
د. رأفت جندي
بلده  لزيارة  االثيوبيين  مرضاي  احد  ذهب 
وعند عودته احضر لي صورة كبير لإلمبراطور 

هيالسالسى ألنه يعلم انى احبه فعلقتها بالعيادة.

انت  قائال  ارتريا  من  مرضاي  أحد  انتقدني 
الكثير.  االرتريين  من  قتل  دكتاتور  تعلق صورة 
سألته وماذا عن الرئيس افياورك الرئيس الحالي 

ألريتريا كم سجن وقتل من شعبه؟ 

 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد

نشأة الكون وتسييره. 

القناعة والمحبة

قطف الزهور وخطف االطفال

هل نحتاج ممثال لنا أم 
حامال ألجندتنا في البرلمان 

الكندي 

عندما ينجح النشاط وتفشل 
الخدمه

لغة الوجة و اهم خفاياها

ما هي قضية البورصة التي 
زجت بنجلي مبارك في 

السجن مجددا؟

صورة من؟

العائد

االم تريزا ٢١ عاما علي 
رحيلها

اعضاء البرلمان الكندي 
يتفقون علي أعتبار أزمة 

الروهينجيا المسلمين إبادة 
جماعية

شركة إير كندا ستسمح 
لبعض الطيارين باالحتفاظ 

باللحي اثناء عملهم

الدراما العربية ..واآلخر  ؟!

مفتاح العالقة الزوجية القوية

مفهوم الكنيسة

تغذية الطفل المقاوم للطعام

فيصل حسين المتهم في 
حادثة إطالق النار بحي 

دانفورث في تورنتو سبق ان 
قبض عليه وافرج عنه قبل 

يومين من الحادثة

 إبداع قبطي كندى جديد

 ال تستغل اوالدك للتجسس

هى الغربه ممكن .... 
تتطبطب
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

نطلب الدميقراطية ونرفضها

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5206 عضو. 

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

يوميا. من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال 
يجده عليه البحث حتت سبام اوجنك ميل. ومبجرد 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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Investors Group Financial Services Inc. 
 

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

Tel: (647) 539-8015 
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com
FREE DELIVERY | التوصيل مجاني

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

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

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

سهلة التركيب على جميع أنواعشطافة يدوية 
 الوصالت الكندية وخزانات الماء والحنفيات الدائرية

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415
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٢٤٠٠ قدم مربع ،٤ حمامات، بدروم 
مشطب ومميزات اخرى . تفرج علي 

الصور هنا:
www.13pickthall.com

عرضت وبعت هذا البيت يف ٧ ايام ب١١٣.٥٪ فوق سعر العرض

منزلك ممكن تكون قيمته اكثر مما 
تتوقع!

تقييم مجانا لبيتك علي االنترنت زور :

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

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

www.yourhomeworthnow.com



الديمقراطية  »نطلب  مقال  تكملة 
ونرفضها« ص1

قتل  التي  وحروبه  لشعبه  قمعه  له  فبرر 
فيها 150 ألف شخص بأنها كانت ضرورية 

للحفاظ على الدولة. 
نظام  عيوب  ترى  أال  الوطنية  هل  ٍفسالته 

بلدك أو نظامه وتبررها له؟
نحب  نحن  المصرية  الناحية  في  وكذلك 
الرئيس السيسي، ولكن هل الوطنية أن تبرر 
اعتداء السلفيين على المسيحيين في القرى 

ونبرئ النظام منها؟
له  نكن  ال��ذى  ت��واض��روس  البابا  قداسة 
السيسي  منجزات  عدد  واالح��ت��رام  المحبة 
ونحن  ألمريكا  زيارته  في  الوطنية  للوحدة 
نؤيده في هذا، ولكننا أيضا نضيف ان النظام 
المسيحيين وعلى وجه  متقاعسا عن حماية 

الخصوص في قرى المنيا.
في  رئاسي  نظام  يوجد  أنه  اعتقادنا  في 
الذى  النظام  عن  متحضرا  يكون  قد  مصر 
قبل  من  النظام  يفعله  لم  ما  وفعل  قبله  كان 
للمسيحيين، ولكن مصر بها أيضا نظام الدولة 
هو  القومي  األمن  أو  الدولة  وأمن  العميق، 
الذى  للدولة،  العميق  النظام  هذا  رأس  على 
لم يتخلى عن ترك الحبل للموتورين للتنفيس 

في المسيحيين.
الدولة كرست جهودها لتنظيف سيناء من 
ضالعة  او  متراخية  أيضا  ولكنها  اإلره��اب 
وهذا  القرى،  في  المسيحيين  إره��اب  في 
اتهام  ولكنه  شخصيا  للسيسي  اتهاما  ليس 

لمؤسسات الدولة التي رئيسها السيسي.
لو كانت الوطنية هي التطبيل للحكومة فأن 
كل احزاب المعارضة في الدول الديمقراطية 
ليست  ونهارا هي  ليال  تنتقد حكوماتها  التي 
الليبرالي ليس وطنيا طالما  وطنية، فالحزب 
ان المحافظين يحكمون والعكس بالعكس، أي 
انتقاده  ليس وطنيا في  المحافظين  أن حزب 

لحزب الليبراليين عندما يملكون السلطة. 
الرئيس  صباحى  حمدين  انتقد  وعندما 
السيسي فأنه شبع لطما من محبى السيسي، 
والذين ثاروا ضد مبارك ألنه غير ديمقراطي 
اشبعوا لطما كاتبة جريئة دافعت عن مبارك، 
ألننا لم نستوعب الديمقراطية وليست متأصله 
لو  ونرفضها  الديمقراطية  نطلب  فنحن  فينا، 

خالفت رأينا. 

   د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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Turnaround
Magnetic Poster and cards
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1000  ayer 8.5x5.5”  ........   
$25.00
$120.00
$140.00
$180.00
$250.00
Custom size
$3/squa$3/square feetPoster Large format printing   

100 Presentation folder ....

& Sign

1000 post cards 8.5x5.5”

غالبية الكنديني يعارضون إزالة أسم او متثال السري 
)جون ماكدونالد( من االماكن العامة 

بعد عدة أسابيع من إزالة تمثال )جون ماكدونالد( من الجهة االمامية لقاعة مدينة 
فيكتوريا في مقاطعة بريتش كولومبيا ، وجد أستطالع للرأي قام به معهد )أنجس ريد( 
علي االنترنت  أن أكثر من نصف المشاركين في االستطالع  وعددهم 1500 كندي 
يعتقدون أن كندا تقضي وقت طويل تقدم فيه أعتذارات لسكان الشعوب االصلية بسبب 
ما حدث ألطفالهم في المدارس الداخلية ، والتي وافق علي إنشائها )جون ماكدونالد( ، 
وقال المشاركون في االستطالع انه حان الوقت للمضي قدما وترك هذا الماضي ، وكانت 
المدارس الداخلية هذه قد أخذت 150 الف طفل قسرا من من عائالت الشعوب االصلية،  
ووضعتهم في مدارس داخلية ممولة من الحكومة وتديرها الكنيسة الكاثوليكية ، وكانت 
هذه المدارس تهدف لتعليم هؤالء اللغة االنجليزية والثقافة االوربية . ولكنها في الوقت 
نفسة محت اللغة االصلية والثقافة التي للشعوب االصلية وحرمت االطفال من عائالتهم 
، وقد مات االالف من هؤالء االطفال في هذه المدارس وعاني العديد منهم آالم نفسية 
وإيذاء بدني وجنسي ، وكانت عمدة مدينة فيكتوريا قد قالت أن مجلس المدينة هناك 
 ، االصلية  الشعوب  مع  مصالحة  كبادرة  ماكدونالد(  )جون  تمثال  إزالة  علي  صوت 
ولكن جاءت أستطالعات الرأي مختلفة فقال 5٧% من المشاركين أن كندا تقضي وقتا 
طويال تعتذر فيه عن الظروف الصعبة التي وضع فيها أطفال الشعوب االصلية وقال 
٣1% ان الضرر الذي حدث لالطفال ال يمكن تجاهله وبالنسبة إلزالة التمثال قال %55 
التمثال ، وفي إجتماع حزب  إزالة   ينبغي  انه كان ال  المشاركين في االستطالع  من 
بأننا  أنا فخور  الفيدرالي الشهر الماضي قال أندرو شير رئيس الحزب )  المحافظين 
حزب رئيس الوزراء االول لكندا )جون ماكدونالد( وهو أب أتحاد الكنديين وهو الذي 
كان لديه رؤية جعلت هذه االرض هاكذا ، ومن العار علينا أن نسمح ألصوات متطرفة 
في هذا البلد أن تمحو تراثنا الذي نفخر به ( وقالت وزيرة البيئة كاترين ماكينا )إن كندا 
لن تمحو التاريخ بإزالة التماثيل ، وانها شخصيا تعتقد انه يجب أن ندرك ان في تاريخنا 

أشياء جيدة وأشياء سيئة ونحن عندما نسرد هذه القصص يمكننا أن نفعل االفضل (



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 أنواع امللكية

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

هناك انواع مختلفة لملكية المنازل يجب ان 
 Free )تعرفها قبل اتخاذ قرار الشراء: )١
hold او التملك الحر حيث تملك األرض 
والمنزل وتكون مسؤول عن كل شئ داخل 
 Condominium )وخارج المنزل. )٢
حيث  الوحدات  تملك  او   ownership
المناطق  ملكية  فى  وحصة  وحدتك  تملك 
وقوف  وأماكن  القاعات  مثل  المشتركة 
لتغطية  شهرية  رسوم  تدفع  السيارات. 
وقد  المشتركة  األماكن  صيانة  تكاليف 
المياة او الكهرباء. تملك  تشمل مصاريف 
يتعلق  فيما  قواعد صارمة  لديها  الوحدات 
المشتركة  المناطق  واستخدام  بالضجيج 
والتجديدات التى يمكن تجريها فى وحدتك. 
قواعد  من  بينة  تكون على  ان  يجب  لذلك 
 )٣( الشراء.  قبل  بك  الخاصة  الوحدة 
Cooperative او التعاونيات وهى على 
غرار تملك الوحدات ولكن بدال من امتالك 
بأكملة  المبنى  فى  أسهم  تملك  الوحدة، 
وتدفع رسوم شهرية لتغطية تكاليف صيانة 
التعاونيات  بقواعد  علم  على  كن  المبنى. 
قبل الشراء حيث من حق المجلس التعاونى 
رفض المشترى او المستأجر الجديد. لكل 
نوع من انواع الملكية إيجابياته وسلبياته، 
دراية  على  الشراء  قرار  تأخذ  ان  المهم 

كاملة.   
  ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.

naser@estatesavvy.ca

أخبار وآراء4

بقلم ـ أمحد ابراهيـم

كامب ديفيد وصفقة العصر بعد 40 عاما

40 عاما بالتمام والكمال مرت على توقيع 
التي كانت سببا رئيسيا  اتفاقية كامب ديفيد، 
الموازين  وقلب  العالم  خريطة  تغيير  في 
واالتجاهات السياسية ليس في الوطن العربي 
وحده، ولكن على مستوى العالم أجمع، ورغم 
ما  االتفاقية  فإن  السنوات  هذه  كل  مرور 
زالت محل جدل وخالف كبيرين في الشارع 
السياسي العربي الذي تنقسم ما بين قلة قليلة 
مؤيدة لالتفاقية وقوة اخري هي االكثر رفضا 
لالتفاقية وبنودها بحجة أنه ال حول وال قوة 
الذي  الخراب  سبب  أنها  وترى  بها  للعرب 

حل بالعرب، وانها أصل البـالء عليهم .
الخطوة  قراءة  إعادة  تفرض  الذكرى  هذه 
أنور  الراحل  الرئيس  أقدم  التي  المفاجئة 
السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، 
والذي جعله واحداً من أكثر الشخصيات إثارة 
للجدل حتي االن ، فالبعض يصفه بالسياسي 
الحكيم المحنك والبعض اآلخر يرى ما قام به 
وتوقيعه التفاقيه ومعاهدة سالم مع إسرائيل 
العدو األول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازال 
صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش 
الحي  اللحم  آخر  حاليا  ترامب  دونالد  إدارة 

فيها بصفقة العصر.
فاتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى رؤساء 
اخيرهم  العرب  عظام  ينهشون  غربيون. 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب، الذي يريد 
يسمى  فيما  العربية  القدس  اليهود  يهدي  ان 
ديفيد  كمب  بداية  هي  تلك  العصر،  بصفقة 
والتي يسمع بها العرب وال يعرفون تفاصيلها 
وال موادها وال أول فاصلة فيها وال آخر نقطة 
من  لتخليصهم  أصال  صيغت  أنها  رغم  لها، 
التشريد والتفكك والهجرة ، الراضيهم والتي 
اعتبروها امال لحل قضيتهم وإراحة ضمائرهم 

من اجل القدس ووحدة عروبتهم .
وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح 
منا  الطبيعة تطلب  ديفيد، وكأن  شديدة كامب 
اإلفطار  تناول  وأثناء  المكان.  هذا  مغادرة 
ترددت أصداء الرعد والبرق في عمق وقلب 
السماء  إن  دبلوماسيينا  أحد  وقال  السماء. 
هذا  ديفيد.  كامب  في  يحدث  مما  غاضبة 
الوصف ليس ألحد معارضي اتفاقية التسوية 
بين مصر وإسرائيل التي تسمى اتفاقية سالم، 
أو أحد منتقديها لكنه ألحد القائمين عليها وهو 
األسبق  الدولة  وزير  غالي  بطرس  الدكتور 
من  غالي  يصف  آنذاك،  الخارجية  للشؤون 
المصري  الوفد  عاشها  التي  األجواء  خاللها 
الذي شارك في توقيع اتفاقية كمب ديفيد بين 

مصر وإسرائيل قبل أربعين عاما .
وقد ذكر الدكتور، بطرس غالي هذا الحوار 
في مذكراته الخاصة الصفحة رقم ١54 عن 
اتفاقية السالم التي نشرها تحت عنوان “طريق 
األجواء  تلك  عن  ليكشف  القدس”  إلى  مصر 
التي  االتفاقية  هذه  توقيع  سبقت  التي  البائسة 
أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، 
بين  وال  االن  حتي  السالم  تخلق  لم  لكنها 
شعوب المنطقة وال بين أنظمتها التي تفرغت 
بعضها  بين  حساباتها  وتصفية  لخصوماتها 

البعض وحتي مع شعوبها .
وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما 
يسد الرمق وال يغني عن جوع، وتطرد ممثلها 
من واشنطن، وكل هذا تحت شعار، الدفع نحو 

السالم . أو نحو االستسالم
مصر  حرب  أيضا  علينا  تفرضها  القراءة 
ذلك  وتأثير  سيناء  منطقة  في  اإلرهاب  ضد 
حدوداً  تفرض  التي  ديفيد  كامب  اتفاقية  على 
شبه  في  المصري  التسليح  على  جدا  ضيقة 

جزيرة سيناء .
على  عاما  أربعين  مضي  من  الرغم  فعلى 
اإلسرائيلية  المصرية  الصلح  اتفاقات  توقيع 
ومعاهدة   ،١978 عام  ديفيد  كامب  اتفاقيتي 
السالم المصرية اإلسرائيلية عام ١979 ، ال 
العربي،  الوطن  قائما حولها في  الجدل  يزال 
ألنها خلفت نتائج وتداعيات كارثية على األمة 
خاصة  الفلسطينية  والقضية  عامة  العربية 
العربي  للصراع  جديدة  تعقيدات  وأضافت 
االستيطان  سياسة  آخرها  ليس  اإلسرائيلي، 
اإلسرائيلية التي تقتصم الضفة الغربية والقدس 

وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة .
يلجاء العرب للتفاوض مع إسرائيل احيناً في 
العلن وغالباً في السر، متخذين من الخط الذي 
للتوصل  وحيدا  خيارا  ديفيد،  كامـب  رسمته 
إلى سالم في المنطقة، إال أن إسرائيل ما تزال 
ترفض االعتراف بالحقوق العربية، وتضرب 
الشرعية  قرارات  بجميع  الحائط  عرض 

الدولية التي تنص على تلك الحقوق .
وبعد 40 عاما من التماطل والتفكك والتشرد 
على أبواب عواصم القرار، ألول معاهدة سالم 
عربية إسرائيلية، والدولة الفلسطينية ما زالت 
الفلسطينيين  معاناة  وان  المنال،  بعيد  حلماً 
أن  عن  فضاًل  األجيال،  تتوارثه  حزناً  ترث 
بالتأكيد  أوحت  ماضية  بعقود  مرت  تجربة 
في  بالمستقبل  التنبؤ  محاولة  جدوى  بعدم 
المعقدة  بالقضايا  منطقة متقلبة األحوال مثقلة 

والصراعات مثل منطقة الشرق األوسط

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
بيهددك  إللي  الخطر  إيه  أعرف  أتمني 

ويستلزم كل ما تيجي أمريكا نطلع نزفك.
 

أقباط أمريكا
جرجس  عن  باإلفراج  تطالبوا  أتمني  كنت 
شوارع  في  للسيسي  الرقص  مقابل  بارومي 
نيويورك وكنت ساعتها أجي أرقص معاكم.

 
ترك الشيخ

أكبر عمرا وتاريخا  يا بوي األهلي  قولتلك 
وجماهيرا من السعودية نفسها.

 
مرتضي منصور 

حايش  أنا  شوية  أسكت  النبي  عليك  أسوق 
نفسي بالعافية عنك علشان كل األقباط طلعوا 

زملكاوية.

ترامب
مش  دي  البترول  سعر  بتخفيض  مطالبتك 
خطوة جريئة ال ده شكلك قريت عن فتوات 

نجيب محفوظ وعجبك دور الفتوة.
 

فورد
وترامب  أونتاريو  بانتخابات  فوزك  بعد 
أكسب  وأنا  يكمل  المثلث  يارب  بأمريكا 

ستريتس فيل .

ليونا أليسليف
أول  للمحافظين  الليبرل  من  انتقالك  زلزال 

عالمة من عالمات النصر في ٢0١9.
 

البرلمانيين األقباط
المنيا  أقباط  عن  تكلم  فيكم  واحد  مافيش 
كلكم لبستم الطرح كنتوا آعتبرتوهم زي أهل 

بورما يا ….. منك له.
 

نجيب ساويرس 
بين  الفرق  لكن  الجونة  مهرجان  عجبني 
مصر الجونة ومصر الحقيقية زي الفرق بين 

إللي في جيب عم محمد البقال وجيبك.
  

الرئيس األسد
خلص موضوع إدلب علشان يبطلوا يقولوننا 
نقولهم  وأحنا  سوريا  زي  نبقي  ما  أحسن 

عايزين نبقي زي سوريا وتونس.
 

بوتين
ينفع كدة تركيا توقع طيارة وإسرائيل توقع 
طيارة شكلك بقيت ديب مش دب وال حاجة.

 
جستين تردو

الخليج  راح  هو  ترامب  وبين  بينك  الفرق 
رجعت  الهند  روحت  وأنت  بمليارات  رجع 

رقاص هندي.
إردوغان

مع  الفار  لعب  نتيجة  التركية  العملة  إنهيار 
أسد الغابة قصدي أردوغان مع ترامب

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في 

يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

   ahram.teeba@gmail.com

8164gindi@rogers.comاو
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اهلالل األمحر ينفذ أكرب 
قلب دجييتال يف العامل 

عند سفح األهرامات 

بتنفيذ  المصري  األحمر  الهالل  يقوم 
سفح  عند  العالم  في  ديجيتال  قلب  أكبر 
األهرامات صباح يوم الجمعة المقبل وبذلك 
القياسية  األرقام  قائمة  في  إدراجه  سيتم 
العالمية ودخوله موسوعة جينيس لألرقام 
رانيا  الدكتورة  بحضور  وذلك  القياسية 
أشرف  والدكتور  السياحة  وزيرة  المشاط 
صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من 

الشخصيات الشهيرة في مصر.  
الختامية  الفعالية  هو  الحدث  هذا  ويعد 
التي   »Back to Rhythm« لحملة 
لدى  الوعي  مستوى  رفع  إلى  تهدف 
المواطنين حول صحة القلب وكيفية الوقاية 
الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  من 
القلب  توقف  ضحايا  نجاة  فرص  وزيادة 
إنعاش  بشأن  الجمهور  وتثقيف  المفاجئ 
القلب والتنفس باإلضافة إلى كيفية استخدام 

اآللية  القلب  صدمات  أجهزة 
وأهميتها في عملية إجراء إنعاش 

القلب والتنفس. 
من  العديد  تنفيذ  جرى  وقد 
بالحملة  المشتركة  األنشطة 
ومراكز  األماكن  من  بالعديد 
والتجمعات  )الموالت(  التسوق 

التجارية الكبرى.



يوما  ذاكرته  عن  ابدا  يغب  لم 
وعشرين  خمسه  منذ  المشهد  تلك 
عاما. فقد ُحفـَِر بكل تفاصيله داخله. 
طفل ال يتعدي الثالث سنوات يقف 
وحيدا وحوله زحام شديد. كان هذا 
ومحفور  عقله  في  مرسوم  المشهد 
يعمل  شابا  االن  انه  ذاكرته.  في 
العمل  وأبواب  الهندسه  مجال  في 
هدفه  عن  يثنيه  لم  أمامه.  مفتوحة 
قصته  بالجرائد  يكتب  كان  شيئا. 

حتي ان قرأها أحداً  قد يساعده. 

نعم لديه العمل والمال واالصدقاء 
والسيده الفاضله التي ربته واختارته 
من بين جميع اطفال الملجأ. ولكنه 
كان دائم االنشغال بسؤل قلبه الذي 
ويجعل  يؤرقه  طويله  سنينا  بات 

جميع احالمه حلما واحدا.

كان يري زحام وضوضاء والكل 
ال يسمع صراخه وهويقف وحيدا ال 
يعلم من أين جاء أوالي أين ذاهب.

لهذا  نهايه  وضع  من  البد  وكان 
قصته  يكتب  الداخلي.كان  العناء 
هذه في عده جرائد ويضع صوره 
له ووسيله اتصال. كان يكتب ايضا 
علي صفحات التواصل االجتماعي 

لعل احدا يساعده. 

اال ان قرر ان يكون احد ضيوف 
البرامج  احدي  في  شهير  إعالمي 
يبذل  كان  المعروفة.  التليفزيونية 
عائلته  الي  ليصل  جدا  كبيرا  جهدا 

المفقودة.

أمي..أبي..  يقول  ان  يحلم  كان 
األخ  حضن  وهويتخيل  يبتسم  كان 

واألخت ماذا يا تري ان يكون ؟

هناك  كانت  فشل  كل  ومع   ....
تهتم  ال   (( له  تقول  جباره  عزيمه 

بالفشل.. حاول مره أخري 

والسنين  فشل.  وراء  وفشل 
ال  والعمر  جريانها  في  تتمهل  ال 
ينظر  كان  المسير.  عن  يتوقف 
يا  هل   ( ليحدثها  المرآه  في  لنفسه 

تُري مالمحي قد تغيرت كثيرا لهذا 
الحد الذي قد ال يعرفني أحد؟

من  بشيئا  احتفظ  زلت  ما  هل 
ذوالثالث  الطفل  ذلك  مالمح 

سنوات؟

يوما  عائلتي  أحدا من  هل سأجد 
ما  ألعرف  أنا.  من  ألعرف   ، ما 

هواسمي الحقيقي؟

هل ؟ هل ؟ هل ؟

وما من اجابات  

ظل األمل موجود حتي مع إخفاقه 
مراٍت عديده. 

في  اخري  مره  الظهور  وقرر 
برنامج تليفزيوني اخر شهير. روي 
بأنه  حواره  وانهي  القصه  احداث 
ليس  للهدف  الوصول  ان  في  يثق 

مستحيال.

................

المشهد التالي له في صعيد مصر 
كبيره جدا.. وصوت  وحوله عائله 
احتفاال  مكان  كل  في  النار  إطالق 
ينتظرونه  ايضا  هم  كانوا  بالعائد. 
منذ  الساخنه  دموعهم  جفت  واليوم 

خمسه وعشرين عاما.

بعد  ويبتهجوًن  يضحكون  اليوم 
االفراح  كل  منهم  أخذت  سنوات 
وألبستهم الحزن علي االبن المفقود.

ال  العائد  ِباالْبن  الفرحه  كانت 
يمكن وصفها. 

فالزمها  كلمات  اي  تجد  ال  االم 
الفرحه  صمت  ولكنه  الصمت. 
العارمه. يحاول األب ان يأخذ ولده 
ان  يستطع  لم  ولكن  احضانه  بين 
يأخذه من حضن أمه. فقد تمسكت به 
بشده. ومع أصوات الزغاريد تنتهي 
والعزيمه  لألمل  انتصارا  القصه. 
بصوت  القصه  تنتهي  والصبر.. 
النار  وطلقات  واألغاني  االفراح 

المدويه اعالنا عن عوده الحبيب. 

للعائد. ومعهم تحيه  تهنئه وتحيه 
اخري ألعظم أمل عاش سنينا حتي 

تحقق
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العائد                                  

نيفني سامى
إبداع قبطي كندى جديد 

ادوارد يعقوب

باسم  جديدة  مسرحية  انها 
اثناسيوس  اسرة  قدمتها  "الرسالة" 
العذراء  بكنيسة  المسرحية  للفنون 
بمدينة  اثناسيوس  والقديس  مريم 
مسيساجا غرب تورنتو بكندا. بدأت 
من  يقرب  ما  منذ  بالفرقة  معرفتي 
أحد  دعاني  عندما  سنوات  ست 
مسيسوجا  مدينة  من  االصدقاء 
باسم  هناك  مسرحية  لحضور 
األمسية  تلك  انسي  ولن  "الريس"، 
فن  من  فيها  استمتعنا  بما  الجميلة 
راقي وخفة ظل مصرية حية على 
يقرب  ما  افتقدناها  قد  كنا  المسرح 
منذ  عام  وعشرون  أربعة  من 
العزيزة. ومن  هجرتنا من مصرنا 
فرط اعجابي وتأثري الشديد )ربما 
االقباط  بإمكانيات  العميق  أليماني 
تعطى  مجال  أي  في  وتميزهم 
واالمكانيات  الكاملة  الفرصة  لهم 
فعال  فأنهم  عبقريتهم   لإلبراز 
يبدعون( فقد كتبت معبرا عن تلك 
المشاعر في هذا المكان المخصص 
لي. وما لبث األستاذ الفنان "محسن 
قراءته  فور  بي  اتصل  ان  كامل" 
وشكرني  المسرحية  على  تعليقي 
بأسلوبه المهذب وحظيت من وقتها 
بصداقة اخ احس انه قريب لي جدا 
في أفكاره وايمانه بجانب كونه فنان 
هاوي  انه  رغم  و  المواهب  متعدد 
اعظم  عن  اقتدارا  يقل  ال  انه  اال 
عرفناهم  الذين  المحترفين  الفنانين 
ومن  الجميل.  الفن  زمن  في 
حضور  على  احرص  وانا  وقتها 
مسرحياته والكتابة عنها.  مسرحية 
"الرسالة" هي الرابعة التي اتشرف 
اثناسيوس  اسرة  لفرقة  بمشاهدتها 
حيث حضرت بعد "الريس" "المعلم 
بخلز" ثم "الجنة في اعماقك".  رغم 
ان مسرحية الرسالة ال تحفل بمثل 
كم الكوميديا وثراء المواقف كما في 
المسرحيات السابقة، اال انها اكثرها 
تبشيرية  ورسالة  روحيا  عمقا 
قوى  تأثير  وذات  واضحة  مباشرة 
ان  اتمني  وكنت  المشاهد.  على 
ال  يتعدى  لم  الذي  الحضور  يكون 
 ١000 ال  يملئ  ان  مشاهد   ٣00
في  الفخم  الضخم  للمسرح  مقعد 
مركز الفنون الحية الذي تقام عليه 
لألسف  وهذا  الفرقة.  مسرحيات 
جاليتنا  سلبيات  بعض  عن  يعبر 
مازلنا  بتراث  تأثرا  ربما  القبطية 
ترابه  اثار  كاهلنا  عن  ننفض  لم 
وغيرة  وتحزب  شللية  من  العفن 
وعدم تقدير للفن الراقي و افتقارنا 
بعضا  بعضنا  مساندة  مشاعر  الى 
وتشجيع اخوتنا الموهبين ولو ببعض 
اذا  وقتنا  من  البسيطة  التضحية 
اعتبرها البعض نوع من التضحية 
لتدعيم مثل هذه األنشطة اإلبداعية.   
في  تتلخص  المسرحية  وقصة 
طموح "جمال الواصل" في اعتالء 
بمعاونة  ثمن  بأي  الرئاسة  كرسي 
البارع  "متولى"  الداهية  مساعده 
واستغالل  الشرير  التخطيط  في 
هذا  لتحقيق  فرصة  او  وسيله  اي 
الهدف. ثم تستعرض أسرة "جمال" 

والمحرضة  الوصولية  زوجته  من 
أبنائه  و  "ايمان"  الشر  على  دائما 
"كميل"  واألخر  الشرير  "كمال" 
الحقيقي  المسيحي  المثالي  الشخص 
افراد  كل  شر  بمفرده  يواجه  الذى 
العائلة ويصمد بأيمانه امامهم. ومع 
الواصل"  "جمال  ترشح  احداث 
االنتخابية  حملته  واحداث  للرئاسة 
نواح"  "عباس  لمنافسه  ومناظراته 
مصر  في  منتشر  نمط  يمثل  الذي 
من  المنقاد  الفهلوي  الجاهل  وهو 
الى  واضحة  إشارة  في  آخرين،  
"مرسى" الرئيس األخواني السابق. 
رمزيه  فكره  المؤلف  ابتكر  وقد 
احداث  معظم  حولها  تمحورت 
عن  بامتياز  وعبرت  المسرحية 
التي  الكثيرة  الروحية  التأمالت 
جاءت بها المسرحية والفكرة عباره 
المعجزية  الخطية  الرسالة  عن: 
المسيح  يسوع  الرب  ارسلها  التي 
كل  كان  و  "الواصل"  عائلة  الى 
مكتوبة  كأنها  و  يجدها  يقرأها  من 
خبايا  له  وتكشف  شخصيا  له 
خطاياه وهى تمثل الروح القدس او 
الخطية.  على  يبكت  الذى  الضمير 
وتستمر االحداث لتعرض الصراع 
يختار  حيث  والبر  الخطية  بين 
"الواصل" المضي في طريق الشر 
رغم التحذيرات والعالمات الكثيرة 
التي يرسلها له الرب ورغم وصوله 
به  ينتهى  لكن  الرئاسة  كرسي  الى 
الذى  السجن  في  رميه  الى  المقام 
ويصبح  الحقيقة  يكتشف  يجعله 
المؤلف  استوحى  المسيح.  في  حرا 
المتميز "الدكتور مايكل السنباطى" 
من  للمسرحية  الرئيسية  األفكار 
بها  تمر  التي  السياسية  االحداث 
مصر في السنوات األخيرة وأشار 
السلبيات  من  الكثير  الى  ذكاء  في 
والشخصيات النمطية الموجودة في 
أبرزها  وقد  االن  المصري  الواقع 
بصمات  يظهر  الذي  السيناريو 
محسن  الفنان  المواهب  متعدد 
المؤلف  مع  اشترك  الذي  كامل 
في  ونجحا  السيناريو  صياغة  في 
لخدمة  السياسية  االحداث  توظيف 
األفكار الروحية العميقة التي يذخر 
بها هذا العمل الرائع. فالصراع بين 
والشيطان  والمسيح  والشر  الخير 
بالمعنى الكتابي  هو التأمل الروحي 
وقد  المسرحية  ألحداث  الرئيسي 
نجح أيضا األستاذ محسن في تجسيد 
هذا الصراع على المسرح كمخرج 
تعودنا  كما  كامل  اولجا  بمساعدة 
ووظف  السابقة  االعمال  في  منها 
بما  الحديث  المسرح  تكنولوجيا 
السينما  فن  بدمج  بالملتيمديا  يسمى 
بالمسرح باستعمال  الشاشة الخلفية 
عرض  وأيضا  الديكور  من  بدال 
حفل  التي  المعبرة  الترانيم  كلمات 
الموسيقى  مع  الفني  العمل  هذا  بها 
التي  فرج"  "المير  التصويرية 
تحسنت كثيرا علي مستوى الصوت 
وعدم طغيانه على أصوات الممثلين 
مقارنة  ومعبرا  متوازنا  كان  بل 
استطاع  وأيضا  السابقة.  باألعمال 

بمهنية  يصور  ان  محسن  األستاذ 
"جمال  شخصية  للمسرحية  كبطل 
الذى  الرئاسة  مرشح  الواصل" 
مستعبدا  كان  وكيف  رئيسا  اصبح 
منها  الفكاك  علي  يقوي  ال  للخطية 
والجاه  المركز  في  شهواته  لتسلط 
زوجته  إغراءات  امام  وضعفه 
ووسوسة الشيطان ثم يأتي بعد ذلك 
ان  بعد  السجن  في  روحيا  تحرره 
آمن بالمسيح. وأيضا تألق "األستاذ 
المشهدين  في  بامتياز  محسن" 
المسيح  مع  لقائه  في  المنفردين 
وتجسيمه للصراع الداخلي لإلنسان 
ونجحت  والقداسة.  الخطية  بين 
دورها  في  أيضا  كامل"  "اولجا 
الرئيس  كزوجة  ايمان"  "مدام 
السلبي  حواء  دور  وتقمصت 
"جمال  )زوجها  ادم  اغراء  في 
المستميتة  ومحاوالتها  الواصل"( 
لثنيه عن التوبة وضمان استمراره 
فرصة  له  الحت  كلما  الخطية  في 
او فكر في الخالص والنجاة منها.  
تألق  السابقة  االعمال  في  وكعادته 
متولي  دور  في  "أمجد سيداروس" 
الواصل  لجمال  الخاص  السكرتير 
بأي  إلنجاحه  الشرير  والمخطط 
الحكم وهو  لكرسي  وسيلة وصوال 
واعجبنى  الشيطان  بامتياز  يجسد 
من  اجيلكم  مقولته:"مقدرش  كثيرا 
االنسان  ان  اي  ماتطلبوني"  غير 
بإرادة  اال  الشيطان  عليه  يقدر  ال 
طلب  في  والحاحه  الكاملة  االنسان 
ممثلي  مشهد  واعجبني  الشيطان.  
مع  لقائهم  في  الثالثة  األحزاب 
"الواصل" خصوصا "عياد عطية" 
في دور "صادق" وقد مثل شخصية 
على  يلعب  الذي  المنافق  السياسي 
على  للحصول  األطراف  جميع 
أقصي ما يستطيع من منافع ومعه 
الديري  ومارلين  نبيل  مينا  من  كل 
اما  أخرى.  ألحزاب  كممثلين 
الجانب الكوميدي في المسرحية فقد 
اداه بمهارة "راني غالى" في دور 
"عباس النواح" المرشح المنافس ل 
مشهدي  في  تألق  حيث  "الواصل" 
الرئاسة  لمرشحي  المناظرتان 
حنا"  "كيرلس  مساعده  أنسى  وال 
"اميرة  وكذلك  "مسعود"  دور  في 
في  المحاورة  سهام  دور  في  حنا" 
المناظرة. ومن المشاهد الجيدة أيضا 
"كمال"  دور  في  ميكل"  "فادي  ل 
جدال  مشهد  في  الشرير  االبن 
"ارساني  وبين  بينه  والشر  الخير 
البار  عبيد" في دور "كميل" االبن 
يخطط  مشهد  في  وأيضا  المؤمن 
عمل  في  الرب  اسم  الستغالل  فيه 
دوالر   5 ب  وجبه  )يبيع  بيزنس 
الرب!!(.  لرؤية  القادمة  للجماهير 
رسالة  اهم  يحمل  الذي  المشهد  اما 
المسرحية  في  مباشرة  روحية 
للجميلة  فهو  الخالص  وهي رسالة 
دور  في  جورج"  "مريم  المتأنقة 
جمالها  كان  وان  الذهبى"  "لمياء 
الحقيقي هو الروحي الذي ظهر في 
توبتها و صالتها التي بررتها بعمل 
المسيح وهى صورة عملية للخاطئ 

المسيح قبح خطاياه  له  الذى كشف 
رغم جماله الظاهري وكيف تطهر 
المسيح  لعمل  وقبوله  اعترافه  بعد 
رغم ما كانت ترزح فيه من خطايا 
ثقيلة عديده كإعالمية فاسده. وهناك 
الكاتب  الجديد  االهرام  في  زميلنا 
حيث  موريس  مدحت  المحبوب 
ابرز موهبة فنية أخرى تضاف الى 
موهبته في فن كتابة القصة القصيرة 
الرئيس  مكتب  كمدير  دوره  وهي 
لتخطيط  االكبر  للشيطان  وتمثيله  
وانجاز مهام شريرة اكبر من مهام 
الشيطان األول " متولى". وال أنسى 
فرج"  "كيرلس  ل  الصغير  الدور 
الضابط.  وهناك إشارات واضحة 
الى حقائق كتابية مثل رقم الوحش 
"666" )مبلغ الرشوة الذى عرض 

على المذيعة "لمياء" لتطبل للمرشح 
واشارات  الواصل"(  "جمال 
قول  مثل   وفسادها  الدولة  ألجرام 
عمل  :"نعمل  الرئيس  مكتب  مدير 
إرهابي وبعدين نحاربه".    وأريد 
"اميره  بصوت  بالترانيم  اشيد  ان 
"فادى  وكلمات  "وارسانى"  نبيل" 
والحان  صليب"  "هاني  و  امين" 
فلقد ساهمت  مينا"  "اندريا  وتوزيع 
الترانيم من رفع روحيات المواقف 
البسيط  الديكور  وأيضا  األداء.  مع 
جرجس"  "جيهان  ل  المعبر 
"انطونيوس"  ل  المسرح  وإدارة 
وقد  بستوروس".  "امير  ومناظر 
طوال  وواضح  جيدا  الصوت  كان 

المسرحية وشكرا لفنى الصوت.

البقية ص ١١



له،  معادال  يكون  ان  خلسة  يحسب 
لكنه اخلى نفسه، اخذا صورة عبد، 
صائرا في شبه الناس. ) فيلبي ٢ : 
6،7 (، الذي هوصورة الرب االله 
غير المنظور، بكر كل خليقة، الذي 
فيه خلعتم القديم ولبستم الجديد الذي 
يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، 
 ،  )  ١0: ؛ ٣   ١5  : )كولوسي ١ 
تواضعنا  جسد  شكل  سيغير  الذي 
مجده،  جسد  صورة  على  ليكون 
يخضع  ان  استطاعته  عمل  بحسب 
 .)  ٢١  : كل شيء)فيلبي ٣  لنفسه 
الرب  مجد  ناظرين  جميعا  ونحن 
بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير 
مجد  من  عينها  الصورة  تلك  الى 
الروح)٢  الرب  من  كما  مجد  الى 
هذا  يسوع   .)  ١8   :٣ كورنثوس 
ال  فكان  الصليب  علي  علق  الذي 
صورة له وال جمال فننظر اليه وال 
منظر فنشتهيه) اشعياء 5٣ : ٢ (. 
امر  القديم  العهد  في  االله  فالرب 
تمثاال  لك  تصنع  ال  قائال:«  شعبه 
منحوتا وال صورة ما مما في السماء 
من فوق وما في االرض من تحت 
وما في الماء من تحت االرض«) 
خروج ٢0 : 4 (، والن الناموس ، 
العتيدة ال نفس  اذ له ظل الخيرات 
صورة االشياء، ال يقدر ابدا بنفس 
الذبائح كل سنة، التي يقدمونها على 
يتقدمون)  الذين  يكمل  ان  الدوام، 
البعض  ( جعل   ١  : عبرانيين ١0 

روحيات6
صورة من؟   

د. روز غطاس
ينكرون  ولكن  التقوي  صورة  لهم 
قوتها .كما ان اله هذا الدهر اعمي 
تضيء  لئال  المؤمنين  غير  اذهان 
الذي  المسيح  انجيل مجد  انارة  لهم 
هوصورة الرب االله)٢ كورنثوس 
الرب  كان  عندما  الذين   .)  4  :  4
سألوه:  ارضنا  علي  يعيش  يسوع 
اجاب:«  الجزية؟«  تعطي  لمن 
الصورة  هذه  دينارا، »لمن  اروني 
»لقيصر«  له:  فقالوا  والكتابة؟« 
اجاب:« اعطوا ما لقيصر لقيصر- 
فقد كان قيصر يعتبر نفسه اله- وما 
مرقس  االله«)  للرب  االله  للرب 
الشاقل  الن  وذلك   .)  ١6  :  ١٢
رسم  عليه  يوجد  ال  االسرائيلي 
الناموس؛  لوصية  تنفيذا  صورة 
بما  لهم  يقول  يسوع  الرب  وكان 
في  الهتهم  يحملون  انهم  يعني 
وبالتالي  عليهم  تملك  وهي  جيوبهم 
الذي  االله  صورة  يشبهون  هم 
فهم  له؛  حياتهم  ويكرسون  يعبدونه 
ينكرون  ولكن  التقوي  صورة  لهم 
هي  القناعة  مع  التقوي  الن  قوتها 
تجارة عظيمة الن كل ما في العالم 
العيون  وشهوة  الجسد  هوشهوة 
وتعظم المعيشة التي هي من العالم 
وليس من الرب االله) يوحنا االولي 
٢ : ١6 (. اسال نفسك صورة من 
قلبك وعقلك وتتحكم في  تحمل في 

امورك واحوالك؟

ُولد   ١9٢٣ ديسمبر   ١9 فى 
القللى  حى  فى  نسيم  سليمان 
تعليمه  أتم  أن  وبعد  بالقاهرة، 
بمدرسة  التحق  القللى  فى  األولى 
الثانوية بشبرا. وفى عام  التوفيقية 
فى  لتعيش  أسرته  انتقلت   ١940
اثناء  فى  بشبرا.  بدران  جزيرة 
أحب  التوفيقية  بمدرسة  دراسته 
العربية  واللغة  التاريخ  دراسة 
تعرف  المدرسة  هذه  فى  وأيضاً 
ميالد  )د.  »ميالد«  زميله  على 
بعد  التحق   .١9٣8 سنة  حنا( 
التاريخ  قسم  اآلداب  بكلية  ذلك 
جامعة فؤاد األول )القاهرة حالياً( 
اآلداب  ليسانس  على  وحصل 
دبلوم  ثم حصل على  سنة ١945 
معهد التربية العالى للمعلمين سنة 
حصل   ١950 عام  وفى   ،١947
على دبلوم الدراسات العليا – مواد 
اجتماعية – وزارة التربية والتعليم 
فى  دبلومة خاصة  ثم حصل على 
جامعة   – التربية  كلية   – التربية 
عام  فى  عين شمس سنة ١95٢، 
١96٣ حصل على الماجستير فى 

حصل   ١987 عام  فى  ثم  التربية 
التربية  أصول  فى  الدكتوراه  على 
من جامعة عين شمس. عمل مدرساً 
للمواد االجتماعية بالمدارس الثانوية 
ثم   ،١955  –  ١947 الفترة  فى 
الخاص  المعلمين  بمعهد  مدرساً 
الفترة  فى  التربية(  )قسم  بالزيتون 
لقسم  رئيساً  ثم   ،١957  –  ١955
العامة فى  المعلمين  بمعاهد  التربية 
ومدرساً   ،١959  –  ١957 الفترة 
بالعباسية  الخاص  المعلمين  بمعهد 
بالمعهد  مدرساً   ،١96١ – ١959
العالى الصناعى للمعلمين بالمطرية 
وظيفة  شغل   .١966  –  ١96١
فى  التربية  أصول  مساعد  أستاذ 
كلية التكنولوجيا والتربية بالمطرية 
١966 – ١97٣، ثم أستاذ ورئيس 
والتربية  اإلنسانية  العلوم  قسم 
الكلية،  بنفس   ١976  –  ١97٣
وفى الفترة ١974 – ١976 أنتُدب 
للتدريس بقسم أصول التربية – كلية 
أستاذاً  ثم  طنطا  جامعة   – التربية 
للتربية – كلية التربية الفنية بجامعة 
حلوان ١976 – ١977. سافر بعد 
ذلك إلى العراق حيث شغل وظيفة 
أستاذ للتربية بجامعة السليمانية فى 
بعد  عاد  الفترة ١977 – ١978، 
التربية  أستاذ  وظيفة  ليشغل  ذلك 
فرع  القاهرة  جامعة  التربية  بكلية 
الفيوم فى الفترة ١978 – ١98١، 
ثم فى الفترة ١986 – ١99٢ عمل 
القومى  بالمركز  مشاركاً  أستاذاً 

 – والجنائية  االجتماعية  للبحوث 
ومنذ  االجتماعية.  البحوث  شعبة 
كرئيس  إنتدب   ١995 مارس 
لالمتحانات  القومى  بالمركز  فريق 

والتقويم التربوى. 

علماً  له  بالنسبة  التربية  تكن  لم 
التربية  كانت  بل  فيه،  تخصص 
المجتمع  يخدم  ووسيلة  هوايته 
حينما  لذلك  خاللها.  من  والكنيسة 
سجل لدرجة الماجستير فى التربية 
التربية  تاريخ   « موضوع  أختار 
القبطى«  العصر  فى  المصرية 
عمار.  حامد  د.  أشراف  تحت 
التسلط  تعنى  البعض  عند  التربية 
عند  التربية  لكن  اآلخر،  وإخضاع 
واألبوة  المحبة  تعنى  نسيم  سليمان 
وهناك  اآلخر.  تنمية  فى  والرغبة 
فرق كبير بين من يحيا األبوة بكل 
أبعادها من تضحية وحنان وعطف 
األبوة  عن  يتكلم  من  وبين  ومودة، 
فى  أوتعليم!!  أوعظة  كمحاضرة 
)عطاء  كتاب:  أصدر   ١99١ عام 

المسيحية للتربية(.

فى  حدث  العملية  القصص  من 
قبل   – شقيقته  أبنة  طفولة  فترة 
د.  خالها  أراد   – المدرسة  دخولها 
هذا  رهبة  عنها  يزيل  أن  سليمان 
الحدث، فأخذها إلى مدرسة الصداقة 
الدراسة  بدء  قبل  بدران  بجزيرة 
فيه  ستلعب  الذى  المكان  وآراها 
الموسيقى  وحجرة  الرسم  وحجرة 

قرأت لك 
جنوى غاىل
مفتاح العالقة الزوجية القوية 

By Melanie
التي  االشياء  من  الكثير  هناك 
المنزل  مثل  بيوتنا  اليوم  بها  َُنقيم 
السريعة  الفخمة  والسيارة  الرائع 
رائعة  االشياء  هذه  تكون  ،وبينما 
دعانا  هللا  فإن  أوأخري  بطريقة 
الزوجية  عالقتنا  بي  نهتم  ألن 
االشياء  كل  فوق  اهمية  ونعطيها 
عالقة  نعتبرها  وال   ، االخري 
تحتاج  ال  منها  مفروغ  مضمونة 
الي رعاية وصيانة ! وهناك عدة 
ترشدنا  المقدس  الكتاب  في  آيات 
ونخلق  قوية  زوجية  عالقة  لبناء 
بها  قصة حب حقيقية خاصة بنا 
الماضية  سنة    ١7 ال  وخالل   ،
الكتاب  من  تعلمت  زواجنا  في 
ألنموفي  ساعدتني  أشياء  المقدس 
أنني  منها   . زوجي  مع  عالقتي 
تعلمت أن مانعمله سويا وما نهتم 
به معا هوأكثر أهمية بكثير من أن 
له  أويكون  يكون أحدنا علي حق 
يكون  أن  )بشرط  االخيرة  الكلمة 
أتفاقنا معا للخير والصدق ولمجد 
هللا ( ، وتعلمت أن أَُفرح أسرتي 
التي  الطيبة  باالوقات  وأعتز 
قليلة  ولوكانت  حتي  معا  نقضيها 
مثل االحاديث  البناءة حول مائدة 
لفترة قصيرة في  أوالتنزه  العشاء 
الحدائق اومشاهدة فيلم جيد معا ، 
اللحظات  بعض  هناك  تكون  وقد 
أوجرح  االحترام  عدم  من 
اليوم  نهاية  في  ولكن   ، المشاعر 
من  الغفران  ونطلب  االمر  ننسي 
االعذار  له  ونلتمس  حياتنا  رفيق 
علي  هللا  من  الغفران  ونطلب 
مافعلناه وفي الصباح  أصحومن 
النوم ألشكر هللا علي زوجي مرة 
يا أصدقائي قصة  ، وهذه  اخري 
حب حقيقة تستند علي قاعدة قوية 
من كلمات هللا والتي سوف تصمد 
أمام أختبار الزمن ، وهذه بعض 
المفاهيم وااليات التي تساعد علي 
بناء قاعدة صلبة للعالقة الزوجية 
، ١– هللا هواالول في كل شئ ؛ 
وهذا  حياتنا  في  واحد  هورقم  هللا 
ما يجعلك تحب وتحترم وتضحي 
االوقات  في  سواء  حياتك  لرفيق 
،واشتراك  اوالسيئة  الحسنة 
يجعل  معا  الصالة  في  الزوجان 
بقوة  فيهما  يعمل  القدس  الروح 
افكارهم وينزع من  ويصحح من 
ويثبتهم  الثقة  وعدم  الشك  قلوبهم 
يتحدث  وعندما   ، المحبة  في 
يقلقه  ما  أمر  في  لزوجته  الزوج 
وتقف  تعضده  يجدها   ان  يجب  

بجواره وتصلي الجله وهوبالتالي 
ضعفها  أوقات  في  ألجلها  يصلي 
يراه ، ٢–  اوألجل قصور معين 
؛  االخر  علي  واحد  كل  ليعتمد 
فتقول االية من تسالونيكي 5–١١ 
البعض  بعضنا  نشجع  بهذا   (
فالزوج  البعض(  بعضنا  ونبني 
ويجب  للزوجة  صديق  هوأفضل 
اليه  تلجئ  من  هوأول  يكون  أن 
عندما تحتاج الي مشورة أوتشجيع 
وعندما يقترب الزوج من زوجته 
ويصبحان مرتبطان في وحدانية، 
الثقة  من  متينة  عالقة  يبنون 
المغفرة  ضمان   –٣ واالحترام 
أفسس4–٣٢  في  االية  تقول  ؛ 
نحوبعض  بعضكم  لطفاء  )كونوا 
سامحكم  كما  متسامحين  شفوقين 
قلت  وقد   ) المسيح  في  أيضا  هللا 
مؤخرا لبعض االصدقاء أنني االن 
كنت  عما  بكثير  أفضل  اصبحت 
وربما  الغفران  مسألة  في  سابقا 
التي  االخطأ  أن  عرفت  ألنني 
وراءها  يكون  االنسان  فيها  يقع 
في  الحياة  لنا  يريد  ال  عدوللخير 
نفشل  أن  الحكمة  ومن   ، سالم 
عن  قلبك  في  أبحث   ، خططه 
الغفران ألن الرب غفر لنا كل ما 
قمنا به ، 4– حافظ علي الفرح في 
حياتك واوجد له مكانا ؛ففي خالل 
ظروف  بنا  مرت  زواجنا  سنين 
واحد  دخل  علي  فيها  نعتمد  كنا 
فقط ولمدة سنتان حيث رغبت أن 
أظل في المنزل دون عمل ألرعي  
زوجي  وكان   ، الثالثة  أطفالي 
اليوم  في  طويلة  لساعات  يعمل 
)أل( ألشياء  نقول  أن  علينا  وكان 
ولكن  الكثير  لدينا  يكن  ولم  كثيرة 
نفرح  وكنا  سعيدة  اسرتنا  كانت 
الصعبة  االوقات  في  حتي  معا 
،واخيرا كان السعي لتحقيق إرادة 
الذي  هوهدفنا  زواجنا  في  هللا 
الكتاب  وكان  اليه  نسعي  سنظل 
أن  وأسال هللا  لنا  مرشدا  المقدس 
وأن  التالية  خطواتك  في  يرشدك 
عالقتك  في  حياتك  رفيق  تنمومع 

مع الرب يسوع .
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كثيرا ما نسمع في االمثال الشعبية: 
الطفل  اربعين.  الشبه  من  يخلق 
من  نسخة  االصل  طبق  صورة 
المنظر  حسنة  فالنة  البنت  ابوه. 
من  التصوير  فن  ويعد  والصورة. 
االنسان  عرفها  التي  الفنون  اقدم 
منذ ان نزل من محضر الرب االله 
علي  يسجل  فصار  االرض،  الي 
جدران الكهوف الرسوم التي تذكره 
ومحاوالته  وانتصاراته  بإنجازاته 
في السيطرة علي العالم المحيط به. 
ويرجع بنا الكتاب المقدس الي اول 
صورة رسمت بجنة عدن حيث خلق 
االنسان على صورته.  االله  الرب 
على صورة هللا خلقه. ذكرا وانثى 
خلقهم) تكوين ١ : ٢7 (. وهذا ما 
اوضحه الرسول بولس عندما كتب 
الذي  يسوع  بالرب  عالقتنا  عن 
 »: حياتنا  علي  وسيدا  ربا  قبلناه 
سنلبس  الترابي  لبسنا صورة  وكما 
الرسالة  السماوي«)  صورة  ايضا 
 ،)  49  :  ١5 كورنثوس  اهل  الي 
الن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم 
ابنه،  صورة  مشابهين  ليكونوا 
كثيرين)  اخوة  بين  هوبكرا  ليكون 
اذ  الذي  يسوع   .)  ٢9  : رومية 8 
لم  االله،  الرب  صورة  في  كان 

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

)29( سليمان نسيم )1923 – 1998(

الدراسة.  لبدء  تشتاق  جعلها  وهذا 
المدرسة  هذه  دخلت  حينما  وهكذا 
عن  تختلف  مشاعرها  كانت 
الخائفات.  زميالتها  باقى  مشاعر 
مازالت  الجاد  التربوى  النظام  هذا 
تطبقه الجامعة األمريكية بالقاهرة، 
تقوم  الدراسى  الفصل  بداية  فقبل 
الجامعة  أنحاء  فى  جولة  بتنظيم 
األشراف  يتولى  الجدد،  للطلبة 

طلبة  بعض  الجولة  هذه  على 
المتفوقين  من  الجامعة  وطالبات 
ِقبل  ويكونوا مرشحين من  دراسياً 
يتعرف  هنا  ومن  الجامعة.  أساتذة 
الطالب الجديد على مبانى الجامعة 
الفصل  فيبدأ  وأنشطتها.  ومنشأتها 
كاملة  معرفة  وهولديه  الدراسى 

بالجامعة.

]البقية ص 8[
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سوف تظل ثقافتنا العربية مضيئة  
لكونها  التاريخية  روافدها  بكل 
الضمير الحي الذي يكتب فينا اسمي 
معاني الحلم المنبثق من جوهر كل 

إبداعات وطن ؟!

لثقافتنا  تسطيح  من  نراه  وما 
العربية  اليوم من خالل كم الدراما 
فجأة  علينا  هبطت  التي  التلفازية  
بالباراشوت دون سابق معرفة يؤكد 
األصيلة  العربية  ثقافتنا  مضمون 
للبيع  تكون  ولن  للبيع  ليست  إنها 

اليوم وغدا ومستقبال !

السطور  تلك  كاتب  تابعت  فقد 
بعض المسلسالت الدرامية  مؤخرا 
والتي تبث عبر الفضائيات العربية 
المتعددة بالصدفة  وقد تألمت حقيقة 
ثقافي   مضمون  من  شاهدته  لما  
فارغ بل مجردا من أدني ثقافة بناءة  

ال تعي مستقبل جيل ووطن !

فكلها تدور حول الجنس والخيانة  
بشئ من الفخر بل الرغبة المتحفزة  

الهدامة  المعاني  بكل  اآلخر  تجاه 
التي تنال من األسرة العربية  عماد 
فهل  األوطان  وكل  الوطن  بناء 
لقضايا  حل  والجنس  الخيانة  تكون 
بعض  مضمون  يقول  كما  وطن 
تلك المسلسالت الدرامية بال افتراء 
تلك اإلعمال  يقدم  عليها وعلي من 
جدا   جرئية  إبداعات  إنها  علي 

وشابة جدا  !

أم  تعتذر  أن  المعقول  من  فهل 
لسبب   أبنها  لخطيبة  الزوج  خطيبة 
أي  لها   قالت  إنها  عليه  تشكر 
أبني  تقبلي  الطبيب ال  ابنها  خطيبة 
في  لنا  زيارتك  اثناء  الطريقة  بهذه 
محرمة  فتاة  مازالت  لكونك  البيت 
بكل ضمير  األم  لها  وقالتها  عليه  
حي  يؤكد معدنها العربي األصيل 
كل  من  لها  أمن  وحضن  لها  كأم 

غوايات شيطانية  !

 لتمأل الفتاة الدنيا صراخ وعويل 
تحت دعوي واضحة وصريحة  بأن 
تلك األم عار علي مجتمعنا  بتخلفها  
عن  بمعزل  العيش  في  ورغبتها 
ميديا   والسوشيال  اإلنترنت  عصر 

وعالم  كل الرغبات المجنونة !

الدراما العربية ..واآلخر  

بقلم عبدالواحد محمد

تعي  عربية  ثقافة  هوبناء  له  نهدف  وما 
ثقافة  ثقافة تيك آواي   الحاضر  وليست  اخطار 
للبيع جاءت من عالم غير  عالمنا في غفلة من 
الشباع  ثانوي  كحل  النائمة  الضمائر  اصحاب 
رغبات الشباب العاطفية   والحسية علي حساب 
العقل سيد كل إبداع  قادم كما كان هوحال  سيد 
لثقافتنا العربية  كل إبداعات الماضي لجيل حفظ 
قدرها وعراقتها بل كان مجددا في كل عناصر 
الثقافة العربية سواء كانت نثرا أوشعرا أورواية  
أودراما  أوسينما  أومسرح الخ  فكلنا عشنا في 
فلك بعض من تلك اإلبداعات كجيل شباب  في 
العقل والضمير حتي  تبنت مفهوم  حينها  والتي 
الداخلية  النصر علي كثيرا من  األزمات  تحقق 
في اوطاننا العربية من المحيط إلي الخليج سواء 
بفعل  أواقتصادية   أواجتماعية  سياسية  كانت 
تراكم ثقافي عربي يؤمن بحرية عقل ال إنغماسه 

في الشهوات ليل نهار علي حساب وطن !

الثقافة  علينا من خالل مؤسسات  ينبغي  ولهذا 
تهدف   استراتيجيات  وضع  أوطاننا  في  العربية 
حرية  مزاعم  تحت  بالعقل  الضرر  الحاق  بعدم 

اإلبداع !

مطاطية  واإلبداع  المبدع  حرية  كلمة  لكون 
درامية  اعمال  من  البتة  نراه   ما  مع  تتفق  وال 
أن  نخشي  بل  في جوهرها   جدا  هابطة  وثقافية 
النفسية  اإلنهيارات  من  كثيرا  في  سبب  تكون 
لجيل  والفكرية  واألخالقية  والمعنوية  والمادية 
وأجيال  قادمة مما سيعرضنا بالتاكيد لكثيرا من 
ندفع  سوف  والتي  الثقافية  والكوارث   المحن  
بسببها فاتورة باهظة  من  التكاليف غير المحتملة 
داخل  اإلنساني  الكيان  من  والتي سوف تضعف 

  الكيمياء وتأمالت يف سفر 
التكوين

احللقة السادسة )اجلزء األول( 
يسوع املسيح رب املجد الكيميائي 

األعظم وخلق األنسان

ُصوَرِتَنا  َعلَى  اإِلْنَساَن  َنْعَمُل  هللاُ:  َوَقاَل   )26  :1 )تك   
َماِء  السَّ َطْيِر  َوَعلَى  اْلَبْحِر  َسَمِك  َعلَى  َفَيَتَسلَُّطوَن  َكَشَبِهَنا، 
بَّاَباِت الَِّتي  َوَعلَى اْلَبَهاِئِم، َوَعلَى ُكّلِ اأَلْرِض، َوَعلَى َجِميِع الدَّ

َتِدبُّ َعلَى اأَلْرِض

)تك 1: 2٧( َفَخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرِتِه. َعلَى ُصوَرِة 
هللاِ َخلََقُه. َذَكًرا َوأُْنَثى َخلََقُهْم 

خلق هللا اإلنسان من التراب
وجبل الرب اإلله آدم ترابا من األرض، ونفخ في أنفه 

نسمة حياة. فصار آدم نفسا حية )تك ٢: 7(
من هنا نبتدي الحكاية ونكتشف العالقة بين التراب وخلق 
في  األعظم  والكيميائي  الخالق  ابداع  وكيفية  منه  األنسان 
خلق األنسان من نفس العناصر الكيميائية المكونه لتراب 

األرض.
يتكون من  العلمية أن جسم األنسان  أثبتت األبحاث  فقد 
التي  فالعناصر  األرض  منها  خلقت  التي  ذاتها  العناصر 
األنسان  شكلت  التي  نفسها  هي  األرض  تراب  شكلت 
فيما بعد أي أن الحقيقة العلمية تؤكد أن األنسان خلق من 
قبل  المجد  وأعدها رب  وقد سبق  والتي  عناصر األرض 

خلق األنسان.
العناصر الكيميائية الترابية المكونه لجسم

  

ويالحظ هنا أن هللا قد أستخدم بعض من هذه العناصر 
مثل  األمينية  الخاليا واألحماض  لتكوين  إنشائية  كعناصر 
والتي  والنتروجين  والكربون  والهيدروجين  األوكسجين 
سنتناولها بإستفاضة فيما بعد. وأستخدم عناصر أخرى في 
نقل الطاقة والنمومثل الكالسيوم والصوديوم والفسفور ---

-----الخ.

كيفية توظيف هذه العناصر في جسم األنسان
أستخدم  كيف  لتوضيح  أمثلة  يلي  فيما  نستعرض  سوف 
هللا العناصر الترابيه لتقوم بدورها بكفاءة في جسم األنسان 

مستغال الخواص الكيميائية لتلك العناصر:
اإلشارات  وانتقال  العضلي  االنقباض   : البوتاسيوم 

العصبية
الحديد : يدخل في تركيب الهيموجلوبين والميوجلوجين 
الجسم، كما يدخل في  إلى عضالت  ينقل األكسجين  الذي 

تركيباإلنزيمات وفي إنتاج الطاقة
الخارصين : يدخل في تركيب أنواع عديدة من األنزيمات 
الحيوية في الجسم، كما ينشط عمل األنسولين. ضروري 
وشفاء  الدم  فقر  ومنع  التناسلية  لألعضاء  للنموالطبيعي 

الجروح وتنشيط عمليات النموبشكل عام
السيليكون : يدخل في تركيب األنسجة الضامة في الجسم، 
ويساعد على ترسب الكالسيوم والفسفور في العظام. يدخل 
األورطي  والشريان  والجلد  الليمفاوية  العقد  تركيب  في 
في القلب والقصبة الهوائية، كما يدخل في تركيب المواد 

األساسية للعظام
الجسم  سوائل  توزيع  تنظيم  على  يعمل   : الصوديوم 
البيكربونات المسؤولة  خاصة الماء، ويعتبر أحد مكونات 

عن التوازن الحامضي والقاعدي في الجسم
الفاناديوم : المساعدة في عملية تكسير الدهون

الكالسيوم : الكالسيوم من أكثر المعادن تركيزا في الجسم، 
في  والباقي  العظام واألسنان  تركيب  في  منه  يدخل %99 
االنقباض  لحدوث  ضروريا  الكالسيوم  يعتبر  العضالت. 
تخثر  على  ويساعد  العصبية،  اإلشارات  وانتقال  العضلي 

الدم
تركيب  في  الكالسيوم  مع  الفسفور  يتشارك  الفسفور: 
الجسم  فوسفور  من   %80 يتركز  حيث  واألسنان  العظام 
في تلك المناطق. ويدخل الفسفور في عملية التخلص من 
الحوامض أوالقواعد الزائدة في الجسم، كما أنه ضروري 
تركيب  في  ويدخل  األعصاب  ونشاط  النقباضالعضالت 
الصفات  نقل  عن  المسؤولة  األساسية  النووية  الحوامض 
الوراثية بين األفراد. كما يدخل في تركيب بعض اإلنزيمات
ضروري  التسوس،  ويمنع  األسنان  تركيب  الفلور: 

للمحافظة على قوة وسالمة العظام
وبعض  الهرمونات  تركيب  في  يدخل   : الكبريت 

الفيتامينات، وينظم بعض الوظائف الحيوية في الجسم
بتمثيل  الخاصة  األنزيمات  الكروم  ينّشط   : الكروم 
المواد الكربوهيدراتية، كما ينّشط صنع األحماض الدهنية 

والكولسترول في الجسم وينشط عمل األنسولين
الكوبالت : يدخل في تركيب فيتامين ب١٢ الضروري 

لتنشيط عملية صنع كريات الدم الحمراء
العصبي،  والجهاز  للعضالت  ضروري   : الماغنسيوم 

ويدخل في تركيب العظام وتركيب بعض أنزيمات الجسم
لصنع  الضرورية  األنزيمات  لبعض  منشط   : المنجنيز 
الهرمونات  لنمووإنتاج  وهوضروري  الهيموجلوبين، 
صناعة  لتنشيط  وضروري  الحليب،  وغدد  الجنسية 

الجليكوجين في الخاليا وسالمة العظام
اليود : يدخل في تركيب هرمون الثيروكسين الضروري 

لزيادة نشاط التفاعالت الكيميائية في الجسم
والسؤال األن عن الروابط الكيمائية المستخدمه في جسم 
يسوع  ابداعها  التي  الكيميائة  التفاعالت  وأنواع  األنسان 
رب المجد لكي تؤدي أجهزة الجسم المختلفة دورها بكفاءة 

وإتقان وهذا ما سوف نتناوله في الحلقات القادمه. 

إعداد
  د. شاكر اسطفان

واحد  جنس  العربية  الثقافة  لكون  العربية   أوطاننا  رحم 
كما هي قلب وضمير وعقل فيه الموت موت والحياة حياة 
بال دبلوماسية ال وجود لها في مثل تلك  القضايا  الثقافية  
الشائكة  عبر قنوات  اعادة اإلبداع الهادف إلي عقل جاء  
من رحم شبكات التواصل اإلجتماعي الفيسبوكية  لينسف 
كثيرا من القيم والعادات العربية بكل فجاجة ورغبة مدمرة 

في موت عقل !

لكن ستظل ثقافتنا العربية ليست للبيع مهما كانت الرغبات  
الشاذة من قبل اصحاب الضمائر الميتة أن ال يستيقظ عقل 
تحت دعاوي مكشوفة فكل إبداعات ما قبل زمن اإلنترنت 
بيننا   مازالت  وانستجرام   واليوتيوب  وتويتر  والفيسبوك  
إبداعاتنا  أن نري كثيرا من  نأمله  بكر وما  كأنها عروس 
الفيسبوكية  والفضائية  وغيرهما من  الوان الثقافة العربية 
ترجمة صادقة لعقل يعيش داخل وطن  له حاضر ومستقبل 

وتاريخ عريق !!
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فى  تناقشنا  األحباب  أحد  مع  حوار  فى 
من  واحد   .. الغربه  وهو...  هام  موضوع 

صحابنا

كان بيتكلم عن أد إيه الغربه بتاكل مننا ... 
راقات ... وأد إيه بتبعدنا عن

وتكلم   .... والوطن  واألحباب  األهل 
بعضهم عن إن حياتهم فى الغربه تذهب هدر 

...

والعمر بيمر .... واحد كان بيتكلم عن إنه 
فى الغربه فقد أحلى أيام العمر وإنه

فى غربته عن والده ... أصبح بس عباره 
عن  أله ...  أومكنه ... كل مهمتها ....

 ... للعيال  والفلوس   ... المم  تجيب  إنها 
فكرت معاه شويه .... واإفتكرت كلمات

كتبتها فيما مضى بعنوان .... إمتى ياغربه 
... تتطبطبى ... وإستمر التفكير ....

تتطبطب  ممكن   .... الغربه  صحيح  هى 
.... إألول قلت أفكر أوأقرأ عن معنى ومفهوم

إجابه  أجد  أن  من  وبدال   .... الغربه 
 ... أكثر   ... تساؤالت  وجدت  لسؤالى... 

وأعمق

الغربه   ماهى   : التساؤالت  هذه  من   ....
.... هل هي غربة الزمان؟ أم غربة المكان

؟أم غربةاألهل؟ أم غربة الوطن؟أم غربة 
الروح؟ أم غربة الفكر ؟  أم تراها غربة

كله.     ذلك  هى  أم    .... والقيم   المبادئ 
طيب لوفكرنا فى غربة الزمان هل هى

بالغربه  نشعر  الزمان  هذا  فى  اننا  تعنى 
لكونه عالم اختلفت معاييره واصبحت فيه

الكثير من االفكار المغلوطه والتى يحاول 
االخرون فرضها على الجميع … هل غربة

المكان نشعر بها  نتيجه بعدنا عن بالدنا 
وهجرتنا … قد يكون ذلك صحيحا لكن فى

حسب  مايتغير  كثيرا  المكان  الوقت  نفس 
الظروف واالحوال التى نمر بها من تغيير 

فى

أوالحاله  أوالدراسه  العمل  ظروف 
االجتماعيه فحتى لوإرتبطنا بمكان نتيجة

نشعر  قد  النهايه  فى  فيه  أومولدنا  نشأتنا 
بالغربه حتى بعد أستقرارنا فى مكان

هذا  أن  لوتخيلنا  أوحتى   … أخر 
أما عن غربة االهل فهى  هواالستقرار…. 

أكيد

نتيجة بعدنا عن االحباب وهى أكيد ناتجه 
عن تغيير المكان وارتباطنا به … غربة

الوطن صعبه جدا واتخيل إنها اقسى من 
غربة المكان الننا لوشعرنا بالغربه نتيجة

تغيير المكان فهذا شئ خارج عن إرادتنا 
… أما أن نعيش داخل وطن ونشعر بالغربه

طبعا  وده  الحقيقيه  الغربه  فعال  هى  فهذه 
بيفكرنا بأيام االخوان … هللا ال يعودها

واللى   …
إنتماؤهم  كان 
كان  فيها  دائما 

للجماعه وليس هناك أى إنتماء أووالء

غربه  دى   … اإلطالق  على  للوطن 
بيها  لنفسه وبيكون راضى  بيصنعا اإلنسان 

… غربة

فيه  تباينت  بها فى عالم  قد نشعر  التفكير 
االراء واالفكار وقد يكون إلتزامنا

عن  المختلف  أوتفكيرنا  كنيستنا  بتعاليم 
كثير من أفكار العالم أيضا مدعاه

التمسك  المهم  بس  بالغربه   لإلحساس 
بالتعليم الصحيح وده أكيد ح يبعد أى إحساس

أنواع  أصعب  تصورى  فى   … بالغربه 
الغربه ال تقاس بالبعد الزمنى أوالمكانى لكن

صعوبتها فى كونك موجود وسط إناس من 
المفروض أن يكونوا من أقرب الناس إليك 

.…

اإلحساس  يكون  هنا   … بغربه  وتحس 
عصر  فى  منا  الكثير  أن  وأعتقد  مرير… 

إنشغل فيه

ميديا  والسوشيال  بالنت  الناس  معظم 
واصبح لكل واحد عالمه الممثل فى صفحته 

على

أصبح   .… اواالنستجرام   بوك  الفيس 
بعيدين  البعض  بعضهم  بجوار  الجالسين 

وحاسين

للسخريه   يدعو  الذى  والشئ  بالغربه … 
هوأنهم فى ظل هذه الغربه …. التى نصنعها

ل انفسنا … يبحثون داخل هذه الصفحات 
 … والقرب   … أوالصحبه  االمان  عن 

والبعد عن

فى  أكيد  العالم   هذا  فى  كلنا  الغربه …. 
فترات كثيره بنحس بالغربه … كلنا فهذا

العالم فى غربة الننا فى النهايه فى غربه 
على هذه االرض … أظن إن الروح تسعى

للتخلص  من هذه الغربه بالسموواالنطالق 
نحوأفاق أعلى وأسمى. بداخل كل واحد

أن  جاهدين  نحاول  التى  الغربه  هذه  منا 
ننطلق ونخرج منها. أعتقد إن هذا االنطالق

إال  اليتحقق  إليه  نسعى  أوالسموالذى 
باإلمتالء الداخلى … اإلمتالء بالسالم

الذى اليعطيه إال إلهنا … فقط حين يتحقق  
هذا السالم ونشعر بالقناعه  بما نملك

والسعاده بما حولنا … هنا فقط أعتقد إن 
اإلحساس بالغربه التى نعيشها فى هذا

الدرجات …  أقصى  إلى  يقل  قد  العالم  
هذا  على  نقضى  أن  نستطيع  قد  فقط  وهنا 

اإلحساس

بالغربه وهنا فقط نقول ….  الغربه فعال 
… ممكن تتطبطب ..

هى الغربه ممكن .... تتطبطب 

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

بقية مقال »سليمان نسيم )192٣ 
– 1998(« ص 6

وصادقة  شديدة  محبة  لديه  كانت 
أحد  ليلة  فى  وهوشاب  حدث  نحوالفقراء. 
وبعد  الكنيسة،  عاد من صلوات  أن  األعياد 
أن أجتمعت األسرة لتناول الطعام رفض أن 
يشاركهم!! وعندما الح افراد أسرته لمعرفة 
قابل عم  للكنيسة  لهم وهوذاهب  قال  السبب 
أحواله  عن  وسأله  بالعيد  هنأه  ولما  )فالن( 
تدبير طعام  يستطع  لم  لفقره  أنه  منه  عرف 
العيد!! ولهذا قرر أن يشاركه حالته ويمتنع 
عن تناول طعام العيد. ولما وجد أفراد أسرته 
أن  أحدهم  أقترح  رأيه،  على  مصمم  أنه 
يأخذوا طعاماً من طعام األسرة ويتوجهوا به 
إلى هذا الرجل فى ذلك الوقت المتأخر، ولما 
وأشترك  الطعام  معهم  سليمان  تناول  عادوا 

الجميع فى بهجة العيد.

فى شبابه المبكر كان يستيقظ مبكراً إلعداد 
بعض السندوتشات ليقدمها للفتى الذى يجمع 
القمامة من المنازل، وكان يوجه إليه بعض 
فى  حذاء  ارتدائه  ضرورة  مثل  النصائح 
قدميه وأن يغسل يديه قبل تناول الطعام حتى 

ال يتعرض لإلصابة باألمراض.

فى عام ١949 التحق بالكلية االكليريكية 
إفتتحه  قد  كان  الذى   – المسائى  القسم   –
حبيب جرجس عام ١945، ثم عمل أستاذاً 
 –  ١956 الفترة  فى  االكليريكية  بالكلية 
١984 وقام بتدريس مادتى التاريخ والتربية 
وأستاذاً  محاضراً  عمل  كذلك  المسيحية. 
العالى  بالمعهد  االجتماعية  الدراسات  بقسم 
الستينيات.  منذ  بالقاهرة  القبطية  للدراسات 
خلفاً  القسم  رئاسة  تولى   ١98٢ عام  وفى 
لمؤسسه األنبا صموئيل )١9١9 – ١98١( 
والذى  واالجتماعية  العامة  الخدمات  أسقف 
أستُشهد فى حادث المنصة فى عام ١98١، 
وظل به حتى عام ١99٣. وفى فترة رئاسته 
أوجد أربع ُشعب بالقسم: شعبة التربية، شعبة 
االجتماع، شعبة علم النفس، ثم شعبة الخدمة 

االجتماعية.

فى الفترة ١97٣ – ١978 اختير عضواً 
األولى  دورته  فى  العام  الملى  المجلس  فى 
شنوده  البابا  حبرية  فى  تكوينه  إعادة  بعد 
المجلس جلسته األولى  الثالث، وعندما عقد 
فى ٣0 أغسطس ١97٣ تم اختياره مقرراً 
حالة  شاماًل عن  تقريراً  فأعد  التعليم،  للجنة 

المدارس القبطية.

الوحدة  تدعيم  على  الحرص  شديد  كان 
ذلك  مؤيداً  المناسبات  كل  فى  الوطنية 

بدراساته فى تاريخ مصر الزاخر بالعالقات 
العصور،  مر  على  مصر  أبناء  بين  الطيبة 

منادياً بالمحبة والود واألخاء بين الجميع.

من أهم مؤلفاته: تاريخ التربية المصرية فى 
العصر القبطى )موضوع رسالة الماجستير 
تحت أشراف د. أبوالفتوح رضوان، د. حامد 
مبادئ   ،)١96٣ األولى  الطبعة   – عمار 
سيف  د.  مع  )باالشتراك  الصناعية  التربية 
الدين فهمى عميد كلية التربية جامعة األزهر 
– ١967(، صياغة التعليم المصرى الحديث 
.. دور القوى السياسية واالجتماعية والفكرية 
من  )جزء   ١95٢  –  ١9٢٣ الفترة  فى 
رسالة الدكتوراه تحت أشراف د. أبوالفتوح 
رضوان، د. الهادى عفيفى(، يوميات ُمدرس 
بالقاهرة  المحبة  )مكتبة  األحد  مدارس  فى 
المحبة  )مكتبة  النيروز  قصة   ،)١964  –
العذراء  تستقبل  مصر   ،)١966 بالقاهرة 
قام؟  لماذا  بالقاهرة ١968(،  المحبة  )مكتبة 
 – للنشئ  المسيحية  الثقافة  قصص  )سلسلة 
 ،)١970 بالقاهرة  الماليكة  مجلة  مكتبة 
الثقافة  )دار  القبطى  العصر  فى  التربية 
للتربية  المسيحية  عطاء   ،)١989 بالقاهرة 
الكنيسة   ،)١99١ بالقاهرة  المحبة  )مكتبة 
)بيت  والحضارى  القومى  ودورها  القبطية 

مدارس األحد بالقاهرة ١995(.

الثقافى البريطانى بالقاهرة  أوفده المجلس 
 ١978 يوليو(   – )مارس  شهور   4 لمدة 
كما  لندن.  بوسط  الصناعية  المعاهد  لزيارة 
عن  التربوية  المؤتمرات  من  العديد  حضر 
انعقدت فى  التى  المصرية والشباب  األسرة 
بيروت وقبرص واألردن وزامبيا خالل فترة 

السبعينيات والثمانينات.

بدأ  األحد،  بمدارس  خدمته  مجال  فى 
مع  قام  حيث  سنة   ١6 وعمره  بها  خدمته 
مجموعة من زمالئه بتأسيس مدارس األحد 
أن  بعد  بك  بعياد  العذراء  السيدة  بكنيسة 
عام  وفى   ،١94١ عام  الكنيسة  تدشين  تم 
مدارس  مسئولية  لتولى  اختياره  تم   ١946
األحد بجزيرة بدران. وفى يوم ٢7 أغسطس 
١95١ عقد أول اجتماع للحالقين والمكوجية 
فى كنيسة مارجرجس بجزيرة بدران وتولى 
كل  ذلك  بعد  يُعقد  واستمر  االجتماع  رئاسة 

يوم أثنين.

يوليو١998  األحد ١٢  فى صباح  وفجأة 
)يوافق عيد الرسل فى الكنيسة القبطية( وبعد 
وتناول  بالكنيسة  العيد  من صلوات  عاد  أن 
المنزل  لمغادرة  وأستعد  األفطار،  طعام 
باب  أمام  سقط  المفكرين،  ببعض  لإلجتماع 

شقته وأنتقل إلى الحياة األبدية كجبار بأس.

طفلة صينية تتربع ألمها بنخاع العظم إلنقاذ حياتها 

بكين - أ ش أ 

سنوات(   7( صينية  طفلة  تبرعت 
مستشفيات  أحد  في  ألمها  العظم  بنخاع 
إقليم تشيجيانج إلنقاذها من متالزمة فشل 
نخاع العظام, حيث كانت األم قد شخصت 
بالمرض قبل أربعة أشهر, وأبلغها األطباء 

أنها إذا كانت تريد إنقاذ حياتها عليها إيجاد متبرع بنخاع العظام يتماشى مع نخاعها.  

وذكر موقع صحيفة )تشاينا ديلي( الصينية أن الطفلة أصبحت آخر أمل ألمها بعدما 
فشل األطباء في إيجاد متبرع يتطابق معها بين أقاربها في نوعية النخاع, إلى أن خضعت 
التي  األم,  أمام  ظهرها  في  اإلبر  يضعون  األطباء  كان  حيث  الطبي  لإلجراء  الطفلة 

انخرطت في البكاء لرؤية طفلتها في هذه الحالة. 

في  المالحظة  تحت  األم  وستظل   ,%80 إلى  ارتفع  الشفاء  معدل  "إن  األطباء  وقال 
المستشفى لمدة شهرين على األقل قبل أن تتمكن من الذهاب إلى المنزل". 
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بقعـــــة ضــــوء 
اخلالفة العباسية واالحندار ))اجلزء األخري((               

فاروق عطية

العصر العباسي الرابع: السلطنة المملوكية
-١٢6١( القاهرة:  في  العباسية  الخالفة 

١5١7م(

باقتحام المغول بغداد في ١0 فبراير ١٢58م/ 
الخليفة  هوالكوبحبس  وأمر  656هـ،  صفر   4
عنه  والشراب  الطعام  ومنعه  باهلل  المستعصم 
حتي وافته المنية في ٢0 فبراير ١٢58م، زالت 
الخالفة العباسية من بغداد. مضى ثالث سنوات 
والعالم اإلسالمي دون خليفة، وكانت تلك أطول 
فترة شغور منذ تأسيس الخالفة في القرن السابع 
السلطان األيوبي  أن  الرغم من  الميالدي، على 
في دمشق قد بايع أبا العباس أحمد خليفة ليضفي 
ذوي  المماليك  ويجابه  سلطنته  على  الشرعية 

القوة المتصاعدة في مصر.

أصبح  العباسية  الدولة  ضعف  عهود  في 
المماليك القوام الوحيد للجيش والمنبع األساسي 
استقدامهم  تم  فقد  مصر  مماليك  أما  للسلطة، 
علي يد السالطين األيوبيين وهم في الغالب من 
والكتابة  القراءة  تعليمهم  تم  البيض،  الشراكسة 
تولى  الصغر.  منذ  القتال  وفنون  القرآن  وحفظ 
بعد  ١٢50م  عام  منذ  مصر  حكم  المماليك 
المماليك  يعتمد  لم  األيوبية.  السلطنة  انقراض 
الوراثي ولكنهم اعتمدوا علي نظام  الحكم  علي 
التوافق فيما بينهم أحيانا واالنقالبات بين زعماء 
واربعين  واحد  توالي  وفد  أُخر،  أحيانا  الكتائب 

وطد  والية،  واربعين  ستة  في  مملوكيا  سلطنا 
أقدامهم في حكم مصر ثم تمكنوا  فيها  المماليك 
والحجاز  واليمن  الشام  بالد  علي  السيطرة  من 

مؤسسين بذلك سلطنة واسعة المساحة.

كان للمماليك في بداية عهدهم دورا بارزا في 
حماية بالد المشرق، فبعد أن اجتياح هوالكوبغداد 
بجيوشه  اتجه  بها،  العباسية  الخالفة  وأسقاط 
نحوالشام واحتل نصيبين والرها ثم حلب محدثا 
بتلك الواليات مثل ما حل في بغداد من خراب 
وتدمير. خالل هذه الفترة خلع سيف الدين قطز 
أيبك،  الدين  عز  ابن  علي  الدين  نور  السلطان 
الجيش  حشد  ثم  السلطنة،  شؤون  بنفسه  وتولى 
كان  حيث  الشام  صوب  مصر  من  به  وخرج 
والتقى  دمشق،  وأحرق  حلب  دمر  هوالكوقد 
عام ١٢60م  جالوت  عين  معركة  في  الجيشان 
التي انتصر فيها المماليك. في طريق العودة إلى 

مصر توفي قطز وأصبح الظاهر بيبرس 
في  ناجحا  بيبرس  كان  بعده.  من  سلطانا 
معاركه مع الصليبيين وأعاد يافا وانطاكيا 

والقالع المحيطة بها عام ١٢68م.

عقب  دمشق  علي  قطز  سيطر  عندما 
معركة عين جالوت توجه إلى حلب التي 
كانت ال تزال تحت حكم األيوبيين، حيث 
بايع أميرها الخليفة العباسي ولقبه الحاكم 
بأمر هللا. غير أن شهرة هذا الخليفة كانت 
محدودة فلم يخطب له خارج إمارة حلب 
تكن  لولم  حتي  الخلفاء  سائر  عكس  علي 
صالة  في  فالخطبة  حقيقية،  سلطة  لهم 
أُسقط  لذلك  للخالفة،  هامة  تعتبر  الجمعة 
واعتُبرت  الخلفاء  قائنة  من  الخليفة  هذا 
محاولة إلحياء الخالفة. غير أن المحاولة 
الناجحة كانت على يد الظاهر بيبرس عام 
ابن  أحمد  األمير  استقدم  حيث  ١٢6٢م، 
الخليفة الظاهر بأمر هللا إلي القاهرة، وعقد 
له حفال حضره رجال الدولة والشرع أثبت 
خالله صحة نسب األمير ثم تمت مبايعته 
باهلل،  المستنصر  ولقب  رسميا  بالخالفة 
وأمر بأن يضرب اسمه على النقد ويذكر 

في خطبة الجمعة.

له  يكتب  أن  الخليفة  من  بيبرس  طلب 
تفويًضا مطلق الصالحية في إدارة الدولة 
هذا  الخليفة  ومنحه  شؤونها،  وتسيير 
أي  )الخليفة(  له  يترك  لم  الذي  التفويض 
صالحية، واقتصر دوره فقط كرمز للدولة 
أيضا  التفويض  نص  شرعيتها،  ومصدر 
بغداد  استعادة  علي  الدولة  تعمل  أن  علي 
تّم  وهوما  إليها،  الخالفة  كرسي  وإعادة 
فعاًل عندما خرج الخليفة بنفسه على رأس 
إحدي  في  قتل  أنه  إال  نحوالعراق،  جيش 

إلي  الوصول  قبيل  المغول  مع  المعارك 
بغداد ولم تدم خالفته غير بضعة شهور. 
هللا  بأمر  الحاكم  بعده  القاهرة  في  بويع 

الثاني الذي مكث بها ثالثة عقود.

عموما فإن الدولة العباسية بمعنى الدولة 
١٢58م  عام  بغداد  سقوط  مع  سقطت  قد 
العباسية  الخالفة  أما  المغول،  يد  على 
كرمز فقد استمرت حتي عام ١5١7م في 
كنف الدولة المملوكية بدورها الديني، ولم 
المملوكية  الدولة  سقوط  بعد  إال  تتالشي 
في أعقاب معركة مرج دابق التي انتصر 
علي  العثماني  األول  سليم  السلطان  فيها 
المماليك، حيث توجه بجيشه نحوالجنوب 
بعدها  سلما،  الشام  بالد  معظم  ودخل 
المماليك  آخر  وهزم  مصر  إلي  انعطف 
األشرف طومان باي في معركة الريدانية 
قرب القاهرة. وعند عودته اصطحب معه 
هللا  علي  المتوكل  العباسيين  الخلفاء  آخر 
الثالث الذي تنازل له عن الخالفة وسلمه 
وسيف  محمد  النبي  بردة  وهي  رموزها 
عمر بن الخطاب. وبذلك لم تؤول الخالفة 
بل  فحسب،  العثمانيين  إلي  العباسيين  من 
)فرع  الخالفة  من  العربي  الفرع  انتهي 
سيان  الخلفاء  جميع  كان  حيث  قريش( 
فهم  أوعباسيين  أوأمويين  راشدين  كانوا 
جميعا ينتمون إلي قبيلة قريش وهي قبيلة 
النبي محمد، إلي الفرع الغير عربي، أي 

فرع آل العثماني التركي.

الخالفة:  زوال  بعد  العباسيين  دول 
)١967 -١5١7(
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أواًل: صدر يوم ٣ سبتمبر الماضى حكم هيئة تحكيم 
دولية تابعة للبنك الدولى ضد شركة مصرية للبترول 
والغاز مملوكة للدولة بدفع مبلغ يزيد قلياًل عن ٢ مليار 
الشركة  هذه  كانت  إيطالية.  إسبانية  إلى شركة  دوالر 
فى عهد مبارك قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المصرية 
الطبيعى  الغاز  لتسييل  دمياط  فى  كبير  مصنع  بإنشاء 
الغاز.  بتوفير  مصر  وتعهدت  أوروبا،  إلى  وتصديره 
ولكن اتضح أن مصر عندها عجز كبير فى الغاز مما 
أدى إلى وقف ضخ الغاز إلى المصنع الذى توقف عن 
وزارة  وأصدرت  للشركة.  خسائر  إلى  وأدى  العمل 
للحفاظ  اإلجراءات  اتخاذ  جاٍر  إنه  يقول  بياناً  البترول 

على حقوق الدولة المصرية.

الكهرباء  شركة  حصلت   ٢0١7 مايو  فى  ثانياً: 
بتغريم  دولية  تحكيم  هيئة  من  حكم  على  اإلسرائيلية 
الغاز  انقطاع  بسبب  دوالر  مليارات   ٣ حوالى  مصر 
الذى تعهدت مصر بتوريده منذ عام ٢0١٢، ورفضت 
محكمة سويسرية االستئناف المقدم من مصر. وكنا قد 
اإلسرائيلية  الكهرباء  شركة  إلى  الغاز  بتوريد  تعهدنا 
لمدة ٢0 عاماً، ولكن بدأت مجموعات فى تدمير خط 
الغاز قبل ثورة ٢5 يناير وتم إصالحه أكثر من مرة. 
يناير ومنذ  التدميرات زادت فى سيناء بعد ٢5  ولكن 
٢0١٢ توقف تصدير الغاز بسبب التدمير الذى حدث 
السوق  حاجة  وهو  األهم  السبب  إلى  باإلضافة  للخط 

المحلية إلى الغاز.

دفع  بعدم  اإلسرائيلية  الشركات  اتهمت مصر  قد  و 
المستحقات المالية للغاز مما أدى إلى إيقاف التصدير 

وفسخ العقد، إال أن مصر خسرت هذه القضية.

من  كبيرا  عددا  هناك  أن  تؤكد  وثائق  هناك  ثالثاً: 
يبلغ  وقد  اآلن  مرفوعة  مصر  ضد  التحكيم  قضايا 
موقف  كان  إذا  احتمال  وهناك  قضية  عشرين  عددها 
مصر ضعيف فى هذه القضايا أن نخسرها جميعاً وال 
شديدة  األغلب  فى  ولكنها  والمبالغ  الموقف  بدقة  نعلم 

الضخامة.

وهو  األمريكى  المحاماة  مكتب  أن  قرأت  رابعاً: 
محامى مصر فى القضية األخيرة كتب فى دفاعه أن 
المسؤولين المصريين الذين وقعوا العقد كانوا فاسدين. 
ال أعتقد أن هناك دولة تدافع عن نفسها بأنها فاسدة. ال 
بد للمسؤولين من التأكد من تفاصيل وثيقة الدفاع ألنه 

لو كان ذلك صحيحاً فواضح لماذا خسرنا القضية. وقد 
سألت محاميا دوليا كبيرا فأخبرنى أن الدفاع كان يجب 
أن يركز على أنه كانت هناك ثورة وصاحبتها الفوضى 

ولذا كان توقف الغاز خارج إرادة الحكومة.

فساد  هناك  كان  أنه  القضيتين  من  واضح  خامساً: 
أن مصر  معروفاً  كان  وأنه  الفترة  هذه  فى  جداً  كبير 
تحتاج الستيراد الغاز وليس تصديره وواضح أن العقد 
األول مع إسرائيل كانت فيه شركة مصرية إسرائيلية 
استفادت من هذه األوضاع. وقد قدم عدد من المسؤولين 
بالبراءة  أحكام  وصدرت  المحاكمات،  إلى  المصريين 
مصالحات،  وتمت  المصرية،  المحاكم  فى  واإلدانة 

ولكن واضح أن صالح الوطن لم يكن فى الحسبان.

االتفاق  تم  فقد  اإلسرائيلية  للشركة  بالنسبة  سادساً: 
على أن تستورد مصر ما قيمته ١5 مليار دوالر من 
الغاز على مدى عشر سنوات لتسييل الغاز فى مصر 
ويقال إن جزءا من االتفاق يحتوى تسوية الحكم السابق 
طبيعى  غاز  فى صورة  دوالر  مليار   ٢ دفع  يتم  وأن 

عبر عدة سنوات.

مصر كانت تستورد الغاز بكميات كبيرة فى السنوات 
األخيرة ولكن من المتوقع أن تصدر مصر الغاز بعد 
االكتشافات التى ظهرت فى الساحل المصرى فى البحر 
ديسمبر  فى  اإلنتاج  فى  ظهر  حقل  بدأ  وقد  المتوسط 

الماضى وبه مخزون احتياطى كبير.

سابعاً: الغرامات التى سوف تدفعها الدولة المصرية 
هى  المبالغ،  هذه  مقابل  الغاز  من  دفعات  طريق  عن 
أجيااًل من شباب وأطفال  أن  والحقيقة  فادحة،  خسارة 
المصريين سوف يدفعون هذه األموال من عرق جبينهم 
وكل ذلك بسبب فساد وعدم وطنية من قام بتوقيع هذه 

االتفاقيات.

مجلس  يقوم  أن  يجب  للمستقبل،  بالنسبة  ثامناً: 
النواب وهو الجهة الرقابية المنوط بها دراسة ما حدث 
ليعطى  خبرة  عنده  وطنى  مصرى  مكتب  بمشاركة 
نقلل  حتى  المرفوعة  القضايا  لبقية  بالنسبة  النصيحة 
حجم الخسائر وال نفاجأ كل فترة بغرامة ضخمة من دم 

الشعب المصرى.

تعاقداتنا  جميع  فى  الدقة  تنوخى  أن  يجب  تاسعاً: 
اتفقنا  الدولية وأن يكون بها شفافية كاملة، ونلتزم بما 

عليه. ولك هللا يا مصر.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك

مليارات من الغرامات على مصر 
حممد أبو الغار

المسلمين  هتافات  واختلطت    
النداء على جثمان  والمسيحيين فى 
هللا..  إال  إله  »ال  أبانوب  الشهيد 
الشهيد حبيب هللا«، »أبانوب يا شهيد 
القديسين«  حضن  فى  السماء  فى 
أهو«،  أبانوب  الشهيد  أهو  و»أهو 
ثم هتفوا جميعا »مسلم مسيحى إيد 

واحدة«.

 

الكنيسة،  خارج  اآلالف  وانتظر 
آخرها، وتحولت  امتألت عن  التى 
الجنازة إلى مظاهرة ضد اإلرهاب 
والمسلم  المسيحى  الشباب  وتسابق 
المقابر،  إلى  الجثمان  حمل  فى 
فرط  من  منهن  نسوة  وزغردت 
الحزن فرحاً بالشهيد، وألقى البعض 

الزهور على النعش.

 وطالب والد الشهيد، بأن تخرج 
الجنازة من داره، ووافق المستشار 
جاد  كمال  والدكتور  العسكرى، 
على  الدقهلية،  محافظ  شاروبيم، 
من  وخرج  الشهيد،  والد  طلب 
ملفوفاً  بيته  إلى  اإلسعاف  سيارة 
الجارات  فى علم مصر، واستقبلته 
السماح  وتم  بالزغاريد،  الحزينات 
إليه  بالدخول  الثالثة  وأشقائه  ألمه 
إلى  البيت  ومن  معه،  وخرجن 
من  باآلالف  غصت  التى  الكنيسة 
المجاورة،  والقرى  القرية  أهل 
وقرر المحافظ »شاروبيم« إطالق 
إحدى  على  »أبانوب«  الشهيد  اسم 
لذكراه،  تخليداً  القرية  مدارس 

واستجابة لرغبة األهالى.

صحيفة  وصف  من  بتصرف   
اإلرهاب  شهيد  لجنازة  »الوطن« 
غالب  رضا  أبانوب  مجند  جندى 
تكال »٢0 سنة« من قرية »نجير« 
بمركز دكرنس، الذى استشهد أثناء 
فى مواجهة  العسكرية  الخدمة  أداء 
بشمال  فى »رفح«  اإلرهابيين  مع 

سيناء.

»الشهيد أبانوب« هو أول قبطى 
فى  يستشهد  الدقهلية  محافظة  فى 
سيناء،  فى  اإلرهاب  على  الحرب 
الوطن  هذا  فى  األول  ليس  ولكنه 
فى  كان  إن  األخير،  يكون  ولن 
ألف غيره  فيه  أرضك مات شهيد/ 
مدد  مدد  مدد  مدد..  ومدد  بيتولَد.. 
مدد.. مدد مدد.. شدى حيلك يا بلد. 

المصرى  المشهد  هذا  عظمة 
الشهيد  على  النداء  فى  الخالص 

لحظة  المسلم  يفكر  لم  هللا؛  بحبيب 
مصرى  جندى  بل  مسيحى،  أنه 
سليمة،  الفطرة  وكفى،  وشهيد.. 
هلل  والدين  القلوب،  فى  واإليمان 

والوطن للجميع.

الجنازة  فى  المشهد  هذا  عظمة   
خروجة  المعتبرة،  العسكرية 

ملفوف  الشهيد  وجثمان  األبطال، 
والشرف،  والكرامة  العزة  بعلم 
أبانوب حارب تحت العلم، وارتقى 
ملفوفاً بالعلم، علم لو تعلمون عظيم، 

يستحق التضحيات العظام. 

فى  القروى  المشهد  هذا  عظمة   
زغاريد األم تزف ابنها إلى السماء 
صابرة، أن تسبق الزغاريد خرجته، 
المجاورة خرجت  القرى  بل زفته، 
على  الشهيد  تنتظر  أبيها  بكرة  عن 
دكرنس«  »نجير-  الحزن  طريق 
على  اإلسماعيلية،  من  عودته  عند 
»غالب«،  اسمه  واحد  رجل  قلب 
حيلك،  شد  والدى،  يا  معاك  قلبى 
فليتنافس  الشهادة  وفى  شهيد،  ابنك 

المتنافسون. 

الطيبة،  المصرية  أبانوب،  أم   
أصرت على أن ترى وجهه آلخر 
أحالمها،  فى  تالياً  ستراه  مرة، 
بيضا«  »تونية  البسا  سيزورها 
عريساً فى السماء، وستعلق صورته 
صورته  وسترسم  المندرة،  جوه 
تصلى  وهى  الكنيسة  فى  أحد  كل 
المكرمة  العذراء  ستنا  به  وتوصى 

مريم بنت عمران عليها السالم. 

تقطع  الشهداء  مواكب  هللا..  يا   
مصرنا طواًل وعرضاً، من جزيرة 
قلعة  وحتى  أسوان  فى  النباتات 
لكل نصيب من  عرابى فى رشيد، 
مروية  مصر  يا  أرضك  الشهادة، 
سيناء  يا  وأرضك  والدك،  بدماء 
اسم شهيد،  مكتوب على كل حجر 
وجبالك  أوديتك  تحف  المالئكة 
فى  حباً  رمالك  فوق  وتصلى 

الشهداء. 

 ال تسل َمن الشهيد اليوم أو غداً، 
يكفى أنه شهيد، هم السابقون، وليتنا 
غداً  اليوم  أبانوب  الالحقين،  كنا 
طوابير  وبعدهما  وقبلهما  محمد، 
تتدافع من أجل نيل شهادة فى الدنيا 
وجنة فى اآلخرة عرضها السماوات 

واألرض.

الشهيد أبانوب تكال

محدى رزق

حملة عن منظومة الدفاع اجلوي أس-300 الروسية
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ٢5 
سبتمبر عزم بالده تسليم منظومة الدفاع الجوي أس- 
من  أسبوع  بعد  أسبوعين،  خالل  سوريا  إلى   ٣00
إسقاط طائرة عسكرية روسية فوق البحر المتوسط 
بطريق الخطأ أثناء هجوم جوي إسرائيلي في سوريا.

نظيره  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأبلغ 
السوري بشار األسد عن خطط بالده تسليم المنظومة 

إلى سوريا.

وأوضح شويغو أن روسيا كانت قد تراجعت منذ 5 سنوات عن تسليم المنظومة لسوريا بطلب من إسرائيل. وقال 
"أشير إلى أننا قمنا عام ٢0١٣ بتعليق تسليم منظومة S-٣00 التي كانت جاهزة إلرسالها إلى سوريا، في حين 

مر الخبراء السوريون آنذاك بفترة التدريب الخاص. لكن الوضع تغير اليوم. وهذا ليس ذنبنا".

وكانت سوريا قد تعاقدت على شراء هذه المنظومة قبل اندالع األزمة السورية، وكان من المقرر أن يتم تسليمها 
أولى دفعات المنظومة عام ٢0١٣ لكن روسيا تراجعت بعد ضغوطات اسرائيلية كما أن سوريا كانت في أتون 
السوري في  الجيش  تساعد  أن  يمكن  المنظومة  أن  تر روسيا  تواجه مستقبال غامضا ولم  حرب مدمرة وكانت 

مواجهة قوى المعارضة.

وقال موقع روسيا اليوم إن "منظومة "إس-٣00" حاليا في وضع قتالي لدى ٢0 دولة في العالم، منها بيالروسيا، 
كازاخستان، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، الصين، فيتنام، فنزويال". . وكانت الصين أول دولة تحصل على هذه 

المنظومة.
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األسرة السودانية الخامسة والعشرون
على  أطلق  كوش  مملكة  في  نشأت   
فراعنتها المؤرخون الفراعنة السود.  بنوا 
في  كوش  مملكة  في  هرم   ٢٢0 من  أكثر 
. غزوا  بعد موتهم  فيها  ليدفنوا  نبتة  مدينة 
االرا  قيادة  تحت  مصر،  على  وسيطروا 
النوبي والملوك الذين تبعوه )كاشتا وبعنخي 
من  نوبي  األسرة  هذه  أصل   . وطهارقا( 
شمال السودان ، حكمت من شمال السودان 
حتى جنوب تركيا مرورابمصر وفلسطين 
وسوريا ولبنان. وقد سميت األسرة الكوشية 
نسبة لإلمبراطورية الكوشية التي تنتمي لها 
الفرعونية  األسر  أقوى  من  تعتبر  األسرة. 
ذلك  في  العالم  في  اإلمبراطوريات  وأقوى 
الرومانية  اإلمبراطورية  وجود  مع  الوقت 
مع  حربا  طهارقة  خاض  وقد  والفارسية. 
على  طهارقة  فيها  انتصر  والتي  الفرس 
رأيت  »:لقد  الفرس  ملك  قال  وقد  الفرس 

قوما أشداء لم أر مثلهم قط«.
وقد خاض الكوشيون حربا مع األشوريين 
للحفاظ على مناطق حكم المملكة الكوشية، 
الكوشيين بسب كون  نتيجتها هزيمة  كانت 
أضعف  وهومعدن  البرونز  من  أسلحتهم 
أسلحة  منه  تكونت  الذي  الحديد  من  نسبيا 

األشووريين.
مصر  جنوب  إلى  الكوشيون  تراجع 
وشمال السودان وبدأوا بتكوين مملكة جديدة 
وهي مملكة نبتة القوية. ثم خاضوا حروبهم 
الكوشيون  فيها  انتصر  التي  الرومان  ضد 

على الروم.
 

طهارقة

ملوك  دفع  تم  طهارقة،  عهد  من  وبدءاً 
تلك األسرة إلى النوبة، في البداية بواسطة 
األسرة  فراعنة  بواسطة  ثم  اآلشوريين، 
قنعوا  خلفاؤهم  والعشرين.  السادسة 
النوبة، حيث أسسوا مملكة  باالستقرار في 
نبتة)656 - 590 ق.م.( ثم مملكة مروي 

)590 ق.م. - القرن الرابع الميالدي(.

مدينة نبتة

مدينة  أسس  الثالث  تحتمس  أن  يعتقد 
نبتة في القرن ١5 ق.م، بعد غزوه للنوبة، 
الجنوبية. وفيما بعد  واعتبرها حدود نفوذه 
لبالدهم،  الذاتي  الحكم  النوبيون  استعاد 
في  مركزها  وكان  كوش  مملكة  وأسسوا 

نبتة.
في عام 750 ق.م كانت نبتة مدينة متقدمة، 
في حين أن مصر ال تزال تعاني من عدم 
النوبي  الملك  فقام  السياسي.  االستقرار 
وقد  العليا،  بغزومصر  »الكوشي«  كاشتا 

وشباكا،  بعانخي،  خليفته  سياسته  اتبع 
والذي وحد كل وادي النيل تحت السيطرة 
كما  حكمه،  من  الثانية  السنة  في  الكوشية 
في  التذكارية  النصب  بناء  سياسة  وضع 
مصر والنوبة. وعموما فقد بقي الكوشيون 
في مصر لحوالي قرن واحد، ويشكل حكام 

كوش األسرة الخامسة والعشرين.

المعاد  النيل  وادي  وإمبراطورية 
الخامسة  األسرة  حكم  تحت  توحيدها 
كانت  كما  كبيرة  كانت  النوبية  والعشرين 
في عهد المملكة المصرية الحديثة، وقد قاد 
الكوشيون عصر نهضة لمصر القديمة. وقد 
أعيد الدين، والفنون، والهندسة المعمارية، 
عهد  في  كانت  كما  الذهبية  عهودها  إلى 
والحديثة.  والوسطى،  القديمة،  المملكة 
وقام الفراعنة النوبيون مثل طهارقة، ببناء 
أنحاء  جميع  في  واآلثار  المعابد  أوترميم 
وادي النيل، بما في ذلك ممفيس، والكرنك، 
وجبل البركل، وخالل عهد األسرة الخامسة 
بناء على  أول  النيل  والعشرين شهد وادي 
نطاق واسع وكبيرلألهرامات )معظمها في 

السودان( منذ عهد المملكة الوسطى. 
وخليفته  طهارقة،  الفرعون  عهد  كان 
مع  بالصراعات  مليئا  أماني،  تنوت 
اآلشوريين، مما أدى إلى تراجع الكوشيين 
دفن  وقد  نبتة.  في  الروحي  موطنهم  إلى 
جميع حكام األسرة الخامسة والعشرين، في 

األهرامات في الكرو، ونوري.
الغزواآلشوري

حوالي 670 ق.م، احتل الملك اآلشوري 
سمح  ولكنه  السفلى،  مصر  آسرحدون 
السفلى،  المحلية في مصر  الممالك  بوجود 
من أجل تجنيدهم كحلفاء ضد حكام صعيد 
مصر الكوشيين، وخلفه الملك آشوربانيبال، 
بعض  بإقناع  طهارقة  النوبي  الملك  وقام 
مع  العالقات  بقطع  السفلى  مصر  حكام 
آشوربانيبال  تغلب  ذلك،  ومع  اآلشوريين، 
المصريين  القادة  وأرسل  التحالف،  على 
إلى عاصمته، نينوى. وعين الزعيم الليبي 
وسايس،  ممفيس،  على  حاكما  نخاواألول 
السادسة  األسرة  حكام  أول  وأصبح 

والعشرون.
أماني  تنوت  الجديد  الكوشي  الملك 
الذي  العام  نفس  في  نخاواألول  بقتل  قام 
أماني  تنوت  وحاول  طهارقة،  فيه  توفي 
يقدرعلى  لم  ذلك  ومع  السفلى.  غزومصر 
إبسماتيك  دعموا  الذين  اآلشوريين  هزيمة 
المطاف  نهاية  نخاواألول. وفي  ابن  األول 
تخلى تنوت أماني عن محاولته لغزومصر 
تم  ذلك  ومع  نبتة.  إلى  وتراجع  السفلى، 
حتى  العليا  مصر  على  بسلطته  االعتراف 
استطاع  أن  إلى  حكمه.  من  الثامنة  السنة 
بحري  أسطول  إرسال  األول  إبسماتيك 
في  ونجح  العليا،  مصر  على  واالستيالء 

ملوك األسرة النوبية اخلامسة والعشرون

فرعونيــات

ضمها إلى منطقة سيطرته.
نبتة املتأخرة

ظلت نبتة مركزا هاما للكوشيين لجيلين آخرين، وكان 
اقتصادها في األساس يقوم على الذهب.، حيث كانت مصر 
تحت حكم األسرة السادسة والعشرين حليفا اقتصاديا هاما.

وغيرها  والنصوص،  والرسومات،  النبتية،  العمارة 
الفنية والثقافية كانت على الطراز الكوشي.  من األشكال 
ذلك  في  بما  المصرية،  الدفن  عادات  ممارسة  وتمت 
التي في  تلك  بناء األهرامات، مع أن شكلها يختلف عن 

مصر. كما عبدت العديد من اآللهة 
وكان  آمون،  أهمها  المصرية، 
ويقع  نبتة،  في  أهمية  األكثر  معبده 

على سفح جبل البركل. 
بعد الغزوالفارسي لمصر، فقدت 
وكانت  االقتصادي،  نفوذها  نبتة 
أثرت  وقد  جافة،  نفسها  المنطقة 
خطيرا  تأثيرا  الفارسية  الغارات 
على نبتة في 59١ ق.م. والحقا تم 
عاصمة  وانتقلت  نبتة،  عن  التخلي 
أن  حيث  مروي  إلى  كوش  مملكة 
جزيرة مروي أوشبه الجزيرة التي 
منطقة  عطبرة،  ونهر  النيل  شكلها 

غنية جدا بالحديد.
وفي عام ٢٣ ق.م غزا الرومان 
-الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك- 

نبتة ودمروها.

من رحلة قداسة البابا ألمريكا

زار البابا تواضروس الثانى، بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة مارمرقس 
بمدينة جيرسى سيتى بوالية نيوجيرسى، وترأس البابا القداس مع اآلف األقباط، كما التقى 
خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى فى هيلز بوروتاونشيب وأجاب على 

عدد من أسئلة الحضور.
وقال البابا: »أحوال مصر جيدة، ونشكر ربنا كل األمور بتمشى كويس وأرجوكم مجتمعنا 
بيتغير والصورة بتتغير، إحنا قعدنا سنين مفيش محافظ مسيحى لكن تم تعيين اثنين محافظين 
وكمان أول سيدة محافظة تبقى مسيحية وكمان لما يبقى عندنا ٣9 نائبا مسيحيا فى البرلمان 

بعد ما كان واحد أو اثنين، وطريق الـ١000 ميل يبدأ بخطوة ثم خطوة«.
وأضاف: »أرجوكم كونوا فى نظرة متوازنة لألمور، ويوجد إخالص وجدية ورغبة حقيقية 
نظرة  فيه  خلوا  لكن  أجياال  يحتاج  وهذا  الشعوب  وتغيير  المساواة  عن  وبنتكلم  التغيير  فى 

متوازنة لألمور ونحن على طريق الكمال بنعمة ربنا«.
وطالب البابا األسر باالهتمام بأبنائهم قائال: »عملية التربية عبارة عن طبقات تبدأ من الصغر، 
يعنى هل أنت بتصلى من أجل أوالدك؟ بتشجعهم؟، وفيه حاجة بتعجبنى لما بوزع لقمة البركة 
بييجى أطفال صغيرين وياخدوا البركة واألم تقول البنها: )كلها قدامى(« وأضاف: »حوط 

على أوالدك من غير ماتكبتهم خد بالك منهم هيطلعوا حلوين وأوالد ربنا«.
أنشات  أنه خالل 5 سنوات  إلى  نيوجيرسى، مشيرا  كنائس  تدرس وضع  الكنيسة  إن  وقال 

الكنيسة 4 إبراشيات، باإلضافة إلبراشيات لجنوب أمريكا.
وأوضح أن فكرة تأسيس إبراشيات قائمة مثل شمال فرنسا وجنوبها وهولندا واليونان، وهكذا 
الوادى الجديد أكبر محافظة فى مصر ظلت سنين طويلة بدون أسقف، متابعاً: »لكننا أقمنا 
حينها المتنيح األنبا بقطر ولكن ربنا اختاره بعد سنتين من تجليسه بسب مرضه لكن بقى فيه 

كيان، ونيوجيرسى تحت الدراسة اآلن«. عن المصرى اليوم 

بقية مقال إبداع قبطي كندى جديد ص5
 وأخيرا ليكتمل العمل النقدي ال بد من ذكر 
السلبيات من وجهه نظري: ١- وجود فترات 
المشاهد رغم سرعة  تغيير  بين  زمنية طويلة 
الفترات  هذه  امتدت  حيث  الديكورات  تغيير 
تغيير  ميزة  افسد  مما  وظالم  صمت  في 
وجود  يرجح  ومما  الستار  قفل  دون  المناظر 
إدارة أجهزة  المسؤولين على  قصور فنى من 
الكافي على  التدريب  تدربهم  الملتيميديا وعدم 
واجهزته  المسرح  إمكانيات  استخدام  سرعة 
المتطورة. ٢- رغم المجهود الكبير للقائم بدور 
الممتاز  السيناريو  وأيضا  المؤمن  البار  االبن 
القيام  في  مقنعا  يكن  لم  انه  اال  دورة  واهمية 
بالدور. ٣- كنت أتوقع نهاية للمسرحية اقوى 
من تلك سواء في الحبكة المسرحية او اإلخراج 
والسيناريو واألداء وكنت أتمنى ان تكون في 

قوة نهاية مسرحية الريس التي مازالت عالقة 
لم  التي  للجماهير  خسارة   -4 لألن.  بذاكرتي 
الرائع.  التبشيري  العمل  هذا  مثل  تحضر 
من  الكثير  سلبيه  من  ذكرته  لما  وباإلضافة 
االقباط والتي تحتاج الى دراسة للتغلب عليها، 
هناك  يكون  ان  ضرورة  أيضا  أرى  فإنني 
متخصصون  ينفذها  مدروسة   إعالنية  خطة 
تاريخ  قبل  شهور  من  وتبدا  المجال  هذا  في 
العرض وموجهه لجميع الناطقين بالعربية في 
فقط. 6-  لألقباط   تورونتو وضواحيها وليس 
كما طالبت في االعمال السابقة اريد ان يكون 
نظرا  سبت  او  جمعة  يوم  في  العرض  تاريخ 
الن اليوم االحد غير مناسب للكثيرين الن اليوم 
التالي هو يوم عمل وبعضهم يستيقظ مبكرا وال 
يستطيع السهر وايضا االمهات الالتي يهتممن 
مع  السهر  يمكنهم  ال  الطفالهن  المبكر  بالنوم 

اطفالهن اال اذا كان اليوم التالي إجازة.
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SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED COMMERCIAL

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

PIZZA + COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

VTB AVAILABLE WITH REASON-
ABLE DOWN-PAYMENT!

  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS

  CALL TODAY!

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

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

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

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

TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED BASEMENT 
INCLUDED IN THE SALE.

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY!

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

OPPORTUNITY! 

$2.4 M

$5.3 M

 $4.3 M $5.7 M

GREAT OPPORTUNITY:  
ULTRAMAR GAS STATION

 FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY

 C-STORE,  2 ACRES, 90 MINUTES FROM GTA. GAS 
VOLUME7,5 M/L STORE SALES $1M.  NET PROFIT 

$370,000 CAP RATE 13% .

GTA ESSO GAS STATION 
W/ TIM HORTONS

ONE YEAR OLD

 CALL FOR DETAILS

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

$2.4 M   Asking $8,2 M

 لغة الوجة واهم خفاياها 

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

التى  العبارات  من  بالعديد  تختنق صدورنا 
ما  قلوبنا  وتكتمها  العبرات..  بانين  تمتزج 
نوافذ  من  القلب  فى  فما  والطيات  الثنايا  بين 
النفس  بعاتق  عما  بعضا  لتزيل  وشرفات.. 
النفس  دهاليز  داخل  فبالتجوال  طاقات..  من 
الحجرات..  هذة  وبتفتيش  الجسد  وممرات 
من  بصدرونا  ما  لتفريغ  منفذين  لنا  تكشف 
والكلمات..  اللسان  مفتاحه  االول  انفعاالت.. 
يتيح لنا التعبير باللغة والمفردات.. واالفصاح 
الثانى  اما  بالحكايات..  النفس  خفايا  عن 
فمفتاحه هوالوجه والتعبيرات.. يحكى لنا عن 
على  شكواه  يرسم  بالنظرات..  النفس  اسرار 
يعلوالجبين من خطوط وقسمات.. وتطفر  ما 
تأبى  ما  وكثرا  بفقزات..  عينيه  من  السعادة 
الكلمات..  عبر  دواخلها  عن  االفصاح  النفس 
لسنوات.. وان  ان طال  الصمت حتى  وتؤثر 
عجزت لغة الكالم حينئذ  تأتى لغة الوجة لتفك 
كل هذة الشفرات.. وتقرأنا ما بداخل الوجدان 
من تقلبات.. وسنتعرف اليوم على اهم معانى 

ورموز لغة الوجة 

تعبيرية  دالله  واعمق  اقوى  يحمل  فالوجه 
لفهم  وهومفتاح  بالجسد..  اخر  مكان  اى  من 
أن  أمامك دون  يدور في عقل من  ما  اسرار 
لغة  معانى  من  بعض  نتعرف  فهيا  يتكلم.. 

الوجه ودالالتها

فذلك  العين  حدقة  اتسعت  إذا  العيون:  لغة 
دليل على أنه سمع  توا لشيئا أسعده ، أما إذا 
ضاقت حدقة  العين فالعكس هوالذي حدث ، 
وإذا ضاقت عيناه ربما يدل على أنه سمع بشئ 
جهة  أعلى  إلى  عينه  اتجهت  وإذا  يصدقه  ال 
مستقبلية..  خيالية  صورة  ينشئ  فأنه  اليمين 
يتذكر  فإنه  اليسار  أعلى  إلى  بعينه  اتجه  وإذا 
الذي  بالواقع  عالقة  له  الماضي  من  شيئا 
مع  يشاور  فإنه  أسفل  إلى  نظر  وإذا  يعيشه.. 

نفسه في امر ما

واحدا   حاجبا  المرء  رفع  إذا   : الحاجبين 
فذلك يشير الى  أنه سمع ما ال يصدقه  أويراه 
مستحيال ، أما رفع كال الحاجبين فإنها داللة  

على المفاجأة.

أما إذا قطب بين حاجبيه مع ابتسامة خفيفة 
يكذبك..  أن  يريد  ال  ولكنه  منك  يتعجب  فإنه 
مبهور  فإنه  الحواجب  تحريك  تكرر  واذا 
الهتمام  محط  وحديثك   الكالم  من  ومتعجب 

تفكيره وسيأخذه بمحمل الجدية  والتنفيذ 

أنفه   الشخص  حك  فإذا   : واألذنين  األنف 
أومرر يديه على أذنيه  ويحاول اقناعك  إنه 
يفهم ما تريده فهذا يعني أنه متحير بخصوص 
ما تقوله ومن المحتمل انه ال يعلم تحديدا ماذا  
الشفة  فوق  األنف  أسفل  اليد  يفعل....ووضع 
العلية دليل أنه يخفي  شيئا ويخاف أن يظهر 

منه

البقية ص 19 
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تعصب اجملتمع

عمروالشوبكي 

األخطر  االستهداف  يتمثل  ربما 
الذى يتعرض له المسيحيون بمصر 
المجتمع  من  قطاع  تعصب  فى 
حقوق  أبسط  إعطاء  ورفضه 
فى  متمثاًل  واإلنسانية،  المواطنة 
حق بناء الكنائس والصالة دون قيد 
أوخوف، ناهيك عن حاالت التمييز 
العامة  الوظائف  بعض  فى  الفج 

والخاصة.

والصادم  المؤسف  أن  والحقيقة 
مرة  ألول  صاروا  المسيحيين  أن 
متعصبين  قبل  من  مستهدفين 
إرهابية.  جماعات  وأيضا  مسلمين 
فهناك تنظيم داعش اإلرهابى الذى 
روج لرواية زائفة لتبرير استهدافه 
جماعة  إنهم  تقول  المسيحيين 
سلطة، وإحدى أذرع النظام الحاكم 
باعتبارهم  معهم  وتعامل  السياسية، 
يكونوا  أن  قبل  باغية  سياسية  فئة 
اضطهادها،  يجب  دينية  طائفة 
لرجال  نظرته  مثل  إليهم  ونظرته 
استهدفهم  الذين  والشرطة  الجيش 
أن  بعد  منهم  ينال  أن  دون  التنظيم 

كسروا شوكته فى أكثر من مكان.

فاسدة،  الحجج  هذه  أن  والمؤكد 
فى  تنوع  داخلهم  فى  فالمسيحيون 
والمشارب،  واألفكار  االتجاهات 
باعتبارهم  معهم  التعامل  يمكن  وال 
وال  معارضين،  وال  مؤيدين  كلهم 
وهى  أوحكم،  سلطة  جماعة  أنهم 
الفترة  فى  راجت  مغرضة  دعاية 
مضادة  ماكينة  تجد  ولم  األخيرة 

لدحضها.

األخطر  الثانى  الجانب  أما 
الذى  المجتمعى،  فهوالتعصب 
تركناه ينمو، خاصة فى قرى مصر 
وجهال،  فقرا  األكثر  والمناطق 
نتيجة غياب دولة القانون وعدم قيام 
والتعليمية  الثقافية  بواجباتها  الدولة 
فى مواجهة بيئة التعصب المجتمعى 

والطائفية.

المنيا  فى  جرى  ما  خطورة  إن 
لم  المسيحيين  على  االعتداء  أن 
مسلم  بين  »خناقة«  بسبب  يكن 

طائفية،  لمعركة  تحولت  ومسيحى 
مسيحى  شاب  بين  حب  أوقصة 
تحولت  أوالعكس  مسلمة  وفتاة 
المرة  هذه  إنما  طائفى،  الشتباك 
بسبب استياء متعصبين مسلمين من 
وجود مسيحيين يصلون فى بيوتهم 
بهدوء  الخاصة  ترانيمهم  وينشدون 
وسالم، فى نفس الوقت الذى يتقبل 
فى  األذان  صوت  المسيحيون  فيه 
أن  دون  النهار  أوقات  وكل  الفجر 

يشتكى منهم أحد.

التعصب  جراح  نفتح  أن  علينا 
عن  يختلف  فهوأمر  المجتمعى، 
وعن  المتطرفة  التنظيمات  إرهاب 
ولن  السلفية،  الجماعات  تشدد 
الخطاب  تجديد  كثيرا  فيه  يؤثر 
اإلسالمية  المفاهيم  ونشر  الدينى 
المتعصبين  هؤالء  ألن  الصحيحة، 
يتفقهوا  لم  الساحقة  غالبيتهم  فى 
الخاطئ،  االتجاه  ولوفى  دينيا 
واحدا  كتابا  يقرأوا  لم  منهم  وكثير 
يحفظوا  ولم  المتشدد،  الفقه  فى 
فهم  الكريم،  القرآن  من  آيتين  حتى 
الجهل والتسطيح والغوغائية،  نتاج 
سياسية  بإرادة  ستكون  ومواجهتهم 
المعتدين،  القانون بردع  فى تطبيق 
الدولة  بقيام  جزئيا  جرى  وهوما 
اعتدوا  شخصا   ٣8 على  بالقبض 
على المسيحيين وممتلكاتهم، وأيضا 
وإعطاء  واإلعالم  التعليم  إصالح 
مساحة للمجتمع لكى يبادر ويتحرك 
ال  والطائفية،  التعصب  لمواجهة 
بإعطائه يوميا جرعة تكرس كل ما 
نفذ  أنه  على  نحاسبه  ثم  هوردىء، 
التى  الرداءة  من  جانباً  الواقع  فى 

تلقنها

 

فى  األطفال  اختطاف  إن ظاهرة 
ولكنها  اليوم  وليدة  ليست  بالدنا 
االونه  في  ملحوظ  بشكل  تزايدت 
االخيره وكارثه بكل المقاييس وتعد 
يطارد  كابوس  بمثابة  الظاهرة  هذه 

األسر المصرية

الوعي  هوغياب  االخطر  لكن 
لدى األسر المصرية وخاصة التى 
المعيشه  مستوى  تدنى  من  تعانى 
تلك التي تترك أطفالها في الشارع 
دون رقيب عليهم وتشير الدراسات 
هذا  في  أجريت  التي  واألبحاث 
الظاهرة  األسباب  أن  إلى  الشأن 
االختطاف  ظاهرة  انتشار  خلف 
التالية:  األربعة  األسباب  تتعدى  ال 
الفدية  طلب  يعتبر  الفدية:  ١-طلب 
عن  اإلفراج  مقابل  المال  أوطلب 
الطفل المختطف من أشهر األسباب 
التي تتم ظاهرة خطف األطفال من 
األسرة  إذعان  يكون  وقد  أجلها، 
لمطالب الخاطفين من أكثر الدوافع 

التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة 
للفزع.  مثير  بشكل  وانتشارها 
األسباب  من  األعضاء:  ٢-تجارة 
ظاهرة  انتشار  إلى  أدت  التي 
المستوى  على  األطفال  خطف 
االتجار  أيضاً  والمحلي  الدولي 
تقوم  حيث  البشرية؛  األعضاء  في 
بعض الجماعات باستغالل األطفال 
الدنيء  الغرض  لهذا  المخطوفين 
واألعراف  القيم  لجميع  المنافي 
تلك  المجتمعية والدينية، وقد تكون 

المستوى  على  التجارة 
من  أوالدولي  المحلى 
هؤالء  تهريب  خالل 
أعضائهم  وبيع  األطفال 
أخرى.  دول  في 
تنتشر  قد  ٣-الدعارة: 
األطفال  خطف  ظاهرة 
في  استغاللهم  أجل  من 

على  وإجبارهم  الدعارة  أغراض 
أوبأخرى  بصورة  الرذيلة  ممارسة 
سواء على المستوى الفردي أوعلى 
المخصصة  الدعارة  بيوت  مستوى 
أن  حقا  للدهشة  المثير  ومن  لذلك، 
في  للدعارة  بيوت  ترخيص  يتم 
بعض الدول مما يؤدي إلى انتشار 
على  واإلجبار  الخطف  حاالت 
أمن  تهدد  الرذيلة بصورة  ممارسة 
إلى  وتؤدي  واستقراره  المجتمع 
الفوضى  وتفشي  الفواحش  نشر 

من  ا4-لتسول:  االستقرار.  وعدم 
خطف  لعملية  الشائعة  األسباب 
األطفال أن يتم اختطافهم وتدريبهم 
المال  واستجداء  التسول  على 
هذا  في  واستغاللهم  اآلخرين  من 
األطفال  يتعرض  وقد  الغرض، 
التعذيب  صنوف  من  كثير  إلى 
واإلهانة من أجل اتباع ذلك الطريق 
الخاطفين  لرغبات  أوالخضوع 

وعدم االعتراض على أوامرهم.

ولمواجهة ظاهرة خطف األطفال 
االستاذه  احد  والقضاء عليها نصح 
الجنائية  للبحوث  القومي  بالمركز 
واألمهات  اآلباء  واالجتماعية 
بضرورة الحفاظ علي أطفالهم وعدم 
الشوارع  لفترات طويلة في  تركهم 
دون رقابة مستمرة ، مطالًبا الدولة 
بضرورة التوسع في إنشاء النوادي 
والمتنزهات  والحدائق  الرياضية 
العامة والتي تكون بمثابة ملهي آمن 

لألطفال

قطف الزهور وخطف االطفال
بقلم امحد ياسر الكومى

ما هي قضية البورصة التي زجت 
بنجلي مبارك يف السجن جمددا؟

أشرف عبداحلميد

 من جديد عاد عالء مبارك وجمال مبارك، نجال الرئيس المصري 
جنايات  محكمة  أمرت  أن  بعد  السجن  إلى  مبارك،  حسني  األسبق 

القاهرة بضبطهما وحبسهما على ذمة القضية.
القضية مثلما يحدث كل  ما حدث أن نجلي مبارك حضرا جلسة 
مرة، وفي نهاية الجلسة فوجئا بأمر القاضي بالتحفظ عليهما وحبسهما 

لحين نظر الجلسة القادمة ٢0 أكتوبر القادم.
وفي نفس الجلسة أيضاً، أمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، 
أحمد  وأيمن  هيكل،  حسنين  محمد  الراحل  الصحافي  الكاتب  نجل 

فتحي، وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية.
قسم  بدائرة  و٢007   ٢006 عامي  إلى  تعود  القضية  تفاصيل 
إدارة  مجلس  وعضو  رئيس  قام  حيث  الجيزة،  محافظة  العجوزة، 
البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة، بمنح باقي المتهمين 
أحقية االستحواذ على نسبة من أسهم البنك تجاوز النسبة المسموح 
لتكوين حصة  بينهم  اتفاق  أو  رابطة  اإلعالن عن وجود  دون  بها، 
تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، وتم ذلك بالمخالفة ألحكام 
 ١99٢ لسنة   95 رقم  بالقانون  الصادر  المال  رأس  سوق  قانون 

وقانون البنك المركزي.
األسبق  الرئيس  بحكم  واإلطاحة   ٢0١١ يناير  ثورة  قيام  وعقب 
في  للتحقيق  العام  للنائب  ببالغات  محامون  تقدم  مبارك،  حسني 
المستشار  أحال  مطولة،  تحقيقات  وعقب  الفور  وعلى  القضية، 
عبدالمجيد محمود، النائب العام األسبق، المتهمين وهم جمال وعالء 
مبارك نجال الرئيس األسبق، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي 
صبحي الشربيني، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان 
الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل عضو 
المالية هيرمس،  المحافظ  المصرية إلدارة  المجموعة  إدارة  مجلس 
و5١  مليارين  على  بالحصول  التهامهم  القاهرة  جنايات  لمحكمة 

مليوناً و٢8 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر اإلحالة أن جمال مبارك، نجل الرئيس األسبق، اشترك 
بطريقة االتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح 
والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 49٣ 
بيع  على  بينهم  فيما  اتفقوا  حيث  جنيهاً،  و646  ألفاً  و6٢8  مليوناً 
البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم 
بمصالح مشتركة وتمكينه من االستحواذ على حصة من أسهم البنك 

عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
ياسر  أن  بيان،  في  المالية هيرميس  المجموعة  قالت  من جانبها، 
الملواني الذي قررت المحكمة حبسه على ذمة قضية بيع أسهم البنك 
غير  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  المصري،  الوطني 
تنفيذي للمجموعة منذ ديسمبر ٢0١4، مضيفة أنها ليست طرفاً في 

القضية، وأن عملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل إدارتها الحالية.
في غضون ذلك، قالت شركة القلعة لالستشارات المالية إنها تلقت 
قطاع  رئيس  القاضي،  عمرو  بخصوص  البورصة  من  استفساراً 
بيع  قضية  حول  بالشركة،  المخاطر  ورئيس  المستثمرين  عالقات 

أسهم البنك الوطني المصري.
وأشارت في بيان لها، إلى أن القاضي تم حجزه على ذمة القضية 

بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.
وقالت الشركة إنه لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، 
ولم تكن يوماً مساهماً أو عضواً بمجلس إدارته، وأن الشركة ليست 

طرفاً بالقضية وأن أعمالها مستقرة.  عن العربية

لالعالن باجلريدة 
اتصل على: 

ahram.teeba@
gmail.com

اواتصل باشرف 
اسكاروس 

(416)659-8744
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

اعضاء البرملان الكندي يتفقون علي أعتبار 
أزمة الروهينجيا املسلمني إبادة جماعية 

الخميس ٢0  الكندي باالجماع يوم  البرلمان  أوتاوا : وافق أعضاء 
في  المسلمين  الروهينجيا  معاملة  بأن  يعترف  اقتراح  علي  سبتمبر 
ميانمار بأنه جريمة إبادة جماعية ، وقدم هذا االقتراح النائب الليبرالي 

أندروليسلي  ودعا االقتراح اعضاء البرلمان للموافقة علي عدة نقاط وهي :١–  أعتماد نتائج تحقيقات االمم 
المتحدة التي وجدت أن هناك جرائم ضد االنسانية قد نفذت ، ٢– ألتاكد من أن هذه الجرائم البشعة لن تمر 
بدون حساب لمرتكبيها ٣– أعتبار هذه الجرائم )أبادة جماعية ( 4– االتصال بي السكرتير العام لالمم المتحدة 
ميانمار  في  العسكريين  المسؤولين  كبار  مع  التحقيق  يتم  حتي  للجرائم  العالمية  المحكمة  الي  االمر  ليرفع 
ومعاقبتهم علي جريمة االبادة الجماعية وإتخاذ موقف قانوني ضد هؤالء . وبعد قراءة هذا االقتراح صفق 
جميع االعضاء ووافقوا علي أعتماده، وشكرت وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريالند جميع االعضاء 
لعملهم الجيد لالعتراف بهذا العمل الوحشي، وكانت كندا قد أدانت علنا هذا العنف وخصصت مبلغ ٣00 
مليون دوالر خالل السنوات الثالثة المقبلة لمساعدة الالجئين الفارين الي بنجالديش ، وفي الشهر الماضي 
أنضمت كندا الي عدة دول ودعت ألطالق سراح أثنان من الصحفيين الذين يعملون مع وكالة رويتر لالنباء 
بالسجن سبعة  الروهينجيا عندما قبضت عليهم شرطة ميانمار وحكم عليهم  المسلمين  وكانوا يغطون أزمة 
سنوات بتهمة حيازة وثائق حكومية ، وأصدرت وقتها وزيرة الشؤون الخارجية بيانا قالت فيه : أن الحكم 
الصادر في هذه القضية يهدد بشدة فكرة الديمقراطية في ميانمار التي  تتطلب القدرة علي تقرير الحقائق دون 

الخوف من االنتقام اوالعنف اوالسجن .

شركة كوكاكوال تدخل في محادثات مع شركة 
أورورا للقنب لتصنيع مشروبات جديدة من بعض 

عناصر املاريجوانا 

أن  مسؤول  مصدر  صرح 
في  دخلت  كوكاكوال  شركة 
أورورا  شركة  مع  محادثات 
مشروبات  لتصنيع  للقنب 
بعض  فيها  تدخل  جديدة 
وهذا   ، الماريجوانا  عناصر 
جديدة  افاقا  يفتح  أن  شأنه  من 
ذات  الكوكاكوال  لشركة 

العالمة التجارية الشهيرة والتي تملك المصادر المتعددة التي لها دراية 
مهتمة  الكوكاكوال  أن شركة  المسؤول  المصدر  وقال   ، المسألة  بهذه 
بتصنيع مشروبات تدخل في صناعتها مادة )سي بي دي( التي توجد 
تجعل  والتي  العقاقير  في  باستعمالها  الماريجوانا والمصرح  نبات  في 
العضلية  المشروبات قادرة علي  تهدئة االلم وااللتهابات والتشنجات 
وتختلف عن  المزاج   وال  العقل  علي  تؤثر  ال  كيميائية  مادة  وهي   ،
والتي  الماريجوانا  عناصر  ببعض  تمتزج  التي  الكحولية  المشروبات 
يهدف المصنعون لها من جعلها تعطي أحساس بالنشوة مماثل ألحساس 
الذين يستنشقون الماريجوانا ، ويقول المصدر المسؤول  أن المشروبات 
المجددة  المشروبات  من  تعتبر   ) دي  بي  )سي  مادة  بها  يدخل  التي 
للطاقة وقد زاد عدد المستهلكين لها في الواليات المتحدة ،وسوف تصل 
قيمة استهالك هذه المادة الي ٢0١ بليون دوالر بحلول عام ٢0٢0 ، 
واحتماالت اتفاق شركة كوكاكوال مع شركة أورورا للقنب سوف تمثل 
لحظة محورية لهذه الشركة التي تعمل منذ ١٣٢ عاما وتملك اكثر من 
500 عالمة تجارية للمشروبات حول العالم ،وبينما تقول المصادر أن 
المحادثات بين شركة كوكاكوال وشركة أورورا للقنب جارية ال توجد 
أي ضمانات انها ستكون ناجحة اوأن هناك أتفاق تجاري سيعلن عنه 

قريبا . 
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شرطة تورنتوتعتمد سياسة جديدة لالستجابة الي أجهزة االنذار من 
السرقات في المنازل 

قامت شرطة مدينة تورنتوبإعتماد سياسة جديدة لالستجابة الي أجهزة االنذار 
من السرقات في المنازل وذلك في محاولة منها لالستفادة من وقت ضباط 
الشرطة بطريقة أكثر كفاءة ولكن السياسة الجديدة تثير مخاوف بعض السكان 
، فقد قررت شرطة مدينة تورنتوانها بداية من يوم ١٣ سبتمبر سوف تستجيب 
فقط ألجهزة االنذار في المنازل التي تكون مصحوبة بفيديواوتسجيل صوتي 

اوشاهد عيان  يؤكد وقوع جريمة اوسرقة في المنزل اوفي عدة مناطق يوجد بها جهاز إنذاروجهاز أستشعار 
الحركة  وقالت رقيبة الشرطة وندي دروموند ان الوقت الذي يمضي ما بين عمل جهاز االنذار واالتصال 
بالشرطة الي وقت حضور الشرطة لمكان الجريمة للتحقيق والعودة الي مقر الشرطة ثانية هووقت طويل بالنسبة 
لمنزل واحد  والبد ايضا أن نرسل اثنان من ضباط الشرطة الي كل منزل كإجراء أحترازي للسالمة ، وهذا وقت 
ضائع لضباط الشرطة ، خصوصا  حين يكون االنذار كاذب وتمثل االنذارات الكاذبة 97% من مجموع االنذارات 
ضد السرقات،  وفقا لتقرير الشرطة لعام ٢0١6 ، حيث يمكن ان ينطلق جهاز االنذار بسبب فراغ البطارية 
وقد يمر حيوان اليف امام أجهزة استشعار الحركة  فيؤدي الي إنذار وهمي.  وتقول رقيبة الشرطة أن أصحاب 
المنازل يجب أن يضيفوا ألجهزة االنذار خدمات أمنية أخري تشمل تصوير الفيديووتسجيالت صوتية ، وسوف 
تظل الشرطة تستجيب للحاالت التي تستعمل ) زر الهلع اوالتهديد ( الموجود عادة في المتاجر والمؤسسات المالية

رئيس الفلبين يتسأل عما إذا كان جستن ترودويفهم في التاريخ أوفي 
السياسة ؟ 

لص من المتمردين الشيوعين والمسلمين في جنوب البالد المضطرب 
، وقال متحدث باسم الشؤون العالمية في كندا أن خطاب الرئيس الفلبيني 
مقلق جدا وإن حقوق االنسان جزء ال يتجزأ من جدول أعمالنا وكان علينا 
مراجعة صفقة طائرات الهليكوبتر هذه ، واننا سنواصل الدفاع عن قيمنا 

وعن منتجاتنا ذات الصفة العالمية التي  ننتجها في كندا

فيصل حسين المتهم في حادثة إطالق النار بحي 
دانفورث في تورنتوسبق ان قبض عليه وافرج عنه 

قبل يومين من الحادثة 
قبل يومين من قيام فيصل حسين باطالق النار علي المارة في حي دانفورث كانت الشرطة قد القت القبض 
عليه بسبب السرقة ولكنها أطلقت سراحه ، وهذا وفقا لوثائق الشرطة ، وذكرت ايضا تقارير للشرطة عنه ترجع 
لعام ٢0١0 إنه مختل عقليا وذكر أحد شهود العيان في حادثة دانفورث ان فيصل كان يبتسم وهويطلق النار 
علي الناس،  وبعد قرابة شهرين من هذه المأساة ال تزال الشرطة تبحث عن الدافع وراء هذه الجريمة وتحقق 
فيما إذا كان هناك اخرون متورطون مع فيصل حسين وقد يكونوا دفعوه للقتل  ووفروا له السالح والذخيرة ، 
وأظهرت التقارير التي صدرت حديثا أنه في خالل عملية تفتيش شقة فيصل فور أطالق النار وجدت الكالب 
البوليسية متفجرات في درج تحت سرير فيصل وايضا مسحوق أبيض يشبه الكوكايين واشياء أخري ممنوع 
االدالء بها لوسائل االعالم،  ونظرا لكمية الذخيرة التي وجدت إثناء التفتيش فمن المعقول االعتقاد بأن هذا 
الهجوم قد تم التخطيط له الكترونيا وفعليا ، وقالت تقارير الشرطة أن االجهزة االلكترونية الخاصة بي فيصل 
المشورة وتحرض فيصل علي  الهجمات وتقديم  القيام بمثل هذه  بالمساعدة علي  بيانات تتعلق  تحتوي علي 
إرتكاب الجرائم ووصفت الشرطة أقوال اسرة فيصل للمحققين عقب إطالق النار بأنها متضاربة فقال عنه 
اخوه انه ليس لديه أصدقاء ويذهب مع والدهم الي المسجد ولكنه غير متدين ، وانه مهتم باالسلحة النارية عندما 
كان أصغر سنا وانه زار باكستان مع والدهم منذ اربعة سنوات وايضا انه قام بسرقة متجر تحت تهديد السالح 
في الماضي وقبضت عليه الشرطة فقال لهم انه يريد أن ينتحر،  وانه يأخذ دواء لالكتئاب، وقال عنه والده 
انه عمل في )شوبر دراج مارت ( و)لوبالوس( وكان يأخذ حبوب منومة ، ولكنه لم يستخدم الكحواليات وال 
المخدرات ، وانه يذهب كل يوم جمعة للمسجد ولكنه غير متدين ، وانه سافر الي إسالم آباد منذ ثالثة سنوات 
وايضا انه يبقي في غرفته لوقت طويل ، وهوغير مريض بأي مرض عقلي ، وقالت عنه والدته انه لم يغادر 

كندا ، وانه كان يزور طبيب نفسي، وانه لم يتحدث عن االسلحة ، وانها لم تراه غاضبا.

كندا تخلق منصب دبلوماسي جديد وهو) سفيرة 
للمرأة والسالم( 

الشؤون  فيه ١5 من وزيرات  اجتمعت  مؤتمر  نهاية  في  ؛  مونتلاير 
الخارجية  الشؤون  وزيرة  أستضافته  والذي   ، العالم  حول  الخارجية 
موغيريني  فيديريكا  االستضافة  في  وشاركتها  فريالند  كريستيا  لكندا 
الممثلة السامية لالتحاد االوربي في مونتلاير ، أعلنت كريستيا فريالند 
يوم السبت ٢٢ سبتمبر عن خلق منصب دبلوماسي  جديد وهو) سفيرة 
أن  قالت  ولكن  هذا  عن  كثيرة  تفاصيل  تقدم  ولم   ،  ) والسالم  المرأة 
السيدة التي سوف تشغل هذا المنصب سوف تشجع الكثير من النساء 
وستدعوهم للمشاركة في عمليات حفظ السالم وحل النزاعات وتساعد 
البطوالت النسائية التي تقوم علي برامج المعونة ، وأكدت أن كندا سوف 
تهدف  التي  المبادرات  من  في عدد  للمساعدة  دوالر  مليون  تنفق ٢5 
الي مكافحة العنف القائم علي نوع الجنس وتعزيز مشاركة النساء في 
عمليات السالم ، وسوف تشارك كندا في رئاسة  التجمع العالمي للنساء 
والسالم واالمن مع االرجواي عام ٢0٢0 ،وقالت المضيفة المشاركة 
فيديريكا موغيريني أنه يعتقد أن هذا  المؤتمر هواالول من نوعه في 
العالم ولكن لن يكون االخير وان المؤتمر تطرق لبحث عدد من القضايا 
من  المجموعة  هذه  إن  وقالت  المستدامة،  التنمية   أهداف  تحقيق  مثل 
وزيرات الشؤون الخارجية سوف تبقي علي إتصال وتخطط لالجتماع 
مرة أخري العام القادم وانهم سيعملون ببساطة معا قدر االمكان  )بدون 
التقيد بشكل رسمي ( للمضي قدما والتأكد من أن العالم يستعمل جميع 
امكانياته لصالح جميع سكانه ، ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية لدولة 

اليابان كان هوالرجل الوحيد الذي حضر هذا المؤتمر .
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ســــــالم األوهــــام
أوسلو– ما قبلها وما بعدها

 اجلزء األخري من الفاوضات 
السرية بني العرب وإسرائيل

توفيق مرتي مينا

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

فى مؤتمر القمة العربى األول فى القاهرة 
إنشاء  باقتراح  مصر  تقدمت   ١964 يناير 
االختيار  ووقع   ) فلسطين  تحرير  منظمة   (
على أحمد الشقيرى ليكون رئيساً لها , وبعد 
حرب 67 ووقوع كل اراضى فلسطين تحت 
االحتالل تشكلت من الشباب الفلسطينى الذى 
يعمل بالكويت ) ومنهم ياسر عرفات وصالح 
خلف وخالد الحسينى ( حركة تحرير فلسطين 
وباتفاق  لعملياتهم  كمنطلق  سوريا  واختاروا 
مع الحكومة السورية أُطلق عليها ) عمليات 
مصرفى  توريط  هدفها  كان  إذ   ) التوريط 
حرب مع اسرائيل بأى شكل, وفعاًل تطورت 
ابواب  فإن  وبعدها   , إلى حرب 67  االمور 
القاهرة أصبحت مغلقة أمام حركة فتح لتأثرها 
باالخوان المسلمين وبحزب البعث السورى, 
الناصر  عبد  يقنع  ان  استطاع   ) )هيكل  لكن 
باستقبال ياسر عرفات وزمالئه لفتح صفحة 
فلسطين  قضية  تظل  أن  الهدف  وكان  جديدة 
كل  بتقديم  الرئيس  ووعدهم  العالم  امام  حية 
الجبهة  من  عملياتهم  وبدأت   , المساعدات, 
االردنية, وحدث إنشقاق داخل المنظمة إنتهى 
باستقالة الشقيرى ليصبح ياس عرفات رئيساً 
لها,, وفى أغسطس 68) وأيضاً ( بناء على 
اقتراح محمد حسنين هيكل إصطحب ناصر 
فى رحلته لالتحاد السوفييتى ياسر عرفات معه 
وقدمه للقيادة السوفييتية التى وجهت له العديد 
من االسئلة, وجاء الرد بعد ثالثة اسابيع مع 
بيان بشحنة اسلحة قيمتها نصف مليون روبل 
ومعها مذكرة بان القيادة لم توافق لوال تدخل 
الرئيس ناصر,, وظهرت تناقضات بين فتح 
وبقية الفصائل الفلسطينية, وبين قوى الثورة 
والحكومة االردنية إنتهت إلى حوادث أيلول 
االسود فى عمان وُعقد مؤتمر قمة عربى فى 
من  الفلسطينية  الثورة  على  للحفاظ  القاهرة 
وأُمكن  أخرى  جهة  من  االردن  ودولة  جهة 
مخبأه  فى  المحاصر  عرفات  ياسر  إخراج 
بجبل عمان بعد تنكره بعباءة أحد أفراد الوفد 
كما  بالقاهرة,  القمة  لحضور  وذلك  الكويتى 
مصر  وبين  المنظمة  بين  مواجهة  حدثت 
)هيكل  مما اضطر   مبادرة روجرز  لقبولها 
( وكان وقتها وزيراً لإلعالم إلى وقف إذاعة 
المبادرة,,,,  تهاحم  التى  القاهرة  فلسطين من 
الناصر  إنتقل جمال عبد  المؤتمر  أيام  وآخر 

إلى رحاب هللا .

لم تكن عالقته  السادات  أنور  الرئيس      
بالمنظمة وثيقة لكنه وجد أن الورقة الفلسطينية 
هذه  وفى  االزمة,  فى  الصراع  مفتاح  هى 
ينتمون  فلسطينيين  فدائيين  ثالثة  قام  الفترة 
رئيس  باغتيال  األسود(  )أيلول  جماعة  إلى 
فى  وهويشارك  التل  وصفى  األردن  وزراء 
وذلك  العربية  الدول  جامعة  مجلس  اجتماع 
بفندق شيراتون بالجيزة, وبعث الملك حسين 
المصرية  الصحف  يشكوشماتة  السادات  إلى 
روجرز  مبادرة  بوصول   ,,,, الحادث  فى 
ان  حسين  الملك  اراد   , مسدود  طريق  إلى 
سماه  فيما  الفلسطينية  الورقة  بزمام  يمسك 
باتحاد  الهاشمية(  المتحدة  العربية  المملكة   (
فيدرالى بين مملكته والضفة الغربية, ورفض 
السادات المشروع وقطع العالقات مع االردن 
معتًبراً المشروع تصفية للقضية الفلسطينية,,, 
على  الحملة  شدد  موقفه  الملك  يدعم  ولكى 
تماماً  وجودها  وانهى  المقاومة  منظمات  كل 

التوجه  المقاومة إلى  فى عمان , واضطرت 
إلى لبنان الذى يعيش فيه ٣00 الف الجئء 

فلسطينى,

تحقق  اكتوبر   6 فى  المعركة  وبدأت    
منطقة  فى  الثغرة  حدثت  بعدها  لكن  نصراً 
) الدفرسوار( يوم ١0/١5 , ويوم ١6 /١0 
القى السادات خطاباً فى مجلس الشعب أعلن 
فيه استعداد مصر لحضور مؤتمر دولى فى 
جنيف يكون هدفه تنفيذ القرار ٢4٢ , وتوقف 
إطالق النار فى ٢٢ اكتوبر وفقاً لقرار مجلس 
وقف  كسرت  اسرائيل  لكن   ,  ٣٣8 االمن 
اطالق النارووسعت الثغرة,,,,,,مؤتمر القمة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  يعلن  بالرباط 
للشعب  والوحيد  الشرعى  الممثل  هى 
حتى  يصدر  القرار  كاد  وما  الفلسطينى, 
والجرارات  بالحفارات  اسرائيل  سارعت 
تكتسب  االستيطان  عملية  وإذ  والرافعات 

إيقاعاً أكثر نشاطاً وسرعة.

  بإعالن السادات أن ) أكتوبر آخر الحروب 
عليها  الفلشطينية محكوماً  الثورة  أصبحت   )
مصرى  غطاء  بدون  مرة  وألول  تعمل  أن 
دول  معظم  تأييد  وكان  أوعسكرى,  سياسى 
مع  الصلح  وتهفوإلى  صامتاً  للسادات  النفط 
 ( بالمال  المنظمة  باسكات  وتقوم   , إسرائيل 
ثورة بترودوالرية( أوضحها فى بيروت التى 
ولم   , الفلسطينية  الثورة  عاصمة  اصبحت 
يكن فى مقدور لبنان أن يتصدى لتصرفاتهم 
وسالحهم , وفى ربيع ١975 إنفجرت الحرب 
 ( المسيحى  الطرف  ووجد  لبنان  فى  االهلية 
بيير الجميل وكميل شمعون( قواته بال سالح 
مستعداً  الجميل(  )بيير  وكان   , أوذخيرة 
للتعامل مع الشيطان وفى مارس 76 توجهت 
مجموعة من حزب الكتائب عن طريق البحر 
وأمدهم  بيريز  شمعون  واستقبلهم  حيفا  إلى 
اتصاالت  بدأت  كما  المطلوب,  بالسالح 
فى  اسرائيليين  وساسة  كتائبية  عناصر  بين 
اجتماع  ترتيب  وامكن   , المتحدة  الواليات 
االبيض  البحر  فى  بارجة حربية  على ظهر 
بين اسحق رابين والشيخ بيير الجميل حضر 
جزء منه مناحم بيجن,,, وقرر الرئيس حافظ 
االسد أن يتدخل عسكرياً وال بد أن ذلك قد تم 

بموافقة إسرائيل, لوقف هذه الحرب. 

   فى تلك الفترة توصل أبومازن) محمود 
االتصال  على  العمل  ضرورة  إلى  عباس( 
حوارمعها  الجراء  االسرائيلية  بالقوى 
ياسر عرفات  ووافق   , السالم  إلى  للوصول 
على أنه ) ال مانع من االتصال باسرائيليين 
السالم(,,,  تجاه  الطيبة  نياتهم  عنهم  يُعرف 
لمديرى  إغتيال  عمليات  بدأت  أنه  غير 
مكاتب المنظمة فى باريس) مرتان( والكويت 
لذا   ,, وروما  وبروكسل  وقبرص  ولندن 
تجرى  مكان  عن  البحث  المنظمة  قررت 
إسرائيل, وقامت  السرية مع  االتصاالت  فيه 
كمال  سعيد  بين  اتصال  قناة  بترتيب  القاهرة 
كوهين(وهومفكر  ستيفن  و)  المنظمة  عن 
الصهيونية  المنظمة  عن  نشيط  سياسى 
التواصل  فى  فشلت  المنظمة  لكن  العالمية,,, 
مع السياسة االمريكية التى أصدرت أوامرها 
المنظمة  وراحت   , بالمنظمة  االتصال  بعدم 
فى  وجدته  وأخيراً  أوحليف  سند  عن  تبحث 
تعوضها  االسالمية  الثورة  عاصمة  طهران 

عن غياب مصر وجفاء سوريا وعداء االردن 
وعن حقل االلغام فى لبنان.

  ومنذ البداية اتخذ الرئيس السادات موقفاً 
عدائياً ضد الثورة االيرانية واستضاف الشاه 
الثورة  بين  بدأ  الفهم  سوء  لكن   , مصر  فى 
التى  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  االيرانية 
الضغط على ممرات  قوة فى  لنفسها  أعطت 
نقل البترول ) مضيق هرمز وباب المندب( 
) طنب  قواتها فى جزيرتى  وطالبت بوضع 
وأبوموسى ( كما اكتشف الثوار الذين احتلوا 
الوثائق  من  طهران  فى  االمريكية  السفارة 
المنظمة  أفراد  بعض  أن  عليها  عثروا  التى 
المتواجدين بطهران هم من الخونة ومجندوًن 
من وكالة المخابرات المركزية,,,,,,, سارت 
المنظمة فى طريق وعر ومجهول, فمع مصر 
وهى سندها الرئيسى تعرضت العالقة لنكسة, 

واضطرت  الشىء  نفس  حدث  االردن  ومع 
الى الخروج من االردن فى صيف 7١ , وفى 

بيروت تمركزت .

المادى  الغنى  هوزيادة  االوهام  حافز  كان 
حصلت   (: مخازنها  فى  السالح  وتكدس 
باليين$  خمسة  إلى  أربعة  على  المنظمة 
والذخائر  االسلحة  من  مختلفة  وأنواع 
وقوارب  الجيب  وعربات  والصواريخ 
مطاطية وبحرية , لكن كل هذه القوة اصبحت 
معطلة الن الجهد االكبر اصبح موحهاً للبحث 
عن ثغرة لالتصال بالواليات المتحدة قد تؤدى 

الى تفاوض من نوع ما.

المرجع: سالم االوهام- محمد حسنين هيكل

                              يتبع

العباسية  الخالفة  مقال  بقية 
واالنحدار ص 9

  بعد زوال الدولة العباسية نشأت عدد من 
بحكم  العباسية  الساللة  حكمتها  التي  الدول 
في  اإلسالمي.  العالم  في  ورمزيتها  موقعها 
بعض الحاالت قامت اإلمارات العباسية قبل 
لم  كما  عنها،  مستقل  بشكل  الخالفة  زوال 
يطالب أحد من هؤالء األمراء الحق بالخالفة 
بعد زوال الخالفة العباسية نهائيا عام ١5١9م 
أوبعد إلغاء الخالفة عام ١9٢٢م، ومن هذه 

اإلمارات:

    - إمارة بهدينان: وهي أقدم اإلمارات 
العباسية تأسيسا، حيث تأسست عام ١٣67م 
في كردستان العراق علي يد الملك بهاء الدين 
باهلل.  المستعصم  الخليفة  أحفاد  أحد  العباسي 
عاصمتها مدينة العمادية )في محافظة دهوك 
أربيل  محافظتي  لتشمل  تمددت  وقد  حاليا(، 
واستطاعت  طويال  زمنا  عاشت  ونينوي. 
الحفاظ علي استقاللها رغم وقوعها علي حدود 
دائما  ومتحاربتين  عظيمتين  امبراطوريتين 
العثمانية واالمبراطورية  هما االمبراطورية 
الصفوية. وكانت نهايتها علي يد إمارة كردية 
عام  سوران  إمارة  هي  مجاورة  منافسة 
حلب  إلي  الحاكمة  األسرة  هربت  ١8٣4م. 
وهم  واليمن  جيزان  إلي  منها  جزء  وانتقل 

مشهورون إلي اليوم باسم آل عاصم.

شمال  في  قامت  الجعليين:  إمارة   -    
العباس  إلي  مباشرة  وينتسبون  السودان 
ذرية  من  يكونوا  أن  دون  المطلب  عبد  بن 
أوالقاهرة.  بغداد  في  العباسيين  الخلفاء  أحد 
العائلة  من  المماليك هرب جزء  انتشار  بعد 
عام  استقاللهم  وأعلنوا  السودان  إلي  المالكة 
اتخذوا  أبودبوس.  سعيد  يد  علي  ١588م 
حكم  على  توالى  لهم.  عاصمة  شندي  مدينة 
قضى  أن  إلي  عباسي  عشر  سبعة  اإلمارة 
عليها محمد علي باشا والي مصر إبان فتحه 

للسودان عام ١8٢٣م.

شمال  في  قامت  الشايقية:  مملكة   -    
الجعليين  عمومة  أبناء  وهم  أيضا،  السودان 
ويرجع نسبهم إلى شايق بن حمدان أحد أحفاد 
قيس  بن  ادريس  األمير  بن  جعل،  ابراهيم 
استمرت  المطلب.  عبد  بن  للعباس  المنتسب 
مملكتهم حتي عام ١8٢١م حيث سقطت على 

يد محمد علي بتشا إبان غزوه للسودان.

   - مملكة بهاولبور: قامت في السند عام 
خان  مبارك  علي  األمير  يد  علي  ١70٢م 
األول، ويرجع تواجد العباسيين في الهند إلي 
مباشرة  منتسبين  وهم  العباسي،  العهد  بداية 
مملكتهم  تميزت  المطلب.  عبد  بن  للعباس 
واآلداب.  بالعلوم  واالهتمام  بالنمواالقتصادي 
١947م  الهند  استقالل  أعقاب  في  انتهت 
وباكستان(،  )الهند  دولتين  إلي  وتقسيمها 
بهاولبور  في  العباسيين  األمراء  آخر  واختار 
من  الخامس  في  لباكستان  طوًعا  االنضمام 

أكتوبر ١947م.

   إمارة بستك العباسية: تأسست عام ١57٣م 
علي يد األمير عبد القادر بن الحسن أحد أحفاد 
هارون الرشيد. شملت منطقة األهواز وضفة 
توالي  اإليراني.  الجانب  علي  العربي  الخليج 
علي حكمها إحد عشر أميرا حتي قضي عليها 
بهلوي عام ١976م،  إيران محمد رضا  شاه 
وانتقلت األسرة الحاكمة إلي المملكة السعودية 

واإلمارات العربية المتحدة والبحرين. 

    وال يزال حتي اليوم يعيش في مختلف 
التي  األسر  بعض  اإلسالمي  العالم  بلدان 
تدعي أن أصولها تعود لألسرة العباسية، في 
وتركيا  ومصر  والسودان  واليمن  السعودية 
وأفغانستان  وباكستان  والهند  والشام  وإيران 
وأوزباكستان. وعلي الرغم من انقراض آخر 
دولهم عام ١967م، إال أنه قد برز عدد منهم 
عمر  السوداني  كالرئيس  مؤثرة  مواقع  في 
المسجد  مؤذن  العباس  ماجد  والشيخ  البشير 

الحرام بمكة وغيرهما.



                                                                                                                                                      
العقاب           

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

امضى  بعدما  مسرعاً  النيابة  سراى  من  خرج 
ساعات عصيبة، لم يدر بنفسه وهويقفز درجات 
السلم المؤدية الى الخارج....لم يثبت عليه شىء، 
جميع  سالمة  التحقيقات  اثبتت  العكس  على 
وصحة  قدمها  التى  الملكية  وعقود  المستندات 
براءته  التحقيقات  بها....اعلنت  التوقيعات 
له. ركب  خالصاً  وبالتالى صارت االرض ملكاً 
سيارته واضعاً بجواره حقيبة المستندات، انطلقت 
اآللى  الحاسب  بدأ  بينما  تشاركه سعادته  السيارة 
الكامن برأسه يحسب ارباحه المتوقعة من صفقة 
بيع االرض التى لم تكن فى يوم من االيام ضمن 
حساباته. انها مهاراته الشخصية وقدراته البارعة 
كان  التى  االرض  تلك  امتالك  من  مكنته  التى 
يمتلكها منذ زمن بعيد احد االجانب الذين عاشوا 
فى مصر فى اوائل الثالثينات ثم بعد وفاته آلت 
فى  بعد-  -فيما  تزوجت  التى  الوحيدة  ابنته  الى 
موطنها االصلى وانقطعت اخبارها تماماً ولم تعد 
باعت  حيث  عاماً  ثالثين  منذ  اال  مصر  لزيارة 
شقة والدها بوسط المدينة ، ولسبب غير معلوم لم 
تتصرف فى قطعة االرض التى ورثتها عن ابيها. 
االرض  قصة  لمعرفة  الصدفة  قادته  هوفقد  اما 
مع  خاصة  سكنه  منطقة  من  بالقرب  الواقعة 
االراضى  جميع  شملت  التى  المعمارية  النهضة 
عن  باحثاً  فعكف  االرض  تلك  باستثناء  الفضاء 
الشرعى  المالك  لمعرفة  توصل  حتى  اصلها 
لقطعة األرض، بعدها قام بزيارة قصيرة للسفارة 
الوريثة   - االبنة  بوفاة  عرف  حيث  االجنبية 
الشرعية لألرض- التى ولحسن حظه لم يكن لها 
عقله  الفكرة، حيث عمل  هنا جاءت  ابناء....من 
بسرعة...اخيراً واتته الفرصة التى انتظرها منذ 
التى ستنطلق به من  اللحظة  حانت  زمن، اخيراً 
بدقة  بدأ فى دراسة األمر  الى عالم آخر.  عالمه 
وامضى ثالثة اشهر يضع خطته الجهنمية ليمتلك 
لم  الماليين،  اصحاب  من  ويصير  االرض  تلك 
المحنك  وهوالمحامى  عليه  صعباً  االمر  يكن 
اوتزوير  المستندات  بعض  استخراج  اسهل  فما 
من  الوف  بضعة  عن  التنازل  مقابل  الشهادات 
اراد  ما  له  كان  العقارى  الشهر  وفى  الجنيهات. 
حيث استخرج عقد زواج البيه الحقيقى من المرأة 
اسم  استبدل  المدنى  السجل  مكتب  وفى  االجنبية 
امه فى شهادة ميالده باسم المرأة االجنبية....شعر 
لكنه  ويستبدله  امه  وهويمحواسم  التأنيب  ببعض 
قال بينه وبين نفسه انها لوكانت مازالت على قيد 
الحياة لوافقته على فعلته..فما معنى ان تؤول ارض 
مثل هذه الى الدولة ليستغلها حفنة من اللصوص 
ويرتبحون من ورائها؟ فى منزله المتواضع القى 
بنفسه فى فراشه مسترخياً على ظهره وهويضع 
حكم المحكمة النهائى بملكيته لالرض على صدره.                                                                               
احالمه  فى  فيها  عاش  قصيرة  غفوة  استغرقته 
المستقبلية وما ينتظره من رغد   العيش وانتقاله 
من صفوف العالم الخلفى الى الصفوف االمامية 
صفوغفوته  يعكر  الصفوة....لم  مجتمع  فى 
الحزينة  واللقطات  الصغيرة  الصور  تلك  سوى 
غفوته  من  فجأة  فنهض  معاناته،  مسيرة  فى 
وهويسترجع األحداث ويتأكد من حقيقة انه انضم 
الى نادى المليونيرات وودع ايام الشقاء الى غير 

الواحـــــــــة 18

ابتسامة  عن  شفتاه  رجعة...انفرجت 
ذاكرته  من  تطرد  ان  حاولت  عريضة 
األوراق  فى  الماضى...تالعبه  لقطات 
هزيلة.. قروش  اجل  من  والمستندات 

حقاً كم اضاع من وقته ومجهوده مقابل 
تحمل  وكم  جوع  تُشبع  ال  تافهة  مبالغ 
امره  افتضاح  خشية  نفسية  ضغوط  من 
الضمير  وخز  غير  هذا  السجن  ودخوله 
توقف  آلخر.  حين  من  ينتابه  كان  الذى 
قلياًل امام تلك الكلمة العابرة..«الضمير« 
فى  به  يعترف  لم  اومصطلح  كلمة  هى 
يوم من األيام وباالحرى هوال يعرف له 
يستخدم  نفسه  وبين  بينه  كان  معنى وان 
الذى  هللا  من  وهوالخوف  آخر  مصطلح 
يعلم  ايضاً  انه  واالهم  افعاله  حقيقة  يعلم 
الكثير  قلبه وهويتذكر  نيته..خفق  بحقيقة 
نعومة  منذ  به  مرت  التى  المواقف  من 
لدرجة  تملؤه  هللا  خشية  وكانت  اظافره 
طويلة.... اليام  يفارقه  كان  النوم  ان 

التى  والشباب  الصبا  فتاة  »نهلة«  تذكر 
غير  اآلن  به..وهوحتى  وتعلقت  احبته 
لكن  يوماً  الحب  بادلها  قد  متأكد ان كان 
من المؤكد انه احب تعلقها الشديد به...كم 
استغل حبها له وعبث بمشاعرها واحياناً 
بحجة  تركها  النهاية  فى  لكنه  بجسدها 
عدم استعداده لالرتباط...كانت اول مرة 
وامضى  بل  الضمير  بوخز  فيها  يشعر 
اكثر من عامين يشعر بالتأنيب حتى علم 
ظل  لكنه  اخيراً  فاستراح  تزوجت  انها 
هللا  من  عقاباً  يتوقع  قصيرة  قير  لفترة 
على فعلته. لكن ما فعله مع نهلة ال يقارن 
على االطالق بما فعله الحقاً فموقفه من 
نهلة كان سقطة اخالقية اما ما قام به بعد 
ذلك من سقطات فيدخل تحت بند جرائم 
خبيراً  اصبح  والتى  والتزوير  النصب 
بها..فالكثير والكثير جداً من القضايا التى 
لوال  ليكسبها  يكن  لم  كمحام  فيها  ترافع 
تزويرها....ثم  احترف  التى  المستندات 
هللا  من  ليؤنبه...والخوف  الضمير  يأتى 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

ما يحدث نفسه  ليقلق منامه وكان كثيراً 
ويسخرمنها ويتساءل » هل اخاف عقاب 
هللا على االرض وال اخاف مما ينتظرنى 
يبدأ الخوف فى  بعد الموت؟« ثم بعدها 
التالشى حتى يرتكب اثماً جديداً...ويدور 
كل  يتذكر  ان  استاء  نفسها.  الدائرة  فى 
اصحاب  من  اصبح  الذى  اليوم  فى  هذا 
الماليين فحاول ان ينأى بنفسه عن تلك 
نسيانها....ولكن  يحاول  التى  الذكريات 
الواقع  ويبقى  الذكرى  تذهب  لألسف 
الذى ال يعرف بحقيقته اال هللا.......انتابه 
وهويتصور  الرعب  اصابه  ثم  القلق، 
من  يدرى  وهوال  فعلته  على  هللا  عقاب 

اين تأتى الضربة التى يتوقعها. يأتى الليل 
فيقضيه بأعين مفتوحة وهويتوقع ان يأتى 
من يقبض روحه اويسقيه عذاباً ال يعرف 
مداه. وفى حياته اليومية صار اى عارض 
يبتليه  كأن  بشعاً  قلقاً  له  يشكل  به  يمر 
لسنوات  يعذبه  يظل  خبيث  بمرض  هللا 
انه  ظن  حكومياً  خطاباً  اتاه  طوال...وان 
الكبرى  المصيبة  للتحقيق...اما  استدعاء 
الشرطة  رجال  احد  يرى  عندما  فتأتى 
اوانه  خطاه  يتتبع  انه  فيظن  خلفه  يسير 
عمره  بقية  عليه....فيقضى  ليقبض  اتى 
المجتمع.  فى  السجن وفضيحته  عار  بين 
ما  وبقدر  حاله  وهوعلى  تمضى  سنوات 
يربح بقدر ما يداهمه الرعب الذى اشعل 
جنبات حياته...وبعد سنوات من االنتظار 
بأمواله.... تمنى  كما  فيها  يتمتع  لم 
الغفور  باالله  ويذكرها  نفسه  يطمئن  بدأ 
الرحيم وكيف انه حتى اآلن لم يعاقبه على 
افعاله....وكيف يعاقبه هللا وقد تاب واناب 
يعود  آثام....لكنه  من  اقترفه  ما  كل  عن 
 !!! المزعومة  توبته  حقيقة  عن  ليتساءل 
سنوات تمضى والرعب ينغص حياته فى 
انتظار العقاب لكنه نسى - وهوفى دائرة 
رعبه - ان انتظار العقاب يكون احياناً اشد 

وطأة من العقاب نفسه. 

كلمات متقاطعة

أسرة حترير األهرام 
اجلديد
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بصــــــراحة
هل حنتاج ممثال لنا أم حامال ألجندتنا يف 

الربملان الكندي

 مدحت عويضة
في  جديدة  تجربة  نخوض  ونحن 
محاولة تحقيق حلم جاليتنا المصرية 
أول  علي  بالحصول  تورنتو  في 
مقعد في البرلمان الفيدرالي، بعد أن 
سبقتنا جاليتنا في مونتلاير وحصل 
آالن ريس علي أول مقعد فيدرالي، 
وبعد نجاحنا في الحصول علي أول 
أردت  أونتاريو.  برلمان  في  مقعد 
هذا  مقالي  خالل  من  أتوجه  أن 
لضمائركم.  مباشرة  أوجهه  بحديث 
نريد  هل  لالنتخابات  نترشح  لماذا 
يحمل  شخصا  نريد  أم  لنا  ممثال 
أجندتنا؟؟؟. وما الفرق بين من يمثلنا 
التي هي أجندة  ومن يحمل أجندتنا 
لتكون  أخترناها  التي  الجميلة  كندا 
يحاول  والتي  وألوالدنا،  لنا  وطنا 
البعض العبث بمبادئها وقيمها علي 
بين  الفرق  ما  الداخلي  المستوي 
أجندتنا علي  يحمل  يمثلنا ومن  من 
الكندية  الخارجية  السياسة  مستوي 
وحقوق اإلنسان داخل وخارج كندا.

 
من  بين  الفرق  لكم  أقرب  لكي 
أعود  أجندتنا،  يحمل  ومن  يمثلنا 
من  الماضية  عاما  للخمسين  بكم 
أن  حيث  المصري  البرلمان  عمر 
 ١0 تعيين  الرئيس  يمنح  الدستور 
من  معظمهم  يختار  وكان  أعضاء 
لمواجهة  والسيدات  المسيحيين 
وضعف  القبة  تحت  األقباط  غياب 
ذكوري.  مجتمع  في  المرأة  تمثيل 
أن  في  نجحنا  وبعدأن  الثورة  وبعد 
وأصبح  لآلقباط  كوتة  لنا  يكون 
وسبقهم  عضو   ٣5 من  آكثر  لدينا 
المتعاقبة  الدورات  في  العشرات 
ولم  لألقباط،  ممثلين  كانوا جميعهم 
غير  أجندتنا  منهم  واحدا  يحمل 
الحقبة.  قليني في كل هذه  جوجيت 
التمثيل  بين  المعني  لكم  أقترب  هل 
يقول  البعض  األجندة؟؟.  وحمل 
وتبحث  وطني  تكون  أن  البد  لك 
يضر  وهل  العام،  الصالح  عن 
الصالح العام أن يتساوي الناس في 
تفرقة  الحصول علي وظائف دون 
علي أساس الدين، هل يضر الصالح 
العام المساواة أمام القانون بين هل 
يضر الصالح العام أن يكون هناك 
العبادة هل  دور  لبناء  موحد  قانون 
يضر الوطنية أن يقدم نائبا استجوابا 
عن ما يحدث لألقباط في المنيا؟؟. 
الحقيقة القائمة طويلة جدا للرد علي 

مدعي الوطنية الزائفة.
نجد  كندا  عن  هنا  نتكلم  عندما 
منذ  كانت  متعلمة  مثقفة  جالية  أننا 
ما يقرب من ١5 سنة نسبة األطباء 
العظمي  الغالبية  تمثل  والصيادلة 
في  يعملون  األفراد  باقي  وكان 
ولكن  بالمهنتين،  مرتبطة  وظائف 
الحال  تغير  األخيرة  السنوات  في 
موجودة  التخصصات  كل  ووجدنا 
وأصبح مهمة الحصول علي وظيفة 
الجالية  حق  من  فهل  جدا،  صعبة 
ويوفر  أجندتها  يحمل  من  تجد  أن 
الجالية  ألبناء  المتساوية  الفرص 

سواء  في  وظائف  علي  للحصول 
كباقي  خاص  قطاع  آو  حكومية 
نحن  مثاال  أعطيكم  ال.  أم  الكنديين 
وظيفة  فكم  كررومبي  بوني  دعمنا 
في مجلس مدينة مسيسوجا حصلنا 
عليها؟؟. وإذا كان نسبة األقباط في 
نحصل  ال  فلماذا   %٢-٣ مسيسوجا 
علي هذه النسبة في وظائف المدينة. 
يقودون  كانوا  من  ألن  األجابة 
لها وال يحملون  الجالية هم ممثلين 
أجندتها وال يشعرون بمعاناة معظم 
ينطبق  الشئ  نفس  الجالية.  أبناء 
 ٢0١١ هاربر  لستيفن  دعمنا  علي 
تم  قبطي  كم   ٢0١7 شير  وأندرو 
بعد  الكندية  المعارضة  في  تعيينه 
دعمنا ألندرو شير اإلجابة صفر كم 
قبطي حصل علي منصب بعد فوز 
سبعاوي  شريف  أستبعدنا  لو  فورد 
النتيجة  ستكون  المنتخب  العضو 
الممثل  بين  فرق  هناك  ألن  صفر 

وبين حامل األجندة.
 

في الحقيقة في ترشحي لإلنتخابات 
أنا ال أريد أن أكون ممثال لكم ولكن 
ألحالمكم  حامال  أكون  أن  أريد 
أكون  أن  أريد  وأماالكم  وهمومكم 
صوتا لكم ولكل من يحمل قيم كندا 
تؤخذون حقوقكم  أن  أريد  الجميلة، 
في الحصول علي وظائف وأوالدكم 
يتناسب مع قدراتكم ومهاراتكم  بما 
وال تتعرض للظلم  ويكون لك الحق 
تلقي  مقابلة وال  الحصول علي  في 
في  أرسلتها  التي  الذاتية  السيرة 

صحيفة الزبالة. 
تاريخي  جميعكم  تعرفون 
وقوتي  لخدمتكم  حبي  وتعرفون 
لحقوقكم  إنتهاك  أي  الدفاع عن  في 
أقود  كنت  األخوان  عصر  في 
نهتف  محدود  بعدد  المظاهرات 
يسقط يسقط حكم المرشد، في شهر 
للتظاهر في  سبتمبر ٢0١٢ ذهبت 
وشاركت  مرسي،  ضد  نيويورك 
في كل الفاعليات التي كانت تحضر 
لثورة ٣0 يونية، وبعد الثورة كنت 
مصري  مؤتمر  أول  لعقد  المنادي 
بكندا وكنت ُمصر أن يتم تحت قيادة 
الهيئة القبطية الكندية. ساندنا مصر 
عندما  ولكن  المراحل  آصعب  في 
البيت  أمام  المنيا كنت  تعرت سيدة 
األبيض األمريكي أتظاهر ضد ظلم 
األقباط، ولما خطفت بناتنا كنت مع 
أمام  أتظاهر  الكندية  القبطية  الهيئة 
السفارة المصرية بأتاوا ضد خطف 
بناتنا في مايو ٢0١7، وبعد انتشار 
بشع  بشكل  البنات  خطف  ظاهرة 
بعد انتخابات السيسي كنت الداعي 
من خالل الهيئة القبطية لعقد مؤتمر 
يناقش القضية، وبعد أن نشر جارنت 
جينيس مسئول حقوق اإلنسان عن 
حزب المحافظين بالبرلمان الكندي 
ميديا  السوشيال  علي  بيانا مصورا 
وبعد أن قام بإرسال رسالة للسفير 
الظاهرة.  وقف  يطلب  المصري 
النت  ولصفحات  لضميركم  أترككم 

ال تستغل اوالدك للتجسس 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

واستقل  األب  عن  األم  انفصلت 
القدرة  النعدام  بحياته  منهما  كل 
ملما  كنت  بينهما،  التعايش  على 
النفصالهما،  أدت  التي  بالتفاصيل 
البعض  عن  مسئول  كلتاهما  وكانا 
الوفاق  محاوالت  وفشلت  منها، 

بينهما.

األم  مع  يعيشون  األبناء  كان 
على  نزاعا  الطرفين  بين  يكن  ولم 
يملك  ال  األب  ألن  الحضانة، 
القدرة اوالرغبة في الحصول على 
لحجب  االم  تسعى  ولم  الحضانة، 
عندما  والدهم  زيارة  عن  األطفال 

يريد.

وعلمت  الكبرى  االبنة  كبرت 
انها امتنعت برغبتها عن االستجابة 
معه  بالخروج  والدها  لطلب 

اواستضافته لها.

سألتها هل والدتك دفعتك لهذا؟

أنكرت تماما وقال بل ان والدتي 
كانت تدفعني الرتباطي به.  

سألتها هل اثر أي موقف عنيف 
بينهما قبل الطالق عليك؟ 

قالت ال، ألن اختالفهما كان دائما 
من خلفنا. 

دائما  انه  السبب  أن  لي  وقالت 

يحاول ان يستعلم منها أمور أمها...

من  يزورهم؟  من  تعمل؟  هل 
بأمها؟  يتصلون  الذين  األشخاص 

إلى آخره ...

محاولة  من  زرعا  تضيق  كانت 
عن  أمها  على  التجسس  والدها 
طريقها، وكانت تمتلئ بالضيق كل 

مرة تقابله من هذه األسئلة.

عن  األيام  بعض  تعتذر  أخذت 
زيارته ورويدا رويدا انقطعت تماما 

عنه. 

شاء  أن  القادم  العدد  موعدنا 
الرب.    

 بقية مقال » لغة الوجة واهم خفاياها« ص12
جبين الشخص: إذا قطب جبينه وطأطأ رأسه لألرض في عبوس فإن ذلك يعني أنه مضطرب  أومرتبك  أوأنه 

ال يحب سماع ما قيل

أما إذا قطب جبينه ورفعه إلى أعلى فإن ذلك يدل على دهشته لما سمع

ها هى الحياة النفسية مزيج من انفعاالت متضاربة وامزجة متقلبة  وكثيرا ما نخفى مشاعرنا واحساساتنا خلف 
ستار حديث كالمنا ولكن تبقى تعابير الوجه مرآه  تعكس بشفافية ادق ما يجول بدواخلنا دون االفصاح به شفاهيا             

لتتابعوا عمليات الخطف قبل ٢5 يونية ٢0١8 وبعدها 
وال  تعمل  رجاال  هناك  أن  وتعرفوا  السبب  لتعرفوا 
تتكلم وتحية ألوالد سليم نجيب الذين لوال تأييدهم لما 

أستطعت أن أفعل شئ بمفردي.
أنني أريد أن أحمل أجندتكم هل ستساعدني للوصول 
فيل  ستريتس  دائرة  في  معا  نعمل  هل  الحلم  لتحقيق 

لتحقيق الحلم. 
هاتفي  رقم  وسأكتب  مباشرة  بي  اإلتصال  يمكنك 
وإميلي للتواصل معي ، يمكنك اإلشتراك في الحزب لو 

أنت مقيم في الدائرة ويمكنك أن تتكلم لقريب أو صديق 
اإلنتخابية   الحملة  في  التبرع  ،يمكنك  بالدائرة،  مقيم 
ثابتة  بخطوات  وتسير  بدأت  والتي  بالوقت  كمتطوع 
أن  يريدون  الذين  الطيبين  ودعوات  صلواتكم  بفضل 

يكون لهم سند في كندا. 
دعمك  أستحق  فأنا  األن  بي  االتصال  في  تتردد  ال 
ومن خالل دعمك أنت تستثمر أستثمار عظيم لمستقبلك 

ومستقبل أوالدك في كتدا.

علماء يكشفون أسوأ وأفضل 
وضعية للنوم

أجرى علماء من الواليات المتحدة دراسة علمية 
لتحديد أسوأ وضعية للنوم، واكتشفوا أنها النوم على 

البطن. 

وتفيد مجلة أمريكية بأن النوم على البطن له تأثير 
آالم  عن  يدور  والحديث  الجسم  صحة  في  سلبي 
الظهر بصورة خاصة، ألن اإلنسان ال يمكنه التحكم 
الفقري  للعمود  بالوضعية الصحيحة  النوم  أثناء  في 

وفقاً لموقع روسيا اليوم .

البطن،  على  النوم  بعد  الظهر  آالم  إلى  وإضافة 
الرقبة  منطقة  في  والشد  بالتوتر  الشخص  سيشعر 
هذه  تسمح  وال  والوخز.  بالتنمل  وكذلك  والمفاصل 
بحرية  والرقبة  الرأس  بتحريك  للنوم  الوضعية 

وتجعل التنفس صعبا.

لذلك يعتبر العلماء وضعية النوم على البطن أسوأ 

وضعية، وتأثيرها أسوأ على النساء الحوامل، ألنها 
قد تسبب مشكالت صحية للطفل حتى في األسابيع 

األولى من الحمل.

كما ينصح األطباء للتخلص من عادة النوم على 
البطن بعدم النوم على مرتبات ناعمة ووسائد منتفخة 
وناعمة، وممارسة التمارين البدنية واليوجا بنشاط.

هي  النوم  وضعيات  أفضل  فإن  للعلماء،  ووفقا 
على الجانبين، حيث يصل عدد الذين يستخدمون هذه 
الوضعية 40% معظمهم من النساء، وأن النوم على 
الجانب األيسر يفيد في تحسين عملية هضم الطعام.

المتحدة  الواليات  علماء  أن  األمر  في  والمثير 
النوم  بمسألة  الهوس  بأن  مؤخرا  اعترفوا  أنفسهم، 

الصحي دليل على مرض نفسي.

سيمون  الروسي،  الطبيب  أعلن  جانبه،  من 
أن  الطبيعي،  العالج  في  األخصائي  جالبيرين، 
في  ويشك  واقعية"،  "غير  األمريكية  الدراسة 

االستنتاجات التي توصل لها العلماء.

ويقول جالبيرين: "بشأن ما يحدث لنا في وضعيات 
األعضاء  على  الضغط  واختالف  المختلفة،  النوم 
جسم  ألن  للشك،  محط  فاألمر  للجسم،  الداخلية 
الوضعيات"،  مختلف  مع  عموما  يتكيف  اإلنسان 

بحسب قناة رين تي في.

بوضعية  الخاصة  نصائحهم  جالبيرين  انتقد  كما 
النوم  عادة  يحاول  اإلنسان  إن  ويقول  النوم، 
بالوضعية التي تريحه، مع أن هذا ليس في متناول 

اإلنسان دائما.



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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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  عندما ينجح النشاط وتفشل اخلدمه
بقلم مسري جرجس

ارتبط في أذهاننا أن نجاح األنشطه مرتبط الى حد 
كبير برضاء هللا عما نفعله فيمد يده ليبارك هذا النشاط 
النشاطات  أن  أذهاننا  في  أيضاً  ارتبط  كما  ذاك.  أو 
القويه الناجحه تعني بالضروره خدمه روحيه قويه و 
ناجحه أيضاً وبتنا نعتبر هذا األرتباط ارتباطاً منطقياً 
خدمه  ورائه  أن  البد  ناجح  نشاط  فكل  الشك  يقبل  ال 
ناجحه أيضاً  بل أن كل من يحاول أن يفصل بين نجاح 
النشاط ونجاح الخدمه سوف يقال له أنه يمارس االدانه 
والتهييج والهدم في أفظع ُصوَره. هذا المنطق لالسف 
الشديد يصطدم بما فاجأنا به السيد المسيح حينما قال 
أن »كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يارب يارب 
أليس بأسمك تنبئنا وبأسمك أخرجنا شياطين وبأسمك 
في  األيه  هذه  كثيراً  استوقفتني  كثيره«  قوات  صنعنا 
األصحاح السابع من انجيل متى فهي ببساطه تهدم هذا 
األعتقاد وتفصم األرتباط بين نجاح األنشطه ويد هللا 
العامله في كنيسته بل تمتد إلى أن تجعل القائمين عليها 
مرفوضون من قبل السيد المسيح بالرغم من نشاطهم 
السيد  لهم  قال  الذين  هؤألء  أن  الواضح  فمن  الوافر. 
المسيح أني ال أعرفكم كانوا أناساً في منتهى النشاط 
بل من الواضح أيضاً أنهم قد كرسوا جزءاً ال بأس به 
من حياتهم لهذا النشاط بل ووصلوا به إلى حد األبداع 
كانوا  فهم  الناس  من  كثيراً  إليها  يصل  لم  ومراحل 
كثيره.  قوات  ويصنعون  شياطين  ويخرجون  يتنبأون 
وهم لم يكونوا يصنعونها باسمهم بل كانوا يصنعونها 
بأسم السيد المسيح أو هكذا تصوروا. لقد كان اعتقادهم 
أن كل هذا النشاط كان بأسم السيد المسيح وتم بمباركته 
بل أن يده قد امتدت قبل أياديهم لكي تبارك وتنجح هذه 
األنشطه والقوات ولم يدر بخلدهم قط أن خدمتهم سائره 
في طريق الفشل بالرغم من النجاح العظيم النشطتهم 
. السيد المسيح هنا لم يتحدث عن مجرد انشطه عاديه 
كالموتمرات واالجتماعات وما إلى ذلك من األنشطه 
التي قد تختلط فيها األمور ويختلف الناس في تقييمها  
لكنه  النظر   وجهات  الختالف  تبعاً  عليها   والحكم 
تحدث عن انشطه روحيه عميقه ال يمكن أن يختلف 
عليها أثنان كالتنبوء واخراج الشياطين وعمل األيات 
والمعجزات. فهيهات أن تستطيع اقناع أحداً من الناس 
ما  أو  التلفزيون  شاشات  على  بأعينهم  يرونه  ما  أن 
يعيشونه في حياتهم قد يكون ؛فقط قد يكون ؛ مرفوضاً 

من هللا بل وهو ال يعرفه او يعرفهم 
 

من هذا نتعلم أن نجاح النشاط ليس أبداً مؤشراً على 
نجاح الخدمه بل قد ينجح النشاط نجاحاً عظيماً وفي 
نفس ذات الوقت تفشل الخدمه فشاًل ذريعاً. ومن هذا 
المنطلق فان هؤالء الذين يفشل نشاطهم وتفشل أيضاً 
خدمتهم قد يكونوا أسعد حظاً من الذين ينجح نشاطهم 
وتفشل خدمتهم فاألولين قد يدفعهم الفشل إلى محاوله 
مراجعه أنفسهم من ثم تصحيح األخطاء وتلُمس سبل 
لكنهم  النجاح الحقيقي أما األخرين فهم فاشلون أيضاً 
ال يدركون هذا وال يرونه ؛ فالنجاح له بريق يخطف 
الجميع.  انظار  األنظار؛  يعمي  بريقه  أن  بل  األنظار 

هؤألء الذين تحدث عنهم السيد المسيح  سيفاجاؤن بأنه 
ال يعرفهم بل أن كل ما فعلوه من انشطه ال تعني له 
شيئاً وكل هذا البريق الذي كان يحيط بهم وبأنشطتهم 

كان هو الزيف بعينه.
 

في  السم  وضع  يشبه  الخدمه  وفشل  النشاط  نجاح 
العسل وهو من أصعب األمور التي تهدم الكنيسه من 
في  بل ومضطهداً  متألماً  مظلوماً  وتجعل هللا  الداخل 
داخل كنائسنا أكثر بكثير من الظلم وااللم الواقع عليه 
خارجها . فمثاًل حينما نريد أن ينجح النشاط الرياضي 
في أحدى الكنائس سوف نختار من الالعبين من هو 
بمباراه في  أقدر على المنافسه فاذا كان األمر متعلقاً 
واالقوي ومن  األسرع  نختار  فسوف  مثاًل  القدم  كره 
يمثلون  لكي  طويله  لمسافات  الجري  على  القدره  له 
بشكل  الرياضي  والنشاط  الملتقى  هذا  في  الكنيسه 
يملكون  ال  الذين  األخرين  ونستبعد  ونترك  مشرف 
نفس المستوى من القدرات والمهارات وبهذه الطريقه 
سوف ينجح بالشك هذا النشاط نجاحاً مبهراً وسيظل 
فخر  كما سيصبح مصدر  طويله  لفتره  الناس  حديث 
تكون  اللحظه  هذه  نفس  في  لكن  واسرهم  للالعبين 
الخدمه قد فشلت فشاًل ذريعاً. كذلك الحال في انشطه 
كثيره نظنها نافعه جداً للخدمه لكنها أبعد ما تكون عن 

الخدمه الحقيقيه. 
 

لكن ما هي أذا مؤشرات نجاح الخدمه الكنسيه؟ أنا 
لن اكتب كثيراً في هذه النقطه لكنني في الحقيقه ساشير 
إلى أن هناك موشراً وحيداً ال يمكن أن تخطئه العين 
يدل على نجاح الخدمه. ومن ثم سأدعوا حضراتكم إلى 

األشتراك في تحديد نهايه هذا المقال. 
 

هذا المؤشر ال يرتبط أبداً بعدد األنشطه أو بحجمها 
هو  العين  تخطئه  أن  يمكن  ال  الذي  المؤشر  وقوتها. 
مؤشر التغير في النوعيه أو هو التغير في الكيف وليس 
الخدمه  نجاح  إلى  شك  بال  يشير  النوعيه  الكم..تغير 
قد  فتجدهم  االفضل  إلى  يتغيرون  الناس  تجد  فحينما 
ومتواضعين  ودعاء  متسامحين  عطوفين  اصبحوا 
لحظتها  تتيقن  داخلهم   بروح هللا  تشعر  تراهم  حينما 
هناك   أنه  الكتاب  يقول  كما  أما  الخدمه  نجاح  من 
وقت يكون فيه الناس ُمِحبِّيَن أَلْنُفِسِهْم، ُمِحبِّيَن لِْلَماِل، 
َغْيَر  لَِوالِِديِهْم،  َطاِئِعيَن  ُمْسَتْكِبِريَن،َغْيَر  ِميَن،  ُمَتَعّظِ
ُمْقَتِحِميَن،  َشِرِسيَن،  ِرًضى،  ِباَل   ، ُحنُّوٍ ِباَل  َشاِكِرين، 

اِت ُمَتَصلِِّفيَن، ُمِحبِّيَن لِلَّذَّ
 

كان  اذا  ما  تقرروا  أن  لحضراتكم  متروك  أالن 
عنوان هذا المقال صحيحاً أم خاطئأ أي هل نحن نعيش 
في زمن نجاح األنشطه وفشل الخدمه أم اننا نعيش في 

زمن نجاح األثنين. 

مفهوم الكنيسة 
   عصام نسيم 
هي  الشامل  بمفهومها  الكنيسة 
جماعة المؤمنين . جماعة المؤمنين 
والشعب  االكليروس  الي  تنقسم 
األرض  على  األحياء  تضم  معا. 
الكبار   . الفردوس  في  واالحياء 
والصغار والرجال والسيدات الكل. 
كان  مهما  شخص  ليست  الكنيسة 
 . اوخادم  اوقس  اوقمص  اسقف 
الكنيسة أيضا ليست الشعب منفصل 
 . عن االكليروس فهي االثنين معا 
صلوات القداس تتكون من صلوات 
وال  والشعب  والشماس  للكاهن 
 . بهم  إال  الصالة  تكتمل  أن  يمكن 
اختيارهم  يتم  والخدام  االكليروس 
فالكاهن  )العلمانيين(  الشعب  من 
من  اوال  كان  والخادم  والراهب 
لالكليروس  انضم  ثم  العلمانيين 
وأن   ) والكهنة  للرهبان  بالنسبة   (
بمحبة  مملوء  وهوعلماني  يكن  لم 
وعقيدتها  وروحانيتها  الكنيسة 
بعد  والعثرة  الفشل  مصيره  فيكون 
عن  يخبرنا  كنيستنا  وتاريخ   ! ذلك 
دور الشعب )العلمانيين( في خدمة 
الكنيسة والحفاظ على إيمان الكنيسة 
ضد البدع ومساندة االكليروس في 
كل وقت . بل ونجد أن البطاركة حتى 
اختيارهم  يتم  كان  الخامس  القرن 
وطالب  )مديري  العلمانيين  من 
الالهوتية(  اإلسكندرية  مدرسة 
عشر  التاسع  القرن  نهاية  وفي 
حال  كان  العشرين  القرن  وبداية 
الضعف  من  حالة  في  االكليروس 
كانت  كثيرة  عوامل  )نتيجة  الشديد 
خارج إرادته( ومن نهض بالكنيسة 
مرة أخرى سواء في التعليم وإنشاء 
بناء  اوفي  األحد  مدارس  ونهضة 
الكنائس وتعمير األديرة )الجمعيات 
القبطية األهلية( كانوا من العلمانيين 
المحبين لكنيستهم . إذن دور الشعب 
بل  وتاريخي  هام  دور  الكنيسة  في 
كما  لالكليروس  بديل  احيانا  كان 

حدث في حركة مدراس األحد في 
العشرين  القرن  من  األول  النصف 
جرجس  حبيب  القديس  يد  على 
ومجموعة مدارس األحد . الخالصة 
فقط  االكليروس  ليست  الكنيسة 
االكليروس  بدون  فقط  الشعب  وال 
الكنيسة  في  هام  دور  له  الشعب   .
وديعة  على  والحفاظ  ونهضتها 
الكل   . التاريخ  يخبرنا  كما  اإليمان 
الروح  وحدانية  حفظ  عن  مسؤل 
في  واإليمان  والعقيدة  والمنهج 
الكنيسة ، فالكنيسة كنيسة هللا الذي 
اقتناها بدمه الكريم ، كنيستنا جميعا 
واجب  األخرى.  دون  فئة  وليست 
الحفاظ على اإليمان دور ومسؤولية 
لديه  الكنيسة  في  فرد  كل  وواجب 
كل   . لذلك  اوموهبة  اونعمة  قدرة 
خادم  وكل  خادم  الكنيسة  عضوفي 
فجميعنا   . الكنيسة  هوعضوفي 
على  سنحاسب  وجميعنا  مسؤولون 
التي اؤتمنا عليها . كنيستنا  الوزنة 
كنيسة شعبية الشعب عامل ومتفاعل 
والتاريخ  األحداث  كل  في  دائما 
كان  هوالذي  الشعب  ان  يشهد 
الضيقات  في  االكليروس  يعضد 
الكنيسة  كانت  وايضا  واالضطهاد 
مع الشعب في دور متبادل . الشعب 
في  والهرطقات  البدع  واجه  أيضا 
االكليروس  بعض  فيه  ضل  وقت 
طوماس  أووقت  اريوس  مثل 
المشؤوم  خلقدونية  ومجمع  الون 
االالم  في  شريك  الشعب  وكان 
واالضطهاد بل والقتل أيضا حفاظا 
الشهداء  وغالبية  بل  اإليمان.  على 
من الشعب األمين في إيمانه وأخيرا 
حكرا  ليس  اإليمان  على  الحفاظ 
كنيستنا  في  توجد  وال  أحد  على 
 . ألحد  اوعصمة  غفران  صكوك 
وسط  المسيح  وسطها  في  كنيستنا 

شعبه بكل فئاته .
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برید;

 
توقفت عند خبر «طالق وزیر الخارجیة البریطانى السابق» بوریس جونسون «54 عاما» وهو المنافس المحتمل لـ «تیریزا ماى» على رئاسة
الحكومة البریطانیة وذلك بعد 25 عاما حیاة زوجیة ؟.. یاإلهى على تعاسة اإلنسان الذى لم یدرك معنى الحیاة الزوجیة الصادقة القائمة على
المحبة، ففى غیاب المحبة الحقیقیة ـ بداخل األسرة الواحدة ـ نطالع یومیا على صفحات الجراند أخبار قتل الزوج زوجته وأوالده، أو قتل الزوجة
زوجها وأوالدها، وبقیة المسلسالت المؤلمة التى تهز مجتمعنا الطیب، فلقد أخذنا من الغرب أسوأ مافیه وتخلینا عن عاداتنا وتقالیدنا ومحبتنا
بعضنا البعض ، والسبب «المال» الذى هو أصل كل الشرور، فلقد اخترق جمیع مؤسسات الدولة وأصبح الجشع یسیطر على سلوكیاتنا !!
وحتى بعض رجال الدین أنفسهم ـ فى جمیع األدیان ـ انزلقوا فى بئر محبة المال !! وال أدرى كیف یقدمون الموعظة الحسنة والنموذج الطیب
والقدوة الصالحة؟ .. حقا إن «النفس الشبعانة تدوس العسل»، فاإلنسان المترفع عن الدنیویات الینزلق فى الجرائم المختلفة وال یبتعد عمن یحبه

ـ محبة صادقة.. إن واإلنسان الذى لدیه قناعة داخلیة حقیقیة یحیا سعیدا سعادة حقیقیة.

 

 
د. مینا بدیع عبدالملك

القناعة واحملبة

د. مینا بدیع عبدامللك
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ضد اإلحلاد : وراء اخللق خالق 

)املقالة السادسة(
نشأة الكون وتسيريه 

 تنويه واجب : هذه المقاالت تثبت باألدلة العلمية 
فقط وجود هللا، وليس إستنادا إلي معتقدات دينية ال 
يؤمن الملحدون بها أصال. وأيضا هذه المقاالت،ال 

تناقش أوتستند أوتدعولمعتقد معين.      

الدليل الرابع : » نشأة الكون وتسييره»

المعروف  الكون  أن  العلماء  من  كبير  عدد  يعتقد   
المعروف  وأقول  وأكرر  لنا- 
بليون   ٢00 من  يتكون   - لنا 
المجرة  وتحتوي  مجرة  )مليار( 
النجوم  من  عدد  علي  الواحدة 
الكبري  المجرات  في  يصل 
النجوم  من  تريليون   ١00 إلي 
واألقمار  الكواكب  بخالف  هذا 
تدور  والتي  أخري  وأشياء 
ويؤمن  منها.  نجم  كل  فلك  في 
العلماء أيضا بان هذا الكون قد 
من  سنة  بليون   ١٣.8 منذ  بدأ 
ومضة طاقة، يُسمونها اإلنفجار 
وهي   Big Bang الكبير 

نظرية إدوين هابل والذي وضعها في عام ١9٢4؛ وتم 
إيجاد الدليل علي ترجيح صحة هذه النظرية؛ بواسطة 
أهم علماء العصر وهو عالم الفيزياء األلماني األصل 
اليهودي »ألبرت أينشتاين » ١879 - ١955 صاحب 
غيرت  وقد  العامة  والنسبية  الخاصة  النسبية  نظريتا 
تلك النظريات من نظرة اإلنسان وفهمه للكون تماما، 
الحركة  مفهوم  بتحويل  النظرياتان  هاتان  قامت  فقد 
والذي تم وضعه من قبل واحد من أهم علماء الفيزياء 
والرياضيات علي مر التاريخ  وهو السير اإلنجليزي 
»إسحاق نيوتن » ١64٢- ١7٢7، وقد نصت نظريتا 
أينشتاين  علي أن كل الحركة نسبية وأيضا تغير معهما 
مفهوم الزمن  - سرعة مرور الوقت - أيضا من كونه 
مطلق إلي كونه نسبي وجعل الزمن بعدا رابعا يدمج مع 
الطول والعرض واإلرتفاع  المكانية -  الثالثية  األبعاد 
الزمان والمكان  بالزمكان. وعليه جعل  فيما يعرف   -
شيئا موحدا وليسا بشيئين مختلفين واألهم أن الزمان ) 
مرور الوقت( يمكن أن يتمدد أو يقصر ليس فقط حسب 
وأيضا   - األغرب  هو  وهذا   - ولكن   الجسم  سرعة 
حسب الجاذبية التي يتحرك فيها الجسم؛ وأصبح ذلك 
شيئا أساسيا لفهم الكون. وأثبت أينشتاين ذلك عن طريق 
معادلة بسيطة إكتشفها ولم يخترعها فهذا القانون البسيط 
ومسيرة الكون به أزلي ويسبق ميالد أينشتاين الذي قام 
علي  تبرهن  وقد  اإللهية.  المعادلة  هذه  باكتشاف  فقط 
والتي  العلمية،  التطبيقات  كل  في  النظرية  تلك  صحة 
الثقوب  ماهية  وفهم  الفضاء،  أمكن غزو  عن طريقها 
السوداء، وتم تطبيق هذه النظرية حتي في اإلستخدامات 
اليومية مثل نظام المالحة العالمي GPS وحيث يجب 
حساب اإلختالف في سرعة مرور الوقت بين السيارة 
أو السفينة أو الطائرة والمعرضة لجاذبية األرض وبين 
خارج  الموجود  الساتليت   عند  الوقت  مرور  سرعة 
نطاق الجاذبية األرضية والذي يبعث باإلرشادات لقائد 
هذه المركبات، فعلي حساب ذلك اإلختالف في سرعة 
مرور الوقت يتوقف توقيتها المظبوط وعليه صحة هذه 

اإلرشادات.    

كما إتفق العلماء جميعا علي قانون أخر وهو صحيح 
وال  تفني  ال  الطاقة  أن  وهو  ؛  إثباته  تم  والذي  أيضا 
والذي  الطاقة  حفظ  قانون  وهو  عدم.)  من  تستحدث 
يوليوس  األلماني  الطبيب  الفيزيائي  وأثبته  إكتشفه 
وافقنا  وإذا  وعليه    )  ١84٢ في  ماير  فون  روبرت 
العلماء علي نظرياتهم في تكوين الكون وهي » ومضة 
الطاقة » فيبقي سؤال هام وهو طالما أن ومضة الطاقة 
هذه ال يمكن أن تستحدث من العدم، وذلك حسب القانون 
الصحيح الذي يؤمنون به وهو قانون حفظ الطاقة، فمن 
الذي بدأ ومضة الطاقة هذه والتي ال يمكن أن تستحدث 
من العدم ؟ ثم يبقي سؤال أخر أحسبه أهم وهو من الذي 
يسير ويضبط حركة هذا الكون منذ وبعد هذا اإلنفجار 
والمحكمة  المعقدة  القوانين  تلك  بكل  ويحكمها  الكبير 
بهذا  ليصل    - سابق  مقال  في  عنها  تحدثنا  والتي   -
الكون إلي ما هو عليه األن ؟ ونزيد بان هذه القوانين 
المحكمة هي التي مكنت هؤالء العلماء من تصور ما 
مستقبال،  الكون  لهذا  يحدث  سوف  ما  وتوقع  حدث، 
فيها  يلتزموا  أن  كان البد  دقيقة   لحسابات  تبعا  وذلك 
الشمس  عمر  العلماء  قدر  فمثال  القوانين،  بهذه  تماما 
4.8 بليون سنة ويتوقع العلماء إختفاء الشمس وعليه 
مليار   5 بعد حوالي  األرض  الشمسي وضمنه  النظام 
صحة  علي  دليل  ال  أنه  أحدهم  يقول  قد  ولكن  سنة، 
هذه القوانين وعليه اإلستنتاجات المبنية عليها، ولهؤالء 
بأنه  وأجيب  أكمل 
للحسابات  تبعا 
والمعتمدة  الدقيقة 
القوانين  تلك  علي 
المظبوطة  اإللهية 
وليست   - والثابتة 
تمكن   - العشوائية 
من  العلماء  هؤالء 
المسافات  حساب 
والتي  واألزمنة 
أنها  سابقا  قلنا 
وتنكمش  تتمدد 
الجسم  لسرعة  تبعا 
إثبات صحتها؛ حيث  تم  لها، وقد  المعرض  والجاذبية 
تمكن هؤالء العلماء من إطالق مركبات الفضاء حول 
األرض وخارج نطاق جاذبيتها وإنزال تلك المركبات 
علي القمر والكواكب القريبة، وتمكنوا أيضا من إعادة 
عدد أخر من هذه المركبات إلي كوكبنا هذا، وكل هذا 
تم بدقة بالغة في حساب زمان الوصول ومكان الهبوط 
لتلك المركبات. فهل كان في إمكانهم ذلك لو كان تكوين 
؟  توقعها  يمكن  ال  عشوائية  بقوة  يتم  وتسيره  الكون 
وأورد مثاال أخر أكثر سهولة ويعرفه الجميع وهو توقع 
من  بلغت  وبصورة   - الجوية   ) األرصاد   ( األحوال 
الدقة ما يذهل الكثير من البشر - فهل كان ذلك أيضا 
ممكنا إذا لم يكن هناك تلك القوانين الثابتة التي تحكمها 
يمكن  ال  أنه  هو  والبديهية  العلمية  المنطقية  اإلجابة  ؟ 
بحال تصور حدوث نشأة الكون وتسييره من قبل قوي 
طبيعية عشوائية متغيرة ال عقل وال نظام لها؛ ألنه في 
هذه الحالة  كان من المحال علي العلماء توقع نتائجها 
العشوائية وعليه لم يكن في مقدورهم الحساب الصحيح 
علي ما ال يمكن حسابه وهو من البديهيات المتعارف 

عليها » فما بني علي خطأ فهو خطأ ». 
وفي الخالصة، فأي كانت بداية ومدة وطريقة الخلق 
وتتابعه فهذا ليس هو المهم ؛ بل المهم أنه بدأ ومازال 
مستمرا وسيستمر بْاذن هللا بفعل قوة عاقلة لها قوانينها 
الثابتة المحكمة التي أوجدتها هذه القوة الثابتة والحكيمة 
القوة  - وليست قوة عشوائية طبيعية متغيرة  - وهذه 
كلية المقدرة الحكيمة الثابتة األزلية األبدية نسميها نحن 

المؤمنون هللا. 
أننا  العزيز،  القاريء  أنبه  أن  أحب  النهاية  وفي 
سوف نتدرج بْاذن هللا في المقاالت الكثيرة القادمة من 
األدلة  إلي  لها  تعرضنا  والتي  األسهل  العلمية  األدلة 
المخلوقات نفسها - وهي مجال  إألكثر صعوبة داخل 
تخصصي -  ولكن تلك األدلة األصعب هي في نفس 

الوقت األكثر داللة علي وجود هللا. 

ا.د ناجي إسكندر    

شخصيات ال تنسي 
األم تريزا 

) مبناسبة مرور 21 عاما علي 
رحيلها (. 

بعض من أقوالها الخالدة ترجمته مع التصرف :  

إن إقرار السالم بالعالم ال يمكن أن يكون بالعنف والقنابل،

       وإنما بنشر الحب والتعاطف. 

األفعال الطيبة قد تستغرق وقتا قصيرا،

       ولكن صداها يدوم طويال. 

قالت عن المصابين بمرض الجزام. 

      ليس أشق وال أقسي علي النفس من أن تحس  بالعزلة وأنه ال 
أحد يريدك وال أحد يحبك.  

الماضي تولي والمستقبل تخفي فاعمل لحاضر تبدي.  

قد ال يستطيع معظمنا فعل أشياء عظيمة

      ولكن جميعنا قادرون علي  فعل أشياء صغيرة بمحبة كبيرة.    

 في العطاء المهم  ليس كميته وإنما طريقته. 

الجوع للحب أشد ضراوة من الجوع للخبز.   

إن إستغرقت في نقد األخرين فلن تجد الوقت الكافي لمحبتهم. 

بداية محبة األخرين وإحتوائهم 

      هي في إظهار البشاشة واإلبتسامة عند لقائهم . 

السعادة الحقيقية هي في إتساع شبكة المحبة التي يمكن أن تأسر بها 
األخرين.

هللا ال يجازينا في أفعال الخير علي النجاح في تحقيقها

     ولكن علي جدية السعي والمثابرة في سبيلها.   

ا.د ناجي إسكندر    

شركة إير كندا ستسمح لبعض الطيارين 
باالحتفاظ باللحي اثناء عملهم 

بحسب قوانين الطيران فإن الوجه 
في  مهم  للطيارين  الحليق  النظيف 
الطيران  إثناء  الطوارئ  حاالت 
قناع  والتصاق  إحكام  لضمان 
طلب  ولكن   ، بالوجه  االكسجين 

السيخ ان يستثنوا من هذا  الملتحين من طائفة  المهرة  الطيارين   بعض 
القانون،  فقامت شركة آير كندا بتمويل دراسة  قام بها فريق من الباحثين 
في الجامعة ألختبار قدرة عمل ) قناع االكسجين(  عندما يرتديه شخص 
ذولحية ، وقام فريق الباحثين بهذه الدراسة لمدة سنة علي أفراد ملتحين 
، وارتدى الرجال نموذجين مختلفين لقناع  االكسجين ،الذي تم توفيره 
بواسطة شركة طيران إير كندا،  ورصد الباحثين  مستويات تشبع الدم  
باألكسجين   واختبار التنفس للحماية من أول أكسيد الكربون أوأالبخرة 
جيدة  النتائج  وجاءت  المقصورة،  الي  الدخان  تسرب  حالة   في  السامة 
وبعد نجاح الدراسات سيسمح للطيارين باالحتفاظ باللحية ، ولهذا أتصلت 
مديرة  فيرجسون  شيري  بي  للطيران  أخري  وشركة  المسلحة  القوات 
في  يفكرون  حتي  بالدراسات  الخاصة  البيانات  منها  وطلبت  الدراسات 
القيام  في  تأمل  انها  شيري  وقالت   ، بالطيران  الخاصة  سياستهم  تغيير 

بالمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

تغذية الطفل املقاوم للطعام

من عيادة الطب الطبيعى
نقص البوتاسيوم

المعملى  بالفحص  قمت  عندما  س: 
اننى  اكتشفت  األخير 
نقص  من  أعانى 
فما  البوتاسيوم  في 
وكيف  هوالسبب؟ 

أعوض النقص؟

تجد  ان  النادر  من  ج: 
بالفحص  الدم  في  البوتاسيوم  نقص  ان 
تناول  في  نقص  عن  ناتجا  المعملى 
ولكنه  بالبوتاسيوم،  الغنية  األطعمة 
بعض  تتناول  كنت  إذا  كثيرا  يحدث 
للبول  المدرة  العقاقير  وأهمها  العقاقير 
الدم  ضغط  عالج  في  تستخدم  التي 
وأحيانا  الجسم.  في  الماء  اواحتجاز 
السوائل من  فقد  يمكن ان يكون بسبب 
الشديد  اوالعرق  االسهال  بعد  الجسم 
األماكن  في  العنيفة  الرياضة  بسبب 
حالة  في  المسهالت  اواستخدام  الحارة 

اإلمساك.
اما إذا لم تكن العقاقير اونقص السوائل 
الطبيب  فعلى  البوتاسيوم  لنقص  سببا 
مرض  فمثال  السبب،  عن  يبحث  ان 
االدرينال  غدة  هرمون  نسبة  ارتفاع 

االلدوستيرون يمكن ان يسبب ذلك.
البوتاسيوم  تعويض  عن  اما 
والفواكه،  الخضر  بتناول  فهويكون 

القائمة،  هذه  رأس  واالفوكادوعلى 
يحتوى  ثمرة  نصف 
مجم   680 على 
البوتاسيوم،  من 
وثمرة من البطاطس 
 78٢ على  تحتوى 
مجم من البوتاسيوم، 
ليما  والفاصوليا 
مجم   58١ على  يحتوى  كوب  نصف 
ونصف كوب سبانخ يحتوى على ٢9٢ 
الطماطم  من  متوسطة  وثمرة  مجم، 
جزر  وثمرة  مجم،   444 على  تحتوى 

تحتوى على ٢٢5 مجم.
على  تحتوى  موز  ثمرة  الفواكه:  اما 
تحتوى  الخوخ  من  وثمرة  مجم،   440
من  كوب  ونصف  مجم،   ٣08 على 
 ٣١8 على  يحتوى  المجفف  المشمش 
البرتقال  من  متوسطة  وثمرة  مجم، 

تحتوى على ٢6٣ مجم.
ونقص البوتاسيوم يؤدى الى اإلحساس 
بالتعب وضعف العضالت وأيضا التوتر 
وقلة التركيز الذهنى مع اضطراب في 

القلب واالعصاب.
اما استخدام البوتاسيوم كمكمل غذائى 
الطبيب  اشراف  تحت  يكون  ان  يجب 

المعالج.
د.تباسيم جندي

الوالدين  يشتكى  ما  كثيرا 
أطفالهم  اطعام  صعوبة  من 
المبكرة،  السن  في  وخصوصا 
كما أالحظ ان كثيرا من األمهات 
يجبرن أطفالهن على تناول بعض 
األطعمة حتى عندما يمتنع الطفل 

ويقاوم متعللين ان الطفل ال يحصل على التغذية 
الكافية وانه سوف يمرض، وصحيح ان دواءك 
األطفال  هؤالء  مع  نفعل  اذن  فماذا  هوطعامك، 
الذين يعزفون عن الطعام ويسببون القلق والتوتر 

لذويهم؟

يميل  سنوات   4-٢ بين  ما  الطفل  ان  والواقع 
الى ان يكون انتقائيا وممتنعا عن تناول كثير من 
األطعمة، ويمكن ان يكون تناولها من قبل لكنه بدأ 
يرفضها اآلن، وعادة تجده يتناول بعض األطعمة 
القليلة ويكررها كثيرا، ولكن عليك ان تضع في 
على  تحدث  الغذاء  من  الجسم  استفادة  ان  ذهنك 
مدار األسبوع، فليس من الضروري ان تحتوى 
وبروتين  خضر  من  المكونات  كل  على  الوجبة 
أنواع  يتناول  الطفل  ان  تجد  وسوف  وخالفه، 
مختلفة من البروتين والخضروات والحبوب في 

مرات مختلفة، وينمومجددا في الطول والوزن.

والحقيقة ان الوالدين اواالم يمكن ان تساهم في 
خلق هذا النوع من التصرف المعاند لألكل عند 
الطفل ببعض التصرفات الخاطئة، ودائما الوقاية 

خير من العالج.

بتنشئة  األمهات  تبدأ  ان  التغذية  ينصح خبراء 
العادات الغذائية عند الطفل بطريقة صحيحة من 
للمرات  الطعام  ادخال  قبل  حتى  فالطفل  البداية، 
األولى يجب ان يجلس على مائدة الطعام مع الكبار 
في مواعيده المنتظمة ليراقب والديه واخوته عند 
قليال  يكبر  وعندما  األطعمة،  لمختلف  تناولهم 
الذهاب  بالعمل على اشراكه في  الخبراء  ينصح 
والتوابل،  األطعمة  واختيار  ماركت  للسوبر 
على  والتعرف  ماركت  فارمارز  الى  اوالذهاب 
األطعمة، والعمل على اشراكه في اعداد الطعام.

هوسن  للطفل  الطعام  إلدخال  المناسبة  والسن 
6 شهور، وعندها يمكن ان تجعلى طفلك يتذوق 
رأسه  ان  نجد  للطعام  المستعد  والطفل  الطعام، 
وهم  الكبار  بمراقبة  شغف  له  ان  وتجد  ثابتة، 
يتناولون الطعام، ويحاول ان يتذوق الطعام مثلهم 
في  يبدأ  عندما  المهم  ومن  مفتوحة.  شهية  وله 
يشيح  اطعامه عندما  تكف عن  ان  الطعام  تذوق 
يرجع  اوال  الطعام  يبصق  اوعندما  بعيدا  برأسه 
الى الملعقة اويزيحها بيده، كل هذه عالمات على 
يطعم  من  يكف  ان  يجب  وعندها  الطعام  رفض 
الطفل  عند  تتكون  ال  حتى  اطعامه  عن  الطفل 

صورة سلبية للطعام.

يحب  قليال  يكبر  وعندما 
وان  نفسه  يطعم  ان  الطفل 
تناول  في  باستقالله  يحظى 
األمهات  من  وكثير  الطعام، 
وقد  المالبس  رؤية  تطيق  ال  ألنها  ذلك  يرفضن 
اتسخت بالطعام، ولكن ينصح الخبراء بان تتركى 
المالبس  اتسخت  اذا  حتى  نفسه  يطعم  طفلك 
وانتظرى حتى النهاية للتنظيف، وال تهتمى عند 
كل ملعقة بتنظيف الطفل، الن ذلك سوف يعطى 
رسالة للطفل ان األوساخ مع االكل غير مسموح 
يتعلمون من  يفعله خطأ، ولكن األطفال  بها وما 
التجربة والمحاولة واالتساخ حتما سوف يحدث 

مع االكل اواللعب اوالرسم.

وال يجب على االم ان تتوسل للطفل كى يأكل 
اوترشيه بأى شيء محبب اوتجبره على االكل، 
فكل هذه األساليب تخلق طفال عزوفا عن الطعام. 
عندما  الطفل  مكان  في  نفسك  تتخيل  ان  ويجب 
تشبع وتجد أحدهم يزج بأى نوع من الطعام في 
فمك، فاألطفال مثل الكبار يحبون ان تكون لديهم 

حرية اإلرادة والتحكم.

األطفال  بعض  ان  هنا  بالذكر  الجدير  ومن 
التوحد  مرض  مثل  نفسية  بأمراض  المرضى 
األطعمة  وحساسية  الحامض  ارتجاع  اوامراض 
واألطفال  األطعمة،  من  الكثير  عن  يعزفون 
تجدهم  لألطعمة  حساسية  من  يعانون  الذين 
يشتهون ويكررون الطعام المثير للحساسية، وهنا 
الصحية  األطعمة  تنظيم  ومحاولة  التدخل  ينبغي 

المناسبة، وهذا يمثل تحدى كبير لألم.

الطفل  تغذية  ان  الوالدين  افهام  المهم  ومن 
الوالدين  أجبر  فاذا  قوة،  هوليس صراع  المعاند 
بدون  الطعام  تقدم  ان  حاول  يكسبوا،  لن  الطفل 
ان  وتجنب  حوله،  باالنفعاالت  الطفل  يشعر  ان 
تتسم عملية االطعام بإزالة االتساخ اثناء االكل، 
يجب  وال  منتظمة،  أوقات  في  الوجبات  واجعل 
ان يكون حول الطفل مصادر للفت االنتباه بعيدا 
المحمول  اوالتليفون  التلفزيون  مثل  الطعام  عن 
يأكل،  ماذا  للطفل  االختيار  وأعطى  وغيره، 
فاألطفال  األلوان  بمختلف  األطعمة  واجعلى 
مبهج  الطعام  وقت  واجعلى  لأللوان،  ينجذبون 

باألحاديث اللطيفة.

العزوف  طفلك  تعطى  ان  تنسى  ال  وأخيرا 
عن الطعام الفيتامينات والمعادن كمكمل غذائى، 
يتناوله،  ان  يناسبه ويحب  الذى  النوع  واختارى 
واعلمى انها فترة مؤقتة وسوف يبدأ تدريجيا في 

تناول األطعمة المختلفة.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

دراسة تربط بني نوع من املسكنات وأمراض القلب  
مادة  وهي  ديكلوفيناك،  مادة  تركيبها  في  يدخل  التي  األلم  مسكنات  أن  إلى  دنمركية  دراسة  تشير 
صيدالنية مصنفة ضمن مضادات االلتهاب غير اإلستيرودية، قد ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض 
القلب. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من المسكنات لعالج التهاب المفاصل ويمكن شراؤه في كثير من 
الدول دون وصفة طبية وبأسماء متعددة. وتوصل الباحثون إلى أن معدل اإلصابة بمشاكل في القلب 
ألول مرة زاد ما بين ٢0 و٣0 بالمئة بين من بدأوا في تناول عقاقير الديكلوفيناك مقارنة بأشخاص 

بدأوا في تناول مسكنات أخرى مثل اإليبوبروفين والنابروكسين أوالباراسيتامول.

األذيني  الرجفان  باسم  المعروفة  القلب  انتظام ضربات  أوعدم  قلبية  أزمات  المشاكل  هذه  بين  ومن 
أوالوفاة نتيجة مشاكل في القلب. وزاد معدل اإلصابة بمشاكل جديدة في القلب بين مستخدمي ديكلوفيناك 

عنه بين من يتناولون مسكنات أخرى.
أن  إلى  اإلشارة  ”تجدر  اإللكتروني  البريد  لرويترز هيلث عبر  الباحثين  كبير  وذكر مورتن شميت 
الخطر المطلق منخفض“، وعلى سبيل المثال توصل الباحثون إلى أنه ما بين كل 400 مشارك في 

الدراسة تناولوا ديكلوفيناك أصيب شخص واحد تقريبا بإحدى مشاكل القلب كل عام.

وأصيب عدد أقل ممكن تناولوا مسكنات أخرى بمشاكل في القلب.
وأوضح شميت وفريقه إنه ليس هناك مبرر كبير يدعوالستخدام ديكلوفيناك قبل تجربة مسكنات غير 
إستيرويدية أخرى مضادة لاللتهابات وأضافوا أنه يجب أال يكون ديكلوفيناك متاحا دون وصفة طبية 

كما يجب أن يتضمن تحذيرات من المخاطر المحتملة الستخدامه.
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العلوم! خمتلف  يف  بصمتهم  أضافوا  معاصرين  عرب  علماء  اإلبداع..  عامل  من 
من  الكثير  العلم  سماء  في  برز 
األسماء العربية الالمعة التي جعلتنا 
في فخر على الدوام أننا امتلكنا مثل 
تركت  التي  الجبارة  العقول  هذه 
بصمتها باقية، في هذا المقال سوف 
نستعرض معكم أهم العلماء العرب 

المعاصرين حتى هذه اللحظة ..

منير حسن نايفة

العرب  العلماء  أهم  من  واحد 
المعاصرين ، هو عالم ذّرة فلسطيني 
األصل أميركي الجنسية، يملك ٢٣ 
جزئيات  صنع  في  اختراع  براءة 
سابق  مرشح  وهو  سيليكون،  النانو 

لجائزة نوبل في الفيزياء.
مها عاشور

كاليفورنيا  بجامعة  الفيزياء  أستاذة 
في لوس أنجلوس. أسهمت في وضع 
فيزياء  في  األساسية  األبحاث  خطة 
الفضاء في إدارة الطيران والفضاء 
األميركية )ناسا(، ولها نحو عشرين 
الفيزياء،  مجال  في  علميا  بحثا 

العلم”  “نساء  جائزة  على  حصلت 
األميركيات سنة ١990، وهي من 

أهم العلماء العرب المعاصرين.
أحمد زويل

أميركي  مصري  كيمياء  عالم 
 ١946 سنة  مواليد  من  الجنسية 
شهادة  نال   ،)٢0١6 سنة  )توفي 
من  الليزر  علوم  في  الدكتوراه 
جامعة  في  وعمل  بنسلفانيا،  جامعة 
لعلم  رئيسيا  أستاذا  وأصبح  كالتك 
نوبل  بجائزة  فاز  فيها،  الكيمياء 
للكيمياء البتكاراته في مجال كيمياء 
في  زمنية  وحدة  أصغر  “الفيمتو”، 
في  عديدة  جوائز  نال  كما  الثانية، 
مدن العالم المختلفة، وبالشك يعتبر 
من أهم العلماء العرب المعاصرين .

عصام حجي

الليبية  العاصمة  في  عصام  ولد 
طرابلس سنة ١975 وحصل على 
والده  والتحق  االبتدائية  الشهادة 
بالعمل الدبلوماسي بالجامعة العربية.

بكالوريوس  على  عصام  حصل 
القاهرة،  جامعة  من  الفلك  علم  في 
ارتحل بعدها إلى باريس طلبا للعلم 

على  فحصل  لدراسته  واستكماال 
سنة  الفضاء  علم  في  الماجستير 
من  بالدكتوراه  تبعها  ثم   ١999
نفس الجامعة سنة ٢00٢ وهي أول 
اكتشاف  علم  في  مصرية  دكتوراه 
الكواكب، وهذا ما جعله في قائمتنا 
أهم العلماء العرب المعاصرين على 

الرغم من صغر سنه.
مايكل عطية

من  بريطاني  عالم  عطية  مايكل 
لقب  على  حاصل  لبناني،  أصل 
فارس “سير” البريطاني. وقد حصل 
فيلدز.  جائزة  على  عام ١967  في 
يعمل الدكتور عطية أستاذا اآلن في 
جامعة ادنبره – اسكتلندا، وهو فاز 
بجوائز علمية دولية عدة في السابق، 
من بينها جائزة الملك فيصل العالمية 

عن العلوم في عام ١987.
ماجدة ابو راس

التقنية  في  دكتوراه  على  حاصلة 
جامعة  البيئية  للملوثات  الحيوية 
سري بريطانيا وتعتبر أول سعودية 

الحيوية  المعالجة  في  متخصصة 
التربة،  في  البترولية   للملوثات 
ماجستير  على  أيًضا  حاصلة 
بالمواد  التلوث  معالجة  في  فلسفة 
الهيدروكربونية العضوية في التربة. 
 ٣0 أقوى  قائمة  ضمن  من  صنفت 

أمراءه سعودية لعام ٢0١4.
محمد النشائي

ومهندس  نظري  فيزيائي  هو 
المقطع  »نظرية  صاحب  مصري، 
الذهبي في فيزياء الكم«، حيث قال 
عام  منذ  إليها  توصلت  »لقد  عنها: 
بحوث   5 حوالي  وقدمت   ١99١
جديدة فيها، واتهمت وقتها بالجنون، 
عاماً،   ١9 نحو  مرور  وبعد  ولكن 
إن  يقولون  تجريبيون  علماء  يأتي 
هو  نظرياً  النشائى  إليه  توصل  ما 
إنجاز علمي  وهذا  صحيح ١00%، 

كبير«.
غادة المطيري

عبد  مطلق  غادة  الكامل  اسمها 
المطيري عالمة ومخترعة  الرحمن 
وسيدة أعمال سعودية، ولدت في ١ 

نوفمبر ١976 في بورتالند، بوالية 
المتحدة ألبوين  الواليات  أوريغون، 
الكيمياء  أستاذ  وهي  سعوديين، 
التدريس  هيئة  وعضو  الصيدلية، 
وهندسة  الحيوية  الهندسة  أقسام  في 
النانو، ما يجعلها تحتل هذه المرتبة 
العرب  العلماء  أهم  قائمتنا  في 

المعاصرين .
فاروق الباز

عام  يناير  في١  الباز  فاروق  ولد 
١9٣8، وهو عالم مصري-أمريكي 
في  للمساعدة  ناسا  وكالة  مع  عمل 
التخطيط لالستكشاف العلمي للقمر، 
كاختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو 

و تدريب رواد الفضاء.
شادية رفاعي حبال

 ، حمص  في  شادية  الدكتور  ولدت 
وفيزياء  فلك  عالمة  وهي  سوريا، 
سورية أمريكية، و ابنة عالم النفس 
 ، الرفاعي  نعيم  الدكتور  السوري 
فيزياء  كرسي  أستاذة  بروفيسورة 
شمسية في جامعة ويلز في بريطانيا 
الرياح  حول  بحوثها  وتتركز 

الشمسية وكسوف الشمس.
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Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:
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and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 
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جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

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

العمل، العجز عن العمل.

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


