
 أدم الثاني.. »شهود زور«!

 انواع السرطان )السلطعون-
الكابوريا - األستاكوزا( ونزع خمالبها 

والقيمه الغذائية هلا

 هل تتحول إىل منر جديد؟!

حكومة أونتاريو متدد أوامر الطوارئ 
بسبب وباء كوفيد-19  حيت يوم 22  

سبتمرب

 الطالب الذين يتعلمون عرب االنرتنت 
ال يزالوا ملزمني بدفع االجيار إذا كانوا 

وقعوا علي عقد االجيار السنوي

 بعض طاليب اللجوء الذين أهتموا 
باملرضي  وسط جائحة كورونا 

سيحصلون علي االقامة الدائمة

  مع انه ال يزهر التني

مبناسبة عيد ام النور السيدة العذراء..
من قصائد نصر لوزا االسيوطي

 مصر )وطن (  اإلبداع والتاريخ !!

مرتضى منصور أراجوز مصر األول...

فوز إيرن أوتول بزعامة حزب 
احملافظني الفيدرالي

 تناول االدوية وحتليل الدم

شجعوا بعضكم البعض وأبنوا 
بعضكم البعض

 أحموتب

 هل ترى فداحة اخلسارة؟

حياة القمامة!!

 احلفيد

هل يوجد أي عالج طبيعي للذحبة 
الصدرية؟

َيا َماِلَك الدُُّموِع . .

قلوًبا حتمل اخلري

20 مسرى 1736شهداء For Advertisment

ahram.teeb a@gmail.co m 

Tel: 647-823-6779 

www.ahram-canada.com

       
Bi-weekly, Non-profit

We Cut Taxes Like a Diamond

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

www.profitexplorer.com

Personal | Corporate | Business  

بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne 
Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني 
)االمييل( إلى  5412 كما يقوم الكثير من القراء األحباء 

بأرساله أيضا ألصدقائهم. 
كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا، 

والذي يزوره األالف يوميا. 
من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف 
.Junk mail او Spam اسمه، ومن ال يجده عليه البحث حتت

ومبجرد حتويلة إلى Inbox مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي
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mervatnawar@yahoo.com

السودان: فيضانات تقتل العشرات وتدمر 
آالف منازل

الخرطوم: أعلن الدفاع المدني السوداني األربعاء أن 
أكثر من ثالثين  الموسمية دّمرت  السيول والفيضانات 
ألف منزل وقتلت 86 شخصا منذ يوليو. وقال الدفاع 
ارتفع  الفيضانات  في  القتلى  عدد  أن  بيان  في  المدني 
الى 86 وأصيب 44 شخصا بجروح ودمرت 32059 

منزال و143 مرفقا عاما.
شمال  هي  تأثرا  الواليات  أكثر  أن  البيان  وأضاف 

دارفور وجنوب كردفان والبحر االحمر وكسال والجزيرة والخرطوم.
وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان بين يونيو وأكتوبر، ويسجل البلد فيضانات كبيرة كل 
عام. وتسببت األمطار الغزيرة في 2019 بأضرار لـ400 ألف شخص، وفق متحدث باسم مكتب 

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
وجاء في أحدث تقرير صادر عن المكتب في السودان في 19 أغسطس، أن 263645 شخصا 
تضرروا من الفيضانات هذا العام. وأعلنت وزارة الري والموارد المائية أن »مناسيب نهر النيل في 
معظم األحباس وصلت مستويات قياسية غير مسبوقة«.وقال ياسر عباس، وزير الري والموارد 
بلع مستوى »أعلى من عامي 1946 و1988 عندما سجلت محطات  النهر  المائية، إن فيضان 
الرصد وقتها أعلى مناسيب منذ بدء رصد النهر في عام 1902«. وقال عباس لصحافيين: »مناسيب 

النيل الرئيسي بلغت مستويات قياسية وقد تحدث فيضانات وغرق مساحات على الضفتين«.
في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، غمرت مياه نهر النيل شوارع عدد من األحياء 
الواقعة على ضفة النيل. وذكر شاهد أن شوارع بعض األحياء الواقعة على النيل امتألت بالمياه، 

ويحاول بعض السكان وضع أكياس مملؤة بالرمل لحماية منازلهم.
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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 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.
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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.

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.
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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.

الفارق -39

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

ماذا بعد الدكتور جورج بباوى
     

منذ فترة وجيزة طالعتنا الصحف ومواقع 
قداسة  ارســال  بخبر  االجتماعي  التواصل 
القساوسة  واحد  امريكا  أساقفة  الحد  البابا 
بالذهاب إلى الدكتور جورج بباوى واخبارة 
للتناول  برفع الحرمان عنه وإمكانية عودته 
من االسرار المقدسة بعد فترة حرمان طويلة 
حدثت بقرار من قداسة البابا شنودة ألسباب 
معروفة لدى الجميع وتكلم عنها قداسة البابا 
رد  مطولة  محاضرة  فى  لالعالم  شنودة 
أدت  التي  واألسباب  الدوافع  كل  عن  فيها 
عامة  بصفة  المقدس  المجمع  يتخذ  ان  إلى 
خاصة  بصفة  الثالث  شنودة  البابا  وقداسة 
إلى  اتعرض  لن  هنا  وانــا  الحرمان  قــرار 
قرار الحرمان نفسة وال على اثاره التى تلت 
يستوجبه  كان  سليم  قرار  كونه  أو  اعالنة 
الدكتور جورج او قرار خاطئ كان يستوجب 
محاكمة واالستماع الى دفاع الدكتور جورج 
التى  واعتقاداته  وتعاليمه  بكالمه  ومواجهتة 
البحيرة  اسقف  باخوميوس  االنبا  جعلت 
يدعوا لمجمع على وجة السرعه التخاذ قرار 
الموقف  اوضح  ان  احب  ولكنى  الحرمان. 
الذى  الحدث  هذا  نعيش  جميعا  ألننا  اليوم 

بعد  بالكنيسة  عادى  حدث  انة  الجميع  يعتقد 
أكثر من 40 سنة قررت ان تتسامح فى قرار 
وادى  المقدس  المجمع  من  باإلجماع  اتخذ 
أبناءها  اهم  يكن  لم  وان  احد  حرمان  الى 
لم  الرجل  هذا  الكنيسة  شركة  من  المدللين 
يكون شخصا عادى فقد كان اقرب األقربين 
أصدقاء  من  وايضا  شنودة  البابا  قداسة  الى 
بالرغم  اوقفة  الذى  الغربية  األعزاء السقف 
من ذلك من التدريس فى الكلية االكليريكية 
فى طنطا وكان ايضا ممثال للكنيسة فى الوفد 
شنودة  البابا  برءاسة  الفاتيكان  زار  الذى 
ولكى  سنة   1500 قطيعة  بعد  نفسة  الثالث 
الحجم  بهذا  شخص  بحرمان  ــرار  ق تأخذ 
مسنودة  وحجتك  قوى  دليلك  يكون  أن  البد 
ببراهين ال تقبل الشك وقرار الحرمان نفسة 
اكيد كان مدروس من كل جوانبة ألنه فى هذا 
تبعاتة  تكون  ان  وممكن  خطير  كان  الوقت 
قاسمه على الكنيسة واالهم من ذلك ان اسقفا 
سيدنا  كان  الحرمان  الذين صدقوا على  من 
االنبا تواضروس الذى اصبح البابا 118 بعد 

الذى  هو  انة  والعجيب  الثالث  شنودة  البابا 
جورج.  الدكتور  عن  الحرمان  برفع  سعى 
أما الدكتور جورج االن فهو يرقد تقريبا فى 
الفراش كل الوقت قضى معظم حياتة خارج 
مصر وانضم أوال إلى الكنيسة األرثوذكسية 
الروسية ثم الى الكنيسة االنجلوكانية وكتب 
وخصوصا  الالهوت  فى  الكتب  من  العديد 
المصرية  للكنيسة  األولين  ــاء  االب قالة  ما 
كتبة  قراءو  ممن  تالميذ  االن  مصر  فى  لة 
دير  اسقف ورئيس  بيشوى  االنبا  قام  عندما 
وافكارة رد  كتبة  بالرد على  دميانة  القديسة 
علية الدكتور جورج ايضا ولحقيقة األمر لم 
يكون هناك مواجهات غبية بين الطرفين اال 
لم  انة  تثار قضية  فى بعض االحيان عندما 
يدافع عن نفسه وان الموضوع كان شخصيا 
هناك  ولكن  قد حدث  فما حدث  يكن  ومهما 
تساؤالت تحتاج إلى إجابة والبد من اجابة. 
الدكتور جورج عن رجوعة عن  اعلن  هل 
افكارة وتعاليمة ومعتقده الذى بسببة حرم من 

شركة الكنيسة.
]البقية ص13[ 
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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 

يف السالم مع إسرائيل

  

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

منذ سنوات تقابلت ذات يوم مع شخصية 
من عائلة مصرية سياسية مشهورة، قال لي 
أنه عندما هرب من مصر فانه لجأ إلسرائيل 
وان كنت  منه ألني  فجفلت  واعانته،  فكفلته 
مع  اتعامل  ال  فأنا  مبارك  نظام  ضد  وقتها 
تم  فلقد  لمصر.  عــدو  مع  يتعامل  شخص 
صقل شخصيتنا المصرية بالعداء إلسرائيل 
وازادتها الحروب التي سقط فيها الكثير من 
المصربين وكل شخص منا له شهيد للوطن 

في الحروب المصرية اإلسرائيلية.

بعد  نتج  إسرائيل  مع  المصري  السالم 
في  إسرائيل  تفوقت  إسرائيل  مع  حــروب 

أكتوبر  في  مصر  تفوقت  ثم  منهم  اثنين 
1973 ولكن لم تستطع استرداد كل صحراء 
سيناء اال بمعاهدة السالم، وفى نفس الوقت 
إسرائيلية  مصرية  سالم  معاهدة  فيه  الذي 
يزور  من  كل  تعاقب  المصرية  الدولة  فأن 
إسرائيل او ينشئ عالقة معها أو يتعامل مع 
بالخيانة  بالقاهرة وتتهمه  السفير اإلسرائيلي 
وتسقط عضويته لوكان من اعضاء البرلمان!

الوزراء  رئيس  منح  أن  األمر  وصل  بل 
ضد  الثورة  وقت  شرف  عصام  المصري 
السفارة  الذي تسلق  مبارك جائزة للمصري 
اإلسرائيلية وانزل علمها وهذا مما يدل على 

ازدواج الشخصية المصرية.

سالم مصر مع إسرائيل مثل شخص يأكل 
ساندويتش ويتأفف منه في نفس الوقت، بل 
ما زال المصريون يصنفونها كدولة معادية، 
المؤامرة!  بنظرية  االتهامات  لها  ويكال 
أكره  »أنا  اغنيته  في  يقول  لمن  ويصفقون 
إسرائيل« بينما تركت مصر الخطر الحقيقي 
في الشخصية المصرية يتغلغل في المجتمع 
المسلمين  االخـــوان  في  ممثلة  المصري 
تشق  التي  التكفيريّة  المتطرفة  واألفكار 

المجتمع!

حقيقي كانت سنوات حكم مبارك ليس فيها 
شخصية  في  نخر  فيها  كان  ولكن  حروب 
المجتمع المصري بالسماح بازدهار االفكار 
المتطرفة التي بدأها السادات قبل قتله وأكملها 

مبارك حتى اسقاطه.

من  مصر  على  خطرا  تمثل  لم  إسرائيل 
يبدأ  من  كانت  مصر  ولكن  نفسها  تلقاء 
التحرش، ففي حرب 1956 كانت مصر قد 
أعلنت في عام 1952 ان من مبادئ الثورة 
فتعاونت  إسرائيل  على  القضاء  المصرية 

العدوان  في  وفرنسا  إنجلترا  مع  إسرائيل 
الثالثي، حرب 1967 حدثت بعد ان سحب 
سيناء  من  السالم  حفظ  قوات  الناصر  عبد 
لالستعداد لحرب إسرائيل، فبادرت إسرائيل 

بضرب مصر.

بمصر  إسرائيل  ابــدا  تتحرش  لم  ولكن 
ان  بل  السالم،  معاهدة  بعد  سنة   41 طوال 
إسرائيل وافقت في السنوات الماضية للجيش 
كبيرة  وبقوات  بحرية  بالعمل  المصري 
هو  ما  عكس  اإلرهابيين  لحرب  سيناء  في 
منصوص عليه في معاهدة كامب ديفيد بعدم 

وجود قوات عسكرية مصرية في سيناء.

سالم األمارات مع إسرائيل لم يكن نتيجة 

حروب مباشرة بين البلدين ولكنه مبنى على 
وللوقاية  وللمستقبل  للمنطقة  جديدة  رؤية 
إيران  للبلدين، وهما  من خطرين مشتركين 
واالخوان المسلمين. بدأت العالقات والتعاون 
بين االمارات وإسرائيل منذ 5 سنوات ولكن 

أعلن عنه رسميا اآلن.

تطبيع  هو  إسرائيل  مع  ــارات  األم سالم 
للعالقات بينهما، وليس مثل السالم العسكري 

المصري مع تجميد للتطبيع. 

عالقات  به  اإلماراتي  اإلسرائيلي  السالم 
منفعة،  وتبادل  تكنولوجي  وتعاون  تجارية 
امريكي  مانع  وجــود  لعدم  باإلضافة  هــذا 
األسلحة  أحدث  االمارات على  لكي تحصل 

االمريكية للدفاع عن نفسها.

لعصره  وسابقا  شجاعا  السادات  كان  لقد 
في السالم مع إسرائيل ولكن لم يكن مبارك 
اسرائيل  مع  العالقات  لتنمية  كافيا  شجاعا 
ولكنه فضل إرضاء التطرف اإلسالمي الذي 
يعادى إسرائيل في الظاهر ويتعامل معهم في 
الباطن حتى ان مرسى وقت رئاسته لمصر 
فيه  يتخطى  بيريز  لشيمون  خطابا  أرســل 
المخاطبات الرسمية ويقول له فيه »صديقي 

العزيز بيريز« ثم عاد وأنكر ارساله.

وبينما كانت مصر رائدة للسالم العسكري 
مع إسرائيل فأن دولة االمارات كانت رائدة 
وعلى  اسرائيل  مع  التطبيعي  السالم  في 
مصر وباقي الدول المجاورة ان تتخلى عن 
وان  المنطقة  ساد  الــذي  الفكري  التطرف 

تحذو حذو األمارات.

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com
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مصطفي حجازي يكتب: 
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
عايز  وإللي  كلمات  أربع  من  تصريح 
ليبيا  في  السالم  فرضت  يقرب  يجرب 

وتحيا مصر  
 فايز السراج  

بيها  بتحلم  اللي  المدنية  الدولة  بقي 
بالرصاص  الشباب  تضرب  مليشياتك 
عايزين  مش  ال  التجول  حظر  وتفرض 

مدنية الست والدتك.  
شباب طرابلس  

يا دي العار يا دي العار السوري يقبض 
بالدوالر هتافات في طرابلس هزت عرش 

العثمانلي التركي في أنقرة.  
أردوغان  

اخترت تحارب العالم فالعالم كله حاربك 
اليونان وإيطاليا  ورينا هتسد إزاي قصاد 

وفرنسا وقبرص في المتوسط.  
قيادات الربيع العربي  

عدم مساندتكم إلنتفاضة شباب طرابلس 
دليل أنه لم يكن ربيعا وال عربيا بل كان 

خريفا إخوانيا بإمتياز.  
مصطفي محمد  

مصطفي يا مصطفي عملت إيه في ياسر 
كنافة وفرحت مرتضي  لفة  لفيته  إبراهيم 
فينا لكن أنت مستقبل مصر وأنا بحبك يا 

مصطفي.  
مروان محسن  

هو  بس  أه  بيسرح  بيحب  اللي  إبني  يا 
في  مش  أصحابة  مع  قاعد  هو  ماشي 
منطقة جزاء الزمالك هللا يحرقها إللي كنت 

سرحان فيها.  
الجيش المصري  

والواد  ليبيا  موضوع  نخلص  قربنا  يلال 
لو شاف عين  إال  أحمد مش هيتعدل  أبي 
دعوة  وكله  الحمرا  المصري  الجيش 

للسالم أيوة وهللا.  
كارتيرون  

في سنة غلبت األهلي مرتين ويمكن لوال 
تعطيل األتوبيس كانوا ثالثة ال أنت داهية 

في المباريات الكبيرة.  
اإلمارات  

أحييكم علي المعاهدة مع إسرائيل وإللي 
إيه  قوله  فلسطين  علشان  مقاطعة  يقولك 
نتيجة المقاطعة في ال 72 سنة إللي فاتوا.  

الجزيرة  
نفسي أعيش لغاية ما شوف معاهدة سالم 
إيه  بتقولوا  وأشوفكم  قطرية  إسرائيلية 

ساعتها يا إعالم الكذب والرياء.  
نتنياهو  

بتقول دول عربية تانية هتعمل معاهدات 
المريش  الموس  تحت  كله  طبعا  سالم 

والمقصوص  
حماس  

الخليج تصرفوها وجيش  فلوس  عايزين 
ومصر  الخليج  وتشتموا  يحرركم  مصر 
يحرر  مرسي  بكرة  يلال  اإلخوان  علشان 

غزة مع أنه مات علي فكرة.  

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ضريبة نقل امللكية

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

عند شراء منزال، يضاف الى ثمن المنزل 
مصروفات نقل الملكية التى تشمل ضريبة 
نقل الملكية واتعاب المحامى ومصروفات 
التسجيل. مصروفات نقل الملكية تصل الى 
لذا  المنزل.  قيمة  حسب  الدوالرات  آالف 
يفّضل ان تضع جزء من مدخراتك جانبا 
هذه  من  االكبر  الجزء  المصروفات.  لهذه 
التى  الملكية  المصروفات هو ضريبة نقل 
تصل الى متوسط %1.5 من قيمة المنزل. 

يتم حساب هذه الضريبة كالتالى. 

Provincial Land Transfer 
Tax

0.5% of property value up to 
$55K

1% of property value from 
$55K to $250K

1.5% of property value from 
$250K to $400K

2% of property value from 
$400K

من التسهيالت الحكومية عند شراء اول 
منزل ان تسترجع جزء من هذه الضريبة 
بحد اقصى الفين دوالر. هذا المبلغ قد يمثل 
نصف مصروفات نقل الملكية لمنزل قيمته 
المحامي  ان  تأكد  لذلك  الف دوالر.   300
الذى يقوم بنقل الملكية قد خصم هذا المبلغ 
من مصروفات نقل الملكية. هناك تسهيالت 
حكومية اخرى سوف اتناولها فى االعداد 

القادمة.  

على وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما   ارحب 
ca.estatesavvy@naser

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في 

يوم صدوره على االمييل ارسل لنا 

على

ahram.teeba@gmail.com أو 

8164gindi@rogers.com 

هنرى كيسنجر أحد دهاة الفكر والسياسة 
في العالم.. وأحد قالئل ممن خطوا بأيديهم 
واقع العالم الذي نحياه اآلن، ليس فقط بتغيير 
موازين القوى ولكن بخلق مسارات فكرية 
وأولويات  شعوب  وجدان  غيرت  ونفسية 

قضاياها.
منسحق  عربى  واقع  من  نراه  وما 
هو  واقتصادًيا  سياسًيا  ومحاصر  الوجدان 
من نبت أفكار هذا الداهية وآخرين مثله في 
دوائر »صنع القرار« أكثر منهم في دوائر 
»اتخاذ القرار«، في المعسكر الغربى على 

اتساعه وليس أمريكا وحدها.
كتاب  برجينسكى، صاحب  زبيج  وبمثله 
رقعة الشطرنج الكبرى.. وميلتون فريدمان 
بالشيكاجو  المعروفان  شولتز،  وجورج 
بويز، واللذان قادا التحول االقتصادى نحو 
السوق الحرة عقب سقوط االتحاد السوفيتى 
العالم..  بإدارة  المتحدة  الواليات  وتفرد 
كان  الذي  تشينى  ديك  آخراً  وليس  وأخيرا 
يحكم الواليات المتحدة- من وراء ستار- من 
موقعه كنائب للرئيس الواهى محدود العقل 
جورج دبليو بوش.. وليس بعيدا عن هؤالء 
كونداليزا رايس أو كوندى كما كانت تُسمى.
بالمناسبة معظم هؤالء ال يحبون بعضهم 
البعض بل ال يحبون كثيرا ممن عملوا معهم 
الحاالت  تلك  أكثر  وكانت  مباشر،  بشكل 
فجاجة هي عالقة ديك تشينى بجورج دبليو 
نظرة  إليه  ينظر  تشينى  كان  والذى  بوش، 
وهذا  مضمر..  احتقار  من  تخلو  ال  دونية 
ليس خافياً بل أُنتجت عنه وثائقيات وأفالم..!

أن  استطاعت  العقول  تلك  كل  ولكن 
يولد  لم  لوطن  واحدا  وطنيا  مسيرا  تكمل 
األكثر  لطبقاته  ينتموا  ولم  معظمهم،  فيه 
حظاً، فكيسنجر وبرجينسكى مهاجران من 
ملونة  باألساس.. وكوندى  الشرقية  أوروبا 
من أصول إفريقية ولوال أنهم جميعاً انتموا 
ليأبه  يكن  لم  الفكر«  »أرستقراطية  لطبقة 

لهم أحد.
ممن  هؤالء  القرار«  »صناع  عرف 
كما عرف  المعاصر،  التاريخ  وجه  شكلوا 
من  ترأسهم  أو  معهم  عمل  من  كل  قبلهم 
»متخذى  أي  السلطة  وأصحاب  الساسة 
يمضى  الشخصى  الطموح  أن  القرار«، 
في مسار آمن إن كان مساراً يقبل بإنسانية 
منهم  ألى  القدرة  بمحدودية  ويقر  المنافسة 

مهما عال شأنه أو توسعت سلطته.
واعتقدوا  »الحوكمة«  هؤالء  عرف 
بجدواها وانضبطوا في إطارها وإن كانت 

ُمرة..!
وطنيين  كونهم  على  هؤالء  يحسب 
يدفعهم  ما  لديهم  أن  رغم  منضبطين.. 
ليس  السلطة..  وانفالت  الطموح  لنزق 
في  يعيشون  ألنهم  ولكن  أرقى  بشر  ألنهم 
إطار من »الحوكمة« أعلى وأسبق من كل 

»حكومة«.
االنضباط  أصل  هي  فيه  الحرية  إطاٌر 
واالختالف من  والجمود..  االنغالق  وليس 
التنميط  ال  الوطنية  عين  هو  الوطن  أجل 

والقولبة والنفاق العام.
َعلَّم  كما  هؤالء  َعلَّم  الحوكمة  من  إطار 
أصحاب السلطة من معاصريهم أن السلطة 

والحكم أمران مختلفان..!
شرعية  هي  السلطة  أن  هؤالء  عرف 
اتخاذ القرار، وأن الحكم هو أهلية صناعة 

القرار.
السطوة  تمنح  وإن  السلطة-  أن  عرفوا 

والقوة- ال تورث األهلية..!
كل  منطقه  واحترم  وأقره  ذلك،  عرفوا 
من  فكرهم  أثر  يأت  لم  حين  حولهم..  من 
مواقع السلطة العليا التي تبوأوها في مراحل 
محدودة من حياتهم.. بقدر ما أتى من مواقع 

الفكر- أو باألحرى الحكم- التي لم يملك لهم 
أحد فيها منحاً وال منعاً، إال قدراتهم العقلية 
وبناء  صناعة  على  قدرتهم  باألساس  أو 

القرار.
وفى هذا يقول هنرى كيسنجر وبوضوح 
قد  علمتك-  إن  العليا-  السلطة  مواقع  »إن 
تعلمك كيفية اتخاذ القرار وليس القدرة على 

صناعة جوهره«.
بل ويزيد قائال: »إن رأس المال الفكرى 
ومواقع  العام  بالمنصب  وينضب  يتآكل 
السلطة العليا.. فتلك المواقع تستنزف المتاح 
ال  فهى  لإلنسان..  الفكرى  المال  من رأس 

تنتجه أو تديمه«.
فهمه  عن  كيسنجر  حديث  هو  هذا 
وهبها  من  هو  سلطة  سياق  في  للحوكمة.. 
قيمتها ولم تهبه هي القيمة. وهو من صنع 
جوهرها بأهليته بقدر ما استنزفت رأسماله 

العقلى.
الحوكمة هي إطار إلدارة االختالف الذي 
واألفكار  والقدرات  الملكات  في  أصل  هو 
والرؤى.. أصل ال يمكن إنكاره أو تجاوزه 

أو الصدام مع حقيقته..!
التوهم بأن استقامة واستقرار الحياة يكون 
في تنميط األفكار والرؤى- أو في احتكار 
في  هو  جيل-  أو  فصيل  في  والعقد  الحل 
حقيقته تكريس لالعوجاج والفوضى. وأى 
هو  والقولبة  التنميط  وجهة  في  يُبذل  جهد 
محض عبث وحرث في بحر.. واألولى هو 
حتى  ونديرها  اختالفاتنا  نقر  كيف  معرفة 
بها  يتواصل  ولكى  نتناطح  بها وال  نتكامل 
بناؤنا جيال بعد جيل.. ال لينقض كل جيل ما 

فعله سلفه من بعد قوة أنكاثاً..!
كل  به  عام  لفضاء  حوكمة  تكون  ولن 
المختلف وكأنه كون متباين إال بتاءات ثالث.. 
فـ»تعاون«..  فـ»تحاور«..  »تفاهم«.. 
مختلفو  أننا  بإقرارنا  هي  التفاهم  قاعدة 
في  والوظائف  واألدوار  والملكات  الرؤى 
أو  طرف  يتصور  أن  يستقيم  وال  الحياة.. 
هي  وملكاته  األولى  هي  رؤيته  أن  فصيل 
األفضل وقدره هو العلو وحده.. والتحاور 
المسارات  إلقرار  يكون  القاعدة  تلك  على 
وعلى  ألهله..  األمر  توسد  التي  والوسائل 
لبناء  ونتكامل  نتعاون  التحاور  ذاك  هدى 

أهدافنا بتراكم وتؤدة.
في  إننا-  يقول  من  كل  أُصدق  أخيراً.. 
بالدنا- نريد استقامة السياسة ودرء الفساد.. 
فائض  أن  هؤالء  يصدق  أن  أريد  ولكن 
»القوة«- في »السياسة«- يورث فائضا في 
النفاق والهزل العام، مآله تحلل المجتمعات 

وانتحار الدول..!
بالدنا-  في  إننا-  يقول  من  كل  أُصدق 
ولكن  العدل..  وإقامة  الحكم  رشد  نريد 
الكبير  الفارق  أن  هؤالء  يصدق  أن  أريد 
»ملكية  وبين  والقيمة«..  »النجومية  بين 
»صناعة  وبين  وإبصاره«..  القرار 
الجمعى  »العقل  وبين  واتخاذه«..  القرار 
بالقدوة  »االقتداء  وبين  القطيع«..  وانقياد 
وقوة  القوة  »قانون  وبين  لها«..  واالنقياد 
وروح  القانون  »نص  وبين  القانون«.. 
والشلل«..  »االستقرار  وبين  العدل«.. 
وبين  الروح«..  وموات  »الهدوء  وبين 
»الصبر واالنكسار«.. وبين »الحث على 
االنضباط وتربية الخنوع«.. وبين »الحركة 
والفعل«.. وبين »الفعل واإلنجاز«.. وبين 
»االنفعال  وبين  واالحتجاج«..  »الثورة 
»النقد  وبين  به«..  والصخب  العام  بالهم 
والسب«.. وبين »التدين والتنطع«.. وبين 
»السلطة  وبين  والعصبية«..  »الوطنية 
والحكم«.. وبين »النظام والدولة«.. وبين 

»الدولة والوطن«.



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

الغير معروف السبب.

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

الوحيد . 

لبضع  هكذا  الحياه  استمرت 
من  المرض  تمكن  حتي  سنوات 

جسدها بشده.

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

بعد . فكان الهدوء يعم المكان .

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

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

ادويه .. 

قومي االن ارجوكي ال تتركيني 
يقف  كان  الحجره  نفس  في  و   .
الطبيب تنهمر دموعه دون تحكم .

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

عمله. 

حب  بينهما  ربط  و  سويا  عاشا 
قرابه  صلة  هناك  تكن  لم   . عظيم 
و  رحمه  صلة  هناك  كانت  لكن  و 

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

خيرا . 

القري  أنحاء  في  صيتهم  ذاع 
يطلبون  كثيرون  فجاء  المجاورة 
فكره  جائت  ان  الى   . المساعده  يد 
انشاء مركز صحي متكامل أطلقوا 
 .  )) الخيرات  )) صانع  اسم  عليه 
لصنع  دعوه  هو   الحلم  هذا  كان 
األساسي  الهدف  كان   و  الخير 
الفقراء  المرضي  مساعدة  هو  له 

بالمجان . 

من  مجموعه  جاء  يوم  في  و 
كثيره  اسئله  لديهم  و  الصحفيين 
للطبيب  توجيهه  تم  اولها  كان  و 
اين جاءتك   ))  من  المسؤل و هو 

فكرة صانع الخيرات(( .  

فكانت إجابته )) من هذا الصبي 
.))

اين  من  الصبي  سألوا  حينما  و 
قال  و  فابتسم   .. الفكره  بتلك  جئت 

)) من جدتي (( .

حزينه  قصصا  هللا  يستخدم  قد 
نفهم  قد  و  الخير  لصنع  حياتنا  في 

مقاصد هللا بعد ذلك .

فيتحول الحزن بداخلنا الي طاقه 
فينا  شخص  كل  من  تجعل  ايجابيه 

صانع الخيرات.

قصص  من  يغزل   لمن  طوبي 
حياته الحزينه عطايا جيده لالخرين                                                  

يحمل  قلب  لكل  القلب  من  تحيه 
الخير للغير برغم آالمه او أحزانه   
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نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )87(

هل ترى فداحة اخلسارة؟ 

ادوارد يعقوب

كانت نكسة 1967 عاهة مصر 
وال نزال نعيش بها

فبدال من يقتلوا القاتل وانبيائه 
الكاذبني قتلوا أنفسهم. 

مالي..  وانا  لنفسه:  واحد  كل 
هذه النظرية اجلديدة في مصر!

وإذا استطاع فليخطف انفاس 
من  االكسجني  ويسحب  اآلخرين 

هوائهم وكريات الدم من عروقهم

يكون  ان  قررنا  ما  ولسبب 
عن  عاجزين  علينا  عالة  أطفالنا 
مقعدين  أنفسهم،  على  االعتماد 
االب  مرتب  ميتصون  معوقني 

وعالواته وحوافزه 

املزيفة فهي  النجاة  اما وسائل 
السينمائية  الوهمية  البطوالت 
هذا  يعيشون   ... واملسرحية 
الكذب اجلميل ويتعلقون باألبطال 

اخلرافيني واخلرافات

أسوأ  إلى  األشياء  وصلت  فقد 
من  نوعا  أصبح  واألمل  حاالتها 

الترف

في  األفكار  اهم  اختيار  نواصل 
كتاب انيس منصور: »عبد الناصر 

المفترى علينا والمفترى عليه«:

الذي  »ما  منصور:  يستطرد 
أضاع من اقدامنا الطريق؟ ما الذي 
أضاع من أنفسنا؟ إنه فهمنا الخاطئ 
الهزيمة  امتصت  لقد  للطريق.. 
عشرين  حاضرنا  من  العسكرية 
سوف  أخرى  وعشرين  عاما 
فقد  الناس  بعض  استراح  تجئ... 
الحزن  ينبوعا ال يجف من  وجدوا 
يتوقف  ان  قويا  وعذرا  واألسى 
سقطنا  فقد  الحركة  عن  شيء  كل 
والذل  الهوان  مستنقع  في  جميعا 
والشلل.. واستراح دراويش النكسة 
العسكرية الي التفاف الناس حولهم 
والبكاء في حلبات الذكر.. واذا بهم 
القادرين  النكسة  أبطال  يقدسون 
في  المصرية  االمة  توحيد  على 
هو  واحد  فعل  في  اسود  يونيفورم 
محاربة  هو  واحد  فعل  ورد  البكاء 
الحداد  من  سحبهم  يحاول  من  كل 
بالجزمة...  النفس  وضرب  األبدي 
القدوة  هذه  في  يرون  والدراويش 
الزي وأداء نشيد  الفذة على توحيد 
»بالروح  واحد:  وهتاف  قومي 
بالدم نفديك يا جمال«.... بغبغانات 
تفدي من قتل مئات األلوف وشرد 
مثلهم ومحا حاضر ومستقبل مصر 
واوقف  ممتدا  ماضينا  ونجعل 
والمعبد  المسرح  وهدم  التاريخ 
كانت  الجبار.  كشمشون  رؤسنا 
نكسة 1967 عاهة مصر وال نزال 
نعيش بها.  ومما يؤسف له حقا ان 
بالصمت  اعتصموا  قد  العسكريين 

توضيح  او  األخطاء  تصحيح  عن 
الحقائق. هل ألنهم ال يقدرون؟ هل 
شيئا؟  يقولوا  ان  لهم  يصح  ال  ألنه 
من  يمنعهم  قانونا  عندهم  ألن  هل 
فكلها  السياسة؟...  في  الخوض 
يعطوا  ان  من  أسهل  فليس  اعذار 
ألي  والتاريخية  العلمية  المادة 
كاتب او مؤرخ فيروى لنا الحقيقة. 
وينفي عن حاضرنا ما هو اال كذب 
وتضليل وتهويش وتخريف ووثنية!  

كتبوا  جميعا  اسرائيل  قادة  ان  ثم 
مذكراتهم وأوضحوا وفضحونا في 
فالعسكريون  نحن،  اما  اللغات  كل 
ال ينطقون وهواة التاريخ ودراويش 
ويقدسون  ويكذبون  يكتبون  النكسة 
عصرنا  في  األولى  الخطيئة 
الحديث وضاع الماضي والحاضر 
ان  بعد  الشباب  عقول  وارتبكت 
وامتدت  األحجار  امامها  تكومت 
ترجم  ان  تريد  األحجار  الي  أيديها 
فوق  صعد  بعضهم  الناصر.  عبد 
فوقها  من  بنفسه  والقى  األحجار 
عاجزا عن الفهم... فبدال من يقتلوا 
القاتل وانبيائه الكاذبين قتلوا أنفسهم 
الخسارة؟...  فداحة  ترى  هل   ....
لقد خسرنا اجياال من الشباب كلهم 
حيوية وأمل وإرادة وشجاعة. حدث 
تكور حول  واحد  كل  شيء خطير 
وانا  لنفسه:  واحد  كل   ... نفسه 
في  الجديدة  النظرية  هذه  مالي.. 
مصر!... كل واحد قفز من السفينة 
الشاطئ  الشاطئ...  نحو  سابحا 
الوهمي...  الشاطئ  او  الحقيقي 
بنفسه..  ينجو  ان  قرر  انه  المهم 
فهو يعيش لنفسه ويموت لنفسه!... 
أصبحت عالقة الناس بالناس هي ان 
يتقاربوا في حذر فقط لكي يخطفوا 
اللقمة  يخطف  واحد  وكل  ويجروا 
استطاع  وإذا  والمقعد،  والقرش 
ويسحب  اآلخرين  انفاس  فليخطف 
وكريات  هوائهم  من  االكسجين 
جهاز  ويسرق  عروقهم  من  الدم 
ان  المهم  ويموتوا،  ليعيش  المناعة 
يعيش وحده على خرائب اآلخرين! 
على  تدل  قد  »األناليزم«  هذه  إن 
الدول  مواجهة  في  قوي  الفرد  ان 
ولكن الحقيقة أسوأ من ذلك بكثير... 
فمثال: ما هذه الدروس الخصوصية 
لماذا  والجامعات،  المدارس  في 
نجاة  ال  وبغيرها  ضرورية  هي 
وال نجاح؟ لماذا هي أقوى من فقر 
االب، وصحة األم وسلطان الدولة؟ 
أطفالنا  يكون  ان  قررنا  ما  ولسبب 
عالة علينا وان يظلوا يرضعون ال 
االعتماد  عن  وعاجزين  ينفطمون 

الحياة  مدى  ليبقوا  أنفسهم،  على 
جالسين على حجر المدرس وصدر 
يمتصون  معوقين  مقعدين  االم.. 
وحوافزه  وعالواته  االب  مرتب 
الدوالب  ويرهن  يقترض  حتى 
االم  ومصوغات  والتلفزيون 
واالخت ويمد يده لآلخرين، والدولة 
ان  تستطيع  فهي ال  مانع عندها  ال 
تعطي للمدرس ألوف الجنيهات الي 
يبتزها من أولياء األمور. ثم يتخرج 

الدولة  تعينهم  ان  وينتظر  الشباب 
في غير تخصصاتهم بعد ان يكونوا 
أكذوبة  في  الدولة  مع  اشتركوا  قد 
أسمها الخدمة العامة فال هي خدمة 
»الخدعة  وانما هي  عامة  وال هي 
الشباب  تخدع  الدولة  العامة«... 
عمل  قد  بأنه  نفسه  يخدع  والشباب 
شيئا من اجل الدولة. أبشع من ذلك 
ان الشباب أحس فجأة انه غريب عن 
اهله وعن بلده انه ال ينتمي، فلذلك 
هو يقول: وانا مالي - مع ان المال 
ماله – ويقول: هل انا الذي خربت 
ونكست  النفوس  وهدمت  البيوت 
مصر كلها؟ وحبست األلوف وقتلت 
مئات األلوف وكدست الديون؟ هل 
من  األبيض  اللون  حذفت  الذي  انا 
دموي؟  أسود  هو  فإذا  مصر  علم 
الهوان.  وأبناء  العار  ورثة  اننا 
لذلك اسند ماليين الشباب ظهورهم 
والجامعة  المدرسة  للحائط...لسور 
مواكب  الي  ونظروا  والمسجد 
الحياة في مصر، ال يشاركون فيها! 
... فراغهم  بتفاهتهم  الشباب  يشعر 
الحياة  افرغوا  قد  بأنهم  ... خوائهم 
المعنى والدور.  تماما كما ان  من 
المستقبل.   من  أفرغ  قد  حاضرهم 
والماضي  قريب  ماضي  فالحاضر 
النجاة  وسائل  اما  بعيد.  حاضر 
الوهمية  البطوالت  فهي  المزيفة 
األفالم  ففي  والمسرحية  السينمائية 
وقصورا  رائعة  قصصا  يجدون 
لكل  منطقيا  ومسارا  سهلة  وحياة 
االحداث وله بداية ونهاية سعيدة... 
الجميل  الكذب  هذا  يعيشون 
الخرافيين  باألبطال  ويتعلقون 
هذه  في  ويجدون  والخرافات 
المعايشة نوعا من التعويض النفسي 
والمادي.  او بالمخدرات التي تحقق 
لهم أروع وأبدع وأهدأ من كل ذلك. 
ال داعي الن اكرر ما نعرفه جميعا 
عن انعدام النظافة والنظام وفوضى 
المرور والعمارات التي تنهار فور 
والتلوث  والضوضاء  منها  االنتهاء 
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روحيات6
 مع انه ال يزهر التني  

د. روز غطاس

نمر هذه االيام بمراحل احباط صعبة نتيجة اجتياح 
الفقر والبطالة والوفيات،  للعالم، وارتفاع نسبة  الوباء 
وغموض المستقبل والشعور بان كل حركة تجمدت مع 
عدم االرتياح في التعامل مع البشر والحذر الذائد عن 
اللزوم والخوف والهلع من الموت مع فقدان االحساس 
المشاعر  من  وغيره  المستقبل...  في  والرجاء  باألمل 
واليسار،  اليمين  اتجاهات  في  المتضادة  المتضاربة 

مع  باألمور  اليقينية  عدم  في  تخبط 
عدم المباالة بما يحدث. هذا عزيزي 
يدعي حبقوق  قديم  نبي  بحال  ذكرني 
اختتمها  صالة  عن  عبارة  رسالته 
يزهر  ال  انه  فمع  التالية:  بالكلمات 
التين وال يكون حمل في الكروم يكذب 
تصنع  ال  والحقول  الزيتونة  عمل 
وال  الحظيرة  من  الغنم  ينقطع  طعاما 
بالرب  ابتهج  فاني  المذاود   في  بقر 
السيد  الرب  خالصي.  باله  وافرح 

قوتي ويجعل قدمي كاأليائل ويمشيني على مرتفعاتي 
افكر  جعلتني  الكلمات  هذه   .)19  –  17  :3 )حبقوق 
في شجرة التين فلم تسعفني ذاكرتي برؤية اي زهرة 
لها، فدفعني ذلك للبحث عن هذه الثمرة اللذيذة المشبعة 
شهية المنظر، فاكتشفت ان زهرة التين هي ما نطلق 
علية الثمرة حيث التين يزهر داخليا فنحن ناكل الزهرة 
التين  فأشجار  لثمرة.   المتحورة  الزهرة  ناكل  اي 
والزراعة  للري  خاصة  وطريقة  فائقة  لعناية  تحتاج 
الحار  والمناخ  والتصحر  الجفاف  تتحمل  اشجار  فهي 
الصعب. فحبة التين مصدر غني للسكر والماغنسيوم 
من  والعديد  االكسدة  ومضادات  والحديد  والكالسيوم 
الفيتامينات، تؤكل طازجة او مجففة. ذكرت الكثير من 
المرات بالعديد من المواقف في الكتاب المقدس اولها 

التين )تكوين  عندما غطي ادم وحواء عريهم بأوراق 
القديم  االله وعد شعبه في  الرب  ايضا  2: 16،17(؛ 
بمنحهم ارض ليست فقط تفيض لبنا وعسل بل ايضا 
تفيض تين وزيتون وكروم ارض غني وبركة ورفاهية 
وازدهار وامان ونمو )تثنية 8: 8(؛ وفي هوشع 9 : 
10 شبه الرب شعبة مثل التينة في اول مراحل نموها. 
اعتقد سوف  ثمر؟  اي  الشجرة  تنتج  لم  لو  ماذا  ولكن 
يحدث مثلما فعل الرب يسوع عندما نظر شجرة تين 
على الطريق وجاء اليها فلم يجد فيها شيئا اال ورقا فقط. 
فيبست  االبد«.  الى  بعد  ثمر  منك  يكن  لها: »ال  فقال 
التينة في الحال. فلما رأى التالميذ ذلك تعجبوا قائلين: 
»كيف يبست التينة في الحال؟«  فأجاب يسوع: »الحق 
وال  ايمان  لكم  كان  ان  لكم:  اقول 
تشكون فال تفعلون امر التينة فقط 
بل ان قلتم ايضا لهذا الجبل: انتقل 
وانطرح في البحر فيكون. او مثل 
المثل الذي سرده الرب يسوع علي 
تالميذه عندما شرح كيف ان رجال 
الي  يتابعها  وصار   ، كرما  زرع 
سنين  ثالث  هوذا  للكرام:  قال  ان 
اتي اطلب ثمرا في هذه التينة ولم 
ايضا؟ ) مت 21:  تبطل االرض  لماذا  اقطعها.  اجد. 
19-21 (. نعم شيء صعب ان تتوقع من فرد سلوك 
معين ولكن يصدر العكس او يصدر عنه جفاء وجفاف 
في المشاعر والعالقة؛ فمن االفضل عدم االستمرارية 
ألنها ستبطل االرض. من الصعب ان تجعل كل تركيز 
افكارك علي عدم البركة وعدم الكفاية وعدم استقرار 
بكل  االثمار  عدم  رغم  حبقوق  النبي  لكن  االمور، 
انواعه اال انه تمسك بالرب منشدا« فاني ابتهج بالرب 
وافرح باله خالصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي 
كاأليائل ويمشيني على مرتفعاتي«؛ اي انه كلما تمسك 
وفرح بالرب فنه سيجعله قوي ويتخطى اي مرتفعات 
تواجهه. الن فرح الرب هو قوتنا، فرحين في الضيق. 
لذلك دعونا نسلك سلوك حبقوق ونتمسك بالرب مهما 

واجهتنا صعوبات او مرتفعات.

عام  فى  صدقى  كامل  ُولد 
مدارس  فى  وتعلم   ،1890
فترة  أمضى  أن  وبعد  القاهرة. 
بمدرسة  الثانوية  للمرحلة  تعليمه 
التوفيقية بشبرا التحق بكلية الطب 
مدة  بها  وظل  العينى  بالقصر 
حينذاك  عميدها  وكان  سنتين، 
طلبة  تظاهر  وقد  فرنسياً،  طبيباً 
الفرنسى  العميد  ضد  الطب  كلية 
مصرى،  بعميد  استبداله  وطلبوا 
الفرنسى  العميد  يستقل  لم  ولكن 
كلية  من  صدقى  كامل  فاستقال 
الحقوق  بكلية  التحق  ثم  الطب 
اشتغل  منها  تخرجه  وبعد 
نقيباً  أنتُخب  أن  إلى  بالمحاماة 
للمحامين فى دورتين سنة 1936 

وسنة 1941.

وكان كامل صدقى المحامى ال 
إذ  عليه  تُعرض  قضية  أى  يقبل 

كان يقرأ القضية فإذا إقتنع بعدالة 
االشتغال  تولى  الموكل  أو  المتهم 
بالقضية. ومن أشهر القضايا التى 
رجال  بعض  قضية  فيها  ترافع 
بمصر  المقيمين  األلمان  األعمال 
فى  بمصر  يهود  مواطنين  ضد 
كسب  وقد  الثالثينيات،  أواخر 
لصالح  القضية  صدقى  كامل 
االلمان، وعندئذ طلب منه الزعيم 
مكافأة  هتلر«  »أدولف  األلمانى 
له على هذا االنتصار فى القضية 
ترتيب جولة سياحية له فى المانيا، 
وقد أعتذر كامل صدقى عن السفر 
»هتلر«  الزعيم  فقام  أللمانيا، 
كامل  صورة  وتعليق  بوضع 
بالمانيا  العليا  المحكمة  صدقى فى 
اعترافاً بمكانته القانونية فى الدفاع 

عن األلمان.

كامل  أختير   1922 سنة  فى 
صدقى عضواً بالجمعية التشريعية 
أختير   1932 سنة  وفى  بمصر. 
المصرى  الوفد  فى حزب  عضواً 
الوفد  مبادئ  على  محافظاً  وظل 
ومخلصاً لزعيمه مصطفى النحاس 
الوفد  وزارات  فى  ومشاركاً  باشا 

سنة  فى  صدقى  كامل  وفاة  حتى 
1946، كما أختير وكياًل لمجلس 
النواب ورئيساً للجنة المالية بها، ثم 
وزيراً للتجارة والصناعة ووزيراً 
بك  صدقى  كامل  أختير  للمالية. 
فى  والصناعة  للتجارة  وزيراً 
 4 فى  تشكلت  التى  الوفد  وزارة 
فبراير 1942، وكان مكرم عبيد 
وبعد  بها.  للمالية  وزيراً  باشا 
النحاس  مع  عبيد  مكرم  اختالف 
واستقالته  الوزارة  تلك  فى  باشا 
باشا  صدقى  كامل  تعين  منها 
مايو   26 فى  للمالية  وزيراً  بدله 
للمالية حتى  1944، وظل وزيراً 
أكتوبر   8 فى  الوزارة  استقالة 
1946 وبعدها تعين كامل صدقى 

رئيساً لديوان المحاسبة.

تولى  أثناء  أنه  بالذكر  والجدير 
نُقلت  المالية  وزارة  صدقى  كامل 
الوزارة  رئيس  إلى  وشاية  عنه 
صدقى  كامل  بأن  باشا  النحاس 
يحابى الموظفين األقباط فى وزارة 
صدقى  كامل  رد  فكان  المالية، 
لم  بإنه  حاسماً  الوشاية  هذه  على 
يعط الموظفين األقباط إال حقوقهم 

قرأت لك 
جنوى غاىل

شجعوا بعضكم وابنوا بعضكم البعض

االمر  بداية  في  هذا  أفهم  لم 
نفسي  بخالص  أعتني  كنت  فقد 
حول  يدور  شئ  كل  وكان  اوال 
شخص  نبهني  ولكن  خالصي 
لطيف عما ينبغي علي من يحبون 
إذن   ، لالخرين  يفعلوه  أن  يسوع 
فليس الموضوع كله يدور حولي 
أن موضوع الخالص يدور أيضا 
حول حب هللا لالخرين من خاللي 
أو من خالل أي فرد يختاره هو 
فنحن ببساطة آنية خزفية مصنوعة 
من الطين بها ثقب في القاع تتدفق 
قصيص  مثل  الحيه   المياه  منه 
بل  الجذور  تتعفن  فال  النباتات 
الحياة  معني  هو  وهذا  حية  تظل 
هللا  وكأن  نبدو  فنحن  المسيحية 
لتبقي  ال  الحيه  المياه  فينا  يصب 
خاللنا  من  ايضا  لتنبع  بل  داخلنا 
التي  الطرق  بعض  اليك  لذلك   ،
االهتمام  عن  التوقف  بها  يمكننا 
هللا  نخدم  أن  ونتعلم  فقط  بانفسنا 
أوال   : وسرور  بفرح  واالخرين 
أنفسكم  من  أكثر  االخوة  أكرموا 
االحترام  أظهار  هذا  يعني  وال 
يعني  ولكن  المؤمنين  لسائر  فقط 
فوق  االول  المقام  في  وضعهم 
كالم  وهذا  أنفسنا  وقبل  أنفسنا 
التنفيذ  صعب  ولكنه  القول  سهل 
وأي رغبة لنا في وضع االخرين 
ومن  هللا  بقوة  ستأتي  أنفسنا  قبل 
أن  نستطيع  فقط  وبه  هللا  عند 
نعتنق التواضع وأن نجعل أخوتنا 
يتقدمون أمامنا ونأخذ نحن المتكئ 
االخير ، وثانيا : عيشوا في توافق 
تكون  أن  تخيل   ، االخرين  مع 
من  مع  وقلبي  عقلي  توافق  في 
تقدر  أنك  وتخيل   ، معهم  تعيش 
معهم  لتعيش  نفسك  من  تعدل  ان 
في سالم بدون صراع أو صوت 
عالي أو دراما أو صفق لألبواب 
حياة  نريد  كنا  فإذا  أحتجاج  أو 
متناغمة فيجب أن نهتم بأن نكون 
لطفاء مع بعض أكثر من أن نكون 
علي حق ، وثالثا : أقبلوا بعضكم 
سلعة  تشتري  عندما   ، البعض 
حالتها(  علي   ( عليها  كتب  ما 
في  ما  خلل  هناك  أن  تعلم  فأنت 

مكان ما في هذه السلعة ومع ذلك 
هذا  عن  التغاضي   علي  توافق 
االخر  نقبل  أن  يعنيه  ما  وذلك   –
مقارنة  وبدون  عليه  حكم  بدون 
شكوي  وبدون  منه  آنين  وبدون 
في  هذا  نفعل  أن  أستطعنا  فإذا 
يكون  فسوف  كنائسنا  وفي  بيوتنا 
باألحضان  ممتلئ  معا  أجتماعنا 
واالمنيات  الباسمة  والوجوه 
ورابعا  السخية  والعطايا  االطيبة 
ببعض  بعضكم  مترفقين  كونوا   :
وهذه الكلمات تعني أيضا أن نكون 
ورحماء  ومتفاهمين  متعاطفين 
فينتج عن هذا غفران وتسامح فإن 
الغفران  تقديم  أو  الغفران  التماس 
هو أكثر من مشاركة في كوب من 
الشاي أو مالحظة نكتبها في ورقة 
طريق  في  للتصحيح  طريق  أنه 
شجعوا   : وخامسا   ، المسيحية 
بعضكم  وأبنوا  بعضا  بعضكم 
بعضنا  نشجع  فعندما  البعض 
االخرين  بقلوب  نشعر  البعض 
ونبني بدل أن نهدم ونضئ طريق 
بدال من أن نطفئة ، وإذا لم تستطيع 
شئ  تقل  فال  جيد  شئا  تقول  أن 
علي االطالق ، وسادسا : حفزوا 
المحبة  علي  البعض  بعضكم 
أن  السهل  ، فمن  الصالح  والعمل 
أن نبقي في المنزل ونلتمس متعتنا 
الخاصة حينما يكون الجو بار جدا 
في الخارج ولكن هللا يطلب منا أن 
نفعل المزيد بأن نخرج الي هناك 
هذا  ولنغير  االخرين  لمساعدة 
الركن من العالم وفي نهاية اليوم 
هو  االخرين  وخدمة  الحب  فإن 
الذي يرضي رغبتنا في أن نكون 
جزء من شئ أكبر من أنفسنا وبأن 
بين  من  واحد  جميل  وعاء  نكون 

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

)78( كامل صدقى )1890 – 1946(

 )1945  –  1939( الثانية  العالمية  الحرب  قيام  وبسبب  المهضومة. 
وتوقف عمليات تصدير القطن من مصر إلى الخارج، قامت حكومة الوفد 
بناء على افكار واقتراحات كامل صدقى بترتيب شراء محصول القطن 
من المزارعين بموجب قرض الخزانة العامة بفائدة 4,5% لتمويل شراء 
محصول القطن وتخزينه لحين انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد كان 
للفالحين. كما حقق للخزانة المصرية  المذكور حاًل هاماً  قرض القطن 
القرض  الحرب وسداد  أنتهاء  بعد  المحصول  كثيرة فى تصدير  أرباحاً 
تغطى  كانت  المذكور  القرض  أعالنات  أن  بالذكر  والجدير  المذكور. 
يُذكر  بالتساوى بين الصحف والمحالت دون تفرقة بسبب الدين، وكما 
كمية  االنجليز  الثانية طلب  العالمية  الحري  أثناء  أنه  كامل صدقى  عن 
بمصر،  الحلفاء  جيوش  وجنود  لضباط  المصرى  السكر  محصول  من 
ليس  بمصر  السكر  كمية  أن  استناداً  الطلب  ذلك  كامل صدقى  فرفض 
بها أى فائض للغير إذ هى تكفى بالكاد المواطنين المصريين حيث كان 
يوزع السكر بالبطاقات لجميع أفراد الشعب، وال مجال لغير المصريين 

فى ذلك.

]البقية ص19[
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مصر )وطن (  اإلبداع والتاريخ !! 
بقلم عبدالواحد محمد

معابدها   جدران  علي  مصر  كتبت 
منذ القدم  أروع  تاريخ  إنساني  عرفته 
هموم   من  تحمله  ما  بكل  البشرية  
وقدرات خارقة  لغير العادة  منذ  نشأتها  
ككيان ووطن عريق يؤمن  بالحوار مع 
الشيطانية  النزعات  كانت  مهما  اآلخر 
التي   يحاول أن يصدرها بعض دعاة 
األوهام  عبر الزمن لمن سقطوا في بئر 
الخيانة  ورجموا  من  عصوها ورملها 
ورغبة  بوعي  البررة  أبناءها  وبأيدي 

دائمة في اإلبداع !!
ولن  تمحي  ال  التي  الثوابت   ومن 
أقدم  مصر  أن  التاريخ  من  تمحي 
الرئيسي  المصدر  هي  بل  الحضارات 
بحكم  وحديثا   قديما  العالم   دول  لكل 
التحضر  بكل  سمات  الثرية  كينونتها  

األزلي !
تاريخ  أطول  تاريخ مصر هو  ولعل 
عن  يزيد  لما  العالم  في  لدولة  مستمر 
تميزت  الميالد. حيث  قبل  عام   7000
يشق  الذي  النيل  نهر  بوجود  مصر 
مساعدا  عامال  اعتبر  والذي  أرضها 

لقيام حضارة عريقة بها،  وتمتاز مصر 
بموقع جغرافي فريد من نوعه عبر كل 
الحضارات  القديمة حيث النيل العريق  
يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا ويرتبط 
بقارة أوروبا عن طريق البحر األبيض 
المتوسط. كل هذا أدى إلى قيام حضارة 
التاريخ  في  حضارة  أقدم  بأنها  عرفت 

اإلنساني.
لكن لإلبداع حضور طاغي  في كل 
صورها وعبر كل عقود وقرون تكوينها 
الذي جعلها أم الدنيا التي تنتصر للحق 
وتمنح من يأتي إليها األمن  كما تمتاز  
بقوتها التي  تحصنها ضد أعداءها في 
أن  عدو  يستطع  فلم  والخارج   الداخل 
يبقي بين دروبها  كثيرا فكانوا  يكتبون  

قصة  انتحارهم   !
جاءوا  من  وكل  والفرس   الرومان 
إليها   عبر التاريخ سحقتهم  تلك   القوة  
العالم  استطاع  فهل   ( التقليدية   غير 
أجمع أن يهتدي  حتي اليوم  في زمن 
اإلنترنت والفيس بوك  ألسرار التحنيط  

وبناء األهرامات !!
ولعل اإلسكندرية  كانت منارة العالم 
في العصر البطلمي  بكل ما أنتجته من 

ثورة في العلم  والفنون والعمارة   الخ
اإلسكندرية  في  البطالمة  بنى  فقد 
وأصبحت  والحدائق  القصور 
حيث  للحضارة  مركزا  اإلسكندرية 
والعلم  الفن  مجال  في  شهرتها  ذاعت 
كانت  أنها  كما  والتجارة  والصناعة 
الميناء األول في البحر المتوسط بفضل 
منارتها الشهيرة التي اعتبرها اإلغريق 
وكتبت  السبع·  الدنيا  عجائب  إحدى 
اإلسكندرية  صفحات من تاريخ مازال 

يبهر العالم
التي  )القديمة(  اإلسكندرية  فجامعة 
إلى  الفضل  ويرجع  البطالمة  أنشأها 
التوصل  في  اإلسكندرية  جامعة  علماء 
األرض  دوران  عن  علمية  حقائق  إلى 
الكرة  محيط  وتقدير  الشمس  حول 
بدراسة  الجامعة  واشتهرت  األرضية، 
التشريح والجراحة ومن  الطب خاصة 
اإلسكندرية  جامعة  في  العلماء  أشهر 
و«بطليموس«  الهندسة،  عالم  إقليدس 
الجغرافى ومانيتون المؤرخ المصري·

كل  عبر  مصر  وتظل  تبقي  لكن 
أطوارها  أيقونة التاريخ  فهي  اإلبداع  
والطاقات  الفنون  من  كثيرا  فجر  الذي 

اليوم بعد ثورة 30 يونيو من عام 2013  الهائلة  وما نراه 
م  برئاسة  فخر العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي هو دليل 
إلي عصر  تاريخها وإبداعاتها من عصر  قاطع علي عظمة 
فقد حول مصر من العبث إلي االستقرار  وشهدت مصر اليوم  
تغيير حقيقي وملموس في بنيتها التحتية  من خالل كم الطرق 
السريعة  والحضارية التي غيرت من شكل الحياة المصرية 
بل  قوة الجيش المصري  الذي  يفخر به كل مصري وعربي  
في  أداءه وقدراته القتالية العالية وأيضا  توازنه النفسي  في 
عاصمتها  في  جديد   بناء  من   نراه  وما  الشدائد   مواجهة  
اإلدارية التي تعد  شاهدة علي عصر اإلنجازات  المصرية في 
زمن اإلنترنت  وكل مستجدات  القوة من أجل السالم وليست 

من أجل التهديد لألخر !
حكاية  ألف  التاريخية   أطوارها   كل  عبر  مصر  لتكتب 
اإليمان  إلي  دائما  تدفعنا  كبري  إنسانية  رواية  من  وحكاية 
ال  ساعة   يعرف   ال  اإلبداع  أن  يقول  مازال  الذي  بالوطن 

تدور عقاربها ! وال تعود إلي الوراء !!

مصر تالحق 
دولياً متورطني 

يف جرمية 
»فريمونت«

العامة  النيابة  كشفت  القاهرة: 
االربعاء،  بيان  في  المصرية 
من  أشخاص  سبعة  هروب  عن 
جماعًيا  فتاة  باغتصاب  المتهمين 
في فندق بالقاهرة وأمرت باتخاذ 
القضائية  المالحقة  إجراءات 
البيان:  وقال  بحقهم.  الدولية 
إجراءات  تتخذ  العامة  »النيابة 
الدولية  القضائية  المالحقة 
واقعة  في  الهاربين  للمتهمين 
التعدي على فتاة بفندق ’فيرمونت 
َنيل سيتي‘» والتي ترجع أحداثها 

إلى عام 2014.
للنيابة  ورد  أنه  البيان  أضاف 
الشرطة  من  محضر  العامة 
من  سبعة  »مغادرة  فيه  ثبت 
المتهمين - الصادر أمر بضبطهم 
الواقعة  ذمة  على  وإحضارهم 
ميناء  عبر  البالد  خارج  إلى   -

القاهرة الجوي«.
عن  العامة  النيابة  تكشف  ولم 
وأكدت  الهاربين  المتهمين  هوية 
»التحقيقات  تستأنف  سوف  أنها 
والتحري عن بيانات ومكان اثنين 
لضبطهما،  المتهمين  من  آخرين 
أحدهما متهم في واقعة مماثلة«. 
أمرت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
في  المتّهمين  بتوقيف  اإلثنين 

الواقعة نفسها دون تحديد عددهم، 
من  المنع  قوائم  على  ووضعهم 
السفر وترّقب الوصول حتى يتم 

التحقيق معهم.
وقعت هذه الجريمة المفترضة 
طّي  وظلّت  سنوات  سّت  قبل 
حسابات  بدأت  أن  إلى  الكتمان 
على مواقع التواصل االجتماعي 
الفائت،  يوليو  في  عنها  تتحّدث 
واحد  الحسابات  هذه  بين  ومن 
نفسه  على  يطلق  إنستغرام  على 
ووفقاً  االعتداء«.  »شرطة  اسم 
رجال  ستّة  خّدر  الحساب،  لهذا 
فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.

وانتشرت على مواقع التواصل 
وصور  أسماء  االجتماعي 
من  يتحّدرون  الذين  بهم  للمشتبه 
أسر ميسورة، لكّن وكالة فرانس 
من  التحّقق  من  تتمّكن  لم  برس 

صّحة هذه البيانات.
وفي مطلع أغسطس الجاري، 
تحقيقاً  العامة  النيابة  فتحت 
من  »كتاباً  تلّقت  بعدما  بالواقعة 
مرفقاً  للمرأة  القومي  المجلس 
الفتيات  إحدى  قّدمتها  بشكوى 
بعض  تعّدي  عن  المجلس  إلى 
عام  جنسياً  عليها  األشخاص 
فيرمونت  ’فندق  داخل   2014

نايل سيتي‘ بالقاهرة«.
وأكدت النيابة في بيان االربعاء 
مغادرة  من  تمكنوا  المتهمين  أن 
لبياناتهم  الترويج  »بسبب  البالد 
التواصل  بمواقع  وصورهم 
الضحية  تقدم  قبل  االجتماعي« 
من  النيابة  وطلبت  ببالغ. 
سرية  على  »الحفاظ  المواطنين 
بالمتهمين  الخاصة  المعلومات 
قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء 
لعدم  القبض عليهم واستجوابهم؛ 

منحهم فرصًة للهروب«.

غاز املتوسط: برميل بارود على 
شفا االنفجار 

تصاعدت التوترات في مياه شرقي البحر المتوسط 
على  تنافساً  يبدو  ما  األسابيع األخيرة، جراء  خالل 

مصادر الطاقة في هذه المنطقة.
فيها  للغاز  استكشاف  جهود  تركيا  واصلت  إذ 
تنقيب إلى  بالعدوانية، عندما أرسلت سفينة  وصفت 
التركية  البحرية  من  حربية  سفن  ترافقها  المنطقة 
تابعة  سفن  مع  مواجهات  حدثت  وقد  لحمايتها. 
لليونان، البلد المنافس، وتدخل عضو ثالث في حلف 
شمالي األطلسي )ناتو( هو فرنسا، ليقف إلى جانب 

اليونانيين.
وقد أُعلن في األيام األخيرة عن أن دولة اإلمارات 
مقاتالت  من  قليال  عددا  أرسلت  قد  المتحدة  العربية 
للمشاركة في مناورات  إلى جزيرة كريت  أف 16 
مشتركة مع اليونان. ويبدو أن إرسال هذه الطائرات 

المقاتلة كان، ظاهريا، إجراًء روتينيا.
أن  وهل  المنطقة؟  هذه  في  يجري  الذي  ما  إذن، 
تنجر  ولماذا  فقط؟  الغاز  بمصادر  تتعلق  التوترات 
بلدان، تبدو بعيدة، لهذا الصراع؟ وما هو وجه الخطر 
بالتحديد في أن تسوء األوضاع الجيو-سياسية هناك 
برميل  إلى  المتوسط  البحر  شرقي  منطقة  وتتحول 

بارود متفجر.
إن ما يحدث هناك أمر معقد وخطر ويهدد باستفحال 
في  الموجودة  التصدعات  وخطوط  االنقسامات 

المنطقة.
من ليبيا إلى سوريا

هي  الغاز  عن  التنقيب  قضية  أن  من  الرغم  على 
السبب المباشر للتوتر، إال أن جذور المشكلة أعمق 
بين  طويل  صراع  هو  نشهده  فما  بكثير.  ذلك  من 

اليونان وتركيا يتم إحياؤه في سياق جديد.
جيو  أو  إقليمي  تنافس  لدينا  ذلك،  على  وبناء 
حزما  أكثر  تكون  أن  إلى  بتركيا  يدفع  -استراتيجي 
وتشددا ضد عدة العبين آخرين في المنطقة. وتمتد 
مياه  وعبر  ليبيا  من  النزاع  هذا  في  المعركة  ساحة 

شرقي البحر المتوسط إلى سوريا وما بعدها.
أحد  ويتمثل  ومتنامية.  فعلية  التوترات  هذه  إن 
المخاوف في أن تركيا ستشعر بعزلة أكبر مع تكتل 

الدول األخرى في معارضة مطامح أنقرة اإلقليمية، 
وهذا ينذر بخطر جعلها أكثر حزما وتشددا في هذا 

الملف.
وتسلط التوترات في شرقي المتوسط الضوء أيضا 
على تحول آخر في المنطقة هو هبوط مستوى القوة 
األمريكية، أو بصورة أدق، هبوط مستوى االهتمام 
االستراتيجي إلدارة الرئيس ترامب بما يجري هناك.
في  تركيا  مساهمة  علق  ترامب  دونالد  فالرئيس 
شرائها  إثر   ،35 أف-  المقاتلة  الطائرة  برنامج 
منظومة صواريخ أرض-جو روسية متقدمة. بيد أنه 
ليس ثمة أي ضغط أمريكي ثابت وفعلي على تركيا 
للسياسة األمريكية  التي خلقتها  المشكلة  يتناسب مع 

داخل حلف الناتو وفي سوريا وأماكن أخرى.
وتسعى ألمانيا إلى التوسط بين اليونان وتركيا في 
فرنسا  وإلقاء  واضح  أمريكي  فعل  أي  غياب  ظل 

بثقلها بوضوح إلى جانب اليونانيين.
بعد  تلك واحدة  التوتر  لذا دعونا ننظر في مناطق 

األخرى:
الطاقة

بشأن  بمجملها  القضية  تبدو  المستويات،  أحد  في 
حقول  اكتشفت  إما  المنطقة؛  في  بلدان  فعدة  الغاز. 
هذه  مثل  بقوة الستكشاف  تنشط  أنها  أو  مهمة  غاز 
ومتداخلة  مختلطة  نتائج  لذلك  يكون  وقد  الحقول. 
جدا. فهو يغذي ويشحن التناحرات والتنافسات ذات 
ترسيم  بشأن  الجارية  المعارك  في  الوطنية  النزعة 
خطة  أي  يمتلك  ومن  جهة،  من  البحرية  الحدود 

للمنطقة تحت البحر وما إلى ذلك.
وفي الواقع تسببت اتفاقات لضمان الحقوق الخاصة 
بكل طرف في المزيد من التوتر. ففي العام الماضي 
وقعت تركيا اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، وشرعت في تجديد عمليات استكشاف الغاز 
في مناطق تعتبرها اليونان تقع ضمن نطاق منطقتها 

االقتصادية
وتال هذه التوترات توقيع اليونان ومصر مطلع هذا 
غضب  أثار  البحرية  الحدود  لترسيم  التفاٍق  الشهر 
قطع  ونشر  استكشاف  عمليات  وتجديدها  تركيا، 

بحرية حربية.
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مبناسبة عيد ام النور السيدة العذراء

من قصائد نرص لوزا االسيوطي )1(
د.وجدى لوزا  &   د.بي�رت سماح نرص لوزا

wml@queensu.ca & drpetersamah@gmail.com

ي سنقدمها لكم من قصيده “مريم” من ديوان الشاعر 
   هذه األبيات ال�رت

ي يناير عام ۱۹٥۳ م. وهي مكونه  ي قام بكتابتها �ف
نرص لوزا األسيوطي ال�رت

نا لكم هذه االبيات القادمه: من ٥٤ بيتا وقد اخ�رت

 من ذا يحد عالك باالدراك                      والنجم اقرب من رفيع عالك
ي الحسن واالحسان من ساواك ي ارضه                     �ف ي سماء هللا أو �ف  ما �ف
ف النساء سواك

 عليا الصفات بلغتها لم يتصف                 بأقلها ب�ي
ي به رب األنام حباك

ف من الرحمان لم تحلم به                  ان�ث  �رش
ي السماء مكانه                       ما نالها ملك من األمالك  انسيه لك �ف
 حواء اغواها بشهوة عينها                       ابليس خدعا وما أغواك
هن كفاك  ان قيل من خ�ي النساء علي المدي           فكفاك انك خ�ي
 هللا ما من حليه لسماحه                         ورجاحه اال بها حالك
 يشدو فم األجيال باسمك منشدا              طوباك مريم برة طوباك
اك  هللا درك يا خطيبه يوسف                      كيف استمعت من العال ب�رش
 عذراء بكرا عشت تحت ظالله                 يشتم من عرف الهدي رياك
 عذراء حبلي قد رآك فهاله                        ذا األمر رغم يقينه بتقاك
 بحشا )اليصابات( هز جنينها                   وعنت خشوعا من جليل لقاك
 سبحان عالم ال�ائر كلها                          ما اختار اما البنه االك
 بلباك العذب الطهور رويته                       طفال ومن ماء الحياه رواك
ي مهده وبكفه                               قدر لكل سكينه وحراك  حركته �ف
 طفال هو هللا العلي وجوده                         قبل السماءة كان واألفالك
ي هيكل الباري غالما شمته                       يهدي الشيوخ فكحلت عيناك  �ف
ب أول معجز لباك ف انت سألته                    لل�رش

 و)بعرس قانا( ح�ي
ء الكون الذي انشاك  أعلمت مريم أن من أنجبته                         هو من�رش
وودس( أيا بتول حماك ف تخذتها                       من )ه�ي

ف مرص ح�ي  هللا �رش
ي بدال من األشواك

 البيد لو علمت مقامك أنبتت                      ورد الل�رت
 أن يذكر اسمك من فم الراوي فما                 للسمع أحاله وما أسماك

ي الضنا وعزيمه للشاكي
 اسم تردده الكنائس رقية                               لال�ف

ف الباكي
 هو مرهم المجروح يضمد جرحه                   وهو المكفوف دمع ع�ي

  عدد النجوم لك المعابد شيدت                      بالعابدين تموج والنساك
 يتوافدون الي ديارك خشعا                             بقلوبببهم تاقت لنور هداك
 أغلي من العقيان اثرك عندهم                       والت�رب أرخص من تراب خطاك
ي الحلم كان أجلها رؤياك  ان أحصيت نعم األله جليله                           �ف
ي المنام تراك ف �ف

ي لع�ي ي لقلب يا بتول ملكته                             طو�رب  طو�رب

االسيوطى لوزا  نصر 

1.ابيات الشعر والملخص التالى مقتبسين من كتاب ديوان نصر 
لوزا االسيوطى

ولد باسيوط فى اكتوبر1887 ورحل فى ابريل 1966.  وهو 
من اسره عريقه فجده البيه المعلم حكيم كان  حاكم اسيوط فى عهد سليمان باشا السلحدار. 

وقيل انه كان فى وقت من االوقات شاعر القصر. 

حصل نصرلوزا على البكالوريا عام 1910 من كلية االمريكان باسيوط. عمل كمحرر 
فى جريد النظام بالقاهرة ثم مدرسا للغه العربيه ومديرا لمصلحة تفتيش انتاج اسيوط ثم 

تفرغ الى إدارة أمالك زوجته الزراعية بالفيوم.

كتبوا فى مدحه المسلمين واالقباط. وصفه األستاذ محمد سيد كيالنى فى كتابه االدب 
القبطى قديما وحديثا بانه »اعظم شعراء الطائفة القبطية وابرع من نظم القريض منابناء 
بماء  شعره  لكتبو  باالدب  يهتمون  االقباط  كان  »لو  المصرية«.   الديار  فى  النصارى 
الذهب ولعلقوه على الجدران ولزينوا به الحيطان. ولجمعوا له الجموع واواقدوا لةالشموع 
وانه اليجارى«.    ادبهم  وينبوع  يبارى  الذى ال  يسوع شعرهم  فهو  الشموع  له  واوقدوا 

واضاف “ يتميز شعر نصر لوزا “بصدق العاطفه وتدفق االحسيس وتوقد المشاعروهذه 
كلها من عناصر االجاده فى الشعر”. واطلق عليه اخرون لقب امير شعراء االقباط ,امير 

شعراء الصعيد , الشاعر العمالق, وفيلسوف الشعراء. 

كان نصر لوزا غزير االنتاج متعدد المواهب. كتب فى المناسبات االجتماعيه والسياسيه 
مسيحي  طائفته  بين  يميز  ولم  التطرف  يعرف  يكن  ولم  واالسالميه.  القبطيه  والدينيه: 
وأخرى. وكتب فى رثاء القاده من االقباط والمسلمين. فعلى سبيل المثال كتب فى رثاء 
سعد زغلول وبطرس باشا غالى. وفى ذكرى وفاه الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصريه 

وكتب العديد من القصائد فى رثاء زوجته.

برميل  المتوسط:  »غاز  مقال  بقية 
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تقود  حين  في  أنه  ذلك،  في  المثير  أن  بيد 
يتعذر  تفاقم  إلى  الطاقة  استكشاف  عمليات 
المدى  تغذي على  وقد  التوترات،  في  تجنبه 
الطويل سباق تسلح إقليمي في البحر والجو؛ 
ستكون هناك حاجة التخاذ أفعال ملموسة إذا 
بشكل  الغاز  لهذا  االقتصادية  الفوائد  تأكدت 
وتبنى  النقل  أنابيب  تمد  أن  ويجب  فعلي. 
بنى تحتية قد تكون معرضة للهجوم، إذ أنها 
ستمر في مناطق تحت البحر تابعة لعدة بلدان 
قبل أن تصل إلى البر في السوق األوروبية 

المهمة.
وثمة بنى تحتية دولية ناشئة تُؤسس لمنتجي 
البحر األبيض  المحتملين في حوض  الطاقة 
على  النهاية  في  ذلك  يساعد  وقد  المتوسط، 
مسار  تقديم  حتى  وربما  التوترات  تخفيف 
لحل مشكلة قبرص المستمرة منذ أمد طويل 

أيضا.
قبرص

اليونان  لقد ظلت قبرص مصدر نزاع بين 
وتركيا منذ غزو القوات التركية للجزيرة في 
عام 1974، واإلعالن من جانب واحد عن 
قيام جمهورية شمالي قبرص التركية. وينهل 
ذلك النزاع من تاريخ طويل من العداء بين 
اليونانيين واألتراك يمتد تاريخه إلى ما قبل 

قيام الدولة التركية الحديثة.
وكانت هناك آمال في أن اقتراب تركيا من 
الحصول على عضوية االتحاد األوروبي، قد 
يسهل حل قضية قبرص، ولكن على الرغم 
يتحقق  لم  المتعددة  الدبلوماسية  الجهود  من 
الحل  على  زالت عصية  ما  أنها  وثبت  ذلك 

كما كانت من قبل.
واآلن، ليس ثمة احتمال في األفق النضمام 
وأضافت  األوروبي.  االتحاد  إلى  تركيا 
إلى  جديدا  عنصرا  الطاقة  بشأن  التوترات 

النزاع القديم جدا.
"العثمانيون الجدد"

 ، المعضلة  هذه  في  أخر  مهم  عامل  ثمة 
اتباع تركيا لسياسة خارجية أكثر  يتمثل في 
ببعث  البعض  يُشبهها  وصرامة،  تشددا 
فاآلفاق  القديمة.  العثمانية  لالمبراطورية 
للرئيس رجب طيب أردوغان قد  الجغرافية 

اتسعت بالتأكيد.
وتحول موقف تركيا االستراتيجي منذ نهاية 
الملتزمة  الدولة  اندثار  بعد  الباردة  الحرب 
إسالمية  نبرة  وظهور  العلمانية  بمبدأ  بقوة 

اكثر في سياساتها.
أن  الحاكم  والحرية  العدالة  حزب  ويرى 
والديناميكي  المتنامي  التركي  االقتصاد 
بوصفه عامال مساعدا في جعل البالد العبا 
أساسيا في االمتداد االقليمي، وعلى الرغم من 
تعثر هذا االقتصاد مؤخرا، إال أن أردوغان 
لم يظهر أي عالمة على التوقف عن العزف 

على هذه النغمة.
وبالفعل، يستشرف ما عرف بمبدأ "الوطن 
التركية  الحكومة  اعتمدته  الذي  األزرق" 
بوضوح، لعب تركيا لدور أعظم في البحار 
ضمن ما تعتبره تركيا مياهها االستراتيجية.

وعادة ما يصور األتراك على أنهم مصدر 

للقالقل وأن سعيهم المنغلق لتحقيق لما يرونه 
األصدقاء  أغضب  قد  الخاصة  مصالحهم 

والخصوم على حد سواء.
تعتقده  ما  أن  تركيا  ترى  بالمقابل  ولكن 
مصالحها القومية الحيوية تتعرض للتهديد - 
العديد  أن  تشعر  حيث   - سوريا  في  السيما 
من حلفائها الغربيين، والواليات المتحدة من 

بينهم، قد خذلوها هناك.
الخاص،  مسارها  لقيادة  تركيا  وتسعى 
مرتبطة بالعبين آخرين كروسيا وإيران عند 
الضرورة، فقد تمتعت بهذا القدر النسبي من 
توسيع  إلى  وسعت  االستراتيجي  االستقالل 
خلف  بثقلها  ملقية  اإلقليمية،  نفوذها  مناطق 
األهلية  الحرب  في  الوطني  الوفاق  حكومة 

الليبية.
ومثل العديد من المعارك في المنطقة، كما 
هي الحال فعليا في سوريا، أصبح ذلك نوعا 
من الحرب بالوكالة إلى حد ما، مع العبين 
البعض.  ضد  بعضهم  يصطفون  خارجيين 
ففي ليبيا يواجه تركيا فاعلون أقوياء كمصر 

ودولة اإلمارات.
لقد تدخلت تركيا بشدة لدعم الحكومة الليبية 
مصر  دعمت  بينما  دوليا،  بها  المعترف 
يقودها  التي  ليبيا  شرق  قوات  واإلمارات 
تركيا  صعدت  وقد  حفتر.  خليفة  الجنرال 
تخاض  مسيرة  طائرات  حرب  واإلمارات 
تُشّغل  حيث  الليبية،  السماء  في  بالنيابة 
اإلمارات طائراتها المسيرة التي زودتها بها 
الصين وتنشر تركيا طائرات مسيرة مسلحة 
الجوية  القوة  أن  ثبت  وقد  محليا.  صنعتها 
إنقاذ حكومة  لعبت دورا حاسما في  التركية 

الوفاق في ليبيا.
بين  العداء  أيضا  الليبي  النزاع  عمق  لقد 
تركيا ومصر، اللتين جمدتا العالقات بينهما 
اإلخوان  حكم  بنظام  اإلطاحة  أعقاب  في 
المسلمين، الذي يراه األتراك توأما لنظامهم.

وأدى الخالف بشأن ليبيا بين تركيا ومصر 
الى توتر العالقات بين تركيا وفرنسا أيضا. 
ليس  وقت  قبل  بحرية  مواجهة  حدثت  وقد 
بالبعيد؛ عندما تدخلت سفن حربية تركية لمنع 
قيام البحرية الفرنسية باعتراض سفينة شحن 
الساحل  قبالة  أسلحة  تحمل  كانت  أنها  يعتقد 

الليبي.
تركيا  بين  التوترات  تصاعد  ووسط 
حربيتين  سفينتين  فرنسا  أرسلت  واليونان، 
من  كنوع  بحريتين  هجوميتين  وطائرتين 

إظهار التضامن مع أثينا.
في  للتوترات  اآلني  السبب  يكون  قد  لذا 
البحر المتوسط متعلقا بالطاقة، لكن ذلك ليس 

سوى جانبا واحدا من القصة فقط.
وأخرى  متنامية  دبلوماسية  توترات  وثمة 
عميقة الجذور قد تنفجر كلها من دون سابق 

إنذار.
إلى  ماسة  بحاجة  منطقة  هناك  كانت  وإذا 
البحر  شرقي  منطقة  فهي  األزمات،  إدارة 
هذه  سيدير  من  هو:  السؤال  لكن  المتوسط، 
يرضى  وهل  التحديد،  وجه  على  األزمة 

الفرقاء فيها فعليا بوجود من يدير أزمتهم
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   كانت مصر والية تابعة للسلطان العثماني 
يحاول  لم  لهذا  المسلمين«؛  »خليفة  بـ  الملقب 
أن  بحكمها،  يستقل  وهو  باشا«  علي  »محمد 
االدعاء  هذا  ألن  اإلسالم،  باسم  الحكم  يدعي 
يجعله مجرد ضابط متمرد على سلطانه، ومسلم 
يلقي  موقف  وهناك  المؤمنين.  ألمير  عاص 
لإلسالم،  باشا  علي  محمد  نظرة  على  الضوء 
أن  1825م  سنة  في  اتفق  إذ  عموما،  ولألديان 
منذ شهر  الهبوط  في  مياهه  وأخذت  النيل شح، 
الفيضان(  شهر  أنه  يفترض  )الذي  أغسطس 
فأمر محمد علي بإقامة صالة االستسقاء )وهي 
جميع  أحبار  إليها  دعا  لكنه  إسالمية(  شعيرة 
األديان والمذاهب، وحين سئل عن دعوة اليهود 
رد  إسالمية،  شعيرة  في  للمشاركة  والمسيحيين 
قائال: إنها تكون مصيبة كبرى إن لم يوجد بين 

جميع هذه األديان دين واحد جيد.

   التاريخ يشهد لمحمد على باشا كمؤسس ألول 
دولة قوية وحديثة وعصرية عرفها المصريون 
دولته  فأصبحت  الفراعنة،  أجدادهم  أمجاد  بعد 
وقوتا،  جيشا  تملك  األطراف  مترامية  متوسعة 
وتصنع مستقبلها وحاضرها فى كافة المجاالت، 
رجل تيقن وآمن أن مصر قوة رهيبة ورئيسية 
بكل مواطنيها بال تفرقة، ال يستهان بها فى أى 
معادلة، لجأ للشعب المصرى فصنع منه حاكما 

قويا وأعانه على ذلك. 

أن  يؤمن  سيكلوجيا  باشا  على  محمد  كان     
ذلك  يخفي  ولم  لدينه  حبة  حب مصر جزء من 
أندريا  الفرنسي  للقنصل  كتب  فقد  الغرب،  عن 
لوي كوشيليه سنة 1838م قائال: »أحب بالدي 
من  أما  ديني«.  من  جزء  ذلك  أن  وسأبرهن 
الناحية اإلدارية فقد كان علمانيا يؤمن بأن ال دين 
في السياسة وال سياسة في الدين، إذ قال للقنصل 
على  مبني  حكمي  أن  تتصور  »ال  الفرنسي: 
فأنا  االعتبارات  هذه  فوق  أنا  دينية،  اعتبارات 
ال أعتبر نفسي في سياستي مسلما وال مسيحيا، 
التي  الشهرة  من  نفوذي  أستمد  أني  بما  لكن 
أتمتع بها وحكم أمتي، وإذا تعاهدت مع الغرب 
قضيت على نفسي«. وقد استمد محمد علي باشا 
اإلسالمية  للخالفة  انتمائة  رغم  العلماني  فكره 
في  الفرنسيين  لألوروبيين خاصة  معاشرته  من 
الفرنسي  التاجر  ليون«  لمسيو  وكان  شبابه، 
منذ 1771م،  قولة  في  تجاريا  أدار محال  الذي 
بعد  علي«  لـ«محمد  الحنون«  »الصدر  وكان 
وفاة عمه، األثر الكبير في تكوين فكره العلماني 

وتشبعه بمبادئ الثورة الفرنسية.

باشا  بنى محمد علي  المبدأين  هذين     على 
مشروعه  تنفيذ  يريد  فهو  باألزهر،  عالقته 
زعامة  من  التخلص  فقرر  بمصر،  للنهوض 
األزهر بشكل يدين األزهر وال يتسبب في ثورة 
األزهر  مكانة  مدى  يعلم  ألنه  عليه  المصريين 
في قلوبهم. فقد كانت أيديولوجية كليهما )األزهر 
والباشا( مبنية على التناقض الصارخ رغم التفاهم 
صّعدت  التي  هي  الدينية  فالمؤسسة  الواضح. 
الباشا إلى سدة الحكم بشرط سياسة معينة وافق 
مبني  آخر  مشروع  له  كان  لكن  عليها،  الوالي 

على قناعة )أسمح له أن يدعمني لكني لن 
أسمح له أن يردعني(.

   كان يعي أن زعامة األزهر الشعبية 
فمن  وبالتالي  عاما،   837 من  ممتدة 
القضاء عليها  ينجح في  أن  الصعب عليه 
السيد عمر  كان  إال عن طريق رموزها، 
يتزعم  من  هو  األشراف  نقيب  مكرم 
األزهريين وهو الذي أوصل الباشا للحكم، 
وبعد أربعة سنوات اختلف الباشا والنقيب، 
كما  الوالي  بعزل  النقيب  هدد  1809م  عام  في 
مكرم  عمر  وجه  باشا.  خورشد  سلفه  مع  فعل 
التوقيع علي كشف  السرقة ورفض  للباشا تهمة 
حساب عن نفقات والية مصر الذي كان سيرفع 

للباب العالي.

   قرر الباشا أن يلعب بسياسة فرق تسد، وذلك 
بمنحهم  األزهر  مشايخ  بعض  والء  باستقطاب 
اإلشراف على أوقاف األزهر. في 9 أغسطس 
1809م توجه الباشا إلى بيت األزبكية واستدعي 
بينه  وقع  فيما  ليحّكمهكم  والمشايخ  القاضي 
شيخين  مع  الباشا  واتفق  األشراف،  نقيب  وبين 

هما  النقيب  منصب  في  طامعين 
الشيخ الدواخلي والشيخ المهدي، 
الخروج  بتهمة  النقيب  إدانة  على 
على ولي األمر، وتم الحكم عليه 
نقابة األشراف ونفيه  بالعزل من 
إلى دمياط، وكتب الشيخان كتاباً 
عمر  فيه  يتهمون  العالي  للباب 
أدخل  بأنه  وبهتاناً  زوراً  مكرم 
في  والنصارى  اليهود  بعض 

دمياط  إلى  مكرم  عمر  بنفي  األشراف.  ديوان 
على  محمد  تخلص   »1809 أغسطس   12«
باشا من كبير الزعامة األزهرية وخال له الجو 
الزعماء علماء األزهر  بقية  تباعا من  ليتخلص 
صفا  قد  الوقت  أن  غفلة،  عن  اعتقدوا  الذين 
لهم، وكانت مهمة محمد على باشا فى التخلص 
من  التخلص  فى  مهمته  من  سهولة  أكثر  منهم 
أنفسهم  الزعماء هدموا  عمر مكرم، ألن هؤالء 

بتصرفاتهم وأطماعهم.

الصفقة  من  المهدي  محمد  الشيخ  استفاد     
بمنحه أوقاف اإلمام الشافعي ووقف سنان باشا 
وعينا  نقدا  الغالل  من  لراتبه  باإلضافة  ببوالق 
بنفسه  هو  حددها  سابقة  سنوات  أربع  مدة  عن 
وبلغت خمسة وعشرون كيسا. أما شيخ األزهر 
داخل  بسجنه  الباشا  أمر  فقد  الشرقاوي  عبد هللا 
بيته ال يخرج منه إال للصالة والدروس، وظل 
عام  اكتوبر   9 في  هللا  توفاه  حتي  داره  حبيس 

1812م.

جاء  مباشرة  الشرقاوي  الشيخ  وفاة  بعد     
المشايخ إلى الباشا، فى »القلعة« يستأذنونه فيمن 
يجعلونه شيخاً على األزهر بعد وفاة شيخه. رد 
شخصا  واختاروا  رأيكم  »اعملوا  على:  محمد 
يكون خاليا عن األغراض وأنا أقلده ذلك«، بعد 

الجلسة نزلوا إلى بيوتهم.

الرقيع  المنصب  لهذا     كان هناك مرشحان 
في  الطامح  المهدي  محمد  الشيخ  أحدهما 
وفاة  بعد  األزهر  شيخ  منضب  علي  الحصول 
على  محمد  مساعدة  فى  آماًل  الشرقاوي  الشيخ 
باشا له، ظانا أن الطريق سيكون ممهداً له، وأن 
عمر  خيانة  فاتورة  تسديد  سيواصل  »الباشا« 
مكرم. ولكن الباشا لم يكن يشعر فى قرارة نفسه 
بتقدير له. كان المرشح اآلخر هو الشيخ محمد 

الشنوانى الذي اشتهر بالورع والزهد. 

   وفي »12 أكتوبر 1812م« أي بعد 
ثالثة أيام  من وفاة الشيخ الشرقاوي طلب 
محمد على من كبير القضاة بهجت أفندى 
الشيخ  جمع علماء األزهر عنده الختيار 
الجديد وفقا لشرطه بأن »يكون خاليا من 
بالفعل،  المشايخ  وتجمع  األغراض«، 
وكان أنصار المهدى أكثر عددا وأحدثوا 
انتهى  الذى  االجتماع  فى  ومرجا  هرجا 
باختيار الشيخ محمد المهدى شيخا للجامع 
األزهر وكتبوا إعالما شرعيا رفعوه إلى 
الحاضرون  وهنأ  عليه،  للتصديق  الباشا 
المهدى وقرأوا الفاتحة وركب إلى بيته فى 
»كبكبة« وحوله وخلفه المشايخ وطوائف 
وأقبلت  الشربات  وشربوا  المجاورين، 
عليه الناس للتهنئة. انتظر الجميع موافقة 
»الباشا«، ومضى يومان والموقف يزداد 
غموضا، وفى صبيحة اليوم الثالث أصدر 
محمد  الشيخ  بتعيين  قراره  »الباشا« 
الشنوانى، فكان مفاجأة أليمة لـ»المهدى« 

وأنصاره.

بأن  الباشا  قرار  المؤرخون  فسر     
»المهدى« لم يكن مستوفيا لشرط »خالى 
أنه  عنه  يعرف  كان  حيث  األغراض«، 
رجل استبد به حب المال حتى طغى على 
كان  وأنه  الحياة،  فى  ومنهاجه  تفكيره 
أسبق الزعماء مبادرة إلى المطالبة بثمن 
تآمره على عمر مكرم، وتركه »الباشا« 
ويقتنى  المال  دنيا  فى  هوايته  يمارس 
الباشا  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  الثروات، 
أدى  أن  بعد  األمس  كحليف  عنه  تخلى 

ما  خير  مكرم  بعمر  الوقيعة  فى  دوره 
يكون األداء فلم تعد له حاجة به. وهذه 
باشا،  على  محمد  دهاء  تكشف  الواقعة 
استقطبهم  الذين  الشيوخ  إلى  ونظرته 
بجانبه  للوقوف  واإلغواء  بالحيلة 
وقوفهم  من  فبالرغم  مكرم،  عمر  ضد 
لشيخهم  وبيعهم  »الحاكم«  خندق  فى 
فى  احتقرهم  الحاكم  أن  إال  »الثائر«، 
هيبة  لسقوط  أدت  كما  المطاف،  نهاية 

األزهر ومشايخه في نظر الناس.

في  المسيحيين  األقباط  تمتع  لقد     
حكم  توليه  منذ  باشا  على  محمد  عصر 
التسامح  بسياسة  1805م  سنة  مصر 
المصريين  جميع  بين  المساواة  وروح 
السابقة  العهود  في  مفقودة  كانت  التي 
خاصة إبان حكم المماليك، فقضى على 
األغلبية  وهم  المسلمين  بين  التفرقة 
األقلية  وهم  والمسيحيين  واليهود 
تقديم  يستطيعون  جميعا  أنهم  إليمانه 
أجّل الخدمات للبالد، فتالشت في عهده 
الفروق بين كافة المواطنين في الحقوق 
لتبوء  السياسة  تلك  وأدت  والواجبات، 
المسيحيين في عصره مراكزا عليا فعين 
منهم مأموري مراكز وهي بمثابة تعيين 

محافظين للمحافظات اآلن.

بين     في عام 1806 حدث خالف 
بسبب  مسيحي  وشخص  مسلم،  تاجر 
بأن  المشادة  تالفة، وإنتهت  قطعة قماش 
المسيحي.   الرجل  قتل  المسلم  التاجر 
وسارع التجار المسلمون لحماية زميلهم 
بدفع  باالكتفاء  والمطالبة  عليه  والتستر 
الدية فقط، لكن أهل المسيحي لجأوا للباشا 
الذي تدخل شخصيا، وأصر على إعدام 

التاجر المسلم. وهنا ثار الرعاع والدهماء 
ثورة عارمة بقيادة مشايخ األزهر، إستنادا 
للحديث الضعيف »ال يؤخذ دم مسلم بدم 
شيخ  بقيادة  مظاهرة  ونظموا  كافر«. 
األزهر مهددين بحرق مصر إذا تم إعدام 
علي  محمد  من  وماكان  المسلم،  التاجر 
باشا إال إنه أمر بوضع 4 مدافع وصوبها 
ناحية المتظاهرين وأمهلهم ساعتين زمان 
وقيل  ستُرد،  التي  هي  المدفعية  بعدها   ،
المتظاهرون.  انصرف  المهلة  انتهاء 
وكان محمد علي حازما صارما، وأصر 
على إعدام القاتل. وبالفعل تم إعدام التاجر 
المسلم، على رؤوس األشهاد، ولم يكتفى 
محمد على باشا بذلك بل أرسل مندوبا من 
طرفه، طاف باألسواق، وأعلن للجميع أن 
اإلعدام سوف يكون مصير كل من يجرؤ 
ومنذ  الشنعاء.  الفعلة  هذه  تكرار  على 
الدين  ورجال  الدهماء  دخل  التاريخ  ذلك 
األمن  واستتب  وهلعا.  رعبا  جحورهم 
باشا طوال مدة حكمة  لمحمد على  تماماً 
فى عصره  مصر  وأصبحت  سنة(   40(

دولة كبرى.

عبري حلمي تكتب

َيا َماِلَك الدُُّموِع

ارك  ح مسَّ ُموِع . . . . َصحَّ َيا َمالَِك الدُّ

 
ّنِ تُْخِفي َحالَك  اَل َتْخَدع اْلُقلُوب َوِبالظَّ

  
ِباْلَعَذاِب َتُجول و اْلَحَياُة اَل َتَزاُل أََماَمك 

 
ُهَناك َوْحَدك ومْن َيْسأَُل َعْن َحالِك ؟

 
اَحُة َتْسَعى َوَراَءك  اَحَة َوالرَّ َتفَتقر الرَّ

 
َتْبلُغ اْلُمَراَد َيْوَم َيتَِّسع اْلَمَجال أمامك 

 
ر اأْلَْوَطان لَِتْبَحث َعن َساَلَمك  و َتَهجَّ

 
حالك  َوَها ُهَو َساَلَمك َمْوُجوٌد لّملم ترَّ

 
َكْيَف أَْصَبْحت َغاِئًبا هيَّا أَْنَسى أَحَزانك 

 

َوُعْد إلَّي َنْفِسك َيُعود َساَلِمي وَسالَمك 
 

اَلم يطيب  لََك أَيَّاِمك  ُموع السَّ َيا َمالَِك الدُّ



 .. يوم   114 لمدة    ... الوضع 
وهي تحاول جاهده اقناع المسؤلين 
مره  ولو   ... بالزياره  لها  بالسماح 
في األسبوع ... وتحاول ان توصل 
لهم الصوره بطريقه اخري ... ان 
هوالء المسنين او المرضى ... لو 
الكورونا  يموتوا من  او  لم يصابوا 

... ف حيموتوا من الوحده ... ولكن 
ال احد يسمع ... الي ان استطاعت 
المسؤولين  مع  حل  الي  تصل  ان 
... وهو ان الطريقه الوحيده لرؤيه 
زوجها ... هي ان تحاول ان تشتغل 
قدمت  وفعال   ... المركز  هذا  في 
وانتظرت   ... شغل  طلب  علي 
بالموافقه  عليها  ردوا  ان  الي  فتره 
.. وفعال حصلت علي الوظيفه ... 
رد  هو   ... الموضوع  في  الجميل 
راها  عندما  ستيف  جوزها  فعال 
 ... مره  اول  ل  غرفته  الي  تدخل 
اللي كان   ... الطفل  يعيط زي  قعد 
تايه .... ووجد امه .... بس عارفين 
كانت ايه الوظيفه اللي ماري قدمت 
كانت   ... فيها  واتقبلت  عليها.... 

الوظيفه .... غسالة اطباق ..... 
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في  نشد  عمالين  برضه  لسه 
مابقينا  لغاية   ... الزيتون  اغصان 
... نتعصر ... ننزل  .... او ننز... 
ربنا   ... ماعلينا   ... زيتون  زيت 
ونرجع   .... الغمه  ويفك  يكرمنا 
كده  الجرنال  نشوف   ... تاني  من 
أيدينا...  علي  ومفرود  متدلع   ...
 ... أيدينا  لطش  الحبر  لو  حتي 
اغير  قلت  ماعلينا...   ... وسودها 
واخش علي أي موضوع تاني غير 
 ... ماتتسمي  واللي   ... الزيتون 
الكورونا ... لقيت روحي ... بفكر 
راي  علي   ... ناسي  وانا  فيها... 
الست ... المهم ... انا سمعت حاجه 
تشاركوني  اخليكم  فقلت  عجبتني 
قلت  الحكايه  مااحكي  قبل  لكن   ...
اللي  المفارقات  من  بعض  اشوف 
حصلت اثناء الكورونا طبعا بعضها 
دمه  وبعضها   ... جدا  محزن   ...
في  يحرك   ... وبعضها   ... خفيف 
إحساس   ... جميل  إحساس  النفس 
ان لسه فيه ناس ... ولسه فيه حب 
... في الزمن اللي احنا فيه... زمن 
 ... والجوانتيات   ... الماسكات 
والتعقيقمات .... نبتدي باللي يزعل 
بالمؤثر  نحلي  وبعدين   ... شويه 
... واللي دمه خفيف ... طبعا من 
الحاجات اللي قريتها وتضايق هي 
عجوز  رجل   عن  التاليه  القصه 
راجل  وهو   ... مراته  مع  عايش 
والد  ومخلف   ... ومقتدر  غني 
وبنات ... او نقدر نقول ... رجاله 
وستات وعنده طبعا احفاد ... المهم 
الكورونا  زمن  في   ... ده  الراجل 
بيسالوا  عياله مش  لقي   .... اللعين 
بالتليفون  حتي  وال   ... خالص  فيه 
ومراته...  هو  حيله  في  ففكر   ...
وتقول  أوالدهم   تكلم  مراته  خلي 
الي رحمة  انتقل   ... ابوهم  ان  لهم 
هللا نتيجه اصابته بالكورونا... طبعا 
الوالد مافكروش خالص في االم ... 
وال جم يعزوها ...واستنوا فتره كده 
تحاليل  عملت  امهم  ان  اطمنوا  لما 
... ومعندهاش الكوفيد او الكورونا 
التليفون  في  كلموها  ولما   ....
جايين  انهم  لها  قالوا   ... واطمانوا 
لزيارتها ... طبعا لما وصلوا البيت 
 ... اوضه  في  استخبي  الراجل   ...
 ... عياله  فعل  رد  يشوف  عشان 
وعلي راي المسرحيه ... شوفتوني  
وانا ميت .... العيال جم وكل اللي 
ابتدوا يسالوا امهم عن  انهم  عملوه 
األوراق الهامه ... والممتلكات ... 

الشقه  او  البيت   ... حتي  فيها  بما 
اللي هي عايشه فيها... وحين وصل 
االمر لهذا الحد ... ظهر لهم االب 
بغضب ... وفي النهايه طردهم ... 
واعطاها   ... امالكه  كل  وصفي 
صدقه للفقراء ... وعاش هو ومراته 
في دار للمسنين ... خلصت القصه 
القصه  كانت  وسواء   ... الحزينه 
حقيقيه او ال ... فهي مقياس لحالة 
التردي ... والسعي وراء الماده ... 
حتي ولو داس هؤالء علي مشاعر 
واحسايس ... اعز من لهم ... طبعا 
فيه قصه تانيه عن ناس في قريه ... 
بالكورونا  ماتت  دفن سيده  رفضوا 
... في قريتهم .. ودي قصه حقيقيه 
قنوات  في  جميعا  شاهدناها   ...
التلفزيون ... وفي النهايه لم يتراجع 
 ... موقفهم  عن  هؤالء  القريه  اهل 
اال بقرار من الرئيس السيسي نفسه 
قوات خاصه تصاحب  بارسال   ...
لتدفن في قريتها... ده  المتوفيه ... 
ضمن  من  وكان   ... بالفعل  حدث 
اسود  يانهار   ... الطريفه  التعليقات 
اما هما عملوا كده في ست مسلمه 
مسيحيه  دي  لو  بقي  بالك  فما   ...
من  ماتت  او  مصابه  وكمان   ...
احزنني  اخر  منظر   ... الكورونا 
 ... الجميله  جنازه  شاهدت  عندما 
رجاء الجداوي ... والجسد ملفوف 
ببالستيك سميك ... قعدت افكر ... 
الجميله  األزياء  عارضة  دي  هي 
واللي   ... فرنساوي  بتكلم  اللي   ...

اخر  ل  برنسيسه  عاشت 
لحظه في حياتها.... عموما 
هي دروس في الحياه بنتعلم 
كتير  فيه  طبعا   .... منها 
في  اتقالت  طريفه  مواقف 
 .. ده  الكورونا  موضوع 
 ... السالم  طريقة  مثال 
 ... او المؤاخذه   ... بالكوع 
الماسكات  او   ... بالمؤخره 
بعض  شكل  كلنا  خلتنا  اللي 
... واللي خلتك مش عارف 
جنبك  واقف  اللي  مين   ...
مواقف  برضه  فيه  أصال... 
كانت  حين  ماحدث  عن 

رئيس  مصافحه  تحاول  ميراكل 
وزراء المانيا ... وكيف لم يمد يده 
فيه   ... اتكبست  والست   ... للسالم 
المطابخ  تنظيف  عن  تعليقات  بقي 
حتي انها أصبحت تصلح ل اجراء 
وحكايات   ... مفتوح  قلب  عمليات 
يتخطي  انه  حاول   شخص   عن 

بالكحه   ... بنك  في  كبير  طابور 
الشديده ... حتي جعل  كل من في 
بالهروب  يسارعون   ... الطابور 
في  كان  ده  طبعا   ... البنك  وترك 
مصر ... لكن هنا في كندا ... لما 
واحد حب يستعبط  ... اثناء ما اوقفه 
او  تيكت  اعطاءه  البوليس ل  رجل 
السرعه  لتخطيه   ... مخالفه  تذكره 
الشخص  هذا  حاول   ... القانونيه 
وعنده  عيان  انه  يدعي  ان  برضه 
كورونا ... لكن الموضوع هنا لما 
يمر بهزار ... وتم التحقيق مع هذا 
الشخص.... فيه بقي مواقف انسانيه  
المسنين  بيوت  في  وخصوصا   ...
أهلهم  زيارة  من  اتحرموا  اللي   ...
أوالد  من  كتير  بعيني  وشفت   ...
هؤالء .... يتكلمون مع اهاليهم من 
فاتح   ... االب  او  واالم   .. الشارع 
 ... الشباك عشان يشوفهم ويكلمهم 
ناتي بقي لقصتنا المؤثرة ... وهي 
عنوان المقال ... والحقيقه اني هنا 
مش ح أتكلم عن غسالة االطباق .... 
االطباق  لغسيل   ... اداه  او  كجهاز 
 ... وظيفه  او  كمهنه   ... انما   ...
الراديو  من  سمعتها  كما  والحكايه 
تحكي  عن واحده اسمها ...ماري 
دانيال ... وهي ست  امريكيه .... 
سبع   حوالي  من  جوزها  اتشخص 
)7( سنين بمرض ال الزهايمر ... 
بعيد عنكم ... المهم الست ودته او 
متخصص  رعايه  لمركز  اودعته 
مدينة  في   الذاكره   تنشيط  في 
كان  كل شي   ... فيلد«  »جاكسون 
 .... مايرام  وعلي   .... تمام  ماشي 
الرجل  وكان   ... ماري  تقول  كما 
يتاقلم بالتدريج مع منه معه في هذا 
ماري  وكانت   ... الدار  او  المركز 
اال  تتركه  وال   ... يوم  كل  تزوره 
 .. نام  انه   ... عليه  تطمإن  ان  بعد 
واألمور كانت تسير جيده ... حتي 
يوم  اخر  وهو   ... مارس   11 يوم 
زارت فيه ماري جوزها ... ستيف 
... المركز اعلن قفل ابوابه ... امام 
أي زوار ... وتغيرت األمور تماما 

الدنيا في وجه ماري  ... واسودت 
يعرف  ال  تقريبا  جوزها  ف   ....
وهو  وحتي   ... سواها  الدنيا  من 
ذكرياتهم  معظم  او  كثير  يتذكر  ال 
معا ... اال انه يحس باالطمئنان ... 
وجودها  لحظات  في   ... كالطفل 
هذا  علي  ماري  ظلت   ... معه 

غصن الزيتون 12 
غسالة ..... اطباق 
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

مي عزام تكتب: 

كم هي ثقيلة 
احلياة على 

أمثالنا!

أصبحت الكتابة في زمن الكورونا 
يشترك  عام  شعور  الكآبة  محيرة، 
فيه سكان المعمورة شمااًل وجنوًبا، 
الصيف  موسم  وأغنياًء،  فقراًء 
العام،  هذا  مختلف  واإلجازات 
بجغرافيا  محدودة  والحركة  السفر 
الدول، لم يعد هناك رواج للسياحة 
خوض  يستطيع  من  الخارجية، 
عودة؟!،  دون  ذهاب  سفر  تجربة 
خارج  لشهور  عالًقا  يظل  فربما 
وطنه بعيًدا عن أهله. الناس توقفت 
األجل،  طويلة  خطط  وضع  عن 
واليوم نعيشه كخطة قصيرة األجل، 
محنة  من  فيه  نحن  ما  كل  ورغم 
تسعى  دول  هناك  مازالت  عالمية، 
على  واالستيالء  والنفوذ  للهيمنة 
بقدرتها  مدفوعة  الشعوب  حقوق 
والحروب  الصراعات  العسكرية، 
العدل  إقامة  إلى  تهدف  المتفرقة ال 
وتحسين حياة الشعوب، لكن تصب 
في صالح ُصناع األسلحة ومرتزقة 
وتجار  الموت  وسماسرة  الحروب 

الدم.

)2(

هذه  بكل  الحياة  ثقيلة  هي  كم 
الهموم التي يحملها المواطن العالمى 
نشرات  يتابع  وهو  كاهله  على 
األخبار التي تنقل له األحداث على 
العصبى  جهازنا  الساعة!.  مدار 
كل  الستقبال  مؤهل  غير  والنفسى 
هذا الفيضان من الصور والكلمات 
واتخاذ حكم صائب حيالها، أضف 
تصلك  التي  الرسائل  مئات  إليها 

التواصل  وسائل  عبر  يوم  كل 
على  تنمو  والتى  االجتماعى، 
وتتركنا  الشخصية  حياتنا  حساب 
الكثيرة  المعلومات  منهكين.. 
ال  الحدث  نفس  حول  والمتضاربة 
بكفاءة  ليعمل  فرصة  عقلنا  تعطى 
القرار  ويصبح  بمنطقية،  ويقرر 
ولو  يشبهك  من  اتباع  هو  السهل 
طابور  في  فرًدا  لتصبح  ظاهرًيا، 
يشجع  الذي  األلتراس  من  طويل 
فريقه حال انتصاره أو هزيمته، ال 
تعطى لعقلك فرصة لَتبيُّن الصواب 

من الخطأ.

)3(

حجم  تضخم  أن  البعض  يظن 
المعلومات المتوافرة عبر محركات 
الحديثة  التواصل  ووسائل  البحث 
إلى  الفرد  وصول  فرصة  يزيد 
والواقع  لحياته،  أفضل  اختيارات 
التفرد،  ويعوق  التشتت  يزيد  أنه 
ويجعل الفرد منصاًعا كلًيا للحمالت 
والكتائب  واإلعالنية  اإلعالمية 
اإللكترونية التي توجهه هو وغيره 

نحو اختيار معين ومسار محدد.

خدمات  ألحد  يقدم  ال  عالمنا 
تدرك  البحث  من  بقليل  مجانية، 
المجانية  التواصل  تطبيقات  أن 
تقدمه  ما  والثمن،  السلعة  فيها  أنت 
وتسمح  نفسك  عن  معلومات  من 
شروط  قبولك  عند  باستخدامه 
التطبيق يكفى ويزيد. هذه المعلومات 
إلى جانب مراقبة اهتماماتك ودائرة 
قاعدة  في  تصنيفها  يتم  معارفك 
بيانات، وهى أغلى سلعة في العالم 
اآلن، يعاد بيعها بماليين الدوالرات 
شركات  الدفع:  على  قادر  لكل 
توجيه  انتخابية،  حمالت  تجارية، 
الرأى العام في االستفتاءات، تجنيد 
حركات  شرارة  إذكاء  إرهابيين، 
التمرد واالنقالبات والثورات حول 
شاهدتهما  فيلمان  هناك  العالم.. 

يوضحان األمر، وهما:

The Hater،The Great 
Hack
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هو  م  ق.   30 القرن  حوالي  أمحوتب 
مهندس  أول  وهو  هرم زوسر المدرج  باني 
طبيب،  أول  وكذلك  التاريخ،  في  معماري 
القديمة،  مصر  في  المهندسين  أشهر  وأحد 
رفع إلى درجة معبود بعد وفاته وأصبح إله 

الطب.

إمحوتب  المصرية عن  النصوص  تتحدث 
القوي  الفرعون  حكم  في  عاش  كوزير 
أمحتب  وقام  الثالثة،  من األسرة  زوسر، 
للفرعون  الشهير  المدرج  سقارة  ببناء هرم 
بحكمته  اشتهر  م  ق.   30 القرن  في  زوسر 
ومعرفته الواسعتين، وكان هذا الرجل الحكيم 
المستشارين  من  وواحداً  عظيماً  فيزيائياً 
ثم  إله،  نصف  وأصبح  للفراعنة،  السياسيين 
في عهد البطالسة أصبح إله الطب أو الشفاء 
وكان اإلغريق يدعون  المصريين.  لدى 
دوا بينه وبين  أمنحوتب باسم أموتحيس، ووحَّ
ثمة  ليس  أنه  ومع  الشفاء.  إله  اسقلبيوس، 
طبيباً،  أمنحوتب  كون  على  معاصر  دليل 
عالقة  ذات  كانت  الدينية  مسؤلياته  أن  إاّل 
القديمة كان  وفي مصر  وثيقة بالسحر، 
له  وأقيمت  الصلة.  وثيقي  والطب  السحر 
مصر  أرجاء  مختلف  في  ومعابد  مزارات 
شفاء  حاالت  أن  يُعتقد  وكان  وبالد النوبة. 
تدّخله، ومن هنا  بفضل  كانت ممكنة  عجيبة 
ترك  الذين  باالمرضى  تغّص  معابده  كانت 
وعرفان  بالشكر  تفيض  سجالت  منهم  كثير 

وأنصاب  تماثيل  على  ُعثر  وقد  الجميل. 
تثبت  الشفاء،  كإله  ألمنحوتب  كبيرة  بأعداد 
الذائعة، واالحترام الشديد الذي تمتع  شهرته 
به في األزمنة الغابرة، وقد تضاعفت شهرته 
اإلغريق  في زمن  وباتت  القرون،  مّر  على 

مراكز لتعليم الطب.

قاعدة التمثال رقم JE 49889 الموجودة 
أمحوتب في سقارة تحوي  في متحف  اآلن 
في ناحيتها اليسرى اسم أمحوتب وكذلك ستة 

ألقاب له ولقب سابع مختفي.
• أختام 	 ختمتي بتي: ومعناه »حافظ 

ملك مصر السفلى »، وهو لقب يدل 
ذلك  بعد  تغير  القصر  رئيس  على 
الثالثة إلى لقب أمير  خالل األسرة 
لوجود  ونظرا  الملكية.  العائلة  من 
وكذلك وجد  الختم  على  اللقب  هذا 
على أحد صخور هرم »سيخمخت 
» فهذا يدل على أن أمحوتب كان 
أمير ملكي. وهذا يؤكد  يحمل لقب 
إلى  ينتمي  كان  أمحوتب  أن 
العائلة الملكية في عصر الملك 

زوسر.

“الغرفة ب  طبعة ختمه الذي عثر عليه في 

“ في هرم زوسر، وعليه ألقاب إمحوتب.

من ألقابه:
• اللقب “غري تب نسو “ )ومعناها 	

مصر  ملك  رأس  تحت  الذي   “
ولكن  عال  لقب  وهو  العليا“( 

تماما. وكان  وظيفته غير معروفة 
كوظيفة  سابقا  يستخدم  اللقب  هذا 
عالية في محيط الملك، ويحتمل أن 
الوظيفة تحولت خالل األسرة  هذه 

الثالثة إلى لقب عال.
• أعضاء 	 “من  معناه  بات”:  »يري 

لتفسير  وطبقا  الملكية”،  األسرة 
“ولفجانج هيلك” األلماني هو لقب 

“ولي العهد«.
• “ناظر 	 ومعناه  عا”:  حوط  »حقا 

القصر العالي«.

وقام  الطب  علم  مؤسس  إمحوتب  يعتبر 
وطرق  أألعراض  عن  مخطوطات  بتأليف 
طريقته  بالعقارات.كانت  والعالج  العالج، 
له  وعثر  والشعوذة.  السحر  على  تعتمد  ال 
 Edwin Smith تسمى  مخطوطة  على 
في  مشاهداته  على  تحتوي   Papyrus
التشريح، وأعراض أمراض، وطرق للعالج 

ومن ضمنها عالج الكسور. 

ويعتقد أن تاريخ هذة المخطوطة يرجع إلى 
سنة 1700 قبل الميالد وربما كانت منقولة 
من النص األصلي إلمحوتب الذي سبق هذا 
النص المنقول بنحو 1000 عام. ويمكن رؤية 
مخطوطة “إدوين سميث” وهي موجودة في 
في نيويورك.  تشيلدرين”  بروكلين  “متحف 
المرض  حاالت  من   48 المخطوطة  تصف 

وتتعلق ب:
• حاالت 	 الرأس  في  إصابات   72

72-1#
• والعنق 	 الرقبة  في  إصابات   6

الحاالت 33-82#
• 2 إصابات الترقوة الحالتين 43#-	

53
• لحاالت 	 الذراع  في  إصابات   3

83-63#

• األضالع 	 و  الصدر  إصابات   8
الحاالت 44-93#

• 2 أورام الصدر الحالتين 64-54#	
• 1 إصابة الكتف الحالة 74#	

• 1 إصابة الجذع الحالة 84#	

أوصاف أمحوتب طبقا للباحث اإلنجليزي 
James Henry Breasted وزمالئه:

السحر،  وفي  الرهبانية،  الحكمة  »في 
األخالق  )عن  الشعبية  األمثلة  صياغة  وفي 
والنصائح(، وفي الطب والهندسة المعمارية، 
وترك  جوسر  عاصر  الذي  الفذ  العالم  هذا 
مر  على  يُنسى  لم  بحيث  مدهشة  سمعة 
فيما  للكتاب  الروحي  األب  وكان  العصور. 
ماء  من  بعضا  يسكبون  الكتاب  وكان  بعد، 
بدء  قبل  له  تكريما  به  يكتبون  الذي  الحبر 

عملهم.«

من  العقارات  يستخرج  إمحوتب  كان   «
النباتات«.

حليقا  ككهنوتيا  يُمثل  إمحوتب  كان   «
البردي.  بأوراق  ممسكا  وجالسا  الرأس، 
التقليدية  المالبس  مرتديا  يُرسم  كان  وأحيانا 

للكهنة. »

تبينه جالسا على كرسي  » بعض صوره 
وعلى حجره لفة من أوراق البردي أو تحت 
وله  واقفا  تصوره  تماثيله  كانت  ثم  إبطه. 
العنخ  ذقن تشبه ذقن اآللهة وحامال عالمتي 

)الحياة( والصولجان عالمة الحكم.

الجلوس  وضع  في  ممثال  إمحوتب  »كان 
طاقية  مرتديا  البردي،  أوراق  حجره  وعلى 
جلبابا طويال  الرأس ومرتديا  )قلنسوة( على 
بأنه  البردي  لفة  تفسير  يمكننا  التيل.  من 
والكتاب  الكهنة  بها  يحتفظ  المعرفة  مصدر 
رأس  تميز  التي  والقلنسوة  الحياة.«  فيبيت 
اإلله  اإلله بتاح  صورة  في  تبينه  إمحوتب 
الروحي للصنّاع وحاميهم، ويمثل ما يرتديه 
من جلباب طويل من التيل طهارته ككاهن.«

البقية العدد القادم
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أحمــوتب

فرعونيــات

ثنائى إيطاىل يروجان لألزياء الكالسيكية 
بإرتداء مالبس من القرن الـ19

اإليطالى  الثنائى  كتبها  عبارة  الزمن"،  عبر  "مسافران 
التواصل  باريديس، على موقع  بارودى، وإميليانو  دانييال 
األزياء  إحياء  لشغف  للترويج  بوك"،  "فيس  االجتماعى 
الكالسيكية التى كانت منتشرة مطلع القرن الـ19، واختار 
عاما،  و45   38 العمر  من  البالغان  وباريديس،  بارودى 
الماضى،  عصور  من  بأزياء  اليومية  حياتهما  عيش 
من  الزوجية  منزل  أثاث  قطع  اقتناء  على  أيضا  وحرصا 

الزمن العتيق، وفقا لصحيفة "ال ريبوبليكا" اإليطالية.

فلسفة  واختارا  النمطية  على  تمردا  وباريديس  بارودى 
إلى  العتيق  الزمن  مالبس  بإعادة  لهما،  يحلوا  كما  العيش 
الحياة مرة أخرى وارتدائها يوميا، وعن طريق الصدفة، 
خالل  من   ،2003 عام  فى  دانييال  على  إميليانو  تعرف 
العصور  ألزياء  المشترك  حبهما  وساهم  األصدقاء، 

الماضية، فى تعزيز الروابط بينهما حتى قررا الزواج.

وتعبيًرا عن منبع حبها الرتداء األزياء الكالسيكية أو الـ" 
VINTAGE"، قالت بارودى "كان عمرى 3 أعوام عندما 
بدأ شغفى بالمالبس العتيقة، حينما أخبرت أمى أننى أريد 
أن أرتدى مالبس مثل فتيات مطلع القرن الـ19، باإلضافة 
إلى نشأتى على يد عمتى التى ولدت عام 1901، وكانت 

رفيقة لسيدة ثرية".

وأضافت: "علمتنى عمتى كيف كان يتم تعليم فتيات تلك 
أكثر  العالم  هذا  حب  فى  ألقع  صورهن،  وأرتنى  الحقبة 
فأكثر، لذا منذ طفولتى، كان حلمى أن أتعلم كيفية إصالح 
فى  بدأت  ثم  الماضى الرتدائها،  القرن  بداية  فترة  فساتين 

ذلك بالفعل، حتى أتقنت هذه الحرفة".

تعلمت بارودى الخياطة فى سن الـ11 من عمرها وعندما 
كبرت لم تشعر بالراحة مع المالبس المعروضة للبيع فى 
المتاجر، فاتجهت لتصميم وحياكة مالبسها بنفسها، واألمر 
نفسه ينطبق على باريديس الذى كان أيضا شغوفا بالماضى 

منذ طفولته، وسرعان ما تعلم الخياطة من جدته.

وفى عام 2002، غادر باريديس مع عائلته من بوينس 
آيرس عاصمة األرجنتين، ومسقط رأسه، لينتقل إلى إقليم 
المالبس،  بحياكة  شغوفا  كان  حيث  اإليطالى،  ليجوريا 
فى  بجانب عمله  كمهنة،  اآلن  ذلك حتى  يفعل  أنه  لدرجة 

إصالح المكسور فى المنازل بحرفية كبيرة.

وعن قرار ارتداء مالبس العصور القديمة، قال باريديس: 
عشية  بين  فعلناه  شيئا  ليس  الـ19  القرن  مالبس  "ارتداء 
وضحاها، فقد غيرنا أسلوب حياتنا ببطء واليوم نتنوع عبر 
العصور المختلفة"، أما عن ردود فعل الناس عند رؤيتهما 
هذا  أن  البعض  يعتقد  "قد  قال:  القديمة،  العصور  بمالبس 
المالبس  هذه  نرتدى  فنحن  كذلك،  ليس  لكنه  استعراض، 

ألنها تجعلنا نشعر بالسعادة".

وأضاف: "كثيرا ما يطلب منا أفراد عائلتنا وأصدقاؤنا 
وحتى الغرباء فى الشارع الوقوف اللتقاط الصور وسماع 
البعض،  تعليقات  من  باإلحراج  نشعر  ما  وأحيانا  قصتنا، 
"نصادف  وتابع:  األمر"،  مع  نتعايش  أن  تعلمنا  لكننا 
بارتداء مالبس  بأنهم سيكونون سعداء  يخبروننا  أشخاصا 
لفعل  الكافية  الشجاعة  يمتلكون  ال  لكنهم  مثلنا،  كالسيكية 
ذلك، ألنها ليست متماشية مع موضة العصر الذى نعيش 

فيه".
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فريوس كورونا ما 
بيـن القبول و الوصم 

االجتماعى

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

بالنفور  ذكره  كورونا  فيروس 
القلوب،،  الفزع فى جوانب  مصحوب،،يبث 
يصير  و يصيب شخصا  القدر  يقسى  أن  ما 
منكوب،، مرفوض فى ثقافة أغلب الشعوب،، 
كأنه ارتكب أفظع الجرائم و أقسى الذبوب،، 
هو  لس  العيوب،،  سائر  احتوى  كأنه  و  بل 
غير  يصبح  معه  يتعامل  من  كل  بل  فقط 
مرغوب،، أسرته و احبائه و الفريق الطبى 
ينتهج معهم نفس هذا االسلوب،، غافال انهم 
ليسوا بمنأى عن هذا المكتوب،، ويوما تسير 
و  الزمان  عليهم  يأتى  و  بالمقلوب،،  األقدار 
إنها الوصمة  المحبوب،،  الدور غير  يأخذوا 
االجتماعية إحدى أنواع الحروب،،التى يريد 
أن يلوذ منها الجميع بالهروب،، و لكى نقاوم 
هذا المارد المرهوب،، علينا أن ننتهج نظاما 
المطلوب،،  نحقق  به  محسوب،،  مخططا 
فهيا  مغلوب،،  العالم  بها  أفكار  ننتصر على 
االجتماعى  الوصم  حول  المزيد  نعرف 
المتعلق بفيروس كورونا و كيفية التعامل معه 

على  أالمه  تقتصر   ال  كورونا  فيروس 
نفسية  يترك جروحاً  بل  فقط  الجسد  الجانب 
غائرة أقساها على اإلطالق الوصم االجتماعى 
الذى تفشى مؤخرا ضد اى شخص يعتقد أنه 

على صلة بأى شخص حامل للفيروس 

و عرفت منظمة الصحة العالمية الوصمة 
االجتماعية  بأنها االرتباط السلبى لمجموعة  

من األشخاص  و التميز ضدهم  

المرض  مصابى  سلبا  الوصم  هذا  فيشمل 
الطبية   الرعاية   و ذويهم  و كذلك  مقدمى 
و االجتماعية  رغم أنهم ليس لديهم المرض 
أخرى  خصائص   فى  يشتركون  لكنهم  و 
و  الوصمة  من  أيضا  المجموعة   هذه   مع 
بعض   نجد  العار  وصمة  من  للخوف  نتيجة 

السلوكيات المريبة  

كاالسر  التى رفضت استالم جثامين ذويهم 
إصابتهم  عن  اإلفصاح  يرفضون  ،مصابون 
له  من  أو   المتعافين  مع  التعامل  ،رفض 
عالقة  بالمصابين، رفض األهالى الستقبال 
مستشفيات  العزل فى محيطهم السكنى لئال 

تحول منطقتهم لبؤرة وباء 

النفسيين  االخصائيين   بعض  ارجع  و 
أسباب تلك الوصمة إلى  

أنه مرض جديد و االنسان عدو ما يجهل، 
الخوف من الحجر الصحى حيث يعتقد البعض 
بأنه نوع من العقاب حيث يتم ابعاد المصاب 
عن الجميع فضال  عن انتشار خبر مرضهم 
معلومات  انتشار  االجتماعي،،  محيطهم  فى 
مغلوطة  عن الفيروس  و كيفية التعامل معه 
عن  الناتجة  الضرورية  المعلومات  ،،نقص 
المعلومات  و  بين مصدر  التواصل  ضعف 
و  اإلعالم  يبثها  التى  الفزع  ،،حالة  المتلقين 
مراعاة  دون  االجتماعي  التواصل   وسائل  

األذى النفسى على المتابعين 

الرفض  حالة  خلقت  األسباب  هذة 
االجتماعى للمصابين للمصابين التنمر عليهم 
و على أسرهم و االطقم الطبية المخالطة لهم  

و لمواجهة هذة االثار

الصليب  لجمعيات  الدولى  االتحاد  أصدر 
منظمة  و  اليونيسيف   و  األحمر  الهالل  و 
الصحة العالمية دليال لمنع و معالجة الوصم 

االجتماعى بتاريخ 24 /2020/2 

 و من أهم النصائح التى وردت به 

التعامل  أثناء  بعناية  الكلمات  اختيار 
االشخاص  ،،إشراك  كورونا  عن  االعالمى 
المؤثرين اجتماعيا كرجال الدين و المشاهير 
من  تقلل  التى  الرسائل  نشر  فى  العلماء  و 
الحقائق   نشر   ،، المصابين  حول  الوصم 
العلمية الموثوقة حول المرض  بجانب  تقديم 

الدعم النفسى و االجتماعى للمواجهة  

الهالل  مؤسسة  أطلقت  لهذا  تأييدا  و 
األحمر  المصرى حملة لنفس الغرض لدعم 

المجتمعات  و األشخاص  المتضررين    

ال تزال هذة االيام مبكرة نسبيا للفهم الكامل 
يثير  مما  المعقدة  كورونا  فيروس   لطبيعة  
أسراره  نفض  أن  إلى  لكن  و  كبيرا   قلقا  
نجل  ليس جريمة  المرض  بأن  االمان  علينا 
الحقيقية أن نكون  اإلفصاح عنها ،،الجريمة 
كورونا  إلى   النظر  تحويل  فى  جزءافاعال 
ألم تضرروا  احتياج  فى حين  كوصمة عار 

لى ان نمد إليهم  يد العون 
فداحة  ترى  »هل  مقال  بقية 

الخسارة؟« ص 5
 وقد اندهش احد الطلبة األلمان عندما زار 
ان  الحظ  فقد  الهندسة  كلية  من  زمالئه  احد 
كهربائيا  ماسا  هناك  وان  مسدودة  البالوعة 
يظل  ان  اكثر  وادهشه  االسالك  بعض  في 
يتحدثان عن  المصريان  هو وصديقه  الشاب 
ثم راحا  يفكران في إصالحه  الخلل وال  هذا 
الى  الفنيين  العمال  أجور  ارتفاع  يشكوان 
الشكوى  ثم  المهندس  يتقضاه  ما  أضعاف 
العامة من كل األوضاع في مصر والوجود 
اإلسرائيلي في قلب المنطقة العربية! اما الذي 

يستطيعان  انهما  األلماني  الطالب  يفهمه  لم 
اصالح البالوعة والماس الكهربائي بأنفسهما 
وبمنتهى السهولة!! وكان تعليقه على ذلك ان 
العمل اليدوي ال يزال غير محترم في مصر 
وال  مهندسا  االنسان  يكون  كيف  يفهم  ولم 
أهم  سببا  أيضا  هناك  ولكن  يديه!...  يستخدم 
من ذلك ان لدينا إحساسا عاما بان شيئا يغرق 
نفضل  وإننا  إصالح  او  عالج  في  امل  وال 
األشياء  اصالح  ونرفض  والبكاء.  الشكوى 
يتمشى مع عدم  ونتركها ألن عدم اإلصالح 
والسياسة  االقتصاد  في  شيء،  كل  اصالح 
بأن  عام  شعور  فهناك  والتعليم.  والزراعة 
بل  إصالحه  في  امل  وال  فسد  قد  شيء  كل 

هل تتحول اىل منر؟
روزالني فهيم 

بالنظر الى المرآة االن ماذا تجد ؟هل تشعر بالسالم و الهدوء تجاه 
ذاتك ام تشعر بعدم الراحة و الذنب بدون ان تفطن الى السبب؟ هل 
سبق و ان جلست في حوار هادئ تستضيف فيه انسان ماضيك  ثم 
سألته السؤال المؤلم اال و هو : هل انت راض عن كل كلمة قلتها طوال حياتك؟ و ما نسبة 

الرضا ؟ هل تألم احد بسببك؟ هل تحولت الى نمر؟

ستتوقف حتما هنا عند هذا السؤال. اتعرف ماذا يفعل النمر مع ضحيته؟ انه ينقض عليها 
فقد  منه  احد و سخرت  تنمرت على  ان  لك  اذا سبق  توقف.  بدون  فينهشها  بدون رحمه 
نهشت لحمه و تركته بين الحياة و الموت. اذا سخرت من هيئة احد فالتعليق  على قامته, او 
شكله, او قدراته او اي شيء اخر فقد تركت انسانيتك و تحولت الى نمر كاسر .اما النمر 
فهو حيوان و هذه طبيعته لكن ماذا ستقول عن نفسك .لقد تجردت من انسانيتك و افترست 
شخصا حيا .تدعي انها دعابة, ال احد يصدقك و ال حتى نفسك .اتقول انها تسلية ما لتمضية 

الوقت؟ حقا لن يعفيك هذا من دم اخيك الذي في فمك.
يسامحك  ان  املك  واضحة.   حلول  هناك  ليت  يا  تفعل؟  ان  عساك  ماذا  االن  ستتسأل 

ضحيتك. رجاؤك ان تبدأ من جديد و تدافع عن كل شخص يقع فريسة للتنمر.

من  بدال  الوفاق  انشر  المتألمين.  كتف  على  ارتب  المكسورين.  .اكرم  الضعاف  احمي 
العداء .و اذا لم تسطع اكتفى بالصمت فهو افضل كثيرا من االيذاء و االفتراس اللفظي.

وال داعي لإلصالح، فقد وصلت األشياء 
إلى أسوأ حاالتها واألمل اصبح نوعا من 
هو  شيء  كل  غرق  ان  وننسى  الترف. 
غرق لنا أيضا وإذا أردنا ان ننجو فليس 
معا  بإصالحها  وانما  السفينة  من  بالقفز 

حتى نبلغ شاطئ األمان.

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او 

8164gindi@rogers.com
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 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

حياة القمامة!! 
 

بقلم: جاكلني 
فخري

لطالما قلنا: »النظافة من اإليمان«!

اختفت النظافة؛ فهل فقدنا االيمان، والقمامة 
أصبحت تعيش بيننا، ومعنا؟!

لماذا القمامة منتشرة في كل شوارع مصر، 
وازالتها  ازاحتها،  يقرر:  من  نجد  ال  ولماذا 

من وجودنا؟!

أين المحافظين، ورؤساء مجالس المدينة، 
ورؤساء األحياء؟!

وهل هم أحياء بالفعل؟!

يتم  التي  النظافة،  رسوم  تذهب  وأين 
من  مهزوزة  ملبدة  بمكاييل  تحصيلها، 

المواطنين؟!

أين هيئات النظافة، وعناوينها معروفة في 
كل المدن المصرية؟!

أين المحليات التي تعيش على شقانا، وعلى 
قوت أوالدنا؟!

من  التحرك  يخشى  الذي  وزيرها،  وأين 
ان  يجب  انه  مع  يفقده،  لئال  الكرسي؛  على 

يفقده ألنه متمسك به، وليس برسالته؟!

للجمال،  إبادة  فهي  قاسية؛  مأساة  القمامة 

وجالبة لألمراض واألوبئة!

انها معاناة بكل المقاييس!

ولقلوبنا،  لتخلفنا،  رمزاً:  صارت  القمامة 
ولحياتنا!

القمامة قميئة بكل لغات العالم!

اننا نريد النظافة!

نريد التأكيد على ايماننا!

الحضارة،  وجوه  من  وجه  فالنظافة 
األمكنة،  نظافة  بالنظافة:  تبدأ  والحضارة 

واليد، والضمير!

هل من الصعوبة ان نتعلم من خبرات دول 
العالم األول؟!

هل من صعوبة في وضع صناديق للزجاج 
وأخرى  للورق،  وأخرى  والبالستيك، 

للفضالت؟!

القمامة،  تدوير  في  صعوبة  من  هل 
لنستخرج منها: ذهباً، وفضة، تغني بالدنا!

زيادة  يمكنكم  القمامة  من  صدقوني، 
الماليين  توفير  الى  إضافة  الدولة،  موارد 
الطب،  على  تصرف  التي  الجنيهات،  من 

والعالج!

وفي  األرض،  على  الجمال  تقتلوا  ال 
النفوس!

ال تقتلوا حضارة مصر!

وتذكروا: »ان النظافة من االيمان«!

بقية مقال »الفارق -39« ص 2 

تلك  عن  ندمه  ويعلن  يتوب  لم  كان  وان   
العلم  مع  حرمانه  عدم  تقرر  فلماذا  التعاليم 
ان قداسة البابا تواضروس كان موجود عند 
كان  واذا  بعودته  امر  الــذى  وهو  حرمانة 
فلماذا  إذا  الكنيسة  إلى شركة  العوده  يستحق 
الدكتور  مع  ماحدث  هل  االساس؟  من  حرم 
اخرين  ــاء  اب مع  يحدث  ان  ممكن  جــورج 
البراموسى أو االب متى  امثال االب دانيال 
المسكين وغيرهم وغيرهم من الكثيرين. هل 
من الممكن ان نعتبر هذا القرار بداية لفترة 
التعليم  او  العقيدة  المسار وليس  تصحيح فى 
البابا  سيدنا  يقودة  جديد  عهد  بداية  لنقل  أو 

لعودة أبناء العظيمة األرثوذكسية الى احضان 
ليعم  الرؤى  وتوحيد  الخالفات  وازالة  امهم 
ستغير  هل  الكنيسة  لربوع  والهدوء  السالم 
الى  النعامة  سياسة  من  سياستها  الكنيسة 
سياسة المواجهة بالنسبة لكل االراء واالفكار 
المسلم  الكنيسة  اساس  تخالف  التى  والتعاليم 
مرة من االباء الرسل والقديسين فان كان هذا 
هو هدف سيدنا البابا تواضروس فله منا كل 
ان  واريد  والدعم  والمساندة  والتقدير  التحية 
غير  ولكنها  جدا  صعبة  مسألة  بانها  اذكرة 
هو  كنيسته  لقيادة  اختارك  والذى  مستحيلة 
معنا  سيصنع  الذى  وهوا  مشورتك  سيتمم 

الفارق فى جسدة الذى هو كنيستة 
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تابع إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن 
َطْبِعِهْم، لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا  اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

َصاِنَعَها )حك 13: 1(
 احللقة احلادية عشر: الالفقارّيات

اجلزء الرابع شعبة مفصليات األرجل
القشريات

تابع انواع السرطان )السلطعون-الكابوريا - 
األستاكوزا( ونزع خمالبها والقيمه الغذائية هلا 

السرطان األرجواني

هذ السرطان األرجواني ، هو النوع المستكشف األخير في 
إندونيسيا حول عام 2012 . فهي األنواع التي تتميز باللون 

البنفسجي
السرطان الوحشي

السرطان الوحشي هو من النوع من سرطانات البحر الغريبة 
والمميزة مابين الحيوانات المائية . الشيء األكثر من رائعة 
قنافذ  مع  االشتراك  في  يعيشون  أنهم  هو  الحيوان  هذا  عن 

البحر
السرطان الناسك

مابين  والجميل  الغريب  النوع  من  هو  الناسك  السرطان 
سرطانات البحر ، والذي يأتي باللون البرتقالي الغني أو اللون 
المحمر . إنهم يستخدمون قذائفهم لحماية أنفسهم من القواقع 

البحرية
السرطان الحصاة

يتواجد هذا النوع من سرطان البحر ، في أعماق المحيط . 
لديهم محدبة قوية وجسم ممدود مع القوام المغطى بالحصاة . 

ولديهم أنماط ورسومات لطيفة على الجسم
السرطان البحر

باللون  المميز  النوع  هو   ، البحر  سرطان  من  النوع  هذا 
األرجواني ، لما به من ظالل ذات اللون األرجواني في جميع 

أنحاء جسمه
السرطان المرارة

سرطان المرارة ، وكما ترون في الصورة ، بما لديها لنقطة 
مميزة ذات اللون البني المشرق مع الخلفية البيضاء . يشتهر 

هذا النوع من سرطانات البحر بالأللوان الجميلة المذهلة
نزع مخالب سرطان البحر

نزع مخالب سرطان البحر هي تلك العملية التي يتم خاللها 
حي  بحر  سرطان  من  يدوًيا  كليهما  أو  واحد  مخلب  اقتالع 
وبعدها يتم إعادته مجدًدا إلى الماء. وتُمارس هذه العملية على 
السمكية من جميع  المصائد  في  البحر  العديد من سرطانات 
أنحاء العالم، ويتم الدفاع عن هذه الممارسة بحجة قدرة بعض 
وبعد  تلقائًيا،  أطرافها  )االنسالخ(  شطر  على  السرطانات 
حوالي سنة بعد المرور بسلسلة من االنسالخات، تتجدد هذه 
األطراف وتنمو مجدًدا وبالتالي، يعتقد مؤيدو هذه الممارسة 
يتم  كذلك،  مستدامة.  مصائد  توفير  يمكنه  المخالب  نزع  أن 
التعامل  في  للمساعدة  المخالب  نزع  ممارسة  على  التشجيع 
في  علقت  إذا  ما  حالة  في  الخسائر  وتقليل  الحيوانات،  مع 
الحيوانات األخرى . في  الشباك أو تعرضت لالفتراس من 
والية فلوريدا أثناء موسم االصطياد من 1995–96 وحتى 
2004–05، قام الصيادون بنزع مخالب نحو 10.5 مليون 
سرطان خالل فترة كل موسم صيد، والتي تستمر 7 أشهر. 
وتختلف أوزان إنزاالت الصيد من مخالب السرطان دون أن 
تتخذ اتجاًها ثابًتا منذ موسم 1989–90. ولكن بلغت كميات 
اإلنزال األكثر على اإلطالق 1.6 مليون كجم على مستوى 
الوالية في موسم الصيد 1997–98. كذلك وصلت إنزاالت 
 1.4 الوالية  مستوى  على   05–2004 موسم  في  الصيد 
مليون كجم من المخالب. وهناك جدل دائر حول ما إذا كانت 
الفقاريات يمكنها مواجهة األلم من عدمه. ويوجد بعض األدلة 
األكثر إقناًعا التي ترجح شعور الالفقاريات باأللم في شعبة 
وغيرها  التحفيز  تجنب  بين  المبادالت  حيث  من  القشريات، 
من المتطلبات التحفيزية األخرى. كذلك، أصبح الدليل الذي 
من  مدعوًما  باأللم  الشعور  على  السرطانات  قدرة  يوضح 

خالل الكشف عن وجود نظام مستقبل أفيوني في أجسامها، 
حيث يعمل هذا النظام على تفاٍد متعمد للحافز المؤلم بطريقة 
وأدوية  المسكنة  للمواد  مناسب  بشكل  واستجابتها  معروفة، 
تلك  تعرض  احتمالية  إلى  تشير  األدلة  هذه  فكل  التخدير. 
إنه نظًرا  المخالب ويقال  أثناء عملية نزع  السرطانات لأللم 
ذاتًيا،  مخالبها  الذاتي(  )البتر  شطر  يمكنها  السرطانات  ألن 
فلن يؤدي نزع المخالب يدوًيا على طول مستويات االنفصال 
قائًما  الدليل  يزال  ال  ذلك  ومع  بألم،  الشعور  إلى  الطبيعية 
على عدم وجود ألم أو قلة الشعور به أثناء عملية االنشطار 
المخالب  نزع  عملية  عن  ينتج  ذلك،  على  عالوًة  الذاتي. 
استجابة في التوتر الفسيولوجي في السرطان الصالح لألكل، 
ويمكن إثبات ذلك من خالل الزيادات الملحوظة في مستويات 
الجلوكوز واللكتات واالنخفاض في مستوى الجليكوجين في 
اللف الدموي. ويظهر هذا التوتر على كل من المدى القصير 

والطويل.
انشطار ذاتي

ذيل العقرب          أنثى أبو بريص المرقط                                               
انشطار ذاتي أو بتر ذاتي، هي آلية دفاعية في بعض الزواحف 
والحشرات، حيث يقوم الزاحف أو الحشرة وقت الخطر أو 
هجوم مخلوق آخر عليه بفصل جزء من جسدها للتمويه عليه، 
للهرب  الفرصة  له  يعطي  ما  المبتور  الجزء  يتحرك  حيث 
في ظل انشغال المهاجم بالعضو المتحرك المبتور، ومن ثم 
ينمو له مجدداً، من أشهر األمثلة لهذه العملية ذيل أبو بريص 

واستمراره في الحركة رغم أنفصاله عن جسده
القيمة الغذائية لسرطان البحر

السعرات  من  ُمحتواه  بانخفاض  البحر  سرطان  لحم  يتميّز 
الحرارية، كما أّن ُمعظم هذه السعرات تأتي من البروتينات 
والجلد  العضالت  بناء  في  تُساهم  والتي  فيه  الموجودة 
على  أيضاً  يحتوي  أنّه  بالذكر  الجدير  ومن  والعظام 
ومنها  المعادن  مثل  الُمفيدة،  الغذائيّة  العناصر  من  العديد 
البروتينات،  من  االستفادة  على  الجسم  يُساعد  الذي  الزنك 
والكربوهيدرات، والدهون الموجودة في الطعام بعد تناوله، 
على  يُساعد  الذي  والنحاس  الجروح  التئام  في  يُساهم  كما 
الحديد  إطالق  ويُحفز  والحمراء،  البيضاء،  الدم  إنتاج خاليا 
ضع، وتطّور  الرُّ لنمّو  الهيموجلوبين، إضافًة ألهميّته  إلنتاج 
والذي والسيلينيوم   والعظام  المناعة،  وجهاز   الدماغ، 
دوراً ُمهّماً في نظام الدفاع الُمضاد لألكسدة في الجسم، وبالتالي 
والمغنيسيوم  بالتلف  والخاليا  األنسجة  إصابة  خطر  تقليل 
والذي يساهم في عمليّة تحويل الطعام إلى طاقة، كما يُساعد 
العظام، وتجدر  الُمهّمة لصّحة  الهرمونات  إفراز  الغدد على 
اإلشارة إلى أنَّ سرطان البحر يحتوي على المغنيسيوم بكميٍّة 

جيّدة، لكنّها ليست بمقدار المعادن ااُلخرى.
البحر  سرطان  قشرة  ُمستخلص  أنَّ  الدراسات  بينت  وقد 
البروستاتا  بسرطان  اإلصابة  خطر  تقليل  في  يُساهم  قد 
البحر  سرطان  لحم  أن  ايضا  الدراسات  اظهرت  كما 
الدم. في  السكر  مستويات  خفض  على  يُساعد   قد 

إعداد
د. شاكر اسطفان
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علينا  يقصها  كما  تبدأ  القصه 
ملوك  سفر  في  األلهي  الوحي 
نابوت  ل"  كان  أنه  األول 
بجانب قصر  اليزرعيلي"  حقال 
ان  الملك  فأراد   . أخاب  الملك 
يكون هذا الحقل ملكا له  فتوجه 

الي "نابوت" قائال : 

أَْعِطِني َكْرَمَك َفَيُكوَن لِي بُْسَتاَن 
َبْيِتي،  ِبَجاِنِب  َقِريٌب  أَلنَُّه  بُُقول، 
أَْحَسَن  َكْرًما  ِعَوَضُه  َفأُْعِطَيَك 
َعْيَنْيَك  ِفي  َحُسَن  إَِذا  أَْو  ِمْنُه. 
ملوك   1  " ًة  ِفضَّ َثَمَنُه  أَْعَطْيتَُك 
2:21  أما "نابوت" وهو عالم انه 
يبيع أرضه حسبما   اليستطيع ان 
أوصاهم الرب في ناموس موسي 
أن َ"اأَلْرُض اَل تَُباُع َبتًَّة، أَلنَّ لَِي 
َونَُزاَلُء  ُغَرَباُء  َوأَْنتُْم  اأَلْرَض، 
رفض   23:25 آلويين   " ِعْنِدي 
للملك   أرضه  يبيع  أن  المسكين 
ّبِ  قائال له " َحاَشا لِي ِمْن ِقَبِل الرَّ
 1  " آَباِئي  ِميَراَث  أُْعِطَيَك  أَْن 
اسرائيل  ملك  اما    3:21 ملوك 
بعد أن سمع جواب "نابوت" يقول 
بيته  الي  "دخل  انه  الكتاب  عنه 
مكتئبا مغموما" ليس هذا فحسب 
َعلَى  َ"اْضَطَجَع  أيضا  أنه  بل 
َيْأُكْل  َولَْم  َوْجَهُه  َل  َوَحوَّ َسِريِرِه 
وعندما  1ملوك4:21     " ُخْبًزا 

رأت "أيزابل" المتجبره  زوجها 
"أخاب" علي هذه الحاله المزريه  
 "  : متهكمه  له  وقالت  أستدارت 
أَأَْنَت اآلَن َتْحُكُم َعلَى إِْسَراِئيَل؟ ُقْم 
ُكْل ُخْبًزا َوْلَيِطْب َقْلبَُك. أََنا أُْعِطيَك 
َكْرَم َنابُوَت اْلَيْزَرِعيلِّيِ " 1 ملوك 
انه  هنا  أحدنا  يتخيل  وال   7:21
من قبيل الكبرياء قالت "أيزابل" 
فعله بل كن  هذا وهي التستطيع 
متأكدا تماما انها تعي ما تقول وما 
علي  تدرب  فالذي  تفعله  سوف 
الشر يعلم انه لن يعدم وسيله بأن 
"أخاب"  علم  ويقينا  مبتغاه  يحقق 
ماأرادت  ستفعل  زوجته  ان 
تفتق  وحاال  بالحقل!  له  وستأتي 
ذهن "أيزابل" عن الحيله والحل 
فقامت بأرسال رسائل الي الشيوخ 
واألشراف في المدينه التي يسكن 
َناُدوا   " لهم  وقالت  "نابوت"  بها 
ِفي  َنابُوَت  َوأَْجلُِسوا  ِبَصْوٍم؟ 
1ملوك9:21   " ْعِب  الشَّ َرْأِس 
اي علي مرأي من الناس جميعا 
نادت  التي  أن  وملحوظه جانيبيه 
عباده  أدخلت  التي  هي  بصوم 
الحيله  ولكن  اسرائيل!  في  البعل 
ديني  بخطاب  نواياك  تغلف  أن 
وتخدع ضميرك بحجه روحيه !  
وبعد أن نادي الشيوخ واألشراف 
الجلل  الحدث  ألجل  بالصوم 

صداره  في  "نابوت"  صار  و 
المشهد " وبعد أن أجلسوا رجلين 
من بني بليعال تجاهه " اي شهود 
زور"  قالت لهم ليشهدا قائلين: قد 
جدفت علي هللا وعلي الملك .ثم 
أخرجوه وأرجموه فيموت"وفعل 
ماطلبته  والشيوخ"  "األشراف 
"نابوت"   ورجموا  منهم  أيزابل 
يكتف  ولم  الموت  حتي  بحجاره 
بل  بهذا  والشيوخ  األشراف 
رجموا أيضا أوالده حتي ال يبق 
منهم أحدا يطلب فيما بعد ميراث 
ان  يجب  الذي  والسؤال   ! أبيه 
نابوت  هنا؟  نلوم  من   : نسأله 
الذي تمسك بوصيه هللا ظانا منه 
انها كافيه لحمايته والحفاظ عليه 
ولم يتنازل عن األرض؟ أم نلوم 
ترانا  أم  شرها؟  علي   " "أيزابل 
نلوم "أخاب" الملك الشرير الذي 
ترجع  ان  زوجته  من  يطلب  لم 

شهود زور!آدم الثانـــى 
 وجدى خليل

أذا اردت  الشريره ؟  عن حيلتها 
من  علي  يقع  هنا  اللوم  الحق: 
"الشيوخ  انهم  الكتاب  عنهم  فال 
أذانهم  امالوا  الذين  واالشراف" 
وسمعوا لوشايه "ايزابل" وسفكوا 
ورعده  خوفا  وبنيه"  "نابوت  دم 
حيه  شريره..الوشايه  أمرأه  من 
هذا  في  بثمارها  وتأتي  وفعاله 
علي  هنا  "نابوت"  خسر  العالم. 
سمعته  وقبلها  حياته  األرض 
وأرضه وقبلها أوالده ولكن يبقي 
القصه  هذه  في  يعزينا  شيئا  لنا 
قي  جرت  أحداثها  الحزينه..ان 
زمن "أيليا النبي" الذي هرب من 

"أيزابل" وأشتكي الي الرب قائال 
بني أسرائيل " تركوا عهدك  أن 
انبيائك  وقتلوا  مذابحك  ونقضوا 
 1 وحدي"  انا  فبقيت  بالسيف. 
الرب  فأجابه   10:19 ملوك 
َسْبَعَة  إِْسَراِئيَل  ِفي  أَْبَقْيُت  قائال: 
َتْجُث  لَْم  الَِّتي  َكِب  الرُّ ُكلَّ  آاَلٍف، 
لِْلَبْعِل َوُكلَّ َفٍم لَْم يَُقبِّْلُه«.   1ملوك 
الوحي  لنا  يصرح  لم   .  18:19
السبعه  هؤالء  يكون  عمن  أبدا 
"نابوت  ان  يقينا  ولكن  االف 
اليزرعيلي" كان واحدا منهم أما 
دمه المسفوك فمازال يصرخ من 

األرض  تكوين 10:4 

من هو زعيم حزب احملافظني اجلديد 
ايرين اوتول

 PC CD MP أوتول  مايكل  إرين 
)من مواليد 22 يناير 1973( هو سياسي 
الكندي  المحافظين  حزب  وزعيم  كندي 

وزعيم المعارضة الرسمية من االن .

انتخابه  تم  دورهام.  منطقة  يمثل   )MP( البرلمان  في  وهو عضو 
نوفمبر 2012.   26 في  فرعية  انتخابات  في  الكندي  العموم  لمجلس 
عام  في  القدامى  المحاربين  شؤون  وزير  منصب  سابًقا  أوتول  شغل 
لعام  المحافظين  قيادة  أوتول سباق  2015. في عام 2017 ، خاض 
منذ  الثالث.  المركز  احتل  حيث   ، هاربر  ستيفن  محل  ليحل   2017
أغسطس 2017 ، كان أوتول بمثابة الناقد الرسمي للمعارضة للشؤون 
قيادة حزب  الخارجية. في عام 2020 ، فاز أوتول بترشيحه لسباق 

المحافظين لعام 2020.

وبهذا يخوض اوتول الصراع االنتخابي علي رئاسة الوزراء الكندية 
في االنتخابات القادمه



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

بعض طالبي اللجوء الذين أهتموا باملرضي  وسط جائحة كورونا 
سيحصلون علي االقامة الدائمة

ستقوم حكومة كندا بمنح االقامة الدائمة لبعض االفراد من طالبي اللجوء 
الذين أهتموا بالمرضي في المستشفيات ودور الرعاية طويلة االجل في 
ذروة وباء كورونا في الفترة ما بين شهر مارس وشهر أغسطس , وقال 
البرنامج  هذا  عن  أعلن  الذي  مينديكينو  ماركو  الفيدرالي  الهجرة  وزير 
في مونتلاير يوم 14 أغسطس »إن هذا البرنامج يعد وسيلة لشكر الذين 

يعرضون أنفسهم لخطر كبير من االصابة بفيروس كورونا  وهؤالء الذين يعملون في المستشفيات ودور 
الرعاية طويلة االجل التي تعاني من نقص في الموظفين ويعرضون حياتهم لخطر االصابة بكوفيد – 19  وقد 
يتعرضوا للموت ولهذا أصبحوا يسمون في كيبيك بي ] المالئكة الحارسة [, وهذا البرنامج هو  ثمرة تعاون 
بين حكومة كيبيك وحكومة كندا , وإن هذا إجراء إستثنائي في أوقات إستثنائية لالعتراف بالخدمات االستثنائية 
», وهذا حل وسط مع مقاطعة كيبيك التي يعيش فيها معظم طالبي اللجوء المتضررين وهي المقاطعة التي 
لديها إتفاق مع أوتاوا لالشراف علي الهجرة والتي جعلت  الحصول علي االقامة الدائمة  في كندا اكثر تقييدا 
, فكان الحل الوسط هو منح االقامة الدائمة لالجئين الذين عملوا في المستشفيات او مؤسسات صحية أخري 
وتنبطق عليهم شروط االقامة الدائمة ولكي يكون طالب اللجوء مؤهال للحصول علي االقامة الدائمة يجب عليه 
االتي : 1- ان يكون تقدم بطلب للحصول علي االقامة الدائمة قبل 13 مارس 2020 وحاصل علي ترخيص 
بالعمل  2-  ان يكون يعمل او عمل  في رعاية المرضي في مؤسسة صحية لمدة 120 ساعة علي االقل في 
الفترة ما بين 13 مارس و 14 أغسطس 2020  3- أن يستوفي معايير أخري خاصة باالقامة الدائمة مثل 
متطلبات الصحة والسالمة 4- ان يحصل علي شهادة من مقاطعة كيبيك  ] سي أس كيو [ والتي تفيد بان هذا 
الفرد اختير ليقيم  في  مقاطعة كيبيك , وهذا البرنامج االستثنائي مفتوح لكل من ال تزال قضاياهم مفتوحة 
وأولئك الذين حرموا من االقامة الدائمة ,وسوف يتم منح زوج او زوجة طالب اللجوء المؤهل للحصول علي 
االقامة الدائمة واطفاله وضعية في أطار هذا البرنامج إذا كانوا يعيشون في كندا , وسوف يستفيد من هذا 

القرار حوالي 1000 فرد من الالجئيين .

السنة الثالثة عشر، العدد )326( - األربعاء 26 أغسطس 162020  كنـــــــدا يف أسبوعني

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

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744 

حكومة أونتاريو متدد أوامر الطوارئ بسبب 
وباء كوفيد-19  حتي يوم 22  سبتمرب

تورنتو : مددت حكومة أونتاريو أوامر الطوارئ  مرة أخري وفي 
إن  الحكومة  قالت   , أغسطس   21 الخميس  يوم  صدر  صحفي  بيان 
المستمرة  واآلثار  المخاطر  معالجة  على  القدرة  تمنحها  التمديدات 
المحامية  قالت  السكان.و  لحماية  التدابير  استمرار  وضمان  للفيروس 
العامة سيلفيا جونز لقد شهدنا تقدما كبيرا فى معركتنا ضد كوفيد - 19 
فى االسابيع االخيرة ، بيد ان الوقت ليس هو الوقت المناسب للتوقف 
طريق  على  السير  وبالتدريج  بأمان  نواصل  أن  يجب  ,و  الحذر  عن 
االنتعاش مع التصدي لآلثار المستمرة لهذا الوباء. نحن نجري مراجعة 
وتقييم مستمرين لجميع األوامر لتحديد ما إذا كانت ال تزال ضرورية، 

وسوف نخفف القيود أو نرفع األوامر عندما يكون ذلك آمًنا  »

الطالب الذين يتعلمون عرب االنرتنت ال يزالوا 
ملزمني بدفع االجيار إذا كانوا وقعوا علي عقد 

االجيار السنوي
تورنتو : نقلت العديد من الكليات والجامعات برامجها الدراسية عبر االنترنت بسبب وباء الكورونا , ولكن 
الطالب الذين يتعلمون من داخل منازلهم والذين وقعوا علي عقود االيجار لسكن الطالب ال يزالوا ملزمين 
بدفع ايجار السكن الذي ال يستخدمونه , وقالت إميلي دافو من مدينة اليستون في أونتاريو , إنها كانت متحمسة 
لدراسة التمريض العام الماضي في معهد التكنولوجيا بجامعة أونتاريو , وانها كانت تعيش في الحرم الجامعي 
, وفي يناير الماضي وقعت علي عقد االيجار السنوي قبل أن يحدث وباء الكورونا , واالن ال يمكنها الغاؤه 
بينما هي تدرس االن من منزل العائلة بعد أن أخبرتهم الجامعة بأن كل الدراسات ستكون عبر االنترنت , 
تكاليف  الي  , باالضافة  الذي لن تستخدمه  السكن  أبنتها ستدفع 8200 دوالر مقابل  إن  إميلي  وقالت والدة 
البالغة 8000 دوالر , وقالت االم إنها تشعر باالحباط النها مضطرة لدفع ثمن شئ لن  برنامج التمريض 
تعيش فيه أبنتها وال يوجد سبب يجعلها تعيش فيه , وقال متحدث عن هيئة  مالك مساكن الطالب الكنديين بان 
الهيئة متمسكة باتفاقات االيجار التي وقعت لمدة 12 شهر , وان الهيئة تواصل تقديم ترتيبات معيشية موثوقة 
وتوفر بيئة أكثر آمانا خالل وباء كوفيد – 19 سواء حضر الطالب شخصيا الي الفصول أو كانوا يدرسون 
عبر االنترنت , وقالت السيدة والدة إميلي إن الوباء لم يكن غلطتهم ونطالب أن يمنح المالك استراحة للطالب 

حتي ال يضطروا لدفع ايجار سكن ال يستخدمونه.

أونتاريو ستسمح ل 50 
فرد بالتجمع داخل قاعات 
مغلقة و100 فرد بالتجمع 

يف اهلواء الطلق
تورنتو : ستسمح حكومة أونتاريو االن ل 50 فرد بالتجمع في االماكن 
الداخلية في  المرافق الكبيرة مثل الفنادق ومراكز المؤتمرات وكانت 
المقاطعة  قد  حظرت على المواطنين االجتماع بمن هم خارج أسرهم 
المعيشية.   وسط وباء كورونا , ومع إنخفاض عدد االصابات رفعت 
التي دخلت  للمناطق  القيود , وسمحت  المقاطعة ببطئ بعض  حكومة 
المرحلة الثالثة من االنفتاح االقتصادي بزيادة التجمعات الي 50 فرد 
في الداخل و100 فرد في الهواء الطلق , ومنحت بعض المرافق مثل 
الي  االستيعابية  الطاقة  بزيادة  االذن  السينما  ودور  الرياضة  صاالت 
االلتزام  قادرة علي  إنها  أثبتت  ان  بعد   , الواحدة  الغرفة  50 فرد في 
باحتياطات السالمة المناسبة , وفي بيان صدر بعد ظهر يوم الجمعة 
21 أغسطس قالت حكومة أونتاريو إنها ستسمح للمنشأت الكبيرة مثل 
االستيعابية  طاقتها  بزيادة  والمنتجعات  والفنادق  المؤتمرات  مراكز 
الصحة  مسؤولوا  وافق  طالما   , والموظفين  الزوار  بعودة  والترحيب 
علي الترتيبات الصحية بها , وال يدخل عدد  الموظفين والعاملين في 
هذه المرافق ضمن الحد االقصي للمجتمعين داخل هذه المرافق , وقالت 
وزيرة التراث والرياضة والسياحة ليزا ماكلوريد في بيانا لها » إنه 
الحكومة تواصل تعزيز أسلوب  المقاطعة تدريجيا فان  مع إعادة فتح 
واالجتماعي  االقتصادي  االنتعاش  لتعزيز  الشركات  فتح  العادة  آمن 
الناس  إذا كان  النظر عما  إنه بغض  المقاطعة  أونتاريو » وقالت  في 
الجسدي  التباعد  قواعد  إتباع  فيجب  المبني  او خارج  داخل  يتجمعون 
من 10  اسرية  مجموعة  خارج  من  هم  الذين  الولئك  مسموح  وغير 
أشخاص ان يكونوا علي مقربة منهم , وكان دوج فورد قد قال في وقت 
سابق انه ال يتوقع ان يزداد عدد االفراد في مجموعة اسرية واحدة عن 

10 أفراد حتي عام 2021

وزير الشؤون اخلارجية الكندي 
يتوجه ايل لبنان يف أول رحلة له 

وسط وباء الكورونا
سيتوجه وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان قريبا 
 , كورونا  وباء  بدء  منذ  الخارج  الي  له  رحلة  أول  في  بيروت  الي 
المميت  االنفجار  أحدثه  الذي  الدمار  اثار  الوزير عن قرب  وسيشاهد 
الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر وراح ضحيته حوالي 180 
فرد وجرح 6 االف شخص وشرد 300 الف فرد وقدرت الخسائر بما 
يتراوح ما بين 10 و15 بليون دوالر , وسوف يجري وزير الخارجية 
الكندي محادثات مع الرئيس اللبناني ووزير الخارجية اللبناني وفقا لما 
جاء في بيان صدر عن مكتب الوزير يوم السبت 22 أغسطس , وسوف 
يجتمع الوزير ايضا مع الشركاء في االنسانية الدوليين ليشاهدوا اعمال 
علي  الضوء  الوزير  يسلط  وسوف  االنفجار   منذ  تمت  التي  االنقاذ 
دعم كندا المستمر لالستجابة الدولية لالزمة في لبنان  واالصالحات 
مع  كندا  تضامن  يؤكد  و  اللبناني  الشعب  بها  يطالب  التي  المؤسسية 

الشعب اللبناني بعد هذه المأساة التي وقعت .

جسنت ترودو و دوج فورد يكشفان النقاب عن صفقة ألنتاج االقنعة 
الطبية ] إن 95[ يف مدينة بروك فيل يف أونتاريو

أوتاوا : أعلن رئيس وزراء كندا  جستن ترودو ودوج فورد رئيس وزراء مقاطعة 
وباء  الشخصية خالل  الحماية  معدات  توفر  الي ضمان  تهدف  أونتاريو عن صفقة 
مرة  بهم  موثوق  غير  أجانب  موردين  رحمة  تحت  كندا  تصبح  ال  حتي   , كورونا 
الشخصية  الحماية  معدات  زيادة  الي  تحتاج  أونتاريو  إن   : فورد  دوج  وقال  أخري 
المقاطعة في وقت مبكر عندما قاست من منافسة عالمية علي  بسبب ما عانت منه 
إمدادات محدودة من االقنعة الطبية وغيرها من المعدات , وكانت الماليين من االقنعة الطبية ومعدات الحماية 
الشخصية التي حصلت عليها المقاطعة من الصين معيوبة وغير صالحة لالستعمال , وقال دوج فورد ] لن 
نصبح في هذا الوضع مرة أخري ولن نعتمد علي أي بلد أجنبي مرة أخري [ وبموجب هذه الصفقة الجديدة 
فإن شركة ] 3 أم[ في مدينة بروك فيل في مقاطعة أونتاريو سوف تنتج ما يصل الي 100 مليون قناع طبي 
]إن 95[ في السنة وستقوم كلتا الحكومتان الفيدرالية وحكومة أونتاريو بدفع 23,3 مليون دوالر للمساعدة في 
زيادة الطاقة االنتاجية للمصنع , وأكد مسؤول في اونتاريو بأن هذه االقنعة الطبية ستستخدم لتلبية أحتياجات 
القطاع الخاص والمقاطعات في شمال أمريكا خالل جائحة كورونا , وهذه الصفقة تعتبر الثانية التي تصنع 
محليا , بعد أن وقعت الحكومة الفيدرالية عقدا مع شركة ميديكو في كيبيك لمدة 10 سنوات لتزويد الحكومة ب 

20 مليون قناع طبي و24 مليون قناع للجراحة وتبلغ قيمة هذه الصفقة 113 مليون دوالر .
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أأّليـّــام )12(
السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

الليسانس  على  وحاز  الفتى  نجح 
وابرقت الجامعة تهنئه وترسل إليه 
جنيهاً,,,,  عشرون  قدرها  مكافأة 
ان  الخطيبان  قرر  اليوم  هذا  فى 
رسالته  يعد  جعل  زواجهما,  يتما 
للدكتوراة عن  )فلسفة ابن خلدون 
الرسالة  يملى  كان  االجتماعية(, 
وتكتب صاحبته ,, أقامت الجامعة 
طالبها  رسائل  على  رقيباً  نفسها 
الرسالة  من  نسخة  الفتى  وأرسل 
فى  وأذنت  فأقرتها  اتمها  ان  بعد 
فى   ,, السوربون,  الى  تقديمها 
التاسع من اغسطس من ذلك العام 
اصبحا زوجين وتركا باريس إلى 
استقرارهما  فور  واقبال  الجنوب 
الشفهى  لالمتحان  االستعداد  على 
العصور  تاريخ  من  فيه  ويُسأل 
الوسطى  القرون  وتاريخ  القديمة 

والمعاصر  الحديث  والتاريخ 
اوربية  ولغة  والفلسفة  والجغرافيا 
اسئلة  عن  أجاب   , الفرنسية  غير 
يلوى  ال  حديثه  فى  واندفع  التاريخ 
االستاذ  اوقفه  حتى  شيء  على 
بالدرحة  ظفرت  فقد  حسبك,  قائاًل: 
أتى  الجغرافيا  امتحان  لكن   , العليا 
بمفاجأة .. فالفتى يعرف ان مثله ال 
ينبغى ان يُسأل إال فيما يفهمه العقل 
الى  يحتاج  وال  الذاكرة  وتحفظه 
االبصار .,,,,,, سأله االستاذ: صف 
لى مجرى نهر الرون     , ورفض 
الفتى ان يجيب        قال االستاذ: 
صاحبته  تتحدث  لم  فاكتفيت,,,,,,, 
تقبل  لكنها  االمتحان  هذا  امر  فى 
عليه ذات يوم ال تكلمه وال تلقى إليه 
ثم تهمس فى  تقبله  ,, وإنما  تحيتها 
الفتى  .,, وعلم  لقد نجحت    : اذنه 
غليظ  يكن  لم  األستاذ  أن  ذلك  بعد 
كان  الذى  الصفر  يمنحه  فلم  الطبع 
إثنتين  يستحقه وانما منحه درجتين 
له  أُتيح  إذا  االخفاق  من  ليعصمه 
الجغرافيا من مواد  النجح فى غير 

االمتحان .
يتهيأ  الرسالة  على  أقبل         
ان  قبلها  عليه  ويجب  لمناقشتها 
 , عسيرين  موضوعين  فى  يناقش 
وفى االمتحان كانت فرائصه ترتعد 
وعادت  للمداولة  اللجنة  خلت   ,,,
بعد لحظات تعلن ان الكلية ترشحه 
لدرجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف 
وسمع  اللجنة  تهنئة  ومع  الممتازة 
الفتى تصفيق النظارة من الفرنسيين 
الضعيف  المتضائل  لشخصه 
بدبلوم  يظفر  ان  عليه  وبقى   ,,
أستاذ  له  قال  العليا,,  الدراسات 
التى  القضايا  ستدرس  التاريخ: 
أُقيمت فى روما على حكام االقاليم 
الذين أهانوا جالل الشعب الرومانى 
صورها  كما  شرفه  من  وغضوا 
وأحصى   , تاسيت  العظيم  المؤرخ 
له طائفة من الكتب يجب ان يقرأها, 
لم يكن فى استطاعته استعارة هذه 
الطالب  لحاجة  الجامعة  من  الكتب 
اليها وعليه ان يشتريها, وثمنها ال 
الى  فكتب  شهرين  مرتب  عن  يقل 
الجامعة فى مصر فأذنت له فى ان 
تكون  ان  على  بها  وينتفع  يشتريها 
عودته  بعد  اليها  تُرد  للجامعة  ملكاً 

الى مصر.
   اضطر الى ان يترك باريس ويفر 
بنفسه وزوجه الى جنوب فرنسا بعد 

سقوط قنبلة فى الحى الالتينى الذى 
يعيش فيه دمرت كثيراً من المبانى 
ظروف  وكانت  الدار  من  القريبة 
الهجرة  هذه  عليه  تفرض  زوجه 
مونبلييه  الى  فيهاجر  الطبيب  بأمر 
ليقيما فيها الى ان يصل الطفل الذى 
ذلك  بعد  يعودان  ثم  ينتظرانه  كانا 
أقبل  مونبلييه  فى  باريس,....  الى 
نفسه  الوقت  فى  واقبل  درسه  على 
على درس اللغة اليونانية وشاركته 
زوجه فى هذا الدرس , وكانا ربما 
يوشك  حين  الهم  لبعض  تعرضا 
بين  ما  ويوشك  ينقضى  ان  الشهر 
فيثبتان  ينفذ  ان  المال  من  ايديهما 
لذلك فى حرامة ال تعرف اللين وشدة 
ال تعرف الدعة حتى تنجلى عنهما 
اليسير  اليسر  إليهما  ويعود  الغمرة 
مع اول الشهر , وما كان اسعدهما 
البريد من مصر حوالة  حين حمل 
قد  انه  السيما  بمبلغ عشرين جنيهاً 
قرب مقدم الطفل المنتظر والبد من 

التهيؤ للقائه .
   أقبلت أمينة مع الصبح واختلط 
 , المستيقظة  الطير  بغناء  صياحها 
عاد  حتى  سبنمبر  شهر  يقبل  ولم 
الى  جوهرتهما  ومعهما  الزوجان 
أوزارها  الحرب  باريس,, وضعت 
من  االنباء  وجاءت  الهدنة  وأُعلنت 
مصر أن مصـــــر تطلب استقاللها 
ولكنها  المنتصرين  المحتلين  إلى 
وجحودا  عنتاً  المحتلين  من  تلقى 
أُخرجوا  المصريين  بعض  وان 
فى  رهائن  واتُخذوا  وطنهم  من 
 ,,, ثورة  فى  مصــــر  وأن  مالطة 
فلوب  مألت  التى  اآلمال  اوسع  ما 
اعظم  وما  الغرباء  الطالب  أولئك 
وما  نفوسهم  مألت  التى  الكبرياء 
اكثر ما اضاعوا الوقت فى احاديث 
ال تنقضى عن مصر االفريقية التى 
لكرامتها  غضباً  ايضاً  هى  تثور 
والفرنسيون  االنجليز  ثار  كما 
غربية  وأمم  واالمريكيون 
وزمالئه  لقاءه  اخرى,,,ورغم 
الثورة  احاديث  فى  معهم  وخوضه 
وانما  رسالته  يهمل  فلم  والثائرين 
حريصاً  به  حفياً  عمله  فى  مضى 
كان  ما  أكثر  وما  فيه  الجد  على 
بين  امينة  حمل  وقد  للقارئة  يسمع 
لما  تفرغ  ان  لزوجه  ليتيح  ذراعيه 

له من شئون  تفرغ  ان  ينبغى  كان 
باريس  الى  وصل  البيت.       
الطالب  واستقبله  وأصحابه  سعد 
المصريون , وعندما استقر الوفد 
وزوجه  الفتى  ذهب  باريس  فى 
السيد  لطفى  واحمد  سعداً  وقابل 
وآخرين.         فهمى  العزيز  وعبد 
كان لسعد ديناً عند صاحبنا يرجع 
الفتى  فيه  قدم  الذى  العام  الى 
رسالته عن ابى العالء وظفر بعد 
مناقشتها بالدكتوراة ,, قدم عضو 
إقتراحاً  التشريعية  الجمعية  من 
عن  معونتها  الحكومة  تقطع  بان 
ملحداً  خّرجت  ألنها  الجامعة 
هو صاحب رسالة ) ذكرى ابى 
لجنة  ( وكان سعد رئيس  العالء 
المقترح  دعا  وقد  االقتراحات 
عن  يعدل  ان  اليه  وطلب  للقائه 
اقتراحه ,فلما أبى قال له سعد: إن 
أصررت على موقفك فإن اقتراحاً 
الحكومة  تقطع  بان  سيُقّدم  آخر 
صاحب  الن  األزهر  عن  معونتها 
قبل  األزهر  فى  تعلم  الرسالة  هذه 
واضطر  الجامعة  فى  يتعلم  ان 
الرجل الى ان يسترد اقتراحه, فلما 
فى  الوفد  رئيس  لقاء  للفتى  أُتيح 
باريس شكر له تلك العارفة وأثنى 
خدمة  فى  الخصيب  جهده  على 
الوطن  سبيل  فى  وتضحيته  مصر 

والشعب.
بعد  السياسة  خطوب  وتوالت     
الكتاب  أطول  صاحبنا  وكان  ذلك 
مهاجمة  فى  قلماً  وأجرأهم  لساناً 
بعض  أراد   ,,, سياسته  ونقد  سعد 
قصة)  يثيروا  أن  الوفديين  النواب 
فى  اخرى  مرة   ) الجاهلى  الشعر 
قائاًل:  المجلس فرده سعد عن ذلك 
لقد انتهى هذا الموضوع وال معنى 
لطفى  احمد  الح  وقد  اليه  للعودة 
السيد على صاحبنا ان يتوجه لدار 
على  وأصر  فأبى  ويشكره  سعد 
لم يزد على  اإلباء وقال: إن سعداً 
احمق  سفيهاً  وكّف  واجبه  أدى  ان 
وحمقه.,,  سفهه  عن  نوابه  من 
رسالته  قدم   .. صاحبنا  الى  ولنعد 
الى السوربون ونجح فى اإلمتحان 
وظفر بالدبلوم وأتم بذلك أداء واجبه 
الذى كلفته الجامعة ان يؤديه, وآن 

له ان يعود إلى مصر.
إضراب  كان  مارسيليا  فى     
يحول بين السفينة واإلبحار , وظل 
االضراب خمسة وعشرون يوماً , 
فليقترض إذن من زميله فى العودة 
فيستقبلهما  األسكندرية  ويبلغان   ,
رسل المحافظ فيستخلصون األسرة 
الى  والحيرة  والشّدة  الضيق  من 
 ,,,,,  . واالطمأنان  والدعة  السعة 
وإذا  القاهرة  محطة  القطار  ويبلغ 
هما فى غمرة من األهل والصديق 
اسباب  إتصلت  اليوم  ذلك  ومنذ 
 , مصر,  باسباب  الجديدة  حياتهما 
وليس  الفتى  اخى  على  ضيفاً  كانا 

لهما بد من ان يستقال بحياتهما .
من االيام للدكتور طه حسين                                                   
يتبع

فوز إيرين أوتول بزعامة حزب احملافظني 
الفيدرايل

أوتاوا : فاز المرشح لرئاسة حزب 
أوتول  إيرين  الفيدرالي  المحافظين 
شير  ألندرو  خلفا  الحزب  برئاسة 
وأيرن   , منصبه  من  أستقال  الذي 
عن  البرلماني  النائب  هو  أوتول 
اونتاريو وقد فاز علي المرشح بيتر 
ماكاي وحصل علي 57% من دعم 
القوات  أعضاء الحزب , وهومتزوج ولديه طفالن , وكان يعمل في 
الجوية الفيدرالية لمدة عقد من الزمان ثم عمل بالمحاماة قبل أن يلتحق 
عام  مرة  أنتخب ألول  وقد   , سنة  العمر 47  من  يبلغ  وهو  بالسياسة 
2012 وأصبح وزير لشؤون المحاربين القدامي في عهد ستيفن هاربر 
, وقد أعلن عن فوز أيرين أوتول في الساعة 12:25 من صباح يوم 
االالف  تضرر  بسبب  ألتأخير  من  ساعات  بعد  أغسطس   24 االثنين 
من خطابات االقتراع خالل عملية الفرز , وقد تم حساب نقاط الدعم 
مع تخصيص 100 نقطة لكل منطقة من 338 دائلرة إنتخابية , وهذا 
يعني ان هناك 33800 نقطة يتم توزيعها , وكان الفائز يحتاج الي ماال 
يقل عن 16901 نقطة للفوز , وقد حصل أيرين أوتول علي 19271 
نقطة مع تأييد قوي من البرتا وكيبيك , وقد جاء بيتر ماكاي في المركز 
الثاني وجاءت المرشحة ليسلين لويس في المركز الثالث وجاء المرشح 
ديريك سلوان في المركز الرابع وكان هو اول من خرج من االقتراع 
وتم توزيع نقاط المؤيدين له علي المرشحين  المتبقين , وقد القي أيرين 
أوتول كلمة بعد فوزه وقال » الي الماليين من الكنديين الذين ال يزالوا 
مستيقظين والذين أجتمع معهم ألول مرة هذه الليلة ] صباح الخير [ أنا 
أيرين أوتول وسوف ترون وتسمعون الكثير مني في االسابيع واالشهر 
القادمة ولكنني أريدكم أن تعرفوا من البداية إنني هنا ألقاتل من أجلكم 
ومن أجل عائالتكم , واضاف إن هناك مكانا في حزبه لجميع الكنديين 
بغض النظر عن العرق أو الدين او الوضع االجتماعي او االقتصادي 
او التعليم او التوجه الجنسي , وشكر معارضيه وكذلك عشرات االالف 
من الكنديين الذين صوتوا لصالحه وقال ؛ لقد وضعتم ثقتكم بي لقيادة 
هذا الحزب التاريخي , وأنا أشعر بالفخر والتواضع وأعدكم بأنني لن 

أخذلكم »

إستدعاء للخوخ الطازج املنتج يف والية 
كاليفورنيا بسبب تفشي بكرتيا الساملونيال

الكندية  االغذية  فحص  وكالة  أصدرت 
 ] خطر   [ االولي  الدرجة  من  إستدعاء 
الخوخ  لفاكهة  أغسطس   22 السبت  يوم 
الطازج من إنتاج شركة ] بريما واونا [ في 
كاليفورنيا  , بسبب احتمال تلوثها ببكتريا 

السالمونيال المسببة للمرض , ويسرد تقرير وكالة فحص االغذية 11 
واالبيض  االصفر  الخوخ  ومنها  مختلفة   تسميات  مع  مختلف  منتج 
والخوخ العضوي وجميعها تم بيعها اما منفردة  او في كميات كبيرة 
وقد تكون تمت تعبئتها باشكال واحجام مختلفة ومع او بدون العالمة 
التجارية , وبيعت في الفترة ما بين 1 يونيو وحتي يوم 22 أغسطس , 
وقد استدعت وكالة فحص االغذية الكندية هذه المنتجات بعد استدعاء 
مماثل في الواليات المتحدة وبعد االبالغ عن 68 حالة اصابة ببكتريا 
السالمونيال في تسعة واليات  , ودخلت 14 حالة منهم الي المستشفيات 
الي سحب  يؤدي  قد  تحقيقا  الكندية  االغذية  وكالة فحص  وتجري    ,
منتجات أخري , وتحث وكالة فحص االغذية الكنديين علي عدم تناول 
هذا المنتج والتخلص منه او إعادته لمكان الشراء , واالغذية الملوثة 
ال  ولكنها  سيئة  رائحة  أو  سئ   مظهرا  لها  ليس  السالمونيال  ببكتريا 
تزال تسبب المرض , وتعتبر السالمونيال خطرا علي االطفال وكبار 
المناعة  يعانون من ضعف  الذين  الحوامل واالشخاص  السن والنساء 
وتشمل أعراض االصابة بها القئ واالسهال والحمي والصداع والغثيان 
وتشنجات البطن . ويجب زيارة الطبيب عند الشعور بهذه االعراض.

وهذه أسماء  االنواع المستدعاة

Prima Sweet Value Wawona ، Sweet 2 Eat ، 
Sweet O ، Wegmans Extrafresh.



                                                                                                                                                      
احلفيد

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

جلس فى مقعده ساهماً ينظر الى الالشىء وافكاره 
لقاع  تجذبه  دوامات متالحقة  فى  تغوص  بل  تسبح 
الزوجة  وقفت  بعد  عن  نهايته.  يعرف  ال  محيط 
تحاول ان تخفى مالمح الحزن التى كست وجهها، 
اصطنعت ابتسامة لم تستطع ان تخفى بهتانها وهى 
فقط  منها  طلب  فقد  هو  اما  افطاره  لتناول  تدعوه 
كوباً من الشاى ناولته اياه على مضض وهى تحذره 
من ضرر احتساء الشاى على معدة خاوية. تجاهل 
تحذيرها وعاد لينظر الى حيث ال يدرى وهو يتخيل 
باالمس  حضنه  فارقت  التى  المدللة  ابنته...طفلته 
يدرى كيف  لتستريح فى كنف صدر آخر...هو ال 
وافق على زواجها بهذه السرعة وبدأ يقيم عريسها 
عيباً  يكتشف  مرة  كل  وفى  ومرات  مرة  جديد  من 
او نقيصة اخرى تجعل ذلك الرجل الغريب  جديداً 
غير جدير بأن يكون زوج ابنته. لكن المشكلة فى 
االبنة التى احبت ذلك الفتى واقتنعت به...اما االمر 
العيوب  تلك  يرى  وحده  انه  استفزه  الذى  اآلخر 
وطباعه  اخالقه  يمتدح  يراه  من  فكل  والنقائص 
باالضافة الى نجاحه الملحوظ فى عمله على الرغم 
الغيرة  »انها  العملية.  حياته  مقتبل  فى  كونه  من 
ليس اكثر« التفت الى مصدر الصوت فى غضب 
ولم يكن مصدره سوى زوجته التى جلست تراقبه 
اية غيرة  افطارها. عن  تتناول  افكاره وهى  وتقرأ 
االمر  فحقيقة  االجابة  يعرف  وهو  سألها  تتحدثين؟ 
بما  اجابته  افكاره.  قراءة  بسهولة  استطاعت  انها 
فى داخله انها غيرة االب على ابنته التى اختطفها 
حزينة  ألست  االمر.  فى  ما  كل  آخر...هذا  رجل 
الذى  المنزل  بكآبة  تشعرين  اال  ابنتك؟  فراق  على 
خال علينا فى ظرف عامين؟ بزواج ابنك فى العام 
قد  وكأنه  اليها  نظر  ثم  باالمس.  ابنتك  ثم  الماضى 
تنبه فجأة المر ما.....لكن اخبرينى لقد فاق حزنك 
كل وصف عندما تزوج ولدنا فى العام الماضى بل 
اكاد اشعر بمرار قلبك لفراقه حتى اآلن....لكنى ال 
اشعر حزنك لفراق ابنتك....فهل تحبين ولدك اكثر 
تظن  ان  لك  كيف   « مستنكرة  اجابته  ابنتك؟  من 
ذلك؟ بالطبع ال تختلف مشاعرى على العكس فاالبنة 
وتكون  بل  امها  من  قرباً  اكثر  تكون  تكبر  عندما 
هنا  االمر  اليها....لكن  المقربة  الصدبقة  بمثابة 
الذى  الحبيب  ولدى  ارى  ان  فقد عز على  مختلف 
ليكون رجاًل بمعنى  ربيته كأحسن ما يكون وبنيته 
الكلمة....يعز على ويحز فى نفسى ان اراه فجأة بال 
شخصية تتحكم فيه فتاة وهو ينقاد وراءها فى كل ما 
اكثر  اراه...قضيت  ان احتمل ما  تقول....كيف لى 
من خمس وعشرين عاماً لكى اصنع منه رجاًل ثم 
التفت  ابلهاً.  منه  الفتاة وتجعل  تأتى هذه  دقائق  فى 
اليها الزوج فى غضب. ان ولدك ليس باالبله بل هو 
الكلمة من معانى....ثم  رجل حقيقى بكل ما تحمل 
ها انا ذا ال افعل امراً اال واستشرتك فيه فهل يعنى 
هذا اننى ناقص الرجولة او اننى دلدول ؟....قاطعته 
حاجة  مختلف....دى  ....االمر  طبعاً  ال  مستنكرة 
ودى حاجة تانية خالص.....انت مش قادر تفهمنى. 
الساخرة  ابتسامته  رأت  بعدما  الحوار  لتنهى  قالتها 
وبعدما ادركت انها -هى االخرى- غير قادرة على 
فهم ما يدور بداخلها بشأن زوجة ابنها...فهى دائماً 
تنظر اليها بعين ناقدة سواء فى تصرفاتها او مالبسها 
او حتى اكسسواراتها...لكنها ال تبوح لها بذلك لئال 
تجرح مشاعرها فهى فى النهاية زوجة ابنها. كانت 
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المطبخ...عندما  فى  االفطار  بقايا  تضع 
يكون  ...ولماذا ال  بقوله  الحقها زوجها 
الغيرة  نوع من  ايضاً  لك  بالنسبة  االمر 
فى سخرية  بوجهها  اشاحت  ابنك.  على 
مصطنعة وهى تردد غيرة ايه بس اللى 
انت بتتكلم عنها..انقذها رنين الهاتف من 
المناقشة فسارع زوجها بالرد » ايوة يا 
يسعدك  ربنا   « ايه؟«  عاملة  بابا  حبيبة 
وهو  نبرة صوته  تبدلت  ثم  حبيبتى«  يا 
بالك  ايه خللى  ...باقولك  يحدث زوجها 
من البنت واوعى تزعلها » ثم قال مهدداً 
تعرف شغلك«.  احسن ح  وهو يضحك 
اخفضت  التى  لزوجته  الهاتف  ترك  ثم 
فخرج  ابنتها  تحادث  وهى  صوتها  من 
الى الشرفة وقد ارتسمت الول مرة منذ 
بينما دمعت  ابتسامة على وجهه  االمس 
مع  صغيرته  ستسافر  تأثر.  فى  عيناه 
زوجها لكنها ستعود بعد اسبوع ومنزلها 
وتسأل  ستعاوده  بعيداُ...وبالتأكيد  ليس 
عنه كل يوم. تمر االيام والشهور ويزول 
منهما  كال  حلق  فى  من غصة  اال  االلم 
وتزداد  االبن  وزوجة  االبنة  زوج  تجاه 
التى  االسبوعية  الزيارة  بعد  الغصة 
اسهل  فما  الكبيرة  االسرة  فيها  تتجمع 

للعين الناقدة ان تتصيد االخطاء..اال فى 
االبن  فيه  اعلن  والتى  االخيرة  الزيارة 
االول  العهد...الحفيد  لولى  انتظاره  عن 
فقد بدأت المرأة فجأة فى االهتمام بزوجة 
الحفيد  وعلى  عليها  والحرص  ابنها 
المنتظر وعندما اسر زوجها بمالحظته 
تغير  او  اهتمام  اى  اجابتها  تعكس  لم 
اكامرأة  انا  فقط  قالت  بل  مشاعرها  فى 
اعرف متاعب الحمل ومن جهة ثانية ال 
يأتى  ان  االول  بحفيدنا  االهتمام  من  بد 
شهور  وتمر  ومعافى.  سليماً  الحياة  الى 
الحزين  المنزل  الكآبة  فيه  تغادر  اخرى 
الذى  الحفيد  بقدوم  حزيناً  كان  الذى  او 
تتلقفه  ان  قبل  والجدة  الجد  قلبى  يتلقفه 
ايديهما..وتنفجر طاقة الحنان لدى الجدة 
الحفيد  ام  الحنان  ويطول  حفيدها  لتغمر 
تدمع  آخر  - وفى مشهد  االبن  - زوجة 
زوج  كتف  على  يربت  وهو  الجد  عين 
الحفيد  ويقول »عقبالك« ويضيف  ابنته 
به... يحيط  ما  لكل  مدرك  الغير  الوليد 

جده  وينتزع  االسرة  الى  الكثير  يضيف 
ويأخذهما  االحزان  دوامة  من  وجدته 
جديدة.  نافذة  من  الحياة  على  ليطال 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

لالعالن باجلريدة اتصل على
ahram.teeba@gmail. 

 com
اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  

عقد زواج بفستان وبدلة فى أعماق البحر

ضباب
عـادل عطيـة

من جعل على درب الحياة 
أشواك
وخطر

من جعل من الشمس ناراً
تحرق ظالل الشجر

من جعل الضحكة المفرودة الشفتين
عيباً ال يُغتفر

من جعل الحب
اشتهاء
واعتداء
ووطر

من جعل العطاء
للسيف غطاء

وطمر االبرياء في الُحفر
حتى الصور

وألوان الجمال الناطقات
بالخلود

والسطور المآلى باألفكار 
والعبر

صارت جرائم نكراء
ال تنمحي

إال بدماء من قذف الحجر
ال تقل لي

انه القضاء المكتوب على الجبين
والقدر

انه صنع البشر

فى  كثيرة  تقاليعا  الثالثة  األلفية  تشهد 
فيها  يبتكر  التى  الزفاف  حفالت  تنظيم 
تضيف  خاصة  ولمسات  طرقا  العروسان 
التى  الرائعة  والذكريات  البهجة  من  مزيد 
ال تنسى فى ليلة العمر، فيما يعقد البعض 
يبتكرون  أو  لياٍل  لعدة  الزفاف  حفالت 
عن  الزفاف  لقاعة  جديدة  وصول  طريقة 
وكان  األفكار،  من  وغيرها  البحر  طريق 
حيث  آخر،  رأى  حديًثا  يتزوجان  لثنائى 

قررا عقد زواجهما فى أعماق البحر.
وتناقلت وسائل إعالم كينية صور حفل 
على  أقيم  أنه  يبدو  الذى  الغريب  الزفاف 
أحد شواطئها، وكانت البداية لدى الصحفى 
ليميسو ساتو إيمانويل، الذى نشر الصور 
موقع  على  الشخصى  حسابه  عبر  بداية 
ومن  بوك«،  »فيس  االجتماعى  التواصل 
لتجوب  إعالمية،  وسائل  عنه  نقلتها  ثم 
الماء  تحت  الزفاف  حفل  صور  بعدها 
ولكن  المختلفة،  ميديا  السوشيال  منصات 
دون أن توضح وسائل اإلعالم أى تفاصيل 

أحد  العروسان، عدا  أو جنسية  عن هوية 
يحمالن  أنهما  إلى  أشار  الذى  المواقع 

الجنسية الهندية.
أبيض،  فستان زفاف  العروس  وارتدت 
رسمية،  بدلة  والقس  العريس  ارتدى  كما 
وحمل الجميع معه أسطوانات األكسجين، 
بينما كان يرافقهم غواصين تحت الماء على 
ما يبدو من الصور، وذلك لبعد أسطوانات 
على  العروسان  ووقع  عنهم،  األكسجين 
اصطحبا  كما  الماء،  تحت  الزواج  عقد 
معهما تورتة حفل الزفاف التى قطعت فى 

أعماق البحر.
التى  التفاصيل  بعض  تغب  لم  كذلك 
العادية عن هذا  توجد فى حفالت الزفاف 
الحفل، فكانت العروس تمسك بباقة الورد 
العروسان  يدها، كما وضع فى خلفية  فى 
ما يشبه الكوشة المزينة بالقماش األبيض، 
إضافة إلى توزيع الباللين الملونة فى كل 

مكان بأعماق البحر.

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة



تناول االدوية وحتليل الدم

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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بارتفاع  المصاب  المريض  أتى   
ضغطه  وكان  للعيادة،  الضغط 
مرتفعا مع انه كان يتناول عقارين 

للضغط المرتفع.
ادويته  يأخذ  كان  أن  سألته 

بانتظام؟ فقال نعم.
الدواء  اخذ  قد  كان  ان  سالته 
اتيت صائما  فقال ال، ألنني  اليوم؟ 
لكى اذهب لتحليل الدم الذى طلبته.

هذا الموقف يتكرر في العديد من 
المرات

بارتفاع  المريض  عزيزي 
الضغط

ال  الطبي  للتحليل  الصيام  أن 
يستلزم عدم شرب الماء بل يستلزم 
او  العصائر  او  القهوة  شرب  عدم 
دواء  تناول  اما  المأكوالت،  تناول 
الغده  ادوية أخرى مثل  او  الضغط 
الدرقية وغيرها ال يجب ان يتوقف 

للتحليل.
واألدوية التي فقط تأخذ بعد االكل 
التي  المسكنات هي  أنواع من  مثل 

ال تأخذها وانت صائم. 
لهذا يجب ان تتناول دواء الضغط 
قبل زيارتك للطبيب حتى وان كان 
الطبيب ال يعتمد فقط على قياسه في 
العيادة بل يطلب منك قياس الضغط 
في البيت بعد القيام من النوم او قبل 

النوم.

موعدنا سويا فى العدد القادم أن 
شاء هللا

بصــــــراحة
إيرن أوتوول زعيما حلزب 

احملافظني بإكتساح  
 مدحت عويضة

بقية مقال »)78( كامل صدقى 
)1890 – 1946(« ص 6

اشتغل كامل صدقى بالحياة العامة 
حزب  فى  بارزاً  عضواً  كان  إذ 
فى  للمحامين  ونقيباً  المصرى  الوفد 
إدارة  مجلس  فى  وعضواً  دورتين 
جمعية االسعاف وعضواً فى الجمعية 
بالقاهرة،  الكبرى  القبطية  الخيرية 
الملى  بالمجلس  عضواً  أنتُخب  كما 
وفى  له.  وكياًل  صار  حتى  العام 
العام  الملى  بالمجلس  وجوده  خالل 
وأوقاف  أموال  على  حريصاً  كان 
دير  أموال  خصوصاً  األقباط 
األحمر.  بالبحر  أنطونيوس  األنبا 
إلى  نما  عندما  أنه  بالذكر  والجدير 
بعض  فى  السيئ  التصرف  علمه 
بيافا  »البيارة«  فى  األقباط  أوقاف 
بفلسطين،  المقدسة  باألراضى 
على  باالعتراض  الفور  على  قام 
بالمسئولين  واتصل  التصرف  ذلك 
وبمطرانية  بالقاهرة  بالبطريركية 
بالقدس والغى  األقباط األورثوذكس 
أمالك  من  الُمعيب  التصرف  ذلك 

األقباط بيافا باألراضى المقدسة.

حميماً  صديقاً  صدقى  كامل  كان 
الوفدى  الوزير  باشا  فرج  ألبراهيم 
فيما بعد، والذى عندما تولى وزارة 
الوفد  وزارة  فى  البلدية  الشئون 
سنة 1950 اطلق اسم »كامل باشا 
بوسط  الفجالة  صدقى« على شارع 
يزال  ال  الذى  الشارع  وهو  القاهرة 
اآلن  حتى  صدقى  كامل  اسم  يحمل 
واألدوات  المكتبات  اشهر  وبه 

الكتابية.

بالنسب  صدقى  كامل  ارتبط 
القبطية  العائالت  مع  والمصاهرة 
»سرور«  عائلة  منها  العريقة 
بمحافظة القليوبية، وعائلة »مفتاح« 

الشهيرة بالقاهرة.

 26 فى  صدقى  كامل  توفى 
أوالد  عدة  عن   1946 ديسمبر 
صدقى  كامل  عبده  منهم  وبنات 
ثورة  بداية  مع  لفرنسا  هاجر  الذى 
ومستشار  محامياً  وأصبح   1952
ومنهم  العربية،  الفرنسية  البنوك 
والد  الدكتور رمسيس كامل صدقى 
والدكتورة  صدقى  كامل  من  كل 
لفرنسا  هاجرت  التى  صدقى  ملكة 
فى  الحقوق  لكلية  عميدة  وأصبحت 

إحدة مقاطعات فرنسا.  

بدو أنني كنت الوحيد في الجالية 
الي راهنت علي فوز إيرن أوتوول. 
وكل الذين قاموا باالتصال بي ألخذ 
كنت  التصويت  حول  إستشارة 
ميكاي  بيتر  مابين  هي  لهم  أقول 
وإيرن أوتوول وفرصة األخير هي 
األكثر. البعض كان يستغرب ولكن 
بيتر ميكاي لن  كان لدي قناعة أن 
يكسب االنتخابات بالرغم من قوته 

في أونتاريو وشرق كندا.  

األخرين  األثنين  عن  أتكلم  لن 
ولن أذكر أسمائهم مع إحترامي لهم 
الدعوة  لكن  بذاله  الذي  وللمجهود 
الجالية  جر  ومحاولة  ألحدهما 
سياسية  بسبب  كانت  أحدهما  خلف 
مكان  لها  ليس  أن  وتأكدت  عرفت 
ميكاي  نجاح  حالة  في  الحزب  في 

سحب  حاولت  ولذلك  أوتوول  او 
أننا  هلل  والحمد  للهاوية  الجالية 
الوقت  في  الناس  توجيه  أستطعنا 
لكنا خسرنا كل شئ  وإال  المناسب 

بسبب أنانيتها.  

توول  أو  إيرن  كسب  لماذا  لكن 
وخسر ميكاي؟. أوال إيرن أوتوول 
أكثر ميال لمبادئ حزب المحافظين 
وربما  الحزب.  بقيم  تمسكا  واكثر 
األفكار  أن  يري  البعض  يكون 
تصلح  تعد  لم  للمحافظين  العتيقة 
بذلك  مقتنع  وأنا  الحالي  للوقت 
تماما. لكن الميل نحو اليسار بشدة 
يفقد الحزب مميزاته وخصصائصة 
حزب  وبين  بينه  فرق  ال  ويجعل 
الحزب  اعضاء  أن  كما  الليبرال. 
هم يمنيون لذلك هم يريدون األكثر 
ليس  أوتوول  أن  ثم  لليمين.  ميال 
يمنيا متشددا بل طور من نفسه وهو 
التي  التغيرات  مع  التعامل  يحاول 
وفي  الكندي  المجتمع  في  تحدث 
نفس الوقت يحافظ علي مبادئ وقيم 

الحزب.  

إيرن أو توول خاض اإلنتخابات 
الماضية ونجح في أن يكون الحصان 
علي  وحصل  لالنتخابات  األسود 
وهذا   .2017 سنة  الثالث  المركز 
يعني أن لديه خبرة في جمع إقناع 
أو   2 رقم  يجعلوه  بأن  المرشحين 
السابقة  االنتخابات  أن  رقم 3. كما 
بطول  عالقات  يقيم  أن  ساعدته 
البلد وعرضها وثالث سنوات فترة 
قصيرة لن تغير كثيرا من القيادات 
المختلفة وهو  المناطق  في  المحلية 

الشئ الذي إستثمره هذه المرة.  

معظم  بتأييد  اوتوول  إيرن  تمتع 
الكبار  المحافظين  حزب  قيادات 
وخصوصا جيسين كيني الذي أيده 
في  كبير  تأثير  لهم  وهؤالء  بشدة 
أعضاء  لثقة  نطرا  الناخبين  توجية 
األول  اليوم  ومنذ  فيهم.  الحزب 
إليرن  تأييده  كيني  جيسين  إلعالن 
في  الرجل  أسهم  وبدأت  أوتوول 
اإلرتفاع. وال ننسي أيضا ان معظم 
فريق أندرو شير كان داعما لإليرن 
وخصوصا جارنت جينيس العضو 

البارز في الحزب.  

والتي  المتكررة  ترودو  فضائح 
تفجرت بعد فضيجة " وي تشاريتي" 
والتي أدت إلي أن يعلن وزير ماليته 
إستقالته وتخليه عن منصبة. جعلت 
الناخبين يشعرون أن ربما ستكون 

أي  وفي  مبكرة  انتخابات  هناك 
وقت قد تسقط حكومة ترودو. وهم 
يريدون شخص جاهز لقيادة الحزب 
في هذه الحالة وإيرن هو الشخص 
األجهز واألكثر إستعدادا نظرا ألنه 
بينما  عضو برلماني ويمثل دائرته 
منذ خمس  السياسة  عن  بعيدا  بيتر 
البرلمان  في  وليس عضوا  سنوات 
مبكرا  ترودو  حكومة  سقطت  وإذا 
لن يكون في مقدورة قيادة الحزب. 
تأثيرا في  االكثر  السبب  وكان هذا 
التي  الورقة  وهي  ميكاي  خسارة 
أوتوول  إيرن  حملة  عليها  لعبت 

جيدا في األسابيع األخيرة.  

كان  سليمان  وليد  المصري 
فوزإيرن  في  القوية  األسباب  أحد 
أصوات  علي  الحصول  فأستطاع 
الهجوم  أن  له. كما  العربية  الجالية 
الشخصي عليه كان سببا في تعاطف 
عنه  فدافع  معه  الكنديين  من  كثير 
دوج فورد وجيسين كيني وغيرهما. 
الكندي ضد  الشعب  غالبية  أن  كما 
خطابات الكراهية وكان ردهم علي 
خطابات الكراهية ضد سليمان قويا 

في إستمارة االنتخابات.  

رسالة  توجيه  أريد  النهاية  في 
لقد  ميكاي  بيتر  للمحترم  شكر 
أدار حملة انتخابية أكثر من رائعة 
الجميلة.  والمبادئ  القيم  بكل  تحلت 
حملته  طوال  جدا  مهذبا  فكان 
األصوات  من  عدد  علي  وحصل 
الرأس.  مرفوع  يكون  أن  تكفيه 
في  األول  المركز  علي  فقد حصل 
الفرز األول. كما أدعوه لعدم ترك 
لكل  حاجة  في  فالحزب  السياسة 

حزب  أبناء  من  واحد  وهو  أبنائة 
في  لهاربر  وشريكا  المحافظين 
صنع مجد الحزب. ولكن كلمة في 
أذنك صديقي عليك أن تكون اكثر 
من  الذين  الرجال  أختيار  في  دقة 
حولك في المرات القادمة فبعضهم 

كان سببا في خسارتك.  

أوتوول  إليرن  التهنئة  وكل 
واقول له أن لك رجاال من الجالية 
ومنحوك  عليك  راهنوا  القبطية 

ثقتهم وأعرف مئات منهم انتخبوك 
رقم 1 وحصلت علي نصيب األسد 
من أصواتهم كرقم 2. وولقد انتهينا 
الواحد  البيت  داخل  انتخابات  من 
وعليك بلم شمل الحزب لننسي هذه 
الفترة ونلتفت لما هو قادم فمهمتنا 
هو عودة الحزب للحكم مرة أخري 
وهي مهمة ثقيلة وصعبة لكن لدينا 
ثقة فيك وفي قدرتك علي استعادة 
بلدنا مرة اخري من يد الليبرال.  
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بالعكس حريتك  البعض،  يتوهم  كما  الحريات  نعيش عصر  نحن ال 
تضيق دائرتها، وال يسمح لك إال بنقالت قصيرة المدى ومحددة، نحن 
ألدوات  وتطويًرا  للخصوصية  انتهاًكا  اإلنسانية  العصور  أكثر  نعيش 
لم  هنا  والجماهير  الغفيرة،  الجماهير  والهيمنة واستالب عقول  الرقابة 
تعد مقصورة على دولة بعينها كما كان الحال في الدول الشمولية، بل 
العالم.. المطلوب أن يعيش الجميع وفق منظومة  تتجاوزها إلى سكان 
دول  لتأسيس  والمفاهيم  والقيم  األخالق  صياغة  تعيد  رأسمالية  ثقافية 

الماتريكس العالمية.
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كل  في  الناس  حياة  لتحسين  تستخدم  أداة  بل  يُعبد،  إلًها  ليس  العلم 
المجاالت، جائحة كورونا أثبتت عكس ذلك، أمريكا هي الدولة األولى 
النسبة األكبر منه تذهب  العلمى، لكن لألسف  البحث  في اإلنفاق على 
بلغ  العالمى  العسكرى  اإلنفاق  إجمالى  من  ونصيبها  السالح،  لتطوير 
36%، لذا ظهر عجزها عن حماية مواطنيها وتوفير الرعاية الطبية لهم 
أثناء جائحة كورونا، وبدت كدولة من العالم الثالث، أمريكا لن تخسر 

ريادتها بسبب غطرستها، ولكن بسبب أنها لم تعد قدوة يحتذى بها.

)5(

النظام  سيتغير  نشهدها،  أن  لنا هللا  قدر  لو  القادمة،  العشر  السنوات 
العالمى وسنشهد صعود دول وأفول أخرى، وستزيد محاوالت االستقطاب 
تسابق  منطقتنا  في  اإلقليمية  القوى  المتنافسة..  العظمى  الدول  قبل  من 
الزمن لتضع لها موطئ قدم في النظام الجديد بتحالفات جديدة مبنية على 
قدرتها على التأثير والفعل في المنطقة. وسنتعرض إلى أعلى مستوى 
من التشويش نتيجة تعدد األقطاب. موقفنا اليوم هو الذي سيحدد مكانتنا 

في المستقبل القريب، وهل ندرك ما نحن فيه أم نساق إلى الهاوية؟!.



المعتوه  السابق عن  العدد  تحدثنا في مقال 
السفيه المدعو مرتضى منصور وكيف كانت 
قرية  في  كان  ان  منذ  حياته  وبدايات  نشأته 
انتقال  ثم  الدقهلية  محافظات  بإحدى  صغيرة 
أسرته الي القاهرة وتدرجه في مراحل التعليم 
بعد  ثم  الحقوق  كلية  من  وتخرجه  المختلفة 
أيام  العامة وماهي اال  بالنيابة  ذلك تم تعيينه 
نيابة  كمعاون  العامة  بالنيابة  قضاها  معدودة 
السويه  غير  شخصيته  بوادر  ظهرت  حتي 
يمارسه  الذي  أخالقي  الغير  الجانب  ووضح 
المالهي  ارتياد  على  فإعتاد  حياته  طوال 
الخمور  وإحتساء  مستمرة  بصفة  الليلية 
مصاحبة  الى  باإلضافة  المخدرات  وشرب 
وسلطاته  نفوذه  استخدام  في  وبدأ  الساقطات 
بتهديد كل من يختلف معه او محاوال  سواء 
وهو  وأصبح  يستحقه  ال  ما  علي  الحصول 
المفترض به تطبيق القانون والمحافظة علي 
حقوق وحريات المواطنين فإنه دهس القانون 
الحائط  والحريات عرض  بالحقوق  وضرب 
وأصبح هو من يرتكب الجرائم ومطاردا من 
العدالة ، ولم يكتفي االمر على ذلك بل انه في 
نطاق عمله داخل النيابة العامة فقد كان مثاال 
يعنيه  ال  الذي  والمتخاذل  المهمل  للموظف 
التغيب  دائم  كان  بل  شيٍء  في  وظيفته  امر 
عذر  بدون  أو  بعذر  عمله  عن  واالنقطاع 
وذلك لفترات طويلة حيث انه قضى في النيابة 
قضي  سنوات  ثالثة  مدة  فصله  قبل  العامة 
السنة ونصف في اعذار  منها مدة تزيد عن 
تزيد  مدة  عمله  عن  انقطع  إنه  أي  مرضية 
عن اكثر من نصف مدة عمله الكلية وكان قد 
أصيب بمرضين اصاباه وهو في بداية عمله 
الشديد  الجرب  مرض  وهما  العامة  بالنيابة 
الذي أصابه في جميع أنحاء جسمه ومرض 
السمعية  الهالوس  مع  النفسي  االكتئاب 
والبصرية االمر الذي أثر بشكل مباشر على 
الي  باإلضافة   ، هذا  يومنا  العقلية حتى  قواه 
انه تم تخطيه في الترقية اكثر من مرة االمر 
الذي حدا بالمجلس األعلى للهيئات القضائية 
التحقيق  تم  وبالفعل  التحقيق  الى  بإحالته 
للنيابة  القضائي  التفتيش  إدارة  وانتهت  معه 
العامة الى استحالة أستمرار المدعو مرتضى 
بمقتضيات  العامة الستهانته  بالنيابة  منصور 
وظيفته وعدم انتظامه في عمله وعدم اكتراثه 
بتقاليد الهيئة التي ينتمي اليها وافتقاده لصفات 
رجال القضاء وعدم قدرته علي االضطالع 
برسالة القضاء وحمل رسالته فإنه يستوجب 

فصله وعزله من السلك القضائي.

مرتضى  بدأ  المرحلة  تلك  انتهاء  وبعد 
ان  بعد  حياته  من  أخرى  مرحلة  منصور 
بنقابة  قيده  تم  فقد  المحاماة  روب  أرتدي 

المحامين فور عزله من القضاء ولولعه الشديد 
بحب  مريض  انه  حيث  والشهرة  لألضواء 
الظهور فقد وضع يده على المفتاح السحري 
كما  المجد  الى سلم  به  ان يصل  يمكن  الذي 
الطريق  يحدد  ان  واستطاع  دائما  يحلم  كان 
مخالطة  وهو  فيه  البدء  عليه  يتعين  الذي 
األثرياء والمشاهير وما يطلق عليهم بالنخبة 
المشاهير  من  يتقرب  ان  إستطاع  وبالفعل 
ونجوم المجتمع وكانت بدايته الحقيقية حينما 
تولى الدفاع في قضية كانت تعتبر قضية رأي 
العب  ضبط  تم  حيث  الوقت  ذلك  في  عام 

كرة قدم شهير بممارسة الزنا مع 
واستطاع  مشهورة  راقصة 

حكم  علي  الحصول 
ببراءتهما مما كان لها 

إنتشار  في  البالغ  األثر 
انه  صيته  وذاع  إسمه 

ما  وهو  النجوم  محامي 
دعي أحمد الريان لالستعانة 

به كمستشار قانوني لمجموعات 
الريان وكانت المشاكل واألزمات بدأت في 
األرباح  سداد  عن  وعجز  الريان  محاصرة 
من  تحاصره  الديون  وبدات  المودعين  الى 
كل ناحية فأشار اليه احد الصحفيين العاملين 
منصور  مرتضى  وبدء  اليوم  أخبار  بجريدة 
أوهمه  ان  بعد  الريان  أحمد  مع  فعلًيا  العمل 
أي  من  حمايته  ويستطيع  القانون  فوق  انه 
شيء كما اوهمه ان له اتصاالت بالعديد من 
من  إخراجه  ويستطيع  بالحكومة  المسؤولين 
تماًما  الريان  وعجز  له  يتعرض  مأزق  أي 
عن سداد مستحقات المودعين لديه وتراكمت 
الديون وبدء المودعين في المطالبة باموالهم 
وهنا كان يتعين علي الحكومة التحرك واتخاذ 
المودعين  أموال  لحماية  الالزمة  اإلجراءات 
على  منصور  مرتضى  ذهن  تفتق  ان  اال 
الريان  أحمد  علي  أشار  حيث  خبيثة  حيله 
البنوك  من  السائلة  األموال  كل  يسحب  بان 
في وقت واحد ويعطيها اليه ليقوم هو بدوره 
بإخفائها لحين تهدأ األحوال ويردها اليه مرة 
أمواله  كل  وسحب  فيه  الريان  ووثق  ثانية 
واعطاها الى مرتضى منصور الذي أخفاها 
االن  حتى  احد  به  يعلم  ال  مكان  في  بدوره 
البنوك بقبرص ،  انه أودعها في احد  ويقال 
الريان  أحمد  على  بالحجز  الحكومة  وقامت 
فقامت  بالبنوك  سائلة  أموال  تجد  لم  ولكنها 
بالحجز علي األصول والممتلكات والعقارات 
كل  أموال  لرد  كافية  تكن  لم  بالطبع  ولكنها 
األموال  مباحث  تحريات  ودلت   ، المودعين 
أموال  كل  ان  الداخلية  بوزارة  العامة 
القانوني  المستشار  يد  تحت  الريان  أحمد 

وبناء  منصور  مرتضى  الريان  لمجموعات 
في  ذلك  وكان  باعتقاله  امر  تم صدور  عليه 
عهد اللواء ذكي بدر وزير الداخلية وبالفعل 
بالمعتقل  وظل  منصور  مرتضى  اعتقال  تم 
لمدة عدة أشهر وبالرغم من الضغوط الشديدة 
أبشع  عليه  مورست  حيث  لها  تعرض  التي 
أنواع التعذيب لكي يرشد عن مكان األموال 
التي يخفيها اال انه ظل صامًدا ولم يبح ألي 
شخص بمكان إخفاءه لألموال التي تحت يده ، 
وبالفعل نجحت خطة مرتضى منصور حيث 
ثم  المعتقل  في  فترة  القضاء  الي  يهدف  كان 
يخرج بعدها ويجد األموال التي أستولى عليها 
توجه  لم  وبالطبع  حوزته  في  تزال  ال  وهي 
اليه أيه اتهامات حيث لم تكن تحت يد سلطات 
التحقيق إي مستندات او أدلة تفيد اضطالعه 
منصور  مرتضى  وخرج  األموال  باخفاء 
بعدها ليجد نفسه وقد أصبح مليونيًرا ، ويعلق 

والمعروف   ، االمر  هذا  على  السعد  أشرف 
مجموعة  يمتلك  كان  السعد  اشرف  بأن 
شركات لتوظيف األموال مثل مجموعة احمد 
الريان ويعتبر من األصدقاء المقربين الحمد 
بان  للتاريخ  شهادته  في  قرر  حيث  الريان 
شركة  أكبر  كانت  الريان  شركات  مجموعة 
لتوظيف األموال وكان عدد المودعين كبيرا 
جدا وكثير من المودعين كانوا دفعوا أموااًل 
على  تسير  األمور  وكانت  للشركة  طائلة 
بالكامل  للمودعين  تسدد  واالرباح  مايرام 
الحكومة  ان  اال   ، لها  المقرر  مواعيدها  في 
شركات  تتغول  ان  خشيت  الوقت  ذلك  في 
قوة  وتصبح  ذلك  من  اكثر  األموال  توظيف 
ناعمة داخل الدولة المصرية فبدأت الحكومة 
وكان  األموال  توظيف  شركات  محاربة  في 
شركتي  الشركات  هذه  مقدمة  في  بالطبع 
السعد والريان وعقب تدهور األوضاع المالية 
واالقتصادية للريان وعجزه عن سداد األرباح 
للمودعين فأشار احد الصحفيين ألحمد الريان 
بضرورة االستعانة بمحامي محنك وأنه على 
عالقة بمحامي يستطيع ان يساعده ، وحضر 
في  الريان  أحمد  لمقابلة  منصور  مرتضى 
وجود اشرف السعد وكان مرتضى منصور 
في ذلك الوقت مجرد نكره وأفهمه انه يستطيع 
أن يخلصه وينجيه من أي مأزق وان له نفوذ 
كل  له  يحل  سوف  وانه  عديدة  واتصاالت 
مشاكله في غضون وقت قصير ، ويصرح 
ذلك  في  منصور  مرتضى  دور  بان  السعد 
الوقت كان ال يعدو بإن يجهز الشاي والقهوة 

أبعد  إلى  مرتضى  في  الريان  ووثق   ، فقط 
كلها  السائلة  األموال  سلمه  إنه  حتى  درجة 

حتى إستولى عليها مرتضى فيما بعد .

بأنه حتى يعتلي  وأدرك مرتضى منصور 
تزاوج  من  يستوجب  فإنه  المجتمعي  السلم 
المال  أدرك  قد  هو  وها   ، بالمال  السلطة 
وأصبح من أصحاب الماليين فكان يتعين عليه 
في  نفسه  ترشيح  فقرر  السياسة  عالم  اقتحام 
مجلس الشعب ووجد في قريته التي ولد فيها 
ضالته وخاض انتخابات مجلس الشعب علي 
المقعد الفردي ، ولما لم يكن له شعبية داخل 
تلك الدائرة فقد خسر تلك االنتخابات ، وهنا 
تفتق ذهن مرتضى انه لن يستطيع ان يخوض 
الفردي  المقعد  على  اخري  مرة  االنتخابات 
االنتخابات  يخوض  أن  عليه  يستوجب  وانه 
في قائمة حزبية ليضمن النجاح وهنا ارتمي 
 ، الوطني  الحزب  أحضان  في  مرتضى 
في  الوقت  ذلك  في  الوطني  الحزب  وكان 
أوج سطوته فتملق مرتضى لقيادات الحزب 
على  ترشيحه  وتم  اليه  إنضم  حتى  الوطني 
الى  الدخول  في  بعدها  لينجح  حزبية  قائمة 
مجلس الشعب واقتحام الحياة السياسية ، ومن 
بالضرورة  ليست  االنتخابات  بأن  المعروف 
ان تفرز األفضل فهي لعبة قذرة لها اساليبها 
الغير مشروعة ولها حساباتها الخاصة وينجح 
التي  األوراق  بكل  اللعب  يستطيع  من  فيها 
منصور  مرتضى  ، وعرف  يديه  بين  تكون 
قواعد اللعبة ومنذ ذلك الحين وهو ضيف دائم 

على مجلس الشعب .

نظام  وجد  األفق  في  نجمه  سطوع  وبعد 
تكتمل  حتى  البلياتشو  هذا  في  غايته  مبارك 
المعارضة الكرتونية التي كان يبغاها حسني 
مبارك فتم تجنيده واالستعانة به كمخلب قط 
النظام  معارضه  في  يتجاسر  من  كل  ضد 
الحاكم مع توفير كل سبل الحماية له ، فكان 
يتلقى األوامر بمهاجمة شخصية معينة كانت 
وان انتقدت النظام او يتم توجيهه بالنباح ضد 
شخص ما يخشاه النظام وكان يتلقى التعليمات 
وله  األخرين  محاربة  في  له  سقف  ال  بإنه 
كافة الصالحيات في إستخدام ما يراه مناسبا 
ولو  حتى  الشخص  لهذا  للتصدي  والزًما 
ونجح   ، األساليب غير مشروعة  هذه  كانت 
حربة  رأس  يكون  ان  في  منصور  مرتضى 
النظام الحاكم لمهاجمة كل من يعارض النظام 
وكان له أدواًرا محددة ومواعيد محددة فكان 
يتكلم باألمر ويصمت باألمر تماًما مثل القرد 
أبو صديري حينما يشير له صاحبه بالحركة 
ثم يأمره مرة اخري بالصمت ، وحتى تكتمل 
شكل المعارضة التي يريدها مبارك وحتى ال 
النظام  بإن مرتضى منصور هو رجل  يقال 
الحاكم فكان كل فترة من الزمن يتم االنقالب 
النظام  الشبهات عن  ويتم سجنه البعاد  عليه 

الحاكم.

هللا  بإذن  نستكمل  القادم  العدد  مقال  وفي 
مراحل تطور مرتضى في عهد السيسي.
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
مرتضى منصور أراجوز مصر األول – 2

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا
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THE HEALTH AND WELL-BEING
OF ONTARIANS IS THE GOVERNMENT’S TOP PRIORITY

Since we first learned of COVID-19 as an emerging public health issue, 
Ontario has been diligently monitoring the developing situation to protect 
the health and well-being of all Ontarians.

The government is taking action to ensure readiness and respond to a 
range of outbreak scenarios.

They will continue to work with partners at every level to ensure the  
health and safety of Ontarians remains the top priority.

Information is changing daily, even hourly.
You can access up to date information on COVID-19 and take a self  
assessment at ontario.ca/coronavirus

PROTECTING ONTARIO  
WORKERS AND FAMILIESPlease only visit

an assessment centre
if you have been referred

by a health care
professional.

Contact Telehealth Ontario at  

1-866-797-0000
if you’re experiencing symptoms

ontario.ca/coronavirus

How does the virus spread? 
Coronaviruses are spread mainly from person to  
person through close contact, for example, in a 
household, workplace or health care centre.

There is no vaccine available at the moment to  
protect against the 2019 novel coronavirus.

What are the symptoms? 
If you feel unwell (cough, fever, breathing difficulties), 
contact your health care  provider or Telehealth  
Ontario at 1-866-797-0000.

If you need emergency medical attention you  
should call 911 and mention your travel history  
and symptoms.

PREVENTION
HOW BEST TO PROTECT  
YOURSELF AND YOUR FAMILY

For local information
and the latest from the  

Peel Public Health Unit visit 
peelregion.ca/coronavirus  

or call 905-799-7700.

Wash your hands often with soap and water  
or alcohol-based hand sanitizer.

 
 
 

Cough and sneeze into your sleeve or a tissue.  
Dispose of tissue immediately and wash  
your hands.

Avoid touching your eyes, nose or mouth.
 
 

Keep surfaces clean and disinfected.

Avoid contact with people who are sick.
 
 

STAY HOME if you are sick.

MY CONSITUENCY OFFICE IS HERE TO HELP DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
4181 Sladeview Cres, Unit 40, Mississauga, Ontario, L5L 5R2 • Telephone: (905) 820-8851 • sheref.sabawy@pc.ola.org • www.sabawy.ca

Sheref Sabawy, MPP
Mississauga-Erin Mills
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

النوم..
هل له عالقة بأمراض القلب؟

من عيادة الطب الطبيعى

الذحبة الصدرية

طبيعي  عالج  أي  يوجد  هل  س: 
للذبحة الصدرية؟

الشعور  هي  الصدرية  الذبحة  ج: 
بألم في منطقة الصدر يرتد الى الذراع 
بعد  الفك  او  االيسر  والكتف  االيسر 
وجبة  او  للبرد  التعرض  او  المجهود 
ثقيلة، وسببها نقص االكسجين وأحيانا 
بعض المواد الغذائية لعضالت القلب، 
الشرايين  لتصلب  مصاحبة  وتكون 
تجمع  او  التاجي  الشريان  تقلص  او 

للصفائح الدموية.

واهم العناصر التي تساعد في العالج 
هو عنصر المغنسيوم الذى يؤدى الى 
بالشريان  لمحيطة  العضالت  ارتخاء 
 CoQ10 الغذائي  المكمل  و  التاجى 
من  الطاقة  اطالق  على  يساعد  الذى 
الميتوكوندريا وهو يساعد على االقالل 
كما   ،%53 بنسبة  الذبحة  نوبات  من 
في  ارجينين  االمينى  الحامض  يساعد 
زيادة نيتريك أوكسيد الذى يساعد على 

توسيع الشرايين.

كما يوجد نوعان من األعشاب الطبية 
المفيدة منها نبات بذر الخلة المعروف 
في  مشهورا  وكان  مصر  بالدنا  في 
تخفيف الم المغص الكلوى، فهو أيضا 
التاجية  الشرايين  ارتخاء  في  يساعد 
الدم،  تدفق  زيادة  على  يساعد  مما 
يخفف  الذى  الهوثورن  نبات  وأيضا 
من أزمات الذبحة وارتفاع ضغط الدم 
االوكسجين  ويحسن  والكولسترول 

لعضالت القلب.

مضادات  هنا  ننسى  ان  يجب  وال 
االكسدة مثل فيتامين C وكل العوامل 
المناسب  الغذاء  من  األخرى  الصحية 
عن  واالمتناع  المتوسط  البحر  غذاء 
طريق  عن  التوتر  وعالج  التدخين 

تمارين االرتخاء والرياضة البدنية.

 د.تباسيم جندي

في  خطير  معامل  النوم 
واهميته  صحتك،  تحديد 
من  كثير  من  الوقاية  في 
االمراض أشار اليها العلماء 
التي  االبحاث  بعض  في 
واالورام  السمنة  تخص 
انسولين  السرطانية ومقاومة 
الجسم، وحديثا نوه الباحثون 

الى وجود عالقة بين عدد ساعات النوم وخطورة 
اإلصابة بأمراض القلب.

الصحى حسب  للنوم  بالنسبة  المتبعة  والقواعد 
االكاديمية االمريكية ألبحاث النوم هي انه يلزمك 
من 7 الى 8 ساعات من النوم المتواصل يوميا 
حتى تكون صحتك في احسن حال، ولكن عندما 
اختالفا  يختلف  انه  تجد  االفراد  مع  النوم  تتتبع 
بالعوامل  األحيان  من  كثير  في  ويتأثر  شديدا 
الذى  والمجتمع  والبيئية  واالجتماعية  النفسية 
تعيش فيه، فمثال في المجتمعات الغربية المتطورة 
تجد ان النوم تغير في العقود األخيرة، فمع طول 
وكثرة  له  المحددة  واالوقات  العمل  ساعات 
للضوء  التعرض  وزيادة  به  الخاصة  النوبات 
بسبب التكنولوجيا الحديثة، هذا مع زيادة استخدام 
المنبهات كالقهوة وأيضا الكحوليات، كل هذا أدى 
الى تناقص شديد في عدد ساعات النوم، وقد دلت 
االحصائيات على ان ثلثى البالغين ال ينامون 8 
الى   7 من  يبلغوا  ان  يمكن  فقط  ساعات و%48 
الى 7 ساعات  ينامون من 6  9 ساعات و%27 

و20% ينامون اقل من 6 ساعات.

الى  فقط  يؤدى  ال  النوم  ساعات  وتناقص 
أيضا  والتوتر وكنه  بالتعب واالرهاق  اإلحساس 
والتمثيل  المناعة  جهاز  على  سلبية  نتائج  له 
فقلة  الدورى،  والجهاز  الصماء  والغدد  الغذائي 
ساعات النوم يمكن ان تؤدى الى ضعف المناعة 
وتغير  العقم  وامراض  لاللتهابات  والتعرض 
الزهايمر  على مرض  الدم عالوة  مستوى سكر 

واالمراض النفسية مثل التوتر واالكتئاب.

ان  تجد  النوم  ساعات  قلة  تواصل  مع  ولكن 
امراض القلب والجهاز الدورى تميل الى الزيادة، 
يمثل  النوم  ساعات  نقص  ان  العلماء  وجد  فلقد 
عامال خاصا في حد ذاته لزيادة التعرض لإلصابة 
بأمراض القلب وعلى األخص امراض الشرايين 
الدم،  القلب وضغط  نبضات  التاجية واضطراب 
فخطر حدوث االزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم 

يزداد كلما تقلصت ساعات النوم.

وجد   2017 سنة  أجريت  بحث   153 ففي 
العلماء ان ساعات النوم اقل من 6  يزيد من نسبة 
الوفيات بنسبة 12% ومرض السكر بنسبة %37 
وارتفاع ضغط الدم بنسبة 17% وامراض القلب 
بنسبة  التاجية  الشرايين  وامراض   %16 بنسبة 

26% وزيادة الوزن بنسبة %38.

ان  تجد  كمثال  الدم  ضغط  ارتفاع  أخذنا  ولو 
الدم  احصائيات 2012-2013 تظهر ان ضغط 
من   %22.6 تقريبا  يصيب   90/140 من  اعلى 
البالغين في كندا، وارتفاع ضغط الدم يمثل تكلفة 
عالية على النظام الصحى وهو في حد ذاته معامل 
خطر لإلصابة بأمراض الشرايين التاجية وهبوط 
أشار  فلقد  الدماغية،  بالجلطات  واالصابة  القلب 
النوم  ساعات  قلة  بين  وثيقة  عالقة  الى  البحث 
سنة  أجريت  أبحاث  ففي  الدم،  ضغط  وارتفاع 
يقل جدا مع  الدم  ارتفاع ضغط  ان  2016 وجد 
من ينامون 7-8 ساعات بينما يزداد مع ساعات 

قلت عن 6 ساعات  ان  النوم 
-20 بنسبة  يكون  والخطر 

32% وتزداد نسبة الخطر الى 
ساعات  عدد  قلت  اذا   %60
وهذه  ساعات.   5 عن  النوم 
االفراد  على  تمت  األبحاث 
وفيها   59-32 بين  أعمارهم 
أكثر  النساء  ان  وجدوا  أيضا 
تقلص  مع  الدم  بارتفاع ضغط  لإلصابة  تعرضا 
الحال  كذلك  الرجال،  من  أكثر  النوم  ساعات 
ان  هنا  الغريب  ومن  السوداء،  البشرة  ذوى  مع 
الدراسة نفسها اظهرت ان خطر اإلصابة بارتفاع 
النوم  ساعات  عدد  ازدياد  مع  يزداد  الدم  ضغط 

عن 8 ساعات.

الشرايين  امراض  مع  يحدث  االمر  ونفس 
التاجية التي تؤدى الى االزمات القلبية، ونوعية 
من  كثير  في  ثبت  فلقد  التأثير،  بعض  لها  النوم 
النوم الذى يتميز بأوقات  األبحاث ان اضطراب 
بزيادة  مصحوبا  يكون  اثناءه  التنفس  توقف  من 
المفاجئ  والموت  القلب  امراض  معدل  في 
الدماغية  والجلطات  القلب  نبضات  واضطراب 
واألزمات القلبية وفشل القلب، وعلى الرغم من 
يكون عن  النوم  اثناء  التنفس  اضطرابات  عالج 
ان  اال  ضغط  تحت  االوكسجين  إعطاء  طريق 
أحدث األبحاث لم تظهر تحسنا في نسب اإلصابة 
بأمراض القلب، واألبحاث في هذا االمر مختلطة 
بين نافع او غير نافع ويبدو ان مع طول استخدام 
االكسجين يمكن ان توجد فائدة للقلب والشرايين.

عدد  قلة  مع  التأثير  هذا  ان  العلماء  ويعتقد 
الجهاز  نشاط  زيادة  الى  يرجع  النوم  ساعات 
العصبى السيمبثاوى الن النوم دائما يصحبه نشاط 
في الجهاز العصبى الباراسيمبثاوى الذى يساعد 
نبضات  معدل  وانخفاض  الشرايين  ارتخاء  على 
القلب بينما زيادة نشاط الجهاز السيمبثاوى تؤدى 
هرمون  زيادة  بسبب  القلب  نبضات  زيادة  الى 
نسب  في  زيادة  مع  والكورتيزول  االدرينالين 

االلتهابات.

ألمراض  الخطورة  معامل  تحديد  عند  وعادة 
القلب ال يتم ذكر النوم كعامل، ولكن يذكر ارتفاع 
والسمنة  السكر  ومرض  والتدخين  الدم  ضغط 
والعامل الوراثى مع ان األبحاث تشير اليه كعامل 

منفرد بذاته.

وفى دراسة األولى من نوعها شملت 10571 
الصحية  العوامل  اتبعوا   65-20 سن  بين  افراد 
التدخين  وعدم  المتوسط  البحر  طعام  تناول  من 
وشرب الكحول باعتدال فوجدوا ان ذلك أدى الى 
الوقاية من امراض القلب بنسبة 57% مقارنة بمن 
لم يتبعوا و67% اقل في نسبة اإلصابة بأمراض 
اضيف  عندما  ولكن  التاجية،  والشرايين  القلب 
النوم مع هذه العوامل ازدادت النسبة الى  عامل 

.%83

النوم  ساعات  لقلة  عالج  أحسن  ان  والحقيقة 
كما تقر هيئة األطباء االمريكية ومعاهد النوم هو 
حول  العادات  لتغيير  نفسى  تدريب  وهو   CBT
النوم ومساعدة االفراد على ضبطه وزيادة مدته 
وهذا يفيد اكثر من تناول العقاقير ويفيد امراض 

تصاحب عدم النوم كالتوتر والقلق.

والخالصة عزيزى القارئ النوم هو عامل مهم 
هاما  يكون سؤاال  ان  وينبغي  تجديد صحتك  في 

من الطبيب للمريض عن عدد ساعاته ونوعيته.

لالعالن باجلريدة اتصل على  
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل  باشرف اسكاروس    659-8744(416)
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»الطريق والحق«، تحاور:
املرمنة سايل عاطف

• كنت أرنم قبل إيماني، ولكن داخلياً كان قلبي بعيداً 	
عن هللا!

• التسبيح، عالقة حب مع هللا. اما الترنيم، فصالة!	

• الكنيسة تحتاج للمسبحين، والمرنمين معاً!	

• العربية 	 باللغة  الناطقين  يقود  الترنيم في مصر، 
في كل انحاء العالم!

• التسبيح كان موجوداً قبل الخليقة!	

• هللا ال يحتاج إلى تسبيحنا، نحن الذين نحتاج إلى 	
تسبيحه!

• كيفية: 	 يعلموننا  حتى  وفنيين؛  لغويين  نحتاج 
التأليف، والتلحين، وااللقاء السليم!

• لو ُوجد شاب يكتب بسطحية فهو شيخ، ولو ُوجد 	
شيخ يكتب بحيوية فهذا شاب!

• تتمم مقاصد هللا 	 أن  للكنيسة في مصر،  امنياتي 
وأن  للجميع،  منارة  تظل  وأن  الصعب،  العالم  وسط  في 

تكون مؤثرة ال متأثرة!

   عندما استمعت إليها ألول مرة، كنت كمن يستمع إلى 
قوة  السورية..  والمرنمة  المغنية  بسيليس”،  “ميادة 
الصوت، وجمال األداء، والموسيقى التي تخاطب الروح، 

وليس الجسد!

   ماذا عن سفيرتنا إلى: “غنوا«، و”رنموا »، و”سبحوا” 
الرب؟

   ماذا عن الفرق بين الترنيم، والتسبيح؟

   وهل الكنيسة تحتاج إلى مرنمين، أم: مسبحين؟

هذا  فكان  معي،  حملتها  التي  التساؤالت  من  والكثير     
اللقاء، وكان هذا الحوار...

حاورها: عـادل عطيـة

• لنا 	 تحكي  أن  نرجو  حوارنا،  بداية  في  ونحن 
اختبارك الروحي في سطور قليلة، فماذا تقولين؟

حياتي.  في  فارقاً  تاريخاً  كان   ،2003/6/17 يوم  ـ      
كنت في المرحلة اإلعدادية، عندما أعلن لي يسوع بصوت 
واضح، انني محبوبة ومقبولة، وانه يريدني ابنته، وخادمة 

له؛ فقررت أن أكون ملكه.

• متى قلِت: »انني اريد أن أصبح مرنمة«؟	

    ـ عندما كنت في السادسة من عمري، لفتت ترانيمي 
اساتذة حصة الدين في المدرسة، وشجعوني كثيراً، ولكن 
بدأت خدمتي الفعلية في المرحلة الثانوية، حيث كنت اخدم 
بعد  واستمرت  وقراها،  المنيا،  بمحافظة  ملوي  بلدتي  في 
انني  القول،  واصدقك  اآلن.  وحتى  الجامعة،  في  تخرجي 
كان  داخلياً  انني  اال  ـ،  ارنم  انني كنت  ـ ومع  إيماني  قبل 

قلبي بعيداً عن هللا!

• في رأيِك ما هو الفرق بين الترنيم، والتسبيح؟	

    ـ التسبيح، هو تقديم شيء للرب غير خاص، بمعنى ال 
يوجد فيه طلبات أو احتياجات شخصية، لكن شكر وحمد 
كلمة  جاءت  العبري،  األصل  ففي  وصفاته.  لذاته  للرب 
تسبيح، بمعنى مدح وتمجيد. وفي األصل اليوناني جاءت 
التسبيح أقدر هللا واسبحه  بمعنى تقدير قيمة، أي انني في 
على صفاته، فالتسبيح مرتبط بشخص هللا وصفاته، وليس 
مرتبطاً بحالتي “فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبيح، 
أي ثمر شفاه معترفة باسمه )عب 13: 15(. في التسبيح ال 

توجد طلبات، فقط: نركز على هللا.

   أما الترنيم، فهو رد فعل للحالة التي أعيشها وتكون نابعة 
من المشاعر والعواطف اإلنسانية، فمثاًل عندما أكون في 
اختبر  أو عندما  الضيقة،  بترنيمة تحكي عن  ارنم  ضيقة، 
شيء ما أرنم ترنيمة تصف ما أحس به في ذلك االختبار. 
والحزن،  كالتوبة  والمشاعر،  بالمواقف  فالترنيمة مرتبطة 
وكل الموضوعات الروحية المرتبطة بعمل هللا الفدائي على 
“رنموا  الصالة.  واحتياجات  النعمة،  واتجاهات  الصليب، 
يمينه  خلصته  عجائب،  صنع  ألنه  جديدة،  ترنيمة  للرب 

وذراع قدسه” )مز 98: 1(.

• هل الكنيسة تحتاج إلى مرنمين، أم مسبحين؟	

    ـ الكنيسة تحتاج الى االثنين. فالتسبيح مهم جداً؛ ألنه لغة 
المالئكة ولغة السماء، كما انه تعبيراً عن الحب هلل. وفي 
السماء، سيكون عملنا هو التسبيح فقط. كما ان التسبيح ينقي 

دواخلنا ويرفعنا إلى هللا.

    والترنيم أيضاً مهم؛ ألنه أحياناً في المواقف الحياتية، 
نحتاج الى الترانيم وخاصة التي عن اختبار، ألنها تحاكي 
اختباراتنا، وبالتالي تكون سبب تعزية لنا ورجاء. وهناك 
“مكملين  والترنيم:  التسبيح  كاًل من  أهمية  تتكلم عن  آيات 
بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مرنمين  بعضكم بعضاً 
ومرتلين في قلوبكم للرب” )أفسس 5: 19(. وأيضاً: “لتسكن 
فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون 
بعضكم بعضاً، بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، بنعمة، 

مترنمين في قلوبكم للرب” )كولوسي 3: 16(.

• حال الترنيم في مصر.. هل أنِت راضية عنه؟، أو 	
في رأيِك هل أدى الدور المطلوب منه؟

    ـ طبعاً، أنا راضية عنه؛ فالترنيم في مصر يقود الترنيم 
كل  في  العربية  باللغة  الناطقين  ويقود  العربي،  العالم  في 
فهو  االنجيل،  الترنيم في مصر نشر رسالة  العالم،  انحاء 
وهو  المرنمين،  عند  االبداع  طاقات  يفرز  كرازي  عمل 
مدرسة تقود الناس لمعرفة هللا. فقط نحتاج الى ذوي الخبرة 
في مراجعة كلمات الترانيم لغوياً وكتابياً، وكذلك مراجعة 

الحانها؛ حتى ال تتشابه مع غيرها.

• الجديدة 	 الترانيم  أن نطلق على بعض  يمكن  هل 
اسم ترانيم شبابية؟

    ـ نحن نعيش في بلد متعدد الثقافات، فهناك ثقافة بدوية، 
ثقافة ريفية، ثقافة شبابية، لدينا طاقات إبداعية كثيرة، لكن 
ال يوجد شيء اسمه ترنيمة شبابية أو اغنية شبابية، فحتى 
مكتوبة  كلمات  يستعيد  البعض  نجد  الفني  المستوى  على 
من سنوات هذا مقدارها، ويعيد توزيعها فتصبح ذات لحن 
جميل ولها معنى، ولو ُوجد شاب يكتب بسطحية، فهو شيخ. 

ولو ُوجد شيخ يكتب بحيوية، فهذا شاب!

• لماذا يلجأ المرنم الى ترانيم غيره. هل لقلة كّتاب 	
الترانيم، ام نوعاً من االستسهال؟

    ـ أحياناً يلجأ المرنم لترانيم غيره؛ ألن هذه الترانيم تكون 
قد اثرت فيه، وتكون مرتبطة بمواقف واختبارات معينة، 
وأيضاً لوجود صعوبة في اختيار الترانيم، من حيث الكلمات 
وااللحان. إضافة الى ان الترانيم تختلف عن األغاني من 
حيث حقوق الملكية، فهي تعتبر خدمة مقدمة للكل، يستطيع 

كل شخص: أن يرنم أي ترنيمة، في أي وقت!

• الكتابية؟، 	 غير  الترانيم  على  تعليقِك  هو  ما 
والترانيم التي بها أخطاء الهوتية؟

    ـ الكتاب المقدس، مليء باآليات التي يمكن االستعانة 
بها في الترانيم، زياد الرحباني، نموذجا لذلك في ألبومه: 
» أناشيد قداس الشباب”. لكن ال أحد ينكر، ان الكثير من 
أرفض  الكتاب. وطبعاً  المؤلفة، كلماتها من روح  الترانيم 
أي أخطاء الهوتية في الترنيمة؛ ألن الكلمات المغناة أكثر 

تأثيراً، وخلوداً في النفس.

• من 	 نبدأ  أن  التسبيح،  عن  حديثنا  في  اعتدنا 
المخلوق أو الخليقة وفي الغالب من اإلنسان وكيف نطق 
وعزف وعبد وعبر لإلله عن مشاعره الحبيبة والتعبدية... 

هل ترين اننا بذلك نقدم تسبيحاً الئقاً هلل؟

     ـ حاشا للتسبيح ان يبتدئ هكذا من الخالئق، وهو الفن 
االلهي ومصدره ومسكنه في الوجود اإللهي، وان كان قد 
بنوره ومجده،  اعطى للخليقة العاقلة الناطقة، قرباً وتمتعاً 
فصرخوا وهتفوا وسبحوا ورنموا وغنوا وحمدوا ومجدوا. 
المسبحة. وعندما  للخليقة  فبدون هذا الحضور ال حضور 
للجالس  قائلة  ونهاراً،  لياًل  تسبح  التي  المالئكة  نسمع عن 
على العرش: قدوس، قدوس، قدوس، ونتأمل في اصواتها، 
وكلماتها، والحانها، وموسيقاها، وأدوات تسبيحها، سنرى 

أنفسنا مقصرين في التسبيح الالئق باهلل. 

• للحب 	 معبر  وأبقى  أسمي  هو  التسبيح  كان  إذا 
عليه  كان  الذي  فما  والخالق،  المخلوق  بين  والشركة 
الحب  ينقصه  كان هللا  وهل  الخليقة.  قبل  اإللهي  الوضع 

والشركة، أو ينقصه التسبيح؟

     ـ هللا هو الُمسبّح في ذاته، وهو المجيد قبل ان ينطق 
المخلوق بمجده، وهو في حرية تامة بهذا الوجود ال ينقص 
منها او يزيدها تسبيح الخليقة له. انه ال يحتاج تسبيحنا، بل 
نحن المحتاجين لتسبيحه، ففي التسبيح تنكشف دواخلنا في 
الشيطان  الغلبة واالنتصار على  محضره، ونتنقى، ونأخذ 
وحروبه. ومع ذلك، فاهلل يحب تسبيحنا فهو “الجالس وسط 
نشيدي،  له  “فيلذ  وايضاً:  )مز 33: 3(.  تسبيحات شعبه” 

وأنا أفرح بالرب” )مز 104: 34(.

• ونحن في نهاية حوارنا. ما هي امنياتِك الشخصية 	
لِك، وألسرتك، وللكنيسة في مصر؟

    ـ امنياتي الشخصية، ان تتقدمني نعمة الرب، في كل 
تباركني،  “ليتك  يعبيص:  صالة  بحسب  أخطوها،  خطوة 

وتوسع تخومي، وتكون يدك معي”.

الرب واضحاً  أن يكون حضور       وامنياتي ألسرتي، 
للرب، وخادماً  فيها، وأن يصبح ابني “باولو”، ابناً حقيقياً 

له.

    أما امنياتي للكنيسة في مصر، ان تتمم مقاصد هللا في 
وسط العالم الصعب، وان تظل منارة للجميع، وأن تكون 

مؤثرة ال متأثرة.




