغبرة أن الوضع ال يزال صعبا ونحن 
غير قادرين علي ترحيل الطالب من هناك ولكن علي اتصال بالمسؤولين في الجامعات والمعاهد العليا الذين 
يرتبون لنقل هؤالء الطالب بالقوارب الي جزيرة سانت لويس حيث ينتظرهم مسؤولي القنصلية هناك وقال 
سوف نوفر لهم خدمات ومساعدات عندما يصلون الي الجزيرة ونرتب لهم العودة الي كندا ، ولكن ستأخذ 
هذه الترتيبات بعض الوقت ألن هناك حطام كثير في المياه حول جزيرة الدومينيكان ويصعب علي القوارب 
االبحار منها وقال عمر الغبرة أنه متفهم قلق االهالي علي اوالدهم ونحن نقوم بكل ما في وسعنا الخراجهم 
من هناك في أسرع وقت ممكن ،هذا ويعتبر أعصار ماريا أقوي أعصار يضرب والية امريكية منذ اكثر من 

8٠ عاما.

كيف حول الطالب كتابة 
مذكرات احملاضرات  اجلامعية 

الي عمل مربح يدر نقود  
جامعة  في  الطالب  من  أثنان  وجد 
كتابة  لتحويل  طريقة  باونتاريو 

و  جرود  رومان  أنشأ  فقد   ، مربح  عمل  الي  الجامعية  المحاضرات 
مارتين ليبيد وهما طالبان في السنة الثانية في جامعة ويلفريد لورييه في 
مدينة ووترلو باونتاريو موقع جديد علي االنترنت لبيع المحاضرات 
التي يكتبها الطلبة في الجامعة الي زمالئهم الذين يحتاجون اليها بسبب 
تغيبهم عن حضور المحاضرة او النهم يحتاجون الي ملخصات دراسية 
قبل االمتحانات ، ويتيح الموقع للطالب الحصول علي هذه المذكرات 
الدراسية بشرائها باسعار تتراوح ما بين ٣ دوالرات و 15 دوالر وال 
يطلب الموقع من الطالب دفع اشتراك شهري، والطالب من جامعة 
مذكراتهم  بيع  يريدون  الذين  ووترلوا  جامعة  من  او  لورييه  ويلفريد 
يستطيعون نشرها وبيعها عبر هذا الموقع ويتم فحص هذه المذكرات 
والمحاضرات او التلخيصات قبل نشرها علي الموقع واذا كان الطالب 
المشترين  غير راضيين عن هذه المحاضرات  او بها معلومات غير 
صحيحة فانهم يستطيعون الحصول علي اموالهم ثانية ، ويتلقي الموقع 
ردود فعل متباينة من الطالب في الحرم الجامعي فبعضهم قالوا انهم 
الطلبه  كان  إذا  ما  في  شككوا  االخر  والبعض  بسرور  سيستخدمونها 
سيستخدمون هذه الخدمة والتي ستثبطهم عن حضور المحاضرات ، 
وقالت جامعة ووترلو أن الطالب بحاجة ألن يسألوا االساتذة والمعيدين 
الدراسية ألن هذا  المحاضرات  للحصول علي إذن قبل نشر وتوزيع 
علي  ويلفريد  جامعة  تعلق  ،ولم  الفكرية  الملكية  لحقوق  إنتهاكا  يعتبر 

االمر.
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كندا تقدم متويل عاجل قيمته ٢٫٥٥ مليون دوالر 
للفارين من املسلمني )الروهينجيا( من ميامنار الي 

بنجالديش 
أعلنت الحكومة الكندية عن تقديم مبلغ 
االمم  لوكاالت  دوالر  مليون   ٢.55
هائل  عدد  ألغاثة  تعاني  التي  المتحدة 
لقب  وهو  )الروهينجيا(  الالجئين  من 
جنسية  لهم  تعرف  ال  المسلمين  الذين 
والذين يشكلون الغالبية في والية راخين 

في جزيرة ميانمار وقد فر مايقرب من 4٠٠ الف من المسلمين الروهينجيا 
الي بنجالدش بعد أن بدأ الجيش ويسمي )ميانمار بوذا( او قوات بورما ما 
أسماه بعمليات التطهير للقبض علي أي من االفراد المتمردين المسلمين 
المختبئين وسط المدنيين ، بعد ان قام المتمردون بالهجوم علي ٣٠ مركز 
للشرطة في والية راخين واعترفت الحكومة هناك بأن حوالي 4٠٠ شخص 
الطرف  علي  اللوم  كل طرف  والقي  الجانبين  بين  المعارك  في  قتلوا  قد 
في  البوذيين شاركوا  والغوغاء  الشرطة  قوات  ان  المسلمين  وقال  االخر 
حملة عنف علي نطاق واسع واحرقوا المنازل واطلقوا الرصاص عشوائيا 
وذبحوا الناس وقال عن هذا رئيس حقوق االنسان في االمم المتحدة إنه 
تطهير عرقي وقالت وزيرة التنمية الدولية في كندا ماري كلود بيبو ان كندا 
قلقة إزاء أعمال العنف في والية راخين التي يقطنها ألمسلمين  وستوجه 
اموال المعونة الكندية الي برامج لتوفير الغذاء الصحي للحوامل واالطفال 
الصغار والرعاية السريرية وطب الطوارئ وبناء اماكن مالئمة لالطفال 
حيث أن ٦٠% من الالجئيين هم من االطفال وتناشد هيئة اليونيسف الدول 
لتقديم 7.٣ مليون دوالر لرعاية االطفال وأسرهم في االربعة أشهر القادمة 
وقد فر ما يقرب من 4٠٠ الف فرد الي بنجالديش منذ يوم ٢5 اغسطس 
ويصل الالجئين الي بنجالديش في حالة سيئة جدا بعد المشي أليام طويلة 

خالل طرق موحلة وحقول االرز 

ترودو يقول مع كل االخطاء التي فعلناها ال يزال لدينا أمل
سلط جستن ترودو رئيس وزراء كندا في خطابه امام الجمعية العامة لالمم المتحدة علي محنة 
الشعوب االصلية في كندا وتحدث عن التهجير القسري لهم وعدم الوفاء بالعهود التي قدمتها 
الحكومة لهم وفصل االطفال عن والديهم لتربيتهم بطريقة غربية في مدارس داخلية والذي ترك 
أثر مدمر علي الشعوب االصلية التزال تعاني منه حتي االن خاصة انهم لم يكونوا موافقين 
او مشتركين في هذه الترتيبات وكانت هذه التجربة التي عاشوها اكثر مهانة واذالل واهمال 
لهم ، وال يزال حتي االن هناك أطفال من الشعوب االصلية يعيشون في مساكن ليس بها مياه 
نظيفة للشرب  وال حتي ليلعب بها االطفال  وليس لديهم حمامات لالستحمام وكل مساء عندما 
يقول االباء البنائهم تصبحون علي خير يظلوا قلقين من ان ياتي الصباح وال يجدوا اوالدهم 

معهم،  اما ألنهم هربوا من المسكن او ألنهم أنتحروا اثناء الليل 
، وأيضا العديد من نساء الشعوب االصلية يعانون من العنف 
المتكرر والتهديدات بااليذاء والذي تسميه منظمة العفو الدولية 
منذ  ورثناه  ما  هذا  أن  ترودو  وقال    ) انسانية  حقوق  )كارثة 
زمن االستعمار في كندا واشار ترودو الي أن كندا واحدة من 
أغني دول العالم وانها قضت علي تلوث مياه الشرب في ٢4 

منطقة يقطنها الشعوب االصلية وال تزال تعمل وركز ترودو في نهاية خطابه علي تغير المناخ 
وقواعد التجارة الدولية وقال أن كندا ال تزال تعمل ومع كل االخطاء التي فعلناها ال يزال لدينا 
أمل وحاول ترودو ان يدعم من خالل خطابة استعداد كندا لمواجهة تحديات كبيرة في الداخل 

والخارج واستحقاقها للحصول علي مقعد في مجلس االمن.

سرقة بيانات شخصية لي ١٠٠ الف كندي بعد تعرض 
شركة )إكويفاكس( للقرصنة االلكترونية ويحقق في 

االمر مكتب اخلصوصية في كندا 

أكتشفت شركة )إكويفاكس كندا( يوم ٢٩ يولية ٢٠17  سرقة البيانات الشخصية التي تتضمن االسم والعنوان 
ورقم التامين االجتماعي )اس اي أن( لحوالي 1٠٠ الف كندي و 14٣ مليون امريكي وفي بعض الحاالت 
االئتمانية  الحسابات  ترصد  شركة  هي   ) )إكويفاكس  ،وشركة  البنكي  االئتمان  بطاقات  ارقام  سرقة  تمت 
انهم  نيلسون  ليزا  الشركة  رئيسة  وقالت  لالفراد  إئتماني  وتصنيق  للمستهلكين  معلومات  وتقدم  لالشخاص 
غير قادرين علي تقديم إيضاحات عن تأثير هذه االختراقات االلكترونية حتي يكتمل التحقيق في الموضوع 
وقالت ان الشركة تعمل ليال ونهارا لتقييم ما حدث وتركز الشركة علي كيفية تزويد العمالء الذين تاثروا بهذه 
السرقة االلكترونية بالدعم ، و من نا حية أخري بدأ الناس المقيمين في أونتاريو الذين تأثروا باالختراقات 
مع  التعامل  في  واهملت  العمالء  مع  أبرمته  الذي  العقد  النها خرقت  الشركة  قضائية ضد  دعوي  رفع  في 
بياناتهم الشخصية وخرقت قوانين الخصوصية في المقاطعة وايضا قام مكتب المفوضية الخصوصية في كندا  
بالتحقيق في الشكاوي المقدمة من الكنديين بخصوص هذا الموضوع ورفع تقرير الي البرلمان وذلك لضمان 
المفوضية الخصوصية من شركة )إكويفاكس( االسراع  الكنديين من مخاطر مستقبلية وطلب مكتب  حماية 
في تبليغ الكنديين عما اذا كانت معلوماتهم الخاصة قد سرقت وكل من لديه سؤال عليه االتصال برقم الهاتف 

التالي :   18٦٦8٢85٩٦1
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لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744

انتو مستغربني ومندهشني ليه من 
ان املشايخ أجازوا مضاجعة املرأة الزوجة 

امليتة ؟؟!
خـــــالد منتـــصر

 

انفجر المجتمع غضبا بعد الفتوى المثيره للجدل بجواز معاشرة الرجل 
لزوجته الميته 

هذا بعد ايام قليله من فتوى جواز تصوير العالقه الزوجيه بين الزوجين 
وكتب خالد منتصر فى هذا الصدد قائال 

انتو مستغربين ومندهشين ليه من ان المشايخ أجازوا مضاجعة المرأة 
بموس  بتتختن  مابتتولد  يوم  من  فقهياً  ميتة  ماهي  ؟؟!  الميتة  الزوجة 
الجماع  ميتة عند  تكون  أن  منها  بنقاب وبعدين يطلب  تتكفن  وبعدين 
وان مايكونلهاش طلبات جنسية أو ترفض النها تعبانة عشان الماليكة 
ماتلعنهاش ،يعني باختصار تتحول المرأة الي مجرد ثقب ثم ليس لزاماً 
يجامعها وينكحها  تكفينها ومش عايزينه  الزوج ال عالجها وال  علي 

وهي ميتة ماهي طول عمرها عايشه معاه ميتة وبأمر الشرع !!!! 
مافرقتش بقي ؟!!.

النار  قاع  في  فهي  ترحم  لم  أيضاً  موتها  بعد  فهي  االندهاش  ممنوع 
أو األحياء  الموتي األحياء  النساء آسف من  النار من  أهل  أكثر  ألن 

الموتي!!!

إستر  ُولدت 
أخنوخ فانوس بمدينة 
أسيوط عام 18٩5، 
أسيوط  محامى  أبنة 
أخنوخ  الشهير 
روفائيل  فانوس 
 )1٩18 – 185٦(
بمدرسة  والتحقت 
األمريكية  البنات 
وتخرجت  بها 
 .1٩1٠ عام  فيها 
 1٩1٣ عام  وفى 
بالدكتور  اقترنت 
ويصا  بك  فهمى 
)ومن هنا أخذت اسم إستر فهمى ويصا( الذى كان 
حالياً(  الصحة  )وزير  الوقاية  وزير  منصب  يشغل 
فى  عضواً  كان  كما  األولى،  العالمية  الحرب  إبان 
سنها  حداثة  منذ  تهتم  كانت  للوفد.  المركزية  اللجنة 
بمبدأ التقارب بين األديان فدرست التوراه واإلنجيل 

والقرآن.
ووضعت  الخيرية،  المساعى  جمعية  تأسست 
يوسف  بمنزل  ُعقد  اجتماع  فى  الصالحة،  بذورها 
أفندى مفتاح بالقبيلة بالقاهرة – وكان ذلك فى أول 
وفى  1881م.  يناير   8 الموافق  ش   15٩7 طوبه 
جمعية  تأسيس  على  الرأى  أستقر  االجتماع  هذا 
الخيرية« واعتبار  المساعى  تُسمى »جمعية  خيرية 
إلى  رئاستها  وإسناد  مؤسسين  أعضاء  الحاضرين 
رأت   1٩1٢ عام  وفى  غالى.  بك  بطرس  سعادة 
موعد  تحديد  وقبل  خيرية(.  )أسواق  إقامة  الجمعية 
السوق األولى فى السنة المذكورة إجتمع فريق من 
كبار السيدات بعمارة مشغل الجمعية الذى كان يحمل 
اسم )المشغل البطرسى الخيرى( وكان قد اُفتتح يوم 
17 نوفمبر 1٩11. وفى هذا االجتماع تداولن طوياًل 
فى كيفية ادارة هذه السوق الخيرية. وذلك ألنها كانت 
أول سوق خيرية تعمل فيها السيدة المصرية. وفى 
العمل  على  نهائياً  رأيهن  إستقر  الثانى،  االجتماع 
أن تكون  الجمعية  إدارتها، واشترطن على  فى  معاً 
الدعوة قاصرة على العائالت المعروفة باإلضافة إلى 
أن يعاون كل لجنة من لجانها عضوان من أعضاء 
الخيرية  )السوق  الجمعية  أقامت  وفعاًل  الجمعية. 
األولى( فى الفترة )٣ – 5 مايو( 1٩1٢ وقد افتُتحت 
بكلمة من السيدة روجينه خياط وكان بالسوق ثمانية 
أقسام: مالبس األوالد، المشغل البطرسى، األشغال 
اليدوية، المناظر اللطيفة، الكتب، األلعاب، الزهور، 
الشاى والمرطبات والحلوى. وكانت مساهمة إستر 
سيدات  تسع  مع  األخير  القسم  فى  ويصا  فهمى 
السوق  هذه  شرفوا  الذين  بين  من  وكان  أخريات. 
)إن  وقال:  كيتشنر  اللورد  فخامة  بزيارتهم  الخيرية 
هذه السوق تدل على سالمة ذوقكم(. وفى )1٢، 1٣ 
الثانية تحت  الخيرية  السوق  اُقيمت  مارس( 1٩14 
األميرة  السمو  المحسنين حضرة صاحبة  أم  رعاية 
)أمينة هانم( والدة خديوى مصر. أما السوق الثالثة 
فقد اُقيمت فى الفترة )٦– 8 ديسمبر( 1٩17 تحت 
فى  الرابعة  والسوق  األول.  فؤاد  السلطان  رعاية 
الفترة )4– ٦ مارس( 1٩٢٠ وكانت لجنة السيدات 
بالمشغل البطرسى قد عقدت اجتماعاً يوم 8 نوفمبر 
1٩1٩ بعضوية هدى شعراوى وإستر فهمى ويصا 
صاحبة  رئاسة  تحت  السوق  ووضعن  وأخريات 
العصمة صفية هانم زغلول مع إرسال الدعوة موقعاً 
تفتح  السوق  كادت  وما  السيدات.  بعض  من  عليها 
المحسنين  من  وكبير  عظيم  كل  أمها  حتى  أبوابها 
اليوم األول ال  الذين زاروها فى  الكرام وكان عدد 

يقل عن 1٠٠٠ شخص. ثم اُقيمت السوق الخامسة 
بطاقة  وكانت   1٩٢5 ديسمبر(   5  –٣( الفترة  فى 

الدعوة تحمل اسم إستر ويصا.
إستر  أن  مذكراتها  فى  شعراوى  هدى  ذكرت 
ويصا كانت إحدى المؤِسسات للجنة الوفد المركزية 
 1٩1٩ عام  بثورته  الشعب  قام  وعندما  للسيدات. 
اشتركت النساء مع الرجال فى الريف بأعمال بطولية 
فقد  المدينة  فى  أما  االحتالل.  قوات  مواجهة  فى 
عقدت السيدات فى مارس 1٩1٩ اجتماعاً بالكنيسة 
للنساء  التنفيذية  اللجنة  انتخبت  باألزبكية  المرقسية 
مظاهرة  ونظمن  شعراوى  هدى  برئاسة  الوفديات 
المحتلين وفى 1٣  فيها لرصاص  تعرضن  صاخبة 
الكنيسة  بنفس  آخر  اجتماع  ُعقد   1٩1٩ ديسمبر 
السيدات  من   ٢٠٠ من  أكثر  حضرته  المرقسية 
على  لالحتجاج  وقبطيات  مسلمات  من  المصريات 
»ملنر«  لجنة  وقدوم  للوزارة  وهبه  يوسف  تشكيل 
موسى،  نبوية  شعراوى،  هدى  مقدمتهن:  فى  وكان 
قامت   1٩٢٠ يناير   1٦ وفى  ويصا.  فهمى  إستر 
الحديد  السكة  محطة  من  سارت  بمظاهرة  السيدات 
إلى شارع كامل )الجمهورية حالياً( فميدان االوبرا 
فشارع عابدين وتعرض لهن الجنود اإلنجليز وطلبوا 
وفى  المظاهرة.  واستمرت  فأبين  التفرق  منهن 
مارس   ٩ فى  السيدات  لجنة  عقدتها  تاريخية  جلسة 
1٩٢٠ بمنزل سعد زغلول، أصدرن احتجاجاً حمل 
توقيعاتهن على األحكام العرفية وعلى ما لحق البالد 
وأبناءها من صنوف االعتداء على األرواح واألموال 
والحريات وعلى تعطيل الدستور، وقد أرسلت لجنة 
السيدات هذا االحتجاج إلى الشعب المصرى والعالم 
المتمدين وكان يحمل توقيع إستر ويصا بجوار أسماء 

ثالث عشرة سيدة أخرى.
فى ٢5 يوليو 1٩٢٢ اعتقلت السلطات العسكرية 
حمد  وُهم:  الوفد  أعضاء  ثروت  وزارة  عهد  فى 
الباسل، ويصا واصف، مرقس حنا، واصف بطرس 
غالى، علوى الجزار، جورج خياط، مراد الشريعى 
الكراهية  على  تحض  منشورات  ونشر  طبع  بتهمة 
ضد  الكراهية  إثارة  وأيضاً  إنجلترا  ملك  واحتقار 

النظام الذى وضعه االحتالل.
المحكمة  أصدرت   1٩٢٢ أغسطس   11 وفى 
الُقضاة  وأرسل  السبعة  المتهمين  بإعدام  حكمها 
السامى  المندوب  اللنبى  اللورد  إلى  الحكم  اإلنجليز 
البريطانى. وعندما صدر الحكم بدأت خاليا السيدات 
الوزراء  زوجات  إلى  بالقتل  تهديد  خطابات  ترسل 
إذا لم تتحسن معاملة المسجونين السبعة كما أرسلت 
فى  اإلنجليز  الموظفين  كبار  زوجات  إلى  أيضاً 
مصر. وكانت السيدة إستر فهمى ويصا – سكرتيرة 
اللجنة النسائية التى ترأسها صفية هانم زغلول هى 
التهديد  الخلية. فكان نص خطابات  التى ترأس هذه 
باللغة اإلنجليزية كاآلتى: )أن سبع سيدات  الُمرسلة 
مصريات محرومات من أزواجهن لمدة سبع سنوات. 
أن سبعة من قادة الثورة يُعاملون فى معسكر االعتقال 
معاملة المجرمين. إذا لم تتحسن هذه المعاملة فوراً 
وإنما   – فقط  سنين  سبع  ال  زوجك  من  فستحرمين 
ذلك  بعد  ويصا  إستر  السيدة  ذهبت  وعندما  لألبد(. 
لمقابلة اللورد اللنبى تطلب منه إصدار األمر بتحسين 
معاملة المحكوم عليهم، اعترف المندوب السامى بأن 
السامى  المندوب  دار  فى  الموظفين  زوجات  جميع 
تقدمن بنفس الطلب. وكانت تكتب رسائل باإلنجليزية 
المصرى.  الوطنى  للكفاح  تأييداً  اللنبى  اللورد  إلى 
اللنبى  ورد  الرسائل  هذه  جميع  أن  بالذكر  والجدير 
بلندن.  البريطانية  الوثائق  بدار  حالياً  مودعة  عليها 
وفى ٢٩ مايو 1٩٢٣ أرسلت إستر ويصا رسالة إلى 
اللورد اللنبى تشكره على ما لمسته من رغبة صادقة 

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

)3( إسرت فهمى ويصا )1895 – 1990(

فى اإلفراج عن المسجونين السياسيين وطالبت باسم السيدات ضرورة 
األفراج عن سعد زغلول.

وسيزا  شعراوى  هدى  مع  ويصا  إستر  سافرت  مايو 1٩٢٦   ٦ فى 
نبراوى إلى باريس لالشتراك فى أعمال المؤتمر النسائى العاشر الذى 
الثانى  الدولى  النسائى  المؤتمر  فى  اشتركت  كما  السوربون.  فى  ُعقد 
عشر الذى ُعقد فى تركيا عام 1٩٣5 بمدينة استانبول، وقد أسفر هذا 
المؤتمر عن اختيار هدى شعراوى نائبة لرئيسة االتحاد النسائى الدولى 
)1٩٣5 – 1٩48(. وحضرت مع نعيمة األيوبى مؤتمر السالم العالمى 
للبحث بصفة  ُعقد  ببلجيكا وقد  ُعقد فى )14، 15 مايو( 1٩٣8  الذى 
عامة عن أفضل الطرق التى يجب أن توجه إليها المرأة نفسها لخدمة 
قضية السالم العالمى. ومما ُطرح على بساط البحث فيه الموقف الدولى 
من  كثيرات  والتحليل  بااليضاح  تناولته  وقد  واالقتصادى  السياسى 

زعيمات النهضات النسائية والفكرية والسلمية.
سافرت عدة مرات إلى الواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا على نفقتها 
 .)1٩57 – 1٩٣٢( الفترة  المصرية طوال  للقضايا  للدعاية  الخاصة 
وكانت أهم رحلتين قامت بهما عامى 1٩54، 1٩5٦ حيث كانت تطوف 
الثالثى  العدوان  وضد  فلسطين  قضية  عن  محاضرات  وتلقى  أمريكا 
على مصر. وفى عام 1٩54 أثناء وجودها بأمريكا كتبت كتاباً بعنوان 
»قلـب العـذراء« The Virgin Heart طبعتـه فى اإلسكندريــة عــام 

1٩5٦ وترجمتـــه للعربية عام 1٩7٩.
لمصر«  »العمل  وجمعية  الُمسكرات«  »منع  بجمعية  كانت عضواً 
التى أسستها عام 1٩٢4. كما كانت رئيسة لمجلس إدارة جمعية السيدات 
للجان  كان  األحمر.  الهالل  بجمعية  وعضو  باإلسكندرية،  المسيحيات 
التى اشتركت فيها إستر ويصا دورها الكبير فى الكفاح ضد اإلحتالل 
البريطانى، كما ساهمت بنصيب وافر من أجل خدمة الفقراء واليتامى، 
وفى كل ذلك كان إنكار الذات شعارها، واألمانة رأس مالها، والثبات 
رائدها. عاشت حياتها كلها فى مخافة الرب ألن ذلك هو رأس الحكمة. 
وفى أغسطس 1٩٩٠ غادرت أرضنا بسالم لتستوطن عند الرب ُمكللة 

بكل مجد وبهاء.

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.



اوراق بنكنوت تسد مراحيض 
بنك وثالثة مطاعم يف جنيف

أوراق  غريب..  مكان  في  عادي  غير  إيداع 
ألف دوالر  اليورو حجمها نحو مئة  بنكنوت من 

تسد مراحيض بنك وثالثة مطاعم في جنيف..
في  يحقق  جنيف  في  فاالدعاء  مزحة  ليست  هذه 
باسم  المتحدث  ديرون  فينسنت  وقال  الواقعة 
أن  نريد  ولكننا  الدافع  نعلم  أن  يهمنا  ”ال  االدعاء 

نعرف من أين جاء المال“.
وأضاف أن التخلص من أموال أو سد مرحاض 

ليس جريمة.
كانت صحيفة تريبيون دو جنيف، وهي أول من 
نشر الخبر، قالت إن أول انسداد كان في مرحاض 
قبو بنك )يو بي إس( في حي المال بجنيف ثم وقع 
انسداد في مراحيض ثالثة مطاعم قريبة بأوراق 

بنكنوت فئة 5٠٠ يورو في األيام القليلة التالية.
وقال ديرون إن شخصين وافقا على دفع تعويض 
للمطاعم عن تكاليف االنسداد الذي حدث وسحبت 
المطاعم شكوى كانت قدمتها عندما حدثت الواقعة 

في مايو.
وأضاف أنه تمت مصادرة المال أثناء التحقيق ولم 
أنه  تبين  إذا  المال  بعد من سيحصل على  يتضح 
ليس  إنه  ديرون  وقال  قانونية.  بطريقة  جمعه  تم 
ناجمة  البنكنوت  أوراق  أن  لالعتقاد  مبرر  هناك 

عن غسل أموال.

5 شارع االتابكة      
مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

هو الشارع القصير الواصل بين شارع 
رموز  احد  الشهير  االزرق  الترام 
وطريق  االسكندرية  الساحرة  المدينة 
شوارع  اطول  ثانى  هو  الذى  الحرية 
االسكندرية بعد شارع الكورنيش، وقد 
احترت فى طفولتى فى فهم معنى كلمة 
االتابكة وكنت كطفل اعتقد ان االتابكة 
ما هو اال اسم مرادف لتنابلة السلطان 
انى  طويلة  سنوات  بعد  ادركت  ولكنى 
التى اتضح لى ان  لالتابكة  كنت ظالماً 
معناها ابعد ما يكون عن معنى التنابلة 
فهى الجمع لكلمة اتابك وهو لقب تركى 
بعض  على  السالجقة  المماليك  اطلقه 
العسكر...لكن  قادة  من  البالط  رجال 
فهمى لمعنى الكلمة لم يمنع تعجبى من 
شوارع  احد  على  االتابكة  اسم  اطالق 
سكان  بأن  التام  يقينى  مع  االسكندرية 
معنى  يجهلون  وضواحيها  االسكندرية 
كلمة االتابكة. ومع كل ذلك فان الشارع 
حتى  وال  بعيد  او  قريب  من  يعنينى  ال 
الرقم  تحمل  والتى  فيه  الكائنة  العمارة 
الشقة  تلك  هو  هنا  يعنينى  فما  خمسة 
بالدور االول من العمارة....شقة جدتى.

الطفولة  سنوات  شهدت  التى  الشقة 
البراءة  عنوان  ايضاً  تترجم  والتى 
تلك  فى  يتجمعون  الطفال  الحقيقية 
فى  اراها  كنت  والتى  الصغيرة  الشقة 
نقيم مع  كنت واخوتى  كبيرة.  طفولتى 
نرى  فكنا  المجاور  الشارع  فى  والدينا 
المنزل  من  خرجنا  فان  يوم  كل  جدتى 
نمر على بيت جدتى وفى طريق عودتنا 
عن  فتميزنا  جدتى  باب  نطرق  ايضاً 
على  يأتون  كانوا  الذين  االحفاد  بقية 
ان  بل  اخرى  محافظات  من  فترات 
فى  فقط   يأتون  كانوا  منهم  البعض 
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يحررها هانى نصحى

بين  االصغر  كنت  الصيفية.  االجازة 
جدتى  لدى  تتركنى  امى  فكانت  اخوتى 
مشترياتها  لقضاء  وتذهب  الصباح  فى 
فكان لى الحظ ان اشهد طقوس جدتى...

االريكة  على  بجوارها  اجلس  فكنت 
سبرتاية  فيها  تجمعت  صينية  وامامها 
وفنجان...تغشى  قهوة  وكنكة  صغيرة 
تلذذ  فى  واتنسمها  انفى  القهوة  رائحة 
بينما تسكب جدتى القهوة داخل الفنجان 
وجه  على  فقاعة  تتكون  عندما  وتبتسم 
الفقاعة  هذه  ان  منها  وافهم  القهوة 
عن  اموااًل  ستتلقى  بأنها  مؤكدة  عالمة 
القهوة  ترتشف  وهى  هذا  قريب...تقول 
على  منها  بعضاً  لى  تسكب  ثم  الساخنة 
طبق الفنجان التذوق طعم القهوة اللذيذ 
الفنجان على وجهه و تمسك  تقلب  ثم  
به ثانياً وتنظر الى الخطوط التى صنعها 
للحظات  رأسها  وتهز  الفنجان  فى  البن 
معتداًل  الصينية  على  الفنجان  تضع  ثم 
الفنجان  داخل  فانظر  دورى  يأتى  وهنا 
فى بالهة وال افهم شيئاً سوى ان جدتى 
تلك  تترجم  يجعلها  رائع  بخيال  تتمتع 
الخطوط كيفما تشاء. كانت جدتى ماهرة 
فى العمليات الحسابية فكانت تطلب منى 
ان ادون مشترواتها واجمعها لها وقبل ان 
اخبرها باجمالى ما صرفته كانت تخبرنى 
تنظر  ان  دون  المصروفات   بقيمة  هى 
الى القائمة التى اعددتها....امر آخر لم 
ادركه عن جدتى اال بعد سنوات طويلة 
من رحيلها فقد اعتادت بعد ان تنتهى من 
تنظيف المنزل ان توصد الشيش وتطلب 
الطير...وكنت  يدخل  لئال  افتحه  اال  منى 
تستخدمه  الذى  الطير  تعبير  اضحك من 
وتعنى به الحشرات الطائرة الكتشف انها 
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تستخدم الترجمة الحرفية الهل الغرب فهم 
يقولون عن الحشرات الطائرة ( فاليز) ال 
شك ان لجدتى ثقافة غربية . .  كنت اعلم 
فمعاش  الحال  ميسورة  ليست  جدتى  ان 
جنيهات  فوقها  يضع  قليلة  جنيهات  جدى 
البنزين..اما  محطة  فى  عمله  من  اخرى 
جدتى فهى بالطبع ال تعمل فهى تنتمى الى 
الى  البنات طريقها  تعرف  لم  الذى  الجيل 
المدرسة او حتى الُكتاب ففتيات هذا الجيل 
ُخلقن من اجل الزواج واالنجاب. وبالرغم 
ان  ابداً  نشعر  نكن  لم  هذا  ومع  ذلك  من 
جدتى تمر بأى ضائقة مالية فنتجمع كلنا 
نأكل ونشرب وكل شىء متوفر فهى قادرة 
على تدبير امور حياتها بجنيهاتها القليلة 
هكذا  االمور  تتدبر  كيف  يعرف  احد  وال 
سوى هللا و...جدتى.                                 

فى  الكبيرة  االسرة  افراد  كل  يتجمع    
ليالى الصيف بمنزل جدتى بناتها الخمس 
باعمارهم  االحفاد  بازواجهن عالوة على 
ويزداد  االصوات  المتفاوتة...تعلو 
الضجيج وجدتى سعيدة...ترتفع الضحكات 
مع بعض من المناوشات وسعادة جدتى ال 
جدتى.  منزل  دائماُ  كان  توصف....وهكذا 
كان  والذى   - وقتها   - الكبير  المنزل  هذا 
الملجأ  كان  انا  كبرت  كلما  يصغر  حجمه 
والمأوى لنا جميعاً....كنت عندما اغضب 
ال  وانا  اعود  ثم  جدتى  منزل  الى  اذهب 
من  كل  غضبى...كان  عن  شيئأً  اتذكر 
كان  كبيسة  او  كانت  بسيطة  هموم  لديه 
يذهب لمنزل جدتى واحياناً كان يفضفض 
معها بالكالم وهى ال تملك سوى ان تسمع 
وُتطيب خاطر محدثها بكلمات ال تقدم وال 
تؤخر وبالرغم من معرفتنا االكيدة المسبقة 
بكلماتها المتكررة اال ان تلك الكلمات كان 
لها فعل السحر لدينا...فكانت النفس تهدأ 
واالعصاب تستكين وتستريح حتى انه جال 
بخاطرى الطفولى ان جدتى ساحرة. االكثر 
من هذا ان تلك الشقة السحرية الصغيرة 
صارت الملجأ والمالذ للعائلة فعندما تنتقل 
المحافظات  احدى  من  العائلة  اسر  احدى 
لالقامة باالسكندرية كانت شقة جدتى هى 
تنجح  حتى  االسرة  لتلك  المؤقت  المسكن 
فى العثور على سكن دائم تكرر هذا االمر 
كثيراً وايضاً احتضنت تلك الشقة الصغيرة 
الذين تزوجوا حديثاً  بعض شباب االسرة 
لحين ايجاد سكن آخر لهم.. وهكذا صارت 
5 شارع االتابكة تمثل لدينا غسل الهموم 
الدائم  المؤقت  والحل  االعصاب  وراحة 
سنوات  مدى  على  المستعصية  للمشاكل 
الذى  العمر  بالحرى على مدار  او  عمرنا 
عشناه فى حياة جدتى. وألن دورة الحياة 
مسنة  سيدة  جدتى  صارت  مسرعة  تمر 
واصابها مرض خبيث حاول الجميع اخفاء 
كنا  الذى  جدى  عن  وايضاً  عنها  حقيقته 
نراه دوماً موفور الصحة ال يشكو من اى 
- بصورة  - جدى  معاناة جسدية...ولكنه 
او بأخرى اكتشف حقيقة مرضها واذ به 
معرفته  من  ايام  بعد  طائعاً  الحياة  يودع 
للعائلة  ككبير  بكيناه  ما  وبقدر  بمرضها. 
ان  محاولين  جدتى  حول  التففنا  ما  بقدر 
فى  فشلنا  بعدما  المتألمة  نفسها  نداوى 
اختارت  لكنها  المريض،  جسدها  مداواة 
االربعين  تذكار  فى  سالم  فى  ترحل  ان 
اليام  اال  يفارقها  ان  ابت  وكأنها  لجدى 
قليلة.  وغابت جدتى عن مسرح الحياة. 
عن  عبارة  االتابكة  شارع   5 واصبحت 
جدران وبعض االثاث الخالى من الحياة...

وافقنا على كون الشقة المستاجرة قد مات 
فرفضنا  العقار  مالك  ويطلبها  مستأجرها 
احقية  عن  القانون  دهاليز  فى  وبحثنا 
الحدنا فيها....ثم بدأت اجراءات التقاضى 
الحياة  غادر  طوال  لسنوات  واستمرت 
فيها كل المتقاضون االساسيون وبقيت 5 

شارع االتابكة 

فندق يف إسكتلندا خيصص غرفا 
صديقة للنساء

أدنبرة -أ ش أ
خصص فندق في قلب أدنبرة غرفا للنساء ليكون 
األول من نوعه الذي يطلق فكرة “غرف صديقة 

للنساء”.
وتقع جميع الغرف المريحة للنساء في طابق واحد 
الغرف عامالت فقط، وبها لمسات  وتقوم بخدمة 
أنثوية فهي مزودة بمجففات قوية للشعر وإضاءة 
لوضع  مخصصة  للتعديل  قابلة  ومرايا  مناسبة 
مساحات  الفندق  يضم  كما  التجميل،  مساحيق 
مخصصة النتظار السيارات للضيوف من النساء 
الفندق الكائن في منطقة “هاي  تقع بجوار مدخل 

ماركت”.
مستوحاه  الغرف  هذه  إن  الفندق  أصحاب  ويقول 
من ردود فعل سيدات األعمال التي لم تعد تجذبهن 
مكتبا  اإلضافية  المزايا  وتشمل  الفنادق،  سالسل 
كبيرة  مسطحة  بشاشة  تليفزيون  وجهاز  للكتابة 

وزهورا طبيعية. 
 وتقول مديرة العمليات، إن الغرف مصممة لتلبية 
وال  النساء;  من  المسافرات  ورغبات  احتياجات 
سيما وأن سيدات األعمال في ازدياد، لذا نرغب 
في توفير بيئة مريحة وآمنة للنساء الالتي يسافرن 

بمفردهن ليجدن الراحة بعد يوم مشغول وحافل.
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هنأت مرضاي  سبتمبر  في شهر 
عيد  براس  واالرتريين  االثيوبيين 
السنة  رأس  يوافق  الذي  السنة 
 1٢ يبدأ  والذي  القديمة  المصرية 
جدا  هامة  مناسبة  وهذه  سبتمبر. 
لديهم مثلها مثل عيد الميالد ويذهب 

فيها المسيحيين للكنيسة. 

بتقويم   ٢٠1٠ هو  العام  هذا 
التجرينية  باللغة  يوحنس«  »قدوس 
باللغة  امت«  اديس  »ملكم  و 
أسماء  االمهرية. وال يعرف هؤالء 
لهذا  ديسمبر  إلى  يناير  من  الشهور 
الجدد  المهاجرين  على  يصعب 
كثيرا  وادقق  الشهور  أسماء  معرفة 
تاريخ  معرفة  محاولة  عند  معهم 
يخلطون  النهم  طبى  لحادث  معين 

بين أسماء الشهور. 

بين  يخلطون  أيضا  واالثيوبيين 
ساعات اليوم ألنهم يسمونها بطريقة 
صباحا  السابعة  فالساعة  مختلفة 
لدينا هي الساعة الواحدة في حساب 
الثامنة  الساعات في بلدهم والساعة 

هي الساعة الثانية وهلما جرا.

أعمارهم  في  مشكلة  أيضا  هناك 
ان  وبسبب  التقويم  اختالف  بسبب 
لكى  عمره  من  غير  منهم  الكثير 
باسبورت.  على  الحصول  له  يحق 
ودائما اسأل عن العمر الحقيقي ألى 
مريض واكتب في الملف ان عمره 
يزيد او ينقص عن العمر المكتوب 
بمقدار معين من السنوات، وهذا ال 

يعنى ان الجميع كذلك.  

اثيوبيا  عن  ارتريا  استقالل  بعد 
التقويم  استعمال  في  ارتريا  بدأت 
مازالوا  االرتريين  ولكن  الرومانى 
بالتقويم  السنة  براس  يحتفظون 
االسقف  وضعه  الذى  األثيوبي 
يتبعون  كانوا  عندما  لهم  القبطى 
تقويم  يعتبر  والذى  القبطية  الكنيسة 
ديني أيضا واحتفالهم في الكنيسة به 
الحالي  االقباط  احتفال  كثيرا  يفوق 

برأس السنة القبطية. 

كل عام وأنتم بخير وباللغة القبطية 
نوفرى شاى نياروو وليس نيروز. 

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب.  

التقويم األثيوبي 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

السنة العاشرة، العدد )250( - األربعاء 27 سبتمرب 2017

بعد أن جددت المحكمة العسكرية 
يوما ل ٢٣٦مظلوم  السجن ثالثون 
الذين  الزمالك  نادي  مشجعي  من 
عقب  يوليو،   ٩ يوم  عليهم  قبض 
في  الليبي  واألهلي  الزمالك  مباراة 
األفريقية  البطولة  تصفيات  إطار 
شهدت  والتي  األبطال.  لألندية 
بمقدار  ننكرها جميعا  أحداث عنف 
العشوائي  القبض  لعملية  إستنكارنا 
المحكمة  المباراة،  عقب  تمت  التي 
مهب  في  الشباب  مستقبل  وضعت 
في  الدراسة  بدأت  أن  بعد  الريح 
في  والتالميذ  والمدارس  الجامعات 

السجون.
القضية  بهذه  إهتمامي  سبب  كان 
عاطف  عماد  شقيقتي  إبن  لي  ألن 
الذين  ضمن  من  منقريوس  سمير 
ما  سرعان  القضية،  في  يحاكمون 
عالقات  الشباب  أسر  بين  تكونت 
المقبوض  الشباب  كل  أن  ألكتشف 
محترمة،  لعائالت  ينتمون  عليهم 
سمعت لحكايات القبض علي الشباب 
ألخرج متأكدا أن الشباب المحبوس 
حضر  معظمهم  مسالم  شباب  هم 
مباراة  ليشاهد  حياته  في  مرة  ألول 
تلقيت  الملعب.  من  القدم  كرة  في 
أعزاء  أصدقاء  من  كثيرة  نصائح 
السياسي  بمستقبلي  أضحي  ال  بأن 
علي  حصولي  في  الجالية  وحلم 
أول مقعد بالبرلمان الكندي  للجالية 
نحو  بواجبي  أقوم  وأن  المصرية، 
إبن أختي من خالل توكيل محامي 
في  عالقاتي  استخدام  ومحاولة  له 
بالقضية.  الصحفي لألهتمام  الوسط 
أجل  من  أحارب  أن  قررت  ولكني 
هـذه القضية ليس لوجود أبن شقيقتي 
أبناء  أصبحوا  كلهم  ألنهم  بينهم 
الدفاع  أن  التامة  ولقناعتي  أشقائي 

عن المظلوم هو واجب وشرف.
المقبوض عليه  الشباب  أن  القول 
كذب  وايتس  نيت  أو  ألتراس  أنهم 
من  منهم  الشباب  فهؤالء  وإفتراء، 
هو من اإلسكندرية والقاهرة ودمياط 
والسويس والفيوم وسوهاج وغيرها 
من المدن، وال تربط بينهم أي عالقة 
قبل القبض عليهم، لو كانوا ألتراس 
القدرة  لديهم  لكانت  مشاغبون  أو 
في  الوقوع  وعدم  الهروب  علي 
نايتس  وايت  كانوا  لو  الشرطة،  يد 
لخرج الوايت نايتس كعفريت العلبة 
القدم  في كل مناسبة سواء في كرة 
أو اليد أو الطائرة يطالبون باإلفراج 

عن زمالئهم.
أخوان  أنهم  يقول  والبعض 
مسلمين!!!. والرد بسيط جدا لو كانوا 
أخوان أو حازمون ألستخدم التنظيم 
في  مصر  صورة  لتشوية  القضية 
الخارج فما أفظع أن يحاكم جماهير 
لكرة أمام قاضي عسكري في عيون 
الغرب. وقد  علق وزير كندي سابق 
لي شخصيا عن ما حدث بالقول “أنه 
أن  لي  بالنسبة  وصادم  مفاجئ  أمر 
أمام  رياضية  لعبه  جمهور  يحاكم 

قاضي عسكري حتي لو كان األستاد 
كانوا  لو  عسكرية”.  لمؤسسة  ملك 
أخوان لهدد األخوان الحلم المصري 
فجمهور  العالم  لكأس  بالوصول 
وقوانين  اللعبة  عناصر  أحد  الكرة 
باتا  منعا  تمنع  الدولي  األتحاد 
من  لعنصر  العسكرية  المحاكمات 
بتوصيل  إكتفوا  أو  اللعبة.  عناصر 
وستقوم  وأوغندا  لغانا  القضية 
الدولتان بالواجب إلقصاء مصر من 

مجموعتهم نهائيا.
اإلعالم  رجال  يا  سادة  يا 
البرامج  مقدمي  يا  المحترمين 
المصري  الشعب  كل  يا  الرياضية 
بأخوان  ليس  أوالدنا  والعربي، 
أوالدنا  ألتراس،  وال  حازمون  وال 
التعس  حظهم  رماهم  “غالبة” 
للتواجد في مباراة منحوسة، ولم لم 
نكن “غالبة” لخرج أوالدنا مع من 
يكن  لم  للنيابة،  تحويلهم  قبل  خرج 
لنا غير هللا. ال  لدينا واسطة وليس 
تظلمونا وخافوا هللا وخافوا من دعوة 
قلبها  الحزن   ومأل  أبنها،  أم ظلمتم 
وضاقت  ظهرهها  الهم  ثقل  وأحني 
بها الدنيا وتسببت دموعها المنهمرة 
في ظالم عينيها فلم تجد إال السماء 
أمامها فرفعت عينيها للسماء لتشكي 

من ظلم إبنها.
من  النمازج  بعض  لكم  أعطي 
“عمرو  عليهم  المقبوض  الشباب 
المنشاة  من  عمر”  يحيي  محمد 
اإلحتياجات  ذوي  من  بسوهاج 
الخاصة “ تخلف عقلي” وال ندري 
برج  استاد  أمام  لتواجدة  سببا  لآلن 
الدين العب   أحمد صالح  العرب. 
مصاب  الزمالك  بناشئين  سابق 
الكتف  في  وخلع  الصليبي  بالرباط 
بيديه.  الكتابة  عن  حتي  وعاجز  
سائق  النادي  محمد  سعيد  محمود 
الميكروباص الذي لم يشاهد المباراة 
ينتظر زبائنه خارج اإلستاد،  وكان 
الطفل مصطفي كامل والطفل إسالم 
الجيار والطفل إسالم حسن عبد هللا 

ومعهم خمسين طفل أخرين. 
 

فيه  وبعد مارثون طويل توجهت 
للسيد  واستغاثات  بنداءات  العائالت 
وزير  والسيد  الجمهورية  رئيس 
من  الداخلية،  وزير  والسيد  الدفاع 
أجل اإلفراج عن الشباب المحبوسين 
نادي  رئيس  السيد  وتفضل  ظلما. 
الدعوي  عن  بالتنازل  الزمالك 
المدنية، بل وقدم سيادته طلب للسيد 
الجمهورية من أجل اإلعفاء  رئيس 
أدري  ال  المحبوسين.  الشباب  عن 
سبب للعند مع هؤالء المساكين وهللا 
بعد  كربهم  سيفك  متي  يعلم  وحده 
أن آصمت الدولة أذانها عن شكوي 
أوالدها وصراخهم. لم يعد لنا سوي 
أنه  ونثق  له  ونشكو  إليه  نلتجأ  هللا 
أله عدل وأله حنون وقادر أن يعيد 

هؤالء الشباب لذويهم مرة أخري.

بصــــــراحة
مستقبل 236 شاب مصري يف مهب الريح 

يا سيسي 

مدحت عويضة

لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
ahram.teeb a@gmail.co m

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

In-Home Care Giver Needed
We are in dire need of In-Home Care Giver for our elderly mother

who is legally blind. Should be compassionate and provide companionship. 

Perform light housekeeping and cleaning duties.

Prepare and serve nutritious meals. Must be reliable and dependable. 

Accommodation provided by the employer.

Arabic speaking (Egyptian Dialect) will be an asset.

Location: Eglinton/Creditview.

Inquiries please your resume at: rafemployer@hotmail.com

بقية مقال البابا شنودة الثالث ص 6
مشاهير األقباط:

1( القمص منسى يوحنا: هو من ملوى درس بالكلية 
األكليريكة برياسة حبيب جرجس وكان وعاظاً ناجحاً 
من  العديد  وألف  كاهناً  وُرسم  المرقسية  بالكاتدرائية 

الكتب الكنسية.
ثرية  أسرة  من  بالقاهرة  ولد  كامل:  مراد  دكتور   )2

تفرغ للخدمة والعلم. أنشأ مدرسة األلسن العليا.
أسنا  مدينة  لوقا: وهو من  إبراهيم  اإليغومانس   )٣
بكنيسة  كاهناً  ورسم  األكليريكية  الكلية  من  تخرج 
عينه  اليقظة.  مجلة  أصدر  الجديدة  بمصر  مارمرقس 

البابا كيرلس السادس وكيل البطريركية.
4( األنبا بيمن أسقف ملوى: كان كمال حبيب الخادم 
النشيط بمدارس أحد كنيسة مارمينا أول شبرا حصل 
األنبا  دير  دخل  ثم  مدرساً  وعمل  آداب  ليسانس  على 
أسقفاً  شنوده  البابا  ورسمه  أنطونيوس  بإسم  بيشوى 

لكرسى ملوى ـ العديد من الكتب أصدرها.
ثم  بالقاهرة  األحد  مدارس  أنشأ  5( حبيب جرجس: 
األكليريكية  الكلية  وأنشأ  المصرى  القطر  إلى  أمتدت 

وأصدر الكتب الكثيرة للنشأ والكنيسة.
بإسم  بشبرا  ولد  الغربية:  أسقف  يوأنس  األنبا   )6
المالك  بكنيسة  أحد  بمدارس  خدم  عزوز  رمزى 
ميخائيل بطوسون وبيت مدارس األحد والقديس دميانه 
شنوده  البابا  ورسمه  البابا(  )قداسة  جيد  نظير  وزامل 

أسقفاً للغربية.
القمص صليب.:  وأخيه  متى ساويرس  7( القمص 
مارجرجس  وكنيسة  القبطية  السالم  جمعية  مؤسس 
بالجيوشى وتأسس دور إيواء األيتام ومدارس لمختلف 

المراحل التعليمية.
المنصورة خريج  8( القمص مرقس غالى: ولد من 
الكلية األكليريكية كاهناً. آخرها كنيسة المالك ميخائيل 
للبطريركية عام 1٩٦8 وهو عديل  بطوسون ووكيل 

القمص جرجس عزيز.
أمين عام مدارس أحد  فايق: من أسيوط  مختار   )٩
كنيسة المالك ميخائيل بطوسون ـ من ضمن مؤسسى 

بيت مدارس األحد ومجلتها.
10( القمس بولس بولس: تخرج من هندسة القاهرة 
خدمة  أنشأ  بدمنهور  مارجرجس  بكنيسة  كاهناً  ورسم 
أغريغوريوس  األنبا  نيافة  مثل  وآخرون  الدياكونية 
مطران  مكسيموس  األنبا  ـ  العلمى  البحث  أسقف 
األب  ـ  الجيزة  مطران  ديمتريوس  واألنبا  القليوبية 
الراهب كرنيليوس المقارى ـ األنبا أثناسيوس مطران 
بنى سويفـ  القمص بيشوى كامل األسكندريةـ  القمص 
يوحنا سالمه وكيل بطريركية السودانـ  القمص يوسف 

أسعد الجيزة.
سولاير  رياض  الدكتور  الكتاب:  مشاهير  ومن 
كيرلس  نجيب  ـ  سرور  أرمانيوس  مكارى  والدكتور 
المقارى ـ مالك لوقا ـ فهمى عبد الملك ـ عادل فخرى 

صادق ـ مجدى خليل ـ وليم الميرى وآخرين.
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لالعالن باجلريدة اتصل على: 823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

من صفحيت علي الفيس بوك
 ا.د ناجي إسكندر 

عمر خريت » نغم العرب »

 ملحن وعازف بيانو 
ومايسرتو 

ولد في القاهرة في نوفمبر 1٩48
جاال  الفنانة  منهم  مرات  تزوج خمس 
ومتفرغ  متزوج  غير  حاليا  وهو  فهمي 
لفنه. وهو والد عمر وشيرين وجد ألدم٠  

وهو من عائلة تهتم بالفن؛ فجده محمود 
وأديبا  وشاعرا  محاميا  كان  خيرت 
صالون  له  وكان  وموسيقيا،  ورساما 
الشعب  فنان  ضم  من  ضمن  ضم  فني، 
بكر  أبو  فهو  عمه  أما  درويش.  سيد 
مؤسس  وهو  معماري  مهندس  خيرت 
كان  والذي  المصري،  الكونسرفتوار 
األولي،  دفعته  عمر خيرت ضمن طلبة 
علي  البيانو  خاللها  من  درس  والتي 
كارو٠وأكمل  اإليطالي  البروفسور  يد 
دراسته الموسيقية في كلية ترينتي بلندن؛ 

فتعلم تأليف الموسيقي. 

وأول مرة ظهر عمر خيرت كموسيقي 
مبدع كانت في الموسيقي التصويرية لفيلم 
ذلك  وكان  فاطمة«،  علي  القبض  »ليلة 
في سنة 1٩8٣. وحصل علي العشرات 
الحفالت  من  العديد  ويقيم  الجوائز.  من 
أخرها  علي  تمتأل  والتي  الموسيقية 
وضع  الشباب.وقد  من  معظمه  بجمهور 
األفالم  من  للعديد  التصويرية  الموسيقي 
لبعض  األغاني  ولحن  والمسلسالت 
من  العديد  في  شارك  كما  المطربين. 
المناسبات الموسيقية المصرية والعالمية. 
شبه شهرية حفالت  وبصفة  حاليا  ويقيم 
المصرية  األوبرا  بدار  وذلك  موسيقية 

وساقية الصاوي.

إختفاء مستقبلي ألجزاء من 
جسم اإلنسان: 

 

اإلنسان  أصل  كتاب  من  فصل  أول  في 

»لتشارلز دارون »  -صاحب أهم النظريات 
وهي نظرية » التطور » والتي حتدثت عنها 
في ثالث مقاالت سابقة والتي مت نشرها 
دارون  العربية  -  كتب  اجلرائد  بعض  في 
لزوم  ال  اإلنسان  جسم  من  جزء   ١٢ عن 
لها وعليه  بدأت في اإلختفاء من اجلسم 
وبحلول عام ٢٥٠٠ ميالدية وباذن اهلل  لن 

يكونوا موجودين . 

جزء   ١٥ يوجد  أنه  هي  واحلقيقة 
بدأ  منهم  سبعة   - اجلسم  في 
سبيلهم  أخرون  في  إختفائها  وثمانية 

إلي اإلختفاء. 

من  أجزاء  السبعة  عن  أكتب   واليوم 
جسم اإلنسان التي إبتدأ إختفائها وذلك 

أقل  أخري  حيوانات  في  وجودهم  رغم 
مرتبة من اإلنسان .  

 

 :Wisdom tooth ١( ضرس العقل

ويحتاج  نباتيا  كان  األول  اإلنسان 
النباتات  من  كافية  كمية  مضغ  إلي 
ولكن  كافية.  سعرات  علي  للحصول 
إلي  اللحوم،  أكل  إلي  اإلنسان  حتول  مع 
فقط   ٪٥ سوي  يعد  لم  النباتات.  جانب 
من الناس ميتلكون ضروس عقل سليمة، 
وعدد أخر قليل ميتلك ضروس عقل تسبب 

لهم الكثير من مشاكل األسنان. 

 

 :Cervical rib ٢( ضلع الرقبة

موجود في الزواحف، األن فقط ١٪ من 
الضلوع  هذه  من  واحدا  ميتلكون  البشر 
من  الناحيتني  علي  أو  واحدة  ناحية  علي 
الضغط  في  تتسبب  ما  وكثيرا  الرقبة، 

علي أعصاب أو شرايني الرقبة. 

 

 Thirteenth عشر  الثالث  الضلع   )٣
 :rib

لإلنسان  الثدييات  أقرب  في  موجود 
ذكائها طفل في  متاثل  في نسبة  والتي 
عمر السنتني والنصف وهما الشمبانزي 
والغوريال. واألن ال يوجد هذا الضلع إال في 

٨٪ من البشر. 

اإلنسان  أنثي  أن  حكاية  هوامش: 
تنقص عن الذكر ضلعا، هذه خرافة غير 

صحيحة.  

 

 Palmaris والكف  اليد  عضلة   )٤
:muscle

إلي  الكوع  من  رفيعة  طويلة  عضلة 
علي  املساعدة  مهمتها  كانت  املعصم 
األشجار  مثال تسلق   - والتسلق  التعلق 
في  غائبة  العضلة  هذه  واألن   - واجلبال 

١١٪ من البشر.  

 

 Subclavius ٥( عضلة أسفل الترقوة
:muscle

من  ممتدة  الكتف  حتت  صغيرة  عضلة 
مفيدة  وكانت  العنق  إلي  األول  الضلع 
عشرات  من   - األول  اإلنسان  كان  عندما 
سائر  مثل  يسير  السنني  -  من  اآلالف 
احليوانات علي أطرافه األربعة. واألن تغيب 
أو  الناحيتني  علي  الناس  من  الكثير  من 

علي ناحية واحدة. 

 

 :Third eyelid ٦( اجلفن الثالث

الناس مـــش 
باملظاهر يا عزيزي 
بقلم / هـاني شـهدي

الحكاية األولي

زميل  شهر  كام  من 
معايا  بيشتغل  امريكي 
من  السبعين  تجاوز 
اسلفه  مني  طلب  عمره 

 $1٠( كاش  معاه  مش  ،علشان  دوالر   1٠
ممكن تحط شوية جاز للعربية تقضي مشوارك 
،في  تمام(  وكدا  مثال  فطار  وجبة  وتجيب 
تثق  حد  مع  غير  دا  السلف  مبدأ  مفيش  أمريكا 
فيه كويس انه هيردلك المبلغ،الن غالباً محدش 
بيرد،انا بصراحة مترددتش اسلفه حتي لو مش 
هيردها،النه ببساطة ميختلفش كتير عن الراجل 
اللي في الصورة تحت دي،مدهول علي االخر 
شقة  معندوش  وتقريبا  دايما  مبهدلة  وهدومه 
،حاطط كل مقتنياته في العربية اللي كل الناس 

عرفاها،هي شقة متنقلة.

المهم سلفته ال1٠ $ ،لكن هو وّصاني واكد 
انت  ال  يردهالي،قلته  افكره  الزم  اني  عليا 
خالص... متقلقش  دي  الناحية  من  متعرفنيش 

هتردها هتردها.

بعد كام يوم فكرته زي ماطلب، فين وفين لما 
افتكر وقالي معلش مش معايا 

كاش..ماشي.

كــام يوم علي الحال دا،لحد 
وفوجئت  معاه  فرجت  ما 
»لوكشة  جيبه  من  طلع  انه 
ال  تعدي  كاش  فلوس   «
1٠٠٠$«ُصرة من الدنانير« 
بكاش  بيمشي  هنا  ،ومحدش 
المسلح  السطو  علشان 

وكدا،استغربت جدا.

- انت ازاي ماشي بكل المبلغ دا؟.

في  مرة  السيارات  مزاد  بروح  انا  اصل   -
االسبوع كل سبت ودا بس بيكون معايا فيه كاش.

عربيات  تاجر  مزاد؟؟؟؟؟؟...طلع   -
كبير،وطول الوردية واحنا شغالين يبيع ويشتري 
من  مكالمات  ويتلقي  صور  وينزل  النت  علي 
ُمشتّرين وسماسرة ،وكنت هشتري عربية،رحت 
حاجة  عليهم  مشارك  بالمخزن  الورشة  معاه 
خيالية، قالي علشان كدا انا معنديش وقت ألبس 

وال أغسل وال أكل،مقطوع من شجرة.

شركة  عنده  كان  حكايته..طلع  حكالي 
الركود  في  وخسرها  عقارات  وفلست،واشتري 
مليون   7 يعدي  حاليا  ثمنها  االخير  االقتصادي 

دوالر

بعد كام يوم...انا رجعتلك ال 1٠$؟

المبالغ  في  تتكلم  جدا  عيب  انا...ياراجل   -
البسيطة دي،دا شرف ليا انك بتستلف مني.مش 
عايز 1٠$ ومش مهم تردها.ههههه.علي سبيل 

ان يكون ليا صديق مليونير مش اكتر.

* الح�كاية التاني�ة..

جدا  نحيل  الخمسين،جسمه  تجاوز  زميل 
بكل  بيحتفظ  انه  آسيوية،اعتقد  أصول  من  النه 
مااتولد في  يوم  اللي تخص حياته من  األوراق 
البنطلون  وجيـبين  االماميين،  القميص  جيبين 
فعال  ان  جدا،لدرجة  غريبة  الخلفيين،شخصية 
منهم. باين  والورق  اتخرموا  االربعة  الجيوب 
يوم  والقميصكل  البنطلون  نفس  هما  بالمناسبة 
متغيروش من اكتر من سنة.مجرد ملحوظة مش 

اكتر.

مرة بلفت نظره..

- ليه مش بتشتغل اوفر تايم معانا)يعني علشان 
ربنا يكرمه ويغيرهم..هههه(.

- ال مش فاضي معنديش وقت...

- نعععععم؟!

- اه..انا عندي اكتر من خمس عقارات بشطبهم 
واشتغل فيهم في المنطقة الفالنية لوحدي،قيمتهم 
اقرب لمليون دوالر ،ووراني صور منهم علي 
مليون  نص  بحوالي  بيت  قدامي  الموبايل،وفيه 

دوالر وهكسب فيه لكن متردد اخده وال أل؟

- نعممم؟! معاليك اللي متردد؟

كاششش  بدفع  مانا  اه   -
البنوك  زي  عالترابيزة،مش 
بيفضل  مشتري  فاي  بقّسط، 
الكاش،انا متردد ان معنديش 
وقت اشتغل فيه، فيه كذا حد 
عايز يشاركني لكن معندهمش 

اي مهارة وال صنعة...

الوهاب... العاطي  سبحان 
حاجات  من  بالنا  بناخد  احنا 
تافهةةةةةةةةةة...ههههههه..قال بنطلون وقميص.

المادية  السيولة  بجد مش  لفت نظري  اللي   *
اللي بيمتلكوها،لكن حقيقي درجة التركيز العالية 
جدا في شغلهم برغم كبر سنّهم،والمهارات الفائقة 
بيها من ميكانيكا وكهربا وسباكة  بيتمتعوا  اللي 
واالشخاص  البنوك  مع  وتعامل  وردم  وحفر 

والتراخيص واالوراق كل دا ثروة تاني...

السينما  برنس  مقولة  تحضرني  وهنا   -
فيلم سوبر ماركت »  المصرية عادل ادهم في 
ليك  يكون  مليونير،الزم  تكون  عارف  مش  لو 
صديق مليونيــر«.ومن يوميها الزم امشي معايا 
1٠$ كاش وقميص احتياطي عربون صداقة مع 

اي مليونير غلبان محتاجهم.

الثدييات،  بعض  وفي  الطيور  في  موجود 
وحماية  تنظيف  علي  الرمش  هذا  ويساعد 
العني. االن ال يوجد في اإلنسان إال جزء داخلي 

صغير من هذا اجلفن .  

 

 :Darwin›s point ٧( نقطة داروين األذنية

قطعة جلد صغيرة ومنحنية في قمة  صوان 

األذن - موجودة فقط في بعض الناس -  وتساعد 
احليوانات في عملية التركيز علي األصوات.   

 

ونلتقي باْذن اهلل في اجلزء الثاني وهو: ثمانية 
أجزاء في جسم اإلنسان ستختفي بحلول عام 

٢٥٠٠ إن شاء اهلل.



السنة العاشرة، العدد )250( - األربعاء 27 سبتمرب 212017

ذكرى الصديق تدوم  إىل األبد 
ذكرى األربعني النتقال األم احملبة للجميع إىل فردوس النعيم

السيدة جوليت دانيال إسكندر 
زوجة الدكتور/ ولسن إسكندر 

ووالدة كل من د. ألكس وسوزان ود. جون وإيفا ونانسي وفيوال وتوني ولسن
وشقيقة كل من رجاء وثروت ورفعت ومايكل وليلى دانيال 

هذا وسيقام قداس ذكرى األربعني
يوم األحد 8 أكتوبر  بكنيسة املالك ميخائيل ومارمينا

بنورث يورك الساعة 8 صباحا 
33 Mallard Road, North York,

ON M3B 1S4

يمك مكروها والعزاء للجميع  ونسأل الرب أال �ري

تتقدم األرسة بالشكر الجزيل لنيافة األنبا صرابامون أسقف أم درمان وتوابعها التصاالته املستمرة والصالة من أجلها 

وأيضا كل الشكر لنيافة األنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان

عىل زياراته املتكررة والصالة عىل جثامنها.

كام تتقدم األرسة بكل الشكر والتقدير لكل اآلباء الكهنة املوقرين بجميع الكنائس

عىل زياراتهم ومجهوداتهم وصلواتهم املتكررة والكبرية 

وكل الشكر والتقدير لكل األحباء واألصدقاء الذين حرضوا مراسيم الجنازة والذين اتصلوا

سواء من السودان ومرص وأمريكا وأسرتاليا ولندن عىل محبتهم لها.

كام تتقدم األرسة بكل الشكر والتقدير ألعضاء الجالية السودانية بكندا ألداء واجب العزاء .
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

حياة الشكر خطوة حنو السعادة 
من عيادة الطب الطبيعى

B12 امليتفورمني وفيتامني
س:ابلغ من العمر 55 سنة وأتناول 
عقار الميتفورمين لعالج مرض السكر 
اعراض  اى  بدون  سنوات   7 منذ 
جانبية، ولكن في األيام األخيرة بدأت 
أشعر بتنميل في األطراف مع إحساس 

بالتعب، فما هو السبب؟

ج: تناول عقار الميتفورمين يمكن ان 
 ،B12 فيتامين  في  نقص  الى  بؤدى 
الطبيب  من  تطلب  ان  السهل  ومن 
مستوى هذا الفيتامين في الدم، ولو ان 
ومكوناته  دقيق،  غير  الدم  في  مستواه 
الفيتامين  ونقص  دقة،  أكثر  البول  في 
والشعور  األطراف  تنميل  الى  يؤدى 

انيميا  الى  يؤدى  ان  ويمكن  بالتعب 
وتطورات عصبية ال يكون من السهل 
عقار  يتناول  من  ينصح  لذا  عالجها، 
 ،B12 فيتامين  بتناول  الميتفورمين 
ومن المعروف ان فيتامين B12 يقل 

امتصاصه مع تقدم السن.

تباسيم جندي

من  بعيد  ليذكرنا  أكتوبر  شهر  علينا  يهل 
وله  الهامة  الكندية  األعياد 
وهو  السامية  المعنوية  دالالته 
مبدأ  هو  والشكر  الشكر،  عيد 
مسيحى روحى في المقام األول، 
األديان،  معظم  في  هام  مبدأ  بل 
مبادئ  من  مبدأ  أيضا  ولكنه 
العالج النفسى، فقد وجد العلماء 

الشكر  حياة  ان  النفسية  بالصحة  المختصين 
تغير  ان  تستطيع  طريقة  هي  بالجميل  والعرفان 
كما  باالكتئاب،  العام واحساسك  بها من مزاجك 
التي  السلبية  الخاصة  معتقداتك  تغيير  في  تساهم 
تكونت عبر السنين واأليام وتساعدك على اعتناق 

معتقدات أخرى إيجابية.
الشكر  حياة  ان  تظهر  كلها  الحديثة  واألبحاث 
والعرفان تؤدى الى السعادة وتغير المزاج وحتى 
ان  الشكر  أفضل، ومعنى حياة  بدنية  الى صحة 
تفكر وتبحث في كل األشياء التي أعطاها لك هللا 
وفى كل الصفات التي وهبها لك وميزك بها وفى 
تفكر  وان  التي خضتها،  اإليجابية  التجارب  كل 
في كل شيء إيجابي حولك من ناحية الناس مثل 
تفكر  فعندما  األقارب،  او  األصدقاء  او  الجيران 
في كل شيء ينبغي ان تشكر خالقك عليه سوف 
تجد ان معتقداتك اإليجابية سوف تقوى ومزاجك 

العام سوف يتحسن جدا.
بالضرورة  تعنى  ال  والعرفان  الشكر  وحياة 
تجاهل األشياء السلبية في حياتك، ولكن التدرب 
على حياة الشكر يجعلك تتقبل ما هو سلبى وتأخذ 

الحياة بنظرة أشمل وأعمق.
ولهذا ينصح الخبراء بأن تجلس الى نفسك 5 
دقائق مرة في األسبوع وتركز انتباهك على كل 
األشياء التي تود ان تشكر هللا عليها، وان تكتب 
حولك  العالم  جهة  من  بالشكر  جدير  هو  ما  كل 
نفسك،  جهة  ومن  حولك  يعيشون  الذين  والناس 

فمثال من جهة العالم تقول:
آمن  بلد  في  أعيش  انى  هللا  اشكر  انا         -
يتوق كثير من الناس ان يعيشوا فيه به كثير من 
مجتمع  االنسان،  حقوق  استتباب  مثل  المميزات 

يقدس قيمة العمل والجهد.
ومن جهة الناس حولك تقول:

-       انا أعيش بين جيران لطفاء يحرصون 
على مجاملتى في المناسبات ويتمنون لى الخير.

اتمتع بصداقة حميمة مع مجموعة  انا         -
من الصديقات ودائما نسأل عن 

بعضنا البعض.
-       انا لى زوج عطوف 
ودؤوب ال يكل عن العمل من 

اجل اسعاد االسرة.
-       انا لى أطفال حنونين 

يراعون الرب في أعمالهم.
ونقضى  واحبهم  يحبونى  أحفاد  لى  انا         -

كثيرا من األوقات السعيدة سويا.
ومن جهة نفسك يمكن ان تقول:

-اشكر هللا على الصحة التي وهبها لى
- اشكر الرب على قدرتى على العمل ومواصلة 

الجهد.
الخير  عمل  في  محبتى  على  الرب  اشكر   -

لآلخرين.
الشكر  يستوجب  هو  ما  كل  تكتب  ان  وبعد 
تستطيع ان تراجع ما كتبت في األيام التي تشعر 
السلبية  الروح  عليك  فيها  تظلل  او  بالكآبة  فيها 
فتشعر باالمتنان والسعادة، ويضيف الباحثون انه 
كلما امتد شكرك وعرفانك الى اآلخرين كلما زاد 
احساسك بالسعادة وكلما قويت عالقتك باآلخرين، 
الناس  احد  من  تصرفا  او  موقفا  تالحظ  فعندما 
يشعرك باالمتنان والعرفان يجب ان تعبر له عن 
ذلك حتى لو كانت أشياء بسيطة الن هذا سوف 
يشعرك انت بالسعادة عالوة على اسعاد اآلخرين، 
فمثال اذا تلقيت مساعدة من احد الموظفين داخل 
احد المحال التجارية من اللطف ان تشكر وتبدى 
امتنانك فسوف يشعرك ذلك بالسعادة وهو أيضا 

وسوف تقوى عالقتك به.
ولو امتد هذا الى مساعدة الغير حتى في األشياء 
او  القادمين،  الباب الحد  تفتح  ان  مثل  الصغيرة 
او  المشتريات،  حمل  على  مسنة  سيدة  تساعد 
تبعث  سوف  أشياء  كلها  مريض،  عن  السؤال 

السرور الى النفس وتذهب عنه شعور الكآبة.
اما في عقيدتنا المسيحية ما هو أعمق من كل 
ذلك وهو الشكر في الضيقة والتجربة الن الرب 
االله يرتب دائما ما هو لصالحنا وخيرنا ألنه في 

كل األحيان صانع للخيرات.
تمنياتى للجميع بعيد شكر سعيد.

التوت الربي تقدم يعاجل نوبات الربو
بون -أ ش أ

يعكف مجموعة من العلماء األملان على دراسة إمكانية استخراج مستخلصات طبيعية من 
أوراق التوت البرى )نبات زهري موسمي( لعالج نوبات الربو، 
فيما ظهرت نتائج مبشرة بني فئران التجارب، إال أنه لم 

يتم جتربتها على اإلنسان حتى اآلن.
وركز فريق من الباحثني على دراسة نبات صيني معروف 
انتشارا في  األكثر  النباتات  )من  “آرديسيا كرونانا”  باسم 
والتي   ،٩٠٠3٥٩  FR مادةمادة  على  الحتوائها  الصني(، 
أكثر من  الربوية  األزمات  فاعلية في عالجات  األكثر  تعد 

عقار”سالبوتامول” املستخدم حاليا في عالج الربو.
واستنبط الفريق األملاني من خالل هذه األوراق مادة جعلت الفئران تتنفس بصورة أفضل، ملا لها 
من آثار إيجابية على اخلاليا الربوية، واجلهاز التنفسي، ومن املقرر أن يتم جتربتها على اإلنسان في 

املستقبل القريب.
الهوائية، مما  الرئتني وضيق في الشعب  بالتهاب  التي تشخص  املزمنة  األمراض  الربو من  ويعد 

يسبب صعوبة في التنفس وميكن أن يصبح في بعض األحيان شديدة الوطأة.
بالغ  ١٨.٤ مليون  يتم تشخيص معاناة نحو  األمريكي،  األمراض  الوقاية ومكافحة  ملركز  ووفقا 
و٦.٢ مليون طفل من نوبات الربو في الواليات املتحدة، في الوقت الذي ال تعرف أسباب هذا املرض 
ميكن  أنه  إال  ذاته،  حد  في  معروف  عالج  له  ليس  أنه  عن  فضال  التحديد،  وجه  على  التنفسي 
السيطرة عليه مع العالج املستمر املساعد في السيطرة على األعراض الربوية سواء على املدى 

القصير أو الطويل.

فوائد تناول الزجنبيل والكركم يومًيا
برلني - وكاالت

جابريال  األملانية  التغذية  خبيرة  أوصت 
بالنظام  والزجنبيل  الكركم  بدمج  كاوفمان 
فوائد  من  به  يتمتعان  ملا  اليومي،  الغذائي 

صحية هائلة.
على  يحتوي  الزجنبيل  أن  كاوفمان  وأوضحت 

مادة اجلنجرول، التي تفيد في مواجهة دوار السفر والغثيان أثناء احلمل، كما أنها 
مفيدة بعد إجراء العمليات اجلراحية وأثناء العالج الكيماوي.

بجامعة  البديل  الطب  مركز  مدير  هوبر،  رومان  البروفيسور  قال  جانبه  ومن 
فرايبورج األملانية، إن الزجنبيل يعمل على تهدئة جدران األمعاء واملعدة عن طريق 
التأثير على مستوى السيروتونني، وهو الهرمون املسؤول عن الهدوء واالسترخاء.

وبوصفها نباتات مضادة لألكسدة يعمل كل من الزجنبيل والكركم على محاربة 
ما يعرف باجلذور احلرة “Free Radicals”، التي تهاجم اخلاليا، وبالتالي فإنها تعمل 
كمثبطات للسرطان، وإن كان هذا التأثير يحتاج إلى املزيد من الدراسات الطبية.
كما ميتاز الزجنبيل والكركم بتأثير محفز للهضم، في حني ميكن استعمال شاي 
الزجنبيل ملواجهة نزالت البرد. وتعد طريقة التحضير مهمة، فلالستفادة من املواد 

الفعالة يجب غلي جذور الزجنبيل ملدة ٢٠ دقيقة على نار هادئة.
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من عامل اإلبداع.. الزراف األبيض … ساللة نادرة مبعطف جليدي!
ترَّات على  نازع، وأضخم املجُ الزَّرَاَفةجُ أطول احليوانات البرية بال مجُ
“Giraffa camelopardalis” واسمجُ  العلمّي هو  ها  اإلطالق. اسمجُ
اجلمل  كلمتي  من  يتكون  والذي   ،”Camelopardalis“ نوعها 
Camel و النمر Leopard ألنهم قدميًا كانوا يعتقدون أنها نتاج 
تزاوج بني احليوانني. وبعيًدا عن ذلك املنطق الغريب، فمن املدهش 
العربية  التسمية  من  مشتق   Giraffe اسمها أن  نعلم  أن 
للحيوان “زرافة” والتي تعني الرشاقة وذات اخلطوات املتمهلة؛ 
ومن بعدها اشتقت جميعجُ اللجُغات األوروپيَّة تسمياتها للزرافة 
من االسم العربي سواء في اإلجنليزية أو اإليطالية أو الفرنسية.

وعلى الرغم من أن مظهر الزراف يبدو دوًما واحًدا ببقعه املميزة 

ترقيط مختلف. على  بنمط  تتميز  أن كل ساللة  إال  البرتقالية، 
سبيل املثال، فزراف املاساي Masai Giraffes ميلك بقًعا تبدو كأوراق 
 Rothschild’s Giraffes شجر البلوط، بينما يتميز زراف روتشيلد

ببقع كبيرة بنية بحدود عريضة وباهتة.

هكذا وكما أخبرتكم، من السهل أن يقع اجلميع في حب الزراف 
يبدو  اللون  أبيض  بزراف أسطوري  بالكم  التقليدي، فما  بشكله 

قادًما من عالم األحالم؟!

تبدو تلك الزرافة وابنتها كمخلوقني ساميني بال عيب، حتى أنك 

لتظن أن هذا مشهد من فيلم فانتازيا؛ البد أن سندريال أو سنو 
وايت تتواري في جانب ما. مع هذا، فما تلكما الزرافتني إال نوع نادر 
خلل  وهو   Leucism بالييضاء املصاب  األبيض  الزراف  من  للغاية 
و  الزواحف  خصوًصا  و  احليوانات  لدى  اجللد  خاليا  يصيب  جيني 
للحيوانات  اخلاليا ويصبح  تأخر في تطور هذه  مما يسبب  الطيور 
لون أبيض. هذه احلالة تختلف عن املهق “albinism” في أنها ناجتة 
عن انخفاض جميع أنواع الصبغات في اجللد وليس فقط صبغة 

امليالنني عند البشر.

إال  األبيض  للزراف  حاالت  تسجل  لم  السطور،  هذه  كتابة  حتى 
في تنزانيا وكينيا وكانت املرة األولى املسجلة لها في يناير ٢٠١٦ 
في حديقة تاراجنير Tarangire الوطنية في تنزانيا. الزرافتان اللتان 
تروهما هنا من كينيا باملناسبة، وهي ألم بالغة مع ابنتها الصغيرة. 

طالعوا مقطع الفيديو التالي لهما مًعا …

من الرائع أن تلك احلوريات الشاهقة تعيش ضمن محميات طبيعية 

ستحافظ عليها جيًدا؛ ومن الرائع كذلك أن نتذكر دوًما أن عاملنا ال 
يزال مدهًشا ينطق باجلمال في مناطق بكر لم تتلوث بعد.

رجل وزوجته يتحديان اإلعصار ماريا 
إلنقاذ سبعة كالب ومثاني قطط

بويرتوريكو  جزيرة  في  هادئة  بقعة  ماريا  اإلعصار  اجتاح 
بني ساندرا  التفريق  لم يستطع  لكنه  بالطمي  وكساها 

هاراسيموفيتش وحيواناتها األليفة احملببة إليها.
مبنزل  تشبثا  أنهما  روزاريو  جاري  وزوجها  ساندرا  وذكرت 
من  السبعة  كالبهما  إلنقاذ  املاضي  األسبوع  لساعات 
إلى  بويرتوريكو  الذي حول منطقة سكنهم في  اإلعصار 

حفرة من الطمي.
وقالت ساندرا، وهي من بولندا وتبلغ من العمر ٤3 عاما، إن 
املياه وصلت إلى األعناق في منزلها ببلدة ياوكو في جنوب 
غرب بويرتوريكو بعد أن اجتاحه اإلعصار ماريا يوم األربعاء 
فهرعت هي وجاري والكالب السبعة إلى سطح منزل أحد 

اجليران للفرار.
أودت بحياة عشرة أشخاص على  التي  وكست العاصفة 
جاري  يقطنه  الذي  الشارع  األمريكية  اجلزيرة  في  األقل 
الطمي  ودخل  قريب.  نهر  فيضان  بعد  بالطمي  وزوجته 
املنزل وقالت ساندرا لرويترز يوم اإلثنني إن األمر بدا “وكأنه 

نهاية العالم”.
وسعيا لإلبقاء على احليوانات بالقرب منهما قالت ساندرا 
إنها تابعت في فزع أحد الكالب وهو يقفز أربع مرات وسط 
في كل  يتحرك  جاري  وكان  الشارع.  التي جرفت  السيول 

مرة الستعادة الكلب.
وقالت ساندرا “ظننت أنني سأخسره… لقد فعل ذلك ألنه 
محب كبير للحيوانات. قلت لنفسي: انتهى األمر. فقدت 

احليوانات وفقدت زوجي”.
الثمانية  قططهما  وضعا  أنهما  وجاري  ساندرا  وذكرت 
فوق اخلزانة في املطبخ إلنقاذها من العاصفة بعد أن بدأ 

منسوب املياه في االرتفاع.
من  يبلغ  وأحدهما  طفليهما،  نقال  إنهما  الزوجان  وقال 
إلى منزل صديق في  العمر ست سنوات واآلخر ١٦ عاما، 

منطقة مجاورة قبل اجتياح اإلعصار ماريا.
لكن جاري وساندرا لم يعثرا على ملجأ للحيوانات األليفة 
لوضع القطط والكالب فيه لذا قررا البقاء في املنزل مع 

احليوانات إذ أعتقدا أن العاصفة لن تكون بهذه القوة.
واالتصاالت  الكهرباء  انقطاع  في  ماريا  اإلعصار  وتسبب 
في جزيرة بويرتوريكو التي يعيش فيها 3.٤ مليون نسمة 
منها  التعافي  أن  السكان  يرى  وإضطرابات  فوضى  فأثار 

سيستغرق شهورا.
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