
د. رأفت جندي
عزيزي الرئيس السيسي

كفك  على  يدك  وضعت  ان  منذ  وطنيتك  في  أؤمن 
وازحت كابوس األخوان، ولقد رد لك المصريون الجميل 
غير  انتخابات  في   %97 بـ  األولى  المرة  انتخابك  في 
مزورة، وتحمل معك متاعب اقتصادية ألن كل تصرفاتك 
بعدها تدل على اخالصك عدا تنازل مصر عن جزيرتي 

تيران وصنافير، الذي ربما له ما يبرره اقتصاديا.
بعد انتخابك للمرة الثانية والتي من المفروض طبقا 
للدستور ان تكون األخيرة، فأن امامك فرصة ال تعوض 

إلصالح المسار السياسي المصرى. 
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5124 عضو. 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا ألصدقائهم.  
كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف يوميا.  

من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال يجده عليه 
البحث حتت Spam او Junk mail. ومبجرد حتويلة إلى Inbox مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي. 

األهرام اجلديد يشكر األستاذ رجائي يوسف على هذه اخلدمة املميزة 
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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



التي  تكملة مقال »السيسي والفرصة 
ال تعوض« ص1

الشر  مقوالت  إلى  تصغى  ال  ان  أتمنى 
مهما حسنت في عينيك بتغيير الدستور لكي 
تكون رئيسا مدى الحياة. وانت تعلم تماما 
هو  البرلمان  رئيس  العال  عبد  األستاذ  ان 
رهن اإلشارة بتغيير الدستور وأبو الدستور 

وام الدستور لو اشير له بهذا.

مصر لن تكون قوية بغير نظام سياسي 
قوى وحرية صحافة وبرلمان حر، ال تقوم 
بتجميع  األمنية  او  السياسية  اإلرادة  فيه 
النواب في ائتالف وتكتل يسمى في صالح 

مصر وهو على العكس من اسمه.

والقول المأثور بأن مصر عليها مؤامرات 
وهي  أمريكا  ان  تــرى  فانت  مقنع،  غير 
اآلن،  حتى  العالم  في  قوة  أعظم  مازالت 
عليها مؤامرات من روسيا والصين وكوريا 
الشمالية، بل ان معظم دول امريكا الجنوبية 
كل  ُيهاجم  رئيسها  فأن  هذا  ومع  تعاديها 
الدستور  تغيير  يستطيع  وال  وساعة  يوم 
وال حتى مخالفة قانون وال يقول ان أمريكا 

عليها مؤامرات فاصمتوا.

المشاكل  يوناني عن  اتحدث مع  وعندما 
اليونانية يقول ان اليونان عليها مؤامرات، 
وأيضا  واالسبان  البرتغاليون  يقول  وكذلك 
تتآمر  وامريكا  الجنوبية.  أمريكا  كل سكان 
الشمالية  وكوريا  وروسيا  الصين  على 
وعلى معظم بالد العالم، فال يخدعنك القول 
الدستور  تغيير  له  يلزم  الحالي  الوقت  بأن 

بسبب ان مصر عليها مؤامرات.

تبنى  مصر  يجعل  أن  السيسي  من  نريد 
دولة مؤسسات تقوم بدورها، وال تنتظر بان 
يقول الرئيس لها ان تقوم وتزيل اغتصابات 

أراضي الدولة فتهدم ما يعن لها أيضا!

إلصــالح  عظيمة  فرصة  أيضا  امــامــك 
يخالف  بما  يحكم  الــذي  المصرى  قضائنا 
طرفا  هناك  يكون  عندما  الصالح  الضمير 
قبطيا واالمثلة متعددة وُعرضت كثيرا ايضا.

دول  بين  واالقتصادي  الثقافي  الفرق 
الشمالية )كندا وامريكا( والجنوبية  أمريكا 
الديمقراطي  السياسي  النظام  شاسع بسبب 
وليس بسبب ثروات القارتين، وها هي قطر 
من اغنى بالد العالم ولكن حماقتها ليس لها 

حدود بسبب نظامها السياسي. 

أقول ان عدم تغيير الدستور سيكون فيه 
السيسي  وخسارة  للسيسي  مصر  خسارة 
كبيرا  اصالحا  به  سيكون  لكن  للرئاسة 
الذي سقط منذ  السياسي المصرى  للمسار 
البرلمان  أعضاء  معظم  وأصبح   52 ثورة 
من فصيلة مطاوع أفندي والمعارض ُينكل 

به.

سيوجه  السيسي  ان  اراهن  شخصيا  أنا 
نفسه لإلصالح السياسي مع االقتصادي مع 
محاربة الفساد، فهل سينظر السيسي لنفسه 
في والية ثالثة ام سينظر لمصر واصالحها؟ 

وااليام بيننا أن أراد الرب وعشنا. 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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ترامب ينسحب من 
االتفاق النووي اإليراني

قرر الرئيس األميركي، دونالد 
ترمب، االنسحاب من االتفاق 

النووي اإليراني.

األميركي  الرئيس  ونعت 
ي  و لنو ا _ ق تفا ال ا
االتفاق  إن  قال  بـ«الكارثي«، 
إيران  ملصلحة  كان  النووي 
ولم يحقق السلم، وإن إلغاء 

االتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا 
أكثر أمانا.

اإليراني يشعل  النظام  أن  ترمب  وأضاف 
ويدعم  األوسط،  الشرق  في  الصراعات 

املنظمات اإلرهابية.
مول  اإليراني  النظام  أن  ترمب  وأردف 
وحّول  جنودنا،  على  واعتدى  الفوضى 
أن  إلى  مشيرا  رهائن،  إلى  مواطنيه 
جانب  إلى  يقف  األميركي  الشعب 
الشعب اإليراني. وسنعمل مع حلفائنا 
للتهديد  حقيقية  حلول  إلى  للتوصل 

للتفاوض  مستعد  وأنه  النووي  اإليراني 
إيران عندما تكون  اتفاق جديد مع  على 

مستعدة.

سيوقع  بأنه  ترمب  وأضاف 
بإعادة  للبدء  رئاسيا  أمرا 
بالعقوبات  العمل 
املرتبطة  األميركية 
للنظام  النووي  بالبرنامج 
اإليراني. سنفرض أكبر قدر 

من العقوبات االقتصادية.

ونبه إلى أن كل بلد يساعد 
النووية  األسلحة  إلى  سعيها  في  إيران 
املتحدة  الواليات  عليه  تفرض  أن  ميكن 

أيضا عقوبات شديدة.

الدليل  اليوم  لدينا  أيضا  ترمب  وقال 
القاطع على أن الوعد اإليراني كان كذبة.

إيران  أن  على  األميركي  الرئيس  واضاف 
مستقبل  وان  أفضل.  حكومة  تستحق 
اإليرانيني  وأن  لشعبها،  ملك  إيران 
وحتترم  أحالمهم  حتقق  أمة  يستحقون 

تاريخهم.



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Condo vs
freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

أساس أسلوب الحياة السهل واآلمن. 

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

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

خاصة عند تقدم المباني فى العمر.   

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

 
   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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العراق بني الناخب واملرشح!

كفاح حممود كريم

هذه  أوضاع  انتهت  حيث  من  لنبدأ       
قرن  من  يقرب  ما  قبل  أسسها  التي  البالد 
ككيان سياسي موظفين في وزارتي الخارجية 
وتم  وبيكو،  سايكس  والفرنسية  البريطانية 
األمريكية  الديمقراطية  مدرسة  في  إدخالها 
ثالثة  فيها  خاضت  عاما،  عشر  ثالثة  منذ 
امتحانات اقصد انتخابات كانت نتائجها جميعا 
بالدولة  وصفها  تم  بالد  في  اليوم  نشهده  ما 
مدمر  ثلثها  حيث  العالم؛  في  واالفسد  الفاشلة 
وثلثها الثاني يعاني من فقر وعوز، وثلث ثالث 
من  الخروج  أراد  لكونه  ومحارب  محاصر 
هذه العجقة المريبة، المهم اليوم تخوض بالدنا 
امتحانها الرابع بأكثر من ثمانية آالف مرشح  
لها في كل  امتيازات ال نظير  يتهافتون على 
وينتظرون  والمتخلف،  منه  المتقدم  العالم 
مليون  وعشرين  أربعة  على  يزيد  ما  موافقة 
العميقة  مكنوناتهم  في  تنخر  غالبيتهم  ناخب، 
أو  المذهبي  أو  القبلي  والقطيع  العبودية  ثقافة 
الشيخ  رضا  إال  إطالقا  يهمهم  وال  التكسبي، 
الجيوب، بعيدا عن أي مفهوم  المرجع أو  أو 

ناضج للوطن والمواطنة الحقة. 
     مدارس الديمقراطية الغربية التي فتحتها 
امريكا وبعض بلدان اوربا في كل من العراق 
وسوريا واليمن وليبيا وقبلهم أفغانستان، أتت 
أفواجا  فيها  تعبث  خربة  بلدانا  وأنتجت  أكلها 
ثقافة  وكرست  واالنتهازيين،  الفاسدين  من 
والديني  المذهبي  والتناحر  والعشيرة  القرية 
العرجاء،  والديمقراطية  الحرية  غطاء  تحت 
لمجتمعات  تفتتح  عالية  بمستويات  مدارس 
تعاني في األصل من أمية أبجدية وحضارية 

ادراك  على  تقدر  وال  واجتماعية،  وثقافية 
حياتها  نمط  واستبدال  اآلخر،  قبول  مفاهيم 
أحزابا  آلهة وال  تقبل رؤساء  بحياة جديدة ال 
مجتمعات  البشر،  في حكم  اإللهة  مخولة من 
والقبلية  والدينية  التربوية  النظم  على  أدمنت 
وتلغي  والعبودية  الشمولية  ثقافة  تكرس  التي 
بشكل مطلق أي توجه نقدي، بل تعتبره كفرا 

وإلحادا، أو عمالة لألجنبي والمستعمر!
الكرعة   ( تتساوى  المدارس       في هذه 
الدارج  يقول  كما   ) القرعاء   - الشعر  وأم 
العراقي  الرئيس  وصفه  ما  مثل  أو  المحلي، 
السابق جالل طالباني )إن صوته وصوت أي 
إن  بمعنى  واحد!(  االنتخابات  في  آخر  نكرة 
أفواجا ال نهاية لها من الناخبين المسطحين من 
الذين ال يعرفون الخميس من الجمعة، يقودهم 
بفتاويه المزاجية،  الدين  القبيلة او رجل  شيخ 
هم  المال،  وخاصة  األساسية  الحاجات  أو 
النظر  الفالني دون  المرشح  الذين سينتخبون 
أي دراية عن أي شيء،  أو ربما حتى دون 
إال ما ينحصر في ما ذكرته وعالقته بالثالثي 

الديمقراطي )الشيخ والمال والدوالر(.
الشيخ الذي حاول الرئيس احمد حسن البكر 
تهميشه ومن ثم إلغاء دوره في محاولة لتأسيس 
القروي  حسين  صدام  اغتالها  مواطنة،  دولة 
هذا  والقرية،  العشيرة  دولة  عنها  بدال  وأنشأ 
القرن  تسعينيات  في  فيه  نُفخ  الذي  الشيخ 
الثالث  موديالته  على  أطلق  حتى  الماضي 
ألف وباء وجيم بشيوخ التسعين، أصبح األداة 

الضاربة واآلمرة لرئيس العشائر والقرى.
]البقية ص [

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
عبد  بيفكرنا  السيسي  قال  أوغندا  رئيس 
الناصر هللا يرحمه  الناصر عنده حق عبد 

كان كل ما يخربها شبيته تزيد.
طارق شوقي

هي  عليه  بتقول  اللي  إيه  تعليم  تعريب 
ناقصة تخلف، زنت العربية يادوب تصلي 

بيها وبس.
عاطف صدقي

طارق  علشان  الجنيه  عومت  إزاي  قولنا 
عامر جه يعومه فطسه لينا خالص.

ترامب
للقدس  السفارة  وتنقل  سوريا  تضرب 
رئيس  شغال  أنت  النووي،  اإلتفاق  وتلغي 

دولة وال فتوة؟؟
جستين تردو

يلال  بتترنح  وين  كاثلين  بتاعتك  المعلمة 
كلها سنة وهييجي عليك الدور.

داج فورد
اقل  فاضل  وهانت  كمل  تمام  ماشي  انت 
من ٣٠ يوم والحلم يكمل ونسترد اونتاريو.

 سما المصري
تصدقي  ديني  برنامج  بتعملي  حضرتك 
شكلي هبطل اكتب فاكسات واتعلم الرقص.

خالد جالل
منصور  مرتضي  بمدح  تفرح  اوعي 
المدح  بكره  علشان  واخلع  الكأس  خد  لك 

هيتحول ردح وسب دين لك.
جمهور الزمالك

الكبيرة  للحفالت  نستعد  اآلن  من  ونحن 
الهسترية بعد فوزكم بالكأس ويوم الخميس 

كان بكرة أمال التالت كان إيه؟؟
محمد صالح

يارب تبقي أول مصري يفوز بكأس أبطال 
اوربا وآحسن العب في العالم.

تيم هوداك
انت  تقوله  لفورد  تروح  معروف  أعمل 
يعملوش  ما  وتوصيه   ٢٠١١ ايه  عملت 
اونتاريو  انتخابات  نكسب  نقدر  علشان 

.٢٠١٨
تانيا جرانيك

”عويضة“  لعنة  وفيه  الفراعنة  لعنه  فيه 
وتروحي تسألي عنها أنجيلي باسي.

خالد ميري
وأنت وكيل نقابة الصحفيين بتقول ال يوجد 
صحفي محبوس في مصر علي ذمة قضايا 
النشر وأنا بقولك ال يوجد صحفي في مصر 

يمارس مهنة الصحافة الحرة.
كمال الهلباوي

مراتك قالت لو دمك تحلل هيطلع إخواني 
وانا متفق معاها تماما ونفس الكالم ينطبق 

علي ثروت الخرباوي ومختار نوح.

سعودية ترحب بـ"االنسحاب 
النووي".. ونتانياهو يصف 

ترامب بالشجاع

وكاالت
بنيامين  االسرائيلي  الوزراء  رئيس  اكد 
الذي  الشجاع  للقرار  الكامل  دعمه  نتانياهو 
اتخذه دونالد ترامب باعالن انسحاب الواليات 
المتحدة من االتفاق النووي مع ايران. واضاف 

نتانياهو
انه عارض االتفاق منذ البداية ليس الن هذا 
االتفاق ال يمنع ايران من السير في اتجاه القنبلة 
النووية فحسب، بل ألنه يفسح لها المجال نحو 
ترسانة كاملة من القنابل النووية خالل بضعة 

اعوام.   
ان  االسرائيلي  الوزراء  رئيس  واوضح 
بل  الحرب  خطر  تراجع  الى  يؤد  لم  االتفاق 
السلوك  من  يحد  لم  االتفاق  قريبا،  جعله 
في  كبير  شكل  في  زاده  بل  إليران  العدواني 

المنطقة برمتها.
السعودية تعرب عن تأييدها بالقرار

عن  السعودية  العربية  المملكة  وأعربت 
أعلنها  التي  بالخطوات  وترحيبها  تأييدها 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب 
بالده من االتفاق النووي, وما تضمنه اإلعالن 
على  االقتصادية  للعقوبات  فرض  إعادة  من 

إيران التي سبق وأن تم تعليقها بموجب االتفاق 
النووي. 

السعودية  األنباء  وكالة  أوردته  بيان  وذكر 
العائد االقتصادي  ايران استغلت  »واس« ان 
من رفع العقوبات عليها واستخدمته لالستمرار 
المنطقة,  الستقرار  المزعزعة  أنشطتها  في 
صواريخها  تطوير  خالل  من  وخاصة 
اإلرهابية  للجماعات  ودعمها  الباليستية, 
وميليشيا  هللا  حزب  ذلك  في  بما  المنطقة  في 
نقلتها  التي  القدرات  استخدمت  التي  الحوثي, 
إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة 
المالحة  لممرات  المتكرر  والتعرض  واليمن 
لقرارات  صارخ  انتهاك  في  وذلك  الدولية, 

مجلس األمن. 
تأييد بحريني واماراتي للقرار  

تأييدها لقرار  البحرين عن  وأعربت مملكة 
باالنسحاب  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
واستئناف  إيران  مع  النووي  االتفاق  من 

العقوبات المشددة على النظام اإليراني. 
-فى  البحرينية  الخارجية  وزارة  وأكدت 
الذي  القرار  لهذا  التام  البحرين  دعم  بيان- 
األمريكية  المتحدة  الواليات  التزام  يعكس 
ومحاوالتها  اإليرانية  للسياسات  بالتصدي 
المنطقة دون  لتصدير اإلرهاب في  المستمرة 

أدنى التزام بالقوانين واألعراف الدولية.
تأييدها  االمارات  دولة  أعلنت  جانبه  من 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  لقرار 

باالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران. 
اإلماراتية  الخارجية  أصدرته  بيان  وذكر 
في  ترامب  باستراتيجية  ترحب  أبوظبي  أن 
كلمته  في  أوردها  التي  لألسباب  الشأن  هذا 
السالح  على  ايران  حصول  عدم  ولضمان 

النووي في المستقبل.



لم يكن لدي الجده التي تجاوزت 
الحفيد  هذا  اال  السبعين  العمر  من 
الصغير بعد رحيل امه وغياب ابيه 

الغير معروف السبب.

كانت فرحته هي سعادتها فبذلت 
كل ما في وسعها كي يلتحق بالتعليم 
تصنع  كانت  حالها..  ضيق  برغم 
الجبن الهل القريه وهذا كان دخلها 

الوحيد. 

لبضع  هكذا  الحياه  استمرت 
من  المرض  تمكن  حتي  سنوات 

جسدها بشده.

يكون  كي  دراسته  حفيدها  ترك 
يعتني  ان  جاهدا  وحاول  بجوارها 
والعالج.  الغذاء  لها  يوفر  وان  بها 
أصبح رجال قبل األوان فكان يقوم 
كما  القريه  ألهل  الجبن  بصناعه 
واكتشف  ذلك  قبل  جدته  من  تعلم 
وهويفعل ذلك ان جدته كانت تصنع 
الفقيره  األسر  لبعض  مجانا  الجبن 
وذات  حالها.  ضيق  رغم  بالقريه 
االلم  واذداد  المرض  اشتد  يوما 
طبيب  الحضار  الصبي  فخرج 
تلك  عن  البيت  والبتعاد  القريه. 
ان  اال  به  فما كان  الصحيه  الوحده 
الصبي  عاد  الوقت.  ليسابق  يجري 
ومعه طبيب الوحده وحينما وصال 
لم يسمع الصبي صوت آهات جدته 

بعد. فكان الهدوء يعم المكان.

حقا لم تستطع ان تتمسك بالحياه 
صرخ  الطبيب.  حضور  حتي 
حفيدها وانفجر بالبكاء وارتمي فوق 

صدرها العليل ليعاتبها قائال:-

لماذا تركتيني وانتي تعلمين انه لم 
يعد لي أحد في هذا الكون.. لماذا لم 
تنتظرين عودتي..فقد احضرت لكي 
الطبيب ومعه ما يكفي من ادويه.. 

قومي االن ارجوكي ال تتركيني. 
وفي نفس الحجره كان يقف الطبيب 

تنهمر دموعه دون تحكم.

شهاده  الطبيب  كتب  ان  وبعد 
الجناز.  مراسم  إتمام  وبعد  الوفاه 
فوجئ الصبي بالطبيب الشاب الذي 
يعمل بالوحده الصحيه يقترح عليه 
مسكنه  في  معه  ليعيش  يأتي  ان 
عن  كثيرا  يبتعد  ال  الذي  الصغير 

عمله. 

حب  بينهما  وربط  سويا  عاشا 
قرابه  صله  هناك  تكن  لم  عظيم. 

رحمه  صله  هناك  كانت  ولكن 
وموده وحب وصداقه. عاد الصبي 
لدراسته وخصص وقته ايضا لعمل 
الخير. فكان دائم السؤال علي جميع 
اهل القريه الصغيره وان وجد بينهم 
مريضا كان يذهب الحضار طبيب 
القريه وصديقه الذي كان هواالخر 
كان  الجميع.  مساعده  في  يتردد  ال 
المريضه هوما  الجده  مشهد رحيل 
يشعل في قلب الصبي عمل الخير. 
ثم  الطبيب  الحضار  يذهب  كان 
يذهب الحضار العالج وايضا يقوم 
القريه.  فقراء  علي  الجبن  بتوزيع 
كانت سعاده الصبي هي في سعاده 
اليه  ينظر  كان  ما  كثيرا  االخرين. 
بتعجب  الشاب  الطبيب  صديقه 
يستطيع  كيف   ( حاله  سائال  شديد 
يجول  ان  الصغير  الصبي  ذلك 
دون  بمفرده  الخير  هذا  كل  يصنع 
كلل اوتعب (. تعلم الطبيب من هذا 
واصبح  الحياه  في  دروسا  الصبي 
ال  مرضي  لمساعده  أمياال  يذهب 
اوثمن  الطبيب  زياره  ثمن  يملكون 
يجول  هواالخر  واصبح  العالج. 

يصنع خيرا. 

القري  أنحاء  في  صيتهم  ذاع 
المجاورة فجاء كثيرون يطلبون يد 
المساعده. اال ان جائت فكره انشاء 
عليه  أطلقوا  متكامل  مركز صحي 
هذا  كان  الخيرات((.  ))صانع  اسم 
وكان  الخير  لصنع  هودعوه  الحلم 
هومساعده  له  األساسي  الهدف 

المرضي الفقراء بالمجان. 

من  مجموعه  جاء  يوم  وفي 
الصحفيين ولديهم اسئله كثيره وكان 
المسؤل  للطبيب  توجيهه  تم  اولها 
صانع  فكره  جائتك  اين  وهو))من 

الخيرات((. 

فكانت إجابته ))من هذا الصبي((.

اين  من  الصبي  سألوا  وحينما 
وقال  فابتسم  الفكره..  بتلك  جئت 

))من جدتي((.

قد يستخدم هللا قصصا حزينه في 
حياتنا لصنع الخير وقد نفهم مقاصد 

هللا بعد ذلك.

فيتحول الحزن بداخلنا الي طاقه 
فينا  شخص  كل  من  تجعل  ايجابيه 

صانع الخيرات.

قصص  من  يغزل  لمن  طوبي 
حياته الحزينه عطايا جيده لالخرين. 

يحمل  قلب  لكل  القلب  من  تحيه 
الخير للغير برغم آالمه او أحزانه . 
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صانع اخلريات 

نيفني سامى
حول الدعوة اىل إبطال نصوص 

قرآنية
ادوارد يعقوب

عريضة املناداة باألبطال يوقعها 
300 من املشهورين الفرنسيني

الدين  رجال  بعض  وقعها 
االسالمي في فرنسا

ضد  السلفي  لإلرهاب  نتيجة 
اليهود فان 10% من سكان باريس 

اليهود اضطروا الى الهجرة

رد وكيل االزهر: »فليذهبوا الى 
اجلحيم«!

اغلبية املسلمني أناسا مساملني 
ال يعرفون شيئا عن هذه النصوص

 هناك من املصلحني اإلسالميني 
حتجيم  الى  يدعون  الذين  احملدثني 
هذه النصوص وتفسيرها تفسيرا 

تاريخيا

اخلارج  التيار  هذا  سينجح  هل 
من بلد الثورات الفكرية فرنسا؟

“لوباريزيان”  صحيفة  نشرت 
قرابة  وقعها  عريضة  الفرنسية 
الفرنسية  الشخصيات  من  ثالثمئة 
والسياسة  الثقافة  في  المعروفة 
لبعض  اتهامات  تضمنت  واإلعالم 
ودعت  بـ«التطرف«،  المسلمين 
النصوص  بعض  مراجعة  إلى 
»تدعو  بانها  التي وصفت  القرآنية 
إلى قتل وتعذيب اليهود والمسيحيين 
حتى  بذلك  وطالبوا  والملحدين« 
الركون  من  شخص  أي  يتمكن  ال 
إلى نص مقدس الرتكاب جرائمه.  
وأعرب الموقعون عن أملهم في أن 
الطريق«  هذا  فرنسا  إسالم  »يفتح 
مطالبين »بأن تصبح المعركة ضد 
المتمثلة  الديمقراطية  الثغرة  هذه 
قضية  المسلمين  غير  معاداة  في 
أال  قبل  األوان،  فوات  قبل  قومية 
حد  على  فرنسا«،  فرنسا  تعود 
تعبير العريضة.  ووقعت العريضة 
شخصيات سياسية يمينية ويسارية، 
منهم  سابقين  وزاره  رؤساء  ثالث 
الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي، 
ورئيس الوزراء االشتراكي السابق 
مانويل فالس، وزعيم اليمين لوران 
باريس  بلدية  ورئيس  فوكييه، 
وكتاب  ومثقفون  وفنانون  السابق، 
العالم  معهد  ورئيس  وصحفيين 
العربي وقيادات دينية من الديانات 
أزنافور  تشارلز  أمثال  الثالث 
وقعها  كما  دوبارديه   وجيرار 
ضمنهم  من  المسلمين  من  عدد 
خمسة  و  الحسينى  وليد  الكاتب 
مساجد  أحد  إمام  منهم  األئمة  من 
واإلمام  قرومي  محمد  »نانت« 
السابق لمسجد سينت دينوس حسان 
علي  محمد  و«المفتي«  شلقومي 
واإلمام  دياكابي  بونا  واإلمام  قاسم 
واعتبر  غيرهم  و  غاصاما  عليو 
“اليهود  أّن  النص  على  الموقعون 
في  كبير  بشكل  مهددين  أصبحوا 

فرنسا، ونتيجة لإلرهاب االسالمي 
من   %١٠ فان  اليهود  ضد  السلفي 
اليهود اضطروا الى  سكان باريس 
سبب  وأن  أماكنهم،  من  الهجرة 
اعتبارها  هو  السلطات  صمت 
ظاهرة  مجرد  اإلسالمي  التطرف 
اجتماعية، وأيًضا لحسابات انتخابية 
الجالية  أصوات  أّن  اعتبار  على 
اليهودية  الجالية  من  أكثر  المسلمة 
المطلب  ان  ورغم  فرنسا”.  في 
جاء بصيغة مخففة وهي »ابطال« 
وليس الحذف )اي إيقاف العمل بها 
األن على انها ال تصلح لهذا الزمان 
أخرى  نصوص  مثل  تصبح  وان 
نصوص  أمثال  بها،  العمل  أوقف 
والحدود...  اليمين  وملكات  الرق 
من  كالعادة  قوبل  أنه  اال  الخ(. 
و  التعالي  من  بعاصفة  السلفيين 
وقعوا  من  ضد  والتهديد  السباب 
في  الموضوعية  التزام  من  بدال 
المتشنجين  راس  على  وكان  الرد. 
بعدوانية  صرح  حيث  األزهر، 
شومان،  عباس  األزهر،  وكيل 
األزهر  مهرجان  افتتاح  حفل  اثناء 
لإلبداع والفنون: »ال لتجميد حرف 
المطالبون  وليذهب  القرآن،  من 
هللا  عبد  وصف  كما  الجحيم«  إلى 
ذكرى احدى الشخصيات اإلسالمية 
على  الموقعين  فرنسا  في  الهامة 
من  »شرذمة  بأنهم  العريضة  هذه 
إلى  المتعطشين  اآلفلين  السياسيين 
وغيرهم  اإلعالمي«،  الظهور 
العالم  بالد  مختلف  من  الكثيرين 
كانت ردود افعالهم عنيفة. و يعتبر 
هذا اإلعالن كسرا لإلرهاب الفكري 
الذى يمارس لعقود في الغرب ضد 
التراث  نقد  على  يجرأ  من  كل 
الحقيقية  الجذور  وكشف  االسالمي 
نصوص  في  المتمثلة  لإلرهاب 
الكثير  وهناك  مقدسة.  يعتبرونها 
ببذخ  تصرف  البترولية  الدول  من 
إلسكات الميديا الغربية والسياسيين 
كشف  لعدم  وامريكا  اوروبا  في 
وفضح هذه النصوص بل ويحاولون 
بعض  معا  ولنستعرض  تجميلها. 
الاَ  الَِّذيناَ  قاَاِتلُوا  النصوص:«  هذه 
الاَ  واَ ِخِر  اآلآْ ِم  ِبالآْياَوآْ الاَ  واَ  ِ ِباللَّ ِمنُوناَ  يُؤآْ
ُسولُُه  راَ واَ  ُ للاَّ ماَ  رَّ حاَ ا  ماَ ُموناَ  ِرّ يُحاَ
الَِّذيناَ  ِمناَ  ِقّ  الآْحاَ ِديناَ  ياَِدينُوناَ  الاَ  واَ
ياَةاَ  الآِْجزآْ ُطوا  يُعآْ تَّى  حاَ الآِْكتاَاباَ  أُوتُوا 
)التوبة  اِغُروناَ  صاَ ُهمآْ  واَ ياٍَد  نآْ  عاَ
ُهُر  اَشآْ األآْ لاَخاَ  انآْساَ ا  »فاَإِذاَ  ....  »)٢9
يآُْث  حاَ ِرِكيناَ  الآُْمشآْ تُلُوا  فاَاقآْ الآُْحُرُم 
ُصُروُهمآْ  احآْ واَ ُخُذوُهمآْ  واَ تُُموُهمآْ  دآْ جاَ واَ
تاَابُوا  فاَإِنآْ  ٍد  صاَ رآْ ماَ ُكلَّ  لاَُهمآْ  ُعُدوا  اقآْ واَ
لُّوا  فاَخاَ اةاَ  كاَ الزَّ آتاَُوا  واَ ةاَ  الاَ أاَقاَاُموا الصَّ واَ
)التوبة  ِحيٌم  راَ ُفوٌر  غاَ اَ  إِنَّ للاَّ ِبيلاَُهمآْ  ساَ
ِض  ِرّ حاَ النَِّبيُّ  ا  أاَيُّهاَ .....  »ياَا   »)5
لاَى الآِْقتاَال )األنفال 65(«  ِمِنيناَ عاَ الآُْمؤآْ
ُروُهمآْ  اهاَ ظاَ الَِّذيناَ  لاَ  أاَنآْزاَ »واَ  ......
ياَاِصيِهمآْ  صاَ ِمنآْ  الآِْكتاَاِب  ِل  أاَهآْ ِمنآْ 
فاَِريًقا  باَ  عآْ الرُّ ُقلُوِبِهُم  ِفي  قاَذاَفاَ  واَ
ثاَُكمآْ  راَ أاَوآْ واَ فاَِريًقا  تاَأآِْسُروناَ  واَ تُلُوناَ  تاَقآْ
ًضا  أاَرآْ واَ الاَُهمآْ  واَ أاَمآْ واَ ُهمآْ  ِدياَاراَ واَ ُهمآْ  ضاَ أاَرآْ

 »)٢6،٢7 )األحزاب  ا  ئُوهاَ تاَطاَ لاَمآْ 
لَُّف  ِ الاَ تُكاَ ِبيِل للاَّ ...... »فاَقاَاِتلآْ ِفي ساَ
ى  ساَ ِمِنيناَ عاَ الآُْمؤآْ ِض  ِرّ حاَ واَ كاَ  ناَفآْساَ إاِلَّ 
فاَُروا  كاَ الَِّذيناَ  باَأآْساَ  ياَُكفَّ  أاَنآْ   ُ للاَّ
تاَنآِْكياًل )النساء  دُّ  أاَشاَ واَ باَأآًْسا  دُّ  أاَشاَ  ُ للاَّ واَ
الَِّذيناَ  اُء  زاَ جاَ ا  ......... »إِنَّماَ  »)٨4
ناَ ِفي  وآْ عاَ ياَسآْ ُسولاَُه واَ راَ اَ واَ اِربُوناَ للاَّ يُحاَ
لَّبُوا  اًدا أاَنآْ يُقاَتَّلُوا أاَوآْ يُصاَ ِض فاَساَ اَرآْ األآْ
ٍف  ُجلُُهمآْ ِمنآْ ِخالاَ أاَرآْ عاَ أاَيآِْديِهمآْ واَ أاَوآْ تُقاَطَّ
)المائدة  ِض  اَرآْ األآْ ِمناَ  ا  يُنآْفاَوآْ أاَوآْ 
بآُْهُم  ِذّ يُعاَ »قاَاِتلُوُهمآْ   .......  »)٣٣
ُكمآْ  ياَنآُْصرآْ واَ ِزِهمآْ  يُخآْ واَ ِبأاَيآِْديُكمآْ   ُ للاَّ
ِمِنيناَ  ُمؤآْ ٍم  قاَوآْ ُصُدوراَ  ِف  ياَشآْ واَ لاَيآِْهمآْ  عاَ
ثُوا  ناَكاَ إِنآْ  »واَ  ....  »)١4 )التوبة 
نُوا  عاَ طاَ واَ ِدِهمآْ  هآْ عاَ ِد  باَعآْ ِمنآْ  اناَُهمآْ  أاَيآْماَ
إِنَُّهمآْ  الآُْكفآِْر  ةاَ  أاَِئمَّ فاَقاَاِتلُوا  ِديِنُكمآْ  ِفي 
)التوبة  ياَنآْتاَُهوناَ  لَُّهمآْ  لاَعاَ لاَُهمآْ  اناَ  أاَيآْماَ الاَ 
١٢(«. هذه النصوص وغيرها من 
مئات األحاديث عند السنة والشيعة 
لقتل  االرهابيون  السلفيون  يستغلها 
غير المسلمين لمجرد انهم يرفضون 
ولكى  اإلسالم.  الى  عقيدتهم  تغيير 
المسلمين  اغلبية  فان  منصفا  أكون 
شيئا  يعرفون  ال  مسالمين  أناسا 
تلك  النصوص خصوصا  هذه  عن 
الشعوب التي ال تتحدث العربية ألن 
اللغات  الى  القرآن  ترجمات  معظم 
تفسيرية  ترجمات  هي  األخرى 
من  خالية  أكثرها  و  نصية  وليست 
العدوانية وحتى  السلفية  التفسيرات 
فمعظمهم  العربية  يتكلمون  اللذين 
التفسيرات  عنهم  تُخفى  أيضا 
المفسرين  لكبار  هي  )التي  السلفية 
االسالمي  التراث  كتب  وامهات 
ومعظم  االزهر  في  وتدرس 
اإلسالمية(  التعليمية  المؤسسات 
وال تدرس للعامة باستثناء المساجد 
ومكمن  السلفين  من  وعاظها  التي 
جهل  استغالل  هو  هنا  الخطورة 
هذه  وتلقينها  المسالمة  الفئة  هذه 
اإلرهابية  بتفسيراتها  النصوص 
ظنا  اإلرهابية  بأعمالهم  فيقومون 
منهم انهم يخدمون الدين ويطيعون 
الموعودة  الجنة  مصيرهم  وان  هللا 
بذلك  فيكونون  المادية  بملذاتها 
ضحايا لهذه النصوص وهى الجاني 
اآلخر  الجانب  وعلى  الحقيقي. 
اإلسالميين  المصلحين  من  فهناك 
تحجيم  الى  يدعون  الذين  المحدثين 
تفسيرا  وتفسيرها  النصوص  هذه 
الزمة  كانت  انها  وعلى  تاريخيا 
لزمن معين او حادثة تاريخية بذاتها 
وبعضهم  االن  لتطبيقها  تصلح  وال 
مع  اإلسالم  مصالحة  الى  يدعى 
مقاومة  يالقون  وهؤالء  العصر 
الدينية  المؤسسات  من  وارهابا 
النظم  تدعمهم  الرئيسية  اإلسالمية 
الحاكمة ويتعرض معظمهم للسجن 
وقد  مصر  في  بحيرى  اسالم  مثل 
يصل االمر الى القتل كما في فرج 
على  االزهر  حرض  الذي  فودة 

قتله. 
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بصوتك  ناديتني  عندما  كثيرا  خفت 
ما  انت،  اين  ادم  المعاتب:  الحنون 
هل  اليها؟  وصلت  التي  حالتك  هي 
انك  ام  انا  اين  الهي  كنت ال تعرف 
الي  وتهديني  نفسي  لترد  ناديتني 
صوتك  اسمك؟  اجل  من  البر  سبل 
عني،  ان غاب  بعد  الي وعي  اعاد 
رد  وصوتك  غيبوبة  في  كنت  قد 
عطشانة  لنفس  باردة  كمياه  نفسي 
كانت تجري لتختبئ هربا منك ألني 
سمعت صوتك فخشيت ألني عريان 
ان  بعد  صوتك  لكن   ، فاختبات 
المصنوع  الصوف  قميص  البستني 
من جلد ذبيحة الخروف الذي صنعته 
لذتك  المدلل  االبن  انا  لي  خصيصا 
ارنم  فصرت  قلبك  الي  المحبوب 
البر  رداء  كساني  صوتي:  باعلي 
انتشلني  الخالص،  ثياب  البسني 
علي صخرة  واقام  الحماة  طين  من 
رجلي بعد ان وضع في فمي ترنيمة 
لن  وملكي.  الهي  له  تسبيحة  جديدة 
اكون موجودا الهي اال بسبب نسمة 
الحياة التي نفخت بها في انفي عندما 
خلقتني الستمتع بالحياة واثمر واكثر 
في كل االرض واعمل علي خيرها 
واعمارها، الهي انت فأحمدك الهي 
انت فأرفعك. من يهرب من غضبك 
اذا غضبت يا ملك الملوك فمكتوب 
عنك انك نار اكلة اله غيور ال تحب 
ان يكون لك شريك ، فانت اله رائع 
امامك  وعريان  مكشوف  شيء  كل 
استار  تخترقان  الكون وعيناك  تمأل 

روحيات6
خمتبئ بني االمتعة  

د. روز غطاس
انا ألختبئ من وجهك  فمن  الظالم، 
بخار  اال  هي  ما  حياتي  واهرب؟ 
لكنني   ، يضمحل  ثم  قليال  يظهر 
عندما اسمع صوتك بعد ان طهرتني 
الغالي  بدمك  وكسوتني  خطيتي  من 
عود  علي  الكفاري  بموتك  الثمين 
وسرورا  فرحا  تملئني  الصليب 
اوصفه،  كيف  اعرف  ال  وسالما 
و  االختباء  من  الحال  تبدل  فقد 
الهروب منك الي ان اسرع وارتمي 
المفتوحتان  وذراعيك  حضنك  في 
قائال :  دائما مرحبة واسمع صوتك 
تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي 
ال  والن  اريحكم.  وانا  االحمال 
ويعيش  وجهك  يري  انسان  يوجد 
في  موسي  االله  الرب  ايها   خبأت 
حفرة واجتازت امامه فشاهد مجدك 
ألن  معلنا  المزمور  كاتب  وصرح 
الشر  يوم  في  يخبئني  االله  الرب 
من  يخبئني  ؛  يرفعني  علي صخرة 
مخاصمات االلسن الن منك معونتي 
وفيك حمايتي فانت الهي الصادق في 
االختباء  يمكنني  ال  وألنني  وعدك 
والتمتع  للقائك  فساعدني  منك 
بإشراق وجهك وال اختبئ عند سماع 
صوتك فال توجد امتعة تحجبني عنك 
مهما انا عملت فانت من تبحث عني 
الطريق  قارعة  علي  ملقاة  لتجدني 
جديدة  ثيابا  وتلبسني  فتحتضنني   ،
خاتم  الملك  خاتم  يدي  في  وتضع 
لي،  وانت  لك  البنوية ألنني صرت 

فاهتف باعلي صوتي احبك يسوع.

عام  الحمامات  بحلوان  ُولد 
فى  وهو  والده  توفى   ،١٨9٢
فتعهدته  عمره،  من  السادسة 
والدته بالرعاية، والتحق بمدرسة 
ولكنه  األزبكية،  فى  األمريكان 
منها  ويهرب  دراسته  يكره  كان 
إلى ترعة غمرة )صارت فيما بعد 
الجديدة(  مصر  مترو  خط  مكان 
ويلعب فى الطين ويحاول تشكيله. 
خرج  أنه  يرى  إذ  يتعجب  وكان 
جماجم  بشكل  محاولته  نهاية  فى 
المومياء  كبير  حد  إلى  تشبه 
إصراراً  ذلك  فزاده  المصرية، 
على أن يكتشف ما فى نفسه. إال 
أنه أصيب بمرض رمدى، نصحه 
لفترة  باالمتناع  األطباء  بعده 
طويلة عن اللعب فى الطين، لكنه 
عائلته  أطفال  يجمع  ذلك ظل  مع 
ويترك لهم اللعب فى الطين وهو 

يراقبهم.
والتحق  الثانوية  دراسته  أنهى 
وتخرج  الُعليا  الُمعلمين  بمدرسة 

والعلوم،  للرياضيات  أستاذاً  منها 
وفى نهاية عام ١9١٨ أعلن ناظر 
تأسيس  عن  اإلنجليزى  المدرسة 
للتخصص  للرسم،  قسم  أو  جمعية 
فى تدريس هذه المادة بعد التخرج 
مع  جورجى  حبيب  إليها  فانضم 
ما طغت هوايته  آخرين وسرعان 
وزارة  فرأت  األصلى  عمله  على 
المعارف أنه ال مناص من االستفادة 
الدراسات  فى  وميوله  بمواهبه 
إلى   ١9١9 عام  فأوفدته  الفنية 
الفنية حيث  إنجلترا لدراسة العلوم 
للفنون  الزمالة  درجة  على  حصل 
وبعد   .١9٢٣ عام  بلندن  الجميلة 
مدرساً  ُعين  مصر  إلى  عودته 
ثم  االبتدائية  بالمدارس  للرسم 
الُمعلمين  بمدرسة  فمدرساً  الثانوية 
الُعليا عام ١9٢4 ثم مفتشاً بوزارة 
الرسم  لمفتشى  ثم عميداً  المعارف 
عام ١94٠ وتميز بتزعمه للدعوة 
إلى تغيير مناهج تدريس الرسم فى 
تجربته  بدأ  المصرية.  المدارس 
منذ  أحدهم  مع  فتدرج  أوالده،  فى 
ورقاً  أمامه  يترك  وكان  طفولته، 
وأقالم رصاص ليجرى بالقلم على 
الورق كما يحلو له، وتدرج عمل 
لألشياء  رمزى  تصوير  إلى  ولده 
ثم إلى تصوير تعبيرى، فجمع كل 
نتاج إبنه فى كتاب أطلق عليه إسم 
بالتجربة  فيه  أكد  الفنية«  »التربية 

أن الطفل المصرى فنان بفطرته.
نجح حبيب جورجى فى االنتقال 
بمناهج تدريس الرسم فى المدارس 

المصرية من تعليم األطفال )الدقة 
ملكة  )تشجيع  إلى  النقل(  فى 
مع  فكّون  األطفال(  عند  االبتكار 
زمالئه وتالميذه بمدرسة الُمعلمين 
لفنانى  الُمعارض  الصوت  الُعليا 
خريجى  من  والثانى  األول  الجيل 
عام  ففى  الجميلة.  الفنون  مدرسة 
»الدعاية  جماعة  كّون   ١9٢٨
الفنية« ثم جمعية »الرسم باأللوان 
المائية« من بين أصدقائه وتالميذه 
بدأت  قد  الجماعة  هذه  وكانت 
نشاطها عام ١9٢5 فكان برنامجها 
الطبيعة  إلى  الخروج  فى  يتركز 
مباشرة لتأملها ودراستها واستلهام 
مشاهدها وتسجيل انطباعاتها عنها 
وكانوا  وتلقائية  مباشرة  بطريقة 
يخرجون بمصاحبة حبيب جورجى 
فى العطالت، ثم يجتمعون لمناقشة 
بعد عودتهم  أستاذهم  مع  رسومهم 
عام  معرضهم  أول  أقاموا  وقد 
١9٢٨ بقاعة العرض بالكونتننتال 
فى جناح خاص بمعرض صالون 
جمعية محبى الفنون الجميلة. كان 
الثقافة  نشر  الجماعة  أهداف  من 
األجانب  سيطرة  ومقاومة  الفنية 
مصر.  فى  الفنية  الحركة  على 
ضمت الجماعة عدداً من خريجى 
أحمد  مثل  الجميلة  الفنون  مدرسة 
صالح  يونان،  رمسيس  صبرى، 
طاهر، حسين بيكار وبعضهم كان 
يمارس الرسم بااللوان الزيتية. أما 
أقطاب هذه الجماعة فكانوا: محمد 
الغرابلى،  الهادى، محمد سيد  عبد 

قرأت لك 
جنوى غاىل
الوقت الذي تقضيه يف إنتظار الرب ليس ضائعا

ننتظر  فنحن  صعب  االنتظار 
او  الطبيب  لنري  الوقت  بعض 
ننتظر عند أشارة المرور ليسمح لنا 
بالسير ونقف في صف طويل لنقطع 
تذكرة لحضور حفلة ما او لندفع ثمن 
الضيق  علينا  ويغلب   ، مشتروات 
والتبرم ويمالؤنا القلق عندما ننتظر 
نتيجة إمتحان او نتيجة فحص طبي 
او عندما ننتظر ان يرزقنا هللا بطفل 
او يعود االبن ضال او يتغير حال 
رفيق حياتنا وجميعنا ننتظر الوقت 
الذي يحقق فيه هللا رغبات قلوبنا ، 
ليس في  ونتعجل االمور ولكن هللا 
عجلة وهو يعرف الوقت المناسب لنا 
ليعطينا الخير  ، وفي عظة للمبشرة 
جويس  ماير عن لماذا يتأخر هللا في 
إجابة طلبنا  قالت »إن هذا هو السر 
الفضائل  اقتناء  هللا  يعلمنا  به  الذي 
باالنتظار  االنضباط  خالل  فمن   ،
من  عدد  في  ننموا  ان  يمكننا 
أكثر هدوءا واكثر  فنكون  الفضائل 
ٌمل لعمل الشئ  صبرا وتواضع وتاَحاَ
وقتا  تأخذ  الفضائل  وهذه  الصحيح 
لنكتسبها » وفي  أطول من غيرها 
قصة كيم نجوين مثال لذلك فقد كانت 
للحصول علي  كيم تستعد ألمتحان 
الدكتوراه في نصوص العهد القديم 
من الكتاب المقدس عندما علمت إنها 
وتحتاج  عينيها  في  لجراحة  تحتاج 
يتم  حتي  الراحة  من  أسبوعين  الي 
شفاؤها ، ولكن بعد مضي ستة أشهر 
من الجراحة كانت كيم ال تزال غير 
قادرة علي الرؤية ، وخافت كيم أن 
جامعة  في  للتدريس  حلمها  يذهب 
مسيحية هباء فكيف سيمكنها كتابة 
؟ وكيف سيمكنها  الدكتوراة  رسالة 
من  عليها  ما  لتدفع  عمال  تجد  أن 
قروض طالبية ؟ وبينما كانت كيم 
في  تعزيتها  وجدت  اليأس  قمة  في 
وأدركت  والصالة  المقدس  الكتاب 
إنها لم تفقد كل شئ  بعد ! فقد تكون 

يسوع  تفقد  لم  ولكنها  الرؤية  فقدت 
الساكن في قلبها وقامت تصلي لتقول 
يارب أنا ال أفهم لماذا لم تشفي عيني 
ما  تعطيني  ان  أليك  أتوسل  ولكنى 
أنك  لك  أقول  أن  وأريد  لي،   تحبه 
أنت ياربي هو أفضل شئ حصلت 
عليه في كل حياتي ، وتحدثت كيم 
عن أختبارها في إجتماع في الكنيسة 
وأخيرا وبعد وقت صالة وصبر و 
انتظار لعمل الرب إستجاب هللا  في 
لكيم  البصر  وعاد  المعين  الوقت 
وهي االن تعلم في جامعة مسيحية 
، وحكي لي أيضا أب عن أبنته ذات 
الخمسة عشر عاما التي خرجت من 
وظلت  تعد  ولم  ما  يوم  في  المنزل 
مختفية أكثر من ثالثة أسابيع وكانت 
حياة  في  أسابيع  ثالثة  أطول  تلك 
في  عنها  يبحثون  وكانوا  االسرة 
الشرطة  مساعدة  وطلبوا  مكان  كل 
واالصدقاء وتعلم االب واالم خالل 
الرب  إنتظار  أهمية  المدة  هذه 
وقوتهم  مواردهم  فرغت  وعندما 
جاء  حتي  القوية  للصالة  لجأوا 
ابنتهم  علي  فيه  عثروا  الذي  اليوم 
بعد ان ابلغتهم عاملة في مطعم عن 
مكانها ورجعت الفتاة الي أهلها  بعد 
انتظار طويل إستجاب هللا لصلواتهم 
ولصبرهم وكما قال دأود في مزمور 
الرب  إنتظرت  إنتظارا   « ١– 4٠
صراخي  صوت  وسمع  الي  فمال 
 « الهالك  جب  من  .....وأصعدني 
إنتظار  في  نقضيه  الذي  الوقت  إن 

الرب ال يضيع أبدا.
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أسعد، شفيق  نجيب  أيوب،  لبيب 
العفيفى،  يوسف  سليمان،  رزق 
إمتد  صديق.  وهيب  سعيد،  حامد 
نشاط هذه الجماعة خارج القاهرة 
المواهب  أصحاب  تشجيع  بهدف 
الفنية فأقامت معرضاً بمدينة طنطا 
وآخر بالزقازيق عام ١9٣4. كان 
كل عضو فى هذه الجماعة يعمل 
فى  تالميذه  بين  أفكاره  نشر  على 
جمعية الرسم بالمدرسة التى يقوم 
التالميذ  وهؤالء  فيها  بالتدريس 
الجميلة  الفنون  بمدرسة  التحقوا 
شهدتها  التى  الفنية  الثورة  وقادوا 
مصر طوال األربعينيات من أجل 

إرساء أسس الفنون الحديثة.
من أهم إنجازات حبيب جورجى 
»الفن  حول  الشهيرة  تجربته 
التلقائى عند األطفال المصريين« 
والتى أستغرقت حوالى ١٢ عاماً 
أستخلص منها نتائج تربوية باهرة 
غيّرت مناهج تدريس التربية الفنية 
بمثابة األرضية  العالم وكانت  فى 
فى  الفن«  »بيت  إلقامة  الصلبة 
أسسه  الذى  »الحرانية«  منطقة 
رمسيس  المهندس  الفنان  صهره 
ويصا واصف )١9١١ – ١974( 

المعروف  بإنتاجه  إشتهر  والذى 
عام  فى  الحرانية«.  بإسم »سجاد 
١9٣9 بدأ حبيب جورجى تجربته 
األطفال.  عند  التلقائى  الفن  حول 
مبكرة  فى سن  األطفال  يجمع  بدأ 
وكانوا خمس فتيات وولد صغير. 
بمدرسة  الدروس  حضور  فبعد 
الصباح  فى  االبتدائية  أغا  خليل 
كان  مجانية  غذاء  وجبة  وتناول 
لقضاء  يتوجهون  التالميذ  هؤالء 
حبيب  مدرسة  فى  النهار  بقية 
الفنية.  تجربته  لتطبيق  جورجى 
تلقائية  فى  يعبرون  يتركهم  فكان 
عن كل ما يخطر ببالهم ليستخرج 
أى  الوراثى  التشكيلى  المخزون 
بالحياة  يتأثروا  أن  قبل  الفطرى 
التخلى  أساس  وعلى  والمدنية، 
أو  اللفظى  اإلرشاد  عن  تماماً 
مع  المادة،  تشكيل  كيفية  توضيح 
مراعاة أن العمل يجب أن يخرج 
تعكسه  الذى  التصور  نطاق  من 
ذلك،  أمكن  كلما  المغلقة  األماكن 
وال حاجة لشحن رؤوس األطفال 
بالمعلومات فإنها تخنق االبتكار. 
]البقية ص 15 [

بلعبة  والكبار  االطفال  يسعد  كم 
عسكر  او  االستغماية  االختباء) 
وحرميه(. فاالختباء لست ادري هل 
اطلق عليه ظاهرة ام انها في الجينات 
وامنا  ادم  ابونا  ايام  منذ  االنسانية 
باألمان  نشعر  االختباء  ففي  حواء. 
والخصوصية ونشعر بالراحة وكلها 
وسط  تعرفه  ال  خاص  مذاق  ذات 
العالم الواسع الفسيح وحولك الناس. 
فكم نشعر بنشوة خاصة عندما نزرع 
ونشعر  حولنا  من  قلوب  في  الحيرة 
عندما  بقيمتنا  واحساسنا  بالذات 
اختفائنا  حالة  في  االخرون  ينزعج 
الرب االله  بالمشهد.  وعدم ظهورنا 
ألنه  مختبئ  وادم  الجنة  في  يتمشى 
بعد فعل الخطية شعر بعريه فخجل 
من الرب وخشي وخاف عند سماع 
شاول   .)  ١٠  :  ٣ تكوين  صوته) 
مسحه  صموئيل  اراد  عندما  الملك 
االمتعة ألنه شعر  بين  اختبئ  كملك 
بعظم المسؤولية وكبر حجمها عليه) 
١ صموئيل ١٠ : ٢٢ (. أين اذهب 
من روحك ومن وجهك اين اهرب) 
منك  اختبئ  اين   )  ١٣9 مزمور 
وانت تمأل كل الوجود، ان صعدت 
الي السماوات انت هناك وان سكنت 
في اعماق االرض انت ايضا هناك. 

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

)19( حبيب جورجى )1892– 1965(
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 ( الطبيعي  المتنفس  هي 
اإلنسان  ملكات  لكل   ) األوكسجين 
عقود  بوطنه عبر  المؤمن  العراقي 
وخاصة  الحزينة  اإلنكسارات  من 
األمريكية  القوات  دخلت  بعدما 
دولة  والثالثين  الثالث  وحلفاءها 
بغداد عاصمة الرشيد يوم 4 نيسان 

من عام ٢٠٠٣ م

 ) الرياضة العراقية ( التي كتبت 
نور  من  صفحات  تاريخها  عبر 
داخل العراق وخارج العراق بفضل 
القدم  كرة  لعبة  في  الكبار  نجومها 
األخري  اللعبات  وسائر  خاصة 
وإبداعيا  عفويا  إنطالقا  عامة 
والفرات  دجلة  نهري  عذوبة  من 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها الذي 

سيظل هو لغة الوطن ؟! 

العربية  لذاكرتنا  واستدعاءا 
الماضي  بين  الرياضية  العراقية 
كانت  والمستقبل  والحاضر 
الزخم  بفضل  مفتوحة  التساؤالت 
كاتب  منه  اقتربت  الذي  الرياضي 
البحث عن  السطور في رحلة  تلك 
إنجازات منتخب كرة القدم العراقي 

 ١94٨ عام  من  الفيفا  دخوله  منذ 
من القرن الماضي وإنتصاراته تعد 
والعربية  العراقية  للرياضة  فخرا 
القارئ  امام  منها  بعض  ونضع 

العربي من المحيط إلي الخليج 

لها  منطومة  العراقية  القدم  فكرة 
العراق  منتخب  فاستطاع  إنجازات 
أنجح  من  واحد  هو  القدم  لكرة 
المنتخبات الوطنية في جامعة الدول 
خمس  العراق  شارك  فقد  العربية، 
العرب  كأس  )مسابقة  في  مرات 
 ،١9٨٨  ،١9٨5  ١966  ١964(

٢٠١٢

)١964و١966  منها  بأربع  فاز 
المستوى  ١9٨٨وعلى  و  و١9٨5 
اآلسيوي العراق هو واحد من أقوى 
أن  له  فسبق  اآلسيوية،  المنتخبات 
فاز في كأس آسيا مرة واحدة )عام 
الذهبية  الميدالية  وأحرز   )٢٠٠7
اآلسيوية)عام  األلعاب  لدورة 
١9٨٢( ، وفاز ثالث مرات ببطولة 
)١979و١9٨4  الخليج  كأس 
غرب  اتحاد  وببطولة  و١9٨٨، 
 .  ٢٠٠٢ عام  القدم  لكرة  آسيا 

الرياضة العراقية واآلخر 

!!بقلم عبدالواحد محمد

شارك العراق ألول مرة في تصفيات كأس العالم 
األولمبية،  االلعاب  لدورة  مرات  ١974وثالث 
والمركز  وسيئول.  انجلوس  ولوس  موسكو  في 
الرابع في كأس آسيا ١976 ولم يشارك العراق 
االتحاد  منح   .١996 عام  حتى  آسيا  كآس  في 
الوطني  الفريق  جائزة  العراق  منتخب  اآلسيوي 
)٢٠٠٣و٢٠٠7  مرات  ثالث  اآلسيوي  لالتحاد 
آسيا  غرب  من  الوحيد  الفريق  وهو  و٢٠١٣(، 
منحت  كذلك  فريق.  الجائزة  هذه  على  الحاصل 
فريق  أفضل  جائزة  العراق  سوكر  وورد  مجلة 
نجوم  أبرز  ومن   .%٢٢.٢ بنسبة   ٢٠٠7 لعام 
منتخب العراق في عصره الذهبي الذين مازالوا 
يقدمون للكرة العراقية والعربية الكثير في مجال 

التدريب واإلدارة ومنهم 

عدنان درجال فالح حسن حسين سعيد هادي 
نصيف  فتح  خضر  وميض  حمودي  رعد  احمد 

كاظم ناصر احمد راضي وآخرون 

 لتظل الرياضة العراقية في كرة القدم نموذج 
والعواصف  األزمات  كل  رغم  اليوم  به  يحتذي 
واقتصاديا  العراق سياسيا  بها  يمر  التي  والمحن 
العراقية  الروح  أيضا  فنجد  العربي  محيطه  في 
الكثير  المضئ  تاريخها  من  تستلهم  الرياضية 
الكبار  نجومها  في  المتمثل  العطاء  من  والكثير 
لكرة القدم خاصة عبر كل عقودها في التواصل 
العراقية  المحافظات  كل  في  الصغير  النشئ  مع 
من اجل بث روح الوطن بعيدا عن الصراعات 
انشاء  خالل  من  والطائفية  والمؤامرات  والفتن 
اكاديميات رياضية تهتم بكرة القدم لتنمية مهارات 
العراقي  اإلبداع  ملكات  بكل  الصغير  النشئ 
ازماته  العراقي  الشباب  يتخطي  لكي  )الجيني( 
أهل  وفوضوية  الدواعش  تطرف  وسط  اليومية 

 الكيمياء واملواد احلافظة )سرتات
)الصوديوم

في صناعة الطعام الحديثة يستخدم اآلن الكثير من اإلضافات 
على  وتعمل  الطعم  تحسن  ألنها  وذلك  المختلفة  الكيميائية 

حماية  الطعام من التلف.

 كثير منهم لديهم تأثير ضار على الصحة ، لذلك بعض 
الناس يمتنعون عن شراءالمواد التي تحتوي على اإلضافات 
على  مؤذية  غير  مواد  هناك  أن  من  الرغم  على  الغذائية 
االطالق. وتشمل هذه المواد على ملح الصوديوم لحمض 
الضرر  دراسة  تمت  الصوديووقد   أو سيترات   ، الليمون 
والفوائد المترتبة على هذه االضافات لفترة طويلة ، ولذلك 
يُسمح في العديد من البلدان باستخدامها في صناعة األغذية 

وحتى في صناعة األدوية

سترات الصوديوم مسحوق بلوري ال لون له وال رائحة 
و يحتوي في تركيبه على جزيئات ماء ومن خصائصه نه 
يذوب جيدا في الماء ويتصف أيضا بالخواص القلوية ذلك 

ألحتوائه على عنصر الصوديوم.

سترات الصوديوم ال تسبب أي ضررفهي ال تتراكم في 
الجسم وتفرز بسرعة من الكلى. ولذلك تستخدم  العديد من 

شركات  األدوية سترات الصوديوم في صناعة العديد من 
األدويةتعمل على تخثر الدم ،وكذلك األدوية التي تستخدم 
حموضة  عالج  في  تستخدم  التي  واألدوية   ، ملين  بمثابة 
المعدة. لذلك ، يتم إضافته إلى وعالج ، التهاب المثانة و 

مرض الكلى االلتهابي 

فوائد سترات الصوديوم

E331 الغذائية  1- في اجملاالت 

يستخدم كمادة مضافة أونكهة  )في صناعة النقائق والجبن 
واألطعمة المعلبة ( أو مادة حافظة )مادة أمنة  مصرح بها 
لحفظ الطعام وكذلك للحفاظ على مستويات الحموضة في 

المشروبات الغازية والمثلجات كااأليس كريم والبوظة(.

تمتلك خصائص مستحلب، و، مضاد لألكسدة 

تحسن طعم المنتجات الغذائية

تعادل  سريعا عواقب التسمم الكحولي

الدم 2- في اجملاالت الطبية كمادة مضادة لتجلط 

ويستفاد من هذه الخاصية في الحفاظ على الدم متخثرا في 
أنابيب جمع الدم وكذلك بنوك الدم.

البولية  المسالك  التهابات  تخفيف  في  أيضا  يستخدم 
والتهابات والمثانه وذلك ألنه يعمل على تحويل الحموضة 
الموجودة في البول إلى مادة قلوية مما يساهم ذلك في أختفاء 

أعراض االم عسر البول.

كذلك تستخدم سترات الصوديوم كمضاد للحموضة 

تستخدم لتنظيم مستوى الحموضة في آالت القهوة

الحمض  توازن  لتنظيم  الشامبو  إلى  تضيفه  ما  غالًبا 
القاعدي وتحفيز تكوين الرغوة

منقول

  د. شاكر اسطفان

والمؤامرات  والفتن  الخبث 
والطائفية المزعومة !

ومن بين تلك األكاديميات 
التي  العراقية  الكروية 
فضاء  من  مقرا  لها  اتخذت 
لمحافظة  التابع  الهامشية 
تعني  والتي  العريقة  بابل 
القدم  كرة  مهارات  بتنمية 
بدأ  الصغيرة  االعمار  لدي 
من عمر ١٢ عام حتي عمر 
حقيقيا  دعما  لتكون  عام   ١٨
العراقية ومنتخبات  للرياضة 
وتتكون  الوطنية  العراق 
 ١٢٠ حوالي  من  االكاديمية 
العب من خيرة أبناء العراق 
الكابتن  عليها  ويشرف 
منتخب  العب  كاظم  هيثم 
 ٢٠٠7 اسيا  بطل  العراق 
الالعب  العام  والمدير  م 
المعروف  العراقي  الدولي 
العب  ناصر  كاظم  كابتن 
منتخب الشباب العراقي عام 
كأس  وتصفيات  م   ١977
م  للشباب عام ١97٨  العالم 
اإلدارة  اشراف  تحت  وهي 
الرياضية متمثلة في الالعب 
السابق سليم التاية نجم فريق 
العسكرية لنادي القوة الجوية 
من  نخبة  بالتدريب  ويقوم 
المعروفين  العراق  العبي 

ومنهم  األكاديمية  داخل 
العب  داخل  قحطان  كابتن 
نادي بابل والكابتن حيدرعبد 
الحلة  نادي  العب  االمير 
عبدالحمزة  كاظم  والكابتن 
تلك  وتعد  بابل  نادي  العب 
تقنياتها  بكل  األكاديمية 
رياضية  منظومة  الحديثة 
خالل  من  تقدم  بالفعل 
امكانياتها الفنية واإلدارية ما 
يحقق أمل واستقرار الشباب 
ظل  في  رياضيا  العراقي 
أجل  من  تبذل  التي  الجهود 
بكل  ونهضته  العراق  عودة 
مؤسساته الرياضية والثقافية 
إلي كل شراين  واالجتماعية 

الوطن !

هو  العربي  العراق  ويظل 
المحتوي اإلنساني لنا جميعا 
لكونه  األزمنة  كل  عبر 
علي  يكتب  الذي  التاريخ 
صفحات عروبتنا كل قصائد 
كانت  مهما  الحر  اإلبداع 
فالعراق  والتحديات  المحن 
واوتار  العربي  الغناء  هو 
ثمار  وكل  العربي  عودنا 
من  اشهي  هي  التي  فاكهتنا 

زهر الرومان !!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم 

صدوره على االمييل ارسل لنا على

  ahram.teeba@gmail.com او 

8164gindi@rogers.com
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ابرز غوامض متالزمة تأخر 
النوم

نهاره ليله و لياه نهاره هكذا 
يسير  يومه  القيود،،  يكسر 
تخيم  معهود،،  هو  ما  بخالف 
عليه ظالل النوم و الشمس و 
نشاطه  يتقد  شهود،،و  الضوء 
يجافى  ال  يسود،،  الليل  حينما 
مع  له  ليس  و  جفنيه  الوسن 

االرق عهود،، يصعب عليه الدخول الى مملكة 
يغلبه  ينقشع  حين  موجود،،و  الظالم  و  النوم 
عشق النوم و ال يستطيع امامه الصمود،، قد 
يمرح و يلهو او يئن و ستار الليل فوقه ممدود،، 
يخفى مسحه فرح او شجن غير محدود،،بعيدا 
عن عيون النهار التى تلتف حوله حشود،، و 
بدواخله  الذى  الكبت  الليل  نزهة  تطلق  هكذا 
موجود،، الى ان تلوح افق الصبح موعده مع 
حلمه  يقطع  ما  سرعان  الخلود،،و  و  الراحة 
اليه  يذهب  الذى  المنشود،،  عمله  مع  موعده 
بتثقل و جمود،، فأداءه بطئ و حماسه مفقود،، 
و لتالفى ذلك يجب الى ما هو طبيعى ان يعود،، 
و  البيولوجيه  لساعته  مقصود،،  بأعاده ضبط 
تناول الميالتونين الذى لالسترخاء ليال يقود،، 
و االبتعاد عن العادات المثيرة ليال و الغفوات 
المزيد  نستعرض  هيا  و  الخمود،،  و  النهارية 

حول متالزمة تأخر النوم

نجد الكثير من المراهقين و الشباب يفضلون 
السهر في الليل حتى ساعات متأخرة ثم يجدون 
بعد ذلك صعوبة في االستيقاظ في الصباح مما 
يسبب لهم العديد من المشكالت في تحصيلهم 

الدراسى أو في عملهم

و الفرق بين هذة المتالزمة و االرق :

جودة  فى  تكون  ..مشكلتهم  االرق  بينما 
لبعض  ااالرق  ...يرجع  توقيته  ليس  و  النوم 

االضطرابات النفسية او الجسدية

اما معتادو السهر فهم يسهرون عندما تتطلب 
الضرورة ... و عندما يخلدون للنوم ليال بعد 
ايام عديدة سهروا فيها ينامون بصورة طبيعة 
اذا  المتالزمة  هذة  يعانون  الذين  بخالف   ..

حاولوا النوم ليال يظلوا قلقين

 Delayed Sleep النوم  تأخر  متالزمة 
)Phase Syndrome

تكون جودة النوم طبيعية، ولكن الخلل يكون 
لديهم صعوبات  النوم اى ال توجد  توقيت  في 
في النوم و لكن نومهم يمتد حتى فترة الصباح 

او الظهيرة

و تنتشر هذة المتالزمة بين نسبة كبيرة من 
الشباب

عمل  فى  اختالل   .. المتالزمة  هذة  وسبب 
النوم  وقت  تنظم  التى  البيولوجية  الساعة 
ووقت الشعور بالجوع والتغيرات في مستوى 
الجسم.  في  الحرارة  ودرجة  الهرمونات 
تتبع  التي  والنفسية  الحيوية  التغيرات  وتعرف 
دورة الساعة الحيوية في ال ٢4 ساعة باإليقاع 

اليومي

ساعات  الجسم  يقلب  المتالزمة  هذة  وفى 
البيولوجية التى تنظم وقت النوم و العديد من 

فيحول  االخرى  الوظائف 
ساعات نشاطاته من النهار 

الى الليل

عدة  ذلك  فى  ويساعد 
كالضجيج  خارجية  عوامل 

و الضوء

تأثيرات المتالزمة

 ٨ الى  يحتاج  االنسان  ان  الدراسات  اكدت 
ساعات نوم يوميا .. و لكن هذة المتالزمة تقلل 
من معدل الساعات التى يحتاجها الفرد ...النه 
يظل ساهرا بالليل و يحتاج الى يستيقظ صباحا 
نومه..  ساعات  تقل  بالتلى   .. مهمامه  الداء 
الدراسى  التحصيل  و  التركيز  يؤثر على  مما 
و  سلوكية  و  مزاجية  اضطرابات  يسبب  و 

االنجاز بالعمل ...الخ

الخطوات العالجية

العالج بالضوء...حيث انه عامل قوى العادة 
المصاب  فتعرض  البيولوجية..  الساعه  ضبط 
لضوء قوي عند االستيقاظ لمدة ساعة كل يوميا 
و اثناء و قبل النوم بساعتين نقلل تعرضه الى 

ضوء حتى و لو خافت

اللتزام بمواعيد نوم و استيقاظ ثابته... و هى 
يبكر  يوم  كل  تدريجيا  فتتم  االصعب  الخطوة 
المريض ميعاد نومه بواقع ساعة الى ان يعيد 

ضبط الساعة البيولوجية مجددا

تعديل السلوكيات اى االلتزام بمواعيد ثابته 
قبل  االسترخاء  و  الطعام  لتناول  و  لالنشطة 
التى  االنشطة  عن  االمتناع  و  بساعتين  النوم 

تثير المخ قبل النوم ..

اليوم  اثناء  الطويلة  النهارية  الغفوات  منع 
و التى تشجع على السهر ليال و كذلك شرب 
الليل  حتى  يستمر  مفعولها  الن  ليال  المنبهات 

مما يعيق النوم

الغذة  تفرزه   .. الميالتونين  العالج بهرمون 
على  ليساعد  النوم  وقت  طبيعيا  الصنويريه 
للضوء  بالتعرض  افرازه  يتوقف  ليال و  النوم 
ليال . فيساعد على النوم و ضبط ايقاع الجسم 
فى  تناوله  يمكنه  المتالزمة  هذة  .. و مريض 

صورة دواء

و العالج يتطلب عزيمة قوية من المصاب و 
تشجيع الذين حوله

ما امتع اوقات السهر و لياليه الحالمة التى 
تخاطب فيها احالمنا النجوم الساهرة ....و علينا 
ان تنتبه لئال تسرق منا متعة هذة اللحظات . 
متعة اخرى التى للحظات الناسعة تلك التى فى 
اشد الحاجة اليها اجسامنا لتبقى صحيحة لتدوم 

بصحتها و بحيويتها

اخصائية نفسية

ا. ماريا ميشيل

mareya2000@hotmail.com

الموضوع اللى عاوزه اتكلم فيه النهارده 
الموضوع   ... فيه   الكالم  كتر  موضوع 
عالقة  ايه  طب  ده  ايه   ... التحرش  عن 
نحكى  تعالوا   ... بالزغزغه   ... التحرش 
نشوف  واحنا   ... االول  من  بعض  مع 
اعتقد   ... قوى  قديمه  حاجه  ...التحرش 
ادم  بنوعيه  البشرى  الجنس  وجود   قدم 
الكائنات  لنا  مايطلع  طبعا  قبل   ... وحوا 
االخرى زى المثليين مثال... نسمع كثيرا 
ان  واعتقد  مثال...  اطفال  تحرش ب  عن 
ان  سببه  المتحرشين  هؤالء  به  مايقوم 
هؤالء االطفال لن يكون لديهم القدره على 
التعبير او وصف ماحدث ... على الرغم 
لهؤالء  بيسببوها  اللى  النفسيه  العقده  من 
مدى  نالزمهم  تظل  قد  عقده   ... االطفال 
العمر ... التحرش طبعا قضيه كبيره ولها 
اسباب كثيره معظمها يرجع الى الكبت او 
امراض نفسيه لدى اشخاص غير سويين 
... . نجد التحرش فى مصر فى الشوارع 
و فى وسائل المواصالت  . التحرش زاد 
فى  المراه  وتغليف  والنقاب  الحجاب  مع 
علبه كرتون  او خيمه سوده حتى اليراها 
احد ...  وطبعا لما تكون كل حاجه مقفوله 
ومتغطيه قوى .... فلو ظهر اوبان  ذراع 
امراه او شعر مكشوف او حتى لو واحد 
من المساعير دول .... شاف رجل معزه 
يكون  طبعا  الزم   ... فرخه  ورك  او   ...
وانا  ان   ... الغريب  الشئ   ... متحرش 
اذاعة  من  سمعت   ... هذه  كلماتى  بكتب 
بتعمل عمره  كانت  واحده  خبر عن  لندن 
 ... بيها  اتحرش  ... وواحد  السعوديه  فى 
ولما بصت وراها ماعرفتش تميز مين هو 
المحاوله  وتكررت   ... الزحمه  كتر  من 
ذهول  حالة  فى  والست   ... تانى  مرتين 
ان ده ممكن يحصل فى مكان زى ده ... 
ولما قالت ل جوزها الواقف بجوارها رد 
وقال لها مش معقول اكيد بيتهيالك ... ده 
احنا فى اماكن مقدسه ياشيخه )او ياحاجه( 
متهيالى  مش  ال   ... وقالت   ردت   ....
ماكانت  ايام  زمان  ان  معى  الحظوا   ....
البنات  فيها  ترتدى  مصر  فى  الشواطئ 
والسيدات المايوهات او ايام ماكانت موضة 
تحرش  فيه  ماكنش  موجوده  جيب  المينى 
زى دلوقتى ... ح تقولوا برضه اشمعنى 
بتكلم دلوقت عن الموضوع ده ... الحقيقه 
اتفرجت  لما  ده  الموضوع  بتكلم عن  انى 
على فيديو لبنت محجبه اسمها رانيا فهمى 
... حاول احد المتحرشين لمس جسمها... 
وكان يوم امه اسود ... البنت قعدت تجرى 
وراه وتضربه بشنطة ايدها ... لغاية مابقى 
... وهى برضه مستمره فى  يجرى منها 
ان  الغريب  الشئ   ... ومالحقته  ضربه 
الناس إتلموا  وبدل مايشجعوها على اللى 
بتعمله قعدوا يستعطفوها عشان تسيبه ... 
بل انهم هربوه منها ... حتى التفترسه... 
البنت لم تسكت وعرفت ان فيه كاميرات 
فى الشارع ممكن تكون سجلت الموضوع 
شريط  تاخد  ماعرفت  لغاية  فعال  وسعت 
وقدمت  مصوراه  الكاميرا  اللى  الفيديو 
الشريط للمحكمه والنيابه وكسبت القضيه 
اول  دى   ... سجن  سنين   ٣ اتص  والواد 
فى  قنا  فى  متحرش   فيها  يتحبس  قضيه 
قالت  البنت   ... يارانيا  ... جدعه  الصعيد 
انها عايشه مع امها واختين بنات ووالدهم 
ده  جسمها  ان  علموها  اهلها  بس  متوفى 
وان  يلمسه   حد  وماينفعش  غاليه  حاجه 
جسمها ده امانه بتحافظ عليها .. ... طبعا 

كان  البنت  
تخاف  ممكن 

وخصوصا انها عايشه مع امها واخواتها 
فى مصر  مابيقولوا  يعنى زى   ... البنات 
... واليا ... ومع ذلك لم تخف او تسكت... 
لكل  حلوه  البنت بصراحه وصلت رساله 
عن  تدافع  وانها  ماتخفش  انها  تانيه  بنت 
لكل  رساله  وصلت  وبرضه   ... نفسها 
يفكر  انه   ... بشرى  ذئب  او  متحرش 
 ... ببنت  يتحرش  مايحاول  قبل  الف مره 
نار  مية  بيرمى  كان  اللى  افتكرت برضه 
اللى  المتخلفه  او   ... البنات  رجلين  على 
قصت شعر البنت فى  المترو ... مش ده 
تحرش برضه ... طب دول اتحاكموا وال 
رانيا  عملته  اللى  عموما   ... كده  اتسابوا 
... واهى كانت محجبه ومغطيه رجلها ... 
اقول ده يعطى امل ان اى بنت ماتسكتش 
التحرش ويكون عندها  على اى نوع من 
أكيد   .... رانيا   رانيا... ومش بس  جراة 
اللى  الفيديو  على  اتفرج  معظمنا  أو  كلنا 
الست مسحت فيه بالسواق  بالط  التاكسى 
ومحدش   ( شندلت  بس  مش  هى   ....
عيشته  دى(   شندلت  معنى  عن  يسألنى 
لكن كمان قعدت تلطشه باالقالم والراجل 
زى   او  المصيده  فى  وقع  اللى  الفار  زى 
) وبدون ماتقرفوا ( الصرصار اللى وقع 
 .... أقول مش بس شندلت   .... اللبن  فى 
كمان  دى  ال   .... ... وصرخت  ولطشت 
سجلت ... ومسكت فى تالبيب الراجل ) 
برضه محدش يسأل يعنى إيه تالبيب مع 
بمعنى  فصحى  عربيه  كلمه  طلعت  انها 
ضربه  يريد  كأنه  ثوبه  أعلى  من  أمسكه 
(  ماعلينا  .... السواق كان  بيترعش م 
الخوف وعمال يعتذر ويقول إنه ماقصدش  
 . البوليس   قسم  توديه  مصممه  والست 
وبرضه واحده تانيه فى مصر كانت ليها 
وغيره  الموضوع   هذا  فى  كبيره  قصه 
وغيره ... ده حتى من األشياء الغريبه اللى 
سمعت بيها مؤخرا إحصائيات إتعملت فى 
أمريكا عن حاالت التحرش اللى حصلت 
حتى    .... )أوبر(   خدمة   تاكسيات  فى 
دى برضه فيها حاالت تحرش . بس فى 
فى  التحرش  وأقول  برضه  أرجع  األخر 
والدول  مصر  وفى   .... حاجه   أمريكا 
العربيه حاجه تانيه خالص . متهيألى كده 
فى  مكان  اى  فى   ست  او  بنت  اى  إن  
انواع  من  لنوع  اتعرضت  اكيد  مصر  
التحرش  سواء  بالمالمسه او الكالم ... من 
حوالى سنتين كنت ماشيه فى احد شوارع 
مصر المحروسه ... وسمعت كلمتين كده 
يدرجوا تحت بند التحرش ... ومش عارفه 
ووقفت  ساعتها  جاتلى  اللى  الشجاعه  ايه 
االدب  بقلة  ووصفته  ده  الراجل  شتمت 
انه كان  انه رد وقاللى  فما كان منه غير 
 ( فرديت عليه  بيكلمنى  نفسه ومش  بيكلم 
بتكلم  ولو   ... ادب   قلة  تبقى  بتكلمنى  لو 
نفسك تبقى مجنون ( شكله خاف ... بس 
بتكلم كده وشكلى  انا كنت  مخبيش عليكم 
جوايا  من  كنت  بس   ... وشجاعه  جامده 
وصلت  لما  ...وطبعا  الخوف  م  بتنفض 
البيت وحكيت ل قرايبى ماحدث ... كانت 
ردود الفعل مختلفه  ... البعض قالى جدعه  
لى  قال  االخر  ›البعض    .... برافو   ....
نفسك  فاكره   ... غلط  اتصرفتى  طبعا  ال 

رامبو ... 
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بقعـــــة ضــــوء 
كميت-األمس واليوم وكيف تعود     

فاروق عطية

آراء

يكن  لم  التاريخ  وفجر  الحضارة  مهد  مصر 
اسمها مصر، كان أجدادنا يطلقون عليها كميت 
)قد تنطق كمت أو كومات( ألتي معناها األرض 
السمراء الخصيبة. أما هذا اإلسم المتواتر اآلن 
اللغة  فقد أطلقه عليها العرب الغزاة. مصر في 
العربية تعني إقليم أو دولة ذات حضارة وجمعها 
التي  بحضارتها  كميت  كانت  ولما  أمصار. 
أبهرت العالم، خاصة العرب الرعاة حين زارها 
بعض من البدو الرعاة لقحط أصاب بالدهم، نقلوا 
انبهارهم لمواطنيهم وأطلقوا عليها مصر، حيث 
ال يوجد أمصار تضارعها حضارة حولهم، كما 
لكلمة  قبط وهو تحريف  أهلها إسم  أطلقوا علي 
أقباطا.  المصريون  اصبح  التداول  ومع  كمت، 
أما اللغات السامية كالعبرية واألرامية والكلدانية 

كانت تطلق عليها إسم مسر.

تعني  أقباط  كلمة  أن  أكرر  زلت  وما  قلت 
أو  لدين  النظر  دون  الكميتيون  أي  مصر  اهل 
أن  للبعض  يحلو  لألسف  ولكن  لون،  أو  جنس 
يطلقها علي المسيحيين فقط، ربما اختلط عليهم 
األمر فلم يفّرقوا بين الديانة والجنسية، أو ربما 
لغرض في نفس يعقوب، أو ربما اعترافا ضمنيا 
وذلك  األصليين  مصر  أهل  هم  المسيحيين  بأن 
 %9٠ من  أكثر  أن  أري  وأنا   ،%١٠٠ صحيح 
من أهل مصر الحاليين هم مصريون منحدرين 

من  هم  المسيحيون  حقا  الكميتيين.  أسالفهم  من 
األقباط  أما  شك،  أو  منازع  دون  كميت  ساللة 
المسلمون فغالبيتهم من أسالف الكميتيون الذين 
دخلو اإلسالم جبرأ أو اقتناعا أو خوفا واقتناصا 
الذين  البدو  العربان  حتي  المميزات.  لبعض 
علي  واستولوا  قبائلهم  بكامل  مصر  إلي  انتقلوا 
ممتلكات المصريين وأراضيهم واستعبدوا أهلها 
زالوا  ما  منهم  البعض  لديهم،  أجراء  ليعملوا 

بانتسابهم  يتفاخرون  وقبائل  أعرابا 
صعيد  في  خاصة  والتخلف  للبداوة 
مصر كالهوارة واألشراف والعوامية، 
ولكن أكثرهم تصاهروا مع المصريين 
فاختلطت  لنسائها  اغتصابا  أو  تزاوجا 
واستمرار  الزمن  مرور  ومع  أنسابهم 
أقباطا  التزاوج مع المصريين صاروا 
أن  بقبليتهم  يفتخرون  من  ليت  مثلنا، 

يعودوا لها.

يعتبر الملك نخت انبو الثاني)نكتنابو( 
"٣6٠-٣4١ ق.م" آخر ملوك األسرة الـ٣٠ هو 
آخر فراعنة مصر. بعده جاء االستعمار الفارسي 
مكونا األسرة الـ٣١ "٣4١-٣٣٢ ق.م"، ثم غزي 
الفرس  طرد  الذي  المقدوني  االسكندر  مصر 
 ٣٣٢-٣٢٣" مصر  علي  فرعونا  نفسه  وأعلن 
مصر  حكم  تولي  االسكندر  موت  وبعد  ق.م". 

الملوك البطالسة الذين اعترفت بهم مصر 
المستقلة.  مصر  يحكمون  فراعين  ملوكا 
استمرت مصر مستقلة تحت حكم البطالسة 
الرومان  احتل  بعدها  ق.م   44 عام  حتي 
السابعة  كليوباترا  الملكة  حكم  إبان  مصر 
 44-5١" الفترة  في  مصر  حكمت  التي 
ق.م، وكانت نهاية الحكم البطلمي في عهد 
حكم  الذي  ١5)قيصرون(  الـ  بطليموس 
مصر تحت االحتالل الروماني في الفترة 
القول أن فترة  "44-٣٠ ق.م". ونستطيع 
الحكم البطلمي لم تكن استعمارا ألن ملوكهم 
يحترمون  فراعين  أنفسهم  اعتبروا  قد 
عبادات وتقاليد الشعب المصري وحافظوا 
حتي  وازدهاره  وسيادته  استقالله  علي 
مارك  غرام  في  السابعة  كليوباترا  سقوط 
انطونيو وما تالها من أحداث درامية أدت 
لوقوع مصر فريسة لالحتالل  النهاية  في 

الروماني، الذي استمر من ٣٠ ق.م حتي 
64١ م، تخلله دخول المسيحية إلي مصر 

وآمن بها غالبية الشعب المصري.

إيمانهم  بسبب  المصريون  ذاق   
العذاب واالضطهاد  أنواع  المسيحي شتي 
وحين  الوثنيين.  الرومان  مستعمريهم  من 
دخل الرومان للمسيحية تنفس المصريون 
رياح الحرية الدينية. لم تطل راحتهم كثيرا 
البطاركة  بين  العقائدي  الخالف  بدأ  حيث 
بعد  الرومانيين  والبطاركة  المصريين 
مجمع خلقونية فازداد االضطهاد عنفا. فى 
م،   6٢٠ سنة  فى  تحديدا  الغضون،  هذه 
تولى الكرازه المرقسيه البطريارك التامن و 
التالتين بنيامين االول. أرسل هرقل لمصر 
بطريارك  الوقت  نفس  فى  و  مدنى  حاكم 
الذي  او "قوروس"  ملكانى هو"سيروس" 
رفض  المقوقس.  اسم  العرب  عليه  أطلق 
بسلطة  االعتراف  بنيامين  مصر  بابا 
فتعرض  سيروس  الملكانى  البطريارك 
إلضطهاد كبير اضطره لترك االسكندريه 
إلي  ومنها  النطرون  وادى  إلي  والهرب 
صعيد مصر واختبأ هناك، كما طلب من 
البعض  أزعن  أيضا،  االختباء  اساقفته 
الضغوط  تحت  سيروس  اتبعوا  وآخرون 
فى  ملكانيين  اساقفه  هرقل  وعين  الهائلة، 
نواحى مصر واضطهد المصريين اليعاقبه 
اضطهادا كبيرا، و هجم البيزنطيون على 
الكنايس و االديره و نهبوا االوانى المقدسه 
و صادروا االراضى و الممتلكات وجلدوا 
اعتقلوهم  و  قتلوهم  و  بالكرابيج  االقباط 
وأذاقوهم العذاب ألوانا، و قبض سيروس 
على مينا اخو بنيامين و عذبه بخلع سنانه 
و حرقه بالمشاعل بطريقه مرعبه ووضعه 

في جوال مليئ بالرمال وألقاه فى البحر.

غزو العرب لمصر او "الفتح اإلسالمى 
لمصر" كلها اسماء لغزو عسكرى قام به 
جيش عربى من شبه الجزيره العربيه سنة 
حدث  العاص،  بن  عمرو  بقيادة  م   6٣9
و  مصر  على  العربيه  القبايل  تدفق  بعده 
سنة  اإلسكندريه  بسقوط  الكامل  احتاللها 
العربى لمصر كان ٣  االحتالل  م.   64٢
مراحل او فترات تاريخيه، فترة حكم والة 
عهد الخلفاء الراشدين، و فترة حكام والة 
العباسيين.  والة  حكم  فترة  و  األمويين، 

مصر  علي  الوالة  وتتابع  الخلفاء  وتتابع 
وظل الهدف واحدا ال يتغير هو امتصاص 
مهما  شعبها  وقوت  البالد  ثروات  ونهب 
والحاجة.  الفقر  من  المصريون  عاني 
وُذكر المقريزي أّن الخليفة عبد الملك بن 
مروان كتب إلى أخيه وواليه على مصر 
الجزية  أنآْ يضع  العزيز بن مروان،  عبد 
على من أسلم من أهل الذمة حتي لوأدي 

ذلك لتوقف أسلمة المصريين ..!!

تحت  سعيدة  تكن  لم  مصر  أن  الحقيقة 
الحكم العربي، وأن أقباط مصر عانوا أشد 
البدوي  الحكم  المعاناة تحت هذا  ما تكون 
الجاهل، والغزاة العرب أنفسهم لم ينظروا 
أنها بقرة حلوب أوغنيمة  لمصر إال على 
الخليفة  إلي  جندي  أصغر  من  يغتنمونها 
علي  متلهفا  الرمال  جزيرة  في  القابع 
المغالطات  مصر.  خيرات  وصول 
تبادر  لم  مصر  كون  عن  المستمرة 
قول  هو  العربي  الغزو  ضد  بالثورة 
فالمصريون  التاريخ  تكذبه كل حقائق 
أحيان  في  ونجحوا  ثورة   ١٢٠ ثاروا 
أجزاء  من  العرب  طرد  في  كثيرة 
كثيرة من البالد مما كان يستدعي معه 
لتعاون  جديدة  الخلفاء إلرسال جيوشا 
قمع  على  مصر  في  العربي  الجيش 
ونستطيع  بها.  واالحتفاظ  الثورات 
لم بكن لنشر  التأكيد علي أن عزو مصر 
كان  لكنه  يرّوجون،  كما  اإلسالمي  الدين 
إلي موطن  المتصاص خيراتها وارسالها 
الخالفة. ويمكن التأكيد علي ذلك من الجدل 
الذي دار بين عمرو بن العاص والخلفاء 
لكن  عديدة،  مواقف  في  الخراج  حول 
يتغاضون  المؤرخون  يؤرخ  لألسف حين 
وحيدة  أمانة  عن  مبتعدين  الحقيقة  عن 
بنصرون  يذلك  أنهم  منهم  ظنا  التأريخ 

اإلسالم ويعضدوه.  

استمر الحكم االستعماري العربى لمصر 
بن  احمد  استقل  م عندما  حتي سنة ٨77 
و  العباسيه  الدوله  من  بمصر  طولون 
تبعها  المستقله،  الطولونيه  الدوله  اسس 
المرابطون،  األخشيديون،  الفاطميون، 
دولة  مصر  كانت  خاللها  األيوبيون، 
حكم  فترة  ثم  )٨77-١٢5٠م(.  مستقلة 
المماليك)١٢5٠-١7١5(، تاله االستعمار 

التركي )١5١7-١9٢4(.

عاشنها  التي  الفترات  تلك  كل  خالل 
البغيض سيان  العربي  الحكم  مصر تحت 
عن  مستقال  حكما  أو  بينا  استعمارا  كان 
وطنهم  في  المصريون  ذاق  الخلفاء، 
مستعبديهم،  من  واالحتقار  التهميش 
رحمة،  بال  جالديهم  يخدمون  عبيدا 
واألقسي  األشد  منهم  المسيحيون  وعاني 
كموطنون من الدرجة الثالثة. وازداد الكيل 
العثماني غلطة وجبروتا،  إبان االستعمار 
تولي  بعد  إال  خيرا  المصريون  يري  ولم 
بدأ  الذي  مصر،  والية  باشا  علي  محمد 
حكمه بتحقيق العدل ونشر التعليم وانشاء 
المصانع وتمصير الجيش وإرسال البعثات 
لبدء نهضة مصرية حقيقية، استمرت بعده 
وكان  العلوية،  أسرته  حكم  فترات  في 
ُحكم  فترة  وعلمانية  ديموقراطية  أكثرها 
الملك فاروق األول ملك مصر والسودان. 
ولن أتحدث عن نكسات مصر بعد انقالب 
عسكر ٢٣ يوليو فما زلنا نعيش كوارثها 

حتي اآلن.
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أنا ولية أمرى
سحر اجلعارة

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

لم يكن أحد يتوقع التغيرات التى شهدتها 
األمير  قاد  لقد  السعودية،  العربية  المملكة 
هيئة  تحجيم  عملية  سلمان«  بن  »محمد 
المنكر«،  عن  والنهى  بالمعروف  »األمر 
بمطاردة  لها  الممنوحة  السلطة  إلغاء  إثر 
هذا  وكان  األشخاص،  على  القبض  وإلقاء 
القرار هو األهم واألكثر تأثيراً.. خصوصاً 

فيما يتعلق بأوضاع المرأة السعودية.

الملك  السعودى  العاهل  أصدر  حين 
عبدالعزيز  بن  »سلمان 
آل سعود« أمراً بإصدار 
السيارات  قيادة  رخص 
السعودية،  فى  للمرأة 
أصناماً  يهدم  فعليا  كان 
من الفتاوى الشاذة، التى 
تربط بين عذرية النساء 
بقيادة  لهن  والسماح 
السيارة، وفتاوى هزلية 
المرأة  قيادة  بأن  تفيد 
السيارة تقودها إلى ترك 
واالختالط  الحجاب 
والخلوة  بالرجال 
بدون  والسفر  المحرمة 

محرم!.

اسم  جيدا  )تذكروا  كتبت:  وقتها 
اعتقلت  التى  الشريف«  »منال  الناشطة 
على  احتجاجاً  سيارة  قيادة  بعد   2011 فى 
عاماً   25 من  أكثر  مدى  فعلى  الحظر(.. 
السماح  أجل  من  بحمالت  ناشطات  قامت 
الحظر  تحدى  ذلك  وشمل  بالقيادة،  للمرأة 
بالقيادة فى الشوارع.. وتعرضن بسبب تلك 

االحتجاجات لالحتجاز.

اآلن أقول لكم: تذكروا جيدا اسم الناشطة 
»آالء سعيد آل شبر«، التى أصبحت تعيش 
لتطالب  »تويتر«،  على  تقريبا  حياتها 

بـ»إسقاط الوالية« عن النساء.

للمنظمات  وفقا  الوالية  وتعريف 
المرأة  حياة  )تخضع  أن  هى  الحقوقية: 
إلى  بدايتها  من  الرجل  لسيطرة  السعودية 
أمر  ولى  لها  سعودية  امرأة  فكل  نهايتها. 
من  العديد  اتخاذ  ُسلطة  له  الذى  هو  ذكر، 
»آالء«  أما  مكانها(..  الهامة  القرارات 
وهى  أمرى«،  ولية  »أنا  حملة  صاحبة 
إن  فتقول   ،34 عمرها  حقوقية  ناشطة 
أن  هى  ولرفيقاتها  لها  بالنسبة  المشكلة 
الرجل  مع  »متساوية  المملكة  فى  المرأة 
)ال  حيث  الحقوق«،  فى  ال  العقوبات  فى 
يتمتعن  أنهن  على  النساء  مع  التعامل  يتم 
باألهلية(.. لذلك فرغم التغييرات ال تنكرها، 
بإلغاء  تطالب  السعودية  المرأة  فالزالت 
الوالية، وتوضح »آالء«، مثال، يجب على 
يلغى  قانون  إصدار  والجوازات  الهجرة 
شرط الحصول على موافقة ولى األمر عند 

إصدار جواز السفر أو التصريح بالسفر!.

وجه  قد  السعودى  العاهل  كان  وبالفعل 
المرأة بالحصول على موافقة  بعدم مطالبة 
ولى أمرها فى حال تقديم الخدمات لها، ما 
وفقاً  الطلب  لهذا  نظامى  يكن هناك سند  لم 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.

لكن »آالء«، التى أصبحت تعيش يومها 
بالكامل فى العالم االفتراضى، وتواجه- هى 
يتزايدن-  الالتى  الناشطات  من  معها  ومن 
»لسن  بأنهن  تتهمهن  ذكورية  حمالت 
الخروج  »يحاولن  أنهن  أو  سعوديات« 
هدفها هى  تشرح  آالء  لكن  اإلسالم«،  عن 
الدين  فتقول:  ورفيقاتها 
بل  بالوالية،  يأمر  لم 
الذى  القوامة  هناك 
القرآن،  فى  ذكرت 
التدخل  تعنى  ال  والتى 

فى األمور الحياتية.

أن  آالء  وتوضح 
تواجه  التى  المشاكل 
نظام  بسبب  المرأة 
مجرد  من  أكبر  الوالية 
قضايا  )فهناك  السفر 
بالعنف  تتعلق  أخرى 
وهروب  المرأة  ضد 

الفتيات.. إلخ(.

جلسة  أثناء  للنظر،  الالفت  من  كان 
مدى  لمناقشة  المتحدة  األمم  فى  عقدت 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تطبيق 
التمييز ضد المرأة المعروفة بـ)سيداو(، أن 
الوفد السعودى- الذى كان أكثر من نصف 
جرىء  انتقاد  موضع  كان  نساء-  أعضائه 
تويتر،  على  الناشطات  قبل  من  وسخرية 
حتى إن بعض الناشطات قلن »هل نتحدث 

عن السعودية يا جدعان؟«.

المناصب  عن  تحدث  الوفد  ألن  ربما 
فى  سعوديات  نساء  تشغلها  التى  العليا 
وكاالت األمم المتحدة وفى مؤسسات الدولة، 
وعن االنتخابات البلدية التى »لم يتم فيها أى 
تمييز بين النساء والرجال«، كما ذكر الوفد 
العام  القطاع  فى  العامالت  النساء  نسبة  أن 
الحكومى بلغت 40 بالمئة.. مما أثار سخطا 
النساء  أن  باعتبار  »تويتر«،  على  كبيرا 

الالتى تم تمكينهن »خذلن النساء«!.

وال  السيارة  قيادة  فى  ليست  المشكلة 
لون العباءة التى ترتديها المرأة السعودية.. 
المشكلة هى فى أن تكون »حرة« بالمفهوم 
الدولية..  المواثيق  كافة  فى  عليه  المتفق 
أجندة  أولويات  على  »المرأة«  تكن  لم  فإن 
»دولة  إلى  تتحول  التى  المملكة  إصالح 
تلق  لم  وإن  لإلصالح.  مجال  فال  مدنية« 
نساء  الدعم والمساندة من  السعودية  المرأة 
العرب فلن تتقدم خطوة أكثر مما نالته من 
»الوالية  اتحدن:  العرب  نساء  يا  حقوق.. 

أهم من لون العباءة!!«.

كيف اكُتشف خمدر 
املورفني ومن أين 

جاءت تسميته؟
هكذا كان يُستخدم المورفين لتسكين اآلالم.. 
وهكذا أصبح الهيروين دواء لعالج اإلنفلونزا

املصدر: تونس - طه عبدالناصر رمضان

نبات  إلى زراعة  اإلنسان  القديم عمد  منذ 
األفيون  استخدام  بهدف  المنوم  الخشخاش 
وعلى  طبية،  ألغراض  منه  يستخرج  الذي 
حسب ما يذكره التاريخ لم يتردد المصريون 
والرومان  واإلغريق  والسومريون  القدامى 
في االعتماد على األفيون كنوع من المهدئات 

ومسكنات اآلالم.
الفيلسوف  يتردد  لم  كتاباته،  خالل  من 
في  جالينوس  الشهير  اإلغريقي  والطبيب 
األمراض  من  العديد  لعالج  األفيون  وصف 
وأعراض  الغثيان  أبرزها  ولعل  واآلالم، 
المجاري  وآالم  والحمى  واليرقان  الربو 
البولية، في أثناء ذلك وعلى حسب العديد من 
األطباء المعاصرين لعب األفيون خالل تلك 
الفترة دورا هاما في تخفيف اآلالم فقط دون 

عالج مصدر العلّة.  
ومع بداية استخدام البنادق خالل المعارك 
تزايد  األطراف،  بتر  نسبة عمليات  وارتفاع 
فضاًل  لآلالم  كمسكن  األفيون  على  اإلقبال 
عن ذلك بلغ هذا اإلقبال أشّده خالل الحروب 
األوروبية  القارة  عاشت  التي  النابليونية 
مطلع  الفرنسية.  الثورة  عقب  وقعها  على 
األلماني  الصيدلي  التاسع عشر الحظ  القرن 
فريدريك سيرتورنر والذي لم يتجاوز عمره 
خالل  وقلقهم  األطباء  تخبط  سنة  العشرين 
عملية إعداد عصارات األفيون، حيث عجز 
األطباء في غالب األحيان عن تقديم كميات 
لمرضاهم  المخدرة  المادة  هذه  من  كافية 
عمليات  عقب  فظيعة  آالم  من  عانوا  الذين 
بتر األطراف والتي كانت تجرى خالل تلك 

الفترة بدون تخدير.

والتي  المنوم  الخشخاش  لنبتة  صورة 
يستخرج منها األفيون

وأمام هذا الوضع السيئ، وضع الصيدلي 
عاتقه  على  سيرتورنر  فريدريك  األلماني 
الخشخاش  نبتة  على  تجارب  إجراء  مهمة 
بهدف  منها  يستخرج  الذي  واألفيون  المنوم 
عن  المسؤولة  األساسية  المادة  تحديد 
الفترة  تلك  خالل  اآلالم.  وتخفيف  التخدير 
الفئران  على  األلماني كثيراً  الصيدلي  اعتمد 
والكالب أثناء تجاربه حيث لم يتردد األخير 

إليها  المخدرة  المواد  من  جرعات  تقديم  في 
ليتمكن على إثر ذلك في حدود سنة ١٨٠4 
األفيون  من  قلوية  شبه  مادة  استخراج  من 

مسؤولة عن التهدئة وتخفيف اآلالف.
على إثر نجاح تجاربه لم يتردد فريدريك 
إحدى  مراسلة  في   ١٨٠5 سنة  سيرتورنر 
الصيدلة،  مجال  في  المختصة  الصحف 
المسؤول  العنصر  عزل  في  نجاحه  مؤكداً 
ولكن  باألفيون  الموجود  اآلالم  تخفيف  عن 
القائمين على هذه الصحيفة تجاهلوا مراسلته 

بسبب نقص في مناهج البحث.
وعلى الرغم من كل ذلك لم يفقد فريدريك 
تجاربه  األخير  ليواصل  األمل  سيرتورنر 
خالل السنوات التالية، وفي حدود عام ١٨١7 
تجربة  في  األلماني  الصيدلي  هذا  يتردد  لم 
المادة شبه القلوية التي استخرجها من األفيون 
على نفسه فعلى إثر شعوره بآالم شديدة على 
مستوى ضرسه لم يتردد فريدريك سيرتورنر 
من  عزلها  التي  المادة  من  كمية  تجرع  في 
خصائصها  من  ذلك  عقب  ليتأكد  األفيون 
وبهدف  ذلك  مع  وتزامناً  لآلالم،  المسكنة 
الصيدلي  أقدم  المالئمة  الجرعة  كمية  تحديد 
إلى  المخدرة  المادة  هذه  تقديم  على  األلماني 

عدد من المتطوعين.

فريدريك  األلماني  للصيدلي  تخيلي  رسم 
سيرتورنر مخترع المورفين

على إثر ذلك لم يتردد فريدريك سيرتورنر 
في إطالق تسمية »مورفين« على هذه المادة 
وقد  األفيون  من  استخراجها  في  نجح  التي 
األحالم  إله  إلى  نسبة  التسمية  هذه  جاءت 
لدى اإلغريق »مورفيوس«، فضاًل عن ذلك 
أثبتت العديد من التجارب التي أجريت الحقا 
بعشر  أقوى  النقي  شكله  على  المورفين  أن 

مرات من األفيون.
من  العديد  اعترفت  التالية  الفترة  خالل 
فريدريك  باكتشاف  العالمية  العلمية  األوساط 
عقب  األخير  ليحصل  للمورفين  سيرتورنر 
الدكتوراه  درجات  من  العديد  على  ذلك 
الشرفية والتي لم تتردد الجامعات في منحه 
إياها، فضاًل عن ذلك باشر الصيدلي األلماني 
الناس كمسكن  بترويج وبيع المورفين لعامة 

لآلالم.
لقي  األميركية  األهلية  الحرب  خالل 
هذا  استخدم  حيث  كبيراً  رواجاً  المورفين 
اآلالم عقب  تخفيف  أجل  بكثافة من  المسّكن 
نهاية  إثر  وعلى  األطراف  بتر  عمليات 
األميركية  المتحدة  الواليات  وحفاظ  الحرب 
الجنود  من  اآلالف  مئات  وجد  وحدتها  على 
المورفين،  على  مدمنين  أنفسهم  األميركيين 
العشرين  القرن  إلى حدود مطلع  والذي بقي 

متوفراً في الصيدليات دون وصفة طبية.
ومع حلول سنة ١٨74 أقدم عالم الكيمياء 
مادة  استخراج  على  رايت  ألدر  اإلنجليزي 
آمن  حيث  المورفين،  من  انطالقاً  الهروين 
األخير حينها بقدرة الهروين على إنهاء إدمان 
التاسع  القرن  أواخر  ومنذ  للمورفين.  الناس 
عشر وإلى حدود عشرينات القرن العشرين، 
البرد  نزالت  لعالج  كدواء  الهيروين  اعتمد 
اإلدمان  خصائص  إثبات  مع  لكن  والسعال، 
وتجارته  إنتاجه  منع  تم رسمياً  به  الموجودة 
قانون  بموجب  األميركية  األراضي  على 
الكونغرس  مرره  والذي  الهيروين  مكافحة 

األميركي سنة ١9٢4. العربية



•       بدأ القبر على شكل حفرة بيضوية أو مستديرة 
غير عميقة، ثم صار بعضه مستطياًل، ويسقف بفروع 
و  الجنائزي  لألثاث     أحدهما  قسمين  ويقسم  الشجر 

االخر لوضع التابوت
•        ومع مطلع عصر األسرات ..

الفرق شاسعاً  الملكي وصار  القبر  •       تطور 
بين قبور األفراد والقبور الملكية. إذ تألفت مقابر ملوك 
األسرتين األولى والثانية في سقارة الشمالية من حجرة 
أخرى  حجرات  بها  تحيط  االرض  سطح  تحت  دفن 

ومخازن األثاث الجنازي،
بناء  االرض  سطح  فوق  يعلوها  وكان          •
مستطيل كبير الحجم شبيه بالمصاطب  وتُكسى بمالط 

طيني وطالء كلسي أبيض  
مع بداية األسرة االولي اتخذت المقبرة الملكية ذلك 
االسلوب التكويني االنشائي و المسمي ))بالمصطبة((..
رجال  كبار  و  االمراء  مقابر  عن  عبارة  وكانت 

الدولة..
القدماء  المصريين  لمقابر  مميزة  صفة  وكانت 

البارزين و ذلك في الفترة المصرية القديمة... 
الفترات االولي من عصر  بنائها كانت في  وبداية 

األسرات )حوالي ٣5٠٠ قبل الميالد(..
وسميت بهذا االسم .. ألنه عندما ينظر اليها من بعيد 
العامية  اللغة  في  المصطبة  ..و  المصطبة  تشبه  فانها 
وبعرض  تقريبا  سم  بارتفاع 4٠  بناء  تعني  المصرية 
٨٠ سم تقريبا يبنى بجوار حائط المنزل ليجلس عليه 

الناس..

»سبب بناء المصاطب« :
اعتقادهم  هو  المصريين  للقدماء  حافز  أكبر  كان 
في اآلخرة و البعث بعد الممات. وقد انعكس ذلك في 
بكميات  استعان  و  المقابر  ببناء  فاهتم  و  العمارة  فن 
هائلة من الوقت والمال ، والقوى العاملة للمشاركة في 

بناءها..
و كان القدماء المصريين يعتقدون ان الروح يمكن 
الفساد  من  الجسم  على  الحفاظ  تم  إذا  فقط  تعيش  أن 

والنهب و التخريب.
 ، ذلك  بعد  ما  إلى  التاريخ  قبل  ما  عصر  في  و 
سعى المصريون القدماء لتطوير أساليب للحفاظ على 
 ، البداية  في  التحنيط  فاستخدمت طرق  الموتي.  جثث 
ووضعت في وقت الحق المقابر المعمارية للحفاظ على 
في  الجثة  بوضع  فقاموا  مسمى.  غير  أجل  إلى  الجثة 

حفرة عميقة تسمي ”المصطبة“.
مكونات المصطبة :

تحت  يقع  احدهما   , جزئين  من  المصطبة  تتكون 
سطح االرض منحوت في الصخر يمكن الوصول الية 
حجرة  الي  يصل  منحدر  نفق  او  رأسي  بئر  بواسطة 

الدفن )التابوت( .

و  االرض  سطح  منسوب  اعلي  االخر  والجزء 
يحتوي علي حجرة بها باب و هي في الجهة الغريبة 
, و حجرة اخري يوضع فيها تمثال صاحب المقبرة و 

تسمي هذة الغرفة بـ“ السرداب ”
الممر الهوائي:

البئر  هذا  التهويه  بئر  باسم  يعرف  راسى  بئر    •
يؤدى الى العناصر المدفونه فى باطن االرض والتى 
تتكون من حجرتين االولى هى غرفة العطايا والهدايا 

والثانيه فهى حجره مخصصه للدفن.
 

٢( الباب الوهمي:
• كان األقارب يضعون القرابين و الطعام للمتوفى 
المتوفى يمر من خالله  الذى كان  الوهمى  الباب  أمام 
بأعجوبة لكى يشارك فى القرابين التى تركها األحياء 
لة...الباب الوهمى كان فى بعض األوقات مدخاًل حقيقياً 

فى الجدار تؤدى إلى »السرداب” وهي  الحجرة
و  المتوفى.  تماثيل  أو  تمثال  بها  يوضع  كان  التى 
يكون عادة منحوت من كتلة واحدة من الحجر او لوح 

خشب .
 

٣(  صندوق العطايا :
• كان يستخدم لتقديم القرابين و الهدايا  الي المتوفي

• و القرابين تؤكد جميعاً على  استمرار الرخاء فى 
الحياة اآلخرة.

و تحتوي معظم المصاطب في عهد الفراعنة علي افنية 
حوائطها  صاالت  و  حجرات  و  سراديب  و  مفتوحة 
يؤدي  المقبرة و هو  بمناظر مختلفة لصاحب  منقوشة 
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فرعونيــات
املصاطب او مقابر االمراء

علي  تحتوي  كما  اليومية   اعمالة 
من  المصري  الريف  حياة  مناظر 
درس  و  حصاد  و  حرث  و  زرع 
الحبوب ..و الصناع و النجاريين و 
هم يعملون و يشرف علي كل هذا 
لهذا  كان  قد  و  المقبرة  صاحب 
المناظر  تلك  و  البديعة  النقوش 
معرفة  في  كبير  فضل  الجميلة 

الكثير عن حياتهم
 

انواع المصاطب :
١( المصطبة الصماء او المزيفة

تتميز هذه النوعيه من المصاطب 
الداخليه  الفرغات  من  لخلوها 
وبصفه عامه تتكون هذه المصاطب 
فوق  موجوده  عناصر سطحيه  من 
تحت  وعناصر  االرض  سطح 

سطح االرض. 
عباره  هى  السطحيه  العناصر 
الشكل  مستطيلة  صماء  كتله  عن 
المدخل  يوجد  وجهتيها  احدى  فى 
يتقدمه منحدر والمدخل عباره عن 
على  الصماء  الكتله  فى  تجويف 
جانبيه عمودين اما باقى الكتله فهى 
باسم  يعرف  راسى  بئر  إال  صماء 
الى  يوئدى  البئر  هذا  التهويه  بئر 
العناصر المدفونه فى باطن االرض 
االولى  حجرتين  من  تتكون  والتى 
والثانيه  والهدايا  العطايا  هى غرفة 

فهى حجره مخصصه للدفن.
 

٢( المصطبة ذات المشكاوات :
الاحتوائها  النوعيه  هذه  وتتميز 
اوجه  جميع  فى  مشكاوات  على 

المصطبه و تتميز هذه 
المشكاوات بالخشونه والرسوخ 
السارقين  اضالل  على  تعمل  وهى 

حتى ال يتم الدخول
الى المصطبه وتحتوى على بئر 

راسى يؤدى الى حجره الدفن

طريقة بناء المصطبة :-
من  المصاطب  بنيت         •
بالحجر  الطوب وكسيت  او  الحجر 
إتصال  بعمل  وتميزت   الجيرى 
راسى من الجزء االول إلى الجزء 
الثانى عن طريق نفق منحدر او بئر 
المصاطب  جدران  وكانت  رأسية 
كانت  التى  بالمشكاوات  تزخرف 

تبنى من الخشب واللبن معأ .

•       ومن خصائص العمارة 
هي  القديمة  انذاك  المصرية 
الحوائط  سمك  وزيادة  الضخامة 
من  الداخل  إلي  وميلها  الخارجية 
تبني  الحوائط  كانت  حيث  االعلى 
إرتفع  العرض كلما  يقل في  بسمك 
الحائط  سطح  يبقى  بحيث  البناء 
السطح  فيصبح  الداخل عموديأ  من 
قوة  في  يزيد  مما  مائال  الخارجي  
الغالب  في  ،وكانت  وثباته  الحائط 
تميل الحوائط بزاوية 75 درجة... 
وجود  بعدم  ايضأ  تميزت  كما 
الجو  لطبيعة  نظرأ  كثيرة  فتحات 
بمصر الفرعونية فكانوا يتجهوا إلي 
تصغير الفتحات ألقصى حد ممكن 
مسطحات  ذات  الحوائط  فأصبحت 
كبيرة سليمة سوي فتحات االبواب 
وفتحات صغيرة علوية ينبعث منها 
الضوء بمقدار مما يزيد الجو رهبة 

وروعة.
•       و تكون علي هيئة مربعة 
تقع  و  مسقوفة  مستطيلة  مسطحة 
و  االرض  باطن  في  الدفن  حجرة 
يصلها  هوائي  ممر  او  مجري  لها 
المصطبة ..و  بالخارج مارا بجسم 
يقدم  صغير  معبد  المصطبة  داخل 
و  للروح  القرابين  و  العطايا  فية 

سرداب سري للتمثال..

الدفن في المصطبة :
تكون  األحيان  من  كثير  في 
غرفة الدفن قد تعرضت الي السرقة 
معرفتنا  لذلك  القديمة  العصور  في 
مصر  في  االولية  الدفن  بطرق 
فكانت  للغاية.  محدودة  القديمة 
وفي  كبير  قبر  في  تدفن  المومياء 
تابوت  في  توضع  االحيان  بعض 
المومياء  تنزل  كانت  ..و  خشبي 
الدفن  حجرة  اسفل  الي  بالتابوت 
وتوضع االشياء الثمينة  الي جانبها 
..ثم يتم امالء غرفة الدفن بالحجارة 

لمنع السرقة و النهب و التخريب

 امـثـلة مـخـتـلـفـة للمصاطب :-

1(  مصطبة نقادة:
 

وهي  ابيدوس   شمال  تقع  هي 
المصطبة االولى وقد شيدها  تعتبر 
الملك مينا اول ملوك مصر بالطوب  
كمقبرة له وتقع على الضفة الغربية 

للنيل. 
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ill
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Rd
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Lawrence	Ave	
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NADER ZAKY
DIR: 416-451-2744

OFF: 416-298-8200

DIR: 416-831-1337PERCY FULTON LTD
BROKERAGE

nzaky.c21@yahoo.com nfarag.c21@gmail.com

SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

ULTRAMAR1.5 HRS NORTH OF GTA 

ULTRAMAR 1 HR NE OF GTA

ESSO W/ TIM HORTONS GTA SHELL W/ TIM HORTON’S

ULTRAMAR PIONEER

ASKING: $3M 10.5% CAP RATE

ASKING: $5.3M 10.5% CAP RATE

ASKING: $8.3M ASKING: $6M

ASKING: $3M 12.6% CAP RATE ASKING: $4M

• 2 Yrs’ old
• 8 M Litres
• C-Store 2 M

• 7.5 M/L
• C-Store $1M • 6 M/L

Ranked # 10 in Canada 2015  |  Master’s Hall Of Fame 2014 www.thegasstationrealtors.com 20 Years of Experience

• One year old
• 6 M/L
• C-Store $1.4M

• 6 M/L
• 2 Yrs’ old
• 5,5  M Litres
• C-Store 700K
• 15 Acres Lot
SOLD

بقية مقال تحرش .... وزغزغه ص8 
طب كنتى ح تعملى ايه لو تطاول عليكى .. رديت وقلت كنت ح اروح قسم البوليس وابلغ 
واجيب الظابط بنفسه  يشوف الحكايه ... قالولى : متفائله قوى ومين الظابط وال العسكرى اللى 
ح يتهز من مكانه ويقوم معاكى ... واضح ان قعدتك فى بالد الفرنجه بوظت دماغك ونستك 
ايه اللى ممكن يحصل لك فى مصر ... طبعا بعد اللى عملته رانيا والست بتاعة التاكسى .... 
وغيرهن .... أقول بعد ده كله أصبح  عندى امل ان الوضع يكون اختلف او يتغير من االن .. 
بصراحه الستات فى مصر بقت شجاعه  وقويه . ده يرجعنا بقى الى بالد الفرنجه  ... ونشوف 
التحرش شكله ايه ... ويرجعنا برضه للعنوان اللى انا اختارته عن ... الزغزغه ... ليه بقى ... 
ال انى استغربت جدا عن موضوع الوزير ... اللى فجاة اتفتحت عليه حنفيه هجوم واتهامات 
بالتحرش ... اللى انا بقى بجد مش قادره افهمه هو ازاى فى بالد مثل هذه ... حيث الحريه فى 
كل شئ .. نجد من تخرج بعد تسع سنين .. لتعلن عن تحرش الوزير بها ... والظريف انها 
... بعد مافضحته فى كل االذاعات .. بتقول انها مسامحاه ومش زعالنه منه... انا طبعا مش 
بدافع عنه .... وممكن فعال يكون تحرش بيها... بس اللى انا مستغرباله هو ... ايه اللى كان 
مسكتها ده كله ... هل هى مثال كانت خايفه  على وظيفتها ... وهل حاولت تصده ... او تزغر 
له  زغره... او ترزعه بالشنطه على راسه ... زى ما رانيا عملت ... وال احنا كمصريين .... 
جامدين قوى ....افتكرت برضه فوزيه فى المسرحيه الكوميديه  وهى تتهم خطيبها انه حاول 
يمسك ايدها  والدنيا زحمه جدا ... والعربيات رايحه وجايه ... وكيف انها لمت عليه امة ال اله 
اال هللا الذين اتوا من كل فج عميق ليضربوا الخطيب الغلبان .... كل ده وهى واقفه بتضحك 
وهى بتحكى ل ابوها عن اللى حصل وبتقول له » مسك ايدى يابابا ... قال ايه بيعدينى«  ... 
اللى فكرنى بالمشهد ده ... هو ان اللى البنت اللى  كانت بتقول ان الوزير اتحرش بيها كانت 
بتحكى عن نوع غريب من التحرش ... ايه  بقى  هو نوع التحرش ... الحقيقه البنت قالت 
الوزير كان بيتحرش بيها ... بمعنى بيعاكسها .... ولما مذيعة البرنامج سالت عن نوع المعاكسه  

... ردت البنت وقالت  تيكلينج  ... Tickling..... . قال ايه .... بيزغزغنى... وعجبى .

تهنئة قلبية 
لسلوي و جورج ارمانيوس
بتخرج جوزيف يف كلية 

الصيدلة

Congratulations to 
Salwa & George 

Armanious on Joseph’s 
pharmacy graduation
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مريم مراد 

ِاْفَرُحوا يِف الرَّبِّ ُكلَّ ِحنٍي، َوَأُقوُل َأْيًضا: 
اْفَرُحوا

رسالة ايل جممع كنيستنا القبطية 
االرثوذكسية املقدس 

 عصام نسيم 

الذهب والسيف!
عـادل عطيـة

وأنه  ذهب«،  »من  أنه  عنه،  قالوا 
»كالسيف«!

ما  وألن  االنقضاء،  سريع  ألنه     
يمضي منه ال يمكن ارجاعه ثانية!

نجهل  أنّنا  إال  كظلنا،  يرافقنا     
أن  من  أصعب  شيء  فهو  ماهيته، 
يفّكر به اإلنسان، فال يمكن إّدخاره، 

أو توظيفه كالمال!

   أنه الوقت، حياة اإلنسان وعمره!

المشترك  الوحيد  الشيء  وهو     
اختالف  على  البشر  جميع  بين 
في  وأعمارهم  وأجناسهم،  أعراقهم 
يومياً  لديه  منا  فكل  الوجود،  هذا 
في  حياته  قصة  ليكتب  ساعة،   ٢4
كل دقيقة، ومن خالل ساعة الزمن 
الماضي  إلى  يعود  به،  الخاصة 
من  المستقبل  ويعيش  بالذكريات، 

خالل أحالمه!

يقيم  ذلك، وال  يدرك  البعض ال     
للوقت أهمية تُذكر؛ فمنهم من يحاول 
اعادة الزمن الذي يدق، إلى الوراء، 
ومنهم من يحاول إيقاف ساعته على 
أمل تثبيته؛ غير عارفين، بأن الوقت 
من  نحن  ولكن  أمامنا،  ينحني  ال 

ينحني أمام الوقت!

قيمة  يعرفوا  أن  يجب  هؤالء     
الوقت، دون أن يخافوا منه؛ فالوقت 
إننا نتخيل  ال يخرجنا من حساباته. 

فقط أنه يفعل. وأوان البدء ال يفوت 
دائماً..  موضوعي  الوقت  أبداً. 
وهو  لحظة.  كل  في  نفسه  هو  إنه 
والقيود  علينا.  قيود  أي  يفرض  ال 
الوحيدة المفروضة علينا، هي التي 

نفرضها على أنفسنا!

   أما في حياة األشخاص المشغولين؛ 
فإن محاولتهم للعثور على وقت تبدو 
الجري  مثل  اعتقادهم،  في  وكأنها، 
فما من سؤال  القزح؛  أقواس  وراء 
من  تكراراً  أكثر  بشكل  طرحه  يتم 
الوقت؟«.  ذهب  »أين  السؤال: 
إلى  يذهب  لم  بالطبع،   ، والوقت 
أي مكان كما يوحي السؤال، وإنّما 
هو يتحرك بسرعته الطبيعية، بينما 
ندرك نحن بألم، أننا ننجز أقل كثيراً 
سينيكا،  يقل  ألم  انجازه.  يجب  مما 
نشكو من  الفيلسوف: »نحن جميعاً 
لدينا  فإن  ذلك  ومع  الوقت،  قصر 
منه أكثر مما نعرف ماذا نفعل به، 
فنحن دوماً نشكو من أّن األيام قليلة، 
ونتصرف كما لو أنّها بال نهاية«؟!؛ 
لذلك فعقارب الزمن، قد تتباطأ إذا ما 
عرفنا كيف نواجه أمور حياتنا كل 

يوم!

   الوقت هو موسم الزرع في هذه 
األبدية؛  في  الحصاد  ليكون  الدنيا؛ 
الزمن،  على  العليا  اليد  فأمتلكوا 
المهدور  الوقت  على  وتحّرقوا 
أن  من  الرغم  فعلى  باإلنتظار؛ 
الفرصة قد تأتي إلى بابنا أكثر من 
تجلس  ما  نادراً  فإنها  واحدة،  مرة 
في  الباب  عتبة  عند  طويلة  لفترة 

انتظارنا!...

يرقص احلجر
ــــــــــــــــــــــــــ

زهرة الطاهري ، املغرب

من أنت

قوارير نظرة

تكسرت علّي

ففاح مني عطرك

من أنت

أنت ذاك الذي

في حقيقتك

يكمن سرك

من أنت

ضيعة همس

على خصري

وغابة لمس

على ثغري

ينضج فيها كون جديد

من شجيرات القبل

في عينيك ال يمكث عدو

بحجة وجوده المفروض

وال يطيل السهو

في عينيك يرقص الحجر

والبحر يخالج الزهور

في عينيك تصبح

حبات المطر شطآن

وتتحول ذئاب المدن إلى حمالن

في عينيك يتكيء النبيذ

على نفسه

وتمر من جانبه

سكرى الغزالن

يجتمع المجمع المقدس بعد ايام في اجتماعه السنوي ..
المجمع  آباء  من  راجين  المناشدة  بهذه  نتقدم  ونحن 
القضايا  مناقشة واتخاذ قرارات رادعة ومصححة حول 
والمشاكل المثارة هذه األيام والخاصة بنشر تعاليم وأفكار 
غريبة مخالفة لتعليم وايمان كنيستنا القبطية االرثوذكسية 

تسليم االباء المسلم لنا مرة بالقديسين ..
في  لالجيال  وتسليمه  عليه  بالحفاظ  تعهدتم  الذي  هذا 
سيامتكم المباركة .. وايضا اتخاذ الالزم نحو من ينشرون 
هذه البدع والهرطقات من معلمين وغيرهم داخل كنيستنا. 
وألن الوضع أصبح يمثل خطورة على إيمان وعقيدة ابناء 
كنيستنا المجيدة ، مما استدعى أن يقوم أحد عشر اسقفا من 
اآلباء أساقفة المهجر من ايام قليلة بعد اجتماعهم في كندا  
الشرسة  الهجمة  وهذه  التيار  هذا  يدين  بيان  إصدار  في 
الكنيسة  وتقليد  بتعليم  تمسكهم  ويعلنون  تسلمناه  ما  علي 
القبطية األرثوذكسية ، لذلك أصبح واجب على مجمعنا 
هذا  ومقاومة  لكشف  وقرارات  إجراءات  اتخاذ  المقدس 
كنيستنا  وهوية  وعقيدة  إيمان  على  للحفاظ  وايضا  الفكر 

القبطية األرثوذكسية.
وتتلخص هذه المناشدة في ثالثة محاور وهي :

الخاطئة  األفكار  على  بوضوح  والرد  الكشف   : أوال 
المنحرفة والتي يعلم بها بعض اآلباء والخدام -لالسف- 

داخل الكنيسة منها:
. الكتاب املقدس  -1  االدعاء بوجود أساطير في 

* إنكار بعض احداث العهد القديم. 
* االدعاء بعدم وجود شخصيات آدم وحواء

* التشكيك والطعن في ١١ اصحاح من سفر التكوين. 
االباء  عن  بعيدا  المقدس  للكتاب  الخاطيء  التفسير   *

والكنيسة.
-2 الطعن في عقيدة الكنيسة

* مثل الطعن في الفداء والكفارة وترويج تعاليم غربية 
تقول أن الفداء حب فقط!

* إنكار العقوبة والخطية األصلية.
والتي تحتوي على  الغربية  الكتب  ٣- ترجمة بعض 
ونشرها   . كنيستنا  تعليم  ضد  خاطئة  و  مغلوطة  تعاليم 

للعامة من خالل مكتبات الكنائس واالديرة!
طائفية والمطالبة بالوحدة بين  ال  بأفكار  4-  املنادة 
الكنائس دون وحدة اإليمان وترديد مفاهيم مغلوطة عن 

الحب وقبول اآلخر ...الخ
-5 انتشار ظاهرة خطيرة وهي التعليم حسب اآلراء 
ومنهج  بفكر  االلتزام  دون  الذاتي  والفكر  الشخصية 

الكنيسة الذي صاغه االباء ودافعوا عنه حتي االستشهاد.

بهذه  يعلم  من  ومتابعة  محاسبة  الثاني  المحور  ثانيا: 
التعليم الخاطئة

فلقد انتشر في السنوات األخيرة بعض االباء والخدام 
الذين يعلمون بتعاليم غريبة وبعضها خاطئ سواء داخل 
آباء  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  او  الكنائس 
كهنة او حتى رهبان..وقد تم رصد كثير من هذه التعاليم 
أحد  أي  مع  موقف  أي  اتخاذ  يتم  لم  ولكن  وأصحابها 
يتم فحص ومراجعة  ان  نرجو  لذلك  بتعاليم مخالفة  علم 
تعليم كنيستنا. من  بتعالبم يخالف  يعلم  ومحاسبة كل من 
لجنة مراجعة الكتب والمصنفات .. كذلك مراجعة موقف 
انتشار الكهنة والرهبان على مواقع التواصل االجتماعي 
وافكار  وتعاليم  غريبة  ألمور  ونشرهم  والميديا  فيسبوك 

خاطئة مما جعلهم يتسببون في عثرة الكثيرين.

المدارس  ومتابعة  مراجعة  الثالث  المحور  ثالثا: 
.. فبعض  السنوات األخيرة  انتشرت في  التي  والمراكز 
الكنيسة  عن  منفصلة  أصبحت  والمراكز  المدارس  هذه 
األم وتعمل بدون اي التزام بمنهج وفكر الكنيسة بال اي 
يعلم  المدرسة  او  المركز  عن  المسؤل  وأصبح  ضوابط 
ويعرض محاضرات وكتب وافكار بما يتوافق مع فكره 

الخاص بغض النظر عن مخالفته لفكر الكنيسة..

موازية  حركة  والمراكز  المدارس  هذه  أصبحت  وقد 
بتعليم  االلتزام  دون  ولكن  األحد  ومدارس  لالكليركية 

الكنيسة .

بعد  المدارس  هذه  تفعله  ان  يمكن  ما  نتخيل  أن  ولنا 
سنوات قليلة، لذلك يجب ان يتم فحص مناهج وتعاليم هذه 
المدارس ويكون هناك إشراف من الكنيسة لكل ما يعلم 
والخاصة  العامة  المحاضرات  تكون  وان  بها..  وينشر 
المقدس  المجمع  من  نرجو  الخالصة   . ومذاعة  مسجلة 
 .. والخطيرة  الهامة  القضايا  هذه  الي  االلتفات  سرعة 
والتي أصبحت تمثل تهديد صريح لتعاليم وعقيدة كنيستنا.

كما نطلب إعالن إيمان كنيستنا والمطالبة بكل من يعلم 
أن يلتزم به ومحاسبة كل من يعلم بتعاليم غريبة . .

الكتب  بمراجعة  الخاصة  المصنفات  لجنة  دور  تفعيل 
داخل  تداولها  او  عرضها  من  منعت  واال  نشرها  قبل 

الكنائس

غيور  قبطي  كل  مطالب  هي  المطالب  هذه  ان  أعتقد 
الحادثة  األمور  هذه  انتشار  لكنيسته وحزين على  محب 
الحكمة  آباءنا  يهب  ان  الرب  الي  نصلي   . اليوم  فيها 
واإلرشاد في قيادة كنيسة هللا التي استأمنهم عليها . امين

أسرة األهرام اجلديد 
تهنئ

منى وجمدى 
اندراوس
بزفافهما  
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أعطــو تعطـو
تحت رعاية قداسة البابا املعظم األنبا توارضوس الثاين

 وبترشيف رشيكه يف الخدمة نيافة الحرب الجليل األنبا مينا

يســــر جمعيـة األنبا أبرام أن تدعوكم لحضور حفل العشاء الخريي

بحضور القمص داود ملعي 

يقام الحفل يوم األثنني املوافق ٢١ مايو الساعة السادسة مساء

وذلك بفندق دلتا مبنطقة املطار

Delta Hotel Toronto
655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

الرب يعوضكم مئة ضعف يف هذا الدهـر وحياة أبدية يف الدهـر اآليت

جمعية األنبا أبرآم

 - مؤثرة  قبطية  مقال شخصيات  بقية 
حبيب جورجى )1892– 1965(  ص 

 6

أعوام  خمسة  طوال  جورجى  حبيب  ظل 
الخاص وفى سنة  التجربة من ماله  يمول هذه 
أن  بعد  مالياً  األثرياء  بعض  شجعه   ١94٣
أحسوا بقيمة هذا العمل الفنى التربوى الكبير، 
فزاد عدد األطفال إلى ١4 فتاة و 6 أوالد وكان 
مساك،  سيدة  حسن،  محمد  سميرة  أبرزهم 
لهم  أقام  وقد  بدور جرجس.  أبو سريع،  يحيى 
اهتمت  أن  وكان  القاهرة  فى  معارض  خمسة 
هيئة اليونسكو بالتجربة فأقامت إلنتاج أبناء هذه 
المدرسة عام ١95٠ معرضاً فى باريس وآخر 
الرسم  خامات  بتقديم  التجربة  بدأت  لندن.  فى 
ثم أنوال النسيج لألطفال لكن بعد فترة وجيزة 
إكتفى حبيب جورجى بتقديم الصلصال لألطفال 
كى يصيغوا منه تماثيل تعبر عن أفكارهم وكانت 
النتائج مبهرة. إعتقد بعض النُقاد أن هذه التجربة 
قاصرة فقط على األطفال المصريين باعتبارهم 
ساللة الفراعنة، ولكن هل يمكن تطبيق نظرية 
فذهب  آخر؟  بلد  أى  أطفال  على  التجربة  هذه 
إنجلترا ستة  حبيب جورجى واستقر فى ريف 
أطفال  على  التجربة  نفس  أجرى  حيث  أشهر 
لم يتأثروا بالدراسة األكاديمية ونجحت التجربة 
هناك حيث أعطت نفس النتائج مما أثار ضجة 

كبرى فى جميع األوساط التربوية.
درايتون«  »آيتين  األب  العاّلمة  امتدح  ولقد 
اآلثار  مدير   )١96١  –  ١٨٨9(  Drieton
زاهر.  بمستقبل  له  وتنبأ  العمل  هذا  المصرية 
الفنية  التربية  لدار  زيارة  فى  كان  أنه  وحدث 
يبعثون  األبناء  هؤالء  وشاهد  القبة  بحمامات 
سمات  كل  تحمل  الطين  من  كتل  فى  الحياة 
 – حياء  على   – وأبدى  القديم.  المصرى  الفن 
كان يعتقد أنه يخالف به األستاذين حبيب  رأياً 
جورجى و رمسيس واصف – وانتقد ما تقوم 

به »خضرة« إحدى الفتيات الموهوبات – من 
تقليد ُمتقن وُمذهل لتمثال »الفالحة« المعروض 
بالمتحف المصرى، وأنه كان يفضل بأن تكون 
 – والبيئة  الخيال  وحى  من  خالقة  أعمالهم 
وليس النقل والمحاكاة – وهذه نظرية ال يختلف 
له  أكدا  عندما  دهشته  كانت  وكم  اثنان.  عليها 
تدخل  لم  الصغيرة  الفالحة  أن »خضرة« هذه 
تراث  ولكنه  حياتها،  فى  المصرى  المتحف 
الدم  سريان  عروقها  فى  يسرى  السنين  آالف 

فى الشرايين.
أحمد  األستاذان  أصدر   ١949 عام  فى 
شفيق زاهر ومحمد عبد الهادى كتاب »حديث 
الفنون« استعرضا فيه نشأة الفن البدائى والفن 
وتصوير«  ونحت  »عمارة  القديم  المصرى 
الفن اإلغريقى. ثم عرضا موجز عن حياة  ثم 
فيلماً  أخرجا  ثم  وألمانيا.  إيطاليا  فى  الفنانين 
أسماه »مواهب من أعماق الطين« عرضاه فى 
والقصيرة  اإلخبارية  لألفالم  الرابع  المهرجان 
فى  بألمانيا  »ليبزج«  مدينة  فى  ُعقد  الذى 
وكانت  الدولية.  بالجائزة  وفاز  نوفمبر ١96١ 
هذه أول مرة تفوز فيها مصر بجائزة دولية عن 
فيلم سينمائى منذ عام ١9٣5 وقد طلبت الدول 
المشتركة فى هذا المهرجان نسخة من هذا الفيلم 

لروعة فكرته وعمق مادته العلمية الُمبتكرة.
قيمة حبيب جورجى  الثقافة  وزارة  وعرفت 
ورأت األستفادة منه، عالماً وفناناً، فقدمت إليه 
الثانى من وكالة الغورى حيث اهتمت  الطابق 
والقت  به  المصرى  والتليفزيون  الُصحف 
أضواءها على أعماله ولقد أصبحت هذه الوكالة 

مركز إشعاع فنى.
سجل مبانى األديرة القبطية فى لوحات رائعة، 
القبطية  الدراسات  معهد  فى  القبطى  الفن  خدم 
من خالل نظريته الفنية الفريدة، وقد رأس هذا 
القسم حتى وفاته، وظل قسم الفن بالمعهد امتداداً 
لمدرسة حبيب جورجى فى النحت كما أسندت 
إليه مسئولية تعليم الفن بالمدرسة القبطية األولية 

وجمعية التوفيق القبطية.

أسس حبيب جورجى أسرة فنية فكل أوالده 
مهندس  جورج(  )د.  األكبر  االبن  فنانون: 
فى  رائعة  فنية  مشروعات  وله  معمارى 
فى  للرسم  مفتشة  )صوفى(  ابنته  البرازيل، 
الفنان  األستاذ  والتعليم وزوجها  التربية  وزارة 
منصب  شغل  الذى  واصف  ويصا  رمسيس 
الجميلة  الفنون  بكلية  العمارة  قسم  رئيس 
)وابنتاهما الفنانتان سوزانا ويؤنا( وابنه الطبيب 
)د. يوسف( فنان هو اآلخر، ونجله الرابع الفنان 
المبدع )المهندس بديع( الذى كان يقوم بتدرس 
قبل  القبطية  الدراسات  بمعهد  القبطية  العمارة 
وفاته الفجائية وابنته )إيزيس( تخرجت فى كلية 

الفنون الجميلة وتزوجت من زميل لها فنان.
على  األمينة  الصادقة  رسالته  أكمل  أن  بعد 
أكمل وجه انطلقت روحه الوثابة من هذا العالم 
فى مساء الجمعة ٢٢ أكتوبر ١965 وقد نعته 
أسقفية المعاهد الدينية وقت أن كان أسقفها األنبا 
فقالت  الثالث(،  شنوده  البابا  بعد  )فيما  شنوده 
من  أكثر  وروحه  وعلمه  بفنه  خدم  )لقد  عنه: 
جيل وأرسى قواعد نظرية فنية جديدة زحزحت 

غيرها من النظريات(.
شرف  قبطى  مصرى  عالم  كل  بأن  وإيماناً 
ومجد لشعب مصر وكنيسة مصر وقبط مصر 
فقد كرمه معهد الدراسات القبطية بالقاهرة مع 
خمسة آخرين من العلماء بمنحهم شهادة زمالة 
 ٣١ األربعاء  يوم  مساء  أقيم  حفل  فى  المعهد 
مارس ١976 بالقاعة المرقسية باألنبا رويس 
القبطية  الدراسات  أسقف  برئاسة  بالعباسية 
األنبا  وهو  العلمى  والبحث  القبطية  والثقافة 
أكتوبر ٢٠٠١(،   ٢٢ فى  )تنيح  غريغوريوس 
الذى ألقى كلمة عن كل واحد منهم قبل تسليمه 
صاحب  جورجى  حبيب  كان  الزمالة.  شهادة 

رسالة وأصحاب الرساالت ال يموتون أبداً.

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

شركة آمازون ستضيف ٣٠٠٠ وظيفة 
تكنولوجية جديدة عند اكتمال ااملقر 

الرئيسى الثاني لها في فانكوفر

أعلنت شركة آمازون عن خططها في التوسع في عملياتها وبناء مقر رئيسي ثاني لها في مدينة فانكوفر 
سيكتمل عام ٢٠٢٢ وقد وصفت الشركة مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا  بأنها أفضل أختيار نظرا 
لقيمتها وموقعها القريب من مدينة سياتل في أمريكا المقر الرئيسي االول للشركة ، وأعلن جستن ترودو يوم 
االثنين ١ مايو عن هذا وقال إن الكنديون يشاركون العاملين في آمازون حبهم لالختراع وااللتزام بالتفوق 
ولهذا فنحن سعداء أن نري نمو شركة أمازون هنا في فانكوفر،  ولدي آمازون بالفعل عدة مكاتب في فانكفر 
الباحثين والمهندسين وهم ضمن 6٠٠٠ موظف يعملون في الشركة عبر  ويعمل بها اكثر من ١٠٠٠ من 
كندا  وأكدت الشركة إنها ستفتح مواقع اخري جديدة في وسط المدينة عام  ٢٠٢٠ ستخلق ١٠٠٠ وظيفة 
أخري  سوف تكون مزيجاً من وظائف التقنية وغير التقنية، بما في ذلك تطوير البرمجيات والموارد البشرية، 
والتسويق، وتخطط آمازون لتحويل مدينة فانكوفر الي واحدة من أكبر مراكز البيع بالتجزئة العمالقة للبحوث 

مجلس إدارة املدارس الكاثوليكية في منطقة 
)هالتون( يؤجل تنفيذ قراره مبنع جمع تبرعات 

للمنظمات التي تنتهك قدسية احلياة

المدارس  إدارة  مجلس  قرر 
 ) )هالتون  منطقة  في  الكاثوليكية 
تأجيل قراره بوقف جمع تبرعات 
قيمها  تتعارض  التي  للمنظمات 
إجتماع  وفي  الكاثوليكية  القيم  مع 
أمناء  وأفق  االخير  المجلس 

المجلس علي تأجيل هذه السياسة حتي يقوموا بالمزيد من المشاورات 
وسيتم إتخاذ القرار النهائي في بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر  
عدم  علي  الماضي  يناير  شهر  في  باالجماع  وافق  قد  المجلس  وكان 
الحمل  من  بداية  الحياة  قدسية  تنتهك  التي  للمؤسسات  تبرعات  جمع 
حتي الوفاة الطبيعية وفرض حظر علي المؤسسات الخيرية التي تدعم 
والقتل  والتعقيم  الحمل  ومنع  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  االجهاض 
بإنتقادات  القرار  الجنينية وقوبل هذا  الرحيم وبحوث الخاليا الجذعية 
شديدة من الطالب واالهالي ،وقالت رئيسة المجلس ديان رابيندا نأمل 
أن يشعر الطالب بمزيد من الراحة عالمين إنهم يستطيعوا االن القيام 
القادمين  الشهرين  قبل خالل  لها من  التي خططوا  الخيرية  باالنشطة 
، وقال بن سابورين طالب في مدرسة كاثوليكية ان هذا ما كنا نريده 
وهذا نجاح عظيم للطالب وأن الطالب قد أجبروا علي التراجع عن 
الكندية  السرطان  جمعية  نظمتها  التي  الحياة  أجل  من  بمسيرة  القيام 
بسبب قرار المجلس وقال الطالب  بن سابورين أنه يوافق مجلس إدارة 
المدارس الكاثوليكية علي فعل ما في وسعه ليدعم الجمعيات الخيرية 
سياسة  أي  بعناية  تصاغ  أن  يجب  ولكن  الكاثوليكية  القيم  تعزز  التي 
تفرض ، وبينما ال تزال سياسة مجلس إدارة المدارس الكاثوليكية معلقة 
لباقي السنة الدراسية فإن االمناء في المجلس يأملون ان يتم تنقيح هذه 
التربية  المقبل وتتابع وزارة  الموافقة عليها في الخريف  السياسة قبل 
والتعليم في مقاطعة أونتاريو هذه العملية وقالت وزيرة التربية والتعليم 
في  تساهم  الخيرية  للمؤسسات  االموال  جمع  أنشطة  إن  لها  بيان  في 
خارج  بالمجتمع  قوي  شعور  بناء  علي  وتساعد  الطالب  خبرة  إثراء 
ساعات اليوم الدراسي وانها مع الكثيرين يراقبون عن كثب ما يجري 

للتأكد من ان يتم سماع أصوات الطالب واالهالي .
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)أجري أختبئ ودافع عن نفسك ( حملة تعليمية تقودها شرطة يورك ألعداد 
العاملين ألي حادثة إطالق نار

لمساعدة  تعليمية  بحملة  ٢مايو  االربعاء  يوم  قامت  يورك  منطقة  شرطة  أن  تقول  ديكليرك  كاترين  كتبت 
، وقال كيفن  نار  التعامل مع حادثة إطالق  كيفية  الشعب  والعاملين وعامة  المكاتب  الموظفين في  وتدريب 
توري من قوة الشرطة في مؤتمر صحفي عقد صباح االربعاء من الضرورى أن نتعلم جميعا كيف نتصرف 
في حالة اطالق نار عشوائى وحملة )أجري أختبئ ودافع عن نفسك ( ليس الغرض منها أخافة الناس ولكنها 
تعتبر مادة علمية وأداة لمساعدة االفراد والمجتمع والهيئات علي خلق أستراتيجية لحماية الحياة وقد عرض 
فيلم فيديو خالل هذا المؤتمر الصحفي وتبعه بيان من واحدة من الناجين من حادثة إطالق النار عام ٢٠٠7 
في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا والتي راح ضحيتها ٣٢ فرد وقالت المرأة كريستينا أندرسون التي أصيبت 
بثالثة طلقات نارية إن التفكير في كيف يمكنك النجاة و كيف يمكنك االختباء كان ممكن ان يساعد هؤالء الذين 
قتلوا عام ٢٠٠7 ووفقا لشريط الفيديو الذي عرض فيجب علي االفراد الذين قد يواجهون حادثة أطالق نار 
أن يفروا بعيدا عن المهاجم  تاركين كل امتعتهم ومتعلقاتهم او يختبأوا في اي مكان مغلق واذا اقترب المهاجم 
منهم فيجب الدفاع عن أنفسهم باستعمال مقص او طفاية حريق واذا  كان لديهم فرصة للهرب ان يخرجوا 
خارج المبني وان يمنعوا االخرين من الدخول الي المبني او االتجاه ناحية مكان المهاجم وقالت الشرطة انهم 
سيصلون بسرعة وسيردون بشكل فعال ولكن االجراءات التي تتخذ قبل وصول الشرطة هي االكثر ضمانا 
للبقاء علي قيد الحياة وحملة )أجري وأختبئ ودافع عن نفسك ( تديرها وحدة إدارة حاالت الطوارئ وتتضمن 
شريط فيديو وكتيبات ومواد قابلة للتحميل موجودة علي الموقع  االلكتروني للشرطة االقلمية في منطقة يورك.

أالبن الثاني لوالدين متهمني بالتجسس 
حلساب روسيا يكسب قضية لالحتفاظ 

باجلنسية الكندية
الذى  فافليوف  تيموثي  حقق   : أوتاوا 
يعمالن  والدين  من  تورنتو  في  ولد 
في  نجاح  روسيا   لصالح  بالتجسس 
امام  كندي  مواطن  به  االعتراف 
المحكمة الفيدرالية والتي أكدت جنسيته 
رفض  من  سنوات  أربعة  بعد  الكندية 
حكومة كندا تجديد جواز سفره وجاء قرار المحكمة الفيدرالية هذا بعد حالة 
مماثلة  ألخوه االصغر الكسندر الذي  أكدت له محكمة االستئناف جنسيته 
الكندية،  واالخوان تيموثي ٢7 عاما و الكسندر ٢٣ عاما ولدا في كندا 
من والدين حمال أسماء مستعارة وهم دونالد هيثفيلد وتريسي آن فولى وقد 
أعتقل الوالدين منذ ثمانية أعوام في الواليات المتحدة ووجهت لهما تهمة 
التآمر للعمل كعمالء سريين من قبل جهاز المخابرات الروسي واعترف 
إيلينا  و  بيزروكوف  أندري  وهي  االصلية  أسمائهم  غيروا  بانهم  االثنان 
فافيلوفا ، وقد حاول تيموثي تجديد جواز سفرة عام ٢٠١١ ولكن طلب منه 
ان يحصل أوال علي الجنسية الكندية وعندما تقدم بطلب لهذا عام ٢٠١7 
رفض طلبه من قبل إدارة الجنسية الفيدرالية وقال المسؤولين أن والدى 
تيموثي هما موظقان يعمالن لدي حكومة أجنبية وبموجب القانون الكندي 
تيموثي ليس مواطن كندى وبنفس المنطق حكم علي أخوه الكسندر في وقت 
سابق ولكن الكسندر إستأنف الحكم وتحدي قرار حكومة كندا وفي العام 
الماضي حكمت محكمة االستئناف له بانه مواطن كندي نظرا ألن والديه 
ال يعمالن في السلك الدبلوماسي وليس لديهم حصانة دبلوماسية وأستطاع 
الكسندر منذ ذلك الحين أن يجدد جواز سفره ورغم أن قضية أخوه تيموثي 
تنطوى علي نفس الركائز ولكنها قدمت للمحكمة في وقت أخر منفصلة عن 
قضية  أخوه ، وفي يوم ٢5 أبريل حكم قاضي العدل بان الحكم الصادر في 
قضية الكسندر ينطبق أيضا علي قضية تيموثي مما يجعله مواطن كندى 
، ولكن الحكومة الفيدرالية طعنت في الحكم امام المحكمة العليا وستقرر 
المحكمة العليا في مطلع الشهر المقبل ما إذا كانت ستستمع لهذه القضية 

أم أل؟

كندا متفائلة من اجتماع رئيس كوريا 
الشمالية مع رئيس كوريا اجلنوبية

أوتاوا : رحبت وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريالند باجتماع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية موون 
جاي واصدار بيان مشترك يتعهدان فيه بإخالء شبه الجزيرة الكورية 

من االسلحة النووية ووضع نهاية رسمية لالعمال العدائية  والسعي لوضع نهاية رسمية للحرب الكورية قبل 
نهاية هذا العام ويذكر أن الحرب التي وقعت بين الدولتين ما بين عام ١95٠ و عام ١95٣ قد أنتهت بهدنة 
ولكن دون معاهدة سالم فعلية ولم يقدم البيان تفاصيل محددة عن كيفية تحقيق هذه االهداف ، وقالت الوزيرة 
فريالند  يجب ان نكون علي حذر وال نتوقع أي شئ ، وإن التركيز ينبغي أن يكون علي قضية إنتشار االسلحة 
النووية ونحن ندعو كوريا الشمالية لتثبت بإجراء ملموس ال رجعة فيه ويمكن التحقق منه انها فككت اسلحة 
الدمار الشامل واوقفت برامج الصواريخ الباليستية ، ويعرف أن كوريا الشمالية قد أمضت عقودا في بناء 
التاريخي  ترسانة نووية كرادع ضد أى غزو من كوريا الجنوبية أو من الواليات المتحدة وجاء االجتماع 
هذا  بين رئيسا الدولتين للمرة االولي بعد عام من التوترات بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية التي قامت 
باختبار صواريخ باليستية نووية  بعيدة المدي مما أثار مخاوف من هجوم محتمل علي االراضي االمريكية 
الدولتين  بين  التوترات  الجنوبية من  التي عقدت في فبراير في  كوريا  وقد خففت دورة االلعاب االولمبية 
الكوريتين وقال ناقد من حزب المحافظين في كندا وهو أيرين أوتوول  أن الكثير من الكنديين الذين اشتركوا 
في الحرب الكورية يرحبون بتحقيق سالم دائم في شبة الجزيرة الكورية وإن أكثر من ٢6 الف كندي أشتركوا 

في هذه الحرب وقتل منهم 5١6 جندي

تورنتو تقيم امسية للحداد علي ضحايا حادثة الدهس 
بسيارة

تورنتو : كتب سلمان فاروقي يقول ، تحول موقع الهجوم القاتل بسيارة نقل مؤجرة 
يوم االثنين ٢٣ ابرل الي مكان للحداد مساء يوم االحد ٢9 أبريل وردد االف الناس 
معا النشيد الوطني لكندا وتحدث عدد من قادة االديان المختلفة  وجميعهم أشتركوا 
في توجيه رسائل قوة ودعم للمجتمع في مواجهة هذه المآساة ، وقد أثني العديد من المتكلمين علي موظفي خدمات 
الطوارئ في عملهم يوم الحادث بما في ذلك الضابط الذي تمكن من القبض علي المتهم دون إطالق رصاصة واحدة 
، وقال الحاخام باروخ فريدمان رئيس أكبر طائفة يهودية في كندا ؛ نحن في كندا ال نهرب بل نحن نسرع لخدمة 
االخرين وأشار الي الهجمات االخري بالسيارات التي حدثت في مدن مثل باريس وبيروت وفيرجينيا وقال لقد شعرت 
تورنتو بالم االخرين وهذه المدن االن تشاركنا الرعب وااللم،  وقالت جينفر دلو التي تعيش في المنطقة انه أمر مدهش 
أن يرتبط العديد من  الناس بعضهم مع بعض علي امتداد هذا الشارع بالحادث ويتاثروا به . وشارك في مناسبة الحداد 
العديد من السياسيين منهم جستن ترودو وكاثلين وين وعمدة تورنتو وجاميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد 
الذي قال ان هذا الحادث له لمسة خاصة حيث تحدث فيه الحخام اليهودي واالمام المسلم والراهب البوذى وقال أنه ال 
يعتقد انه في أي وقت مضي عليه حضر مناسبة اجتمع فيها عدد واسع من الطوائف المتنوعة االفكار والعقائد وقال 
علي الرغم من أن الحادث يمثل الكراهية فإن الناس أتوا بأعداد ال تصدق في حب حقيقي ، هذا وقد تدفقت التبرعات 
من جميع الجهات لدعم أسر المتضررين في الحادث وبلغت التبرعات ١.٨ مليون دوالر من حملة التبرعات التي 

نظمتها مدينة تورنتو .
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أملفاوضات السرية
بني العرب واسرائيل )4(

ن العرب وإرسائيل
ب�ي

توفيق مرتي مينا

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
2( 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) 2١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أو  دانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

رئيس  إلى  العمليات  مدير  مذكرة  وتتنبأ 
سوف   :  ١9٢١ سنة  والمحررة  الوزراء 
اليهودى،  القومى  يزدهر الوطن   
مرحلة  إلى  العربية  القومية  وستتطور 
المناداة بالسيادة من المحيط إلى الخليج ومما 
والعربية  اليهودية  السيادتين  أن  فيه  شك  ال 
على  الصهيونية  وستتوسع  ستصطدمان 
قصارى  العرب  وسيبذل  العرب  حساب 
فلسطين  وعظمة  قوة  على  للقضاء  جهدهم 
العدو  مصـــــر  فى  أرى  وإنى  اليهودية، 
المسلح لليهود،  وبخسارتنا قناة السويس فى 
١96٨ أى بعد 47 سنة أقترح ضم سيناء إلى 
فلسطين إلحباط أى محاولة مصرية إلغالق 
المذكرة  كانت  مالحتنا.،،،،  وجه  فى  القناة 

كأنها تصورالمستقبل.

لبريطانيا  ممثاًل  )هوجارت(  محاولة  وفى 
فى  بيكو   سايكس/  إتفاقية  أسباب  شرح  فى 
جـــدة، قال الشريف حسين أنه مستعد لقبول 
فى  باليهود  يرحب  وأنه  بلفور  وعد  صيغة 
فى  إجتماع  وُعقد  العربية،،،،،،  البالد  كل 
العقبة ثم فى لندن بين األمير فيصل وحاييم 
وايزمان إنتهى إلى أنهما يدركان القرابة فى 
الجنس والصالت القديمة بين العرب والشعب 
تقدم  التعاون فى سبيل  اليهودى، واتفقا على 
طريق:  عن  فلسطين  وتقدم  العربية  الدولة 
  - المخلص،٢  والتفاهم  الحسنة  النوايا   -  ١
تحديد الحدود النهائية بينهما،٣ -  تقديم أوفى 
تشجيع    - بلفور،4  وعد  لتنفيذ  الضمانات 
وباقصى  فلسطين  إلى  اليهودية  الهجرة 
توضع  اإلسالمية  األماكن    - سرعة،5 
تحت رقابة المسلمين،6 -  تستخدم المنظمة 
الدول  لمساعدة  جهودها  أقصى  الصهيونية 
العربية بتزويدها بالوسائل الستثمار الموارد 
الطبيعية،7 –  كل نزاع قد يثار بين الفريقين 
يُحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم )توقيع: 

فيصل- وايزمان(. 

   عينت الحكومة البريطانية سير )هربرت 
عاماً  اليهودى،حاكماً  الوزير  صمويل( 
الدولة  إنشاء  على  العمل  ومهمته  لفلسطين 
اليهودية، وفى مارس ١9٢١ صدر بالقاهرة 
قرار مؤتمر الشرق األوسط برياسة )ونستون 
عرش  ]بتقديم  المستعمرات  وزير  تشرشل( 
العراق لألمير فيصل، وإمارة شرق األردن 
قنوات  يفتح  راح  الذى  الشريف عبدهللا[  إلى 
اتصال سرية مع الوكالة اليهودية فى تل أبيب 
مملكة  النشاء  يساعدوه  أن  عليهم  يعرض 
وشرق  فلسطين  النهر  ضفتى  تضم  موحدة 
على  عرضوا  الوكالة  زعماء  لكن  االردن، 
الخاصة  ثروته  تنمية  على  اإلشراف  األمير 
تخفيف  فى  يساعدهم  أن  مقابل  واستثمارها 

معارضة الفلسطينيين لمشروعاتهم.

حالة  فى  االوسط  الشرق  شعوب  كانت 
يُرثى لها،، تم خلع فيصل من عرش سوريا، 
بانتداب  التركية  السيطرة  يستبدل  والعراق 
عرش  على  يوم  ذات  ليستيقظ  بريطانى 
خلعه  بعد  فيصل  االمير  عليه  يجلس  بغداد 
يتفرج  الحجاز  فى  والشعب  سوريا،  من 
على صراع الشيوخ، والسلطان عبد العزيز 
نجد  من  االخوان  بجيوش  يزحف  سعود  آل 
المملكة  قيام  الحجازليعلن  على  ويستولى 
فى  العربى  والشعب  السعودية،  العربية 

فلسطين يتم نزع ملكية أجود اراضيه بالشراء 
تتوسع كل  الهجرة  باإلغتصاب وموجات  أو 
الموجهة  االسترحام  عرائض  وانهالت  يوم، 
العام  والحاكم  وبريطانيا  األمم  لعصبة 
إنشاء  تم  الثالثينات  أوائل  ومع  البريطانى، 
المجلس  ليواجه  األعلى  الفلسطينى  المجلس 
الصهيونى العالمى وفى إجتماع له يقول أحد 
اعضائئه: أوافق على إخراج من يبيع ارضه 
لليهود من حظيرة الدين االسالمى ويُحرم من 
الصالة  ومن  المسلمين  مقابر  فى  الدفن  حق 
عليه والدعاء فى المساجد على الظالمين بان 
من  ونطلب  منهم،  أشد  بظالمين  هللا  يبتليهم 
المسيحيين بان يقوموا بمثل ذلك فى الكنائس، 
ستغير  االنتداب  حكومة  أن  ضامن  وأنا 
رأيها بعد ذلك.،، وفى ١9٣6 إندلعت نيران 
القدس  مفتى  قيادة  تحت  فلسطين  فى  الثورة 
عمليات  وظهرت  الحسينى(،  الحاج)أمين 
مسلحة قادها الشيخ عز الدين القسام وقررت 
بريطانيا أن تبعث لجنة تحقيق لتقصى اسباب 
فلسطين  بتقسيم  التوصية  إلى  إنتهت  الثورة 
إلى دولة يهودية،،، ودولة عربية يتم دمجها 
الثورة  قيادة  ورفضت  االردن  شرق  مع 
الثورة  واستمرت  التقسيم  إقتراح  الفلسطينية 
٣ سنوات قدم فيها الشعب الفلسطينى خمسة 
المعزولة وراء  تكن مصر  ولم  آالف شهيد. 

سيناء،  مدركة لما يُدبّر لها.

ومغربه  مشرقه  فى  العربى  العالم  كان 
تعرفه  مما  أكثر  وشؤنها  مصر  عن  يعرف 
مصر عما حولها وشؤنه، ومع شروق شمس 
القرن العشرين كانت مصر غارقة حتى أذنيها 
فى قضية االستقالل الوطنى ومطالبة بريطانيا 
وفى  والسودان،،  مصر  أرض  عن  بالجالء 
سنة ١9٣6 تم توقيع معاهدة، وكان الموقف 
فى  الفاشية  ظهور  بسرعة،  يتحرك  الدولى 
فى  والبلشفية  المانيا  فى  والنازية  إيطاليا 
جانب  إلى  الخطر  شعور  إلى  أدى  روسيا 
الصبى  الجديد  المليك  من  باألمل  الشعور 
)فاروق(،،، وقبل ان تنتهى الحرب وتتوقف 
معاركها فى أوروبا كان )مصطفى النحاس( 
الدول  لجامعة  االساس  بوضع  يقوم  باشا 
العربية وتم توقيع ميثاقها فى خريف ١944 
وتغيرت شخصية الملك فاروق بسبب حادث 
الملكة  تصرفات  وبسبب   ،١94٢ فبراير   4
االم )نازلى( مع رئيس الديوان أحمد حسنين، 
فى  وقعت  التى  فريدة  الملكة  وخيانة زوجته 
غرام )وحيد يسرى( إبن عمة الملك، كما ان 
الملكة فريدة كانت تربطها عالقة غير شرعية 
وبعد  إلويس(،  االنجليزى)سيمون  بالضابط 
إنكشاف العالقة تم ترحيله إلى جنوب افريقيا 
عدد  وإرتفع  ساعة.،،،،،   ٢4 ظرف  فى 
اليهود فى مصر من 7 آالف عام ١9٠7 إلى 
من  جزءاً  واصبحوا   ،١9٢7 عام   6٣55٠
نسيج الحياة العامة، وبرزت عائالت قطاوى 
وسوارس  وشيكوريل  ومنشة  وموصيرى 
العالمية  الحرب  قيام  ومع  وساسون،  ورولو 
يهودى   ١١٢77 مصر  على  تدفق  األولى 
بموافقة السلطان حسين كامل، وطلب قطاوى 
باشا من قائد عام القوات البريطانية أن يسمح 
بتشكيل كتائب يهودية تدخل ضمن إطار جيش 
نجمة  بوضع  لهم  السماح  مع  ووافق  اللنبى 
وراحت  قبعاتهم،  مقدمة  على  عالمة  داوود 
التبرعات  فى  تتسابق  اليهودية  العائالت 

وانشاء  فلسطين  الى  الهجرة  لمساعدة حركة 
الجامعة العبرية بها ومستشفى )هداسا( وفى 
١4 اغسطس ١9١٨ تم اختيار )حاييم ناحوم( 
صديقاً  أصبح  ما  سرعان  حاخاماً  افندى 
مجلس  فى  ثم عضواً  فؤاد  للملك  ومستشاراً 
الشيوخ ثم عضواً بارزاًفى مجمع اللغة العربية 
وتزامن ذلك مع اختيار يوسف قطاوى وزيراً 
للمالية وزوجته كبيرة وصيفات الملكة نازلى، 
الحميمة  الصديقة  ، واصبحت مدام سوارس 
للملك فؤاد، فى فترة ما بين الحربين كان نفوذ 
اليهود فى مصر قد بلغ مداه، فقد شاركوا فى 
المسرحية  فرقهم  وكانت  مصر،  بنك  إنشاء 
فى  عروضها  تقدم  فلسطين  فى  والموسيقية 
نازلى  الملكة  شيكوريل  زبائن  القاهرة،ومن 
والليدى كيلرن وزينب الوكيل )حرم النحاس( 
باشا، وفى اإلحتفال بليلة رأس السنة ١945 
كانت اهم الموائد بفندق الملك داوود بالقدس 
وقدمت  مصرية،  لشخصيات  محجوزة 

طريق  على  مزرعتها  حليم(  األميرة)نازلى 
شباب  لتدريب  معسكراً  لتكون  المنصورية 
حراس المستعمرات االستيطانة فى فلسطين، 
يهودية،  فى غرام  فاروق  الملك  وقع  وكأبيه 
واستولى شبابهم بالكامل على الثالث حركات 
اليهود  دعوة  كانت  مصر،،،  فى  الشيوعية 
قرار  فى  سبباً  فلسطين  فى  دولتهم  قيام  إلى 
النحاس بوقف نشاطهم فتحولوا إلى الترتيب 
مع جماعة)شتيرن(فى فلسطين، لنسف قصر 
انطونيادس يوم توقيع ميثاق الجامعة العربية 
فيه،ولم تنجح المحاولة فقرروا إغتيال اللورد 
يهودى  الف  مائة  هجرة  لمعارضته  )موين( 

من اوروبا إلى فلسطين واغتالوه.

بين  السرية  المفاوضات  المرجع:   
هيكل                                                                          حسنين  لمحمد  واسرائيل  العرب 

يتبـــــــــــــــــــــــع

الواليات املتحدة االمريكية تضيف كندا الي قائمة الدول 
التي لها االهتمام االولي ملراقبتها من جهة امللكية الفكرية 

وكل ما يتعلق بها

قام مكتب التمثيل التجاري للواليات المتحدة االمريكية 
لعدم  تراقب  قد  التي  الدول  قائمة  من  كندا  دولة  بنقل 
التزامها بقوانين الحماية الفكرية الي قائمة الدول التي 
يجب مراقبتها باهتمام لهذا االمر وتتضمن القائمة ١١ 

فشلها  بسبب  كندا  المكتب  وأنتقد   ، لهم  كندا  واضيفت  والهند  والصين  منهم روسيا  دولة 
كما يقول في تفعيل القانون عند المعابر الحدودية عندما يتعلق االمر  بتفتيش المسافرين 
علي  الشاحنات  او  السفن  من  نهبها  تم  التي  او  المقلدة  او  المغشوشة  البضائع  ومصادرة 
الطريق و لرفض كندا دخول اصحاب االختراعات والمبدعين  من االمريكان الي االسواق 
الكندية ، وقال البيان الصادر عن مكتب التمثيل التجارى االمريكى أن البالد المدرجة علي 
القائمة ستكون موضوع لمباحثات ثنائية مكثفة  مشتركة خالل السنة القادمة وقال الممثل 
التجارى روبرت ليفثيزر ان هذا البيان بعث برسالة واضحة الي شركائنا التجاريين بأن 
حماية الملكية الفكرية لالمريكان لها االولوية القصوى تحت حكم دونالد ترامب ، وصدر 
هذا البيان بينما كانت وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريالند تشارك في مباحثات ساخنة 
بعض  وقال  )نافتا(  أمريكا  شمال  في  الحرة  التجارة  معاهدة  بشأن  التفاوض  إعادة  حول 
التي  القضايا  من  العديد  من  واحدة  هي  الفكرية  الملكية  أن  المحادثات  هذه  من  المقربين 
لم تحل بعد ، وقد كشفت حكومة كندا النقاب حديثا عن إستثمارها لي ٨5 مليون دوالر 
تعديل  الحكومة  خطة  وتشمل  الجديدة  المبادرات  لتشجيع  القادمة  سنوات  الخمسة  خالل 
لتوسيع  أفضل  أدوات  وإستخدام  الفكرية  بالملكية  المحيطة  العوائق  للقضاء علي  القوانين 
نطاق إستخدامها وقال وزير التنمية االقتصادية نافديب أن الملكية الفكرية هي أثمن االعمال 

في االقتصاد القائم علي المعرفة.



                                    
البلسوار        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

قضينا  البر  برأس  النيلى  الجربى  شاطىء  على 
ان  فما  والسبعينات  الستينات  فى  المرح  سنوات 
تأتى االجازة الصيفية حتى نرتحل الى رأس البر 
الشتاء  متاعب  ايضاً  وحاملينن  امتعتنا  حاملين 
المصيف  اعماق  فى  منها  لنتخلص  الدراسية 
مصيف  فهو  خاص  مذاق  البر  ولرأس  الجميل. 
لتقضى  تأتى  ضيف  بأنك  فيه  تشعر  ال  عائلى 
فترة قصيرة ثم تذهب بعدها بل تشعر بأنك احد 
ما  المصطافين.  كل  شأن  شأنك  المصيف  ُمالك 
فيها  تظهر  التى  الفوتوغرافية  الصور  اجمل 
هذا  جانب  والى  الجميع  بين  وااللفة  المودة 
من  المصطافين  تحمل  التى  المراكب  تظهر 
مختلفة  اسماء  تحمل  وجميعها  الشاطىء  والى 
اغلبها يحمل اسم اغانى كوكب الشرق ام كلثوم 
الجميع والغريب فى  التى يعرفها ويردد اغانيها 
االمر ان اغانى ام كلثوم كنت تسمعها تصدر من 
حناجر جميع المستويات التعليمية بل وحتى غير 
المتعلمين واالغرب من ذلك ان اسمع قصائد ام 
الدمع وولد  اراك عصى  الصعبة ال سيما  كلثوم 
النقل  وسائقو  الجائلين  الباعة  رددها  وقد  الهوى 
الى  اعود  والكتابة.  القراءة  يعرفون  بالكاد  الذين 
رأس البر الجميلة فى العصارى واالمسيات فما 
واكل  بالطفطف  الصغيرة  المدينة  تجوال  بين 
اول  الجائلين وهم  الباعة  االيسكريم من عربات 
انتشر  والذى  االيسكريم  ساندويتش  ابتكروا  من 
كريم  االيس  منتجات  من  جاهز  كمنتج  بعد  فيما 
اما فى رأس البر فكانوا يضعون االيس كريم بين 
طبقتين من البسكويت الهش ويسمونه ساندويتش 
اما الطفطف فهو االتوبيس المفتوح ساعة العصر 
والذى كان يجول بنا احياء المدينة ال سيما منطقة 
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البحر  التقاء  الساحرة وهى نقطة  اللسان 
المالح مع رافد النيل العذب. فى المساء 
الشهيرة  اللبان  لسينما  لناالذهاب  يحلو 
بالسير  البديع  الليل  سهرة  نكمل  بعدها 
على شط النيل او على كورنيش النيل وال 
مانع من تناول فطائر ابوطبل الشهيرة او 
لقمة القاضى وان كان الكثيرون يفضلون 
فى  والفطائر  الصباح  فى  القاضى  لقمة 
المساء  هكذا كانت ايام المصيف  تمضى 
بنا وقد قسمنا االيام بأن نقضى يوماً على 
آخر على  النيلى ويوماً  شاطىء الجربى 
شاطىء البحر المالح وهكذا بالتبادل. وعن 
نفسى فقد كنت مواظباً على ممارسة كل 
االنشطة المتعلقة بمصيف رأس البر بما 
فيها تناول االيس كريم بعد وجبة  السمك 
قبل  الفطائر  تناول  او  الغذاء  فى  الشهية 
اعتبار  على  وذلك  العشاء  وجبة  بعد  او 
ان الطعام فى عرفنا يندرج ضمن انشطة 
كنت  واحد  شىء  الرئيسية.  المصيف 
اتجنبه بعد ما حاولت تجربته مرة  دائماً 
واحدة اال وهو ركوب االمواج بواسطة 
بالبلسوار  المسماة  الخشبية  القطعة  تلك 
طرفاها  مستطيلة  خشبية  قطعة  وهى 
من  لكنها  العلى  يتجهان  الصغيران 
االربع جهات بال حواف....وقد جربتها 
مرة واحدة وحاولت ان اركب بها احدى 
الموجات حيث ان وزنها الخفيف يساعد 
بالفعل فشلت  على ذلك لكنى فشلت...ال 
الموجة  اركب  ان  فالمفروض  بجدارة 
او واقفاً اليهم  البلسوار جالساً  وانا فوق 
لكن ماحدث هو اننى وجدت رأسى وقد 
اعتدلت  وعندما  القاع  برمال  ارتطمت 
المسكينة  برأسى  اطفو  ان  واستطعت 
كان البلسوار والمجداف الخاص به هما 
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 
ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
8164gindi@rogers.comاو
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يحررها هانى نصحى
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ركوب  تماماً  اعتزلت  بعدها  رأسى  فوق  اللذان 
الذى  هو  انه  عملياً  لى  ثبت  بعدما  البلسوار 
االمواج  لركوب  الدعوات  يركبنى ورفضت كل 
بفلسفة... اقول  كنت  عندما  الحكمة  وادعيت 

لست انا الذى يركب الموجة اما االصدقاء فكانوا 
ان  والحقيقة  دعابتى.  من  ويسخرون  يضحكون 
مشهد الشباب وهم واقفون فى ثبات فوق البلسوار 
متخطين الموج وهم ذاهبون الى العمق ال يفوقه 
وهو  البر  الى  عائدون  وهم  مشهدهم  اال  جمااًل 
يقفون ايضاً فى ثبات فوق البلسوار راكبين فوق 
موجة عالية فيعتلونها فى سالسة ثم تهبط بهم الى 
الجميع السيما  يبهر  المشهد  البر...كان  قرب  ما 
الفتيات فى مرحلة المراهقة بل اننى ال ابالغ ان 
الكثير من الشبان كانوا يتعمدون ركوب االمواج 
الفتيات  نسية  وكانت  الشاطىء  ازدحم  ما  اذا 
نظرات  من  غرورهم  يرضى  ما  فينالون  كبيرة 
زمن  فى  االمنيات  اقصى  كانت  وهذه  االعجاب 
كانت االخالق تسمو وترتفع على كل شىء آخر. 
صالح زميل الجامعة كان افضل وامهر من ركب 
االمواج، رأيت ذلك بعينى فى مصيف رأس البر 
طوال سنوات الجامعة، ورغم ان ظروف الحياة 
فرقتنا اال انه لم يكن من الصعب ان اعرف انه 
استمر فى ركوب االمواج ببراعة واقتدار. كان 
الموجة واقفاً  اعتلى  العمق وقد  يأتى من  صالح 
فى ثبات فوق البلسوار وهو يرفع صدره العلى 
بينما  ذراعيه  باحد  بالمجداف  ممسكاً  فخر  فى 
يضع الذراع اآلخر فى وسطه ليبرز عضالته....

الموجة  يركب  وهو  مبهراً  المشهد  كان  كم  حقاً 
تلو االخرى حتى مع بعد المسافة فيكفى ان ترى 
بارعاً يركب الموجة تعرف انه صالح ويظل اهل 
الشاطىء يرددون اسمه حتى انتهاء المصيف وان 
ارادوا فى الشتاء استعادة ذكريات المصيف وايام 
لكن  صالح.  اسم  ايضاً  فسيذكرون  البر  رأس 
فى  يتردد  بقى  االمواج  يركب  الذى  اسم صالح 
تقتصر  ولم  االمواج  تعددت  بعدما  المواسم  كل 
تقتصر على  تعد  لم  انها  بل  الصيف  على فصل 

البحر!!!!.
صالح وقتها كان ثورياً اشتراكياً ناصرياً يسارياً 
لكنه بعد التخرج اعلن عن فشل التجربة الناصرية 
ذلك  استخدام  وتجنب  بل  الناصرية  الموجة  او 
اعلن  عندما  اال  مشتقاته  وكل  »ناصر«  االسم 
السادات فى خطواته وركب  الرئيس  يناصر  انه 
عندما  الحظ  وحالفه  السادات  موجة  صالح 
ارتفعت اسهم السادات عالياً بعد انتصار اكتوبر 
او باالحرى  السادات  اكثر بسياسة  فأمن   ٣79١
المؤمن  الرئيس  سياسات  بكل  يؤمن  انه  اعلن 
الرئيس  كلمة  تكرار  فى  غضاضة  يجد  ولم 
كان  بأنه  اال  معنى  على  تدل  ال  والتى  المؤمن 
هناك رئيس آخر كافر...ولعله كان يعنى هذا...

االحزاب  فموجة  المنابر  موجة  ثم ركب صالح 
وهو يتغنى ويركب موجة الحرية باسقاطات تلعن 
الحريات...واخيراً ركب صالح  فيه  غابت  زمناً 
االنفتاح  موجة  وهى  المرحلة  تلك  موجات  آخر 

ان  عجبى  االقتصادى....وكان 
فى  يتحول  االشتراكى  صالح 
اقل من عشر سنوات الى مشجع 
ما  حدث  ثم  للرأسمالية.  شرس 
واحترت  السادات  وذهب  حدث 
كان  بعدما  صالح  سيفعله  فيما 
من  باعتباره  يتردد  بدأ  قد  اسمه 
فى  كنت  المسئولين....وان  كبار 
واظنه  اعرف  اكن  لم  الحقيقة 
اى  يعرف  يكن  لم  ايضاً  هو 
فى  اما  يتحملها.  كان  مسئولية 
الفترة  كانت  فقد  مبارك  زمن 
الذهبية لصالح ...حيث االمواج 
من كل اتجاه تأتى والى اى اتجاه 
لم  صالح  ان  والحقيقة  تمضى 
وللحق  وركبها  اال  موجة  يترك 
موجة  كل  فى  بارعاً  كان  فقد 
يركبها...وعلى مدى تالثين عاماً 
وزارى  تغيير  كل  مع  توقعت 
تولى  وقد  صالح  اسم  اقرأ  ان 
من  كان  لكنه  الوزارات  احدى 
الذكاء بحيث ال يتولى المسئولية 
االولى فهو اآلن ال يركب الموجة 
بمنطق من  البلسوار وال  بمنطق 
من  انظارهن  يلفت  ان  حاول 
مراهقات ساذجات...لذا فقد احب 
وتمضى  المشهد....  يتصدر  اال 
عاماً   ثالثون  قوامها  واعوام  ايام 
ايام  وتأتى  مبارك  ايام  وتمضى 
ولم  فيها صالح  احتار  فوضوية 
يركب اى موجة باستثناء الموجة 
تسمح  والتى  الفضفاضة  الثورية 
شىء  واى  شىء  كل  تقول  بأن 
طالما ان االمر لن يرقى عن كونه 
شعاراً. ثم انحسرت كل الموجات 
وارتفعت موجة واحدة فقط وهى 
موجة االخوان ولم يتردد صالح 
وخلع  لحيته  فاطلق  ركوبها  عن 
وكان  بل  جلباباً  وارتدى  بدلته 
على وشك ان يشترى الكثير منها 
او بما يكفيه لعشر سنوات قادمة 
ان  وجد  فجأة  لكنه  االقل  على 
وحمد  انتهى  قد  االخوان  عصر 
قمصانه  من  يتخلص  لم  انه  هللا 
مجموعة  وايضاً  وبنطلوناته 
يقتنيها..... التى  الشيك  البدل 
اى  يدرى  ال  متردداً  وقف  لكنه 
يركب.  موجة  واى  يرتدى  زياً 
اعد  ولم  وعامان  عاماً  ومضى 
اسمع عن صالح اال حين ذهبت 
كعادتى  البر  رأس  الى  بأسرتى 
صالح  رأيت  وهناك  عام  كل 
وبالتأكيد لم يعرفنى فقد مرت به 
له  فكيف  حياته  فى  كثيرة  وجوه 
رأيت  فقد  انا  يتذكرنى...اما  ان 
صالحاً آخر فقد وجدته ال يركب 
بل  البلسوار  يركب  وال  االمواج 
انه ال يقترب من البحر واندهشت 
علمت  عندما  دهشتى  زالت  لكن 
انه عندما اتى ليستقر برأس البر 
ركوب  واراد  البلسوار  ركب 
رأسه  وارتطمت  فانقلب  الموجة 
برأسه  طفا  وعندما  القاع  برمال 
البلسوار  كان  البحر  سطح  فوق 
والمجداف يستقران فوق رأسه.    
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للعيادة هو وزوجته واالثنان  أتى 
تم  ولكنهما  السعودية  مواليد  من 
اآلالف  مثل  السعودية  من  طردهما 
المؤلفة او الماليين الذين ولدوا في 

السعودية وتم طردهم.
عمره  من  األربعينات  في  هو 
يعمالن  وكانا  الثالثينات  في  وهي 
عنهما  االستغناء  قبل  بالسعودية 

ورفض تجديد اقامتهما.
كانا مكتئبان ويفتقدان االهل الذين 
مازالوا بالسعودية ولكن اكتئابهما لم 
يكن بالضرورة يلزم له ادوية ولكن 
في تقديري قد يكونا محتاجين لعالج 
نفسي )سيكو ثيربى( او قل ارشادا 

نفسيا لمواصلة الحياة.
على  حالتهما  عرض  تم  قد  كانا 
بها  وقبال  الكندى  اللجوء  محكمة 
وكانا يحمالن كارت صحي )هيلث 
كارد( الونتاريو منذ اول زيارة لهما 

لي.
حضرتا  قد  كنتا  لو  لهما  قلت 
مبكرا ومعكما ورقة اللجوء لكنت قد 
يغطيه  وهذا  نفسي  لمعالج  حولتكما 

اللجوء وليس كارت الصحة.  ورق 
غير  يغطى  ال  الصحة  كارت  ألن 
بعض  وهناك  األطباء  زيارات 
قسما  خصصت  قد  المستشفيات 
)سيكو  النفسي  للعالج  مخصوصا 
والذين  اللجوء  لطالبي  ثيربى( 
صعبة  ومواقف  اهوال  من  عانوا 
قبل وصولهم لكندا، ومعظم األطباء 
للقيام  الوقت  لديهم  ليس  العائليين 
النفسي  المعالج  وأيضا  الدور  بهذا 
هذا  في  أفضل  وخبرة  دراسة  له 

المجال.
هناك  هذا،  من  النقيض  وعلى 
في  األخصائيين  األطباء  الكثير من 
المرضى  يقبلون  ال  المجاالت  كل 
الذين يحملون أوراق لجوء بل يقبلون 
فقط من يحمل هيلث كارد، ولهذا أجد 
صعوبة أحيانا عند احتياجي لبعض 
من  لمرضاي  االخصائيين  من 
طالبي اللجوء. وفى نفس الوقت أجد 
صعوبة كبيرة عند احتياجي لطبيب 
يحمل  سواء  نفساني الحد مرضاي 
او ال يحمل ألن معظم  هليث كارد 
ال  النفسانيين  األخصائيين  األطباء 

يقبلوا مرضى جدد وهذا األمر يلزم 
له مقال آخر.

الطبيب  فأن  يعرف  ال  ولمن 
النفساني يسمى )سيكاتريست( وهو 
الطب واتم  كلية  طبيب متخرج من 
دراسة تخصصه في الطب النفسي، 
ليس  فهو  النفساني  المعالج  ولكن 
الجامعية  دراسته  اتم  ولكنه  طبيبا 
على  وحصل  النفسي  العالج  في 
او  درجة دكتوراه )سيكولوجست(  
وال  ثيرابست(  )سيكو  ماجستير 
له  ولكن  ادوية  يصف  ان  يستطيع 
العالج  في  للغاية  ومهم  كبير  دور 

النفسي.
الحكومة  ان  التنويه  ويلزم 
نفقات  تغطى  الكندية  الفيدرالية 
حكومات  ولكن  لالجئين،  الصحة 
وخالفه  اونتاريو  مثل  المقاطعات 
فهي التي تتحمل نفقات العالج الطبي 

بموجب كارت صحة لمواطنيها.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

جلسات العالج النفسي مغطاة فقط لطاليب اللجوء
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بصــــــراحة
خطف البنات والسيسي واالنتخابات

مدحت عويضة

ليس من السهل هذه األيام أن تجهر 
بمعارضتك للسيسي فهذا معناه أنك 
ستفقد الكثير من شعبيتك، من ناحية 
عليك  واإلفتراء  للكاذيب  وعرضة 
من ناحية أخري، ومن ناحية ثالثة 
التهم  مجموعة  تنتظر  أن  عليك 
سيلقونها  التي  والمعلبة  الجاهزة 
باألخونة  اإلتهام  من  بداية  عليك 
ومرورا  مسيحي  أنت  لو  حتي 
بالعمالة والصهيونية والتمويل…..
للسيسي  الخ.  ما يجعلني معارضا 
هو سياساته االقتصادية التي أراها 
فكخنقر  لإلعالم،  تكميمة  كارثية، 
إبراهيم  رأيت  كلما  صدري  في 
عيسي مثال يتكلم عن األميرة فوزية 
األسرة  غرام  وقصص  وسعدية 
المرحلة  في  ما  وأقبح  المالكة!!!!. 
الكاذب  اإلعالم  علي  االعتماد  هو 
كفتة  أول  من  الخادعة  والفرقعات 
عبد العاطي لمليارات جبل الحالل، 
وغيرها.  تيران وصنافير  ألكاذيب 
قوي  أكبر  هم  األقباط  ويعتبر  هذا 
شعبية مؤيدة للسيسي فكلهم سيساوية 
حتي العائلة لم أجد فيها واحدا معي، 
لكن وللحق عندما نتكلم عن الشباب 
الصغير في عائلتي فاألمر مختلف.

والتي  الرئاسية  االنتخابات  بعد 
جبارا  مجهودا  األقباط  فيها  بذل 
البنات  خطف  ظاهرة  توحشت 
تهدد  التي  الظاهرة  تلك  القبطيات 
بهدم شعبية السيسي وسط األقباط، 
حيث وصل عدد البنات المختفيات 
والذي وصل ألينا حتي اآلن ل ١5 
حالة موثقة لفتيات بعضهن لم يكملن 
سن ال ١٨ عاما، األمر الذي يدعوا 
الظاهرة  هذه  إختفت  كيف  للتعجب 
قبل االنتخابات وكيف عادت بعدها 
التي  األصابع  في  نشك  يدعنا  مما 
تقف خلف هذه الظاهرة وفي قدرة 

الدولة علي وقفها عندما تريد.

واحد  مجتمع  في  نعيش  ونحن 
أن  فالبد  كبيرة  بطريقة  متشابك 
مجتمعية  تفاعالت  هناك  تكون 
شباب  بين  عاطفية  قصص  تنتج 
وبنات مختلفين في الدين. ولكن من 
الظلم أن تفتح مؤسسات الدولة كل 
تريد  التي  المسيحية  للفتاة  أبوابها 
التحول لألسالم ، بينما تتحول حياة 
الشاب المسيحي وأسرته لجحيم لو 
عرف أنه علي عالقة ببنت مسلمة، 
ميزان العدل المقلوب الذي ترضي 
ويرتاح  صاغرة  وهي  األقلية  به 
آن  بالدنا،  في  األغلبية  ضمير  له 
اآلوان أن نجد ضمائر حية ونفوس 

غير ذمية ترفضه وتقاومه.

بتقنين  نطالب  ونحن  زمن  ومنذ 
هذه القضية، فالشهر العقاري يقوم 
لمسلم  مسيحي  من  الديانة  بتحويل 
بدون تحصيل رسوم وفي أي وقت، 
لتحويل  طلب  أي  يرفض  بينما 
ناهيك  لمسيحي،  مسلم  من  الديانة 
التحويل  لراغب  الدولة  حماية  عن 
وإعتقال من  المسيحية لإلسالم  من 
معروفه  أمور  كلها  العكس،  يريد 
دولة عصرية  تخلق  ال  وإجراءات 

العنصرية  للدولة  سمات  هي  بل 
بعضوية  تتمتع  ال  أن  يجب  التي 
المحترمة  فالدولة  المتحدة.  األمم 
هي تلك التي يطبق فيها قانون واحد 
النظر  بغض  مواطنيها  جميع  علي 
عن الدين والجنس والعرق واللون 

والطبقة االجتماعية.

الموضوع  هذا  في  تكلمنا  وكلما 
ومجتمعنا  لبدنا  حبنا  منطلق  من 
بلدا عصريا  بلدنا  نري  أن  وحلمنا 
كالبالد التي هاجرنا لها حيث تسود 
العدالة ويظلل القانون الكل ويطبق 
نجد  ايضا  الجميع  علي  كالسيف 
من يتهمنا بإثارة الفتنة وكأننا نحن 
الذين قمنا بخطف البنات!!!. وللمرة 
الوطن  أجل  من  لهم  نقول  األلف 
نحن  الوطن  أجل  ومن  أسمعونا 

نطالب ومنذ زمن باألتي:.

التحول من دين  ليكون سن  أوال 
لدين هو سن ال ٢١ سنة وهو سن 
ممارسة الحقوق المدنية في القانون 

المصري.

ثانيا: أن يكون هناك قانون واحد 
يطبق علي كل من يريد تغيير ديانته 
من المسيحية لإلسالم ومن اإلسالم 

للمسيحية.

ثالثا: أن يكف األمن عن التدخل 
في حاالت اإلختفاء وأن يكف عن 
دور ”القواد“ الذي يلعبه األمن بكل 
حالة  كل  في  بعيد  زمن  منذ  فخر 

إختفاء.

شفافية  هناك  تكون  أن  رابعا: 
وتوعية تشرح األضرار االجتماعية 
المسلم  ارتباط  من  تنتج  قد  التي 

بمسيحية أو العكس.

الدرامية  األعمال  توقف  خامسا: 
القبطية  زواج  مسألة  تصوير  عن 
من مسلم هي شئ عادي ”وبتحصل“ 
وكأن  فاطمة.  يحبش  ما  ومين 
ففقدوا  خصية  تم  قد  شعب  اآلقباط 
لديهم  تعد  ولم  ورجولتهم  كرامتهم 
علي  المجتمع  أفراد  كباقي  غيره 

عرضهم.

الصخر  في  ننحت  أننا  أعلم 
شعب  وبين  تسمع  ال  دولة  بين  ما 
اللطم ومصمصة  تعود علي  قبطي 
الشفايف للتعبير عن غضبة، وأتذكر 
تضم  لم  بها  قمنا  مظاهرة  أخر  أن 
اكثر من ١5٠ شخص لإلعتراض 
تنظر  بينما  البنات،  خطف  علي 
بوك  الفيس  علي  األقباط  لصفحات 
تجدها تجاهد جهاد الكتروني عظيم 
تجدهم  ال  للعمل  الدعوة  وساعة 

خلفك!!!.

علينا أن نبدأ بأنفسنا وأن نقف وقفة 
كمصريين  بل  كأقباط  ليس  رجال 
في  فالسود  الظاهرة  لهذه  للتصدي 
غير  حقوقهم  يؤخذوا  لم  أمريكا 
لهم،  البيض  الشباب  مشاركة  بعد 
حقوقهن  علي  تحصلن  لم  والنساء 
إال بعد إيمان الرجال بهذه الحقوق 
والدور علي الشباب المسلم المثقف 
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حتي نعيد لمصر أمجادها ونسير 
في ركب الحضارة المتسارع، علينا 
أن ننتفض لتاريخنا نأخذ منه العبرة 
والدافع، وننسي تاريخنا الحاضر بما 
فيه من دنايا، ننسي انتماؤنا الخاطئ 
العربية(  )القومية  العربي  للوطن 
نحن  نكون.  ولن  عربا  لسنا  فنحن 
مصريون قلبا وقالبا نتحدث العربية 
التحدث  علي  أجدادنا  أُجبر  التي 
نحترم  يمتنع.  من  ألسنة  بقطع  بها 
وفينيقيون  عرب  كلهم  جيراننا 
وعبريون  وكلدان  وآشوريين 
للجميع  ونتمني  وأفارقة  وآمازيج 
معقدة  مشاكلنا  والرقي.  الرفعة 
اقتصاديا وسياسيا ودستوريا يعانيها 
ومسيحيون،  مسلمون  األقباط  كل 
المسيحيين  األقباط  مشاكل  لكن 
الواقع  التمييز  بسبب  وأقسي  أشد 
بحقوقهم  االعتراف  وعدم  عليهم 

الدستورية. حاول الكثيرون خاصة 
إيجاد  عديدة  بطرق  المهجر  أقباط 
الحلول ولكنهم فشلوا لعدم استجابة 
أقباط الداخل بتلك الحلول، إما لعدم 
وتيرة  زيادة  من  خوفا  أو  االقتناع 
حل  بأن  وإيمانهم  االضطهاد، 
يكمن في حل مشاكل كل  مشاكلهم 
المصريين. وقداقتنعت بعد زيارتي 
األهل  ومناقشة  أسابيع  منذ  للوطن 
واألصدقاء ومن التقيت بهم مصادفة 
وأن  بشعابها،  أدري  مكة  اهل  أن 
الداخل  من  ينبع  أن  أجدي  الحل 
ال  المهجر  أقباط  ويسانده  ويؤيده 

العكس.

متنامية  حركة  اآلن  مصرنا  في 
مصر  وعودة  بالعلمانية  للمطالبة 
اراها  وهابية،  عربية  ال  فرعونية 
ولكن  موّفقة  تكون  ان  أرجو  بداية 
أن  عليها  الحد.  هذا  عند  تقف  ال 
إلي  فيسبوكية  تتطور من مجموعة 
نطلق  أن  وأقترح  متكامل  حزب 

عايه حزب كميت. ومن أهم مطالب 
إلغاء  يتبناها  التي يجب أن  الحزب 
دستور  وإنشاء  الحالي  الدستور 
حقوق  وثيقة  مع  يتوافق  علماني 
اإلنسان. عودة مصر إلي جذورها 
بالمطالبة  بداية  وذلك  المصرية 
بتدريس علم المصريات بالمدارس 
في  حادث  هو  بما  أسوة  المصرية 
ما عدا  العالم  كل معاهد وجامعات 
الكلمات  تجميع  في  يبدأ  أن  مصر. 
فعال  المتداولة  القديمة  المصرية 
والتأكيد  مصر  صعيد  في  خاصة 
أسماء  وإضافة  مصريتها  علي 
إال  متداولة  غير  أخري  وكلمات 
ال  مصريتين  أسرتين  أو  أسرة  في 
بما  واالستفادة  يتحدثونها،  زالوا 
من  األرثدوكسية  الكنيسة  تمتلكه 
تراث قبطي يستخدم في الصلوات، 
والتشجيع علي عودة اللغة المصرية 

وإحياؤها.     

نصوص  إبطال  الى  الدعوة  حول  مقال  بقية 
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يقيمون  الذين  هم  السلفيين  هؤالء  ان  والغريب   
وهم  االسالمي  للتراث  نقد  اي  عند  ويقعدوها  الدنيا 
ينقسمون الى قسمين قسم صريح ينادى في كل مكان 
القسم  بينما  اقلية  وهم  اإلرهابية  بتفسيراته  ومناسبة 
األخر يتبع أسلوب »التقيه« أي له وجهان وجه داخلي 
يتحدث به الى المسلمين ووجه أخر للخارج )موجهه 
باستخدام  العنيفة  التفسيرات  إخفاء  يحاول  للغرب( 
حجج المصلحين وبطريقة ملتوية والمثير ان حججهم 
الموجهة للغرب تحمل في معناها ابطال لهذه النصوص 
واشهر تلك الحجج انهم يدعون ان هذه النصوص قد 
اقتطعت من سياقها وهذا ببساطة يعنى انها مشروطة 
او بعدها من نصوص يغير  قبلها  في تطبيقها الن ما 

من  نوع  أيضا  وهذا  االخرين،  ضد  العنيف  معناها 
تحجيمها و بطالن العمل بها االن، اذن فاألجدى بهم 
الى  الخارجي  الحديث  يوجهوا هذا  كانوا صادقين  ان 
المعضلة  تحل  وبذلك  المصلحين  مع  فيتفقون  الداخل 
بتنقية التراث االسالمي من مثل هذه النصوص. وكما 
أنني اود بهذا المقال ان الفت نظر اخوتي المسلمين أوال 
ثم االخرين الى خطورة هذه النصوص يقول موجهي 
العالم.   الى مسلمي  األولى  بالدرجة  انه موجهه  البيان 
هل سينجح هذا التيار الخارج من بلد الثورات الفكرية 
فرنسا؟ هل سيكون هذا بمثابة نقطة تحول ورجوع الى 
حرية النقد دون حدود اال القانون المدني دون خوف او 
تهديد من مدعى حماية المقدسات؟ هل سيُكشف النقاب 
النصوص  تلك  وهي  لإلرهاب  الحقيقية  الجذور  عن 
على  وباال  البديل  سيكون  واال  اإلرهابية؟  وتفسيراتها 

الحضارة والعالم اجمع.
الحالم بدولة يسودها القانون لينضم إلينا مطالبا بوقف 
علي  القضاء  الدوله  استطاعت  وكما  الظاهرة،  هذه 
الظاهرة قبل االنتخابات تستطيع أن تقضي عليها بعد 

االنتخابات. إال إذا كان السماح بخطف البنات القبطيات 
جزء من الوعود االنتخابية التي أعطيت للسلفيين جزاء 

تأييدهم للسيسي!!!!. 



إلي السيد "إدوارد يعقوب".

بعد التحية.

جريدة  في  الوارد  مقالك  قرأت 
الصادر  عددها  في  الجديد  األهرام 
ولم   ،٢٠١٨ مارس   ٢٨ بتاريخ 
على  الرد  من  قلمي  قمع  أستطع 
على  الفج  هجومك  في  سيادتكم 

رئيس مصر الحالي.

أدين  مصرية  مسيحية  أنا  أواًل 
ربنا  ومخلصي  إللهي  أواًل  بوالئي 
تراب  أعشق  كما  المسيح،  يسوع 

بلدي رغم ظروف الهجرة.

يحدث  سيادتك عما  كتبته  ما  أما 
منذ  تتفاقم  سلبيات  من  بلدي  في 
يومنا هذا  الناصر وحتى  عهد عبد 
مغالطات  ففيه  السيسي  عهد  في 
السكوت  يمكن  ال  كثيرة  تاريخية 
من  الستين  تجاوزت  لقد  عنها. 
بأن  أجزم  أن  وأستطيع  عمري 
كانت  الناصر  لعبد  الوحيدة  الميزة 
 !!!! لألقباط  جداً  الطيب  الوضع 
هل تنسى وضع اإلخوان المسلمين 
من  الناصر  عبد  يد  علي  المأسوي 
عاصرتها  ومهانة  وتعذيب  سجن 
مع  بعد صبية صغيرة  وأنا  بنفسي 
هذه  أعضاء  من  كانوا  لنا  جيران 
عالقة  تنسي  وهل  الجماعة؟؟؟ 
عبد الناصر الحميمة بالبابا كيرلس 
السادس وبنائه للكاتدرائية المرقسية 

بالعباسية في عهده؟؟؟

بدأت  األقباط  مأساة  إن  ياسيدي 
أنور  "المؤمن"  الرئيس  عهد  في 
نص  الذي  ودستوره  السادات 
وأن  إسالمية  دولة  مصر  أن  على 
المصدر  هي  اإلسالمية"  "الشريعة 
وتفاقمت  فيها.  للتشريع  الرئيسي 
يد  أطلق  أن  بعد  األقباط  أوضاع 
مناحي  كل  في  المسلمين  اإلخوان 
الفكر  انتشار  وبعد  بلدنا  في  الحياة 
السعودية  من  لنا  القادم  الوهابي 

ودول الخليج.

هو  ياسيدي  اآلن  يحدث  ما  إن 
امتداد لهذا التيار العنيف الذي اجتاح 
مصر  مسلمي  من  متعاقبة  أجيال 
االتجاه  هذا  أمام  الزمام  انفلت  وقد 
والمتعصب  المتشدد  اإلسالمي 
المسلمين  أجيال  ترضعه  الذي 
أظفارهم،  نعومة  منذ  التوالي  على 
فينشأون على كراهية ونبذ وتكفير 

كل ما هو غير مسلم.

بلدنا  رئيس  على  تدعيه  ما  أما 
الحالي فهو محض افتراء وظلم بين 
أن  تستطيع  فهل  الرجل،  هذا  على 
الوطن  لمصر  الحقيقي  والئه  تنكر 
يأمر  ألم  ومسيحييه(؟؟؟  )بمسلميه 
في  أخرى  جديدة  كاتدرائية  ببناء 
العاصمة اإلدارية  الجاري إقامتها؟ 
ألم تُكرم سيدات مسيحيات فضليات 
يحدث  لم  الذي  هذا  األم،  عيد  في 
من قبل في عهود سابقة؟ ألم تسمع 
بتعيين أحد األساتذة األفاضل عميًدا 
من  يحدث  لم  مما  الكليات  إلحدى 

قبل في جامعاتنا؟

فيكفيه  أخطائه،  له  كانت  وإن 
كما تقول أنه خلص مصر من حكم 
حكم  هو  ما  أدراك  وما  اإلخوان، 

عاصرت  لقد  ياسيدي  اإلخوان! 
بنفسي بعًضا من هذه األيام السوداء 
في حياة المصريين، وأؤكد لك أنه 
لوال إنقاذ هذا الرجل لمصر النتهى 
إلى أسوأ مما كانوا  باألقباط  الحال 
يد  على  العربي  الغزو  أيام  عليه 

عمرو بن العاص.

أنا أؤمن بكل قلبي أن هذا الرجل 
القرن  "كورش"  هو  تدينه  الذي 
الواحد والعشرين الذي أرسله الرب 
لكي ينقذ شعبه )راجع أشعياء 44، 
التي  األحداث  تلك  وحتى   .)45
ترصها برهاًنا لما تدعي فال يُسأل 
الذين  سبقوه  من  بل  السيسي  عنها 
للفكر  الغارب  علي  الحبل  تركوا 
لكي  اإلخواني  السلفي  الوهابي 
مصر،  مسلمي  نفوس  في  يتغلغل 
أجيااًل  منه  تعاني  سوف  الذي  هذا 

قادمة فيما بعد السيسي ومن يليه.

أرجو مراعاة الموضوعية والدقة 
فيما تنشره من آراء فكثير من الناس 
من السذاجة والجهل ببواطن األمور 

بحيث يصدقون كل ما يقرأون.

 والسالم.

 نبيلة مسعود

تورنتو

احملرر

أستاذة نبيلة مسعود

الحر  للفكر  منبر  الجديد  األهرام 
عدد  وفى  اآلراء  على  يحجر  وال 
سابق كانت هناك قصيدة شعر تمدح 

السيسى   

 

رسالة

أطلعت على عدد من العنوانين و 
المقاالت في صحيفة األهرام الجديد 
و التي يصدرها الطبيب العالمي و 
ال  حقيقة  الجندي.  رأفت  د.  العالم 
رجل  على  األطراء  أكثر  أن  أريد 
و  كثيرة  إسهامات  ذي  و  معروف 
أن  أردت  لكن  نوعاً  و  كّماً  قيِّمة 
أضيف بعض الكليمات في حق هذا 
العربي  عالمنا  من  الطموح  الرقم 
التي  الدنيا  أم  الشقيقة  من مصر  و 
أنجبت لنا هذا اإلبن البار د. جندي.

و  الكبيرة  جندي  مشاركة  إّن 
هي  الصحافة  عالم  في  المتميزة 
أنّه رجل طبيب  إذ  المشهود  الفرق 
اليوم  له  يُمد  أن  يحتاج  و ضليع و 
إلتزاماته  ليوافي  أكثر  أو  للضعف 
المحدودة. مع ذلك  و واجباته غير 
كله فقد قفز فوق الصعوبات ليدخل 
إلى بالط صحابة الجاللة من دون 
أصدقائه  و  الصحافيين  إستئذان 
الخصوص.  وجه  على  أحبائه  و 
له من  لكانوا  ذلك  فعل  لو  أنّه  ذلك 
مهنة  إلى  الولوج  بعدم  الناصحين 
جندي  د.  أرجح.   كما  المتاعب 
كطبيب ذائع الصيت و ثرى المعرفة 
له  يكن  لن  و  لم  الطب  مجال  في 

الكافي  المجال 

وقت  لتخصيص 

معقول ألبنائه ناهيك عن الطموحات 

و األشواق األخرى من قراءة أدبيّة 

و  الثقافيّة  المواقع  على  أّطالع  و 

و  بل  الرياضة  و  المعرفة  أدوات 

قال  فقد  كل  على  عموماً.  الترفيه 

الشاعر

على قدر أهل العزم تأتي العزائم  

وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتبكر في عين الصغير صغارها 

و تصغر في عين العظيم العظائم

لعمري  د.جندي  يمثِّل  وعليه 

نجاح  عن  معبِّراً  و  موجزاً  شرحاً 

و  الشاعر  ذكرهم  الذين  الرجال 

تحت  مستحياًل  يرون  ال  الذين 

الشمس. ومما زاذ صحيفة األهرام 

وعين  ناظري  في  تألقاً  الجديد 

للرأي  رحباً  مجااًل  إفساحها  القراء 

ال  ربّما  كلُّه  هذا  اآلخر.  الرأي  و 

و  الرحبة  الدكتور  شخصيّة  يعدل 

المضيافة و المتعاونة و اإلجتماعيّة 

جّداً. و دكتورنا الكريم حقيقة يداوي 

مشاركة  و  األبويّة  و  باإلبتسامة 

اإلجراءات  قبل  هّمه  المريض 

الطبِّية المهنيّة المعروفة.

وفيّاً  إبناً  جندي  د.  لك  شكراً 

و  الحبيبة  لمصر  جديداً  هرماً  و 

أمتك العربيّة و لقارتك السمراء  و 

لوطنك كندا  و للعالم أجمع.

الدين  عصام  دكتور  بروفسير 

بشير محّمد كبّاشي

أُنتاريو كندا

٢9 أبريل ٢٠١٨

احملرر

د. عصام كباشى

على  اشكرك  اعماقى  من 

شعورك، والحقيقة انا ال استحق كل 

هذا االطراء، ولكن محبتك كبيرة.

تحياتى ومحبتى أيضا متبادلة.  

االجنيل .. 
وهيافة املشككني

باالنترنت  فيديو  حديثا  وصلني 
عن مناظرة عنوانها )هل االنجيل-

اجريت  ؟(،  بها  موثوق  البشائر- 
بجامعة كينيو بالواليات المتحدة في 
فبرابر ٢٠١٨.  وعندما وصلت الى 
منتصف الفيديو لم استطع المتابعة، 
فقد كانت األفكار والخواطر تتزاحم 
للقفز من مخيلتي، وبرغم معرفتى 
فقد  المقدس  بالكتاب  المتواضعة 
قاله  مما  الكثير  تفنيد  استطعت 
هو  والسر  هيرمان،  برت  الدكتور 
شاهد  كل  عند  اتوقف  كنت  اننى 
يذكره وأقراءه بنفسى للتأكد، ويا لها 
من مفاجأة، وودت ان اشاركم فيما 
وجدت. ففي الموضع األول  قال ان 
انتقلت  حامل  وهى  العذراء  السيدة 
بحجة  لحم  بيت  الى  يوسف  مع 
اإلمبراطورية،  سكان  احصاء 
يكن  لم  السكان  إحصاء  ان  وادعى 
وجدت  وبالبحث  بعد،  معروفا 
العصر  في  المصريين  قدماء  أن 
الملكى األوسط  هم أول من قاموا 
باإلحصاء ثم اليىونانيون فالروملن، 
)أخبار  القديمة  اسرائيل  في  وحتى 
ثان،  موضع  وفى  الثانى٢(.  االيام 
انه هللا اال  يقول  لم  المسيح  قال ان 
كتب  الذى  فقط،  يوحنا  بشارة  فى 
بعد كل البشائر، ومن المؤكد وانت 
آيات  قد مرت عليك  استاذ جامعى 
باقى  فى  المسيح   الوهية  تؤكد 
البشائر، مثل) هذا هو ابنى الوحيد 
كل  معكم  انا  و)  به سررت(  الذى 
وآيات  الدهر(  انقضاء  والى  األيام 
آخر  مقال  يعوزها  كثيرة  أخرى 
على االقل، ولعلم سيادتك فحتى في 
عبارة  المسيح  يقل  لم  يوحنا  انجيل 
"أنا هللا"، فالسيد المسيح متواضع،  
فليسمع.  للسمع  اذنين  له  ومن 
ان  سيادته  قال  آخر  موضع  وفى 
في  السبت  قبل  مات  المسيح  السيد 
صحيح،  وهذا   )٣٢:١9 )يوحنا 
ولكنه ادعى انه في انجيل مرقص 
فبالرجوع  السبت،  بعد  يسوع  مات 
اناَ  كاَ ا  لاَمَّ "واَ )مرقص4٢:١5(  الى 
ا  ماَ أاَيآْ  اُد،  داَ ِتعآْ االسآْ اناَ  كاَ إِذآْ  اُء،  ساَ الآْماَ
لاَ  داَخاَ اءاَ يُوُسُف ... واَ بآِْت، جاَ قاَبآْلاَ السَّ
 ." ياَُسوعاَ داَ  ساَ جاَ لاَباَ  طاَ واَ ِبيالاَُطساَ  إِلاَى 
ومن هنا نرى بانه مات قبل السبت 
في كال الشاهدين. وتكمن اهمية ذلك 
فى كون المسيح ممثال في خروف 
الفصح. وبعدها انتقل الى الموضع 
)ان  المسيح  السيد  قول  الثالث، فى 
أظن  وكنت  اقلعها(  عينك  عثرتك 
تعلم  وبرفيسور(  )كدارس  أنك 
اال  يفهمه  ال  روحى  كالم  ذلك  ان 
كم  يسأل  وأيضا  الروحي  االنسان 
أم ثالثة.  الديك مرتين  مرة، صاح 
لبرهة،  جانبا  هذا  كل  ولنترك 
وحتى اواجهك من الناحية القانونية 
من  كانسان  تفهمه  الذى  وبالمنطق 
تحججت  التين  اآليتين  ان  العالم، 
 ٢٠ الثانية  بطرس  في   ( بهما 
الكتاب  )أن   )٣ الثانية  وثيموثاوس 
العهد  تقصدا  هللا(  من  به  موحى 
يكن  لم  االنجيل  ان  حيث  القديم، 
اننا كمسيحيون  )ولو  بعد،  موجودا 
نؤمن الى النفس األخير أن الكتاب 
المقدس بعهديه موحى به من هللا(. 
تتوخى  ال  جامعى  كاستاذ  وأنت 

وتخلط  والتارخية،  العلمية  الدقة 
األمور. هذه نقطة، والنقطةاالخرى 
كلى  المسيح-  السيد  أن  ولعلمك، 
البشائر،  بكتابة  يأمر  لم  القدرة-  
السارة، مثال  بالكرازة باالخبار  بل 
قَّ  قال عن المرأة ساكبة الطيب "ااَلآْحاَ
ا اإِلنآِْجيِل  زآْ ِبهذاَ راَ ا يُكآْ يآْثُماَ : حاَ أاَُقوُل لاَُكمآْ
لاَتآُْه  ا فاَعاَ باَرآْ أاَيآًْضا ِبماَ الاَِم، يُخآْ ِفي ُكّلِ الآْعاَ
ا" )متى ٢6( وايضا”  اًرا لاَهاَ كاَ هِذِه تاَذآْ
اذهبوا الى العالم واكرزوا باالنحيل 
لكل الخليقة " )مرقص ١6( الحظ 
"اكرزوا وليس اكتبوا،  لماذا؟  في 
ننطر  تعالوا  )مكتوب(،  ألنه  ظنى 
لنا  أعطاه  الى  العملى  الدرس  الى 
عمواس  تلميذى  مع  الكرازة  فى 
حمقين  االآْ ا  "أاَيُّهاَ قائال  وبخهم  حيث 
ياَتاَأاَلَُّم  ِسيحاَ  الآْماَ أاَنَّ  ياَنآْباَِغي  اناَ  كاَ ا  ..أاَماَ
ِميِع  ِمنآْ جاَ واَ ى  ِمنآْ ُموساَ أاَ  ابآْتاَداَ ثُمَّ  ..؟ 
ةاَ  تاَصَّ ا اأُلُموراَ الآُْمخآْ ُر لاَُهماَ ِبياَاِء يُفاَّسِ األاَنآْ
وبطرس  الآُْكتُِب.  ِميِع  جاَ ِفي  ِبِه 
أول  في  ذلك  أيضا لخص  الرسول 
وقامت  الخمسين.  يوم  له  عظة 
المسيحية،وانتشرت في العالم حتى 
قبل أنتشار االنجيل في المنازل أو 
المبشرين  أيدى  بين  وجوده  حتى 
قرنا   ١٨ مدى  على  ذلك  وجرى 
المطابع،  اختىراع  قبل  الزمان  من 
واذا كان في بيت أحد منا اآلن أيها 
وانت  لك  فطوبا  انجيل،  االحباء 
تتأمل  أن  ، وعوضا عن  تدرى  ال 
معاليك يا مستر هرمان في كل هذه 
تتركها  للطبيعة،  الخارقة  األمور 
الديك مرتين  وتسأل كم مرة صاح 
ام ثالثة؟، والسيد المسيح تنبأ على 
طوبى   " بقوله  حضرتك  أمثال 
يعثر في" )متى١١ولوقا7(  لمن ال 
يروا"  ولم  آمنوا  لمن  طوبى  و" 
بولس  أيضا  ويقول  )يوحنا٢٠(، 
)كورنثوس  يقتل"  الرسول"الحرف 
اسلوب  هو  والتشكيك   .)٣ الثانية 
ابليس منذ بدأ الخليقة، عندما خدع 
والى   "... لك هللا  قال  أحقا  حواء" 
الى  دعانى  ما  هو  وهذا  اليوم، 
المشاركة معكم  حيث ال ينبغى أى 
نصدق ما نسمعه، بل أن نفند مثل 
ونفتش  ونمتحنها  االدعاءات  هذه 
ومع  ابليس.  خدع  وكشف  الكتب، 
فان  هيرمان  للدكتور  احترامى 
كم  على  يتوقف  لم  العالم  خالص 
مرة صاح الديك، وعندما أرى عدم 
صحة ماقلته )وانك كمان جاى في 
الهيفه وتتصدر( فلم اجد افضل من 
هذا العنوان لوصف ما تقول وليس 

لوصف معاليك.

كمال حممد ابراهيم

بريد القراء
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تمام  فى  يونيو   ١4 الخميس  يوم  تنطلق 
صافرة  كندا  بتوقيت  صباحاً  عشر  الحادية 
لكرة  العالم  افتتاح بطولة كأس  حكم مباراة  
القدم رقم ٢١. وهى البطولة العالمية الكبرى 
واالهم والتى يتابعها ماليين البشر من سكان 
كوكب االرض ويعد عرساً عالمياً يتكرر كل 
اربع سنوات منذ انطلقت البطولة االولى عام 
المسابقة  تتوقف  لم  الحين  ذلك  ومنذ   ١9٣٠
اندالع  لظروف   ١946 ، اال عامى ١94٢ 

الحرب العالمية الثانية. 

يقدم االهرام الجديد تحلياًل للدول المشاركة 
فى البطولة وفى هذا العدد سنتناول بالتحليل 
ان  على  والثانية  االولى  المجموعتين  فرق 
نستكمل بقية المجموعات فى االعداد القادمة.

المجموعة االولى :  روسيا - اوروجواى 
- مصر - السعودية         

                              

للنهائيات   روسيا   تأهلت    : روسيا   -١
وتم  المضيف  البلد  باعتبارها  تصفيات  دون 
لذلك دون  وضعها على رأس مجموعة وفقاُ 
اية اعتبارات فنية اما من جهة التصنيف الفنى 
فالفريق الروسى يصنف فى المستوى الثالث 
فى  كبيرة  فرصتها  فان  ذلك  ومع  الرابع  او 
تخطى دور المجموعات العتبارات االرض 
والجمهور وايضاً الحكام الذين يتعاطفون فى 
شاركت  االرض.   لصاحب  غالباً  قراراتهم 
فى كأس العالم - بعد انقسام االتحاد السوفيتى 
-  فى اربعة بطوالت اعوام ١99٠، ١994 
، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠4 وخرجت فى جميعها من 
الروسى  الفريق  فى  يوجد  االول.  ال  الدور 
اال العبين محترفين رومان مدافع فنار بخشة 
التركى وكوناستنتين مدافع كولن االلمانى بينما 
يعتمد على حارس مرماه المخضرم اكينفيف 
ولعب ١٠٣ مباراة دولية و كوكرين مهاجم 
واخطر  سنة-   ٢6- بطرسبرج  سان  زينيت 
مهاجميه الذى اصيب وقت اعداد هذا التقرير 
واصبحت مشاركته فى النهائيات محل شك. 
فرصة الفريق فى التأهل تعتمد على فوزه فى 
مباراتيه مع السعودية و مصر قبل ان يالقى 

اوروجواى اقوى فرق المجموعة.

المجموعة  فرق  اقوى   : اوروجواى   -  ٢
المركز  باحتاللها  تأهلت  التأهل  الى  واقربها 
التى  الجنوبية  امريكا  تصفيات  فى  الثانى 
اقوى و اشرس  تعد 
تصفيات كأس العالم 
القارية. تملك تاريخاً 
كأس  فى  مشرفاً 
بأول  فازت  العالم 
اقيمت  التى  البطولة  فى  العالم   لكأس  لقب 
على ارضها عام  ١9٣٠ كما عادت وفازت 
التى  ىالبطولة  فى   ١95٠ عام  العالم  بكأس 
مباراة  فى  هزمتها  ان  بعد  بالبرازيل  اقيمت 
تاريخية ٢-١ وهذه المباراة لم ولن تسقط من 
الفريق  استغنى  يومها  فمن  البرازيل  تاريخ 
البرازيلى عن فانلته الخضراء التى صارت 
الصفراء  فانلته  وارتدى  الفريق  على  شؤماً 
فى  اوروجواى  حلت  ايضاً  هذا.  يومنا  حتى 
 ، بطوالت ١954  ثالث  فى  الرابع  المركز 

خرجت  بينما   ٢٠١٠  ،  ١97٠
 ١966 عام  النهائى  ربع  من 
ومن االدوار االولى فى بطوالت 

 .٢٠١4 ، ١ ، ٢٠٠٢9٨6 ، ١974 ، ١96٢
مهاجمى  افضل  من  مهاجمين  الفريق  يملك 
هما  الهواء  العاب  فى   - سيما  ال   - العالم 
باريس  نجم  وكافانى  برشلونة  نجم  سواريز 
سان جيرمان. يتميز الفريق بسرعة وانسيابية 
ويتميز  بل  الجنوبية  امريكا  فرق  ومهارات 
من  لكن  دفاعه  بصالبة  الالتينية  الكرة  عن 
سلبيات الفريق االندفاع واللجوء الى الخشونة 
جزاء  ضربات  الفريق  تكلف  التى  المفرطة 
المرشح  فهو  هذا  كل  ومع  وبطاقات حمراء 

الحتالل قمة المجموعة.

للمرة  المصرى  الفريق  تأهل   : مصر   -٣

احد  غانا  اقصى  ما  بعد  تاريخه  فى  الثالثة 
الفريق  شارك  وقد  االفريقية   الفرق  اقوى 
ولعب  بايطاليا   ١9٣4 دورة  فى  المصرى 
مباراة واحدة خسرها امام المجر ٢-4 واحرز 
بورسعيد  نجم  فوزى  الرحمن  عبد  الهدفين 
للبطولة   االول  الدور  من  وخرج  والزمالك 
فكان عام ١99٠  للفريق  الثانى  الظهور  اما 
محمود  الجنرال  قيادة  تحت  بايطاليا  ايضا 
المصريةولعب  الكرة  رموز  احد  الجوهرى 
وانجلترا  هولندا  ضمت  نارية  مجموعة  فى 
بهدف  هواندا  مع  فتعادل  الجنوبية  وايرلندا 
المصرى  الفريق  هدف  احرو  الفريقين  لكال 
وتعادل  جزاء  من ضربة  الغنى  عبد  مجدى 
سلبيا مع ايرلندا بينما خسر مباراته االخيرة 
البطولة.    وودع  وحيد  بهدف  انجلترا  امام 
صالح  محمد  صفوفه  بين  الفريق  يضم 
الدورى  فى  العب  واحسن  ليفربول  نجم 
االنجليزى فى الموسم الحالى ، ومحمد الننى 
نجم االرسنال ويعتمد الفريق المصرى على 
مع  وتفاهمه  صالح  محمد  ومهارة  سرعة 
عبد هللا السعيد صانع العاب الفريق مع عدم 
اغفال سرعة ومهارة الجناح المتألق محمود 
حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركى 
وقد يكون تريزيجيه هو مفاجأة الفريق ايضاً 
سيسجل الحارس المخضرم عصام الحضرى 
اسمه باعتباره اكبر العب يشارك فى تاريخ 
تأهل  من  وبالرغم  العالم.  كأس  نهائيات 
اقوى  على حساب  بجدارة  المصرى  الفريق 
على  يأخذون  الكثيرون  أن  اال  القارة  فرق 
الى  اللجوء  الفريق  االرجنتينى كوبر مدرب 
الممتع.  االداء  عن  واالبتعاد  المحكم  الدفاع 
الفريق على خطف نقطة على االقل  ويعول 
فى مباراته االولى امام اوروجواى ستفيده بال 

شك فى طريق التأهل للدور الثانى.  

يتأهل  الخامسة  للمرة   : السعودية   -  4
االولى  المشاركة  وكانت  السعودى  الفريق 

افضل  هى   ١994 عام 
لدور  تأهل  حيث  مشاركة 
فى  ثانياً  حل  بعدما  ال١6  
الفريق  خلف  المجموعة 
عروضاً  وقدم  الهولندى 
الدور  من  وخرج  مميزة 
الثانى لكن الفريق لم يستطع 
المستوى  بنفس  الظهور 
بطوالت  فى  تأهله  رغم 
 ٢٠٠6  ،  ٢٠٠٢  ،  ١99٨
جميعها  فى  االول  الدور  من  خرج  انه  اال 
السلبية  النتائج  اعلى  انه حقق واحدة من  بل 
فى تاريخ المونديال بعد خسارته امام المانيا 
فى بدولة ٢٠٠6 بثمانية اهداف نظيفة يضم 
والذى  المولد  فهد  الموهوب  الالعب  الفريق 
يعده االرجنتينى انطونيو بيتزى ليكون مفاجأة 

الفريق فى البطولة.

الساحرة  مفاجأت  عن  بعيداً   : التوقعات 
فريق  تأهل  المتوقع  من  فانه  المستديرة 
تتساوى  بينما  المجموعة  كأول  اوروجواى 
البطاقة  خطف  فى  وروسيا  مصر  حظوظ 
الفريق  يتمسك  بينما  للمجموعة  الثانية 

السعودى بأمل تحقيق المفاجأة.

 - البرتغال   - اسبانيا   : الثانية  المجموعة 
المغرب - ايران

 

الفرق  تسيد  الرغم من  : على  اسبانيا   -١
منذ  والعالمية  االوروبية  البطوالت  االسبانية 
االسبانى  المنتخب  نتائج  ان  اال  الخمسينات 
ان  يصدق  لآلمال.فمن  مخيبة  تأتى  كانت 
الفريق االسبانى الذى شارك فى ١٢ بطولة 
 ٢٠٠6 وحتى   ١9٣٠ عام  فى  بدأت  منذ 
حتى  بطولة  الى  الثانى  الدور  يتخطى  ولم 
اال   ٢٠١٠ عام  الذهبية  بالكأس  اخيراً  فاز 
بطولة ٢٠١4  فى  هوايته  لممارسة  عاد  انه 
من  الرغم  وعلى  االول.  الدور  من  وخرج 
ذلك اال ان الفريق دوماً يعد ضمن المرشحين 
مهاجمه  على  الفريق  يعتمد  بالبطولة  للفوز 
البرازيلى االصل دييجو كوستا والنجم الجديد 
الفريق  العاب  صانع  انيستا  وخلفهما  ايسكو 

والباقى من جيل ٢٠١٠ .

٢- البرتغال : يشارك الفريق للمرة السابعة 
هى  االولى  المشاركة  وكانت  تاريخه  فى 
بطولة  فى  الثالث  المركز  باحتالله  االفضل 
بقيادة   ١966
االسمر  الفهد 
ايزيبيو، كما حلت 
كرابع  البرتغال 
بطولة  فى  العالم 
٢٠٠6 بينما خرج الفريق من االدوار االولى 
 ،  ٢٠١٠  ،  ٢٠٠٢  ،  ١9٨6 بطوالت  فى 
تضع  ان  فيكفى  الفريق  قوام  اما   .  ٢٠١4
الفريق  فى  الفذ  الالعب  رونالدو  كريستيانو 
وحوله اى عشر العبين فوحده يصنع الفارق.

مدوية  مفاجأة  الفريق  حقق   : المغرب   -٣
التى  فوار  دى  كوت  على حساب  تأهله  بعد 
لكن  لتتأهل  للفوز على ارضها  تسعى  كانت 
اسود االطلسى قلبوا الموازين وخطفوا بطاقة 
التأهل وهزموا االفيال بجدارة.  وتعد هذه هى 
المشاركة  الخامسة للمغرب بعد خروجه من 

الدور االول فى بكوالت ١97٠ ، ١994 ، 
١99٨ بينما كانت افضل نتائجه فى المكسيك 
عام ١9٨6 بعد ما تعادل مع بولندا وانجلترا 
ليتصدر   ١/٣ البرتغال  هزم  ثم  اهداف  بال 
نظيف  بهدف  المانيا  من  ويخسر  المجموعة 

الثانى لكنه حقق ذلك فى  الدور  ويخرج من 
وجود نجوم ال يتكررون الزاكال وبو دربالة 
المغاربة  لكن  وتيمومى  وخيرى  والحداوى 

يأملون فى تكرار االنجاز.

للمرة  ايضاً  الفريق  يشارك   : ايران   :  4
الخامسة وخرج الفريق من البطوالت االربع 
التى شارك فيها من الدور االول وفى مجموع 
مبارايات  ثمانى  الفريق  خسر  مباراياته 
واحدة  مباراة  فى  وفاز  ثالث  فى  وتعادل 
مازالت ايرات تفتخر بها اذ انها كانت على 

الواليات المتحدة االمريكية !!!!!!

التوقعات : من السهل التكهن بصعود اسبانيا 
والبرتغال عن هذه المجموعة ويبقى السؤال 
فيمن يحتل الصدارة ومن يحل وصيفاً ...لكن 
يبقى امل المغرب قائماً ولو كان ضئياًل بينما 
يبدو امل ايران مستحياًل لكنها كرة القدم التى 

تسمح بما ال يمكن توقعه.

كأس العامل لكرة القدم - روسيا 2018         
اعداد: مدحت موريس       

الناخب  بين  العراق  مقال  بقية 
والمرشح! ص4

والشيعي  السني  بشطريه  سوالمال 
السياسية  الطبقة  حكم  ظالل  وتحت 
أداة كما كان  الحالية، أصبح هو األخر 
أيام الحملة اإليمانية الوطنية التي أنتجت 
والمعممين  الماللي  من  األفواج  هذه 
النخاع،  حتى  والفاسدين  واإلرهابيين 
يساق من قبل هذه الطبقة كواحد من أهم 
رباني  وسلم  االجتماعي،  النفوذ  وسائل 

للصعود إلى جنات السلطة والمال.
وما  الدوالر  ما  إدراك  وما  والدوالر 
االقتراع  صناديق  في  وتأثيره  سحره 
في  نقِس  ال  ولكي  االنتخابات،  ونتائج 
العملة  هذه  أي  فهو  هنا،  لذاتنا  جلدنا 
انتخابات  في  انفها  دست  التي  العالمية 
المضمار  في  وأعرقها  الدول  أعظم 
إيراده  فيمن  بالك  فما  الديمقراطي، 
السنوي ال يتجاوز ألف دوالر، أي اقل 
من ثالثة دوالرات يوميا، ويدفع له مائة 
بطاقته  لشراء  أو  قلم  لشخطة  دوالر 
االنتخابية، هذا الدوالر الذي يستخدم في 
ابتداء  العراقية،  الدولة  مناصب  شراء 
رئيس  إلى  ووصوال  الناحية  مدير  من 
الحكومة، فما بالك باألغلبية التي تتاجر 
على قد حالها بأصواتها، ولم يعد يهمها 
على  سيجلس  من  يهمها  ال  أساسا  أو 
أو  التهريج  برلمان  في  سواء  الكرسي 

حكومة الصفقات واألكاذيب.
وحليمته  بآفاته  العراق  هذا  مظلوم   
التي تعود إلى عادتها وسلوكياتها، وان 
تغيرت وسيلة العودة من الزعيم األوحد 
إلى  الضرورة  والرئيس  القائد  والحزب 
مختار العصر وقائد النصر، تحت ظالل 
أحزاب هللا واإلسالم تارة وأحزاب األمة 
اليوم  تجتمع  حيث  أخرى،  تارة  الخالدة 
وشيخ  القبيلة  شيخ  الثالث؛  األدوات 
الدوالر،  الجيوب  وسيد  والدين  المذهب 

لرسم خارطة العراق الجديد!
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الكركم )تورمرييك(
مضاد لاللتهاب مفيد للكبد ومتعدد الفوائد

من عيادة الطب الطبيعى
هشاشة العظام والكالسيوم

س: أبلغ من العمر 
وتبين  سنة   65
الفحوص  من  لي 
أعانى  أننى  الطبية 
العظام،  هشاشة  من 
األطباء  ونصحني 
الكالسيوم  بتناول 

او  الكالسيوم  نوع  هو  ما  أعلم  وال 
الجرعة، فهل يمكن اإلفادة؟

كمية  في  قلة  العظام هي  ج: هشاشة 
او كثافة العظام مما يعرض المريض 

ألخطار الكسور.

هام  عنصر  الكالسيوم  ان  وصحيح 
العظام  هشاشة  عالج  في  وأساسى 
تحتاج  فالعظام  األوحد،  ليس  ولكنه 
مثال  منها  كثيرة  أخرى  عناصر  الى 
فيتامين D الذى يساعد على امتصاص 
الذى  المغنسيوم  وعنصر  الكالسيوم، 
ومعادن  العظام،  تركيب  في  يدخل 
والبورون  الزنك  مثل  هامة  أخرى 
يساعد  الذى   K فيتامين  على  عالوة 
يبنى  الذى  االوستيوكالسين  هرمون 

العظام.

العظام  صحة  من  يحسن  والكالسيوم 
وأحسن  كثافتها،  زيادة  على  ويساعد 
الكالسيوم  سترات  هو  له  صورة 
كربونات  من  امتصاصا  أحسن  ألنها 
افراز  تناسب ضعف  الكالسيوم، وهى 
الحامض المعدى الذى يحدث مع تقدم 
السن، ومن مميزات سترات الكالسيوم 
بدونه،  او  الطعام  تناوله مع  يمكن  انه 

وال يؤدى الى اإلمساك 
ت  با ا ضطر ال ا و
تحدث  التي  الهضمية 
مع كربونات الكالسيوم.

فهى  الجرعة  عن  اما 
مجم   ١5١٢٠٠-٠٠ بين  ما  تتراوح 
الطعام  من  نصفها  يكون  ان  يستحسن 
اما  غذائى،  كمكمل  اآلخر  والنصف 
كبيرة  كمية  على  المحتوية  األطعمة 
والسمسم  الزبادى  هي  الكالسيوم  من 
البروكلى  مثل  الخضروات  وبعض 
والبوكتشوى والكوالرد والكيل عالوة 

على المكسرات واهمها اللوز.

يجب  غذائى  كمكمل  الكالسيوم  أما 
وجود  الن  المغنسيوم  مع  يكون  ان 
في  الكالسيوم  ترسب  يمنع  المغنسيوم 
جرعة  كانت  إذا  وتكلسها  االنسجة 
في  يساهم  انه  كما  عالية،  الكالسيوم 
 D فيتامين  وتنشيط  العظام  كثافة 
وامتصاص الكالسيوم، والغالبية تعانى 
من نقص المغنسيوم على اية حال، وقد 
ثبت ان وجود المغنسيوم يجعل العظام 

اقل عرضة للكسور.

أما عن نسبة الكالسيوم الى المغنسيوم 
على   1:2 او   2:1 او   1:1 اما  فهى 

حسب ظروف كل مريض.

تباسيم جندي

او  الكركم  كثيرا نالحظ وجود 
التورميريك في محال المنتجات 
كما  غذائى،  كمكمل  الطبيعية 
الحظت ان كثيرا من المرضى 
كمكمل  او  كتوابل  به  يهتمون 
فوائده  عن  يعلمون  لما  غذائى 

الصحية المتعددة.

ينتمى  الذى  النبات  من  نوع  هو  والكركم 
الهند  الى  ترجع  واصوله  الجنجر،  عائلة  الى 
واعتادوا  سنة،  اكثر من 5٠٠  من  واندونيسيا 
لونه  لتشابه  نظرا  الهندى  بالزعفران  تسميته 
مع الزعفران او السافرون، وعلى مر التاريخ 
استخدم كتوابل للطعام وكصبغة للنسيج وأيضا 
مكون  والكركم  االمراض.  بعض  في  كعالج 
أساسى في بودرة الكارى التي يستخدمها الهنود 
وشعوب جنوب شرق آسيا، فالكارى خليط من 

٢٠ نوع من األعشاب بما فيها الكركم.

وحتى اآلن أجرى العلماء كثير من التجارب 
الكركم  باستخدام  الحيوانات  وعلى  المعملية 
مجمله  في  وهو  الطبية،  فوائده  على  للتعرف 
ان  هنا  أذكرك  ودعنى  لاللتهابات،  مضاد 
أغلب  وراء  الرئيسى  العامل  هى  االلتهابات 
أمراض العصر الحديث المزمنة مثل امراض 
وجد  لذا  السرطانية،  واالورام  والمناعة  القلب 
العلماء فوائد طبية في امراض القلب واالورام 
الخبيثة والتهابات الجهاز الهضمى وااللتهابات 
الروماتيزمية، كما ان له تأثير قوى على الكبد 

والمخ.

وفى الطب الهندى القديم كان الكركم يستخدم 
في االضطرابات الهضمية والحمى واالمراض 
المعدية واالمراض الروماتيزمية واضطرابات 
كان  فقد  القديم  الصينى  الطب  في  اما  الكبد، 
واحتقان  الكبد  امراض  عالج  في  يستخدم 
الرئتين واضطرابات الدورة الشهرية، اما في 
اعتاد  فقد  اليونان  في  وبالتحديد  الغربية  الدول 
تعطى  كصبغة  استخدامه  القدامى  اليونانيون 

اللون البرتقالى األصفر.

ولكن في مجال الطب الطبيعى اآلن فالكركم 
الطبيعية  االلتهاب  مضادات  اقوى  من  يعتبر 
التي تستخدم في عالج االلتهابات الروماتيزمية 

واالورام الخبيثة وامراض القلب.

ونظرا لما له من تأثير قوى مضاد لاللتهاب 
االلتهابات  تخفيف  في  يساهم  فهو  واالكسدة 
بعنصر  غنى  وألنه  المفصلية،  الروماتيزمية 
المنجنيز فهو مناسب لهذا الدور، فتجد ان من 
التوابل  من  كنوع  بانتظام  الكركم  يستخدمون 
يقل لديهم تيبس المفاصل وعدم ليونتها ويخفف 
من تورمها ويطيل وقت المشى، ولقد أجريت 
كثير من الدراسات الهندية على الكركم بنتائج 
وعدم  المفاصل  تيبس  من  فقد خفض  إيجابية، 

في  يحدث  الذى  مرونتها 
المصابين  عند  الصباح 
الروماتيزمية  بااللتهابات 
من  وخفض  المفصلية، 
كما  وااللتهاب،  التورم 
ساعد على الحد من استخدام 

العقاقير المضادة لاللتهاب.

والكركم من األعشاب المفيدة للكبد فهى تحميه 
الكحولية  المواد  فيها  بما  السموم  تأثير  من 
الدراسات  أوضحت  ولقد  الكيميائية،  والمواد 
او  التورميريك  أضيف  عندما  هذا  الهندية 
الكركم الى عقاقير السل التي اعتادت ان تسبب 
من  الكبد  يحمى  الكركم  ان  فوجد  للكبد  تلفا 
يتعاطون  ممن  كنت  فاذا  كبيرة،  بنسبة  التلف 
عقار  يتعاطون  او  منتظمة  بصفة  الكحوليات 
التيلينول المؤثر على الكبد بصفة مستمرة فمن 
مستمرة  منتظمة  بصفة  الكركم  تناول  المفيد 
من  التخلص  على  الكبد  يساعد  فهو  أيضا، 
لألورام  المسببة  السموم  تكون  ويمنع  السموم 
الخبيثة، وألنه مضاد لاللتهابات واالكسدة فهو 
وكثير  السرطانية،  األورام  مقاومة  في  يساعد 
وخاصة  ذلك  الى  تشير  العلمية  األبحاث  من 

اورام القولون واالورام الليمفاوية.

اما عن القلب فقد وجد ان الكركم يخفض من 
الكولسترول الردىء ويرفع الكولسترول الجيد، 
كما يساعد في تخفيض ضغط الدم ويمنع تكوين 
الجلطات التي تسبب االزمات القلبية والدماغية.

وللكركم قيمة كبيرة في تحسين القدرة الذهنية 
يصاحب  ان  يمكن  الذى  الذهنى  التخلف  ومنع 

تقدم السن او االلزهايمر.

تخفيف  في  الكركم  دور  ننسى  ان  يجب  وال 
التهاب الجهاز الهضمى، فهو يساعد في افراز 

الصفراء التي تساعد على هضم الدهون.

استخدامه  فيمكنك  استخدامه  كيفية  عن  اما 
استخدامه  وعند  غذائى،  كمكمل  او  كتوابل 
الكركم  تستخدم  ان  حاول  التوابل  من  كنوع 
في  نسبته  الن  الكارى  وليس  التورميريك  او 
او  السلطة  الى  اضافته  يمكنك  قليلة،  الكارى 
الكاشيو  البنى مع  الى األرز  او  البيض  سلطة 
على  منه  ملعقة  إضافة  يمكنك  او  والزبيب، 
لتحسين  الدافىء  االورجانيك  اللبن  من  كوب 
غذائى  كمكمل  استخدامه  عن  اما  الهضم. 
فحاول ان تختار الشركات جيدة السمعة حتى 
يكون فعاال، وجرعة الكبسولة عادة 4٠٠ مجم 

تستخدم ٣ مرات في اليوم.

وعليك ان تعلم اال تستخدم كميات كبيرة ألنه 
يمكن ان يسبب اضطرابا في المعدة او بعض 

الحساسية.

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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من عامل اإلبداع..  مغارة جعيتا يف لبنان: مجال فريد من نوعه!

تضم لبنان العديد من األماكن الجميلة، والتي 
تعد عوامل جذب لعدد كبير من السياح، وهي 
قاديشا،  وادي  جعيتا،  مغارة  بعلبك،  معابد 
مغارة  وُتعتبر  الكبير،  المسجد  لبنان،  ميناء 
جعيتا أهم َمْعلَم سياحي موجود في لبنان لشدة 
جمالها وجذبها للنظر، ولذلك أي سائح يذهب 
ألماكنها  زياراته  قائمة  في  ستجد  لبنان  إلى 

السياحية مغارة جعيتا في القمة.

كهوف جعيتا هي كهوف كارستية تشكلت على 
الحجر  من  تفكك  بسبب  السنين  ماليين  مدى 
أمطار  بفعل  يذوب  الجيري  والحجر  الجيري، 
وعندما  الجوفية،  والمياه  الكربونيك  حمض 
يشكل الحجر الجيري وهو أصالاً مضاد للماء 
شقوقاًا نتيجة القوى التكتونية يفوت الماء في 
الصخور، ويبدأ في توسيع الشقوق والكهوف 
هي  جعيتا  ومغارة  الطبقات،  داخل  المذابة 
أطول مغارة تم اكتشافها في لبنان، وقد اخترق 
مستكشفو المغارة السفلى إلى حوالي 6200 
تحت  متر   2130 حوالي  إلى  وتصل  متر، 
والمغارة  العليا،  العرض  صاالت  من  األرض 

مكونة من كهف علوي وكهف سفلي.

الكهف العلوي لجعيتا
بعد  يناير 1969،  في  العليا  المغارة  افتتحت 
أن تم اكتشافها عام 1958 وتأهيلها للزيارة 
اللبناني  والنحات  والفنان  المهندس  يد  على 
“غسان كلينك”، وذلك في احتفالية موسيقية 
المناسبة  لهذه  ا  أعدها خصيصاً داخلها  أقيمت 
الموسيقار الفرنسي “فرنسوا بايل”، وشهدت 
موسيقياًا  مهرجاناًا  فترة  بعد  العليا  المغارة 
عينه،  العام  من  نوفمبر  شهر  في  مماثالاً 
للموسيقار  عالمية  مقطوعات  فيه  عزفت 
األلماني كارل هاينز شتوكهاوزن، ويبلغ طول 
ويستطيع  ا،  متراً  2130 العلوي  جعيتا  كهف 
منه،  فقط  ا  متراً إلى 750  الوصول  الزائرون 
الغرض،  ا لهذا  وذلك عبر ممٍر ُصمم خصيصاً
خوفاًا  المتبقي  الجزء  إلى  الوصول  يمكن  وال 
من وقوع أضرار بيئّية نتيجة اكتظاظ الزوار، 
ويحتوي الكهف العلوي على مجموعة متنوعة 
الصواعد،  مثل:  البلورية،  التشكيالت  من 
والبرك،  الكلسية،  والرواسب  واألعمدة، 
ويشتهر المعرض العلوي من المغارة بأنظمة 
إليه  الدخول  ويتم  والمميزة،  الفّعالة  اإلضاءة 
عبر نفق خرساني طويل. إذ يصل طوله إلى 
ثالث  على  الجزء  هذا  ويحتوي  ا،  متراً  117
غرف ضخمة، تسمى الغرفة األولى بالبيضاء، 
وتشكيالتها  إضاءتها  لون  حسب  وذلك 
المثيرة، فهي تحتوي على رواسب كلسية ذات 
لون أبيض نقي. إذ يقع أطول راسب كلسي في 
ا، وتمتاز  العالم فيها ويصل طوله إلى 8.2 متراً
الثانية  أّما  المتوسط،  بحجمها  الغرفة  هذه 
أمتار،   106 طولها  ويبلغ  الحمراء،  فهي 

ا، بينما  ويتراوح عرضها ما بين 30-50 متراً
الثالثة من أكبر الغرف حيث يبلغ  تعد الغرفة 

ا. ارتفاعها أكثر من 120 متراً

الكهف السفلي لجعيتا
يعود تاريخ اكتشاف الجزء السفلي من المغارة 
للمبشر  الـ 19 مع رحلة  القرن  إلى ثالثينات 
األميركي وليام طومسون، وكان طومسون قد 
أطلق  أن  وبعد  ا،  متراً حوالي 50  فيها  توغل 
يحملها،  كان  التي  الصيد  بندقية  من  النار 
صوت  أحدثه  الذي  الصدى  خالل  من  وأدرك 
على  جوفياًا  ا  امتداداً للمغارة  أّن  النار  إطالق 
كهف  طول  يصل  األهمية،  من  كبير  جانب 
وينخفض  متر،   6200 إلى  السفلي  جعيتا 
ا عن المعرض العلوي، ويعد  بمقدار 60 متراً
هذا الكهف قاعةاً ضخمةاً تحتوي على رواسب 
هذا  خالل  ويجري  لإلعجاب،  مثيرة  كلسية 

ا تحت األرض. الكهف نهراً

مطاعم في محيط المغارة للسائحين
فروالتي، ومطعم مون جنرال، ومطعم  مطعم 

ماسيا.

الفنادق القريبة من مغارة جعيتا
فندق جونية لألجنحة الفندقية

من  قليلة  سير  مسافة  ُبعد  على  الفندق  يقع 
جامعة هولي سبيريت بكاسليك، وبالقرب من 
تلفريك مزار سيدة لبنان، ويوجد بالفندق 32 

غرفة سعر الغرفة 78 دوالر.

فندق النبالء
سيدة  جامعة  من  مقربة  على  الفندق  يقع 
من  وبالقرب  جعيتا،  ومغارة  لويز   – اللويزة 
جامعة هولي سبيريت بكاسليك وسيدة لبنان، 
ويوجد بالفندق 40 غرفة سعر الغرفة 114 

دوالر.

جفينور روتانا
من  قليلة  سيرة  مسافة  ُبعد  على  الفندق  يقع 
المركز الطبي للجامعة األمريكية في بيروت، 
ويوجد بالفندق 159 غرفة سعر الغرفة 100 

دوالر.
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