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اقرأ يف هذا العدد

عيد ميالد كندا

من مذكرات مهاجر لكندا

مسيحيو نيجريا ما بين العنف
الطائفي ..وإرهاب بوكو حرام

عيد ميالد كندا

تورنتو لم يعد في إمكانها

ال تقل اني ولد

د .رأفت جندي

God, for God is love 1 John 4:8

حظه في اسمه!
هل كرم البطل القبطي

للمرة الثانية المحكمة تحكم

المسيحي اللواء المهندس

تحليل سبب هزيمة مصر

في المونديال وخروجها صفر

بوقف تطبيق الجزء رقم  ١٠من

باقى

القانون رقم ( )٦٢الذى يحظر

مستوانا

وداعا وجيه يعقوب

عندما اجتزت االمتحانات الطبية الكندية لمعادلة
الشهادة الطبية المصرية ،تطلعت للعمل كنائب في عواصف الحرب وعواصف السالم
أحد المستشفيات لكي احصل على رخصة مزاولة
الهيئة القبطية الكندية
الخالفة العباسية
المهنة ،وليس هذا باألمر الهين لندرة الفرص
تنجح في توصيل قضية خطف
المتاحة.
الثالوث االلهي البشري
القاصرات األقباط في مصر
كنت وقتها اعمل بمستشفى سان جوزيف في
وظيفة «فني تنفس» ٌ بمساعدة األستاذ وديع
باالحضان
للبرلمان الكندي
فخري.
التكملة صفحة  3كأس العالم ..ال تحزنوا هذا هو وداعا أيها المناضل المحترم
تغطية الوجه في كيبك

بيع وشراء
وايجار العقارات

اليدين.

أولياء االمور يتحدون قانون
في البرتا يمنع المدارس
من اعالمهم عن أشتراك

اطفالهم في جماعة المثليين
والمستقيمين جنسيا

السكتة الدماغية..هل من
وقاية؟

مقابر وادي الملوك

We Cut Taxes Like a Diamond
Personal | Corporate | Business

خـدمـة
متميزة

فرص لالستثمار العقارى

Nady Ibrahim

416-817-1560

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

شقق ممتازة فى قلب تورونتو

Gigi & Ash
Eskarous

EDWARD YACOUB

E-mail:

B.SC IN CIVIL ENGINEERING
SALES REPRESENTATIVE

@gihaneskarous
yahoo.ca
Phone no.: 416577 8733
416659 8744

Cell: 416 315 0480

homesbyhany@yahoo.com

جالل عامر

الرأي اآلخر والوجه اآلخر !!

التعامل مع تدفق طالبي
اللجوء

مقالة خفيفة للكاتب الراحل

خدماتنا المتميزة تمتد
الى ما بعد البيع او
الشراء

For Catering Healthy & Tasty
Mediterranean Food

103

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

األحباء قراء االهرام اجلديد

تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني (االمييل) إلى  5206عضو.
كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا
ألصدقائهم .كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا ،والذي يزوره األالف
يوميا .من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه ،ومن ال
يجده عليه البحث حتت سبام او جنك ميل .ومبجرد حتويله لـ 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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Richmond
Hill عرضت هذه الشقة للبيع يف قلب
Complimentary

اعالنــــات

2

Market Evaluation

 غرفتني نوم.مريحة وشرحة،واسعة
صالة،مطبخ مودرن، حمام2،denو
.parking و،جلوس

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.

لالستعالم اتصل بنبيل دانيال
:ولروءية املزيد من الصور زر املوقع

Your neighbourhood REALTOR®...

www.18harding-410.
com

MASTERS
HALL

OF

FAME

CENTURION®
Honour Society

CENTURION®
2015

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

Balanced books
don’t necessarily mean
a balanced life.

Invest in life.

Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so
you can get more out of life. Find out how at investorsgroup.com.

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﻳﺩﻭﻳﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻭﺻﻼﺕ ﺍﻟﻛﻧﺩﻳﺔ ﻭﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﺣﻧﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﻳﺔ

Bona Bidet

Tel: 1 - 877- 234 - 8272
FREE DELIVERY | ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻣﺟﺎﻧﻲ

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com

Bona Hand Shower Bidet

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

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻁ ﻟﻠﻣﺎء ﺍﻟﺣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺑﺎﺭﺩ

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻠﻣﺎء ﺍﻟﺑﺎﺭﺩ

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺳﻔﺭ
ﻭﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻧﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﻳﺔ
ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻠﻣﺎء ﺍﻟﺑﺎﺭﺩ

Natural Water BB300

Hand Travel Faucet BB100

Combo BB700

Investments

Tax Planning

Retirement

Estate Planning

Insurance

Mortgages

EHAB
NICOLA CPA, CGA
EHAB NICOLA
CPA, CGA

Consultant
Consultant

Investors Group Financial Services Inc.

Tel: (647) 539-8015
Fax:
(416) 491-7416
Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415
1-888-491-7415
Ehab.Nicola@investorsgroup.com
Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

SUITE 201
1595 16TH AVE

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

Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.
Investors Group Trust Co. Ltd. is a federally regulated trust company and the mortgagee. Mortgages are offered through I.G. Investment Management, Ltd. Inquiries will be
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015 MP1960 (09/2015)

BB 70

NATURAL WATER
BIDET

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺧﺭﺝ
ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﻣﺎء ﺍﻟﺑﺎﺭﺩ

BB 270
HOT & COLD
BIDET

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺧﺭﺟﻳﻥ
 ﺣﺎﺭ ﻭﺑﺎﺭﺩ،ﻭﺗﻧﻅﻳﻑ ﺫﺍﺗﻲ

Hot & Cold BB500

BBI3000

HOT & COLD BIDET
WITH SEAT

ﺷﻁﺎﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺧﺭﺟﻳﻥ
 ﺣﺎﺭ ﻭﺑﺎﺭﺩ، ﻣﺗﺣﺭﻛﻳﻥ

BB1000

ELECTRIC BIDET

ﺷﻁﺎﻓﺎﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
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تكملة مقال «م��ن م��ذك��رات مهاجر وشك االنتهاء منها) وأبلغتني أنها علمت
لكندا» ص1
أنه هناك مكان قد شغر في نيابة األمراض
طلب منى دكتور «ديتل» وهو جراح الباطنية.
مشهور أن اعمل معه في ابحاثه عن
ذهبت لتوي لرئيس القسم «د .جيمس
التغذية الصناعية للذين ال يستطيعون تناول وات» معلنا عن وجودي ،فقال لي انه بالفعل
الطعام «المشلولين» ولكنه طلب منى العمل يفكر في شخصي حيث أننى كنت معروفا
بدون أجر لمدة عام ،واعدا لي انه بنفوذه في مستشفى سان جوزيف من خالل عملي
يستطيع دائما أن يلحق من يعمل معه بعدها كفني .وب��دأت العمل بالفعل بعدها بثالثة
بأحد البرامج الطبية للحصول على رخصة أسابيع بتوصية من د .سعيد سالمة وكان
مزاولة المهنة.
هذا العمل بدون أجر أيضا ولكنه له وزن
قلت له أننى ال أستطيع العمل بدون أجر للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
ألنني اعول عائلة ،فقال لي انه سينظر
لو كنت قد قبلت اإليمان بقدرة الجراح
في امر تدبير مرتب من أموال المنح التي المشهور د .ديتل لكنت على األقل قد تأخرت
تعطى له.
عاما كامال وأيضا ك��ان من الممكن أال
أتصل بي بعدها وقال انه يسحب عرضه يستطيع ديتل أن يضعني في نفس المكان.
للعمل معه وانه اختار شخص آخر.
مضت السنين تباعا وانهيت مراني
قال المحيطين بي كيف تتردد في قبول وحصلت على رخصة م��زاول��ة المهنة،
العمل مع د .ديتل وهو الجراح المشهور وكنت بعدها أرسل بعض الحاالت التي يلزم
وله نفوذ قوى ،وبالتأكيد قد شعر باإلهانة لها الجراحة لدكتور ديتل.

بينما الكثيرون يتمنون فرصة مثل هذه؟!
بعد بضع سنوات أتى لي د .ديتل للعيادة
بالتأكيد كنت مصابا باإلحباط ،ولكنى كنت لكي يبلغني أنه لن يستطيع أن يزاول المهنة
ال أومن بغير قدرة السيد المسيح ،فقلت لهم بعد اآلن ألنه توقف عن العمل بسبب سحب
(مقتديا بالبابا بطرس الجاولى) أنه ليس رخصة مزاولة المهنة منه.
في مقدوري أن أؤمن بقدرة د .ديتل ،وهل
من الممكن أن يموت د .ديتل أثناء هذا العام
َال َي ُك ْن لَ َك آلِهَ ٌة أُ ْخ َرى أَمَا ِمي «خروج
ام ال؟
«3 :20
لم يمض غير ثالثة أسابيع في هذا االحباط
واتت لي الزميلة العزيزة د .ماجدة اسحق
(التي كانت تعمل نائبة في المستشفى وعلى

د .رأفت جندي

8164gindi@rogers.com

مسيحيو نيجريا ما بني
العنف الطائفي ..وإرهاب
بوكو حرام
نعيم يوسف
يفتح استشهاد  200شخص مسيحي في
نيجريا نهاية األسبوع الماضي ،ملف العنف
الذي يتعرض له المسيحيون ،سواء بسبب
األعمال العرقية والطائفية ،أو األح��داث
اإلره��اب��ي��ة م��ن قبل جماعة بوكو ح��رام
اإلرهابية ،التي تستهدف المسيحيين بشكل
مباشر وعنيف.
جماعة إرهابية
جماعة "بوكو حرام" والتي تعني باللغة
بالهوساوية جملة "التعاليم الغربية حرام"،
كانت تسمي نفسها جماعة أهل السنة للدعوة
والجهاد ،ثم غيرت اسمها بعد مبايعة تنظيم
"داع����ش" ،وت��ح��ول��ت إل��ى "والي���ة غرب
افريقية" ،تستهدف في المقام األول أهل
الجنوب في نيجيريا وهم مسيحييون.
تهديد بالرحيل
وف��ي ع��ام  ،2012أمهلت الجماعة
اإلرهابية ،المسيحيين الذين يعشيون في
الشمال النيجيري الذي يقطنه الغالبية من
المسلمين ،ثالثة أيام للرحيل ،كما هددت
الجيش النيجيري الذي فرض حالة الطوارئ
بتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.
هجوم بالسواطير
في عام  ،2014قامت الجماعة اإلرهابية،
بعمليات قتل وتهجير وصلت إلى المجازر
في حق المسيحيين ،حيث كان المسلحون
يجوبون الشوارع ويقتلون السكان بالسواطير،
وق��ال االب جدعون اوباسوجي المتحدث

باسم إيبارشية مايدوغوري ،في تصريحات
صحفية ،إنه "تم قتل رجال مسيحيين وقطعت
رؤوسهم ،واجبرت نساء على اعتناق االسالم
والزواج بإرهابيين ،موضحا أن أن عناصر
بوكو ح��رام احتلوا منازل مسيحيين فروا
واعلنوا الشريعة االسالمية المتشددة".
مذبحة ضد القرويين
كما قامت الجماعة اإلرهابية بقتل أكثر
من  60شخصا في قرية نيجيرية معظمها
من المسيحيين ،حيث قال بعض المزارعين
الناجين من المذبحة بأنهم اضطروا للزحف
على بطونهم ساعة على األقل ليصلو إلى
بر األمان ،حيث جاء المهاجمون على متن
ست شاحنات ودراج���ات نارية ،مرتدين
الزي العسكري وطلبوا من الرجال التجمع
في مكان واحد وتم خفض رؤوسهم وذبحوا
كالشياه ،وتم تفتيش المنازل للبحث عن أي
شخص يختبىء ،وبعد ذب��ح الضحايا قام
المهاجمون بنهب المتاجر ومحالت البقالة
وتحمليها كغنائم في المركبات.
مذبحة طائفية
األسبوع الماضي ،استشهد  200شخص
في أعمال عنف بين مربي الماشية من قبيلة
الفوالني المسلمين ومزارعين مسيحيين في
والية بالتو وسط نيجيريا ،بحسب ما أعلن
حاكم الوالية سايمون لوالنغ ،حيث قامت
عناصر "ال��ف��والن��ي" بقتل  200شخص
مسيحي  .عن االقباط متحدون

أخبار وآراء
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وسوق العقارات
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كأس العامل ..ال حتزنوا هذا هو
مستوانا

فاكسات مهاجر
يرسلها  :مدحت عويضة

حممد أبو الغار

ايهما افضل الشراء او
التأجري؟

أرسلت هذه المقالة قبل مباراة مصر
والسعودية فى كأس العالم وبغض النظر عن
نتيجتها التى ليس لها أهمية أكتب لماذا حدث
هذا ولماذا كل هذا اإلحباط؟
ً
أوال :كرة القدم أكبر لعبة شعبية فى العالم
لسهولة قواعدها وقلة تكاليفها ،فالهواة يلعبونها
فى الشارع والمدرسة والنادى وال تحتاج زيا
معينا وال حتى حذاء أحياناً .وشعبيتها كبيرة
ألن هناك فرصة ألضعف الفرق أن يهزم
أقواها ببعض التوفيق ،وهو ما ال يمكن حدوثه
ً
مثال :دائماً هناك أمل للفرق
ناصـــــــــــر بطـــــــــرس -خبير عقارى فى كرة السلة
المتواضعة المستوى.
ثانياً :بالتأكيد اإلحباط والحزن أصاب مصر
ال توجد اجابة حاسمة لهذا السؤال خاصة
كلها وأنا أولهم .الشعور الطاغى باألمل غير
عندما تطول فترة المقارنة الى  52سنة.
الواقعى فى الفوز كان ضد كل الحسابات
لكن الحقيقة المؤكدة ان دفع اقساط المنزل
والتوقعات والتصنيفات العالمية لمستوى
الي البنك تجبرك على التوفير .هذه الميزة
فريقنا .ولكن كان عندنا أمل ألنه ببعض من
ال تجدها عندما تؤجر منزل إال اذا كنت
التوفيق كان من الممكن أن تكون النتيجة فى
مدبر ممتاز .هذا باإلضافة الى زيادة سعر
صالحنا وهو ما يحدث أحياناً فى كرة القدم
المنزل سنة بعد سنة يضيف الى ارباحك
وشاهدنا فرقا كبرى تهزم وفرقا ضعيفة تفوز.
عندما يأتى وقت البيع .وإذا احتفظت
ولكن فريقنا مستواة معروف والالعبون بذلوا
بالمنزل لما بعد انتهاء اقساط الرهن
أقصى الجهد ولم يوفقوا .نشاهد بصعوبة بعض
العقارى ( ،)mortgageفإنك ستوفر
مباريات الدورى المصرى لضعفه الشديد وكلنا
كثيرا فى التزاماتك الشهرية خاصة فى
نشاهد الدوريات األوروبية المتقدمة بمراحل
على شاشات التليفزيون فى البيوت والمقاهى
سن التقاعد والدخل المنخفض .والسؤال
ونعرف الفارق فى المستوى جيداً.
الذى قد يدور فى ذهنك ،هل امكانيتى
ثالثاً :حال كرة القدم فى مصر مماثل لحال
تسمح بدفع اقساط الرهن العقارى
مصر عموماً ،فلماذا يكون عندنا كرة قدم
الشهرية .االجابة المنطقية هى اذا كنت
متميزة فى ظل تعليم متدهور ورعاية صحية
تستطيع دفع االيجار فسوف تستطيع
ضعيفة واقتصاد يعانى من مشاكل هيكلية كبيرة
دفع اقساط الرهن العقارى الشهرية .فإذا
وأزمة فى المرور وغيرها الكثيحالة اإلحباط
كنت تدفع  0061دوالر شهريا لإليجار
العام والضغوط النفسية الشديدة أدت إلى أن
وأردت ان تشترى منزل وتدفع نفس
أصبح مفتاح الخروج من أزمة مصر هو الفوز
القيمة لقسط الرهن العقارى فبإمكانك
فى مباراة كرة قدم .ولذلك انتظرناه وحلمنا
شراء منزل قيمته  024الف دوالر مع
به دون أى تفكير واقعى ،ألنه حتى فوزنا
دفع  5%مقدم.
بكأس العالم لن يحل مشاكل مصر المتراكمة
اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وديمقراطياً.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.
رابعاً :مصر فيها أفراد متميزون البعض
naser@estatesavvy.ca
منهم يبدع داخل الوطن برغم كل الصعوبات
واإلحباطات بقدر ما يمكنه ،والبعض يبدع
أكثر خارج الوطن كجزء من منظومة متميزة.
وفاة الضابط املصري
وهذا أيضاً يحدث فى كرة القدم .محمد صالح
صاحب فكرة حتطيم خط
أبدع فى مصر وانتقل إلى منظومة أكثر تقدماً
فى إنجلترا فأصبح نجماً عالمياً .فى كرة القدم
بارليف باملياه
هؤالء األفراد قد يصنعون الفارق ويعطون
األمل .ولكن أى منظومة داخل مصر لها حدود
وسقف فى التفوق.

خامساً :يجب أن نعترف أن هذا هو
مستوانا الحقيقى فى األداء عموماً وكرة القدم
والرياضات الجماعية تحتاج إلى مجتمع متكامل
ليعطى شيئاً .أملنا هو فى الرياضات الفردية
ألن فردا واحدا نابغا فى السباحة أو التنس أو
العدو أو غيرها قادر بموهبته وتدريب خاص
فى الداخل والخارج أن يحقق شيئاً بعيداً عن
عك المنظومة الرياضية فى مصر وهذا التفوق
الفردى ال يلزمه تقدم اقتصادى وال تحسن فى
التعليم والصحة وال توقف الفساد والفوضى.
سادساً :ازداد غضب المصريين وزاد
اإلحباط بسبب سوء تصرف اتحاد الكرة وعدم
مراعاة مشاعر الناس حين قرر سفر عدد
كبير من نواب الشعب على حساب الشعب،
وهو أمر مستفز .ثم سافر عدد من الممثلين
على حساب شركة حكومية ،يعنى على حساب
دافعى الضرائب .غريب أمر هذا البلد حين
تهاجم إحدى نائبات البرلمان وكذلك نقيب
ممثلى الشعب المصرى ألنه طالب بأقل القليل
من حقوقه وهو عدم سفر أحد على حسابه .حقاً
إنه شىء له العجب!! ثم فوضى اتحاد الكرة
بدأ بخناقة بتهمة فساد قبل السفر تنتهى بالصلح
فى روسيا وفوضى فى معسكر الالعبين ،وكل
ذلك حدث مثله منذ عدة سنوات وكانت فضيحة
كبرى فى السودان والغريب أننا لم نتعلم الدرس
وكررنا نفس األخطاء بسبب األنانية والمظهرية
وعدم الشفافية .وسبق ذلك كله فوضى فى
اإلعالم الرياضى وكمية بذاءات وشبهات فساد
طالت الجميع فى ظل غياب تام لتطبيق جميع
القواعد والقوانين.
وأخيراً شكراً لجماهير مصر التى سافر
منها ثالثون ألفاً على حسابهم الخاص لحضور
المباراة وشكراً للماليين الذين شاهدوها باهتمام
وحماس وحب أمام التليفزيون وتوقفت الحياة
خالل المباراة فى كل مصر والجميع فى الوطن
وخارجه محلقين أمام الشاشة فى المقاهى
والشوارع والنوادى والبيوت يتمنون فوز مصر
وكانت الدولة المصرية كلها تتمنى ذلك حتى
ً
قليال وتخف حدة الغضب
يفرح المصريون
على ظروفهم ولكن هذه هى كرة القدم بحلوها
ومرها.
يا مصريون ،ال تحزنوا .معرفة الواقع هى
أولى درجات اإلصالح .كرة القدم جزء من
مصر ولن ينصلح حالها إال إذا انصلح حال
مصر والمصريين.
قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.

.1967
فكر باقي زكي في حل يمكن أن يدمر مانع خط
بارليف الحصين الذي بنته إسرائيل على الضفة
الشرقية للقناة ،ونجح في تصميم مدفع مائي
فائق القوة لقذف المياه ،يمكنه تحطيم وإزالة أي
أشرف عبد الحميد
عائق أو ساتر ترابي أو رملي في زمن قياسي
غيب الموت ،اليوم السبت ،اللواء مهندس قصير وبأقل تكلفة ممكنة دون سقوط قتلى.
باقي زكي يوسف ،الضابط السابق في
الجيش المصري وصاحب فكرة تحطيم خط وصلت الفكرة لقادة الجيش المصري والرئيس
بارليف خالل حرب أكتوبر من العام  ١٩٧٣الراحل أنور السادات الذي قرر على الفور
تنفيذها ،وصنعت هذه المدافع المائية لمصر شركة
عن عمر يناهز  ٨٧عاما.
ألمانية بعد إقناعها بأن هذه المنتجات ستستخدم
اللواء باقي زكي يوسف من مواليد في مجال إطفاء الحرائق وليس الستخدامها في
 1931وتخرج في كلية الهندسة جامعة الحرب.
عين شمس قسم ميكانيكا عام  ،1954ثم
التحق بالجيش المصري في ديسمبر من عقب تصنيع تلك المدافع قامت إدارة المهندسين
بالجيش المصري بالعديد من التجارب لها بلغت
نفس العام.
ما ال يقل عن  300تجربة اعتبارا من سبتمبر
تدرج في جميع مناصب ومواقع الجيش عام  1969حتى عام  1972بجزيرة البالح
حتى وصل إلى رتبة لواء في العام  ،1984باإلسماعيلية.
وخالل تواجده في الجيش خدم في بناء السد
العالي ،ثم عاد للعمليات القتالية بعد نكسة خالل تلك التجارب تم فتح ثغرات في ساتر

السيسي
كفاية يا ريس صب في مصلحة المواطن
الشعب كله جاله البواسير ومش مستحمل
الرحمة حلوة.
إتحاد الكرة
صفر المونديال يساوي كام مليون جنية
إتصرفت عليه؟؟
محمد صالح
رفضت تحتفل بهدفك في السعودية ،يا
راجل السعودية لسه بتحتفل لغاية دلوقتي
بفوزها علينا.
الفريق السعودي
كام ألف لاير رشوة دفعتوها علشان تكسبوا
مصر في المونديال.
تركي الشيخ
قولت لك األهلي أكبر منك ومن السعودية
ومن فريق بيرامدز ألن فيه حاجة أسمها
روح الفانلة الحمرا وفيه حمرا يا تركي.
أالن ريس
أنت أول كندي قبطي صعيدي يكسب
عضوية البرلمان الكندي وأحنا ما نعرفش
ياريس إللي فات مات ويلال نشتغل مع بعض
وشيل األجندة بقي.
ترامب
أيوة يا ريس تردو قليل أدب وزعلك خد
حقك منه مش مننا ،خده عندك أديه دورة
تدريب مع المارينز كعقاب له وراحة لينا.
جستين تردو
أبلتك كاثلين وين بتقشر بصل علي الالك
شور مش بتيجي تفشر معاها ليه؟ إبقي
تعالي؟؟.
فورد
تخفيض عدد الوزارة مش بس قلة في
التكاليف ده برضة عمل للمنصب قيمة ومش
كل من هب دب يحلم بالوزارة.
ستيفن هاربر

الغريب أن مع تصاعد األزمة مع أمريكا
لقيناك أنت اللي بتحلها وتتوسط لنا مع ترامب
ترابي يماثل خط بارليف تماما ،ونجحت صدقني المفروض كل كندا تقول أحنا اسفين
القوات المنفذة في تجريف الرمال يا هاربر.
بالمياه المضغوطة لفتح الثغرات وعبور
الجنود منها.
الجالية القبطية بكندا
قرر الجيش المصري استخدام ليس مهما أن يكون لديكم ممثل أو عشرة في
تلك المدافع في الحرب ،ونجحت في البرلمان المهم أن يكون لكم من يستطيع أن
مهمتها ،وفتحت الثغرات في خط بارليف يحمل أجندتكم ويدافع عن قضاياكم.
حيث عبر المصريون من خاللها الضفة
الهيئة القبطية الكندية
األخرى للقناة ليحققوا أفضل انتصار
عقدكم مع األهرام الكندي مؤتمر عن خطف
للعرب في القرن العشرين.عن العربية
البنات القبطيات دليل أن سليم نجيب عرف
يربي.

أن اردت ان تتلقى االهرام
اجلديد في يوم صدوره على
االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com
او8164gindi@rogers.com

الشعب المصري
تيجوا نعمل يوم واحد في السنة نحتفل بيه
بثور  ٢٥يناير وثورة  ٣٠يونية ونلطم فيه
زي الشيعة.
الحكومة المصرية
نار األسعار ممكن تتحول لنار غضب
تأكلكم جميعا وتوديكم منتجع طرة زي بتوع
مبارك.
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لقاء األرواح

هل كرم البطل القبطي املسيحي
اللواء املهندس باقى؟

نيفني سامى

ظنت انه طيف قادم من زمن ليس
بموجود أو انه لشخص قد رحل عّ ن
دنيانا .

ادوارد يعقوب

انحداره الشديد مباشرة من حافة
القناة ويمتد بطول قناة السويس من
البحر المتوسط الى البحر األحمر
اي بطول  170كيلومتر إلنشاء
حائط ضخم يعتبر الجزء االساسي
من خط بارليف .وكان الجيش
االسرائيلي يدعم هذا الحائط عام
بعد عام ويقويه بكتل هائلة من
الصخور والركام لكى تمتص قوة
االنفجارات الناتجة عن اي محاولة
لهدمة بالمتفجرات وعلى أساس أنه
رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة سيكون حدود إسرائيل وال يمكن
بطل مصري قبطي مسيحي من اختراقه كما اذاعت إسرائيل في
الذين يرجع لهم الفضل األول في
عبور القوات المصرية الى سيناء
في حرب أكتوبر  1973وهو
اللواء المهندس باقي ذكي يوسف
ياقوته .ولم تهتم الدولة الدينية
الفاشية بقيادة السيسي لم تهتم
بتكريمه فقط ألنه مسيحي وهذه
رسالة آخري ارجو ان يفهمها عباد
السيسي من االقباط.
البطل باقي زكي يوسف من
مواليد  1931وتخرج في كلية
الهندسة جامعة عين شمس قسم
ميكانيكا عام  ،1954والتحق
بالقوات المسلحة في ديسمبر
 1954وتدرج في القوات المسلحة
حتى رتبة لواء حيث احيل الى
التقاعد عام  1984بعدما خدم في
القوات المسلحة المصرية لمدة
30عاما كانت آخر  5سنوات برتبة
لواء .وقبل ان احكى قصة بطولة
اللواء باقي يجب ان اشرح بعض
التسميات والظروف التي صنعت
منه أسطورة ستتناقلها األجيال
عبر التاريخ رغما عن انف الطغاة
العنصريون.

ذلك الوقت .منذ الهزيمة العسكرية،
والجيش المصري يخطط لحرب
الستعادة سيناء وكان هذا الحائط
الرملي الضخم يشكل عائقا منيعا
يصعب اختراقه ،حتى ان الخبراء
العسكريون وصفوة بأقوى مانع
عسكري صناعي في التاريخ بل
صرح أحد الخبراء السوفيت بأنه
يحتاج الى قنبلة نووية لهدمه.

الفرقة العسكرية :هي وحدة من
الجيش بها بين  10االف الى 30
ألف مقاتل وتتكون من وحدات
أصغر تسمى االلوية وينقسم اللواء
الى كتائب والكتيبة الى سرايا
مقدمة تاريخية :بعد هزيمة والسرية الى فصائل.
الجيش المصري في حرب األيام
في أواخر شهر يولية عام
الستة في يونية عام  1967احتلت  1969كان بطلنا باقى برتبة مقدم
إسرائيل سيناء ووقفت قواتها عند وقائدا للمركبات الميكانيكية في
الشاطئ الشرقي لقناة السويس.
الفرقة  19المرابطة بجبهة القتال
خط بارليف :عاد بارليف من
الواليات المتحدة األميركية ليتولى
قيادة العمليات بهيئة األركان
االسرائيلية ،وقبيل حرب يونية
 1967أصبح نائبا لرئيس األركان
في الجيش االسرائيلي .مع مطلع
عام  1968عين بارليف رئيسا
لألركان وأشرف على إنشاء خط
من التحصينات الذي عرف فيما
بعد باسمه (خط بارليف) والذي
أقيم على طول الشاطئ الشرقي
لقناة السويس .استغل اإلسرائيليون
التالل الرملية التي كانت تلقى على
الجانب الشرقي من القناة والناتجة
من اعمال الحفر والتطهير لمجرى
القناة بان اوصلوها ببعضها
وعلوها الى ارتفاعات من  18الى
 25متر وبعرض في المتوسط
من عند القاعدة  12متر ويبدأ

على الشاطئ الغربي لقناة السويس
واثناء اجتماعا لقادة الفرقة
لمناقشة كيفية العبور ،قدم كل من
الحاضرين رأيه في كيفية فتح
ثغرة في الحائط الرملي وكانت كل
األراء تدور حول امكانية استعمال
المفرقعات والقنابل والصواريخ
التي ثبت فشلها في التجارب التي
أجريت على نماذج مماثلة لخط
بارليف أقيمت خصيصا إلجراء
التجارب عليها وكان هناك اقتراحا
آخر بحفر ثغرات في الحائط يدويا
بواسطة العساكر الستحالة استخدام
معدات الحفر األلية نظرا لسهوله
انهيار الكثبان الرملية المكون منها
الحائط نظرا لميله الشديد واثبتت
الدراسات ان عملية الحفر بهذه
الطريقة قد تستغرق من  15الى
 24ساعة وبخسارة  %20في
الجنود التي تحفر .وهنا اقترح

البطل القبطي باقي استعمال مياه
القناة في احداث ثغرات في الحائط
الرملي وذلك باستعمال مضخات
مياه (اطلق عليها فيما بعد مدافع
مائية) مثبتة على قوارب مطاطية
خفيفة تسحب المياه من القناة
وتسلطها بقوة على الحاجز الترابي
فتسيل الرمال وتنحدر بسرعة الى
قاع القناة بحكم قرب الحائط من
حافة القناة .وبعد مناقشة الفكرة
على مستوى الفرقة رفعت الى
قيادة الجيش ومنها الى الرئيس
عبد الناصر الذي اقرها وأمر

رآته ألول مره بكيانه و مالمحه
التي امتألت بمعالم اإلنسانيه ،
ابتسامته العميقه  ،عيناه المسافرة
بعيدا عن الزمن  ،جبهته المنقوشة
بمالمح الزمن البعيد َك َنقش فرعوني
أصيل .

اال ان انطلقت هي بالروح فعرفته
ووجدته مثلما فعلت روحه تماما .
ظلت روحها تذهب اليه في مكان
ال تعرفه و هي في الجسد  .و ظلت
روحه تذهب اليها في مكان ال يعلمه
و هو في الجسد.
كيف كان ذلك ؟
انه سؤال ال اجابه له !

لم تكن تعلم انه سوف يحتل
تكوينها  .سافرت معه الي عالم لم
انها األرواح التي ال يمكن ان
تجده بين كل البشر و كأنه فصل يقيدها أحدا  .انه عشق من نوع اخر
من كالسيكيات العشق الجميل أو  .انه لقاء من نوع آخر .
صفحات من روايات الزمن العليل
كان كل منهما يعلم بوجود االخر
.
و كان كل منهما يذهب لالخر .
سألته من يكون؟ و من أين أتي ؟
بينما الحقيقه الماديه البشريه تؤكد
و هل هو واقع ام انه مجرد حُ لم ؟ انها تتحدث مع شخص غير موجود

لم تجد إجابه شافيه اال من نظره  .و انه هو ايضا يتحدث مع واحده
ثاقبه دعتها الي تصديقه حد الجنون ليست بموجوده.
.
نعم لم تكن الماده هي أساس اللقاء
تعلقت به و بعد ان كانت تهاب
رؤياه أصبحت تتمناها..

بدراستها وتنفيذها إذا نجحت
التجارب عليها .يقول البطل اللواء
باقي« :تم في سرية تامة عمل
نماذج مشابهه ألجزاء مختلفة
من الحائط الرملي لخط بارليف
واستوردت من المانيا وبريطانيا
مضخات خاصة صممت خصيصا
لهذا الغرض بعد افهام الجهات
التي وردتها انها ستستعمل في
مشاريع ري بطرق مبتكرة جديدة.
وبعد تجارب وتدريبات وصلت
الى  300مرة ،اعتمدت الفكرة
بعد نجاحها في اختراق الحواجز
التي تمثل أماكن مختلفة من حائط
خط بارليف وسجلت ازمنة فتح
الثغرات من  3ساعات الى 5
ساعات .في تمام الساعة الثانية
بعد ظهر يوم  6أكتوبر عام 1973
بدأت مصر حربها ضد إسرائيل
وبدأ سالح المهندسين المصري في
فتح الثغرات في حائط خط بارليف
التي بلغت ستون فتحة ومنها تقدمت
بسرعة القوات البرية من دبابات
وعربات ومشاة الى داخل سيناء
وكان هذا بقضل عبقرية البطل
اللواء المهندس باقي وفكرتة في
استعمال مياه القناة لتجريف رمال
حائط خط برليف االسطورى .هذا
االختراع الفذ الغير تقليدي درس
في جميع االكاديميات العسكرية
في العالم على انه حل عبقري
مبتكر لم يسبق استعماله في اي
من الحروب السابقة ورغم ذلك
أخفي اسم مخترعه عن عمد ألنه
مسيحي ولم يكشف اسم صاحب
االختراع اال بعد  25عاما من
انتهاء الحرب .بالرغم ان هناك
اعماال بطولية و إبتكارات حربية
تقل كثيرا في أهميتها عن اختراع
البطل المهندس باقي ولكن اعلن

و في صفحه اخري من صفحات
الروايه  ..كان هو بنفس الكيان
و الهيئه يقبع داخل حجره باليه و
من حوله كل ما هو قديم  .كتب
 .روايات  .أسطوانات  .اقالم .
ألوان  .لوحات  .و تركت السنين
بصماتها فوق كل تلك األشياء .
حتي أصبحت هي جزء من أنفاسه
كان الجسد يتألم من عذاب السنين
اللعين و كانت نفسه حزينه تبحث
عن حريه مفقوده.

النه لقاء األرواح
لقاء ال يحده زمن او جدران
لقاء ال يمنعه حواجز او مسافات
هي تراه
هو يراها
هي تعرفه
هو يعرفها
تحبه و هو يعشقها .
ال يعلمان كيف او لماذا ؟
لم تعرف أين هو بالجسد ؟
و هو لم يعرف أين هي بالجسد ؟

اما الروح فلم تعد تستسلم كما
و كانت تلك هي قصه عشق
الجسد و النفس  .و قررت االنطالق
و عبرت كل الجدران و األبواب من نوع فريد حملت كل المشاعر
اإلنسانيه بداخلها.
المغلقة.

قصه عشق األرواح التي تالقت
تخطت روحه اليائسه الزمن
و الحدود و الجدران و الوقت  .بال سبب و التي أحبت بال استئذان .
رفرفت كطائر شارد فوق السحب
نعم هي دعوه من روحين لدنيانا
و النجوم .
الماديه الفانيه  .تدعونا لعشق من
و حينما رآها من أعالي السماء نوع اخر  .عشق يدوم فوق الطبيعه
هبطت روحه أمامها و تعلقت بها  .و يتخطي كل االزمنه  .عشق
الروح للروح.
تكرر اللقاء بينهما كمن وجد
هي دعوه للخروج من الحيّز
نصفه االخر في غفله من زمن
الضيق للجسد و الماده الي عالم ال
العجائب.
تحكمه قوانين الماده المتجمده .
طلبت منه ان تعرفه و ان تجده
الي عالم لقاء األرواح !
 .بحثت عنه بين الواقع و الخيال .
عن أسماء منفذيها بعد إنجازها
فورا وذلك النهم كلهم مسلمين.
قرأت الكثير من الكتب والمراجع
التي تتحدث وتحلل حرب أكتوبر
ولم يذكر اي مرجع منها اسم البطل
المهندس باقي .كنت اقرأ مثال:
«قام سالح المهندسين بابتكار
مدافع المياه لفتح الثغرة وآخر
يقول اخترع احد الضباط طريقة
الستعمال المياه في فتح الثغرة».
ولم يعلن الجيش اسمه قط .لم يعبره
عبد الناصر او يمنحه اي اوسمه
او يرقيه كما فعل بالكثيرين الذين

ادوا اعماال اقل بكثير في تأثيرها
مقارنة بما قدمه بطلنا وذلك بالرغم
من نجاح الفكرة وتأكد عبد الناصر
من قيمتها .وقال البطل ان قائده
المباشر طلب منه عدم التحدث بتاتا
عن الموضوع وحتى بعد انتهاء
الحرب تم رفض طلب منه بتسجيل
اختراعه باسمه وتم تجاهله تماما.
وكذلك فعل السادات رغم حجم
الترقيات واألنواط واالوسمة التي
كان يوزعها بالجملة على االخرين،
[البقية ص] 9
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روحيات
ال تقل اني ولد
د .روز غطاس

كيف تنظر إلى نفسك ؟ وكيف
تتعامل مع المواقف والمسؤوليات
التي تواجهك؟ هل تقول إنني لست
مؤهال لهذا فأنا ولد وصغير وليس
لدي الخبرة الكافية؟ أم تقول كما قال
يعقوب في تكوين  « 15 :48اإلله
الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا
اليوم» .فقد شعر بمعية الرب اإلله
منذ الطفولة حيث كان يصارع أخاه
في بطن أمه للوصول للباكورية
واحتال لنوال البركة  ،والذي شهد
عنه الرب اإلله انه صارع مع
الناس ومعه وغلب أي كسب كل
ما أراده ؛ فقد قدر البركة وعرف
قدرات الرب اإلله الحي الصادق
الحقيقي في كل أمور حياته وتميزه
في الحصول علي ذلك دون سائر
الناس ،فهو قد رأي الرب اإلله
وجها لوجه عدة مرات وظهر له في
صورة إنسان صارعه حتى طلوع
الفجر ولم يقدر عليه حتى كسر حق
فخذه لكنه حصل علي ما يريد رغم
أن أخيه الشرير المستهتر طلبها
بدموع بعد ضياعها منه – أي بعد
فوات األوان رغم أنها كانت له-

فقدها فلم يكن له نصيب فيها ألنه
احتقرها واحتقر مقدمها فقد كانت ال
قيمة لها في نظره .هل تعطي الرب
اإلله أمانته وصالحياته وقدراته
الحقيقية في حياتك أم انك مثل
عيسو؟  .وكال من جدعون وارميا
قاال للرب أنا األصغر  ،أنا ولد
فقد كانت حجة غير مقبولة لدي
الرب .فالرب االله يقول لك»:
قبلما صورتك في البطن عرفتك
...ال تقل أنى ولد» ( ارميا : 1
 .) 7، 4إن هذا يذكرني بقصة
طفلين صغيرين كان عمرهما
ثمانية سنوات فقط؛ األول يذكر عنه
الكتاب المقدس انه عمل المستقيم في
عيني الرب ،أما الثاني عمل الشر.
يوشيا الملك ( 2أخبار األيام ، 34
 ) 35طلب اله داود أبيه وهو بعد
فتي ثم بداء يطهر يهوذا وأورشليم
من المرتفعات واألصنام ثم عمل
وباجتهاد في ترميم بيت الرب إلهه
( الحظ عزيزي كلمة إلهه التي
تعني التخصيص ،بمعني الهي
بتاعي هو لي وأنا له  ،فأنا اعرفه
شخصيا وهو يعرفني) .والجميل
في يوشيا تلك الحساسية الروحية
التي تميز بها بصورة واضحة جلية
معلنة عندما عثر الكهنة علي سفر
شريعة الرب  ،ولما قرأت أمامه

مزق ثيابه وسأل من اجل نفسه
ومن اجل باقي إسرائيل  ،أي صلي
طالبا وجه الرب للصفح والغفران
والقيادة .كما جعل جميع الموجودين
في أورشليم يعبدون الرب إلههم كل
أيامه لم يحيدوا من وراء الرب
اله آبائهم ،وبعد ذلك أقام الكهنة
وعمل فصح للرب لم يعمل مثله
من أيام صموئيل النبي وكل ملوك
إسرائيل والكهنة واآلويين وكل
يهوذا وإسرائيل الموجودين وسكان
أورشليم  .وقد سجل الكتاب المقدس
إصحاحان طويالن عن قصة حياته
وعن كل إنجازاته وما فعله ،بينما
يهوياكن ابن ثمان سنوات أيضا
لم يكتب عنه العهد القديم سوي
سطرين اثنين فقط ال غير ،حيث
ملك ثالثة اشهر وعشرة أيام عمل
فيها الشر في عيني الرب وبالتالي
سباه نبوخذ نصر إلى بابل مع آنية
بيت الرب الثمينة وأعطي ملكه إلى
أخاه صدقيا (  2أخبار األيام 36
 .) 10 ، 9 :وأنت يا تري ماذا
عملت المستقيم أم الشر في عينيه؟
إذا وقفت في مفرق الطريق أمامك
طريق الحياة لتحيا اطلب الرب
االله ألنه قال  »:أنا هو الطريق
والحق والحياة»( يوحنا (.6 : 14

شخصيات قبطية مؤثرة
د .مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
( )23رمسيس ويصا واصف ()1974 – 1911

وُلد بالقاهرة فى عام 1911
ونشأ فى أسرة قبطية تهتم بالعمل
السياسى وتقدس الحياة الدينية.
كان البيت الذى تربى فيه تتردد فى
جوانبه كلمات :األمة – الدستور
– العدالة – االستقالل ،والتى
كانت فى ذلك الوقت هى المطلب
والنداء واألمل الذى يسعى نحوه
الجميع .وكانت األم التقية التى
تنتمى لعائلة باسيلى الطوخى من
طنطا تهتم بأن تصطحب أوالدها
رمسيس وأوزيريس وأوريس
وبناتها إيزيس وسيرس إلى كنيسة
العذراء المشهورة بالمُعلقة بمصر
القديمة.
فى سن السادسة إلتحق رمسيس
بمدرسة الليسيه بالقاهرة واستمر
فى دراسته حتى حصل على
شهادة البكالوريا عام  .1928فى
تلك األثناء كان يتردد على منزل
األسرة المثال المصرى الفنان
القدير محمود مختار ،والذى
كان مُهتماً فى ذلك الوقت بنحت
تمثال «نهضة مصر» الشهير.

وكان ويصا واصف احد أعضاء
اللجنة التى تشكلت لألشراف على
إقامة هذا التمثال ،ووقتها وصل
االكتتاب القومى للمشروع إلى مبلغ
قيمته  6500جنيه .وبعد نفاذ هذا
االعتماد استطاع ويصا واصف أن
يحصل من البرلمان على اعتماد
آخر يبلغ  12000جنيهاً .كانت هذه
األحاديث تدور فى منزل ويصا
واصف والطفل رمسيس يتابع
كل ذلك بمنتهى اليقظة .وفى سن
الخامسة أظهر مواهب فنية رائعة
بتفوق واضح حتى أنه وهو فى هذا
السن الصغير كانوا ينادونه بلقب
«الفنان» .ومنذ ذلك الوقت تولدت
اال تأثراً
لديه رغبة فى أن يكون مثّ ً
واقتدا ّء بالفنان محمود مختار.
فى عام  1929سافر للدراسة
بفرنسا والتحق بمدرسة الفنون
الجميلة بباريس وتخصص فى الفن
المعمارى .فى تلك األثناء توفى
والده العظيم ويصا واصف ولكنه
تجاوز هذا الموقف الحزين واستمر
فى دراسته حتى حصل على دبلوم
العمارة عام  1935وكان مشروع
تخرجه يحمل عنوان« :المبانى
الفخارية فى مصر القديمة»
ومنحته لجنة الممتحنين وقتها
الجائزة األولى .ثم عاد إلى القاهرة
عام  1936والتحق بهيئة التدريس
بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة
وقام بتدريس الفن المعمارى
وتاريخ العمارة وظل يتدرج فى

وظيفته حتى أصبح رئيساً لقسم
العمارة فى الفترة 1969 – 1965
باإلضافة إلى قيامه بتدريس مادة
العمارة القبطية والتاريخ القبطى
بمعهد الدراسات القبطية بمنطقة
األنبا رويس.
كان يحرص على ضرورة
االحتفاظ بالتراث المصرى العريق
فى بناء الكنائس وترميم األديرة،
وفى هذا يقول( :إن حالتنا اآلن تدل
على عدم االهتمام باآلثار والتاريخ
القبطى ،وأنه يجب أن نوجه عناية
كبرى إلى هذه الناحية وبخاصة
عند التفكير فى بناء كنائس جديدة
 ..وسبق أن تقدمت باقتراح إلى
المجلس الملى العام لتأليف لجنة من
المهندسين األقباط األخصائيين فى
هذا النوع من الفن لدراسته على
ضوء تراثنا القديم وخاصة فى
القرون الرابع والخامس والسادس،
مع بحث أسباب التوقف فى القرون
الوسطى  ..وقد بحثت فى هذا
الموضوع بحثاً دقيقاً بجانب قيامى
بتدريس تاريخ العمارة فى كلية
الفنون الجميلة والمسائل التاريخية
األخرى ،وبعد زيارتى لألديرة
والكنائس القديمة أحسست بالفارق
الكبير بين الطراز القديم والتراث
الحديث .لذلك أرى أنه يجب
االحتفاظ بالتراث القديم الموجود فى
األديرة والكنائس األثرية ،وأن تكون
للفن القبطى شخصيته المتميزة.
ويمكن لمعهد الدراسات القبطية
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قرأت لك

جنوى غاىل

كسر القلب
By Angela Nazworth

بينما كان أبنى الصغير يقف
بعيدا عن حوض المطبخ قذف
بالشوكة التى في يده الي بالوعة
الحوض ولم يكن يدرى ان في
الحوض كوب زجاجى  ،فإنكسر
الكوب وتناثرت الشظايا الزجاجية
لتهشم بقية الكوب ،وبينما كنت
التقطت هذه الشظايا ذات االحواف
الخشنة التى قد تجرح اليد فكرت
في أوقات في حياتى شابهت
فيها هذا الكوب الزجاجى عندما
اصابنى االخرين بجروح في قلبي
 ،فقد كانت االهانات والشتائم
تكسر القلب وكان انكار التعب
والمحبة يكسر القلب وكانت خيانة
الصديق او القريب تكسر القلب
وقلب الحقائق الي اكاذيب تكسر
القلب و اشياء كثيرة اخرى تكسر
القلب تاتى من الخارج ،وأتذكر
قصة الخادم الذى وجد في أحد
الشباب الصغار موهبة روحية
فشجعه علي االلتحاق بكلية
االهوت ووفر له الدعم المالى
وأستمر يتابعه حتى تخرج منها
فقام الخادم بترشيح الشاب للوعظ
فى عدة أماكن وبينما كبر وتعاظم
هذا الشاب واصبح معروفا بدأ
ينتقد الخادم الذى وقف بجانبة
ويعترض عليه حتى انتهى االمر
الي ترك الخادم للمجتمع الذى
يخدم فيه واخذ الشاب مكانه ،وهذه
الخيانة تكسر قلب أي أنسان،
وعندما ينكسر قلب االنسان
يصبح اشبه بقطعة الزجاج
المكسورة ذات الحوااف الجارحة
فإما يكره نفسه أو يقرر االنتقام
القيام بهذه المهمة وتنظيمها إذا
اقتضى األمر ،ألنه مؤسسة حيوية
لألقباط ولو أنها مُهملة اآلن لألسف
بسبب إهمال تنفيذ تقاليد المؤسسين
األوائل ،وألنه ليس بالمعهد مجلس
إدارة ينظم شئونه).

عام  1957عندما تشكلت لجنة
بحى قسم قصر النيل لتشييد كنيسة
باسم السيدة العذراء بضاحية
الزمالك ،إقترح رئيس اللجنة وهو
المستشار اسكندر قصبجى اختيار
المهندس المعمارى رمسيس ويصا
واصف لبناء الكنيسة بفنه القبطى
الرفيع وذلك بعمل الرسومات
مبان وبياض
لجميع الخطوات من
ٍ
وديكور وأخشاب األبواب والشبابيك
وحجاب الهيكل (حامل األيقونات)
والمنجليات (المكان الذى تُقرأ من
عليه القراءات الكنسية)  ..والشئ
الذى ينبغى أن أسجله بفخر شديد
أن جيل المثقفين والمفكرين من
أمثال رمسيس ويصا واصف
الذى سافر للدراسة بأوروبا كان
هناك روح واحد يجمعهم وإحساس
مشترك يقرب بينهم وكانت إصالة
معدنهم أقوى من أن يجرفها التيار
األوروبى فتعلموا من مناهجه

او يقيم جدار عالي حول نفسه
محاوال حماية نفسه من اعتداء
جديد عليه  ،وفي هذه التفاعالت
البشرية يذداد عمق الجرح في
القلب  ،ولشفاء العواطف من كسر
القلب علي الفرد ان يعترف بانه
تألم من االخرين وبذلك سسيشعر
بشفقة علي من يتألمون مثله ويفهم
احساسهم فيمد لهم يد العون وفي
نفس الوقت يطلب من هللا المحب
العادل ان يشفى جروح قلبه فهو
لديه القوة الصالح كل ما تلف
ويشفي المنكسرى القلوب ،و لقد
أختبر السيد المسيح هذا عندما خانه
تلميذه الذى أختاره من بين العديد
من الناس واستمر لثالثة اعوام
يعلمه ويصنع أمامه المعجزات
وغسل أقدامه وفي النهاية باع
التلميذ سيده بثالثين من الفضة و
مع علم السيد المسيح بخيانة يهوذا
يفعل أرادة
فقد أستمريسوع
االب السماوى وأعطانا مثال
للحب وطاعة هللا فإذا كان قلبك
أنكسر من شئ ما فلن تجد الراحة
اال بعمل إرادة هللا».إذن من تألم
علي حسب مشيئة هللا فليستودع
نفسه الخالق االمين مستمرا علي
مباشرة الخير « بطرس االولى
١٩–٤
وتفتحت أعينهم على آفاق جديدة
من البحث ولكنهم بما اكتسبوه من
منهج علمى عادوا إلى التراث.
كان هذا العصر هو عصر
اإلحياء والبعث ،عصر الشغف
باآلثار واالعتزاز بالقديم .وكثيراً
ما عبر رمسيس ويصا عن استيائه
الشديد للعمارة المصرية الحديثة
الخالية من أى تنسيق فنى والتى
غابت عنها المسحة المصرية
األصيلة ،فالعمارات الحديثة
ال تناسب طبيعة حياة الشعب
المصرى .هذا الشعب له أسلوب
حياة وتقاليد وثقافة خاصة .وحدث
فى أثناء إحدى رحالته إلى جنوب
مصر مع طالب كلية الفنون
الجميلة بالقاهرة أن الحظ روعة
المبانى فى القرى النوبية والتى
تأخذ شكل القباب .ذلك الطابع
الذى يعود إلى العصر الفرعونى
من بداية عصر األسرات .فقرر –
بمصرية شديدة – أن يعيد إحياء
هذا الطابع المصرى األصيل،
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الرأي اآلخر والوجه اآلخر !!

بقلم عبدالواحد محمد
يصعب علينا جميعا قراءة
المستقبل بكل تفاصيله العميقة مهما
كان الرأي اآلخر وأيضا الوجه
اآلخر في معادلة وطن َ؟!
ومهما كانت حجتنا في كشف
المستقبل البعيد في ظل متغيرات
السياسة الدولية التي هي صاحبة
العصمة وفق اهدافها االستراتيجية
التي تعتمد علي القوة والدهاء
واالقنعة والمؤكد هي دوما سوداء!
لكن ما يضعنا في قلب الوطن
هما رجال استطاعوا كشف كثيرا
من الحقائق اليومية والمستقبلية
بكل وعي وفروسية المناضلين
ومنهم المفكر العراقي الكبير د
عبدالكريم الوزان في لقاءاته
االعالمية عبر محطات فضائية
كثيرة بعدما فقد العراق العربي
كثيرا من مواردة المادية والبشرية
واالقتصادية والعلمية بعد سقوط
بغداد عام  2003وسيطرت قوي
الشر الدولية علي خيرات العراق
الوفيرة والدكتور عبدالكريم
الوزان يتخذ من القاهرة اقامة له

في تحريك المياة الراكدة إلي مياة
تجري بكل الشباب لتحرث االرض
وترويها من رحم دجلة والفرات
من رحم العراق الحضاري في
ظل األقنعة السوداء التي يرتديها
لألسف كثيرا من العبي السياسة
الدولية ومن هم علي شاكلتهم
وسط طوفان المؤامرات التي تزيد
األوضاع سوء في سوريا واليمن
وليبيا والعراق لبنان وفلسطين
وهو يدلي بتفاصيل مستقبلية لبعض
الفضائيات العربية وما يكتبه في
الصحافة العربية سواء كانت ورقية
او الكترونية !
وكشف كثيرا من ملفات الفساد
في العراق التي هي حديث الشارع
العراقي وما تحمله من صبغة
برلمانية احيانا في ظل سياسات
التخبط العراقية حاليا لكنه الضمير
الحي مفكرا موسوعيا له الحضور
الطاغي في مختلف وسائل اإلعالم
العربية بما يحمله من هم عراقي
ورغبة عارمة في عودة العراق كما
كان في سابق عقوده قويا وسالما

الكيمياء وتأمالت يف سفر التكوين
التعرف على أوائل العناصر
الكيميائية ودالالتها الروحي

من كل داء طائفي الذي هو الضعف بعينيه في
سباق الفوضي والالمنطق ؟
لذا نعيش مع العراق حلم عودته من غربته
المؤقتة إلي سابق الزمان عندما كان وطن ومالذ
كل عربي من المحيط إلي الخليج بل كان كان
بوابة األمن واآلمان من الجهة الشرقية لسائر
أوطاننا العربية !
بل كانت جامعات العراق تتفوق علي كثيرا من
جامعات العالم نظرا لما كانت تتمتع به من موارد
وكفاءات علمية خرج من رحمها علماء العراق
رجال ونساء ليكتبوا علي عقول وطن اسمي
رسائل اإلبداع العربي بال حاجة إلي األجنبي
صاحب الوصاية المتعمدة علي خيرات العراق
اليوم لتتحول جامعات العراق بعد عام 2003
إلي مدارس متوسطه علي أكثر تقدير!
وما نأمله حقيقة أن يسير كل مبدعي العراق
العظيم علي نهج عظماءه الذين جعلوا من
العراق حضارة رائده عبر كل عصوره بل
كانت عاصمة الرشيد هي الحلم الذي يكتب فينا
كل الفيات زمن لكونها كانت الوطن بال طائفية
وفساد برلماني واخالقي وجامعي واقتصادي
الخ عندما كانت بغداد صاحبة العصمة بدون
وصاية وأقنعة سوداء مع كل مبدعيها العظام
الذين نعيش معهم الحلم ومنهم أبنها المفكر
الوطني الكبير د عبدالكريم الوزان ورجال
نعتز بهم ونثق في قدراتهم علي عودة العراق
حرا آبيا كما كان في سابق الزمان فهم األمل
والمستقبل مهما كان غامضا في لعبة الكراسي
غير الموسيقية !!

كلمة المياه ألول مره عند خلق الكون فالمياه هي العنصر
األول لموضوع الخلق و هي بدء العالم وكان روح هللا
محمولاً عليها.
عند النظر في التركيب الكيميائي للماء نجده يتكون من
عنصر األكسجين وعنصر الهيدروجين وبالتالي فهما من
أوائل العناصر التي يمكننا التعرف عليهما منذ بدء هللا
موضوع الخلق و بدء تكوين العالم ولذا نجد لهما الدالالت
والتأمالت الروحية التالية - :
األكسجين (أساس الحياة)
هو أساس الحياة لجميع الكائنات الحية وبدونه ال توجد
حياة وكأن الرب يسوع له المجد يشير منذ بدء الخليقة «
أَ َنا ُه َو ْال ِق َيا َم ُة َو ْال َح َيا ُة َم ْن آ َمنَ ِبي َولَوْ َم َ
ات َف َسيَحْ َيا» (يو
)25 : 11
لألكسجين أهميّة حيويّة كبيرة جداً ،حيث ال غنى عنه
الستمرار الحياة على سطح األرض  ،فهو أساس عملية
ّ
التنفس الخلوي عند اإلنسان والحيوانات ،كما يدخل في
عملية التركيب الضوئي عند النباتات
يع ّد األكسجين أحد أه ّم العناصر الموجودة في األرض،
وهو واسع االنتشار ،حيث ّ
يشكل غاز األكسجين %20.94
من تركيب الغالف الجوّي لألرض.

في مقالي هذا أود أن أعرض بعض الحقائق والتأمالت
والتي تفسر وتربط ما نعرفه من علم محدود ومع ما جاء
في الكتاب المقدس من علم هللا غير المحدود .نأخذعلى
سبيل المثال ما نعرفه وما تم أكتشافه من بعض العناصر
الكيميائية مثل عنصر الهيدروجين واألكسيجين والكربون
والصوديوم -----الخ وبدايات وجود مثل هذه العناصر كما
وردت في سفر التكوين في الكتاب المقدس.
ففي اليوم األول حيث ذكر في األصحاح األول والعدد
الثاني (وكانت األرض خربة وخالية ،وعلى وجه الغمر
ظلمة ،وروح هللا يرف على وجه المياه) وهنا ذكرت

غالف األرض الجوي هو طبقة من خليط من غازات
تحيط بالكرة األرضية مجذوبة إليها بفعل الجاذبية األرضية
ويحتوي على  %78.09من غاز النيتروجين و%20.95
أكسجين و %0.93آرجون و  %0.04ثاني أكسيد الكربون
وبخار الماء ،وهيدروجين ،وهيليوم ،ونيون ،وزينون.
ويحمي الغالف الجوي األرض من امتصاص األشعة فوق
البنفسجية ويعمل على اعتدال درجات الحرارة على سطح
الكوكب.
يعتبر الغالف الجوي مستودعاً كبيراً للمياه يستخدم
لنقل الماء حول األرض ،إذ يصل حجم الماء الموجود
في الغالف الجوي إلى حوالي  12.900كيلومتر مكعب
يتساقط معظمها على شكل أمطار في المحيطات والبحار
حيث أنه إذا حدث وسقطت كل المياه الموجودة في الغالف
الجوي في آن واحد كأمطار فإنها ستغطي الكرة األرضية
بعمق يصل إلى  2.5سم .ويقدر ثقل السحب التي يحتويها
بآالف المليارات من األطنان.
الهيدروجين ( ثالثي الصفات والخواص المختلفة)

كندا تبدأ يف فرض تعريفة مجركية
علي املنتجات االمريكية
أوتاو  :أعلنت وزيرة الشؤون
الخارجية كريستيا فريالند ومعها
عدد من الوزراء يوم الجمعة ٢٩
يونيو عن القائمة النهائية للمنتجات
االمريكية التى ستفرض عليها تعريفة جمركية بداية من
اول يوليو إنتقاما من فرض أمريكا تعريفة جمركية مقدارها
 %٢٥علي الصلب وااللومنيوم المنتج في كندا ،وقالت
كريستيا فريالند أننا بكل الطرق مقيدون جدا وأسلوبنا
نحو ذلك هو أننا لن نصعد االمور وفي نفس الوقت لن
نتراجع عما اعلناه من ضريبة أنتقامية وأعلن الوزراء عن
تقديم مساعدة مالية لقطاع الصلب وااللومنيوم مقدارها
 ٢بليون دوالر  ،ووفقا للحكومة الكندية فهناك  ٢٣الف
عامل كندى في صناعة الصلب و ١٠٥٠٠كندى يعملون
في صناعة االلومنيوم وهم مجتمعون يساهمون في الناتج
القومى االجمالي بمبلغ ٨٫٩بيلون دوالر حسب تقرير عام
 ٢٠١٧والتعريفة الجمركية االنتقامية النهائية زادت عن
السابق بي  %٢٥علي أكثر من ١٠٠منتج امريكى من
الصلب مثل القضبان الحديدية وااللواح المسطحة و ١٩
منتج من االلومنيوم مثل المسامير واالبواب والصواميل
وفرضت  %١٠ضرائب اكثر علي  ٧٠منتج اخر وستظل
هذه الضريبة سارية المفعول طالما بقيت التعريفة الجمركية
االمريكية علي الصلب وااللومنيوم الكندى ،وبالنسبة لتأثر
عمال قطاع الصلب وااللومنيوم بهذه الضريبة فقد قررت
الحكومة الكندية زيادة الدعم المالى للمقاطعات واالقاليم
لتوفير برامج التدريب المهنى التاحة الفرصة للعمال في
قطاع المعادن الذين يتأثرون بارتفاع الجمارك  ،و توفير
سيولة مالية لدعم هذه الصناعات وتقديم  ٥٠مليون دوالر
للشركات الكندية في هذا القطاع خالل خمسة سنوات
لتنويع صادراتها  ،وتوفير ما يصل الي  ٢٥٠مليون
دوالر لهذه الصناعات لتعزيز قدراتها التنافسية وتوحيد
مصادر شراء الموارد بين شركات الصلب وااللومنيوم ،
وأضافة  ٣٨اسبوع لفترة مشاركة العمل بموجب برنامج
تأمين العمال حتى تتجنب الشركات تسريح اي فرد .وكان
مصنع للصلب في سولت سانت مارى قد قام بتسريح ٤٠
عامل مؤقتا بسبب إرتفاع الجمارك.
الهيدروجين عنصر فريد ذات ثالثية الصفات إذ أنه
يتصف بعائلة الهالوجينات مثل هي :الفلور و الكلورو
البروم  ----الخ ويتصف بعائلة الفلزات القلوية مثل الليثيوم
و الصوديوم و البوتاسيوم  ----الخ ويتصف بمجموعة
الكربون مثل الكربون و السيليكون و الجرمانيوم وهي
عائالت مختلفة بعضها عن بعض في الخواص الكيميائية
بالرغم من أنهما ينتميان جميعهما تحت مسمى واحد وهو
الهيدروجين .وهذه داللة على عقيدة الثالوث والتي تؤكد
منذ بدء الخليقة ان هللا ثالثة اقانيم او اشخاص  :اآلب
واالبن والروح القدس و ان اآلب هو هللا  ،االبن هو هللا،
والروح القدس هو هللا، وجميعهم إله واحد هو هللا
يوجد الهيدروجين في جسم اإلنسان والثديّات األخرى
ّ
مركبات كيميائيّة حيويّة كالماء والسكريات
على شكل
(الكربوهيدرات)
ّ
أخف العناصر الكيميائيّة وأكثرها وفر ًة
يع ّد الهيدروجين
ّ
في الكون ،حيث يشكل  %75من حجم الكونّ .
إن أغلب
الهيدروجين الموجود على األرض يكون على شكل جزيئي
وذلك بدخوله على شكل رابطة تساهمية في بنية الماء
وأغلب المركبات العضويّة.

د .شاكر اسطفان

8

أخبار وأراء

باألحضان

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا
من أسمى وأرق وسائل التعبير
عن المشاعر هو الحضن ...
الحضن ليس فقط حضن الحبيب
والحبيبه أو الزوج والزوجه ...
الحضن أيضا يكون بين األشقاء
 ...األصحاب  ...األم واألبناء ....
من منا ال يحتاج إلى الحضن  ...أو
الحنيه  ...أو الحب  ...أو اإلحتواء
 ....وكل الحاجات اللى فيها حاء
دى  ...لما الطفل بيعيط ناخده فى
حضننا يهدأ ويروق  ...لما الصديق
يكون متضايق أو حزين وصديقه
يحضنه  ...أكيد الدنيا بتبقى أحسن
 ...الحضن فيه أمان  ...لو طفلك
خايف واخدته فى حضنك ...
بيضيع الخوف  ...إتفرجت مره
على فيلم وفيه مشهد غريب لفت
نظرى  .....المشهد يعبر عن إن
كل إحتياج البطله  .....كان هو
إلى حضن  ...مش بس الصغيرين
محتاجيين أحضاننا  ....إحنا
ككبار كمان بندور على حضن
األم وبنتمنى نرمى كل همومنا
جوه الحضن ده  ...هى كمان
لما بيكون عندها أى هموم بتبقى
محتاجه كمان لحضننا  ...بتحضننا
عشان تاخد طمأنينه هى كمان ...
بس بدون ماترمى علينا همومها
أوتحسسنا بقلقها وخوفها علينا ...
لما بنكبر ونعجز أكيد بنحتاج أكتر
للحضن  .لما بقابل حد من أصحاب
ربيع العمر وأخده بالحضن بحس
براحه شديده جدا  ....مش بس أنا
لكن أكيد أصحاب ربيع العمرنفسهم
بيكون عندهم نفس اإلحساس ......
فى كل مكان بتقابلهم  ...حتى لو
ماأخدتهمش فى حضنك بجد بتحس
إنهم بيحضنوك بإبتسامتهم وبحنانهم
 ....حتى لو أول مره نشوفهم
أونكون مقابلينهم بالصدفه  ...حتى
لو اللغه مختلفه فهذا اليعوق شعورنا
بالراحه واإلحساس باألمان ...نوع

أخر من األحضان بنشوفه ونحس
بيه لما بنسافر ويقابلونا الحبايب
بناخدهم باألحضان وده بقى بيكون
حضن قوى  ...نقدر كده نسميه
حضن مطارات  ...بنبقى عاوزين
نحضن كل حته فى بلدنا وبيوتنا ...
المهم الحضن ده يكون فعال صادق
 ...أصل ساعات فيه بعض الناس
 ...عندها موضوع الحضن ده ...
عاده  ...يعنى يقابلك بالحضن ...
بس هل إنت فعال واحشه قوى ؟!!
 ....زى مابيبان كده فى الحضن
 ...وال ده حضن  ...مظاهر ...
الحضن الحقيقى بيكون فيه إحساس
 ...حنان  ....حياه  ...واألهم من
ده كله  ....إحتواء  ...وبرضه كل
الحاجات اللى فيها حاء دى ...
حضن المظاهر ممكن ال يعبر عن
أى أحساس  ...بيكون منظر بس...
بس الخوف الحقيقى من الحضن
المزيف  ...اللى بيكون وراه كره
 ...فاكرين طبعا حضن يهوذا
للسيد المسيح لما كان بيسلمه لليهود
وساعتها السيد المسيح قال له ...
أبقبله يسلم إبن اإلنسان  ...نرجع
تانى لحضن األم  ....وما أدفاه من
حضن ......حضن األم ال يعوض
وهو ده اللى فعال صادق ومليان
حنان  ....حتى بدون أى كلمات
 ...برضه حضن االب حاجه
جميله  ....واليمكن اإلستغناء عنه
وخصوصا وقت األزمات والشدائد
 ...حضن األب كده يديك قوه
وصالبه  ....يسندك ويخليك تقوى
على أى خوف  ....أوصعوبات
فى الحياه  ...فيه ناس مابتعرفش
تتكلم كتير  ...بس بحضنهم تحس
باألمان  ...من غير وال كلمه ...
أوعوا بقى تقولوا المقال ده نقص
حنان أو حب  ...طبعا ال  ....بس
هو مشاركه منى ليكم لإلحساس
باألمان  ...لما كلماتى تحضن

اهليئة القبطية الكندية تنجح يف توصيل
قضيةخطف القاصرات األقباط يف مصر للربملان
الكندي.
األهرام الكندي:
نجحت الهيئة القبطية
الكندية وبالتعاون
مع األهرام الجديد
الكندية في توصيل
قضية خطف البنات
القاصرات القبطيات
للبرلمان الكندي.

ولم تستطيع الهيئة القبطية الكندية الصبر كثيرا بعد تفشي ظاهرة خطف
البنات القبطيات ،وقامت بالترتيب لعقد مؤتمر في مدينة مسيسوجا الكندية
لمناقشة الظاهرة ،التي توحشت بعد انتخابات رئاسة المصرية ،وكأنها
مكافأة من الدولة للجماعات المتطرفة علي مشاركتهم في انتخاب السيسي،

مشاعركم الجميله  ...أحلى حضن
بقى أكيد هو حضن طفل صغير
 ...أوبيبى بيرمى نفسه فى حضنك
عشان خايف من حاجه  ...أوبردان
 ...أجمل حضن بقى فعال وأحن
حضن هو حضن األب  ...األب بقى
السماوى  ...اللى فى أى مشكله أو
فى أى حالة خوف  ...مالناش أحن
منه  ....بنجرى كلنا  ...األم واألب
واإلبن والطفل والبيبى  ....بنجرى
ونترمى فى حضنه  ...زى بالظبط
كده لما اإلبن الضال  ...جرى
وإترمى فى حضن أبوه  ....وأد إيه
الحضن ده مش بس ريح اإلبن ...
أل كمان ده ريح األب نفسه  ...األب
برضه كان فرحان  ...لما وجد
الخروف الضال وبسرعه ضمه
بحنان إلى حضنه  ...أصل السماء
تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من
 ٩٩اليحتاجون إلى توبه  ...فيه
حضن مهم جدا بنحسه لو إتعرضنا
لموقف صعب أو عند وداع
شخص عزيز  ...الحضن ده بيدفى
مشاعرنا ويساعدنا نكمل المشوار
الصعب ونجتاز األزمه بسهوله...
ياريت مانبخلش بمشاعرنا دى على
أصحابنا وأحباءنا ومن يحتاجون
الى هذه المشاعر  ....كلمه جميله
أو حضن من القلب قد ينير ظلمة
حياة شخص أخر محتاج الى هذه
الكلمة أو اإلحساس باألمان ...
الموضوع مش صعب قوى ....
ومش ح يكلفنا كتير  ...كل اللى
علينا هو إننا نفتح قلوبنا بالحب
 ....الحب الصادق اللى من غير
زيف وال رياء  ....وحتى لو لم
نقابل األخرين بحضن حقيقى...
فممكن بجد القلوب الطيبه والمحبه
 ....تسلم  ...وتأخد كل اللى حواليها
 .....باألحضان .....

السنة احلادية عشر ،العدد ( - )270األربعاء  4يوليو 2018

بقية مقال شخصيات قبطية مؤثرة  -رمسيس ويصا واصف
( )1974 – 1911ص 6
فإصطحب معه مجموعة من العمال من أسوان لتشييد الحجرات األولى
بمنطقة الحرانية والتى كان قد بدأ يؤسس مركزه فيها ،وكانت لديه فكرة أنه
لو استطاع أن يغرس فى نفوس أطفال القرية اإلعجاب بهذا الفن المعمارى
لكى يستخدموه فيما بعد فى مبانيهم يكون قد نجح فى تعميم هذا الفن.
وبالفعل وجد استجابة وتجاوباً بين روح الفن المصرى وطبيعة الطفل
المصرى بالفطرة ،وكانت هذه هى النبته االولى لصنع جيل المستقبل.
فعلى إمتداد الفترة ( )1969 – 1940واصل عمله المعمارى وتصميم
العديد من المنازل الخاصة ومن بينها منزله بالجيزة والحرانية ،وبعض
المدارس منها مدرسة ابتدائية بقصر الشمع بمصر القديمة ،ومدرسة
الليسيه بباب اللوق ،ثم عدد من الكنائس منها كنيسة مارجرجس بمصر
الجديدة ،وكنيسة اآلباء الدومينيكان بالعباسية ،باإلضافة إلى كنيسة العذراء
بالزمالك .وعمل مع المهندس المصرى حسن فتحى فى قرية «القرنة»
باألقصر .وفى عام  1957 – 1956حضر المعرض القومى األول
بالقاهرة واإلسكندرية واإلسماعيلية ،وفى العام التالى حضر المعرض
الدولى األول للنسيج والذى عُ قد بسويسرا .وفى عام ُ 1962كلف بتصميم
متحف النحت للمثال محمود مختار بالجزيرة .وفى عام  1963أدخل
فن نسيج القطن الرفيع بمركز الحرانية ،وفى العام التالى علّم مجموعة
من األطفال ،إصطحبهم من مصر القديمة ،بمدرسة الحرانية التى أسسها
بالمركز ،طريقة تطبيع األقمشة وتلوينها يدوياً .ثم استقال من التدريس فى
كلية الفنون الجميلة عام  1969ليتفرغ للعمل بمنطقة الحرانية وفى عام
 1970كان قد إستكمل جميع المبانى بها ،وأطلق على الحرانية منذ ذلك
الحين مركز «الفن الشعبى».
عام  1961كرمته الدولة بجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون ،وفى 4
سبتمبر  1983مُنح على اسمه جائزة «أغا خان» الدولية تقديراً إلنتاجه
المتميزفى العمارة .وفى أثناء أنعقاد المؤتمر األول للمعمارين المصريين
بالقاهرة فى أبريل  1985قرر المؤتمر أن يهدى «شهادة وفاء وتقدير»
إلى اسم رمسيس ويصا واصف وفا ًء للدور الكبير الذى أثرى به العمل
المعمارى المصرى والعربى فى المجالين المهنى والعلمى.
فى عام  1974توفى فجأة على إثر أزمة قلبية حادة عن عمر  63عاماً.
ومازال العمل مستمراً بالحرانية تحت إشراف زوجته وابنتيه.
فى يوم الثالثاء  26أبريل  1993كنت فى زيارتى األولى للحرانية
والتى استمرت خمس ساعات استطعت خاللها أن أجمع خيوط متفرقة
عن حياة رمسيس ويصا واصف من زوجته وشقيقاته ،صنعت بها نسيج
هذا المقال .وما رأيته هناك بالحرانية ربطنى برمسيس ويصا واصف،
وقتها أحسست بكلمات «تولستوى» عن «ديستويفسكى» – وقد سجلها
بدر الدين غازى فى كتابه عن المثال محمود مختار عندما قال« :إنى
لم أر الرجل فى حياته ،ولكنه بعد أن مات أحسست بأنه كان أعز إنسان
عندى بل كان ضرورة من ضروريات الحياة لى» .كان رمسيس ويصا
فى حياته مرآة صادقة كل الصدق للفن القبطى الخالد الذى ال يُحد وال
يُحصى .فنه كان فيه األمل واإلصرار ،وما تطلعت إلى أعماله الباهرة إال
ورأيت فيها مصر .وما أعظمها رؤية تكتحل بها العين وتبتهج بها النفس
وينشد لها اللسان.

بالرغم من أن مشاركة اآلقباط في انتخابات الرئاسة كانت أكبر من أي
فصيل ألخر .عقد المؤتمر في مدينة مسيسوجا الكندية بحضور لفيف من
قيادات الجالية المصرية وأعضاء الهيئة القبطية الكندية واألهرام الجديد
الكندي.
حضر المؤتمر جارنت جينيس عضو البرلمان الكندي عن دائرة شيرود
بارك  -فورت بمقاطعة ساسكتشون ومسئول ملف حقوق اإلنسان في
البرلمان الكندي عن حزب المحافظين المعارض.
تناول المؤتمر القضية من حيث إجبار القاصرات علي األسلمة
وعنصرية القانون المصري في التعامل مع حاالت تغيير الدين .كذلك تكلم
الحاضرين عن رد فعل السياسيين الكنديين علي فتاة تدعي كذبا تمزيق
حجابها وسكوتهم المهين علي اغتصاب القبطيات واختفائهم القسري في
مصر بالرغم من أن الدستور الكندي يطالب الحكومة الكندية بالدفاع عن
حقوق اإلنسان اينما وجد اإلنسان.
شهدت المناقشات تجاوب وتفاعل وتفهم ضيف المؤتمر السيد جارنت
جينيس للقضية تماما لدرجة تحمسه الشديد للقضية الذي أدهش الجميع،
عندما قام بعمل بيان علي الهواء مباشرة أدان فيه خطف البنات وسمح
للمشاركين في التسجيل معه علي صفحته الخاصة علي الفيس بوك.
كما وعد بأنه سيرسل خطاب للسفير المصري يطالب فيه الحكومة
المصرية بالعمل علي وقف خطف البنات القبطيات.
وقال أنه سيقوم بعمل أكثر من ”موشن“ في البرلمان الكندي عن خطف
البنات القبطيات وطالب الحاضرين بمساعدته في جمع توقيعات الالزمة
علي العريضة التي ستقدم للبرلمان وتسبق ”الموشن“.
كما وعد بعقد مؤتمر أخر في اآلول من آغسطس لمتابعة القضية ومتابعة
ما قامت به الحكومة المصرية ممواصلة العمل إلنهاء هذه الظاهرة.

ليس النجاح ان تكون
األول بل ان تستمتع مبا
قد حققته من اجناز حتي
لو كان في نظر االخرين
قليال .اما بالنسبة لألول
فهو لم ولن يرضي عن
نفسه وسيحاول ان
يحقق املزيد وال يفرح
إلجناز وجناح االخرين.

روز غطاس

آراء
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بقعـــــة ضــــوء
اخلالفة العباسية

فاروق عطية
هي ثالث خالفة إسالمية في التاريخ بعد
الخلفاء الراشدين وخالفة بني أمية .استطاع
العباسيون أن يزيحوا بني أمية من طريقهم
وينفردوا بالخالفة ،وقضوا على تلك الساللة
الحاكمة وطاردوا أبناءها حتى قضوا على
أغلبهم ولم ينج منهم إال من لجأ إلى األندلس،
وكان علي رأسهم عبد الرحمن بن معاوية بن
هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ،الذي
استولى على شبه الجزيرة األيبيرية.
كان البطش الشديد الذي مارسه األمويون
للقضاء علي ثورات المناصرين لعلي والحسين
و تنكيلهم بآل البيت قد أوغر صدور الكثيرين
ضدهم .هذا باإلضافة إلي تعصب األمويين ضد
كل من هو ليس بعربي مما أهاج أهل فارس و
خرسان ودفعهم لالنضمام للدعوة الشيعية ليس
مناصر ًة آلل البيت وإنما نكاية في األمويين
ورغبة في االنتقام منهم .تحولت الدعوة الشيعية
ضد األمويين إلي دعوة سرية كوسيلة لنشر
أفكارهم و حماية أنفسهم من بطش بني أمية.
وعندما علم الخليفة األموي سليمان بن عبد
الملك بأن زعيم الشيعة هو أبو هاشم بن محمد
بن علي بن أبي طالب ،دعاه ذات يوم إلي قصره
وقدم له طعاماً مسموماً .ولما غادر أبو هاشم
قصر الخليفة شعر بالسم يسري في بدنه ،فسارع
بالذهاب إلي قرية الحميمة جنوب الشام التي
كانت المركز السري للشيعة ،والتقي بمحمد بن
علي بن عبد هللا بن العباس وأطلعه علي التنظيم
السري للشيعة ليتولي هو الدعوة إليه و تجميع
صفوفه لمحاربة األمويين .و من ذلك الوقت
بدأ بنو العباس في العمل علي استخدام الدعوة
الشيعية لتجميع الناس حولهم وتقويض ملك بني
أمية الذي اعتمد علي العصبية العربية والقسوة
في معظم المناطق غير العربية .لذلك وجدت
الدعوة الشيعية التي حمل لواءها بنو العباس
صدى في بالد فارس و خرسان .ونودي بأبي
العباس عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن
العباس أميراً للمؤمنين لدولة بني العباس.
حمل لواء دعوة العباسيين في خراسان أبو
مسلم الخرساني الذي أخذ يطوف بسكان خرسان
يدعوهم للثورة ضد الحكم األموي .فاستطاع في
خالل أربع سنوات أن يجمع القبائل الفارسية
والعجمية حوله .و في شوال 129هـ أصبحت

الدعوة العباسية علنية فرفعت الرايات السوداء
رمز العباسيين .و استطاع أبو مسلم الخرساني أن
يخضع خرسان كلها تحت حكمه ،و بذلك وضع
اللبنة األولي للدولة العباسية .وفي عام 132هـ
أرسل أبو مسلم الخرساني جيشاً بقيادة قحطبة
بن شيب إلي العراق فاستطاع هزيمة األمويين و
ضم العراق لدولة بني العباس الوليدة .وبذا تهيأ
العباسيون لالنقضاض علي مقر الخالفة األموية
في دمشق ،فجهز أبو العباس جيشاً كبيراً من
 300ألف رجل من بالد فارس علي رأسهم عبد
هللا بن علي .وأعد الخليفة األموي مروان بن
محمد جيشاً كبيراً من  120ألف رجل لمالقاة
جيش العباسيين ،و التقي الجيشان في موقعة نهر
الزاب في شمال العراق .استمرت الموقعة يومان
و انتصر العباسيون انتصاراً ساحقاً وفر الخليفة
األموي إلي دمشق ،وفر عبد الرحمن بن معاوية
بن هشام (عبد الرحمن الداخل) إلي المغرب
ومنها إلي األندلس حيث اسس الخالفة األموية
في األندلس .طارد جيش العباسيين بقيادة عبد هللا
بن علي فلول جيش األمويين وخليفتهم مروان بن
محمد الذي لجأ إلي دمشق .فضرب العباسيون
حصاراً علي المدينة استمر عدة أيام ثم دخلها
جيش العباسيين وتتبع قادة الدولة األموية و قتلهم
جميعاً .فهرب مروان بن محمد إلي مصر .فتبعه
جيش العباسيين حتي أوقعوا به في بلدة بوصير
في الفيوم فقتلوه و قطعوا رأسه و ارسلوها إلي
خليفتهم أبي العباس ،الذي سُ مي في التاريخ بأبي
العباس السفاح لبطشه ببني أمية و قتله عدد هائل
منهم .حتي قبور بني أمية لم تسلم من بطشه فقام
بنبشها وإحراقها وعلي رأسها قبر معاوية بن
أبي سفيان .و بذلك انتهت دولة بني أمية التي
استمرت قرابة مائة عام.
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السريان والفرس والروم والقبط من أهالي
الدولة العباسية ،الذين عملوا على تطوير
تلك العلوم وابتكروا عدة اختراعات مفيدة،
كما ازدهرت الفلسفة ،واكتمل تدوين
المذاهب الفقهية الكبرى :الحنفية والمالكية
والشافعية والحنبلية عند أهل السنة،
والجعفرية والزيدية عند الشيعة ،وبرزت
الكثير من األعمال األدبية والفنية مثل
كتاب ألف ليلة وليلة وغيرها .ساهم أهل
الكتاب من المسيحيين واليهود والصابئة
بهذه النهضة الحضارية ،وبرز منهم
علماء وأدباء وفالسفة كبار.
تنوّعت األسباب التي أ ّدت النهيار الدولة
العباسية ،ومن أبرزها :بروز حركات
شعوبية ودينية مختلفة في هذا العصر ،وقد
أ ّدت النزعة الشعوبية إلى تفضيل الشعوب
غير العربية على العرب ،وقام جدل طويل
طرفي النزاع ،وانتصر لكل فريق
بين
ّ
أبناؤه .وإلى جانب الشعوبية السياسية،
تكوّنت فرق دينية متعددة عارضت
الحكم العبّاسي .وكان محور الخالف
بين هذه الفرق وبين الحكام العبّاسيين هو
«الخالفة» أو إمامة المسلمين .وكان لكل
جماعة منهم مبادئها الخاصة ونظامها
الخاص وشعاراتها وطريقتها في الدعوة
إلى هذه المبادئ الهادفة لتحقيق أهدافها
في إقامة الحكم الذي تريد .وجعلت هذه
الفرق الناس طوائف وأحزابًا ،وأصبحت
المجتمعات العباسيّة ميادين تتصارع فيها
اآلراء وتتناقض ،فوسّ ع ذلك من الخالف
السياسي بين مواطني الدولة العبّاسية
وساعد على تص ّدع الوحدة العقائدية التي
كانت هي أساس الوحدة السياسية .ومن
العوامل الداخلية التي شجعت على انتشار
الحركات االنفصالية ،اتساع رقعة الدولة
العبّاسية ،ذلك أن بُعد العاصمة والمسافة
بين أجزاء الدولة وصعوبة المواصالت
في ذلك الزمن ،جعال الوالة في البالد
النائية يتجاوزون سلطاتهم ويستقلون
بشؤون والياتهم دون أن يخشوا الجيوش
القادمة من عاصمة الخالفة إلخماد
حركتهم االنفصالية والتي لم تكن تصل
إال بعد فوات األوان ،ومن أبرز الحركات
االنفصالية عن الدولة العباسية :حركة
األدراسة وحركة األغالبة ،والحركة
الفاطمية.

بعد نجاح ثورة العباسيون قاموا بنقل عاصمة
الخالفة من دمشق إلى الكوفة ،ثم األنبار قبل
أن يقوموا بتشييد مدينة بغداد لتكون عاصمتهم
التي ازدهرت طيلة ثالث قرون من الزمن
وأصبحت أكبر مدن العالم وأجملها وحاضرة
العلوم والفنون ،لكن نجمها أخذ باألفول مع
بداية غروب شمس الدولة العباسية ككل .عرفت
انتهى الحكم العباسي في بغداد سنة
الدولة العباسية عصرها الذهبي خالل عهدي
1258م عندما أقدم هوالكو خان التتاري
هارون الرشيد وابنه المأمون ،إذ نشطت الحركة
على نهب وحرق المدينة وقتل أغلب
العلمية وازدهرت ترجمة كتب العلوم اإلغريقية
سكانها بما فيهم الخليفة وأبنائه .انتقل
والهندية والفهلوية إلى اللغة العربية على يد

بقية مقال هل كرم البطل القبطي المسيحي اللواء
المهندس باقى؟ ص5
فقد منحه عام  1974نوط الجمهورية العسكري من الطبقة
األولى الذى نص فيه على انه قام بأعمال قتالية استثنائية ولم
يذكر بتاتا اختراع فتح الثغرة بالمياه ،رغم ان آخرين اعطاهم
ارفع وسام وهو نجمة سيناء على اعمال تقل كثيرا عن انجاز
البطل المهندس باقي .ورغم ان الرئيس مبارك كان من قادة
حرب أكتوبر ويعرف يقينا ما أنجزه بطلنا اال انه منحه عند
التقاعد عام  1984وسام الجمهورية من الطبقة الثانية وهو
تقليد متبع لكل الرتب الكبيرة التي اشتركت في حرب عند
تقاعدها بل انه اقل االوسمة درجة .يقول البطل في احدى
البرامج عام ( 2016بعد ان عرف الناس بإنجازه) وردا على
سؤال «هل كرمتك الدولة؟» يقول لقد كرمني هللا عندما رأيت
اختراعي ينجح وينقذ أالف الشهداء الذين كان من الممكن ان
يفقدوا حياتهم أذا نفذت البدائل األخرى الختراعي في عمل
الثغرات .هذا باإلضافة لفرحتي في خدمة جيشي وبلدي في
تحقيق النصر على العدو فهذا هو اعز وسام لي .لقد شهد
جميع من عرفوه وتكلموا عنه بتواضعه واخالقه العالية وتفانيه
واخالصه لعمله .اما كيف عرف الناس عن إنجازه فهذه قصة
آخري .والمقزز ان احدى مقدمات البرامج قالت في عنصرية
دفاعا عن عدم تكريمه انه يكفيه فخرا ان الرئيس عبد الناصر

قبل فكرته ونفذها عمليا الرئيس السادات!! .يقول البطل انه
كشف السر بعد  25عاما اي في عام  .1998ولم يذكر كيف
ولمن افضى بسره وقد بحثت على مدى ساعات طويلة على
االنترنت ولم اتوصل لحل هذا اللغز ولكنى أرجح انه اباح
به للمقربين اليه فقط ولم ينشره بين عامه الناس وانا أخمن
أيضا انه ربما كان مهددا من رؤسائه بعدم ذكر تلك الحقيقة
او ربما تجنبا ألحراجهم ولكن بعد ان توفى كل قادته استطاع
ان يصرح به دون خوف من انتقامهم او احراجهم ولكن أيضا
أعلنها عن استحياء .والجدير بالذكر انه في كل كالمه كان
يعبر عن تقديره لكل رؤسائه بكل احترام وأيضا عبر عن
نفس المشاعر لكل رؤساء مصر رغم ما القاه منهم من نكران
للجميل وعدم تقدير .ويعضد كالمى هذا انه كان يشترط في
اوئل ظهوره على الميديا كان يشترط عدم الخوض في أسئلة
او مواضيع بعيده عن شرح إختراعه فقط .وفى برنامج
صح النوم لإلعالمي الغوطي حلقة  24يناير  2018قال
الكاتب الصحفي صموئيل عشاي ان اللواء عمر سليمان (كان
مديرا للمخابرات الحربية) أخبره ان البطل المهندس باقي هو
صاحب اختراع فتح ثغرات خط بارليف فاخذ صمويل يبحث
عنه حتى استطاع ان يعثر عليه ويتواصل معه ويعلن عنه
والتقط الخبر الغيطى في عام  2012عندما كان رئيسا لمجلس
اإلذاعة والتلفزيون وعمل معه لقاء وكانت هذه بداية معرفة
العامة بحكاية البطل باقى ظل الغيطى يستضيفه في برنامجه

من بقي على قيد الحياة من بني العباس
إلى القاهرة بعد تدمير بغداد ،حيث أقاموا
الخالفة مجد ًدا في سنة 1261م ،وبحلول
هذا الوقت كان الخليفة قد أصبح مجرد
رمز لوحدة الدولة اإلسالمية دينيًا ،أما في
الواقع فإن سالطين المماليك المصريين
كانوا هم الحُ ّكام الفعليين للدولة .وكان
محيي الخالفة العباسية في القاهرة هو
السلطان الظاهر بيبرس ،الذي رغب بأن
يكون الحاكم المُسلم الذي يُعيد الحياة إلى
الخالفة على أن يكون مقرَّ ها القاهرة،
هذه ِ
لِيجعل منها سن ًدا لِلسلطنة المملوكيَّة التي
روحي يجعلها
دعم
ٍّ
كانت ِبحاج ٍة ماسَّ ة إلى ٍ
مهيبة الجانبِ ،بالرُ غم من االنتصارات
التي حققتها ض َّد المغول ،ولِيُحيط عرشه
سياج من الحماية الروحيَّة يقيه خطر
ِب ٍ
َّ
الطامعين في مُلك مصر والشام ،ويُبعد
عنه كيد مُنافسيه من أُمراء المماليك في
ُصول إلى الحُ كم
مصر الذين اعتادوا الو ُ
عن طريق تدبير المُؤامرات ،وكي يظهر
الخالفة اإلسالميَّة .لذلك
ِبمظهر حامي ِ
استدعى إلى القاهرة أمير عباسي يدعي
أبو القاسم أحمد وبايعه هو وأإمة الديار
المصرية بالخالفة ،فقلد الخليفة السلطان
بيبرس حكم البالد اإلسالميَّة ،وما سيفتح ُه
من بال ٍد في دار الحرب ،وألبس ُه ُخلعة
السلطنة .ومُنذ ذلك الوقت عُ رف كل
سلطان مملوكي بـ«قسيم أمير المؤمنين».
استمرت الخالفة العباسية قائمة حتى
سنة 1519م ،عندما اجتاحت الجيوش
العثمانية بالد الشام ومصر وفتحت مدنها
وقالعها ،فتنازل آخر الخلفاء عبد هللا بن
منصور عن لقبه لسلطان آل عثمان سليم
األول ،فأصبح العثمانيون خلفاء المسلمين،
ونقلوا مركز العاصمة من القاهرة إلى
القسطنطينية.
قد اختلفت الخالفة العباسية عن الخالفة
األموية في كثير من األشياء ،منها أن
الخالفة األموية اعتمدت في حكمها علي
العصبية العربية و مساندة القبائل العربية،
في حين أن الخالفة العباسية اهتمّت
بالمساواة بين الرعية من العرب والعجم،
وصار الموالي يتولون المناصب الكبيرة
في الدولة علي قدم المساواة مع العرب.
و أصبح للعناصر الفارسية ثم التركية
مقام كبير في الجيش .كما أن الفتوحات
المتوالية في عهد بني أمية قد قلت و
تباعدت في عهد بني العباس ،فتفرغ الناس
للدراسة والعلوم والفلسفة والفن ،ولقي
العلماء تشيجعاً كبيراً من الخلفاء و خاصاً
في عهد المأمون.

بعد ذلك .وفى أكتوبر  2014كرمته نقابة المهندسين .وفجاه
وبدون أسباب في أكتوبر عام  2016توالت استضافة البطل
في عدة برامج تلفزيونية .وبعد انتقال البطل باقى يوم 23
يونية  2018اخذت ابحث والى االن عن تصريح للسيسي
بخصوص البطل او اي نبأ اخباري عن ارساله مندوب له
للتعزية في الكنيسة .وال ألي مسئول آخر سواء في الجيش
او الحكومة او رئاسة الوزراء حضر او حتى أرسل مندوبا
للعزاء حيث تم تجاهله من جميع المسئولين في الدولة ولم تقام
له جنازة شعبية او يلف نعشه بعلم مصر كم يفعلون باألخرين
من الشخصيات الهامة عندما ينتقلون .شاهدت فيديو الصالة
علية في كنيسة ماري مرقص بمصر الجديدة ولم يحضر
سوى عصام شرف رئيس وزارة سابق و هانى ضاحى وزير
نقل سابق وطارق النبراوى نقيب مهندسين سابق وبعض
ضباط الجيش الغير معروفين ونقل الجثمان في سكوت الى
مقره األخير .ولكي أكون منصفا وقف مجلس النواب دقيقة
حدادا عليه ونعيه مجلس الوزراء في بيان! .هل نتوقع اطالق
اسم البطل على شارع من شوارع القاهرة او احدى المدن
الكبرى؟ ال أظن ذلك النه كما رأينا مازال التعصب الديني
والتفرقة العنصرية تمارس بنفس الطريقة واكثر كما في كل
العصور رغم تمثيليات السيسي وافالمه الهندية للضحك على
االقباط  ،بل ان وجهه السلفي ال يخفى على كل مدقق.
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حتليل سبب هزمية مصر
يف املونديال
وخروجها صفر اليدين.
كتب محمد ديوان
علي صفحة مدرسة التوفيقية لدفعة
١٩٦٦
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إتهزمنا لما بقينا شايفين أن الدكتور العالم
العظيم مجدي يعقوب في النار ألنه مسيحي
و أن الشيخ يعقوب ...أعلم علماء األمة.
إتهزمنا لما بقينا مرعوبين و مذعورين
من مجرد التفكير ..و ال نجرؤ حتي علي
مناقشة ما زرعوه داخل عقولنا بل و ندافع
عنه بإستماتة ..حتي لو كان كالم فارغ.
إتهزمنا لما بقت أعلي التبرعات لبناء
دور العبادة و أقلها ...لمراكز البحث العلمي.

إتهزمنا لما بقت حياتنا مزايدات دينية في
إحنا ماإتهزمناش في كاس العالم .....منتهي ...السخافة و الزيف و السطحية.
إحنا إتهزمنا من زمان
إتهزمنا لما سمينا المنتخب ...فريق
إتهزمنا لما تخلينا عن البحث العلمي و الساجدين.
مشينا ورا ...الشيوخ و الدعاة.
إتهزمنا لما سمينا الالعب المحترف
إتهزمنا لما تنازلنا عن حضارتنا و رجعنا محمد صالح ...أبو مكة.
لحضارة ...البدو.
إتهزمنا لما قالوا لنا إن الماليكة بتلعب مع
إتهزمنا لما بقينا بنقول ...مسلم و مسيحي .المنتخب ...و صدقناهم.
إتهزمنا لما المرأة المصرية الرائعة
إتهزمنا لما المشجعين المصريين شتموا
إقتنعت إنها عورة و ناقصة عقل مع إنها المنتخب في روسيا ...بمنتهي الوقاحة.
كانت شديدة الرقي و الجمال من أقل من
إتهزمنا لما بقينا ال ندرك الفرق بين
أربعين سنة و كانت من أالف السنين...
المعارضة بشرف و بين ...قلة األدب و
ملكة.
السفالة.
إتهزمنا لما بقي المهندس و الطبيب و
إتهزمنا لما سلمنا عقولنا لشوية آفاقين...
أستاذ الجامعة يقعدوا القرفصاء أمام شيخ
وفي أحسن تقدير محدودي الذكاء.
ماخدش االبتدائية و يستمعوا له بكل تركيز...
معركتنا الحقيقية مش في ماتش كورة و
بل يخطط و يقرر لهم كل حياتهم.
لكنها معركة بين العلم و الحداثة أمام الجهل
إتهزمنا لما بقت شيخة ال قيمة لها تسيطر
و التخلف و لألسف علينا أن نعترف بالهزيمة
علي ماليين النساء و تلغي عقولهم تماما في
و أن التخلف هو المنتصر حتي اآلن.
الدرس الديني و يصبحوا دمي تحركهم كيفما
شاءت.
إحنا ماحدش هزمنا ...إحنا اللي هزمنا
إتهزمنا لما تصورنا الدين دقن و نقاب و
نفسنا و هنفضل نتهزم طالما تخلينا عن
حجاب و ليس ...أخالق و معاملة.
عقولنا ...................إحنا إتهزمنا لما بقينا
إتهزمنا لما تمكن داعية ديني لزج و أفاق
دراويش.
من أن يُلبس الماليين الطرح ...و صدقوه.

طريق احلياة

ريهام
زاهر
يجب ان تكبري ايتها الصغيرة...
فأنت لم تعودي تلك الطفلة التي يدللها
ِ
الجميع..
لم تعودي تلك البنت الصغيرة التي ترجع من
العالم الخارجي لتستمع بوجبة ساخنة أعدتها لها
أمها ،فتنسي من خاللها أي تعب او إنهاك!
لم تعودي تلك الفتاة التي تجري لحضن أبيها
عندما تقابلها اي صعوبات ،فهو قد رحل لمكان
أفضل!
قد تقابلك صدمة أن من حولك يتغيرون،
فأنت ايضاً ستخضعين للتغيير،
اقبلي التغيير،
ِ
ولكن ال تتوهي عن معدنك وأصلك وبراءة قلبك!
نظرتك الي العالم من حولك ستتغير ،لم يعد
مجرد مكان صغير للهو والمرح مع األصدقاء...
صغيرتي ،العالم يتسع حولك بدرجة مرعبة!
تغلبي علي خوفك و تقوي لتستمري!
كوني شجاعة في تقبل الخسارة والهزيمة
والفقد والرحيل ،هذه المصطلحات التي لم
تعتاديها!
اقبلي حقيقتك وواقعك ،املئي الدنيا حب
انت
وحنان ،قد جاء دورك لكي تدللي وتهتمي ِ
بمن حولك وتغمريهم بالدفء!
قد تشعرين بالمرارة ألشياء طعمها مر أكثر
من طعم الدواء ،قد تتوجعين ألشياء توجع أكثر
بكثير من وجع حقنة المضاد الحيوي!
ستحسين باأللم لفقدان أشياء عزيزة أكثر من
ألمك لضياع لعبتك المفضلة!

استعدي ....فستقولين وداعاً ...كثيراً!
من قلب الحزن ،تكون التعزية والفرح ،وفي
وسط اإلحباط ،ستجدين الرجاء واألمل!
ستفرحين ،فرحك سيكون مختلفاً ،سيكون
ممتزجاً بأحاسيس اكثر عمقاً من فرحك بالحلوي
لك األقارب!
التي كان يجلبها ِ
بحث
بعد
ولكنك
رحلتك،
خالل
ستضعفين
ٍ
وعناء ستجدين من يسندك بحق وحب ،دون
زيف او تمثيل أو رياء...والحب يقوي ويحرر!
تألمي واحزني؛ فهذه هي سمات رحلة
النضوج والبد من الخوض بها!!!
استمتعي بتفاصيل كل مرحلة ،ابكي
واضحكي ..اغضبي وارضي ،حاولي أن
تتغاضي عن الخذالن وخيبات األمل ،تعلمي
من سقطاتك وضعفاتك وجروحك ...وال تخجلي
منها!
واعلمي انك في الطريق الصحيح...طريق
الحرية والنضج ..طريق الحياة ..واألبدية!!!
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فرعونيــات
مقربة وادي امللوك
وادي
الملوك هو وادي فى مصر أستخدم
على مدار  500عام خالل الفترة ما
بين القرنين السادس عشر والحادى
عشر قبل الميالد ليكون مجمع لمقابر
الفراعنة ونبالء الدولة الحديثة
الممتدة خالل عصور األسرات
الثامنة عشر وحتى األسرة العشرين
بمصر القديمة .ويقع الوادى على
الضفة الغربية لنهر النيل فى
مواجهة طيبة والمعروفة باألقصر
حاليآ بقلب مدينة طيبة الجنائزية
القديمة .وينقسم وادي الملوك إلى
واديين الوادى الشرقى الذي توجد
فيه أغلب المقابر الملكية والوادى
الغربى الذى يحتوى على العديد من
الكنوز الذى أبهرت العالم من خالل
طقوس الدفن الفرعونية المذهلة
التى تم بها دفن الموميات والمقابر
المرسومة بوضوح .يوجد بالوادى
 62مقبرة منها  26مقبرة للملوك
والباقى لكبار المسئولين وبعض
أفراد العائالت الملكية والكهنة .وقد
أطلق علية المصريون القدماء أسم
الجبانة العظيمة رفيعة المقام .وقد
أختير هذا الوادى لسهولة الوصول
إليه من وادى النيل وسهولة حراسته
لوقوعه بين التالل العالية وجبال
الحجر الجيرى

مقابر وادي الملوك
 -1مقبرة رمسيس الثانى :

تقدم كمحامي الشركة لمخفر الشويخ.
قام هاني بالتظلم من قرار النيابة
باستبعاد المتهمين لكن النيابة لم
تلتفت للتظلم الذي تقم به بالرغم
تقديمه األدلة مثل ”برنت تليفون“
صادر بموافقة المحكمة  ،وأوراق
خاصة بزوجة المحامي ،وهى أدلة
كافيه إلدانة األثنان ولكن النيابة
قررت إستبعادهم من القضية بحجة
عدم معرفتهم بهاني موريس نهائيا .
ثم قدم هاني تظلم من قرار النيابة
إلي المحكمة ولكن تظلمه تم رفضه
أيضا ولعلك تتعجب عندما تعرف
السبب وهو أن رئيس المحكمة هو
قريب لصاحبي العمل وهو المستشار
نجيب المال .األغرب أن سيادة
المستشار نجيب المال مازال يعمل
كرئيس للمحكمة في قصر العدل
بالرغم من قيامه بتضليل العدالة.
أما القضية العمالية التي رفعها
هاني موريس لحفظ حقة من الشركة،
قامت الشركة بإرتكاب جريمة
أخري وتضليل أخر للعدالة خيث
قدمت الشركة كشف حساب صادر
من البنك األهلي المتحد بدون حكم
محكمة وال أمر نيابةاألغرب أن
كشف الحساب الذي قدمته الشركة

مقبرة رمسيس الثانى
تقع إلى الجانب األيمن من
الطريق فى مواجهة رمسيس التاسع
وهى كبيرة وبها رسوم بارزة بروز
قليآل وقد لقيت المقبرة نفس مصير
ملوك مصر فنهبت وقد تم نقل
موميائة حوالى 100ق-م إلى مقبرة
ابية سيتى األول بعد أن جردت من
لفائفها وبعد ذلك تم صنع تابوت
جديد لة ونقل عام  973ق-م إلى
مقبرة أن حابو وبعد ذلك بعشر
سنوات نقل إلى مقبرة أمنحتوب
الثانى ثم أنتهى بة المطاف إلى
خبيئة الدير البحرى حتى تم العثور
علية عام .1881
 -2مقبرة رمسيس الرابع :

رمسيس الرابع
تقع على يمين الطريق خارج
حاجز المدخل المباشر وقد نهبت
مقبرتة فى فى وقت متقدم والبد
من أن موميائة قد حطمت يوجد
فوق مدخلها قرص الشمس الذى
يمثل األلهة رع وبداخلة صورة
أللهة خبر واتوم برأس كبش وعلى
جانبهما ايزيس ونفيتس يتعبدان له
والزال التابوت الجرانيتى للملك
موجود فى حجرة الدفن والحجرة
تتميز بالكتابات والرسوم الملون
لأللهة.
للحساب لإلستخدام الداخلي للبنك
فقط.
فقام هاني موريس بتقديم شكوي
للنيابة في قضية تزوير محرر
رسمي وظلت القضية ثالث سنوات
بين النيابة العامة واإلدارة العامة
للتحقيقات ونيابة األموال وأخير
ذهبت لمخفر شرق لدي المحقق
فريح المتلجم وقام بإداء عمله علي
أكمل وجه وبضمير شديد  ،ولكن
تم سحب القضية منه وتحويلها إلي
المحقق محمد الرقاص الذي يعمل
مقدم بالداخلية وقال لهاني موريس“
أوعي تنسي أنك مقيم ومصري
ومسيحي بعد“ وقام بحبسه بدواعي
أنه أخذ قرض من البنك رغم تأكيد
هاني أنه لم يأخذ قرض من البنك إلي
أنه فوجئ هاني موريس بوجود حكم
ضده بقرض والعجيب والغريب أن
القرض هو ”قرض ترميم“ في حين
أن الكويت ال تمنح قرض ترميم
للمقيم نهائيا .
قام المتهم بالطعن علي القرض
بالتزوير وعمل تظلم في قصر
العدل ،وأثناء نظر التظلم لم يحضر
البنك بالرغم من اعالنه فذهب المتهم
إلي مندوب البنك في محكمة حولي

 -3مقبرة امللك حتتمس الثالث:

مقبرة الملك تحتمس الثالث
تختلف هذة المقبرة فى نظامها
عن باقى مقابر ملوك الوادى
فهى تتكون من محورين وهذان
المحوران يكونان زاوية تكاد تكون
قائمة ومدخل المقبرة فخم وقد تم
أكتشافة فى عام  1898المدخل
يؤدى إلى دهليز منحدر إنحدار
شديد والدهليز يؤدى إلى ممر
والممر ينتهى عند حجرة صغيرة
بها سلم هابط يوصل إلى ممر
صغير ومن ثم إلى حجرة البئر
الملونة سقفها باللون األزرق وبة
نجوم بيضاء ويصل عمقة إلى
6متر ومنها سنصل إلى حجرة
تكاد تكون مربعة بها عمودين
وأرضيتها زرقاء وسقفها مزين
بنجوم صفراء على جدرانها
يوجد كشف طويل بأسماء األلهة
واأللهات الموجودة فى العالم األخر
يصل عددها إلى  741أسم ويوجد
فى الركن الشمالى لهذة الحجرة
سلم هابط يوصل إلى حجرة الدفن
التى تتخذ شكل الخرطوش الملكى
يحمل سقف حجرة الدفن عمودين
ويوجد على جانبيها أربع حجرات
صغيرة تغطى الحجرة مجموعة
من النقوش والنصوص التخطيطية
المكتوبة بلون األسود واألحمر
والتى مازالت إلى األن بحالة جيدة.

وتسلمية صحيفة الدعوي ومحضر
الجلسة إلي أن قال له محامي البنك
ويدعي ”محمد عبد الالة؛ ”أنا هنضف
البنك من أشكالك أنت والمسيحيين
إللي زيك“.
حدث ذلك أمام موظف المحكمة
فهد الشمري وقام محامي البنك
بعمل ضبط وإحضار وحبس ”مدين“
وحجز سيارة وحجز بنوك في وجود
تظلم وليس حكم نهائي.
ولكن يا لها من فضيحة ارتكبتها
وزارة العدل الكويتية التي قامت
بالتنفيذ في وجود تظلم!! وهذا لم
يحدث ولم نسمع عنه في مكان أخر
في العالم غير دولة الكويت التي كنا
نظن أن نظامها القضائي آفضل من
ذلك.
قام هاني موريس بتقديم شكوي
لمحافظ البنك المركزي محمد
الهاشل بإفشاء أسرار بنكية وقرض
ترميم لمقيم بشهادة من المحكمة
بمستند رسمي صادر من المحكمة
عن إمكانية وجود قرض ترميم لمقيم
أم ال.
ولكن لقوة حمد المرزوق رئيس
مجلس إدارة البنك األهلي المتحد
والمقدم ضده الشكوى  ،فأن البنك
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مصري يقاضي الكويت بعد جناحه اهلروب
منها واحلصول علي اللجوء واحلماية يف كندا
بعد أن قبلت كندا حالته هو أسرته
كالجئ إليها من دولة الكويت ،قام
هاني موريس برفع دعوى قضائية
ضد الكويت وأكثر تحديدا ضد أثنتين
من كبريات المؤسسات هناك وهما
شركه المال للسيارات وضد البنك
األهلي المتحد بالكويت وتم قبول
القضية بالمحكمة الكندية.
وأن كانت القضية غير موجهة
ضد دولة الكويت كدولة ولكن
القضيةتفضح الفساد في مؤسسات
الدولة وكيف تضلل العدالة الكويت
وكيف يتم استخدام النفوز إلنتهاك
حقوق العمال األجانب وكرامتهم،
وكيف يتغلل الفساد والمحسوبية في
مؤسسات الدولة الكويتية.
وتم إعالن السفير الكويتي بأتاوا
السيد عبد الحميد الفيلكاوي بصفته
سفيراً لدولة الكويت بكندا.
سميح موريس له قصة من
اإلضطاد والظلم علم بها األهرام
الجديد الكندي منذ سنة  ٢٠١٢ونحن
نتابعه هو وأسرته في الكويت وكنا
معه حتي قدومه لكندا.
وإليكم الحلقة األول من قصة
عذاب أسرة مصرية سلبت كرامتها
لكونها أسرة مصرية أوال ومسيحية
ثانيا.
سميح موريس الشهير بهاني
موريس شاب مصري سافر للعمل
في الكويت عام  ١٩٩٥وظل يعمل
هناك حتى تزوج من مصرية سنة
 ٢٠٠١ولحبه الشديد لدولة الكويت
وشعبها احضر زوجته لتقيم معه
هناك ،ثم أنجب طفلته األولي حنين
سنة ٢٠٠٢وطفلته الثانية حال في سنة
 ،٢٠٠٧الطفلتان ولدتا في الكويت،
هاني وأسرته كانت الكويت بالنسبة
لهم الوطن الثاني بل الوطن المختار،
الطفلتين أحبا الكويت وارتبطا بها
ولم ال وهم من مواليدها ولدوا وتربوا
فيها وال يعرفا دولة غيرها .
كان هاني يعمل مثمن سيارات في
شركة بدر المال التي بدأ العمل بها
سنة  ،٢٠٠٦وأثناء عمله في الشركة
بدأت مشكلته في شهر يناير ،٢٠٠٩
عندما رفع أحد عمالء الشركة وأسمه
”عياد فهيم“ مصري الجنسية قضية
نصب وإحتيال علي الشركة .وتم

استدعاء ”هاني موريس“ لمخفر
شرق للشهادة ”قسم شرطة شرق“
بمدينة الكويت العاصمة  ،وقبل
توجهه للشهادة في القضية فوجئ
هاني بإستدعاء مديرة له ويدعى
”نزية أبو عاصي“ .وطلب منه أن
يشهد زورا وإنكار ما حدث في
القضية بإعتبارة المثمن الذي ثمن
وباع السيارة .طلب منه إنكار دعوي
الشاكي كذبا.
وهنا رفض هاني الشهادة الزور
وقال له لن أشهد زورا وسوف أقول
الحقيقة والحقيقة فقط .فهدده مديرة
بأنه سبفصله عن العمل ،لم يجد هاني
أمامه إال الذهاب ألصحاب العمل
وهما أنور المال وعبد هللا المال وتقابل
مع كالهما في مكتب كل منهما ولكن
خذلوه فقال له أنور المال ”أسمع كالم
مديرك“ أما عبد هللا المال فبعد أن قدم
له هاني شكوي رسمية فكان ردة ” ال
توهجنا“ كن عامال مطيع ونفذ كالم
مديرك .رفض هاني أن يشهد زورا
وذهب للمخفر وشهد الحقيقة بل
وأدلي بإعتراف أن رؤساءه هددوه
بالفصل في حالة قوله الحقيقة وهذا
مثبت ومكتوب في محضر التحقيق
ولدينا نسخه منه .وبعد شهادته أمام
المغفر تم فصله وإعطائه خطاب
فصل عن العمل.
بل قام آصحاب العمل بفصله
وإرتكاب جريمة تزوير بأنه قدم
قضية  ٢٠٠٩/٧٧غير جنائية بتغيب
هاني عن العمل بالرغم من وجود
شكوي عمالية في الشئون واستالم
جواز سفرة بالمحكمة.
ثم قام هاني بتقديم شكوي التزوير
في محرر رسمي كيف يتم رفع
قضية التغيب في ظل وجود شكوي
عمالية إال أن هاني فوجئ بأن النيابة
تقوم بإرتكاب جريمة قد ال تحدث في
أي مكان أخر في العالم غير دولة
الكويت  ،حيث قامت النيابة بإستبعاد
كل من المتهمان اآلساسيان اللذان
إتهمها ”هاني“ وهما :عصام العثمان
مدير شئون العاملين وسامي ثابت
محامي الشركة.
بالرغم من وجود توقيع عصام
العثمان علي خطاب الفصل والتغيب
في وقت واحد وسامي ثابت هو الذي

المركزي رفض استالم المستند
الصادر من المحكمة وقال الموظف
بالبنك المركزي ويدعى ”فيصل
الحمدان“ أن حمد المزوق أقوي من
الشيوخ ويمتلك  ١٠٧مليون دينار.
ثم تقدم هاني بشكوي لوزير المالية
ولم ترد وزارة المالية علي الشكوي
لقوة حمد المزوقي.
فلم يجد هاني سوي مجلس األمة
ولجنة حقوق اإلنسان التي يرأسها
النائب فيصل الدوسان .والذي قام
بدوره بتقديم الشكوي ضد الداخلية
ووزاة الشئون االجتماعية والبنك
المركزي. ،
كانت الشكوي المقدمة ضد
الداخلية إساءة استخدام سلطة ضد ”
أحمد يوسف عباس العنزي“ محقق
بالداخلية وذلك مثبت في مستند رسمي
بكفالة شخص في النيابة ،وكان رد
وزير الداخلية أحمد الحمود بأن
أحمد يوسف العنزي ال يتبع وزارة
الداخليه وال يعمل بها .ولدينا المستند
ومنشور بالمقال على موفع االهرام
الكندي http://www.ahram-
./canada.com/140319
نتوقف هنا في الحلقة األولي من
نشر قضية هاني موريس أنتظرونا

في الحلقة الثانية وحلقة أخري من
فساد النظام القضائي في الكويت
وإستغالل النفوذ والقوة ضد العمال
الضعفاء وإنتهاك حقوق اإلنسان
في دولة دفع العالم كله ثمنا باهظا
لتحريرها وهو دماء جنوده ،في
دولة ظلمت فنهض المجتمع الدولي
لنجدتها ورفع الظلم عنها فإذ بها
تمارس الظلم واإلضطهاد علي
المختلف معهم في الجنس والدين
بدون رحمة وال شفقة ،المجرومون
هم من كبار الدولة ،ربما ال يعلم سمو
األمير بفسادهم ونحن قدمنا وسنقدم
له وبالمستندات علي فسادهم ونأمل
أن يقوم سموه الملقب بأمير اإلنسانية
بتطهير المؤسسة القضائية من
الفاسدين ،وتطهير دولة الكويت من
الظلمة الذين ينتهكون حقوق البشر.
األهرام الكندي اعلن تبنى قضية
هاني موريس وقام بترتيب لقاء له مع
عضو البرلمان الكندي السيز جارنت
جينيس مسئول حقوق اإلنسان
بالبرلمان عن حزب المحافظين
الكندي وسنرتب له لقاء مع مساعد
وزير الخارجية الكندي .وسنقوم بمد
اإلعالم الكندي بجميع المواد الالزمة
للقضية .
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ماذا عن ظاهرة اكتئاب ما
بعد الوالدة ؟؟

اما عن اكتئاب ما بعد الوالدة هو نوع اكثر
تعقيدا و يستمر من عدة شهور و قد يطول
الى سنة او سنتين و اذا تم اهماله يتحول الى
10 اكتئاب مزمن و ينتشر بحوالى نسبة
 من االمهات و توضح لنا عالمة النفس%
بريجيه رامزاور بمستشفى هامبورج الجامعى
,, بالمانيا من اهم اعراض هذا االضطراب
تذبذب المزاج المصحوب بحاالت من القلق
 و تصبح,,و الذعر الشديد
االم شديدة الحساسية و سريعة
الغضب مع تعرضها لنوبات
 الى جانب معاناتها,,من البكاء
من االنهاك الشديد بسب
االرق الناتج عن حدة التفكير
 عدم القدرة,,, و مشاكل النوم
 فقدان,, على اتخاذ القرارات
الشعور بالمتعة و السعادة و
تخاف على طفلها بشكل مرضى من اصابته
بأى مكروه و احيانا تتمنى ان تعود لحياة
 و ايضا نجدها ال تراعى,,ما قبل الوالدة
االعتناء بمظرها و اناقتها و عدم رعاية الطفل
و االعتناء به

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

ماريا ميشيل

mareya2000@hotmail.com

لحظات تمتزج فيها صراخات االلم مع
صيحات الفرح حيث تنطوى
صفحة من صفحات كتاب
الحياة لتفسح المساحة
لصفحة جديدة يسطرها اقالم
الزمان لتسجل عن حدث فريد
تكتب عنه بأحرف من ذهب
حيث ال يصدأها تتابع االيام و
 انه..ال تمحوها قدم الذكريات
عهد جديد فى حياة كل انثى
فهو عالم االمومة الذى يداعب خيالها منذ ان
كانت نبته صغيرة و االن اصبح اصبح الحلم
حقيقة و ليس دربا من الخيال و لكن واسفاه
 فما السر..تحول الحلم السعيد الى واقع أليم
وراء هذة االحساسيس المحبطة و الدموع
 انه اكتئاب... المتساقطة و المعنويات الهابطة
ما بعد الوالدة

اما عن اسباب ظاهرة اكتئاب ما بعد الوالدة
: فيرجعها علماء النفس لعدة اسباب

يقسم االخصائيون النفسيون اكتئاب ما بعد
انها غالبا ما تعود السباب هرمونية حيث
الوالدة الى ثالثة انواع ما يعرف «بآسى
االمومة « و « اكتئاب ما بعد الوضع « و « يرتفع هرمونى االستروجين و البروجستيرون
 اضعاف خالل فترة الحمل و الوالدة10 الى
« ذهان ما بعد الوضع
و بعد الوضع ينخفض الى نسبة شبة مندعمة
ابسطها هو آسى االمومة قد تصاب به االم
19 البقية ص
 من اجمالى% 50 بعد الوضع و ينشر بنسبة
HOME

OUR LISTINGS

PHARMACY

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

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome

(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

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

Hours: Mon-Thurs 10:00 – 6:00
Fri 9:00 – 4:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed
York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

CONTACT

Don Mills Rd

االمهات و يستمر من عدة ايام الى ثالثة اسابيع
و من اهم مظاهره االنفجار فى البكاء دون
باالضافة الى مشاعر مختلطة,,سبب واضح
من الكأبة و االحباط و القلق و الخوف
..المفرط و ايضا بعض االعراض االخرى
وهذا النوع يختفى وحده مع الوقت,,

Lawrence Ave
CONTACT

HOME

OUR LISTINGS

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

NABIL FARAG

NADER ZAKY
SALES REPRESENTATIVE

SALES REPRESENTATIVE

PERCY FULTON LTD

DIR: 416-451-2744

DIR: 416-831-1337

BROKERAGE
OFF: 416-298-8200

nzaky.c21@yahoo.com

nfarag.c21@gmail.com

Fulton Ltd.,
Brokerage*
Century 21 Percy Fulton Ltd., Brokerage*
Ranked
# ZAKY
10 in CanadaCentury
201521|Percy
Master’s
Hall
Of Fame
2014
www.thegasstationrealtors.com
20 Years
of Experience
NADER
NADER
ZAKY
NABIL
FARAG
NABIL
FARAG
Sales Associate
Dir: 416-451-2744
nzaky.c21@yahoo.com

2911 Kennedy Road
Toronto, ON M1V 1S8
Tel: 416-298-8200

2911 Kennedy Road
Toronto, ON M1V 1S8

SalesSales
Associate
Representative
Dir: 416-451-2744
Dir: 416-831-1337
nzaky.c21@yahoo.com
nfarag.c21@gmail.com

LIFETIME OPPORTUNITY!

GREAT OPPORTUNITY:

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

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE SALES:
$1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW DWFG
TANKS. RESIDENTIAL
HOME
W/FINISHED BASEMENT
HOME > CONTACT
US
INCLUDED IN THE SALE.

9.8 ACRES ZONED COMMERCIAL
HOME

>

VTB AVAILABLE WITH REASONABLE DOWN-PAYMENT!

CONTACT US
$2.4
M
*First and Last Name:

Century 21 Percy
Fulton Ltd.,
Brokerage*

Nader Zaky
Sales Associate
(416) 451-2744
nzaky.c21@yahoo.com

much are you
CALL NOW FORHow
DETAILS
willing to invest?:

$5.3 M

How much down
payment can you make?
Do you currently
own a business?:
Are you a Canadian
immigrant or citizen?:

*First and Last Name:

GTA ESSO GAS STATION
W/ TIM HORTONS

*E-mail Address:

ULTRAMAR GAS STATION
2911 Kennedy Road

Toronto, ON M1V 1S8
Oﬃce: (416) 298-8200

*Phone Number:

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,
I’m interested in:
8 M/L . STORE SALES
$1.6M

$5.7 M

GREAT OPPORTUNITY:

*E-mail Address:

2911 Kennedy Road

nfarag.c21@gmail.com

FOR MORE INFORMATION
CALL TODAY!

CONTACT US

GAS STATION, C-STORE + PIZZA
PIZZA + COUNTRY STYLE
Sales Representative
(416) 831-1337

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

$4.3 M

CASH COW THREE IN ONE
Nabil Farag

20 years experience
in Commercial and Residential
Real Estate

CALL TODAY!

CALL NOW FOR DETAILS

Toronto, ON M1V 1S8
Oﬃce: (416) 298-8200

nfarag.c21@gmail.com

GAS STATION W/ C-STORE

CONTACT US

Century 21 Percy
Fulton Ltd.,
Brokerage*

GAS STATION WITH
TIM HORTONS

20 years
experience
Centurion Award Winner
2007-2016
in Commercial
and Residential
Master’s Hall
of Fame 2014
Real
Estate
Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

Centurion Award Winner 2007-2016
Master’s Hall of Fame 2014
Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

Sales Representative
Dir: 416-831-1337

Tel: 416-298-8200

ONE YEAR OLD

*Phone Number:

C-STORE, 2 ACRES, 90 MINUTES FROM GTA. GAS
VOLUME7,5 M/L STORE SALES $1M. NET PROFIT
Nabil Farag
$370,000 CAP RATE 13% .
I’m interested in:
Select Options
Sales Representative
(416) 831-1337

FOR MORE INFORMATION
How much are you
CALL TODAY

GAS VOLUME 6 M/L, C-STORE $1,2 M
Select Options

nfarag.c21@gmail.com

$

Nader Zaky
Sales Associate
(416) 451-2744

$

nzaky.c21@yahoo.com

Yes

Immigrant

willing to invest?:

$2.4 M

How much down
payment can you make?
Do you currently
own a business?:

No

Citizen

Are you a Canadian
immigrant or citizen?:

CALL FOR DETAILS

$

Asking $8,2 M

$

Yes

Immigrant

No

Citizen
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Price Guarantee

5 Years
lIMIted tIMe offer

Unlimited Internet

5

-$19.99 per month

Unlimited Internet

25 -$29.99 per month

Unlimited Internet

75 -$39.99 per month

*ModeM and actIvatIon extra

BasIc tv
$12 per month

preMIUM tv
$36 per month

sports tv
$24 per month

callIng
(cad/Us)
HoMe pHone UnlIMIted
$5.95 per month

SurfInternet.ca
1-866-850-2414

14
إىل شهداء ليبيا
ــــــــــــــــــــــــــ

كلمات :جرجس نظري
أبكي ودموعي تنزل مولعة نار
وال أفرح بثبات قلوبكم يا أبطال
بكيت حزنت لما شفت الدم سال
وفرحت لما شفت في عيونكم
االنتصار
ما شفتش كسرة انسان غلبان
مهزوم

شفت نصرة انسان شهيد جبار
شفت أسود من غير خوف
واقفين
ما شفتش كسرة وال ذل وال عار
شفت وحوش األرض اذاي أنتم
غلبتوهم
مين القتيل فيكم ومين صاحب
التار؟
هما العبيد اللي بإيمانكم أنتم
هزمتوهم
وأنتم الشهداء األحرار
وسألت موجة البحر
إيه يومها اللي علالكي

السنة احلادية عشر ،العدد ( - )270األربعاء  4يوليو 2018

مش كفاية األرض
اللي بخلت حتي بالقبر
قوليلي إيه بس اللي علالكي
يا ميه البحر ردي
كفاية بكى ونواح
لطخوا بالدم وشك
ومقضياها بكى ونواح
نازل أدور على أحالمهم
جواكي
مش القي غير الدم في أديا
نازل أبكي على أيامهم
القي المسيح والسما حواليا

بدع معاصرة ضد الكتاب املقدس 2
( اله العهد القديم )
من البدع الحديثة والتي انتشرت
مؤخرا وخصوصا في الغرب هي
محاولة التفريق بين هللا في العهد
القديم وهللا في العهد الجديد وكأن
هللا متغير زمنيا ومكانيا!!!
وهذا خطأ كبير وفكر غير كتابي
وغير مسيحي ،
فاهلل هو هو في العهد القديم
والعهد الجديد ال ولم ولن يتغير
فطبيعته ليس فيها ظل وال تغيير
وال دوران!
ربما تختلف الطريقة التي يتعامل
بها هللا مع البشر حسب حالتهم
الروحية او حسب معرفتهم وربما
الكشف واإلعالن اإللهي لإلنسان
يختلف أيضا من زمان لزمان
حسب معرفة االنسان وقامته
الروحية أيضا ولكن يبقى هللا هو
أمس واليوم والي األبد!
هللا في العهد القديم مثل العهد
الجديد
هو هللا المحب الخالق المخلص
الحنون والرؤف غافر الخطايا
واالثام الساعي لتوبة اإلنسان وعدم
هالكه،
هو الذي ال يفرح باإلثم بل بالحق
والذي ال يشاء موت الخاطيء مثلما
يرجع ويخلص  ،هو هو يسعى
لخالص اإلنسان من الهالك.
والكتاب المقدس في العهد القديم
مليء باالمثلة وااليات وتعامالت
هللا مع اإلنسان تكشف لنا هذه
الحقائق.
فاهلل في العهد القديم.
هو اللي خلق كل الكون والخليقة
واالنسان ورأى أن كل شيء حسن
جدا وجعل اإلنسان هو السيد
والمتسلط على الخليقة.
اله العهد القديم هو اللي بعد
سقوط آدم أعطاه وعد بالخالص
وقال نسل المرأة يسحق رأس الحية
نبؤة عن تجسده.
اله العهد القديم واللي رغم
شرور وجبروت اإلنسان وعندما
أراد إغراق العالم بالطوفان وجعل

عصام نسيم

نوح يبني فلك يساع االالف وفضل
نوح يكرز بالبر لالشرار 120
سنة ورغم ذلك لم يسمع أحد لنوح
واستحقوا العقاب.

كانت دائما تاديباته لإلنسان نتيجة
شروره وخطاياه وايضا لحثه على
التوبة او تكون عقوبة نتيجة تمرد
وعصيان واختيار اإلنسان لطريق
الشر والخطبة.

اله العهد القديم عندما أراد ان
يحرق سدوم وعمورة لشرورهم
فاهلل كثثرا ما كان ينذر ويحذر
وفجورهم تحاجج مع عبده إبراهيم اإلنسان ويصبر عليه جدا حتى
وسمع كالمه انه لو وجد فقط عشرة يعود تائبا.
أبرار في المدينة فلم يحرقها ومع
اله العهد القديم الذي قال لشعب
ذلك لم يجد واستحقوا العقوبة.
بني إسرائيل وضعت أمامكم

اله العهد القديم.
طريقين الحياة والموت اختاروا
هو الذي قبل الضربات العشرة الحياة فتحيوا ومع ذلك اختار
أرسل موسى لفرعون أكثر من مرة بعضهم طرق الموت
اله العهد القديم اللي وصفه
موسى وقال عنه
«الرَّ ُّب إل ٌه َر ِحي ٌم َو َر ُؤ ٌ
وف،
ِ
ض ِب َو َ
َب ِطي ُء ْال َغ َ
ان
س
اإل
ث
ك
يرُ
حْ
َ
ِ
ِ
ِ
َو ْال َو َفا ِء( .خر )٦ : ٣٤
وقال عنه داود
وفَ ،طو ُ
الرَّ ُّب َر ِحي ٌم َو َر ُؤ ٌ
يل
ِ
وح َو َك ِثيرُ الرَّ حْ َم ِة( .مز ١٠٣
الرُّ ِ
طالبا منه ان يطلق شعبه ورفض )٨ :
وعندما بدأ الضربات والتي كانت
ووصفه يونان وقال عليه
موجهه ضد آلهة المصريين
َ
ْت أَنَّ َك إل ٌه َر ُؤ ٌ
أل ِنّي عَ لِم ُ
وف
ِ
الوثنية أيضا تدرج في الضربات
َو َر ِحي ٌم َب ِطي ُء ْال َغ َ
ض ِب َو َك ِثيرُ
ورغم ذلك فرعون رفض وازل الرَّ حْ َم ِة َو َنا ِد ٌم عَ لَى َّ
الش ِرّ ( .يون ٤
المصريين اكتر واستحق أيضا مع
)٢ :
شعبه العقوبة ألنهم ازلوا شعب بني
هو الرب المخلص وحده
إسرائيل ولم يطلقوهم!
َ
َ
َ
ْس َغي ِْري
أ َنا أ َنا الرَّ ُّبَ ،ولي َ
هللا في العهد القديم عندما وجد
ص( .إش )١١ : ٤٣
انه هناك أمل قس توبة أهل مدينة م َُخلِّ ٌ
نينوى أرسل لهم يونان ورغم عدم
أيضا هو الفادي القدوس
طاعته في البداية سخر الطبيعة
هك َذا َي ُق ُ
ول الرَّ ُّب َفا ِد ُ
َ
وس
يك ْم ُق ُّد ُ
والبحار والخليقة لتنفيذ رغبته وفي إسْ َرا ِئ َ
يل
النهاية تابت المدينة العظيمة لمناداة ِ
(إش )١٤ : ٤٣
يونان وفرح الرب جدا لتوبتها!
اله العهد القديم
اله العهد القديم.

حظه يف امسه!
عـادل عطيـة

يكتب لألطفال ،ويكتب عنهم!
صوّروه ،في القديم ،كآلهة..
جاد السامي ،منى البابلية ،استرانا
السريانية ،توضي اليونانية ،فورتونا
الرومانية!
وال يزال من مجايلينا ،من يحافظ
على فكرة «الحظ» ،ولو من غير
تشخيص!
فنسمع مثل هذه الكلمات :جرّ ب
حظه ،سوء الحظ ،أسعفه الحظ،
ضربة حظ!
قد يعده البعض أمراً مرتبطاً
بالفرص العشوائية!

يكتب بهوس أدبي لمن أحبهم،
وكأنه يريد أن يكتب لهم إلى ما بعد
رحيله!
تذكرته في احدى اللقاءات التي
جمعتني مع رئيس تحرير احدى
مجالت األطفال ،عندما تحدث
عن شخص ،يكاد يرسل له كل
يوم رسالة ،تنطوي على أكثر من
قصة في الرسالة الواحدة؛ فقلت في
نفسي :أنه هو :محب فهيم؛ فهذه
هي طريقته في التواصل مع منافذ
النشر ..وقلت أيضا :أليس في هذا
الكم من القصص ،قصة واحدة
تصلح للنشر؟!..

هنا فطنت إلى أنه يكتب اسمه،
ويربطه البعض اآلخر ،بتفسيرات
هكذا« :محب فهيم صليب»..
متعلقة باإليمان ،والخرافة!
والصليب ،بكل صوره وأشكاله- ،
لكني في صف من يعتبر أن فكرة كما تعلمون  ،-يثير بقسوة مشاعر
الحظ ،تسيء إلى اإلنسان ،وتورثه اخوتنا في الوطن!
القلق واالنزعاج ،وتبيّنه كأنه ريشة
وألن «محب» ،ال يزال على
في مهب الريح!
قناعته ،واصراره ،على ذكر اسمه
وأن الحظ ما هو إال حلم ،وإرادة« ،الثالث»!
وتوفيق ،من صنع اإلنسان ،ومباركة
وألن آلهة الحظ من البشر ،ليسوا
من هللا القدير ..وهذا ما أسميه:
كآلهة الحظ من الحجر ،الذين كانوا
«الحظ الحسن»!
آلهة ،معصوبي الوجه ،يرشون من
وأن هناك من يقاوم هذا قرن الحظ ،وليقع على أي شخص
الحظ الحسن ،لخبايا في القلب ،كيفما أتفق أن يقع عليه!
وإلعتبارات غير إنسانية ،وهذا هو:
فان محب فهيم صليب ،سيظل
«الحظ الرديء»!
ذلك اإلنسان ،الذي« :حظه» في
تعرّ فت إلى شاب واعد ،يعتبر اسمه!...
حظه السعيد ،كامن في قلمه!

َ ُ
ٌ
تاريخ أ َّمة
بألف معين  ..حتكي
صورة ٍ

صورة نادرة من
كواليس المشهد األخير
من الفيلم األسطوري
"غزل البنات" 1949
 ،والذي تم تصنيفه
بين أفضل عشرة
أفالم في تاريخ السينما
المصرية
أبطال الفيلم حسب
ترتيب الجلوس :
 ليلي مراد (ليليان زكي مورداخاي أصولين)  ..مصرية يهودية يوسف بك وهبي (يوسف عبدهللا وهبي)  ..مصري مسلم محمد عبد الوهاب (محمد عبد الوهاب)  ..مصري مسلم نجيب الريحاني (نجيب إلياس ريحانة)  ..مصري مسيحي منأصول عراقية كلدانية (الموصل)
 أنور وجدي (أنور محمد الفتال)  ..مصري مسلم من أصولسورية (حلب)
لم نعرف يوما أصولهم  ..ولم نسأل يوما عن ديانتهم ..
لم نعرف سوي أنهم أثروا الفن بكل ما هو راق وخالد وثمين ..
وأحبوا وطنهم مصر حتي آخر يوم لهم في مشوار الحياة ..
وداعا لجيل العمالقة الذي ذهب ولم يتبقي منه سوي األطالل ..

د .حممد وجيه الديب

هو الذي عين شعب له وأرسل لهم
هو الذي في تعامله مع البشر كان
صبور وحنون ألبعد الحدود حتى كلمته المكتوبة وصاياه واعطاهم
مع االشرار والخطاة مثل تعامله الشريعة والنبؤات عن الخالص
هو اله العهد الجديد.
هو أمس واليوم والي األبد ع
مع قايين ومع داود ومع سليمان
هو الذي اعد البشرية اكتر من
فنحن نؤمن باله واحد وال يوجد
إله للقديم والجديد هو اله واحد مثلث 8:13
وغيرهم كتير من الذين أخطأوا  5000سنة لمجيء المخلص.
وبعضهم تاب وقبل توبتهم وبعضهم
هو الذي افتقد خليقته رغم االقانيم
نؤمن باله واحد في العهد القديم
لم يتوب واستحق العقاب!.
والعهد الجديد.
وتجسد
وتمردهم
عصيانهم
األب واالبن والروح القدس.
اله العهد القديم اللي رغم انه ليخلصهم.
.....يتبع
اله واحد في كل آن وزمان
اله العهد القديم

ومكان ليس عنده تغيير وال ظل
دوران يع 17:1
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بطريركية األقباط األرثوذكس

كنيسة القديس العظيم األنبا بيشوي ~ ستوفيل
St. Bishoy Coptic Orthodox Church
Stouffville - Ontario

www.saintbishoy.ca

~

6500 Main St., Stouffville, ON L4A 5Z4

CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND OUR ANNUAL FESTIVAL

TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY
”“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOR
Festival Activities
BBQ , Basketball, Ping-Pong, Bazar, Face Painting, Henna, Hair braiding
Festival Activities & Celebration
Festival Activities & Celebration
Vespers prayers
Divine Liturgy
Festival Activities & Celebration

11:30am – 07:30pm
11:30am – 07:30pm
07:30pm – 08:30pm
08:30am – 11:30am
11:30am – 05:30pm

Fri. July 13
Sat. July 14
Sun. July 15

ُ ّ
ين َتسْ َمعُ لِي....».
ك ِل ِح ٍ

الثالوث األهلي /البشري
بقلم مسري جرجس

نستطيع معاً أن نفهم أشياء كثيره،
مذهله وجميله عن حياتنا وعالقاتنا
باالخرين اذا تمعنا في معنى الثالوث.
فكل شيء بالثالوث يكمل ....ونحن
ال نعيش ثالوث االيمان المسيحي
(اآلب واالبن والروح القدس) داخل
الكنيسه فقط أو كشيء منفصل عن
حياتنا أو ينطبق فقط على هللا (ثالوث
في واحد واحد في ثالوث) لكننا نأخذ
الثالوت معنا في حياتنا أيضاً فلدينا
في حياتنا الكثير والكثير مما يمكن
أن نفعله ونستفيد به اذا طبقنا فكره
الثالوث فحياتنا يمكن أن يكون بها
أكثر من ثالوث.كثالوث (الزوج
والزوجه والمسيح) وثالوث (األباء
واالبناء والمسيح) والن كل شيء
بالثالوث يكمل فالمسيح يجب أن
يكون في قمه كل ثالوث وليس في
أحد األطراف النه أصل الكمال وهو
من يكمل كل األشياء .وعالقه الزوج
بزوجته كما عالقه األباء باالبناء لن
تستقيم اال حينما تخضع لهذا الثالوث
وكما أن ثالوث أاليمان المسيحي
هو واحد كذلك البد أن يكون ثالوث
الزواج واحد وكذلك ثالوث األبناء
واحد أيضاً وبهذا نفهم معنى أن
يكون «األثنان جسداً وحداً» فاأليه ال
تتوقف عند هذا بل أن تكملتها «أن ما
جمعه هللا ال يفرقه انسان» وهنا فقط

نستطيع أن نرى الثالوث .فقط في
وجود هللا الذي يدخل في عالقه مع
الطرفين فيصيروا ثالثه لكن ثالثه
في واحد  ...الزوج والزوجه وهللا...
فالزوج والزوجه اجتمعا بالمسيح
في المسيح فاصبحا واحداً وكما أن
اآلب واالبن والروح القدس ال يمكن
تفريقهم فالزوج والزوجه داخل
الثالوث ال يمكن أيضاً أن يفترقا أي
كما أن اآلب واالبن والروح القدس
هم واحد كذلك يجب أن يكون الزوج
كما نجد الحب في يوحنا ٣٥:٣
والزوجه والمسيح هم واحد وأيضاً
األباء واالبناء والمسيح هم أيضاً «اَ ُ
آلب ي ُِح ُّب االبْنَ َو َق ْد د ََف َع ُك َّل َش ْي ٍء
ِفي َي ِد ِه».
واحد.
ً
وايضا نرى الوحده في كل شئ
في يوحنا  : ٣٠:١٠أَ َنا َو ُ
اح ٌد
اآلب َو ِ
كلمه (واحد) تحمل في طياتها
كما نرى التعاطف واالفتخار
أسمى معاني الحب فال يمكن أن
األبوي في متى َ « ١٧:٣
هذا ُه َو
نكون واحداً أبداً بدون الحب الذي
«به يعرف الناس اننا تالميذه» ابْني ْال َح ِب ُ
يب الَّ ِذي ِب ِه سُ ِررْ ُت» .
والذي به أيضاً نكون كما تمنى
المسيح لنا «أن نكون َواحداً كما
أيضاً نجد في يوحنا -٤١ : ١٠
أنه و اآلب واحد» .وبهذا المقياس  ٤٢شيئأ مميزاً جداً في عالقه اآلب
نستطيع أن نرى ونفهم تعاليم الكتاب باالبن حيث نجد اآلب يسمع لالبن
عن تربيه ابنائنا بطريقه في غايه قبل أن يتفوه األبن بما يريد أن يقوله
البساطه حيث نتعلم ذلك عن طريق ونجد أيضاً أن األبن يثق تماما أن
تتبع ما قاله الكتاب عن عالقه اآلب اآلب يسمع له « َو َر َف َع يَسُ ُ
وع عَ ْي َن ْي ِه
اآلب ،أَ ْش ُكرُ كَ
باالبن واالبن باآلب ونحاول أن إلَى َفوْ ُقَ ،و َق َ
ُ
ال :أَ ُّي َها
ِ
َ
نستخلص من هذه العالقه معان
ْت لِي َ ،وأَ َنا عَ لِم ُ
ألنَّ َك َس ِمع َ
ْت أَنَّ َك ِفي
نافعه لحياتنا مع ابنائنا فنجد معان
كثيره مثل القدوه والحب والوحده
والعطف األبوي
القدوه في يوحنا َ ١٩:٥
اب
«فأَ َج َ
«ال َح َّق ْال َح َّق أَ ُقولُ
ال لَ ُه ُمْ :
وع َو َق َ
يَسُ ُ
لَ ُك ْمَ :
ال َي ْق ِدرُ االب ُْن أَ ْن َي ْع َم َل ِمنْ
َن ْف ِس ِه َشي ًْئا إ َّ
اآلب َي ْع َم ُل.
ال َما َي ْن ُظرُ
َ
ِ
َ
هذا َي ْع َمل ُهُ
أل ْن َم ْه َما عَ ِم َل َذ َ
اك َف َ
االب ُْن َكذلِ َك .فابنأونا يتعلمون ليس
من توجيهاتنا بل من متابعه أفعالنا
وتصرفاتنا.

كيف نصل إلى أن نسمع اوالدنا
حتى قبل أن يتفوهوا بكالمهم
فالمسيح يتحدث بصيغه الماضي
(سمعت لي) قبل أن يقول لنا ما هذا
الذي سمع له اآلب فيه؟ وهو يثق
تماماً أن اآلب في كل حين يسمع له.
كيف نزرع في اوالدنا هذه الثقه
الجميله في أننا في الواقع قريبين
منهم جداً ونسمع لهم قبل أن يطلبوا.
ً
فعال لكن فيما
الغريب أننا نفعل ذلك
يتعلق باحتياجاتهم الجسديه فقط
من مأكل ومشرب وخالفه فنحن
ً
مثال قبل أن
نعرف أنهم جوعانين
يطلبوا لكن ال نفعل ذلك فيما يتعلق
باحتياجاتهم العاطفيه والروحيه.
كما نجد في الكتاب المقدس أمثله
وآيات ال حصر لها تتحدث عن
العالقه المثاليه بين األبناء واالباء
فنجد التعاطف األبوي في مزمور
ف َ
َ ١٣:١٠٣ك َما َي َت َرأَ ُ
األ ُب عَ لَى
ْال َب ِنينَ َي َت َرأَ ُ
ف الرَّ ُّب عَ لَى َخا ِئ ِفي ِه.
وغالطيه  ٨:٦تتحدث عما يجب أن
نزرعه في اوالدنا حتى نعدهم للحياه
َ
«أل َّن َم ْن َي ْز َر ُع لِ َج َس ِد ِه
األبديه
ص ُد َف َسا ًداَ ،و َم ْن
َف ِمنَ ْال َج َس ِد يَحْ ُ
َ
ْ ُ
ص ُد
وح يَحْ ُ
وح ف ِمنَ الرُّ ِ
َيز َرع َلِلرُّ ً ِ
َح َيا ًة أ َب ِديَّة ».وكولوسي ١٢:٣
ال تُ ِغ ُ
الد َُك ْم لِ َئ َّ
يظوا أَوْ َ
أَ ُّي َها اآل َباءَُ ،
ال
َي ْف َشلُوا .و مالخي  ٦:٤تتحدث عن
رحمه الرب التي يعطيها للناس
لمجرد أن األباء واالبناء يهتمون
ببعضهم َ
«فيَرُ ُّد َق ْل َب اآل َبا ِء عَ لَى
َ
َ
األ ْب َنا ِءَ ،و َق ْل َب األ ْب َنا ِء عَ لَى آ َبا ِئ ِه ْم.

ضر َب َ
َ
َّ
األرْ َ
ض ِبلَع ٍْن» و
لِ َئال آ ِت َي َوأ ْ ِ
أمثال  ٧:٢٠يطوب أبناء الصديقين
لص ِّد ُ
يق يَسْ لُ ُك ِب َك َمالِ ِهُ .طو َبى لِ َب ِني ِه
«اَ ِّ
َب ْع َدهُ ».بينما رساله يوحنا الثالثه
 ٤:١تحدثنا عن فرح األباء الحقيقي
«ليس لي فرح اعظم من هذا ان
اسمع عن اوالدي انهم يسلكون
بالحق»
اذاً عالقه اآلب و األبن تعطينا
ً
مثال بل أمثله رائعه وتقودنا إلى
الكيفيه التي يجب أن نرى بها ابنائنا
لكن يجب أن ال ننسى أن طريقنا
الوحيد لكي نصل إلى هذه الدرجه
العاليه من التفاعل مع ابنائنا أن
نشترك معهم في ثالوث رأسه هو
المسيح .ساعتها فقط سنكون واحداً
مع ابنائنا و سنستطيع أن نقدم لهم
القدوه والحب والوحده والعطف
األبوي كما سنسمعهم حتى بدون أن
ينطقوا بكلمه..كيف ال وقد اصبحنا
واحداً مع اوالدنا والمسيح

لالعالن باجلريدة
اتصل على:

ahram.
teeba@gmail.
com
اواتصل باشرف
اسكاروس

(416)6598744
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دونالد ترامب يبعث برسالة الي جسنت ترودو
يطالبه بزيادة االنفاق علي الدفاع في منظمة
حلف شمال االطلسي (ناتو)

بينما يستعد جستن ترودو لحضور قمة حلف شمال االطلسي الشهر
القادم بعث دونالد ترامب اليه برسالة يطلب فيها ان تزيد كندا مدفوعاتها المالية لتماثل بقية االعضاء في
الحلف وقال في رسالته أن أعضاء الحلف لديهم احباط ألن كندا لم تزيد مستوى انفاقها علي الدفاع كما وعدت
من قبل وقال ترامب أن أعضاء الكونجرس االمريكى أيضا غير راضين علي هذا وان الواليات المتحدة لن
تتجاهل هذا االمر والذى يعنى فشل كندا في مواجهة التحديات االمنية المشتركة وجاءت هذه الرسالة في وقت
زادت فيه حدة التوترات بين كندا وأمريكا بسبب توقف محادثات النافتا والنزاع حول التعريفة الجمركية علي
الصلب وااللومنيوم الكندى  ،وكانت حكومة كندا قد وعدت بزيادة االنفاق في المجال العسكرى بنسبة %٧٠
علي مدى العشر سنوات القادمة ولكنها التزال تدفع اقل من الهدف المطلوب لقطاع الدفاع في الحلف بنسبة
 ، %٢وقال ترامب في رسالته الموجهة الي ترودو انه يتطلع الي إجتماع حلف شمال االطلسي الشهر القادم
وانه يعرب عن تقديره لمساهمات كندا في الدفاع في أفغانستان والعراق وسوريا وفي بعثات االمم المتحدة
لحفظ السالم ولكن هذه المساهمات ال تعفي أي عضو في الحلف من التزامه بضمان الموارد التى يحتاج اليها
الحلف وقالت متحدثة بأسم وزير الدفاع هارجيت ساجان أن كندا فخورة بمساهمتها في كل عمليات حلف
شمال االطلسي منذ أن تأسس منذ اكثر من ستة عقود ومشاركة كندا هي حقيقة ملموسة تبين التزامها في
هذا التحالف.

عمدة تورنتو يتعهد بعمل كل ما يستطيع
ليخلص املدينة من عصابات العنف بعد وقوع
خمسة ضحايا خالل عطلة االسبوع
تعهد جون تورى عمدة مدينة تورنتو يوم االثنين  ٢٥يونيو بعمل كل شئ ممكن ليخلص المدينة من العصابات
المسلحة في أعقاب مقتل خمسة أشخاص بطلق ناري خالل عطلة االسبوع وقال العمدة انه يتحدث يوميا
مع رئيس شرطة تورنتو مارك سوندرز عن كيفية نشر قوات ومعدات البعاد هؤالء المجرمين عن شوارع
المدينة وقد قامت الشرطة خالل عطلة االسبوع بالتحقيق في مقتل خمسة أفراد في اماكن متفرقة من المدينة
 ،وجاءت هذه االحوادث في أعقاب حملة مداهمات واسعة أشترك فيها  ٨٠٠من ضبط الشرطة االسبوع
الماضي للقبض علي عصابة تسمي (فيف بوينت جينرالز ) لها اتصاالت واسعة مع عصابات في امريكا
ومنطقة الكاريبي وقبضت بالفعل علي  ٧٥منهم وأستولت علي العديد من البنادق والمسدسات والمخدرات .

تورنتو لم يعد في إمكانها التعامل مع تدفق طالبي اللجوء
في رسالة عاجلة أرسلها عمدة تورنتو جون تورى الي الحكومة الفيدرالية قال إن تورنتو لم يعد في إمكانها
التعامل مع تدفق طالبي اللجوء ولن تفعل هذا بعد االن بدون مساعدات مالية طارئة من الحكومة  ،وقال
العمدة في خطابه أن تورنتو رحبت بكل الالجئين ولكن المدينة تريد دعم مناسب وتحتاج الي سكن مناسب
وال تستطيع ان تقوم بهذا بمفردها والمشكلة هى أن طالبى اللجوء يقيمون االن في مساكن الطالب في الكليات
والجامعات وهذه االماكن متاحة حتى نهاية شهر أغسطس فقط حين يبدأ الطالب في العودة لجامعاتهم
وكلياتهم وليس لدى المدينة خطة في كيفية إيواء هؤالء الذين يبلغ عددهم  ٨٠٠فرد  ،وقال العمدة إن اسكان
هؤالء في مراكز النشاط االجتماعى سيضطرنا إللغاء كل البرامج العامة بها وهى خطوة لن تستطيع المدينة
إتخاذها ،هذا باالضافة الي تأجير غرف في فنادق ألسكان  ٣٢٠٠فرد  ،وتضيف الرسالة أنه بعد اعالن
حكومة كندا عن اعطاء أونتاريو  ١١مليون دوالر لمساعدتها اليواء الالجئين لم ترد تفاصيل عن كيف أوأين
سوف تساعد هذه االموال  ،وقد بلغت التكاليف المباشرة السكان طالبي اللجوء لعام  ٢٠١٧و  ٢٠١٨زائد
التكاليف المتوقعة  ٦٤٫٥مليون دوالر ولذا فقد قال عمدة تورنتو لم يعد في امكاننا التعامل مع احتياجات
الالجئين السكنية وحدها ودعا العمدة المسؤولين من الحكومة لزيارة مساكن االيواء والعنابر في مساكن
الطلبة لالطالع علي حجم هذه المشكلة الكبيرة

دوج فورد رسميا رئيس وزراء لمقاطعة
أونتاريو
قام دوج فورد مع  ٢١من أعضاء حكومته الجديدة بإداء اليمين القانونى
الداء المهام المتعلقة بمناصبهم يوم الجمعة  ٢٩يونيو أمام ممثلة الملكة
اليزابيث في أونتاريو وبذلك أصبح دوج فورد أول رئيس وزراء من
حزب المحافظين لمقاطعة أونتاريو بعد  ١٥عاما من حكم الحزب
الليبرالي  ،وقال دوج فورد في خطابه لجمهور الحاضرين انه لفترة طويلة عمل سكان أونتاريو كثيرا ودفعوا
الكثير وحصلوا علي القليل ولكن هذه االيام أنتهت وقد جاءت المساعدة  ،وقال أيضا أن لدينا فريق من النجوم
الذين على أستعداد إلعطاء سكان أونتاريو التوجيه والقيادة التى يستحقونها وكان يعنى أعضاء حكومته الجديدة
المؤلفة من سبعة نساء واربعة عشر رجل  ،وتتضمن الحكومه الجديدة أعضاء يتميزون بالخبرة السياسية ومنهم
كريستين اليوت وكانت هي المنافسة القوية لدوج فورد في إنتخابات رئاسة حزب المحافظين التى جرت يوم ٧
يونيو وأصبحت وزيرة للصحة والرعاية طويلة االجل ونائبة لرئيس الوزراء وحصلت كارولين مولرونى أبنة
رئيس الوزراء السابق بريان مولرونى علي منصب النائب العام والوزيرة المسؤولة عن شؤون الناطقين بالفرنسية
وعينت ليزا طومسون وزيرة للتربية والتعليم وسوف يكون عليها إعادة كتابة منهج التربية الجنسية المثير للجدل
في المقاطعة بحسب ما وعد به دوج فورد  ،وعينت ليزا ماكلويد وزيرة للطفولة والمجتمع والخدمات االجتماعية
والمسؤولة عن قضايا المرأة وعين سكوت لورى وزير للعمل و عين فيك فيديلى وزير للمالية والوزير الوحيد
الذى يمثل االقليات في هذه الحكومة هو ريموند شو وهو مسؤول عن كبار السن ومايتعلق بهم ،هذا وقد انتقد
الحزب الديمقراطى الجديد والذى يمثل المعارضة الرسمية اختيار الوزراء ألن هناك فقط سبعة نساء وفرد واحد
يمثل االقليات وليس هناك وزير يعنى فقط بشؤون الشعوب االصلية بل اضيفت هذه الي مسؤولية وزير الطاقة .
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إشراف
جنـــوى غـــــالي
للمرة الثانية احملكمة حتكم بوقف تطبيق
اجلزء رقم  ١٠من القانون رقم ( )٦٢الذى يحظر
تغطية الوجه في كيبك
أصدر قاضي المحكمة العليا في
كيبيك مارك أندريه حكما يوم الخميس
 ٢٨يونيو بوقف تنفيذ المادة رقم ١٠
من القانون رقم  ٦٢الذى يقضى بانه
علي سكان كيبيك ان يكشفوا وجوههم
عند تلقي او أعطاء أية خدمات عامة
وهذه المرة الثانية التى يرفض فيها تنفيذ هذا الجزء من القانون وكانت
المرة االولي في ديسمبر الماضي  ،وجاء الحكم قبل عدة أيام من دخول
القانون حيز التنفيذ في االول من يوليو  ،وقال القاضي أن المادة رقم
 ١٠من القانون التى تتعلق بعدم تغطية الوجه تبدو إنتهاكا لمواثيق كندا
وكيبيك التى تنص علي حرية العقيدة والضمير ،وإن هذا الجزء من
القانون سيسبب ضررا ال يمكن أصالحه للمرأة المسلمة  ،وحقق وقف
العمل بهذه المادة إنتصارا لجماعات الحرية المدنية في المقاطعة الذين
تحدوا هذا القانون امام المحكمة قائلين انه يعمل ضد النساء المسلمات
الالتى يرتدين النقاب وقالت المحامية كاترين ماكنزى التى كانت واحدة
من فريق الدفاع القانونى الذى طعن في دستورية القانون بأسم سيدة
ترتدى النقاب في كيبيك تدعى وردة نايلي (نحن سعداء للغاية بهذا
الحكم )

أولياء االمور يتحدون قانون في البرتا مينع
املدارس من اعالمهم عن أشتراك اطفالهم في
جماعة املثليني واملستقيمني جنسيا
أستمعت المحكمة في البرتا الي
دعوى بالتحدى لقانون أصدرته
الحكومة هناك يمنع المدارس
من اعالم اولياء االمور عن
إشتراك أطفالهم في جماعة
تضم المثليين والمستقيمين
جنسيا خوفا من أنهم قد يمنعوا اطفالهم من االلتحاق بهذه الجماعة ،
وقاد هذا التحدى مركز العدالة والحريات الدستورية نيابة عن عشرات
من أولياء االمور والمدارس الدينية المستقلة والذين أرادوا وقف هذا
القانون حتى يتم الحكم بشأن دستوريته  ،وتقول دعوى التحدى التى
قدمت للمحكمة في أبريل الماضي إن جماعة المثليين والمستقيمين
جنسيا هى (نوادى جنسية ) تتيح معلومات بيانية وصور عن المثليين
جنسيا  ،وقال أولياء االمور أن جزعهم هو أن يشترك اطفالهم في هذه
الجماعات دون علمهم بحسب نص قانون المقاطعة الذى جرد اولياء
االمور من قدرتهم علي معرفة أين أطفالهم وما الذى يقومون به وما
الذى يشتركون فيه وما الذى يفكرون فيه وأن االطفال لهم الحق في ان
يوفر لهم والديهم الحماية والدعم بالطريقة التى يراها الوالدين سليمة
 ،وحق الوالدين الدستورى هو أن يستشاروا وأن يحموا اوالدهم وان
يمدوا يد العون لالطفال الذين قد يضغط عليهم او يجبرون عاطفيا او
جنسيا ضد أرادتهم  ،وقال احد اولياء االمورالذين وقعوا علي التحدى
للقانون أن ابنته التى تعانى من التوحد أنضمت الي جماعة المثليين
والمستقيمين جنسيا وتم أقناعها بأن ترتدى مالبس الصبيان في المدرسة
وان الفتاة اصبحت تفكر في االنتحار قبل أن يعلم والديها عن هذه
التأثيرات المربكة في المدرسة  ،وقال رئيس مركز العدالة والحريات
الذى رفع دعوى التحدى انه عندما يأتى الطفل بشهادة الدرجات من
المدرسة وبها عالمات ضعيفة فقد يقوم بعض اولياء االمور بضرب
الطفل ولكن هل هذا يعنى وقف إرسال الشهادات خوفا علي االطفال
وترك االهالي في الظالم غير عارفين بمستوى اطفالهم العلمى ؟ إن
هذا ما يفعله قانون البرتا وهو ال يفرق ما بين اطفال في سن المراهقة
واطفال أصغر سنا  ،هذا وقد أحتشدت قاعة المحكمة تماما في جلسة
االستماع حتى وقف مائة فرد خارج القاعة و حكم القاضي (لالسف)
برفض الدعوى  ،وقال وزير التعليم هناك معلقا بان هذا مكسب للعدالة
(علي حد قوله ) وان هذا القانون رقم  ٢٤سيتم تنفيذه
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أخبار وأراء

أملفاوضات السرية بني
العرب وإسرائيل
عواصف احلرب وعواصف السالم

توفيق مرتي مينا
ما سبق :كانت إسرائيل قد حققت حلمها
بإقامة الدولة حرباً سنة  , 1948ولم تكن
تريد السالم ,ألنها لم تكن مستعدة لدفع أى
ثمن لهذا السالم ,وكان التوسع طموحها ,ولم
تكن االتصاالت بين الوكالة والملك عبدهللا (
أو بين الدبابة والخيمة)عملية سياسية وانما
كانت عملية توزيع ثروة فى حياة صاحبها
وفى غيبته ,وبعدها حاولت التفاوض مع
مصر التى يُحسب لها حساب لكن مصر1 :
– ال تستطيع التفاوض نيابة عن الفلسطينيين
 – 2ألمشروع الصهيونى يستهدفها هى
األخرى ويستهدف إلغاء دورها بالمستقبل
العربى ,وإن سير المعارك فى النقب خالل
ديسمبر  48كان يقصد عمداً إلى تدمير الجيش
المصرى وإثبات عجزه وإهدار كرامته لبث
الخوف والخضوع فى قلب مصر لحقبة
طويلة.

 ,,كان عبد الناصر يركز على طلب الجالء
وتحقيق االسنقالل ولم تكن فلسطين فى تلك
االوقات هى شاغله ,,وفى الحقيقة فانه لم
يحدث فى أى وقت قبل ثورة  23يوليو أن
توقفت االتصاالت بين أطراف عربية متعددة
وبين إسرائيل ,أالردن حتى بعد اغتيال الملك
عبدهللا  , 1951وسوريا حتى بعد إنقالب
حسنى الزعيم وبعده أديب الشيشكلى ومنها
إجتماعات موشى ديان مع العقيد صالح
جديد ,كذلك لبنان ,حتى السعودية حيث تم
عقد اجتماع فى جدة بين ( شيلوح) المدير
بالخارجية اإلسرائيلية مع األمير فيصل وزير
الخارجية ونفس الحال فى مصر فقبل حرب
 48كان هناك إتصاالت مع كل االطراف
والمستويات من القصر حتى االحزاب ,وبعد
الحرب استمرت اإلتصاالت فى باريس
ولوزان ثم نيويورك ,وقبل الثورة باسابيع
وصل ( إلياهو ساسون) إلى القاهرة بجواز
سفر تركى ونزل بفندق مينا هاوس بعيداً عن
وسط المدينة والتقى بحسين سرى باشا رئيس
الوزراء وأحمد عبود باشا واسماعيل شيرين
ومحمود أبو الفتح صاحب جريدة المصرى
المقرب من زعماء الوفد  ,وكان االنطباع
لدى ساسون أنهم ليسومعارضين لتسوية بين
مصر واسرائيل لعدم وجود تناقض حقيقى
بين البلدين.
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Hand-In-Hand

شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة
تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

 )١تأجير العقار سريعا
 )٢توريد شيكات االيجارات في وقتها
 )٣تفتيش العقار سنويا  )٤دفع الفواتير
 )٥متابعة مع املستأجر
 )٦املالك دائما ً على علم بعقاره
 )٧تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة
 )٨تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك
 ٢١ )١٠عام خبرة
 )٩مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده
لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت 416 258 4390 :أو دانيال دانيال ت416 389 8499 :
www.handinhandpropmgmt.com
وبمساعدة الواليات المنحدة ,تم التوصل إلى
اتفاقية الجالء فى يوليو  , 1954وخالل
الفترة التى سيتم فيها اإلنسحاب وضعت
امريكا الخطة( ألفا) للسالم بين العرب
واسرائيل لتقديم معونات واسلحة لمصر
وتزويدها من فائض القمح األمريكى  ,وتم
تعيين (هنرى بايرود سفيراً فى مصر,,,,,
وقبل أن يبدأ بايرود إتصاالته بناصر حدثت
وقتل  22جندياً
الغارة اإلسرائيلية على غزة ُ
مصرياً ,وكان من رأى بايرود أن إسرائيل
ال تريد السالم وقد تكون الغارة على غزة
لإلضرار بعملية السالم  ,وأن األجواء فى
القاهرة ال تسمح بفتح ملفات( ألفـــــا)

استعداده للقاء جمال عبد الناصر فى أى بلد
أو مطار أثناء عودته من أندونيسيا,, ,وفى
منتصف أغسطس أعلن داالس عن مبادرة
لتسوية الصراع العربى االسرائيلى وتوالت
الردود من العالم العربى وكان ابرزها رد
االميرفيصل الذى طلب من االمريكان
تركهم واالسرائيليين ففى المحصلة النهائية
هناك واحد من الطرفين فقط سوف يبقى
فى فلسطين  ,أما اسرائيل فقد قبلت المبادرة
بشروط  – 1 :توطين الالجئين حيث هم 2
– عدم التخلى عن اراضى فى حوزتها – 3
النقب تظل فى حوزة اسرائيل  – 4أال يكون
هناك إقحام لموضوع القدس فى أى شيء.

كان الرفض فى سوريا بانقالب عسكرى
جاء بحسنى الزعيم  ,وتوقعت الخارجية
االمريكية قيام ثورة فى مصرتبدأ بعمليات
إغتيال يتبعها الغوغاء بالتحطيم والنهب دون
أن يكون لديها برنامج سياسى واضح,,,,
المرجع :عواصف الحرب وعواصف
ويوم  5ابريل  55ومؤتمر باندونج على
ّ
شكل الملك فاروق
مستشعراً بالخطر
وشك أن يبدأ طلب (موسى شاريت) من السالم /محمد حسنين هيكل
مجموعات ارهابية ( الحرس الحديدى)
السفير األمريكى فى إسرائيل ترتيب إجتماع
ترهب خصومه وتقتل اعداءه,وتحول العنف
على مستوى عال بين اسرائيل ومصر ,وابدى
إلى قوات االحنالل فى منطقة القنال ,,ثم
ألغى النحاس معاهدة  , 1936ثم جاء حريق
وجاءت محاوالت أخرى من مستشار
القاهرة  ,,واسرائيل تبنى قوتها وتنتظر اليوم السفارة اإلسرائيلية فى باريس مع مستشار
الذى تفرض سالمها فى الحدود التى تراها السفارة المصرية فى بيت (منشة)فى باريس،
وعندما عرض االمر على (على ماهر  -البلد دى فيها ناس عايشة كويس  ،وناس كويس إنها عايشة .
لنفسها.
باشا) رئيس الوزراء أشر [:إننا ال نستطيع  -اجلامعة العربية لإلنصاف لها «موقف» كبير ،
فى مايو  49توجهت الوفود العربية إجراء أى اتصاالت قبل أن نعرف بوضوح يتسع ألكثر من مائة سيارة أمام املبنى .
واسرائيل إلى لوزان بسويسرا لحضور لجنة موقف االسرائيليين من تطبيق قرارات األمم  -فى مصر ال توجد «محاسبة» إال فى كلية التجارة
التوفيق للسعى إلى سالم بينهما ,وكان ذلك المتحدة]  ,,, .ريتشارد كروسمان النائب .
يعنى االعتراف بقرار التقسيم .وتعثرت
إجتماعات لوزان الن اسرائيل كانت تحتل العمالى يحمل رسالة من بن جوريون إلى  -بعد أن حصل على «الليسانس» بدأ فى «حتضير»
ً
مساحة تزيد مرة ونصف عن المخصص لها ناصر مضمونها :إن سالما مع اسرائيل هو املاجستير  ،وبعد أن حصل على «املاجستير» بدأ فى
فى قرار التقسيم ,وانتظرت إسرائيل صدور وحده الذى يعطيك الفرصة لكى تقدم لبالدك «حتضير» الشاى للزبائن .
ما تتمنى أن تقدمه  ,,,ويريد أن يدخل معك
ً
 فى مصر كل واحد فى حال اللى جنبه *.قرار األمم المتحدة بقبولها عضوا بها  ,فى محادثات لحل الخالفات بين الدولتين.
منشغال اآلن بموضوع  -إذا استمرت سرقة اآلثار بنفس املعدل فلن يتبقى
ً
وانسحبت بعده من المؤتمر .وكانت اسرائيل ورد ناصر بأنه ليس
في مصر إال آثار احلكيم.
تواجه خطر االفالس وخطر الضغوط الدولية إسرائيل.
لتنفيذ قرارات التقسيم ,وعودة الالجئين وكان
 أنا ال أصبغ شعري وال أعالج التجاعيد لكننيالهم االكبر هو تحقيق السيادة الكاملة على
ثم جاء البرت أينشتين ,,كان محمد حسبين أقاوم الزمن مبا هو أكثر من ذلك  ,فكلما مرضت
القدس رغم معارضة الفاتيكان.
هيكل يزور معهد جالوب فى جامعة برنستون
صممت على الذهاب لطبيب أطفال.
وقابل العالم الكبير الذى فاجئه بسؤال :ماذا
وظهرت آثار العجز االقتصادى بعد تدفق يريد صديقك من قومى؟ أنا أقصد اليهود - ,,أصبحنا نعالج الدولة على نفقة املواطن.
المهاجرين والذى صاعف عدد السكان  ,,وطلب من هيكل أن ينقل رسالة لعبد الناصر  -نربي الكالب في الشقة والفراخ في املنور واألطفال في الشارع.
ووجد ناحوم جولدمان الحل فى ( التعويضات فحواها :أن اليهودية قيمة إنسانية أكبر من  -اعلم ان املنافقني في االخره في الدرك االسفل من النار  ,لكنهم في الدنيا في
االلمانية) عما لحق باليهود من النازيين  ..أى دولة ,وأن سالماً بين مصر وإسرائيل الصفحات االولى من الصحف واالخبار.
ووافق ( أديناور) المستشار االلمانى ,وعند
هو ضرورة حضارية وأخالقية وسياسية - ,,,,يتوفى اإلنسان مرة واحدة في العمر وميوت عدة مرات يوميا ً في بلد بدأ بـ اكفل
عرضها على مجلس الوزراء االسرائلى
رفضتها االحزاب الدينية باعتبار هذا المال أيضاً فإن بعض أعضاء الوفد اإلسرائيلى طفالً ثم اكفل أسرة ثم اكفل قرية وقريبا ً اكفل وطناً.
ملوث (بالنجاسة)  ,وبدات التعويضات باألمم المتحدة ومنهم أبا إيبان كانوا يجيئون  -استمرارا ً لظاهرة التدين الشكلي التى تنتشر هذه األيام ،أصبح معظم سائقي
يشغلون القرآن ومع ذلك ال يُ ّ
ّ
شغلون العداد.
االلمانية تتدفق على اسرائيل حتى بلغت  60بال موعد لزيارة الدكتور محمود عزمى التاكسي
مندوبنا فى االمم المتحدة فى الفندق الذى
يقيم فيه ,.كما طلب أينشتين من الفيلسوف  -معظم الهاربني بفلوسنا ،كانوا يقيمون لنا موائد الرحمن  ..وأتاري احنا اللي
بليون دوالر.
البريطانى ( برتراند رسل)أن يحصل له من عازمينهم.
 23يوليو قامت ثورة فى مصر بقيادة حمال
عبد الناصر بتوجهات عربية  ,وأصدر بن نهرو الذى يزمع زيارة القاهرة على رد من
جوريون تصربحاً قال فيه [:إن اسرائيل ليس جمال عبد الناصر عن السؤال الذى بعث به
لالعالن باجلريدة اتصل على:
لديها عداء مع مصر بسبب ما فعله الفراعنة إليه ,,,.بن جوريون وصف هذه المحاوالت
مع اجدادنا ,وال بسبب عدوانها علينا مرة لالتصال بمصر( إختبار حرارة المياه فى
ahram.teeba@gmail.com
اخرى منذ أربع سنوات ---ما جرى قد جرى نهر النيل).
ونحن على استعداد للصلح ونسيان الماضى].
بعد مفاوضات شاقة بين مصر وبريطانيا

«من أقوال املرحوم الكاتب الساخر جالل عامر»

اواتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744
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دموع الشيطان
بقلم /مدحت موريس

الواحـــــــــة

السنة احلادية عشر ،العدد ( - )270األربعاء  4يوليو 2018

الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

)(voicy2005@yahoo.com

كلمات متقاطعة

ً
قليال في حجرة مرسمه قبل أن يستفيق
كان قد غفا
على أصوات عربات الجياد التي توقفت في ساحة
منزله ،كان يعلم أن صديقه األمير سيرسل في
طلبه فهو صديق عمره ورفيق كل مراحل الحياة،
قد تشغله أعباء ومشاكل االمارة لكنه في النهاية ال
يمكن أن يستغنى عن األخذ بمشورته واالسترشاد
برأيه فالصداقة الممتدة والثقة المتبادلة بينهما
تصنعان لرأيه مكانة كبيرة لدى صديقه األمير
الذى ينظر اليه باعتباره قلبه النابض وضميره
الحى .وتذكر  -وهو يغادر غرفة مرسمه وينزل
درجات السلم ليستقبل رسول األمير – ليلة جلوس
األمير على عرش االمارة والحوار الذى دار
بينهما وخشيته على األمير من األعباء والمتاعب
التي تنتظره وايضاً خشيته من أن تغره الحياة
فتتبدل احواله ويتحول الى حاكم ظالم مستبد
مثلما يحدث مع الكثيرين عندما ينعمون بالسلطة
والجاه .....فليس اصعب من مواجهة شهوات
الحياة ،وتذكر رد األمير وقتها بأنه سيظل كما هو
وسيحافظ على عاداته وتقاليده قبل توليه االمارة
واالهم انه سيصر على بقاء أصدقائه المخلصين
ليحيطوا به ويشكلون ستاراً يمنعه من تغيير
مسار حياته على مدار األيام  ،وبالفعل حفظ
األمير وعده فلم تتبدل احواله وحافظ على تواجد
أصدقائه في حياته بعيداً عن اى مناصب رسمية
في االمارة وكان هو على رأس هؤالء األصدقاء
حتى ان األمير استجاب لفكرته المجنونة بهدم
سجن االمارة بعدما اقتنع بفكرة وضع الخارجين
على القانون في ضاحية على اطراف المدينة
لتكون سجناً بال اسوار لكنها تظل في نفس الوقت
تحت اعين جنود االمارة بصورة منتظمة وقد
اطلقوا على الضاحية اسم ضاحية الشيطان في

الوقت الذى حملت فيه االمارة اسم امارة
المالئكة في تناقض عجيب بين االسمين
لكن هذا التناقض القى بظالله عاراً جديداً
على قاطنى ضاحية الشيطان وقف على
مسافة متوسطة امام باب المنزل ليكون
في استقبال رسول األمير قبل ان يأمر
خادمه بفتح الباب  ،وكانت مفاجأته كبيرة
عندما وجد ان زائره لم يكن رسول األمير
بل كان.....االمير نفسه .كانت بالفعل
مفاجأة سارة لكنها كانت مشوبة بدهشة
دفعته للتساؤل عن سر تلك الزيارة .دخل
األمير دار صديقه القديم بخطوات متأملة
وهو يعبر عن سعادته بتواجده في ذلك
المنزل الذى طالما زاره كثيراً في سنوات
ما قبل جلوسه على عرش االمارة وجلس
الصديقان في المضيفة يجترا ذكريات
الماضى الجميل ثم تطرقا للحديث عن
أحوال االمارة التي تبدلت تماماً على
مدى خمس وثالثين عاماً فصارت كما
تمنيا في شبابهما اشبه بيوتوبيا  -مدينة
الحب،
افالطون الفاضلة – مدينة
مدينة السالم  ،شعبها اشبه بمالئكة تمشى
على األرض اما المطرودون من جنتها
فيسعون للعودة اليها ثانية من خالل
التوبة والعودة الى الفضيلة .هكذا تحدثا
عن تلك النقطة بالذات والتي اعترف فيها
األمير بفضل صديقه الفنان في اقتراحه
الذى وجدوه وقتها اقتراحاً مجنوناً من
خالل انشاء ضاحية الشيطان كبديل عن
سجن االمارة ثم كان قرار األمير الذى
اقره الجميع بأن تكون دراسة الفنون
كالموسيقى والنحت والتصوير الزامية
بدءاً من مرحلة الطفولة ايماناً بأن
الفن يرتقى بأخالق الشعوب« .اتتذكر
مخاوفك بشأنى؟ اتتذكر خشيتك من

أن تبدل األيام من احوالى؟ ظننت ان
العرش سيغرنى ويصنع منى شخص
آخر».هكذا قال األمير لصديقه مداعباً.
قال الفنان « بالطبع يُحسب لك ان األيام
لم تخدعك او تغرك ،لكن غير منكور
انه امر وارد الحدوث الى احد .لكن ما
يهمنا اآلن هو ان بالدنا صارت نموذجاً
تحسدها عليه كل بالد الكون لسبب بسيط
هو ان كل شخص على ارضها يؤدى
دوره كما يجب ان يكون ،قاطعه األمير
بسرعة « وانت يا صديقى افضل من
أدى دوره فقد سكبت اإلحساس المرهف
في اوصال أطفالنا فارتقيت بهم وصاروا
شباباً تعتمد بالدنا على عقولهم وعلى
سواعدهم فنهضوا بها واالهم من هذا
وذاك سلوكياتهم الراقية التي سادت
في المجتمع فحاكتهم األجيال الالحقة
وتمثلت بهم ،وشكلت حرجاً لألجيال
السابقة فلم تجد بد من االقتداء بهم .لقد
كان لك حقاً دوراً
ً
فعاال في نهضة بالدنا
رغم كونك خارج السلطة ،لكنى جئتك
اليوم الجل امر آخر جئت السألك ان
تكمل امراً بدأته منذ خمس وثالثون عاماً
....هل تتذكره؟
صمت الفنان برهة ثم ابتسم وهو يرفع
يديه متذكراً تلك اللوحة التي أراده
األمير أن يرسمها لكى تُعلق على مدخل
االمارة وقد اتفقوا وقتها على أن تكون
صورة لمالك او لمجموعة من المالئكة
يرمزون السم المدينة وشعبها ،لكنهم
عادوا وقرروا أن تكون اللوحة لمالك
يهزم الشيطان...وقد بدأها بالفعل لكنه لم
يكملها« .نعم...نعم أيها األمير فهمت ما
تقصد ومازالت اللوحة التي رسمتها في
مرسمى ».قالها ونهض ليتجه الى غرفة
مرسمه بالدور األعلى وتبعه األمير
الذى ما ان دخل خلفه حتى جال بعينيه
ً
متأمال بينما فتح الفنان
في انحاء الغرفة
صندوقاً كبيراً اخرج منه لوحة كبيرة
الحجم فردها وثبتها على الحامل الخشبى
وتأمالها سوياً وتمتم األمير «ياهلل...
كيف استطعت ان تصور بريشتك هذا
الطفل ذو الوجه المالئكى؟»اجابه
الفنان» انسيت أيها األمير اننى قضيت
يوماً
ً
كامال ابحث عن نموذج الرسمه
وقد وجدت المالمح التي اريدها في
وجه طفل برىء من أبناء مدينتنا اما
سبب عدم اكتمال اللوحة فهو اننى لم
اجد نموذجاً يصلح ألن يمثل الشيطان
ولألسف خزلنى خيالى فلم يسعفنى في
تحديد صورة للشيطان الذى يهزمه مالك
مدينتنا» قال األمير وكأنه يهتف فلتبحث
عن النموذج الذى تريده في ضاحية
الشيطان .صمت الفنان وهو ال يدرى
كيف فاته هذا االمر لكن األمير لم يدع
ً
مسترسال « خذ ما
له فرصة للتفكير فقال
شئت من جنود لحراستك واذهب الى تلك
الضاحية واختر شيطانك الذى تريده فقد
مضت سنوات طويلة ولم تكتمل اللوحة
واخشى أن ينتهى بى العمر قبل ان
اعلقها بنفسى على مدخل االمارة» .في
اليوم التالى طوى الفنان لوحته القديمة
وذهب محاطاً بجند الحراسة الى ضاحية

الشيطان ،شعر باالنقباض عندما وطأت
قدماه ارض الضاحية وتسللت روائح
كريهة الى انفه بينما كان يطرق رأسه
نحو األرض لتتجنب عيناه النظر الى كل
ما وجده من قبح فقد تعودت عيناه على
الجمال في مدينته والعجب كل العجب
ان تكون هذه الضاحية جزءاً من االمارة
الجميلة ،كان مضطراً ألن ينظر ويشاهد
ويتمعن ويتعمق لكى يختار نموذجاً
للشيطان ولكن ما صعب االمر عليه هو
ان ليس لديه في مخيلته صورة محددة لهذا
الشيطان .دخل الى احد الحانات واستقر
بها ،كان جوها خانقاً لكنه تحايل على نفسه
ً
متأمال مرتاديها ثم ركز عيناه على
وجلس
شخص ضخم الجثة صوته مرتفع اجش
ويتعامل بأسلوب فظ مع الجميع  ،كان
رأسه صلعاء من االمام وبقايا شعر رأسه
تنسدل الى الخلف بغير نظام ذو وجه
مستدير وعليه ندبتان واضحتان واحدة
في جبهته واألخرى بطول صدغه االيسر
له شارب كثيف ولحية تالمس صدره
تتوارى فيها بقايا الطعام وكان يجلس
يحتسى الخمر في المباالة ويتجشأ مع كل
رشفة بصوت عال ...ادرك بعد ساعة
من مالحظة الرجل انه نموذج الشيطان
المطلوب فاشار الى قائد الجند الذى فهم
مقصده فذهب على رأس مجموعة من
الجنود االشداء وامسكوا بالرجل الذى
كان يحاول عبثاً اإلفالت من بين أيديهم
وهو يصرخ «لم افعل شيء...كفانى ما انا
فيه» في النهاية كان الرجل داخل عربة
الجياد يحيط به الجند اما الفنان فقد اتجه في
عربة أخرى نحو غابة ليست بالبعيدة لكى
يكمل لوحته المنقوصة .كان فجر جديد
قد بزغ والرسام من فرط حماسه الكمال
اللوحة يشعر بنشاط كبير ووضع في
نفسه ان ينتهى منها قبل الغروب فيفاجىء
األمير باكمال اللوحة ويتخلص من هذا
الكائن ذو الرائحة الكريهة ويعيده من
حيث ما اتى .اجلسوا الكائن على صخرة
متوسطة االرتفاع وبدأ هو يخط خطوطه
على اللوحة ثم توقف واتجه نحوه وحدثه
بصوت خافت ليفهمه بأنه سيقوم بتصويره
ً
قليال من السكون
في لوحة فنية ،اندهش
الذى حل على الكائن الشيطان الذى نظر
اليه نظرة عميقة لم يفهمها لكنها تسببت
في ارباكه فعاد خلف اللوحة وانهمك في
وضع خطوطه والوانه ،ومن وقت آلخر
ينظر الى هذا الكائن ليستكشف مالمحه
وتبقى نظرته العميقة تؤرقه وتربكه،
مضت ساعات وهو يرسم والكائن ثابت
في مكانه ال يتحرك بصورة ادهشت
الجميع .وقبل غروب الشمس كانت
اللوحة قد اكتملت ،نظر اليها باعجاب
ثم عاد يتأملها من جميع الزوايا واعجابه
يزداد بجمالها والوانها وايضاً برمزيتها
في انتصار المالك الصغير ذو الوجه
المشرق على الشيطان الذى يظهر في
صورة وحش آدمى  ،لم ينتبه للكائن الذى
افلت من بين ايدى الجنود في تلك اللحظة
،التفت نحو األصوات العالية فوجد
الشيطان يركض نحوه والجنود يجرون
خلفه يحاولون منعه ،رجع عدة خطوات
الى الخلف وقد تملكه الخوف اما الكائن
فتوقف فجأة وأعطى ظهره للفنان ونظر
الى اللوحة وكأنه يتأملها ،ظل على هذا
المشهد عدة دقائق مضت ثقيلة على الفنان
الذى استجمع شجاعته واقترب بخطوات
بطيئة نحو الكائن ثم تفاجأ بالدموع تغطى
وجهه الشيطانى ،نظر للوحش اآلدمى
وسأله مصطنعاً نبرة ثقة «هل اعجبتك
اللوحة؟» هز الكائن رأسه وقال بصوت
خافت والدموع مازالت تغرق وجهه «
نعم اعجبنى تصويرك لى فانت فنان
حقيقى ،لكن ما اعجبنى اكثر هو نصف
الصورة اآلخر الذى رسمته لى منذ خمس
وثالثون عاماً.
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وداعا أيها املناضل احملرتم وداعا
وجيه يعقوب
تلقيت في الثاني
من يوليو خبر أليم
جدا وهو رحيل
المناضل المحترم/
وجيه يعقوب ،عن
عمر يناهز ال ٥٦
عاما حيث صعدت
روحه الطاهرة أثناء
نومه بعد سكتة قلبيه
ليرحل في هدوء.
وجيه مناضل قبطي محترم
تعرض للسجن واإلعتقال في
عصر مبارك ،ثم الضرب والسحل
في عهد المجلس العسكري ،وكثيرا
ما أعتدي عليه اإلخوان في عهد
مرسي .ظل ممسكا بمبادئه وقيمة
يدافع عنها مهما كانت التكلفة،
يسجن ثم يتم اإلفراج عنه ونظن
أن وجيه سيتوقف فإذا به أكثر قوة
وأكثر نشاطا في الدفاع عن الحق،
يتم اإلعتداء عليه وسحله في الشارع
يذهب للعالج وبمجرد خروجه من
المستشفي يكمل نضاله.
تعرفت علي وجيه في بداية
األلفية الجديدة عندما كان البالتوك
هو البرنامج الوحيد الذي يجمعنا
علي شبكة اإلنترنت ،كان جريئا
وكنت أعتقد أنه يعيش خارج مصر،
ولكن بعد أن أرادت منظمة مسيحي
الشرق األوسط أن تنقل نشاطها
لمصر تأكدت أن وجيه يعيش في
مصر .حيث تم القبض عليه هو
أعضاء المنظمة وتم اعتقالهم لمدة
ثالث أشهر علي ما اتذكر قبل أن
يتم اإلفراج عنه هو ورفاقة في سنه
.٢٠٠٧
حكي لي بعدها وجيه أنه تم
إستدعاءه في مكتب محامي قبطي
كبير جدا بمصر ،لديه منظمه
حقوقيه كبيره ،وفي مكتب منظمته
حضر أحد رجال أمن الدوله وفي
وساطة الشخصية القبطية ،عرض
عليه ظابط أمن الدولة أن يعمل
في المجال الحقوقي كما يعمل
صاحب المنظمة وكما يعمل كل
العاملين في هذا المجال .وهو أن
يعمل تحت إشراف جهاز أمن
الدولة وبإرشاداتهم ويتكلم عندما
يسمح له بالكالم ويصمت عندما
ال يتلقي أمرا بالسماح له ،فرفض
وجيه اقتراحات الظابط وقال أنه
سيعمل بما يمليه عليه ضميره هو
وليس األمن وترك المكتب ولكن تم
القبض عليه بعدها بعدة أيام.
وجيه لمن ال يعرف هو الذي
علي كتفيه تم بناء برنامج ما وراء
األحداث الذي يقدم علي قناة الكرمة.
عندما كانت مقدمة البرنامج تبحث
عن معد له فكر وعالقات سياسية
رشحت لها وجيه يعقوب وظل
يعمل لفترة كبيرة ،حتي إنتقل للعمل
معنا في األهرام الكندي.

مدحت عويضة

شاهد
كان
عيان في مذبحة
شباب ماسبيرو
يقول
وكان
عن مينا دانيال
حمل
إبني،
أجساد شهداء
ماسبيرو وكان
دائما في حديثه
معي يحسدهم
علي الشهادة ويتمني لو كان قد
أستشهد معهم ،كل مرة كنا نطلب
منه بصفته موجود في مصر جمع
معلومات عن قضية معينه او
مساندة قضية ما ،أو الذهاب والسفر
لحالة مضطهدة كان دائما يلبي
الطلب ويسافر علي نفقته ويتعرض
لمخاطر ومضايقات لم آتذكر يوما
أنه قال ”مش فاضي“ أو ”مشغول“.
في نضالة ودفاعة عن القضية
القبطية كان متدينا جدا ،ففسحته
الوحيدة هي زيارة األديرة،
والكنائس األثرية ،تمتع بعالقات
جميلة مع كل نشطاء الحركة
القبطية في الداخل األوفياء منهم
فقط ،تمتع بروح جميلة وخفة
دم كنا نحسده عليها جعلته واحد
من أحب الناس علي قلوبنا ،تمتع
بعالقة توأمة مع نادر فوزي وبعد
أن ترك نادر فوزي العمل السياسي
ظل وجيه مخلصا له ،كان حزينا
علي ترك نادر للساحة ولكنه كان
يحترم قراره ،وكنت عندما أختلف
معه في قضية أهدده أني هعمل زي
نادر فيتراجع محاوال إرضائي .لم
يتزوج وعاش حياته يرعي والدته
المريضة ،والتي توفت منذ حوالي
عامين ،ويبدو أن رحيلها سبب له
آالم كثيرة وآفقده الرغبه في البقاء
بعدها.
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كــندا داى
كندا داى هو يوم أن نشأ االتحاد
الكونفدرالي «دومينيون كندا»
بموافقة البرلمان البريطاني اول
يوليو عام  1867بين  4مقاطعات
كندية فقط ،هم ا»ونتاريو وكيبك
ونيو برونزويك ونوفا سكوشيا» ثم
انضمت لهم باقي المقاطعات تباعا،
وكان أول رئيس وزراءها هو
«سير جون ماكدونالد» ولكن بدون
صالحيات على العالقات الخارجية
ومنها المشاركة في الحروب.

بارك» مقر حكومة اونتاريو لكي يستقل بالمنطقة ولكنه سرعان
المحلية .ويرجع تاريخ المدينة إلي ما انهزم وهرب ماكنزي للواليات
القرن السابع عشر ،ولكن لم تكن المتحدة األمريكية.
وقتها غير طريق للهنود الحمر بين توسعت مدينة تورونتو ونشطت
بحيرتين كبيرتين يطلق عليهما اآلن بها الصناعة في أواخر القرن
بحيرة هيرون وبحيرة اونتاريو .التاسع عشر وأصبحت مركزا
وأستوطن في هذه المنطقة الهنود للمال والبنوك والسكك الحديدية،
الحمر قبل أن يصلها األوربيون ،ثم ازدهرت بها الصناعة أكثر جدا
وفي أوائل القرن الثامن عشر وصل بعد الحربين العالميتين في القرن
لمنطقة تورونتو بعثة فرنسية لتجارة العشرين ،وكنتيجة لهذا االزدهار
الفراء واستقرت بها مستخدمة ميناء الصناعي وللحروب العالمية وفد
تورونتو علي بحيرة اونتاريو .ولقد علي تورونتو مئات اآلالف من
أحرق الفرنسيون هذه المستعمرة في المهاجرين األوربيين وتمركزوا
عام  1759لكي يمنعوا البريطانيين في مدينة تورونتو وتوسعت ليكون
من االستيالء عليها في المعارك بها 12حيا .ولقد سببت هذه الزيادة
التي كانت بينهما.
المفاجئة للسكان أزمة شديدة في

واستمرت كندا في نوال استقاللها
عن بريطانيا تدريجيا ،وعام 1921
تولى رئيس الوزراء «ليون ماكنزى
كنج» الذي صمم على االستقالل
التام عن بريطانيا ،ورفض
مشاركة كندا لبريطانيا في الحرب وفي عام  1763تم توقيع معاهدة
على تركيا عام  1922ووقع اول باريس التي أعطت كل كندا للحكم
معاهدة خارجية مع أمريكا عن صيد البريطاني .واشترت الحكومة
األسماك عام .1923
البريطانية أرض تورونتو من الهنود
وفى عام  1982انتهت عالقة الحمر ،وفي عام  1793أقام جون
الدستور الكندي بالبريطاني تماما جريفز سيمكو ،القائد اإلنجليزي
بتوقيع الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا الجديد للمنطقة ،مدينة جديدة لتكون
ورئيس وزراء كندا «بيير ترودو» عاصمة للمستعمرة البريطانية
وسمى يوم االستقالل بـ «كندا داى» للمنطقة ()upper Canada
بدال من «دومينون داى» واسم وأسماها يورك .واستبدل بها
كندا يأتي من لغة السكان األصليين العاصمة القديمة «نيوارك» وفي
«كاناتا» بمعنى مجتمع او قرية .عام  1812احتلت القوات األمريكية
ومدينة اوتوا هي عاصمة كندا وهى منطقة يورك وأحرقتها .وتم إعادة
على الحدود بين مقاطعتى كيبيك بناء المدينة وأًطلق أسم تورونتو
واونتاريو ،وهذا العام احتفلت كندا عليها في سنة  1834وكلمة
تورونتو تعني «مكان اللقاء» في
بعيد ميالدها الـ .151
لغة الهنود الحمر وكان عدد سكانها
تاريخ مدينة تورونتو
وقتها عشرة األف نسمة.
تورونتو هي عاصمة مقاطعة في عام  1837قاد وليم ماكنزي
أونتاريو ،وبها مبنى «كوينز انقالب ضد الحكومة البريطانية

بقية مقال «ماذا عن
ظاهرة اكتئاب ما بعد
الوالدة ؟؟» ص12

وهذا االنخفاض الدراماتيكى
أعطي حياته للقضية القبطية يلعب دورا اساسيا فى االصابة
ولم يؤخذ منها شيئا علي اإلطالق ،بهذا االكتئاب
رحل وجيه يعقوب عن عالمنا ولم
يترك لنا ولدا أو بنتا حتي نراه فيه
التعرض لظروف مؤلمة
أو نضمه يوما في أحضاننا وكأننا ومجهدة اثناء الحمل والوالدة
نضم وجيه ،لم أراه ولم ألتقي به كوفاة احد االقارب ,,تعسر فى
في حياتي ولكني أحببته وكم الوالدة ,المشكالت المادية....
تعلمت منه الكثير والكثير ،رحل الخ
وجيه في هدوء وسالم عن عالمنا
اصابة االم قبل الحمل
ونحن نؤمن أنه في مكان أفضل
بأضطرابات اكتئابية او
ولكن سيظل يعيش في قلوبنا حتي
وجود جذور وراثية او عائلية
نلتقيه> سنحكي ألوالدنا عن وجيه
لالكتئاب فى تاريخ العائلة
وما قدمه لألقباط ولمصر وسيظل
نموزجا للمناضل المحترم ،بكي
الرجال كاألطفال عندما كنا نتناقل
قلة االهتمام والمساندة
علي التليفون خبر وفاته بيننا وكل من قبل االهل واالقارب
منا شعر أنه فقد شقيقا لم تلده أمه واالصدقاء وخصوصا الزوج
ولكن كسبنا شفيعا لنا أمام عرش ,,وضيق الدائرة االجتماعية
النعمة سيصلي لنا كما كان يضئ المحيطة باالم التى تستمد منها
لنا الشموع في األديرة سيطلب الدعم و المؤازرة
وبلجاجة من سيده أن يعيننا كما
أعانه فإلي اللقاء صديقي وأخي
اما عن الخطوات العالجية :
وجية يعقوب.

تتمحور حول العالج النفسى
االجتماعى او العالج الدوائى
او كليهما  ..قد يوصى بالمتابعة
الطبية الالزمة لالم المصابة
بهذا االضطراب لعدة اشهر
مع جانب الدعم الوجدانى من
الزوج فهذا له الدور االكبر
لمساعدة زوجته على تجاوز
تلك المحنة الى جانب المساندة
من االهل و االقارب
و من المعروف ان الحمل و
الوالدة من الوظائف الطبيعية
للمرأة و لكنها احيانا ما تكون
مصحوبة بأعباء فسيولوجية
و نفسية اضافية قد تسسب
فى ظهور بعض االعراض
النفسية المزعجة التى تكدر
على االم بل االسرة باجمعها
االستمتاع بأوقات فريدة لها
متعتها الخاصة  ..فالوعى و
المساندة هما خير سبيل لتفادى
هذة التجربة العصيبة .

السكن والمواصالت وصلت لحد
عدم وصول مياه في بعض المناطق.
وفي سنة  1954بدأ تشغيل مترو
األنفاق بمدينة تورونتو ليكون أول
مترو أنفاق في كندا .ومبني الحكومة
البلدية بوسط مدينة تورونتو ،فريد
من نوعه حيث أنه مبنيان علي
شكل حدوتى حصان ينظر كل
منهما لألخر وتم بنائهما في عام
 1965بتكاليف بلغت وقتها 30
مليون دوالر .والمبني المميز لمدينة
تورونتو اآلن هو برج المدينة (CN
 )Towerوكان حتى وقت قريب
هو أعلي مبني في العالم حيث يبلغ
ارتفاعه  553متر وقد تم االنتهاء
من إنشاءه عام .1976
هابى كندا داى

د .رافت جندي

أسرة حترير األهرام
اجلديد

رئيس التحرير
د .رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس
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ضد اإلحلاد ( جمموعة
مقاالت هتم اجلميع )
املقالة األويل :
حقائق حول أنواع
اإلحلاد ونسبته

تنويه واجب :هذه المقاالت تثبت
باألدلة العلمية فقط وجود هللا،
ولكنا ال تعتمد وال تتناول وال
تدعو ألي معتقد.
بدأت كلمة ملحد في الظهور في
القرن الثامن عشر في عصر
التنوير ،وشهدت الثورة الفرنسية
أول حركة سياسية للدفاع عن
سيادة العقل البشري.
هوامش :يري بعض الملحدين
أنه ليس هناك تضاد بين اإللحاد
والبوذية؛ ألن البوذيين الذين
يعتنقون مبادئ البوذية السامية
ويتعصبون لها هم في نفس
الوقت ال يؤمنون بوجود هللا.
وفي العموم يمكن تقسيم غير
المؤمنين بدين بعينه إلي أنواع
رئيسة ثالث وهي :
 )١من ال دين لهم ولكنهم
يؤمنون بوجود هللا « الالدينيون
« وعددهم أكثر من عدد من
يؤمنون بوجود هللا من خالل دين
أو معتقد بعينه.
 )٢من يشككون في وجود هللا
ألنهم ال يعتقدون بان هناك أدلة
كافية مادية مؤكدة تثبت وجوده.
وعليه ال يهتمون بوجود هللا أو
عدم وجود هللا ويسمي هؤالء
غير المعنيون .Agnostic
 )٣من ينكرون وجود هللا
تماما ويسمي هؤالء القدريون
.Atheist
ويمكن تميز النوع الثاني عن
الثالث بمجرد سؤال سهل وهو
 :هل أنت متأكد من عدم وجود
هللا ؟ فان كانت اإلجابة بنعم فهذا
الشخص  ،Atheistأما إذا كانت
اإلجابة ال أعرف فهذا الشخص
 .Agnosticويبلغ عدد هذين
النوعين حوالي  %7من البشر
أي حوالي  500مليون .وهم
موزعون علي النحو األتي %76
معظمهم في أسيا منهم 200
مليون في الصين %12 ،في
أوربا  %9في االمريكتين%2 .
في وسط وجنوب أفريقيا  %1في
شمال أفريقيا والشرق األوسط
ونسبة قليلة جدا في إستراليا.

هوامش  :يسمي اإلعتقاد في
وجود قوة أو أكثر وراء الخلق
.Theism
في كندا :عدد من يؤمنون باهلل
 %53معظمهم من الكاثوليك
والبروتستانت وعدد قليل جدا
من األقباط والمسلمين واليهود،
ويوجد  %23من الكنديين ال دين
لهم ولكنهم يؤمنون بوجود هللا،
والباقون ال يؤمنون بوجد هللا.
في مصر وحسب معلومات
وكالة المخابرات األمريكية فانه
يوجد  %86من المسلمين السنة
 %4 /من الشيعة  %10 /من
المسيحيين .وحوالي 2000
من البهائيين وعدد محدود جدا
من اليهود .وينص الدستور
المصري في مادته رقم  45بان
حرية اإلعتقاد مقصورة علي
أديان ثالث اإلسالم والمسيحية
واليهودية .ويعتقد البعض أنه
عقب ثورات الربيع العربي
وتنامي قوي المنظمات اإلرهابية
وأشهرهم منظمة داعش ،فقد زاد
عدد الملحدين في مصر ليصل
إلي قرابة ثالثة مليون ملحد ولكن
العدد الحقيقي لهؤالء ال يمكن
حصره علي وجه الدقة ألسباب
متعلقة بالممارسة الحقيقية لحرية
اإلعتقاد .وتسعي األن المؤسستان
الدينيتان األساسيتان في مصر
إلي محاصرة اإللحاد ومحاولة
إيقاف نموه ،وهما مؤسسة
األزهر الشريف والتي إنشأت
عام  970من قبل الفاطميين
وكنيسة األسكندرية والتي بدأت
في منتصف القرن األول بالقديس
ّ
مرقس.
أما لتعرف عزيزي القاريء
لماذا أهتم بكتابة مجموعة هذه
المقاالت ضد األلحاد .؟ فقبل
أن أجيبك علي هذا التسائل
دعنا نشرح أوال قضية اإلعتقاد
(اإليمان) عامة وأهميته :
أوال :ال يستطيع أن يعيش أي
إنسان اال باإلعتقاد ،ودعني
أوضح ذلك باألمثلة الحياتية
فنحن عندما نستلقي علي األريكة
أو السرير فإننا البد أن نعتقد في
أنها سوف تتحمل ثقل أجسادنا
وعندما نقود السيارة البد من أن
نؤمن بانه عند إستخدام الفرامل
فإنها سوف توقف السيارة في
الوقت المناسب ،وعندما نتعامل
مع األخرين جراح مثال أو
محامي البد أن نعتقد أنه سيقدم
لنا المعونة الكافية الالزمة
لتحقيق الغرض من اللجوء اليه
 .نخلص من ذلك أننا ال نستطيع
الحياة دون اإلعتقاد في مقدرتنا
الذاتية علي إتيان ما نقوم به من
أعمال ،وفي معونة األخرين
واألصدقاء ،وفي خطورة
األعداء ووجوب الحذر منهم،
وفي جودة وصالحية األشياء
لتحقيق الغرض من إستخدامها،
وبدون هذا اإلعتقاد في كل ما
سبق ذكره سوف تصبح الحياة
غير ممكنة بل مستحيلة.
ثانيا :اإلعتقاد نفسه ليس بشيء
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سيء ،وال هو في ذاته
جيد أو ّ
يمثل قيمة أخالقية ،ولكن الجيد
أو السيء هو في ما نعتقد بشأنه
فاذا طابق وصح إعتقادنا بشأنه
فهو جيد أما إذا خيب إعتقادنا
سيء.
بشأنه فهو ّ

 )3دليل الناخب
إلنتخابات مقاطعة
أونتاريو

ثالثا :اإلعتقاد الصحيح البد أن
يقوم علي أسس سليمة وأدلة
مقنعة وليس علي تخيالت غير
واقعية أو أسس غير مقنعة وعلي
غير أدلة حقيقية أو حتي علي
إعتقاد األخرين واال كنّا في الحالة
اآلخيرة نتبع غريزة القطيع التي
ال تناسب أساسا األنسان.

بقلم عماد عبد السيد

بأيام قالئل حيث وعد بتسريح مائة
ألف من موظفي الحكومة حال فوزه
باإلنتخابات لضغط المصروفات و
لتقليل في عجز موازنة المقاطعة ،
ً
ُزلزال ،
و كان تأثير هذا التصريح م
حيث قرر مئات اآلالف من الناخبين
عدم التصويت لحزب المحافظين و
بدال من يكسب الحزب  ١٧مقعداً
ً
ً
إضافيا بالبرلمان تُمكنه من العودة
للحُ كم  ،خسر الحزب  ٩مقاعد
إضافية و إنكمش عدد النواب
المحافظين داخل البرلمان من ٣٧
نائباً إلى  ٢٨فقط ،بينما نجح الحزب
الليبرالي في إضافة  ٥مقاعد إضافية
ّ
مكنته من تشكيل حكومة أغلبية بعد
أن أصبح لديه  ٥٨نائباُ بالبرلمان
 ،بعد أن كان يحكم بحكومة أقلية
في الفترة بين عامي ٢٠١٤-٢٠١١
بوجود  ٥٣نائباً فقط

هو حزب يمين وسط  ،تأسس
على نهج و خطى حزب المحافظين
الفيدرالي الذي تأسس بتحالف
ليبرالي-محافظ بين السير جون
ماكدونلد (أول رئيس وزراء
فيدرالي لإلتحاد الكندي) و جورج
إيتيان كارتييه عام  ،١٨٥٤تعاقب
على زعامته في أونتاريو ٢٦
زعيماً كان أولهم «جون ساندفيلد
ماكدونلد» (الذي ال يمُت بأي صلة
قرابة للسير جون ماكدونلد) الذي
أسس «حزب اإلتحاد الليبرالي-
المحافظ» و ترأس أول حكومة
إئتالفية بالمقاطعة من عام  ١٨٦٧و
حتى عام ١٨٧١

كاد سيناريو عام  ٢٠١٤أن
يتكرر هذا العام مرة أخرى مع
حزب المحافظين  ،بوجود قيادة
سيئة و ضعيفة و ديكتاتورية كان
يتزعمها «باتريك براون» و لكن
شكراً للرب  ،فقد أحاطت بهذا
الرجل مزاعم تحرشات جنسية
أبعدته في الوقت المناسب عن
زعامة الحزب و جاءت بشخصية
«دوج فورد» القوية لقيادة الحزب
في وقت ضيق و عصيب  ،بعد أن
كاد كل محبي الحزب يفقدون األمل
في وجود قائد محافظ حقيقي  ،بعد
أن تعاقبت عليه قيادات ضعيفة ،
أخذت الحزب يساراً  ،حتى أصبح
حزب المحافظين التقدمي نسخة
مسخ من الحزب الليبرالي

سيء في
رابعا :أنه ال شيء
ّ
الشك .فالشك هو المدخل
الصحيح للوصول للحقيقة النه
يجعلنا نتسائل ونبحث عن األدلة
واإلثباتات المنطقية التي تجعل
من إعتقادنا مبنيا علي المنطق
وعلي أسس راسخة.
خامسا :أننا البد أن نعتقد في
األمور الحياتية واألكثر أهمية
في األمور األزلية.
أما لماذا أهتم وأكتب عن قضية
اإللحاد ؟ فاإلجابة علي ذلك
السؤال تعتمد علي السؤال الوحيد
الذي يجب أن يهتم اإلنسان
بمعرفة جوابه الشخصي عليه
فتلك اإلجابة سوف تأثر عليه بعد
إكثر من  122عاما و  164يوما
وهو عمر السيدة الفرنسية أطول
معمرة علي كوكب األرض ؟!!
وهذا السؤال هو  :ما هو موقفك
من قضية األديان واإليمان
بوجود هللا ؟ ذلك ألن األعتقاد
في األمور الحياتية تأثيره مؤقت
أما طريقة اإليمان بوجود هللا
فمردودها علي اإلنسان أزلي
أبدي؛ وهنا تأتي أهمية اإلجابة
الصحيحة علي هذا السؤال؛ فان
تبني اإلعتقاد (اإليمان) الصحيح
تجاه قضية وجود هللا هو الشيء
الوحيد الذي ينبغي أن يكون
محور إهتمام اإلنسان في هذه
الحياة الزائلة.
وفي المقاالت القادمة ْباذن هللا
سوف أجيبك عزيزي القاريء
علي السؤال الثاني في رحلتي «
ضد اإللحاد « هل وراء الخلق
والكون قوة عاقلة نسميها هللا أم
أن الخلق هو نتاج قوي طبيعية
عشوائية .وأحب أن أنبه عزيزي
القاريء أنني لن أعتمد ْباذن
هللا في كل المقاالت القادمة إال
علي األدلة العلمية فقط والمؤيدة
بالبراهين الدامغة وليس علي
األدلة الميتافيزيقية أو علي أية
أسانيد دينية ذلك الن الملحدين لن
يعتدوا بأية أدلة غير علمية وعليه
فسيكون من العبث أن تثبت لهم
وجود هللا إستنادا إلي أسانيد دينية
هم ال يؤمنون بها في األساس .

ا.د ناجي إسكندر

 -2حزب المحافظين التقدمي

كان الحزب يُعرف إختصاراً بإسم
«حزب المحافظين» ثم تغيير الحقاً
يؤمن حزب المحافظين التقدمي
بإسم «حزب المحافظين التقدمي»
بسياسة السوق الحرّ و تخفيض
منذ عام  ١٩٤٨و حتى اآلن
الضرائب على جميع الشرائح
يعتبر حزب المحافظين أكثر لتشجيع رؤوس األموال على
األحزاب نجاحاً في تولي الحُ كم اإلستثمار و خلق فرص عمل
بالمقاطعة  ،فعلى الرغم من غيابه لتقليص نسبة البطالة بالمقاطعة
عن تولي مقاليد السلطة ألربعة لجعلها عامل جذب للمستثمرين
و ثالثون عاماً لصالح الحزب الكنديين داخل و خارج المقاطعة
الليبرالي ( ، )١٩٠٥-١٨٧١إال أنه و إعطاء حوافز للمستثمر األجنبي
عاد للحكم و بقوة من عام ( -١٩٠٥لإلستثمار داخل المقاطعة
 )١٩١٩و من ()١٩٣٤-١٩٢٣
كما أن الحزب يؤمن بحق الحياة
ثم من ( )١٩٨٧-١٩٤٣وهي
أطول فترة يتولى فيه أحد األحزاب و يعارض اإلجهاض بدون مسوغ
الرئيسية الحكم في المقاطعة  ،بعدها قانوني أو أدبي  ،كما أنه وقف
تم التصويت بطرح الثقة عنه في بشراسة و إستمات من أجل عدم
البرلمان  ،و شهد بعدها الحزب تمرير قانون مناهج الليبراليين
هائال حيث لم يُ َمثل إال بستة الجنسية المثيرة للجدل بالمدارس
إنهياراً
َ
عشر نائباً فقط من أصل  ١٣٠نائباً و لكنه لم يستطع منعه نظراً لوجود
ببرلمان عام  ١٩٧٨عندما تولي حزبان يساريان يمثالن أغلبية نجحا
الحزب الليبرالي الحكم من عام في تمرير ذلك القانون العار  ،كما
 ١٩٨٧و حتى عام  ، ١٩٩٠و حاول الحزب جاهداً عدم تمرير
عشرون نائباً من أصل  ١٣٠نائباً الموشن ( ١٠٣المسمى بقانون
عندما تولى الحزب الديموقراطي اإلسالموفوبيا) الذي صاغته النائبة
الجديد الحكم من عام  ١٩٩٠و الليبرالية الباكستانية األصل «إقرأ
حتى عام  ١٩٩٥الذي شهد آخر خالد» و الذي قد يتسبب في الزج
عودة لحزب المحافظين لتولي بأى شخص للسجن في حال ثبوت
الحكم من عام  ١٩٩٥و حتى عام تُهمة إنتقاده للدين اإلسالمي ،
 ٢٠٠٣بزعامة مايك هاريس ومنذ بالرغم من عدم وجود أي قانون
ذلك التاريخ تولى الحزب الليبرالي مثيل يعاقب من يستهزئ بالمسيحية
أو اليهودية أو أية ديانة أخرى ،
الحكم و حتى تاريخه
بل على العكس  ،قد يُالم المُشتكي
ُ
هزئ بمعتقداته و قد يُتهم
الذي إست ِ
بالرجعية و معادته لحرية التعبير
في اإلنتخابات السابقة عام  ٢٠١٤التي يكفلها الدستور الكندي  ،أي
 ،سنحت فرصة ذهبية لحزب أن حرية التعبير بمفهومها الواسع
المحافظين للعودة لحُ كم المقاطعة أصبحت ألعوبة في يد الليبراليين
بعد الفضائح التي أحاطت بدالتون
ً
ً
عامة ،
خاصة و اليسار الكندي
ماجنتي (والتي نوهت عنها أعاله) تُمنح لمن يشاؤون و تمنع عمن
و لكن زعيم حزب المحافظين آنذاكً يشاؤون كذلك
«تيم هوداك» صرح تصريحا
أهوجاً يدل على إفتقاره للحنكة
للمقال بقية العدد القادم
السياسية قبيل موعد اإلنتخابات
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صحتني وعافية

د.تباسيم جندى

السكتة الدماغية..هل من وقاية؟
مخيفة،
االمراض
كل
وصحيح ان الصحة تاج على
رؤوس االصحاء ال يعرفها اال
المرضى ،ولكن في اعتقادى ان
أسوأ مرض يمكن ان تتعرض
له هو الجلطة الدماغية ،وذلك
بسبب ما تخلفه من آثار سيئة من
شلل وعدم قدرة على الحركة او
عدم قدرة على الكالم اى إعاقة شديدة لمدد
طويلة ،وتعتبر خامس سبب للوفاة في أمريكا
الشمالية.
وسبب السكتة الدماغية هو نقص في تدفق الدم
الى خاليا المخ اما بسبب جلطة في االوعية
الدموية او نزيف ،و %90من الحاالت يكون
بسبب الجلطة ،والجلطة يمكن ان تتكون في
االوعية الدموية التي تغذى خاليا المخ او تأتى
مسافرة من وعاء دموى في منطقة أخرى
مثل الجلطات التي تتكون في جدران االذين
في القلب بسبب رجفة االذين او ما يطلق عليه
باإلنجليزية أتلاير فيبيريليشن.
وفى بعض األحيان تكون الجلطة او النزيف
بسيط ويسبب بعض االعراض البسيطة من
دوخة وتنميل في الوجه او اللسان وتحدث لمدة
بسيطة اقل من  5دقائق وتسمى  TIAاو سكتة
دماغية مؤقتة ،وتعتبر بمثابة انذار لحدوث
جلطة في المستقبل.
ومن أهم األسباب التي تؤدى الى السكتة
الدماغية هي ارتفاع ضغط الدم ،ويليها السمنة
وزيادة الوزن ،ورجفة االذين في القلب،
ومرض السكر ،وتوقف التنفس اثناء النوم
(سليب آبنيا) وعادة التدخين ،واالسراف في
الكحوليات ،والعقاقير المخدرة مثل الكوكايين
والهيروين ،وبعض العقاقير األخرى مثل
عقاقير الهرمونات ومنع الحمل او بعض
العقاقير المضادة لاللتهاب ،كذلك بديالت
السكر المصنعة ،وتناول العقاقير التي تسبب
سيولة في الدم.
وعادة تكون أعراض السكتة الدماغية هي
عدم قدرة على الكالم او استيعاب الكالم ودوخة
وضعف مفاجئ او تنميل في جانب من الجسم،
وأحيانا فقد مفاجئ للبصر في عين واحدة.
ويجب على من يشعر بأى من هذه االعراض

التوجه الفوري للمستشفى.
وبالطبع الوقاية من هذا
المرض تقتضى ان يجتهد
مرضى ضغط الدم في
التحكم فيه ،وعموما يجب
ان يكون اقل من ،90/140
واالجتهاد في انقاص الوزن،
والتحكم في مستوى السكر،
ومحاولة تحسين النوم اذا كنت تعانى من نقص
االكسجين أثناء النوم ،والعمل على السيطرة
على التوتر العصبى.
اما عن الطعام الصحى الذى يعطيك نوع
من الوقاية هو تناول  5سرفنج يوميا من
الخضروات والفواكه ،فقد وجد الباحثون ان
تناول  3سرفنج او اكثر من الفواكه والخضر
يقلل من اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة %27
ويقلل من الوفاة بسببها بنسبة  ،%42كما ان
الخضر والفواكه غنية بحامض الفوليك وعنصر
البوتاسيوم وفيتامين  Cوكل منهم يخفض من
خطر اإلصابة بهذا المرض .كذلك من المهم
تناول األسماك مرة او مرتين في األسبوع فهى
تساعد على زيادة سيولة الدم لوجود االوميجا
 ،3وحاول ان تتجنب كثرة الملح في الطعام
فلقد وجد الباحثون ان  6500مجم من الملح في
اليوم يرفع من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
بنسبة  .%32كذلك وجد ان استهالك البقول 4
مرات في األسبوع يقلل الخطر بنسبة .%11
ومن األطعمة الواقية أيضا الشاي األسود
او األخضر وشاى الكركديه وشراب الرمان
الذى يساعد في خفض ضغط الدم ومفيد
للقلب ،اما الثوم فهو مفيد في خفض ضغط الدم
والكولسترول ويساعد على سيولة الدم.
ومن المكمالت الغذائية الواقية فيتامين E
واالوميجا  ،3اما فيتامين  Dفان نقصه يعتبر
عامل مساعد لحدوث الجلطات.
ومن األعشاب التي تحسن الدورة الدموية في
المخ نبات الجنكو الذى يحسن الذاكرة والمكمل
فينبوسيتين الذى يحسن من االكسجين للمخ،
اما اذا كنت تعانى من مرض السكر فمادة الفا
ليبويك آسيد هي مادة مضادة لألكسدة مفيدة
للتحكم في السكر والوقاية من مضاعفاته
ومفيدة للكبد.

تدريب الكالب الكتشاف نقص السكر فى الدم عند األطفال
باريس  -أ ش أ
قامت أجاث برتران رئيسة /جمعية أكاديا /الفرنسية لتدريب
الكالب ,بالتعاون مع المدربة األمريكية ينيفر كاتيت  -التى تعمل
فى مجال تدريب الكالب فى الواليات المتحدة منذ  8أعوام -
بتدريب  4كالب فرنسية للمساعدة فى اكتشاف زيادة أو نقص مستويات السكر فى الدم لدى مرضى
السكر من األطفال .
وأشارت رئيسة الجمعية الفرنسية إلى أن مخ الكالب المدربة يكون متيقظا أثناء الليل إلى جانب
نشاط حاسة الشم لديها لتتمكن من التعرف على زيادة أو نقصان مستوى السكر فى الدم لدى
األطفال من المرضى عن طريق شم الساق لتصدر أصواتا مرتفعة من النباح فى حال تذبذب
مستوى السكر فى جسم الطفل .
ويوجد في فرنسا  25ألف طفل مريض سكر يحتاج إلى مراقبة مستوى السكر فى الدم بصورة
مستمرة تتراوح مابين  3إلى  5مرات في اليوم.

لالعالن باجلريدة اتصل علىahram.teeba@gmail.com:
اواتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744

من عيادة الطب الطبيعى
نقص حامض اهليدروكلوريك

س :أعانى من
اضطرابات هضمية
فكيف أعرف اذا
كنت أعانى من نقص
حامض المعدة؟

االضطرابات
ج:
الهضمية كثيرة الشيوع ،ولها أسباب
كثيرة ،وأحد هذه األسباب الشائعة هو
نقص افراز حامض المعدة ،وحامض
المعدة او حامض الهيدروكلوريك هام
لتجزئة البروتينات ،وهام للمساعدة
في امتصاص المعادن مثل الكالسيوم
والمغنسيوم والحديد.
واعراض نقص الحامض هي االنتفاخ
والتجشؤ والحرقان والشعور باالمتالء
فورا بعد تناول الطعام ،كما يمكن ان
توجد أعراض اسهال او امساك او
إحساس بعدم هضم الطعام ،او ظهور
بعض األطعمة الغير مهضومة في
البراز ،ويمكن ان تظهر االعراض في
صورة حساسية لألطعمة ،او شعور
بالغثيان بعد تناول المكمالت الغذائية،
واحيانا حكة في منطقة الشرج ،ويمكن
ان تظهر قلة افراز الحامض في وجود
ضعف االظافر وكسرها بسهولة ،او
صورة حب الشباب ،او في نقص بعض
المعادن كالحديد مما يسبب االنيميا،

ويوجد ارتباط بين
الحامض
نقص
ووجود الطفيليات
او الفطريات في
األمعاء ،كما توجد
عالقة بين نقص
الحامض ووجود بكتريا أتش بيلورى
في المعدة ،ويوجد أيضا ارتباط بين
كثير من االمراض ونقص الحامض
مثل االكزيما والربو وهشاشة العظام
وأمراض المناعة الذاتية مثل السيلياك
والثعلبة وغيرها.
ولكى تتحقق بالقطع من قلة افراز
الحامض يمكن ان تلجأ الى عمل
اختبار يسمى هايدلبرج ،وفيه يتم بلع
كبسولة تنبئ عن وجود الحامض بتغير
اللون بعد استفزاز المعدة بالقلويات.
ومن المهم ان تعرف ان عالج
اضطرابات المعدة ال يكون بأغالق
الحامض كما يحدث مع العقاقير
وخصوصا اذا استخدمت لفترة طويلة،
بل بمساعدة الجهاز الهضمى بواسطة
االنزيمات الهاضمة او األعشاب التي
تحفز العصارات الهاضمة.
تباسيم جندي
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من عامل اإلبداع ..رومانيا… ما ال تعرفه عن هذه األرض الساحرة! ()2

الصحة في رومانيا

بين  170إلى  340يورو شهريًا ،وذلك في
المستشفيات الحكومية.
موقع رومانيا بين دول االتحاد األوروبي

المساوئ في دولة رومانيا ّأنها
ُتع ّد من أشد
ِ
تأتي في تعداد الدول الفقيرة صحيًا ،حيث
تقول التقارير ّإنه في عام  2005كان المعدل
التوزيعي هو  1.9طبيب إلى ألف مريض!!
ً
أيضا أللف مريض!
و 7.4سرير مستشفى
يبلغ عدد األطباء في رومانيا حوالي 50
ألف طبيب ،وذلك حسب تقديرات أواخر عام
 2009ميالديًا ،وأمّا راتب الطبيب فيتراوح ما

يف عيد ميالد كندا احلاكم العام جولي بايت حتضر االحتفاالت
يف أوتاوا وتلقي خبطاب ودونالد ترامب يرسل تهنئة للكنديني
حضرت الحاكم العام جولي بايت ممثلة الملكة االحتفاالت
المقامة في أوتاوا بمناسبة عيد ميالد كندا والقت خطابا
قالت فيه أينما كنت سواء في كندا أو في الخارج وترتدي
شعار كندا (ورقة المابل ) فإن االحتفال اليوم هو احتفال
بك  ،وقالت جولي بايت رائدة الفضاء السابقة إن عملها
كحاكم عام خالل السنة الماضية كان رحلة ال بأس بها
فقد استمتعت بمقابلة عديد من الكنديين المتميزين من
كل االصول اثناء تجولها في أنحاء البالد  ،وأن الكنديين محظوظين للعيش في بلد
به امكانيات كثيرة ويقدر الفرد على الحلم  ،وحثت جولي بايت الناس علي الخروج
وأكتشاف بالدهم الشاسعة بطريقتهم وان يكونوا فرحين ومتمتعين بالحياة ومنفتحين و
مهتمين و مشاركين .لالخرين  ،وايضا أرسل الرئيس االمريكى دونالد ترامب رسالة
تهنئة بعيد ميالد كندا الي الحاكم العام جولي بايت وقال أن كندا والواليات المتحدة وقفا
معا بحزم ضد تهديدات لقيم الديمقراطية والحرية وطريقة الحياة التى نشترك معا فيها
 ،وكانت كلمات دونالد ترامب ودية مما يناقض كلماته التى أستخدمها من قبل ليصف
جستن ترودو بالضعف وعدم االمانة  ،وقال دونالد ترامب في رسالته ان شراكة كندا
مع الواليات المتحدة علي المسرح العالمى وإدانة كندا لالنظمة االستبدادية ساعد علي
دعم وازدهار حقوق االنسان واالمن حول العالم .

كما تعلم عزيزي القارئ ّ
إن رومانيا انضمت
إلى دول االتحاد األوروبي عام 2007؛ لما كان
لها من تأثير ملحوظ على سياستها الداخلية،
فقامت بإصالحات على المستوى القضائي،
ً
وأيضا طوّ رت من التعاون القضائي مع الدول
األُخرى ،وكافحت كثي ًرا ألجل القضاء على
الفساد ،وبالرغم من ذلك فقد جاء في تقرير اختالف الرأي ال يفسد للود
بوكسل لعام ّ 2006
أن رومانيا وبلغاريا هما
قضية :
أكثر الدول فسا ًدا من بين دول االتحاد األوربي،
ً
مرة أُخرى في عام  2009من عن الحكم بالسماح لضباط الشرطة
كما وُ صفت
ّ
قبل الشفافية الدولية أنها أكثر الدول فسا ًدا في بإطالق اللحي :
ً
االتحاد األوروبي ،وذلك
واليونان .إلى جانب دولتين أيضا د .ناجي إسكندر.
وهما :بلغاريا

تعليقي في جملة من كلمتين  :حصان طروادة.
وأسترسل ألقول  :أستغرب أن يمنعوا نادل
المطعم ومضيف الطيران وغيرهم كثيرين
من إطالق اللحي وال يمنعون ضابطا من
ذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه  :ما هو موقف
ذلك الضابط من تطبيق القانون المدني والذي
بالقطع ال يطابق تماما كل الشرائع بل يطابق
روح العصر الذي نعيشه؟ وأيهما سوف
يطبق وهو من المفترض ملتزم بتطبيق
قانون الدولة ؟ وهل سيلقي ذلك بظالله علي

أحكامه وتصرفاته ؟ وحتي أتجنب الحرج
فماذا سيكون موقفه وتصرفه في صراع بين
مسلم أو مسلمة يري من وجهة نظره أنهما
ملتزمان في مواجهة مسلم أو مسلمة يري
أنهما غير ملتزمين ؟ هل سيطبق قاعدة
القانون أعمي أم سيأخذه هواه إلي حيث ال
يريد المشرع ؟
ذلك ما قصدته بحصان طروادة.
ولذلك أقولها وسأظل أقولها  :نريدها في أي
دولة من دول العالم دولة مدنية ديمقراطية
بدون أي خلفيات يهودية أو مسيحية أو
إسالمية.ولنا في التاريخ القديم والحديث
عبرة لدول دينية معروفة للجميع.
وسؤالي هل تمتع في السابق أو يتمتع األن
مواطني الدول الدينية والدول المدنية بنفس
مستوي المعيشة ؟ وأترك اإلجابة للقارئ
العزيز .بل إني أجد األن دوال كانت في
السابق متشددة دينية تجنح األن نحو تخفيف
حدة هذا التشدد.

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

تيم جندي
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

:نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من
 الفصل من، تعويض تلف املنازل، االنزالق واإلصابة،حوادث وإصابة السيارات
. العجز عن العمل،العمل

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

