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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.
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اعتذار من
األستاذ 

ابراهيم عيسى 
لقراء األهرام اجلديد 

 

اعتذر األستاذ 
إبراهيم عيسى 

عن احلضور لكندا 
لظروف عائلية 
يف امليعاد الذى 
سبق حتديده. 

وسوف يكون لنا 
ميعاد آخر معه 

مل يتم االتفاق عليه 
بعد   
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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 -16

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم  
او فى التاريخ البشرى عامة قد يكون هناك 
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 
----------------

                                                      
سيدى الرئيس انت تظلم نفسك

عندما اسأل اى شخص مصرى كان من كان 
ما عدا اإلخوان هل تحب الجيش المصري؟ 
هذآ  ويتحول  اجابة عاطفية وحماسية  ستجد 
الشخص إلى  انسان ثورجى وشاعر وتلتهب 
بجيش  واإلشادة  الثناء  بكالمات  مشاعرة 
مصر وعظمة الجيش وما قام بة الجيش اثناء 
وبعد ثورة يناير وحمايتة وتامينة للبلد اثناء 
والخروج  العصيب  التاريخي  الظرف  هذا 
االمن بمصر من مستنقع الربيع العربي فى 
قيل من مدح واشادة بدور  رأيي ان كل ما 
الجيش لم يفى بحق من حملوا أرواحهم على 
ولكن  للبلد  فداء  رخيصة  وقدموها  اكفهم 
عندما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم 
فالبلد  عليه  يحسد  ال  موقف  فى  كان  مصر 
اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ثقافيا دينيا رياضيا 
واخالقيا منهارة تماما ولكى تخرج من أطنان 
للسيد  البد  كان  الصعاب  وجبال  المشاكل 
الرئيس ان يعتمد على اشخاص لهم صفات 
خاصة واهمها االنضباط الشديد والوالء إال 
نهائي وخصوصا ان الفساد والفاسدين وبقايا 
مثل  مبادئ  من  يحملون  بما  مبارك  نظام 
الكل  من  واالخطر  والمحسوبيات  الرشاوى 
هم االخوان المنتشرين في كل مفاصل الدولة 
واجهزتها الحساسة ولذلك اتجة الرئيس الى 
للمؤسسة  الذين هم محل ثقة  قيادات الجيش 
للبلد  واخالص  وطنية  واالكثر  العسكرية 
ثقب  من  الجمل  بهذا  يمر  أن  يستطيع  حتى 
ابرة وقد فعلها وتحققت إرادة هللا عز وجل 
السيناريو  من  مصر  وخلصت  يدية  على 
المرسوم لها وابتداء عصر جديد يختلف عن 
كل عصور الرؤساء السابقين اللذين هم من 

خلفية عسكرية فلم يبيع الوهم للشعب كما فعل 
من هم من قبلة ولكنة واجة الحقائق ونهض 
بالبلد وانتهت تلك الفترة العصيبة ولكن ظلت 
القيادية  قيادات الجيش موجودة في األماكن 
في مصر مثل مناصب الوزراء والمحافظين 
ان  الجيش  لقيادات  ظلم  هذا  إن  رأيى  فى 
هذة  فى  االستراتيجية  المواقع  تلك  في  تظل 
من  اكثر  التخصص  إلى  تحتاج  التى  الفترة 
الضخمة  فالمشروعات  العسكرى  االنصباط 
تماما  مدركة  ادارة  الى  تحتاج  والعمالقة 
وعلى درجة عالية من الكفاءة المهنية الدارة 
هذة المشاريع حتى تنجح وتعطى المستهدف 
منها وتضيف الى مصر فى طريق نهضتها 
وزارة  غير  وزارة  اى  ان  نالحظ  وعندما 
الدفاع والداخلية كان على رأسها وزير من 
خلفية عسكرية لم تعطى االداء المرجو منها 
أن  كما  والمواصالت  النفل  وزارة  باستثناء 
الجيش  فى  يخدمون  كانوا  الذين  المحافظين 
بالنسبة  الجديد  يقدموا  أن  يستطيعوا  لم  قبال 
للمحافظات التى تولوها مقارنة بالمحافظين 
الفترة  نفس  في  تولوا  اللذين  المدنيين 
زو  الجيش  قادة  السادة  أن  االمر  ولحقيقة 
القرارات  واتخاذ  المعارك  ادارة  في  كفاءة 
اإلستراتيجية للمعارك هم قدوة في االنصباط 
الوطن  ومثال للخالص والتضحية من اجل 
االقتصادية  النهضة  تنجح  هكذا  ليس  ولكن 
حتى  وال  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية 
كل  ففى  الرئيس  سيدى  يريدها  التى  الدينية 
بالد العالم المتقدمة لكى تنشئ مشروع جديد 
فانها تعتمد اوال على دراسة جدوى من جهة 
متخصصة ثانيا اسناد اإلدارة للمتخصصين 
في هذا المشروع االهم من ذلك ان الخلفية 
التاريخية الدارة رجل عسكرى لمكان مدنى 
اهمية  اكثر  شىء  هناك   . لآلمال  مخيبة 
يتولون  عندما  العسكريين  القادة  ان  وهو 
بطبيعة عملهم  فهم  او محافظة  قيادة وزارة 
نبض  التفاعل مع  يستطيعون  الجيش ال  في 
ان  يعجزون  وبالتالى  الشارع  ومتطلبات 
الى  الناس  وهموم  وقضايا  احاسيس  ينقلون 
ان  نجد  العكس  على  ولكن  الرئيس  سيادة 
لضرورات  حساسية  اكثر  المدنية  القيادات 
الصحيحة  الصورة  ونقل  الشعب  ومتطلبات 
للقيادة السياسية. وبالتالى سيدى الرئيس انت 
الذى  الخرافى  الجهاد  بعد  النة  نفسك  تظلم 
تبذلة واالنجازات الغير مسبوقة التى تحققت 
هناك  يكون  أن  أخشى  اعجازية   فترة  فى 
شخص غير مالءم لمنصبة يضيع او يعطل 
الرئيس  سيدى  فعلت  وخيرا  مجهودك.  من 
انك فى االونة االخيرة اعتمدت بشكل كبير 
لهم  حبك  مدى  اعرف  وانا  الشباب  على 
يقودون معك مصر وان  ان  وهم يستحقون 

يحققون بك الفارق
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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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منذ عدة أسابيع قال قداسة البابا تواضروس 
في عظته االسبوعية انهم يعدون كتابا عن 
رواد مدارس األحد وطلب من كل من يعرف 

عن أحد األشخاص ان يرسل لهم.

ابونا  عن  لقداسته  بريدة  رسالة  كتبت 
منهجا  كتب  من  اول  أن��ه  ع��وض،  روي��س 
راجعه  الشمالية  أمريكا  في  األحد  لمدارس 

وأقره قداسة البابا شنودة عام 1986. 

نفس  في  رسالتي  على  البابا  قداسة  رد 
اليوم وطلب نبذة عن ابونا رويس وارسلتها 

له.    

الكنيسة  احتفلت  أي��ام  ع��دة  منذ  وأيضا 
ابونا  ق��دس  لرسامة  ع��ام   30 ب�  القبطية 
في  الكهنة  اباء  من  العديد  حضرة  رويس 

المنطقة وما يجاورها. 

األقباط  عدد  زيادة  ومع  سنة 1989  في 
الكبير في أمريكا الشمالية كان هناك احتياج 
الكهنة.  األب��اء  وعدد  الكنائس  عدد  لزيادة 
غير  تورونتو  مدينة  في  يكن  لم  انه  حيث 
وفي  سكاربورو،  بناحية  مارمرقس  كنيسة 
توجد  كانت  المجاورة  مسيسوجا  مدينة 

كنيسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس. 

وبينما كان البابا شنودة يبحث أمر رسامة 
كهنة جدد، تذكر البابا شنودة الدكتور محفوظ 
عوض الذي كان قد ألح لمقابلته في 1986 
ليعرض على قداسته برنامج لمدارس األحد 
أمينا  بصفته  أعده  قد  محفوظ  الدكتور  كان 

للخدمة في كنيسة مارمرقس بتورنتو. 

قداسة  مع  عوض  محفوظ  د.  تقابل  ولقد 
البابا في شهر أغسطس 1986 وراجع معه 
أفكاره،  وترتيب  دقته  على  وأثنى  كتبه  ما 
واقر ما كتبه للتدريس من سنوات الحضانة 
)كينجا جاردن( حتى بداية الجامعة وكتب له 
تقديما للكتب بتاريخ 22 أغسطس 1986. 
للدكتور  العام  االسقف  رويس  األنبا  ونقل 
محفوظ خبر الترشيح للدكتور محفوظ حيث 
انه كان أب اعتراف االسرة، وتمت رسامة 
رويس  القس  باسم  محفوظ عوض  الدكتور 
 18 الموافق  القدس  الروح  حلول  عيد  في 

يونية 1989 على يد قداسة البابا شنودة. 

والدكتور محفوظ عوض من مواليد مدينة 
اإلسكندرية في 1 يونية سنة 1946. وتخرج 
من كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية في عام 
إلي  محفوظ عوض  الدكتور  1968. وصل 
كندا للدراسة في سنة 1971، وحصل علي 
الهندسة سنة 1972  الماجستير في  درجة 
من جامعة وسترن أونتاريو في مدينة لندن 
اونتاريو، ثم الدكتوراه في الهندسة الكهربية 
ووقت  الجامعة.  نفس  1975م��ن  عام  في 
اختياره للكهنوت كان يعمل منذ عام 1975 
 Operation Division( قسم  مدير 
)هيدرو الكهرباء  بمؤسسة   )Manager
Hydro(- بمدينة تورونتو منذ عام 1975.  

الدكتور  مع  البابا  قداسة  راجع  وعندما 
محفوظ دخله من وظيفته التي سيتركها، قال 
له إن الكنيسة لن تستطيع أن تدفع لك هذا 

الدخل، فأجابه الدكتور محفوظ أنه يدرك هذا 
جيدا. 

وقبل الرسامة طلب إجازة من عمله، وبعد 
كان  الذي  عمله  من  استقالته  قدم  رسامته 
يحبه ويخلص له. وأتصل به رئيسه المباشر 
- والذي فوجئ باستقالته - العديد من المرات 
يعرض عليه أن يكون مستشارا غير متفرغ، 
أي  له  يكون  أن  رفض  رويس  أبونا  ولكن 
التي  كنيسته  خدمة  عن  يعيق  آخ��ر  عمل 

ائتمنه عليها الرب يسوع. 

طفولته  منذ  محفوظ عوض  الدكتور  خدم 
ثم  بك  بمحرم  العذراء  السيدة  كنيسة  في 
باإلسكندرية  بسبورتنج  مارجرجس  بكنيسة 
القديس  المتنيح  هو  الروحي  أب��وه  وك��ان 
القمص المتزوج المتبتل بشوي كامل والذي 

كان أيضا مدرسه بمدارس األحد. 

ووقت اختيار الدكتور محفوظ للكهنوت كان 
يخدم في كنيسة مارمرقس بتورونتو كرئيس 
للشمامسة، وأمين للخدمة في مدارس األحد، 

وعضو في مجلس إدارة الكنيسة. 

إلماما  ملما  كان  وقتها  محفوظ  والدكتور 
حسنا بمعظم ألحان الكنيسة وطقوسها، كما 
القبطية،  باللغة  طيبة  دراي��ة  على  كان  أنه 
باإلضافة لوضعه كتبا لمنهج مدارس األحد، 
وكان يسند له عظة قداس األحد أحيانا.     

الكاهن  يذكي  الشعب  أن  المعتاد  وف��ى 
للرسامة ولكن حدث العكس مع ابونا رويس 
ان  منه  ُوطلب  شعب  بدون  رسم  انه  حيث 
عن  المعروف  ومن  للكنيسة،  شعبا  يجمع 
قدس ابونا رويس انه ال يوافق على مشروع 
عند  ولكنه  تفاصيله  جميع  ي��درس  لم  ما 
رسامته تخلى عن هذه الصفة وقبل الرسامة 

بدون ان يعرف اين سيذهب.  

أماكن  بضعة  في  الناشئة  الكنيسة  تنقلت 
مارجرجس  كنيسة  مبنى  قام  حتى  مؤجرة 
يورك  نورث  مدينة  قلب  في  رويس  واالنبا 
تورونتو( عام 1995،  مدينة  )ضاحية من 
النشاطات  وتعدد  الكنيسة  شعب  زيادة  ومع 
تم بناء لوجوس سنتر  في الشارع المجاور 
ميخائيل  والمالك  مارمينا  كنيسة  به  الذى 
ومدرسة قبطية وحضانة أطفال، ثم تم شراء 
اسم  على  الكنيسة  مع  متالصق  ثالث  مبنى 
القديس أبو سيفين واالنبا شنودة ومخصص 

لنشاطات الشباب.

 5 عمل  يتم  الثالثة  المباني  ه��ذه  وف��ى 
للنشاطات  باإلضافة  االح��د  ي��وم  ق��داس��ات 
اليومية األخرى، ويعينه في الخدمة 6 اباء 

كهنة آخرين.

ال��دراس��ي  المنهج  لهذا  بعدها  اضيف 
الجامعة  لمرحله  أخرى  كتب  األحد  لمدارس 
كندا  في  الكنائس  من  العديد  طلبت  ولقد 

وامريكا هذه المنهج واقرته للتدريس.

كل سنة وكنيستنا القبطية بخير 

 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 

30 عام كهنوت 
ألبونا رويس عوض 

  

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
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
أيوه ممكن نختلف، ممكن نعارض، ممكن 
نتظاهر، لكن ساعة الشدة قلوبنا معاك وضد 

أي محاولة لهدم البلد.
توكل كرمان

فيكي  عندا  السيسي  تشتمي  ما  كل 
بتخدمي  أنتي  حواليه،  يتلفوا  المصريين 

السيسي أكثر من المطبالتية علي فكرة.
أعالم قطر

صور وفيديوهات من ثورة يناير ٢٠١١ 
عاركم  يا  فضيحتكم  يا  الشتوية،  بالمالبس 

يا خيبتكم.
مصطفي بكري

بوش  وأشوفك  عليه  يحكمشي  ما  ربنا 
عاشر لو حصلت حاجة في مصر، أعتزل 
خرف  الكبر  في  التغيير  علشان  اإلعالم 

والجلد ممكن يتقطع من كتر الشد.
مرتضي منصور

مرتضي  من  خايف  مش  أنت  بيقولوا 
منصور؟؟ قولت ال أنا ما عنديش سيديهات، 

أن سيدي مات، هللا يرحمه.
عمرو أديب

 ٢٠ مظاهرات  تغطية  علي  لك  شكرا 
سبتمبر، بس نفسي أعرف مين تقل الشرب 
ونومهم  وسكرهم  اإلعالميين  باقي  علي 

بدري؟؟.
أحمد موسي

ليها  كانش  ما  المظاهرات  أن  الغريب 
مطالب غيرك، عايزين يعملوا فيك زي ما 

عملوا في شجرة الدر.
اإلعالم المصري

أسباب  من  سبب  عندكم  إللي  الهلع  حالة 
العيال  له،  منك  ياض  أهدي  المظاهرات 
الهوا  علي  وانتم  ليكم  فيديوهات  بياخدوا 

بنحس أن الكراسي تحت منكم مبلولة.
حسام البدري

أتمنالك التوفيق ويارب تكرر إنجاز حسن 
العالم  لكأس  بوصولنا  عليه  وتزيد  شحاته 

.٢٠٢٢
اإلمارات

وخلي  دول  قصر  الكام  ثمن  تدفعولنا  ما 
الحكاية دي تخلص، دي حسبة أقل من مية 

مليون دوالر يعني شوية فكة يعني.
ترامب

يا األرزاق يا مرزق ، ولعت في الخليج 
يبقي هتفرج في أمريكا، أنت بجد معلم.

السعودية
حرايق  خساير  علي  زعالن  ما  أنا  وهللا 
للجزية  ترامب  رفع  هم  شايل  أنا  البترول 

عليكم لدرجة ممكن تفلسوا بعدها.
محمد بن سلمان

أصدرتم أمر أن الحجاب ليس فرضا علي 
السعوديات، طيب وحياتك قول للمصريين 

وال أنتم بناتكم تخلع وأحنا نلبس؟

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ما هو افضل وقت للبيع؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  مالءمة  اكثر  معينة  مواسم  هناك 
أنواعها.  حسب  المنازل  لبيع  غيرها 
 Detached المنفصلة  للمنازل  فبالنسبة 
واحدة  أسرة  تناسب  التى   homes
المتوسطة،  األسعار  من  قريب  وسعرها 
فصل  هو  للبيع  لعرضها  وقت  أفضل 
جاذبية  اكثر  المنازل  تبدو  حيث  الربيع. 
عالية.  معنوية  حالة  فى  المشترين  ويكون 
كما ان معظم األسر ترغب فى إتمام عملية 
الشراء قبل إجازات الصيف. كذلك يدرك 
الجديدة  المدارس  فى  التسجيل  ان  اآلباء 
الدراسة.  بدء  قبل  كافى  وقت  الى  يحتاج 
قيمة منزلك اعلى كثيرا من  اذا كانت  اما 
متوسط األسعار فى المنطقة، فافضل وقت 
الخريف.  فصل  هو  للبيع  المنزل  لعرض 
الى  يحتاج  المنازل  من  النوع  هذا  الن 
مشترى مقتدر، والمشترى المقتدر يهتم اوال 
بقضاء االجازات الصيفية، وعند انتهاءها 
يبدأ البحث عن المنزل المناسب فى فصل 
مثل  الصغيرة  للمنازل  بالنسبة  الخريف. 
 townhouses or apartments
اكثر  واالفراد  الجدد  للمشترين  المناسبة 
من العائالت، عرضها للبيع ليس مقيد بأى 
بذلت  اذا  السنة. عموما  فصل من فصول 
وعرضته  جيد  بشكل  منزل  لتقديم  جهدا 
البيع  فاحتماالت  مناسب،  بسعر  للبيع 
تكون  قصير  وقت  فى  المعروض  بالسعر 

كبيرة.

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

اآلداء السيئ للمحافظني يف 
سباق االنتخابات الكنديه املقبله

بقلم مسري جرجس
اشاره  اعطاء  على  طويل  وقت  يمض  لم 
الكنديه  الفيدراليه  األنتخابات  سباق  في  البدء 
لتشويه  التباري  في  المرشحون  ابتداء  حتى 
بعضهم البعض واظهار المنافس بمظهر من 
ال يستحق ثقه المجتمع والناخبين وبالرغم من 
أنها بدايه تقليديه لهذا السباق ألضاري اال أنها 
يجب أن تتم بمنتهى الحذق واالحترافيه ألنه 
يحدث أحياناً أن أحد المرشحين في استهدافه 
لتشويه سمعه مرشح أخر واصابته في مقتل؛ 
ويظهر  األخر  هذا  من  بداًل  نفسه  فيصيب 
انتوى  حيث  من  مشوهه  بصوره  نفسه  هو 
أن يلوث المرشح األخر وهذا ما فعله اندرو 
شير زعيم حزب المحافظين فوضع نفسه في 

موقف ال يحسد عليه.      

اندرو  فأن  المرشحين  على مستوى   •
فقد  بالنفاق  شديده  اتهامات  يواجه  شير 
انتشرت في األيام األخيره فيديوهات وصور 
ترودو  الليبرالين جاستن  لزعيم حزب  قديمه 
البني  باللون  وجسمه  وجهه  بصبغ  قام  وقد 
تعبير عن  أنه  البعض  اعتبره   وقد  واالسود 
العنصريه ضد ذوي البشره الملونه وبالرغم 
الخطأ  هذا  عن  واعتذاره  ترودو  خروج  من 
واستغل  يرحمه  لم  اندرو شير  أن  اال  الفادح 
األنسان  بمظهر  ترودو  ألظهار  الحادثه  تلك 
أبداً.  ويبدو أن  يقبل اعتذاره  العنصري ولم 
شير قد نسي أنه قبل أيام قليله وقف ليدافع عن 
العديد  أيضاً  ثبت عليهم  الذين  أعضاء حزبه 
بالعنصريه  وصفت  التي  التصريحات  من 
قال  حيث  الكندي  المجتمع  من  فئات  تجاه 
بالحرف الواحد أنه سيقف إلى جوار أعضاء 
وتحمل  لالعتذار  مستعدون  هم  طالما  حزبه 
المواقف  في  التضارب  هذا  أثار  المسئوليه. 
واتهموا  الكنديين  لدى  غاضبه  أفعال  ردود 
فهو  بمكيالين  والكيل  بالنفاق  شير  اندرو 
حزبه  مرشحي  عن  والعفو  للتغاضي  مستعد 
حينما يُتهمون بالعنصريه طالما اعتذروا عما 
قالوه بينما ال يريد تطبيق نفس هذا المبدأ على 
انسحبت  جلدهم.  يتنازل عن  ال  بل  خصومه 
المبادئ  تضارب  على  السلبيه  األفعال  ردود 
األعتذار  بتعلم  شير  اندرو  مطالبه  إلى  هذا 
وتحمل المسئوليه والتخلي عن النفاق حيث أنه 
يطبقها  وال  فقط  على خصومه  مبادئه  يطبق 

على أصدقاوه. 

أونتاريو  حكومه  إلى  الناس  ينظر   •
أنها صوره مصغره من  فورد على  بزعامه 
مواطنوا  وبينما  المحافظين  حزب  حكومه 
مقاطعه أونتاريو غير راضين تماماً عن أداء 
الحكومه فهم يتخوفون من أن يمتد هذا األداء 
الفيدراليه في حاله فوز  السيء إلى الحكومه 
كرئيس  شير  اندرو  أنتخاب  و  المحافظين 
المراقبون أن تصرفات  لوزراء كندا. ويري 
وقرارات حكومه أونتاريو المحافظه بزعامه 
المحافظين وتقلل  فورد تضر بصوره حزب 
أونتاريو  مقاطعه  بمقاعد  فوزهم  فرص  من 
فهم يتخوفون من أن تنتهج الحكومه الفدراليه 

خفض  في  أونتاريو  حكومه  منهج  نفس 
األنفاق والغاء التمويل ففي خالل سنه واحده 
فورد  أثار  الونتاريو  المحافظين  حكم  من 
المجتمع  فئات  من  الكثير  غضب  و  استياء 
في  جامعه  أول  انشاء  مشروع  الغي  حينما 
ثم  بالفرنسيه.  للمتحدثين  أونتاريو  مقاطعه 
كثير  والغاء  الدعم  تخفيض  قرارات  توالت 
والبيئه  الصحه  مجاالت  في  البرامج  من 
وغيرها  االجتماعيه...  والمساعدات  والتعليم 
ويتخوف كثير من الكنديين أن تنتهج حكومه 
حال  النهج  هذا  نفس  الفيدراليه  المحافظين 

فوزهم باالنتخابات القادمه.  

                   

فقد  الخارجيه  بالسياسه  يتعلق  فيما   •
وعد حزب المحافظين على لسان زعيمه اندرو 
 ٢٠١٩ بأنتخابات  فوزه  حاله  في  بأنه  شير 
ألسرائيل؛  عاصمه  بالقدس  يعترف  فسوف 
كما وعد اندرو شير بأن ينقل السفاره الكنديه 
في اسرائيل إلى القدس بداًل من تل أبيب في 
أيضاً  قال  بل   ٢٠١٩ مايو  في  اجراه  حوار 
األمريكي  البرنامج  إلى  باالنضمام  مهتم  أنه 
المضاد للصواريخ البالستيه مما دفع اليزابيث 
ماي زعيمه حزب الخضر ؛ في أول مناظره 
تمت بين زعماء األحزاب وغاب عنها رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو زعيم الحزب 
الليبرالي؛ أن تنعت شير بأنه مجرد دميه يلعب 
بها الرئيس األمريكي ترامب وانه سوف ينفذ 
كل ما يأمره به الرئيس األمريكي بدون تفكير 
هذه  في  شير  اندرو  ظهر  السياق  هذا  وفي 
ادي  نفسه ما  غير واثق من  المناظره مهتزاً 
إلى انخفاض اسهمه في أستطالع الرأي الذي 
تلي هذه المناظره مباشره بينما ارتفعت أسهم 
الديموقراطي  الحزب  زعيم  سنج  جاجميت 

الجديد.   

انتقاد  على  ألتركيز  هذا  لماذا  لكن   •
األحزاب؟  سائر  دون  المحافظين  حزب 
والجواب هو انني الحظت أنه ؛ لسبب ما ال 
أعضاء  من  كبير  عدد  يقوم  ؛  فهمه  أستطيع 
الجاليه بالتطبيل والدعايه للمحافظين ورئيسهم 
اننا  على  تسويقهم  ويحاولون  بل  ومرشحيهم 
جميعاً يجب علينا أن نعضدهم ونصوت لهم. 
درايه  أو  قناعه  عن  يتم  هذا  أن  أعتقد  وال 
اثبتوا  الذين  الليبرالين  من  لخوفهم  ربما  لكن 
أنهم مع رئيسهم جاستن ترودو ال يستحقون 
ثقه الناخبين بقدر ما ال يستحقها أيضاً أندرو 
شير وجماعته ولكني في اطار انتقادي لالداء 
السيء لحزب المحافظين سواء على مستوي 
للحزب  السيء  األداء  أو  انتاريو  حكومه 
األنتخابات  سباق  في  ومرشحيه  وزعيمه 
إلى  ألجاليه  أعضاء  ادعوا  فأنني  الفيدراليه 
بدقه  األمور  التسرع وتفحص  التروي وعدم 
مطروحه  جداً  كثيره  قضايا  هناك  فالزلت 
وخارجياً  داخلياً  للنقاش على جميع االصعده 
من  كثيراً  المقبله  األيام  لنا  تكشف  وسوف 

المفاجأت والخبايا.     

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

 8164gindi@rogers.comاوahram.teeba@gmail.com  



لم يكن لدي الجده التي تجاوزت 
الحفيد  هذا  اال  السبعين  العمر  من 
الصغير بعد رحيل امه و غياب ابيه 

الغير معروف السبب.
كانت فرحته هي  سعادتها فبذلت 
كل ما في وسعها كي يلتحق بالتعليم 
تصنع  كانت   .. حالها  برغم ضيق 
الجبن الهل القريه و هذا كان دخلها 

الوحيد . 
لبضع  هكذا  الحياه  استمرت 
من  المرض  تمكن  حتي  سنوات 

جسدها بشده.
يكون  كي  دراسته  حفيدها  ترك 
يعتني  ان  بجوارها و حاول جاهدا 
بها و ان يوفر لها الغذاء و العالج. 
أصبح رجال قبل األوان فكان يقوم 
كما  القريه  ألهل  الجبن  بصناعه 
اكتشف  و  ذلك  قبل  جدته  من  تعلم 
كانت  جدته  ان  ذلك  يفعل  هو  و 
األسر  لبعض  مجانا  الجبن  تصنع 
حالها.  ضيق  رغم  بالقريه  الفقيره 
و ذات يوما اشتد المرض و ازداد 
االلم فخرج الصبي الحضار طبيب 
تلك  عن   البيت  البتعاد  و  القريه 
ان  اال  به  فما كان  الصحيه  الوحده 
يجري ليسابق الوقت . عاد الصبي 
و معه طبيب الوحده  و حينما وصال 
لم يسمع الصبي صوت آهات جدته 

بعد . فكان الهدوء يعم المكان .
حقا لم تستطع ان تتمسك بالحياه 
صرخ   . الطبيب  حضور  حتي 
ارتمي  و  بالبكاء  انفجر  و  حفيدها 
فوق صدرها العليل ليعاتبها قائال:-

لماذا تركتيني و انتي تعلمين انه 
لم يعد لي أحد في هذا الكون .. لماذا 
احضرت  .فقد  عودتي  تنتظري  لم 
من  يكفي  ما  معه  و  الطبيب  لكي 

ادويه .. 
قومي االن ارجوكي ال تتركيني. 
و في نفس الحجره كان يقف الطبيب 

تنهمر دموعه دون تحكم .
شهاده  الطبيب  كتب  ان  وبعد 
الجناز.  مراسم  إتمام  وبعد  الوفاه 
فوجئ الصبي بالطبيب الشاب الذي 
يعمل بالوحده الصحيه يقترح عليه 
مسكنه  في  معه  ليعيش  يأتي  ان 
عن  كثيرا  يبتعد  ال  الذي  الصغير 

عمله. 
حب  بينهما  وربط  سويا  عاشا 

قرابه  صلة  هناك  تكن  لم  عظيم. 
رحمه  صلة  هناك  كانت  ولكن 
وموده وحب وصداقه. عاد الصبي 
لدراسته وخصص وقته ايضا لعمل 
الخير . فكان دائم السؤال علي جميع 
اهل القريه الصغيره وان وجد بينهم 
مريضا كان يذهب الحضار طبيب 
القريه وصديقه الذي كان هو االخر 
كان  الجميع.  مساعدة  في  يتردد  ال 
هو  المريضه  الجده  رحيل  مشهد 
عمل  الصبي  قلب  في  يشعل  ما 
الخير. كان يذهب الحضار الطبيب 
ايضا  العالج و  يذهب الحضار  ثم 
فقراء  علي  الجبن  بتوزيع  يقوم 
القريه. كانت سعادة الصبي هي في 
سعادة االخرين. كثيرا ما كان ينظر 
الشاب بتعجب  الطبيب  اليه صديقه 
شديد سائال حاله )كيف يستطيع ذلك 
يصنع  يجول  ان  الصغير  الصبي 
كل هذا الخير بمفرده دون كلل او 
تعب(. تعلم الطبيب من هذا الصبي 
يذهب  اصبح  و  الحياه  في  دروسا 
يملكون  ال  لمساعده مرضي  أمياال 
ثمن زياره الطبيب او ثمن العالج. 
يصنع  يجول  االخر  هو  واصبح 

خيرا. 
القري  أنحاء  في  صيتهم  ذاع 
يطلبون  كثيرون  فجاء  المجاورة 
فكره  جائت  ان  الى   . المساعده  يد 
انشاء مركز صحي متكامل أطلقوا 
عليه اسم ))صانع الخيرات((. كان 
الخير  لصنع  دعوه  هو   الحلم  هذا 
هو  له  األساسي  الهدف  وكان  
مساعدة المرضي الفقراء بالمجان. 
من  مجموعه  جاء  يوم  وفي 
الصحفيين ولديهم اسئله كثيره وكان 
اولها تم توجيهه للطبيب المسؤل و 
هو ))من اين جاءتك  فكرة صانع 

الخيرات(( .  
فكانت إجابته ))من هذا الصبي((.
اين  من  الصبي  سألوا  وحينما 
قال  و  فابتسم   .. الفكره  بتلك  جئت 

))من جدتي(( .
قد يستخدم هللا قصصا حزينه في 
حياتنا لصنع الخير وقد نفهم مقاصد 

هللا بعد ذلك.
فيتحول الحزن بداخلنا الي طاقه 
فينا  شخص  كل  من  تجعل  ايجابيه 

صانع الخيرات.
قصص  من  يغزل   لمن  طوبي 
حياته الحزينه عطايا جيده لالخرين                                                  
يحمل  قلب  لكل  القلب  من  تحيه 
الخير للغير برغم آالمه او أحزانه            
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خرياً من أحزان

نيفني سامى
اخلوف امَلَرضي او »الفوبيا«.... 

والسيسي

 ادوارد يعقوب
املصابني  من  اجياال  أنشئ  مما 
باخلوف املرضي في تلك اجملتمعات

يوليو 1952 ومصر  انقالب  ومنذ 
ديكتاتوري  بنظام عسكري  حتكم 
اذهان  في  اخلوف  هذا  رسخ 

اجلماهير

املرضي  الهرم  قمة  الي  ونصل 
بنظام  اخلوف  باستعمال 

السيسي رابع خلفاء العسكر

اخلوف  على  يقوم  فكر  جنح  هل 
املرضى عبر التاريخ؟  

هناك بدائل كثيرة امام الشعب 
او  الفساد  خياري  غير  املصري 

اإلرهاب

العامة  أجبرت  التي  الفزاعة 
قبول الفساد هي نفسها التي في 

صاحلها انتشار الفساد.

تساهم  هامة  غريزة  هو  الخوف 
األنسان  حياة  على  الحفاظ  في 
في  تؤثر  أيضا  بل  وازدهاره 
عن  تزيد  عندما  ولكن  المجتمعات 
حدها فأنها تنقلب الي نقيصة مثلها 
مثل الغرائز األخرى. وهناك الكثير 
البدائية  المجتمعات وخصوصا  من 
او المتخلفة عن العصر، تعتمد في 
ولقد  الخوف.  على  النشء  تربية 
المتأثرة  المجتمعات  في  تربينا 
الطريقة،  بنفس  العربي  بالتراث 
أحيانا  يصل  الذي  المفرط  الخوف 
التهديد  مثل  والخرافات  الكذب  الي 
ب »أبو رجل مسلوخة« او »امنا 
»غرفة  في  الحبس  او  الغولة« 
الفئران«. وكذلك التخويف بالعقاب 
المبرح.  كالضرب  جسديا  المؤذي 
بل  الصغار  على  هذا  يقتصر  وال 
تعداه أيضا الي الكبار وساهمت في 
ذلك بعض التفسيرات للعقائد الدينية 
لسيطرة  كوسيلة  القبر  عذاب  مثل 
وذلك  اتباعهم  على  الدين  رجال 
طاعتهم.   عدم  مغبة  من  بتخويفهم 
ومثل أيضا قتل المرتد إلرهاب كل 
من يفكر في تغيير عقيدته وإجباره 
ويسلمه  عقله  يلغي  ان  باالبتزاز 
مما  البالد.  في  االمر  ألولي  تماما 
أنشئ اجياال من المصابين بالخوف 
المجتمعات.   تلك  في  المرضي 
هناك  الدكتاتورية  النظم  وتستغل 
ينتقل  تراثا  أصبح  الذي  النمط  هذا 
من جيل الى جيل منذ الغزو العربي 
الهمجي على شعوب المنطقة. ومنذ 
انقالب يوليو ١٩5٢ ومصر تحكم 
رسخ  ديكتاتوري  عسكري  بنظام 
هذا الخوف في اذهان الجماهير عن 
طريق السيطرة على الميديا وحجب 
الراي اآلخر وقمع المعارضين وان 
هو  األوحد  الزعيم  او  الديكتاتور 
او  هو  اما  وانه  األمة  حمي  حامي 
الطوفان. وال يوجد بديل أخر ودائما 
خطرا  الديكتاتور  هذا  يخلق  ما 
مبالغا فيه يكون بمثابة فزاعة تغذي 
الجماعي  المرضي  الخوف  حالة 

وقد  الشعب.  افراد  معظم  تعم  التي 
افلح عبد الناصر في تشويه العصر 
حقيقته علي  بغير  وإظهاره  الملكي 
انه عصر ظلم الطبقة الغنية للطبقة 
يوحي  وكان  والمتوسطة  الفقيرة 
رجوع  من  حاميهم  انه  للعامة 
وهو  خادع  شعار  تحت  الظلم  هذا 
وأيضا  الشعب«  مكاسب  »حماية 
هناك فزاعة أخري وهي ما اسماه 
زعم  تحت  واعوانه  باالستعمار 
من  اول  وهو  والحرية  االستقالل 
المصري  االنسان  حرية  أهدر 
حلقاتي  )راجع  كرامته  وضيع 
الحقيقة  بين  الناصر  »عبد  بعنوان 
هم  الثالثة  والفزاعة  والتضليل«( 
االخوان المسلمين رغم انه كان من 
المؤسسين للتنظيم السري اإلرهابي 
مشبعا  وظل  المسلمين  لإلخوان 
اصطدامه  رغم  مؤسسهم  بفكر 

األخيرة  الفزاعة  اما  منهم.  بفصيل 
فهي ما اسماها بالصهيونية وضخم 
من خطرها على مصر متمثلة في 
الدولة العبرية »إسرائيل«. واستمر 
العسكرية  المؤسسة  من  خليفته 
السادات في استعمال نفس الفزاعات 
وإعطاء  الدينية  الفاشية  وترسيخ 
ليمارسوا  لإلخوان  اكبر  مساحة 
النظام  فيكون  الشعب  ارهابهم ضد 
بمثابة الحامي للشعب من اإلرهاب 
الديكتاتور  واستمر  اإلسالمي 
الثالث من العسكر »مبارك« بنفس 
فزاعة  استعمال  وهي  السياسة 
والخضوع  للسكوت  االخوان 
لنظامه الفاسد ونصل الي قمة الهرم 
بنظام  الخوف  باستعمال  المرضي 
الذي  العسكر  خلفاء  رابع  السيسي 
ويلقي  المعروفة  اللعبة  نفس  يلعب 
في روع العامة ان يختاروه هو او 
أخرى  فزاعات  ويضيف  اإلرهاب 
مثل اإلرهابيين في سيناء وما يحدث 
مجازر  من  المجاورة  الدول  في 
يحدث  عما  المصريين  يسكت  لكي 
وتعميق  للحريات  وقمع  فساد  من 
ونهب  وسرقة  الدينية  للفاشية 
ثروات البالد لصالح طبقة الضباط 
الكبار في الجيش والشرطة وبعض 
الحاكمة  الطغمة  من  المحاسيب 
والعجيب هو موقف بعض االقباط 
االضطهاد  بأعينهم  يرون  الذين 
األقباط  من  ألخوتهم  الصارخ 
الخوف  بدافع  يتصرفون  ولكنهم 
»هذا  تكرارا  ونسمع  المرضي 
يحدث  لما  نتعرض  ان  من  اهون 

يرددون  او  المجاورة«  الدول  في 
»اما السيسي او االخوان« او »ال 
يوجد بديل أخر آمن غير السيسي«. 
وهناك عدة أسئلة: ١- هل نجح فكر 
عبر  المرضى  الخوف  على  يقوم 
يوجد  ال  فعال  هل   -٢ التاريخ؟  
الفساد او اإلرهاب؟  اما  اال بديالن 
تخضع  السوية  الشخصية  3-هل 
تحت  بالفساد  وترضي  لالبتزاز 
ما  و  الشرين؟ 4-  افضل  انه  زعم 
هي عاقبة او نتيجة الرضوخ للفساد 
الخاطئة؟  األوضاع  هذه  واستمرار 
دعونا نجيب علي هذه األسئلة بعد 
التخلص من عقدة الخوف المرضي.

لم ينجح ابدا فكر مريض   -١
مثال الخوف المرضي وذلك تشهده 
تربي  التي  فالدول  التاريخ  أحداث 
المرضي  الخوف  بطريقة  النشء 
الدول  بعكس  متخلفة  دول  هي 

المتقدمة التي تجرم هذا المنهج في 
االبداع  ان  ثبت  ولقد  النشء  تربية 
الذي يقود الى االبتكار والتقدم عدوه 
األول هو الخوف المرضي. بل ان 
مشروعية  على  الجماهير  تشجيع 
خوف  دون  التعبير  وحرية  النقد 
الفساد  لكشف  الوحيدة  الوسيلة  هي 
وبالتالي القضاء عليه. وهناك امثلة 
في التاريخ النهيار دول وحضارات 

قامت على القمع والخوف.

امام  كثيرة  بدائل  هناك   -٢
خياري  غير  المصري  الشعب 
الفساد او اإلرهاب. هناك العصيان 
علي  حدث  كما  عنف  دون  المدني 
يد غاندي وقاد الي دولة ديمقراطية 
الفئات  اتحاد  أيضا  وهناك  متقدمة. 
الغوث  وطلب  واألقليات  المثقفة 
على  لتضغط  المتقدمة  الدول  من 
الحكومات الفاسدة من اجل التغيير 
وإعطاء الفرصة للكفاءات الزاخرة 
وتتولي  تظهر  لكي  مصر  بها 
نحتاجه  ما  كل  القيادية  المناصب 
يستغلون وسائل  قادة مخلصين  هو 
ويوعون  الحديثة  التكنولوجيا 
وينفذون  حولهم  يلتف  لكي  الشعب 
من  فيها  لهم  تنضم  بيضاء  ثورة 
كل مفاصل الدولة الفئات المخلصة 
والشرطة  الجيش  من  والواعية 
يحتاج  وهذا  والعامة  واألقليات 
الي جهد المثقفين واالمناء من هذا 
ليوعوا  قليلون  غير  وهم  الشعب 

العامة.

الشخصية السوية تعرف ان مصلحتها ومصلحة امتها هي القضاء   -3
على الفساد والتمسك بالقيم األخالقية فال مجال هناك بالخضوع لشر ما 
للنجاة من شر آخر هذا مبدا فاسد جبان ال يصح ان يبنى عليه أي فكر 
صالح واني اتعجب من بعض المحاربين للفساد والداعين الي اإلصالح 
والناشطين من األقباط الذين ينزلقون دون وعي الي هذا المنطق المغلوط. 
بل ان الصحيح هو التصدي لكل أنواع الشرور مهما كانت التضحيات ألنه 

لن يصح في النهاية اال الصحيح.

ان الفساد سيقود في النهاية الي انهيار األمة والي عواقب تفوق   -4
المخاوف التي من اجلها تم السكوت علي الفساد بل انها التربة الخصبة 
التي تمكن االرهاب في النهاية من السيطرة علي األمة أي ان الفزاعة التي 

أجبرت العامة قبول الفساد هي نفسها التي في صالحها انتشار الفساد.



روحيات6
يوم امس بعدما عرب

د. روز غطاس

دائما ما نتطلع إلى الغد، إلى المستقبل الذي يعد لنا 
في  جديدة  لمغامرة  بشوق  يترقبه  فالبعض  مجهول. 
حياته وانجاز جديد ألعماله وتحديات لقدراته وطاقاته؛ 
او  يكون  قد  هو  مما  وحذر  وترقب  بخوف  والبعض 
قصة  فهو  االمس  اما  شرور.  او  سرور  من  يحدث 
معروفة  الثانية،  للمرة  فيلما  تري  كنت  لو  كما  قديمة 
احداثه وتوقعاته ولكن له أثره الذي من الصعب محوه 
واالخر  رغد  فرح  سعيد  ماضيه  فالبعض  تجاهله.  أو 
تعيس شقي بائس؛ البعض يشعر انه السبب في حدوث 
الظروف  ضحية  انه  يشعر  واالخر  الماضي  هذا 
قد  مضي  هو  كان  اي  عليه.  مرت  التي  والمواقف 
بالضبط  تغييره  يمكن  ولن  حدث  قد  حدث  وما  انتهي 
او  تستردها  ان  يمكنك  ال  بها  تتفوه  التي  الكلمة  مثل 
تمحوها اذ لها اثر علي المستمع وعليك المتكلم ايضاً. 
وحياة االنسان هي خليط من االمس والغد. فأالمس هو 
الذي كون افكارك وقيمك وعاداتك وتقاليدك، والغد هو 
الطريق الذي سوف تسير فيه والي مصير يتحكم فيه 
هذا االمس بطريقة او اخري؛ عزيزي ليس هذا فلسفة 
الشمس. وهذا ما  كالم ولكنها حقيقة واضحة وضوح 
 4  : في مزمور ٩٠  االله  الرب  كليم  اكده موسي  قد 
الي  التي ترجع  يتحدث عن حقيقة االنسان  حيث كان 
الغبار والتي ما هي اال امس بعدما عبر وكعشب يزول. 
فالف سنة في عيني الرب االله كأمس اذا عبر، فهو ال 
يحده الزمان او المكان ألنه كلي الوجود. لكن موسي 
ايضا يعبر في نفس المزمور عن واحسانات الرب االله 

الذي لم يفننا بسخطه او يرعبنا بغضبه، وبالرغم من 
اننا تراب نحن  انه يذكر  آثامنا وتعدياتنا امامه اال  ان 
القوة  مع  كانت  وان  سنة  سبعون  هي  سنينا  ايام  وان 
فثمانون وافخرها تعب وبلية. فموسي رجل الرب االله 
الذي اختبر رحمة وغضب وقداسة هذا الرب الصانع 
العجائب والمعجزات حيث عرف موسي طرقه وبني 
اسرائيل افعاله. ومع ذلك في هذا المزمور يعلن قول 
فنؤتي  علمنا  هكذا  ايامنا  احصاء  يقول:«  حيث  رائع 
يقول:«  كان  لو  كما   .)١٢ )مزمور ٩٠:  حكمة  قلب 
يا رب انا تلميذ في مدرستك بتعلم منك ساعدني لكي 
وقلبها  الحكمة  راس  ان  حيث  حكمة،  قلب  لي  يكون 
هو مخافتك ايها الرب االله فأقول مع عبدك: »جعلت 
الرب امامي في كل حين ألنه عن يميني فلن أتزعزع 
)مزمور ١6: 8(. انت إلهي في يدك آجالي واشكرك 
ألنه بمراحمك لم تذكر خطاياي لكنها كانت كيوم أمس 
بعدما عبر طرحتها في بحر النسيان، وكبعد المشرق 
عن المغرب أبعدت عنا معاصينا )مزمور ١٠3: ١٢(. 
احبك يا رب يا قوتي الهي صخرتي ملجئ وحصني فيه 
احتمي في يوم الشر فال اذكره فيكون كيوم امس بعدما 
عبر ولكنني اكون قد تعلمت منه شيء فينشئ داخلي 
ومن  فطنت  الشيوخ  من  اكثر  انه  فاشهد  حكمة،  قلب 
معلمي تعلمت الن شريعتك هي لذتي )مزمور ١١٩ : 
٩٩ ، ١٠٠( وكنت أنت معلمي فلم انسي دروس تلقيتها 
وترشدني  لتعلمني  بعدما عبر  امس  يوم  الهي  يا  منك 
وتنصحني الطريق الذي سأسلكه الن كل افكارك من 
جهتي افكار خير وسالم لتعطني اخرة ورجاء، يا رب 
اشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتهج ونفرح كل ايامنا؛  وال 
يسعني اال ان اهتف مع اوالدك: احبك يا رب ياقوتي 
الن مستقبلي محفوظ عندك فتساعدني اال انساك ولكن 

انسي ماضي المخجل كأمس بعدما عبر.

فى  أسيوط  بمدينة  ُولد 
تعليمه  وأكمل  ١8٩7م  أكتوبر 
فى  وتخرج  والقاهرة  باإلسكندرية 
المهندسخانة عام ١٩٢٠م  مدرسة 
مدرسة  دبلوم  على  حصل  حيث 
الهندسة )حالياً كلية الهندسة جامعة 
إنجلترا  إلى  سافر  ثم  القاهرة( 
حيث  برمنجهام  بجامعة  والتحق 
حصل على بكالوريوس شرف من 
المرتبة األولى فى الهندسة المدنية 
لدرجة  درس  ثم  ١٩٢3م  عام 
وحصل  الجامعة  بنفس  الدكتوراه 
على دكتوراه الفلسفة عام ١٩٢6م.

درجة  على  حصوله  بعد 
مصر  ألرض  عاد  الدكتوراه 
بكلية  مدرس  وظيفة  ليشغل 
)حالياً  األول  فؤاد  جامعة  الهندسة 
قسم  فى   ١٩٢6 عام  القاهرة( 
مديراً  ُعين  ثم  اإلنشائية.  الهندسة 
لمعمل أبحاث الخرسانة عند إنشائه 
عام  القاهرة  جامعة  الهندسة  بكلية 
١٩3٢م وكان يعاونه فيه المهندس 
فيما  األستاذ  تاريف«  »تشيبو 
األمريكية  برنستون  بجامعة  بعد 

والمهندس محمد كمال خلف، وظل 
وفى  بالجامعة.  عمله  طوال  يديره 
لمعمل  مديراً  ُعين  ١٩33م  عام 
واألساسات  التربة  ميكانيكا  أبحاث 
عند إنشائه بالكلية وظل أيضاً مديراً 
له طوال عمله بالجامعة. وفى عام 
١٩37م شغل وظيفة أستاذ مساعد 
شغل  ١٩4١م  عام  وفى  بالكلية، 
الخرسانة  كرسى  أستاذ  وظيفة 
واستمر  المبانى  وإنشاء  المسلحة 
فى وظيفته حتى عام ١٩5٢م حينما 
ُعين وزيراً للشئون البلدية والقروية 
حتى عام ١٩54م ثم عمل مهندساً 
استشارياً لإلنشاءات بمكتبه الخاص 
عمله  إلى  باإلضافة  وفاته،  حتى 
الهندسة  بكلية  متفرغ  غير  كأستاذ 
اختير  أنه  كما  القاهرة،  جامعة 
عين شمس  جامعة  بمجلس  عضواً 

منذ عام ١٩54م.

بجمعية  منتسباً  عضواً  أصبح 
عام  بإنجلترا  اإلنشائيين  المهندسين 
١٩٢7م، وفى عام ١٩3٢م أصبح 
عضواً عاماًل بها. كما أنه كان عضواً 
المصريين،  المهندسين  بجمعية 
جمعية الخرسانة المسلحة بالواليات 
المتحدة األمريكية، الجمعية الدولية 
لبحوث مواد البناء، الجمعية الدولية 
لميكانيكا التربة وهندسة األساسات، 
السابقة  للخرسانة  الدولية  الجمعية 
للكبارى  الدولية  الجمعية  اإلجهاد، 

واإلنشاءات.

لرئيس مجلس إدارة  نائباً  إنتُخب 
التربة  لميكانيكا  الدولية  الجمعية 
أغسطس  فى  األساسات  وهندسة 
مجلس  لرئيس  نائباً  ثم  ١٩53م 
للخرسانة  الدولية  الجمعية  إدارة 
السابقة اإلجهاد عام ١٩55م ثم عام 
عضواً  إنتُخب  انه  كما  ١٩5٩م، 
منذ  البناء  ألبحاث  الدولية  بالهيئة 

عام ١٩5١م.

العلمية  البحوث  من  العديد  له 
فى  ناقشها  والتى  المنشورة 
بحثاً  ومنها  الدولية،  المؤتمرات 
بمطبوعات   ١٩3٠ عام  نشره 
المؤتمر الدولى للميكانيكا التطبيقية 
»استكهولم«  بمدينة  ُعقد  والذى 
إطارات  تصميم  يدرس  وكان 
الكبارى. وفى العام التالى نشر بحثاً 
الخرسانية  المنشآت  بدراسة   يهتم 
مطبوعات  فى  وذلك  المسلحة 
ُعقد  الذى  الثانى  الدولى  المؤتمر 
البلجيكية.   Liege »لييج«  بمدينة 
العربى  الهندسى  المؤتمر  وفى 
تأثير  دراسة  فى  بحثاً  ناقش  األول 
على  المتوسط  البحر  شواطئ  مياه 
وفى  والُمسلحة.  العادية  الخرسانة 

خالل فترة 
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قرأت لك 
جنوى غاىل
ثالثة أسئلة جيب طرحها قبل تقديم املشورة

By Michele Cushatt
يكون  أن  المفترض  من  كان 
وليس  الدعابة  يعني  الفيسبوك 
ولذا  أحد,  من  المشورة  التماس 
إعتادت صديقتي أن تنشر أخبارها 
مع  إجتماع  كل  عن  المضحكة 
 , الوزن  تراقب  التي  المجموعة 
تتبعها  التي  الطريقة  كانت  وهذه 
الذين  وزمالئها  نفسها  لتساعد 
حتي   , الوزن  النقاص  يكافحون 
تسعدهم قليال في طريقهم الطويل 
أتابع طرائفها وطريقتها  , وكنت 
وكيف  الحقيقة  قول  في  الفكاهية 
الصعود  لحظات  بصدق  تواجه 
نضالها  شاهدت  ولقد   , والهبوط 
 , عديدة  سنوات  مدي  علي 
فقدان  صعوبة  مدي  وأعرف 
الوزن وكيف إنها تمنت أن يكون 
وتنتهي  الوزن  لتفقد  سهال  االمر 
وبينما   , المستمر  الكفاح  هذا  من 
كانت  نفسها  علي  تضحك  كانت 
تتوقع أن يضحك اصدقائها معها 
ولكن لم تتوقع هذا الكم الهائل من 
إنهالت  التي  والمشورة  النصائح 
عليها , مثال ؛ هل حاولت ] هذه 
الطريقة [ ؟,  ماذا عن القيام بذلك 
؟ و يجب عليك شراء / إستخدام 
استمرت  وهكذا   / بذلك  القيام   /
أقرأ  كنت  وبينما   , الفعل  ردود 
باالحباط  شعرت  الفعل  ردود 
 , بالنيابة عن صديقتي  والغضب 
 – المساعدة  يحاولون  أنهم  أعلم 
وهم   , جيد  قصدهم  أن  وأعرف 
يعتقدون حقا إنهم يمكن أن يحدثوا 
لفقدان  وكفاحها  حياتها  في  فرقا 
الوزن , ومع ذلك فإن ردود الفعل 
هذه لم تساعدها ولم تحدث فرقا – 
علي االقل إيجابيا – وعلي العكس 
جعلتها هذه النصائح تشعر إنهم ال 
يفهمونها , وإنها وحيدة جدا , فهي 
لم تكن بحاجة ألصدقائها ليصلحوا 
الصدقاء  بحاجة  كانت  بل  حالها 
يقفوا بجانبها ويبقوا معها , ولكن 
التواجد مع شخص ما في كفاحه 
أن  منا  يتطلب  ! وهو  ليس سهال 
نشاركه معاناته ونشعر بشئ من 
ونتأثر  معه  نتعاطف  أن  و  االمه 
بكفاحه , وهذا هو السبب في إننا 
نلجأ الي تقديم نصائح ومشورات 
في محاولة الصالح الوضع , مما 
يجعلنا نعتقد ] بغير حق [ إننا جزء 
أختبرت  ولقد    , الكفاح  هذا  من 
ردود فعل االصدقاء الذين يقدمون 
المشورة بحسن نية علي االنترنت 
, وفي كل مرة أقوم بنشر صورة 
 ] السوداني  الفول  زبدة   [ لكأس 
يقوم الناس الطيبين بارسال رسالة 
أكل  عن  التوقف  علي  تحثني 
تتسبب  سوف  إنها  أو  السكريات 
من  وهذا  الي  المرض  عودة  في 
انهم  يعتقدون  وهم  نظرهم  وجهة 
ينقذون حياتي ,بالحاحهم وجرأتهم 
هناك  فعلهم  ردود  وراء  ولكن 
إنك   , يقصدون  فهم  الشر  بعض 
لو فعلت ما نحن نفعله لما أصابك 
المرض  هذا  وإن   , المرض  هذا 

 , أخطائك  نتيجة  أصابك  الذي 
والمرض  السمنة  إن  والحقيقة 
ليست هي العلل الوحيدة التي تقدم 
نتهم  إيضا  فنحن   , النصائح  فيها 
االباء واالمهات الذين لديهم أطفال 
والزوجات  ,واالزواج  متمردين 
القساوسة  ونتهم   , السعداء  غير 
الذين ال يزدهرون , والحقيقة أن 
ال  والمتألمين  المجروحين  الناس 
يحتاجون الي وصفة طبية ونصائح 
 , الي وجودنا بجانبهم  كالمية بل 
هذا  من  أعاني  مازلت  أنا  وللعلم 
نصائح  أعطي  اال  وأحاول  االمر 
وأن أبطئ في الكالم وأستمع أكثر 
أقدم  أن  قبل  أسئلة  ثالثة  وأسأل 
المشورة ألي أنسان : ١- هل هذا 
إذا  ؟  نصيحة  منك  االنسان طلب 
لم يطلب منك أحد نصيحة فال تقدم 
علي ذلك ٢- أسأل نفسك ما الذي 
أحتياج  هو  هل  ؟  للحديث  يدفعك 
صديق لك  أم هو أحتياجك أنت ؟  
وهذا السؤال سيبطئ عادة التسرع 
في تقديم النصيحة – فهو يتطلب 
أن  أراهن  وأنا  حكيما  ذاتيا  وعيا 
أحتياجك هو الذي غالبا ما يدفعك 
لتتكلم اكثر بكثير من أي شخص 
تعرفه هو حق  ما  , 3- هل  أخر 
أنت  هل   « أخري  وبعبارة  ؟ 
المقربين  االصدقاء  ضمن  من 
؟  المشورة  تعطية  الذي  للشخص 
إذا لم يكن االمر كذلك لماذا تعطيه 
ياصديقي   : وبااليجاز   ! نصيحة 
من  للمزيد  بحاجة  لسنا  وأنت  أنا 
نعيش  كيف  حول  التوجيهات 
فاالنترنت   , ونتواصل  ونعمل 
ان  تستطيع  الحديثة  واالجهزة 
تمدنا بمعلومات ال نهاية لها , وما 
الذين  الحقيقين  الناس  هو  نحتاجه 
واليطالبوننا  وحولنا  معنا  يبقون 
يندمجوا  أن  قبل  عيوبنا  بإصالح 
معنا , اننا نحتاج الي الناس الذين 
بأشياء  معنا  يقوموا  أن  يريدون 
نسعد  أن  ويمكننا  وصعبة  حقيقية 
الذين  لهؤالء  نحتاج   وال  معهم, 
وعدم  الناس  نقائص  يحتملون  ال 
كمالهم ومن المفارقات أن هؤالء 
الذين يبقون حولنا ويندمجوا معنا 
منا  يطلبون  ال  الذين  أولئك  هم 
إن  والحقيقة   عيوبنا,  نعالج  ان 
وال  السمنة  ليس  قلوبنا  يجرح  ما 
هو  بل  المتاعب   وال  المرض 

االفتقار الي الحب .
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كشف حساب 

عبد املنعم سعيد

شهد األسبوع الماضى هجوًما إعالمًيا على القوات المسلحة 
جزر  على  شب  الذى  »دوريان«،  إعصار  يشبه  المصرية 
البهاما وساحل الجنوب الشرقى للواليات المتحدة. وبينما قام 
الهجمة  فإن  بالساحل،  والعصف  الجزر  بتدمير  األخير  هذا 
اإلعالمية لن تنجح فى هجومها، ألن الشعب المصرى من 
ناحية لديه الكثير من الصالبة، ومن ناحية أخرى ألن لديه 
»كشف حساب« الجيش المصرى، والذى يستطيع التمييز ما 

بين الصدق والكذب والغث والسمين.

عين اإلعصار اإلعالمى كانت ممثاًل ومقاواًل لديه شهادة 
على التعامل مع عدد من مشروعاتنا القومية، بعضها وقائع 
واجبة التحقق والتحقيق، وبعضها اآلخر انطباعات شخصية، 
الكثير منها ذائع فى الصحف وشبكات التواصل االجتماعى 
حول األولويات وعما إذا كان البناء ضرورًيا أو أن األجدى 
تعددت  العين  احتياًجا. حول  ِقَبل األكثر  قيمته من  استهالك 
اإلخوانية  الدعاية  من  كبيرة  موجات  كانت  األولى  حلقات، 
المتربصة، والجاهزة بحملة منظمة تجمع وتربط وتقيم وتمد 
ما جاء فى العاصفة بالربط التاريخى لدور القوات المسلحة 

فى التاريخ المصرى.

الحلقة الثانية تأتى من جانب قناة الجزيرة، التى تدخل إلى 
الموضوع من نافذة الحلقة األولى، وكأنها تقوم بعمل إعالمى 
يقوم باستقصاء ما يحدث، وكأن ما جرى يجرى فى كوكب 
الثالثة  الحلقة  الجنوبى.  للقطب  السحيقة  األبعاد  فى  أو  آخر 
لمجموعة من الهواة، بعضهم يظهر للمرة األولى، والبعض 
الحلقة  وتحرض.  تسخر  قبل  من  متقطعة  أدوار  فى  ظهر 
الرابعة قامت على حشد أشكال اإلعالم من أفالم وموسيقى 
المصرية  القيادة  على  السخائم  تصب  أنها  المهم  وأغنيات، 
والنظام المصرى، والشعب المصرى ما لم يقم بالثورة فوًرا. 
الحلقات كلها تدور وفق منظومة منظمة ومحبوكة االستعداد 
والتدبير، وفى سرعات كبيرة لعلها تولد رياًحا كالعواصف، 
 3٠ منذ  قام  ما  وتدمر  تكتسح  لعلها  كاألعاصير،  وأمطاًرا 

يونيو ٢٠١3.

والعنف  السخونة  هذه  وبمثل  اآلن،  ذلك  كل  حدث  لماذا 
اللفظى والوقاحة فى التعبير؟ المرجح أن ذلك ألنه بات جلًيا 

مثل  خارجى،  بعضها  كبيرة،  نجاحات  حققت  قد  مصر  أن 
المشاركة فى قمة الدول السبع والمؤتمر اليابانى اإلفريقى، 
والبعض اآلخر داخلى مثل التقارير اإليجابية عن االقتصاد 
المصرى، والتى بثها صندوق النقد الدولى بعد انتهاء الجولة 
الجنيه  قيمة  وارتفاع  مصر،  فى  الصندوق  لعمل  األخيرة 
المشروعات  إنجازات  وتصاعد  الدوالر،  إزاء  المصرى 
اإلدارية،  والعاصمة  الزراعية،  الصوب  مثل  المصرية 
والمتاحف، والمناطق الصناعية، فضاًل عن انخفاض معدالت 
التضخم والبطالة، وتقريًبا جميع المؤشرات الكلية المصرية.

وال يقل أهمية عن ذلك كله أن مصر حققت نجاحات كبيرة 
الكويت«  »خلية  ضربة  وكانت  اإلرهاب،  مع  التعامل  فى 
ُموِجعة بالنسبة لجماعة اإلخوان المسلمين، فقد حرمتها من 
قاعدة مالية معتبرة، وجسر قوى لباقى منطقة الخليج، خاصة 
قطر وتركيا، كما أنها دفعت جماعات منهم إلى الخارج فى 
أوروبا أو تركيا، وكلتاهما أكثر تكلفة. وما لم يقل عن ذلك 
ألًما صدور أحكام قضائية رادعة على قادة الجماعة، وظهور 
بدايات انشقاق بين شباب الجماعة فى السجون وقياداتها فى 
الخارج. هذه التطورات األخيرة تحديًدا هى التى أطاحت بلب 
جماعة الخارج، وكان القرار هو هذه الحملة اإلعالمية بكل 
ما كان لدى اإلخوان من قوة. وسواء كانت عين العاصفة قد 
جاءت بالصدفة أو أنها كانت بالتدبير، فإن استغالل الموقف 
ودون  السفر،  الغربة وطال  بها  استبدت  لجماعة  ُمْغِرًيا  بدا 
شعاع ضوء فى نهاية النفق يعيد ما كان ويسترجع َمن انكسر.

ولكن أًيا ما كانت التساؤالت التى تولدت فى عقل المواطن 
التواصل  شبكات  على  بالغريزة  جرى  وما  المصرى، 
االجتماعى، فإنه فى لحظة االختيار ما بين القوات المسلحة 
رفض  هى  االستجابة  ستكون  اإلخوان  وجماعة  المصرية 
االختيار ألنه وقع بالفعل فى 3٠ يونيو ٢٠١3. وبالمناسبة 
السودانى  الشعب  فيه  سار  الذى  االختيار  نفس  كان  فإنه 
الذى  المسلمين  اإلخوان  حكم  من  أخيًرا  تخلص  عندما 
بين  التقسيم  إلى  السودان  فيها  انتهت  عاًما،  ثالثين  استمر 
الشمال والجنوب، والحروب الداخلية فى الشمال والجنوب، 
واالنهيار االقتصادى، واللعنة الدولية. أكثر من ذلك فإن لدى 
الشعب المصرى كشًفا طوياًل للحساب حول ما حققته القوات 
مشاركتها  منذ  الماضية  السنوات  خالل  المصرية  المسلحة 
المصرى فى اإلطاحة بحكم اإلخوان، ومضيها فى  الشعب 

مقاومة وتحجيم اإلرهاب وتحقيق االستقرار.

والقائمة بعد ذلك طويلة من السير قدًما وبشجاعة كبيرة فى 
المعاصر،  التاريخ  كبرى عمليات اإلصالح االقتصادى فى 
وتحقيق انطالقة لمصر فى الطريق إلى المستقبل فى الداخل 
والخارج أيًضا. الشعب المصرى على يقين فى ذات الوقت 
المسار،  لتصحيح  المراجعة  فيه  تقدم  وقت  يأتى  سوف  أنه 
المسيرة  تحصن  تساؤالت  عن  الضرورية  لإلجابة  تمهيًدا 

وتحميها.

بعد استهداف منشآتها 
النفطية: هل تضطر 

السعودية للتنازل يف 
اليمن؟

وأن  يوم،  بعد  يوما  يتسع  أهدافنا  بنك  أن  اليوم  نؤكد 
العمليات القادمة ستكون أشد إيالما على النظام السعودي، 
العدوان  قوى  أمام  خيار  ال  وأنه  العدوان،  قوى  وعلى 
عن  الحصار  ورفع  الحرب  وقف  إال  السعودي،  والنظام 

بلدنا«

باسم  العسكري،  المتحدث  لسان  على  ورد  ما  هذا 
الهجوم  متبنيا  سريع  يحيى  العميد  اليمن،  في  الحوثيين 
األخير، بعشر طائرات مسيرة على معملين، تابعين لشركة 
خريص  وهجرة  بقيق  بمحافظة  للنفط،  السعودية  أرامكو 
عنه،  أعلنت  قد  كانت  الذي  الهجوم  وهو  البالد،  شرقي 

وزارة الداخلية السعودية في بداية األمر.

ويجسد هذا الجانب من تصريحات العميد يحيى سريع، 
في معرض إعالن المسؤولية عن الهجوم، عنوانا مهما، 
العربية  والمملكة  اليمن،  في  الحوثيين  بين  الصراع  في 
كانت  عربي،  تحالف  رأس  على  تقف  التي  السعودية، 
على  للقضاء  سنوات،  الخمس  يقارب  ما  قبل  أسسته  قد 

الحوثيين في اليمن، والذين تقول إنهم بمثابة ذراع إليران في المنطقة.

وقد تحول استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية، إلى سالح جديد بيدهم، يقولون 
إنه يهدف إلى إجبار الرياض، على وقف حربها المستمرة في اليمن، وقد تبنت الجماعة 
هجومين سابقين، في مايو ، وأغسطس الماضيين، على منشآت نفطية ألرامكو أيضا، غير 
أن هذا الهجوم األخير، يعد األكبر من نوعه، كما يمثل نقلة نوعية في هجمات الحوثيين من 

هذا النوع، نظرا ألنه طال العمق السعودي، ونفذ بدقة بالغة.

حدود  يتعدى  ربما  أنه  في  مراقبين،  نظر  وجهة  من  األخير،  الهجوم  خطورة  وتكمن 
الصراع االقليمي، واستهداف الداخل السعودي، إلى محاولة ضرب االقتصاد، واإلضرار 
بعالقات الرياض مع العديد من القوى العالمية، التي تعتمد على النفط السعودي، عبر إظهار 

السعودية بأنها غير قادرة على حماية منشآتها النفطية.

إنتاج  نصف  نحو  توقف  إلى  أدى  األخير،  الهجوم  أن  إلى  أشارت  قد  تقارير  وكانت 
أرامكو، في وقت نقلت فيه وكالة رويترز لألنباء، عن مصادر نفطية سعودية لم تسمها، 
قولها بأن عودة طاقة إمدادات النفط بشكل كامل، لألسواق العالمية، قد تستغرق »أسابيع 

وليس أياماً«.

التقديرات  إنه و«حسب  بيان  في  بن سلمان،  العزيز  السعودي عبد  الطاقة  وقال وزير 
األولية، أدت هذه االنفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 

ماليين برميل، أو حوالي 5٠ بالمائة من إنتاج أرامكو«.

ورغم تأكيد ولي العهد السعودي خالل اتصال هاتفي مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
وفق ما أوردته وكالة األنباء السعودية، على أن لبالده القدرة واإلرادة على الرد، فإن خطاب 
الحوثيين في بيانهم الذي تبنى العملية، يظهر دون شك، أن الجماعة ستواصل نهجها، وأنها 
كما تقول، لديها بنك أهداف في السعودية، يتسع يوما بعد يوم، كما يبدو واضحا أيضا، أنها 

تستخدم تلك الهجمات، في محاولة إلجبار السعودية على إيقاف حربها في اليمن.

ويفتح ما ورد في بيان الحوثيين بشأن هجمات بقيق األخيرة، وكذلك ما قاله ولي العهد 
انتقامية ضد  السعودية على حملة  تقدم  أن  فإما  احتمالين،  أمام واحد من  الباب  السعودي، 
الحوثيين في اليمن، وإما أن يؤدي إصرار الحوثيين على مواصلة هجماتهم، إلى أن تقدم 

الرياض تنازالت باتجاه التهدئة في اليمن.

وكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي الحليف األقرب للسعودية في حرب اليمن، 
قد أعلنت في يونيو الماضي، عن سحب جزئي لقواتها من هناك، مما أثار تكهنات بوجود 
الدائرة في اليمن، منذ ما يقارب الخمس  خالفات بينها وبين السعودية، بشأن تلك الحرب 
من  كثير  يجمع  التي  الحرب،  تلك  من  لمخرج  تسعى  الرياض  أن  عن  وحديث  سنوات، 

المراقبين على أنها لم تحقق أيا من أهدافها. عن بى بى سى
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عشوائية التوك توك وعشوائية 
قرار جملس الوزراء

حممد أبو الغار

اجلمود املميت
Oliver كتبها

بأننا  نعترف  أن  أواُل  ينبغي  نتغير  لكي   -
يشعرون  لمن  إال  يتغير  فال شيء  جامدون. 
يستعبدهم.  والروتين  يمتلكهم  الركود  بأن 
المحبة ال تنمو في الجمود والخدمة تموت في 
أعماقها بينما الجامدون محتفظون بوظائفهم. 
ولماذا  وخطورته  الجمود  أعراض  هي  فما 

نتغير؟

في  أو  الخدمة  في  الجمود  أعراض   -
الخوف.  يحكمنا  أن  القلب  في  أو  الكنيسة 
نخاف من التجديد مع أننا نعظ أن التجديد هو 
عمل إلهي من أعمال الروح القدس في النفس 
كمن  التجديد.  نخش  واقعياً  لكننا  البشرية. 
يحتفظ بإطار الصورة وال يهمه أن الصورة 
لكننا  لم تعد هناك. ضاعت منذ زمن.  ذاتها 
متمسكين باإلطار لكي نتوهم أننا أصحاء في 
العمل والتقوى والخدمة واإليمان. متمسكين 
بالجداول والتوقيتات. ملتزمون باالجتماعات 
كما  نمارسها  زلنا  وما  أجدادنا  أسسها  التي 
هي مع أحفادنا. راضون بما نحن فيه مهما 
تسربت النفوس من الحظيرة مهما استجدت 
نحن  كما  فنحن  وأساليب  وثقافات  حاجات 

لماذا نتغير؟

الخادم يخشى  الخوف.  دائرة  - نسكن في 
واألسقف  األسقف  يخشى  والكاهن  الكاهن 
الذي  ذاته  هللا  يخش  أحد  وال  الميديا  يخش 

يطالبنا بأن نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا.

فيه  للجمود.  خطير  عرض  الروتين    -
نكتفي بالصالة شكاًل ال عمقاً وبالتالي بالخدمة 
على  الجامدون  يستمر  لهذا  واقعاً.  ال  شكاًل 
من سطحية  روحياً  الناس  ويموت  كراسيهم 
الخدمة. الضمير يرتاح للمواظبة وليس للنمو 
والعمق. الروتين هو دفتر الحضور والغياب 
والنمو  للمسيح  الربح  لكن  الجامد.  للضمير 
في المحبة هو الحاكم الفعلي لضمير الخادم 

الحي.

- من أعراض الجمود إلصاق كل محاولة 
العقيدة  من  والخروج  بالهرطقة  للتجديد 
والتقليد األعمى وتغريب الكنيسة. قائمة التهم 
التجديد  عن  يتحدث  من  إلرهاب  حاضرة 

والتغيير ذلك ألن رافضي التغيير يسترزقون 
من بقاءهم وال يريدون أن يتعبوا أنفسهم في 
التطوير وتعلم الجديد وتحمل مسئولية النمو 
الروحي وفتح أبواب جديدة للخدمة هذا كله 
أمراً  التغيير  ويعتبرون  عليهم  عبء  يمثل 
بالعقيدة  التحجج  أسهل  ما  بقاءهم.لذلك  يهدد 
أن  سواهم.مع  يفهم  أحد  ال  أنه  مفترضين 
العقيدة معلومة من الصغير والكبير والتغيير 
المطلوب ليس تغيير العقيدة بل تغيير ينهض 
بالكنائس ويفتح أبوابها ويؤهل خدامها لكرازة 
آخر الزمان التي تحتاج إلي خدام كالمالئكة 
مستعدون  شهداء  خدام  إلي  نار.تحتاج  من 
لالجتماع  ال  الناس  تربح  لكي  شيء  لكل 
وال للكنيسة أو النشاط أو أي هدف آخر بل 

للمسيح وحده له المجد شخصياً.

في  نتجمد  لن  سماوية.  طبيعة  -التغيير 
األبدية. بل كما يعلمنا الروح القدس أننا نسير 
من قوة إلى قوة. ننتقل من مجد إلي مجد. أي 
أننا ننمو ونترقى ونتطور مع أننا في الملكوت 
ونحن  هناك  يعمل  لكن هللا  شيء  يعوزنا  ال 
هللا.  مع  وشركاء  مستجيبين  بالفعل  سنكون 
األبدية  في  كالكواكب  األبرار  يضيء  لذلك 
ألن شمسهم المسيح وحوله يدورون تسبيحاً 
وحباً. لكن لماذا كالكواكب؟ ألن الكوكب في 
أصابه  ولو  دائم  وتغير  مستمر  تفاعل  حالة 
يموت.  الجامد  الكوكب  ينهار.  فإنه  الجمود 
من  فلننشغل  كواكب  نصير  أن  أردنا  فإن 
اآلن بالعمق الروحي فإن الكواكب تتغير في 
أعماقها وليس في شكلها. تجتذب األنظار إلي 

السماء.

أن  حسناً  إلهية.ليس  وصية  التغيير   -
إلي  الخطية  من  التغيير  في  فكرنا  ينحصر 
له.أما  مسيح  ال  لمن  حتي  معلوم  فهذا  البر 
المسيحي فهو الذي ينتقل من مجد إلي مجد.
من عمق إلي عمق. مقاييسنا ليست ضمائرنا 
بالروح  فينا  الحي  المسيح  قامة  ملء  بل 
والعرض  والعمق  العلو  يكون  حين  القدس. 
واالرتفاع في المسيح تصبح األبعاد ال نهائية 
للوصول  التغيير  ينته.  ال  نحوها  والسعي 
وطوله  وعلوه  المسيح  عمق  ألن  يتوقف  ال 
ال  فيه  األبدية  أبعاد  لهم.  حدود  ال  وعرضه 
نهائية لذلك ال يرتاح القلب الحي مهما تغير 
نهاية  ال  ما  وإلى  وثالث  ثاني  تغيير  فقدامه 
ال يتوقف. الحياة المسيحية هي مسيرة تغيير 
دائمة حتى نصل إلى تلك الصورة عينها أي 
ال  لذا  جوهره.  ورسم  اآلب  المسيح صورة 

نتوقف حتى نصير مسيحاً كالمسيح. 

 توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبان دينية لألقباط

أعلنت الحكومة المصرية يوم األحد 
 ١١٠٩ أوضاع  تقنين  سبتمبر   ٢٢

كنيسة ومبنى ديني لألقباط.

لمجلس  اإلعالمي  المركز  وقال 
الوزراء إنه تم تقنين وتوفيق أوضاع 
الرئيسية  اللجنة  بواسطة  الكنائس  هذه 
لتقنين األوضاع والتي تم تشكيلها في 
الوزراء  رئيس  برئاسة   ٢٠١7 يناير 

النواب  القانونية ومجلس  والشؤون  المحلية  والتنمية  واإلسكان  الدفاع  وعضوية وزراء 
الرقابة  وهيئة  العامة  المخابرات  وجهاز  المعنية  الطائفة  عن  وممثلين  واآلثار،  والعدل 

اإلدارية وقطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية.

 وذكر المركز اإلعالمي أن الكنائس التي تم توفيق أوضاعها بلغت 68١ كنيسة و4٢8 
مبنى.

كما أشار إلى أنه تم االنتهاء من تشييد 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، بينما يجري اآلن 
بناء 7 كنائس في مدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغرب قنا والعبور الجديدة 

وشرق بورسعيد وأكتوبر الجديدة وغرب أسيوط.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر في سبتمبر ٢٠١6 قانوناً 
بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه. ويتضمن القانون كل 

ما يتعلق بتنظيم أوضاع الكنائس واألديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة

المصرى  فى  لنيوتن  قرأت عموًدا طريًفا 
توك  التوك  مشكلة  مع  التعامل  يشبه  اليوم 
بالطريقة التى تعاملت بها الدولة مع الخنازير 
أيام مبارك. تبدأ العشوائية بأنه ال أحد يعرف 
بدقة عدد التكاتك الموجودة فى مصر وتقدير 
بثالثة  واإلحصاء  للتعبئة  المركزى  الجهاز 
ماليين توك توك، وتتراوح التقديرات بين ٢ 
و4 ماليين. وبفرض أن العدد ثالثة ماليين 
توك  التوك  أن  أولها  أمور  عدة  ذلك  فيعنى 
يعمل عليه على األقل 3 ماليين شاب وربما 
يصل العدد إلى 5 ماليين إذا كان يعمل أكثر 
وال  كبيرة  المشكلة  إذن  يومية.  وردية  من 
يمنع  وزارى  قرار  بإصدار  تحل  أن  يمكن 
منه.  بداًل  فان  المينى  واستخدام  توك  التوك 
أن  وجد  فان  المينى  أسعار  عن  دراسة  فى 
أرخصها ثمنه مائة وعشرون ألف جنيه. وقد 
حسبت الدراسة أن تكاليف تحويل التوك توك 
إلى مينى فان سوف تتكلف 36٠ مليار جنيه. 
هذه  فى  التكلفة  هذه  يمول  سوف  الذى  من 
الظروف االقتصادية؟، هل أصحاب التكاتك 
عندهم مدخرات ضخمة أم أن البنوك سوف 
أصدق  وال  سمعت  وقد  ذلك؟،  بتمويل  تقوم 
أو أثق فيما قيل إن هناك جهة ما أو شخصية 
إذا  فان.  المينى  استيراد  لتتولى  تضغط  ما 
كان هناك 3 ماليين توك توك أو أكثر فهناك 
حوالى ١5 إلى 3٠ مليون مصرى يركبون 
إلى أعمالهم.  التوك توك يومًيا ويذهبون به 
مشكلة بهذا الحجم ليس من المنطق وال العقل 
أن يصدر بها قرار وزارى لعدة أسباب أولها 
طريقة  هناك  يكون  أن  يجب  قرار  أى  أن 
حقيقية لتنفيذه. القوانين مستحيلة التنفيذ تؤثر 
سلًبا على عالقة الشرطة بالمواطنين وتؤدى 
يطبق  سوف  القرار  ألن  الفساد  زيادة  إلى 
على البعض ولن يطبق على آخرين، وهو ما 
تطبيق  واإلتاوات وعدم  للرشوة  يفتح مجااًل 
الدولة  هيبة  إهدار  إلى  يؤدى  سوف  القرار 

ومجلس وزرائها.

بدون  حدث  توك  التوك  دخول  أن  كما 

دراسة ولم تفكر الدولة فى تقنينه وترخيصه 
وتركت األمر فوضى بمزاجها. ثم اكتشفت 
ضخمة  أمنية  مخاطر  فيه  الوضع  أن  فجأة 
وليس  مرخص  غير  توك  توك  الستخدام 
لقائده رخصة، ولذا يكون ارتكاب جرائم أمرا 
سهال وبسيطا. ولذا أصبح سائقو التوك توك 
شباًبا صغاًرا والكثير منهم أطفال. وحيث إن 
فقد  مربحة  مهنة  أصبحت  توك  التوك  قيادة 
وجد الكثير من العمال أنه أحسن وأربح لهم 
سائق  ليصبح  ماهر  كصنايعى  مهنتهم  ترك 
توك توك. ولذا وجب على الدولة إيجاد حل 
للمشكلة ولكن هل الحل فى قرار منع التوك 

توك؟.

سببه  كان  واكتساحه  توك  التوك  انتشار 
المدن  فى  العشوائيات  انتشار  هو  األساسى 
وأيًضا فى القرى وأصبح الوصول إلى أماكن 
كثيرة من طرق شديدة الضيق غير ممهدة ال 
دراجة،  حتى  أو  بسيارة  السير  فيها  يصلح 
ومع زيادة الكثافة السكانية أصبح الكثيرون 
يخرجون للعمل بواسطة التوك توك وغياب 
الطرق الممهدة جعل السير على األقدام صعًبا 
فى  والطين  المجارى  لمياه  ونظًرا  ومرهًقا، 
األرض كان الحفاظ على المالبس واألحذية 

أثناء السير على األقدام مستحياًل.

تضخم  نتاج  هو  وانتشاره  توك  التوك 
حل  أما  السكانى.  واالنفجار  العشوائيات 
االستبدال بالمينى فان فهل تمت دراسة أنواع 
الدخول  يمكنها  وهل  وأحجامها  فان  المينى 
فى األماكن التى يدخلها التوك توك؟، وكيف 
المصنعة  التكاتك  آالف  فى  نتصرف  سوف 
تغلقها  سوف  هل  المخازن،  فى  والموجودة 
ونحن  أصحابها  نعوض  سوف  وهل 
فجائًيا  كان  القرار  ألن  ذلك  عن  مسؤولون 
الناس  ينظم  فترة سماح طويلة حتى  وبدون 

أحوالهم.

سوف  هل  القانون؟  ينفذ  سوف  كيف  ثم 
التوك  سائقى  من  ماليين  عدة  على  تقبض 

توك؟ وكيف؟ هل سوف تتفرغ الشرطة فى 
التوك  مشكلة  لحل  الحالية  األمنية  الظروف 
توك التى تسببت فيها الحكومة؟، هل سوف 
تصادر على األقل 3 ماليين توك توك وماذا 
تجد  سوف  كيف  المصادرة؟  بالتكاتك  تفعل 
حتى  توك  توك  سائق  ماليين  لثالثة  عماًل 
سوف  والذى  فان؟  المينى  نظام  تطبيق  يتم 

يستدعى إصدار رخصة للسيارة وللسائق.

الحقيقة أن المشكلة هى عشوائية القرارات 
عشوائية  مع  المتمشية  المصرية  والقوانين 
باستيراد  سمحت  التى  هى  فالدولة  البناء، 
التوك توك وسمحت بتصنيعه ووافقت على 
يقوده  لمن  بدون رخصة وسمحت  يعمل  أن 
أن ال يحمل رخصة وال يكون له عمر معين.

الحلول صعبة ومعقدة. إلغاء التوك توك قد 
يبدو أمًرا حضارًيا لكن تطبيقه مستحيل من 
الناحية العملية وقرار مجلس الوزراء لن ينفذ 
وأعتقد أنه يجب أن يعهد إلى مجموعة صغيرة 
أن تعد تقريًرا علمًيا وعملًيا يراعى ظروف 
مصر وحجم وعرض شوارعها وعشوائيتها، 
وأعداد التوك توك الحالية وأعداد من يقودها 
يعرض  دقيًقا  تقريًرا  ويقدمون  يركبها  ومن 
توك  التوك  لمناقشته، ألن  العام  الرأى  على 

كوسيلة  يستخدمه  من  الجميع.  يهم  أصبح 
مواصالت ومن يقوده كوظيفة ومصدر رزق 
وعمال  أعمال  كرجل  وينتجه  يصنعه  ومن 
التوك  فى  يرى  سيارة  وراكب  ومهندسين 
توك خطًرا فى الطريق وعلى رجل الشرطة 
الذى ال يعرف ماذا يفعل تجاه توك توك يسير 

بدون رخصة قيادة.

الناس  إلى  واالستماع  التقرير  ذلك  بعد 
على  مبنيا  الوزراء  مجلس  قرار  يكون 
ترخيص  هو  الحل  هل  حقيقية.  دراسة 
جميع التكاتك فى مصر وعمل رخصة لمن 
إذا  بدقة  محددة  مسارات  وتحديد  يقودها؟ 
خرجت عنها تعاقب؟، هل نتوقف عن إنتاج 
التوك توك تدريجًيا؟، هل حكاية المينى فان 
تطبيقها؟،  يمكن  واقتصادية  وحقيقية  عملية 
أو  باستيرادها  يسمح  هل سوف  طبقت  وإذا 
تصنيعها فى منافسة حرة بدون احتكار؟. كل 
هذا سوف يظهر فى الدراسة وعلينا أن ننسى 
قرار مجلس الوزراء كما نسينا العشرات من 
يتم  لم  طوال  سنوات  عبر  المجلس  قرارات 
تطبيقها إلى أن نعرف »رأسنا من رجلينا«.

قوم يا مصرى مصر دايًما بتناديك.
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بقعـــــة ضــــوء 
املسيحية يف الدولة العثمانية         

فاروق عطية

   بعد أن استولى العثامنه علي منطقة الشرق 
على  المتوكل  العباسي  الخليفة  وانتقل  األوسط، 
هللا من القاهرة إلي استنبول وتنارل عن الخالفة 
للسلطان سليم األول وسلّمه اآلثار النبوية الشريفة 
والبردة«  والسيف  »البيرق  وهي  الخالفة  رمز 
ومفاتيح الحرمين الشريفين للحفظ باستنبول التي 

أصبحت مقر الخالفة. يزور مؤرخوا المسلمين 
الخالفة  عبودية  وعاشقي  لألوطان  الكارهين 
التاريخ بقولهم أن الخالفة قد أنتقلت إلى السلطان 
التركى ألنه أصبح خادم الحرمين وأن المتوكل 
الخالفة،  عن  له  تنازل  قد  العباس  خلفاء  آخر 
وسبي  وقهر  نير  من  أجدادهم  عاناه  ما  ونسوا 
أن  تناسوا  كما  العثامنة،  حكم  تحت  واعتضاب 
وضعهما  أساسين  بشرطيين  ترتبط  الخالفة 
الصحابة المجتمعون في السقيفة بعد موت محمد 
)ص(هما : ١ـ ان يكون الخليفة من بيت الرسول. 

٢ـ أن يكون ُقرشياً.

متوافران فى سالطين  الشرطان غير  وهذان 
بإن  منهم  واحد  أى  يتجاسر  لم  لهذا  آل عثمان، 

يطلق على نفسه لقب خليفة.

المؤرخ  يقول  الخالفة  أنتهاء  معنى  وفى     
إلى  األول  سليم  رجع  »ثم  المقريزى:  المسلم 
وانقطعت  العباسي  الخليفة  معه  وأخذ  بالده 
من  انتقاه  ما  صحبته  وأخذ  والمبايعة،  الخالفة 
أرباب الصنائع التي لم توجد في بالده بحيث أنه 

أفقد مصر نيف وخمسون صنعة.«

   بعد أن احتل العثمانيون القسطنطينية سنة 
البيزنطية،  االمبراطورية  سقطيت  ١453م 
روسيا.  إلى  األرثوذكسية  الكنيسة  ثقل  وتحول 
سمح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا 
الدولة،  تحت حماية  ما  بحرية  الدينية  شعائرهم 
وفًقا لما نصت عليه الشريعة اإلسالمية، وبذلك 
يعتبرون  المسلمين  غير  من  الكتاب  أهل  كان 
رعايا عثمانيين لكن دون أن تُطبق عليهم قوانين 
وفرض  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  أي  الدولة، 
قبلهم  من  اإلسالمية  الدول  كجميع  العثمانيون، 
الخدمة  من  إعفائهم  مقابل  الذميين  على  الجزية 
الملل  أكبر  الجيش.     كانت األرثوذكسية  في 
انقسم  وقد  العثمانية،  الدولة  في  إسالمية  الغير 
الروم  كنائس  أبرزها  كنائس  عّدة  إلى  أتباعها 
واألرمن واألقباط والبلغار والصرب والسريان، 
في  جستنيان  قانون  تطبق  الكنائس  تلك  وكانت 
العثمانيون  خص  الشخصية.  األحوال  مسائل 
في  الالمتيازات  ببعض  األرثوذكس  المسيحيين 
مجالي السياسة والتجارة، التي كانت سببا لوالء 

األرثوذكسيين للدولة العثمانية.

الجنود  عمل  القسطنطينية  سقوط  عقب    
كما  أيَّام  ثالثة  طيلة  استباحتها  على  الُعثمانيّون 
يُسمح  أي  األيام،  تلك  في  الرائجة  العادة  كانت 
غنائم  من  تيّسر  ما  على  بالحصول  للجنود 
في  والنهب  السلب  فساد  غنائم حرب،  بوصفها 
فراًرا  بالكنائس  السكان  بعض  واعتصم  المدينة 

من  اآلالف  وقتل  العثمانيين،  الجنود  بطش  من 
المسيحيين حتى بعد توقف القتال وكل محاوالت 
الدفاع عن المدينة، وأسر الجنود العثمانيون كل 
حرب،  كغنيمة  به  لينتفع  العمل  على  قادر  بالغ 
واغتصبو النساء، حتى الراهبات منهن لم ينجون 
البريطاني  المؤرخ  ويروي  االغتصاب.  من 
الُعثمانيَّة  العساكر  أنَّ  مانسيل  فيليپ 
بين  الناس  قت  وفرَّ الكنائس  اقتحمت 
في  منهم  األسرى  بيع  وأسيٍر،  قتيٍل 
القتلى  عدد  قدَّر  كما  كعبيد،  السوق 
تمَّ  من  وعدد  باآلالف  المدنيين  من 
بحوالي  تهجيرهم  أو  استعبادهم 
الخسائر  كانت  لقد   .3٠٠٠٠٠
نقوال  يصف  بحيث  كبيرة  البشرية 
باربادو الدماء في  المدينة: » كمياه 
عاصفة  بعد  المزاريب  في  األمطار 

المسيحيين  من  القتلى  جثث  ويصف  مفاجئة« 
طول  على  »كالبطيخ  البحر  في  والعثمانيين 

القناة«.

العثمانية  اإلمبراطورية  في  األرمن  كان     
يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية رغم بعض 
الحريات المحدودة التي أعطيت لهم كحق العبادة 
بالتركية(  )جافورس  عليهم  يطلق  كان  ولكن 
تعرض  وقد  اإليمان.  عديمي  أو  الكفار  أي 
خاص  بشكل  واألرمن  عام  بشكل  المسيحيون 
رفض  في  تتمثل  آخر  نوع  من  مضايقات  إلى 
شهادتهم في المحاكم وحرمانهم من حمل السالح 
تكون  أن  األرمني  منع  كما  الخيل،  ركوب  أو 
المسلمين  األتراك  بيوت  على  مطلة  بيته  شرفة 
وتم التضييق على ممارساتهم الدينية ومثال ذلك 
األجراس،  دق  من  األرمنية  الكنائس  حرمان 
وكل من ال يتقيد بهذ القوانين تتراوح عقوبته بين 

الغرامات المالية واإلعدام.

   بين عامي ١8٩4 و١8٩6م حدثت سلسلة 
من المذابح العرقية الدينية من قبل قوات الدولة 
واألشوريين  األرمن  من  كل  ضد  العثمانية 
الحميدية.  المجازر  باسم  والمعروفة  المسيحيين 
تركيا وشمال  في جنوب شرق  المجازر  وقعت 
في  اندلعت  العراق. حيث  شرق سوريا وشمال 
البداية مذابح ضد األرمن في القسطنطينية لتنتشر 
في باقي المناطق، خصوصاً إلى المقاطعات التي 
يقطنها األرمن في بدليس وديار بكر وأرضروم 
تختلف  ووان.  وطرابزون  وسيواس  وهارودج 
ُقتلوا،  الذين  األرمن  أعداد  حول  التقديرات 
أصبحت  التي  للمذابح  األوروبية  الوثائق  ولكن 
معروفة باسم المجازر الحميدية، وضعت أرقام 
أعداد الضحايا بين ١٠٠٠٠٠ـ 3٠٠٠٠٠. وتم 
األرمن  من   546,٠٠٠ لحوالي  قسري  ترحيل 

واآلشوريين، وخالل المذابح دمرت مئات 
من الكنائس واألديرة أو تم تحويلها قسراً 
الحميد  عبد  السلطان  ويتهم  مساجد.  إلى 
المجازر  بتنفيذ  بدأ  أول من  بكونه  الثاني 
المسيحيين  من  وغيرهم  األرمن  بحق 
في  العثماني.  الحكم  تحت  كانوا  الذين 
قتل  حيث  الحميدية  المجازر  نفذت  عهده 
واليونانيين  األرمن  من  اآلالف  مئات 
ودينية  اقتصادية  ألسباب  واآلشوريين 
متعددة. كما قام عبد الحميد الثاني بإثارة 

القبائل الكردية.

وتعرف  لألرمن:  الجماعية  اإلبادة     
والمذبحة  األرمينية  المحرقة  باسم  أيًضا 
إلى  تشير  الكبرى،  والجريمة  األرمنية 
األرمن  للسكان  والمنهجي  المتعمد  القتل 
الدولة  في  الفتاة  تركيا  حكومة  قبل  من 
العالمية  الحرب  وبعد  خالل  العثمانية 
خالل  من  ذلك  تنفيذ  تم  وقد  األولى. 
المجازر وعمليات الترحيل القسري والتي 
ظروف  ظل  في  مسيرات  خالل  كانت 
قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين. 
األرمن  الضحايا  أعداد  الباحثون  ويقدر 
شخص،  مليون   ١.5 إلى  مليون  بين 
الدولة  داخل  المواطنين  من  معظمهم 

العثمانية. تاريخ اإلبادة بدأ في ٢4 أبريل 

عام ١٩١5م، وهو اليوم الذي اعتقلت فيه 
السلطات العثمانية وقامت بترحيل المثقفين 
بالقسطنطسنية  األرمني  المجتمع  وقادة 
)اسطنبول اآلن( إلى منطقة أنقرة ما بين 
في  وقتل معظمهم   ، كم  إلى ٢7٠   ٢35
الجماعية  اإلبادة  ونفذت  المطاف.  نهاية 
وبعدها،  األولي  العالمية  الحرب  أثناء 
الجماعي  القتل  ـ  مرحلتين  على  ونفذت 
خالل  من  الجسديَّة  القدرة  ذوي  للذكور 
المجزرة وتعريض المجندين بالجيش إلى 
واألطفال  النساء  ترحيل  ويليها  الُسخرة، 
الموت  مسيرات  في  والعجزة  والمسنين 
المؤدية إلى الصحراء السورية. وبعد أن 
عسكريين،  مرافقين  قبل  من  ترحيلهم  تم 
والماء  الطعام  من  المُرحليّن  حرمان  تم 
واإلغتصاب  الدورية  للسرقة  وتعرضوا 

والمجازر.

استهداف  تم  الفترة  هذه  خالل     
ومهاجمة وقتل مجموعات عرقية مسيحية 
أخرى منها السريان والكلدان واألشوريين 
ويرى  وغيرهم،  والبنطيين  واليونانيين 
العديد من الباحثين أن هذه األحداث عبارٌة 
عن حدث واحد، وجزٌء من نفس سياسية 
الفتاة  تركيا  انتهجتها حكومة  التي  اإلبادة 
وتعتبر  متنوعة.  مسيحية  طوائف  ضد 
عن  قضية  أكبر  ثاني  األرمن  مذبحة 
المذابح الجماعية بعد الهولوكست. وكلمة 
اإلبادة الجماعية قد صيغت من أجل وصف 
هذه األحداث. كما أطلقت الرابطة الدولية 
»إبادة  مصطلح  الجماعية  اإلبادة  لعلماء 
قام  التي  العثمانية  الحملة  علي  جماعية« 
في  المسيحية  األقليات  ضد  األتراك  بها 
زعام   ١٩١4 عام  بين  العثمانية  الدولة 

١٩٢3م.

بإذن هللا سوف نسقط  القادم  المقال  في 
بقعة من الضوء على معاناة أقباط مصر 
العثماني  االحتالل  خالل  المسيحيين 

لمصر.

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

ألول مرة..
 ناسا تطلق اسم عامل مصري على كويكب

أطلقت وكالة الفضاء األميركية 
الفضاء  عالم  اسم  »ناسا« 
على  الباز،  فاروق  المصري، 
تقديرا  حديثا  مكتشف  كويكب 
إلسهاماته العلمية البارزة.   وأطلق 
االتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة 
علي  الباز  اسم  المتحدة  األمم 
مع  لدوره  نتيجة  بالفضاء  كويكب 

وكالة الفضاء األميركية بداية بمشروع أبوللو الستكشاف سطح القمر في منتصف 
ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير األرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز 
األميركية الروسية المشتركة.   وتعد هذه المرة األولى، التي يتم إطالق اسم عالم 
مصري، على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.   يذكر أن 
العالم المصري فاروق الباز ولد في الثاني من يناير ١٩38 في مدينة الزقازيق.   
وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة 
عين شمس في عمر العشرين وكذلك حصل في عام ١٩6١ على شهادة ماجستير 
العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه في عام ١٩64، ثم عمل في وكالة ناسا خالل 

برنامج أبوللو. عن االقباط متحدون
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او  الطققان  لحاله  استكماال 
في  بتطق  اللي  الغريبه  الحاجات 
شغف  حالة  عندي  لقيت  دماغي 
األمثال  بعض  أصول  في  بالبحث 
الشعبية . واليكم نتيجة هذا الطققان 

اللي ميعرفش يقول عدس«
فلوس  سرق  واحد  المثل  اصل 
من عالف )بياع البقول والعطارة( 
 ، وراه  المحل جري  ولما صاحب 
الحرامي اتكعبل في شوال عدس . 
وهو  وراه  بيجري  المحل  صاحب 
الناس   .. عدس  شويه  أيديه  في 
افتكروه بيسرق العدس عشان جعان 
والموا صاحب المحل علي قسوته 
المحل  فرد صاحب  اللص...  علي 

»اللي مايعرفش يقول عدس ...
»احنا دافنينه سوا”

اتنين تجار بيبيعوا بضاعتهم علي 
 .. مالهم  يعني هو راس   ... حمار 
مات الحمار ...زعلوا عليه .. واحد 
فكر يدفنوا الحمار ويبنوا فوقه مقام 
الصالحين  هللا  أولياء  احد  انه  علي 
... في يوم واحد منهم سرق الفلوس 
بالحمار  تبركا  بتحطها  الناس  اللي 
... اقصد المقام ... فهدده زميله ان 
فرد   ... المقام  عليه صاحب  يسلط 
عليه ... مقام ايه ياحمار ... ده احنا 
القصه  نفس  ... وعلي  دافنينه سوا 

يرجع مثل » تحت القبه شيخ »
“جحا اولي بلحم طوره”

جحا دبح ثور وقرر يعزم جيرانه 
عليهم  يمر  ابتدا  وبعدين  يأكلوا 
ويقول للشيخ »انت عجوز مش ح 
تعرف تهضم » وللعيان » ح يسبب 
انت   « وللشاب  هضم«  عسر  لك 
قوي تقدر تستحمل الجوع علي بال 
قال  اآلخر  وفي   ... للفقرا  مااوزع 
... جحا  بقي  للمدعوين »بالسالمة 

اولي بلحم طوره .
دخول الحمام مش زي خروجه«.

وقال  تركي  حمام  افتتح  واحد 
الناس  كل   ... بالمجان  الدخول 
بياخد  كان   ... الحمام  راحت 
طلب   ... يطلعوا  جم   ... مالبسهم 
قلت  انت  له  قالوا   ... فلوس  منهم 
ببالش قال لهم .. الدخول ببالش ... 
الحمام  دخول   ... بفلوس  الخروج 

مش زي خروجه...
»على قد لحافك مد رجليك«.

شاب ورث أموال كتير وضيعها 
غني  واحد  عند  يشتغل  اضطر   ..
ك جنايني .. الغني حس ان الشاب 
فيحكي  قصته  عن  وسأله  عز  ابن 
له .. الراجل جوزه بنته واداله بيت 
أدك  علي  تعيش  له  وقال  صغير 
... علي آد لحافك مد رجليك »جه 

يكحلها عماها«.
اسطوره عن كلب وقطه عايشين 
القط   .. المكان  نفس  في  ومتربيين 
عنيه جميله ...سآله الكلب عن السر 
قلم  جاب  الكلب  كحل«  »فيها  قاله 
الكحل .. بس بمخالبه ضرب عينيه 

ف »جه يكحلها عماها«
علقوا  ولو  متعوس  »المتعوس 

في رقبته فانوس«.
»أتنين اخوات واحد غني والتاني 
فقير .. حب الغني يساعد الفقير من 
غير مايحرجه ... رمي سرة فلوس 
في طريقه ولكن اخوه قاله انه مشي 
مقوله  في  او   .. اخر  طريق  من 
اخري انه كان ماشي مغمض عينيه 
.. اخوه قال المثل اقلب القدرة على 

فمها تطلع البنت المها.
بخت  تشوف  لعرافه  راحت  ام 
بنتها قبل ماتتجوز .. العرافة كانت 
استخدام  طريق  عن  الطالع  بتقرا 
الحصي والرمل والجره )حاجه كده 
الحجاره  حطت  الفول(  قدرة  شبه 
منها  فطلع  وقلبتها  الجره  جوه 
 .. صغيره  وأخرى  كبيره  حصوه 
 : زيك  تكون  ح  بنتك  لالم  فقالت 

ولوده وودوده  .. وقالت لها المثل
اللي  اختشوا ماتوا.

في عصر الدولة العثمانية، حيث 
القديمة  الشعبية  الحمامات  كانت 
تستخدم الحطب واألخشاب لتسخين 
أرضية الحمام والمياه وفي يوم شب 
حريق في واحد من حمامات النساء 
فطبعا   عاريات   كانوا  ومعظمهم 
نفسه من  ماتوا عامل  اختشوا  اللي 

بنها.
الوجه  أي واحد مسافر في قطر 
 .. بنها  علي  يمر  الزم   .. البحري 
من  يستأذنوا  كان  الناس  فبعض 
الجالسين علي الكراسي انهم يجلسوا 
محطه  اول  نازلين  النهم  مكانهم 
بعض  وأصبح  بنها..  هي  اللي   ..
الناس اللي نازلين في محطات ابعد 
 . للجلوس  دي  الحيله  يستخدموا 

فطلع المثل عامل نفسه من بنها
بركة يا جامع اللي جت منك.

الجامع  في  بيصلي  مش  واحد 
فكر يصلي  ..لما  .. صحابه الموه 
راح الجامع لقاه قافل .. فقال المثل 
..بركه ياجامع اللي جت منك حسبة 

برما.
يعود أصل المثل الي إحدى القرى 
المصرية التابعة لمركز طنطا  وهي 
قرية »برما« التي تبعد عن طنطا 
صدم  واحد  كيلومتًرا،   ١٢ حوالي 
سيده كان معها قفص فيه بيض .. 
فقدته  عما  يعوضوها  الناس  حاول 
وسألوها عن عدد البيض .. فقالت 
: لو عديتوا تالته تالته يتبقي بيضه 
وبالخمسة  بيضه  يتبقي  وباألربعة 
وبالسبعه  بيضه  وبالستة  بيضه 
مايتبقاش حاجه .. الناس طلع عينها 
في الحساب وفي األخر عرفوا ان 
القفص كان فيه 3٠١ بيضه .وكان 

المثل .ما هي كوسة.
في عصر المماليك كانت هناك مدينه 

تقفل 
أبوابها كلها ليال ..االستثناء الوحيد 
النها  »الكوسه«  لتجار  يمنح  كان 
تجار  احد   .. التلف  سريع  خضار 

نوع تاني من الخضار قال المثل .
لعادتها  ريمه(  )او  ليمة  رجعت 

القديمة:
المشهور  الطائي  حاتم  زوجه 
بالكرم كانت بخيله وحاول يشجعها 
كل  ان  لها  قال  بانه  الكرم  علي 
يزداد  األكل  في  السمن  ماتزودي 
وأصبحت  فرحت   .. يوم  عمرك 
ابنها  موت  بعد   .. السمن  تزيد 
الوحيد .. حزنت ورجعت تقلل تاني 
او حليمه  ليمه  السمن ورجعت  في 
او ريما لعادتها القديمة خلي البساط 

أحمدي:
كان السيد البدوي صاحب المقام 
المعروف في طنطا عنده بساط او 
سجاده وبرغم صغره كان يقول انه 
الجلوس معه حتي  يسع من أرادوا 

لو الف واحد .
ملقتلهاش  تفرح  الحزينة  جت 

مطرح.
الحزينه  لقبها  كان  جميله  بنت 
وكانت  جدا  عصبيه  وكانت 
معاه  واتخانقت  لشاب  مخطوبه 
وبعدين صالحته وحاولت تهدي من 
عصبيتها ... هو عمل نفسه اتصالح 
معاها بس يوم الفرح حب ينتقم منها  

ولم يحضر .. وطلع المثل ..:
ابن الوز عوام.

 .. وماتت  بيضتين  باضت  وزه 
بيض  مع  البيضتين  حط  صاحبها 
عاشت  كده  بعد   ... ليفقس  دجاجه 
مره  وفي  الفرخة  مع  الوزتان 
فقفزت  للمياه  حوض  من  اقتربوا 
بالعوم  واخذتا  الميه  الي  الوزتان 
صاحب  فقال  سابق  تدريب  دون 

الدجاجه المثل
رب أخ لم تلده أمك:

يقال ان المثل لم يكن عن الصديق 
الوفي اللي اشبه باألخ ولكن لقمان 
الحكيم مر بخيمه بها رجل وامراه 
ومحدش  يبكي  طفل  وسمع صوت 
ده  مين  أبن  المراه  فسال  فيه  سائل 
فقالت ابن جوزها قال لها امال اللي 
معاكي يطلع مين فقالت اخويا فقال 
المثل ... فإذا صح المثل فهو عكس 

مايستخدم فيه االن تماما ..
رجع بخفي حنين:

إسكافي  كان  حنين  اسمه  واحد 
يوم  في   .. ماهر   ) أحذية  )صانع 
دخل عنده إعرابي وقعد يفاصل في 
السعر ولم يشتري شي . حنين قرر 
طريق  في  حذاء  فرده  فرمي  ينتقم 
فلما  بعيد  التأنيه  والفرده  األعرابي 
النها  مااخدهاش  األعرابي  رآها 
لقي  شويه  مشي   .. واحده  فرده 
كان  االوالنيه  ياخد  رجع  التانيه 
حنين سرق الحمار بتاعه رجع بلده 

قالوا له جبت ايه ... قال المثل ...
البقية ص 13

أمثال ... واصلها                                                                   
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا محدي رزق

املركوبون إخوانًيا

إذا ابتسمنا فالغدر للناس كامن.. 
مخاتل..  عدو  من  ابتسام  وراء 
وُمَخاِتل »اسم«، ومرادفاته: َخدَّاع، 
ُمَتالِعب،  َمَضلِّل،  َكُذوب،  َكاِذب، 
ُمَناِفق،  ُمَراِوغ،  ُمخاِدع،  ُمْحَتال، 
األخيرة  من  بالك  وخلِّى  اب،  َنصَّ

اب«، فالنصابون َملُوا البلد. »َنصَّ

إِنَّ هؤالء لشرذمة قليلون، تستنيم 
الوطن  باط  تحت  النائمة  الخاليا 
تلبث أن تنشط فى  كالفطريات، ما 
الحارة،  السياسية  األجواء  رطوبة 
رائحة  ذا  صديًدا  فتنبجس  تتقيح 
كريهة، مطلوب مزيل عرق قوى، 

يطهر تحت باط الوطن.

ركب  ما  سرعان  باالسم، 
والمركوبون  قطرًيا،  المتمولون 
أمريكًيا،  والملموسون  إخوانًيا، 
الزيتون  وآكلو  الليمون،  وعاصرو 
المخلل، قطار الفوريجى النصاب، 
اإلسبانية  محطته  من  انطلق  الذى 

قاصًدا محطة مصر.

الموالسون يرسمونه بطاًل شعبًيا 
مصرية  وأيقونة  يحتقرونه،  وهم 
أفكار  ونافورة  يستصغرونه،  وهم 
يؤسس عليها للمستقبل المظلم الذى 

يرقبونه.

بالخيانة  فاضح  فيديو  أول  مع 
تحرك  ما  سرعان  الوطنية، 
تغريًدا  إخوانًيا«  »المركوبون 
المجّن،  للوطن ظهر  قلبوا  وتأييًدا، 
ويقولون:  التُّرُس،  هو  والِمَجنُّ 
»َقلََب له ظهَر الِمَجّن«، أى عاداه 
من بعد موّدة، ويُضرب وصًفا لَمن 
كان لوطنه على إخالص زائف، ثم 

حال عن العهد ونكث بالوعد.

غردوا  إذا  إخوانًيا،  المركوبون 
وراء  كامن،  بالوطن  فالغدر 
ُمْحَتال،  مخاتل،  عدو  »الفيس« 

ُمَتالِعب، الِبد فى الدرة، فى الخص 
قطار  أدرك  ما  فإذا  بتبص،  وعينه 
الخيانة ماًرا فوق جثة الوطن، لحق 
تحت  مكاًنا  يحجز  بالسبنسة،  الهًثا 

جناح نصاب مخاتل.

إذا بغبغ اإلخوان والتابعون بلغو 
قطر  شأنهم،  فهذا  الفاسد،  المقاول 
أمهم، وشبشب موزة فوق رأسهم، 
ولكن أن يقول بهذا اللغو مصريون 
األجواء  ويسمموا  ظهرانينا،  بين 
وغريب،  شاذ  لهو  المصرية، 
الملموسون إخوانًيا أو الممسوسون 
الوطنية  المحكات  فى  حتى  غربًيا 
يرسبون، مفضوحون وال يخجلون، 

إلهى يفضحكم فضيحة اإلبل.

هؤالء  أما  كاذبون،  اإلخوان 
ال  كاذبون،  موالسون،  فَفَجرة 
يعنون  ال  الشهداء،  بحقوق  يأبهون 
بفظائع االغتياالت، مفارقة مخزية 
مع  الموالسون  هؤالء  يتعاطف  أن 
هؤالء اإلرهابيين، معلوم كلٌّ يختار 
اإلرهابيين  مع  وموقعهم  موقعه، 

وبئس المصير.

بالسوابق  عليهم،  جديًدا  ليس 
إلى  يحجون  كانوا  يوم  يُعرفون 
األحذية  ويخلعون  اإلرشاد،  مكتب 
حقود،  قدم  تحت  ويجلسون 
عليهم،  لة  ُمسجَّ السابقة  ومواقفهم 
وعلى حوائطهم الفيسبوكية الُمجلَّلة 
على  فضحهم  من  والبد  بالعار، 
سوءاتهم،  وبيان  األشهاد،  رؤوس 
أسود،  وتاريخهم  سودا  عمايلهم 
لترضى  فقط  ويوالسون  يخاتلون 
ومنظمات  حكومات  عنهم 
موقًعا  تمنحهم  ولربما  وجماعات، 
فريدة،  جائزة  أو  تموياًل  تهبهم  أو 
ثواًرا  الغربية  الدوائر  لترسمهم 
لم  المرشد، وإن  أحراًرا وهم عبيد 

وا إخواًنا يَتَسمُّ

وفاة الرئيس التونسي املخلوع 
زين العابدين بن علي

العابدين بن علي، عن عمر  التونسي المخلوع، زين  الرئيس  توفي 
ناهز 83 عاما، في ١٩ سبتمبر في مستشفى بمدينة جدة بالسعودية، 
الثورة الشعبية ضد حكمه في  حيث يقيم منذ هروبه من البالد بسبب 

.٢٠١١
وحكم بن علي تونس منذ عام ١٩87 إلى عام ٢٠١١، واضطر إلى 
التخلي عن السلطة تحت ضغط انتفاضة شعبية كانت الشرارة األولى 

لموجة من االنتفاضات في الدول العربية. 
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األهرامات حمطات طاقة )4(

فرعونيــات

نيقوال تسال و برج واردنكليف  

 

نيقوال تسال

من الهام في هذا الجزء أن نُشير إلى اختراع 
األمريكي  الصربي  بالعالم  الخاص  الطاقة 
نيقوال تسال )١856 – ١٩43( وهو مخترع 
وله  معروف  كهربائية  ومهندس  وفيزيائي 
والطاقة  الكهرباء  في  اإلسهامات  مئات 
ابتكاراته  أشهرها على اإلطالق  والمحركات 

عن التيار المتردد.

نيقوال تسال هو أول ولد الطاقة المجانية وأول 
لم  أسباب  لعدة  لكن  السلكيا،  الطاقة  نقل  من 
يُكتب النجاح لمحاوالته، لقد كان هناك منافسة 
أجل  من  أيديسون  شركة  وبين  بينه  شديدة 
أمريكا  في  الكهرباء  االستحواذ على صناعة 
وفرض طريقة توليد الكرباء التي يتبناها كل 

منهم

 صورة ترجع لسنة 1904 م لبرج واردنكليف 
في  آيلند  لونغ  بجزيرة  شورهام  في  الواقع 

نيويورك.

أنشاء تسال برج واردنكليف في  عام ١٩٠١ 
تسال  برج  باسم  أيًضا  يعرف  الذي  نيويورك 
الالسلكية  لالتصاالت  قديمة  نقل  محطة  كان 
شورهام  في  تسال  نيكوال  وبناها  صممها 
سنة ١٩٠١ م. كان هدف تسال نقل الرسائل 
والمكالمات الهاتفية وحتى الفاكس عبر المحيط 
األطلنطي إلى إنجلترا وإلى السفن في البحار 
األرض  استخدام  حول  نظريته  على  معتمًدا 
لتوصيل اإلشارات. حاول تسال تنمية قدرات 
لينافس  للطاقة  سلكي  ال  ناقل  وإضافة  البرج 
إال  البرقي،  النظام  باستخدام  راديو ماركوني 
أن ذلك المشروع قوبل بالرفض من قبل جون 
بيربونت مورجان ممول المشروع. لم يستطع 
تسال إيجاد ممول آخر، وتوقف المشروع عن 
العمل سنة ١٩٠6 م.وتم تفكيك البرج وبيعه 

كخردة سنة ١٩١7 .

لقد كان برج واردنكليف نواة لـ 3٠ محطة يحلم 
تسال بإنشائها حول األرض تصنع فيما بينها 
نظاما  يضمن نقل الطاقة. أسفل البرج يوجد 
وأنفاق  مواسير  عن  عبارة  أخرى  إنشاءات 
صلب تصنع إتصاال بين األرض وبين البرج، 
بالماء  تُمال  كانت  المواسير  تلك  أن  ويرجح 
الملحي والنيتروجين السائل. وكانت المحطة 
وسخانات  كهربائية  مولدات  أيضا  تحوي 
المعلومات  متنوعة.  أخرى  ومعدات  للسوائل 
للغاية ألنها  التصميم شحيحة  الموجودة حول 
المنافسين، كما  أعين  بعيدا عن  كانت تجري 
أن تفكيك البرج بعد ذلك طمر النظرية تماما.

 

أبراج تسال التي كان يتمنى إنشاءها .. تنقل 

كانت  وهكذا   .. السلكيا  بينها  الطاقة 

األهرامات

ومتاحة  مجانية  الطاقة  جعل  تسال  أراد  لقد 
طاقة  نظام  إليه،  يهدف  ما  هذا  كان  للبشر، 
سواء  التمويل  نقص  لكن   .. مجاني  عالمي 
كان مقصودا من الشركات الراسمالية أو غير 

مقصود قد قطع هذا الطريق.

أعاد   .. دان  كريستوفر  نظرية  خروج  بعد 
تشابه  تسال،  أفكار  نشر  والهواة  الباحثين 
واضح بين نظرية تسال وبين فكرة األهرامات 
في  سنشرحها  والتي  أنفاق  من  أسفلها  وما 
في  بالماء  أيضا  تُمأل  وكانت  القادم  المقال 

العصور القديمة.

ملخص لما سبق

نضع مختصرا لما توصل إليه دان ومجموعة 
باحثين آخرون تبنوا فكرته عن أن األهرامات 
أو عدة  بنائها لغرض  تم   .. ماكينات عمالقة 

أغراض

التي  الهرمية،  العشر  المجموعات   •
تبدأ من هرم أبو رواش إلى هرم ميدوم بالفيوم 
العريان  وزاوية  الجيزة  بأهرامات  مرورا 
المدرج(  الهرم  )باستثناء  وأبو صير وسقارة 
طاقة  ومحطات  آالت  هي  واللشت  ودهشور 
وللهرم  سلكيا،  ال  البعض  ببعضها  متصلة 
األكبر الدور الرئيسي في تشغيل المجموعات.

بامتصاص طاقة  يقوم  الهرم األكبر   •
االهتزازات  عن  الناتجة  األرضية  القشرة 

الزلزالية وتجميعها داخل جسم الهرم.

في  كلورايد  والنزك  الزنك  آثار   •
حجرة الملكة والممرات أثبتت وجود تفاعالت 
داخل الهرم الهدف منها الحصول على جزئ 

الهيدروجين.

الطاقة التي تم تجميعها داخل الهرم   •
إلى  الرنين  بأجهزة  الكبير  البهو  داخل  تُحول 

ويتم  الملك  غرفة  ناحية  تُوجه  صوتية  طاقة 
بها أيضا كسر جزئ الهيدروجين إلى ذرات 

هيدروجين اُحادية.

شعاع  طاقة  استخالص  يتم   •
الهيدروجين من الهرم واإلستفادة منه بطريقة 

ما غير معلومة.

استند دان في نظريته إلى مجموعة   •
أدلة مرئية واضحة حتى يومنا هذا وهي )آثار 
الزنك كلورايد في حجرة  آثار ملح  الزنك – 
البهو  أثار الحروق والتفاعالت في  الملكة – 
الكبير وحجرة الملك – الكسور الواضحة في 

حجرة الملك والتابوت(

نشر النظرية

دان نظريته في  عام ١٩٩7 نشر كريستوفر 
Giza PowerPlant بعد ما يقرب  كتاب 
من ٢٠ عاما من التفكير والتحليل والزيارات 
لألهرامات المصرية ..لقد تبني المئات نظريته 
وتم اإلشارة لها في عشرات الكتب التي صدرت 
أنها  حيث  للعقل  موافقة  أنها  واعتبروا  الحقا 
قدمت بديال ُمقنعا عن فكرة المقابر الملكية .. 
ورغم تعنت علماء المصريات وتشنجهم من 
إلى  .. حتى وصل األمر  دان  إنتشار نظرية 
عدم منح دان تصاريح شخصية لزيارة أماكن 
أثرية ُمعينة.. كسراديب السرابيوم بسقارة قبل 
افتتاحها رسميا عام ٢٠١٢ وقد ذكر تفاصيل 
ذلك على موقعه .. إال أن فكرته منتشرة عبر 
المحافل غير الرسمية .. والنظرية بالفعل وإن 
كانت غير مكتملة إال أنها منطقية إذ لن يسعى 
قدماء المصريين لنقل كل تلك الكتل الحجرية 
دافعا  لم يكن خلفها  تلك الصروح إن  وتشييد 

قويا ومكسبا حقيقيا في المقابل.

نظرية  الرسميين  المصريات  ُعلماء  يُحب  لم 
دان لسببين، أوال أنهم لم يفهموها، وثانيا أنهم 
يناقشوها، ورغم  يفهموها وال  أن  يُريدون  ال 
تغير العالم من حولنا في موضوع األهرامات 
وظهور أفكار ونظريات قوية في الـ 3٠ عاما 
الرسمية ما زالت  المدرسة  األخيرة ، إال أن 

مستقرة عند فكرة المقابر.

لقد أجابت نظرية دان على العديد من األسئلة 
الُمعلقة مثل:

الهرم األكبر ليس بها نقوش وال صور كما أنه 
مغلقا ألنه ببساطة عبارة عن آلة .. ال تحتاج 

إلى فتحها طالما أنها تعمل.

وشدة  ودقتها  والفتحات  الممرات  وضيق 
استقامتها وجدرانها المصمتة بسبب أنها غير 
والجنازات  البشر  فيها  ليسير  أساسا  مصممة 
.. بل للغازات والسوائل الكيميائية والموجات 

الصوتية.

لم يعتبر دان وال غيره أن تلك النظرية هي نهاية 
المطاف والمفتاح النهائي للغز األهرامات .. 
 .. أعظم  لما هو  قشرة  ذلك مجرد  اعتبر  بل 
لقد ركز دراسته فقط على الهرم األكبر بسبب 
الطريق  ممهدا  سبقوه  من  مخطوطات  توافر 

لمن يأتي بعده من أجل اكتشاف المزيد

3 شركات ستتوىل نقل 
مركب خوفو األوىل من 

األهرامات للمتحف الكبري

العام  المشرف  مفتاح  عاطف  قال 
علي مشروع المتحف المصري الكبير 
والمنطقة المحيطة به، إنه جاري حاليا 
خوفو  مركب  لنقل  الدراسات  إجراء 
بمنطقة  الحالي  موقعها  من  األولي 
مخصصة  قاعة  إلي  الجيزة  أهرامات 
لمراكب خوفو بالمتحف.. موضحا أن 
هناك 3 شركات وطنية ستتولي عملية 

نقل المركب.
وأضاف مفتاح - في تصريح لوكالة 
أنباء الشرق األوسط اليوم السبت - أنه 
الخاص  المبني  تصميم  كذلك  جاري 
منه  لالنتهاء  بالمتحف  بالمراكب 
المركب..  نقل  عملية  مع  بالتوازي 
مشيرا إلي أنه تم االنتهاء من ٩٠% من 
بمركب  الخاصة  عملية رفع األخشاب 
مع  وضعها  سيتم  والتي  الثانية  خوفو 

مركب خوفو األولي بالمتحف الكبير.
المشرف  كشف  أخري،  ناحية  من 
المصري  المتحف  مشروع  علي  العام 
الملكة  أن  إلي  توصله  عن  الكبير 
في  مسلة  أضخم  شيدت  حتشبسوت 
العالم وذلك بناء علي دراسة وحسابات 

هندسية أجراها.
وقال إنه بحسبة هندسية تم مقارنتها 
أن  وجدنا  الثاني،  رمسيس  بمسلة 
ارتفاعها بلغ 35 مترا، ووزنها يتجاوز 
45٠ طنا، وسيتم إجراء درسة علمية 
بذلك  أنه  مؤكدا  النتائج..  تلك  لتوثيق 
مسلة  أضخم  حتشبسوت  مسلة  تصبح 

في التاريخ شيدت أمام معبد.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.

com
اواتصل باشرف اسكاروس  

(416)659-8744
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قبعات التفكري الستة

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

عندما تصطبغ دروب الفكر بأشراقات من 
تمتزج  ,و حينما  الفن  عالم 
بأطياف  العقل  ابداعات 
وقتما  لون  بكل  زاهية 
تتالقى االنجازات العقلية...

يالها  اللونية..  بالومضات 
فنية  بل  فكرية  لوحة  من 
من  خيوط  تنسجها  متألقة  
الوان  لتلونها  فارقة   افكار 
ان  تكاد  اثار  بارقة..لتترك 

الذهن طارقة,  تكون ناطقة  لتقف على باب 
و باستجابته لندائها تتحقق نجاحات ساحقة,,و 
كأن انماط التفكير قبعات  و كل منها يحمل 
لون, و حين نرتدى ايا منها , تكون لنا خير 
الكون,,  اسرار  الكتشاف   رحلتنا  فى  عون 
فقبعه تعملنا كيف نركز على االيجابيات,, و 
اخرى تمكننا من السيطرة على المشكالت,, و 
واحدة تنقلنا الى عالم التفرد و االبداعات,, و 
احدهما تقرأ لنا ما يدور فى عالم  الالمرئيات 
انفعاالت,,و منها ما  يجعلنا  من عواطف و 
ان نفكر بحيادية و ثبات,,و قبعة  غاسقة ال 
تجعلنا ان نرى  سوى السلبيات..و هل للتفكير  

الوان و قبعات ام هذة خياالت؟ 

ويوضح لنا ادوار دى بونو  واضح نظرية 
التفكير  انماط  حصر  التفكير..بأنه  قبعات 
بقبعات  يسمى  فيما  بخصائصها   البشرية 
التفكير و لكل قبعة لون  يعكس سماتها.. و 
فى مختلف  قبعة محددة  يستخدم  كل شخص 

المواقف و قلما يستخدم  االخرى

اما عن قبعات التفكير و خصائصها: 

يتميز  و  العقالنية  قبعة   البيضاء:  القبعة 
جمع  و  الثابتة  بالحقائق  باهتمامه  صاحبها 
من  التجرد  ,و  باالرقام  و  المعلومات 
العواطف,, و الموضوعية التامة فى  تناول 
حصر  صعوبة  فى  مشكلة  يواجه  و  االمور 
هذة المعلومات و تحليلها بشكل سليم للوصول 

الى قرار 

و  العاطفى  المفكر  قبعة  الحمراء:  القبعة 
و  للتفكير  العواطف  و  المشاعر  على  تعتمد 
اتخاذ القرارات دون االستناد على المعلومات 
المبالغة  و  التحيز  و  التخمينات  تقوم على  و 
فى اعطاء الجانب العاطفى اكثر من وزنه..و 
التفكير هنا قائم على اسس ذاتية غير حيادية

القبعة الصفراء:هى قبعة الشمس و التفاؤل 
تدفع صاحبها من شده  و  المخاطرة  و روح 
حماسه  الى التهور احيانا مقابل انفعاله بفكرة 
,,تهوين  جديد  هو  ما  على  االقدام  و  ما,, 
التركيز  شئ..و  كل  تبسيط  و  المشكالت, 
على نقاط القوة فقط فى 
على  تعتمد  االمر,,,و 
المنطق و عدم استخدام 

المشاعر 

 : السوادء  القبعة 
المنطق  على  قائمة 
النظرة  و  السلبى 
فى  االمور  حصر  على  تركز  و  التشاؤمية 
لكنه   و  بالمنطق  ذلك  اثبات  و  احادى  حانب 
واحدة  ناحية  من  االبعاد  يرى   النه  مغلوط 
نقد  سماتها  من  و  االخرى  الجوانب  دون 
بالمنطق..التركيز  المخالفة و رفضها  االراء 

على العوائق و المشكالت 

النماء  و  الخصب  قبعة  الخضراء:  القبعة 
باالفكار  االبداعى,,,االتيان  التفكير  تمثل 
للتعامل مع االمور  التقليدية  المبتكرة و غير 
المتعارف  المعهودة   لالفكار  اللجوء  عدم  و 
و  الوقت  بذل  و  المخاطرة  تحمل  عليها,,,و 

الجهد وراء اكتشاف ما هو جديد 

و  الشمولى   التفكير  قبعة  الزرقاء:  القبعة 
زمر للسماء التى تغطى الكون  ومن سماتها 
التفكير الموجه و المنظم  و تدفع صاحبها ان 
يفكر فى جزئيات االمر دون فقدان الهدف , 
بنتائح  للخروج  تبلورها  و  االراء  تلخص  و 
و  المعقدة   المشكالت  حل  فى  تفيد  و  هادفة 

صاحبها يحمل سمات القائد 

و عبر نزهتنا بين الوان التفكير..و االبحار 
كافية  بمرونة  نتمتع  ان  علينا  قبعاته  بداخل 
المختلفةبحسب ما  بالتبديل بين قبعات  تمكننا 
تقضى المواقف و اال نقضى رحلتنل بداخل 
بحر  غياهب  فى  تغرقنا  لئال  واحدة  قبعة 

مجهول 

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

فرنسا: رئيس بلدية يصدر مرسوما »يلزم 
السكان بالفرح«!

البالد  غرب  في  فرنسية  بلدية  رئيس  قرر   
نشر  إذ  بالفرح،  موطنيه  وإلزام  الكآبة،  محاربة 
مرسوما بخصوص ذلك، يدعو السكان إلى السعادة 
لمدة أسبوع في شهر أكتوبر »من خالل الضحك 
ثالث مرات على األقل في اليوم«. كما طلب »منع 
دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن 

الفرح«. 
 قرر رئيس بلدية فرنسية في غرب فرنسا أن يتصدى للكآبة ولكل تمظهراتها على تراب 
بلديته. وأكد أن مواطني البلدية سيكونون ملزمين بالفرح خالل أسبوع كامل في أكتوبر، مع 

منع كلي للموسيقى الحزينة والكتب ذات النهايات التي تخلف األسى في النفوس.
واألمر ال يتعلق بعمل مسرحي أو إبداعي، وإنما اختيار لرئيس بلدية فعلية، شدد رئيسها 
على تطبيقه خالل مهرجان محلي، في نسخته األولى، تحت عنوان »مدينة فرحة«، والذي 

سيمتد من الخامس من أكتوبر إلى 11 منه.
وأصدر رئيس بلدية إيسار-أن-بوكاج فريدي ريفو ، البالغ عدد سكانها تسعة آالف نسمة 
»مرسوما بلديا رسميا« يعلن فيه ذلك. ويحمل المرسوم تاريخ الثالث عشر من سبتمبر. 
ويمنع »بث أي موسيقى، قد تعتبر كئيبة، وأفالم وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي«. 
ويدعو إلى »إنتاج األندورفين، أي هرمونات السعادة من خالل الضحك ثالث مرات على 

األقل في اليوم«.
وقال رئيس البلدية »نظرا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة واالحتمال 
الكبير للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس )..( أطلب منع دخول أي 

شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح«.
وأسف رئيس البلدية »لوجود الكثير من الكآبة« في البالد، مؤكدا أنه يحاول »بث روح 

مرحة في متاجر المدينة وفي صفوف سكانها«.  ايالف 

كنيسة برامبتون تقيم مهرجانها الصيفي 
مبشاركة عمدة املدينة

األهرام الكندي: أقامت كنيسة المالك ميخائيل واألنبا تكال مهرجانها الصيفي السنوي 
يوم األحد ٢٢ سبتمبر، في يوم صيفي دافئ ومشمس أستمتع شعب الكنيسة بيوم في 
الهواء الطلق تحت رعاية األنبا مينا أسقف مسيسوجا وغرب كندا، ونظم اليوم القمص 

مرقس راعي الكنيسة ومعه القس مايكل وفريق من المتطوعين من شعب الكنيسة.

 بدأت اليوم مع نهاية القداس وحضر من بدايته باتريك براون عمدة المدينة وكان في 
استقبالة الصيدلي بن شنودة ولفيف من قيادات الكنيسة.

تجول باتريك في المهرجان وألتقط معه الحضور الصور التذكارية وشارك األطفال 
والكبار المرح وأستمتع بوجبة شعبية مصرية.

الصغار  وأستمتع  الكرة  والشباب  األطفال  لعب  كامال  اليوم  الكنيسة  شعب  قضي 
باأللعاب التي آحضرها منظموا المهرجان لهم، واستمر االحتفال إلي الساعة السادسة 

مساءا.
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:                                
بقية مقال »أمثال ... واصلها« ص 

10
على  عشرة  من  خير  اليد  في  عصفور 

الشجرة.
شخص كان في ايده عصفوره ... لقي شويه 
ايده  اللي في  .. رمي  الشجره  عصافير علي 
هربت  العصافير   ... الشجره  طلع   .. وطمع 

وطارت ... قال المثل مسمار جحا.
جحا باع بيته وساب ع االحيطه مسمار كل 
يوم يروح يطمن عليه ودايما في ميعاد الغذا 
.. المشتري الجديد يتكسف ويعزم عليه يأكل 
فضل جحا يعمل كده عشان يطمن ع المسمار 
لدرجه انه اصبح يشارك الناس النوم في البيت 
.. الناس زهقت وهربت سابت البيت بالمسمار 

رب رمية من غير رام:
واحد اسمه حكيم بن عبد يغوث كان محترف 
رمايه .. خرج يصطاد ولم يصطاد أي شي .. 
تكرر األمر وفي يوم ذهب معه ابنه للصيد .. 
ونشن االبن وأصاب الهدف رغم انه اليعرف 

الرماية ... واتقال المثل
كداب كدب اإلبل.                                                    :
اإلبل او الجمال فيها عادة تحريك الشفايف 
بتآكل.. ف  كانت مش  لو  يمين وشمال حتي 

اتقال المثل ..
شايل طاجن ستك.

بالكوا  الحموات  زمان  )خلوا  او  الجدات 
من زمان دي ( ماكانش يعجبهم حاجه فكانت 
لتطبخ طبق  اليوم  الست تقف طول  او  البنت 
فطلع  الحماه  او  الجده  اليعجب  وغالبا  معين 

المثل باعتبار الطاجن  رمز للنكد والعكننه .
ياما جاب الغراب المه:

الغربان  بسلوك  المختصة  الدراسات  احد  
في  مايبرق  كل  يحب  الغراب  ان  اكتشفت 
من  الفريق  أعضاء  احد  وتمكن  الشمس 
الوصول الي مخزن أوعش واحد من الغربان 
فوجد مرايا مكسوره ويد فنجان واشياء تافهه 

بس بتلمع في الشمس ف اتقال المثل ..
آخرة خدمة الُغز علقة:

الغز لفظ عامي مشتق من لفظ الغزاه والغزاة 
هنا يقصد بيهم المماليك وكانوا إذا دخلوا قريه 
القريه خدمتهم بدون  نهبوها وطلبوا من أهل 
كانوا يضربون  نهب كل شي  وبعد   .. مقابل 
وفرض   التجبر  من  كنوع  العاملين  الرجال 

القوه ... ف اتقال المثل ..
القرد في عين أمه غزال:

ايسوب  خرافات  مايسمي  الي  المثل  يرجع 
وكان جوبيتر قد اقام مباراه  اومسابقه الختيار 
والزرافه  الغزاله  فتهادت  الحيوانات  اجمل 
بقرده  فوجوا  بالحكم  النطق  وقبل  والطاووس 
المثل  اتقال  ف    .. ابنها  مستعرضه  تجري 
الضره مره ولو كانت جره راجل كان متزوج 
يتجوز  عليه  أتحايلت   ... التنجب  وزوجته 
غيرها  وكان خايف ان يكون فيه غيره بين 
الزوجتين ... قالت له ابدا ده مش ح يحصل 
كبيره  فخار  جره  واشتري  سفريه  .سافر 
أنا  أدي  لمراته  وقال   .. ونقبها  عبايه  ولبسها 
اروح  ح   .. واتجوزت  كالمك  سمعت  أهوه 
دلوقتي شغلي بس سيبيها تنام هي تعبانه من 
مراته  لقي  الشغل  من  مارجع  بعد   .. السفر 
معيطه سالها ليه قالت له مرآتك اللي جبتها لي 
كبيره وراح  وبهدلتني مسك عصايه  شتمتني 
ضارب الضره الفخار )اقصد الجره( فنزلت 
ستين حته . قال لمراته إرتحتي كده .قالت له 
اعمل ايه في الغيرة ..الضره مره ولو كانت 

جره موت يا حمار:

واحد م الحكام شاهد حمارا دخل الي بستانه 
وزيره   .. وإعدامه  الحمار  باحضار  فامر   ..
قاله »ده حمار ياموالي » قال خالص يتعلم 
األصول ويراعي األوامر الملكية وأمر بدعوه 
من  وله   .. الحمار  تعليم  علي  القدرة  له  من 
للملك وقال  .. واحد ناصح جه  المال مايريد 
تمنحني  ان  بشرط  الحمار  اعلم  ممكن  أنا  له 
ان  وبشرط   .. كثيرا  وماال  وبستانا  قصرا 
التعليم عشر سنوات فوافق الحاكم  تكون مدة 
ينجح  لم  إذا  رقبته  سيقطع  ان  الرجل  وأخبر 
في تعليم الحمار.. روح الراجل فرحان وبدا 
يحكي لمراته ويعشمها بالقصر والبيت الجميل 
والحياه المرفهه.. مراته خافت وقالت له انت 
بتستعبط ... حمار ايه اللي ح تعلمه ده ياحمار 
قدامنا عشر سنوات   .. لها بس اهدي  قال   ..
الحمار  يا   .. يموت  الملك  يا   .. اموت  ياانا 
يموت .. ومن هنا جاء المثل ..موت ياحمار 

اللي على راسه بطحة:
واحد اتسرقت منه فرخه وتكرر هذا األمر 
مرات ولم يعرف من السارق فحكي الحكايه 
وقال  القريه  أهل  الحكيم  فجمع  القريه  لحكيم 
لهم علي موضوع سرقة الفراخ وقال لهم ان 
السارق معروف والزم يرجع الفراخ لصاحبها 
قبل فضحه أمام الناس وبدا كل شخص يشتم 
 .. نفسه  السارق  ضمنهم  ومن  السارق  في 
واحد سال الحكيم هو تعرف مين الحرامي ؟ 
قاله طبعا .. قالوا له أوصفه .. قال لهم »علي 
الفراخ  بيسرق  وهو  النه   .. ريشه«  رأسه 
اتشعلقت ريشه ووقعت علي رأسه .. بسرعه 
واحد منهم  بدا  يتحسس رأسه  ومن هنا جاء 

المثل بينهم ما صنع الحداد:
احد رجال العرب كان متجوز سيده نكديه 
معكننه عليه عيشته وفي يوم خرج من الخيمه 
وقال لها »بيني وبينك ماصنع الحداد » فضلت 
تفكر يقصد ايه ماعرفتش .. آخر النهار رجع 
عصايا  ومعاه  كبير  حديد  قرص  داخلها  بلفه 
يطرق  ان  منه  ابنه وطلب  ل  أعطاها  طويله 
بها علي الحديد بشده .. وفضل الرجل يبتعد 
واالبن مستمرفي الضرب حتي وصل الرجل 
الحديد  طرق  صوت  فيها  اليسمع  نقطه  الي 
وهناك نصب خيمه خاصه به وحده هربا من 
لسان زوجته السليط الضرب في الميت حرام.

  تعود هذه المقولة إلى عهد الحاكم بأمر هللا 
الفاطمي.  كان فيه قديس اسمه غبلاير وكان 
مسيحيا تقيا طلب منه الحاكم ان يعتنق اإلسالم 
فرفض ... امر بجلده 5٠٠ جلده .. في الجلده 
أل 3٠٠ طلب ماء  الخليفة قال اسقوه بعد ان 
تقولوا له ان يغير دينه... رفض الشهيد وقال 
لهم ردوا له الماء أنا المسيح جه وسقاني ... 
 ... وغله  من غيظه  الخليفة   .. الروح  وأسلم 
امر ان يكملوا جلده حتي الف جلده ... و من 
هنا أتت عبارة » الضرب في الميت حرام » 
فبرغم أن الشهيد قد أسلم الروح إال أن الخليفة 
أمر بأكمال األلف سوط علي جثته  وهكذا تمت 
شهادته ونال اإلكليل الُمعد له من الملك العظيم 

يسوع المسيح.
 كان ذلك فى يوم ١4 إبريل سنة ١٠٠3 م.

امسكوا الخشب.
هي  والخشبه  اللغات   معظم  في  بتتقال 
الصليب اللي كل المسيحين يقدسونه  ومعني 
اثواف  شي   « القبطية  باللغة  الصليب  كلمة 
كلمة   اما  المقدسة«   »الخشبه  وتعني    «
معناها  يونانية  كلمه  فهي  »استافروس«  
قد  »الرب  المزمور  ويقول   ... الصليب 
الصليب تحفظكم  بركة   . ملك علي خشبه«  

وتسندكم في كل وقت .. أمين ...

اعتذار من
األستاذ ابراهيم عيسى 

لقراء األهرام اجلديد 
 

اعتذر األستاذ إبراهيم عيسى 
عن احلضور لكندا لظروف عائلية 

يف امليعاد الذى سبق حتديده. 
وسوف يكون لنا ميعاد آخر معه 

مل يتم االتفاق عليه بعد   

رئيس وزراء مقاطعة الربتا البرتولية يسخر من

 سلوك جسنت ترودو 

وزراء  رئيس  قال   : كالجاري 
مقاطعة البرتا التي تعتمد علي الطاقة 
الزعيم  صور  "أن  إقتصادها  في 
يضع  وهو  ترودو  جستن  الليبرالي 
شأنها  أسود علي وجهه من  مكياج 
أن تسهل علي الناخبين االختيار في 
جايسون  ,  ووصف  المقبل  الشهر 
الوزراء جستن  رئيس  كيني سلوك 

ترودو بأنه محرج وغير مقبول , وقال بصراحة لقد وجدت ميل جستن ترودو لصبغ 
وجهه باللون االسود والبني امر غريب وهو يحاول القاء اللوم علي البيئة الثرية  التي 
نشأ  فيها – أل ثم أل – يارئيس الوزراء إن هذا هو أنت وليس العيب فينا , وأضاف 
جايسون كيني قائال أنا عمري 5١ سنة ولم أري أبدا في اي وقت مضي من قام بإهانة 
وسخرية عنصرية مثل هذه "  هذا وقد أعتذر ترودو عن هذه الصور التي أخذت إحداهم 
عندما كان مدرسا في مدرسة خاصة في فانكوفر عام ٢٠٠١ واالخري عندما كان طالبا 
في المدرسة الثانوية , وقام جايسون كيني بمقارنة ترودو بي أندرو شير الذي نشأ في 
عائلة لم تكن تملك سيارة وتعيش في منزل متواضع , وقال رئيس وزراء البرتا جايسون 
كيني " آمل أن يختار الكنديين رئيسا للوزراء في كندا يعرف كيف يعيش الناس العاديين 
يعتذر عن حوادث  أن  عليه  وليس   , المعيشة  تكاليف  لديه كرامة ويركز علي  ويكون 
محرجة في المستقبل " ويعرف أن جايسون كيني قد أشار في وقت سابق الي جستن 
ترودو علي أنه صندوق أستثمار فارغ , ولديه عمق سياسي بسعة أصبع واحد , وهو 
التاريخ , وقال جايسون كيني ايضا إن كبار المستثمرين في  أسواء رئيس وزراء في 
العالم يقولون  إن أعادة أنتخاب الليبراليين سوف يجمد قطاع االستثمار في الطاقة في 
كندا علي وجه الخصوص ,وانهم ليسوا علي إستعداد للمخاطرة بإستثمارات جديدة مع 

حكومة تبدو معادية علنا لقطاع الطاقة .
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- طائر أبو سعن األفريقي
 

الموجودة  الكثيرة  الطيور  بين 
ضت لنقد الذع  في افريقيا التي تعرَّ
حيث يوصف هذا الطائر بأنه قبيح 
النفس و  الغّم على  ويُدخل  وخبيث 
العالقات  في  كبيرة  مشكلة  يعاني 
تكوينه  إلى  ننظر  وعندما  العامة.  
اللون  قرنفليّا  وعنقه  رأسه  نجد 
خاليان من الريش،  لذلك يبدو عليه 
حلق  عند  ويتدلّى  والبؤس.   الحزن 
الى  ِجراب ضارب  البالغة  الطيور 
ربطة  يشبه  لالنتفاخ  قابل  الحمرة 
هذا  وظيفة  يعرف  احد  وال  العنق 
ماتجده  وغالبا  البيولوجية  الِجراب 
يعيش بالقرب من البشر ألنه يتغذى 
على بقايا النفايات، وغالبا ما تلقب 
من  لشكلها  نظرا  الدفن  بمتعهد 
الخلف والتي بها أجنحة سوداء تبه 
العباءة والساقين النحليتين وبها كتلة 
كبيرة من الشعر على الرقبة ونظرا 
تتوفر  ال  وعندما  الجثث  يأكل  أنه 
الجثث،  يقتل طيورا اخرى إلشباع 
ان  عجب  فال  الطعام.   الى  َشَرهه 
كثيرين يكرهونه كرها شديدا ولكن 
بالرغم من مظهره وصفاته القبيحة،  
ألبي ُسعن فإن له عدد من الميزات 
سوف  والني  لالعجاب.   المثيرة 
بشكل  ف  لنتعرَّ تفصيليا  نتناولها 
الرديء  الطائر  هذا  الى  افضل 

السمعة
فصيلة  في  االكبر  هو  ُسعن  أبو 
يصل  ان  فيمكن  اللقالق.   تسمى 
ارتفاع الذكر البالغ الى متر ونصف 
ثمانية  من  اكثر  وزنه  يبلغ  وأن 
فأصغر  االناث  اما  كيلوجرامات.  
اإلسفيني  الضخم  ومنقاره  قليال.  
الشكل يمكن ان ينمو ليصير طوله 
اكثر من ثالثين سنتيمترا وهو  وسيلة 
من  اللحم  قطع  انتزاع  في  فّعالة 
فإن  وبالرغم من كبرحجمه،   الجثة 
هذا الطير ماهر جدا في الطيران.  
من  اكثر  تبلغ  جناَحين  فببسطة 
مترين ونصف،  يستطيع ان ينساب 
في الجو كما يفعل غيره من الطيور 
مثال  هو  طيرانه  وفي  الماهرة.  
قليال  رأسه  يُرِجع  اذ  عينها  االناقة 
الطويلتين  ساَقيه  ويمّد  ِمْنكَبيه  الى 
في  ماهر  وهو  جسمه.   خلف 
الساخنة  الهوائية  التيارات  استخدام 

ارتفاعات  على  يطير  ان  ويمكنه 
من  يُرى  يكاد  ال  بحيث  جدا  عالية 
االرض احيانا!  فقد شوهدت طيور 
ارتفاع  على  عاليا  تحلِّق  ُسعن  أبي 

٠٠٠ ,4 متر! 
بشكل  لالعجاب  المثير  لكن 
أبي  تولّي  طريقة  هو  خصوصي 
تنشئة  ان  حيث  كأب  دوره  ُسعن 
من  الكثير  يتطلب  عمل  الصغار 
العّش.   ببناء  ويبدأ  والجهد  الوقت 
مناسبا،   موقعا  الذكر  يختار  بعدما 
وتنضّم  البناء  عمل  في  يشرع 
العّش  وهذا  الحقا.   االنثى  اليه 
 4٠ ارتفاع  على  احيانا  يُبنى  الذي 
بالعّش  ليس  االرض  فوق  مترا 
ق.  فهو مجرد مصطبة بسيطة  المنمَّ
مكشوفة من عيدان جافة وأغصان 
عرضه  ويبلغ  اشجار،   وأوراق 
يرث  الواقع،   وفي  واحدا.   مترا 
للتزاوج  اآلتية  الطيور  احد  احيانا 
بإضافة اغصان  ده  فيجّدِ قديما  عّشا 
ان  صغيرة ومواد اخرى.  ويُعَرف 
بعض مستعمرات طيور أبي ُسعن 
اعشاشها  لبناء  بموقع  احتفظت 

طوال 5٠ سنة. 
أبي  ذكر  يبدأ  العّش،   بناء  اثناء 
وبخالف  رفيقة.   عن  بالبحث  ُسعن 
كثيرة  انواع  بين  المعهودة  القاعدة 
حتى  الذكر  ينتظر  الطيور،   من 
عدة  فتعرض  االنثى.   منه  تقترب 
إعجاب  حيازة  بأمل  نفسها  اناث 
بالرفض.   تُواَجه  ما  وكثيرا  الذكر.  
بالنجاح  اخيرا  يُكلَّل  االصرار  لكّن 
ويقبل بإحدى اإلناث.  تبدأ المغازلة 
مباشرة؛  وأثناءها،  بِجراَبين منتفَخين 
الى  تهدف  اصواتا  يطلقان  كامال،  
المرغوب  غير  االطراف  إبعاد 
االصوات  هذه  توصف  فيها.  
  — والصفير  األنين،   بالُخوار،  
ألبي  المعروفة  الوحيدة  االصوات 
منقاره  قعقعة  الى  باالضافة  ُسعن،  
فينمو  واآلخر.   الحين  بين  الضخم 
بإلقاء  د  ويتوطَّ قوي،   رباط  بينهما 
تحية مألوفة كلما عاد احد الرفيَقين 
هذه  تُلقى  غياب.   بعد  العّش  الى 
الخلف  الى  الرأس  بإرجاع  التحية 
ثم خفضه وبعد ذلك بإصدار قعقعة 
الرفيقان  يُكِمل  بالمنقار.  طويلة 
ايضا  ويشتركان  معا.   العّش  بناء 
من  شهر  بعد  البيض.   حضن  في 
او  اثنتان  تفقس  البيض،   حضن 
عن  ناصعة  بيضاء  بيوض  ثالث 
فراخ قرنفلية اللون وخفيفة الريش،  
فتصير محّط اهتمام األبَوين كليهما.  
رائعة.   عناية  الفراخ  هذه  وتنال 
إلطعامها  نشيط  برنامج  فيبدأ 

المناطق  ويشمل اطعمة مغذية جدا كالسمك.  وفي 
ُسعن،   أبي  طيور  كثيرا  تترّدد  حيث  المستنقعية،  
يستطيع األبوان ان يحصال على مخزون جيد من 
الضفادع،  وجبة شائعة اخرى في قائمة طعام هذا 
الطائر.  كما تستطيع الفراخ ان تأكل بجمع اجزاء 
الطعام الذي يتقيَّأه األبوان في العّش.  تنمو الصغار 
ببطء،  وال تعتمد على نفسها إال عندما تصير بعمر 
اربعة اشهر —  وتصبح قادرة على الطيران بعيدا 

عن العّش  
صحيح ان أبا ُسعن يتصف بآكل الجثث،  لكنه في 
الواقع يؤدي خدمة مفيدة جدا.  فالحيوانات المفترسة 
طور  في  بجثث  مكسوة  االفريقية  السهول  تترك 
االنحالل.  فإذا أُهِملت هذه الجثث يمكن بسهولة ان 
على  والحيوان  االنسان  ض  وتعّرِ االمراض  تنشر 
بعمل  تقوم  ُسعن  أبي  طيور  لكّن  للخطر.   السواء 
فمع  النفايات.   من  التخلص  وهو  مفيد  روتيني 
ايضا طيور جارحة شِرهة —   النسور —  وهي 
تمسح االراضي للعثور على جثة متروكة.  وعندما 
تجد جثة تنتظر حتى تشقها النسور االكثر عدوانية 
بمناقيرها المنعقفة القوية.  وفي لحظة مناسبة يندفع 
بسرعة طائر من طيور أبي ُسعن الى الجثة وينتزع 
بمنقاره الطويل الذي يستعمله كمبضع جراحة قطعة 
ى جانبا منتظًرا فرصة اخرى.   يتنحَّ ثم  اللحم،   من 
وعندما تتناول النسور كفايتها،  يأتي دور طيور أبي 
ُسعن لتتقاتل على الفضالت الباقية من اللحم.  تلتهم 
طيور أبي ُسعن كل شيء تقريبا يمكن ان ينزل في 
حلقها ما عدا العظام.  فيمكنها ان تبلع بسهولة قطع 

لحم تزن 6٠٠ جرام
- طائر المظلة طويل الغبب )اللغد(

 

في  يعيش  الطائر  هذا 
في  المطيرة  الغابات 
واإلكوادور،  كولومبيا 
الذكور من هذا النوع من 
اغرب الطيور فى العالم، 
هذه الطيور لها قمة على رأسها تبدو وكأنها مظلة 
عنقها،  من  تتدلى  سنتيمترا   35 الى  طولها  يصل 
هذه الطيور سوداء في اللون وتتضخم خالل موسم 
التزاوج لجذب شركاء، هذه الطيور هي آكلة لللحوم 
الحشرات  وكذلك  والفواكه  المكسرات  وتتناول 

الصغيرة والزواحف 
- طائر فم الضفدع السريالنكي

هذا الطائر الليلي لديه فم مفتوح على مصراعيه 
مثله في ذلك مثل الضفدع وهذا يفيده أثناء الصيد، 
الجنوبي  والساحل  في سريالنكا  الطائر  هذا  يوجد 
بينما  رمادية  الوان  لديهم  الذكور  للهند،  الغربي 
اإلناث لونهم بني محمر، يضحكون بطريقة مميزة 
يسكن  معظمهم  بينهم،  فيما  للتواصل  يستخدمونها 
منه  يقترب  وعندما  المنخفضة  األشجار  فروع 
ويتجمد  إلى شجرة  بالصعود  يقوم  مفترس  حيوان 
الغذائي  نظامهم  رؤيته،   من  يُصّعب  مما  عليها 

يتكون أساسا من الحشرات

- طائر كندور كاليفورنيا
    

هو نسر من نسور العالم الجديد وأكبر 
قارة  في  الطيران  على  قادر  طائر 
الكندور  هذا  يقطن  الشمالية.  أمريكا 
يوتا  وجنوب  أريزونا  والية  شمال 
العظيم  الوادي  منطقة  نتين  متضِمّ
باإلضافة  الوطني،  صهيون  ومتنزه 
كاليفورنيا  وجنوب  وسط  جبال  إلى 
كندور  المكسيكية.  كاليفورنيا  باها  والية  وشمال  الساحليَّة، 
على  يتغذى  وهو  حالياً  الوحيد  الحّي  النوع  هو  كاليفورنيا 
كميات كبيرة من الجيف )الجيفة هو ذلك الجسم البيولوجي 
ما  وغالبا  والتفسخ(  التحلل  في  بدأ  يكون  قد  والذي  الميت 

يسافر ٢5٠ كم )١6٠ ميل( يوميا بحثا عن الجيف

يسوع المسيح رب المجد الكيميائي األعظم 
إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، لَْم 

لُوا  َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ
اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1(

الحلقة التاسعة التكاثر الالجنسي والتكاثر الجنسي 
الجزء السادس تابع اغرب الطيور فى العالم ومصنوعات الرب

اخلوف من رد الفعل
نيوتن

74 عاًما مرت منذ استخدام 
القنبلة الذرية ألول وآخر مرة 
عام  ونجازاكى  فى هيروشيما 

.١٩45

السالح  هذا  العالم  دول  من  العديد  امتلكت  بعدها 
الخطير. مع ذلك لم يعد هذا السالح محاًل لالستخدام. تم 
استبعاد استخدامه من كل الدول التى تملكه. ليس خوًفا 

من استخدامه. إنما خوًفا من رد الفعل.

األمريكيون  كان  العراق.  على  هجوم  حدث  عندما 
أيًّا  أو  الذرية  القنبلة  العراق ال يمتلك  يعرفون جيدا أن 
من أسلحة الدمار الشامل. وإال لما كان حدث هذا الهجوم 
من أساسه. خاصة أنه لم يكن هناك مبرر لكل هذا بعد 

تحرير الكويت.

أمام  تصمت  اليوم  المتحدة  الواليات  يجعل  ما  هذا 
إيران. لتحسبها من رد الفعل. فأمريكا ليس لديها مانع 
العقوبات  يتجاوز  بما  إيران  مع  التصرف  من  أبدا 
تلحقه  أن  يمكن  مما  تأكدها  عدم  أن  إال  االقتصادية. 
بها إيران من أضرار أصبح هو السبب الوحيد لضبط 
النفس. يخشون من رد الفعل على أى هجوم قد يؤدى 

إلى عواقب وخيمة.

الدول  بين  المناوشات  يمنع  الذى  هو  إذن  الفعل  رد 
بين  صريحة  اعتداءات  توجد  فال  القوة.  فى  المتكافئة 

الواليات المتحدة وروسيا مثاًل.

فى الوقت نفسه من الممكن لروسيا أن تتجاوز ضد 
أوكرانيا. فال يوجد تكافؤ هنا يخشى من عواقبه. وهذا ما 
جعل أمريكا تهاجم العراق ليصبح دماًرا حتى يومنا هذا.

الحالة الوحيدة التى تردع أى دولة عن االعتداء على 
دولة أخرى هى الخوف من رد الفعل.

ال  لكنها  نوويًّا.  سالًحا  تمتلك  إسرائيل  أن  معروف 
النووى  السالح  الحرب.  الفصل من  تفتح هذا  أن  تريد 
يكاد يكون مجمًدا لديها. هى لن تستطيع استخدامه. ليس 
خوًفا فقط من رد الفعل العسكرى. إنما هى تخشى من 
ادعاء  على  مبنية  دولة  فإسرائيل  اإلنسانية.  فعل  ردة 
مظلومية الهولوكست. ومن قبلها إرث الشتات. بالتالى 
ال تستطيع أن تستعدى العالم جميعه باستخدام سالحها 

النووى.
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30 عام لرسامة ابونا رويس عوض 
هو احلب  األبوى

هو اإلجنيل املعاش
هو الراعى القدير
و املعلم املستنري

هو اخلدمة والعطاء
هو احلكمة واإلهتداء

هو حلو الكالم
كملح األرض فى الطعام

هو النور الوضاء
كمنارة فى امليناء
هو سفري السماء

وهو من أطاع النداء 
تلبية لدعوة مثلث الرمحات

بال ترشيح  أو انتخابات
فالبابا شنودة الثالث إختار

الدكتور مهندس حمفوظ عوض
لينال بركة سر الكهنوت
وسافر الشاب املغوار 

أشعلته اهلمة ألداء املهمة 
بكل تواضع بالإفتخار

زاهدا فى الذات
تاركا أعلى املرتبات

ويوم األحد ١٨ يونيو ١٩٨٩
كان عيد حلول الباراكليتوس

سيم كاهنًا بإسم القس رويس
لكنيسة مار جرجس وأنبا رويس

وحسب الوصية 
على الطراز القبطى تكون مبنية 

ويعود قدس أبونا رويس لكندا 
وفى يده هبة من السماء

هى أيقونة اخلدمة تاسونى رجاء
رفيقة  الدار  و املشوار

من إسكندرية لكندا بوداعة و وقار
ختدم بكل نشاط وحمبة على طول
وهى حقا ُتعرف باجلندى اجملهول

هلا كل التقدير  واإلحرتام  والثناء

لكن مل توجد الكنيسة وال شعب يكاد
وسنة بعد سنة تبنى الكنيسة 

ويزداد احلصاد 
ويبارك الرب فى الشعب واإلكلريوس

ويتكاثر عدد الكنائس وميتد البناء
مذابح للقديسني فى كل مكان 
ومدرسة وإتنني حضانة كمان

 
وفى تذكار سيامته 

نتقدم لقدسه بأمسى التهانى
مع وافرالشكر وأطيب األمانى

وعقبال اليوبيل املـاسـى
وهو فى ملء الصحة والرجاء

آمني  آمني  أساشوبى 

   القمص رويس عوض
من  هو ؟

د. سيف جورجى - كندا



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أندرو شري سيعيد االعفاء الضريبي علي رسوم النشاط 
البدني ودروس الرقص والرسم والفن 

أعلن أندرو شير إنه إذا أنتخب رئيسا لوزراء كندا فسوف يعيد االعفاءات 
كان  والتي  البدنية  والتربية  الفن  بدروس  االلتحاق  رسوم  علي  الضريبية 
معمول بها في وقت حكومة المحافظين بقيادة هاربر . وقال أندرو شير أن 
هذه االعفاءات الضريبية تحظي بشعبية كبيرة , وقد أعرب مئات االالف من 
االسر الكندية عن تقديرهم للمساعدة االضافية لدفع تكاليف أنشطة االطفال 

, وقالوا إنهم شعروا بخيبة أمل كبيرة عندما الغي جستن ترودو هذه االعفاءات . وقد يسترجع اولياء االمور 
حوالي ١5٠ دوالر من الضرائب المفروضة علي فصول الفن واللياقة البدنية بعد المدرسة , وكذلك وعد 
أندرو شير بخفض اكثر لضريبة الدخل من ١5% الي ١3,5% وأشار ايضا الي خطته لخفض االنفاق الحكومي 

وموازنة الميزانية بحلول عام ٢٠٢5 .
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قادة  االحزاب الفيدرالية يتصدون للعنف 
املسلح بعد حادثة إطالق النار يف مسيسوجا 

الشباب  من  مجموعة  كانت  بينما 
ضاحية  في  فيديو  بتصوير  يقوموا 
في مسيسوجا يوم السبت ١4 سبتمبر 
فقتل  نارية  أعيرة  عليهم  أطلقت 
يعبر  كان  سنة    ١7 عمره   مراهق 

المكان , وجرح خمسة أخرين وال تزال الشرطة تبحث عن هؤالء الذين  
أطلقوا النار من مسدسات نصف الية , وسارع قادة االحزاب الفيدرالية 
الي تقديم العزاء ألسرة الفتي القتيل , وقال أندرو شير للصحفيين » إننا 
نعرف أن بعض عمليات إطالق النار التي وقعت خالل الشهور القليلة 
الماضية تتعلق بنشاط العصابات ولهذا نحتاج الي قوانين أفضل للتعامل 
مع شروط االفراج عن  اعضاء العصابات بكفالة وكذا نحتاج للمزيد 
من التعاون مع وكاالت الشرطة , وهذا ما تتحدث عنه خطتي ألجل 
االمان في كندا , وتشكل هذه الخطة جزءا من البرنامج الواسع لحزب 
العصابات  ألفراد  يسمح  ال  أن   , الخطة  هذه  ومن ضمن  المحافظين 
المعروفين بالخروج بكفالة من الحبس إذا القي القبض عليهم ] وهذا 
أحكاما  تصدر  وأن   ,  ] دستورية  السباب  عليه  الطعن  يتم  قد  الجزء 
طويلة االمد علي اعضاء العصابات المقبوض عليهم في جرائم , وقال 
يسمح  بان  يعد  انه  الجديد  الديمقراطي  الحزب  رئيس  سينغ  جاجميت 
للبلديات بحظر المسدسات , اذا كانوا يعتقدون بان هذه أفضل طريقة 
لوقف العنف , وان يجد طرق إيجابية لدعم الشباب واالبتعاد به عن 
مجال الجريمة وذلك بتوفير السكن الميسور التكلفة , والرعاية الصحية 
بعدم  وعد  فقد  ترودو  لجستن  بالنسبة  واما   , العمل  وفرص   , الجيدة 
تجديد رخص البنادق الطويلة , وتعزيز قوانين التخزين اآلمن لالسلحة 
الحكومية حتي ال تقع في أيدي المجرمين , ومنع االشخاص المشتبه 
فيهم من حيازة أسلحة نارية , واشتراط وجود رخصة صالحة لالسلحة 

النارية لكل من يستورد الذخيرة .

دعوة زعيم حزب الشعب ماكسيم برينييه 
ايل مناظرتني رمسيتني مع قادة االحزاب 

الفيدرالية االخري 
 

 تمت دعوة زعيم حزب الشعب 
لحضور  بيرنييه  ماكسيم  الكندي 
لقادة  رسميتين  مناظرتين 
االحزاب الفيدرالية وهي الحزب 
المحافظين  وحزب  الليبرالي 
الجديد  الديمقراطي  والحزب 
وحزب الخضر في اكتوبر القادم 
قد حرم  بيرنييه  ماكسيم  , وكان 
من فرصة لحضور المناظرة االولي ألن اللجنة المستقلة المسؤولة عن 
تنظيم المناقشات وجدت أن حزبه ليس لديه عدد كافي من المرشحين 
المحتمل نجاحهم في االنتخابات القادمة , ولكن قال الحاكم العام السابق 
الحزب  هذا  بان  دليل  هناك  ان  جونستن  ديفيد  كندا  في  الملكة  ممثل 
لديه فرصة معقولة للفوز بمقاعد متعددة , ولذا فقد وافقت اللجنة علي 
إنضمامه للمناظرات مع قادة االحزاب وسوف تكون هناك مناظرتين 
تعرض علي التليفزيون واحدة يوم 7 أكتوبر باللغة االنجليزية واالخري 
أراء  بعدة  بيرنييه  ماكسيم  وينادي   , الفرنسية  باللغة  أكتوبر   ١٠ يوم 
مثيرة للجدل, فقد قال أنه ال يؤمن بالهجرة الجماعية في كندا فإن قبول 
مليون  لدينا   يجعل  السنة.  كل  الجدد  الوافدين  من  فرد    35٠،٠٠٠
أن  حقيقة  نخشى  أال  »يجب  قال  وكذلك   . سنوات  ثالث  بعد  شخص 
الناشطة في مجال  يتغير، ولكن ال توجد أزمة طارئة« واتهم  المناخ 
تغير المناخ، غريتا ثونبيرغ، بأنها »غير مستقرة عقلياً, وبسبب هذه 
االراء قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ إنه ال يجب 
منح ماكسيم بيرنييه الفرصة للتحدث والمناقشة من علي منبر النه ينشر 
رسائل بغيضة ويروج للكراهية , وطلب من لجنة تنسيق المناظرات 
أن تعيد النظر في قرارها بالسماح لبرنييه  باالشتراك في المناظرات 

السياسية القادمة .

جسنت ترودو يعتذر مرة أخري ويقول انه ال يتذكر عدد املرات التي 
ظهر فيها بوجه أسود 

الصور  فضيحة  إندالع  بعد  ترودو  لجستن  رسمي  مؤتمر صحفي  أول  في 
الفوتغرافية التي ظهر فيها بوجه اسود , قال إن تربيته المرفهة أعمته عن إدراك 
االضرار العميقة التي سببتها أفعاله العنصرية السابقة, وبعد أن أعتذر عن هذا 
مساء يوم االربعاء ١8سبتمبر , عاد واعتذر ثانية يوم الخميس بعد ظهور المزيد 
من الصور االخري له وقد صبغ وجهه باللون االسود , وقال ترودو إنه لم يتحدث 
ابدا عن هذه الصور من قبل النه شعر باالحراج , وأضاف إن أفعاله السابقة ال 

تحدد السياسي الذي أصبح عليه منذ ذلك الحين وإن ما فعله يؤذي مشاعر الناس وهذا يجعله آسف بشدة , وقال 
إن تلوين الوجه باللون االسود هو أمر غير مقبول وكان ينبغي عليه أن يفهم ذلك وال يفعله , وطلب من الكنديين 
أن يسامحوه وأعترف إنه قام بعمل فظيع , وقال لقد كرست قيادتي وخدمتي لكندا في محاولة للتصدي للتعصب 
والعنصرية في كل مكان , وإن الكنديين لديهم الخيار يوم ٢١ أكتوبر , هذا وقد تصدرت صور ترودو عناوين 
الصحف العالمية وظهر أيضا شريط فيديو له وهو يرتدي مكياج عنصري . ويذكر أن جزء من استراتيجية 
الحملة االنتخابية الليبرالية كان دعوة المرشحين لحزب المحافظين بالتنحي بسبب بعض االشياء  العنصرية  
التي قاموا بها في الماضي ,ولذا قال أندرو شير أن جستن ترودو لديه مقياسين واحد له والثاني لالخرين ودعي 

بعض المعارضين ترودو بالمنافق

رد فعل العرب والسيخ الكنديني علي 
نشرصورة جلسنت ترودو وهو يرتدي زي عالء 

الدين وقد صبغ وجهه بالون االسود
بعد أن قامت مجلة التايمز االمريكية بنشر صورة لجستن ترودووقد صبغ 

وجهه باللون االسود و أرتدي زي عالء الدين وسط جماعة من النساء خالل حفل لجمع تبرعات للمدرسة التي 
كان يعمل بها مدرسا في فانكوفر عام ٢٠٠١ وكان يبلغ فيها من العمر ٢٩ سنة ,تباينت ردود الفعل , فقال 
مصطفي فاروق المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين , »أن هناك مجال للجميع للتعلم من أخطائهم 
والرجوع عنها , وليس من حقي االدعاء بمعرفة ما إذا كان يتعين علي رئيس الوزراء التنحي أم أل ؟ وإن 
هذا ما سيقرره الكنديين قريبا , ونحن كمنظمة غير حزبية يمكننا القول بوضوح إنه من غير المقبول أن يقول 
الناس أشياء عنصرية أو اشياء ضد المسلمين واالسالم , أو أشياء معادية للسامية , ومن الواضح ان الصورة  
الفوتغرافية لجستن ترودو غير مقبولة,  ولكننا سعداء بانه أعتذر واعترف بذلك وبان العنصرية ليس لها مكان في 
سياستنا .«  وقال أستاذ  في جامعة أوتاوا وهو نور القادري رئيس االتحاد العربي »أن هذه الصورة عنصرية 
, وفي  الوقت  الذي نري فيه السيد ترودو يتحدث كثيرا عن التنوع وكل هذه االمور, فإن صورته هذه تكشف 
ما هو متأصل فيه , وقد نقبل أن يحدث ذلك لشخص إذا كان عمره ١7 سنة وفي حفل ] الهالوين [  وليس 
لشخص في التاسعة والعشرين من عمره ويعمل مدرسا , وهو أبن لرئيس وزراء سابق هو بيير اليوت ترودو 
الذي كان علي دراية كبيرة بالسياسة والعنصرية , وعلي جستن ترودو ان يعتذر ويتابع هذا بالكثير من العمل 
بدل من الكلمات , »  وقالت المنظمة العالمية للسيخ في كندا  »نأمل أن يشجع هذا الحدث جميع قادة االحزاب 
علي التركيز علي العنصرية والتصدي للتمييز الذي يواجهه الكثيرون نتيجة لقانون رقم ٢١ في كيبيك ]قانون 

منع إرتداء الرموز الدينية

طالب يف فانكوفر وعرب بريتش 
كولومبيا شاركوا يف االحتجاجات 

املناخية العاملية 

شارك الطالب في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة ١٠ سبتمبرفي 
يوم االحتجاج العالمي لحماية البيئة والتغير في المناخ  , بما في 

ذلك االف الطالب من مقاطعة بريتش كولومبيا , وقام المحتجون بالنوم علي االرض في محاولة لتصوير ما 
يمكن أن يحدث إذا لم يعمل شئ للتصدي لتغير المناخ , وقامت االحتجاجات في فانكوفر وفيكتوريا , وعدد  من 
المجتمعات المحلية , وقالت السيدة المنظمة لالحتجاجات إيما جين لوريان » أن الطالب هنا خرجوا اليوم ليقولوا 
إننا نحتاج الي مستقبل ونحن بحاجة الي عمل شئ » وفي فانكوفر سار الطالب في جميع أنحاء قلب ووسط 
المدينة . وقال الطالب والكبار الذين يدعمونهم إن تغير المناخ يشكل تهديدا وجوديا لمستقبل االرض وطالبوا 
الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ببذل المزيد من الجهود لمعالجة مسألة تغير المناخ , وقال الناشط في 
مجال البيئة ديفيد سوزوكي »إن االطفال هم الذين يجب أن يقودوا المعركة االن , وكان من المفترض أن تكون 

هذه وظيفة االباء واالجداد ولكن االمر متروك لالطفال ليقولوا لنا الحقيقة البسيطة »
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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

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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لم يكد يتغير شىء فى الحارة,االقدام ما زالت 
التراب,  على  الغليظة  آثارها  تطبع  عارية 
واالعين,  الزبالة  بين  يلهو  زال  ما  والذباب 
كالتحيات  تتبادل  والشتائم  مرقعة  والثياب 
ما  الكبير  والبيت  اآلذان,  يصم  والنفاق 
الصمت  فى  غارقاً  اسواره  وراء  قابعاً  زال 
وإلى  الناظر  بيت  اليمين  وإلى  والذكريات, 
جبل  حى  يجىء  ثم   , الفتوة  بيت  اليسار 
ويليه حى رفاعة فى وسط الحارة , اما بقية 
الجمالية  الى  المنحدرة  الناحية  وهى  الحارة 
فكانت مقام من ال صفة لهم وال نسب,,, أو 
العهد  الجرابيع كما كانوا يدعونهم,, فى هذا 
ولى النظارة السيد رفعت وكان فتوتها لهيطة 
زال  وما   , يُدعى جلطة  فكان  فتوة جبل  أما 
حيه معتداً بنفسه وبأنه خير حى وان رجلهم 
جبل كان اول وآخر من كلمه الجبالوى لذلك 
قل ان احبهم أحد ,, وحتى الجرابيع كان لهم 

فتوتهم ويدعى سوارس . 

   فى حى الجرابيع ُعرف عمم زكريا بياع 
حياته  من  فترة  ومضت  بالطيبة,  البطاطا 
آنس  لكن  بمولود,  يُرزق  ان  دون  الزوجية 
قاسم  هو  يتيم  الفترة صغير  تلك  فى  وحشته 
أحب  والديه,  وفاة  عقب   , زكريا  شقيق  إبن 
قبل وقد  اباه من  زكريا قاسم كما كان يحب 
لالسرة  الصغير  انضمام  بعد  زوجته  حملت 
بنموه  قاسم  عالم  إتسع   , حسن  بابنه  وُرزق 
وجبل  رفاعة  وحى  حيه  فى  اقرانه  وصادق 
الكبير  البيت  الى  الصغار  مع  يتطلع  وكان 

مفاخراً بجده.

   قال عم زكريا: لم تعد طفاًل ياقاسم فانت 
سر  تعاوننى,  ان  وتستطيع  العاشرة  تقارب 
بطاطة  العمدة,  بطاطة   ( وناد  العربة  امام 
الفرن(,,, وفى سوق المقطم قال لعمه:إلى هنا 
هرب جبل ومن هنا ُولد رفاعة, فقال زكريا 
فقال   .. ذاك.  لنا فى هذا وال  بال حماس: ال 
ال  فلماذا  الجبالوى  اوالد  جميعاً  لكننا  قاسم 
نكون مثلهم ,, فى اطراف السوق جلسا عند 
دكان المعلم يحى,, تعال ياقاسم قبل يد المعلم 
االرفف  احد  من  حجاباً  تناول  الذى  يحى 
وعلقه بعنق الغالم.. قال زكريا: المعلم يحى 
كان من حارتنا من حى رفاعة وغضب عليه 
يحى:  المعلم  سال  الهجرة.  فآثر  رفاعة  فتوة 
نعم   -- رفاعة؟  تحب  هل  ياقاسم    خبرنى 

ياعمى أحبه كثيراً.

  حسن إبن عمه , كبر وهو أحق بمرافقة ابيه 
مع عرية البطاطا, فتحول إلى رعى األغنام , 
وكان يزور المعلم يحى ويقول له: إنى ارعى 
أغنام من كل حى لجبل واخرى لرفاعة وثالثة 

للموسرين من حينا , ومرة قال له: إنى فقير 
قانع لم تمتد يدى باألذى النسان . أفال ترى 
باستنكار  الرجل  فرمقه  رفاعة؟  مثل  اننى 

وقال :

رفاعة  رفاعة؟  مثل  انت  رفاعة!   •
قضى عمره فى تحليص الناس من العفاريت  

)وضاحكاً( وانت شاب مولع بالنساء.

وهل فى ذلك من عيب يامعلمى؟  •

مثل  انك  تقل  ال  ولكن  وشأنك  أنت   •
رفاعة.

وجبل, الم يكن  كرفاعة؟ وقد احب   •
وتزوج.

  كان عائداً من الرعى بالخالء وعرج على 
فعل  كذلك   , أغنامها  إليها  يعيد  جبل  ربوع 
واحدة  نعجة  إال  لديه  يبق  فلم  رفاعة  بحى 
تملك  التى  الوحيدة  السيدة  قمر  الست  تملكها 
مااًل فى حى الجرابيع, دخل الى حوش البيت, 
سألته الجارية سكينةعن حال النعجة ) نعمة( 
وتركها لها وإذا بصاحبة البيت والنعجة تدخل 
الملىء  الحوش فى مالءة لف حوت جسمها 
قالت  البرقع,  من  تطل  السوداوان  وعيناها 
لك,,,  والفضل  يوم  بعد  يوماً  تسمن  نعمة  له 
تأثر من نظرتها الحنونة قبل كلماتها الطيبة,, 
والتفتت ست قمر الى الجارية قائلة: إحضرى 
يحييها  وهو  اخرى  بنظرة  وفاز   , عشاًء  له 
مودعاً, عطفها لم يعرف مثله إال فيما يسمع 
عن عطف االمهات الذى لم يجربه, ولو امتد 
هذه  عمر  مثل  فى  اليوم  لكانت  بامه  العمر 

السيدة االربعينية.

  ُسرقت نقود رجل كان قد تسلمها من بيت 
الناس  وتجمع  الفرش  تنجيد  أجرة  الناظر 
وفتوات االحياء الذين راح كل منهم ينكر ان 
الفتوة حجاج  واقترح  حيه,  فى  تمت  السرقة 
ولم  إمرأة,  وكل  رجل  كل  جيب  كل  تفتيش 
يتفقوا على أى حى يبدأ التفتيش وتوقع الجميع 
الى  يندفع  بقاسم  وإذا  حامية  معركة  تبدأ  ان 
وسط الحارة صائحاً:عندى حيلة تُرد بها النقود 
الى صاحبها دون ان يفتضح أمر السارق , 
زغردت امرأة طوياًل وقال لهيطة:هذه فرصة 
للسارق كى ينجو وينّجى الحارة, إقبلوا الحل 
راعى  منقذكم  كان  ما  غباوتكم  لوال  ياغجر 
غنم راح الجميع يترقبون الظالم , وعند إنارة 
الحارة بدأ الجميع يتفحصون االرض وصاح 
صوت: هاهى المحفظة وتلقاها صاحبها وعد 
وفى   , قاسم  على  التهانى  وانهالت  نقوده, 
جوزة  قائاًل:  الفتوة  سوارس  استقبله  القهوة 

على الحساب لقاسم.

مورد الوجه متألق النظرات مبتهج القلب دخل 
حوش قمر ليأخذ النعجة, و‘ذا بصوت الست 
قمر : صباح الخير. صنعت أمس خيراً كبيراً 
لحارتنا , علمتنا ان الحكمة أجل من الفتونة,, 
رد: ربنا يكرمك ,, ذهب بنعمة, عند العصر 
المحدود وراء صخرة  الظل  فى  يجلس  كان 
هند ,, جاءت الجارية سكينة وجلست تستريح 
متقاربين  جلسا   , الدراسة  الى  مشوار  من 
وقالت له: امك دعت لك من قلبها قبل وفاتها, 
لمثلك  فاجابت:  لى  تدعين  اال  وانت   : سألها 
يُدعى ببنت الحالل. فقال: ومنذا الذى يرضى 
براعى غنم؟ قالت: الحظ يصنع المعجزات, 
تعنين  من  حينا,,  سيدة  واطلب  بختك  جرب 

ياسكينة,, ست قمر.

   عمه وزوجته وابنه حسن حملقوا فيه بذهول 

, بعد أخذ ورد بدا ان االمر حقيقى وتوجهوا 
بصحبة عويس عم قمر إلى بيتها لطلب يدها 
من  رفضتهم  بمن  عمها  ذّكرها  ولما  لقاسم, 
علية القوم واليوم ترضى براعى غنم قالت: 
عمى إنه رجل فقير حقاً ولكن ليس من احد فى 
حينا اال ويشهد له والهله بالطيبة, قاسم رجل 
مهذب ال يتقصه اال المال وعندى منه الكفاية 
, ياعمى إنى اخبرك باننى قبلت الزواج من 

قاسم وسيكون ذلك برضاك وحضورك.

   وهب عم زكريا ابن اخيه بضعة جنيهات 
وثياباً  جلباباً  قاسم  شأنه,وابتاع  بها  ليصلح 

فاقع  ومركوباً  مزركشة  والسة  داخلية 
نشوق  وُحق  خيزران  وعصا  االصفرار 
واستحم  للبخار,  فاستسلم  الحّمام  الى  وذهب 
وتبخر, اما قمر فتكفلت بالفرح , وجاء اهل 
قاسم واصحابه ورجال الحى والفتوة ودارت 
وسطعت  جوزة  وعشرون  البوظة  اقداح 
االركان  وتجاوبت  المفتخر  الحشيش  رائحة 
الموكب  وشق  الزفة  وبدأت  بالزغاريد, 
فالحسين  القاضى  فبيت  الجمالية  الى  طريقه 
الى الحريم , رأى  الدراسة, وانتقل قاسم  ثم 
قمر جالسة بين المدعوات فتناول يدها وسارا 
حجرة  احتوتهما  حتى  راقصة  تتقدمهما  معاً 

العرس.

   أيام وليال مرت فى محبة ومودة وراحة 
حتى  المسرة  افانين  من  قلبه  ارتوى   , البال 
ثمل,,, تولى إدارة أمالكها الموزعة بين حى 
الجرابيع والجمالية,, قال صادق يداعبه: قدم 
لالعيان  ينبغى  كما  الحساب  على  جوزة  لنا 
استحقه  ما  اال  لى  مال  ال  فاجاب:  امثالك, 

نظير ادارة امالك زوجتى.

محفوظ                                       نجيب  حارتنا-  اوالد  من 
يتبع

الصني: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات 
تعود إىل 100 مليون عام

صيني  جيولوجي  بحث  فريق  أعلن 
أقدام  آثار  من  مجموعة  اكتشاف 
إلى ١٠٠ مليون  ديناصورات, تعود 
سنة, في مقاطعة شنشي شمال غربي 

الصين. 

جامعة  في  المساعد  األستاذ  وقال 
الصين للعلوم الجيولوجية »شينغ لي 
دا« في تصريحات اليوم- إن الباحثين 

عثروا على تسع حفريات آلثار أقدام ديناصورات, وذلك على رمال حصوية أرجوانية في 
محافظة جينغبيان بمقاطعة »شنشي«. 

وأضاف أن دراسة حول علم الطبقات وعلم التشكل كشفت أن اآلثار المكتشفة تعود إلى 
بدراسة  سيقومون  الباحثين  أن  إلى  مشيرا  الطباشيري,  العصر  خالل  عام  مليون   ١٠٠

تصنيف الديناصورات والبيئة الرسوبية على أساس آثار األقدام.



                                                                                                                                                      
 حسناء املطار              

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

اال  هى  فما  المناسب  الوقت  فى  المطار  وصل 
..لديه  ووزنها  الحقائب  تسلم  فى  وسيبدأون  دقائق 
سريعاً  افطاراً  لتناول  يكفى  ما  الوقت  من  ايضاً 
آخر  واخرج  جيبه  تحسس  المطار،  كافيتريا  فى 
الى  اجنبية وبنظرة سريعة  لديه من عملة  تبقى  ما 
قائمة المشروبات طلب »كرواسون« و فنجاناً من 
التى  التركى  للقهوة  البديل االمثل  »االسبريسو« - 
يعشقها و ُحرم من مذاقها خالل رحلته التى امتدت 
الكثير  فيها  تعلم   ، موفقة  رحلة  كانت  ايام.  عشرة 
مدير  لمنصب  الترقى  اعتاب  على  وهو  سيما  ال 
يعمل  التى  المالبس  بشركة  االنتاج  تخطيط  ادارة 
للتدريب  بارساله  صنعاً  الشركة  احسنت  وقد  بها. 
الجديدة  االنتاج  فخطوط  االم  االيطالية  الشركة  فى 
تحت  ستكون  المصنع  فى  تركيبها  سيتم  والتى 
اشرافه مباشرة وها هو قد رأى وتدرب على مثيلها 
فى المصنع االيطالى. اخترقت اذنيه كلمات باللغة 
العربية تأتى من بعيد يحملها صوت انثوى رقيق، 
تلقائية نحو مصدر الصوت فرأى امرأة  التفت فى 
الرابع من عمرها وهى  العقد  منتصف  فى  حسناء 
وهى  واضح  بانفعال  الخاص  تليفونها  فى  تتحدث 
تحاول ان تخفض من صوتها الذى اختنق بالدموع. 
لم يشأ ان يكون فضولياً فاعتدل فى جلسته وبدأ فى 
افطاره  الى  بالعودة  افطاره وهو يمنى نفسه  تناول 
وبيض  ساخنة  وطعمية  ...فول  الشهير  المصرى 
االبيض.  جميلة هى  الجبن  مسلوق مع قطعة من 
اين  الصناعية...لكن  المدينة  تورينو  وايضاً  روما 
القاهرة واالسكندرية اجمل بقاع االرض،  هما من 
ال  وايضاً  االيطالية  المدن  تلك  عراقة  ينكر  ال  هو 
يمكن ان ينكر جمال واصالة اآلثار التى رآها فى 
ايطاليا ولكن اين هذا من اآلثار المعجزة فى مصر 
ناهيك عن جمال الطبيعة هبة هللا لمصر. بدأ ركاب 
الطائرة المتجهة من روما الى القاهرة فى االنتظام 
فى صفوف وزن الحقائب - ومع تحركه فى نفس 
االتجاه - عاد صوت المرأة يخترق اذنيه من جديد 
ببعضها  الكلمات  يربط  فاكثر..بدأ  اكثر  ويقترب 
ويتفهم االمر لقد فقدت حافظة نقودها االجنبية...وما 
المشكلة فهى عائدة مثله الى ارض الوطن ولن تحتاج 
اال للعملة المصرية، التفت نحوها فى اللحظة التى 
اغلقت فيها تليفونها ولم تصل الى حل لمشكلتها بعد. 
عفواً سيدتى...اسمحى لى ان كنت قد فقدت نقودك 
مكان  اى  الى  توصيلك  واستطيع  امرك  تحت  فانا 
ترغبينه من مطار القاهرة بعد الوصول بسالمة هللا. 
ابتسمت مجاملة اياه وشكرته ثم اضافت...المشكلة 
وزن  ادفع  ح  انى  عارفة  انا  الحقائب،  وزن  فى 
وكنت عاملة حسابى لكن مش عارفة يبدو ان حافظة 
نقودى وقعت او ان احدهم سرقها من حقيبتى. ابدى 
اهتماماً زائداً وخرج من الصف واتجه بها الى اقرب 
مكان تستطيع فيه ان تفرغ حقيبة يدها وتبحث مرة 
اخرى، انصاعت لما طلبه منها وبدأت فى اخراج 
كل ما فى الحقيبة وهو يتابع معها محتوياتها وبعد 
المشكلة كما هى دون حل...ظل  قليلة ظلت  دقائق 
بجوارها يحاول ان يساعدها وهو يخشى ان تطلب 
والحقيقة  تدبيرها  يستطيع  ال  نقدية  مبالغ  اية  منه 
فى  لها  العطاها  اجنبية   عملة  يملك  كان  لو  انه 
الحال فالشهامة تجرى فى عروقه كابن بلد مصرى 
تسأله  وهى  حيرته  الساحر  صوتها  قطع  اصيل. 
عليها  رد  واحدة«؟  شنطة  معاك  حضرتك  هو   «
بااليجاب » تبقى عملت لى جميل كبير واخرجتنى 
تساؤل  فى  اليها  نظر  فيها«  انا  اللى  الورطة  من 
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فاكملت » ممكن حضرتك تأخذ حقيبة من 
حقائبى؟..فى الحالة دى ال انا ح ادفع وزن 
ضرب  حاجة«  تدفع  ح  مش  كمان  وانت 
جبهته بيده وهو يقول »ازاى ماجتش على 
حقائبها  احدى  ناولته  دى؟«  الفكرة  بالى 
ووقفت خلفه فى الصف وبدأ عملية الوزن 
وصعدا  بسالم  االمور  مرت  هى،  وتلته 
الى الطائرة وتمنى ان تجاوره المقعد لكن 
جاء مقعدها فى خلفية الطائرة...بعيداً عنه. 
التدريب وتطبيقاته والتقرير  يفكر فى  عاد 
يتم  ان  الذى يجب  والتطوير  الذى سيقدمه 
سماء  فى  ليحلق  فكره  طار  بالمصنع...ثم 
يسافر  ان  وقرر  اليه  اشتاق  الذى  الوطن 
لالستجمام  يومين  ليقضى  االسكندرية  الى 
فيها. نظر الى الخلف لينظر المرأة الحسناء 
فى  الطائرة  حلقت  رقيقة.  ابتسامة  فمنحته 
من  نهض  الوقت،  بعض  مضى  ثم  الجو 
المياة  دورة  الى  بالذهاب  متحججاً  مقعده 
التحدث مع حسناء  ينوى  الحقيقة  وهو فى 
ان  وسألها  مقعدها  بجوار  توقف  المطار، 
المشكلة  انتهاء  بعد  بتحسن  تشعر  كانت 
بخير  انها  فاخبرته  تخشاها  كانت  التى 
ما  واالطراء  الشكر  كلمات  من  واسمعته 
اراد هو ان يسمعه...سألها محاواًل اال يبدو 
متطفاًل »بقالك كتير فى ايطاليا« اجابت فى 
اختصار وهى تظهر ميلها للنوم »اسبوع....

وقد  بالحرج  اختى«..شعر  بازور  كنت 
قائاًل  الحوار  فانهى  مرهقة  انها  له  ابدت 
اوصلك  ممكن  انا  هللا  بسالمة  نوصل  لما 
الى مكان ترغبينه« ...« اشكرك لكن ابن 
خالى سيكون فى انتظارى« انسحب عائداً 
الى مقعده وهو يشعر بخيبة االمل. اغمض 
عينيه وهو يتعجب عن سفرها لمدة اسبوع 
واحد فقط، وما العجب فى ذلك، لعلها تعمل 
وال تستطيع ان تنال اكثر من اسبوع واحد 
عائلية... زيارة  فى  كانت  انها  اجازة...ثم 

حقائب؟  بثالثة  وتعود  فقط  واحد  اسبوع 
االمر  فى  الغريب  وما  غريباً.  امراً  اليس 
من  او  منها  سواء  السرتها  هدايا  لعلها 
شقيقتها المقيمة فى ايطاليا. او لعلها تاجرة 
شنطة لكنه امر يبدو مستبعداً فلم يعد هناك 
تهريب  لمجرد  والبهدلة  للمخاطرة  مجال 

مالبس ثم ان الصناعة الوطنية افضل من 
هذا  يقول  المستوردة  المالبس  من  الكثير 
المالبس.  تصنيع  مجال  فى  خبرته  بحكم 
قديمة.  موضة  اصبح  المالبس  تهريب 
المقعد  ظهر  على  المسترخى  ظهره  رفع 
التى  المطار  حسناء  نحو  للخلف  والتفت 
نهار  يا  غفوة....«مهربة؟«   فى  راحت 
...أو.. مثاًل؟  مجوهرات  ...تهريب  اسود 

ابتلع  أو...مخدرات...بودرة...هيروين. 
ريقه بصعوبة.... يا نهار اسود.....ال...ال 
سيسلمها حقيبتها بمجرد نزوله المطار....

اى مصيبة وضع نفسه فيها. تكدست االفكار 
طيبة... واحدة  فكرة  بينها  تكن  لم  برأسه 

كلها كانت افكار سوداء، تمنى لو تأخرت 
الطائرة قلياًل لكى ينظم تفكيره ولكن صوت 
الطيار تحداه وهو يعلن عن دخول الطائرة 
الحزام  المصرى..ريط  الجوى  للمجال 
وهبط  الطائرة  وهبطت  للهبوط   استعداداً 
معها قلبه الذى كاد ان يتوقف. فى طابور 
انتظار دورها،  الجوازات كانت واقفة فى 
ادهشه  فى صف آخر،  فكان واقفاً  اما هو 
انها لم تبحث عنه ولم تلتفت نحوه وكأنها ال 
تعرفه ...اال تخشى ان يذهب بحقيبتها؟ اال 
تخشى على فقدان الحقيبة؟ ام انها تتنصل 
بالرعب  االفكار  اصابته  لها؟  ملكيتها  من 
الخروج  اجراءات  انهت  بعدما  سيما  ال   -
الحقائب  وصول  صالة  الى  وخرجت 
واختفت عن ناظره بينما بقى هو فى الصف 
البطىء الحركة. نصف ساعة او اكثر وهى 
غائبة عن نظره، تسلم جواز سفره ومشى 
حقيبته  بل  حقائبه....ال  الستالم  راكضاً 
الوحيدة اما الحقيبة االخرى فسيعيدها اليها 
قبل التفتيش مهما كلفه االمر. نظر فى كل 
المطار.... حسناء  عن  باحثاً  االتجاهات 
ياهلل لقد اختفت تماماً، تالشت كالدخان فى 
الحقائب....سيأخذ  سير  نحو  تقدم  الهواء. 
الملعونة... الحقيبة  وسيترك  فقط  حقيبته 

السير وهم  فوق  التقط حقيبته من  وبالفعل 
بالمغادرة لكنه تذكر ان الرقم الذى تم لصقه 
الطائرة  على  مقعده  رقم  هو  الحقيبة  على 
ان هناك كاميرات  بل  بالكمبيوتر  ومسجل 
او  روما  مطار  فى  سواء  مكان  كل  فى 
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يحررها هانى نصحى
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حتماً... اليه  القاهرة...سيصلون  مطار  فى 
ولكن الكاميرات ستصور ايضاً تلك المرأة 
حقيبتها....ال..ال... تعطيه  وهى  الملعونة 
لن تثبت الكاميرا اى شىء ضد المرأة فقد 
كانت من الذكاء بحيث ان حقيبتى وحقائبها 
الثالث حولنا وعندما طلبت منى ان احمل 
حقيبة من حقائبها امسكت بحقيبتين وتركت 
لكل  طبيعياً  االمر  يبدو  وهكذا  لى  الثالثة 
حقيبة  تركت  فقد  وبالطبع  يشاهده  من 
امامه  يكن  لم  يدى.  متناول  فى  المخدرات 
ويلتقط  الحقائب  سير  الى  يعود  ان  من  بد 
الحقيبة االخرى...تأخر كثيراً وغادر معظم 
فى  تقدم  التفتيش.  صالة  الطائرة  ركاب 
الذى  الجمارك  موظف  نحو  وارتباك  بطء 
التقليدية  فحص جواز سفره وسأله االسئلة 
عن فترة مكوثه خارج البالد وعما اذا كان 
معه اجهزة كهريائية او اليكترونية. وضع 
الحقيبتين امام الموظف فى ارتباك واضح 
سمع  قد  الجمرك  موظف  فى  شك  انه  بل 
دقات قلبه الذى غطى على صوته فلم يعد 
يسمعه...من فضلك افتح القفل؟ قفل ايه....
عليها  وضعت  الملعونة  المرأة  حقيبة  ياهلل 
قفل؟....ضاع ....مفتاح القفل ضاع...قالها 
وهو يتحسس جيوبه فى حركة تمثيلية فاشلة 
ولفتت  الموظف  نفس  فى  الريبة  اشعلت 
انتباه موظفى الجمرك اآلخرين الذين بدأوا 
تحطيم  تم  باعينهم.  الموقف  متابعة  فى 
القفل وتفتيش الحقيبة بعناية مبالغ فيها..فى 
دقائق شعر فيها بالدوار وانه سيسقط مغشياً 
كركبة  فى  مصارينه  صوت  وارتفع  عليه 
ذلك  من  واالدهى  بل  منظمة  غير  صوتية 
انه كان على وشك ان يصرخ باعلى صوته 
اخرج  المياة.  لدورة  يحملونه  ان  اجل  من 
الحقيبة  محتويات  كل  الجمارك  موظف 
والتى لم تكن سوى مالبس نسائية مستعملة 
الجمارك  بدأرجل  الثمن..بعدها  ورخيصة 
فى تحسس وفحص الحقيبة من الداخل بينما 
استعد هو للسقوط مغشياً عليه عندما يعلن 
ثم  الحقيبة  داخل  سرى  جيب  على  العثور 
يخرج منه الهيروين...ما اهون السبب الذى 
سيساق بسببه لغرفة االعدام. انهى الموظف 
قائاًل«حمد هللا  التفتيش وسلمه جواز سفره 
وهو  ..قالها  يسلمك  السالمة«...هللا  على 
ويقبله.  الجمرك  موظف  يحتضن  ان  يريد 
بطيئة  خطوات  فى  وخرج  حاجيته  لملم 
الحسناء  تحمالنه. بحث عن  بالكاد  وساقيه 
الف  ويلعنها  وجهها  فى  يصرخ  ان  يريد 
له  بدت  بابتسامة  هناك  واقفة  كانت  لعنة، 
خبيثة لكنه مع اقترابه منها وجد معها ابن 
خالها المزعوم قوى البنية مفتول العضالت 
ينظر اليه بوجه جامد بيد يأخذ حقيبة المرأة 
وباليد االخرىيصافحه شاكراً....ابتعدا وهو 
اال  ويتمنى  بنظراته  المطار  حسناء  يودع 
بأن  تماماً  متأكد  فهو  اخرى  مرة  يلتقيها 
يكتشفه  مالم  تحمل  كانت  الحسناء  حقيبة 

موظف الجمارك.
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كثرة الشكوى 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

كانت فى السبعينيات من عمرها 
تورونتو،  فى  أبنتها  مع  وتعيش 
كل  فى  الروماتزمية  األآلم  كانت 
عصا  على  للعيادة  وتأتى  جسدها 
األدوية  بعض  على  ومداومة 
والعالج الطبيعى واألبر الصينية. 

فى  ابنها  زوجة  أن  لى  قالت 
خالفات دائمة مع ابنها وتتصل بها 
دائما لكى تشكو من ابنها لها. كانت 
ابنها بزوجته بها  تعرف أن عالقة 
بعض التوتر أحيانا كثيرة الختالف 
مشاجرة  كل  نقل  ولكن  طباعهما 
اعصابها  يتلف  كان  بينهما  بسيطة 

ويحملها آالم نفسية كثيرة. 

كان  بينما  كندا  فى  تعيش  كانت 
امريكا.  فى  يعيشان  وزوجته  ابنها 
قالت لى أن المحير فى األمر انها 
هناك  كان  ان  يوميا  بى  تتصل 
كثيرا  منها  اسمع  ال  ولكنى  مشكلة 
بعد صلحهما. تكررت شكواها من 
تستطيع  ال  وكانت  الموضوع  هذا 
زجرها أو إبداء الضيق منها أو من 

اتصاالتها. 

فى  تتطاول  ابنها  زوجة  كانت 
لها  تشكوه  وهى  ابنها  على  الكالم 

وكان هذا ايضا يؤلمها. قالت لى انها 
الطباع  بعض  به  ابنها  بأن  تعرف 
الغير مريحة ولكنه ليس بهذا السوء 
غضبها.  فى  عنه  به  تتحدث  الذى 
حتى  يصطلحا  أن  ما  أنهما  بدليل 
أسمع  وال  لمجاريها  األمور  تعود 
منها إال قليال جدا. حاولت أن تقول 
الشكوى  تكره  بأنها  ابنها  لزوجة 
ولكنها كانت ترد عليها قائلة، ولمن 
اشكوه أن لم اشكيه ألمه. كان ابنها 
ويقول  أمه  على  التخفيف  يحاول 
هكذا  فهى  لشكواها  تلتفتى  ال  لها 
أن كانت غاضبة، ولكنها كانت ال 
تستطيع أن تمنع نفسها من الضيق 

عند سماعها لكل شكوى. 

خطرت لى فكرة فقلت لها ولماذا 
اآلالم  من  بالشكوى  تبادريها  ال 
تسمعى  أن  بمجرد  الروماتيزمية 
صوتها فعندما تبدأ بالشكوى أفتعلى 
البكاء البسيط وأشرحى لها عن ألم 
ظهرك الذى يكاد أن يقتلك وعندما 
تنتهى من شرح آالم ظهرك اكملى 

شرح آالم ركبتك وهكذا... 

فى  وفكرت  كثيرا  ضحكت 
بأنها  تحس  انها  وقالت  الموضوع 

قالت  ولكنها  هذا  على  تقدر  لن 
بها  اتصلت  أن  وما  ستحاول.  أنها 
التالية  المشاجرة  فى  ابنها  زوجة 
األطباء  من  لها  تشكو  وابتدأت  إال 
يستطيعون  ال  الذين  واالدوية 
تستطيع  ال  وانها  اآلمها  تخفيف 
التليفون  بسماعة  تحتفظ  ان  حتى 
وجدت  األلم،  كثرة  من  مرفوعة 
زوجة ابنها بأن عليها أن تسمع كل 
لكل  الروماتزمية  اآلالم  تفاصيل 
المفاصل وبالتفصيل الشديد وأبدت 
ولم  اآلالم  هذه  كل  بها  بأن  عجبها 
المرات  في  قبل.  من  عنها  تفصح 
التالية بدأت تطلب من زوجة ابنها 
طلبات كلما اتصلت بها بأن تبحث 
أو  للتدليك  احدث  كراسي  عن  لها 
مدلك آخر للعضالت اقوى من الذى 
طريقتها  من  غيرت  وهكذا  عندها 

في الشكوى مرة عن األخرى.

أن  إما  بأنه  فترة  بعد  لى  قالت 
زوجة ابنها قد قللت من مشاحناتها 
الزوجية وإما انها ال تتصل بها عند 
كل صغيرة وكبيرة كما كانت تفعل 

من قبل.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب.

بصــــــراحة
السيسي لن يسقط….. ولكن

 مدحت عويضة

مرة  وألول  مصر  شهدت 
السيسي  الرئيس  ضد  مظاهرات 
أبرزها  كان  محافظات  عدة  في 
السويس،  اإلسكندرية،  القاهرة، 
اإلعالم  تهويل  بين  والدقهلية. 
التركي والقطري، وتهوين اإلعالم 
تاهت  المظاهرات  من  المصري 
ظهور  بداية  مع  ولكن  الحقيقة، 
ومع  غربية  لصحف  تقارير 
االتصال بمصريين يعيشون في هذه 
المدن، تبين لنا أن هناك مظاهرات 
بالماليين كما نشر اإلعالم  تكن  لم 
 4٠-3٠ هم  وال  القطري،  التركي 
المصري.  اإلعالم  نشر  كما  فرد 
هي  اإلسكندرية  مظاهرات  كانت 
شارع  من  بدأت  واألقوي  األكبر 
ثم  قبلي  العصافرة  بمنطقة   45
الناصر  عبد  جمال  لشارع  أتجهت 

ووصلت األعداد لعدة أالف.
أعادت  سبتمبر   ٢٠ مظاهرات 
سنة  أبريل   6 مظاهرات  لذهني 
٢٠٠8، كانت بسيطة وتركزت في 
المحلة وولد من رحمها مظاهرات 
سنوات.  ثالث  من  أقل  بعد  يناير 
مصر  شهدتها  التي  المظاهرات 
علي  محمد  دعوة  بسبب  كانت 
للتظاهر هذا الجاهل سياسيا، والذي 
يدعي أنه يحارب الفساد الذي كبر 
وترعرع هو فيه. وليس لي عالقة 
ليعيش  حر  فهو  الخاصة  بحياته 

حياته كما يحلو له.
مصر  شهدتها  التي  المظاهرات 
لست  وأنا  الخوف،  حاجز  كسرت 
ضد المظاهرات فأنا تظاهرت ضد 
السيسي في ١ أغسطس ٢٠١6 أمام 
البيت األبيض وتظاهرت ضدة في 
مايو ٢٠١7 أمام السفارة المصرية 
حاجز  كسر  من  أول  وكنا  ببأتاوا. 
ضد  تظاهر  من  وأول  الخوف 
السيسي فأنا ال يستطيع أحد أن يزايد 

علي مواقفي وال علي تاريخي.
ولكن هناك فرق بين المظاهرات 
التي لها مطالب، والمظاهرات التي 
تهدف لهدم نظام كامل وبالتالي هدم 
لمربع صفر.  والعودة  بالكامل،  بلد 
والتي يكون هدف من يشعلها ومن 
للشعب  الخير  ليس  ورائها  يقف 
وال الوطن بل هو صراع من أجل 
السلطة عن طريق إشاعة الفوضي.
لن  والدعوات  المظاهرات  هذه 
لألسباب  السيسي  الرئيس  تسقط 

األتية:
نجح  يقال  والحق  الرجل   -١
وعندما  للبالد،  األمن  إعادة  في 
في  األهم  فهو  األمن  عن  نتكلم 
عندما  وأتذكر  الشعوب،  كل  حياة 
لشعب  كيف  كندي  سياسي  سألني 
بحكم  يرضي  أن  بثورتين  قام 
ديكتاتوري، فقلت له ولماذا صوت 
في  األبن  بوش  لجورج  األمريكان 
سنة ٢٠٠4 رغم فشله ورغم تدميره 
األمريكي؟؟.فآجاب،   لالقتصاد 
غلب عليهم الجانب األمني. قلت له 

أنت أجبت علي سؤالك، ومن حق 
من  األمن  يضعوا  أن  المصريين 

أولي أولوياتهم.
تماما  يدرك  المصري  ٢-الشعب 
أن سبب قيام المظاهرات هو صراع 
هم  لمصلحتهم  وليس  الحكم  علي 
وليس من أجل الشعب، فثورة ٢5 
يناير كان لها هدف ”عيش، حرية، 
عدالة إجتماعية“ أما مظاهرات ٢٠ 
سبتمبر فهدفها إسقاط السيسي ليحل 

بدل منه الحكم الفاشي الديني.
يعشقون  المصريون  3-غالبية 
الرئيس السيسي وخصوصا من هم 
العمر  تقدم  وكلما  الثالثينات  فوق 
يسقط  فكيف  العشق،  درجة  زادت 

رئيس يعشقة ويؤيدة غالبية شعبه.
4- للسيسي أخطاء، نعم كثيرون 
الحل؟؟  ما  ولكن  بذلك،  يعترفون 
السيسي،  وإزاحة  الثورة  هو  هل 
فريق  يوجد  ال  الذي  الوقت  في 
غير  الفراغ  ملئ  يستطيع  أخر 
لن  الشعب  بالطبع  اإلخوان!!!!. 
الجميع  ولكن  اإلخوان  عودة  يقبل 
أيسر  المنزل  إصالح  فكرة  مع 
من هدمه ألن لو تم هدمه ربما لن 

نستطيع بناءه مرة أخري.
يريدون  ال  وأمريكا  الغرب   -5
أستطاع  فالسيسي  النظام،  سقوط 
الشرق  في  لإلرهاب  التصدي 
علي  القادر  الوحيد  وهو  األوسط 
أن  كما  اإلرهاب،  علي  القضاء 
جاءت  العربية  البالد  في  الثورات 
الذي  الغرب  بنتائج سلبية علي كل 
ودفع  ناحية  من  له  اإلرهاب  تسلل 
لالجئين  تكلفة  الدوالرات  مليارات 
زيادة  وأصبح  أخري،  ناحية  من 
الغربية   البالد  في  الالجئين  عدد 
للبالد  الديموجرافي  التركيب  يهدد 

ويهدد السكان األصليين فيها.
6- البديل صعب بل قاتل فالتيار 
حتي  القدرة  عن  جدا  بعيد  المدني 
علي المنافسة فالبديل سيكون التيار 
الديني الفاشي، أو شخص عسكري 

أخر فلماذا التغيير أذا؟؟.
7- ظهور أصوات غير مصرية 
تنادي بالثورة وهي أصوات يكرهها 
أسماء،  ذكر  وبدون  المصريون 
كانت هذه األصوات سبب أن يلتف 
حتي  السيسي  الرئيس  حو  الشعب 
هؤالء الذي ليس علي توافق تام مع 

النظام.
ثقة  لديه  المصري  الشعب   -8
وطهارة  الرئيس  نزاهة  في  كبيره 
يده ولم ينخدع باألقاويل التي رددها 

أعداء النظام.
في  أن  يرون  المصريون  ٩ـ 
لمصر  سقوط  هو  السيسي  سقوط 
مرة  وطنهم  بسقوط  يسمحون  ولن 

أخري.
البقية ص20 

وليم سليم حنا )1897  د.  مقال )54(  بقية 
)1980 –

الكبارى  فى  كثيرة  عيوب  ظهرت  ١٩37م  عام 
بورسعيد  طريق  فى  أنشئت  التى  الُمسلحة  الخرسانية 
ودمياط وفى عدد آخر من المنشآت الخرسانية الُمسلحة 
بإنشاء  فقام  المتوسط،  البحر  شواطئ  على  الُمقامة 
محطتى أبحاث إحداهما بمنطقة »جليم« باإلسكندرية 
بورسعيد  طريق  عن  الجميل«  »أشتوم  بـ  واألخرى 
دمياط وكان للنتائج العلمية التى توصل إليها لها قيمة 

علمية فنية اقتصادية كبيرة.
المهندسين  »عميد  بـ  المهندسون  أبناؤه  لقبه  عندما 
ثماره  نتيجة  بل  فراغ،  من  هذا  يكن  لم  اإلنشائيين« 
منذ  التربة  أبحاث  علم  أدخل  من  أول  فهو  الكثيرة: 
عام ١٩3١، وأول من مثّل مصر فى المؤتمر الدولى 
لميكانيكا التربة وهندسة األساسات بأمريكا عام ١٩36، 
وأول مصرى قام بتدريس علم الخرسانة الُمسلحة عام 
١٩38م بعد أن كان وقفاً على األساتذة األجانب، وأول 
مصر  فى  اإلجهاد  السابقة  الخرسانة  علم  أدخل  من 
نظرياً وعملياً عام ١٩4٩، وأول مصرى إقتحم مجال 
التطبيق العملى فى الميدان اإلنشائى بعد أن كان يقوم 

بها المهندسون األجانب فى مصر والشرق األوسط.
نداًء  اليونسكو  هيئة  وجهت  عندما   ١٩66 عام  فى 
عالمياً إلنقاذ معابد »فيله« تكون فريق من المهندسين 
وليم سليم حنا لالستشارات اإلنشائية ومصطفى شوقى 
الرحمن  وعبد  والمعمارية  التخطيطية  لالستشارات 
وتقدموا  التربة،  ميكانيكا  الستشارات  الرملى  حلمى 
وفازوا  المطروحة  العالمية  المسابقة  فى  بمشروعهم 
بجائزة الهيئة. وقد صمم الدكتور وليم سليم حنا خطة 
اإلنقاذ بناًء على فكرة عبقرية بسيطة للغاية إذ استخدم 
وحاصر  »فيله«  جزيرة  حول  دقه  ثم  معدنياً  ستاراً 
وأجزاء  أساسات  انكشفت  وبذلك  نزحها  ثم  مياهها 
المعبد واآلثار التى كانت مغمورة فى الماء، وبدأ بعد 
ذلك العمل الضخم فى تسجيل أحجار المعبد وترقيمها 
إقامتها  وإعادة  »أجليال«،  جزيرة  إلى  لنقلها  تمهيداً 
على نفس صورتها األصلية وهو شرط اللجنة الدولية 
ضرورة  اشترطت  والتى  المشروع  على  الُمشرفة 
بالجزيرة  المميزة  األثرية  العناصر  كافة  الحفاظ على 
وإعادة تكوين نفس الصورة المساحية والطبيعية التى 
كانت عليها قبل إنشاء خزان أسوان. ولتقدير الرئيس 
فقد  الفذة،  المصرية  العبقرية  لتلك  الناصر  جمال عبد 
الدولة.  أوسمة  بأحد  وليم سليم حنا وكرمه  د.  استقبل 

اختير  فقد  العمل  هذا  فى  البحثى  الفريق  هذا  ولنجاح 
هذا المشروع بواسطة الهيئة العالمية اإليطالية كأحسن 
مشروع هندسى فى العالم لعام ١٩8٠ وهو العام الذى 

تم فيه افتتاح المشروع رسمياً بعد االنتهاء منه.
يذكر المهندس سليمان جرجس سليمان مدير مكتبه 
أن الدكتور وليم سليم حنا رأس وفداً مصرياً من علماء 
مشروع  حول  للتباحث  موسكو   إلى  وتوجه  الهندسة 
االتحاد  خبراء  مع  أختلف  وهناك  والصلب.  الحديد 

السوفيتى حول أساسات هذا المشروع وقال لهم: 
على  قدرتها  ونعرف  بأرضنا  الناس  أدرى  )نحن 
الرئيس  ليقابل  وعاد  نحتاجه(  ال  ومشروعكم  التحمل 
جمال عبد الناصر وعرض عليه تبرعه وتبرع العاملين 
فى مكتبه لتصميم أساسات هذا المشروع مجاناً وبدون 
أدنى مقابل، ثم توجه إلى العاملين بالمكتب حاماًل لهم 

تكليفاً بهذا الواجب المقدس.
يلزم  ما  وكل  للخرسانة  الالزمة  الرسوم  بعمل  قام 
كما  بالزمالك،  العذراء  السيدة  كنيسة  إنشاء  فى  ذلك 
ساهم فى مشروع بناء كوبرى قصر النيل الذى أفتُتح 
فندق  هيلتون،  النيل  فندق  الهالل،  دار  عام ١٩35م، 
رمسيس هيلتون. وفى مجال الصناعة: شركة الورق 
األهلية، شركة مصر للحرير الصناعى، شركة الورق 
المطبعة  الكيماويات،  لصناعة  مصر  شركة  راكتا، 
بالهرم.  النقد  أوراق  بأمبابة، مطبعة  الجديدة  األميرية 
محطة  طلخا،  محطة  الكهرباء:  محطات  مجال  وفى 
دمنهور،  محطة  باإلسكندرية،  بالسيوف  »ليبون« 
طويل  زمن  منذ  أدرك  قد  وكان  الدوار.  كفر  محطة 
لمترو  مشروعاً  فأعد  القاهرة،  فى  المرور  مشكالت 
يربط  وآخر  القديمة  بمصر  شبرا  حى  يربط  األنفاق 
العباسية بالجيزة ويمر تحت النيل، وكانت التكاليف ال 
تزيد عن 4٠ مليون جنيه، ارتفعت فيما بعد إلى ما يزيد 

عن عشرة أمثالها.
على مدى ما يربو على ستين عاماً منذ تخرجه، أخذ 
يعمل فى دأب وجهد ومثابرة، حاماًل راية العلم ومشعل 
الحضارة فى سبيل رفعة العمل الهندسى ورفعة مصر، 
الرب فى 8  استراح فى  أكمل جهاده بسالم  أن  وبعد 
يناير ١٩8٠ حيث بكته مصر إذ كان عالماً فذاً ورجاًل 
حفل  فكان  رحيم،  وصدر  طيب  قلب  وصاحب  ُمهاباً 
وداعه بالحقيقة من روائع صورة الوفاء والحب، فهو 
الرائد العمالق واألب الذى أعطى من كل قلبه وفكره 
بال حدود. فلتكن سيرته نوراً وقدوة ألجيال متعاقبة من 

المهندسين على أرض مصر الطيبة.
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المغمور  الممثل  اطلقها  التي  الفيديوهات  اثارت 
المدعو محمد علي  لغطا كبيرا داخل أوساط المجتمع 
المصري حيث تحدث عن وجود فساد داخل المؤسسة 
العسكريه والحديث عن وجود فساد داخل اَي مؤسسه 
مصريه ليس باألمر الجديد او المستغرب ولكن الجديد 
في هذه الفيديوهات انه وألول مره يتحدث رجل أعمال 
يمارسه  فساد  عن  الجيش  قياده  من  مقربه  دائرة  من 
رأس النظام فهذا األمر لم يكن متاحا وال موجودا من 
قبل ويخطئ من يظن ان الفساد المستشري والمتغلغل 
علي  دخيل  او  جديد  هو شيء  المصري  المجتمع  في 
وأصبح  المصريين  به  ابتلي  وباء  ولكنه  المصريين 
وله  الدولة  مؤسسات  كل  جنبات  في  ينخر  كالسوس 
جذوره المتراكم منذ عقود حتي اصبح الفساد في جميع 
المؤسسات الحكومية نمط حياه وكما لو كان األصل هو 

وجود الفساد دون اَي اعتراض عليه.
ويمكننا تعريف الفساد علي انه التأثير غير المشروع 
له كما جاء  تعريف  انسب  العامه ولكن  القرارات  في 
بانه » كل  للفساد  الدولية  الشفافيه  في تعريف منظمه 
لتحقيق  العام  المنصب  استغالل  سوء  يتضمن  عمل 
مصلحه خاصه ذاتيه لنفسه او لجماعته » والفساد في 
معاجم اللغه العربيه هو في )فسد( ضد صلح والفساد 
هو البطالن فيقال فسد الشئ اَي بطل واضمحل ويحدث 
الفساد عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز رشوه 
عن  يحدث  ان  يمكن  كما  شخصيه  مصلحه  لتسهيل 
ألي  اللجوء  دون  من  العامه  الوظيفه  استغالل  طريق 
الرشوه وذلك بتعيين األقارب ضمن إطار المحسوبيه 
الفساد  وتتجلي صور  مباشره  الدولة  أموال  سرقه  او 
بوفره في دول العالم الثالث ومن ضمنها مصر لفساد 
االجتماعي  الوضع  مستويات  وتدني  الدولة  مؤسسات 
وذلك ناتج عن تزايد درجات التخلف وازدياد معدالت 
الدولة  في  التحتية  البني  في  الفساد  وينتشر  البطاله 
والمجتمع ثم يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط 
العالقات المجتمعيه فيوأد حركات تطور المجتمع ويقيد 
من حوافز التقدم االقتصادي وهناك آليتين رئيستين من 

آليات الفساد :-
المباشره  العمولة  او  الرشوه  دفع  اليه  وهي  األولي 
الي الموظفين او المسؤولين في الحكومه وذلك لتسهيل 

أعمال لتحقيق مصلحه شخصيه.
الي  وينقسم  العام  المال  علي  البد  آليه وضع  الثانية 
موجود  وهو  الصغير  بالفساد  يسمي  األول  نوعين 
العام والخاص كتسهيل عقد صفقات او  في القطاعين 
والمصانع  والشركات  األعمال  لرجال  األمور  تسهيل 
بالفساد  تسميته  فيمكن  الثاني  النوع  اما   ، األجنبية 
الكبير المرتبط بالصفقات الكبرى مثل عالم المقاوالت 
المستويين  علي  عاده  هذا  ويحدث  السالح  تجاره  او 
الوظائف  تتحول  حيث  والبيروقراطي  السياسي 
البيروقراطيه الي وسيله الي اإلثراء الفاحش. الخالصه 
انه يمكن القول ان اإلطار العام للفساد ينحصر في في 
سوء استعمال السلطه او الوظيفه العامه وتسخيرها لقاء 

مصالح ومنافع تتعلق بفرد او جماعه معينه.
أنواعه  وسنورد  متعددة  واشكال  مظاهر  وللفساد 

المختلفة :-
١-الفساد السياسي ويتعلق بمجمل االنحرافات الماليه 
النسق  عمل  تنظم  التي  واألحكام  القواعد  ومخالفات 
وتتمثل  الدولة  في  السياسيه(  )المؤسسات  السياسي 
الفاسد  الشمولي  الحكم  في  السياسي  الفساد  مظاهر 
الحكم  في  المشاركة  وانعدام  الديموقراطية  وفقدان 
وفساد الحكام وسيطره نظم حكم الدولة علي االقتصاد 

وتفشي المحسوبيه.
االنحرافات  مجمل  في  ويتمثل  المالي  الفساد   -٢
تنظم  التي  الماليه  والقواعد  األحكام  ومخالف  الماليه 
ومظاهر  ومؤسساتها  الدولة  في  المالي  العمل  سير 
الفساد المالي يتمثل في الرشاوي واالختالس والتهرب 

الضريبي وتخصيص األراضي والمحاباة والمحسوبيه 
في النعيمات في الوظائف الحكومية.

3- الفساد اإلداري ويتعلق بمظاهر الفساد واالنحرافات 
التنظيميه وتلك المخالفات التي  اإلدارية والوظيفية او 
وظيفته  لمهام  تأديته  اثناء  العام  الموظف  من  تصدر 
ويشمل  والضوابط  والقوانين  التشريعات  منظومه  في 
الفساد اإلداري في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل 
في الحضور واالنصراف او تمضيه أوقات العمل في 
الراحه واالسترخاء واالمتناع عن أداء العمل والتراخي 
العمل  اسرار  وإفشاء  المسؤليه  تحمل  والتكاسل وعدم 

والخروج علي مقتضيات العمل الوظيفي.
االنحرافات  بمجمل  والمتمثل  األخالقي  الفساد   -4
األخالقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي 
وتصرفاته كالقيام بأعمال مخله بالحياء العام في أماكن 
دون  اخري  وأعمال  الوظيفه  بين  يجمع  ان  او  العمل 
لتحقيق مآرب شخصيه  السلطه  يستغل  او  ادارته  إذن 
له علي حساب المصلحة العامه او يمارس المحسوبيه 

دون النظر الي اعتبارات الكفاءه والجدارة.
ومن الجدير بالذكر ان مصر تحتل المرتبة رقم ١٠8 
علي مستوي ١76 دوله علي مستوي العالم وذلك طبقا 
من  تتخذ  والتي  الدولية  الشفافيه  منظمه  أصدرته  لما 
التي  المرتبة  هذه  ان  فيه  ومما الشك  لها  مقرا  برلين 
الحاله  ويمثل  للغايه  سئيا  وضعا  تعتبر  مصر  تحتلها 
في  يغوص  فالفساد  المصري  المجتمع  يعيشها  التي 
أعماق المجتمع المصري وينثر بذوره في كافه أركانه 
الهيئات والمؤسسات ويرتع  كافه  وتتغلغل جذوره في 

في ربوع كل شبر في مصر.
ان  نجد  مصر  في  الفساد  بدايه  كيفيه  في  وبالبحث 
الفساد  قواعد  ارسي  من  اول  هو  الناصر  عبد  جمال 
وهو من أسس الفساد بكافه مظاهره فنجد انه بعد انتهاء 
الملكية بدأت حقبه الجيش مع عبد الناصر وهي مستمره 
حتي االن وبدأ عبد الناصر في افساد المصريين وكان 
هو السبب الريئسي والمباشر في تحول مصر من فساد 
علي  كبير  فساد  الي  الشخصي  المستوي  علي  صغير 
المستوي المجتمعي، فمع مجئ عبد الناصر الي السلطه 
بدأ في تطبيق مشروعه االجتماعي الذي نتج عنه تغيير 
جذري في البناء المجتمعي المصري وكان هذا التغيير 
ما هو اال بدايه النهايه او بدايه الطريق والمسار الذي 
تنتهجه الطبقة الحاكمة في مصر حتي االن وكان هذا 
المسار هو النقطه التي بدأ من عندها الفساد ومع مرور 
السنين بدأ الشعب المصري في التعود علي هذا النهج 
المريض حتي دمجها في ثقافته ومع الوقت جعلها جزء 
اصيل من أسلوب حياته وكان الترسيخ األصلي لدور 
ظاهره  فبدأت   ، الفساد  تطوير  في  المحوري  الدولة 
الشخصي  المستوي  علي  ببطء  وتتوغل  تنتشر  الفساد 
فالدولة   ، الدولة  مستوي  علي  ثابته  ظاهره  وأصبح 
ثم  الشخصية  لمصلحتها  البدايه  في  الطريق  مهدت 

اتبعها المواطنين علي نفس النهج.
ومع مجئ السادات كان الفرد والدوله كانا قد تهيئا 
لمرحله  الماضيه   السنين  مدار  علي  واستعدت  معا 
وكانت  التطور  سلم  الفساد  فتسلق  الفساد  من  جديده 
النقطه الفاصله في هذا التحول هي سياسات السادات 
وهكذا  االقتصادي  باالنفتاح  يسمي  ما  او  االقتصاديه 
الي  فساد صغير  من  السنين  مدار  علي  الفساد  تحول 
فساد مؤسسي ومع عدم مواجهه الدولة لهذا الفساد تمهد 
الطريق حتي تطور من فساد مؤسسي يمكن السيطره 
من  ظاهره  الي  والقوانين  اآلليات  ببعض  الي  عليه 

الصعب جدا التحكم فيها.
درجه  ألقصي  الفساد  استشري  مبارك  وفي عصر 
حيث تحول من فساد مؤسسي الي فساد مجتمعي من 
الصعب جدا معالجته وبالتالي شكلت هذه الحقبة مرحله 
حرجه جدا من مراحل تطور الفساد في مصر بل يمكن 
 ، اإلطالق  المراحل علي وجه  اخطر  انها هي  القول 

ففي هذا العهد تفاقمت أنواع الفساد ودرجاته فأصبح هناك فساد سياسي 
كبير وبيروقراطي معا علي سبيل المثال اصبح طلب الرشوه هو العرف 
عرفت  والتي  المحاسيب  رأسمالية  ظاهره  تفاقمت  ذلك  علي  زد  السائد 
اصابت  أضرار  من  بالفعل  عنه  نتج  وما  السلطه  مع  المال  تزاوج  باسم 
االقتصاد المصري وأضرت أيضا بشرائح المجتمع ككل فازداد األثرياء 

ثراءا وازداد الفقراء فقرا.
يبقي  ان  اما  وهما  لهما  ثالث  ال  اثنين  المصريين طريقين  أمام  ويبقي 
الفساد علي ما هو عليه ويكمل في مساره ويستمر في االزدياد حتي يصل 
الي مرحله االنكسار وسوف يدفع الجميع الثمن سواء كان فاسدا او ال او 

ان يقرر المجتمع ككل بكل طوائفه التصدي لهذه الظاهره ودحضها. 

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

صفحه يف دفرت أحوال مصر
الفساد يف مصر وجذوره

بقلم عماد عبدالسيد

بقية مقال »السيسي لن يسقط….. ولكن« ص 19
الغرب  بذلك  ويشعر  بالرئيس  يتمسك  من  أكثر  هي  األقليات   -١٠
بالخطر  شعروهم  حاله  أن  التامه  لمعرفته  بالدهم  في  بقائهم  ويريد 

سيلجأون للغرب.
كل هذه األسباب تجعل من المستحيل سقوط النظام المصري. ولكن 
ربما تكون المظاهرات سبب في أن يعالج النظام أخطاءة وتبدأ الحكومة 
في النظر للفقراء، وتبدأ في تلبية بعض مطالبهم والمساعدة في توفير 
حياة كريمة لهم. فالفقراء ال يهتمون بالمشاريع، فليس بالمشاريع يأكل 

الشعب بل الخبز.
عن  للنظام  المؤيديون  يتوقف  أن  في  بداية  المظاهرات  تكون  ربما 
تعاليهم وكبريائهم الذي يكسب النظام كل يوم أعداء جدد فما يطلق عليهم 
ربما  النظام.  علي  كثيرون  سخط  سبب  هم  ”المطبالتيه“  المصريون 
يدرك النظام أن عصر الديكتاوريات قد أنتهي وأن الشعب المصري لن 
يقبل كتم اإلنفاس طويال، وهي فرصه ألعادة حرية الصحافة والكف 
عن دعم أبواق إعالمية أضرت النظام أكثر من نفعها له. األستقرار في 
مصر وفي أي مكان في العالم سيأتي عن طريق واحد وحيد وهو بناء 
نظام ديموقراطي يتيح التداول السلمي للسلطة وعندما يصبح هناك أمل 
التي  للثورات  للسلطة سوف ال يكون هناك داعي  السلمي  التداول  في 

تكون لنها نتائج سلبية أكثر من اإليجابية.

تسريح ما يقرب من 1200 
عامل يف شركة جنرال موتورز 
مؤقتا يف أوشاوا وأيضا ما يقرب 

من 700 اخرين يف مصنع 
سانت كاترين 

في  عامل   ١٢٠٠ حوالي  تسريح  تم  أنه  العمال  نقابة  مسؤولو  قال 
,وتم  مؤقتا  أوشاوا  في  موتورز  جنرال  سيارات  ونقل  تجميع  مصنع 
  , وكاديالك  أمبالس  الشيفروليه  سيارات  يصنع  الذي  الخط  أيقاف 
وايضا توقف مصنع المحركات في سانت كاترين عن العمل وتم تسريح 
نفذت االجزاء  أن  بعد   , الجمعة ٢٠ سبتمبر  يوم  حوالي 7٠٠ عامل 
المطلوبة للعمل , وذلك بسبب إضراب 4٩ الف عامل  من 5٠  من 
مصانع جنرال موتورز في الواليات المتحدة العتراضهم علي االجور 
والرعاية الصحية واالمن الوظيفي , ويعتمد تجميع السيارات في كندا 
علي االجزاء القادمة من الواليات المتحدة , وسيتمكن العمال المسرحين 
من الحصول علي التأمين ضد البطالة  أي حوالي 5٠% من أجورهم , 
وقال مسؤول من نقابة العمال في كندا أن الجزء المحبط في هذا الوضع 

إننا ليس لدينا سيطرة عليه وليس لدينا أي فكرة متي سينتهي .
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

التعرض للضغوط.. ما هي التكلفة؟

من عيادة الطب الطبيعى
السيلينيوم

المجالت  أحد  في  قرأت  س:  س: 
وأهميته  السيلينيوم  عنصر  عن 
األورام  من  والعالج  الوقاية  في 

السرطانية فما صحة هذا؟
السيلينيوم  عنصر  ج: 
انزيم  لعمل  هام 
بيرأوكسيديز  جلوتاسيون 
في الجسم وهو أنزيم هام 
ويعمل  لألكسدة  كمضاد 

أغشية  حماية  في   E فيتامين  مع 
الخاليا من األكسدة، وهى العملية التي 
تؤدى الى حدوث األورام السرطانية، 
يؤدى  الجسم  في  السيلينيوم  ونقص 
اإلصابة  احتمال  في  زيادة  الى 
امراض  وأيضا  السرطانية  باألورام 
واحيانا  الجسم  في  وااللتهابات  القلب 
العين  واصابة  المبكرة  الشيخوخة 

بمرض الكتراكت. لذا من المهم تناول 
بجرعة  غذائى  كمكمل  السيلينيوم 
اليوم،  في  ميكروجرام   ٢5١٠٠-٠
من  أكثر  الجرعة  تزيد  ان  يجب  وال 
ميكروجرام   ٢٠٠٠
سامة  ستكون  واال 
عكس  وتسبب  للجسم 

المطلوب.
موجود  والسيلينيوم 
يسمى  المكسرات  من  نوع  في  بوفرة 
 ١٠3 تحوى  جم   ١٠٠ نت،  برازيل 
موجود  أيضا  وهو  ميكروجرام، 
القمح  وردة  والتونة  القمح  جنين  في 
واللحوم  البنى  واألرز  والسمك 

والدواجن.

د.تباسيم جندي

من منا ال يتعرض لضغط 
أحد  كل  نفسى؟  او  عصبى 
للضغوط  يتعرض  منا 
كثيرة  ألسباب  الحياة  في 
لها  تكون  ان  يمكن  مختلفة 
بوضعك  او  بالعمل  عالقة 
عالقاتك  بسبب  او  المالى 
أو أزمات بسبب  الشخصية 

رفيق الحياة او مشاكل األوالد... األسباب متعددة 
مصدر  هو  العمل  ان  يرون  الناس  من  و%6٢ 
الضغوط النفسية يليها الظروف االقتصادية وقلة 
الصحية  والمشاكل  العائلية  والمشاكل  الوقت 
والشخصية. وإذا سألت طبيبك سوف يقر لك ان 
أغلب زيارات المرضى يعود سببها الى الضغوط 

الحياتية وذلك بنسبة تقدر ب 75-٩٠%.
ولكن في كثير من األحيان تمر األزمة وتعود 
تعرضت  إذا  ولكن  النفسى،  توازنك  الى  بعدها 
للضغوط بصفة مستمرة ولم تعرف كيف تتكيف 
ان  ويمكن  صحتك  من  التكلفة  تكون  هنا  معها 
تؤدى الى كثير من األمراض العضوية والنفسية، 
للضغط  وتجد  اال  مرض  من  ما  انه  والحقيقة 

النفسى به عالقة.
ومن المشاكل الصحية التي تنتج عن الضغوط 
المستمرة المزمنة هو اإلحساس باألجهاد والتعب، 
عضوى  سبب  له  يكون  قد  باإلجهاد  فاإلحساس 
الغدة  مثل  الصماء  الغدد  مشاكل  او  األنيميا  مثل 
ال  انه  تجد  األحيان  من  كثير  في  ولكن  الدرقية، 
يعانى  المريض  ان  يوجد سبب واضح وتكتشف 
على  يؤثر  وذلك  نفسية،  وضغوط  أزمات  من 
غدة األدرينال، فلقد وجد الباحثون ان االنخفاض 
الصباح  في  الكورتيزول  لهرمون  المستمر 
الهرمون  وهو  بالتعب،  الشعور  هذا  يصاحب 
الذى يفرز من غدة األدرينال، وهذا ما يعرف مع 
األطباء الطبيعيين بمرض األدرينال فاتيج، اى ان 
غدة األدرينال بسبب التعرض المستمر للضغوط 
لدرجة  وأوفرتايم  مستمرة  بصفة  تعمل  كانت 
االنهاك. واالرتفاع المزمن لهرمون الكورتيزول 
اضعاف  الى  يؤدى  ان  يمكن  االدرينال  غدة  من 
الجهاز المناعى مما يؤدى الى التعرض لاللتهابات 

واالصابة بالفيروسات والبكتيريا.
والضغوط المستمرة يمكن ان تؤدى الى مرض 
االكتئاب، فالضغوط المستمرة تؤدى الى اضطراب 
في جزء من المخ يسمى هيبوكامباس، كما يؤدى 

الى اضطراب في افراز مادة السيريتونين.
ومن آثار التعرض للضغوط ارتفاع ضغط الدم، 
الن الضغط العصبى في البداية يرفع من مستوى 
هرمون االدرينالين والكورتيزول، وكالهما يؤدى 
الى تضييق االوعية الدموية مما يؤدى الى ارتفاع 

ضغط الدم وما يتبعه من 
امراض القلب.

وألن الجهاز الهضمى 
من  كثير  على  يحتوى 
النهايات العصبية لدرجة 
المخ  عليه  يطلق  انه 
من  كثير  ان  تجد  الثانى 
أمراض الجهاز الهضمى يرتبط بالتوتر واألزمات 
يتأثر  الهضمى  الجهاز  ان  تجد  فمثال  النفسية، 
باالنفعاالت من غضب او توتر او خوف فيصاب 
الشخص بما يسمى مرض القولون العصبى، فتجد 
فيه ان الجهاز الهضمى يستجيب للتوتر بموجات 
البطن  وآالم  المخاطية  واالفرازات  االسهال  من 

يعقبها موجات من اإلمساك.
وال يمكن ان نتجاهل دور الضغوط المستمرة 
بسبب  وذلك  النصفى،  الصداع  انتاج مرض  في 
افراز مادة P عند النهايات العصبية، وهى تساعد 
تشبه  مادة  وافراز  الدموية  األوعية  اتساع  على 

الهيستامين تسبب االلتهاب واأللم والصداع.
والتعرض للضغوط يؤثر على الدورة الشهرية 
عند النساء، فاألفراز المزمن للكورتيزول يؤدى 
الى نقص هرمون البروجيسترون، فتحدث زيادة 
الى  يؤدى  مما  االيستروجين  هرمون  في  نسبية 
آالم  من  الدورة  تسبق  التي  المؤلمة  األعراض 
في الثدى والتعب واالكتئاب والتوتر، وهذا أيضا 

يؤثر في خصوبة المرأة والقدرة على األنجاب.
وكثير منا يالحظ تأثير االزمات والضغوط على 
الدم، فارتفاع مستوى الكورتيزول  مستوى سكر 
من االدرينال يعمل على رفع مستوى سكر الدم، 

ويجعل الخاليا مقاومة لتأثير األنسولين.
التي  الصاء  الغدد  أحد  فهى  الدرقية  الغدة  أما 
تتأثر كثيرا بالضغط العصبى، وهى أيضا ترتبط 
الضغط  ان  وتجد  االدرينال،  بغدة  وثيقا  ارتباطا 
الغدة  اضطرابات  في  مشترك  عامل  العصبى 

الدرقية من زيادة او قلة في نشاطها.
معروفة  المعدة  بقرحة  الضغوط  وعالقة 
الدم  وصول  قلة  بسبب  وذلك  القديم،  منذ 
بحامض  تتأثر  يجعلها  مما  المعدة  بطانة  الى 
الهيدروكلوريك، ولو ان األبحاث الحديثة تشير 
الى البكتيريا الحلزونية، ولكن االمر يحتاج الى 

مزيد من البحث.
عزيزى القارىء يجب علينا جميعا ان نتعلم 
عن  وذلك  النفسى  الضغط  مع  نتعامل  كيف 
فيها  وما  الروحية  الحياة  الى  االلتجاء  طريق 
بالرياضة  واالهتمام  وخلوات،  صلوات  من 
وممارسة اليوجا، وتعويد الجسم على الوجبات 
يزيد  ما  كل  عن  واالبتعاد  المنتظمة،  الصحية 

التوتر من كافيين وكحوليات وسكريات.

جناح عملية زرع لسان ملريضة بالسرطان من جلد ذراعها 

بيترسون - خضعت  - وتدعى ربيكا  المريضة  أن  البريطانية  )ديلي ستار(  وذكرت صحيفة 
الساعة  استغرقت ١١ ساعة ونصف  لعملية جراحية 
في مستشفى كوين ميديكال سنتر في توتنجهام, حيث 
أن  قبل  األيمن من ذراعها  الجزء  بإزالة  قام األطباء 
يزيلوا الجلد ووريدا من ذراعها األيسر لزرع اللسان 

الجديد. 
كما أزال األطباء الغدة الليمفاوية اليسرى من رقبة 
عملية  ضبط  أجل  من  أسنانها  من  واثنين  المريضة 
زرع اللسان الجديد. وكانت ربيكا بيترسون قد اكتشفت 
- قبل سنوات - وجود قرحة في لسانها وشخصت في 

وتناول  الحديث  قدرتها على  لعدم  األمر  ذلك وصل  بعد  لكن  أنها »قالع فموي«,  البداية على 
الطعام بشكل طبيعي حتى تم تشخيص المرض بأنه سرطان قبل خطبتها في العام الماضي.

دراسة: كلمات حتفز لدينا الرغبة فى الطعام
هنالك  أن  الباحثون  أثبت  حديثة،  بريطانية  دراسة  في 
كـلـمـات معينة لها وقعها المؤثر علينا، وأنها تعتبر بمثابة 
حافز تجعلنا نشعر بالجوع فور سماعنا لهذه الكلمات. ونقاًل 
عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة الجديدة 
التي أجرتها وكالة »3جيم 3gem« لألبحاث والدراسات 
في بريطانيا، أشارت إلى أن كلمات معينة مثل »عطرية، 

فواحة، مقرمشة« مثاًل، تعتبر من بين الكلمات التي تحفزنا للشعور بالجوع وتناول 
الطعام.

ووجدت الدراسة التي أجريت على ٢٠٠٠ رجل وامرأة، أن مخ اإلنسان يتفاعل 
هذه  اختالف  على  األكل،  بوجبات  المرتبطة  الكلمات  مع  سلبي  أو  إيجابي  بشكل 
الكلمات. حيث أن كلمة "طــازج" مثاًل، تؤثر بنسبة تصل حتى 63% على أدمغتنا، 
وكلمة "حــار" تؤثر بنسبة 44%، أما كلمة "طــرى" فتؤثر بما نسبته 5٩%. وكانت 
هذه الكلمات بمثابة عنصر جذب لجميع األشخاص المشتركين في الدراسة بما يتعلق 
بتناول الطعام. كما أنه بحسب الدراسة نفسها، فقد أثبتت كلمات أخرى تمكنها من 
تحفيز لعاب الفم وإعطاء شعور الرغبة باألكل، مثل كلمة "ذوبـــان" التي أثرت 
بنسبة 3٩%، و"عـصـاري" بنسبة 55%، و"ُمـخـلـل" بنسبة 46%. وفي محور آخر 
من هذه الدراسة، وجد الباحثون أن هنالك كلمات لها تأثير عكسي على أدمغتنا في 
هذا الشأن، وهي قادرة على إيقاف رغبتنا في تناول الطعام والحّد منها، وأن لها 
تأثيراً سلبياً قد تجعلنا نختار وجبات طعام أخرى أو التخلي عن رغبتنا باألكل من 

األصل. ومن بين هذه الكلمات: "جلدي، عبق، وحساء".
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TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

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

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

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

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

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

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

العمل، العجز عن العمل.

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


