
اقرأ يف هذا العدد

اإلخوان وإحتكار الدين والسيساوية وإحتكار 
الوطنية

أقباط في مصر يتساءلون بشأن تطبيق 
الشريعة اإلسالمية عليهم في الميراث

األقباط ودولة المماليك البرجية

نصائح روحية

الحسيني موقف  قلم  وطن !! 

الكيتو دايت بين فقد الوزن واألورام 
السرطانية؟

بين ما اريد وما احتاج

افتح االن

إرتفاع طفيف في معدل الجريمة في 
كنداعام ٢٠١٨ ولكن التزال البالد أكثر أمنا

حديث لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة 
مكرم في حفل في مسيسوجا يثير غضب 

المصريين الكنديين

إنتخابات كندا الفيدرالية )١(

الهرم مقبرة ام مصنع طاقة ؟!

الكبير ... كبير

النزهة

 الحاجه ليست أم االختراع بل هي أم 
التنازل

 التطويبات أعياد 

 ماكسيم بيرنييه رئيس حزب الشعب 
الكندي يعلن عن خطته إذا صار رئيسا 

لوزراء كندا

 ثورة يوليو بين مؤيد ومعارض

 اشكر كندا وال تتذمر عليها

 قبول أنفسنا كما نحن

المفتاح
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى  5351 كما يقوم الكثير 

من القراء األحباء بأرساله أيضا ألصدقائهم. 

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

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

البحث حتت سبام اوجنك ميل. ومبجرد فتحه مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي.

12th. Year, Issue 298
Wednesday July 31, 2019

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 

اواتصل باشرف 
اسكاروس

 (416) 659-8744

إعالن وحتذير

فقد اخلتم اخلاص بعيادة 
الدكتور رأفت جندي

ومت عمل بالغ بوليس واستبدال 
اخلتم بأخر خمتلف عنه

وهذا اإلعالن للتحذير أن أي 
استخدام للختم املفقود سيكون 

عمال جنائيا

Warning

The stamp of Dr. R. Gindi 
was lost

The police was notified, 
and the stamp was 

replace with a different 
one.

This is a warning that  any 
use  of the lost stamp is a 

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

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

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

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

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

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

الفارق -12

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم  
هناك  يكون  البشرى عامةقد  التاريخ  فى  او 
شخص أو مجموعة من األشخاص او موقف 
أو حدث قد يغير من مجريات الحياة أو قد 
يؤثر فيها سلبا أو إيجابا وقد يجعلها احسن أو 

حتى اسوء وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

مشكلة االنتماء ومرض الوالء
----

فى خطاب الرئيس األمريكى السيد دونالد 
امريكا  يكره  لكل من  قالها صراحة  ترامب 
ويريد البقاء والعيش فيها انة أن كانت لديك 
عن  فارحل  امريكا  فى  الحياة  فى  مشكلة 
الواليات المتحدة األمريكية نفس الكالم قالة 
الجزائر  مباراة  بعد  فرنسا  وزراء  رئيس 
فى  عنف  أعمال  حدثت  عندما  والسنغال 
الجزائر  فوز  بسبب  فرنسية  ضواحي  عدة 
الفرنسيين  للجزائريين  الغوغائي  واالحتفال 
فيها  تحدث  التى  األولى  المرة  ليست  وهى 
والمرفوضة  المؤسفة  األحداث  هذه  مثل 
ال  جنسيتين  أحمل  مواطن  فكونى  بجملتها 
يعطيني الحق أن أضر بلدى الجديد من أجل 
أو من أجل إحداث سياسية  قدم  مباراة كرة 
كانت أو اضطرابات عرقية فى الوطن االم 
أن  يعنى  فهذا  ذلك  حدث  أن  ببساطة  النة 
قدمة  فما  الجديد  للوطن  انتماء  هناك مشكلة 
الجديد من دعم ومساندة وحقوق  لنا الوطن 
فوق  يعيش  شخص  كل  على  معة  يتوجب 
باالنتماء  ويتباهى  ويفتخر  يعتز  أن  ارضة 
انها  ليست  فالمشكلة  الجديد  الوطن  لهذا 
أرض جديدة نهاجر إليها أو وظيفة محترمة 
أو  أو  أو  نملكه  فخم  اومنزل  عليها  نحصل 

لك  وطن  أصبح  الجديد  الوطن  هذا  ولكن 
رويدا  رويدا  سيصبحون  الذين  والوالدك 
ينتمون إلى هذا الوطن الجديد دون القديم نعم 
إن هؤالء الذين يضرون أوطانهم الجديدة قد 
ولكن  األم  لوطنهم  حبهم  بدافع  ذلك  يفعلون 
جديد  لوطن  انتمائهم  ينسيهم  الحب  هذا  هل 
قدم لهم فوق ما يستحقون؟ هل كون الوطن 
الجديد يكفل لى حقوق لم اكون اتمتع بها في 
بلدى األم أن استغل تلك الحقوق فى الفوضى 
تلك  يستغل  اآلخر  والبعض  والتخريب 
الحقوق إلثارة الفتن الدينية والطائفية ويقسم 
اوسقطات  بآلية  أفكار  على  بناء  المجتمع 
دينية  إلى فرق مختلفة قد تصل إلى درجة 
التناحر وبدل من تقديم نفسة لآلخر على انة 
والتمييز  للفرقة  يصبح مصدر  رسالة سالم 
سطحية  نظرة  لهم  هؤالء  مثل  البغيض 
ويستقون أفكارهم من غيرهم وال يستخدمون 
عقولهم فى التفكير المنطقى البناء بمعنى أن 
أفكارهم صدرت إليهم وما عليهم اال الركوع 
للعالم  ينقلون  ألنهم  للغباء  الوالء  لفكرة 
ويظلمون  األم  مجتمعاتهم  صورة سيئة عن 
أوطانهم الجديدة التى احتضنتهم وستحتضن 
ألبنائهم  قدوة  انهم  وبما  بعدهم  من  أوالدهم 
فمن المتوقع ان يفعل األبناء كما اآلباء تتعقد 
المشكلة لألبناء وقد يصبحون بال انتماء ألى 
التى  معينة  جماعة  عقيدة  هى  وهذة  وطن 
تشجع على عدم االنتماء ألى وطن بل يكون 
االنتماء فقط لها ،أما عن الوالء فهو الصفة 
األكثر خصوصية لحب الوطن من االنتماء 
فاإلنسان قد يكون مريض بالوالء لوطنه حتى 
الموت اى انة يعشق وطنة ويدين لة بالوالء 
حتى الموت سوء أن كان وطنة األم أو وطنة 
مثل  يستحقون  االثنين  أن  رأيى  فى  الجديد 
ذلك الوالء والوالء أيضا قد يكون مرض فى 
يوالون  ال  فهم  مرض  بنفوسهم  من  صدور 
إال أشخاص وليس أوطان حتى أن أظهروا 

والءهم لوطن فهذا يكون مشكوك فية 
واخيرا يجب على هؤالء الذين بال انتماء 
األوطان  أو  األم  سواء  الوطانهم  والء  أو 
منطقهم  فى  التفكير  يعيدون  أن  الجديدة 
بل  ارجلهم  تحت  ينظرون  ال  وان  وحجتهم 
والجديدة  القديمة  أوطانهم  تاريخ  يقرأون 
ليتعرفوا على عمالقة قد سطروا بحياتهم كل 
االنتماء والوالء وقد يصنعون معهم  معانى 

الفارق في حب االوطان 
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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.



وزي��رة  مكرم  نبيلة  الهجرة  وزي��رة 
ولكنها  كثيرة،  إنجازات  ولها  نشيطة 
كندا  في  قالت  عندما  التعبير  أخطأت 
نعمل  الخارج  في  مصر  ينتقد  من  أن 
مشيرة  »ندبحه«  وأضافت،  ايه؟  فيه 
لرقبتها، ولكن هل هذا تهديد لمن ينتقد 

مصر؟

هذه عبارة خاطئة منها ولكنها بالتأكيد 
بالرغم  مقصودة،  وغير  عفوية  كانت 
الحالي  المصرى  األمني  النظام  ان  من 
في  مصر  صحفى  على  الخناق  يضيق 

حرية االنتقاد. 

فقط  ليس  الوزيرة  كالم  من  الضيق 
خاطئة  كلمة  وهى  »ندبحه«  كلمة  في 
يعنيها  وال  المصرى  الشعب  يقولها 
عودة  في  الثاني  الخطأ  ولكن  حرفيا، 
ينتقد  كأنه  النظام  ينتقد  من  أن  التعبير 
مصر، فماذا استفادت مصر من ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو في مجال حرية 
هذا،  في  للوراء  ع��ادت  مصر  ال��رأي، 
يناير   25 ث��ورة  تكرار  من  والخوف 
الصحافة  حرية  لتكتيف  األمني  المبرر 
واالعالم وتهميش اإلعالميين المنتقدين 
للنظام، بل وصل األمر ان من يكتب من 
الخارج في وسائل التواصل االجتماعي 
استجوابه  يتم  النظام  في  شيئا  ينتقد 
حاالت  واع��رف  لمصر،  الذهاب  عند 
طلب لجوء لكندا بسبب هذا، ولو طبقت 
احزاب  كل  لحاكمت  هذا  الغربية  الدول 
انتقادا  الشخصيات  وأكثر  المعارضة، 
األمريكي  الرئيس  هو  االمريكان  من 

نفسه. 

نجع  اح���داث  عند   2010 ع��ام  ف��ي 
في  المصريون  ك��ان  وعندما  حمادي 
لتكرار  بمظاهرة  للقيام  يستعدون  كندا 
مصر  في  االق��ب��اط  ضد  العنف  اعمال 

وقتها  كندا  في  المصرى  السفير  أرسل 
معنونه »لكبير  ناصر« رسالة  »شامل 
الرئيس  ان  يبلغه  كندا«  في  القساوسة 
مبارك ينوى الضرب بيد من حديد على 

كل من يحرض على الفتنة. 

أن  الكندية  القبطية  الهيئة  اعتبرت 
هذا تهديدا لهم وتم ترجمة هذه الرسالة 
للخارجية الكندية وقبلت الحكومة الكندية 
ناصر  شامل  السفير  معلنة  الشكوى 
حدود  داخل  فيه  مرغوب  غير  شخصا 
منع  شأنها  من  كلمات  وجه  حيث  كندا 
مواطنين كنديين من حقهم في التظاهر، 
الخارجية  لوزير  الكندي  القرار  واُبلغ 
المصرى وقتها احمد أبو الغيط وتم نقل 
السفير شامل ناصر من كندا إلى تايالند، 
الدبلوماسية  رتبته  تخفيض  تم  وبهذا 
لدولة اقل أهمية في العالقات المصرية، 
في  وقتها  كبيرة  مظاهرات  قامت  ولقد 
كندا نقلها االهرام الجديد، والسفير في 
بشكل  ولكن  التهديد  قاصدا  كان  هذا 

مستتر لم يعفه المسؤولية. 

الوزيرة  كلمة  ترجمة  تتم  ان  اود  ال 
الكندية  للخارجية  وتقديمها  نبيلة مكرم 
الحكومة  تعتبر  أن  الممكن  من  ألن��ه 
مكرم  نبيلة  الوزيرة  شخصية  الكندية 
غير مستحب وجودها في كندا بعد اآلن، 
ولكن  لمصر  إس��اءة  هذا  ليس  وأيضا 
عفويا  تكلمت  التي  الوزيرة  لشخصية 

ولم تقصد ما قالته. 

معناه  بما  يعقوب  القديس  قال  ولقد 
أن اللسان عضو صغير ولكن قد يكون 
عادل  نصحنا  ولقد  مميتا،  سما  مملوء 
واحد  )كل  المشاغبين  مدرسة  في  امام 

يحافظ على لغلوغه(  

ومن كان منا بدون زلفة لسان فليرمها 
أوال بحجر. 

 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 

كل واحد حيافظ على لغلوغه

  

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

إرتفاع طفيف يف معدل اجلرمية 
يف كنداعام 2018 ولكن التزال 

البالد أكثر أمنا 
معدل  أن  الكندية  االحصاءات  وكالة  قالت  ؛  أوت��اوا 

الجريمة في البالد قد أرتفع مرة أخري عام ٢٠١٨ للسنة الرابعة علي التوالي ولكنه ال يزال أقل 
مما كان عليه قبل عقد من الزمان ، وقد أرتفع معدل الجرائم بنسبة ٢% ، وقالت الوكالة إن هذا 
االرتفاع حدث بسبب زيادة جرائم االحتياالت واالعتداءات الجنسية وسرقة المتاجر وغيرها 
من السرقات ، وفي حين أرتفع معدل الجرائم بشكل طفيف ،فقد إنخفض معدل جرائم القتل 
بنسبة ٤% عن عام ٢٠١٧ ولكنه ال يزال أعلي من المتوسط خالل العقد الماضي ، ولوحظ أن 
معدل جرائم االنتحار للسكان االصليين عام ٢٠١٨ كانت أعلي خمسة مرات عن معدل جرائم 
االنتحار لغيرهم ، وإنخفضت جرائم الكراهية بنسبة ١٣% عام ٢٠١٨ وكان عددها ١٧٩٨ 
حادثة ،بينما كان عددها  ٢٠٧٣حادثة  عام ٢٠١٧  ، ومع ذلك تظل جرائم الكراهية أعلي 
مما كانت عليه عام ٢٠٠٩  ، وقد شهدت إدارات الشرطة زيادة في عدد االعتداءات الجنسية 
في جميع أنحاء كندا ، وزادت إيضا جرائم االحتياالت عبر االنترنت والهواتف وسرقة الهوية 
للسنة الرابعة علي التوالي وبزيادة تبلغ ١٢% عن عام ٢٠١٧،  وأستندت هذه النتائج الي بيانات 

الشرطة الكندية وال تشمل هذه البيانات الجرائم التي لم تبلغ الشرطة بها .
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سالي نبيل

أقباط يف مصر يتساءلون بشأن تطبيق الشريعة 
اإلسالمية عليهم يف املرياث

السنة الثانية عشر، العدد )298( - األربعاء 31 يوليو 2019

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
يكفيك شر أصدقائك  أقولك ربنا  كام مرة 

ووزرائك أما آعدائك فنحن كفيلين بيهم
 

نبيلة مكرم
سبيلي  بس  حتت….  قطعيني  .أدبحيني 
ولسانه  الفاكسجي  يموت  علشان  اللسان 

بيلعب.
 الجالية القبطية

أصبحنا حديث الميديا في كندا لكن لألسف 
السلبية وألننا جالية تجيد  ظهرت الصورة 
واحدا  مقاال  نجد  لم  فقط  نفسها  مع  الكالم 

يدافع عننا.
ماهر رزق هللا

والراجل  يربي  عرف  نجيب  وسليم  وهللا 
الواحد ممكن يكون أفضل من فدان رجالة.

مرتضي منصور
إيه موضوع البليلة ده اللي عيال الفيسبوك 
بيحفلوا عليك بيه، عيب أنت بتاع سيديهات 

مش بليلة.
ترامب

صفر  عايزنها  كويس  فقط   ٣،٦ البطالة 
في المية ولو مش نافع موضوع السعودية 
أو  ُعمان  علي  اإلمارات  سلط  وقطر، 

البحرين وكله برزقه.
جستين تردو

وأنك  الرأي  استطالعات  أشوف  ما  كل 
سيناريو  تكرار  بتوقع   كصحفي  بتزيد 
معلقة  أخد  بروح  كندي  وكمواطن   ٢٠١٥

لدواء اإلسهال.
أندرو شير 

اإلستطالعات  حيلك  شد  راجل  يا 
وترامب  معاك  الستات  وأصوات  معاك 
تضحي  أنك  غير  تاني  إية  ناقصك  معاك 
ما عمل  الحزب زي  في  إللي  بالمتطرفين 

فورد.
الشعب المصري

 ١٦ ال  دور  من  القومي  الفريق  خرج 
اليد  فريق  كسب  شهر  متنكدين  فضلتوا 
وال  العالم  علي  الثالث  المركز  للشباب 
بقي…  مره  شعب  يا  أفرحوا  بيه  حسيتوا 

وال النكد بقي إدمان.
شعب الجزائر

في  شغب  وعملتوا  أفريقيا  كأس  كسبتم 
كنتوا  خسرتوا  لو  أمال  القاهرة  مطار 
هتعملوا إيه؟؟ يا تري لو كنتم في بلد غير 

مصر كنتم قدرتوا تعملوا كدة؟؟.
السبسي

ينال  منتخب  عربي  رئيس  أول  يا  وداعا 
كله  العالم  احترام  وينال  شعبه  رضي 

تعزياتنا لشعب تونس.
حفتر

يفطر  حفتر  منتطرين  سنين  خمس  بقالنا 
في طرابلس يا سيدي خليها عشاء ونيجي 

نتعشي معاك بس خلصنا.
بريطانيا

ورئيس  باكستاني  أصل  من  لندن  عمدة 
الوزراء من أصل تركي باقي ليكم منصب 

الملكة هللا يعنيكم في الحفاظ عليه.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

وقت الحق فى حالة عدم إيجاد مشترى. 
إذا كان سعر المنزل مبالغ فية، فأنة لن يجد 
اهتمام كافي من المشترين. تدريجيا يضطر 
البائع ان يخفض السعر إلى القيمة السوقية 
ولكن بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى 
المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة  السوق 
الجاد. وفي بعض األحيان ينخفض السعر 
البائع يكون  السوق ألن  قيمة  أقل من  الى 
قد نفذ صبره وفى النهاية يباع المنزل بأقل 
من قيمتة الحقيقية. ربما تعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
المحتمل الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل 
قد ال يرى المنزل اطالقا فى بحثه. وأولئك 
السعرى  النطاق  ذلك  فى  يبحثون  الذين 
على  الحصول  يستطيعون  انهم  سيدركون 
وبحلول  أخرى.  منازل  في  أفضل  قيمة 
قد  يكون  السعر  فيه  ينخفض  الذي  الوقت 
ان  الجادين.  المشترين  غالبية  اهتمام  فقد 
تكون  السوق  فى  الطويلة  العرض  فترات 

وصمة للمنزل.   

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

كمواطنة  حقي  من  بأكثر  أطالب  ال  أنا 
كامرأة  بحقوقي  أتمتع  أن  أريد  مصرية. 
نصرهللا  هدى  حدثتني  هكذا  وكمسيحية«، 

المحامية بصوت يملؤه اإلصرار.
كانت المحامية القبطية في مصر تشرح لي 
سبب لجوئها للطعن على حكم قضائي يقضي 
بتطبيق الشريعة اإلسالمية عليها وعلى أخويها 

في تقسيم ميراثهم من أبيهم رغما عنهم.
تقول هدى: »طالبنا، أنا وإخوتي، القاضي 
بأن يطبق التعاليم المسيحية، التي تساوي بين 
فوجئت  لكنها  الميراث«،  في  والمرأة  الرجل 
للشريعة  وفقا  صدر  الوراثة  إعالن  بأن 
اإلسالمية، التي تمنح الذكر مثل حظ األنثيين 

في بعض حاالت الميراث.
الحكم،  هذا  عليها  يطبق  أن  هدى  رفضت 
من  الثالثة  المادة  لنص  ذلك  في  واستندت 
أن  على  تنص  والتي   ،٢٠١٤ عام  دستور 
مسائل  في  لشرائعهم  المسلمين  غير  يحتكم 

األحوال الشخصية.
»ظلم مضاعف«

أروقة  بين  أشهر  بضعة  هدى  أمضت 
المحاكم، وال تزال في انتظار القرار القضائي 
وتضيف:  به.  تقدمت  الذي  بالطعن  المتعلق 
أن  فما  ومتراكم.  مضاعف  بظلم  »أشعر 
أن  وأشعر  مسدودا.  أجده  حتى  طريقا  أسلك 
الكل يبحث عن مبرر كي ال يستجيب لطلبي 

المشروع«.
للطائفة  أغلبهم  وينتمي  مصر  ومسيحيى 
الزواج  أمور  في  ويحتكمون  األرثوذكسية. 
والطالق لالئحة األقباط األرثوذكس، الصادرة 

عام ١٩٣٨.
يتم  الالئحة  هذه  إن  منهم  كثيرون  ويقول 
غير  ألسباب  الميراث،  مسألة  في  تجاهلها 

معلومة.
وخالل رحلة بحثنا تواصلنا مع العديد من 
المسيحيين، الذين أكدوا لنا أن المحاكم عادة ما 
تطبق عليهم الشريعة اإلسالمية في الميراث، 

سواء رضوا بذلك أم لم يرضوا.
»القسمة الرضائية«

وعلمنا أيضا أن المسيحيين عادة ما يلجؤون 
لما يعرف ب� »القسمة الرضائية« )أي القسمة 
المحاكم،  عن  بعيدا  بينهم،  فيما  بالتراضي( 
إعالن  في  الوارد  التقسيم  النظر عن  وبغض 
الوراثة. وأحيانا ما يلجأ األب لتقسيم الميراث 

بين أبنائه وبناته قبل أن يتوفى.

للقسمة  باللجوء  أخويها  مقترح  هدى  تقبل  لم 
وأصرت  والجهد.  للوقت  توفيرا  بالتراضي 

على استكمال المسيرة القانونية.
ينبه  نموذجا،  تصبح  أن  تريد  إنها  وتقول 
حتى  الدستورية،  لحقوقهم  المسيحيين  عموم 

يحذو آخرون حذوها.
الدفاع عن حقوق  وتقول: »إن مهنتي هي 
الناس، فكيف لي أن أتخلى عن حقي؟ آمل أن 

تحكم المحكمة لصالحي حتى يتشجع آخرون 
أن  يعلمون  ال  كثيرون  فهناك  مثلي.  ويفعلوا 

الدستور منحهم حق االحتكام لشرائعهم«.
القسمة  لمسألة  األقباط  بعض  يلجأ  وبينما 
الرضائية، تنفيذا لتعاليم دينهم، يلتزم آخرون 
بإعالم الوراثة الصادر من المحكمة. ويبررون 
ذلك بأنه التقسيم الذي أقرته الدولة، حتى وإن 

كان يخالف تعاليم المسيحية.
وترى هدى أن تمسك هؤالء بإعالم الوارثة، 
في هذه الحالة يأتي بدافع المصلحة، »فالرجل 
في النهاية سيكون المستفيد األكبر، إذا منحه 

إعالم الوراثة ضعف نصيب شقيقته«.
المتضررات  بعض  إلى  نتحدث  أن  حاولنا 
من تطبيق الشريعة اإلسالمية على المسيحيين 
لوسائل  الحديث  رفضن  لكنهن  الميراث،  في 

اإلعالم بشأن مشكالتهن.
قانون األحوال الشخصية لألقباط

بشأن  تتباحث  الثالث  الكنائس  تزال  وال 
إصدار قانون أحوال شخصية لألقباط.

 ويتوقع منصف سليمان، المستشار القانوني 
للكنيسة األرثوذكسية، أن يصدر القانون قريبا. 
الكنائس  بين  بالفعل  التوافق  تم  إنه  ويقول 
سليمان  ويرى  التفاصيل.  جميع  على  الثالث 
الميراث  مسألة  سينظم  القانون  صدور  أن 

لألقباط إلى حد كبير.
نفس  النجار  رمسيس  المحامي  ويتبنى 
هذا  مثل  صدور  تأخر  أن  يرى  إذ  الرأي، 
من  الثالثة  المادة  تعطيل  في  يسهم  القانون 

الدستور بشكل كامل.
ويرى رمسيس أن القاضي ال يزال »ينظر 
لالئحة باعتبارها أقل من القانون، وأن القانون 
سيكون  النواب  مجلس  من  عليه  المصدق 

ملزما للقاضي والمحامي والمواطن«.
المفترض  من  كان  إنه  يقول  لكن رمسيس 
مسألة  في  األرثوذكس  األقباط  بالئحة  العمل 
الميراث، حتى يصدر القانون الجديد، خاصة 
أنها تطبق منذ أكثر من خمسين عاما في أمور 

الزواج والطالق.
»غياب الوعي«

المحاكم  إحدى  أقرت   ٢٠١٦ عام  وفي 
بين  الميراث  في  المسيحية  التعاليم  تطبيق 
بالتساوي.  بينهما  التركة  لتقسم  وأخته،  أخ 
والمحامين  النشطاء  من  الكثير  بحسب  لكن 
المسيحيين، فإن هذا الحكم حالة غير متكررة 

في المحاكم المصرية.
النجار إن العرف الجاري  ويقول رمسيس 
الشريعة  يطبق  والذي  طويلة،  سنوات  منذ 
من  المحاكم،  في  األقباط  على  اإلسالمية 
الصعب أن يتم تغييره بنص الدستور فحسب. 
ويوضح أن المسألة »بحاجة لحمالت توعية 
إعالمية. وينبغي على الكنيسة أن تنشر الوعي 
بين األقباط، بحقوقهم القانونية والدستورية.«

وأكدت هدى على مسألة الوعي، موضحة 
في  الشيء  بعض  تسهم  ربما  قضيتها  أن 
الدعم،  إن  وتقول  بحقوقهم.  األقباط  تعريف 
المسيحييات،  من  مثيالتها  من  وجدته  الذي 
تحصل  حتى  طريقها  مواصلة  من  سيمكنها 
على حكم ينتصر لها ولهن. عن بى بى سى 

روسيا حتيى ذكرى اعتماد 
املسيحية كديانة دولة 

فى  جماعية  معمودية  طقوس  جرت 
وذلك  االحد  أمس  روسيا  أنحاء  جميع 
كديانة  المسيحية  اعتماد  ذكرى  إلحياء 

دولة فى روسيا قبل أكثر من ألف عام.

من  شخًصا   ١٥٠ حوالي  حضر 
الطقوس  المجاورة  والمدن  يكاترينبورج 
على  الطلق  الهواء  فى  التقليدية  السنوية 
سفيردلوفسك  منطقة  في  تشوسوفايا  نهر 
قرية  في  الطقوس  هذه  أقيمت  حيث 
وجود  بسبب  بوليفسكوى  ستانتسيونى 
كنيستها التى تحمل اسم القديس فالديمير، 
إلى  المنطقة  تحول  قاد  الذى  الحاكم 

المسيحية.



وسط كل هموم الحياه وصراعات 
العالم الذي ال ينتهي سمع الصوت، 
اليوم  نهايه  تخاريف  انه  وظن 

المشحون بالعمل وضجيج الحياه.
وكل  وحياته  عمله  في  استمر 
الصوت  وظل   ، يومه  تفاصيل 
يهمس له بعد نهايه كل يوم ، وظلت 
وظل  تستوعب.  وال  تسمع  أذنيه 

عقله ينكر.
التجارب  هامته  علي  ثقلت 
مشحونا  يومه  واصبح  واالحزان. 

باألزمات والضيقات. 
احدا.  يعينه  ولم  للبشر  لجأ 
من  البال  وراحه  السعاده  وهربت 

فوق وسادته . 
الصوت  عاد  األفكار  وفي زحام 
جديد،  من  يهمس  عاد  جديد،  من 
أفكاره الصماء ال  وظل هو حبيس 
يناديه... الذي  هللا  لصوت  يصغي 

افتح االن 
......

كانت الكلمه غريبه علي مسامعه. 
وظن انها األفكار تتصارع بداخله.

فوق  رأسه  وضع  ليله  وذات 
وسادته واستغرق في نوم عميق لم 

ينله منذ عده ليالي .
رأي نفسه في مكان مظلم مخيف 
يستطيع  ال  مزعجه  أصواتا  يسمع 
هو  شعوره  وكان   . حديثها  تمييز 
ولم  يصرخ  وبدأ  الرهيب  الخوف 
الظالم  هذا  من  ينتشله  من  يجد 
باسمه  يناديه  من  سمع  برهه  وبعد 
. فتعجب وتسأل من يراني في ذلك 
باالسم.  ويعرفني  الموحش  الظالم 
فقال له الصوت . لماذا لم تفتح لي 
باب حياتك كنت أنوي ان أنقذك من 

هذا الظالم .  ،، 
أذنيك عن صوتي  لماذا صممت 
حتي أحاط بك الظالم .. وقتها تيقن 
ان هذا هو صوت هللا وصرخ من 

))أعماقه )) ساعدني يا هللا 
افتح   .. جديد  من  الصوت  عاد 

االن 
بمشاعر  يشعر  نومه  من  استيقظ 

ما  يستوعب  ان  وحاول  مختلطه 
وان  أذنيه  يفتح  ان  حاول  حدث. 
صوت  ليستقبل  وأفكاره  قلبه  يفتح 
االوان..  فوات  قبل  حياته  في  هللا 
كان الظالم الذي رآه في حلمه هو 
بمثابه التحذير والتنبيه لما قد تكون 

النهايه واالبديه.
تبدل حاله وتغيرت حياته. وكأنه 

كان في غيبوبه وتمت اإلفاقة. 
لكلمه  والنوافذ  األبواب  كل  فتح 
صوت  الستقبال  ذهنه  فتح  الرب. 

الرب.
بل  عنه  غريبا  الصوت  يعد  لم 
مسامعه  وبداخل  بداخله  اصبح 

وأعماقه.
ترك كل شئ 

ترك الزحام والضجيج 
ألقي بهموم العالم خلفه 

و ألقي بمتاعب الحياه علي عاتق 
هللا 

لم يعد يهتم بما يحدث وبما سوف 
يحدث 

امواج  هاجت  ان  يهتم  يعد  لم 
البحر من حوله 

لم يذهب الصوت ُسدي كمثل كل 
المرات السابقه

قلوبنا  أبواب  يقرع  يقف هللا  حقا 
بلطف وهدوء وينتظر بالخارج 

و القرار هو قرارنا ان نفتح له او 
ان نسد مسامعنا وقلوبنا ونختار ان 

نغرق في بحر الحياه.
االختيار لنا

نفتح له ونعطيه الفرصه كي يغير 
ما أتلفته الخطيه او نتركه بالخارج 

ونختار الظالم 
...

افتح االن 
طوبي لمن يفتح االن 
لمن يجلس معه االن 

لمن يستجيب لصوته االن 
القرار قرارك وقراري 

أمامك  زالت  ما  والفرصه 
وامامي....

وفتح  الصوت  سمع  لمن  هنيئا 
الباب وسلم مجداف الحياه في يد هللا
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إفتح اآلن

نيفني سامى
اسالموفوبيا ام إرهاب فكري؟

 ادوارد يعقوب

المصرية  السلطات  النقد:  لمجرد 
تعتقله خالل ٢٤ ساعة بينما األمن 
المصري لم يعتقل مسلما واحد من 

مدبري حوادث قتل االقباط
اإلسالمي  اإلرهاب  استطاع 
أيضا  الغرب  الي  هذا  يصدر  ان 
عليه  يطلقون  خادع  ستار  تحت 

األسالموفوبيا
انهم يعتبرون االسالم والمسلمين 
ينتقد  من  بكل  ليلصقوا  واحدا  كيانا 

اإلسالم تهمة "الكراهية" 
منع  يحاول  مسيحي  أي  نر  لم 
يصفهم  او  الكالم  من  هؤالء 

بالمسيحوفوبيا
أرى  وانا  امل  بخيبة  اصبت  لقد 
لقيم  الهدم  معاول  من  وغيره  هذا 

كندا األصيلة
ومصابون  المرضى  هم  انهم 

ب"االسالموفيليا"
كانت   ،٢٠١٩ يونية   ١١ في 
القنوات  احدى  عبر  استغاثة  هناك 
من  يوسف  نيرمين  من  الفضائية 
مركز  النصارى"  "أشنين  قرية 
تصرخ:  المنيا  محافظة  مغاغة 
يهاجمون  القرية  مسلمي  الحقونا 
في  كل شيء  ويكسرون  بيتنا  اآلن 
البيت وسيقتلوننا. كل هذا الن شاب 
من  يوسف  فادي  يدعى  مسيحي 
االسالم  انتقد  انه  اليه  نسب  القرية 
وقامت  الفيسبوك  عبر حسابه على 
في  باعتقاله  المصرية  السلطات 
خالل ٢٤ ساعة )يالحظ ان األمن 
المصري لم يعتقل مسلما واحد من 
مدبري حوادث قتل االقباط وحرق 
الكنائس وخطف اإلناث المسيحيات 
وهي  الماضية  سنة   ٤٠ ال  عبر 
وتم طرد  بالمئات(  تحصى  احداث 
وهاجم  القرية  من  فادى  عائلة 
مسيحي  منزل   ٢٥ المسلمون 
مئات  تكرر  السناريو  هذا  بالقرية. 
نقد  في  االشتباه  لمجرد  المرات 
اإلسالم ثم يحاكم ويسجن من نسب 
اليه ذلك بقانون سيئ السمعة يسمى 
والمسمى  األديان  ازدراء  بقانون 
خادع ألنه من المفروض ان يسمى 
يطبق  لم  ألنه  االسالم  انتقاد  قانون 
وال لمرة واحدة على من يهاجمون 
المسيحية ليل نهار عبر كل وسائل 
تقتصر  وال  المصرية.  األعالم 
ان  يريد  من  كل  اسكات  محاوالت 
يمارس حقه في التعبير عن الراي 
والبالد  فقط  مصر  على  بحرية 
استطاع  بل  باإلسالمية،  المسماة 
هذا  يصدر  ان  اإلسالمي  اإلرهاب 
الي الغرب أيضا تحت ستار خادع 

يطلقون عليه األسالموفوبيا.
أكسفورد  قاموس  يعرف 
"الخوف  بأنها:  "االسالموفوبيا" 
وبخاصة  اإلسالم  من  المرضي 
كقوة سياسية" وهذا ما ادعاه بالفعل 
انهم  اي  المصطلح،  هذا  مروجي 
يدعون ان هناك خوف غير مبرر 
يتملك  واالسالم  اإلسالميون  من 

ويالحظ  الغرب.  في  البعض 
المدعون  لهؤالء  والمحلل  المدقق 
والمسلمين  االسالم  يعتبرون  انهم 
ينتقد  من  بكل  ليلصقوا  واحدا  كيانا 
"الكراهية" وهذا من  تهمة  اإلسالم 
حرية  تهدد  التي  الفريات  أخطر 
من  هو  الذي  الرأي  عن  التعبير 
الغربية.  للمجتمعات  الثمينة  القيم 
ان  نفهم  ان  يجب  ذلك  ولتوضيح 
هناك فرق بين الفكر او العقيدة او 
األشخاص  وبين  ناحية  من  الدين 
ناحية  من  منها  بأي  يدينون  الذين 
أخرى. وان أي عقيدة او فكر مهما 
يمكن  البعض  لدى  قدسيته  كانت 
انتقاده بل ادانته وان هذا ال يعيب او 
يهين معتنقيه الذين هم بدورهم لهم 
بالفكر  الفكر  رد  في  الحرية  كامل 
أن  منتقديهم.  معتقدات  أيضا  ونقد 
العقيدة المسيحية تعرضت ومازالت 
تتعرض، ألالف االنتقادات والهجوم 
مسيحي  أي  يحاول  ولم  الشرس 
يصفهم  او  الكالم  من  هؤالء  منع 
الديانات  كل  وكذلك  بالمسيحوفوبيا 
من  أحد  عن  نسمع  لم  األخرى 
اتباعها مثل ذلك.  فهذه هي حرية 
التعبير التي تقود الي االبداع وفضح 
فساد األفكار والعقائد وبالتالي وقف 
وراء  تتستر  التي  الجرائم  وادانة 
عن  البعض  يعتبرها  قد  نصوص 
نصوص  قصد  عن  او  فهم  غير 
حتى  او  نقدها  يجب  ال  مقدسة 
الكشف عنها. ويالحظ في السنوات 
االصوليون  تمكن  الماضية  القليلة 
إرهاب  من  االرهابيون  المسلمون 
فكريا  إرهابا  الغرب  جماهير 
اإلسالم  نقد  من  منعهم  ومحاولة 
في  موجود  هو  ما  كشف  حتى  او 
التراث اإلسالمي من سلبيات تشجع 
بل  ومعاداتهم  االخرين  كره  على 
قد تصل الي التحريض على قتلهم 
وهذا ما مارسوه ومازالوا في البالد 
بالقوة  سواء  باإلسالمية  المسماة 
على  السيطرة  في  سلطتهم  خالل 
مؤسسات هذه البالد او خالل تنشئة 
الجماهير على تراث فاسد ومن ثم 
يسهل تحريكهم ضد االخرين سواء 
ألغراض سياسية او دينية متطرفة. 
وألن قوانين الغرب وقيمه ال تسمح 
الحرية  قيم  استغالل  فحاولوا  بذلك 
ملتوية  بطريقة  الكراهية  ونبذ 
والمسلمين  اإلسالم  ان  واعتبار 
بينهما وان  هو كيان واحد ال فرق 
اإلسالمي  التراث  يهاجم  من  كل 
ويهينهم  المسلمين  يهاجم  فهو 
كراهية!!  جريمة  يعتبرونه  مما 
البترول  مليارات  لعبت  ولألسف 

المتدفقة من دول الخليج دورا أساسيا 
في هذا واستطاعت ان تشترى ذمم 
البعض من نجوم االعالم والسياسة 
الليبرالية.  يدعون  ممن  وخصوصا 
هذا غير دور المنظمات اإلسالمية 
المنظمات  علية  تسيطر  وبعضها 
اإلرهابية وال أستطيع ان اتهم الكل 
الجماهير  معظم  ولكن  النية  بسوء 
االتجاهات  هذه  مثل  تعضد  التي 
مخ  عمل غسيل  وتم  مخدوعة  هي 
لها وحجب الحقائق عنها وقد مشى 
كندا  في  الحاكم  الليبرالي  الحزب 
حساب  على  وجاملهم  ركبهم  في 
الرأي.  عن  والتعبير  الحرية  قيم 
ان  الي  باألعالم  االمر  وصل  و 
لمرشحة  تتعرض  الصحف  احدى 
لحزب المحافظين من اصول قبطية 
دعاة  مع  متمشية  تعتبر  بتلميحات 
انتقدت  انها  لمجرد  اإلسالموفوبيا 
اصبت  لقد  االسالمي!!   التراث 
وغيره  هذا  أرى  وانا  امل  بخيبة 
من معاول الهدم لقيم كندا األصيلة 
التي هاجرنا من بالدنا األم، لنتمتع 
بها هنا، وهربا من ويالت التخلف 
ولكنه  هناك  اإلسالمي  السلفي 
ان  هنا.   أيضا  يالحقنا  ان  يحاول 
االصوليون  المسلمون  هؤالء 
لإلسالموفبيا  بتبنيهم  السلفيون 
والمسلمون  اإلسالم  الي  يسيئون 
الكراهية  اعمال  يبررون  عندما 
والعدوان على األخرين ويحاولون 
او  االعالم  وسائل  من  اخفائها 
ثم  حدتها  من  والتهوين  التخفيف 
بغضبهم كل من يوجه نقد لإلسالم 
لإلسالم  أخرى  مرة  يسيئون  و 
تحتمل  ال  هشة  كعقيدة  ويظهرونه 
ان  تستطيع  وال  الفكرية  المواجه 
اليهم  وتحتاج  بالفكر  الفكر  تواجهه 
العضلية.  بالقوة  عنها  يدافعوا  ان 
على  مسلمون  مفكرين  هناك 
والمنهج  الحجة  من  عالي  مستوى 
اسالم  أمثال  التفكير  في  الحر 
ولألسف  القمني  وسيد  البحيري 
ويحاولون  األصوليين  يحاربونهم 
بتكميم  يكتفون  ال  فهم  تصفيتهم، 
اسكات  أيضا  بل  الغربيون  افواه 
التنوريون والمصلحين  اخوتهم من 
المسلمين. هذا غير الكذب وتزوير 
مصداقيتهم  يفقدهم  مما  التاريخ 
ذلك.    الباحثون  يكتشف  عندما 
الغرب  في  المواطن  يصدق  كيف 
اإلسالميين  بعض  من  الخوف  ان 
هو وهم او مرض؟ وهو يرى يوميا 
بها  يقوم  التي  اإلرهابية  العمليات 
مسلمون  انهم  يقولون صراحة  من 
المسلمون  هم  انهم  يدعون  بل 

االخرين  ويتهمون  الحقيقيون 
المسالمين من معظم المسلمين بأنهم 
ويؤيدون  حقيقيين  بمسلمين  ليسوا 
من  عديدة  بنصوص  ادعاءاتهم 
التراث االسالمي المعتمد من كبار 
سنة  او  شيعة  سواء  اإلسالم  أئمة 
تدرس  النصوص  هذه  كل  ان  بل 
اإلسالمية  المعاهد  وأكبر  اهم  في 
مثل األزهر )راجع مقاالتي الثالث 
السلطات  الى  بالغ  عنوان:  تحت 
انهم يضادون  بالمستندات(.  مدعما 
األنسان  تحمي  التي  الغربية  القيم 
ويؤمنون  شيء  كل  قبل  أوال 
على  عقيدتهم  هم  ليحموا  بعكسها 
حياته  بل  وحريته  األنسان  حساب 

عقيدتهم  لنصرة  يهدرونها  التي 
الى  ويحتاج  ضعيف  ألههم  وكأن 
من ينصره ويدافع عنه من البشر. 
ومصابون  المرضى  هم  انهم 
الى  العقيدة  أي حب  باالسالموفيليا 
)مقتبسة من  درجة مرضية ضارة 

احدى برامج األخ رشيد(. 
المرضي منتشر في  الحب  وهذا 
ما  شعوب  وبين  اإلسالمي  التراث 
يسمي باإلسالمية وأوضح مثال هو 
عبد  لجمال  العربية  الجماهير  حب 
الناصر )راجع حلقاتي بعنوان: عبد 

الناصر بين الحقيقة والتضليل(.
البقية ص5 



ألفكر  أقف  وهنا  القتنائه،  داخلية 
شراءه  في  االندفاع  قبل  لحظات 
والمنطق  للعقل  استمع  ان  محاولة 
فيمكن بعد  والتبرير لسبب شراءه، 
اشعر  مرات  بضعة  ولبسه  شراءه 
ان ألوانه مثال ال تتناسب مع بشرتي 
لجسدي  مالءمة  غير  التفصيلة  او 
ويظل  شراءه  علي  واندم  فأحبط 
وجوده  يضايقني  دوالبي  في  قابعا 
فأعطيه  نفسي  علي  اتغلب  حتي 
المثل  ذلك  علي  ِقس  لمحتاج. 
وتشتهيه  تراه  شيء  كل  عزيزي 
أنفسنا، والصراع بين اإلرادة والعقل 
ينتهي  ال  قصة  كلها  واالحتياج، 
ترتيباتها في اعماق نفسنا وفي كل 
موقف نمر به في حياتنا. فكثيرا منا 
ولكنه  يريدها  ال  وظيفة  في  يعمل 
بإنسان  يرتبط  منا  وكثير  يحتاجها، 
يحتاجه،  لكنه  معه  العيش  يريد  ال 
او  ماديا  االحتياج  هذا  كان  سواء 
نفسيا او جسديا او مشاعريا... الخ؛ 
اي كان السبب نحتاج ان نفرق بين 
ما نريد وما نحتاج. فما نريد مرتبط 
ابن  بعاخان  يذكرني  وهذا  بالشهوة 
كرمي عندما رأي في الغنيمة رداء 
وطمرها  فأخذها  وفضة  شنعاري 
لها  احتياجه  عدم  رغم  خيمته  في 
 :٧ )يشوع  لنفسه  ارادها  انه  اال 
بيته ضريبة  واهل  هو  فدفع   ،)٢١
ايضا  الشهوة.  لهذه  نتيجة  باهظة 
داود الملك نظر واشتهي رغم عدم 
اوريا  زوجة  اراد  لكنه  احتياجه 
علي  كبيرا؛  عقابه  وكان  الحثي، 

روحيات6
بني ما اريد وما احتاج

د. روز غطاس
وجاع  احتاج  عندما  موقفه  عكس 
 :٢ )مرقس  الكهنة  خبز  من  اكل 
٢٥(. كما استخدم المزمور تشبيها 
الموضوع  هذا  موضحا  رائع 
وجاعت  احتاجت  االشبال  بقوله: 
شيء  يعوزهم  لم  الرب  طالبوا  اما 
والقديس  ١٠(؛   :٣٤ )مزمور  قط 
من  العديد  كتب  الرسول  بولس 
الكنائس  ومتذكرا  ذاكرا  المرات 
التي استخدمها الرب االله في تسديد 
احتياجاته الجسدية من مأكل وملبس 
ومسكن )رومية ١٦: ٢؛ كورنثوس 
الثانية ١١: ٩؛ فيلبي ٤: ١١(. كما 
يذكر سفر اعمال الرسل ٤: ٣٥ ان 
الكنيسة تسد احتياجات القديسين )أي 
المؤمنين(، وبولس يؤكد ذلك معطيا 
في  اشتركوا  قائال:  للكنيسة  امرا 
)رومية  القديسين  احتياجات  تسديد 
منا  يريد  ذاته  والرب    .)١٣  :١٢
رحمة ال ذبيحة )هوشع ٦: ٦(، فهو 
كامل  عمل  يريد  بل  منا  يحتاج  ال 
االرادة واالختيار بان نقدم الرحمة 
هذا  ويظهر  انسان،  لكل  حين  كل 
يسوع  الرب  تصرف  في  واضحا 
لم  بانه  البشير  متي  وصفه  عندما 
يريد صرف الجموع جوعي )متي 
نصرخ  عزيزي  دعنا   .)٣٢  :١٥
افعل  ان  اريد  كلما  بولس:  مع 
الصالح والحسن اجد الشر حاضرا 
الشقي،  االنسان  انا  ويحي  عندي، 
الموت؟  هذا  جسد  من  ينقذني  من 

)رومية ٧(.

ُولد في ٢٣ يونيو ١٩١٣ وارتبط 
مارجرجس  بكنيسة  والدته  منذ 
والده  كان  حيث  القديمة  بمصر 
فتفتحت  بها،  يخدم  إبراهيم  باخوم 
هذه  فى  العالم  نور  على  عيناه 
البقعة الطيبة من أرضنا المصرية 
الغالية والمليئة بالذكريات الروحية 
الُمنعشة. وقد تسربت هذه الذكريات 
رحلة  طوال  والزمته  أعماقه  إلى 
حياته. كما أنه من أسرة كهنوتية، 
المسيح  عبد  القمص  جدوده  فمن 
بدير  العاّلمة  الراهب  المسعودى 
البرموس والقمص يعقوب صليب.

تدرج فى مراحل التعليم المختلفة 
السقايين  حارة  بمدرسة  فدرس 
وكان  الكبرى  األقباط  بمدرسة  ثم 
األول فى االمتحان العام للبكالوريا 
عام ١٩٣١ ونال جائزة األمير عمر 
له لوحة شرف  طوسون، وُعملت 
ليقتدى  لتكريمه  بالمدرسة  ُعلقت 
به الطلبة. ثم التحق بكلية الهندسة 

حالياً(  )القاهرة  األول  فؤاد  جامعة 
الهندسة  بكالوريوس  على  وحصل 
المدنية عام ١٩٣٦، وفور تخرجه 
فى  األشغال  بوزارة  مهندساً  عمل 
١٩ أغسطس عام ١٩٣٦ حتى ٢٢ 
بقسم  ثم ُعين معيداً  أكتوبر ١٩٣٧ 
الهندسة  بكلية  اإلنشائية  الهندسة 
أكتوبر   ٢٣ فى  القاهرة  جامعة 
حصل   ١٩٤٣ عام  وفى   .١٩٣٧
الهندسة  الماجستير فى  على درجة 
المدنية من نفس الكلية تحت أشراف 
األستاذ  اإلنشائية  الهندسة  نابغة 
حنا )١٨٩٧ –  سليم  وليم  الدكتور 
دكتوراه  على  حصل  ثم   )١٩٧٩
وفى   ،١٩٤٥ عام  الكلية  نفس  من 
دكتوراه  على  حصل   ١٩٤٨ عام 
اإلنشائية  الهندسة  فى  ثانية 
من  والتطبيقية  النظرية  والميكانيكا 
»اللينوى«  جامعة  الهندسة  كلية 
وقد  األمريكية.  المتحدة  بالواليات 
استبقاءه  »اللينوى«  جامعة  أرادت 
كل  لمصر  تدفع  وان  بها  للتدريس 
تكاليف بعثته فاعتذر عن ذلك وعاد 
إلى بالده لكى يخدمها بعلمه وفكره 
يونيو ١٩٥٧  فى ١٩  ثم  ونشاطه. 
حساب  كرسى  أستاذ  وظيفة  شغل 
بقسم  المرونة  ونظرية  اإلنشاءات 
الهندسة  بكلية  اإلنشائية  الهندسة 

فى  كان  وقد  القاهرة.  جامعة 
المتحدة  بالواليات  الُعليا  دراسته 
األمريكية موضع تكريم، فلم تمض 
»اللينوى«  بجامعة  التحاقه  على 
بهيئة  ُعين  حتى  وجيزة  فترة  غير 
العضوية  ُمنح  كما  فيها،  التدريس 
األمريكية  البحوث  لجمعية  الكاملة 
ويندر  أمريكية  هيئة  أعلى  وهى 
مباشرة  عضويتها  على  الحصول 
الزمالة.  درجة  فى  مدة  البقاء  قبل 
أصبح  الواسعة  لخبرته  ونظراً 
عضواً بلجنة معهد البحوث القومى 
لبحث وسائل توفير حديد التسليح فى 
تحضير  لجنة  فى  وكذا  الخرسانة، 
المصرية  القياسية  المواصفات 
بهيئة  وعضواً  المسلحة،  للخرسانة 
الريفية،  المدارس  لمسابقة  التحكم 
الخرسانة  أبحاث  على  ومشرفاً 
بحوث  معهد  بها طالب  يقوم  التى 
فى  الجوية  للقوات  وخبيراً  البناء، 
وعضواً  المطارات،  إنشاء  أعمال 
والتى  األمريكية  البحوث  بجمعية 
بمعهد  وعضواً  »سيجما«،  تُسمى 
وعضواً  األمريكى،  الخرسانة 
بالجمعية الدولية للكبارى والهندسة 
سويسرا   – بزيورخ  اإلنشائية 
وعضواً  المصرية،  وبشعبتها   –
بلندن.  الُمسلحة  الخرسانة  بجمعية 

قرأت لك 
جنوى غاىل

قبول أنفسنا كما حنن 
By Jerry Bridges

حاولت  كيف  أتذكر  زلت  ال 
في  كحدث  البسبول  العب  أن 
يكن  ولم   ، االبتدائية  المدرسة 
أو  الكرة  أضرب  أن  إمكاني  في 
أكن  لم  بها جيدا النني  أمسك  أن 
الكرة وال  أستطيع أن أميز مكان 
أن أحكم علي مقدار سرعتها وهي 
قادمة الي ، ولم أعرف حتي بعد 
علي  مقدرتي  عدم  بأن  سنوات 
أنني  سببه  كان  البيسبول  لعب 
كلتا  باستخدام  الرؤية  أستطيع  ال 
 ، البصر  أحادي  وأنني   ، العينين 
تالزمني  المشكلة  هذه  وأستمرت 
الخشية  تنتابني  واليوم  كل حياتي 
في كل مرة أذهب لتجديد رخصة 
قيادة السيارة متوجسا أن الممتحن 
قد يمتنع عن تجديدها ، وال أجرؤ 
او  اليد  كرة  ملعب  الي  أدخل  أن 
إصابتي  من  خوفا  التنس  ملعب 
في وجهي بالكرة ، وكنت كحدث 
لم  النني  بالخجل  أشعر  صغير 
أكن مثل غيري ، بالطبع كثيرون 
كبيرة  جسدية   معوقات  لديهم 
صعوبة  يجدوا  وقد  صغيرة  او 
وقد   ، كبالغين  ذواتهم  قبول  في 
هذه  بسبب  هللا  مع  يبدأوا صراع 
 ، الجسدية  والمعوقات  العاهات 
معوقات  لديهم  ليس  الذين  وحتي 
مشاكل  من  يعانون  قد  جسدية 
فقد   ، الخارجي  مظهرهم  بسبب 
يكون  لديهم اذنان اكبر من الالزم 
او أنوفهم بحجم غير متناسب مع 
يعانون  من  وهناك   ، وجوههم 
موروثة  او  بيئية  عوامل  من 
عليها  السيطرة  إمكانهم  في  ليس 
مشكلة  لديهم  من  هناك  ،وايضا 
العاطفة  او  البالغة  الحساسية  في 
المرهفة او العكس ، ومهما كانت 
يحاولون  الكثيرين  فإن  المشكلة 
جاهدين ان يقبلوا أنفسهم كما هم ، 
وهم في حاجة عظمي للثقة بالرب 
خلقنا  لقد   ، معوقاتهم  كانت  مهما 
نكون  أن  يريدنا  التي  بالكيفية  هللا 
عليها لهدف إتمام قصده من جهتنا 
،إن هللا ال يعمل بحسب هوي او 
قصده  بحسب  بل  عابرة  نزوة 
يخلق  لكي  أسباب  فلديه  االسمي 
كل واحد منا ،مزمور )١٣٩:١٦( 
يقول » رأت عيناك أعضائي وفي 
سفرك كلها كتبت يوم تصورت ( 
لقد خلق هللا كل واحد منا بطريقة 
رسمه  الذي  القصد  ليتمم  فريدة 
لنا ، وإن معوقاتنا وايضا قدراتنا 
الخطة  تلك  في  موضوعة  كلها 

،هل خلقك هللا بإعاقة كالمية غير 
الن  ذلك  فعل  لقد  ؟  للشفاء  قابلة 
تلك العاهة بالذات تالئمك بطريقة 
التي خططها  حياتك.  لنوع  فريدة 
صدفة  ليس  عليه  أنت  وما   ، لك 
وليست صدفة عرضية  بيولوجية 
 ، أجلك  من  منها  كال  خطط  ،هللا 
عليه  يبني  الذي  االساس  هو  هذا 
المؤمن قبول ذاته ، قد النفهم لماذا 
أختار هللا أن يفعل ذلك ، ولكن من 
هنا تبدأ ثقتنا بالرب ،إن هللا يضع 
المعوقات  مسئولية  عاتقه  علي 
النبي  لموسي  قال  ،فقد  الجسدية 
فما  لالنسان  صنع  من   .....«
أصم  أو  أخرس  يصنع  من  أو 
أنا  أما هو   . أعمي  أو  أو بصيرا 
الرب » )خر ١١:٤( هذه الحقيقة 
إذا  وخاصة  قبولها  يصعب  قد 
كنت أنت أو أحد أحبائك موضوع 
أكد  يسوع  ولكن   ، االعاقة  هذه 
هذه  في  هللا  يد  تدخل  علي  أيضا 
التالميذ  سأله  عندما   . المعوقات 
؟  أعمي  معين  إنسان  ولد  لماذا 
هللا  أعمال  تظهر  لكي   « فأجاب 
فيه » قد نتسائل ،لماذا كان علي 
هذه  كل  يعاني  أن  الرجل  ذلك 
السنوات لتظهر أعمال هللا فيه في 
يوم معين ؟ هلي يستحق أن يولد 
مجد هللا  فيه  ليظهر  أعمي  أنسان 
؟ إن مجد هللا يستحق بالحقيقة ان 
يولد إنسان أعمي فيسوع هو الذي 
ليؤمنوا  الجموع  امام  عينيه  فتح 
هللا  وليتمجد  الخلق  علي  بقدرته 
علي  نحن  فهل   ، المعجزة  بهذه 
أستعداد أن نأخذ عاهاتنا الجسدية 
مشاكلنا  او  العلمية  ومعوقاتنا 
بالنسبة لمظهرنا الخارجي ونقول 
)يارب أنا أقبل كل هذه المعوقات 
في حياتي وأنا أؤمن أنك خلقتني 
 ، تحبني  النك  الكيفية  بهذه 
وستتمجد من خاللي واني أثق بك 
وبكل ما أنا عليه ( وإذا فلنشكر هللا 
نملكه  ما  فكل  عليه  نحن  ما  علي 
تعليم  أو  قدرات  سواء  الحياة  في 
اومال أو معوقات جسدية هي من 

هللا لكي نستخدمها لمجده .
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ما  بين  كأفراد  نخلط  ما  كثيرا 
 ،need نحتاجه  وما   want نريد 
ونشرب  نأكل  ان  نحتاج  فنحن 
نطلق  فيه،  لننام  ومكان  ونلبس، 
وهي  االساسية،  االحتياجات  عليها 
محدودة ومتي تسددت زال السبب، 
لبقائنا  وضرورية  أساسية  فهي 
تغير  رغم  وثابتة  الحياة  قيد  علي 
فالغني يجوع  المكان،  او  الظروف 
في  يستمروا  وحتي  ايضا  والفقير 
وال  االكل،  من  الزما  احياء  البقاء 
تهم االكلة اذا كانت بقول او عجل 
الجوع  احتياج  سد  المهم  معلوف 
أساسي وضرورة  الذي هو مطلب 
فهو  اريد  ما  اما  حيّا.  للبقاء  ملحة 
غير محدود وشيء تتمني الحصول 
فهو رغبة  اخري  او  عليه بصورة 
أو شهوة لالمتالك، وتتغير بمرور 
يمكنك  اي  وغير ضرورية  الوقت 
إلى  تؤدي  وقد  عنها،  االستغناء 
عليها.  الحصول  بعد  إحباطك 
فعندما أقف مثال امام نافذة عرض 
المالبس في إحدى المحالت واري 
اساله  سؤال  أول  يعجبني،  فستانا 
هل  أريده؟  ام  احتاجه  هل  لنفسي: 
لدرجة  السوء  من  مالبسي  كل 
انني احتاج الي فستانا جديدا ام انه 
وان  حتي  أشتريه  وسوف  يعجبني 
وشهوة  رغبة  لكن  احتاجه  أكن  لم 

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

)50( د. ميشيل باخوم )1913 – 1981(

وزارة  أوفدته   ١٩٦٢ عام  وفى 
التموين للواليات المتحدة األمريكية 
لدراسة أحدث طرق إقامة صوامع 
أوفدته   ١٩٧٥ عام  فى  ثم  الغالل، 
للواليات  أيضاً  السياحة  وزارة 
الطرق  لدراسة  األمريكية  المتحدة 

الحديثة إلنشاء الفنادق.

حصل على وسام العلوم والفنون 
ثم  األولى عام ١٩٦٣،  الطبقة  من 

وسام التجارة والصناعة من الطبقة 
األولى عام ١٩٦٤، كما حصل على 
درجة الزمالة من معهد المهندسين 
إختاره  وقد  بإنجلترا  اإلنشائيين 
مصر  فى  له  ممثاًل  المعهد  هذا 
للمهندسين  ومن الجمعية األمريكية 

المدنيين.
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احلسيين موقف  قلم  وطن !!
 بقلم عبدالواحد محمد

الرياضة  أعماقه  في  جسدت 
والصحافة  العربية معا رحلة طويلة من الذكريات والرغبة 
التحلي  من  عديدة  سنوات  ترجمته  الذي  العطاء  في  الدائمة 
بصفات نادرة في خلق أهداف يغلب عليها حب الوطن  وهو 
قبل  من  رأس  الذي  الحسيني  المحسن  الكابتن  الكويت  أبن 
لرئيس  نائبا  عمل  كما  الرياضية  للصحافة  العربي  اإلتحاد 
اإلتحاد الدولي لكرة القدم وكانت له  إسهامات ال تمحي في 
العالم   لكأس  القدم عام ١٩٨٢  لكرة  الكويت  منتخب  وصول 
من القرن العشريني وما وصل له من تقدم رياضي في آسيا 
بل المنطقة العربية وفق منظومة  عمل ودراسة منهجية فيها 
الفكر اإلبداعي الذي تميز به رجل عربي الخصال ويملك كل  

الصفات الحميدة !

مجال  في  المشرقة  صفحاته  من  بعض  ترجمت  وقد  
 ) قلم  ) موقف  الذي عنون  كتابه   بظهور  العربية  الصحافة 
في صفحاته التي بلغت حوالي ٢٢٣ صفحة من القطع الكبير 
بقلمه  كتبها  التي  المقاالت  من  العديد  أبوابه  ضمت   والذي 
المقاالت   تلك  بين  ومن  الحسيني  عبدالمحسن  كابتن  الرشيق 
دورأمير صباح األحمد في تحرير الكويت عام ١٩٩٠ م أبان 
الغزو العراقي للكويت وما ترتب علي هذا من تغيرات معقدة 
فاتورة هذا االعتداء  ندفع  التي   مازلنا  العربية  المنطقة  في 

العراقي الغاشم علي بلد عربي بحجم الكويت!!

كما ضم كتابه )موقف قلم ( سوريا في الستينات شعب واحد 
وما كان لسوريا  من ادوار عربية في بناء جسور عميقة من 

الترابط مع اآلخر ! 

وأيضا القدس بكل ما تحمله من  أرث عقائدي لكل أصحاب 
الديانات ومدي دور األقصي في حياة األمة العربية واإلسالمية 
من منطلق ثوابت ال تعرف متغيرات في عفوية صادقة لمبدع 

عربي !

الحسيني ودور  الكابتن عبدالمحسن  وأيضا  عشقه لمصر 
الفلسطينية  للقضية  الدائمة  المساعدة  مد  في  العربية  مصر 
التي لم تتخلي عنها مهما كانت التحديات فمصر تعني للكابتن 
أدباءها  من  اقترب  الذي  وهو  الكثير  الحسيني  عبدالمحسن 
وكتابها ومثقفيها وفنانيها  ورياضيها العظام  علي مدار أكثر 
من ربع قرن فقد التقي في بيت السيدة أم كلثوم كوكب الشرق 
بالزمالك هو زوجته وكم تركت  النيل  المطل علي  بيتها  في 
تلك الزيارة أثرها في قلبه الشاب كما كان قريب الصلة بأدباء 
الرياضي  والناقد  أنيس منصور  األستاذ  الكبار ومنهم  مصر 
نجيب المستكاوي  ورئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق 
كابتن عصام عبدالمنعم  وأيضا الكابتن حسن شحاته وذكريات 
الصحافة والرياضة العربية والمصرية التي مازالت تداعب 

خياله البكر في كل زيارته لمصر التي اليفارقها مهما كانت 
مهام عمله خارج الكويت وداخله فمصر العربية بالنسبة له 
كيان وعشق حميمي كتبت فيه أجمل قصائد الوطن وكتب فيها 
ألف قصيدة عشق من الكويت إلي مصر الحبيبة انه اإلنسان 
مازال  الذي  الحسيني  عبدالمحسن  كابتن  األصيل  العربي 
يغرد علي صفحاته الفيسبوكية  بأسم مصر العروبة كما هو 
والسياسة  الفكر  قمم  عاصر  رجل  من  الملموس  الواقع  في 

واإلبداع العربي من المحيط إلي الخليج  !

بطول  له  بالدعاء  المتواضعة  كلماتنا  ختام  في  نملك  وال 
الذي  العمر وخالص  الرحمة لنجله الشهيد فيصل الحسيني 
مهمة  في  الكويت  العربي  وطنه  أجل  من  كضابط  استشهد 
مقدسة  لتبقي الرياضة والصحافة العربية عطاء حقيقي مع 
رجال وطن نعتز بهم ونقدر عملهم علي مدار عقود طويلة 

من العطاء وإنكار الذات !

يسوع المسيح رب المجد الكيميائي األعظم 

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

َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك ١٣: ١(

احللقة التاسعة التكاثر الالجنسي 
والتكاثر اجلنسي

الجزء الثاني  – التكاثر الجنسي

)الحلقة الثانية التكاثر في الطيور(

وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك 
في  لدي  بارا  رأيت  إياك  ألني  الفلك،  إلى 
تأخذ  الطاهرة  البهائم  جميع  من  الجيل.  هذا 
البهائم  ومن  وأنثى.  ذكرا  سبعة  سبعة  معك 
التي ليست بطاهرة اثنين: ذكرا وأنثى. ومن 
طيور السماء أيضا سبعة سبعة: ذكرا وأنثى. 

الستبقاء نسل على وجه كل األرض.

وكلم هللا نوحا قائال: اخرج من الفلك أنت 
وكل  معك  بنيك  ونساء  وبنوك  وامرأتك 
جسد:  ذي  كل  من  معك  التي  الحيوانات 
تدب  التي  الدبابات  وكل  والبهائم،  الطيور، 
في  ولتتوالد  معك.  أخرجها  األرض،  على 
فخرج  األرض.  على  وتكثر  وتثمر  األرض 
وكل  معه  بنيه  ونساء  وامرأته  وبنوه  نوح 
كل  الطيور،  وكل  الدبابات،  كل  الحيوانات، 
ما يدب على األرض، كأنواعها خرجت من 

الفلك.

أود أن أوكد أحبائي على تأكيد الرب يسوع 
فقط  ليس  وأنثى  ذكر  على  الخليقة  بدء  منذ 

في  لتتوالد  مخلوقاته  لجميع  ولكن  لألنسان 
األرض وتثمر وتكثر على األرض. وبمعنى 
أخر فإن تزواج ذكروأنثى هو شرط أساسي  
ألستمرار الحياة كما أكده الرب يسوع وغير 

ذلك فهو شر من أعمال الشيطان.

الرب  ابدعات  في  التأمل  األن  نستكمل 
فالّطيور  الطيور  عالم  في  خليقته  في  يسوع 
)تمتلك  الفقاريّات  إلى  تنتمي  حيواناٌت  هي 
العظام  من  مصنوع  داخلي  هيكل  الفقاريات 
ميزات  أهم  أحد  وهي  الغضاريف،  أو 
الفقاريات(، تسكُن البيئات الطبيعيّة والمناطق 
األرض،  سطح  على  جميعها  الجغرافيّة 
تُهِيئها  بنيٌة  ولها  بالّريش،  ة  مكُسوَّ وأجسامها 
لتكون قادرًة على التحليق في الّسماء. يعيش 
آالف  عشرة  عن  يزيد  ما  العالم  أنحاء  في 
تسع وعشرين  في  ُع  تتوزَّ الّطيور؛  من  نوٍع 
مجموعًة تقريباً، وتُسّمى الواحدة منها ُرتبًة، 
تشمل  بها،  تختصُّ  معيّنة  سماٌت  منها  ولكٍلّ 
التشريحيّة  الخصائص  أو  الجسم،  شكل 

والتطوريّة.

هيكل عظمي أو غضروفي

تعتبر العظام نسيج صلب يتكون من مادة  
مثل  بالمعادن  مملوء  هيكل  الكوالجين،و 
الكالسيوم، أما الغضروف فيعتبر نسيج صلب 
وتعتبر  الكوالجين،  بروتين  على  يحتوي 
ولكنها  الغضاريف،  من  مرونة  أقل  العظام 
العضمي  الداخلي  الهيكل  فيسمح  أقوى، 
للحيوانات بالنمو لتصبح أكثر وأثقل، ويوفر 
المرنة،  لألنسجة  الحماية  من  مزيد  العظم 

واألعضاء الداخلية

اختالفها  على  الّطيور  أنواع  يميّز  ما  أهّم 
اة  ُمغطَّ أجسامها  أّن  هو  الحيوانات  بقيّة  عن 
بالّريش؛ الذي يحفظ أجسامها دافئًة، ويحمي 
جلَدها، ويمنحها القدرة على الّطيران، وتوجيه 
أجسامها في الهواء. تشترك الّطيور في طريقة 
بيوٍض  تتكاثر جميعها بوضع  التّكاثر؛ حيث 
وضعها،  بعد  لتحضنها  صلبٍة،  قشرٍة  ذات 
وتهتّم العديُد منها برعاية فراخها حتّى تكبر 

وتُصبح قادرًة على االعتماد على نفسها.

واحداً،  عاماً  الّطيور  ُعمر  يبلغ  عندما 
النّضج الجنسّي، وتُصبح  فإنّها تصل مرحلة 

جاهزًة للتّزاوج والتّكاثر، وقادرًة على البحث 
الّطيور  تبدأ  الفراخ.  ورعاية  شريٍك  عن 
فصل  بداية  مع  للتّزاوج  شريٍك  عن  بالبحث 
الّربيع؛ حيث يكون الجّو دافئاً والغذاء وفيراً، 
ويختار كّل ذكٍر منطقًة يُدافع عنها من الّذكور 
وكثيراً  إليها،  أنثًى  جذب  ويحاول  اآلخرين، 
ديٍّة  وتودُّ استعراضيٍّة  بحركاٍت  يستعيُن  ما 
هذه  أشكال  وتختلُف  بقبوله،  األنثى  ليُغرَي 
العروض وطبيعتها عند كّل نوٍع من الّطيور؛ 
ينشران  والفردوس  الّطاووس  فطائرا 
وقد  الُمبِهرة،  الّزاهية  األلوان  ذَوي  ذيلَْيهما 
حركاٍت  أو  رقصاٍت  الّطيور  بعض  تؤّدي 
واألنثى  الّذكر  يرتبُط  ما  وعادًة  جّداً،  معّقدًة 
أنواع  بعض  في  ولكن  فقط،  واحداً  موسماً 
مدى  أو  سنواٍت  الّرابطة  تدوم  قد  الّطيور 
والغراب.  البطريق،  حال  مثل   الحياة، 

  
 
  

األعشاش  بناء  إلى  الّطيور  معظم  تميُل  و 
بعد التّزاوج؛ و الُعّش هو المأوى الذي َتبنيه 
ع  الطيور؛ لَوْضع الَبيض فيه، وتفقيسه، وتتنوَّ
من  وتختلف  الُعّش،  لبناء  الُمستخَدمة  المواّد 
الُعّش  تصميم  يختلُف  كما  آخر،  إلى  نوع 
األعشاش  بناء  من  الهدف  أّن  إاّل  وشكله، 
الحماية  توفير  هو  خصائصها،  باختالف 
وللَبيض  الَبيض،  من  ستفقُس  التي  للفراخ 
تبطين  على  الطيور  تحرُص  لذلك  نفسه؛ 
أو  األعشاب،  أو  النباتيّة،  باأللياف  الُعّش 
إلى  وباإلضافة  الحيوانات،  ِفراء  أو  الريش، 
ذلك، يُوّفر الُعّش الحماية للفراخ من الرياح، 
ذلك  من  واألهّم  الشمس،  وأشّعة  واألمطار، 
الُمفتِرسة؛  الحيوانات  الحماية من  توفير  كلِّه 
الُعّش،  تمويه  على  الطيور  تحرُص  ولذلك 
البيئة،  في  ُمتوِفّرة  مواّد  باستخدام  وإخفائه، 

مثل: لحاء األشجار والطحالب.

عادًة ما يتّخذ العّش شكل القْمع أو الّطبق، 
ويكون مبنيّاً من أغصان األشجار، والفروع 
الجاّفة، والحشائش، واألوراق، وقد يَُقام على 
جذع شجرٍة، أو فوق صخرٍة، أو على ُجْرٍف، 
فتحفر  فراف  الرَّ الخشب وطيور  نّقارات  أّما 
ش  لتُعِشّ الميتة؛  األشجار  جذوع  داخل  ُحَفراً 
أعشاشاً  الحبَّاك  طيور  تصنُع  بينما  فيها، 
فحسب الّشجرة  بُغْصن  أطرافها  من   ُمعلَّقة 

التكيُّفات  من  واحداً  وشكله  العّش  نوع  ويُعّد 
التي يتعايُش بها الطائر مع بيئته؛ حيث تختلُف 
تسكنها  التي  البيئة  حسب  الّطيور  أعشاش 
تكتفي  طيوٍر  أنواع  ة  فثمَّ فيها؛  حياتها  ونمط 
وتتَّخُذ  التّراب،  في  صغيٍر  ُمنخَفٍض  بحفر 
ا لها، وقد تكوُن أعشاُش بعضها في  منه ُعشًّ
وفي  إليها،  الوصول  يصعُب  عاليٍة  أماكن 
للعّش  األساسيّة  الوظيفة  فإنَّ  كلّها؛  األحوال 
هي توفيُر الحماية لفراخ الّطائر؛ حتى تُصبح 
نفسها على  واالعتماد  الّطيران،  على   قادرًة 

يكون  وقد  البيوض،  كلُّها  الّطيور  تضع 
البيضة  وتكوُن  كرويّاً،   أو  بيضويّاً،  شكلُها 
ُمحاطًة بقشرٍة صلبٍة؛ لحماية الجنين داخلها، 
فهي  تماماً،  عازلًة  ليست  البيضة  وقشرة 
للهواء  تسمح  جداً،  دقيقٍة  بمساٍم  مملوءة 
ليتنّفس  البيضة؛  من  والخروج  بالّدخول 
الجنين األكسجين من الخارج، ويتخلّص من 
على  يتغذَّى  حين  في  الكربون،  أكسيد  ثاني 
أّما  البيضة،  صفار  وهي  الُمّح،  تُسّمى  ماّدٍة 
البياُض فيستمّد منه الّرطوبة والغذاء أيضاً و 
يبلغ وزن بيضة الدجاجة بضَع عشراٍت من 
النّعامة  بيضة  وزن  يصُل  بينما  الجرامات، 
إلى كيلوجراٍم ونصف ، ويحتاُج البيض على 
وضعه  ُمنذ  دائمًة  رعايًة  أنواعه  اختالف 
دافئاً  عليه  الحفاظ  يجُب  حيث  فقِسه؛  وحتى 
أثناء نمّو الجنين، وإال فإنَّ حياته ستكوُن في 

خطٍر، 

]البقية ص١٩ [
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ضد اإلحلاد : وراء اخللق خالق 

املقالة الرابعة عشر: من أعاجيب 
القشرة املخية للجهاز العصيب 

األعجوبة الثانية : مقدرة التعقل والتفاهم. ومتيز 
الدليل   « املخ.   فصي  بني  اخملية  القشرة  وظائف 

األقوي » . 

: هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية  تنويه واجب 
فقط وجود اهلل وال تستند إلي أي معتقدات أو أسانيد 
دينية ال يؤمن امللحدون بها أصال. وهي ال تناقش وال 

تدعو إلي معتقد بعينه.   

من  الثانية  اإلعجوبة   
أعاجيب القشرة اخملية . 

أن هذه األعجوبة تمثل أعلي مراتب 
الخلق والتي تخص اإلنسان دون سائر 
الثدييات؛ والتي هي في مقدرة القشرة 
بالكالم  والتفاهم  التعقل  علي  المخية 
علي  ومقدرتها  والمقروء  المنطوق 
أجزاء  وادراك  والتعرف،  اإلستدعاء 

الشيء ضمن الكل.     

أن  عام ١٩٦٠  حتي   العلماء  أقر  
مراكز الكالم موجودة في القشرة المخية للفص اإليسر 
وذلك في األشخاص الذين يستخدمون اليد اليمني بصفة 
أساسية وهم يمثلون ٩٣% من البشر وعليه سمي وقتها 
سريان  إضطراب  الن  السائد؛  بالفص  األيسر  الفص 
نزيف  أو  جلطة  بسبب  التفاهم  لمراكز  المغذي  الدم 
علي  الشخص  مقدرًة  في  ملحوظ  فقدان  إلي  يؤدي 
التواصل بالكالم المنطوق أو المكتوب. بينما ال يحدث 
نفس الشيء في حالة إصابة الفص األيمن ولذلك سمي 
بالفص غير السائد أو الخامل، إلي أن جاء عالم إسمه 
موثقة  بتجارب  ذلك  عكس  وأثبت   Sperry سبري 
وشيقة في الستينات من القرن الماضي، وحاز بسببها 
جائزة نوبل في عام ١٩٨١ كما سنعرض ذلك للقاريء 

العزيز الحقا.  

اليد  البشر يعتمدون أساسا علي  هوامش : ٧% من 
اليسري، وفي ٧٠% من هؤالء توجد مراكز التواصل 
بالكالم أيضا في الناحية اليسري من المخ ولكن يتميز 
هؤالء بأنهم أكثر موهبة ولكن نسبة إصابتهم بمرض 
بمقدار  أكثر   dyslexia المدارس في  التعلم  صعوبة 
١٢ مرة ومتوسط أعمارهم يقل قليال عن أقرانهم الذين 

يعتمدون أساسا علي اليد اليمني.  

واألعصاب  للمخ  كجراح  يعمل  سبري  العالم  كان 
بنوبات  المصابين  المرضي  حالة  في  أنه  فكر  وقد 
تصل  التي  العصبية  االلياف  بقطع  فانه  شديدة  صرع 
فانه   corpus callusum عبر   المخ  فصي  بين 
الصرع  لنوبة  المسببة  الكهربائية  اإلشارات  سيحصر 
في فص واحد وعليه يخفف من حدة النوبات وقد كان. 
ولكنه ألول مرة في تاريخ البشرية، تم الفصل التام بين 
فصي المخ؛ وعليه أمكن دراسة وظائف كل منهما علي 
فالحظ  األخر،  الفص  وظائف  مع  تداخل  حدة،ودون 

األتي : 

عرضها  تم  مثال  ملعقة  صورة  إختفاء  بعد   : أوال 
علي الفص األيسر فقط ولمدة ثواني فانه يمكن بسؤال 
الشخص عما رأى ؟ أن يجيب بانه رأى ملعقة وعليه تم 
التأكد بان الفص األيسر مختص باستدعاء المعلومات 
Recall التي سبق عرضها عليه. بينما عندما تم إعادة 

نفس التجربة علي الفص األيمن لم يتمكن الشخص من 
تذكر ما تم عرضه ولكنه عندما عرضت عليه سكينة 
وملعقة وشوكة وتم سؤاله بان عليه األختيار من بينهم 
المجموعة تمكن من  مما عرض عليه مسبقا من هذه 
إختيار الملعقة وعليه تأكد أن الفص األيمن يختص فقط 
 .Recognition عليه تم عرضه  ما  علي  بالتعرف 
ويمكن تصور إحتياج الشخص العادي لكلتا الوظيفتين 
النظرية  اإلمتحانات  في   : مثال  والتعرف،  االستدعاء 
والشفوية  يطلب من الطالب » إستدعاء » المعلومات 
اإلختيارات  متعددة  األسئلة  في  بينما  عليها،  لإلجابة 
علي   « »التعرف  منه  يطلب  الطالب  فان   MCQs

اإلجابة الصحيحة من بين المعروض أمامه.  

ثانيا: كان هناك رّسام في القرن الثامن عشر يقوم 
برسم وجه إنسان بصور الفاكهة فالرأس مثال يرسمها 
في شكل بطيخة ثم يرسم حبتي عنب لتمثل العينتين ثم 
جزرة مقلوبة لتمثل األنف ثم موزة لتمثل الفم والصورة 
هذه  عرضت  وعندما  إنسان.  وجه  تمثل  النهاية  في 
الناحية اليسري وسئل عما تم رؤيته ؟  الصورة علي 
أقر  بانه رأى مجموعة من الفواكه كل علي حدة ولكنه 
لم يلحظ انها تمثل مجتمعة وجه إنسان وعليه فالفص 
بالصورة  بالتفصيالت وليس  األيسر »تفصيلي »يهتم 
الكاملة، أما في حالة عرض الصورة علي الفص األيمن 
فقد أقر بانه رأى رسم يمثل وجه إنسان أي أن الفص 
»يهتم  شمولي   « األيمن 
وال  النهائية  بالصورة 
التفصيالت  في  يستغرق 
في  أنه  تصور  ويمكن 
حالة الشخص العادي فانه 
البد من إدراك التفصيالت 
التي  العامة  والصورة 
التفصيالت  تلك  تصنعها 
الكل؛  ضمن  األجزاء  أي 
فيقول في هذه الحالة أري 
مجموعة فواكه تشكل في 
مجموعها وجه إنسان.    

لمراكز  األيسر  الفص  أصابات  أن  لوحظ   : ثالثا 
التواصل  مقدرة  في  ملحوظ  عجز  إلي  تؤدي  الكالم 
يفقد  فقد  المقروء  أو  المنطوق  الكالم  طريق  عن 
الشخص القدرة  علي النطق أو علي القراءة أو علي 
فهم ما إستمع اليه أو لما قرأه وذلك تبعا إلي المركز 
من  أي  وفي   ، المفقودة  بالعملية  والمختص  المصاب 
الكتابة،  مقدرة  أيضا  يفقد  المصاب  فان  الحاالت  هذه 
وفي حالة الصم والبكم يفقد لغة اإلشارة والتي تماثل 
الكتابة. وعليه تغير إسم الفص األيسر من الفص السائد 
حالة  في  بينما   Categorical التصنيفي  الفص  إلي 
إصابات الفص األيمن فان الشخص ينطق ويقرأ ويفهم 
المعني الواضح لما سمع أو قرأ، ولكنه يفقد الدرجات 
أو  القصص  َقص  مقدرة  وهي  التواصل  من  األعلي 
كتابة الشعر في حالة الشعراء أو النوتة الموسيقية في 
هل  الكالم  ولون  الجسد  لغة  يفهم  وال  الملحنين  حالة 
هو هزل أو جد مدح أم ذم والمشاعر التي تعبر عنها 
الكلمات وال يميز الموسيقي عند سماعها. وعليه تغير 
مفهوم الفص األيمن من الفص غير السائد أو الخامل 
إلي الفص التمثيلي Representative أي المختص 
بالدرجات األرقي من التفاهم. فالحقيقة أنه عندما يقرأ 
الفص األيسر كلمة حصان نستحضر صورة ما تعنيه 
الكلمة أي صورة الحصان بالفص األيمن بل هو معني 
واألماكن  لالتجاهات  الصور  ورسم  بتجسيم  إيضا 
واألشياء في الخيال . وقد قال سبري للتعبير عن الفرق 
بين وظائف الفصين في جملة مازحة » إن مشاعري 
وتصوراتي تجاهك بالفص األيمن يحاول الفص األيسر 

أن يجد الكلمات المناسبة للتعبير عنها ».   

رابعا: يوجد مركز في القشرة المخية يقوم بتحويل 
كلمات القراءة الصامتة إلي كلمات مسموعة في ذهن 
القاريء فقط وتلك العملية الزمة لفهم ما نقرأ حتي مع 
الصمت؛ وإصابة ذلك المركز تجعلنا ال نفهم إطالقا ما 

نشاهده ونقرأه من كلمات . 

وبصورة  والخالق  الخلق  أعاجيب  تتأكد  خامسا: 
أكثر  المخية  القشرة  في  مراكز  وجود  في  رهيبة 
تخصصا وتعقيدا، فهناك مراكز تختص بالتعرف علي 
الوجوه فقط، وأصابة تلك المراكز تجعل الشخص غير 

لالعالن باجلريدة اتصل على
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
األخرين  علي  التعرف  علي  قادر 
يراهم  أنه  -رغم  رؤيتهم   عند 
فور  أنه  الغريب  ومن   - بوضوح 
يتعرف  فانه  به  ينطقون  ما  سماع 
 . أصواتهم  من  الحال  في  عليهم 
وهناك خلل في مركز معين يؤدي 
إلي لخبطة في ترتيب مقاطع الكلمة 
إعادتها  الواحدة عند طلب  الطويلة 
مركز  في  وخلل  سماعها،  بعد 
الجزء  في  لخبطة  إلي  يؤدي  أخر 
من  فبدال  الكلمة  من  فقط  األول 
يقول   chair اجلس علي  يقول  ان 
مثال إجلس علي stair، وخلل في 
مركز أخر يؤدي إلي فقدان األسماء 
الخاصة وال يؤثر علي نطق األفعال 
فيقول  العامة،  واألسماء  والصفات 
؟   ذهبت  أين  سؤاله  عند  المصاب 
ذهبت إلي مطعم رائع ويفقد االسم 
الخاص بهذا المطعم، ومركز أخر 
إضطراب  إلي  فقط  تؤدي  إصابته 
أسماء  وليس  الحيوانات  أسماء  في 
النباتات أو األشخاص، ومركز أخر 
وعليه  واإلستهجاء  بالقراءة  خاص 
التعلم  صعوبة  إلي  تؤدي  فاصابته 
خاص  أخر  Dyslexia،ومركز 
باألرقام والحسابات وعليه فأصابته 
العمليات  أداء  لصعوبة  تؤدي 

  .Acalculia الحسابية

التكامل  فان هذا  الخالصة،  وفي 
العجيب الرهيب بين القشرة المخية 
لفصي المخ في تنفيذ أعلي ما ميز 
الثدييات  سائر  عن  اإلنسان  به  هللا 
والتعرف،  اإلستدعاء  مقدرة  وهي 
الصورة  التفصيالت ضمن  ورؤية 
اإلجمالية، ومقدرة التواصل بالكالم 
لون  وفهم  المكتوب،  أو  المنطوق 
مشاعر  من  عنه  يعبر  وما  الكالم 
َقص  علي  والمقدرة  الجسد  ولغة 
الروايات وكتابة الشعر والموسيقي 
الموسيقية.  األلحان  علي  والتعرف 
جدا  العقالنية  الوظائف  هذه  كل 
تكون  أن  يمكن  ال  التعقيد  شديدة 
أو  لقوة غير عاقلة عشوائية  نتيجة 

بسبب  أو  للنشوء واإلرتقاء  كنتيجة 
في  يحدث  كما  الطبيعي  اإلنتخاب 
نسلم  قد  والذي  الكائنات،  سائر 
الحياة.  إلستمرار  الزما  كان  بانه 
العقالنية  العمليات  أعجوبة  ولكن 
لمجرد  أساسية  المخية غير  للقشرة 
عدم  بدليل  الحياة؛  في  اإلستمرار 
منها  بالكثير  الثدييات  معظم  تمتع 
يطاول  منها  عدد  أعمار  أن  رغم 
وعليه  اإلنسان.  عمر  عن  يزيد  أو 
وتميزه  اإلنسان  إختصاص  فان  
المخلوقات  سائر  دون  بالتعقل 
قوة  بفعل  اال  يكون  أن  يمكن  ال 
يعطيه.  ال  الشيء  ففاقد  عاقلة، 
ومقدرة  العقل  هذا  وبسبب  أنه  كما 
والتفاهم  والتعرف  اإلستدعاء 
والمعرفة والتواصل أمكن لإلنسان 
معرفة هللا والتصديق بحتمية وجود 
اإليمان  وعليه  للخالئق،  الخالق 
بوجود هذا الخالق وعبادته وهو ما 
اإلنسان  الخالق  أختص  لماذا  يفسر 
ذلك  ؟  بالتعقل  خالئقه  سائر  دون 
بالتعبد  خالقه  مع  بعقله  ليتواصل 
أدراك  الممكن  من   كان  فهل  له. 
هذه القوة الخالقة العاقلة بمخلوقات 
فاقدة للعقل ؟ أو هل كان من الممكن 
َتَخلَّق قوة غير عاقلة مخلوقات  أن 
تتميز بالتعقل . وأقول للملحدون إن 
ُكنتُم تعون وتفهمون بعقولكم ما قد 
ذكرت، ودللت عليه فهل يمكن أن 
ما  وعت  التي  هذه  عقولكم  تكون 
قلت إال من صنع قوة عاقلة قادرة 
نسميها  القادرة  العاقلة  القوة  هذه  ؟ 
نحن المؤمنون المتعقلون هللا الحكيم 
إنكرتم  أو  أمنتم  فان  الجبار.  القادر 
اإلنكار  أو  اإليمان  فذلك  وجودها 
فعلتموه بعقولكم فهل وجدت عقولكم 
تلك من قبل قوة غير عاقلة أو من 
نتفق  التي  البديهيات  فأبسط  العدم 
شيء  ال  أن   : أولها  عليها  جميعا 
أن   : وثانيها  العدم،  من  يستحدث 
أفال  وعليه  يعطيه؛  ال  الشيء  فاقد 
تعقلون بوجود هذه القوة العاقلة؛ إن 

ُكنتُم حقيقة عاقلون وتحاجون .

مفتدين الوقت!
بقلم : ريهام زاهر

 ، مريضة  وهي  مسافر  فابنها   ، "ن"  طنط  لزيارة  دعتني صديقتي 
أن  اشياء البد  في  وقتها  وكنت مشغولة جدا 
 ": لها  فقلت   ، االسبوع  نهاية  قبل  انجزها 
يوم  كام  بس  اديني   ، بركة  آخد  ياريت... 

اخلص اللي ورايا ونروحلها"

و مرت بضعة ايام ...اخذت افكر وانا بدأت 
إنجاز االشياء : كيف ينشغل االنسان لهذه الدرجة ويظل يدور في دوامة 
مشغولياته؟؟! ومن له االولوية في هذا الوقت تحديداً : حياتي واسرتي 

وعملي ام من يحتاج للمساعدة؟! تساؤالت كثيرة دارت في رأسي.

 احترت واضطربت جداً ... وقررت ان اكلم صديقتي لنحدد موعد 
لزيارة طنط "ن" ، فوجئت بصديقتي هي التي تتصل بي وكانت تبكي  

"مفيش داعي تتعبي نفسك.. طنط "ن" خالص راحت السما النهاردة"

وكان هذا رد السماء علي تساؤالتي ...رد ممزوج بعتاب!!! 
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بقعـــــة ضــــوء 
األقباط ودولة املماليك الربجية     

فاروق عطية

يصفون  اليوم  بالبارحة،  اليوم  أشبه  وما     
الشعب المصري بأنه شعب متدين بطبعه نظرا 

التدين  لمظاهر 
بين  المنتشرة 
والحضور  الناس، 
للجماعات  الطاغي 
السلفية  الدينية 
وتحكمها  وتغلغلها 
مقدرات  كل  في 
ما  رغم  الناس، 
انتشار  من  نراه 
واللواط  التحرش 
المحارم،  ونكاح 

وحدث بال حرج عن فساد الذمم وانتشار الرشوة 
في  والبلطجة  العمل  من  التزويغ  والسرقات 
الشوارع والطرقات. كذلك كان الحال في زمن 
المماليك البرجية، وإن لم يذكر المؤرخون ذلك 
بالنسبة للشعب ولكنهم أفاضوا في ذكر مظاهر 
ذلك  في  واألمراء  الملوك  بين  والشذوذ  التدين 

العصر، وبالطبع الناس علي دين ملوكهم.

بالدين  تأثرت  طائفة  اكثر  المماليك  كان     
السائد، خصوصا وقد جاءوا من بالدهم أطفاال 
سرعان ماتعودوا وتطبعوا بطابع المجتمع الذى 
كبارا.  حكموه  ثم  صغارا  خدمته  فى  عملوا 
إنما  وأطفاال  أفرادا  اإلسالم  اعتنقوا  حين  هم 
اعتنقوا التصوف دينا عمليا بعقائده وأخالقياته. 
والمماليك سواء كانوا سالطين أو أمراء وقعوا 
الجنسى،  الشذوذ  خصوصا  لإلنحالل  فريسة 
تجمع  التى  المعسكرات  تحول  عليه  وساعده 
صغار المماليك إلى أوكار لممارسة الشذوذ، ولم 
عهد  فى  كتبت  التى  التاريخية  الحوليات  تبخل 
البرجية باإلشارة إلى انحالل  المملوكية  السلطة 

السالطين وشذوذهم الجنسى:

الجمع  لهذا  أبرز مثل  السلطان برقوق  � كان 
السياسى،  والفساد  الجنسى  والشذوذ  التدين  بين 
تربة  له  تُعّمر  أن  برقوق عند موته  فقد أوصى 
الجبل  تحت  صوفية(  كمؤسسة  ضخمة  )مقبرة 
ويوقف عليها األوقاف، وأن يدفن فى لحد تحت 
ليتشفعوا  الصوفية  األولياء  من  مجموعة  أقدام 
الدين  وأمين  السيرامى  الدين  عالء  وهم  فيه، 
الخلوتى وعبدهللا الجبرتى وعبدالكريم الجبرتى. 
ومع ذلك فإن شهرة برقوق فى الشذوذ الجنسى 
ملوكهم  دين  على  والناس  عصره.  على  أثرت 
أبو  يقول  سالطين.  أو  صوفية  كانوا  سواء 
اتيان  أيامه  فى  اشتهر   ( وعنهم  عنه  المحاسن 
الحسان  المماليك  بتقريب  اشتهاره  من  الذكور، 

لعمل الفاحشة فيهم(.

� يصف المقريزى السلطان فرج بن برقوق: 
واتيان  الخمر  شرب  من  بالفسوق  بالتجاهر 
الفواحش والتجرؤ العظيم على هللا جلت قدرته، 
والتلفظ من االستخفاف باهلل تعالى ورسله ماتكاد 

األلسنة تنطق بحكايته لقبح شناعته.

مرض  إذا  الفسوق  عن  السلطان  يقلع  قد   �
شيخ.  المؤيد  للسلطان  ماحدث  وذلك  وعجز، 
وبعضهم كان يتمادى فى التدين الصوفى فيتمادى 
فى االنحالل الخلقى، فالظاهر ططر كان مريدا 
فى  مشهورا  وكان  الحنفى  الدين  شمس  للشيخ 

نفس الوقت )بعشقه للشباب(.

أكثر صراحة فى وصف  المؤرخون  � وكان 
المجال  هذا  فى  بالفسق،  المماليك  األمراء  كبار 
األمير  فيقول عن  ألفاظه،  بحدة  المقريزى  برز 

وظلما  جهال  الزمان  سيئات  من  كان  قنباك) 
وفسقا(، وعن األمير ابن الطبالوى وموته )أراح 
الناس من ظلمه  به 
وعتوه(،  وفسقه 
يشبك  األمير  وعن 
اليوسفى )من شرار 
عليه  لما  هللا  خلق 
من الفجور والجرأة 
على الفسق(، وعن 
قجا  آق  األمير 
كاشف الوجه القبلى 
ططر  عهد  فى 
افتض   ( وبرسباى 
مائة بكر غصبا(، وعن األمير تيبك ميلق ) كان 
بالمعاصى(، وعن  ظالما سخيفا ماجنا متجاهرا 
فسقه  وكثرة  بخله  لشدة  األقيت  سودون  األمير 
وظلمه )كان عيبا كله(، وعن األمير تغري بردي 
الظلم  إال  )ماهو  المحاسن(  ابى  المؤرخ  )والد 
)كان  الطوروزى  إينال  األمير  وعن  والفسق(، 
القازانى  الدين  تاج  األمير  وعن  فاسقا(،  ظالما 
والى القاهرة ) لم يعف عن حرام ولم يكف عن 
وعن  آدم(،  بني  جميع  على  عار  وكان  اإلثم، 
تبيحه  ماال  على  مصرا  كان   ( سودون  األمير 
األمير  وعن  الخسيسة(،  شهواته  من  الشريعة 
وظلما  فسقا  هللا  خلق  شرار  من   ( نازى  طوخ 
وطمعا(. وحتى من خدم السلطة من األقباط فقد 
المثال  سبيل  علي  ومنهم  السلوك  بنفس  اتصف 
المقريزي:  عنه  قال  الذي  الرملي  إبن  األمير 
األمير ابن الرملى ناظر الدولة )من ظلمة الكتاب 

األقباط وُفّساقهم(.

   من األحداث المؤسفة البارزة التي وقعت في 
هذا العصر، والتي تظهر لنا إلى أي مدى وصل 
المسلمون  عمل  وكيف  القبطية،  باألمة  انحيف 
ومن  البالد،  في  القبطي  النفوذ  ضعف  على 
جهة أخرى نرى شدة حرج السالطين؛ إذ إنهم 
»وفي  الذهبي  البيض  ذات  الدجاجة  على  أبقوا 
الحقيقة كان إنتاج هذه الدجاجة ضعيًفا جدًّا« ولم 
الحد  فعملوا على  األقباط،  يستغنوا عن خدمات 
المستطاع. ومن هذه  الجماهير قدر  من غضب 

األحداث المؤسفة يذكر المؤرخون ما يلي:

السلطان  أصدر  /١٣٨٥م  ٧٨٧ه  عام  في   �
االحتفال  بإبطال  برقوق مرسوما  الظاهر  الملك 
الحجاب مع جماعة  النيروز، وأرسل  بيوم عيد 
فطافوا  الشرطة،  السلطانية ووالي  المماليك  من 
في أماكن المتفرجات وفي الطرقات، فمن وجدوه 
يفعل ذلك يضربونه بالمقارع، وصاروا يقطعون 
أيدي جماعة ممن كان يفعل ذلك، وقاموا في ذلك 
قياًما عظيًما حتى بطل ذلك من القاهرة وأشهروا 
النداء بمن يفعل ذلك بالشنق، فانكف الناس من 

يومئذ عن ذلك.

� وفي عام ٨٠٣ه /١٤٠٠م، هدم األمير يلبغا 
الخيمة،  شبرا  بجوار  للنصارى  كنيسة  السالمي 
وكان  نبيذ،  جرة  ألف  أربعين  من  أكثر  وحطم 
عازًما على اضطهاد النصارى، ولكن حال سائر 

األمراء بينه وبين تنفيذ أغراضه.  

� وفي عام ٨١٨ه /١٤١٥م، أراد األمير سيف 
ولكن  النصارى،  يفرض غرامة على  أن  الدين 
إال  منه  كان  فما  ذلك،  في  عارضت  السلطات 
فيه  يباع  كان  الذي  الحي  إلى  توجه مغضًبا  أن 
النبيذ، وأمر بإهراق عدة آالف جرة منه، وأخذ 

من النصارى عنوة بعض المال.

أرغم  /١٤١٩م،  ٨٢٢ه  عام  في   �
أكمامهم  زم  على  واليهود  النصارى 
وتقصير عمائمهم بحيث ال تتجاوز سبعة 
أذرع طواًل، وطلب إليهم أيًضا أن يعلقوا 
دخولهم  عند  عنقهم  في  صغيًرا  جرًسا 
فساتين  بارتداء  نساؤهم  وأمرت  الحمام، 
على  أخذ  السنة،  نفس  وفي  صفراء، 
الجديدة  بالقوانين  النصارى عدم مباالتهم 
طويل  نقاش  وبعد  بأزيائهم،  الخاصة 
تقرر طردهم من الدواوين، وقد أُلقي في 
النصراني  الوزير  أسرار  كاتم  السجن 
به  وطيف  بالسياط  ُجلد  ثم  الفضائل،  أبو 
يصيح  محتسب  يتبعه  القاهرة  شوارع 
النصارى  نعامل  »هكذا  صوته:  بأعلى 
دواوين  في  وظيفة  يشتغلون  الذين 
السلطان.«، فلم يجرؤ أحد من النصارى 

بعد ذلك على شغل أية وظيفة رسمية.

النصارى فيما منعوا من ركوب  ومنع 
البغال في مدينة القاهرة، أما في خارجها 
فقد صرح لهم بركوبها ولكن على طريقة 
اعتناق  إلى  بعضهم  اضطر  مما  النساء، 
اإلسالم هرًبا من هذا اإلذالل، فانتقلوا من 
واإلكرام،  اإلجالل  نعيم  إلى  الذلة  جحيم 
وأخذوا  البغال،  بدل  الجياد  امتطوا  وقد 
وينعمون  شزًرا  المسلمين  إلى  ينظرون 
برؤيتهم وهم يعملون على كسب رضائهم 

بالخضوع لهم والتشفع عندهم.

حدث  /١٤٤٢م  ٨٤٦ه  عام  وفي   �
والخزي  الذل  من  واليهود  للنصارى 
واإلهانة والتغريم ما يفوق الوصف بسبب 
ا في  الترميمات التي قام بها الملكيون سرًّ
كنيستهم، وأصدر السلطان مرسوما بعقد 
مجلس بحضرته بالقضاة األربعة وغيرهم 
من  الدولة  وأركان  اإلسالم  مشايخ  من 
مؤنس  وأُحضر  وغيرهم،  المباشرين 
وفليوثاؤس  اليعاقبة،  النصارى  بطريرك 

وعبد  الملكيين،  النصارى  بطريرك 
اللطيف من طائفة اليهود الربائيين، وفرج 
هللا أحد مشايخ اليهود القرائيين، وإبراهيم 
عن  وسئلوا  السامرة  اليهود  طائفة  كبير 
العهد المكتتب على أسالفهم، فلم يعرفوه، 
يؤمرون  فيما  المجلس  في  الكالم  ودار 
تجديد  السعيدة  اآلراء  اقتضت  أن  إلى 
المنقول عن أمير  العهد عليهم على وفق 

المؤمنين عمر بن الخطاب.

ُهدمت  و٨٥٠ه،   ٨٤٩ سنتي  وفي   �
إلى  أنقاضها  وأُرسلت  كنائس  بضع 
السلطات المختصة، ويذكر السخاوي أنه 
لم  واحدة  كنيسة  ٨٥٢ه  عام  في  يبَق  لم 

يلحق بها ضرر.

   بصفة عامة  كان عهد المماليك من 
مصر  آثار  ومعظم  مصر،  عهود  أسوأ 
أو  البيع  أو  السرقة  بطريق  منها  خرجت 
الهدايا وتوزعت على بالد العالم ومتاحفه 
خالل عصر المماليك. وعانى المسيحيون 
وتحولهم  كنائسهم  هدم  من  المعاناة  أشد 
وظائفهم.  على  للحفاظ  أو  خوًفا  لإلسالم 
هو  العصر  لهذا  األساسية  الميزة  أن  إال 
التى  المغول  لجيوش  المماليك  تصدى 
المماليك،  عصر  فلوال  هوالكو،  قادها 
مجرى  غيرت  المغول  جيوش  لكانت 

التاريخ  والثقافة فى مصر.

أكرب عملية اعتقاالت  للمافيا تسمي )سينداكاتو ( 
يف تاريخ أونتاريو 

يوليو و ١٥  يوم ١٤  يورك في  افراد شرطة منطقة  قوة من ٥٠٠ من  قامت  
يوليو بمداهمت ٤٨ شقة وشركة ومقهي عبر منطقة تورنتو الكبري، و أعتقلت ١٥ 
المنظمة  الجريمة  جماعة  أعضاء  من  شخصا 
التي تتخذ منطقة فوهن مقرا لها ، ومن هؤالء 
تسعة من كبار اعضاء عائلة الجريمة المنظمة 
المعروفة بأسم )فيجليومني ( وصادرت الشرطة 
٢٧ منزال بقيمة ٢٤ مليون دوالر و٢٣ سيارة 
ومجوهرات  فيراري  سيارات   ٥ ذلك  في  بما 
الشرطة  ضابط  ،وقال  دوالر  مليون   ٢ بقيمة 
اعتقاالت  عملية  أكبر  هذه  أن  جوليف  أريك 
العضاء الجريمة المنظمة في تاريخ جهاز الشرطة وإن هذه المجموعة كانت تدير 
أوكار للقمار غير قانونية في أماكن خفية داخل المقاهي ، وكانت تغري المقامرين 
لم  واذا  باهظة  فائدة  بأسعار  المال  تقرضهم  ،ثم  أموالهم  كل  إستنفاذ  الي  وتدفعهم 
يدفعوا تقوم بتهديدهم وتخويفهم واطالق النار عليهم والحرق المتعمد ، ويقدر ان 
هذه المجموعة حققت دخال يصل الي ٧٠ مليون دوالر علي مدي السنوات القليلة 
الماضية ، و لعائلة فيجلوميني للجريمة المنظمة  صلة وثيقة بي تنظيم اجرامي سئ 
السمعة في منطقة كاالبريا االيطالية وقد توجهت مجموعة من محققي شرطة يورك 
االقليمية الي إيطاليا لالجتماع مع الشرطة االيطالية في محاولة لتنسيق مداهمات 
ضد هذه المجموعات االجرامية ،وكانت شرطة منطقة يورك قد بدأت تحقيقات في 
للقتل واشعال  أعقاب حوادث عنف ومحاولة  في  فيجلوميني  المافيا وعائلة  جرائم 
متعمد للحرائق واطالق النار من سيارة عام ٢٠١٧ ،وتبين من التحقيقات ان هناك 
شبكة واسعة من االنشطة غير المشروعة وأعتمد المحققون علي اكثر من سنة من 
التصنت علي المكالمات السلكية لبناء قضيتهم،  وقالت الشرطة أن عائلة فيجلوميني 
تقوم بغسيل االموال في الكازينوهات في جميع أنحاء أونتاريو واحيانا تصل المبالغ 
الواحدة . وقد ساعد محققون من وكالة  الليلة  ما بين  ٣٠ و ٥٠ الف دوالر في 
االيرادات الكندية علي الكشف عن نحو ٥٠٠ حساب مصرفي مرتبط بنشاط هذه 

المجموعة االجرامية .

ahram.teeba@gmail.com لالعالن باجلريدة اتصل على

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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- الرب يسوع أبصر الجموع. 
والكيان  والفكر  القلب  أبصر 
بعينه  أبصرها  كله  البشرى 
اإللهية الفاحصة كى يمنح البصر 
كي  الجبل  إلى  صعد  والحياة. 
فوق  إلى  ناظرين  ونحن  نبصره 
القديم كلم  منشغلين بمسيحنا. في 
الشريعة  وأعطاه  وحده  موسى 
في  جميعاً  كلمنا  فقد  اآلن  أما 
العهد  شريعة  جميعاً  ومنحنا  إبنه 

الجديد.

-إن المسيح له المجد لم يتجلي 
تجلي  بل  تابور  جبل  علي  فقط 
في عظمة تعليمه علي هذا الجبل 
أيضاً. إن لم نأخذ بعد مجد التجلي 
لعلى شبه تجلي تابور لكن عظته 
من  سكيباً  صارت  الجبل  علي 
إليه  العطشي  للقلوب  يحق  مجده 
فتتجلى  تعليمه.  بمجد  تكتسي  أن 
النفس بمجد الروح الذي فينا. من 
ال تتجلي حياته بتعليم المسيح ال 

يتجلي كيانه علي شبه المسيح.

- سكب تطويباته كالدهن الدسم 
ومؤمنيه  سامعيه  رأس  على 
لمملكته.  كملوك  ليؤهلهم  يسكبها 
للسماء  أعياداً  التطويبات  جعل 
تطويباته  يجعل  لم  بها.  تفرح 
مرتبطة بدرجة كهنوتية أو علمية 
بجنس  مرتبطة  ليست  مادية  أو 
سخاءه  في  بل  مكان  أو  لغة  أو 
متاحة  للجميع  جعلها  العجيب 
من يرد أن يشرب فليشرب ألنه 
يعطى اإلرتواء مجاناً. لهذا جعل 
تطويباته قالدة إلهية تزين النفس 
رأس  على  إلهياً  وتاجاً  البشرية 
من يقتنيها وليمة مشبعة لمن يريد 
غذاءاً ال يجوع بعده وال يعطش 
لحياة  لنتقدم  مجانية  دعوة  بعده. 
الطاهرة   بيده  بنا  ممسكاً  أبدية 
ليصالحنا  القدوس  بروحه  يقودنا 
هي  الصالح.التطويبات  بأبيه 
المسيح الطريق وطريق المسيح.

صارت  التطويبات  في   -
و  الرحمة  و  بالروح  المسكنة 
نعيشها. أعياداً  السالم  صنع 

صارت الوداعة بهجة للودعاء و 
لألنقياء و أجر  القلب كنزاً  نقاوة 
اإلضطهادات ال يوصف .فليفرح 
ألنهم  التطويبات  يعيشون  الذين 
األرض. ال  السماء  لغة  يعيشون 
و  برحمتهم  الرحماء  هنئوا 
مساكين الروح بغناهم الروحى و 
المسيح  صانعي السالم ببصمات 
في قلوبهم.التطويبات هي األعياد 

التي تتهيئ في السماء لنحتفل بها 
السماء  تفرح  األرض.لذلك  علي 
بالمطوبين و تعرفهم ألنهم الذين 
بفرح  السماء  أعياد  إستقبلوا 
بالبر  وتزينوا  اإلنجيل  وعاشوا 
الممنوح للذين صاروا في المسيج 

ملوكاً وملكات.

- الكنيسة تنمو بالمطوبين الذين 
فيها. ال تغنيها فخامتها بل بزينة 
الروح التي في المطوبين تغتنى. 
ليست بكثرة  األنشطة تلتهب بل 
التطويبات   تلك  يعيشون  بالذين 
تتجمل قدام الثالوث.فخر الكرازة 
وتحولوا  التطويبات  عاشوا  لمن 
منارة  و  الجبل  فوق  عظة  إلي 
ال  كائنة  مدينة  و  التالل  فوق 
يتصدره  الذي  تختفى.العمل 
الفارغون يفرغ من الثمر والعمل 
المطوبين  عليه  يئتمنون  الذي 
هم  تطويباتهم  يربح.الحاملون 
و  للكنيسة  القدس  الروح  تقدمة 
للمسيح.من يبصر  الكنيسة  تقدمة 
المطوبين  يعرف  المسيح  بعين 
الفانى  الجسد  بعين  يبصر  من  و 
يحتقرهم. التطويبات أكاليل علي 
هم  المطوبون  و  الكنيسة  راس 

جواهر في تاجها.

- الرب يسوع لم يعلم الجموع 
واآلن  حياة  وهبهم  بل  كالماً 
تلك  فينا  يصنع  القدس  بالروح 
التطويبات عينها باإلنقياد بالروح 
في جهاد أمين نتدرج فى وصايا 
لملكوت  تأهيلنا  يعيد  التطويبات. 
آنية  الطين  من  يجعل  السموات. 
فتكون  التطويبات  تلك  لمجد 
الطوبي الحقيقية هي لعمل الروح 
يمنح  و  التطويب  يمنح  فينا.هو 
فينا.ال  يتحقق  تجعله  التي  النعمة 
القدس.ال  الروح  بغير  تطويبات 
المسيح.ال  غير  من  مطوبة  حياة 
اآلب.ال  مع  بغير مصالحة  أبدية 
مجد بدون صليب.التطويبات في 
الكروم. كعناقيد  تتدلي  اإلنجيل 

عصارة  نشرب  و  أفواهنا  لنفتح 
إلي  الجوع  و  فالعطش  الملكوت 
من  يا   . المسيح  إلي  يقدمنا  البر 
في  إسندنا  التطويبات  علمتنا 
روحك  بعمل  و  تطويبك  طريق 
فينا تتحول أحشاؤنا إلى  القدوس 
ألجل  نتكل  عليها  التي  رأفتك 
أبديتنا و ألجل الكنيسة معاً حتي 
من  نكون  مجدك   فى  جئت  إذا 

هؤالء المطوبين.

التطويبات أعياد
Oliver كتبها

الشكر  كل  بتقديم  كالمي  أبداً  احب  حاجه  كل  اول 
ليكم النكم فعال شاركتونا فرحتنا … والكل كان فرحان 
كنيستنا ….  بيها  احتفلت  اللي  الجميله  المناسبات  في 
فيها بوالدنا … حبايب  اللي فرحنا  واألفراح األربعة 
قلوبنا … بس أنا حبيت ارجع أدردش معاكم في نفس 
واحده  تعرفوها  ح  أسباب….  لعده  نتيجه  الموضوع 
واحده … كل ما تكملوا قرايه … اول كل حاجه .. 
لحبيبي  اعتذر  عشان  الموضوع  لنفس  تاني  رجعت 
 … مونيكا  حبيبتي  بنتي  جوز  دلوقتي  وهو   .. مينا 
مااقصد … كتبت  .. من غير  ازاي  أنا معرفش  الن 
اخوه  ان  اللبس  سبب  وطبعا   … بيشوي   … اسمه 
اسمه بيشوي .. وكان فرحه هو وكاتلين قبل فرح مينا 
ومونيكا بأسبوعين فقط  … وبما ان في الجيل ده … 
كانوا تقريبا بيوزعوا االسمين دول … مينا وبيشوي 
أنا برضه والد اخويا  البطاقة وببالش  …ف  … ع 
اسمه  األصغر  اخويا  وابن  وبيشوي  مينا   … االثنين 
بيشوي  التأني  الطفل  يسموا  ح  طبعا  وكانوا  مينا … 
ما  اهم  ماقدروش … كانت ماريا … طبعا  … بس 
حظي  من   … هلل  والحمد  الوالد   ان  الموضوع  في 
الحلو… بعافيه شويه في العربي … وغالبا ح يكون 
خليني  قلت  أنا  بس  الخطأ …  اكتشاف  عليهم  صعب 
ماحد  بدل  واضحة وصريحه …  نفسي …  من  كده 
من والد الحالل .. يتبرع … ويحكي لهم الحكايه …

النفوس  اهدي  جاي  »أنا  المأثورة …  المقوله  ويقول 
»  فكرت برضه …. استعبط … وأقول خطآ مطبعي 
… بس جوزي رجع … صحا ضميري ... وده طبعا 
اخد منه شوية مجهود … وقاللي اشمعني كتبتي اسم 
مونيكا صح … ماعلينا … ده كان اول سبب للرجوع 
واعتقد  الثاني …  السبب  السابق …  العدد  لموضوع 
انه أيضا سبب.  » وجيه » … او نقدر نقول سبب 
»امير» … هو ان امير والد إبرام … اللي هو كان 
احدث عريس في كنيستنا  )إبرام طبعا مش امير(  … 
افكركم  انه هو  وعروسته كاترين … رجعوا دلوقتي 
وزي   … العسل  أسبوع  او  شهر  بعد   … استراليا  
ما إنتوا عارفين … استراليا دلوقت في فصل الشتاء 
.... يعنى هما تقريبا شافوا فصول السنه األربعة خالل 
المهم   . والعكس   ... وينيبج  الي  استراليا  من  الرحلة 
 … كده  عليه  نقول  نقدر   .… بقي  يوسف  امير   …
امير الشعراء … وبعد كتابتي للكلمات السابقة .. لقيته 
رادد عليا … بكام بيت شعر … والحقيقة … انه فتح 
نفسي علي العودة لكتابة الشعر او الزجل الخفيف … 
اللي بحب اكتبه … مع ان هذا النوع من الكتابه … 
مع كوني أزعم أني أجيده … وأحبه … اال انه … 
انه  كما ذكرت سابقا … وبعد محاورات … وجدت 
ما بيلدش … وزي  ما اتفقنا ان … مايلدش ….دي 
… كلمه فالحي أصيلة … المهم يعني ان هذا النوع 
من الكتابه مابيلدش على رئيس تحرير جريدتنا.... بس 
برضه    .... عليا  بيلد  انه   ... برضه  تقولوا  تقدروا 
تاني القافيه حكمت وحبيت اخد وآدي مع امير ببعض 
الكلمات بعد ماكتب هو لي  مايلي ردا علي  من هذه 
الكلمتين اللي كنت كاتباهم لمونيكا ومينا )وخلوا بالكم  
… اسمه مينا( ف لقيت امير صديقنا بعد قراءة العدد 
السابق … باعت لي رساله … بيقول لي فيها كام بيت 
ياامير  له  قلت  لما  والحقيقة   ... ابيات  اربع   ... شعر 
اكتب لنا قصيده من قصائدك الجميله  رد علي وقال:                               

وتقولي زود في االبيات ... سطر وال اتنين !
ده الفكر جاله بيات ..... بقاله زمان وسنين !! 
والعقل بآه في ثبات  .... مفهوش أي كالم !!!

خليه في حاله نايم ..... وكفايه ان فيه آحالم !!!!

المهم ... امير ... تعليقا على ماكتبت .... رد علي 
باألبيات التأليه :

     الشكل يدي ل كرم ….  اما الدماغ أحالم
ولو تقول غير كده …..  يبقي انت في األوهام 
من امتي الرجال بتفكر …في حضرة المدامات

دول محتاجين تركيز …. اقله ست ساعات

وانا بقول في الرأي …....  معاك أنا ياامير
صحيح ده جنس لطيف …. لكن ماعدش أجير

قاسم أمين حررنا …........ ويامحال ده تحرير
ثورات طلعنا وصوتنا …. واضح وله تاثير
مش بس حزب الكنبه … لكن نشاطنا كتير

دكاترة ناجحه تالقينا… في جراحه اوتخدير
مهندسات برضه تلقي …. لو حتي نحفر بير

أوعي يغرك هدوئنا …. في الحق يبقي زئير  
ح تقول لي فين الهدوء ….. نص الكالم تحذير
ح أقول معاك كل حق …. الست صبحت وزير

والبنطلون والبلوزه …. صبحوا مكان تايير
حتي القماش اختلف … ماعاد شيفون وجبير

يوني سكس اصبح شعارنا ….وولي زمن الحرير
كالم في سرك برضه ….. بصراحه كده ياامير
ورغم كل اللي قلته ….....  حوا   ل ادم نظير

ومهما وصلت ل مركز …. لو حتي زوجه  سفير
ولو اقل المراتب … ان شاهلل  جوزها غفير

ولو بتشرب ميه ….... من قله او كولدير
حكمه قالوها زمان …. ودول كالمهم خطير

ده ضل راجل أفضل ... من حيطه مدهونة جير
اهم حاجه  المقام ......   محفوظ وله تقدير
صحيح بتسعي معاه ..... والرب في التدبير
لكن بترعى البيت .... بنشاط ودون تقصير
تتمني ان ابنها ..... في الشغل يب�قي المدير

ويكون فى اول صف .... عمره مايبقي األخير
وأن قلنا عن رقتها ..... ح يكون كالمنا كتير 
صدق اللي قال المثل … ع الرفق بالقوارير

أنا مش بقول الغاز …... وكالمي مش فوازير
ومش بقول عن كائن .... يتالقي في األساطير 

دي الست زي الورده...... بتفوح شذا وعبير
تتشم ياجمالها ….........  كل شهيق وزفير

وان جيتوا جنب الشوك … الجرح يبقي كبير
واللي يخش العرين …. ده يستحق المصير

معلش مش تخويف … سامحوني في التعبير
أنا مش ح أخبي السر ... وال راح ارمي في بير

دي الست لو حتي ملكه …. وجوزها برضه امير
وبترعي كل المصالح …. وبحكمه ليها تدير

تفضل بنفس الدماغ …. علي جوزها برضه تغير
يمكن  ساعات هو ....    في دماغه كذا تفسير

وعنده الف مبرر .... ....بيقوله في التاخير
مقنع وكل  سؤال .... له عنده ميت تبرير

وزمان قالولنا كالم …. مظبوط وبالمعايير 
وكان  كالم موزون …....مافيهش فيه تغيير

قالوا اللي مالهوش ضهر …...في حيره وف تدوير  
واللي مافيش له  سند ….....  بيشتريله كبير
بس أكيد بالحب        .... مركبنا الزم تسير 

وفي النهايه الكبير …..... طول عمره يفضل كبير
نقول كمان وال …........  كفايه كده يا امير

الكبري …. كبري                                                                   
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا
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اهلرم مقربه ام مصنع طاقه
فرعونيــات

بقدر  تحتفظ  الجيزة  أهرامات 
في  الكهربائية  الطاقة  من  هائل 

حجراتها
تلهم الخصائص  المنتظر أن  من 
للهرم  المذهلة  الكهرومغناطيسية 
الجيزة  أهرامات  بين  من  األكبر 
أجل  من  نانوية  جسيمات  تصاميم 
وخاليا  استشعار  أجهزة  تطوير 

شمسية ذات كفاءة وفعالية عالية.
من  الباحثون  تمكن  مؤخراً، 
الهرم  خصائص  إحدى  اكتشاف 
قدرته  في  تتمثل  التي  الشهير، 
الكهربائية  الطاقة  تركيز  على 
والمغناطيسية داخل حجراته وأسفل 
من  جيوب  ذلك  لينتج عن  قاعدته، 
نشرته   تقرير  وفق  الهائلة  الطاقة 
صحيفة Daily mail البريطانية.

ولطالما كان الهرم، البالغ ارتفاعه 
آالف  منذ  بني  الذي  قدماً،   ٤٨١
خوفو،  للفرعون  كمقبره  السنين 
الباحثين  من  العديد  اهتمام  مركز 
نظراً لألساطير المتعلقة بخصائصه 
بأن  الجزم  يمكن  بالتالي،  الخارقة. 
واحدة  سوى  ليست  الدراسة  هذه 
من بين مجموعة من أبحاث عديدة 
تسعى إلى اكتشاف حقيقة خصائص 

هذا الهرم الفيزيائية.
البروفيسور  أشار  جهته،  ومن 
على  المشرف   ، إفليوكن  أندري 
البحث العلمي ومنسق األبحاث، إلى 
ما  أن »األهرامات المصرية دائماً 
كانت مركز اهتمام كبير للعديد من 
األشخاص. ونحن الباحثين دائماً ما 
أيضاً، لذلك  كبيراً  أعرناها اهتماماً 
قررنا دراسة الهرم األكبر على أنه 
جسيم يعمل فعاًل على تبديد موجات 

الراديو«.
كيف توزع الطاقة داخل الهرم

ومن هذا المنطلق، أقدم الباحثون 
في جامعة »I T M O« /روسيا 
كيفية  يحاكي  نموذج  إنشاء  على 
الكهرومغناطيسية  الحقول  توزع 
بدراسة  قاموا  حيث  الهرم،  داخل 
موجات  عن  الناتجة  التفاعالت 
الرنين، تتراوح في طولها بين ٢٠٠ 
وجود  لعدم  ونظراً  متر.  و٦٠٠ 
معلومات موثوقة حول الخصائص 
التي يتمتع بها هذا الهرم، أفاد فريق 
األخذ  عليهم  كان  بأنه  الباحثين 
بعين االعتبار عدداً من الفرضيات 

المتعلقة ببعض العوامل.
إفليوكن  البروفيسور  وصرح 
قائاًل: »اضطررنا إلى وضع بعض 
المثال،  سبيل  فعلى  الفرضيات. 

افترضنا أنه ال وجود ألي تجاويف 
مخفية داخل الهرم، وأن مواد البناء 
الحجر  خصائص  بنفس  تتسم  التي 
بالتساوي  العادي، موزعة  الجيري 
خّولت  وقد  وخارجه.  الهرم  داخل 
إلى  التوصل  االفتراضات  هذه  لنا 
نتائج مثيرة لالهتمام يمكن اعتمادها 
بالغة  عملية  تطبيقات  ضمن 

األهمية«.
وقد أظهر المسح متعدد األقطاب 
الطاقة  بتركيز  يقوم  الهرم  أن 
حجراته  داخل  الكهرومغناطيسية 
الحجرات،  تلك  بين  ومن  المخفية. 
أنها  يعتقد  التي  الحجرة  ذكرت 
تحتوي على رفات الفرعون خوفو، 
إلى  زوجته،  إلى  تعود  وأخرى 
جانب غرفة ثالثة في أسفل القاعدة، 

لم يستكمل بناؤها.
يركز طاقة هائلة عبر المساحات 

الفارغة
ونّوه الباحثون إلى أنه عند إمعان 
النظر في ركيزة الهرم، المصنوعة 
من الحجر الجيري، تبين أن الهرم 
الركيزة  نحو  الطاقة  بتركيز  يقوم 
كما  الفارغة.  المساحات  عبر 
أوضح الباحثون، في مقال توضحي 
لهذه الدراسة، أنه »في هذه الحالة، 
تتجمع  أقصر،  موجات  وباستخدام 
الطاقة الكهرومغناطيسية داخل تلك 
الحد األقصى  التي توفر  الحجرات 
للمجاالت  المحلي  الطيف  من 
وهكذا  والمغناطيسية.  الكهربائية 
تبين أن ما يقوم به الهرم يتمثل في 
الكهرومغناطيسية  الموجات  توزيع 
مستوى  على  تركيزها  ثم  ومن 

قاعدته.«
 

مهماً  االكتشاف  هذا  يعد  وال 
فهمنا  نحو  خطوة  أنه  لمجرد 
بولينا  للباحثة  فوفقاً  الغامض  للهرم 
كابيتانوفا، العضو في كلية الفيزياء 
إم  تي  »آي  بجامعة  والتكنولوجيا 
أو«، يمكن أن تساعد الطريقة التي 
تتوزع بها الطاقة الكهرومغناطيسية 
جسيمات  تصميم  في  الهرم  داخل 
كابيتانوفا  وأشارت  فعالة.  نانوية 
إلى أن »إيجاد مادة ذات خصائص 
سيخول  مناسبة،  كهرومغناطيسية 
جسيمات  على  الحصول  لنا 
في  اعتمادها  يمكن  هرمية  نانوية 
مستشعرات النانو والخاليا الشمسية 

بشكل عملي وفّعال .

بقلم /نيفني بطرس 
٨٠٠ عام على وجود 

الفرنسيسكان فى األراضى 
املصريه  

المئوية  بالذكرى  مصر  محافظات  كل  احتفلت 
الثامنه للقاء القديس فرنسيس بالملك الكامل . 

المناسبه  بهذة  االقصر  محافظه  شهدت  وكما 
التاريخيه 

واحدة  فى   ٢٠١٩/٤/١٩ يوم  عظيم  احتفااًل 
قاعة  مسرح  على  ُقدمت  التى  العروض  أرقى  من 
المؤتمرات الدوليه شهده لفيف من رجال المحافظه 
العامه  الشخصيات  وبعض  األمور  أولياء  والسادة 
من  والمحررين  والتعليم  التربيه  وزارة  وقيادات 

مختلف الصحف المحليه .
واالول  المميز  بأنه  من حضر  كل  له  شهد  حفل 
من نوعة وفى منتهى الدقه واإلبداع .. نسقه فريق 
متميز من مدرستي الفرنسيسكانيات للبنات .ومدرسه 

اآلباءالفرنسيسكان المشتركه .
قصه من واقع التاريخ الفرنسيسكانى.

القديس  .. من هو  الفرنسيسكان فى مصر  تاريخ 
فرنسيس ؟ 

تاجر  كان  والده  ثريه  أسرة  من  غنى  شاب  هو 
اقمشة غنى جدا 

يهوى  فارس  كان   . االيطاليه  اسيز  مدينه  من 
الخيل والفروسيه .. إلى أن تغيرت حياته .. وأدرك 
والمرضى  الفقراء  فى مساعدة  الحقيقيه  السعاده  أن 
والمحتاجين و المعوزين .. وزع كل أمواله وأمالكه 

على الفقراء 
ولبس مالبس باليه متواضعه .

وعلى مثال المسيح كان يجوَل يصنع خيراً  
القديس فرنسيس مؤسس الرهبنه الفرنسيسكانيه.

الحمله  مع  مصر  إلى  فرنسيس  القديس  جاء 
الصليبيه الخامسه بقيادة فريدرك قائد الحمله الصليبيه 
بقيادة  المسلمين.  بين  الحرب  وكانت  ١٢١٩م  عام 
الملك الكامل ابن أخ صالح الدين االيوبى من الدوله 
ذروتها  الحرب  بلغت  قد  الصليبيين  و  األيوبيين... 

.اآلالف من القتلى من الطرفين . 
حل  إلى  والتوصل  الصلح  محاوالت  كل  فشلت 

يرضى الطرفين .. لكن بدون جدوى .   
الكامل  الملك  الراهب فرنسيس على مقابله  أصر 
دمياط  بمدينه  المسلمين  إليه فى معسكر  والذهاب   .
المصريه والتحدث إليه . لكن اعترضه البطاركه .. 
والقادة الصليبيين .خوفا عليه من نتيجه المقابله .. او 

حتى انه سوف يُقتل قبل بلوغه الملك .
خوفه  من  اقوى  فرنسيس  الراهب  إصرار  كان 
وعدم  الحرب  وقف  المقابله  بهذه  فأراد  حياته  على 
سفك الدم والحفاظ على أرواح الجنود من الطرفين .. 
أخذ معه أحد الرهبان وذهب متجهاً لصحراء مصر 
..اماًل منه فى هللا ان يمنحه القوة والشجاعة لمواجهة 
التى  الكلمات  لسانه  على  يضع  وان  يعترضه  من 

يستحسنها الملك . 
وعلى مشارف معسكر المسلمين اعترضه الجنود 
الملك بعدما صرخ بشده أريد  إلى  واوثقوه واتو به 

مقابله الملك  
فى  رغبته  منهم  كاًل  أوضح  حتى  تقابال  أنا  وما 
دماء  من  مزيداً  سفك  فى  رغبته  وعدم   . السالم 
الراهب  .بهذا  الكامل  الملك  أُعجب  األبرياء  الجنود 
البسيط الذى أتى من بالده طالباً السالم .. لم يفكر فى 
نفسه وأنه من الممكن ان يقتله الجنود عند مشارف 
المعسكر .. وكيف اتى. هذا الراهب . الزاهد لنشر 
رساله سالم بدون رغبه منه فى اعتالء المناصب أو 
الُحكم وكيف أنه يعيش حياه بسيطه ال يملك سوى هذه 
المالبس الباليه المتواضعه .. ال يحمل معه سالح وال 
 . بها  يؤمن  حقيقي  . سوى رساله سالم  زاداً  حتى 
وسجل التاريخ هذا اللقاء التاريخى .. هو لقاء القديس 
فرنسيس بالملك الكامل األيوبى وعلى ارض مصر 
وفى مدينه دمياط ُكتَب ميثاق السالم الذى لم يستطيع 

القاده والعسكر آنذاك ..التوصل إليه . 
وقلب  متناهية  بحكمه  فرنسيس  القديس  استطاع 
مالئكى ان يكسب حب الملك الكامل الذى كتب ميثاق 

ينص فيه وقف الحرب بين الطرفين 
ان يُسمح للرهبان وكل من يحمل شارة الصليب 
المقدس بالدخول إلى بيت المقدس وممارسه الشعائر 
بدأ   .. ....ومن هنا  أحد.  يعترضهم  أن  الدينيه دون 
الفرنسيسكان  اآلباء  بدأوا  مصر  فى  جديداً  عهداً 
االسكندريه  من  ابتدائاً  مصر  ارض  فى  باالنتشار 
الكنائس  بناء  فى  بدأوا   . والصعيد  الدلتا  القاهرة   ..
مبادئ  تحمل  التى  التربوية  والمؤسسات  واألديرة 
الكنيسه الفرنسيسكانيه انتشرت المدارس والعيادات 
والغير  المرضى  من  الفقراء  لمساعده  الخاصه 

قادرين. 
فى كل محافظات مصر مؤسسات لها تاريخ يرجع 
ألكثر من ٨٠٠عام او اكثر .. حافله بالعطاء والتعليم 
مسيحى  او  مسلم  بين  تفرقه  دون  للجميع  والحب   .
كل  فى  الفرنسيسكان...  مدارس  بتعليم  أعلم  وانتم 
العالم أجمع عطاء وحب  مكان فى مصر .بل وفى 
بال حدود .. تعليم ومبادئ وتربية وأخالق تفوق اى 
منافسه . كانت وما زالت تعطى . وتعطى .وهى دائما 
نحو األفضل . وكل من تخرج من هذه المدارس .. 
يرفع القبعه . وينحنى .. انا خريج مدارس راهبات 

ورهبان فرانسيسكان .

مصور حيول جراج لسوق لألعضاء البشرية 
قام مصمم الجرافيك والمصور جوهاماتي فاهديرالو، بابتكار فكرة جديدة مع اثنين من أصدقائه، وهى تخيل 

شكل سوق األعضاء البشرية وتصور مدى بشاعة الجرم الذى يرتكب فى حق اإلنسان.
وبدأ تنفيذها باستخدام تطبيق ال� Photoshop، لرسم مشهد تخيلى من خالل اختيار زي الجراح، الذى اشتراه 
من متجر لألزياء المحلية، وأما عن الجزار فكل ما احتاج إليه هي األفارول الذى يرتديه فوق مالبسه، وأما عن 

األعضاء فاستطاع الحصول على أغلبها من دكتور بيطرى صديق له.
والتقطت الصور في جراج كبير، وكالعادة، تحتوي الجراجات الكبيرة على الكثير من األشياء، لذلك بسبب ضيق 

اإلضاءة  كشافات  وضع  على  فاهديرالو"   " استقر  المساحة، 
باتجاه الحائط في الزاوية، وبالتالى فيمكنه ضبط الكاميرا بحيث 

تكون جميع العناصر غير الضرورية في الصورة مختفية.
وفي مرحلة ما بعد المعالجة، أضاف " فاهديرالو" نًصا إلى 
للنافذة  وأيًضا  الساحة  على  وضعها  التي  القديمة  اإلعالنات 
موقع  على  نشر  الذى  للتقرير  وفقا  الحائط،  على  المكسورة 

."bored panda"
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

الفوائد النفسية للسباحة

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

ان  ما  و  الرقراق،،  القوام  ذا  الماء  انه 
يالمس جسد المرء بسطحه يضمه الى صدره 
المنهك و  بعناق،، و كأنه يربت على جسده 
يطبب نفسه التى فى حالة ارهاق،، و يستقبله 
الذى  صديقه  انه  لو  كما  اشتياق،،  و  بلطف 
آناته  الى  يستمع  ميثاق،،  و  معه  على موعد 
الصامتة و دقات قلبه الشاكية من االعماق،، 
قصص  يسرد  او  بكلمات  يبوح  ان  دون 
تتطلب االستغراق،، فالسباحة تكون له الدواء 
الجسدية  الترياق،، من آسر االضطرابات  و 
و النفسية ينال الحريق و االنعتاق،، و يحلق 
من  تحرره  باالنطالق،،  الصحة  سماء  فى 
المخاوف األجتماعية و هذا السياق،، تخفض 
االسترخاء  شمس  تبدأ  و  القلق  روح  من 
بالجسد  الدم  سريان  تنشط  باإلشراق،،و 
ان كانت سابقا  بعد  المزاجية  الحالة  فتتحسن 
مع  اإلنسان  تصالح  و  اختناق،،  حالة  فى 
فترات  بعد  رفاق،،  مجددا  يصيرا  و  دواخله 
نحو  نبحر  فهيا  االفتراق،،  و  العدواة  من 

المزيد من الفوائد النفسية للسباحة

مجرد  السباحة  ان  الغالبية  تفكير  يقتصر 
على  تعود  فقط  فوائدها  و  ترفيهيه  رياضة 
الجانب الجسدى لالنسان .. و لكن من المذهل 
الصحة  على  فوائدها  بجانب  انه  نعرف  ان 
النفسية   للصحة  عديدة  فوائد  لها  ان  الجسدية 

و التى من اهمها : 

تعزيز الثقة بالنفس و التى تعود بالنفع على 
البدء  فعند   ,, الحياة  مناحى  كل  فى  االنسان 
في السباحة ألول مرة يكتسب الشخص الثقة 
مختلفة  حركات  و  لتجربة ضربات  تدريجيا 
الجراءة  سيدعم  ذلك  و  مختلفة   وبسرعات 
بحوض  ليس  القرار  اتخاذ  على  المقدرة  و 

السباحة فقط بل فى ميدان الحياة 

تساعد الشخص الخجول و الذى يعانى من 
خوفه  دائرة  يكسر  ان  االجتماعى  الرهاب 
الصداقات  العالقات االجتماعية و  ...بتكوين 
ممن حوله حيث يجمعهم نشاط مشترك يسهل 

المبادئة بالحديث 

تفيد الشخصية القلقة و المتوترة فى تخفيض 
حدة القلق ... فحركات الجسم فى قوام الماء و 
الطفو  يشعر االنسان بخفه وزنه الذى يحمله 
داخل  األكسجين  تدفق  على  يساعد  الماء 
العضالت وداخل الجهاز التنفسي مما يحسن 

من تدفق الدم داخل الجسم
تعد  والتى  الجسم  لعضالت  تدليك  كأنه 

بمثابة تدريبات  استرخاء

تعمل على تنظيم الدورة الدموية فى الجسم 
من  التخلص  على  يعمل  و  النوم  ينظم  الذى 

االرق بجانب فوائد نفسية و جسدية عديدة

االنسان  لدى  الجسدية  الصورة  تحسن 
فكثيرين يعتقدون ان اجسادهم بها عيوب او 
ال يحبون بعض المناطق بها .. فالسباحة تغير 
من تلك النظرة حيث تجعل القوام متناسق و 
تمنحه قوة و مرونة تصالح االنسان مع جسده 
مجددا و تساعد على حرق الدهون العنيدة و 

خسارة السعرات الحرارية
تساعد السباحة ايضا على نمو خاليا جديدة 
بالمخ لتعويض الخاليا المفقودة نتيجة للضغط 

العصبى

الذى  الدوبامين  افراز  من  السباحة  تزيد 
ولذلك  للشخص  المزاجية  الحالة  يعزز 
قوى  مضاد  النفس  اطباء  لدى  السباحة  تعد 

لالكتئاب

اما عن  الصحة الجسدية فهى تفيد فى تقوى 
تخفض  و  تحملهم  تزيد  و  الرئتين  و  القلب 
تساعد  و  الدم  ضغط  تنظم  و  الكوليسترول 
فى عالج بعض مشكالت التنفس و الربو و 
تنشيط الدورة الدموية و تدريب العضالت و 

تقليل معدالت الوفاة المبكرة 
بالسباحة  النفسيون  المعالجون  ينصح  و 
بعض  يعانوا  لمن  اسبوعيا  مرات  ثالث 
النتيجة  لتحقيق  النفسية  الماضطرابات 

المرجوة

اوقات  فى  المرء  يجد  ان  من  اروع  ليس 
انتهاكه و معاناته ذلك الذى يحمل عنه بعضا 
المعين  ذلك  الماء  نجد  هذا  و   .. همومه  من 
القوى و اللطيف فى آن واحد .. ال يحمل فقط 
بكامل  المهموم   بل يحمل  الهموم  بعضا من 
المشكالت  صنوف  بشتى  المثقل   بوزنه 
تفصل  للحظات  لو  و  اعبائه  عن  ليرفعه 
لتبعث  لتعطيها دفقة منعشة  المنهكه  مشاعره 

بها القوة مجددا

مريم مراد 

ُع ِإلىَ  مىَ ْ ُصُد وىَالىَ تىَ ْ ا الىَ تىَْزرىَُع وىَالىَ حتىَ اِء: ِإنَّهىَ مىَ ُاْنُظُروا ِإلىَ ُطُيوِر السَّ
ا؟أ لىَ ِمْنهىَ ا. أىَلىَْسُتْم أىَْنُتْم ِباحْلىَِريِّ أىَْفضىَ اِويُّ يىَُقوُتهىَ مىَ ، وىَأىَُبوُكُم السَّ اِزنىَ ىَ خمىَ

›ألوان رصاص‹

النزهة 
 قصة قصرية

الحمد هللا حان اآلن الساعة 
الثالثة صباحا ،وقد انتهى وقت 

دوامنا المتعب .
 " سامي   " صديقي  يخرج 
أنا  ،و  المحاضرات  قاعة  من 
أخذه  بأن  خططت  قد  اليوم 
معي بنزهة إلى الحديقة العامة 
مفاجأة  تكون  سوف  هذه  ،و 

جميلة بالنسبة له .
صديقي  نحو  أتقدم 
و  وجهي  على  واالبتسامة 

أرحب به:
- مرحبا يا صديقي العزيز .
فيرد و هو يشعر بالفرح :

أنا  كم  الغالي  صديقي   -
ممتن لك.

- ال حاجة لكي تكون ممتن 
،و  أي شيء  أفعل  لم  فأنا  لي 
ال  و  اآلن  معي  تعال  لكن 
تضيع المفاجأة التي أعددتها .

،و  خلفي  صديقي  يسير 
عدة  ازداد  قد  بالفرح  شعوره 

أضعاف .
العامة  الحديقة  إلى  نصل 
فهي قريبة للغاية من الجامعة 
إلى  بتمعن  صديقي  ينظر   ،
عالمات  ،و  العامة  الحديقة 
مرسومة  كانت  التي  الفرح 

على وجهه تختفي بالتدريج .
فلقد  باالستغراب  شعرت 
كان صديقي يشعر بالفرح منذ 

عدة دقائق فقط ..!!
إلى  للدخول  صديقي  دعوة 

الحديقة: 
إلى  لندخل  يا صديقي  -هيا 

هذه الحديقة الجميلة .
تريدني  ألنك  لك  شكرا   -
أن أتنزه معك ،و لكن أرجوك 
الدخول  أريد  ال  فأنا  أعذرني 

للحديقة .
صعقت من كالمه، و لكنني 
أرفض أن أتنزل عن مفاجأتي 
إلى  أدخل  -أرجوك   : له 

الحديقة من أجلي أنا .
رأسه  صديقي  يحرك 
أمسكت  ،و  الموافقة  كعالمة 
و  الحديقة  إلى  أدخله  و  بيده 
أمسك  كأنني  حينها  شعرت 
بيد طفل صغير، و أدخله إلى 

الحديقة كأول مرة .
كانت خطوات صديقي ثقيلة 
للغاية ،و يتلفت و ينظر بتمعن 

فجأة  و  بنا  يحيط  ما  كل  إلى 
و  الحلويات  بائع  نحونا  تقدم 
،كان رجل مسن للغاية و نظر 

إلى وجه صديقي: 
تأتي  لم  أستاذ مدة طويلة   -

بها إلى الحديقة .
كلمة  بأي  صديقي  يرد  لم 
ابتعدنا  ،و  حلويات  بائع  على 

عنه.
بوابة  إلى  للوصول  قاربنا 
الخروج ،و التفت إلى صديقي 

وتوقفت في مكاني : 
- ما بك فكل من في الحديقة 
فرح و مسرور ما عداك أنت 
و، حتى بائع الحلويات تحدث 
معك و أنت لم ترد عليه ..؟؟

والحزن  إلي  صديقي  نظر 
يغمره:

- أنه موضوع قديم حاولت 
نسيانه ،و لكنك فتحت بوجهي 

باب الذكريات .
قالت له،  و أنا متعجب من 
كالمه فأنا أعرف صديقي منذ 
عام و نصف ،و قد تحدث لي 

عن معظم تفاصيل حياته :
في  ما  صديقي  يا  قل    -
به  البوح  يكون  فقد  داخلك 

يريحك.
بالجامعة  التحق  أن  قبل   -
ال  إنسانة  من  متزوج  كنت 
لكن  ،و  برقتها  مثيل  يوجد 
لألسف الشديد السعادة ال تدوم 

إلى األبد .
- و ما الذي حدث ...؟؟

الدموع  و  صديقي  فرد 
تنهمر من عينيه :

كانت  فلقد  ماتت  لقد   -
السرطان،  بمرض  مصابة 
وفي هذه الحديقة تعرفت عليها 
ولقاءاتنا كانت تتم هنا وبشكل 

يومي.
وبالخطأ  بالحزن،  شعرت 

الذي اقترفته بنفس الوقت .
جيبي  من  المنديل  أخرجت 
لكي  صديقي  إلى  وأعطيته 

يمسح دموعه :
وال  تحزن  ال  يا صديقي   -
معك  روحها  فزوجتك  تبكي 

أينما تذهب .
فالهواء  صدقت  لقد  نعم   -
ينثر  و  وجهي  يالمس  الذي 
دموعي كأنه يديها التي تمسح 

دموعي .
حسني علي غالب
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العلمية  المؤتمرات  من  العديد  فى  ساهم 
العلمية  البحوث  وإلقاء  بالحضور  الدولية 
منها: مؤتمر معهد الخرسانة األمريكى بمدينة 
الميكانيكا  مؤتمر   ،١٩٤٧ عام  فيه«  »سانتا 
 ،١٩٤٩ عام  بنيويورك  والتطبيقية  النظرية 
السابقة  للخرسانة  الدولية  المؤتمرات  ثم 
االجهاد فى »أمستردام« عام ١٩٥٥، برلين 
١٩٥٨، روما ١٩٦١، باريس ١٩٦٩، براغ 
البحوث  من  العديد  نشر  أنه  كما   .١٩٧٠
له  نشرتها  بحثاً   ٢٨ بلغت  والتى  العلمية 
المصرية والبريطانية واألمريكية،  الجامعات 
أشاد  هندسية  ابتكارات  بعضها  تضمن  وقد 
ما  إلى  باإلضافة  األجانب.  العلماء  بأصالتها 
له  نشرت  فقد  ثقافية،  اهتمامات  من  له  كان 
المقاالت خالل  العديد من  جريدة »األهرام« 
الفترة )١٩٧٦ – ١٩٨٠( ومنها: المرور فى 
القاهرة، الدراسات العليا فى الجامعات، الحل 
الوسط لمشكلة السكان. كما أن له أيضاً بعض 
التواريخ  منها:  »وطنى«  بجريدة  المقاالت 
المجيدين  والقيامة  الميالد  لعيدى  الصحيحة 
)فى ٢٨ يناير ١٩٧٩(، وطن واحد .. شعب 

واحد .. أمة واحدة )فى ١١ يناير ١٩٨١(.

 ٦ كوبرى  اآلتية:  المشروعات  بتنفيذ  قام 
الجامعة،  كوبرى  الجيزة،  كوبرى  أكتوبر، 
دمياط،  كوبرى  الجديد،  العال  أبو  كوبرى 
وقنا  طماى  كبارى  سويف،  بنى  كوبرى 
وأدفو، كوبرى غمرة العلوى. كما قام بإعداد 
تصميمات المشروعات الحيوية اآلتية: إستاد 
القاهرة،  شيراتون  فندق  الدولى،  القاهرة 
سوق القاهرة الدولى، مبنى وزارة الخارجية 
الركاب  مبنى  طابقاً،   ٤٥ يبلغ  الذى  الجديد 
الحالى بمطار القاهرة الدولى والمبنى الجديد. 
المصانع  من  العديد  تصميم  إلى  باإلضافة 
بأسوان،  كيما  شركة  فى  الفوسفات  منها: 
مصنع  بحلوان،  للمنجنيز  سينا  شركة  مصنع 
مصنع  القطامية،  وأسمنت  السويس  أسمنت 
فى  ساهم  كما  الشيخ.  بكفر  البنجر  سكر 
مراجعة نفق الشهيد »أحمد حمدى« تحت قناة 
السويس، ومراجعة تصميمات صوامع الغالل 
انه ساهم  باإلسكندرية وسفاجا والقاهرة. كما 
فى بعض المشروعات ببعض الدول العربية 
منها: مطار الكويت الدولى، مصانع األسمنت 
المركزى  البنك  بلبيا،  الجمهورية  وكوبرى 

اليمنى بصنعاء.

قام مجاناً بكل األعمال اإلنشائية للكاتدرائية 
السيدة  وكنائس  بالعباسية،  الكبرى  المرقسية 
وأرض  سيتى  وجاردن  بالزيتون  العذراء 
عضواً  كان  كما  نصر.  ومدينة  الجولف 
مشروع  فى  وعضواً  العام،  الملى  بالمجلس 
مستشفى مارمرقس فى كنيسة العذراء بالدقى.

وفى  نسل،  بدون  حياته  من  فترة  عاش 
أحد األيام إصطحب زوجته إلى أحد األديرة 
أنه  إليه  بلجاجة، وُخيل  القبطية وصلى هناك 
سمع استجابة السماء مثلما سمعت »أفومية« 
والدة القديس »مينا« العجايبى هذه االستجابة 
الوحيد  بابنه  الرب  رزقه  وفعاًل  قبل،  من 
وتقواه  نبوغه  فى  أباه  شابه  الذى  »مراد« 
ثم  القاهرة،  جامعة  الهندسة  بكلية  فألتحق 
على  حصل  حتى  بالخارج  للدراسة  سافر 
الكبارى  تصميمات  فى  الدكتوراه  درجة 
»هارفارد«  جامعة  من  للزالزل  الُمعرضة 
أعظم الجامعات األمريكية، ثم عاد إلى مصر 
إنشائى  أكبر مكتب  ليواصل رسالة والده فى 
باخوم«.   – »محرم  اسم  يحمل  مصر  فى 
صالحين  أبنين  مراد  ألبنه  الرب  أعطى  وقد 
األمريكية  بالجامعة  التحقا  ميشيل ومينا،  هما 
بالقاهرة وقد تشرفت بتدريس األبن ميشيل أحد 
مقرارات الرياضيات فكان مثااًل رائعاً للنبوغ 
جده  مثل  الجم  والتواضع  الحميدة  واألخالق 

العظيم ووالده العبقرى.

المهندسين  أحد  يذكر  الخيرية  أعماله  ومن 
أنه بعد تخرجه فى كلية الهندسة لم يجد عماًل 
أخوته  بتربية  ُمثقاًل  كان  الوقت  نفس  وفى 
الصغار، فتوجه لمكتب الدكتور ميشيل ليتتلمذ 
على يديه وأيضاً يبحث عن عمل، وكان يمر 
قليلة.  ساعات  الفراغ  وقت  فى  المكتب  على 
يديه  فى  ميشيل  د.  وضع  الشهر  بداية  ومع 
هذا  من  المهندس  فتعجب  جنيهاً،   ٧٠ مبلغ 
يستحق  عماًل  يؤدى  يكن  لم  أنه  إذ  التصرف 
عليه مكافأة. وفى ذات يوم سأله د. ميشيل إن 
كان راضياً عن هذا المبلغ؟ فقال له المهندس: 
تربية  فى  لمساعدتها  لوالدته  المبلغ  سلم  أنه 
التالى  الشهر  جاء  أن  فما  الصغار.  إخوته 
حتى قام د. ميشيل بتسليمه مظروف وبداخله 
وقال  لوالدتك،  جنيهاً   ٧٠ و  لك  جنيهاً   ١٤٠
من  وكم  متواضعة.  كهدية  قبولها  أرجو  له: 
وال  الخفاء  فى  يساعدها  كان  كثيرة  عائالت 

يعلم عنها أحد لكن السماء تشهد بذلك.

فى  بمرض  أصيب   ١٩٨١ عام  بداية  مع 
فترة فى  ثم  المستشفى  فى  فترة  فمكث  الكبد، 
وخالل  بالجيزة.  المهندسين  بمنطقة  منزله 
الثالث  البابا شنوده  فترة مرضه زاره مرتين 
المستشفى  فى  إحداهما   ،١١٧ البطريرك 
الثالثاء  يوم  فجر  ومع  منزله.  فى  واألخرى 
٢١ أبريل ١٩٨١ انطلقت روحه الوثابة لعالم 
النور ُمزينة بالبر والقداسة، ونُقل جثمانه إلى 
الصالة  وحضر  بالجيزة،  مارجرجس  كنيسة 
لفيف من اآلباء األساقفة والكهنة، وأصدقاؤه 
انه  الرسميين.  من  وكثير  ومحبوه  وتالميذه 
مصر  تاريخ  فى  بيضاء  صفحة  بالحقيقة 

العظيم.

احلاجه ليست أم االخرتاع 
بل هي أم التنازل  

بقلم مسري جرجس
ذهبت للجلوس مع أحد األصدقاء القدامى 
مقمره  صيفيه  ليله  في  المقاهي  أحد  على 
البلد  أحوال  إلى  كالعاده  الحديث  وجرنا 
والشئون العامه والخاصه. ثم بادرت صديقي 
هذا قائاًل :  أن عندي لك مفاجأه لن تخطر 

على بالك أبداً 
ما هي؟

لقد قررت أن ابدأ مشروعاً تجارياً جديداً 
مكسبه مضمون جداً  
ما هو هذا المشروع

ال أدري بعد   
ههه.. ماذا تعني؟  

ال أدري ما هو المشروع  
لكنك قلت حااًل أن مكسبه مضمون جدا!!!!   

 طبعاً مضمون جداً 
ما  تعلم  ال  كيف  عقلي؛  تفقدني  أن  أتريد 
هو هذا المشروع وفي نفس الوقت متأكد من 

مكسبه المضمون؟  
ياعزيزي...  الجديده  العبقريه  هي  هذه 
المكسب ليس في ماهيه المشروع فقد أفتتح 
للحيوان... حديقه  حتى  أو  مطعماً  أو  باراً 

المكسب في جميع األحوال مضمون جداً جداً   
على  بناًء  هذا  تقول  الجديده!!!   العبقريه 

دراسات الجدوي التي قمت بها    
لم أقم بأي دراسه جدوى لكني متأكد من 

النجاح   
استمر فموضوعك مسلي جداً  

الخبراء  وبلهجه  ساق  على  ساقاً  وضعت 
أستطردت قائاًل : 

المكسب ياعزيزي ليس في المشروع ذاته 
أو المنتج الذي يقدمه وال في نوعيه الخدمه 
المشروع لكن في األسم  التي يعرضها هذا 
وانا والحمد هلل اهتديت إلى أسماً لو وضعته 
على أي مشروع فقد ضمنت له النجاح التام. 
لكن  للغايه  كبيره  كلمه  هذه  التام  النجاح 

كيف تضمن هذا النجاح؟ 
المشروع لكن  النجاح ياعزيزي ليس في 
أسم  إلى  اهتديت  هلل  والحمد  وانا  األسم  في 
لو وضعته على أي مشروع فقد ضمنت له 

النجاح التام. 
قال صديقي ال أدري لماذا تذكرت فيلم سر 
طاقيه االخفاء الذي يتذكره جيداً أبناء جيلي 
حيث كانت كلمه السر هي "البللم" يبدوا أنك 
وجدت كلمه السر أو طاقيه االخفاء الخاصه 

بك 
فقد  الحقيقه  عن  كثيراً  تبتعد  لم  أنت  قلت 
وقعت على هذا األسم الذي اذا وضعته على 
أي مشروع كان له فعل السحر بل وضمنت 

له النجاح بأذن هللا 
وما هو هذا األسم العبقري؟

سوف أفتتح مطعماً 
لكن المطاعم كثيره فكيف تقول أن نجاحه 

مضمون 
لقد قلت لك أن السر في االسم

وماذا ستسميه ؟
ساسميه المطعم القبطي. 
البد أنك قد فقدت عقلك! 

مطعماً  افتتحت  لو  الضرر  ما  لماذا؟   
حديقه  افتتحت  أو  القبطي  المطعم  واسميه 

للحيوان بنفس األسم؟
أتريد أن تفتح حديقه الحيوان القبطيه؟ 

مكان  الحيوان  فحديقه  مانع   لديك  هل 
واطفالهم  الناس  اليه  يذهب  محترم  عائلي 
للتسليه والتمتع واللهو البريء  وان لم يعجبك 
و  مقاوالت  أو  سياحه  شركه  فسافتتح  هذا 

ساسميها شركه  المقاوالت القبطيه 

على  يقع  أن  كاد  حتى  صديقي  ضحك 
ظهره من فرط الضحك 

قلت له: لماذا تضحك ؛انني جاد فيما أقول 
لكن ال يحق لك أو الحد  أن يستخدم هذا 

االسم كيفما اتفق.      
هذا  أن  ؟  أنا  عليا  جت  هي  يعني  قلت: 
الناس بل أن كل من  األسم يستخدمه جميع 
يريد أن يتربح أو يشتهر األن يستعمل هذا 
األسم . أن هذا األسم يستعمل بإفراط شديد 
الهيئات  عن  تسمع  ألم  المستويات  كل  على 
القبطيه التي يتشدق بها اصحابها أو قنوات 
التليفزيون القبطيه أو النشطاء األقباط الذين 
الجلوس  سوي  نشاط  أي  لهم  تعرف  ال 
ياعزيزي  أالن.  نفعل  مثلما  المقاهي  على 
لقد أصبح هذا األسم بمثابه جواز سفر إلى 
عالم الشهره والمال والبطوله أن أردت. فما 
الذي يمنع من أن استعمله أنا أيضاً في أقامه 

مشروعي التجاري؟ 
دعني أدلل لك على اهميه األسم في انجاح 
أو أفشال أي مشروع. لكن يجب أن أسألك 
سوأاًل  أواًل ؛ ما رأيك في أقامه الموالد؟ هل 

تعتبرها ممارسات دينيه؟
تقأم  احتفاالت  هي  الموالد  صديقي  قال 
هللا  أولياء  من  ولي  مولد  ذكرى  الحياء 
التراث  في  متإصله  جذور  ولها  الصالحين 
الشعبي المصري لكني ال اعتبرها ممارسات 
عن  تماماً  بعيد  فيها  يحدث  ما  أن  بل  دينيه 
التدين ;بما فيها ما يحدث في مولد مارجرجس 

بميت دمسيس أو القديسه دميانه بالدقهليه. 

نسير  كندا  في  هنا  اننا  تعلم  هل  قلت:   
الموالد لكن  أقامه  بسرعه شديده في طريق 
هنا يتدخل األسم أيضاً لكي يغير شكل المنتج 
األعالن  يتم  الذي  الفيستفال  هو  فما  واال 
مولد؛   عن  عباره  هو  ؟  شديده  بكثافه  عنه 
 bouncy castleو  face painting
 " المصريه  بلغتنا  فهو  مختلفه   وانشطه 
مولد"  كأننا ال نستطيع أن نتخلى عن فكره 
التدين  فكره  عن  تماماً  البعيده  الموالد  أقامه 
لكننا بحكم وجودنا في بلد اجنبيه نطلق عليها 
Festival ثم البد لنا أن نضيف كلمه قبطي 
تسمع  ألم  ثم  القبطي  الفيستفال  ليصبح  إليها 
مو'خراً عن المهرجان القبطي الذي ال يحمل 
المهرجان  هذا  أسمها.  سوي  القبطيه  من 
وفرقه  المشهور  المغني  استضاف  الذي 
أنغام  على  الناس  ورقص  الشعبيه  الفنون 
موسيقي أم كلثوم وعبد الحليم حتى منتصف 
هائاًل  عدداً  اجتذب  التسميه  لمجرد  و  الليل 
من الناس. فهنا ياعزيزي أضفى األسم هاله 
من األحترام والتدين على مجرد حفله غنائيه 

يحيها احد المطربين المعروفين. 
القبطي!!  المصري  المهرجان  لي:  قال   
وماذا يضيرك في هذا النشاط لقد كان نشاطاً 

مميزاً ؟

قلت:هذا صحيح لكن ما أثار حيرتي في هذا 
اللغه  في  قبطي  فكلمه  التسميه  هو  المهرجان 
تعني مصري لكنها في المعنى الذي اصطلح 
هو  المقصود  فهل  مسيحي  تعني  الناس  عليه 

المهرجان المصري المسيحي؟
قال صديقي: لماذا تفترض أن المقصود هو 

المعنى الدارج وليس المعنى اللغوي؟
  أجبته قائاًل: اذا كان المقصود هو المعنى 
اللغوي فتكون هذه أغرب تسميه سمعتها قط... 
هل يُعقل أن يكون األسم "المهرجان المصري 

المصري" ...ال أعتقد أن هذا هو المقصود.
امارات  وجهه  على  وبانت  ضجر صديقي 
ال  له:   فقلت  الحاد.  النقد  هذا  من  االستياء 
انتوي  ال  فانا  معك  أمزح  فانا  هكذا  تنزعج 
هذا  من  شيء  أي  أو  تجارياً  مشروعاً  أقامه 
القبيل وال أنوي أستعمال األسم بحسب أهوائي 
من  استعمله  أن  من  عندي  أغلي  األسم  فهذا 

أو  بطوالت  أحراز  أو  مكاسب  تحقيق  أجل 
الدعايه لمطربين ومغنين وسياسيين وغيرهم. 
فلدينا  موضوعنا  عن  نخرج  ال  حتى  لكن 
احتمالين ال ثالث لهما أواًل: اذا كان المقصود 
من التسميه هو المهرجان المصري المصري 
)وانا أشك في ذلك( فبالرغم من غرابه التسميه 
أال أن هذا يعتبر في نظري عماًل وطنياً ناجحاً 
...أما  عليه  القائمين  تهنئه  علينا  ويجب  جداً 
المهرجان  هو  التسميه  من  المقصود  كان  اذا 
المصري المسيحي في هذه الحاله ساعتبر هذا 
العمل عماًل فاشاًل جداً بل وانحرافاً عن رساله 
المسيحيه. فرساله المسيحيه هي ببساطه تقديم 
المسيح للعالم وليس تقديم المغني المشهور أو 
فرق الفنون الشعبيه للعالم أو أقامه الموالد في 

أكثر من مناسبه علي مدار العام. 
افترقنا ونحن متفقون على أننا أصدقاء ولكن 

لم نتفق على أي شيء أخر. 
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Pre- construction opportunity

فرصة للتمليك قبل البناء

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

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

صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

ثوره يوليو بني مؤيد ومعارض

مضت منذ ايّام قليله الذكري السنوية لقيام 
مثل  في  العاده  هي  وكما  يوليو   ٢٣ حركه 
هذا التوقيت من كل عام تكون هناك معركه 
الثورة  مؤيدي  بين  رحاها  تدور  شرسه 
ومعارضيها فيقوم المؤيدين بذكر وبال هذه 
علي  انقالبا  ويعتبرونها  مصر  علي  الثورة 
السلطه القائمة بينما ينبري عبيد عبد الناصر 
في الدفاع عن هذه الثورة ويعتبرونها غيرت 
ومعارض سيظل  مؤيد  وبين  التاريخ.  وجه 
هذا السجال قائم ولن تميل الكفه تجاه طرف 
وخاسر  فائز  هناك  يكون  ولن  االخر  دون 
طالما ان كل طرف من الطرفين يصر علي 
رأيه وال يريد االقتناع بوجهه نظر الطرف 
االخر بل كل جبهه تدافع عن رأيها باستماته 

وال تريد ان تتنازل قيد انمله. 

ناحيه رأي  الي  المقال لن نميل  وفي هذا 
الحيادية  بمنتهي  سنعرض  بل  االخر  دون 
اآلراء التي تؤيد الثورة وفي المقابل نعرض 

اآلراء المضادة للثورة ويعتبرونها انقالبا.

اآلراء المؤيدة للثورة :-

لم  انها  يوليو  ثوره  مؤيدي  أنصار  يري 
من  التاريخ  في  عابرا  او  عاديا  حدثا  تكن 
األيام  مرور  مع  الزمن  يطويها  ان  الممكن 
والسنين بل هي ثوره عظيمه قامت بها اكبر 
تعبر  كانت  وأنها  المنطقة  في  عربيه  دوله 
عن أراده االمه العربيه كلها وأنها استعادت 
الثورة  وجاءت  وكرامته  استقالله  للوطن 
لتعيد مصر ألبناءها وتحرر اإلرادة الوطنية 
وامتلكت مصر وألول مره منذ امد بعيد حكم 
القيادة  بدأت  يوليو  بنفسها وبعد ثوره  نفسها 
من  المصري  البيت  ترتيب  في  السياسية 
الداخل واصطف خلفها الشعب المصري كله 
بل ان باقي الدول العربيه بدأت في ان تحذو 
الكبرى  الشقيقة  حذوها حيث ان مصر هي 
والرأس الكبير وإذا صلح الرأس صلح باقي 
ريادتها  في  مصر  وبدأت  الجسم  أعضاء 
لالمه العربيه قاطبة ودعمت الثورة حركات 
واألفريقية  العربيه  البلدان  لكل  التحرير 
ورفرفت إعالم الحربه واالستقالل علي كل 
قلعه  مصر  وأصبحت  وأفريقي  عربي  بلد 
الثوار واألحرار وبيتهم اآلمن وكان الفضل 
للثورة في تأسيس منظمه دول عدم االنحياز 
ويؤمن مؤيدو الثورة ان عبد الناصر ادرك 
ان النضال العسكري ضد الصهاينة هو خيار 
استراتيجي وال مفر منه وأنه فطن منذ البدايه 
الي طبيعه التحالف بين الصهاينة واعوانهم 
علي  التآمر  في  واإلنجليز  األمريكان  من 
الوطني جسدته  التوجه  العربيه ، هذا  االمه 
التجربة الناصريه عمليا خالل المعارك التي 
خاضها العرب بقياده عبد الناصر والتصدي 
لألحالف االستعمارية واشتراكه في تحرير 
الجزائر ضد االستعمار الفرنسي ١٩٥٤ – 

اليمن ١٩٦٢ وحرب يونيه  ١٩٦٢ وحرب 
١٩٦٧ وحرب االستنزاف ١٩٦٧ – ١٩٧٠ 
كل هذه الحروب كان يستلزمها جيش قوي 
تكوين  تم  حيث  يوليو  ثوره  بعد  ماتم  وهو 
وتجهيزاته  تشكيالته  بكامل  قوي  جيش 
يستطيع حمايه الوطن من األعداء وردع اَي 
علي  االعتداء  في  التفكير  يحاول  مستعمر 
الوطن وبالنظر الي ماحققته الثورة بالداخل 
هائله  إنجازات  حققت  انها  المؤيدون  يري 
فقد اعادت جميع مصادر الثورة التي كانت 
تأميم  تم  فقد  المصريين  الي  لألجانب  ملك 
البترول  شركات  من  والعديد  السويس  قناه 
النفط وال  التي كانت تستغل حقوق  العالميه 
تأميم  تم  كما  المصري  الشعب  منها  يستفيد 
عدد كبير من المصارف والبنوك والشركات 
األجنبية الكبرى وأصبح االقتصاد المصري 
ألول مره ملك للمصريين. أما قمه إنجازات 
الثورة فقد تجلت في إلغاء الطبقيه التي كانت 
موجوده داخل المجتمع المصري قبل الثورة 
أمام  ومتساوين  سواسيه  الكل  اصبح  حيث 
الفقيرة  الثوره الي الطبقة  القانون وانحازت 
تم  حيث  الفالحين  طبقه  خاصه  والمعدومة 
الفالحين  علي  الزراعية  األراضي  توزيع 
فدادين  خمس  فالح  كل  وتمليك  المصريين 
كما تم إنشاء العديد من الصناعات الوطنية 
المصنعة  الصناعية  للمنتجات  وأصبح 
داخل المصانع المصريه رواج شديد داخل 
األسواق المصريه . أما دره إنجازات الثورة 
من وجهه نظرهم فكانت مجانيه التعليم فبعد 
ان كان التعليم قاصرا علي األغنياء فقط وال 
فقط وهي طبقه  اال طبقه معينه  يقوي عليه 
األثرياء اصبح التعليم متاحا أمام جميع أفراد 
الجميع  حق  من  وأصبح  المصري  الشعب 
حلما  كانت  ان  بعد  بالجامعات  االلتحاق 
صعب المنال قبل الثورة . وأكبر دليل يتمسك 
به أنصار الثورة هي حال المجتمع المصري 
الطبقية  رجوع  من  الناصر  عبد  وفاه  بعد 
اخري  مره  البرجوازيه  وعادت  الرأسمالية 
الجنيه  وسقوط  المصري  االقتصاد  وانهيار 
وتراجع  األخرى  العمالت  أمام  المصري 
 . األمني  االنفالت  وحاالت  التعليم  مستوي 
الفضل  ينسبون  هؤالء  ان  بالذكر  والجدير 
الناصر  عبد  الي  أكتوبر  لنصر  الرئيسي 
ويعتبرونه هو بطل العبور الحقيقي وأنه هو 
اسم  تحت  وكانت  العبور  الذي وضع خطه 
حركي ) خطه العبور جرانيت ٢٠٠ ( وان 
السادات نسب االنتصار لنفسه ونصب نفسه 
بطال للحرب علي خالف الواقع وان البطل 

الرئيسي والحقيقي هو عبد الناصر .

آراء معارضي الثورة :-

بادئ ذي بدء نود ان ننوه ان أنصار هذه 
الجبهة يطلقون لفظ انقالبا وليس ثوره شعبيه 

حيث ان الثورة الشعبية تكون نابعه من الشعب 
ألذي يطالب بالتغيير ثم يثور علي الوضع القائم 
أما ما حدث هو انقالب مجموعه من ضباط 
للدماء  وحقنا  الحاكمة  السلطه  علي  الجيش 
وقام  الحكم  وترك  العرش  عن  الملك  تنازل 
وسميت  الحركه  هذه  بتأييد  ذلك  بعد  الشعب 
وتتلخص   . والحقيقة  الواقع  غير  علي  ثوره 
أسباب معارضو الثورة في انها لم تكن ثوره 
كانت  وإنما  للثورات  المفهوم  بالمعني  شعبيه 
صراع علي السلطه وطمعا في الوصول الي 
نجاح  بعد  انه  ذلك  علي  والدليل  مصر  حكم 
نجيب  استشعر محمد  الملك  في عزل  الثورة 
السلطه  ترك  عليم  ويتعين  انتهي  دورهم  ان 
وتسليمها الي حاكم مدني منتخب وعودتهم الي 
يلقي  لم  الرأي  هذا  ان  اال  العسكريه  ثكناتهم 
قبوال عند باقي الضباط وخاصه عبد الناصر 
ونشأ صراعا شديدا بينهم اال ان عبد الناصر 
أقامه محمد  النهايه وحدد  حسمه لصالحه في 
نجيب في قصر زينب الوكيل بضاحيه المرج 
ويذكر   . وفاته  حتي  بها  القاهرة وظل  شرق 
هؤالء ان عبد الناصر هو السبب في انفصال 
السودان عن مصر وتنازل أيضا عن غزه كما 
انه اوحل الجيش المصري في معارك ال طائل 
الجيش  تدمير  في  سببا  وكانت  وراءها  من 
المصري مما أدي الي الهزيمة المذله في يونيه 
احتالل  في  الرئسي  السبب  وهو  عام ١٩٦٧ 
إسرائيل لسيناء . وفي عصر عبد الناصر كان 
تجسيدا لقمع الحريات وحريه الرأي وتكريسا 
للدكتاتورية  حيث كانت السجون والمعتقالت 
صاحب  او  معارض  اَي  الستقبال  جاهزه 
الفجر  زوار  وكان  الناصر  عبد  ضد  رأي 

جاهزون ألي معارض لعبد الناصر وكان ال 
يستمرئ التخلص من خصومه سواء بالقتل او 
باالعتقال ، وفي عصر عبد الناصر بدأ انتشار 
مبدأ  وكان  مصر  في  والمحسوبيه  الفساد 
تعيين  يتم  فكان  الخيره  أهل  وليس  الثقه  أهل 
النظر  بغض  الوظائف  في  للسلطه  المواليين 
عن مؤهالتهم اوخبراتهم لمجرد انهم مقربين 
من النظام وتم تجاهل خبرات كان من الممكن 
بعد  أيضا   . هؤالء  من  اكثر  الوطن  تفيد  ان 
تماما  المصري  االقتصاد  انهار  االنقالب  هذا 
لجميع  الفقر  وزاد  المصري  الجنيه  وتراجع 
الي سوء  . باإلضافة  المصري  الشعب  أفراد 
حاله التعليم وأصبح التعليم في مصر في ادني 
مستقبل  علي  سلبيه  بآثار  أدي  مما  مستوياته 
هذا  سلبيات  اكثر  أما   . عام  بشكل  الوطن 
تكريس حكم  االنقالب من وجهه نظرهم هو 
العسكر في مصر فمنذ عام ١٩٥٢ وحتي االن 
السلطه الحاكمة هي سلطه عسكريه ولم يمر 
اللهم  االنقالب  منذ  مدني  رئيس  مصر  علي 
سنه واحده فقط وهي الخاصه بمحمد مرسي 
النقالب وحتي  وكانت وباال علي مصر فمنذ 
االن والجيش يمسك بتالبيب الحكم وال يوجد 
علي األمد القريب ما يدل علي إمكانيه تركهم 

للسلطه بسهوله.

تلك كانت عرض الراء ومواقف كل طرف 
ويعتبرها  يعارضها  من  او  الثورة  يؤيد  ممن 
حسبما  عقيدته  يكون  ان  وللقارئ   ، انقالبا 
يترائ له ساء يؤيد او يعارض او يكون علي 

الحياد .        



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

حكومة كندا تنصح املسافرين ايل مجهورية الدومينيكان بتوخي
أعلي درجات احلذر

تعتبر جمهورية الدومينيكان وجهة السفر الشعبية لدي الكنديين كل عام ،وفي 
الحكومة  فإن  الدولة  لهذه  زيارتهم  ويكررون  برحالتهم  الكنديين  يتمتع  حين 
الحذر  الي هناك خالل شهر يوليو بتوخي  المسافرين  الكنديين  الكندية تنصح 
المعلومات  السياسية وارتفاع نسبة الجرائم هناك ، وتفيد   المظاهرات  بسبب 
المتاحة بأحتمال وقوع مظاهرات سياسية ولذا فمن المرجح  أن تصبح المناطق 

المحيطة بالمباني الحكومية في مدينة سانتو دمينجو مناطق خطرة ،وفي حين أن هذه المظاهرات ال تستهدف 
االجانب وال يتوقع أن تحدث بالقرب من المنتجعات السياحية ، اال ان حكومة كندا تحذر من الخروج الي 
المناطق المحيطة بالمنتجعات السياحية والتي قد تكون خطرة علي االجانب ، واذا قامت مظاهرات عمالية 
والتي متوقع حدوثها في جميع أنحاء جمهورية الدومينيكان،  فقد تعم االضطرابات مدينة هيجوي بالقرب 
من بونتا كانا وهذا قد يؤثر علي الخدمات الفندقية ، وفي حين تعتبر العديد من االحتجاجات سلمية اال إنها قد 
تتحول الي أعمال عنف وتؤدي الي تعطيل حركة المرور من والي المطار ،وتنصح حكومة كندا المسافرين 
بتجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات وإتباع تعليمات السلطات المحلية هناك ، وهناك أيضا تحذيرات 
للمسافرين الي الدومينيكان من ارتفاع جرائم السرقات واالحتياالت ، في كل مكان بما في ذلك المنتجعات 
والفنادق والشواطئ والمطارات وتنصح الحكومة الكندية المسافرين بعدم وضع أشياء ثمينة داخل أمتعتهم 
واالحتفاظ بها في مكان بعيد عن االنظار ، ،وتنبه حكومة كندا المسافرين الي الدومينيكان بأخذ الحذر عند 
أجهزة  وأستعمال  والتزوير،  االحتياالت  جرائم  بسبب  البنكية  البطاقات  او  االلي  الصرف  أجهزة  أستعمال 
الصرف االلي في البنوك او الشركات فقط ،  واالنتباه عندما تسلم بطاقتك البنكية ألخرين لدفع ثمن االشياء ، 
وحذرت الحكومة الكندية أيضا النساء خاصة هؤالء اللواتي يسافرن بمفردهن ،النهن قد يتعرضن لمضايقات 
وايذاء جسدي وتحرشات جنسية ، وقد وقعت حوادث أغتصاب في هذه الدولة ووقع بعضها في المنتجعات ، 
ولذا فعلي النساء توخي الحذر وتجنب المشي او ركوب الحافالت العامة بمفردهن ، ومع كل هذا فإن حكومة 
كندا ال تنصح بالتوقف عن السفر الي هذه الدولة  ،وهي ال تزال تعتبرها آمنة طالما ان المسافر اليها يتخذ 

أحتياطات السالمة والحذر وهو هناك .

السنة الثانية عشر، العدد )298( - األربعاء 31 يوليو 162019  كنـــــــدا يف أسبوعني

برنامج جتريبي جديد يعلم االسر 
املهاجرة  كيفية السباحة 

التي  الجديدة  االسر  من  للعديد  بالنسبة 
تصل الي كندا فإن تعلم السباحة ليس علي 
برنامج  فإن  ،لذلك  اولوياتها  قائمة  رأس 
المهاجرين  االطفال  لمساعدة  أعد  جديد 
علي تعلم مهارة السباحة التي تنقذ الحياة ، 

وقالت باربرا بايرز مديرة التعليم العام في جمعية إنقاذ االرواح انهم 
عرفوا من البحوث التي قاموا بها أن المهاجرين الجدد لكندا هم أكثر 
عرضة للغرق باربع مرات عن االخرين ، وإن ٨٠% منهم يريدون 
السباحة ، ولهذا السبب أختارت جمعية إنقاذ االرواح بالتعاون مع مدينة 
تورنتو حي )ثورن كليف( لتجربة هذا البرنامج والذي يسمي )السباحة 
باربرا  وقالت   ، الجدد  المهاجرين  وخاصة  للشباب   ) البقاء  اجل  من 
اللغة االنجليزية واقنعتهم  إنها تقابلت مع االسر المهاجرة في فصول 
علي  توري  جون  تورنتو  عمدة  وأكد   ، البرنامج  هذا  في  باالشتراك 
أهمية تعلم السباحة للبقاء علي قيد الحياة في الماء ، وقال إن السباحة 
مهارة أساسية للسالمة وحتي يتمكن االطفال من قضاء وقت ممتع مع 

اصدقائهم في هذا النشاط.

أونتاريو تلغي ديون لشركة كرايسلر للسيارات 
بقيمة ٤٤٥ مليون دوالر

ديون  أونتاريو  شطبت   : تورنتو    
للسيارات  كرايسلر  لشركة   متراكمة 
عدة  بعد   ، دوالر  مليون   ٤٤٥ بقيمة 
من  الشركة  إنقاذ  محاولة  من  سنوات 
حكومة  وكانت   ،  ٢٠٠٩ عام  االنهيار 
قامت  قد  المقاطعات  وحكومات  كندا 

النقاذها  محاولة  في  للشركة  الدوالرات  من  المليارات  بإقراض 
 ، االقتصادي  الركود  فترة  خالل  الوظائف  من  االف  علي  والحفاظ 
وكانت أونتاريو قد أقرضت الشركة ما يقرب من بليون دوالر منذ ذلك 
ديون  بليون دوالر من  أوتاوا ٢٫٦  الغت  الماضي  العام  الحين، وفي 
وغيرت  هيكلها  بتعديل  قامت  قد   كرايسلر  شركة  وكانت   ، الشركة 
أسمها ليصبح )فيات كرايسلر كندا ( وقالت إنها سددت جميع ديونها 
االخر  الجزء  ولكن   ، بست سنوات  االستحقاق  قبل موعد  الفوائد  مع 
المتبقي  من الشركة السابقة ويسمي )اولد كاركو( أعلن أفالسه منذ ذلك 
أونتاريو  الغاء  قابلة لالسترداد . ويشكل  الحين واصبحت ديونه غير 
لديون شركة كرايسلر البالغة ٤٤٥ مليون دوالر جزء كبير من الديون 
 ، دوالر  مليون  الماضي ٦٠٧  العام  بلغت  والتي  للمقاطعة  المعدومة 
وقال متحدث باسم وزير مالية المقاطعة أنه بشطب ديون الشركة فليس 

هناك أي سبيل قانوني إلسترداد هذه االموال .

إستدعاء ملزيد من عبوات االيس كريم يف مجيع احناء 
كندا بسبب خطر وجود قطع معدنية صغرية بها 

مع إرتفاع درجة الحرارة في جميع أنحاء كندا يعتمد الكثير من الكنديين علي 
منتجات االيس كريم اللذيذة طوال الموسم ، ومع ذلك فإن وكالة فحص االغذية 

الكندية تنبه المستهلكين بأن هناك عدة أنواع من االيس كريم تم أستدعاؤها بعد إكتشاف وجود قطع معدنية 
صغيرة بها قد تكون خطرة علي صحة المستهلكين ، وأعلنت الوكالة يوم الجمعة ٢٦ يوليو انه تم إستدعاء العديد 
من منتجات االيس كريم من شركة )أجروبور التعاونية ( في جميع أنحاء أونتاريو وكيبيك هذا الصيف ، ويشمل 
هذا االستدعاء نكهات متعددة من االيس كريم واليوغورت المجمد من العالمات التجارية االتية ؛ )أيس بيرج( و 
)إديالي( و )أوريجينال ( و )أغسطين ( وشمل االستدعاء عبوات زنة ١١٫٤ لتر من نكهات الفانيليا والشكوالته 
أنباء عن وقوع  ترد  لم  االن  ، وحتي  الشكوالته والشاي االخضر وباترسكواتش  والفراولة وقطع  والمانجو 
إصابات وقالت شركة )أجروبور( أنها تتخذ هذا االجراء طواعيه بدافع الحذر الشديد ، وذكرت وكالة فحص 
االغذية الكندية إنها تقوم حاليا بالتحقيق وان منتجات أخري قد تتأثر ايضا ، وتقوم الوكالة بالتحقق من إزالة هذه 

المنتجات من رفوف المتاجر وتطلب من أي شخص قام بشراء هذه المنتجات التخلص منها علي الفور .

حديث لوزيرة اهلجرة املصرية نبيلة مكرم 
يف حفل يف مسيسوجا يثري غضب املصريني 

الكنديني 
شعر الكنديون المصريون بالغضب إزاء حديث لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة 

مكرم والتي كانت في زيارة الي كندا لالحتفال بشهر  التراث المصري الذي أعلنته حكومة أونتاريو ليكون في 
شهر يوليو ، وخالل حفل العشاء الذي اقيم بمناسبة شهر التراث المصري يوم االحد ٢١ يوليو في مسيسوجا القت 
الوزيرة كلمة قصيرة للحضور ، وقالت في كلمتها إن بلدنا  )مصر ( كبيرة جدا وتستحق أن نعمل جميعا من 
أجلها ونناضل من أجلها ، وهذه البلد دائما داخل قلوبنا واليمكننا أن نقبل أي كلمة حولها ، وأي شخص سيقول 
كلمة سيئة عن بلدنا – ماذا سيحدث له ؟ سوف يقطع )واشارت بيدها الي عنقها ( ، قالت هذا وهي تبتسم فضحك 
الحاضرون  ولكن ندد المصريون الكنديون من خلفيات قبطية ومسيحية ومسلمة بهذا الحديث وقال إيهاب لطفي 
من االئتالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية ؛ إن حديث الوزيرة غير مقبول علي االطالق ، وقال ماهر 
رزق هللا رئيس الجمعية القبطية الكندية أن الحكومة المصرية تشارك وتراقب دائما   الكنائس في كندا وتقدم 
ماهر بشكوي لشرطة مسيسوجا حول حديث الوزيرة الذي شعر البعض انه به نوع من التهديد ، هذا ولم يأخذ 
الحاضرون للحفل حديث  الوزيرة بطريقة سلبية ، وقال واحد منهم ،إن هذا تعبير شائع عادة باللغة العربية في 

مصر وليس مقصودا حرفيا .

ماكسيم برينييه رئيس حزب الشعب 
الكندي يعلن عن خطته إذا صار رئيسا 

لوزراء كندا
الشعب  حزب  رئيس  بيرنييه  ماكسيم  أعلن  ؛  مسيسوجا 
الكندي ،والذي كان من قبل نائبا ألندرو شير رئيس حزب 
حزبا  وكون  منصبه  من  إستقال  ثم  الفيدرالي  المحافظين 
رئيسا  صار  إذا  أنه  ؛  الكندي  الشعب  حزب  هو  جديدا 
للوزراء في أكتوبر القادم فسوف يبني سياجا عند المناطق 
التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيون  للعبور  ما بين 
كندا وأمريكا ، والسيما الطريق الذي يربط ما بين والية 
نيويورك وكيبيك ، وردد المؤيدين له عبارة )أبني سياجا ( 

وأكد ماكسيم بيرنييه بان هذا السياج سوف يبني فقط عند 
ولن  الشرعيين  غير  المهاجرين  منها  يدخل  التي  االماكن 
يكون جدارا بل سياجا ولن يتكلف شيئا ، وذكر أيضا في 
الجديد  امام ٩٠٠  الذي لخص فيه مبادئ حزبه   خطابه 
المهاجرين  عدد  أجمالي  ,إنه سيخفض  الحضور  من  فرد 
والالجئين الي كندا ليكونوا ما بين ١٠٠ الف و ١٥٠ الف 
كل عام إعتمادا علي الظروف االقتصادية وهذا أقل بكثير 
مما أعلنه ترودو وهو ٣٥٠ الف في السنة ، وقال ماكسيم 
بيرنييه أيضا إنه سيحظر )سياحة الوالدة ( وهي الممارسة 
أطفالهم  لتضع  كندا  الي  االجانب  السيدات  فيها  تأتي  التي 
ماكسيم  ووعد   ، الكندية  الجنسية  علي  حصولهم  لضمان 
عن  االقتصاديين  المهاجريين  نسبة  بزيادة  أيضا  بيرنييه 
غيرهم ، وإجراء  مقابلة شخصية  وجها لوجه مع طالب 

الهجرة للتأكد من موافقته علي القيم 
الكندية ، وقال بيرنييه أيضا أن كندا 
ينبغي أن تكف عن االعتماد علي 
الالجئين  ألختيار  المتحدة  االمم 
اليها وبدال من ذلك تعطي االولوية 
جماعات  إلي  المنتميين  لالجئين 

وجه  علي  مشيرا   ، اليه  تذهب  مكان  لها  ليس  مضطهدة 
البالد  المسيحيين واليزيديين المضطهدين في  الي  التحديد 
التعبير وحرية  بحرية  بيرنييه  ماكسيم  ، ووعد  االسالمية 
المقاطعات في  الكندية وحرية  المقاطعات  بين  التجارة ما 
تجاهل ضريبة الكربون ، ورغبته في سحب كندا من جميع 
التزماتها مع االمم المتحدة ، ورغبته في الغاء القوانين التي 

تعوق بناء خطوط أنابيب لتصدير النفط الكندي .
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توفيق مرتي مينا

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com
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تسائل دعبس: حبل حاو؟ ورد جبل: 

هذه  فى  يقع  ما  بأعجب  هذا  ليس   •
لإلنتقام  نفسك  تعرض  كيف  خبرنى  الدنيا, 

بالتسلل من ربعك؟

ُرفع الحصار عنا ولم يعد احد يسأل   •
عن قدرة أو قاتله, ولكن ُقضى علينا بالذل الى 
األبد, لعلك الوحيد السعيد اليوم من آل حمدان 

.

عماًل  لنفسى  واتخذت  تزوجت   •
جديداً, ولكن ال تطيب الحياة وبها أمثال أولئك 

األوغاد.

منهم,  التخلص  كيف  ولكن  صدقت   •
وكيف استطيع ان ألقاك؟

سوق  عند  البلقيطى  بيت  عن  سل   •
المقطم ولكن اكتم خبرى الى حين.

   أوشك الليل ان ينتصف وحارة الجبالوى 
ظلمة  فى  حمدان  وحى  الظلمة  فى  تغرق 
 , الخالء  ناحية  من  شبحان  وجاء  خرساء, 
طرق احدهما باب حمدان الذى خرج وهتف 
فى دهشة : جبل. أهاًل بكما أتبعانى على مهل 
,, ذاع خبر عودة جبل وتقاطر عليه الجميع 
يحيونه, سأله حمدان: لم عدت ياجبل؟ أجاب:

حدث منذ ايام معدودة ان رغبت فى   •
المشى وحدى, وفى ظالم دامس اوشكت ان 
اصطدم بشبح هائل بدا لى شحصاً ليس كمثله 
احد فى الناس جميعاً طوياًل عريضاً كأنه جبل 
,, هممت بالتراجع وإذ به يقول: قف ياجبل, 

انا جدك الجبالوى .

  قال حمدان: إنك تهزر دون شك, أو كنت 
مسطواًل , والوهم خّداع.

بل أقول الحق دون زيادة او نقصان.  •

إن كان الرجل يستطيع الخروج من   •
بيته فلماذا نزل عن النظارة لغيره ؟

حددت  أعلم,  به  وهو  سره  هذا   •
الظالم,  فى  المرتفع  وجهه  التبين  بصرى 
التى  أسرتى  رؤيتى,,  تستطيع  لن  لى:  فقال 
هى اسرتك لهم الحق فى وقفى, حق يجب ان 
يأخذوه ولهم كرامة يجب ان تُصان فقلت له 
وكيف السبيل الى ذلك , فقال: بالقوة تهزمون 
البغى وتأخذون الحق وتحيون الحياة الطيبة.

قال عبدون الصغير: عالم نخاف وليس هناك 
اسوأ مما نحن فيه,,,,, قال جبل : سأذهب الى 
الناظر وحدى لكنى اريد ان اطمئن الى انكم 

ستكونون ورائى فى وحدة متماسكة.

عن  وتحدثوا  جبل  بعودة  الحارة  علمت     
مهنته الجديدة , مر ببيت الناظر مرات يكابد 
الهانم تود  البواب ان  الى امه , أخبره  حنيناً 
فى  جبل  على  الهانم  عينا  جرت   , رؤيته 
دهشة ممزوجة بانزعاج من مالبسه الخشنة 
والحزام, فهوى على يديها يقبلها فلثمت جبينه 

بحنان 

علمت بال شك بعفونا عن آل حمدان   •
مجرمون  إنهم  االفندى:  وقال   ,, لك  إكراماً 

وما كان يجوز ان يضيع دم قدرة هدراً.

المجرمون حقاً هم الفتوات.  •

ماذا تريد من مجيئك؟  •

حمدان  آل  بحقوق  مطالباً  جئت   •
وجه  اسود  اآلمنة,,,  الحياة  وفى  الوقف  فى 

االفندى وقال:

أتجرؤحقاً على معاودة هذا الحديث؟   •
أقسم على انك جننت .

إنما رددت على مسامعك رغبة من   •
ال تُرد له رغبة وهو جدك وجدنا الجبالوى, 
,,, وقص  بنفسك.     واحكم  واسمع قصتى 

عليهما ما سبق ان قصه على آل حمدان.

فى  وتطمع  وجدارة  بحق  حاو  إنك   •
اللعب بالوقف كله.

علم هللا أنى ما جاوزت الحق ولنحتكم   •
الى الحبالوى أو إلى شروطه العشرة.

من  تنجو  لن  المحتال  اللص  أيها   •
ياأوالد  حشاشين  حارة   , االسود  مصيرك 
قضيت  عدت  وإن  بيتى  من  أخرج   , الكلب 

على نفسك وعلى اهلك بالذبح كالنعاج.

إحذر ان يحيق بك غضب الجبالوى.    •
,, والتفت الى الهانم : إنما اكرمه من اجلك 
ثم ولى لهما ظهره وخرج. ,, توقع آل حمدان 
جدهم  بوصية  ذّكرهم  جبل  لكن  داهماً,  شراً 
إمرأة  وكل  رجل  كل   .. اقوياء,  يكونوا  بان 
ايد جبل وانتظروا جميعاً المحنة, واحتل حبل 

مكان الزعامة فى حيه.

ترامت  غريبة,,  أحداث  الحارة  فى  وجرت 
ان  تبين  بدروم,  من  إمرأة  من  استغاثات 
صرخات  وتوالت  قدميها,  بين  زحف  ثعباناً 
اختفى   ثم  ثعباناً  رأوا  آخرين  من  االستغاثة 
عند ذاك تطوع جبل نفسه وتحدث آل حمدان 
لغته  الحوش وعن  فى  عن وقفة جبل عارياً 
جاءه  حتى  الثعبان  بها  خاطب  التى  السرية 
الثعابين , وظهر  يتوقف نشاط  طائعاً,,, ولم 
ثعبان ضخم فى بيت حضرة الناظر,وفى بيت 
زقلط لدغ ثعبان احد ابناءه ثم اختفى,, أمرت 
هدى هانم باستدعاء جبل وكان الناظر ينتفض 
حنقاً وغضباً ,,, جاء جبل حاماًل جرابه, حيا 
ادب  فى  والهانم  الناظر  امام  ووقف  الجميع 

وثقة وقال:

تذكيركم  إلى  حاجة  غير  فى  لعلى   •
بان لكل شيءثمنه. ,,, سأله زقلط:

ماذا تطلب نظير عملك؟  •

كلمة  اطلب  لكنى  نقوداً  اطلب  لن   •
شرف باحترام آل حمدان فى كرامتهم وحقهم 
عواطف  مغالباً  االفندى  قال   ,,, الوقف   فى 

الغضب والحقد :

التى  الشرف  كلمة  معطيك  إنى   •
تطلب فابدأ عملك.

حبل  وتجرد  الحديقة  أقصى  الجميع  إبتعد    
إلى مكان  يتنقل من مكان  ثيابه ومضى  من 
وهو يصفر صفيراً خافتاً أو يغمعم بكالم غير 
ذراعه  على  ولفها  الثعابين  واخرج  مبين, 
وظهر بها امام السالملك حيث اودعها جرابه 
وارتدى مالبسه ومضى خارجاً ُوّفق جبل فى 
الهتافات  الثعابين وتعالت  الحارة من  تطهير 
والزغاريد االمر الذى ازعج الفتوات فانهالوا 
على المتظاهرين لعناً وسباً وصفعاً وركاًل .

  دعا جبل رجال حمدان الى الربع ليتدبروا 
بالناظر  مجتمعاً  زقلط  وكان  معاً,,  االمر 
وحرمه وكان يقول: لن نبقى منهم على احد, 
التى  الشرف  كلمة  عن  الهانم  تساءلت  ولما 
يخضعون  زقلط:الناس  رد  الناظر,  اعطاها 

للقوة ال للشرف.

ًيدبر آلل  أمراً خطيراً  الحارة ان    ذاع فى 
الربع  حوش  فى  رجالهم  واحتشد   , حمدان 
األوسط مدججين بالنبابيت ومقاطف الطوب 
الحجرات  فى  النساء  توزعت  حين  على   ,
المرسوم....  عمله  احد  ولكل  السطح  وفوق 
الفتوات,  من  هالة  وسط  بيته  زقلط  غادر   ,
وامام ربع حمدان صاح زقلط: إن كان فيكم 
رجل فليخرج الّى, وردت تمر حنة: هللا يرحم 
رجاله  آمراً  زقلط  صرخ   ,, يازقلط,  امك 
فى  الباب  اخذ  حتى  البوابة  على  بالهجوم 
اندفعوانحو  ثم  متحفزين  االهتزازوتراجعوا 

الجميع  واندفع  فانفتح على مصراعيه  الباب 
مادت  حتى  الدهليز  يتوسطون  كادوا  وما 
ارضه بهم بغتة وهوت بمن عليها إلى  قاع 
حفرة عميقة وفى سرعة مذهلة ُفتحت النوافذ 
وانصبت المياه من األكواز والحلل والطشوت 
والقرب وتقدم الرجال فرموا الحفرة بمقاطف 
الطوب, والول مرة سمعت الحارة الصراخ 
يصدر من فتواتها ورأت الدم يتفجر من رأس 

زقلط.

وقال المتجمهرون فى الحارة ان جبل قد اهلك 
الفتوات كما اهلك الثعابين وهتف له الجميع 
وهاجموا  الجبالوى,  لحارة  فتوة  به  ونادوا 
بيوت الفتوات بااليدى واألرجل ونهبوا باقى 
الواقف  الناظر  بيت  نحو  وانطلقوا  البيوت 
الرأس  خافض  استسالم  فى  الهانم  بجوار 
شاحب الوجه ,, قال جبل: ما أريد إال حقوق 
آل حمدان كاملة, ورد الناظر: هى لكم دون 
نقصان ولك إدارة الوقف إذا شئت, وقال جبل 
ينبغى  لذلك  الحارة  سادة  انتم   : للمتجمهرين 

ان يسود بينكم الحب والعدل واالحترام. 

  كان يوماً مشهوداً يوم تسلم جبل حصة آله 
من الوقف ووزع االموال بالتساوى ,, أراد 
المقامرة  الى  كعبلها  فدعا  يتسلى  ان  دعبس 
اراد  ولما  الوقف  ريع  من  نصيبه  فخسر 
وضرب  فتشاجرا  كعبلها  رفض  استرداده 
كعبلها بسبابته فى عينه اليمنى فصفاها. وقال 
جبل: فى اإلمكان ان تُؤخذ عين بعين والبادى 
أظلم وانا أصر على تصفية عينك يادعبس, 
واحتضنه من الخلف والتفت الى كعبلها قائاًل 
دعبس  عين  وفقأ  كعبلها  فقام  حقك,  فخذ  قم 
وضع  هكذا  الجميع,  من  مرأى  على  اليمين 
آل  فى  واإلخاء  العدل  يضمن  نظاماً  جبل 
حمدان وأصبح رمزاً لهما حتى غادر الدنيا, 
إال انه لم يهتم باآلخرين من ابناء حارتنا ولعله 
كان يضمر لهم احتقاراً وازدراًء كسائر اهله 
لكنه لم يعتد منهم على احد,,,, هذه قصة جبل

بها  انتكس  ما  النسيان  حارتنا  آفة  ان  ولوال 
مثال طيب, لكن آفة حارتنا النسيان.

محفوظ                                نجيب   – حارتنا  اوالد  من 
يت�����بع

رجل ميزق ثعبانا بأسنانه انتقاما بعد أن عضه 
الثعبان  وعض  لنفسه  انتقم  ابنه  إن  ثعبان  عضه  هندي  رجل  والد  قال 

وقتله.
وقال األب بابو رام إن ابنه راج كومار كان مسترخيا في منزله يستمتع بشراب يوم األحد 

عندما تسلل الثعبان إلى منزله في والية أوتار براديش في شمال البالد ولدغه.
وأضاف األب ”الثعبان عضه، وفي المقابل عض هو الثعبان وقطعه بأسنانه ومزقه إربا“.

ونقلت األسرة الرجل إلى مستشفى، وقالت وسائل إعالم إن حالته حرجة.
وذكرت تقارير أن الثعبان الذي لدغه من نوع ثعبان الجرذان الذي يعتبره الخبراء غير سام 

عادة. وقال إن. بي. سينغ طبيب راج كومار ”هذا غريب بالتأكيد“.
وأضاف ”رأيت أناسا يأتون مصابين بلدغة ثعبان، لكنني لم أر من قبل شخصا عض ثعبانا 

ثم أحضره معه في كيس“.



                                                                                                                                                      
 املفتاح

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

نزل من االوتوبيس بصعوبة بالغة وهو ال يدرى 
ان كانت تلك هى محطته ام ال...فهو غير متأكد ان 
كان نزل بمحض ارادته أو أن الزحام لفظه خارج 
االتوبيس...نظر حوله وتأكد أنه لم يخطىء محطة 
ثقيلة  بدأت  أمطار  من  يحتمى  مظلته  فرد  نزوله، 
تنذر بيوم موحل...عبر الشارع قافزاً بين السيارات 
الواقفة ألجل غير معروف فهى دائماً واقفة مع تغير 
الوان االشارة من األخضر الى األصفر ثم األحمر 
وهى على حالها وكأنها تمردت على االلوان الثالث 
الضخم  المبنى  دخل  لتتحرك.  آخر  لوناً  وتنتظر 
العتيق حيث اطبق المظلة وصعد درجات السلم فى 
بطء متعمد  فأمامه عشر دقائق تفصله عن المواعيد 
السلم  درجات  عد  فى  سيضيعها  للعمل  الرسمية 
الملتوية حتى يصل الى الدور الرابع...وتساءل بينه 
وبين نفسه كيف سيكون الحال عندما يتقدم به العمر؟ 
وهل سيستطيع ممارسة رياضة صعود السلم مستقباًل 
االدارة  بتلك  تعيينه  منذ  المعطل  المصعد  ان  ام  ؟ 
يسعده  ولم  تعيينه  سيتم اصالحه؟ عام مضى على 
الحظ ان يرى المصعد من الداخل!!! والعجيب ان 
المصعد يعمل فجأة عند زيارة السيد وكيل الوزارة 
المفاجئة ثم يتعطل مرة أخرى بمجرد مغادرة السيد 
نوال  السيدة  يتذكر  وهو  ساخراً  الوكيل...ابتسم 
صاعدة  يوماً  ضبطها  والتى  المكتب-  فى  -زميلته 
بالمصعد فقالت له انه شاب قوى ذو جسد رياضى...
وأخجلته كلماتها لكنها أسعدته فى نفس الوقت فهو 
ملتزم  بالفعل ذو جسد رياضى ممشوق النه شاب 
مواظب على الصالة،يحافظ على صحته فال سهر 
وال تدخين والمكيفات على االطالق كما انه يمارس 
رياضة المشى كلما أمكن. جلس على مقعده، أخرج 
ورقة كتب فيها بعض اآليات يبدأ يومه بقرائتها ثم 
أراد فتح درج مكتبه..ولكن أين مفتاح الدرج؟ عبثت 
أصابعه فى جيوبه..أخرج حافظة نقوده ثم أفرغ كل 
فى  نساه  قد  المفتاح...لعله  يجد  ولم  أمامه  فيها  ما 
بيته....«اوعى يكون جيبك مخروم يا حلو« هكذا 
عليه  يرد  لم  دائماً..  المستظرف  زميله  عماد  قال 
جالسة  وهى  قالت  زميلته  أيضاً  وهى  ايمان  لكن 
التى  جيوبه  محتويات  ترقب  وعيناها  مكتبها  على 
تناثرت على مكتبه«حلوة قوى الميدالية دى« ابتسم 
ووضعه  مكتبه  على  تناثر  ما  بلم  وسارع  مرتبكاً 
فى جيوبه مرة أخرى »ال..لم تالحظ شىء« هكذا 
مثل  مثله  ورقى  منديل  مجرد  »انه  نفسه  فى  قال 
ماليين المناديل فكيف لها أن تالحظه؟«. والحقيقة 
أنه أخفى المنديل الورقى والذى يحمل رائحة السيدة 
نوال وكان قد أخذه خلسة من فوق مكتبها محتفظاً 
به لسبب ال يعلمه. سار اليوم عادياً بعد أن فتح درج 
المكتب بالقوة والحقيقة أن الدرج لم يكن بحاجة الى 
مفتاح خاصة مع قدمه وتآكل خشبه. لم يكن هناك 
والذى  نوال  للسيدة  المفاجىء  الغياب  سوى  جديداً 
كثيراً  تأثر  فقد  هو  اما  المكتب  زمالء  به  يهتم  لم 
بغيابها بل أن اليوم مضى عليه ثقياًل...اندهش من 
شعوره نحوها وهو الذى كان دائم االنتقاد لها سراً 
فهى سيدة مطلقة والمطلقة فى مجتمعنا البد  وعلناً 
للشبهات هكذا ما  وأن تسير بسلوكيات معينة منعاً 
فهو  لنفسه سراً  يقوله  كان  ما  أما  علناً،  يقوله  كان 
انها امرأة مفعمة باألنوثة..امرأة حقيقية والبد من أن 
تكبح جماح أنوثتها باالحتشام وااللتزام الالزمين لئال 
توقع اآلخرين فى تجارب هم فى غنى عنها،وكان 
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»اآلخرين«  هؤالء  هو  أنه  يعلم  بداخله 
كانت  التى  يخشاه..نظراتها  ما  أكثر  وكان 
منه  بداخله. سقط  يدور  ما  تعلم  انها  تؤكد 
نحو  جانباً  والتفت  ليلتقطه  وانحنى  القلم 
المقعد الخالى وتخيل ساقيها أمامه ثم رفع 
رأسه متسائاًل كم من مرة سقط منه القلم فى 
قلبه  حذائها،دق  كعب  دقات  وجودها،سمع 
بعنف والتفت...ال لم تكن هى،أخرج منديلها 
من جيبه مسح به جبهته ثم وجهه..مازال 
يلحظ  ولم  عميقاً  نفساً  أخد  رائحتها  يحمل 
عماد وهو يراقبه » ايه يا عم انت عرقان؟ 
ده الجو برد...اقترب منه ثم أضاف هامساً 
نظر   ، غايبة؟«  نوال  مدام  علشان  »وال 
نحوه معاتباً فابتعد عماد بينما ظل هو يتذكر 
بالمرأة  اياها  ووصفه  عنها  عماد  كلمات 
األكثر  هو  الوصف  هذا  اللعوب...وكان 
احتراماً بين كل ما قاله عنها. نهض متجهاً 
للمدير طالباً أجازة مرضية..غادر المكتب 
تالحقه نظرات عماد الساخرة وكأنه يتهمه 
بأنه ذاهب للقاء نوال. غادر المبنى وخطر 
للسؤال  يذهب  ال  لماذا  مجنونة  فكرة  بباله 
عنها فهى زميلته وتغيبت فجأةوفى النهاية 
أوجد المبررات الكافية لزيارتها. فضل أن 
يسير حتى منزلها، وفى الطريق بدأ يتذكر 
أن  حظه  من  كان  حيث  العمل  فى  بدايته 
طوال  بجانبها  فيجلس  تدريبه  هى  تتولى 
يستنشقها  صار  حتى  منها  ويقترب  اليوم 
يحبس  أن  استطاع  لو  وتمنى  اليوم  طوال 

ثم  وابتسامات  نظرات  بداخله.  رائحتها 
كلمات وتجرأ يوماً فنصحها بأن تغير من 
ملبسها وماكياجها وعطرها بل ومن أسلوب 
له  تعامالتها وكان ردها صارخاً وفاضحاً 
بالكامل  أتغير  عايزنى  يعنى   « قالت  بأن 
رغم انى عاجباك قوى وأنا كده« آثر بعدها 
اختلطت  الطريق  وطوال  ينصحها.  اال 
كلماتها له بكلمات عماد عنها عالوة على 
أمام  نفسه  وجد  لها..ثم  الشخصية  رؤيته 
كيف  ولكن  يصعد  أن  قرر  ثم  بيتها..تردد 
كلمات  السهولة؟  بهذه  لبيتها  يصل  أن  له 
عماد الكثيرة عنها جعله يحلم بها باألمس...

كان حلماً جمياًل..كانت ترتدى فستاناً رائعاً 
جداً  منها  واقترب  تراقصا  أنوثتها،  يبرز 
استكمال  عن  يلتصقان..وتوقف  كادا  حتى 
مفتوحاً.. شقتها  باب  يرى  وهو  الحلم 
الشرطة حول جثة  انتشر رجال  وبالداخل 
مندياًل  وأخرج  أحدهم  اليه  ونظر  مغطاة 
مفتاح درج  انه  يعرفه جيداً  مفتاحاً  بداخله 
مكتبه المفقود..نظر الى المفتاح فى ذهول 
عن  يتحدثون  سمعهم  يقتادونه  هم  وبينما 
معها  الليل  من  جانباً  قضى  الذى  الرجل  
ثم عن بصمات األصابع التى تم رفعها من 
على رقبة القتيلة. وفى » بوكس« الشرطة 
استكمل  الحديدية  باالساور  مكبلتان  ويداه 
بقية حلم االمس والذى فى الحقيقة  لم يكن 

حلماً.!!!
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يحررها هانى نصحى
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لالعالن باجلريدة اتصل 
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فندق على »حافة 
اهلاوية« بالنرويج 

تسعى شركة بناء تركية بالنرويج إلى 
تصميم فندق جديد تعتمد فكرته على أن 
يبدو وكأنه مثبت على »حافة الهاوية« 
حوض  منه  يمتد  فيما  جبلي  مرتفع  في 

سباحة »شفاف«.

إذ سيبدو وكأنه جزء من القمة الجبلية 
التي يصل ارتفاعها إلى 2891 قدما في 

النرويج.

بالتصميم،  الخاصة  الصور  وتظهر 
منصة كبيرة على مستوى »الحافة« تقع 
أسفلها 3 طوابق تضم غرف الضيوف 
قد  مشهد  في  بالجبل  مثبتة  وكأنها  تبدو 

يثير خوف الكثيرين.

واسعة  بشرفات  طابق  كل  ويتمتع 
بالمشاهد  باالستمتاع  للنزالء  تسمح 
البحري  »ليسيفورد«  لمضيق  الخالبة 

جنوب غربي النرويج.

هو  الفندق  هذا  يميز  ما  أبرز  ولعل 
تصميم حوض السباحة الممتد من الجبل 
ويتمتع بأرضية شفافة ليشعر السباحون 

وكأنهم »يحلقون«في الهواء.

يشار إلى أن الفندق المقترح لم يحصل 
بعد على إذن بالتخطيط والبدء في أعمال 

التشييد، أي أنه ال يزال مجرد تصميم.

ألول مرة ... الطائرة 
»اجليتار«.. حتمل الركاب يف 

جناحيها
أشار خبراء في جامعة "دلفت" الهولندية التي 

تساهم في تطوير نوع فريد من الطائرات إلى أن تصميمها سيساعدها على نقل ٤١٣ 
راكبا، وسيجعل منها أكثر اقتصادية في استهالك الوقود مقارنة بالطائرات المدنية.

أو   ،"V"حرف شكل  على  جناحيها  تصميم  هو   ، يميزها  ما  أبرز  أن  وأوضحوا 
جيتار إلكتروني، بحيث يضمان جسم الطائرة األساسي، وقمرات نقل الركاب واألمتعة 

وخزانات الوقود، حيث ستثبت المحركات النفاثة على القسم الخلفي للطائرة.



أخبـــار وأراء السنة الثانية عشر، العدد )298( - األربعاء 31 يوليو 192019

اشكر كندا وال تتذمر عليها

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

تنميل في أصابع  كان يشكو من 
اليد في الصباح منذ بضعة أشهر، 
يستخدم  عضليا  عمال  يعمل  وكان 
شخصت  عليه  بالكشف  يديه،  فيه 
ان عصب اليد مضغوط عند الرسغ 

)كاربل تانيل سيندروم( 

التهاب  لتخفيف  دواء  له  وصفت 
العصب  يمنع ضغط  وقفاز  الرسغ 
سبلنت(  تانيل  )كاربل  نائم  وهو 
منذ  أجريت  التي  تحاليله  وكانت 
سبب  على  تدل  ال  قصيرة  فترة 
الدرقية  الغدة  ضعف  مثل  رئيسي 

او خالفه.

اختبار  لعمل  طلب  له  وارسلت 
أعصاب للذراع كله.

سألني كم سيستغرق الوقت لعمل 
ربما شهرين  له  قلت  االختبار  هذا 

او ثالثة نكون فيهم قد اختبرنا مدى 
الضغط  لمنع  يدك  في  القفاز  تأثير 

على العصب.

طويل  وقت  هذا  وقال  غضب 
لماذا ال يكون سريعا.

أنك  تعلم  هل  له  وقلت  ابتسمت 
جزء من هذا السبب؟ 

سألني كيف؟

اللجوء  طالبا  اتيت  لقد  له  قلت 
مثل مئات اآلالف لكندا وتم قبولك، 
سببت  المؤلفة  اآلالف  هذه  وورود 
ضغطا كبيرا على النظام الصحي، 
بهذه  فوجئ  الصحي  والنظام 
فمثال  لها،  يستعد  لم  التي  االعداد 
مقاطعة  من  صديقة  من  علمت 
اعداد  يحدد  نظامهم  الذى  كيبيك 
سمحوا  انهم  طبيب  لكل  المرضى 

بزيادة ١٠٠٠ مريض لكل طبيب، 
وأيضا لقد سبب هذا الضغط الكبير 
السنة الماضية اننا كنا في شح كبير 
في اعداد التطعيمات سواء لألطفال 
من  عدد  إيقاف  تم  ولقد  الكبار،  او 
وجود  لعدم  المدارس  من  الطلبة 

تطعيمات كافية.

العقاقير  على  الضغط  وكذلك 
العمليات....  والمستشفيات وغرف 

الخ

كندا  تشكر  ان  من  بدال  له  قلت 
على ما منحته لك فى قبول اللجوء 

تتذمر عليها؟

صمت ولم يجب واالقتناع بادي 
عليه.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب      

بصــــــراحة
اإلخوان إحتكروا الدين والسيساوية 

إحتكروا الوطنية
 مدحت عويضة

كتب: مدحت عويضة
الغزالي  زينب  شخصية  شدتني 
في مسلسل الجماعة، فرحت أبحث 
الفيديوهات  لها بعض  عنها وجدت 
متكلمة  كانت  فهي  اليوتيوب،  علي 
أحد  في  قوية،  وشخصية  بارعة 
اللقاءات الجماهيرية لها، قالت نحن 
لسنا إخوان مسلمون، نحن اإلخوان 
هي  كانت  أنها  ويبدو  المسلمون. 
فيها  تحتكر  التي  األولي  المرة 
اإلسالمي  الدين  إخوانية  قيادة  فيها 
فقط،  اإلخوان  علي  وتقتصره 
أصبح  اإلحتكار  لمدرسة  وإمتدادا 
مصري  هو  النظام  مع  يتفق  من 
مع  يختلف  ومن  أصيل  وطني 
النظام فهو خاين وعميل وأخواني، 
ولو أنت مسيحي ستتهم أنك إخوان 
لتصبح  التعديل  سيتم  أو  مسلمين، 
خاين وعميل، ولو مسيحي وتعيش 
وعميل  خاين  تصبح  مصر  خارج 

وممول. 
للدين  اإلخوان  إحتكار  فكرة 
فهم  جدا،  قديمة  فكرة  اإلسالمي 
بالدين  المتمسك  العاقل  الفريق 
يختلفون  فهم  عصرية  بطريقة 
ويختلفون  الرجعيين  السلفيين  عن 
عن  ويختلفون  المنفتح  المسلم  عن 
من  يعرف  ال  الذي  البسيط  المسلم 
عن  ويختلفون  البسيط  غير  الدين 
حسب  الناجية  الفرقة  فهم  الشيعة، 
المليار  وباقي  اإلسالمي  الفكر 
مسلم هم في نظرهم غير مسلمين، 
ولكن دعنا نترك أمر األخوان لمن 
بالدين  ودراية  فهما  مننا  أكثر  هم 

اإلسالمي ليردوا عليهم.
السيساوية  إلخوتنا  نعود  ودعونا 
دون  الوطنية  يحتكرون  الذين 
الجميع  يخونون  والذين  غيرهم، 
وهم  الوطن  عن  المدافعون  وهم 
الذين حرورنا من اإلخوان ولوالهم 
وسوريا  كالعراق  مصر  ألصبحت 
في  سوريا  أن  مع  واليمن،  وليبيا 
وهم  جديد،  من  للعمار  طريقها 
زي  أصبحنا  ربما  أننا  يتناسون 

تونس مثال.
بالرئيس هي  الوطنية  فكرة ربط 
فكرة مصرية قديمة بدأت من عهد 
السادات  ثم  الناصر،  عبد  جمال 
مبارك،  عهد  في  كثيرا  وتأصلت 
الوطنية  هو  للنظام  الوالء  فأصبح 
مع  الخيانة،  هي  النظام  ومعارضة 
العلم أن ال يوجد نظام حكم وطني 
تتمتع  وطنية  معارضة  بدون  سليم 
طرقها  ممارسة  في  حقوقها  بكل 
النظام،  لمعارضة  الديمقراطية 
تعشق  الشعوب  الغرب  في  أن  بل 
وجود  حيث  األقلية  حكومات 
لعدم  أكثر  أقلية هو ضمان  حكومة 
تطرق الحكومات سواء كان الجناح 

اليساري أو اليميني. 
ربما كان لطول فترة لديكتايورية 
ربط  في  سببا  الناصر  عبد  جمال 
وليس  شخصيا  هو  بأسمه  الوطنية 
ينادي  أن  يحب  فكان  الوطن 
بزعيم األمة ثم جاء تهور السادات 

ليرسخ هذا  وإنتقامه من معارضيه 
الفكر ثم جاء مبارك بشراهته للبقاء 
األجيال  تكون  وربما  السلطة،  في 
السابقة لها العذر في ربط شخصية 
كانت  أوال  فهي  بالوطنية  الرئيس 
فإبناء  ثانيا  أمرها  علي  مغلوب 
اإلربعينات اآلن لم يروا قبل ٢٠١١ 
عهده  في  ولدوا  واحد  رئيس  غير 

وكبروا في عهده.
والتي  الجديدة  األجيال  ولكن 
تغيرت فيها شخصية الرئيس خمس 
مرات من من ٢٠١١ ل ٢٠١٤ ما 

هو عذرهم؟؟؟
الجدد  الوطنيون  هؤالء  الحقيقة 
يرفعون  معهم  أختلفنا  كلما  والذين 
صوتهم بتحيا مصر، وكأننا غيرهم 
ال يريد أن تحيا مصر. هؤالء هتفوا 
المجلس  ثم  لمبارك  مصر  تحيا 
عدلي  ثم  مرسي  ثم  العسكري 
عندما  وأتذكر  فالسيسي.  منصور 
ذهبت لنيويورك للتظاهر ضد محمد 
ثم  المتحدة  األمم  أمام مبني  مرسي 
لنهتف  الفنادق  أحد  أمام  الحقناه 
المرشد،  حكم  يسقط  يسقط  أمامه 
خرج علينا مجموعه من المصريين 
يهتفون تحيا مصر، هؤالء لم يكونوا 
كلهم إخوان وال سلفيين بل كان من 
بينهم مصريين مسيحيين ومسلمين 
وأننا  الوطن  أعداء  أننا  فينا  يرون 
الوطنيين  المصريين  وهم  خونة 
الوطن  يدافعون عن  الذين  الشرفاء 
لتأييد  تحولوا  هؤالء  مصر،  بتحيا 
الشعار  نفس  وأستخدموا  النظام 
النظام وأتي شخص  ولو تغير غدا 
تحيا مصر  سيهتفون  السيسي  غير 
مهما  النظام  خلف  فهم  وسيؤيدونه 
هجومهم  والدليل  ولونه  شكله  كان 
مبارك  عالء  علي  األسبوع  هذا 
وحياة  بحياته  يهتفون  كانوا  الذين 

والدة وقت أن كان في الحكم.
السيسي  تحب  أن  عيبا  ليس 
وتسانده،  وطنيا  رجال  أنه  وتشعر 
العيب أنك تكون مستعد لمسانده أي 
رئيس ثم تذهب لتخوين األخر الذي 
عصر  كل  في  اإلنبطاح  يرفض 
تعودت  زنت  مثلك،  نظام  ولكل 
ولكن  شأنك  وهذا  اإلنبطاح  علي 
غير تعود أن ال يحني ظهره وهذه 
حريته، فلماذا التخوين ونحن نعيش 
في فترة متقلبة ومتغيرة ورأينا فيها 
وصدقني  ودورها،  الناس  مواقف 
والذين  بالخونة  تصفهم  من  لوال 
لمقاومة  الصفوف  مقدمة  في  كانوا 
للحكم  السيسي  وصل  لما  اإلخوان 
ولما استطاع التغلب علي اإلخوان. 
وسيرحل  األنظمة  ستغير  أخيرا 
األشخاص وسيبقي الوطن وسيبقي 
إخالصنا للوطن ال غير، ولن يخفينا 
بل  الرقاب  قطع  أو  بالذبح  تهديد 
سنحب وطننا بما يتناسب مع قيمنا 
والتي  عليها  تربينا  التي  ومبادئنا 
تحيا  وسنهتف  بها،  مقتنعين  نحن 
ونخلص  وسنعيش  الوطن  مصر 
أو  لشخص  وليس  وحده  للوطن 

نظام.

 ahram.teeba@gmail.com لالعالن باجلريدة اتصل على

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

التكاثر  التاسعة  »الحلقة  مقال  بقية 
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من  تتراوح  فتراٍت  بيوضها  الّطيور  تحضن  ولهذا 
عشرة أيّاٍم إلى ثالثة شهوٍر تقريباً.

لدى فراخ الّطيور نتوٌء صلٌب خاصٌّ فوق منقارها 
يُسّمى سّن الَفْقس، وعندما يصبح الفرخ ُمكتمل النمّو 
بهذا  قشرتها  يضرُب  البيضة،  من  للخروج  ومستعداً 
السّن الّصلب؛ ليُشّققها ويكسرها، عندها يُصبح قادراً 
على ُمغادرتها. في ُمعظم الحاالت تفقُس فراخ الّطيور 
الصغيرة وهي عمياء، وجسمها عاٍر عن الّريش، ولها 
سيقان ضعيفة، وعاجزة تماماً عن االهتمام بنفسها، أو 
الحصول على الّطعام، وتكون على هذا الحال: طيور 
والّطيور  جميعها،  والعصافير  الخشب،  ونّقار  البجع، 

الُمغّردة

    

معظم الّطيور التي تفقس عاجزًة وضعيفًة عادًة ما يهتّم 
للّصيد،  بالُخروج  فيتناوبان  برعايتها،  معاً  األبوان 
وجلب الحشرات وغيرها من أنواع الغذاء الذي يحتوي 
الكثير من الماء، ومن ثّم يُطعمانها للفراخ حتّى تكبُر، 
ومع الوقت ينمو زغب الفرخ، ومن ثّم الّريش، فيُصبح 
وَبْسط  العّش،  خارج  والمشي  الوقوف  على  قادراً 
وقد  الّطيران،  كيفيَّة  األبوان  يُعلِّمه  حينها  جناحيه، 
يحتاج شهوراً إلتقان الّطريقة المناسبة. معظم الّطيور 
التي تفقس عاجزًة وضعيفًة عادًة ما يهتّم األبوان معاً 
برعايتها، فيتناوبان بالُخروج للّصيد، وجلب الحشرات 
وغيرها من أنواع الغذاء الذي يحتوي الكثير من الماء، 
ومن ثّم يُطعمانها للفراخ حتّى تكبُر، ومع الوقت ينمو 
على  قادراً  فيُصبح  الّريش،  ثّم  ومن  الفرخ،  زغب 
الوقوف والمشي خارج العّش، وَبْسط جناحيه، حينها 
يُعلِّمه األبوان كيفيَّة الّطيران، وقد يحتاج شهوراً إلتقان 

الّطريقة المناسبة.

ففراخ  الّسابق؛  الحال  على  كلّها  الّطيور  تفقس  ال 
الناعم،  الّزغب  من  بطبقٍة  ُمغّطاة  وهي  تفقُس  البّط 
المشي  تستطيُع  وبهذا  قادرة على حملها،  أرُجل  ولها 
بعد  الّطعام  عن  البحث  وتبدأ  ُمباشرًة،  العّش  خارج 
ساعاٍت معدودٍة من فقسها، وتحظى هذه الفراخ على 
رعايِة أّمها فترًة من الّزمن، رغم قدرتها على المشي 
من  طيوٍر،  عّدة  لدى  الحال  هذه  وتكون  والتغّذي، 
واإلوّز الرومّي،  والّديك  والتدرج،  الّدجاج،   أهّمها: 

 

وأهتمام  المقال  هذا  في  تتأملوا  أن  أحبائي  اترككم 
وحتى  تكوينها  بدء  منذ  الطيور  بفراخ  يسوع  الرب 
هل  األن  والسؤال  الطيران  على  قادرة  تصبح 
عظيم  خالق  تدبير  من  ام  الطبيعة  تدبير  من  هذا 
. شئ  عليه  يصعب  وال  جميعها  بالخليقة   يهتم 

إعداد
د. شاكر اسطفان
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نصائح روحية

د. الفونس بشاى 
 

ث...ثالث هم مفاتيح النصرة على 
الذات      التسامح~التواضع~العطاء.

عنادك  فى  ال...التتمادى   
وخصامك فيزداد العداء.

 ث...ثق انك منقوش على الكفين 
وسترتفع الى العالء.

 ا...ارحمنا يارب ارحمنا ونجنا 
من الغالء.

ومكتئبا   حزينا  كنت  ء...إن   
فأطلبه هو وحده عنده العزاء.

اهملت  ان  كبيرة  خ...خسارتك   
الصالة ولم تصلى بلجاجة.

الذى  األنسان  هذا  م...مسكين   
يعيش الحياة بخفة وسذاجة.

 ي...يد الرب ممدودة لك لتقودك 
وتوفى لك الحاجة.

بركة  الرب  كلمة  س...سماع   
للنفس المحتاجة

 ج...جاهد لتنتصر على الخطية، 
بدموع وميطانيات.

الجسد  شهوات  يضبط  م...من   
يسمو بالروح ويأخذ بركات.

 ع...علمنى يارب كيف اقول خذ 
أكثر من ان اقول هات.

 ة...هروبك من الخطية يحفظك 
، ويرفعك فى الروح درجات

 ا...الرحيم القلب هو الذى يستر 
على اخطاء اآلخرين.

حصنا«  تكون  ان  ح...حاول   
ومالذا« للخائفين.

تكون  ان  دائما  نفسك  د...درب   
وفيا وال من الخائنين.

عطاياه  على  ربك  ا...اشكر   
وعش يومك بوصاياه.

 ث...ثابتة وأمينة هى وعود هللا 
الذى وعد انه لن ينسى براياه.

 ن...نقي قلبك وفكرك ألن الرب 
يعرف اعماق األنسان ونواياه.

سيمطر  ألنه  سعيد  ي...يومك   
عليك ببركات من علياه.

العينين  ينير  المسيح  ن...نور 
ويكشف القلب وكل خباياه.

 ث...ثالثة لهم مفعول السحر
    ابتسامة مشجعة~كلمة مقنعة~

          هدية غير متوقعة
اللسان والتقل   ال...التكن سليط 

كلمة متسرعة.
بركة  سيعطيك  ان هللا  ث...ثق   

واياما ممتعة.
ا...أحذر من ان تكون احكامك   

موجعة.
لك  سيوفيها  ء...أحتياجاتك   
المسيح ألن عطاياه سخية ومشبعة.

بالحب   يارب  قلبى  ا...أمأل   
والقدرة على الغفران.

 ر...راجع نفسك والتتمادى فى 
الخداع لئال تكون كألتاجر الخسران.

النهار  يأتى  الليل  ب...بعد   
وتسطع شمسه بلمعان.

 
سريعا  تجرى  الحياة  ع...عجلة 

فتب وارجع قبل فوات األوان.
 ا...افحص نفسك واعمالك ألنها 

يوما ستوضع فى الميزان.
 ء...إن كنت تشبع بالطعام البائد 

فدائما ستقول انا جوعان
 خ...خطية واحدة... ان هزمتها 
فضائل  فستنال  اليها   ترجع  ولم 

كثيرة.
 م...من يهرب من المجد الباطل 

ينجو من تجارب صعبة ومريرة.
بوزنتك  تاجر  آدم  أبن  ي...يا   

والتدفنها لتربح بها بركات وفيرة.
 س...ساعد اخاك واسنده لتنجيه 

من محنته العسيرة.
شبابك،  النسر  مثل  ج...جدد   

جاهد والتستسلم لشهوتك.
 م...مهما كانت خطيتك فالتفرط 

فى بنوتك.
واحرص  حجرتك  الى  ع...عد   

على خلوتك.
 ة...هدف ابليس اشغالك لينسيك 

توبتك فتهلك فى خطيتك.
لى  واغفر  يارب  س...سامحنى 

ذنبى والتؤاخذنى بحسب جهلى.
التى  الغشاوة  يارب  ب...بدد   

على عينى ألراك واريك ألهلى.
 ت...تسرعت كثيرا فى خطواتى 
على  ألسير  وحذرتنى  فنصحتنى 

مهلى.
 ا...اذهب ألبيك السماوى وقوله 
الدنيا  فى  حد  غيرك  مليش  يارب 

ابحث عنه.
 ح...حيل ابليس عديدة ومتنوعة 

، فأهرب سريعا واعرض عنه.
من  تغسله  التائب  د...دموع   

خطاياه وترفع العقوبة عنه.
ا...اشكر ربك فى كل صباح وقل 

له عضد يارب فتاك.
 ث...ثق فى وعوده ألنه ابدا ما 

نساك.
لك  يضئ  المسيح  ن...نور   

الطريق ويفتح لك عيناك.
واذناه  تسندك  المسيح  ي...يد   

تسمع شكواك.
 ن...نجنى يارب وكل شر أبعده 

عنى
األمن  وحده  فيه  ان  ث...ثق   

واألمان.
 ال...التحكم فى امر قبل األوان.

دليل  مبادئك  على  ث...ثباتك   
على قوة األيمان.

 ا...اشكر ربك دائما وأشفق على 
التعبان.

ان  اذكرك  ان  لى  ء...أسمح   
التنسى رب األكوان.

إله  يد  انك محفوظ فى  ا...أعلم   
قادر قدير.

الصليب  لعالمة  ر...رشمك   
يرعب الشيطان الشرير.

أن  هو  التوبة  طريق  ب...بدء   
تواجه نفسك والتخضع للتبرير.

عن  العقل  يعجز  ع...عندما   
فى  الرب  ويسلم...يبدأ  التفكير 

التدبير.
وحاسبها  نفسك  مع  ا...اجلس   

فمازالت امامك فرصة للتغيير.
 ء...اخضع لصوت الروح القدس 
فهو المسؤل عن التبكيت والتذكير.

إنتخابات كندا 
الفيدرالية )١(

 

بقلم عماد عبدالسيد
 

مشارف  على  اآلن  أصبحنا 
إنتخابات كندا الفيدرالية ، فبعد أربعة 
شهور من تاريخ كتابة تلك السطور 
المقبل(  أكتوبر   ٢١ يوم  تحديداً  )و 
لصناديق  الكنديين  ماليين  سيتوجه 
اإلقتراع إلنتخاب مجلس عموم جديد 
يُشِكل  الذي  الحالي  للمجلس  خلفاً 
أعضائه  غالبية  الليبرالي  الحزب 
في  الحق  لهم  كان  الذين  و   ، حالياً 
تشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها 
رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو
الفيدرالية  اإلنتخابات  نتائج  و 
تشكيل  عنها  ينتج  سوف  المقبلة 
مجلسالعموم )والذي يُطلق عليه أيضاَ 
األربعون  و  الثاني  النواب(  مجلس 
منذ تأسيس كندا الفيدرالية عام ١٨٦٧  
 ولكن قبل اإلسترسال في الحديث 
على  يجب   ، الُمقبلة  اإلنتخابات  عن 
تام  إلمام  على  يكون  أن  القارئ 
بالنظام السياسي الكندي ، ألن ُمعظم 
السلسلة  تلك  قراء  كل(  يكن  لم  )إن 
و   - بالعربية  الناطقين  المقاالت  من 
الجيل األول  على األخص مهاجري 
العربية  األصول  ذوي  الكنديين  من 
السياسي  النظام  عن  معلوماتهم   -
تكن  لم  )إن  للغاية  ضئيلة  الكندي 
بأن  أُجزم  أكاد  و  بل   ، معدومة( 
نسبة كبيرة منهم - لألسف - ال تُبالي 
الثاني  لوطنهم  السياسية  باألمور 
األمر  بُحكم  أصبح  الذي  )و  كندا 
الواقع وطنهم األول حالياً( ، و تلك 
السلبية في المشاركة السياسية الفعالة 
له  يحق  لمن  بالتصويت  حتى  )ولو 
أبناء  معظم  أن  مرجعها  التصويت( 
الجيل األول من المهاجرين الناطقين 
تحكمها  دول  من  جاءوا  بالعربية 
ال   ، إستبدادية  قمعية  ديكتاتوريات 
و   ، ديموقراطية  إسمه  بشيئ  تؤمن 
الشعوب ما هم إال قطعان من البشر 
عليهم السمع و الطاعة لولي األمر، 

و إال فالعصا لمن عصى 
األمر"  "ولي  مصطلح  ملحوظة: 
العرب  من  الكثير  يتباهى  التي 
في  هو  حكامهم  على  بإطالقه 
عار  وصمة  و  مسبة  كلمة  الحقيقة 
لُمستخدميها ألن تلك الشعوب بحسب 
هذا التعريف الُمتخلف للحاكم ما هي 
ذوي  القاصرين  من  مجموعات  إال 
الذين  المحدودة  الذهنية  القدرات 
راشدين  أمور  ألولياء  يحتاجون 
شئون  إدارة  و  معائشهم  لتصريف 
و  التخلف  قام شيوخ  قد  و   ، حياتهم 
الجهل منذ سبعينيات القرن الماضي 
بنزع كلمة "حاكم" من عقول قطعان 
إستبدلوها  و  أتباعهم  من  المهوسيين 
بكلمة "ولي األمر" و أحاطوها بهالة 
زائفة من القداسة الدينية ، و قام بعد 
بترديد  الُمغييبين  األتباع  هؤالء  ذلك 

ذلك المصطلح الُمتخلف خلف هؤالء 
و  و  فخر  بكل  كالببغاوات  الشيوخ 
الشيوخ  هؤالء  أن  كما   ، إعتزاز  
آخراً  سياسياً  ُمصطلحاً  بضخ  قاموا 
)ُملتحفاً بعباءة دينية( ال يقل وضاعة  
األمر"  "ولي  مهانة عن مصطلح  و 
إسمه  الناس  هؤالء  أدمغة  داخل 
"الرعية" ، و كأن هؤالء المحكومين 
ال يعدو كونهم قطعاناً من الماشية أو 

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

الدائرة
في  البدء  قبل  هامة:  ملحوظة 
المؤسسة  هيكلية  عن  الحديث 
البرلمانية الكندية ، أود أن ألفت نظر 
القراء األعزاء بأن جميع المعلومات 
مصدرها  الحقاً  أوردها  سوف  التي 
وهو   ، الكندية"  موقع"اإلنسكلوبيديا 

موقع شبه رسمي للحكومة الكندية ،  
العامة  المواقع  من  العديد  ألن  نظراً 
قد تحتوي على معلومات غير دقيقة 

، بل 
ومغلوطة أحياناً

 تعريف البرلمان:
الكندي  البرلمان  تعريف  يشتمل 
)أي  التاج  مؤسسات:  ثالث  على 
الشيوخ  مجلس  و  البريطاني(  التاج 
النظام  وهذا   ، العموم  مجلس  و 

مأخوذ من التقليد البرلماني البريطاني ، وهو خليط من 
بحسب  و  الدستورية  الملكية  و  البرلمانية  الديموقراطية 
)التاج و  الثالث  المؤسسات  الكندي يجب موافقة  النظام 
قبل  قانون  أي  على  العموم(  مجلس  و  الشيوخ  مجلس 

تفعيله
التاج  بإسم  تحكم  الكندية  الحكومة  أن  من  بالرغم  و 
)الذي يحكم بشكل رمزي و إحتفالي فقط( ، إال أن مصدر 
السلطات الفعلي للحكومة الكندية هو الشعب الكندي الذي 
يقوم بإنتخاب نوابه )و الذين تتشكل الحكومة من بعض 
أعضائه الُمنتخبين( بشكل ُمباشر و بالتالي فإن البرلمان 
الفرع  و  التنفيذي  الفرع  فرعين:  من  يتكون  الكندي 

التشريعي 
 1. الفرع التنفيذي:

تنتمي سلطات الفرع التتفيذي للتاج ، الذي يُمثله كل من 
الوزراء و أعضاء حكومته  لكندا و رئيس  العام  الحاكم 
التي شّكلها من بعض أعضاء مجلس العموم لحزبه الفائز 

بأكبر عدد من المقاعد
و يقوم التاج بتعيين الحاكم العام بناءاً على توصية من 
رئيس الوزراء ، و يباشر الحاكم العام أعماله بناء على 

توجيهات رئيس الوزراء و أعضاء حكومته
و لتمرير أي قانون ، يجب أواًل موافقة كل من مجلس 
الحاكم  الشيوخ عليه قبل عرضه على  العموم و مجلس 
العام ، الذي يقوم بعد ذلك  بإعطائه الموافقه الملكية لكي 

يُصبح ساري المفعول

2. التاج: 
وهو يشمل مجوع السلطات التنفيذية التي تُباشر مهامها 
بإسم الملكية الوراثية البريطانية ، بخالف رآس السلطة 
و  إمتيازاتههم  يستمدون  الذين  و  حكومته  و  الُمنتخب 
منذ عام  الُمباشر  الشعبي  اإلنتخاب  بواسطة  صالحياتهم 
بتفويض  كندا  في  السيادية  السلطات  كل  آلت   ،  ١٩٤٧
إتحادي فيدرالي للحاكم العام ، بينما آلت السلطات المحلية 
للمقاطعات للمحافظين العامين ، و بناء على إجراءات و 
ممارسات الدستور الكندي بمجلس العموم الكندي ، يحق 

للتاج اإلحتفاظ ببعض الصالحيات الدستورية
نظرياً  ، يحق للحاكم العام إختيار من يشاء لكي يصبح 
رئيس الوزراء الذي سيشكل أي حكومة ُمقبلة ، و لكن 
جرى الُعرف على أن يُسمي الحاكم العام زعيم الحزب 

الذي يتمتع بأكبر عدد من المصّوتين في مجلس العموم
3. رئيس الوزراء

هو رأس الحكومة الفيدرالية ، و هو عادًة زعيم حزب 
األغلبية في مجلس العموم ، ولديه المقدرة على الحفاظ 
على ثقة البرلمان و مهامه ليست مقصورة على تشكيل 
أعضاء  تسمية  لتشمل  ذلك  تتعدى  بل   ، فقط  الحكومة 
مجلس الشيوخ و أعطاء األوانر و التوجيهات ألعضاء 

حكومته و التشاور مع الحاكم العام
 

للمقالة بقية
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الكيتو دايت بني فقد الوزن واألورام السرطانية؟

من عيادة الطب الطبيعى
الكوالجني

المستحضرات  من  كثير  أرى  س: 
فما  الكوالجين  اسم  تحت  الطبيعية 

هو؟ وما تأثيره على الجسم؟
أكثر  هو  الكوالجين  ج: 
الموجودة  البروتين  أنواع 
فهو  األنسان،  جسم  في 
العضالت  في  يتواجد 
والشعر  والجلد  والعظام 
واألربطة  واألظافر 

واألوتار واألوعية الدموية واألعضاء 
الداخلية، وتوجد منه أنواع وكل جزء 
وهو  معين،  بنوع  يختص  الجسم  من 

الذى يعطى الجلد قوته ومرونته.
ولتكوين الكوالجين في الجسم نحتاج 
عن  الناتجة  األمينية  األحماض  الى 
 ،C,A فيتامين  والى  البروتين  هضم 
السن  يتقدم  كلما  انه  المعروف  ومن 
عمل  على  الجسم  قدرة  تتدهور  كلما 
تجاعيد  تكون  هنا  ومن  الكوالجين، 
الشعر  وخفة  األظافر  وتشقق  الجلد 

كما  العظام،  وتدهور  المفاصل  وآالم 
ان الطعام العالى في السكريات وعادة 
التدخين تساعد على تدهور الكوالجين، 
الشيخوخة  النظريات ألسباب  وبعض 
الكوالجين  تدهور  ان  تعتبر 
الى  يؤدى  الذى  هو  وتوقفه 

الشيخوخة والموت.
األبحاث  بعض  أثبتت  ولقد 
الى  الكوالجين  إضافة  ان 
الطعام يمكن ان يساعد في إيقاف هذا 
والمفاصل  والجلد  للعضالت  التدهور 
تراه  لذا  والشعر،  واألظافر  والعظام 
اما  غذائى  مكمل  صورة  في  يباع 
بودرة او سائل، كما ان الحرص على 
العظام  من  المعمول  الحساء  تناول 

يمكن ان يوفر الكوالجين للجسم.

.د.تباسيم جندي

نظام  هو  دايت  الكيتو 
الوزن،  إلنقاص  غذائى 
في  صيحة  أحدث  وهو 
عبارة  وهو  الدايت،  عالم 
للدهون،  العنان  عن إطالق 
من  مناسبة  كمية  وتناول 
الشديد  والتحديد  البروتين 

والحقيقة  الطعام.  في  الكربوهيدرات  لكمية 
تناول  في  الصحية  الطريقة  أشجع  ان  أحب  انى 
الطعام اى ان كل مجموعة من الطعام لها أهميتها 
ووظيفتها وال أحب االستغناء الكامل عن مجموعة 
الوقت ال تستطيع ان تغفل  منها، ولكن في نفس 
انتشار السمنة في كل بالد العالم الذى حدث بعد 
االنتشار الكبير للكربوهيدرات المنقاة الخالية من 
االلياف التي تساعد فورا على رفع مستوى السكر 
يفتح  الذى  االنسولين  هرمون  وبالتالي  الدم  في 

الباب لخزن الدهون.
اما عن الدهون فقد عكف خبراء التغذية سنينا 
وراء  السبب  انها  اعتقادا  محاربتها  على  طويلة 
السمنة بل وأيضا وراء األورام السرطانية، ولكن 
االتجاه يتغير اآلن كثيرا، فلك ان تعلم ان ٦٠% 
من المخ والجهاز العصبى يتكون من الدهون، و 
٢٥% من الدهون هو عنصر الكولسترول الذى يتم 
محاربته بضراوة، وال تنسى ان بعض الفيتامينات 
 A,D,E,K ال تذوب اال في الدهون مثل فيتامين
، بل ان كثيرا من المواد المضادة لألكسدة التي 
تذوب  ال  السرطانية  واالورام  االلتهابات  تقاوم 
اال في الدهون مثل مادة الليكوبين الموجودة في 
ومفيدة  البروستاتا  أورام  من  الواقية  الطماطم 
للقلب، كما ال ننسى دور الدهون في عمل كثير 

من الهرمونات وتكوين جدر الخاليا.
اما الفكرة وراء الكيتو دايت بالنسبة لفقد الوزن 
في  الجلوكوز  يستعمل  ما  عادة  الذى  الجسم  ان 
الدهون  استخدام  الى  يتحول  سوف  الطاقة  انتاج 
فيتحول  كافية  وغير  قليلة  الكربوهيدرات  الن 
الجسم على حسب الوصف الى آلة لحرق الدهون.
من  النوع  هذا  في  االنتباه  يسترعى  ما  ولكن 
الدايت هو التأثير على األورام السرطانية، فما هو 
الغذاء المناسب لألورام السرطانية؟ من الدراسات 
التجارب  حيوانات  على  أجريت  التي  واألبحاث 
تبين ان الصيام بمعنى االمتناع عن األكل يؤدى 
الى تراجع األورام السرطانية، وذلك ألن الجسم 
الكيتون  من  الطاقة  انتاج  على  االعتماد  في  يبدأ 
مناسبة  غير  المواد  وهذه  الدهون،  من  الناتج 
تعتمد في  السرطانية، الن خاليا األورام  للخاليا 
المواد  من  ينتج  الذى  الجلوكوز  على  األساس 
الكربوهيدراتية مما يؤدى الى موت هذه الخاليا، 
واالعتماد على الدهون في الكيتو دايت يؤدى الى 

نفس النتيجة.
تتساءل  ان  ويمكن 
محاوالت  تنجح  ال  لماذا 
الطعام في  االنقطاع عن 
هو  والسبب  الوزن؟  فقد 
ابطاء  يبدأ في  الجسم  ان 
الغذائي  التمثيل  عملية 

والمحافظة على كل خلية دهنية بسبب الجوع.
وفى مجلة نيو انجلند جورنال الطبية نشر بحث 
منذ بضعة سنوات ليبرز هذه الحقيقة، فقد حدثت 
مقارنة بين ٣ أنواع من الدايت واستمرت سنتين، 
الدهون  في  عالى  ونوع  الدهون  في  قليل  نوع 
التي  المجموعة  ان  فوجدوا  متوسط،  والثالث 
في  العالية  المجموعة  هي  للوزن  فقد  فيها  حدث 
الدهون، وحتى التحاليل المعملية للسكر والدهون 
الثالثية والكولسترول الجيد كانت أحسن مع هذه 

المجموعة.
ولكن علينا ان نتمهل قليال هنا فليست كل الدهون 
متساوية في تأثيرها، فالدهون المشبعة الناتجة عن 
األطعمة الحيوانية المشبعة بالهرمونات ال يمكن 
التي  ان تتساوى مع دهون األسماك األوميجا ٣ 
التي  الدهون  او  واالورام،  االلتهابات  من  تقى 
تحوى االحماض الدهنية المتوسطة الطول والتي 
تساعد على فقد الوزن مثل زيت جوز الهند وزيت 
النخيل، او الزيوت التي تحتوى على األوميجا ٩ 
وهى مفيدة للمفاصل مثل زيت الزيتون واالفوكادو 
اذا  الحيوانية  الدهون المشبعة  والمكسرات، حتى 
كان مصدرها األبقار التي ترعى على الحشائش 

وال تتناول الهرمونات فهى جيدة.
وال يجب تناول الدهون الصناعية المارجارين 
في  بوفرة  تتواجد  التي  المهدرجة  الزيوت  او 
التحضير  سريعة  والوجبات  الجاهزة  األطعمة 
الوزن  زيادة  في  دورها  ثبت  فقد  والمطاعم، 

وأيضا األورام.
المواد  على  االعتماد  ان  نعلم  ان  يجب  كما 
وخصوصا  للطاقة  كمصدر  الكربوهيدراتية 
األبيض  والسكر  األبيض  الدقيق  مثل  المنقاة 
واألرز األبيض يؤدى الى رفع مستوى هرمون 
األنسولين الذى يعمل كهرمون للنمو ويؤدى الى 

زيادة حجم وعدد الخاليا السرطانية.
وألن الكيتو دايت يعتمد كثيرا على وجود كمية 
كبيرة من الخضروات بما فيها من مواد مضادة 
لألكسدة ذائبة في الدهون فيمكن ان يكون سببا 

لتراجع األورام السرطانية مع الكيتو دايت.
والتدقيق  البحث  من  مزيد  الى  يحتاج  األمر 
العالج  الى  برمتها  األبحاث  توجيه  من  بدال 

باألشعاعات والكيمو.

كوريا اجلنوبية حتذر مواطنيها من تناول املأكوالت 
البحرية النيئة

كوريا  في  األغذية  سالمة  وزارة  أصدرت 
والبكتيريا  الغذائي  التسمم  بشأن  تحذيرا  الجنوبية 
الضمة،  لبكتيريا  المصاحبة  البشر  لحوم  آكلة 
وتناول  للشواطئ  الذهاب  عند  الحذر  توخي  وكذا 

المأكوالت البحرية النيئة.
ببكتيريا  العدوى  إن  هيرالد(،  )كوريا  صحيفة  نقلته  بيان،  في  الوزارة  وقالت 
الضمة، التي تنشط في المياه الدافئة، هي األكثر شيوعا في الفترة من يوليو وحتى 

سبتمبر من كل عام ، وتسبب التسمم الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي.
وحددت الوزارة طريقين رئيسيين للعدوى هما تناول المأكوالت البحرية النيئة أو 

غير المطهية جيًدا وتعريض الجروح المفتوحة للمياه الملوثة.

االستخدام املتكرر لألدوية املنومة قد يسبب الزهامير

أكدت دراسة قامت بها جامعة كاليفورنيا وقدمتها خالل المؤتمر 
الدولي لمرض الزهايمر ٢٠١٩ في لوس أنجيلوس، عن وجود صلة 
خطر  وزيادة  النوم  على  المساعدة  لألدوية  المتكرر  االستخدام  بين 

اإلصابة بمرض الزهايمرعند كبار السن.
وتمت الدراسة على مشاركين تتراوح أعمارهم بين ٧٠ و٧٩ عاماً 

من الرجال والنساء ممن لم يعانون الخرف عند بداية مشاركتهم في الدراسة. 
وأن بعضهم أبلغ خالل فترة الدراسة عن استخدامه لحبوب منومة بكميات مختلفة، وعليه فقد 
خلصت الدراسة إلى أن اعتماد البعض منهم على هذه الحبوب بشكل متكرر كان له عالقة بتطور 

مرض الزهايمر عندهم.
ويوضح الطبيب المشرف على الدراسة يوي لينغ، أن على األطباء توخي المزيد من الحذر أثناء 
وصفهم ألدوية النوم لكبار السن ممن يعانون من مشكالت أرق ألنهم معرضون بشكل أكبر من 

غيرهم لإلصابة بالخرف، وحث األطباء على البحث عن سبل عالجية بديلة.
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كورس  في  المشاركة  اخذتبركة 
العقيدة المتخصص - اسقفية الشباب 

لهذا العام . 
الكورس  موضوعات  وكانتت 
إيمانية  وتحديات  الحداثة  حول 

معاصرة. 
 وكانت المحاضرة االولى تدور 
حول : تأثير الحداثة على المسيحية 
النقاط  حول  ووكانت  الغرب   في 

االتية  
؛ الحداثة نشأتها وتأثيرها 

أو  الحداثة  الحداثة  هي  ما   *
العصرنة 

قديم  هو  ما  وتجديد  تحديث  هي 
المجال  في  يبرز  مصطلح  وهو 
والديني  التاريخي  والفكري  الثقافي 
التي  التطور  مرحلة  على  ليدل 
طبعت أوروبا والعالم بعد ذلك في 

مرحلة العصور الحديثة.
الي  التاريخ  العلماء  قسم  وقد 

خمسة اقسامو هي - 
القديم،  التاريخ  التاريخ،  قبل  ما 
العصور الوسطى، العصر الحديث 

- والعصر ما بعد الحديث. 
على  الحداثة  تأثير  عن  اما 
المجتمعات فقد طرأت تغيرات على 
المجتمع شملت  تغيرات سياسية - 

اقتصادي - اجتماعية - دينية . 
يرى  الحداثة  بداية  عن  اما 

اختراع  مع   . بدأت  انها  البعض 
الطابعة ١٤٣٦. او الثورة الفرنسية 
١٧٨٩ او الثورة األمريكية ١٧٧٦ 
األحالم  تفسير  وكتابه  فرويد  او   .

١٨٩٥و.
 تأثيرات الحداثة 

تأثيرات  هناك  للحداثة   كان 
التأثيرات  سلبية  تأثيرات   - إيجابية 
بشكل  بالحياة  خاصة  عامة  السلبية 
عام وتأثيرات ضد اإليمان المسيحي 

بشكل خاص .
تأثير الحداثة على اإليمان . 

على  الحداثة  تأثيرات  اهم  من 
االيمان المسيحي هي ظهور 

*اإللحاد . 
*التعامل مع اإليمان بشكل جديد 

ومختلف . 
المقدس  الكتاب  في  *التشكيك 

وثوابت اإليمان . 
اجتماعي  *اختراع الهوت جديد 

ثم إنساني. 
 - قديم  هو  ما  كل  من  *التحرر 
كتاب   - مجامع   - عقيدة   - إيمان 

مقدس . 
تقدس  التي  االستهالكية  *النزعة 
اإليمان  شأن  من  وتقلل  العمل 

والدين .
العقائد  من  لكثير  تفسير  *اعادة   
بشكل يناسب عقلية بعض العلماء. 

ووضع  الخلق  نظرية  *ظهور 
ووجود  للخلق  جديدة  تفسيرات 
االستغناء   . هللا  عن  بعيدا  اإلنسان 

عن هللا واإليمان . 
جديد  الهوتي  تعليم  ظهور   *
نتج  ما  وهو  الغرب  كنائس  شمل 
جديدة  عقائدية  الهوتية  تعاليم  عنه 

تخالف ما تسلمته الكنيسة . 
التعليم  على  الحداثة  تأثير   *

الالهوتي في كنائس الغرب 
...أوال ظهور ما يعرف بالالهوت 
في  تطعن  التي  بأفكاره  الليبرالي 
الكتاب المقدس واإليمان المسيحي.

 ثانيا ظهور الهوت جديد يتناول 
تعاليم تنادي بخالص غير المؤمنين 
البوذية  حتى  األديان  كل  قبول  او 
الكتاب  من  التقليل  وايضا  والوثنية 

المقدس او الطعن والتشكيك فيه 
بالالهوت  يعرف  ما  ثالثا ظهور 
الجديد او الحديث والذي أتى بتعليم 
الهوتي جديد وإعادة قراءة وتفسير 

لتعاليم اآلباء وأهم أفكاره : 
: ١- انكار عقيدة الفداء والكفارة 
والمنادة  النيابي  المسيح  وموت 
بنظريات حديثة في الفداء تقول ان 

الفداء حب فقط ٢
- انكار العقوبة والدينونة وهلالك 
والمناداة  االبدية  في  االشرار 

بخالص غير المؤمنين ٣

احلداثة وحتديات اميانية معاصرة 1

عصام نسيم 

والمناداة  الجدية  الخطية  انكار   -
بان االنسان يولد بدون خطية ٤

- ظهور فكر تأليه االنسان حسب 
بافكار  والمناداة  الحديث  المفهوم 
المشروط  غير  التجسد  مثل  غريبة 
– موت االنسان حتى لو لم يخطيء 

– ان هدف التجسد هو التأله - ٥
- المناداة بخالص غير المؤمنين 
وقبول جميع االديان بكل ما فيها من 

افكار ٦
للكتاب  حديثة  تفسيرات  تقديم   -
افكار  بعض  ضمت  المقدس 
بين  والمزج  التحرري  الالهوت 
المقدس  للكتاب  الرمزي  التفسير 

والميثولوجيا .

 
الالهوت  افكار  بعض  مزج   -

الحديث وتعليم االباء . 
 

كيفية المواجهة
تتخلص المواجهة في االتي :

 روح إلفراز . 
*فحص كل تعليم جديد. 

من مصادر  فكر  أي  تلقي  *عدم 
مشكوك فيها 

 الثبات في تعليم الكنيسة الموجود 
والليتورجيا  المقدس  الكتاب  في 
وتعاليم  والكنيسة  المجامع  وقوانين 

االباء المشهود لهم .
 يتبع

»اسالموفوبيا  مقال  بقية 
ام إرهاب فكري؟« ص5

 
دعاة  ان  المتناقضات  ومن 
من  هربوا  الذين  االسالموفوبيا 
هربا  باإلسالمية  المسماة  بالدهم 
كل  واخراس  الحريات  قمع  من 
الى  ولجاوا  بحرية  يعبر  من 
الغرب متمتعين هنا بكل حريات 
التعبير  ممارسة  من  الغرب 
يسمح  الغرب  ان  لدرجة  بحرية 
يدخلوا  ان  السلفي  الفكر  لعتاة 
بعظاتهم  ويلقوا  الغرب  بالد 
تجمعات  وسط  ومحاضراتهم 
كاملة،  حرية  في  المسلمين 
المساجد  بناء  حرية  غير  هذا 
البلد  اهل  مع  التامة  والمساواة 
من  نوع  الي  يتعرضوا  ولم 
يتهمون  ذلك  وبعد  االضطهاد 
ممارسة  يحاول  عندما  الغرب 
نفس القيم التي هم نزحوا اليه من 

اجلها، يتهمونه بالمرض الفكري 
بذلك  وهم  )االسالموفوبيا( 
امراضهم  الغرب  على  يسقطون 
الفكرية التي غرستها فيهم نشأتهم 
مرض  وهذا  عفن  تراثي  وسط 
وإن  باألسقاط.  يدعى  نفسي 
يعانوا من اضطهاد  كانوا حقيقة 
فلماذا  يدعون،  كما  لهم  الغرب 
التراث  نعيم  الي  يرجعون  ال 
يدعون(  ما  )حسب  اإلسالمي 
األصلية؟    بالدهم  الى  ويتركون 
ان  المجال  هذا  في  يفوتني  ال 
حسين  المسلم  الكاتب  قول  اذكر 
بعنوان  مقاله  في  الوادعي 
اإلسالموفوبيا... هدية الغرب الى 
كتب:  عندما  اإلسالمية،  الفاشية 
"اعتراضي األكثر جوهرية على 
ال  انه  اإلسالموفوبيا  مصطلح 
يعطي  ما  بقدر  كمسلم  يحميني 
اإلسالمية  والفاشية  األصولية 

سوطا جديدا لتجلد ظهري!!!



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. 


