
د. رأفت جندي
خاشقجي  جمال  أن  السعودية  التحقيقات  قالت 
السعودية،  القنصلية  في  جسده  تقطيع  وتم  قتل 
السعودية  امير  أن  االمريكية  المخابرات  وقالت 
اعتراف  ان  بالتأكيد  خاشقجى،  بقتل  امر  بنفسه 
بفضل  ولكن  شفافيتهم  بفضل  يكن  لم  السعودية 
الضغط العالمي والذى هو أيضا مغرض ويستهدف 
السعودية سواء من تركيا أم المخابرات االمريكية 

او غيرهما لسبب أو آخر. 
 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد

َحّبة دواء!

( على  الاَلُهوُت )االْفِتَراِضيُّ
internetشبكة ال

تأكل الكالب من الفتات

الكيمياء وهضم الطعام

الدهون الثالثية..معامل 
خطر ألمراض القلب

 إنشودة كل يوم!

دير االنبا صموئيل - كالكيت 
ثاني مرة 

أزمة الصحة في تورونتو

األخالق واإلبداع والطابور 

السادس !!

الصين ترد علي كندا 

التي تطالب باطالق سراح 

المسلمين المحتجزين بها 

وتقول )أطلعوا منها (

هيئة البريد الكندية تطلب 

من العالم وقف ارسال البريد 

لكندا

 كندا تتحدث عن امكانية 

إعطاء حق اللجوء  للسيدة 

الباكستانية المسيحية )أسيا 

بيبي ( واسرتها

أمنمحات الثاني

بيت انيانوس واول كنيسة 
في مصر

وش المسيح

العديد من االشخاص الذين 
يلتمسون اللجوء الي كندا 

هم من االمريكان

في سبيل مجده الشخصي.. 
أضاع شرف أمة 

ما بعد العودة      

السبت أول أيام ديسمبر 
موعدنا في انتخابات دائرة 
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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

ملاذا الضجة خلاشقجى، ومل تكن 
للفنانة »ذكرى«؟

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 

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5309 عضو. 

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

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

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 Trust Co. Ltd. is a federally regulated trust company and the mortgagee. Mortgages are offered through I.G. Investment Management, Ltd. Inquiries will be 
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015  MP1960 (09/2015)

EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

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

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

 

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

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

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

Invest in life.

 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

Distributors, Stores, Handymen, Plumbers and Resellers are welcome.
All our flexible pipes (3/8” & 1/2”) are compatible with the Canadian standard.

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

Hot & Cold Mixer. Easy to 
Install Under the Water Tank

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

Best certified hybrid electric Bidet in its category, Best quality & 
cost ratio. All options in one bidet : heated seat, instant hot water. 
Easy to install, only one connection, tankless, hybrid, water on 
demand.

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

 جميع الوصالت  3/8"-1/2"، مطابقة
نرحب بجميع المحالت وتجار الجملة والموزعين والخبراء في تركيب الشطافات.

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

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

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

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

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 

Luxurious Bungalow approx 
5000 sf of living space, 

finished walkout basement 
apartment with separate 
laundry$$$, 9ft ceiling 

through out , elevator, located 
in the heart of Richmond 

Hill. For more information or 
private viewing call me

Welcome Home to 55 Brillinger St

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.55brillinger.com 



تكملة مقال »لماذا الضجة لخاشقجى، 
ولم تكن للفنانة »ذكرى«« ص1

توجه  السعودي  االغتيال  فريق  أن  قيل 
بال  تشريح  طبيب  ومعهم  لتركيا  بطائرتين 
ان  خاشقجى  جسد  تقطيع  ليتمم  ضمير 
قتله  وتم  للسعودية،  للعودة  يستجب  لم 
وتقطيعه بمنتهى البشاعة بعد تخديره.     

 2003 عام  الضجيج  نفس  يحدث  ولم 
لقتل الفنانة التونسية المشهورة »ذكرى« 
والتي يشك كثيرا ان المخابرات السعودية 
قتلتها. وربما أن النت عام 2003 لم تكن 

قد تطورت كما هي اآلن، وربما أنه لم يكن 
هناك سبب للتشهير بالسعودية وقتها.  

»ذك���رى«  للفنانة  اغنية  آخ��ر  ك��ان��ت 
التونسية بعنوان »مين يجرا يقول« وهى 
السعودية  حاكم  على  للثورة  تدعو  اغنيه 
السعودية  في  أمريكي  اسطول  ووج��ود 
الليبي »علي  الشاعر  كلمات  واالغنية من 
ألسباب  الحج  من  منعوه  الذى  الكيالني« 

سياسية. 

زيارتها  ف��ي  وزوج��ه��ا  ذك��رى  وقتلت 
السعودية  المخابرات  أن  وقيل  للقاهرة، 
قتلتها وزوجها وصوروا للعالم ان زوجها 

هو الذى قتلها وانتحر. 

أغنيتها  من  كثيرة  فقرات  لكم  واخترت 
التي تسببت في قتلها. 

 

مين يجرا يقول، هذا مش معقول 

بنثور ونبكى على الكعبة وقبر الرسول

قالوا لي الدمعة بتهدد أمن االسطول 

راحة  تقلق  ال  هنينا،  ص��درك  في  ابكى 
راعينا 

راعينا حاكم مش حاكم، حامى االسطول 

واهم مش فاهم، اسطول بيحمي البترول 

البيت  حج  عن  اخوتنا  يقول  يجرا  مين 
منعتنا 

قالوا لنا الدمعة بتهدد أمن االسطول

ننصحكم حجوا للبابا والفاتيكان 

أسهل من مكة والكعبة وأكثر أمان 

صدري  في  خلى  حراميها،  حاميها  مكة 
باقيها 

مين يجرا يقول للحاكم كرسيك يزول 

مش فاضى لينا مسطول، دماغك مسطول   

خافونى ندعى على الكعبة والحق نقول 

نسيوا لو ندعى من عندى دعايا مقبول

ال النصر يجينا من قصرك وال نحلم بيه

والحج ان كان بفضلك ملحوق عليه 

أمتنا تمهل ال تهمل وقوى الثورة تعمل

ثقتنا في هللا كبيرة والشدة تزول 

ونقود الزحف المقدس للكعبة طول 

يا  يزول  كرسيك  للحاكم،  نقول  ساعتها 
ظالم

 

ويمكن للقارئ الذي ال يعرف هذه األغنية 
الفنانة  باسم  النت  على  عنها  يبحث  ان 

ذكرى

البشاعة موجودة في العالم وقيل لنا ان 
نعيش في البشاعة ولكن ال نسمح للبشاعة 

ان تدخل لنا لتعيش فينا.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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416.319.4794

Turnaround
Magnetic Poster and cards

 P
ri

n
t 1000 business cards ......     

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”

صور بألف كلمة.. 
مسلمات ينظفن كنيسة يف مصر

القاهرة - أشرف عبد احلميد

عن  دفاعاً  قبطي  شاب  مقتل  من  قليلة  أيام  بعد 
بأسوان  لص  من  العتداء  تعرضت  مسلمة  فتاه 
التواصل االجتماعي  رواد مواقع  البالد، تداول  جنوب 
بتنظيف  يقمن  مسلمات  لفتيات  صوراً  مصر  في 
ملوي  مدينة  في  الصاغة  بحي  العذراء  كنيسة 

مبحافظة املنيا مساء الثالثاء.
وإشادة  التواصل،  مواقع  على  واسعاً  تفاعالً  الصور  القت  وقد 
كبيرة بهذه املبادرة املعبرة عن روح احملبة والتسامح والوحدة بني 

املسلمني واألقباط في مصر.
وتبني أن الفتيات قررن زيارة الكنيسة مبناسبة االحتفال باملولد 
النبوي وطلنب من القساوسة السماح لهن بتنظيف الكنيسة، 
وجتهيزها الستقبال األقباط الذين سيزورونها لتأدية مشاعرهم 

الدينية صباح األربعاء.

وتفاعل املصريون مع املبادرة ورحبوا بها، مؤكدين أن أبرز ما مييزها 
فترة  قبل  ضربها  التي  املنيا،  محافظة  قلب  من  خرجت  أنها 
صموييل  لدير  زيارتهم  خالل  أقباطاً  استهدف  إرهابياً  هجوماً 
املعترف، وأسفر عن سقوط 7 قتلى، وانطلقت من مدينة ملوى، 

التي شهدت اعتداءات كثيرة على الكنائس.
أن مسلمي مصر  وداعمة، مؤكدة  وبناءة  إيجابية  واملبادرة  الصور  التعليقات على  وكانت 
ميكن  ال  كما  بينهما،  التمييز  أو  التفرقة  ميكن  ال  واحد  وشعب  واحد  نسيج  وأقباطها 

استغاللهما ألحداث فنت وانقسامات أو طائفية لهز استقرار البالد.العربية 



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Location, Location,
Location

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

عليها جيدا قبل اتخاذ القرار.
  ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.

naser@estatesavvy.ca

أخبار وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
بتشتكتي  مش  الناس  ريس  يا  عهدك  في 
بقت  البيت دي  بتدخل  اللحمة مش  أن  من 

البطاطس كمان ولسه.
 فورد

بتقول لتردو الدور عليك بعد كاثلين وين 
نجيب  شافك  لو  أنت  د  جراءة  مش  دي 
محفوظ كان كتب فيك رواية فتوة مقاطعتنا 

وحارتنا وحتتنا. 
 جستين تردو

فايدة أسمع كالمي أخوك  صدقني مافيش 
يشوفلك  قوله  قريب  قطر  هيزور  نتيناهو 

عقد عمل هناك.
 أمير قطر

بتستعد  وأنت  إسرائيل  في  تشتم  الجزيرة 
يا  وأمجاد  الدوحة  في  نتنياهو  إلستقبال 

عرب أمجاد.
 ترامب

كام  دفعوا  قولي  وبينك  وبيني  بقي  بص 
عشالن تعدي موضوع خافشقجي؟؟.

 جمال خافشقجي
في  الصحافة  حرية  بين  الفرق  يقولك 
مصر والسعودية عندنا ممكن حبس كام قلم 
وكام شلوط. في السعودية منشار وساطور 

وتقطيع.
 األهلي

لألسف  ألن  تونس  في  البطولة  خسرنا 
لم تكن هناك دولة تحمينا وال اتحاد كورة 

يدافع عننا.
 مرتضي منصور.

بس  الهاشم  صفاء  روقت  أنت  بصراحة 
ليه كل الستات اللي بتتخانق معاهم بيكونوا 
أصلهم رجالة وتحولوا ستات مافيش واحد 

ست وتمسكت بأنوثتها خالص؟؟.
صفاء الهاشم

د  تنقري  الدفاتر  ونجيب  كلمة  كانتش  ما 
أبوكي  ودفاتر  دفاترك   جابوا  المصريين 

وأمك وكل إللي جابوكي.
رئيس مجلس األمة الكويتي

أثلجت صدورنا وقطعت  رسالة إعتذارك 
لسان إللي مش القيين مصيبة يشبعوا فيها 

لطم.
عمرو سعد

القومي  جائزة  علي  حصولك  مبروك 
الجائزة  وإهدائك  ممثل  كأحسن  للسينما 
لسه  مصر  أن  بيقول  المنيا  شهيدة  لطفلي 
محترمة  ناس  فيها  لسه  مصر  خير  فيها 

ومحترمة جدا.
مجدي يعقوب

إسطورة  علي  حصولك  لمصر  مبروك 
بلد  لمصر  فخر  أنت  شيكاغو  من  الطب 

العظماء.
المخابرات المصرية

بعد  المهجر  أقباط  من  الرهيب  الصمت 
حادث دير األنبا صموئيل يجعلني أعترف 
أنكم انتصرتم وبركاتكم وصلت حتي لكندا.
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د. مراد وهبة

السيسى واحلريات الدينية

فى حديثه عن الحريات الدينية فى مؤتمر 
الشباب بشرم الشيخ قال الرئيس عبد الفتاح 
يعبد  أن  فى  الحق  للمواطن  »إن  السيسى: 
كما يشاء أو ال يعبد ألن ده موضوع إحنا 
النتدخل فيه«. ثم استطرد قائاًل: إن الدولة 
الكنائس لمواطنيها فى كل  معنية بأن تبنى 
مجتمع جديد ألن لهم الحق فى العبادة كما 
لهم،  هانبنى  يهود  عندنا  ولو  الجميع.  يعبد 
ديانات أخرى سنبنى  ولو عندنا فى مصر 

دور عبادة خاصة بهم.

عبارات  فى  المغزى  ما  اذن:  والسؤال 
الرئيس؟: المغزى يكمن فى أن الرئيس يقف 
المؤمنين من جميع  على مسافة واحدة من 
ديانة،  بأى  المؤمنين  غير  أو حتى  األديان 
المطلقات  إلى أى من  أنه ليس منحازاً  أى 
ذلك  كان  وإذا  المؤمنون.  بها  يلتزم  التى 
كذلك فمعنى ذلك أن تعامله مع هؤالء يخلو 
من مفهوم المطلق. وإذا كان مفهوم النسبى 
السياسى  فالفكر  المطلق  مفهوم  بديل  هو 
للرئيس يتسم بالنسبية بالضرورة. والسؤال 

اذن: هل ثمة مفارقة فى هذا القول؟.

الجواب باإليجاب، إذ المفارقة تكمن فى 
للحرية  ينحاز  رئيس  أول  بذلك  يكون  أنه 
الفراعنة  منذ  مصر  تاريخ  فى  الدينية 
ففى  مبارك.  حسنى  األسبق  الرئيس  حتى 
الحضارة الفرعونية كان فرعون فى البداية 
ابن حورس ابن ايزيس ثم أصبح ابن رع، 
 ، الشمس  إله  أى   ، رع  أصبح  بعد  وفيما 
ومن ثم أصبح فرعون هو الحاكم المطلق.

بداية  مع  انتهت  الفرعونية  إن  وقيل 
مؤسس مصر الحديثة محمد على، ومع ذلك 
إال  اليذكر  على  محمد  فإن 
وتذكر معه الدولة العثمانية 
كانت  مصر  أن  باعتبار 
أدل  وال  الدولة.  لهذه  تابعة 
على ذلك مما ورد فى كتاب 
رفاعة الطهطاوى المعنون: 
فى  اإلبريز  »تخليص 
جاء  إذ  باريز«،  تلخيص 
فيه أن رفاعة يحذر القارئ 
من االعتقاد فى صواب ما 
االثنتى  الشذرات  فى  ورد 
التنوير  لفالسفة  عشرة 
الفرنسية  من  ترجمها  التى 
هى،  إذ  العربية،  إلى 
بكثير  محشوة  رأيه،  فى 
المخالفة  الضالالت  من 
السماوية.  الكتب  لسائر 
كتب  إن  قائاًل  استطرد  ثم 
محشوة  بأسرها  الفلسفة 
الضالالت.  هذه  من  بكثير 
رفاعة  طالب  هنا  ومن 
متمكناً  يكون  بأن  القارئ 
ال  حتى  والُسنة  القرآن  من 
يفتر عن اعتقاده وإال ضاع 
كذلك  ذلك  كان  وإذا  يقينه. 
هو  إثارته  الالزم  فالسؤال 
لماذا  اآلتى:  النحو  على 
إرضاء  ترجم  إنه   : ترجم؟ 
بالترويج  نابليون  لمطلب 
الفرنسيين،  التنوير  لفالسفة 
الترجمة  قراءة  من  وحذر 
إرضاء لمطلب محمد على، 
يلزم  الذى  المطلب  وهو 

ولن  نابليون  مطلب  على  رفاعة  يؤثره  أن 
الفرنسى.  التنوير  بتشويه  إال  االيثار  يتم هذا 
مؤسس مصر  هو  على  محمد  بأن  القول  ثم 
إلى مراجعة من  قول فى حاجة  الحديثة هو 
إحساس  غير  من  المصريين  المؤرخين  قبل 
باإلثم، ألن مسألة المراجعة لن تقتصر على 
وأعنى  بعده،  ما  إلى  ستمتد  بل  على  محمد 
يوليو  ثورة  بعد  جاءوا  الذين  الرؤساء  بذلك 
فكلهم  يناير 2011،  ثورة 25  1952 حتى 
بال استثناء كانوا منحازين إلى فكر اإلخوان 
المسلمين. فعندما قرر مجلس الوزراء فى 14 
المسلمين  اإلخوان  يناير 1954 حل جماعة 
اللواء محمد  تأييد  إلى  فوراً  انضم زعماؤها 
نجيب، وفى 28 مارس من العام نفسه قرر 
الحكومة  تشكيل  إعادة  الثورة  قيادة  مجلس 
اللواء محمد نجيب عنها وعن مجلس  مبعداً 

قيادة الثورة.

وبالرغم من إطالق ثمانى رصاصات من 
لإلخوان  السرى  التنظيم  إلى  ينتمى  إرهابى 
أثناء  الناصر  عبد  جمال  على  المسلمين 
عبد  فإن  االسكندرية  فى  شعبى  مهرجان 
العام  للمرشد  قاله  بما  ملتزماً  كان  الناصر 
حسن الهضيبى من أنه سيطبق مبادئ اإلخوان 
المسلمين فى مجال التعليم، وقد كان، إذ عين 
كمال الدين حسين أحد أقطاب اإلخوان وزيراً 
إلى خطورة  الناصر  عبد  يفطن  ولم  للتعليم. 
هذه المبادئ إال فى عام 1971 عندما عينني 
الجمهورى  القصر  فى  له  سرياً  مستشاراً 

لشئون التعليم قبل وفاته بستة أشهر.

على  توليه  أم  فمنذ  السادات  الرئيس  أما 
صريحة  عضوية  عالقة  فى  دخل  السلطة 
الرئيس  أنا  قال:  ثم  المسلمين،  اإلخوان  مع 
مصر  فرعون  أنا  قائاًل:  أردف  ثم  المؤمن، 
تالحمت  وهكذا  أنياب.  لها  والديمقراطية 
اغتاله  وعندما  الفرعونية.  مع  اإلسالمية 
أكتوبر   6 فى  االسالمية  األصولية  أنصار 
1981 تصاعدت اإلسالمية وبقيت الفرعونية 
االسالمية سراً  إيثار  حالها مع مراعاة  على 
من غير اعالن فى زمن حسنى مبارك الذى 
فى سياق  المحظورة  بلفظ  اإليثار  هذا  أخفى 
المحظوظة.  لفظ  النقيض وهو  لفظ هو على 
بين  الملتبسة  العالقة  هذه  عن  عبرت  وقد 
االسالمية والفرعونية فى مقال نشرته بجريدة 
 2010  /12  /24 بتاريخ  اليوم  المصرى 
وكان  شهاب«.  مفيد  »فراعنة  عنوان  تحت 
مفتتح المقال عبارة قالها رفيع المقام األستاذ 
الدكتور مفيد شهاب حين كان وزيراً للشئون 
إن  فيها:  جاء  النيابية  والمجالس  القانونية 
مصر دولة مركزية بطبعها منذ أيام الفراعنة، 
ثم  واحد.  شخص  يد  على  فيها  شىء  وكل 
يعنى  شهاب  مفيد  تصريح  إن  قائاًل:  علقت 
غياب  فى  الديمقراطى  الوطنى  الحزب  أن 
العلمانية لن يكون ديمقراطياً. واختتمت بهذا 
الخروج من  الحزب  إمكان  فى  السؤال: هل 
هذا المأزق؟. وعندما اندلعت ثورة تونس بعد 
ذلك بأسبوعين أعادت جريدة المصرى اليوم 
تونس.  الجواب  أعاله  المقال وفى  ذلك  نشر 
فى 25  مصر  ثورة  اندلعت  أسبوعين  وبعد 

يناير

أندرو شري زعيم حزب احملافظني الفيدرالي 
يضع خطة ملواجهة العنف املسلح 

يريد  إنه  المحافظين  حزب  زعيم  شير  أندرو  قال   : أوتاوا 
عن  النقاب  وكشف  كندا  في  المسلح  العنف  لموجة  التصدي 
الجزء الثاني من خطته لتحسين السالمة العامة ، وكان أندرو 
شير قد أعلن عن الجزء االول من خطته للتصدي للعنف المسلح 
عقابية  تدابير  حدد  فيه  والذي  الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في 
أكثر صرامة ألفراد العصابات والمنظمات االجرامية وطالب 
بفرض أحكام مشددة بالسجن والحد من االفراج المشروط او 
االفراج بكفالة عن أفراد العصابات من مرتكبي جرائم العنف 
المتكرر ، وقد شاهدت كندا سلسلة من عمليات القتل هذا العام 
بما في ذلك أطالق النار في شارع دانفورث في يوليو الماضي 
 90 مسجال  سكني  مجمع  في  فرد  علي  حديثا  النار  واطالق 
قتيال هذا العام الذي يصبح العام االكثر دموية في تورنتو منذ 
ذات  القتل  جرائم  تصاعدت   201٣ عام  ومنذ   ،  1991 عام 
الصلة بالعصابات في أكبر المدن في كندا وتضاعف عدد القتلي 
وفقا لتقرير من هيئة السالمة العامة الكندية ، وبعد نداء بحظر 
االسلحة  النارية ،رد أندرو شير علي ذلك واقترح في الجزء 
الشرطة  أعطاء   ، العامة  السالمة  لتحسين  خطته  من  الثاني 
علي  للقضاء  أشد صرامة  قوانين  وكتابة  االدوات  من  المزيد 
مستخدمي االسلحة النارية غير الشرعية في كندا ، وتضمنت 
خطة أندرو شير سبعة تدابير سياسية جديدة  تستهدف المجرمين 
في  متاحة  القانونية  غير  االسلحة  جعل  علي  يساعدون  الذين 
الشوارع ، وتشمل هذه التدابير عقوبات أكثر صرامة الولئك 
الذين يشجعون تهريب االسلحة والذين يشترون اسلحة بشكل 
قانوني ثم يبيعونها لعصابات أجرامية ، وقال أندرو شير نحن 
بحاجة لجمع كل االسلحة التي في أيدي هؤالء المجرمين وتعهد 
االسلحة  دخول  لتمنع  خاصة  عمل  فرقة  بإنشاء  شير  أندرو 
قويا  موقفا  شير  أندرو  وأتخذ   ، كندا  الي  أمريكا  من  المهربة 
سيكون  القانون  هذا  إن  قائال  والبنادق  المسدسات  حظر  ضد 
كعقوبة لمن يمتلكون البنادق و الملتزمين بالقانون وسيخفق في 
معالجة االستخدام المستمر لالسلحة وتهريب االسلحة من قبل 

المجرمين وأفراد العصابات .



التي  السعاده  ان  يعلم  يكن  لم 
و  الكبيره  ثروته  رغم  يمتلكها  لم 
الواسعه،  شهرته  و  العظيم  نفوذه 
يعيشون  يمتلكونها  اشخاصا  هناك 
بالقرب منه و ال يراهم و ال يشعر 

بوجودهم.
كان هو الثري الذي يمتلك نصف 
عبر  يمتد  نفوذ  له  و  تقريبا  القريه 

ضواحي القري المحيطة. 
لم يكن يحتاج اال الي السعاده التي 
فقدها بفقدان ابنه الوحيد الذي راح 
السنوي  الخيل  سباق  اثناء  ضحيه 
الذي كان يقام من بين أبناء الطبقات 

الراقيه.
و منذ يومها عاش الثري بال قلب 
من  شيئا  اي  في  يجد سعادته  لم  و 

حوله.
القيمه  عديمه  باليه  األشياء  فكل 

بالنسبه له.
بعض  يتنفس  كان  يوما  ذات  و 
حديقه  أشجار  بين  النقي  الهواء 
قصره الفخم، فسمع صوتا يأتي من 

بعيد كسوط غناء او ما شابه.
ان  فوجد   ، اكثر  ليسمع  فاقترب 
عجوز  امرأه  صوت  هو  الصوت 
السادسه  يتعدي  ال  صغير  طفل  و 
السمع  استرق  حينما  و  عمره  من 
وجد إنهما يسبحان هللا علي صنيعه 

معهما و يرتالن بأجمل الكلمات.
 (( الثري  تسأل  االمر  اول  في 
فرحين  البشر  هؤالء  كيف  و  لماذا 
هكذا و انا أراهم يعيشون في حجره 
خشبية يغطيها فروع األشجار و ال 
يمتلكون حتي سقفا يغطيهم اال تلك 

األغصان.
سر  هو  ما  كثيرا  الثري  تسأل 

سعادتهم هكذا؟
نافذه  من  ينظرهم  فتره  وقف  ثم 
تكشف  كانت  التي  الباليه  الحجره 

كل ما بداخل الحجره.
يعيش  و  فقيره  عجوز  انها  حقا 

معها طفال صغير .
و  خشبي  مقعد  اال  يمتلكون  ال 
أريكه قديمه جدا  و بعض األشياء 
الحياكه  أدوات  بعض  و  الباليه 

كالخيوط و اإلبر و القماش.
اخذه الفضول و قرر الدخول...

و حينما دق الباب سمع صوتا من 
الداخل )) اهاًل بالقادم لزيارتنا((

و  أنتم  من  سألهم  و  اليهم  دخل 
كيف تعيشون هنا في هذا المكان؟

و بماذا أنتم سعداء هكذا؟
فكان رد المرأه العجوز هو .. 

كان  لشخص  زوجه  كنت  انا 
ذلك  لدي  بستاني  يعمل  هنا  يعيش 
القريه  حدائق  يمتلك  الذي  الثري 
يعمل  و محاصيلها. و ظل زوجي 
سنينا طويله لدي ذلك الثري و كان 
منه  نعيش  شهريا  اجرا  يتقاضي 
سنوات  منذ  و  ابنتي   و  هو  و  انا 
اال  لي  يترك  لم  و  زوجي  رحل 
ذلك  له  تركها  التي  الحجره  تلك 
الثري دون مقابل. ثم رحلت ابنتي 

كان  و  االول.  مولودها  تلد  هي  و 
تركته  الذي  وليدها  هو  الطفل  هذا 
لي ليكون لي الونس بعد رحيلها و 

رحيل زوجي.
ان  أستطيع  ال  انني  حيث  و 
في  زوجي  مهنه  نفس  في  اعمل 
و  القصر  أشجار  و  حدائق  رعايه 
المحاصيل مثلما كان يفعل زوجي، 
لم  و  تماما  الشهري  الدخل  انقطع 
اعمل  ان  اال  استطاعتي  في  يكن 
القريه. فاشتريت  في الحياكه ألهل 
بعض الخيوط و االقمشه و أدوات 
الحياكه حتي أستطيع ان اعيش انا 

و حفيدي.
و لكن عيناي ضعفت و أصبحت 
العمل كثيرا مثلما  قادره علي  غير 
الدخل  فتراجع  السابق،  في  كنت 
قليال. لكن اشكر هللا ما زلنا نعيش 

مستورين.
ثم استأذنت منه ان تصلي هي و 

حفيدها قبل ان ينام حفيدها. 
هم  و  بجوارهما  الثري  فوقف 
يصليان ، فكانت صالتهما كاآلتي:-
يارب  ضيفه  في  الذين  أولئك 

اعنهم 
أولئك الذين تحت المرض يارب 

أشفيهم 
يارب  الحزن  في  الذين  أولئك 

فرح قلوبهم 
أولئك الذين في ضيق يارب فك 

ضيقتهم
أولئك الذين تحت الضعف يارب 

قويهم 
ثم اكملت صالتها و نام حفيدها.

وجدت  ورائها  التفتت  حينما  و 
سعيدا  وجهه  تماما  اخر  شخصا 
في  عليه  كان  ما  بعكس  مشرقا  و 

البدايه.
سعاده  و  عينيه  في  دموعا  رأت 

علي وجهه.
لقد   .... بابتسامه  عليها  فرد 
و  اجلي  من  لدعائك  هللا  استجاب 
الحزن  سنوات  بعد  سعيدا  االن  انا 
و  قصته  لها  روي  ثم  الطويله. 
اال تكف عن  منها  شكرها و طلب 

الصاله.
الثري  ذلك  اصبح  يومها  من  و 

يصلي هكذا ...
أولئك الذين .........

و كان يتردد كثيرا لزياره المرأه 
تعهد  و  الصغير  حفيدها  و  الفقيره 

بجميع نفقات حياتهما.
بعضا  ارد  انا  لها  يقول  كان  و 
لكي  مديون  انا  عليكي.  ديوني  من 

بالكثير.
أعطي  و  عليهما  هللا  تحنن  فقد 
الثري الحزين سعاده و افراح لقلبه.
جميع  الفقيره  العجوز  أعطي  و 

احتياجاتها و اكثر.
و ظلت صلواتهم كل يوم من اجل 
كل قلب و كل نفس و كل أنسان ان 

يذكر هللا الجميع.
أولئك و هؤالء!!!!

نعم يا هللا أولئك الذين .......
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اولئك الذين  

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )66(

 يف سبيل جمده الشخصي ..أضاع شرف أمة 

 ادوارد يعقوب

العسكريين  القادة  كبار  شهادات 
بان عبد الناصر هو صاحب قرار 

االنسحاب الكارثي.

المصري  المهندسين  سالح 
العسكرية  المعابر  في نسف  تسرع 
المصرية على قناة السويس فيعوق 
الى  العسكرية  المعدات  انسحاب 

غرب القناة

بدران: أكبر خطأ وقعت فيه، هو 
انني كان عليا يوم 6 يونية 1976 
الناصر  عبد  علي  القبض  القاء 
جريمة  على  للمحاكمة  وتقديمه 
حرب  في  وجيشها  مصر  توريطه 

عبثية

من  اإلسرائيلية  القوات  تمكنت 
مساء  السويس  قناة  الى  الوصول 

يوم 7 يونية 

لو كانت تلك القيادات قد اعترفت 
على  قادرة  غير  وأنها  بخطئها 
القيادات  ومكنت  القيادة  مواصلة 
القيادة  لتسلم  المؤهلة  األخرى 
لكانت  الوضع  لخطورة  والتصدي 
من  الكثير  مصر  على  وفرت 

الخسائر المادية والبشرية 

يبتسم على ضياع مستقبل وشرف 
أمة بأكملها – وهو المسئول األول 
عن هذا ولم اصدق ما أراه بعيني.

الماضية  الحلقة  في  ناقشنا    
االتهامات المتبادلة بين عبد الناصر 
واتباعه  والمشير  واتباعه من جهة 
من جهة أخرى حول من المسئول 
يوم  الكارثي  االنسحاب  امر  عن 
تكبد  في  تسبب  والذى  يونية   6
خسائره  معظم  المصري  الجيش 
الصحفي  قاد  وقد  يونية  حرب  في 
لعبد  األول  المطبل  هيكل  حسنين 
المشير  ضد  شعواء  حملة  الناصر 
الهزيمة  عامر وحمله كل مسئولية 
الناصر  عبد  ان  وادعي  العسكرية 
االنسحاب  بأمر  علم  على  يكن  لم 
عسكري  قرار  أي  في  يتدخل  ولم 
لكل  الناصر  عبد  كرره  ما  وهذا 
بعد  االمر  هذا  حول  يسأله  من 
ونستكمل  عامر.   للمشير  اغتياله 
القادة العسكريين اآلخرين  تأكيدات 
هو  الناصر  عبد  بان  شهدوا  الذين 
حيث  االنسحاب:  قرار  صاحب 
رئيس  القاضي  الفريق  يروى 
اخبره   عامر  ان  العمليات  هيئة 
هو  االنسحاب  قرار  ان  وقتها  في 
عبد  من  صادر  )أي  سياسي  قرار 
الستار  عبد  اللواء  ويؤكد  الناصر( 
الحربية  وزير  مكتب  مدير  امين 
االنسحاب  قرارا  ان  بدران  شمس 
جاء عقب محادثة تليفونية بين عبد 
السادات  اكد  وقد  والمشير  الناصر 
ان عبد الناصر كان متواجدا في 5 
السادات  بحضور  عامر  مع  يونية 
السفير  تواجد  مع  القيادة  مقر  في 
الروسي وان عبد الناصر هو الذي 
كان يصدر القرارات و في 9 يونية  
كان هناك اجتماعا في مركز رئاسة 

االركان الجديد حضره عبد الناصر 
بادر  وقد  العسكريين  القادة  وكبار 
الحربية( عبد  شمس بدران )وزير 
ما  قائال:  حادة  نبرة  في  الناصر 
رأي سيادتكم فيما حدث؟... فأجاب 
عصيب.  الوضع  ان  الناصر:  عبد 
الناصر  عبد  يهاجم  بدران  عاد  ثم 
قائال: من المسئول عن الهزيمة؟ ... 
وقد اعتبر عبد الناصر بعنجهيته ان 
شكوك  أثارت  بوقاحة  يتكلم  بدران 
شخصيته الموسوسة باحتمال وجود 
في  فتسائل  شخصيا  ضده  مخططا 
حذر: هل تظنون ان الوقت مناسبا 
لمناقشة هذا الموضوع؟ ... فأجاب 
)يذكر  طبعا.  تحدي:  في  بدران 
يكون  ربما  مذكراته:  في  بدران 
واعترف  فيه،  وقعت  خطأ  أكبر 
يوم  عليا  كان  انني  هو  به،  األن 
القبض علي  القاء  يونية 1976   6
عبد الناصر وتقديمه للمحاكمة على 
جريمة توريطه مصر وجيشها في 
تجنبها  بإمكاننا  كان  عبثية  حرب 
أكثر  سياسية  قيادة  لدينا  كانت  لو 
وسرعان  الناصر(  عبد  من  حكمة 
ما ايد اللواء جالل عبد هللا المطالبة 
لعبد  بدران  سؤال  على  باإلجابة 
عن  المسئول  لتحديد  الناصر 
قائال:  بدران  وأكمل  الهزيمة.... 
الذي  هو  نحن  وليس  الرئيس  لكن 
أصدر األوامر وأخرها االنسحاب! 
متملصا  الناصر  عبد  فرد   .....
االجتماع:  ومنهيا  اإلجابة  من 
سوف أعلن استقالتي اليوم.   وهذا 
المسئول عن  بأنه  اعتراف ضمني 
كل األوامر العسكرية بما فيها أمر 
العسكريون  القادة  وكل  االنسحاب 
الى  أحدهم  يجرأ  ولم  ذلك  يعرفون 
ان مات عبد الناصر على التصريح 
من  خوفا  البعض  حاول  بل  بهذا 
بعامر  التهم  الصاق  الناصر  عبد 
سيطر  الذي  هو  الناصر  عبد  ألن 
الى  نعود  ذلك.   بعد  األمور  على 
احداث الحرب..... بعد صدور امر 
 6 صباح  في  العشوائي  االنسحاب 
العسكرية  األوامر  يونية وتضارب 
وانهيار القيادات العسكرية وحدوث 
في  وتسابقهم  الجنود  بين  فوضى 
الغربي  الشاطئ  الى  الوصول 
والعربات  المعدات  وتكدست  للقناة 
في  وأغلقتها  الطرق  على  المعطلة 
في  التحرك  من  مزيد  أي  وجه 
طريق االنسحاب او المناورة لصد 
كل  واصبح  اإلسرائيلية  الهجمات 
الطيران  لغارات  سهال  صيدا  هذا 
السيطرة  القادة  وفقد  اإلسرائيلي  

وعمل  العسكرية  تشكيالتهم  على 
بطريقة  نفسه  وحي  من  فرد  كل 
تمكنت   ، منظمة  غير  ارتجالية 
الوصول  من  اإلسرائيلية  القوات 
الى قناة السويس مساء يوم 7 يونية  
وكان سالح المهندسين المصري قد 
العسكرية  المعابر  في نسف  تسرع 
المصرية على قناة السويس بطريقة 
مسبقا  مخططة  وال  منظمة  غير 
بحيث تسمح بعبور القوات المنسحبة 
مع معداتها بل أصاب القادة الذعر 
خوفا من عبور القوات اإلسرائيلية 
المعدات  بفقدان  بذلك  فتسببوا 
والدبابات  والمركبات  العسكرية 
الجنود  من  مستخدميها  تركها  التي 
فوضى  في  القناة   شرق  ورائهم  
للنجاة بأنفسهم ومنهم من سبح ومن 
غير  اندفاع  في  القوارب  استخدم 
منظم للعبور الي الضفة الغربية مما 
أسر  من  اإلسرائيلية  القوات  مكن 
المصريين  الضباط  من  كبير  عدد 
االسري  عدد  لضخامة  ونظرا 
على  اإلسرائيليين  ركز  المصريين 
يوضح  الجنود.  دون  الضباط  آسر 
ما  مذكراته  في  مرتجي  الفريق 
للقوات  العسكري  الوضع  ان  يفيد 
يونية   5 يوم  سيناء  في  المصرية 
وبعد فقدان القوات الجوية بأكملها، 
اليأس  يسبب  الذي  بالسوء  يكن  لم 
للقيادات العليا السياسية والعسكرية 
ثم  أساسا  الناصر  عبد  )يقصد 
قراراتهما  عامر( وهذا واضح من 
القيادات ركزت  تلك  المرتبكة وان 
على مصالحها الشخصية وسمعتها 
حدث  عما  مسئوليتها  وإلخفاء 
وضعا  وقد  بمراكزها  واحتفاظها 
الوطن  مصلحة  قبل  هذا  كل 
القيادات  تلك  كانت  ولو  والشعب. 
غير  وأنها  بخطئها  اعترفت  قد 
قادرة على مواصلة القيادة ومكنت 
لتسلم  المؤهلة  األخرى  القيادات 
الوضع  لخطورة  والتصدي  القيادة 
الكثير  مصر  على  وفرت  لكانت 
والبشرية.  المادية  الخسائر  من 
في  اكفاء  قادة  وجود  على  وكدليل 
ذلك الوقت صنعوا بطوالت عندما 
تصرفوا بأنفسهم بعد انهيار القيادات 
الطيران  قائد  الدغيدي  اللواء  مثل 
في جبهة سيناء الذي سبق وافردت 
ان  استطاع  حيث  به  خاصة  حلقة 

يتماسك ويتمالك نفسه.
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المشوية... كيف للناس أن تقبل  أن 
يصفها االخرين هكذا وال يسمحون 
للرب استخدام تعبيرات متوافقة مع 
عصره الذي عاش فيه؛ وكم كان رد 
لحكم  ورضي  حكمة  كله  األم  هذه 
القادر علي إقامة  ذلك اإلله العظيم 
طفلتها من فراش المرض والموت 
ورد عقلها الذي اصابه الجنون. فاذا 
المستخدم  الكالب  لمصطلح  رجعنا 
وفية  أنها  رغم  الكالب  أن  نالحظ 
لطيفة المعشر تتميز بالذكاء وحسن 
التصرف كما انها تلتقط من الفتات 
بهدوء  الطعام  موائد  من  الساقط 
وبساطة قانعة بالقليل اال ان الناس 
اقرنوها بالنجاسة لكونها ترمرم من 
كل جهة ما تأكله حتي قيأها)امثال 
 :  2 الثانية  بطرس  11؛   :  26
22(. وفي كثير من كتابات األدباء 
الكلب  اصبح  الرسامين  ورسوم 
والملذات  الدنيوية  للشهوات  كرمز 
األرضية. اكد ذلك سفر الرؤية 22: 
 : السموات  ملكوت  عن  بقوله   15
انه خارجا الكالب والسحرة والزناة 
من  وكل  االوثان،  وعبدة  والقتلة 
المسيح   ان  كذبا.  ويصنع  يحب 
تعجب من هذه األم التي تخطت كل 
القيم ومالحظات وتعليقات  أعراف 
الذي  بطلبها  وتقنعه  لتقابله  الناس 
جدا.  المريضة  ابنتها  شفاء  هو 
باألمم  اقترن  الكالب  فمصطلح 
عدا  شيء  كل  يعبدون  كانوا  النهم 
الرب االله الخالق وحتي يومنا هذا 

روحيات6
تأكل الكالب من الفتات   

د. روز غطاس
االلهة  متعددة  كثيرة  ديانات  توجد 
المصريين عبدوا  قدماء  مثلهم مثل 
كل شيء حتي الكلب والذبابة وكل 
معبود كان له اسم ووظيفة وشكل؛ 
من  وغيره  الهند  ديانات  وبالمثل 
المعتقدات التي تناقض عبادة اليهود 
انه  لشعبه  االله  الرب  قال  حيث 
لك  تكن  وال  اسرائيل  يا  واحد  اله 
الهه اخري امامي) تثنية 6 : 4 (. 
اتباع  نحن  دعونا  االحباء  اخوتي 
المسيح ال نحزن عندما يصفنا الناس 
بالكالب او احفاد القردة والخنازير 
النهم ال يصفوننا نحن بل يصفون 
الرب االله الذي خلقنا علي صورته 
يوم  منذ  انه  حيث  ومثاله  وشبهه 
المسيح  لبسنا  يسوع  بالمسيح  أمنا 
المحب الغفور المتسامح القادر في 
وملوك  امم  يدين  ان  الدينونة  يوم 
من اجلنا. فهو الذي وعدنا قائال: ال 
انا  النقمة  لي  الن  ألنفسكم  تنتقموا 
 :  12 )رومية  الرب  يقول  اجازي 
19(، وان كل الة صورت ضدنا- 
لسان  وكل  تنجح  ال  كنيسته-  نحن 
ميراث  هذا  عليه  نحكم  عليك  يقوم 
عبيد الرب وبرهم من عندي يقول 
دعونا   .)17  :  54 )اشعياء  الرب 
يكون لنا ايمان المرأة الكنعانية وال 
نهتم بوصف الناس لنا كما ال نهتم 
بالفتات الساقط من الموائد بل لنري 
ان  قادر  واله  رب  المسيح  يسوع 
يصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر 

حسب غناه في المجد.

بمدينة   1906 فبراير   7 فى 
أسيوط ُولد طوجو رزق هللا مينا، 
والثانوى  األبتدائى  تعليمه  وانهى 
على  حصوله  وبعد  أسيوط  فى 
شهادة البكالوريا ذهب إلى القاهرة 
بها.  الجامعية  دراسته  الستكمال 
على  حصل   1929 عام  وفى 
ليسانس اآلثار وكان ترتيبه األول، 
فرنسا  إلى  بعثة  فى  أرساله  فتم 
التحق  حيث   19٣0 سبتمبر  فى 
باريس،  فى  الكاثوليكى  بالمعهد 
ختم  ثم  عام 19٣2.  دبلومة  ونال 
ونال  بالسوربون  العليا  دراساته 
عمل  وقد   19٣4 عام  دبلومة 
العلماء  كبار  أشراف  تحت  هناك 
القبطية  الدراسات  فى  الفرنسيين 
عكف  »دريتون«.  األب  منهم 
القبطية  اللغة  دراسة  على  أيضاً 
مخطوط  بدراسة  فأهتم  وآدابها، 
يرجع  الصعيدية  القبطية  باللهجة 
تاريخه إلى عام 890م عن الشهيد 
»أبا إبيما« والتى أهتمت مصلحة 
اآلثار المصرية بنشر هذه الرسالة 
عام 19٣7 بعد عودته إلى مصر 

وجوده  فرصة  أنتهز   .19٣4 عام 
البقاء  على  ليعمل  أوروبا  فى 
أسابيع  لبضع  بالمانيا  برلين  فى 
لالتصال بأعظم أساتذتها وهو العالم 
من  لالستزدادة  زيتا«  »كورت 
علمه ومعلوماته. وعند عودته إلى 
المرحوم  تلقفه   19٣4 عام  مصر 
 1864( سميكه  باشا  مرقس 
المتحف  مؤسس   –  )1944  –
مساعداً  أميناً  وأختاره   – القبطى 
فى  خلفه  حيث  القبطى  للمتحف 
إدارة المتحف بعد وفاته مباشرة فى 
القبطى  المتحف  كان   .1944 عام 
الدولة  ممتلكات  إلى  ضمه  بعد 
أعداد  عليه  أنهالت  قد   19٣1 عام 
هائلة من اآلثار القبطية التى كانت 
مخزونة بالمتحف المصرى وكانت 
التام،  والتنظيم  الترتيب  إلى  تحتاج 
قيام.  خير  بالعمل  مينا  طوجو  فقام 
وفى عام 1946 إفتتح جاللة الملك 
بالمتحف  الجديدة  األقسام  فاروق 
القبطى التى نُظمت وُرتبت بحسب 
فى مصر،  للمتاحف  الحديثة  النُظم 
اآلثار  فذاع صيته فى وسط علماء 
للمتحف  إدارته  ُحسن  عن  فتحدث 
قبل  األجانب  العلماء  القبطى 
المصريين. وقد كان لعمله المخلص 
ونشاط  شهرة  إتساع  فى  الفضل 
المتحف القبطى فى المحيط األثرى 

العام.

غزيراً  العلمى  أنتاجه  كان 
الحكومة  اعترفت  وقد  ومتنوعاً، 
فكانت  والفضل  بالعلم  له  المصرية 
الدولية  المؤتمرات  فى  تنتدبه 
المتاحف  مؤتمر  منها  لتمثيلها، 
عام  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
 .1948 عام  فرنسا  وفى   1946
المتحف  أشرف على أعمال حفائر 
مينا  القديس  بمنطقة  القبطى 
آبا مينا(  باسم بومنا أى  )المعروفة 

بمريوط.
نشرها  التى  العلمية  البحوث  من 
بالفرنسية: نصوص قبطية ويونانية 
بنشرها  أهتمت  والتى  النوبة  من 
 1942 عام  القبطية  اآلثار  جمعية 
كما  بالفرنسية،  كاملة  ترجمة  مع 
أعاد نشر هذه الشواهد وأضاف ما 
وجده فى المتحف اليونانى الرومانى 
أن  يعلم  كان  وإذ  باإلسكندرية. 
األقباط ال يعلمون – لألسف الشديد 
الكثير!!  القبطية  الدراسات  عن   -
إلى  القبطى  الفن  تعريف  إلى  قصد 

الجمهور بمحاضرات ومقاالت.
يُعتبر  كان  العلمية  مكانته  بفضل 
فى  الرسمى  الممثل  مصر  فى 
الدراسات القبطية. وفى 24 أكتوبر 
لم يتجاوز  1949 توفى فجأة وهو 
بدافع  الطريق  مهد  لقد  عاماً.   44
قومه  لغة  لدراسة  الحقة  الوطنية 

وتراث بالده.

قرأت لك 
جنوى غاىل

)دونكريك( البحث عن النجاة 
وطريق العودة 

By Caleb Young, Australia
للبقاء  تفعله  أن  يمكنك  الذي  ما 
مدي  أي  والي  ؟  الحياة  قيد  علي 
سوف تذهب إلنقاذ حياة االخرين 

؟ 

الميناء  شاطئ  علي  هناك 
حوالي  كان  )دونكريك(  الفرنسي 
من  غالبيتهم  جندي  الف   400
الجنود االنجليز والبعض منهم من 
 ، االخري  والجنسيات  الفرنسيين 
تقطعت بهم سبل النجاة وهم علي 
بعد 26 ميل من القناة االنجليزية 
القوات  جهة  كل  من  وحاصرتهم 
الحرب  إثناء  النازية  االلمانية 
العالمية الثانية عام 1940 ،حتي 
االنجليزي  الوزراء  رئيس  أن 
أعتقد   ) تشرشل  )ونستون  وقتها 
أنه ال يمكن إنقاذ كل هؤالء ، وقد 
يتم إنقاذ 40 الف منهم فقط علي 
الحلفاء  قوات  وعلمت   ، االكثر 
القيام  من  البد  وكان  االمر  بهذا 
الجنود  هؤالء  إلنقاذ  بمحاولة 
الذين  المدنيين  مئات  وتطوع   ،
يملكون قوارب للقيام بهذه المهمة 
السفن  بعض  جانب  الي  الخطرة 
العسكرية ، وبدأت مئات القوارب 
المدنية تعبر القناة االنجليزية تحت 
وابل من قنابل الطائرات االلمانية 
الغواصات  وخطر  فوق  من 
االلمانية من اسفل ،وواجه الناس 
االخطار  المتطوعين  المدنيين 
عند كل نقطة من رحلتهم ذاهبين 
عائدين  ثم  )دونكريك(  ميناء  الي 
االنجليزي  الشاطئ  الي  بالجنود 
هؤالء  كان  مرحلة  كل  وفي   ،
يواجهون  المتطوعين  المدنيين 
في  النجاح  من  اليقين  عدم 
مهمتهم ، وكان الذهاب الي ميناء 
شجاعة  الي  يحتاج   ) )دونكريك 
التضحية  وحتي  وتصميم  فائقة 
عبر  يائسة  نفوس  النقاذ  بالنفس 
 %85 إنقاذ  تم  وبالفعل   ، البحار 
حوالي  وانقذ  الجنود  هؤالء  من 

و  بريطاني  جندي  الف   198
ومن  فرنسي  جندي  الف   140
المهمة  وانتهت   ، اخري  بالد 
بالنجاح يوم 4 يونيو عام 1940 
 ) )دونكريك  ميناء  مثل  وتماما   ٫
يعيشون  حولنا  يائسة  أناس  هناك 
الطريق  عن  يبحثون  خوف  في 
الي  يلجأون  قد  ولالسف  للنجاة 
بالحماية  ليشعروا  عالمية  طرق 
تستمر  ال   ، زائفة  حماية  وهي 
 ، اليها  التجأوا  الذين  تنقذ  ولم 
وألننا كمسيحيون نعرف الطريق 
المؤدي للحياة فال يجب أن نحتفظ 
نجد  أن   يجب  بل   ، بهذا ألنفسنا 
االخرين  مع  لنشاركه  فرصة 
التي  هي  القوارب  أن  ،وكما 
الجنود  من  االالف  مئات  أنقذت 
قارب  هو  المسيح  يسوع  فإن  
وكل   ، يقودها  الذي  وهو  حياتنا 
ماعلينا أن نفعله هو أن نقفز اليه 
معنا  للركوب  االخرين  وندعوا 
فهذا خالص مجاني ونجاة متوفرة 
للجميع . وعلينا  أن نشارك العالم 
لنا  قدمها  التي  الخالص  بشارة 
السيد المسيح ،وننقذ االخرين ولن 
لدينا  ألن  سهلة  مهمة  هذه  تكون 
عدو يعمل ألضعاف إيماننا ويعود 
بنا الي الوراء ولذا فمن المهم أن 
كما  الصعبة  المهمة  هذه  نواجه 
النقاذ  المدنيين  المتطوعين  فعل 
 ) )دونكريك  ميناء  من  الجنود 
للتضحية  واستعداد  بشجاعة 
بالنفس والذهاب ألبعد مدي  النقاذ 

االخرين .
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هذه  المسيح  اضداد  يتخذ  ما  كثير 
كان  كيف  للناس  لتوضح  المقولة 
يسوع قاسيا في رده علي هذه السيدة 
التي طلبت منه شفاء ابنتها المريضة 
المجنونة جدا )متي 15 : 27( وقد 
بني  ابناء  من  ليست  أممية  كانت 
رده  كان  فقد  إسرائيل.  اي  يعقوب 
به  المحيطة  للجموع  ليوضح  قاسيا 
هي  وُمدينة  قلوبهم  هي  قاسية  كم 
احكامهم وفي ذات الوقت يعلن عن 
خدمته التي ليست فقط لبني إسرائيل 
بل لكل العالم ايضا. فنري يسوع قد 
مدح ايمان هذه السيدة مؤكدا أنه في 
كل االرض لن ولم يجد من يؤمن 
انها  علمها  من  بالرغم  مثلها.  به 
اال  يهودي  معلم  وهو  نجسة  أممية 
علي  القادر  الوحيد  انه  وثقت  انها 
فكان  المريضة.  وحيدتها  شفاء 
بنتها  شفاء  سبب  فقط  ليس  ردها 
لماذا  ايضا.  نفسها  خالص  ولكن 
فالتعيير  بالكالب؟  الرب  وصفها 
المسيح  زمن  في  متداوال  كان  هنا 
علي االرض لوصف الشعوب غير 
اليهودية  وقد كان مقبوال في زمنها 
في  موزة  او  روش   : كلمة  مثل 
كلمة  معني  أن  بالعلم   . هذه  أيامنا 
العقل   مختل  أو  مجنون  هي  روش 
اللحم  بقطعة  مرتبطة  موزة  وكلمة 

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

)33( طوجو مينا )1906 – 1949(

من اقوال االباء القديسني
+ هللا ال يلزم الذين ال يريدونه. لكنه يجتذب الذين يريدون )القديس 

يوحنا ذهبي الفم(.

+ الصوم الحقيقي هو سجن الرذائل أي ضبط اللسان وإمساك الغضب 
الكبير(. وقهر الشهوات )القديس باسيليوس 

+ فوض الى ربك ضعف طبيعتك إذ تعرف كما ما نقص من قوتك تنل 
دون أن تدرى موهبه العفة )األب يوحنا السلمى(.

يوحنا  )األب  عداوة  فكر  كل  دحض  شيء  كل  قبل  هو  الحب   +
السلمى(.

يفيد  ال  ما  فعل  من  فتتخلص  يفيد  ال  ما  وسماع  نظر  عن  ابتعد   +
الكبير(. )القديس باسيليوس 

أجل  من  فإذا صلبت  أخطأت  أي شيء  في  يوم  كل  نفسك  راجع   +
خطاياك يغفرها لك هللا )القديس اشعياء األسقيطي(.

+ ال تكن قاسي القلب على أخيك فأننا جميعاً قد تغلبنا األفكار الشريرة 
)األنبا موسى األسود(.
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وشكل  جوهر  العربي  لإلبداع 
مختلف عن الكثير من ثقافات عالم 
المحتوي وكاشفا  لكونه رصينا في 
اإليجابية  تجاربها   كل  للنفس  
والسلبية بل  والعلل التي من شأنها  
أجله   من  خلق  الذي  دوره  عرقلة 
كما هو جليا في معالجة كل قضايا 

اإلبداعات الحياتية  ؟!

االستاذ  الكبير  العربي  والمبدع 
أدباء  اتحاد  رئيس  الصائغ  حبيب 
خيرة  من  يعد  اإلمارات  وكتاب  
أدباء الوطن بما يمتلكه من خصال 
كل  وعبر  األزمات  وقت  رفيعة 
في  يعيش  التي  السارة  المناسبات 
بعطاء  إنسانيا  ومبدعا  قلبها رمزا 

قلما أن يجود به مثقف كبير مثله في 
وطننا العربي !

العربي  األديب  له  تعرض  وما 
الصائغ  حبيب  الكبير  اإلماراتي 
من قبل الكاتب المغربي عبدالرحيم 
المغرب  كتاب  اتحاد  رئيس  العالم 
والذي إنتهت واليته مؤخرا  بسبب 

تصرفاته الحمقاء ؟!

وروابط  اتحادات  اعلنت  فقد 
وجمعيات ومجالس األدباء والكتاب 
العام  للمؤتمر  مقاطعتها  العرب 
التحاد كتاب افريقيا واسيا وامريكا 
طنجة  في  انعقاده  المقرر  الالتنية 
من  األول  في  المغربية  بالمملكة 
ديسمبر المقبل  تضامنا مع االمين 
العرب  للكتاب  العام  لالتحاد  العام  
الكبير  الكاتب الصحفي  اإلماراتي 
والذي  الصائغ   حبيب  االستاذ 
بالغة  وتهديدات  إلساءات  تعرض 
من قبل الكاتب المغربي عبدالرحيم 
كرئيس  واليته  المنتهي  العالم 
ورفضا  المغرب  كتاب  التحاد 
اتحاد  ضيافة  في  المؤتمر  إلقامة 

غير شرعي !

 األخالق واإلبداع والطابور 
السادس !!

  بقلم عبدالواحد محمد

العربية   الثقافية  األعراف  لكافة  منافيا  يعد  وهذا 
الجديد  الورقي  األهرام  نافذة  من  هنا  وندعو 
الكندي بوقفة حساب ومحاكمة جوهرية من قبل 
المغرب  وخارج  المغرب  في  األمر  يهمهم  من 
المتخاذل  موقفه   علي  عالم  عبدالرحيم  للكاتب 
بالقاهرة  الكتاب  والمهين والذي رد عليه مؤتمر 
والذي إنعقد من الفترة 2٣ الي 26 اكتوبر 2018  
الكبير  اإلماراتي  الكاتب  مع  تضامنا  الماضي 

حبيب الصائغ 

المغربي  الكاتب  تجاوزات  وجه  في  والوقوف 
عبدالرحيم العالم  واعتباره ال يمثل اتحاد كتاب 
المغرب الذي يضم نخبة من مثقفين تعتز بهم  مع 

سائر كل االتحادات  الثقافية العربية !

كتاب  اتحاد  اغتصاب  بتة  يجوز  وال  يصح  فال 
العالم  عبدالرحيم  المدعو  قبل  من  المغرب 
والقذف  السباب  لتوجيه  كمنصة  واستخدامه 

واإلساءة لآلخرين  ؟!

ارسل  قد  العالم  عبدالرحيم  أن  بالذكر  والجدير 
رسالة عبر اإلنترنت إلي السيد بالل الصغير مدير 
الكاتب  استضافة  بحظر  للشعر  طنجة  مهرجان 
الكبير حبيب الصائغ في مهرجان طنجة وتهديده 
حبيب  الكبير  األديب  دعوة  حالة  في  الصريح 

خلق األنسان والكيمياء
احللقة السادسة 

)اجلزء اخلامس الكيمياء وهضم الطعام(

في عملية  األعظم  والكيميائي  الخالق  قدرة  معا  نستكمل  األعزاء  أحبائي 
تحويل الطعام بأنواعه المختلفه إلى مواد قابلة لالمتصاص في األمعاء من 
أجل استخدامها في بناء األنسجة أو الحصول على الطاقة وهو ما يعرف 

بعملية الهضم وهو عملية حيوية كيميائية وميكانيكية.

امتصاص ونقل المواد الغذائية عبر الّدم  ويتّم خالل عملية الهضم أيضاً 
للقيام  تلزمها  التي  الطاقة  على  منها  تحصل  كي  الجسم  خاليا  كافة  إلى 
بالنشاطات الحيوية المختلفة وبناء وإصالح الخاليا أيضاً، ويعتبر الجهاز 
الهضمي في جسم اإلنسان هو الجزء الرئيسي المسؤول عن عملية الهضم

تبدأ عملية الهضم عادة في الفم بعملية المضغ حيث يُكسر الطعام ميكاينيكيا 
إلى جزيئات أصغرحتى يسهل هضمها على الجسم ولهذا ينصح في العادة 
باالهتمام بطحن الطعام في الفم قبل تناوله إذ إنّها تعتبر العمليّة األولى في 

الهضم والتي تسهل ذلك بشكٍل كبيٍر جداً

ثم تعمل عليها إنزيمات اللعاب )اإلنزيمات هي محِفّزاٌت بيولوجية جزيئية، 
ُع التفاعالت الكيميائية ( التي تفرزها غدد موجودة تحت اللسان لهضم  تسِرّ

مثل  السكريات  مجازا  عليها  يطلق  والتي  النشويات  مثل  الكربوهيدرات 
السكروز وهو ما يدعى أيضا بسكر الطعام 

يلي ذلك البلع عبر البلعوم ثم المريء حتى يصل الطعام إلى المعدة عن 
طريق تقلّصاٍت عضليٍة حيث تعمل العصارة المعدية على هضم بعض 
أنواع المواد الغذائية مثل البروتينات وتعديل التركيب الكيميائي ألنواع 

أخرى

إفراز ثالث  فيها  يتم  والتي  الدقيقة  األمعاء  إلى  ذلك  بعد  الطعام  ينتقل 
عصاراٍت على الطعام هي العصارة البنكرياسية والصفراء واألنزيمات 
السكريات  من  الطعام  باقي  بتفتيت  العصارات  هذه  فتقوم  المعوية، 
امتصاص  على  أيضاً  الدقيقة  األمعاء  وتعمل  والدهون،  والبروتينات 
الفيتامينات والمواد الغذائية الموجودة في الطعام وإرسالها إلى مجرى 
أنبوٍب  عن  عبارة  فهي  ذلك  على  الدقيقة  األمعاء  شكل  ويساعد  الّدم، 
عضلٍيّ طويٍل يحتوي على ثنياٍت في داخله تساعد على زيادة السطح 

الذي يتم خالله امتصاص الطعام

أّما آخر مراحل الهضم فتتم في األمعاء الغليظة، فيتم فيها امتصاص 
الماء الموجود في الطعام واالنتهاء من عملية الهضم بتحليل ما تبقى من 
مواد بمساعدة البكتيريا الموجودة فيها، وكما يتّم فيها تجميع الفضالت 
من أجل إخراجها عن طريق فتحة الشرج والتي تعّد المخرج للجهاز 

الهضمي

لك كل المجد يارب في ابداعك الذي يفوق كل عقل ويعجز العلم الحديث 
وبالتكنولوجيا المتقدمة تصميم مثل هذا الجهاز الهضمي العجيب والذي 
يعمل فيه جميع أعضائه في تناغم وتكامل لكي يستفيد األنسان والذي 

أحبه هللا منذ الخليقه ولألبد. 

إعداد
  د. شاكر اسطفان

بعض  نشرت  بل  الصائغ  
المغربية  والصحف  المواقع 
والعربية  تلك التهديدات غير 

األخالقية  جملة وتفصيال !

بل وصل األمر بتهديد مماثل 
كتاب  التحاد  العام  لألمين 
وأدباء العرب في مهزلة غير 
عقل  مع  تتفق   وال  مسبوقة 

من المفترض أنه مثقف !!

األعراف  مع  تتنافي  بل 
وبالتالي  العربية   الثقافية 
في  الكتاب  رابطة  قررت 
األردن والبحرين  والسودان 
والجزائر  ومصروفلسطين 
وعمان   وسوريا   والكويت 
وموريتانيا واليمن   والعراق  
الخ  مقاطعتهم  للمؤتمر العام  

واسيا  افريقيا  كتاب  التحاد 
والذي  الالتنية  وامريكا  
المغربية   طنجة  في  سينعقد 
تضامنا   القادم  ديسمبر  في 
جليا مع األديب الكبير حبيب 
عنه  عرف  الذي  الصائغ 
الكريمة  والخصال  بالمبادئ 
في كل أزمات الثقافة العربية 
الكبير حقيقة   المبدع  كما هو 
والذي يعمل في صمت  بكل 
أجل  البناء من  الفكر  آليات  
العربي  اإلبداع  طاقات  بث 
من المحيط إلي الخليج بحنكة  
مبتاغها   منهجية  وفلسفة 
بالمثقف  األرتقاء  الدائم  
العربي ودفع حقيقي لكل من 
في  تسهم  كلمة صادقة  يملك 
مد جسور حقيقية مع اآلخر!

دراسة تثبت وجود 
اختالف بني دماغ 

الرجل واملرأة 

البريطانية  كامبريدج  جامعة  قامت 
األكبر  هي  علمية  دراسة  بعمل 
واألوسع لمعرفة أوجه االختالف بين 

دماغ الرجل ودماغ المرأة.
وأكد العلماء حسب مانشرته صحيفة 
معطيات  إلى  استنادا   " التايمز   "
أن  شخص  ألف   671٫6 من  ألكثر 
بنية  عن  تختلف  الرجل  دماغ  بنية 

دماغ المرأة.
تسمى  األولى  نظريتان،  وهناك 
التي  الذكور"  دماغ  "تطرف  نظرية 
من  يعاني  إنسان  أي  دماغ  بأن  تفيد 
التوحد بغض النظر عن جنسه يعمل 

كدماغ الذكور.
الرجال  أن  ..أكدت  الثانية  والنظرية 
أفضل في مجال البرمجة بينما المرأة 
وأشارت  للمشاعر،  تقبال  أفضل 
بين  الرجال  نسبة  أن  إلى  الدراسة 
الذين شملهم االستبيان من المصابين 
والنساء   %62٫4 كانت  بالتوحد 
 1٣٫7 التعاطف  ونسبة   ،46٫8
ومؤشر  نساء   % و2٣٫1  رجال   %
الذين  النساء  عند  العقلي  التعاطف 
 42٫9 فكانت  التوحد  من  يعانين  ال 
كان  حين  في   .%24٫6 والرجال   %
مؤشر "التنظيم" عند الرجال الذين ال 
يعانون من التوحد 44٫4 % والنساء 

.%27٫٣
أثبتوا  العلماء  أن  بالذكر،  والجدير 
بفعالية  يعمل  المرأة  دماغ  بأن  سابًقا 
يتغير  الرجل وكيف  أعلى من دماغ 

دماغ المرأة في فترة الحمل.
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نفس  عن  السابقين  العددين  في  كتبت 
الموضوع … موضوع آلوشوش … وفكرت 
آكتب  آو  آخر  موضوع  في  آكتب  دي  المره 
فرج   مرقس  آبونا  رسامة  عيد  بمناسبة  تهنئه 
يوم 28 نوفمبر …  وده العيد رقم 15 …. 
الصحة  بكل  وآنت  ياآبونا  سنه   150 عقبال 
بلف  نفسي  ولقيت  فكرت  المهم  والعافية … 
موضوع  الموضوع ….  لنفس  تاني  وآرجع 
فات  اللي  المقال  في  أني  وبما  آلوشوش … 
كل  ان  عن  قال  اللي  هو  آبونا  ان  ذكرت 
وشوش القديسين في إيقونات الكنيسة ….هي 
بالضبط وش المسيح … قلت اكتب تاني في 
نفس الموضوع وآشوف آنا بشوف آبونا ازاي 
حتي  األب …  بوش  دايما  ابونا  بشوف   …
بنتي الكبيرة دايما تقول عليه  » آبويا » … 
ماآكون  آول  دايما  بيه  بحس  ده  األب  وش 
متضايقة آو في مشكله …. بسرعه بفكر في 
آبويا… حتي لو من غير اعتراف … مجرد 
فضفضه … ابونا فعال اب حنين على والده 
بناخد  روحيين  كآوالد  اننا  أقول  وأقدر  كلهم 
من وقته وطاقته ومجهوده اكتر بكتير من اللي 
بياخدوه والده الحقيقيين أو الجسديين … ودي 
برضه فرصه أني اهنئ    بناته  وطأسوني 
بعيد الرسامة واشكرهم على تحملهم لنا وأخذنا 
ابونا منهم معظم آلوقت وساعات ألوقات تصل 
أو  الليل سواء في اعترافات  احيانا لمنتصف 
مكالمات تليفونية  آو مشاكل ….. آو حتي في 
حالة لو جرس اإلنذار أو االالرم  ضرب ….  
أو »ألقدر هللا ». بسبب  سواء كإنذار كاذب 
فى  مواسير   انفجار  عند  حدث   كما  مشكله 
سقف الكنيسه من فتره وكيف كان ابونا تقريبا 
في الفترة دي مقيم في الكنيسه ….وفى هذه 
الفترة رآيت آبونا بوش المهندس والصنايعى 
والنجار بل بمنتهى آلتواضع بوش الخادم …. 
بينظف  كان   .. ماحصلت  اإلصالحات  يعد 
االقتصادى  بوش  أراه   … بنفسه  األرض 
المدبر آللى بيحاول يفاصل آو يوفر ويشترى 
بآقل  الخامات   وأجود  مايستطيع   احسن 
التكاليف لتوفير كل سنت يساعد في بنا‹ كنيسه 
آكبر … آراه بوش  خبير التكنولوجيا يواكب 
فيها كل جديد ويتابع تطورات العصر ويختار 
بها ….  والكنيسة  الخدمة  ليفيد  مافيها  احسن 
وبعد تجديد قاعات الكنيسه وتتطويرها انشاهلل 
لشعب  كثيره   خدمات  القاعات  هذه  تقدم  ح 
الكنيسه  … ارى في آبونا وش اإلنسان اللى 
بيحس بوالده لو فيه اى مشكله آو لو آى واحد 
مريض آو محتاج له …. أراه في وش المعلم 
الكتاب آو دروس األلحان آودرس  في درس 
القبطي …. بل أراه وبمنتهى التواضع بوش 
 .… ما   سؤال   عليه  يطرح  حين  التلميذ 
ببساطه …  يقول  بل  فيه  المعرفة  يدعى  وال 
سيبوني آدور آو آبحث عن اجابه لهذا ألسؤال 
الطفل  بوش  آراه   … الموضوع  لهذا  آورد 

يتحدث  حين 
األطفال  مع 
صا  خصو و

القداس  انتهاء  بعد  البركة  لقمة  توزيع  اثناء 
…. آراه بالوش المرح في آثنا، مناقشاتنا في 
آمور يوميه آو حياتيه … أو اثناء يوم روحى 
… آو مؤتمر …. آرى وش الشيف الشاطر 
حين يآتينا  آبونا. ونحن نعد وجٍبة أفطار في 
الكنيسه آو وجبات ليالي العيد … ويسآلنا عن 
مقاديرها آو ببساطه يقول لنا  ….«سيبوا بقى 
على  الملح  السالطه وضبط  تحييق  موضوع 
يسميه  هو  آخر  وش  لديه  آبونا  آبونا« ….. 
الوش … السلفي … ماليش دعوه ياابونا ده 
كالمك … بس الحقيقة ان ابونا كده مابيحبش 
الحال المايل وعاوز كل حاجه تمشى صح …
ده  بالضبط مااستلمناها من اآلباء ….  وزى 
ان  ويحسوا  الناس  بعض  يزعل  ممكن  طبعا 
ابونا متزمت … أو معقدها … آو مصعبها 
اللي  الحقيقة هو كل هدفه … وكل  … بس 
في  كلنا  ان  كالمه ….  كل  في  عليه  بيركز 
واحد  هدف  آو  واحده  لحاجه  نوصل  اآلخر 
اننا فى  يفكرنا.  آبديتنا ….  ودايما  …. هو 
الدنيا دى كآننا فى امتحان  … وممكن. ورقة 
اإلجابة … تتسحب مننا فى آى وقت …. آو 
اننا فى سفر … والدنيا دى ترانزيت …. مش 
طبعا  فيها ….  نخلد  آو  فيها  نلزق  ح  حاجه 
ده …  زمننا  فى  بنعانيها  اللى  الضغوط  مع 
وفى البالد اللى احنا عايشين فيها واللى بتسهل 
آو  نتنازل  احنا  ان  قوى  كل حاجه … سهل 
من  آو  الناس  من  وكتير   … حاجات  نعدى 
بدعوى  التيار …  انجرفوا مع هذا  الطوائف 
مسايرة العصر آو التسهيل … آو مشى حالك 
السلفي … كما  … بصراحه كده … الوش 
تقيل وممكن يزعل ناس  ابونا … دمه  يقول 
… وأسهل كتير ان الوش ده مايكونش موجود  
…. وحتالقى كل الناس تحبك … الن هما لو 
حتى حاسين انهم غلط  …. ح يحبوا اكتر انك 
تنيم ضميرهم آو تعدى لهم حاجات  ….. عن 
أو يصحصح  بيفوق  اللى  الصوت  تكون  انك 
… معلش في اآلخر ده بدافع ان األمانة تتسلم 
صح وان الخراف كلها .. توصل كامله وسليمه 
…. يارب … عشان كده بشوف آبونا ساعات 
البس وش األسد … آسد مارمرقس .. عشان 
يدافع باديه وأسنانه عن كنيسته آو خرافه لو 
حد حاول يمسهم بسو، سواء في مجالس غير 
مرضيه آو آفكار مغلوطه ….  آبونا  برضه 
فهو  المعتذر ….   بوش  اليجد  حرجا وهو 
حين يعلم ان آحد األشخاص زعالن آو منفعل 
من موقف معين حدث …. بكل بساطه ….  
ارى ابونا يعتذر ويتأسف حتى لو كان هذا ل 
ابناؤه ….  عمر  من   أصغر  فى عمر  ابن  
من  اشكو  حين   .. التسامح   وش  فيه  اٍرى 
موقف معين  آو شخص معين…. وحتى لو 
معي كل الحق …. كل مايقوله …. صلى من 
آجله …. الغريبه ان فعال … عن تجربه …. 
ان حتى لو الواحد متضايق من حد آو غضبان 
 .… الشخص  هذا  آجل  من  بتصلى  لما   …
الغضب والزعل بيروح  …. وده بيدينا وش 
السالم … اللى آبونا بيصلى  دايما من آجله 
…. جمعت. كل آلوشوش اللى فاتت دى … 
وركبتهم على بعض ….. ولقيت ان بجد آبونا 
فعال البس آحلى وش ….. وش المسيح …. 

كل سنه وأنت طيب يا ابونا

وش املسيح 

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس   
وينيبيج - مانيتوبا 

دير االنبا صموئيل - كالكيت ثاين مرة

استيقظت مصر والعالم كله صبيحة يوم 
الجمعة الموافق 2-11-2018 على أصوات 
رصاصات غادرة استقرت في أجساد جميع 
العمليات  واحدة من  في  المصريين  األقباط 
االقباط  اعتاد  والتي  المعتادة  اإلرهابية 
االرهاب  ايادي  نالت  حيث  مرارا  سماعها 
عودتهم  أثناء  اطهار  شهداء  أرواح  اآلثمة 
من دير االنبا صموئيل  حيث ال نلبث اال أن 
وسفك  بالعشرات  شهداء  سقوط  عن  نسمع 
انتمائهم  سوى  لهم  ذنب  ال  أبرياء  دماء 
للمسيح وعلى الرغم من سماع تلك النوعية 
المشاعر  وتؤلم  القلوب  توجع  األخبار  من 
يوقظ  الذي  الوقود  بمثابة  تعتبر  أنها  إال 
األقباط  داخل  الكامنة  الروحية  الطاقات 
أن مرتكب  العرف في مصر على  وجرى 
مثل هذه النوعية من الجرائم االرهابية هم 
من المختلين عقليا أو أنه تم الهجوم وتصفية 
في محاولة المتصاص  اإلرهابية  العناصر 
غضب االقباط ولم نشاهد ولو لمرة واحدة 
القبض على مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم 
لمحاكمة واضحة ونيلهم الجزاء الرادع.    

هي  اإلرهابية  العملية  هذه  كانت  ولما 
نفس  في  واحد  عام  حدود  في  الثانية  تعد 
لي  يبدو  هنا  فاألمر  التقنية  وبنفس  المكان 
اتهامات  اوزع  ال  هنا  وأنا  ما  شيئا  غريبا 
التي  األسئلة  بعض  هناك  ان  بقدر  الحد 
تطرح نفسها وبشدة وسوف أعرض في هذا 
المقال الطرق العلمية والتقنيات الحديثة في 
األمنية  االستراتيجية  الخطط  وضع  كيفية 
لكافة  هنا هي خطط تصلح  وما ساعرضه 
األغراض مثل تأمين المنشآت أو الرحالت 
العامة  الشخصيات  أو  السياحية  األفواج  او 
وعلى القارئ الفاهم استنباط ما بين السطور 

وما أعنيه في هذه المقالة.
واوال وحريا بنا للتذكرة فقط أنه في آخر 
حادثة  من٣00  أكثر  ارتكبت  سنة  خمسين 
سنة  تخلو  لم  حيث  االقباط  ضد  إرهابية 
األقل  على  إرهابيتين  عمليتين  من  واحدة 
توجد  كانت  السنوات  بعض  في  هناك  بل 
العام  في  إرهابية  عمليات  ستة  من  أكثر 
الواحد وسوف أورد أبرز وأشهر الحوادث 

اإلرهابية وأكثرها عنفا ودموية :- 
شهدت  حيث  الخانكة 1972  احداث   -1
اشاعة  اثر  عنف  احداث  الخانكة  منطقة 
الى  مسيحية  جمعية  تحويل  عن  مغرضة 
كنيسة فتم حرقها واستشهد عدد من االقباط.
تعتبر  الحمراء 1981 وهي  الزاوية   -2
رفض  حيث  الطائفية  الحوادث  أشهر  من 
مسلمي المنطقة بناء كنيسة ووقعت احداث 

عنف دموية.
الكشح 1999 وهي من أعنف  ٣- قرية 
من  العديد  سقط  حيث  الطائفية  الحوادث 
الشهداء وتكررت األحداث في نفس القرية 

عام 2000.
حيث   2006 االسكندرية  احداث   -4
البعض  أن روج  بعد  احداث عنف  اندلعت 
الكنيسة  داخل  مسرحي  عرض  وجود  عن 

يسئ لإلسالم.
حيث   2010 حمادي  نجع  مطرانية   -5
علي  عشوائي  بشكل  النار  مجهولون  فتح 
المصلين اثناء خروجهم من القداس اإللهي.

وقع  حيث   2011 القديسين  كنيسة   -6
مما  السنة  رأس  ليلة  الكنيسة  داخل  انفجار 

أدى إلى وقوع العديد من الشهداء.
واعنف  اشهر   2011 ماسبيرو   -7
االحداث االرهابيه علي االطالق في تاريخ 

بيد  كانت  المره  هذه  ألن  الحديث  األقباط 
الجيش المصري حيث دهس بمدرعاته بدم 
تظاهرة سلمية  في  بارد شباب عزل خرج 

ليعبر عن احتجاجه عن هدم الكنائس.
يوليو 201٣ حيث تعرضت  احداث   -8
42 كنيسة للهدم والتخريب في وقت واحد 

إبان حكم اإلخوان المسلمين.
وقع  البطرسية 2016 حيث  الكنيسة   -9
انفجار بالكنيسة البطرسية المتاخمة للكنيسة 
معظم  وكان  بالعباسية  الكبري  المرقسية 

الشهداء من األطفال والنساء. 
وقع  حيث   2017 الشعانين  أحد   -10
بطنطا  بكنيسة  االول  متزامنان  هجومان 
قداسة  متواجد  وكان  باالسكندريه  والثاني 
البابا تواضروس الثاني ووقع عدد كبير من 

الشهداء.
هجوم   2017 صموئيل  االنبا  دير   -11
باألسلحة النارية على حافلة تقل أقباط اثناء 
رجوعهم من دير االنبا صموئيل واستشهاد 

٣0 شهيد. 
واالن يجدر بنا أن نوضح المالمح العلمية 
و االستراتيجية للخطط األمنية وتكون على 

النحو التالي :-
اوال :- خيار اختيار الخطه دون األخرى 
تتوقف علي وجهه نظر المخطط و السياسه 

العامه للدوله.
وتقنية  حركة  تتبع  ضرورة   -: ثانيا 

الجريمة في المنطقة المراد تأمينها.
ثالثا :- التركيز على القدرات والمهارات 
بقدرات  مقارنة  الشرطة  لجهاز  الفنية 

العناصر المراد مكافحتها.
في  المواطنين  إسهام  و  اشراك   -: رابعا 
الحلول األمنية ومكافحة الجريمة لذلك البد 
من إنشاء ومد جسور التعاون بين الشرطة 

والمواطنين.
المقومات  توافر  ضرورة   -: خامسا 
والمتطلبات الالزمة لقيام هذه االستراتيجية 
متوافرة  وخبرات  مالية  اعتمادات  من 
ومهارات مكتسبة و تدريبات عالية وأجهزة 

تكنولوجية حديثة.
بانزال بنود تلك الخطة على واقعتي دير 
االنبا صموئيل حيث االولي كانت في مايو 
باننا   2018 نوفمبر  في  والثانية   2017
حيث  اوال  البند  أمام  طويال  نقف  سوف 
االتجاه العام لسياسة الدولة يتحكم بقدر كبير 
في السياسات األمنية من حيث توجيهها أو 
قوتها او صرامتها و مدى تطبيقها من عدمه 
من حيث المكان والي اي مدي وفي أي فترة 
زمنية أما البند ثانيا فحدث وال حرج فالبد 
من دراسة المنطقه المراد تأمينها من حيث 
ومن  والقبلية  والمناخية  الجغرافية  طبيعتها 

جميع النواحي.
الدوله ممثله في جهاز  فهل صعب علي 
تلك  في  األمنية  العملية  ضبط  الشرطة 
المدقات  ومخارج  مداخل  حيث  المنطقة 
الدولة  سياسات  أن  أم  والضيقه  الصغيره 
لها اتجاه آخر ؟ خاصة انها ليست بالمنطقه 
الصحراوية الوعرة مما يمكن تأمينها بسهولة 
ايضا في تلك المناطق القبلية دخول شخص 
الهين مما يصعب معه  غريب ليس باألمر 
بل من المستحيل تواجد أشخاص غرباء عن 
المنطقة ايضا البد من وجود شخص يعرف 

المنطقة جيدا.    
 هناك العديد من األسئلة متواجده ما بين 

السطور أترك للقارئ الفطن استخراجها.
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بقعـــــة ضــــوء 
األقباط والدولة الفاطمية: )جزء أول(                

فاروق عطية

  ال ريب أن عصر الدولة الفاطمية في مصر 
ساد  بذلك  وسكينة،  وسالم  هدوء  عصر  كان 
يحدث  ولم  الدولة.  مؤسسات  أغلب  االستقرار 
فيها  الحكم  شكل  تغير  أن  تاريخ مصر  في  قط 
علي  الفاطميين  استيالء  أن  كما  المسالمة،  بهذه 
مصر قد حولها تدريجيا من دولة تابعة إلى دولة 
مستقلة، وبالتالي أوصلها إلى مكانة مرموقة بين 

مختلف الدول المجاورة.

ووالية  اهلل  لدين  املعز  حكم  حتت  األقباط 
جوهر الصقلي )696-976م(:

   كانت معاملة المعز لدين هللا جيدة مع الجميع 
)مسيحيين  ذميين  او  شيعة(  أو  )سنة  مسلمين 
ويهود(، واقتدى به قائده جوهر الصقلي فاحسن 
بالعدل  بينهم  وحكم  جميعاً  المصريين  معاملة 
اليمن  أبو  على  وابقى  تمييز،  دون  واالنصاف 
وزيراً  األخشيدي  كافور  وزير  مينا  بن  قزمان 
له ووثق به وخوله سلطات أوسع. قد يعود هذا 
لتأثير نشأة جوهر الصقلي الذي كان في األصل 
يونانياً ُقّدم كعبد هدية للخليفة المعز لدين هللا، ولما 
أسلم وثق به الخليفة وعينه قائداً لجيوشه )يعرف 

في كتابات المؤرخين باسم جوهر الرومي(. 

   اتخذ الُمعّز لدين هللا، عيسى بن نسطورس 
ملكانيَّة  مسيحيٍَّة  امرأٍة  من  ج  وتزوَّ له،  وزيًرا 
بطريرك  أحدهما  البطاركة  من  إلثنين  شقيقة 
كنيسة  بطريرك  واآلخر  اإلسكندريَّة،  كنيسة 
وكان  الحاكم،  ولده  أُمُّ  وهي  المقدس  بيت 
أعيادهم. ومن  ويُشاركهم  المسيحيين  يحتفُل مع 
إقامة  يُشجع  كان  الِكتاب  أهل  مع  تسامحه  ة  شدَّ
الكنائس واألديرة. لم يذكر المؤرخون شيئا عن 
اضطهاد المسيحيين خالل فترة حكم المعز لدين 
كانوا  الذين  تانيس  مسلمي  تعصب  سوى  هللا 
يرفضون المذهب الشيعي، فسعوا لخلق القالقل 
المسيحيين  على  تعديهم  طريق  عن  البالد  في 
والتعدي  ونسائهم  بناتهم  اموالهم وخطف  بنهب 
الفاطميين  إثارة  بهدف  الشوارع،  في  عليهم 
للعامة  يظهروهم  حتى  لمحاربتهم  وجرهم 
رغم  المسيحيين.  اجل  من  للمسلمين  كمحاربين 
لكي  أنه  إال  األقباط؛  مع  متسامحاً  المعز  كون 
يكسب ود المسلمين السنة بدأ في إظهار النفور 
مظاهر  بالغاء  قراراته  فاصدر  الذمة  أهل  تجاه 
االحتفال بعيد النيروز كما أوقف مشاركة الحاكم 
كافور  بدأها  والتي  الغطاس  عيد  احتفاالت  في 
قد  كونه  يغير  ال  هذا  لكن  قبل،  من  األخشيدي 
إدارة  في  له  كمعاونين  األقباط  لتعيين  سعى 
األمور المالية واإلدارية، خاصة في بداية حكمه 

لما لمسه من رفض اهل السنة له.

   هناك قضية شائكة خاصة بالمعز، هي قضية 
تحوله لإليمان المسيحي، وتقبله لسر المعمودية. 
يذكر هذا الحدث كل من ألفريد بتلر، كذلك ذكرها 
وينكرها  عشر،  الرابع  القرن  في  المكين  أبن 
تقول  المعاصرين.  المسلميين  المؤرخين  معظم 
هذه القصة أنه تقبل سر المعمودية سراً وتنازل 

عن الخالفة ألبنه العزيز بأمر هللا وصرف أيامه 
إيمانه  سبب  ويرجع  األديرة.  أحد  في  األخيرة 

بالمسيحية لآلت:

األدب  لمجالس  لدين هللا محبا  المعز  كان     
رجال  يجمع  كان  الدينية.  بالمباحثات  ومولعا 

المسلمين  من  الدين 
واليهود  والمسيحيين 
مجلسه  في  للمناقشة 
النقاش  يكون  أن  واشترط 
خصام.  أو  غضب  بال 
كان  وزيرا  للمعز  وكان 
اإلسالم  واعتنق  يهوديا 
كلس،  بن  يعقوب  إسمه 
اإلسالم  اعتنق  أنه  رغم 
متعصباً  مازال  أنه  إال 

لدينه اليهودى، ألنه لم يعتنق األسالم عن عقيدة 
إلى  المسيحيين  المنصب. كان يبغض  بل ألجل 
يعزه  مسيحيا  هناك  أن  خاصة  درجة،  أقصى 
الخليفة  يعينه  أن  كلس  ابن  ويخشي  الخليفة 
الشهير  مينا  بن  قزمان  اسمه  منه  بدال  وزيرا 
بنى  من  واحداً  كلس  ابن  فأستدعى  اليمن.  بأبو 
قومه يدعي موسى ليجادل البابا األنبا ابرام في 
البطريرك  لآلب  الخليفة  أرسل  الخليفة.  مجلس 
قائاًل: إن شئت يوماً أن تحاجج اليهود بنفسك أو 
بواسطة من تختار من األساقفة، فتعال إلى دارى 
ابرام ومعه االب  أمامى. حضر االب  وناقشهم 
االشمونين،  أسقف  المقفع  ابن  ساويرس  االنبا 
فقال  بالجلوس فجلسا صامتين،  المعز  وأمرهما 
لهما “لماذا ال تتجادالن؟“ فأجابه األنبا ساويرس: 
كيف نجادل في مجلس أمير المؤمنين من كان 
المعز عن ذلك،  الثور اعقل منه؟  فاستوضحه 
النبي »ان  يقول علي لسان أشعيا  فقال: إن هللا 
أما  صاحبه  معلف  والحمار  قانيه  يعرف  الثور 
جادال  ثم   )2  :  1 )اش  يعرف«  فال  إسرائيل 
الدامغة  الحجج  من  قدما  بما  وأخجاله  اليهودي 
المؤيدة لصحة الدين المسيحى  وخرجا من لدن 
اليهودي  صدري  ذلك  فأوغر  مكرمين،  المعّز 
أن  الحادة  المجادلة  تلك  أثر  من  كان  والوزير. 
تضايق الوزير بن كلس للغاية هو ورفيقه موسى 
واألنبا  ابرآم  األنبا  من  األنتقام  فقررا  اليهودى 
األقباط  على  تقضى  مؤامرة  بتدبير  ساويرس  
يفتش فى األنجيل  اليهودى  جميعاً. راح موسى 
غرضه  تحقيق  فى  يساعده  شئ  عن  المقدس 
رب  قالها  التى  المقدسة  اآلية  فوجد  الخبيث، 
مثل  إيمان  لكم  كان  »لو  المسيح  يسوع  المجد 
حبة خردل ، لكنتم تقولون لهذا الجبل أنتقل من 
هنا إلى هناك فينتقل، واليكون شئ غير ممكن 

لديكم« )مت 17 : 20(.

   وبعد ايام دخل الوزير علي المعز وقال له 
حق،  علي  ليست  المسيحية  إن  يعلم  موالنا  إن 
وهذا إنجيلهم يقول »لو كان لكم إيمان مثل حبة 
خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى 
المؤمنين  أمير  علي  يخفي  وال   « فينتقل  هناك 

ذلك  من  وللتحقق  باطل،  ادعاء  هذا  أن 
علي  الدليل  يقيم  لكي  البطريرك  يُستدعي 
في  الخليفة  ففكر  مسيحهم،  دعوى  صدق 
تتيح  صدقت  إن  فرصة  ووجدها  ذلك 
تصدق  لم  وإن  القاهرة  لمدينة  التوسع 
دعا  ثم  الضطهادهم،  المبرر  تعطييه 
المعز االب البطريرك وعرض عليه هذا 
ايام  ثالثة  مهلة  البطريرك  فطلب  القول، 
فأمهله، ولما خرج من لدنه جمع الرهبان 
واألساقفة القريبين، ومكثوا بكنيسة المعلّقة 
بمصر القديمة ثالثة ايام صائمين مصلين 
إلى هللا، وفي آخر الليلة الثالثة ظهرت له 
السيدة الغذراء، وأخبرته عن إنسان دباغ 
هللا  سيجري  الخراز،  سمعان  وهو  قديس 
االب  فاستحضره  اآلية،  هذه  يديه  علي 
البطريرك وأخذه معه وجماعة من الكهنة 
يدي  بين  ومثلوا  والشعب،  والرهبان 
ووجوه  الدولة  ورجال  خرج  الذي  المعز 
المدينة إلى قرب جبل المقطم. وقف االب 
والمعز  جانب  في  معه  ومن  البطريرك 
ومن معه في جانب أخر، ثم صلي االب 
ثالث  وسجدوا  والمؤمنون  البطريرك 
يقولون  كانوا  سجدة  كل  في  سجدات. 
عندما  وكان  ارحم،  يارب  كيرياليسون 

رؤوسهم  والشعب  البطريرك  االب  يرفع 
في كل سجدة يرتفع الجبل ويظهر ضوء 
ينزل  سجدوا  وكلما  تحته،  من  الشمس 
ساروا  ما  وإذا  باألرض،  ويلتصق  الجبل 
سار الجبل أمامهم وزلزلت األرض زلزلة 
األرض.  جنبات  كل  لها  ارتجت  عظيمة 
وقلوب  الخليفة  قلب  في  الرعب  فوقع 
علي  منهم  كثيرون  وسقط  أصحابه، 
جواده  ظهر  علي  الخليفة  تقدم  األرض. 
أيها اآلب  له:  البطريرك وقال  نحو االب 
لقد أيقنتت اآلن ان دينكم هو الصحيح بين 
فلم  فاطلب ما تشاء وأنا أعطى،  األديان، 
يرض إن يطلب منه شيئا. ولما ألح عليه 

قال: »أريد عمارة الكنائس وخاصة كنيسة 
التي  سيفين(  )أبو  مرقوريوس  القديس 
بعمارة  منشورا  له  فكتب  القديمة.  بمصر 
مبلغا  المال  بيت  من  له  وقدم  الكنائس 
قبول  عن  وامتنع  له  ودعا  فشكره  كبيرا، 
المال فازداد عند المعز محبة نظرا لورعه 

وتقواه.

   وقد سجل االنبا ساويرس ابن المقفع 
بصفته  المعجزة،  هذه  االشمونين  أسقف 
شاهد عيان وسط المئات من شهود العيان 
سجلتها  قد  و  البطاركة،  تاريخ  كتاب  فى 
البريطانية  المؤرخة  بوتشر  مدام  الباحثة 
القبطية«.  الكنيسة  »تاريخ  كتابها  فى 
تخوفوا  المسلمين  من  العديد  أن  بجانب 
أختلقوا  و  المعجزة،  هذه  أنتشار خبر  من 
القصص الوهمية و خافوا من قول الحقيقة 
في  مائة  بنسبة  المسيحية  كفة  ترجح  التى 
المائة. وقد أستطردت مدام بوتشر وقالت 
أن المعز لدين هللا الفاطمى قد آمن بالمسيح 
المسلمين  لكن  و  مسيحيا،  وأصبح  وتعمد 
تاريخهم  من  تستخلص  أن  تستطيع  ال 
شئ مفهوم فلم يذكروا بشكل علنى أرتداد 
المعز وأعتناقه المسيحية، ولكن المؤرخين 
لدين  المعز  تنصر  حقيقة  أعلنوا  األقباط 
حادثة  المكارم  أبو  أكد  وقد  الفاطمى.  هللا 
إعادة بناء الكنائس السابقة فى زمن الخليفة 
تاجر  جاك  أما  الفاطمى.  هللا  لدين  المعز 
يؤكد  أقباط ومسلمون:  كتابه  فى  فقد جاء 
حدثت  المعجزه  أن  النصارى  المؤرخون 
وأمر  دهشته  أبدى  الخليفة  وأن  بالفعل 
ثم  المخربة  الكنائس  جميع  بناء  بإعادة 
والعلماء  األقباط  كبار  طلب  فى  أرسل 
والقرآن  اإلنجيل  بقراءة  وأمر  المسلمين 
كان  ما  النصين  إلى  إستمع  ولما  أمامه، 
أمام  القائم  المسجد  بهدم  أمر  أن  إال  منه 
مكانه  كنيسة  وبناء  شنودة  أبو  كنيسة 
وتوسيع كنيسة أبى سيفين وترميمها. كما 
ذكرها بتلر في كتابه. والجدير بالذكر أن 
هذه المعجزة قد حدثت في 18 هاتور سنة 
695 للشهداء الموافق 27 نوفمبر 979م. 
المتوفي  األنطاكي  ويحكي يحي بن سعيد 
سنة 1066م في كتابه »صلة كتاب سعيد 
بن بطريق المسمى التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق« إن خبر موت المعز 

ظل مكتوماً زهاء ثمانية أشهر.

مزارع يبلغ من العمر ٩٧ سنة ال يزال يعمل ١٠ 
ساعات يوميا يف مزرعته وال ينوي أن يتقاعد 

 97 جرانت  روسكو 
سنة ال يحلم بالتقاعد ، فقد 
ولكن  واحدة  مرة  حاول 
 ، له  ترق  لم  الراحة  حياة 
جرانت  روسكو  ويقول 
مزرعة  في  المزارع 
مدينة   شرق  جنوب 
وتاسكوين في البرتا )أنني 
وأحب   ) الحياة  هذه  أحب 
وأعيش  مستقال  أكون  أن 

وسط الطبيعة ، واليزال روسكو يعمل 10 ساعات في اليوم بدون اي مشكلة  ، وقال 
أبنه نيل إن أبي ولد مزارع وعندما كبر اوالده واحفاده وأصبحوا قادرين علي العمل 
في المزرعة ، تقاعد  لبعض الوقت ، ولكن التغير في نمط حياته كان غير محتمل 
بالنسبة له وكاد ان يجن ، وتملك عائلة روسكو المزرعة هذه منذ ستة اجيال ، وعندما 
كان روسكو شاب صغير قام بأعمال أخري غير الفالحة ولكنه عاد في النهاية ليعمل 
في المزرعة ، واشترت العائلة مبني أخر بجانب المبني االول حتي يستطيع الجد 
روسكو واالبناء واالحفاد أن يعملوا جنبا الي جنب وقال ابنه تخيلوا شخص عمره 
97 سنة ينزل ساللم البيت بصعوبة ولكن قلبه ال يزال شاب وهو سيستمر في العمل 
حتي ال يقدر بعد ، ونصح روسكو  االخرين بأن يستمروا في العمل الي ما بعد سن 

التقاعد واال يتقاعدوا،و أن يكون لديهم شيئا أخر يفعلونه بعد التقاعد. 
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مبناسبة عيد القديس 
مارمرقس 

 

يجب اوال ان نعرف ان مدينة االسكندرية 
بشكلها  تكن  لم  مرقس  القديس  دخول  وقت 
المدينة  قسمت  قد  المدينة  كانت  ولكن  الحالي 
الي خمس احياء حي لتسكن فيها شعوب ذات 
الخمسة  االحياء  من  كان  مختلفة  حضارات 
االصليين  السكان  الوطنيين  للمصريين  حيان 
وقد كانا هذان الحيان عبارة عن قرية راكوتي 
الجديدة  المواقع  بعض  اليها  اضافة  القديمة 
الي  باللبان  البصل  مينا  منطقة  من  وكانت 
الشقافة  وكوم  بكرموز  مرورا  التين  راس 
الرومان  يسكنه  والرابع  الثالث  الحي  وكان 
الحي  يسمي  وكان  والبيزنطيين  واليونانيين 
شارع  الي  الرمل  محطة  منطقة  هو  الملكي 
دانيال حتي محطة مصر ومنطقة كوم  النبي 
وهو  الشاطبي  االن  سوتر  شارع  الي  الدكة 
يسكنه  فكان  الخامس  الحي  اما  الثاني  الحي 
الي  الشاطبي  اليهود وكان عبارة عن منطقة 

سوتر حتى منطقة الشالالت معها

اما عن دخول القديس مرقس الرسول مدينة 
مصر  في  كنيسة  اول  وانشاء  االسكندرية 

فتكون كاالتي :

كما جاء في القصة المعروفة لكرازة القديس 
مرقس الرسول النيانوس وذهابه بعد ذلك إلي 
بيته والذي تحول فيما بعد إلي اول كنيسة في 
مصر واالسكندرية وقد كان تحديد مكان هذا 
البيت به الكثير من االختالف في كتب التاريخ 
المؤرخين  عند  يحدث  خلط  هناك  وكان  بل 
انيانوس ومكان دفن القديس مرقس  بين بيت 
الرسول فهناك بعض الكتب ذكرت ان القديس 
المعروفة  المدينة وهي  كنيسة شرق  في  دفن 
باالسكندرية  المرقسية  الكنيسة  باسم  حاليا 
الكنيسة  هو  المكان  هذا  ان  يقول  من  وهناك 
دفن  والتي  الشهيرة  بولكاليا  باسم  المعروفة 

فيها القديس مرقس بعد استشهاده .

القبطي تحت تاريخ  السنكسار  فقد جاء في 
ان  انيانوس  القديس  نياحة  عيد  هاتور   20
حاليا  المعروفة  وهي  كنيسة  إلي  تحول  بيته 

بالمرقسية 

وقد جاء في كتاب تاريخ البطاركة وتاريخ 
قد  المؤمنين  ان  يوحنا  منسى  للقس  الكنيسة 
قاموا ببناء كنيسة في مكان يدعى مرعى البقر 

بولكاليا دون تحديد مكان هذه الكنيسة .

القبطية  الكنيسة  كتاب قصة  كذلك جاء في 
اليريس حبيب المصري ان المؤمنين قد بنوا 
دار  أي   ( بوكاليا  لها  يقال  منطقة  في  كنيسة 

البقر (

والتي  مرقس  أعمال  وثيقة  وذكرت 
بعد  القديس  أن  أن  بعد  فيما  لها  سنتعرض 
وجد  عامين  بعد  وعاد  اإلسكندرية  ترك  أن 
يدع  موضع  في  كنيسة  بنوا  وقد  المؤمنين 
يقصد  وغالبا  البحر  شاطي  قرب  بوكولو 

الكنيسة المرقسية الحالية .

وايضا في كتاب تاريخ الكنيسة للقس منسى 
يوحنا أن المؤمنين قد بنوا كنيسة في موضع 

يدعى بولكاليا 

أن  ذكرت  األخرى  الكتب  من  كثير  وفي 

بنيت  التي  الكنيسة 
إلي  حولها  والذي  نفسه  انيانوس  بيت  كانت 
وبدأت  بيته  واهل  هو  امن  أن  بعد  كنيسة 

الكرازة تنموا ويكثر عدد المؤمنين .

بشكل  التاريخ  كتب  لنا  تحدد  ال  وهكذا 
دقيق ال مكان الكنيسة وال هل كانت هي بيت 
بولكاليا  ويدعى  اخر  مكان  كانت  ام  انيانوس 

مرعى البقر 

مرقس  القديس  قصة  تتبع  خالل  ومن 
بدا  مرقس  القديس  أن  نجد  مصر  ودخوله 
كان  والذي  محله  في  انيانوس  القديس  بلقاء 
في  غالبا  كان  والذي  الكنيسة  سوق  في  يقع 
يقع  والذي  منزله  إلي  انتقل  ثم  المدينة  وسط 
في الحي القبطي الحي الذي يسكنه المصريين 
بيته  المسيح جعل  بالسيد  امن  أن  وبعد  وقتها 
كان  المسيحي  األول  القرن  في  النه  كنيسة 
المعروف  بالشكل  كنيسة  اقامة  الصعب  من 
بل كانت تتم الصلوات في منازل تتحول إلي 
كنائس ومثلما حدث في بيت ام القديس مرقس 
نفسه والذي أصبح اول كنيسة في العالم او في 
أوربا  في  يحدث  كان  كما  األرض  سراديب 
كنيسة  اول  بان  القائل  الرأى  يكون  وبالتالي 
االقرب  الرأى  يكون  انيانوس  بيت  بنيت هي 
في  فمعروف  واقعية  واالكثر  الصواب  إلي 

تاريخ الكنيسة أن اول كنيسة بنيت 

فقد جاء في تاريخ الكنيسة لمنسى يوحنا 

بابوات  من   16 رقم  البابا  ثاؤنا  البابا  أن 
اإلسكندرية انتهز فرصة سكون االضطرابات 
وبنى  امواال  االغنياء  المؤمنين  من  وجمع 
كنيسة على اسم السيدة العذراء وهو اول من 
المسيحيين   ( النصارى  وكانت  الكنائس  بنى 
المغارات  في  باالسكندرية  تصلي  قبله   )

والسراديب خوفا من القتل وسفك الدماء 

البطاركة  تاريخ  كتاب  في  جاء  وايضا 
باسم  حسنة  كنيسة  بني  قد  ثاؤنا  البابا  أن 
العذراء مريم وكانت الشعوب المسيحية حتى 
والكهوف  المغائر  في  يقدسون  الوقت  هذا 

والمواضع الختفية عن االعين .

مكان  في  بنيت  كنيسة  هناك  أن  أمر  اذن 
بخالف بيت انيانوس أمر مستبعد وكان غير 
كنيسة  اول  فتكون  الوقت  ذلك  في  معروف 
بنيت في مصر هي بيت انيانوس نفسه والذي 
االشارة  تم  والذي  القبطي  الحي  في  يقع  كان 
بها  التي  المنطقة  كانت  حيث  قبل  من  عليه 
الكنيسة المرقسية اليوم والتي تقع بالقرب من 
كان  والذي  الملكي  الحي  كانت ضمن  البحر 
ال  وكان  واليونانيين  الرومان  غير  يقطنه  ال 
يسكن به المصريين اطالقا إلي جانب أن هذه 
المنطقة كان بالقرب من الميناء التي كانت تقع 
على البحر وقتها وتشير وثيقة أعمال مرقس 
حمل  االستشهاد  بعد  مرقس  القديس  أن  إلي 
إلي  وعادوا  مرقس  جسد  المؤمنيين  بعض 
الكنيسة واعدوه للصاله عليه كالعادة ووضعوه 
أن  ورغم  المدينة  شرق  يقع  حجري  قبر  في 
الوثيقة ذكرت كما اشرنا أنه كان هناك كنيسة 
القديس  دفن  يكون  وهكذا  البحر  من  بالقرب 
مرقس لم يكن في الكنيسة التي كانت موجودة 
في  المثال  سبيل  على  فنجد  اخر  مكان  وفي 
البابا بطرس خاتم  البطاركة في سيرة  تاريخ 
ان  الجنود  من  طلب  استشهاده  عند  الشهداء 
ليتبرك  مارمرقس  الشهيد  قبر  إلي  به  يذهبوا 
منه وتخبرنا السيرة انه صلى وهو عند القبر 

بان يكون دمه المسفوك نهاية لالضطهادات 
القبر  من  بالقرب  ان  السيرة  أيضا  وتخبرنا 
سمعت  عذراء  لصبية  مسكن  هناك  كان 
صوت من السماء يقول بطرس انت ستكون 
في  القديس  استشهاد  وبعد  الشهداء  خاتم 
الجسد  واخذوا  المؤمنين  جاءوا  الثاني  اليوم 
وذهبوا به إلي الكنيسة ووضعوه على كرسي 
البطريرك وصلوا القداس ودفنوه مع االباء . 

 

وقد ذكرت بعض كتب التاريخ وهذا الرأى 

هو االصح أن القديس دفن في مكان بالقرب 
بالكنيسة  حاليا  المعروف  وهو  البحر  من 
مزار  عن  عبارة  ذلك  بعد  وكان  المرقسية 
صغير ثم بنيت فوقه كنيسة بعد ذلك ووسعت 
هناك  واصبح  مختلفة  تاريخية  مراحل  على 
المؤمنين  فيه  دفن  الذي  المكان  أن هذا  تقليد 
الالحقين  البطاركة  فيه  يدفن  مرقس  القديس 
البطاركة  اآلباء  جميع  دفن  تم  وبالفعل  له 
إلي  الرسول  مرقس  القديس  بعد  اتوا  الذين 
في عهد  القاهره  مدينه  الي  الكرسي  نقل  أن 
البابا خريستذلو البابا 66 وكان ذلك في القرن 

الحادي عشر الميالدي .

االسكندرية  في  بنيت  كنيسة  اول  وتكون 
الحي  في  يقع  كان  والذي  انيانوس  بيت  هي 
الشقافة  كوم  منطقة  في  وبالتحديد  القبطي 
وهذه المنطقة تقع بالقرب من المعبد الشهير 
عامود  حاليا  المعبد  بقايا   ( سيرابيوم  معبد 
السواري في منطقة كرموز ( وهي الكنيسة 
التي اخذ الوثنيين منها القديس مرقس ليجروه 

في شوارع قائلين يقولون 
لمرعي  الثور  جروا 
ذبيحة  ليقدم   ( البقر 
أبيس(  اإلله  معبد  في 
المدينة ليستشهد ثاني يوم 
جسده  حرق  ويحاولون 

بعد ذلك 

وهكذا يتضح ان وجود 
او  االولى  الكنيسة  سواء 
فيه  دفن  الذي  القبر  حتى 
ذلك  بعد  مرقس  القديس 
المرقسية  كنيسة  واصبح 
فيما بعد يقعان في اماكن 
اليهودي  الحي  عن  بعيدة 
دل  وان  الوقت  هذا  في 
او  اليهود  على  يدل  ذلك 
الحي اليهودي لم يكن به 
قبر  حتى  او  كنيسة  اول 
الرسول  مرقس  القديس 
كنيسة  الي  تحول  والذي 
االباء  ومدفن  ايضا 

البطاركة.

 

من بحث بعنوان هل كان اول ستة بطاركة 
يهود وقضايا اخرى 

اعداد عصام نسيم 

لمدينة  قديمة  خريطة  صورة  مرفق   *
فيها  بما  االحياء  فيها  وتظهر  االسكندرية 

الحي اليهودي والحي المصري .

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

المراجع :

تاريخ الكنيسة القس منسى يوحنا 

ابن  ساويرس  لالسقف  البطاركة  تاريخ 
ميخائيل  د  دياكون  وتنسيق  اعداد  المقفع 

مكسي اسكندر. 

المقفع  ابن  لساويرس  البطاركة  تاريخ 
الجزء األول اعداد وتحقيق عبد العزيز جمال 

الدين.

كتاب المالمح الوثئاقية والليتورجية لكنيسة 
اإلسكندرية الراهب اثناسيوس.

العالم  عواصم  اعظم  اسكندرية  كتاب 
الكاتب مانفريد كالوس ترجمة اشرف نادي 

احمد الناشر اليهئة المصرية للكتاب 

محاضرة بعنوان تاريخ كنيسة اإلسكندرية 
التاريخ  مدرس  ميخائيل  اثناسيوس  القمص 

بالكلية االكليركية .

بيت انيانوس واول كنيسة يف مصر 

   عصام نسيم 
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الفرعون  الثاني  امنمحات 
عشر  الثانية  األسرة  من  الثالث 
األول.  سنوسرت  الفرعون  والده 
امتدت فترة حكمه على األقل لمدة 
الملك   أبنه  أشرك  حيث  عام   ٣2
العام  خالل  الثاني  سنوسرت 
»٣2« من حكمه في الحكم .وكان 
وال  ق.م.  عام 1901  أوائل  ذلك 
تُعرف نهاية فترة حكمه بالضبط. 
نشاطه  في  جده  أو  كأبيه  يكن  لم 
كانت  فقد  المعمارى،  أو  الحربى 
ويعمها  مطمئنة  الداخلية  الحالة 
سبقوه.  من  جهود  بفضل  الرخاء 
صداقة  صالت  له  كانت  كما 
سوريا  أمراء  من  بغيرة  ومودة 
ويوجد  وغيرهما.  وفلسطين 
مجموعة أبنية جنائزية لهذا الملك 
الجنائزي  والمعبد  دهشور،  في 
وتوجد  كبيرة  بدرجة  مخربا  كان 

من بين أطالله أحجار منقوشة من 
الجيري كان على بعضها  الحجر 
اسم الملك أمنمحات الثاني ومنها 
تأكدنا من نسبة الهرم إليه. وفي 
الجهة الغربية من الهرم، وداخل 
سوره الخارجي نجد مدفن زوجته 

ومدافن أربع من األميرات.

فترة  عن  المعلومات  جاءتنا 
لوحة  من  الثاني  أمنمحات  حكم 
ذكر عليها جزءا من تاريخ حكمه 
معبد  في  اللوحة  هذه  ووجدت 
مصر  عاصمة  منف  في  بتاح 
ومنها  الفيوم.  من  بالقرب  القديمة 
نعرف أنه قام بحملة على جنوب 
تدمير  خاللها  تم  والتي  فلسطين 
مدينتين. كما تذكر اللوحة حضور 
ملك  إلى  أجانب  ومندوبين  أمراء 
مصر، كما تذكر باستفاضة هدايا 

الملك إلى عدة معابد في مصر. 

وقليل ماعرفناه عن ما قام به من 
إنشاءات والتي عثر عليها فيما بعد 
بالقرب من الفيوم وبعضها اآلخر 
وجدت  لوحات  ومن  الدلتا.  في 
من  بالقرب  بالجنوب  أبيدوس  في 
سوهاج نقرأ عن إقامته معبد ولكن 
في  بعد  االستكشافات  تنجح  لم 

اإلفصاح عن موقعه بالضبط.

هو  بالتأكيد  المعروف  ومن 
عالقاته التجارية مع جزيرة كريت 
ولبنان، وكذلك إرساله حملة خالل 

أمنمحات الثاني

فرعونيــات

العام 28 من حكمه إلى بالد بنت 
على البحر األحمر.

الثاني  أمنمحات  الملك  خدم 
يدعى  أحدهما  وزيران، 
كما  أميني.  واآلخر  سيزوستريس 
الخزانة  على  أمينا  سايست  كان 
بالقرب  كبير  قبر  وله  الملكية، 
دهشور.  بمنطقة  الملك  هرم  من 
كما قام الوكيل ماريكاو بحملة في 
سيناء.  وربما  الشرقية  الصحراء 
كناظر  كارع  شبر  نعرف  كما 

أعلى على ممتلكات الملك.

من  بعدد  مصر  ملك  تحلى 
أسماء(   5 العادة  )في  األسماء 
)الشخصي(،  الوالدة  اسم  تضم 
الوجهين  على  كملك  واسمه 
البحري والقبلي، واالسم المنتسب 
الحاكم على  لإلله حورس الصقر 
األرض، واسم التتويج الذي يعبر 
وفي  باآللهه.  الملك  عالقة  عن 
الخاصة  األسماء  تلك  نقدم  التالي 
في  )آمون  امنمحات  بالملك 
باآللهة  وعالقته  المقدمة(الثاني، 
آمون ورع ومعات وحورس.وفي 
الحروف من  تُقرأ  التالي  العرض 
اليسار إلى اليمين، بعكس ما كان 
يكتب الكاتب المصري القديم، فقد 
إلى  اليمين  من  عادة  يكتب  كان 

اليسار.

حكاية ماري كوري أول امرأة حصلت 
على جائزة نوبل مرتني 

الفرنسية  المنشأ  البولندية  العالمة  ميالد  تاريخ  الشهر  هذا  يواكب 
من  وأول  نوبل  جائزة  نالت  امرأة  أول  سكودوفسكا  ماري  الجنسية 

حصلت عليها مرتين في مجالين مختلفين هما الفيزياء والكيمياء. 
نوفمبر 1867 ألب  السابع من  في  بولندا  في  ماري كوري  ولدت 
في  واضًحا  ذكاء  وأظهرت  والفيزياء  الرياضيات  في  أستاذا  يعمل 
مراحل عمرها األولى وانتقلت لباريس عام 1891 والتحقت بجامعة 
في  شهادة  علي  ثم  الماجيستير  علي  وحصلت  الفرنسية  السوربون 
نوبل  جائزة  معا  وناال  كوري  بيير  بالفرنسي  وتزوجت  الرياضيات 
في الفيزياء  الكتشافهما عنصرا مشعا أطلقا عليه »البولونيوم« نسبة 
إلى بولندا ثم اكتشفا »الراديوم« واستغال مال الجائزة ألبحاثهما عن 
العناصر المشعة إلى أن توفي بيير كوري في حادث مؤلم عام 1906 
بذلك  لتكون  الفرنسية  السوربون  بجامعة  كأستاذ  ماري محله  وعملت 

أول امراة تعمل كأستاذ في السوربون .
التي تحوي  االختبار  أنابيب  في جيوبها  دائماً  وكانت كوري تحمل 
علي اإلشعاعات وتعمل باستمرار دون أخذ االحتياطات الالزمة عند 
التعامل واالحتكاك مع هذه اإلشعاعات وينسب لها اكتشاف مصطلح » 
النشاط اإلشعاعي » الذي يصف اإلشعاع الناتج عن الذرة نفسها وليس 
عن التفاعالت بين العناصر ونتيجة لذلك تأثرت كوري بهذا االحتكاك 
المباشر إلى ان اصيبت بمرض فقر الدم الالتنسجي وهي حالة توصف 
بعدم قدرة نخاع العظم على إنتاج عدد كافي من الخاليا لتجديد خاليا 
الدم وتوفت علي أثره في الرابع من يوليو عام 19٣4 ودفنت بجوار 
زوجها في مقبرة »سو » الفرنسية ونقلت رفاتهما بعد ذلك إلى مقبرة 

العظماء بباريس تكريما إلنجازاتهما العلمية .
وقد ساهمت ماري كوري في عالج مصابي الحرب العالمية األولي 

باستخدام جهاز متنقل األشعة السينية .
بها  الخاص  الطبخ  كتاب  حتي  وأوراقها  متعلقاتها  أن  اعتبر  وقد 
حفظها  وتم  الخطورة  غاية  وِفي  اإلشعاعات  من  العديد  على  تحتوى 

بصناديق مبطنة بالرصاص .
أعلنت بولندا وفرنسا عام 2011 عام ماري كوري كما أعلنته األمم 
المتحدة العام الدولي للكيمياء وحصلت كوري باالضافة لجائزتي نوبل 
علي ميدالية »دافي »عام 190٣  بالمشاركة مع زوجها بيير كوري 
كما حصلت معه أيضاعلي ميدالية »مايتوتشي » عام 1904 ثم ميدالية 
فرانكلين »عام  ميدالية »بنجامين  ثم  »إليوت كريسون »عام 1909 

 .1921
وقد تم تحويل قصة حياتها لمسرحية ثم لفيلم فرنسي وفيلم أمريكي 
رشح للحصول علي األوسكار عام 194٣ وتم تسمية العديد من المعاهد 

والكليات تيمنا بها .

 محدي قنديل  » وداعا« 
عام  في  قنديل  حمدي  ولد 
الطبقة  من  أسرة  في   1936
أٍب  كنف  وفي  المتوسطة، 
وأم  مدرسة  ناظر  يعمل  مثقف 
 - عليم  كفر  بقرية  متعلّمة. 
محافظة  السبع  بركة  مدينة 
أصول  وترجع   - المنوفية 
الشرقية  محافظة  إلي  عائلته 
كان  خليل  قنديل  األكبر  فجده 
مركز  المحمودية  قرية  عمدة 
زال  وما  1830م  عام  ههيا 
مركز ثقل عائلته هناك. وحرس 
له  وفر  فقد  تثقيفه  علي  أبوه 
سنوّية  صيفّية  برحلة  القيام 
حيث  »ديك«،  مركب  على 
كان والده يدّس في جيبه 50 

جنيهاً استرلينياً،قائاًل له: »ال تعد قبل شهر يا بني«. 
وعلى هذا المركب، تنقل هذا الشاب بين أجمل عواصم 
أوروبا. ولم ُيحرم من ممارسة أّي هواية، وحين كان 
يقرأ عن مساوئ الشيوعّية، كان والده يعارضه قائاًل 
إّن الشيوعّية هي العدالة االجتماعية. وفي الكّشافة، 
كان المشرف يعلّمه عن األديان المختلفة، ويصطحبه 
في جوالت طويلة إلى الصحراء. وبعد ثالثة أعوام من 
دراسة الطّب، قّرر أن يعمل في الصحافة. هكذا، انضّم 
إلى مجلة » أخر ساعة » بناًء على طلب الصحافي 
الكبير مصطفي أمين وبدأ صحافياً ينشر رسائل القراء 

ب� 15 جنيهاً في الشهر )1951(.

تزوج ثالث مرات، ورفيقة دربه منذ عام 1995 

هي الممثلة » نجالء فتحي » 
ولم ينجب أطفااًل ويقول إّن هذا 

األمر لم يشغله كثيراً. 

تم   2003 عام  أثناء  وفي 
ذو  األشهر  برنامجه  إيقاف 
»رئيس  الطاغية  الشعبية 
لهجومه  كنتيجة    « التحرير 
الشديد علي صمت العرب تجاه 
الثانية.  الفلسطينّية  اإلنتفاضة 
إلي  النزوح  إلي  فاضطر 
اإلمارات العربية لتقديم برنامج 
تم  والذي   « رصاص  قلم   «
إيقافه أيضا بعد خمس سنوات، 
ويعتقد أن ذلك تم أيضا ألسباب 
سياسية. فعاد إلي مصر وعمل 
رسمي  كمتحدث  الحقا  قنديل 
الدكتور  رأسها  والتي   « للتغير  الوطنية  »للجبهة 
»محمد البرادعي » ولكن حسب له البعض خطيئة أنه 
المشهد  تصدروا  الذين  الليمون  عاصري  كان ضمن 
السياسي الشهير في فندق فرمونت في مصر الجديدة 
في مناسبة إنتخاب الرئيس السابق » محمد مرسي » 
والذي تم إزاحته عن الرئاسة عقب ثورة » 30 يونيو 
» وبعدها إنزوي حمدي قنديل عن ممارسة السياسة 
بعد  إكتوبر 2018  المنية في 31  وذلك حتي وافته 
له  ونسأل  عاما   82 عمر  وعن  المرض  مع  صراع 

الرحمة وأن يسكنه هللا فسيح جناته.

د. ناجي اسكندر

شرطة شيكاغو تعني قطة بوليسية يف 
صفوفها 

واشنطن - أ ش أ 
شيكاغو  مدينة  شرطة  عينت 
ضابطة  لتعمل  قطة  األمريكية 
وعمرها  القطة  واستلمت  جديدة 
هيئة  في  الجديد  عملها  سنوات   8
عائلة  من  تنحدر  وهي  الشرطة، 

بوليسية. 

وقال موقع )فوكس 8( االلكتروني إن األمر بدأ عندما كان فريق من 
الذكاء  متقد  تلميذ  سأل  وهنا  ابتدائية،  لمدرسة  بزيارة  يقوم  الشرطة 
لماذا ال يكون هناك قطط بوليسية مثل الكالب البوليسية، وعقب ذلك 
وتلقت  »تويتر«  موقع  على  حسابها  على  الفكرة  الشرطة  نشرت   ،

مشاركات عديدة ومن ثم بدأت في تشكيل وحدة القطط البوليسية.
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

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

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

Sales Associate
Dir: 416-451-2744

nzaky.c21@yahoo.com

Sales Representative
Dir: 416-831-1337

nfarag.c21@gmail.com

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

Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

20 years experience 
in Commercial and Residential 

Real Estate

NABIL FARAGNADER ZAKY

HOME CONTACTOUR LISTINGS

Select Options

HOME     >     CONTACT US

CONTACT US

*First and Last Name:

*E-mail Address:

*Phone Number:
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How much are you 

willing to invest?:

*Message:

$

How much down 

payment can you make?

Do you currently 
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$

Yes No

Immigrant Citizen

SUBMIT

Century 21 Percy 
Fulton Ltd., 
Brokerage*

2911 Kennedy Road

Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200

Nabil Farag
Sales Representative

(416) 831-1337

nfarag.c21@gmail.com

Nader Zaky
Sales Associate

(416) 451-2744

nzaky.c21@yahoo.com
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Sales Representative
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2911 Kennedy Road 
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Sales Associate
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NADER ZAKY
DIR: 416-451-2744

OFF: 416-298-8200

DIR: 416-831-1337PERCY FULTON LTD
BROKERAGE

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

SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

2 ACRES PLAZA WITH GAS STATION

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

Asking price: $9,95 M

VERY CLOSE TO GTA
5 M/L (Previously 8 M/L)
9,000 Sq Ft Building on the Property 
W/ Rental Income

5 ZONINGS ARE IN PLACE ALREADY
Gas, Automotive, Residential
Restaurant, Commercial

FOR SERIOUS QUALIFIED DEVELOPERS / INVESTORS ONLY !

الشباب و الصحة النفسية فى 
عامل متغري

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

الصحة النفسية موضوع يشغل كل االذهان،، 
يجتمع  الراية  تلك  رحاب  فى 
البلدان،، يأتون  الناس من كل 
بكل  يتحدثون  من كل مكان،، 
لغة و لسان،، و لكن يجمعهم 
فى نفس الزمان،، العاشر من 
شعار  تحت  عام  كل  اكتوبر 
موضوعات  ألحد   ،، رنان 
الكل  ينصت  النفسية  الصحة 

بإذعان،، و حلقة هذا العام تلتف حول الشبان،، 
متغير  عالم  فى  النفسية  صحتهم  عن  ماذا  و 
بكل األلوان،، بمجال الدراسة و سوق العمل و 
ترك االسرة و هجر األوطان،، و البعض منهم 
يفتقر الى اآلمان،،حيث النزاعات و الكواراث 
الوجدان،،  ألضطرابات  بوابة  اصبحت  التى 
بين  األنتحار و األدمان،،  االكتئاب و  فتفشى 
فئة الغلمان،، و لمواجهة خطورة هذا الكيان،، 
وجه  فى  الصمود  حول  الوعى  بنشر  علينا 
و  الوالدين  بمعاونة  عنفوان،،  بكل  التحديات 
المؤسسات التعليمية تعتدل كفتى الميزان،، و 
ايضا اشراك جميع قطاعات المجتمع لحماية 
النفسية لالنسان،، فهيا نعرف المزيد  الصحة 
شعار يوم الصحة النفسية لهذا العام »الصحة 

النفسية للشباب فى عالم متغير«

وفي اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام 

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة 
المراهقين  لمساعدة  العمل  من  بالكثير  القيام 
منذ سن  النفسية  المشاكل  لمواجهة   والشباب 

مبكرة لئال تتفاقم 

لذلك اختارات ان يكون شعار اليوم العالمى 
النفسية لعام 2018 و الذى يعقد فى  للصحة 
العشر من اكتوبر كل عام  بعنوان » الشباب 

و الصحة النفسية فى عالم متغير » 

و من ابرز فعاليته: 

مسببات المرض النفسى للشباب

حيث تعتبر فترة المراهقة والسنوات األولى 
مرحلتان  هما  الرشد  من  
فيهما  تطرأ  عمريتان 
على  التغييرات  من  العديد 
حياة الفرد، من قبيل تغيير 
المنزل  وترك  المدرسة 
في  الدراسة  واستهالل 
عمل  مزاولة  أو  الجامعة 
مثيرة  أوقات  وهي  جديد، 
الكثيرين،  إلى  بالنسبة 
عصيبة  أوقاتا  أيضا  تكون  أن  يمكن  ولكنها 

يشوبها التوتر والتوّجس

أوضحت المنظمة أن الفرد يمكن أن يعاني 
من ضغوط إضافية ناجمة عن

التوسع في استخدام تكنولوجيا اإلنترنت ال 
أيًضا  ويمكن  الفوائد،  من  العديد  يجلب  شك 

جلب المزيد من الضغوط

الشباب   من  العديد  هناك  أن  إلى  إضافة 
بالطوارئ  متضّررة  مناطق  في  يعيشون 
الطبيعية  النزاعات والكوارث  اإلنسانية، مثل 
عرضة   اكثر  يجعلهم  مما   ، واألوبئة، 

باضطرابات واعتالالت نفسية

البقية ص 17
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َحّبة دواء!
عـادل عطيـة

   
عجائب  بعض  عن  أكتب  أن  أستطيع  ال 
التي  أتحدث عن: »الَحبّة«،  أن  هللا، دون 
كتب عنها المفكر المصري أنيس منصور، 
قائاًل: »لم نكن نعرف ونحن صغار ـ ألننا 
صغار ـ، أن الَحبّة معجزة في ذاتها، وأن 
بإسمه  يوّقع   أن  إلى  حاجة  في  ليس  هللا 
الكريم عليها. كم َحبّة ـ بل كم معجزة ـ.. 
كم بذرة في ماليين الماليين من األشجار.. 
وطعماً،  وحجماً،  شكاًل،  وكم  لوناً..  وكم 
هذه  عدد  كم  ومرارة..  وحالوة،  ووزناً، 
الحبوب الالنهائية.. وكلها أدلة على عظمة 

هللا«!
   وال أستطيع أن أعبّر عن مدى اساءات 
فهمنا لبعضنا البعض، وعن الخصام الذي 
ال ينتهي، بسبب تنّوع لغاتنا، وتعدد لهجاتنا، 
واختالف معانيها، دون التحدث عن مفهوم 
فإذا  قبلي.  وأهل  بحري  أهل  عند  الَحبّة 
قالت فتاة بحراوية لتاجر صعيدي: »اديني 
َحبّة   فكلمة  بها؛  الظن  يسيء  نجده  َحبّة«، 
عند البعض في بحري تعني شيئاً يزاد فوق 
شيء يزان. أما في قبلي، فهي »البوسة«، 

أي القبلة!

   وال أستطيع أن أصف لكم قيمة وأهمية 
دون  حياتنا،  في  الصغيرة  األشياء  بعض 
أن أتحدث عن َحبّة الخردل. فَحبّة الخردل 
ألقيت في  البزور، لكن متى  أصغر جميع 
التربة،  في  بجذورها  تضرب  األرض، 
وتنبت، وترتفع فروعها إلى فوق، وتصبح 
طيور  إليها  تتآوى  مثمرة،  كبيرة،  شجرة 

السماء!
   وال أستطيعـ  أنا الجالس عند بوابة الوطن، 
من  والمستثمرين  السيّاح،  مجيء  منتظراً 
مجرى  في  السفن  وعبور  عميق،  فج  كل 
ثرّي  بإقتصاد  أحلم  أن  ـ،  السويس  قناة 
لبالدي، دون أن أتحدث عن عقول أبناءنا، 
واستثمار أفكارهم االستثنائية في النهوض 
»َحبّة  األولى:  ثمرتها  ولتكن  بمصر. 
ـ لمرض مزمن،  بعد  لم تكتشف  ـ  دواء« 
الَحبّة، عند تسويقها  فهذه  أو عاٍت مميت. 
حول العالم؛ لقادرة على جلب ما ال يُحصى 
من المليارات النقدية، التي تغني اقتصادنا 
التي  الَحبّة،  مثل  مثلها  وتشفيه،  وتعافيه 
توضع تحت لسان مريض القلب؛ لإلنفالت 

من أزماته المؤلمة، والقاتلة!.

لالعالن باجلريدة اتصل على

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

مريم مراد 

باقه من الزهور 
ألوان مائيه وأحبار

ا عدت بنفسي لمَّ
ألكرر عاداتي المألوفة 

وجدت حلمي البعيد أمامي
لكن أناملي المبعثرة 

 لم تعد قادرة ...
على خرق ما بجانبي

بعدما ظلت  كل األبواب 
موصدة أمام قدري

لًِقدري  أجنحة  فظلت 
الحديث

***
آنست سراب الغدر
كيف وصل أسيرا

متأخرا
بعدما جعلني 

أرمي نزعات قلبي 
أمام الندم... 

لتسقط كوابسي
كجثة هامدة

على سرير الضياع

حينئذ رميت فؤادي 
خارج هذا الوجود 

ألجمع بقايا عقلي المبعثر
في خيبات الكؤوس

****
كفى غيابا عني 

بصمتك تالزمني 
أخجل من كل شيء... 

نقطة واحدة 
تفصلني عنك 

أيها القدر
انحني قليال 

فما تبقى من عمري مضى
وما زلت أتعثَّر 

كأنك رصاص في جسدي
خبايا  بين  بسالم  تمضي 

روحي
فأتألم بالشعور  ....
والصمت يقتلني ...

 عندما تجعلني قاطرة

 تسطو بقوة 
فوق سطور الحياة

 ***
!!! لم يعد النسيان يعرفني

لم تعد الحياة سبيلي
أعاتب نفسي

مرات ...في كل حين  
سطور  أقرأ  حين  كل  وفي 

حياتي
كل  في  الذكريات  لتتبخر 

سطر 
لم تعد ذاكرتي تقوى...
 على هيجان السنين  

لكن قلبي حتما ...
سينفجر بموسيقى زمني 

هذا  هواجس  كل  لتحيا 
الكون 

ولتنطق المخلوقات ...
 كما بدأت الحكاية األولى. 

من حدائق الشعر

البصيص األولي
شعر: هشام أزكيض – املغرب

بيرلينجتون  آوكفيل  نورث  دائرة  نظمت 
المشاريع  أصحاب  بين  حوار  طرابيزة 
السيدة  الندوة  بتنظيم  قام  بأوكفيل،  الصغيرة 
إيفي تريانتافيلوبولوس عضو برلمان أونتاريو 
عن الدأئرة ومساعدة وزير الصحة، تم  مايكل 
وزير  ومساعد  أونتاريو  برلمان  بارسا عضو 

االقتصاد والتطوير والمشروعات الصغيرة

تناولت الندوة الصعوبات التي تقابل اصحاب 
مشاريعهم  لتنمو  وطلباتهم  الصغيرة  المشاريع 
التي  الطرق  عن  والبحث  مشاكلهم  ومشاكلة 
توفر زكبر فرص للنجاح وبالتالي توفير فرص 
المصرية  للجالية  كان  المنطقة.  ألهالي  عمل 
حيث  حضر  حيث  الندوة  في  مميز  حضور 
الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من  عدد  شارك 
بالمدينة في النقاش وقدموا اقتراحاتهم لمساعدي 
واجهة  وكانوا  واالقتصاد  الصحة  وزيري 

مشرفة للجالية.

في نهاية الندوة قامت السيدة تريانتافيلوبولوس 
بإصطحاب مايكل برسا لعمل جولة علي بعض 
صيدلية   بزيارة  وقام  الصغيرة،  المشاريع 
ثم  بطرس،  رانيا  والسيدة  جندي  شريف 
زيارة مطعم أزموس فرع أوكفيل واالستمتاع 

باألكالت التي قدمها المطعم لهم.

إيفي تريانتافيلوبولوس ومايكل بارسا يف جولة 
للمشروعات الصغرية يف أوكفيل.
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جيم أكوستا.. 
املراسل 
والرئيس

فؤاد التوني

شبكة  مراسل  عاد  قضائي  بقرار 
أكوستا"  "جيم  األمريكية   CNN
أخبار  تغطية  في  عمله  ممارسة  إلى 
الرئيس  قرار  ليذهب   ، األبيض  البيت 
دخول  منع  ترمب  دونالد  األميركي 
المراسل من دخول البيت األبيض ادراج 
حكم  أـكوستا  محامي  ووصف  الرياح، 
ممارسة  إلى  أكوستا  بإعادةة   المحكىة 
عمله مراسال لشبكته في البيت األبيض 
األمريكي  للدستور  عظيم  "يوم  بأنه 

وللصحافة".  

منع "أكوستا" من البيت األبيض بعد 
مع  حادة  محاججة  في  دخوله  من  يوم 
مؤتمر  في  ترمب  األميركي  الرئيس 
صحفي في الثامن من نوفمبر الماضي 
ترمب  إلى  سؤالين   أكوستا  وجه  حين 
التوتر على  وبدا   ، الهجرة  قوانين  عن 
وجه  ترمب ورفض اإلجابة، ولما أصر 
المراسل على االستمرار وبخه ترامب 
وقال له " أنت وقح ومن العار أن تكون 
بالجلوس،  وطالبه   ،  CNNل مراسال 
حينئذ تدخلت متدربة في البيت األبيض 
محاولة نزع الميكروفون من يده، وهو 
قاوم  لكنه  الثاني  سؤاله  طرح  يحاول 

تسليمه لها وقال لها "عذرا سيدتي".

سحب البيت األبيض تصريح مراسل 
CNN   في اليوم نفسه، وتم منعه من 
 CNN دخول البيت األبيض. اعتبرت
اإلعالم،  حرية  علي  اعتداء  حدث  ما 
وانتهاكا للدستور األميركي. وفي الثالث 
عشر من نوفمبر أقامت الشبكة دعوي 
واشنطن،  في  الفيدرالية  المحكمة  أمام 
وأيدتها معظم الصحف األميركية ومن 
تايمز،والواشنطن  النيويورك  بينها 
بوست ، والواشنطن ستار واألسوشيتد 
تضامن  متوقعا  يكن  لم  ما  لكن  برس، 
ترمب  يعتبرها  التي  نيوز  فوكس  قناة 
الدعوي  مع  لسياساته  دعاية  بوق 
يهدد  عما  واضح  دفاع  في  القضائية 

حرية الصحافة.

مقارنة  إلى  تدفعنا  "أكوستا"  قضية 
في  الصحفيين  بين  عادلة  غير  ربمما 
لدينا  هل   ، والغرب  العربي  العالم 
زميله  أو  أكوستا  بشجاعة  صحفيون 

الذي  الكسندر"  "بيتر   NBC مراسل 
واتته  حين  عنه  الدفاع  في  انهمك 
 ، ترمب؟  على  سؤاله  ليطرح  الفرصة 
أعتقد أن اإلجابة بالنفي ، لم يرض بيتر 
بإهانة زميله "أكوستا" من قبل الرئيس،  
وتحمل توبيخ ترمب له، ، وفي عالمنا 
رضا  بعدم  زميل  استشعر  إذا  العربي 
عنه  ابتعد   ، آخر  زميل  عن  الرئيس 
وكأنه جرب ، وتوقف عن التعامل معه 
الزميل  هذا  بذم  يسارع  بعضهم  بل   ،
كل  في  وقذفه  وسبه  عليه،  المغضوب 
مناسبة حتى لوكان هذا الزميل مظلوما، 
والمهنية  األخالقية  بالقيم  ضاربين 
عرض الحائط لمصلحة رضا الرئيس.

أما متدربة البيت األبيض فلدينا مثلها 
رضا  كسب  األكبر  همهم   ، كثيرون 
المسؤولين، يقفون على األبواب خداما 
قرابين  لتقديم  مستعدين   ،
في  طمعا  والطاعة  الوالء 
يتوهمون  مال،  أو  منصب 
في  وبقائهم  رزقهم  أن 
على  وحصولهم  مناصبهم 
برضا  مرهون  المنافع 
الرئيس، يتفانوا في خدمته، 
ولو  ألفكاره،  والترويج 
حساب  على  خطئا  كانت 

القيم والمباديء .

العربي  العالم  على  هذا  يقتصر  وال 
تجد  أيضا  الغرب  في  بل   ، فحسب 
بين هؤالء  ، من  البشر  النوع من  هذه 
"سارة  األبيض  البيت  باسم  المتحدثة 
مقاضاة  في  شرعت  التي  ساندرز" 
حين  أكوستا"  "جيم  الشجاع  الصحفي 
غير  بطريقة  المتدربة  بلمس  اتهمته 
الميكروفون  نزع  حاولت  حين  مناسبة 
منه ، هي تريد أن تلفق له تهمة التحرش 
، رغم أن العالم كله شاهد "اكوستا" وهو 
يبعد يدها عن الميكروفون، ويعتذر لها 
، اكوستا قال " إن سارة تكذب وتحاول 
تدعم  حتى  بها  يقم  لم  بأشياء  اتهامه 
نظريتها الكاذبة  لكسب رضا ترمب". 

والمسؤولين  الصحافة  بين  والعداء 
معروف في الشرق األوسط ، لكنه قليل 
في الغرب وملفت لالنتباه في الواليات 
المتحدة ، فالعداء بين ترمب والصحافة 
الواقعة  فهذه   ، قريبا  فصوله  نتهي  لن 
األولى،  ليست  اكوستا"  "بجيم  الخاصة 
البيت  منع  الماضي  اغسطس  ففي 
األبيض الصحفية "كايتالن كولينز" من 
حضور مؤتمر صحفي لترمب، واصدر 
بيانا تحدث فيه عن وسائل اإلعالم التي 
تروج أخبارا كاذبة ووصفها بأنها عدوة 
أكوستا  طلب  حينها  األميركي،  للشعب 
من المتحدثة باسم البيت األبيض "سارة 
ساندرز" تفسيرا لهذا البيان، ومراجعته 
واكدت   ، الطلب  رفضت  سارة  لكن 
دعمها لما جاء في بيان ترمب ، فأثار 
األمم  وتدخلت  الموضوع،  اكوستا 
الدول األمريكية لحقوق  المتحدة ولجنة 
على  ترمب  هجوم  وانتقدت  اإلنسان، 
صداعا  الصحافة  ستظل   الصحافة، 
يجلسون  ممن  وغيره  ترمب  رأس  في 
وفي  كله  العالم  في  السلطة  رأس  على 
الخصوص  وجه  على  العربية  الدول 
تركع  لن  المتحدة  الواليات  في  لكن   ،
هناك  طالما  لترامب  الصحافة  سلطة 
قصة  وستبقى  مستقل،  أمريكي  قضاء 
المراسل اكوستا والرئيس ترمب درسا 
في الحريات أما في دولنا هللف األمر من 

قبل ومن بعد.  عن إيالف 

كأننا فى غنى عنه!

أمحد عبداملعطى 
حجازى

 
أنا اآلن أحتفل بالعيد الخمسين بعد المائة لميالد 
بمراجعة  به  أحتفل  شوقي.  أحمد  الشعراء  أمير 

ومن  شعره  من  لدّي  ما 
الدراسات والمقاالت التى 
الشعر.  هذا  حول  كتبت 
بعد  أقول  أن  وأستطيع 
وقتا  استمرت  مراجعات 
األسابيع  آخرها  طويال 
نعرف  لم  إننا  الماضية 
معرفة  اآلن  إلى  شوقى 
والدليل  إليها.  نطمئن 

على هذا ما نجده فى كتابات معظم الذين كتبوا عنه 
أصحابها  يتناقلها  سهلة  تعميمات  من  غيره  وعن 
وإيثارا  استسهاال  ويرددونها  بعض  عن  بعضهم 
للتعميم الذى يريحهم من فحص الظواهر والعناصر 
يفرض  ما  وهذا  بينها.  والتمييز  والفكرية  اللغوية 
بعد  الخمسين  العيد  هذا  المناسبة،  ننتهز  أن  علينا 
وبشعره  به  معرفتنا  لنراجع  شوقي،  لميالد  المائة 
استنادا لما تركه من أعمال وللحقائق الموضوعية 
وما بينها من روابط ظاهرة أو مستترة تكشف لنا 
واألحكام  الشائعة  األوهام  من  وتحمينا  النصوص 

المسبقة وتساعدنا على التفسير والتصحيح.
من  غيره  وظهر  نقاده  وظهر  شوقى  ظهر  لقد 
ال  ظروف  فى  عاصروه  الذين  والكتاب  الشعراء 
تشجع على الموضوعية، بل تثير المشاعر وتغرى 

بالتحيز والتحزب.
حين نقرأ عن عالقة شوقى بالخديو توفيق أوال 
وابنه عباس حلمى من بعده، وما كان لهذه العالقة 
مواقف  من  شوقى  على  فرضته  وما  وجوه  من 
ومسالك دفعت بعض النقاد إلى التشكيك فى وطنية 
شوقى وشعوره باالنتماء لمصر.. ماذا يكون موقفنا 

نحن؟ وماذا يجب علينا أن نفعل؟
شوقى  ألسرة  بالنسبة  كانت  مصر  أن  نعرف 
من  كلهم  وأجداده  آباؤه  أصال.  تكن  ولم  مهجرا 
أصول مختلفة متفرقة تركية، وشركسية، وكردية، 
ويونانية. ونعرف أن شوقى نشأ قريبا من »قصر 
القصر  لصاحب  يدين  وأنه  وحاشيته.  العزيز« 
بالكثير مما حققه منذ ولد فى الستينيات األخيرة من 
القرن التاسع عشر حتى عاد من منفاه فى إسبانيا 
بعد الحرب العالمية األولي. ونعرف أن موقفه من 
بعض الزعماء الوطنيين كان موقفا سلبيا نجده فى 
القصيدة التى هجا فيها أحمد عرابي. لكننا نعرف 
أيضا من الحقائق الثابتة ما يتناقض مع كل ما سبق.

شوقى لم يترك مناسبة يقول فيها إن مصر هى 
ويكفى  وانتمائه.  والئه  عن  فيها  وعبر  إال  وطنه 
أن ننظر نظرة سريعة فى قصيدته المطولة »كبار 
الحوادث فى وادى النيل« وفى قصيدة السينية التى 
عن  قصائد  وفى  البحترى  قصيدة  منها  عارض 

النيل، وأبى الهول، وتوت عنخ آمون وسواها.
ونحن نقرأ أشعار شوقى فى مصر فنجد صدقا 
روحا  ونجد  عليه،  ويدل  به  يشى  وجماال  حارا 
ورعة ال تختلف عما نجده فى التعبير عن المشاعر 
المصرية  لألجيال  خطابه  موجها  يقول  الدينية. 

الجديدة:
تجعلوه  أن  ربكم/  يغضب  ليس  الكنانة  وجه 

كوجهه معبودا
فرغتم  وإذا  وجوهكم/  الدروس  فى  إليه  ولوا 

واعبدوه هجودا
إن الذى قسم البالد حباكُم/ وطنا كأوطان النجوم 

مجيدا
قد كان والدنيا لحود كلها/ للعبقرية والفنون مهودا

والشك أن شوقى يؤاخذ بما قاله فى هجاء أحمد 

عرابى الذى ال يستطيع أحد أن ينكر دوره فى إيقاظ 
ال  لكن  فيها،  وقع  التى  األخطاء  رغم  المصريين 
يجب أن نحكم على شوقى بهذا الهجاء الذى دفعته 
لقوله وظيفته فى القصر فلم يعبأ به أحد ولم يحتل 
وننسى  مهمال،  ضئيال  مكانا  إال  شوقى  شعر  فى 

روائعه التى تمأل الديوان.
بعض  على  يؤاخذ  شوقى  أن  فى  أيضا  والشك 
لكن علينا من  السلطة،  قاله فى مديح أصحاب  ما 
الدعوة  فى  بشجاعته  له  نعترف  أن  أخرى  ناحية 

للديمقراطية وفى التنديد بحكم الطغاة.
لم  أيامها/  ما راجعت  إذا  مصٌر 

تلق للسبت العظيم مثيال
ِظال  رواقه/  يمد  غدا  البرلمان 

على الوادى السعيد ظليال
مغيَّب/  كل  الشهداء  من  حيّوا 

وضعوا على أحجاره إكليال
ال  زكيًة/  الدماء  تلك  ناشدتكم 

تبعثوا للبرلمان جهوال!
شهر  من  عشر  الخامس  هو  العظيم  والسبت 
مارس عام ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين، وهو 
اليوم الذى افتتح فيه البرلمان األول الذى انعقد بعد 

حصول مصر على استقاللها.
ال أريد أن أنزه شوقى أو أتجاهل أخطاءه وإنما 
بسيطا  واحدا  ليس  شوقى  إن  أقول  أن  فقط  أريد 
كما  متعددة  قومية  كثير مؤلف من عناصر  ولكنه 
رأينا. يتكلم العربية والفرنسية والتركية. وقد عاش 
فى مصر، لكنه أقام فى فرنسا أربع سنوات يدرس 
إسبانيا  فى  وأقام  الفرنسية.  الثقافة  على  ويتعرف 
المحتلون  خلع  أن  بعد  منفى  وهو  سنوات  أربع 
االنجليز الخديو عباس حلمى الذى إنحاز لألتراك 
فى الحرب العالمية األولى ونفوا شاعره إلى إسبانيا 
حتى اليثير المصريين ضدهم. كما أقام شوقى فى 
لندن بعض الوقت، وفى الجزائر.. وشوقى شاعر 
قصائد  شعره  ينظم  وهو  أيضا،  ناثر  لكنه  طبعا، 
فى  أو  الشوقيات  فى  وهو  مسرحيات.  وينظمه 
األطالل،  على  يقف  كالسيكى  شاعر  معظمها 
فى  لكنه  ويعظ.  وينصح،  ويصف،  ويتغزل 
مسرحياته شاعر رومانتيكى يطلق العنان لعواطفه 
بعيدا عن  للحياة  ويدعو  الطبيعة،  ويتأمل  وخياله، 

المدن ألن ضوضاء المدينة »تميت القلوب«.
تتصارع  كانت  العربية  شوقى  ثقافة  أن  ويبدو 
دليل على وفرة نصيبه  الفرنسية، وهذا  ثقافته  مع 
رغبته  يعلن  للشوقيات  مقدمته  فى  الثقافتين.  من 
الموروثة  العربية  الشعرية  التقاليد  التحرر من  فى 
ويعتبرها أوهاما. وهو فى قصائده التى جمعها فى 
ببراعة  ويلتزمها  التقاليد  لهذه  يستسلم  الشوقيات 

ويخلص لهذا االلتزام فيصبح كأنه إبداع.
يمدح  موظف  السراى  فى  عمله  خالل  وشوقى 
الخديو ويهنئه فى أعياده. وخارج السراى مواطن 
باسم  وينطق  الديموقراطية  عن  يدافع  متحرر 
الدينية عابد  المناسبات واألعياد  فى  الشعب. وهو 
مناضل  الوطنية  والقضايا  المناسبات  وفى  متبتل، 
شجاع ومغن متحرر. وشوقى فى الفصحى اليشق 

له غبار، لكنه اليتردد أيضا فى النظم بالعامية.
البعض،  كما رأى  ازدواجية  يكن  لم  التعدد  هذا 
ولم يبق تعددا ولكنه صار ثقافة تحولت بها الكثرة 
إلى غنى ورحابة وفهم وإخالص للجديد مع احترام 
القديم والقدرة على قراءة المستقبل. يخيل لى وأنا 
واالنفراد  الديمقراطية،  فى  شوقى  نظمه  ما  أقرأ 
بين  والخلط  والتعبير،  التفكير  وحرية  بالسلطة، 
أنه  الطائفية  والفتنة  واإلرهاب،  والدين،  السياسة 

يعيش معنا فى هذه األيام.
السماء  لطيف  مقاديره/  شرَّ  األرض  وقى 

ورحمانُها
ونجيَّ الكنانة من فتنٍة/ تهددت النيَل نيرانُها

/..../......
بالناِر  ويلعب  السالح/  بحّدِ  يلهو  مصر  أرى 

ولدانُها



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

الصني ترد علي كندا التي تطالب باطالق سراح 
املسلمني احملتجزين بها وتقول )أطلعوا منها (

الصينية خالل مؤتمر صحفي  الخارجية  بأسم وزارة  قالت متحدثة 
يوم الخميس 15 نوفمبر ؛ أن وزارة الخارجية الصينية في بكين تقف 
بثبات ضد االنتقادات التي وجهتها اليها عدة دول بدعوة من جستن 

ترودو الذي اجتمع مع مع مبعوثي أربعة عشرة دولة في سنغافورة وأعربوا عن قلقهم من احتجاز الصين 
لمئات االالف من االقليات المسلمة في معسكرات )أعادة التعليم ( في المنطقة الشمالية من مدينة شينجيانج ،  
وارسلوا لبكين رسالة تتضمن هذا ودعوا الي االفراج عن جميع المحتجزين المسلمين ، وأتهمت المتحدثة باسم 
وزارة خارجية الصين  السفير الكندي وأربعة عشرة من الدبلوماسيين االخرين بتجاوز أدوارهم الدبلوماسية 
بعد أن  أرسلوا هذا  الخطاب الي بكين ، وقالت المتحدثة الرسمية  للصحفيين أن الرسالة التي بعث بها جستن 
ترودو و14 مسؤول أخر إنتهكت شروط )أتفاقية فيينا( التي تنظم العالقات الدبلوماسية بين الدول وإنه ال 
ينبغي للسفراء والدبلوماسيين التدخل في الشؤون الداخلية للبالد االخري ، وإن هذه الرسالة التي تزعمتها 
كندا تستند علي االشاعات علي الرغم من التقارير الموزعة علي نطاق واسع و التي تنفي وجود أعتقاالت 
تعسفية ، ومن ناحية أخري تقول تقارير االمم المتحدة أن هناك حوالي مليون من االقليات االثنية والمسلمين 
معتقلين في الصين ، وقال متحدث بأسم وزيرة خارجية كندا كريستيا فريالند أن كندا قلقة جدا بشأن التقارير 
الموثوق بها عن االعتقاالت الجماعية والمراقبات لالقليات في الصين ،وناقشت كريستيا فريالند هذه المسألة 
مع نظيرها الصيني في شهر سبتمبر ، وقد سؤل جستن ترودو حول  هذه الرسالة المثيرة للجدل وتأثيرها علي 
محادثات التجارة الحرة الجارية مع الصين ، فقال اننا نشترك في محادثات تجارية إيجابية ولكننا سنواصل 

المضي قدما لتعزيز حقوق االنسان .

كندا تتحدث عن امكانية إعطاء حق اللجوء  
للسيدة الباكستانية املسيحية )أسيا بيبي ( 

واسرتها

منح  حول  باكستان  مع  كندا  تتناقش 
)أسيا  المسيحية  للسيدة  اللجوء  حق 
أخيرا  المحكمة  برأتها  التي  بيبي(  
االسالم  نبي  علي  التجديف  تهمة  من 
، وقد قضت أسيا بيبي ثماني سنوات 
وحكم  التجديف  بتهمة  السجن  في 

التهمة  من  برأتها  باكستان  في  العليا  المحكمة  ولكن  باالعدام  عليها 
قطعت  التي  االسالمية  الجماعات  أثار غضب  مما  سراحها  وأطلقت 
الطرق الرئيسية لمدة ثالثة أيام في أحتجاجات عارمة ، واتفقت حكومة 
باكستان مع زعماء هذه الجماعات علي منع السيدة أسيا من مغادرة 
المتحدة  المملكة  مثل  الغربية  الدول  السيدة  هذه  زوج  وناشد   ، البالد 
والواليات المتحدة وكندا بالعمل علي أخراجهم من البالد ومنحهم حق 
اللجوء وكان محامي السيدة أسيا قد فر من باكستان بعد تلقيه تهديدات 
بالقتل ومنحته هولندا حق اللجوء ، وأكد جستن ترودو للصحفين بأن 
كندا تنظر في أحضار السيدة أسيا الي كندا وأيد هذا الرأي أندرو شير 
زعيم حزب المحافظين الذي حث جستن ترودو علي القيام بكل ما في 

وسعه ألحضار هذه السيدة واسرتها الي كندا .

السنة احلادية عشر، العدد )280( - األربعاء 21 نوفمرب 162018  كنـــــــدا يف أسبوعني

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 

العملة الورقية الكندية فئة الخمسون دوالر التي 
يظهر عليها أحرف باللغة الصينية هي عملة 

مزيفة 
حكم قاضي المحكمة علي رجل بتهمة حيازة  نقود مزيفة  وفقا للقانون ، 

وكانت هذه  العملة الورقية فئة خمسون دوالر قد أثارت ضجة عام 2017 عندما ظهرت عبر كندا ، وتظهر 
االحرف الصينية بلون ازرق علي العملة الورقية وترجمة  هذه االحرف هي  )أن هذه ليست عملة حقيقية 
،وهي فقط للتدريب علي ًعد النقود ( وهذه الترجمة وفقا لتقرير الشرطة التي عثرت علي حوالي 9000 من 
هذه العملة المزيفة منذ شهر نوفمبر العام الماضي ،  ووفقا لقاضي المحكمة دوجالس فقد شبه هذه العملة 
الورقية بالنقود الغير حقيقية التي تستخدم في لعبة )المونوبولي ( ومع انه ليست هناك جريمة علي من يحمل 
نقود لعبة المونوبولي فليس هناك جريمة لمن يحمل نقود غير حقيقية لِّلًِعب ، ولكن العملة الورقية الكندية 
المقلدة  التي كتب عليها االحرف الصينية هذه استخدمت في شراء االشياء والغش ولذا فقد حكم القاضي علي 

من يتداولها بانه غشاش وقد حذر موقع خدمة الشرطة في ساسكاتوان الجمهور من هذه العملة المزيفة .

هيئة البريد الكندية تطلب من العالم وقف ارسال البريد لكندا
أصدرت هيئة البريد الكندية )كندا بوست( نداء يوم الجمعة 16 نوفمبر الي 
العالم بوقف أرسال البريد اليها بسبب االضراب الذي يقوم به عمال البريد 
والذين رفضوا العرض االخير للعقود المقدم من هيئة البريد ، وتواجه هيئة 
البريد الكندية تأخرا كبيرا في تسليم الخطابات والطرود ألصحابها،  بسبب 
االضراب الذي يقوم به عمال الهيئة والذي دخل أسبوعه الخامس ، وكانت 
هيئة البريد الكندية قد قدمت عرضا جديدا لموظفيها بعد أن حذر جستن ترودو 

قبل موسم االعياد ، ولكن متحدث  الهيئة والنقابة  بين  النزاع  الحكومة إلنهاء االضراب وتسوية  من تدخل 
بأسم نقابة العاملين في هيئة البريد قال أن العرض بعقود جديدة من قبل الهيئة غير مرضي وغير مقبول من 
النقابة ولن يتم الموافقة عليه ، ومن ناحية أخري قالت هيئة البريد إن التراكم الكبير للرسائل والطرود والذي 
تزامن مع بدء االضراب في 22 أكتوبر ،قد أمتد االن الي البريد القادم الي كندا من دول العالم ، ونتيجة لهذا 
أضطررنا الي أرسال نداء الي هيئة البريد الدولية ، بما فيها خدمات البريد في الواليات المتحدة نقول فيه ؛ 
إننا لن نكون قادرين علي إستالم أي خطابات أو طرودو او غيرها من الخارج حتي إشعار أخر ، وحتي االت 
يتوالي أضراب عمال البريد بالتناوب بين 200 من المجتمعات المحلية بما فيها المدن الكبري مثل تورنتو 
وفانكوفر ووينيبيج. وفي تورنتو وحدها هناك 260 شاحنة تحمل طرودا وأشياء لهيئة البريد وتنتظر أن يتم 
تفريغها ، وفي فانكوفر هناك أكثر من 100 شاحنة تقف خارج منطقة هيئة البريد في إنتظار تفريغها ، هذا 
وتقوم هيئة البريد بتسليم ثلثي االشياء التي يشتريها الناس عبر االنترنت ، وتعتبر االسابيع الست االخيرة من 

العام هي أكثر االسابيع إزدحاما وعمال بسبب االعياد .

بدء تداول عملة ورقية من فئة عشرة دوالرات 
تصور السيدة فيوال ديزموند الرائدة في مجال 

الحقوق المدنية 
فيوال  االعمال   وسيدة  الناشطة 
كندية  أمرأة  أول  هي  ديزموند 
علي  صورتها  تظهر  سوداء 
بشكل  متداولة  نقدية  عملة 
منتظم ، بعد مرور 72 سنة من 
القاعة  في  مقعدها  ترك  رفضها 
جالسكو(  )نيو  لمسرح  الرئيسية 
المخصصة لجلوس البيض ، وتم 
قبضت  التي  الشرطة  أستدعاء 
عليها واحتجزتها لمدة 12 ساعة 
بتهمة  الحقا  حوكمت  وقد   ،
المقاطعة  حكومة  علي  االحتيال 
في )سنت واحد( وهو الفرق في 

ثمن تذكرة المسرح التي كانت لدي فيوال وتذكرة المسرح  في القاعة 
المخصصة للبيض ، وعلي الرغم من إنها عرضت علي القاضي دفع 
الفرق اال إنها أدينت وغرمت 26 دوالر ، وقد ولدت فيوال ديزموند في 
حي للمواطنين السود في الطرف الشمالي في هاليفاكس وتدربت اوال 
كمدرسة ٫ ثم أفتتحت أول  صالون لتصفيف شعر النساء االفريقيات 
في كندا ٫ وأنشأت بعد ذلك مدرسة ديزموند لثقافة التجميل ، ووفقا لبنك 
كندا فإن  التحدي القانوني التي قامت به فيوال ديزموند ، كان أالول 
من نوعه الذي تطرحه أمرأة سوداء في كندا ، والذي كان له الفضل 
للوصول الي إنهاء قانون الفصل بين البيض والسود في نوفا سكوشيا 
عام 1954 .  وفي عام2010 قامت حكومة نوفاسكوشيا بتقديم  العفو 
لي  فيوال ديزموند واالعتذار لها علنا بسبب االدانة الخاطئة التي  وجهة  
لها.  وجاء االعتذارهذا  بعد عدة أعوام من وفاة  فيوال ، التي توفيت 

عام 1965 في سن الخمسين .

العديد من االشخاص الذين يلتمسون اللجوء ايل كندا هم من االمريكان 
أوتاوا ؛ بينما تصارع كندا تدفق طالبي اللجوء غير الشرعيين ، تظهر االحصاءات أن هناك تزايد في عدد 
الي كندا  ممن   اللجوء  لكندا ، ففي عام 2017 كان عدد طالبي  اللجوء  الي طلب  الذين يسعون  االمريكان 
يحملون الجنسية االمريكية 2550 فرد وفي العام الحالي بين شهري يناير وأغسطس  قام 1215 فرد امريكي  
الي كندا هم من االطفال  باللجوء  المطالبين  اللجوء ، وجميع االمريكان  لكندا و طلب  البرية  الحدود  بعبور 
الذين ال يملكون وضع ثابت في أمريكا ، وهؤالء هم  االطفال الذين ولدوا في أمريكا ألباء مهاجرين من دول 
أخري وغالبا نيجيريا أوهايتي وعاشوا لسنين تحت برنامج الحماية المؤقته الذي وضعته الحكومة االمريكية 
عام 1990 والذي يقدم إقامة مؤقتة للناس التي تعاني بالدهم االصلية من حروب أو كوارث طبيعية ، وحصل 
هؤالء أالطفال المولدين في أمريكا علي الجنسية االمريكية ، ولكن بعد أعالن الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
عن رغبته في الغاء هذا البرنامج أصبح هؤالء االطفال وعائالتهم في وضع غير مستقر، وسارع العديد منهم 
بعبور الحدود االمريكية وطلب اللجوء لكندا ، وقالت محامية للهجرة أنها نصحت هؤالء الناس بعدم التماس 
اللجوء الي كندا النه من غير المحتمل قبولهم تحت قوانين اللجوء في كندا ، ولكن قال محامي أخر في أوتاوا 
؛ أن المشهد السياسي المتغير في الواليات المتحدة يمكن أن يكون سببا قويا للمهاجرين للمطالبة باللجوء لكندا 
خوفا من االضطهاد في الواليات المتحدة ، حيث أن الرئيس االمريكي قال أنه يفكر في عدم اعطاء الجنسية 

تلقائيا لمن يولدوا في أمريكا .
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املفاوضات 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
7( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

بالقاهرة  مدينة نصر  فى  المؤتمرات  فى قصر 
عدسات  وأمام   ,1994 مايو  من  الرابع  فى 
التليفزيون والميكروفونات والمدعوين من انحاء 
العالم وقع عرفات على نصوص االتفاق ورفض 
التوقيع على الخرائط النه لم يجد الخطاب الذى 
وقعه رابين بخصوص مساحة اريحا , وتوقف 
االحتفال لمدة اربعين دقيقة شاهدها العالم فى بث 
حى وتكراراً لما حدث فى 9 / 2 . وفى فورة 
غضبه قال الرئيس مبارك ) لن أحضر بعد ذلك 
أى مناسبة علنية بين الفلسطينيين واسرائيل (  , , 

, أخيراً تم التوقيع على إتفاق أوســــــــلو.
   وصل إلى القاهرة مدير المخابرات اإلسرائيلية 
حاماًل تسجياًل بصوت عرفات )القاه فى المسجد 
الكبير فى جوهانسبرج أثناء وجوده فى جنوب 
افريقيا لحضور احتفال تنصيب نيلسون مانديلال( 
يتعارض مع االتفاقية التى لم يجف الحبر الذى 
ُكتبت به بعد, ويحمل تسجياًل آخر للدكتور عبد 
حماس  فى  البارز  العضو  الرنتيسى  العزيز 
التى  االرهاب  بالتأييد عن عمليات  فيه  يتحدث 
وقعت تلك االيام فى مصر , ويقول انه عندما 
على صلة  كان  القاهرة  فى  الطب  يدرس  كان 
وثيقة بالحماعات الدينية وبينها مجموعة صالح 
العسكرية  الفنية  الكلية  نفذت عملية  التى  سرية 

عام 74 لقلب نظام الحكم .
إنضمت  غزة  من  إسرائيل  انسحاب  بعد     
الواليات المتحدة إليها فى دعوة عرفات للذهاب 
حنان  لكن   , منطقية  دعوة  وكانت   , غزة  الى 
عباس  ومحمود  قدومى  وفاروق  عشراوى 
الرحيل  بدأ  هكذا   ,, غزة  الى  الدخول  رفضوا 
الوطن  بعيد عن  منفى  من  , رحيل  تونس  من 
المنظمة  عاشت  ذاته,  الوطن  داخل  منفى  إلى 
العابدين  زين  وأقام  سنة  إثنى عشر  تونس  فى 
بن على رئيس تونس حفل وداع كبير للمنظمة, 
الرئيس مبارك عرفات  القاهرة استضاف  وفى 
ثم اصطحبه بطائرة الى العريش , وقام رئيس 
وزراء مصر بمرافقة عرفات إلى مدخل رفح ,,, 
فى غزة استقبل عرفات استقبااًل كبيراً, لكن فى 
اريحا وإذ اعداد الجماهير ضئيلة,, كان الشعار 
الذى رفعه عرفات )أن غزة سنغافورة وليست 
المنظمة  أن  المأل  على  يعلن  وكان  الصومال( 
مفلسة , ورغم الوعود بتوفير 2,1 بليون دوالر 
فى االشهر الستة االولى فان ما تم جمعه لم يزد 
عن ربع هذا المبلغ , وتركزت معظم المساعدات 
فى شكل عربات واسلحة وذخائر وقنابل مسيلة 
للدموع للشرطة ,,,, ومرة ُسئل عرفات عما إذا 
كان يستطيع إدارة غزة وكان رده: أنه كان يدير 
غزة  من  اكبر  ولبنان  االيام  من  يوم  فى  لبنان 
واثرياء  المنظمة  بين  وحدثت خالفات  بالطبع. 
المليونير  هاتف  أن عرفات  ومنها  الفلسطينيين 
حسيب صباغ: ياأبو سهيل إن روتشيلد فلسطين 
ورد  اآلن.  حتى  الدولة  بناء  فى  دوره  يؤد  لم 
صباغ: ياأبو عمار ألن بن جوريون فلسطين لم 

يؤد دوره فى إقامة الدولة حتى اآلن.
إقتصادى من رجال االعمال  تم عقد مؤتمر    
الذى  الحسن  الملك  من  بدعوة  البيضاء  بالدار 
على  يعتمد  المنطقة  نمو  أن  بنظرية  يؤمن 
المصرية  العمل  وقوتى  البترولى  المال  رأس 
ديسمبر  أواخر  اليهودية,,  والعبقرية  والمغربية 
94 إنعقد مؤتمر قمة ثالثى فى االسكندرية من 
مصر وسوريا والسعودية بال هدف محدد ودفع 
ذلك إسرائيل إلى عقد مؤتمر قمة  يضم مصر 
وإسرائيل واالردن والسلطة الفلسطينية وذلك فى 

اوائئل فبراير 95 . 
على  الخناق  إسرائيل  أحكمت   95 مارس     
القدس وأقفلت اى طريق عربى إليها, وثار العالم 
العربى , وتمت الدعوة الى مؤتمر قمة حقيقى 
الرئيس  لكن  المقدسة,  المدينة  مستقبل  يبحث 

بيل كلينتون المقبل على معركة انتخابات لمدة 
المؤسسة  السترضاء  محاولة  فى  ثانية  رئاسة 
نقل  على  االبيض  البيت  موافقة  أعلن  اليهودية 
السفارة االمريكية فى اسرائيل من تل ابيب الى 
السرائيل,,,,  عاصمة  بالمدينة  معترفاً  القدس 
وهكذا  تجميده,,  تم  المؤتمر  دعوة  قرار  لكن 
مجاالت  من  المحرمات(   – )المقدسات  انتقلت 
الرؤى التاريخية واالستراتيجية وقضايا الصراع 
والحرية  االرض  فى  والحقوق  والسياسات 
إلى   ... المصير  وتقرير  االستقالل  ومطالب 
فى  الراسخة  العقائد  وإلى  والضمائر  القلوب 

اعماق البشر. 
   تعثر االتفاق مع سوريا للشروط التعجيزية 
التى وضعتها إسرائيل ومن ضمنها التخلى عن 
التى تراها سوريا ) جنوب  الفلسطينية  القضية 
الشام التاريخية (,, وفى هذه االجواء قام الشاب  
بثالث  رابين  اسحق  باغتيال   ) عامير  )ييجال 
طلقات قاتلة , وتولى بيريز رئاسة الوزارة خلفاً 
للمغدور رابين,, وكان أول قرار له إغتيال يحى 
أُتهم بانه مهندس  عياش أحد قاد حماس والذى 
القنابل البشرية , وتم االغتيال فى يناير 96 , 
مع  بيريز  أقدم  فقد  انتخابات  على  ُمقبل  وألنه 
جنراالته فى بداية ابريل 96 على عملية )عناقيد 
البنية االساسية لحزب  تدمير  ( هدفها  الغضب 
حتى  سوريا  واستفزاز   , لبنان  جنوب  فى  هللا 
تتورط معرضة نفسها لخسائر) فاضحة ( , وفى 
قانا ( وصبت   ( المعارك وقعت مذبحة  اجواء 
مركز  على  عمداً  قنابلها  االسرائيلية  المدافع 
للقوات الدولية لجأ إليه بعض السكان اللبنانيين 
والفلسطينيين , وبسبب عمليات فدائية فى القدس 
االنتخابات  نتيحة  كانت  وعسقالن   ابيب  وتل 
فوز نتنياهو وهزيمة بيريز , وانعكس ذلك على 
وعندما   , تتابع  كانت  التى  الفلسطينية  السلطة 
ادركت فوز نتنياهو صرخ احدهم:  لقد خسرنا 
فكرة  هو صاحب  بيريز  ان  رغم   , المعركة  
بناء قدس جديدة عربية دون التفريط فى مدينة 
القدس الموحدة , وصاحب فكرة رفع علم لدولة 
عربية أو إسالمية على المسجد األقصى , وعلم 

الفاتيكان على كنيسة القيامة.
   وحدث تحول فى الرأى العام االسرائيلى من 
تمجيد لرابين وزوجته ) ليا رابن ( إلى اتهامه 
بالسياسى المتردد, وانه ليس بطل حرب 67 فقد 
اعترته الحمى وفقد اعصابه, واضطروايزمان 
رئيس الدولة آنذاك إلى تنحيته وإدارة المعارك 
من  القريب  بيريز  عن  تحول  كما  باسمه,,,, 
النووى  المشروع  ومهندس   , جوريون  بن 
االسرائيلى حاميها النهائى, وحصوله على اتفاق 

أوسلو. 
   وعندما تسلم أسرار الدولة من بيريز , قال 
شىء  اعرفه,,  ال  كثير  هناك  يكن  لم  نتنياهو: 
واحد كان مفاجأة لىهو حجم التعاون بين االمن 
الفلسطينى واألمن اإلسرائيلى وهذه نقطة تُحسب 

لهم.
   وفى 9 يوليو 96 ذهب إلى واشنطن لمقابلة 
معه  كان  البيضاوى  المكتب  وفى  كلينتون 
يقول  ما  كل  عن  بها  يستغنى  اسرائيل(  )قدرة 
والقوانين  والحقوق  المبادىء  عن  العرب  به 
والشرعية الدولية ,,,, وكانت حجته هى ]قدرة 
مجتمع إستطاع بحضور اإلرادة أن يحول فكرة 
العرب  إلى وطن قوى, فى حين ان  اسطورية 
والشرعية  والقوانين  والحقوق  المبادىء  رغم 
الدولية لم يستطيعوا بغياب اإلرادة إال ان يحولوا 

وطناً حقيقياً إلى فكرة مشردة [.   
العرب  بين  السرية  المفاوضات   : المرجع      

واسرائيل                    إنتهــــــــــــــــــــى

بقية مقال »الشباب و الصحة النفسية 
فى عالم متغير« ص12

حقائق حول المرض النفسى للشباب 

نصف األمراض النفسية تبدأ قبل سن 14 
عاًما، ولكن في معظم الحاالت ال تكتشف وال 

تعالج,

السبب  هو  االكتئاب  للمراهقين،  بالنسبة 
هو  االنتحار  يسبقه  للوفاة،  الثالث  الرئيس 
عاًما.  بين 29-15  للوفاة  رئيس  سبب  ثاني 
وتعاطي الكحول والمخدرات غير المشروعة 
بين المراهقين هو قضية رئيسة في العديد من 
البلدان ويمكن أن يسفرا عن اتّباع سلوكيات 
محفوفة بالمخاطر، مثل ممارسة الجنس غير 
اآلمن أو القيادة المتهّورة و اضطرابات األكل 

التى هى انعكاس للقلق

التحديات  هذة  مواجهة  كيفية  عن  اما 
فباالتى:

على  القدرة  بناء  في  الشباب  مساعدة 
نعومة  منذ  النفسية  المشاكل  بوجه  الصمود 
أظفارهم من أجل التكيّف مع ما يواجهم من 

تحديات في عالم اليوم

للحيلولة دون إصابتهم باضطرابات  وذلك 
والتعافي  واعتالالت نفسية وتدبيرها عالجياً 
االعتالالت عند  هذه  الوقاية من  وتبدأ  منها. 
الُمنذرة  واألعراض  البوادر  على  الوقوف 
باإلصابة بها في وقت مبّكر وفهم هذه البوادر 
واألعراض. وبإمكان الوالدين والمعلمين فى 
المدارس مد يد العون إلى األطفال والمراهقين 
في اكتساب المهارات الحياتية التي تساعدهم 

من  يومياً  يواجهونه  ما  مع  التكيّف  على 
و  الجامعة  و  والمدرسة  المنزل  في  تحديات 
النفسي  الدعم  تقديم  . ويمكن  العمل  مجاالت 
أماكن  المدارس وغيرها من  في  االجتماعي 
العاملين  وتزويد  المحلية،  المجتمعات  تواجد 
من  يمّكنهم  بتدريب  الحال  بطبيعة  الصحيين 
النفسية  الصحة  اضطرابات  عن  الكشف 

وتدبيرها عالجياً

توظيف االستثمارات من جانب الحكومات 
المجتمع والصحة  وإشراك قطاعات كل من 
ومتكاملة  شاملة  برامج  تنفيذ  في  والتعليم 
الشباب  بصحة  ومعنية  بالبيّنات  ومسندة 

النفسية

أخرى  ببرامج  االستثمارات  هذه  وربط 
المراهقين  بين  فيما  الوعي  بإذكاء  معنية 
والشباب بشأن سبل عنايتهم بصحتهم النفسية 
على  والمعلمين  والوالدين  األقران  ومساعدة 
معرفة السبل الكفيلة بدعم أصدقائهم وأطفالهم 
وطالبهم، وهو الموضوع الذي يتمحور حوله 

اليوم العالمي للصحة النفسية في هذا العام.

انه  من  البشرية ال شك  الموارد  استثمار   
من  و  المجتمعية..  االستثمارات  انواع  اهم 

ابرز جوانبه 

ال  فحقا   .. للشباب  النفسية  الصحة  تعزيز 
االجلين  فى  بالصحة  عليهم  على  فقط  تعود 
على  تعود  فحسب  بل  الطويل  و  القصير 
و  االقتصادية  الجوانب  فى  بأكلمه  المجمتمع 

االجتماعية و االسرية



                                                                                                                                                      
ما بعد العودة           
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سنوات امضاها بعيداً عن الوطن، كم داعبه الخيال 
بصور قديمة لذكريات الطفولة والصبا ثم الشباب، 
ومدينته  لوطنه  متفرقة  صور  احالمه  زارت  كم 
العاب  شهد  الذى  والشارع  فيه  عاش  الذى  والحى 
طفولته. سنوات امضاها بعيداً لم تبارحه تلك الصور 
تصورذكريات  واسود  ابيض  قديمة  الجميلة صور 
زاهية  الوان  ذات  واخرى  امضاها،  التى  عمره 
تكون  ان  وتمنى  وتوقع  تخيل  التى  الصور  تترجم 
ابصرتا  عينيه  لكن  الحالية.  وطنه  صورة  عليها 
اشياء اخرى لم تتواجد ال فى الصور الواقعية التى 
تخيلها  التى  الحديثة  الصور  فى  وال  قديماً  عاشها 
وتمناها. فالشوارع - كل الشوارع - تبدو متشابهة 
التى صارت كديكورات قبيحة  بقمامتها  فى بؤسها 
الشوارع  فى  الناس  ترى  ارصفتها...كنت  تزين 
والمتنوعة  المتعددة  بازيائهم  كرنفال  فى  وكأنهم 
لكنك اآلن تراهم وكأنهم اتفقوا على زى موحد يبتعد 
على  هبط  انه  شعر  لالناقة.  مظهر  اى  عن  تماماً 
وطن آخر ومدينة اخرى بل بالتأكيد لقد اخطأ ورحل 
الى كوكب آخر. اهذا هو الحى الذى نشأ فيه؟ اين 
المبهجة  واالزقة  الحوارى  اين  النظيفة؟  الشوارع 
واالهم ....اين الوجوه الباسمة المتفائلة؟ تجول على 
قدميه فى شوارع الحى المتشابهة وشعور الغربة ال 
يبارحه حتى خشى ان يتكلم مع احدهم ويكتشف ان 
الماضى. والحقيقة  لغتهم فى  لغتهم قد اختلفت عن 
انه لم يكن مخطئاً فان كانت لغة اللسان لم تتبدل فلغة 
العقل بالتأكيد اختلفت وتبدلت ومحت لغة العقل التى 
عاشها فى الماضى. لفت نظره كثرة دور العبادة فى 
الحى الصغير، فى كل شارع وحارة وزقاق بل وفى 
لم يشعر  بعض االزقة هناك اكثر من دور عبادة. 
بلذة اجترار الذكريات وهو يتجول فى شوارع الحى 
القديم، تالشت رائحة الذكريات الجميلة ولم يعد لها 
حلقه  فى  وغصة  منزله  الى  عائداً  فاستدار  وجود 
تؤلمه. استرخى على احد المقاعد وقد وضع امامه 
بعض االلبومات القديمة والتى حوت صوراً قديمة 
له ولعائلته وايضاً للجيران واالصدقاء فى مناسبات 
متعددة..تأمل الصور لساعات طويلة واكتشف ان تلك 
الساعات التى امضاها مع الصور القديمة قد رسمت 
لساعات  استمرت  وجهه  على  عريضة  ابتسامة 
الصور  تلك  فى  رآها  التى  والوجوه  يبتسم  ال  ولم 
دائماً مبتهجة باسمة. قارن بين الوجوه فى الصور 
القديمة وتلك الوجوه التى رآها فى الشوارع، ربما 
نفس الوجوه لكن مع اختفاء االبتسامة!!!. مجموعة 
جاره  بخطبة  احتفااًل  القديمة  الصور  من  اخرى 
وجارته واالثنان زاماله بالجامعة وكان شاهداً على 
قصة حبهما الجميلة وصراعهما وحربهما مع االهل 
التمام الخطبة السعيدة بل انه كان احد اسباب اتمام 
الخطبة بالدور الذى لعبه مع االسرتين. تذكر حفل 
الفجر  حتى  ورقصوا  غنوا  وكيف  الجميل  الخطبة 
وكم اسف انه لم يحضر حفل الزواج الذى تم بعد 
سفره لكنه كان يراسل صديقه ايام كانت الخطابات 
هى وسيلة االتصال المثالية فى ذلك الزمان. الغريب 
شقة  فى  سكنا  الماضى-  اصدقاء   - الزوجين  ان 
االسرة المقابلة لشقته واندهش كيف يعلمان بقدومه 
او  بابه  او احدهما فى ان يطرقا  يفكر كالهما  وال 
يرحبا بعودته ام انهما ال يعلمان بقدومه؟.  فكر قلياًل 
وهو فى نشوة مشاهدة صور الماضى، فتح الباب و 
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تركه موارباً واتجه نحو الشقة المقابلة،دق 
للجرس... صوتاً  يسمع  ولم  الباب  جرس 
زجاج  على  باصابعه  يطرق  ان  قبل  تردد 
عاد  ثم  خفيفة  طرقات  الباب  »شراعة« 
منتظراً.  ووقف  خطوات  عدة  الخلف  الى 
ان  فادرك  تبتعد  ثم  تقترب  خطوات  سمع 
السحرية  العين  خالل  من  نظر  من  هناك 
لينظر الطارق، طال انتظاره قبل ان يسمع 
الخطوات تقترب مرة اخرى ثم ينفتح الباب 
عن وجه عرفه على الفور »نادية« جارته 
وزميلة الجامعة عرفها رغم غطاء الرأس 
ابتسمت  شعرها.  لتدارى  ارتدته  الذى 
مكانها  فى  واقفة  وهى  خافتة  ابتسامة  له 
بادرته  رؤياه،  مفاجأة  عليها  تبدو  ان  دون 
السالمة.. هشام مش موجود،  »حمدهللا ع 
لما ييجى ح ابلغه انك وصلت بالسالمة« ثم 
هزت رأسها بالسالم آخذة خطوة الى الخلف 
بأن هز  فكان  فعله  اما رد  الباب،  واغلقت 
الكيفية وهو مازال  بنفس  رأسه هو اآلخر 
اشعرته  التى  العريضة  ابتسامته  يبتسم 
تسبقه  والدهشة  شقته  الى  دخل  بالبالهة. 
محلاًل المشهد الذى عاشه القل من دقيقة. لم 
تهينه،لم تجرحه لكنه شعر بالجرح واالهانة. 
امضى وقتاً فى مشاهدة التليفزيون وكانت 
اغلب البرامج على القنوات المختلفة برامج 
دينية وتربوية. غفا قلياًل وهو جالس يستمع 
الحدهم فى البرنامج التليفزيونى وهو يعظ 
وينصح ويحذر المشاهدين من امور متعددة 
من  انه  شعر  حتى  الحياة  اوجه  لكل  تمتد 
االفضل لالنسان اال يتحرك من مقعده لئال 
يفعل شيئاً من شأنه ان يغضب هللا ويكون 
مصيره عذاب جهنم وبئس المصير. ايقظه 
جرس الباب من غفوته فهب بسرعة ليفتح 
هشام....احتضنا  كان  توقع  وكما  الباب 
بالغين  وتأثر  شوق  فى  البعض  بعضهما 
مقابلته  فى  وجلس  للدخول  هشام  دعا  ثم 
فى  والحاضر  الماضى  يتحدثان عن  وهما 
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جملس اإلدارة

حديث روتينى خال من اى حرارة واختصر 
اعتذر  انه  حتى  دقائق  فى  الحوار  هشام 
يعده  ان  اراد  الشاى  من  كوباً  تناول  عن 
صديقه القديم، اختتم هشام الحوار بأن سأله 
عن المدة التى سيقضيها ثم صافحه متمنياً 
التفت  لكنه  خارجاً  واتجه  سعيدة  اجازة  له 
وذوق  ادب  بكل  منه  مودة وطلب  فى  اليه 
بعد  اال  اخرى  مرة  بابه  على  يطرق  اال 
هاتفه  رقم  اعطاه  ثم  وجوده  من  يتأكد  ان 
واحمر  فارتبك  هو  اما  اراد.  متى  ليحدثه 
اعتذر عن  لكنه  الكلمات  تسعفه  ولم  وجهه 
لهشام  اوضح  ثم  فيه  اخطأ  انه  يعتقد  ماال 
هشام... اخته.....اجابه  بمثابة  زوجته  ان 

اعرف اعرف هى بمثابة اختك لكنها ليست 
اختك...قالها وضحك واتجه خارجاً. اغلق 
يراجع  وهو  القديم  صديقه  خلف  الباب 
اول  مع  اتت  والتى  الموجعة  هشام  كلمات 
عاد  عودته.  منذ  ويسمعها  يراها  ضحكة 
لنفس  ليستمع  التليفزيون  امام  للجلوس 
فجأة  نهض  قبل،  من  التى سمعها  الكلمات 
وافكار بعينها فى رأسه، اغلق التليفزيون ثم 
اتجه الى حجرة نومه وامسك بحقيبة سفره 
ووضع بها حاجياته القليلة التى اخرجها من 
الحقيبة....متمتماً شعب كلما اقترب من هللا 
عبس وجهه واختفت ابتسامته، شعب يقترب 
من هللا فيتحدث عن غضب هللا وعقاب هللا 
تليفونه  قرص  هللا...ادار  مراحم  يذكر  وال 
يقترب  شعب  القديم...واستطرد  االسود 
العناً  منتقداً  اآلخرين  الى  فينظر  هللا  من 
تصرفاتهم واعمالهم...ثم جاءه صوت على 
الهاتف تاكسى مصر آلو..استطرد هو شعب 
يقترب من هللا فال يحدثك اال عن الشيطان 
ومكر الشيطان ومكيدة الشيطان ثم ينصحك 
قائاًل »اذكرهللا« جاء الصوت اآلخر على 
ُمرة   بسخرية  فرد  هو  اما  الهاتف...افندم؟ 

اريد تاكسياً لتوصيلى الى المطار. 

رجل يفوز باليانصيب 
14 مرة يف 3 دول 

خمتلفة 

فاز خبير اقتصادي باليانصيب 14 مرة 
خالل حياته، ما دفع السلطات األمريكية 
للتدخل والتحقيق لسنوات في مالبسات 

الظاهرة الغريبة. 
موظفا  مانديل،  ستيفان  الخبير  وعاش 
يتجاوز  ال  براتب  رومانيا،  في  بسيطا 
ربح  عندما  وذلك  شهريا،  دوالر   88

جائزة اليانصيب ألول مرة في حياته.
للمرة  اليانصيب  مانديل  ربح  وبعدما 
السفر  تكاليف  تغطية  تمكن من  الثانية، 
فيها  استقر  التي  أستراليا  إلى  والهجرة 
إضافية،  مرة   12 اليانصيب  وربح 
مستخدما ما يصفه بـ »خوارزمية انتقاء 

األرقام«.
ويؤكد الخبير امتالكه لخوارزمية تزيد 
مضاعفة،  أضعافا  الربح  إمكانية  من 
في حين تعتمد على حساب العدد الكلي 

الحتماالت أرقام بطاقات اليانصيب.
القوانين  أستراليا  غيرت  أن  وبعد 
مانديل  اضطر  لليانصيب،  المنظمة 
وتجربة  المتحدة  الواليات  إلى  للسفر 
مكنه  الذي  األمر  هناك،  الخوارزمية 
مضاعفة ربحه 14 عام 1992، وقدر 

بماليين الدوالرات.
ونتيجة لما سبق، افتتحت كل من وكالتي 
األمن األمريكيتين، FBI وCIA، تحقيقا 
المتكرر  الربح  ظاهرة  حول  موسعا 
لمانديل، استمر أربع سنوات، وتوصلتا 
إلى أن الخبير لم يخرق أيا من القوانين 
على  اعتمد  وإنما  لليانصيب،  المنظمة 

تقنيات عبقرية وحسب.
واعتقل مانديل مرة لمدة 20 شهرا في 
إسرائيل، عندما حاول إتباع الخوارزمية 

ذاتها هناك.



أن اردت ان تتلقى االهرام 

اجلديد في يوم صدوره 

على االمييل ارسل لنا 

على

ahram.teeba@gmail.

com

8164gindi@rogers.او

com
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بصــــــراحة
السبت أول أيام ديسمرب موعدنا يف 

انتخابات دائرة سرتيتس فيل

 مدحت عويضة
الكندي  المحافظين  حزب  حدد 
موعدا  ليكون  السبت  يوم 
النتخابات دائرة ستريتس فيل، تبدأ 
مساءا  الثالثة  الساعة  االنتخابات 
يتنافس  مساءا،  السابعة  وتنتهي 
اربعة مرشحين حتي  الدائرة  علي 
األن حيث لم تتم التصفية النهائية 
يتم  فربما  بعد،  الحزب  قبل  من 
يتم  وربما  أكثر  أو  مرشح  إقصاء 
كل  في  مرشحين،  األربع  قبول 
األحوال سيكون أسمي أن شاء هللا 
األبجدية  الحروف  ترتيب  وحسب 
األخير،  هو  األنجليزية  باللغة 
يريدون  الذين  من  مطلوب  وليس 
بوضع  يقوموا  أن  غير  مساعدتي 
)صح(   عالمة  األسم  أمام  عالمة 

وبذلك سيحسب الصوت لي.

قد  كنت  لو  سابقا  قلت  كما 
من  شيك  أو  الفيزا  رقم  آعطيت 
ليس  ما  ليس  لشخص  حسابك 
له،  بالتصويت  ملزم  أنك  معناه 
التصويت  في  الحق  كل  لك  فأنت 
التصويت  تستطيع  تشاء،  لمن 
تري  كنت  إذا  األحوال  كل  في  لي 
أنني جدير بأن أكون صوتا لك في 
البرلمان وأن كنت تري أنني األقدر 
علي الضرب بيد من حديد علي كل 
يخترق القانون الكندي ويحاول أن 
وسالمة  وسالمتك  أمنك  يزعزع 
أنني  تؤمن  كنت  ولو  أوالدك، 
الدفاع عن كل  القادر علي  الوحيد 
والشخص  العالم  في  المضطهدين 
عن  الدفاع  علي  القادر  الوحيد 
للعالم  صوتهم  يصل  وأن  حقوقهم 
كله من خاللي، لنكون سندا لمن ال 
سند له وعونا لمن ليس له معين 

وصوتا لمن ال صوت له.

عشرة  من  آقل  سوي  يتبقي  لم 
وعلينا  بنا  تسرع  واأليام  أيام 
األول  لليوم  مستعدين  نكون  أن 
يستطيع  الجميع  ديسمبر،  من 
الفترة نحتاج  المشاركة، ففي هذه 
االنتخاب  حق  لهم  بمن  االتصال 
أن يحصل  يمكنه  الوقت  لدية  فمن 
علي عدد التليفونات التي يستطيع 
باالتصال  ويقوم  بها   االتصال 
عن  بالمعلومات  ليمدهم  بالناخبين 
وطريقة  االنتخابات  وزمان  مكان 

التصويت.

ليس  الناخبين  من  كثير  يوجد 
فنحن  مواصالت  وسيلة  لديهم 
نحتاج لمتطوعين في يوم االنتخاب 
لمكان  اقامتهم  مكان  من  لنقلهم 
مرة  بهم  العودة  ثم  النيمونيشن 

أخري لبيوتهم.

في يوم االنتخابات نحتاج لعدد ال 
داخل  للعمل  فرد  يقل عن خمسين 
خبرة  لديهم  مراقبين  من  اللجنة 
لديهم  او  االنتخابات  مراقبة  في 
المراقبة،  علي  للتدريب  االستعداد 
بإرشاد  يقومون  مرشدين  أو 
الناحبين  وخروج  دخول  وتنظيم 

لهم،  التصويت  طريقة  وشرح 
تليفونية  اتصاالت  بعمل  والقيام 
لم يحضر  لمن  االنتخابات  يوم  في 
العمليات  غرفة  في  والمساعدة 
لم  والذين  حضروا  الذين  لمعرفة 

يحضروا.

يشرفون  متطوعين  نريد  كما 
األصوات  وعد  فرز  عمليه  علي 
األهمية  غاية  في  عملية  وهي 
والحساسية أيضا وهي بسيطة جدا 
ال تحتاج كثير من الوقت لمعرفة ما 

هو المطلوب القيام به.

 

قبل أن تختار مرشحك عليك أن 
أن  وعليك  الكندية  بالطريقة  تفكر 
يمكن  الذي  هو  من  نفسك  تسأل 
أن يفيدني أكثر؟؟ من هو المرشح 
به  باالتصال  وقمت  نجح  لو  الذي 
لطلب مساعدة سيرد عليه وسيقوم 
تمرسا  األكثر  هو  من  بخدمتي، 
يحارب  والذي  سياسية  وحرفية 
في معارك سياسية منذ أن عرفته 
وبالرغم أنه يحارب بكل قوة لكنه 
جيدا  ويعلم  السياسية  اللعبة  يفهم 
ال  أن  يجب  التي  الخطوط  أي 
اإلتهام  في  يقع  ال  حتي  يتجاوزها 
من  مجموعة  أي  ضد  بالعنصرية 

الكنديين.

عرفته  الذي  الشخص  هو  من 
ألفراد  خدماته  خالل  من  الجالية 
يحاولون  الذين  ومن  الجالية 
خالل  من  الجالية  علي  الركوب 
استغالل  خالل  ومن  المؤسسات 
موارد المؤسسات ومن خالل القفز 
المناسبات  الميكروفونات في  علي 
الشدة  ساعات  في  واالختفاء 
اهالينا  الذي يحتاجهم فيه  والوقت 
هنا  سواء  المضطهدين  وذوينا 
في كندا أو خارجها. ويذكرني أنه 
وذهبت  المنيا  سيدة  تعريت  عندما 
للتظاهر في واشنطن وفي طريقي 
يسألني  صديق  من  تليفون  تلقيت 
كانت  أن  كندية  شخصيات  عن 
لكل  له  فقلت  ال  أم  معنا  موجودة 
ويشرفني  وجنودها  رجالها  جالية 
أن أكون منهم حتي لو كان عددنا 
قليل فنحن ذاهبون لمظاهرة وليس 
ممن  أحد  يحضر  لم  لذلك  حفلة 

تسأل عنهم.

لك  ليكون  األوان  آن  واألن 
ممثال،  وليس  البرلمان  في  صوت 
من حقك في شخص يحمل اجندتك 
في  يساعدك  أنت،  وأمالك  وأالمك 
الحصول علي فرصة عمل ويساعد 
فرص  علي  الحصول  في  أوالدك 
خاليا  وجه  في  يقف  أيضا،  عمل 
لكندا  التسرب  تريد  التي  اإلرهاب 
ويواجهها بكل قوة، شخص درس 
القانون المصري والقانون الكندي 
نعومة  منذ  السياسة  ومارس 
كلها  حياته  أظافره، شخص عاش 

أزمة الصحة يف تورونتو 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

تمارس هيئة صحة تورونتو هذه 
علم  يصفها  عجيبة  سياسة  األيام 
 )double bind( بانها  النفس 
عكسه  وتفعل  شيئا  تقول  ان  وهى 
في نفس الوقت، مثل أن تقول ألبنك 
انك ال توافق على شراء سيارة له 
وفى نفس الوقت تشتريها له، وامثلة 

أخرى كثيرة.

اتى لي المريض مع والديه وهو 
خطاب  ومعه  المدرسة  في  طالب 
بلزوم  يخبره  العامة  الصحة  من 
وانه  تنقصه  معينة  بأمصال  حقنه 
لم  ان  الدراسة  عن  يُوقف  سوف 

يأخذها

اللون  ذو  الخطاب  من  ضحكت 
األصفر والذي اعرفه جيدا، وقلت 
للعائلة أنه ليس لدى هذا التطعيم في 
الوقت الحالي ألن نفس الجهة التي 
ارسلت لكم هذا الخطاب متأخرة في 

ارسال التطعيمات التي نطلبها.

لكندا  أتت  التي  الغفيرة  األعداد 
ترامب  قبل  سواء  اللجوء  طالبة 
سياسة  بسبب  تضاعفت  والتي 

ترامب تسببت في ضغط كبير على 
الموارد الصحية، ومنذ حوالى عام 
كنت قد أرسلت خطاب لهيئة الصحة 
العامة في تورونتو اطلب مضاعفة 
المخصصة  التطعيمات  كميات 
شفاهه  للطلب  واستجابوا  للعيادة 
وليس عمليا وكلما نتصل بهم يبدون 

االعذار في تأخرهم. 

توافر  فقله  هذا،  افهم  بالتأكيد 
مصل االنفلونزا في العيادات يرجع 
ألنهم يهتمون باألكثر بتطعيم اعداد 
الالجئين  اغاثة  بمالجئ  المقيمين 
االنفلونزا  مرض  يتفشى  ال  لكى 
يرجع  الطفولة  امصال  وقلة  بينهم. 
أطفال  اعداد  في  الكبيرة  للزيادة 
طبقا  مطعمين  غير  وهم  الالجئين 
ولقد  الكندي.  التطعيم  لبرتوكول 
بتطعيم  أيضا  مهتما  قبل  من  كنت 
بروتوكول  يناسب  بما  البالغين 
وقالت  فترة،  منذ  وتوقفت  التطعيم 
الملجأ  في  أنه  مرضاى  احدى  لى 
كثرة  من  نضحك  كنا  ما  كثيرا 
بسبب  الكتف  ألم  من  المشتكين 

تطعيماتك.

صحة  هيئة  وضعت  أخيرا 
يقول  صوتيا  تسجيال  تورونتو 
للسائل عن حقن التطعيم أن الكميات 
التي لديهم قليلة وان التطعيمات بها 
عليه،  التغلب  ويعملون على  نقص 
مازالت  الوقت  نفس  في  ولكن 
لطلبة  خطابات  ترسل  الهيئة  نفس 
من  الفصل  من  بالتحذير  المدارس 
المدرسة ان لم يستكملوا تطعيمهم.

اعتقد أن ما يجرى في هذا الصدد 
في تورونتو يجرى أيضا في المدن 
األخرى معتمدا على كثافة الوافدين 
كثافة  هذا  على  زد  لهم،  الجدد 
غرف  وشغل  للمستشفيات  الدخول 
العمليات وزيادة أسعار اإليجارات 
إنساني  بعمل  تقوم  كندا  ألخ، ولكن 
من  قبول  في  عظيم  وأخالقي 
تطردهم بعض الدول األخرى مثل 

السعودية وأمريكا. 

شاء  أن  القادم  العدد  موعدنا 
الرب.    

الحقيقة  بين  الناصر  عبد  مقال  بقية 
والتضليل ص5

 واستطاع في ليلة 5 يومية وتحت ستار الظالم ان 
يرمم الدمار الذي أصاب أحد قواعده في سيناء ويستعمل 
الطائرات المقاتلة القليلة التي نجت من الضربة الجوية 
يونية بعمل 8 غارات  اإلسرائيلية وقام في صباح 6 
القادة  من  الكثير  وهناك  إسرائيلية.  مطارات  على 
أيضا  تصرفوا  الذين  البرية  القوات  من  العسكريون 
بمفردهم وقاموا بأعمال بطولية ضد القوات اإلسرائيلية 
المهاجمة. ويعلق على ذلك أيضا عبد اللطيف البغدادي 
عندما زار مقر القيادة العامة في مساء 5 يونية ومعه 
عبد  من  كل  هناك  متواجدا  وكان  حسين  الدين  كمال 
تجري  وهي  المأساة  »شاهدنا  بقوله:  وعامر  الناصر 
نتحدث  وجلسنا  والمستقبل  الشرف  فيها  ضاع  امامنا 
الي  بالذاكرة  نعود  واخذنا  االنهيار  هذا  عن  همسا 
هي  هذه  وان  الحكم  وأسلوب  الجيش  في  تصرفات 
نهاية كل ظالم ومقامرة جمال عبد الناصر بمستقبل امة 
بأكملها في سبيل مجده الشخصي وتوقعنا ان تكون هذه 
نهايته ونهاية نظامه وخزي وعار على االمة  - ربما 
انقاذ االمة من  أراد هللا  يكون خيرا من يدري وربما 
استعباد عبد الناصر لها ومن تأليههم له وان تصحو من 
غفوتها وتحطم اآللهة  وأن ال تدع شخصا آخر يسيطر 

عليها كما سيطر عبد الناصر – من يدري. وقدرنا هذا 
المساء ان جمال وعبد الحكيم عامر البد ان ينتحرا بعد 
هذا الذي جرى وليس امامهما مفر من ذلك«. وفي 8 
يونية وأثناء تواجدهما في مركز القيادة يقول البغدادي: 
» كنا قد سمعنا على التو ان مصر قررت االنسحاب 
قواتنا  تهاجم  اإلسرائيلية  والطائرات  سيناء  من  تماما 
المكشوفة بالصحراء بصورة قاسية وشعرنا انها النهاية 
اضاعها طموح فرد في سبيل مجده الشخصي وأضاع 
شرف أمة وهو أغلى ما يمكن في الوجود واحتل اليهود 
جزءا من ارض مصر، يا للعار الذي لن يمحى لألبد. 
ودخل  الناصر  عبد  جمال  انتظارنا حضر  أثناء  وفي 
الحجرة ومن خلفه محمود الجيار وهما يبتسما فدهشت 
وتساءلت بيني وبين نفسي هل يمكن ألنسان في مثل 
مسئوليته ان يبتسم في مثل هذه الظروف – يبتسم على 
المسئول  وهو   – بأكملها  أمة  وشرف  مستقبل  ضياع 

األول عن هذا ولم اصدق ما أراه بعيني!

سليمان  يونيو:  حرب  قادة  اعترافات   -1 المراجع: 
مذكرات  الطويل.  ٣-  األمم: محمد  لعبة   -2 مظهر. 
القاضي.           أنور  الفريق  مذكرات   -4 بدران.   شمس 
5- مذكرات الفريق مرتجي. 6- مذبحة األبرياء: وجيه 

ذكرى  7- مذكرات عبد اللطيف البغدادي 

في محراب السياسة محاميا وكاتبا 
وصحفيا ومحلال سياسيا ليس علي 
علي  بل  فقط  المحلي  المستوي 
دعونا  الدولية.  السياسة  صعيد 
لدينا  حيث  مصر  تجارب  نكرر  ال 
 ٤0 المصري  الشعب  مجلس  في 
يدافع  بينهم من  ليس  قبطي  عضو 
عن األقباط أرجوكم ال تكرروا هذه 
جاء  لكم  ممثال  وأختاروا  التجربة، 
وليس  السياسي  الشارع  رحم  من 

من الصالونات.

لي  مساعدتكم  وأنتظر  انتظركم 
بي  االتصال  معلومات  لكم  سأكتب 
وعنوان االنتخابات التي ستتم يوم 
1 ديسمبر ان شاء هللا وأني واثق 
لنقضي  بالفوز  معا  سنحتفل  أننا 

جاليتنا  تاريخ  في  األجمل  ليلة هي 
المصرية في كندا.

416 400 5353

FB: Medhat Oweida

Email: medhat.
oweida@gmail.com 

يوم  ستتم  التي  االنتخابات  مكان 
األول من ديسمبر الساعة 3 مساءا 

للسابعة مساءا.

335 Church St

Mississauga, ON L5M 
2C2
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إنشودة كل يوم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للشاعر: عـادل رمسـيس لبيب

أنت الضحكة الحلوة يا ربي
لما تغيب الضحكة تغيب
أرجع أفرح لما أشوفك 
روحي تعود والقلب يطيب
وتبقى الدنيا جميلة وحلوة
حتى عدوي يبقى حبيب

أصل العمل اللي أنت بكلمة صنعته 
جميل وعجيب

وأنا على حافة هاوية جه ونجاني
ضحى بنفسه مات علشاني
لكن الموت مقدرش عليه
غلب الموت وغلبت معاه
ورميت كل همومي بعيد

وبقيت أغلب عمري سعيد
حتى روحه بنفسه اداني

وغير قلبي بقلب جديد
خالص الموت ما بقاش بيخوف

بعد ما كان مرهب ورهيب
أنت األب الحلو يا ربي
دايماً سامح وال تتغّير

لو قلت اشفيني تكون ليا طبيب
لو قلت اديني وال يوم تهرب وال تدير

وال تتحج أصلك دايماً تصنع خير
تدي بسخا من غير ما تعّير

رغم أنك غالي وفي السما عالي
وأنا في األرض فقير وقليل وصغير

حبك لي ثابت غامر
تقولي أفتح لي أتعشى معاك
أقول ده البيت سقفه قصير
يقولي تعالي نتمشى هناك

كالم حقيقي وال كنت أتصّور
بتجري علي وأنا على مهلي

وأنت مصمم تنقذ نفسي
جاني بروحه وفي قلبي لمسني

قاللي بحبك لما همسلي
قلت أنا أكبر خاطي يا ربي
قاللي بدمي أغسل وأغّير

ربي إلهي أبويا وأخويا وعمري وأهلي
أجري عليه لما بيندهلي

رغم الضعف بقوله فاكرني يا أبويا
إلهي يقوللي طبعاً يا ابني

( على  الاَلُهوُت )االْفرِتَاِضيُّ
 internetشبكة ال

بقلم القمص أثناسيوس فهمي جورج

عالمية  إنترنتية  إمبراطورية  اآلن  العالُم 
الحواجز  ت  تخطَّ صغيرة  قرية  جعلته  واحدة؛ 
بفعل العولمة والحداثة وثورة المعلومات؛ التي 
سّهلت انتشار كل شيء شبكياً دون أي محددات 
جغرافية اولغوية أو فكرية... ويهمنا في األمر، 
تحديد دورنا الكنسي تجاه هذه التغيرات سريعة 
اإليقاع؛ حتى ال تصير تحدًيا سلبًيا؛ بل تكون 
ذلك  ألجل  الخالصية..  النفوس  لبشارة  أداة 
نت بعض الجامعات الالهوتية مادة الهوت  دشَّ
الالهوت  أو   Cyber Theology عنوانها 
النيتورك  ليَُمْسِحن  )السيبراني(،  االفتراضي 
)األنجلة(.  الجديدة  اإلنجيل  بلغة   Network
ينابيع الخالص وبشارته المفرحة الجامعة لكل 
األمم في كل المسكونة كي تجثو باسم يسوع كل 
ركبة.. ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو 

رب لمجد هللا االب .

إن التطور الحضاري بدون الرؤية اإلنجيلية 
الوصايا  على  المؤسسة  السلوكية  واألخالق 
تهتم  عمياء؛  علمية  قوة  يصير  اإللهية؛ 
ونفعياً،  واستهالكياً  مادياً  البشري  بالمستقبل 
من دون وعي روحي إنساني وتربوي... لذلك 
ينطلق الهوت الكنيسة ليحاكي هذه اإلشكاليات 
التي تمس احتياج الخليقة ”هنا“ و ”اآلن“ ، فال 
عند  فقط  الالهوتي  الفكر  اختصاص  يتوقف 

تفسير نصوص

وال عند وضع وتقنين صيغ عقيدية؛ وال حتى 
العقيدة؛  سالمه  ومتابعة  عليها  المحافظة  على 
تنصّب  اآلباء  ذهنية  في  الالهوت  مهمة  لكن 
يتأْنَسن  أن  في  وخالصه؛  اإلنسان  حياة  على 
اإلنسان ويتقدس في المسيح يسوع )الثيؤسيس( 
يأتي  وحينئٍذ  آخر!!  مسيًحا  ليكون   ،θέωση
وتكون  األرض؛  على  اآلن  منذ  هللا  ملكوت 
األرض،  على  كذلك  السماء  في  كما  مشيئته 
نقول  مثلما  الخالص...  تاريخ  مسار  ويكتمل 
في القداس الكيرلسي )أنت الذي وضعنا حياتنا 
 .. الكل  يمأل  الذي  الرب  أيها   .. يارب  عندك 
احفظنا في كل موضع نحضر فيه.. بِطيب قلب 
وعمر مستقيم .. تحفظه لنا بال سارق والندم، 
ناظرين إليك في كل زمان ومكان، سالمين فيما 

هو لك وفيما ترضاه(.

هويتنا  لذا  األمس،  عند  يتوقف  ال  الالهوت 
لألشكال  تغيير  لكنها  سلفية؛  أو  رجعية  ليست 
بتجديد األذهان، امتداداً إلى ما هو قدام، حيث 
أن كل خدمة ورعاية؛ ال هدف لها إال خالص 
النفس المقتناة ومعرفة الخبرة والتذوق والشركة 

مع مسيحنا الذي هو أمس واليوم وإلى األبد.

أية إشكالية مع  ال يوجد عندنا في الالهوت 
طبيعية  حركة  ألنها  التطور؛  مع  وال  العلم 
المطلَقة؛  وقدرته  هللا  مجد  فيها  يظهر  حتمية؛ 
التي ال تَُشيِّئ اإلنسان الذي هو خليقة هللا؛ كوٌن 
مصغر؛ ال وجود كياني له بدون الشركة معه 
من دون أي اكتفائية أو استقاللية... فإذا أخذنا 
سننتهي  روح؛  غير  من  هذه  التطور  شحنات 

واآللة،  واالستهالك  بالمادة  مولعين  جسدانيين 
ونتحول إلى مجرد رقم أو كود أو شيء؛ ضمن 
هذه المنظومة الصنمية!! فهل من أنبياء ورسل 
من  ينهضوا  الجيل،  هذا  في  ومبشرين  وخدام 
للكلمة  أبواًقا  الشعوب،  في  هللا  خالص  أجل 
اإلنسان  اآللة؟! جاعلين  عالم  في  اإللهية 
سيد الحضارة وغايتها، ال عبًدا لها؛ دون 

تهميشه أسيًرا أمام الغايات والمصالح.

إن الحاجة الحقيقية إلى ماء وخبز ونور 
الشبع  إلى  الحاجة  الحياة،  وحق وطريق 
والخالص  والسرور  والسالم  والرضا 
الذي صار لنا، وهذه هي مسئولية الكنيسة 
كي  فيها؛  سبّاقة  وهي  اليوم،  المضاعفة 
المحيي  الرب  القدس  الروح  بفعل  تكون 
المسيحية  الُمثُل  ألن  العصرنة؛  عنصرت  قد 
هي المثال األحوج في عالم جبار بال دماغ وال 
روح.. ُدعيت فيه الكنيسة لتكون ملكوًتا وشبكة 

مطروحة وخميرة تخمر العجين كله،

الهوًتا  تقدم  العاصف؛  في  للذين  وميناءاً 
أو  نظرية  ذهنية  بمقاربة  ال  ومعاًشا؛  حًيا 
جدلية؛ لكن بفهم كلمة هللا الضرورية لحياة كل 
للعالم؛  الروحية  الكنسية  الحياة  وبإغناء  نفس؛ 
وبرفع المستوى العلمي األكاديمي في البحوث 
الالهوتية ،وتقديم مبادرة المسيح الخصوصية؛ 
وَقَرعاته على أبواب القلوب البعيدة والغليظة؛ 
معرفتها،  في  هللا  تُبقي  أن  تستحسن  ال  والتي 
َعلَّهم يميزوا صوته ”في وسطكم قائم الذي لستم 
تعرفونه“ )يو 1 : 26(؛ ألنه صنع التدبير من 
أجلهم وهم لم يعرفوه وال قبلوه؛ بينما هو يقرع 
ّل؛ وقصصه من  الطَّ امتأل من  أبوابهم ورأسه 
التي  كنيسته  يُسمعهم صوت  وهو  الليل،  نَدى 
الروح  بذار  وتلقي  القوي،  والطعام  اللبن  تقدم 
بكل حكمة بين الكاملين؛ معلنة نعمة عمله عبر 
كل وسيلة تتواصل بها مع النفس البشرية؛ في 
كل كلمة وكل معرفة تختص بفالحة هللا وكرمه 

، وهو وحده القادر أن يُنمي.

رأس  على  الرعوي“  ”العمل  يأتي  لذا 
البشرية  النفس  خدمة  افتقاد  في  االهتمامات 
سامرية  كل  مع  للخالص  حاجتها  وخدمة 
يمين  ولص  الدم  ونازفة  وعشار  ضال  وابن 
جواباً  يعطي  رعائياً  الهوتاً  الجيل،  هذا  في 
الحياتية.  والتساؤالت  البشرية  الحاجات  على 
حيث أن مسار التدبير مشدود على الدوام إلى 
بشهادة ضميرنا،  هو  فخرنا  فيكون  المستقبل، 
لنعمة هللا التي بها نتصرف ونسلك قدر الطاقة .

إلهنا  لنقدم  علينا  موضوعة  الضرورة  إن 
هو  الذي  المسكوني؛  الصالح  البشر  محب 
رجاء األمم ومشتهاها، نقدمه في األريوباغوس 
إلهنا  هو  هذا  للناس،  صارخين  االفتراضي؛ 
الذي تبحثون عنه؛ إله إبراهيم وإسحق ويعقوب 
واآلباء..  األنبياء  إله  ودانيال،  الثالثة  والفتية 
كونه إلههم الشخصي؛ فليس عنده عبد وال حر 
وال يوناني وال يهودي... وهو يناديهم بصوته 
القوميات  كل  على  منادًيا  الكوني؛  الخالصي 

والثقافات. 

الالهوت  بدون  وتطور  علم  فكل  وإجمااًل 
الالهوت  قوة  ألن  وعقيًما؛  ناقًصا  يصير  ؛ 
تكمن في ديناميكيته وجرأته؛ كي يَُكْنِسن العالم 
ويقدس الزمان، من دون انطوائية؛ إنما بسيف 
الروح وبكلمة هللا التي ال تقيَّد؛ والتي تحكم في 
الهوتاً  أحد...  من  فيها  يُحكم  وال  شيء؛  كل 
حياً يتكلم بلغة إنجيلية واحدة وعلم إلهي واحد، 
بدونه نرتضي أن نتأَْرَخن أو نتَمْتَحف؛ ونحن 
بعد أحياء، أي نقبل أن نصير قطعة من التاريخ 
عملي  انفتاح  كل  بينما  متحف؛  في  موضوعة 
ويجعلنا  والكرازية؛  الروحية  مناعتنا  يعزز 
ممجدين  األقدس؛  إيماننا  المستقبل  بتعليم  نقوم 

وشاهدين لمسيحنا القدوس.

األرض اجلّيدة

أّن  نفهم  أن  يمكننا  الزارع،  مَثل  في 
نفسها،  تلقاء  من  جيّدة  تكون  ال  األرض 
بل هي نتاج مجهود تّم بذله في حفظها من 

الّدوس باألقدام ومن الجفاف واألشواك..

صاحب  اإلنسان  المسيح  السيِّد  وصف 
جميلة..  أوصاف  بسبعة  الجيِّدة  األرض 
يحفظ..  يفهم..  يقبل..  يسمع..  أنّه:  منها 
يصبر.. يُعطي ثمًرا يصعد وينمو بدرجات 

عة.. متنّوِ

1- يسمع.. وهذا معناه أنّه حريص على 
السماع، وينتهز كّل فرصة لكي يضع نفسه 
فهو  الكلمة..  فيه  تُقال  الذي  المجال  في 
ش دائًما لسماع الكلمة اإللهيّة،  إنسان متعّطِ
يبحث  ولذلك  لحياته..  قيمتها  يعرف  ألنّه 
عنها في كّل وقت وفي أي مكان..! وعندما 
الكالم  ع  يوّزِ وال  نفسه  على  يرّكز  يسمع 

على غيره..!

2- يقبل.. والقبول معناه أن صاحب هذه 
األرض له قلب متواضع، يشعر باالحتياج، 
ويقبل بسهولة زراعة الكلمة في حياته.. ال 
بهدوء  يتشّربها  ولكنّه  الكلمة،  على  يتعالى 
األرض  تتشّرب  مثلما  قلبه،  في  نها  ويَُسّكِ
القّديس  يوصينا  األمر  هذا  وفي  الماء. 
الكلمة  بوداعة  "اقبلوا  الرسول:  يعقوب 
نفوَسكم"  تَُخلِّص  أن  القادرة  المغروسة 

)يع1: 21(.

٣- يفهم.. والفهم دائًما يحتاج إلى شيئين 
من  ونعمة  اإلنسان  من  مجهود  ين:  هامَّ
التركيز  في  يكون  اإلنسان  مجهود  هللا.. 
االستفسار  من  الخجل  وعدم  السماع،  في 
قراءة  وفي  وأبعاده،  المقصود  المعنى  عن 
كتب التفاسير، وأيًضا في الصالة لكي يفتح 
إلى  يتوّسل  المرتِّل  كان  كما  الذهن،  الرب 
مني فأحيا.. اكشف عن عينّي  هللا قائاًل: "فّهِ
)مز119:  شريعتك"  من  عجائب  فأتأّمل 
لتكشف  هللا  نعمة  تأتي  وهنا  144و18(.. 
السيِّد  فتح  كما  لإلنسان،  الكلمة  أسرار 
المسيح ذهن التالميذ ليفهموا الُكتُب )لو24: 
ل دائًما جهاد اإلنسان. 45(.. فنعمة هللا تكّمِ

حياته  ترتبط  أن  بمعنى  يحفظ..   -4

في  ويحفظها  حياته  في  فيطيعها  بالكلمة؛ 
سلوكه.. يضعها أمامه دائًما، وليس خلفه، 
القديس  كان  كما  ضوئها..  على  ليسير 
أو  تقول  ما  كّل  "في  يقول:  أنطونيوس 
تعمل، ليُكن لك شاِهد من الكتاب المقّدس".

أمر ضروري  هو  والصبر  يصبر..   -5
ال  وبدونه  القلب،  في  للكلمة  جذوٍر  لنمو 
يمكن أن يظهر الثمر.. فال يمكن أن نتصّور 
لحظة  في  الكمال  إلى  سيِصل  اإلنسان  أّن 
زرع  أّي  ألّن  أرضه،  في  البذرة  زراعة 
يعلِّمنا  واإلنجيل  للنمو..  وقٍت  إلى  يحتاج 
على  نحصل  حتّى  األناة  بطول  نتحلّى  أن 
"هوذا  يعقوب:  رسالة  في  فيقول  نريد،  ما 
متأنًِّيا  الثمين،  األرض  ثمر  ينتظر  الفاّلح 
ر.  والمتأّخِ ر  الُمَبّكِ المطر  ينال  حتى  عليه 

فتأنَّوا أنتم وثبِّتوا قلوبكم" )يع5: 7و8(.

عالمة  هو  فالثمر  ثمًرا..  يعطي   -6
القدس  الروح  أّن  يكشف  ووجوده  الحياة، 
عندما  سريًعا  يكون  قد  والثمر  فينا..  حّي 
ونربطه  بسيًطا،  تدريًبا  نسمعه  ِمّما  نأُخذ 
ل إلى جزء ثابت  بحياتنا اليوميّة، حتّى يتحوَّ
من سلوكنا.. وقد يأُخذ وقًتا ليظهر مع دوام 

الصالة والتدقيق في الِفكر والسلوك.

بالكلمة  اإلثمار  في  والنمو  ينمو..   -7
مفتوح إلى ما ال نهاية.. كّل واحد بقدر أمانته 
واجتهاده ودرجة تفاعله مع الكلمة، وبقدر 
كما  حياته..  في  تعمل  أن  للنعمة  يُتيح  ما 
بالدموع  يزرعون  "الذين  المزمور:  يقول 
 ..)5 )مز126:  باالبتهاج"  يحصدون 
ولكنّها  القلب،  تُغني  فقط  ليست  هللا  وكلمة 
ع القلب.. فعندما يتغّذى اإلنسان  أيًضا توّسِ
ويمتلئ  قلبه  يتِّسع  تنفيذها  في  ويجتهد  بها 
المزمور:  في  المرتِّل  يقول  كما  بالُحب.. 
ْعَت  "في طريق وصاياك سعيت، عندما َوسَّ
في  ينمو  وعندما   ..)٣2 )مز119:  قلبي" 
هذا االتساع يشدو قائاًل: "لكّل كمال رأيُت 
)مز119:  ا"  ِجدًّ فواسعٌة  أّما وصاياك  ا  َحدًّ

..)96

القمص يوحنا نصيف
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الدهون الثالثية.. معامل خطر ألمراض القلب

من عيادة الطب الطبيعى
زيت الكانوال.. هل هو صحى؟

آراء  سمعت  س: 
استخدام  عن  متباينة 
زيت الكانوال، هل هو من 

الزيوت الصحية؟
زيت  ان  الواقع  في  ج: 
من  كثيرا  أثار  الكانوال 

بين  الباحثون  عليه  واختلف  اللغط، 
الى  يستند  والمؤيد  ومعارض،  مؤيد 
الغير  الزيوت األحادية  انه من  حقيقة 
مشبعة مثل زيت الزيتون والمعارض 
لها  تم  التي  الزيوت  من  انه  يعتبر 
التسويق على حساب العلم، ولكنى هنا 

سوف استعرض لكم كل الحقائق.
زيت الكانوال هو زيت ناتج من بذرة 
وكان  رابسيد،  تسمى  وراثيا  مخلقة 
هو  البذرة  هذه  انتاج  من  الغرض 
أحادي  صحى  زيت  على  الحصول 
الزيتون، ولكن  غير مشبع مثل زيت 
من  كثير  الى  يحتاج  النبات  هذا  نمو 
العادى،  من  أكثر  الحشرية  المبيدات 
في  الزيت  هذا  تعرض  الى  باإلضافة 
انتاجه الى حرارة عالية جدا مما يؤدى 
هذا  صحية،  غير  مواد  تكوين  الى 
المواد  من  كثير  استخدام  على  عالوة 
الكيميائية في تنقية وفلترة هذا الزيت، 
بل ويدخل في عمليات كيميائية كثيرة 
وال  والتنقية،  الرائحة  الستخراج 
يحتوى على أي مواد مضادة لألكسدة 
مثل ما يحتويه زيت الزيتون او زيت 

الماكاديميا.
وبالمقارنة فان زيت الزيتون هو من 
برسد  كولد  وخاصة  الزيوت  أصح 
كل  الحتواء  الماكاديميا  زيت  وكذلك 
لألكسدة  مضادة  مواد  على  منهما 

 E فيتامين  وايضا 
أكبر  بكمية  الموجود 

فى زيت الماكاديميا.
زيت  تعرض  ولكن 
الحرارة  الى  الزيتون 
الطهى  في  العالية 
زيت  مثل  ذلك  في  مثله  صحى  غير 
الكانوال الن الحرارة العالية تؤدى الى 
تكوين مواد ضارة بالجسم، ويستحسن 
درجات  في  او  البارد  استخدامه على 
السوتيه،  مثل  عالية  الغير  الحرارة 
بينما يمتاز زيت الماكاديميا بانه ثابت 
وال يتأثر بالحرارة في درجاتها العالية، 
وباإلضافة الى ذلك فهو يحتوى على 
مواد مضادة لألكسدة وفيتامين E أكثر 

من الموجود في زيت الزيتون.
الزبدة  ان  هنا  ننسى  ان  يجب  وال 
والسمن وزيت جوز الهند كلها تتحمل 
ومناسبة  الطهى  في  العالية  الحرارة 
جدا للطهى في درجات مرتفعة، وكلها 
عالية  غذائية  عناصر  على  تحتوى 

القيمة مثل فيتامين A في الزبدة.
اما نصيحة العلماء بتغيير الزبدة الى 
المارجارين في الخمسينات والستينات 
ثبت  فقد  النصائح  أسوأ  من  كانت 
بعدها التأثير الضار للمارجارين على 
يسمى  ما  وتكوين  الدموية  االوعية 
بالترانس فات بسبب هدرجة الزيوت.

وتستنج من كل ذلك عزيزى القارىء 
الصورة  في  الطعام  تناولت  كلما  أنك 
وال  تعديل  بغير  لنا  هللا  أتاحها  التي 
كما  البسيطة  أي في صورتها  تغيير، 

وجدت فلن يكون هناك مشاكل.  

د.تباسيم جندي

ما من أحد يذكر أمراض القلب 
اال ويلصقها بنسبة الكولسترول، 
ونتوه ما بين الكولسترول الجيد 
الكلى  والكولسترول  والرديء 
الكلى  الكولسترول  بين  والنسب 
والجيد، حتى انى أرى تباينا في 
ما هو  ابراز  المعامل من حيث 

مهم وعالمة حمراء وما هو طبيعى، كما نجد 
األكثر  للكولسترول هي  المخفضة  العقاقير  ان 
في  اقحامه  الدواء  وتحاول شركات  بل  مبيعا، 
مع  هذا  كل  األخرى،  االمراض  من  الوقاية 
تمثل  التي  الثالثية  الدهون  لنسبة  التام  االغفال 
عامل خطورة بمفرده في امراض القلب، بل ان 
كثير من الباحثين يعتبر ان النسبة بين الدهون 
الثالثية والكولسترول الجيد هي مؤشر خطورة 

أقوى من نسب الكولسترول.

نسبة  ارتفاع  وراء  السبب  هو  ما  والسؤال 
الدهون الثالثية؟ هل هو ارتفاع نسب الدهون في 
الطعام؟ ام ارتفاع نسبة المواد الكربوهيدراتية 

والمواد السكرية؟ ام كالهما؟

تناول  أكثرت من  اذا  يفكر  منا  وبالطبع كل 
الدهون في الطعام فسوف تزداد نسبة الدهون 
اذ  البساطة،  بهذه  ليس  االمر  ولكن  الثالثية، 
توجد  اذ  كبيرا،  دورا  يلعب  الدهون  نوع  ان 
الثالثية  الدهون  من  تقلل  التي  الدهون  أنواع 
كذلك   ،  ٣ االوميجا  او  األسماك  زيوت  وهى 
أثبت البحث العلمى ان تناول الدهون المشبعة 
الهند  جوز  وزيت  البلدى  والسمن  الزبدة  مثل 
الثالثية، ولكن  الدهون  الى خفض نسبة  يؤدى 
تناول الزيوت المهدرجة او المارجارين وكذلك 
الزيوت النباتية المحتوية على االوميجا 6 مثل 
أغلب الزيوت النباتية فهى يمكن ان تؤدى الى 
امراض  وزيادة  الثالثية  الدهون  نسبة  ارتفاع 

القلب.

خاصة  الكربوهيدراتية  المواد  تناول  اما 
والمكرونات  والمعجنات  الخبز  مثل  المصنعة 
وأيضا السكريات في كل صورها من مشروبات 
األكبر  العامل  فهى  ومربات  وعصائر  غازية 
وراء زيادة نسبة الدهون الثالثية، ألنه ببساطة 
الغذائي الجسم يأخذ حاجته  التمثيل  عند عملية 
المواد  او  السكر  من  الناتجة  السكريات  من 

والباقى  الكربوهيدراتية 
ان  بل  الدهون،  الى  يتحول 
الكربوهيدراتية  المواد  تناول 
والسكريات تؤدى الى افراز 
بكميات  االنسولين  هرمون 
الوقت  مرور  وعلى  كبيرة 
تتوقف الخاليا عن االستجابة 
لألنسولين ويحدث ما يسمى مقاومة لألنسولين 
وزيادة  السكر،  مرض  حدوث  من  يعقبها  وما 
يفتح  االنسولين  وجود  ان  بسبب  الوزن  في 

الباب لتخزين الدهون.

وال يقتصر دور السكريات والكربوهيدرات 
جدر  في  التهابات  تسبب  انها  بل  هذا  على 
حدوث  في  هام  عامل  وهذا  الدموية،  االوعية 
تصلب الشرايين، وال ننسى التأثير الخطير عند 
مرضى السكر التحاد السكريات بمواد بروتينية 
التي  AGEs وهى  تسمى  لتكوين مواد سامة 
تسبب االلتهابات في االوعية الدموية وبالتالي 

الخطورة في زيادة نسبة امراض القلب.

ويمكن ان نتساءل ما معنى هذا كله؟ وماذا 
أنواع  أخطر  ان  الخالصة  نأكل؟  ان  ينبغي 
في  والكثير  الدهون  القليل  هو  الغذائي  النظام 
أفضل:  بصورة  تصاغ  ولكى  الكربوهيدرات، 
الكربوهيدراتية  المواد  من  تتخلص  ان  حاول 
األبيض  الخبز  من  صورها  كل  في  المنقاة 
واألرز  والسيلاير  والمكرونات  والمعجنات 
الغازية  المشروبات  األبيض، والسكريات مثل 

وعصائر الفواكه والمربات.

من  التخلص  فيجب  الدهون  عن  اما 
الموجودة  المهدرجة  والزيوت  المارجارين 
بكثرة في الوجبات السريعة، وتخلص من أنواع 
وأيضا  السجق،  راسها  وعلى  الباردة  اللحوم 

الزيوت النباتية.

األسماك  زيوت  فهى  الصحية  الدهون  اما 
مصدر  واجعل  الزيتون،  وزيت  واالفوكادو 
تناول  من  وأكثر  البقول،  من  الكربوهيدرات 

الخضر والفواكه.

وال تنسى دور الرياضة والبعد عن الضغوط 
النفسية لسالمتك من امراض القلب.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

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

دراسة: الكركم حيارب السرطان   
نصحت دراسة أسترالية حديثة، بضرورة تناول الكركم مرة واحدة في األسبوع على األقل، حيث 

يساعد في الحد من خطر اإلصابة بالخرف وألزهايمر.
من  باحثون  عليها  أشرف  التي  الطبية،  الدراسة  اكدت  وقد 
على  يحتوي  الكركم   إن  األسترالية،  كوان”  “إديث  جامعة 
مادة تعمل على منع بعض البروتينات التي تدعى بيتا أميلويد 
الخاليا  التجمع والتألب سوًيا على  “Amyloid beta” من 
حسبما  وتدميرها،   ”Neurons“ العصبونات  أو  العصبية 

ذكر موقع “روسيا اليوم”.
وشملت الدراسة 96 مشترًكا، تراوحت أعمارهم بين 9 و40 عاًما، على مدى سنة كاملة حصلوا 
مجم،  أو 500  مجم  بتركيز 1500   ”curcumin“ الكركمين  مادة  بها  كبسوالت  على  خاللها 

وتناولوها ٣ مرات يومًيا
وقال الباحثون، إنه في ظل تواصل العمل على نتائج البحث يجب اتباع وسائل أخرى تقي من 
خطر اإلصابة بالخرف وألزهايمر من قبيل اتباع نمط حياة صحي وابقاء العقل نشطا باالضافة 

إلى ممارسة النشاط الرياضي، وتناول طعام صحي متوازن.
التهاب  وباألخص  لاللتهابات  قوًيا  مضاًدا  يعد  أنه  أهمها  كثيرة  أخرى  فوائد  للكركم  أن  يذكر 
المفاصل، كما يساعد على محاربة السرطان ويعزز صحة الكبد وعملية إزالة السموم من الجسم، 

فضاًل عن دوره في حرق الدهون وخفض الوزن. 
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)1 ( البيزنطية  االمرباطورية  عن  تعرفها  ال  حقائق  عشر  اإلبداع..  عامل  من 

عاُم 476م هو العام الذي يُشار إليه باعتباره العام 
الرومانية،  اإلمبراطورية  عهد  فيه  انتهى  الذي 
سنة  ألف  لمدة  عاش  منها  الشرقي  النصف  لكن 
في  البيزنطية،  باإلمبراطورية  وُعِرفت  أخرى, 
الواقع كانت مملكًة قوية استقرت في القسطنطينية 
تمتعت  الحديثة(،  )اسطنبول  بـ  اآلن  تعرف  التي 
اإلمبراطورية البيزنطية بجوانب عديدة على عكس 
تتميز  كانت  حيث  الغربي،  الجانب  في  نظيرها 
معماري  وتصميم  مزدهر،  واقتصاٍد  عالية،  بثقافٍة 
كان  السلطة،  لقيادة  شراسة  بكل  وتعطشهم  باهر، 
أوروبا  غزو  ضد  منيع  حصن  بمثابة  كلُه  هذا 
الموازين  انقلبت  النهاية  في  ولكن  145٣م،  عام 
إليك  العثمانيين،  األتراك  أمام  بالبيزنطيين  وأُطيَح 
عشرة استكشافات وحقائق مذهلة عن إمبراطورية 
العصور الوسطى التي كانت نقطة تحول بين العالم 

الكالسيكي وعصر النهضة.

اإلمبراطورية  اسم  عليها  يطلق  لم   .1
البيزنطية حتى بعد أن سقطت

في  البيزنطية”  “اإلمبراطورية  مصطلح  جاء 
عشر  الثامن  القرنين  خالل  الشائع  االستعمال 

على  تماًما  غريًبا  كان  وهذا  عشر،  والتاسع 
سكان اإلمبراطورية القديمة.

هي  البيزنطية  أن  معروًفا  كان  لهم؛  بالنسبة 
الرومانية، وما  استمرار لإلمبراطورية  مجرد 
إلى  روما  من  الُسلطة  لمقعد  تحرك  إال  هي 

العاصمة الشرقية الجديدة في القسطنطينية.

على الرغم من أّن أكثرهم ذوو أصوٍل يونانية 
لقب  أنفسهم  على  أطلقوا  أنهم  إال  ومسيحيون 
)Romaioi( أو الرومان، وظلّوا على القانون 
الروماني وكانوا يظهروه في الثقافة واأللعاب 

الرومانية.

في حين تأثرت بيزنطة في وقٍت الحق، بالهوية 
اليونانية وتميزت بها على مدى قرون، ومع ذلك 
استمر اعتزازهم بجذورهم وأصولهم الرومانية 
حتى بعد سقوطها، وبعد فتح القسطنطينية عام 
145٣م قام القائد التركي محمد الثاني بإطالق 

لقب “قيصر الروم” على نفسه.

2- الهدف من بناء القسطنطينية هو جعلها 
عاصمة لإلمبراطورية

في بدايات تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية عام 
عن  “قسطنطين”  اإلمبراطور  تخلى  ٣24م، 
بيزنطة، أي  إلى  الحكم  مدينتِه في روما ونقل 
موقًعا  احتلت  فقد  قديًما،  الميناء  مدينة  موقع 
البوسفور  مضيق  على  تطل  فهي  استراتيجًيا 

الذي يفصل بين قارتي أوروبا وآسيا.

كانت  اسبانيا،  في  فقط  في غضون 6 سنوات 
يونانيٍة  مستعمرٍة  من  تحولت  قد  قسطنطين 
والمباني  بالمنتديات  مزدهرٍة  مدينٍة  إلى  هادئة 
حيث  الدفاعية،  والحصون  والجامعات  العامة 
ساهمت النصب التذكارية والتماثيل في تعزيز 

مكانتها كعاصمة في العالم.

اسم  “قسطنطين”  على  أُطلَِق  عام ٣٣0م  وفي 
“Nova Roma” أو “روما الجديدة”، ولكن 
سرعان ما أصبحت تعرف باسم “القسطنطينية” 

بعد بروزها.

األصول  ذو  نفوًذا  األكثر  اإلمبراطور   -3
املتواضعة.

الجستنيان  مع  الملكية  على  الخالفات  ارتفعت 
عام  البلقان  في  ولد  الذي   ،”Justinian“
الفالحين،  ألحد  نجاًل  شبابه  وأمضى  482م، 
قبل نقله تحت جناح عمه “جستين األول”، الذي 
كان مربي خنازير سابًقا ومن ثم الجندي الذي 

أصبح فيما بعد اإلمبراطور البيزنطي.

حيث  527م،  عام  جستن”  “الجستنيان  وبرز 
سيئة،  بلهجة  دائٍم  بشكٍل  اليونانية  يتكلم  كان 
ويبقى هذا دلياًل على أصوله الريفية، وأثبت أنُه 

الحاكم المناسب بكل تواضع.

قام  العرش  على  حكمه  من  سنة   40 خالل 
األراضي  من  واسعة  مساحات  باستعادة 
البناء  مشاريع  وأطلق  المفقودة  الرومانية 
الطموحة، بما في ذلك إعادة بناء القسطنطينية 
وآيا صوفيا وكنيسة القبة التي تعتبر إلى اآلن 
في  العظيمة  المعمارية  اإلنجازات  من  واحدًة 
قيامه  هو  كله  ذلك  من  األهم  ولعل  التاريخ، 
بجمع القانون الروماني كله في مدونة جوريس.

السباق  حلبات  في  شغب  أعمال  إثارة   -4
على  لتجثو  باإلمبراطورية  تودي  بأن  كادت 

ركبتيها

مثل جميع أنواع الرياضات التي تملك مشجعين 
لديه  البيزنطي  العربات  سباق  فإن  متشددين، 
والتي  المتعصبة  الجماعات  من  زوج  أيًضا 
إنها   ،)Blues and Greens( بـ  تعرف 
بالنسبة  أما  بعنف،  متعصبة  تكون  أحياًنا 
ألسمائهم فإن كل جماعة يطلق عليها اسم لون 

لباس فريقها المفضل.

إن ُمثيري الشغب القدماء أدوا اليمين القانونية 
من  استاءوا  5٣2م  عام  في  ولكن  لألعداء، 
من  اثنين  ومحاولتهم إلعدام  الضرائب  فرض 
صًفا  الوقوف  عليهم  يجب  أنه  فرأوا  قادتهم، 
بـ  تاريخًيا  عرف  ما  وهذا  والتمرد،  واحًدا 
“Nika Riots”، بعد عدة أيام نشرت جماعات 
في  الفساد   )Blues and Greens(الـ
وحاولت  البنايات  أحرقت  حيث  القسطنطينية، 
لإلمبراطور  بالنسبة  أما  جديٍد،  حاكٍم  تتويج 
“جستنيان” فقد قرر الهرب من العاصمة، ولكنه 
 ”Theodora-ثيودورا“ لكالم زوجته  استمع 
أجل  من  يقاتل  أن  النبالِة  من  بأنه  أقنعته  التي 
مكانته. فقام حراس “جستنيان” بعرقلة مخارج 
مثيرو  يستخدمها  كان  التي  السباق،  ميدان 
انقلبت  ذلك  بعد  ولكن  لهم،  كمقٍر  الشغب 
الموازين وأصبحت كميًنا لحشٍد كبيٍر من قوات 

المرتزقة، وكانت النتيجة مذابح جماعية.

وبحلول نهاية المعركة، كان قد تم سحق عدٍد 
بنحو٣0,000  يُّقدر  ما  الشغب  مثيري  من 
شخٍص، أي ما تصل نسبته إلى 10% من سكان 

القسطنطينية بأكملها.



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

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

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughan: 4600 Highway 7, Suite 206, Vaughan, ON

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

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

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

العمل، العجز عن العمل.

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


