
اقرأ يف هذا العدد

روحانية الحياة األرثوذكسية

 العالمات المبكرة لطيف التوحد

حريق القاهرة

معلمي المدارس الكاثوليكية سيتعين 
عليهم قريبا دفع رسوم لوقوف سيارتهم

 أونتاريو تلغي االحتفال الرسمي التقليدي 
لعيد ميالد كندا والذي كان يتكلف 400 

الف دوالر لقلة عدد الحضور

هل يوجد اختالف في نوعية البكتريا 
النافعة او الـ بروبيوتيك؟ وهل كل حالة 

صحية لها ما يناسبها من البكتريا النافعة؟

منتخب مصر والبطولة األفريقية  والوطن

شرطة منطقة بييل في أونتاريو تري في 

قانون العلمانية في كيبيك مصدرا لتعيين 

مجنديين لديها

 الثقة بالله

 االعتداء الجنسي في المدارس يشكل خطرا 

مستمرا )بحسب البيانات (

عيش…. بني ادم

 مبروك 30 عام رسامة ألبونا رويس عوض

انتحار ام اغتيال ؟

أشهى وأحلى من العسل

 مسيسوجا تنتظر المتعة والفن والجمال 
في المهرجان اللبناني السابع أيام من ١٢ 

إلي ١4، يوليو ٢0١٩.

 السمكة

 زيارة من العالم االخر    

 التكاثر الالجنسي والتكاثر الجنسي

  المعابد الجنائزية

 بين كهنة سقراط ومنظار جاليليو

26بؤونة 1735شهداء For Advertisment

ahram.teeb a@gmail.co m 

Tel: 647-823-6779 

www.ahram-canada.com

$1
Bi-weekly, Non-profit

We Cut Taxes Like a Diamond

Nady Ibrahim416-817-1560
3289 Topeka Dr. | Mississauga

www.profitexplorer.com

Personal | Corporate | Business
 

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
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 647 823 6779 
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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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Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
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 

الفارق -10
بقلم جمدي حنني

الفارق-١٠
من  مجموعة  أو  شخص  هناك  يكون  قد 
من  يغير  قد  أو حدث  موقف  او  األشخاص 
مجريات الحياة أو قد يؤثر فيها سلبا أو إيجابا 
ما  وهذا  اسوء  حتى  أو  احسن  يجعلها  وقد 

يشكل الفارق   
دائما في أفالم الخيال العلمي هناك حروب 
بين قوى الشر المتمثلة في الكائنات الفضائية 
قبيحة  هى  والتى  أخرى  كواكب  من  اآلتية 
المنظر عدائية على طول الموجهة بينها وبين 
اإلنسان ودائما كل هدف هذة المخلوقات هو 
ولكن  تدميرها  أو  األرض  على  السيطرة 
من  مجموعة  أن  افترضنا  لو  لو؟ماذا  ماذا 
سكان األرض)اإلنسان( يعيشون في ظروف 
الجهل  بلدانهم يعم  للغاية ففى  حياتية صعبة 
وال  تماما  المنافسة  خارج  عندهم  فالتعليم 
يتوفر لديهم الحد األدنى من الرعاية الصحية 
على  األقل  بلدانهم  في  المعيشة  مستوى 
معدالتها  اعلى  فى  البطالة  العالم  مستوى 
عن  لة  استقاللية  وال  تماما  مسيس  القضاء 
الحاكم منظومة المواصالت متهالكة حياتهم 
الدين  ورجال  الخرفات  تحكمها  اليومية 
وزيادة  لمصالحهم  يعملون  الذين  األمنيين 
ثرواتهم والذين يزرعون في نفوسهم البغض 
لحسن  االخر،ولكن  على  والحقد  والكراهية 
حظ مجموعة من هؤالء االقوام انهم وجدوا 
أن  فقرروا  بالدهم  فى  فضاء  سفن  عدة 
بالسكان  مأهول  كوكب  أول  إلى  يهاجروا 
ليهاجرو الية ورغم أن الرحلة إلى هناك قد 
ولكنهم  حياتهم  ثمنها  يكون  مخاطرة  تكون 
فضلوا المغامرة بعد أن حسبوها جيدا فالحياة 
فى بلدانهم األصلية هو الموت بعينة فاخذو 
الفضائية  بسفنهم  وانطلقوا  المجازفة  قرار 
حسن  ومن  لديهم  والمعلوم  المجهول  إلى 
حظهم فقد وصلوا إلى مجموعة من األقمار 
بالسكان  مأهولة  وهى  المجرات  إحدى  فى 
ولها نفس الظروف المناخية التى يستطيع ان 

يتحملها البشر وعند هبوطهم على سطح تلك 
األقمار هرع السكان األصليين لتلك الكواكب 
فأحسنوا  الوافدين  العالم  سكان  باستقبال 
الراحة  سبل  كل  لهم  ووفروا  استقبالهم 
يستريحوا  حتى  والمعنوية  والمادية  النفسية 
قطعوها  التي  الصعبة  الرحلة  عناء  من 
األصليين  السكان  بداء  استراحوا  أن  وبعد 
من  العالم  لسكان  اليومية  الحياة  تدبير  في 
يضمن  لعمل  اجتماعى  لضمان  تعليم  أرقى 
واألكثر  شامل  صحى  لتأمين  حقوقهم  كافة 
من هذا انهم ساووهم في الحقوق والواجبات 
مع سكان الكواكب األصليين فاضحى سكان 
أو  يمكن  ال  كانت  بمزايا  يتمتعون  العالم 
لنقول مستحيل أن تتوفر لهم في بلدانهم األم 
يتاجرون  أعمال ضخمة  فأصبحوا أصحاب 
الفضاء  المجرات ويملكون أحدث سفن  بين 
على  التعليم  أنواع  بأرقى  أوالدهم  ويستمتع 
مستوى المجرة ولكن لفت أنظار سكان العالم 
األرض  من  حملتهم  التى  الفضاء  سفن  أن 
على  الموجودة  نفسها  هى  األقمار  تلك  إلى 
تلك األقمار وعندما سألوا السكان األصليين 
اعلموهم بأنهم من وضعوا تلك السفن على 
إلى  يأتوا  أن  يستطيعوا  حتى  بالدهم  أرض 
كواكبهم ويعيشوا حياة كريمة،ولكن بعد أن 
تلك  يغزون  أن  قراروا  العالم  سكان  شبعوا 
األقمار وان يستدعون رجال الدين والحكام 
الذين دمروا بالدهم األصلية ليستعمروا تلك 
كل  معهم  صنعت  والتى  الجميلة  األقمار 
أشكال اإلنسانية والمعروف والتى اوتهم هم 
الكواكب  بين  كانوا ضالين  أن  بعد  وأوالده 
فيما  عذرا  العالم  لسكان  فهل  والمجرات 
يفعلوة أو هى الطبيعة البشرية المقيتة وتعاليم 
االسالف   واحقاد  التسيد  وخرافات  الماضى 
األسباب  ماهى  ذلك  حدث  إذا  اآلن  السؤال 
التي أدت إلى هذا التفكير هل هو ما قد ورثة 
سماحة  هوا  ام  الماضى  جهاالت  من  العالم 
الكواكب األخرى في التعامل مع العالم وهل 
العالم  األخرى  الكواكب  سكان  سيصورون 
كما  كواكبهم  تدمير  يريد  غازى  انة  على 
تخلينا هم نحن في افالمنا ومن الذى سوف 

يحدث الفارق من الطرفين سؤا
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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.

لتصميم اعالنك اجلديد
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اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744



الخطيئة  بعد  العالم  إلى  الخوف  دخل 
ِفي  َص��ْوَت��َك  »َسِمْعُت  للرب  آدم  فقال 
اْلَجنَِّة َفَخِشيُت ألّنِي ُعْرَياٌن َفاْخَتَبأُت.«، 
بأنه  الخوف  يصف  المسيحي  والفكر 
ينذر  ال��رؤي��ة  وس��ف��ر  إي��م��ان،  ضعف 
األبدية  الحياة  بأنهم لن يرثوا  الخائفين 
اْلُمْؤِمِنيَن  َوَغ��ْي��ُر  اْلَخاِئُفوَن  ���ا  »َوأَمَّ
َحَرُة  َناُة َوالسَّ ِجُسوَن َواْلَقاِتلُوَن َوالزُّ َوالرَّ
َفَنِصيُبُهْم  اْلَكَذَبِة  َوَجِميُع  اأَلْوَثاِن  َوَعَبَدُة 
ِفي اْلُبَحْيَرِة اْلُمتَِّقَدِة ِبَناٍر َوِكْبِريٍت، الَِّذي 
والكتاب   )8:21( الثَّاِني«.  اْلَمْوُت  ُهَو 
وبتعبيرات مختلفة  دائماً  يقول  المقدس 

»ال َتَخْف ألّنِي َمَعَك« 

وكلمة ال تخف ذكرها الكتاب المقدس 
ظهر  المسيح  والسيد  المرات،  مئات 
»اَل  له  وق��ال  الليل  في  برؤيا  لبولس 
والقديس  َتْسُكْت«،  َواَل  َتَكلَّْم  َبْل  َتَخْف 
بولس يقول إننا لم نأخذ روح العبودية 
لنخاف بل روح البنوة للرب اإلله أبينا.

فبدايتها  اإلل��ه  بالرب  العالقة  حتى 
خوف وفي عمقها محبة تطرد الخوف، 
اْلِحْكَمِة  »َرْأُس  يقول  الحكيم  وسليمان 
ولكن  بدايتها،  بمعنى   » ّبِ ال��رَّ َمَخاَفُة 
القديس يوحنا يقول بعد اكتمال اإليمان 
»اَل َخْوَف ِفي اْلَمَحبَِّة، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِملَُة 
َتْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرٍج أَلنَّ اْلَخْوَف لَُه 
ِفي  ْل  َيَتَكمَّ َفلَْم  َخاَف  َمْن  ��ا  َوأَمَّ َع��َذاٌب. 
أنطونيوس  األنبا  والقديس  اْلَمَحبَِّة.«، 
وقال  أكمل  ثم  هللا  يخاف  ال  إن��ه  ق��ال 
»ألنني أحبه والمحبة تطرد الخوف.«، 
وهذا بالطبع يفرق تماماً عن عدم خوف 
الشرير من هللا بروح الشر ألنه لم يصل 

لبداية معرفته للرب.

ينشر  أن  دائ��م��اً  يحاول  والشيطان 
الخوف بين الناس، ومن األمثال الشعبية 
هذا  يكون  وربما  سلم«  خ��اف  »م��ن 

اإلسالمي  العربي  الغزو  بعد  أتى  المثل 
لمصر والخوف من السيف، ولهذا أسلم 
البعض، وتبرير الخوف يأتي أيضاً في 
يخاف  حية  لدغته  »الذي  شعبية  أمثال 

من الحبل«.

البعض يحاول أن ينفي عن نفسه تهمة 
عن  أخرى  بآيات  خوفه  ويبرر  الخوف 
الحكمة وكأنه يحاول خداع نفسه وخداع 
آيات  إبليس  استخدام  ولقد  اإلله،  الرب 
الكتاب المقدس بطريقة خاطئة أيضاً فى 
التجربة على الجبل ولكن السيد المسيح 

صحح لنا المفاهيم بآيات أخرى.

جميعنا تحت الضعف، حتى القديسين 
عن  يعبر  خوف  بأوقات  مروا  األقوياء 
والذي  القوى  إيليا  إيمان،  ضعف  فترة 
المطر  منع  السماء عندما  له  استجابت 
من  ن��ارا  طلب  عندما  وأيضا  لسنوات 
السماء هرب يطلب سالمة نفسه عندما 
داوود  ايزابيل،  الشريرة  الملكة  هددته 
الجسور الذي لم يرهب العمالق جليات 
الجبار وهزمه تظاهر بالخبل والعبط فى 
أنكر  لُيطلق سراحه، بطرس  آخر  وقت 
وقت  هربوا  التالميذ  ومعظم  المسيح، 
الصليب. ولكن تبرير الضعف والخوف 
بأنه حكمة وتدبير حسن يؤدي الستمرار 
استخدامنا  لعدم  وأيضاً  فينا  الضعف 

لوزناتنا التي أُعطيت لنا.

وكيف نعظ دائما بعدم الخوف، ولكنا 
بالخوف  توحى  ال  أشياء  من  نخاف 
بلد  في  حقيقية  غير  أوه��ام  من  سوى 

الحرية الدينية. 

ضعفه  ي��واج��ه  الحقيقي  ال��م��ؤم��ن 
من  اإليمان  قوة  ويطلب  به  ويعترف 
الرب اإلله الذي يعطي بسخاء وال يعير. 

 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 

اخلائفون ال يرثون 

  

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

برج خليفة بدبي يضئ بعلم كندا احتفاال 
بعيدها الوطين

اضاءت االلعاب النارية الحمراء 
والزرقاء سماء دبي مساء االثنين 

احتفاال بيوم كندا الوطني.
وظهر علم كندا بورقته الحمراء 
مزينا واجه برج خليفة، اعلي مبني 
الموقع الرسمي  العالم، وغرد  في 
انه  موضحا  الحدث  حول  لكندا 
البلدين  بين  المشترك  العمل  نتاج 
الكندي  التقارب  مدي  علي  ويدل 

االماراتي 
وغرد بعض الكندين حول الحدث حيث كتب احدهم » ان هذا اطول علم كندي في العالم«
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أن اردت ان تتلقى

االهرام اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com 

 8164gindi@rogers.comاو
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
في  الصوت  تقنية  في  تدخل  من  بيقولوا 
افتتاح كأس األمم األفريقية إخواني، ياريس 
خلي بالك من طباخينك ومواعينك ال يكون 

بينهم إخوان.
وزير الداخلية المصري

موت  بعد  اإلخوان  لجمت  التي  الدولة 
الجماهيري  الحضور  من  بالرغم  مرسي 
التي  الدولة  هي  أفريقيا  أمم  كأس  لبطولة 
عجزت عن رفع يافطة الشهيد أبانوب علي 

مدرسة في القوصية.
المنتخب المصري

والمغرب  شبابها  بقوة  بتكسب  الجزائر 
بدعاء  بنكسب  وأحنا  العبيها  بإصرار 

الغالبة.
مدحت وردة

الحجر  عليك  فليلقي  خطية  بال  منا  من 
األول.

اإلعالم المصري 
”جو“ علي  الواد   تتفرجوا علي  وحياتكم 
أسبوع  كل  بيصطادكم  العربي  التلفزيون 
وشكلكم وحش وأنتي بتظهروا كبغبغانات.

ترامب
ينور لكن نظرة  السعودية هللا  التنوير في 
يا  حق  يضيعلك  ما  هللا  اإلنسان  لحقوق 

راجل.
محمد بن سلمان

هي وصلت للديسكو يا حمادة ال قبل الحكم 
أنت كنت حمادة وبعده حمادة خالص.

مفتي السعوية
بالرجل  يدخل  الديسكو  يدخل  اللي  أفتيت 
ليلة  وحياتك جرب  باليمين  ويطلع  الشمال 
شايلينك  تطلع  يمكن  حياتك  وعيش  هناك 

علي نقالة.
البحرين

في  اإلزدهار  أجل  من  السالم  ورشة 
المنامة خطوة محترمة ومن يرفضونها هم 
من رفضوا معاهدة السالم ١٩٧٧ وندموا 

علي الفرصة.
اإلعالم العربي

ضم  لكن  زعلكم  للجوالن  إسرائيل  ضم 
تركيا ألقليم عفرين علي قلبكم زي العسل 
يا  صوتي  نقول  الضمير  يموت  ولما 

إنشراح.
اإلخوان

للزمان  قول  زمان  زي  نرجع  وعايزنا 
أرجع يا زمان وهاتلي قلب ال نضرب وال 
أنجرح وال إتهان وال بات الليل من الخوف 

سهران.
السلفيين

أنتم أخطر علي السيسي من اإلخوان بكتير 
النظام وتشوهوا صورته  في  بتنخروا  أنتم 

وتشوهوا صورة البلد كلها.
خافيير أجيري

لكن  اإلفتتاج  بحفل  العالم  أبهرت  مصر 
أنت بترفع لينا الضغط والسكر بسبب أداء 
المنتخب وخليتنا نقول فينك يا أبوعلي وفين 

أيامك يا معلم

بيتـــــك 
وسوق العقارات
Title search

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

عند  بها  تسمع  كثيرة  توجد مصطلحات 
دراية  على  تكون  ان  ويجب  عقار  شراء 
بمعناها لتتجنب الوقوع فى اخطاء مكلفة. 
سأتناول اليوم واحدة من تلك المصطلحات.

فى  البحث  عملية  هو   Title search
الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار فى مكتب 

التوثيق مثل سند الملكية.  

المختص  المحامي  العملية  بهذه  يقوم 
شراء  عند  الملكية  نقل  إجراءات  بإنهاء 
للمحامي  يعطى  ان  ينبغي  لذلك  العقار. 
إلتمام   closing date قبل  كافى  وقت 
المحامي  مع  تتابع  ان  ويجب  البحث  هذا 
نتائج هذا البحث على األقل أسبوعين قبل 
موعد نقل الملكية للتأكد من عدم وجود اى 
مشاكل على العقار. المقصود بهذا البحث 

هو اإلجابة على ثالثة أسئلة هى:

هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )١

تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )2
باستخدام العقار.

على  مسجلة  ديون  توجد  هل   )3
العقار يجب ان تدفع عند نقل الملكية، على 
او ضرائب  العقارى  الرهن  المثال،  سبيل 

متأخرة.

فترة  هناك  ان  من  تتأكد  ان  يجب  لذلك 
العقار  شراء  عقد  فى  البحث  لهذا  كافية 
وتتابع مع المحامي قبل انتهاء تلك الفترة.

      

 

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

مربوك 30 عام رسامة ألبونا رويس عوض



زيارات  قدوم  الممكن  غير  من 
في  كانت  ولكن  اخري  عوالم  من 
نوعها  زياره غريبه من  الليله  تلك 

وفريده جدا في وصفها.
شخصيه  الليله  تلك  ضيف  كان 
مريحه للقلب وللعين قلما ما تكلمت 
من  يكن  ولم  تحدثت.  ما  وقلما 
صفاتها اإلرشاد والوعظ بالكلمات.

كانت زميله ال يجمعع بيني وبينها 
صداقه اوعالقه قويه ولكن جمعت 

بيننا زماله لعده سنوات طويله 
كتت اري فيها الوداعه والصمت 

والهدوء 
كنت أراها دائما بشوشه هادئه 

ولم تكن كثيره الكالم 
وكل  وافترقنا  األعوام  ومرت 

ذهب لطريق مختلف 
ولكن كانت تأتيني بعض االخبار 
الزميالت  بعض  وعن  عنها 
اتمام  بعد  افترقن  الالتي  األخريات 

سنوات التعليم الثانوي
وبالصدفه علمت ان تلك االنسانه 
تزوجت  ان  بعد  الحياه  غادرت 

ببضع سنوات 
تأثرت جداااا وأجهشت بالبكاء 

وخاصه بعد علمي بالقصه الكامله 
المشتركات  الصديقات  احدي  من 
التي ما زالت علي صله ومازالت 

تكتب لي بين الحين واالخر 
كانت حياتها مآساه بكل المعاني 

وفارق  طفل  وانجبت  تزوجت 
حياته في عمر الخمس سنوات في 

حادث أليم 
ثم ُرزقت بطفل اخر وطفل ثالث 
ولم  يكن لها نصيب في ان تحتفظ 

بهما فقد رحال ايضا سريعا 
المحاوالت  من  سنوات  وبعد 
الفاشله في اإلنجاب ، قرر األطباء 
محاوالت  اي  ّعن  تماما  تبتعد  ان 
وما  الشديد  لضعفها  نطرا  اخري 
وصلت اليه من حاله صحيه مذريه 

يصعب معها الحمل واإلنجاب
لكنها حبيبتي حاولت مره اخري 

ولم تكن تعلم انها االخيره 
فتلك المره وبعد اإلنجاب مباشره 
لم يحتمل جسدها الضعيف ورحلت 

قبل ان تري مولودتها الصغيره 
وبعد شهور رحلت الطفله لتلحق 

بأمها واخواتها في عالم اخر
وحين ان علمت بكل هذه المأساه 
وبكيت  جدا  رهيب  حزن  أصابني 

بكاًء شديدا 
كم كانت مسكينه ليس لديها حظ 

مع الحياه 
وكان القدر شديد القساوة معها 

فلم يمهلها ان تري اوالدها اوتنعم 
بهم في حياتها 

ان  لدرجه  كثيرا  بها  افكر  كنت 
حلم  في  رأتها  المشتركة  صديقتنا 
وطلبت  عليها  بسؤالي  وأخبرتها 
منها صديقتنا الراحلة رقم تليفوني 

ومدهشه  غريبه  مفاجأه  وكانت 
ايّام من حلم  انه بعد  وغير متوقعه 
هذه  جائتني  المشترك،   صديقتنا 
االنسانه المسكينه  في المنام وبشكل 

غير متوقع 
كانت حقاً زياره من العالم االخر 
بشوشه  هادئه  مبتسمه  جاءت 

كعادتها 
وترتدي رداء أحمر 

كانت سعيده  وحين رأيتها ناديتها 
بإسمها 

وسألتها أين أنتي ؟
وماذا حدث؟

فقالت انا في عالم اخر بعيد عنكم 
ولكننا نشعر بكم 

الحزن  منه  هرب  مكان  في  انا 
وااللم 

انا هنا اشعر بالسالم والسعاده 
فسألتها وهل معكي أطفالك ؟

فأجابت نعم  
جميع أطفالي هنا معي 

الذين سبقوني والتي رحلت بعدي 
وال  باألمومة  معهم  انعم  هنا  انا 

يستطيع شيئا ان يفرقنا 
تسمعي  اجعلك  وسوف  معي  هم 

اصواتهم 
فال تحزني من أجلي الني سعيده 

جداااا
ثم لوحت بيدها تقول سالم وشقت 
بجسدها  شفاف  بللوري  حائط 

واختفت تماما
خارق  شيئا  لي  زيارتها  كانت 

للعقل والطبيعه 
في  الراحلون  احساس  علي  يدل 

العالم األخر ِبَنا 
زيارتها لي الغير متوقعه أذهلتني 

وأسعدتني واثرت فيا كثيرا جدا 
لتلك  منطقي  تفسير  هناك  ليس 

الزياره 
بعض  علي  رداً  تحمل  انها  غير 
االسئله التي داخلنا والتي ال تنتهي 

ابدا 
كيف جاءت وكيف اختفت 

وكيف عرفت اننا نفكر فيها 
واني حزينه جدا من عمق قلبي 

الكثير  عانت  شفافه  روح  انها 
علي االرض في صمت حتي انتهت 

أوجاعها في سالم وهدوء 
سالم يا تلك الروح الشفافه وسالم 

ألطفالك 
انعمي معهم حياه خالده 

فانتي تستحقين ذلك 
العالم  ذلك  في  وانتم  تنسونا  وال 

االخر 
خفيه  صله  هناك  ان  المؤكد  من 

ال تفسير لها 
وجمال تلك العالقه انه ال تفسير 

لها 
رحلوا  من  جميع  لكم  سالما 
العالم  من  زيارات  في  وننتظركم 

االخر حتي نلقاكم
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زياره من العامل االخر 

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )75(

انتحار ام اغتيال ؟

 ادوارد يعقوب
كان مقتنعا بأنهم يعدون شيئا 
للتخلص منه وعندما حاولوا جره 
بالقوة تشبث ببيته وأطلق لسانه 
الناصر  وعبد  لفوزي  بالسباب 

وعندها اعتديا عليه بالضرب

يحاول  املشير  ان  بادعاء  قام   
للتخلص  منه  كحيلة  االنتحار 
بني  بالقوة  املواجه  موقف  من 

املشير ومعتقليه

يحاول  املشير  ابن  نصر  اندفع 
كانوا  التي  السيارة  حتطيم 

يجبرون املشير على ركوبها 

تلقني  سبق  على  تدل  وكلها 
فريق املوت هذا لها وسبق اعدادها 
مع  وتناقضها  كذبها  وثبت  بدقة 

احلقائق التي اكتشفت في بعد 

املريوطية  استراحة  الى  نقل 
حتت  معتقل  الى  حتولت  التي 

احلراسة املشددة 

ال توجد تفاصيل لدقائق ما جرى 
خالل ساعات نقل املشير من بيته 
ما  سوى  املريوطية  استراحة  الى 
ذكره اتباع عبد الناصر!!  وأجهزة 

التحقيق

على  ساعة   24 متضي  تكد  لم 
استراحة  الى  املشير  وصول 
املريوطية حتى كان قد فارق احلياة 

اعدت  التي  للخطة  طبقا 
الساعة  ففي  المشير،  من  للخالص 
ظهر  بعد  من  والنصف  الثانية 
 ١٩6٧ سبتمبر   ١3 األربعاء  يوم 
محمد  بقيادة  قوة عسكرية  تحركت 
ومعه  حينذاك   الجيش  قائد  فوزي 
رياض  المنعم  عبد  األركان  رئيس 
العميد  العسكرية  الشرطة  وقائد 
بيت  القوة  سعد زغلول وحاصرت 
الثالثة  الضباط  وطلب  المشير 
عبد  ان  وابلغوه  المشير  مقابلة 
المشير  بنقل  امرا  اصدر  الناصر 
ولكن  المريوطية  استراحة  الى 
المشير رفض التحرك من بيته  رغم 
ومحاولتهم   الثالثة  الضباط  الحاح 
المتكررة إقناعه بذلك وكان المشير 
للتخلص  شيئا  يعدون  بانهم  مقتنعا 
بالقوة  جره  حاولوا  وعندما  منه 
بالسباب  لسانه  وأطلق  ببيته  تشبث 
لفوزي وعبد الناصر وعندها اعتديا 
بالضرب  عليه  وزغلول  و  رياض 
المشير  صراخ  البيت  اهل  وسمع 
لنجدته  البعض  واسرع  سبابه  و 
والدفاع عنه وامسك المشير بعصا 
ولكن  نفسه  عن  للدفاع  غليظة 
محاولين  عليه  تكاثروا  الضباط 
صرخ  وفجأة  البيت  خارج  جره 
المشير  ابتلع  لقد   « قائال:  رياض 
الى  بنقله  االسراع  وطلب  شيئا« 
البيت  اهل  هياج  المستشفى ووسط 
هبط المشير منكسرا بعد ان تبين له 
عدم فائدة المقاومة وانهم سيحملونه 
عنوة ورغما عنه ففضل ان يذهب 
المنعم  السيارة وعبد  ليركب  بنفسة 

سيارة  طالبا  يصرخ  رياض 
مستشفى  الى  لنقله  االسعاف 
ان  البعض  يقول  المعادي. 
رياض قام بادعاء ان المشير 
منه  كحيلة  االنتحار  يحاول 
المواجه  موقف  من  للتخلص 
ومعتقليه  المشير  بين  بالقوة 
وفي نفس الوقت اإليحاء بان 
مرة  لثاني  يحاول  المشير 
االنتحار، كما ادعي السادات 

حاول  انه  والشافعي  الدين  ومحيي 
االنتحار للمرة األولى في بيت عبد 
من  ليكون  تمهيدا  وبهذا  الناصر 
ونجح  انتحر  انه  تصديق  السهل 
هناك  الثالثة.  المرة  في  ذلك  في 
ان  ادعي  من  المشير  أنصار  من 
المشير تظاهر بانه يحاول االنتحار 
التمثيلية  الحركات  بهذه  أراد  وانه 
وأيضا  خصومة  شفقة  اكتساب 
اكتساب بعض الوقت للخالص من 
مواقف صعبة ولكن كل من شاهد 
هم  المزعومتين  االنتحار  محاولتي 
قول  وحتي  الناصر  عبد  اتباع  من 
كان  ذلك  عامر  اسرة  افراد  بعض 
بناء علي صراخ رياض الذي اوقع 
ان  األسرة  افراد  بعض  اعتقاد  في 
المشير تناول شيئا قد يضره و وسط 
تبينهم  وعدم  حياته  على  خوفهم 
حقيقة ما يحدث مع تبادل الصراخ 
والضرب بين الفريقين وعدم تمييز 
الضجة  هذه  وسط  المشير  قاله  ما 
المنزل  من  بخروجه  انتهت  التي 
حدث  عما  روايته  سماعه  وعدم 
او رؤيته بعد ذلك. وانني شخصيا 
المشير  ان  تصديق  عدم  الى  اميل 
حاول االنتحار او حتى قام بتمثيلية 
حذر  شخصيا  هو  ألنه  االنتحار 
الى  )ارجع  ذلك  انهم سيدعون  من 
كلماته لزوجته الثانية( وكذلك تأكيد 
المشير  اعتقل  عندما  الناصر  عبد 
في بيته من انه ال يصدق ان المشير 
تأكيد  وأيضا  االنتحار.  يحاول  قد 
المشير  ان  بقولهم  المحللين  بعض 
لو كان من الذين يفكرون في هذا، 
اندفع  الهزيمة مباشرة.  ألنتحر بعد 
تحطيم  يحاول  المشير  ابن  نصر 
السيارة التي كانوا يجبرون المشير 
المستشفى  الى  لنقله  ركوبها  على 
بعيدا  بخشونة  الضباط  دفعه  بينما 
ادعاءات  هناك  السيارة.  عن 
كررها فريق اعتقال المشير القوال 
داخل  المشير  انتقال  فترة  واحداث 
السيارة الي مستشفى المعادي وكلها 
الموت  فريق  تلقين  سبق  علي  تدل 
وثبت  بدقة  اعدادها  وسبق  لها  هذا 
التي  الحقائق  مع  وتناقضها  كذبها 
اكتشفت فيما بعد وهذا ملخص لها:  
انه  الكريم   العميد سعد عبد  يدعي 
المشير يمضغ شيئا وانه  ان  الحظ 
يكرر النظر في ساعته كمن ينتظر 
الفريق  منه  فطلب  معينة  نتيجة 
رياض ان يلفظ ما يمضغه وجرت 
محاوالت إلخراج ما في فمه بالقوة 
ادعائهم(   )حسب  المشير  فأضطر 
الى اخراج المادة التي في فمه على 

محمد  النقيب  بها  فأحتفظ  دفعتين 
ثم  بجواره  يجلس  كان  الذي  نبيل 
يدعون ان المشير قال انه ال يمكن 
القبض عليه او اعتقاله حيا! ويدعي 
فوزي ان اقوال المشير وتصرفاته 
كانت قاطعة الداللة علي انه ينوي 
التي  باإلجراءات  لضيقه  االنتحار 
ابالغ  منه  وأنه طلب  اتخذت ضده 
هذا  عن  بالعدول  الناصر  عبد 
واعطي مهلة لتلقي رد عبد الناصر 
في نفس الليلة واال اعتبرها رفضا 
الساعة  في  المشير  وصل  منه!.  
3:3٠ مساءا الى مستشفى المعادي 
الطبيب  الرائد  وكشف  العسكري 
ولم  المشير  علي  الحي  عبد  حسن 
يجد أي أثر لدعوى االنتحار وكانت 
أي  عليه  تظهر  وال  جيدة  صحته 
عدم  من  وللتأكد  صحية.  متاعب 
اعطوه  سموم  أي  المشير  تناول 
التي  القيئ  دواء مقيئا وحللوا عينة 
للسموم.  أثر  أي  من  خالية  جاءت 
يدعى أنصار عبد الناصر ان نتيجة 
لمادة  اثار  وجود  اثبتت  التحليل 
االفيون في قيء المشير ولكن بعد 
األصلية  التقارير  اثبتت  سنوات 
عدم وجود مثل هذا االدعاء وأيضا 
أدعاء انهم وجدوا مع المشير بقايا 
منها  تناول  السوليفان  من  لفافة 
المشير مادة ما ولوكها في فمه وقد 
ثبت أيضا عدم وجود أي دليل مادي 
علي هذا االدعاء حيث ان الذي سلم 
الحرس  من ضباط  هو  اللفافة  هذه 
اقواله  تضاربت  وقد  الجمهوري 
من  كذلك  وثبت  معه  التحقيق  عند 
استحالة  وتقاريرهم  األطباء  اقوال 
افيون ألنه  تناول  المشير  ان يكون 
القلب  ضربات  على  سيؤثر  كان 
انهما  الى  اشيرا  اللتان  والضغط 
األطباء  اطمئن  طبيعييتين.   كانا 
طبيعيين  والنبض  الدم  ضغط  ان 
ولكن زيادة في الحرص طلب كبير 
لمراقبة  ليوم  المشير  األطباء حجز 
ما قد يطرأ على صحته ولكن الفريق 
فوزي أصر على خروجه فورا من 
المستشفى!!! وهو ما أثار فيما بعد 
اخذوا  االستفهام.  عالمات  بعض 
الساعة  في  المستشفى  من  المشير 
استراحة  الى  ونقل  مساءا   4:5٠
المريوطية التي تحولت الى معتقل 
تحت الحراسة المشددة بقيادة الرائد 
محمد نبيل إبراهيم وتحت االشراف 
على  إبراهيم  الرائد  الطبيبان: 
بيومي  مصطفى  والنقيب  بطاطة 
والممرض العريف محمد مصطفى 

البيومي    

]البقية ص17[



وجد كالمك فأكلته فكان كالمك لي 
دعيت  ألني  قلبي  ولبهجة  للفرح 
باسمك يا رب إله الجنود )ارميا ١5: 
حزقيال  مع  حدث  وبالمثل   .)١6
عندما امره الرب بأكل الكتاب الذي 
اعطاه اياه فكان وصفه قائال: وقال 
وامأل  بطنك  أطعم  ادم  ابن  يا  لي 
)الكتاب(  الدرج  هذا  من  جوفك 
الذي أنا معطيك اياه. فأكلته فصار 
في فمي كالعسل حالوة )حزقيال 3: 
اوصي  االمثال  كاتب  سليمان   .)3
اكثر من مرة بأكل العسل وهو هنا 
او  العضوي  العسل  فعليا  يكون  قد 
وصفها  كما  الرب  وشريعة  كلمة 
السابقين االشارة اليهم. )امثال ١6: 
24( الكالم الحسن شهد عسل حلو 
للنفس وشفاء للعظام. فالرب أرسل 
كلمته فشفاهم )مزمور ١٠٧: 2٠(.  
يا ابني كل عسال ألنه طيب وقطر 
)أمثال 24:  العسل حلو في حنكك 
ان  له هنا  التنويه  اود  ١3(. ان ما 
صحية  غذائية  وجبة  الرب  كلمة 
كاملة، فكما أن أجسادنا تحتاج الي 
البنزين  إلى  تحتاج  والعربة  الغذاء 
لتسير كذلك ارواحنا تحتاج الي كلمة 
المقدس  بالكتاب  المنشورة  الرب 
في  نقف  ان  نستطيع  حتي  بعهديه 
ومشاكلها  الحياة  عواصف  وجه 
الصخر  علي  المبني  البيت  مثل 
تكون افكارنا واقوالنا وافعالنا ثابتة 
المقدسة.  الكلمة  صخر  علي  مبنية 
لكل  جواب  المقدس  الكتاب  ففي 
محبط  موقف  لكل  وتشجيع  تساؤل 
او موجع، فتجد في الكلمة المقدسة 

روحيات6
أشهى وأحلى من العسل

د. روز غطاس
والتشجيع  والبناء  والتوبيخ  التعزية 
وجوع  حائرة  طلبة  لكل  واالجابة 
موقف،  كل  في  وارشاد  داخلي 
الرب  بها  يكلم  التي  الطريقة  فهي 
شعبه وكلمته ال تتغير بل ثابتة في 
كان  القديم  في  واوان.  زمان  كل 
الرب االله يتكلم من خالل االنبياء 
من  فيتكلم  الحاضر  زماننا  في  اما 
خالل الكلمة المتجسدة الرب يسوع 
بالروح  المكتوبة  والكلمة  المسيح 
القدس وهو الكتاب المقدس بعهديه. 
الكتاب  قراءة  ان  تقول  قد  عزيزي 
الوقت  لدي  وليس  صعبة  المقدس 
وقت  عندك  انك  لك  ردي  لها... 
لكل شيء اال الجلوس مع صانعك! 
الكورة  مباراة  لمشاهدة  وقت  لديك 
اين  لتعرف  وقت  لديك  وليس 
للعمل  وقت  لديك  ابديتك!  ستقضي 
لتعرف  وقت  لديك  وليس  والطبخ 
وترتيب  لحياتك  االله  الرب  خطة 
قصده  ستعرف  كيف  مستقبلك! 
من  اال  االرض  علي  وجودك  من 
خالل الجلوس في محضره وفحص 
قبل  باألمر  اهتم  عزيزي  كلمته؟ 
بالوجبة  واستمتع  االوان  فوات 
الشهية الحلوة التي اعدها الرب لك 
من خالل ست وستون كتابا كتبهم 
جميعهم  كاتب  اربعون  من  اكثر 
إلعالن  والرؤية  الروح  نفس  لهم 
قصد الرب العلي من وجودنا علي 
افحص  االرض.  اي  البسيطة  هذه 
واقراء كتابك المقدس قبل ان ينتهي 

الزمان وتقول : ياليتني...

طائرات  احدى  على  »طرأ 
التدريب خلل مما اضطرها للهبوط 
خارج مطار بلبيس، وأصيب قائدها 
المرحوم قائد السرب منير رياض 
وفاته  إلى  أدت  باصابات  مفتاح 
الطالب  ونجا  قليلة  ساعات  بعد 
كان  اصابة«.  دون  له  المرافق 
هذا هو نص البالغ الرسمى الذى 
االسراب  قائد  استشهاد  فى  صدر 
منير رياض مفتاح فى يوم السبت 
١5 يناير ١٩55، فما الذى حدث؟ 
المرحوم  االسراب  قائد  خرج   ..
طائرة  فى  مفتاح«  رياض  »منير 
التدريب من طراز »تشتمانك« مع 
»محمد  شرف  االومباشى  طالبه 
كل  يخرج  كما  رفعت«  فخرى 
يوم معه. لقد استقبل منير ورفعت 
يوماً  يستقبالن  ما  كاحسن  يومهما 
فنون  تلميذه  منير  فيه  يلقن  مشرقاً 
عن  رفعت  ويتلقى  الطيران، 
أستاذه فيه ما يروى غلته فى فنون 
ينال  ان  يستطيع  حتى  الطيران 
الفداء  ميدان  إلى  ويخرج  اجازته 

نسراً من نسور الجو.

وهذا  الطائرة،  األثنان  ركب 
يحوى  الطائرات  من  الطراز 
مقعدين احدهما خلف اآلخر، جلس 
األمامى  المقعد  فى  رفعت  الطالب 
مقعده  فى  منير  واستوى  كالعادة، 
دائماً.  األستاذ  يجلس  كما  الخلفى 
وابتعدت  الجو  فى  الطائرة  وحلقت 
 ١2 بنحو  بلبيس  فى  مطارها  عن 
بأن  منير  أحس  وفجأة  كيلومتراً. 
الطائرة  محرك  على  قد طرأ  خلاًل 
لحظات  فى  فكره  فأعمل  الوحيد، 
يقفز  أن  الطالب  إلى  أمره  وأصدر 

بالباراشوت.

ان منير متعود كاستاذ أن يُصدر 
الطالب،  من  لفوره  فينفذ  األمر 
كلية  واية  عسكرية  كلية  فالكلية 
الطيران  كلية  انها   .. عسكرية 
الطالب  وسمع  والخلود.  والبطولة 
منير  استاذه  من  األمر  هذا  رفعت 
وفهم. ان استاذه يريده أن ينجو بغض 
النظر عما يحيق به وبالطائرة من 
رفعت  تردد   .. أخطار  أو  كوارث 
أول األمر فهو يحب استاذه ويريد 
أن يبقى معه إلى النهاية، ليُثبت له 
أن عاطفته نحوه ال تقل عن عاطفة 
سماعة  ولكن  قلياًل  تردد  استاذه. 
اليه  حملت  ان  لبثت  ما  الالسلكى 
حازم  صراخ  فى  جديد  من  االمر 
لم  ولكنه  تردده  من  رفعت  أخرج 

ينسه واجبه نحو استاذه.

رفعت  كان  معدودات  ثواٍن  ففى 
ظل  ذلك  برغم  ولكنه  بنفسه  يُلقى 
بجسمه  فانحرف  باستاذه  متمسكاً 
الفرصة  يعطى  لكى  األمام  إلى 
الستاذه لكى يقفز من خلفه وهو يعلم 
تمام العلم ان انحرافه هذا إلى األمام 
قد يصيبه بضربات مروحة الطائرة 
إذا  الفتاكة التى ستُقطع جسمه أرباً 
دائرة  فى  االنحراف  هذا  أدخله  ما 
دورانها. لكن رفعت قفز وانحرف 
بجسمه عن عمد ولم يكن فى خاطره 
لسالحه.  إال عاطفته الستاذه وحبه 
حتى  معدودات  ثواٍن  إال  هى  وما 
اصطدمت الطائرة باألرض بعد أن 
كافح منير كفاح األبطال لكى يُصلح 

من خللها.

القلوب  له  تنخلع  منظراً  وكان 
حطام  على  رفعت  هجم  عندما 
الطائرة بعد ان وصل على األرض 
وصديقه  استاذه  يخلص  أن  يريد 
فلم  »منير«  السالح  فى  وزميله 
يتمكن، فاخذ يجرى كالمجنون برغم 
الداميتين  ويديه  العصبية  الصدمة 
اخذ  الطائرة،  كفاحه فى حطام  من 
يحس  ال  وهو  المطار  نحو  يجرى 
بنفسه كى يأتى بالنجدة الستاذه. لقد 
جرى »رفعت« ١2 كيلومتر كاملًة 
لم يتوقف فيها لحظة واحدة إلى أن 
وصل إلى المطار وأبلغ عن الحادث 
فى كلمات متقطعة سقط بعدها على 

قرأت لك 
جنوى غاىل

 الثقة باهلل
عندما كنت طفال صغيرا،كنت 
أن  أراد  أبي  ولكن  الماء  أخاف 
بي  يدخل  فكان  السباحة،  يعلمني 
حيث  السباحة  حمام  عمق  الي 
تكون المياه فيه أعلي من قامتي، 
ويعلمني  بيدي  يمسك  أبي  وكان 
سطح  علي  والطفو  االسترخاء 
هذا مجرد درس  يكن  ولم  الماء، 
درسا  أيضا  كان  السباحة،بل  في 
أن  أعرف  كنت  الني  الثقة،  في 
بأذي  لي  يسمح  ولن  يحبني  أبي 
أيضا  خائفا  كنت  ولكنني  متعمد، 
وأود أن أتشبث بعنقه وال أتركه، 
ولكنه دائما كان يطمأنني بأن كل 
وفي  مايرام  علي  سيكون  شئ 
ان  أبي  علمني  المطاف  نهاية 
أسبح  بمفردي،  وعلمني أيضا أن 
المراهقة  سن  بلغت  به.ولما  أثق 
كانت  عندما  أمي  أتحدي  كنت 
كل  في  باهلل  الثقة  علي  تشجعني 
قائال  أجاوبها  حياتي،فكنت  أمور 
فإن  البساطة،  بهذه  االمر   )ليس 
يساعدون  الذين  اولئك  يساعد  هللا 
أنفسهم  (. ولكن هذه الكلمات غير  
موجودة.  في أي مكان في الكتاب 
المقدس.، ولكن توجد فقط كلمات 
الرب يسوع التي تعلمنا أن نعتمد 
عليه في أحتياجاتنا اليومية فيقول 
السيد المسيح ؛ في ماثيو 6–26   
» أنظروا الي طيور السماء إنها 
ال تزرع وال تحصد وال تجمع الي 
يقوتها،  السماوي  وأبوكم  مخازن 
منها  فضل  بالحري  أ  أنتم  ألستم 
» إن كل ما نتمتع به من النشاط 
لكسب  والصحة  والقوة  البدني 
هي  أنفسنا  ومساعدة  العيش  لقمة 
الذي  السماوي  االب  من  هدايا 
نستطيع   ما  فوق  ويقدرنا  يحبنا 
الثقة  نعمة  أختبرت  ولقد  فهمه، 
في هللا عندما مرضت أمي فرأيت 
كيف إنها دائما كانت علي حق في 
الثقة المطلقة في هللا ورأيت كيف 
إنها بقيت تثق فيه الي النهاية وهو 
أعتني بها وظل أمينا معها  للنهاية 
الثقة  الي  دائما   نميل  ونحن     ،
واالعتماد  علي  الناس واالشياء 
ونحتاج  الي من يذكرنا بأن نتخلي 
نعود  وأن  الزائفة  الثقة  هذه  عن 
للتمسك بإلهنا  والثقة فيه   ودائما 

أتذكر وعد هللا  الوالده في أشعياء 
)46– 4( »الي شيخوختكم أنا أنا، 
والي مشيبكم أنا أحملكم، قد فعلت، 
وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي » قد 
فيخذلوننا  البشر  في  ثقتنا  نضع 
نضع  وقد  مثلنا  في ضعف  النهم 
سوف  التي  االشياء  في  ثقتنا 
تنزع منا في وقت ما،  أو نضع 
ومعرفتنا  الجسدية  قوتنا  في  ثقتنا 
وقتية  أشياء  وكلها   ووظيفتنا  
تستطيع  ولن  والفناء  للتغير  مائلة 
االبدي، خذ مثال  السالم  تمنح  أن 
قامت  عام ١٩١2  ففي  ذلك  علي 
البواخر  لصناعة  كبيرة  شركة 
وأفخر   أكبر  ببناء  أيرلندا   في 
لتبحر  العصر  هذا  في  باخرة 
سواحل  الي  أنجلترا  سواحل  من 
أمريكا، وسميت بأسم تيتانك وهو 
السباق  هللا   أسم  من  مشتق  أسم 
مهندس  وأكد  تيتان،  أالغريقي 
صنعتها  التي  والشركة  الباخرة 
للغرق،   بالمرة  قابلة  غير  بإنها 
ولذا بينما كان عدد الركاب عليها 
من  كبير  عدد  فرد،منهم   2224
االغنياء فقد  حملت علي ظهرها 
عشرون قاربا لالنقاذ فقط للثقة في 
رحلتها  اثناء  ولكن  غرقها،  عدم 
الي  شقها  ثلجي  بجبل  أصطدمت 
نصفين وغرق حوالي ١5٠٠ فرد 
ممن كانوا عليها وممن صدقوا في 
نتيجة  للغرق،هذه  قابلة  غير  أنها 
كثيرا  نحن   و  االشياء،  في  الثقة 
نري  عندما  هللا  في  الثقة  نفقد  ما 
ونلجئ  حولنا  المضطرب  العالم 
يبقي  الهنا  ولكن  عالمية،  ألمور 
من  بالحماية  لنا  وعده  في  أمينا 
فيه  بنا،فالنثق  والعناية  الشرير 
بالتمام ونسلم كل أمورنا في يديه ، 
وهو الذي قال ) تعالوا الي ياجميع 
وأنا  االحمال  والثقيلي  المتعبين 

أريحكم ( متي ١١–2٨
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بحلوى  الشرقية  بالدنا  اشتهرت 
العالم  مستوى  علي  انتشرت 
والبقالوة  والقطائف  الكنافة  مثل 
الحلوى  من  وغيرها  والبسبوسة 
يسيل  اسمها  نسمع  أن  مجرد  التي 
داخلنا  من  نستدعي  حيث  لعابنا 
طعم وملمس ورائحة هذه الحلويات 
الشهية للنظر كما ايضا تختزن في 
اثار محسوسة  تثيره من  ما  عقولنا 
او  العسل  او  فالسكر  لنا.  ملموسة 
القطر هي مواد طبيعية تعمل علي 
لفترة  والفاكهة  المخبوزات  حفظ 
االبيض  وللعسل  تفسد.  فال  طويلة 
فوائد عديدة حيث ينظم الهضم وينبه 
الجوع ودواء طبيعي  العقل ويشبع 
ومساعد  والسرطان  الكحة  لعالج 
كما  السكري،  لمرضي  وصديق 
وسهل  والسمنة،  الوزن  يضبط  انه 
الوصول اليه سواء كان من النحل 
او العسل االسود من قصب السكر 
من  فبقليل  طبيعية.  موارد  وكلها 
العسل نتقوى ونستعيد وعينا اذا ما 
داهمنا االجهاد او غيبوبة السكري. 
كلمة  المزمور  كاتب  شبه  بالمثل 
العسل  من  احلي  بانها  االله  الرب 
واشهي من قطر الشهاد وفي حفظها 
 )١٠ )مزمور١٩:  عظيم  ثواب 
ونفس  ١٠3(؛   :١١٩ )مزمور  و 
عندما  ارميا  به  صرح  الوصف 
فقال:  الرب  بكلمة  عالقته  وصف 

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

)48( منري رياض مفتاح )1929 – 1955(

األرض فاقد الوعى من جراح فى 
فخذه  فى  عميق  آخر  وجرح  يديه، 
يفسح  وهو  المروحة  به  أصابته 
الطريق الستاذه. رحم هللا »منير« 

رمز التضحية والفداء والخلود.

يناير   ١٩ األربعاء  يوم  وفى 
وكرمت  مصر..  كرمت   ١٩55
المسلحة  القوات  وكرمت  الثورة.. 
شرف  األومباشى  الطيران  طالب 
محمد فخرى رفعت الظهاره روحاً 
نادرة،  وشجاعة  عالية،  معنوية 
وتضحية كاملة .. وعرفاناً للجميل.

صباح  من  العاشرة  الساعة  ففى 
كان   ١٩55 يناير   ١٩ األربعاء 
بضباط  محتشداً  الماظة  مطار 

مختلف  من  وضباط  الطيران 
وحدات الجيش.. حضروا ليشتركوا 
االسراب  قائد  المرحوم  تمجيد  فى 
وقد  مفتاح«.  رياض  »منير 
المطار  أرض  فناء  فى  اصطف 
طلبة كلية الطيران، وحرس شرف 
البورى  نافخى  من  سبعة  يتقدمه 

وفرقة موسيقية.

وصل  بدقائق  العاشرة  وقبل 
ووالدته  والده  يتقدمهم  الفقيد  أهل 
وزوجته وأخته، حيث استقبلهم قائد 
رئيس  محمد صدقى  الجوى  اللواء 
الجوية  القوات  حرب  أركان  هيئة 
وقد  الطيران،  وكبار ضباط سالح 
الذى  المكان  إلى  ذلك  بعد  توجهوا 
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الحضارات  كل  وهبة  النيل  هبة  مصر 
الجغرافي  موقعها  بفضل  البشرية  
المتميز الذي يحتضن كل سماتها الفكرية 
واإلبداعية والعقائدية في منطق  طبيعي  

وشفاف من التاريخ إلي التاريخ !!

األفريقية  القارة  لبطولة  وتنظيم مصر   
شهر  في   )32( طبعتها  في  القدم  لكرة 
يونيو الماضي  هو اإليمان بكل مرادفات 
اإلبداع الرياضي العربي  األفريقي فوق 
المستطيل األخضر وعليه تتنافس الفرق 
األفريقية المشاركة في بطولة  يعيش كل 
تفاصيلها عشاق الساحرة المستديرة في 
لتكتب  وخليجا   محيطا  العربي  الوطن 
رسائلها  كل  من  رسالة  العربية  مصر 

المؤمنة بالوطن مهما كانت التحديات !

لكرة  األفريقية  البطولة  في  والمنافسة 
التي  العربية  مصر  أرض  علي  القدم  
علي  القدرة  تعني  فعالياتها   تستضيف 
الشخصية  لطبيعة  اليومي  اإلبداع 

المؤمنة  المصرية 
بالسالم ومد يد العون 
العرب  األشقاء  لكل 
بل منح العقل العربي  
فلسفات   من  فلسفة 
في  القدماء   األجداد 
الفعاليات  كل  تبني 
تدعم  التي  المثمرة 
وحدة األشقاء العرب 
في هتافات الجماهير 
القدم  لكرة  العاشقة 

في اللعبة الحلوة !

العرب  األشقاء  فرق  من  يفوز  فمن 
سواء  القدم   لكرة  األفريقية  بالبطولة 
كانت مصر العربية منظمة  البطولة  أو 
فرق المغرب العربي تونس أو الجزائر 

أو المغرب  أو أي فريق أفريقي  منافس!

علي  والقدرة  لإلنسان  الحب  يعني  فهذا 
تقبل المنافسة في لغة وطن !

فلست ناقدا رياضيا  لكني 
عربي  وروائي  كاتب 
السطور(   تلك  كاتب   (
في  بالسعادة   فشعرت 
للبطولة   الهائل  التنظيم 
الكثير  مد  علي  والقدرة 
من المقومات  العصرية  
الفضائيات  زمن  في 
والسوشيال ميديا  والحلم  
كل  يصاحب   الذي 
عشاق الساحرة المستديرة في االستمتاع  
أو عبر  الملعب  المباريات في  بمشاهدة 
الفضائيات  بلغة الزمن )الذي جعل من 
لعبة كرة القدم رواية ممتعة(  والمشاهد 
لحظة  المباراة  تفاصيل  يعيش  العربي  
نهايتها   وحتي  المباراة  بدأ  قبل  بلحظة 

منتخب مصر والبطولة األفريقية  والوطن !!
 بقلم عبدالواحد محمد

يسوع المسيح رب المجد 
الكيميائي األعظم 

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

َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1(
الحلقة التاسعة التكاثر 

الالجنسي والتكاثر الجنسي
الجزء األول – التكاثر 

الالجنسي

التكاثر  جميعها  الحية  الكائنات  تستطيع 
به  تكاثر ال جنسي ويقصد  والتكاثر نوعان: 
إنتاج أفراد جديدة من فرد واحد دون الحاجة 
إلى وجود ذكر وأنثى وتكاثر جنسي ويقصد 
جاميت  اندماج  نتيجة  جديدة  أفراد  إنتاج  به 
أنثوي  جاميت  مع  المنوية(  )الخلية  ذكري 

)البويضة(

التكاثر الالجنسي

كائنات جديدة،  ينتج من خالله  الذي  وهو 
ينفصل  والذي  فقط،  واحد  كائن  طريق  عن 
منه مجموعة خاليا أو أنسجة جديدة، أو خاليا 
األصلي  الكائن  تكوينها  في  تشبه  جرثومية، 
وبعض  النباتات  في  ينتشر  والذي  تماما 
الحيوانات القديمة و يحدث التكاثر الالجنسي 
الميتوزي  االنقسام  يسمى  انقسام،  بواسطة 
التكاثر  هذا  من  الناتجة  الكائنات  وتتميز 
المحيطة من  البيئة  تكيفا مع  أقل  بأنها تكون 
الكائن األول، ولذلك هي توجد بأعداد كبيرة 

هذا  ويحتاج  منها  المفقود  تعوض  لكي  جدا 
النوع من التكاثر إلى كائن واحد فقط، ويكون 
الكائن الجديد نسخة طبق األصل منه و يوفر 
هذا النوع من التكاثر الوقت والجهد، ففيه ال 
أن  يمكن  حيث  رعاية،  إلى  الكائنات  تحتاج 

تتكاثر ذاتيا بنفسها دون جهد.

المتساوي  االنقسام  أو  الميتوزي  االنقسام 
التي  الحيوية  العملية  هو  النواة  انقسام  أو 
وتتضاعف  قسمين  إلى  النواة  انقسام  بها  يتم 
الخلية  ضمن  الجينية  الوراثية  المعلومات 
متطابقتين  حيتين  خليتين  لتشكيل  الحية 

ندعوهما الخليتين االبنتين

أنواع  التكاثر الالجنسي

١- االنشطار الثنائي

طفيليات االميبا

يتم هذا النوع من التكاثر باالنشطار الثنائي 
والنباتات  كالحيوانات  الكائنات  بعض  في 
األولية مثل : األميبا، البرامسيوم، البكتيريا، 

الطحالب،

عادة  معوي  مرض  هو  االميبا  مرض 
شيء  ما  شخص  يأكل  عندما  انتقاله  يتم  ما 
بطفيل  الملوثة  المشروبات  او  االطعمة  من 
 ، الخلية  وحيد  كائن  وهو  مجهري،  االميبا 
يعيش  والطفيل  الحاالت،  من  الكثير  يصيب 
أي  يسبب  أن  دون  الغليطة  األمعاء  في 
أعراض. لكن في بعض األحيان، فإنه يغزو 
اإلسهال  يسبب  مما  الغليظة،  األمعاء  بطانة 
والغثيان،  والتشنج،  المعدة،  وآالم  الدموي، 
وفقدان الشهية، أو الحمى وفي بعض الحاالت 
إلى أعضاء أخرى  ينتشر  أن  يمكن  النادرة، 

مثل الكبد والرئتين والدماغ

2- التبرعم وينقسم إلى نوعني

أ- تكاثر الكائنات وحيدة اخللية

فطر الخميرة

الخلية  مثل فطر الخميرة وهو فطر وحيد 
قد يكون شكل الخلية بيضياً أو كروياً، وعادة 
سطح  على  الخميرة  فطريات  تتواجد  ما 
النباتات وخصوصاً على سطح الفواكة، كما 
أنه يمكنه أن ينمو على المحاليل السكرية وفي 
التخمر  عن  وينتج  يخمرها  فإنه  الحالة  هذه 
الكحول وثاني أكسيد الكربون والذي ينشأ فيه 
البرعم في شكل بروز صغيرة على السطح 
النواة  فيه  للكائن األصلي، وتنقسم  الخارجي 
أحدهما  يبقى  الميتوزي،  باالنقسام  لقسمين 
بالخلية، بينما يرحل اآلخر إلى البرعم والذي 
ينمو تدريجيا مع بقاء اتصاله بالخلية األصلية 
حتى يكتمل نموه، ومن الممكن أن يتصل مع 

غيره من البراعم مكونين مستعمرة خلوية

ب-  تكاثر الكائنات متعددة اخلاليا

حيوان االسفنج

في  البرعم  فيه  ينمو  والتي  اإلسفنج،  مثل 
جوانب  من  جانب  في  صغيرة  بروز  شكل 
انقسام  بسبب  يحدث  والذي  األصلي،  الكائن 
تدريجيا  ينمو  ثم  برعم،  إلى  البينية  الخاليا 
الكائن  من  نسخة  شكله  في  يصبح  حتى 

األصلي فينفصل عنه ويصبح مستقل 

اإلسفنج هو حيوان من حيوانات اإلسفنجيات 
متعددة  الكائنات  هم   ، المسام(  حامل  )تعني 
المسام  من  كاملة  هيئات  لديها  التي  الخاليا 
والقنوات المائية ، ويتألف مثل هالم يقع بين 
اثنين من طبقات رقيقة من الخاليا ، اإلسفنج 
لديهم خاليا غير متخصصة يمكن أن تتحول 
أنواع أخرى والتي غالبا ما تهاجر بين  إلى 
طبقات الخاليا الرئيسية ، اإلسفنج ليس لديها 
جهاز عصبي ، جهاز هضمي أو دورة دموية 
، وبدال من ذلك يعتمد معظمهم على الحفاظ 
على تدفق المياه المستمر من خالل أجسادهم 
وإزالة  واألوكسجين  الغذاء  على  للحصول 

النفايات

الحيوانات  اإلسفنج هي مماثلة لغيرها من 
فهي متعددة الخاليا ، متغايرة ، تفتقر جدران 
الخاليا وإنتاج خاليا الحيوانات المنوية  خالفا 

صحيح  تفتقر  فإنها  الحيوانات  من  لغيرها 
تناظر  أي  لها  وليس   ، األجهزة  و  األنسجة 
أجسادهم  من  بأشكال  تكييفها  يتم   ، للجسم 
من  المياه  لتدفق  القصوى  الكفاءة  لتحقيق 
خالل تجويف مركزي ، حيث ودائع المواد 
الغذائية ، ويترك من خالل ثقب يسمى فويهة 
، جميع اإلسفنج من الحيوانات المائية ، هناك 
من  العظمى  والغالبية   ، العذبة  المياه  أنواع 
من  بدءا   ، المالحة(  )المياه  البحرية  األنواع 
تزيد على  أعماق  والجزر على  المد  مناطق 

٨،٨٠٠ متر )5.5 ميل(

3- التجدد

أ   هناك أنواع من الكائنات التي تستخدم 
منها،  المفقودة  األجزاء  تجديد  في  التجدد 
تلف  إلى  أدى  لحادث  ما تعرضت  إذا  وذلك 
أو فقد هذا الجزء، مثل نجم البحر، والهيدرا، 

والديدان، واإلسفنج

نجم البحر

اسماك  هي  البحر  نجوم  أو  البحر  نجم 
طائفة   إلى  تنتمي  الجلد  شوكيات  شعبة  من 
النجميات ،يوجد ما يقرب من ١،5٠٠ نوع 
كائنات حية من نجم البحر في قاع البحر في 
جميع محيطات العالم، من المناطق االستوائية 
البحر  نجم  الصفر.  تحت  القطبية  المياه  إلى 
من الالفقاريات البحرية ، لديهم عادة قرص 
األنواع  وبعض   ، أسلحة  وخمسة  المركزية 
لديها أكثر من هذا ، قد يكون السطح العلوي 
مجافي الفم أو على نحو سلس ، حبيبات أو 
شائك ، ومغطى بصفائح متداخلة ، العديد من 
األنواع ذات ألوان زاهية مختلفة من األحمر 
أو البرتقالي، والبعض اآلخر أزرق ، رمادي 
شكل  علي  أقدام  لديها  البحر  نجم   ، بني  أو 

أنبوب ، والفم في مركز السطح
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في  غاية  رياضي  تحيل  مع 
بث  علي  والقدرة  اإلمتاع  
جديدة  رياضية  عربية  ثقافة 

تؤكد علي هوية الوطن !

يفوز  لمن  التهاني  فكل 
بالبطولة األفريقية من اشقاءنا 
العربية  مصر  مع  العرب  
التي  البطولة  منظمة  الحبيبة 
فيها  الفكر اإلبداعي الكروي 

محطاتها  من  محطة  يجسد 
غير المرتبطة بزمن بل هي 
امتداد حقيقي لدورها العظيم 
والخالد في البقاء أمد الدهر!

حفظ هللا مصر العربية وكل 
من  سالمة  العربية   أوطاننا 
القدم  كرة  لتبقي  الفتن  كل 
العربية األفريقية  لغة السالم 

والحب والوئام !



السنة الثانية عشر، العدد )296( - األربعاء 3 يوليو 2019أخبار وأراء8

لكلماتي  المختار  العنوان  ان  ذهني  في  كان  الحقيقه 
هذه يكون »عيش نمله … تأكل سكر« وبعدين فكرت 
وقلت  يحصل …  لما  اوي  قليل  وده طبعا  شويه … 
في  بعض …  مع  كده  نفكر  خلينا …  او  خليني … 
شويه كائنات … غير البني آدميين .. ونشوف لو تخيلنا 
نفسنا …مكان هذه الكائنات … ح نتصرف ازاي … 
التخيل  نبدأ  ازاي …  نعيش  ح  أوقع ….  بمعني  او 
بموضوع النملة … اعرف ناس كانت زمان …زمان 
بقي … كانت عايشه اسود …تزآر في اي وقت … 
وتخيف من حولها … ودايما كانوا محاطين بهاله من 
مع مرور  لكن  الجبروت …  او  والسلطان …  القوه 
الشباب  حتي  او   … الشيخوخة  وعوامل   … الزمن 
… اللي ساعات … يشيخوا بدري ….أقول … مع 
مرور الوقت … اصبحوا لألسف … نمل … طبعا 
دي مش ظاهره … وال يمكن تعميمها … بس فعال فيه 
كده … فيه ناس كنت تراهم تماثيل شاهقه … يتضائل 
للبشر … وفجأة …  الطببعي  الحجم  وأمامها   تحتها 
واكيد لظروف خارجه عن ارادتهم … او لضغوط … 
برضه خارجه عن ارادتهم … يتحول هؤالء العمالقه 
… الي … تماثيل مكسوره … او الي نمل … صوره 
بصراحه  … تلغي اي خيال سابق ممكن تكون راسمه 
عنهم … او متخيلة ليهم  … بل وتلغي آي قوه كنت 
نفس  نسال  نرجع  إذن  يبقي  يملكونها….  انهم  تتوهم 
السؤال من تاني …  هل صحيح لو الواحد … عاش 
نمله … بمعني ان يتضاءل … وينسي حجمه الحقيقي 
ماهو  زي  الواقع  ويقبل   … بيه  خلقه  ربنا  اللي   …
… او مايحاولش يناقش … او يجادل … زي األخ  
»علي«  كده في الفيلم … ياتري ح يحصل ايه … 
متهيالي ان الواحد … لو فعال .. رضخ لكل امر واقع 
يقدم  يجادل … وفضل  او  يناقش  ولم  استسلم …  او 
بيعللها  ماالبعض  زي  او   … يعيش  عشان  تنازالت 
ويقول … عشان المركب تمشي … او عشان يعيش 
…. اعتقد انه بصراحه كده … مش ح يأكل عسل … 
بل علي العكس تماما … ومعذرة للتعبير… ح يندهس 
… بالشباشب … او يتبخ … بال دي …دي … تي 
)وللي مايعرفش ايه هو ألدي … دي … تي …. ف 
ده كان اسم مبيد حشري قديم( … ده لو لسه فاكرينه… 
الحكايه دي جت في دماغي لما كنت بتكلم مع واحده 
اعرفها عندها مشكله مع جوزها … وانا عماله احاول  
اضغط عليها وأقول لها.. استحملي … عشان العيال 
… عشان العيشه تستمر … استحملي ده صليبك … 
لغاية مافوقتني هذه الصاحبه علي موضوع الست اللي 
في استراليا. .. واللي  ضغطوا عليها ترجع ل جوزها 
 … بالشباشب  وضرب   … طويله  خالفات  بعد   …
 … تستحمل  الزم  وأنها   .. صليبها  انه  أساس  على 
وتعيش نمله … عشان خاطر العيال … بالعكس … 
وعدوها … انها فعال لو استحملت … وعاشت نمله 
فماذا حدث  تأكل سكر …  ح  أكيد …  أكيد …   …
… الست أصبحت في الحقيقه … فرخه … وجوزها 
تقف ع  الواحدة  ان  اقصد  ال  هنا  أنا طبعا  دبحها … 
الواحدة وتخرب بيتها بدعوى ان الراجل مثال … ال 
يطاق … لكن الحقيقه موضوع الدبح … اللي حصل 
في استراليا ده … خالني افكر الف مره … قبل إسداء 
هذه النصائح الغالية … وقبل الضغط النفسي علي ناس 
… أنا فعال مش حاسه آد ايه بيعانوا … آو أني أتكلم 
الصورة … وكل هدفي  بره  واقفه  وانا  انصح…  او 
… بيت ملموم …حتي لو كان ده باين بس انه كده من 
بره … او من ع الوش … والحيطان مدارية وخافيه 
شايفاها  مش  فعال  أنا   … وتصدعات  شروخ  وراها 
النمله  موضوع  من  سيبكم  طب  بيها ….  حاسه  وال 
الواحد يعيش  … وتعالوا نفكر مع بعض …. ممكن 
ايه تاني ؟  …. مثال يعيش أرنب … فيأكل خضار 
او جزر … ودي طبعا حاجه صحيه جدا … تخلي 
دم  وال سكر وال ضغط  كوليسترول  معندوش  الواحد 
… ده بقي لو الواحد فضل … يأكل خضار … ويتمتع 
بصحة جيده ….. اما إذا حدث … واستخدم األرنب 

في  الفظيعة  كفاءته   …
الجري … في الهروب … هروب بقي من المشاكل 
من  أنواع  اي  او  الناس …  مواجهه  من  هروب   …
الهروب … فهنا اعتقد مش ح يكون ظريف قوي … 
ان الواحد …. يعيش أرنب … حتي برغم اغراءات 
التمتع بصحة جيده … دعونا إذن  نهرب … اقصد 
 !! ايه  طب  ونفكر …  األرنب ….  عيشة  عن  نبعد 
… أعيش سلحفاة…. وده طبعا عكس األستاذ أرنب 
كلها  تتخلق شخصيه  تماما… بس كده برضه … ح 
المواعيد …  او  بالوقت  مبااله  وال  وتناحه …  كسل 
يفضل ساكت وهادي  ايه دب …  يعيش  الواحد  طب 
… وبعدين ينقض … وال قطه ناعمه … تتمسح في 
.. وتهجم حتي  تكون غداره  .. بس ساعات  صاحبها 
علي صاحبها …. او ممكن تكون اداه تخيف الزوجات 
زي مابيقولوا »دبحت لها القطه من اول يوم« ….فيه 
بيكون  وده   … الصغنن  الخروف  او  »الحمل«  بقى 
طيب جدا ووديع … بس في اآلخر الزم يتالم ويتدبح 
لذيذه جدا  ….فيه برضه »المعزه« ودي تبقي حاجه 
…. لو كل الموضوع …. مآمآه وبس… اما لو تطور 
األمر ليشمل فقط … خلفة العيال وتربيتهم بدون اي 
جدا  ممله  الحقيقه حاجه  الحياه …  في  أخرى  أنشطه 
…. فيه بقي الحمار … وده بجد من احب الحيوانات  
اي  وتوديه  آسيه …  وحمال  وخدوم  لقلبي … طيب 
مغمض  وأنت   … ليه  ويوصلك   … يحفظه  مشوار 
عنيك … يعني بيفهم … ومش حمار … زي مابيقولوا 
الحاله دي … ح  الواحد في  عليه ….بس في اآلخر 
يفضل عايش .. حمار … حتي لو حاسس بينه وبين 
برضه ….  اآلخر  في  وغلبان  ….  انه طيب  نفسه 
حمار ….طب نستمر في البحث … مثال ايه  رآيكم 
في الكلب … أهوه حيوان وفي وطيب وبيحامي عن 
صاحبه … وقد يفديه بروحه … بس في الحاله دي ... 
ساعات البني آدميين  … هي اللي بتدهوس عليه … او 
تتصدق عليه بعظمه …بل ياحرام … لما بيعجز … 
بالظبط  الحصان  مع  مابيعملوا  بالنار… زي  بيطخوه 
… عشان يوفروا مصاريف األكل والرعاية … اللي 
بتتصرف عليه …. بس ماتنسوش ان المعاملة الشريرة 
او القاسيه دي كلها بتكون … طبعا في حالة ان الكلب  
… يكون كلب مصري … ومش مهاجر … وواخد 
ليه معامله مخصوصة  الكندية … وده طبعا  الجنسية 
 … آدمين  البني  معاملة   … بالتأكيد  تفوق   … جدا 
لكل طوارئ …  مستعد  ثعلب …  يعيش  الواحد  وال 
وينام وعينه مفتوحه …. ده طبعا باإلضافة الي تدبير 
الخطط والمكايد … لإلطاحة بباقي الحيوانات او … 
يعيش عصفور  اللي حواليه … وال  آدمين …  البني 
طليق يتنقل من غصن لغصن … وده طبعا خطر جدا  
 .. نقيه  حمامه  يعيش  وال  الرجاله …  ع  وخصوصا 
ممكن  برضه  بس   … األزمات  وقت  النفوس  تهدي 
بالحمام  ملوخية  هدفه …  كل   .. بصياد  يرزقها  ربنا 
… او حمام محشي فريك…   بعد تفكير عميق وجدت  
ان فعال … احسن وأجمل  صوره … ممكن الواحد 
اللي  الجميله …  الصورة  يكون عليها فعال …. هي 
ربنا خلقنا عليها … واللي لما نزل من السما واتجسد 
… اختار نفس الصورة … بس ياريت بقي … واحنا 
قدام  ربنا  حاطين صورة  نكون  دي …  الصورة  في 
ملء   نكون  احنا  ان  بتصرفاتنا  نحاول  يعني  عنينا… 
قامة المسيح … اعرف ان ده مستحيل … بس يكفينا 
فعال  المسيح  والد  نكون  نحاول  المحاوله ….  شرف 
… والد الملك … ونتصرف تصرفات ترضي الملك 
… وتخليه فرحان بينا … وياريت فعال نكون مشتاقين 
ونفسه  جدا  مشتاق  فعال  ماهو  معاه … زي  لوجودنا 
اننا جميعا …  نكون معاه … هو خلقنا علي صورته 
ومثاله … فيبقى ضروري جدا ان يكون لنا كل الحق 
ان نفتخر بهذه الصورة  … من اآلخر كده …. احسن 
حاجه الواحد يعيش بالصورة الجميله ….  اللي ربنا 
خلقه بيها … يعني بكل بساطه … يعيش ….بني ادم

عيش…. بين ادم.                                                                    
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

السمكة - قصة قصرية 
يخرجون  الثالث  األصدقاء  هم  ها 

يوم الجمعة من كل شهر .

الحزن و الهم مرسوم على وجوههم 
التي  الصعبة  الحياة  بسبب ظروف 

يعيشونها .

ينظرون  النهر  جانب  على  يقفون 
إليه ،و يتبادلون أخبارهم المؤلمة و 

المملة كعادتهم ..!!

العشرينات  في  شاب  نحوهم  يتقدم 
صنارة  بيده  يحمل  و  العمر،  من 

صيد كبيرة :

أنا  ،و  صنارتي  راقبوا  -أرجوكم 
سوف أذهب عدة دقائق لجلب قنينة 

ماء .

كعالمة  رؤوسهم  األصدقاء  يحرك 
الستجابتهم لطلب الصياد الشاب .

صوتا  يصدر  إذ  و  الدقائق  تمر 
خفيف من الصنارة ..!!

يجرون   ، الصنارة  نحو  يتقدمون 
قد  الصنارة  أن  يبدو  و  الخيط 

اصطادت سمكة كبيرة .

 ، بعيد  من  الخيط  إلى  ينظر  ذاك 
الصنارة  خيط  يجرون  االثنان  و 

بصعوبة شديدة .

كبيرة  سمكة  أمامهم  ظهرت  لقد 
جميلة للغاية

الخيط   على  ينظر  كان  من  قفز 
بالقرب من النهر ، و أمسك السمكة 
بيديه القويتين و جلبها إلى صديقاه .

بالفرح  الثالث  األصدقاء  شعر 
فالسمكة كانت كبيرة و جميلة للغاية 

.

وجوههم  على  االبتسامة  ارتسمت 
إلى  منهم  واحدا  كل  نظر   ، أخيرا 

األخر حتى قال أحدهم : 

مبتسمة  هي  و  وجوهنا  أجمل  -ما 
بهذا  أشعر  لم  طويل  وقتا  منذ  ياهلل 
الشعور الرائع ، و كذلك كم اشتقت 

البتسامتكم .

يسلم من يمسك بالسمكة إلى صديقه 
اآلخر .

يبدأ  ،و  الموبايل  جهاز  يخرج 

بالتقاط الصور للسمكة و ألصدقائه 
الفرحين .

يطرح أحدهم سؤال : 

بالسمكة هل هي  نفعل اآلن  - ماذا 
من حقنا أم حق الصياد الشاب ..؟؟

قصير  لوقت  األصدقاء  يصمت 
حتى يجيب أحدهم : 

لنعيدها  فهيا  السمكة  نريد  -نحن ال 
إلى النهر ،و كأن شيئا لم يكن فلقد 
البهجة  و  الفرحة  السمكة  أدخلت 

على قلوبنا و أنا ال أريد إيذاءها .

يقتنع الصديقان بما قاله صديقهم و 
يمسك األصدقاء السمكة و يقتربون 
السمكة  يرمون  و  النهر  حافة  من 
و هم فرحين للغاية و يعودون إلى 
يعيدون  أنهم  كما  السابق  مكانهم 

الصنارة بنفس مكانها  .

يتقدم الصياد الشاب نحو األصدقاء 
الثالث، و بيده قنينة الماء : 

جميلة  و  كبيرة  سمكة  كانت  -لقد 
..؟؟

أصيب األصدقاء الثالث بالذهول و 
الشاب  هذا  علم  فكيف  االستغراب 
بأنهم قد حصلوا على سمكة كبيرة 

و جميلة..!!

ترتسم االبتسامة على وجه الشاب :

- لقد رأيتكم حزينين و شعرت بأن 
هناك سمكة قد علقت بالطعم فقمت 
لجلب  أذهب  بأنني سوف  باالدعاء 
قنينة  جيبي  في  أن  رغم  ماء  قنينة 

صغيرة .

يقول أحد األصدقاء إلى الشاب : 

-هل خدعتنا أم انك تريد أن تستهزئ 
بنا ..؟؟

- ال لقد أردت أن اكسر حالة الحزن 
لقد نجحت  الموجودة في داخلكم و 

فلقد كنت أراقبكم من بعيد .

يشكر األصدقاء الصياد الشاب على 
االبتسامة  برسم  نجح  فلقد  فعلته 
على وجوههم و إدخال البهجة على 

نفوسهم  .

حسني علي غالب

engineers' camp British Columbia, during 
the construction of the Canadian Pacific 

Railway, 1880.
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بقعـــــة ضــــوء 
 حريق القاهرة 

فاروق عطية

اندلع في يوم  الذي  القاهرة     لم يكن حريق 
26 يناير ١٩52م بيد األخوان المسلمين، والذي 
قضى خالل ساعات قليلة علي نحو ٧٠٠ محل 
في  ونادي  ومكتب  وفندق  وكازينو  وسينما 
شوارع وميادين وسط البلد حرقا، ليس الحريق 
األول للقاهرة المحروسة عاصمة مصر الحبيبة، 
بل كان هناك حريق أخر قد سبقه في عهد الملك 
الناصر قالوون تاسع سالطين المماليك البحرية.

الكنائس  هدم  أحداث  بعد     
المقال  في  ذكرتها  التي  المؤسفة 
السابق والتي نتج عنها هدم مئات 
الكنائس واألديرة في شمال مصر 
المقريزي  ويحِصي  وجنوبها، 
للكنائس  الذي حدث  الخراب  عدد 
في  »كنيسة  كاآلتي:  واألديرة 
الجبل وكنيسة  لقلعة  التتر  خرائب 
فيه  الذي  الموقع  في  الزهري 
بركة الناصرية، وكنيسة الحمراء 
وكنيسة  شعايات  السبع  وكنيسة 
البندقايين،  وكنيسة  الروم  بحارة 
وكنيسة  زويلة،  بحارة  وكنيستان 
بالخندق،  وكنيسة  التتر  بخزائن 

وكنيستان  اإلسكندرية  بثغر  كنائس  وأربعة 
كنائس  وثالث  بالغربية  كنائس  وأربع  بدمنهور 
وبأسيوط  بالهناوية  كنائس  وستة  بالشرقية 
بقوص  كنائس  وثمان  الحطب  ومنية  ومنفلوط 
مركز  وبأطفيح  كنيسة  عشر  إحدى  وبأسوان 
القديمة  ومصر  الشمع  وبقصر  كنيسة  الجيزة 
كثير  شيء  الديارات  من  وضرب  كنائس  ثمان 
فيهما  ليس  مدة  البغل  ودير  شهران  دير  وظل 
وتلف  األنفس  من  هلك  وقد  الرهبان،  من  أحد 
فيها من األموال وخرب فيها من األماكن ما ال 
يمكن وصفه لكثرته، باإلضافة إلى ذلك صدرت 
باألبهة  التظاهر  من  النصارى  بمنع  األوامر 
وركوب الخيل والتجمل بلبس الثياب المصقولة 

والعمائم البيضاء«.

تلك  علي  يوما  ثالثين  من  أكثر  تمض  لم     
الخرائب حتي ظهر فجأة حريق هائل في القاهرة 
يلتهم  أن  كاد  وينتشر بسرعة حتي  يمتد  وصار 
أنحاء القاهرة كلها. وكان االعتقاد السائد أن هذا 
من  كنوع  المسيحيين  األقباط  فعل  من  الحريق 
يراقبون  وظلوا  وأديرتهم  كنائسهم  لهدم  االنتقام 
ذلك. وبعد قليل قبض على إثنين وجدا خارجان 
من مدرسة عقب اشتعال النار بها فأُعلم السلطان 
الحقبقة، كما قبض  لتظهر  بتعذيبهما  فأمر  بذلك 
ومعه  الظاهر  بالجامع  وجد  آخر  رجل  علي 
أكياس فيها نفط وقار، وبتعذيبهم اعترفوا بأنهم 
رهبان من دير البغل بجهة طره وأنهم مع سبعة 
إحراق  على   تعاهدوا  قد  آخرين  راهب  عشر 
القاهرة والفسطاط انتقاًما من المسلمين على هدم 
أال  أنفسهم  علي  آلوا  فقد  بابليون  أما  كنائسهم، 
األقباط  من  سكانها  جميع  ألن  بضرر  يمسوها 

المسيحيين ولم تصب كنائسها بضرر.

النار  اندلعت  الحرائق  تلك  خضم  وفى     
عائلة  من  الدين«وهو  كريم  القاضي  دار  في 
إلية  فاستدعى  قبطية األصل أسلمت منذ مدة«، 
بطريرك األقباط ليال بعد موافقة السلطان، ألنه 
يعلم أن أي قبطي مسيحي ال يمكنه اإلقدام على 
أي فعل دون مشاورته، وليطلب منه أن ينصح 
رعيته أن يكّفوا عن مثل هذه األفعال حتي تنقشع 
واجهه  البطريرك  حضر  وعندما  الُغمة.  هذه 
في  النبران  إشعال  حوادث  مرتكبي  بالرهبان 
الجوامع والدور، الذين اعترفوا أمام البطريرك 

لحرق  إنتقاما  المدينة  إحراق  علي  توافقوا  أنهم 
يدي  بين  البطريرك  فبكي  واألديرة،  الكنائس 
المسلمين  سفهاء  فعل  هذا  »إنما  قائال  القاضي 
والنصارى وال لوم للحكومة إذا أّدبت مرتكبيها 
ُفُسرَّ كريم الدين بهذا الجواب الذي أزال الشك من 
جهة تواطؤ النصارى عموًما على إيقاع األذى 
بالمسلمين، وأمر بإعداد بغلة يركبها البطريرك 
في العودة إلى داره في حراسة فرقة من العسكر 

للحفاظ على سالمته.

اليوم  صباح  وفى     
القاضي  كان  بينما  التالي 
إلى  سائًرا  الدين  كريم 
عادته سخط  الديوان حسب 
بالُكْفر  العامة واتهموه  عليه 
وأحاطوا  حوله  واجتمعوا 
وشتًما  سًبا  وأوسعوه  به 
متهمينه  بالحجارة  ورجما 
بعد  النصارى  بناصر  بأنه 
على  إدانتهم  له  ثبت  أن 
المؤمنين،  بيوت  إحراق 
المظاهرة  بهذه  يعبأ  فلم 
وظل  التهديدات  بهذه  وال 
سائًرا في طريقه إلى أن وصل إلى دار السلطان 
تكن  لم  الحرائق  هذه  أن  من  تحقق  بما  وأعلمه 
أرادوا  الذين  النصارى  سفهاء  بعض  من  إال 
ضدهم  ارتكبوه  ما  على  المسلمين  من  االنتقام 
تعذيب  في  بالتشدد  السلطان  فأمر  الفظائع،  من 
الرهبان المقبوض عليهم ليعلم إذا ما كانت هذه 
من  األغنياء  بعض  ومشاركة  بموافقة  األفعال 
األقباط المسيحيين أو أصحاب النفوذ منهم أو هو 
قاصر على بعض الرهبان كما يزعمون، ولكن 
الرهبان استمروا يحتملون العذاب بصبر، ولما 
لم يتحولوا عن كالمهم أرسل السلطان من هجم 
الرهبان  فيه من  بكل من  وأتى  البغل  دير  على 
وأمر بحرق أربعة منهم أمام ذلك الجمع المحتشد 
، ولكن لم يشف ذلك غليلهم بل كان محفزا لتجّرؤ 
يبحثون  وجالوا  بركان غيظهم،  وانفجار  العامة 
ليوردوهم  المسيحيين في كل مكان  عن األقباط 
موارد العذاب دون أن يراعوا أوامر الحكومة، 
فهجموا على بيوتهم ونهبوها وقتلوا من بها بغير 
رحمة، ومن هرب منهم قتلوه في الطريق وكانوا 
إذا عثروا على واحد منهم في الشوارع يسلبونه 
ماله ويذبحونه، وقد أدت بهم الجرأة إلى معاتبة 
السلطان في وجهه مستنكرين معاملته النصارى 
على  وترفعهم  تعاظمهم  إلى  أدي  الذي  بالرفق 

المسلمين.

   وفي صباح يوم حينما كان السلطان نازال 
الطريق  وجد  كعادته  الميدان  إلى  القلعة  من 
يصرخون  رأوه صاروا  وعندما  بالناس  غاصا 
باهلل أن ينصر دين اإلسالم. وحين  ويستحلفونه 
بخبر  الشرطة  رئيس  فاجأه  الميدان  اإلى  وصل 
أن الناس قد قبضوا علي مسيحيين وهما يشعالن 
النار في أحد بيوت المسلمين، وكان السلطان في 
غاية الكدر مما القاه في الطريق فأمر بإحراقهما 
هم  وبينما  إبطاء.  دون  المتجمهرين  أمام  أحياء 
»بكتمر  األمير  ديوان  بكاتب  إذ  يحرقونهما 
نصرانًيا،  وكان  مواله  يريد  مر  قد  الساقي« 
فعندما عاينه العامة ألقوه عن دابته على األرض 
الثياب وحملوه  ما عليه من  وجردوه من جميع 
واعتنق  بالشهادتين  فصاح  النار،  في  ليلقوه 

اإلسالم! فأطلقوه ، 

   عندما علم السلطان بما حدث للقاضي كريم 
الدين من اإلهانة والقذف بالحجارةغضب غضبا 

شديدا وأمر أربعة من األمراء أن يطوفوا 
لباب  الميدان  من  بعساكرهم  المدينة   في 
زويلة فباب النصر ويقتلوا كل من يجدوه 
من هؤالء المعربدين، وكذلك أمر رئيس 
الشرطة أن يذهب إلى باب اللوق وشاطئ 
النيل ويقيض دون تمييز علي كل المعتدين 
إليه  بهم  ويأت  الدين  كريم  القاضي  علي 
في القلعة، وأقسم أنه إذا لم يأت بهم البد 
أن يشنق بدال منهم. ولما سمع الناس ذلك 
اختفوا وتواروا من الطرقات. وعاد رئيس 
الشرطة ومعه نحو مائتي رجل جمعهم من 
بوالق وشاطئ النيل، فأمر السلطان بشنق 
بعضهم وقتل البعض وقطع أيدي الباقين 
فبكوا بكاءا مرا مقسمين أنهم ليسوا ممن 
الدين، فلم يعبأ  القاضي كريم  تعدوا على 
ما  تنفيذ  علي  وأصر  بأيماناتهم  السلطان 
أمر، فقطعت أيدي ثالثة منهم في حضرته 
معلقين  يبقوا  أن  وأمر  البعض  وُعلّق 
حتي يكونوا عبرة  لآلخرين. وكان كريم 
ورأى  عاد  ولما  اليوم  ذلك  غائبا  الدين 
جثث المنكوبين معلّقة وبالقرب منهم من 
قطعت أيديهم والذين في انتظار تنفيذ حكم 
السلطان، دخل إلى السلطان وألقى عمامته 
إلى األرض وجثى علي قدميه قائال: ربما 
كان هؤالء صادقين في أقوالهم يا موالي 
بالحجارة.  رموني  ممن  ليسوا  وأنهم 
إليه  ويتذلل  السلطان  يستعطف  وظل 
وإبدال  المعلقين  جثث  بنزول  سمح  حتي 
تشييد  في  الشاقة  باألشغال  الباقين  قتل 

الجسوروالصناعات مدي حياتهم.

أسبوع  من  أكثر  الهدوء  يدم  لم     
اشتعال  خبر  السلطان  إلى  وصل  حتي 
وأُشيع  طولون  بن  أحمد  جامع  في  النار 
مازال  الذين  النصاري  الحريق  وراء  أن 
السلطان مبقي عليهم في وظائفهم بدواوين 
وأمر  السلطان  غضب  فازداد  الحكومة، 
بقتل كل من يتجمهر في الطرق نصرانيا 
علي  المسلمون  حفز  مما  مسلما  أم  كان 
قتل المزيد من المسيحيين انتقاما. تحصن 

المسيحيون في بيوتهم ومن دعت الحاجة 
أنه  إدعاءا  عليه  القبض  يتم  للخروج  به 
كان يشرع في حرق جامع أو منزل. ولما 
رأي السلطان تزايد نار الفتنة وأن إحراق 
المسيحيين أمام العامة غير كاف لتسكين 
هذه  معظم  أن  أن  يعلم  وكان   ، غضبهم 
الفتة مبني على الطمع في أموال النصاري 
وممتلكاتهم فأرسل مناديا ينادي بين الناس 
أن من يجد نصرانيا ويقدر عليه ويقتله فله 
المسيحيين  أغنياء  معظم  كان  ولما  ماله. 
يقدروا  ولم  المحصنة  بابليون  يقطنون 
على مهاجمتها اقتصروا على نهب بيوت 

المساكين في القاهرة وضواحيها.

أصدر  األمور  هدأت  أن  وبعد     
قانون  بوضع  وأمر  عاما  عفوا  السلطان 
كما  بمقتضاه،  النصارى  يسير  محكم 
مغلقة  وبقيت  الكنائس  جميع  بغلق  أمر 
أكثر من سنة ونصف حتي توسط ملكي 
السلطان  فأذن  والقسطنطينية،  أسبانيا 
بفتح كنيستين أحدهما لألقباط األرثوذكس 
علم  ولما  األرثوذكس.  للروم  واألخري 
مصر  بنصارى  حل  بما  األحباش  ملك 
السلطان  إلى  منه  بكتاب  رسواًل  أرسل 
يعاتبه فيه على هدم الكنائس وقتل األبرياء 
ويذكره بالمعاهدات التي بين أسالفه ملوك 
مصر السابقين، وطلب منه أن يعيد بناء 
جوامع  بهدم  يقوم  سوف  وإال  خربه،  ما 
المسلمين التي في بالده، إال أن السلطان 
مضي  وبعد  جواب.  بال  الرسول  أعاد 
فترة بعد أن هدأت األحوال وعودة النظام 
ح للنصارى بأن يبنوا بعض الكنائس  َصرَّ
أال  بشرط  طلبهم،  على  بناًء  هدمت  التي 
يتوسع فيها أو يزيد عليها شيًئا، غير أن 
بعضها هدم بعد إعادة بناءه بدعوى أنهم 
زادوا على ما كانت عليه قديًما أو أضافوا 
مناراتها  إعالء  أو  الزخارف  إليها بعض 
القديسة  كنيسة  بناء  إعادة  في  حدث  كما 

بربارة.

االعتداء اجلنسي يف املدارس يشكل خطرا 
مستمرا )حبسب البيانات ( 

قالت مديرة التعليم في المركز الكندي لحماية 
االطفال في مدينة وينيبيج  نوني كالسين ؛ إن 
بالطالب  يتحرشون  الذين  المدرسين  مشكلة 
لبيانات  وفقا  ،وأنه  تنتهي  لن  المدارس  في 
هناك  كان  االطفال  لحماية  الكندي  المركز 
وقوع  عن  مزعوما  أو  مؤكدا  تقريرا   ١٠٨

إعتداءات جنسية في المدارس خالل ال١٧ شهرا االخيرة وهذا يعني أن هناك أكثر 
يناير  أعتبارا من ١  تم جمعها  التي   التقارير  ، وهذه  أسبوع  من حالة جديدة كل 
2٠١٨ ،كان منها 36 واقعة تمت إدانتها جنائيا أو حصل المذنب فيها علي عقوبات 
تأديبية ، والكثير من هذه القضايا ال تزال في عهدة المحكمة ، وبين عامي ١٩٩٧ و 
2٠١٧ كان هناك ما يقرب من ١3٠٠ حالة اعتداء جنسي مؤكدة أو مزعومة ، وكان 
معدل االدعاءات الكاذبة من قبل الطالب منخفض جدا ، وقد جمعت هذه البيانات 
قوانين  تحدد  التي  االقليمية  والمنظمات  االعالمية  والتقارير  المحاكم  سجالت  من 
العمل للمدرسين ،ومن ضمن القضايا قضية الفتاة  أنا كوتي التي تعرضت لالعتداء 
الجنسي من قبل مدرس الموسيقي وهي في الثالثة عشر من عمرها في مدرسة ثانوية 
في أوتاوا ، وحكمت المحكمة علي المدرس فيليب نوالن بالسجن لمدة سنتين عام 
2٠١6 وجرد من شهادة التعليم  .  وتقول  السيدة نوني كالسين إن مشكلة المدرسين 
الذين يتحرشون بالطالب في كندا لن تنتهي ولهذا فهي  تسافر  الي جميع أنحاء كندا 
الجنسية  االنتهاكات  منع  كيفية  النقابات  وقادة  المدارس  ومديري  المعلمين  لتدريب 
وكيفية التدخل ، إذا كانت هناك شكوك حول حدوث إنتهاكات أخالقية ،وقالت السيدة 
نوني أنه في كثير من االحيان تحدث التحرشات الجنسية خالل االنشطة الخارجية 
او  الرياضية  الدورات  أو  المدرسية  الرحالت  ذلك  في  بما  الدراسية  المناهج  عن 
رحالت الفرق وأعطت مثاال علي ذلك عن المدير الذي تطوع لتدريب الفتيات علي 
الكرة الطائرة وكان إثناء التدريبات يضرب الفتيات علي ظهورهن ، ويمرر أصابعه 
خالل شعرهن وبينما ال تعتبر هذه االشياء غير قانونية،  فإنها خرق وإنتهاك للحدود 

المفروضة علي المدرسين وقالت نوني نحن نحتاج الي تصحيح ذلك .
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بطريركية األقباط األرثوذكس

CORDIALLY INVITES YOU TO OUR ANNUAL FESTIVAL  

TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY
“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOR”

Festival Activities include BBQ, Basketball, Ping-Pong, 
Bazar, Face Painting, Henna, Hair braiding 

Fri. July 12 08:30am – 11:30am Laqan & Divine Liturgy (Feast of the Apostles)

11:30am – 07:00pm Festival Activities & Celebration
Sat. July 13 11:30am – 07:00pm Festival Activities & Celebration

07:30pm – 08:30pm Vespers prayers
Sun. July 14 08:30am – 11:30am Divine Liturgy

11:30am – 07:00pm Festival Activities & Celebration

6500 Main St., Stouffville, ON L4A 5Z4 ~ www.saintbishoy.ca

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

Stouffville - Ontario

أن  هو  ناقص  مفهوم   األيام   هذه  العقول  في  ساد 
األرثوذكسية منحصرة في التعليم بينما التعليم األرثوذكسي 
الحياة  تبلور  كلها  أخري  روافد  ضمن  رافد  مجرد  هو 
بل  األرثوذكسي  الفكر  كل  هو  التعليم  ليس  األرثوذكسية. 
أن  ينبغي  بل  نقول  فيما  تنحصر  ال  بعضه.األرثوذكسية 
تشمل ما نفعل أيضاً.إنحصار و إنحسار األرثوذكسية في 
و  القبطي  األرثوذكسية  لميراث  تبديد  هو  وحدها  التعاليم 
المسكوني أيضاً.لكن البعض يتلذذ في حصر األرثوذكسية 
في كلمة هنا و هناك ألن فريسيتهم تتغذى علي الكالم.أما 
فهناك  بالكالم  التعليم  مجرد  من  أشمل  فهي  األرثوذكسية 
القديسيون  بالحياة..  التعليم  و  السلوك  أرثوذكسية  أيضاً 
الكبار أثناسيوس و كيرلس و يوحنا ذهبي الفم و المطوب 
أغسطينوس  و  أمبروسيوس  القديسين  و  أوريجانوس 
كتب  لهم  مفسرين  و  معلمين  مجرد  يكونوا  لم  غيرهم  و 
تعكس خالصة العقيدة  بل كانوا أيضاً آباء عاشوا اإلنجيل 
فخرجت تعاليمهم عصارة نقية سهلة الهضم واضحة المعالم 
مصدر  هو  الحي  اإليمان  تعاليمهم.هذا  سبقت  أعمالهم  و 
كلمات  يحفظ  من  هو  ليس  .فالالهوتي  الروحية  معرفتهم 

دقيقة بل هو من يعاين هللا بنقاوة القلب.
الكنيسة هو نفسه  الكبار في  المعلمين  نالحظ أن عصر 
عصر النساك وآباء الرهبنة الكبار في الكنيسة.ألن إزدهار 
مع  الحياة  إزدهار  و  مع هللا  أعمق  حياة  إلي  يقود  التعليم 
القدس  بالروح  اإلنقياد  من خالصة  نقية  تعاليماً  يفرز  هللا 
بنقاوة قلب.األرثوذكسية سارت علي قدمين ثابتتين التعليم 
اإلنجيلي و طاعة اإلنجيل.فال يمكن أن نجعل األرثوذكسية 
عين بال قلب فننهمك في التعليم و ننسي الحياة بالتعليم ذاته.
في  المستخدمة  المصطلحات  دقة  هو  النظري  اإليمان 
بأهمية  إيمان  .هو  األقدس  الثالوث  عن  نعلمه  ما  وصف 
حين  مجامعها  في  الكنيسة  دققت  تسمية.لهذا  كل  مدلول 
كنائس  آباء  صياغته  فى  شارك  اإليمان  قانون  وضعت 
العالم .كان إلتزماً من يومها بالحرص في توصيف طبيعة 
المسيح و حقيقة الثالوث األقدس و وحدانيته.شارحة التجسد 

و طبيعته في مجامعها أما العبارات الروحية غير 
المختصة بالطبعة اإللهية فلم تكن لها صياغة و 
ال قانون. اإليمان العملي هو  الروحانية, اإلنجيل  
الُمعاش و طاعة وصاياه .الروح القدس يوسع و 
يتسع لكل شيء في حدود كلمة هللا. الروحانيات ال 
حدود لها و هي هامة جداً للخالص كاإليمان.لذا فإن الغيرة 
أن  األرثوذكسي  الفكر  بها  يتميز  أن  يجب  التي  الروحية 
نضع في حسباننا الروحانية و أهميتها و ال نكتفى باإليمان 
النظري وحده بل العملي كذلك.الغيرة في اإليمان البد أن 
تشمل اإليمان النظري ) التعليم( و اإليمان العملي ) طاعة 
الوصية( أما من يكتفي بالجدل في الجزء النظري و يتجاوز 
كثيراً في التصرف بحجة الغيرة علي اإليمان فهذا له التعليم 
و ليست له حياة في قلبه.هذا هو وصف اإليمان الفريسي 
الوصية.إن  لنعيش  وسيلة  ليس  و  غاية  التعليم  الذي جعل 
المسيح و  الحياة مع  األرثوذكسي هو ترسيخ  التعليم  قيمة 

ليس اإلكتفاء بالتعليم.
الطقس في الكنيسة األرثوذكسية هو معايشة للتعليم نفسه.

الذين  كالسمائيين  فهيم يصير  بقلب  الطقس  في  يندمج  من 
نقاوة  و  محبة  كلها  بطقوس  العرش  الجالس علي  يعبدون 
الظاهري  الطقس في جزءه  الذين يحصرون  و حكمة.أما 
العالم يعبدون و كلماتهم قاصرة  بغير روح فهؤالء كأهل 
تأتى  هنا  القديسين.من  صلوات  صحبة  في  الدخول  عن 
الكنسية بل للشعب  للرتب  أهمية تسليم الطقس الحي ليس 
كله فيعبدون الرب بالروح و الحق.لكن المالحظ بكل أسف 
أن لدينا مئات الكتب عن الهراطقة القدامي و الجدد و ليس 
و  سنة  منذ خمسين  الطقس  معايشة  واحد عن  كتاب  لدينا 
بالتعليم النظرى أكثر من  اليوم.هذا يعني أن إهتمامنا  إلي 
كل  الطقس  في  نمارس   أننا  مع  الحي  بالتعليم  إهتمامنا 
التعليم اإلنجيلي و الكنسي و هو خير وسيلة لتقديم اإليمان 

و معايشته.
سيكون من المثمر للجنة اإليمان التعليم و التشريع  في 
المجمع المقدس أن تنتج لنا كتباً عن عمق الحياة مع الروح 
التبرير  الحياة  و  بالروح و تجديد  القدس و عن اإلمتالء 
لكي توجد مفاهيم واضحة لهذه الموضوعات يلتزم بها غير 
العارفين .نريد أبحاثا و دراسات و كتباً فى مجال الطقوس 
الحية و عمق الصلوات الكنسية الطقسية و اآلبائيات .عن 

تدبير  و  الروحى  اإلرشاد  األسرار.عن  ممارسة  روحانية 
األلحان  روحانية  عن  الكهنة.كتباً  لألباء  اإلعتراف  سر 
روحية  لمفاهيم  تؤصل  األيقونات.كتباً  تعليم  و  الكنسية 
نحتاجها تشمل كل ما يخص اإليمان العملي و أال تنحصر 
مهمتها في اإليمان النظري المهم لكنه ليس كل شيء.وقتها 
ستكون تقارير هذه اللجنة عماًل بناءاً و مساعداً في فالحة 

اإلنجيل.
العودة لإليمان الحي في صلواتنا و عظاتنا و كتبنا سيكون 
حتما صوتاً مباركاً من الثالوث األقدس و وسيلة للتوبة و 
أرثوذكسيتنا  يجعل  فعل  إلي  الفكر  الروحى.ترجمة  النمو 
حياة  لكي نكون أرثوذكس  اإليمان في الفكر و القلب أيضاً.

روحانية احلياة األرثوذكسية 
Oliver كتبها

عادات الشعوب 
يف تقديم القهوة

المشروبات  من  القهوة  تعد   
المفضلة لشعوب منطقة بالد الشام، وعادة ما تشرب في الصباح 
العادات  أبرز  ومن  األوقات،  بكل  للضيوف  وتقدم  الباكر، 
المصاحبة لشرب القهوة، حين التقدم لطلب الزواج، حيث يمنع 
أهل  من  لطلبهم  يجاب  حتى  القهوة  احتساء  من  العريس  أهل 

العروس.
أو  اللون  بيضاء  تكون  ما  غالباً  الخليج  في  العربية  القهوة 
أو  الهيل  إليها  ويضاف  المفضلة،  وهي  تسمى،  كما  "شقراء" 

الحبهان، وتُشرب دون السكر.
يتميز األتراك في تقديم القهوة ببعض العادات التي ما زالت 
سائدة حتى اليوم، ومنها تقديم القهوة للعريس بعد إضافة الملح، 
أثناء تقدمه لخطبة العروس، وعلى العريس القيام بشرب القهوة 
دون إبداء أي انزعاج، وهو بذلك يثبت للعروس حبه، وإن أبدى 
أي انزعاج فيمكن للعروس أال تقبل بطلبه للزواج منها، ويدل 

أيضاً على أن العريس ذو طباع نكدة.
ويتميز المصريين بتقديم القهوة بأنواعها، وأبرز ما يميزهم 
هو تقديمها بالـ "الرغوة" أو بما يعرف بـ "وش القهوة"، وهي 
الطبقة التي تتكون عند بداية غلي القهوة، وإن حدث وتم غليها 

فإنها تعتبر عند المصريين غير جيدة، وال تقدم للضيوف.
وتتميز  القهوة،  تقديم  في  خاصة  طرق  لديهم  المغرب  وفي 
إليها جوزة  الزكية لما تحتويه من أعشاب، ويضاف  برائحتها 

الطيب، وعيدان القرفة، والقرفة المطحونة والزنجبيل.
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فرعونيــات

تبنى  كانت  الجنائزية  المعابد 
لغرض آخر غير العبادة وكان هذا 
النوع من المعابد خاص بالكهنة يقام 
ألداء طقوس الجنازة على الملك أو 
الفرعون ولتقام بها الشعائر الدينية 
والصلوات،  الدينية  واألناشيد 
المعابد  النوع من  ويكتب علي هذا 
واصله  الفرعون  اسرة  تواريخ 

ونشأته وال يهتم بإنجازاته
في البداية، بنيت المعابد الجنائزية 
الدولة  في عصر  االهرامات  حول 
القديمة والوسطي ، ولكن في عصر 
بناء  الفراعنة  بدأ  الحديثة  الدولة 
مقابرهم في وادي الملوك، لذا بنوا 

معابدهم الجنائزية بشكل منفصل.
الحديثة  الدولة  ملوك  باعد  لقد   
بين هذه المعابد وبين مقابرهم لعدة 
ألن  وذلك  ودينية،  واقعية  أسباب 
األجداد كانوا يهتمون بحفظ الجسد. 
وضعوه  ثم  حنطوه  فقد  هذا  وعلى 
فى توابيت مختلفة وضعوها بدورها 
فى مكان حصين، كان أحد أشكاله 

الهرم، وهذا بالنسبة للملوك.

كان الهرم له ملحقات ظاهرة من 
المعابد الجنائزية، لكن ملوك الدولة 
وحده  الشكل  هذا  أن  رأوا  الحديثة 
أنظار  مقبرةتلفت  على وجود  دليل 
اللصوص، وتغريهم على  سرقتها 
بأنفسهم  رأوا  أن  بعد  وخصوصاً 
سبقهم  من  حرمات  انتهكت  كيف 
كان  ما  سرق  وكيف  الملوك،  من 
وكيف  ومجوهرات،  أثاث  من  بها 

يمثل بالجثث أشنع تمثيل.
قدماء  المومياءعند  تدمير  كان 
أبدياً  موتاً  يعتبر  المصريين 
يريدون  كانوا  ولما  للشخص. 
فى  التفكير  من  البد  كان  الخلود 
طريقة أخرى لبناء مقابرهم وحفظ 
ممياواتهم . ولذلك فكر ملوك الدولة 
الحديثة فى بناء مقابرهم فى أمكان 
أن  وعلى  األنظار.  تلفت  ال  خفية 
بعيدة  المختارة  األماكن  تلك  تكون 
عن النهر حتى ال تضيع وتحلل مع 
الفيضان  ويصبح التحنيط بال قيمة. 
ولذلك لم يجدوا أمامهم غير الوادى 
النهر  غربى  يقع  الذى  الضيق 
المحفورة  مقابرهم   فيه  ليقيموا 
لم  المكان  ضيق  ولكن  الصخر، 
يمكنهم من عمل مزار أو بناء معبد 
يالصق المقبرة )كما كان الحال مع 
فى  المقبرة  بحفر  فاكتفوا  الهرم(، 
الجبل، وهى التى تقابل الدهليز فى 
األهرام. أما المعبد فقد نقلوه بالقرب 
فى  الوادى  لمعبد  كبديل  النيل.  من 

أهرام الدولة القديمة.

مجموعة ميدوم :

بجدار  محاطا  الهرم  هذا  كان   
حجرى يضم منطقة مغطاة بالطمى 
مشيدا بها هرم صغير، ومصطبة، 
ومقصورة للقرابين تجاور الواجهة 
الشرقية للهرم. وتخطيط المقصورة 
مربع الشكل، ويتكون البناء المشيد 
بالحجر الجيرى من فناء مفتوح به 
كل  النقوش،  من  خاليتان  لوحتان 
من  واحدة  قطعة  عبارة عن  منهما 
الحجر الجيرى، قمتهما مستديرتان، 
مسقوفتان.  حجرتان  تبقه  ومذبح 
نهايتى  احدى  عند  المدخل  ويؤدى 
الواجهة وباب الدخول إلى الحجرة 
الثانية يقع في النهاية االخرى للجدار 
الساتر.  الجدار  يشبه  مما  المقابل، 
نقوش  لم يخطط لوضع  انه  ويبدوا 
اللوحتين.  على  أو  الجدران  على 
قدما  ثمانين  حوالى  بعد  وعلى 
ضيق  مدخل  يؤدى  الشرق  ناحية 
والطريق  جانبيتين  حجرتين  إلى 
الصاعد. وكان هذا الطريق محددا 
ارتفاعه  دائرية  قمة  ذى  بجدار 
متر(،   2.١( اذرع  اربعة  حوالى 
العليا  نهايته  جانبى  من  كل  وعلى 
مصراعين،  ذو  باب  ويغلق  بابان. 
النهاية  عند  تجويفين  داخل  وضعا 
السفلى من الطريق الصاعد قبل ان 
يصل إلى معبد الوادى، وهو مغطى 

اآلن بالماء.
مجموعة خوفو :

على  بقيت  التي  اآلثار  ساعدت 
االرضية البازلت لمجموعة خوفوا 
في الترميم ومعرفة التخطيط، وان 
من  االن  ظاهر  شئ  يوجد  ال  كان 
المعبد  ويقع  القرابين.  مقصورة 
محور  في  الجنائزى  الطقسى 
تخطيط  على  الشرقية  الواجهة 
ذراعا(،   ٨2  ×  ١٠٠( مستطيل 
من  ويتكون  الهرم،  بسور  متصل 
االعمدة  من  صف  به  يحيط  فناء 
واعلى  المربعة،  الجرانيتية 
معمارية  حليات  الخلفى  الحائط 
 )Indentations )مقرنصات 
من  بعيدان  وصفان  مزدوجة 
بوابة  هي  وهذه  المربعة.  االعمدة 

“نوت” التي تتصل عن طريق باب 
مكنت  مستعرضة،  بحجرة  صغير 
االثريين من اعادة بناء خمس كوات 
الركن  في  ممر  ويؤدى  للتماثيل. 
الهرم  سور  إلى  الغربى  الشمالى 
المكسو بحجر جيرى من نوع جيد. 
ايضا  والجدران  الواجهة  وكانت 
ستة  بسمك  جيرى  بحجر  مشيدة 
بمجموعة  مقارنته  وعند  اذرع. 
معبد  ان  نجد  منكاورعواوسركاف 
متقدم عن طراز  هذا طراز  خوفو 
انتقالية  مرحلة  ويمثل  “اوسركاف” 

بالنسبة لمعبد “منكاورع”.
من  الصاعد  الطريق  ويمتد 
بزاوية،  الشرقية  الواجهة  منتصف 
جسر  أو  صخرة  على  مشيد  وهو 
قنطرة  فوق  ويعبر  الحجر،  من 
الوادى  ومعبد  السفلى،  نهايته  عند 
السمان  نزلة  قرية  تحت  مختف 
منتصف  من  وبالقرب  الحديثة. 
الصاعد  الطريق  يعبر  مساره ممر 
لترجمة  وطبقا  قنطرة.  بواسطة 
 : نقرأ  هيرودوت  سجلها  متأخرة 
قوى  فيها  انهكت  التي  “والفترة 
الشعب استمرت لمدة عشر سنوات 
عليه  سحبت  الذي  المنحدر  العداد 
تقديري عمل ال  االحجار وهو في 
اعلى  عثر  وقد   . الهرم  عن   يقل 
تنسب  ان  يمكن  جميلة  نقوش  بقايا 
كما  الصاعد.  الطريق  جدران  إلى 
حول  مائية  قنوات  بقايا  على  عثر 
مياه  لتصريف  كانت  ربما  المعبد. 
االمطار من اسطح ومناطق الهرم 
على  حفرتان  وجدت  كما  والمعبد. 
من  والجنوبية  الشمالية  الجوانب 
النهاية  بطول  والثالثة  المعبد، 
كان  الصاعد  للطريق  الشمالية 
المراكب  احتواء  منها  الهدف 
الملك  يستعملها  كي  الخشبية 
الراحل في حياته االخرى ليصحب 
الشمس في طريقها اليومى أو طبقا 
إلى  يسافر  االوزيريةلكى  للديانة 

البيدوسوبوزيرس

مجموعة خفرع:
 

تلك  مع  خفرع،  ومجموعة 
بالملك  الخاصة  المجموعة 
اوسركاف هي افضل مثال محفوظ 
شئ  يبق  لم  وان  الزمن  مر  على 
ويحتل  القرابين.  مقصورة  من 
المعبد الطقسى الجنائزي مع المعبد 
طويال  مستطيال  تخطيطا  المتقدم 
في محور الواجهة الشرقية، خارج 
البناء  وحجر  بها.  المحيط  الجدار 
عبارة عن كتل ضخمة من الحجر 
كسيت  المنطقة،  نفس  من  الجيرى 

داخليا وخارجيا بالجرانيت. ويظهر 
لعقيدة  االولى  التأثيرات  التخطيط 
مفتوح  مستطيل  فناء   : الشمس 
للشمس، يحيط به صف من االعمدة 
شرفتان  توجد  بينما  المربعة، 
عريضة”  “صالة  أو  درج  ذاتا 
في  واقيمت  فصلت  نوت(.  )بوابة 
في  المياه  وقنوات  االمامي.  المعبد 
كانت  للفناء  المرمرية  االرضية 
لتصريف االمطار. واقيمت بجانب 
داخل  للملك  تماثيل جالسة  االعمدة 
مقابر غير عميقة. ومقابل كل باب 
االعمدة  بين  الخمسة  االبواب  من 
مزار  يوجد  الفناء  خلف  المربعة 
مفتوح يضم تمثاال ملكيا وربما يضم 
الشمالى  المربع  في  خاصة  سفنا، 
بتلك  يتصل  وربما  والجنوبى 
اكتشفت  التي  الخمس،  المراكب 
حول المعبد وتقع صالة عميقة بين 
ويحمل  والفناء،  العريضة  الصالة 
من  اعمدة  الصالتين  كلتا  سقف 
الجرانيت ويربط ممر طويل الركن 
سور  مع  للفناء  الشرقى  الشمالى 

الهرم.
مجموعتان  االمامى  المعبد  وفي 
الجرانيت  الكوات، واثنتان من  من 
في النهاية الجنوبية الشرقية واربع 
النهاية  في  المرمر  من  كوات 
الشمالية الشرقية للممر المستعرض 
معبد  في  كوات  بست  تتصل  وهى 
الوادى، من نفس المواد ايضا، ربما 
على  تحتوى  كلى  تستعمل  كانت 
التوابيت المرمرية االربعة الخاصة 
بوتو(  )دفنة  الداخلية  باالعضاء 

والتاجين )دفنة سايس(. 

الممتد  الصاعد  الطريق  ويمر 
على حافة الصخر إلى جنوب ابي 
معبد  إلى  ويصل  العظيم  الهول 
الوادى الذي مازال في حالة جيدة. 
بتخطيط  الخاص  التنسيق  ويصلح 
المعبد ليكون نموذجا للمعبد المتقدم 
عريضة  صالة  عن  عبارة  وهو 
بصالة  متصلة  الطقسى،  للتحنيط 
عميقة خاصة بفتح الفم، ذات اعمدة 
النهايات  احدى  وفي  جرانيتية، 
طابقين  في  كوات  ست  توجد 
وسايس.  بوتو  لدفنتى  مخصصين 
ذات  المستعرضة  الشرفة  وتصلح 
احتفاالت  القامة  الممر  فتحتى 
الخارجية  والجدران  الحماية. 
الجرانيت.  ويكسوها  مائلة  للمبنى 
والواجهة وقورة ذات مدخلين عند 
كلتا النهايتين، يجاوره تماثيل البى 
الهول. والزخرفة الوحيدة المستعملة 
على الواجهة المصقولة عبارة عن 
شريط من الكتابة المصرية القديمة 

)الهيروغليفية( تسجل اسماء الملك. 
المتصلة  الكبيرة  البساطة  وهذه 
واالستعمال  النسب  في  بالجمال 
هي  المختلفة  للمواد  المناسب 
االسرة  لعمارة  المميزة  السمات 
الرابعة عند مقارنتها بعمارة االسرة 

الثالثة أو حتى االسرة الخامسة.

مجموعة منكاورع :

بناء  مطلقا  منكاورع  يكمل  لم 
انهى  التي  الهرمية،  مجموعته 
شبسكاف  خلفه  من  االكبر  الجزء 
Shepseskaf باللبن بعد ان قام 
بتعديل التخطيط على نطاق واسع.

االرضية  بقايا  على  عثر  وقد 
الجرانيتية المربعة لمقصورة قرابين 
مالئم للواجهة الشرقية للهرم، وان 
من  البناء  اعادة  الممكن  من  كان 
االجزاء الغائرة في االرضية، وهو 
عبارة عن فناء صغير يحتوى على 
لوحة وتسبقه حجرة مسقوفة مدخل 
البناء  فإن  حال  اية  وعلى  جانبى. 
االساس  من  اكثر  بارتفاع  ينفذ  لم 
تشييده  وأعيد  شبسكاف  وضعه 
الممكن  ومن  السادسة.  االسرة  في 
الثانية  اللوحة  انه بدال من  االعتقاد 
يمكن  صغير  مزار  في  تمثال  اقيم 
ان نشاهده في مشروع “شبسكاف”.
وبدأ منكاورع بناء المعبد الطقسى 
الجنائزي فقط. والبناء الحجرى من 
النوع كبير الحجم، وهو عبارة عن 
كتل ضخمة من الحجر الجيرى من 
نفس المنطقة، كسى سطحها جزئيا 
بالجرانيت االسود. والتخطيط مربع 
وصالتة  فناء  من  يتكون  الشكل 
متسعة و “بوابة نوت” ولها درجتان 
ثم مزار واحد عميق للتمثال. ومن 
المحتمل ان صفا من االعمدة كان 
بالفناء  يحيط  رواق  سقف  يحمل 
تم  وقد  االصلى.  المشروع  في 
دخالت  ذى  بساتر  ذلك  استبدال 
المظهر  هذا  فسر  وقد  اللبن.  من 
الرمزى  الشكل  بأنه  المعتاد  غير 
الغائرة  النقوش  من  بدال  لبوتو، 
اعادة  أو  تكاليف  االكثر  المميزة 
تمثيل غابة النخيل على هيئة اعمدة 
وهى  جرانيتية)ساحورعواوناس(، 
لتمثيل  آخر  مكان  في  المستعملة 
البيئة من اجل إقامة شعائر “بوتو”. 
المحور  في  الوحيدة  والمقصورة 
الخمس  المقاصير  محل  حلت  التي 
في  المعروفة  للتماثيل  المخصصة 
خصصت  ربما  والتى  آخر  مكان 

“الوزيريس”.
البقية العدد القادم
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العالمات املبكرة لطيف 
التوحد 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

االطوار,,  غريب  كطفل  صغره  من  يبدو 
فى فهم امره تحتار,, تنتظر ان تسمع صوته 
او يدخل معك فى حوار,, و لكن عجبا ال تجد 
للكلمة بنت الشفاه اى آثار,, أو حين تريد ان 
بالهرب  عينيه  تجتهد  ما  سرعان  اليه  تنظر 
اسمه  بنداءات  االصوات  تعلو  الفرار,,  و 
يبدى  اسفا ال  لكن  لعله يستجيب و  بإجهار,, 
اى اصدار,, كثيرا ما تجده يتحرك فى دوائر 
تصيبك بالدوار,, و كأنه يريد ان يغلق بأحكام 
باالسرار,,  المليئ  عالمه  حول  نفسه  على 
تخاصم تقاسيم وجهه الطفولى انفعاالت الفرح 
و  االنظار,,  عن  يحجبها  لو  كما  السعادة  و 
الى  ,,ينسحب  إظهار  عليه  يبدو  ال  تألم  ان 
ركنه الخاص ليحميه عن اى صخب او يخفيه 
عالمات  جميعها  الحضار,,  مجالس  عن 
باالخبار,,  تصيح  التوحد  طيف  الضطراب 
هذا  لوقف  السريع  التدخل  ينبغى  هنا  من  و 
التوحد عن االنتشار,, و االلحاق بحياة الطفل 
المزيد من االضرار,, و ما ان عرفنا مظاهره 
عن  المزيد  نعرف  فهيا  باصرار,,  نكافحه 

العالمات المنذره الضطراب طيف التوحد

 Autism التوحد

على  يظهر   ,, عصبى  نمائى  اضطراب   
الطفل فى سنواته االولى و يصعب تشخيصه 
عالمات  تظهر  انه  اال  العامين  عمر  قبل 
التفاعل  في  به تشمُل ضعفاً  باالصابة  منذرة 
والتواصل  اللغة،  ومهارات  االجتماعي، 
بِجانب سلوكيَّاٍت وحركاٍت نمطية غير مألوفة

وهو اضطراب منتشر  بكثرٍة بين األطفال، 
حيث أظهرت اإلحصائيات بأنّه يصيب  طفل  

من بين كّل ست وثمانين طفاًل 

وهو اكثر انتشارا بين الذكور عن االناث.. 
اضعاف  اربعة  الذكور  االطفال  به  فيصاب 

االناث

تظهر عالمات التوحد على الطفل بداية من 
و  الحياة  مدى  الى  تستمر  و  االولى   شهره 
لكن مع العالجات المختلفة قد تقل و تتحسن 
مظاهره المزعجة .. و ال يوجد عالج للشفاء 

الكامل لهذا االضطراب 

هو  التوحد  طيف  أّن  على  التأكيد  ويجب 
غرض  وأّن  منه،  شفاء  وال  مزمن  مرض 
الطفل على  العالج هو ُمحاولة تحسين قدرة 

التّواصل والعيش كشخص راشد مستقل.

و من اهم العالمات االولى المنذرة بطيف 
التوحد:

خالل  أصواٍت  أليّة  الطفل  إصدار  عدم 
مهاراٍت  أية  إظهار  وعدم  األولى،  الشهور 
لفظية خالل مراحل الحياة األولى،  و تأخر 
الطفل عن المناغاة  و تحدثه بلغه االطفال فى 
التى  العالمات  وتُعتبر من اوضح  عمر سنة 

تنبغى التنبه لها 

عدم ابتسام الطفل لمن حوله عندما يداعبونه 
انفعاالت  اى  اظهاره  عدم  و  يحملونه,,  او 
للسعادة حتى و ان كان فرحا بعد الستة اشهر 

االولى 

عدم تفاعله بااليماءات الحركية او الجسدية  
االجتماعية..  للتعابيرات  تقليده  ندرة  و  وقله 
,وتغيير  احدا  يودع  عندما  بيديه  كالتلويح 
ذلك  و  المختلفة  المواقف  فى  الوجه  تعابير 

خالل التسعة شهور االولى 

عدم  و  البصرى  للتواصل  الطفل  تجنب 
وان  من حوله   فى عيون  النظر  فى  رغبته 
النادر  من  تكون  العيون  تالقت  و  حدث 

وسرعان ما يحول رأسه

عدم رغبته فى جذب انتباه مع حوله عكس 
او  اصوات  يصدرون  الذين  االطفال  معظم 

افعال للفت االنتباه اليهم

عدم االستجابة و التجاهل  عند النداء عليه 
فى  لذلك  يستجيب  الطبيعى  الطفل  و  باسمه 

عمر ١٠ شهور

يلعب بالدمى بطرق غير مالئمة او مألوفه 
كتدوير االلعاب الغير قابلة للدوران 

يبدى انزعاج شديد فى حالة تغيير اي شئ 
فى روتينه اليوم ,, او عند نقل اى شئ خاص 

به من مكانه المخصص 

فيكون له نظام محدد فىى ترتيب اغراضه 
ينزعج بشدة فى حين اختالفه 

العديد من انواع  له طعام محدد و يرفض 
المأكوالت

بحركات  نفسه  حول  يتحرك  ما  كثيرا 
بشكل  الحركات  بعض  تكرر  و  دائرية,, 
امام  التنقير  او   بااليدى  كالرفرفة  واضح 

العينين و الجبهة 

ثوانى   5 عن  تقل  ال  لمده  بالنظر  ويتدقق 
عند امساكه ببعض االغراض 

عندما يشعر بااللم ال يبدى استجابات تدل 
على تألمه 

االخرين  فرح  او  حزن  بمشاعر  يتأثر  ال 
ممن حوله 

 يهتز احيانا لالمام و الى خلف عند جلوسه 
او وقوفه

يضايقه العناق او التربيت او التقبيل و كافه 
المشاعر الوجدانية 

ال يحاول تقليد االصوات او حركات  من 
حوله

على  العالمات  هذة  من  بعض  ظهور  و 
 ... بالتوحد  مصاب  انه  معناه  ليست  الطفل 
لمزيد من  للفحوصات  الخضوع  يمكن  ولكن 

االطمئنان

عالمات و اشارات قد تبدو فى عين البعض 
مألوفة و قد تبدو برؤية اخرين غير مالئمة 
السلوكيات  تلك  عن  القناع  نكشف  االن  و 
انعكاسات ظاللها  نلمح فى  التى قد  الخطيرة 
اخفاء  يحاول  الذى  التوحد  اضطراب  طيف 
تفاجئ  عقبها  و  ممكن  فترة  الطول  هوية 
سلوك  فى  السيطرة  عن  الخارجة  تجلياته 

اطفالنا

مفتاح  رياض  »منير  مقال  بقية 
)1929 – 1955(« ص6 

الجناح  قائد  االحتفال  مكان  إلى  وصل  وقد 
رئاسة  لشئون  الدولة  وزير  إبراهيم  حسن 
اللطيف  عبد  الجناح  قائد  ثم  الجمهورية، 
المخصص  المكان  إلى  توجها  وقد  البغدادى، 
ألهل الفقيد حيث حيياهم وواسياهم فى مصابهم 
االليم. وفى تمام الساعة العاشرة والخمس دقائق 
وصل السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
مجلس الوزراء، وكان يرتدى حلته العسكرية، 
رئيس  نائب  سالم  جمال  الجناح  قائد  وبرفقته 
واللواء  الطيران،  ُحلة  ارتدى  وقد  الوزراء، 
عام  وقائد  الحربية  وزير  عامر  الحكيم  عبد 
الُمسلحة. وقد عزفت الموسيقى السالم  القوات 
»التحية  الجوية  القوات  أدت  ثم  الجمهورى 
الرئيس  السيد  تقدم  صمت  وفى  الجوية«. 
الشهيد  أهالى  لتحية  الثورة،  رجال  خلفه  ومن 
ومواساتهم فى مصابهم األليم .. وكانت لحظات 
رهيبة .. لحظات كتب التاريخ المصرى خاللها 
بضعة سطور . ثم توجه السيد الرئيس وبرفقته 
حيث  لهم،  المخصص  المكان  إلى  الثورة  قادة 
استمعوا إلى كلمة مدير كلية الطيران. وبعد أن 
أنتهى مدير كلية الطيران من كلمته صعد كاتم 
اسرار وزارة الحربية إلى المنصة الرئيسية، ثم 
قال: )نظراً لما أداه الشهيد الفقيد المرحوم قائد 
االسراب منير رياض مفتاح من الشعور الكامل 
بالتضحية وانكار الذات فى يوم ١/١5/١٩55، 
فخرى  محمد  الطالب  بتدريب  قيامه  أثناء 
ببلبيس، وقد أبت عليه شهامته الحقة إال أن يظل 
الطالب، وتدخل  الطائرة حتى نجا  فى  متحكماً 
القدر .. وتقديراً لشجاعته فقد تقرر االنعام على 
الثالثة(.  الدرجة  من  الجمهورية  بوسام  اسمه 
من  ووالده  الشهيد وزوجته  والدة  تقدمت  وهنا 
وقد  الوسام،  بتسليمهم  قام  الذى  الرئيس  السيد 
واسى  ثم  القطيفة،  من  زرقاء  علبة  فى  ُوضع 

جميع أفراد العائلة فرداً فرداً.

وتكلمت والدة الشهيد موجهة حيثها إلى السيد 

الرئيس قائلة: )سيدى الرئيس .. لقد كان منير 
ُمحباً هلل وللوطن وألسرته، وهذا هو مبدئى فى 
وفخورة  بل   – مسرورة  وأنا  أوالدى،  تربية 
وأنا   .. وطنه  نحو  كاماًل  واجبه  أدى  ألنه   –

أشكركم لُحسن تقديركم(.

على  )أشكرك  قائاًل:  الرئيس  السيد  رد  وقد 
مبادئك وأرجو هللا لك أجمل العزاء(. وهنا بكى 
الرائع  الموقف  لهذا  اجالاًل  الحاضرين  جميع 
.. لبسالة هذه األم. ووقف بعد ذلك األميراالى 
مرقس حنا رئيس المباحث الجنائية سابقاً، وهو 
شاكراً  العائلة  كلمة  فألقى  الشهيد،  زوجة  والد 

رجال الثورة على هذا التقدير العظيم.

وقد نودى بعد ذلك على الطالب األومباشى 
أمام  الذى حضر  رفعت،  فخرى  محمد  شرف 
من  الجدارة  نوط  سيادته  فسلمه  الرئيس  السيد 
وتفانيه  اخالصه  على  وشكره  الثانية،  الدرجة 
فى أداء الواجب. وارتفعت بعد ذلك فى أجواء 
الفضاء أصوات عازفى البروجى وهم يحيون 
حياتها  باعت  التى  الروح  وهذه  االسم  هذا 

للوطن.

فى  الصادر  »األهرام«  جريدة  وبعدد 
االسراب  قائد  أسرة  أقامت   ١٩56 يناير   ١2
العام  مرور  جناز  مفتاح  منير  البطل  الشهيد 
مارمرقس  بكنيسة  الطاهرة  على روحه  األول 
بشارع كليوباترا بمصر الجديدة فى تمام الساعة 
الرابعة والنصف مساًء، وكتبت زوجته الشابة 
فافديت  مالكاً  كنت   .. منير  )زوجى  تقول: 
غيرك، تفانيت فى عملك حتى فنيت، لن أرثيك 
فأنا التى استحق الرثاء، فإن ودعتك فى مرقدك 
وامسى  فاصبح  نفسى،  ودعت  فانما  األخير 
دهر صبراً  يا  رائدى.  والصبر  رفيقى  الحزن 
مهما طال بُعادى .. البد أن القى المنير الغالى(.

من  حقيقى  مصرى  بطل  سيرة  تلك  كانت 
أبطال مصر العظماء.
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حوالي  منذ  اي   ١٩٨٧ عام  في 
البابا شنودة  قداسة  تحدث  32 عام 

الثالث عن – 

new theology

ذكر  ووقتها  الجديد  الالهوت  او 
بعض تعاليم الالهوت الجديد وذكر 
الخلق  قصص  ان  وهي  اهمها 
والسقوط في الكتاب المقدس اخذت 
من االدب االسطوري ووقتها ذكر 
بعض الكتب التي تعلم هذه التعاليم 
وايضا  وقتها  من  لبنان  من  وكانت 
ذكر عن االقتباسات من هذه الكتب 
التي طبعت في لبنان و وزعت في 

مصر !

نيافة  ذكر  عامين  حوالي  ومنذ 
بستان  برنامج  في  رافائيل  االنبا 
البيزنطية  الكتب  من  يحذر  العقيدة 
والتي تحتوي على تعاليم الالهوت 
تعاليم  على  تحتوي  والتي  الجديد 
التكوين  سفر  باسطورية  تقول 
وتنكر كثير من احداث العهد القديم 
على  تكلم  له  محاضرة  في  وايضا 
في  نشأ  والذي  الجديد  الالهوت 
النصف االخير من القرن العشرين 
في الكنيسة البيزنطية خصوصا في 
التعليم  هذا  ظهر   واليونان  روسيا 
بعد  انتشار الشيوعية وااللحاد في 

روسيا ونزح بعض الالهوتيين الي  
االلحاد  افكار  واجهوا  حيث  اوربا 
للتعاليم  صدام   وحيث  والعلمانيية 
في  فبدأوا  التقليدية   المسيحية 
االيمان  تخص  جديدة  تعاليم  وضع 
انكار  على  تحتوي  المسيحي  

العقوبة – وانكار الموت البدلي  
للسيد المسيح وتقديمه ذاته ذبيحة 
عن خالص العالم وايضا وانكار 

الجحيم وجهنم !.

اوربا  في  ظهر  وهكذا 
الجديد  بالالهوت  يسمى  ما 
والالهوت الجديد بما يحويه من 
هذه االفكار الجديدة الغريبة عن 
ايمان الكنيسة كان نتائج عوامل 
هذه  وبعض  ذكرنا  كما  مختلفة 
التعاليم اتت مما يعرف بلالهوت 

الليبرالي والذي ظهر في اوربا منذ 
مزج  حدث  ثم  عام  مئتين  حوالي 
الالهوت  وتعاليم  تعاليم  بعض  بين 
في  اوربا  في  ظهر  والذي  الجديد 

منتصف القرن العشرين !

الجديد  الالهوت  افكار  وتتلخص 
في االتي :

 – الجدية  الخطية  وراثة  انكار 
على  الموت  وحكم  العقوبة  انكار 
النيابي  الموت  انكار   – االنسان 

انكار   – المسيح  للسيد  البدلي  او 
موت  ان  والترويج  والكفارة  الفداء 
المناداة   – فقط  حب  هو  المسيح 
غريغوريس  بمفهوم  االنسان  بتأليه 
يوناني  الهوتي  ويوحنا)  باالماس 
ولد في اواخر  القرن الثالث عشر ( 

وايضا يوحنا رومانديس ) عاش في 
العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 
في اليونان وله اثر كبير في تغيير 

التعليم الالهوت هناك (

الالهوت  افكار  اهم  من  ايضا 
احداث  بان  االدعاء  هي  الجديد 
احداث رمزية  المقدس هي  الكتاب 
اقتبسها  اساطير  او  حقيقة  غير 
الكاتب من اساطير الشعوب القديمة 
الي جانب انكار حقيقة احداث قصة 
الخلق والسقوط بل وشخصيات ادم 

وحواء !

وبالطبع هذه التعاليم هدم لثوابت 
به  المسيحي والذي عاشت  االيمان 

الكنيسة على مدار الفي عام .!

ذكر  كما  التعاليم  هذه  ان  ورغم 
عام  اكثر من 3٠  منذ  البابا  قداسة 
في  وبقوة  بكثرة  انتشرت  ولكنها 
السنوات االخيرة نتيجة عدة اسباب 
اهمها انتشار كتب تحتوي على هذا 
المعلمين  بعد  تأثر  وايضا  التعليم 
بها  والتعليم  االفكار  بهذه  الكنسيين 
هذه  الباس  هي  االكبر  والمشكلة 
البعض  االباء فوجدنا  التعاليم ثوب 
حسب  االباء  تعاليم  يفسر 
مفهومه او يعيد قراءة كتب 
هذه  نظرة  من خالل  ابائية 
البعض  اقتنع  حتى  االفكار 
تعاليم  حقا  التعاليم  هذه  ان 

ابائية

وبالطبع مستحيل ان نجد 
يناقض  سليم  ابائي  تعليم 
يقلل  او  المقدس  الكتاب 
او  عصمته  او  قداسته  من 
يحتوي  الكتاب  ان  يدعي 
او  اساطير  او  ميثولوجيا  على 
يشبه قصص شعبية خيالية ! حاشا 
فكتابنا المقدس كما نؤمن ويؤمن كل 
مسيحي حقيقي هو كلمة هللا وموحى 
الرسل  االباء  وان  هللا  من  بها 
واالناجيل  االسفار  كتبوا  واالنبياء 
وليس  القدس  الروح  من  مسوقين 
من اقتباسات من قصص شعبية او 

اساطير قديمة!

تجسد  في  الكنيسة  تعاليم  كذلك 

ورفعه  عنا  النيابي  وموته  المسيح 
االنسان  عن  والعقوبة  الموت  حكم 
سليم  ابائي  كنسي  كتابي  تعليم  هو 
المقدس  الكتاب  في  موجود  تعليم 

وتعاليم الكنيسة .

تعاليم  ان  نوضح  ان  يجب  وهنا 
مصدر  من  ابدا  تؤخذ  ال  الكنيسة 
تعاليمنا  نأخذ  ان  يمكن  وال  واحد 
اليوم من مجرد قراءات لكتب االباء 
الكتابات  لهذه  البعض  تفسيرات  او 
متأثرة  تأتي  معظمها  في  والتي 
عدة  هناك  ولكن  الحديث  باالهوت 

مصادر للتعليم الكنسي وهي

 – الليتورجيا   – المقدس  الكتاب 
وتفاسير  تعاليم   – المجامع  قوانين 

االباء .

وال يمكن ان نجد تعليم ابائي سليم 
يناقض هذه المصادر االربعة لذلك 
الجديد ال  التعليم  هذا  نجد اصحاب 
او  المقدس  الكتاب  على  يعتمدون 
االباء  قوانين  او  الليتورجيا  حتى 
ولكن فقط قراءات وتفسيرات لتعليم 

االباء!

االخيرة  االونة  في  انتشرت  لقد 
الجديد  الالهوت  تعاليم  من  كثير 
يفرغ   انه  التعليم  هذا  وخطورة 
التجسد والفداء والكفارة من المفاهيم 
سليم  تعليم غير  لنجد  له  الصحيحة 
من  تسلمناه  ما  مع  ابدا  يتوافق  وال 

تعليم!

هذه  بعض  على  الرد  عن  اما 
ان  في ردود الحقة  التعليم سيكون 

شاء الرب وعشنا.

ما هو الالهوت اجلديد الذي انتشرت 
افكاره مؤخراً ؟! 

عصام نسيم 
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هم ثالثة أيام من المتعة والفن والجمال ثالثة أيام من 
دروس  من  أيام  ثالثة  االستقبال  وحسن  الضيافة  كرم 
فعلية وعملية تقدم في كيفية خدمة العمالء، ثالثة أيام 
مع  أيام  ثالثة  الثقافات،  وتالقي  والتجانس  الحب  من 
اللبنانية،  الدبكة والموسيقي  الشعبي والفلكور مع  الفن 
اللبنانية كل  الجالية  تقيمة  الذي  اللبناني  المهرجان  في 
المدينة  أهالي  كل  ليجمع  مسيسوجا  أرض  علي  عام 
والمدن المجاورة ويشد أنتباه جميع الجاليات والجنسيات 
المختلفة لتنصهر كل الجاليات في بوتقة المتعة اللبنانية، 
مكان  في  العام  هذا  سيعقد  السابع  اللبناني  المهرجان 
مختلف عن األعوام السابقة، بعد أن لم يعد ”ميمولاير 
بارك الواقع في ستريتس فيل يستطيع إستيعاب األعداد 
الغفيرة التي وصلت العام الماضي ل 25 الف زائر في 

ثالثة أيام. ولذلك سينقل المهرجان في 

العنوان التالي

TotoRedaca  Park
2715 Meadowvale Blvd 
Mississauga ON L5N 6P8
المهرجان اللبناني مناسبة جميلة التي تتشرف األهرام 
وسنتشرف  السابقة،  األعوام  في  بتغطيتها  الكندي 
بتغطيتها في العام الحالي، لننقل لكل الجاليات العربية 
كيف يكون اإلبداع في رسم صورة فنية رائعة ممكن 
أن تعبر عن ثقافتنا وحضارتنا للمجتمع الكندي. ولذلك 
سعينا للقاء مع صاحب الفكرة بل وصاحب فكرة إقامة 
أول مهرجان من نوعه في تورنتو الكبري أبونا شربل 
ودينامو  اللبنانية.  المارونية  شربل  مار  كنيسة  راعي 

المهرجان شربل باسيل.

في ضيافة أبونا شربل دار بيننا هذا الحوار.

س: أهال أبونا كيف تسير 
للمهرجان  االستعدادات 

اللبناني السابع.

ج: أهال بيكم وشكرا علي 
معنا  وتعبكم  وجودكم 
للمهرجان،  وتغطيتكم 
علي  تسير  اإلستعدادات 
كل  نفعل  كما  وساق  قدم 
الشباب  تري  أنت  عام، 
هنا  مجتمعين  والصبايا 

للمهرجان  لنحضر  ليلة،  وكل  الليلة  متأخرة  لساعات 
ولنقدم أفضل ما عندنا في مهرجاننا السنوي.

س: هل تشعر بالقلق من نقل المهرجان 

عالمة  وأصبح  أسم  له  أصبح  المهرجان  إطالقا،  ج: 
تنتظرة  الجاليات  وكل  مسيسوجا،  مدينة  عالمات  من 
كل عام، فالمهرجان أجمل أيام الصيف في مسيسوجا، 
موجودة  تكون  أن  علي  تحرص  العائالت  من  فكثير 
للتصييف  األوالد  مع  سفرها  تقدم  أو  وتؤجل  بالمدينة 
طلب  بعد  جاءت  النقل  ومسألة  المهرجان،  لتحضر 
قابل  غير  القديم  المكان  أن  رأي  الذي  المدينة  مجلس 
ولذلك  المهرجان  تحضر  التي  األعداد  إلستيعاب 
نتوقع  فنحن  أكبر  ألنه  توتورداكال  بارك  أختيار   تم 

أستقبال أعداد أكثر من العام الماضي.

س: ما هو الجديد الذي سيقدمة المهرجان هذا العام

ج: أنت تسأل شربل باسيل عن الجديد، أنا بهتم بشئ 
صالة  في  تشارك  بشوفها  ناس  فيه  صدقني،  واحد 
ألنهم  فرصة  والمهرجان  للسنة،  السنة  من  القداس 
القربان“ المشاركة  القربان ”صالة  يشاركوا في زياح 
في القداس والتناول فنحن نقيم 3 زياحات و2 قداس. 
وأنا أهتم أن الشباب يقدموا أحسن ما عندنا وهم يهتمون 

بالتفاصيل األخري وأنا أثق بهم جدا.

المهرجان  جعل  الذي  السبب  هو  ما  رأيك  في  س: 
تورنتو  منطقة  في  واألروع  األجمل  هو  اللبناني 

الكبري:

ج: شوف نحن لما أول مرة حضر حوالي الف وخمسائة 
شخص وكنا فرحانيين جدا بالعدد، العام الماضي العدد 
كان شئ فوق الخيال يوم األحد األخير أنت كنت معنا 
اللي حضروا  كان الحضور يتجاوز عشر أالف غير 
رسالة  نقدم  أننا  لسبب  يرجع  ده  والجمعه،  السبت 
بوظيفته  يقومون  فالمتطوعون  واإلحترام،  الحب  من 
يحبون  ألنهم  أجمل  وال  أروع  وال  إحترافية  بطريقة 
جاليتهم وبلدهم ويريدون أن يقدموا أجمل صورة عن 

بلدهم.

باسيل  شربل  مع  لقاء  لي  كان  أبونا  مع  لقائي  بعد 
دينامو المهرجان.

س:  أسمك شربل ووكاهن الرعية أبونا شربل وإية 
أخبار مهرجان مار شربل السابع.

ج: شربل قديس لبناني عظيم وهو شفيع لبنان واللبنانيين 
اللبنانيين  كل  مع  عظيمة  معجزات  صاحب  وقديس 
من كل األديان، ومعجزاته في جميع أنحاء العالم من 

الشرق للغرب مع كل الجنسيات.

أما أخبار المهرجان فهي جيدة كل شئ يسير بطريقة 
جيدة نشكر هللا، المتطوعين مستعدين ورعاة المهرجان 
في تزايد مستمر والكل يريد المشاركة في المهرجان 

بكل حب.

س: ماذا سيقدم المهرجان اللبناني هذا العام

ما  أكثر  أنواعه وهو  بكل  اللبناني  المطبخ  ج:  سنقدم 
سنقدم  اللبناني.  لألكل  الجميع  لحب  مهرجاننا  يميز 
والغناء  الموسيقي  من  أيام  ثالث  مدار  علي  المتعة 
وسوريا  لبنان  من  مطربين  ومعنا  اللبنانية  والدبكة 

والعراق. 

بينهم  يوجد  ال  ولماذا  المطربين  أسماء  هم  من  س: 
مصريين؟

ج: أسماء المطربين ستكون مفاجأة للجميع لكن عددهم 
المطربين  غياب  ناحية  من  ومطربة،  مطرب   ١2
ف  موجود  مصري  مطرب  دعوة  حاولنا  المصريين 
قصير  الوقت  كان  ولكن  المهرجان  وقت  في  كندا 
أن شاء هللا سيكون  الماضي  والعام  وجدوله مشغول، 
هناك مصريين، كما أن الفن المصري سيكون حاضر 

من خالل األغاني المصرية التي يعشقها الجميع.

س: شربل ماذا عن السياسين الذين سيحضرون.

للمهرجان  الحضور  يطلبون  كندا  سياسيين  كل  ج: 
علي الثالث مستويات فيدرال ومقاطعة ومدينة الجميع 
المعارضة  أحزاب  عن  لممثلين  باإلضافة  سيحضر 
الكنديين ونحن نرحب بالجميع فالمهرجان لكل الكنديين. 

باسيل وفريق  أبونا شربل وشربل  النهاية شكرت  في 
من  نلتقي  أن  علي  الضيافة،  حسن  علي  المتطوعين 
١2-١4 يوليو القادم لتغطية المهرجان وصالة القداس 

مع أبونا شربل.

مسيسوجا تنتظر املتعة والفن واجلمال يف املهرجان 
اللبناني السابع أيام من 12 إلي 14، يوليو 2٠19.

كندا تدخل موسوعة جينيس 
لتشكيل اكبر ورقة شجر بشرية 

دخلت كندا موسوعة جينيس لالرقام القياسية بعد قيام مواطني مقاطعة 
كوينت ويست بتشكيل اكبر ورقة لشجرة القبقب الحمراء والتي تعد رمز 

كندا الوطني.
بحديقة  والوقوف  بالتشكيل  المقاطعة  مواطني  من   3٩42 وشارك 
سنتينال بارك لدعم جمعية القوات المسلحة الكندية الخيرية تقديرا لكل من 

كرس حياته لخدمة كندا.
رمزا  كندا،  علم  علي  الموجودة  الحمراء،  القبقب  شجرة  ورقة  وتعد 

للصمود والوحدة الكندية.
للتاكد من  القياسية الحدث  وقد حضر ممثل لموسوعة جينيس لالرقام 

عدد المشاركين واالعالن الرسمي عن الرقم القياسي الجديد.

افتتاح هرم الالهون في مصر ألول مرة 
منذ اكتشافه في القرن التاسع عشر 

افتتحت مصر  هرم الالهون الذي 
بناه الملك سنوسرت الثاني من األسرة 
منذ  مرة  ألول  وذلك  عشرة  الثانية 

اكتشافه في القرن التاسع عشر.
إلى  الفيوم  بمحافظة  الهرم  يقع 
القاهرة  العاصمة  من  الجنوب 

واكتشف مدخله العالم اإلنجليزي فلندرز بتري عام ١٨٨٩ لكنه ظل مغلقا 
إعادة  اآلثار منتصف عام 2٠١٨  أن قررت وزارة  إلى  الحين  منذ ذلك 

ترميمه وتأهيله.
والهرم البالغ ارتفاعه 4٨ مترا مشيد من الطوب اللبن فوق ربوة عالية 

ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعي.
أقامه الملك سنوسرت الثاني وهو رابع ملوك األسرة الثانية عشرة في 
مصر القديمة لكن لم يعثر على مومياء الملك داخل الهرم الذي يبدو أنه 
تعرض للنهب في أزمنة سابقة وُعثر فقط عند اكتشافه على تابوت الملك 
دون غطاء ومائدة قرابين والكوبرا الذهبية التي كانت تعلو التاج الملكي.

الصني تكشف عن مشروع قطار 
بسرعة الطائرة 

بسرعة  السير  يمكنه  "مغناطيسي"  قطار  إلقامة  حاليا  الصين،  تسعى 
تتجاوز 6٠٠ كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعله مضاهيا لسرعة النقل 
الجوي. وسوف يعتمد هذا القطار على الدفع المغناطيسي، ما يحل مشكالت 

االحتكاك، ويوفر سرعة أكبر للقطار.
ومن المتوقع أن يكون القطار الجديد أكثر راحة للمسافرين، إذ سيتحرك 

بضجيج أقل وأيضا اهتزاز أقل للمقصورات.
ودشنت الصين في عام 2٠١٧، قطار فوشينجغ، الذي يربط بين مدينتي 
في  كيلومتًرا   35٠ وبسرعة  كيلومتر   ١3٠٠ بمسافة  وشنجهاي،  بكين 
ثالث  إلى  القطار  بهذا  وشنجهاي  بكين  بين  الرحلة  مدة  الساعة.وتصل 
ساعات   4 تستغرق  التجارية  الطائرة  متن  على  بينما  ونصف،  ساعات 
ونصف الساعة، بسبب إجراءات المطار، بحسب نائب رئيس قسم الهندسة 

في الشركة التي تتولى المشروع.
جدير بالذكر أن اليابان أجرت اختباًرا في عام 2٠١5 حطمت خالله 
المختبر 6٠3 كيلومترات في  القطار  بلغت سرعة  القياسي، حيث  الرقم 

الساعة.
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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

صور من كندا منذ 1٠٠ عام

Street corner, Quebec, 1937

Canadian Pacific Railway train, 1900

Yonge St., Toronto, 1910-1920.

Traveling by dog sled, between 1900 and 1917.

 

Windsor St. Station, Montreal, between 1890 and 1901

Yukon Territory street sign, 1890. In the 1890s

 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو تلغي االحتفال الرمسي التقليدي لعيد ميالد 
كندا والذي كان يتكلف 400 الف دوالر لقلة عدد احلضور 
تورنتو ؛ لن تقيم الهيئة التشريعية في أونتاريو بعد االن حفال رسميا لعيد ميالد 
كندا ،حيث الغت حكومة اونتاريو هذا التقليد بسبب إنخفاض عدد الحضور ، 

وقالت المديرة التنفيذية للمعلومات والمتحدثة باسم دوج فورد رئيس وزراء المقاطعة ، إن الحكومة هذه السنة 
ستضع ٨٠ الف دوالر  في عيد ميالد كندا ليتمكن أول  5٠٠ فرد من زيارة عشرة أماكن سياحية مجانا ،ومنها 
مركز أونتاريو للعلوم في تورنتو وبوتينيكال جاردن في برلينجتون والحديقة التاريخية )فورت ويليام بارك 
( في ثاندرباي ، وقالت المتحدثة الرسمية أن االحتفال التقليدي الرسمي الذي كانت تقيمه  الهيئة التشريعية  
في أونتاريو كان يتكلف 4٠٠ الف دوالر ويحضره عدد قليل من الناس ، وقد حضره العام الماضي 5٠٠٠ 
شخص ، مقارنة بي 25 الف شخص حضروا الحفل عام  2٠٠٩  ، هذا وقد بدأ االحتفال الرسمي بعيد ميالد 

كندا عام ١٩6٧ وكان يشمل عروضا غنائية وفنية وأطالق المدفعية لي 2١ طلقة تحية لكندا .
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معلمي املدارس الكاثوليكية سيتعني 
عليهم قريبا دفع رسوم لوقوف سيارتهم 

الثانوية  المدارس  معلمي  علي  سيتعين 
قريبا  تورنتو  في  الكاثوليكية   واالبتدائية 
دفع رسوم  لوقوف سياراتهم ، حيث يواجه 
عجزا  الكاثوليكية  المدارس  إدارة  مجلس 
في التمويل قدره 32.٨ مليون دوالر ، وقد 
وافق المجلس علي رسوم ايقاف السيارات 
في إجتماع خاص بميزانية ادارة المدارس 

كامل  بدوام  والعاملين  والمدراء  المعلمين  علي  وفرض   ، الكاثوليكية 
السيارات  وقوف  ساحة  في  السيارة  اليقاف  يوميا  دوالرات   ١٠ دفع 
الخاصة بالمدرسة ، ووصفت رئيسة مجلس إدارة المدارس الكاثوليكية 
الواقع  من  جديد  جزء  بأنه   ، االجراء  هذا  ريزو   ماريا  تورنتو  في 
التمويل  أعقاب خفض  في  للطالب  الحيوية  البرامج  إستمرار  لضمان 
 ، أونتاريو  في  المحافظين  حكومة  من  الكاثوليكية  للمدارس  المالي  
التنفيذ  تاريخ  بما في ذلك  الدقيقة  التفاصيل  المجلس االن علي  ويعمل 
وما إذا كان سيتم التعاقد مع طرف ثالث مثل شركة لتنفيذ جمع رسوم 
وقوف السيارات ، والتي متوقع لها أن تبلغ اكثر من 6 مليون دوالر 
ستعود  االموال  هذه  إن  المجلس  رئيسة  ريزو  ماري  وقالت   ، سنويا 
بالفائدة علي تعليم  الطالب ، وذلك بإضافة اثنان من مستشاري التوجيه 
وإعادة تعيين 24٠ معلم ترتكز مهمتهم علي محو االمية ، والذي قالت 
عنه إنه برنامج ناجح جدا كان يعمل منذ اكثر من عشرون عاما ، وليس 
هناك مال لذلك ، هذا وقد قوبلت هذه الخطوة بإزدراء من النقابة التي 
تمثل معلمي المدارس االبتدائية الكاثوليكية ووصفت هذا بإنه )خفض 
النقابة أن هذا  الجماعي في  المعلمين ( وقالت منسقة االتفاق  لرواتب 
القرار سيؤدي الي خفض أجور المدرسين بحوالي ١٩٠٠ دوالر في 
السنة ، ولكن رئيسة مجلس إدارة المدارس الكاثوليكية دافعت عن قرار 
المجلس قائلة » بينما لدينا أختيار صعب ، فال يجب أن يري هذا كحرب 
علي المدرسين » وقالت أم لمعلمة  تعمل  في المدراس الكاثوليكية ، إن 
أبنتها تحتاج لكل قرش للعيش وإن دفع ثمن وقوف السيارات هو أمر 
المدارس  إدارة  قالت رئيسة مجلس  غير طبيعي وغير معتاد ، ولكن 
الكاثوليكية ماريا ريزو ، أن الممرضات يدفعن رسوم اليقاف سيارتهن 
سياراتهم  أليقاف  يدفعن رسوم  واالمناء  الجامعات  وأساتذة  والطلبة   ،

وهذه هي الحقيقة الواقعية في مدينة حضرية .

مدينة برامبتون تطلق أسم جندي كندي 
من طائفة السيخ علي مدرسة ابتدائية جديدة 
وكذلك اسم ماالال يوسفزاي  علي مدرسة اخري 
ألول  واحد  مشهورة  أسماء  أونتاريو  في  برامبتون  مدينة  ستطلق   
جندي من السيخ الكنديين واالخر المرأة 
في  جديدتان   مدرستان  علي  الهند  من 
المدينة ، واالسم االول هو بكاهام سينغ 
وهو أول رجل من طائفة السيخ يلتحق 
العالمية  الحرب  خالل  الكندي  بالجيش 
االولي وكان قد هاجر الي كندا وهو في 
السياسات  بسبب  أسرته  عن  وأنفصل  عام ١٩٠٧  الرابعة عشر  سن 
القتال  ساحات  في  الكندية  المشاة  كتيبة  في  وخدم  وقتها،   التقليدية 
وأصيب مرتين اثناء القتال ، ثم عاد الي كندا بعد عملية جراحية لعالج 
السل وتوفي عام ١٩١٩ في مدينة كيتشنر بدون ان تكون أسرته بجانبة 
المدرسة  أسم  عن  وأما   ، كامل  بشرف  بدفنه  الكندي  الجيش  وقام   ،
االبتدائية  الثانية  ،فقد أطلق عليها أسم ماالال يوسفزاي وهي أمرأة من 
الهند تعرضت لالغتيال من قبل جماعة طالبان وأطلق عليها النار وهي 
ناشطة  المحاولة وهي  هذه  نجت من  ولكنها    ، للمدرسة  في طريقها 
وهي  كبير  بشكل  الفتيات  علي  وتركز  المرأة  تعليم  عن  تدافع  بارزة 
بها إلقامة مدرسة  تبرعت  وقد  للسالم  نوبل  يتلقي جائزة  فرد  أصغر 
للفتيات  ونالت الجنسية الكندية الفخرية عام 2٠١٧، وقال واحد من 
أعضاء مجلس مدينة برامبتون إن التزام ماالال يوسفزاي بالتعليم هو 
مصدر الهام لنا جميعا ، وسيكون جزءا ال يتجزء من رؤية المدرسة 

الجديدة .

شرطة منطقة بييل يف أونتاريو تري يف قانون 
العلمانية يف كيبيك مصدرا لتعيني جمنديني لديها 
قال متحدث من شرطة منطقة بييل التي تشمل منطقة مسيسوجا ومدينة برامبتون 
أن الشرطة ستطلق حملة لتعيين مجندين من سكان  كيبيك المتضررين من قانون 

العلمانية الجديد في المقاطعة ، وقد وافق مجلس خدمات الشرطة باالجماع علي هذا االقتراح الذي ينص علي 
الدينية ، ويدعوا االقتراح جميع  التوفيق بين الرموز  التنوع واالندماج بما في ذلك  بقيم  أن قوة الشرطة تؤمن 
المتضررين من قانون العلمانية في كيبيك الذين يعملون   في شرطة كيبيك  أن يتقدموا بطلبات للتوظيف في 
الشرطة االقليمية في منطقة بييل ودعي االقتراح  أيضا الي وضع إعالنات بذلك داخل مقاطعة كيبيك ، ويمنع 
قانون العلمانية رقم 2١ في كيبيك معلمي المدارس العامة والمحاميين في الحكومة والقضاة وضباط الشرطة من 
إرتداء الرموز الدينية إثناء العمل ، وقال متحدث بأسم شرطة بييل أن لديهم أكثر منة2٠٠٠ ضابط رسمي وحوالي 
٨٠٠ موظف مدني وأنهم يوظفون حوالي ١٠٠ مجند جديد كل عام ،هذا وقد قام عمدة مدينة برامبتون الزعيم 
السابق لحزب المحافظين  في مقاطعة أونتاريو  باتريك براون بتشجيع اقتراح شرطة بييل وقال ) إن  قانون  
العلمانية في كيبيك هو إهانة للحريات الدينية وإنتهاك للميثاق الكندي للحريات والحقوق ، وتقدم باتريك براون 
باقتراح لتوظيف افراد من كيبيك في شرطة االطفاء والطوارئ في مدينة برامبتون ( وقدمت مدينة برامبتون 
الطعن  في  الكنديين  للمسلمين  الوطني  والمجلس  المدنية  للحريات  الكندية  الرابطة  الي  باالنضمام  ايضا  اقتراح 
القانوني علي قانون العلمانية في كيبيك ، ودعا باتريك براون  مدينة برامبتون الي تحمل مسؤولياتها للدفاع عن 
التعددية الثقافية الكندية ، وسوف ينظر مجلس المدينة في هذه االقتراحات ، وفي الوقت نفسه،  شكر المركز 

الثقافي االسالمي في كيبيك شرطة منطقة بييل علي عملها .

كندا يف مرتبة متقدمة من بني الدول التي 
تتميز بالعنصرية يف التوظيف 

تورنتو ؛ من المحتمل أن تواجه االقليات الكندية ظاهرة التمييز العنصري عند 
التوظيف أكثر مما هو الحال عليه في الواليات المتحدة ، وهذا وفقا لدراسة 
أستقصائية جديدة شملت تسعة دول ، وجاءت كندا في المرتبة  الثالثة  بالقائمة ، 

ولدي الباحثين في هذه الدراسة نظرية تقول بأن هناك طريقة بسيطة لمعالجة هذه المشكلة وهي أن يطلب صاحب 
العمل معلومات تفصيلية أكثر من مقدم طلب التوظيف ، وفي الدراسة االستقصائية التي نشرت هذا االسبوع تم 
تحليل نتائج ٩٧ تجربة ميدانية في التوظيف ونظر الباحثون الي أكثر من 2٠٠ الف طلب للتوظيف، و كانوا 
يريدون أن يعرفوا هل االفراد من االقليات الذين لديهم نفس الكفاءات التي لالشخاص البيض قد قبلوا في الوظائف 
التي تقدموا اليها ؟  ولالسف أشارت كل البيانات الي تمييز شبه واسع ضد مجموعات من االقليات المنحدرين 
من أصل أفريقي أو أسيوي أو من الشرق االوسط وعلي النقيض فإن المهاجرين البيض ال يعانون من التمييز ، 
وال يوجد دليل علي وجود تمييز عكسي ضدهم في التوظيف ،  وتبين النتائج أن فرنسا والسويد لديهما أكبر قدر 
من التمييز العنصري عند توظيف االفراد ، ويتعرض المتقدمين للعمل من االقليات هناك للتمييز بنسبة %43 
وفي السويد كانت نسبة التمييز العنصري للمتقدمين للعمل 3٠% وتعادلت كندا في المركز الثالث  مع المملكة 
المتحدة حيث تكون نسبة  احتمال التمييز ١١%  ، ويشير الباحثون الي أن بعض القوانين والممارسات المؤسسية 
التي  قد تساعد علي تفسير سبب وجود تمييز عنصري عند التوظيف. في بعض الدول أكثر من دول أخري ، 
فعلي سبيل المثال قد تكون قوانين الواليات المتحدة بشأن التمييز العنصري في مكان العمل قد ساهمت في نتائج 
إيجابية نسبيا ، حيث أن القوانين هناك تقضي بمعرفة االصل العرقي للموظف ، ويطلب من أصحاب االعمال 
الكبري أن يبلغوا عن االصل العرقي ألي موظف الي لجنة تكافوء فرص العمل هناك ، و في نفس الوقت ال 
يسمح الصحاب االعمال في فرنسا االستفسار عن االصل العرقي للمتقدم للعمل ولهذا يصعب مراقبة التوظيف 
أو الترقيات بسبب التمييز العنصري ، وفي المانيا التي تشهد أقل حاالت التمييز العنصري عادة ما يطلب من 
المتقدم لوظيفة ما أن يقدم طلب مفصل يشمل كثير من المعلومات والمؤهالت  وهذا يعطي المدير المسؤول عن 
التوظيف صورة مسبقة مفصلة  للشخص من البداية وال يترك مجاال للنظر الي مقدم الطلب من االقليات علي 

إنه غير مؤهل أو أقل حظا من غيره .

سيدة من فانكوفر جتد عقربا ساما يف منزهلا يبدو انه 
تسلل داخل حقيبتها عند عودتها من رحلة ايل كوبا 

قالت السيدة جيل هاموند إنها فوجئت بوجود عقربا ساما في مطبخها في منزلها 
بفانكوفر  ولم تعرف ماذا تفعل ، ولكنها بمساعدة إبنتها أستطاعت حبسه داخل علبة 
بالستيكية بها فتحة صغيرة لكي يستطيع التنفس من خاللها ، وطلبت من متخصص 

في قتل الحشرات الحضور لمنزلها للتخلص منه ولكنه طلب ١٠٠ دوالر للقيام بذلك ،فلم تشعرت بأن هذا جيد  ، 
وأبلغت حديقة الحيوان عن هذا العقرب فحضر متخصصون في الحشرات الي منزلها ونقلوا العقرب الي الحديقة 
،حيث أكتشفوا انها أنثي وهي حامل ووضعت انثي العقرب 2٠ مولودا صغيرا ،ويتجمع زوار الحديقة لمشاهدة 
أنثي العقرب وهي تحمل صغارها علي ظهرها ويقولون عنها إنها أم باهرة ، وفي نفس الوقت قام العاملين في 
حديقة الحيوان بإطالق أسم )جيل( علي أنثي العقرب وهو أسم السيدة التي وجدتها ،والتدري السيدة جيل من أين 
جاء العقرب وتقول أنه ربما تسلل الي حقيبتها بينما كانت في رحلة لمدة 3 أسابيع في كوبا ،  هذا وقد صنفت أنثي 

العقرب علي إنها من النوع القاتل المحتمل العثور عليه في منطقة البحر الكاريبي ويسمي العقرب الكوبي 
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أوالد حارتنــــا )6(

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
١ - جب����������ل 

متقابلين  خطين  فى  الوقف  بيوت  أُقيمت 
يقع  الخطان من خط  ويبدأ  يصنعان حارتنا, 
اتجاه  فى  طواًل  ويمتدان  الكبير  البيت  امام 
الجمالية, حارتنا حارة الجبالوى أطول حارة 
فى المنطقة, وأكثر بيوتها ربوع كما فى حى 
رأس  على  الوقف  ناظر  وبيت   , حمدان  آل 
الصف األيمن من المساكن, وبيت الفتوة على 
البيت  كان  قبالته.,,,,  األيسر  الصف  رأس 
وخدمه  صاحبه  على  ابوابه  أغلق  قد  الكبير 
المقربين , ومات ابناء الجبالوى مبكرين ولم 
يبق من هذه الساللة إال االفندى ناظر الوقف 
, اما أهل الحارة فقد كان فيهم البائع الجوال 
الكثيرين  لكن  القهوة  او  الدكان  وصاحب 
المخدرات,  فى  يتاجرون  أو  متسولين  كانوا 
كان طابع حارتنا الزحام والضجيج واالطفال 
البيوت  مداخل  وتكتظ  العرايا  اشباه  الحفاة 
وعند  والنكات  الحديث  يتبادلن  بالنساء 
الضرورة الشتائم والسباب ودقة الزار تستأثر 
االفنية  فى  تنطلق  والفئران  خاص  باهتمام 
وعلى الجدران , اما الذباب فال يضاهيه فى 
انفسهم  القمل, والفتوات يفرضون  الكثرة إال 
على االحياء , هكذا ُوجد فتوات االحياء مثل 
وحمودة  وبركات  سريع  وابو  والليثى  قدرة 
اما زقلط فقد صار فتوة الحارة كلها, ورأى 
إلى مثل  انه فى حاجة  الوقف  االفندى ناظر 
هذا الرجل فقربه إليه ورتب له راتباً عظيماً 
من ريع الوقف وعند ذلك ندر وقوع المعارك 
لقوة  متنفساً  الفتوات  يجد  ولم  الفتوات  بين 

شرهم إال فى االهالى المساكين المسالمين.

   لما اعتزل الجبالوى الدنيا وأغلق بابه إحتذى 
الناظر مثاله الطيب حيناً ثم لعب الطمع بقلبه 
فنزع الى اإلستئثار بالريع مطمئناً الى حماية 
الناس وغرقوا  فقر  الذى اشتراه وزاد  الفتوة 
الفتوة وحده يعيش فى  فى البؤس والقذارة , 
بحبوحة ورفاهية وفوقه الفتوة االكبر والناظر 
وإذا  االقدام,  فتحت  االهالى  أما  الجميع  فوق 
شكا إلى الناظر ضربه الناظر والفتوة االكبر 
يروون  ال  حارتنا  فى  المقاهى  شعراء   ,,,
بما  الجهر  متجنبين  البطوالت  عهود  إال 
الناظر  بمزايا  السادة ويتغنون  يحرج مراكز 
والفتوات بعدل ورحمة ال نحظى بها , ونحن 

ال ننال من الوقف اال الحسرات.

  ونفد صبر آل حمدان فاصطخبت فى حيهم 
التمرد,, كان رئيسهم حمدان صاحب  امواج 
قهوة تتوسطها اريكة الشاعر وبين انغام ربابته 
بدأ بتحية الناظر حبيب الجبالوى وزقلط زين 
فى  كان  االعمش:  عتريس  قال   ,,, الرجال 
واحداً!  يوماً  يجع  لم  ادهم  حتى  خير,  الدنيا 
ياعتريس,,  فمك  يسلم  حنة:  تمر  وعلقت 
نهرها المعلم حمدان: إذهبى ياولية واريحينا 
من كالمك الفارغ., وقال دعبس: نحن اسياد 
كالكالب,  فيها  نُضرب  لكننا  الحارة  هذه 

ادهم؟!  ياابن  شجاعتك  اين  ياحمدان  وانت 
قال الشاعر بقلق: قد نجد بيننا فجأة قدرة او 
غيره من الشياطين . فقال دعبس بحدة: كلهم 
ذرية ادريس.,,,,, آل حمدان ضاع حقهم فى 
من  يصفع  مختااًل  بينهم  يسير  وقدرة  الوقف 
يشاء ويأخذ االتاوة ممن يشاء لذلك نفد صبر 
لنا عدو وقد   : آل حمدان. قال على فوانيس 
يتجاهل  ان  يمكن  ال  واالفندى  حسابه  يجب 
 ,, الوقف  وإلى صاحب  إليه  وقرابتنا  اصلنا 
ان  ينبغى   : وقال  كالمه  على  حمدان  أّمن 

نذهب ولنذهب جماعة .

من  كثير  جمع  الناظر  بيت  امام  تجمهر     
البواب:  سألهم   , ورجال  نساء  حمدان  آل 
ماذا تريدون؟ وانتقلت المظاهرة الى الممشى 
خرج  والحديقة,,,  السالملك  بين  المفروش 
فى  بالدخول  لكم  أذن  من  وسأل:  االفندى 
ونحن  ناظرهم  بيت  إنه  الرد:  جاءه  بيتى؟ 

اسرة واحدة جميعنا ابناء أدهم واميمة.

هللا  ورحم   , مضى  تاريخ  ذاك   •
إمرىء عرف قدر نفسه.

وسوء  الفقر  من  كرب  فى  نحن   •
جياع  واطفالنا  متسولون  أكثرنا  المعاملة, 
أيليق  الفتوات,,  صفع  من  متورمة  وجوهنا 

ذلك بابناء الجبالوى ومستحقى وقفه؟

ابى  وقف  هذا  ياهذا؟  وقف  أى   •
وجدى ما لكم به صلة , ما لديكم من دليل او 
تقولونه  ما  حجة, حارة حشاشين حقيقة, كل 

كذب فى كذب , وتفضلوا غير مطرودين.

أطلعنا على الشروط العشرة.  •

لماذا؟ من انتم وما عالقتكم بها؟   •

نحن المستحقون.      ,,,, عند ذلك   •
الناظر: دعهم  تعالى صوت هدى هانم حرم 

وادخل , ال تبح صوتك بمناقشاتهم.

اغلق  الذى  الحق على جدنا  تمر حنة:  قالت 
دعبس:  وصاح  االبواب,,,  نفسه  على 
ياجبالوى تعالِ شف حالنا    ,,, ثم انصرفوا.

فقالت   , رعاع  اوالد  رعاع  االفندى:  قال    
الهانم: إحسم االمر وادع زقلط الذى يقاسمنا 
الناظر:  تسائل  شيئاً,,,  يفعل  ان  دون  الريع 
وجبل؟! فردت باطمئنان: إنه ربيبنا وهو ابنى 
يعرفونه.,,,  ال  وهم  حمدان  آل  يعرف  وال 
قال زقلط: مضى زمن غير قصير دون ان 
او نسفك دماً, وآل حمدان باعة  نحرك نبوتاً 
ومتسولون ولن يظهر فتوة من قوم خرعين, 

سأدوسهم بقدمى كالصراصير.

  سمع جبل قول زقلط وهو يدخل البهو, حيا 
ما  الديك  الهانم:  وسألته   , بأدب  الموجودين 
تقوله ياجبل عما نحن مهتمون به؟,,,, أجاب : 
سيدتى إنى ربيب نعمتك ولكنى لست إال أحد 
ابناء حمدان, وكان ابى وأمى منهم . فقالت: ما 
أخيب أملى فى ابنى. ,, قال االفندى لزقلط: ال 
تضيع وقتك فى سماع هذه المعاتبات. وقالت 
هدى هانم: ال تجاوز المعقول يامعلم زقلط , 
إنهم  قال جبل:   ,,,  . إبادتهم  تأديبهم ال  نريد 
الحارة  أهل  أكرم  انهم  رغم  ياسيدتى  بؤساء 
أصاًل, إننا ابناء أدهم وما زال جدنا حياً أطال 

هللا بقاءه.

حزيناً  الوقف  إدارة  إلى  البهو  جبل  غادر    

مشتت العقل , أحزنه ما يُدبر لهم من شر,,,, 
عارياً  طفاًل  الهانم  رأت  عاماً  عشرين  منذ 
يستحم فى حفرة مملوءة بمياه االمطار فمال 
قلبها الذى حرمه العقم من نعم االمومة إليه, 
خائفاً,  يبكى  وهو  إليها  حمله  من  أرسلت 
دجاج  بائعة  ترعاه  يتيم  طفل  انه  علمت 
رحبت بان تنزل للهانم عن هذا الطفل,, هكذا 
خيراته  من  ينعم  الناظر  بيت  فى  جبل  نشأ 
وأُدخل الى الكتّاب فتعلم القراءة والكتابة ولما 
تتابعه  الوقف  إدارة  االفندى  واله  رشده  بلغ 
اينما حل ,, حتى  نظرات االكبارواالعجاب 
كان تمرد آل حمدان فوجد نفسه ليس شخصاً 
بالوفاء  ولكنه شخصان احدهما يؤمن  واحداً 

ألمه لكنه يتسائل: ... وآل حمدان؟

حمدان  وآل   , الليالى  كبقية  الليلة  ليست     
الحارة  وشمل   , بسالم  تمر  هل  يتسائلون: 
فجأة  زقلط  ظهر  حمدان  قهوة  فى   , ظالم 
نبوته  على  قابضاً  عينيه  فى  الشر  يتفجر 
المرعب , وجاء فتوات االحياء , سأل زقلط:

انت  قدرة؟  الحي,,  هذا  فتوة  من   •
حامى آل حمدان؟

أنا حاميهم من الجميع إالك يامعلم.  •

ألم تجد حياً غير حى النسوان لتكون   •
فتوة عليه.

أال   , الزوانى  يااوالد  صاح:يانسوان  ثم     
ومتوجهاً   ( فتوة؟  للحارة  بان  تعترفون 
ياعجوز  اخرس   : حمدان(  الى  بالحديث 
على  تهجمت  ان  بعد  تتمسكن  اآلن  ياقارح, 
فقال:  ,,,, رد حمدان  اهلك.  واسياد  اسيادك 
إنها شكوى سرنا بها إلى حضرة الناظر.,,, 
كانت  ما  أنسيت  يانتن  : حمدان  زقلط  أكمل 
حتى  آمناً  احدكم  يسير  لن  وهللا  امك؟  تفعله 
يقول أنا مرة ,,  وبغتة وجه لطمة الى وجه 

حمدان.

من أوالد حارتنا- نجيب محفوظ                                            

يتبع

بقية مقال »عبد الناصر بين الحقيقة 
والتضليل )75(» ص5 

والسفرجي منصور احمد علي الذي اتضح 
بعد ذلك انه من افراد حرس رياسة الجمهورية 
وتم اعداد تنكره في وظيفة سفرجي من قبل 
كان  وأيضا  الجمهورية!!.   رئاسة  مسئولي 
حسنين  خيري  محمد  االمن  مسئول  هناك 
والشرطة  الجمهوري  الحرس  من  والجميع 
كلهم  )أي  الجمهورية  ورئاسة  العسكرية 
يشير  الناصر(.  عبد  الى  جدا  المقربين  من 
المحللين المحايدين الي انه ال توجد تفاصيل 
المشير  نقل  ساعات  خالل  جرى  ما  لدقائق 
ما  سوى  المريوطية  استراحة  الى  بيته  من 
التحقيق  الناصر!!  وأجهزة  اتباع عبد  ذكره 
بقيادة النائب العام المستشار محمد عبد السالم 
للمراجعة  محرراته  كل  تخضع  كانت  الذي 
بياناته  وان  اإلضافة  او  بالحذف  والتزوير 
حسونه  عصام  العدل  وزير  على  تمر  كان 
محمد  القومي  االرشاد  وزير  الى  تحال  ثم 
بوق  بمعرفة  بمراجعتها  يقوم  الذي  فائق 
هيكل  حسنين  محمد  الصحفي  الناصر  عبد 
قبل ان تنشر!! )اكاد اجزم من ذلك ان عبد 
لمراجعتها  األخيرة  المحطة  كان  الناصر 
السالم  عبد  المستشار  اقر  وقد  النشر(.  قبل 
بمعظم  وفاته  وقبل  عديدة  بسنوات  ذلك  بعد 

و  به  الناصر  عبد  به  أطاح  وقد  ذكرته،  ما 
الذين كانوا يعدون  2٠٠ قاضي من زمالئه 
في ذلك الوقت من خيرة رجال القضاء وقد 
سمى  بما  وظيفتهم  من  وعزلهم  بهم  أطاح 
ذلك في 3١  القضاء وكان  بمذبحة  ذلك  بعد 
أغسطس ١٩6٩ وكان هذا بمثابة اعتداء وقح 
حلقة  لهذا  )وسأفرد  القضائية  السلطة  على 
من خالل التسلسل التاريخي(. لم تكد تمضي 
24 ساعة على وصول المشير الى استراحة 
المريوطية حتى كان قد فارق الحياة! فما هي 
الحقيقة في موته؟ هل انتحر كما ذكرت ابواق 
عبد الناصر ام تم قتله بواسطة فريق الموت 
الذي اعده له عبد الناصر كما أعلنت أسرته 
ذلك  في  األشاعات  من  الكثير  ذلك  ورددت 
الوقت هذا هو السؤال الذي سأحاول االجابة 
الحلقات  في  واألدلة  القرائن  خالل  من  عنه 

القادمة.

المراجع: ١ – تحطيم اآللهة: عبد العظيم 
رمضان الجزء األول 2- اغتيال عبد الحكيم 
عبد  المشير  حياة   -3 فهمي  فاروق  عامر: 
سنوات    -4 كامل.     عامر: رشاد  الحكيم 
عصيبة - ذكريات نائب عام: المستشار محمد 
عبد السالم  5- مذكرات المشير عامر: عبد 

الصمد محمد عبد الصمد  
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عندما تراه تجد عينيك تتجه نحوه كل بضع دقائق، 
وفى كل مرة تكتشف شيئاً جديداً.....طائر صغير....

جميل....وضعيف...حبيساً لقفص حديدى، فى وسط 
الجمال ترى حزناً دفيناً مؤكد ينبعث من عينيه....
الم  الحرية....  من  الحرمان  حزن  شك  وبال  انه 
الجسد المحبوس وانين العقل المحصور بين جدران 
اربعة صماء.                                                                                  
هكذا قلت لنفسى وانا اردد مجموعة من الكلمات 
فى  وتتفنن  تتغنى  التى  المأثورة  واالقوال  الشهيرة 
وصف الحرية و انا اراها تمر برأسى وتتجسد أمام 
اتجاه  فى  تصب  وكلها  الحالمة   بموسيقاها  عيناى 
وحيد وتدور حول معنى واحد....« الحرية ال تُقدر 
بثمن«. لم أدر كم مرة نظرت نحو الطائر الحزين، 
لكنى وجدته ينظر نحوى نظرة اعتقدت أننى فهمتها 
جيداً فمددت يدى - دون تردد - فاتحاً باب القفص 
آخره...لم  عن  الباب  الصغير.....فتحت  للعصفور 
أفكر فى صاحب القفص..أقصد صاحب العصفور 
ولم أهتم بالغضب الذى سينتابه عندما يرى القفص 
فارغاً  فقط انصب اهتمامى على أن ينال العصفور 
الطائر  فعل  رد  منتظراً  الضائعة....ووقفت  حريته 
الجمته،  الدهشة  وكأن  ساكناً  يقف  به  فاذ  الصغير 
ابتعدت خطوات مرتداً الى الخلف متعمداً ان امنحه 
االمان لعل رهبته تتبدد....ووقفت بعيداً اترقب.....

وماهى اال ثوان حتى بدأ العصفور الصغير فى القفز 
يحرك  بدأ  ثم  القفص،  داخل  قفزات رشيقة...  عدة 
يختبرهما  لعله  لنفسى  فقلت  الصغيرين   جناحيه 
من  اقترب  لحظات  وبعد   - انتظار  طول  بعد  من 
باب القفص المفتوح ووقف امامه متردداً ثم بعدها  
الغرفة  أنحاء  فى  القفص محلقاً  انطلق بخفة خارج 
اطلق  اشعر  ان  دون  ووجدتنى  كاملتين  لدورتين 
صيحة مشجعة للعصفور الصغير و حبست انفاسى 
وقف  الحجرة...  نافذة  نحو  يتجه  وجدته  عندما 
العصفور على حافة النافذة ناظراً نحو األفق البعيد، 
مازلت  وانا  مرات  عدة  ويساراً  يميناً  رأسه  حرك 
انفاسى لكن صوتى ارتفع  على حالى اترقب كاتماً 
بينما  بالصياح من جديد  بعدما طار الطير خارجاً 
اسرعت و طللت من النافذة  وانا اودعه واشير اليه 
مشجعاً ،ظلت عيناى تتابعانه فرأيته يحلق طائراً فى 
المبنى  خلف  مختفياً  انطلق  بعدها  قصيرة  دورات 

الكبير..  
وترددت  أساريرى  وانفرجت  االرتياح  غمرنى 
الشعور  جمال  عن  تعبر  كلها  بداخلى  شعارات 
لشعورى  توقعى  فاقت  سعادة  بالحريةوغمرتنى 
متخياًل  ضعيف  لمخلوق  طيباً  صنيعاً  قدمت  بأننى 
ويرفرف  يحلق  وهو  حريته  منحته  الذى  الطائر 
باب غرفة  انفتح  بجناحيه فى كل األنحاءلكن فجأة 
رجل  دخل  حيث  بها  انتظر  كنت  التى  المكتب 
األعمال الكبير السن والمقام والذى كنت بانتظاره. 
دخل الرجل مرحباً بى فهو يعرفنى منذ كنت طفاُل 
باعتباره صديقاً قديماً لألسرة. نظر نظرة عابرة نحو 
ليجلس على مقعد مكتبه  يتجه  الخالى وهو  القفص 
فاسترعى خواء القفص انتباهه وتوقعت ان يسألنى 
قبل أن  فبادرته  الذى اختفى عصفوره  القفص  عن 
يتساءل شارحاً له ما حدث وما فعلته مع العصفور 
وانا اتحدث بفلسفة وثقة ال يتناسبان مع تدخلى فيما 
الفعل  رد  لكن  املك.  ال  فيما  وتصرفى  يعنينى  ال 
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المفاجئ للرجل وابتسامته الغامضة وايضاً 
كلها  بنفسه  والغير مصطنعة  الحقيقية  ثقته 
امور كانت كافية الن تبدد الثقة المصطنعة 
صامتاً  الرجل  ...ظل  اظهرتها  التى 
اتسعت  وكلما  ساعات  شعرتها  للحظات 
بعدما  ارتباكى  زاد  كلما  الصمت  مساحة 

سقطت ثقتى بنفسى فى جب عميق.
نحو  رأساً  واتجه  الكالم  الرجل  بدأ   
فانا  اجله،  من  اليه  اتيت  الذى  الموضوع 

الذى اتصلت به طالباً 
العملية  حياتى  مقتبل  فى  وانا  مشورته 
فى مجال ادارة االعمال ليفيدنى من علمه 
الرجل  انتبه  المجال.  هذا  فى  وخبرته 
ايضاً  وانتبه  تركيزى  وعدم  الرتباكى 
لعيناى المتجهتان رغم ارادتى نحو القفص 

الخالى.      
لقد سألتنى المشورة وأتيتنى طالباً دروساً 
هكذا  األعمال«  ادارة  مجال  فى  مستفادة 
قال لى بنبرة عالية لم اعرف سببها أجبته 
 « مستطرداً  الرجل  قال  صحيح«  »هذا 
درسك  يكون  أن  أردت  يبدو-  -فيما  لكنك 
أرد  ما  أجد  لم   « الحياة  فى  درساً  األول 
 « سألنى  مندهشاً  اليه  أنظر  وأنا  عليه  به 
أتعتقد أنك منحت الطائر الصغير حريته؟« 
أجبته بسرعة » بكل تأكيد« ابتسم الرجل 
ثبت عينيه من  ثم  أستسغها  لم  فى سخرية 
كلماته  وخرجت  النافذة  نحو  كتفى  فوق 
هادئة متباطئة » اذاً عليك بالنظر خلفك فى 
أمرنى-.... -كما  خلفى  هدوء«.....التفت 

يقف  الصغير  الطائر  أرى  أن  وهالنى 
كل  فى  رأسه  محركاً  النافذة  حافة  على 
الدخول  فى  يستأذن  وكأنه   - االتجاهات 
محلقاً  الداخل  الى  طار  ثم   - الغرفة  الى 
لدورة واحدة بعدها هبط مستقراً على حافة 
باب القفص المفتوح ثم قفز للداخل ملتقطاً 
بعض الحبوب الملقاة فى أرضية القفص..

وتوقعت أن يخرج من القفص مرة أخرى 
لكنه لم يفعل!!!!!! اتسعت عيناى فى دهشة 
بينما ارتفعت ضحكات محدثى وهو يقول 

بارادته«  القفص  يدان ألغلق  يملك  أنه  لو 
الطائر.  على  القفص  يغلق  وهو  قالها 
بالهزيمة.... الوجوم.....شعرت  أصابنى 

قبل   « وقال  كتفى  على  يده  الرجل  وضع 
أن تتكلم عن الحرية عليك أن تسأل نقسك 
يجد  كيف  للضعفاء-  الحرية  مانح  يا   -
وسط  الخارج  فى  طعامه  الصغير  الطائر 
حدود  فى  ليعيش  ُخلق   الجوارح......لقد 
ذلك القفص ال ليتصارع مع األقوياء« قلت 
فى  الحرية  هى  الحرية  لكن   « مبرراً  له 
كل مكان ولكل الكائنات« قاطعنى فى حسم 
وهى  بالقدرات  ترتبط  مقاييس  للحرية   «
عند االنسان تختلف عن الكائنات األخرى، 
فاالنسان مثاًل يضع حدوداً لحرية الكائنات 
التى تعيش حوله حتى الطليق منها.« قلت 
حدوداً  يضع  أيضاً  واالنسان   « مضيفاُ 
تامة »  جدية  فى  رد  آخر«  انسان  لحرية 
أن  االنسان  القدرات....على  تبرز  هنا 
فى  يدخل  وال  لنفسه  مناسبة  حدوداً  يضع 
صراعات ال طاقة له بها....يا عزيزى ال 
تطلب من شاعر أن يعزف لحناً شجياً وال 

تسأل طبيب ان يرسم لوحة زيتية.
اشعر  دقائق  خالل  فى  الثانية  وللمرة 
بالهزيمة  لكننى ايضاً لم اشعر باالحباط فقد 
شعرت ان الكثير من الشعارات والعبارات 
البراقة قد ال تكون مناسبة للتطبيق فى بعض 
االوقات او بعض المواقف   او ان تكون 
غير متناسبة مع من يطبقها...وخلصت انه 
ال يوجد فى الحياة شىء مطلق فكل االمور 

نسبية.   
بالخروج..... أنهض ألهم  وأنا  ابتسمت 

ولم  ستذهب  هل  مندهشاً....  الرجل  فقال 
 « امتنان  فى  قلت  بعد؟  األول  درسنا  نبدأ 
بل  الحياة  فى  األول  الدرس  علمتنى  لكنك 
وقد يكون الدرس االهم فى حياتى....وعلى 
...وكيف  ضاحكاً  سألنى  أطبقه.  أن  اآلن 
اجبته  تعلمته؟  الذى  االول  الدرس  ستطبق 

بسرعة....بان ابحث عن قفص يناسبنى.

السنة الثانية عشر، العدد )296( - األربعاء 3 يوليو 2019

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
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احلل العدد القادم

حبس بريطانية إلجبارها 
زوجها على القيام 
باألعمال املنزلية 

لمدة  السجن  بريطانية  سيدة  دخلت 
معاملة  بإساءة  اتهامها  بعد  ساعة،   71
باألعمال  القيام  على  وإجباره  زوجها، 

المنزلية.

 85( ساندرز  فاليري  متاعب  وبدأت 
العام  من  أبريل  في  القانون  مع  عاماً( 
الماضي، أثناء زيارة قام بها مسؤولون 
والحظوا  مايكل،  زوجها  عمل  لموقع 
عن  سؤاله  ولدى  سيء،  مزاج  في  أنه 
تلح عليه  إن زوجته كانت  قال  السبب، 

مراراً لتنظيف منزل العائلة.

ويبدو أن هذا األمر يعد سلوكاً مسيطراً 
في  القانون  عليه  يعاقب  وعدوانياً، 
القبض  إلى  الشرطة  دفع  بريطانيا، مما 
على فاليري من منزلها، وأمضت نحو 
تضطر  أن  قبل  السجن،  في  كامل  يوم 
كامل،  لعام  قانونية  معركة  إلى خوض 

بحسب موقع أوديتي سنترال.

لم يكن قراره  القرار  إن  وقال مايكل 
نفس  في  يصر  لكنه  فاليري،  بمحاكمة 
متسلطاً  سلوكاً  تنتهج  أنها  على  الوقت 
القيام  على  ترغمه  كانت  حيث  تجاهه، 
المنزل،  في  والتنظيف  التلميع  بأعمال 
وتتذمر باستمرار من حبه لرياضة بناء 

األجسام واهتمامه بسيارته.

وأضاف »لم يكن هناك أي حب في 
كلبيها،  وتقبل  تعانق  كانت  لقد  حياتنا، 
على  معي  نفسه  الشيء  تفعل  لم  لكنها 

اإلطالق«.

نفسها  عن  فاليري  دافعت  جهتها  من 
من  الكثير  يخصص  زوجها  إن  بالقول 
وقته لعمله كمدير لصالة رياضية، مما 
يعودا  الزوجية، ولم  أثر على عالقتهما 
ولم  بل  العشاء،  لتناول  سوياً  يخرجان 

تعد تراه في كثير من األوقات.

ويبدو أن الساعات التي قضتها فاليري 
تبقى  ما  آخر  على  قضت  الزنزانة  في 
بدأت  حيث  قلبها،  في  زوجها  حب  من 
في إجراءات الطالق، بعد أن تم إسقاط 

الدعوى المرفوعة ضدها.



أخبـــار وأراء السنة الثانية عشر، العدد )296( - األربعاء 3 يوليو 192019

خطر االرتباط مبن ال تعرفه جيدا

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

ومهاجرة  المولد  مكسيكية  هى 
تعرفت  سنوات،  عدة  منذ  لكندا 
بسيطة،  لفترة  مسلم  عراقى  بشاب 
كانت  حب  سنوات  معه  وعاشت 

ثمرتها طفلة صغيرة. 

ارادت  عندما  المشاكل  بدأت 
تعميد الطفلة فى الكنيسة الكاثوليكية 
التى تتبعها بالرغم من موافقته على 
هذا من قبل، ولكن انتهت المشاكل 
بينهما بتظاهره أخيرا بالقبول وتمام 
ترفهما  السعادة  كانت  عمادها. 
وهما يستخرجان جواز سفر كندى 
العمل  يوم عادت من  ذات  للطفلة. 
ولم تجد شريكها وبنتها في المنزل، 
لجأت  عنهما  البحث  اعياها  عندما 
للبوليس، فطنت الختفاء جواز سفر 

ابنتها بعد أسئلة البوليس لها. 

البوليس  تحريات  نتيجة  كانت 
كندا  غادرا  وابنتها  انه  فترة  بعد 
تأكد  بلد زوجها.  للعراق  متوجهين 
البوليس من وصوله وابنته سالمين 
أنهم  بعدها  البوليس  أخبرها  هناك. 
ألقناعه  به  االتصال  يستطيعوا  لم 
أن  يستطيعوا  ال  وايضا  بالعودة 
هناك  البوليس  سلطات  من  يطلبوا 
وبين  بينهم  ليس  لكندا ألنه  ترحيله 
المجرمين.  لتبادل  اتفاقية  العراق 
البوليس  يستطيع  ما  كل  وكان 
على  أسمه  يضع  أن  يفعله  أن 
عليه  للقبض  المنتظرين  قائمة 
بفترات  مرت  لكندا.  وصوله  فور 
ابنتها،  عن  تبحث  وهى  عصيبة 
وهدأت بعض الشيء عندما علمت 
للعراق،  سالمة  وصلت  ابنتها  ان 
الشديدة  لهفتها  يطفئ  لم  هذا  ولكن 

على ابنتها. 

الذهاب  بعدم  البوليس  نصحها 
للعراق لعدم تعريض حياتها للخطر 
فى الظروف الصعبة التى يمر بها 
العراق واختالل األمن هناك، ومن 
جهتها لم تكن تدرى أين تذهب أن 
اين  تعرف  ال  فهى  للعراق  ذهبت 
يعيش أو أي شيء عن اهله هناك. 
مرت بفترات كآبة شديدة بالرغم من 
اإلنسانية  الجمعيات  بعض  مواساة 
ادوية لالكتئاب  استمرت على  لها. 
التجربة  هذه  ولكن  سنوات،  لفترة 
تركت ندبا شديدا بشخصيتها يجعلها 
فى  وهادئة  احيانا  المزاج  عصبية 

األحيان األخرى. 

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب

بصــــــراحة
عودة جلسات النصح واإلرشاد مطلبا 

للشباب القبطي يف مصر
 مدحت عويضة

كتب: مدحت عويضة
لم يعد يتبقي من النضال السلمي 
بوك  الفيس  صفحات  غير  لألقباط 
وطنه  علي  الغيور  الشباب  لبعض 
لبعض  بقايا  هناك  ومازال  ودينه، 
المتمسكة  المهجر  في  األصوات 
الكاملة والممسكة  المواطنة  بحقوق 
بمبادئها وقيمها، في وسط ظروف 
يمسك  كمن  فأصبحنا  جدا  صعبة 
وجدنا  كلما  ولكن  براحتيه.  الجمر 
صوتا من واشنطن أو من أستراليا 
األمل من جديد  يولد  يتكلم  كندا  أو 
فدعوة سليم نجيب في كندا وشوقي 
كراس في أمريكا وسمير حبشي في 
أستراليا وعدلي أبادير في سويسرا 
لم تمت بعد، نعم لم تعد بمثل القوة 
التي كانت عليها ولكنها باقية ترسل 
شعاعا من النور في وصت الظالم 
يعتبره  لألسف  والذي  الدامس 
الحرب  فآصبحت  نورا  البعض 
تلك  من  أكثر  الداخل  من  علينا 
األيام  وفي  الخارج.  من  تأتي  التي 
الماضية أشتعل الفيس بوك بطلبات 
للشباب القبطي بعودة لجان النصح 
سنة  إلغاؤها  تم  التي  واإلرشاد 
2٠٠٨ بعد قضية وفاء قسطنطين.

علي  تاريخية  نظرة  ولنلقي 
التي  واإلرشاد  النصح  جلسات 
بدأت في عهد الحت في أفقه خيوط 
الفجر وهو عهد الخديوي إسماعيل. 
والذي أصدر مرسوما خديويا سنة 
النصح  جلسات  بتطبيق   ١٨63
تحويل  في  يرغب  لمن  واإلرشاد 
وجاء  لإلسالم،  المسيحية  من  دينه 
تكوين  يتم  أن  الخديوي  القرار  في 
من  وعدد  قبطي  كاهن  من  لجنة 
عمد األقباط علي أن يجلس هؤالء 
مع من يرغب في يرغب في ترك 
علي  وصارت  لإلسالم.  المسيحية 
ثورة  قيام  حتي  األمور  الشكل  هذا 
١٩52. وحلت القرارات الوزارية 
محل األوامر الخديوية لتحل محلها 
سنة  وفي  الوزارية.  القرارات 
من  الدوري  الكتاب  صدر   ١٩6٩
ثم  رقم 4٠  وحمل  الداخلية  وزارة 
 ١٩٧٠ لسنة   5 رقم  المنشور  تاله 
 ،١٩٧١ لسنة   5 رقم  والمنشور 
وجود  في  كاهنا  يحضر  أن  وهو 
لعقد  الداخلية  وزارة  من  مندوب 
يريد  من  مع  وإرشاد  نصح  جلسه 
إلي اإلسالم.  المسيحية  التحول من 
ملف  بإرسال  لجنة  تقوم  أن  علي 
طالب إشهار اإلسالم لمديرة األمن 
إشهار  يتم  وال  الشخص  لها  التابع 
جلسة  إنتهاء  بعد  غير  إسالمه 

النصح واإلشاد.
جاءت  حتي  كذلك  الحال  أستمر 
تم  وبعدها  قسطنطين  وفاء  قضية 
واإلرشاد،  النصح  جلسات  إلغاء 
لم  األلغاء  أن  ننوه  أن  علينا  ولكن 
فتم  الدستور  وال  القانون  يحترم 

من  صادر  وزاري  قرار  إلغاء 
وزارة الداخلية بطريقة شفهية. ولم 
يلغي بقرار وزاري مثله حتي ال يتم 
الطعن عليه أمام المحاكم. وبالتالي 
 2٠٠٨ سنة  من  يجري  ما  أصبح 
بشأن إشهار اإلسالم لمعتنفي الديانة 
المسيحية يخالف القانون والدستور.

األيام الماضية شهدت أخبار عن 
ومعها  قبطية  فتاة  من  أكثر  أسلمة 
بضرورة  القبطي  الشباب  نشط 
واإلرشاد من  النص  عودة جلسات 
خالل وسائل التواصل اإلجتماعي. 
التي  المدنية  الدولة  أن  والحقيقة 
في  كمصريين  شاركنا  أجلها  من 
ثورتين ومن أجلها ناضلنا وضحينا 
إمكانياته، تجعلنا  قدر  كل منا علي 
أمر  نناقش  ونحن  باإلحباط  نشعر 
عصرية  دولة  كان  فحلمنا  كهذا، 
يطبق فيها قانون واحد علي الجميع 
قانون  الدين،  عن  النظر  بغض 
لديانة  ديانته  ترك  يريد  لمن  واحد 
أخري وقانون واحد لمن يريد بناء 
كل  وبعد  ولكننا  ليتعبد  عبادة  دور 
أصدرة  قانون  بإرجاع  نطالب  هذا 
في  تعديله  وتم  إسماعيل  الخديوي 

عهد عبد الناصر ثم السادات!!!!!.
 

الموضوع  هذا  يثار  وعندما 
الذي  المصري  القانون  أتعجب من 
يعتبر سن 2١ سنة هو السن القانوني 
للممارسة الحقوق المدنية أي الحق 
في  فالقاصر  والشراء.  البيع  في 
مصر ال يستطيع بيع شقته أو قطعة 
القانون  لكن  مثال.  ورثها  أرض 
يجوز له تغيير دينه!!!!. هذا إذا كان 
مسيحيا أما إذا كان مسلما فال يجوز 
وال 2١  قبل ١٨  ال  دينه  تغيير  له 

وال بعدهما!!!.
لذلك أجد أن المطالبة بعودة لجنة 
أن  البد  مطلب  واإلرشاد  النص 
التحول  قبول طلب  يتبعة رفع سن 
سنة،  ل 2١  ديانة ألخري  أي  من 
واحد  بقانون  أحلم   ومازلت  بل 
يطبق في حاالت التحول علي جميع 

معتنقي اإلديان.
نستطيع  ولكن  حلم  أنه  نعم 
السلطة  من  مبارك  فإزاحة  تحقيقة 
اإلخوان  من  والخالص  حلما  كان 
الشعب  يد  علي  وتم  حلما  كان 
الشعب  أقول  وعندما  المصري. 
مسلمين  الشعب  أقصد  المصري 
وملحدين،  وبهائيين  ويهود  وأقباط 
فالسود لم يأخذوا حقوقهم غير بعد 
المساواة  بضرورة  البيض  إقتناع 
بل اإلشتراك في المظاهرات معهم 
أتعجب  لذلك  الحلم،  تحقق  حتي 
نطلق  والذين  ومفكرينا  كتابنا  من 
فيا  صمتهم  من  التنوريين  عليهم 
فمتي  اآلن  تتكلموا  لم  أن  أساتذتي 

ستتكلمون؟؟.

جسنت ترودو حيث املسلمني الكنديني علي 
االهتمام بالظهور واملشاركة يف االنتخابات 

جستن  الوزراء  رئيس  حث 
ترودو المسلمين علي المشاركة 
القادمة  االنتخابية  الحملة  في 
حزب  اي  قيام  عدم  من  للتأكد 
ضد  واالنقسام  الخوف  بإثارة 
المسلمين في كندا ، وقال ترودو 

السياسيين  من  فيها ١5٠٠  أجتمع  والتي  الفطر  عيد  مأدبة عشاء  في 
ومساعدة  الخروج  علي  أشجعكم  أن  "أريد  والمشاهير  المسلمين  
المرشحين منكم وذلك بالطرق علي االبواب والتبرع وان تجعلوا العمل 
التطوعي مهم لنجاحكم حتي ال يظن أي حزب في كندا إنها فكرة جيدة 
، ان يثير المخاوف واالنقسامات ضد المسلمين أو أي مجموعة  كندية 
أخري ، وإن حكومتنا ستقف دائما معكم ومع جميع الكنديين المسلمين 
 " الخارج  في  أو  الداخل  في  أشكاله  بجميع  االسالم  كراهية  إدانه  في 
غير حزبية  منظمة  وهي  الكنديين  المسلمين  منظمة صوت  وكانت   ،
بمناسبة  الحفل  هذا  نظمت  قد  المسلمين،   أصوات  لتوصيل  وتسعي 
ترودو  جستن  وحضر   ، دوالر   ١١٠ التذكرة  سعر  وبلغ  الفطر  عيد 
هذا الحفل وبصحبته 2٠ من النواب الليبراليين وأعضاء البرلمان من 
منطقة تورنتو الكبري ، بما فيهم خمسة وزراء وهم أحمد حسين ومريم 
الحفل  وحضر   ، دنكان  وكريستين  منغ  ماري  و  بلير  وبيل  منصف 
نائبة عن  ليزا رايت  أيضا عمدة مدينة تورنتو جون توري،  وأيضا 
أندرو شير زعيم حزب المحافظين ، وايضا جاميت سينغ زعيم الحزب 
قد وصل  المسلمين  أصوات  إن  ؛  ترودو  وقال   ، الجديد  الديمقراطي 
،وقالت  الماضية   أعوام  االربعة  في  صوتا  مليون   2.5 الي  عددها 
مع  يقف  كان  ترودو  جستن  )أن  الليبرالي  الحزب  من  منصف  مريم 
أقول لكم  العصيبة ولذا  الجيدة واالوقات  المسلم في االوقات  المجتمع 
يا أخوتي واخواتي المسلمين أن تكونوا هناك ألجله (  وكانت هناك 
لم   وإذا  ننتخب  عندما  أعال  إن صوتنا   ( تقول  الحفل  في  معلقه  الفته 
تنتخبوا فال تشكوا ( وقال أبولطيف النائب من حزب المحافظين عن 
إدمونتون مانينج ؛إن تصويت المسلمين يحدث فرقا وإن الجالية المسلمة 
مهمة جدا، ووفقا لتقرير عام 2٠١5 فإن المجتمع المسلم يمثل ١.%2 
دائرة  االنتخابات في 23  نتيجة  يؤثر علي  أن  الناخبين ويستطيع  من 

انتخابية.

يف كتاب »الرحيل«!
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عادل رمسيس

مثل األمس
على الصفحة األرجوانية

جاء الغروب
ودموع

على عنوان رمسي
ال رجوع

قد جفت األوراق على العمر
القصير
بال بذور

وبدون وصية
يتوّزع الميراث، مرتين: 

على األحفاد، مرة..
وعلى األبدية

جسدي هنا في ظلمة القبر
وروحي
في بهاء

األلف والياء
وهناك في بيتي القديم

ذكريات من بداية
ومن نهاية
ومن عزاء

ahram.teeba@ لالعالن باجلريدة اتصل على
 gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)



من  كبيراً  جزًءا  الناس  يعيش 
ظالاًل  الى  يرون  ال  وهم  حياتهم 
هذا  وفي  الحقيقه  كل  أنها  يتخيلون 
كهف  الناس  يسميه  الذي  الكهف 
اخرون  عليه  يطلق  بينما  سقراط 
سقراط  لنا   أفالطون يصف  كهف 
خمس  من  مكوناً  عجيباً   منظراً 

مقاطع فيقول:  

المساجين  من  مجموعة   
محبوسون منذ نعومة اظافرهم في 
كهف تحت االرض. وهم يجلسون 
موجهة  ظهورهم  تكون  بحيث 
مكبلون  وهم  الكهف.  هذا  لمدخل 
انهم  بحيث  وارجلهم  اعناقهم  من 
االلتفات  أو  القيام  يستطيعون  ال 
هؤالء  خلف  ويوجد  الخلف.  الى 
اليرونه  عالى  مسرح  المساجين 
المتحركة.  العرائس  كمسرح 
وتوجد فوق هذا المسرح نار خافتة 
في  الوحيد  االضاءة  مصدر  هي 
النار  هذه  امام  ويمر  الكهف.  هذا 
حراس وهم يحملون تماثيل ونماذج 
و  كالحيوانات  المختلفة  لالشياء 
النباتات الى اخره. فيري المساجين 
النماذج  و  التماثيل  هذه  ظالل 
واحيانا  امامهم.  القائم  الجدار  على 
فيعتقد  اصواتا   الحراس  يصدر 
المساجين ان هذه االصوات تصدر 
شاغل  ويكون  امامهم.  الظالل  من 
هذه  تفسير  هو  الشاغل  المساجين 
الظالل. وقد يتبارون فيما بينهم في 
تفسير ما يرونه ومن منهم صاحب 

افضل تفسير.

سقراط  نحو  الحراس  احد  يتقدم 
المحبوسين  هؤالء  وسط  القابع 
الخلف  الى  عنقه  يدير  ان  ويجبره 
ليرى النار ويري االشياء المحمولة 
في الخلف. فهل ستكون هذه العملية 
عملية  فهذه  ال.  بالتأكيد  سهلة؟ 
رقبته.  ادارة  يقاوم  مؤلمة. وسوف 
قد  المباشر  النور  ضياء  ان  كما 
احد  اخبره  اذا  و  عينيه.  يضايق 
الحراس ان هذه االشياء هى اقرب 

للواقع من الظالل اللتى يراها على 
بالتأكيد  بذلك؟  سيؤمن  فهل  الجدار 
اللتى  الظالل  ان  سيعتقد  بل  ال. 
كان يراها والفها طوال عمره هي 
الحقيقة وان هذه النماذج و التماثيل 

هي شئ مصطنع و ليس اصلى.

أحد  الحراس  يجبر  االن 
النهوض والخروج  المساجين على 
النهار.  ضوء  الي  الكهف  خارج 
في  العملية  هذه  ستكون  بالطبع 
الضوء سوف  فشدة  القسوة.  غاية 
و سوف  الرؤية  عينيه عن  تعمي 
يصاب بالذعر والحيرة. ولكن بعد 
فترة سيتعلم ان يتأقلم على الوضع 
الى  اوال  ينظر  فسوف  الجديد. 
ظالل االشياء على االرض  وبعد 
فترة سينظر الى انعاكاساتها فوق 
الى  فترة سينظر  وبعد  الماء  سطح 
العالقة  االشياء مباشرة . وسيدرك 
بين هذه االشياء و الظالل اللتى كان 
يراها سابقا في الكهف. ثم بعد ذلك 
سينظر الى السماء ليري الضياء و 

النجوم و القمر.

 االن سوف ينظر هذا المسجون 
الحقيقة  ويدرك  نفسها  الشمس  الى 
سابقا  حاله  على  وسيرثى  كاملة 
االن.  الكهف  في  زمالئه  وحال 
وال  اوهام  في  قابعون  انهم  حيث 

يدركون عن الواقع شيئا.

اخرة  مرة  المسجون  ينزل  ثم 
رفاقه  يوجد  حيث  الكهف  الى 
قد  المسجون  هذا  ولكن  السابقون. 
نفس  يعد  لم  فهو  تغيير  عليه  طرأ 
تعد  لم  وعيناه  القديم  الشخص 
معتادتين على الظالم كما كانتا في 
السابق. وسيعتقد زمالؤه ان رحلته 
وسيحاول  عينيه  اتلفت  قد  للخارج 
لن  ولكنهم  بالحقيقة  يخبرهم  ان 
تحدي  اى  في  وسيفشل  يصدقوه 
تدرك  تعد  لم  فعيناه  معهم  يخوضه 
ما كانت تدركاه سابقا.وسيسخر منه 
زمالؤه وسيقولون ان عقله قد تلف 
ايضا. واذا حاول ان ينهضهم بالقوة 
ويحملهم على الخروج الى الخارج 
فسوف يثورون عليه وقد يقتلوه لكن 
المواجهة والصراع بجانب المعرفة 
للحقيقة  للوصول  قادرين  ستجعلنا 

والتعامل معها بشكل أفضل.  

في  سقراط  عزيزنا  نترك 
زمالئه  عقول  الناره  محاولته 
المسجونين وافهامهم بأن ما يرونه 
اال  هو  ما  الحقيقه   أنه  ويعتقدون 

في  ونذهب  نتركه  واوهام.  ظالل 
السادس  القرن  إلى  تاريخيه  رحله 
أحد  عاش  حيث  الميالدي   عشر 
و  باالغالل  المقيدين  المساجين 
وكان  في قصه سقراط  المذكورين 
أسمه جاليليو. واستطاع جاليليو هذا 
أن يحطم أغالله ويخرج إلى النور 
حينما اكتشف أن األرض هي التي 
العكس  وليس  الشمس  حول  تدور 
زمالوه  يقنع  أن  جاليليو  وحاول 

المساجين أن ما يرونه مجرد ظالل 
أوقعه  تماماً.  مختلفه  الحقيقه  وان 
هذا األكتشاف في مشاكل جمه مع 
الوقت  هذا  في  الكنيسه  رجاالت 

فثاروا عليه وحاولوا أن يقتلوه.

جاليليو؛  أن  األمر  في  المضحك 
بعكس المسجون في قصه سقراط؛ 
الرجال  يتحدي  أن  يجروء على  لم 
إلى  حياتهم  في  ينظروا  لم  الذين 
العلم  من  لهم  وليس  تليسكوب  أي 
التهديد  فقرر تحت ضغط  قلياًل  اال 
والوعيد الذي مارسه عليه مجموعه 
مسوح  يرتدون  الذين  الجهالء  من 
الدين  أن يتراجع عن حريته ويعود 
نفسه  ويقيد  المساجين  زمالئه  إلى 
معهم في نفس األغالل وينظر في 
فيه  ينظرون  الذي  األتجاه  نفس 
وينسى أنه عالم من العلماء ومن ثم 
يخضع لهوالء الجهالء على أمل أن 

ينقذه هذا من التهديد بالقتل 

أما كيف انتهت قصه جاليليو فكلنا 
نعلم النهايه فلم ينفعه أنكار الحقيقه 
القطيع  إلى  انضمامه  من  وبالرغم 
يشفقوا  لم  أنهم  اال  باالغالل  المقيد 
الفيزيائي  العالم  وهو  ؛  ألنه  عليه 
الناس  يرى  أن  يريد  كان  الجليل؛ 

الحقيقه فاعدموه بتهمه الهرطقه...

األكثر  وهو   ندريه  ال  ما    
سقراط  كهف  قصه  أن  أضحاكاً 
يفتآن  ال  جاليليو  تليسكوب  وقصه 
بال  العصور  كل  في  يتكرران 
أستثناء....... كما أن سيف األتهام 
بالهرطقه مجرد من غمده ، مسلول 

دائماً وموضوع في ذات اليد.
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جرجس مسري 
بني كهف سقراط ومنظار جاليليو 

بقية مقال »التكاثر الالجنسي والتكاثر الجنسي» ص 7
 العديد من أنواع نجم البحر لها سلوكيات تغذية متخصصة عن طريق 
البحر  نجوم  معظم   ، معقدة  حياة  دورة  لديهم   ، للخارج  بطونهم  انقالب 
المفقودة ، وأنها يمكن أن تلقي  التالفة أو األسلحة  يمكنها تجديد األجزاء 

السالح كوسيلة للدفاع وهو حيوان مفترس

ب-  والبعض اآلخر من الكائنات نجده يستخدم التجدد في التكاثر، وذلك 
عن طريق تقطيع الجزء األصلي إلى عدة أجزاء، ينمو كل جزء من هذه 
األجزاء ليصبح كائن جديد، وهذا يحدث في الهيدرا ونجم البحر والبالناريا

ج-  وهناك بعض الكائنات تستخدم التجدد في تعويض جزء مبتور من 
جسدها فقط، وال تستطيع استخدامه في أي صورة أخرى مثل الجمبري، 

وبعض البرمائيات

ولكنها  تلتئم،  الجروح  جعل  في  التجدد  العليا  الفقاريات  تستخدم  د-  
تستطيع استخدامه في الجروح البسيطة في الجلد واألوعية الدموية فقط

4- التكاثر باجلراثيم

عيش الغراب أو المشروم

ينتشر هذا النوع من التكاثر عند الكائنات القديمة والفطريات مثل بعض 
الطحالب، وعيش الغراب، والسراخس، ويتم هذا النوع عن طريق خلية 
المباشر وتتكون من سيتوبالزم، وينتج عنها آالف  للنمو  وحيدة متحورة 

الجراثيم، وتكون محاطة بجدار سميك 

يعد عيش الغراب ذو قيمة غذائية جيدة للغاية نظراً النخفاض مقدار ما 
يحتويه من سعرات حرارية عالوة على خلوه من الدهون ، و الكوليسترول 
انخفاض محتواه من  الغلوتين ، و  الغراب من  إلى خلو عيش  باإلضافة 
الصوديوم بدرجة كبيرة ، حيث يعد عيش الغراب غنياً بالعديد من أنواع 
المعادن مثال معدن ) السيلينيوم ( ، و الذي له دوراً عالياً ، و حيوياً في 
توفير الحماية لخاليا الجسم البشري من الضرر ، و الذي قد يؤدي به إلى 
التعرض للعديد من المشاكل الصحية ، و األمراض باإلضافة إلى معدن 
البوتاسيوم ، و الذي يساعد الجسم البشري بشكل قوي في السيطرة على 
معدل ضغط الدم ، و النحاس ، و الذي له دوره العالي في تكوين خاليا 
الدم الحمراء إضافة إلى ) الريبوفالين( ، و ) النياسين( ، و فيتامين د ، 
في إنتاج الهرمونات  و حمض )البانتوثنيك( ، و الذي يعد مساعداً جيداً 
الخاصة بالجهاز العصبي كما أن فطر عيش الغراب يحتوي على مجموعة 
من مضادات األكسدة ، و التي تقوم بدور قوي ، و حيوي في حماية الجسم 

البشري 

5- التوالد البكري

ديدان البطن

ينقسم التوالد البكري إلى قسمين، توالد بكري طبيعي والذي يحدث في 
القشريات وبعض الديدان كالتي تعيش في االمعاء وتتغذى من غذاء االنسان 
لذلك يبدأ وزنه في التناقص وقد تكون بسبب التلوث او عدم النظافه فهي 
في النهايه نوع من انواع الجراثيم الطفيلية ، والتوالد البكري الصناعي 
والذي يحدث في نجم البحر والضفادع، عن طريق تعريض بويضاتها إلى 
الحرارة أو الكهرباء أو اإلشعاع أو بعض األمالح، بصورة مفاجأة تنشأ 
عنها صدمة، مما تعمل على تضاعف صبغاتها بدون إخصاب، ينتج عنها 

كائنات جديدة مشابهة لألم تماما

إعداد

د. شاكر اسطفان
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

البلح..فاكهة عالية القيمة الغذائية

من عيادة الطب الطبيعى
أنواع البكرتيا النافعة

نوعية  في  اختالف  يوجد  هل  س: 
بروبيوتيك؟  ال�  او  النافعة  البكتريا 
وهل كل حالة صحية لها ما يناسبها 

من البكتريا النافعة؟
ان  الواقع  في  ج: 
تجرى  الطبية  األبحاث 
في  وساق  قدم  على 
مجال الـ بروبيوتيك، الن 
أنواعا  تحوى  األمعاء 

البكتريا  من  كبيرة  وأعدادا  كثيرة 
النافعة، واألبحاث تثبت ان كل نوع له 
وظيفة خاصة، ولو انه من المستحسن 
يحوى  ان  بروبيوتيك  الـ  إعطاء  عند 
على  التركيز  يتم  ولكن  األنواع،  كل 
الحاالت  مختلف  في  معينة  أنواع 
الصحية، فيتم التركيز على البيفيدو مع 
فهو  اإلمساك  حاالت  وفى  السن  تقدم 
الجهاز  في  مناسبة  بيئة صحية  يخلق 
الهضمى، كما تجد ان الكتوباسيالس 
والبيفيدو بأنواعها كالهما يقالن بشدة 
وينبغي  الحيوي  المضاد  استخدام  مع 
ان يعاد اضافتهما، كما ثبت ان أنواع 
معينة من الكتوباسيالس تساعد مرض 
أخرى  وأنواع  العصبي،  القولون 

من  وتقلل  المناعة  جهاز  تساعد  منها 
وأنواع  التنفسي،  الجهاز  أمراض 
معينة من الكتوباسيالس وبيفيدو تمنع 
منها  وتخفف  لألطعمة  الجلد  حساسية 
كثيرا، كما أثبت البحث ان الـ 
بروبيوتيك عموما يقلل كثيرا 
للمضاد  الجسم  مقاومة  من 
تكوين  ويمنع  الحيوى، 
البكتريا الضارة في األمعاء.

تسمى  معينة  أنواع  وتوجد 
في  تساعد  رامنوزاس  الكتوباسيالس 
للنساء فتمنع  التناسلية  صحة األجهزة 
وااللتهابات  البول  التهابات  تكرار 

الفطرية المهبلية.
ساكارومايسيس  المسمى  والنوع 
وعالج  منع  في  يفيد  بوالردى 
االسهال الذى يصاحب تناول المضاد 
يحدث  الذى  االسهال  ويمنع  الحيوى، 
عن  الناتج  واالسهال  المسافرين  مع 
المشهور  الكولستريديوم  ميكروب 

بتواجده في المستشفيات.

.د.تباسيم جندي

هنا  افتقدناها  فاكهة  البلح 
تناولها  اعتدنا  قد  وكنا  كثيرا 
والبلح  مصر،  الحبيب  بلدنا  في 
تشبه  شجرة  وهي  النخيل  ثمرة 
شجرة جوز الهند، والنخلة يمكن 
ان يصل طولها الى ١٠٠ قدم، 

والثمر فيها يتواجد في مجموعات، كل مجموعة 
تحوى ما يصل الى 2٠٠ بلحة وتزن حوالى 25 
رطل، وعادة تثمر النخلة بعد زراعتها بأربع او 
يقرب  ما  الى  االثمار  في  وتستمر  سنين،  خمس 
من ٨٠ سنة، وكل نخلة تعطى حوالى 2٠٠ رطل 

في السنة.
والنخل شجر معروف من قديم الزمان ووجدت 
الكتاب  آثار لوجوده منذ 55٠٠ سنة، وذكر في 
يزهو  الصديق   « األمثال:  سفر  ففي  المقدس، 
كالنخلة«. ولقد بدأت زراعته في الصين محموال 
القرن  وفى  سنة،   ١٧٠٠ حوالى  منذ  إيران  من 
لزراعته  البلح  نوى  األسبان  حمل  عشر  السابع 
في كاليفورنيا، أما اآلن فان ٧5% من انتاج البلح 
يأتي من الشرق األوسط، وتعتبر مصر أكبر دول 
الجزائر،  ثم  ايران  تليها  التمور  انتاج  في  العالم 
على  تعتمد  فهى  األمريكية  المتحدة  الواليات  اما 
انتاج  في  وتكساس  وأريزونا  كاليفورنيا  واليات 
الذى  الرملى  الجاف  الحار  الطقس  حيث  التمور 

يساعد في نمو النخيل.
والبلح يؤكل طازجا او مجففا، ويمكن استخدامه 
في المخبوزات، ويعمل منه شراب وحلوى وآيس 
البلح  نوى  يحمص  البالد  بعض  وفى  كريم، 
للقهوة، وتخمر  بديل  منه شراب  ويطحن ويعمل 
وهو  العرق  يسمى  كحولى  مشروب  ينتج  البلح 

شراب قوى التأثير.
والبلح يحصد في أواخر الصيف وبداية الخريف 

ويمكن تخزينه بسهولة فتجده طول السنة.
اما القيمة الغذائية للبلح فهى عالية جدا، والبلح 
يتكون أساسا من مواد سكرية 6٠-٧٠% والمادة 
بلحة  وكل  فركتوز،  او  جلوكوز  هي  السكرية 
جيد  مصدر  وهى  حرارى،  سعر   23 تعطى 
لأللياف، فكل 3.5 أونس من البلح يحتوى على 
بأنواعه   B فيتامين  على  ويحتوى  ألياف،  جم   ٨

B2, B3, B5, B6 وحامض 
أهمها  كثيرة  ومعادن  الفوليك 
والمنجنيز  والنحاس  البوتاسيوم 
والزنك  والفوسفور  والمغنسيوم 
يعطيك  والبلح  والسيلينيوم، 
البرتقال  من  أكثر  بوتاسيوم 
بنسبة 26٠% وأكثر من الموز بنسبة 64%، ولكنه 

يحتوى على سعرات حرارية أكبر من كليهما.
ذائبة  ألياف  هي  البلح  في  الموجودة  واأللياف 
يمنع  انه  مميزاته  ومن  جلوكان  دى  بيتا  تسمى 
امتصاص  يؤخر  كما  الكولسترول،  امتصاص 
األلياف  هذه  وبسبب  الدقيقة،  األمعاء  في  السكر 
تجد ان البلح يساعد في عملية اإلخراج والتخلص 
من اإلمساك، كما تجعلك تشعر باالمتالء والشبع 

لذا يساعد في فقد الوزن.
كما وجد ان البلح ملئ بالمواد المضادة لألكسدة، 
والمواد المضادة لألورام السرطانية وذلك حسب 
البلح منع  التجارب المعملية، فقد وجد ان مركز 
الجرعة  زادت  وكلما  والدهون  البروتين  أكسدة 

زاد التأثير.
او شبه  الرطب  البلح  هنا هو  المشهور  والبلح 
الرطب، وهما يحصدان قبل النضج، ولكن البلح 
واألنواع  النخل،  على  لينضج  يترك  الطازج 
نور  دجلة  هو  الرطب  البلح  في  هنا  المشهورة 
والمجدول وزاهيدى وبرهى، ويمكن ان تحصل 
العربية،  المحال  من  الموسم  في  الطازج  على 
ناعم  جلده  ان  تجد  العالية  الجودة  ذو  والبلح 
مجعدة  تكون  ان  ويمكن  منتفخة  والبلحة  المع 
مبلورا  سكرا  كونت  التي  األنواع  وتجنب  قليال، 
التخمر،  بسبب  تغيرت رائحتها  او  على سطحها 
ويمكن االحتفاظ بالبلح في أكياس محكمة الغلق 
الثالجة  خارج  او  شهور   6 لمدة  الثالجة  في 
مدة شهر، اما المجفف وهو يكون أكثر صالبة 
فيمكن االحتفاظ به في الثالجة لمدة سنة او في 

الفريزر لمدة 5 سنين.
البلح يا عزيزى القارىء له قيمة غذائية عالية، 
ولكن ينصح بعدم االفراط في تناوله خاصة إذا 

كنت تعانى من مرض السكر.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

647 823-6779 
ahram.teeba@gmail.com

اختالل ساعات النوم تؤثر 
على آلية فقدان الوزن  

حالة  في  الطبية  األبحاث  أحدث  تنصح 
السعي إلنقاص الوزن يجب االهتمام بساعات 
النوم لما لها من تأثير على آلية فقدان الوزن.

في  الباحثون  وقام 
وحدة التغذية البشرية 
)نيويورك(،  بجامعة 
في  التغيرات  بتقييم 
والسمنة،  الوزن 
مستوى دهون الجسم 
 ١،٩٨6 بين  من 
في  شاركوا  شخص 
الدراسة من أجل سنة 

والسمنة  الوزن  قدم زيادة  منهم  ، كل  كاملة 
ومتالزمة التمثيل الغذائي . 

المكثف  التدخل  برنامج  المرضى  واتبع 
من حيث نمط الحياة المصممة لفقدان الوزن 
متوسط  غذائي  نظام  على  يعتمد  وكان 

السعرات الحرارية منخفض والنشاط البدني 
والعالج السلوكي.

والحظ الباحثون أن األفراد - الذين يعانون 
من أنماط نوم شديدة التباين، والذين لم يناموا 
بنفس عدد الساعات كل ليلة في بداية الدراسة 
- فقدوا وزناً أقل بعد فترة متابعة بلغت ١2 
على  شهراً..عالوة 
أن  لوحظ   ، ذلك 
المرتفع  النوم  تقلب 
والنوم القليل ، أقل 
ساعات  ست  من 
اليوم  في  ارتبط   ،
في  أقل  بانخفاض 
الجسم  كتلة  مؤشر 

ومحيط الخصر.

تدابير  تبني  أن  النتائج  أظهرت  كما 
لتحقيق نمط النوم المناسب قد يكون له تأثير 
ومنع  الصحيح  الوزن  على  الحفاظ  على 
المرتبطة  األخرى  األيضية  االضطرابات 

بزيادة الدهون في الجسم.
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TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

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

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

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

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

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

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

العمل، العجز عن العمل.

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


