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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

بني شهداء ليبيا و ماسبريو 

د. رأفت جندي
أخرجت   2017 اكتوبر  شهر  في  األيام  هذه 
فضلوا  الذين  االقباط  ليبيا  شهداء  رفات 
تسلم  لكي  اميانهم  انكار  عن  االستشهاد 
ألقاربهم، والتي قامت قواتنا اجلوية مشكورة 

بضرب معاقل قاتليهم. 

كانت  سنوات   6 منذ  الشهر  نفس  وفى 
الذين  املساملني  لألقباط  ماسبيرو  مذبحة 
يتم حرق كنائسهم وخطف  لكيال  تظاهروا 

بناتهم وتدمير منازلهم.

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.                            



شهداء  »بين  مقال  تكملة 
ليبيا و ماسبيرو« ص1

ومنذ 5 سنوات أقيمت الذكرى 
في  ماسبيرو  لشهداء  األول��ى 
بحضور  ومونتلاير  تورونتو 
األستاذ محمد جوهر صاحب قناة 
25 السابق. واألستاذ جوهر هو 
واخفى  قناته  مبنى  فتح  ال��ذي 
كان  عندما  ماسبيرو  متظاهري 
البوليس الحربي بأمر من اللواء 

فتحي بدين يبحث عنهم. 

هذا الرجل عرض قناته ونفسه 
المتظاهرين  يخبئ  لكي  للخطر 

السلميين الذين اعتدى عليهم.

اعطيت لي الكلمة األخيرة في 
المؤتمر بتورونتو وكانت جميع 
الكلمات قد قيلت وال بد ان أجد 

شيئا جديدا. 

 قلت لهم أننى أشارك الشهداء 
ف��ي م��ش��اع��ره��م ألن��ن��ي سبق 
واستشهدت في نفس اليوم وهو 
يوم 9 أكتوبر وان كان في سنة 
 9 ي��وم  أن  وشرحت  مختلفة، 
أكتوبر هو أيضا عيد استشهادي 

ألنه يوافق عيد زواجي. 

بالضحك  ال��ح��اض��رون  ض��ج 
اضفت  ولكنى  المقارنة  لهذه 
للحرية  استشهاد  به  الزواج  ان 
أكبر،  اكليل  به  ولكن  الفردية 
ضحوا  ماسبيرو  شهداء  وكذلك 
بحياتهم ولكن لهم اكليل أكبر في 
السماء واخذت اتأمل في تاريخ 

المسيحية واالستشهاد.

األصدقاء  أح��د  لي  ق��ال  ولقد 
بعدها هل كنت تلعب كرة قدم من 
قبل لقد اخذتنا جميعا للشمال ثم 

عدت فجأة واخذتنا يمينا. 

كان  ج��وه��ر  محمد  األس��ت��اذ 
للرئيس  الشخصي  المصور 
في  قناته  واف��ت��ت��ح  ال��س��ادات 
يناير   25 ثورة  باسم  ماسبيرو 
2011 فسميت قناة 25 وبدونه 
لتم قتل عدد أكبر من متظاهري 
استضافته  وعندما  ماسبيرو، 
الحفل  اق��ام��ت  ال��ت��ي  اللجنة 
من  للكثير  اخفاؤه  قصة  وروى 
الكاملة،  بالتفاصيل  المتظاهرين 
هو  إلههم  الرب  أن  أخيرا  قال 
الذي أنقذهم ألن افراد البوليس 

فتشوا كل الغرف ما عدا الغرفة التي اختبئوا بها.  

دوالر   1000 مبلغ  اللجنة  له  قدمت  وعندما 
شهداء  لصالح  للجنة  اع��اده  له،  رمزية  هدية 

ماسبيرو.

وزوجته  صابونجى  عماد  الدكتور  بذل  ولقد 
مجهودا  مونتلاير  من  صابونجى  هدى  االستاذة 
كبيرا لكى يتم حفل مونتلاير الذى أقيم بشكل رائع 
من  الموقرين  الكهنة  اآلباء  بعض  فيه  وشارك 
مونتلاير واستقبل فيه أيضا بحفاوة فريق االهرام 

الجديد المشارك.

ومونتلاير  تورونتو  في  كلمتي  في  أنسي  ولم 
ان اشيد باألستاذة ميرفت الجندي زوجة األستاذ 
هل  عنها،  قلته  ما  بين  من  وقلت  جوهر  محمد 
ونفسه  قناته  يعرض  جوهر  األستاذ  ان  نتخيل 
زوجته  أن  يعلم  ان  الممكن  من  وه��و  للخطر 
الحاضرين  من  وطلبت  فعل؟  ما  على  ستلومه 

تحية خاصة لها ألنه البد ان لها نفس الفكر.

لقد قامت قواتنا الجوية مشكورة بضربه جوية 
االقباط،  ليبيا  شهداء  بسبب  ليبيا  دواعش  على 
تحاسب  لم  بها  نعتز  التي  المسلحة  قواتنا  ولكن 

حتى اآلن مجرمي مذبحة ماسبيرو.
8164gindi@rogers.com 

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

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

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف
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e-mail :medhataccservices@rogers.com

عادل غبلایر 
مستشار مالي 

World Financial Group

Financial Advisor, Insurance Broker

Adel Ghobrial

كيف تحمي ممتلكاتك من الضياع    
 

كيف تستعوض الدخل المفقود    
 

كيف تؤمن ألسرتك حياة كريمة في المستقبل    
 

كيف تخطط لحياتك لما بعد التقاعد     
 

كيف تستطيع تأجيل سداد الضرائب علي الدخل    
 

كيف و أين تستثمر أموالك بشكل سليم   
 

Cell: 647 470 5048

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 
او اتصل باشرف 

اسكاروس

  (416) 659-
8744



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
مبروك وصولنا لكأس العالم ياريس إيه رأيك 

ما تشوف ممكن نبيعه التأهل بكام ولمين؟؟
عمرو اديب

هنية فضلت  إسماعيل  قاعد مع  وأنا شايفك 
يا  هو  مش  وال  هو  وأقول  عنيه  في  أفرك 

عبدالرحيم.
ترامب

الرحلة  فلوس  أخد  اإلعصار  إيه  بقولك 
تتعمر  محتاجة   فلوريدا  يلال  للخليج  األولي 

يعني محتاجين رحلة للخليج. 
الحكومة المصرية 

مصلحة  في  الصب  عملية  تتم  خميس  كل 
المواطن.. أنا لو هنزل مصر يبقي من الجمعة 

لإلربعاء ألني مش هستحمل الصب.
أحمد موسي

إنجازات  من  لروسيا  الوصول  بتقول 
السيسي… الحمد هلل الماتش كنا مذاع تلفزيون 

يمكن كنت قلت هو اللي جبان اإلجوان.
مدحت شلبي

صالخ  بالروسي  صالح  بيقولك  الجمهور 
فتخي …  يبقي  وفتحي  مخمد  يبقي  ومحمد  
أبوس ايدك بالش تقول أسم إكرامي بالروسي

 عيسي حياتو
خسرت أنت االنتخابات مصر وصلت لكأس 
العالم واخد بالك أنت هللا ما يرجعك تاني يا 

بعيد.
األزهر

بعد فتوي نكاح الميتة والبهيمة هتنتظروا إي 
نوع من السلوك لشبابنا إللي رايح يشجع في 

روسيا؟؟.
محمد صالح

وجعفر  زيد  أبو  وطاهر  الخطيب  أنت 
فرقة  عملت  مصرية  حدوتة  أنت  وشحاتة 

وصلت للعالمية.
ممدوح عباس

صالح  محمد  بموهبة  مقتنعتش  أنت  بقي 
اللي  تستاهل  للزمالك…  ضمة  ورفضت 

بيعمله فيك مرتضي منصور.
اإلعالم المصري

حماس  في  وغرام  حب  تقلوبها  بالش 
ال  الضعيف  قلبي  شوية  شوية  واحدة  مرة 
للعشق  اإلرهابية  من  المباشرة  النقلة  يتحمل 

والمعشوق.
أبو تريكة

عايزينك ترجع تلعب في كأس العالم صانع 
لعب وحياتك لو هتروح معاهم ومزنوقين في 
هداف تبقي تقول لهم علية. أنا هداف وبجيب 
جوان من كل حتة في الملعب وبكل حتة في 

جسمي.
قطر 

سامع أن كأس العالم هتنسحب منكم ورايحه  
أستراليا يلال خلي اإلخوان ينفعوكم.

بيتـــــك 
وسوق العقارات
ما هو افضل وقت للبيع؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس- خبري عقارى

هناك مواسم معينة اكثر مالءمة من غيرها 
فبالنسبة  أنواعها.  حسب  المنازل  لبيع 
 Detached homes للمنازل المنفصلة
قريب  وسعرها  واحدة  أسرة  تناسب  التى 
وقت  أفضل  المتوسطة،  األسعار  من 
لعرضها للبيع هو فصل الربيع. حيث تبدو 
المنازل اكثر جاذبية ويكون المشترين فى 
األسر  معظم  ان  كما  عالية.  معنوية  حالة 
ترغب فى إتمام عملية الشراء قبل إجازات 
التسجيل  ان  اآلباء  يدرك  كذلك  الصيف. 
وقت  الى  يحتاج  الجديدة  المدارس  فى 
كافى قبل بدء الدراسة. اما اذا كانت قيمة 
األسعار  متوسط  من  كثيرا  اعلى  منزلك 
فى المنطقة، فافضل وقت لعرض المنزل 
النوع  هذا  الن  الخريف.  فصل  هو  للبيع 
مقتدر،  مشترى  الى  يحتاج  المنازل  من 
بقضاء  اوال  يهتم  المقتدر  والمشترى 
يبدأ  انتهاءها  وعند  الصيفية،  االجازات 
فصل  فى  المناسب  المنزل  عن  البحث 
مثل  الصغيرة  للمنازل  بالنسبة  الخريف. 
 townhouses or apartments
اكثر  واالفراد  الجدد  للمشترين  المناسبة 
من العائالت، عرضها للبيع ليس مقيد بأى 
بذلت  اذا  السنة. عموما  فصل من فصول 
وعرضته  جيد  بشكل  منزل  لتقديم  جهدا 
البيع  فاحتماالت  مناسب،  بسعر  للبيع 
تكون  قصير  وقت  فى  المعروض  بالسعر 

كبيرة.        
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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هدية السيسي
 فى عيد امليالد 

 بقلم محدي رزق
لو أحسنت اللجنة الوزارية المعنية بتقنين 
الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة إلى 
هذا الوطن، لشرعت فى تقنين كافة مطالب 
استيفاء  بعد  الثالث،  المصرية  الكنائس 
الشروط التى نص عليها قانون بناء الكنائس 
الجديد، تنزع لغما أرضيا لطالما هدد الوحدة 
الوطنية، وألغلقت فى وجه شيطان الطائفية 

القبيح فرجة ينفذ منها إلى فتن الوطن.
أوراقها  قدمت  األرثوذكسية  الكنيسة 
كنيسة   2500 فتح  فى  بأحقيتها  الثبوتية 
اإلنجيلية  الكنيسة  وتقدمت  ألسباب،  مغلقة 
بأوراق 450 كنيسة لنفس األسباب، ومثلها 
يتبق  ولم  كنائس،   110 بأوراق  الكاثوليكية 
وقلب  منفتح،  بعقل  القانون  إعمال  سوى 
الكنائس،  بناء  لقانون  وطنى  وفهم  شجاع، 
العبادة،  وحرية  المواطنة،  قيم  وإعالء 
للصالة،  كنائسهم  فتح  فى  األقباط  وحقوق 

وكلما قصرت مدة المراجعات كان خيراً.
الكنائس ال تطلب سوى ما يتيحه القانون، 
قانوناً وال تجاوز واقعاً وال تحك  ال تخالف 
غصباً،  كنائس  يطلبون  ال  المسيحيون  أنفاً، 
اآلن  بعد  يصلوا  ولن  حقوقاً،  يزعمون  وال 
الوطن  هذا  »خلسة«،  كنائس  فى  خفية 
يتسع للكنيسة كما يتسع للمسجد، ولن يضير 
فى  مبتهجة  األجراس  تقرع  أن  المسلمين 
صباحات األحد، إال من كان فى قلبه مرض.

لو تمت الموافقات المرجوة قبل عيد الميالد 
المغلقة،  الكنائس  عموم  وأنيرت  المجيد، 
وصدحت األلحان الكنسية الشرقية فى ربوع 
هذا الوطن، لكان عيدا مميزا، عيدا وال كل 
كثيرا،  المسيحيين  قلوب  لفرحت  األعياد، 
ولُكتب لهذا الوطن تاريخ جديد، ولربح شعب 

هذا الوطن كثيرا.
وسيذكر التاريخ أنه قد جاء على مصر عهد 
وصلى  المغلقة،  الكنائس  فيه  ُفتحت  طيب، 
وأمان،  أمن  فى  كنائسهم  فى  المسيحيون 
المسلمون فى كل كفر ونجع ومدينة  والتف 
الكنائس  إلى  يصطحبونهم  إخوتهم  حول 

أن  إلى  تتوقون  أال  بأرواحهم،  ويحمونهم 
الفصل من  التاريخ هذا  يكتب عنكم جبرتى 

مسيرة النور؟
مسيحيو مصر يستحقون منا أكثر من هذا، 
ومصر تستحق منا أكثر من هذا، وثورة 30 
مصر  ورئيس  هذا،  من  أقل  تقبل  ال  يونيو 
وأكثر  هذا  بعصره  يليق  السيسى  عبدالفتاح 
فى  البطريركية  إلى  وكما سعى  كثيرا،  منه 
للدولة  محبباً  طقساً  وصارت  الميالد  ليلة 
المصرية، والمسيحيون ينتظرون فى القداس 
الدولة عليهم مهنئا مباركا هاتفا  طلة رئيس 

من األعماق تحيا مصر ثالثا.
لم  فى عصرالسيسى  أنه  التاريخ  سيسجل 
يترك كنيسة مغلقة إال وفتحها، ومكن األقباط 
المواطنة،  إطار  فى  الدينية،  حقوقهم  من 
باطمئنان  العبادة  حرية  إتاحة  على  وتوفر 
للجميع، وطبق صحيح القانون الذى ارتضته 

كنائس المحروسة.
إما  المنيرة  الصورة  هذه  يرفض  من 
حاقدا أو فى قلبه مرض، ال يزعج النور إال 
كلما  الظالم،  فى  ترعرعت  التى  الخفافيش 
فتحت كنيسة فتح هللا على هذا الوطن، وكلما 
هذا  بصيرة  هللا  أنار  مذبح  أضواء  أنيرت 
الوطن، وكلما ُقرعت األجراس فى الفضاء 
الترانيم  الوطن  أذان  اشتهت  الصالة  معلنة 

واألناشيد.
الميالد  عيد  فى  المدخرة  السيسى  هدية 
المقبل بالخير افتتاح أكبر مسجد وكنيسة فى 
الحقيقية  وهديته  الجديدة،  اإلدارية  العاصمة 
أن يخبر هذا الشعب بأن حرية العبادة مكفولة 
الكنائس  جميع  افتتاح  تم  وبالقانون  للكافة، 
إعمار  تم  الشعب  هذا  وبإرادة  المغلقة، 
ولم  الشيطان،  إخوان  حرقها  التى  الكنائس 
يعد إلخوتنا حق إال وكان لهم بعين راضية 
مألها المحبة، هكذا تكون مصر وهكذا يكون 

رئيس مصر ولو كره السلفيون.

ما هي وظيفة احلاكم العام )ممثل امللكة( 
يف كندا 

في الثاني من أكتوبر هذا العام أدت جولي باييتي القسم لتصبح 
العام  احلاكم  فترة  إنتهاء  بعد  كندا  في   2٩ رقم  العام  احلاكم 
السابق دافيد جونسنت ، ،والكثير منا ال يعرفون شئ عن وظيفة 
احلاكم العام وهذه بعض اللمحات عنها 1– يتعني علي احلاكم 
يحيي  متي  مثل  البروتكوالت  من  كبيرة  كمية  يتعلم  ان  العام 
تقيمه  عشاء  حفل  حلضور  يدعوهم  الذين  هم  ومن  ؟   االخرين 
الدبلوماسيني  مع  الكالمية  االخطاء  يتجنب  وكيف  ؟،  الدولة 
من  النزول  في  مثال  ليساعدها  امللكة  يد  ميسك  أن  يجب  وهل 
كرسي العرش ؟ 2– ال ميكن للحاكم العام ان يفقد وظيفته اال 
إذا استدعته امللكة لشئ ما اغضب االسرة املالكة ، ٣- يحصل 
احلاكم العام علي أعلي وسام شرف مدني في كندا وحتصل زوجة 
او زوج للحاكم العام علي نفس الشرف ولكن جولي باييتي هي 
اول حاكم عام بدون زوج ، ٤–مع إن احلاكم العام ليس رئيس دولة 
كندا ولكنه يحمل لقب القائد العام للقوات املسلحة ويجتمع 
القوات  مراجعه  في  طويل  وقت  ويقضي  التحالف  قوات  مع 
الكندية ويكون له زي عسكري رسمي للمناسبات وزي عسكري 
للقتال في الصحراء او الغابات  ٥– يقوم احلاكم العام بالتوقيع 
علي مشاريع القوانني التي تتحول الي قوانني ويبلغ عددها حوالي 
2٥ قانون في العام كما يوقع احلاكم العام علي االوامر التنفيذية 

التي تتحكم في سير االعمال اليومية في كندا ويبلغ عددها من 
، 6– يلقب احلاكم العام بصاحب  ٣000 الي ٤000 أمر في العام 
الفيدرالية  االنتخابات  وبعد  املكرم  املعالي  صاحب  او  السعادة 

احلزب  رئيس  يقوم  
املقاعد  بغالبية  الفائز 
تشكيل  بطلب 
سعادة  من  حكومة 
وعندما  العام،  احلاكم 
بتقدمي  السفراء  يقوم 
أعتمادهم  اوراق 
سعادته  من  يطلبون 
،7–احلاكم  مباركتهم 
العام في كندا يحصل 
رئيس  أمتيازات  علي 
يتقاعد  وعندما  الوزراء 

تقوم الدولة بجميع نفقاته ٨– يجتمع احلاكم العام مع القادة 
واملناسبات  احلفالت  ويحضر  لبلده  املعارضني  السياسيني 
أن يكون صديقا  العام  احلاكم  ليس علي  والعاملية.٨–  الرسمية 
يصبحون  واحيانا  هاتفيا  االثنان  يتحدث  وقد  الوزراء  لرئيس 
املتحدة  باململكة  أتصال  اي  العام  للحاكم  ليس   –٩ أصدقاء 
السابق  العام  احلاكم  وكان  احيانا  بامللكة  يتصل  وقد  تقريبا 
ديفيد جونستون يرسل للملكة تقريرا تقليدي سنويا ليخبرها 

بأن كل شئ علي ما يرام في كندا
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لن ننساكم ابطالنا االقباط يف ماسبريو
ادوارد يعقوب

االختيار الصعب     

نيفني سامى

واكمل  لوالديه  الوحيد  االبن  كبر 
صحه  في  والعشرون  الواحد  عامه 

وشباب 
واصبح الطريق أمامه ممهد للعمل 
دراسته  من  انتهائه  بعد  الميداني 

األكاديميه 
وسط  لعمله  مباشرته  اثناء  ويوماً 
الشاب  سقط  البناء  عمليات  ضجيج 
أرضاً وسط دمائه التي مألت المكان، 
مقصود  غير  خطأ  ضحيه  وقع  فقد 

النفالت احدي رافعات مواد البناء 
الوعي  بفقدان  االم  علمت  وحينما 
تماما  قواها  انهارت  إلبنها  الكامل 
.دارت  بعيد  عالم  في  عقلها  وذهب 
رأسها وكأنها ارتطمت بإحدى الجبال 

.
الفراش  طريح  الشاب  حياه  انتهت 
شديده  الصدمه  كانت  فقد  حراك  بال 

فلم يتحملها المخ 
ورغم ان القلب مازال ينبض اال ان 

الطب وقف عاجزاً امام تلك الحاله 
ولم يكن هناك اال اختيارين فقط امام 

األبوين المسكينين 
وكان كالهما اصعب من بعض

المعاناه  من  طويله  شهور  وبعد 
لالختيار  المسكين  األب  استسلم 
االول وهوان يسمح لألطباء بسحب 
جميع األجهزه الطبيه عن جسد االبن 
راحته  لموضع  في سالم  يذهب  كي 

االبدية 
باالختيار  تمسكت  قد  األم  ولكن 
الثاني وهوان يٌترك االبن تحت جميع 
األجهزه الطبيه وان كان ذلك ضرب 

من الجنون
ضد  الوقوف  األب  يستطع  ولم 
مشاعر تلك االم التي انتظرت طويال 

ومازالت تريد االنتظار 
ومازالت تتمسك باالمل 

ومازالت تحلم بعوده االبن من ذلك 
العالم البعيد الذي اخذه بعيدا عن عالم 

األحياء 
ثالثه  من  هوألكثر  كما  االبن  ظل 

أعوام 

ليس حياً وليس ميتاً
اصبح شفاؤه مستحيال 

زوجته  إقناع  األب  حاول  ويوما 
لألطباء  السماح  علي  بموافقتها 
ّعن  بعيدا  تماما  المريض  بسحب 
مسببات الحياه والتي هي ليست حياه 
النظره  بإلقاء  المسكينه  االم  دخلت 
االختيار  تختار  ان  قبل  االخيره 

الصعب الذي أجلته طويال 
مطلع  حتي  كله  الليل  وبكت  بكت 

النهار 
تحدثت مع ابنها ّعن مشاعرها وكم 

هي أسفه علي ذلك االختيار 
لمسته وقبلته ولمست دموعها جبينه 
حضنته بشده واقتربت من قلبه الذي 
تعلن  ال  نبضات  ولكنها  ينبض  ظل 

ّعن الحياه 
في  الطبيب  استأذن  دقائق  وبعد 
الدخول لنزع األجهزه الطبيه وما ان 
بدأ في سحب كل األجهزه ّعن جسد 

االبن  
 اذ فجأه بدأ  يصرخ الطبيبب

معجزه 
معجزه 

نزع  بعد  حتي  حيا  مازال  ابنك 
األجهزه 

وعاد  إفاقته  تمت  دقائق  وخالل 
الحياه بكامل وعيه

فقد كان االختيار الصعب هنا هوما 
ال  حياً  االبن  ان  األطباء  نظر  لفت 
يعتمد علي تلك األجهزه البقائه علي 

قيد الحياه
عاد االبن 

ضحك 
تكلم 
بكي 

وعادت معه االم للحياه 
عادت معه الحياه لكل من أحبوه 

الصعب  الزمن لالختيار  يدعونا  قد 
وبعد وقت نجد انه الحل الوحيد 

املعاناة االقباط لم تتوقف منذ 
الغزو العربي الهمجي ملصر

وهو  املعتاد  النموذج  تكرر 
الهيجان بعد صالة اجلمعة

اجليش  مدرعات  دهست 
منطقة  في  االقباط  املتظاهرين 

ماسبيرو

توجد املئات من الوثائق املصورة 
ألحداث  بالتفصيل  توثق  التي 

اجملزرة

التاريخ القبطى احلقيقى زاخر 
بثورات االقباط على احملتل العربى 

لمذبحة  السادسة  الذكرى  في 
أكتوبر   9( ماسبيرو  فى  االقباط 
من  االبطال  هؤالء  نتذكر   )2011
بأرواحهم من  الذين ضحوا  االقباط 
اقباط  يعانيه  ما  حقيقة  اعالن  اجل 
مصر من اضطهاد األغلبية المسلمة 
أجهزة  كل  وتحريض  بقيادة  لهم 
الدولة الرسمية ومناداتهم بوطن يسع 
الجميع ويطبق مبادئ المساواة على 
الجميع ودولة القانون وفصل الدين 
عن الدولة. هناك حقيقة اؤكدها في 
اعلنها  وسأظل  مقاالتي  من  الكثير 
تتوقف  لم  االقباط  معاناة  ان  وهى 
لمصر  الهمجي  العربي  الغزو  منذ 
العرب  جزيرة  شبه  من  القادم 
على  يزيد  ما  منذ  االن(  )السعودية 
ال 100  فترة  )ماعدا  ال 14 قرن 
الى  على  محمد  عصر  منذ  عام 
حيث  المشئوم  الناصر  عبد  انقالب 
لم  نسبيا(  االقباط  أحوال  تحسنت 
واالعتداء  الكنائس  حرق  يتوقف 
على االقباط وخطف بناتهم ونسائهم 
ومعاملتهم كعبيد )ذميين( وكأقلية ال 
تتمتع بحقوق مساوية للمسلمين. وقد 
تكرر النموذج المعتاد من االحتالل 
بعد  الهيجان  وهو  الهمجى  العربى 
صالة الجمعة بعض تحريض االئمة 
غير  ضد  بالكراهية  وشحنهم  لهم 
من  الجمعة  خطب  في  المسلمين 
قيادتهم  ثم  المدينة  او  القرية  مسجد 
او  حرقها  بقصد  كنيسة  لمهاجمة 
المؤرخ  كتابات  )راجع  هدمها 
اإلسالمي المقريزى(. هذا السيناريو 
مركز  الماريناب  قرية  في  تكرر 
الجمعة  يوم  اسوان  بمحافظة  ادفو 
صالة  بعد   2011 سبتمبر   30
الجمعة عندما هاجم أهالي القرية من 
المسلمين كنيسة مار جرجس بالقرية 
النيران  فيها  اشعلوا  ثم  دمروها  و 

اإلطفاء  سيارات  دخول  عرقلوا  ثم 
األهالي  على  واعتدوا  المنطقة  الى 
الذين حاولوا منعهم من  المسيحيين 
ان  العيان  شهود  احد  ويقول  ذلك 
بعض رجال الشرطة كانوا يقودون 
األكاذيب  كم  فضح  وقد  المهاجمين 
والتبريرات الفاجرة، تواطئ أجهزة 
اسوان  الدولة وعلى رأسهم محافظ 
احدى  في  تصريحات  اطلق  الذى 
تأمره  تكشف  الفضائية  القنوات 
وعصريته الفجة وعلى اثرها انطلقت 
وفى  اسوان  في  االقباط  مظاهرات 
الكثير من محافظات مصر واشهرها 
المظاهرة  السلمية التي انطلقت يوم 
9 اكتوبر من حى شبرا في القاهرة 
لقد  ماسبيرو.  بمجزرة  وانتهت 
دهست مدرعات الجيش المتظاهرين 
بينما  ماسبيرو  منطقة  في  االقباط 
قامت قوات خاصة من 
بمالحقة  الجيش  افراد 
دهس  من  الفارين 
واقتناصهم  المدرعات 
على يد قناصة مدربين 
وبأسلحة ال  ذلك  على 
يملكها اال الجيش كما 
العيان  شاهد  صرح 
»محمد جوهر« مالك 
الذى   »25« قناة 
ألحداث  والصورة  بالصوت  وثق 
الذين  المجزرة وانقذ بعض االقباط 
كانت تطاردهم قوات الجيش )راجع 
ذكرى  في  تأمالت  بعنوان  مقالى 
له  اغلقوا  وقد  ماسبيرو(  مذبحة 
قناته واضطروه لمغادرة مصر بعد 
مالحقات امنية كما هى عادتهم في 
ظلمهم  يكشف  صوت  اى  اسكات 
وعدوانهم على االقباط. كان المجلس 
العسكرى هو الحاكم في تلك الفترة 
مبارك  الرئيس  اقصاء  تلت  التي 
بتخطيط  ماسبيرو  مجزرة  وتمت 
بقيادة  العسكرى  المجلس  وتنفيذ 
المشير محمد حسين طنطاوى وزير 
ان  ويشاع  الوقت  ذلك  في  الدفاع 
مدير  منصب  يشغل  وكان  السيسى 
المخطط  هو  الحربية  المخابرات 
مسربة صادرة  وثيقة سرية  )توجد 
و  الحربية  المخابرات  إدارة  عن 
بتاريخ7  78/م/  برقم  االستطالع 
أكتوبر 2017 اى يومين قبل المذبحة 
السيسى  بتوقيع  انها  يقال  تفيد ذلك  
التواصل  شبكات  على  ومنتشرة 
يثبت صحتها(  لم  وان  االجتماعى 
ولكن األوامر التي تتضمنها الوثيقة 
السرية هي ما تم تنفيذه على ارض 
الواقع حيث احتوت على تعليمات 
بتلفيق  والتلفزيون  اإلذاعة  لهيئة 
على  االقباط  اعتداء  تشيع  اخبار 
المدرعات  وحرق  الجيش  افراد 
وافراد  المسلمة  األغلبية  واستثارة 
ضد  وتحريضهم  المسلحة  القوات 
اذاعته  فيما  حدث  وهذا  االقباط 

في  راسخ  مجدى  رشا  المذيعة 
تنصل  وقد  المصرى  التلفزيون 
في  العاملين  الشرفاء  من  الكثير 
التلفزيون المصري مما أذيع بل ان 
بعضهم رفض اذاعه هذه االكاذيب.   
والثابت ان تنفيذ المجزرة كان بقيادة 

الشرطة  قائد  بدين  حمدى  اللواء 
وهناك  الوقت  ذلك  في  العسكرية 
المصرى  الجيش  من  آخرون  قادة 
تورطوا في هذه المجزرة منهم اللواء 
إبراهيم الدماطى نائب قائد الشرطة 
العسكرية والذى رقى بعد المجزرة 
بها.  أدائه  على  له  كمكافاة  مباشرة 
والعميد ايمن عامر قائد الفرقة الثانية 
مشاة ميكانيكا واللواء اركان حرب 
حسن الروينى قائد المنطقة الشمالية 
الوقت. و مما يوجد شبهه  في ذلك 
كبيره حول تآمر قادة الجيش وعلى 
رأسهم السيسى هو مماطلة السيسى 
بل  الواقعة  حول  تحقيق  فتح  في 
للنيابة  أوامر  اصدر  انه  اجزم  اكاد 
وعدم  الملف  هذا  بقفل  والقضاء، 
أيضا،  ذلك  ويؤكد  بفتحه.  السماح 
سكوته عما يحدث لألقباط يوميا من 
اضطهاد على ايد مؤسسات الدولة، 
المناصب  في  للسلفين  تعيينه  بل 
القيادية للدولة. ويحاول االن بعض 
الناشطين االقباط في الخارج اجراء 
محاكمة دولية حول مجزرة ماسبيرو 
واثق ان هؤالء سيمثلون يوما ما امام 
قضاة عادلون خصوصا وان جرائم 
الدولة هذه وهى جرائم ضد االنسانية 
ال تسقط ابدا بالتقادم.  احييى من هذا 
المنبر منظمة التضامن القبطى بقيادة 
الناشط والمفكر القبطى الحر مجدى 
خليل على احيائهم هذه الذكرى بعقد 
مؤتمر في الكونجرس االمريكى يوم 
الشهيد  عيد  باسم  الحالي  أكتوبر   5
القبطى وذكرى ماسبيرو وقد حاولت 
واشنطن  في  المصرية  السفارة 
أكاذيب  بنسج  المؤتمر  هذا  عرقلة 
تتدعى ان السيسى يدافع عن حقوق 
االقباط وان أوضاع االقباط تحسنت 
ما  تقدم  ان  بدون  السيسى  عهد  في 
تدعيه وقد فضحت  ما  يثبت صحة 
تضليل  القبطى  التضامن  منظمة 
بوثائق  المصرى  النظام  وعنصرية 
الكونجرس  ألعضاء  قدمت  دامغة 
األمريكي وللراي الدولي.  لقد اخفت 
الرسمية  المصرية  االعالم  أجهزة 
العديد من الفيديوهات التي صورتها 
وتفضح حقيقة ما حدث في المجزرة 
بل صادرت األجهزة االمنية العديد 
من الفيديوهات المصورة في بعض 
مكاتبها  بمداهمة  الخاصة  القنوات 
وتدمير تلك الفيديوهات ورغم ذلك 

توجد المئات من الوثائق المصورة 
التي توثق بالتفصيل ألحداث المجزرة 
اليوتيوب  على  موجود  معظمها 
وشبكات  االنترنت  على  ومواقع 
يوجد  وأيضا  االجتماعي  التواصل 
المصريين  من  عددين  عيان  شهود 

إلدانة  كافية  كلها  وهذه  النزهاء 
المجرمين  المسئولين 
وخططوا  نفذوا  الذين 
اذا ما  المجزرة،  لهذه 
قضاء  امام  حوكموا 
ما  وعكس  عادل. 
يدعيه التاريخ العربي 
لقنونا  الذى  المزور 
المدارس  في  إياه 
المصرية قبل هجرتنا 
وسائل  تبثه  وأيضا 
والثقافة  االعالم 
االن،  الى  المصرية 
زاخر  الحقيقي  القبطى  التاريخ  فان 
بثورات االقباط على المحتل العربى 
منذ بداية االحتالل )راجع مقاالتى: 
هل رحب االقباط بالعرب الغزاة.... 
للحقائق(.  العربى  التزوير  معضلة 
قادمة ال محالة  االقباط  فثورة  لذلك 

مواطنة  في  االقباط  حق  النتزاع 
كاملة في بلدهم مصر ومساواة تامة 
مع األغلبية المسلمة واطالب إخوتي 
بعدم  والخارج  مصر  في  االقباط 
التهاون في حقوقهم واستلهام روح 
الحق  وإعالن  النضال  في  مسبيرو 
على  الواقع  الظلم  وكشف  القبطى 
االقباط و االستغاثة بجميع الشعوب 
للدفاع عن  لتتدخل  العالم  الحرة في 
العنصريين  المجرمين  وإدانة  الحق 
في مصر وان نعى ان احرار العالم 
نحن  امسكنا  اذا  اال  لنا  يلتفتوا  لن 
بأعمالنا  أوال  لهم  واثبتنا  بقضيتنا 
مستعدين  اننا  ماسبيرو  ابطال  مثل 
للتضحية بكل شيء في سبيل قضيتنا 
القبطية وننبذ خالفاتنا وننطوى تحت 
ندعمها  قبطية موحدة  قيادة سياسية 
مواجهة  في  لتقودنا  ومعنويا  ماديا 

قوى الشر العنصرية في مصر.



الحياة  ينال  حتي  المطلوبة  الوحيدة 
االبدية كل من يؤمن. وبهذا المنطق 
والمفهوم ايضا نحن نظلم كلمة الرب 
االله – الكتاب المقدس- عندما نقرأه 
بالماديات  تقيسه  جسدية  بنظارة 
وليس بالمقياس الروحي الذي ُدون 
الروح  ارشاد  خالل  من  به  وُكتب 
القدس الذي هو شخص الرب االله 
االله  الرب  أحب  هكذا  ألنه  ذاته. 
لكيال  الوحيد  ابنه  بذل  حتى  العالم 
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحياة األبدية )يوحنا 3: 16(. وهذه 
هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت 
االله الوحيد الحقيقي ويسوع المسيح 
الذي أرسلته )يوحنا 17 :3(. وكما 
حياتنا  انه  يسوع  الرب  بولس  شبه 
معنا،  صنيعه  ونقبل  نقبله  عندما 
لتلك  نتغير  عينها  اللحظة  هذه  ففي 
الثانية  )كورنثوس  لنشبهه  الصورة 
3: 18(، وكل يوم من خالل حياتنا 
فإننا  الشر  ضد  وجهادنا  وصالتنا 
نجدد العتيق الذي يتحول الي خليقة 
جديدة مفتوحة لسماع صوت الرب 
الطريق  يعلمنا ويرشدنا  الذي  االله 
التي نسلكها وينصحنا وعينه علينا 
طوال الوقت. فالخليقة الجديدة تعني 
انبثاق الحياة من خالل الموت مثل 
مكان  في  تقع  جافة  بذور  حبة  اي 
رطب او في الماء فإنها سرعان ما 
تتحرك فيها الحياة منطلقة من خالل 
عن  لتعبر  القاسية  الصلبة  القشرة 
تأتي  الحياة وبالتالي  ليونة وطراوة 
وهبته  الحياة  روح  الن  كثير  بثمر 

روحيات6
خليقة جديدة

د. روز غطاس
خليقة جديدة مغايرة في طبيعتها عن 
وقد  لها.  السابقين  والموت  القساوة 
القديم  للشعب  الرب  وعد  هذا  كان 
الحجر  قلب  يبدل  سوف  انه  حيث 
19؛   :11 )حزقيال  لحم  بقلب 
ورجعوا  تواضعوا  إذا   )26:  36
واعترفوا  الردية  طريقهم  عن 
الحياة  واهب  االله  الرب  وعرفوا 
وهذا  جديد  من  يخلقهم  سوف  فانه 
وادي  َمثل  في  الرب  اوضحه  ما 
العظام اليابسة )حزقيال 37( عندما 
وكل  وعصب  لحم  العظام  كسي 
بالروح  يتنبأ  الرب  امره  ثم  شيء، 
صار  فعل  فلما  العظام،  هذه  لتحيا 
جيش عظيم جدا. عزيزي اذا كنت 
تمتعت بالخليقة الجديدة سوف تفهم 
وتختبر  تتمتع  لم  وإذا  اقول.  ما 
الغضب  لتغيير  االلهية  القدرة 
قبول؛  الي  والكراهية  حب؛  إلى 
الي  والغم  سرور؛  الي  والضيق 
والموت  شكر؛  الي  والتذمر  فرح؛ 
الي حياة. انصحك ان ترمي نفسك 
ومازال  كان  الذي  هذا  حضن  في 
فاردا يديه على الصليب مرحبا بك 
المتعبين  يا جميع  الي  تعالوا  قائال: 
والثقيلي األحمال وانا أريحكم )متي 
قد  العتيقة  األشياء  هوذا   )28  :11
مضت وصار اآلن كل شيء جديدا 
اخي   .)17:  5 الثانية  )كورنثوس 
والحظ  المسيح  مع  بالحياة  استمتع 
تغيرك من مجد لمجد ومن قوة لقوة.

عميق  إحساس  دائماً  يراودني   
في  تركيزنا  غمرة  في  بأننا 
في  الروحية  الكنوز  استخالص 
أغفلنا  قد  المقدس  للكتاب  دراستنا 
بعداً هاماً أال وهو البعد االجتماعي 
باآلخرين  عالقتنا  يحكم  الذي 
ومدى تأثيرهم في حياتنا فنحن ال 
يمكن لنا أن نكون حكماء كالحيات 
المسيح طالما  السيد  كما طلب منا 
دراستنا  في  إلهام  البعد  هذا  أغفلنا 
الذي  البعد  هذا  المقدس.  للكتاب 
وامثله  تعاليم  في  بوضوح  يظهر 
السيد المسيح المذكورة في الكتاب 
واسترعى  شدني  المقدس...فقد 
في  المجتمعي  البعد  هذا  انتباهي 
إنجيل  في  المذكور  العذارى  مثل 
ففي   13-25:1 األصحاح  متى 
هذا المثل توجد حقائق تثير الدهشة 
حقائق  وهي  المسيح  السيد  ذكرها 
أيضاً  لكنها  مدهشه  فقط  ليست 
داللتها  تجاهل  يمكن  ال  مفزعه 
بمن  وعالقتنا  حياتنا  في  وتأثيرها 
حولنا. لكن قبل أن نتطرق إلى هذه 
الحقائق يجب أن نتفق على تعريف 
نفس  على  نكون  حتى  الجهل 
الدرجة من الفهم وعدم االلتباس.   

الجهل  معنى  الجهل:  تعريف    
عن  يختلف  العالمي  المفهوم  في 

فالعلم  المقدس  الكتاب  في  معناه 
مع  للواقع  المطابق  الوصف  هو 
في  اصطالحا  الجهل  ...أما  الدليل 
المفهوم العلمي هو أن تعتقد الشيء 
فالجهل  عليه.  هو  ما  خالف  على 
تقود  التي  المعلومات  نقص  هو 
إلى اتخاذ القرار الصحيح. كل هذا 
في المفهوم العالمي أما في الكتاب 
مختلف  معنى  له  فالجهل  المقدس 
تماماً يتراوح بين عدم وجود هللا في 
حياه اإلنسان إلى إنكار هذا الوجود 
بالكلية »قال الجاهل في قلبه: ليس 
في  الحكمة  أما   .1  :14 مز  إله« 
في  تتمثل  فهي  المسيحي  المفهوم 
مخافة  الحكمة  »رأس  أهلل  مخافة 

هللا«

 بعد ن اتفقنا على تعريف الجهل 
الكتاب  في  المقصود  بالمعنى 
استعراض  في  معاً  نبدأ  المقدس 
المعنى االجتماعي في مثل العذارى     

يمكن  ال  انه  الحقائق  هذه  أول    
بينهن  التفريق  الناس  من  الحد 
كان  الذي  الزي  نفس  يرتدين  فهن 
الوقت  ذلك  في  العذارى  يميز 
نفس  أيديهن  في  ويمسكن  بل 
يمكن  ال  فباختصار  المصابيح... 
إلنسان ما أن يفرق بين الجاهالت 

في  سواء  فكلهن  والحكيمات  منهن 
بينهن  الوحيد  الناس...الفرق  نظر 
هو في موضوع الزيت وهو فارق 
أال  عليه  والحكم  رؤيته  يستطيع  ال 

هللا وحده

النسبة  هي  الحقائق  هذه  ثانيا   
عذاري  عشره  ضمن  فمن  العددية 
أي  جاهالت  منهن  خمس  كان 
نصفهن أو بمعنى أخر 50٪ وهي 
نسبه كبيره جدا بل في الحقيقة نسبه 

مفزعه.

 ثالثاً بال شك انه كان لهن قدراً من 
لكونهن  الناس  أعين  في  االحترام 
يميز  كان  الذي  الزي  يرتدين 
ويمسكن  التقليد  بحسب  العذارى 

مصابيحاً في أيديهم

العذارى  هؤالء  يكن  لم  رابعاً   
من  خاليه  مصابيحهن  أن  يعرفن 
أنهن  األعم  األغلب  في  بل  الزيت 
مألنه  مصابيحهن  أن  يعتقدن  كن 

زيتاً وتفاجئن بانها فارغه.

من  مجموعه  أمام  أننا  الخالصة   
المجتمع  في  تأثيريه  قوه  لها  الناس 
يلبسون ثياب العذارى ويمسكن في 
أيديهن مصابيح العذارى لكن نسبه 

جنوى غاىلقرأت لك 
العظيم توماس مور )طاعة اهلل فوق 

طاعة امللك(
كتاب  مؤلف  مور  توماس  ولد 
أنجلترا  في  الفاضلة(  )المدينة 
اليونانية  اللغة  وتعلم   1477 عام 
الموسيقي  ودرس  والالتينية 
في  مستقبله  أن  وبدا  والقانون 
شعر  ولكنه  مضمونا  المحاماة 
وقرر  للرهبنة  داخلية  بدعوي 
أختبار هذا الشعور فذهب الي دير 
مجاور لمدرسته وشارك في طريق 
الرهبنة  بقدر أستطاعته بينما كان 
يتابع دراسة  القانون ، وقد أثر حبه 
علي  حياته  علي  الرهبانية  للحياة 
لثالثة  وانجابه  زواجه  من  الرغم 
سرا  يرتدي  فقد   ، وصبي  بنات 
تحت  الخشن  الشعر  من  قميصا 
يصلي  باستمرار  وكان  مالبسه 
ويصوم علنا ويحافظ علي معيشة 
متواضعة نسبيا وكانت التقوي هي 
حتي  بشخصيته  يتعلق  شئ  أكثر 
وإن تغيرت الظروف فقد ظل ثابتا 
ودؤوبا  وكان يقول )زوجا عفيفا(

االفكار  نقي  كاهن غير  من  خيرا 
( ، وكانت انجلترا في هذه الفترة 
الثامن  هنري  الملك  حكم  تحت 
وتزوج  االكبر  اخوه  مات  الذي 
التي  كاترين  أخيه  ارملة  من  هو 
الملك  وكان  سنوات  بست  تكبره 
بصبي  يرزق  أن  يتمني  هنري 
تستطيع  لم  ولكن  الملك  ليرث 
وانجبت  صبي  تنجب  ان  كاترين 
له بنت ، وكان الملك هنري الثامن 
مع  صداقة  وعلي  كاثوليكي  ملك 
البابا فسعي لدي البابا ليعطيه حل 
انها  أساس  علي  كاترين  بتطليق 
اخيه  زوجة  باعتبارها  له  التحل 
هللا  أن  وقال  توفي  الذي  االكبر 
غاضبا عليه ولذا لم يعطيه صبي 
ليرث الملك ، ولكن ذهبت مساعي 
علي  البابا  يوافق  ولم  هباء  الملك 
ذلك ومن ناحية أخري أراد الملك 
الزواج من شابة صغيرة تدعي آن 
بولين لم تكن علي عالقة جيدة من 
تنامت  الوقت  نفس  ،في  الكنيسة 
نزيه  كقاضي  مور  توماس  شهرة 
الحياة  في  ويشارك  للفقراء  محب 
الكاردينال  وجده  ولذا  العامة 
شخصا  هنري   والملك  وولسي 
للملك  مستشار  ليكون  يصلح 
البرلمان  في  الملك عضوا  وعينه 
وقام بمهام دبلوماسية ناجحة وكان 
بالنيابة  كالمية  حرب  في  يدخل 
لوثر منشئ  الملك مع مارتن  عن 
الملك  كان  وبينما   ، البروتستانتية 
له  بالتصريح  البابا  اقناع  يحاول 

مور  توماس  وجد  كاترين  بطالق 
يشارك  ال  انه  وبحث  دراسة  بعد 
الملك رايه وأن كاثرين هي زوجة 
وسع  في  يكن  ولم   ، للملك  حقيقة 
عمل شئ الن  وولسي  الكاردينال 
كاترين هي عمة المبراطور روما 
غضب  وزاد  الخامس(  )تشارلز 
البابا  رفض  من  الثامن  هنري 
لطلبه وكان في هذا الوقت قد عين 
وكان  للعدل  وزيرا  مور  توماس 
الملك  ألن  وذلك  خطيرا  وضعه 
روما  كنيسة  عن  االنفصال  قرر 
ونصب نفسه رأس للكنيسة وأعلن 
قانون )الخالفة( وأضطرت كنيسة 
انجلترا والنبالء الموافقة علي هذا 
وارسلت اسقفية كانتربري مستندا 
الي الملك عام 1532 بعدم وضع 
دون  عقود  ابرام  او  تشريعات 
وهو  يجعله  مما  الملك  موافقة 
شخص عادي قائد روحي للكنيسة 
استقالته  مور  توماس  قدم  وهنا 
رفضه  ان  عالم  وهو  منصبه  من 
تنسي  او  تغفر  لن  الملك  لرغبات 
، ووافق الملك علي قبول استقالة 
توماس مور ولكنه بعد عدة اشهر 
النبالء  من  اخر  عدد  مع  استدعاه 
بان  فيه  يعترف  يمين  ليحلف 
لهنري  زوجة  بولين  آن  الملكة 
شرعيين  ورثة  هم  اطفالهم  وان 
اي  من  يتبرئ  الملك  وان  للعرش 
توماس  يكن   ولم   ، اجنبية  سلطة 
بولين  آن  معترضا علي ان تكون 
االعتراف  علي  بل  النجلترا  ملكة 
بان هنري رئيس للكنيسة ورفض 
الكنيسة  عن  مدافعا  القسم  اخذ 
له  ووجهت  السجن  في  فوضع 
بالشنق  عليه  وحكم  الخيانة  تهمة 
بقطع  أمر  به  رحمة  الملك  ولكن 
رأسه وفي يوم التنفيذ قال لحارسه 
في  )ستراني  للمقصلة  أقتاده  الذي 
عينية  بنفسه  وربط  هناك(  أمان 
لمشاهدة  المجتمعين  للناس  وقال 
ولاليمان  االيمان  »في  النهاية 
الخادم  أنا   ، الكاثوليكية  بالكنيسة 
وقد  أوال«  هللا  ولكن  للملك  الجيد 
قديسا  الكاثوليكية  الكنيسة  أعتبرته 
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كبيره منهن ال وجود هلل في حياتهم 
 )٪50( عذارى  خمس  )الزيت( 
)جاهالت( ال يعرفن هللا على مثال 
أو  هللا  وجود  أنكر  الذي  الجاهل 
الجاهل الذي يبني بيته على الرمل. 
وخمس عذارى هّن )حكيمات( مع 
مخافة هللا.  الحكمة  رأس  أن  العلم 
هذا يعني أنهّن يعشن في مخافة هللا. 
هذه المجموعة من الناس متشابهة 
على  يصعب  التي  الدرجة  إلى 

الناس التمييز بينهم. 

من وجهه النظر االجتماعية التي 
إليها  أنظارنا  المقدس  الكتاب  يلفت 
مجهودا  نبذل  أن  علينا  يجب  أننا 
كبيرا في التفرقة بين العذارى. وان 
نكون حكماء فال نتوقف عند حدود 
بل  والمصابيح  الزي  من  الظاهر 
يجب علينا أن نعي أنه توجد نسبه 
كبيره من العذارى ال يعترفن أصاًل 
بوجود هللا بل وأكثر من ذلك فانهم 
في غرورهم وجهلهم ال يعلمن أن 

مصابيحهن خاليه من الزيت. 

إن الشيء العجيب الذي يحدث لكل 
الرب  مع  شخصيا  يتقابل  شخص 
يسوع ان الذي يؤمن بعمله الكفاري 
يولد ويخلق من جديد، وهذا ما اكده 
الرب يسوع شخصيا في حديثه مع 
عندما  نقديموس  السن  كبير  الشيخ 
 )3 )يوحنا  سرا  يسوع  ليسأل  اتي 
يسوع  يعملها  التي  االعمال  عن 
لم  انه  توحي  غريبة  اجابته  فكانت 
كان  حيث  صحيحا  السؤال  يسمع 
رده: ان االنسان ينبغي ان يولد من 
ملكوت  يرى  أن  يقدر  حتى  فوق 
نقديموس  تعجب  وهنا  السماوات. 
فاسترسل  االيام  المتقدم  الشيخ 
يمكن  كيف  متسائال:  الحديث  في 
ألعله  شيخ؟  وهو  يولد  ان  االنسان 
يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد؟ 
فالرب يسوع لم يتركه متحيرا لفترة 
طويلة اذ اجابه موضحا ان الوالدة 
المادي  بالمفهوم  الجسد  من  ليست 
يولد  الذي  كل  ألن  بالروح  لكنها 
إجابة  لكن  روح.  هو  الروح  من 
جسدية  مادية  مازالت  نقديموس 
في  استرسل  يسوع  الرب  أن  حتى 
حديثه موضحا مرة ثانية بقوله: إن 
ولستم  االرضيات  لكم  قلت  كنت 
قلت  ان  تؤمنون  فكيف  تؤمنون، 
له  يشرح  بداء  ثم  السماويات.  لكم 
عن الصليب وكيف انه هو الذبيحة 

العذاري جاهالت أما أنتم......
كاحليات حكماء  فكونوا 

بقلم مسري جرجس



نقل رفات ضحايا داعش 
األقباط من ليبيا

 

تنسق الخارجية المصرية مع السلطات الليبية، الستعادة 
جثامين األقباط الذين ذبحوا على يد داعش في ليبيا على 
المصريين  المواطنين  رفات  نقل  إجراءات  من  االنتهاء 

الذين ذبحوا في ليبيا عام 2015
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باجلسد،  انزلها  بلد  أنزل  »ومهما 
لكن القلب راحل، له في 

السواحل ساحل، لغيره ما انوجد، 
سايب قلبي في حاراتك سايب 

صوتي في سكاتك، وخضرتي في 
نباتك يا مصر، وتّني راحل« 

االبنودي(   عبدالرحمن  ) الشاعر 

الحزن  صوت  كنت  مهما 
صعيدي  واد  إنك  أكيد  ياولدي 
عصر  كل  في  وراجل  صحيح 
أبن  فيها  كنت  االزمات  كل  أكيد 
وكالم  دعم  إلي  حاجة  بال  الوطن 
كنت  ضي  ملهوش  ودخان  ليل 
المحن  وقت  الجدع  الصعيدي 
الحبيبة  مصر  أبن  يا  الشدائد  وكل 
معنا  متقال  الريس  أكيد  والعظيمة  
االبنودي  عبدالرحمن  والشاعر 
التهامي  ياسين  والشيخ   جوانا 
وبيقول  يابهية  أذانك  كل  بيرفع 
الصعيدي  الواد  حكاوي  كل  فيك 
قهوة ريش  في  دنقل  الجدع  وأمل 

بيكتب  كل قصائد  وطن! 

الفن  محراب  يبقي   الريب 
االسطوري صعيدي مائة في المائة 
معابد  كل  جداران  علي  ومكتوب 
ومقابر وأديرة وأثارك يامصر بقلم 

إلي  عصر  من  الصعيدي  المبدع 
اليوم في كل قلوبنا  عصر  وكمان 
كل  في  الجدعان  الصعايدة  ماليين 
المحافل الثقافية  والفنية والمعمارية 
في  واالجتماعية  واالعالمية  
إنك  والخارج  يؤكدون  الداخل 
زينة  بدون  عروس  احلي  يابهية 
وقلبك  رباني  جمالك  ألن  ومكياج  
البيضا  وحبك من حب  البفته  زي 
كل حبات  رمالك الصفرا  من كل 
اشعارك اللي قالت إنك  حورية كل 

عصر!

ومنهم  قوي  جدعان  الصعايدة 
وزعماء   شيوخ  ونساء   رجال 
وفنانيين  وساسة  وأدباء  كتاب 
وطابور ال يعرف نهايات من إبداع 
الحكاوي   ماليين  بل  مليون  فيه 
ومن  الصبايا   عطش  بتروي  اللي 
مؤخرا  جمعتني  التي  المفارقات 
بدون سابق موعد   الصعيد  بأبناء  
الثقافية  االمسيات  أحدي  في 
القاهرية  أل رائف  ومدي عشقهم 
وخاصة  الطائي  وكرمهم  لمصر 
عائلة  عميد  إلي  استمعت  عندما 
)رائف( الحاج  محمد محمد رائف 
مد  أجل  من  جهده  كل  يبذل  الذي 
جسور من المودة بين كل العائالت 

الصعايدة  جدعان قوي !! 

بقلم عبدالواحد حممد

cell: 647-997 8417

الصعيدية في مسقط  رأسه اسيوط 
في  هو  كما  النزاع  حاالت  في 
حاالت الفرح بعقلية مبدع  ال يتوان 
الخدمات  المادية  كل  تقديم  في 
الكثيرة  مشاغله  رغم  والمعنوية 
يحمل  بل  عمله   بحكم  والمتعددة 
صوت مصر في كل محافل الثقافة 
حكاية  هو  تواجد  واإلبداع  اينما 
وبالمثل  وطن  حكاية  مصرية  
االستاذ  الشباب  ومنهم   أبناءه 
والذي  رائف   محمد  محمد  فتحي 
الصعيدية  الصفات  نفس  يحمل 

أن  اال  القاهرية   نشأته  رغم 
خصاله  كل  في  الصعيدي  الجين 
الجود  حيث  من  اإلجتماعية  قائم 
والشهامة  موروثا  اصيال  والكرم 
الشاب   عمومتهم   ولد  وكذلك 
أبوزيد  الذي  احمد  شهاب  الرائع 
عبدالرحمن  وقصائد  الشعر  يهوي 
الشيخ  ومواويل  االبنودي 
معا  التهامي  ليكتبون  ياسين 
حكاوي  من  رائف(  بعض  )ال 
أمسيات  احدي  في  المحروسة 
لكن  موعد   بال  المصرية  الثقافة 

الصعيدي  المصري  الفن  يبقي 
اإلبداع  غير  موروثات  كل  يحمل 
المهجن بلغات أخري  بل بلهجات 

أخري! 

الصعيدي   الضمير  ليبقي 
الذي  اللحن  هو  األصيل  المصري 
ال يعرف رحيل مهما كانت السحب 
شتاء  بين  حائرة  والشمس  داكنة 

قصير وصيف طويل!

االرهابي الذي طعن شرطي ودهس أربعة 
اخرين يف إدمنتون كان قد مت ترحيله من 

الواليات املتحدة عام 2011 

املتهم  الصومالي  الرجل 
املشاة  ودهس  القتل  مبحاولة 
سبتمبر   3٠ يوم  في  بسيارته 
مت  قد  كان  إدمنتون  مدينة  في 
املتحدة  الواليات  من  ترحيله 
مسؤولي  قبل  من   ٢٠١١ عام 
وزير  وقال  هناك  الهجرة 
رالف جودال  الكندي  السالمة 
ان عبد اهلل حسن شريف وهو 

احلدود  عبر  قد  كان  سنة   3٠ العمر  من  يبلغ  صومالي  الجئ 
الكندية قانونيا عام ٢٠١٢ وانه لم تكن هناك معلومات عنه 
، وتقول معلومات أن عبد اهلل  الوقت  تثير الشبهات في هذا 
حسن شريف كان قد مت احتجازه في ١٥ يولية من عام ٢٠١١ 
في سجن في كاليفورنيا ولم يكن له تاريخ أجرامي وقتها ثم 
 ، القرار  في هذا  الطعن  في  وتنازل هو عن حقه  بترحيله  أمر 
واطلق سراحه وكان من املفترض أن يتم ترحيله في ٢١ يناير 
عام ٢٠١٢ ولكنه اختفي ولم تستطيع السلطات االمريكية 
معرفة مكانه ، وعبد اهلل حسن شريف يواجه االن ١١ تهمة 
ميعاد  حتديد  مت  وقد  شرطي  وطعن  القتل  في  الشروع  منها 
 ، محامي  علي  العثور  ميكنه  حتي  نوفمبر   ١٤ في  لقضيته 
وكانت الشرطة قد وجدت علم داعش في السيارة التي كان 
معه  التحقيق  مت  قد  كان  حسن  اهلل  عبد  أن  ويعلم  يقودها 
الكندية بزعم أعتناقه لوجهات  عام ٢٠١٥ من قبل الشرطة 
نظر متطرفة ولكن أفرج عنه الن احملققني أعتقدوا انه ال ميثل 
خطرا علي الكنديني وتعتقد الشرطة االن انه تصرف في هذا 

الهجوم مبفرده.

كندي يعرتف بتهمة حماولة القيام بعمل ارهابي يف مدينة 
نيويورك 

قالت السلطات االمريكية أن كندي يبلغ من العمر 19 سنة أعترف 
بتهمة التآمر الرتكاب أعمال ارهابية  في مؤامرة مستوحاة من داعش 
وكانت تستهدف ميدان التايمز ونظام مترو االنفاق في مدينة نيويورك 
مدينة  من  البهنساوي  باسم  يعرف  الذي  الكندي  والرجل   2016 عام 
مسيسوجا في أونتاريو وكان قد تم أحتجازه من قبل مكتب التحقيقات 
الفيدرالية االمريكية في والية نيوجيرسي في مايو من عام 2016 ، 
وقال متحدث باسم وزارة العدل أن االعالن عن اتهام الرجل باالرهاب 

يوم الجمعة 6 سبتمبر 2017  جاء بعد عام من الصمت علي هذه القضية لحماية التحقيقات الدائرة وقالت 
السلطات االمريكية ان البهنساوي تراسل عن طريق االنترنت مع رجلين أخرين احدهم امريكي الجنسية  
ويبلغ من العمر 19 سنة ويعيش في باكستان واالخر من الفلبين ويبلغ من العمر 37 سنة ووضع الثالثة خطة 
للقيام بهجوم بالقنابل واطالق النار علي مناطق سكنية في مدينة نيويورك خالل شهر رمضان عام 2016 ، 
وأن البهنساوي أشتري  18 كيلو جرام مواد متفجرة وارسلها الي زميله في الواليات المتحدة ،  لصنع قنابل 
إثناء وجوده في كندا وساعد علي تأمين منزل صغير علي مسافة قصيرة من مدينة نيويورك الستخدامه لبناء 
اجهزة تفجير وشن هجمات وبمساعدة مخبر سري أدعي انه مؤيد لداعش تواصل مع البهنساوي استطاع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي التاكد من  تآمر البهنساوي وزمالؤه علي القيام بعمل أرهابي حيث قال البهنساوي 
الكثير من  الذهاب لحفل موسيقي وقتل  ثانية ، وانه يرغب في  للقيام بي 11/9  انه يخطط  السري  للمخبر 
الناس ، هذا وقد قالت الشرطة الفيدرالية الكندية انها تعاونت مع المسؤولين االمريكيين مما أدي الي أعتقال 
البهنساوي وتشمل التهم الموجهة له التآمر الستخدام اسلحة مدمرة والتآمر الرتكاب أعمال أرهابية وتحمل 

هذه التهم أقصي عقوبة وهي السجن مدي الحياة وسيتم الحكم عليه في 12 ديسمبر عام 2017
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» كونوا رجاال« كلمات  قريناها 
من  وسمعناها  المقدس  الكتاب  فى 
ابونا فى وعظات كثيره. وحين تقال 
نكون  ان  بها  يقصد  الكلمات   هذه 
رجاال فى مواقفنا وتمسكنا با ايماننا 
وعقيدتنا ومبادئنا. »كونوا رجاال  » 
بل  الرجل  على  فقط  تنطبق  ال  هنا 
الست  ايضا.  الست  وتشمل  وتمتد 
ل  تربيتها  فى  رجال  تكون  ممكن 
يكبروا  كمان  هما  عشان  اوالدها... 
با  تمسكها  فى  رجاله...  ويطلعوا 
ايمانها ومبادئها التى تربت عليها... 
االفكار  هذه  تكون  ان  شرط  على 
والتعاليم سليمه.. صحيح فيه   بعض 
اوى  تلتزم  مابتقدرش  اللى  الرجال 
بالموضوع ده وبتسيب الستات تحكم 
معظم  بس  قراراتهم...  فى  وتتحكم 
هؤالء  الرجال بيكونوا كده زى الفيلم 
الدماغ  انه  متخيل  فيه  الراجل  اللى 
وتحل  حاجه  كل  وتشغل  بتفكر  اللى 
كل مشكله... مع ان الحقيقه ان الست 
الراس  بتلف  اللى  الرقبه  بتكون هى 
شاءت....  حيثما  وتوجهها....  دى 
فيه  طبعا...  الراس  مش  الست.... 
بعض الرجال اللى بيحبوا ان الست 
تكون  او  القرار  صاحبة  هى  تكون 
ممشيه المركب... وفيه ستات بتلعب 
الدور ده بذكاء فظيع... يعنى تحسس 
القرار...  صاحب  هو  انه  الراجل 
مع  واالخير...  واالول...  االوحد... 
الراى...  بترمى  الحقيقه...  فى  انها 
وصاحبنا  الطعم...  او  الكلمه...  او 
البيت  بره  ستات  بقى  فيه  بيبلع... 
اسد  معاها  اللى  ان  الجميع  بتحسس 
احلى  وتلبسه  ليث...    اًو  زائر... 
بيعيش  فعال  والراجل  برستييج... 
واول  بيه...  وينبسط  ده  الدور 
الراجل  بيشيل  البيت ...  مايدخلوا 
فروة االسد... وبسرعه يلبس  فروة 
الحمل الوديع ... ويقلع البرستييج... 
وفيه بعض الرجال مابيهمهماش بقى 
يهمها  وال  ايه...  الناس  قدام  شكلها 
ان المدام هى اللى دايما.... سايقه... 
فيها...  سايقه  مركب...  بقى  سايقه 
احلى صوره هى  طبعا  مهم...  مش 
فيهم  والستات  الرجال  بيكون  اللى 
االتنين   هما  يعنى  ديموقرطيين... 
مع  المشتركه...  القرارات  بياخدوا 
الرجاله  اخر  بمعنى  او  بعض... 
تكون رجاله... فى قرارات مصيريه 
تكون  والستات  ومستقبليه... 
تخص  اللى  القرارات  فى  رجاله... 
االوالد...طبعا  وتربية  البيت... 
غضنفر  اسود  رجالتنا...  بالتاكيد 
ايه.  غضنفر  جمع  عارفه  مش   «
فى  مادخلتش  لسه  انا  بصراحه 
الموضوع... فسواء الراجل  هو اللى 
انهم  او  الست...  او  القرار...  بياخد 
القرار ... وسواء  اخد  بيشتركوا فى 
الراجل... هو اللى سايق... او الست 
او  وسواءالرجل  سايقه...  اللى  هى 
يسترجلوا  الزم  اوقات  ليهم  الست 
كل  مع  النهايه...  فى  بس  فيها... 
والرجوله  الشخصيه...  فى  الرجوله 
االخر...  فى  القرار...  اتخاذ  فى 
وعلى االقل من الناحيه  البيلوجيه... 
خلقنا  اللى  الطبيعيه...  الناحيه  ومن 
يكون  الزم  الراجل  ربنا...  بيها  
بقى  وده  ست....  والست  راجل... 
الشباب  رفع   بمناسبة  موضوعنا... 

علم  مصر...  فى  حفله  فى  المثليين 
قوس  او  الرينبو...  وهو  المثليين 
استفزونى...  العيال  الحقيقه  قزح... 
بليتم....  اذا  المثل...  راى  الن على 
بنسمع  ماكناش  زمان  استتروا...  فا 
موضوع  واكيد  دى...  البجاحه  عن 
المثليين ده مش جديد...   الموضوع 
سدوم   ايام  من  قديم  جدا...  قديم 
المجاهره...  هو  الجديد  وعموره... 
وفين....  والتفاخر...  والتباهى  بل 
على  اتفرجت  مصر....  فى 
معتز  تقديم   من  تلفزيونى  برنامج 
واد  مستضيف  وكان  الدمرداش... 
كده شكله غريب وضوافره سوده... 
مخدرات..    ادمان  ده  كده   غالبا 
وضيفه  محامى  مستضيف  وكان 
ده...  الشذوذ  موضوع  ضد  اخرى 
انه  بيقول  كان  ده  الغريب  الواد 
وبكل  والحاجه...  المثليين  من  مش 
بيدافع عنهم....  فقط  انه  بيقول  فخر 
الراى  حرية  عن  الدفاع  منطلق  من 
والتعبير... وكمان بيقول الزم يكون 
ابنه  لما  مثال  عشان  حريه...  فيه 
يكبر... لو قرر يختار انه يكون من 
يمنعه...  محدش  المثليين...  هؤالء 
يانهار  حريته....  يصادر  وال 
اتصلت  الناس  ان  المهم  اسود... 
كانوا  كما  او  ده  الواد  ومسخرت 
يسمونه ... الشئ ده... الشئ ده  بقى 
شواذ  نسبة  اكبر  فيه  ان  يقول   قعد 
الجمله  السعوديه... ويادوب قال  فى 
دى... اال وقامت الدنيا... ولم تقعد... 
اتصل محامى من السعوديه وقال انه 
الولد...  تقاضى على  يرفع دعوة  ح 
طول  تقريبا  معتز  اخينا  واعتذر 
الحلقه... بل وطرد الواد من الحلقه... 
واتصل رئيس القناه يعتذر... واستمر 
حتى  تقريبا  االعتذار...  فى  معتز 
نهاية الحلقه... ومع ذلك... دى كانت 
معتز  تقديم  ونهاية  البرنامج  نهاية 
الدمرداش لهذا البرنامج... تانى يوم 
دى  ان  واعلن  الشاشه  على  ظهر 
كانت اخر حلقه يقدمها وده... حسب 
ما قال... الن تعاقده  مع القناه  مدته 
انتهت..... الراجل المحترم  قعد فى 
البيت... على ايد واحد رينبو...  ايه 
ان  اعرف  انا  ده...  بيحصل  اللى 
هنا فى كندا وامريكا الناس دى ليها 
انهم  فخر...  بكل  وبيعلنوها  حريه 
مش رجاله... او مش ستات... بل ان 
جوازهم اصبح معترف به فى كثير 
يحدث  ان  لكن  و  البالد...  هذه  من  
ذلك فى مصر... وان يكون لهم موقع 
على النت... فهذا ما ال افهمه... هل 
وال  شيطانى...  خارجى  مخطط  هو 
البيت...  غياب  وال  النت...  هى 
ندفن  بقول  مش  الدين...  غياب  وال 
النعامه وننكر  الرمل زى  راسنا فى 
بقول  لكن  موجوده...   المصيبه  ان 
نفوق بقى ونخلى بالنا من بقية الجيل 
كل  يشوف  ح  واللى  طالع...  اللى 
ويجد  عنها  ويسمع  دى  المصايب 
بااستماته. ....تحت  عنها  يدافع  من 
والحفاظ  االنسان...  حقوق  مسمى 
الكل  الزم  بجد  الحريات...  على 
نكون   وبالفعل   وبجد  للخطر  يتنبه 
تربيتنا  وفى  وافعالنا  تصرفاتنا  فى 
نكون  مابيتقال....  زى  لوالدنا....   

رجاله..... 
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كونوا رجاال 

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

العذراء وحكايتها مع البابا تاؤفيلس
 ليديا يؤانس

»عجائب  مقالي  نشرت  أن  بعد 
في رحلة العائلة المقدسة لمصر«، 
أرسل لي أحد الُقراء وهو صديق لي 
يقول: سعدت جًدا بهذه المعلومات 
المقدسة  الرحلة  هذه  عن  الرائعة، 
المصرية،  واألماكن  المدن  وعن 
واألعجب من ذلك بقاء هذه المدن 
 2000 من  أكثر  منذ  بأسمائها 
لهذه  المرجع  ذكرتي  ولقد  سنة، 
للقرن  تاريخه  ويرجع  المعلومات 
لدي  ولكن  والعشرين،  الحادي 
سؤال: من الذي سجل هذه الرحلة 
لهذه  الرئيسي  المصدر  هو  ومن 

المعلومات؟

كالم معقول جًدا، فعاًل البد من 
إستدنت  أساسي،  مصدر  وجود 
أنا  وبدأت  الحديثة،  المصادر  إليه 
الحلقة  البحث عن هذه  في مرحلة 

المفقودة! 

بالرغم من أن السيد المسيح هو 
المقدس،  الكتاب  ومركز  محور 
من  الكثير  يذكر  لم  الكتاب  أن  إال 
التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بالسيد 
أي شئ  الكتاب  يذكر  فلم  المسيح، 
عن طفولته، وال عن مرحلة صباه، 
المراهقة، ولكن  وال وهو في سن 
تكلم هو بذاته عن فترة خدمته، ثم 
بإستفاضة  الحديث  الكتاب  تناول 

عن صلبه وقيامته وصعوده.

صلبه  وحتي  المسيح  ميالد  منذ 
من  أكثر  شخًصا  نجد  لم  وقيامته، 
المصدر  أنها  عنه،  يُحدثنا  أُمه 
األول واألساسي للحديث عن السيد 
عن  الحديث  وباألحري  المسيح، 
هذه الرحلة المقدسة لمصر، ولكنها 
هذه  كل  تحفظ  كانت  بل  تتكلم،  لم 

األقوال في نفسها ولم تتكلم بها.

جميل،  طفل  عندها  لو  أُم  أي 
وسط  في  موجوده  ماهي  طول 
بالُكم  فما  بجماله  تتباهى  الناس، 
بالمسيح الذي يقول عنه الكتاب أنه 

أبرع جماال من كل بني البشر!

أي أُم لو عندها طفل عنده شوية 
ُمعينة،  موهبة  عنُده  وال  ذكاء، 
عنه  بالحديث  الدنيا  تمأل  سوف 
لُكل من َهْب وَدْب، تُصوره وتعمل 
ثرثرة،  الدنيا  وتمأل  فيديوهات  له 
ألنها ُمش مصدقه نفسها ومبهوره 
بطفلها، فما بالكم بالذي كان يصنع 

أعاجيب وهو مازال صغيًرا!

االمصدر  هي  كانت  العذراء 
األول لكل رحلة السيد المسيح، منذ 

وهي  خدمته،  بدء  وحتي  والدته 
العائلة  سير  لخط  المصدر  أيًضا 
مصر،  إلي  فلسطين  من  المقدسة 

ومن مصر إلى فلسطين.

كل  بتسجيل  قام  الذي  من  ولكن 
هذه المعلومات؟ 

وفي أي عصر من العصور؟ 

في عصر من العصور السابقة، 
البطريرك  هو  تاؤفيلس  البابا  كان 
للكنيسة  والعشرين  الثالث 

األرثوذكسية المصرية.

أبوين  من  ولد  تاؤفيلس  البابا 
أخت  له  وكانت  تقيين،  مسيحيين 
وهما  تيتما  ولكنهما  صغيرة، 
جارية  بتربيتهما  فقامت  صغار، 
أخذتهما  أن  وكانت  حبشية،  وثنية 
األسكندرية،  مدينة  إلى  الجارية 
وأخته  تاؤفيلس  أخذت  يوم  وفي 
وكان  العذراء،  السيدة  كنيسة  إلى 
بالكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي، 
الجارية  مع  الطفلين  رأى  وحينما 
قصة  منها  فعرف  ُمقابلتها،  طلب 
الطفلين، فأخذهما ووضعهما تحت 

عنايته الخاصة.

عندما بدأت البنت تكبر وضعوها 
في دير للبنات إلى أن تزوجت فيما 

بعد.

»ُمحب  يعني  تاؤفيلس  أسم 
لإلله«، ولقد تنبأ له البابا أثناسيوس 
المطرقة  سيكون  بأنه  الرسولي، 
التي ستُدق رأس الوثنيين، وبالفعل 
عندما أصبح بطريرًكا للكنيسة قام 
الوثنية  المعابد  وتحويل  بتحطيم 
إلى كنائس، وقد توافق ذلك مع ما 
الرومانية  األمبراطورية  به  قامت 
وأن  الوثنية  إلنهاء  قرارات  من 

يكون العالم مسيحي.

اهتم البابا تاؤفيلس ببناء الكنائس 
األوقات  من  وقت  وفي  واألديرة، 
أخذ معه عشرة أساقفة وقام برحلة 
لكي  من األسكندرية حتي أسوان، 
يُنشئ كنائس في معظم المدن التي 
جبل  وصل  أن  إلى  بها  يمر  كان 
بعد  فيما  عليه  أقيم  الذي  ِقسقام، 

الدير المحرق.

البابا  ينم  لم  الليلة  تلك  في 
طول  ساهًرا  ظل  بل  تاؤفيلس، 
مريم  العذراء  له  فظهرت  الوقت، 

وقالت له: لماذا جئت؟ 

زمن  من  أتمنى  كنت  لها:  قال 
أن أحضر إلى المكان الذي سمعت 
أنني  هللا  أشكر  فأنا  أره،  ولم  عنه 

تمكنت أن آتي إلى هذا المكان الذي 
يا  وبوجودك  سيدنا  بوجود  تقدس 

سيدتي.

في  أفكر  أنا  قائال:  استطرد  ثم 
أن أدشن هذا المكان كنيسة )وكان 
فيها  أقامت  التي  المغارة  يقصد 

العائلة المقدسة(.

دشنه  بيًتا  تدشن  كيف  له:  قالت 
ابني بنفسه؟

فخجل البابا من هذا التعبير وقال 
لها: إذن نعمل إحتفال.

تضيف  أن  اياك  لكن  له:  قالت 
رمز  ألنه  شيًئا،  المكان  هذا  إلي 
ملك  هو  الذي  ابني  لتواضع 
السموات واألرض، الذي إرتضى 
فال  المكان،  هذا  في  يسكن  ان 

تضيف إضافات في المبنى.

اليوم  حتي  المغارة  بقيت  ولذلك 
إلى  كاهن  دخل  لو  جدا،  ضيقة 
الهيكل ومعه شماس، فالبد للشماس 

أن ينحني من ضيق المكان.

رؤساء  أحد  بعد  فيما  أنه  يُحكى 
القصة،  هذه  نسى  الدير  هذا 
في  ففكر  ضيق  المذبح  أن  ورأى 
أحد  إبتدأ  وعندما  وتكبيره  هدمه 
األشخاص يهد حجر المذبح )وهو 
السيدة  عليه  أجلست  الذي  الحجر 
يد  ُشلت  يسوع(،  الطفل  العذراء 

هذا الشخص الماسك بالفأس.

الفرصة  تاؤفيلس  البابا  انتهز 
رحلة  تفاصيل  عن  العذراء  وسأل 
وبدأت  لمصر،  المقدسة  العائلة 
بالتفصيل  عليه  تقص  العذراء 
عليها  مروا  التي  المحطات  عن 
أرض  وصلوا  حتي  فلسطين  من 
عليها  مروا  التي  والمدن  مصر 
مصر  من  العودة  رحلة  وكذلك 
العذراء  أمرته  ثم  فلسطين،  إلى 
بأن يكتب هذا الكالم، وسمحت له 

بنشره.

البابا  بدأ  التالي  اليوم  في  وفعال 
هذه  تفاصيل  كتابة  في  تاؤفيلس 
العذراء،  عليه  قصتها  كما  الرحلة 
المصدر  يُعد  البابا  كتبه  وما 
األساسي الذي نعتمد عليه تاريخًيا 
لمصر  المقدسة  العائلة  رحلة  في 
ألنه مأخوذ من فم العذراء نفسها. 

البابا تاؤفيلس جلس على كرسي 
مار مرقس في الفترة من 385 – 
412 ميالدية، وهو أول من أطلق 
على الكنيسة المصرية اسم الكنيسة 

القبطية.

طفل جياري كبار العبي الشطرنج يف روسيا
وكاالت

طفل روسي تعلم فنون لعبة الشطرجن وهو في سن الثالثة 
معلمي  كبار  ولينازل  عمره،  من  الرابعة  في  بارعا  ليصبح 

الشطرجن وأكثرهم مهارة على مستوى روسيا والعالم.
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بقعـــــة ضــــوء 
الضنك وكفاكم اهلل شر الضنك  

فاروق عطية

في هذه األيام الغبرة المتميزة بالفاقة وزيادة البطالة وقلة 
الدخل واالرتفاع الرهيب في األسعار التي معها كادت 
االحتكاك  علي  وقاربت  المتوسطة  الطبقة  تتالشي  أن 
بطبقة معدومي الدخل، لو سألت مواطنا مصريا بسيطا 
عن أحواله الحياتية لرد عليك تلقائيا وبدون تفكير بأن 
قلة  يعني  العامة  عند  مفهومه  والضنك  الحالة ضنك. 
الحياة  متطلبات  علي  الحصول  عن  والعجز  الحيلة 
نوع  عن  أتحدث  المقال  هذا  في  ولكنني  الضرورية. 
الذي  الضنك  أال وهو مرض حمي  الضنك،  آخر من 
امتداده  البحر األحمر بعنف والخوف من  اجتاح مدن 

إلي مدن الصعيد القريبة.

  

 
سبتمبر  شهر  بدايات  من  المؤسفة  األحداث  بدأت 
البحر  »محافظة  القصير  بمدينة   2017 الماضي 
األحمر« بتفشي مرض خفي ال يعلم السكان عنه شيئا، 
عدد  لدرجة وصول  المديبة  بيوت  من  بيت  كل  احتل 
المرضى فى الكثير من المنازل إلى 6 ، 7 حاالت فى 
المنزل الواحد، والغريب والمريب أن الجهات الحكومية 
االعتراف  عدم  على  وأصرت  المرض  تجاهلت 
أفراد  أحد  يصفها  كما  المرض  وأعراض  بوجوده. 
فى  بإرتفاع  الكثيرين  عبارة عن شعور  كانت  المدينة 
ووصل  واألسهال  للقئ  المصاحبة  الحرارة  درجات 
للنزيف وخاصة عند كبار السن وأن مستشفى القصير 
تستقبل يوميا العشرات من الحاالت المريضة وانتظار 

العشرات لدورهم بعيادات األطباء بالمدينة.

   ورغم ازدياد عدد المصابين بهذا المرض الغامض 
يوما بعد يوم، جوبه ذلك من المسؤولين خاصة مجلس 
المدينة والشئون الصحية والمحافظة بالتجاهل التام، وأن 
جميع المرضى الذين يصلون المستشفى يتم اعطاءهم 
محتجزة.  حاالت  هناك  وان  ويخروجونهم  مسكنات 
والمضحك رغم تراجيدية األحداث، هو أعالن مجلس 
مدينة القصير فى بيان له ان ما أشيع بمدينة القصير 
من شائعات عن وجود فيروس أو ميكروب عارى من 
الصحة وأن أغلبها انفلونزا، وأضاف البيان أن اإلدارة 
الوقائي  المركزي والطب  القصير  الصحية ومستشفى 
قاموا بسحب عينات عشوائية من أكثر من 200 مواطن 
وكانت النتيجة سلبية وال يوجد أي عدوى أو وباء وتم 
تشخيص جميع الحاالت بعد الفحص الطبي والمعملي 
التامى فلو هو  انفلونزا موسمية، وأن عقار  أنها  على 
العالج الفعال ومتوفر بصورتيه الكبسوالت والشراب 
حالته  تستدعى  لمن  مجانا  المستشفى  من  ويصرف 

ذلك. كما أعلن قيام قافلة طبية من اإلدارة والمستشفى 
لفحص المواطنين بالمجان عن طريق العيادات المتنقلة 
منذ عشرة أيام، وال توجد أي حالت اشتباه في درجات 
وكل  بالمستشفى  الداخلي  بالقسم  محجوزة  الحرارة 
الحاالت المترددة تكون بالعيادات الخارجية والطوارئ 
بدون حجز،  المستشفى  وتغادر  الالزم  العالج  وتتلقى 

وهذا ما نفاه أهالى المدينة.

 

 
ناتجة  المتسرعة  البيانات  هذه  كانت  ما  إذا  أدري  وال 
عن جهل طبي أم عن مكابرة وتملص من المسؤولية، 
ولكن بعد أن تردد الكثير من المرضي علي أطباء في 
وتحاليل  دقيقة  فحوصات  إجراء  وتم  خاصة  عيادلت 
هو حمي  المرض  حقيقة  أن  فيها  أُثِبت  عليهم  صادقة 
النوع  خاصة  البعوض  لدغات  تسببها  التي  الضنك 
المسمي بالزاعجة المصرية. بعدها تغيرت التصريحات 
بالبحر  الصحية  الشئون  بمديرية  مصادر  واكدت 
األحمر، إن نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة، 
كشفت أن »المرض الغامض« الذي أصاب عدًدا من 
أهالي مدينة القصير، هو »حمى الضنك«، التي تنتقل 
عبر نوع معين من البعوض، لكنها غير معدية، وأن 
ذلك البعوض ناتج عن البرك والمستنقعات وخاصة أن 
صرف  شبكة  بها  ليس  القصير  مدينة  مناطق  أغلب 
صرف  طرنشات  بعمل  تقوم  األهالى  وأن  صحى 

صحى، وسبحان مغير األحوال ..!!

   بعد االعتراف بحقيقة المرض، بدأت محافظة البحر 
بارسال  الصحية  الشؤون  مديرية  فى  متمثلة  األحمر 
قوافل طبيه من الطب الوقائى لعمل مسح شامل الهالى 
المدينة، كما تقوم القوافل الطبية المتنقلة بمدينة القصير 
والكشف  والتوعوية  الصحية  الخدمات  بتقديم  يوميا 
أعمال  استمرار  مع  بالمجان،  العالج  الطبي وصرف 
البعوض، كما دب  لمكافحة  بالمدينة  المكافحة والرش 
الصحى  والصرف  الشرب  مياه  شركة  في  النشاط 
أرجاء  بجميع  المياه  خزانات  وتعقيم  بتطهير  وقامت 
المدينة مجاًنا، خاصة بمنطقتي العوينة والجرف التان 
شهدتا أعلي حاالت المرض. من جانبه أكد رئيس مدينة 
القصير، أن المرض في انحسار وأن الحاالت المصابة 
الدراسي  العام  بداية  أنه مع  بدليل  يوم،  يوًما عن  تقل 
الجديد، انتظم طالب وطالبات المدينة بمدارسهم، على 
الرغم من إعالن مديرية التربية والتعليم بالبحر األحمر 
عن إلغاء تسجيل الغياب للتالميذ خالل األسبوع األول 

من العام الدراسي الجديد بالمدينة.

   وكان لتأخر االعتراف بالمرض 
انتشاره  وقائيا،  مكافحته  في  والبدأ 
السريع في مدن المحافظة األخري 
ومرسي  والغردقة  غارب  كرأس 
شهدت  فقد  األسباب،  لنفس  علم 
مستشفىات حميات هذه المدن تواجد 
أعداد كبيرة من المصابين بمرض 
من  والمحولين  الضنك  حمى 
أطفال  بينهم  األخرى،  المستشفيات 
من أعمار مختلفة. ويقوم فريق من 
العدوى  ومكافحة  الوقائى  الطب 
باالنتشار فى أغلب مدن المحافظة، 
والغردقة  وسفاجا  )القصير 
الخدمات  لتقديم  علم(،  ومرسى 
الصحية والكشف والعالج المجانى 
لألهالى بالمنازل، ومتابعة حاالتهم 
باالشتراك مع فريق مكافحة العدوى 

بوزارة الصحة .

فقد  قنا،  محافظة  صعيد  وعلى     
مسؤول  طبى  مصدر  صرح 
بأن  بالمحافظة،  الصحة  بمديرية 
 7 استقبل  قنا  حميات  مستشفى 
من  سيدات   3 بينهم  أشخاص، 
بمحافظة  والغردقة  القصير  مدن 
البحر األحمر، مشتبه فى إصابتهم 
تلك  وأن  الضنك،  حمى  بمرض 
تحت  احتُجزت  السبع،  الحاالت 
وأُخذت  العالج،  لتقديم  المالحظة 
منها عينات إلرسالها للمعامل للتأكد 
الضنك  حمى  بمرض  إصابتها  من 

من عدمه.

قد  أسوان،  محافظة  فى  أما     
حاالت   3 مستشفياتها  استقبلت 
حمى  بمرض  اإلصابة  اشتباه 
األحمر،  البحر  من  قادمة  الضنك 
حميات  مستشفى  فى  حجزهم  وتم 
أسوان، كما يتم تنشيط الرصد لكل 
مع  األحمر،  البحر  من  القادمين 
ومتابعة  الوافدة  الحافالت  متابعة 
القادمين.  لكل  الصحية  الحالة 
والسيارات  المواقف  ويتم رش كل 
بمبيدات  األحمر  البحر  من  القادمة 
الترصد  فرق  وتنشيط  البعوض، 
المحافظة،  أنحاء  بكل  الحشرى 

وزيادة الرصد بكل المستشفيات.

من  حزمة  اسقط  أن  أود  وهنا 
المرض  بهذا  للتعريف  الضوء 
وطرق الوقاية والعالج منه: حمى 
َكب  الرُّ أبو  أو  ْنِجّية  الِدّ أو  الضنك 
باإلنجليزية:  الدنك  أو  الدنج  أو 
أو   Dengue Fever))
باإلنجليزية  العظام  تكسير   حمى 
أو حمى   breakbone fever
 Aden fever عدن  باإلنجليزية
هو مرض مداري منقول بالبعوض 
يحدث بسبب فيروس الضنك.. من 
الحرارة  درجة  ارتفاع  أعراضه 
)الحمي( وآالم العضالت والمفاصل 

بطفح  شبيه  متميز  جلدي  وطفح 
الحصبة. يتطور المرض في نسبة 
قليلة من الحاالت إلي مرض الضنك 
ينتج  مما  للحياة،  المهددة  النزفي 
عنه نزف وقلة الصفيحات وفقدان 
صدمة  أومتالزمة  الدم  بالزما 
انخفاض  يحدث  حيث  الضنك، 
تنتقل حمى  الدم.  في ضغط  خطير 
أنواع  من  عدد  بواسطة  الضنك 
الزاعجة  جنس  من  البعوضيات 
الزاعجة  وخصوصا   )Aedes)

 Aedes aegypti(( المصرية 
أنواع.  يضم خمسة  الفيروس  هذا 
األنواع  هذه  أحد  بعدوى  اإلصابة 
لذلك  الحياة  مدى  مناعة  يعطي 
قصيرة  مناعة  يعطي  لكنه  النوع، 

المدي لباقي األنواع.

مختلف  بنوع  التالية  العدوى     
وال  المضاعفات،  خطر  من  يزيد 
وحيث  تجاريا.  متوفر  لقاح  يوجد 
العالج،  من  خير  الوقاية  أن 
مواطن  بتقليل  تكون  فالوقاية 
وأعداد البعوض، والوقاية الفردية 
التعرض  تجنب  طريق  عن  تكون 
فترة  خالل  للشمس  المباشر 
لدغات  من  واالحتياط  الصيف 
دهانات  استخدام  مع  البعوض، 
دهن  أو  للبعوض(  )طاردة  واقية 
الكافور  زيت  أو  بالليمون  الجسم 
عالج  هو  الحاد  الضنك  .عالج 
الجفاف عن طريق  كمعالجة  داعم 
الفم أو الوريد في الحاالت المعتدلة 
إلى المتوسطة، أو عالج بالسوائل 
الحاالت  في  الدم  نقل  أو  الوريدية 

األشد حدة. 

   أقدم وصف ألعراض المرض يعود 
اكتشاف  يتم  لم  لكن  لعام 1779، 
حتى  وانتقاله  الفيروسية  أسبابه 
أصبح  وقد  العشرين.  القرن  أوائل 
الحرب  الضنك مشكلة عالمية منذ 
متوطن  إنه  حيث  الثانية  العالمية 
وإزدادت  بلدا.  من 110  أكثر  في 
منذ  الضنك  بحمى  اإلصابة  حاالت 
عقد ستينات القرن العشرين بشكل 
بين 500  من  يصاب  حيث  مثير، 
سنويا.  شخص  مليون  و528 
كالتخلص  الوقاية  لوسائل  إضافة 
من البعوض فهناك جهود حسيسة 
ومستمرة للحصول علي لقاح يقي 
استنباط  والعمل علي  اإلصابة  من 

أدوية موجهة للفيروس.

برج خليفة يتزين بألوان علم مصر احتفااًل 
بذكرى نصر أكتوبر

العلم  بألوان  العالم بدولة اإلمارات،  أبراج  اكتسى برج خليفة، أطول 
بالذكرى  احتفاالً  وذلك  املصرى، 
أكتوبر  لنصر  واألربعون  الرابعة 
إعجاب  احلدث  هذا  والقى  اجمليد، 
عدد كبير من رواد موقع “تويتر”، 
وتقدموا بالشكر إلى املسئولني 
والشعب  اإلمارات  بدولة 

اإلماراتى على هذا التضامن.

االمريكيني حياولون إدخال اسلحة ايل كندا
ال  أمريكا  جنوب  من  ياتون  الذين  السن  كبار  االمريكيني  السواح  من   عديد  أن  الكندي  العام  املدعي  قال 
يعلمون أن  القوانني الكندية  متنع الناس من جلب اسلحة الي كندا وأن عليهم االعالن عنها بالتفصيل عند 
جلبها الي كندا ، وهذه اجلرائم تتكرر بوتيرة مثيرة خالل أشهر الصيف  بالرغم من اللوائح املعلن عنها عند 
احلدود ، وكان خمسة رجال قدأحضروا اسلحة الي كندا وأعترفوا بانهم مذنبني  ومت تغرميهم ما بني ١٥٠٠ 
الي ٢٠٠٠ دوالر وغرم زوجني من فلوريدا ٢٠٠٠ دوالر بعد ضبط مسدس مخبئ في امتعتهم ولم يعلنوا عنه 
،  وقال املدعي العام الذي يالحق هذه القضايا أن معظم الذين قبض عليهم بتهمة جلب أسلحة لكندا 
هم مواطنني أمريكان يحترمون القانون االمريكي ولكنهم ال  يعلمون بان احضار أسلحة الي كندا محظور 
،وعندما يحضرون اسلحتهم اخلاصة بهم ويدركون عدم قانونية هذا يكذبون ، وقالت وكالة احلدود الكندية  
3١3 محظورة  منها  ناري  ٦٧١ قطعة سالح  الوكالة  ٢٠١٥ ضبطت  عام  وفي  املضبوطات شائعة  تلك  ان 

قانونيا وقال ضباط احلدود انها تضبط بندقية واحدة كل أسبوع.
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Mrs. Nermien Riad 
Executive Director, 
Coptic Orphans 
Peace and love. 

With sincere appreciation, we have received 
the report about the service of Coptic Orphans 
during 2016, which gives an overview about 
the programs of Coptic Orphans along with 
the budget and activities of the Not Alone 
program that is implemented in 57 dioceses 
and pastoral areas all over Egypt with full 
coordination with the reverend bishops and 
priests and a large number of volunteer 
Church servants. 

As we thank the Lord for this blessed service, 
we would also like to thank everyone who 
supports you in implementing these activities 
and programs in the field of education, which 
is the key solution for the developmental and 
social problems in Egypt, and for developing 
good citizens for their country and church. 
May the Lord bless this vibrant service and 
reward you! With our love for the 
management and the staff and all the 
volunteers! 

May the Lord embrace you with His 
Providence. 

Pope Tawadros II 
Pope of Alexandria and Patriarch of the See of 
st. Mark

Coptic Orphans is an award-winning international 
Christian development organization that unlocks the 
God-given potential of the most vulnerable children in 
Egypt through the power of education. Since it was 
founded in 1988, Coptic Orphans has touched the 
lives of over 45,000 children. 

To Learn how to sponsor a child or donate, call us at: 
450-736-0975 or mail at: PO Box 52033 Laval, QC 
H7P 5S1. 
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فرعونيــات
املرأه يف مصر القدميه

املصرية  للمرأة  كان 
اجملتمع  في  رفيعة  مكانة 
باعتبارها  القدمي  املصري 
للرجل  الوحيد  الشريك 
الدينية  حياته  في 
لنظرية  طبًقا  والدنيوية 
الكون  ونشأة  اخللق 
املبادئ  في  املوجودة 
من  الفرعونية،  الدينية 
القانونية  املساواة  حيث 
الرجل  وارتباط  الكاملة 
بالرباط  مرة  ألول  باملرأة 
عقود  خالل  من  املقدس 
وكانت  األبدية.   الزواج 

وذلك عند مقارنتها  املكانة عصرية بشكل مفاجئ  تبدو هذه 
املعاصرة  اجملتمعات  معظم  في  املرأة  شغلتها  التي  باملكانة 
آنذاك وحتى في العصور السابقة. وعلى الرغم من أنه تقليديًا 
يحظى الرجال والنساء في مصر بامتيازات مختلفة في اجملتمع، 
فإنه من اجللي عدم وجود عوائق ال ميكن حلها في طريق من أراد 

اخلروج عن هذا النمط.

 كان املصريني في هذا الوقت ال يعترفون باملرأة ككائن مساوي 
للرجل بل كتكمله له. ولكن بالرغم من هذا كله، فقد استفادت 
املصريات من املوقف الذي وِضعوا فيه في بعض اجملتمعات.  ولقد 
ويتضح  الرأي.  هذا  واألخالق عن  القدمية  املصرية  الديانة  عبرت 
هذا االحترام متاًما في الدين والالهوت كما في األخالق. ولكن كان 
من الصعب حتديد درجة مطابقتها في حياة املصريني اليومية. 
ويُعد ذلك، بطبيعة احلال، بعيًدا جًدا عن اجملتمع اليوناني وأثينا 
ومن  احلياة.  قانونًيا مدى  املرأة قاصرة  فيه  تُعتبر  القدمية، حيث 
جانب آخر، ال يتردد األدب املصري في تقدمي املرأة كطائشة وغريبة 

األطوار وال ميكن االعتماد عليها. 

اإلغريق،  والسياسيني   اخلطباء  كبار  أحد  دميوستيني،  وذكر   
في القرن الرابع قبل امليالد عن املرأة اليونانية: »إن لنا محظيات 
يجلنب لنا السرور ، وبنات هوى يقدمن لنا متعة اجلسد ، وأخيرًا 

فإن لنا زوجات ينجنب لنا األبناء ، ويعتنني بشئون بيوتنا.

التاريخ الفرعوني هذه املكانة حتى  جتاوزت املرأة املصرية في 
إلى  النساء  من  املعبودات  فظهرت  التقديس،  لدرجة  وصلت 
جانب اآللهة الذكور، بل إن آلهة احلكمة كانت في صورة امرأة، 
املصريون  وجعل  واإلخالص.   للوفاء  رمزًا  كانت  إيزيس  واآللهة 
القدماء للعدل إلهة وهي ماعت، وللحب اإللهة حتحور، وللقوة 
في  دينية  وظيفة  علي  املصرية  املرأة  حصلت  كما  سخمت. 
املعابد مثل كبيرة الكاهنات وحتي امللكة حتشبسوت حصلت 
من  العديد  في  الدخول  املرأة  اإلله.]واستطاعت  يد  لقب  علي 
ميادين العمل اخملتلفة، وشاركت في احلياة العامة، وكانت حتضر 
العمل،  أثناء  الطفل  رضاعة  حقوق  لها  وكان  احلكم،  مجالس 
ووصل التقدير العملي لها لدرجة رفعها إلى عرش البالد، فقد 
تولني املُلك في عهود قدمية، مثل حتب، أم امللك خوفو؛ وخنت، 
ابنة الفرعون منقرع؛ إباح حتب، ملكة طيبة؛ وحتشبسوت؛ وتي 
زوجة إخناتون؛ وكليوباترا. كما عملت املرأة بالقضاء مثل نبت، 

حماة امللك تيتي األول من األسرة السادسة، وتكرر 
املنصب خالل عهد األسرة السادسة والعشرين، 
وأيًضا العمل مبجال الطب مثل بسشيت، والتي 
األسرة  الطبيبات خالل عهد  حملت لقب كبيرة 
مديرة،  ملناصب  منهن  الكاتبات  ووصلت  الرابعة، 
رئيسة قسم اخملازن مراقب اخملازن امللكية، سيدة 

األعمال، كاهنة. 

»كانت املرأة املصرية حتيى حياة سعيدة في بلد 
طبيعي«  أمر  فيه  اجلنسني  بني  املساواة  أن  يبدو 
الفرنسية  املصريات  لعاملة  معبرة  عبارة  هي 
اإلنسان  أن  تُؤكد  نوبلكور،  ديروش  لكريستيان 
املصري يعتبر أن املساواة أمر ُفطر عليه، وكذلك 
التشريعات  أول  الفرعونية  احلضارة  وضعت 
والقوانني املنظمة لدور املرأة وأول تلك التشريعات 
من  املقدس  الرباط  أو  الزواج  تشريعات  وأهمها 
حيث احلقوق والواجبات والقائمة على االحترام املتبادل بني الزوج 
والزوجة باعتبارها هي ربة بيت واملتحكمة األولى فيه، باإلضافة 
امليراث،  الرجل فيما يختص بحق  واملتساوي مع  الكامل  حلقها 
كذلك كان لها ثلث مال زوجها في حالة قيامه بتطليقها بدون 
سبب. كما كان املصري القدمي دائم احلرص على أن تدفن زوجته 
معه في مقبرة باعتبارها شريكته في احلياة الدنيا وبعد البعث 

أيًضا. 

طاهرة  مثل  القدمية  مصر  في  عظيمة  ألقابًا  املرأة  وحملت 
اجلمال؛  سيدة  احلب،  سيدة  القصر؛  في  العظيمة  اليدين؛ 
الثامنة عشر  األسرة  ملكات  استأثرت  فيما  البهجة.  عظيمة 

بالنصيب األكبر من هذه األلقاب.

كان النظام القانوني الذي يُطبق في مصر يُشير إلى أهمية 
مشاركة املرأة فيه، حيث أنها غاية قد ُحققت لها في القليل 
اجملاالت  مختلف  في  ومعرفتها  املرأة  قيمة  تودي  الثقافات.  من 
املهنية إلى أن املرأة املصرية كانت مؤثرًا ضروريًا في السياسة 
املصرية القدمية. »ال يوجد مجتمع، جديد أو معاصر، باستثناء 
فعلت  كما  املرأة  تُقيم  القريبة،  األزمنة  في  الغربية  اجملتمعات 

مصر القدمية«.]

التي  القانونية،  املساواة  نظرية  يوجد  أنه  قانونًيا  يُعتقد 
غزوات  من  إنتاجه  مت  ما  بواسطة  الوقت  مع  أصبحت محدودة 
اململكة  في  مهمة  مناصب  إلى  وارتفاعها  املرأة  حلالة  جديدة 
القدمية التي تأثرت في عصر الدولة الوسطى وعادت لالستمرار 
في الدولة احلديثة. وقال البالط دانيبياي »يجري ذلك خالل وقت 
واليونانيني،  اآلشوريني  مثل  جدد  مستوطنني  ووصول  االزدهار 

حيث ستكون حريات املرأة منخفضة تدريجًيا«.]١٢[

املرأة.  امبراطورية ذات ثقافة كبيرة شاملة نحو  كانت مصر 
فقد حاول بعض األكادمييني تصنيف أن األمهات هن التي ُحكي 
أن كون  في  ذلك  يعتمدون على  وكانوا  الرجل.  أكثر من  عنهم 
إيزيس  نشيد  ويوضح  فيهم.  مشكوك  أو  معروفني  غير  اآلباء 
أوراق أوكسيرنوسو في القرن الثاني قبل امليالد عن هذه املساواة 
بني الرجل واملرأة، مشيرًا إلى أنها ألهة حافظة اجلنس األنثوي: 
لتتساوى  للمرأة  القدرة  أعطيِت  ولقد   )...( األرض  سيدة  »أنتي 

كما الرجل.«

ابن "يلي" الذي أصبح "جاكسون"..
"يعقوب"  أسم  السامية  اللغات  في  األعالم  أسماء  من 
والواو هنا حلت محل الضمة في "يعُقب" مبعنى يتبع أو 
يلي، ولذلك في التوارة سمي "يعقوب" بهذا األسم ألنه 
وصول  ومع   .. الوالدة  في  التوأم عيسو  أخاه  يعُقب  كان 
أهمها  تغييرات  عليه  حدثت  األوربية  للقارة  األسم 
استبدال ال "ع" ب "أ" و ال "ق" بال "ك" وذلك لعدم وجود 
أصبح  وبالتالي  الهندو-أوربية  اللغات  في  االصوات  هذه 
اللغات  لوالدة  الالتينية  مخاض  ومع  "ياكوب"  ينطق 

الرومانسية كاإليطالية والفرنسية واألسبانية وغيرها، 
 "J" واصبح  الالتيني   "I" حرف  نطق  في  حتول  حدث 
وبالتالي حتول صاحبنا مرة ثانية من ياكوب إلى جاكوب 
.. ولالختصار اصبح جاك .. واذا رزق صديقنا جاك بولد .. 

سمي الطفل جاكسون Jackson أي ابن جاك

امتنى ان يكون العنوان أوضح اآلن ..

اسامة بشري- فرنسا

علماء هولنديون 
يكتشفون مقربة 

حلطام السفن 

أمستردام -أ ش أ
وصفوه  ما  هولندا  في  آثار  علماء  اكتشف 
السهول  في  السفن  “مقبرة مذهلة” حلطام 
الفيضية لنهر ميوز; الذي يعد أحد أهم أنهار 

شمال غربي أوروبا.
واوضح متحدث باسم منظمة التراث الثقافي 
“أر سي أي”، إن املقبرة واحدة من أكبر املقابر 
اكتشفت  التي  نوعها  من  األكبر  تكن  لم  إن 

في هولندا.
روماني  معبد  بقايا  العلماء  اكتشف  كما 
باإلضافة  األخرى،  املقتنيات  من  والعديد 
عليها  عثر  التي  املاموث  حيوانات  بقايا  إلى 

متفرقة على مساحة 27٥ هكتارا.
الهواة  من  عدد  التنقيب  مشروع  في  شارك 
وظلوا  اآلثار  علماء  جانب  إلى  املتطوعني 
سبع  مدى  على  والتنقيب  البحث  يواصلون 
في  مساره  يبدأ  ميوز  نهر  أن  يذكر  سنوات.  
شمال شرقي فرنسا ومير عبر بلجيكا وهولندا.

بالصور .. العثور على لعبة 
أطفال عمرها 5 آالف عام يف 

تركيا
وكاالت

عثر فريق من علماء اآلثار في تركيا على ألعاب 
في  البرونزي،  العصر  إلى  عمرها  يعود  أطفال، 

مقبرة بوالية شانلي أورفا جنوب شرقي البالد.

سنة،  آالف   ٥ عمرها  يبلغ  التي  املقبرة،  وتقع 
مبدينة سوغماتار التاريخية التي يقال إن النبي 
اليهود من  موسى كان يعيش فيها قبل خروج 

مصر.



السنة العاشرة، العدد )251( - األربعاء 11 أكتوبر 122017

  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.

أنصر أخاك اإلرهابي يف داعش
Oliver كتـبها

الحديث رقم 2312 في صحيح البخاري يقول : أنصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما.فلما سألوا رسول اإلسالم  نعرف 
بأن  فقال  ظالماً  ننصره  كيف  لكن  مظلوما  ننصره  كيف 
هكذا  أو  يظلم  أن  عن  تقيدوه  أو  تحجموه  أي  يديه  تغلوا 

أظن قصده.

و لو كان نصر األخ الظالم بهذا الحديث و هذا المعني 
كل  أدعو  فإني  الواقع  أرض  علي  حقيقي  تطبيق  له 
أفضل  كنت  إن  و  الظالم؟  أخيهم  ينصروا  لكي  المسلمين 
أن أقول أنها ليست نصرة للظالم لكنها نصح و إرشاد و 
أن  يحترمون  الظالمين  لظلمه.فليس كل  مقاومة  تحجيم و 
تنصر الظلم باإلرشاد.ليس كل الظالمين يفترون عن جهل 
الفضيلة  كأنها  ظلمه  يحسب  و  قاصداً  يفتري  أكثرهم  بل 

بعينها.

يقفوا ضد  أن  متشددين  الغير  المسلمين  لكل  يمكن  هل 
داعش.هل تقلدوا األزهر و تمتنعوا عن إدانتها أم تفعلوا 
ما يرضى هللا حقاً؟ أنا أثق أنهم لو وقفوا ضدها و لو قلياًل 
من  عليه  يترتب  ما  و  للظلم  رفضكم  أجل  من  فستنتهي 
إعتداء و نهب و قتل..ألن القضية أن الكثيرين من أحباءنا 
المسلمين ال يمسكون سالحاً و يقتلون لكنهم يمسكون عن 
معارضة القاتلين و يحتسبونهم مجاهدين أو يتعاطفون مع 
نية.فهل  بسوء  أو  نية  بحسن  يمولونه  أحيانا  أو  منهجهم 
يمكن بدون دعوة لتجديد الخطاب الذى لن يتجدد أن أوجه 
الحديث  معني  بتفعيل  يقوموا  أن  المسلمين  لألحباء  دعوة 
تطبيقا  الحديث  في  كما  يشرحونه  الظالم  يطبقون نصرة 
عاماً مؤثراً علي مستقبل المسلمين لكي ينجو أوالدهم من 

مصير داعش.

داعش أصدقاء غير  إرهابي  أن  المسلم  أخي  تري  هل 
كما  المدمرة  حقيقتها  تكشف  بأن  تنصرها  هل  ظالمين؟ 

بناتك  و  أوالدك  مصير  تخيلت  الحديث.هل  معني  يقول 
و  داعش  ضحايا  صاروا  الفخ؟إذا  نفس  في  وقعوا  إذا 
تحت رحمة  يكونوا  أن  تقبل  إرهابييها.؟هل  من  اصبحوا 
كنت  المستقبل؟فإن  هذا  لهم  تريد  هل  يوم؟  ذات  داعش 
قف  و  بتطبيقه  فقم  رسولك  لك  قاله  الذى  بالحديث  تثق 
و  المسلم  لغير  قاتل  كل  و  مكفر  كل  و  متشدد  كل  ضد 
و  كنيسة  علي  متعد  كل  و  المسيحيين  أموال  ناهب  كل 
في  رئيسا  كان  لو  مسيحي  حق  سالب  و  متعصب  كل 
عمل أو أستاذا في جامعة أو مدرسة أو قائدا في جيش و 
شرطة أو ذو حيثية في القضاء.هل تقف ضد أحكام الظلم 
تقبل  هل  تهميشهم؟  يعجبك  هل  المسيحيين؟  إخوتك  تجاه 
كما  إبنتك  يختطفوا  أن  تقبل  هل  هكذا؟  مهمشاً  تكون  أن 
يفعلون معنا؟ هل تري هذا عدل أم ظلم فإن رأيته ظلماً 

فأين أنت من حديث رسولك؟

لكنكم لو وقفتم مع داعش بالتأييد أو بالسكوت فمن هو 
الذى يصدق أحاديث رسولكم؟

يزرع  من  كل  بل  الخطر  هي  وحدها  داعش  ليست 
ينشر  من  الغير..كل  كراهية  و  للقساوة  مياًل  النفس  في 
التعصب و الكره علي أنه جهاد مقدس و هو خال من أي 
دون  مسيحيين  ألنهم  الناس  سلب  يستحل   من  قداسة.كل 
أن يردعه أحدكم.كل من ينشر الدم أو يتسبب في حرق دم 
اآلخرين.جميعهم ظالمون و قد جاوزا المدى يا أخى فأين 

أنت أيها المسلم من الظالمين. 

أو  كفاعله  الظلم  على  الساكت  أن  المسلم  أخى  يا  إعلم 
كما يقول أحدكم  الساكت عن الحق شيطان أخرس. .قل 
لي كم عدد الشياطين الخرس في كل مؤسسة و مسجد و 
مدرسة و صحيفة ؟ كم شيطان أخرس في بالدناحسناً ردوا 
الظالم  عن الظلم بالفعل ال بالكالم.. وال تحسبوا السكوت 
الشيطان  يستوى  هل  و  مناصرة  بل  حياداً  الظلم  على 
األخرس بمن يقاوم الظالم؟ أنا أحدثكم من دينكم و أطلب 
أن تنفذوا ما ينصحكم به في هذا الحديث .أرونا كيف و 
متي ستنفذونه.كنت أود أن أجد فى تاريخكم اإلسالمي من 

نصر أخيه الظالم بطريقة تفسير الحديث كما في صحيح 
البخاري  لكنه خال إال من بعض أفراد غير مؤثرين في 
المتأسلمين  أخواتها  داعش و كل  اآلن  اإلنسانية.و  تاريخ 
فيه برفض  بيضاء  نقطة  الفرصة كى تضعوا  لكم  أتاحوا 

الظلم و لو من أخيك المسلم ضد أخيك المسيحى.

هل  عدل؟  دين  اإلسالم  أن  للتفاخر  الحديث  تجعلوا  ال 
قدام عرش هللا  سنقف  الدينونة؟  يوم  بذلك  التفاخر  سينفع 
الخالق العدل و نحاسب كلنا عن اي ظلم ظلمنا به إنسان 
الحق  الحق.فأعبدوا  عبادة  ضد  الظلم  حيوان.  حتي  أو 
بالحق أرفضوا الظلم ألنه عبادة للشيطان غير األخرس. 

ضد  وقف  الذى  هو  من  تعرفوا  أن  تريدون  كنتم  لو 
ذلك  فعل  مسيحنا  لك  أقول  الظالمين  يخش  لم  و  الظلم 
فالمسيح  ظلما  كفاك  ظالم  لكل  لنقول  الشجاعة  منحنا  و 
علمنا  بظلمه..مسيحنا  يهنأ  يدعه  ال  و  الظالم  من  يغضب 
أن ندافع عن المظلومين و نحن نفعل هذا كل يوم دون أن 
تتعلمون  بالفعل.هل  باللفظ و ال  نتعدي علي أحد منكم ال 
من  الظالم  كان  لو  و  ظلماً  تقبلون  ال  كيف  مسيحنا  من 
مقالي  إعتبرتم  لو  المسيحيين؟  من  المظلوم  و  المسلمين 
أدعوكم  لكنني  بكم.  مرحب  فهو  بالمسيح  لإليمان  دعوة 
في  الظلم  و  المسيح  في  المحبة  بين   الفرق  تتأملوا  لكي 
و  النظري  الكالم  نترك  لآلخرين.دعونا  الكره  دموية 
المسيح  تأملتم  إذا  حياتنا.  في  للحق  الفعلي  التطبيق  نبدأ 
قلوبكم  في  تنمو  الحق  بذرة  و  تتشدد  ستجدون ضمائركم 
أشكاله.  بكل  الظلم  تكرهون  الناس  تكرهوا  أن  من  وبداًل 
تقاومونه مهما كان الثمن وستكونون وقتها شهوداً للحق. 
فقط إقرأوا الحق في المسيح و تأملوا و اآلن ال تنصروا 

الظالم لو كنتم مسلمون

لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779 
ahram.teeba@gmail.com
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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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عندما يصبح لألندية 
الرياضية: دين!

عـادل عطيـة مصـر
لقد تعلّم أن الرياضة وجدت مع وجود     
قد  الرياضات  من  الكثير  وأن  اإلنسان، 
استوحيت من العديد من األنشطة التي قام 
الفريسة من  البدائي؛ فمطاردة  بها اإلنسان 
رياضة  منها:  استوحي  العيش،  لقمة  أجل 
الكوارث  لتجاوز  والقفز  والرماية.  العدو 
القفز.  رياضة  منه:  استوحي  الطبيعية، 
األسماك،  وصيد  البحر  في  والسباحة 
استوحي منها: رياضة السباحة. واستعمال 
رياضة  منها:  استوحي  للتنقل،  الخيل 
الخيل.. كما تعلّم أن الرياضة: تساعد على 
والشجاعة،  والتحدي  والصبر،  التحمل 
وترتبط باإلحترام، والتنافس النزية، والثقة 
بالنفس، وانها: أداة للتعارف والتقارب بين 

األفراد والشعوب!

   لكنه كان يشعر أنه يمتلك أكثر من هذه 
المعرفة، يمتلك موهبة في لعب كرة القدم.. 
ولهذا السبب، ولسنوات عدة حلم بااللتحاق 
وفي  موهبته..  إلستثمار  األندية؛  بأحد 
األندية،  بأحد  لإلختبار  يتقدم  كان  مرة  كل 
بمهاراته الفنية في  كان يلقى اعجاباً شديداً 
اللعب، لكن ما أن يكتشف المسئولون أنه: 
إلزدراء،  اعجابهم  يتحّول  »مسيحي«؛ 
وتجاهل، ورفض؛ فعلم أن هناك من يُظهر 
وأن  رياضي،  وناٍد  ودولة،  دين،  اإلسالم: 

الرياضة في مصر أداة للتفرقة!

وقد  عادل«،  »مارك  ويتساءل     
أليس  مفتوحاً:  جرحاً  موهبته  صارت 
الحقوق  في  متساوين  المصريين،  جميع 
المسئولون  بذلك  يصرح  كما  والواجبات، 
وسائل  كل  في  ولياًل  نهاراً  الحكوميون 

اإلعالم؟!..

   أليست رسالة مسئولي األندية الرياضية، 
للرياضة،  الكرة، والمجلس األعلى  واتحاد 
والتآخي  والتسامح  الحب  هي: زرع روح 
بين  هي  كما  الواحد،  الوطن  أبناء  بين 

الشعوب وبعضها؟!..

   وإذا كنتم كمسئولين ال ترون غضاضة أو 
حرجاً، في ضم ال عب اجنبي إلى صفوف 
ناد مصري، برغم اختالف عقيدته.. أليس 
باألولى يحق لشاب قبطي موهوب أن يجد 

من يحتضنه، ويرعى موهبته؟!..

والنزعة  التعصب  عن  الترّفع  ان     
قامت  التي  العليا  بالقيم  والتمسك  الطائفية، 
الرياضية، وتنظم من  األلعاب  فكرة  عليها 
أجلها البطوالت في كل المسكونة، لهو من 

اسمى معاني اإلنسانية!

على مدار اكثر من عشرين عام كان يعقد سنويا 
شنودة  البابا  قداسة  أسسه  الذي  العقيدة  مؤتمر 
الثالث هذا توقف المؤتمر من الفترة 2010 بعد 
تحت  عام 2016  أخرى  مرة  ليعود  يناير  ثورة 
ومقرر  الشباب  أسقف  موسى  االنبا  نيافة  رعاية 
المقدس ويتم عقد  بالمجمع  لجنة اإليمان والتعليم 
بالعجمي  مارمرقس  بيت  في  العام  هذا  المؤتمر 
في اإلسكندرية وقد كان المؤتمر هذا العام تحت 
الفترة  في  عنوان » قضايا الهوتية معاصرة » 
نخبة  المؤتمر  حضر  وقد  سبتمبر   28:  25 من 
من  والخدام  الخدمة  وأمناء  الكهنة  االباء  من 
مختلف األماكن في مصر وقد كان واضح اهتمام 

الحاضرين وتفاعلهم في هذا المؤتمر القيم . 

وقد ناقش المؤتمر وكعادته منذ نشأته القضايا 
ترويجها  يم  التي  المنحرفة  واالفكار  الالهوتية 
من قبل البعض وأيضا توضيح وتأصيل اإليمان 

القبطي األرثوذكسي . 

وقد ناقش المؤتمر هذا العام عدة قضايا الهوتية 
هامة مثل :

قدسية العهد القديم نيافة االنبا موسى 

نيافة االنبا بيشوي النفخة بين آدم والرسل 

وجود هللا نيافة االنبا رافائيل 

خالل  من  القبطي  األرثوذكسي  اإليمان 
الليتورجيا نيافة االنبا بنيامين 

الوحدة الكنسية دكتور موريس تواضروس 

بدعة الالهوت الشخصي القمص داود لمعي

احفظ الوديعة القمص 
بولس جورج 

حركة العصر الجديد القس بافلي موريس 

روح اإلفراز في الدراسات الالهوتية استاذ مينا 
أسعد كامل .

وقد كان لي الشرف ان اشترك في هذا المؤتمر 
بمحاضرة بعنوان الالهوت الليبرالي وأهم أفكاره 
. ووسط هذه القامات وكان ذلك بمباركة وتشجيع 
أبينا انبا موسى أسقف الشباب ومقرر لجنة اإليمان 

والتعليم في المجمع المقدس. 

المواضيع  بهذا  المؤتمر  هذا  يأتي  والحقيقية 
الهامة في وقت تحتاج كنيستنا الي كثير من هذه 
المؤتمرات واللقاءات لنشر الوعي الكنسي السليم 
والمنادة بالتعليم األصيل لكنيستنا كذلك للرد على 

أي أفكار غير سليمة يروج لها البعض .

مواقع  وجود  ظل  وفي  األخيرة  السنوات  ففي 
التواصل االجتماعي وعدم وجود ضابط في نشر 
أي  إيصال  ومع سهولة  منحرفة  تعاليم  او  أفكار 
او  تشكيكية  أفكار  كانت  لو  كان حتى  مهما  فكر 
أفكار مغلوطة او تخالف إيمان كنيستنا تأتي مثل 
والتحذير من  التوعية  كنوع من  المؤتمرات  هذه 
األرثوذكسي  الفكر  لتعليم  وايضا  التعاليم  هذه 

السليم .

كثيرا  تاريخها  مدار  على  القبطية  كنيستنا  أن 
منحرفة  وافكار  وهرطقات  لبدع  تعرضت  ما 
ثمنا  فيها  دفعت  مواجهات  وخاضت  بل  كثيرة 
فادحا وصل الي حد سفك دماىها من أجل الحفاظ 

مؤمتر العقيدة القبطية 
األرثوذكسية    

 عصام نسيم 

القديس  ومثلنا  األرثوذكسي  اإليمان  على 
اثناسيوس الذي واجه العالم االريوسي وقال 

»انا ضد العالم» 

المبدأ  تطبق  ومازلت  كانت  فكنيستنا 
الذنب  »امحو  الدسقولية  في  الرسولي 

بالتعليم» 

فنحن ال نستطيع أن نمنع األفكار المنحرفة 
التعليم  ولكن نستطيع كشفها وتفنديها ونشر 

السليم .

دائما من خالل  كنيستنا  به  تقوم  ما  وهذا 
الحق  كلمة  يفصلون  والذين  األمناء  آباءنا 

باستقامة . 

موسى  االنبا  سيدنا  نشكر  النهاية  وفي 
الرائع  المؤتمر  لهذا  واإلعداد  الستضافته 
ومواجهة  االيمان  نقاوة  على  وحرصه 

األفكار المنحرفة . 

كلها  الشباب  واسقفية  نيافته  نهنئ  كما 
شهادة  على  الكرازة  مهرجان  لحصول 

الجودة االيزو. 

هذا المهرجان المليء باألنشطة والخدمات 
به  نحل  خلية  عن  عبارة  مهرجان  والتعليم 
كثير من الجنود المجهولين الذين يتعبون جدا 

إلنجاح هذا العمل الرائع . 

نيافة  رعاية  تحت  الشباب  اسقفية  وتبقى 
الجاد والسعي في  للعمل  مثال  االنبا موسى 
نشر اإليمان األرثوذكسي وخير معلم ومربي 

ألطفالنا وشبابنا .

االخوة  وكل  موسى  انبا  نيافة  فشكرا 
واألخوات العاملين في اسقفية النشاط اسقفية 

الشباب. 

مناشدة من األهرام اجلديد
أسرة األهرام اجلديد الكندي 

تناشد الرئيس السيسي 
لألفراج عن من مت القبض عليهم عشوائيا من 

شباب شاء هلم حظهم ان حيضروا مباراة كرة قدم 
فتم ايداعهم السجون بدون جرمية.

د. رافت جندي

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم 

صدوره على االمييل،  ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com 

8164gindi@rogers.com او
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أنها سوف تنسحب من مقاطعة  »أوبر« تقول 
كيبيك بكندا 

تورونتو )رويترز(-  قالت »اوبر«  يوم الثالثاء الماضى أنه سيتم ايقاف 
التشغيل في مقاطعة كيبيك الكندية  اعتبارا من 14 اكتوبر الجارى، وذلك 
تجنبا للوائح الجديدة التي أعلنت األسبوع الماضي                            

وبذلك فان »اوبر » ستنسحب من ثاني أكثرمقاطعات كندا ازدحاما بالسكان. كما أنها أيضا تخوض معركه 
ايقاف قرارا بتجريد الشركة من ترخيص العمل في لندن اونتاريو، وهو االمراألحدث في سلسلة الهجمات 
المنظمه على »أوبر« فى الوقت الذى يسعى رئيسها التنفيذي الجديد إلعادة بناء صورة الشركة. من المعروف 
ان »أوبر« توظف أكثر من 50 موظف فى  مكاتبها في المقاطعة، حيث يعمل أكثر من  10,000 سائق 
هناك، هذا ولقد تركت الشركة الباب مفتوحا بالعدول عن قرارها، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في اللوائح 
التي أعلنت يوم الجمعة الماضى. وقال متحدث باسم وزير النقل في كيبيك ان المقاطعة سوف ال تتزحزح عن 
القواعد الجديدة التي تتطلب برامج تدريب لمدة 35 ساعة لسائقى »اوبر« وأن يكون بها تحريات جنائية تقرها 
شرطة كيبيك بداًل من أطراف ثالثة،  و لقد تم تغريم سائقى »أوبر« لعدم تحديد هوية سياراتهم، الى جانب 
قيادة سيارات قديمة جداً، بينما عثر أيضا على سجالت جنائية لبعض السائقين.، كما قال ماتيو جودريولت، 

المتحدث باسم  يسار لوران، وزير كيبيك للنقل

وظائف كندية ال حتتاج إلى درجة 
علميه لكنها تدفع جيدا

سائق نقل

الراتب: -31,968 دوالر الي 72,264

ولكن  اخري  الى  منطقه  من  تختلف  المتطلبات: 
المطلوب هو شهادة ثانوية، رخصة قيادة أونتاريو 

غير االختبارية فئة »ج«. 

 مساح أراضي

الراتب: 38,075-108,568 دوالر 

المتطلبات: مجرد الحصول على الرخصة المهنية 
الخاصة بك 

مراقب الحركة الجوية

الراتب: -47,344دوالر الي 169,911

ترخيص  الثانوية،  المدرسة  دبلوم  المتطلبات: 
عامل هاتف الراديو األساسية، واالنتهاء من برنامج 
تدريب يجيز لك الحصول على ترخيص وحدة تحكم 
الحركة الجوية. أنها واحدة من الوظائف القاسيه الى 
حد ما ولكن المكافآت والمزايا الرائعة تجعلها مغريه 

جداً.

مطور ويب سايت.

الراتب: -32,700دوالر الي 75,114

لها  والمطورين  المصممين  العديد من  المتطلبات: 
حصلوا على الخبره مجانا على االنترنت، قد تحتاج 
االغلب  ولكن  علمى  مؤهل  الى  الشركات  بعض 
الواقع  في  انت  وكيف  موهبتك  رؤية  في  يرغبون 

بغض النظر عن المؤهل.

 سمسار عقارات

الراتب: -25,434دوالرالي 178,000

المتطلبات: مثل أي وظيفة في المبيعات، عليك أن 
يعتمد على سوق  االمر  الغالب  تكون شجاع، وفى 
تحتاج  عقارات،  سمسار  لتصبح  نفسه.  اإلسكان 
الثانوية، دورة تدريبية عن  المدرسة  ببساطة دبلوم 
العقارات  لبيع  ترخيص  على  والحصول  العقارات 

وهو من المتوفر بسهوله.

سائق شاحنة لجمع القمامة

الراتب: 31,779-61,264دوالر

عن  تبحث  الشركات  معظم  المتطلبات: 
واألجر  المهارات،  التواصل  الترخيص   وحسن 

؛ رخصة   DZ     الخبرة على  يعتمد  بك  الخاص 
سواقة  المتطلبات

سباك

الراتب: 33,308-86,932دوالر 

إلى  باإلضافة  الثانوية  المدرسة  دبلوم  المتطلبات: 
تلمذة من أربع إلى خمس سنوات. معظم المقاطعات 
تتطلب شهادة التجارة، ما عدا مانيتوبا، نيوفاوندالند 
والبرادور، نونافوت، يوكون وأقاليم الشمال الغربي. 

رجل إطفاء

الراتب: 38,388 100,688- دوالر

في  وشهادة  ثانوية  شهادة  يلزم  المتطلبات: 
الدائمين  الممثلين  لجنة  وشهادة  األولية،  اإلسعافات 
)على مستوى الرعاية الصحية(، جنبا إلى جنب مع 
للغة  ممتاز  إدراك  إجرامي،  تاريخ  اى  وجود  عدم 
اإلنجليزية والقدرة على التواصل بوضوح وخاصة 

عند العمل   تحت ضغوط شديد 

مراسل محكمة

الراتب: 42,484 77,068-دوالر

ومدته  المحكمة  عن  اإلبالغ  برنامج  المتطلبات: 
سنتان، في واحدة من مدرستين في كندا – واحدة 
في تورونتو، واألخرى في ألبرتا – تحتاج إلى أن 
 225 األقل  على  بسرعة  كتابة  على  قادراً  تكون 
ستنو.  آلة  على  مثالية.  شبه  بدقة  الدقيقة  في  كلمة 

صعبه شويه، هه. 

لحام

الراتب: 33,877-85,602دوالر

وخبره.  الثانوية،  الدراسة  شهادة  المتطلبات: 
الوظائف في هذا المجال مطلوبه جدا.

 كهربائي

الراتب: 35,759 92,276-دوالر

وخبره.  الثانوية،  الدراسة  شهادة  المتطلبات: 
الوظائف في هذا المجال مطلوبه جدا.

 خدمة السيارات )فني/ميكانيكي(

الراتب: 26,532– دوالر71,119

يعادلها  ما  أو  الثانوية  المدرسة  دبلوم  المتطلبات: 
تتطلب  التجارية  الشركات  وبعض  أكاديميا، 
التصديق. أجور مجزية، ولكن العمل فوضوي الى 

حد ما

حكومة أونتاريو تدرس مشروع قانون يطلب من 
االطباء الكشف عن ما تدفعه لهم شركات االدوية 

وشركات صناعة االجهزة الطبية 
قانون  مشروع  اونتاريو  حكومة  ستقدم 
يشترط فيه ان يذكر االطباء عما يحصلون 
االدوية  شركات  من  اموال  من  عليه 
أن  هوسكنز  إريك  الصحة  وزير  وقال 
المرضي  لتمكين  يهدف  المشروع  هذا 

إتخاذ  عند  أستخدامها  يمكنهم  التي  والمعلومات  االدوات  وإعطائهم 
اول  اننا  الوزير  وقال  بهم  الخاصة  الصحية  الرعاية  حول  قرارات 
من  مجموعات  إستشارت  المقاطعة  وان  بهذا  تقوم  كندا  في  مقاطعة 
المرضي ومقدمي الرعاية الصحية وشركات االدوية وشركات صناعة 
يتكلفونه  ما  عن  وسألتهم  الماضي  الصيف  خالل  الطبية  االجهزة 
ويدفعونه لالطباء من اجل ا لترويج لالدوية واالجهزة الطبية الجديدة 
سواء كانت تكاليف مالية او عينية ، وكانت عشرة من هذه الشركات 
قد نشرت بيانات علي االنترنت في بداية هذا العام وقالت  انهم دفعوا 
نحو 50 مليون دوالر لالطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات 
لتضارب  وذلك  المسؤولين  قلق  اثارت  المدفوعات  ،وهذه  الصحية 
أن  الصحة  االدوية وقال وزير  والترويج ألنواع معينة من  المصالح 
سن تشريعات بخصوص هذا الموضوع ال يعني ان هناك دالالت سلبية 
االطباء  من  دائما  مطلوب  ليس  أونتاريو  وفي  المدفوعات  هذه  لمثل 
ومقدمي الرعاية الصحية الكشف عما يتقاضونه من شركات االدوية 
المقاطعة أن االطباء ال  التنظيمية لالطباء في  الهيئة  ، وتقول سياسة 
هذه  ممثلي  مع  اجتماعات  عقد  مقابل  مالي  تعويض  يقبلوا  أن  يجب 
الشركات الذين يروجون لالدوية الجديدة او االجهزة الطبية الجديدة ، 
وال يجب أن يقبلوا هدايا شخصية ويمكنهم قبول أشياء تعليمية قد تفيد 
المرضي ويمكنهم قبول ايضا عينات االدوية المختلفة ، ويسمح لالطباء 
مجالس  في  يجتمعون  حين  العادلة  السوقية  القيمة  تناسب  بتعويضات 
بحوث  في  المشاركة  عند  او  نصائح  لتقديم  اجتماعات  او  أستشارية 
دوائية  او  طبية  صناعة  لتدعيم  مناسبات  في  الجتماعهم  او  صناعية 
وقالت رابطة اطباء أونتاريو ان تقديم المعلومات عما يتقاضاه االطباء 
من شركات االدوية وغيرها سيطبق علي جميع التخصصات الطبية 
ومن يهتمون بالرعاية الصحية في المقاطعة ولكن لن يذكر في التشريع 
الحد االدني لما يدفع لالطباء وسيترك تقرير هذا للوائح ومن المعروف 
االوربية  الدول  وبعض  وأستراليا  المتحدة  الواليات  في  المرضي  أن 
من  الصحية  الرعاية  ومقدمي  االطباء  يتقضاه  ما  معرفة  يستطيعون 

شركات االدوية عبر االنترنت.

السنة العاشرة، العدد )251( - األربعاء 11 أكتوبر 162017  كنـــــــدا يف أسبوعني

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

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744

تورنتو ستسمح لسكان بعض املناطق فيها 
بتربية الدجاج

والفق مجلس مدينة تورنتو علي مشروع 
سنوات  الثالث  مدي  علي  تجريبي 
القادمة  يسمح لسكان  أربعة مناطق وهي 
وبرامبتون  نيجرا  وشالالت  كينجستون 
في  أقفاص  في  الدجاج  بتربية  وكاليدون 
نتائج هذا  لمنازلهم وتراجع  الخلفي  الفناء 

االحتفاظ  المناطق  هذه  لسكان  ويمكن  شهرا   18 غضون  في  المشروع 
سيربي  من  علي  ويجب  بالديوك  مسموح  وغير  فقط  دجاجات  باربعة 
الدجاج تسجيل أسمه في المدينة ولن يسمح باالحتفاظ بالدجاج الحي في 
المباني السكنية او الوحدات السكنية او العقارات التي ليس لها فناء خلفي 
بمساحة كافية في الهواء الطلق ،ووقد جادل المعارضون هذا القرار وقالوا 

انه سيخلق مشاكل ويشغل منفذي القانون المحلي 
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ُولد إسكندر إبراهيم يوسف فى 24 يناير 
1892 بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية. 
بمدرسة  االبتدائى  تعليمه  تدرج فى مرحلة 
شبين الكوم األميرية ومرحلة تعليمه الثانوى 
بمدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة وحصل 
على شهادة البكالوريا عام 1909م. ولتعلقه 
بما كان  األمة سعد زغلول،  الشديد بزعيم 
يردده دائماً عن أهمية رسالة رجال التعليم، 
فّضل االلتحاق بمدرسة المعلمين العليا عن 
كلية الطب، فتخرج فيها عام 1912، وُعين 
على إثر ذلك مدرساً للرياضيات بالمدارس 
المدرسة  إلى  نُقل  ثم  بالقاهرة  األميرية 
العباسية الثانوية باإلسكندرية عام 1920 ثم 
أنتدبته وزارة المعارف لتولى منصب ناظر 
المدارس المرقسية باإلسكندرية عام 1922 
كيرلس  البابا  أسسها  قد  كان  التى  )تلك 
فى  وأستمر   ،)112 البطريرك  الخامس 
ذلك حتى شهر ديسمبر عام 1934. أسهم 
بنصيب مشكور فى الحركة الثقافية بعاصمة 
»جماعة  مؤسسى  أحد  فكان  الثانية  القطر 
 1932 عام  تكونت  التى  الثقافة«  نشر 
بطريركية  موافقة  فى  الفضل  له  وكان 
على  باإلسكندرية  األرثوذكس  األقباط 
جعل المدرسة المرقسية مقراً مسائياً لمعهد 
نشر  جماعة  أعدته  الذى  المجانى  الثقافة 
الثقافة والذى كان الطالب يتلقون فى كنفه 
بفروعها،  كالفلسفة  الجامعية  الدراسة  مواد 
واإلنجليزية  العربية  اللغات  آداب  وتاريخ 
والفرنسية، وتاريخ مصر القديم والحديث، 
وكان  الطب.  ومبادئ  القانون،  ومبادئ 
بإلقاء  يهتمون  الذين  أحد  إبراهيم  إسكندر 
المحاضرات على الطالب. كان له الفضل 
اجتماعى  أدبى  شهرى  مهرجان  إقامة  فى 
باإلسكندرية  المرقسية  بمدرسة  ثقافى 
الجاليات  المثقفين، ومندوبو  يحضره جميع 
واألجنبية  المصرية  والصحف  األجنبية 
عمر  األمير  وبحضور  رعاية  تحت 
حضور  على  يحرص  كان  الذى  طوسون 
إلى  باإلضافة  هذا  االجتماعات.  هذه  جميع 
االجتماعية  الخدمات  فى  الطيبة  جهوده 
وتنظيم األعمال الخيرية، فهو أحد مؤسسى 
»رابطة اإلصالح االجتماعى«التى أنشأت 
معهد الخدمة االجتماعية باإلسكندرية والذى 
يقع حالياً بشارع الرصافة بمنطقة محرم بك 

باإلسكندرية.
المهنى  التعليم  تشجيع  على  حرص 
لصناعة:  الصناعية  المرقسية  بمدرسة 
الخ.   .. النجارة  أعمال  السجاد،  األحذية، 
المرقسية  بالمدارس  ندبه  فترة  انتهاء  وبعد 
المعارف  وزارة  إلى  عاد  باإلسكندرية 
نُقل  ثم  للرياضيات،  مفتش  وظيفة  وشغل 
مراقباً مساعداً لمنطقة اإلسكندرية التعليمية 
المنطقة  لهذه  عاماً  مراقباً  ثم   ،1948 عام 
عام 1950 واُحيل إلى التقاعد عام 1952.

قرار  صدر   1953 نوفمبر   11 فى 
مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة مراد 
وهبه باشا لدراسة المشاكل الخاصة بإدارة 
األوقاف الخيرية والمجالس الملية وغيرها 
إسكندر  ُضم  وقد  المتشابهة،  المسائل  من 
مذكرة  فكتب  اللجنة  هذه  لعضوية  إبراهيم 
تتضمن   1953 ديسمبر   24 فى  تفصيلية 
المالية  المشاكل  لمعالجة  األساسية  المبادئ 
فى المحيط القبطى، باإلضافة إلى أنه كان 
مشروع  منها  المشروعات  من  العديد  له 
الشوارع. وقد  التسكع فى  الغلمان من  منع 
قدم مذكرة تفصيلية لوزارة المعارف فى 4 
ثم  المشكلة،  هذه  لعالج   1935 أغسطس 
مدرسة  »مشروع  باسم  آخر  مشروعاً  قدم 
المربيات«، وفى يونيو 1943 قدم مذكرة 
البيت  »دور  بعنوان  المعارف  لوزارة 

والمدرسة والمجتمع بالنسبة للطالب«. 
كما كان عضو شرف فى أغلب الجمعيات 
وعلى  باإلسكندرية  واالجتماعية  الخيرية 
عن  فضاًل  المسيحية  الشبان  جمعية  رأسها 
باإلسكندرية  الملى  بالمجلس  عضويته 
وعضو  بل   ،1952  –  1948 الفترة  فى 
العالمية  الجمعية  فى  الحياة  مدى  شرف 
فاى،   – دلتا   – كبا   )Φ Δ Κ( للتربية: 
التابعة  للتربية  االستشارية  باللجنة  وعضو 
 27 الخميس  يوم  وفى  اليونسكو.  لمنظمة 
يناير 1944 تحدث فى دار جمعية الشبان 
العملية،  الوجهة  من  التعليم  عن  المسيحية 
عددها  فى  »البصير«  جريدة  نشرتها  وقد 

الصادر بتاريخ 29 يناير 1944.
من  بالغاً  توفى   1954 سبتمبر   4 فى 
جريدة  نشرت  وقد  عاماً،   62 العمر 
سبتمبر   6 فى  الصادر  بعددها  »مصر« 
علم  )أنطوى  بعنوان:  وفاته  خبر   1954
بلدية  بادرت  ثم  التعليم(.  أعالم  أرفع  من 
اإلسكندرية – فى ذلك الوقت – سنة 1955 
الرئيسية  الشوارع  أحد  اسمه على  بإطالق 
اعترافاً  الرمل  لقسم  التابع  ميامى  منطقة 
منها بإنجازات المربى الكبير لِما أداه لمدينة 
التربية  فى  جليلة  خدمات  من  اإلسكندرية 
فى  وجاء  االجتماعية.  والخدمة  والتعليم 
مبررات قرار بلدية اإلسكندرية ما يلى: )لقد 
إبراهيم يوسف صاحب رؤية  كان إسكندر 
ينادى  جعلته  لعصره  سابقة  فذة  مستقبلية 
باالهتمام بالتعليم الفنى وتطبيق اإللزام فى 
نادى  من  أول  وكان  األمية  لمحو  التعليم 
الدولة بتغذية تالميذ األبتدائى مجاناً .. هذا 
الخدمات  فى  الطيبة  جهوده  إلى  باإلضافة 
االجتماعية وتنظيم األعمال الخيرية(. لكن 
لألسف الشديد ورد فى عدد جريدة األهرام 
تحت   1992 أغسطس   21 فى  الصادر 
باب »بدون عنوان« خبر جاء فيه: )تقرر 
النحاس على  الزعيم مصطفى  اسم  إطالق 
شارع إسكندر إبراهيم بميامى(. فتقدم نجله 
األستاذ وديد إسكندر إبراهيم وأسرة المربى 
المستشار  الوزير  للسيد  بمذكرة  الكبير 
محافظ اإلسكندرية فى ذلك الوقت اسماعيل 

الجوسقى، لترجع المحافظة 
إبراهيم  إسكندر  اسم  بإلغاء  قرارها  عن 
مصطفى  كالزعيم  بطل  فتكريم   .. بميامى 

النحاس 
ال يكون على حساب بطل آخر سبق أن 

كرمته الدولة!! لكن دون جدوى.

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)4( إسكندر إبراهيم يوسف )1892 – 1954(

 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 بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أو    دانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

أقاصيص إنسانية!
بقلم:عـادل عطيـة

(1( مثل القمر:
في  نسائياً  طبيباً  سنوات  سبع  قضيت   
إلى  األولى  بزيارتي  أقوم  أن  قبل  نيجيريا، 

أهلي، وعشيرتي!
الذي  العنيد،  بحلمها  والدتي،  حاصرتني 
أتزوج،  أن  عجيب:  بصبر  ينتظرني  ظل 
وأن يتاح لها، في ما تبقى من عمرها، أن 

تفرح بأوالدي، وربما بأوالد أوالدي!
الغربة،  ففي  بعينها؛  فتاة  أعرف  أكن  لم 
الكلي في  انغماسي  ورغم الوحدة، استطاع 
العمل، أن يأخذني بعيداً عن التفكير في سنة 

من سنن الحياة!
ال  أنه  أمي،  من  مدفوعين  احبائي،  أدرك 
وقت لي للبحث عن فتاة، فالوقت ذاته، يلح 
على عودتي إلى نيجيريا؛ فاختاروا هم بداًل 
انها:  عنها  قالوا  اآلراء،  وباجماع  عني، 

"زي القمر"!
عندما رأيتها، كانت نظرتي اليها، كنظرة 
سحري،  جرم  أنه  على  القمر  إلى  الناس 

يستحق أن ينال شعوراً عاطفياً نحوه!
هل تعلم يا صديقي.. انهم لم يكذبوا علًي، 

عندما قالوا انها: "زي القمر"!
 فهي مظلمة النفس في ذاتها، ولكنها تستمد 
كالقمر  تماماً  وجهها،  اشراقة  من  رواؤها 

الذي يستمد نوره من اشعة الشمس!
 وهي باردة في مشاعرها، مثله!

 وفيها فراغ ال متناهي كالقمر، ولكنه فراغ 
من المعرفة، والثقافة!

تشبه  االخطر ضربة،  هو  وهذا  وتمتلك   
بشكل أو بآخر، ما يُعرف بضربة القمر!

منسجمين  جالسين  وأنا،  هي  كنا،  فبينما   
في الشرفة، قامت وتسللت إلى المطبخ، ثم 
عادت في صمت؛ ألجد السكين على وشك 

أن تجز رقبتي!
أخذت  فيها،  قاومتها، وصرخت  وعندما   
تبكي بكاء الخاطيء، عندما يثوب، ويتوب، 

ويرجع!
تتم،  لم  التي  الحادثة،  هذه  بعد  وعرفت،   
انها مريضة باالنفصام، وان شفاؤهاـ بعيداً 
طب  في  مخفيّاً،  يزال  ال  المعجزات  عن 

المستقبل!
 من سخرية الحياة، ان الناس ينظرون الى 
وجه  على  من  القمر  إلى  نظرتهم  زوجتي 
األرض، بينما أنا أعرف حقيقة القمر؛ ألنني 

وصلت إليه!...

(2( سارق:
من  واحد  أنه  تعتقد  إليه،  تنظر  عندما 
خريجي أشهر جامعات االحتياج المضني، 
الفقر  مادة  في  دكتوراة  على  حاصل  وأنه 
ذرف  في  قسم  ورئيس  أستاذ  وأنه  المدقع، 

الدموع!
نظرة  فتجاوبه  بشغف،  يدي  إلى  ينظر 

بنظرة..
هل هو الخجل من نظرات الناس؟..

أم هو نوع من التعاطف؟..
الرائعة،  بفلسفته  الشديد  االعجاب  هو  أم 

عندما يقول: "هلل يا محسنين"؟!..
ذات يوم رأيت جيوبه منتفخة، تكاد تتمّزق 
من فرط العطايا؛ فعرفت أنه يسرق هللا!...

(3( شمعة واحدة تكفي:
 في عيد مولده الستين..

جاء ذلك الذي لم يكن له مكاناً على الئحة 
مشاعر،  وبال  عاطفة،  بال  جاء  أمنيّاته.. 
التهنئة..  اصول  احتفاله  يوم  في  يتخطى 
ينتزعه في صرامة من كرسي العطاء، ومن 
لقدراته  تشاؤمي  كتقويم  جاء  حبه..  مركز 

الكامنة.. جاء يوم تقاعده!
يقول وداعاً  أن  اليوم، شق عليه   في هذا 
رئاسة  أمانة  باقتدار  حمل  التي  للمجلة، 
تحريرها، وجعل صفحاتها تشعر دائماً بأنها 

أهم الصفحات بين المجالت األخرى!
باب حجرة  على  رقيقة  نقرات  إلى  انتبه   
تستأذنه  وهي  ابنته  ترافق صوت  المكتب، 

الدخول. 
 جاوبها، بصوت جرحته الدموع:

 تفضلي.
 فما ان دخلت؛ حتى قالت له:

بعيد  احتفااًل  التورتة،  لك  اعددت  لقد   
السعيدة:  المناسبة  بهذه  وأحضرت  مولدك، 

ستون شمعة!
المعلق  الذهبي  االطار  إلى  والدها  نظر   
على الحائط امامه، والذي يضم بين جنباته: 
صورته وهو ممسكاً بقلمه، وإلى يمينه جاره 
األب عبد المسيح بزيّه الديني، وإلى يساره 
صديقه الفنان محمود، ممسكاً بفرشاته التي 

يبدع بها لوحاته الفنية!
بابتسامة  لها،  وقال  ابنته،  إلى  توجه  ثم   

ذات مغزى:
  شمعة واحدة تكفي!...



متحف صيين يعرض “بيضات” 
تعود عمرها لـ150 ألف سنة

الصين  بشمالي  يعرض متحف في مقاطعة خبي 
يعود  النعام  لطيور  متحجرة  بيضات  ثالث  حالًيا 
عمرها إلى أكثر من 150 ألف سنة، بعد أن بقيت 
محفوظة في مخزن تحت األرض لخمسين عاًما، 

في مركز لحماية اآلثار الثقافية.
كان مزارعون قد عثروا على البيضات الثالث في 
محافظة تسيشيان عام 1960، ونقلوها على الفور 
إلى مركز حماية اآلثار في المحافظة، ولكن نظرا 
لعدم وجود مكان مناسب لعرضها في ذلك الوقت، 
إلى  في المخزن  الثالث محفوظة  البيضات  بقيت 
ما  بفحص  قام موظفون متخصصون مؤخرا  أن 

يحتويه من آثار.
وقال تشاو شيويه فنغ المسؤول في متحف تسيتشو 
بعد  البيضات  تأكدوا من عمر  الخبراء  إن  كيلين 
القيام باالختبارات والتحاليل الالزمة عليها، وأشار 
على  جراما  و366  و492   552 تزن  أنها  إلى 
وبعرض  مم   170 أكبرها  طول  ويبلغ  التوالي، 

140 مم.
وأوضح أن المنطقة التي اكتشفت فيها تقع شرقي 
أكثر  قبل  كانت  أنها  والتي يعتقد  تايهانغ،  جبال 
من 100 ألف سنة سهوال وأراض رطبة تزخر 
طيور  فيها  بما  البرية  الحياة  أنواع  من  بالعديد 

النعام والغزالن.

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

بالعدد  المقال  من  جزء  سهوا  سقط 
الماضي.. نعتذر عن ذلك ونعيد نشرها 

كاملة..

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 
ولكنى ادركت بعد سنوات طويلة انى 
كنت ظالماً لالتابكة التى اتضح لى ان 
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 
احد شوارع  االتابكة على  اسم  اطالق 
سكان  بأن  التام  يقينى  مع  االسكندرية 
معنى  يجهلون  االسكندرية وضواحيها 
كلمة االتابكة. ومع كل ذلك فان الشارع 
ال يعنينى من قريب او بعيد وال حتى 
الرقم  تحمل  والتى  فيه  الكائنة  العمارة 
الشقة  تلك  هو  هنا  يعنينى  فما  خمسة 
العمارة....شقة  من  االول  بالدور 

جدتى.
الطفولة  سنوات  شهدت  التى  الشقة 
البراءة  عنوان  ايضاً  تترجم  والتى 
تلك  فى  يتجمعون  الطفال  الحقيقية 
فى  اراها  كنت  والتى  الصغيرة  الشقة 
نقيم مع  طفولتى كبيرة. كنت واخوتى 
المجاور فكنا نرى  الشارع  والدينا فى 
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يحررها هانى نصحى

المنزل  من  خرجنا  فان  يوم  كل  جدتى 
نمر على بيت جدتى وفى طريق عودتنا 
ايضاً نطرق باب جدتى فتميزنا عن بقية 
فترات  على  يأتون  كانوا  الذين  االحفاد 
من محافظات اخرى بل ان البعض منهم 
كانوا يأتون فقط  فى االجازة الصيفية. 
امى  فكانت  اخوتى  بين  االصغر  كنت 
تتركنى لدى جدتى فى الصباح وتذهب 
لقضاء مشترياتها فكان لى الحظ ان اشهد 
بجوارها  اجلس  جدتى...فكنت  طقوس 
على االريكة وامامها صينية تجمعت فيها 
سبرتاية صغيرة وكنكة قهوة وفنجان...
فى  واتنسمها  انفى  القهوة  رائحة  تغشى 
داخل  القهوة  جدتى  تسكب  بينما  تلذذ 
الفنجان وتبتسم عندما تتكون فقاعة على 
الفقاعة  هذه  ان  منها  وافهم  القهوة  وجه 
عن  اموااًل  ستتلقى  بأنها  مؤكدة  عالمة 
القهوة  ترتشف  وهى  هذا  قريب...تقول 
منها على  بعضاً  لى  تسكب  ثم  الساخنة 
اللذيذ  القهوة  الفنجان التذوق طعم  طبق 
ثم  تقلب الفنجان على وجهه و تمسك به 
صنعها  التى  الخطوط  الى  وتنظر  ثانياً 
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 
وقبل  لها  واجمعها  مشترواتها  ادون  ان 
كانت  صرفته  ما  باجمالى  اخبرها  ان 
دون  المصروفات   بقيمة  هى  تخبرنى 
ان تنظر الى القائمة التى اعددتها....امر 
آخر لم ادركه عن جدتى اال بعد سنوات 
ان  بعد  اعتادت  فقد  رحيلها  من  طويلة 
توصد  ان  المنزل  تنظيف  من  تنتهى 
الشيش وتطلب منى اال افتحه لئال يدخل 
الطير...وكنت اضحك من تعبير الطير 
الحشرات  به  وتعنى  تستخدمه  الذى 
الترجمة  تستخدم  انها  الكتشف  الطائرة 
عن  يقولون  فهم  الغرب  الهل  الحرفية 
ان  شك  ال  فاليز(   ( الطائرة  الحشرات 
ان  اعلم  كنت    .  . ثقافة غربية  لجدتى 
فمعاش  الحال  ميسورة  ليست  جدتى 
جدى جنيهات قليلة يضع فوقها جنيهات 
اخرى من عمله فى محطة البنزين..اما 
تنتمى  تعمل فهى  بالطبع ال  جدتى فهى 
الى الجيل الذى لم تعرف البنات طريقها 
الى المدرسة او حتى الُكتاب ففتيات هذا 
الجيل ُخلقن من اجل الزواج واالنجاب. 
وبالرغم من ذلك ومع هذا لم نكن نشعر 
مالية  ضائقة  بأى  تمر  جدتى  ان  ابداً 
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Sudoku

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

على
ahram.teeba@gmail.com
8164gindi@rogers.com او

شىء  وكل  ونشرب  نأكل  كلنا  فنتجمع 
متوفر فهى قادرة على تدبير امور حياتها 
كيف  يعرف  احد  وال  القليلة  بجنيهاتها 
تتدبر االمور هكذا سوى هللا و...جدتى.                                 
فى  الكبيرة  االسرة  افراد  كل  يتجمع    
ليالى الصيف بمنزل جدتى بناتها الخمس 
بازواجهن عالوة على االحفاد باعمارهم 
ويزداد  االصوات  المتفاوتة...تعلو 
الضجيج وجدتى سعيدة...ترتفع الضحكات 
مع بعض من المناوشات وسعادة جدتى ال 
توصف....وهكذا كان دائماُ منزل جدتى. 
والذى كان   - وقتها   - الكبير  المنزل  هذا 
الملجأ  انا كان  حجمه يصغر كلما كبرت 
والمأوى لنا جميعاً....كنت عندما اغضب 
ال  وانا  اعود  ثم  جدتى  منزل  الى  اذهب 
اتذكر شيئأً عن غضبى...كان كل من لديه 
هموم بسيطة كانت او كبيسة كان يذهب 
لمنزل جدتى واحياناً كان يفضفض معها 
تسمع  ان  سوى  تملك  ال  وهى  بالكالم 
وتُطيب خاطر محدثها بكلمات ال تقدم وال 
تؤخر وبالرغم من معرفتنا االكيدة المسبقة 
بكلماتها المتكررة اال ان تلك الكلمات كان 
النفس تهدأ  لدينا...فكانت  السحر  لها فعل 
انه  حتى  وتستريح  تستكين  واالعصاب 
جال بخاطرى الطفولى ان جدتى ساحرة. 
السحرية  الشقة  تلك  ان  هذا  من  االكثر 
للعائلة  والمالذ  الملجأ  صارت  الصغيرة 
فعندما تنتقل احدى اسر العائلة من احدى 
المحافظات لالقامة باالسكندرية كانت شقة 
االسرة  لتلك  المؤقت  المسكن  هى  جدتى 
دائم  سكن  على  العثور  فى  تنجح  حتى 
احتضنت  وايضاً  كثيراً  االمر  هذا  تكرر 
الصغيرة بعض شباب االسرة  الشقة  تلك 
الذين تزوجوا حديثاً لحين ايجاد سكن آخر 
االتابكة  شارع   5 صارت  وهكذا  لهم.. 
تمثل لدينا غسل الهموم وراحة االعصاب 
والحل المؤقت الدائم للمشاكل المستعصية 
على مدى سنوات عمرنا او بالحرى على 
الذى عشناه فى حياة جدتى.  العمر  مدار 
صارت  مسرعة  تمر  الحياة  دورة  وألن 
جدتى سيدة مسنة واصابها مرض خبيث 
وايضاً  عنها  حقيقته  اخفاء  الجميع  حاول 
موفور  دوماً  نراه  كنا  الذى  جدى  عن 
الصحة ال يشكو من اى معاناة جسدية...

ولكنه - جدى - بصورة او بأخرى اكتشف 
حقيقة مرضها واذ به يودع الحياة طائعاً 
وبقدر  بمرضها.  معرفته  من  ايام  بعد 
التففنا  ما  بقدر  للعائلة  ككبير  بكيناه  ما 
نفسها  نداوى  ان  محاولين  جدتى  حول 
جسدها  مداواة  فى  فشلنا  بعدما  المتألمة 
فى  ترحل  ان  اختارت  لكنها  المريض، 
وكأنها  لجدى  االربعين  تذكار  فى  سالم 
وغابت  قليلة.   اليام  اال  يفارقها  ان  ابت 
 5 واصبحت  الحياة.  مسرح  عن  جدتى 
شارع االتابكة عبارة عن جدران وبعض 
على  الحياة...وافقنا  من  الخالى  االثاث 
كون الشقة المستاجرة قد مات مستأجرها 
فى  وبحثنا  فرفضنا  العقار  مالك  ويطلبها 
القانون عن احقية الحدنا فيها.... دهاليز 

واستمرت  التقاضى  اجراءات  بدأت  ثم 
كل  فيها  الحياة  غادر  طوال  لسنوات 
شارع   5 وبقيت  االساسيون  المتقاضون 
من  الثالث  الجيل  عليها  يتنازع  االتابكة 
ورثة المالك والمستأجر..وفى النهاية آلت 
العقار  مالك  ورثة  الى  االتابكة  شارع   5
الذى استطاع بسهولة شراء شهادة حارس 
وتمضى  المستأجرين.  وبعض  العقار 
االيام وتبتعد 5 شارع االتابكة عن اذهاننا 
اال قليأل عندما نشتاق الى راحة نفسية قد 
نتذكرها  حياتنا  عشنا  نفتقدها....وهطذا 

بعض الوقت وننساها معظم االوقات....
[البقية ص 19]
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سيارة  حادث  بعد  المريضة  أتت 
الخلف  من  سيارة  صدمتها  حيث 
تستطيع  ال  وكانت  تؤلمها  ورقبتها 

العمل.

وألنها مريضتي منذ سنوات كنت 
فقلت  كوافير،  تعمل  انها  اعرف 
لها  يدفع  بان  ملزم  التأمين  ان  لها 
جزء من مرتبها وهذا سيكون خالي 
تعويض  دخل  الن  الضرائب،  من 

اإلصابة ال يأخذ عنه ضرائب.

قالت انها تعمل من البيت وتذهب 

تعلن  وال  منازلهم  في  لزبائنها 
تتقاضاه،  عما  الضرائب  لمصلحة 
هناك  يكون  لن  وبهذا  لها  قلت 

تعويضا لك عن الحادث. 

انهم  يعتقدون  الناس  بعض 
عدم  من  النقود  بعض  يربحون 
الذى  الدخل  عن  لضرائب  دفعهم 
يتقاضونه كاش، وبغض النظر عن 
عدم األمانة فأنهم عندما يحدث لهم 
حادث مثل هذا فلن تعوضهم شركة 
التأمين الن تقرير ضرائبهم لم يثبت 

ان لهم دخل. 

ايضا عندما يصلون سن المعاش 
الحكومة  من  معاش  لهم  يكون  فلن 

الفدرالية »سى بى بى«

ال اعتقد انه كان مطلوب منها دفع 
ضرائب كثيرة ولكنها خسرت كثيرا 
وستخسر  لضرائبها  إقرارها  بعدم 

أيضا عند بلوغها سن المعاش. 

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب.  

قصدت املكسب فأصابتها اخلسارة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

السنة العاشرة، العدد )251( - األربعاء 11 أكتوبر 2017

بعد  مصر  تعيشها  كبيرة  فرحة 
وصول منتخبنا الوطني لكأس العالم 
روسيا.  في  ستقام  والتي   2018
ورفاقة  صالح  محمد  النجم  نجح 
في حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 
بعد أن وصل الفريق لعدد نقاط 12 
مع  األخيره  مباراتنا  لتصبح  نقطة 
غانا مجرد تخصيل حاصل. غابت 
مصر عن بطولك كأس العالم لمدة 
منتخبنا  استطاع  ولكن  عاما   28
والبهجة  الفرحة  رسم  في  اليوم 
مصري  مليون   104 ل  والسعادة 
بهدفين  الكونغو  تغلب علي  أن  بعد 
كلها  مصر  لتعيش  هدف  مقابل 
عن  يزيد  ما  منذ  تعيشها  لم  فرحة 

ربع قرن.

في الوقت التي تفرح فيه األسرة 
ومصر  بل  والرياضية  الكروية 
لم  مصرية  أسرة   236 هناك  كلها 
بل  اليوم  ليس  الفرحة  بطعم  تشعر 
تم  عندما  كاملة،  أشهر  ثالثة  ومنذ 
القبض عشوائيا علي بعض جماهير 
في  متواجدة  كانت  التي  الزمالك 
طرابلس  وأهلي  الزمالك  مباراة 
بعد  الماضي  يوليو   9 يوم  الليبي 
شغب  أحداث  المباراة  شهدت  أن 
جميعا نستنكرها وندينها ونشجبها، 
كما نرفض أي إهانة لجيشنا العظيم 
الشرطة  ولجهاز  الوطن  حماة 
علي  الساهرة  العيون  المصرية 

أمننا.

منذ  مصرية  أسرة   236 تعيش 
ذلك اليوم األسود حالة من الضياع 
للمحاكم  القضية  إحالة  تم  أن  بعد 
متهم،  تضم 236  والتي  العسكرية 
وهو ما يعني أن المتهمين سيستمر 
القضية  ذمة  علي  إحتياطيا  حبسهم 
تجمع  قضية  في  الفصل  يتم  حتي 
أن  يعني  والذي  متهما   236
الجلسات اإلجرائية قد تستمر لثالث 
سنوات أو أكثر، ألن قانون المحاكم 
العسكرية يلزم المتهمين باإلستمرار 
يتم  حتي  اإلحتياطي  الحبس  قيد 
وحتي  الموضوع!!!.  في  الفصل 
البراءة  هو  المحكمة  حكم  كان  لو 
ضاع  قد   236 مستقبل  سيكون 
والمدارس  الجامعات  فطلبة  تماما، 
بالبراءة  لهم  لنحكم  فصلهم  سيتم 
ناحية  من  وبالضياع  ناحية  من 
حالة  أسرهم  تعيش  ولذلك  أخري، 
المستمر،  والقلق  الدائم  الحزن  من 
بالدموع ليال  تمتلئ دموع اإلمهات 
بعد  لهم سوي هللا  يبقي  لم  ونهارا، 
سماع  عن  أذنيه  الجميع  حول  أن 

شكواهم.

والمصريين  مصر  فرحة  ومع 
ومع  العالم  لكأس  بالصعود  اليوم 
العالم،  لكأس  بالوصول  احتفالنا 
عبد  الرئيس  للسيد  ونتوسل  نتوجه 
عن  العفو  بطلب  السيسي  الفتاح 
فرحة  لتكمل  الزمالك  جماهير 
لمونديال  بالوصول  المصريين 
كرم  في  نتعشم   .2018 روسيا 
سيادته وعطفه علي ال 236 شاب 
المحبوس حتي ال يضيع مستقبلهم، 
تنتهي معاناة أسرهم وتجف  وحتي 
دموع أمهاتهم، ويتوقف اإلستنزاف 

متوسطة  معظمها  ألسر  المادي 
الدخل ولم تعد قادرة علي الصرف 
ظل  في  المسجونين  أبنائهم  علي 
كل  منها  يشتكي  التي  الغالء  حالة 

المصريين. 

وأن كنا نتعشم في سيادة الرئيس 
فلدينا عشم في نجومنا وأبطالنا نجوم 
بنقل رغبة األسرة  الوطني،  فريقنا 
الكروية والرياضية للرئيس السيسي 
من  شاب   236 ال  عن  باإلفراج 
جمهور الزمالك حتي يفرح ويسعد 
الجميع. نثق في نجومنا وفي حبهم 
رقم  الالعب  كان  الذي  لجمهورهم 
والكونغو،  مصر  مباراة  في  واحد 
وصلت  قد  الرسالة  أن  ونثق 
لجماهير الكرة وأن الجميع سيلتزم 
كما  الحضاري  والمظهر  بالقانون 
وأوعندا  مصر  مباراتي  في  حدث 
أن  يقين  لدينا  والكونغو،  مصر  ثم 
الجميع يؤمن ويثمن دور جمهورنا 
فريقه  عن  يتخلي  لم  الذي  العظيم 
كبير  بوعي  الفريق  يشجع  وظل 
أن صورة  النصر.  لنا  تحقق  حتي 
الشاب الذي أمتألت عيونه بالدموع 
هدف  الكونغو  أحرزت  عندما 
الصعود  حلم  أن  وشعر  التعادل، 
يتهادي بعيدا، هو نموزج لجمهورنا 
المحب  المحترم  الراقي  المصري 
وهذا  ترابها.  يعشق  والذي  لبلده 
من  نظرة عطف  يستحق  الجمهور 
من  إهتمام  ونظرة  الرئيس،  سيادة 
للعفو  لسيادته  طلب  لتقديم  نجومنا 

عن ال 236 شاب. 

ويعفو  الرئيس  السيد  يفعلها  فعل 
الفرحة  لتعم  الزمالك  جماهير  عن 
تستثني  وال  مصري  بيت  كل 
الفرحة  الرئيس  يدخل  هل  أحد؟؟. 
لقلوب األهالي، هل يجفف الرئيس 
يجعلنا  هل  األمهات؟؟.  دموع 
يهتم  من  لنا  أننا  كمصريين  نشعر 
وتوسالتنا؟؟.  لشكوانا  ويسمع  بنا 
لدينا ثقة كبيرة أن نجومنا لن ينسوا 
لهم  المساند  المحب  جمهورهم 
الرئيس.  سيادة  مع  يتقابلوا  عندما 
يخذلنا  لن  رئيسنا  أن  يقين  ولدينا 
واألمهات  األباء  أجل  من  وأنه 
فهل  أوالدنا…  عن  عفوا  سيصدر 

يفعلها الرئيس؟؟.

بصــــــراحة
هل يفعلها السيسي ويكمل فرحة املصريني 

بالصعود لكأس العامل 

مدحت عويضة

لتصميم اعالنك اجلديد 
 647 823 6779
اواتصل باشرف اسكاروس 

(416)659-
8744
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بعد  االسكندية  زرت  وعندما 
على  عاماً  ثالثين  من  اكثر 
الى  قدماى  قادتنى  جدتى  رحيل 
نفس العنوان...5 شارع االتابكة 
الشرفة  الرة  رأسى  ورفعت 
بالفتة  واذا  اليسار  جهة  االولى 
مضيئة ُكتب عليها عيادة الدكتور 
صبرى الغنام لالمراض النفسية 
ان  ودون  والعصبية...ابتسمت 
باب  من  ودخلت  صعدت  ادرى 
استقبلتنى  حيث  المفتوح  العيادة 
منها  فطلبت  بترحاب  الممرضة 
مقابلة الطبيب فى امر شخصى، 
اليها  انظر  كنت احدثها دون ان 
تتجوالن  عيناى  كانت  حيث 
ان  ويبدو  وتستكشفه  المكان  فى 
كانت  االخرى  هى  الممرضة 
تحاول استكشاف حقيقة مرضى 
النظر  تجنب  محاولتى  وحقيقة 
الطبيب  اليها كما تظن....التقيت 
له  وعبرت  نفسى  له  وقدمت 
الشقة  فى  للتجول  اشتياقى  عن 
عيادة....وتفهم  الى  تحولت  التى 
بما  لى  وسمح  الموقف  الطبيب 
اردت او لعله رأى ان طلبى هذا 
ما هو اال نوع من العالج  الالزم 
 !!!! حالتى  مثل  فى  هم  لمن 
تتقدمنى  قلياًل وابتسامتى  تجولت 
ثم ذهبت لغرفة الطبيب فشكرته 
ونزلت درجات السلم وانا اسمع 
براحة  وشعرت  جدتى  صوت 
نفسى واسترخاء اعصابى ومرة 
اخرى واخيرة رفعت رأسى نحو 
الالفتة وضحكت ضحكة مكتومة 
وانا اقرأ الالفتة..عيادة الدكتورة 
لالمراض  برسوم  فيكتوريا 

النفسية والعصبية.   

سجن أمريكية تركت 
أطفاهلا مبفردهم 

وسافرت أوروبا
أيوا - رويترز

أن  األمريكية  السلطات  اعلنت 
امرأة  بحق  صدر  بالسجن  حكما 
أمريكية من والية أيوا تركت أطفالها 
األربعة مبفردهم في املنزل حتى تقوم 
تستغرق  أوروبا  في  سياحية  بجولة 
بتهمة  القضاء  أدانها  إذ  يوما   ١١

تعريض األطفال للخطر.
ماكه  لي  إيرين  وتدعى  األم  وسافرت 
إلى  مدينة جونستون  من  عاما(   3٠)
توفر  أن  دون  سبتمبر،   ٢٠ في  أملانيا 
بينهم  أربعة  وهم  ألطفالها  رعاية 
عاما   ١٢ العمر  من  يبلغان  اثنان 
والطفل  سنوات  ست  عمره  وآخر 
شرطة  وقالت  سنوات.  سبع  الرابع 
جونستون إن مسدسا كان في املنزل.
وهي  ويلوردينج  جانيت  وقالت 
متحدثة باسم سلطات املدينة التي 
على  ”مرت  نسمة  ألف   ٢٢ يقطنها 
أطفال مبفردهم  ترك  وقائع  الشرطة 
وخروج الوالدين لكن السفر إلى دولة 

ى  خر أ
مر  أ

مختلف متاما“.
واحتلت األنباء عناوين بعض الصحف 
االم  صحيفة  ووصفت  اجنلترا  في 
املتحدة“  الواليات  أم في  ”أسوأ  بأنها 
كما كتب لها البعض نفس التعليق 
على  الشخصية  صفحتها  عبر 

فيسبوك.
في  األطفال  على  الشرطة  وعثرت 
املنزل يوم ٢١ سبتمبر وأبلغت أجهزة 
حماية األطفال ثم اتصلت مباكه في 
األم  وكانت  بالعودة،  وأمرتها  أملانيا 

تعتزم العودة يوم األحد.
نقلت  أنها  إلى  الشرطة  وأشارت 

رعاية األطفال إلى أفراد في العائلة.
متحدثة  وهي  مكوي  إميي  وقالت 
إن  اإلنسانية  اخلدمات  إدارة  باسم 
أيوا ال ينص على سن أو  القانون في 
سقف زمني لترك األطفال مبفردهم 
توفير  الوالدين  على  يتعني  لكن 

الرعاية واألمن لهم.

مربوك: مصر تصل لكأس العامل 
المنتخب  وصل 
نهائيات  إلى  المصري 
روسيا  في  العالم  كأس 
على  فوزه  بعد   2018
منتخب الكونغو بهدفين 
مقابل هدف. وهذه أول 
مصر  فيها  تصل  مرة 
 27 منذ  المونديال  إلى 

عاما.
المركز  في  اوغندا  جاءت  بينما 
الثالث  المركز  في  وغانا  الثاني 

والكونغو األخير.
العب  صالح،  محمد  وأحرز 
مصر  هدفي  االنجليزي،  ليفربول 
في الدقيقتين 61 و94، بينما سجل 
بوكا  أرنولد  الوحيد  الكونغو  هدف 

موتو في الدقيقة 87.
إلى  المصري  المنتخب  ويعود 
غياب  بعد  العالم  كأس  منافسات 
له  مشاركة  آخر  كانت  إذ  طويل، 
في البطولة في مونديال إيطاليا عام 

.1990
كل  منح  السيسي  الرئيس  وقرر 
العب مكافأة قيمتها مليون ونصف 

مليون جنيه مصري.
ثاني  المصري  المنتخب  ويعد 
نهائيات  إلى  يتأهل  أفريقي  منتخب 
ثاني  أنه  كما   ،2018 العالم  كأس 
لمونديال  يتأهل  عربي  منتخب 

روسيا بعد منتخب السعودية.
نهائيات  إلى  الفراعنة  يتأهل  ولم 
بإيطاليا،   1990 منذ  العالم  كأس 
ولكنهم فازوا بكأس أمم أفريقيا أربع 
مرات في أعوام 1998، و2006، 

,2008، و2010.
المصري،  الحارس  لعب  وإذا 
عصام الحضري، في روسيا العام 
المقبل، فإنه سيكون الالعب األكبر 
سنا في تاريخ نهائيات كأس العالم. 
سيكون عمره العام المقبل 45 عاما
نهائيات  إلى  التأهل  عن  وفضال 

المنتخب  حقق  العالم،  كأس 
المصري، بقيادة األرجنتيني هكتور 
كوبر، إنجازا في المنافسة األفريقية 
إذ تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، 

لكنه خسر الكأس أمام الكاميرون
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لون الدولة الباهت 
بقلم / أمينة خريي

السحرية  الخلطة  هذه 
المفعمة  المفخخة 
فى  والغارقة  بالتدليس 
من  طائل  ال  التدبيس 
التسويف  إال  ورائها 
المواجهة.  وتأجيل 

»إسالمية بس مش أوى«، أو »مدنية بس رامية 
إلى  وتحتكم  القانون  »تحترم  إسالمية«،  على 
األغلبية  أن  دائماً  نتذكر  أن  علينا  بس  الدستور 
 Sometimes yes but مبدأ  مسلمة«. 
maybe no ال يُِقيم أمماً أو يبنى حضارات أو 
يضمن أى تقدم. فإما الدولة مدنية تحترم وتحافظ 
على وترعى كل أعضاء المجتمع بغض النظر 
تعلن  أو  إلخ،  الدين..  أو  الجنس  أو  اللون  عن 
أنها دولة ذات أغلبية تنتمى لنوع بعينه، ومن ثمَّ 
تعتبر هذا اللون بعينه مفضاًل أو مفخماً أو مرفهاً 

على بقية األلوان.

هى  فال  باهت.  الحالية  المصرية  الدولة  لون 
بالمدنية، وال هى بالدينية. وهذا أصعب األلوان. 
وألن قرون استشعار الهسهس ستنتفض غاضبة 
مصوبة اتهاماتها سابقة التجهيز من أن الغرض 
ومحاربة  اإلسالم  هدم  هو  السطور  هذه  من 
القائمة  آخر  إلى  الشريعة  ومعاداة  المسلمين 
السطور  هذه  من  الغرض  إن  أقول  المعروفة، 
فلنتوقف  دينية  كانت  فإن  الدولة.  لون  معرفة 
عن وجع القلب الفكرى وصداع الرأس الذهنى 
إحدى  كنف  فى  التعايش  المتضررون  ويحاول 
الـ21.  القرن  فى  المتبقية  القليلة  الثيوقراطيات 
وإن كانت الدولة مدنية، فنكمل محاوالتنا لتنقية 
ما علق بالمدنية من تديين وتفريق بين المواطنين 
وبعضهم على أساس تديينى وال أقول »دينى«. 
وبمعنى آخر، فقد بات لدينا المواطن اإلسالمى، 
والمسلم بأنواعه، والمسيحى بأنواعه، باإلضافة 
آلخرين لو ذكرنا سيرتهم من األصل ال نستبعد 
أبداً إقامة الحد عليهم من قبل الشرطة المجتمعية.

فمن شرطة يعانى المصريون ضبابية دورها 
أرض  على  القوانين  وتفعيل  النظام  تطبيق  فى 
الواقع تنتفض فجأة لتتحول جماعة أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر )كل بحسب تقييمه للمعروف 
ومفهومه عن المنكر، مثل القبض على من يفطر 
درساً  يقرأ  معلم  إلى  مثاًل(،  رمضان  نهار  فى 
عن محاسن األسرة الصغيرة، ثم يحذر التالميذ 
من مغبة تنظيم األسرة ألنها حرام، إلى محطات 
وأفراد  تذاكر معطلة  ماكينات  ذات  أنفاق  مترو 
أمن ساهين عن مراقبة شاشات األجهزة الكاشفة 
عن المواد الخطرة وعشوائية سير الركاب فى 
أن  ما  لكن  الذروة،  أوقات  فى  االتجاهات  كل 
واألمن  الموظفون  يهرع  حتى  للصالة  يؤذن 
فى  المقامة  الزوايا  فى  للصالة  المترو  وشرطة 
حرم المحطات، إلى كشك الفتوى الشهير الذى 
مازال البعض يدافع عن كينونته العجيبة الغريبة 

ثيوقراطيتها  مع  الدولة  مدنية  تتداخل   - المريبة 
تداخاًل واضحاً ال ريب فيه.

»كده  الحياة  مظاهر  اعتدنا  مصر  فى  وألننا 
وكده«، وأشكال التعليم »كده وكده«، ومظاهر 
المدنية  الدولة  وظواهر  وكده«،  »كده  التدين 
تحت  نعيش  أننا  نعتقد  بتنا  فقد  وكده«،  »كده 
محاسن  من  وكان  المعالم.  واضحة  دولة  مظلة 
أميل  ثالثة  وفى  مساوئ،  أخرى  أقوال  وفى   –
إليها أعراض - ثورة يناير الجانبية أنها أيقظتنا 
لنا دولة مدنية وال بلورنا  على حقيقة أننا ال حصَّ
الدولة الدينية. فإن صدر قرار من شأنه أن يعامل 
المواطنة  أساس  على  ترتكز  معاملة  الجميع 
الكاملة مثل الحق فى بناء الكنائس كما هو الحق 
على  زاوية  بناء  عن  )ناهيك  المساجد  بناء  فى 
المترو وفى طرقات  الرصيف وفى كنف  حرم 
بأننا  المؤمنين  هبَّة  تهب  الحكومية(  المصالح 
أبواب  فتح  يصح  وال  مسلمة  أغلبية  ذات  دولة 
ذهن  ويتفتق  مصاريعها.  على  الكنائس  بناء 
أحدهم عن بناء كشك فتوى على رصيف المترو 
باعتبارها  الفكرة  لنا  فيبيع  التفتيق  فى  ويمعن 
شكاًل من أشكال تحديث الخطاب الدينى، وبداًل 
من أن نعلن انتحار المنطق ونكتب مرثية الدولة 
الكشك نجح  ليعلنوا أن  المدنية، يخرجون علينا 
نجاحاً مبهراً ورسخ الطريق نحو مصر الحديثة.

غير  ثقافات  اعتنقت  التى   - الحديثة  مصر 
بها  وتتشبث  ماضية  عقود  مدار  على  مصرية 
حالياً، رغم أن أصحابها األصليين أنفسهم يتخلون 
بالقرن  اللحاق  طريق  فى  قدماً  ويمضون  عنها 
هكذا  وستبقى  المعالم،  واضحة  غير   - الـ21 
الرسمية تصر على  الدينية  المؤسسات  مادامت 
رفض ونبذ ومعاداة المطلب الشرعى والحتمى 
الدينى. فأى خطاب دينى هذا  بتحديث الخطاب 
الذى يترك األجيال الصغيرة التى ستتسلم البالد 
الذين  المعلمين  من  للبعض  نهباً  فيها  ومن  بما 
يقرأون عليهم ما ورد فى كتاب القراءة وما جاء 
الدراسات  مادة  فى  ورد  وما  العلوم  منهج  فى 
الدينية،  الفوقية  فيهم  يزرعون  ثم  االجتماعية، 
خطاب  وأى  اإلناث؟  ودونية  الحالل،  وتحريم 
يتمحور  وهو  بتالبيبه  نتمسك  الذى  هذا  دينى 
النكاح والمضاجعة وال يرتفع عن  حول فتاوى 
اإلجابة على أسئلة سقيمة عقيمة من نوعية »ما 
حكم السالم على جارى غير المسلم؟«، »وهل 
قيادياً؟«، و»هل  امرأة منصباً  تتولى  أن  يجوز 
يتحتم علىَّ إخبار زوجتى األولى أننى سأتزوج 

غيرها؟«.

عن  مراجع  ونؤلف  معلقات  نكتب  أن  يمكننا 
كون مصر دولة مدنية حديثة. وليس هناك أسهل 
الدين  بأن  والتكرار  والتجويد  والعجن  اللت  من 
المخزون  من  بداًل  ولدينا  للجميع.  والوطن  هلل 
بين  العالقة  وطبيعة  االجتماعى  العقد  عن  ألف 
والحكومة،  المواطن  وبين  والدولة،  المواطن 
أن  وكيف  البعض،  وبعضهم  المواطنين  وبين 
لكن  والواجبات.  الحقوق  يحكم  وحده  القانون 
أننا دولة خلطبيطة. فهى  واقع الحال يشير إلى 
غير  التطبيق،  فى  دينية  الورق،  على  مدنية 

واضحة المعالم فى كليهما.

أمريكا على طريقة 
هيالري )4(

 بقلم عماد عبد السيد

الحزب  عن  للحديث  ثانية  مرة  عودة 
نشأته  منذ  الموصوم  الديموقراطي 
وإستعباد  الُحمر  للهنود  العرقي  بالتطهير 
السود: بالطبع لم يكن هذا الحزب أول من 
اإلستعباد  ألن  البشر،  إستعباد  و  إسترّق 
إستحدث  لكنه   األزل،  قديم  منذ  موجود 
وأسماها  البشر  إلسترقاق  جديدة  نظرية 
»مدرسة اإلستعباد الجيد«، حيث تتمحور 
اإلسترقاق  كون  على  النظرية  تلك  فلسفة 
ليس نافعاً للسادة فحسب، بل أنه مفيد كذلك 
للعبيد حيث أنه كان يُمثل في مراحل بناء 
و  الثامن عشر  القرن  نهايات  )في  الدولة 
ضرورة  العشرين(  القرن  بدايات  حتى 
باألعمال  للقيام  حتمية  رجعية  وظيفية 
األوروبيون  يأنف  التي  الدونية  واألشغال 
الحديث،  العصر  في  حتى  و  بها،  القيام 
داخل  التغلغل  الديموقراطيون  إستطاع 
والالتينيين  السود  من  الفقراء  تكتالت 
ضواحي  عشوائيات  في  والُملونين  
الحضرية  والمناطق  الكبيرة  المدن 
المدن والقيام بعمليات  بتلك  المحيطة 
الفئات  تلك  ُممنهجة لكي تدور  مخ  غسيل 
تصير  و  السياسي  فلكهم  الُمهمشة داخل 
إستحقاق  كل  مع  األكبر  اإلنتخابية  كتلتهم 

إنتخابي

األهلية  الحرب  تحليل  تم  لو   وحتى 
 9  -  1861 أبريل   12( ملياً  األمريكية 
تكن حربا  لم  بأنها  لوجدنا  مايو 1865(، 
ُمتعارف  هو  كما  الجنوب  و  الشمال  بين 
عليه في كتب التاريخ، بل كانت حرباً بين 
و  لإلستعباد  المؤيد  الديموقراطي  الحزب 
لإلستعباد،  الُمناهض  الجمهوري  الحزب 
اليساريين  المؤرخين  و هنا تكمن عبقرية 
وتشويه  الحقائق  لّي  في  التقدميين 
الحزب  أقطاب  جرائم  طمس  و  التاريخ 
الشمال  في  العبيد  مالكي  الديموقرطي 
وإدعاء  الجنوب   على  الالئمة  بإلقاء 
هم  مالكي  الجمهوريون  الجنوبيين  بأن 
العبيداألشرار بينما الشماليين هم مناهضي 
العبيد األخيار،  محرري  و  اإلستعباد 
أن  هي  الصادمة  التاريخية  الحقيقة  ولكن 
الجمهوريون  الجنوب  محاربي  ُمعظم 
ُماّلكاً  يكونوا  لم  األهلية  الحرب  أثناء 
ذلك  النقيض من  للعبيد باألساس، و على 
فإن كل الديموقرطيين شمااًل و جنوباً كانوا 
من أشّد الُمتحمسين لإلبقاء على اإلسترقاق 
لكن  و  للعبيد،  ُماّلكاً  ُمعظمهم  كان  حيث 
آبراهام  الجمهوري  الرئيس  قام  أن  بعد 
أدى  الذي  )األمر  العبودية  بإلغاء  لينكولن 
ألهم مورد  الديمقراطيون  خسارة  إلى 
سطوتهم(،  و  موارد سطوهم  من 
ُم وسائل  الديموقراطيون أربع  إستحدث 
لفصل  ا سة  سيا د وهي:  لإلستعبا بتكرة 
كرو« ، عقوبة  جيم  العنصري، »قانون 
كالن«  كلوكس  »كو  جماعة  و  الجلد 
المعروفة إختصاراً  البيضاء و  العنصرية 

بإسم الكي كي كي

ملحوظة: جيم كرو ليس إسماً لشخص و 
لكنه كان إسماً ألغنية شعبية ذائعة الصيت 
في القرن التاسع عشر لتنميط األمريكيين 
الواليات  في  األصول األفريقية  ذوي 
األمريكية الجنوبية بهدف إذاللهم و فصلهم 
عن بقية مكونات المجتمع األمريكي وهو 

قانون قائم على الفصل العنصري و ظل 
معمواًل به حتى عام 1965 

كي  كي  الكي  جماعة  مؤسس  أن  كما 
»ناثان بدفورد فورست« كان مندوباَ عن 
الحزب الديموقراطي في المؤتمر الوطني 
على  جماعته  ظلت  حيث  الديموقراطي 
مدى ثالثين عاماً الذراع اإلرهابي الُمسلح 

للحزب الديموقراطي 

الحقائق  تلك  أن  البعض  يظن  وربما 
لو  ولكن  فيها،  ُمبالغ  تبدو  قد  الصادمة 
والتشريعات  القوانين  تتبُع جميع  تم 
مدى  للعنصرية على  الُمكَرسة 
لوجدنا  التاريخ السياسي األمريكي، 
بال إستثناء تبناها ُمشرع جميعها  بأن 

فظو  عتمدها محا وإ طيون  يموقرا د ون 
واليات ديموقرطيون

 و بالرغم من ثبوت تلك الحقائق الُمخزية 
بشهادة  و  الديموقراطي  الحزب  عن 
المؤرخين اليساريين التقدميين أنفسهم مثل 
كتابه  في  إعترف  الذي  فونر«  »إيرك 
»إعادة البناء« بأن الرئيس الديموقراطي 
األمريكي »وودرو ولسن« الرئيس الثامن 
و العشرون )1913-1921( هو من أعاد 
العنصرية،  كي  كي  الكي  ُمنظمة  إحياء 
الُمستميتة بإلصاق  إال أن جميع محاوالته 
تهم العنصرية على الجنوب تارة، و على 
وعلى  أخرى،  تارة  الجمهوري  الحزب 
أمريكا تارات عدة قد فشلت في دفع تهمة 

العنصرية عن الحزب الديموقراطي 

تبنى  العشرين،  القرن  بدايات  فمع 
للسود،  القسري  التعقيم  سياسة  الحزب 
وسائل  من  جديداً  نوعاً  الحقاً  تبنى  ثم 
العنصرية  تهمة  إلقاء  وهي  اإلحتيال أال 
جزافاً على جميع األمريكيين، فبالرغم من 
بالفعل  ُمتهمين  من األمريكيين   أن بعضاً 
من الديموقراطيون(،  ُجلهم   ( بالعنصرية 
)الجمهوريون(  اآلخر  البعض  أن  إال 
وقفوا لهؤالء العنصريين بالمرصاد و هنا 
الذين  التقدميون  المؤرخون  تكمن عبقرية 
الديموقراطيون  جرائم  إلصاق  في  برعوا 
من عنصرية و كراهية للسود إلى المعسكر 
عملية  مارسوا  آخر  بمعنى  أو  اآلخر 
حيلة دفاعية  وهي  النفسي«  »اإلسقاط 
حتى  لآلخرين  عيوبه   الفرد  فيها  ينسب 

يُبرء نفسه و يبعد الشبهات عنه

اإلرهابيون  يستخدم   ملحوظة: 
البلدان  في  والمتعصبون  والمتطرفون 
«اإلسقاط«  واإلسالمية حيلة  العربية 
ضد  وإنتهاكاتهم  جرائمهم  لتبرير 
وغيرهم  األقليات الٌمسالمة من مسيحيين 
يثيرون غضب  بأنهم  كذباً  باإلدعاء 
بالجهر  »الُمسالمة«  المسلمة  األغلبية 
باإلفطار في رمضان مثاًل أو بناء كنائس 
بال تراخيص أو بإدعاء وجود عالقة بين 
شاب مسيحي و شابة ُمسلمة أو اإلستهزاء 
بالشعائراإلسالمية في مقطع فيديو ألطفال 
معدودات لشّن  ثواٍن  مدته  مسيحيين 
تهجير  و  نهب  و  سلب  و  حرق  حمالت 
ممتلكات  من  أيديهم  تطوله  لما  تدمير  و 
إصابة من  و  قتل  ناهيك عن  المسيحيين، 
أوقعه حظه العاثر من مسيحيين أبرياء في 
أيديهم أثناء حمالت التخريب و الدمار و 

التهجير و القتل تلك

 ولكن كيف تمكن اليسار لقرابة القرنين 
الكّم  هذا  اإلفالت من عواقب  الزمان  من 

المهول من المخازي و الجرائم؟

الحل: التحكم في ثالث مؤسسات رئيسية: 

الجامعات   و  المدارس  في  )ُمتمثاًل  التعليم 
واألعالم  هوليود(  في  )ُمتمثاًل  الفن  والمعاهد(، 
و  التليفزيونية  و  اإلذاعية  القنوات  في  )متمثاًل 
الجرائد و المجالت الرسمية و الُمسماة بوسائل 
اإلعالم الرئيسية( و التي تمثل جميعها األبواق 
الدعائية التي شكلت الوعي الجمعي للمجتمع و 
في  األمريكي  السياسي  اليسار  جناح  نجح  التي 
أي  جعل  الذي  األمر  تماماً،  عليه  اإلستحواذ 
تغريداً  المؤسسات  تلك  تبثه  لما  ُمخالف  صوت 
نشازاً خارج السرب )مثل قناة فوكس اإلخبارية 
جونز على  آليكس  لصاحبها  وور  إنفو  قناة  و 
للرئيس  ووصواًل  دسوزا  ديناش  و  اليوتيوب 
الحالي ترامب ذاته(، حتى أن بعض  األمريكي 

ُمخالفة لتلك  سياسية  نظر  وجهات  يتبنون  ممن 
البروباجندا  تلك  بالفعل  المؤسسات صدقوا 
و  التاريخ  وتشويه  في تزوير  البارعة  اليسارية 

قلب الحقائق

كافة  التقدميون  إستخدام  من  بالرغم  ولكن 
و  المخازي  على  للتغطية  الحيّل  و  األالعيب 
الجرائم التي إرتكبها اليسار )ُمتمثاًل في الحزب 
في  تماماً  ينجحوا  لم  أنهم  إال  الديموقراطي(، 
اإلرث  هذا  من  للتخلص  الجميع  أدمغة  غسل 
جديداً  عبقرياً  حاًل  إلى  لجأوا  فقد  لذا  المشين، 
إسمه :«التحول الكبير« الذي سوف أستعرضه 

في العدد القادم إن شاء الرب و عشنا        
 )للمقالة بقية( 
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

األمراض اجللدية.. نظرة عامة
من عيادة الطب الطبيعى

التهاب باطن القدم
من  الخمسين  في  سيدة  أنا  س: 
القدمين  باطن  في  بآالم  أشعر  العمر 
وخصوصا عند منطقة الكعب والجانب 
عندما  الصباح  في  وخاصة  الداخلي 
أستيقظ وأضع قدمي على األرض، او 
عندما أقف بعد جلسة طويلة، وعندما 
أمشى تتحسن قليال قليال مؤقتا لتعود 
االعراض مرة أخرى، فما هو السبب؟ 

وهل من عالج؟

في  التهاب  هي  الحالة  هذه  ج: 
القدم  باطن  في  الداخلية  االنسجة 
وتسمى Plantar Fasciitis وهى 
الرياضة  يزاولون  لمن  كثيرا  تحدث 
مهن  يمتهنون  الذين  او  بانتظام، 
أرض  على  السير  من  كثيرا  تتطلب 
أرجلهم  يقفون على  الذين  او  صلبة، 
او  الكاشيير  مهنة  مثل  طويلة  مددا 
االفراد  تصيب  فهى  السيكيوريتى، 
النشطاء أكثر من الذين ال يتحركون 
كثيرا، وخاصة اذا كان الوزن زائدا، 
ارتداء  هو  االلتهاب  من  يزيد  ومما 
مريحة،  الغير  او  المتهالكة  األحذية 
واذا لم تعالج يمكن ان تؤدى الى ما 
يسمى Heel Spur  او زيادة تكلس 
المريض  يشعر  وفيها  االنسجة  في 

بألم الوخز في منطقة الكعب.

يتلخص  فهو  الحالة  هذه  عالج  أما 
المريض  كان  إذا  الكعب  اراحة  في 
من ارباب الرياضة وتجنب الحركات 
العنيفة المتكررة للقدم، ولكن ال يجب 
للمريض ان يتوقف تماما عن الحركة 
يمكن  كما  المريح،  التحرك  بل 
للمريض ان يستفيد من كمادات الثلج 
دقيقة   20 المؤلمة مدة  المنطقة  على 

األلم مع  لتخفيف  اليوم  4 مرات في 
عمل مساج للقدم.

المريح  الحذاء  ارتداء  ويراعى 
ادخال  ويمكن  المريحة  الوسادة  ذو 
بعض االنسرت من الصيدلية إلراحة 
بعض  عمل  ينبغي  كما  الكعب، 
بالقدم  الخاصة  الرياضية  التمارين 

لتساعد في تخفيف األلم.

بالماء  العالج  أيضا  المفيد  ومن 
بوضع القدم في ماء ساخن درجته من 
40 الى 43 درجة وفيه ملح ابسوم 
ماء  الى  االنتقال  ثم  دقائق   3 لمدة 
بسيطة  لمدة  درجات   7 بدرجة  بارد 
يساعد  هذا  الن  بعدها،  ثانية   30
للقدم،  الدموية  الدورة  إنعاش  على 
وفعل ذلك 3 مرات ويجب ان تنتهى 

بالبارد.

تناول  الطبيعية  العالج  طرق  ومن 
مضادات  من  الغذائية  المكمالت 
والكركم  السمك  زيت  مثل  االلتهاب 
يساعد  الذى   C فيتامين  وأيضا 
المفيد  ومن  االلتئام،  على  االنسجة 
أيضا العالج باألبر الصينية واألدوية 

الهوميوباثيك.

تباسيم جندي

في مجال األمراض تنتشر وتتعدد األمراض 
المختلفة  بأنواعها  الجلدية 
وقوائمها الطويلة المعقدة، حتى 
أوكل  قد  معينا  تخصصا  ان 
وعندما  الجلدية،  لألمراض 
تتاح لك الفرصة لتتعرف على 
مختلف أنواع األمراض الجلدية 
وتبويبها سوف تتعجب من هذا 

الهائل من األنواع، ولكنك سوف تتعجب  الكم 
الهائل  الكم  هذا  عالج  ينحصر  عندما  أكثر 
اما كريمات  العقاقير وهى  أنواع  قليل من  في 
قوامها الكورتيزون او بعض العقاقير المضادة 
شائع  قول  ويوجد  بالفم،  وتعطى  للميكروبات 
يخفوا  ال  الجلد  مرضى  ان  وهو  األطباء  بين 

وال يموتوا.
من  مختلفة  أنواع  توجد  انه  القارئ  ولعلم 
الجلد في تكافل مع  البكتريا تعيش على سطح 
صاحبها بدون أي غزو لطبقات الجلد العميقة، 
ولكن ألسباب معينة عندما تقل صحة الجلد تبدأ 
الميكروبات في غزو الجلد وانهاكه بالمرض، 
وهذا طبقا ألبحاث طبية لطبيب يدعى روبمان، 
يسبب  عنصر  اهم  ان  الطبيب  هذا  وينصح 
مشاكل الجلد هو عنصر السيلينيوم، والسيلينيوم 
هو معدن هام يدخل في عمل انزيم الجلوتاسيون 
بيرأوكسيديز وهو هام للتخلص من الميكروبات 
ليس  كمعدن  السيلينيوم  ولكن  األكسدة،  ومواد 
من السهل الحصول عليه من الطعام، وطرق 
فيه،  فقيرة  التربة  جعلت  الحديثة  الزراعة 
المحتوية  الغذائية  المكمالت  من  كثير  وحتى 
على الفيتامينات والمعادن ال يوجد بها عنصر 
السيلينيوم، وحتى ان وجدت فكثير من األحيان 

يصعب امتصاصها من الجهاز الهضمى.
التي  األكسدة  مضادات  الى  الجلد  ويحتاج 
ويحفظ  تلف  او  خلل  أي  اصالح  على  تساعد 
البيتاكاروتين  مثال  صحية  حالة  في  الجلد 

وفيتامين A, C, E ومعدن الزنك.
وتخفيف  االلتئام  على  الجلد  يساعد  ومما 
مثل  الدهنية  االحماض  توافر  هو  االلتهابات 

أوميجا 3 و6 و9 .
كثير  تسبب  التي  األسباب  ضمن  ومن 

الحساسية  هي  الجلدية  األمراض  أنواع  من 
عدم  او  األطعمة،  لبعض 
على  الهضمى  الجهاز  قدرة 
مما  للبروتين  الكامل  الهضم 
يؤدى  مناعى  تفاعل  يسبب 
الجلدى وخاصة  المرض  الى 
أنواع االكزيما، ولمعرفة ذلك 
لتحديد  معملي  تحليل  يوجد 
 IgG ويسمى  الطعام  لنوع  المضادة  المواد 
الصحي،  للتأمين  يخضع  وال  مكلف  ولكنه 
يسبب  الذى  الطعام  نوع  معرفة  يمكنك  ولكن 
االبتعاد  طريق  عن  الجلدي  المرض  لك 
فاذا  شهر،  لمدة  فيه  المشكوك  النوع  هذا  عن 
تحسنت االعراض سوف تعرف ان هذا النوع 
الجلدي، واذا  للمرض  المسبب  الطعام هو  من 
أسبوع  لمدة  أخرى  مرة  الطعام  هذا  تناولت 
أشهر  ومن  جديد.  من  االعراض  تعود  سوف 
الجلدية هي  المسببة لألمراض  أنواع األطعمة 
منتجات االلبان ومنتجات القمح والسكر وفواكه 
الفول السوداني والذرة وفول  السيترس وزبدة 

الصويا والشوكوالتة والقهوة والكحوليات.
ومما يساعد على تخفيف التهابات الجلد توجد 
نبات  واساسها  الموضعية  الكريمات  من  كثير 
الكليندوال او الكاموميال او نبات الصبار المسمى 
توجد  كما  الزنك،  او  الهورستيل  او  آلوفيرا 

الزيوت العطرية مثل الالفندر والكاموميال.
وال يجب ان ننسى دور التوتر واالنفعال في 
زيادة حدة االكزيما، كما ال يجب ان ننسى دور 
عملية الديتوكس للتخلص من الصدفية، فالجلد 
هو أكبر عضو في الجسم ويساعده في اخراج 
السموم، عالوة على اتباع نظام غذائي تمنع فيه 
الكحوليات ويقل البروتين الحيواني، مع تناول 

فيتامين D واالوميجا 3.
االمراض  بعض  ان  تعلم  ان  المهم  ومن 
الجلد  سرطان  من  ألنواع  بداية  هي  الجلدية 
وهذه يحددها لك الطبيب المختص، كما يجب 
الجلدي مقدمة  الطفح  يكون  أحيانا  انه  تعلم  ان 
التهاب  مثل  االمراض  لبعض  مصاحبة  او 
الحلق ببكتريا ستريبت او بعض الحميات مثل 

الحصبة والجديري وغيرها.

ابتكار غراء جديد عوضا عن الغرز يغلق اجلروح يف 6٠ ثانية 
سيدني - أ ش أ

جنح فريق من العلماء في جامعة “سيدني” بأستراليا, في تطوير  غراء مرن للصق اجلروح 
جراء اجلراحة بسرعة فائقة دون احلاجة إلى اخليوط اجلراحية أو الغرز املؤملة.

احليوي في جامعة سيدني  الطب  وتعاون مهندسو 
املتحدة, على  تطوير  الواليات  العلماء في  وعدد من 
غراء جراحي إلنقاذ حياة املرضى, حيث يتمتع الغراء 
اجلروح,  التئام  في  مثاليا   يجعله  عالية  مبرونة 
وأنسجة اجللد خاصة في أجهزة اجلسم احلساسة – 
مثل الرئة والقلب  والشرايني – لتالفي مخاطر إعادة 

فتح جراحي مرة أخرى .

كما تعمل املادة الصمغية  املطورة على اجلروح الداخلية, التي غالبا ما تكون في املناطق 
التي يصعب الوصول  إليها, وعادة ما تتطلب غرز جراحية معقدة بسبب سوائل اجلسم.

وأكد العلماء فعالية الصمغ املطور في غلق اجلروح في غضون 60 ثانية مع االستعانة 
بضوء  األشعة فوق البنفسجية, وهو ما يعد خيارا مثاليا في جراحات الشرايني, والرئتني,  

دون احلاجة إلى إجراء الغرز اجلراحية.

ونشرت النتائج في عدد أكتوبر من مجلة “العلوم اجلراحية”, في الورقة البحثية املقدمة  
من مركز جامعة تشارلز بيركنز في جامعة سيدني وكلية العلوم, بالتعاون مع جامعة 
نورث  إيسترن” والتي أوضحت أن الصمغ يجمع بني تقنيات البروتني املرنة الطبيعية مع 

جزيئات  حساسة خفيفة لسرعة التئام اجلروح.
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من عامل اإلبداع.. من احلجر والزجاج … حميطات وجزر مبنزلك!
 ،Eduard Locota  إدوارد الكوتا الروماني  املصمم  رؤية  هذه هي 
كانت  سواء  بها  يقوم  فنية  قطعة  كل  في  ستجدها  حيث 
طاولة أو مقعًدا أو أريكة. ولتحقيق هذا، يستعني الكوتا مبزيج 

مدهش من احلجر والزجاج واإلكريليك والضوء …

الطاولة املدهشة التي ترونها باألعلى حتمل اسم DelMare أو 
الواقع؛  “من احمليط” وهو اسم يصف قطعة األثاث بدقة في 
حيث تبدو الطاولة وكأمنا  قطاع عرضي مجتزأ بطريقة ما من 
احمليط مبياهه وطبقات قاعه السحيق. هنا يستخدم الكوتا 
يتناغم مع  والذي  وامللون  الرخام مع زجاج اإلكلريك الصافي 
من  حقيقية  لقطعة  الطاولة  حتول  أثيرية  بطريقة  الضوء 

احمليط.
إطالق  الكوتا  قرر  الطاولة،  هذه  حققته  الذي  النجاح  وبعد 
 DelMare اسم حتت  لضمها  القطع  من  جديدة  مجموعة 
املقال.  بداية  في  قرأمتوها  التي  نفسها  الرؤية  حتمل  بينما 
إلى  الفنية ثقيلة  أن تتوقعوا أن تكون أعماله  ولكم بالطبع 
وزن  يزيد  حيث  منها؛  املصنوعة  للمواد  نظًرا  يصدق  ال  حد 

بعضها عن 200 كجم!

كذلك يطلق الكوتا على كل قطعة فنية اسًما مميًزا مقتبس 
 ”La Falaise من تصميمها، هكذا ستجد مثاًل أريكة “اجلرف
ذات  الفنية  القطع  من  وغيرها   ،”Crete كريت“ ومنضدة 

األسماء ذات الطابع األسباني احملبب.

موقعه  بزيارة  الكوتا  إدوارد  عالم  على  أكثر  التعرف  ميكنكم 
تنال  قد  قطعة  أي  لشراء  متجًرا  يضم  الذي  اإللكتروني 
إعجابكم، مع العلم أن أسعار حتفه الفنية تتراوح بني 1٥00 

إلى 2٨ ألف يورو!
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