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كيف كشف نهر النيل بعض أسرار المصريين 
القدماء؟
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شركة طيران ] آير كندا [ تغير التحية 
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مرحبا جميعا [
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العمالء باللغتين الفرنسية واالنجليزية ] 
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 كوني ... أنتي

العنف في مصر – أسبابه وعالجه

سحب دواء ] زانتاك [ من االسواق في كندا 
والواليات المتحدة لوجود مادة مسرطنة به

شرطة مونتريال تتعهد بإتخاذ إجراءات 
جديدة بعد تقرير عن تحيز منهجي ضد 

االقليات

أوتاوا توقف مبيعات االسلحة الي تركيا بعد 
غزوها لشمال سوريا

 علي هامش ثقافتنا العربية !!

نقابة المعلمين تقول إن المكافأت علي حسن 
السلوك هي جزء من الوقاية من العنف في 

المدارس

حينما تتحدث السماء 

اللص البرىء     

في الذكرى الثامنة: متى يفتح ملف مذبحة 
ماسبيرو؟

  أغرب الزواحف في العالم

جوز الهند وزيت جوز الهند..قيمة غذائية 
عالية

 جريدة األخبار الحزينة وبرنامج ثاني أكسيد 
الكربون
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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 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

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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لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 

اواتصل باشرف 
اسكاروس

 (416) 659-8744
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

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

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

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

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
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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 -18

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 
----------------

                                                                   
السيد جيستن توردو انت تفسد 

المجتمع الكندي                              
المتحدة في  امام االمم  فى خطابة االخير 
الفتاح  بعد  الرئيس  السيد  حذر  نيويورك 
السياسى على  السيسى من خطورة االسالم 
السالم العالمى وهو رئيس اكبر دولة تعانى 
من  وتصدر فكرة االسالم السياسى ويعتبر هو 
نفسة اكثر شخص يعانى من ذلك األخطبوط 
المدمر الذى أنبت فى مصر من تسعون عاما  
بواسطة جماعة اإلخوان المسلمين وتجذرت 
المصرية  الشخصية  فى  جذوره  تعمقت  و 
المتفشى  الجهل  هو  االول  اساسيين  لعاملين 
السياسية  الدوافع  والثانى  الشعب  غالبية  فى 
لكل القيادات السياسية فى االجيال المتعاقبة 
الضفاء الشرعية للحكم الشمولى الديكتاتورى 
البد  انة  السيسى  الرئيس  بإقرار  و  واليوم  
من محاربة االسالم السياسي وايضا تصريح 
الرئيس الموريتانى بان االسالم السياسى هوا 
بارقة  ثمة  انة  ارى  للدول   الخراب  اصل 
أمل لمحاربة ذلك السرطان الهالك للشعوب 
النة حيثما حل االسالم السياسى حل الدمار 
والقتل على الهويات سواء كانت العقيدة او 
الجنس واللون او العرق أو حتى االختالف 
الحاضنة  الدول  اصبحت  واالن  الرأى  في 
معاناة  الدول  اكثر  هي  السياسي  لإلسالم 
من  بدعاوى  ترتكب  التي  الوحشية  للجرائم 
ولتبسيط  العفن  اإلرهابي  التيار  هذا  زعماء 
فكرة االسالم السياسي وكيف ينتشر ويتوغل 
لكم  اشرح  دعوني  اآلمنة  المجتمعات  في 
من  ببذل  مجهود  او  نشاط  كل  وهى  فكرته 
أفراد او ومنظمات اوجماعات اسالمية لكى 
اسالمية  بأحكام  اتجاهاتها  بكل  الدولة  تحكم 
يصلح  متكامل  دين  االسالم  أن  يرون  وهم 
بروتوكول  االخوان  ولجماعة  وللحكم  كدين 

الغربية  الدول  فى  السياسى  االسالم  لنشر 
وهم  رئيسية  محاور  ثالثة  على  يعتمد 
االنجاب  ذيادة  ثم  المكثفة  الهجرة  بالترتيب 
ثم استخدام اموال جماعة اإلخوان المسلمين 
الى  الوصول  فى  لها  المدعمة  والدول 
كل  المهمة  االعالمية  والمنصات  األحزاب 
البالد  فى  استخدامة  ويمكن  طبيعى  هذآ 
ولكن  طائفة  او  انسان  اى  من  الديمقراطية 
هناك مشكلة مع االسالم السياسى فى مفهومة 
لالمة. فاألمة من وجهة نظرهم هى مجموعة 
االفراد المرتبطين مع بعضهم باالسالم كدين 
ينتموا  ان  المسلمين  لغير  يمكن  ال  وبالتالى 
النة  الحقيقى  الخطر  هو  وهذا  االمة  لتلك 
اغلبية  اصبح  او  السياسى  االسالم  حكم  اذا 
غير  فهو  معينة  دولة  فى  معينة  منطقة  فى 
مهتم بالوالء لهذة الدولة ولكنة مهتم بالوالء 
لمبدأ االمة وبالتالى فهو سيطالب اما بتطبيق 
تلك  عن  االنفصال  او  اإلسالمية  الشريعة 
الدولة النة ال يدين بالوالء لهذه الدولة وهذا 
يفسر لنا عدم قدرة المجتمعات االسالمية في 
التأقلم مع مجتمعات هذه  الغربية من  الدول 
الدول. واالن لنرى كيف ولماذا انتشر االسالم 
التركيز  من  البد  بداية  كندا  فى  السياسى 
السياسى  لالسالم  الحاضنة  التربة  ان  على 
ان  العلم  مع  والليبرالية   الديمقراطية  هى 
االسالم السياسى ال ويعترف بالديموقراطية 
الى  للوصول  يستخدهما  ولكنه  الليبرالية  او 
وصاحب  مشرعهم  قديما  قالها  ألنه  الحكم 
سيشنق  بانه  قطب  سيد  الغرب  غزو  فكرة 
الغرب بحبل الديمقراطية. واالن دعونا نركز 
اكثر فى الصورة والمشهد الكندى فاالسالم 
السياسى وجد ضالته فى الليبراليين متمثلين 
بالسيد ترودو وايضا ترودو حسب مصالحه 
وقدرها فى االسالم السياسى فهم حظوا فى 
سنت  فقد  مسبوقة  غير  بمزايا  ترودو  عهد 
لهم قوانين مثل قانون مكافحة االسالموفوبيا 
إلى  المسلمين  الالجئين  عدد  ذيادة  وايضا 
كندا والتواجد فى الوزارة  بوزير فى وزارة 
مهاجرين  تستقبل  لدولة  وبالنسبة  جدا  مهمة 
وهى  والجئون  شرعيين  وغير  شرعيين 
وزارة الهجرة كما أن مستشار السيد ترودو 
فى  عنه  ينوب  والذى  له  المقرب  والصديق 
غيابة امام البرلمان العداد الردود هوا مسلم 
فقد  ترودو  السيد  اما  نائب عن ميسيساجا.  
الموجهة  االنتخابية  االصوات  من  استفاد 
من الجالية االسالمية  وايضا الدعم المادي 
غاص  وبالتالى  االنتخابية  لحملته  الضخم 
السياسى  االسالم  مستنقع  فى  ترودو  السيد 
الفرنسى  الحال  من  يعتبر  ان  من  وبدل 
االسالم  لجماعات  اآلمن  المالذ  تعتبر  التى 
الداخلية  وزير  صرح  والتى  السياسى 
طويلة  لفترات  ستعانى  فرنسا  بان  الفرنسى 

من اإلرهاب
 ]البقية ص17[
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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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neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.



كسب الحزب اللبرالي انتخابات كندا ولكنه 
خسر 21 مقعدا وتقهقر من 177 مقعدا الى 
156، وتحولت الحكومة القادمة من حكومة 
مقاعد  ان  حيث  اقلية،  حكومة  إلى  اغلبية 
المعارضين في البرلمان هي 182 أكثر من 
عدد  ان  كما   ،156 الحاكم  الحزب  مقاعد 
أكثر من  الحكومة  تنتخب  لم  التي  األصوات 
انتخبتها وهذا هو نظام  عدد األصوات التي 

كندا في االنتخابات.

ولكن من الواضح ان نجم جاستين ترودو 
قد افل، ألن معظم الكنديين لم ينتخبوه، أي 

ان أكثر من نصف الكنديين ال يريدونه.

ما  تمرر  ان  تستطيع  لن  األقلية  حكومة 
أكثر  فالمعارضة  بسهولة  قوانين  من  تريده 

منها.   

كبيرة  بشعبية  ترودو  أتى  سنوات   4 منذ 
في  السابق  ال���وزراء  رئيس  وال��ده  بسبب 
له  كانت  الذي  ترودو  بيير  الماضي  القرن 
شعبية أكبر وحكم كندا لمدة 16 عاما وفصل 
الدستور الكندي عن البريطاني وتحول فيها 
»دومينيون  من  الكندي  الوطني  اليوم  أسم 
عام  يوليو  اول  داى«  »كندا  ال��ى  كندا« 
اول  تكوين  ذكرى  هو  اليوم  وهذا   .1982
حكومة اتحادية جمعت أربع مقاطعات كندية 

قبل ان تنضم لها باقي المقاطعات.   

تفنن ترودو األبن في زيادة الضرائب على 
وضرائب  الشركات  ضرائب  من  الكنديين 
خلف  من  أخيرا  عنه  تفتق  وما  الكاربون 
المسكن  على  ضرائب  سيضع  انه  االب��واب 
لمسكن  لالنتقال  بيعه  حالة  في  الشخصي 

آخر. 

وكانت إدارته غير حكيمة سواء الخارجية 
تصرفاته  ان  كما  القانونية  او  المالية،  او 
في  والحكمة  النضج  من  خلت  الشخصية 
انه اعتذر عن  الغريب  المواقف،  العديد من 
ارتدائه  عن  يعتذر  لم  ولكنه  مسيئة  مواقف 

قميص مسيء للسيد المسيح!  

يجبر  أن  يستطيع  قوى  حاكم  تريد  كندا 
المقاطعات على قبول مد خط انابيب البترول 
فال  المقاطعات،  لباقي  البرتا  مقاطعة  من 
بينما  البالد  شرق  في  بترول  كندا  تستورد 

لديها فائض في الغرب.   

تستطيع  اقلية  حكومة  تحكم  عندما 
على  أجمعت  لو  البرلمان  في  المعارضة 
تصرف  حالة  في  الحكومة  عن  الثقة  حجب 

غير حكيم وتعاد االنتخابات. 

كندا  انتخابات  ولقد خسر جاستين ترودو 
حتى ولو كسب حكومة اقلية. 

عن  يستبعد  او  أحد  يسجن  لن  كندا  وفى 
الكتابة ألنه ضد رئيس البالد ولن يكون امن 
الدولة له بالمرصاد، ولن يٌسجن أحد ترشح 
ضد الرئيس، ولن يصفق الناس خارج حزبه 
ُسينتقد  ولكن  الرئيس  من  كلمة  أي  عند 
هو  المعارضة  واجب  ان  بل  هذا،  وجب  لو 

الوقوف ضد هفوات الحاكم.         

 متى نرى مثل هذه الديمقراطية في بلدنا 
أيضا مصر؟  ولكن أيضا بدون الغوغائية في 

معارضة النظام القائم.

 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 

خسر ترودو ولو كسب

  

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

الليرباليون يعودون مع 
حكومة أقلية يف إنتخابات 

 2019
مع ظهور نتائج االنتخابات باكر يوم الثالثاء 
22 أكتوبر , حصل الليبراليون علي 156 مقعدا 

مجلس  في  أعلبية  لتكوين حكومة  يحتاجونها  التي  مقعدا  ال 170  مقعدا عن  بفارق 14 
الحزب  من  أو  االنفصالي  كيبيكوا  حزب  من  إما  دعم  الي  يحتاجون  وسوف   , العموم 
خالل  هذا  يظهر  وسوف   , العموم  مجلس  في  الثقة  علي  ,للحصول  الجديد  الديمقراطي 
االسابيع القادمة عندما تبدا جلسات المجلس في االنعقاد , وكانت معظم المقاعد التي  حصل 
عليها  الحزب الليبرالي في كندا االطلسية ] شرق كندا [ والتي تضم  4 مقاطعات وهي 
هناك  مقعدا   26 وهي  نيوبرونزويك   و  أدوارد  االمير  وجزيرة  ونيوفوندالند  هليفاكس 
مقعد  الجديد علي  الديمقراطي  الحزب  مقاعد وحصل  المحافظين علي 4  وحصل حزب 
واحد وحزب الخضر علي مقعد واحد هناك , واعطت أونتاريو الجزء االكبر من المقاعد 
لليبراليين وكانت هذه سبب فوزهم باالنتخابات , بينما اعطت 36 مقعدا فقط  79 مقعدا 
للمحافظين وستة للحزب الديمقراطي الجديد , وبالنسبة لحزب المحافظن فقد حصل علي 
معظم المقاعد في البرتا وساسكاتشوان وربح أندرو شير االصوات الشعبيةعلي الصعيد 
الوطني وتنبأ بأن حكومة الليبراليين لن تعيش طويال , وحصل حزب كيبكوا االنفصالي 
علي 32 مقعدا وحصل الحزب الديمقراطي الجديد علي 24 مقعدا علي الرغم من الحملة 
اليزابيث  برئاسة  الخضر  , وحصل حزب  سينغ  بها جاجميت  قام  التي  القوية  االنتخابية 
ماي علي 3 مقاعد في مجلس العموم , ومن النتائج الهامة في االنتخابات كان فوز جودي 
العام  والنائب  السابقة  الليبرالية  المرشحة  وهي  فانكوفر  في  المستقلة  المرشحة  ويلسون 
السابق في وزارة ترودو  وايضا فقد ماكسم بيرنييه زعيم حزب الشعب مقعده في منطقة 
العامة في حكومة ترودو مقعده في منطقة  السالمة  ] توسي[ وفقد رالف جودال  وزير 

واسكانا في ريجينا
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
 صحيح األمن مهم لكن لقمة العيش مهمة 

خلي بالك الفقراء من ألن الجوع كافر 
ترامب

ومواضيع  عزلك  بموضوع  أنت  إنشغلت 
من  وفات  عدي  وتردو  األوسط  الشرق 
جنبك وبنغنيلك الثعلب فات وفي ديلة سبع 

لفات.
تردو

أبن  يا  فدان شطارة  وال  قيراط حظ  فعال 
المحظوظ.

أندرو شير
حظ سعيد المرات القادمة لكن حان الوقت 
للمراجعة ودراسة األخطاء لإلستفادة منها 

وكفاية فرحت أبلة ظاظا فينا.
أحمد موسي

تتسبب في تغيير مفتاح النيل، مفتاح النيل 
مش صليب ده تراث فرعوني يا متعصب 

يا جاهل.
إردوغان

قربت  أخرتك  لكن  بإمتياز،  مجرم حرب 
خالص.

أبي أحمد 
أخدت جايزة نوبل للسالم وبعدها بأسبوع 
بيقرر  مين  أعرف  نفسي  بالحرب،  بتهدد 
منح الجايزة؟؟ دي بقت جايزة مشبوهة بعد 

ما انت أخدتها وتوكل كرمان.
ثورة لبنان

لبنان  في  وثورة  مظاهرات  بتسموة  اللي 
عندنا في مصر بيسموه مهرجان الجونة.

فورد
فشل  نتيجة  بيحملك  البعض  أن  الغريب 
ماحدش  وتقريبا  الفيدرال  في  المحافظين 
بيقري األرقام اللي بتقول كسبنا 3 كراسي 

زيادة في أونتاريو عن 2015؟؟
 قيس سعيد

إلسرائيل  أعطيتها  اللي  المهلة  تري  يا 
خريطة  معاك  مش  لو  لسه،  وال  خلصت 
للبحر المتوسط قولي ومن عيوني أبعتهالك.

شعب تونس
تقوموا  الغرب  من  أشرقت  الشمس  قولنا 
تغرب  الفجر  وشمس  سلفي،  تجيبولنا 

وتحولوها ضلمة؟
الحكومة المصرية

المطر  لسقوط  تصلي  الناس  من  تطلبوا 
الصحي  الصرف  في  تصرفوه  ينزل  ولما 

حكومة فاشلة فعال.
مرتضي منصور

أبوس أيدك أعمل مداخلة واحدة من غير 
شتيمة مرة واحدة بس وحياة رحمة أمك يا 

راجل ال تعملها.
ماكسيم بيرنيه

في ضهر شير ال  هتبقي وجع  قولتلك ال 
هتحرق نفسك، أهو ولعت في نفسك بجاز 

هللا يرحمك

بيتـــــك 
وسوق العقارات

Title 
search

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

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

التوثيق مثل سند الملكية.  

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

هو اإلجابة على ثالثة أسئلة هى:

هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )1

تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )2
باستخدام العقار.

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

متأخرة.

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

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام 

اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com 

 8164gindi@rogers.comاو

حريق الكنائس 
وحريق الضمائر

Oliver كتبها

- من حقنا أن نندهش ,أن نغضب, ننفعل 
و  نفكر  أن  حقنا  عالية.من  آهاتنا  تخرج  و 
اإلنسان  ذهن  إلي  يتبادر  ما  نظن  و  نحلل 
متعددة  أشكااًل  إختبار  إعتاد  الذي  المسيحي 
من اإلضطهاد و أنواعاً شتي من اإلعتداءات 

المثيرة للشبهات و التساؤالت.

- حين تحترق كنيسة تحترق معها عقولنا 
في لهيب التساؤالت و الشكوك.حين تحترق 
عنان  إلي  الظنون  ألسنة  تتصاعد  كنيستان 
السماء .حين يخيم الصمت علي المسئولين أو 
يستسهلون الحجة المستهلكة عن ذاك الماس 
و  الكنائس  إال  أحد  يكره  الذي ال  الكهربائي 
هذا  يحدث  مسيحياً.حين  إال  مكاناً  يحرق  ال 
أننا  عيبنا  كثيرة.ليس  بأشياء  نقوم  أن  يجب 
عدم  في  العيب  بل  تصريحاتهم  نصدق  ال 
ما  عادة  التي  التصريحات  تلك  في  الصدق 
و  تخمد  لم  النار  و  مشتعل  الحريق  و  تأتي 
أدلة  توجد  ال  و  بعد  يبدأ  لم  الحريق  تحليل 
الماس الكهربي خصوصا حين  تعضد فكرة 
يبدأ الحريق في وقت متأخر للغاية و حين ال 
يوجد شهود أو حضور و حين تكون الكنيسة 
ال  حين  و  متصلة  غير  الكهرباء  و  منطفئة 
مرة  لو  و  النيران  إخماد  في  المطافئ  تنجح 
واحدة و حين تأتي النيران علي الكنيسة من 
أعالها إلي أسفلها و ليس العكس.و تفني كل 
ما فيها .حين ال يتم فحص أي كاميرا في اي 
زاوية .نغضب حين يظنون أننا نصدقهم حين 
في  نجحوا  اإلطفاء  رجال  أن  مانشيت  نقرأ 
؟متي و كيف  الكنيسة  السيطرة علي حريق 
و ما دليل نجاحهم و الكنيسة صارت رماداً 
ال ندري؟ وقتها يكون تفسير الماس الكهربي 
تخفي  ال  لجريمة  إستكمااًل  و  إال  ليس  عبث 

علي هللا.

للحريق  الفنية  التفسيرات  أية حال  - علي 
ال تفسر الجريمة.فالطب مثاًل يمكن أن يقول 
لكنه  القلب  في  هبوط  بسبب  مات  إنسانا  أن 
ال يقول أن هذا الهبوط بسبب طعنة بالسكين 
للحريق  الفني  اإلرهابيين.فالسبب  أحد  من 
شيء وتفسير الجريمة شيء آخر.و نحن لسنا 
إنتظار  في  بل  فني  إنتظار معرفة سبب  في 
مرتكبيها  و حساب  الجرائم  هذه  معرفة سر 
ال  فنحن  خسائرها  عن  الكنائس  تعويض  و 
يعتقدون. كما  الذهب  من  تالل  علي  نجلس 

نحن نعلم من يكرهنا و من يتمني أن تنمحي 
يحرق  أن  يريد  من  و  الوجود  من  كنائسنا 
من  مصر.نعرف  في  المسيحيين  قلوب 

يعادوننا و من يحبوننا؟

أهمية  أكثر  آخر  أمر  أمر....لكن  هذا   -  
ألبديتنا نحتاج أن نفكر فيه بعيداً عن العواطف 
أنفسنا  نجيب  أن  يجب  ألسئلة  الجياشة.أمثلة 
إحتراق  من  ألمنا  هللا.هل  قدام  عنها  بصدق 
الكنيسة يعادل علي األقل ألمنا من فقدان نفس 
واحدة للمسيح؟ هل إعتزازنا و حبنا للكنيسة 
كمبني له ما يقابله من نفس اإلهتمام و التقدير 
أكبر  إلي  الكنيسة  اصاغر  من  نفس  لكل 
المحترقة  الكنيسة  خدام  يقف  فيها.؟حين  من 
قلب  علي  يتحسرون  هل  عليها  متحسرين 
إحترق من إهمال الخدام له بنفس القدر؟هل 

نفس  نمارس  المكان  بروعة  نفتخر  كنا  كما 
في  قيمة  بال  الذين  و  للمتروكين  التقدير 
بعض  من  عليهم  المغضوب  و  المجتمع 
يمارس  لم  من  يبصر  هل  الكهنة؟  و  الخدام 
حياة الشركة في الكنيسة منذ زمن هذا المذبح 
المحترق و يتحسر علي نفسه ال علي المذبح 
ألنه كان يحرم نفسه من القدسات و القداسات 
يحترق  هل  الكنيسة؟  تحترق  أن  قبل  حتي 
قلب الذين لم يذهبوا للكنيسة منذ زمن و كأنها 
غير موجودة في حياتهم و لكنهم يقفون اآلن 
قدامها متألمين بينما هم لم يدخلونها منذ حين.

هل ال يؤلمهم حرمان أنفسهم من كنيستهم و 
حقيقي  بفرح  نشعر  فيها.هل  الروح  لقاءات 
ألن أحداً لم يصاب أو يفقد حياته فنشعر بقيمة 

رعاية هللا رغم الحريق المدمر؟

كان  يحترق  القديم  الهيكل  كان  حين   -
يفكر  ال  و  نفسه  إلي  يعود  إسرائيل  شعب 
الرب. من  أمراً  أخذ  لو  إال  الهيكل  بناء  في 

في  التفكير  قبل  للنفس  عودة  لنا  تكون  فهل 
في  الصفر  من  سنبدأ  كما  و  المبني.  عودة 
جديد  من  نبدأ  هل  أخري  مرة  الكنيسة  بناء 
في تأسيس عالقة صحيحة مع رب الكنيسة. 
و نبدأ في الخدمة بروح جديدة و جهد جديد 
و حب جديد.هل نعيد حسابتنا كخدام و نتعلم 
نبدأ  المسيح عنها.هل  التي مات  النفس  قيمة 
قد  التي  العثرات  عن  نتوقف  و  جديد  من 
تكون سببا روحيا لما حدث بسماح من هللا.

خطايانا  سببه  الكنائس  حرق  أن  أقول  لست 
الكون  إشعال  في  تتسبب  فإن خطايانا  إال  و 
الكنائس  حرق  أن  أقول  لكن  لجساماتها  كله 
قاسياً  درساً  و  إنذار  و  رسالة  أيضاً  يحوي 
من  قربا  األكثر  الكهنوتية  للرتب  خصوصا 
نشاط. فيها  لهم  الذين  و  للخدام  و  الكنيسة 
يحاسبها. نفسه و  إنسان مع  يجلس كل  لكي 

أنا  أنا  بسببي  الحريق  هذا  أن  هللا  قدام  ليقل 
أغضبت هللا في هذا المكان.أنا أهملت هنا و 
إلي هنا.أنا  العالم  أفكار  نقلت  أعثرت هنا و 
نجست هذا الموضع بخالفاتي و صراعاتي و 
نزاعاتي.أنا إستخدمت هذه الخدمة لكي أظهر 
حتي جعلت مكان النور ظالماً,أنا تجاسرت 
و حنثت وعودي قدام هذا المذبح المحترق.

أنا أهملت و تجاهلت و تالعبت و إنحرفت 
الروحية  الحرائق  من  كثراً  أشعلت  ههنا.أنا 
و أهلكت كثيرين بتصرفاتي أو تقصيري أو 
عني  أحد  يالحظه  لم  الذي  الخاطئ  تعليمي 
لكن هللا الحظه.حرائق الكنائس تطفئها المياه 

و حرائق الضمائر تطفئها التوبة.

في  و  يجول  زال  ما  الصالح  السامري   -
جيبه نفقات عالج كل المتروكين و المهملين 
هذه  يستخدم  لم  نوع.لكنه  بكل  الجرحي  و 
يحمل  واحداً.هو  فندقاُ  بناء  في  النفقات 
الجرحي إلي أي قلب مخلص في عنايته.إلي 
كنيسة  أي  ,إلي  الغرباء  يستضيف  بيت  أي 
ليس فيها عثرات.إلي أي أب تشبع قلبه بحب 
من أبوة هللا.إلي أي مكرسة تعرف أن تمارس 
ال  الجريحة.السامري  للنفوس  إلهية  أمومة 
أكثر.هو  تكلفتها و  لديه  أن  مع  فنادقاً  يحتاج 
يحتاج من يجمع معه المطروحين في الطرق 
و  القدس  الروح  يئن  هؤالء  البعيدة.فألجل 
حتي  ليسندونهم  مالئكته  هللا  يرسل  ألجلهم 
يتحنن عليهم أحد المارة في الطريق.فال تبنوا 
السامري  محبة  مستوي  علي  ليست  فنادقاً 
الصالح.إبنوا كنائساً له في القلب .في الفكر.

ثم بعد ذلك نبني في األرض مذابحه



تحَت  ُمقِمرٍه   ليلٍه  في  َجلَْسُت 
الناِفَذه  و الجميُع نائمون، ال أسمع 
، و ال  النجوم  سوي صوَت همِس 
مأَل  الذي  القمِر  ضوَء  سوي  أري 

صفحَه السماءِ  
و كأنُه قطعَه ماٍس في طبٍق من 

الفضه .  و تأمْلُت 
قد  لعلّني  بعمٍق  نظرُت  و  ملياً 
أري شيئا آخر لم أره من قبل، فقد 
اعتدُت منُذ سنواٍت طواٍل أن أفعل 
بنفسي  ُكلّما احتجُت أن أخلو  َ ذلك 
أو أن أتحدَث مع الطبيعِه التي ظَن 
أجَد  بينما  صامته،  أنها  الكثيرون 
يروي  و  ُبل  يتحدث  شٍئ  ُكلَّ  فيها 
قصصاً و يسرُد رواياتاً حدثْت تحَت 
َسَمِعِه و بصِرِه و التي كان أبطالُها 
 َ العجيب  َسِمعُت  و  البشر.  نحُن 
يفعله  ما  أري  كأنني  و  العجيب  و 
البشر في صفحِه السماِء الالمعه... 
و رأيُت بيوتاً باَت أهلُها في إنتظاِر 
السماِء  إلي  ناظريَن  ُمْفِرح  خبٍر 
أطفااًل  ورأيُت  البُْشري،   ْ لتُعطيهم 

نائموَن في الخالِء ناظريَن 
لفوٍق لعل السماَء تبني لهم حاِئطاً 

يستَُر عراَئُهْم .
مطروحين  مرضي  رأيُت  و 
ينظروَن  المرض  سرائِر  علي 
آلالِمِهْم  راحًه  يجدوا  كي  ألعلي 
تسِكيِنها.  عن  األطباُء  عجَز  التي 

.......... ،،،،،،،،،.........
ورأيُت .... و رأيُت .... و رأيُت 

.........

لألعالي  ناظرات  أمهاٍت  ورأيُت 
تطلَُبْن معونهَ  السماِء في مشاركتِهْن 
بعَد  فيه   ْ عاشتن  الوحده  من  عالٍم 
رحيَل األزواجِ  و زواَج األبناِء . و 
رأيت ُ أيتاماً يبكوَن فوَق وسائدهم ْ 
ال يعلموَن ماذا يَُخبُئ لهم القدر بعد 
رحيِل األب و األم . و رأيُت فقراُء 
ال يرتدوَن إال القديم و ال يأكلوَن إال 

القليل ، ناظريَن 
للُعلُو و هم في شدِه االحتياج.  )) 
في  يفكرون  آباًء ساهرين  رأيت  و 

الغِد إن أتي 
ماذا يفعلون و هم ال يملكون إال 
قوت اليوم .و رأيُت أبطااًل وأبطااًل 
يشهُدها  لم  حياتيه  قصصاً  صنعوا 

إال الطبيعُه الساكنة. 
عددها  أذكر  ال  ساعاٍت  بعَد  و 

،،،،، أغلقُت الناِفَذه 
و   ، النوِم  إلي  ألخلَُد  ذهبُت  و 
أنا  قدمُت  ماذا   (( نفسي   ُ سألت 
 َ القصص   ِ هذه  أصحاَب  لهؤالِء 

الحزينه (( ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و كان الرُد لألسف ، )) ال شئ 

 ))
إلي  َخلَْدُت  أنني   !!!!! الغريب  و 

النوم :)
فقد ترسل لنا السماء رسائل عبر 
أحالمنا او يقظتنا و كثيرا ما نتغافل 
ما  و   ، قصد  بغير  او  بقصد  عنها 
يعترينا  الذي  الشعور  ذلك  اصعب 

بعد ذلك اال و هو الندم ... 
فقد تكون تلك الرساله لك او لي 

و قد ترسلها السماء مرًه او مرات 
و قد تتوقف تلك الرسائل اذا باتت 
ماتت  اذا  و  استيقاظ  بال  ضمائرنا 

مشاعرنا بال ندم 
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حينما تتحدث السماء 

نيفني سامى
يف الذكرى الثامنة: متى يفتح ملف مذحبة 

ماسبريو؟

 ادوارد يعقوب

لمذبحة  الثامنة  الذكرى  تأتي 
مذبحة  انباء  وسط  ماسبيرو 
االرهابي  يد  السوري علي  الشمال 
الذي  تركيا  رئيس  اردوغان 
لألقليات  عرقية  تصفية  يمارس 
واألشوريين  األكراد  من  هناك 
مارس  من  وهم  واألرمن  والكلدان 
اجداد اردوغان من العثمانيين ضد 
اجدادهم مذابح اضطر القليلون ممن 
المذابح الي الهروب  نجوا من هذه 
لهم  انشاء قري  السورية و  للحدود 
اآلن  يهاجمها  من  هي  سورية  في 
نمط  وهذا  اردوغان.  ارهابيو 
العربي  الغزو  تاريخ  في  متكرر 

المنطقة وهو  الهمجي على شعوب 
ما سماه مزوري التاريخ من كتابهم 
»بالفتح العربي اإلسالمي«.  حتى 
االقباط  ألخوتنا  حدث  ما  ننسى  ال 
في مصر في يوم األحد 9 أكتوبر 
ومدرعات  افراد  من   2011 عام 
للقراء  سأكرر  المصري،  الجيش 
مقاالتي  من  وانقلها  الحكاية  اصل 
السابقة عن مذبحة ماسبيرو: حدث 

ادفو  مركز  الماريناب  قرية  في 
بمحافظة اسوان يوم الجمعة  30 
صالة  في  انه   2011 سبتمبر  
في  المساجد  أئمة  قام  الجمعة 
القرية بشحن المصلين بالكراهية 
ضد األقباط في خطب الجمعة و 
أهالي  هاجم  الجمعة  صالة  بعد 
وبقيادة  المسلمين  من  القرية 
جرجس  مار  كنيسة  األئمة، 

مرخصة  غير  انها  بدعوى  بالقرية 
النيران  فيها  اشعلوا  ثم  دمروها  و 
اإلطفاء  سيارات  دخول  عرقلوا  ثم 
األهالي  على  واعتدوا  المنطقة  الى 
المسيحيين الذين حاولوا منعهم من 
ان  العيان  شهود  احد  ويقول  ذلك 
بعض رجال الشرطة كانوا يقودون 
األكاذيب  كم  وقد فضح  المهاجمين 

والتبريرات الفاجرة، تواطئ أجهزة 
الدولة وعلى رأسهم محافظ اسوان 
احدى  في  تصريحات  اطلق  الذى 
تأمره  تكشف  الفضائية  القنوات 
اثرها  وعلى  الفجة  وعنصريته 
في  االقباط  مظاهرات  انطلقت 
محافظات  من  الكثير  وفى  اسوان 
انطلقت  التي  واشهرها  مصر 
في  شبرا  حي  من  اكتوبر    9 يوم 
ماسبيرو.  بمجزرة  وانتهت  القاهرة 
الجيش  مدرعات  دهست  فقد 
منطقة  في  االقباط  المتظاهرين 
خاصة  قوات  قامت  بينما  ماسبيرو 
الفارين  بمالحقة  الجيش  افراد  من 
واقتناصهم  المدرعات  دهس  من 
ذلك  على  مدربين  قناصة  يد  على 

الجيش  اال  يملكها  ال  وبأسلحة 
»محمد  العيان  شاهد  صرح  كما 
الذى   »  25« قناة  مالك  جوهر« 
ألحداث  الصورة  بالصوت  وثق 
المجزرة وانقذ بعض االقباط الذين 
وقد  الجيش  قوات  تطاردهم  كانت 
اغلقوا له قناته واضطروه لمغادرة 
مصر بعد مالحقات امنية كما هي 

عادتهم في اسكات اي صوت يكشف 
ظلمهم وعدوانهم على االقباط. كان 
في  الحاكم  هو  العسكري  المجلس 
تلك الفترة التي تلت اقصاء الرئيس 
ماسبيرو  مجزرة  وتمت  مبارك 
العسكري  المجلس  وتنفيذ  بتخطيط 
بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي 

وزير الدفاع في ذلك الوقت ويشاع 
منصب  يشغل  وكان  السيسي  ان 

مدير المخابرات الحربية هو 
وتوجد  المجزرة  لهذه  لمخطط 
عن  صادرة  مسربة  سرية  وثيقة 
و  الحربية  المخابرات  إدارة 
بتاريخ7  /م/   78 برقم  االستطالع 
قبل  يومين  اي  اكتوبر2017  
المذبحة و بتوقيع السيسي تفيد ذلك 
وهي منتشرة على شبكات التواصل 
االجتماعي و األوامر التي تتضمنها 
الوثيقة السرية هي ما تم تنفيذه على 
على  احتوت  حيث  الواقع  ارض 
والتلفزيون  اإلذاعة  لهيئة  تعليمات 
االقباط  اعتداء  تشيع  اخبار  بتلفيق 
على افراد الجيش وحرق المدرعات 

وافراد  المسلمة  األغلبية  واستثارة 
ضد  وتحريضهم  المسلحة  القوات 
اذاعته  فيما  حدث  وهذا  االقباط 
في  راسخ  مجدى  رشا  المذيعة 
تنصل  وقد  المصري  التلفزيون 
في  العاملين  الشرفاء  من  الكثير 
التلفزيون المصري مما أذيع بل ان 
بعضهم رفض اذاعه هذه االكاذيب.  
كان  المجزرة  تنفيذ  ان  والثابت 
بقيادة اللواء حمدي بدين قائد 
ذلك  في  العسكرية  الشرطة 
آخرون  قادة  وهناك  الوقت 
من الجيش المصري تورطوا 
في هذه المجزرة منهم اللواء 
قائد  نائب  الدماطي  إبراهيم 
والذي  العسكرية  الشرطة 
مباشرة  المجزرة  بعد  رقى 
بها.  أدائه  على  له  كمكافئة 
قائد  عامر  ايمن  والعميد 
الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا واللواء 
قائد  الرويني  حسن  حرب  اركان 
الوقت.  ذلك  في  الشمالية  المنطقة 
تآمر  حول  الشبهات  يثير  ومما 
السيسي  رأسهم  وعلى  الجيش  قادة 
هو مماطلة السيسي في فتح تحقيق 
انه  اجزم  اكاد  بل  الواقعة  حول 

اصدر أوامر للنيابة والقضاء، بقفل هذا الملف وعدم السماح بفتحه. وهذا 
هو خبر آخر يؤكد ما نقول، انه في أوائل هذا الشهر وقبل حلول الذكرى 
الثامنة للمذبحة، طلب مسئولين من جهاز االمن الوطني )أمن الدولة سابق( 
من الكنيسة القبطية، ازالة اللوحة التذكارية لشهداء ماسبيرو حتى يطمسوا 
آخر أثر حي يشهد عما حدث. ويطالب بعض الناشطين االقباط في الخارج 
باجراء محاكمة دولية حول مجزرة ماسبيرو وامام قضاة عادلون خصوصا 
وان جرائم الدولة هذه، هي جرائم ضد االنسانية ال تسقط ابدا بالتقادم.  وقد 
قامت منظمة التضامن القبطي بأمريكا بأحياء هذه الذكرى كل عام باسم 

عيد الشهيد القبطى. 



روحيات6
اإلكليل والتاج

د. روز غطاس

اختيار  في  بتفننها  عرسها  يوم  العروس  تتباهي  كم 
الذي يوضع علي  اإلكليل  أو  التاج 
وملكة  ملك  كل  كان  كما  رأسها. 
والمظهر  الشكل  متفرد  بتاج  يتميز 
فالبطل  منها.  المصنوع  والخامة 
فجر  منذ  الحربي  أو  الرياضي 
اإلمبراطور  يتوجه  كان  التاريخ 
النصر.  أي  الغار  بإكليل  الملك  أو 
من  يصنع  ما  عادة  كان  والذي 

المتنوعة  الملونة  الجميلة  واألزهار  والورود  النباتات 
ليميزه ويميز عمله عن باقي الشعب. مما سبق نستنتج 
تاج تطلق علي غطاء  أن كلمة 
للراس عادة ما يصنع من المعادن 
بالمجوهرات  ويرصع  الثمينة 
اإلكليل  أما  الكريمة،  واألحجار 
وأوراق  األزهار  من  فيكون 
النباتات وفي بعض البالد يكون 
من الفواكه. وهذا ما اعلنه أيضا 
سيكون  أنه  الجنود  رب  عن  قال  عندما  النبي  اشعياء 
إكليل جمال وتاج بهاء لشعبه ) اشعياء 28 : 5 (. وفي 
سفر األمثال يذكر لنا الوحي المقدس أن تاج الشيوخ هو 
أحفادهم، والمرأة الفاضلة تاج لبعلها. والحكمة والثبوت 
في شريعة الرب االله تعطي راس صاحبها تاج جمال. 
القارئ أود أن أشاركك بعض تخيالتي  وهنا عزيزي 
وخواطري وأفكار راسي. ففي يوم جلست اتحدث مع 
الرب االله وذلك من خالل تأملي لآليات: جعلني كخاتم 
؛   6  : اإلنشاد 8  نشيد   ( دائماً  عينيه  أمام  قلبه،  علي 
اشعياء 49 : 16 (. لكنه جعلني تاج بهاء علي راسه 
) اشعياء 61 : 10 (. فتخيلت ما يلي: إنني الماسة أو 
الملوك  ملك  خاتم  في  مثبتة  جداً  الثمن  غالية  جوهرة 
ورب األرباب. ولكن في يوم نزعني وثبتني في تاجه. 
وعندما تناقشت معه قال لي: كنت بأصبعي أمام عيني 

يراك  األن علي راسي  لكنك  أريد،  الي من  بك  أشير 
الجميع هذا بجانب انك دائماً بفكري وعقلي وموضوع 
مشغوليتي. هل تعلم أخي أن هذه الفكرة جعلتني أشعر 
الذي  االله  هذا  تجاه   عادي  غير  غامر  حب  بفيض 
أحبني وأسلم ذاته ألجلي، راضياً أن يلبس أكليل شوك 
منزلة  الي  ويرفعني  عني  ليكفر  الملوك  تاج  من  بداًل 
الرسام  سجله  قد  ما  وهذا  للملكوت.  والوارث  االبن 
المسيحي في العديد من رسومه وصوره بخاصة عند 
الورشاليم.  االنتصاري  المسيح  دخول  لحدث  تسجيله 
مدججة  جيوش  أو  ورماح  بسيوف  يدخل  لم  فهو 
بالسالح، بل كملك متواضع راكباً علي جحش بن أتان. 
الفقير  الشعب  النخيل ومالبس  مفروشاً طريقه بسعف 
في  أوصنا  الناس  له  هتف  حيث  بأورشاليم.  المذلول 
االعالي، كما هتفت المالئكة من قبل بعد مولده مباشرة 
: المجد هلل في االعالي وعلي  األرض السالم وبالناس 
المسرة. وقد كان بمجيء المسيح يسوع لعالمنا البائس 
ليعطيه السالم الحقيقي متوجاً شعبه الذي يحبه بإكليل 
البر وإكليل الحياة وإكليل المجد آلنه هو- أي المسيح- 
 : تسالونيكي 2   1 افتخارنا.)  وإكليل  وفرحنا  رجاؤنا 
19 ؛ 2 تيموثاوس 4 : 8 ؛ يعقوب 1 : 12 ؛ 1 بطرس 
5 : 4؛ رؤية 2 : 10 (. وكثيراً ما كان المونوجرام 
ما  أحياناً-  كتابة  حروف  يحمل  رمزي  رسم  وهو   –

يشير الي جملة يسوع المسيح ابن هللا 
الحي أو يسوع المسيح أبن اإلنسان- 
يرسم  المختصرة  األحرف  وفوق 
أمر  كما  بالمجوهرات.  مرصع  تاج 
الرب االله سليمان الملك والنبي بأن 
من  تاجاً  النحاس  أعمدة  فوق  يضع 

ذهب رمزاً لإلنسان المبرر بعمل الرب يسوع المسيح 
الكفاري نتيجة تقديمه للذبيحة بكونه كاهن وأيضا هو 
الذبيحة ذاتها. أما يوحنا الحبيب فيحذر األنسان المؤمن 
المسيحي  من أن يأخذ احد إكليلك في رؤية 3: 11. 
ألنه ال يكلل احد أو يحصل علي الجائزة ما لم يجاهد 
التاج األرضي ، وتعلم  قانونياً. فالِغني ليس بدائم وال 
سقط  ملوك  من  فكم  تعرف.  ال  كنت  اذا  التاريخ  من 
عنهم تاجهم ولبسه أخر وكم من أفراد ال يستحقون تاجاً 

وضع علي رؤوسهم.

محافظة   – طهطا  بمدينة  ُولد 
1873م  مايو   12 فى   - سوهاج 
ميخائيل  واصف  ويصا  باسم 
كبار  من  والده  وكان  الببالوى، 
مع  يتعاملون  الذين  التجار 
واصف  ويصا  التحق  السودان. 
فلما  االبتدائية  طهطا  بمدارس 
بمدرسة  إلتحق  بها  تعليمه  أكمل 
القاهرة  بشبرا  الثانوية  التوفيق 
وحصل على شهادة البكالوريا عام 
بمدرسة  ذلك  بعد  إلتحق  1889م. 
ولذكائه   – النورمال   – المعلمين 
المتقد ونبوغه، قام ناظر المدرسة 
بلتيه«  »مسيو  الجنسية  الفرنسى 
ليستكمل  لفرنسا  للسفر  بترشيحه 
مشاورات  وبعد  هناك،  تعليمه 
إلى  واصف  ويصا  سافر  عائلية 
وهناك  العلوم  ليدرس  باريس 
االبتدائية  المعلمين  بمدرسة  إلتحق 

ثالث  بها  أمضى  حيث  بفرساى 
إلى مدرسة  منها  انتقل  ثم  سنوات، 
المعلمين فى ضواحى باريس. فلما 
عاد  عامين  خالل  بها  دراسته  أتم 
1894م.  عام  مصر  أرض  إلى 
مدرساً  ُعين  وصوله  إثر  وعلى 
الثانوية  التين  للعلوم بمدرسة رأس 
كان  الفترة  تلك  فى  باإلسكندرية. 
اإلنجليز يحاربون التعليم الفرنسى، 
فكتب عدة مقاالت بجريدة »اللواء« 
الوطنى«  »الحزب  بلسان  الناطقة 
الزعيم  يصدرها  كان  والتى 
المشرفون  فأرسل  كامل،  مصطفى 
هذا  مقابلة  طلب  فى  الجريدة  على 
ومنهم  والُمتحمس،  الُمتعلم  الشاب 
أمين،  بك  وقاسم  حافظ  بك  على 
بالحزب  عالقته  بدأت  هنا  ومن 
المعارف  وزارة  فى  كان  الوطنى. 
»دانلوب«  اإلنجليزى  المستشار 
لمحاربة  جاهداً  يعمل  كان  الذى 
ويصا  جعل  مما  الفرنسى  التعليم 
وظيفته  سيفقد  أنه  يحس  واصف 
بك  مرقص  عليه  فأشار  ما،  يوماً 
القانون  يدرس  بأن  المحامى  فهمى 
وحينئذ يمكنه أن يستقيل من وظيفته 
ويمارس المحاماة. فاستحسن الفكرة 

وعكف على دراسة القانون ثم سافر 
واجتاز  االمتحان  ألداء  فرنسا  إلى 
لذلك  ونتيجة  بتفوق  األولى  السنة 
الكتب  من  مجموعة  الكلية  منحته 
إلى  عاد  ثم  أدبية  كجائزة  القانونية 
واستمر  أخرى  مرة  الوطن  أرض 
االمتحان  أداء  واعتزم  دراسته  فى 
فى مقررات السنتين الثانية والثالثة 
وزارة  فعارضت  واحدة  دفعة 
ألداء  سفره  المصرية  المعارف 
العراقيل  أمامه  وأقامت  االمتحان 
من  تمكن  شديد  بإصرار  لكنه 
لسفره،  الموافقة  على  الحصول 
وفعاًل سافر وأدى االمتحان للسنتين 
واحدة  فترة  فى  والثالثة  الثانية 
الحقوق  ليسانس  على  وحصل 
»أكس«  جامعة  من  1902م  عام 
من  استقال  ذلك  وبعد  بفرنسا، 
بمكتب  والتحق  كمدرس  وظيفته 
أنطون سالمة المحامى باإلسكندرية 
بمكتب  ثم عمل  حتى عام 1905م 
والذى  المحامى  باشا  حنا  مرقص 

كان يقع بشارع الفجالة بالقاهرة.
أما فى العمل السياسى فقد ذكرت 
ديسمبر   28 فى  اللواء  جريدة 

قرأت لك 
جنوى غاىل

الكالم احلسن مثل شهد العسل
By Jennifer Ueckert

عيون  الي  أنظر  نفسي  وجدت 
تبكي ولم  العزيزة وهي  صديقتي 
تكن قادرة علي الكالم , ونظرت 
صديقة  هي  فها  متألمة  اليها 
طفولتي تجلس أمامي عند طاولة 
إنها ] فاشلة [  المطبخ وتقول لي 
تفاصيل  لي  تحكي  كانت  وبينما 
محددة حدثت خالل االشهر الستة 
شعرت   – حياتها  من  الماضية 
بعض  حيال  وبالذنب   بالخجل 
أختياراتها , وعلي الرغم من إنها 
أم فاضلة لثالثة أطفال وتعمل في 
أسرتها  أحتياجات  لتلبي  وظيفتين 
– لم يكن لدي أي فكرة عما يمكن 
بالراحة  أفعله ألجعلها  تشعر  ان 
, وذلك ألن بعض أفعالها جعلتني 
فقد  لذا   , والخجل  بالعار  أشعر 
جلست أمامها ال أستطيع أن أنطق 
بأي كلمة وأنا أفكر في ذهني , هل 
هذا الوقت المناسب الخبرها عن 
عدم موافقتي علي ما فعلته ؟ هل 
أخبرها عن خيبة أملي فيها ؟ هل 
الي  لالشارة  المناسب  الوقت  هذا 
وقعت  الذي  الخطأ  فظاعة  مدي 
فيه ؟ ولكني لم أتكلم !  فقط أغلقت 
قلبي  في  وصليت  ببساطة  عيني 
الي هللا ليتكلم عني ومن خاللي , 
وتصور ماذا حدث ! تغير الحديث 
بكلمات  أتكلم  وبدأت   , الحال  في 
النعمة واالمل والمحبة , وذكرتها 
الحقيقي  الحب  بمصدر  ببساطة 
هذه  وقادتها   , الحنان  وينبوع 
الشفاء  عملية  في  للبدء  الكلمات 
االمثال  سفر  في  االية  تقول   ,
االصحاح 16 وعدد24 » الكالم 
حلو  العسل  شهد  مثل  الحسن 
للنفس وشفاء للعظام » إن كلماتنا 
بناء  علي  فقط  ليس  القدرة  لها 
الي  تقودهم  ايضا  ولكن  أحبائنا 
االذرع المحبة لمخلصنا الصالح , 
وبمناسبة الكالم الحسن فلي عتاب 
علي بعض التعليقات المؤذية جدا 
التي  القاسية  واالحكام  والشتائم 

يكتبها الناس في وسائل التواصل 
االجتماعي فهوالء الذين يجلسون 
خلف شاشات الكمبيوتر والهواتف 
الذكية ال يخافون احدا وال يهتمون 
النهم  باالمان  يشعرون  بل  ألحد 
االمور  إن   , الوقائع  عن  بعيدون 
ونحن  لنا  يبدو  كما  دائما  ليست 
جميعا لدينا أشياء تجري في حياتنا 
وسائل  علي  ننشرها  ان  يمكن  ال 
التواصل االجتماعي , وكلنا لدينا 
تجارب واالم وصراعات وخسائر 
وحزن ونحن جميعا نرتكب أخطأ 
مع  نشاركها  ان  هذا  يعني  وال 
الجميع , إن الناس يشاركون أفضل 
لحظات حياتهم وأسعدها وهذا ال 
رائعة  بحياة  يتمتعون  انهم  يعني 
أحد  ال   , الوقت  طوال  وسعيدة 
كامل , وال يمكننا أن نعرف ابدا 
حياتهم  في  االخري  الصراعات 
تبدو  كما  دائما  ليست  واالمور   ,
لنا , ولكننا نري أشياء ونقفز الي 
تنظروا  أن  أشجعكم   , إستنتاجات 
الشاشة  علي  تروه  ما  ابعد  الي  
القارب  نفس  في  جميعا  فنحن   ,
 , ما  بطريقة  نكافح  جميعا  ونحن 
ال أحد منا مثالي وال أحد منا لديه 
وليس   , واالسعد  االفضل  الحياة 
 , باالحكام  لالدالء  مجال  هناك 
بعضنا  جانب  الي  نسير  دعونا 
البعض  بعضنا  ونرفع   , البعض 
الطريق  بكلمات طيبة علي طول 
والتشجيع  والعطف  الحب  مع   ,
بدال من االفتراض والحسد , وال 
تدع اي كالم غير نافع يخرج من 
لبناء  مفيد  هو  ما  كل  ولكن  فمك 

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

)56( ويصا واصف )1873 – 1931(

للحزب  األولى  العمومية  الجمعية  انتخبته  واصف  ويصا  أن  1907م 
الوطنى المنعقدة فى 17 ديسمبر 1907م ضمن ثالثين عضواً، وهكذا 
وفى  البارزين.  األعضاء  جانب  إلى  الوطنى  الحزب  قادة  من  أصبح 
الحفل الذى أقامه الحزب الوطنى عام 1909م ألقى ويصا واصف خطبة 
هاجم فيها »اللورد كرومر« لتقريره عن أن الحركة الوطنية مصطبغة 
بالصبغة الدينية فقال: )هل توجد أمة فى العالم أسعدها الحظ ألن تبنى 
التى  المصرية  الوطنية  عليها  تُبنى  كالتى  متينة  قواعد  على  وطنيتها 
يشترك أفرادها فى الجنس واللغة والعوائد والقانون والماضى والتاريخ؟ 
هل لو لم يكن القبط على تفاهم تام مع إخوانهم المسلمين فى فكرة الوطنية 
كانوا يشتركون معهم فى تلك المظاهرة الُكبرى التى جرت لفقيد الشرق 

والوطنية ..( وهنا يشير إلى جنازة مصطفى كامل. 
وفى أول مارس 1906م صدرت اإلرادة السنية بالتصديق على انتخابه 
للجنة  المجلس اختير رئيساً  الرابع وفى هذا  الملى  المجلس  فى  عضواً 
للموافقة على  الفرنسية  الحكومة  لدى  كبيرة  فبذل جهوداً  به،  المدارس 
إيفاد بعثات سنوية من شباب وشابات األقباط إلى فرنسا للدراسة على 
نفقة حكومتها. وفعاًل سافر بعض األقباط – بعد أن أحجم الكثير منهم 
خشية السفر إلى الخارج – وبعد عودتهم شغل بعضهم وظائف التدريس 

بمدرسة األقباط الكبرى والبعض اآلخر إلتحق بمناصب القضاء.
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علي هامش ثقافتنا العربية !!

 بقلم عبدالواحد محمد

نري   أن  اليوم  الطبيعي  من 
والثقافة  األخالق  في  انحدار 
العربية بشكل مهين وغير مسبوق  
أصاب  الذي  التردي  ظل  في 
إلي  المحيط  من  العربي  مجتمعنا 
الخليج  في العقد األخير من الفيتنا 
وانتشار  الوعي  لغياب  الثالثة  
يحمله  ما  بكل  العشوائيات   عالم 
كيانه  في   مرفوضة   صور  من 
غير  جراد  مثل  يبدو  الذي  الهش 

موسمي !

عالم  هو  العشوائيات  وعالم 
التي أصبحت مثل زجاجة  الثقافة 
مزعوما   دورا  تؤدي  التي  الخمر 
لكي  عمد  عن  يتعاطها  من  بين 
أو مستيقظا  نهار  ليل  نائما  يظل  
إلي وجوده  ليل نهار بدون حاجة 

قبح  بكل  يلهو  الطبيعي   غير 
ويطلق كل األلفاظ الخادشة للحياء 
بدون  أدني حرج  ! لذا العشوائيات 
محتواها  في  جديدة   ثقافة  هي 
شكل  علي  انعكس  الذي  الفكري 
الحياة االجتماعية العربية في البيع 
الوطن  دروب  كل  وفي  والشراء 
العشوائيات  تلك  حولته  الذي 
الوطن  علي  هبطت  التي  الثقافية 
في ظني بعمد وليست وليدة صدفة  
بكل  الثالثة  األلفية  مطلع   مع 
واالقتصادية   اإلعالمية   صورها 
والتعليمية   واالجتماعية   والعلمية 
المرفوضة  في شكلها وجوهرها 
فهي الداء الذي يجب مكافحته بلغة 
الثقافة  تتلك  تتحول  أن  قبل  عقل 
العشوائية إلي سرطان عربي  ال 

نجاة  منه لنا جميعا !

لدروب  تعيد  واعية  عربية  عقول  نحتاج 
الوطن محيطه وخليجه ثقافته العربية األصيلة 
هنا وهناك  اليوم  تناثرت  التي  وقيمه  وعاداته 
مثل لقيط  أصبح له أب وأم  في شهادة ميالد 

غير مزوره !

بل تحولت النساء  إلي نسخ مشوهه من تلك 
والجامعة   والعمل  البيت  في  العشوائية  الثقافة 
ال  صور  في  العربية  الحياة  دروب  وسائر 

تحتاج نقد وتعليق !

فهل نستعيد ثقافتنا العربية األصيلة  من رحم 
الوطن قبل أن تصبح عشوائيات ثقافتنا العربية 
هي المبتدأ والخبر هي الفعل والفاعل وليست 

المفعول به !

من  يكتبوا   أن  الوطن   نحتاج كل ضمائر 
العقل كتاب ال يعرف عشوائيات ثقافتنا العربية  
ميديا   السوشيال  عبر  اليوم  بيننا  المنتشرة  
الرقمنة   وسائط  وكل  والواتساب  والفيسبوك  
والمقروءة   المتلفزة  اإلعالم   وسائل   في  بل 
بشكل مؤلم  وموجع  ومنفر  ومكافحتها بكل 

تجرد وإيمان وانتماء حقيقي بالوطن !

سد النهضة: آبي أمحد يقول إنه 
ال توجد قوة ميكن أن متنع إثيوبيا 

من بناء السد، ومصر تعرب عن 
»صدمتها«

»قوة  توجد  ال  إنه  أحمد،  آبي  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  قال 
تستطيع منع بالده من بناء سد النهضة«.

وألمح آبي، الحاصل على جائزة نوبل للسالم، أمام البرلمان 
اإلثيوبي إلى القدرة على الحشد لخيار المواجهة العسكرية إال 
أنه استدرك قائال إن بالده ال تسعى لإلضرار بمصالح مصر 

قائال إن »الحرب ليست حال«.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن »صدمتها ومتابعتها 
بقلق بالغ وأسف شديد« لتصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي.
وأضافت في بيان أن »التصريحات -إذا ما صحت- تضمنت 
إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصاال بكيفية التعامل 
مع ملف سد النهضة، وهو األمر الذي تستغربه مصر باعتبار 
انه لم يكن من المالئم الخوض في أطروحات تنطوي على 

تناول لخيارات عسكرية«.
وتعمل إثيوبيا على إنشاء سد النهضة الضخم على رافد النيل 
األزرق، الذي يمد مصر بحوالي 85 في المائة من حصتها 
للطاقة  السد بمثابة أكبر محطة  النيل، وسيكون هذا  في ماء 

الكهرومائية في أفريقيا.
وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من المياه أو أنه 
قد يسمح إلثيوبيا بالتحكم في تدفق النهر، لذلك ظل المشروع 

مصدرا للتوتر بين القاهرة وأديس أبابا لسنوات.
السيسي  المصري عبدالفتاح  الرئيس  يلتقي  أن  المتوقع  ومن 
القمة  هامش  على  الحالية  األزمة  لمناقشة  أحمد،  أبي  مع 
الروسية اإلفريقية في مدينة سوتشي الروسية، بحسب وكالة 

رويترز لألنباء.
العاصمة  في  البرلمان  أعضاء  مع  لقاء  في  أحمد  أبي  وقال 
أديس أبابا: »ال يرغب شعب إثيوبيا في إلحاق األذى بشعب 
من  االستفادة  إلى  فقط  بحاجة  إثيوبيا(  )شعب  فهم  مصر، 

السد«.
اإلدارة  من  دعوة  الخارجية،  بيان  بحسب  مصر،  وتلقت 
مصر  الثالث  الدول  خارجية  لوزراء  الجتماع  االمريكية، 
والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وأشار البيان إلى أن مصر 
اتفاق  بنود  لتفعيل  الثابتة  سياستها  مع  »اتساقاً  الدعوة  قبلت 
إعالن المبادئ وثقًة في المساعي الحميدة التي تبذلها الواليات 

المتحدة«.
وتأمل إثيوبيا أن يبدأ سد النهضة، الذي اكتمل ثلثيه تقريبا، في 
توليد الطاقة بحلول عام 2021 على األكثر لتلبية احتياجاتها 

من الطاقة.
األمم  وتتوقع  النيل  من  العذبة  مياهها  معظم  مصر  تستمد 
المتحدة أن البالد، التي يعيش فيها حوالي 100 مليون نسمة، 

ستبدأ في معاناة نقص المياه بحلول عام 2025.
لعام  للسالم  نوبل  إثيوبيا على جائزة  وحصل رئيس وزراء 
2019 في وقت سابق من هذا الشهر، لمساهمته في حل النزاع 
الحدودي بين بالده وإريتريا، وتعزيز السالم والمصالحة في 

بلده وفي المنطقة

جريده األخبار احلزينه وبرنامج ثاني أكسيد 
الكربون

بقلم مسري جرجس
 

مزيف:  أصبح  شيء  :كل  الدجال 
المباديء ؛األفكار ؛الناس حتى نظريات 
البحوث  وتهدمها  الشك  يفتتها  العلم 

الجديده.  
الناس في احتياج  قائاًل:   ثم استطرد 
ال  لكنهم  ثابته  واحده  حقيقه  يقين؛  إلى 
يجدونها فيصنعون حجاباً وتعاويذ ويأتي 

درويش أهبل يضحك عليهم
أنك  ذلك  من  أفهم   : المباحث  محقق 

تتهم المجتمع بالجهل؟ 
بالضعف  اتهمه  لكنني  ال  الدجال:  
ومتعلم  جاهل  بين  يفرق  ال  الضعف  ؛ 
ويصنعونه  الدجال  يخلقون  .الضعفاء 
تمثااًل  الحجر  من  كما صنعوا  بإرادتهم 

وعبدوه قديماً 
                                                                                                                                                      
  من فيلم البيضه والحجر للراحل أحمد 

زكي 
 

انتهي سيرك األنتخابات الكنديه نهايه 
جزئين  إلى  منقسمه  البالد  ترك  غريبه 
األحمر  باللون  ملون  معظمه  جزء 
باللون  ملون  معظمه  األخر  والجزء 
األزرق  وقد اختارت مقاطعه أونتاريو 
من  بالرغم  األحمر  باللون  تتلون  أن 
بذلتها  التي  المستميته  المحاوالت 
حدوث  تمنع  لكي  الجماعات  بعض 
ظنون  الكندي  الناخب  خيب  فقد  ذلك 
هذه الجماعات وراهن على تمديد فتره 
رئاسيه  لمده  الحاليه  الليبراليه  الرئاسه 
وعد  مع  سنوات  أربع  مدتها  أخري 
أخري  مره  السيرك  هذا  إلى  بالرجوع 

بعد حوالي سنتان على أكثر تقدير.  
 

كما  رئيسيه  أسباب  لثالث  هذا  حدث 
يعتقد المحللون السياسيون هذه األسباب 
رأس  على  فورد  دوج  وجود  هي:  
السيء   حكومته  بأداء  انتاريو  مقاطعه 
بالغاً  ضرراً  الحزب  بسمعه  أضر  مما 
أو  وضوح  عدم  فهو  الثاني  السبب  أما 

انتخابي  برنامج  وجود  عدم  باالحري 
خرجت  فقد  المحافظين  لحزب  واضح 
معظم تصريحات زعيمهم بصوره غير 
السبب  أما  محدد  اطار  وبدون  مفهومه 
الثالث فيتعلق بزعيم الحزب نفسه الذي 
على  بقدرته  الناخبين  اقناع  يستطيع  لم 
قياده دوله في حجم كندا وطالته شبهات 
كثيره بالكذب والتضليل واتهام بالتحالف 
المنافسين  أحد  لتدمير  معينه  مع شركه 
وفي اعتقادي أن أندرو شير لن يستمر 
المحافظين  حزب  رئاسه  في  طوياًل 
منه  التخلص  على  الحزب  سيعمل  بل 
واختيار زعيماً جديداً في أقرب فرصه.

 
فقد  األنتخابات  هذه  ميز  ما  أكثر  أما 
وترودوا  شير  بين  الديوك  كان صراع 
أثارت  التي  الدرجه  إلى  وصل  والذي 
سلوكاً  واعتبروه  الكنديين  سخريه 

طفولياً بحتاً
أيضاً  امتد  هذا  الديوك  صراع  لكن 
إلى أعضاء جاليتنا الموقره بل وتالحظ 
هذا السلوك الطفولي في تعليقاتهم على 
منشورات بعضهم البعض بل واكثر من 
هذا فقد اندفع بعضاً ممن يسمون أنفسهم 
أنفسهم  على  يطلقون  واحياناً  اعالميين 
يأخذون  أخري  واحياناً  الجاليه  قيادات 
العارفون  المبشرون  أو  األنبياء  موقع 
هوالء  اندفع  أقول  األمور؛  ببواطن 
محرر  فتجد  السلوك  هذا  إلى  أيضاً 
للدعايه  جريدته  يكرس  الجرائد  أحدي 
بصوره  الشخصيه  وقناعاته  الفكاره 
به  ويصل  بل  المهنيه  من  تماماً  تخلو 
لهم  فيقول  الناخبين  مخاطبه  إلى  األمر 
أنا  الواحد«  بالحرف  السذاجه  بمنتهى 
فانتخبوهم«  جيداً  الناس  هوالء  أعرف 
صناديق  إلى  تندفع  سوف  الناس  كأن 
األنتخابات ألنتخاب مرشح ما ألن هذا 
المحرر يعرفه جيداً لكنه وهو يدلي بهذا 
هو  يعرفه  أحد  ال  أن  نسي  التصريح 

شخصياً. 
يعرف  ال  بالتأكيد  الشخص  هذا 

الغرض من مهنه الصحافه وال يعرف 
الذي  الموجه  األعالم  ممارسه  خطوره 
أو  لشخص  الدعايه  في  القلم  يستغل 
مجموعه بذاتها وهي خطوره ترقى إلى 
مستوي الجريمه في حاله توافر ظروف 
هذا  على  أيضاً  هذا  ينطبق  كما  معينه. 
ويطلق  فيديو  كاميرا  يملك  الذي  األخر 
على نفسه معداً للبرامج فهو أيضاً كان 
معين  اتجاه  في  كاميرته  عدش  يركز 

وعلي أشخاص بذاتهم.
مهمه  أن  األشخاص  هوالء  ونسي 
ووضع  الناس  تثقيف  هي  األعالم 
ما  ليختاروا  تركهم  ثم  امامهم  الحقائق 
يريدون بحريه وليس قيادتهم وتوجيههم 
محدد  اختيار  على  ارغامهم  ومحاوله 
بأستعمال الترهيب والتهديد بأنهم اذا لم 
يختاروا هذا االتجاه فسوف تضيع البالد 

والعباد.
 

خطوره هذا األتجاه أنه نجح في خلق 
حاله من االمتعاض والنفور بل وتمرد 
هذا  على  الناس  من  به  بأس  ال  عدد 
يرق  لم  الذين  الشباب  خاصه  االرغام 
واتجهوا  منه  فنفروا  األسلوب  هذا  لهم 
عرض  ضاربين  أخري  اتجاهات  في 
بواطن  العالمين  بتوجيهات  الحائط 
األمور كما يدعون. فخسر هوالء الناس 
فقط  يخسروا  لم  فهم  كسبوا  ما  أكثر 
خسروا  أيضاً  بل  حولهم  الناس  تكاتف 
قفص  في  أنفسهم  ووضعوا  الناس  ثقه 
األتهام بممارسه الضغوط ألجبار الناس 
بأعتبارها  نظرهم  وجهه  أتباع  على 

وجهه النظر الوحيده الصحيحه
 

إلى هوالء الناس أقول أما أن تعلموا 
ما هو أو  اتركوا هذه المهنه فقد وضعتم 
أنفسكم في مواقف محرجه بل واصبح 
تتقبل  أن  الناس  على  الصعب  من 

أفكاركم.      
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إنتخابات كندا 
الفيدرالية )6(

 

بقلم عماد عبدالسيد
 

األسى  إلى  يدعو  الذي  الشيئ 
أحد  واجه  عندما  بأنه  الحزن   و 
فقد  الذي  و   - القدامى  المحاربين 
إنفجار-  نتيجة  أفغانستان  في  ساقه 
ندوة  في  ترودو  الوزراء  رئيس 
ألبرتا  بمقاطعة  أدمنتون  في  أُقيمت 
بقوله: »سيادة  فبراير  2018  في 
رئيس الوزراء: كنت على إستعداد 
المعارك  في  بحياتي  أُضحي  لكي 
من أجل كندا ، و لكن الذي لم أكن 
أن  هو  األطالق  على  له  ُمستعًدا 
إشارة  في  لي«  ظهرها  كندا  تدير 
الُمستمرة  القضائية  للُمنازعات  منه 
القدامى  المحاربين  و  الحكومة  بين 
للحصول على ُمستحقاتهم من مزايا 

و تعويضات مالية
و قد إدعى ترودو رًدا على ذلك 
البطل بأن الحكومة تستثمر أكثر في 
القدامى  المحاربين  لمساعدة  برامج 
مبالغ  دفع  من  بداًل  حياتهم  طوال 
تُدفع لهم دفعة واحدة بموجب النظام 
القديم ، كما أوضح رئيس الوزراء 
أن اإلنفاق على هذا البرنامج يجب 

أن يؤخذ في االعتبار.
ُمتسائاًل:  ترودو  رّد  هنا  و 
بعض  ضد  قضائًيا  نتنازع  »لماذا 
المجموعات من المحاربين القدامى 
بالرّد:  أردف  ثم  المحكمة؟  في 
يمكننا  مما  أكثر  يطلبون  »ألنهم 
بالقول:  أردف  ثم   ، اآلن«  تقديمه 
 ، صادقة«  إجابات  تطلب  »أنت 
اإلستهجان  صيحات  تعالت  بعدها 
من الحضور ال سيّما و أن حكومة 
تعويض  على  لتّوها  وافقت  ترودو 
اإلرهابي »عمر خضر« المصري/
الجنسية  الكندي  األصل  الفلسطيني 
بمبلغ 10,5 مليون دوالر في مقابل 
تنازله عن رفع دعوى قضائية ضد 
إخراجه  في  لتأخرها  كندا  حكومة 
الذي  بكوبا  جوانتنامو  معتقل  من 
إحتجزته فيه القوات األمريكية نتيجة 
قيامه بعملية إرهابية في أفغانستان 
ناسفة  لعبوات  زراعته  و  بتصنيعه 
و  أمريكي  جندي  مقتل  في  تسببت 
و  أمريكي  أحدهما  جنديين  إصابة 

اآلخر كندي
التصرف  هذا  ترودو  علّل  قد  و 
بأن القانون في صّف عمر خضر و 
أنه من األفضل للحكومة أن تعّوضه 
بالتراضي بداًل من منازعته قضائًيا 
و تحميل الحكومة مبالغ مالية طائلة 
هذا  في  اإلستمرار  حال  في  أكبر 

التقاضي
نتيجة  )و  ترودو  حكومة  أن  أي 
وجود عوار قانوني بالقانون الكندي 
الُمتوجب تعديله( إستسلمت إلبتزاز 
هذا اإلرهابي الخائن لوطنه كندا )و 
جنود  لقتل  أجنبي  لبلد  ذهب  الذي 
بالده( بتعويضه بماليين الدوالرات 
الجنود  أنكرت على هؤالء  بينما   ،
تلبًية  البالد   لتلك  ذهبوا  الذين  )و 
للتضحية  الواجب بإستعدادهم  لنداء 

بأعضائهم ، بل بأرواحهم من أجل 
تعويضات  في  حقهم  كندا(  وطنهم 
عادلة و نازعتهم في المحاكم بُحجة 
على  الحصول  في  المادي  طمعهم 

أكثر مما يستحقون
 - الكندي  القانون   ، آخر  بمعنى 
اإلرهابي  يُعطي  األعوج   - عفًوا 
الخائن لوطنه حقوًقا تفوق بمراحل 
الُمخلص  الوطني  اإلنسان  حقوق 
يفديها  و  عنها  يُدافع  الذي  النبيل 
بفقدان أحد أو بعض أطرافه ليعيش 
قد  الممات ، بل  بعدها معّوقا حتى 

يفقد حياته و عجبي!
 

الُمخزي  الفضائح و األداء  ثانًيا: 
لجاستن ترودو و حكومته الليبرالية

لن أُسهب في شرح تفاصيل تلك 
الزميلة  ساهمت  التي  )و  الفضائح 
كتابة  في  غالي«  »نجوى  العزيزة 
صفحة  في  تفاصيلها  من  الكثير 
التي  و  أسبوعين«  في  »كندا 
سأكتفي  لكنني  و   ، عليها(  تُشرف 
ُمختصرة  بنبذة  القارئ  بتذكير  فقط 

لبعض من تلك الفضائح:
الفساد  و  الغش  فضيحة   .1
الُمتهمة فيها شركة البناء »إس إن 
سي الفلين« و التي بسببها تم عزل 
وزيرة العدل والنائب العام »جودي 
حاول  بعدما  رايبولد«   - ويلسون 
على  للتستر  عليها  الضغط  ترودو 
السابق  الليبي  الزعيم  نجل  رشوة 

معمر القذافي
األخالقيات  مفوض  مكتب  أعلن 
هيئات  أفضل  أحد   - الُمستقل 
أغسطس  في   - الكندية  المراقبة 
الوزراء  رئيس  فريق  أن   2019
وذكر   ، األخالقيات  قواعد  إنتهك 
ومسؤولوه  ترودو  إن  المكتب 
تقويض   2018 عام  في  حاولوا 
الفيدراليين ، و ذلك  المدعين  قرار 
الُمتهمة  الشركة  محاكمة  بتعطيل 
يتحمل  إنه  ترودو  وقال  بالفساد. 
رفض  لكنه  كاملة  المسؤولية 
االعتذار ، قائاًل إنه كان يحاول إنقاذ 
وظائف العاملين بالشركة ، و يُعتبر 
الكندي  الوزراء  رئيس  هو  ترودو 
تهمة  رسمًيا  له  وجه  الذي  الوحيد 

إنتهك قواعد األخالق
2. قضاء ترودو عطلة في منتجع 
يملكه صديق العائلة الثري آغاخان:

فرضت هيئة مراقبة األخالقيات 
ديسمبر  في  ترودو  على  عقوبات 
في  إجازة  قضائه  بسبب   2017
آغاخان  بالثري  الخاصة  الجزيرة 
بذلك  ُمنتهًكا   2016 عام  في 
ألن  المصالح   تضارب  قواعد 
قبل  من  ُمسجلة  اآلغاخان  مؤسسة 
مسؤوليه  و  لترودو  كلوبي  رسمًيا 
السياسيين ، و قد وافق ترودو على 
ما ورد بالتقرير و تعهد بإلغاء كافة 
تنتهك  التي  الُمستقبلية  اإلجازات 

قواعد تضارب المصالح
و  ترودو  إرتداء  فضيحة   .3
رحلتهم  خالل  هندية  أزياًءا  عائلته 

للهند:
بإرتداء  عائلته  و  ترودو  قام 
األزياء الهندية الملونة خالل رحلة 
في  الهند  إلى  أيام  ثمانية  إستمرت 
إزدراء  أثار  مما   ،  2018 فبراير 

واسع النطاق على وسائل التواصل 
االجتماعي ، خاصة وأن العديد من 
المسؤولين الهنود الذين قابلهم كانوا 
يرتدون بدالت خالل الرحلة ، كما 
واجه الوفد الكندي أسئلة محرجة و 
الهندي  الجانب  إنتقادات الذعة من 
الوفد  وجهها  التي  الدعوة  بسبب 
الكندي ل«جاسبال أتوال« لحضور 
حفل إستقبال ترودو في نيودلهي و 
الذي أُدين في عام 1986 بمحاولته 
يزور  كان  هندي  سياسي  إغتيال 
حتى  و  الزيارة  تلك  منذ  و   ، كندا 
الكندية  العالقات  تشوب   ، تاريخه 

بعض التوترات بسبب تلك الدعوة
إحدى  من  ترودو  سخرية   .4

السيدات من السكان األصليين
إحدى  بأن  دائًما  ترودو  يدعي 
مساعدة  هي  الرئيسية  أولوياته 
المهمشين  األصليين  السكان 
أثناء  أنه  إال   ، كندا  في  والفقراء 
لجمع  الفاعليات  أحدى  حضوره 
إحدى  قاطعت   ، لحزبه  تبرعات 
األصليين  السكان  من  السيدات 
الندوة إحتجاًجا على سوء األحوال 
المعيشية للسكان األصليين ، إال أن 
ترودو رّد عليها ساخًرا: »شكًرا لك 
على تبرعك« ثم قام األمن بعد ذلك 
إجبار  تم  قد  و   ، بإخراجها خارًجا 
 2019 مارس  في  الحًقا  ترودو 
منه  بدر  عما  اإلعتذار  تقديم  على 

في تلك الواقعة
5. »فضيحة الكوع«

في مايو 2016  ، قام ترودو الذي 
باإلحباط  شعوره  بسبب  نفد صبره 
بسبب ما إعتبره تكتيكات المعارضة 
بصدم  العموم  مجلس  في  للماطلة 
لكزها  و  البرلمان  إحدى عضوات 
بأنه صدمها  إدعى  ثديها ولكنه  في 
ال إرادًيا ، و قد إعتذر ترودو مراًرا 
ككل  إنه  وقال   ، الحادثة  تلك  عن 
التي  الضغوط  يُخطئ بسبب  البشر 
تفرضها عليه مهام وظيفته ، وتعهد 
بعدم تكرار تلك الفعلة مرة أخرى.

لوجهه  ترودو  تلوين  6.فضيحة 
عدة  في  بنية  و  سوداء  بألوان 
مسؤواًل  يصبح  أن  قبل  مناسبات 
ُمنتخباً كنوع من أنواع السخرية من 

ذوي البشرات الداكنة:
تلك  عن  باإلعتذار  ترودو  قام 
بذلك  قام  بأنه  إدعى  و   ، الفضيحة 
عن جهل وعلى سبيل الدعابة فقط 
، و ليس ألسباب عنصرية للسخرية 
ما  على  نادم  أنه  و   ، الملونين  من 
ظهور  لوال  و   ، سابًقا  منه  بدر 
ما  و   ، مؤخًرا  للعلن  الصور  تلك 
على  إلدارته  بالغ  من حرج  سببته 
المستوى المحلي و الدولي ، لما قام 

بتقديم ذلك اإلعتذار
اإلعالم  بدعم  ترودو  قام   .7
 800 بين  يتراوح  بمبلغ  الرسمي 
جيب  من  دوالر  مليار  إلى  مليون 
لتوظيفه  الكندي  الضرائب  دافع 
كأبواق إعالمية له و لحزبه ، ُمخالًفا 
األخالقية  و  المهنية  القواعد  بذلك 
لمهنة الصحافة التي يجب أن تتسّم 
في الديموقراطيات العريقة بالنزاهة 
و الحيادية و الموضوعية ، بينما قام 
على الجانب اآلخر بالتضييق على 
القليلة  المحافظة  الكندية  األصوات 
الميديا  أو  ميديا  ريبيل  ذا  )مثل  

الثائرة( ، و عدم السماح لها بالتواجد في جميع الفاعليات السياسية ، بل 
و مطاردة الشرطة لها و القبض و التحقيق مع ُمراسليها و صحفييها ، و 
األصوات  لشيطنة  هجومية  كمنصات  الحكومية  اإلعالم  وسائل  إستخدام 
المحافظة القليلة و إتهامها بالعنصرية و كراهية األغيار و اإلسالموفوبيا و 
إستخدام جميع المفردات اللغوية التي يذخر بها القاموس اليساري لتكميمها 

و إخراسها تماًما
أكتوبر  الناخب لصندوق اإلقتراع يوم 21  يتوجه  قبل أن  أخيًرا ، و   
الحالي ، أود أن أذكره بأن يُنحي عواطفه جانًبا و يُحكم عقله و مصلحته 
و مصلحة أبنائه و أحفاده  قبل أن يصوت لهذا الُمرشح أو ذاك ، كما أود 
أن أُذكره أيًضا بأنه ال ينتخب المرشح عن دائرته التي يقطن فيها بناًءا 
لهذا  بغضه  أو  بسبب حبه  أو حتى  أو جنسه  ديانته  أو  بشرته  لون  على 
الزعيمالحزبي  أو ذاك ، بل يختار المرشح الذي يتوافق معظم - إن لم 
يكن كل - برنامج حزبه مع قناعاته الشخصية و مصلحته و مصلحة أبنائه 

و أحفاده 
الفيدرالية«   ملحوظة: تم كتابة تلك الحلقة من سلسلة »إنتخابات كندا 
المساحة  لضيق  نظَرا  لكن  و   ، بإسبوعين  اإلنتخابات  إجراء  موعد  قبل 
الُمخصصة ، لم يكن بمقدور هيئة تحرير الجريدة من نشرها كاملًة في 

العدد السابق )عدد 303( 
بالرغم من إفراد صفحة كاملة للجزء الخامس

أخيًرا ، شكًرا لكل من صّوت في اإلنتخابات ، و سوف أعرض الحًقا 
في األعداد القادمة )إن شاء الرب و أراد( تبعات نتائج تلك اإلنتخابات امن 

تغيرات لخريطة كندا السياسية في األعوام القليلة القادمة
تمت

مبارك فى ماسبريو! 

سليمان جودة

 

البلد قد أخذوا شهادة مبارك على  أتمنى لو أن الذين يعنيهم األمر فى 
ليراها  ماسبيرو،  فى  األولى  القناة  خالل  من  أذاعوها  ثم  أكتوبر،  نصر 
ومعه  مصرى  كل  ويسمعها 
فماسبيرو  عربى!..  كل 
جميًعا،  للمصريين  ملك 
العرب  من  لماليين  وكذلك 
أخبار  منه  يتابعون  نشأوا 

المحروسة!.

فى  يتكلم  ال  الرجل  إن 
أيامنا،  وال  أيامه،  السياسة 
ولكنه يتحدث فى نصر عربى مجيد، كان هو شاهًدا عليه، ومشارًكا فى 
صناعته، وصاحب دور رئيسى فيه.. وهو دور ليس من الممكن إنكاره، 

وال التشويش عليه، وال الحط من شأنه، وحجمه، ومساحته!.

فالكويت  أقصدها..  فإننى  عربًيا،  نصًرا  كان  النصر  إن  أقول  وعندما 
 12 وقدمت  المصرى،  الجيش  جانب  إلى  يقاتل  اليرموك  لواء  أرسلت 
والجزائر  أيام..  قبل  جميًعا  أسماءهم  الكويتية  الصحف  نشرت  شهيًدا، 
إنها مستعدة  وقالت  منها  يريده  ما  يحدد  أن  السادات  بادرت وطلبت من 
هذه  فى  مقالها  فى  محمدى  حبيبة  الجزائرية  الشاعرة  وقد روت  تماًما.. 
موسكو  إلى  طار  بومدين  هوارى  الرئيس  أن  كيف  أسبوع  قبل  الجريدة 
على  شيًكا  لهم  ويكتب  القاهرة  إلى  الدبابات  توريد  إلى  السوفييت  يدعو 
بياض!.. والملك فيصل بن عبدالعزيز كان قد راح يؤسس لموقٍف خالٍد 
الرياض، فكان وال يزال موقًفا مذكوًرا للسعودية فى توظيف  اتخذه من 

سالح النفط للصالح العربى!.

وكانت مواقف الدول الثالث كأنها قطرة ماء تستطيع أنت من مذاقها أن 
تتعرف على مذاق البحر كله، من المحيط األطلنطى إلى الخليج العربى!.. 
وبقدر ما كانت الهزيمة فى يونيو 1967 هزيمة عربية كان النصر فى 6 

أكتوبر 1973 عبوًرا عربًيا من شاطئ العار إلى شاطئ المجد!.

ولم يكن مبارك وهو يقدم شهادته على اليوتيوب يريدها ألسرته، وال 
ألهله، وال ألقاربه، ولكنه يرغب فى أن تكون حاضرة فى عقل كل فرد 
من الجيل المصرى الجديد، ومعه الجيل العربى بالقدر نفسه، لعل كل واحد 
يكون على يقين من أن أحفاد الذين صنعوا نصًرا بحجم ما حدث فى أكتوبر 

يمكن أن يصنعوا النصر فى حياتهم المعاصرة.. وأكثر!.

وإذا كانت المعلومات تقول إن فيديو مبارك حقق 430 ألف مشاهدة.. 
عشرات  يشاهده  أن  أريد  إننى  بالمرة..  كافًيا  ليس  ظنى  فى  الرقم  فهذا 
الماليين، من مسقط فى ُعمان أقصى جنوب الشرق إلى طنجة فى أقصى 

شمال الغرب، مروًرا بالقاهرة فى القلب من محيطها العربى!.

األكبر  الحدث  على  شهادة  ولكنها  يخصه،  شيًئا  ليست  مبارك  شهادة 
فى تاريخنا المعاصر، وهى من طيار مقاتل محترف، وليست من عابر 
سبيل.. وهذا ما يقتضى إتاحتها من فوق شاشة ماسبيرو على أوسع نطاق!.
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بقعـــــة ضــــوء 
احلملة الفرنسية على مصر -1          

فاروق عطية

   هي حملة عسكرية قام بها الجنرال نابليون 
بهدف  )1798-1801م(  مصر  على  بونابرت 
»الحفاظ على المصالح الفرنسية«، وتقليل قدرة 
بريطانيا على الوصول إلى الهند وإلحاق الضرر 
بين  الجيد  مصر  موقع  بسبب  وذلك  بتجارتها، 
مزدوج  ميناء  وإنشاء  الدولية،  التجارة  خطوط 
يصل بين البحرين األحمر والمتوسط »وهو ما 
تم تطبيقه الحقا في القرن العشرين عن طريق 
أهداف  للحملة  كان  كما  السويس«،  قناة  إنشاء 
البحر  على  1798م  عام  الحملة  بدأت  علمية. 
البحرية  المعارك  من  بسلسلة  المتوسط  األبيض 

شملت السيطرة على جزيرة مالطا.

   أدت الحملة من الناحية العلمية إلى اكتشاف 
لفك  السحري  المفتاح  كان  الذي  رشيد  حجر 
األساس  ووضع  المصرية  الحضارة  طالسم 
لعلم المصريات. نجحت الحملة في البداية ولكن 
اضطر نابليون إلى االنسحاب بجيشه لعدة أسباب 
فرنسا،  في  سياسية  اضطرابات  حدوث  منها 
النزاعات في أوروبا، وكذلك الهزيمة في معركة 

أبو قير البحرية.

   في هذا الوقت، كانت مصر والية عثمانية 
منذ 1517م، ولكن لم تكن حينها تحت السيطرة 
المباشرة للعثمانيين، حيث كان يحكمها المماليك 
يحكمها  فرنسا  كانت  السلطة.  علي  المتنازعون 
المصرية«  كانت«الموضة  المديرين.  حكومة 
بين  االعتقاد  شاع  حيث  رائجة،  فرنسا  في 
المفكرين الفرنسيين أن مصر هي مهد الحضارة 
الغربية، كما كان تجار فرنسا في مصر يشتكون 
من معاملة المماليك السيئة لهم، كما كان نابليون 
يريد أن يسير على خطى اإلسكندر األكبر. أكد 
السيطرة  بمجرد  أنه  المديرين  لحكومة  نابليون 
على مصر، سيقوم بالتحالف مع األمراء الهنود 
والهجوم على بريطانيا العظمى في مستعمراتها. 
1798م:  فبراير   13 في  تاليران  لتقرير  وفقا 
»بمجرد السيطرة على مصر وتحصينها، سنقوم 
بإرسال 15 ألف جندي من السويس إلى مملكة 
القضاء على  في  تيبو  السلطان  لمساعدة  تيسور 
حكومة  وافقت  الهند«.  في  البريطاني  الوجود 
المديرين على الخطة في مارس 1798م، على 
ونطاقها،  بكلفتها  التام  االقتناع  عدم  من  الرغم 
وقيل أن أهم الدوافع السرية هي أنهم أرادوا إبعاد 
نابليون ذو الشعبية الطاغية والطموح الشديد عن 

مركز السلطة.

   تم تجميع 40 ألف جندي و10 آالف بحار 
المتوسط.  البحر  على  المطلة  فرنسا  موانئ  في 
من:  مكون  تولون  في  كبير  أسطول  تجميع  تم 
ناقلة.  و400  فرقاطة   14 خط،  سفينة   13
تحت  اإلنجليزي  األسطول  مواجهة  لتجنب 
عن  اإلعالن  يتم  لم  نيلسون،  هوراشيو  قيادة 
به كسّر، ولم  الرحلة حينها وتم االحتفاظ  اتجاه 
بيرثييه،  نفسه،  بونابرت  إال  االتجاه  يعرف 
مونج.  جاسبار  الرياضيات  وعالم  كافاريللي 
لبونابرت، ومن مرؤوسيه توماس  القيادة  كانت 
ألكسندر دوماس، كليبر، لويس دوزيه، بيرثييه، 
مورات،  يواكيم  داماس،  النس،  كافاريللي، 
أندريوسي، بيليارد، فرانسوا مينو، وزاجتشيك. 
لويس  أخيه  المعسكر  في  مساعدوه  شمل  كما 
بونابرت، دوروك، يوجين دو بورانيه، يوماس 
جوزيف  البولندي  والنبيل  جولين  بروسير 

سوكوفيسكي.

   في 19 مايو 1798م أقلعت السفن، وعندما 
نابليون  مالطا طلب  إلى  نابليون  وصل أسطول 
بدخول  ألسطوله  السماح  مالطا  فرسان  من 
الميناء والحصول على الماء والطعام. رد فون 
إال  يسمح  لن  بأنه  الطلب  هذا  على  هومبيش 
بدخول سفينتين فرنسيتين في المرة الواحدة. فكر 

نابليون في أن ذلك سيتطلب أسابيعا حتى يصل 
األسطول  لحاق  من  وتخوف  بأكمله،  األسطول 
البريطاني بقيادة نيلسون بهم فأمر بغزو مالطا. 
دخلت القوات الفرنسية مالطا صباح 11 يونيو. 
أنزل الجنرال لويس باراغي دي هيليرز الجنود 
مالطا  جزيرة  من  الغربي  الجزء  في  والمدافع 
بعض  الفرنسية  القوات  واجهت  الرئيسية. 
المقاومة لكنها ضغطت إلى األمام، وبعد معركة 

معظم  استسلمت  ساعة،   24 استمرت  شرسة 
قوات الفرسان في الغرب. اضطر فون هومبيش 

إلى إعالن استسالم الحصن الرئيسي في فاليتا.

   غادر نابليون مالطا متجها إلي مصر، عندما 
أصبح األسطول على مقربة من اإلسكندربة هبط 
انطلق  من  أول  مينو  كان  يوليو.  أول  في  إليها 
هبط  إليها.  فرنسي يصل  أول  وكان  إلى مصر 
لياًل  مينو  إلى  وانضما  معا  وكليبر  بونابرت 
في  فرنسي  علم  أول  تم رفع  مارابو، حيث  في 
تعتزم  اإلسكندرية  بأن  بونابرت  أبلغ  مصر. 
على  قوة  على  الحصول  إلى  وسارع  مقاومته 
انطلق  صباحاً،  الثانية  الساعة  وفي  الشاطئ. 
أسوار  أمام  وصل  وعندما  طوابير،  ثالثة  في 
المدافعون،  فاستسلم  بالهجوم  أمر  االسكندرية 
ووضعت المدينة تحت تصرف الفرنسيين، اقتحم 
الجنود الفرنسيون المدينة على الرغم من أوامر 

بونابرت.

   وليس غريبا سقوط االسكندرية دون مقاومة 
عندما  مضت  عام  أللف  بالذاكرة  عدنا  ما  إذا 
وثورة  الثغر  إلي  الروم  دخول  أنباءـ  وصلت 
بن  عثمان  الخليفة  أمر  مكة،  إلى  اإلسكندريةـ 
عفان بأن يعود عمرو بن العاص إلى قيادة جيش 
644م(،  الربيع  فصل  )آخر  مصر  في  العرب 
ودارت معركة حامية بين الروم وجيش عمرو، 
إلى  انسحب  الذي  الروم  جيش  بهزيمة  انتهت 
اإلسكندرية، وأقفل الروم أبواب المدينة واستعدوا 
الثانية  للمرة  للحصار. وكان سقوط األسكندرية 
بخيانة ثانية )صيف سنة 646م(، يقول بتلر في 
ص 357: كان في السكندرية بواب إسمه )ابن 
بسامه( ، سأل عمراً أن يؤمنه على نفسه وأهله 
وأرضه ليفتح له باب االسكندرية فأجابه عمرو 
وهدم  بالخيانة  المديبة  عمرو  فدخل  ذلك.  على 
باألرض وجنوده  الشرقية حتى سواها  األسوار 
يقتلون ويغنمون ويحرقون حتي وصل الحريق 
بلغ  حتي  القتل  واستمر  مرقس،  القديس  لكنيسة 
وبُني  القتل  بوقف  عمرو  فأمر  المدينة،  وسط 
برفع  فيه عمرو  أمر  الذى  الموضع  في  مسجدا 
اللوذ  الروم  السيف. واستطاعت طائفة من جند 
ولكن  البحر،  عرض  إلى  والهرب  سفنهم  إلي 
النساء  العرب  وأخذ  المدينة  في  قتل  منهم  كثير 
غزا  أن  بعد  وقينا.  عبيدا  وجعلوهم  والذراري 
عمرو االسكندرية للمرة الثانية أقسم قائال: »وهللا 
ألجعلنها مثل بيت الزانية تؤتى من كل جانب«. 
الرايات  صاحبة  أمه  بيت  مثل  جعلها  وبالفعل 
حرمله،  بنت  سلمى  النابغة  سعرا  وأرخصهن 
مدينة ضعيفة  فأصبحت  وقالعها  أسوارها  وهد 
نابليون  جاء  وعندما  عسكريا،  محصنة  وغير 

دخلها بكل سهولة، ولم يجد أي مقاومة ال 
باسلة وال يحزنون.

محمد  بأن  المفبرك  تريخنا  ويحكي     
لكن  بطال،  كان  االسكندرية  حاكم  كريم 
الحقائق تقول أنه لم يكن حاكما لإلسكندرية 
ولم يكن بطال في يوما من األيام، بل كان 
بمحل  يعمل  اللسان  حلو  نصابا  رجال 
عينه  الذي  بك  مراد  على  وتعّرف  بقالة 
رئيسا للجمارك. وكان أول ما قام به في 
وظيفته أنه رفع األسعار على المصريين 
بأن  بك  مراد  وطمأن  الجمارك،  وغلى 
لهم،  حول  وال  العدد  قليلي  الفرنساويين 
بك  الفرنسيون قصر مراد  اقتحم  وعندما 
وجدوا مراسالت محمد كريم به، إعتقلوه 
حتي  صاغ  قرش   500 بفدية  وطالبوه 

يطلقون صراحه، ولم يجد من المصريين 
من ارتضى أن يدفع له سحتوتا، ظل يبكي 
ويولول ويلطم كالنساء قائال: »اشترونى 
يامصريين«، ولكن كونه كان ضد الشعب 
وتم  معه  يتعاطف  من  يجد  لم  المصرى 
االحتالل  بعد  بالرصاص  رميا  اعدامه 

بتالت شهور.

   بعد احتالل االسكندرية ترك نابليون 
بباقي  منها  وخرج  عسكرية  حامية  بها 
البر  طريق  عن  القاهرة  قاصدا  جنوده 

الغربي لنهر النيل. 

البرية  القوات  وصلت  يوليو،   20 في 
فأمر  امبابة.  من  ميل  نصف  مسافة  إلى 
بونابرت قواته التي يبلغ قوامها 25 ألف 
جندي بالقتال عند موقع على بعد 15 كم 
من الجيزة حيث دارت معركة امبابة التي 
قوامها  قوة  على  فرنسي  بنصر  انتهت 
حوالي 21 ألف مملوك. هزم الفرنسيون 
كبيرة من  بقوة  المملوكي  الفرسان  سالح 
عدد  كان  المجمل  في  والمدافع.  المشاة 
وحوالي  فرنسي   300 حوالي  الضحايا 

المعركة  عن  نتج  المماليك.  من   6000
تابعت  والرسومات.  القصص  عشرات 
المماليك  بقوات  اللحاق  دوبوي  فرقة 
تركها  قد  وكان  ليال،  القاهرة  ودخلت 
يوليو   25 في  بك.  وابراهيم  بك  مراد 
نقل بونابرت مقره الرئيسي للجيزة. أُمر 
دوزيه بمالحقة مراد بك الذي انطلق إلى 
الصعيد، قاد بونابرت مطاردة إبراهيم بك 
نحو سوريا وهزمه في  الذي كان متجهاً 
معركة الصالحية ودفعه نهائياً إلى خارج 

مصر. 

نيلسون  اكتشف  أغسطس،   1 في     
في  الراسية  الفرنسية  الحربية  السفن 
قير،  أبو  خليج  في  قوي  دفاعي  موقع 
انتهت  الطرفين  بين  معركة  ودارت 
غضون  في  الفرنسي.  األسطول  بهزيمة 
 11 على  القبض  إلقاء  تم  قليلة،  ساعات 
و2  سفينة   13 أصل  من  فرنسية  سفينة 
من أصل 4 فرقاطات فرنسية. كان عدد 
القتلى الفرنسيين يتراوح بين 2000 إلى 
على  القبض  وتم  وجريح،  قتيل   5000
خسارة  مقابل  في  جندي،  حوالي 3000 
وإصابة677.  شخص،   218 اإلنجليز 
وصلت أخبار الهزيمة البحرية لبونابرت 
في طريق العودة إلى القاهرة بعد هزيمة 
إبراهيم بك. فلم يزعجه هذا الخبر الكارثي 
على اإلطالق وقال: »لم يعد لدينا سالح 
أو  هنا،  نبقى  أن  علينا  حسناً،  بحري. 
نرحل كرجال عظماء مثلما فعل القدماء«

من  الفرنسية  الحملة  اقتراب  إبان     
النظام  واختل  الفوضي  عمت  القاهرة، 
الطرق  وقطاع  اللصوص  واستغل 
وهاجموا  القاهرة  سكان  وهاج  الموقف، 
األقباط  المسيحيين  وكنائسهم  بيوت 
بدعوى  واألروام  واإلفرنج  والسوريين 
منها  اتخذوا  األسلحة،  عن  فيها  البحث 
ذريعة لنهب بيوت الذين ال قدرة لهم على 
فرنسا  قنصل  على  وقبضوا  المقاومة. 
والتجار الفرنسيين وبعض التجار اإلفرنج 
وحبسوهم في القلعة حيث ظلّوا محبوسين 
فيها حتي دخل الجنود الفرنسيين القاهرة 
علي  الرعاع  وهجم  سراحهم.  فأُطلق 
فّروا من  الذين  واأُلمراء  الباكوات  بيوت 
مشايخ  وخرج  ونهبوها.  الفرنسيين  أمام 
ويولولون  يصيحون  وطالبه  األزهر 
ويلطمون كالنساء قائلين: يا خفي األلطاف 

نجنا مما نخاف.

تشويه للوحة جدارية حتمل 
صورة الناشطة السويدية يف 
جمال املناخ ] جريتا ثونربج [ 

المناخ  الناشطة  في مجال  قام فنان محلي هو  آجا لودن برسم صورة  بعد أن 
السويدية جريتا ثونبرج في الجدار الحر في مدينة إدمنتون يوم الجمعة 18 أكتوبر 
, حيث كانت الفتاة جريتا تزور المدينة لحضور مسيرة عن المناخ ولحضور تجمع 
في الهيئة التشريعية في البرتا ,وبينما  كان  مصور لوكالة انباء يلتقط صورة للوحة 
الجدارية يوم االحد 20 أكتوبر  ظهر رجل وهو جيمس باجيل ومعه  علبة رشاش 
لطالء  وبدأ يكتب علي اللوحة عبارات وهي ] أوقفوا االكاذيب – هنا بلد البترول [ 
وقال للصحفي الذي التقط صورة لما حدث " هذه البرتا بلد النفط ولقد عمل والدي 
نغير  كيف  لنا  ليقولوا  القادمين  االجانب  الي  بحاجة  لسنا  ونحن  النفط  في صناعة 
أعمالنا , وكيف ندعم عائالتنا , ونضع الطعام علي موائدنا , وقال إنه بمجرد أن 
شاهد الصورة في وسائل االعالم قرر النزول والتعامل معها , وقال إن والده الذي 
توفي مؤخرا كان سيشعر باالشمئزاز لرؤية هذه الصورة , وقال ايضا إن كندا ال 
ينبغي ان تغير صناعة الطاقة لديها وإنه ال يستطيع ان يتحمل ابدا رؤية أحد يقول 
لنا كيف نغير حياتنا ,يجب ان تعود لبلدها ] يقصد الفتاة جريتا [ وتحاول أن تجعل 
بلدها أفضل , وقال إن جريتا هي طفلة تفعل ما يقال لها وال تعرف ما هو االفضل 
, وقال إنه ليس ضد ان تصبح صديقة للبيئة ولكن الفتاة ال تقدم حلوال , وبينما كان 

يجول هذا الحوار جاء رجل أخر وكتب علي اللوحة ] أخرجي من بلدنا [ .
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يعني  قوي  ... مش زمان  زمان 
الجامعة  في  دكتور  عندنا  كان   ...
عنده مقوله ظريفه قوي .. الدكتور 
 ... قميحه  جابر  اسمه  كان  ده 
... بس  معرفش هو عايش وال ال 
هو كان كاتب وله أعمده ومقاالت 
وحضور  ظل  بخفة  بيتمتع  وكان 
وتلقائيه ... كنا فعال نستمتع بشرحه 
وكلماته وكان  عنده كاريزما عاليه 
لو   ... بيقول  كان  المهم   ... جدا 
غير  او  ضيقه  جزمه  البس  انت 
مريحه  ... يبقي مخك في رجليك 
... الحقيقه الجمله دي دايما بفتكرها 
... لو فعال البسه جزمه ضيقه ... 
لزوم  لو  مثال   ... مريحه  أوغير 
الشياكه ... الزم كعب عالي متعب 
او موديل بيضايق الرجل ... جربت 
فعال  مخي   ... لقيت  بصراحه   ..
ادق  بمعني  ...او  رجلي  في  بيبقي 
 ..... جزمتي  في  بيبقي  مخي   ...
إنما انا ايه اللي فكرني بالموضوع 
ده ... بعد مرور كل هذه السنوات 
... ومش ح أقول كام سنه ... المهم 
حاليا  ألني  ده  الموضوع  افتكرت 
والنحافة  الرفع  لموضة  ... ونتيجه 
االن  عنها  بيبحث  الجميع  اللي   ...
... وخصوصا البنات والستات ... 
نفسي  لقيت   ... منهم  واحده  وانا 
 ... ده  الموضوع  في  كتير  بفكر 
كتير  الموضوع  جوجل  ا  وبحاول 
 ... هذه  البحث  رحلة  في  وانا   ...
وطرق  قوي  كتيره  حاجات  لقيت 
للتخسيس ... بصراحه  كتيره قوي 
ومعظمنا   ... اونطه  معظمها 
جرب أنواع كتيره من الريجيم ... 
انا ...  ومعظمنا ... واولهم برضه 
رجع تاني تخن ... انا طبعا بكالمي 
مش بكسر مجاديف حد ... وبرضه 
عمال  األكل  بتشجيع  بنادي  مش  
السمنه  الي  والوصول  بطال  علي 
بكلماتي  مااقصده  كل   ... المفرطة 
 ... دماغنا  ماياكلش  الموضوع  ان 
ومايشغلش كل او معظم تفكيرنا ... 
زي بالظبط الجزمه الضيقة ...  من 
حاطين   اللي  من  كتير  ان  الغريب 
للدعوة  النت  علي  فيديوهات 
للتخسيس ... رفيعين او نحاف جدا 
... ممكن يكونوا كده نتيجه للجينات 
وبعضهم   ... الوراثية  العوامل  او 
السيدوفاج  بأقراص  بينصحوا 
اللي  والحاجات  المتفورمين  او 
ده   ... السكر  مرضي  بياخدوها 
إلى  طبعا خطا كبير وممكن يؤدى 
بقي  واحده  فيه    .... نتايج عكسيه 
من  يوم  او  رحله  في  أخذتني   ...
أيام الريجيم وورتني هي بتآكل ايه 
... أوال هي رفيعة جدا .. وشكلها 
وأنتم  قرايه  كملوا   ... جدا  عصبيه 
العصبيه  أسباب  ايه  او  ليه  تعرفوا 
... الست دي بتقوم الصبح تضرب 
وفيها  دافيه  او  سخنه  ميه  كباية 
معلقة ليمون ومعلقة خل تفاح ... ده 
كده اول استفتاح ... وبعدين تخش 
علي كباية قهوه غير محاله بالسكر 
لكن فيها كريم او لبن 35 في الميه 
... تقعد بعد كده جعانه ... وبعدين 

تأخذ المشروب إياه أبو لمون وخل 
 ... عريض  طويل  طبق  وتجيب 
كاملة  ... حتتين جبنه  بقي  ايه  فيه 
الدسم ...آد كده اللي ممكن تدوقهم 
في  وبتتسوق  ماشي  وأنت    ...
او    ..|. يعنى  كعينات  »كوسكو« 

جر رجل لشراء السلعه او علبة 
حتتين  وجنب   ... الجبنه 

الصغنتتين  الجبنه 
شوية    ... بقي 
بتغمس   ... خس 
العيش  بدل  بيهم 
الفطار  ده   ...
فيه  ده  ايه   ...

بقي  تقعد   ... ايه!! 
جعانه  دي  الغلبانه 

بقي  وده   6 الساعة  لغاية 
في  كده   ... والعشا.  الغدا  ميعاد 
تضرب  برضه   ... واحد  مقص 
 ... وليمون  خل  ام  إياها  الكبايه 
وبعدين تضرب نص فرخه .. فيه 
الفيديو  اخر  في  المهم   ...  !! ايه 
كل  بعد  و  الريق  تنشيف  وبعد   ...
لك  بتقول  تالقيها   ... ده  الحرمان 
انا فرحانه ان ده نمط وأسلوب    :
الوقت  افكر طول  بقعد  حياه ومش 
.. ازاي اخس ... وغيره وغيره ... 
نصر  سعاد  الممثلة  طبعا  فاكرين 
زياده   بنج  من  حياتها  فقدت  اللي 
او غلطه من  دكتور التخدير اثناء 
دلوقتي  فيه    .. دهون  عملية شفط 
حاجه  جديده سمعت عنها... غير 
تدبيس  وعمليات   ... الدهون  شفط 
اسمها  كده  حاجه  فيه   ... المعده 
انها  ويقال   ... سكالبتشر  كوول 
التخسيس  علي  بتساعد  كده  حاجه 
ونقدر نقول عليها انها كده ... بلغة 
البارد  ع  رد   ... العربيات  تصليح 
 ... معينه  بطرق  تخسيس  او   ...
الغريب ان احنا  بدون عمليات ... 
يكونوا  لما   ... صغيرين  ووالدنا 
ح  بنبقي   ... كويس  مابياكلوش 
نموت م القلق عليهم انهم مابيكلوش 
 ... اكل  في  لهم  نحشر  ونقعد   ...
ومع تقدمهم في العمر وفي فترات 
يمتال  معينه  وفتره  كده  المراهقة 
فيها الجسم شويه ... بنبقي برضه 
ح نتجنن ونقعد نقول لهم خسوا ... 
انا طبعا هنا ال أدعو الي الشراهة 
فوود  الجانك  تشجيع  او  األكل  في 
لكن بدعوا ان احنا في نظام غذاءنا 
كأاباء وأمهات ...  نكون احنا قدوه 
الخضار  علي  ونركز   ... للعيال 
لوالدنا....يعني  المفيده  واألكالت 
اللي  الساندويتشات  ناكل  مانقعدش 
علي  المدرسة  بعد  معاهم  بترجع 
أساس ... حرام تترمي ... او كلوها 
يعني   ... ينوبكوا ثواب  وخلصوها 
أسبوع  البيت جانك وكل  مانمالش 
نقعد  وبعدين   ... مفتوح  بوفيه 
عندنا  بصراحه  احنا   ... نصوت 
بنركز  وطقوس  عادات  اكلنا  في 
فيها جدا علي العيش ... اللي حتي 
يعني  المصرية  لهجتنا  في  اسمه 
عند  يسمي  بينما  الحياه  او  العيشه 
من   ... الخبز   ... المصريين  غير 

الخبيز او العجين يعنى.  ...  طبعا 
أوالدنا  او  احنا  عاوزين  مش  احنا 
.. بعد الشر ... يعانوا من أمراض 
والمفاصل  الركب  في  متاعب  او 
بسبب التخن ... بس مش عاوزين 
عاتقنا...  علي  المواضيع  ناخد 
الجزمه  بالظبط  زي 
او   ... الضيقة 
عند  نربي 
 ... والدنا 

و  عند ا حتي 
التنتهي نفسنا  عقد 

اعرف  من ..  أمهات 
الضغط  كتر 
والدهم  علي 
او التريقه جعلوهم 
يصابوا بامراض نفسيه 
قد تدعوهم الي االمتناع عن األكل 
الى عالجهم  األهالي  يضطر  حتي 
في مستشفيات للتخلص من الحكايه 
األكل  بدل   ... محاليل  بأخذ  دى  
من  الخوف  نتيجه  برضه  ...او 
 ... حواليهم  اللى  تريقه  او  السمنه 
او ضغوط األهل .... يصابوا بداء 
البوليميا ... اللى هو ان الواحد يأكل 
كل اللى عاوزه بشراهة ... وبعدين 
يرجع او يتقيأ كل االكل ده ... طبعا 
من المشاهير اللى كانوا بيعانوا من 
دياناوالممثله  األميرة  دى  الحكايه 
جين فوندا ... ومع انهم في الحقيقه 
من  يعانوا  وال  رفيعين  كانوا 
السمنه ... لكن الحقيقه هو الخوف 
المرضى من التخن ... او العقدة او 
الكلكيعه اللى بتتربى جوانا ... نتيجه 
ورشاقتنا  جسمنا  مع  قوى  التركيز 
كده  الضيقة  الجزمه  عقدة  زى   ...
ووسائل  حوالينا  الناس  ...وطبعا 
اإلعالم ... والممثالت الموزز ... 
اللى كل هدفهم في الحياه ... يبقوا 
دايما في أقصى درجه من السلوعه 
... ده كله بيخلي البنات تفتكر انها 
او  الشكل  هذا  مثل  تكون  زم  ال 
النموذج وتفتكر ان الشباب مش ح 
يفكروا يرتبطوا او يتجوزوا اال من 
هؤالء ...   فاكرين طبعا الكلمات 
الساخرة اللي  قالتها المذيعة ريهام 
التخينه عبء  الناس  ان  سعيد....  
وحين  الدولة  وعلي  أهلها  علي 
قالت    » يعني وانتي ماشية كده 
قادرة  الجالبية ومش  باإلسدال وال 
ركبك  علشان  وبتعرجي،  تمشي، 
علشان  عرقانة  وبتبقي  وجعاكي، 
عندك كمية السموم غير الطبيعية، 
فقدتي كل أنوثتك وضحكتك.. فقدتي 
اإلعالمية  وكانت  حاجة«.  كل 
ببرامج  المشهورة  او  المغمورة 
ذكرت  قد  والعفاريت   الدجل  عن 
بمرض  أصيب  أنفها  أن  سابًقا 
أن  قبل  استأصلته،  وأنها  غامض، 
من  بزراعته  مختص  جراح  يقوم 
جديد، عبر خاليا غضروفية أخذت 
من أذنيها ... يعنى بالعربي كده ... 
وعلى رأى سهير البابلى... راحت 
في  مناخيرها  ولزقوا  االاسبتاليه 

قفاها ... 
البقية ص 19

كوين ... أنيت                                                                   
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

عن الرتاث العربي املسيحي 
)2(

 
عصام نسيم 

اليسوعي  خليل  االب  يقول 
العربي  بالتراث  المقصود  عن 
بالتراث  المقصود  ان   « المسيحي 
كتبه  ما  مجموع  المسيحي  العربي 
المسيحييون في اللغة العربية او ما 

ترجموه الي العربية 

بأنه كل ما ألّفه المسيحيون باللغة 
ذلك موضوعا  كان  العربية، سواء 
مترجما  أو  العربية،  باللغة  أصاًل 
فمؤلفات  أخرى.  لغات  من  إليها 
اآلباء مثال التي ُكتبت باليونانية أو 
في  تُرجمت  القبطية،  أو  السريانية 
اللغة  الى  للهجرة  األولى  العصور 
التراث  فهي أصبحت من  العربية، 
عن  النظر  بصرف  وذلك  العربي، 
قد  إذ  المترجم،  أو  المؤلف  أصل 
يكون المؤلف رومياً أو سريانياً أو 
قبطياً... فإن جزءاً ال يستهان به من 
التراث العربي المسيحي القديموقد 

واالب خليل اليسوعي احد الرواد 
ويقوم  التراث  لهذا  والمؤسيين 
االسم في  بنفس  بتدريسه في معهد 

لبنان منذ سنوات عديدة .

ولنا عدة تساؤالت نطرحها عن ما 
قاله االب خليل عن هذا التراث :

اوال  حسب ما ذكر التراث هو كل 
كان  سواء  العربية  باللغة  كتب  ما 
او  العربية  باللغة  اصال  موضوعا 
مترجم من لغات اخرى وهنا نالحظ 
المسيحييون  كتبه  ما  بين   خلط 
المسيحييون  كتبه  ما  وبين  العرب 
المتكلمين باللغة العربية وايضا خلط 
ومسيحييون  عرب  مسيحيون  بين 
هناك  وبالطبع  بالعربية  ينطقون 

فارق بين كل من هؤالء .

اما عن التراث الذي وضع اصال 
باللغة العربية  والمفترض انه وضع 
في بالد تتكلم بالعربية ومعروف ان 
المنطقة العربية في القرون االولى 
كانت عبارة عن قبائل وفعال كانت 
هذه القبائل بها قبائل مسيحيية  مثل 

قبائل بكر وتغلب وبنو وائل وبنوا 
ربيعة والغساسنة وحيران

وحيران بالتحديد الذي منها خرج 
عنه  تحدثنا  الذي  حنين  بن  اسحق 
المرة السابقة وكانت قبيلة للنساطرة 
بترجمات  بن حنين  اسحق  قام  وقد 
من  المختلفة  العلوم  من  العديد 
السريانية  الي  والفارسية  اليونانية 

والعربية .

القبائل  من  عدد  هناك  كان  اذن 
العربية تؤمن بالمسيح بعضها كان 
ومثل  حيران  مثل  منحرف  ايمانها 
اسحق بن حنين فهم كانوا نساطرة 
القبائل  بعض  هناك  كان  وايضا 
مسيحي  وايمان  بدع  بها  العربية 
منحرف وكان هناك قبائل لها ايمان 

سليم خصوصا في القرون االولى .

العربية  القبائل  هذه  نتاج  عن  اما 
علوم  من  وضع  ما  نقصد  وهنا 
هي  الالهوت  علوم  ومنها  مختلفة 
تراث  عليها  نطلق  ان  نستطيع  ما 
يمكن  فال  الترجمات  اما  عربي 
كما  عربي  تراث  عليها  نطلق  ان 

سنوضح .

لهذه  تراث  هناك  هل  نسأل  وهنا 
شعر  نجد  ربما  بالطبع  ؟  القبائل 
بعض  وهناك  مسيحييون  لشعراء 
السنوات  في  وضعت  التي  الكتب 
مسيحيي  بعض  النتاج  المؤخرة 

هؤالء القبائل .

قصدها  التي  الثانية  الفئة  عن  اما 
هو  لما  شرحه  في  سمير  االب 
المسيحييون  وهم  العربي  التراث 
ان  وقال  بالعربية  تحدثوا  الذين 
انتاجهم سواء كان ترجمة او كتب 
وضعت هو تراث عربي فهل هذا 
الكالم كالم علمي ؟ وهل هو مقبول 

اكاديميا ؟

بالطبع ال 

تراث  على  نطلق  ان  يمكن  فال 
وضع مثال باليوناني او القبطي او 
النه  فقط  عربي  تراث  السرياني 

ترجم الي اللغة العربية !

باللغة  وضع  الذي  القديم  فالعهد 
العربية تم ترجمته في القرن الثالث 
اليونانية فيما  اللغة  الميالد الي  قبل 
يعرف بالترجمة السبعينة فهل يمكن 
بعد  القديم  العهد  على  نطلق  ان 
ترجم  النه  يوناني  تراث  ترجتمه 

الي اللغة اليونانية ؟!

بالللغة  الجديد  العهد  ُكتب  ايضا 
كانوا  كتابه  ان  رغم  اليونانية 
العبرية  اللغة  االساسية  لغتهم  يهود 
له  المسيح  السيد  ان  بل  واالرامية 
االرامية  باللغة  يتحدث  كان  المجد 
لما  ترجمة  باليونانية  االنجيل  فكان 
قاله السيد المسيح بلغة اخرى فهل 
يوناني  تراث  الجديد  العهد  نعتبر 

النه وضع باللغة اليونانية ؟!!

االخيرة حدثت  العقود  في  اننا  بل 
طفرة في ترجمة الكثير من كتابات 
الكنيسة  واباء  بل  االقباط  اباءنا 
اليونانية  اللغة  من  تُرجمت  االولى 
فهل  العربية   اللغة  الي  القبطية  او 
يمكن ان نطلق على هذه الترجمات 
تراث عربي النها فقط ترجمت الي 

العربية ؟

الكلمة الذي كتبه  هل كتاب تجسد 
بعد  باليونانية  اثناسيوس  القديس 
ان تُرجم الي العربية نعتبره تراث 

عربي ؟!

البقية ص 19
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كيف كشف نهر النيل بعض 
أسرار املصريني القدماء؟

فرعونيــات

وائل جمال الدين بي بي سي
 »فليحيا اإلله الكامل، الذي في األمواه، إنه 
يسمح  إنه  ومؤونتها،  وطعامها  مصر  غذاء 
طريقه،  على  الوفرة  يحيا،  أن  امريء  لكل 
يفرح  يعود  وعندما  أصابعه،  على  والغذاء 
المصري  دّونها  البشر«، ترنيمة  البشر، كل 
القديم في نصوصه األدبية تبرز قدر عرفانه 
الخالق لمصر،  النيل، جاعال منه اإلله  لنهر 

واهب الحياة والُخلد لها منذ القدم.
منذ عصور  النيل  أهمية  المصريون  أدرك 
ابتكار طرق  في  فاجتهدوا  القدم،  في  موغلة 
وتنظيم  النهر  مياه  من  االستفادة  إلى  تهدف 
مساحة  أكبر  لزراعة  الترع  وحفر  الري 
العالم  يبالغ  ولم  الوادي،  أرض  من  ممكنة 
الفرنسي جاك فاندييه في دراسته »المجاعة 
في مصر القديمة« عندما أشار إلى أن »النيل 
هو األساس الذي اعتمدت عليه الحياة المادية 

واالجتماعية في مصر«.
البداية

البشرية في منطقة  الحياة  توافرت مقومات 
القديم،  شمال أفريقيا خالل العصر الحجري 
واستيطان  واألشجار  األعشاب  لنمو  نظرا 
فاعتمد  واألغنام،  واألبقار  الغزالن  قطعان 
بدائية  آالت  باستخدام  صيدها  على  اإلنسان 
مصر  صحراء  في  منها  كثير  على  ُعثر 

الشرقية والغربية.
السكان  دفعت  المناخية  التغيرات  أن  بيد 
نحو األنهار، نتيجة الجفاف وندرة األمطار، 
فظهر نمط جديد من المجتمعات في مصر، 
وهو شكل من أشكال الحياة البدائية التي ربما 
إلى  وآلهتها  مفاهيمها  وأقدم  جذورها  تعود 
مستهل العصر الحجري الحديث منذ حوالي 
مناطق  في  الميالد، السيما  قبل  عام 5800 
الفيوم ومرمدة والُعَمري في مصر الوسطى 
في  وتاسا  والبداري  والهمامية  والشمالية، 

الوجه القبلي جنوبا.

ماذا تعني كلمة »النيل«؟
أطلق المصريون القدماء على نهر النيل في 
بمعنى  عا«  »إيترو  القديمة  المصرية  اللغة 
)النهر العظيم(، وتشير األصول اللغوية لكلمة 
النيل إلى أنها من أصل يوناني، »نيلوس«، 
فينيقية  أصول  عن  تحدثوا  آخرين  أن  بيد 
»نهل«  السامية  الكلمة  من  اشتقت  للكلمة 

بمعنى )مجرى أو نهر(.

الصقلي  ديودور  اليوناني  المؤرخ  وذهب 
النيل  إن  إلى  أشار  حين  ذلك  من  أبعد  إلى 
ملك  لذكرى  تخليدا  االسم  هذا  عليه  أُطلق 
وحفر  البالد  عرش  اعتلى  »نيلوس«  يدعى 
اسمه  المصريون  فأطلق  والقنوات  الترع 
على نهرهم، وتُستخدم »نيلوس« كاسم علم 
مذكر بحسب عقد بيع مدّون على بردية يعود 
المتحف  به  يحتفظ  الروماني،  العصر  إلى 
المصري، بين رجل يدعى »نيلوس« وآخر 

يدعى »إسيدوروس«.
عبده،  رمضان  المصري  العالم  ويرى 
مصر  »حضارة  الموسوعية  دراسته  في 
اآلثار  وزارة  إصدارات  ضمن  القديمة«، 
أصل  من  مشتقة  النيل  كلمة  أن  المصرية، 
إيترو«  »نا  العبارة  من  صميم  مصري 
أطلق  كما  الفروع(،  ذو  )النهر  تعني  والتي 
»حبت  اسم  النهر  مجرى  على  المصريون 
وأطلقوا  النهر(،  )مجرى  إيترو«  إنت 
»إيترو  مصر  أرض  في  النيل  فروع  على 

نوكيمت« )فروع األرض السوداء(.

بداية مصرية الستكشاف منابع النيل
اتصال  إلى حدوث  التاريخية  الوثائق  تشير 
تقع  ومناطق  القدماء  المصريين  بين  ما 
و«يام«  »كوش«  بالد  مصر،  جنوب  في 
دراية  بعض  يرجح  الذي  األمر  و«بونت«، 
روافد  أحد  الغزال،  بحر  بإقليم  للمصريين 
النيل في جنوب السودان، منذ عصور الدولة 
على  المصريين  حرص  ونتيجة  القديمة، 
رّحالة  ظهر  والسودان،  النوبة  في  التوغل 
ومستكشفون في األسرة السادسة معظمهم من 

أمراء أسوان جنوبي مصر.
»حرخوف«  ويدعى  الجنوب  حاكم  نظم 
أربع حمالت استكشافية إلى أفريقيا بناء على 
و«بيبي  »مر-إن-رع«  الملكين  من  أوامر 
الثاني« حوالي 2200 قبل الميالد، وحرص 
»حرخوف« على تسجيل وقائع رحالته في 
المقتطف  هذا  في  كما  أسوان،  في  مقبرته 
اللغة  الفرنسية عن  إلى  نقلته  من نص كامل 
في  اللويت  كلير  العالمة  القديمة  المصرية 
زمن  مصر  مملكة  في  »الفراعنة  دراستها 

الملوك اآللهة«:
»أرسلني سيدي صاحب الجاللة مر-إن-رع، 
في صحبة والدي، الصديق األوحد، والكاهن 
المرتل إيري إلى بالد يام الستكشاف دروبها، 
أنجزت هذه المهمة في غضون سبعة أشهر، 
الجميلة  )الهدايا(  أشكال  شتى  منها  وجلبت 

منها والنادرة ونلت من أجل ذلك المديح كل 
المديح«.

 النيل رب الحياة
الحظ المصريون فيضان النيل وانحساره في 
أوقات مناسبة على نحو يمكن استفادة أرض 
مصر منها، إذ يفيض في الصيف واألرض 
ويجدد  يغمرها  الماء،  إلى  الحاجة  أشد  في 
الزراعة،  يناسب  وقت  في  وينحسر  حياتها، 
فتُبذر الحبوب، فكانت بداية اهتداء المصريين 

لفكرة التقويم.
اصطالحا  يعرف  ما  المصريون  وضع 
بـ«التقويم النيلي«، الذي يبدأ ببداية الفيضان، 
استراتيجية  منطقة  إلى  المياه  تصل  عندما 
منطقة  كانت  أنها  العلماء  ويعتقد  مهمة، 
كما  حج«،  و«إنب  »أونو«  مدينتي  تتوسط 
بظاهرة  الحدث  اقتران  المصريون  الحظ 

سماوية هي ظهور نجم الشعرى اليمانية.
في  غريمال  نيقوال  الفرنسي  العالم  ويقول 
دراسته »تاريخ مصر القديم«: »كانت نقطة 
االنطالق لتحديد بداية العام الجديد هي قياس 
يُسجل  وما  الفيضان،  مياه  منسوب  ارتفاع 
عند مستوى مدينة منف، وهي األرض التي 
شهدت توحيد البالد على ما يفترض، ويتفق 
اليمانية، وفقا  الشعرى  تماما مع ظهور نجم 
في  الظاهرة  هذه  وتحدث  اليولياني،  للتقويم 

19 من شهر يوليو/تموز«.
األيام  عدد  المصريون  الفلكيون  أحصى 
يوما،   365 فوجدوها  للنجم  ظهور  كل  بين 
السنة  قسموا  كما  شهرا،   12 إلى  وقسموها 
أحوال  على  بناء  تحددت  فصول  ثالثة  إلى 
وبذر  الفيضان  فصل  وهو  »آخت«  النيل: 
البذور، من منتصف يوليو/تموز إلى منتصف 
نوفمبر/تشرين الثاني، و«برت« وهو فصل 
من  ويبدأ  الشتاء،  فصل  ويوازي  النمو، 
منتصف  إلى  الثاني  نوفمبر/تشرين  منتصف 
مارس/آذار، و«شمو« فصل حصاد الزرع، 
من منتصف مارس/آذار إلى منتصف يوليو/

تموز.
§     ماذا كان على مائدة طعام المصريين 

القدماء؟
ساعد النيل المصريين في تكوين مجتمعات 
بها  ما  زراعة  في  أفرادها  يتعاون  صغيرة، 
من أراض، وأحيانا كانوا يلجأون إلى توسيع 
المجتمعات  أراض  على  باالستيالء  حدودها 
المجتمعات  هذه  اندمجت  أن  إلى  المجاورة، 
الملك  عهد  في  اتحد  أكبر  كيانا  وشكلت 
مترابط  أول شكل  فظهر  )مينا( »  »نعرمر 
سياسيا واجتماعيا لألراضي المصرية بفضل 

النيل.
جانب  إلى  أيضا،  المصريون  عرف 
الزراعة التي اعتمدت على مياه النيل، صيد 

للصيد  كوسيلة  القوارب  فابتكروا  األسماك، 
المشاهد  من  العديد  وسّجلوا  والمواصالت، 
كانت  التي  المقابر،  جدران  على  المائية 
قرابين  لتقديمها  النيل  أسماك  بداخلها  توضع 

من المتوفى في العالم اآلخر.
 

»النيل المقدس«
القداسة،  بعين  النيل  إلى  المصريون  نظر 
واستخدموا مياه النهر للتطهر وألداء الطقوس 

الدينية وغسل المتوفى.
حياتية  ضرورة  النيل  بماء  االغتسال  كان 
البدني  والتطهر  النظافة  من  كنوع  مصرية 
والروحي، وهي عملية تحمل معنيين، فعلي 
الفعلي  أما  المصري،  وجدان  في  ورمزي، 
والمأكل  والملبس  الجسد  نظافة  يشمل  فهو 
والمسكن فضال عن التطهر كضرورة لتأدية 
الرمزي فيشمل طهارة  أما  الدينية،  الطقوس 

النفس روحيا من كل شائبة.
حرص  خالل  من  النيل  تقديس  وبرز 
كل  من  النهر  ماء  طهارة  على  المصري 
الماء  دنس، كواجب مقدس، ومن يلوث هذا 
يتعرض لعقوبة انتهاكه غضب اآللهة في يوم 

الحساب.
ماء  يلوث  أن »من  إلى  قديم  يشير نص  و 
وأكد  اآللهة«،  غضب  يصيبه  سوف  النيل 
العالم  في  اإلنكارية  اعترافاته  في  المصري 
درءا  الماء  منعه جريان  يفيد عدم  ما  اآلخر 
الفصل 125 من نص  في  ورد  كما  للخير، 
نقال  الموتى(«  )كتاب  النهار  إلى  »الخروج 
عن الترجمة الفرنسية للعالم بول بارجيه: »لم 
)سدا(  عائقا  أقم  لم  موسمه،  في  الماء  أمنع 
المتدفق«، وفي نص مشابه على  الماء  أمام 
عّدد  أسوان  في  »حرخوف«  مقبرة  جدران 
صفاته أمام اإلله من بينها »أنا لم ألوث ماء 
النهر...لم أمنع الفيضان في موسمه...لم أقم 
للجوعى  الخبز  الجاري...أعطيت  للماء  سدا 

وأعطيت الماء للعطشى«.
للمقال بقية

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.

com
اواتصل باشرف اسكاروس  

(416)659-8744
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االضرار النفسية للوجبات 
السريعة 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

اقصى  كان  إن 
تخزين  مضارها 
كان  ال  الدهون،، 
يهون،،  خطرها 
عليه  المتعارف  هذا 
لكن  و  قرون،،  منذ 
تأثيرها يتجاوز حدود 
الجسدية  الصحة 
العيون،،  مرآى  و 
ليهاجم  يزحف  بل 
حولها  ما  و  النفسية 

من حصون،، فال يتأذى القلب فقط من تصلب 
الشرايين بل يكتئب و يصبح بالغم مرهون،، 
و كذلك تزحف بمضارها لتطول العقل فتنال 
االنتباه و كل ما بهممقرون،،  الذاكرة و  من 
وتمهد السبيل للزهايمر و المتالزمات العقلية 
اختالالت  من  يحدث  ما  بخالف  تكون،،  ان 
والفيتامينات  المعادن  عمل  بمنظومة 
بأغالالل مرضية  االنسان  فيكبل  الموزون،، 
الى  االمر  به  يصل  قد  و  كالمسجون،، 
و  المخدرات  ادمان  دون  االنتحار  محاوالت 
ايضا  و  نوبات غضب  احيانا  و  افيون،،  ال 
لديهم  يجافى  البعض  و  عندآخرون،،  توتر 
النوم و الحلم مالطفة الجفون،، هذا ما يجهله 
السريعة  الواجبات  الكثيرون،، عن ما تخفيه 
من اضرار اغلبها خفى مكنون،، فهيا نتعرف 
عن المزيد حول االضرار النفسية للواجبات 

السريعة

دائما ما ينحصر فكرنا ان اضرار الوجبات 
يتعلق  فيما  فقط  جسدية  اضرار  السريعة 
بالسمنة و الدهون و امراض القلب ...الخ و 
لكن خطورتها تتخطى ذلك المدى  و ان انها 

اضرار على الصحة النفسية ايضا

كشف خبراء التغذية على الموقع البريطانى 
المخاطر  من  جديدة   مخاطر  ميل”  “ديلى 
معدالت  زيادة  السريعة  للوجبات  الخفية 
بسبب  الفرد  تصيب  التى  النفسية  األمراض 
نقص الفيتامينات والمعادن التى يحتاج الجسم 
لالصابة  عرضه  اكثر  يجعله  مما  إليها,, 

باالكتئاب و زيادة معدالت االنتحار
عينة  عبر  النتائج  تلك  الى  الوصول  تم  و 
بحثية ... لمجموعة من األشخاص الذين تقوم 
السريعة  الوجبات  لديهم على  التغذية  عادات 
على  درجاتهم  معدالت  بأرتفاع  فأرتبط 

مقاييس اإلكتئاب مع عمل فحص دم

من   %51 حوالى  اإلحصائيّات  تشير 
أكثر  يكونون  السريعة  الوجبات  مستهلكي 
عرضة لإلصابة باالكتئاب على المدى البعيد

و ذكرت مجلة علم األعصاب، عن دراسة 
وردت بصحيفة الجارديان البريطانية، وجدت 
 18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  أن 
الوجبات السريعة  يتناولون  الذين  و29 عاما 
ثالث مرات في األسبوع يعانوا من مستويات 
أعلى من »األزمات النفسية«، مثل القلق أو 

االكتئاب

اكثر  ان  نجد  و 
الفئات متضررا هم 
صغار  و  الشباب 
االكثر  فهم  السن 
تلك  على  اقباال 

الواجبات 

واضحت   
ايضا  الدراسة 
هذة  تسببه  ما  ان 
الواجبات من نقص 
الفيتامينات و احتوائها على نسبة  للمعادن و 
بالصحة  يضر  المشبعة  الدهون  من  عالية 
االستذكار  جودة  على  يؤثر  للشباب   العقلية 
يعلل  مما  االنتباه  و  الدراسى   االستيعاب  و 
انتشار اضطرابات صعوبات التعلم و التأخر 
الدراسى بين االطفال و الدارسين فى االونة 

االخيرة

و اكدت الدراسات الحدثية االرتباط الوثيق 
الوجبات  على  االقبال  معدالت  زيادة  بين 
كذلك   و  »الزهايمر  العص  مرض  السريعة 
الذاكرة و  سوء كفاءة عمل  وظائف  فقدان 
المخ من )انتباه, ادراك, تفكير, تعلم, تذكر...

الخ(

و أوضحت مجلة »نيوساينتست« ان نسبة 
بهذة  بالموجودة  العالية  السكريات  و  الدهون 
و  االنزيمات  توازن  بعمل  تخل  الوجبات 
الهرمونات بالجسم مما ينتج عنه ارهاق عام 
و شحوب و تعب دائم بدون اسباب مبررة , 

قلق و توتر, اضطرابات النوم 

االسرى  التفكك  معدالت  بزيادة  ترتبط 
حيث   ... االجتماعية  العزلة  و  االنطواء  و 
يعتبر وقت تناول الطعام هو افضل لحظات 
التى تجمع شمل االسرة بمختلف اعمارهم و 

اهتماماتهم ...الخ

السريعة  الوجبات  مضار  عن  نعرفه  ما 
يتخلص فى اضرار جسدية و لكن ما اوضحته 
الدراسات الحديثة ما  يتجاوز سقف توقعاتنا 
لتزحف  الجسد   حيز  تتجاوز  سمومها   بأن 
تخوم  الى  المشبعة   الدهون  هى  و  جنودها 
يعد سببا  يعطى  مما  استقرارها  النفس سالبة 

المراض العصر غير المبررة

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

فكر جوه الصندوق ...أغرب طريقة ملنع الغش باهلند 

في  الخاصة  الكليات  إحدى  أثارت 
والية كارناتاكا الهندية جدال واسعا على 
بعد ظهور  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الكيمياء  المتحان  أدائهم  أثناء  الطالب 
وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من 

الورق المقوى.
في  اإلقليميون  المسؤولون  وهرع 
بهاغات  كلية  إلى  كارناتاكا  والية 
المعاملة  من  للشكوى  للجامعة  التمهيدية 

»الالإنسانية« للطالب.
وأوضح مسؤولون في كلية بهاغات أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن 

الطالب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.
وقال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن »التجربة كانت اختيارية، وبعض الطالب جربوها 
وبعضهم لم يفعل ذلك«. وأضاف »تدابيرنا هي لتحسين حياة الطالب )...( تم اتخاذ التدابير 

كتجربة وتلقينا ردود فعل إيجابية وسلبية«.
الصناديق على رؤوسهم، مشيرا  يرتدوا  لم  الطالب  بعض  أن  إلى  الكلية  مدير  وأشار 
إلى أن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطالب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء 

االمتحان.
الهندية،  بيهار  في والية  استخدامها  بعد  الغريبة  التجربة  أجرت  أنها  الكلية  وأوضحت 
حيث تمت اإلشادة بها باعتبارها عبقرية، فيما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي 

بمدرسة ثانوية في المكسيك.
من جانبه، أعلن وزير التعليم في الوالية الهندية، سوريش كومار، أن »ما حدث غير 

مقبول على اإلطالق. ال أحد لديه الحق في معاملة أي من الطالب مثل الحيوانات«.
وأضاف أن »هذا االنحراف سوف يتم التعامل معه على نحو مناسب«.

صورة لقنفذ خائف من ثعلب تفوز جبائزة امجل صورة من 
الطبيعة هذا العام 

فازت صورة لقنفذ يقف 
مرتعبا من ثعلب جائع 
جبائزة امجل صورة يتم 
التقاطها يف الربية لعام 

.2019
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رجل األعمال الكندي الذي أنقذ 300 الجئ 
سوري

ديفيد سيلفربيرغ بي بي سي

الكندي جيم إيستيل أهوال الحرب في   عندما شاهد رجل األعمال 
سوريا على شاشة التلفزيون قرر أن يفعل شيئاً لمساعدة السوريين، لذا 
تعهد بأن يساعد الالجئين السوريين على االستقرار في كندا، ببساطة 

ألن ذلك "هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".
كان ذلك عام 2015، ورغم أن الحكومة الكندية كانت بصدد تدشين 
جيم  كان  سوريا،  في  الحرب  أهوال  من  الفارين  الستيعاب  برنامج 

محبطاً من التأخير في تنفيذ هذا البرنامج.
يقول جيم، البالغ من العمر 62 عاماً: "كنت أرى األزمة في سوريا 
تحدث أمام عيني، وأعتقد أن الحكومات الغربية لم تكن تقوم باألمور 

بالسرعة الالزمة".
لذلك، قرر جيم أن يتولى األمر بنفسه، وأن ينفق 1.5 مليون دوالر 
كندي )1.1 مليون دوالر أمريكي( من ماله الخاص إلحضار الالجئين 
التي  أونتاريو،  بمقاطعة  غيلف  لمدينة  األوسط  الشرق  من  السوريين 

تبعد نحو 60 مياًل )95 كيلومترا( إلى الغرب من تورنتو.
وقد تمكن جيم من القيام بذلك بفضل برنامج كندي يطلق عليه اسم 
قبل  أُطلق  الذي  البرنامج  وهو  لالجئين"،  الخاصة  الرعاية  "برنامج 
41 عاماً في األساس لمساعدة الفارين في أعقاب حرب فيتنام. ويتيح 
على  والعمل  بالالجئين  الترحيب  الكنديين  للمواطنين  البرنامج  هذا 

استقرارهم في كندا

نتائج انتخابات كندا 
الكل رسب كل منهم مبكيال

دوالر   40 بـ  مطبخها  تجديد  من  بريطانية  تمكنت 
فقط، رغم أن أعمال التجديد المحترفة تكلف أكثر من 

10 آالف دوالر.
مطبخها،  تعديل  في  ترغب  وليامز  كاريشا  وكانت 
لكن الكلفة وصلت إلى 7000 جنيه إسترليني )9800 
دوالر(، فلجأت إلى أمازون لشراء غالف الصق بـ 28 
وليامز  وقررت  دوالر(.   39.2( فقط  إسترليني  جنيه 
بنفسها،  المهمة  إلنجاز  اليدوية  بمهاراتها  االستعانة 

وغلفت الخزن، واألدراج بورق الصق أبيض، وأضافت اللون الوردي لتجهيزات المطبخ إلكمال المظهر.
وشاركت السيدة وليامز النتيجة النهائية على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك".

المال  لتوفير  بأنفسهم،  ذلك  تجربة  بعضهم  وقرر  الموقع،  مستخدمي  بإعجاب  وليامز  مهارات  وحظيت 
والحصول على مظهر متجدد للمطبخ في نفس الوقت.
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سلحفاة بحرية خضراء           تمساح النيل   

 

تاوترا    األفاعي                                  
ومنها  واالنتقال  للتحرك  تزحف  التي  الحيوانات  هي  الزواحف 
التمساحيات وتضم 23 نوعا و حرشفيات و تضم 7,900 نوعا تقريبا 
أهمها األفاعي و سلحفيات و تضم حوالي 300 نوع و خطيمة الرأس و 

تضم نوعين فقط )تاوترا الموجودة في نيوزلندا(

التمساحيات

له جسم طويل وأرجل قصيرة  الحية  الزواحف  التمساح من أضخم 
على  بها  يقبض  حادة  وأسنان  السباحة،  من  يمكنه  قوي  طويل  وذنب 
فريسته، ويوجد اكثر من 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه ال 
يستطيع إخراج لسانه من فمه ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بال 
طعام أو 3 سنوات في الحاالت القصوى و تساعد التماسيح األغشية في 
أرجلها على المشي فوق األرض، وتتناسب عيونها وأنوفها مع ُظروف 
الحياة في الماء حتى تتنفَّس وترى بوضوح، إذ إنَّ لعينيها غشاًء حامياً 
بين العين والجفن، يُساعدها على الرؤية بُسهولة في الماء وعلى توفير 
ة خاصيَّة  حمايٍة إضافيَّة للَعين عندما يكون الجفن مرفوعاً. كذلك فإنَّ ثمَّ
تنعكس  بلورية  طبقة  خلفيَّتها  في  تحتوي  أنها  هي  التماسيح  عيون  في 
ا يُعطيها قدرًة أعلى على الرؤية  ة الضوء التي تدخل العين، ممَّ عليها أشعَّ
في الضوء الخافت أثناء الليل، وفي الواقع، تعتمد ُمعظم أنواع التماسيح 
احة  كما تطفو  يد في الليل عوضاً عن النهار، الذي تقضيه بالرَّ على الصَّ
التماسيح كثيراً فوق الماء للتنفس وكذلك الترقُّب والبحث عن الفريسة، 
وتعتبر حركتها أكثر انسيابيَّة ومرونًة في الماء بكثيٍر منها على اليابسة

    

القاطور األمريكي       تمساح المياه المالحة          جافيال الجانح                                      
          

تمساح قزم        تمساح غينيا الجديدة             َمّجار
مدارية،  وشبه  مدارية  بيئات  في  وتعيش  بالسحالي  شبيهة  وهي 
والتماسيح من الحيوانات القديمة التي ظهرت على األرض قبل 200 
مليون عام، وقد عاش أجداد التماسيح الحالية على البر، ثم انتقلوا بعدها 
إلى الماء ويغطي جسم التمساح صفائح عظمية، وله ذيل طويل وعضلي 
وأقدام كفية يستخدم التمساح ذيله للتوجه في أثناء السباحة في الماء  كما 
يخزن التمساح شحوم في ذيله تزوده بالطاقة عندما يكون الطعام قليال 
و يحتوي غذاء التماسيح على الحيوانات الصغيرة من أسماٍك وطيوٍر، 

وفي بعض األحيان تتغّذى على الحيوانات الكبيرة 
طريق  عن  افتراسها  طريقة  وتكون  واإلنسان، 
اإلمساك بالفريسة ومن ثم الدوران حولها بسرعة 
أجزاء  إلى  تقطيعها  ذلك  بعد  الماء،  في  طولياً 

اللتهامها بسهولة
حالياً  الزواحف  أثقل  من  التماسيح  تعتبر  كما 
يتواجد  الذي  النيل  تمساح  األنواع  هذه  أكبر  ومن 
يتواجد  لذي  المالحة  المياه  وتمساح  أفريقيا،  في 
في أستراليا والذي يبلغ طوله ستة أمتار ويزن ما 
التماسيح  أنواع  أصغر  بينما  كجم،  يقارب 1000 
هو تمساح الكيمان ذو الوجه السلس والتمساح القزم 

و الذي يبلغ طوله 1.7 متر.
عندما تفقد التماسيح سناً فإنه يتم استبداله بسرعة، 
يقارب 8000  للتمساح أن يستبدل ما  حيث يمكن 
ال  بأنها  التماسيح  تمتاز  و  العمر  مدى  على  سن 
تستطيع  ال  و  الرطوبة  على  للحفاظ  وذلك  تتعرق 
التماسيح إنتاج الدموع بل تقوم غددها بإفراز سائاًل 
خلف جفنها الثالث يساعد في تنظيف العين وتليينه 

وتقليل البكتيريا.
يمكن لفكي التمساح تطبيق ما يقارب 2267.9 
كيلوجراماً أي أنه يمكنه عّض ذراع أو ساق بدون 
السباحة  في  ماهرة  التماسيح  تعتبر  و  مشكلة  أي 
حيث تستطيع السباحة بسرعة تصل إلى 32 كم في 
الساعة وبالتالي تستطيع اصطياد فرائسها بسهولة، 
كما ويمكن للتمساح التنفس تحت الماء لمدة ساعة 

تقريبا
تتكاثر التماسيح عن طريق البيض، حيث تضع 
هذا  مدة  ويتراوح  ثقوب  أو  أعشاش  في  بيوضها 
التعشيش لبضعة أسابيع إلى شهور، ويمكن للتماسيح 
أنثى  تقوم  البيض  وضع  وبعد  الماء  في  التزاوج 
جنس  ويعتمد  يوماً،   80 لمدة  باحتضانه  التمساح 
التماسيح الصغيرة المولودة على درجات الحرارة 
المحيطة، حيث يتم إنتاج التماسيح اإلناث في حال 
في  بينما  مئوية،  درجة  الحرارة 30  درجة  كانت 
حال كانت درجة الحرارة 31 درجة مئوية فإنه ينتج 
خليط من اإلناث والذكور، بينما يتم إنتاج ذكور فقط 
في حال كانت درجة الحرارة تزيد عن 32 درجة 
البيض، وتحميه  بحراسة  اإلناث عادة  تقوم  مئوية 
من الحيوانات المفترسة، ومع ذلك يضيع قسم كبير 
من البيوض غذاء لتلك الحيوانات، وبعد أن تفقس 
وتحملهم  األم  ترعاهم  الصغار  ويخرج  البيوض 
السقنقور،  التمساح  صغير  يسمى  الماء  حافة  إلى 
ويطلق هذا االسم أيضاً على ذكر التمساح، أما أنثى 
أن  فبعد  الزعبري،  أو  الزبعري  فتسمى  التمساح 
مّر  قد  يكون  البيض،  من  التماسيح  صغار  تفقس 
تحملها  أسبوعاً،  عشر  خمسة  البيض  وضع  على 
األم بفمها وتذهب بها إلى الماء، ويبلغ طول صغير 
ثالثة  حوالي  البيضة  من  خروجه  فور  التمساح 

وعشرين سنتيمتراً تقريباً

 

أكبر أنواع التماسيح حجماً هو ما يُعَرف بتمساح 
المياه المالحة، الذي يُعَتبر أيضاً أكبر مخلوٍق على 
قيد الحياة من مجموعة الزواحف، كما ويُعتبر أكبر 
حيواٍن ُمفترٍس يعيش على ظهر اليابسة في العالم 
وعادًة ما يتجاوز طول ذكر تمساح المياه المالحة 
ُمكتمل النمّو أربعة أمتار، وأما وزنه فقد يصل إلى 
ُطِنّ كاملوكما يُوحي من اسمه فهو قادٌر على العيش 
في الماء المالح، إال أنَّه غالباً ما يسكُن المستنقعات، 

او الخلجان، أو الدلتا، أو التيارات النهريَّة الُمنخفضة. 
األرض  على  انتشاراً  التماسيح  أكثر  النوع  هذا  يُعتبر 
أستراليا،  شمال  من  تمتدُّ  منطقة  في  يعيش  إذ  اآلن؛ 
وعبر جنوب شرق آسيا، حتى شرقِيّ شبه القارة الهندية
يمكن للعديد من التماسيح التحدث من أجل التواصل 
فيما بينها، حيث تستطيع صغار التماسيح إصدار أنواعاً 
مختلفة من األصوات من الصرير والشخير أو الهمهمة، 
بينما يطلق البالغون أصواتاً متعددة تتراوح بين النخر 
التماسيح  تقوم  المثال  فعلى سبيل  والحفيف،  والهمهمة 
السيامية بإصدار أصواتاً عالية من الحفيف عند الشعور 
بالتهديد، كما وتقوم التماسيح الصغيرة بإصدار أصواتاً 
من النخر والطقطقة، وباإلضافة إلى ذلك تقوم تماسيح 
من كال الجنسين بإنتاج هدير عالي خالل موسم التكاثر 
والتزاوج، كما ويبدو بأن هذه الحيوانات تتواصل فيما 
الغدد  ألن  وذلك  الكيميائية،  اإلشارات  باستخدام  بينها 
الموجودة في الفك السفلي تقوم بإنتاج المواد الكيميائية 
الزيتية والتي تساهم في وظيفة إنتاج االتصاالت غير 

المفهومة
على صيد  المتزايد  اإلقبال  األخيرة  اآلونة  في  كثر 
غطاٍء  من  التمساح  جلد  يحتويه  لما  وذلك  التماسيح، 
الجلود،  صناعة  في  منه  يُستفاد  سميك،  حرشفٍي 
تعّد من أغلى  التي  الجلدية، وكذلك األحذية  والحقائب 
بمتانته  يتميّز  التمساح  فجلد  العالم؛  في  الجلود  أنواع 
جلود  من  المصنوعة  الجلود  بباقي  مقارنًة  وسماكته 
األبقار واألغنام، لذلك يكثر صيد التماسيح بطريقٍة غير 
شرعيٍة بهدف التجارة، ولذلك أصبحت التماسيح مهددًة 
باالنقراض مّما أدى إلى أن تمنع كثيٌر من الدول صيد 

التماسيح، وتمنع تفقيسها في الحاضنات
التمساح لولونج

في  اسره  تم  الذي  المالحة  المياه  تمساح  ايضا  هو 
لولونج  التمساح  وكان  الفلبين،  في  بوناوان  مقاطعة 
يبلغ حوالي 20.24 قدم )6.17 متر( في الطول وقد 
استغرق صيده ثالث ايام الخراجه من الماء االمر الذي 
خرج  ان  وما  شخص،   100 حوالي  الى  يحتاج  كان 
الى مكان  كبيرة  نقل  الماء حتى حمل على عربة  من 
لتعيين وزن هذا الزاحف الضخم الذي قد وصل وزنه 
الى حوالي 2370 رطال اي )1075 كجم( وكان يبلغ 
من العمر 50 عاما في ذلك الوقت وكان من المشتبه 
به بارتكاب جرائم كبيرة، فكان هناك اثنين من حاالت 
االختفاء، من بينهم فتاة صغيرة في اوائل شهر مارس 
عام 2009، والحالة الثانية كانت الختفاء صياد وعند 
فحص محتويات معدته وجد العلماء بقايا جاموس الماء 
والذي كان مبلغ عنه انه في عداد المفقودين قبل القبض 

على التمساح لولونج، ولكن لم يجدوا اي بقايا بشرية
لولونج  التمساح  توفى   2013 عام  فبراير   10 فى 
دافاو  حديقة  فى  االسر  داخل  العالم  في  تمساح  اكبر 
لما  وفقا  وهذا  الفلبينية،  مينداناو  جزيرة  فى  للتماسيح 
ذكرته شبكة سى ان ان، وعند ذلك فقد التمساح لولونج 
لقب اكبر تمساح في العالم، ثم توج التمساح كاسيوس 
اكبر  هو  واصبح  حيا  زال  ما  كان  الذي  اخرى  مرة 

تمساح في العالم

إعداد
د. شاكر اسطفان

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 العاشرة: أغرب الزواحف في العالم

الجزء األول
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بالصور..امرأة بريطانية يف الـ44 من عمرها 
تعلن محلها بطفلها الـ 22

كشفت أكبر عائلة في بريطانيا عن انها ستنمو من جديد، بعد اعالن 
الـثاني  بطفلها  حملها  عن  عاما«   44« العمر  من  تبلغ  التي  الزوجة 

والعشرون، وذلك بعد عام واحد من تأكيدها التوقف عن االنجاب.

اطلق عليها  او كما  البريطانية وتدعى سو رادفورد،  المرأة  ونشرة 
االعالم »االم الخارقة«، وزوجها نويل »48 عاما« مقطعا على موقع 

يوتيوب عرضا فيه أحدث الموجات فوق الصوتية لجنينهما.

وذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية االثنين، ان الزوجة أعلنت، 
خالل المقطع المصور، انها اقتربت من االسبوع الـ15 للحمل وستتمكن 
من اكتشاف جنس الطفل قريبا، وكشفت ان طفلها سيصل في أبريل من 

العام القادم، وعبرت عن رغبتها في انجاب ولد.

فقط  إسترلينيا  جنيها   170 مبلغ  على  البريطانية  العائلة  وتحصل 
كاعانة لالطفال في االسبوع من الحكومة، بينما تعتمد العائلة على عائد 
المخبز الذي يمتلكه االب لتغطيه نفقاتهم ودفع ثمن منزلهم المكون من 

10 غرف.

ملاذا ال يسعد 
املصريون باألخبار 

السعيدة؟

عبد املنعم سعيد

عنوان المقال مشتق من عنوان مشابه جاء فى مقال نشرته 
الصحيفة اإللكترونية األمريكية »المونيتور« أو »المراقب« 
األوسط  الشرق  منطقة  دول  »نبض«  وتتابع  تراقب  والتى 
صندوق  تقرير  إلى  استناًدا  الصحيفة  رأته  ما  مصر.  ومنها 
النقد الدولى األخير عن مصر والذى يلخص تجربة السنوات 
مع  بالتعاون  المصرى  االقتصادى  اإلصالح  من  األخيرة 
الصندوق الذى منح قرضا قدره 12 مليار دوالر. هذه المرة 
صدقت مصر وعدها، ولم تهرب فى منتصف الطريق، وفى 
نهاية التجربة فإن كافة المؤشرات الكلية لالقتصاد المصرى 
إلى  بنسبتها  أو  مطلقة  بصورة  سواء  ملحوظ  بشكل  تحسنت 
الناتج المحلى اإلجمالى. وسواء كان المؤشر له عالقة بعجز 
أو  البطالة  أو  التضخم  أو  القومية،  االحتياطيات  أو  الموازنة 
وتدريجيا  إيجابية.  اتجاهات  فى  تسير  فإنها  الصادرات  حجم 
المعتمدة  الدولية  المؤشرات  فى  مصر  وترتيب  مكانة  بدأت 
تتحسن هى األخرى؛ وسواء كان المؤشر عن ممارسة األعمال 
أو التنافسية أو مكافحة الفساد فإن مصر ظلت تتحرك مرتبة 
التى  فإن مصر  بعد درجة. وبأشكال عدة  بعد مرتبة ودرجة 
عن  العاجز  الشاحب  المريض  مثل  ثوراتها  أعقاب  فى  بدت 
وإن  حادة،  صحية  أزمة  أعراض  من  يعانى  والذى  الحركة 
قدراتها  ونمت  أخرى،  مرة  الدماء  فيه  دبت  الحالى  مشهدها 
برنامجها  مصر  بدأت  وعندما  قدًما.  والمضى  الحركة  على 
األمر  فى  كان  المصرية  العملة  بتعويم  الفعلى  اإلصالحى 
صدمة كبرى بعد اكتشاف الحقائق المرة لواقع القيمة الفعلية 
للجنيه ومعه القيمة الحقيقية لالقتصاد المصرى كله. انخفضت 
ثروة المصريين للنصف، وارتفعت األسعار فى تضخم فلكى، 
التنبؤات تأخذ قيمة الجنيه مقابل الدوالر إلى عشرين  وبدأت 
جنيها فى القريب العاجل، وجرت النبوءة إلى أن ثالثين جنيها 
مقابل الدوالر يمكن أن تحدث قبل غروب شمس شهور قليلة.

باتت عكسية وبعد ارتفاع قيمة  الحالة  المدهش اآلن أن   ..
الجنيه إلى أكثر قليال من 16 جنيها للدوالر، فإن كثرة تتساءل 
للدوالر؟!  جنيهات  عشرة  إلى  الوصول  قريبا  كان  إذا  عما 
والواضح أنه بقدر ما كان التشاؤم مبالًغا فيه، فإن التفاؤل اآلن 
ال ينبغى له أن يكون أيًضا أكثر مما هو واجب فى اقتصاد بات 

»طبيعيا« ربما أكثر من أى وقت مضى.
»المونيتور« ورفاقها فى الصحافة األمريكية أدركت الكثير 
المصرية  القصة  عن  غفلة  أو  إغفال  مع  الحقائق  هذه  من 
االقتصاد  تحريك  األولى  مرحلتين:  على  تمت  والتى  كلها 
تشكيل  ومع  مباشرة  يونيو  ثورة  أعقاب  فى  جاءت  والتى 
وزارة الدكتور حازم الببالوى والتى حصل فى وقتها المشير 
اإلخوانى،  االعتصام  بفض  تفويض  على  السيسى  عبدالفتاح 
ووضع دستور 2014، ووضع د. أحمد جالل، وزير المالية 
مدخرات  على  اعتمد  االقتصادى  لإلنعاش  برنامجا  آنذاك، 
السعودية  فى  لألشقاء  الكريمة  والمعونات  الخليج،  حرب 
انتخاب  مع  اإلنعاش  حالة  واستمرت  والكويت.  واإلمارات 
الرئيس السيسى للفترة األولى حيث كان مشروع قناة السويس 
الجديدة وشبه االكتتاب الشعبى بشأنها، مع مشروعات الطرق 
والكهرباء وعدد آخر من مشروعات البنية األساسية هى التى 
جعلت مصر مستعدة لإلصالح االقتصادى الجدى باالتفاق مع 
لإلصالح  الثانية  المرحلة  والتى شكلت  الدولى  النقد  صندوق 
االقتصادى التى انتهت مع إصدار التقرير المشار إليه والنتائج 
أبواب  على  أصبحت  مصر  فإن  واآلن  إليها.  وصلنا  التى 
المرحلة الثالثة فى مسيرتها الشاقة نحو التنمية الشاملة بعد أن 
فتحت باب إصالح التعليم والتأمين الصحى، وكلها أخبار تبعث 
على التفاؤل، ولكن الصحف األجنبية على ضوء ما جرى من 
أحداث ومظاهرات منذ شهر تقريًبا ترى أن األخبار السعيدة 
تسير فى جانب، والمصريين يسيرون فى جانب آخر ال يجد 
فى األنباء ما يسعد. والغالب على وسائل اإلعالم هذه أمران: 
األول أن »الربيع العربى« لم ينته بعد، فإرهاصاته هذا العام 
فقط جاءت فى السودان والجزائر والعراق، فلماذا ال تضاف 
مصر أيضا إلى القائمة؟ والثانى أن اإلصالح االقتصادى تسير 
أخباره السعيدة فى جانب، بينما يسير المصريون فى االتجاه 
البطالة والتضخم واغتراب  المجسدة فى  المعاناة  المضاد من 

الشباب.

ليس  العربى«  »الربيع  تعبير  أخذنا  إذا 
باعتباره »ثورة«، وليس باعتباره »عملية« 
من  حالة  باعتباره  وإنما  »مؤامرة«،  أو 
شعور الجماهير بالقوة نتيجة تجمعها بأعداد 
عقدة  إلى حل  يهدينا  ربما  ذلك  فإن  كبيرة، 
واألخبار  الجماهير  بين  العالقة  نوعية 
إرجاع  الصعب  من  أنه  فالحقيقة  السعيدة. 
تمس  اقتصادية  إلى مظاهر  الجماهير  حالة 
حال الفقراء أو الطبقة الوسطى إذا ما أخذنا 
أزمات  من  الجماهير  تخلص  االعتبار  فى 
عمومها  فى  والطاقة  والكهرباء  الخبز 
وانخفاض  المنازل  إلى  الغاز  ودخول 
قدره  نمو  معدل  ومع  والبطالة.  التضخم 
5.6%، ورغم تنبؤات صندوق النقد الدولى 
فإن  إلى %3  باالنخفاض  العالمى  لالقتصاد 
 %5.9 إلى  تصل  لمصر  بالنسبة  تقديراته 
يعنى  ذلك  وإن  القادم،  المالى  العام  خالل 
عمليا أن كل من كانت لديه مهارة أو تعليم 
أو قدرة واستعداد للعمل سوف يجد مكانا فى 

سوق العاملين.

فى  يقع  معادية  قوى  هناك  فإن  وبالطبع 
عن  تكف  ال  المسلمين  اإلخوان  مقدمتها 
خالل  جرى  ما  ومدى  حجم  فى  التشكيك 
الفترة الماضية وما يفتحه من آفاق مستقبلية؛ 
اليوم  ساعات  مدار  على  تكف  ال  أنها  كما 
وقواته  الشعب  بين  الفرقة  بث  محاولة  عن 
المسلحة. ولكن ذلك ال يعنى أن هناك حاجة 
لبذل مزيد من الجهد أواًل لرفع معدل النمو 
إلى مستويات أعلى وحتى تتجاوز 8% كما 
جرى الحال فى بالد قبلنا والتى قامت على 
حل المعضلة األزلية للتوازن ما بين األمن 
فى ناحية والحرية والتنمية فى ناحية أخرى. 
وثانًيا فإن األزمة التى اعتدنا على صياغتها 
للتعامل  األوان  آن  قد  اقتصادية  أطر  فى 
المحليات  من  تبدأ  سياسية  أطر  فى  معها 
حتى تصل إلى المستوى القومى، وتفاصيل 
واإلعالم  والسلطات  المؤسسات  فى  ذلك 
آن  أنه  وثالًثا  االنتخابية.  والنظم  واألحزاب 
األوان للخروج من مرحلة االنطباعات لفهم 
فى  حدث  الذى   2011 يناير  فى  جرى  ما 
ظل حالة من الرواج االقتصادى، واالنفتاح 
سبق  عن  نجم  الذى  النسبى  اإلعالمى 
لقدرات  واإللكترونية  الفضائية  التكنولوجيا 
الدولة واألمن فى التعامل معها. ورابًعا لقد 
فشلت حتى اآلن كل محاوالت اإلخوان لشق 
فجوة بين الشعب والجيش؛ ولكن هذا الفشل 
ال يعنى نهاية المحاوالت، وال يعفى أحدا من 
ليس  وتغذيتها  العالقة  هذه  حماية  ضرورة 
التى بين الشعب وأبنائه، أو  فقط بالمشاعر 
بالتاريخ الذى يشهد بالدوام منذ محمد على 
الذى  المهم  بالدور  أو  اآلن،  حتى  الكبير 
المرحلة  خالل  المسلحة  القوات  به  قامت 
الراهنة فى اإلنعاش والبناء، وإنما برؤيتها 
فى ظروف عصرها الحديث الذى يقوم على 
بالوظيفة  قيام كل طرف من أطراف األمة 

المؤهل لها.



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

حكومة كيبيك ترتاجع عن قرارها حبظر  حتية العمالء 
باللغتني الفرنسية واالجنليزية ] بوجنور – هاي [ 

بعد ثالثة أيام فقط من إثارة فكرة امكانية حظر تحية العمالء في متاجر 
التجزئة باللغتين الفرنسية واالنجليزية ] بنجور – هاي [ قال وزير الهجرة 
في كيبيك إنه ال توجد خطة ألدخال تشريع يمنع العاملين في قطاع التجزئة 
من تحية عمالئهم باللغتين الفرنسية واالنجليزية ] بنجور – هاي [ وتعني 
عن  المسؤول  الوزير  وهو  جولين  سيمون  وقال   , ومرحبا  الخير  صباح 
اللغة الفرنسية إن الحكومة ستعمل علي تشجيع العاملين في تجارة التجزئة 
بتحية الزبائن باللغة الفرنسية بدال من إجبارهم علي ذلك , وكانت التحية 

باللغتين الفرنسية واالنجليزية شائعة علي نطاق واسع من قبل العاملين في تجارة التجزئة في مونتلاير وذلك 
في محاولة للترحيب بمختلف العمالء , ولكن هذه التحية أصبحت مصدر جدل بين أولئك الذين يخشون من 
باللغتين كوسيلة  التحية  لحظر  في طريقة  تبحث  المقاطعة  إن  وقال سيمون جولين   , الفرنسية  اللغة  إندثار 
لتمرير تشريع يدعو العاملين في المتاجر الي التمسك فقط بقول ] بونجور [ ولم يحدد سيمون جولين كيف 
سيعمل النجاز هذه المهمة , ولكنه أصر علي إن الناس يريدون ان تتم تحيتهم باللغة الفرنسية , وأوضح إنه 
في حين ان حكومة كيبيك تنظر في مجموعة متنوعة من التدابير لتعزيز وحماية اللغة الفرنسية , فالتوجد 

خطة لتشريع عبارة محددة .
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شركة طريان ] آير كندا[ 
تغري التحية التقليدية 
للركاب من سيداتي 

وسادتي ايل ]مرحبا مجيعا[ 
قالت شركة طيران آير كندا في رسالة بالبريد االلكتروني الي وكالة 
للركاب حتي  التقليدية  التحية  بتعديل  إنها ستقوم  في[  تي  ] سي  أنباء 
وقالت   , الركاب  جميع  الي  بل  الجنس  من  محدد  نوع  الي  تشير  ال 
الشركة » نحن نعمل بجد للتأكد من أن جميع الركاب يشعرون بالراحة 
واالحترام عندما يختاروا السفر معنا » وأرسلت الشركة رسالة بالبريد 
االلكتروني لجميع العاملين فيها تقول » نريد أن نضمن مساحة شاملة 
لكل فرد  بما في ذلك الذين يختاروا أن يضعوا عالمة × في خانة الجنس 
الركاب في دليل االعالن علي  التغيير في تحية  , وسوف يكتب هذا 
متن الطائرة كجزء من التزام الشركة باحترام الهوية الجنسية والتنوع 
والشمول , وسياسة شركة طيران آير كندا الجديدة في التحية تتبع امثلة 
لشركات طيران أخري مثل شركة الخطوط الجوية االيطالية وشركات 
الطيران االمريكية يونايتد -وسوز وست -وجيت بلو , وجاءت ردود 
فعل مختلفة من الناس علي هذا القرار بعضها سلبي وبعضها إيجابي , 
وكانت شركة طيران آير كندا قد سمحت للناس من قبل بوضع عالمة 

× علي خانة نوع الجنس بدال من تحديد  االنثي او الذكر .

ahram.teeba@gmail.com  :لالعالن باجلريدة اتصل على
اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

نقابة املعلمني تقول إن املكافأت علي حسن 
السلوك هي جزء من الوقاية من العنف يف 

املدارس 
ديفان  هو  مقتل صبي   حادثة  بعد   
مدينة  في  سنة   14 سيلفي  براسي 
هاميلتون امام والدته وخارج مدرسته 
يد شاب عمره 18 سنة واخوه  علي 
حول  كثيرة  اسئلة  ثارت   , سنة   14
 , المدارس  في  والبلطجة  العنف 

خاصة إن والدة الصبي المقتول المت النظام التعليمي علي عدم حمايته 
وقالت  كابوس  ابنها  حياة  جعلوا  الذين   ] الفتوات   [ الطلبة  من  البنها 
وقالت   . االسرة  الي  المدرسة  من  بداية  ابنها  خذلوا  الجميع  إن  االم 
شيلي مورس رئيسة أتحاد المعلمين الكنديين إنها صدمت لرؤية مستوي 
العنف في المدارس وقالت » لدينا طلبة يضربون الطلبة االخرين ولم 
يعد ملعب المدرسة مكان ممتع – وهناك طلبة لديهم مستوي عالي من 
القلق والتوتر وال يريدون المجئ الي المدرسة بسبب الخوف من العنف 
طفلك  يشهده  قد  ما  إزاء  بالجزع  فستشعر  الوالدين  احد  كنت  وإذا   ,
في المدرسة , وهذا يحدث في جميع أنحاء كندا , وقالت السيدة شيلي 
لوسائل  االطفال  إستخدام  المدارس سيزداد مع  في  العنف  إن  مورس 
االعالم االجتماعية , فهم يتعلمون في وقت مبكر االختباء خلف الشاشة 
بينما يراقبون سلوك سلبي وينضمون الي االخرين في نشر محتويات 
في  العليا  اليد  لديهم  والبلطجية   ] الفتوات   [ الطلبة  وإن  أيضا.  سيئة 
المدارس ,عندما  إدارات  المدرسية  المجالس  المدارس عندما ال تدعم 
يعترض االباء علي عقوبات للبلطجة مثل ]توقيف الطالب لفترة  عن 
التعليم  وإدارات  التعليم  وزارات  توفر  ال  وإيضا   ] المدرسة  حضور 
للمدارس أدوات كافية لكبح جماح العنف , وقالت السيدة شيلي مورس 
ايضا , إن فلسفة دعم السمات الجيدة والسلوك االيجابي تستخدم االن في 
الواليات المتحدة وهي تشمل تعليم الطالب التعاطف وتحمل المسؤولية 
واالحساس باالخرين , وانها نفذت هذه السياسة في واحدة من المدارس 
للعنف  عواقب  هناك  ان  وكيف  رحماء  يكونوا  كيف  االطفال  وتعلم 
المنهج تمت مكافأة الطالب لحسن  وعدم االحترام . وكجزء من هذا 
السلوك بتذاكر للسينما وهدايا وبيتزا, وتعلم االطفال  ايضا ان ال يكونوا 
متفرجين حين يروا حالة خطرة بل يبلغوا االدارة , وكان من المدهش 
أن نشاهد تحول في سلوك الطلبة وجاء االباء واالمهات ليقولوا لنا ] 
أن اطفالهم يريدون المجئ الي المدرسة وليس لديهم قلق من اي شئ [

شرطة مونرتيال تتعهد بإختاذ إجراءات جديدة بعد 
تقرير عن حتيز منهجي ضد االقليات 

  
قالت شرطة مونتلاير انها ستتخذ إجراءات جديدة بعد أن وجد تقرير خطير أعده ثالثة من الباحثين أن هناك 
تمييز منهجي داخل قوة الشرطة يؤدي الي توقيف االشخاص  المنتمين الي االقليات واستجوابهم في الشوارع 
, وتم جمع بيانات هذا التقرير علي مدي ثالثة سنوات من عام 2014 الي عام 2017 ويقول التقرير انه من 
االرجح أن توقف الشرطة جماعات معينة , ويمكن  أن تكون نساء الشعوب االصلية عرضة للتوقيف 11 مرة 
اكثر من االناث البيض, واالفراد السود و الشعوب االولي من سكان مونتلاير عرضة للتوقيف باربعة الي خمسة 
مرات اضعاف االفراد البيض , واالفراد من االصول العربية يتعرضون للتوقيف ضعف عدد مرات االخرين 
والشباب منهم من سن 15 الي سن 24 يتم ايقافهم واستجوابهم باربعة امثال نظرائهم البيض , وجاءت هذه 
االرقام مفاجأة لرئيس شرطة مونتلاير , سيلفان كارون الذي قال أن هذا التقرير مقلق جدا وهو ال يستطيع ان 
يفهم لماذا ال توجد سياسة رسمية تتعلق بتوقيف االشخاص واالستجواب في الشارع , ولكنه قال انه يتعهد بادخال 

برتوكوالت جديدة النهاء هذه الممارسات في أوائل العام المقبل .

سحب دواء ] زانتاك [ من االسواق يف كندا 
والواليات املتحدة لوجود مادة مسرطنة به 

انضمت شركة صناعة  االدوية الفرنسة ] سانوفي [ الي شركات صناعة 
المعدة   وقرحة  المعدة  وحرقة  لحموضة  المضاد  ]زانتاك[  دواء  من  إنتاجها  سحب   في  االخري  االدوية 
والمتوفر علي أرفف الصيدليات من جميع االسواق في كندا والواليات المتحدة , النه تم أكتشاف مادة كيميائية  
تدخل في صناعته يمكن ان تسبب السرطان وقالة ادارة الغذاء والدواء االمريكية  أن المستهلكين لهذا الدواء 
عليهم الرجوع الي طبيبهم الستبدال هذا النوع بنوع أخر , وقالت وزارة الصحة الكندية إنها تحقق في احتمال 

وجود مواد مسرطنة في بعض االدوية المتاحة علي الرف او الموصوفة من قبل الطبيب

أوتاوا توقف مبيعات االسلحة ايل 
تركيا بعد غزوها لشمال سوريا 

أوقفت الحكومة الكندية مبيعات االسلحة الجديدة الي تركيا التي 
قامت بغزو شمال سوريا , واكدت هيئة الشؤون العالمية الكندية 
أن أوتاوا اوقفت مؤقتا تصاريح التصدير الجديدة لتركيا , وبهذا 
تنضم كندا الي الدول االعضاء في الناتو المانيا وفرنسا في وقف 

المبيعات العسكرية الي أنقرة , بعد دخول الجيش التركي الي االراضي الكردية في سوريا وقيامه بغارات 
يتم أطالق  قد  المعارك  المدنيين وأغتيال سياسي كردي واحد علي االقل ووسط هذه  جوية أزهقت أرواح 
سراح مقاتلي داعش , وقال متحدث بأسم هيئة الشؤون العالمية في كندا , »إن هذا العمل االحادي من قبل 
تركيا يخاطر بتقويض إستقرار منطقة هشة بالفعل مما يفاقم الوضع االنساني ويعكس العمل الذي قامت به 
قوات التحالف العالمي لدحر داعش , وندعو الي حماية المدنيين , وعلي جميع االطراف االلتزام بالقانون 
الدولي بما في ذلك عدم إعاقة وصول المعونات االنسانية« ويأتي هذا الغزو التركي لشمال سوريا ولمناطق 
تمركزالقوات الكردية , بعد قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب بسحب القوات االمريكية من المنطقة , هذا 
وقد يؤثر قرار كندا بتعليق تصاريح التصدير علي الكميات الكبيرة من  المعدات العسكرية التي تبيعها كندا 
لتركيا كل عام والتي بلغ ثمنها 115 مليون دوالر عام 2018 , وقد أصبحت القضية الكردية أكثر توترا في 
االيام االخيرة حيث ارسلت الحكومة السورية قوات الي الحدود لوقف الغارات التركية وتوصل االكراد -وهم 
حلفاء لكندا -الي إتفاق مع نظام بشار االسد , وأصبح الوضع معقدا ويضع كندا في دور غير عادي نظرا 

لمشاركة  كندا لجميع أطراف النزاع .
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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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وعويس  زكريا  بها  فوجد  داره  قاسم  دخل 
وابو  وشعبان  وعجرمة  وصادق  وحسن 
أهانوك  زكريا:  قال  وحمروش,,,,,  فصادة 
هانم  أمينة  لوال  عويس:  وقال  اخى,,  ياابن 
خاننا  قاسم:  قال  سالماً,,,  إلينا  رجعت  ما 
الموت  ان  عليكم  أخفى  وال  اللئيم  المحامى 
يشاء  من  معاونتى  من  اعفى  وإنى  يتهددنا, 
, فقام عويس غاضباً وغادرهم وهو يقول : 
هذا الرجل مجنون وكان هللا فى عونك يابنت 
اخى,,,, وجاء سوارس وقال: لم اكن ادرى 
إذا  إسمعوا جيداً    , فتوة سواى  ان فى حينا 
فالزموا  ليؤدبكم  لهيطة  جاء  معكم  تهاونت 

حدودكم والويل لمن تحدثه نفسه بالعناد .

وسأل  بيته,  فى  سجيناً  نفسه  قاسم  وجد     
يرموننى  ورفاعة  جبل  آل  أحٌق  حسن: 
من  ومنهم  يكذبوننى  لماذا  والكذب  بالجنون 

قابله الجبالوى او حادثه؟

  وارتفع صوت سوارس من الطريق ممسكاً 
على  باليمنى  وينهال  بيسراه  شعبان  برقبة 
البيت  يندفع من  بقاسم  وجهه ورأسه ,, وإذا 
يامعلم  إتركه  لسوارس:  ويقول  الخارج  الى 
, وكان الرد: إحترم نفسك وإال أبكيت عليك 
فترك   . تقتله  ادعك  لن  قاسم:  فقال  عدوك. 
من  تراب  مقطف  وخطف  شعبان  سوارس 
قاسم  رأس  وألبسه  عابرة  امرأة  رأس  فوق 
من  عويس  واقترب   , والضجيج  اللغو  فعال 

سوارس قائاًل: إمسح العيب فى وجهى أنا.

إمرأة  لكن  سوارس,  قتله  شعبان,,  مات    
االكاذيب  يفترى  قاسم,  إال  قتله  ما  قالت: 
ورجالنا تُقتل. بعد مراسم الدفن تفرق الجميع 
القبر,  ملتفين حول  قاسم واصحابه  , وتباطأ 
كما  سنهاجر   , حارتنا  أهجروا  قاسم:  وقال 
آمن  مكان  فى  نادينا  ونقيم  قديماً  جبل  هاجر 
ولن  بالقوة  إال  حارتنا  تُطهر  لن  الخالء  فى 
يسود العدل والرحمة والسالم وتتحقق شروط 
عادلة  قوة  قوتنا  وستكون  بالقوة  إال  الواقف 

غير باغية.

اللبن  من  كوباً  تناوله  وهى  قمر  قالت    
وآلل  جبل  آلل  يؤكدون  الفتوات   : الدافىء 
رفاعة أنك طامع فى الوقف لتستأثر به وحدك 
ويشيعان عنك انك تنتقص من جبل ورفاعة.. 
,          إختفى من الحارة صادق وعجرمة 
سوارس  واستدعى  وحمروش,  فصادة  وابو 
من  خير  اخيك  إبن  محذراً:  له  وقال  زكريا 
مريضة  قمر  الهاربين,,  سر  على  يدلنا 
 , باصحابك  إلحق   , إرحل  قاسم  وتنصحه: 
سيقتلونك إن بقيت,, أحاطها بذراعيه ليجلسها 
لكن ندت عنها شهقة كأنها وداع ابكم وانهار 
رأسها على صدره,,, إزدحم البيت بالمعزين 

وانتظمت الجنازة جموعاً غفيرة.

وجاءته  النمو,,  فى  المختفين  عدد  مضى    
بدرية أخت صادق تحذره: غادر الحارة فوراً 
, فإن لهيطة وجلطة وحجاج وسوارس تآمروا 
الليلة. ,, هاهم يدبون فى الظالم,  على قتلك 
رفاعة!  مصير  او  جبل  مصير  يلقى  فهل 
الى  سارع   , العمل  وقت  حان  لنفسه  قال 
السطح فوجده محتاًل, هبط الى الدارفوجدهم 
يحتلونها إندفع خارجاً من الباب الى الجمالية 
وعند  الظالم  فى  يجريان  حسن  مع  وانطلق 
حارة الوطاويط انضم إليهما بقية االصحاب 
الى  واسرعوا  المقطم  سوق  الى  متجهين 
ممر  على  عثروا  حتى  السفح  وبلغوا  الجبل 
الجبل  فوق  الجديد  مقامهم  الى  يصعد  ضيق 
 , المهاجرين  من  سكانها  جديدة  حارة  حيث 
قاسم  فقال  قاسم.  بفتوتنا  أهاًل  رجل:  وهتف 
: لعنة هللا على الفتوات, سنرفع النبابيت كما 
التى نادى بها  رفعها جبل فى سبيل الرحمة 
الممر  خالل  من  إال  الينا  سبيل  وال  رفاعة. 
الضيق وسيكون هالكهم إذا جاءوا منه.,, قال 

صادق:

أنت أول من يحتاج إلى أنيس.   ,,   •
أسر إلى سكينة باقوال صادق ,, فقالت:

وددت ان اسبقه.  •

لن اجد زوجة مثلها.  •

بدرية ما الطفها من فتاة.  •

البنت صغيرة.  •

او  الطعام  تقدم  وهى  انضجها  ما   •
القهوة.

التهانى  وانهالت  بالزفاف  الحارة  إحتفلت    
على قاسم.  ,, قال خردة القادم من حى رفاعة: 
فقال  الخامسة,  للمرة  سوارس  يتزوج  اليوم 
عليه,  للقضاء  تتكرر  لن  فرصة  هذه  حسن: 
الفتوات  وقال قاسم: سنهاجم الزفة كما يفعل 
لكننا نهاجم للقضاء على الفتونة ,, هجم قاسم 
سواري  ورفع  الزفة,  مقدمة  على  ورحاله 
ورجاله النبابيت واشتبكوا فى معركة مريرة 
حسمها حسن بطعنة من رأس نبوته فى عنق 
الدم  نافورة من  ثم جبهته وتفجرت  سوارس 
وسرعان ما تراخت قبضته عن نبوته فهوى 
وسقط على ظهره دون حراك وأسلم رجاله 
يركبهم  المغلوبون  رجع  للفرار.   ارجلهم 
الخزى,,  من المجرم الذى قتل سوارس؟ ,, 
قاسم الغنام الذى كان ينبغى ان يظل متسواًل 
مدى عمره لوال قمر, الجربوع اللئيم الجبان, 
ثم  اللطيف  الودود  بمظهر  بيننا  يظهر  كان 

يغدر بنا فيقتل الرجال.

اعدائه  فرأى  الجبل  حافة  من  قاسم  دنا     
ُقتل  إذا   : قاسم  قال   ,, الخالء  فى  متجمعين 
لهيطة  صوت  وجاء  النصر  ضمنا  لهيطة 
الزوانى  ياأوالد  قبر  فى  تُدفنوا  لن  يصيح: 
الرجال  فاندفع حوله  ,, واندفع قاسم مهاجماً 
القتال  واشتد  المدافعات  من  الطوب  وانهال 
وتالطمت النبابيت واشتبك حسن فى قتال مع 
يقول:  حسن  وجاء  بمصرعه,  إنتهى  لهيطة 
إنتهى القتال وفر االحياء,, كانت مذبحة ُقتل 
عشرة  اعدائه  ومن  ثمانية  قاسم  رجال  من 
غير لهيطة,, وعلم الناظر رفعت فدعا حجاج 
جبل:  من  رجل  وقال  مقابلته,  الى  وجلطة 
حجاج:  وقال  لنا,  االخيرة  الضربة  ستكون 
سنحبسهم فوق الجبل , وودع االعوان حجاج 

الباب ومضى  امام ربعه بحى رفاعة , دفع 
فى الدهليز لكن شبحاً إنقض عليه وطعن قلبه 
بسكين, وانهمر الطوب بين حى جبل وحى 
الفتوة  يخلف  من  على  متصارعين  رفاعة 
ال  باعلى صوته:  يصيح  بقاسم  وإذا  حجاج, 
نريد اذى الحد, ال غالب وال مغلوب , ابناء 
للجميع,  والوقف   , واحد  وجد  واحدة  حارة 
قاسم  على  فانقضوا  رجاله  أمر  جلطة  لكن 
قاسم  بانتصار  المعركة  وانتهت   , وحسن 
وحسن وصادق وكان رجال جلطة مبعثرين 
بصره  موجهاً  قاسم  وابتسم   , االرض  على 
نحو بيت الناظر وعندما دخلوا البيت تبين ان 
الناظر وأهله وخدمه قد غادروا البيت هاربن 

.

   هكذا تم النصر لقاسم واصبح رجل الحارة 
الى  الجرابيع  وعاذ   , النظارة  شئون  وتولى 
الكبيروقال:  البيت  الى  قاسم  وأشار   , حيهم 
تمييز فى  ال  الجبالوى جدنا جميعاً  يقيم  هنا 
االنتساب اليه بين حى وحى أو فرد وفرد أو 
رجل وامرأة , وسيكون وقفه لكم جميعاً ولن 
يُوجد فى حارتنا بعد اليوم فتوة ,, ووزع قاسم 
الجرابيع  ورأى  بالعدل,  الجميع  على  الريع 
فيه طرازاً جمع بين القوة والنظارة واألمانة 
والرقة والحكمة والبساطة والمهابة والمحبة 
فضاًل عن ذوقه الجميل وحبه الغناء والنكتة .

   لم يتغير من شأنه شىء اللهم اال انه توسع 
فى حياته الزوجية , فعلى حبه لبدرية تزوج 
حسناء من آل جبل وأخرى من آل رفاعة , 
وقال اناس انه يبحث عن شىء إفتقده مذ فقد 
النسوان فى  زوجته االولى قمر , وان حب 

حارتنا مقدرة يتيه بها الرجال.

حارتنا  آفة  كانت  إذا  انه  كثيرون  وقال     
النسيان فقد آن لها ان تبرأ من هذه اآلفة إلى 

األبد,,,   هكذا قالوا ياحــــــــــــــــــارتنا .

محفوظ                                          نجيب   – حارتنا  اوالد  من 
يتبع
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او الحال البلجيكى وما حدث بعد االنتخابات البلدية التى فاز فيها مرشحين عن حزب 
إسالمى والتى رفعت فيها اعالم داعش وطلب بعدها بتطبيق الشريعة اإلسالمية فى بلجيكا 
مع العلم ان هاتين الدولتين هما االعظم فى حماية حقوق اإلنسان واألسبق بالنسبة لتنوع 
ماهية االسالم  كافية عن  فكرة  لدية  ليست  لنقل  او  ترودو جاهل جدا  السيد  الحضارات. 
المسلمين للحكم  التونسية وعودة االخوان  السياسي ولنأخذ مثال ما حدث في االنتخابات 
مجددا وهذا يثبت أن والء الشعوب العربية واتجاهها دينى بحت حتى لو كانت هذة الشعوب 
على صلة قوية او تعيش في بالد متحضرة وعلمانية  والدليل على جهلة باإلسالم السياسي 
انة يريد إعادة وتوطين المحاربين الداعشيين الكنديين و غير الكنديين فى األراضي الكندية 
من   بالرغم  مجددا  ويستأنسهم  الكندى  المجتمع  فى  يدمجهم  ان  ان سيستطيع  منة  اعتقادا 
ان جميع المشايخ وعلماء المسلمين  انفسهم صرحوا  باستحالة حدوث ذلك ومعنى ذلك 
انة سيجلب لكندا قنابل موقوتة قابلة لالنفجار والذى سيدفع ثمن ذلك هو الشعب الكندى 
وليس السيد ترودو.  وايضا هوال يميز ويفرق بين ابناء المجتمع الكندي بإصدار قانون 
يمنع  الذى  الكندى  للدستور  يعد خرقا  دينية  وهذا  لطائفة  تمييز  يعد  االسالموفوبيا وهذا 
التمييز على اساس دينى السيد ترودو اهان فى مناسبات الديانة المسيحية وهى المفروض 
ديانة االكثرية من الشعب الكندى دون اى اعتزار او تبرير لما قام بة صانعا شرخ في 
المجتمع الكندي . السيد ترودو انت قد حولت االنتخابات الكندية الى معركة على اساس 
دينى وهذا لتحكم انت. اذا انت ال تستحق ان تحكم بل ان تحاكم ألنك احدثت  فارق مأساوي 

لكندا 
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الفجر،  برودة  ليتجنب  رأسه  حول  الكوفية  عقد 
لم يستعد نشاطه وحيويته بعد فلم يكن نومه مريحاً 
ينوى  عندما  عادته  هى  وتلك  الماضية  ليلته  فى 
الفجر  نور  يحجب  مازال  الظالم  مبكراً....  السفر 
الذى يحاول الظهور فى االفق البعيد ليعلن بدء يوماً 
جديداً. يسير فى شارع واسع يؤدى فى نهايته الى 
يسير  انه  يظن  كان   ، المحافظات  اتوبيس  موقف 
وحيداً مع االخذ فى االعتبار اصوات القطط العابثة 
تتجمع  التى  الضالة  والكالب  القمامة  بصناديق 
الجانبية لكن سعال الصباح  الشوارع  على رؤوس 
وحشرجة الحناجر التى  تأتى من هنا وهناك تعلن 
الشارع  فى  السير  يشاركونه  آخرين  وجود  عن 
واصل  برؤيتهم،  له  يسمح  ال  الظالم  لكن  الفسيح 
سيره ويمناه تقبض بشدة على حقيبته السامسونايت 
الصغيرة التى حوت كل االوراق والمستندات التى 
تثبت شخصيته وتثبت ايضاً ملكيته لقطعة االرض 
الى  فى طريقه  اآلن  هو  والتى  بلدته  فى  الصغيرة 
عيادة  تأسيس  فى  حياته  حلم  بثمنها  ليكمل  بيعها 
على  االتفاق  اتم  الكبرى.  بالقاهرة  االسنان  لعالج 
فيها  يتمم  ساعتين  او  ساعة  اال  وماهى  شىء  كل 
اجراءات البيع ويعود بعدها الى القاهرة لكنه سيعود 
ثمن  ليودع  رأساً  البنك  الى  مخصوص  بتاكسى 
االرض فى حسابه فمن المخاطرة العودة باالتوبيس 
وبحوزته آالف الجنيهات. ارتفعت اصوات غريبة 
لم يتبينها اتت من احد الشوارع الجانبية التى كان 
صياح  بوضوح  سمع  لكنه  طريقه  فى  يجتازها 
تجرى  كثيرة  اقدام  اصوات  ثم  ويلعن  يسب  رجل 
االبتعاد  بغية  بتلقائية  خطواته  وتقترب.....اتسعت 
عن مصدر الصوت القادم من بعيد...اجتاز الشارع 
خطواته  ....بدأت  ثم  اكبر  بسرعة  وسار  الجانبى 
تعدو  التى  االقدام  كانت  كلما  فأكثر  اكثر  تتسع 
تقترب منه، » مش ح اسيبك يا ابن ال.....« كان 
ايضاً  اوضح  والذى  وضوحاً  االكثر  الصوت  هذا 
فى  قد صارت  االشخاص-  او  الشخص-  اقدام  ان 
الشارع الرئيسى واصبحت اكثر قرباً منه وبدون ان 
يشعر، ودون ان ينظر خلفه انتقلت ُحمى الجرى اليه 
فاحتضن حقيبته واطلق ساقيه للريح. انتابه الرعب 
الراكضة  الخطوات  بأن  تأكد  عندما  يجرى  وهو 
خلفه هى لشخصين وانها تقصده هو بالذات ولعن 
انفاسه  لهثت  عندما  التدخين  فيه  ادمن  الذى  اليوم 
وخانته قوته والخطوات الراكضة خلفه تكاد تلمسه. 
لحيظات وشعر بجسد قوى يرتطم بظهره ويطرحه 
الحقيبة  لتنتزع  يدان  امتدت  بينما  قسوة  فى  ارضاً 
من تحته ثم ركلة او ركلتين فى انحاء جسده زادته 
المشهد باضواء سيارة تقف على  يكتمل  ثم  الماً... 
معه  فيذهبا  على ضاربيه  قائدها  ينادى  منه  مقربة 
وتكوم  بقاياه  لملم  يتألم،  كله  بجسده  شعر  بحقيبته. 
على االرض ونظر حوله فلم يجد احداً!! الم يلفت 
كان  بالفعل  الشارع؟  فى  احد  نظر  المعركة  مشهد 
احدهم  لفضول  مثيراً  يكن  لم  المشهد  ان  غريباً 
المارة  احد  ان  لو  تمنى   !! كمتفرج  حتى  ليقترب 
يقترب منه مواسياً ويعطيه رقم السيارة التى استقلها 
البشر.  هؤالء  ويالسلبية  هيهات  ولكن  اللصوص 
شفتيه  على  الدماء  بطعم  وشعر  يتأوه  وهو  نهض 
كان قد اقترب من موقف اتوبيس المحافظات فاتجه 
نظر  بالكافيتيريا  الملحقة  المياة  دورة  الى  رأساً 
وشفتيه  بالسحجات  الممتلىء  الى وجهه  المرآة  فى 
المغطاه بالدماء ثم فتح صنبور الماء ووضع رأسه 
تحته متحماًل برودة الماء التى افاقته تماماً ثم خرج 
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من  كوباً  وطلب  الكافيتيريا  فى  وجلس 
التفكير فيما عليه ان يفعل  الشاى وبدأ فى 
الشرطة  بقسم  يتصرف....محضر  وكيف 
وهل سيكون مجدياً...ماذا سيفعل اللص او 
اللصوص فى االوراق والمستندات؟ بالطبع 
من  مهماً....ُرزمة  النقود...ليس  سيأخذون 
االوراق المالية فئة الخمسون جنيهاً سحب 
منها مائتى جنيهاً تقريباً ولكن ال يهمه فقدان 
والتى  والمستندات  االوراق  لكنها  النقود 
سيمضى وقتاً طوياًل حتى يستخرج لها بدل 
فاقد. هل يستقل االتوبيس ويذهب الى بلدته 
ليعتذر للُمشترى ام يكتفى بمكالمته تليفونياً 
؟ تساؤالت عديدة وافكار متضاربة راودته 
االوراق  االطالق مصير  على  اهمها  كان 
ويكتفى  »ابن حالل«  اللص  وهل سيكون 
بالنقود ثم يضع الحقيبة بما تحويه من أوراق 
سيجد  من  وهل  مكان؟  اى  فى  ومستندات 
الحقيبة سيهتم باعادتها الى صاحبها؟ وماذا 
لو فكر اللص فى التخلص من جسم الجريمة 
والمستندات  الحقيبة  من  بالتخلص  ويقوم 
بحرقها او ....يا الهى...آالف االفتراضات 
عائداً  الكافيتيريا  بعدها  غادر  امامه  مرت 
رأيه  استقر  دافىء   حمام  بعد  منزله.  الى 
الشرطة  ضابط  صديقه  امجد  زيارة  على 
ليستشيره فى االمر فارتدى مالبسه وخرج 
اى  امجد  يمنحه  لم  الشرطة.  قسم  قاصداً 
واستعادة  اللصوص  على  القبض  فى  امل 
الحقيبة خاصة وليس لديه اى معلومات او 
عالمات تخص اللصوص وقد فهم منه ان 
مثل هذه الحوادث تحدث عشرات المرات 
فى اليوم الواحد لكنه نصحه بعمل محضر 
ليتمكن بموجبه من استخراج بدل فاقد لكل 
مستنداته واوراقه الشخصية. امضى اليوم 
بقسم الشرطة مع صديقه القديم فكان شيئاً 
نسيان  خالله  من  حاول  له  بالنسبة  جديداً 
آثاراً  تركت  قد  كانت  وان  السرقة  واقعة 
الغروب  عند  جسده.  انحاء  فى  مؤلمة 
كان يجلس فى منزله عندما سمع طرقات 
فتح الباب  على الباب نهض متثاقاًل متألماً 
يبتسم  ضخماً  غريباً  شخصاً  امامه  فوجد 
عندما  هذا  كل  تجاهل  لكنه  بشاشة  فى  له 
بحقيبته  اليه  الممتدة  يده  عيناه على  وقعت 

وهو  فرح  صيحة  المسروقة...اطلق 
يحتضن الحقيبة التى لم يتوقع ان تعود اليه 
بمثل هذه السرعة....شكراً هلل شكراً هلل قالها 
وهو يمسك بيد الشخص يدعوه فى الحاح 
للدخول ودخل الرجل على مضض. كيف 
انه  الى  يفطن  ان  قبل  واين وجدتها؟ سأله 
يجب عليه مضايفته اواًل لكن الرجل اعتذر 
وبادره  هام  بموعد  الرتباطه  لطف  فى 
الرجل بالحديث بانه بالطبع قد فتح الحقيبة 
وتعرف على االسم والعنوان اما هو فشكره 
ممتناً على احضارها بنفسه وكان يكفيه ان 
حقيبته  ليتسلم  حضوره  ويطلب  به  يتصل 
بنفسه...مازالت الدنيا بخير قالها وهو يفتح 
الحقيبة فوجد الملف البالستيكى الذى حوى 
الذى  الرجل  شاكراً  وابتسم  اوراقه  كل 
نهض بسرعة مودعاً اياه. تعاظمت فرحته 
بصوت  وغنى  الهواء  فى  قفز  انه  حتى 
عال ورقص محتضناً الحقيبة وفتحها ثانياً 
النقود مازالت  بأن ُرزمة  المرة  وتنبه هذه 
هذا...اندفع  لص  اى  الهى  يا  موجودة!!!! 
السلم  درجات  وقفز  الباب  فاتحاً  بسرعة 
فوجد  ويساراً  يميناً  تلفت  الشارع  وفى 
مفتاح  ادار  وقد  بالحقيبة  اتاه  الذى  الرجل 
سيارته فجرى مسرعاً ونقر باصابعه على 
نافذة السيارة...ابتسم الرجل ابتسامة خفيفة 
وفتح له باب سيارته فجلس بجواره »عفواً 
عن  له  حكى  اعطلك«  ان  اريد  ال  سيدى 
وجد  انه  وكيف  والسرقة  الضرب  واقعة 
النقود كما هى فى الحقيبة وسأله فى الحاح 
كيف واين وجد حقيبته. نظر اليه الرجل فى 
هدوء وحكى له ما اراد » كنت خارجاً من 
الفيلال التى اسكنها ومعى ابنى وكانت معى 
ايضاً حقيبتى السامسونيت التى حوت آالف 
الدوالرات، كان من المفترض ان يأتى اخى 
بسيارته لنذهب جميعاً البرام صفقة خاصة 
بشبح  الظالم فوجئت  . وفجأة وفى  بعملى 
فجريت  ويجرى  يدى  من  الحقيبة  يخطف 
خلفه انا وابنى حتى وصلنا الى قمة الشارع 
ووجدنا  االمر  علينا  اختلط  الظالم  وفى 
سامسونيت  حقيبة  محتضناً  يجرى  شبحاً 
ينظر  وهو  ابتسم  ...ثم...ثم  عليه  فهجمنا 

اليه قائاًل واظنك تعلم بقية القصة.
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مسافرة ترتدي 
كيلوجرامني من 

مالبسها لتتجنب 
دفع رسوم إضافية 

لم تكن المسافرة الشابة جل رودريجيز 
تتوقع أن تجذب صورتها التي وضعتها 
انتباه  »فيسبوك«،  في  صفحتها  على 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  مستخدمي 
أن  استطاعت  كيف  توثق  كانت  فقد 
تتجنب دفع رسوم األمتعة خالل رحلتها 
من الفلبين، فارتدت مالبس يقدر وزنها 

بكيلوجرامين.

ظهرت  التي  المسافرة  صورة  القت 
فيها وهي ترتدي ما يزيد عن 10 قطع 
من المالبس، أكثر من 33 ألف عالمة 
وتمت  تعليق،  ألف  واجتذبت  إعجاب، 

مشاركتها 20 ألف مرة لغرابتها.

ونقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
عن المسافرة قولها إنها نشرت الصورة 
عندما  األول(  )تشرين  أكتوبر   2 في 
تمثل  كانت  التي  المالبس  تلك  ارتدت 
وزًنا زائًدا عن المسموح بنقله في رحلتها 
الجوية من الفلبين، وهو 7 كيلوجرامات، 
إضافية،  دفع رسوم  عليها  كان  ثم  ومن 
ولكنها  الطيران،  موظفي شركة  بحسب 
الحل  هذا  إلى  ولجأت  ذلك  رفضت 
التي  المالبس  أن  وأضافت  المبتكر. 
ارتدتها كانت تزن كيلوجرامين ونصف 
كيلوجرام، وتمثل الوزن الزائد، وذكرت 
أنها شعرت بحرارة شديدة بعدها، وأنها 
لو كانت تعلم أن الصورة ستنتشر على 
نطاق واسع في مواقع التواصل، لظهرت 

فيها بشكل أفضل.

الصورة،  على  التعليقات  وتعددت 
المسافرة  مثل  فعلوا  إنهم  قال  فالبعض 
اضطروا  أنهم  ذكروا  وآخرون  الشابة، 
للتخلي عن مالبسهم، وكذلك القت الفكرة 

إشادة من البعض اآلخر.



أخبـــار وأراء السنة الثانية عشر، العدد )304( - األربعاء 23 أكتوبر 192019

تأمني الدواء

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

الجئة  وهي  مريضتي  كانت 
لكندا، قبل طلبها وأصبح لها كارت 
صحي ولم تكن قد وجدت عمال بعد 
بالتهاب  اصيبت  طالبة،  انها  حيث 
الالزم  الدواء  لها  وكتبت  شعبي 

لهذا.

قالت انها ال تستطيع ان تدفع ثمن 
الدواء فهل لديك عينة طبية له؟

قلت لها انت ال تعملين ومن حقك 
ان يكون الدواء لك بالمجان. 

اللجوء  تأمين  رفض  لقد  قالت 
)بلو كروس( ان يدفع الدواء السابق 
أن  حيث  لي  مكلفا  وكان  فاشتريته 
للغاية  بسيطة  االجتماعية  المعونة 

وتكاد تكفي معيشتي.

قلت لها انه البد انهم يرسلون لك 
االجتماعية  المعونة  مع  شهر  كل 
لم  ولكنك  الدواء  لتغطية  كارت 
الصيدلية  واعطيت  هذا  تالحظي 
أصبحت  التي  اللجوء  تأمين  ورقة 

خارجة عنها. 

تفهمت هذا وقالت انها لم تالحظ 
لها  ترسل  االجتماعية  المعونة  أن 
لمراجعة  وستذهب  للدواء  تغطية 
لها لكى تصرف  المرسلة  األوراق 

الدواء.  

ُقبل  قد  ان كنت  القارئ  عزيزي 
بدون عمل  للجوء وما زلت  طلبك 
فالمعونة االجتماعية تغطيك للدواء 
اقل  كنت  وان  عمرك،  كان  مهما 
من 25 سنة او أكبر من 65 سنة 

فالتأمين الصحي يغطيك للدواء.

بسيط  ودخلك  تعمل  كنت  وان 
من  الدواء  تغطية  طلب  لك  فيحق 
لجهة  طلبا  تقدم  بأن  الحكومة 
)تريليم( وترسل لهم دخلك وسوف 
وقتا  يستغرق  لن  وهذا  يغطيك، 
طويال منذ ان تقدم لهم حتى يردون 
هذا  تقدم  ان  اال  عليك  وما  عليك 

الطلب من النت تحت  

 Application for Trillium
 Drug Program )TDP( -

 Ontario

على  ينطبق  قلته  ما  بالتأكيد    
مقاطعة اونتاريو وباقي المقاطعات 

لها نظام قد يختلف.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
االنتخابات الفيدرالية واجلالية العربية 

بكندا
 مدحت عويضة

والعشرين  الواحد  في  كندا  شهدت 
من أكتوبر الجاري انتخابات فيدرالية 
التي  االنتخابات  وهي  برلمانية، 
الحكومة  نتائجها  ضوء  في  تشكل 
سنوات  األربع  في  كندا  تحكم  التي 
القادمة. وصفت هذه االنتخاالت أنها 
واألدني  كندا  تاريخ  في  حدة  األكثر 
التدني  في  أقتربت  وقد  أخالقيا 
إنتهت  األمريكية.  االنتخابات  من 
الليبرال ب  حكومة  بفوز  االنتخابات 
157 من أصل 338 ليتمكن الحزب 
أقلية  حكومة  تكوين  من  الليبرالي 
علي  المحافظين  حصل  بينما حصل 
121 مقعد فقط. بينما وحصل حزب 
كيبك اإلنفصالي علي 32 مقعد بينما 
أكتفي حزب الديمقراطيين الجدد 24 
مقعد وكسب حزب الخضر 3 مقاعد 
وكرسي واحد فاز به المستقلين. الذي 
شغلني وأحزنني هو التناحر بين أبناء 
االنتخابات  في هذه  العربية  الجاليات 
الشرق  في  يعيشون  مازالوا  وكأنهم 

األوسط.
كان  فالتناحر  أمينا  أكون  ولكي 
الجاليات  وبين  جهة  من  األقباط  بين 
أخري.  جهة  من  اإلسالمية  العربية 
الذي ساعد علي إشتعال الحرب وجود 
مرشحين عرب ومسلمين علي قوائم 
الحزب الليبرالي، بينما تواجد األقباط 
علي قوائم حزب المحافظين. في حين 
رشح  الجدد  الديمقراطيين  حزب  أن 
الرجل  لألمانه  ولكنه  قبطي  مرشح 
عن  وبعيدا  هدوء  في  حملته  أدار 

المشاحنات.
يرجع سبب الهجوم علي تصريحات 
الستة  من  قبطية  لمرشحة  نسبت 
بأنها  تصريحاتها  وصفت  مرشحين، 
تحمل كراهية ضد الجالية اإلسالمية 
في كندا، وطالب المسلمون الكنديون 
األمر  بإستبعادها  الحزب  يقوم  بأن 
حزب  قيادات  له  تستجب  لم  الذي 
المحافظين. لم يحالف الحظ خمسة من 
المرشحين األقباط بينما أعيد انتخاب 
كيبيك  في  أخري  مرة  ريس  أالن 
وكسب بفارق 10 أالف صوت وأالن 
قبطي هاجر والدية من أسيوط لكندا، 
وهو ال يجيد العربية وكان يشغل عمدة 
مدينة )فيكتوريا فيل( من سنة 2009 
لسنة 2015 ثم أنتخب للبرلمان الكندي 
الحفاظ علي مقعدة  2015 وأستطاع 
المصرية  فالميديا  ولألسف   .2019
السبب.  هو  ما  أدري  وال  تتجاهله 
وربما يكون سر نجاحه هو إنه كندي 
الهوية لقد حصل على منصب عمدة 
مدينة سنة 2009 وهو مواليد 1971. 
وهل ليس مجرد عضو في المحافظين 
بل هو أحد قيادات الحزب الكبار. وقد 
تشرفت بمقابلته في اغسطس 2018 
وقال لي أن زوجته وأوالدة في رحلة 

لمصر.
حدث  الذي  المؤسف  للشئ  نعود 
بين جالياتنا في كندا وخصوصا مدينة 
مسيسوجا معقل الجالية العربية. والتي 
ساعدت شبكات التواصل االجتماعي 
زيادة  في  بوك  الفيس  وخصوصا 
تراشق  من  شهدته  مما  إشتعالها. 
باأللفاظ تعدي لحدود األدب بمراحل 

وإتهامات من الطرفين. أمتد التالسن 
من  النتيجة  ظهور  بعد  لما  باأللفاظ 
خالل التشفي وعبارات الشماتة التي 
مألت الفيس بوك. وهذه ليس أخالق 
كندا فشخص واحد سيفوز في كل دائرة 
االنتخابات  يكسب  الذي  أن  وتعودنا 
بالخاسرين ويشكرهم  باالتصال  يقوم 
أوفر  حظ  ويتمني  مجهودهم  علي 
يقوموا  والخاسرين  القادمة.  المرات 
في  التوفيق  له  ويتمنوا  الفائز  بتهنئة 
عمله. ويتعهد الفائز بأن يكون ممثال 
أعطوه  الذين  من  دائرته  أبناء  لكن 
أصواتهم والذين لم يصوتوا لصالحة. 
هذه هي كندا التي عرفناها وهذه هي 
االنتخابات الكندية التي شاركت فيها 

منذ سنة 2004.
األمر  أزيد من  أن  أريد  أنا ال  هنا 
كجاليات  الحقيقة  في  فنحن  إشتعاال 
مرشح  مساندة  نستطيع  قد  عربية 
ودعمه ولكننا غير قادرين علي حسم 
نتيجة االنتخابات في أي دائرة، أنظر 
للفارق  عشرة أالف صوت بين الفائز 
ومن أتي في المركز الثاني، بينما نحن 
ليس لدينا عشرة أالف عربي في أي 
دائرة، والذي يحدد نتيجة االنتخابات 
هو الرجل األبيض الذي ال تسمع له 
صوتا أثناء الحملة. وربما ال يفصح لك 
عن الحزب الذي ينوي أن ينتخبه وهو 
يراقب برامج األحزاب وينتخب علي 
أساس مصلحته ومصلحة بالدة فقط ال 
غير فأنتاريو التي أنتخبت المحافظين 
العام الماضي علي مستوي المقاطعة 
هي التي كانت سبب في نجاح الليبرال 
وأنتاريو  الفيدرالي،  المستوي  علي 
شهر  في  المحافظين  أنتخبت  التي 
مايو 2011 هي التي صوتت لصالح 
العام  من  أكتوبر  شهر  في  الليبرال 
ذاته!!!!!!!. وأذكر أنه في سنة 2011 
قرعت أحد األبواب في حملة الصيدلي 
شنودة خرج  بن  المحترم   المصري 
أنا  لي  فقال  لتأييدنا  دعوته  رجل  لي 
ليبرالي لكن أنتظر زوجتي محافظين 
الدعاية  من  وأخذت  لتحضر  ودعاها 
ووعدتني بالتصويت للمحافظين وقام 
الرجل بمصافحتي وتمني لي التوفيق 
وشكرني علي المجهود الذي أقوم به.

االنتخابات إنتهت ونحن أوالد ثقافة 
واحدة ونتكلم لغة واحدة ويجب علينا 
أن  ويجب  أفعالنا،  بردود  نرتقي  أن 
السياسية وعلينا  ال تفرقنا االتجاهات 
تولد  التي  المالسنات  عن  نتوقف  أن 
الضغينه، وهنا أوجه دعوه لكل قيادات 
هذه  يقودون  الذين  ولكل  الجاليات 
المالسنات بالتوقف والبحث عن شئ 
مشترك بيننا. علينا أن ننسي العادات 
واألساليب التي من أجلها تركنا بالدنا 
وهاجرنا لكندا. علينا أن نتذكر أن بلدنا 
الجديد هو أمانه في أعناقنا ويجب أن 
نحافظ علي تعددية مجتمعنا. وتسامحة 
نسلم  وأن  لألخر  وأحترامه  وقبوله 
نقية  وجدناها  كما  ألوالدنا  البلد  هذه 
محترمة. أختم مقالي بمقولة صحفي 
كندي قابلني في بداية هجرتي، قال لي 
نحن هنا في كندا ال نقبل األخر، بل 
كان  مهما  األخر  ونحترم  نحب  نحن 

جنسة أو لونه أو دينه.

ahram. لالعالن باجلريدة اتصل على
 teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  
(416)659-8744

بقية مقال »كوني ... أنيت« ص10 
او على حد كالمها لو ده فعال صحيح ومش 
مناخيرها  في  ودانها  لزقوا   ... للشهرة  فرقعه 
م  بتتريق...  دى  حتى   ... كتير  فارقه  ...مش 
حلو  شيء.   كل  في  ...االعتدال  كده  اآلخر 
ربع  ولو   ... الرياضه  وممارسة   ... ومطلوب 
 ... ساعه  نصف  إلى  كده  بعد  تزاد   ... ساعه 
شيء مطلوب ومفيد ... واعتقد انه ممكن يحرق 
من  الجسم  حرمان  من  اكثر  بكثير  كالوريز 
ينكر ان االكل  عنصر غذاءى معين ...ال احد 
وارث  حد  ذنب  ومش   ... وممتع  جميل  شيء 
 ... دايم  حرمان  في  يعيش  انه  التخن.  جينات 
والدليل اآليطالين اللى طول النهار بياكلوا بيتزا 
 ... رز  ملبكه  كلها  حياتهم  اللى  والصينين   ...
كانوا  سواء  اآلخرين  مشاعر  على  رأفه  شويه 
تخان بقى وال رفيعين ...طبعا كل الحقد ده على 
الكره  من  اكبر  مساحه  واخدين  عشان  التخان 
األرضية. ...وبيستنشقوا كمية هوا اكبر ... وم 
اآلخر برضه ... سواء كنتى رفيعه او  تخينه... 
دماغك  نص  يأكل  ده  الموضوع  ماتخليش 
أسباب صحيه  فيه  لو   |.. حياتك  كل  يشغل  او 
فيه  معتدل  بنظام  نحاول  يبقى   ... للتخن  نتيجه 
... تصالحى مع  للجسم  المطلوبة  العناصر  كل 
نفسك وحبيها ...وماتحاوليش تبقى اى حد تأنى 

... كونى نفسك .... كونى انتى .

لو جبت شوز ضيقه. ...وال اشتريت جزمه
ح تلقى نفسك في حيره .... وراح تكون ازمه

المخ كله يركز .... ويخش على رجليك
ومهما كان الفرح .... وال الغنا حواليك
ماتشوف وال تسمع ... اال زعيق رجليك

اوعى الدماغ تنحصر .... في كالم ملوش 
معنى

ركز معانا بقى ... ياصديقى واسمعنا
انك تكون إنسان .... ده هدفنا وأملنا
اللى يقوى العزم .... وبشده يدفعنا

واللى يفيدك صحيح .... واكيد بينفعنا
دى  حاجه واحده أكيد  .... دايما تجمعنا
تعرف تحس بغيرك ... أفراحنا ووجعنا
ولما نمشى خطاوى .... إياك ترجعنا 

املسيحي«  العربي  الرتاث  »عن  مقال  بقية 
ص10 

طبعا لو احد قال هذا الكالم سنعتبر ان كالمه بعيد كل البعد 
عن المنهج العلمي بل والمنطق ايضا !

وبالقياس كتابات اباء الكنيسة القبطية بدء من القرن العاشر 
سواء كانت ترجمات او حتى كتب وضعت ال يمكن ان نطلق 
عليها تراث عربي بل تراث قبطي دون باللغة العربية تراث 
يحوي الفكر والمنهج والمحتوى والعقيدة القبطية االرثوذكسية 

.

اذن لماذا االصرار على تعريب هذا التراث وهنا التعريب 
التراث  هذا  نسب  بل  بالعربية  التدوين  به  المقصود  ليس 
القرون  منذ  المسيحي  للتراث  امتداد  هو  والذي  المسيحي 

االولى !

االمر  هذا  في  نوضحها  ان  يجب  هامة  نقطة  هناك  ايضا 
وهي الدوافع التي جعلت المسييحين سواء االقباط او السريان 

يكتبون باللغة العربية !

فاالمر ليس كان تقارب او ترحيب بلغة جديدة كانت اجنبية 
ان  بعد  ظهر  جديد  تحدي  مواجهة  كان  ولكن  لهم  بالنسبة 
باللغة  والتحدث  االصلية  لغتهم  ترك  على  االقباط  اجبار  تم 
ابن  ساويرس  يوضح  كما  اجنبية  لغة  كانت  والتي  الجديدة 

المقفع نفسه او من كتب باللغة العربية .

للشعوب  االصلية  اللغة  وترك  العربية  باللغة  التحدث  اذن 
المسيحية في  تلك الفترة لم يكن برغبة المسيحيين انفسهم كما 
الشعوب  كثيرة جعلت  اسباب  هناك  كان  ولكن  البعض  يدي 
الوافدة  الجديدة  باللغة  وتتحدث  لغتها  عن  تتخلى  المسيحيية 
مما دفعها الن تدون ايمانها وعقيدتها وتراثها باللغة الجديدة .

اما عن االسباب والدوافع التي جعلت االقباط يتركون لغتهم 
المرة  في  نوضحه   سوف  ما  فهذا  العربية  باللغة  ويتحدثوا 

القادمة ان شاء الرب وعشنا .
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أشعة الشمس وسرطان اجللد » 
السرطان األكثر شيوعا »

 اجلزء الثاني : 
 بقلم د. ناجي اسكندر

الوقاية  أهم طرق  فان  السابقة  المقالة  في  ذكرنا  كما 
الشمس  لضوء  التعرض  عدم  هو  الجلد  سرطان  من 
والرابعة  العاشرة صباحا  الساعة  بين  المباشر خاصة 

بعد الظهر.  
ولكن في حالة تعذر ذلك فيجب تغطية أكبر مساحة من 
الجلد بالمالبس ذات اللون الفاتح ولبس قبعات عريضة 
الكريمات  باستخدام  وأيضا  الوجه  لحماية  الحواف 

الواقية من الشمس.  
 

حقائق تخص الكريمات الواقية من الشمس : 
1( يوجد نوعان من الكريمات : 

  ا - كريمات كيميائية من مواد عضوية ونعني بعضوية 
 oxybenzine أنها تحتوي علي ذرات الكربون مثل
وال  للجلد  البنفسجية  فوق  األشعة  أختراق  تمنع  وهي 

تترك بقع بيضاء علي الجلد.  
مثل  عضوية  غير  مواد  من  فيزيائية  كريمات   - ب 
فوق  األشعة  وتشتت  تعكس  وهي  الزنك  أوكسيد 
البنفسجية ولكن يعيبها قوامها الطباشيري وتركها أثارا 
العيب  هذا  من  التخلص  أخيرا  أمكن  لكن  الجلد  علي 

باستخدام الجزيئات النانوية.  
 Sun Protective الشمس من  الحماية  2( عامل 

 Factor SPF
 broad المدي  واسع  كريم  إستخدام  فقط  بجب  ال 
األشعة  أنواع  كل  من  الجلد  يحمي  أي   spectrum
فوق البنفسجية  ولكن يجب أيضا أن يكون ذو عامل 
وقاية من الشمس ال يقل عن 30 ليوفر الحماية  ضد 

97% من األشعة فوق البنفسجية.    
إلي 30  قبل 20   : الكريم  لوضع  األمثل  الوقت   )3
الفرصة  إلعطاء  وذلك  للشمس  التعرض  من  دقيقة 
للجزيئات لإلتحاد مع الجلد وينبغي إعادة وضع الكريم 
اإلستحمام  أو  الشديد  العرق  بعد  خاصة  ساعتين  كل 
الماء  ضد  كريمات  إستخدام  تم  لو  حتي  الماء  في 

   .waterproof
4( الكمية التي يجب إستخدامها : حوالي أوقية ) أي 
ومأل  الجسم  لكل  مكعب  سنتيمتر   30 أو  جرام    30
لدهان كل  الكف  للوجه ويجب وضع مأل  ملعقة شاي 

ذراع أو لدهان كل رجل علي حدة.   
الواجب  الكمية  ثلث  الناس  يضع  عادة   : هوامش 
وضعها. وعليه مطلوب من  الشركات المنتجة زيادة  
كفاءة الكريمات ولكن ذلك لم يحدث حتي وقت إذاعة 

هذه الحلقة.    
في حالة حدوث طفح جلدي مع الشمس rash أوتهيج 
للجلد بسبب التعرض إلي  UVA ray فالبد من التأكد 
أي  المدي  الشمس واسع  واقي من  استخدام كريم  من 

ضد نوعي األشعة فوق البنفسجية األساسين . 
وفي حالة وجود جلد حساس يجب إستخدام كريمات 
مواد  علي  تحتوي  وال  الحساس  بالجلد  خاصة  واقية 

كيميائية قوية.  
نستخدم  كيف  البعض  يتسائل   : هامة  ملحوظة 
تسبب  قد  نفسها  وهي  الشمس  من  الواقية  الكريمات 
جدا وهي  بسيطة  اإلجابة  ؟   الجلد  بسرطان  اإلصابة 
أن تلك الكريمات أقل تسببا في سرطان الجلد وبما ال 

نأخذ  فنحن  الشمس وعليه  التعرض ألشعة  يقارن من 
باقل الضررين.      

النقاط  مراعاة  يجب   : الكريمات  وضع  طريقة   )5
الخمس األتية 

أوال : يجب تغطية األماكن في فروة الرأس التي ال 
يغطيها شعر وذلك في حالة الصلع الجزئي وتغطية كل 

فروة الرأس في حالة الصلع الكلي. 
بعينك في جسمك  تراها  التي ال  النقاط  : الحظ  ثانيا 
خلف  وتشمل  دهانها  من  البد  فتلك   blind spots
والظهر  الرقبة  وخلف  العين  وتحت  والجفون  األذن 

وظهر اليد والقدم. 
هوامش : الجسم والرقبة يحترقان أسرع من األذرع 

واألذرع أسرع من األرجل. 
التجميل  ومواد  كريمات  إحتواء  أبدا  يغني  ال   : ثالثا 
make up علي مواد واقية من الشمس من إستخدام 

الكريمات الخاصة بالوقاية من الشمس.  
رابعا : دائما ضع كمية أكثر مما تتصور إنك تحتاج 

إليها .  
خامسا : في حالة إستخدام أدوية تزيد حساسية الجلد 
للشمس مثل  فالبد من إستخدام كريمات  ذات معامل 
عالي للوقاية من الشمس SPF60 وتكرار ذلك أيضا 

كل ساعتين. 

 : Sunburn طرق التعامل مع سفعة الشمس
كحوليات  وليست  كثيرة  سوائل  شرب  من  البد   )1
اإلحمرار  مناطق  علي  مثلجة  كمادات  وضع  وينبغي 

عدة مرات يوميا.. 
علي  يحتوي   soothe للجلد  مرطبات  إستخدام   )2
 after sun product  مركبات بعد التعرض للشمس
contains aloe كريم الصبار وال يستخدم محاليل 
 benzocaine مثل   numbing lotions مخدرة 
الجلد ويمكن  or lidocaine النها تزيد من سخونة 
إستخدام مرطب يحتوي علي vitamin E بعد دقيقتان 
من حدوث سفعة الشمس ليقلل اإلحمرار والتورم وكلما 
تأخر وضع هذا المرطب  قل أثره الفّعال والذي ينعدم 

تماما بعد خمس ساعات.  
 ( يفيد  أن  يمكن   pramoxine lotion  : هوامش 

يستخدم ايضا في عالج البواسير وتهيج الشرج (   
األدفيل(     ( آيبوبروفين  األلم   مسكنات   )3

واالسيتامينوفين ) باراسيتامول ( 
المصابة وعدم تعريضها للشمس  4( تغطية األماكن 

لمدة ال تقل عن إسبوع.  
فوق  لألشعة  التعرض  إن  ننبه  أن  البد  النهاية  وفي 
من  يخلو  ال  لكنه  الشديدة  أضراره  برغم  البنفسجية 
لصحة  المهم  وهو  د   فيتامين  تكوين  وأهمها  الفوائد 
العظام والعضالت باإلضافة ألهمية فيتامين د في إقالل 

إحتمال اإلصابة ببعض انواع السرطانات.
 ويمكن الحصول علي فيتامين د بالطرق األتية 

لفترات  البنفسجية  فوق  الشمس  الشعة  التعرض   )1
قليلة.   

2( ولكن لتجنب التعرض ألشعة الشمس لمدة طويلة 
فينبغي تناول فيتامين د عن طريق :   

اللبن  د مثل  فيتامين  تناول أطعمة تحتوي علي    ) ا 
د   بفيتامين  المخصبة  رالعصائر  الصويا  ومشروبات 

واألسماك الدهنية مثل السامون. 
د  فيتامين  أقراص  مثل  غذائية  مكمالت  أو  ب( 
الشتاء  فترة  في  خاصة  األقل  علي  يوميا   1000IU
أو  عاما  الخمسون  عمرهم  تجاوز  لمن  أو  والخريف 
أصحاب البشرة الداكنة أو لألشخاص قليلي الخروج أو 

لمن يلبس مالبس تغطي معظم الجسم.  
هوامش : يمكن متابعة الحلقة الخاصة بهذا الموضوع 
علي قناة اليو تيوب » سعادتك في صحتك مع الدكتور 

ناجي » 

بقية مقال )56( ويصا واصف )1873 – 1931( ص 6 

المختلطة فى  المنصورة  أمام محكمة  بالمحاماة ترافع  أثناء عمله  وفى 
النزاع  كان  التى  بالدقهلية  »الدراكسة«  منها قضية شركة  هامة،  قضايا 
فيها  يترافع  وظل  فدان،  ألف   32 حول  الحكومة  وبين  بينها  قائماً  فيها 
لصالح موكله. وقضية  الحكم  إلى 1911 حتى صدور  من سنة 1904 
أخرى لمقاول بلجيكى خاصة بتعميق قناة السويس، وكان النزاع بينه وبين 
لصالح  أيضاً  الحكم  ألف جنيه وصدر  ومائة  مليون  مبلغ  الحكومة حول 

موكله.

الوفد  بتشكيل  1918م  عام   – األمة  زعيم  زغلول  سعد  قام  وعندما 
إلى  النظر  الوطنية المصرية دون  قيادته على  الذى تكونت  المصرى – 
العقيدة الدينية، استدعى ويصا واصف لتاريخه السابق فى الحزب الوطنى 
وكان  منه  بداًل  غالى  واصف  يرشح  أن  فى  زغلول  سعد  إستأذن  ولكنه 
أنه كتب عنه  فاتصل به ويصا واصف حتى  باريس،  واصف غالى فى 
واصف«.  ويصا  »المجاهد  بعنوان   1935 سنة  الفرنسية  باللغة  دراسة 
الوفد باالضافة إلى ويصا واصف وسافر  إلى  وفعاًل ُضم واصف غالى 
هو  كان  واصف  ويصا  وألن   ،1919 أبريل   11 فى  باريس  إلى  الوفد 
حول  بباريس  ُعقدت  التى  االجتماعات  كل  فى  منازع  بال  الوفد  خطيب 
له  ويترصدون  به  يتربصون  اإلنجليز  جعل  المصرية،  للقضية  الدعاية 
األخطاء. فحدث عندما عاد إلى مصر وأثناء مرافعته فى إحدى القضايا 
المحامون  فثار  عليه  للقبض  الضباط  أحد  دخل  المختلطة،  المحكمة  فى 
المصريون واألجانب فتقدم ويصا واصف من رئيس المحكمة السويسرى 
يتمكن  حتى  قضيته  على  المناداة  منه  وطلب  هورييه«  »مسيو  الجنسية 
من أداء واجبه قبل تنفيذ أمر القبض عليه. فما كان من رئيس المحكمة 
إال أن طلب من الضابط الخروج من القاعة على أن يتسلم ويصا واصف 
خارجها. وبعد المرافعة دخل ويصا واصف غرفة االستراحة حيث قابل 
زوجته وأوالده ثم خرج مع الضابط محمواًل على أعناق المحامين مودعاً 
من رئيس المحكمة وأعضائها وفعاًل نُقل إلى سجن قصر النيل، وظل فى 
المعتقل عشرة أيام ثم أفرج عنه. وعندما اعتقل اإلنجليز سعد زغلول ومعه 
أعضاء الوفد جميعاً ما عدا واصف غالى وويصا واصف، كتب واصف 
يهاجم فيه اإلنجليز، ووّقع عليه كل منهما، فُقبض عليهما  غالى منشوراً 
ونُقال إلى سجن قصر النيل. وعندما مثل أمام المحكمة قال قولته الشهيرة: 
)لكم أن تحكموا علينا، ولكن ليس لكم أن تحاكمونا( وكان أن صدر الحكم 
بإعدامهم جميعاً لكنه ُعدل بعد ذلك إلى السجن سبع سنوات مع تغريم كل 
نُقلوا إلى سجن القلعة ليمكثوا به ثالثة  منهم خمسة آالف جنيه وكان أن 
أشهر ثم إلى سجن ألماظة الذى كان معسكراً لإلنجليز حيث قضوا ثمانية 
أزمة  إثر  وعلى  المالية.  الغرامة  سددوا  أن  بعد  عنهم  أُفرج  ثم  شهور، 
السودان بعد مقتل السير »لى ستاك« سقطت وزارة سعد زغلول وُشكلت 
وزارة »زيوار باشا« فى 24 نوفمبر 1924، فى هذه الفترة رفض ويصا 
سعد  جعل  مما  الوزارة،  إلى  لضمه  زيوار  أحمد  محاوالت  كل  واصف 

زغلول يشيد بوطنيته الصادقة.

رئيساً  واصف  ويصا  كان  الثانية  النحاس  مصطفى  وزارة  عهد  فى 
باشا،  والنحاس  فؤاد  الملك  بين  دستورى  وحدث خالف  النواب  لمجلس 
للمناقشة. فوقف »عباس محمود  الخالف  النواب ُطرح هذا  وفى مجلس 
العقاد« يقول: )تُسحق أكبر رأس تعتدى على الدستور(، ولم يحاول ويصا 
النحاس  حكومة  فؤاد  الملك  فأقال  يؤجلها.  أو  المناقشة  يمنع  أن  واصف 
ويصا  رفض  وأيضاً  جديدة،  حكومة  بتشكيل  صدقى  إسماعيل  وكلف 
واصف االنضمام إلى الوزارة الجديدة باإلضافة إلى رفضه قرار الملك 
البرلمان  البرلمان لمدة شهر. وعندما أحاط الحرس بمبنى  بتأجيل انعقاد 
أمر ويصا واصف ضباطه بتحطيم السالسل الحديدية وفتح األبواب، ثم 
قاد أعضاء البرلمان للداخل. وفى الجلسة تحدث مصطفى النحاس باعتباره 
نائباً عن دائرة سمنود. ولكن إسماعيل صدقى كان قد حصل على مرسوم 
بحل المجلس. وقد تم فعاًل حل المجلس فى تلك الليلة. وعقب حل مجلس 
المصرى  وكان هو  بالمحاماة.  االشتغال  إلى  النواب عاد ويصا واصف 

الوحيد الذى إنتُخب نقيباً عدة مرات لنقابة المحامين المختلطة.

اإلسكندرية  فى  كان  أنه  مايو 1931  من  األخير  األسبوع  فى  وحدث 
للمرافعة فى إحدى القضايا. وقبل أن يعود إلى القاهرة دعاه أحد معارفه 
إلى وجبة غذاء وكانت سمكاً، بعدها شعر بتعب شديد فى المعدة، فلما عاد 

إلى القاهرة فحصه األطباء وقرروا انه تعرض لحالة تسمم.

بل  القاهرة  فخرجت  ربه،  العظيم  الرجل  لقى   1931 مايو   27 وفى 
شعب مصر يودع جثمانه من منزله بالجيزة وكان المشهد مهيباً أمتد من 
باب الحديد – رمسيس حالياً – إلى الكنيسة البطرسية بالعباسية. وكانت 
الجماهير الُمشيعة لهذا الوطنى الكبير تهتف: )بلغ الظلم لسعد يا ويصا( 
القلوب على أرض مصر  بين  الذى جمع  التضامن  النداء أن  بهذا  معلنة 
تراثاً مجيداً  ممتد بها إلى دار الخلود. وهكذا رحل ويصا واصف تاركاً 

لوحدة الوطن، ونموذجاً فذاً رائعاً للوفاء والصالبة.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

جوز اهلند وزيت جوز اهلند
قيمة غذائية عالية

من عيادة الطب الطبيعى
الفرق بني األتكينز والكيتو دايت

س: ما هو الفرق بين 
ونظام  األتكينز  نظام 
الكيتو في خفض الوزن؟ 

وأيهما أصح؟
األتكينز هو  ج: نظام 
للمساعدة  غذائى  نظام 
أسسه  الوزن  فقد  في 

سنة  أتكينز  يسمى  قلب  أمراض  طبيب 
الدهون  في  عالى  نظام  وهو   ،1960
الكربوهيدرات،  في  وفقير  والبروتين 
رفع  في  بمراحل  يمر  نظام  وهو 
يثبت  حتى  جم   20 من  الكربوهيدرات 

في المرحلة األخيرة على 100 جم.
غذائى  نظام  فهو  دايت  الكيتو  اما 
الدهون  في  جدا  عالى  الوزن  ألنقاص 
في  جدا  وقليل  البروتين  في  ومعتدل 
الكربوهيدرات، فهو 75% دهون و%20 
وليست  كربوهيدرات،  و%5  بروتين 
يعدلون  البعض  ان  ولو  مراحل،  له 
فيها  تزيد  أيام  بإدخال  النظام  هذا  من 
بعد  وذلك  دورية  بصفة  الكربوهيدرات 
مدة شهرين من اتباع النظام. وهذا النظام 
في  الغذائي  التمثيل  أدخال  على  يعتمد 
الجسم  فيضطر  كيتوزيز،  تسمى  عملية 
الستخدام الدهون كمصدر للطاقة بدال من 
الجلوكوز الذى يأتي من الكربوهيدرات، 
ويتابع أصحاب هذا النظام وجود الكيتون 
للتأكد من  البول عن طريق شرائط  في 

ان الجسم يستعمل الدهون.
كال النظامين قليل في الكربوهيدرات 
المواد  تزداد  األتكينز  في  ولكن 
الكربوهيدراتية بالتدريج ولكنها ال تزيد 
يكون  بينما ال  اليوم،  في  عن 100 جم 
اعلى  البروتين  وأيضا  الكيتو،  في  ذلك 

في األتكينز، والدهون أعلى في الكيتو.
الوزن  فقد  الى  يؤدى  النظامين  كال 
ضبط  في  السكر  مرضى  ومساعدة 
الثالثية،  الدهون  نسبة  وخفض  مستواه 
ولكن األبحاث األولية تشير الى ان فقد 
العضالت أقل في األتكينز، وانه ال يسمح 
بخفض معدل التمثيل الغذائي. ولكن دفع 
الجسم لعملية الكيتوزيز في حالة الكيتو 
في  المعادن  من  كثير  فقد  الى  تؤدى 
الجسم، وهذا يحدث أيضا في األتكينز، 

غير  النظامين  فكال 
الكلى  لمرضى  مناسب 

او هشاشة العظام.
يسبب  النظامين  وكال 
االفتقار  بسبب  اإلمساك 
وأحيانا  األلياف،  الى 
االسهال في الكيتو بسبب 

زيادة الصفراء لهضم الدهون.
وكال النظامين يهمل مجموعات هامة 
البقول  مجموعة  وهى  الطعام  قوائم  في 
وكثير من الخضروات وخاصة الجذرية 
والجزر  والبنجر  االسكواش  مثل 
والبطاطس والبطاطا، وكل هذه األطعمة 
ومليئة  جدا  عالية  غذائية  قيمة  لها 
باأللياف التي ال غنى للجسم عنها فهى 
وتساعد  النافعة  البكتريا  نشاط  من  تزيد 
ضبط  في  وتساعد  اإلخراج  عملية  في 
مستوى السكر والكولسترول وواقية من 

األورام السرطانية.
ولكن وجد العلماء ان الكيتو دايت مفيد 
األمراض  وبعض  الصرع  مرض  في 
والشلل  األلزهايمر  مثل  العصبية 

الرعاش والتوحد.
للكيتو  فائدة  الى  تشير  أولية  وأبحاث 

في األورام السرطانية.
والكيتو كنظام صعب في اتباعه بسبب 
النسبة العالية في الدهون كما يؤدى الى 
شعور بالغثيان والتعب وعدم القدرة على 

ممارسة التمارين الرياضية.
النظم  هذه  تكون  ان  يجب  ولكن 
متخصص  طبى  اشراف  تحت  الغذائية 
فليس كل نظام يصلح ألى أحد، ونوعية 
الدهون المستخدمة يجب ان تكون عالية 
الجودة وصحية الن الجسم سوف يعتمد 

على كميات كبيرة منها.
الصحيح  اال  يصح  ال  النهاية  وفى 
وهو النظام الصحى الذى ال يعتمد على 
وجود الكربوهيدرات المنقاة مثل الدقيق 
األبيض والسكريات، ويكون متوازنا في 
نسب البروتين والدهون والكربوهيدرات 

المعقدة.
د.تباسيم جندي

األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
منتجات جوز الهند في المحال 
جوز  مع  وتعاملنا  التجارية، 
على  كان  بالدنا  في  الهند 
الجاف  الهند  جوز  مستوى 
في  الستخدامه  المبشور 
ولكن  والحلويات،  المعجنات 

اآلن تشاهد على األرفف زبدة جوز الهند وزيت 
الهند،  جوز  وماء  الهند  جوز  ولبن  الهند  جوز 

وكثرت األقاويل عن فوائده، فما هي الحقيقة؟
التي  المشعرة  البنية  الثمرة  الهند  جوز  وثمرة 
تباع في األسواق هي ثمرة نوع من النخيل تصل 
في طولها الى 100 قدم ومتوسط قطرها حوالى 
وسطها  في  النصال  مثل  وأوراقها  بوصة،   12
الثمار،  من   20 الى   10 من  مجموعات  تنمو 
في  مجموعة  الى 12  من 10  تحمل  نخلة  وكل 
البداية  في  والثمرة  التطور،  من  مختلفة  مراحل 
الداخل لها  يكون لونها أخضر من الخارج ومن 
الغالف من  هذا  ويبطن  داكن صلب  بنى  غالف 
الداخل طبقة سميكة بيضاء من جوز الهند وبداخل 

التجويف سائل حالوته قليلة هو ماء جوز الهند.
من  كبيرة  كمية  على  يحتوى  الهند  وجوز 
درجات  يتحمل  ثابت  وزيته  المشبعة،  الدهون 
المخبوزات  لعمل  مناسب  فهو  العالية،  الحرارة 
والحلوى و عملية الطهى بالقلى، كما يستخدم في 

عمل الصابون والشامبو والمنظفات.
وجوز الهند معروف منذ القديم، فقد وجدت له 
سجالت فى الهندوسية القديمة 1500 ق.م، وكتب 
عنه انه يغذى الجسم ويزيد من قوته ومفيد للشعر 
والجلد، وفى الطب الهندى القديم كان يستخدم مع 
أمراض  وخصوصا  األمراض  لعالج  األعشاب 
الجلد المتسببة عن الطفيليات او القمل او مرض 

الجرب.
اما الدول التي تزرع جوز الهند بكثرة هي الفلبين 
والهند واندونيسيا وامريكا الجنوبية وشرق افريقيا 
الفلبين جوز الهند هو أساسى  وشرق آسيا. وفى 
في األطعمة، وفى تايالند يظهر جوز الهند في كل 
طبق، وبالمناسبة فان تايالند من أقل دول العالم في 
الفلبين يطلق  السرطانية، وفى  باألورام  اإلصابة 
كل  “الن  الحياة  »شجرة  الهند  جوز  نخلة  على 
واألوراق  الجذور  استخدام  له  الشجرة  من  جزء 
واللحاء وماء جوز الهند والثمرة وزيتها وكل ما 
تستخدم  فالجذور  الطبي،  لالستخدام  صالح  فيها 
في عالج الدوسنتاريا والتهابات األمعاء، واللحاء 
وألم  االسنان  ألم  لعالج  لبخة  عمل  في  يستخدم 
الجرب،  اللحاء يستخدم في عالج  األذن، ودقيق 
والبراعم في أعلى الشجرة مغذية وتستخدم كمدر 
للبول وتؤكل مع السلطات والمخلالت، والزهور 
عالج  في  استخدامها  ويمكن  قابض  تأثير  لها 
في  وتساعد  البول  مجرى  والتهاب  الدوسنتاريا  
مرض السكر والجزام، وااللياف من الساق يمكن 
استخدامها كمدر للبول وعالج الطفيليات والتهاب 
الحلق، وقشر الثمرة يمكن ان يعالج امراض الجلد 
وألم األسنان، والماء داخل تجويف الثمرة مكون 
من 95% ماء به بعض البروتين والسكر واالمالح 
وهو أيضا يستخدم كمدر للبول وعالج طفيليات 
الشجرة  الذى يخرج من جزع  األمعاء، والسائل 
يمكن استخدامه كملين، اما زيت جوز الهند فهو 
مفيد في أمراض الجلد ومقو للشعر ويستخدم في 

الشامبو.
ونخيل جوز الهند هو ركيزة أساسية في اقتصاد 
االخشاب  صناعة  في  فيدخل  الفلبين  مثل  دول 

والمشروبات والصناعات الغذائية 
وصناعة السالل والحبال والقبعات 
الصابون  مثل  أخرى  وأشياء 

والشامبو والمراهم.
تحتوى  الهند  جوز  ثمرة  و 
الدهون  من  كبيرة  نسبة  على 
المشبعة وتقريبا كلها من النوع المتوسط الطول، 
و%10  زيوت  و%35  ماء   %50 تحوى  وهى 
ثمر  من  وكوب  بروتين،  و%3.5  كربوهيدرات 

جوز الهند ينتج 500 سعر حرارى.
ماء   %67 من  مكون  فهو  الهند  جوز  لبن  اما 
بروتين  و%3  كربوهيدرات  و%5  زيوت  و%25 

والكوب ينتج 600 سعر حرارى.
 %65 يحوى  المبشور  المجفف  الهند  وجوز 
دهون و23% كربوهيدرات و7% بروتين والكوب 

منه ينتج 900 سعر حرارى.
المنجنيز  لعناصر  عالى  مصدر  الهند  وجوز 
والموليبدنم والنحاس وهو أيضا يحتوى على كمية 

جيدة من السيلينيوم والزنك.
وحتى سنة 1950 كان زيت جوز الهند سائد 
حتى  االمريكية  المتحدة  الواليات  في  االستخدام 
فقد  القلب،  امراض  في  التسبب  في  بالخطأ  اتهم 
ظهر ألحد الباحثين في والية مينيسوتا انه تسبب 
فئران  أطعم  عندما  الكولسترول  نسبة  رفع  في 
التجارب زيت جوز الهند المهدرج، وعلى الرغم 
عملية  ان  آنذاك  للعلماء  العلمى  التحليل  ان  من 
الهدرجة هي السبب وراء ارتفاع الكولسترول اال 
ان السمعة السيئة كانت قد لحقت زيت جوز الهند.

واألبحاث الحديثة تشير الى ان زيت جوز الهند 
بدون عملية الهدرجة ال يسبب اى ارتفاع في نسبة 
الكولسترول  زيادة  الى  يؤدى  بل  الكولسترول 

الجيد.
جوز  زيت  في  الموجودة  الدهنية  واالحماض 
لوريك  وتسمى  الطول  متوسطة  أغلبها  الهند 
التي تتواجد بكمية  آسيد ونسبته 50% وهى مثل 
مشبعة  فهى  الرضاعة،  عند  األم  لبن  في  كبيرة 
ومفيدة للجسم وتتحول الى مواد لها خاصية ضد 
والفطريات،  والطفيليات  والبكتريا  الفيروسات 
ومن ضمن أنواع البكتريا التي يقاومها البكتريا 
والقرحة،  المعدة  مشاكل  تسبب  التي  الحلزونية 
وحامض دهنى آخر يسمى كابريك آسيد بنسبة 
الفيروسات  خاصية ضد  أيضا  وله   %7-6 اقل 
السيالن  مثل  التناسلية  االمراض  ومسببات 

والكالميديا والهربيز.
الدهنية  االحماض  قدرة  الى  تشير  واألبحاث 
الموجودة في جوز الهند على هدم الجدار الدهنى 
الذى يغلف البكتريا والفيروسات كما تعمل على 
منعها من مهاجمة الخاليا، وبعض األبحاث في 

الفلبين تشير الى تأثيره على فيروس األيدز.
القلب  أمراض  من  يحمى  الهند  جوز  وزيت 
أحماضه  فاحتراق  الوزن،  فقد  في  ويساعد 

الدهنية يرفع من معدل التمثيل الغذائي.
المبشور  الجاف  الهند  جوز  تشترى  وعندما 
بمادة  يحفظ  ألنه  عليه  الالفتة  قراءة  من  تأكد 
كيميائية تسمى بروبولين جليكول وهى تستخدم 
فليس  الهند  اما زيت جوز   ،Antifreeze في
له رائحة او طعم ويكون شبه متجمد في الطقس 
البارد ويشبه الزيت في الجو الحار، وال تشترى 
صحية  غير  ألنها  المهدرجة  األنواع  من  اى 
ان تستخدمه في خالل شهرين  بالمرة، وحاول 

بعد فتح العلبة.
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الشاب محمود  اثارت قضيه مقتل 
البنا علي يد شاب اخر ويدعي محمد 
وابدي  العام في مصر  الرأي  راجح 
من  استياءه  ككل  المصري  المجتمع 
كل  وانتفضت  البشعة  الجريمه  هذه 
بكافه  المصري  المجتمع  طوائف 
واستنكاره  رفضه  مبديا  اتجاهاته 
اصبح  ان  بعد  األفعال  هذه  لمثل 
سلوكيات  في  عامه  حاله  العنف 
يخلو  يكاد  فال  المصري  المواطن 
شارع واحد في بقاع المحروسة من 
دون ملوثات سلوكيه تؤدي الي العنف 
الناس  بين  االحتكاك  مستوي  علي 
في  اليومية مصحوبه  التعامالت  في 
العاده بألفاظ نابيه حيث أصبحت هي 
اللغه الرسمية في التعامل اليومي بين 

الناس علي نحو مخيف.
الشده  يعني  اللغه  في  والعنف 
اما  واللين  الرفق  والمشقة وهو ضد 
انه  علي  العنف  فيعرفون  العلماء 
الي إلحاق األذي  كل تصرف يؤدي 
باآلخرين وقد يكون هذا األذي جسميا 

او نفسًيا وفرض اآلراء بالقوه.
بإيجاز  المقال  هذا  في  وسنتناول 
الضوء  نلقي  ثم  العنف  أسباب  شديد 

علي كيفيه عالجه.
العنف  أسباب  ذكر  ويمكننا 

كاالتي:-
العوامل  وهي  ذاتيه  عوامل  أوالاً 

ذاته  الفرد  في  مصدرها  يكون  التي 
الشعور  وهي  مسببات  لها  وهي 
الثقه  وضعف  باإلحباط  المتزايد 
االنفعالية  واالضطرابات  بالنفس 
مواجهه  علي  القدرة  وعدم  والنفسية 
والعجز  يعانيها  التي  المشكالت 
سويه  اجتماعيه  عالقات  أقامه  عن 
من  والحرمان  بالفشل  والشعور 
العطف وعدم قدره الفرد علي التحكم 
واألنانية  العدوانيه  انفعاالته  في 
وحب الفرد لذاته وإدمانه  المخدرات 
والكحوليات وضعف الوازع الديني.

وهي  االسريه  التنشئه  ثانيا 
التي  األولي  اإلنسانية  الجماعة 
عالقاته  اول  الطفل  فيها  يمارس 
السلوك  أنماط  واكتساب  اإلنسانية 
فاألسرة  لذلك  المختلفة  االجتماعي 
تهيئه  في  ومؤثر  فعال  دور  لها 
المجتمع  الطفل لعالقات سويه داخل 
وأسبابها تتلخص في التفكك األسري 
والتدليل الزائد عن الحد من الوالدين 
األبناء  لسلوك  االسره  متابعه  وعدم 

والضغوط االقتصادية لالسره.
وهي  المدرسيه  التنشئاًه  ثالثاًا 
التي  الثانية  االجتماعية  المؤسسة 
التنشئه  في  دور  ولها  الطفل  تستقبل 
فيها  يقضي  حيث  االجتماعية 
زمالؤه  هم  صغار  مع  وقته  معظم 
في  ويمارس  المدرسين  هم  وكبار 
مختلفه  اجتماعيه  أنشطه  المدرسه 

صفحه يف دفرت احوال مصر 
فادي جرجس، وينيبيج - مانيتوبا 
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كبير  بشكل  تساهم  فالمدرسة  لذلك 
وترجع  الصغير  تكامل شخصيه  في 
القدوة  الي غياب  المدرسيه  األسباب 
التوجيه  وغياب  للتالميذ  الحسنه 

والرشاد وعدم النصح.
عامل  وهو  السكني  الحي  ا  رابعاً
هام جًدا فالحي الذي تتوافر فيه القيم 
ويهيئ  سوًيا  حيا  يعتبر  األخالقية 
باحترام  الشعور  يكسبه  جوا  للفرد 
السلوك  عن  والبعد  والقانون  النظام 
العكس  وعلي  والمنحرف  العدواني 
االحترام  الي  يفتقر  الحي  كان  اذا 
والرقي فيعتبر بيئه فاسده تؤدي الي 

زرع العنف داخل النفوس.
ا جماعه الرفاق واألصدقاء  خامساً
بجماعه  الشخص  اتصال  وهي 
واألهداف  الميول  في  متقاربه 
واالقتصادي  االجتماعي  والمستوي 
وتربطهم عالقات متبادلة واألصدقاء 
لهم تاثير مباشر علي شخصيه الفرد 

بعد االسره.
ولإلعالم  اإلعالم   وسائل  سادسا 
العنف  ظاهره  تنامي  في  هام  دور 
تقدم  فهي  المراهقين  لدي  وخاصه 
الخاطئة  التصرفات  من  عينه  لهم 
األفالم  في  يشاهده  الذي  العنف  مثل 
ووسائل اإلعالم تجسد العنف بأنماطه 
مشاهده  وتكرار  المختلفة  السلوكية 
تلك اللقطات تؤدي الي تقويه النزعة 
الي العنف ويؤثر اإلعالم في انتشار 

الجريمه وتقليد السلوك العنيف.
لالسره  االقتصادية  الحاله  سابعا 
اكثر  الفقر من  يعتبر  والبطالة حيث 
وتؤدي  الجريمه  انتشار  مصادر 
البطالة الي نتائج نفسيه خطيرة مثل 

شخصيه  وخلق  واليأس  االكتئاب 
عدوانيه تجاه المجتمع.

اما عن كيفيه عالج ظاهره العنف 
فيمكننا إيجازها في النقاط التاليه :-

أوالاً عالقه اإلنسان باهلل حيث ان 
المحافظة الدائمة علي عالقه قويه مع 
هللا لها تاثير فعال وسريع في تهذيب 
اإلنسان  فتجعل  والسلوك  القلوب 
يميل في تصرفاته الي الرفق واللين 
ويكون متوافقا مع القيم السامية التي 
جميع  عن  ويبتعد  اإلنسانية  تتطلبها 

أنواع سلوك العنف واالنحراف.

ثانيا دور الكنائس ودور العبادات 
األخرى حيث ان دور العياده لها دور 
فعال في غرس المبادئ األخالقية في 
سلوكه  تهذيب  علي  وتعمل  اإلنسان 

ونبذه للعنف بجميع اشكاله.

االجتماعي  التكافل  تحقيق  ثالثاًا 
معنوي  احداهما  جانبان  لها  وهي 
بالجانب  والمقصود  مادي  واآلخر 
اإلنسان  يشعر  ان  هو  المعنوي 
مما  التالحم  ويتحقق  اإلنسان  بأخيه 
يؤدي الي تقويه الروابط االجتماعية 
ويتعاون الجميع علي تحمل المسؤليه 
عن  الشر  وإبعاد  الخير  تحقيق  في 
انخفاض  الي  سيؤدي  مما  المجتمع 
سلوكيات العنف داخل المجتمع ، اما 
مساعده  فيشمل  المادي  الجانب  عن 
الي  يؤدي  مما  والمحتاجين  الفقراء 
وزرع  والموده  اإلخوه  روح  تقويه 
الحب بين أطياف المجتمع واستئصال 

جذور السر ومنع سلوكيات العنف.

تعتبر  الصالحة  االسره  ا  رابعاً
الذي  األول  الدفاع  خط  هي  االسره 

العنف  سلوكيات  كل  عليه  تتحطم 
ترتكز  التي  البدايه  نقطه  وهي 
العنف  من  الوقائية  التدابير  عليها 
وذلك بالعمل علي تهيئه جو مناسب 
الحب  ساد  فإذا  والتفاهم  الحب  من 
الواحده  االسره  أفراد  بين  واإليثار 
العنف  اجتناب  الي  بالتالي  سيؤدي 

واالنحراف.
حيث  الفعاله  المدرسه  خامسا 
للمدرسه دور في تنميه القيم اإلنسانية 
مبادئ  غرس  في  وتساعد  العليا 
الي  والتوجيه  التسامح  الرفق وروح 
والصحيحة  اإليجابية  السلوكيات 
من  عدد  توفير  طريق  عن  وذلك 
والنفسيين  االجتماعيين  األخصائين 
لتناسب  الدراسية  المناهج  وتنويع 
المدرسين  وتوفير  الطالب  ميول 
باب  وفتح  وعلمًيا  تربوًيا  المؤهلين 
والمدرسين  الطالب  بين  الحوار 

وأداره المدرسه.
األصدقاء  اختيار  حسن  سادسا 
قوي وواضح  تاثير  له  الصديق  الن 
بأصدقاء  االقتران  الن  صديقه  علي 
العنف  الي  طريق  اسرع  هو  السوء 

واالنحراف.
الهادفه  اإلعالم  وسائل  سابعا 
النه يمكن ان يكون لوسائل اإلعالم 
السلوك  من  الوقايه  في  إيجابي  دور 
العنيف وذلك من خالل أذاعه برامج 
العنف  من  التنفير  الي  وتدعو  هادفه 
علي  الخطيره  وآثاره  أسبابه  وبيان 
األعمال  وإذاعه  والمجتمع  الفرد 
الهادفه وان تضع وسائل اإلعالم في 

خريطها برامج لعالج العنف.
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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. 


