
اقرأ يف هذا العدد

 مدرسة األلم

انا فنان كاذب

من أعاجيب القشرة المخية للجهاز 
العصبي

الفوائد النفسية للشيكوالتة الداكنة

بعد أن أصبحت األمازيغية لغة رسمية في 
المغرب، ماذا تعرف عن األمازيغ؟

مجلس المدارس العامة في  تورنتو يوافق 
علي قواعد اللباس في المدارس

 الشوكوالتة.. ليست رمزا للحب فقط

شابو ….يا دكتور ناشد

أقمار صناعية للجميع

التوترات النفسية  )والفن ( والوطن !!

ربوا اطفالكم في خوف الله

بيع الجنسية المصرية

إنتخابات كندا الفيدرالية )١(

 اليأس والتجديف على الروح القدس

 اكتشاف مقبرة لسفينة نقلت جثة أحد 
ملوك الفراعنة في مصر

  الثعالب المفسدة للكروم

 كنيسة سانت جورج للرومان الكاثوليك 
في جزيرة االمير إدوارد تدعو المسيحيين 

وأعضاء الكنيسة لعدم االشتراك في 
أحتفاالت شهر الفخر للمثليين

 الحادث

 موت محمد مرسي بين طيبة المصريين 
والعادات الدخيلة علينا

فقاعة تطير من بين القضبان ثم تهوي 
بينها

معاناة الالجئين

اللحظات األخيرة في حياة مرسي
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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

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  5351 كما يقوم الكثير 

من القراء األحباء بأرساله أيضا ألصدقائهم. 

كذلك هويوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف يوميا. 

من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال يجده عليه 

البحث حتت سبام اوجنك ميل. ومبجرد فتحه 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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Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 

اواتصل باشرف 
اسكاروس

 (416) 659-8744
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 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

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon .
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

إنتخابات كندا 
الفيدرالية )1(
بقلم عماد عبدالسيد

أصبحنا اآلن على مشارف إنتخابات كندا 
تاريخ  من  شهور  أربعة  فبعد  الفيدرالية، 
كتابة تلك السطور )وتحديداً يوم ٢١ أكتوبر 
لصناديق  الكنديين  ماليين  سيتوجه  المقبل( 
خلفاً  جديد  عموم  مجلس  إلنتخاب  اإلقتراع 
للمجلس الحالي الذي يُشِكل الحزب الليبرالي 
غالبية أعضائه حالياً، والذين كان لهم الحق 
يتزعمها  التي  الحالية  الحكومة  تشكيل  في 

رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو
ونتائج اإلنتخابات الفيدرالية المقبلة سوف 
ينتج عنها تشكيل مجلسالعموم )والذي يُطلق 
عليه أيضاَ مجلس النواب( الثاني واألربعون 

منذ تأسيس كندا الفيدرالية عام ١٨٦٧ 
عن  الحديث  في  اإلسترسال  قبل  ولكن   
القارئ  على  يجب  الُمقبلة،  اإلنتخابات 
السياسي  بالنظام  تام  إلمام  على  يكون  أن 
قراء  كل(  يكن  لم  )إن  ُمعظم  ألن  الكندي، 
تلك السلسلة من المقاالت الناطقين بالعربية 
- وعلى األخص مهاجري الجيل األول من 
الكنديين ذوي األصول العربية - معلوماتهم 
للغاية  ضئيلة  الكندي  السياسي  النظام  عن 
بأن  أُجزم  وأكاد  بل  معدومة(،  تكن  لم  )إن 
نسبة كبيرة منهم - لألسف - ال تُبالي باألمور 
الثاني كندا )والذي أصبح  السياسية لوطنهم 
حالياً(،  األول  وطنهم  الواقع  األمر  بُحكم 
الفعالة  السياسية  المشاركة  السلبية في  وتلك 
)ولوحتى بالتصويت لمن يحق له التصويت( 
من  األول  الجيل  أبناء  معظم  أن  مرجعها 
المهاجرين الناطقين بالعربية جاءوا من دول 
ال  إستبدادية،  قمعية  ديكتاتوريات  تحكمها 
والشعوب  ديموقراطية،  إسمه  بشيئ  تؤمن 
السمع  عليهم  البشر  من  قطعان  إال  هم  ما 
لمن  فالعصا  وإال  األمر،  لولي  والطاعة 

عصى 
التي  األمر«  »ولي  مصطلح  ملحوظة: 
على  بإطالقه  العرب  من  الكثير  يتباهى 
ووصمة  مسبة  كلمة  الحقيقة  هوفي  حكامهم 
بحسب  الشعوب  تلك  ألن  لُمستخدميها  عار 
إال  هي  ما  للحاكم  الُمتخلف  التعريف  هذا 
القدرات  ذوي  القاصرين  من  مجموعات 
ألولياء  يحتاجون  الذين  المحدودة  الذهنية 
وإدارة  معائشهم  لتصريف  راشدين  أمور 
التخلف  شيوخ  قام  وقد  حياتهم،  شئون 
والجهل منذ سبعينيات القرن الماضي بنزع 
كلمة »حاكم« من عقول قطعان المهوسيين 
من أتباعهم وإستبدلوها بكلمة »ولي األمر« 

الدينية،  القداسة  من  زائفة  بهالة  وأحاطوها 
وقام بعد ذلك هؤالء األتباع الُمغييبين بترديد 
ذلك المصطلح الُمتخلف خلف هؤالء الشيوخ 
أن  كما   ، ووإعتزاز  فخر  بكل  كالببغاوات 
هؤالء الشيوخ قاموا بضخ ُمصطلحاً سياسياً 
يقل وضاعة  دينية( ال  بعباءة  )ُملتحفاً  آخراً 
داخل  األمر«  »ولي  مصطلح  عن  ومهانة 
أدمغة هؤالء الناس إسمه »الرعية«، وكأن 
هؤالء المحكومين ال يعدوكونهم قطعاناً من 

الماشية أوالدواب التي يقودها رعاة
الدول  في  السياسية  المشاركة  إن    
الديكتاتورية كان يحكمها- لألسف  الشمولية 
أوإيثار  شخصية  مصالح  تحقيق  إما   -
الُمستبدين  للحكام  التام  بالخضوع  السالمة 
الناس  جعل  الذي  األمر  بطشهم،  من  خوفاً 
في حالة ذعر دائم من الخوض في معترك 
الكنبة«  أما أعضاء ›حزب  السياسية  الحياة 
بعشرات  يُعدون  وهم  بالعربية  الناطقين 
منهم  األلوف  مئات  هاجر  فقد  الماليين، 
يتبنون   - لألسف   - معظمهم  وظّل  لكندا 
للعمل  السلبية  النظرة  نفس  ويقين  ثقة  بكل 
أعظم  إلحدى  هجرتهم  بعد  حتى  السياسي، 
أن  بعد  )كندا(  العالم  في  الديموقراطيات 
ترسخ بالفعل في عقلهم الباطن في أوطانهم 
األصلية بأن أصواتهم هماًل وال قيمة لها وأن 
نسبة الموافقة المزورة التي تعودوا عليها في 
نسبة  عادة  تتخطى  والتي  األصلية  أوطانهم 
منظومة  بأي  تماماً  يكفرون  جعلتهم   %٩٩
ال  الذي  ولكن  حقيقية  ديموقراطية  سياسية 
إنتخابات  الكثير من هؤالء أن نتيجة  يعرفه 
إنتخابية واحدة من أصل ٣٣٨ دائرة  دائرة 
بضعة  يحسمها  قد  كندا  أنحاء  جميع  في 
النتيجة  تلك  يترتب على  فقط، وقد  أصوات 
سوف  الذي  هوالحزب  من  الدائرة  تلك  في 
يصبح  وبالتالي  البرلمان  في  أغلبية  يحقق 
بتشكيل  يقوم  سوف  الذي  الحاكم  الحزب 
الحكومة الُمقبلة، كما أنها ال يعلمون أنه في 
حالة إشتداد الُمنافسة بين المرشحيّن وتقارب 
إعادة  يحتّم  )أولهم(،  لهما  المصوتين  أعداد 
للتأكد  أخرى  مرة  األصوات  وإحصاء  فرز 
من أحقية أي منهما )أومنهم( بمقعد البرلمان 

عن تلك الدائرة
 

الحديث  في  البدء  قبل  هامة:  ملحوظة 
الكندية،  البرلمانية  المؤسسة  هيكلية  عن 
بأن  األعزاء  القراء  نظر  ألفت  أن  أود 
الحقاً  أوردها  التي سوف  المعلومات  جميع 
الكندية«،  موقع«اإلنسكلوبيديا  مصدرها 
وهوموقع شبه رسمي للحكومة الكندية، نظراً 
ألن العديد من المواقع العامة قد تحتوي على 

معلومات غير دقيقة، بل ومغلوطة أحياناً
 البقية ص 19
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.



االقباط  مع  يحتفل  السيسي  الرئيس 
العاصمة  في  الميالد  كاتدرائية  بافتتاح 
أكبر  بانها  ترامب  بها  ويشيد  اإلدارية، 

كنيسة في الشرق. 

باسم  نفق  يسمى  السيسي  الرئيس 
انه  ويعلن  اب��ان��وب،  القبطى  الشهيد 
رئيس لكل المصريين بغض النظر عن 
ديانتهم، ويحضر احتفال االقباط كل عام 

بعيد ميالد السيد المسيح، وغير هذا. 

التعليمية  اإلدارات  اخ��ري  جهة  من 
إطالق  رفضت  وس��وه��اج  أسيوط  في 
االقباط  المسلحة  القوات  أسماء شهداء 
أن  كاذبين  متعللين  مدرستين  على 
األهالي اعترضوا، ونشكر بعض النواب 
الموضوع  ه��ذا  تقديم  على  البرلمان 

احاطة للحكومة

نحن امام اختيارين 

الشخصية  في  ازدواج  ان��ه  اولهما 
الرئيس  يعلنه  ما  بين  المصرية  للدولة 
للعالم وبين ما يفعله البعض في اإلدارات 

المصرية. 

ما  بين  ل���أدوار  توزيع  ان��ه  الثاني 
ُيعلن للعالم وما يتم على ارض الواقع، 
فالرئيس يعلن انه رئيس للكل واإلدارات 
منذ  الحال  هذا  كان  ولقد  هذا،  تنفذ  ال 
أيام مبارك وقت انه يعطى تصريح لبناء 
كنيسة في المدن الجديدة ولكن األمن ال 

ينفذ.

ان  االنطباع  يعطى  األول  االختيار 

السيسي ال يقوى على اإلدارات الوهابية 
المتشددة، التي ال تحترم رؤيته، مع أن 
مصر دولة مركزية تملك فيها الحكومة 
وغير  ح��ك��وم��ي  م��س��ؤول  أي  اق��ال��ة 
حكومي، وتخرس فيها كل من ال يوافق 
مشيئتهم في االعالم، وأيضا كيف يكون 
هذا والسيسي قد تحدي القوى الغربية 
اإلره��اب  فرض  ارادت  التي  الغاشمة 
اإلسالمي على مصر، وحمل رأسه على 
مرسى  محمد  اإلرهابي  يزيل  وهو  يده 

من الكرسي؟  

االختيار الثاني فأنه يعطى االنطباع أن 
األدوار،  توزيع  يقبل  السيسي  الرئيس 
العالم  ام��ام  مشرف  هو  ما  يعلن  فهو 
لإلدارات  األخضر  الضوء  يعطى  بينما 
ان تفعل عكسه، وهذا ما ال احسه من 

نبرته وطريقة كالمه.

عزيزي الرئيس السيسي 

ولكن  شخصيا  احبك  انى  من  بالرغم 
امنع  ان  أستطيع  ال  انني  في  سامحني 

نفسي من هذا التساؤل

هل انت ال تقوى على فرض ما تعلنه 
للعالم من المساواة؟ 

ممسكا  األدوار  توزيع  تقبل  انت  ام 
تعلنه وما  المنتصف بين ما  العصا من 
المتشدد  الفكر  ذو  ناصرا  فعليا،  يتم 

المتخلف؟ 

قراراتك،  ننتظر  ان  هو  الحل  أن  ام 
لكي يعلم كل مسؤول حكومي أنك تعنى 

ما تقول وتقول ما تعنى؟ 

 د. رأفت جندي

8164gindi@rogers.com 
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

 Mon-Friday : 9-6:30 Sat : 9-3

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon .
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

ازدواج الشخصية يف الدولة املصرية

  

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى  

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390        
edenmeb.cbt@gmail.com

اللحظات األخرية يف حياة مرسي
وصل  إل��ى  سجنه  من  مرسي  وص��ل 
المحاكمة  مقر  إلى  سجنه  من  مرسي 
قيادات  بين  وجلس  التخابر،  قضية  في 
جماعة اإلخوان، ولم تبد عليه عالمات 

المرض.

أثناء  الكلمة  مرسي  محمد  طلب  و 
النظر في القضية وهو موجود في قفص 
الحديدي، وقال »إنه بريء من  االتهام 
اتهامات التخابر«، مشيًرا إلى أنه »سبق أن برأته محكمة أخرى من هذه االتهامات«، 

وردد القول إن »محاكمته باطلة ألنه رئيس جمهورية«.

وتحدث مرسي بانفعال واضح  ثم توقف بعد أن شعر باإلرهاق، وسقط مغشًيا عليه 
بعد رفع الجلسة وسط قيادات جماعة األخوان. 

و أمرت النيابة العامة بدفن جثمانه بعد انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. 
أثناء جلسة محاكمته في قضية  قلبية  إثر نوبة  وأفاد مصدر طبي أن مرسي توفي 

التخابر.
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
السيسي  برة  التيشرت  طلع  السيسي  قالو 
دخل التيشيرت جوة، لو منك أقلعه وأرميه 
أو  مشاكلهم   يحل  التيشيرت  يمكن  ليهم 

يخلص تفاهتهم.
 محافظ أسيوط

الشهيد  أسم  بوضع  قرارك  تنفيذ  عدم 
كسر  هو  أسيوط  في  مدرسة  علي  أبانوب 

لهيبة الدولة.
 داعش

الذين يسألون أين ذهبت داعش أقول لهم 
موجودة وسطينا وشفناهم لما رفضوا وضع 
أسم الشهيد القبطي علي مدرسة بالقوصية.

 سكرتير المحافظ
بتقول ألسرة الشهيد أنا جاي أنقط بعشرة 
يا سيدي  بمية جنية،  نقط  تقوليش  جنية ما 
ده مش فرح الست ... ده حق شهيد فداك 

بدمه.
 أبانوب ناجح

استشهدت وبذلت دمك فقتلت أربع مرات 
ومرة  سيناء  في  المتشديين  يد  علي  مرة 
علي يد المتشددين في القوصية ومرة علي 
يد  علي  ومرة  المرتعشين  المسؤولين  يد 

نصاري الحكومة.
 ترامب 

ثالث  زوجتي  قبل  سليمان  الملك  بتقول 
مرات، فقولت له توقف كفاية، كنت طلبت 
تشوف وحده من حريمه وخلص الموضوع 

بدل الفضايح في الكتب.
 تردو

مشكلتك مش أندرو شير وال فورد مشكلتك 
ترامب بعد ما قليت أدبك عليه.

 لوبان
علي  دليل  فرنسا  في  اليمين  مكاسب  بعد 
أن السياسي الحقيقي ال يموت يمرض لكنه 

سيعود أقوي من األول.
محمد صالح

قدامك خطوة وتبقي رمسيس أو احمس أو 
مينا وهي بطولة األمم األفريقية.

سيد علي
الشاشة  علي  الظهور  من  منعت  بتقول 
ألنك رفضت اإلمالءات، يا راجل أنت مع 
مبارك كنت السلطة ومع اإلخوان كنت ابن 
المشروع األسالمي ومع السيسي سيساوي 

ومع أبو سماعين كنت سماعين نفسه.
اإلخوان المسلمين

يتحالفوا  العلمانيين  بتتحايلوا علي  دلوقتي 
معاكم وفروا مجهودكم ال يلدغ العلماني من 

الجحر مرتين.
 نادية هنري

سنظل  ولكننا  مقعدك  ستخسرين  حتما 
نتذكر أن في السبعين سنة األخيرة من كل 
بطلتين  هناك  كان  مثلونا  الذي  السياسين 
نادية هنري وجورجيت قليني والباقي أكل 

عيش ومصالح.
محمد مرسي 

خالص مش هفكسك تاني مع أنك شخصية 
للفاكسات لكنك بين يدي هللا  ثرية ومغرية 

وفي ذمته،

بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Condo vs 
freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

الحياة السهل واآلمن. 

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

مجهود العناية والصيانة.       

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

خاصة عند تقدم المباني فى العمر.   

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

اعمال الصيانة بنفسك.       

 

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

 احتفلت الكنيسة المصرية األسبوع الماضي 
برسامة عميد كهنة المهجر القمص مرقس 
بسكاربرو  مارمرقس  كنيسة  كاهن  مرقس 
وأول  المهجر  في  قبطية  كنيسة  أول  وهي 
كاهن قبطي في المهجر وهو العيد الخامس 

والخمسون لرسامة قدس أبونا مرقس.
مرقس  أبونا  برسامة  الكنيسة  أحتفلت  كما 
واألنبا  ميخائيل  المالك  كنيسة  كاهن  حنا 
الخامس  العيد  وهو  برامبتون  بمدينة  تكال 
والعشرين لرسامة أبونا مرقس حنا، والذي 
عادي  غير  نوم  يديه  علي  الكنيسية  شهدت 

بنعمه المسيح.
الجديد  األهرام  أسرة  تتقدم  المناسبة  وبهذه 
مرقس  مرقس  للقمص  التهاني  بخالص 
والقمص مرقس حنا طالبين ومصلين ألجلهم 
أن يمنحهم هللا كل بركة هما في احتياج إليها 
لسنين  ويحفظها  عمريهما  في  هللا  وليبارك 

عديدة وأزمنة مديدة

الكنيسة القبطية يف كندا حتتفل بأبونا 
مرقس مرقس وأبونا مرقس حنا

مرض السكر 
 diabetes mellitus 

بقلم
د. ناجي اسكندر

 اجلزء األول 
مرض السكر هو من األمراض الشائعة جدا، 
ويعد ضمن أمراض إضطراب األيض الغذائي 
العقود  في  تزايدت  قد  السكر  مرض  ونسبة 
تعد  والتي  السمنة  تزايد  بسبب  األخيرة وذلك 

بابا مفتوحا لدخول مرض السكر. 
الغدد  أمراض  أكثر  هو  السكر  ومرض   

الصماء شيوعا. 

حقائق وطرائف حول مرض السكر : 
السكر:  من مرض  أساسيان  نوعان  يوجد   -
األكثر  وهو  الثاني  والنوع  األول،  النوع 

شيوعا، 
سكر  منها  أخري  أنواع  أيضا  يوجد  ولكن 
ولكنه  الحمل،  بداية  في  يحدث  والذي  الحمل 
السيدة  هذه  تظل  ولكن  الوالدة،  بعد  يختفي 
الحقا،  السكر  بمرض  لإلصابة  أكثر عرضة 
في  نخوض  لن  خاصة  أخري  أنواع  ويوجد 

هورمون  زيادة  بسبب  السكر  تفصيالتها؛مثل 
الكورتيزون أو بسبب تعاطي أدوية منها أدوية 

الكوليستيرول. 
شيوعا،  األكثر  هو   type 2 الثاني  النوع   

ويصيب أقل قليال من  ١0% من البشر. 
هوامش : في عام ١٩٨0 كان نسبة اإلصابة 

بمرض السكر %5.   
من١%  أقل  ويصيب   type 1 األول  النوع 
من البشر وقديما تم تسميته بسكر األطفال ألنه 
غالبا ما يحدث قبل بلوغ سن الثالثين؛ ومعظم 
المرضي من األطفال، ولكنه يحدث أيضا في 
علي  المعتمد  بالسكر  أيضا  ويسمي  البالغين. 
اإلنسولين؛ النه يعالج أساسا باإلنسولين وهذا 

النوع أيضا في تزايد . 
- أول من عرف عن مرض السكر هم قدماء 
قبل  سنة   ١500 منذ  ذلك  وكان  المصريين 

الميالد وسجلوا ذلك علي ورق البردي. 
سنة   ١٢00 حوالي  منذ  أعراضه  عرفت   -
وإختار الطبيب اليوناني أريتياس لهذا المرض 
اليونانية  في  يعني  والذي   diabetes إسم 

تدفق؛  وذلك إشارة إلي تدفق أكثر للبول.
السابع  القرن  في  ويلّيز  توماس  د  وسماه   -
السكري  البول  أي   diabetes mellitus
حيث كان تشخيصه يتم بتذوق البول ومالحظة 
السكر،  علي  إلحتوائه  نظرا  مذاقه  حالوة 
النمل  يجتذب  البول  هذا  أن  أيضا  لوحظ  كما 

والذباب لحالوته. 
- تم إكتشاف اإلنسولين في عام ١٩٢١بواسطة 

طبيب كندي هو فريدريك بانتينج.
البقية ص10 



امتأل المكان بكبار السن رجااًل و 
نساًء. لم يكن بينهم أبناء أو بنات . 
تأقلم الجميع مع سخريه القدر بعد 
ما كان لكل منهم بيتا خاص به في 
كان  . و  له عائلته  كان  ما. و  يوٍم 
له خصوصيته و أصدقاءه و حياته.

تغير كل شئ حيث ال عائله و ال 
قد  كان  مما  شيئاً  ال  و  خصوصيه 

اصبح االن .
يوم  كل  و  طويله  االيام  مرت 
بين  ليطويها  قصه  معه  يأخذ  كان 

الذكريات .
منهم من ظلت ذكرياته عالقه في 
و  تماما  نسيها  من  منهم  و  أفكاره 
انطوت في بحر النسيان مع مرض 

الدزهايمر اللعين . 
األوقات  و  االيام  تتشابه  كانت 
اال  احداث   هناك  فما  دورانها  في 
و هو  اال  بينهم  يتكرر  واحد  حدث 
رحيل احدهم في غياب األبناء الذين 
رحيل  وقت  اال  كثيرا  يظهرون  ال 

اآلباء
.....

بين  الزائرات  احدي  تجولت 
الذي  بحثها  إلتمام   الدار  طرقات 
دراستها  موضع  ليكون  اختارته 
و  المسنين  جميع  مع  جلست   .
المسنات. و سألتهم عن احوالهم و 
مطالبهم و ذكرياتهم و ما يرجونه .

تيقنت ان جمعيهم ال يحلمون اال 
هي  فهذه  بناتهم  و  ابنائهم  برؤيه 

أغلي أمنياتهم 
حاولت أن تصل ألكبر عدد من 
هواتفهم  ارقام  خالل  من  األبناء 
و   . االدارة  في سجالت  الموجودة 
هو  منهم  العظمي  الغالبيه  رد  كان 

)) عفواً .. ليس لدينا وقت 
.......

و يوما ما مرضت احدي نزيالت 
الدار و كانت تحتضر و كلما أفاقت 
كم  الذي  الوحيد  ولدها  عن  سألت 
و كم اشتاقت اليه .و كانت تتواجد 
الباحثة االجتماعية في نفس الوقت 
النزيله  هذه  بحاله  جدا  فتأثرت   .
المريضه التي ال تطلب قبل رحيلها 
الباحثة  فأخذت   . ابنها  رؤيه  اال 
تسابق  كانت  و  عاتقها  علي  االمر 
الزمن للوصول الي هذا االبن . و 
انها  وعداً  المريضه  السيده  أعطت 

سوف تحقق لها أمنيتها
قيمه  لها  هنا  الدقائق  كانت  و 
قد  اخري  و  دقيقه  بين  الن  كبيره 

يتغير كل شئ.
كلما  المريضه  السيده  كانت  و 
لتبارك  للسماء  يدها  ترفع  افاقت 
اهتمام الباحثة بها ليس فقط من اجل 
اجل  من  لكن  و  عملها  و  دراستها 
تعاطفها  و  قلبها  طيبه  و  إنسانيتها 

مع تلك الحاله .
الباحثة قد تركت عده  كانت تلك 
رسائل لالبن في كل مكان قد يذهب 

اليه و لكن بال جدوي .

و ما كان منها اال ان تقوم بعمل 
اآلتي :- 

نفس عمر  في  احضرت شخصا 
بعمل  ليقوم  المريضه  السيده  ابن 
في  بالفعل  نجحت  و  االبن  دور 
إقناع االم بذلك حيث كانت ال تري 

جيدا في أيامها االخيره
و ما ان جلس أمامها و لمسته و 
و  فاستراحت  أحضانها  بين  أخذته 
استراح قلبها المريض حتي خرجت 
روحها الطاهره بعد دقائق من اللقاء 
و  المزيف  االبن  دموع  .فانهمرت 
الباحثة لما شاهدوه في اخر لحظات 

في عمر تلك االم المسكينه .
ثم كانت المفاجأه !!! حيث وجدا 
جيداً  به  تتمسك  االم  تحمله  خطابا 
هذا  اخرجا  ان  ما  و  يديها   بين 
الخطاب من بين يديها  حتي وجدا 

به اآلتي 
 -:

أعلم جيدا ان ابني لن يأتي اال بعد 
ان تتركوا له 

اعلم  و   ، رحلت  قد  اني  رساله 
جيدا انني لن أراه قبل رحيلي . فهذا 
هو قلبي الذي ابدا ما كذب عليا و 
انني تمنيت ان يكون كاذبا تلك  لو 

المره .
بمراسم  ليقوم  ابني  يأتي  حينما 
دفني فأنا اريدكم ان تقولوا له اآلتي 
كثيرا  إليك  اشتقت  حبيبي  ابني   -:
قد  فأنا  ولدي  يا  لغيابي  تتألم  ال   .
انتهيت منذ سنين و ليس االن . لقد 
فارقتني الحياه بمجرد ابتعادي عنك 
و ان ما عشته من سنين بدونك كان 
تمنيت كل يوم ان يخلصني  عذاب 
الرب منه . ال تتألم فأنا اليوم سعيده 
. لقد استجاب الرب لي و انا االن 

لم أعد أتألم . 
تحقق  ان  غالي  بكل  استحلفك 
ان   .. ولدي  يا  مطلب  اخر  لي 
و  المراوح  من  بعضا  تحضر 
ثالجات الطعام للدار و ان توفر لهم 
االغطيه في الشتاء . لقد عانيت من 
حر الصيف و برد الشتاء و ايضا 
الطعام هنا .  لقله  الجوع نظرا  من 
سوف تتعجب من طلبي هذا ألنني 
اخاف  ولدي  يا  لكن  و  رحلت  قد 
عليك انت ان يفعل بك ابنائك مثلما 
ابدا  أريدك  ال  لذلك  بي  انت  فعلت 
الشديد  بالحر  تشعر  او  تجوع  ان 
او البرد القارص . اخاف عليك يا 
بعد  تأقلمت  قد  فأنا  الحبيب  ولدي 
سنوات علي تلك األوضاع و لكني 
اعلم انك كنت دائماً طفل مدلل فلن 

تحتمل و لن تتأقلم بسهوله .
وداعاً ابني الحبيب الغالي !

أمه  برحيل  االبن  علم  عندما  و 
حضر للدار ، فسلموه الرساله ، و 
قرأها االبن و بكي ..و رحلت األم 

من الدار التي ليس بها أبناء .
و لكن ظلت رسالتها باقيه . لكل 

ابن و لكل ابنه .
عده  حملت  التي  كلماتها  ظلت 
مسامع  في  كالطلقات  تدوي  معاني 

االبن .
الدار  في  فقط  ظهر  الذي  االبن 

بعد رحيل االم ...
لتظل الدار ،،، داراً بال أبناء
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َدار بال أبناء

نيفني سامى
فقاعة تطري من بني القضبان

 ثم تهوي بينها

 ادوارد يعقوب
رئيس  مرسي  محمد  عن  أتكلم 
الذي  السابق لمدة عام واحد  مصر 
عن  التفاصيل  بعض  األن  اقرأ 
قليلة  الذي حدث منذ ساعات  موته 
وكما  السطور.  لهذه  كتابتي  من 
القمة  الي  وارتفاعه  ظهوره  كان 
في  وتناقض  وحيرة  دهشة  مصدر 
وموته  تهاويه  أيضا  التحليالت، 
االخوان  ابواق  الشئ.  نفس  أحدث 
تسرع فور اعالن موته وتعلن عن 
اتهام السلطات المصرية بقتله وقبل 
ورغم  تفاصيل.   أي  من  التحقق 
هذا  مالبسات  من  لألن  التأكد  عدم 
الي تصديق  اميل  انني  اال  الحادث 
لتاريخ  السيئة  للسمعة  نظرا  هذا 
الحكام والساسة العرب منذ غزوهم 
لم  حيث  المنطقة  لشعوب  الهمجي 
ان  نادرا،  اال  تاريخهم  في  يحدث 

مات حاكم ميتة طبيعية. 

عيسى  مرسي  محمد  محمد  ولد 
 ١٩5١ أغسطس   ٢0 في  العياط 
ههيا  مركز  العدوة  قرية  في 
متوسطة  إلسرة  الشرقية  محافظة 
كلية  من  وتخرج  المزارعين  من 
الهندسة جامعة القاهرة عام ١٩٧5 
ثم  معيدا  وعين  امتياز  بتقدير 
أستاذا ) في تلك الفترة بدأت سمعة 
االنحدار  في  المصرية  الجامعات 
الدينية  الجماعات  سيطرت  ان  بعد 
علي  االخوان  بقيادة  السلفية 
الجامعات والتعليم في مصر وكانت 
الذين  االقباط  اقصاء  الي  تسعي 
تسعي  و  العلمي  بالتفوق  تميزوا 
درجاتهم  وتنزيل  اضطهادهم  الي 
الدرجات  تكييل  و  االمتحانات  في 
للسلفين دون استحقاق وقد شاهدت 
وبعد  دراستي  اثناء  بنفسي  ذلك 
من  فكل  الجامعة(  من  تخرجي 
ذلك  واحاديث  تصرفات  شاهد 
ان  من  تحقق  »مرسى«  األهطل 
كل مؤهالته مزورة مثل اردوغان 
رئيس تركيا االخواني الذي فضحته 
شهاداته  بان  السيدات  احدي  حديثا 
الجامعية مزورة. اما ادعاء مرسي 
األمريكية  الجامعات  في  درس  انه 
يمكن  فال  ناسا  وكالة  ب  والتحق 
لما يتضح من نطقه  تصديقه نظرا 
لالنجليزية وطريقة تفكيره الساذجة 
والغير منطقية بل اميل الي تصديق 
تجنيد  أثير من حوله من  ما  بعض 
المخابرات االمريكية له اثناء تواجده 
في أمريكا وتلفيق كل ما ادعاه حول 
عمله ودراسته هناك. وبعد رجوعه 
من أمريكا عمل أستاذا ورئيس قسم 
مرسي  انضم  الزقازيق.  بجامعة 
 ١٩٧٧ عام  المسلمين  لإلخوان 
أصبح  ان  الى  التنظيم  في  وتدرج 
السياسي  بالقسم  العاملين  أبرز  من 
 .١٩٩٢ عام  أنشئ  الذي  للجماعة 
انتخب عضوا بمجلس الشعب عام 
مبارك  نظام  سمح  عندما   ٢000
العمل  في  يشاركوا  ان  لإلخوان 
لتبادل  قذرة  السياسي ضمن صفقة 
المصالح واتقاء شر االخوان وعلى 
مبارك  )سقط  اقباط مصر.  حساب 

في نفس غلطة السادات من 
تمكين االخوان سياسيا وهم 
في  بعد  فيما  شاركوا  الذين 
عين  به(.   والتشهير  عزله 
مرسي  المسلمين  االخوان 
ب  المسمى  لحزبهم  رئيسا 
والحرية.  العدالة  حزب 
المصرية  السلطات  اعتقلته 
عدة مرات كان أخرها ٢٨ 
يناير ٢0١١  ومعه  ٣4 من 

ثورة  اثناء  وذلك  االخوان  قيادات 
٢5 يناير وقامت مجموعة إرهابية 
بمهاجمة  الفلسطينية  لحماس  تابعة 
االخوان  فيها  المعتقل  السجون 
واإلرهابيين و هربتهم من السجون 

وكان ضمنهم مرسي.

تنحى  الذي  مبارك  خلع  بعد 
الثورة  جماهير  طلب  على  بناء 
بقيادة  العسكري  المجلس  تولى 
البالد  إدارة  الدفاع طنطاوي  وزير 
العسكري  المجلس  تعاون  ويالحظ 
لهم  العنان  واطالق  االخوان  مع 
هروبهم  عن  والتجاوز  الميديا  في 
عن  أولوية  واعطاهم  السجون  من 
األخرى  السياسية  األطياف  كل 
البالد  أمور  في  معهم  التشاور  في 
االرهابيين  كل  عن  وافرجوا 
الخطرين  لألخرين  وسمحوا 
الهاربين من احكام قضائية سمحوا 
لهم بدخول البالد مما نتج عنه تواجد 
القاعدة وداعش في سيناء غير كم 
ضد  ارتكبوه  الذي  الهائل  الجرائم 

االقباط في مصر.

الرئاسة  انتخابات  مرسى  خاض 
مظلة  تحت  لإلخوان  ممثال 
احمد  ضد  والعدالة  الحرية  حزب 
مرشح  اصال  هو  يكن  ولم  شفيق 
وكان  الشاطر  خيرت  بل  الحزب 
لجنة  رفضت  ولما  له  نائبا  مرسى 
غير  ألسباب  الشاطر  االنتخابات 
بدال  مرسى  وضعوا  معروفة 
بذلك  المصريين  تندر  وقد  منه 
وأطلقوا عليه »األستبن«.  وتشير 
الدراسات المحايدة ان شفيق حصل 
على أصوات أكثر من مرسي ولكن 
ليزور  تدخل  العسكري  المجلس 
)يالحظ  مرسي  لصالح  النتائج 
في  المرشحين  بين  الفرق  ان 
التصويت كان ضئيال وان االخوان 
حصلوا على عدد ال يستهان به من 
األصوات ويرجع ذلك الي عوامل 
عديدة منها: تغلغل الفكر االسالمي 
الشعب  قطاعات  من  الكثير  في 
ضد  البلطجة  أسلوب  واستخدام 
ومنعهم  وارهابهم  لهم  المعارضين 
بالقوة من االدالء بأصواتهم ورشوة 
الفقراء مما كان يشاهد امام اللجان 
الفقيرة  المناطق  في  االنتخابية 
عليهم  التموينية  المواد  بتوزيع 

بالمجان(.

رئيس  منصب  مرسى  تولي 
يحركها  دمية  وكان  الجمهورية 
الحقيقي  والحاكم  االخوان  مرشد 

بكل  مهزلة  مرسي  أداء  وكان 
عارا  الدولي  ومظهره  المقاييس 
الذي  العام  وكان  المصريين  لكل 
حكم فيه يبدو عاما للحرية الفكرية 
والتعبير عن الرأي ولكن اعتقد ان 
هذا كان بسماح من العسكريين للحد 
العامة  وتأليب  مرسي  سلطات  من 
علية وأخيرا انقلب علية العسكريين 
بقيادة السيسي وأزاحوه وتم اعتقاله 
معتقال  وظل  للمحاكمة.  وتقديمة 
الي ان مات فكان مثل فقاعة تطير 
بينها  تهوي  ثم  القضبان  بين  من 
هؤالء  امر  ويبدو  أخرى.  مرة 
العسكريين الذين دعموا االخوان ثم 
انقلبوا عليهم لغزا للكثيرين.  هناك 
حول  النظر  وجهات  من  الكثير 
هواة  يتبناها  االولي  الموضوع: 
وتعتقد  المؤامرة  بنظرية  االعتقاد 
ان المجلس العسكري أراد التخلص 
السلطة  بتسليمهم  االخوان  من 
العنان  وإطالق  رقابتهم  تحت 
كانوا  ألنهم  البالد  إدارة  في  لهم 
ويكرههم  سيفشلون  انهم  واثقين 
الشعب  فيتحرك  المصريين، 
وبذلك  مبارك  أسقط  كما  ويسقطهم 
ويقضوا  االخوان  من  يتخلصون 
على  ويدللون  نهائيا  شعبيتهم  على 
من  ظهر  ما  هذه  نظرهم  وجهة 
للمعارضين  العسكريين  تشجيع 
واظهارهم  واالخوان  مرسي  بنقد 
قادرين  والغير  المتخلفين  بمظهر 
على إدارة البالد. اما التحليل الثاني 
العسكري  المجلس  تعرض  وهو 
من  خصوصا  خارجية  لضغوط 
تساند  عربية  دول  وأيضا  أمريكا 
االخوان مثل قطر بأموالها الطائلة، 
راوا  ولما  االخوان،  يحكم  لكي 
فشل االخوان وخطرهم على االمن 
معظم  ورغبة  المصري  القومي 
المصريين في التخلص من االخوان 
ساندوا التمرد الجماهيري وازاحوا 
الذي  االدعاء  هو  وهذا  االخوان 
ويبرهنون  السيسي  ابواق  تتبناه 
على ذلك بخروج عشرات الماليين 
الجيش  تدعم  المصري  الشعب  من 
انني  مرسى.  بخلع  وتطالب 
من  كل  تصديق  عدم  الى  أميل 
اعتقد  ولكني  السابقين  التحليليين 
مسلمين  سلفيين  اخوان  كلهم  بان 
المجلس  او  مرسي  عصابة  سواء 
ان  الطبيعي  من  وانه  العسكري 
االخوان يختلفون بعضهم مع بعض 
يعبرون  التي  الوحيدة  والطريقة 
بها عن ذلك هو محاولة كل فريق 

تصفية اآلخر
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ألنه في ما هو قد تألم مجربا يقدر 
 :٢ )عبرانيين  المجربين  يعين  ان 
كما  يتضايق  ضيقاتنا  وفي   .)١٨
هو مكتوب في كل ضيقهم تضايق 
)اشعياء  خلصهم  حضرته  ومالك 
٦٣: ٩( ألنه حمل الكل علي عود 
الجسدي  االلم  كان  فكم  الصليب. 
والذهني والنفسي الذي مر به الرب 
شديد  الم  العار  خشبة  علي  يسوع 
ضربات  فقط  ليس  فاأللم  قاسي، 
واللطمات  الشوك  تاج  او  الكرباج 
بل  والسخرية،  والهزء  البصق  بل 
ايضا عندما تركه االب فصرخ من 
كم  تركتني«،  »لماذا  االلم  قسوة 
تختبر  عندما  الم مضاعف  من  هو 
فالقديسة  الترك.  من  النوع  ذلك 
العذراء المطوبة مريم ايضا تعلمت 
التي  اللحظة  منذ  االلم  مدرسة  من 
بشرها المالك بانها سوف يجتاز في 
نفسها سيف مشيرا الي رحلة االلم 
)لوقا ٢  والقبر  والعذاب  والصليب 
: ٣5(. يوسف، ودانيال، وبطرس، 
مراحل  اجتازوا  جميعا  وبولس 
كثيرين  وغيرهم  االلم  مدرسة 
هنا  المقدس.  الكتاب  يذكرهم  مما 
تسألت لماذا نخاف من االلم ولماذا 
الوجع؟  من  نرتعب  لماذا  نتحاشاه؟ 
والمرارة  بالضيق  نشعر  لماذا 
احبائنا؟  احد  يتألم  عندما  والوجع 
عادي  شيء  االلم  نعتبر  ال  لماذا 
نجتازه  ان  يجب  طبيعي  به  مسلم 
بصورة او باخري مثل االلم الوالدة 

روحيات6
 مدرسة االمل 

د. روز غطاس
بالمولود  نفرح  بعدها  التي  الصعبة 
تتضايق  ال  عزيزي  االم.  وسالمة 
في  اللحظات  هذه  تعيش  كنت  اذا 
تستمتع  سوف  فقريبا  االلم  مدرسة 
تعب  ال  سماء  في  والظفر  بالنجاح 
وال  موت  وال  بكاء  ال  احزان  وال 
الرب  استمتع  كما  فيها،   دموع 
العظمة  يمين  عن  بالجلوس  يسوع 
والصعود،  القيامة  بعد  االعالي  في 
ايضا  نحن  نستمتع   سوف  وكما 
ثانية  يأتي  عندما  معه  باالنتصار 
كنيسته  الختطاف  السحاب  علي 
عروسه حيث يأخذها لمكان ال بكاء 
وال موت وال الم فيه بل كله تسبيح 
الملوك  ملك  محضر  في  وفرح 
ورب االرباب. عزيزي لك االن ان 
ترنم في هذه االرض هذه الترنيمة 
قادر  كيسوع  صديق  هل  الرائعة: 
لباليا  يرثي  القلب  ورقيق  امين  بر 
وكذا  عنا  االالم  يحمل  المؤمنين، 
الهم يذيب، واذا كنا تعابي من جرا 
انه  ليسوع  فلنصلي  الهموم،  حمل 
اي صديق  تري  يا  الرحوم.  الرب 
مثل فادينا الحبيب، يحمل اآلثام عنا 
تسامي  انعام  ياال  يذيب،  الهم  وكذا 
من لدن رب النجاة، اننا نلقي عليه 
من  لقينا  كم  الصالة.  في  كل حمل 
لم  حيث  الحياة  واكتئابا  كروب 
نلقي عليه كل حمل في الصالة. ان 
المياه  امواج  مثل  وضيق  تجارب 

الطمتنا ورمتنا فعلينا بالصالة.

ُولد منصور قالده أنطون بمدينة 
 ،١٨٩4 مايو   ٣ فى  اإلسكندرية 
وكان والده قالده أنطون من كبار 
وهو  باإلسكندرية  األعمال  رجال 
الهندسية«  مؤسس شركة »ميدلند 

الكائنة بمنطقة وسط البلد.

بكلية  تعليمه  منصور  تلقى 
أنخرط  ثم  باإلسكندرية،  فيكتوريا 
بعد ذلك فى مجال الصناعة، فكان 
صاحب أول منشأة مصرية صميمة 
المزارعين  خدمة  فى  تخصصت 
باستيراد  المصرى  بالقطر 
وتوفير اآلالت التى تناسب التربة 
كان  كما  المصرية.  والمحاصيل 
من  المكرونة  صناعة  رواد  من 
كانت  الذى  الوقت  فى  المصريين 
على  مقصورة  الصناعة  هذه  فيه 

األجانب.

الملى  بالمجلس  عضواً  اُختير 
مازالت  وبصماته  باإلسكندرية، 
األعمال  من  الكثير  على  واضحة 
البطريركية  بأوقاف  بها  قام  التى 

والمدافن وغيرها.

شرعت  عندما   ١٩4٦ عام  فى 
جمعية مارمينا العجايبى للدراسات 
تشييد  فى  باإلسكندرية  القبطية 
بضاحية  العجايبى  مارمينا  كنيسة 
كان  اإلسكندرية  برمل  فلمنج 
أول  فى  عضواً  قالده  منصور 
مجلس للكنيسة مع د. عزيز سولاير 
عطية ومفتش اآلثار األستاذ بانوب 
وغيرهم،  شكرى  منير  ود.  حبشى 
بنفسه على تصميم  أنه أشرف  كما 
أرض  كانت  أن  منذ  الكنيسة  وبناء 
صرحاً  صارت  أن  إلى  فضاء 
ضخماً يتحدث عنه كل قبطى بفخر 
مارمينا  قامت جمعية  ثم  وإعتزاز. 
باإلتصال بمصلحة اآلثار المصرية 
– عن طريق عالم اآلثار المصرية 
المتحف  مدير  مينا«  »طوجو 
الوقت –  ذلك  فى  بالقاهرة  القبطى 
لنقل أربعة أعمدة من مدينة بومينا 
هيكل  فى  لتوضع  بمريوط  األثرية 
فوافقت  بفلمنج،  مارمينا  كنيسة 

وفد  تشكيل  تم  اآلثار.  مصلحة 
برئاسة القمص منصور البراموسى 
فى  اإلسكندرية  بطريركية  وكيل 
مطران  إيساك  )األنبا  الوقت  ذلك 
الغربية فيما بعد( وعضوية منصور 
شكرى  منير  ود.  أنطون  قالده 
فرج  نجيب  األستاذ  اآلثار  ومفتش 
ميخائيل )١٩0١ – ١٩٨٦(. وفعاًل 
التى  األربعة  األعمدة  إحضار  تم 
بهيكل كنيسة  تقف بشموخ  مازالت 

مارمينا العجايبى بفلمنج.

الشبان  بجمعية  عضواً  كان 
إنشاء  تم  عهده  وفى  المسيحية، 
بمنطقة  للجمعية  الحالى  المبنى 
األزاريطة، كما كان عضواً بمجلس 
إدارة جمعية اإلسعاف باإلسكندرية 
القبطى  المستشفى  إدارة  ومجلس 
بناء  على  وأشرف  باإلسكندرية 
الجناح الجديد والمعمل بالمستشفى.

وبعد حياة حافلة بالجهاد الُمّشرف 
فى خدمة الوطن والكنيسة رقد فى 
وهو   ١٩٧٣ سبتمبر   ٢ فى  الرب 

يبلغ من العمر ٧٩ عاماً. 

قرأت لك 
جنوى غاىل

ربوا اطفالكم يف خوف اهلل
By Dawn Camp

فيه  يدخل  الذي  اليوم  بين  ما 
الطفل الرضيع الي عالمك واليوم 
شابة  او  شابا  فيه  يصبح  الذي 
علي  ويعتمدون  للحياة  يخرجون 
يمر  كثيرة  أنفسهم، هناك مراحل 
االباء  بها  يمر  وايضا  الطفل  بها 
بها  المراحل  بعض  واالمهات، 
من  الحرمان  مثل  جسدي  ارهاق 
والبعض  الجدد  لالمهات  النوم 
مع  التعامل  مثل  عاطفي  االخر 
والتخرج  المراهقة  هرمونات 
وبالنسبة  الثانوية،  المدرسة  من 
التخرج،  سنوات  كرهت  فقد  لي 
المنزل،  االبناء  فيها  يغادر  التي 
فكل شئ داخلي كان يدفعني مرة 
تظلي  فعندما  فيهم  للتفكير  أخري 
لعدد  الطفالك  االمومة  تقدمين 
أن  الصعب  من  فإنه  السنين  من 
يعودوا  لم  إنهم  وتقبلي  تتراجعي 
يحتاجون اليك بنفس الطريقة التي 
كانت من قبل، وليس هذا فقط بل 
بالخوف  الداخلي  احساسي  ايضا 
كما  أطفالي  أٌعد  لم  انني  من 
بإقتدار،  الحياة  للتعامل مع  ينبغي 
أعدهم  لم  انني  من  والخوف 
النظر  بغض  حق  هو  لما  ليقفوا 
خوفي  وظهر  العالم،  يقوله  عما 
البالغة  أبنتي  أنضمت  عندما  هذا 
من العمر ١٩ سنة الي مجموعة 
الشابات في رحلة لمدة ثالثة  من 
أشهر الي أمريكا الوسطي و التي 
سيقومون فيها بزيارة المجتمعات 
الفقيرة ومساعدتهم، ومع  المحلية 
وللفرصة  لها  متحمسة  كنت  أني 
اكثر  قضيت  لها،فقد  أتيحت  التي 
الوقت قبل سفرها في خوف علي 
صحتها، وسالمتها بدال من التفكير 
هذه  من  ستنالها  التي  البركة  في 
العمل  الخدمة، ولكن مديرتي في 
تركت علي مكتبي رسالة تشجيع 

ما  هو  هذا  ألن  تشجعي   ( تقول 
كنت قد عملت الجله بجد كل هذه 
السنوات، وكنت أنت والرب معك 
لتكون  وتعلموها،  حياتها  تشكلون 
صنعه  الذي  بالشكل  شخصيتها 
هللا عليها، وهذا ما كان عليك أن 
تفعليه،حتي إنها تستطيع أن تذهب 
مذهلة  بأشياء  وتقوم  العالم  الي 
؟  نريده ألطفالنا  ما  هذا  اليس   ،)
وهذه  ألطفالنا،  خطة  لديه  هللا  إن 
الخطة بينه وبينهم، ولن نقوم نحن 
بتعطيل خطة هللا لهم، او تدميرها، 
او  نجاحنا  علي  يتوقف  ال  وهذا 
إخفاقنا نحن االباء واالمهات، إن 
االمر ال يعود لنا، فإذا كنت مثال 
معلمة او أم تعلم اطفالها في المنزل 
فمن المحتمل أنك أدركت أنه في 
مرحلة ما ستكون هناك ثغرات في 
تعليم  ان  والحقيقة  أطفالك،  تعليم 
ال  تعليمهم  يعني  كل شئ  أطفالك 
نحدد  أن  يجب  ولهذا  بعمق،  شئ 
هدفنا من التعليم والوسيلة، ولكوننا 
أمهات فلن نستطيع أن نعد أطفاال 
كاملين في كل شئ أبدا، ولكن إذا 
ربيناهم لغرض ان يكونوا أبناء هلل 
ذهبوا  أينما  المسيح  نور  يعكسون 
المقدس  الكتاب  قيم  فيهم  وغرسنا 
فإنهم سوف  والمحبة  الرحمة  من 
عن  النظر  بغض  العالم  يغيرون 
الطريق الذي يسلكونه .)رب الولد 
ال  أيضا  شاخ  فمتي  طريقه  في 

يحيد عنه( أمثال ٢٢–٦
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عمري  طوال  الرب  لي  سمح 
قرن  نصف  من  اكثر  يبلغ  الذي 
فقط  ليس  االلم،  مدرسة  ادخل  ان 
والذهني  النفسي  بل  الجسدي  االلم 
من  بالعديد  مررت  فقد  ايضا. 
كذلك  الصعبة  الجراحية  العمليات 
مررت بالكثير من الفشل واالحباط 
عندما  الذهني  االلم  اما  والرفض، 
اري انسان مظلوم او مريض او في 
تقف  وانت  تسديده  يصعب  احتياج 
عاجزا ال تقدر ان تفعل شيء له. ففي 
هذه المدرسة تعلمت انه لي صديق 
الزق من االخ قريب مني اقرب من 
واقربائي  واخوتي  وابني  زوجي 
في  ذكر  كما  الجسد.  في  وانسبائي 
القريب  الصديق  ان  االمثال  سفر 
افضل من االخ البعيد كما انه يوجد 
صيق الزق من األخ )امثال ١٨ : 
قريب  صديقا  وجدت  فإنني   .)٢4
مني جدا اقرب من البشر هو يسوع 
في  الظاهر  االله  الرب  المسيح 
يقودني  في  يعيش  هو  الذي  الجسد 
ويرشدني ويعزيني ويرثي لضعفي 
ويحبني بال حدود او شروط . االله 
قد  مما  تعلم  قد  انه  عنه  المكتوب 
تألم به، اي انه دخل مدرسة االلم. 
المجربين  يعين  ان  قادر  فهو  لذلك 
ألنه بال خطية يشفع فينا كل حين، 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)47( منصور قالده أنطون )1894 – 1973(

ahram.teeba@gmail.com  لالعالن باجلريدة اتصل على

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

صوم اآلباء الرسل األطهار
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الفنانين  بين  ومن  خاصة  قدسية  للفن 
عادل  الشاب  المغربي  الفنان  القالئل 
له  وطن  النمسا  من  يتخد  الذي  بنزينة 
بعدما حصل علي جنسيتها هو واسرته 
لكونه مسكون بالفن والثقافة العربية التي 
ولكناتها  مفرداتها  بكل  كيانه  في  تعيش 

المتشعبة بين سؤال وجواب!

الفنان  كتاب  بقراءة  مؤخرا  وقد سعدت 
المغربي االستاذ عادل بنزينة )النواميس 

اإليحائية و لغة الشاشات(

 بكل ما يحملة من مفرد عربي صميم 
جمع فيه بين السعادة والتوترات النفسية 
حياته  رحلة  في  المبدع  تصاحب  التي 
تعكس  مفتوحة  تساؤالت  في  وتضعه 
مشاعره الصادقة في بوح العاشق لتراب 
وطنه مهما كانت السعادة اللحظية التي 
يسكن لها في وطن غير وطنه العربي!

الشعبي  المغربي  للطعام  تلهفه  ومدي 
األلب  جبال  فوق  وهو  )الكسكسي( 
المعاناة  مدي  بل  ساعات  لبضع  يستجم 

ذلك  يتناول  لم  عندما  بها  شعر  التي 
الطبق الشعبي الشهير في وطنه المغرب 
عندما تغافل صاحب المطعم الذي تزوج 
تناول  لمشاركتهما  دعوته  عن  بمغربية 
من  معادلة  في  له  المفضل  الطبق  ذلك 
البوح النفسي الذي يصاحب عقل الفنان 
الشاب عادل بنزينة في كتابه الثري بكل 
المال  إلي  تطرق  بل  اإلبداع  محطات 

بالنسبة للمشاهير هل هو السعادة ؟

بالمال  مقرونة  وليست  نسبية  فالسعادة 
وال بالشهرة بل كما ذكر بالقرب من هللا 
المرء  معها  يشعر  صالحة  اسرة  وبناء 

التوترات النفسية  )والفن( والوطن !!
 بقلم عبدالواحد محمد

يسوع المسيح رب المجد الكيميائي 
األعظم وخلق األنسان

حقائق علمية في قدرة هللا في خلق 
األنسان

الحلقة الثامنة مراحل خلق 
األنسان

الجزء الخامس – بداية الحمل 
ومراحل تكوين الجنين

 )األسبوع السادس والعشرون 
لأسبوع الحادي والثالثون(

األسبوع 26 من احلمل

الجنين  طول  يزيد 
حتى  الرأس  من 
القدمين  أخمص 
 ٣5.٦ على 
وهو  سنتيمتراً. 
يزن اآلن حوالي ٧٦0 جراماً. يدعم عموده 
الفقري ثقل جسمه الذي يكبر والذي يحتوي 
اآلن على ١50 مفصاًل، و٣٣ حلقة، و١000 
الجنين  استجابة  تتطور  و  مفصلياً  رابطاً 
للصوت بشكل يتناسق مع تطور دماغه. فهو 

يسمع اآلن بشكل أوضح.

منها  فتنمو  التطور  في  الجنين  رئتا  تستمر 
المجاري  وتتفّرع  الحيوية  الدموية  األوعية 
الهوائية الجديدة. وتعرف هذه التركيبة أيضاً 
باسم شجرة الجهاز التنفسي و في نهايات هذه 
الهوائية  الهوائية ستتشكل األكياس  المجاري 
العنب  حبات  تشبه  صغيرة  هياكل  )وهي 
يأخذ  عندما  الهوائية(.  الحويصالت  تسمى 
ستمتلئ  الوالدة،  بعد  األولى  أنفاسه  طفلك 
امتصاص  سيتم  و  بالهواء  األكياس  هذه 
خالل  من  الدم  مجرى  في  األوكسيجين 

األوعية الدموية الصغيرة.

خصيتاه  فستواصل  ذكرا،  الجنين  كان  إذا 
و  الصفن  كيس  نحو  الحوض  من  رحلتهما 
وقت  قبل  النهائية  وجهتهما  إلى  تصالن  قد 
قصير من والدة طفلك، لكن من الشائع أيضاً 
أن يحدث ذلك في األشهر الستة األولى بعد 

الوالدة.

و تطور حلمات التذوق أي الحليمات الذوقية 
لدى الجنين بشكل كامل، وتبدء فتحتا األنف 
وشفتاه  فمه  ويصبح  تتوسع،  المنخران  أي 
لثته براعم  أكثر حساسية و تظهر في أعلى 
القواطع  النهاية  في  ستصبح  التي  األسنان 

واألنياب.

األسبوع 27 من احلمل
يزن الجنين في هذا 
حوالي  األسبوع 
وربما  جرام   5٧٨
على  طوله  يزيد 
٦.٦٣ سنتيمتراً من 
حتى  الرأس 
القدمين.  أخمص 
األسبوع  يعتبر هذا 
فتح  من  خالله  سيتمكن  ألنه  للجنين  مثيراً 

عينيه للمرة األولى.

مادة  الجنين  رئتي  في  خاصة  خاليا  تنتج 
والتي  الرئوية  السطحية  فعالية  عامل 
االنتفاخ  على  الهوائية  تساعدالحويصالت 
عندما يتنفس بعد الوالدة.و في هذا األسبوع 
يتمرن الجنين على التنفس من خالل استنشاق 

وزفير السائل األمنيوسي الذي يحيط به.

األسبوع 28 من احلمل

ما  الجنين  يزن 
على  قلياًل  يزيد 
واحد،   كيلوجرام 
حوالي  وطوله 
 ً سنتيمترا   ٦.٧٣
معدل  تباطأ  لقد 
ضربات قلبه، لكنه ما زال بمعدل 04١ نبضة 
اآلن  الجنين  لدى  أن   ونالحظ  الدقيقة،  في 
أهداب أي رموش رقيقة ويمكن أن تنتج عيناه 

الدموع.

األسبوع 29 من احلمل

الجنين  يبلغ طول 
 ٦.٨٣ حوالي 
من  سنتيمتراً 
حتى  الرأس 
القدمين  أخمص 
حوالي  ويزن 
كيلوجرام واحد و يتطلب نمو دماغه أكثر من 
في  تنشأ  حيث  يستهلكها  التي  الطاقة  نصف 

دماغه مليارات الخاليا العصبية.

النمو  و  التصلّب  في  الجنين  عظام  تستمر 
يوم  كل  العظمي  هيكله  في  يترّسب  حيث 
بجانب  الكالسيوم  من  ملغرام   00٢ حوالي 

الفيتامينات والمعادن األخرى.

األسبوع 30 من احلمل

في هذا األسبوع 
يزيد طول الجنين 
 ٩.٩٣ حوالي 
من  سنتيمتراً 
حتى  الرأس 
أخمص القدمين ويزن حوالي ٣.١ كيلوغراماً 
ويستمر التطور في بصره إلى ما بعد والدته 
و عندما يولد سوف يتمكن من رؤية الوجوه 
واألشياء التي تبعد عنه فقط بحوالي 0٢ إلى 

0٣ سنتيمترا

األسبوع 31 من احلمل

يزن الجنين حوالي 
5.١ كيلوجراماً و 
يصل طوله حوالي 
سنتيمتراً   ١.١4
حتى  الرأس  )من 
بحديثي  أكثر  أشبه  ويبدو  القدمين(  أخمص 
الوالدة ألن الزغب، أي الشعر الناعم الصغير 

الذي يسمى “النوغو،” يبدأ يتساقط 

الالنوغو أو زغب اجلنني   

هو شعر رقيق جًدا وناعم يظهر عادة بال لون 
األحيان  بعض  في  ويتواجد  أملس،  ويكون 
على جسد الجنين أو األطفال حديثي الوالدة، 
ويعتبر أول ما تنتجه بصيالت الشعر الخاصة 
خالل  العادة  في  الشعر  هذا  يظهر  باألجنة. 
األسبوع السادس عشر من الحمل، ويبدأ نموه 
يتساقط  العشرين.  األسبوع  بحلول  بالتزايد 
السابع  الشهر  في  الوالدة  قبل  الجنين  زغب 
أو الثامن من الحمل، غير أنه أحياًنا يبقى إلى 
ما بعد موعد الوالدة ويختفي من تلقاء نفسه 

خالل األسابيع القليلة التي تلي ذلك

زغب  يغطيها  التي  المناطق  نفس  في  ينمو 
الجنين شعر بديل آخر يسمى بالشعر الزغبي، 
في  رؤيته.  وصعوبة  الفائقة  برقته  ويمتاز 
حين يسمى الشعر الذي تسهل رؤيته ويرافق 
اإلنسان خالل مرحلة البلوغ بالَشعر االنتهائي 
الجسد  في  معينة  مناطق  على  يظهر  الذي 

ويعتمد في نموه على العوامل الهرمونية.

وهنا نتوقف قليال وقبل أن نصل لنهاية فترة 

الحمل لنتأمل في قدرة الرب يسوع في خلق 
األلحاد  على  للرد  و  هللا  ووجود  األنسان 
للطبيعه  الخلق  يعزون  والذين  والمتشككين 

وحدها وينكرون وجود هللا.

وكما ذكرنا أحبائي األعزاء  في مراحل تكوين 
الجنين وحتى األسبوع الحادي والثالثون أن  
وكمال  صورة  أحسن  في  األنسان  خلق  هللا 
من حيث العقل والنظر والسمع والكالم وكل 
هذا  وجاء  اإلنسان  بها  يحظى  التي  الحواس 
فهل  ممنهجة  علمية  دقيقة  بمراحل  الخلق 
فالجنين  الخلق.  بهذا  القيام  الطبيعة  تستطيع 
يخرج من رحم األم مكتمل الخلق والتكوين 
مع  اتحدت  نطفة  األصل  في  كان  بعدما 
يبدأ  الذي  الجنين  تكوين  منها  وجاء  بويضة 
كومة من اللحم ويكمل هللا مشيئته في تكوين 
األجهزة المختلفة من العقل والسمع والبصر 
والفم العظام وغيرها من االمور التي يكتمل 
نموها في بطن األم ويخرج لهذا العالم مكتمل 
النمو قادراً على التعايش مع البيئة الخارجية.

التحكم  تستطيع  الطبيعه  هل  األن  والسؤال 
كل  ليؤدي  الجسم  أجهزة  جميع  بين  وتولف 
اليه  المسندة  المهمة  األنسان  جسم  في  جزء 
بكفاءة وإتقان بالطبع ال عزيزي الملحد فالب 
القدرة  له  الذي  العظيم  الخالق  من وجود هللا 

األبداعية في الخلق والتكوين

َحْمَقى  ُهْم  هللاَ  َيْعِرُفوا  لَْم  الَِّذيَن  َجِميَع  إِنَّ   
ِمَن  اْلَكاِئَن  َيْعلَُموا  أَْن  َيْقِدُروا  لَْم  َطْبِعِهْم،  ِمْن 
لُوا اْلَمْصنُوَعاِت  اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها  سفر الحكمة ٣١ : ١
إعداد/ د. شاكر اسطفان

بالسعادة!

منقوصة  دوما  فالسعادة 
كل  علي  مفتوح  وعالمنا 
لسطة  يبقي  لكن  األبواب 

افراز  علي  قدراته  العقل 
الطبيعي  السعادة  هرمون 
ال  مكتملة  معادلة  وفق 

منقوصة!

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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وحشتوني …بقالي كتير مادردشش معاكم … اصل 
 … بيقرا  اللي  من  أكتر  بينبسط  بيكتب  اللي  الحقيقه 
الدردشة دي عامله زي الحله البرستو …. وأعذروني 
علي تشبيهاتي المطبخية …. اللي احنا الستات طول 
مطبخي  )تعبير  فيه  ومعجونين  واقفين   … النهار 
اخر(…. ازاي بقي زي الحله البرستو …. هي بتكون 
… النفس  داخل  في  واحاسيس  مشاعر  عن  تنفيس 

الكتابه بقي هي اللي بتريح هذه االحاسيس والمشاعر 
… سواء بقي الكلمات طلعت مستويه كويس وواصله 
لكم ولقلوبكم … او. كانت شويه ناقصه سوا … إنتوا 
نخش   … ماعلينا  استحملوني…   … بقي  وحظكوا 
في الموضوع… أنا العدد اللى فات نشرت بس شوية 
صور ل احتفال كنيسة مارمرقس وينيبج بعيد دخول 
العائلة المقدسة الي ارض مصر…. وده علي فكره كان 
للسنه ال ١4 علي التوالي … اللي تحتفل فيه كنيستنا 
بهذا العيد الجميل.. الجميل أيضا في الموضوع هو ان 
هذا اليوم اصبح اليوم العالمي لألقباط. المهم أنا فعال 
كنت مستعجله لنشر الصور… بس اسفه جدا بعتذر… 
نتيجة هذا االستعجال… نسيت صوره مهمه جدا…. 
عن  أتكلم  ما  قبل  الحقيقه  ناشد….  الدكتور  صورة 
الدكتور ناشد … وارفع له الشابو او القبعة … عاوزه 
اكلمكم عن هيئه آومؤسسة رعاية األطفال اليتامي في 
مصر …. الهيئه لها مقرها الدائم او مكتبها في كندا… 
وقد سنحت لنا الفرصة هنا في وينيبج بتشريف بعض 
من أفرادها… او أقول مالئكتها… مثل شهيرة ومنال 
ونرمين ومينا… وغيرهم كثيرون… سامحوني لعدم 
معرفتي بجميع من يقدمون هذه الخدمة العظيمة …. 
تآسست هيئة “ كوبتيك أورفانز “ عام ١٩٨٨ ومقرها 
الِرئيسي هو فايرفاكس ، فيرجينيا ، قريبا من واشينجتون 
ويتولي القيام بمهام الهيئه فريق مدرب مكون من أكثر 
من ٨0 شخص يعملون من خالل مكاتب منتشره في 
مصر وأستراليا وكندا. تعمل الهيئه علي تحسين احوال 
اليتامي في مصر معتمده في ذلك علي اكثر  األطفال 
من 550 متطوع يعملون عبر القارات كما تعتمد الهيئه 
في تنفيذ مهامها علي بعض الهيئات المحلية. ساعدت 
في  طفل   55،000 عن  مايزيد  اورفانز«  »كوبتيك 
النهوض  هي  األساسية  اومهمتها  الهيئه  هدف  مصر. 
بمستوي هؤالء األطفال عن طريق التعليم. طبعا ليتم 
التعليمي  بالمستوي  النهوض  وهو  الهدف  هذا  تحقيق 
أليمكن تحقيق ذلك بآي حال من األحوال بدون توفير 
صحي  مسكن  توفير  وبدون  األطفال  لهوالء  طعام 
ومآوي لهم. فال يمكن بالطبع تشجيع الطفل على التعليم 
والدراسة وهو ال يملك حق رغيف العيش.. او اليجد 
الشتاء  وبرد  الصيف  حر  من  ويصونه  يحميه  سقف 
وأمطاره … نرجع بقي ل اول الكالم … آو لموضوعنا 
األساسي …. او للصورة الجميله اللي نسيت انشرها 
العدد اللي فات …. الحقيقه الصورة تعبر عن الزهرة 
او الشجره او النبتة اللي نتجت عن سنوات من سقي 
الناس  اللي زرعها آالف من  الخصبة  الجميله  البذور 
لبداية  بقي  اورفانز«.نرجع  »كوبتيك  هيئة  خالل  من 
او  المكان  ناشد.  الدكتور  حكايه  ونحكي   … الحكايه 
القريه التي نشآ وتربي فيها اسمه »اهوه« وهو علي 
في  التعليم  مستوي  بني سويف طبعا  من  كيلو   ٧ بعد 
هذه القريه ضعيف جدا ….ده ان وجد …. او مفيش 
خالص … توفي األب من ٢٦ عاما تاركا وراه تركه 
صعبه … ام وطفلين … األول أشرف … سنتين… 
رحلة  األم  بدأت   … شهور   ٣  … ناشد  والثاني 
الكفاح… بدون سند … اال يد هللا ….اضطرت للعمل. 
والقيام بدور رب االسره او األب اللي سابهم يوم ٢١ 
مارس )وهو يوم عيد األم في مصر( وكآن ربنا بياخد 
منها القوه والحائط اللي كانت مسنودة عليه ويبديها قوه 
اكبر … وقدره علي مواجهة الظروف الجديدة… بكل 
صعوباتها … وتحدياتها…. اشتغلت خياطه وساعدها 
جيران طيبين في رحلة الكفاح… تتكلم األم… وفعال 
علي وشها نعمه جميله… ومسحه من جمال …يغطيه 
قليال بعض من غبار سنوات الشقا والكفاح اللي مرت 

 … األم  تقول  بهم…. 
سمك  يوم   … الصيادين  رزق  زي  كده  رزقنا  كان 
… ويوم مفيش.…. الي ان وضع هللا في طريق هذه 
أورفانز”..  “كوبتيك  آل  خالل  من  المكافحة..  االسره 
وبرنامجهم »لست وحدك«… أقول وضع هللا او جعل 
البرنامج يوقد شمعه… وينير بارقة أمل في حياة هذه 
ويشعرون  االسره  يزورن  متطوعين  االسره…أفراد 
األوالد  هؤالء  وأن   … يتركهم  لم  أباهم  بان  االبنين 
تعليمه  ناشد  واصل  البرنامج  بمساعدة  كآوالدهم….. 
… وحين احتاج في العام السادس من الدراسة في كلية 
الطب الي كورسات تقويه… وصلت قيمتها الي عشره 
آالف جنيه… ساهمت فيها »كوبتيك اورفانز«… ب 
األم  وكفاح  أوال  ربنا  بمعونة   … جنيه  آالف  خمسة 
ومجهودات »كوبتيك أورفانز« تخرج دكتور ناشد من 
في  عام  ممارس  االن  ويعمل  البشري…  الطب  كلية 
التي  عيادته  الي  باإلضافة  للقريه…  الصحية  الوحدة 
ناشد  يفعله  ما  عن  اما   .… ٢0١٣ عام  منذ  افتتحها 
آالن…. فكثير …. فهو. ياخذ مبلغ كشف رمزي قليل 
جدا … بل انه كتب علي عيادته ان الكشف مجانا لغير 
القادرين… وهو يقول … في الفيديو الموجود في موقع 
ال » كوبتيك اورفانز«… فعال ربنا مش بيبات مديون 
ربنا  مجانا….  حد  علي  فيه  بيكشف  اللي  واليوم   …
بيبعت له كشوفات أكثر من اي يوم اخر…. تجازي 
وتفيض عن الكشف او االثنين اللي عملهم ببالش … 
دكتور ناشد يعمل بمحبه ونشاط ويتمني ان يستمر في 
مساعده الطلبة اللي اصغر منه واللي محتاجين مساعده 
من أطفال القريه… من خالل.. الكوبتيك اورفانز … 
الحدوتة لسه ماخلصتش…ليه بقي … الن الدروس في 
هذه القصه كثيره … فكم من األوالد يعيشون في كنف 
األب واالم … ومتاحه أمامهم كل وسائل الرفاهية … 
لم يخلق منهم كل ذلك … شخصية دكتور  ومع ذلك 
والسند  األب  بوجود  يتمتعن  امهات  من  وكم  ناشد.. 
والحائط.. وال يشعرون بآهمية هذا السند… بل بالعكس 
توجد بعض األمهات التي قد تخلق من المشاكل مايجعل 
األب يعيش مع االسره … بدون اي دور بل وقد يكون 
األب موجود.. ومع ذلك يشعر األوالد باليتم… طبعا 
صوره  ولكن  الغالبية…  وليست  الحاالت  بعض  دي 
األم المكافحة ام الدكتور ناشد…. هو ماجعل تفكيري 
اورفانز«  »الكوبتيك  دور  الجانب….  هذا  الي  يتجه 
متعلمين  اقوياء  أوالد  يخلقون  وهم  وجميل…  رائع 
يتركهم  لن  هللا  ان  في  ويثقون  أنفسهم  علي  يعتمدون 
فيه  احساناته …  وفضل  عطاياه  في  يثقون  ويجعلهم 
بقي علي الجانب اآلخر… بعض من األوالد اللي قد 
اآلخر  والبعض  اهاليهم ….  كفاح  رحلة  من  يتبرآوا 
من  برغم  حتي  األهل…  فقر  من  يستعر  ممكن  اللي 
هؤالء  لها  وصل  يكون  ممكن  اللي  العالية  المكانة 
األوالد علي الرغم من هذا الفقر… كم هو جميل من 
دكتور ناشد ان يعلنها بصراحه وان يفتخر بأمه وقصة 
كفاحها وشقاها وان يفتخر بما قدمه له برنامج »لست 
وحدك» من مساعده… وان يحاول بقدر المستطاع رد 
الجميل لمن ساعدوه … وحتى من لم يساعدوه… وان 
يعلنها بصراحه… أنا صحيح دلوقت بقيت دكتور… 
 ..… فخر  بكل  والتفوق……  النجاح  هذا  كل  بس 
وراءه هؤالء…. بجد تستحق ان نحني لك القبعة … 

بجد شابو….. يادكتور ناشد.

باللغة  مره  كل  االسم  كتابة  عن  بعتذر  ملحوظه: 
ألعربيه النه بيلخبط فورمات الكتابه بس هو

 «Coptic orphans“ ال
بنفسكم  وتقروا  الين»  »اون  تدخلوا  عاوزين  لو 
بهم  الخاصه  المعلومات  من  المزيد  علي  وتطلعوا 
 … ناشد»  الدكتور   « فيديو  علي  تتفرجوا  وبالمرة 
ياريت ربنا يحنن قلب كل واحد فينا للمساهمة على قدر 

مايستطيع فى تدعيم هذه الهيئه

شابو ….يا دكتور ناشد 
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

ريهام زاهر تكتب ..

الثعالب املفسدة للكروم

سمعت انسانة  - 
مقربة مني - تتكلم 
بطريقة  عني  
كانت  غريبة، 
في  جوانب  تنتقد 
 ، شخصيتي  
تسخر  وكانت 
في  اسلوبي  من 
والتصرف  الكالم 

والتعامل!!
كانت تتكلم مع صديق مشترك لنا 
، وكنت اقف  بجانبهم لكنها لم تكن 

تراني تماماً!!!
حادة  اسلحة  كلماتها  وكانت 

تنغرس داخلي!!
 "كان أسلوبه مستفزاً جداً بالنسبة 
سوي  يفكر  ال  أنانياً  كان   ، لي 
في  فقط وفظاً  الشخصية  بمصلحته 
 ، اآلخرين  يحرج   ، اسلوب كالمه 
دائماً  وأنا   ، اليعنيه  فيما  ويتدخل 
كنت  هكذا  معه"   الحديث  اتجنب 
شخص  عن  صديقتي  مع  اتحدث 
كانت  وهنا   ، مطلقاً  له  أرتاح  ال 
المفاجأة ... كان هذا الشخص الذي 
ما  لكل  يستمع  واقفاً  عنه  اتحدث 

اقوله!!!!
 القصتان السابقتان غير واقعيتان 

ولم تحدثا لي من األساس!!
في  دار  تخيل  مجرد  ولكنهما 
رأسي ، ماذا لو علم االنسان بكل ما 
يقوله اآلخرين عنه؟؟ وماذا اذا علم 
اآلخرون بما نفكر او نقوله عنهم ؟؟

انه الجحيم بعينه!! 
ولذلك ُرحمنا من هذه المعرفة!!!

عنا  يقوله  ما  معرفة  محاولة  إن 
غير  وفضول  تطفل  هو  اآلخرين 
من  نوع  يكون  قد  أو   ، مقبول 
إرضاء  و  المديح  استجداء  محاولة 
كل  الناس ، وهذا متعب جداً وغير 

واقعي!!
والحكم  اإلدانة  وإن   
قد  والنميمة  الغير  علي 
نعتقد انها مجرد خطايا 
فضفضة  او  بسيطة 
ومجرد كالم في مجلس 
اصحاب ، وقد نظن ان 
شخصية  من  السخرية 
احدهم هي مجرد  خفة 
ظل او اسلوب ُدعابة وتقضية وقت 

لطيف مع االصدقاء!
ولكن الحقيقة ان الكلمات قد تقتل 

حتي قائلها!!!
االدانة  و  النميمة  تصبح  عندما 
داخل  تتغلغل  فإنها   ، لدينا  عادة 
وإحساسنا  محبتنا  من  فتأكل  قلوبنا 
باآلخرين ، وتُغذي غرورنا وانانيتنا 
، وتُفقدنا سالمنا النفسي الداخلي!! 

 تعالوا نتشجع و نحاول ان نطرد 
 ، السلبية  والكلمات  االفكار  هذه 

وتلك الثعالب المفسدة للكروم..
ثعالب االدانة والنميمة

ثعالب عدم المحبة
ثعالب التملق والكذب

ثعالب الفضول
واستجداء  النفس  صغر  ثعالب 

المديح
علي  والحكم  التعالي  ثعالب 

اآلخرين
نكتشف  قد  كثيرة...  ثعالب   
وجودها إذا اردنا وفتشنا دواخلنا!!!

حسن  بذور  بزرع  ولنبدأ   
والتسامح  االعذار  والتماس  النية 
ثمار  فنجني   ، الطيبة  والكلمات 
ومع  اآلخرين  مع  التصالح  من 

النفس.... ثمار حب ورحمة ..
ثمار سالم ..نفتقده!!!

يف يوم الطعمية العاملي.. قصة اسم 
»فالفل« عند اإلسكندرانية 

ال تقتصر شهرة الطعمية في مصر على 
الفول،  بجانب  األولى  الشعبية  األكلة  كونها 
أيضاً  المصريين، بل تشتهر  لغالبية  بالنسبة 
باختالف طريقة تحضيرها من محافظة إلى 

أخرى.

عليها  يطلق  والتي  للطعمية  رائع  بمذاق  اإلسكندرية  وتنفرد 
في  الطعمية  فالفل على  اسم  "فالفل".  وإلطالق  اسم  "اإلسكندرانية" 
أطلق  حيث  قبطي،  الكلمة  أصل  أن  ذلك  تاريخية،  قصة  اإلسكندرية 
األقباط في اإلسكندرية عليها هذا االسم والمكون من ثالثة أجزاء "فا ال 
فل" أي "ذات الفول الكثير"، حيث انتشرت بين األقباط كأكلة بديلة عن 
اللحوم خالل أيام الصيام. وتتميز الفالفل في اإلسكندرية عن الطعمية 
في غيرها من المحافظات، كونها ال تضيف فتات الخبز إلى مكوناتها 

كما تفعل المطاعم في القاهرة وغيرها من المحافظات.

والخضروات  التوابل  مثل  متنوعة  نكهات  بين  "الفالفل"  وتجمع 
للشبت  باإلضافة  المدشوش"،  "الفول  والبقوليات  والثوم  كالبصل 
الفاتح من  البني  اللون  يكسبها  ما  الخضراء، وهو  والكسبرة  والكرات 

الخارج واللون األخضر الداكن من الداخل.
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بقعـــــة ضــــوء 
 األقباط يف عصر املماليك البحرية-2 

فاروق عطية

من  خوًفا  اإلسالم  على  القبط  إقبال  كثر  ولما 
أخرى.  جهة  من  وظائفهم  على  وحفاًظا  جهة 
كانوا هم أيًضا وسيلة ضغط على المسلمين بأن 
وقسوا  األحكام  عليهم  وشددوا  معاملتهم  أساءوا 
أساءوأ  قد  يكونوا  أن  يستبعد  وال  تنفيذها،  في 
وعملوا  لهم  تشفًيا  المسلمين  أصاغر  معاملة 
علي مكايدة غيرهم بالتظاهر باألبهة واالفتخار 
من  المسلمين  شكوى  موضع  وأصبحوا  والظلم 
جديد ولذلك أصدر السلطان أمًرا بأن يعقد مجلس 
بحضرته يجتمع فيه باألمراء والقضاة وبطريرك 
والزامهم  معهم  للتداول  اليهود  وحاخام  األقباط 

بتنفيذ ما يأمر به. 

توليهم  من  األقباط  إبعاد  علي  الرأي  واستقر 
وسائر  السلطان  ديوان  في  العليا  الوظائف 
دوواوين الحكومة واألمراء وال يبقي منهم أحد 
حتي لو أسلم، وإال يُكرهوا بعد ذلك على اإلسالم 
منعا لالنتقام ألنفسهم عن طريق إسالمهم، وإذا 
أسلم أحد منهم من تلقاء نفسه فال يبرح باب أحد 
أهل  المسلمين  إحسان  من  يعيش  بل  المساجد، 
لطمع  موجبا  الصارم  الحكم  هذا  وكان  الخير. 
عامة المسلمين في األقباط، فهجموا على بيوت 
من  بطردهم  جاههم  فقدوا  الذين  منهم  األغنياء 

خدمة الحكومة ونهبوها.

   في آخر شهر ربيع األول من عام ٧٢١ هـ. 
بناء  في  بن قالوون  الناصر محمد  الملك  شرع 
ميدان فسيح في وسطه فسقية واسعة علي شبه 
بركة، في الجهة المعروفة اآلن بـ«الناصرية«. 
وكان في الموضع الذي اختاره كنيسة الزهري 
وهي كنيسة واسعة األطراف محكمة البناء يسكن 
المنطقة  )وهى  األقباط  من  كبير  عدد  حولها 
التي تحوى األزهر وحارة زويلة وحارة الروم 
بالعباسية(  رويس  األنبا  منطقة  حتى  والغورية 
يصح  ال  ألنه  بهدمها  المغرضون  عليه  فأشار 

الكيفية،  للنصارى كنيسة ظاهرة بهذه  أن تكون 
تحفر  أن  أمر  بل  يهدمها،  أن  يرد  فلم  هو  أما 
إال  نفسها،  تلقاء  من  تنهار  حتى  جدرانها  حول 
أنها كانت على جانب عظيم من المتانة استمرت 
على  ونقموا  المسلمون  فاغتاظ  تهدم  ولم  قائمة 
األقباط لما رأوا السلطان يدافع عنهم. ولما كثرت 
وكانت  العاصمة  في  العمارات  الفترة  هذه  في 
تحتاج ألنقاض وأخشاب ورخام وكانت كل تلك 
المطلوبات متوفرة في الكنائس فتواطأ المسلمون 
الكنائس  هدم  على  المماليك  األمراء  بعض  مع 
انتقاما من األقباط من ناحية وليستخدموا أنقاضها 

وأدواتها في بناء عماراتهم.

   ويصف المقريزي الموقف بقوله: اخذ الفعلة 
في الحفر حول كنيسة الزهري حتى بقيت قائمة 

بركة  لحفر  السلطان  عينه  الذي  الموقع  وسط 
الناصرية، وزاد الحفر حتى تعلقت الكنيسة وكان 
القصد من ذلك أن تسقط من غير قصد لخرابها، 
العاملين  األمراء  غلمان  من  العامة  وصارت 
المتعصبين  الغوغاء  من  وغيرهم  الحفر  في 
وهم  هدمها،  في طلب  األمراء  على  يصرخون 
التاسع  الجمعة  يوم  كان  إن  إلى  عنهم  يتغافلون 
من شهر ربيع األول من هذه السنة وقت اشتغال 
الناس بصالة الجمعة والعمل في الحفر متوقف، 
السلطان  بغير مرسوم  الغوغاء  فتجمع عدد من 
وقام فقير عند نهاية الصالة ونادى بصوت عال 
»هللا أكبر هيا بنا نهدم كنائس النصارى« وامتدت 
الكنائس  وباقي  الزهري  كنيسة  نحو  أيديهم 
كان  من  كل  وقتلوا  كوما  بقيت  حتى  وهدموها 
فيها،  كان  ما  جميع  وأخذوا  النصارى،  من  بها 
بالحمراء،  كانت  التي  مارمينا  كنيسة  وهدموا 
مٌة عند النصارى من قديم الزمان،  وكانت ُمَعظَّ
قد  النصارى  اعتبارهم، وبها عدد من  وموضع 
انقطعوا فيها -أي أقام حولها- كثير من الرهبان 
والراهبات ويحمل إليها نصارى مصر سائر ما 
يحتاج إليه الشعب، ويبعث إليها بالنذور الجليلة 
والصدقات الكثيرة، فوجد فيها مال كثير ما بين 
نقد ومصاغ وغيره، وتسلق العامة إلى أعالها، 
وفتحوا أبوابها وأخذوا منها مااًل وقماًشا وخربوا 
واهلكوا كل ما فيها، فكان أمرا مهواًل. ثم مضوا 
إلى كنيسة الحمراء وبعد ما هدموها مضو إلى 
إحداهما  تعرف  سقايات  السبع  بجوار  كنيستين 
بكنيسة البنات )دير الراهبات( كان يسكنها بنات 
أبواب  فكسروا  الرهبان،  من  وعدد  النصارى 
الكنيستين وسبوا البنات، وكانوا زيادة على ستين 
بنًتا، ونزعوا ثيابهم وسلبوا كل ما وجدوه معهن، 
ونهبوا سائر ما ظفروا به وحرقوا وهدموا تلك 
بيوت  في  النار  أطلقوا  ذلك  بعد  كلها  الكنائس 
النصارى حول كنيسة مارمينا، وحرقوا الكنائس 

.عندما خرج  الجمعة  في صالة  والناس  الثالث 
من  كبيًرا  هواًل  شاهدوا  الجوامع  من  الناس 
كثرة الغبار ودخان الحريق ومرج الناس وشدة 
الحال  الناس  فشبه  نهبوا،  ما  ومعهم  حركاتهم 

لهوله بيوم القيامة«.

وصلت  قد  التعديات  تلك  أخبار  وكانت      
إلى مسمع السلطان وقيل له أن الغوغاء يدعون 
أن ما يفعلون هو تنفيذا ألمرك فاندهش السلطان 
جرأة  من  وتعجب  عظيما  انزعاجا  وانزعج 
واالفتراء  أمره  بغير  ذلك  وأقدامهم على  العامة 
لمنع هذا  فيما يجب عليه  يفكر  عليه. وفيما هو 
يحيطون  الغوغاء  أن  خبر  إليه  وصل  التعدي 
األقباط  أسرياء  أكثر  يسكنها  كان  التي  ببابليون 
وال  حصارها  في  يشددون  والغوغاء  وأغناهم، 

قدرة لمن بها على المقاومة وأن لم يسعفوا 
الحرس  رئيس  حاول  وحينما  يهلكون، 

منعهم رجموه بالحجارة. أمر 
أن  ايدغمش  األمير  السلطان 
يقوم حاال بفرقة من االوشاقية 
»الخيالة« ليمنع الغوغاء من 
ولحق  عدوانهم،  مواصلة 
األمير ايدغمش بمصر القديمة 
وركب الوالي إلى المعلقة قبل 
زقاق  من  ليخرج  وصوله 
للنهب  حضر  من  المعلقة 
منهم،  فر  حتى  الرجم  فأخذه 
ايدغمش  األمير  وصل  ولما 
لحرق  يستعدون  الناس  وجد 
من  يتمكنوا  لم  ألنهم  البوابة 
فتحها وكان داخل سورها ستة 

كنائس فجرد ايدغمش ومن معه السيوف 
يريدون الفتك بالعامة فوجدوا عالما ال يقع 
العاقبة، فأمسك  عليه حصر وخاف سوء 
العامة  بإرهاب  أصحابه  وأمر  القتل  عن 
َمْن  منادية:  ونادى  دم،  إهدار  غير  من 
العامة  اجتمع من  ففّر من  دمه.  ُحلَّ  بقى 
وتفرق الناس، وقبل أن يبرح األمير مكانه 
شدد علي رئيس الحرس بالمحافظة على 
بابليون ومن بداخلها، وحتى ال يكون لديه 

عذرا ترك معه خمسين من االوشاقية.

   كما بلغ السلطان بخبر ورد من القاهرة 
وخربت  القاهرة  في  ثارت  العامة  أن 
كنيسة بحارة الروم وكنيسة بحارة زويلة 
يركب  أن  وهم  السلطان  غضب  فتزايد 
األمراء  فراجعه  بالعامة،  ويبطش  بنفسه 
األمير  وركب  األمر،  بإنهاء  وتعهدوا 
بيبرس الحاجب واألمير الماسي الحاجب 
الماسي  وصل  عندما  الحفر.  موقع  إلى 
ومن معه إلي منطقة الحفر ليتدارك كنيسة 
أخرها  عن  هدمت  قد  وجدها  الزهري 
وتحولت ألي أكوام من التراب وليس بها 
جدار قائم، ونهب الناس كل ما بها. وركب 
األمير طينال إلى القاهرة ومعه عدد وافر 
من  بقتل  السلطان  أمر  وقد  الرجال،  من 
يقعد  ال  بحيث  العامة  من  عليه  قدروا 
القديمة  ومصر  القاهرة  فقامت  أحد،  عن 
على ساق وهرب الغوغاء الغاصبون فلم 
عن  عجز  بمن  إال  منهم  األمراء  يظفر 
الحركة لما غلبه من السكر بالخمر الذي 
نهبه من الكنائس. وعاد األمراء وأطلعوا 
السلطان بما حدث وهو ال يزداد إال حنًقا، 
فما زالوا معه حتى سكن غضبه، وهكذا 
هدمت كنائس مصر والفسطاط فلم يجسر 
المسيحيين على الخروج من بيوتهم وبقوا 

تركها  وبعضهم  أياما،  فيها  محبوسين 
إمكان  وعدم  لحصانتها  بابليون  وسكن 
عليها  والتغلب  الهجوم 
أحداث  حدثت  ثم  بسهولة. 
دعوة  نتيجة  مماثلة  أخري 
الكنائس  لهدم  المتعصبين 
وتخريب بيوت المسيحيين، 
في  أخري  كنيسة  فهدموا 
القلعة وأخرى لمار مينا في 
والقاهرة  الحمراء  الزاوية 
وكنائس حارة الروم والبند 
بحارة  وكنيستين  قانيين 

زويلة.

هدم  أخبار  عن  أما     
فيقول  اإلسكندرية  كنائس 
يوم  »ومن  المقريزى 
فيه  حدث  الذي  الجمعة  يوم  ثالث  األحد 
هدم كنائس القاهرة ومصر القديمة، ورد 
الخبر من األمير بدر الدين بيلبك المسني 
نفس  الصباح  وفي  اإلسكندرية.  والى 
اليوم هدمت الكنائس فركب المملوك من 
من  كوما  صارت  الكنائس  فوجد  فوره 
عدد  وكان  آخرها  عن  وهدمت  التراب 
الكنائس التي هدمت أربعة في اإلسكندرية 
واثنين في البحيرة، وكذلك كنائس دمياط 
والبهنسا.  ودمنهور  والشرقية  والغربية 
كما هدمت ستة كنائس وعدد من األديرة 
من  العديد  وهدمت  قوص،  مديبة  في 
فأشتد  وأسوان«.  أسيوط  في  الكنائس 
في  خوًفا،  العامة  على  السلطان  ضيق 
الحال أدرك أن هذه الحوادث دبرت قبل 
حدوثها خاصة أنه علم أن جميع الحوادث 
إبان  ينادي  شخص  ظهور  بعد  تمت  قد 
هللا  صائحا:«  التاس  بين  الجمعة  صالة 
أكبر هيا بنا نهدم كنائس النصارى« وأراد 
أن يقاضي مدبريها فأمر السلطان بالبحث 
عن رؤساء العصابة التي تسببت في هذه 
ليجازيهم  لديه  الذميمة وإحضارهم  الفعلة 
بما يستحقون على هذا االعتداء واالفتراء 
فخاف بعضهم من افتضاح األمر، إذ كانت 
لهم يد فيها في تسكين غضبه، وقالوا هذا 
األمر ليس من قدرة البشر فعله، ولو أراد 
الصورة  هذه  على  ذلك  وقوع  السلطان 
لما استطاع، وما هذا إال بأمر هللا سبحانه 
فساد  كثرة  ُعلَِم من  لِما  وبقدرته،  وتعالى 
النصارى وزيادة طغيانهم ليكون ما وقع 
والشوارع  الطرق  أما  لهم،  وعذاًبا  نقمة 
ألنها  جًدا  مريعة  كانت  اليوم  ذلك  في 
كانت غاصة بالنهابين الحاملين منهوبات 

الكنائس وبيوت النصارى.

ساحر هندي يفقد حياته أثناء حماولته القيام 
خبدعة حتت املاء
ذكرت الشرطة الهندية ، اليوم/ الثالثاء، أنه قد تم 
القيام  الذي حاول  الهندي،  الساحر  العثور على جثة 
فن  خبير  بها  معروف  الماء،  تحت  شهيرة  بخدعة 
الوهم والخداع البصري، هاري هوديني، حيث أكدت 

أنه غرق أثناء المحاولة. 
وقال مسئول في مركز شرطة نورث بورت عبر 

الهاتف: "لقد جرفت المياه جثته على بعد كيلومترين من موقع الحادث، وقد تعرف 
عليها أقاربه في وقت متأخر من مساء أمس اإلثنين". وأضاف الشرطي أن "يديه لم 

تكن موثوقتين، ولكن ساقيه كانتا مازالتا مقيدتين بسلسلة وحبل".
وحاول شانشال الهيري -4٢ عاما-، المعروف باسمه الفني "ماندريك"، أن يقوم 
بالخدعة في نهر هوجلي بمدينة كلكتا أمس االول األحد، وبدأت عملية بحث عن 

الهيري فورا، بعد عدم صعوده من تحت الماء.
األمنية  االحتياطات  يتخذ  لم  الساحر  أن  المحلية،  تقاريروسائل اإلعالم  وذكرت 

المناسبة في التحضير للمحاولة المحفوفة بالمخاطر.
وكان الهيري – المنحدر من كلكتا - حاول قبل ستة أعوام تقديم العرض نفسه، 
الذي يقوم خالله باالفالت من صندوق تحت الماء، إال أن المتفرجين اعتدوا عليه 

وقتها، بعدما شعروا بأنه يغش أثناء العرض.
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2 مليون وسط مدينة تورونتو حيتفلون بفوز فريق الديناصور 
"رابتورز" الكندى لكرة السلة ببطولة أمريكا الشمالية   

»مرض  مقال  بقية   
السكر» ص4

بروتين   - إنسولين  كلمة  ومعني 
الجزر - نظرا الن تركيبه بروتين 
بغدة  النجرهانز  جزر  من  وينتج 
مع  بانتينج  حاز  وقد  البنكرياس 
اإلكتشاف  هذا  عن  أخرين  ثالثة 

جائزة نوبل في عام ١٩٢٣.  
د  صممه  للمرض  عالج  أول   -
اإلقتصار  وهو   ١٩١٦ فريدريك 
الويسكي وقهوة سوداء  تناول  علي 
وذلك  أيام   5 لمدة  ساعتين  كل 
ثم  البول،  من  السكر  يختفي  حتي 
من  القليل  يحتوي  غذاء  تناول  يبدأ 

السكريات. 
- أول أخصائي لعالج السكر هو د 
جوسلين وأسس معهد لعالج السكر 
وذلك بعد وفاة عمته من مضاعفات 
أن  علي  أمه  ساعد  ولكنه  السكر 

تعيش ١0 سنوات بهذا المرض. 
بالدم  السكر  لقياس  جهاز  أول   -
ثمنه  وكان   ١٩٧0 عام  في  كان 
سوي  يستخدمه  وال  ٦50دوالرا، 
للقياس  جهاز  أول  ولكن  األطباء 
بواسطة المرضي كان عام ١٩٨0. 
وأول مرة تم قياس السكر التراكمي 

كان في عام ١٩٣٦. 
للنوع  باألقراص  عالج  أول   -
سلفونيليوريا  هو  السكر  من  الثاني 
في  ذلك  وكان   sulfonylurea
من  أكثر  يوجد  واألن   ١٩4٢ عام 
٧ أدوية بالفم لعالج مرض السكر.  
السكر  مرضي  من  عدد  أكثر   -
بهذا  المصابين  نصف  -حوالي 
المرض - موجود في جنوب شرق 

أسيا وغرب المحيط الهادي. 
وعلي كل مريض سكر أن يراعي 
هامة  أشياء  ثالثة  عن  ويعرف 

 : ABC ولسهولة التذكر هي
١( A ونعني AIC وتعني السكر 
ألنه  ضروري  وقياسه  التراكمي 
يعطي فكرة عن مستوي السكر في 
إلي  شهرين  أخر  خالل  وذلك  الدم 
عن  نسبته  تزيد  اال  ويجب  ثالثة. 

  .%٧
السكر  قياس   : هامة  ملحوظة   
التراكمي ال يغني أبدا عن المراقبة 
الدورية اليومية لمستوي السكر في 
العوامل  معرفة  بغرض  وذلك  الدم 
حتي  المستوي  هذا  في  تؤثر  التي 

يمكن مراعاتها وهي :  
التي يجب  الطعام  ١( نوع وكمية 

علي المريض اإللتزام بها.     
٢( تأثير درجة النشاط البدني علي 

مستوي السكر بالدم.   

٣( فاعلية أدوية مرض السكر بما 
مستوي  ضبط  في  اإلنسولين  فيها 

السكر في الدم. 
4( مستوي السكر المنخفض الذي 

يحدث عنه الشعور باإلعياء. 
فان  السكر  مرضي  معظم  وفي 
المستوي المثالي للسكر في الدم هو 

 :
-  قبل تناول االكل ٧5 إلي ١٢5 
ملجم في المائة والتي تعادل 4 إلي 

٧ ملي مول لكل لتر. 
إلي   ٩0 بساعتين  األكل  بعد   -
المائة والتي تعادل  ١٨0 ملجم في 

5 إلي ١0 ملي مول لكل لتر. 
للسكر  المستويات  بهذه  واإلحتفاظ 
المضاعفات  من  يقلل  الدم  في 
الوعائية والعصبية لمرض السكر.  

 Blood ونعني   B  )٢
ضغط  إرتفاع  الن   Pressure
مرضي  في  شائع  الشرياني  الدم 

السكر
إرتفاع  فان  سابقا  ذكرنا  وكما 
ضغط الدم يسمي بالقاتل الصامت.   
ويجب اإلحتفاظ بالضغط الشرياني 
لمريض السكر عن مستوي أقل من 

 .٨0/١٣0
الشرياني  الضغط  قياس  ويجب 

بصفة دورية إسبوعية.  

 Cholesterol ونعني بها C )٣
في  أيضا  شائعة  نسبته  وإرتفاع 

مرض السكر.   
ونعني أكثر بمستوي الكولستيرول 
السيء والذي يعرف LDH والذي 
يزيد من إحتماالت حدوث أمراض 
والذي  الدماغية.  والصدمة  القلب 
يجب اال يزيد عن ٧٧ مليجرام وهو 
ما يعادل ٢ ملي مول في اللتر. اما 
المستوي الكلي لكليستيرول الدم فال 
السكر  مريض  في  يزيد  أن  يجب 
يعادل 4  ما  أو  عن ١55 مليجرام 

ملي مول في اللتر 
وفي حالة وجود خلل في مستويات 
السكر أو الضغط أو الكليستيرول، 
فالبد من تنبيه المريض أن العالج  
في العموم يشتمل علي أركان ثالثة 
وسيتم  ودوائي  سلوكي  غذائي   :

شرحها الحقا.    
وفي المقالة القادمة بْاذن هللا سوف 
نتعرض لألعراض األكثر شيوعا، 
الغذائي  والعالج  ومضاعفات، 
والسلوكي والدوائي لمرض السكر. 
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تعليم اللغة املصرية القدمية
)4(

فرعونيــات

ليل
night

ج – ر –ح
) قرح (
gereh

فرح
مسرور
,joy
gladness 

ر – ش- ت
) راشت (
)راشويت (
reshwet

                                                  

مركب
boat

د – ب –ت
)دبت(
depet

                     

مركب
مستشار
, Ship
Particu-
larly
 divine 
shipe

و – ي – ا
)ويا (
weya

فقير
حقير
من عامة 
الشعب
,Poor man
commoner

ن – ز -  
س

) نزيسي(
nedjes

                                   
رجل
man

س
)سى (

سي فالن
سي سيد

s

البقية العدد القادم

اكتشاف مقربة لسفينة 
نقلت جثة أحد ملوك 

الفراعنة يف مصر
 

اكتشف علماء اآلثار أخيراً أنقاض 
من  قسماً  تشكل  سرية  كبرى  قاعة 
الثالث  سنوسرت  الملك  جنائز  دار 
التي امتألت جدرانها برسوم السفن 
ومعداتها، وتعود إلى العام ١٨40، 
كانت  السرية  الغرفة  أنها  مرجحين 
لنقل  استُخدمت  لسفينة  مدفناً  تمثل 
جسد الملك عبر النيل إلى موقع قبره 

في مراسم الجنازة.
»ناشونال  موقع  وذكر 
اآلثار  علماء  ان  جيوغرافيك« 
الذين  بنسلفانيا  والية  جامعة  من 
اآلثار  وزارة  مع  باالشتراك  عملوا 
المصرية على المشروع، أفادوا بأن 
في  األولى  للمرة  ُرصد  البناء  هذا 

العامين ١٩0١ و١٩0٢، عندما كشف عالم 
اآلثار البريطاني آرثر وييغل سطح السقف 
ووجد  الداخلية،  الجدران  وأعالي  المقبب 
سفينة  بوجود  توحي  التي  المبنى  زخرفة 
فيه، لكن جزءاً كبيراً من السقف سقط أثناء 
تحته،  من  الرمل  االستكشاف  طاقم  حفر 
األمر الذي اضُطرهم إلى إنهاء المشروع.

جدران  على  الموجودة  الرسوم  وتتميز 
المبنى بازدحامها وتداخلها مع بعضها، إذ 
السفن،  ألجزاء  رسماً   ١٢0 من  أكثر  ثمة 
بعضها مرسوم بخطوط بسيطة واآلخر أكثر 

تفصياًل ويظهر أشرعة السفن والمالحين.
وأوضح عالم اآلثار جوزيف واغنر ان 
فريق العلماء ظن في البداية أن المبنى كان 
أخيراً  إليها  التي توصلوا  األدلة  لكن  قبراً، 
خشبية  سفينة  لدفن  بُني  يكون  أن  رجحت 
استُخدمت في جنازة ملكية تماشياً مع تقليد 

امتد منذ عهد اأُلسر المصرية األولى.
وكان واغنر شارك في عملية تنقيب في 
خشبية،  سفينة   ١4 على  عثرت  أبيدوس 
تعود  قدماً،   ٧5 إلى  بعضها  طول  يصل 
إلى العام ٣000 قبل الميالد تقريباً. وكانت 
الطوب  من  مصنوعة  الهياكل  هذه  جميع 
اللبن ومجموعة خارج دار جنائز لملك من 

األسرة األولى.
ووجد طاقم واغنر أثناء عملية حفر خندق 
للعثور على أرضية المبنى، انحناًء خفيفاً، 
وهو الشكل الذي جعلهم يرجحون أن المبنى 
احتوى جسم سفينة، باإلضافة إلى عثورهم 
على قطع من الخشب المتآكل بشكٍل كبير، 

ربّما أتلفته الحشرات.
من  بقايا  الخشب  هذا  أن  واغنر  ويظن 
من  الباقية  األجزاء  تعرضت  التي  السفينة 
خشبها إلى النهب، نظراً إلى أنها مصنوعة 

من خشب األرز اللبناني الباهظ الثمن.
ورجح واغنر وفريقه أن السفينة بنيت في 
أرسلت  عندما  عشرة،  الثانية  األسرة  أوج 
بالد  من  كل  إلى  عسكرية  حمالت  مصر 

الشام في الشمال.
وحكم سنوسرت الثالث في شمال البالد، 
عاصمة  وكانت  واحدة،  مقبرة  لديه  وكان 
الفيوم،  قرب  الواقعة  اتجتاوي  هي  حكمه 
مصر  أسرار  أحد  المحدد  مكانها  وكان 
الكثيرة، إلى أن رّجحت مستكشفة "ناشيونال 
من  لها  موقعاً  باركاك  سارة  جيوغرافيك" 

خالل األقمار الصناعية.

في  بُني  هرم  في  مقبرة  للملك  وكان 
مكان قريب من منطقة دهشور الواقعة في 
يوحي  لما  وجود  ال  لكن  الجيزة،  محافظة 
بأنه ُدفن فيها. وكان لسنوسرت قبر ومعبد 
جنائزي أُقيما في أقصى الجنوب على موقع 
األسطوري  الموقع  قرب  القديم،  أبيدوس 
الذي  اآلخر،  العالم  إله  أوزوريس،  لقبر 

يشكل موقعاً مهماً للحج.
لسنوسرت  كانت  أنه  إلى  واغنر  ويشير 
عبادة  في  شخصية  مصلحة  الثالث 
اختيار  إلى  دفعه  الذي  األمر  أوزوريس، 
موقع قبر أوزوريس لبناء المعبد الجنائزي 
والقبر الخاص به هناك، لكن طاقم البحث 
عثر على الضريح فارغاً وفي غير موقعه 
سنوسرت  أن  يعتقدون  جعلهم  ما  األصلي 

الثالث ُدفن في أبيدوس.
وبعد التوصل إلى االحتماالت التي أكدت 
ان الملك مات في مكان آخر غير الذي كان 
يجب دفنه فيه، توّقع العلماء أن يكون نُقل 
جسده إلى أبيدوس في سفينة عبر نهر النيل. 
وأشاروا كذلك إلى احتمال أن يكون ُسحب 
عبر  القوارب  تلك  من  األقل  على  واحد 
تحت  اللبن  الطوب  من  غرفة  إلى  الرمال 
الموجودة  الرسوم  ان  موضحين  األرض، 
عبارة  تكون  أن  الممكن  من  الحائط  على 
عن رسوم تذكارية رسمها األشخاص الذين 
الملك  دفن  من  معينة  طقوس  في  شاركوا 

إلحياء ذكراه.
إنها  العلماء  قال  االكتشافات،  وبنتيجة 
عادات  في  كبيرة  تغيرات  بحدوث  تُنبئ 
في  استمروا  الملوك  أن  رغم  وعلى  الدفن 
قبل   ١500 العام  حتى  األهرامات  بناء 
الميالد، لكن فكرة القبر المخفي ظلت سائدة 
الدولة  عصر  بحلول  كبيرة  قوة  واكتسبت 
الجديد  الذهبير  بالعصر  المعروف  الحديثة 
في مصر، إذ كان الملوك يخبئون قبورهم 
أسفل وادي الملوك وكان تقليد دفن القوارب 

الجنائزية اختفى كلّياً
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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
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Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

الفوائد النفسية 
للشيكوالتة الداكنة 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

ما أن يتذوقها المرء تجعله سعيد,, فمذاقها 
بشكل  يداعبه  و  ذوقه  ستمتع  الفريد,,  الرائع 
عنيد,,  سلبى  مزاجه  كان  ان  و  حتى  اكيد,, 
يخطفه  فتأثيرها  الفرح زهيد,  من  و رصيده 
دائم  فرح  فى  ساكنيه  يحيا  جديد,,  عالم  الى 

و عيد,, فبداية تخلع عن قلبه ثوب 
برداء  تكسوه  و  الشديد,,  الحزن 
ذهنه  تمنح  و  تريد,,  التى  السعادة 
و  للذاكرة  رصيد,,  الحيوية  من 
تنبض  و  تزيد,,  لالنتباه  و  للطالقة 
الحزن  تبدد  السعادة  من  بومضات 
من  العديد  جنود  تصد  و  العتيد,, 
بغزو  تهدد  التى  االضطرابات 
عبيد,,  بتصيرها  الجسم  اعضاء 

مذلة  تحت  تعيش  و  المرض  و  االلم  تعانى 
تلك التقاليد,, تعد كمضاد قوة لالكسدة تبعث 
بروح التجديد,, لخاليا الجسم و كذلك تحمى 
فوائد  لالستفادة من  و  التجاعيد,,  البشرة من 
و  االستخدام  بحسن  علينا  الداكنة  الشيكوالته 
فهيا  التمهيد,,  و  السرد  هذا  فعقب  الترشيد,, 

لنعرف عن الشيكوالته الداكنة المزيد

االساسى  المكون  هو  الكاكاو  يعد 
الكاكاو  نسبة  زادت  كلما  و  للشيكوالتة.. 
فهو   ... فوائدها  زادت  كلما  بالشيكوالتة 
يحتوى على اكثر من ٣00 مادة كيمائية لها 

أثارها على كال الصحة النفسية و الجسدية 

كما ان الشيكوالتة الداكنة تعد غنية بالمعادن 
فهى ذات قيمة غذائية عالية

بأحتوائها   داكنة إال  الشيكوالتة  تعتبر  و ال 
على ٧0% من الكاكاو على االقل

فبجانب فوائدها الالمتناهية للصحة الجسدية 
فى الوقاية من السرطان و السكرى , وخفض 
فعاليتها  الدم و  الكوليسترول و ضغط  معدل 
فى امراض القلب و الشرايين و الحفاظ على 

شباب البشرة و تحفيز جهاز المناعة

اهمها   النفسية من  الفوائد  العديد من  لها  و 
االتى:

يحتوى الكاكاو على اكبر نسبة من مضادات 
االكسدة دون سائر االغذية .. و التى لها دورا 
االمراض  من  العديد  من  الوقاية  فى  بارزا 

الخطيرة و مقاومة الشيخوخة و مظاهرها

مركبات  على  الكاكاو  ايضا  يحتوى  كما 
بالمحبة   االنسان  تشعر  التى  الفينيليثيامين 
مركبى  على  ايضا  يحتوى  كما  ,و  االحتواء 

السيروتونين و الدوبامين المعروفة بأنزيمات 
من  تحسن  و  االكتئاب  تقاوم  التى  السعادة 

الحالة المزاجية

وتعد بذور الكاكاو مصدر غنى باالميجا ٣ 
الحيوية  العمليات  له دور هام فى كافة  الذى 

للجسم و للمخ باالخص

الشيكوالته  احتواء  على  الدراسات  ودلت 
هو   و  ريسفيراترول،  مركب  على  الداكنة 
ليس فقط ذا فائدة للجهاز العصبي، بل اكتشف 

انه يطيل العمر 

الكويال  بجامعة  الباحثون  بعض  قام   
الشيكوالته  تأثير  عن  بدراسات  االيطالية 

الداكنة و عمل المخ

اظهرت الدراسة العديد من النتائج اهمها 

 فائدتها فى تحسين  الوظائف المعرفية لدى 
المسنين، الذين يعانون اضطرابات ذهنية 

بعد  ادائهم تحسن بشكل ملحوظ  ان  ووجد 
استهالكها بشكل يومى فى الطالقة اللفظية و 
كافة  فى  كذلك  و   ,, لديهم  الذاكرة  و  االنتباه 
باالخص  و  االعمار  لكافة  العقلية  العمليات 
جودة  و  البصرية  الذاكرة  و  العاملة  الذاكرة 

التفكير و االدراك الحسى 

مقاومة مظاهر االرهاق والتعب لدى النساء 
وتقلل التوتر و الضغط النفسى

وكان تأثير تناول الشيكوالته الداكنة  واضح 
االختبارات  فى  الراشدين  اداء  على  االثر 

المعرفية

تحتوى  الذى  الفالفانول  مركب  ايضا  و 
الواصل  الدم  تدفق  زيادة  فى  دور  له  عليه 
الى منطقة قرن امون بالمخ و هى المسئولة 
عن الذاكرة مما يقاوم فقدان الذاكرة المرتبط 

بالشيخوخة 

الفوائد يلزمنا االستهالك  ولنتمتع بكل هذة 
الواعى بشكل منظم دون تفريط تجنبا للسمنة 
وحب الشباب و الضطرابات النوم و المعدة 

والصداع الحتوائها على الكافيين

ما اجمل ان  يكون الشئ محبب و ذا فائدة 
خاص  نوع  من  بهاء  يضيف  ,,حينئذ  ايضا 
على مذاقه فليس فقط الذوق الذى يتلذذ وحده 
بل تشاركه العديد من اعضاء الحس والوجدان 
...فتخاطب كال باللغة التى يفهمها بل و تلبى 
احتياجتهم ايضا ..الذوق بطيب النكهة والكيان 

الجسدى والوجدانى بوافر الصحة

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

مريم مراد 
يا باب يا مقفول .. إميت الدخول

حبر علي ورق كانسون
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محمد  فجاءة  أمس  اول  توفي 
مرسي رئيس مصر السابق والذي 
التخابر  أثناء محاكمته قضية  توفي 
في  وجوده  أثناء   ! اجنبية  دولة 
الي  لينقل  عليه  اغم  االتهام  قفص 
المستشفى ثم بعد وقت قليل يفارق 

الحياة !

الحادث  هذا  متامال  وقفت  وقد 
واقارنه بما يحدث في حياتنا اليوم .

حوالي  فقط  منذ  مرسي  فمحمد 
ستة سنوات كان رئيسا لمصر الكل 

تحت امره والكل ينتظر أوامره .

بل أنني أتذكر يوم إعالنه رئيسا 
كل  في  االحتفاالت  كانت  كيف 
شوارع مصر من قبل مؤيديه سواء 
كانوا  او ممن  اإلخوان  من جماعة 

مخدوعين فيه وفيهم وقتها .

ان  لشخص  تقول  كنت  لو  وقتها 
السجن  في  ستكون  مرسي  نهاية 
انه  لك  سيكون  كان  يحاكم  وهو 

تهذي فهذا مستحيل حدوثه .

والتي  الجمهورية  لرئيس  كيف 
وايضا  قوة  بكل  جماعته  تدعمه 
الدولة وما فيها تحت رئاسته تحت 

أوامره تكون نهايته هكذا ؟!!

بل هل توقع مرسي نفسه 
وفي أوج االنتصار بالفوز 
المنصب  بعظمة  وإحساسه 
وشعوره وهو رئيس مصر 
وبكلمة  يقيل  منه  بكلمة 

يعين!

حدث  ما  هذا  ولكن 
وحدث سريعا جدا .

انقلب الشعب على مرسي سريعا 
وعرف الناس حقيقتهم وضج الناس 
جماعته  وتصرفات  تصرفاته  من 
ومل الناس من كالمه الغير مفهوم 
تصرفات  من  الشعب  وغضب 
جماعته التي حاولت تنتفع بمنصبه 

في كل شيء !

وسقط وكان سقوطه عظيما وتم 
القبض عليه بل وحكم عليه باإلعدام 
الحياة  فارق  أن  الي  يحاكم  وظل 
يد  بين  يقف  ان  ينتظر  اليوم   وهو 

هللا الديان العادل .

ان موت إنسان كان رئيس الدولة 
بهذا الشكل رسالة وعبرة .

وصل  إنسان  لكل  وعبرة  رسالة 
دائم  المنصب  أن  وظن  لمنصب 
فالكل يمضي ويزول بشكل او بآخر 

والكل باطل وقبض الريح ! 

ال منصب باق بل وال حياتنا على 
هذه األرض مستمرة مجرد سنوات 

نقضيها ونترك كل شيء لغيرنا !

اي لجماعة المنتفعين دائما حول 
اي منصب !

ينافق  او  يجامل  او  بدافع  من 
صحاب اي منصب من أجل مكسب 
مركز  او  يناله  منصب  او  مادي 
يعتليه يتنازل عن قيمه ومبادئه من 

أجل ذلك !

مؤخرا  تعجبت  لقد  هؤالء  وعن 
كنت  ممن  لبعض  جدا  بل وحزنت 
مواقفهم  يغيروا  الجدهم  أعرفهم 
حسب  ويسيروا  آرائهم  ويبدلوا 

مصالحهم فقط .

الوضع  لو تغير  الشديد  ولألسف 
المنافع  حسب  أيضا  سيتغيرون 

والمصالح لهم !

لهم  نقول  أيضا  هؤالء  فلمثل 
موت  من  واعتبروا  انظروا 
المنتفعين  جماعة  وخسارة  مرسي 
ماذا  له  والمتملقين  االنتهازيين  و  

ربحوا؟  خسروا كل شيء !

وكما قال رب المجد 

َرِبَح  لَْو  اإِلْنَساُن  َيْنَتِفُع  َماَذا  أَلنَُّه 
َنْفَسُه؟  َوَخِسَر  ُكلَُّه  اْلَعالََم 

)مر ٨ : ٣٦(

هذا  سيستفيد  ماذا 
أجل  من  الذي  الشخص 
منصب او مكسب او ربح 
ويهادن  يتنازل  عندما 
يربح  ربما  وينافق؟  
مؤقت  عالمي  مكسب 
ولكنه سوف يخسر نفسه 

سوف يخسر احترم الناس له!

فالمنصب زائل بل وصاحب كل 
منصب زائل أيضا يوما ما .

مشرفة  أمثلة  لنا  يذكر  والتاريخ 
من آباءنا الذين لم يهادنوا او يجاملوا 
على حساب الحق فنالوا التكريم من 

هللا أوال ومن أبنائهم  ثانيا .

حامي  اثناسيوس  القديس  نتذكر 
اإليمان والذي من أجل دفاعه عن 
اإليمان تحدى العالم كله بل وتحدى 
بعد  ابنه  ثم  قسطنطين  اإلمبراطور 
ذلك وبقي منفي معظم فترة جلوسه 
بقي  ولكنه  مارمرقس  كرسي  على 

في قلوب أبناءه الي األبد !

ووقفه  ديسقورس  القديس  نتذكر 
و   روما  اسقف  أمام  قوة  بكل 

اإلمبراطور وتحمله النفي واإلهانة 
والضرب من أجل انه لم يهادن ولم 

يتنازل. 

الثالث  شنودة  البابا  أيضا  نتذكر 
على  السادات  يجامل  لم  انه  كيف 
تحمل  وقد  أبناءه  حقوق  حساب 
أجل  من  الدير  في  اإلقامة  تحديد 
وقوفه صامدا قويا في المطالبة في 
أيضا   . عاش  وهكذا  أبناءه  حقوق 
أمناء  آخرين  أساقفة  آباء  معه  كان 
تحملوا السجن من أجل دفاعهم عن 

أبناءهم .

نتذكر  البشري  التاريخ  في  حتى 
أصحاب المواقف المشرفة والمبادئ 
التي لم تتغير الذين عاشوا مؤمنين 
مبادئهم وقيمهم ولم يتغيروا مع كل 
عصر ومع كل صاحب منصب او 

مسؤل !

حتى التاريخ وذاكرة اإلنسان يبقى 
فيها األمين وصاحب المبادئ والذي 
رأيه  او  قيمه  او  إيمانه  عن  يدافع 
والمحامين  المنافقين  ويسقط هؤالء 

على حساب الحق والمتملقين. 

الشكل  بهذا  مرسي  موت  ان 
رسالة للجميع .

في  مخدوع  إنسان  لكل  رسالة 
عالمي  مكسب  أو  أرضي  منصب 

فالكل زائل .

يدافع  مبدأ  صاحب  إنسان  ولكل 
عن الحق حتى لو خسر العالم كله 

يكفي انه يربح نفسه واحترامها .

ومن له اذنان للسمع فليسمع 

وفاة حممد مرسي لعله يكون رسالة .!! 

عصام نسيم 
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 عـادل عطيـة

أنا فنان كاذب..

أمحد خالد توفيق الذي احتفل به 
جوجل

الكاتب  ميالد  بعيد  جوجل  البحث  محرك  احتفل 
المصري أحمد خالد توفيق الذي توفي في أبريل ٢0١٨ 

إثر أزمة صحية مفاجئة. هذه نبذة عنه.
مؤلفاته

يعد أحمد خالد توفيق أول كاتب عربي برع في كتابة 
الرعب  وقصص  العلمي  والخيال  الفانتازيا  روايات 
واإلثارة والتشويق، ولُقب بالعّراب من قبل محبيه، لكنه 
رفض ذلك اللقب مراراً قائال: »إن الهالة التي يضفيها 
هو  ما  منه  يتوقع  أنه  يشعر  عندما  تزعجه  عليه  قراؤه 

أكبر من إمكاناته«.
وعندما كتب أول سلسلة خيالية في بداية التسعينيات من 
القرن الماضي، حقق نجاحاً كبيراً رغم أن ذلك النوع من 
األدب لم يكن منتشراً وقتها، مما دفعه إلصدار أكثر من 
الطبيعة« و«فانتازيا«  مثل »ما وراء  سلسلة قصصية 

و«سفاري«.
وذاع صيته بعد روايته يوتيوبيا عام ٢00٨ التي تُرجمت 
إلى عدة لغات، ثم السنجة عام ٢0١٢، وإيكاروس عام 
٢0١5، وممر الفئران عام ٢0١٦ باإلضافة إلى مؤلفات 
أخرى مثل: »قوس قزح« و »عقل بال جسد« و«حظك 

اليوم« و«اآلن نفتح الصندوق« و«لست وحدك«.
والمواقع  الصحف  بعض  في  مقاالت  يكتب  كان  كما 
»التحرير«  كجريدة  المحلية  والمجالت  اإللكترونية 

ومجلة »الشباب«.
مثل  العالمية  الرعب  قصص  من  سلسلة  وترجم 
القتال«  »نادي  ورواية  مافوريا«  و«دير  »بوالنيك« 

و«عداء الطائرة الورقية« .
اتسمت كتابات توفيق بالسخرية وسهولة السرد، وهو 
الكتابة  أن  يرى  كان  لكنه  النقد،  الكثير من  له  ما جلب 
أو  بالهزيمة  تشعره  أن  أو  القارئ  »تعذب  أن  يجب  ال 

الفشل«.
 

حياته
ُولد توفيق في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في العاشر 
من يونيو/ حزيران ١٩٦٢، وحصل على الدكتوراه في 

طب المناطق الحارة عام ١٩٩٧.
كتاباته  جانب  إلى  اختصاصه  في  عمله  يزاول  كان 
قسم  واستشاري  التدريس  هيئة  كان عضو  فقد  األدبية. 

أمراض الباطنة بكلية الطب في جامعة طنطا.

»نحن نبحث عن ذريعة لبقائنا.. هذه 
ساعًة  أحياء  تبقينا  التي  هي  الذرائع 
قد  آخر..  عاًما  آخر..  يوًما  أخرى.. 
تكون هذه الذرائع طفاًل جمياًل أو قصة حب.. ربما تكون 
- في أقل صورة لها - كتاًبا ننتظره في شغف«#أحمد_

خالد_توفيق
»المدينة الفاسدة«

من  بعضاً  وصور  بمجتمعه  مشغوال  الروائي  كان 
أزماته في كتاباته حيث تناول قضايا مثل »االستقطاب« 
وتنتمي  الطبقية«،  و  االجتماعية  الفجوات  و«اتساع 
أهمها  ومن  الغرائبي،  باألدب  يسمى  لما  أعماله  معظم 
أنها  على  إليها  ينظر  التي  الطبيعة«  وراء  »ما  سلسلة 

شكلت وجدان جيل الشباب في مصر والعالم العربي.
أدب  أو  »الديستوبيا«  ثيمة  أعماله  في  استخدم  كما 
»المدينة الفاسدة« وهي نقيض اليوتوبيا - إذ تتحدث عن 
البشر  فيها  يفقد  مظلمة  تصورات  خالل  من  المستقبل، 
مثل روايته  الكثير من حريتهم، ومشاعرهم، وطاقاتهم 

»يوتوبيا«.
أو  البطل«  »نقيض  مدرسة  من  أبطاله  ومعظم 
Antihero وهي الشخصيات التي تفتقر إلى مواصفات 
بجسد  التمتع  أو  والوسامة  كالمثالية  التقليدية  البطولة 

رياضي أو الشجاعة.
موته

شغلت فكرة الموت تفكير توفيق، خاصة بعد أن توقف 
قلبه 4 مرات لكنه في كل مرة عاد لينبض بالحياة من 
جديد، وقال عن ذلك »لقد عدت للحياة يجب أن أتذكر 
هذا ربما كانت لعودتي داللة مهمة ال أعرف ربما كان 
هناك عمل مهم جًدا سوف أنجزه لكن ما هو ؟ أخشى 
أن أكون قد عدت ألتلف ما قمت به في حياتي األولى«.

وفاز توفيق بجائزة الرواية فى معرض الشارقة األدبي 
التي  في ٢0١٦، وكانت آخر أعماله رواية »شآبيب« 

صدرت عام ٢0١٨.
 

أال  جباناً!  تبدو  أن  تخشى  أال  هى  العظمى  الشجاعة 
لتكون  يدفعك  الذى  األهوج  اآلخرين  حماس  يجرفك 

منهم.#أحمد_خالد_توفيق
عن بى بى سى

أعلنت إني فنّان
إني مبعوث الفنان األعظم
إلى القبح الساكن، دوماً

 في اإلنسان
أعلنت اني أُنطق بإزميلي الحجر
وأعيد أوراق الخريف إلى الشجر

واسترد من صائم الدهر
ذقن أبو الهول

 المذبوح
عبر آلة الزمن

لكني كنت فنان ضال الفرشاة
وإني بشر

لّونت األسود باألبيض
لّونت األبيض باألحمر
وغطيت نفايات الوطن،

الفحشاء
بأوراق التوت الخضراء

ورسمت األحرار البرءاء،
 غجر

أيها الفنان األرحم
اني أتوب
اني أؤوب

فليس هناك فنان غيرك أصدق
ليس هناك فنان غيرك أعظم

أستطالع جديد للرأي يظهر أن جسنت ترودو 
سيخسر إذا أجريت االنتخابات اليوم 

،قالت  أكتوبر  شهر  في  الفيدرالية  االنتخابات  موعد  أقتراب  مع 
أن  العام  للرأي  إستطالعات  أحدث 
متأخر  ترودو   بقيادة  الليبرالي  الحزب 
عن حزب المحافظين  الفيدرالي بي %5 
االنتخابات  تمت  إذا  أخري  وبعبارة   ،

اليوم ، فإن حزب المحافظين الفيدرالي سيفوز في التصويت الشعبي 
، وهذه أنباء سيئة للحكومة الليبرالية الحالية ، التي تريد أن تفعل ما 
في وسعها للبقاء في الحكم ، وحكومة ترودو حاليا تحافظ علي ٣٢% 
من االصوات الشعبية ، ويتوقع أن يتصاعد الحديث عن االنتخابات 
 %٢٨ أن  ،حيث  الرئيسية  االحزاب  جميع  في  المقبلة  االشهر  في 
من الكنديين لم يقرروا بعد لمن يصوتون ، وكان حوالي ١0% من 
الكنديين الذين شملهم االستطالع  منفتحين للتصويت لحزب أخر ، 
فحصل الحزب الديمقراطي الجديد علي ١٨% وحزب الخضر علي 
٦%  وحصل حزب المحافظين الفيدرالي علي ٣٧% وليس متوقعا أن 
نري حزبا سياسيا جديدا يأتي الي السلطة ، في هذه الدورة االنتخابية 
. ومع اقتراب الوقت لالنتخابات  فإن جستن ترودو وحزبه الليبرالي 
يرون أن قبضتهم علي الوعي الكندي تنزلق بعيدا ، بسبب الفضائح 
التي تم نشرها ، وبذور عدم الثقة التي تم بذرها ، ومع أن أندرو شير 
ليس لديه كاريزما مثل ترودو ، فإنه هو االختيار االول للكنديين النه 
مع حزبه أكتسبوا ثقة الشعب ،وقد حافظ حزب المحافظين ايضا علي 
نسبة عالية من االصوات في جميع المقاطعات الكندية ماعدا كيبيك 
، فحصل علي 40% من االصوات في شرق كندا واكثر من %50 
من االصوات في البرتا ،ومع أن الوقت ال يزال مبكرا ،فنحن نتوقع 
مواجهة سياسية ساخنة علي عكس أي وقت مضي شاهده الكنديين .

بقية مقال »فقاعة تطير من بين القضبان 
ثم تهوي بينها» ص5

 وليس صعبا على كل دارس لتاريخ االخوان 
يوضحها  مثل  وأقرب  الحقيقة  هذه  يتبين  ان 
خالف عبد الناصر مع اخوان الهضيبي وكليهما 
لألحداث  الجيد  والمحلل  االخوان.  بفكر  متشبع 
سوف يعرف الحقيقة وهي ان السيسي وزمالءه 
ولو  المرشد  اخوان  مع  اختلفوا  العسكريين  من 
بعزلهم كان مرسى وزمرته  العسكريين  يقم  لم 
سيعزلونهم وقد سجلوا لهم خططهم هذه فتغدوا 
بهم قبل ان يتعشى المرشد وعصابته بالسيسي 
ورفقائه. اذن الموضوع ليس مصلحة مصر او 
ومركز  سلطة  موضوع  ولكن  السيسي  وطنية 
وحياة او موت علي طريقة الصراع االخواني. 
النظام  نفس  استمرار  هو  ذلك  على  والدليل 
الديني الفاشي وعدم وجود أي نية لدى السيسي 
مدنية  دوله  على  المبني  لإلصالح  وعصابته 

وعزل الدين عن الدولة وجمح الخطاب الديني 
ويبث  العداء  يضمر  مازال  الذي  المنحرف 
الكراهية والعنصرية لألقباط واالزدياد المطرد 
في اضطهادهم واستمرار قمع الحريات وتفشي 
اعيد  وسوف  واألخالقي.  الحكومي  الفساد 
وأكرر ولن امل من القول انه ال صالح لمصر 
الحقيقية  المنابع  على  القضاء  قبل  لها  تقدم  او 
الخطاب  وهو  واإلرهاب  واالفساد  للتخلف 
الديني اإلسالمي المتطرف والذي مازال ينتشر 
مثل السرطان في كل مفاصل الدولة المصرية 
وتولى  يوليو  انقالب  ومنذ  شعبها  ووسط 
العسكريين األصوليين مقاليد البالد والوضع كما 
هو ال يغير. نحتاج الي ثورة حقيقية ال يركبها 
لمصر  فعال  مخلصين  قادة  بل  دينيون  فاشيون 

وكل مواطنيها وهو االمل للتقدم.

تتقدم أسرة 
الدكتورة أماني جرجس قزمان 

بالشكر ملن قدم هلا واجب العزاء 
يف رحيلها سواء باحلضور أو االتصال، 

وتدعو األسرة كل األهل واألصدقاء حلضور القداس األهلي يف ذكري 
األربعني يوم السبت املوافق 22 يونية يف متام الساعة الثامنة 

والنصف صباحا، بكنيسة السبع مذابح مبسيسوجا وعنوان 
الكنيسة:

6341 Mississauga Road, ON L5N 1A5

أسرة األهرام اجلديد تقدم تعازيها القلبية لألسرة نياحة لروحها الطاهرة 
يف أحضان القديسني
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Pre- construction opportunity

فرصة للتمليك قبل البناء

Exclusive Incentives: 
10% deposit before occupancy, Cash back, Discount on parking and more.
Super location 15 mins to down town Toronto, close to shopping, hwy 404 
& more.
Call Nabil Danial, Broker
        Century21 Percy Fulton Ltd 

416-258-4390 email: Nabil.danial@century21,ca
Www.homesintorontoforsale.ca

صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

بيع اجلنسيه املصريه

وافقت لجنه الدفاع واالمن القومي بمجلس 
بعض  بتعديل  قانون  مشروع  علي  النواب 
احكام القانون رقم ٨٩ لسنه ١٩٦0 الخاص 
باراضي جمهوريه  االجانب  واقامه  بدخول 
مصر العربيه والخروج منها والقانون رقم 

٢٦ لسنه ١٩٧5 بشأن الجنسيه المصريه.

مشروع  او  الجديد  القانون  مشروع 
التعديالت الجديده تتضمن 5 مواد رئيسيه، 
والرابعه  باالصدار،  تتعلق  الخامسه 
ذو  االجانب  بتعريف  المتعلقه  الماده  بالغاء 
االولي  الماده  نصت  الذين  بوديعه،  االقامه 
فئات  الثالث  علي  واالقتصار  حذفهم  علي 
المنصوص عليها في الماده ١٧ من القانون 
القائم وهي : اجانب ذو اقامه خاصه، اجانب 
ذو اقامه عاديه، اجانب ذو اقامه مؤقته. اذ 
كان القانون رقم ١٧٣ لسنه ٢0١٨ الذي تم 
ذات  من  اغسطس   ١5 في  عليه  التصديق 
للضوابط  وفقا  الداخليه  لوزير  يجيز  العام 
من  مكرر  الماده٢0  في  عليها  المنصوص 
الجنسيه  لسنه ١٩٦0 منح  القانون رقم ٨٩ 
اقام  متي  بوديعه  االقامه  ذوي  من  لالجنبي 
في مصر خمس سنوات متتاليه سابقه علي 

تقديم طلب التجنس.

وافقت  الذي  القانون  مشروع  في  الجديد 
عليه اللجنه يبدأ من الماده الثانيه التي اتاحت 
اجنبي  لكل  الجنسيه  منح  الداخليه  لوزير 
لغيرها  او  للدوله  مملوك  عقار  بشراء  قام 
من  او  العامه،  االعتباريه  االشخاص  من 
الحكام  وفقا  استثماري  مشروع  بانشاء  قام 
قانون االستثمار، او من قام بايداع مبلغ مالي 
الثالثه  الماده  اقترحت  كما  االجنبيه.  بالعمله 
بفحص  تقوم  الوزراء  بمجلس  وحده  انشاء 
بتشكيلها  يصدر  المقدمه  التجنس  طلبات 
ان  علي  الوزراء  مجلس  رئيس  من  قرار 
وزارات  عن  ممثلين  عضويتها  في  تضم 
الخارجيه، والداخليه، واالستثمار، والتعاون 
االمنيه  الجهات  كافه  الي  باالضافه  الدولي 
المعنيه. وبناء عليه بان طلب التجنس سيتم 
تقديمه في مقر الوحده المشار اليها او علي 
موقعها االلكتروني بعد سداد مبلغ ١0000 
دوالر او ما يعادله بالجنيه المصري علي ان 
تقوم الوحده بفحص الطلب في موعد اقصاه 
حاله  وفي  الطلب  تقديم  تاريخ  من  اشهر   ٣
الموافقه المبدئيه علي الطلب يتم منح طالب 
التجنس اقامه مؤقته لمده ٦ اشهر الستكمال 

االجراءات والبيانات المطلوبه.

التعديالت  هذه  بتحليل  االمر  واقع  وفي 
يتبين لنا ان بالموافقه علي هذا القانون نجد 
سياده  يمس  انه  حيث  خطير  جد  االمر  ان 
الدوله وهيبتها التي تقوم اساسا علي المواطنه 
والتمتع بالجنسيه المصريه وبالحقوق العامه 
يعرض  سوف  القانون  هذا  وان  للمصريين 
االمن القومي للخطر النه من الوارد ان يقدم 
للحصول  االرهابيين  من  بالقليل  ليس  عدد 
علي  تاسيسا  وذلك  المصريه  الجنسيه  علي 
ان الجنسيه ركن اساسي للنطام العام للدوله 
الجنسيه  منح  يتم  اال  ويجب  المصريه 
جليله  خدمات  قدموا  الفراد  اال  المصريه 

للشعب المصري وذلك بعد اقامتهم في مصر 
مده ال تقل عن حمس سنوات وتكون اقامه 
لضمان  وهادئه  ومستقره  ومستمره  دائمه 

الوالء والوفاء للشعب المصري.

وبالرجوع الي الدستور نجد انه ال يجوز 
دستوريا منح الحنسيه المصريه الجنبي اال 
بشروط صارمه وقاسيه وعليه فان االقتراح 
للدستور  مخالف  المصريه  الجنسيه  ببيع 
والشرعيه الدستوريه ومن ثم فانه يتعين عدم 
وذلك  المصريه  الجنسيه  بيع  باقتراح  االخذ 
والتزاما  لمصر  القومي  االمن  علي  حفاطا 
واعتقد  المصري  للشعب  السياده  باحترام 
انه من غير مراعاه المصلحه العليا واالمن 
القومي المصري بانه ال مبرر اصال لمجرد 
السياده  تهدد  التي  االقتراحات  هذه  مناقشه 

والهيبه للشعب المصري.

علي  الموافقه  من  المخاوف  وتتلخص 
االرهابيين  امام  الباب  فتح  هو  القانون  هذا 
بها  واالقامه  البالد  الي  للدخول  كوسيله 
تكون  قد  ايضا  يشاءوا،  كما  فيها  ويعيثوا 
سياسيه  شبهات  حولهم  تحوم  لمن  مرتعا 
انها  وغير مرحب بهم لالقامه بمصر، كما 
داخل  اموال  غسيل  عمليات  الجراء  وسيله 
مصر، ايضا نري ان هذه الوسيله لن تحقق 
ان خزانه  المرجو منها حيث  المادي  العائد 
الدوله تئن من عجز قي الميزانيه وتصاعد 
الي  باالضافه  والخارجيه  الداخليه  الديون 
نقص العمله االجنبيه، هذا وهناك تخوف من 
علي مصراعيه  الباب  القانون  هذا  يفتح  ان 
قوانين  ايه  بسن  المصريه  الحكومات  امام 
بغض  العامه  الخزانه  علي  عائد  اي  تدر 

النظر عن فائده هذه القوانين او اضرارها.

ولالسف وكالعاده ياتي المطبالتيه وحمله 
ممارسه  من  االحذيه  والعقي  المباخر 
اي  لتبرير  بااللفاظ   التالعب  من  هوايتهم 
الحاكم دون مراعاه  النظام  كوارث يرتكبها 
ان  يرددون  حيث  الشعب  او  البالد  صالح 
وليس  المصريه  الجنسيه  لمنح  هو  القانون 
وان  بينهما،  الفرق  هو  ما  اعلم  وال  لبيعها 
مبلغ ١0000 دوالر هو رسوم فحص وليس 
مقابل بيع. كما لو كانت استخدام الفاظ معينه 
دون غيرها سوف تعطي شرعيه علي واقع 

غير قانوني او دستوري.

علي  العار  هو  القانون  هذا  ان  الخالصه 
وحاضرها  وتاريخها  بماضيها  مصر 
القادمه،  االجيال  وعلي  وشعبها  ومستقبلها 
تقدر  وال  تشتري  وال  تباع  ال  اشياء  فهناك 
واالرض  والعرض  الشرف  مثل  بمال 
والوطن والهويه والجنسيه وتعلمنا منذ نعومه 

اظافرنا انه تجوع الحره وال تأكل بثديها.

ولكن هذا ليس بغريبا علي رئيس فرط في 
ارضه من قبل وال برلمان عار وافق باغلبيه 
الوطن  ارض  من  قطعه  وهب  علي  مطلقه 
لكي  بها.  تطالب  ان  دون  اخري  دوله  الي 

هللا يامصر.       

كنيسة سانت جورج للرومان الكاثوليك يف جزيرة 
االمري إدوارد تدعو املسيحيني وأعضاء الكنيسة لعدم 

االشرتاك يف أحتفاالت شهر الفخر للمثليني 
قامت كنيسة سانت جورج للرومان الكاثوليك في مدينة 
علي  رسالة  بنشر  إدوارد  االمير  مقاطعة  في  بيكتون 
موقعها االلكتروني ، يدعو المسيحيين وأعضاء الكنيسة 
لعدم االشتراك في فاعليات شهر الفخر للمثليين الذي يقام 
التي  الرسالة  هذه  الكنيسة  نشرت  وقد   ، يونيو  في شهر 

كتبها االب روبرت علي موقعها االلكتروني وقال فيها " إن هذه االحتفاالت  لشهر الفخر 
للمثليين تعزز وتشجع االنشطة التي تتعارض مع العقيدة المسيحية واالخالق ، وهذا يضر 
باالطفال بشكل خاص ، النه يمكن أن يبعدهم عن حقيقة الهنا التي كشفها لنا " وعندما سؤل 
راعي الكنيسة عن هذه الرسالة ، قال ؛ إن من واجبه كراعي للكنيسة أن يحافظ علي رعيته 
في أمان ، وجاء رد فعل غاضب  من جماعة المثليين والذين يشجعونهم علي صفحات الفيس 
بوك ، وإنتقدوا موقف راعي الكنيسة ، وأنتقد عمدة المدينة رسالة االب الكاهن وقال في بيان 
؛ إنه تضايق من رسالة راعي الكنيسة وقال نطمح أن نعزز مجتمع شامل ومتنوع في مقاطعة 
بيكتون  للمثليين علي طول شارع  الفخر  لشهر  الي وضع الفتات  ، ودعي  إدوارد  االمير 
الرئيسي لجعل المجتمع أكثر وضوحا لجميع زوار المدينة ، ولكل مجتمع المثليين المتزايد 
 ، الكنيسة  راعي  مع  وتحدث  باالعتذار  الكنيسة  المسؤول عن  االسقف  وقام   ، المدينة  في 
وأزيلت الرسالة التي سببت االضطراب في المدينة من علي الموقع .هذا وقد أجتمع مئات من 
الناس خارج مبني الكنيسة يوم االحد بعد القداس لالحتجاج علي رسالة الكنيسة للمسيحيين 

بعدم االشتراك في احتفاالت شهر الفخر للمثليين .

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com 
اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

كندا حتتل املركز السادس يف قائمة البالد االكثر 
سالما يف العامل

وضعت دراسة إستقصائية عالمية جديدة دولة كندا بين الدول العشرة االولي 
االكثر سالما في العالم , وقام بتصميم هذه الدراسة رجل االعمال  االسترالي 

المتخصص في مجال التكنولوجيا ستيف كيليال وأيدها االمين العام السابق لالمم المتحدة كوفي عنان والداالي 
الما والرئيس االمريكي السابق جيمي كارتر , وتسمي هذه الدراسة مؤشر السالم العالمي وبدأ العمل بها ألول 
مرة عام ٢00٧ وهي تصدر تقريرا سنويا منذ ذلك العام , وقارن مؤشر السالم العالمي بين ١٦٣ دولة وأقليم 
مستقل  يمثلون, ] ٩٩,٧% من سكان العالم حسب مستويات السالم فيها [ وجاءت كندا في المرتبة السادسة 
لقائمة عام ٢0١٨, وكانت قد أحتلت المرتبة ١4 عام ٢0١0 و المرتبة الرابعة عام ٢0١٢ , وجاءت علي 
رأس القائمة إيسلندا وتلتها نيوزيالندا ثم النمسا والبرتغال ثم الدنمارك ثم كندا , وكانت الدول االقل سالما 
والسالم  االقتصاد  معهد  أعده  التقرير  الصومال وهذا  و  والعراق  السودان  وأفغانستان وجنوب  هي سوريا 
البيانات من قبل  بالتشاور مع فريق دولي من خبراء السالم من معاهد السالم ومراكز االبحاث وتم جمع 
وحدة االستخبارات االقتصادية , واستخدمت عدة مؤشرات لتحديد مستوي السالم مثل الصراعات الداخلية 
والخارجية للدولة الواحدة وعالقتها مع الدول المجاورة , واالستقرار السياسي بها ,واخذ في االعتبار أيضا 
عدد االفراد المسجونين وعدد االفراد الذين قتلوا وعدد جرائم العنف وتأثير االرهاب و سهولة الوصول الي 

االسلحة النارية واالسلحة الخفيفة.
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بعد أن الغيت صفة اجلمعية اخلريية عن 
اجلمعية االسالمية لشمال أمريكا -كندا 

بسبب خماوف متويل اجملاهدين تعود احلكومة 
لتمنحها التمويل للوظائف الصيفية هذا العام 

بعد أن قامت وكالة االيرادات الكندية بالغاء صفة الجمعية الخيرية عن الجمعية االسالمية لشمال أمريكا – كندا 
لمدة عام وتغريمها 550 الف دوالر بسبب مخاوف من إنها قدمت مساعدات مالية للمجاهدين  في باكستان 
،وافقت وزارة العمل علي منحها ٢5٧٨٧ دوالر لخلق خمسة وظائف صيفية لهذا العام . وقالت متحدثة من 
وزارة العمل إنه تمت معاقبة هذه الجمعية التي مقرها مسيسوجا ، بعد أن فشل المدقق علي الحسابات ايجاد سببا 
وراء إرسال أموال الي كشمير حيث يقاتل المجاهدين القوات الهندية ، وكتب المدقق علي الحسابات يقول إن 
الجمعية االسالمية قد تكون بعلم أو بدون علم قد قدمت االموال التي تحصل عليها كجمعية خيرية الي حزب 
سياسي وجناح مسلح،  وقالت وكالة االيرادات الكندية إن موارد الجمعية االسالمية قد تكون أستخدمت بشكل 
مباشر أو غير مباشر لدعم جهود الجماعات االسالمية وجناحها المسلح )ألمجاهدين ( والتي هي جماعة ارهابية 
مدرجة ضمن قوائم الجماعات االرهابية في الهند و االتحاد االوربي ، وقامت الجمعية االسالمية في كندا بنفي 
وجود أي عالقة لها باالرهاب ، وبعد أن الغيت الصفة الخيرية عن الجمعية االسالمية في ١٢ سبتمبر عام 
٢0١٨  بعث مجلس إدارتها بخطاب للوزارة يقول ؛  انه تم تنفيذ االصالحات المطلوبة حتي ال تتكرر االخطاء 
السابقة ، وقد أقيل السؤول عن التحويالت المالية للخارج ، وتم تحسين الهيكل االداري للجمعية ، ولم تعد  
الجمعية تعمل خارج البالد ، وبهذا وافقت الحكومة علي تمويل الوظائف الصيفية للجمعية االسالمية لهذا العام ، 
وقالت االدارة المسؤولة عن برنامج الوظائف الصيفية »إن االمن القومي ووضع الجمعية الخيري يخرجان عن 
نطاق تفويضها » وكان برنامج الوظائف الصيفية الذي تموله الحكومة لعمل الشباب ما بين سن ١5 الي ٣0 
سنة قد أثار الجدل عندما فرضت الحكومة الليبرالية ما يسمي )أختبار القيم ( الذي يهدف الي أستبعاد الجمعيات 
والمؤسسات والكنائس التي تعارض االجهاض ، ومع أن الجمعية االسالمية لشمال أمريكا قد اوقفتها الحكومة  
عن العمل حتي ١١ سبتمبر ٢0١٩ فقد منحت التمويل للوظائف الصيفية لعام ٢0١٩  والتي تنتهي صالحيتها في 
١ سبتمبر ٢0١٩ ، وقالت االدارة التي تقدم التمويل الصيفي انها ستقوم بمراجعة الوظائف واالعمال في موقع 

الجمعية االسالمية لضمان إستخدام هذا التمويل المالي وفقا للشروط واالحكام .

جملس املدارس العامة يف  تورنتو يوافق 
علي قواعد اللباس يف املدارس 

وبعض  والنشطاء  المعلمون  يحتفل  تورنتو: 
المدارس  في  للباس  الجديدة  القواعد  بي  االباء 
العامة في تورنتو والتي ستسري علي الطالب 
اللباس  قواعد  وتضمنت   , القادم  سبتمبر  في 
المدرسي عدد قليل من القيود مثل , يجب تغطية 
البطن   وأسفل  االرداف  وتغطية  الثدي  حلمات 

]منطقة العانة [ والمناطق العامة من الجسم  بمالبس غير شفافة , وال 
يمكن اخفاء الوجه , واليسمح بمالبس كتب عليها أشياء تعزز الكراهية 
لفت  المدرسي  اللباس  قواعد  في  التغيير  وهذا   , االجرامي  النشاط  او 
الثاني عشر عام ٢0١5  الصف  في  كانت  التي  هالكيت  اليكسي  إنتباه 
وقامت هي وعشرات من زميالتها باالحتجاج علي قواعد الزي المدرسي 
التغيير  لهذا  انها سعيدة  وقالت   , البطن  وارتدوا جميعا صدرية تظهر 
االيجابي , وبحسب القواعد القديمة للباس المدرسي , جعل  لكل مدرسة 
الداخلية  المالبس  المدارس أن تكون  الخاصة وحظرت بعض  قوانينها 
 , الصدر  وحمالت  الدينية  غير  الرأس  أغطية  حظرت  وكذلك  مرئية 
وكانت المشاورات حول قواعد اللباس المدرسي قد أستمرت ٩0 يوما 
وتلقي مجلس المدارس رسائل عديدة من الطلبة الذين دعموا مراجعة و 
تحديث اللباس المدرسي , وأشاد المعلمون بالقواعد الجديدة وقال احدهم 
إن المدارس ليس بها اجهزة تكييف ويتصبب التالميذ عرقا , وقال أيضا 
هناك طالب علي قدر كبير من الحساسية ويقعون تحت ضغوط كبيرة 
ولذا يقومون بارتداء قبعات او تغطية رؤسهم , ومن ناحية أخري قال 
بعض االباء واالمهات  المعترضين , إن قواعد اللباس المدرسي تسمح 
بإظهار أنوثة الفتاة ويؤثر هذا علي مشاعر المراهقة  لالوالد الذين ما بين 
١4 و ١٨ عاما لرؤية أجساد عارية , وقالت سيدة لديها أبنة في الثامنة 
من عمرها إنها تخطط الرسالها الي مدرسة كاثوليكية لتبعدها عن هذا,  

حيث ان هناك زي مدرسي محترم في هذه المدارس .

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

جودي ويلسون تقرر خوض االنتخابات 
املقبلة كمرشحة مستقلة والعديد من 
ممثلي احلزب الليربايل يف منطقتها 

يستقيلون وينضمون اليها يف محلتها 
االنتخابية 

الحزب  ممثلي  من  كبير  عدد  إستقال   
الليبرالي في منطقة )فانكوفر جرانفيل ( 
لينضموا الي جودي ويلسون في حملتها 
خوضها  عن  أعلنت  أن  ،بعد  االنتخابية 
أكتوبر كمرشحة  القادمة في  لالنتخابات 
النائبة  هي  ويلسون  وجودي   ، مستقلة 
العامة ووزيرة العدل السابقة في وزارة ترودو وقد أستقالت من منصبها 
بعد الضغط عليها لتسوية قضية شركة )أس إن سي الفالين ( ثم طردها 
)فانكوفر  لمنطقة  السابق  النائب  وقال    ، تجمعه  الليبرالي من  الحزب 
جرانفيل ( جون تيرنر  إن معظم النواب الذين أستقالوا من مناصبهم 
سوف ينضمون الي حملة جودي ويلسون وهو ايضا سيقوم بذلك ، وإن 
حوالي تسعة من النواب الليبراليين من خمسة عشرة واحد قد أستقالوا من 
مناصبهم ،  وإن أستقالت عدد كبير منهم في وقت واحد شئ غير عادي،  
خاصة في عام االنتخابات ، وان هؤالء لديهم والء وحماس كبير ، وقال 
الليبرالي أن الحزب  بريدن كالي كبير مديري االتصاالت في الحزب 
سيقرر في أواخر يونيو من سيمثله في منطقة )فانكوفر جرانفيل ( أمام 
جودي ويلسون ، وأظهر إستطالع للرأي جري بين 4١٨ فرد في منطقة 
نقاط عن حزبها  بثالث  تتقدم  أن جودي ويلسون   ) )فانكوفر جرانفيل 
والحزب  الخضر  ثم حزب  ذلك   بعد  المحافظين  وجاء حزب  السابق 

الديمقراطي الجديد علي التوالي .

الصني حتذر كندا من التدخل يف شؤونها 
الداخلية بعد أن أثارت كندا خماوف بشان مشروع 

القانون الصيني لتسليم اجملرمني
قامت الصين مرة أخري بتحذير كندا من التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أدلت وزيرة الشؤون الخارجية في 
كندا كريستيا فريالند ببيانا قالت فيه » إن كندا تشعر بالقلق إزاء التأثير المحتمل لمشروع قانون تسليم المجرمين 
علي عدد كبير من المواطنين الكنديين في هونج كونج ،وعلي الثقة في االعمال والسمعة الدولية لمدينة هونج 
كونج ، وإن حرية التعبير واالجتماع معا هما حجر االساس للمجتمع الحر في هونج كونج ومن المهم أن يحافظ 
أي تشريع علي االستقالل الذاتي واستقالل القضاء وسيادة القانون لمدينة هونج كونج » وتجدر االشارة الي قيام 
احتجاجات عنيفة شارك فيها مليون فرد في مدينة هونج كونج والتزال المظاهرات واالعتقاالت تجتاح المدينة 
وقامت الجالية الصينية في كندا بمظاهرات اخري إحتجاجا علي مشروع القانون الذي  اصدرته الصين لجعل 
حكومة هونج كونج تسلم االشخاص المتهمين بتهم سياسية او دينية الي الصين حيث ال يمكن ان يعرف مصيرهم 
المدينة والرعايا االجانب  القانون فسوف يسري علي سكان  هناك ، وإذا وافقت حكومة هونج كونج علي هذا 
والصينيون المقيمين فيها أو الذين يسافرون اليها أو حتي الذين  يعبرونها ، مما أثار مخاوف من انه قد يهدد سيادة 
القانون التي تدعم الوضع المالي لهونج كونج ،وبعد ساعات قليلة من بيان وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ، قامت 
السفارة الصينية في كندا بنشر بيانا قالت فيه ) إن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية خالصة للصين ، وال 
يحق ألي بلد أو منظمة أو فرد أخر التدخل فيها ، وفي االونة االخيرة أدلي بعض االشخاص من الحكومة الكندية 
بتعليقات غير مسؤولة وخاطئة عن هونج كونج ، بشأن تعديلها للقانون وغيره من الشؤون الخاصة بها ، وإننا 
نشجب هذا ونعارضه بشدة ونحث الجانب الكندي علي توخي الحذر في كلماته وأفعاله ، والتوقف عن التدخل في 
العملية التشريعية العادية لمنطقة هونج كونج االدارية الخاصة ، والتوقف عن التدخل بأي شكل من االشكال في 
الشؤون الداخلية لهونج كونج والشؤون الداخلية للصين ( وبينما أشتعلت حدة التوترات بين كندا والصين ، حاولت 
كريستيا فريالند وزيرة الشؤون الخارجية مرارا وتكرارا االجتماع مع نظيرها الصيني ولكن  فشلت محاوالتها ، 
وقال مكتب رئيس الوزراء جستن ترودو انه طلب االتصال برئيس الوزراء الصيني ولكن تجاهلت الصين طلبه 

ورفضته في النهاية وأتهم متحدث بأسم وزارة الخارجية الصينية كندا بتجميد الدبلوماسية بينهما.
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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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

عاد همام,, أشار إلى كوخ ادريس وتسائل فى 
قلق: ماذا يحدث هناك , أجاب أدهم بحزن: 
الهاربة,,  ابنتهما  الرجل وزوجه يبحثان عن 

وتوجه بالسؤال إلى همام:

• ماذا وراءك؟

• دعانى جدى الى اإلقامة فى البيت الكير.

• ونحن , ماذا قال عنا؟

• ال شىء. لم اقّصر فى تذكيره بكم.

جعله  ماذا  ولكن  شكراً.   قدرى:  فقال      
ابنه  من  اسوأ  الرجل  هذا  علينا..  يؤثرك 
ادريس, أيأسوا من هذا البيت اللعين, إبصقوا 
انفسكم.,,,,,وتسائل  وأريحو  البيت  هذا  على 
أدهم: خبرنى ياهمام عما لديك؟ فقال همام فى 
حياء: قال لى إذهب فاستأذن ثم عد,,, تسائل 
قدرى فى خبث: وماذا يؤخرك؟ ,, قال أدهم 
: إذهب دون تردد,, وأيدته أميمة.. قال همام: 

كال ياأبى لن أذهب , سأظل إلى جانبك.

قدرى  بالخالء  وانفرد  السابلة  إنقطعت     
وهمام واالغنام, مر النهار ولم يتبادال طواله 
إال ما تقتضيه ضرورة العمل, وفى تحًد سأل 

قدرى :

• لماذا بقيت؟ ومتى تذهب؟ متى تجد الشجاعة 
العالن نيتك؟

الذى  العناء  من  نصيبى  التحمل  بقيت  بل   •
خلقته فضائحك.

من  ترتجف  واطرافه  منه  قدرى  إقترب     
الحنق وقال:

• ما أبغضك حين تتظاهر بالحكمة.

• إعلم اننى ال اخافك.

    فجأة لطمه قدرى على وجهه فردها همام 
باشد منها وهو يقول:

• ال تتمادى فى جنونك. 

وانحنى قدرى بسرعة فالتقط حجرا وقذف به 
اخاه بكل ما أوتى من قوة فاصاب جمجمته , 
بدت عنه آهة وجمد فى موقفه, بدت العينان 
وكأنهما تنظران إلى الداخل , وترنح ثم إنكفأ 
على وجهًه .  ,, تبدل قدرى حااًل بعد حال 
, زايله الغضب وركبه الخوف , إنحنى فوقه 
ومد إليه يده يهزه فى رفق, لكنه ال يستجيب, 
حراك  وال  العينين  محملق  اآلخر  إستلقى 
المتدفق  الدم  إلى  بفزع  ينظر  وقدرى    , به 
بغزارة , عرف قدرى الموت بنظرته  فراح 
وإتجه  بعزم  قام  يأس,,  فى  رأسه  شعر  يشد 
الى موضع بين الصخرة الكبيرة وبين الجبل  
عرقاً  يتصبب  وهو  االرض  يحفر  وراح 
وترتجف منه األوصال , وهرع نحو أخيه , 
هزه وناداه للمرة االخيرة وقبض على اسفل 

ساقيه وجره حتى اودعه الحفرة وأهال عليه 
التراب وارتمى على االرض من شدة اإلعياء 

. لم يستطع البكاء وقال: غلبنى الموت.

   عاد قدرى إلى الدار يسوق االغنام, سألته 
امه من الداخل: 

• لماذا تأخرتما عن موعدكما؟

• غلبنى النوم.

• ألم يحضر همام؟

اين  يخبرنى  ان  دون  الظهر  منذ  غادرنى   •
هو ذاهب فظننته رجع الى هنا.,, سأله ادهم:

•  هل تشاجرتما؟ فأجاب: ابداً لعله ذهب الى 
بيت جده. حدجه أدهم بنظرة قلقة وتسائل فى 
وقال:  كريم  عم  جاء  واجماً؟  باله  ما  نفسه: 
هتفت  همام,,  اخر  عما  يسأل  الكبير  سيدى 
أميمة: أعوذ باهلل من اوهام قلبى. ,,, إنحنى 
أدهم فوق قدرى الجالس على األرض وسأله 

هامساً: 

• خبرنى. ماذا تعرف عن اخيك؟ ... لم يجب 
. فعاد ادهم يسأل:

 .. بأخيك؟  فعلت  ماذا  ياقدرى.  خبرنى   •
وجهك ينذر بالشقاء. 

أمسك بطرف كمه, وقال فى فزع: دم! ما هذا؟ 
دم أخيك؟ ,,, دفع إبنه نحو خالء الدراسة:

بأى شىء ضربته؟  • خبرنى. هل ضربته؟ 
وعلى أى حال تركته؟,, إرحمنى وتكلم.

كنت  أدهم:  قال  باكياً,,,,,  قدرى  فانفجر   
فى كوخ ادريس, فإذا به  احسب الشر مقيماً 

فى دمنا نحن .... رباه هل قتلت أخاك؟

• ما قصدت قتله. واجهش قدرى فى البكاء.

بلغا الصخرة الكبيرة ,, فسأله أدهم: أين تركته 
يامجرم؟  أين اخوك ؟ ال ارى شيئاً.

• هنا دفنته.

  تأوه ادهم من االلم , وراح يزيح التراب , 
حتى مست اصابعه رأس همام ,, نظر نحو 

قدرى وقال بصوت غليظ:

على  محمواًل  الكوخ  إلى  همام  سيعود   •
عنقك.,,, فجفل قدرى متراجعاً, أكمل أدهم: 

• إحمل أخاك .

• ال استطيع ياأبى.

• ال تقل أبى. قاتل أخيه ال أب له , ال أم له , 
ال أخ له.على القاتل ان يحمل ضحيته.

  رفعا الجثة معاً وسارا فى بطء نحو خالء 
فقال:سأحمل  باليأس  قدرى  شعر   ,, الدّراسة 

الجثة وحدى. وسار يتبعه ادهم.

فكتم  أميمة  على  ادهم  إنقض  البيت  فى     
التى اوشكت على اإلفالت  براحته الصرخة 

من فيها وقال بقسوة:

االسماع  نلفت  ان  ينبغى  ال  تصرخى.  ال   •
ومن  بطنك  من  الشر   ,,, االمر  نتدبر  حتى 

صلبى خرج واللعنة حقت علينا جميعاً .

صمت  فى  الجثة  يحمل  واقفاً  قدرى  لبث    
وخزى واندفعت اميمة تنفس عن كربها بشد 
شعرها بقسوة ,, نظرت الى قدرى قائلة: إن 

أحط الوحوش تتبرأ من فعلتك,, فقال قدرى:

مما  أهون  والقتل   , للعقاب  مستعد  إنى   •
أعانى ,,, وإذا بصوت ادريس يعلو قريباً من 
مدخل الكوخ : أخى ادهم, تعال يامسكين.,,, 

ورد ادهم:

• عد الى كوخك واحذر ان تستفزنى.

• كالنا مصاب. انت فقدت العزيز الغالى وانا 
ضاعت ابنتى الوحيدة. 

يثب  ان  أراد   , الكوخ  خارج  قدرى  إندفع 
على ادريس لكن ادهم منعه , ووجه كالمه 

الدريس: إحذر ان تتعرض لنا.

بباب  للوقف  تابعة  مقبرة  فى  همام  ُدفن     
النصر . سار فى جنازته قوم كثيرون  وفرض 
يتقبل  وقف  بل  الجنازة   على  نفسه  ادريس 
العزاء  بصفته عم الفقيد, وروحت اميمة عن 
كربها باللطم والصويت والتمرغ فى التراب, 

وعندما تفرق المشيعون قال ادهم:

• إدريس كفاك ما فعلت بى.

فقدت  أنت  مصاب,  وكالنا  قبيح  الحزن   •
همام وقدرى وانا فقدت هند, أصبح للجبالوى 

العظيم حفيدة عاهرة وحفيد قاتل.

وقهر  باألشجان,  مفعمة  كثيرة  ايام  مرت 
الحزن اميمة فساءت صحتها, وبات الزوجان 

يعانيان الهزال والمرض,, 

راقداً على فراشه يتطلع إلى النجوم إمتألت 
عينا أدهم بالدموع ,, الموت يدنو منى والقتيل 
جسدى  وبقية  ضائع,  والقاتل  التراب  فى 
يتوجع ....  ُخيّل إليه انه يسمع وقع اقدام , 
الباب  فرأى  الكوخ  مدخل  نحو  وجهه  حّول 
غمغم   ,, هائل  كجسم  بشىء  ويمتلىء  يُفتح 

متسائاًل: أبى؟!,, جاءه الرد:

• مساء الخير ياأدهم.

وبهجة  غبطة  ووجد  يستطع,  فلم  بالقيام  هّم 
فقال:  لم يجدهما منذ أكثر من عشرين عاماً 

دعنى أصدق,,, سمع الصوت:

• أنت تبكى وانت الذى أخطأ .

عفوت  هل   ,, كثير  والعقاب  كثير  الخطأ   •
عنى؟ 

• نعم.

• الشكر هلل.

• أنت ولد طيّب.

• أنجب قاتاًل وقتياًل.

• الميّت ال يعود, فماذا تطلب؟

• كنت اهفو للغناء فى الحديقة.

• سيكون الوقف لذريتك.

• الشكر هلل.

أدهم  الحياة  وّدع   , متقاربة  تواريخ  وفى 
وعاد  االطفال  وكبر  ادريس,,  ثم  فأميمة 
ومعهما  هند  ومعه  طويلة  غيبة  بعد  قدرى 
أموال  بفضل  العمران  وانتشر   ,, أطفال 
الوجود حارتنا  فارتسمت فى صفحة  الوقف 

,, ومن هؤالء وأولئك جاء ابناء حارتنا.

                                                                   

محفوظ                                       نجيب   – حارتنا  اوالد  من 
يتبع



                                                                                                                                                      
احلادث                     

بقلم/ مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

فبدا لى وكأن  العاشرة  للمرة  نظرت فى ساعتى 
لعلهما  او  التحرك  ويرفضان  يعاندانى  العقربان 
اتعجل  يتحركان ببطء شديد غير محسوس ، كنت 
الوصول الى وطنى بعد رحلة عمل قصيرة، لم يكن 
سبب تعجلى فى العودة هو اشتياقى المعتاد لوطنى 
يتعلق  آخر  لكن كان هناك سبب  الجميلة  ولمدينتى 
صديق  عزت  له  تعرض  الذى  المروع  بالحادث 
عمرى الذى علمت انه يرقد فى احدى المستشفيات 
بعد هذا الحادث الذى انقلبت فيه السيارة عدة مرات 
آخر  سبب  السريع.  الطريق  على  لها  قيادته  اثناء 
ضاق به صدرى وهو اننى اصبحت مضطراً لزيارة 
المستشفى وغير خاف على جميع من يعرفوننى مدى 
ونفورى  وكراهيتى  المستشفيات  جو  من  انقباضى 
الى  باالضافة  والعقاقير  االدوية  لرائحة  الشديدين 
لحالة  رؤيتى  بعد  اعيشه  الذى  النفسى  االحباط 
مريض او سماعى النين متألم...بمعنى آخر يعرف 
الجميع أن حضورى لسرادق عزاء هو أمر ايسر 
األن  األمر  بمستشفى.  لمريض  زيارتى  من  بكثير 
يبدو مختلفاً فالمصاب الراقد فى المستشفى هو احد 
زيارة  كونه  يتخطى  فاألمر  المقربين  العمر  رفقاء 
مجاملة.                                                   

وذهبت  استطاعتى  قدر  نفسى  على  تحاملت 
لزيارة صديقى عزت وانا احمد هللا على أن الحادثة 
حالتة  تكون  أن  الظن  وأغلب  اسبوع  عليها  مر  قد 
كانت  التى  خطواتى  تباطأت  ولوقلياًل.  تحسنت  قد 
مسرعة فى ردهة المستشفى وتثاقلت أكثر وانا على 
بعد امتار قليلة من غرفة عزت ، ثم...ثم استجمعت 
شجاعتى ووقفت على مدخل الغرفة فارتفعت خمسة 
رؤوس تنظر الى الوافد الجديد الذى هو انا . كان 
هناك ثالثة زوار لشريك عزت فى الغرفة بينما كان 
واالربطة  حوله  جالسين  عزت  اصدقاء  من  اثنان 
والضمادات تلتف حول تالتة ارباع رأسه بما فيها 
عينه اليسرى وكان واضحاً أن جانبه االيسر قد ناله 
وضع  حيث  المروع  الحادث  من  االكبر  النصيب 
ذراعه االيسر فى جبيرة بينما ساقه اليسرى كانت 
معلقة ومرفوعة داخل جبيرة جبس كبيرة . نهض 
كان عزت  بينما  يعرفنى  وكان  ليصافحنى  احدهما 
يتساءل بصوت واهن عن الزائر..لكنه سرعان ما 
نسيت  مؤلمة  لحظة  ..كانت  صوتى  على  تعرف 
للمستشفى  العام  الجو  من  باالختناق  شعورى  فيها 
ولم اشعر اال بالمى وتعاطفى الشديدين مع الصديق 
المصاب الذى ذهب فى نوبة بكاء عالية جاءت على 
اثرها احدى الممرضات ثم ذهبت وغابت لدقائق قبل 
ان تعود وتكشف ذراع عزت وتحقنه بعقار فهمت 
اصابة  ان  وقتها  وعرفت  لالعصاب  مهدىء  انه 
عزت لم تكن اصابة جسدية فقط فمن الواضح ان 
والعصبية...زاد  النفسية  حالته  من  نال  قد  الحادث 
على ذلك أن الممرضة وبناء على تعليمات االطباء 
بأى  للحادث  التطرق  طلبت من جميع زواره عدم 
وجودى  فترة  حاولت  بالفعل  االحوال.  من  حال 
معه فى المستشفى ان اتكلم فى موضوعات خفيفة 
واستعدت معه ذكريات الطفولة والمراهقة والشباب 
انها  ظننت  ابتسامة  منه  انتزع  ان  استطعت  حتى 
دخل طفل  فجأة  لكن  االكتئاب  دائرة  من  ستخرجه 
لزيارة  والديه  العاشرة من عمره بصحبة  يبدو فى 
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الغرفة  فى  عزت  شريك  اآلخر  المريض 
الفراش  فى  وتحرك  للطفل  عزت  فانتبه 
انه  وخلت  المعلقة  وساقه  االربطة  ناسياً 
على وشك السقوط فتحركت بسرعة السنده 
ولم يلتفت عزت لى بل ظل على اهتمامه 
قالت  التى  االم  نظر  ذلك  ولفت  بالطفل 
لطفلها بلباقة وهى تشير نحو عزت » مش 
تروح تسلم على عمو وتقول له سالمتك؟« 
اتجه الطفل نحو عزت وهو يردد ما قالته 
نفس  فالطفل فى  بعنف  قلبى  امه. خفق  له 
فى  مصرعه  لقى  الذى  عزت  ابن  عمر 
وانا  برأسى  االفكار  وتسارعت  الحادث 
ارى دموع صديقى تنهمر فى حزن عميق 
يمأل  وهو  الطفل  يحتضن  ان  يحاول  وهو 
يديه بقطع الشيكوالتة. عاد الطفل المه بينما 
نظر صديقى نحوى فى اسى فبادرته بقولى 
ارادة هللا«...رد عزت  » ال...ال  انها   «
المتهورة... لقيادتى  حتمية  نتيجة  هى  بل 

تلك هى الحقيقة لقد قتلت طفلى...قتلت ابنى 
الوحيد« قلت له فى حزم بل هى ارادة هللا 
انت نفسك كنت فى الحادث لكنك لم تمت....

صمت صديقى ويبدو ان تأثير المهدىء قد 
عن  احدثه  ان  فتعمدت  مفعوله.  يؤتى  بدأ 
مرة  اسافر  سوف  واننى  االخيرة  رحلتى 
انتبه هو  اخرى وسأتغيب ألكثر من شهر 
غادرت  »سأكون  قائاًل  وابتسم  لكلماتى 
انك  منزلى..اى  فى  المستشفى...سأكون 
اخرى«   مرة  المستشفى  فى  تزورنى  لن 
الجواء  تحملى  عدم  من  يسخر  وهو  قالها 
المستشفيات كما يعلم عنى. غادرت الوطن 
عن  فيها  انقطع  لم  اسابيع  خمسة  ومكثت 
محادثة عزت تليفونياُ واو لمرة واحدة فى 
االسبوع وسرنى ان حالته كانت تتحسن من 
اسبوع آلخر فبعد ازالة الجبس بدأ المشى 
وحده  ثم  التمريض  افراد  بمساعدة  قلياًل 
بالعكاز وقد سرنى سرعة استجابته للعالج 
، اخبرنى ايضاً انه سيعود الى منزله وانه 
سيمكث فى منزله شهرين كأجازة مرضية 
عندما  وبالفعل  عمله  الى  يعود  بعدها 
الى  عاد  قد  عزت  كان  الوطن  الى  عدت 

منزله وفى طريقى من المطار الى منزلى 
معبراً  صوته  وكان  تليفونياً  معه  تحدثت 
أن  يستطع  لم  لكنه  الصاباته  تجاوزه  عن 
نظرى  لفت  ما  لكن  الحزينة  نبراته  يخفى 
كالهمس...وكان  يأتي  كان  كالمه  أن  هو 
اثناء المكالمة وفهمت بالكاد  يصمت كثيراً 
انه ليس وحده وانه ال يريد أن يسمع أحد 
لكننى  قلياًل  القلق  اصابنى  به.  لى  أسر  ما 
فى  بى  اتصل  انه  اال  برمته  األمر  نسيت 
كنت  لألسف  لكنى  مرات  عدة  اليوم  ذات 
رنين  اسمع  فلم  عميق  نوم  فى  مستغرقأ 
حتى  انتظرت  التالى  اليوم  فى  الهاتف. 
وما  معى  الحديث  ألعاود  النهار  انتصف 
انت  اين   « حتى صرخ  سمع صوتى  أن 
هذه  مثل  فى  تتخلى عنى  ؟ كيف  يا رجل 
لكنه  بالخجل  وشعرت  ارتبكت  الظروف؟ 
استطرد قائاًل » احتاج الى رأيك فى أمر 
هام أرجوك سأنتظرك فى أى وقت« . لم 
يكن أمامى سوى االستجابة لطلبه وبالفعل 
وبعد أقل من ساعة كنت أدق باب منزله...

وكأنه  أمامى  ووجدته  بسرعة  الباب  انفتح 
كان ينتظرنى خلف الباب، دعانى للجلوس 
أصغى  وأنا  يتكلم  وبدأ  المعيشة  غرفة  فى 
من  للهمس  عزت  عاد  حواسى.  بكل  اليه 
جديد وكان بين كل جملة واخرى ينظر الى 
الردهة فى حذر شديد. » االمر ال يخصنى 
بحالتى  مشغواًل  كنت  زوجتى  يخص  بل 
تصدق  ...هل  لحالتها  اتنبه  ولم  الصحية 
..لقد ايقظتنى قبل الفجر لتخبرنى أن درجة 
حرارة طفلنا مرتفعة ثم غابت وعادت بعد 
نصف ساعة لتبشرنى أن حرارته انخفضت 
بعدما وضعت كمادات على رأسه« نظرت 
اليه واجماً بينما هو يراقب الردهة المؤدية 
لغرف النوم قبل أن يستطرد لم يحدث هذا 
األمر مرة واحدة بل عدة مرات وأخشى أن 
تتصور  أكثر...هل  هو  لما  حالتها  تتطور 
أنها خلعت مالبس الحداد؟ بدأت فى تهدئته 
بعد أن انهمرت دموعه واكتفيت بقولى » 
فقط  يرام  ما  على  يكون  سوف  شىء  كل 
رأيى«  ألعطيك  األمر  فى  أفكر  دعنى 
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شعرت بارتياحه لكلماتى ثم غادرت منزله 
على أمل أن تهدأ االمور وحدها....ثم بعد 
يجهش  وكان  بى  عزت  اتصل  أيام  ثالثة 
بالبكاء فتوجهت الى منزله وأنا احدثه طول 
الطريق واحاول تهدأته. ما أن وصلت الى 
لعدم  بشدة  يهاجمنى  وجدته  حتى  منزله 
تدخلى واخبرنى كيف ساءت حالة زوجته 
التى تعد طعام االفطار لطفلها قبل أن يذهب 
الى المدرسة وكيف أنها تنتظر عودته فى 
صارت  انها  بل  يوم  كل  المنزل  شرفة 
طويلة  لساعات  الطفل  غرفة  داخل  تغيب 
لمساعدته فى مذاكرة دروسه. ثم دخل فى 
نوبة بكاء مرة اخرى وهو يؤنب نفسه » 
انا الذى قتلت طفلى وانا الذى اوصلتها لهذه 
الحالة« امسكت بيديه محاواًل اسكاته وانا 
» صدقنى  له  قلت  اقولها.  كلمات  اجد  ال 
األمر ليس بيدى أنا ال استطيع أن افعل شيئاً 
» نظر نحوى وقد بدأ يهدأ قلياًل« هل تعتقد 
أن االمر يحتاج لطبيب نفسى؟« كانت تلك 
الجملة هى طوق النجاة بالنسبة لى فأجبته 
الى طبيب  نحتاج  بالتأكيد نحن  بسرعة » 
نفسى متخصص«  أمسك عزت كتفى بكلتا 
أن  يرجونى  وهو  بقوة  يهزنى  وكان  يديه 
ووعدته  ماهر.  نفسى  طبيب  عن  ابحث 
بذلك ثم قال لى قبل أن اغادر منزله » بعد 
كل ما رأيته من زوجتى صعب على نفسى 
فى  مات  قد  طفلنا  أن  بحقيقة  اصدمها  أن 
حادث السيارة«....غادرت المنزل وجملته 
األخيرة ترن فى أذنى ثم بصوت متحشرج 
وجدت نفسى اردد » وانا ايضاً يا صديقى 
ان  بحقيقة  اصدمك  أن  نفسى  صعب على 

زوجتك قد ماتت فى نفس الحادث.«   
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معاناة الالجئني

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

لكندا  الالجئين  البعض يظن ان   
في  انهم  او  مترفه  عيشة  يعيشون 

نعيم!
من  امان  حالة  في  انهم  حقيقي 
ولكن  والنزاعات  الحروب  موطن 
التي  معاناتهم  يعرف  ال  البعض 
المسها يوميا وسأسرد عليكم بعض 

منها:
عائالت تعيش في غرف بالفنادق 
المأكوالت  تناول  يستطيعون  ال 
وأيضا  الفندق،  في  لهم  المتوفرة 
مأكوالتهم  طهى  يستطيعون  ال 
لو  مقبول  الحال  هذا  لهم.  المعتادة 
كانت االقامة لبضعة أيام او اسابيع 
ولكن البعض تخطت اقامته شهورا 
مرضى  وكل  سنوات،  بل  طويلة 
والكوليسترول  والضغط  السكر 
ال  غذائي  نظام  لهم  يلزم  الذين 

يستطيعون االلتزام به. 
مكان  من  العائالت  ترحيل  يتم 
المكان،  لظروف  طبقا  آلخر 
فالمساكن الجامعية يتم تسكينهم بها 
ترحليهم  ويتم  الدراسة  انتهاء  بعد 

منها عند بدايتها. 
لغير  الحكومية  المالجئ 
عنابر  فيها  يكون  منهم  المتزوجين 
كبيرة وليس فيها خصوصية وتكثر 

فيها حوادث السرقة.
هنا  منهم  بعض  مشتتة،  عائالت 
آخر.  مكان  في  اآلخر  والبعض 
والمعاناة النفسية سواء من االطفال 
بلغت  حتى  توصف،  ال  الكبار  او 
فقد  منهم  البعض  انتحار،  حاالت 

حياته والبعض تم انقاذه. 
أم عادت بأطفالها لمكان الحروب 
معاناة  تتحمل  ان  تستطع  لم  ألنها 
الذى  والدهم  البعد عن  في  اطفالها 

لم يستطع اللحاق بهم.
يعول  بمفرده  نفسه  وجد  أب 
اللغة  مقومات  لديه  وليست  أطفاال 

للتعامل اليومي. 
أطفال  بضعة  ترعى  بمفردها  أم 
جميعهم  تأخذ  أحدهم  مرض  ولو 
تستطيع  ال  ألنها  للمستشفى  معها 

ترك أطفال بمفردهم. 

لم شمل العائالت حتى بعد قبولهم 
قضيت  وكم  سنوات  بعد  يكون 
الكثيرين  دموع  اجفف  وقت  من 
واعالجهم سواء باألدوية او العالج 
يعتصره  الذى  األب  منهم  النفسي، 
ألطفاله  رؤيته  عدم  عن  الحزن 
أبنائها  من  بعض  فقدت  التى  واالم 
وتعول احفادها الذين فقدوا والديهم 

في الحروب.  
هناك حاالت تقبل بدون حضور 
بجدية  اقتنع  القاضي  الن  المحكمة 
وهناك  فقط،  األوراق  من  الحالة 
أيضا بعض المحتالين الذى يدعون 
اسباب ليست حقيقية لطلب الهجرة 
المحكمة  في  كشفهم  يتم  وهؤالء 

التي تنظر الحالة بكل دقة. 
للذين  امين  ملجأ  كندا  بالتأكيد   
حياتهم في خطر وتقدم لهم معونات 
النعيم  ليست  أيضا  ولكنها  كبيرة 

األبدي.
موعدنا العدد القادم ان شاء الرب

بصــــــراحة
موت حممد مرسي بني طيبة 

املصريني والعادات الدخيلة علينا
 مدحت عويضة

كتب: مدحت عويضة
محمد  وفاة  نبأ  تلقيت  عندما 
إنتابتني  المعزول  الرئيس  مرسي 
مشاعر كثيرة، أولها التأمل في قدرة 
فيها من  ما  بكل  الدنيا  وإحتقار  هللا 
وهو  الظالم  يظلم  وكيف  مناصب، 
يعلم أن نهايته ستكون الموت وكيف 
يتجبر المتجبر وكيف يتكبر المتكبر 
ونحن  الشرور  كل  نفعل  وكيف 
نعلم أننا يوما راحلون وسنقف أمام 
عن  حسابا  لنعطي  العادل  الديان 
كل ما فعلناة. تربينا تربية صعيدية 
رجال  يد  علي  محترمة  ريفية 
علمونا أن ال شماتة في الموت وأن 
للموت جالل وإحترام وأن الرجال 
في وقت  أعدائهم  يطعنون حتي  ال 
أن  وآحسست  وكسرتهم،  ضعفهم 
آقدم  أن  عليه  تحتم  وقيمي  مبادئى 
واجب العزاء ألسرة مرسي وفعلتها 

علي صفحتي.
المصريين  صفحات  في  قلبت 
فوجدت ثالثة فرق األولي هي التي 
الجميلة  المصرية  بالقيم  تمسكت 
وترحمت علي محمد مرسي لتظهر 
المعدن المصري الطيب واألصيل، 
لتظهر  وشمتت  تفشيت  قد  والثانية 
عادات غريبة علينا وعلي مجتمعنا 
قبل،  من  تعرفنا  ولم  نعرفها  لم 
عن  خسة  يقل  ال  فريق  والثالث 
من  أتخذ  من  وهو  الثاني  الفريق 
علي  للهجوم  وسيلة  مرسي  موت 
بموت  ليتاجر  وقياداتها  مصر 
مكاسب  تحقيق  أجل  من  الرجل 

سياسية رخيصة.
نفسه  ظلم  مرسي  أن  رأيي  في 
به  دفعت  عندما  جماعته  وظلمته 
وعلي  األمامي  الصف  في  ليكون 
كان  الذي  فالرجل  السلطة.  رأس 
بديع  بعد  الثالث  المركز  يحتل 
أن  الشك  الجماعة  في  والشاطر 
يجعله  الذي  والفكر  المهارات  لدية 
جماعة  وسط  المكانه  هذه  يحتل 
في  مكانه  ولكن  وكبيرة.  قوية 
المقدمة،  في  وليس  الخلفي  الصف 
تحتاج  الخبرات  بجانب  فالمقدمة 
في  تكتسب  ال  والمواهب  لمواهب 
الكبر ولكنها تعيش مع الشخص منذ 
شئ  لديه  يكن  لم  ومرسي  والدته. 
بسرعه  فأنكشف  المواهب  هذه  من 
في كل موقف كان يوضع فيه تظهر 
مع  التعامل  علي  حتي  قدرته  عدم 
العالم،  في  األولي  الصفوف  رجال 
يعرف  من  أكثر  وهو  عليه  وكان 
ال  أن  جماعته  من  يطلب  أن  ذاته 

يرشحوه كرئيس للجمهورية.
التي  أسرته  شاركت  مرسي 
علي  فوافقت  بالمنصب  أنبهرت 
النداهة  وفعلت  المنصب،  توليه 
الريفية  العقول  أصحاب  في  فعلتها 
يوسف  كتبها  كما  تماما  البسيطة، 

إدريس في روايته التي تم تصويرها 
األسم  بنفس   ١٩٧5 سينمائي  فيلم 

”النداهة“.
هو  أيضا  مرسي  ظلم  والذي 
لمنصب  به  دفعت  التي  جماعته 
إيمانا  ليس  الجمهورية  رئيس 
كل  عادة  هي  ولكن  بقدراته، 
تختار  أن  في  المستبدة  الجماعات 
المقدمة  في  الضعيفة  الشخصية 
فقط  صورة  في  هو  يكون  حتي 
خلف  من  األمور  هم  ويديرون 
الستار، فمرسي لم يكن يوما رئيسا 
المرشد  من  أوامرة  يتلقي  كان  بل 
ما  يفعل  وكان  الجماعة،  وقيادات 

يملونه عليه بمبدأ السمع والطاعة.
ونحن جميعا ظلمنا مرسي عندما 
القائد  وهو  الرئيس  هو  أنه  أعتقدنا 
وكل  الجماعة  أخطاء  كل  وحملناه 
تصرفاتها مع أنه رجل فقير وبسيط 
وهو  به  يأمرونه  ما  يفعل  وكان 
داخل  وترعرع  تربي  لقد  معذور 

هذه الجماعة.
نجد  حياتنا  في  أشخاص  هناك 
من يدفعهم للمناصب ليس حبا فيهم 
وال إيمانا بقدراتهم ولكن ألجل أنهم 
الجماعة،  لتلك  بالطاعة  يتسمون 
الصفوف  في  وهم  يعانون  ونجدهم 
الخطابة  علي  قدرة  فال   ، األولي 
وال مخزون سياسي وال وعي وال 
فيكون  األضواء  لهم  فتعطي  فكر، 
ولو  تحرقهم،  كنار  الميكرفون 
المحاور  يكتشف  نقاش  في  دخلوا 
موقف  في  وضعوا  ولو  تفاهتهم 
صعب يتصبب العرق من جبينهم، 
فالجماعة ال تصنع قائد بل القائد من 
يقود الجماعة، وأقصد الجماعة هنا 
عدد  من  مكونه  بشرية  جماعة  أي 

من األشخاص.
ستواجة  كبيرة  تحديات  أتوقع 
موت  بعد  المصرية  الحكومة 
الداخلي  المستوي  علي  مرسي، 
علي  مقبلون  ونحن  وخصوصا 
ستقام  التي  األفريقية  األمم  بطولة 
في القاهرة بداية من ٢١ يونية، ثانيا 
موت  فبعد  الدولي  المستوي  علي 
المواقع  بعض  في  تجولت  مرسي 
وهيومان  سي  بي  البي  األجنبية 
ووجدت  وغيرهما  واتش   رايت 
لجهد  ستحتاج  جدا،  صعبة  تقارير 
كبيرة  شعبية  ومساندة  دبلوماسي 

لتصحيح الصورة في الخارج. 
نابع  ومن  بأسمي  النهاية  في 
تجعلني  والتي  وتربيتي  أخالقي 
مع  واإلختالف  الخالف  أنحي 
جانبا،  المسلمين  واإلخوان  مرسي 
وأصدقاءه،  ألسرته  بالعزاء  أتقدم 
وأتمني أن يمر موت مرسي بخير 
وأن ال يكون سبب في متاعب جديدة 
للدولة خارجيا وال يكون سبب في 

إراقة الدماء المصرية في الداخل.
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تعريف البرلمان:
يشتمل تعريف البرلمان الكندي على ثالث مؤسسات: 
الشيوخ ومجلس  البريطاني( ومجلس  التاج  التاج )أي 
البرلماني  التقليد  من  مأخوذ  النظام  وهذا  العموم، 
البرلمانية  الديموقراطية  من  وهوخليط  البريطاني، 
والملكية الدستورية وبحسب النظام الكندي يجب موافقة 
ومجلس  الشيوخ  ومجلس  )التاج  الثالث  المؤسسات 

العموم( على أي قانون قبل تفعيله
التاج  بإسم  تحكم  الكندية  الحكومة  أن  من  وبالرغم 
)الذي يحكم بشكل رمزي وإحتفالي فقط(، إال أن مصدر 
الكندي  هوالشعب  الكندية  للحكومة  الفعلي  السلطات 
الذي يقوم بإنتخاب نوابه )والذين تتشكل الحكومة من 
فإن  وبالتالي  ُمباشر  بشكل  الُمنتخبين(  أعضائه  بعض 
التنفيذي  الفرع  فرعين:  من  يتكون  الكندي  البرلمان 

والفرع التشريعي 
 ١. الفرع التنفيذي:

يُمثله  الذي  للتاج،  التتفيذي  الفرع  سلطات  تنتمي 
وأعضاء  الوزراء  ورئيس  لكندا  العام  الحاكم  من  كل 
حكومته التي شّكلها من بعض أعضاء مجلس العموم 

لحزبه الفائز بأكبر عدد من المقاعد
ويقوم التاج بتعيين الحاكم العام بناءاً على توصية من 
رئيس الوزراء، ويباشر الحاكم العام أعماله بناء على 

توجيهات رئيس الوزراء وأعضاء حكومته
ولتمرير أي قانون، يجب أواًل موافقة كل من مجلس 

العموم ومجلس الشيوخ عليه قبل عرضه على الحاكم 
العام، الذي يقوم بعد ذلك بإعطائه الموافقه الملكية لكي 

يُصبح ساري المفعول
٢. التاج: 

تُباشر  التي  التنفيذية  السلطات  مجوع  وهويشمل 
مهامها بإسم الملكية الوراثية البريطانية، بخالف رآس 
السلطة الُمنتخب وحكومته والذين يستمدون إمتيازاتههم 

وصالحياتهم بواسطة اإلنتخاب الشعبي الُمباشر
في  السيادية  السلطات  كل  آلت   ،١٩4٧ عام  منذ 
كندا بتفويض إتحادي فيدرالي للحاكم العام، بينما آلت 
السلطات المحلية للمقاطعات للمحافظين العامين، وبناء 
بمجلس  الكندي  الدستور  وممارسات  إجراءات  على 
العموم الكندي، يحق للتاج اإلحتفاظ ببعض الصالحيات 

الدستورية
لكي  يشاء  من  إختيار  العام  للحاكم  يحق   ، نظرياً 
يصبح رئيس الوزراء الذي سيشكل أي حكومة ُمقبلة، 
ولكن جرى الُعرف على أن يُسمي الحاكم العام زعيم 
الحزب الذي يتمتع بأكبر عدد من المصّوتين في مجلس 

العموم
٣. رئيس الوزراء

الفيدرالية، وهوعادًة زعيم حزب  الحكومة  هورأس 
األغلبية في مجلس العموم، ولديه المقدرة على الحفاظ 
على ثقة البرلمان ومهامه ليست مقصورة على تشكيل 
أعضاء  تسمية  لتشمل  ذلك  تتعدى  بل  فقط،  الحكومة 
مجلس الشيوخ وأعطاء األوانر والتوجيهات ألعضاء 

حكومته و التشاور مع الحاكم العام
 للمقالة بقية

القراءة للطفل تقوي 
الرابطة األبوية 

إن  جديدة  دراسة  نتائج  قالت 
تعّزز  الصغير  لطفلك  القراءة 
وخاصة  واألمومة  األبّوة  رابطة 
إذا كان الطفل لديه درجة ما من 

فرط النشاط وحب الحركة. 
الدراسة  توصيات  وحثّت 
"تشايلد  دورية  في  نُشرت  التي 
االلتزام  اآلباء على  ديفيلوبمنت" 
بروتين القراءة للطفل كل يوم أو 
يوًما بعد يوم على األكثر لما لذلك 

من فوائد عديدة.

التي  الجديدة  الفائدة  وتنضم 
سلطت الدراسة الضوء عليها إلى 
المعروفة  الفوائد  من  مجموعة 
بين  للطفل  األبوين  قراءة  عن 
وأهمها  سنوات،  و٣  سنة  عمر 
وتحسين  اللغوية،  مهاراته  تقوية 
وتحسين  التركيز  على  قدرته 

سلوكياته.
الدراسة  تجارب  وأجريت 
روتجرز  جامعة  في  الجديدة 
 ٢000 مشاركة  على  واعتمدت 
أمريكية  مدينة   ٢0 في  وأب  أم 
طلب منهم القراءة بشكل روتيني 
و٣  سنة  بين  عمر  في  ألطفالهم 

سنوات.
واستطالع  األطفال  فحص  وتم 
تأثير  لمعرفة  واآلباء  األمهات 
ومهارات  السلوك  في  القراءة 
الطفل ولقياس مدى قوة الرابطة 

مع األبوين.
القراءة  أن  النتائج  وأظهرت 
رابطته  تعّزز  الصغير  للطفل 
تحقيق  جانب  إلى  أبويه  تجاه 

الفوائد األخرى المشار إليها.



نظرنا  في  الروحاني  األنسان   
انسان  هو  الخاطيء  ومفهومنا 
،فتعبير  بالماديات  له  عالقة  ال 
ويضاد  يناقض  أنه  يبدو  روحاني 
لفظ مادي ومن هنا نحكم على من 
يحيا منعزال، يأكل القليل، وال يتنعم 
انسان روحاني  أنه  بأي شئ مادي 
أننا نستعمل  الشائعه  ومن األخطاء 
الماديات في الحكم على الروحانيات 
بعض  في  كان صحيحاً  وان  وهذا 
منه أال أنه ليس صحيحاً في مجمله. 
األنسان  لقب  وراء  من  فالفكره 
الروحاني هي أعمق بكثير من هذه 
الشكليات و كتاب األرشاد الروحي 
أن  لنا  يوضح  الصحراء  اباء  عند 
الشخص  هو  الروحاني  »االنسان 
في  يكتشفه  شيء  كل  يضع  الذي 
القدس،  الروح  عمل  تحت  ذاته 
كي يحوله هذا الروح  إلى صورة 
ليست  الروحانية  فصفة  المسيح. 
باالستغناء  مرتبطه  شخصية  صفة 
طريقة  هي  بل  فقط  الماديات  عن 
يكتشفه  فيها يضع اإلنسان ما  حياة 
في ذاته، كل يوم وفي كل موقف ، 
من عيوب ونواقص وخطايا وأفكار 
شئ  كل  أي  وأحاسيس،  ومشاعر 
جيد كان أو سيء تحت عمل روح 
ونفسي  جسدي  شيء  كل  القدس. 
تجنيبه.  يتم  شيء  فال  وروحي، 
ال  الذي  هو  الروحاني  فاإلنسان 
يترك جانب فيه وفي حياته دون ان 

يصله بالروح القدس«.  

ال  الروحاني  األنسان  أن  القول 
يقع في اليأس هو قول خاطئ أيضاً 
فاالنسان الروحاني ليس سوبر مان 
بولس  القديس  أن  بل  شابه.  ما  أو 
الرسول الذي ال يختلف أثنان على 
روحياته قال أنه؛ مع مجموعه من 
كثيره  ضيقات  اصابتهم  الناس؛ 
حتى يئسوا من الحياه »فأننا ال نريد 
جهه  من  األخوه   أيها  تجهلوا  أن 
اننا  اسيا.  في  اصابتنا  التي  ضيقتنا 
تثقلنا جداً فوق الطاقه حتى ايسنا من 
الحياه أيضاً«  ٢ كو  ٨:١ بل أن 
عن  يعبر  مزاميره  في  النبي  داود 
كثيره   مختلفه  بصور  اليأس  هذا 
وأقوال  المدقق في  حياه  والدارس 
اباء الكنيسه  يمكنه أن يرى بوضوح 
التي  واالحباطات  الضيقات  مدى 
.....لكن  فيهم   واثرت  واجهتهم 
هؤالء  ولكون  سبق  ما  على  قياساً 
أمكنهم  فقد  أناس روحانيون  جميعاً 
أن يُخضعوا هذا اليأس تحت عمل 
بولس  القديس  فنجد  القدس  الروح 
الرسول يتحدث عن التعزيه والنعم 
الكثيره كما نجد داود النبي في جزء 
كبير من مزاميره يبدأ بالشكوى من 
له  هللا  ترك  على  والعتاب  اليأس 
وعدم اهتمامه به لكنها تنتهي بالثقه 
فيتهلل  ومحبته  الرب  مواعيد  في 
)اليلويا( ويسبح الرب كمن يرى أن 
الحاضر  من  بهجه  أكثر  المستقبل 
وايضاً نجد اباء الكنيسه ثابتون أكثر 

واكثر في محبتهم للمسيح.  

أذاً األنسان الروحاني كاي انسان 
واالحباط  الضيقه  في  يقع  عادي 
يُخضع  أن  يستطيع  ولكنه  واليأس 
الذي  القدس  الروح  لفحص  اليأس 
فيحوله  المسيح  صوره  في  يضعه 

إلى  فرح وتعزيه  

لكن ما هو اليأس؟  

  اليأس هو شعور داخلي يصيب 
الروح والعقل معاً، فيشعر الشخص 
واإلحباط  الراحة  وعدم  بالحزن 
وفقدان األمل بالحياة وفقدان القدرة 
األحوال.حيث  تغيير  إمكانية  على 
يشعر الشخص بأنه إذا فشل في أمر 
وبأنه  حياته  نهاية  هو  ذلك  فإن  ما 
هو الوحيد المسؤول عن النجاح أو 
الفشل. وقديماً قيل أنه اليوجد ماهو 
أشد خطراَ على مبادئ إنسان أكثر 
من حالة يأس فهو يقتل الحياه كما 
قال الكاتب »ال حياة مع اليأس، وال 

يأس مع الحياة«  

فاليأس في هذا الطرح ؛ حينما   
في  يعبر   األنسان؛  من  يتمكن 
على  التجديف  مفهوم  عن  جوهره 
األنسان  يتهم  حيث  القدس  الروح 
الموجود  القدس  الروح  اليائس 
واالنقاذ   التدخل  عن  بالعجز  داخله 
كما يتهمه بعدم القدره علي التجديد 
أعمال  أهم  من  هي  التي  والتغيير 

الروح القدس.   

هو  االن  نعيشه  الذي  العالم 
تلو  واحده  أسراره  لنا  يكشف  عالم 
األخري فال يخلو يوم من األيام من 
المختلفه  المجاالت  في  ما  اكتشاف 
هذه  أمور  يسهل  جديد  اختراع  أو 
الحياه لكن الغريب أنه كلما كشف لنا 
هذا العالم عن أسراره كلما تضألت 
ثقه األنسان في نفسه و زادت عنده 
زادت  فقد  الحياه  من  اليأس  حالة 
التقنيه  الناحيه  من  الحياه  متطلبات 
والعناصر  المفاهيم  تأثير  وقل 
الروحيه.  ومما ساعد على انتشار 
انتشار  أيامنا  في  واليأس  األحباط 
الروحي  بالوهم  تسميته  يمكن  ما 
يسيرون  المسيحيون  جعل  الذي 
عن  البحث  طريق  في  قوتهم  بكل 
من  المتساقط  والزيت  المعجزات 
ومما  وغيرها  واالحالم  الصور 
من  بتشجيع  هذا  يتم  أن  له  يؤسف 
أول  يكونوا  أن  يجب  كان  خدام 
األتجاه.  هذا  خطوره  إلى  ينبه  من 
وحينما يقرأ االنسان هذا الكم الهائل 
ال  هذا  أن  يجد  ثم   الخوارق  من 
يحدث معه في حياته فالبد أن يتسلل 

اليأس واالحباط إلى نفسه.   

اليأس  لمحاربه  خطوات  سبعه   
نتعلمها من السيد المسيح في بستان 

جثسيماني: 

 ١- ال تدين نفسك حينما تضطرب 
فالسيد المسيح بدأ الحديث بالقول« 
اضطربت«يو ١٢- قد  نفسي  أالن 

أالن  »ناموا  بالقول  وانثهي    ٢٧
واستريحوا«  

األصدقاء  بعض  اختار   -٢  
أخذ  »ثم  يصحبوه«  لكي  المقربين 
متي  زبدي«  وابني  بطرس  معه 
التجارب  إلى  تدخل  ال   :٣٧:٢٦
أصدقاء  تجد  لم  واذا  وحدك 
أو  باألخصائيين   استعن  مقربون 

بالمرشدون. 

نفسك  عن  لهم  اكشف    -٣
»فقال لهم, نفسي حزينة جداً حتى 
الموت.«متي ٣٨:٢٦ :  ال تخجل 
وحزنك  بضعفاتك  األعتراف  من 
لهوالء األصدقاء المقربين فال فائده 
نفس  وفي  معك  أن تصطحبهم  من 
الوقت تظل وحيداً تصارع أفكارك 
تثق  لمن  نفسك  اكشف  بل  وحزنك 

بهم 

»امكثوا  المساعده  اسألهم   -4
ههنا و أسهروا معي«متي ٣٨:٢٦ 
: اذاً بعد أن تصطحب من تثق بهم 
تتوانى  ال  نفسك  عن  لهم  وتكشف 
عن طلب المساعده والتعضيد منهم 
فقد طلبها السيد الذي لم يكن محتاجاً 

إلى أحد.

5- االختالء باهلل  »ثم تقدم قلياًل 
وخر على وجهه« متي ٣٩:٢٦ : 
أن عالقتك مع هللا عالقه  تنسى  ال 
الجماعه.  وسط  في  حتى  فرديه 
لكن  جداً  مهمون  فاالصدقاء 
االختالء باهلل يستلزم األنفصال عن 
بين  أبداً  تعارض  يوجد  وال  الناس 
المقربون  الناس  وسط  في  الوجود 
من  وصلواتهم  مساعدتهم  وطلب 
أجلك وبين االختالء باهلل  وصالتك 

من أجل نفسك

األب »يا  أمام  القلب  ٦-  سكب 
هذه  عني  فلتعبر  أمكن  إن  أبتاه, 
في     :  ٣٩:٢٦ متي  الكأس.« 
تخجل  ال  نفسك  أجل  من  صلواتك 
من  مباشره  طلبات  تطلب  أن  من 
ابيك السماوي في صلواتك الخاصه 
)الكثير من الناس يعظون بغير ذلك 
قلوبهم  سكب  عن  الناس  ويثنون 
تعبير  السكب  هذا  لكن  أبيهم  أمام 
فقط  ليس  ؛  قدره هللا  في  الثقه  عن 
األحتمال  على  القدره  اعطائك  في 
الواقع   تغيير  على  قدرته  أيضاً  بل 
»يا  قبل  من  فعلها  المسيح  فالسيد 
هذه  عني  فلتعبر  أمكن  إن  أبتاه, 

الكأس.«(

٧-  ضع نفسك تحت سلطان هللا 
كما  بل  أنا  أريد  كما  ليس  »ولكن 
هذا   :  ٣٩:٢٦ متي  أنت«  تريد 
بمرحله  األرشاد   علم  في  يسمى 
القبول  أو   »Acceptance«
هذه  عنه  تتمخض  سوف  ما  بكل 
التجربه وهي المرحله التي يستبدل 
بالهدوء  واالضطراب  اليأس  فيها 
والسكينه فقد فعلت كل ما يمكن لك 
أن تفعله واالن سوف تترك المشكله 
بكل ما فيها في يد هللا لكي يتصرف 

فيها.  
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جرجس مسري 
اليأس والتجديف على الروح القدس

كلمه أخيره لمن يبحث عن مرشد 
األرشاد:   لمهمه  يتصدي  لمن  أو 
لذلك  األعتراف  غير  األرشاد 
المرشد  قدره  من  تتأكد  أن  يجب 
األرشاد   بمهمه  االضطالع  على 
لممارسه  مؤهلون  األباء  فجميع 
جميعهم  ليسوا  لكن  األعتراف  سر 
أصبح  واالن  لالرشاد.  مؤهلين 
األرشاد علماً يدرس وبدون معرفة 
قد يتشتت المرشد بين ما هو طبيعي 
للنفس وما هو الهي. قد يتشتت بين 
ما هو مرض طبيعي ومرض نابع 
أصبحت  سيئة  وعادة  خطيئة  من 
رفيقة للشخص وأثرت على نفسه. 

وهنا يلزم أن حتى من يقرأ أقوال 
جيداً  يعي  أن  بها  ليسترشد  األباء 
األباء   أقوال  من  كبيراً  جزًءا  أن 
الروحي  االرشاد  اطار  في  جاءت 

مقصوداً  وليس  بعينهم  ألشخاص 
القديس  يقول  فحينما  التعميم.  بها 
احفظ  األشحاص  ألحد  أنطونيوس 
كل  ستعلمك  وهي  بالقالية  مكانك 
شئ. إي ان العالج لهذا الراهب ان 
يسكن قاليته وال يتجول كثيرا. لكن 
هذا العالج قد ال يصلح لغيره انما 
هو صالح لهذا الشخص الذي يتكلم 
يقول  لذلك  انطونيوس  األنبا  معه 
يارب  كرر:  التجربة  أمام  ألخر  
ساعدني وهذا يكفي. فيجب علينا أذاً 
أن نحرص على اقتناء التمييز وال 
ننطلق كالرصاصه لكي ننفذ جميع 
انطونيوس  األنبا  فالقديس  نقرأ  ما 
كان يصف دواًء ألحد تالميذه ربما 
غيرها  ويصف  لغيره  يصلح  ال 
المناسب   الدواء  هو  فهذا  لغيره. 

تبعاً لكل حاله.

أقمار صناعية 
للجميع 

بدأت المنافسة على أشدها، فالقمر 
تكلفته مخيفة،  كان  الذي  الصناعي 
كما يتطلب صناعته كادر أكاديمي 
يقدر  قد  ، ويأخذ وقتا  محدد ونادر 
التشغيل  في  تجارب  مع  بالسنوات 
واالطالق ،بات قريبا في مدة خمس 
متاحا  العلماء  أعلن  كما  سنوات 
وشركات  أفراد  وبالفعل  للجميع، 
صناعية  أقمار  أطالق  في  نجحوا 
والعالم  صناعتهم  من  جدا  صغيرة 

أحتفل بما فعلوه .

نحن اآلن ما زلنا مذهلين بالطفرة 
،فماذا  تحدث  التي  التكنولوجية 
سوف يحدث في المستقبل مع تفشي 
صناعة االقمار الصناعية ـ وتصبح 

متداولة للصغير قبل الكبير .

قد  بالفعل  التوقعات  بعض 
االتصال  يصبح  فسوف  ظهرت، 
أما  مجاني  االنترنيت  بشبكة 
السرعة فهائلة وليس لها مثيل ، كما 
سوف يظهر جيل جديد من األجهزة 
وتصبح أجهزتنا الحالية من التراث 

،وقد يضعونها في المتاحف .

هناك جوانب مخيفة في األمر ال 
شك في هذا ، فالخصوصية سوف 

سوف  الصناعية  فاألقمار  تخترق 
تصبح فوق رؤوسنا وتتبعنا كظلنا، 
ومن سوف يطلق أكبر عدد ممكن 
يكون  سوف  من  هو  األقمار  من 
أرض  على  األمور  بزمام  متحكم 

الواقع .

أننا  ،كما  الكثير  نفتقد  سوف 
هذه  مع  الكثير  نكسب  أيضا سوف 
للبشرية  الفائدة  ،ونتمنى  الطفرة 
األقمار  هذه  استغالل  يتم  وأن 
عن  المبكر  الكشف  في  الصناعية 
في  والتغيرات  الحراري  االحتباس 
حالة الطقس ، كما كلي أمل أن يتم 
تبث  وتثقيفة  تعليمية  برامج  تطوير 
للشعوب  الصناعية  االقمار  عبر 
التي تعاني من األمية فرغم التطور 
ومنها  الشعوب  من  الكثير  أن  إال 
شعوبنا حتى هذه اللحظة ال تعرف 
القراءة والكتابة، وال تدري ما الذي 
أحداث  من  حولها  ويجري  يدور 

وتطورات .

كما ال يخفى على أحد أن أسعار 
االتصاالت في بعض دولنا  ما زالت 
رغم  بالدخل،  مقارنة  جدا  مرتفعة 
األقمار  وهذه  عالميا،  انخفاضها 
مفرحة  أمل  بارقة  تكون  سوف 

لجميع مستخدمي االنترنيت.

غالب علي  حسني 

سيدة تواجه عقوبة السجن 
حملاولة تدمري »عش« 
للسالحف البحرية 

القت شرطة والية فلوريدا القبض 
علي سيدة صينية بعد رؤيتها تخرب 
احد اعشاش السالحف البحرية علي 

شاطئ ميامي. 

من  شوهدت  عاما(   4١( لو  ياكون  السيدة  ان  الشرطة  واضحت 
قبل شهود عيان وضباط شرطة ميامي بيتش اثناء قيامها بتدميرعش 

للسالحف البحرية" باقدامها واستخدام عصا خشبية كبيرة .
واكدت الشرطة لوكالة السي ان ان ، نجاة العش من التدمير.

ووفًقا لموقع ميامي بيتش فان عدد من أنواع السالحف البحرية يتم 
حمايتها بموجب قانون األنواع المهددة باالنقراض في الواليات المتحدة 
لعام ١٩٧٣ وقانون والية فلوريدا، ومن غير القانوني مسها أو إيذائها 

أو بيضها ولذا فان السيدة ياكون تواجه عقوبة السجن.



السنة الثانية عشر، العدد )295( - األربعاء 19 يونيو 212019

مجلس  بقرار  األمازيغ  احتفل 
من  العاشر  في  المغربي  النواب 
الشهر الجاري، استخدام األمازيغية 
أنها  رغم  البالد،  في  رسمية  كلغة 
كانت معتمدة في الدستور منذ ثماني 
مراحل  القانون  ورسم  سنوات. 
استعمالها وكيفية إدراجها في الحياة 
على  الرسمية  والمؤسسات  العامة 
األمازيغ  بعض  أن  إال  مراحل. 
وافتقاد  بالتحايل  البرلمان  يتهمون 

الشفافية في تطبيقها كلغة رسمية.

فما الذي يطالب به األمازيغ؟

أبجدية تيفيناغ

يستخدمها  التي  األبجدية  تُسمى 
"تيفيناغ"،  بـ  والطوارق  األمازيغ 
وهي واحدة من أقدم األبجديات في 
العالم، وتختلف تماماً عن األبجدية 

العربية والالتينية.

كانت تستخدم منذ أكثر من ألفي 
سكان  قبل  من  الميالد  قبل  عام 
الذي  المنطقة في موطنهم األصلي 
إلى  القديمة  مصر  غربي  من  يمتد 
جنوب  حدود  ومن  الكناري،  جزر 
البحر األبيض المتوسط إلى أعماق 
الصحراء الكبرى في النيجر ومالي.
على  على  تغييرات  طرأت  وقد 
العصور،  مر  على  األبجدية  هذه 
منذ  الحالي  شكلها  على  واستقرت 
وكانت  عام.   500 الـ  يقرب  ما 
تُستخدم للتعبير عن طقوسهم الدينية 

والقومية والثقافية وغيرها.

تلك  في  اإلسالم  حلول  ومع 
األمازيغ  من  نخبة  تبنت  المناطق، 
هي  التي  المغاربية  العربية  اللهجة 
واألمازيغية.  العربية  من  خليط 
فتبنوا  الكناري  جزر  أمازيغ  أما 
أنفسهم  يعدون  أنهم  إال  اإلسبانية، 

أمازيغاً.

لعائلة  األمازيع  لغة  وتنتمي 
صلة  ولها  آسيوية  األفرو  اللغات 
واألثيوبية  المصرية  باللغتين 
القديمة. وتوجد لهجات مختلفة بينها 
ولكن  النطق،  ناحية  من  اختالفات 

لها قواعد ومفردات متماثلة.
عن  األمازيغي  التقويم  ويختلف 

األمازيغية  السنة  فرأس  الميالدي، 
كل  في  يناير  من   ١٣ الـ  يصادف 
عام، أما العام الحالي بحسب التقويم 

األمازيغي فهو عام ٢٩٦٩.

العربي  الطابع  إضفاء  ورغم 
التي  المناطق  على  اإلسالمي 
من  لغتهم  واختفاء  فيها،  يتواجدون 
حافظوا  أنهم  إال  الرسمي،  التداول 
من  ولغتهم  وهويتهم  تقاليدهم  على 

االنقراض.

"الشعب  أو  الطوارق  هم  من 
األزرق"؟

إحياء اللغة

من  األمازيغية  اللغة  اختفت 
لفترة  األمازيغيين  بين  التداول 
طويلة. ويعود الفضل للطوارق في 
انعزالهم  بسبب  اللغة  على  الحفاظ 
وظلت  الكبرى.  الصحراء  في 
القدم  منذ  الطوارق  لغة  األمازيغية 

حتى الوقت الراهن.

قبل األمازيغ  إحياؤها من  وأعيد 
القرن  ستينيات  في  الجزائر  في 
األكاديمية  قبل  من  الماضي 
األمازيغية. وعبر مئات السنين قاوم 
الكامل  التعريب  عملية  األمازيغ 
للغتهم وثقافتهم وحافظوا عليها من 

االندثار رغم حصر استخدامها.

وفي المغرب تم إحياؤه من خالل 
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية بعد 
احتجاجات "حركة ٢0 فبراير" عام 

.٢00١

الدستور  أن  من  الرغم  وعلى 
المغربي نص على إدراج األمازيغية 
سنوات،  ثماني  منذ  رسمية  كلغة 
في  تدريسها  أقر  البرلمان  أن  إال 
مراحل  على  الحكومية  المؤسسات 

إلعطائها الطابع الرسمي.

رئيس  بادو،  هللا  عبد  ويقول 
أجل  من  األمازيغية  "الشبكة 
لوسائل  تصريح  في  المواطنة" 
ال  القانون  صياغة  "إن  اإلعالم: 
تضمن  التي  للمعايير  تستجيب 
تضمن  وال  األمازيغية،  حيوية 
خصوصا  العربية،  مع  تكافؤها 
لألمازيغية  تعريفه  في  القانون  أن 
ما  تعبيرات،  مجرد  في  اختزلها 
يحيل أوتوماتيكيا على عدم االلتزام 
ويطرح  كلغة،  األمازيغية  بترسيم 
إستراتيجية  بخصوص  التساؤل 

الدولة في التعامل معها".

أماكن توزع األمازيغ
القارة  في شمال  األمازيغ  ينتشر 
األفريقية بدءاً من المغرب غربا إلى 
المتوسط  البحر  ومن  شرقا،  مصر 

شماال إلى نهر النيجر جنوباً.

فينتشرون  المغرب،  في  أما 
الريف  ومنطقة  البالد  شمال  في 
الجزائر  وفي  األطلس،  وجبال 
البالد  وشرق  القبائل  منطقة  في 
وفي  الكبرى،  الصحراء  وشمال 
تونس، في جربة وتطاوين وشرق 
قفصة، وفي ليبيا ينتشرون في جبل 
فهم  أما في مصر  نفوسة وزوارة، 
متفرقة  ومناطق  سيوة،  واحة  في 
فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي  في 
وموريتانيا التي تتنقل عبر حدودها 

قبائل الطوارق.
تواجدهم،  بلدان  في  عددهم  أما 

وجود  عدم  بسبب  معلوماً  فليس 
احصائيات بذلك، كما أن المقصود 

بكلمة أمازيغ غير محدد بعد.

بعد أن أصبحت األمازيغية لغة رمسية يف املغرب،
ماذا تعرف عن األمازيغ؟

كثيرون  أشخاص  وهناك 
الرغم  على  عرباً  أنفسهم  يعتبرون 
من أنهم من أصل أمازيغي، لكنهم 
في  اإلسالم  حلول  منذ  استعربوا 
في  الموجودون  وخاصة  المنطقة 

ليبيا والجزائر والمغرب.
في  توزعهم  إلى  وباإلضافة 
الماليين  هناك  األصلية،  مواطنهم 

منهم في أوروبا أيضاً.

 أصل األمازيغ
قديماً  األمازيغ  على  أطلق 
بحسب  يُعتقد  التي  "بربر"،  تسمية 
من  مشتقة  أنها  النظريات  إحدى 
األغراب  وتعني  باربادوس  كلمة 

باليونانية.

كلمة  فيشرحون  األمازيغ،  أما 
الحر"، ويطلقون  "النبيل  بـ  أمازيغ 
على اسم المغرب تسمية "تمازيغت" 

أي أرض األمازيغ.

أصولهم  حول  اختالف  وهناك 
يقول  من  الخبراء  فمن  التاريخية، 
إنهم جاؤوا من اليمن القديم وسافروا 
البحر، ومنهم من  إفريقيا عبر  إلى 
أوروبا  من  جاؤوا  ربما  أنهم  يرى 
المتوسط  البحر األبيض  أو مناطق 
القديمة. إال أن علماء اآلثار عثروا 
في  التاريخ  في  إنسان  أول  على 
بعض مناطق أفريقيا، لذلك، يرجح 
لم  األمازيغي  اإلنسان  أن  البعض 
كان  بل  أفريقيا  شمال  إلى  يهاجر 

موجودا هناك منذ البداية.

أن  هو  المؤكد  الوحيد  واألمر 
األمازيغ موجودون في شمال القارة 
األفريقية قبل أي شعب آخر بحسب 

كتب التاريخ.

تاريخ  في  األسماء  أبرز  ومن 
األمازيغ:

تيهيا  األمازيغية  الملكة   §
بالكاهنة  لُقبت  التي  األوراسية 
عسكرية  قائدة  وكانت  الداهية، 
الرومانية  الجيوش  هزمت  وملكة 
واإلسالمية في العديد من المعارك.

§  المقاِومة اللة فطمة ن سومر، 
الفرنسي  االستعمار  قاومت  التي 
المؤرخ  قبل  من  ولُقبت  للجزائر، 
"جان  بـ  ماسينيون  لوي  الفرنسي 
بالبطلة  تشبيهاً  جرجرة"  دارك 

الفرنسية جان دارك.
نوميديا  ملك  جوجورثا:       §
الذي هزمه الرومان عام ١١١ قبل 

الميالد
§     القديس أوغسطين: أحد أهم 
المسيحية  في  المؤثرة  الشخصيات 

الغربية
الرحالة  بطوطة:  ابن       §
في  عاش  الذي  والمؤرخ  والكاتب 

القرن الرابع عشر.
§     محمد عبد الكريم الخطابي، 
قائد أمازيغ الريف في المغرب في 
خاض  وقد  الماضي،  القرن  أوائل 
حربا ضروساً ضد االسبان.عن بى 

بى سى 



السنة الثانية عشر، العدد )295( - األربعاء 19 يونيو 222019

 

د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الشوكوالتة.. ليست رمزا للحب فقط

من عيادة الطب الطبيعى
القلق والتوتر

كثير  في  أشعر  س: 
بالقلق  األحيان  من 
ان  وأود  والتوتر، 
طبيعية  مواد  استخدم 
العقاقير  وليست 
يوجد  فهل  الكيميائية، 

في عالم الطب الطبيعى ما يساعد؟
من  يبدأ  والتوتر  القلق  عالج  ج: 
نظامك الغذائي، فعليك تناول الوجبات 
تتجنب  لكى  مواعيدها  في  المتوازنة 
التوتر،  الى  الذى يؤدى  السكر  هبوط 
والكحوليات  الكافيين  عن  وابتعد 
المنقاة  والكربوهيدرات  والسكريات 
االستخدام  مع  التوتر  تجلب  ألنها 
المفرط، وعليك العناية بتناول فيتامين 

B وعنصر المغنسيوم.
الطبيعية  األعشاب  من  كثير  ويوجد 
وباشون  والفاليريان  الكاموميال  مثل 

فالور وكافا كافا وأشواجاندا.
ومن المكمالت الغذائية مادة الثيانين 
األخضر  الشاي  من  تستخرج  التي 
الهدوء  على  وتساعد  األسود  او 

ومادة  واالسترخاء، 
منتج  وهى   5-HTP
األمينى  الحامض  من 
على  ويساعد  تريبتوفان 
السيريتونين  انتاج  زيادة 
الى  فيؤدى  المخ  في 
النوم، وتوجد  في  االسترخاء ويساعد 
الى  تؤدى  GABA وهى  مادة  أيضا 
زيادة هرمون الدوبامين في المخ مما 
يؤدى الى هدوء المخ وعدم توتره. هذا 
وهى  الهوميوباثيك  مستحضرات  عدا 
كثيرة ومتنوعة على حسب األعراض 

الموجودة.
هذه قراءة سريعة ونحتاج للوقت في 

تفصيل كل من هذه األنواع.
وال تنسى دور الرياضة وحياة التأمل 
التخلص  على  المساعدة  في  والصالة 
للمعالجة  الهام  والدور  التوتر،  من 
النفسية عن طريق ما يسمى كوجنيتيف 

بيهيفيرال ثيرابى.

.د.تباسيم جندي

األغلبية  ترى  ان  حاولت  إذا 
تجمع على شيء فلن ترى مثل 
الشوكوالتة،  األجماع على حب 
فائدة  أي  توجد  ترى  يا  فهل 
غير  الشوكوالتة  تناول  من 
هي  وهل  بطعمها؟  االستمتاع 
نرى  كما  والعاطفة  للحب  رمز 

في أوقات الفالنتين؟
الشوكوالتة  تحضير  يتم  كيف  تعرف  وعندما 
من  كبيرة  بعمليات  تمر  الكاكاو  حبوب  ان  تجد 
التحميص والطحن والفصل، وكل شركة تحتفظ 

بطرقها السرية في عمل الشوكوالتة.
اما المكونات األساسية للشوكوالتة فهى أساسا 
وحسب  متساوية،  تقريبا  نسب  في  ودهون  سكر 
المقاييس المسموح بها يجب ان تكون الدهون من 
زبدة الكاكاو اى من الحبوب نفسها اال اذا كانت 
الشوكوالتة ممزوجة باللبن ففي هذه الحالة تكون 
الدهون من زبدة الكاكاو بنسبة ٨0% ودهون من 

اللبن بنسبة ٢0%.
والشوكوالتة غنية بمواد ستيرولز وفالفينويدز 
تخفيض  في  لألكسدة وتساهم  مواد مضادة  وهى 
الشوكوالتة  من  جم   ١00 الكولسترول،  نسبة 
الممزوجة باللبن تعطى 5٣5 سعر حرارى و٧.٧ 
جم من البروتين و٢٩.٧ جم من الدهون و5.5٩ 
مواد  من  جم  و4.١٣  الكربوهيدرات  من  جم 
فالفينويد، والفائدة الكبرى في الشوكوالتة هي في 
فالفينويد وهى مواد مضادة لألكسدة وهى  مواد 
المسئولة عن الفوائد الصحية للشوكوالتة مثل التي 
تجدها في الخضر والفواكه مع تميزها باستمتاع 
المواد  هذه  امتصاص  لطعمها، وسرعة  األغلبية 
مصدر  أي  من  أكثر  الشوكوالتة  من  الجسم  في 
تسمى  مواد  أهمها  فالفينويد  ومواد  آخر،  غذائى 
بروانثوسيانيدين وهى مشابهة للموجودة في بذور 
-١٢ مابين  تمثل  وهى  والبيرى،  والتفاح  العنب 
الكاكاو تحتوى  الخام، وبودرة  الكاكاو  4٨% من 
على حوالى ١0% من هذه المواد، وكمية فالفينويد 
الداكنة  الشوكوالتة  من  ١00جم  في  الموجودة 
في  الموجودة  بكثير من  أكبر  حوالى ١٧0 مجم 
ثمرة من التفاح )١0٦( ومن الموجودة في كأس 

من النبيذ األحمر ½ أونس )٢٢(.
مضادة  كمواد  الطبي  تأثيرها  فالفينويد  ومواد 
الدموية،  والدورة  القلب  على  يتركز  لألكسدة 
مثل  ليست  الشوكوالتة  في  الموجودة  فالدهون 
األلبان،  ومنتجات  اللحوم  في  الموجودة  الدهون 
فهى ال ترفع من مستوى الكولسترول، بل تحتوى 
امتصاص  من  تقلل  التي  ستيرولز  مواد  على 
على  تحافظ  فالفينويدز  ومواد  الكولسترول، 
الصفائح  تجمع  وتمنع  األكسدة  من  الكولسترول 
الدموية وبذا تمنع تكون جلطات الدم التي تسبب 
ان  حتى  الدماغية،  والجلطات  القلبية  األزمات 
في  فالفينويد  مواد  تأثير  ان  يؤكدون  العلماء 
األسبيرين،  عقار  عمله  في  يشبه  الشوكوالتة 

الصفائح  تجمع  يمنع  فكالهما 
الدموية ويمنع تجلط الدم.

تحتوى  الشوكوالتة  ان  كما 
على الحامض األمينى أرجينين 
مادة  تكوين  الى  يؤدى  الذى 
مما  الجسم  في  أوكسيد  نيتريك 
الدموية  لألوعية  أتساع  يسبب 
وزيادة تدفق الدم وبذا يمكن ان تساهم في خفض 

االلتهابات وضغط الدم.
وعلى الرغم من ان الشوكوالتة مكونة أساس 
على  سلبيا  تؤثر  ال  انها  اال  ودهون  سكر  من 
الطبية،  األبحاث  حسب  الكولسترول  مستوى 
فاألفراد الذين تناولوا ١0 أونس من الشوكوالتة 
يوميا لم يرتفع لديهم الكولسترول. وفى بحث آخر 
على ٢٣ فرد حدثت مقارنة بين الطعام األمريكي 
من  مالعق   4 مع  األمريكي  الطعام  مع  العادي 
الداكنة  الشوكوالتة  من  أونس  ونصف  الكاكاو 
الكولسترول  أكسدة  قلت  أسابيع   4 بعد  ان  فوجد 
الرديء بنسبة ٨% وزاد الكولسترول الجيد بنسبة 
مقارنة  والشوكوالتة  الكاكاو  مع  الطعام  في   %4
بالطعام العادي اآلخر بدون الكاكاو والشوكوالتة.

وعيد  الشوكوالتة  بين  االرتباط  هو  ما  ولكن 
نبات  تاريخ  قرأت  لو  الحب؟  عيد  او  الفالنتين 
الكاكاو منذ ظهوره سوف تجد كيف كان الكاكاو 
واألزمنة  العصور  مر  على  كشراب  يستخدم 
المختلفة شراب يعطى القوة والحكمة ويبعث على 
قيمة  كهدايا  يستخدم  كان  كما  والحب،  السعادة 
في القصور الملكية، ولكن علميا يوجد أكثر من 
سبب الرتباط الشوكوالتة بالحب، فمن جهة كما 
األمينى  الحامض  تحتوى على  انها  ذكرت سالفا 
أرجينين الذى يساعد على زيادة نيتريك أوكسيد 
مما يؤدى الى تدفق الدم في أعضاء الجسم. كذلك 
أكتشف العلماء ان الشوكوالتة تحتوى على مادة 
عادة  تفرز  مادة  وهى  آمين  ايثيل  فينيل  تسمى 
والحب  االبتهاج  حاالت  في  المخ  مراكز  من 
أيضا  توجد  المادة  وهذه   PEA واختصارها 
ولكن  الشيدر  والجبنة  والهيرينج  الساالمى  في 
يبدو ان الموجود في الشوكوالتة أنشط كيميائيا، 
كما تحتوى الشوكوالتة على مادة آناديميد وهى 

تعطى شعورا باالرتخاء وضد التوتر.
ولكى تحصل على فوائد الشوكوالتة حاول ان 
تحتوى على  التي ال  الداكنة  الشوكوالتة  تختار 
المحتوية  الشوكوالتة  وتجنب  السكر،  من  كثير 
على الدهون المهدرجة والدقيق األبيض، وتجنب 
الشوكوالتة،  نكهات  او  الصناعية  الشوكوالتة 
والشوكوالتة البيضاء ال تحتوى على هذه الفوائد 
واللبن  والسكر  الكاكاو  زبدة  من  مكونة  النها 
من  تحويه  وما  الكاكاو  بودرة  بدون  والفانيليا 

فوائد صحية.
واآلن عزيزى ال تشعر بالذنب إذا كنت تحب 
األنواع  تختار  ان  حاول  ولكن  الشوكوالتة، 

الجيدة.

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

دراسات.. املوسيقى ختفف 
من معاناة مرضى السرطان 

جامعة  من  خبراء  أجراها  دراسات  أظهرت 
تكون  قد  الموسيقى  أن  التايوانية  الطبية   Taipe
مرضى  معاناة  من  للتخفيف  الفعالة  السبل  أحد 

السرطان. 

في  المشاركة  تشو،  كوي-رو  الباحثة،  وقالت 
الدراسات "إن األبحاث التي أجروها في الجامعة، 
المصابات  النساء  من  مجموعة  شملت  والتي 
بسرطان الثدي، بينت أن االستماع إلى الموسيقى 
لمدة ٣0 دقيقة خمس مرات في األسبوع، حسنت 
من الحالة البدنية والنفسية للمريضات، وقللت من 

شعورهن باأللم واإلعياء وفقدان الشهية".

النساء  من  مجموعة  اختارت  "لقد  وأضافت   

مكلفة  غير  كوسيلة  الموسيقى  إلى  االستماع 
بتقييم  الطبية، وقمنا  الرعاية  وسهلة من وسائل 
أن  بعد  لهن  الجسمانية  األعراض  من  العديد 
من  لفترة  للموسيقى  االستماع  على  واظبن 
الزمن، فتبين أن النساء اللواتي استمعن لها لمدة 
٦ أسابيع تراجع األلم والشعور باإلعياء لديهن 
بمقدار 5 نقاط وفقا للمعايير الطبية، أما اللواتي 
فانخفضت  أسبوعا  لمدة ١٢  للموسيقى  استمعن 
درجات،   ٧ بمعدل  لديهن  المؤشرات  تلك 
أسبوعا،   ٢4 لـ  للموسيقى  استمعن  واللواتي 

انخفضت لديهن بمقدار ٩ درجات".

النفسية  حالتهن  تحسن  أن  إلى  وأشارت 
والبدنية بعد هذا النوع من العالج، قد يعود إلى 
كون الموسيقى قد صرفت انتباههن عن األفكار 
المزيد  وأعطتهن  بالسرطان،  المرتبطة  السلبية 

من السعادة والمشاعر اإليجابية.
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الربتغال  يف  اخلشبية  الرباميل  فندق  افتتاح  اإلبداع..  عامل  من 

دورو  مدينة  في  نوعه  من  فريد  فندق  مؤخًرا  افتتح 
البرتغالية، يتميز بحجراته التي تتخذ شكل براميل خشبية 

ضخمة. 

يتألف فندق كوينا دا باتشيشا، على حجرات يبلغ طولها 
٣0 متًرا، وهي ال تبدو رائعة من الخارج فحسب، وإنما 
ومقصورة  كبير،  دائري  سرير  على  منها  كل  تحتوي 
إلى  إضافة  مستديرة،  ونافذة  مالبس  وخزانة  لالستحمام 

مكيف للهواء وخدمة واي فاي.

ويحظى النزالء في الفندق الغريب، بوجبة إفطار مجانية، 
تبلغ مساحته  المحيط به والذي  الكرم  وفرصة الستكشاف 

١4 فداًنا.

من  بعينات  لالستمتاع  فرصة  للنزالء  الفندق  يتيح  كما 
المربى والزيت المصنوع محلًيا، وتناول العشاء في مطعم 

قريب مختص بالمأكوالت المحلية.

وتبلغ تكلفة اإلقامة في الفندق قرابة ٢00 دوالر في الليلة 
تختاره  الذي  الموسم  بحسب  األسعار  وتختلف  الواحدة، 

لزيارة الفندق.



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:
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