
د. رأفت جندي
في سابقة فريدة »ربما لم تحدث في العالم كله« قالت 
كاثلين وين رئيسة وزراء مقاطعة اونتاريو والمرشحة 
المقبلة،  االنتخابات  ستخسر  انها  قادمة  لدورة  أيضا 
أعلنت  التي  شعبيتها  بانتهاء  منها  اعترافا  هذا  وكان 

عنها بقوة نتائج استطالعات الرأي األخيرة.
يلقى قبوال  لم تترك مقعدها آلخر ربما  انها  الغريب 
أكثر او يعد بمراجعة في أمور افقادها شعبيتها، أي انها 
فحتى  خاسره،  انها  تقول  وهى  االنتخابات  ستخوض 
موسى مصطفى الذى أدى دور كومبارس امام السيسى 
االنتخابات  يخوض  انه  يقول  كان  مصر  انتخابات  في 

ليكسب. 
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طويلة من المنتجات االمريكية 
المستوردة وسوف يتاثر بهذا 

المستهلكين
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وبروتوكول الهي

إعالن علي ظهر حافلة في 
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المسلمة

الوهم

دولة السيسي و تقرير الحريات 
االمريكي

يوجد فيديو كاميرا في كل 
مواصالت تورونتو

اختالط المفاهيم

التكلفة الدوائية

اآلثار المضبوطة فى إيطاليا 
بين الحقيقة والشائعات

داج فورد احللم الذي نتمىن أن 
يتحقق
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5188 مشترك، 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا 
ألصدقائهم.  كذلك هويوضع 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 سبام اوجنك ميل ومبجرد حتويلة إلى انبوكس مرة واحدة 

يعود للبريد الطبيعي. 

Real Estate Broker «Right At Home Realty Inc.»
www.estatesavvy.ca

E:naser@estatesavvy.ca C: 647.223.3074
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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



اونتاريو؟«  تكملة مقال »من سيحكم 
ص1

كاثلين وين في إعالنها لخسارتها مسبقا 
الليبراليين  من  عدد  أكبر  انتخاب  تطلب 
من  سواء  القادمة  الحكومة  تضعف  لكي 
بى(  دى  )ان  الديمقراطيين  او  المحافظين 
فما هو قيمة ما دعت اليه؟ ألن المعروف ان 
المواطن في السواد األعظم ينتخب مرشح 
المرشح  ينتخب  وال  يريده  ال��ذي  الحزب 

لشخصه!  

بين  تتأرجح  ال���رأي  استطالع  نتائج 
سيكرر  فهل  والديمقراطيين  المحافظين 
الديمقراطيين  مرحلة  فشل  اونتاريو  شعب 

في التسعينات؟        

في عام 1990 ضجرت مقاطعة اونتاريو 
المحافظين  قبلهم  ومن  االحرار  حزب  من 
)أن  الجديد  الديمقراطي  الحزب  واختارت 
دى بى( وكان )بوب رى( اول رئيس وزراء 

لمقاطعة اونتاريو من الحزب الديمقراطي.

الذريع  بالفشل  الحزب  تكللت تجربة هذا 
عالمات  وكانت  المقاطعة  ديون  وتراكمت 
هذا الفشل واضحة في مجاالت عدة، وعلى 
سبيل المثال تحمس الحزب لكى يمنع زيادة 
الشركات  انفقت  مهما  المنازل  ايجارات 
عن  المالك  فامتنع  إصالحات  من  المالكة 
اجراء أي تصليحات في السكن من بياض 
او تغيير سجاد او خالفه فكانت النتيجة ان 
خالين  اصبحوا  المجال  هذا  في  العاملين 
الديمقراطي  الحزب  اصبح  وبهذا  شغل، 
الذى يعمل وينادى بحقوق وتشغيل العمال 
الحكومة  وتراجعت  لهم،  األكبر  العدو  هو 
حلت  التي  الكارثة  فهم  بعد  قرارها  عن 
بالعاملين في هذا المجال. وهذا مثل ما فعله 
عبد الناصر في ايجارات المساكن في مصر 
فترة  في  المساكن  بناء  لقلة  بعدها  وأدى 

حكمه.

الحزب  تحمس  أخ���رى  تجربة  وف��ى 
المعونة  ل��زي��ادة  ألونتاريو  الديمقراطي 
)ويلفير(  اونتاريو  لسكان  االجتماعية 
باقي  في  االجتماعية  المعونات  تفوق  لكى 
المقاطعات وكانت النتيجة أن اكثر من مئة 
هذه  على  يحصلون  الذين  من  اسرة  الف 
رحلوا  األخ��رى  المقاطعات  من  المعونة 
ألونتاريو، واصبح مالك الشركات البسيطة 
تقاضى  ألن  ألشغالهم  عماال  يجدون  ال 
العمل  ماليا من  افضل  االجتماعية  المعونة 
منهم  يقبل  وم��ن  ل��أج��ور،  األدن��ى  بالحد 
كما  أو  نقدا  اجره  يكون  أن  يطلب  العمل 
ضررا  يسبب  مما  الترابيزة«  »تحت  يقال 
انهم  حيث  البسيطة  الشركات  ألصحاب 
الذي  دخلهم  من  هذا  خصم  يستطيعون  ال 

يدفعون عنه ضرائب.

وعندما انقضت فترة حكم ال� ان دى بى 
عام 1995 لم ينتخبهم شعب اونتاريو مرة 
أخرى بل كسر قلة او زير ورائهم وبعدها 
الحزب  عن  الحزب  رئيس  رى  بوب  رحل 
نفسه ثم انضم لحزب االحرار )اللبراليين( 

الفيدرالي.

هي  الديمقراطيين  حزب  سياسة  والن 
البعض  فيطلق  )سوشيلزم(  االشتراكية 
يتهم  بينما  وورد،  »أس«  ال�  انهم  عنهم 
الحالي  المحافظين  رئيس  ف��ورد  البعض 

بماضيه وليس بحاضره. 

القادمة  األي��ام  اونتاريو  سيحكم  فمن 
»فورد« متهما في ماضيه ب�قول ال� »اف« 
»اس«  ال�  ممثلة  »ه��ورواث«  أم  وورد 

وورد؟
 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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وزير اهلجرة أمحد حسني يتعهد بتقديم ٥0 مليون دوالر لسكن 
طاليب اللجوء ولتخفيف الضغط علي املدن الكربى

كيبيك  الي  دوالر  مليون   ٥٠ الليبرالية  كندا  حكومة  ستقدم 
وأونتاريو ومانيتوبا للمساعدة في تخفيف أزمة السكن الناجمة عن 
تدفق طالبي اللجوء ، وتبحث الحكومة أستراتيجية لتحويل طالبي 
اللجوء الي أماكن بعيدة عن تورنتو ومونتلاير وأدلي وزير الهجرة 
أحمد حسين ببيان في مبنى البرلمان يوم الجمعة ١ يونية قال فيه أن المال هو فقط دفعة أولي 
المؤقت  لالسكان  الفورية  لالحتياجات  أولية  مساعدة  وهذه  االجل  طويل  لتمويل  ترتيب  في 
والمالجئ هذا الصيف ،  وستحصل كيبيك علي أكبر حصة من هذا التمويل ومقدارها ٣٦ 
مليون دوالر بينما ستحصل أونتاريو علي ١١ مليون دوالر وستحصل مانيتوبا علي ٣ مليون 
دوالر ، وتجرى محادثات مع المقاطعات ومدينة تورنتو ومونتلاير التى شهدت اكبر عدد من 
طالبي اللجوء وسيتم إنشاء مركز الستقبال الالجئين في مدينة كورنوال في أونتاريو لتوجيه 
القادمين الجدد ألماكن بعيدة عن المدن الكبري ، ودعت ناقدة للهجرة من حزب المحافظين 
وهي ميشيل ريمبيل هذه المعونة المالية اسعافات اولية حيث انه من المتوقع أستمرار المطالبة 
باالموال للسكن والرعاية الصحية وغيرها من التكاليف االجتماعية التى ترتفع باستمرار مع 
تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود الي كندا وقالت إن المعونة المالية من حكومة كندا تعنى التخلي 
عن مسؤولية إدارة الحدود ونظام طلبات اللجوء بشكل فعال،  وعن هذه المشكلة قال عمدة 
تورنتو جون تورى ان تورنتو وحدها تتوقع ان تصرف ٦٤٫٥ مليون دوالر بنهاية عام ٢٠١٨ 
لتوفير مساكن وفنادق لالجئين ويتوقع صرف مبلغ أخر هو ٦٫٣ مليون دوالر للطوارئ ومع 
تكلفة هذا  تعد تورنتو تستوعب  لم  باالجئين ولكن  الترحيب  تاريخ طويل في  لها  المدينة  ان 
وتظهر االحصاءات االخيرة أن ٢٧٧٩ فرد من طالبي اللجوء يعيشون في مالجئ في تورنتو 



بيتـــــك 
وسوق العقارات

Location, Location, 
Location

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من اهم االشياء التى ينبغى ان تؤخذ فى 
االعتبار عند البحث عن منزل هى الموقع 
باألمان  يشعرك  الذى  والحى  المناسب 
ولعائلتك. لك  مناسبا  ويكون  والراحة 

فى  تأخذ  ان  عليك  الموقع  اختيار  عند 
هى  التى  للحى  العقارية  القيمة  الحسبان 
متوسط اسعار المنازل فى المنطقة. ومن 
االفضل ان تشترى منزال فى حى ترتفع 
فيه  تنخفض  حى  من  بدال  االسعار  فيه 
يعتمد  ما  غالبا  ثابتة.  تكون  او  االسعار 
ترغب  الذى  الموقع  تحديد  فى  اختيارك 
من  وقربه  العمل  مكان  على  فيه  العيش 
السريعة.  والطرق  العامة  المواصالت 
حى  عن  فابحث  اطفال  لديك  كان  اذا 
تأكد  ايضا  جيدة.  مدرسة  من  بالقرب 
من ان المنطقة التى تختارها يتوفر فيها 
معظم الخدمات التى تحتاجها خاصة اذا 
لم يكن لديك سيارة. على سبيل المثال ان 
العناية  المتاجر وأماكن  تكون قريب من 
الحى  كان  وإذا  العبادة.  دور  و  الطبية 
غير معروف لك فاقضى وقت كافى فى 
للتعرف  المنطقة  انحاء  كل  فى  التجول 

عليها جيدا قبل اتخاذ القرار. 
   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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فى مديح الفراخ

ياسر عبد العزيز 
الداعية  فى سقطة 
األخيرة  عمرو خالد 
الكثير مما يثير األسى، لكن ثمة ما يمكن أن 

يكون نافعاً فى الوقت نفسه.

فقد أدرك كثيرون أن الرجل 
يستخدم العاطفة الدينية للبسطاء 
من أجل مصالح مالية، وهو فى 
سعيه المحموم هذا ال يبالى بأى 

لياقة أو اعتبار.

لعبة  وستظل،  تلك،  كانت 
طبقة  يشكلون  وهم  بالدين،  المتالعبين 
كبيرة.. أكبر من أى تصور، ولعبتهم قديمة، 

وقد بدأت مع بدء الحياة البشرية ذاتها.

ما بين الدين والسوق تاريخ ممتد، بدأ مع 
وعندما  الدينية،  وعواطفنا  معارفنا  تكون 
سيجد  وتجرد،  بتركيز  الفطن  الباحث  يدقق 
تستقر  التى  الالمعة،  األسماء  من  كثيراً  أن 
ُمطمئنة فى مقامات الوالية والهداية، لم تكن 
وتقديراً  بالمال،  احتفاء  خالد  أقل من عمرو 
لعواطف البسطاء الدينية،  للسوق، وتسخيراً 
من أجل تحقيق المصالح الضيقة المشبوهة.

ال يمكن أن يمر حادث فراخ عمرو خالد« 
الذات..  مع  وقفة  هناك  تكون  أن  دون  من 
لعمرو  وعقلها  وجدانها  سلمت  التى  الذات 

وأمثاله.
تنتحب،  تكاد  »تويتر«  على  لفتاة  قرأت 

وهى تجلد نفسها: »أنا ندمانة على كل لحظة 
سمعت عمرو خالد فيها.. وندمانة ألنى لبست 

الحجاب بسببه«.

الفتاة  هذه  تقرأ  لم 
»الصحوة  كتاب 
ميزان  فى  اإلسالمية 
فؤاد  للدكتور  العقل«، 
تحسن  ولم  زكريا، 
متابعة نجمها المحبوب 
ولم  خالد(،  )عمرو 
تحوالته  ترصد 

التسويقية والسياسية واالجتماعية.

الذى  الحجاب  أن  الفتاة  تلك  تعرف  ال 
ساعدها عمرو خالد على ارتدائه، لم يكن ذلك 
الدينى  لاللتزام  معيناً  الذى يعكس فهماً  الزى 
فيما يتعلق بمظهر المرأة، بقدر ما كان فعاًل 
»فراخ  حملة  عن  كثيراً  يختلف  ال  تسويقياً 
الوطنية« التى اجتهد لكى يسوقها لجمهوره، 
بزعم أنها تساعد المسلم على االرتقاء الروحى 

فى شهر رمضان.

»الصحوة  من  المال  يكسبون  الذين 
الدين  ويخلطون  المفترضة،  اإلسالمية« 
باختالف  ويتلونون  بالسوق،  بالسياسة 
وال  إليهم،  تستمع  ال  واألزمنة،  المصالح 

تمكنهم من العبث بحياتك.

الدين سهل. وهللا قريب.. أقرب من أى ظن.

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
صريحا  غزال  شعر  قصيدة  فيك  سآكتب 
بارومي  جرجس  عن  أفرجت  لو  وعفيفا 

ضمن المعفي عنهم في رمضان.
سليمان نجيب

عند مقارنة تالميذك بتالميذ عدلي أبادير 
تأثيرا  وأقوي  وأهم  أثقل  الفكر  أن  نعرف 

من المال.
أقباط المهجر

وتحول  المحترم  السلمي  النضال  تركتم 
تفحل  والنتيجة  للنظام  للرقص  معظمكم 

ظاهرة خطف البنات ونهش أعراضنا.
داج فورد

أونتاريو  في  بزعيم  كرمنا  ربنا  أخيرا 
كندا  ومبادئ  بقيم  هواء  هتنسم  وآخيرا 
الدنيا ألجلها، وهغنيلك  التي تركنا  الجميلة 

أعطني حريتي أطلق يداي.
كاثلين وين

وآنتظري  تعاونكم  حسن  علي  نشكركم 
قريبا سنرسل لك تلميذك تردو

جستين ترد    
لقد آن اآلوان لليلك أن ينجلي و آن اآلوان 

لقيدك أن ينكسر.
بوني كرومبي

مثلث الرعب والدمار تردو، كاثلين، بوني 
بدأ يتفك يا مسهل يارب  وهللا حي والتاني 

جاي.
الجيش المصري

حماة  أنتم  والسياسيين  السياسة  فوق  أنتم 
فال  جميعا  رؤوسنا  فوق  ومكانتكم  الوطن 
تسمحوا ألحد بالزج بكم في معركة سياسية.

محمد الفقيه
دي كند وما ينفعشي نقول صوت إسالمي 
و….  و…  وسيخي  ويهودي  ومسيحي 
وحياتك سيب ال…. ده في الشرق األوسط 
الشرق  ما خربنا  كندا زي  نخرب  وبالش 

األوسط.
تركي أل الشيخ

ياعم األهلي مش أكبر منك وال فوق منك 
من  وأعرق  وأقدم  أكبر  اآلهلي  فقط،  أنت 

مملكة بني وسعود ومحمد عبد الوهاب.
محمد صالح 

راموس  علي  بتدعي  مصر  كل  بسببك 
ده  الكورة  في  ملهاش  إللي  الستات  حتي 
لوربنا بيقبل مننا كان زمان آكتاف رجالة 

أوروبا وستاتها إتكسرت.
الملك عبد هللا

مصلحة  في  مرة  تصب  عارف  مش 
المواطن األردني روح للسيسي وأتعلم منه 
كل يوم بيصب في مصلحة ال ١٠٠ مليون.

محمد رمضان
الفرق بين زماننا والزمن الجميل أن البنات 
زمان كان فتي آحالمهم رشدي أباظة وفي 
زماننا بقي فتي األحالم عبدة موتة )محمد 

رمضان(.

قنبلة  بلجيكا  في  المتفجرات  خبراء  فّكك 
تنفيذ  اثناء  الثانية  العالمية  للحرب  تعود 
اعمال بناء في مطار بروكسل، على ما قال 

مسؤولون اليوم السبت.
وعثر على القنبلة اثناء اعمال الحفر في 
مباني  من  آمنة"  مسافة  "على  تقع  منطقة 
أفاد  ما  حسب  والوصول،  السفر  صاالت 
لم  األمر  أن  إلى  مشيرا  بيان  في  المطار 
يعطل  او  المسافرين  على  خطر  أي  يشكل 

رحالت السفر.
وتابع المطار أنه تم ايقاف عمليات البناء 
حول  متر   ١٠٠ تبلغ  آمنة  مسافة  وتحديد 

منطقة العثور على القنبلة.
المتفجرات  خبراء  السلطات  واستدعت 
عليها  عثر  التي  القنبلة  لتفكيك  العسكريين 

ليل الجمعة السبت.
العسكري  الفريق  أن  المطار  واوضح 
الحاجة  دون  القنبلة  إبطال  من  "تمكن 
شكره  يوجه  بروكسل  مطار  لتفجيرها، 
فرق  وكل  العسكري  القنابل  تفكيك  لفريق 
األمر  في  المنخرطين  والشركاء  الخدمات 

لحسن تعاونهم".
وسقطت ماليين القذائف والقنابل والذخيرة 
األولى  العالمية  الحرب  خالل  بلجيكا  في 
العسكريين  الخبراء  استدعاء  ويتم  والثانية، 

باستمرار للتعامل مع هذه القنابل.



االسطح  فوق  الطيور  غردت 
القديمه , سطع ضوء الفجر يتسلل من 
فتحات النوافذ , ظهرت بوادر بدايه 
يوم ولكنه ليس اخر يوم ...حاولت 
ان تفتح عيناها الثقيليتين ولم تستطع 
الماره  حركه  صوت  ,,سمعت 
فى  لتنظر  ,اسرعت  الشرفه  اسفل 
وسادتها  اسفل  الموضوعه  الساعه 
ثم اغلقت عيناها مره اخرى وهى 
للتمسك  تقول )لسه بدرى ( عادت 
فى  نجحت  حتى  النوم  باطراف 
الغياب عن اليقظه وراحت فى نوم 
عميق .عادت لحلمها الذى لم تكمله 
تبحث عنه فى اعماقها ,تحاول ان 
الذى  واقعها  عن  فيه  تتوه  و  تراه 
تهرب كل يوم منه بأحالمها الدفينه 
المتنفس  هى  االحالم  تلك  كانت   ,
التى  السعاده  وهى  الحريه   وهى 
وسادتها  فوق  ليله  كل  تجدها  باتت 
,كانت  االسرار  كاتمه  الصديقه 
الملىء  حياتها  واقع  عن  تغيب 
واالحزان  المتاعب  و  بالصراعات 
بعيده  الماكن  ليله  كل  بالذهاب 
وتذوق  غريبه  اشخاصاااا  لتقابل 
طعم الحريه ما لم تعهده من قبل فى 
سنينها و ايامها و نهارها و ليلها , 
كانت تتحول الى كل ليله الى امرأه 
جديده تفعل أشياء جديده تطير كل 
من  تتذوق  مختلفه  زهره  فوق  ليله 
كل زهره رحيق مختلف ال أحداااا 
...كانت  يقيدها  أحدااا  وال  ينهيها 
اجمل  على  أحالمها  فى  تتراقص 
احلى  احلى  ترتدى  كانت  النغمات 
السترات ,,ليله تغنى و ليله ترقص 
وليله تدق الطبول وتلعب على كل 

تجىء  وليله  تسافر  وليله  االالت  
لدراجه   لقطار  لسفينه  طائره  ومن 
كانت تتنقل كل ليله  فى فرح ومتعه 
وانبهار عجيب .و كانت تلك الشقيه 
فقد  كمن  الدراجها  تعود  البائسه 
..عشقت  الجحيم  الى  وذهب  حياته 
احالمها اكثر من ايامها و تمنت ان 
تأتى  ..ولكن  نائمه  عمرها  تعيش 
لحظه تزعجها كل يوم لحظه دقات 
و  مضطره  ,تقوم  االستيقاظ  ساعه 
ثقيال  جبال  يرفع  كمن  عيناها  تفتح 
داخلها  تتمسك  ان  تحاول  ,و  بيديه 
السابقه  ليلتها  فى  صنعته  ما  بكل 
فى احالمها لتأخد القدر من السعاده 
اتمام مهام يومها  يعينها على  الذى 
ويوم  ليله  تلو  وليله   ,, يقظه  وهى 
تلو يوم طال الحلم اكثر من كل يوم 
االستيقاظ  ساعه  دقات  بعد  وحتى 
دخول  بعد  وحتى  حلمها  ينتهى  لم 
يناديها  الى حجرتها  الشمس  ضوء 
بعد ظهور ضوضاء  وحتى  بالقيام 
اسفل  الماره  حركه  من  الصباح 
شرفتها لم ينتهى الحلم ولم تستيقظ 
رحلت  قد  ...كانت  الحالمه  المرأه 
ان  تستطع  لم  طويل  بعيد  حلم  الى 
الغريب  و   ,, المره  هذه  منه  تفق 
انها كانت سعيده  ومبتسمه و هى 
امنيتها  العينين فقد تحققت  مغمضه 
من  لتقترب  االخيره  ليلتها  وباتت 
نهايه  له  ليس  الذى  الطويل  حلمها 
 .. يقظتها  فى  به  حلمت  وكم  فكم 
ورغم خروج الروح من الجسد اال 
انها احست فى تلك المره انها حره 
يستطع  لن  المرات  كل  من  اكثر 
ان  او  حلمها  منها  يسرق  ان  احد 
يوقظها منه ..والعجيب كل العجب 
ان تمسكها بحلمها كان أقوى بكثير 
بالحيااااااااااااااااااااااااا تمسكها  من 
ان  عليها  كثيرا  ااااااااااه.......فهل 

نلقبهاااااا بالمرأه الحالمه ؟؟؟؟؟
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األسطح القدميه   

نيفني سامى
دولة السيسي و تقرير احلريات 

االمريكي
ادوارد يعقوب

نقاط  الهم  عربية  ترجمة 
التقرير حول مصر

األوضاع  تسجل  مقدمة 
املتدهورة حلقوق االنسان في مصر.

على  للضغط  توصيات   7
وتوصيتان  املصرية  احلكومة 
لتحقيق  مباشر  امريكي  لدعم 

التوصيات

ملخص  لعرض  توصيه 
الكوجنرس  على  االنتهاكات 
االمريكي واخرى لتطبيق عقوبات 

ضد اخملالفني

نتيجة  اخلطأ  هذا  كان  ورمبا   
من  أمريكا  نشطاء  متكن  لعدم 

توثيق الكثير من االنتهاكات

الدولي  اجملتمع  تدخل  من  البد 
أجهزة  على  دولية  مراقبة  بفرض 
عن  اجبارها  مع  املصرية  االمن 
الناصر  عبد  أنظمة  عن  التخلي 
ضد  لآلن  تطبق  التي  العنصرية 

االقباط

لتعداد  احلقيقية  النسبة 
عن  تقل  ال  مصر  في  املسيحيني 
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 ٢٠١٨ مايو   ٢٩ في  صدر 
عن  الدينية  الحريات  لجنة  تقرير 
اهم احداث عام ٢٠١٧ وقد تضمن 
التي  الدول  اهم  من  وهي  مصر 
الدينية.  الحريات  انعدام  من  تعاني 
جاء  ما  اهم  باختصار  وسأعرض 

عن اقباط مصر في التقرير: 

االستنتاجات:  اهم  األول:  الجزء 
وينص: »بالرغم من الوضع العام 
المتدهور لحقوق االنسان من سجن 
السياسيين والصحفيين  المعارضين 
في  الدينية  الحريات  أوضاع  فان 
مصر على نطاق شامل تبقى كما هي 
كما كانت في العام السابق ٢٠١٦. 
مستمرا  السيسي  الرئيس  مازال 
الديني  التسامح  اقتراحاته لنشر  في 
عيد  قداس  في  للكنيسة  بحضوره 
التوالي.  على  الرابع  للعام  الميالد 
وكذلك الحكومة مستمرة في عملية 
وخططت  التعليم  مناهج  إصالح 
لترميم نظام التعليم بالكامل. وترميم 
الكنائس الى خربت ولكن الحكومة 
تراخيص  كنيسة   ٥٣ فقط  أعطت 
سواء للتسجيل رسميا او للترميم او 
إعادة البناء او البناء الجديد، وذلك 
من أصل ٥٥٤٠ كنيسة مطلوب لها 
للقانون  طبقا  التراخيص  هذه  أحد 
الجديد الصادر في ٢٠١٦. زاد عدد 
مقارنة  لألشخاص  التكفير  حاالت 
رصد  الى  باإلضافة  السابق  بالعام 
أكثر من ١٢٠ عملية إرهابية ضد 
في  التقصير  مع  وكنائسهم  االقباط 
يعتبرا  مازال  الذي  الجناة  مالحقة 
اللجنة  وقد وضعت  امرا خطيرا.  
مصر كدولة عليها تحفظات خاصة 

للقانون  طبقا  الثانية  الدرجة  من 
الدولي للحريات الدينية.

الجزء الثاني: توصيات لحكومة 
الواليات المتحدة: ١- دفع الحكومة 
بإصدار  للتعجيل  المصرية 
لباقي  المطلوبة  الترخيصات 
الكنائس. ٢-التأكد من استخدام جزء 
االمريكية  العسكرية  المعونات  من 
لمساعدة الشرطة المصرية للتخطيط 
لمجتمعات  المخصصة  للحماية 
الخاصة  العبادة  ودور  األقليات 
الحكومة  على  الضغط   -٣ بهم. 
المصرية للتعهد بإجراء إصالحات 
أكثر لتحسين مناخ الحريات الدينية 
وثائق  من  الديانة  خانة  وازالة 
قوانين  وإصدار  الشخصية  اثبات 
الدستور  من   ٥٣ البند  مع  تتوافق 
لخلق مناخ عام ضد العنصرية في 
المصرية  الحكومة  الدولة. ٤- دفع 
الى الغاء او تصحيح البند رقم ٩٨ 
ف من قانون العقوبات الذي يجرم 
ازدراء األديان او انتقادها واالفراج 
عن الذين اتهموا بكسر هذا القانون. 
٥- دفع الحكومة المصرية لمحاكمة 
الطائفية  العنف  احداث  في  الجناة 
بواسطة  المدنية وليس  المحاكم  في 
الدولة  )امن  القومي  سلطات االمن 
سابقا(. ٦- دفع الحكومة المصرية 
العنف  على  التحريض  لمعالجة 
او  المسلمة  األقليات  ضد  والتفرقة 
الحكومة  دفع   -٧ المسلمين.  غير 
في  النظر  إعادة  الى  المصرية 
التعليمية األخرى  المراجع والمواد 
والمناهج  المدرسية  الكتب  فيها  بما 
بتدريب  الخاصة  او  الطالبية 
او  تعبيرات  أي  إلزالة  المدرسين 
صور تروج للتعصب او الكراهية 
او العنف ضد الجماعات او األفراد 
عقائدي  او  ديني  أساس  على 
السماحة  مفهوم  على  التأكيد  مع 
واحترام حقوق االنسان لكل االفراد 
 -٨ العقيدة.  حرية  مبادئ  متضمنا 
تدعيم )موجهه للحكومة االمريكية( 
تدريب  ومبادرات  التعليم  اصالح 
جماعات  تدعيم   -٩ المدرسين. 
الغير  والمؤسسات  االنسان  حقوق 
الديانة  لحرية  تروج  التي  حكومية 
 -١٠ المصريين.  لكل  العقيدة  او 
مدى  على  خاصة  بصفة  التركيز 
الحكومة  أحرزته  الذي  التقدم 
المصرية في مجال حقوق االنسان 
األقليات  وحماية  العقيدة  وحرية 
الدينية ومحاكمة الجناة في االحداث 
السنوي  التقرير  في  وذلك  الطائفية 
الكونجرس  أعضاء  الى  المقدم 

القوانين  تطبيق   -١١ االمريكي. 
االنسان  لحقوق  العالمية  االمريكية 
ذات  األخرى  األليات  او 
الهدف ذاته لحجب تأشيرات 
الحظر  او  المريكا  الدخول 
على التعامل مع المسؤولين 
المتورطة في  الجماعات  او 
خرق حقوق حرية التدين او 

االعتقاد.

يعطى  ثالث  جزء  هناك 
وراء  الخلفيات  بعض  عن  نبذه 
ال  مصر  في  الحقوقية  االنتهاكات 
بالتفصيل  لوضعة  المجال  يتسع 
في المقال. ولكنى سألخص اهم ما 
جاء به: يشير الى المادة الثانية في 
اسالم  عن  تتحدث  التي  الدستور 
وتعارض  الشريعة  وتطبيق  الدولة 
بعضها.  مع  االنسان  حقوق  مواد 
ذكره  منها  األقليات.  تعداد  ونسب 
 ١٠ من  مصر  مسيحي  نسبة  ان 
عن  تحدث  ثم  المائة.  في   ١٥ ال 
وكبت  الرئاسية  االنتخابات  مهزلة 
المعارضين  واعتقال  الحريات 
لمراقبة  قوانين  السياسيين وإصدار 
أعطت  االنسان  حقوق  مؤسسات 
أوسع في  مؤسسات االمن سلطات 

المراقبة واالعتقال.

تعليقي على التقرير: يبدأ الجزء 
بتأكيد حقيقة تدهور أوضاع  األول 
انه  اال  مصر.  في  االنسان  حقوق 
وبيانته  السيسي  تصريحات  كرر 
الحنجوريه، وقد تأثر معدو التقرير 
الداخل  في  السيسي  دعاية  بأجهزة 
السيسي  أجهزة  ان  حيث  والخارج 
داخل  الدوالرات  ماليين  صرفت 
وانجازاته  للسيسي  للدعاية  أمريكا 
حركات  في  تتمثل  التي  الوهمية 
قداس  في  زيارته  مثل  مسرحية 
لالستهالك  وآخري  الميالد  عيد 
وتصريحات  بيانات  من  الخارجي 
على  منها  اي  يحقق  لم  ووعود 
التقرير  أيضا  وردد  الواقع.  ارض 
ادعاءات الحكومة عن خطط وهمية 
تصريحات  في  اال  وجود  لها  ليس 
عن  وتتحدث  تنفذ  لم  خالية  رنانة 
إصالحات في التعليم والواقع المرير 
يثبت عكس ذلك حيث توالى تعيين 
وزراء تعليم من السلفيين المتطرفين 
التعليم الحالي الذي  وآخرهم وزير 
االنجليزية  اللغة  تدريس  لغي 
وعين لجنة من األصوليين السلفين 
سيصيب  مما  التعليم!!  لتطوير 
التعليم بمزيد من التدهور في مجال 
حقوق االنسان والتمييز العنصري. 
وقد تدارك التقرير حقيقة التهويالت 
عن  تتحقق  لم  التي  والتصريحات 
عندما  الكنائس  بناء  وإعادة  ترميم 
التي  الضئيلة  النسبة  باألرقام  ذكر 
يذكر  ولم  المجال.  هذا  في  تحققت 
التقرير الخدعة التي اتبعتها أجهزة 
الدينية  القيادات  اقناع  في  الدولة 

بالكنائس  كشفا  بإعطائها  المسيحية 
التي ال تحمل ترخيص بحجة اصدار 
الدولة  تعرفت  ومنها  لها  تراخيص 
على الكنائس التي كانت تجهل انها 
تنفيذ  من  وبدال  تراخيص  تحمل  ال 
وعودها بترخيصها قامت اإلدارات 
المحلية بأغالق الكثير منها. ورغم 
رصد التقرير للكثير من االنتهاكات 
لجهود  نتيجة  جاء  الرصد  وهذا 
وعلى  أمريكا  في  االقباط  نشطاء 
القبطية   التضامن  منظمة  رأسهم 
التقرير  ان  اال  خليل  مجدى  بقيادة 
الحال  ان  بقوله  آخري  مرة  اخطأ 
في عام ٢٠١٧ استمر كما هو مثل 
ان  الحقيقة  ولكن  له  السابق  العام 
األوضاع انحدرت الى االسوأ وربما 
تمكن  لعدم  نتيجة  الخطأ  هذا   كان 
نشطاء أمريكا من توثيق الكثير من 
االنتهاكات نظرا إلحجام  الكثيرين 
او  اعالن  من  االقباط  ضحايا  من 
المتعلقة  االنتهاكات  اغلب  توثيق 
من  خوفا  االقباط  أوضاع  بتدهور 
الديكتاتوري  البوليسي  النظام  انتقام 
لتأثر  او  القمعية  السيسي  ألجهزة 
السيسي  بأبواق  االقباط  اغلبية 
التي تنفرد االن باإلعالم المصري 
للمصريين  مخ  غسيل  بعمل  وتقوم 

على طريقة عبد الناصر و إرهاب 
واجبارهم  المعارضين  اإلعالميين 
و  بهم  التنكيل  او  السكوت  على 
البالد  بمغادرة  بعضهم  اجبار 
واسرهم.  هم  حياتهم  على  خوفا 
وهناك من األدلة الكثيرة التي تثبت 
عنصرية السيسي واتباعه إلسلوب 
الفضيحة  أخرها  االخواني،  التقية 
أيام  من  حدثت  التي  العنصرية 
بعزل  قرار  على  وقع  حيث  قليلة 
المستشار هشام هيكل وذلك لدفاعه 
ألنها  لوقا  محاسن  المستشارة  عن 
المستشارة  ان  والقصة  مسيحية.  
محاسن كامل لوقا )مسيحية( كانت 
مرشحة لمنصب رئيسة هيئة النيابة 
اإلدارية. وطريقة الترشيح هي تقديم 
الهيئة،  في  قيادات   ٣ أقدم  أسماء 
للهيئة.  رئيسا  السيسي  منهم  يختار 
لوقا  محاسن  المستشارة  وكانت 
للمنصب.   هي االقدم وهي االقرب 
لكن في اجتماع ترشيح األسماء تم 
وخرج  مبرر  بدون  اسمها  استبعاد 
المستشارة  اعتذار  يدعى  االعالم 

عن المنصب وهذا ليس صحيحا. 
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الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علما 
 )  ١٨  :  ١ جامعة   ( حزنا  يزيد 
فالكل باطل وقبض الريح وال منفعة 
نفسه  هو  انه  حتي  الشمس،  تحت 
لم يمنع اي شيء اشتهته نفسه عن 
نفسه لكنه لم يجد الشبع بل اعترف 
قائال:« باطل الكل باطل«. ففي كل 
شيء عمله بالرغم من بناء البيوت 
وغرس الكروم واالشجار والجنات 
وصفه  انه  اال  وغيره  والفراديس 
للحكمة  ان  راي  حتي  باطل  بتعب 
ان  حيث  الجهل  من  اكثر  منفعة 
الجاهل  اما  في راسه  عيناه  الحكيم 
االنسان  وحتي  الظالم.  في  فيسلك 
البشر  يستمر  والمشهور  الالمع 
تحت  يندثر  ثم  لفترة  اياه  متذكرين 
غبار النسيان والتجاهل وهذا ايضا 
باطل، االكل والشرب باطل وقبض 
السموات  تحت  شيء  فلكل  الريح 
وقت. ان للبناء وقت وللهدم وقت، 
للنوح  للبكاء وقت وللضحك وقت، 
لتفريق  وقت،  وللرقص  وقت 
الحجارة  ولتجميع  وقت  الحجارة 
وللخسارة  وقت  للمكسب  وقت، 
وللمعانقة  وقت  لالنفصال  وقت، 
وقت. للسكوت وقت وللكالم وقت، 
للحرب وقت وللصلح وقت، للحب 
منفعة  فأي  وقت؛  وللبغضة  وقت 
لمن يتعب مما يتعب به؟ لكن الرب 
البشر  قلب  في  االبدية  جعل  االله 
التي بدونها ال يدرك االنسان العمل 
البداية  من  االله  الرب  يعمله  الذي 
للنهاية. فاإلنسان الذي يأكل ويشرب 

روحيات6
باطل الكل باطل  

د. روز غطاس
ويري خيرا من كل تعبه فهذه عطية 
الرب له، حيث ان راس الحكمة هي 
يحذرنا سليمان  لذلك  الرب.  مخافة 
من التكلم امام الرب في بيت الرب 
ويجب اال يكون كالما باطال الن كل 
كلمة بطالة سنعطي عنها حسابا وال 
يمكن ان نقول امام المالك انه سهو 
الن الرب يسجل كالمك الذي تقوله 
اوال بأول. وهذا ايضا ما يحذرنا به 
بولس الرسول في  رسالة كولوسي 
ال  ان  انظروا  قائال:    ١٨  ،٨  :٢
يكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور 
حسب  الناس،  تقليد  حسب  باطل، 
اركان العالم، وليس حسب المسيح. 
ال يخسركم احد الجعالة، راغبا في 
التواضع وعبادة المالئكة، متداخال 
في ما لم ينظره، منتفخا باطال من 
عزيزي  لذلك  الجسدي؛  ذهنه  قبل 
اطلب  باطال  تعبك  ان  شعرت  اذا 
الحكمة من اله الحكمة الذي يوزن 
مثمرا  تكون  ان  ويساعدك  االمور 
عمل  يفسد  وال  باطال  تزرع  فال 
مثل  صالحة  الحكمة  الن  يديك. 
ان  هو  المعرفة  وفضل  الميراث، 
اذكر  لذلك  اصحابها  تحي  الحكمة 
خالقك في ايام شبابك ) جامعة ٧ : 
١١ ، ١٢ (. ختام االمر كله : اتق 
هذا هو  واحفظ وصاياه الن  الرب 
االنسان كله ، الن الرب يحضر كل 
عمل الي الدينونة علي كل خفي ان 

كان خيرا او شرا.

ُولد   ١٨٩٨ ديسمبر   ٢١ فى 
الفجالة  بحى  مفتاح  حبشى  راغب 
بالقاهرة، وهو ينتمى لعائلة أسسها 
فى  عاش  الذى  مفتاح  رفائيل 
وكان  عشر  السابع  القرن  أوائل 
من أعيان مصر المرموقين. ومن 
مفتاح  عريان  أيضاً  عائلته  أفراد 
الذى إشتهر بإلمامه باللغة القبطية 
وإهتمامه بإحيائها عندما عهد إليه 
البطريرك  الرابع  كيرلس  البابا 
بالمدارس  بتدريسها   ١١٠
مفتاح  حبشى  والده  أما  القبطية. 
جمعية  مؤسسى  أحد  كان  فقد 
اهتماماً  أعطت  التى  التوفيق 
لإلصالح.  كأساس  للتعليم  كبيراً 
االبتدائية  مرحلته  راغب  قضى 
ثم  بالمنيرة  الناصرية  بمدرسة 
للتعليم  التوفيقية  بالمدرسة  التحق 
بزيارة  قام  تخرجه  بعد  الثانوى. 
الزراعية  الهندسة  لدراسة  ألمانيا 
وذلك   Bonn »بون«  بجامعة 
باألرض  ليهتم  والده  لرغبة  تلبية 

فى  هناك  لكن  يمتلكها.  كان  التى 
ألمانيا استهوته األلحان القبطية وبدأ 
يوجه اهتمامه لها. فى عام ١٩٢٧ 
تعرف  وهناك  إنجلترا  إلى  سافر 
نيوالند  »إرنست  األستاذ  على 
 Earnest Newland سميث« 
باألكاديمية  األستاذ   Smith
الموسيقية الملكية بلندن، واتفقا بعقد 
مكتوب – على أن يحضر األستاذ 
بها  ويقيم  مصر  إلى  »سميث« 
الفترة  فى  سنوياً  لمدة سبعة شهور 
)١٠/١ – ٤/٣٠( على نفقة األستاذ 
لتدوين  وذلك  الخاصة  راغب 
هذا  واستمر  القبطية،  الموسيقى 
بمساعدة   ١٩٣٦ عام  حتى  العمل 
البتانونى  جرجس  ميخائيل  الُمعلم 
المرقسية  الكنيسة  مرتلى  كبير 
انتهى  وقد  باألزبكية.  الكبرى 
العمل بتسجيل ١٦ مجلداً تشمل كل 
محفوظة  القبطية  الكنيسة  طقوس 
اآلن بمكتبة الكونجرس األمريكية، 
من  الكثير  تسجيل  إلى  باإلضافة 
ميخائيل  الُمعلم  بصوت  الشرائط 
 ١٩٣١ عام  فى  القديم.  والخورس 
إنجلترا  إلى  مفتاح  راغب  سافر 
بإلقاء  وقاما  سميث  األستاذ  مع 
أكسفورد  جامعات  فى  محاضرات 
تقديمه:  ففى  ولندن.  وكمبردج 
أكسفورد  فى  هنا  الُعرف  )جرى 
على أنه إذا ُشغلت ثلث مقاعد القاعة 
بالحاضرين تُعتبر المحاضرة الُملقاه 
المحاضرة  هذه  فى  أما  ناجحة، 

كلها،  القاعة  مقاعد  ُشغلت  وقد 
الناس فى الردهة الخارجية  ووقف 
شهد  وقد  ناجحة(.  من  أكثر  فهى 
المصريات  عالِم  المحاضرة  هذه 
 Blackman »بالكمان« األستاذ 
القاموس  ومؤلف  القبطيات  وعالم 
اليسوعيين  اآلباء  ورئيس  القبطى 
األستاذ  )الجيزويت(  العالم  فى 
الفيزياء  وعالم   ،Crum »ِكرم« 
 Albert »دكتور »ألبرت أينشتين
مراسلو  نقل  وقد   .Einstein
والمصريـة  األجنبية  الصحافة 
المحاضرة  هذه  على  تعقيباتهم 
الفن  بهذا  إعترافاً  العالم  أنحاء  إلى 

الكنسى الموسيقى الصوتى.

الحكومة  دعت   ١٩٣٢ عام  فى 
كبار  من  عالماً   ٢٩ المصرية 
والنمسا  ألمانيا  من  الموسيقيين 
وغيرها  والمجر  وإنجلترا  وفرنسا 
لدراسة  مؤتمر  إلى  البلدان  من 
بها  للنهوض  الشرقية  الموسيقى 
لألستاذ  الدعوة  وجهت  كما  علمياً، 
للموسيقى  ممثاًل  مفتاح  راغب 
القبطية. وقد إشترك فى هذا المؤتمر 
بعضاً  تحوى  األسطوانات  ببعض 
قد  كان  التى  الكنسية  األلحان  من 
سجلها بصوت الُمعلم ميخائيل، كما 
رأس هو شخصياً لجنة التسجيالت 
بين  من  وكان  المؤتمر.  ذلك  فى 
العلماء الذين حضروا هذا المؤتمر 
 Bella Bartok برتوك«  »بيال 

قرأت لك 
جنوى غاىل

بني بروتوكول ملكى وبروتوكول اهلي
في  إجتماع  الي  دعيت  إذا 
رئيس  مع  االبيض  البيت 
دخولك  فعند  المتحدة  الواليات 
ضابط  سيقابلك  االبيض  للبيت 
باالجراءات   ليعرفك  البروتوكول 
الرئيس  مع  لالجتماع  المناسبة 
مع  والكالم  السالم  طريقة  مثل 
الرئيس و في حفلة زفاف االمير 
ميركال  ميجان  والسيدة  هاري 
ارسلت دعوات الزفاف للمدعوين 
صفحات  سبعة  من  كتيب  ومعها 
التى  البروتوكول  قواعد  يشرح 
تتضمن  ما ينبغي ان يٌلَبس وكيفية 
الكنيسة  في  سواء  التصرف 
بعدما  و  االستقبال  حفل  في  او 
ان  رأيت  القواعد   هذه  قرأت 
قواعد  وبين  بينها  مقارنة  أعمل 
أبونا  وضعها  التي  البروتوكول  
محضره  الي  للدخول  السماوى 
لحفل  المدعويين  علي  كان  ،فقد  
االمير هاري وميجان ان يتركوا 
المنزل  في  المحمولة  هواتفهم 
في  استعمالها  عليهم  وممنوع 
ولكن  ملكي   أمر  وهذا  الكنيسة 
السماوي  الملك  وبنات  اوالد 
يستخدمون هواتفهم المحمولة  في 
الكنيسة ويتحدثون ويضحكون وال 
يحترمون  بيت الرب وال يعيرون 
ملك  امام  يقفون  انهم  اهتماما 
الملوك ،  و طلب بروتوكول حفل 
النساء  من  هارى  االمير  زفاف 
اظهار  عدم  للحفل  المدعوات 
وارتداء  والصدر  الزراعين 
الركبة  حد  الي  تصل  مالبس 
الي  تطول  ال  ولكن  اسفلها  او 
جوارب  أرتداء  ويجب  االرض 
)تايت( و  او  البشرة  بلون  طويلة 
المدعوات  النساء  جميع  احترمت 
هذا االمر ولم أري صورة لواحدة 
اوفستان  سروال  ترتدي  منهم 
لبروتوكول  احتراما  جدا  قصير 
بنات  نحن  و  الملكى  القصر 
بالملك  يليق  ماال  نرتدى  المسيح 
ال  الننا  منزله   داخل  السماوى 
وهو  نخشاه  وال  بقلوبنا  نراه  
وجوهها  المالئكة  تغطى  الذى 

وأرجلها من اجل بهاء عظمته ، و 
نشاهد اثناء االحتفال بسر الزواج 
أستعراض  كنائسنا  في  المقدس 
أزياء  وعرض  البشر  للحوم 
قدسية  أين   ، غريبة  ومكياجات 
الجسد ؟ فإذا تساوى بيت ربنا مع 
 ! به  أستهانة  فهذا  أخر  مكان  اي 
الملكى  البروتوكول  كان  وبينما 
يقضي أيضا بارتداء النساء للقبعة 
احتراما  الكنيسة  في  الوقت  طول 
لهيبة الكنيسة ولتغطية الشعر اثناء 
المقدس  الكتاب  ذكر  كما  الصالة 
، فكثيرا من بنات الملك السماوى 
الرأس  تغطية  بدون  للصالة  يقفن 
وال يخضعن ألمر الكتاب المقدس 
البروتوكول  وطلب   ، هذا  في 
المدعويين عدم  الملكى من جميع 
ترك الكنيسة قبل أن تغادر الملكة 
المدعويين  جميع  والتزم  المكان 
وبنات  اوالد  نحن  ولكن   ، بهذا 
ملك الملوك قد نخرج من الكنيسة  
قبل ان يمنح الكاهن البركة ، لماذا 
في  االلهي  البروتوكول  نعتبر  ال 
الهنا  بيت  الي  فيها  ناتى  مرة  كل 
العالم  إن  شنودة  البابا  قال  وكما 
الخارجى يجمع االخيار واالشرار 
فقط  االخيار  تجمع  الكنيسة  ولكن 
في  تعيشه  الذى  الشر  تدخل  فال 
تستهين  وال  الكنيسة   الي  العالم 
لمقابلة  ذهبنا  ،فإذا  ؟  الهنا  باوامر 
لعمل ما نتقيد بلباس محترم ولكن 
حين نذهب لبيت ابونا السماوى ال 
نشعر برهبة المكان  الذى تنازل 
بيننا والذى يجب  فيه  ليسكن   هللا 
ان نستعد لدخوله بمالبس محتشمة 
هادئ  وحديث  محافظ  وسلوك 

ووقفة محترمة
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بيتهوفن  عليه  يُطلق  الذى 
فلز«  و«إيجون  العشرين،  القرن 
Egon Walles الذى فك رموز 
الموسيقى البيزنطية القديمة، ومدام 
 Hercher كلينمص«  »هيرشر 
الجمعية  رئيسة   Climance
طلب  وقد  باريس.  فى  الموسيقية 
راغب  األستاذ  من  العلماء  هؤالء 
مفتاح رغبتهم فى حضور صلوات 
قداس إلهى بإحدى الكنائس األثرية، 
السيدة  كنيسة  على  األختيار  فوقع 
بمنطقة  بالُمعلقة  الشهيرة  العذراء 
حيث  القديمة  بمصر  مارجرجس 
قام بصلوات القداس القمص مرقس 
الُمعلم  القداس  ألحان  وأدى  شنوده 
فتأثر  البتانونى،  جرجس  ميخائيل 
بالغاً حتى أن األستاذ  الجميع تأثراً 
»فلز« قال: )إنه لم يتأثر فى حياته 
واأللحان  الصلوات  ترديد  بعذوبة 
القداس(،  هذا  فى  بها  تأثر  مثلما 

هناك  كانت  )إذا  آخر:  وقال 
موسيقى دينية تستحق اإلبقاء عليها 

فإنها تكون الموسيقى القبطية(.

المؤتمر  أعضاء  طلب  ذلك  بعد 
منزل  فى  خاصة  جلسات  عقد 
لدراسة  مفتاح  راغب  األستاذ 
الموسيقى القبطية. وفى إحدى هذه 
سماع  إعادة  منه  طلبوا  الجلسات 
بعض القطع لقوة تأثيرها وعذوبتها 
»صالة  تُسمى  التى  الصالة  منها 
طلبات  عن  عبارة  وهى  المجمع« 
الكنيسة  قديسى  أسماء  تحوى 
القمص  يؤديها  وكان  القبطية، 
أعضاء  وقرر  شنوده.  مرقس 
األلحان  بعض  تسجيل  المؤتمر 
شركة  تصدرها  أسطوانات  على 

»جرامافون كومبنى«.

]البقية ص 8 [

وهو   – الجامعة  استخدم  ما  كثيرا 
سليمان بن داود الملك الحكيم الذي 
طلب الحكمة بدال عن الغني والجاه 
الرب  فاستجاب  والمال.  والسلطان 
سفر  في  وطلبته-  قلبه  لسؤل  االله 
الجامعة تعبير« باطل الكل باطل«؛ 
يصنعه  شيء  كل  عن  يتسأل  وهو 
الشمس  تحت  تعبه  وكل  االنسان 
الكون  قوانين  بان  ومعترفا  مقرا 
من شروق وغروب وحركة الرياح 
البحار  وملو  االنهار  وجريان 
وسقوط الجبال هي ثوابت ال تتغير 
تشبع  ال  التي  االنسان  عين  كذلك 
ال  التي  االنسان  واذن  النظر  من 
تمتلئ من السمع ألنه ال جديد تحت 
لتضع  تسعي  فاإلنسانية  الشمس. 
بانه  زعما  جديد  اي شيء  وتصنع 
نفسها.  تعيد  انها  الحقيقة  لكن  جديد 
موضة  المثال  سبيل  علي  فمثال 
بنطلون السبعينات ذو نهاية الجرس 
والسوالف العريضة تختفي لفترة ثم 
حركة  ان  حتي  اخري،  مرة  تعود 
شعورهم  يطيلون  الذين  الهيبيز 
استعادة  اال  هي  ما  يستحمون  وال 
علماء  عليه  يطلق  ما  لصورة 
قبل  ما  انسان  األنثروبولوجي   » 
او  البوهيمي  االنسان  او  التاريخ 
ويقر  معترفا  الطبيعي«.  الفطري 
سليمان الجامعة قائال: انه في كثرة 

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

)21( راغب مفتاح حبشى )1898– 2001(
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المسلحة  القوات  ستظل   سوف 
الوطن  درع  العربية  المصرية  
كل  تبني  في  حياتية  كمنظومة   
رحم  ومن  واإلبداع  السالم  قضايا 
خرج  المصرية   المسلحة  القوات 
حسام   اللواء  الطاهر  نبتها  من 
المدفعية   سالح  أبن  أحمد  حمودة 
حكيمة   وأدراة   وعمل  فكر  كرجل 
األزمات   حل  علي  خارقة  وقدرة 
بالعلم  وبكل مهارات رجل اإلدارة 
غير  يعرف  ال  الذي  الموهوب 

اإلنتماء للوطن !

فن  األزمات   أدراة  والريب  
رجال  غير  يحترفه  ال  وإبداع 
في  تقليدية  غير  ملكات  يمتلكون 
عن  الناتجة  المشكالت  معالجة 
الزراعية   األرض  علي  التعديات 
والمباني والمنشأت العامة والمرافق 

الخ

شكل  تهدد  اصبحت  التي  و 
الحياة المصرية  بعد ٢٥ يناير من 
الفترة  تلك  تلي  وما  م  عام ٢٠١١ 

العصيبة من فوضي  عارمة  حتي 
شكلها  المصرية  للحياة  عادت 
عام  من  يونيو   ٣٠ بعد  المختلف 
العربية   مصر  لتواكب  م    ٢٠١٣
الكبير  عالمها  في  المتغيرات  كل 

كبلد حضاري وعريق  !

ولقد جمعتني كاتب تلك السطور 
باللواء حسام حمودة أحمد رئيس حي 
غرب بمدينة المنصورة  لقاء عقب 
سابق  دون  رمضاني  افطار  حفل 
بالفعل  واقتربت  قبل   من  معرفة 
من رجل له عاطفة  وحكمة وطن 
بالحرف  لي  وقال  قلبه  فتح  عندما 
إدارة  في  تخصصت  لقد  الواحد 
اإلزمات  وكيفية حلها وفق ملكات 
ترتيب  سابق  دون  نفسها   تفرض 
بالطبع   لكنه   كبير  جهد  هذا  وفي 
الوطن  وسالمة  ضريبة  يعني 
وخاصة  في تلك الظروف الصعبة 
التي  نري االعتداء  الصارخ  فيها 
الزراعية  األراضي  علي  واضحا 
والمباني  وامالك الدولة  ومرافقها  
من قبل بعض غير المنتمين للوطن  
دولة  حضارة  يناسب  ال  وبشكل 
حطمت  التي  مصر  بحجم  كبيرة 

إدارة  األزمات فكر وإبداع ؟!

بقلم عبدالواحد محمد

خط بارليف وعبرت  قناة السويس وحقق الجيش 
المصري اعظم االنتصارات  في العصر الحديث 
علي  اسرائيل في حرب  اكتوبر من عام ١٩٧٣ 

م من القرن العشريني  

ومنذ أن تولي اللواء حسام حمودة احمد رئاسة 
الذي يقطن  القاهري  المنصورة وهو  حي غرب 
القاهرة  لم يكن منصبه تقليديا  في تلك الظروف  
بل كان قريب الصلة بالشباب عماد الوطن  وتبني 
كانت  واعية   برؤية  الجديدة  االفكار  من  كثيرا 
قاعدته  االضالع   متوازي  بمثلث  اشبه  بالفعل 
الشباب وضلعيه  البناء واالنتماء  وفق استراتيجية  
الجامعات  شباب  فيه  ساهم  دوءب   وعمل  فكر 
المباشرة  باإلدارة   الخاصة  الثانوية  والمدارس 
محافظة  مثل  كبيرة  محافظة  مشكالت  حل  في 
الدقهلية  ووضع لهم  اللواء حسام حمودة احمد  
كل االمكانيات المتاحة للمشاركة الفعلية في إدارة 
اعتداء  من  الدقهلية   محافظة  أزمات  اإلزمات  
خطط  وتعطيل  الدولة   األراضي  علي  صارخ 
ضمير  ال  من  بعض  قبل   من  والبناء  التنمية  
لهم  بل تكمن اهدافهم  المشبوهة في سلب ثروات 

وطن !

ليعمل  من رحم تلك المهارات والقيادة الحكيمة 
الشباب معه يد بيد  سواء بالحضور أو العمل  أو 
باالفكار كل االجتماعات والمؤتمرات  التي تحمل 

اسم الشباب  عماد نهضة الوطن !

بل  تجد اللواء حسام حمودة أحمد بينهم  بمثابة 
البناء  مؤسسات  وكل  الجامعة  في  األكبر   االخ 
لكل  ويستمع  إليهم   ينصت  والثقافة   والعلم 
السعادة   كل  يسعده   بل  وقضاياهم    مشاكلهم  
افكارهم ومقترحاتهم  الشابة في حدود الميزانيات 

الكيمياء و حصوات الكلى

في  تتجمع  صلبة  مواد  من  كتلة  هي  الكلوية  الحصوة 
مجرى البول. تتشكل حصى الكلى عادة في الكلى، وتترك 
الجسم خالل تيار البول. قد تمر حصوة صغيرة، وتخرج 
كان حجم  إذا  ولكن  أعراض  في  التسبب  دون  الجسم  من 
أن  فيمكن   ، بوصة(   ٠٫٢( ملليمتر   ٥ من  أكبر  الحصوة 
أسفل  في  شديد  ألم  إلى  يؤدي  مما  الحالب،  انسداد  تسبب 
الظهر أو البطن وقد تؤدي أيضا إلى بول دموي أو قيء 

أو عسر التبول.
أنواع حصوات الكلى وتجنب تكوينها

حصوات أوكسالت الكالسيوم:

من أكثر أنواع الحصى حدوثاً لدى اإلنسان، حيث يقدر 
الحصوات  إجمالي  بين  ما   %٨٠ بحوالي  حدوثها  معدل 
ذرات  تراكم  من  تنشأ  والتي  اإلنسان،  لدى  الحادثة 
األوكسالت فوق بعضها البعض ، أو اتحادها مع فوسفات 

تعيق  كتل  شكل  على  ذراتها  تجمع  في  متسببًة  الكالسيوم 
من  النوع  هذا  تكون  ولتجنب  الكلى،  أو  الحالبْين  مجرى 

الحصوات إتباع ما يلي : 
شرب السوائل بوفرة، بما يقارب ٢ لتر في اليوم الواحد.
يجب عدم اإلكثار من تناول األطعمة و المشروبات  التي 
التوت ـ  ـ  البيرة  ـ  التفاح  تحتوي على األكسوالت، ومنها 
الفراولة ـ الجبن ـ الشيكوالته ـ الكاكاو ـ القهوة ـ مشروبات 
 - اللبن  ـ  كريم  اآليس  ـ  العنب  ـ  التين  ـ  الكرنب  ـ  الكوال 
ـ  السوداني  الفول  زبد  ـ  البقدونس  ـ  المانجو  ـ  البرتقال 
األناناس ـ السبانخ ـ الشاي ـ اللفت ـ الزبادي ـ الكركديه ـ 
المانجو. البقوليات والخضار الداكن اللون – والمكسرات 

- واألطعمة المالحة .
تحديد معدل الصوديوم الموجود في الطعام، بما ال يزيد 
اليوم الواحد، حيث تم الكشف عن العالقة  عن ٥ جم في 
الوثيقة بين الزيادة في معدل الصوديوم في الجسم وتشكل 
حويصالت الكالسيوم، بحيث يتسبب كل ٢٫٣ جم صوديوم 
إلى ارتفاع معدل الكالسيوم في البول ٤٠ ملجم زائد عن 
المعدل الطبيعي، األمر الذي يساعد في تكوين الحصوات.

حصوات حمض البوليك

الحصوات  من  النوع  بهذا  اإلصابة  تجنب  الممكن  من 
بإتباع ما يلي :  شرب السوائل بكميات ال تقل عن ٣ لترات 

يومياً، مما يساعد في تعديل حمضية البول.
 التقليل من معدل البروتينات في الوجبات اليومية، بحيث 
جم  ب٥٥  يقدر  والذي  له،  الطبيعي  المعدل  عن  يزيد  ال 

يومياً. 
منتجات  من  البروتين  على  الحصول  على  االعتماد 

الحليب ومشتقاته، بداًل من اللحم والبقوليات والبيض.
 التركيز على تناول الفواكه، باستثناء الخوخ والقراصية. 

الحد من تناول الخبز والمنتجات المصنوعة منه.
 زيادة الوسط القلوي للبول، من خالل اإلكثار من اللبن 

والزبدة والمكسرات والخضار.

Cystine حصوات السيستني  

وراثية،  لعوامل  نتيجًة  الحصوات  من  النوع  هذا  ينشأ 
وللوقاية من تكونها وعالجها يمكن اتباع النصائح التالية :

 شرب السوائل بوفرة، بحيث ال تقل كمية السوائل عن ٤ 
لترات من المياه يومياً، مع اإلكثار من شرب الماء. 

العمل على زيادة مستوى الوسط القلوي للبول، وخفض 
الفاكهة  من  اإلكثار  خالل  من  الحمضي  الوسط  مستوى 
والخضار واألطعمة التي تعمل على رفع المستوى القلوي 

للبول.
 العالج باألدوية، يأتي في حال عدم التمكن من التخلص 

من هذا النوع من الحصوات بالطرق السابقة.
Struvite حصوات الستروفيت  

من  كل  ارتباط  نتيجة  الحصوات  من  النوع  هذا  يتكون 
ذرات األمونيوم والفوسفات وغيرها وتراكمها حول بعضها 
البعض، أما عالج هذا النوع من الحصوات فيتطلب تدخاًل 
العمليات  أو  الحيوية  المضادات  خالل  من  مباشراً  طبياً 

الجراحية

منقول

  د. شاكر اسطفان

سرا  يجعلها  لم  والتي  للحي   المتاحة   والمعنوية   المادية 
عليهم بل كانت امام نصب اعينهم  مباشرة لكي يقرورا ما 
تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  تلك  في  وفعله  عمله   يجب 
األعظم   التحدي  هي  بل  يأس  تعرف  ال  أيضا  والتي  مصر 
المعوقات   كل  قاهر  هو   بالفعل  الشباب  فكان  عينيه   بأم 
بالفكر والعطاء واإلنتماء للوطن لعودة كثيرا من اإلنجازات 
التي اصبحت شاهد عيان عبر وسائل التواصل االجتماعي 
الشباب  يحمله  ما  بكل  المختلفة  الميديا  ووسائل  فيسبوك   
بمختلف  الجامعة  في  اقرانهم  بين  وعطاء  وآلية   فكر   من 
المشاركة  منطلق  من  واإلكاديمية   العلمية  تخصاصتهم    
فلسفة  خالل  من  جديدة  عمل  مفاهيم  ترسخ  والتي  الفعلية 
لرجل خرج من رحم  بالفعل  اليوم وهذا يحسب  المحليات  
العربي   القومي  األمن  وعماد  المصرية   المسلحة  القوات 
اللواء حسام حمودة أحمد رئيس حي غرب مدينة المنصورة 
السادس  لويس  فرنسا  ملك  اسطورة  قبل  من  التي  حطمت 
عشر لتكتب مصردائما  بسواعد شبابها وعقول أبناءها علي 
مر تاريخها  صفحات وصفحات من عطاء لن ينضب وال 

يعرف عقم  !
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للعام  إحتفلت كنيسة مامرمرقس وينيبج مانيتوبا  - 
الثالث عشر على التوالى  - بتذكار عيد دخول العائله 
الكثير  اإلحتفال  حضر   . مصر  أرض  إلى  المقدسه 
العديد من  الى  أفراد كنيسة مارمرقس  باألضافه  من 
بمهام  للقيام  لجان  عدة  تشكلت   . الكنديين  الضيوف 
نجاح  فى  ساهمت  اللجان  كل  السنوى.  اإلجتفال 
اإلحتفاليه . كانت هناك العديد  من االنشطه والتعريف  
من  وكذلك  دينى  منظور  من  المقدسه  العائله  برحلة 
منظور حضارى لتعريف  الحاضرين بتاريخ الكنيسه 

القبطيه  وكذلك الحضاره المصريه .

الصافى  والجو  المشرقه  بالشمس  الحضور  إستمتع 
المعتدل خالل يومى اإلحتفال.  كما اسمتع الحاضرون 
بزيارة المتحف الذى يضم الكثير من  الدالئل و الوثائق 
كان  كنيستنا.  تاريخ  عن  الكثير  تحكى  التى  والصور 
هناك أيضا  أنشطه أخرى مثل  التقاط الصور وإرتداء 
أو  الكواير  أنشطة  الى  باإلضافه  الفرعونى.  الزى 
البانتومايم.  مثل  جميله  عروض  الحفل  ضم  الترانيم. 
بكل  تعرفهم  تفقديه  بجوالت  الحاضرون  إستمتع  كما 
تفاصيل الرحله المقدسه. إستمتعوا أيضا بتناول أشهى 
الحلويات.  وكذلك  والمشويات   الشرقيه  اإلطعمه 
منها  تذكارات  وشراء  الكنيسه  مكتبة  بزيارة  وتمتعوا 
كبير  نصيب  أيضا  لألطفال  كان  البازار.  من  أو 
أشكال  رسم  أو  تلوين  هناك   كان  حيث  السعاده  من 
الكثير من  هناك  كانت  كما  جميله على وجوههم،    
االلعاب  الجميله التى إستمتع بها االطفال. وإمعانا فى 
تعريف الحضور بكل ماهو مصرى لم يخلو الحفل من 
المشويه  البطاطا  للمصريين مثل  تناول أطعمه مميزه 
الكركديه  مثل  والمشروبات  الترمس  مثل  والتسالى 
الكثير  ساهم  التركى.  والقهوه  الطبيعيه   والعصائر 
من أفراد الكنيسه فى نجاح المهرجان السنوى وكانت 
الظاهره الملحوظه والجميله هى إشتراك األطفال فى 
الخدمه.  شكرا  بهذه  بالقيام  أنشطه كثيره وإستمتعاهم 
السنوى  اإلحتفال  نجاح  فى  وساهمت  إمتدت  يد  لكل 
هذا  إحياء  أجل   من  إرتفعت وصلت  يد  لكل  وشكرا 
التذكار الجميل وتجديد اإلحتفال به كل عام  كل  سنه 

وأنتم جميعا طيبين . 

تذكار دخول العائله املقدسه اىل أرض 
مصر

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

بقية مقال شخصيات قبطية مؤثرة -  راغب مفتاح حبشى 
)1898– 2001(  ص 6 

فى عام ١٩٤٠ قام األستاذ راغب مفتاح بتكوين خورس Choirs من 
طلبة الكلية االكليريكية بمهمشة ومن شمامسة موهوبى الصوت وخورسين 
أحدهما من طلبة الجامعات والثانى من طالبات الجامعات. فكان هذا أول 

خورس للكنيسة القبطية. فى 

عام ١٩٤٥ أسس مركزاً لتسليم األلحان للمرتلين والشمامسة، وطلب من 
الُمعلم ميخائيل البتانونى أن يقوم بالتدريس فيه، وفى عام ١٩٥٠ أصبحت 

الدراسة قاصرة فقط على كبار المرتلين.

بإلقاء  بالقبطيات  الُمهتمين  كبار  من  نُخبة  قامت   ١٩٥٤ عام  وفى 
محاضرات فى موضوعات قبطية متعددة بالقاعة اليوسابية )نسبة إلى البابا 
يوساب البطريرك ١١٥( باألنبا رويس بالقاهرة، وكان ذلك تمهيداً لتأسيس 
د. عزيز  تأسيسه  فى  إشترك  الذى  عام ١٩٥٤  القبطية  الدراسات  معهد 
سولاير عطية، د. سامى جبره، د. مراد كامل، د. صابر جبره، األستاذ 
راغب مفتاح. تولى راغب مفتاح رئاسة قسم الموسيقى واأللحان وقام بنقل 
نواة األستوديو الذى أسسه من قبل فى كنيسة »قصرية الريحان« بمصر 

القديمة واستكمل تجهيزاته فى معهد الدراسات القبطية.

»إيلونا  المجرية  العالمة  مع  مفتاح  راغب  إشترك   ١٩٦٦ عام  فى 
 ١٩٧٠ عام  وفى  القبطية،  الموسيقى  عن  مقالتين  إعداد  فى  بورشاى« 
وجه راغب مفتاح الدعوة للعالمة الموسيقية المجرية د. مارجريت توت 
Dr. Margrit Toth  للتعاون معه فى استكمال زخارف وحليات قداس 
القديس  إلى  نسبة  الباسيلى«  »القداس  باسم  المعروف  القبطية  الكنيسة 
العمل  واستمر  أعده.  قد  سميث  نيوالند  األستاذ  كان  والذى  باسيليوس 
حتى تم توقيع القداس بكل ألحانه بالنوته الموسيقية الصوتية شاماًل النص 
األمريكية  الجامعة  قامت  والذى  والعربية،  واإلنجليزية  القبطية  باللغات 
لميالد  المئوى  العيد  بمناسبة  وذلك   ١٩٩٨ عام  ونشره  بطبعه  بالقاهرة 
راغب مفتاح )فى ٢١ ديسمبر(. فى عام ١٩٧٢ إشترك فى إعداد مقالتين 
عام  فى  بكاليفورنيا.  جلين«  »جون  العالم  مع  القبطية  الموسيقى  عن 
إدارة  لمجلس  األعلى  الرئيس  بصفته   – الثالث  شنوده  البابا  قام   ١٩٨٤
معهد الدراسات القبطية بالقاهرة – بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً 
لمجهوداته الصادقة فى الحفاظ على تراث الموسيقى واأللحان القبطية. فى 
عام ١٩٨٩ وجهت إذاعة برلين دعوة للدكتور راغب مفتاح مع خورس 
القبطية  الكنسية  الموسيقى  لسماع  ألمانيا  لزيارة  القبطية  الدراسات  معهد 
وتسجيل بعض قطع منها. ثم تكررت هذه الدعوة عدة مرات فيما بعد. فى 
عام ١٩٩٢ قام بإهداء كل إنتاجه إلى مكتبة الكونجرس بواشنطن )بها أكثر 
من ٨٠ مليون كتاب( وذلك لحفظها بالوسائل التكنولوجية الحديثة. فى عام 
األمريكية  الكونجرس  بالقاهرة ومكتبة  األمريكية  الجامعة  أقامت   ١٩٩٥
حفل تكريم للدكتور راغب مفتاح بمناسبة تخصيص ركن خاص بالمكتبة 
شنوده  البابا  رعاية  وتحت   ،١٩٩٨ ديسمبر   ٢١ فى  القبطية.  للموسيقى 
الثالث أقيم حفل فى القاعة اليوسابية تكريماً للدكتور راغب مفتاح بمناسبة 
المطارنة  كبير من  الحفل عدد  وقد حضر  المائة عام من عمره،  بلوغه 
واألساقفة و د. مارجريت توت، و د. مارثا روى ومدير الجامعة األمريكية 

وكثير من تالميذه ومحبيه.

فى ١٣ يناير ٢٠٠٠ قامت جمعية محبى التراث القبطى بتكريم خمسة 
التذكارية   Ewart قاعة »إيوارت«  فى  القبطية  بالموسيق  المهتمين  من 
بالجامعة األمريكية بالقاهرة، كان د. راغب مفتاح على رأس الُمحَتفى بهم.

وفى فجر األحد ١٧ يونيو ٢٠٠١ ترك عالمنا األرضى وهو بمستشفى 
فيكتوريا باإلسكندرية، وأقيمت الصلوات الجنائزية فى الساعة الرابعة من 
بعد ظهر األثنين ١٨ يونيو ٢٠٠١ بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة 
والكهنة وخورس  األساقفة  من  والعديد  الثالث  شنوده  البابا  رأسها  والتى 
معهد الدراسات القبطية. وجاء فى نعى الكنيسة القبطية الذى سجله البابا 
شنوده الثالث بنفسه ونُشر بجريدة األهرام فى ١٨ يونيو ٢٠٠١ ما يلى: 
)البابا شنوده الثالث وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية 
الدينية  والمعاهد  الكنسية  الهيئات  وسائر  الملى  والمجلس  واالكليريكية 
ورؤساء  العميد   – القبطية  الدراسات  معهد  وأسرة  االكليريكية  والكلية 
األقسام وأعضاء هيئة التدريس والدارسون وأمانة المعهد وشئون الطالب 
يودعون إلى فردوس النعيم الراحل الكريم والشيخ الوقور األستاذ الدكتور 
العالم راغب مفتاح )١٨٩٨ – ٢٠٠١( رئيس قسم الموسيقى القبطية بمعهد 
الدراسات القبطية الذى كرس حياته للكنيسة حافظاً التراث اللحنى القبطى 
المجيدة  الرسالة  هذه  خادماً  قرابة خمسة وسبعين عاماً  على مدى  سليماً 
القبطى  للحن  تخليداً  تراثية  تسجيالت  والقادمة  الصاعدة  لألجيال  ُمبقياً 
االكليريكية  والكلية  المعهد  خورس  على  إخالص  بكل  ورعى  وأشرف 
واستحق أن ينال الكثير من الشهادات وأوجه التكريم من جامعات عالمية 

ومحافل دولية(.
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بقعـــــة ضــــوء 
كميت يف عهد اخللفاء الراشدين        

فاروق عطية

آراء

فرحة  عن  الغزاة  مؤرخوا  يردده  ما  بعكس 
الحقيقة ساطعة  تبقى  العربي  بالغزو  المصريين 
لم  لمصر  العربي  فالغرو  يراها،  أن  يريد  لمن 
ابن  قلب  لرقة  يكن  ولم  فيها  لنشر اإلسالم  يكن 
من  وشكواهم  المصريين  أنين  لسماعه  العاص 
كما  الحقيقة  الخالص.  لهم  فأراد  الرومان  حكم 
ثروات  على  لالستيالء  كان  الغزو  أن  نعرفها 
الخّطاب  ابن  بلغ  عندما  أهلها.  واستعباد  البالد 
خبر دخول جيوش عمرو بن العاص لمصر كان 
ما يزال جالسا بالجامع بعد أن إقتات على خبز 
جاءه  الذي  الرسول  أنب  النبأ  بلغه  فلما  وزيت 
صالته،  من  ينتهي  حتى  انتظر  كونه  مبشرا 
أهم  الخّطاب  بن  ُعمر  لدى  كان  مصر  فدخول 
والدليل  الصالة.  كانت  لو  حتى  شيء  أي  من 
الحقيقية  العرب  الغزاة  حاجة  على  القاطع 
بن  عمرو  أعمال  أول  أن  هو  مصر  لدخول 
العاص فيها كانت إعادة فتح قناة سيزوستريس 
)قناة تروجان( كي ينقل خيرات مصر لجزيرة 
القحط عن طريق البحر األحمر بدال من طريق 
الصحراء بالجمال، والتي ينتظر الخليفة فيها كل 
ما يأتيه من البقرة الحلوب مصر. وعندما دخل 
بن  للخليفة ُعمر  العاص اإلسكندرية أرسل  ابن 
الخّطاب رسالة يقول فيها أنه وجد بها ٤٠٠٠٠ 
المدينة من  أعمدة  بها ٤٠٠٠٠ حمام وأن  بيت 
أنها  العربي  الجيش  أفراد  ظن  حتى  الرخام 
وأنه  القرآن  عنها  تحدث  التي  العماد  ذات  إرم 
بأنها ليست إرم فمنهم  يقنعهم  قد بذل جهدا كي 
من اقتنع ومنهم من لم يقتنع. كما أن المغالطات 
المستمرة عن كون مصر لم تبادر بالثورة ضد 
الغزو العربي فهو قول تكذبه كل حقائق التاريخ 
في  ونجحوا  ثورة   ١٢٠ ثاروا  فالمصريون 
العرب من أجزاء كثيرة  أحيان كثيرة في طرد 
من البالد مما كان يستدعي معه الخلفاء إلرسال 
العربي في مصر  الجيش  لتعاون  جيوشا جديدة 
نورد  بها. وسوف  االحتفاظ  الثورات  قمع  على 

ذلك في مقاالت قادمة.

 ٢٢ في  لإلسكندرية  العرب  دخول  بعد   
المدينة،  أسوار  وتدمير  م.   ٦٤٠ عام  ديسمبر 
عالم  على  العاص  بن  عمرو  تعرف  أن  حدث 
يوحنا  يدعي  السن  في  طاعن  مسيحي  الهوت 
السكندري  الفيلسوف  )تلميذ  فيلوبونوس 
أمونيوس وهو معروف لدي العرب باسم يحيى 
في  كبير  إلى حد  كتاباته  وقد ساهمت  النحوي، 
للعرب(. طلب يوحنا من  الثقافة اإلغريقية  نقل 
مكتبة  في  الموجودة  الكتب  على  الحفاظ  عمرو 
»بخالف  يوحنا،  قول  حسب  ألنه  اإلسكندرية 
مخازن وقصور وحدائق المدينة، فإن تلك الكتب 
ليست ذات فائدة لعمرو أو لرجاله«. حينئذ سأل 
عمرو عن أصل تلك الكتب وفائدتها، فسرد له 
يوحنا قصة مكتبة اإلسكندرية منذ تأسيسها على 
يد بطليموس الثاني. كتب بن العاص خطابا البن 
الخّطاب يستشيره في أمر المكتبة والكتب. وبعد 
الخّطاب وفيه: »... بن  ُعمر  أتى رد  أيام  عدة 
واما الكتب التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق 
كان  وان  غنى،  عنه  هللا  كتاب  ففي  هللا  كتاب 
إليها«.  بنا  حاجة  فال  كتاب هللا  يخالف  ما  فيها 
الكتب  بتوزيع  العاص  بن  عمرو  أمر  وهكذا 
إيقاد  في  اإلسكندرية الستخدامها  على حمامات 
النيران التي تُبقي على دفء الحمامات. ويذكر 
المؤرخ المسلم القفطي في كتابه تراجم الحكماء 
أن إحراق تلك الكتب قد استمر لما يقارب الستة 
أشهر، وأن الكتب الوحيدة التي نجت من الحريق 
ارسطو  اإلغريقي  الفيلسوف  كتب  بعض  كانت 
وبطليموس  الرياضي  اقليدس  كتابات  وبعض 

الجغرافي.

أعطت معاهدة عمرو بن العاص أهل الذمة، 
وهم مسيحي ويهود مصر، الذين ارتضوا بدفع 

وأموالهم  وملتهم  أنفسهم  على  »األمان  الجزية 
المؤرخ  نقل  ما  بحسب  وصلبانهم«،  وكنائسهم 
كتاب  في  الطبري  عن  باتلر  ألفريد  البريطاني 
»الغزو العربي لمصر«. لكن المعاهدة لم تحدد 
أي قوانين خاصة في ما يتعلق ببناء دور العبادة. 
الحكم  تحت  سعيدة  تكن  لم  مصر  أن  والحقيقة 
تكون  ما  أشد  عانوا  مصر  أقباط  وأن  العربي، 
المعاناة تحت هذا الحكم البدوي الجاهل، والغزاة 
أنها  على  إال  لمصر  ينظروا  لم  أنفسهم  العرب 
الخليفة  إلي  جندي  أصغر  من  يغتنمونها  غنيمة 
وصول  علي  متلهفا  الرمال  جزيرة  في  القابع 
واستبد  المعين  نضب  وحين  مصر.  خيرات 
الفقر بأهل مصر تحت تأثير الجزية والضرائب 

بدخول  إال  خالص  أال  األقباط  وجد  الباهظة 
اإلسالم حتى ترفع عنهم الجزية، وهذا ما اضطر 
عمرو بن العاص أن يطلب من الخليفة ُعمر بن 
الخّطاب أن يجيز له فرض الجزية على من أسلم 
من مسيحي مصر ألن دخول القبط إلي اإلسالم 

قد أضر بالجزية.

فرض ُعمر بن الخّطاب على غير المسلمين، 
ألواناً  يرتدوا  أن  اإلسالم،  بدار  يعيشون  ممن 
يرتدى  عما  مختلفة  وأوشحة  وعمماً  بعينها 
كيرت  األمريكي  الباحث  بحسب  المسلمون، 
ڤيرتموللر المتخصص في تاريخ الشرق األوسط 
األيوبيين  وسياسات  القبطية  »الهوية  كتابه  فى 
في مصر«. واشتهر أقباط مصر بارتداء اللونين 
األسود و األزرق فقط في حقب تاريخية الحقة. 
كما حظر بن الخطاب على غير المسلمين ركوب 
بالطرق  عباداتهم  وممارسة  والتبشير  الخيول 
لكن  الكنائس.  أجراس  استخدام  وحظر  العامة، 
األمر  فتُرك  حرفياً،  تطبق  لم  هذه  محظوراته 
حث  بينما  وال،  لكل  الشخصية  لألهواء  طبقاً 
الخلفاء الراشدين والة مصر على جمع أكبر قدر 

من الجزية.

المصريون  ورضخ  األمر  استتب  أن  وبعد   
االستيطاني  العربي  االستعمار  سياسة  بدأت 
بأكملها  قبائل عربية  المحتلة. هاجرت  للمناطق 
من شبه الجزيرة العربية إلى األراضي المحتلة 
العرب  وصادر  خصبة،  أراضي  عن  بحثا 
من  الخصبة  األراضي  أفضل  المستعمرون 
خداما  إلى  تحولوا  الذين  المصريين،  الفالحين 
حديثا.  الواصلين  العرب  للمهاجرين  وزّراعا 
سلب المهاجرين العرب قرى بكاملها وسيطروا 
عليها، بعد أن رّحلوا سكانها إلى مناطق أخري 
المميزة  العربية  األقلية  اختالط  ومع  مهجورة. 
سبي  أو  والتزاوج  بالمصاهرة  بالمصريين 
مصر  في  من  جميع  أصبح  النساء  واغتصاب 

مسيحيين ومسلمين أقباطا أي مصريين.

مصر  علي  واليا  العاص  بن  عمرو  استمر 
عثمان  الخليفة  خلعه  حيث  ٦٤٥م  سنة  حتي 
بن  سعد  بن  هللا  عبد  منه  بدال  وعين  عّفان  بن 
أبى سرح الذي فرض علي المصريين ضريبة 
كبيرا  دخال  بذلك  وحقق  للخراج،  إضافة  رأس 
للخالفة )١٤ مليون دينار( مما أسعد عثمان بن 
اللقحه  »دّرت  العاص:  بن  لعمرو  وقال  عّفان 
االول«،  دّرها  من  بأكثر  عبد هللا،  ابا  يا  بعدك 
فرد عليه عمرو: »نعم، ولكن أجاعت أوالدها« 

بمعني أنها أدت لفقر ومجاعة المصريين 
المنهوبين. استمر ابن أبي سرح واليا علي 
أن  وبعد  عاما.  عشر  اثني  حوالي  مصر 
قتل في الشام ُعين بعده قيس بن سعد بن 
مات  الذي  اإلنصاري،  الخزرجي  عبادة 
مالك  بن  عبد هللا  مكانه  وتولي  سنة.  بعد 
عهد  في  النخعي  األشتر  بن  الحارث  بن 
الخليفة علي بن أبي طالب، ومات عبد هللا 
بن مالك بعد فترة قصيرة من واليته وقيل 
العبيد.  أحد  مسموما عن طريق  مات  أنه 
عين بعده محمد بن ابي بكر الصّديق الذي 
لمقتل  بالثأر  تطالب  ثورة  وقته  في  قامت 
عثنان بن عفان واتهم محمد بن أبي بكر 
أنه كان ضمن من قتلوا عثمان بن عّفان. 

عّفان  بن  عثمان  الخليفه  عهد  انتهى 
الخليفه الراشدى الثالث بقتله و قام صراع 
طالب  ابى  بن  على  الجديد  الخليفه  مابين 
ومناوئين له. وقف معاوية بن أبي سفيان 
الصراع  في  طويلة  لفترة  الحياد  علي 
الدائر بين علي بن أبي طالب وخصومه، 
خليفة  قتلة  محاكمة  بضرورة  طالب  لكنه 
المسلمين عثمان بن عّفان، 
عن  التنازل  رفض  كما 
الجديد  للوالي  للشام  واليته 
أبي  بن  علي  عينة  الذي 
معاوية  استطاع  طالب. 
العاص  بن  عمرو  استمالة 
عام  أواخر  في  لصفه. 
٦٥٧م كانت معركة صّفين 
بين  الفرات  نهر  علي 
بايع  معاوية.  فيها  انتصر  وعلي،  معاوية 
فكانت  للمسلمين  معاوية خليفة  الشام  أهل 
فأرسل  لملكه،  مواتية لضم مصر  فرصة 
جيشا لمصر بقيادة عمرو بن العاص عام 
٦٥٩م. دخل الجيش الغازي بقيادة عمرو 
محمد  بجيش  واصطدم  العاص مصر  بن 
منطقه  فى  ٦٥٩م  يوليه  فى  بكر  أبى  بن 
كان اسمها المسناء )مكانها اآلن بين عين 
العاص  ابن  انتصر  دنين(.  وأم  شمس 
وُقبض علي محمد بن أبي بكر الذي قال: 
عليه  فرد  بكر«،  أبى  ألجل  »أكرمونى 
إن  هللا  أكرمنى  »ال  خديج:  بن  معاوية 
أكرمتك«. وضرب عنقه بالسيف ووضع 
وأرسلوا  وأحرقوه  حمار  بطن  في  جثته 
بيت  في  ووضعوها  للمدينة  بدمه  مالبسه 
عثمان بن عّفان للتشفي فيه. وذهبوا ألمه 
قتل  لقد  لها:  وقالوا  عبس  بنت  أسماء 
حمار.  بطن  في  وأحرق  مصر  في  ابنك 
فعّضت علي شفتيها حتي نزفت حزنا علي 
خديج  بن  معاوية  أخت  بعثت  كما  ابنها. 
لعائشة بنت أبي بكر خروفا مشويا وقالت 
بمصر.  محمد  أخوك  شوى  هكذا  لها: 
انتهى  الصديق  بكر  أبى  بن  محمد  بقتل 
مصر  فى  الراشدين  الخلفاء  حكم  عصر 
وصارت مصر واليه أمويه و بقى عمرو 
بن العاص والى على مصر للمره التانيه 
من  تجمع  التي  واألموال  الخراج  وصار 
دمشق  إلي  ترسل  المصريين  شقاء  و  كد 

عاصمة األمويين.

للدين  نسبوها  التى  العربية  الفتوحات 
صحابة  رفعت  وبُهتانا  وظلما  زورا 
الفتوحات وخلفاءها )الراشدين( الى موقع 
التأليه، مع أنها تناقض الدين أي دين فى 
والحرية  )العدل  العليا  وقيمه  تشريعاته 
حتى  المسلمين  جعلت  وأنها  والسالم(، 
اآلن ينسون ُحرمة األشهر الُحُرم، وأقامت 
لواءها،  تحت  يتقاتلون  أرضية  أديانا  لهم 
خالل األشهر الُحُرم وغيرها، وهم يظنون 
أنهم يحسنون ُصنعا وينصرون هللا، ونسى 
اإلسالم  لنبي  الحقيقية  الشخصية  الجميع 
رحمة  القرآن  يقول  كما  هللا  بعثه  الذى 
كان  العالمين.  وقتل  إلرهاب  ال  للعالمين 
الخلفاء الراشدون جميعا بال استثناء ينسبون 
غزواتهم لنشر اإلسالم، رغم مخالفة ذلك 
داً  لما جاء في القرآن )َوَمْن َيْقتُْل ُمْؤِمناً ُمَتَعّمِ
ُ َعلَْيِه  َفَجَزاُؤُه َجَهنهَُّم َخالِداً ِفيَها َوَغِضَب للاهَّ

َولََعَنُه َوأََعدهَّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً )٩٣( َيا أَيَُّها 
ِ َفَتَبيهَّنُوا  الهَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َضَرْبتُْم ِفي َسِبيِل للاهَّ
لَْسَت  الَم  السهَّ إِلَْيُكْم  أَْلَقى  لَِمْن  َتُقولُوا  َوال 
َفِعْنَد  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  َعَرَض  َتْبَتُغوَن  ُمْؤِمناً 
َفَمنهَّ  َقْبُل  ِمْن  ُكنتُْم  َكَذلَِك  َكِثيَرٌة  َمَغاِنُم   ِ للاهَّ
َتْعَملُوَن  ِبَما  َكاَن   َ إِنهَّ للاهَّ َفَتَبيهَّنُوا  َعلَْيُكْم   ُ للاهَّ
َخِبيراً )٩٤()النساء(. بهذا تكون الفتوحات 
علي  عدوانية  غزوات  الحقيقة  في  وهي 
بلدان مسالمة لم تبادر بعدوان، وهي ليست 
العرض  أو  األرض  أو  الدين  عن  دفاعا 
القاتل  بها  يستحق  كاملة،  جريمة  هي  بل 
المتعمد غضب هللا عليه والخلود فى جهنم 
وبئس المصير، وأن يلعنه رّب العزة وقد 
إنسان  قتل  هذا جزاء  أليما.  عذابا  له  أعّد 
الصحابة  بفتوحات  فكيف  واحد،  ُمسالم 
بمئات  وهم  الشعوب  من  وضحاياها 
األلوف من الجنود األبطال المدافعين عن 
أوطانهم ومن المدنيين من الرجال والنساء 
واألطفال؟ وكيف بالسبى والسلب والنهب 
وكيف  األعراض؟،  وهتك  واالستعباد 
باالحتالل وفرض الجزية والخراج ونهب 
ظلم  هذا  الشعوب؟  ودماء  ثروات  ومّص 
ال يرضاه هللا ولم يأمر به. األفظع منه أن 
ترتكب هذه المظالم الهائلة وتنسب للدين، 
الظلم  التى تشجب  العزة وشريعته  ولرب 
وكرامة  والحرية  والقسط  العدل  وتؤسس 
لم األكبر، وهو أن  االنسان. هنا يكون الظُّ
صحابة الفتوحات ظلموا أيضا رب العزة، 
وحكموا على أنفسهم أن يكونوا من )أكفر( 

خلق هللا.

كان علي كل مسلم يعيش اآلن أن يحتكم 
هللا  مناصرة  بين  ويختار  ودينه  لضميره 
الصحابة  يناصر  أو  السامية،  وأحكامه 
رسوله،  ومنهج  هللا  أحكام  خالفوا  الذين 
والذين هم أظلم الناس للناس ورب الناس، 
الذين ارتضوا نهب ثروات شعوب مسالمة 
لم تبادئهم عدوانا وقبلوا أن يعيشوا ويقتاتوا 
المغتصبة بالدهم  الشعوب  تاركين  سحتا، 
أن  ارتضوا  بل  وفقرا،  جوعا  يتضورون 
تسبي نساءهم وتغتصب بناتهم باسم الدين 
ومنطقيا  تاريخيا  المفروض  والديان. 
والظلم  االحتالل  تجرع  قد  شعب  أي  أن 
من  فترة  في  واالسترقاق  واالغتصاب 
تاريخه من قوة أجنبية أن يعادي هذه القوة 
الغاشمة وقادتها الذين أذلّوا أجدادهم ونهبوا 
ثرواتهم. كان من المنتظر من المصريين 
أن  أفريقيا  وشمال  والعراق  الشام  وأهل 
لُّقبوا  مهما  مستعمريهم  كراهية  يتوارثوا 
بالنسبة  وهم  راشدين  خلفاء  أو  بالصحابة 
لهم معتدين، وأن يعوا تاريخ بالدهم وقهر 
أجدادهم وما القوه من غبن وإذالل، لكن 
يقدسون  هم  اآلن.  نراه  ما  هو  العكس 
ويمجدونهم،  والطغيان  الجور  صحابة 
ولم ينجو من هذا البالء إال من ظل علي 
دين أجداده كأقباط مصر ومسيحيى الشام 

والعراق.

تاريخ  عن  المصريون  يقرأ  لم  لألسف 
الخلفاء  عصر  فى  األقباط  أجدادهم 
الراشدين إاّل من خالل ما كتبه المؤرخون 
السنيون الذين يقدسون الصحابة. ومع هذا 
فإن بين سطور ما دونوه نلحظ معالم ظلم 
يأباه  هائل  ظلم  أجدادنا.  له  تعرض  هائل 
الراشدين  الخلفاء  تقديس  هللا ودينه. ولكن 
فوق كل إعتبار، حتى فوق مقام رب العزة 
ودينه القائم على العدل والحرية والسالم. 
حتي لو قرأوا التاريخ بما كتبه المصريون 
األقباط ضحايا الغزو واالحتالل العربى، 
والقهر  الغزو  من  معاناتهم  فيه  ودونوا 
والنهب  والسلب  والسبى  واالسترقاق 
المصريون  قرأ  لو  والخراج..  والجزية 
يتغير  فلن  ـ  إفتراضا  ـ  هذا  المسلمون 
الخلفاء  تقديس  فى  سيظلون  الموقف، 
والسبب  الفتوحات.  تمجيد  وفى  الراشدين 
أنهم )سنيون مغيبون( ترجع جذور دينهم 

الذي شبّوا عليه الى تلك الفتوحات. 
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أسرة األهرام اجلديد تهنئ 
سلينا وكريستني وسامح 

بعماد الطفلة اجنلينا
وتشكر ابينا احملبوب القمص 

اجنيلوس سعد. 

مقبرة رخمى رع، تحمل الرمز 
للوزير  هي   ،)TT١٠٠( العالمي 
عهد  في  عاش  الذى  رع،  رخمى 
الثانى  وامنحوتب  الثالث،  تحتمس 
عشرة.  الثامنة  األسرة  ملوك  من 
لما  المقبرة  هذه  أهمية  وترجع 
تشرح  نقوش  من  حوائطها  على 
العهد،  ذلك  وزراء  مهام  بالتفصيل 
يتسلم  وهو  تارة  الوزير  يشاهد 
وتارة  المختلفة،  األقاليم  ضريبة 
محكمة  يرأس  وهو  يشاهد  أخرى 
بالعدل  الناس  بين  ويفصل  العدل 
المناظر  بعض  وفي  والقسطاس. 
بنفسه  يشرف  تشاهد وهو  األخرى 
على ُمختلف الصناعات من نجارة، 
ودبغها.  الجلود  وصباغة  وحدادة، 
كما نراه يُشرف على أعمال المعابد 
الخاص  الطوب  وإعداد  وتشييدها، 

بمبانيها.

مقبره رخمى رع بالبر الغربي
اسمه  يعنى  والذي  رع  رخمى 
نفر  هو  والده  رع  كاإلله  العارف 
وبن والذي كان كاهنا من كهنة اإلله 
والده  ان  ويعتقد  بت  ووالدته  آمون 
امون  ألخيه  خلفا  الوزارة  تولى 
رخمي رع الوزارة بعد أبيه. ويعتقد 
ان رخمى رع هو أخ في الرضاعة 
للملك تحتمس الثالث التي أرضعته 

والدة رخمى رع بت.
تحتمس  رع  رخمي  عاصر 
شئون  عصره  في  وتقلد  الثالث 
وزارة الصعيد واستمر في وظيفته 
مدة قصيرة في عهد أمنحتب الثاني، 
الذين  الوزراء  أعظم  من  ويعتبر 
األسرة  طوال  المنصب  هذا  تولوا 

الثامنة عشر.

الوزير  هو  رع  رخمى  نخت   
و  الثالث  تحتمس   بالملك  الخاص 
مقدار  العالية  المناصب  من  نال 
مقبرة  يقيم  بأن  له  سمح  لما  كبير 
مثل تلك الموجودة في مقابر النبالء 

في األقصر.
وصف المقبره

فناء يتوسطه مدخل يوصل إلى 
صالة عرضية بها مدخل في الجدار 
صالة  إلى  يوصل  للداخل  المواجه 
الجبل  صخر  في  امتدت  طويلة 
وتتميز  متر   ٣٠ عن  تزيد  مسافة 
كلما  تدريجيا  يرتفع  الذى  بسقفها 
امتدت الصالة في جوف الجبل ،اذ 
يرتفع سقف هذه الصالة عند نهايتها 
وتنتهى  أمتار  ثمانية  من  أكثر  إلى 
)نيشه،  عالية  بمقصورة  الصالة 
جدارها  في  نحتت  فجوة(  كوة، 
الشمالى ويحتمل ان هذه المقصورة 
رع  لرخمي  تمثاال  تحوى  كانت 
بمفرده او مع زوجته، وقد اسودت 
اغلب مناظر هذه المقصورة وذلك 
بعض  سببه  الذى  الدخان  بفعل 
هذه  من  اتخذوا  الذين  البلدة  اهالى 
و   ما.  فترة  في  لهم  مسكنا  المقبرة 
المقابر  من  رع  رخمى  مقبرة  تعد 
اعتدنا  مناظر  فيها  بالمناظر  الغنية 
عليها و مناظر بدأت تظهر في تلك 

الفترة.

لكل  مسرحا  المقبرة  تعد  كما 
مظاهر الحضارة و األزدهار الذى 
اعظم  عهد  في  مصر  اليه  وصلت 
وهو  المصريين  القدماء  ملوك 
الملك تحتمس الثالث اذ سجل على 
جدرانها العديد من المناظر المألوفة 
بجانب المناظر الفريدة. ويالحظ ان 
ازيلت  قد  اغلب أسماء رخمي رع 
وكان   ، اخناتون  عهد  في  ربما   ،
عملهم منحصرا في محو اسم آمون 

وبعض اآللهة األخرى .

 تخطيط المقبرة
مفتوح  بفناء  المقبرة  تبدأ   •

يوجد به مدخل المقبرة.
مدخل المقبرة.  •

صالة عرضية.  •
من   « طولية  صالة   •
هذه  نهاية  في  يكون  أن  المفترض 
يؤدى  بئر  هناك  يكون  أن  الصالة 
إلى حجرة الدفن لكن هنا لم نجد أى 

آبار للدفن ».
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فرعونيــات
مقربة رمخى رع

الصالة العرضيه
العرضية  الصالة  إلى  بالدخول 
منظر  الداخل  يسار  على  يشاهد 
يمثل قاعة العدل وهى تمثل المكان 
حيث  رخميرع  للوزير  الرسمى 
الفصل  في  عمله  بأداء  فيها  يقوم 
منازعتهم  وفض  الناس  قضايا  في 
فيها  يجلس  التى  القاعة  فهى   ،
للقيام بمهام وظيفته وكانت  الوزير 
قاعة العدل على هيئة سرداق كبير 
نخيلية  بتيجان  اعمدة  على  يرتكز 
الملك  بخرطوش  سيقانها  زينت 
تحتمس الثالث واسم رخميرع ومما 
القاعة  هذه  وسط  في  النظر  يلفت 
الوزير  امام  اربعة حصر مفروشة 
صورته(  هشمت  )الذى  مباشرة 
وعلى كل منا عصى ، وهناك ايضا 
اربعة صفوف من الموظفين الذين 
يحضرون جلسات الوزير عشرون 
في صفين في كل جانب. كما نشاهد 
اصحاب المظالم وهم يتقدمون إلى 
اقوالهم،  لسماع  الوسطى  الردهة 
بعض  القاعة  خارج  يرى  كما 
األرض  يقبلون  الذين  األشخاص 
يلى  رع.   رخمي  للوزير  احتراما 
ذلك وعلى نفس الجدار منظر يمثل 
مصر  وخيرات  منتجات  بعض 
و  وعقود  وفضة  ذهب  من  العليا 
واألحجام  األشكال  مختلفة  صنادق 
وماشية منها الصغير ومنها الكبير 
الوزير  المقبرة  امام صاحب  وذلك 

رخمي رع.
فهناك  الغربى  الجدار  على  اما 
رع  حياة رخمي  يسجل  بقايا نص 
يجب  وما  الوزير  ومهام  الوظيفية 
وواجبات  أعمال  من  به  يقوم  ان 
تجاه افراد الشعب. كما تتميز مقبرة 
رخمي رع بالمنظر الشهير المسجل 
على  للداخل  المواجه  الجدار  على 
الهدايا  تقديم  يمثل  والذى  اليسار 
والجزية من ممثلى البالد األجنبية 
إلى الوزير رخميرع، يشاهد مقدموا 

الهدايا في خمس صفوف:
 

حور  حكم  إلى  تعود  رسومات 

محب
يمثل  األول:  الصف   •
أهالى بونت )الصومال حاليا( وهو 
يقدمون منتجات بالدهم من بخور 
وذهب وعاج وريش نعام وجلد فهد 
وقالئد وحيوانات حية مختلفة منها 

القرد والوعل والفهد.
اهالى  الثانى:  الصف   •
التى  والجزر  الكفتيو   « منطقة 
ربما  العظيم«  األخضر  البحر  في 
بحر  وجزر  كريت  إلى  إشارة 
هذه  منتجات  يحملون  وهم  ايجه 
األشكال  مختلفة  أوانى  من  البالد 
واألنواع  واألغراض  واألحجام 
ونراها موضوعة امام الكاتب الذى 

يسجلها.
مقدموا   : الثالث  الصف   •
فنراهم  النوبة  اهالى  من  الهدايا 
النعام  وبيض  ريش  يحملون  وهم 
وابنوس وسن فيل وجلود باالضافة 
الفهد  مثل  الحية  الحيونات  إلى 
والنسناس وزرافة ومجموعة من 
األبقار ومجموعة من كالب الصيد.
مقدموا  الرابع:  الصف   •
وهم  »رتنو«)سوريا(  منطقة 
يحضرون معهم عربة وخيل ودب 
المختلفة  األوانى  وبعض  وفيل 

األشكال واألنواع.
فربما  الخامس:  الصف   •
الذين  االسرى  بعض  إلى  تشير 
سير  حسن  لضمان  رهائن  كانوا 
المقهورة ومنهم  البالد  القبائل في 
الجنوب وأوالد أمراء  أوالد أمراء 
الشمال »ألجل ان يمأ بهم المصانع 
امون«  في ضياع  وليكونوا عبيدا 
كل هذه الهدايا والمنتجات والجزية 
باعتباره  رع  لرخمي  تقدم  كانت 
 ، الثالث   تحتمس  للملك  وزيرا 
ويلى ذلك على نفس الجدار منظر 
مهشم يمثل رخمي رع كوزير امام 

تحتمس الثالث وقرينة.

البقية العدد القادم

قصيدة دموع ورا 
الربقع

 لصالح جاهني
أنا لوحدي مفيش حاجه

مجرد اسم متشخبط على ورقه
في إيد واحد مدير أصله قومسيونجي

يقدمها لتركي واال لخواجه
ال يعرف عربي وال شفقه

يروح ماضي بقلم باركر بال فرنجي
أروح مرفود

وأصبح اسم متعلق على اللوحه
تشوفه زمايلي في الجايه وفي الروحه
يفوت عامل في إيده نص شّقه بفول

يقف ويقول:
يا عالم ربنا موجود

مفيش مهرب من التوفير
وعامنول مارفدوا كتير

ويدخل وحده في المصنع
ونا أطلع
أنا لوحدي

أنا لوحدي مفيش حاجه
مجرد اسم في الجلسه بيتنادى

ما بين ميت إسم وزياده

وجدول جلستي مليان.. والقاضي
مهوش فاضي

يناديلي أقول له يا سعادة البيه
مدير المصنع الّدباح َقَطع عيشي

يقول لي عشان جريمة إيه
وينزل أسئلة يسألها ُضبّيِشي

وقدامه قانون عقد العمل ودوسيه
واسمي عليه

ونضارته وحبابي عنيه
ونا مجرد تالت كلمات على األوراق

أسامينا أنا ووالدي
واسم اللي اترحم جدي

ما يسألنيش ويسأل نفسه باستهزاء
عن األوراق
وعن إثبات
بمستندات

أقول له مفيش
يقول لي خالص ما تفلقنيش

ويتمّزج محامي الشركة ويهقهق
خالص القاضي أنهى المشكلة رسمي

وال اترافع وال دافع وال زّعق
وفيه أسماء ينادوا عليها غير إسمي
وحيد.. مدحت.. شريف.. سامي

يخشوا الجلسه بمحامي
ونا أخرج

وروحي من الشقا بتعرج
أنا لوحدي

أنا لوحدي مفيش حاجه
مجرد إسم كاتبه ف دفتر األحوال

جدع ضابط بوليس فرحان
بنجمه يمين ونجمه شمال

يقّشر موزه ويأّشر
على المحضر

ويبعت عسكري يجيبني مع المحضر
وأصبح إسم يتكفن بكل لسان

من السكان
بعيد عن بيتكو يام فالن

خالص بيبيعوا عفش فالن
وحا يطير الجهاز كله

بوريه ونحاس وربطة َفْرش
وصاحب الِمْلك يفضل له
تالته جنيه وستين قرش
وتمشي مراتي بعيالها

عشان تاكل في بيت ابوها
هناك فيه ناس يحبوها

أوصلها
وفي السكة تقول ربك يعّدلها

واشوف كل الدموع بتفور وبتلمع
ورا البرقع

أقول الزم نعدلها
وتدخل هيا بعيالها

ونا أرجع
أنا لوحدي
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

Century 21 Percy Fulton Ltd., Brokerage*
2911 Kennedy Road

Toronto, ON M1V 1S8
Tel: 416-298-8200

Sales Associate
Dir: 416-451-2744

nzaky.c21@yahoo.com

Sales Representative
Dir: 416-831-1337

nfarag.c21@gmail.com

Centurion Award Winner 2007-2016
Master’s Hall of Fame 2014

Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

20 years experience 
in Commercial and Residential 

Real Estate
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$

How much down 
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$

Yes No

Immigrant Citizen
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Century 21 Percy 
Fulton Ltd., 
Brokerage*

2911 Kennedy Road

Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200

Nabil Farag
Sales Representative

(416) 831-1337

nfarag.c21@gmail.com

Nader Zaky
Sales Associate

(416) 451-2744

nzaky.c21@yahoo.com
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NADER ZAKY
DIR: 416-451-2744

OFF: 416-298-8200

DIR: 416-831-1337PERCY FULTON LTD
BROKERAGE
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SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED  

COMMERCIAL

CASH COW THREE IN ONE  
GAS STATION, C-STORE + PIZZA PIZZA  

+ COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

VTB AVAILABLE WITH REASONABLE DOWN-PAYMENT!
  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS FOR MORE INFORMATION CALL TODAY!

  CALL TODAY!

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

GAS STATION W/ C-STORE AND A SOLID 2,000 SQ 
FT BRICK HOUSE.1 HR FROM TORONTO.

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,  
8 M/L . STORE SALES $1.6M

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE 
SALES: $1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW 
DWFG TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED 

BASEMENT INCLUDED IN THE SALE.

1/HR FROM TORONTO.  6 M/L . C-STORE SALES 
$900,000.  NET PROFIT $575,000. DON’T MISS 

THIS OPPORTUNITY! 

ما وراء اسطورة أليس فى 
بالد العجائب

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

بالد  سيزور  انه  يوم  ذات  المرء  يظن  ال  قد 
العجائب، ويشاهد بعينيه العديد من الغرائب، 
على  وكأن  واالشكال  والوان  االحجام  فى 
يعكر  مغلوطة  فالرؤية  عصائب،  عينيه 
نتاج ضعف  ذلك  وليس  الشوائب،  وضوحها 
فى االبصار اوان عمله خائب، ولكنه عن خلل 
فى االعصاب تكون هذة الخرائب، ذلك الذى 
يشعره بأنه بطل اسطورى فى بالد العجائب، 
إال  الواقع  ارض  فى  وجود  لها  يكن  لم  وان 
زائرها  فيصير  حياته  من  جزء  تصبح  انها 
رسوم  تسديد  عليه  ولكن  الغائب،  الحاضر 
الدخول والضرائب، فتنال من صحته وتلحق 
بوابات عديدة  الخرائب، وعبر  العديد من  به 
دواء سريانها  اقراص  النوائب، من  تنفذ هذة 
نشاطها  وأورام  نفسية  امراض  اومن  ذائب، 
دائب، وتنفذ ايضا عبر المخدرات والكحوليات 
صائب،  عالج  هناك  ان  إال  السكائب،  وتلك 
يحد من آثر تلك المصائب، فيهيا نتعرف على 
الوجه الخفى السطورة أليس فى بالد العجائب 

مة  ز متال
في  أليس 
العجائب  بالد 
 Alice in

Wonderland syndrom
والنفسية  العصبية  االضطرابات  أحدى   
في  إضطراب  عن  تنتج  حالة  هى  النادرة 
واالستقبال  والفهم  البصري  اإلدراك  مراكز 
الرؤية  في  خلل  في  يتسبب  مما  المخ،  في 
واالحساس بالفراغ فيرى المريض اشياء فى 
غاية الغرابة، حتى وإن كان نظره سليم تماماً، 
بحالة  بل  النظر  بصحة  له  عالقة  ال  فاألمر 
عصبية يرى فيها المريض األشياء على غير 
طبيعتهاغالباً ما تأتي هذه المتالزمة في شكل 

عرض من أعراض الصداع النصفي.

مرحلة  بأي  اإلنسان  المتالزمة  هذة  تصيب 
عمرية إال أنها أكثر شيوعاً بين األطفال، وتم 
تسميتها متالزمة أليس في بالد العجائب نسبة 
الى رواية لويس كارول بسبب التشابه الكبير 
التى  واالحجام  والشخصيات  االشكال  بين 
أليس فى  التى شاهدتها  المريض وبين  يراها 

بالد العجائب

أول من كتب عنها هو ليبمان ١٩٥٢ بمسمى 
الرتباطها ب ٢٠%  النصفى  الصداع  هلوسة 
عليها  ويطلق  النفسى  الصداع  حاالت  من 
سنوات  عدة  وبعد  القزم...  هلوسة  احيانا 
بأكثر  المتالزمة  هذة  بشرح  تود  قام   ١٩٥٥
لالطباء  الكندية  الرابطة  بمجلة  وتفصيال  دقة 

فسميت بمتالزمة تود. 

اسباب المتالزمة اغلبها يرتيط بالدماغ وبالحالة 
النفسية كتعاطى المخدرات، االفراط فى تناول 
بعض  االدوية،  وبعض  القوية  المسكنات 
والتسمم،  والحمى  النصفى  الصداع  حاالت 
المخ،  كهرباء  ايقاع  واضطراب  الصرع 
وسرطانات  اورام  بعض  الشخصية،  فصام 
المخدرة  والمواد  الكحوليات  ادمان  الدماغ، 
الفيروسات  والمارانجوانا،بعض  كالحشيش 

مثل »ابشتاين بار«، 

]البقية ص17 [
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الدمنارك حتظر النقاب 

يف األماكن العامة
لمنع  الدنمارك  تتجه  ستوكهولم: 
ارتداء النقاب في األماكن العامة، 
موعد  اغسطس،   ١ من  اعتبارا 
التنفيذ،  حيز  جديد  تشريع  دخول 
لتنضم  البالد،  برلمان  اعتمده 
الدول  إلى مجموعة من  الدنمارك 
األوروبية سبقتها إلى هذا اإلجراء.

اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس 
في  النقاب  ارتداء  يحظر  قانونا 
حذو  بذلك  ليحذو  العامة  االماكن 
فرنسا  مثل  اخرى  اوروبية  دول 

وبلجيكا.

مشروع القانون

صوتا   ٧٥ بغالبية  النص  واعتمد 
ويفيد »ان كل شخص  مقابل ٣٠ 
في  وجهه  تخفي  مالبس  يرتدي 
لدفع  عرضة  العامة  االماكن 

غرامة«.

قدمته  الذي  القانون  ومشروع 
ايضا  نال  الوسط-اليمين  حكومة 
سياسيتين  قوتين  اكبر  تأييد 
االشتراكيون  البرلمان:  في 
الشعبي  والحزب  الديموقراطيون 
مناهض  )شعبوي  الدنماركي 

للهجرة(.

مخالفة القانون

موعد  اغسطس   ١ من  واعتبارا 
دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، 
النقاب  ارتداء  لحظر  مخالفة  اي 
العامة سيعاقب عليها  االماكن  في 
بغرامة تبلغ الف كورون دنماركي 
تكررت  واذا  يورو(.   ١٣٤(
ان  يمكن  الغرامة  فان  المخالفات 

تصل الى عشرة االف كورون.

وليس هناك اي وثيقة رسمية تشير 
يرتدين  اللواتي  النساء  عدد  الى 

النقاب او البرقع في الدنمارك.

وكان وزير العدل الدنماركي سورين 

بابي بولسن صرح لصحافيين في 

السابق »ال اعتقد ان هناك الكثير 
الوضع كذلك  اذا كان  لكن  منهن، 

فيجب ان يعاقبن بدفع غرامة«.

محظور  النقاب  ارتداء  ويعتبر 
دول  عدة  في  لقيود  يخضع  او 

اوروبية.

اول دولة حظرت النقاب

وكانت فرنسا اول دولة في اوروبا 
العامة  االماكن  في  النقاب  تحظر 
مع قانون »يمنع اخفاء الوجه في 
اكتوبر  في  اقر  العامة«  االماكن 
٢٠١٠ ويطبق منذ ابريل ٢٠١١.

تغربم المنقبات

وينص القانون الذي صادقت عليه 
المحكمة االوروبية لحقوق االنسان 
غرامات  دفع  على   ٢٠١٤ في 
تصل الى ١٥٠ يورو لكل مخالفة.

المحكمة  صادقت  يوليو  وفي 
على  االنسان  لحقوق  االوروبية 
حظر النقاب في االماكن العامة في 
بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد 

ايضا في النمسا منذ اكتوبر.

 ٢٧ في  االلمان  النواب  واعتمد 
ابريل ٢٠١٧ قانونا يحظر ارتداء 
الظروف  بعض  في  النقاب جزئيا 
الموظفات  خاص  بشكل  ويرغم 
الرسميات على ان تكون وجوههن 
مهامهن  تأدية  اطار  في  مكشوفة 
واولئك اللواتي يضعن النقاب على 
ان يكشفن عنه في حال التدقيق في 
االعلى  المجلس  ووافق  الهويات. 
»البونديسرات«  البرلمان  في 
مايو.   ١٢ في  النص  على  بدوره 

عن ايالف

الروبوت 
الذي 

اكتشف 
كنزًا 

قيمته 
17 مليار دوالر!

المحيطات  لعلوم  هول«  »وودز  مؤسسة  أصدرت 
غير  منظمة  أكبر  وهي  ماساتشوستس،  في   WHOI
العالم،  في  المحيطات  ربحية مستقلة مكرسة ألبحاث 
تفاصيل جديدة حول استعادة كنوز سفينة سان خوسيه 

.San José

عام  غرقت  اإلسباني  لألسطول  تابعة  سفينة  وهي 
١٧٠٨ بعد مواجهة سفن بريطانية في معركة بحرية 
ضمن ذروة حرب الوراثة اإلسبانية حاملة معها ذهباً 
وتم  دوالر،  مليار   ١٧ حوالي  بقيمة  وزمرداً  وفضة 
قبالة ساحل قرطاجنة في  قبل ثالث سنوات  اكتشافها 

كولومبيا.

ووفقاً للمؤسسة، التي كانت بحاجة إلى الحصول على 
إذن لنشر المزيد من التفاصيل حول االكتشاف من قبل 
الكولومبية،  والحكومة   MAC البحرية  اآلثار  خبراء 
فقد اكتشفت السفينة التي تعود إلى ٣١٠ أعوام وتحمل 
تقدر قيمته بما يصل إلى ١٧ مليار دوالر على  كنزاً 
األرض  سطح  تحت  قدماً،   ١٩٦٨ متر،   ٦٠٠ عمق 
 Remus يسمى  الماء  تحت  يعمل  روبوت  بواسطة 
يتبع  الماء  تحت  بحثي  روبوت  أحدث  ٦٠٠٠وهو 

للمؤسسة.

 ٦٠٠٠ Remus المدافع البرونزية المكتشفة من قبل
في أعماق البحر الكاريبي

يأتي هذا الروبوت على شكل طوربيد، بحيث إنه قادر 
على العمل ضمن أعماق تصل إلى ٣٫٧٣ ميل، أي ٦ 
كيلومترات، ويزن ١٩٠٠ رطل، أي ٨٦٠ كيلوغراماً، 
وضمن مثل هذه األعماق فإن إشارات النظام العالمي 
تصبح  الالسلكية  واإلشارات   GPS المواقع  لتحديد 
هذا  دور  يأتي  وهنا  كبير،  حد  إلى  الفائدة  عديمة 

وأجهزة  السرعة  مقاييس  يستخدم  الذي  الروبوت 
الجيروسكوب لقياس الحركة في ثالثة اتجاهات.

وتسمح هذه القياسات للروبوت بتحديد السرعة الالزمة 
والمسافة الواجب قطعها، كما يستخدم أيضاً النبضات 
االرتفاع،  لتحديد  األسفل  من  ترتد  والتي  الصوتية، 
في  المرسلة  المنفصلة  السونار  نبضات  وتساعد 
تحديد اتجاه السير للروبوت من أجل تجنب العقبات، 
ويمكن للمشغلين على السطح توصيل األوامر المهمة 
من  قصيرة  نبضات  عبر  التحديثات  على  والحصول 

الصوت، والتي تعمل مثل شفرة مورس.

ويجري بناء Remus ٦٠٠٠ باالعتماد على عمود 
الروبوت  التيتانيوم، وذلك من أجل إعطاء  فقري من 
قوة  تحت  بالعمل  له  والسماح  المطلوبة  التحمل  قدرة 
قابل  غير  جسم  مع  األعماق،  في  الساحقة  الضغط 
 ٦ عمق  على  حتى  اختراقه  يمكن  وال  تقريباً  للتلف 
تصميم  على  المؤسسة  عملت  بحيث  كيلومترات، 
في  البحث  على  قادراً  ليكون  البحري  الروبوت  هذا 
األعماق بأقل تكلفة مطلوبة، إلى جانب عمله كجهاز 

مراقبة للبيئة البحرية.

وتعد الروبوتات البحرية Remus قابلة للتخصيص 
فيما يتعلق بالمهام المختلفة، حيث إنها متنوعة وقوية 
من  متنوعة  لمجموعة  المفضلة  يجعلها  مما  للغاية، 
بالواجبات  قيامها  جانب  إلى  إذ  المختلفة،  المنظمات 
المنتظمة في جميع أنحاء العالم، فقد تم استخدامها من 
قبل البحرية األميركية فيما يخص البحث عن األلغام، 
شركة  طائرة  بقايا  على  للعثور  استخدامها  تم  كما 
الخطوط الجوية الفرنسية Air France ٤٤٧ عندما 

تحطمت قبالة سواحل البرازيلية.

 ٦٠٠٠  Remus على  الكولومبي  الجيش  واعتمد 
لتحديد حطام السفينة الغارقة، وتألف فريق البحث من 
 WHOI علماء ومهندسين وخبراء دوليين من مؤسسة
وخبراء اآلثار البحرية والحكومة الكولومبية، حيث تم 
العثور على الحطام بعد بحث شبكي دقيق في منطقة 
الحطام،  ضمنها  يتواجد  أن  المحتمل  من  كان  كبيرة 

وكان أداء الروبوت مثالياً.
 

قالوا إن الديانات الثالث مساوية، 
طيب

كمال حممد ابراهيم
اليهودية  الثالث،  السماوية  الديانات  كثيرا ما نسمع عبارة 
 ، المستويات  أعلى  في  ونجدها  بل  واإلسالم،  والمسيحية 
الدستور المصرى األخير مثال. ورأيت أن أحاول الوقوف 
أو  الالهوتية  الدراسات  بعيدا عن  العبارة  على حقيقة هذه 
الفقهية اللتان ال سبيل لى فيهما. وحتى يكون البحث نظاميا 
قسمته الى قسمين، منشأ العقيدة، ومضمونها. ولنيدأ بالمنشأ، 
ففي اليهودية وبعد خلق الرب االاله آدم من طين » َوَنَفَخ 
ِفي أَْنِفِه َنَسَمَة َحَياٍة. َفَصاَر آَدُم َنْفًسا َحيهًَّة«،. وفى المسيحية 
لَُهُم:»اْقَبلُوا  َوَقاَل  َنَفَخ   « تالميذه  المسيح  اعد  أن  وبعد 
وَح اْلُقُدَس« ) متى ٢٢:٢٠(، فان نفخة هللا تعطى حياة،  الرُّ
عليهم  القدس  الروح   حلول  موعد  قبل  حتى  ذلك  حدث 
مختلفة  كانت  اإلسالمية  الديانة  بداية  وأما  الخمسين.  يوم 
باالختبار التي أجرته السيدة خديجه مع نبى اإلسالم محمد 
)صلعم(. هذا وقد تم اإلعالن عن قدوم العهد الجديد مسبقا 
، َوأَْقَطُع َمَع َبْيِت  بُّ بمئات السنين. »َها أَيهَّاٌم َتْأِتي، َيُقوُل الرهَّ
الديانة  عن  واما  َجِديًدا«)ارميا٣١:٣١(.  ..َعْهًدا  إِْسَراِئيَل 
اإلعالن  يتم  لم  أنه   - مخطأ  أكون  وقد  فأعتقد-  االسالمية 
نزول  مكان  في  نجده  الثانى  والحدث  لقدومها.  المسبق 
الوحي، ففي اليهودية كان المكان في جبل سيناء والمسيحية 

كانت العلية يوم الخمسين أي في أماكن عالية عن األرض 
في  بدأ  انه  فمعروف  اإلسالم  واما  اللعنة.  اصابتها  التي 
اليهودية  في  نجده  يليه  وما  الثالث   والحدث  حراء.  غار 
والمسيدحية فقط وكأنننا نجد أن بصمات الخالق فى كليهما 
واحدة. وأما اإلسالم فله اختالفاته. واآلن دعونا نستعرض 
العشر  فالوصايا  الزمان  فمن حيث  البصمات،  هذه  بعض 
نزلت في اليوم الخمسين بعد عيد الفصح ويحتفل اليهود به 
كل عام ويسمى بالعبرية )شافوت(. وفى المسيحية كما نعلم 
من  يوما  خمسون  بعد  القدس  الروح  حلول  بعيد  يحتفلون 
فصح ) صلب( المسيح حمل هللا الذى يرفع خطايا العالم. 
داللة على وجود  الملتهبة  النار  فى  يكمن  الرابع  والحدث 
الالهوت في المكان, ففي جبل سيناء نجد في ىسفر التثنية 
في  نجد  المسيحية  وفى   ،».. ِبالنهَّاِر  َيْضَطِرُم  َواْلَجَبُل   »٤
َكأَنهََّها  ُمْنَقِسَمٌة  أَْلِسَنٌة  لَُهْم  َوَظَهَرْت  الرسل٢«   سفر اعمال 
ففي  العواصف  هبوب  فى  نجده  الرابع  والحدث  َناٍر.  ِمْن 
ُعوَد َواْلبُُروَق«  ْعِب َيَرْوَن الرُّ جبل سيناء » َوَكاَن َجِميُع الشهَّ
سفر  في  االنجيل  في  واما  الخروج ٢٠(،  سفر  التوراة   (
َماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهبُوِب  االعمال٢ »َوَصاَر َبْغَتًة ِمَن السهَّ
ِريٍح َعاِصَفٍة ». والتشلبه الخامس في عدد الشيوخ اللذين 
تالميذ  وعدد   ،)٢٠ شيخا)خروج   ٧٠ موسى  مع  كانوا 
السادس  والتشابه  أيضا.  تلميذا   ٧٠ )لوقا١٠(  في  المسيح 
فهى بصمة هامة، فقد نتج عن نزول الشريعة على موسى 
ِمَن  »َوَوَقَع  نفس  آالف  ثالثة  موت  سيناء  جبل  في  النبى 
ْعِب ِفي ذلَِك اْلَيْوِم َنْحُو َثاَلَثِة آاَلِف َرُجٍل« )خروج٣٢(،  الشهَّ
في  انه  حين  في  حياة،  تعطى  ال  الشريعة  ان  يؤكد  مما 

االنجيل فى الخمسين المقدسة يوم حلول الروح القدس وفي 

أول عظة لبطرس الرسول انضم الى الكنيسة ثالثة االف 

نفس، مما يؤكد أن ألعهد الجديد يعطى حياة . وكل ذلك ال 

اجد له متوازيات في اإلسالم، ناهيك عن المعمودية. واآلن 

دعونا نفحص السماوات المتعددة، حيث يتواجد ملكوت هللا 

في احدها بالتأكيد، وأما ابليس او األرواح الشريرة فتتواجد 

كما يقول دارسي الكتاب المقدس في السماء الثانية القريبة 

من األرض ، وقد أتم هللا خلق تلك السماء فى اليوم الثانى 

من الخليقة، وكما نعلم انه في نهاية كل يوم من ايام الخليقة 

الست نجد عبارة ) َوَرأَى هللاُ ذلَِك أَنهَُّه َحَسٌن ( ما عدا اليوم 

الثانى فلن تجد لهذه العبارة وجود. نخرج من ذلك انه من 

الممكن أن يقال أن كل من الثالث ديانات سمائية ، والسؤال 

سماء  هو:أية  امامك  بالحاح  نفسه   يطرح  الذى  الثانىى 

تقصد؟. وال بد لك أن تعرف اإلجابة وان ال تقول هللا اعلم. 

كان هذا هو القسم األول وأما القسم الثانى عن ما تحتويه 

الديانات من تشابهات واختالفات، فهذا موضوع آخر.    
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اختالط املفاهيم 
 عصام نسيم 

يا له من حل!
عـادل عطيـة

لمقولة  المتحمسين  ألحد  قلت    
»اإلسالم هو الحل«: ما هو الحل في 
وصية نبي الجزيرة العربية »تناكحوا 

تكثروا فاني مباٍه بكم األمم«؟!..
   لقد أصبح الحث على التكاثر بال 
االقتصاد  على  ثقياًل  عبئاً  رابط، 
أدى  السكاني،  فالتضخم  الوطني؛ 
المعيشة،  غالء  في  مشكلة  إلى: 
ومشكلة أكبر في المأوى. وهي مشكلة 
الوحدات  صارت  حيث  متوحشة، 
السكنية نادرة، وان وجدها المواطن، 
يفوق  شهرياً  ايجاراً  يدفع  أن  فعليه 
القلق  مجابهة  وعليه  المالية.  قدراته 
أن  فإما  سنوات:  خمس  كل  المتزايد 
يبقى في سكنه لخمس سنوات أخرى 
ـ  االيجار  قيمة  في  زيادة  اضافة  بعد 
إذا وافق صاحب السكن ـ. وإما يجد 
والرحيل  السكن  بإخالء  نفسه مطالباً 
سكن  على  يعثر  لعله  المجهول،  إلى 

آخر مناسب له، وألسرته!
   ومع أن محاوري، رفع اللوم عن 
اإلسالم، ووضعه على كاهل الحكومة 

، إال أننا افترقنا على أن ال نلتقي!
وما  سمعته،  وما  رأيته،  ما  لكن     
أن  أدرك  جعلني  ذلك..  بعد  قرأته، 
كبيراً،  خطأ  كان  سابقاً  اعتقدت  ما 
مرة  مرتين:  االعتذار  يستوجب 
هو  »اإلسالم  لشعار  باطاًل  التهامي 
ومرة  المشاكل.  نداء  بأنه  الحل«، 

لخسارتي لمحاور متحمس لدينه!
   وأجدني اآلن مقراً بأن اإلسالم هو 

الحل.
   .. هو حل لغير المسلم الذي يرتكب 
جرائمه، وقبل أن ينال عقابه القاسي، 
يلجأ إلى اإلسالم، معتنقاً أياه، فتنمحي 
على  ويحصل  الرديئة،  سجالته 

البراءة!
زوجته؛  قتل  لرجل  حل  وهو   ..    
ثم  آلخر،  أو  لسبب  منها  ليتخلص 

يدعي أمام المحكمة أنها تسب النبي، 
ألم يصفح محمد  العقاب..  فيفلت من 
بطفله  الحامل  قتل زوجته  عن رجل 
بكلمات  الرسول  ذكرت  أنها  لمجرد 

غير طيبة؟!
بأن  اللعوب،  للمرأة  حل  وهو   ..    
الكالم،  بمعسول  زوجها  تحدث 
وتخبره بحبها له، وان كانت فيما تقول 
وهو  وتضلله.  لتخدعه  ذلك  كاذبة؛ 
ذات الحل للرجل الشبق، الذي يجري 
وراء نزواته بعيداً عن بيت الزوجية؛ 

حتى يبعد الشبهات عنه!

يفلتان من  إذ  للزناة،     .. وهو حل 
فال  العلمي،  الدليل  قوة  رغم  العقاب 
أربعة شهود  الشرعي:  الدليل  بد من 
يرون »المرود يدخل في المكحلة«. 
شبه  فهو  مستحياًل  يكن  لم  إن  وهذا 
مستحيل في أيامنا، إذ أن جريمة الزنا 

تتم في غرف محكمة الغلق!
السيف،  بغير  للقاتل  وهو حل   ..    
إال  قود  »ال  محمد:  عن  روى  فقد 
قصاص  يجب  ال  أي  بالسيف« 
القتل، إال إذا كانت جريمة القتل تمت 
بالسيف. وعلى هذه القاعدة الشرعية، 
فإن وسائل القتل األخرى ال قصاص 

فيها!
   .. وهو حل لكل من يعتقد أن حياته، 
له  فيجوز  مهددة،  المسلمين  حياة  أو 
الصالة،  ويترك  الخمر،  يشرب  أن 
وأن  رمضان،  صوم  عن  ويتوقف 
يعلن كفره باهلل، وأن يسجد لغير هللا، 

وأن يحلف اليمين كذباً!
األمانة،  يخون  للذي  .. وهو حل     
األلوف  مئات  ينهب  أو  يختلس،  أو 
من الجنيهات، فال تقطع يده، فقد قال 
الخائن، وال على  النبي: »ليس على 

المختلس، وال على المنتهب قطع«!
...،...،...،   

   هي بعض من الحلول اإلسالمية.. 
ويا لها من حلول!

قبلك وبعدك
ــــــــــــــــــــــــــ

إلبنة الشعر: أمرية حممود 
ـ مصر

نّصفت حبي حين ألتقيتك
نصفين..
قبلك 
وبعدك

كنت أظن الحياة
حفنة في اليدين
شبع في العينين

واني فراشة سكرى باالحالم
تطير

تالمس الجباه
المشرئبة لحبنا 

لكني ايقنت كم كنت فقيرة
حد التسّول

في الطريق المستحيل!

يا نصفي اآلخر
من بين القلوب 

العابرة
قد عرفت اآلن 

اني ملكك
قلبي المشطور 

حّن لقلبك
في سفر حبنا المكتوب
التقينا فيها في كل األيام

المفاهيم احيانا يكون عن  اختالط 
عمد واحيانا عن دون معرفة.

غاية  في  أمر  المفاهيم  واختالط 
و  الروحية  الحياة  في  الخطورة 
 ، العامة  الحياة  وحتى  اإليمانية 
يستخدمه  سالح  يكون  واحيانا 

الشيطان في حربه ضد الكنيسة!
من  نوع  به  المفاهم  واختالط 
الخداع واحيانا التدليس ولي الحقائق 
ولألسف الشديد اصبحنا نجد قضايا 
واآلراء  المفاهيم  فيه  تختلط  كثيرة 
أيضا ليتم تزييف الحق واحيانا نشر 
على  والزيف  حق  انه  على  الكذب 

انه صدق!
الخلط  يتم  التي  المفاهيم  اهم  أحد 
لخدمة  البعض  قبل  من  اليوم  فيها 
فكرهم او آراءهم والتي تكون أحيانا 

غير سليمة هو
اإلدانة!

والشهادة  اإلدانة  بين  الخلط  فيتم 
للحق يين إدانة الفكر وإدانة الشخص 
فكره  ورفض  الشخص  محبة  بين 
محبة  بين  سليم  الغير  او  المنحرف 
وترك  التوبة  على  وحثه  الخاطئ 

الخطية .
وقبوله  للخطاه  المسيح  محبة  بين 
وترك  للتوبة  دعوتهم  وبين  لهم 

الخطية !
على  نتحدث  عندما  كثيرا  فأحيانا 
فكر خاطئ ألحد األشخاص نجد من 

يقولون لك اآلية
ال تدينوا!

عن  دون  فقط  اآلية  هذ  يتذكرون 
كثير من اآليات التي تدعو على حفظ 
الوديعة ورفض اي فكر منحرف بل 
وال تقبل المبتدعين وال تقل لهم سالم 

وال نبقبلهم في بيوتنا!
أيضا يتحدثون كثيرا عن الخاطئ 
وقبوله ومحبة المسيح للخطاه وعدم 
صحيحة  أمور  وجميعها  إدانتهم 
دعوة  أن  يتجاهلون  أيضا  ولكنهم 
وجاء  التوبة  كانت  للخطاه  المسيح 
كل  في  وأيضا  للخالص  يدعوهم 
مقابلة للسيد المسيح مع خاطئ كان 
يدعوه للتوبة وعدم فعل الخطية مرة 
أخرى فعند شفاء المفلوج قال له ال 
تخطئ أيضا لئال يكون لك أشر يو ٥

وحتى عندما أتوا بالمرأة الخاطئة 

ادينك  ال  لها  قال  انه  رغم  المسيح 
تخطئ  وال  اذهبي  أيضا  قال  لكنه 

أيضا يو ٨
يأتون  كانوا  أنفسهم  والخطاه  بل 
المرأة  مثل  نادمين  تأبين  المسيح 
السيد  أرجل  غسلت  التي  الخاطئة 

بدموعها لو ٧
أيضا مفهوم المحبة .

فنجد البعض تحت مسمى المحبة 
عدم  او  خاطئة  كثيرة  بأمور  يسمح 
التوجيه واإلرشاد او تصحيح الخطأ 
يستخدم  وكما  المخطئ  ومواجهة 
كذلك  الحق  لتمييع  االدانة  البعض 

تستخدم المحبة ليضيع الحق !.
تعني  اليوم  البعض  عند  فالمحبة 
اإليمان  التساهل في كل شيء حتى 
والعقيدة أيضا عدم توبيخ الخاطئ او 
مواجهة تعليم منحرف او التمسك بما 
تسلمناه ومواجهة تيار غريب لتكون 
المحبة  ضد  انت  الشائعة  التهمة 
والمحبة  لآلخر  محبة  عندك  وليس 

اهم من الخالفات !
مفاهيم خطيرة مغلوطة تؤدي الي 

طرق عاقبتها طرق الموت.
فمن قال ان المحبة ضد التوبيخ او 

التوجيه او إعالن الحق؟
منحرف  فكر  نواجه  عندما  هل 
لشخص ما يكون هذا عدم محبة له 
إيمان  اي صاحب  تركنا  لو  ؟ وهل 
الهدام  فكره  ينشر  مختلف  تعليم  او 
هذا  وفي  فكره  بسبب  كثيرين  يهلك 
التي  النفوس  لتلك  المحبة  عدم  قمة 

ضاعت ؟!
رغم  المسيح  السيد  ان  نجد  الم 
محبته ووداعته لكنه كان قوي وشديد 
في بعض المواقف أهمها الدفاع عن 
ونجد  بل  هللا  بيت  وكرامة  قدسية 
ابدا  المسيح  السيد  يفعله  لم  موقف 
الجميع  انه صنع سوط وطرد  وهو 

من الهيكل يو ٢
كذلك في مواجه الكتبة والفريسين 
مراؤون  ألنهم  الويالت  لهم  ووجه 
وسط  مضللة  تعاليم  وينشرون 

الشعب مت ٢٣
يعثر  الذي  الويل  قال  كذلك 

اآلخرين مت ١٨
لم يقل المسيح أنني أحبهم لذلك ال 
ادينهم او اتكلم عن أخطائهم فالمحبة 

ال تجعلني أفعل ذلك!
ال لم يفعل السيد الرب ذلك لماذا؟

الن العثرة ربما تأتي من سلوك او 
تصرف او تعليم او كالم والصمت 
والتعليم  الخاطئ  السلوك  عن 
الخاطيء ربما يكون سبب في هالك 
لذلك  االصاغر  وخصوصا  كثيرين 
حذرنا السيد الرب من العثرة قائال :

َغاِر  الّصِ هُؤاَلِء  أََحَد  أَْعَثَر  َوَمْن 
ِفي  يَُعلهََّق  أَْن  لَُه  َفَخْيٌر  ِبي  اْلُمْؤِمِنيَن 
ِة  لُجهَّ ِفي  َويُْغَرَق  َحى  الرهَّ َحَجُر  ُعنُِقِه 

اْلَبْحِر. )مت ١٨ : ٦(
هؤالء  عثرة  تأتي  أين  ومن 

الصغار ؟
أليس من سلوك خاطيء او تعليم 

خاطيء او كالم خاطيء.
باب  تحت  وقتها  السكوت  هل 
ام  الرب  يقبله  أمر  سيكون  المحبة 
سيكون اشتراك مع المعثر في عثرة 

الكثيرين؟
وكان ذلك مبدأ الرسل أيضا فتجد 
بولس الرسول يوبخ ويحاسب خاطئ 

كورنثوس ويحكم عليه ١كو٥
الرسولي  يوحنا  القديس  نجد  بل 
عن  يقول  المحبة  برسول  والشهير 
من يأتي بتعليم غريب منحرف يقول 

:
َيِجيُء  َواَل  َيْأِتيُكْم،  أََحٌد  َكاَن  إِْن 
اْلَبْيِت،  ِفي  َتْقَبلُوُه  َفاَل  التهَّْعلِيِم،  ِبهَذا 
َواَل َتُقولُوا لَُه َساَلٌم. )٢يو ١ : ١٠( 
واالكثر من ذلك يقول »أَلنهَّ َمْن يَُسلُِّم 
يَرِة«.  ّرِ الّشِ أَْعَمالِِه  ِفي  َيْشَتِرُك  َعلَْيِه 

)٢يو ١ : ١١(
الهراطقة  مع  التعامل  فهل 
من  يخلوا  الشكل  بهذا  والمبتدعين 
المحبة كما طلب منا الرسول بالطبع 
أصحاب  وقبول  شيء  فالمحبة  ال 

البدع وأفكارهم شيء آخر.
نشر  عند  البعض  يقول  كذلك 

أخطاء البعض انها تشهير بهم!
فهل السيد المسيح بمواجهته للكتبة 
بولس  وهل  بهم  شهر  والفريسين 
الخطاه  بعض  واجه  عندما  الرسول 

او المقاومين باالسم شهر بهم؟
بمواجتهم  الكنيسة  أباء  وهل 
كانوا  كله  العالم  أمام  للهراطقة 

يشهرون  بهم؟

يحاول  مبررات  انها  الحقيقة 
من  او  الخاطئ  الفكر  أصحاب 
الكل  أمام  أفكارهم  كشف  يخشون 

يرددوها باستمرار .
أسلوب  ابدا  يكن  لم  هذا  ولكن 
على  يعتمد  الذي  الكنيسة  منهج  او 
المخطيء  ومواجهة  الحق  إعالن 
تحت شعار ينبغي أن يطاع هللا أكثر 

من الناس
هذا هو المنهج المتكامل الذي يعلم 

به السيد المسيح والرسل والكنيسة.
يحب  كان  اثناسيوس  فالقديس 
واجه  ولكن  واالريوسيين  اريوس 
بل  فقط  هو  وليس  أفكاره  قوة  بكل 
العالم الذي سار وراءه ولم يقل اني 

أشهر به  !
المبتدع  مع  كيرلس  والقديس 
كثير  له  وارسل  يحبه  كان  نسطور 
عاند  عندما  ولكنه  الرسائل  من 
الحرومات  كتب  ببدعه  وتمسك 
والتاريخ  تعليمه  ضد  عشر  االثنى 
فمحبتهعم  مشابهه  بإحداث  مليء 
للهراطقة كاشخاص شيء والتحذير 

من تعليمهم وعدم قبولهم شيء آخر.
فنحن  إلهية  وصية  الكل  محبة 
نحب المؤمن والغير مؤمن والملحد 
الكل ولكن ال نقبل اي فكر او تعليم 
شيء  شخص  ألي  المحبة  غريب 

وقبول أفكاره شيء آخر .
و  الحق  في  تهاون  ليست  المحبة 
خصوصا الحق اإللهي والكتابي واال 

تبقى محبة غاشة تهدم وال تبني !
تحت  أننا  حال  بأي  يمكن  ال 
األخطاء  نواجه  ال  ان  المحبة  حجة 
مواجهة  بل  المنحرفة  التعاليم  و 
الحقيقية  المحبة  هي  األفكار  هذه 
ألنها تمنع المزيد من قبولها وايضا 
لنفسه  صاحبها  لمراجعة  محاولة 

وأفكاره ربما عاد عنها .
نتعامل  الكل  نحب  والخالصة 
بمحبة مع الكل دون تهاون او تنازل 

او تفريط .
ومن له اذنان للسمع فليسمع.
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جمعيـــة األنبـــا أبـــرآم
ميسيسوجا، كندا

أعطــو
 تعطـو 

يســــر جمعيـة األنبا أبرام أن تدعوكم لحضور
حفل العشاء الخريي تحت رعاية قداسة البابا املعظم

 األنبا توارضوس الثاين
وبحضور نيافة الحرب الجليل األنبا مينا

ويرشفنا يف هذا الحفل حضور األستاذة / فاطمة ناعوت
التي نعتربها عضو عامل معنا يف مرشوعات الجمعية
 وباألخص دور رعاية األطفال والشباب املعاقني ذهنيا

يقام الحفل يوم األحد املوافق ١٠ يونيو، ٢٠١٨ 
الساعة السادسة مساء وذلك بفندق دلتا مبنطقة املطار

Delta Hotel by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

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

جمعيــة األنبـــا أبـرام
 ,Box 207, A12-1250 Eglinton Ave. Wدعوة شخصية

Mississauga, Ontario L5V 1N3



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

قراصنة املعلومات االلكترونية يسرقون 
بيانات ٩٠الف شخص من بنك اوف مونتريال 
والنظام املصرفي االلكتروني من بنك سي أي 

بي سي

لبنك )سي أي بي سي( ويسمى  االنترنت  المصرفي علي  والنظام   ) أو  ام  )بي  بنك أوف مونتلاير  أعلن 
سيمبلي عن سرقة معلومات شخصية من قبل هاكرز لحوالى ٩٠ الف كندى  وتتضمن هذه المعلومات أسماء 
العمالء  وتاريخ ميالدهم وأرقام التأمين االجتماعي وارقام تليفوناتهم وعناوينهم وكلمة السر للمرور واسئلة 
، ولكى  المصرفي  االمن  نظام  الضعف في  نقاط  بأستغالل  بهذا  الحسابات وقاموا  امنية واجابتها وأرصدة 
يثبت الهاكرز صحة ما قاموا به نشروا معلومات عن اثنان من العمالء واحد من بنك اوف مونتلاير واالخر 
من بنك سي اي بي سي وقامت وكالة انباء السي بي سي باالتصال بهم واكد االثنان صحة المعلومات التي 
حصل عليها اللصوص ، وأرسل لصوص البيانات رسالة الكترونية ليحذروا بنك أوف مونتلاير وبنك السي 
بي أي سي بانهم سيشاركون هذه المعلومات مع  جماعات الغش واالحتيال إذا لم يدفع لهم مبلغ مقداره  مليون 
من   )عملة الكريبتو( وهي عملة افتراضية رقمية تستخدم شفرة قوية لتأمين المعامالت المالية والتحقق من 
نقل االصول وتساوى خمسة ماليين دوالر أمريكى قبل الساعة الحادية عشر و تسعة وخمسون دقيقة ليلة 
٢٨ مايو ٢٠١٨ وقد أنقضى هذا الموعد ولم يُدَفع للصوص المعلومات الفدية التى طلبوها وقال بنك أوف 
مونتلاير أن قواعدنا هي عدم دفع فدية للمحتالين ونحن نركز علي حماية ومساعدة عمالئنا وقال ايضا بنك 
)السي أي بي سي ( انهم يواصلون العمل مع خبراء االمن الحاسوبي ومنفذى القانون وغيرهم لحماية بيانات 

العمالء ومصالحهم

إدارة حضانة في وينيبيج تعترض علي لباس 
فتاة  صغيرة وتقول انه غير مناسب

الثالثة  ذات  لوال  الطفلة  حضرت 
والديها  مع  الحضانة  الي  سنوات  
عاري  صيفي  فستان  ترتدى  وهى 
إدارة  فقالت  رفيعة  حمالت  ذو 
الفستان  هذا  أن  لوالديها  المدرسة 
للحضور  مناسب  غير  الصيفى 

الي دار الحضانة ويجب أن يكون عرض حمالت الفستان علي االقل 
بوصتان أو ترتدى الفتاة قميص باكمام تحت الفستان وانزعجت االم 
التى كانت تتصور أن هذا الفستان مناسب للجو الحار وقالت انها ال 
تعرف كيف ستقول البنتها أن هذا الفستان غير مناسب لحضور مدرسة 
للباس  قواعد  لديهم  ان  الحضانة  ادارة  باسم  متحدثة  وقالت  الحضانة 
افضل  لتشجيع  تقديرية  سلطة  يستخدمون  الحضانة  في  العاملين  وان 
لن  انها  وقالت  االدارة  لكالم  االم  وخضعت   ، المحترمة  الممارسات 
ترسل ابنتها الي الحضانة بهذا الفستان حتى لو لم تكن مقتنعة بهذا ، 

وتأمل أن تقوم االدراة بمراجعة قواعد اللباس فيها.
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إعالن علي ظهر حافلة في مسيسوجا يقارن بين زي العذراء مريم وحجاب 
المراة المسلمة

المدينة وأعضاء مجلس المدينة للشكوى عن أعالن  غير الئق نشر 
علي حافلة نقل عام رقم ٠٥٢٣ حيث أن مدينة مسيسوجا لديها قواعد 
ضد هذا وقد تلقت خمسة شكاوى من هذا االعالن وستقوم بالتحقيق 
،شجع،  أكرم   ، )أحترم  الحافلة  علي  المنشور  االعالن  ويقول  فيه 
وترتديه  يسوع  ام  العذراء  مريم  أحترمته  الحجاب  ألن   ، الحجاب 
المرأة المسلمة ( وطلبت السيدة غادة من سكان مسيسوجا ان يوقعوا 

علي الشكوى التى نشرت علي الموقع ، وكتبت غادة تقول في خطابها االلكترونى ما يلي :
عزيزتى العمدة كرومبي وأعضاء مجلس مدينة مسيسوجا المحترمين؛

عندما رأيت هذا االعالن اوال علي الحافلة لم أهتم كثيرا ألننى ظننته أعالن عن مصر - وعلي كل حال 
هناك الكثير من النساء المصريات قد أزالوا الحجاب االن بعد أن أدركوا أنه يمثل الرموز السياسية والثقافية 
اكثر ما يمثل العقيدة  - وهذا االستنتاج أيضا قد عضدته دراسة نشرت قبل عدة سنوات من قبل علماء االزهر 
وهي المؤسسة الدينية االعلى والتى لها من العمر١٠٠٠ سنة وتقع في القاهرة في مصر ومع ذلك أعتقد أن 
هذا الموضوع يخص النساء  المسلمات لمناقشته  والوصول الي إستنتاج خاص بهن ،إال أننى أدركت ان هذا 
االعالن جعلنى اشعر بالتخبط فمن ناحية أنا أومن بأننا نحاول خلق مجتمع مدنى حيث أن تشجيع الرموز 
الدينية في المدينة قد ُيَري غير مقبول وغير شامل ومن الناحية االخرى شعرت باهانة لفكري بسبب السؤال 
في االعالن الذى يطلب منا المقارنة بين زى العذراء مريم منذ ٢٠٠٠ سنة وزى اليوم الحالى واالسواء من 
هذا شعرت باالهانة لرؤيتي أسم السيد المسيح يستعمل في إعالن للمدينة ، و في مصر البلد التى أتيت منها 
قبل ٣٠ عاما هناك شريحتان من المواطنين  فالمسيحييون واالقليات الدينية ينتموون للشريحة الثانية وعندما 
أتيت لكندا لم أرغب أن تأتى  هذه الثقافة الي كندا ، وأحب أن اجعل مخاوفي واضحة ، واتمنى ان تاخذوا 
هذا االمر بجدية وتمتنعوا في المستقبل عن الموافقة علي مثل هذه االعالنات ، وشكرا علي وقتكم واهتمامكم 

السريع لهذا االمر ،             
  غادة مليك

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

كندا تفرض تعريفة جمركية  أزيد مقدارها ١٠% 
علي سلسلة طويلة من املنتجات االمريكية 

املستوردة وسوف يتاثر بهذا املستهلكني

هددت كندا بفرض  ١٠% تعريفة جمركية  اكثر علي قائمة طويلة من 
المعدة  المأكوالت  ومنها  الكنديين   يستهلكها  التي  االمريكية  المنتجات 
سابقا والبيتزا وشكوالته هارشي وعصير البرتقال والزبادى والكاتشب 
وصلصة الطماطم والمايونيز وورق الحمام والتوابل والحلوى ومواد 
التجميل ومواد التنظيف ومفارش الطوالت والمناشف والقهوة  والوسكى 
وشراب المابيل وحقائب النوم وبنطلونات الجينز و القوارب المطاطية 
والقوارب االخري التي تعمل بموتور او بغير موتور وهذه بعض االشياء 
التى في القائمة والتى نشرت علي االنترنت وهناك ايضا منتجات الفوالذ 
 ١٥ فترة  وهناك  واالسالك  الحديدية  السكك  قضبان  مثل  وااللومنيوم 
يوما للتشاور وسماع ردود االفعال علي هذه المقترحات قبل تطبيقها في 
االول من يولية  وقد أختيرت هذه السلع بحيث ال تسبب ضررا علي 

الصناعات الكندية

حرب جتارية بني كندا والواليات املتحدة 
االمريكية

إنتقد رئيس وزراء  كندا جستن ترودو قرار الرئيس االمريكى دونالد 
ترامب بفرض رسوم جمركية  تبلغ ٢٥% علي واردات الفوالذ الكندى 
الي امريكا و ١٠% علي االلومنيوم الكندى بداية من االول من يونية 

وقال عنها إنها غير مقبولة علي االطالق وليس من المعقول ان كندا في أي وقت كانت تمثل تهديدا لالمن 
القومى االمريكى وهى الذريعة التى علي اساسها فرضت امريكا التعريفة الجمركية، وقال ترودو أن هذه 
الكندية  الخارجية  الشؤون  وزيرة  وقالت   ، الدولتين  بين  أمنية طويلة  لشراكة  إهانة  هي  الجمركية  الرسوم 
كريستيا فريالند أن كندا تعتزم فرض رسوم جمركية بالمثل علي الواردات االمريكية الي كندا من الفوالذ 
وااللومنيوم ومنتجات أخري تصل قيمتها الي ١٦٫٦ بليون دوالر وستدخل حيز التنفيذ في االول من شهر 

يولية القادم

الرد الكندى علي فرض امريكا تعريفة جمركية علي الصلب وااللومنيوم 
المنتج في كندا

أطلقت كندا وابال من الردود الدفاعية وهددت بفرض تعريفة جمركية مماثلة علي المنتجات االمريكية من الصلب 
وااللمنيوم وعشرات من المنتجات االمريكية االخرى والتى ستبدأ في اول يولية إذا لم تتراجع الواليات المتحدة عن 
قرارها بفرض رسوم جمركية علي منتجات الصلب وااللومنيوم الكندية ، وتنتج كندا كل عام حوالى ١٣ مليون طن 
من الصلب و ٣٫٢ مليون طن من االلومنيوم ومعا يكونان ٢٦ بليون دوالر من المبيعات الكندية وحوالى ٨٠% من 
االلومنيوم الكندى يصدر الي امريكا  بينما تستورد كندا حوالي ٥٠% من صادرات امريكا من الفوالذ وااللومنيوم 
، وقد تحدث جستن ترودو مع رؤساء وزرات مقاطعة ساسكاتشوان ومقاطعة اونتاريو وكيبيك والتى تعتمد جميعها 
علي تصدير الصلب وااللومنيوم ووافق الجميع علي مواصلة الدفاع عن صناعة الصلب وااللومنيوم في كندا والدفاع 

عن مصلحة العمال والشركات كذلك.

كاثلين وين تستسلم وتعترف بأنها لن تكون بعد 
رئيسة وزراء ألونتاريو

أعترفت كاثلين وين رئيس وزراء 
مقاطعة أونتاريو في سابقة ليس لها 
بأنها لن تكون رئيسة وزراء  مثيل 
ألونتاريو بعد يوم الخميس ٧ يونية ، 
وفي مناورة سياسية ناشدت زعيمة 

الليبراليين الناخبين ألعطاء أصواتهم ألكبر عدد ممكن من الليبراليين 
لمنع تكوين حكومة أغلبية سواء برئاسة دوج فورد او أندريا هورواث 
وكانت كاثلين وين قد خلفت دالتون ماجنتي وصارت رئيسة لوزراء 
مقاطعة أونتاريو عام ٢٠١٣ وفي بيانها الذى القته امام الصحفيين يوم 
دوج  يأخذ  أن  يجب  بالدموع ال  ممتلئة  قالت وعيناها  يونية  السبت ٢ 
لجعل  الوحيد  السبيل  بياض وان  أندريا هورواث شيك علي  أو  فورد 
القادمة ضعيفة هو التصويت لعدد كبير من اعضاء الحزب  الحكومة 
ثمانية مقاعد في  الى  يحتاج  الليبرالي  الحزب  أن  ، ويعرف  الليبرالي 
الهيئة التشريعية ليعترف به رسميا وقال واحد من كبار الليبراليين ان 
للحفاظ  المساعدة  بالهزيمة لن يضر فهي تحاول  أعتراف كاثلين وين 
قالت  وين،   كاثلين  من  البيان  هذا  علي  وردا   ، المقاعد  بعض  علي 
زعيمة الحزب الديمقراطى الجديد أندريا هورواث أن طلب كاثلين وين 
من الناخبين ليصوتوا ألعضاء حزبها هو لعبة خطيرة منها لن يقبلها 

الناخبون .
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 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

الدولة  قيام  كان  جوريون  بن  ل  بالنسبة 
فى  والمشكلة  منه,  مفروغاً  أمراً  اليهودية 
اإلعالن عن قيامها , فالمطلوب ليس فرض 
الحرب دفاعاً عن الدولة وإنما فرض السالم. 
والمطلوب من العرب التعامل معه إقتصادياً 
حواجز  أو  حدود  وبدون  وثقافياً  وسياسياً 
وبغير شروط من أى نوع ,... وفى السنوات 
أنها  بريطانيا  أدركت   ١٩٤٨/  ٤٧  /  ٤٦
فقد تحولت   , المشروع  السيطرة على  فقدت 
الهجرة إلى طــــــــــوفان, وكانت إسرائيل قد 

وضعت خطوطها:

مع  باستمرار  تتمدد  للدولة  حدود   •
مدى ما تصل إليه قوة جيشها.

ألى  التصدى  تشمل  لالمن  حدود   •
خطر قريب أو بعيد يهدد أمنها.

موارد  إلى  تتطلع  للمصلحة  حدود   •
التجارة  واسواق  المياه  ومصادر  البترول 

وخطوط المواصالت.

إعالن  يجيء  أن  يرى  بن جوريون  وكان 
األقل  يهودى على  ألف  وفيها ستمائة  الدولة 
لكن   ,) ألف  اربعمائة  آنذاك  عددهم  )كان 
بفلسطين كاف  اليهود  أن عدد  يرون  العرب 
,, وفى ١٩٤٦ ُعقد مؤتمر رؤساء الحكومات 
لبحث  دمشق  قرب  بلودان  فى  العربية 
الشعب  السرية: تسليح  القضية ومن قراراته 

الفلسطينى حتى يستطيع الدفاع عن نفسه.

من  عجلة  فى  الصهيونية  الحركة  كانت 
فلسطين,  فى  اليهودية  الدولة  لقيام  أمرها 
وكان الرئيس األمريكى بنفسه أمامها وورائها 
الدولة:  إسم  على  استقر  قد  الرأى  وكان   ,
اللون  من  خطان  علمها:  ورسم  إسرائيل, 
األزرق أعلى واسفل رقعة بيضاء تتوسطها 
نجمة داوود ) ويرى بعض اليهود أن الخطين 

يمثالن نهرى النيل والفرات(.

من  فلسطين  تقسيم  قرار  صدر        
الجمعية العامة لألمم المتحدة فى ٢٩ نوفمبر 
١٩٤٧ برقم ١٨١ ,,, وبعد اسابيع قليلة من 
صدور قرار التقسيم , بدا العالم العربى أشبه 
 , الحركة  عن  عاجز  كبير  بجسد  يكون  ما 
فلسطين  من  قواتها  سحب  بريطانيا  وقررت 
المجتمع  قرار  لتنفيذ  بذلك  المجال  فاتحًة 
/٤٨ أوضح موشى   ٣/ الدولى.,,, وفى ٢٦ 
شرتوك) فيما بعد وزير خارجية إسرائيل ثم 
ان  أمريكا  خارجية  لوزير  وزرائها(  رئيس 
بينما  هدنة  على  يوافق  لن  اليهودى  الشعب 
وامدادات  فلسطين  فى  اجنبية  قوات  توجد 
من  أعداداً  يعنى  وهو  الحدود  عبر  تتسلل 
)المتطرفين( العرب من سوريا ولبنان وشرق 
عن  تصريح  وصدر   ,,,. والعراق  األردن 
نظام  انتهاء  فور  العام:  الصهيونى  المؤتمر 
فإن  فلسطين,  فى  االجنبى  والحكم  االنتداب 
الجهاز الحاكم لدولة يهودية سوف يقوم بتولى 
والحرية  العدل  الدولة  وستضمن  المسؤلية,, 
والمساواة لكل السكان ,, دولة تسودها السعادة 

والعلم , وتضيئها رؤى انبياء إسرائيل .

 ٢٥ /٤ / ١٩٤٨ ُعقد اجتماع بين رئيس 
بك)  وفوزى  األمريكية  اليهودية  اللجنة 
الدائم  المندوب  فوزى(  محمود  الدكتور 

الخارجية  وزير   ( األمن  مجلس  فى  لمصر 
ثم نائب رئيس الوزراء فيما بعد( الذى يشجع 
فلسطين  فى  واليهود  العرب  بين  االتصاالت 
فور  االحوال  لترتيب  هدنة  ترتيب  بهدف 
من  مخول  وأنه  البريطانى,  االنتداب  إنتهاء 
القاهرة ومن جامعة الدول العربية بأن يجلس 

مع وسطاء وممثلين يهود.

إلى  قوات عربية  لدخول  إتجاه  هناك  كان 
فلسطين عندما ينتهى االنتداب , لكن النقراشى 
بالقضية  سيضر  النه  ذلك  يعارص  باشا 
الوطنية ,, ويخشى من عجز الجيوش العربية 
بايمان  يضر  مما  الفلسطينيين  حماية  عن 
وكانت  العربى,,  بانتمائه  الفلسطينى  الشعب 
الوكالة اليهودية قد تحولت بالفعل إلى حكومة 
لها جيش) الهاجاناه-قوات الدفاع( قادر على 
للدولة  المخصصة  بالمناطق  فوراً  االمساك 
اليهودية والوثوب على أرض الدولة العربية 
وصلت  فقد  ذلك  مقابل  وفى   , فلسطين  فى 
إلى شعب فلسطين قوات المتطوعين العرب 
والمتطوعين   , ومصر  والعراق  سوريا  من 
المصريين بقيادة ) أحمد عبد العزيز( , ولم 
تكن فى وضع يسمح لها بالوقوف أمام قوات 
تتحول  أن  وشك  على  كانت  التى  الهاجاناه 
إلى جيش الدفاع اإلسرائيلى,, وأُوكلت القيادة 
العليا لجيوشها إلى الملك عبدهللا ملك األردن 
العراقى  اللواء  العامة  القيادة  تولى  كما   ,
)إسماعيل صفوت( الذى خسر قيادته قبل ان 
يقيم  الذى  شبرد(   ( فندق  ترك  فقد  يمارسها 
فيه ورغب فى التريض, وعند سور األزبكية 
الثالث  رأى تجمع مارة حول رجل يلعب ) 
وخسر  فيها  فشارك  اللعبة  وأثارته  ورقات( 
كل ما معه ٢٨٦ جنيهاً فدخل فى مشادة مع 
وتعطل  البوليس,  قسم  إلى  وصلت  الالعب 
حضور  عن  العربية  للجيوش  العام  القائد 

اللجنة العسكرية .

واعتمد الملك عبدهللا على الجنرال) جلوب 
( باشا لتكون مقاليد العمل العربى العسكرى 
فى هذه اللحظات فى يد مجموعة من الضباط 
مع  ترومان  للرئيس  اجتماع  االنجليز,, وفى 
المسؤلين جرى الحديث عن صفقة بين الملك 
يدخل  أن  مفادها   , اليهودية  والوكالة  عبدهللا 
الملك إلى االجزاء العربية من فلسطين تاركاً 
البلد,, وفى ١٢  الباقى من هذا  لليهود ملكية 
مايو وصلت إلى العاصمة األردنية السيدة ) 
اليهودية,  الوكالة  عن  مندوبة  مائير(  جولدا 
متخفية فى زى رجل بدوى, لموعد مرتب مع 
الملك عبدهللا ملك األردن وكان ذلك إجتماع 
الجيوش  تقترب  أن  قبل  االخيرة  الساعة 
الملك  ورفض  فلسطين,  حدود  من  العربية 
إعالن الصلح مع اليهود, لكنه وعد بأال يحدث 
صدام بين جيشه والحيش اليهودى, والحقيقة 
أن جيش االردن كان جيشاً عربياً لم يكن ملكاً 

للعرب .

بالدين والتاريخ ) وباألساطير( فإن مصر 
هى العدو الذى أخرج اليهود من وادى النيل 
إلى تيه الصجراء, لكن المشروع الصهيونى 
يرى انه يمكن استغالل العدو القديم) مصر( 
فى تحقيق المشروع المستجد شريطة التعامل 
بن  مذكرات  ومن  نظر,  وبعد  بذكاء  معه 
جوريون فى ١١ ديسمبر ٤٧ : حاخام مصر 
يطلب من رئيس الجامعة العبرية الذهاب إلى 

مستعدون  إننا  بالسالم,  تتعلق  لمسائل  مصر 
غير  أو  رسمية  بصورة  مصر  مع  للتباحث 
أخرى  وفى   ,, متساو  ولكن كطرف  رسمية 
الهاتفية  المكالمات  على  نتصنت  نحن  يقول: 
للهيئة العربية العليا والمسجد االقصى وجهات 
اخرى. ,, وفى أخرى يقول: قال الملك عبد 
هللا لساسون : قل لهم: الجامعة ليست جامعة 
فى  واحد  وكل  قرارات  ليست  والقرارات 
يزايد على اآلخر,,, وفى ١٩  العربى  العالم 
/١ /٤٨ يقول ) مذكرات بن جوريون(: طلب 
من  دعم  على  له  نحصل  أن  عبدهللا  الملك 
باسمه  لالمريكان  نقول  أن  وفوضنا  امريكا 
أنه موافق على التقسيم ومستعد لتهدئة البلد,, 
وفى ٢٤ مايو ٤٨ :  كتيبة مصرية مع مدافع 
المسلمين  االخوان  من  متطوعون  يساعدها 
مصر  تجرأت  إذا   ,, النقب  فى  موجودون 
سعيد  بور  سنقصف  القتال  مواصلة  على 
الحرب  واالسكندرية والقاهرة وستنتهى هذه 
وسوف نصفى حساب اجدادنا مع مصر ومع 

آشور ومع آرام.

جوريون  بن  يكتب  مذكراته  إلى  وبالعودة 
الواحدة  أيقظونى فى  فى ١٥ مايو ١٩٤٨ : 
بالدولة  يعترف  ترومان  أن  يبلغونى  كى 
أن  يطلبون  والنصف  الرابعة  وفى  اليهودية, 
اتحدث فى االذاعة فوراً واثناء حديثى وقعت 
غارة جوية فقلت على الهواء,, إنهم يقصفون 
قوات  تحمل  مصرية  سفينة  هناك  أبيب.  تل 
راسية قرب المجدل , خبر بان جيشاً مصرياً 
دراسة  ومن  اليوم...  صباح  حدودنا  سيدخل 
 ١٩٤٨ سنة  المصرية  الخارجية  لوزارة 
)الدولة اليهودية تريد أن تأخذ موقع مصر فى 

الشرق األوسط(

العرب  بين  السرية  المفاوضات  المرجع: 
واسرائيل / محمد حسنين هيكل

يتبـــــــــــــــــــــــع

بقية ما وراء اسطورة أليس فى بالد العجائب ص12
االعراض 

رؤية االشياء بأحجام مختلفة كرؤية األرنب بحجم اإلنسان ورؤية اإلنسان بحجم األرنب
رؤية المريض أعضاء معينة من جسمه بشكل غير متناسب مع باقي الجسم، تشوش وفقدان 
الذاكرة، عدم القدرة على تمييز االلوان، تشوهات في حاستي اللمس والسمع كتغيير فى 
بطيئة  الوقت بصورة  كتحرك  والزمن  الوقت  في  تغييرات  المسموعة،  االصوات  ادراك 
أوسريعة، عيوب في بعد المسافات فيري المريض األشياء القريبة بعيدة والبعيدة قريب.. 
واحيانا يشعر انه يجرى فى حين انه يمشئ ببطء شديد، تغيرات فى االحساسيس والعاطفة

العالج: 
لم يتم الى يومنا هذا الى اكتشاف محدد لهذة الحالة بل يمكننا الحد من االسباب للسيطرة 
على الحالة بجانب نيل قسط كبير من الراحة والنوم، مسكنات الصداع النصفى، مضادات 

االكتئاب والذهان، نظام غذائى محدد.

انها لحقا عجائب حينما يرى االنسان الكون من حوله بأشكال واحجام وألوان مختلفة وكأنها 
يراه من عدسة رواية خيالية ويقطع لحظات من الزمن كأنه بطل اسطورى.. اوكأنه اخذ 
فى حلم الى بالد العجائي قد يكون شعور ممتع إال انه حقا مفزع.. ولنساعد هذا المسكين 
ان يستيقظ ليحيا فى واقعه وان يعود الى صوابه علينا ان نحيط علما بماهيه هذة المتالزمة 

قد يدهشدنا احدهم بأنه يحيا حقا كبطل اسطورى فى بالد العجائب..ليس اضغاث احالم 
بل حقا يرى الكون من حوله بأشكال واحجام وألوان مختلفة وكأنما يراه من عدسة رواية 
خيالية قد نخاله امرا ممتع اال انه حقا مفزع ولنساعد هذا المسكين ان يخرج من عالمه هذا 

ويحيا واقعنا علينا ان نحيط علما بماهيه هذة المتالزمة وكيف التعامل معها 



                                                                                                   
الوهم       

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

جلس ساكناً بمكتبه ،عيناه شاردتان وعقله سارحاً 
، طالت جلسته الساكنة حتى بدا لمن حوله انه  قد 
انعزل تماماً عن الزمان والمكان ، كانت األجواء 
من حوله على عكسه تماماً فالموظفون في بداية 
ونشاط  سرعة  في  ويجيئون  يذهبون  العمل  يوم 
اما هو فال يدرى كيف ومتى غادر فراشه ثم قاد 
احدى  أن  الى  اخيراً  انتبه  الشركة.  الى  سيارته 
زميالته واقفة الى جانب مكتبه تطالبه بتوقيع بعض 
المستندات، نظر نحوها بعينين زجاجيتين فرأى 
صورة مشوشة لوجهها وشفتاها تتحركان دون ان 
يسمع كلماتها لكنه فهم ما تريده فأمسك باألوراق 
واحداً،  حرفاً  يقرأ  او  يعي  ان  دون  يوقع  وراح 
نظرت هي نحوه في دهشة في الوقت الذى نهض 
فيه فجأة متوجهاً لمكتب المدير حيث غاب لدقائق 
الى  مسرعاً  عائداً  سيارته  ليستقل  بعدها  خرج 
منزله. كان في انتظاره فى المنزل عيون أخرى 
اندهشت لعودته مبكراً من عمله...زوجته وابنته 
للتساؤل فغمغم  ببضع  لهما فرصة  لم يدع  لكنه 
كلمات غير مفهومة وذهب لغرفة نومه حيث بدل 
زوجته  لحقته  الغطاء،  تخت  نفسه  ودثر  مالبسه 
متسائلة  تحدثه  ووقفت  الباب  ففتحت  دقائق  بعد 
لكنه استوقف كلماتها وتساؤالتها بصوت غطيطه 
في النوم الذى زاد من دهشتها فكيف له أن يذهب 
هكذا سريعاً الى عمق النوم. شعر باالرتياح وهو 
يسمع باب الغرفة يُغلق من جديد ففتح عينيه تحت 
أيام األخيرة  الغطاء وبدأ يستعيد كابوس العشرة 
، منذ ان شعر بقلبه يخفق بسرعة ورأى العرق 
االجهاد... وجهه.....انه  على  يتصبب  البارد 
كل  آراء  وعززته  رأيه  كان  ذلك  االجهاد  نعم 
أيام  لعدة  االعراض  استمرار  لكن  به  المحيطين 
مع حالة فقدان الشهية التي عاشها جعلت الخوف 
خطوة  وهى  الطبيب  عيادة  الى  فذهب  يمتملكه 
يفهم جرأتها من يعلم مدى كراهيته لألطباء لكن 
فاستقبله  بشوشاً  الطبيب رجاًل  كان  الحظ  لحسن 
استقبااًل أزال مخاوفه لكن هذا الحال لم يدم طوياًل 
فبعدما قام الطبيب بفحصه وفحص تخطيط  القلب 
الذى اجراه عادت المخاوف الى نفسه و لم يكن 
المتجهم كان يعبر  بحاجة الى ان يسمعه فوجهه 
عن  يتساءل  ان  سوى  لديه  يعد  ولم  النتيجة  عن 
نحوه  الطبيب  الحياة...نظر  في  له  المتبقية  المدة 
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البشوش  الوجه  استعادة  يحاول  وهو 
واالبتسامة المطمئنة...سأله عن التدخين، 
التي  يأكلها  والمشروبات  التي  االطعمة 
عن  سيسأله  انه  اليه  وخيل  يشربها 
نوعية المالبس التي يرتديها...سأله عن 
منه  طلب  بشىء  يفده  لم  لكنه  كل شيء 
وقت  اسرع  في  التحليالت  بعض  عمل 
التدخين  عن  باالقالع  نصحه  ممكن، 
انه  منه  الغازية...فهم  المياة  من  وحذره 
يفهم  لم  لكنه  بالقلب  ما  من شيء  يعانى 
ما هو هذا الشىء. من عيادة الطبيب الى 
مرة  وألول  االدوية   ليشتري  الصيدلية 
في حياته يلتزم بتناول االدوية وايضاً في 
تمضى على  الموصوفة...ايام  مواعيدها 
االلتزام ووجد ان حالته تسير الى االسوأ 
تتضاعف  منها  يعانى  التي  واالعراض 
يعد  أخرى...لم  اعراض  عليه  ويزاد 
للخوف مكاناً لديه فقد ذهب الخوف وحل 
االثنين  بين  الفرق  وشتان  الرعب  محله 
منا  الشخص  فيتصرف  يربك  فالخوف 
االنسان  يصيب  الرعب  بينما  بعشوائية 
منتظراً  مستسلماً  مكانه  فيبقى  بالشلل 
اذهب  تستسلم  اال  حاول  القدر.  ضربة 
الدواء ومن  لطبيب آخر...دعك من هذا 
كل االدوية عليك باالعشاب الطبيعية...

واضح  شيء  هذا  بالقلب  مشكلة  لديك 
سمعها  ووصفات  وجهك...نصائح  على 
من الكثيرين من االهل واألصدقاء سواء 
احدهم  كان  الهاتف،  عبر  او  قابلهم  من 
خطأ  في  اعتقاده  عن  له  عبر  طبيبأً 
األمور  كل  وتداخلت  الطبية،  الوصفة 
فلم يعد يعرف من قال له ماذا!!!!  لكنه 
نتيجة  على  ليحصل  المعمل  الى  ذهب 
عمله  مقر  الى  المعمل  ومن  التحاليل  
على  المهندسون  زمالؤه  عكف  حيث 
قراءة نتيجة التحاليل وبين كل تلك اآلراء 
كانت األرض تموج به وشعر انه سيفقد 
مديره  من  واستأذن  نفسه  فتمالك  وعيه 
في  ليقبع  منزله  الى  ليعود  العمل  في 
القادمة  القدر  لضربة  مستسلماً  فراشه 
انفتح باب غرفة نومه مرة أخرى وهى 
ايضاً زوجته، طلبت منه بإلحاح الذهاب 
لم يعترض وذهبا معا   ، الطبيب  لزيارة 
اليه  ذهب  الذى  غير  آخر  طبيب  لعيادة 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

اواًل فلم يشعر باالرتياح مع ذلك الطبيب 
ولكن لألسف كان المصعد معطاًل فوجد 
السلم  مستخدماً  للصعود  مضطراً  نفسه 
يتوقف  ثم  الدرجات  بعض  يصعد  فكان 
من  اقترابه  مع  انه  بل  ليستريح  دقائق 
جلس  الطبيب  عيادة  حيث  الرابع  الدور 
يقين  السلم وهو على  على احد درجات 
ان قلبه سيتوقف ،انتظر في دوره زمناً 
يسيراً ثم دخل الى الطبيب الذى فحصه 
وراجع الوصفات الطبية ثم راجع نتيجة 
منه  وطلب  مطمئناً  له  وابتسم  التحاليل 
اجراء  لحين  الدواء  تناول  عن  التوقف 
ان  التحاليل...رغم  من  أخرى  مجموعة 
الطبيب  لم يعطه رداً قاطعاً اال ان قدراً 
قلبه بل وشعر  الى  من االطمئنان تسلل 
ان قلبه قد استقوى بكلمات الطبيب. كانت 
فترة صعبة في حياته تلك التي أمضاها 
بمجرد  لكن  التحاليل  نتيجة  انتظار  في 
ظهورها ذهب بها مباشرة للطبيب دون 
العمل  في  له  المحبين  زمالئه  استشارة 
او  يعمل  المصعد  كان  ما  اذا  يلتفت  ،لم 
معطاًل  لكنه اتجه رأساً وصعد درجات 
لمعرفة  لهفته  تعكس  بسرعة  السلم 
النتيجة، استقبله الطبيب وراجع التحاليل 
ثم فحصه بسرعة بينما هو يترقب وجه 
النتائج...ابتسم  قراءة  محاوال  الطبيب 
االدوية  بعض  له  يكتب  وشرع  الطبيب 
وهو يشرح له بأنه في حالة صحية جيدة 
وان كل االعراض التي يعانيها تتناسب 
انه في   العمرية حيث  مع مرحلته  تماماً 

منتصف الخمسينات . 
الفترة وهو  تذكر كل ما مر به في تلك 
بعد  العيادة  نفس  في  زوجته  مع  جالس 
وقد  عاماً  وعشرين  خمس  من  اكثر 
جاوز الثمانين بقليل ، وعندما اتى دوره 
فسأله  امامه  الطبيب وجلس  دخل غرفة 
يعانيها،  التي  االعراض  عن  الطبيب 
نظر لزوجته ثم نظر للطبيب ثم استغرق 
للطبيب »قلبى  يقول  الضحك  وهو  في 
يخفق بسرعة والعرق البارد يتصبب من 

رأسى.«

عجوز يقتني 5٠ ألف 
جنيه إسرتليني من 

النقود املعدنية

استحساًنا  بريطاني،  مسن  مبادرة  لقيت 
واسًعا، بعدما قام بجمع مبلغ مالي قدره 
النقود  من  إسترليني  جنيه  ألف  خمسين 
المعدنية، وتبرع به لدار رعاية مسنين. 

من  يبلغ  الذي  وات«  »يان  والبريطاني 
العمر سبعين عاًما، بدأ تنفيذ فكرته قبل 
عام  في  وتحديًدا  عاًما،  عشر  أربعة 
وجد  ثم  حفيدته،  مع  مزاح  كان   ٤٠٠٢
نفسه يمضي قدما في جمع القطع النقدية 

المعدنية.

البريطانية،  وبحسب صحيفة »ميرور« 
إال  نقدية،  قطعة  »وات«  يترك  لم 
وجمعها، حتى أنه وجد الناس يأتونه بها 
بعدما علموا بمبادرته ويتركون له النقود 

المعدنية.

العثور على علبة 
»شكوالتة« عمرها قرن 

من الزمان

ملكيتها  تعود  شكوالتة  علبة  أحتفظت 
خالل  فرنسا  في  خدم  بريطاني  لجندي 
ألكثر  برونقها  األولى،  العالمية  الحرب 

من قرن من الزمان، حتى يومنا هذا. 

عمرها  يرجع  التي  الشكوالتة  وعلبة 
بجانب  باحثون  عليها  عثر  سنة،  لـ٣٠١ 
"ريتشارد  الجندي  تخص  أخرى  أشياء 
العلبة سوى  يأكل من  لم  الذي  بوليمور" 
قطعة شكوالته واحدة، بينما أحتفظ بباقي 

العلبة.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية" 
فأنه من المرتقب أن يجري عرض علبة 
الشكولته للجندي الراحل في مزاد علني 

لألغراض القديمة.
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في  وهي  مريضتي  أصيب 
الستينات من عمرها في حادث في 
تورونتو  لمدينة  العامة  المواصالت 
السائق  أن  حيث  سي(  تي  )تي 
فانقلبت  بشدة  الفرامل  على  داس 
في االتوبيس وأصيب كتفها إصابة 

شديدة ولكن بدون كسور.

لم تستطع العمل بعدها لفترة ألن 
عضلي  مجهود  يستوجب  عملها 

مستمر تستخدم فيه كلتا يديها.

ادوية  من  المستمر  عالجها  بعد 
صينية  وابر  طبيعي  وعالج 
للعمل بعدها  وجلسات نفسية عادت 
فقط  يومان  ولكن  طويلة  بشهور 
اليومان  هذان  وكان  األسبوع،  في 
يخففه  األسبوع،  باقي  بألم  يتركانها 
ال  انها  حيث  الصينية  االبر  فقط 
تستطيع تناول االدوية الكثيرة بسبب 
كانت  ولكنها  بها،  آخري  امراض 

تحب ان تعمل وال تستسلم لأللم.

في  المحامي  مع  ذهبت  عندما 
جلسة تسمى استكشاف )ديسكفرى( 
األطراف  كل  استجواب  فيها  يتم 

المتداخلة في الحادث. 

كانت  هل  السائق،  محاميها  سأل 
الوقت مثل أي  شدة فرامله في هذا 

وقت؟

شدة  كانت  نعم  السائق،  قال 
الفرامل عادية ولم تكن شديدة.

وألن كل عربة مواصالت مثبت 
يتم  ان  المحامي  كاميرا، طلب  فيها 
عرض فيديو الكاميرا لهذا الحادث.

من  مريضتي  محامي  وطلب 
باقي  على  نظره  يركز  ان  السائق 
الركاب وليس على مريضتي وقت 
باقي  ان  فوجد  الفرامل،  استخدام 
بشده  تحركوا  قد  أيضا  الركاب 
لألمام ومنهم من انقلب بعضه على 

البعض اآلخر.

هكذا  هل  بعدها،  المحامي  فسأله 
يكون في كل مرة تستخدم الفرامل؟

خافت،  بصوت  السائق  أجاب 
اعتقد ان هذه المرة كانت شديدة. 

المحامي، هل كانت شديدة  فسأله 
قليال ام شديدة جدا؟

خافت،  بصوت  السائق  أجاب 
كانت شديدة جدا.

اآلخر  المحامي  وضع  ووقتها 
المواصالت  شركة  عن  الحاضر 
وجهه بين يديه وهو يبتسم حيث انه 
لم يجد فرصة او مجاال لكي ينكر ان 
إصابة مريضتي نابعة من الحادث.

االستكشاف  جلسة  انتهاء  وبعد 
محامي  من  الشركة  محامي  طلب 
مريضتي ان يتناقشوا في التعويض 
أيضا  وهذا  للمريضة،  المناسب 
الوقت  نستنفذ  لكي  شهور  بعد  يتم 
عرض  فيها  أيضا  ويتم  العالج  في 
أخصائيين  عدة  على  المريضة 
الشركة  أحدهما من جانب  مختلفين 
والثاني من جانب محامي المريضة، 
المعالج  الطبيب  لتقارير  باإلضافة 
من واقع زيارات وشكوى المريضة 
وكل الفحوصات واألشعات المتعلقة 

بالحادث.
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

يوجد فيديو كامريا يف كل مواصالت تورونتو

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

بصــــــراحة
داج فورد احللم الذي نتمين أن يتحقق

مدحت عويضة

عن  فورد  داج  أعلن  عندما 
لزعامة  ترشحة 
المحافظين  حزب 
لحضور  ذهبت 
في  المناسبة 
في  القاعات  أحد 
وجدت  تورنتو، 
مليئة  القاعة 
وجدت  بالناس، 
ت  با و لمشر ا
المؤكالت  وتقديم 

الخفيفة متوفر أيضا وهناك تيشرتات 
لكل  مجانا  توزع  فورد  أسم  تحمل 
من يريد وبأي عدد من التيشيرتات. 
ناس  الموجودين  أنه  الحظت 
عاديين أي غاب السياسيين ورموز 
الحزب بينما كان أغلب الموجودين 
ينتمون للطبقة المتوسطة. ثم تقابلت 
الكندي  القبطي  المركز  في  معة 
وكان وقتها ترتيبة الرابع بنسبة ٩% 
وعندما  الرأي.  استطالعات  بين 
يسبط  وجدته  منافسية  عن  تكلمنا 
يدية ويقبض علي قبضة يدة ويقول 
امتصهم جميعا. تعجبت من  سوف 
تأخره  من  بالرغم  لدية  التي  الثقة 

بين المرشحين لقيادة الحزب.

بعد يوم واحد تقابلت مع شخصية 
سياسية كبيرة وقلت له استطالعات 
كارولين  بين  المنافسة  تقول  الرأي 
سيكسب  فورد  لي  فقال  وكرستين 
من  ليس  ألنه  جدا  رأيه  احترمت 
أجده  قليلة  أيام  فورد!!!.  مناصري 
من المركز الرابع في استطالعات 
أنه  كان  نجاحه  سر  للقيادة.  الرأي 
لغي الحواجز بينه وبين الناس تكلم 
الدوائر  أن  حتي  فصدقوه.  للناس 
المحافظين  كان مرشح حزب  التي 
فورد.  كسبها  غيره  يناصر  فيها 
رغم أن المرشح يجب أن يكون له 
لكنه  المحلية  دائرته  علي  سيطرته 
المباشرة  فورد  فعالقة  يحدث  لم 
من  أقوي  كانت  الناس  وبين  بينه 
في  بالمرشحين  منافسية  عالقة 
الدوائر كواسطة بينهم وبين الناس، 
وأقوي من تخويف الميديا للناس من 

انتخاب فورد!!!.

بداية  بعد أن حسم موقعته كانت 
وكأنه  لمنافسية  جمعه  هو  انطالقه 
يقول نعم لقد أنهينا المنافسة الجميلة 
يد  الخروج  وعلينا  البيت  داخل 
خرج  الشارع.  لمواجهة  واحدة 
والديمقراطيين  الليبرالي  لمقابلة 
فتوهج  منافسية  يده  وفي  الجدد 

الحزب قوة والحت بشائر النصر.

باألسم  ماروني  كارولين  وجود 
بالخبرة  إليت  وكرستين  الكبير 
الطويلة أكسبوه ثقة الناس أكثر، في 
وآصبحت  دائرتها  تركت  كرستين 
داعمة لكل المرشحين، تقابلت معها 
حملتها  لمكتب  نتاليا  افتتاح  عند 
”دائرتي“.  سنتر  مسيسوجا  في 
بدعمك  فخور  كرستين  لها  وقلت 
بدعمك  فخور  ولكني  للمرشحين، 

اإلحتياجات  ذوي  األطفال  لحقوق 

الخاصة ”المتوحدين“ أو ”األوتيزم“ 
فقالت لي بالحرف الواحد من أجلهم 
بأنني  وأعدك  للسياسة  رجعت  أنا 
كل  علي  للحصول  جاهدة  سأعمل 

حقوقهم.

قوية  بشخصية  فورد  يتمتع  نعم 
وجبارة ولكن السياسة ال تعتمد علي 
قوة الشخصية فقط بل البد أن تكون 
هناك عوامل أخري، فكراهية الناس 
لكاثلين وين حصرت المنافسه بينه 
وبين الديمقراطيين الجدد، أصحاب 
التسعينات  في  الفاشلة جدا  التجربة 
الناخب  سيجعل  ألبرتا  في  وفشلهم 
ليكسب  لحظة  آخر  في  رأيه  يغير 

فورد وأن شاء هللا أغلبية.

الظالم  حالكة  سنوات  نعيش 
علي  الليبرال  حكم  مظلة  تحت 
المدن  الثالث مستويات ففي بعض 
ومقاطعة  )مدينة  الليبرالي.  يحكمنا 
وفيدرال( وهو ما جعلنا وألول مرة 
كندا،  مستقبل  علي  بالقلق  نشعر 
تاتشر  مارجريت  مقولة  وأتذكر 
قالت  االنتخابات  كسبت  عندما 
بطش  من  بريطانيا  علي  ”آخشي 
كانت  األغلبية  أن  مع  األغلبية“ 
هي زعميتها، فمابالك عندما تكون 
ومدينة  ومقاطعه  فيدرال  األغلبية 
حالكة  أنها  الشك  واحد  لحزب 
بقيمنا  الليبرال  فيها  بطش  موجعة، 
ومبادئنا وأفتروسها إفتراسا لدرجة 
أننا أصبحنا نسأل أنفسنا هل هذه كندا 

التي تركنا الدنيا ألجلها!!!!!؟؟؟.

فورد  يكسب  أن  في  ليس  حلمنا 
قيد  فك  يتم  أن  حلمنا  بل  وحسب 
الليبرال ولو قليال من حول أعناقنا، 
وعودة،  فورد  يحقق  أن  وحلمنا 
التي  الطاقة  مواد  سعر  بتخفيض 
من  آكبر  وأصبحت  علينا  قضت 
طاقتنا المادية. فتح أبواب اإلستثمار 
ليعود رأس المال ألونتاريو لتوفير 
الوظائف لنا وألوالدنا. القضاء علي 
الفساد والمحسوبية الذي تفشي علي 
النظام  إصالح  ضرائبنا.  حساب 
لتواجه  الصحي وتوفير مستشفيات 
المقاطعة.  سكان  عدد  في  الزيادة 
مناهج  وعمل  الجنس  مناهج  إلغاء 
أخري بالتشاور مع أولياء األمور. 
تخفيض الضرائب لمحدودي الدخل 
لألجور  األدني  الحد  رفع  من  بدل 
ويزيد  العامل  دخل  يزيد  الذي 
أضعاف  المعيشة  متطلبات  عليه 
يعطيك  كمن  األجر،  في  الزيادة 

السيسي  دولة  مقال  بقية 
االمريكي   الحريات  تقرير  و 

ص5:
تقدم المستشار هشام رشاد هيكل 
االستبعاد  ان  فيها  أوضح  بشكوى 
تم بناء على معايير دينية، فما كان 
عليه  الهجوم  اال  المسئولين  من 
في  معه وفصله  والتحقيق  شخصيا 
ابريل ٢٠١٨ ليصدق السيسي على 
الجريدة  في  ويصدر  الفصل  قرار 
عام  وكيل  مشوار  لينتهي  الرسمية 
المستشار  االدارية  الرقابة  هيئة 
المشرف  الموقف  بهذا  هيكل  هشام 
عليه  وقع  من  لكل  والمخزي  له 
المستشار  هذا  كل  )ذكر  العقوبة. 
بالفيسبوك(.   حسابه  على  هشام 
في  الهيئة  تحقق  ان  من  وبدال 
على  العنصرية  التفرقة  جريمة 
المستشار  عاقبت  الدين،  أساس 
انتقاما  التعسفي  بالفصل  المعترض 
منه للدفاع عن حق مواطنة مصرية 
مواطنيها  مع  المساواة  في  مسيحية 
الثانية  التوصية  في  المسلمين. 
المصرية  الحكومة  على  للضغط 
المعونة  من  جزء  لتخصيص 
على  للصرف  االمريكية  العسكرية 
انشاء شرطة لحماية المسيحيين من 
االعتداءات اليومية التي يتعرضون 

لها، هذا يثبت ان معدي التقرير ال 
اصال  الشرطة  أجهزة  ان  يدركون 
متآمرة ضد المسيحيين ولذلك فالبد 
بفرض  الدولي  المجتمع  تدخل  من 
االمن  أجهزة  على  دولية  مراقبة 
التخلي  عن  اجبارها  مع  المصرية 
العنصرية  الناصر  عبد  أنظمة  عن 
من  االقباط  بمنع  لآلن  تطبق  التي 
واالمن  المباحث  بأجهزة  االلتحاق 
والمجلس  والمخابرات  الوطني 
تحديد  مع  الوطني.  لألمن  األعلى 
الجيش  في  للمسيحين  نسب ضئيلة 
والشرطة العامة وتحجيم دورهم في 
القيادية.  والرتب  الهامة  المناصب 
انها  رغم  الخامسة  التوصية  في 
وضعت يدها على حقيقة هامه وهي 
واالحتجاز  التعسفية  اإلجراءات 
بدون محاكمة ضد المسيحين اال ان 
مطلبها بمحاكمة عادلة امام القضاء 
المدني هو حق اصيل، لكن ينقص 
معدى التقرير معرفة حقيقة عنصرية 
معظم رجال القضاء المصري من 
قضاه ومستشارين ورجال النيابة و 
تساهلهم مع الجناة المسلمين ويسبق 
من  الثاني  البند  علية  نص  ما  ذلك 
الدستور بتطبيق الشريعة اإلسالمية 
تدعى  والتي  القضائية  االحكام  في 
الى عدم جواز اعدام مسلم اذا قتل 
األصوليين  يشجع  مما  مسيحي 

رادع  دون  المسيحيين  قتل  على 
الحكومة  على  يجب  آخري  ومرة 
االمريكية في سبيل تطبيق قوانينها 
على  تفرض  ان  الحقوقية  العالمية 
المصرية مراقبين دوليين  الحكومة 
بالقوة فرض قوانين حقوق  يتولون 
بين  المساواة  في  العالمية  االنسان 
تنفيذها  ومراقبة  المواطنين  جميع 
بدقة حتى اذا استدعى االمر تعيين 
الحكام  بجلب  اسوة   دوليين  قضاه 
الكرة  مباريات  بعض  في  الدوليين 
للتوصية  بالنسبة  مصر.   في 
الرقابة  أيضا  اتباع  يجب   ،٧ رقم 
التعليم  لتطوير نظم  بالنسبة  الدولية 
وإصالح االعالم. وأخيرا لي تعليق 
الثالث من  الجزء  على ما جاء في 
 ١٠ بين  ما  المسيحيين  تعداد  ان 
مصر  تعداد  من  المائة  في  و١٥ 
النسبة  ان  وهذا غير صحيح حيث 
)برجاء   %٢٥ عن  تقل  ال  الحقيقية 
اعددتها  التي  الدراسة  الى  الرجوع 
في  نشرت  والتي  المجال  هذا  في 
مقالي الموثق الذي عنوانه:  »٩٠% 
يجدون  ال  االرثوذكس  األقباط  من 
مكانا لهم في كنيسة«. بعد كل هذه 
بعض  هناك  زال  اما  البراهين، 
يعمل  السيسي  ان  يعتقدون  االقباط 
هذا  أقول  االقباط؟......  لمصلحة 

لعباد السيسي.

دوالرات  العشرة  تسرق  يسراه  بينما  بيمناه  دوالرا 
والمبادئ  للقيم  أونتاريو  تعود  أن  حلمنا  بجيبك.  التي 
أوالدنا  كبلدنا وبلد  آخترنا كندا  أجلها  التي من  الكندية 
أن  حلمنا  لنتركها ألوالدنا.  القيم  هذه  والمحافظة علي 
بأن  لدينه  االنتخابي  الصوت  يسمي  لمن  درسا  نعطي 
كندا بوتقة انصهرت بها كل الحضارات ونتجت مجتمع 

الناس  بين  الجواجز  ووضع  والعنصرية  التفرقة  ينبذ 
ما  أفضل  هاتوا  فارجوكم  فيه.  الكل  بإندماج  ويرحب 
في  السئ  وأتركوا  الجميلة  لبلدنا  إضافة  لنكون  لديكم 
ثقافتكم ألنه كان السبب في طردكم من بالدكم والهجرة 
لكندا. دعونا نحلم بغدا افضل لكل من هم بمقاطعتنا بكل 
األلوان وكل األجناس وكل األديان وكل الثقافات…    



 2( دليل الناخب 
إلنتخابات مقاطعة 

أونتاريو

 بقلم عماد عبد السيد

تصحيح لمعلومة  بالجزء األول 
مقاطعة  كانت  كانت:  للمقال: 
الماضية  اإلنتخابات  في  أونتاريو  
 ، إنتخابية  دائرة  مكونة من  ١٠٧ 
إلى  العام  هذا  إنتخابات  في  زادت 
واحداً  نائباً  دائرة  كل  يمثل  ١٢٤و 
أي أن عدد نواب برلمان أونتاريو 
بعد  نائباً   ١٢٤ سيصبحون  القادم 
إضافة ١٧ دائرة إنتخابية جديدة  و 
هو  دائرته  في  يفوز  الذي  المرشح 
عدد  أكبر  على  الحاصل  المرشح 
و  حتى  الصحيحة  األصوات  من 
لو لم يحصل على األغلبية المطلقة 
الحزب  و  واحد(   زائد  )خمسين 
الحاصل على أكبر عدد من المقاعد 
يصبح  و  الحاكم  الحزب  يصبح 
وزراء  رئيس  الحزب  ذلك  زعيم 
بأن  علماً  سنوات   ٤ لمدة  أونتاريو 
الحصول  في  سينجح  الذي  الحزب 
على ٦٣ مقعداً أو أكثر سيتمكن من 
لم  إذا  و   ، أكثرية  حكومة  تشكيل 
الحصول  األحزاب  أى من  يستطع 
للحزب  يحق   ، مقعداً   ٦٣ على  
الفائز بأكبر عدد من المقاعد تشكيل 
السيناريو  ذلك  و   ، أقلية  حكومة 
الحزب   لذلك  بالنسبة  األسواء  هو 
لطرح  ُعرضة  سيصبح  أنه  حيث 
البرلمان  داخل  وقت  أي  في  الثقة 
سيما  ال   ، الُمتنافّسين  الحزبين  من 
الرأي  إستطالعات  أظهرت  لو 
ُمحتماًل ألحدهما في  ُمستقبلياً  تفوقاً 

إنتخابات ُمبكرة

بأونتاريو:  الليبرالي  الحزب   .١
ُمتحالف  وسط  يسار  حزب  هو 
الليبرالي  الحزب  مع  إيديولوجياً 
الفيدرالي الكندي ، و إن كان الطرفان 
مستقالن من الناحية التنظيمية ولهما 
عضويتان منفصلتان . تقود الحزب 
أدت  التي   ، وين«  »كاثلين  حالياً 
اليمين كرئيسة وزراء ألونتاريو في 
في  فوزها  بعد  فبراير ٢٠١٣   ١١
الحزب  لقيادة  الداخلية  اإلنتخابات 

في ٢٦ يناير ٢٠١٣

)أي   ١٨٦٧ عام  الحزب  تأسس 
في نفس العام الذي ولدت فيه كندا 
زعامته  على  تعاقب  و  اإلتحادية( 
٣١ زعيم و كان أولهم إدوارد بليك 
أونتاريو  في  للحزب  زعيم  أول 
المعارضة  مقاعد  على  ظل  و 
جون  بقيادة  المحافظين  لحكومة 
سنوات  ألربع  ماكدونالد  ساندفيلد 
بقيادة  الليبراليون  تمكن  حيث  فقط 
بليك من هزيمة المحافظين في عام 
غادر  ما  سرعان  ولكن   ،  ١٨٧١

إلى مقر  )إشارة  بارك  بليك كوينز 
إلى  أونتاريو(  لمقاطعة  البرلمان 
إلى  )إشارة  التالي  العام  في  أوتاوا 
تاركاً   ، الفيدرالي(  البرلمان  مقر 
قيادة الحزب و من ثم المقاطعة  في 
الذي شغل  موات  أوليفر  خليفته  يد 
أونتاريو  وزراء  رئيس  منصب 

حتى عام ١٨٩٦.

حتى  الحكم  في  الحزب  ظل 

سنة(   ٣٤ قرابة  )أي   ١٩٠٥ عام 
أقلية  أو  أغلبية  حكومات  ُمشكاًل 
المحافظين  حزب  إستطاع  حتى 
عام  في  الحكم  عن  أخيراً  إزاحته 
متواصلة   ١٩٢٩ حتى  و   ١٩٠٥
 ١٩١٩ عامي  بين  الفترة  بإستثناء 
حزب  فيها  شكل  التي   ١٩٢٣ و 
»حزب  و  المزارعين«  »إتحاد 
في  حاكماً  تحالفاً  أونتاريو«  عمال 

تلك الفترة 

في  الليبرالي  الحزب  أداء  كان 
تلك الفترة )١٩٠٥-١٩٢٣( هزياًل 
ب  ُممثاًل  كان  أنه  لدرجة   ، للغاية 
١٩ نائباً فقط من مجموع ١٠٦ نائباً 
في برلمان ١٩٠٨ ، و ١٤ نائباً من 
 ١٩٢٣ برلمان  في   ١١١ مجموع 
في   ١١٢ مجموع  من  نائباً   ١٥ و 
من  نائباً   ١٣ و   ١٩٢٦ برلمان 

مجموع ١١٢ في برلمان ١٩٢٩

أخيراً ، تمكن الحزب من العودة 
لفترتين  أغلبية  بحكومة  للحكم  
بين عامي ١٩٣٤ و ١٩٤٣ بقيادة 
الحزب  لكن  و   ، هيبورن  ميتشل 
عاد مرة أخرى للجلوس على مقاعد 
إمتدت من  لفترة طويلة  المعارضة 
 ١٩٨٥ عام   حتى  و   ١٩٤٣ عام 
لم  حيت  قاسية  بهزائم  خاللها  مني 
يُمَثل الحزب إال ب ١٥ نائباً فقط من 
مجموع ٩٠ نائباً في برلمان ١٩٤٣ 
مجموع ٩٠  من  فقط  نائباً  و١٤   ،
نائباً في برلمانّي ١٩٤٥ و ١٩٤٨ 
، و ٨ نواب من مجموع ٩٠ نائباً 
في برلمان ١٩٥١ و ١١ نائباً من 
مجموع ٩٨ نائبا في برلمان ١٩٥٥

أخيراً و في عام ١٩٨٥ ، إستطاع 
حكومة  تشكيل  من  بيترسون  ديفيد 
أقلية ليبرالية ثم حكومة أكثرية  من 
 ، عام ١٩٨٧ و حتى عام ١٩٩٠ 
حتى إستطاع الحزب الديموقراطي 
الجديد إنتزاع الحكم و لفترة واحدة 
من عام ١٩٩٠ و حتى عام ١٩٩٥ 
ثم تولى المحافظين من بعدهم قيادة 
المقاطعة لفترتين بين عامي ١٩٩٥ 

و حتى ٢٠٠٣ 

ومنذ عام ٢٠٠٣ و حتى تاريخه 
مقاطعة  الليبرالي  الحزب  يحكم   ،
تُعتبر  أونتاريو بحكومات أغلبية و 
يحكم  فترة  أطول  ثاني  الفترة  تلك 

فيها الحزب المقاطعة

]البقية العدد القادم[

 

لالعالن باجلريدة اتصل على: 823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

السنة احلادية عشر، العدد )268( - األربعاء 6 يونيو 2018 20

األعجاز العلمي يف 
الكتاب املقدس 

بني احلقيقة واخليال.  

فقد  الجامعة،  إلي  إنتمائي  بحكم 
من  عديدة  مرات  دعوتي  تمت 
وذلك  وخارجها  بمصر  الكنائس 
العلمي  اإلعجاز  عن  ألحاضر 
أبدأ  وكنت  المقدس.  الكتاب  في 
الكتاب  بان  دائما  محاضرتي 
ولكن  علمية  معجزة  هو  المقدس 
تقود  التي  العلوم  أهم  في  فقط 
البشري اال وهو علم  التقدم  قاطرة 
وعلي    - يستند  والذي  السلوكيات 
إلي   - الكثيرون   يعتقد  ما  عكس 
تجارب معملية موثقة ونتائج دقيقة 
محددة وليس إلي فلسفات وخواطر 
شخصية. وقد كتبنا أكثر من خمسين 
لعلم  المسيحية  األصول  عن  مقالة 
السلوكيات ، وهذه العلوم هي التي 
شكلت الوجدان اإلنساني وأدت إلي 
نموه وإرتقائه إلي ما هو عليه االن، 
األخالقية  القاعدة  شكل  ما  وهو 
تطوير  أمكن  ما  بدونها  والتي 
الجنس  يخدم  بما  الفيزيقية  العلوم 
حتي  اإلنسانية  والحضارة  البشري 
ليس  أنه  دائما  أقوله  ما  أكرر  إنني 
من قبيل المصادفة أن تكون معظم 
البلدان األكثر تحضرا بسبب التقدم 
الفيزيقية  العلوم  المذهل في  العلمي 
هي من ترعرعت وسط السلوكيات 
من  قرون  مدي  وعلي  المسيحية 
الزمان فانه ال يمكن بحال ان تتوجه 
الوجهة  إلي  الفيزيقية  العلوم  سفينة 
دون  البشري  للرقي  الصحيحة 

بوصلة العلوم السلوكية.   

عن  يبحثون  الذين  لهؤالء  أما 
اإلعجاز العلمي الفيزيقي في الكتاب 
به  يقوم  لما  مجاراة  في   - المقدس 
 - األخري  العقائد  أصحاب  بعض 
أن  أرجو  والذي  األتي  لهم  فأقول 

يقرأه الجميع وبعناية : 

من  القصد  يكون  ولن  لم   : أوال 
كتابا  يكون  أن  أبدا  المقدس  الكتاب 
الفيزيقية،  بالعلوم  يختص  أو  يهتم 
فالحقائق التي تستند إليها تلك العلوم 
الكتاب  إهتمام  محور  أبدا  تكن  لم 
هو  الوحيد  إهتمامه  كان  وإنما 
نحو  ودفعهم  البشر  سلوك  إصالح 
بسبل  وتعريفهم  األخالقي  الكمال 
وطريق الخالص الوحيد من نتائج 

الخطية األولي. 

إستخدام   تصورنا  إذا   : ثانيا 
الكتاب المقدس - وهذا ما لم يحدث 
كان  فما  الفيزيقية  العلوم  للغة   -

بوسع : 

- من عاشوا في األزمنة الماضية 
مع  يتفاعلوا  لن  وعليه  يفهموه  أن 

كلماته.  

- وألحس من سيأتون في األزمنة 
عن  يتكلم  الكتاب  هذا  بأن  الالحقة 
تعد  ولن  زمانها  ولي  علمية  أمور 
الكتاب  كتب  وعليه  أحدا.  تثير 
بلغة بسيطة  بالعلم  المتعلقة  األشياء 
ومن وجهة نظر من يعيشون علي 
وعبر  الناس  كل  ليفهمها  األرض 
كل األزمنة وهذا ال عالقة له باللغة 

العلمية. 

أمثلة : 

أطراف  عن  الكتاب  يتحدث   -
األرض األربعة ) أش ١١ ( وعن 
وحجر  األرض  وقواعد  أعمدة 
زاويتها ) أي ٩( ولكن إذا إستخدم 
إلنكار  المعلومات  هذه  البعض 
كروية األرض فانهم بذلك يسيئون 
إستخدام الكتاب المقدس ويظهرون 

عدم فهمهم لطبيعة لغة الكتاب.  

- وعندما أقترح العالم جالليو أن 
األرض هي التي تدور حول الشمس 
الذي  بالكتاب  بانه غير مؤمن  إتهم 
في  ثابتة  تظل   األرض  أن  يقول 
مكانها بينما تشرق الشمس وتغرب 
جالليو  ١٦(.وحوكم  أخ   ١ علينا) 
لو  حياته  يفقد  أن  وكاد  ذلك  علي 
تراجعه في الظاهر وإن ظل يقول 
في نفسه ولكنها ستظل تدور. وذلك 
نظر  وجهة  من  كتب  الكتاب  ألن 
االنسان العادي  الذي يري مجيء 
نحو  وذهابها  الشرق  من  الشمس 
هي  ما  الشمس  أن  ويري  الغرب. 
إال النور األكبر لحكم النهار والقمر 
هو النور األصغر لحكم الليل. وهذا 

ما يفهمه ويعنيه في كل األزمان. 

المجموعة  كواكب   : هوامش 
الشمسية هي التي تدور كلها حول 
الشمسية  المجموعة  وكل  الشمس 
مليون   ٢٢٥ دورتها  وزمن  تدور 
ما  وهذا  تدور  المجرات  وكل  سنة 
الناس  الكون فهل كان  إنهيار  يمنع 
المقدس  الكتاب  كتابة  زمن  في 
مؤهلين إلستيعاب هذه الحقائق التي 
عنها  يعرف  لم  البعض  أن  اؤكد 

وحتي اليوم.     

هللا  أن  الكتاب  يقول  وعندما   -
األرض  تراب  من  اإلنسان  خلق 
من  كرة  أخذ  هللا  أن  يعني  ال  فهو 
إنسان.  هيئة  علي  وشكلها  طين 
من  يتكون  اإلنسان  أن  يعني  وإنما 
عناصر كيميائية في تراب األرض. 

هللا  أن  الكتاب  يخبرنا   : ثالثا 
اال  تعمد  ولكنه  األشياء  كل  صنع 
وتطبيقات  تفصيالت  في  يدخلنا 
طريقة صناعة هذه األشياء، ولكن 

يخبرنا  إختصاصه  في  كل  العلماء 
من  التي  والوسيلة  القوانين  عن 
بها  صنع  قد  هللا  يكون  أن  الممكن 
المهم أن نوضح  هذه األشياء ومن 
تلك  باختراع  يقوموا  لم  العلماء  أن 
لنا  كشفوا  فقط  ولكنهم  القوانين،  
الخالق  هللا  فهو  واضعها  أما  عنها 
أن هللا هو  نؤمن  فنحن  لها. وعليه 
التي  القوانين  تلك  أوجد  من  أيضا 
حكمت هذه األمور كلها، والتي ال 
نعلم عنها وحتي االن اال النذرالقليل 
نجهل  العالم  نهايته  وحتي  وسنظل 
التكوين  الخلق في  معظمها. فقصة 
تصف قصة الخلق من وجهة نظر 
الذين يعيشون علي  البسطاء  البشر 
في  ما  مكان  في  وليس  األرض 
البسطاء  فالبشر  الخارجي.  الفضاء 
ال يعنيهم إال األرض التي يعيشون 
في  حدث  ماذا  يعنيهم  وال  عليها 
الفضاء من مليارات السنين وعليه 
فالبشر واألرض هما محور إهتمام 
هللا والكتاب وليس قصة خلق الكون 

كامال . 

رابعا : ال يحتاج الكتاب المقدس 
علمية  أدلة  إلي  صحته  إلثبات 
فيزيقية ومع ذلك فقد إحتوي الكتاب 
المقدس علي العديد من المعجزات 
هللا  خلق  وكما  أنه  تثبت  والتي 
القوانين الطبيعية والتي قادت عملية 
الخلق فهو إيضا القادر علي خرقها 
والتي  المعجزات  في  حدث  وكما 
جهارا  وإنما  الخفاء  في  يفعلها  لم 
من  اآلالف  وأحيانا  العديد  وأمام  
أن  يجب  ال  التي  والحقيقة  البشر. 
األساسي  الغرض  أن  عنها  نتغافل 
لكل معجزات المسيح له كل المجد 
لمن يكن فقط إلثبات صحة ما يقول 
كل  كانت  وإنما  السرمدية  وقدرته 
المعجزات في األساس رسالة محبة 
معجزة  في  ظهر  وكما  البشر  الي 
إشباع الجموع حتي ال يخوروا في 
والبحر  الرياح  وتسكين  الطريق، 
كل  شفاء  وفي  التالميذ،  لطمأنة 
بهؤالء  رحمة  كان  المرض  أنواع 
كان  الموتي  إقامة  وفي  المرضي، 

ذلك تعاطفا مع ذويهم. 

أن  نري  فإننا   : الختام  وفي 
اإلعجاز العلمي في الكتاب المقدس 
السلوكية  العلوم  يخص  فيما  كان 
محور  كانت  والتي  األهم  وهي 
في  وليس  المقدس،  الكتاب  إهتمام 
نفهم  باإليمان  الفيزيقية ألننا  العلوم 
أن العالمين أتقنت بكلمة هللا.  ) عب 

.) ١١: ٣

ا.د ناجي إسكندر 
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فرق  العدد  هذا  فى  بالتحليل  نتناول    
المجموعتين الخامسة والسادسة                                           

 المجموعة الخامسة : البرازيل – سويسرا 
– كوستاريكا – صربيا       

                                      

1- البرازيل:   من الصعب أن نقدم البرازيل 
كأي فريق آخر ففريق السامبا يشجعه الماليين 
انحاء  جميع  في  القدم  كرة  فنون  عشاق  من 
القدم  كرة  يتنفس  البرازيلي  والشعب  العالم 
على  يُطلق  أن  الغريب  من  فليس  ذلك  وعلى 
البرازيل عاصمة كرة القدم. أخرجت البرازيل 
نجوماً ال تُمحى أسماءهم من تاريخ كرة القدم 
وضع  في  شاركوا  متعاقبة.  أجيال  مدى  على 
البرازيل على قمة دول العالم  فيكفى أن نعرف 
مرات  خمس  العالم  كأس  حملت  البرازيل  أن 
هي األعلى بين دول العالم وانها ايضاً الفريق 
الوحيد الذى تأهل للنهائيات في كل البطوالت 
البرازيل  التي أقيمت حتى اآلن. لم تبدأ رحلة 
بداية جيدة فخرج الفريق من الدور األول في 
اول بطولتين ثم احتل المركز الثالث في بطولة 
وتهيأ   ١٩٥٠ عام  البطولة  نظمت  ثم   ١٩٣٨
الجميع إلعالن البرازيل بطل للعالم لكن الفريق 
خسر مباراته األخيرة امام األوروجواي الجار 
اللدود على استاد ماركانا العظيم والذى أنشئ  
داخل  اآلالف  وامام  البطولة  لهذه  خصيصا 
حاالت  وتعددت  خارجه  والماليين  االستاد 
وخلع  االنتحار  حاالت  وبعض  بل  االغماء 
الفريق الى االبد فانلته البيضاء واستبدلها بفانلة 
وخرج  اآلن.  حتى  الفريق  يرتديها  صفراء 
ثم  بطولة ١٩٥٤  في  النهائي  ربع  الفريق من 
اخيراً تحقق الحلم عام ١٩٥٨ وحملت البرازيل 
الكأس تحت قيادة ناشئ اسمر صغير لم يتجاوز 
السابعة عشر اسمه  بيليه الذى صار اسطورة 
مثل  افذاذ  نجوم  وحوله  العالمية  القدم  لكرة 

جارينشا ، ديدى ، فافا 

للمرة  بالكأس  ليفوز  الفريق  نفس  عاد  ثم 
الثانية على التوالي عام ١٩٦٢ اما في بطولة 
تحكيمية  مهازل  شهدت  فقد  بإنجلترا   ١٩٦٦
من  الجنوبية  أمريكا  فرق  ومؤامرات إلخراج 
الكأس فخسرت البرازيل بعد تعمد إصابة بيليه 
نفس  لكن  الدور األول  البرازيل من  وخرجت 
الفريق عاد وفاز ببطولة عام ١٩٧٠ تحت قيادة 
توستاو  رأسهم  على  النجوم  من  وكوكبة  بيليه 
وريفيلينو وكوالوالدو وجيرسون وجاييرزينهو. 
لالبد  ريمييه  جول  بكأس  البرازيل  واحتفظت 
الجماهير  الثالثة. وحملت  للمرة  به  بعد فوزها 
الى  المطار  من  الكأس  ومعهم  ورفاقه  بيليه 
يهتفون  وهم  الجمهورية  رئيس  قصر  ساحة 
فخرج   – بيليه  يقصدون  وهم   - الملك  عاش 
القصر  شرفة  الى  البرازيل  جمهورية  رئيس 
اول  ليصبح  الملك  عاش  الشعب  مع  وهتف 
بحياة  يهتف  التاريخ  في  جمهورية  رئيس 
معظم  اعتزال  بعد  البرازيل  وعانت  الملك!!!! 
العبو الجيل الذهبي فجاءت رابع بطولة ١٩٧٤  
ثالث بطولة ١٩٧٨ وخرجت في بطولة ١٩٨٢ 
من الدور الثاني في مفاجأة قاسية وليلة حزينة 
قضاها الشارع المصري الذى عشق نجوم هذا 

وفالكاو  وسقراتس  زيكو  الجيل 
السيء  الحظ  واستمر  وجونيور 
بطولتي  في  البرازيل  يطارد 
١٩٨٦،١٩٩٠ فخرج من األدوار 

األولى لكنه فاز ببطولة١٩٩٤ 

تحت قيادة روماريو وبيبيتو وصعد مع نجمه 
خسر  لكنه   ١٩٩٨ لنهائي   رونالدو  الجديد 
ببطولة  ليفوز  رونالدو  مع  عاد  ثم  فرنسا  امام 
النهائي في  الدور ربع  لكنه خرج من   ٢٠٠٢
الثالث بطوالت األخيرة. كل هذا التاريخ يضع 
البرازيل مرشحاً دائماً للفوز باللقب مهما كانت 
اآلمال على  البرازيليون  ، ويعقد  الفريق  حالة 
الساحر نيمار والمهاجم الخطير كوتينيو والكافع 
القوى ماسيلو الذى يشعل الجبهة اليسرى دفاعاً 

وهجوماً باإلضافة الى كوكبة من النجوم.
في  الفريق  يتألق  ما  دائما  سويسرا:   -2
التصفيات المؤهلة ألى بطولة لكنه يفتقد للخبرة 
وقد  الكبار  مع  واللعب  المشوار  مواصلة  في 
عشر  النهائيات  في  السويسري  الفريق  شارك 
منها  أي  في  الثاني  الدور  يتجاوز  لم  مرات 
وعلى ذلك فان اقصى طموحاته هو تخطى دور 
شيردان  الفريق  نجم  قيادة  تحت  المجموعات 
شاكيرى  نجم خط وسط الفريق والعب ستوك 

سيتى االنجليزى.
3- كوستاريكا: يشارك الفريق الكوستاريكى 
للمرة الخامسة حيث شارك ألول مرة في نهائيات 
١٩٩٠ وخرج من الدور الثانى كما خرج من 
لكنه   ٢٠٠٢،٢٠٠٦ بطولتى  في  األول  الدور 

ترك بصمة طيبة في بطولة ٢٠١٤ 

 

على  بفوزه  القوية  مجموعته  تصدر  بعدما 
ثم  إنجلترا  مع  وتعادله  واوروجواى  إيطاليا 
بركالت  الثانى  الدور  في  اليونان  على  فاز 
الترجيح لكنه خرج امام هولندا في ربع النهائي 
هزيمة  يلقى  أن  دون  الترجيخ  بركالت  ايضاً 
نافاس  كيلور  الفريق  واحدة!!!. يحرس مرمى 
حارس مرمى لاير مدريد االسبانى والذى يعد 
واحد من ابرع حراس المرمى في العالم ويقود 
لشبونة  سبورتنج  نجم  رويلز  براين  الفريق 
في  تألقه  بعد  األنظار  لفت  والذى  البرتغالى 

موند.يال٢٠١٤
الصربى  الفريق  يظهر  لم  صربيا:   -4
فعلى  يوغوسالفيا  انقسام  بعد  الالئق  بالمظهر 
من  الكثير  يوغوسالفيا خاضت  ان  من  الرغم 
التجارب فى المونديال  اال ان صربيا لم تترك 
بصمة واضحة في بطولتين شاركت فيهما بعد 
من  كلتيهما  في  وخرجت  يوغوسالفيا  انقسام 

الدور األول.
 

التصفيات  في  طيبة  نتائج  الفريق  حقق  وقد 
فتصدر مجموعته بسهولة وان كان من الصعب 
خالل  من  الفريق  مستوى  على   نحكم  ان 
منتخبات  تضم  لم  التي  المجموعة  تصفيات 
قوية، يعتمد الفريق على مجموعة من الالعبين 

متوسطة  اعمار  أصحاب 
احد  ماتيتش  نيمانيا  يقودهم 
يونايتد  مانشستر  العبى  اهم 

االنجليزى.
يجد  لن  التوقعات: 
البرازيليون مشقة في تصدر 
المجموعة بينما يشتد الصراع 
بين  الثانية   البطاقة  على 
وتميل  وسويسرا  كوستاريكا 
كوستاريكا  نحو  قليال  الكفة 
بقليل  بعيد  من  الموقف  الصرب  يترقب  بينما 

من آمال التأهل.   
المجموعة السادسة: المانيا – المكسيك – 
السويد – كوريا الجنوبية                                 

عن  االلمانى  الفريق  يتخلف  لم   : المانيا 
المشاركة في النهائيات اال في بطولتين األولى 
الى  السفر  تكلفة  ارتفاع  بسبب   ١٩٣٠ عام 
انتهاء  عقب   ١٩٥٠ عام  والثانية  اوروجواى 
الحرب العالمية الثانية حيث كانت المانيا وقتها 
تحت الحظر. في عام ١٩٥٤ تفاجأ العالم بفوز 
الفريق االلمانى على فريق المجر في عصرها 
الذهبى الذى ضم بوشكاش وهيديجكوتى وتسيد 
بالكأس  االلمان  وفاز  الوقت  ذلك  في  العالم 
الذهبية في مفاجأة تعد من مفاجآت كأس العالم 
المانيا  مسمى  تحت  الفريق  عاد  ثم  التاريخية، 
الغربية ليفوز بالكأس  للمرة الثانية عام ١٩٧٤ 
في البطولة التي قامت المانيا الغربية بتنظيمها 
كابتن  باكينباور  فرانز  القيصر  قيادة  تحت 
الموحدة  المانيا  ليقود  باكينباور  وعاد  الفريق 
ليسجل   ١٩٩٠ عام  كمدرب  بالكأس  للفوز 
كوكب  على  انسان  كثانى  التاريخ  في  اسمه 
بعد  ومدرباً  العباً  العالم  بكأس  يفوز  األرض 
البرازيلي ماريو زاجالو. وابتعدت الكأس عن 
االلمان ٢٤ عاماً حتى فازوا بها مرة ثانية في 
مميزة  البطولة األخيرة بعد ما قدموا عروضاً 
المباراة  في  االرجنتين  على  بالفوز  ختموها 
النهائية بعدما اقصوا البرازيل صاحبة األرض 
في نصف النهائي وامطروا الشباك البرازيلية 

بسبعة اهداف تاريخية مقابل هدف واحد. 

حلت المانيا في مركز الوصافة في اربع بطوالت 
لتسجل   ١٩٦٦،١٩٨٢،١٩٨٦،٢٠٠٢ أعوام 
رقماً تاريخياً لم يحققه اى فريق آخر بالصعود 
نصفها  في  فازت  مرات  ثماني  النهائي  للدور 
في                                                                        مرات  اربع  الثالث  المركز  الفريق  واحتل 
 ٢٠١٠،  ١٩٣٤،١٩٧٠،٢٠٠٦ بطوالت 
 ١٩٥٨ بطولة  في  رابعة  حلت  بينما 
بطوالت  في  النهائي  ربع  من  وخرجت 
الدور  ومن   ١٩٦٢،١٩٧٨،١٩٩٤،١٩٩٨
األول عام ١٩٣٨. نتائج الفريق التاريخية تعد 
األعلى بين دول العالم اما عن الحاضر فالفريق 
واالحتفاظ  بالكأس  للفوز  المرشحين  اقوى  من 
الذى  لوف  يواكيم  مدربه  قيادة  تحت  باللقب. 
ثانيا  للفريق وهبط بمستوى اعماره  اعد صفاً 
في  قوية  احتياطي  ودكة  نادرة  توليفة  ليشكل 
االلمانى  الفريق  جعل  ما  وهو  المراكز  معظم 
االخبار  ومن  المنافسين.  جميع  عن  متميزاً 
السعيدة للفريق استعادته لحارس مرماه األول 
اشهر  ثمانية  النالعب  عن  ابتعد  الذى  نوير 

لالصابة.

2- المكسيك:  ضيف شبه دائم في النهائيات  
يرجع  ما  بقدر  الفريق  لقوة  ذلك  يرجع  وال 
والوسطى  الشمالية  أمريكا  تصفيات  لضعف 
عامي  للبطولة  المكسيك  تنظيم  على  عالوة 
١٩٧٠، ١٩٨٦ وحققت في المناسبتين افضل 

فقد  ذلك  غير  النهائي  لربع  بالوصول  نتيجة 
شاركت في اثنتى عشر بطولة أخرى خرجت 
فيها من األدوار األولى. ولكن كل هذا ال يمنع 
المكسيكى  فالفريق  مفاجآت  حدوث  إمكانية 
من  الالتينية  أمريكا  فرق  اداء  طابع  نفس  له 
القوى  الدفاع  جانب  الى  اآلداء  متعة  حيث 
الذى قد يصل احياناً الى درجة العنف ويطمح 
الفريق الى الوصول الى ما هو ابعد من ربع 
النهائي ليحقق انجازاُ غير مسبوق معتمداً على 
مجموعة من الالعبين الموهوبين على رأسهم 
تألق  الذى  سانتوس  دوس  جيوفانى  الموهوب 

ولفت األنظار في بطولة٢٠١٤.

3- السويد : يعود الفريق السويدى للظهور 
في العرس الكروى الكبير بعد ان غاب في آخر 
شارك  وقد  األشهر.  العالمية  للبطولة  نسختين 
الفريق في  ١١ نهائيات من قبل وكان صعوده 
بعد  الثانى  المركز  واحتالله  النهائي  للدور 
خسارته من راقصى السامبا في نسخة ١٩٥٨ 
هو اإلنجاز األكبر للفريق وغنى عن الذكر ان 
السويدية   االراضى  على  أقيمت  البطولة  تلك 
في  الثالث  المركز  على  الفريق  حصل  كما 
في  الرابع  والمركز   ١٩٥٠،١٩٩٤ بطولتى 
نسخة ١٩٣٨ ووصل لربع النهائي في نسختى 
األول  الدور  من  خرج  بينما   ١٩٣٤،١٩٧٤
سجل  للسويد    ١٩٧٨  ،  ١٩٦٦ بطولتى  في 
ولديه طموحات مشروعة  النهائيات  في  حافل 
في  وقوعه  بعد  خاصة   ١٩٥٨ انجاز  لتكرار 
المركز  فاحتل  قوية  مجموعة  في  التصفيات 
الثانى بعد فرنسا متفوقاً على الفريق الهولندي 
ثم جاء في الملخق االوروبى ليخقق مفاجآة من 
ويبعده  االيطالى  بالفريق  ويطيح  الثقيل  العيار 
دولياً  المعتزل  النجم  وبغياب   ، النهائيات  عن 
زالتان ابراهيموفتش يعتمد الفريق على األداء 
اغلبهم  يلعب  الذىن  الفريق  لالعبى  الجماعى 
في الدورى المحلى وبعض المحترفين خارجياً 
وابرزهم سام الرسون المحترف بفريق فينورد 

الهولندي. 

اآلسيوى  الفريق  هو   : الجنوبية  كوريا   -4
فبعدما شارك اول  النهائيات  في  األكثر نجاحاً 
مرة عام ١٩٥٤ غاب عن البطولة لعقود ثم عاد 
بطولة  منذ  متوالية  بطوالت  لثمانى  ليشارك  
يشارك  هو  وها  بطولة ٢٠١٤  وحتى   ١٩٨٦
للمرة العاشرة وللمرة التاسعة على التوالي ومع 
خرجمن  حيث  إنجازات  للفريق  يكن  فلم  هذا 
لكنه  األولى  األدوار  من  البطوالت  تلك  جميع 
أقيمت في كوريا  التي  حقق في نسخة ٢٠٠٢ 
دولة  اى  اليه  تصل  لم  فريداً  انجازاً  واليابان 
اسيوية او افريقية بالوصول الى المربع الذهبى 
سهولة  مقابل  وفى  الرابع.  المركز  واحتالله 
المنافسة  لضعف  اآلسيوية  القارة  عن  التأهل 
دور  تجازو  في  كبيرة  صعوبة  الفريق  يواجه 
مهاجم  مين  هيونج  الفريق  ويقود  المجموعات 
الشاب  الالعب  جانب  الى  االنحليزى  توتنهام 
لى سيونج وو خريج اكاديمية برشلونة الشهيرة 
مع  يشارك  والذى  عاماً  العشرين  صاحب 

الفريق ألول مرة.
التوقعات : ال شك في تأهل الفريق االلمانى 
كاول المجموعة بينما تبدو حظوظ السويد اعلى 
الثانية  التأهل  بطاقة  خطف  في  المكسيك  من 
للمجموعة ويحتفظ الفريق الكوري الجنوبى في 
التأهل  في  فرصته  كانت  وان  التأهل  في  امله 

تبدو منعدمة.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

التكلفة الدوائية
من عيادة الطب الطبيعى

حساسية القمح والسيلياك
 37 عمرى  س: 
مما  وأعانى  سنة 
القولون  يسمى 
وجاء  العصبى، 
بناء  التشخيص 
من  أعانيه  ما  على 

مغص في األمعاء مع اسهال، ولكنى 
أالحظ أننى عندما أتجنب القمح تختفى 
مرض  من  أعانى  أنا  فهل  االعراض 

السيلياك؟
ج: كثير ممن يتم تشخيصهم بالقولون 
العصبى هم يعانون من حساسية للقمح 
او الجلوتين الموجود في القمح، وأحيانا 

أخرى تكون حساسية لالكتوز اللبن.

هي  للقمح  حساسية  كل  ليست  ولكن 
مرض السيلياك، فالسيلياك هو مرض 
بتكوين  الجسم  فيه  يقوم  ذاتية  مناعة 
أجسام مضادة للجلوتين الموجود بكثرة 
أطعمة  في  يتواجد  ولكنه  القمح  في 
عن  تشخيصه  ويمكن  كثيرة،  أخرى 
للكشف  للدم  المعملى  الفحص  طريق 
ولكن  المضادة،  االجسام  هذه  عن 
وسيلة التشخيص النهائية هي الفحص 
ويوجد  األمعاء،  من  لعينة  الباثولوجى 

فحص للجينات ولكنه غير دقيق.

السيلياك  حالة  وفى 
يجب  تشخيصه  تم  إذا 
المريض  يمتنع  ان 
شيء  أي  عن  نهائيا 
بروتينات  على  يحتوى 
الموجودة  الجاليادين 

في القمح والشعير والراى.

ولكن حساسية الجلوتين الغير سيلياك 
موجودة وهى منتشرة كمرض أكثر من 
السيلياك، وتحدث نتيجة وجود فواصل 
بين الخاليا المبطنة لجدار األمعاء مما 
وتكوين  الجلوتين  تسريب  الى  يؤدى 
المريض  ويتحسن  له،  مضادة  أجسام 
في  الموجود  الجلوتين  عن  باالمتناع 
البكتريا  قلة  هذا  في  ويساهم  القمح، 

النافعة في األمعاء.

وإذا اردت ان تعرف إذا كنت تعانى 
من حساسية للقمح، يمكنك االمتناع عنه 
لمدة 6 أسابيع ومالحظة االعراض، ثم 
إدخاله بطريقة تدريجية لمدة 6 أسابيع 

أخرى ومالحظة االعراض..

تباسيم جندي

قرأت مقاال في احدى المجالت 
تخص  التي  الكندية  الطبية 
أشارككم هذا  ان  وأود  األطباء، 
المقال وما يحتويه، والمقال كتبه 
جيولومى  يدعى  عائلى  طبيب 
هذا  كشف  ولقد  تشاربونيو، 
الطبية  التكاليف  عن  الطبيب 

بليون   ٢٤٢ حوالى   ٢٠١٧ سنة  في  لكندا 
دوالر، وانه منذ سنة ١٩٧٥ الى سنة ٢٠١٧ 
وعلى  مستمر  ارتفاع  في  الطبية  والتكاليف 
ان  المتوقع  ومن  الدوائية،  التكلفة  األخص 
أكبر  ثانى  تمثل  دوالر وهى  بليون  تكون ٣٤ 
نفقة طبية بعد نفقات المستشفيات، وهنا يطالب 
الطبيب بوقفة جادة ناحية التكلفة الدوائية وكيف 
يمكن ترشيدها وما يجب عمله كأطباء للحد من 

هذه الظاهرة.

مرضى  تشجيع  يمكن  أنه  الطبيب  ويقترح 
األكبر  الجزء  تكون  وهى  المزمنة  االمراض 
سلوكيات  تغيير  يحاولوا  ان  االمراض  من 
للضغوط  حياتهم من غذاء ورياضة ومواجهة 
كما  العقاقير،  عالم  في  الدخول  قبل  النفسية 
المرضى على استخدام األدوات  يمكن تشجيع 
ينصح  كما  للروشتات،  االتجاه  قبل  الطبيعية 
بإعادة التفكير في روشتات المضادات الحيوية 

اذا كان المريض يعانى من الفيروسات.

يعمل  ان  الطبيب  يقترحها  التي  األشياء  ومن 
يستخدمها  التي  العقاقير  مراجعة  على  الطبيب 
المريض وهل مازال كل منها مهم وهل يساعده 
عقارات  المريض  يتعاطى  وهل  المرض،  في 

لتقاوم االعراض الجانبية لبعض العقاقير.

الى مجموعة  الطبيب األنظار  كما يوجه هذا 
العقاقير المخففة لأللم المسماة أوبيويودز وهى 
تكلفة،  األكبر  في  مجموعات   ١٠ من  واحدة 

ويشجع على الحد من استخدامها.

ويقترح الطبيب على الحكومة اقتراحين لحل 
مشاكل التكلفة العالية:

يتعاون  طبية  مؤسسات  إيجاد  هو  األول: 
الطبية من  بالخدمة  ويتواجد فيها كل من يقوم 
طبيب وممرضة وممارس عالج طبيعى ومعالج 
نفسى وطبيب طب طبيعى واخصائى اجتماعى 

التخصصات  من  وغيره 
الطبية التي تساهم في صحة 
والنفسية  الجسدية  المريض 
وتغيير للسلوك وتشجيع على 
االعتماد  وتخفيف  الرياضة 

على العقاقير.

تكلفة  على  األطباء  يتعرف  ان  هو  والثانى: 
كل عقار عن طريق بروجرام الكترونى يسمى 
بريسكريبت سمارت، وهو يساعد الطبيب على 
وينصح  المماثلة،  العقاقير  بين  التكلفة  مقارنة 
للعقاقير من  ان طريقة اإلعالن والعرض  هنا 
شركات االدوية يمكن ان يكون لها تأثير كبير 

على وصف هذه العقاقير.

وتعليقى على ما ورد ذكره من هذا الطبيب هو 
صحيح، ولكن ال أجد ان النظام الطبي الحالي 
يشجع على هذا، فبينما تجد ان الخدمات الطبية 
الخدمات  الطبي، ولكن  بالتأمين  أغلبها مغطى 
المريض غير  بتغيير سلوك  التي تعنى  الطبية 
مغطاة، وال يجد األطباء وقتا وال هم مدربون 
نفسه  المريض  يجعل  وذلك  الخدمات،  لهذه 
مترددا في اتباع تغيير السلوك أوال ألنها ذات 
بالتأمين  مغطاة  غير  ألنها  وثانيا  مادية  تكلفة 
الطبي فتعطى اإليحاء بعدم أهميتها او فائدتها، 
هذا في الوقت الذى تستقبل فيه محافظات كندا 
عددا كبيرا من المهاجرين الجدد الذين يعانون 
رأوه  مما  كثيرة  ونفسية  أمراض عضوية  من 
من ويالت الحروب وانتهاكات لحقوق البشر، 

وأغلبهم ال يملك شيئا.

الساسة  وعود  تجد  اآلخر  النحو  على  بل 
واالعمار  الفئات  لكل  العقاقير  نفقات  بتغطية 
مما سيجعل التكلفة الطبية فوق الطاقة وال تجد 
بالسلوكيات او  تتعلق  نفقات  أي وعود بتغطية 

الصحة النفسية.

اال  يصح  ال  القارىء  عزيزى  النهاية  وفى 
حياتك،  أسلوب  غذائك،  بنفسك  أبدأ  الصحيح، 
ضغوطك النفسية وكيف تواجهها، هل تمارس 
تكون  سوف  عندها  منتظمة؟  بصفة  الرياضة 
ومن  االمراض  من  كثير  تجنب  على  قادرا 

تكلفتها.

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

دراسة: البكينج بودر يساعد فى عالج السرطان
توصلت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى 
أن صودا الخبز أو »بكينج بودر«، يمكن أن تساعد فى محاربة 

السرطان من خالل تسهيل استهداف الخاليا.

الباحثون إن  لموقع صحيفة »ديلى ميل« البريطانية، قال  ووفقاً 
شرب المسحوق المذاب فى الماء قد يجعل الخاليا داخل الورم أكثر 

نشاطا وهدفا أسهل ألدوية العالج الكيماوى.

إلى إغالقها  يؤدى  ما  داخله،  الموجودة  الخاليا  الدم من  تدفق  الورم، يحدث قطع  ومع زيادة حجم 
وإخفائها بفعالية، كما أوضح الباحثون أن صودا الخبز يمكن أن تعمل بشكل طبيعى وتصبح هدفا أسهل 

لعقاقير العالج الكيماوى، التى تستهدف الخاليا النشطة.

ويأمل العلماء األمريكيون فى معهد لودفيج لبحوث السرطان، فى أن تمّكن نتائجهم من تمهيد الطريق 
لدفعة رخيصة وفعالة لعالج السرطان.

وأوضح الدكتور »فان دانج« أستاذ عالج السرطان، 
إن صودا الخبز قادرة على تحييد األحماض وهو أمر 
أساسى لنجاح العالج، حيث إن األورام الصلبة، تقطع 
تسمى  حالة  وهى   - للخاليا  األكسجين  من  إمداداتها 
نقص األكسجة - ما يؤدى إلى انخفاض مستوى األس 
العالج  الهيدروجينى وتصبح حمضية، وبالتالى يكون 

الكيماوى قادر على تدميرها.
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من عامل اإلبداع..  أفضل مدن العامل: مدن ستتمّنى أن تعيش بها لألبد!
حسب إحصائيات 2018 لقياس أفضل المدن 
ومستوى  الحياة  جودة  حيث  من  وأسوأها 
المعيشة، واستناًدا على عناصر مثل: العناية 
ومستوى  الجريمة،  ومستوى  الصحية، 
واألمن،  والسكن،  العامة،  والخدمات  التعليم، 
والحرية الشخصية، وغيرها من العناصر التي 

تصنع مستوى معيشة أفضل.

سيدني/أستراليا

أفضل  من  وواحدة  أستراليا  مدن  إحدى  هي 
مدن العالم، تتبع إدارًيا إلى مقاطعة نيوساوث 
ويلز، وتعتبُر عاصمًة إداريًة لها، تأسست في 
آرثر  البريطاني  القائد  قبل  العام 1788م من 
في  المدن  وأكبر  أقدم  من  وُتعتبر  فيليب، 
المناطق  أهم  من  المدينة  وُتعتبر  أستراليا، 
السياحية المحلية والعالمية، فقد حصلت على 
لقب أفضل مدينة سياحية في العالم مدة عامين 
من  الكثير  على  الحتواِئها  التوالي؛  على 
مثل:  واألثرية  السياحّية  والمعالم  الشواِطئ، 
شاِطئ بوندي، وجسر ميناء سيدني الذي ُشّيد 
تم  الكثير.  وغيرهما  1932م،  العام  في 
العالم؛  في  التعليم  منابر  أبرز  من  اعتبارها 
جامعة  سيدني  جامعة  على  الحتواِئها 
وغيرهم  التكنولوجية،  والجامعة  ماكوايري، 

من الجامعات المتميزة.

كوبنهاغن/الدنمارك

عاصمُة الدمنارك وأكثُر مدنها سكانًا، ومركزها 
االقتصادي والسياسي والثقافي األول، وميناؤها 
الرئيسي. أسسها “الفايكنغ” في القرن العاشر 
عاصمة  وصارت  األسماك،  لصيادي  كقريٍة 
أبرز  من  عشر،  اخلامس  القرن  من  بدًءا  الدمنارك 
تقدم  التي  “تيفولي”  معالم كوبنهاغن حدائق 
كركوب  التسلية:  أشكال  من  عديدًة  أنواًعا 
املوسيقية، وفي مرَفأ  واحلفالت  والباليه،  اخليل، 
الصغيرة  احلورية  متثاُل  ينتصب  كوبنهاغن 
القصص  من  واملستوحى  عاملًيا،  املشهور 
كريستيان  “هانز  الدمناركي  لألديب  اخليالية 
أندرسن”، ومن املعالم األساسية للمدينة أيًضا 
ومتحفا  البورصة،  ومكتُب  “أمالنبرغ”،  قصُر 
“كالسبورغ” و”ثورفالدسن”، وجامعة كوبنهاغن 

التي أسست عام ١٤٧٩.

جنيف/سويسرا

أقصى  في  وتقُع  سويسرا،  مدن  أكبر  ثاني  هي 
احلدود  من  مقربة  على  البالد  غرب  جنوب 
“الرون”،  ونهر  جنيف  بحيرة  على  الفرنسية 
األلب  جبال  قمم  الرائعة  املدينة  بهذه  وحتيط 
ومتتاز  “يورا”،  في  اجلبلية  والتضاريس  القريبة، 
على  املنفتحة  ونزعتها  اإلنسانية  بتقاليدها 
العالم، حيث حتتضن املقر األوروبي ملنظمة األمم 

املتحدة، وكذلك املقّر الرئيسي ملنظمة الصليب 
“عاصمُة  بأّنها  “جنيف”  ُعرفت  ولهذا  األحمر؛ 
أفضل  إحدى  “جنيف”  جامعة  وتُعتبر  السالم”، 
تُطّبق  حيث  العالم،  مستوى  على  اجلامعات 
من  أكثر  وتضم  أكادميي،  برنامج   ٤٠٠ حوالي 
تنافسي  فيها  والقبول  وطالبة،  طالب   ١٤٠٠٠
أفضل مدن  وبال شك من  النخبة،  أساس  على 

العالم…

فرانكفورت/ألمانيا

على  أملانيا  غرب  وسط  في  تقع  مدينة  هي 
وتُعّد  “هسن”،  والية  في  “املاين”  نهر  ضفاف 
مدن  أفضل  ومن  ألملانيا  االقتصادية  العاصمة 
العالم؛ بسبب وجود مقاّر العديد من الشركات 
البنك  ومقّر  “فرانكفورت”،  وبورصة  والبنوك 
املركزي األوروبي، باإلضافة إلى املعارض الكثيرة 

التي تقام فيها سنويًا.

دوسلدورف/ألمانيا

وستفاليا”   – “الراين  شمال  والية  عاصمة  هي 
وهي  البالد،  مدن  أكبر  وإحدى  أملانيا،  غرب  في 

ثاني أهم مركز اقتصادي وعاملي في أملانيا، وذلك 
بُعدها  جانب  وإلى  “فرانكفورت”،  مدينة  بعد 
“دوسلدورف” مثااًل  تُعّد  واالقتصادي،  السياسي 
وقد  أملانيا،  في  واحلضاري  الثقافي  التنوع  على 
من  الثقافية  أهميتها  املدينة  هذه  اكتسبت 
التاريخية  واملباني  واملعارض  املتاحف  خالل 
العريقة التي تنتشر فيها، والتي يرجُع إنشاؤها 
املدينة  في  وتعيُش  الوسطى،  العصور  إلى 
ذلك  تلمَس  أْن  ومُيكنك  كبيرٌة،  مغربيٌة  جاليٌة 
في احلي الريفي األمازيغي الواقع خلف محطة 
القطار الرئيسية، والذي يعج باحملالت واملطاعم 
الذين  السياح  آالف  إلى  باإلضافة  الريفية، 
وآالف  العام،  مدار  على  “دوسلدورف”  يزورون 
املقيمني  واألفارقة  واألتراك  األمازيغ  املهاجرين 
على أراضيها. يقطن باملدينة نحو ٧٠٠٠ ياباني 
بعَض  أّن  حتى  عليها،  آسيوية  صبغًة  يضفون 
الناِس في أملانيا باتوا يطلقون على دوسلدورف 

مازحني لقب “عاصمة اليابان على نهر الراين”.

فانكوفر/كندا

الوجهات  أشهر  من  فانكوفر  مدينُة  عتبُر 
السياحي  القطاُع  العالم، ويعتبُر  السياحية في 
للمدينة،  اقتصادي  مورد  أكبر  ثاني  هو 
مدينة  والمجالت  الصحف  من  كثيًرا  وتصنُف 
الوجهات  أجمل  من  أّنها  على  “فانكوفر” 
العالم، في عام 1995 حصلت  السياحية في 
الفضية  الميدالية  على  “فانكوفر”  مدينة 
للمرتبة الثانية من بين 118 دولًة على أساس 
الحياة المعيشية والبيئة. جاء ذلك في إصدار 
 Corporate Resources“ لمنظمة 

Group” السويسرية في جنيف.



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughan: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughan, ON

 Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 


