
أونتاريو تلغي ال ئحة 274 التي تنص علي تعيني 
املدرسني حبسب االقدمية يف العمل

أصدر وزير التعليم في أونتاريو ستيفن 
ليتشي قرارا يوم الخميس 15 أكتوبر 
تقضي   التي   274 الئحة  الغاء  بشأن 
بتوظيف المدرسين بحسب االقدمية في 
العمل وقال " تلتزم حكومتنا بالوقوف 
 , االمور  وأولياء  الطالب  جانب  الي 

الذين يستحقون المعلم االفضل واالكثر تاهيال والمتمكن من القواعد الثابتة للتدريس 
امام الطالب , وهذا يعني انه عندما ناتي الي توظيف معلمين فإن مدراء المدارس 
للتدريس , وليس بالضرورة  المعلمين  يجب أن يكونوا قادرين علي توظيف أفضل 
العمل , واليوم يسرني أن أعلن انه أعتبارا من  المدرس الذي له زمانا طويال في 
يوم 29 أكتوبر 2020 سيتم ألغاء الئحة 274 وسيتم تعيين المدرسين في أونتاريو 
 , المحلية  والمجتمعات  للمدارس  الفريدة   واالحتياجات  والتنوع  الجدارة  بحسب 
المحسوبية , وسوف نمكن مديري  لتجنب مخاوف  مع توفير بروتوكوالت صارمة 
المدارس من توظيف أفضل معلم لكل فصل دراسي , وليس المدرس الذي يعمل منذ 
زمن طويل في المدرسة وعلي قائمة المعلمين االحتياطي منذ فترة  "  وجاء هذا 
التغيير في الوقت الذي إزداد فيه البحث عن المعلمين في أونتاريو وسط وباء كورونا 
, وقال مجلس مدارس اونتاريو ان حوالي 2500 طالب يتعلمون عن بعد ولم يتم 
تعيين مدرسين لهم حتي االن , وتكافح المدارس من أجل العثور علي عدد كاف من 

المعلمين للتدريس عن بعد عبر االنترنت .          البقية ص 4
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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.
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Honour Society
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

الفــارق -44

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

فرنسا و .......جهاد ام عماد            
 

فى اثناء جاءحة االخوان لمصر بعد ثورة 
يناير واثناء االنتخابات الرياسية بين المزور 
خرج  شفيق  احمد  اللواء  وسيادة  مرسى 
غزوة  بمصطلح  المجاهدون  االخوة  علينا 
جاءت  الغزوة  ه��ذة  اج��ل  وم��ن  الصناديق 
بالسكر  التابعة لالخوان محملة  النقل  سيارة 
الغزوة  مستلزمات  وك��ل  االرز  وال��ش��اى 
من  الغوغاء  اص��وات  لضمان  المباركة 
فى  اما  بالتباعية  المتدين  المصرى  الشعب 
االحياء الشعبية فكانت هناك غزوة من نوع 
اخر فكانوا االخوة المجاهدين زو الجالبيب 
القصيرة والبنطلونات تحت الركبة والصنادل 
الجلد يعدون غزوة  من نوع اخر اال وهى 
غزوة ام عماد هذة السيدة المصرية البسيطة 
التى ال تعرف عن الدين اال السالم وعليكم 
اللحية  المجاهدين واسمة قط ذو  احد  اقتعها 
طيبتها  واستغل  الجهورى  والصوت  الكثيفة 
وسزاجتها وضحالة خبرتها واقتعها انها البد 
ان تجاهد وهوا لم يختار ام  عماد عشوائيا 
بامرة  الحاكم  وانها  بسطوتها  عالم  النة  بل 
لكل سيدات المنطقة فكانت اذا امرت تطاع 
واذا قالت تنفذ ومن يستطيع الوقوف فى وجة 
ام عماد المهم اقنعها هذا االفاق بان جهادها 
البطاقات الشخصية من كل  سيكون بتجميع 
ام  الى منزل  اتى  اذا  المنطقة وكان  سيدات 
عماد يصرخ باعلى صوتة الجهورى ويقول 
فتتشجع  عماد  ام  يا  الجهاد  الى  الجهاد  الى 
ولكن  الجهاد  فى  مهمتها  اجل  من  عماد  ام 
لماذا اسرد كل تلك القصة المؤلمة للضمير 

تلك  اتذكر  جعلنى  ما  ان  الجمعى  المصرى 
القصة هوا ما تمر بة فرنسا من ازمة تكاد 
تعصف عصفا ببالد الغال كلها فحقيقة االمر 
ان ام عماد واشكالها هاجرت الى بالد الغال 
منذ زمن بعيد واستقرت هناك هربا من القتل 

والتشريد 

وهى هاجرت الى فرنسا منذ زمن بعيد وهى 
تحمل اجندة وضعها لها الشيطان قط تسمى 
يكون  لم  لفرنسا  واختيارهم  اوروبا  اسلمة 
مصادفة بل عن دراسة عميقة وذلك لسببين 
االول ان مبادئ الجمهورية الفرنسية تسمح 
الى مواطن بغض النظر عن ديانتة او جنسة 
او لونة ومهما كان عرقة ان يكون مواطنا 
فرنسيا ويتداخل فى المجتمع الفرنسى ثانيا ان 
الفرنسيين قوما يحبون التباهى واالستعراض 
بان بلدهم هى منارة الحرية والمساوة وانها 
ملجاء لكن انسان مضطهد فى العالم جاءت 
االسالمية  باالجندة  الجهاد  تطلب  عماد  ام 
تغاضت  االسف  ومع  المتطرفة  الرديكالية 
واح��دة  الفرنسية  الحكومات  افعالها  عن 

عماد  ام  خطر  استفحل  حتى  االخ��رى  تلو 
واصبحت خارج السيطرة  وباتت تهدد حتى 
واالن  فرنسا  استقبلتها  بسببها  التى  المبادئ 
الجسد  بة  يتالم  اليم  واقع  عماد  ام  اصبحت 
الفرنسى العظيم اصبحت قنابل موقوتة يقتل 
انسان فرنسى مسالم ورائع بل  بها كل يوم 
اصبحت خنجر فى قلب اوروبا كلها ولكنى 
أتساءل من الذى جعل ام عماد بهذة الوحشية 
االجابة ببساطة هم الفرنسيين انفسهم بسبب 
ان  فى  الزائدة  وثقتهم  وغرورهم  تعاليهم 
عماد  ام  امثال  يستوعب  ان  قادر  نظامهم 
ولم يسمع لنصاءح االصدقاء بان من يربى 
واالن  منة  سيلدغ  انة  البد  ثعبانا  منزلة  فى 
الفرنسى  الشعب  ومعة  ماكرون  الرئيس 
العظيم  امام اخطر مفترق فى طريق فرنسا 
خالل تاريخها وعلية ان يختار واالختيار مر 
وعالج الغرغرينا لة طريق واحد فلتزهب ام 
فرنسا  فلتحيا  الجحيم  الى  عماد ومحرضيها 
وليحيا الشعب الفرنسى منارة للحرية وواحة 
يحقق  وس��وف  واالخ��اء  والمساوة  للسالم 

الفارق لفرنسا بل لكل العالم
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لتصميم اعالنك اجلديد   6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس   659-8744 (416)

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 

االنتقاد بدون إملام

  

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

سألنى صديق غير مؤمن: ما معنى كلمة 
قدس وقداسة التي تقولونها قبل البابا وقبل 

القساوسة؟

وال��ذى  ال��ق��دوس،  ه��و  المسيح  ق��ل��ت: 
خصصه السيد المسيح لقيادة الكنيسة نطلق 
عليه »قداسة البابا« وأيضا »قدس ابونا« 
لعمل  المخصصين  بمعنى  الكهنة  لآلباء 

مقدس.

س: هل هذا يعنى انهم ال يخطئون؟

البابا له أب اعتراف، وكذلك  ج: قداسة 
أيضا كل اآلباء األساقفه والكهنة.

س: انت بهذا تعترف بأن البابا ممكن أن 
يخطئ وكذلك الكهنة، اليس كذلك؟

البشرى،  الضعف  تحت  جميعنا  قلت: 
الوحيد الذى لم يخطئ في البشرية هو السيد 

المسيح ألنه كلمة هللا.

ألنهم  البعض  تلومون  لماذا  اذا  س: 
ينتقدون البابا او الكهنة في تصرف معين؟ 

اليس جميعهم يمكن أن يخطئوا؟

قلت: معظم الذين ينتقدون تصرفا معينا 
المحيطة  الظروف  لكل  مدركين  غير  هم 
بهذا الموضوع، فهم يحكمون في األمر بعد 
سماعهم لكلمة طائشة قيلت، والذى يريد أن 
يحكم في موضوع ما عليه بدراسة القضية 
من جميع جوانبها واالستماع لكل اطرافها.

تطلب  الكنيسة  أن  سمعت  ولكنى  قال: 
منكم الطاعة مهما كان األمر.

قلت: نعم، والكنيسة تقول »ابن الطاعة 
تحل عليه البركة«، وايضا هذا مثل طاعة 

الوالدين ولكن لكل شيء حد.

س: ما هو هذا الحد؟

الروحية،  فرد  كل  قامة  هو  الحد  قلت: 
لك  قلت  وكما  اإلل��ه.  الرب  محبة  وايضا 
تستطيع أن تفهم هذا أنه مثل طاعة الوالدين، 
هل  الروحيين.  آباءنا  هم  الكهنة  فاآلباء 

تعرف حكاية القديس »يوحنا القصير«.

س: ما هي؟

الدير  لرئيس  وذه��ب  راهبا  كان  قلت: 
له رئيس  فقال  يطلب كلمة منفعة روحية. 
داخل  وازرع��ه��ا  العصا  ه��ذه  خذ  الدير 
يوم،  كل  بالماء  لريها  واذهب  الصحراء، 
يسير  وكان  النصيحة  الراهب  هذا  واطاع 
مسافة كبيرة يوميا في الرمال حامال جرة 
هذه  فانبتت  الميتة،  العصا  هذه  لري  ماء 

العصا بعد فترة شجرة وأتت هذه الشجرة 
بثمار، فجمع رئيس الدير كل الرهبان وقال 

لهم »هذه هي ثمار الطاعة«.

قرية  هو  المكان  ه��ذا  أن  تعرف  هل 
كان  التي  المنيا  محافظة  في  »ابوحنس« 
اسمها  الغاء  قبل  من  المنيا  محافظ  يريد 

لمسح هويتها القبطية وقاومه اهل القرية.

أن  يستطيعون  الكهنة  اآلب��اء  اذا  ق��ال: 
يقولوا ما بدا لهم وعليكم الطاعة!

بدا  ما  يقولون  أيضا  الوالدين  هل  قلت: 
لهم وعلى األبناء الطاعة؟ اآلباء هم ايضا 
مطالبون بأن ال يعثروا األبناء، وقال الكتاب 
المقدس »ايها اآلباء ال تغيظوا اوالدكم«. 
يخالف  ما  الكاهن  األب  منى  يطلب  فال 
وضع  في  ايضا  يضعني  وال  الوصايا، 
ورئيس  الروحية.  قامتي  من  أعلى  طاعة 
الدير رأى في »يوحنا القصير« ان قامته 

الروحية عالية فأراد أن يرفعه أكثر.

الخالف  بعض  عن  سمعت  ولكنى  قال: 
في الكنيسة وانت ال تتكلم عن هذا.

الكنيسة،  يحارب  دائما  الشيطان  قلت: 
ولكنى ال اكون شخصيا اداة في يده. الذى 
معرفتي  حدود  وفى  اختصاصي  من  هو 
اتكلم فيه والذى لست مشاركا فيه ال أعلمه. 
ولكنى دعني اقول لك أن هؤالء المختلفين 
كل منهم له وجهة نظر وليس هناك شر أو 

شبه شر في هذا.

س: هل أنت ضد انتقاد الكنيسة؟

قلت: كما ال انتقد والدى امام الناس ايضا 
ال أنتقد اآلباء الكهنة اما الناس، وممكن أن 
اقول لألب الكاهن عما ال اوافق عليه بيني 
وبينه، وايضا أنا ضد االنتقاد بدون معرفة، 
لخدمة  ويعملون  ذواتهم  يفنون  اراهم  أنى 
كثيرا  يعمل  وال��ذى  ونهارا،  ليال  المسيح 
اآلب��اء  وخ��الف  أيضا،  يخطئ  ان  يمكن 
أن  ينبغي  واألم  األب  خالف  مثل  الكهنة 
يكون بعيدا عن األبناء. ولكن ال ينطبق هذا 
على من يخرج عن تعاليم المسيح، وحتى 

هؤالء لهم في الكنيسة من يحاسبهم.

س: هل تشجع الديكتاتورية؟

في  ديمقراطي  نظام  بها  الكنيسة  قلت: 
كل شيء وهناك مجلس لكل كنيسة، وليس 
الشعب  اعترافات  غير  سريا  شيئا  هناك 
المقدس  الكتاب  درس  وفى  الكاهن.  لألب 
يحرم  فال  س��ؤال،  أي  تطرح  أن  تستطيع 
بدا  وان  حتى  اشياء  عن  السؤال  علينا 

للبعض أنها تسيئهم.

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com



تسريبات  عربية  ومواقع  صحف  ناقشت 
الخارجية  ل��وزي��رة  اإللكترونية  الرسائل 
ورأى  كلينتون.  هيالري  السابقة  األمريكية 
وصفته  ما  تكشف  التسريبات  هذه  أن  كتاب 
جماعة  مع  والتواطؤ  األمريكية  بالمؤامرة 

اإلخوان المسلمين.
تم  التسريبات  هذه  أن  إلى  آخرون  وأشار 
للرئيس  االنتخابية  الحملة  قبل  من  استغاللها 
ما  قبل  من  وكذلك  ترامب  دونالد  األمريكي 

ُوِصف بأنه "اإلعالم اإلنقالبي" في مصر.
"مخطط نشر الفوضى"

يقول  اإلخ���وان"،  "فضيحة  عنوان  تحت 
محمد مهاود في "الوفد" المصرية: "ال يخفى 
كانت  كلينتون  هيالرى  أن  أيضاً  أحد  على 
غضبة  اندالع  منذ  يومية  شبه  تقارير  تتلقى 
يشهده  وما  يناير   25 فى  المصرى  الشعب 
ميدان التحرير من أحداث وما يدور فى أروقة 
بعض  مع  لقاءات  من  العسكرى  المجلس 
رموز العمل الوطنى وبعض قيادات اإلخوان 
التقارير  تتلقى  المسلمين، واستمرت هيالرى 

إلى أن غادرت منصبها فى أوائل 2013".
قيادات  أن  اإليميالت  "كشفت  وأض��اف 
الشؤون  إلدارة  خططاً  تضع  كانت  اإلخوان 
بعد وضع دستور وتشكيل  األمنية فى مصر 
اإلدارة  تعليمات  وك��ان��ت  ج��دي��دة  حكومة 
لإلخوان  هيالرى  أرسلتها  التى  األمريكية 
نفوذهم  بأن  الجيش  قيادات  طمأنة  المسلمين 
الجديدة  اإلسالمية  الدولة  ظل  فى  سيستمر 
التى تسعى قيادات اإلخوان للسيطرة بها على 

مصر".
"بوابة  موقع  في  الدسوقي  هاجر  وتقول 
الرسائل  "أثارت  اإلماراتية  اإلخبارية"  العين 
وثائق  من  احتوته  بما  لهيالري  االلكترونية 
في  الفوضى  نشر  مخطط  ح��ول  وبراهين 
منطقة الشرق األوسط جداًل واسعاً، طفا على 
سطحه السؤال األبرز عن تبعات ذلك الزلزال 
المدوي سياسياً، ال سيما مع اإلفراج عنها قبل 
أقل من شهر من انطالق ماراثون االنتخابات 

األمريكية".
المصري  السياسي  "المحلل  وتضيف: 
صنع  دوائ��ر  من  القريب  مورغان،  مايكل 
القرار األمريكي، يرى أن توقيت اإلفراج عن 
له  األمريكية  االنتخابات  إجراء  قبل  الرسائل 
الديمقراطي  الحزب  أن  خاصة  كبيرة،  داللة 
في انتخابات 2016 والحالية يدفع بمرشحين 

بعينهم كانوا في إدارة أوباما".
"لم يكن ربيعاً عربياً"

أيقونة  القاهرة  في  التحرير  ميدان  مثل 
لثورات الربيع العربي

أيقونة  القاهرة  في  التحرير  ميدان  مثل 
لثورات الربيع العربي

اليوم"  "أخبار  في  بسيوني  محمود  ويقول 
دونالد  األمريكى  الرئيس  "فضح  المصرية: 
إدارة  بين  المشين  التحالف  تفاصيل  ترامب 
الرئيس السابق باراك أوباما وجماعة اإلخوان 
الحكم  إل��ى  للوصول  ودعمها  المسلمين 
فى  المدمرة  وتدخالتهما  قطر  مع  وشراكتها 

دول الشرق األوسط".
ويضيف: "ما ورد فى اإليميالت من أحاديث 
بين هيالرى ومساعديها من ناحية وبين قادة 
أن  يؤكد  عربية  دولة  من  أكثر  فى  الجماعة 
وال  لم يكن ربيعاً  العربية  الدول  به  ما مرت 
اإلع��الم  ي��روج  كما  ديمقراطياً  وال  عربياً 
القطرى واإلخوانى، وأن تلك التداخالت كانت 
مجموعة من الخطايا الكبرى فى حق الحرية 
أضاعت  فقد  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية 

الدول وقتلت اإلنسان".
"إعالم الثورة المضادة"

"عربي  موقع  في  الكومي  الدين  عز  يرى 
رئاسة  لفترة  الطامح  "ت��رام��ب  أن   "21
إلحراج  استبدادية  بطريقة  يتصرف  ثانية، 
الديمقراطيين، فقرر الكشف عن رسائل وزير 
الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون 
تقدم  في ظل  أوباما،  الرئيس  حكم  فترة  إبان 
منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطالعات 

الرأي".
ويقول إن هذه التسريبات "تمحورت حول 
الربيع  لثورات  أوباما،  الرئيس  إدارة  دعم 
الربيع  بلدان  في  الديمقراطية  ودعم  العربي، 
الذين  الجمهوريين،  موقف  بعكس  العربي، 
قاموا بدعم الثورات المضادة إلفشال التجربة 
الديمقراطية، نظراً للعداء المستحكم من اليمين 
المتطرف لإلسالميين، وبصفة خاصة جماعة 
اإلخوان المسلمين، الذين تبوأوا الصدارة بعد 

ثورات الربيع العربي".
اإلعالم  "تلقف  ب  وصفه  ما  الكاتب  ويدين 
حولها  "لينسج  التسريبات  لهذه  االنقالبي" 

األساطير".
ويشير موقع "عرب 48" الفلسطيني إلى ما 

وصفه ب"هياج إعالم الثورة المضادة".
بعض  فيها  وقعت  أخطاء  عن  ويتحدث 
منصات اإلعالم العربي، قائاًل: "الخطأ األول 
إنما  تسريبات،  ليست  الرسائل  هذه  أن  في 
الخارجية  وزارة  موقع  على  علناً  منشورة 
 2014 العام  من  ب��دءاً  الرسمي،  األمريكية 
حرية  قانون  بموجب   ،2019 العام  وحتى 
أمنية  لمراجعة  وخضعت  المعلومات،  تداول 

مشددة".
هذه  أن  الثاني  "الخطأ  الموقع:  ويتابع 
الرسائل ليست جديدة ولم يفرج عنها مؤخراً، 
بل إن أحدث رسالة ُرفعت السرية عنها كانت 

في العام الماضي".
العربي"  "القدس  في  عزوز  سليم  ويقول 
كلينتون  رسائل  مسار  تحويل  "يأتي  اللندنية: 
الحاكم لمصر  الجنرال  في وقت يتحرش فيه 
بثورة يناير، والتي يعتبرها شماعة يعلق عليها 

كل فشله".
من  أع���ادوا  ت��رام��ب  "أن��ص��ار  ويضيف: 
بالمنافسة  الخاصة  اإليميالت  إث��ارة  جديد 
السابقة هيالري كلينتون، بعد اختراق بريدها 
اإللكتروني، وساروا بها في اتجاه أنها تكشف 
تولى  وأن  أمريكية،  مؤامرة  يناير  ثورة  أن 
المؤامرة". هذا  الحكم هو جزء من  اإلخوان 

بى بى سى
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
أردوغان  علي  ليبيا  في  فوزك  مبروك 
علي  كام  رقم  القلم  ده  هو  بالمناسبة  لكن 

قفاه؟؟ 

 الجيش المصري 
بيكم مصر قوية بيكم مصر عظيمة بيكم 
انتصرت مصر وليبيا من غير وال طلقة 

واحدة. 
 يوسف الحسيني 

الشعب  لمجلس  الترشح  تكاليف  بيقولوا 
يا  يوسف  يا  قولي  جنيه...  مليون   20
منين  الماليين  جبت  رفيق  يا  يساري 

عرفني يا أخويا. 
 العمدة سليمان غانم  

أبن البدري في عهد اإلستعمار أبوه كسب 
أبوك وفي عهد الثورة كسبك وحاليا أتعين 
منك  لو  ال...  وأنت  الشيوخ  مجلس  في 

أٌقول جاي جاي للصبح. 

مرتضي منصور 
طبعا هتكسب االنتخابات وتاخد الحصانة 
وتفضل تقرف فينا كمان أربع سنين ولسه.

وأم االنتخابات وأم الحصانة. 

ترامب 
هتكسب لالنتخابات بس أهدي كده فاضل 
أخي  يا  شويه  لسانك  أمسك  أسبوعين 

خنقتني. 

بيدن  
كلينتون  هيالري  إميالت  فضيحة  بعد 
أقدر أقولك هارد لك مع السالمة خد باب 

السياسة وأنت طالع وراك. 

 السودان 
دوالر  مليون   300 منكم  أخد  ترامب 
اإلرهاب  قوائم  من  أسمكم  يرفع  علشان 

فعال تاجر بال رحمة ياكل مال اليتامي. 

إسرائيل  
لو منكم أعمل تمثال في كل مدينة لترامب  

الخطيب 
أول  وتبقي  أفريقيا  كأس  تكسب  يارب 
أنت  نادي  ورئيس  العب  يكسبها  واحد 

خلوق ومحترم وتستاهل كل خير. 

الراقصة البرازيلية 
تعمل  كوافير  محل  في  رقصة  أختي  يا 
الرزق  أبواب  وتفتح  مشاهدة  مليون   2
حته  كل  في  رقصت  ناس  فيه  كله...  ده 

والمتعوس متعوس. 

أردوغان  
طالع من سوريا وهتطلع من ليبيا وكيكي 
زي  روحتي  ما  زي  التيتي  أم  يا  كيكي 

ماجيتي. 

اإلخوان 
عريان  بأردوغان  المتغطي  لكم  قولت 
وثمن الخيانة الموت أغراب عن األوطان.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

وصمة للمنزل. 

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

  naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في 

يوم صدوره على االمييل ارسل لنا 

على

ahram.teeba@gmail.com أو 

8164gindi@rogers.com 

هل كانت تسريبات كلينتون مؤامرة أمريكية لنشر 
الفوضى؟

تابع ص 1
القواعد  ان هذه   : التعليم  وقال وزير   
علي  الجدد  المعلمين  ستساعد  الجديدة 
وان   , التخرج  بعد  عمل  علي  العثور 
هؤالء متحمسون وغالبا يكونوا ماهرين 
في التكنولوجيا ومع ذلك ينتظرون خمس 
توظيفهم  ليتم  سنوات  سبع  او  ست  او 
رئيس  ولكن   , رؤيتنا  مع  يتعارض  وهذا 
نقابة المعلمين السيد هارفي بيشوف قال : 
إن الغاء الئحة 274 سيجلب ] المحسوبية 
الشديدة [ ,  وقال سام هاموند رئيس اتحاد 
إنه   « أونتاريو  في  االبتدائي  المعلمين 
أصيب بالذهول لسماعة قرار وزير التعليم 
, وان المعلم الذي تناسب خبراته الفصول 
الدراسية لن يتم توظيفه , بل سيتم توظيف 
الشخص الذي له عالقة بمن يقوم بالتوظيف



عمره  مهاجر  طالب 
أصول  من  عاما   18
)الشيشان(،  اسالمية 
يذبح على طريقة داعش 
فرنسي  تاريخ  مدرس 
الجريمة  بعد  ثم يصوره 
الشنعاء ويعرض الصور 
بتويتر.  موقعه  علي 
بجديد  ليس  الحادث 
مدار  على  متكرر  وانما 

انتشر  كان  وان  اإلسالمي  التاريخ 
العالم خالل  امثاله فقط على نطاق 
العقدين الماضيين بعد هجرة مئات 
المسماة  البالد  االالف من مواطني 
باإلسالمية الي الغرب. الجديد الذي 
المسميات  إطالق  هو  اآلن  يحدث 
مدارة،  دون  وإعالنها  الحقيقية 
من  قبل  من  يحدث  كان  ما  عكس 
حوادث  وراء  ما  كشف  في  خوف 
والدوافع  اإلسالمي  اإلرهاب 
باإلسالم  وعالقتها  لها  األساسية 
الفرنس  الرئيس  وكان  االصولي. 
هناك  ان  قالئل  أيام  من  أعلن  قد 
ازمة يعاني منها اإلسالم وهو اول 
الحقيقية  لألسباب  تشخيص صريح 
اإلسالمي  اإلرهاب  أزمة  وراء 
مسئول  بل  اوربي  مسئول  يعلنها 
الرئيس  ماعدا  الغرب  من  سياسي 
األمريكي ترامب الذي صرح بذلك 
ابان حملته االنتخابية عام 2016. 
كل  أكن  انني  أوال  أؤكد  ان  اريد 
ألنهم  المسلمين  ألخوتي  االحترام 
أوال، أخوة في االنسانية وثانيا ألني 
واعتز  بينهم  عمري  نصف  عشت 
صحيح  منهم.   الكثيرين  بصداقة 
في  اإلرهابية  الحوادث  معظم  ان 
اتباع  ومن  اإلسالم  باسم  تتم  العالم 
يمكننا  ال  ولكن  االصولي  الفكر 
تعميم ذلك على كل المسلمين.   قال 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
بعمل  قتل  الضحية  المدرس  ان 
يدرس  كان  ألنه  إسالمي،  إرهابي 
واعتبر  التعبير  حرية  عن  لطلبته 
لضرب  محاولة  الجريمة  ماكرون 
فرنسا  وأضاف  التعبير  حرية 
وحرية  المعلمين  مع  تقف  بأكملها 
يقسموا  لن  واالرهابيون  التعبير 
تنتصر.  لن  الظالمية  وان  فرنسا 
وجاء في بعض التقارير اإلعالمية 
تالميذه  على  عرض  المدرس  ان 
ضمن  من  الدراسي،  الفصل  في 
نماذج تعبر عن حرية التعبير بعض 
نبي  عن  الكاريكاتيرية  الرسومات 
االسالم التي اعيد نشرها من مجلة 
بمناسبة  الفرنسية  ابيدو«  »شارل 
محرريها  قتل  جريمة  ذكرى 
المسلمين.  األصوليين  بواسطة 
ومما يذكر ان المدرس نصح الطلبة 
المسلمين الذين قد يغضبهم رؤيتها 
في  رغبوا  أذا  الفصل  يغادروا  ان 
الفرنس  البوليس  ألقي  وقد  ذلك. 
القبض على عشرة اشخاص يشتبه 
بالحادث  عالقة  على  يكونوا  ان 
منهم والدا طالبة من طلبة المدرس 

ويعتقد انهم اشتركوا مع الطالبة في 
المدرس  بشخصية  القاتل  تعريف 
حيث ان المجرم اتي من بلدة أخرى 
خصيصا للقتل. وقد شارك عشرات 
االف من الفرنسيين في مظاهرات 
لنبي  الكاريكاتورية  الرسوم  ترفع 
التي سبق ونشرتها مرتين  اإلسالم 
والتي  ابيدو«  »شارل  جريدة 
األصوليين.  المسلمين  اغضبت 
وتستعد فرنسا بعد هذا الحادث لطرد 
اعتناقهم  في  لالشتباه  اجنبيا   231
هذه  هل  أصولية.  دينية  لمعتقدات 
االخبار بمثابة صحوه اوربية تبدأها 
فرنسا التي كانت دائما عبر التاريخ 
واولها  الحريات  عن  الدفاع  رائدة 
تختنق  كادت  التي  التعبير  حرية 
اإلرهاب  وطأة  تحت  الغرب  في 
نجح  ان  بعد  االصولي  اإلسالمي 
كل  إرهاب  من  لعقود  األصوليين 
السياسي  االسالم  وينتقد  يتجرأ  من 
حتى في العالم الحر الذي بني تقدمه 
والتي  المسيحية  القيم  على  أساسا 
وعدم  التعبير  حرية  رأسها  على 
مبادلة الرأي بالعداء الذي يصل الي 
القتل. لقد استغل بعض المهاجرين 
من الدول اإلسالمية والفارين أساسا 
من العنف الديني في بالدهم استغلوا 
موروثاتهم  ليصدروا  الحرية  قيم 
بالدهم  من  بها  جاءوا  التي  العفنة 
معتقداتهم  وينشروا  االصلية 
كل  ضد  واالرهابية  العنصرية 
من  وبدال  الرأي  يعارضهم  من 
التي  الدول  تحضر  من  يتحضروا 
والحرية  األمان  واعطتهم  أوتهم 
االصلية،  بالدهم  في  فقدوها  التي 
مجتمعاتهم  عادوا  ذلك  من  بدال 
اقتصاديا  عبئا  واصبحوا  الجديدة 
منهم  الكثيرون  اصبح  حيث  عليها 
التكافل  معونات  علي  يعيشون 
السجون  امتألت  بل  االجتماعي 
بهم من كثرة ما ارتكبوا من جرائم 
وأصبحت بعض ضواحي العواصم 
فيها  يرتع  إجرامية  بؤرا  االوربية 
هؤالء الذين كونوا دويالت صغيرة 
أتوا منها وذلك  التي  بالدول  شبيهة 
والتعامل  المعيشة  طريقة  في 
والتخلف والقذارة بل ان بعضها ال 
يستطيع غير المسلم وحتى البوليس 
ان يدخلها. لقد تأخرت كثيرا الدول 
هذه  ومواجهة  دراسة  في  االوربية 
التي  األصولية  االسالمية  الغزوة 
تريد اجتياح كل القيم والتقدم الغربي 
صحوة  فعال  هناك  ان  صح  وإذا 
دمرته  ما  ومعالجة  لصد  اوربية 
نلك الغزوة فإنها رغم تأخرها كثيرا 

اال ان الفرصة لم تضع 
المعالجة  ولكن  تماما 
ومكلفة  صعبة  ستكون 
وعلى أي األحوال مهما 
اقل  سيكون  الثمن  كان 
ترك  من  بكثير  ضررا 
يمرحون  المخربين 
لقد  رادع.  دون  بتخلفهم 
نفسها  فرنسا  وضعت 
الصحيح  الطريق  على 
فيها  المسئولين  استجمع  ان  بعد 
األسباب  عن  وأفصحوا  شجاعتهم 
الحقيقية وراء اإلرهاب كما كشفها 
في  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
يعني  ما  بقوله  األخيرة  تصريحاته 
االرهاب  او  السياسي  اإلسالم  ان 
ذلك  وراء  السبب  هو  اإلسالمي 
وان اإلسالم في ورطة. وقد اعتبر 
التراث  وحماة  رعاة  من  الكثيرون 
تصريحات  االصولي  اإلسالمي 
اإلسالم  علي  هجوما  ماكرون 
شيخه  بتصريحات  االزهر  واولهم 
نهجه  يراجع  ان  من  وبدال  الطيب 
عن  بمسئوليته  ويعترف  السلفي 
تخريج مئات األلوف من االرهابين 
المنتشرة  ومعاهده  مدارسه  عبر 
امتدت  بل  مصر  ربوع  كل  في 
بدال  العالم  دول  من  الكثير  الي 
ألنه  ماكرون  يهاجم  راح  ذلك  من 
أشار بوضوح علي السبب الرئيسي 
اإلرهاب  وهو  اإلرهاب  وراء 
شيوخ  مارسه  والذي  الفكري 
تجرأ وفضح  االزهر على كل من 
التراثية  إرهاب وتخلف نصوصهم 
التي يرضعونها لطلبتهم منذ نعومة 
اظافرهم وذلك بدأ من عميد االدب 
العربي طه حسين وانتهاء بالباحث 
والمصلح اإلسالمي اسالم البحيري 
والقائمة بينهما طويله من المفكرين 
بعضهم  قتل  تم  الذين  االحرار 
مثل  االزهر  شيوخ  بتحريض 
المفكر فرج فودة وسجن االخرون.  
عبد  المصري  للرئيس  سبق  وقد 
األربع  قرابة  منذ  السيسي  الفتاح 
بجرأة  االزهر  طالب  ان  سنوات 
السياسيين  من  أحدا  اليها  يسبقه  لم 
المعاصرين طالبهم بتصحيح وتنقية 
لم يتخذ  معتقداتهم ومناهجهم ولكن 
لدفعهم  عملي  اجراء  أي  االن  الي 
على التغيير وهو لغز لم أتمكن من 
فهمه حيث ان في مقدوره ان يفعل 
هذا ولكنه لم يفعل. لقد نبهت وعلى 
مدى 15 عاما ومعي الكثيرين من 
الباحثين الى أهمية التشخيص السليم 
لما يعرف باإلرهاب اإلسالمي الذي 
ينبع من تراث يعتبره البعض مقدسا 
تحرض  نصوص  على  ويحتوي 
االصولي  المسلم  غير  قتل  على 
)راجع  النشأ  عليها  يتربى  ومناهج 
مقاالتي عن االزهر بعنوان » بالغ 
الى السلطات.. مدعما بالمستندات.. 
التراث  عن  وكذلك  مقاالت«   3
اإلسالمي بعنوان: »توحش الفروع 
و»ارهاب  الجذور«  بتجاهل 

دقات  ومع  الباكر  الصباح  في 
الساعه السادسه كان كل شئ يعلن 

عن بداية يوم في حياته.

امال  هناك  كان  صباح  كل  ومع 
جديدا..

وجهها  وكان  معه..  هناك  كانت 
حينما   ، النهار  كشمس  البشوش 
تبتسم يعلم ان يومه سيصير علي ما 
بابتسامه  لعمله  ذاهبا  يودعها  يرام. 
شمس  مع  للقائها  العوده  في  امال 

المغيب.

فكان يودعها مع شروق الشمس 
ليعود ليلقاها عند غروب الشمس. 

عشقا الغروب النه كان دائما هو 
لحظه اللقاء.

وايضا النه جمع بينهم اول مره 
في اول لقاء.

الشهور  وال  االيام  تغير  لم 
داخل  هللا  أوجده  الذي  شعورهما 

قلوبهما منذ اول لقاء.

العيون  تتصافح  الشروق  مع 
نفس  الغروب  ومع  بابتسامه 

االبتسامه.

اال ان أتي شروق يوٍم ليحمل معه 
االلم مع ابتسامه الصباح. وألما أشد 

وطأه مع ابتسامه الغروب 

االلم  ابتسامتها  ومن  منها  تمكن 
اوتلقاه  تودعه  ان  قادره  تعد  فلم 

بنفس االبتسامه.

شروق  مع  ينتظر  الحبيب  كان 
ابتسامتها  لها  تعود  ان  شمس  كل 
نوم  في  هي  ذهبت  بينما  المعتاده 
عميق أطلقوا عليه االطباء )كوما(.

ليلقاها  الغروب  لحظه  وتأتي 
وال  به  تشعر  ال  الفراش  طريحه 

تنظر اليه وال تبتسم كسابق عهدها.

لم يفقد االمل لحظه حتي بعد ان 
لهم  يسمح  ان  االطباء  منه  طلب 
ما  او  عنها  الطبيه  االجهزه  بنزع 

.Life support يسمونه

تظل  ان  علي  الحبيب  أصر 
وان  حتي  الحياه  قد  علي  حبيبته 
كانت محاوالت يائسة ال جدوي لها.

وشروق تلو شروق 

وغروب بعد غروب 

عودتها  في  معدوم  االمل  اصبح 
للحياه.

ويتضرع  نهار  ليل  يصلي  كان 
لرب السماء ان يعيدها اليه. ويذهب 
اليها مع كل غروب ليحكي لها عن 

يومه منذ شروقه الي غروبه.

يذكر  ال  اخر  يوم  غروب  وأتي 
في  وتستقبله  تبتسم  بها  واذ  عدده 

لحظه من اجمل لحظات اللقاء.

ان  محاوال  بالدموع  استقبلها 
مدت  الدموع.  سيل  وسط  يبتسم 
وابتسمت...  دموعه  وجففت  يديها 
كان غروب الشمس ذلك اليوم ليس 
له  أعاد  غروبا  بل  عاديا  غروبا 

الحياه.

تترك  ان  أرادت  الشمس  وكأن 
وهي..  اال  غروبها..  مع  رساله 
وتواري  واختفي  شعاعي  غاب  ان 
يوما فال تخف وال تيأس.. قد يكون 
وداع  وليس  وحياه..  لقاء  الغروب 

مثلما يظنه الكثيرين.

ما بين شروق وغروب قد يتغير 
كل شئ...فال ترهب شمس المغيب 
عند  تتوقعها  ال  عطايا  تمنحك  فقد 

الغروب .

فقط 

انتظر!
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رسائل عند الغروب 

نيفني سامى
فرنسا والغرب ومواجهه االرهاب

تعليقا على ذبح املدرس الفرنسي 

ادوارد يعقوب

الصمت« و» اسالموفوبيا ام إرهاب 
المغيبون«  أيها  أفيقوا  فكري« و» 
إرهاب«  ام  حوار  االخوان  و» 
عن  والنهى  بالمنكر  االمر  و» 
واالرهاب«  و»الجهاد  المعروف« 
و» الظ������الل الرم����ادي���ة« و» 
و»  الفكري«  والتدعيش  الكراهية 
بذور العنصرية« و» حول العملية 
االرهابية في فرنسا« و» متى نبرأ 
متى  و»  العفن«  التراث  هذا  من 
الفكري  التلوث  اثار  عنا  ننفض 
العربي  التراث  ان  العربي«.  
اإلرهاب  كل  مصدر  هو  العفن 
العالم فنموذج قتل  الذي يعاني منه 
المدرس متكرر في التراث العربي 
كانه  السلفيين  نفوس  في  ويغرس 
من  كل  به  يفخر  مقدس  واجب 
يرتكبه واليك امثاال تدرس للسلفين 
بن  الجعد  ذبح  بطوالت:  انها  على 
درهم: كان مفكرا إسالميا كل خطأه 

بعض  تفسير  في  عقله  استعمل  انه 
بنفي  نادى  فقد  التراثية  النصوص 
الصفات عن أله اإلسالم بما عرف 
تكلم  الذى  وكان  بتعطيلها،  إسالميا 
التكليم  صفة  أنكر  صفتين:  في  به 
موسى  كلم  قد  هللا  يكون  أن  فنفى 
فذهب  اْلُخلَّة،  صفة  وأنكر  تكليما، 
إبراهيم  هللا  يتخذ  أن  استحالة  إلى 
بأنه  االصليون  نعته  وقد  خليال، 
هاتين  لكن  صفتين،  على هللا  أنكر 
الصفتين ترجع إليها جميع الصفات؛ 
للشرائع  إنكار  للكالم  إنكاره  ألن 
أله  المنزلة، وان  والنبوات والكتب 
االسالم تكلم وأرسل الرسل، وأنزل 
كالم هللا  أنكر  فمن  بالكالم،  الكتب 
معناه أنكر الكتب المنزلة والرسل، 
تذكر  ذلك  وعلى  الشرائع.  وأنكر 
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روحيات6
 التقارب والتباعد االجتماعي   

د. روز غطاس

يراودني الشعور بين برهة واخري بتلك االنفصامية 
بشتي  كبيسة  سنة  عام 2020  في  العالم  يعيشها  التي 
البشر  حير  بفيروس  محملة  االنفاس  ثقيلة  المعايير، 
وقضي علي اعداد كبيرة منهم والبقية األخرى تحت نير 
الخوف من موجة كاسحة حارة مميتة اخري. استهتر 
البعض بحجم الموقف بينما اختار البعض االخر موقف 
لو  كما  واخرون  اللزوم،  عن  الزائد  بالحذر  متطرف 
في  واالرادة  والمشاعر  الفكر  مسلوبي  مغيبين  كانوا 
حالة من الجمود العقلي والنفسي والروحي كما لو كانوا 
نيام يحلمون بكابوس ال يمكنهم الصراخ او االستغاثة 
البطيء.  والموت  التام  والتجمد  بالشلل  فيشعرون  فيه 
بينما بطبيعتنا البشرية كبشر نحب ونميل الي التواصل 
االجتماعي فرض علينا الواقع الحالي موقف التباعد، 
شاشات  خالل  من  اال  التواصل  علي  قادرين  نعد  فلم 
حوالي  منذ  بينما  المقبول  الطبيعي  وضعنا  اصبحت 
اكثر من مائة وخمسون عاما عندما تخيل المخترعون 
التليفون المرئي علي ما اتصور كما العصور الوسطي 
السحر  ممارسة  نتيجة  لهم  واالعدام  االتهام  كان 
والعرافة والشعوذة. يا له من عالم محير مجنون متهور 
تارة يمجد بالبعض ثم يردمهم في اقرب حفرة فيموتون 
يرفعونهم  ثم  البعض  في  يذمون  اخري  وتارة  احياء 
علي االعناق، ال توجد مفارقات اخري فنحن نسير الي 
الشيزوفرانيا  اول  من  والعقلي  والنفسي  الذهني  الخلل 
من  وغيرها  والمنخوليا  والنرجسية  الهيستيريا  حتي 
المسميات التي اختلف او اتفق عليها البعض. السؤال 
االن هل نحن في هذه االيام اصحاء اسوياء ام نسير الي 
منحدر الال عودة؟ هل هناك امل في اصالح االمور؟ 
واي معيار نقيس عليه هذا االصالح؟ من هو مصيب 
ومن هو مخطئ، عالم اطلق عليه لفظ« ملخبط« كما لو 

كنت عزيزي تكسر في وعاء علي النار بعض البيض 
ثم تحركه بملعقة فيصبح ملخبط ال يمكنك فصل البياض 
عن الصفار مرة اخري. علمونا اساتذة علم النفس انه 
مهم علي الطفل المولود حديثا حتي يكون صحيح نفسيا 
وابتسامتهم  ابويه  وجه  مالمح  يالحظ  ان  واجتماعيا 
والسعادة  والقبول  الحب  بنبرات  المخلوطة  وكلماتهم 
والفرح، دعني أتسأل االن كيف يتم كل هذا من وراء 
ال  طفولتهم  خالل  من  الناتجون  البشر  نوع  ما  قناع؟ 
يلعبون وال يقتربون من اي بشر اخر ألنه خطر مهدد 
لحياتهم وقد يؤدي الي موتهم وموت اقرب الناس اليهم؟ 
فيروس ال  امام  المقاومة  فقدنا روح  لماذا نحن كبشر 
يري بالعين المجردة فاثرنا موت المشاعر والعالقات 
التواصلية إرضاء لواقع فرضه علينا فيروس لعين ال 
ندري سببه او ماهيته او طريقة مكافحته. عزيزي ال 
تسئ فهمي فانا احاول ان اتنفس طبيعيا بعد ان كتمت 
انفاسي حتي في التعبير عن مكنونات نفسي. اصبحت 
علي  التربيت  او  االشجار  وسط  المشي  حتي  اخاف 
الحيوانات لئال تكون حاملة للفيروس، اصبحت اخاف 
لمس االشياء او استطعام مذاق االكل خشية الموت...

التيار في هذه  يدفعنا  اين  والي  االن؟  نعيشه  اي عالم 
في  درسنا  نظري مرضية.  التي من وجهة  المخاوف 
علم النفس عن االطفال المتوحدين ، لكنني اعتقد االن 
والوحدة  والتوحش  التوحد  من  يعاني  انسان  كل  ان 
هل  ادري  ال  سجن  في  فاصبحنا  االجتماعية  والعزلة 
دعني  عزيزي  بأنفسنا.  صنعناه  ام  الظروف  صنعته 
كثيرة  بكوارث  مرت  تاريخا  في  بشريتنا  ان  اذكرك 
شديدة كل مرة كانت توصف انها اعمق من سابقتها ، 
لكن بشريتنا تغلبت عليها وبنت ما قد تهدم فقط علينا 
نرجع الي صانعنا خالقنا والمتحكم في كل االشياء الذي 
ليس عنا ببعيد ويشعر بكل ما نمر به من مخاوف وقلق 
واضطرابات، االله الذي ال يستحيل عليه شيء القادر 
ان يخلق الكل جديدا كما يشرق بشمسه كل يوم مراحم 
الوحيد  هو  فيه  ثق  امانته.  كثيرة هي  تزول  جديدة ال 
الذي يصلح االحوال ويجعل االمور طبيعية من جديد.

 1930 يناير   15 فى  ُولد 
على  حصل  األقصر.  بمدينة 
كلية  من  الثانوية  الشهادة  دبلوم 
 ،1945 عام  بأسيوط  األمريكان 
كلية  من  العلوم  فى  بكالوريوس 
األول  فؤاد  جامعة   – العلوم 
 ،1949 عام  حالياً(  )القاهرة 
ماجستير فى العلوم فى علم األجنة 
من كلية العلوم جامعة اإلسكندرية 
الفلسفة  دكتوراه  ثم   1953 عام 
العلوم  كلية  من  األجنة  علم  فى 

جامعة اإلسكندرية عام 1956.

الحيوان  علم  بقسم  معيداً  عمل 
فاروق  جامعة   – العلوم  بكلية 
عام  حالياً(  )اإلسكندرية  األول 
1949، ثم بنفس الجامعة مدرساً 
مساعداً  أستاذاً   ،1958 عام 
األجنة  لعلم  أستاذاً   ،1965 عام 
وكياًل  ثم   1972 عام  التجريبى 

الُعليا  للدراسات  العلوم  لكلية 
اإلسكندرية  بجامعة  والبحوث 
 ،1983  –  1981( الفترتين  فى 

.)1990 – 1986

المؤتمرات:  من  العديد  حضر 
)مؤتمرات  القومى  المستوى  على 
المصرية،  الحيوان  علم  جمعية 
المصرية  الحيوان  علم  جمعية 
األلمانية بالقاهرة(، على المستوى 
أنجلترا   -  1961 )هولندا  الدولى 
 –  1977  ،1976 عامى 
برلين   –  1976 تشيكوسلوفاكيا 
بالمانيا 1979 – سياتل بالواليات 
 –  1980 األمريكية  المتحدة 
المتحدة  بالواليات  كونيتكت 
بالهند  بونا   –  1982 األمريكية 
1982 – أثينا باليونان 1988 – 
باريس بفرنسا 1988 – روستوك 
كاليفورنيا   –  1989 بالمانيا 
األمريكية  المتحدة  بالواليات 
1992( حيث ساهم بتقديم بحوث 
فى  وتجددها  األعضاء  إنماء  عن 

الفقاريات تحت ظروف تجريبية.

جامعية  رسائل  على  أشرف 
مع  بالتعاون  الدكتوراه  لدرجة 

بالمانيا  »كولون«  بجامعة  أساتذة 
بجامعة  اليابان  فى  وأساتذة 

»ميباشى«.

فى  الذاتية  سيرته  نُشرت 
القومية  الموسوعة  من:  كل 
البارزة  المصرية  للشخصيات 
 )1992(، International
 Book of Honor
 )USA(, 1991، Who’s
 who of Intellectuals
 )Cambridge, UK(,

1992..

الدولية  يالجمعية  عضو 
مجلس  عضو  التكوين،  لبيولوجيا 
إدارة المنظمة األوروبية لبيولوجيا 
علم  جمعية  عضو  التكوين، 
الحيوان المصرية، عضو الجمعية 
الحيوان،  لعلم  األلمانية  المصرية 
عضو شرفى فى جمعية »ماركس 
المتحدة  بالواليات  سنجر« 

األمريكية.

علوم  تاريخ   )1( مؤلفاته:  من 
التشريح  علم  وتطور  الحياة 
 ،)1985 المعارف  )دار  المقارن 

قرأت لك 
جنوى غاىل

مخسة طرق للتعرف علي صوت اهلل 
داخلك

By Christina Patterson
ذلك  كان  ربما   , تتساءل  وقد   
مجرد صوت ضميري او صوت 
صوت  أو  والمعرفة  المنطق 
الجسد او صوت الشيطان ؟ تقول 
:إنها  المقال  هذا  كاتبة  كريستينا 
فهي  ولذا  كثيرا  كله  هذا  أختبرت 
معرفة  علي  تشجعكم  أن  تريد 
:إن  وتقول  داخلكم  هللا  صوت 
هذا عمل تدريجي فكلما ننموا في 
, وننموا في معرفة  اكثر  االيمان 
السيد المسيح , يصبح من االسهل 
صوت  علي  ونتعرف  نسمع  ان 
هللا , وتعرض لنا كريستينا خمسة 
طرق لتساعدنا علي التعرف علي 
هللا  صوت   – أوال   : هللا  صوت 
يجلب السالم : بينما كنت أصلي في 
الكنيسة باالمس ] تقول كريستينا [ 
طلبت من هللا أن يرشدني الي قرار 
أحتاج الي أن أتخذه , وشعرت اثناء 
الصالة بان  هلل يوجه قلبي بطريقة 
وشعرت  القرار  هذا  حول  ما 
كتفاي  وارتخت  عجيبة  براحة 
أنفاسي  وهدأت   , فمي  وانبسط 
هذا  نحو  أتجاهي  بأن  وشعرت 
القرار جلب سالم لنفسي وعرفت 
قد  ولكن   . لهذا  يوجههني  ان هللا 
ال يؤدي االستماع لصوت هللا علي 
الفور الي السالم ! خاصة إذا كان 
شيئا ضد  نفعل  أن  منا  يطلب  هللا 
مشيئتنا االرضية وال نريد القيام به  
العدو ولكن في  التصالح مع  مثل 
نهاية المطاف سوف يحدث سالم 
هو  يسوع  فالرب  عجيب  داخلي 
دائما  السالم وكلمته ستقودنا  ملك 
الي حياة السالم - ثانيا -  صوت 
هللا  ال ولن يتعارض أبدا مع أقوال 
هللا في الكتاب المقدس : إن صوت 
كلمته  مع  أبدا  يتضارب  لن  هللا 
المكتوبة – فلن يطلب منك أبدا أن 
تفعل الخطية  أو تفعل ما هو ضد 
القيام  علي  يشجعك  ولن  أوامره 
بذلك , وأي صوت داخلي يغريك 
كلمة  بعكس  القيام  ويشجعك علي 
هللا هو من الشرير  يعقوب 13-1  
- ثالثا – صوت هللا يجلب الوضوح 
والتمييز وليس االرتباك والتشويش 
: إن التشويش واالرتباك ليس من 

إن    33-14 كورنثوس   1 هللا 
صوت هللا يجلب الوضوح ويخفت 
التي  االخري  االصوات  جميع 
تجلب االرتباك والشك والتي هي 
من العدو الشرير , بينما الوضوح 
القدوس  الروح  هبة  هما  والتمييز 
لمساعدتنا علي الحياة التي يريدنا 
هللا أن نحياها – رابعا : كلمة هللا 
الناس  من  كثير  هناك   : تتحقق 
حياتهم  عن  كلمهم  أن هللا  يقولون 
ولكن إذا لم يتحقق هذا الكالم ابدا 
ليس  هللا   – هللا  من  ليس  فهو   ,
كاذبا - أشعياء 55-11 ] هكذا هي 
فهي  فمي  من  تخرج  التي  كلمتي 
ال ترجع الي فارغة , بل تعمل ما 
سررت به وتنجح في ما أرسلتها 
له [ فإذا ما قال هللا شيئا فالبد أن 
يتحقق – خامسا : كلمة هللا تحدث 
تغييرا : عندما يتحدث هللا لنا فهو 
يحمسنا ويمكننا من التغيير ويقودنا 
الي الخالص ويؤكد لنا حب االب 
السماوي  ,و إن كلمته تقوينا لفعل 
كاتبة  وتقول   , الحسنة  االشياء 
المقال :إنها كانثي لم تكن تعتقد ابدا 
إنها تقوي علي عمل شئ ! ولكن 
كلمة هللا  هي التي خلقت السموات 
واالرض , فتصور كيف تستطيع 
في  تفعل  ان  هللا  من  واحدة  كلمة 
هللا  :إن  هي  والخالصة   . حياتك 
يصيح  ان  يحتاج  كالرجل  ليس 
ال  وهو   – إنتباهنا  علي  ليحصل 
من  واحدا  وإن   , ذلك  الي  يحتاج 
تمنع  التي  الرئيسية  االسباب 
المسيحيون اليوم من سماع صوت 
هللا داخلهم هو ان حياتهم مشغولة 
جدا جدا بالضوضاء وامور العالم 
ولذا يجب أن نهدئ أنفسنا بما فيه 
لنسمع صوت هللا الصغير  الكفاية 
والمحب داخلنا - ملوك االول 19-
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)82( د. ميالد اسحق ميخائيل )1930 – 2014 (

)أساسيات  الحيوان  لعلم  المتكاملة  األساسيات  ترجمة:  فى  أشترك   )2(
علم الخلية – األنسجة – األجنة – الوراثة( الجزء األول )الدار العربية 
 Normal Table of  :للنشر والتوزيع 1989(، )3( أشترك فى تأليف
 Xenopus Laevis )Daudin(, North-Holland Pub. Co.,

.Amsterdam

له أكثر من سبعين بحثاً منشوراً فى دوريات عالمية.

ُعين فى وظيفة أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية عند بلوغه 
أنتقل من عالمنا  يناير 1990. وبعد فترة من المرض  المعاش فى  سن 
نفوس كل  ذكريات طيبة فى  تاركاً  فى 26 مايو 2014 عن 74 عاماً 
الذين تعاملوا معه لدماثة أخالقه وعلمه الحقيقى وقدوته الطيبة وهدوءه 

المعهود.



السنة الثالثة عشر، العدد )330( - اخلميس22 أكتوبر 72020

نواب املنصورة يكتبون  رواية  وطن !!
بقلم عبدالواحد محمد

لمجلس  اإلنتخابي  السباق  ظل  في 
تجري  سوف  والتي  المصري  الشعب 
في شهر نوفمبر القادم من عام 2020 
بعضوية  بالفوز  مرشح  كل  وحلم  م 
البرلمان لخدمة وطنه ودائرته من خالل 
منظومة التشريعية واإلدارية التي تكفل 
علي  تنعكس  آليات عمل  للنائب وضع 
المواطن والوطن بكل تقدم واستقرار !!

اهتمام  تنال  التي  األسماء  بين  ومن 
فودة  وحيد  الحاج  الدقهالوي  الشارع 
أبن البلد األصيل والذي يمد يد العطاء 
الحوار  أبناء مدينته ودائرته )حي  لكل 
مسيرة  علي  دائما  ويؤكد  التاريخي( 
به  تبني كل ما يخدم  عائالت فودة في 

وصحة  تعليم  من  الدقهالوي  المواطن 
أي  لحل  الدائم  وسعيه  عمل  وفرص 
بلسان طيب عرف  اجتماعية  مشكالت 
الذي  فودة  وحيد  الحاج  البلد  أبن  به 
المنصورة  أبناء  كل  وجدان  في  يعيش 
ويعمل في صمت وال يترك عابر سبيل 
أو محتاج أو طارق بيته إال قام معه بكل 
واجبات االخ الكبير هو رجل استثنائي 
بكل الحقيقة التي عرف بها كما عرف 
الكبير  البرلماني  الراحل  شقيقة  بها 
الحاج ممدوح فوده رجل جدير بالنجاح 
وحب أبناء الدقهلية الحاج وحيد فودة .

االستاذ  المرشح  األسماء  بين  ومن 
عادل رجب والذي يخوض االنتخابات 
البرلمانية للمرة األولي ويتمني أن يخدم 

أبناء مدينته المنصورة بل يفتح الرجل 
أن  ويؤمن  المنصورة  أبناء  لكل  مكتبه 
هو  بل  وجاهة  ليس  البرلماني  العمل 
أجل  من  والعطاء  الجهد  لبذل  تشريف 
التي  المنصورة  مدينته  أبناء  خدمة 

تستحق الكثير 

المنصورة  مدينة  يافطات  وتحمل 
المرشحة  النسائية  األسماء  من  العديد 
للبرلماني المصري 2020 م من بينهما 
الموجي  عزة  األتربي  داليا  الدكتورة 
غادة عجمي الخ وأيضا المرشح محمد 
االنتخابات  يخوض  والذي  الشناوي 
تقديم  ويتمني  األولي  للمرة  البرلمانية 

كل الخدمات الممكنة ألبناء الدقهلية 

البرلمان  في  حاليا  الموجود  والنائب 
يأمل  والذي  الشرقاوي  احمد  المحامي 
أبناء  خدمة  في  إنجازاته  تستمر  أن 

الدقهلية .

يقدم  أن  الجديدة  دورته  في  المصري  للبرلماني  نأمله  وما 
كل الدعم الخدمي لتطوير المدينة ومراكزها لكون المنصورة 
مصري  منجز  بكل  البالغ  االهتمام  ظل  وفي  الدلتا  عروس 
الدولة  تتبناه  الذي  الدءوب واإلنجاز  العمل  أهمية  يؤكد علي 
المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مجاالت 
تلك اإلنجازات من  البناء والتنمية والعين تشهد علي عظمة 
بل  الخ  وشعبي  متميز  واسكان  جديدة  ومدن  وكباري  طرق 
تطوير العشوائيات بشكل يالئم مصرنا الحضارية وما يؤكد 
ذلك بناء العاصمة اإلدارية الجديدة التي تعد قمة من قمم الرقي 
أثنين  علي  القسمة  يقبل  ال  الذي  األصيل  المصري  واإلبداع 
بل كل قادم إلي القاهرة وزائر يلمس منذ الوهلة األولي حجم 
العمل واالخالص والضمير  تنم عن  التي  الهائلة  اإلنجازات 
برلمان  تأكيد  بكل  هو  القادم  فالبرلمان  الصادق  الوطني 

اإلنجازات التي يفخر بها كل مصري

.
األخيرة  الفترة  في  أثيرت 
مفهوم  حول  وخالف  مناقشات 
الهرطوقي ومن هو وهل يجوز أن 
نطلق على اي انسان صاحب تعليم 
منحرف هرطوقي البعض قال نعم 
تحول  وكالعادو   رفض  والبعض 

األمر من اختالف الي خالف .
بعض  اوضح  ان  أردت  لذلك 
والفرق  الموضوع  هذا  في  األمور 
هم  ومن  والبدع  الهرطقة  بين 

الهراطقة والمبدعين.
اوال ما معنى كلمة هرطقة .

ليست  األصل  في  هي  هرطقة 
و   يونانية  ولكنها  عربية  كلمة  
باإلنجليزية   heretic هيرتيس و

اليونانية  من  »هرطقة«  الكلمة 
αἵρεσις »ايِرسيس« )أصلها من 
بمعنى  »ايريوماي«   αἱρέομαι
إما  يعني  ما  هو  و  »يختار«(، 

اختيارا 

آية  يختار  الذي  هو  والهرطوفي 
عن  به  وينحرف  معين  تعليم  أو 
اريوس  فعل  مثلما  القويم  اإليمان 
بعض  مستخدما  االبن  أزلية  وانكر 
يفسرها  وراح    المقتطعة  اآليات 
بفكر منحرف بعيد عن فكر الكنيسة 
وتنكر  االيمان  ضد  بدعته  لتخرج 

الهوت السيد المسيح الكامل .
ومن أوائل

تحدثوا  الذين  الكنيسة  آباء 
هو  مباشر  بشكل  اىهراطقة  عن 
اريناوؤس في كتابه ضد الهراطقة 

!.
اذن الهرطوقي هو الذي يختار أو 
يجتزء جزء من االيمان سواء ايات 
التعليم  عن  به  وينحرف  فكر  أو 

المسلم به من الكنيسة .!

ثانيا المبتدع أو أصحاب البدع .
عربي  أصلها  كلمة  هي  البدع 
أيضا  هرطوقي  كلمة  تقابل  وهي 

باليونانية ولكن كلمة مبتدع توضح 
أو  يبتدع  الشخص  ان  أكثر  بشكل 
يخترع تعليم او ايمان جديد لم يكن 

موجود من قبل .!
بدع تحمل افكار غريبة أو حديثة 
عقيدة  تحمل  بدع  أو  االيمان  عن 
ايمان  في  موجودة  تكن  لم  حديثة 
الكنيسة أو بدع في تفسير منحرف 

للكتاب المقدس وهكذا !
أيضا  تشمل  ربما  والبدع 
مبتدع  هو  فالهرطوقي  الهرطقات 
تعليم  يختار  أو  يستخدم  ألنه  أيضا 
كنسي وينحرف به في تعليم أو فكر 

جديد هو الذي ابتدعه .!
فالبدع تشمل كل فكر أو تعليم أو 
في  موجودة  تكن  لم  حديثة  عقيدة 

تعليم الكنيسة .!
ثالثا الهرطوقي أو المبتدع .

الذي  الشخص  هو  بالطبع 
يهرطق  أو  الحديث  التعليم  يبتدع 
بعيدا  الكنسي  باإليمان  باالنحراف 

عن فكر الكنيسة .!
اتباع الهراطقة .

بالطبع هناك دائما اتباع للهراطقة 
بل  بفكرهم  يقتعون  المبتدعبن  أو 
إننا  بل  قوتهم  بكل  عنه  ويدافعون 
أشد  الهراطقة  اتباع  أن  كثيرا  نجد 
هكذا  أنفسهم  الهراطقة  من  عنفا 
كان اتباع أريوس أشد عنفا وقسوة 
ضد  حربهم  في  نفسه  اريوس  من 
أصحاب اإليمان القويم وهكذا حال 
اتباع الهراطقة والمبتدعين في كل 

عصر .!
ويبقى السؤال

هل من حق أي إنسان أن يطلق 
على شخص صاحب تعليم منحرف 

هرطوقي ؟!
بالطبع البعض يقول إنه ال يجب 
على  هرطوقي  لقب  نطلق  أن 
في  المجمع  من  بحكم  إال  شخص 
الكنيسة وبالطبع هذا الكالم صحيح 
واال وجدنا كل انسان يهرطق اآلخر 

المختلف مع بال ضابط .
وافكار  تعاليم  هناك  أيضا  ولكن 
وعقاىد معروفة وقد حكمت الكنيسة 
اتباع  وبالتالي  أصحابها  بهرطقة 
هذه التعاليم فيكون كل من يتبع هذه 
التعاليم في أي عصر هو يتبع تعاليم 
عليها  الكنيسة  حكمت  هراطقة 

وبالتالي يكون تحت نفس الحكم .

الهرطوقية  التعاليم  هناك  أيضا 
ما  وهي  جميعا  لنا  معروفة  وهي 
وإيمان  بتعليم  ينحرف  أو  يخالف 
الكنيسة هذه التعاليم تكون هرطقات 
الحديث  ومنها  القديم  منها  بدع  أو 
ايمان  بخالف  البعض  بها  ويعلم 
يكون  وربما  االرثوكسي  كنيستنا 
بعض  عليها  يحكم  لم  أصحابها 
ولكن تبقى هذه التعاليم هي بدع أو 
هرطقات وجب علينا جميعا كشفها 
والرد عليها حتى ال ينخدع بها أحد 

!
فربما يكون الشخص غير محكوم 
عليه كنسيا بالهرطقة ولكن تعاليمه 
كانت  سواء  بدع  أو  هرطقة  تحمل 
قديمة أو حديثة فيكون الموقف هو 
لو  والرد عليها حتى  أفكاره  كشف 
ولكن  هرطوقي  بأنه  وصفه  يتم  لم 
تحمل  أو  هرطوقية  تعاليم  تعليمه 
بالطبع  ولكن  منحرفة  وافكار  بدع 
وصف  بالمطلق  ليس  هذا  يكون 
تعاليم  من خالل  ولكن  اي شخص 
مثبت وواضح يعلم به يكون مخالف 
لتعليم الكنيسة وفي هذه الحالة يكون 
مستوجب الرد وكشف أفكاره ولكن 

التعليم وليس باإلساءة أو اإلهانة .
هذا ما تعلمناه من الكنيسة واباء 

الكنيسة .

بني اهلراطقة واهلرطقات وأصحاب البدع

     عصام نسيم

بقية مقال »تعليقا على ذبح 
المدرس الفرنس« ص5

 انه ِمن على منبر المسجد وقف 
هللا  عبد  بن  خالد  البصرة  حاكم 
القسري في عيد االضحى، وبعد أن 
حمد هللا وأثنى عليه، قال: أيها الناس 
وضحوا  منازلكم  إلى  انصرفوا 
-بارك هللا لكم في ضحاياكم-، فإني 
ثم  درهم..  بن  بالجعد  اليوم  مضٍح 

حمل »سيفه« وذبحه أمام المصلين 
ان  العتقاده  وذلك  ينظرون.  وهم 
وان  كفر  قد  هذه  بأرائه  »الجعد« 
هذا جزاء كل من يتهم بالكفر حسب 
وتذكر  اإلسالمية.  التراثية  التعاليم 
كتب التراث اإلسالمية األتي: سعد 
التاريخ  مر  على  العلماء  من  كثير 
بما حدث للجعد بن درهم، ومن ذلك 
ابن القيم في »الكافية الشافية« أثنى 
على »القاتل« خالد القسري قائال: 

ولذا ضحى بجعد خالد القسري/ يوم 
ذبائح القربان/ إذ قال ليس إبراهيم 
الكريم.   موسى  وال  كال  خليله/ 
وذهب آخرون إلى أن ذلك »أفضل 
ألن  األضحيات؛  من  أجرا  وأعظم 
والشر  الفتنة  لدابر  قطع  فيها  هذه 
ثواب  من  أعظم  ثوابها  والفساد، 

األضحية«!! 

هل نري ربيع اوربي حقيقي يعيد 
ويقضي  المفقودة  قيمها  ألوروبا 

ينخر  مازال  الذي  التخلف  على 
من  فئة  تمكن  منذ  عظامها  في 
التحضر  تيار  وقف  المهاجرين 
غياهب  الي  ارجاعها  ومحاولة 
الميالدي  السابع  القرن  بدو  تخلف 
العفن عليهم؟ وهل  ترائهم  وفرض 
يكون هذا بمثابة رياده لكل الغرب 
لكي يستعيد قيمه السابقة؟   هذا ما 
في  االحداث  تتابع  عنه  سيكشف 

األسابيع القليلة القادمة.  

أن اردت ان تتلقى االهرام 

اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.

com أو 

8164gindi@rogers.

com 



قاصًدا دونالد ترامب، وذلك لغرض 
انتخابات  على  التأثير  هو  رئيسي 
العمل  لكوهين  سبق   وقد   .2016
نائب رئيس لمنظمة ترامب، وكان 
وكان  لترمب،  خاًصا  مستشاًرا 
لترامب  مشارًكا  رئيًسا  أيًضا 
إنترتينمنت، وكذلك كان عضًوا في 
مجلس إدارة مؤسسة إريك ترامب، 
وهي منظمة خيرية لصحة األطفال. 
وقد بثت منافذ إعالمية عدة مقطًعا 
فريق  عليه  عثرت  مسجاًل  صوتًيا 
الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
دونالد  يظهر  والتسجيل  األمريكية، 
يتناقشان  كوهن  ومايكل  ترامب 
لشراء حقوق  مالي  مبلغ  دفع  حول 
عارضة  مكدوجال،  كارين  قصة 
دونالد  أن  يُدعى  التي  بوي،  بالي 
ترامب أقام معها عالقة جنسية ... 
مش قلت لكم... لعبه قذره ...الحقيقه 
انا بصراحه اعتقد ... ان في النهايه 
السياسين كلهم ... شبه بعض تماما 
ومع   ... األهم  هي  والمصلحه   ...
ذلك ... ومع كل جنون  ترامب ... 
يكفينا   ...  « حنان  »أبو  السيد  او 

فخرا ... انه مقعدش ...  يتمحلس 
... للمسلمين زي ما عمل بايدن ... 
وبصراحه كده اسمه دايما بيفكرني 
هو   ... الممششه    ... بالبيضه   ...
عن   ويتكلم  يتنحنح  قعد  الحقيقه 
ووعود  محترمة  قيمية  معان 
اإلسالموفوبيا  بمكافحة  صريحة 
ورفع حظر السفر عن بعض الدول 
الرئيس  فرضه  الذي  اإلسالمية 
طالما صرح  الذي  بايدن،  ترامب. 
انه يؤمن ان بلده أميركا عبارة عن 
القيم،  من  منظومة  تضمنت  فكرة 
في  المسلمة  االقلية  مع  يتحدث 
أميركا عن القيم األميركية المشتركة 
قيم  مع  تتوافق  بل  تتنافى  ال  التي 
ببعض  يذكرهم  اإلسالمي،  الدين 
منها ضمن الحديث النبوي الشريف 
الذي يقول » من راي منكم منكرا 
لم  وان   ... بيده   ... فليغيره   ...
لم  وان   ... فبلسانه   ... يستطع 
... وهو اضعف  فبقلبه   ... يستطع 
الطرق  ...   ويحاول بكل  االيمان 
ان  يوكد ان  إدارة الرئيس ترامب 
تقسيميا  سياسيا  خطابا  تبنت  التي 
السياسي  الشأن  من  يعلي  اقصائيا 
وهم  بعينها  أميركية  لفئة 
انها  قيمهم  وتعامل  االفانجليكوز 
األميركية  القيم  كافة  على  األسمى 
األميركي  الوطن  أصل  وانهم 
والبقية اقل قدرا وقيمة. بايدن طبعا 
يعلم و يدرك تماما اللحظة االنتخابية 
المتحدة،  الواليات  بها  تمر  التي 
المسلمين  لألميركيين  لذلك فخطابه 
وتقييمه  دراسته  تم  وان  بد  ال 
قد  حديثه  ان  يعلم  هو  انتخابيا. 

يخسره بعض األصوات ولكنه يعلم 
لتلك األصوات ال  انه خاسر  ايضا 
من  البديلة  األصوات  وان  محالة، 
 ... بكثير  أكثر  تكون  قد  المسلمين 
 ... المخفوس  زي  بيعمل  طبعا 
انه من  اعلن  اللي   .. أوباما  باراك 
دخل  واللي   ... مسلمه  أصول 
الجامع ... قبل كده .. وقلع جزمته 
نفس   ... قرانيه  ايات  وقال   ...
حليفه  يتبعها  بيحاول  اللي  الطريقه 
أوباما  ... وطبعا زي ماكان  بايدن 
توغل  محاولة  أسباب  من  سبب 
 .. مصر  في  المسلمين  االخوان 
فبرضه نفس الغباء ... متوفر بشده 
... في بايدن ... ولو ... القدر هللا 
.. بعيد الشر كسب ... فسيكون ذلك 
لتفشي اإلرهاب وعودة  سبب قوي 
االخوان المسلمين ... ربنا مايعودهم 
... باالضافه طبعا للحريات المطلقه 
... من زواج  بيها  بينادي  اللي   ...
المثليين .... زي المخفي  أبو قصه 
ترودو   ... كندا  في  عندنا  اللي   ...
البشر  ويريح   ... يبعدهم  ربنا   ...
النهايه ... ترامب بكل  منهم ...في 

جنونه ... وحتي مع الحركه النص 
اللي عملها في كنيسه في الس  كم 
فيجاس ... وهو بيظهر في صورة 
فلوس  ومطلع   ... الطيب  المتبرع 
كلها ... عشرينات دوالر... طب ك 
 ... العالم  في  دوله  اكبر  ل  رئيس 
طلع ميات ...طبعا المتنمرون علي 
ترامب ... اتريقوا علي الحكايه دي 
رييس  فيه  هو  وقالوا   ... للصبح 
في  فلوس  ومعاه  ماشي  جمهوريه 
يروح  ناوي  ايه  كان  هو   ... جيبه 
سوبر ماركت ... وفيه اللي قالوا ده 
 ... مره  كذا  الفلوس  عد   ... بخيل 
قبل ما يتبرع بيها.... فيه بقي اللي 
كان  هو  قالوا   ... ترامب  بيحبوا 
يعرف  ومحدش  شيك  يحط  ممكن 
مبلغ  يحط  حب  هو  بس   ... كام 
بسيط ... ك حاجه رمزيه فقط ... 
طبعا   ... الخير  لعمل  وكدعوه 
بصرف النظر عن الهجوم والعنف 
 ... مناظره  اول  في  حصل  اللي 
من  كبير  قدر  فيها  كان  واللي 
ترامب شفي من  ما  فبعد  التوتر... 
الكورونا وبعد ان رفض ان تكون 
او   « »فيرتيوال  الثانيه  المناظره 
مواجهة  بدون  او  افتراضي  لقاء 
حقيقيه ... ت ان تتم المناظره الثانيه 
في ناشفيل / تيناسي  ... رغم كل 
التوفيق  له  نتمني  ترامب  جنان 
الوعود  ياريت كل  ... بس  والفوز 
 ... بيتقال  اللي  الجميل  والكالم  
 ... الهجايص  في  كالم  مايبقاش 
ويكون بجد ... بجد ... كالم صح 
وقابل للتنفيذ ... يكون فعال ... كالم 

رجاله...
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العدد رقم 16 ...  كده دخلنا في 
او تقدروا تقولوا كده 32 أسبوع ... 
واحنا لسه بنتكلم في الهوا ... فعال 
كده  ومن غير جريده   ... اير  اون 
زي   ... تسود  وايدك   ... تمسكها 
كانت  الطباعه  ومهما   ... زمان 
نضيفه ... برضه  ... الزم كده .. 
 .. يوصلك  الورق  لمس  إحساس 
مش الزم زي أيام مصر ... وورق 
الجرايد اللي كان بيتلف بيه كل شي 
الفول  سندوتشات  وخصوصا   ...
من  كان  ده  الكالم   ... والطعميه 
الدنيا  دلوقتي  قوي...واكيد  زمان 
دلوقتي  ان  ... وخصوصا  اتغيرت 
الواحد لما  بيتفرج علي أي مسلسل 
بيتعقد  بصراحه   ... عربي  فيلم  او 
... ويحس مهما كان فاكر نفسه ... 
انه  يحس   ... هناك  ياما  هنا  ياما 
في عشة  عايش   ... كده  الصراحه 
موضوع  ده   ... ماعلينا   ... فراخ 
نحكي  وممكن   ... شرحه  يطول 
ونتكلم فيه ... في مقاله طبعا بعدين 
... مش دلوقت ... ليه بقي ... الن 
موضوع  عن  دي  المره  الكالم 
هو  الموضوع   ... تماما  مختلف 
والحقيقه   ... االنتخابات  موضوع 
انا مليش دعوه بالسياسه ... ومش 
بحبها ... الن انا اومن بالمقوله اللي 
بتقول ... انها .. لعبه قذره ... لكن 
احنا  الن   ... مختلفه  الظروف 
مهمه   انتخابات  عن  بنتكلم  دلوقتي 
... انتخابات تخص ... اول واقوي 
... واهم دوله في العالم ... الدوله 
البالونه ... او دولة الفشار ... كما 
يحلو  لجوزي ان يسميها.... المهم 
انا كنت ناويه أتكلم عن االنتخابات 
 ... للي  ذكر  أي  بدون   ... فقط 
بس   ... الكورونا   ... ماتتسماش 
رئيس  كان  اذا   ... بقي  ايه  نعمل 
جاتله   ... قدره  بجاللة   ... أمريكا 
انا  المهم  يستر  ربنا   ... كورونا 
ترامب   الرئيس  اقوال  من  قريت 
البيت  من  صحافي  مؤتمر  خالل 
األبيض: »إنهم يلعبون لعبة قذرة، 
تكون  قد  قذارة  األكثر  والخطوة 
ال80 مليون استمارة للتصويت لم 
يطلبها الناخبون، سيتم إرسالها إلى 
ستكون  هذه  البالد...  أنحاء  كافة 
الحملة األكثر قذارة«.  .. كما اتهم  
كذلك  الديموقراطيين  ترامب 
بالتجسس على حملته االنتخابية في 
منافسه  أن  معتبراً   ،2016 عام 
نائبا  كان  الذي  بايدن  جو  الحالي 

السابق  والرئيس  آنذاك،  للرئيس 
ذلك.  في  متورطان  أوباما  باراك 
وقصاده   ... ترامب  الرئيس  طبعا 
... بايدن ... بيتراشقوا بكل االلفاظ 
الممكنه ... وكل واحد بيطلع للتاني 
 ... بالبلدي  بيقولوا  ما  زي   ...
 ... اقذر  بلغه  او  القذر  الغسيل 
الغسيل الوسخ ... فمثال من ضمن 
ترامب  وصف   ... التراشقات  هذه 
... لمنافسه بايدن ... بانه غبي ... 
والحقيقه عنده حق .. هو فعال غبي 
ماسابش  بايدن  المعلم  طبعا   ...
يتهم  التاني  هو  وقعد  الفرصه  
»جرأة«  ل   يفتقر  بانه  ترامب 
كورونا.  فيروس  لجائحة  التصدي 
بايدن  توجه  حين  وفي     ...
التي  هاريس  كاماال  والسيناتورة 
اختارها لمنصب نائب الرئيس إلى 
وبنسلفانيا  ويسكونسن  واليتي 
المتأرجحتين، استغل ترامب البيت 
سياسية  رسائل  لتوجيه  األبيض 
وانتخابية. ... طبعا ترامب بيحاول 
لعمل  التوصل  إمكانية  علي  يلعب 
 ... الكورونا  لوباء  مضاد  لقاح 
الرئاسي  االستحقاق  موعد  بحلول 
... وهو االمر الذي يستبعده خبراء 
يتهم  أيضا  ترامب   ... كثيرين 
اقحام  بمحاولتهم   ... منافسيه 
الكورونا  ... في موضوع  السياسه 
راي  عن  سالني  حد  بقي  لو   ...
الشخصي ... واللي من حقي طبعا 
أقوله ... أقول ان ترامب فعال في 
فترة رئاسته ... ولكونه بزنس مان 
قديم .. أقول انه بالفعل  خلق فرص 
ماليين  عشرات  فقدان  بعد  العمل 
الواليات  أن  الوظائف، وشدد على 
لتخطي  طريقها  في  المتحدة 
بأنه  بايدن  ووصف  الجائحة، 
في  بالدنا  إلقاء  و«يريد  »غبي« 
عائالتنا  وإلقاء  الفيروس،  أحضان 
اليساريين،  غوغائية  أحضان  في 
أحضان  في  وظائفنا  وإلقاء 
مش  فعال  ترامب  الصين«.... 
ان  واعتقد   ... شعبه  مجوع 
في  االقتصاد  يهمهم   .. االمريكان 
المقام األول ... ويهمهم المم ... او 
وماننساش   ... والفلوس   ... االكل 
عمنا  يسميه  كما  او   ... ترامب  ان 
عمرو اديب ... أبو حنان ... وزع 
موضوع  بعد  الناس  علي  فلوس 
الكورونا ... بشكل خلي الناس فعال 
عدم  او   ... البطاله  في  ماتركرش 
كان  الكثير  ان  بل   ... شغل  وجود 

يتمارض ... الن كان ... اوفر ... 
 ... البيت  في  يجلس  ان  له  واربح 
اخر   ... التلفزيون  قدام  مسترخي 
حنان  »أبو  معونه  ومعاه  حالوه... 
ويشقي   ... ينزل  ان  من   ...  «
ويتعب في الشغل ... وتقريبا وهو 
ماكانش  ان   ... الفلوس  نفس  واخد 
ترامب  إن  بايدن  وقال    .. اقل 
التصدي  جرأة  إلى  »افتقر 
أن  »ندرك  وتابع:  لكوفيد-19«. 
رائعاً،  يعتبرونه  األغنياء  أصدقاءه 
لكن بقيّتنا ال تعتبره كذلك«، موجهاً 
انتقادات لترامب على خلفية تقرير 
يتّهم  أتالنتيك«  »ذي  لصحيفة 
بإهانة  الجمهوري  المرشح 
المحاربين.  وقدامى  العسكريين 

غير  بصراحة  »إنه  بايدن  وقال 
أميركي«. ... وعلي  الرغم من أن 
في  ورد  ما  صحة  نفى  ترامب 
التقرير ووصفه بأنه »خدعة«، فإن 
حجم  أن  أظهر  للرأي  استطالعاً 
الرئيس  به  يحظى  الذي  التأييد 
أدنى  العسكريين  لدى  الجمهوري 
وقال  لبايدن.  تأييدهم  بحجم  مقارنة 
ترامب للصحافيين: »أنا ال أقول إن 
)القيادة( العسكرية واقعة في حبي، 
الجنود«. وفي مقابلة مع شبكة  بل 
كوهين  قال  نيوز«،  سي  بي  »إن 
سابقا   الشخصي  المحامي  وهو 
ترامب  »دونالد  ترامب:  للرئيس 
سيفعل أي شيء للفوز، وأعتقد أن 
أعتقد  االقتراع.  تزوير  يشمل  ذلك 
من  أبعد  إلى  يمضي  أن  يمكنه  أنه 
حرب  بدء  درجة  إلى  بكثير،  ذلك 
حتى ال يخسر منصبه«، مضيفاً أن 
أكثر ما يخشاه »أن ال يكون هناك 
عام  في  للسلطة«  سلمي  انتقال 
اما  قلت  انا  الحقيقه   ...  .2020
هو  من  واشوف   ... بالمره  ابحث 
مايكل كوهين ... وفوجئت باالتي :  
مايكل كوهن )مواليد 25 أغسطس 
1966(     بدا العمل مع ترامب منذ  
 ،2018 مايو  وحتى   2006 عام 
وبعدها بشهر بدأ التحقيق معه   بتهم 
تمويل  بمخالفات  تتعلق  عدة 
والتزوير  االنتخابية  الحمالت  
المصرفي.  والتزوير  الضريبي 
وفي بيانه أمام المحكمة أشار مايكل 
كوهن إلى أنه خالف قوانين تمويل 
مع  بالتنسيق  االنتخابية  الحمالت 
وبتوجيه مرشح لمنصب فيدرالي«، 

غصن الزيتون 16 
كالم ... رجاله 

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا
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عساسيف الفراعنة

فرعونيــات

كشف أثري جديد شمل 59 تابوتا خشبيا بحالتها 
إضافة  سقارة  بمنطقة  للدفن  آبار  داخل  األولى 
واللقى  األوشابتي  وتماثيل  التمائم  من  كبير  لعدد 

األثرية.

وقد قال وزير السياحة واآلثار خالد العناني 
المصرية  البعثة  إن  صحفي  مؤتمر  في 
آبار  ثالثة  على  عثرت  بالمنطقة  العاملة 
 10 بين  تتراوح  مختلفة  أعماق  على  للدفن 
خشبيا  تابوتا   59 بداخلها  مترا  و12  أمتار 
ملونا معظمها في حالة حفظ جيدة ومحتفظة 

بألوانها األصلية.

في  جديد  مصري  أثري  Reuters كشف   ©
سقارة يضم 59 تابوتا لكهنة وكبار موظفي الدولة

من  مجموعة  تخص  التوابيت  أن  وأضاف 
الكهنة وكبار الموظفين في العصر المتأخر 
ويرجع تاريخها لنحو 600 عام قبل الميالد 
 2600 قرابة  منذ  تفتح  ولم  مغلقة  أنها  أي 

عام.

وأشار إلى أن بداية الكشف كانت قبل ثالثة 
ثم  تابوتا   13 على  العثور  تم  عندما  أسابيع 
وصل  فيما   27 العدد  ليصبح  آخرين   14
العدد قبل المؤتمر الصحفي يوم السبت إلى 
التوابيت  المزيد من  59 مع توقع استخراج 

مستقبال.

ويعد هذا أول كشف أثري تعلن عنه مصر 
ومن  عالميا.  كورونا  جائحة  تفشي  بدء  منذ 
للعرض  التوابيت  هذه  تنقل  أن  المنتظر 
يجري  الذي  الكبير  المصري  بالمتحف 

االنتهاء من إعداده وتهيئته لالفتتاح قريبا

عن  الكبير  اإلعالن  أجمع  العالم  ينتظر 
تفاصيل أحدث االكتشافات الفرعونية التى قد 
تصبح األهم فى العصر الحديث،  وذلك فى 
مؤتمر صحفى تنظمه وزارة اآلثار،   بمنطقة 
للكشف  وذلك  األقصر،  غربى  القرنة  جبل 
فرعونية  لتوابيت  خبيئة  أكبر  تفاصيل  عن 
التى  األثرية  البعثة  ملونة عثر عليها رجال 
الدكتور مصطفى وزيرى فى جبانة  يقودها 
العساسيف،  والتى تعدت ال�30 تابوتاً وسيتم 
شرح تفاصيل التوابيت والفترة الزمنية التى 

تعود لها فى العصور المصرية القديمة.

وقالت مصادر بوزارة اآلثار، إنه تم االنتهاء 
تماماً من أعمال استخراج التوابيت المكتشفة 

فى “خبيئة العساسيف” والتى ظهرت لعمال 
الحفائر البعثة اآلثرية المصرية التى يقودها 
العام  األمين  وزيرى  مصطفى  الدكتور 
معاينتها  تم  حيث  لآلثار،  األعلى  للمجلس 
بالكامل  لها  األولية  اإلسعافات  وإجراء 
بديع  مشهد  فى  أجمع  العالم  أمام  لعرضها 

ألكبر خبيئة تظهر فى السنوات الماضية.

 أنه ارتفعت أعداد التوابيت المكتشفة فى جبانة 
العساسيف غربى محافظة األقصر،  وتعدت 
الدولة  لكبار رجال  تعود  ملوناً  تابوتاً  ال�30 
و25  ال�18  األسر  فى  الوسطى  والطبقة 
و26 من العصور المصرية القديمة،  ومنهم 
تم  لطفالن  أنهما  يرجح  صغيران  تابوتان 
األسر  لتلك  المخصصة  الجبانة  بتلك  دفنهما 

الفرعونية.

وزيرى  مصطفى  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
األمين العام للمجلس األعلى لآلثار، أن رجال 
ألعلى  وصلوا  المصرية  اآلثرية  البعثات 
األثرى  والنضج  والتفوق  النجاح  مستويات 
النجاحات  من  كبير  عدد  الكبير،  وحققوا 
السنوات  مدار  على  العظيمة  واالكتشافات 
الماضية منذ قرار وزارة اآلثار فى نوفمبر 
2016 بعودة عمل “البعثة األثرية المصرية” 
من  ونصف  سنوات   5 حوالى  مرور  بعد 
عام  فبراير   14 فى  البعثة  لتلك  التوقف 
اآلن  وحتى   2016 منذ  2012،  وانطلقت 
فى اإلعالن عن االكتشافات المتتالية فى كل 
إخراج  باألقصر،  وآخرها  وحدب  صوب 
باطن  من  الملونة  التوابيت  من  مجموعة 
األرض تعدت ال�20 تابوت ملون ومحفوظة 

بطريقة مميزة ولم يمسها أحد.

للعالم  ظهر  الذى  الجديد  االكتشاف   أن 
أجمع يوم األحد الماضي،  هو أكبر وأعظم 
تمس  لم  التى  الملونة”  “التوابيت  من  خبيئة 
للخبيئة  االكتشاف  السنين،  وهو  آالف  منذ 
بظهور   1891 عام  باألقصر،  منذ  األهم 
البحري،  مؤكداً  بالدير  “القساوسة”  خبيئة 
مستمر  مازال  الخبيئة  عن  الكشف  أن  على 
من  والمعاينة  الفحص  وأعمال  اآلن  حتى 
تنتهى بعد،  موضحاً  لم  الوزارة  قبل رجال 
والخميس  األربعاء  أيام  فى  سيتم  أنه  على 
والجمعة،  القيام بأعمال رفع تلك “التوابيت” 
للبدء  وذلك  العساسيف،  جبانة  فى  المكتشفة 
لها  األولية”  “اإلسعافات  إجراء  أعمال  فى 
لحمايتها من المؤثرات الطبيعية بعد خروجها 

من باطن األرض.

أمين  وزيرى  مصطفى  الدكتور  وشدد 
المجلس األعلى لآلثار، على أن تلك الخبيئة 
وخرجت  الحديث  العصر  فى  األعظم  هى 
موضحاً  اآلثرية،  البعثة  رجال  أيدى  على 
الجديد هو رسالة  االكتشاف  هذا  أن خروج 
من هللا ودعم كبير لرجال اآلثار المصريين 
للتأكيد على أن المصرى قادر على ما كان 
يقوم به األجانب والبعثات األوروبية المختلفة 
أنه  قديماً،  حيث  الفراعنة  كنوز  كشف  فى 
تم  المصرية  األثرية  البعثة  عمل  عودة  منذ 
أفضل  يضم  أثرى  فريق  بأفضل  تشكيلها 
والعمال  والمكتشفين  والمرممين  الخبراء 
األقوياء الشجعان، مؤكداً أن ذلك يعد النجاح 
تم  األثرى،  حيث  التاريخ  لدعم  القوى 
اآلثار  من رجال  فريق  لتضم  البعثة  تشكيل 
 78 حوالى  من  تتكون  والعمال  والمرممين 

رجال مصريا من أقصى جنوب الصعيد.

البر  فى  بالعمل  البعثة  عمل  تقسيم  وتم 
الثانى  رمسيس  الملك  تماثيل  داخل  الشرقى 
أحمد  فيها  شارك  والتى  األقصر  بمعبد 
العمل  ويشاركه  األقصر  معبد  مدير  عربى 
الترميم  فريق  من  و10  أثريين،  رجال   10
معابد  من  عامال  المصري،  و30  األثرى 

قيادات  بجانب  األقصر  ومعبد  الكرنك 
معبدى األقصر والكرنك،  وفى البر الغربى 
مدير  العزيز  عبد  طلعت  البعثة  فى  شارك 
 7 العمل  وقتها،  وشاركه  القرنة  آثار  عام 
رجال أثريين،  و9 من فريق الترميم اآلثرى 
المصري،  و12 عامال فى مقابر دراع أبو 
النجا ومنطقة جبانة العساسيف بجبل القرنة 

بقيادة الريس على فاروق كبير العمال.

وزارة  تصل  مصر  تاريخ  فى  مرة  ألول   
اآلثار لعمل حوالى 40 بعثة آثرية مصرية 
بالمحافظات  األثرية  المواقع  مختلف  فى 
المختلفة، وذلك بأياد مصرية خالصة للعمل 
للعالم  القديمة  فى كشف الحضارة المصرية 
المصرية  البعثات  تلك  تضم  حيث  أجمع، 
واألثريين  والفنيين  العمالة  من  مميزة  فرق 
التاريخ  خدمة  قرروا  والمرممين،  والذين 
الجديد  الموسم  القديم بكل قوة فى  المصرى 
للحفائر والذى انطلق منذ أيام ومستمر حتى 
أنه  المقبل 2020،  موضحاً  العام  منتصف 
مع انطالق موسم الحفائر الشتوى هذا العام 
الحضارة  بمدينة طيبة عاصمة  األقصر  فى 
الفرعونية،  تم إطالق شارة البدء فى العمل 
مصرية  بعثات   3 تضم  آثرية  بعثات  ل�5 
إسبانية،  وذلك  وخامسة  أمريكية  ورابعة 
بجبانة  الفرعونى  التاريخ  وخدمة  للبحث 
تلك  األقصر،  وأبرز  غربى  القديمة  طيبة 
التى  البعثات هى “البعثة األثرية المصرية” 
الدكتور  المعروف  المصريات  عالم  يرأسها 
األسبق،  والتى  اآلثار  وزير  حواس  زاهى 
المعروف  الغربى  الوادى  بمنطقة  تعمل 
باسم “وادى القرود”،  كما تعمل فى منطقة 
التى تضم عشرات من مقابر  الملوك  وادى 
ملوك مصر القديمة،  بجانب ترأس وزيرى 
بنفسه للبعثة األثرية المصرية العاملة بمنطقة 
المصرية  األثرية  النجا،  والبعثة  أبو  ذراع 
العاملة بمنطقة العساسيف،  كما تعمل البعثة 
تحتمس  الملك  معبد  فى  اإلسبانية  األثرية 
الثالث،  والبعثة األثرية األمريكية التى تعمل 
فى مقبرة األمير “آمون ميس” والمقبرة رقم 

63 بمنطقة وادى الملوك.

وقامت قيادات وزارة اآلثار على مدار يوم 
التوابيت  معاينة  الماضي،  بأعمال  الثالثاء 
متراصة  وجدت  بالكامل،  والتى  والخبيئة 
بحالة  البعض  بعضها  فوق  محددة  بطريقة 
ألوانها  بكافة  ومحتفظة  للغاية  مميزة  حفظ 
البدء  القديمة،  وتم  المصرية  العصور  منذ 
واآلثريين  المرممين  من  فريق  قبل  من 
المحترفين فى فتح التوابيت واحداً تلو اآلخر 
آدمية  أنها  تبين  التى  محتوياتها  لمعرفة 
الفرعونية  األسر  فى  الشخصيات  من  لعدد 
القديمة،  والذين تم تجهيز تلك التوابيت لهم 
جبانة  فى  الوسطى  الطبقة  مقابر  فى  لدفنها 
العساسيف كما هو الطبيعى فى تلك المنطقة.

فى  أخرجت  قد  تكون  أن  المرجح   ومن 
الفترات الماضية وتم تجميعها بتلك الطريقة 
ودفنها فى باطن األرض من جديد إبان فترات 
إعادة استخدام مقابر جبل القرنة فى العصور 

المتعاقبة من الدولة المصرية القديمة.

 وعن جبانة العساسيف يقول صالح الماسخ 
األثرية  البعثة  وعضو  باألقصر  آثار  مفتش 
التى  العساسيف”  “جبانة  المصرية،  أن 
المكونة  الجديدة  الخبيئة  على  داخل  عثر 
عالمي،  هى  بمشهد  ملونة  توابيت  من 
القديمة  المصرية  لألسر  جبانة  عن  عبارة 
النيل،  فى  لنهر  الغربية  الضفة  على  تقع 
الدير  إلى  يؤدى  الذى  الجاف  الخليج  منطقة 
ذراع  جبانة  من  الجنوب  وإلى  البحرى 
المنطقة  تلك  تضم  أنه  النجا،  موضحاً  أبو 
تصويرها  تم  مقبرة   400 عن  يزيد  ما 

المقابر  تلك  وفهرستها،  ويرمز فى تصنيف 
دائما  يبدأ  برقيم  اإلنجليزى  المصطلحات  فى 
باالختصار )TT(، ويوضع بعده رقم المقبرة 
 Theban( لكلمتى إختصار  والحرفين 
توجد  طيبية،  وكانت  مقبرة  Tomb( أى 
فى تلك المقابر العشرات من القطع الفخارية 
كانت  التى  الجنائزية  والماسكات  واألقماع 

توضع على مدخل حرم المقبرة.

أن جبانة العساسيف من المعروف أنها تضم 
مقابر من األسرات )18 - 25 – 26( والتى 
 1550 إلى   525 من  تقريباُ  الفترة  تغطى 
الثالث،  وعثر  األسرات  عبر  الميالد  قبل 
على  العصور  مر  على  المنطقة  هذه  فى 
رجال  كبار  تخص  التى  المقابر  عشرات 
أبرزها  األسرات،  ومن  عهد  خالل  الدولة 
مقبرة “خيروف” الذى كان يحمل ألقاب عديدة 
منها )األمير الوراثى - حامل ختم ملك الوجة 
العظيم  السمير   - الوحيد  السمير   - البحرى 
العظيمة  الملكية  الزوجة  بيت  مدير   - الحب 
تيى - المشرف على الخزانة - الحاجب األول 
القاضى   - الملك  بيت  أسرار  - رئيس  للملك 
الذى فى مقدمة رجال البالط - الحاكم الذى فى 
مقدمة المواطنين( وغيرها من األلقاب،  كما 
تم العثور فى العساسيف على مقبرة “با رن 
نفر” ساقى الملك وطاهر اليدين ومدير البيت 
من عهد الملك أمنحتب الرابع،  وكذلك مقبرة 
“منتومحات” أقوى شخصية فى عهد األسرة 
“طهرقة”  الملوك  عهود  فى  وعاش   25
و”تانوت آمون” وحتى السنة التاسعة من عهد 

الملك بسماتيك األول.

بجبانة  المكتشفة   26 األسرة  مقابر  ومن 
تضم  الماسخ،  أنه  يقولصالح  العساسيف 
مديرى  رئيس  “ششنق”  أيضاً  مقابر  الجبانة 
بيت األميرة “عنخس نفر إب رع”،  ومقبرة 
الكهنة  وكبير  الكاهن  إبت”  آمون  “بدى 
المتعبدة  بيت  مدير  المرتلين،  و”إبي” 
الزوجة  بيت  مدير  اإللهية،  و”حاروا” 
اإللهية،  و”باباسا” رئيس مدراء بيت المتعبدة 
األولى،  و”باسا”  نيتوكريس  آلمون  اإللهية 
وعمدة  والشعائرى  مين  اإلله  حاجب 
المرافقين  رئيس  رديس”  طيبة،  و”موت 
)الخدم( للزوجة اإللهية،  و”عنخ حور” عمدة 

ممفيس.

 

سفراء  من  عدد  الكشف  عن  اإلعالن  شهد 
الدول العربية واألجنبية بالقاهرة الذين حظوا 

بفرصة رؤية فتح أحد التوابيت المكتشفة.
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

آدم الثانـــى 
أنقسام الكنيسه خطيئه 

سياسيه!
وجدى خليل

مات الملك سليمان وورث أبنه َرُحْبَعاُم الحكم من 
التي  الحكمه  عدا  ابيه  من  كل شئ  وقد ورث  بعده. 
كانت لسليمان وتسبب في انقسام المملكه الي مملكتين 
واحده في الشمال وهي أسرائيل وعاصمتها السامره 
وينضوي تحتها عشره أسباط واألخري في الجنوب 
تحتها  وينضوي  اورشليم  وعاصمتها  يهوذا  وتدعي 
سبط  وألن  بنيامين  و  يهوذا  سبطا  هما  فقط  سبطين 
وهي  بأسمه  المملكه  سميت  عددا  األكبر  كان  يهوذا 
كان   . الملك  سليمان  أبن  َرُحْبَعاُم  حكمها  التي  تلك 
هذا األنقسام السبب الرئيسي في أنهيار المملكتين فيما 
بعد عندما تم سبي أسرائيل بواسطه األشوريين  هذا 
السبي الذي ترتب عليه تشتيت واختفاء العشره أسباط 
بواسطه  يهوذا  سبي  تم  ذلك  وبعد   . هذا  يومنا  الي 
أسرائيل  الي  أخري  مره  معظمهم  عاد  وقد  البابليين 

وهم الذين يعيشون في أسرائيل الحديثه اليوم .

خطير  ديني  أنحراف  األنقسام  هذا  علي  ترتب 
داخل مملكه أسرائيل في الشمال ألن هيكل أورشليم  
و  لليهود  الوحيد  العباده  مكان  هو  كان  الجنوب  في 
المسموح لهم فيه تقديم الذبائح حسب الوصايا االلهيه . 
كان هذا سببا قويا لكي يرتاع » َيُرْبَعاُم« ملك أسرائيل 
كما قال الكتاب عنه أنه » َقاَل ِفي َقْلِبِه: »اآلَن َتْرجُع 
بُوا  لِيَُقّرِ ْعُب  الشَّ هَذا  َصِعَد  إِْن  َداُوَد  َبْيِت  إِلَى  اْلَمْملََكُة 
هَذا  َقْلُب  َيْرجْع  أُوُرَشلِيَم،  ِفي  ّبِ  الرَّ َبْيِت  ِفي  َذَباِئَح 
ْعِب إِلَى َسيِِّدِهْم، إِلَى َرُحْبَعاَم َملِِك َيُهوَذا َوَيْقتُلُوِني  الشَّ
» 1 ملوك 27:12  كان هذا الخوف مبعثه سياسيا 
في الدرجه األولي حيث خاف ملك أسرائيل أن ينفض 
عنه العشره أسباط ويتجهوا جنوبا حيثما يوجد الهيكل 
فكان أن انبثق عن عقله فكره شيطانيه أدت  الي دمار 
َفاْسَتَشاَر   « الكتاب  فيقول  األمر  نهايه  في  أسرائيل 
اْلَملُِك َوَعِمَل ِعْجلَْي َذَهٍب، َوَقاَل لَُهْم: »َكِثيٌر َعلَْيُكْم أَْن 

َتْصَعُدوا إِلَى أُوُرَشلِيَم. ُهَوَذا آلَِهتَُك َيا 
أَْرِض  ِمْن  أَْصَعُدوَك  الَِّذيَن  إِْسَراِئيُل 
ِمْصر « 1ملوك 28:12 أما رد فعل 
الذهب  عجول  رأوا  أن  بعد  الشعب 
ْعُب  الشَّ َكاَن   « عنهم  الكتاب  فيقول 
إِلَى  َحتَّى  أََحِدِهَما  أََماِم  إِلَى  َيْذَهبُوَن 
تحول   30  :  12 ملوك   1  « َداَن 
عباده  الي  الرب  عباده  من  الشعب 
العجل الذهبي . لم يكتف الملك بهذا 
أنه  العباده  أركان  تكتمل  لكي  بل 
ْعِب  الشَّ أَْطَراِف  ِمْن  َكَهَنًة  َصيََّر   «
أصبح  اَلِوي«  َبِني  ِمْن  َيُكونُوا  لَْم 
وصنع  أيضا  وكهنه  جديد  أله  هناك 
َوَعِمَل   « الكتاب  فيقول  أعيادا   لهم 
ِفي  الثَّاِمِن  ْهِر  الشَّ ِفي  ِعيًدا  َيُرْبَعاُم 
ْهِر،  الشَّ ِمَن  َعَشَر  اْلَخاِمَس  اْلَيْوِم 
َكاْلِعيِد الَِّذي ِفي َيُهوَذا، َوأَْصَعَد َعلَى 
اْلَمْذَبِح. هَكَذا َفَعَل ِفي َبْيِت إِيَل ِبَذْبِحِه 
ملوك   1  « َعِملَُهَما  اللََّذْيِن  لِْلِعْجلَْيِن 
12: 32 و بعد أن أكتملت لهم العباده 
للذهاب  سببا  للشعب  يعد  لم  الجديده 

الي اورشليم .حينئذ أقام ملك أسرائيل حراسا 
وجواسيس من الكهنه ليتلصصوا ويقتلوا من 
يتسلل الي الجنوب للذهاب الي الهيكل فيقول 
إِلْنَساٍن،  لُُصوٌص  َيْكُمُن  َوَكَما   « الكتاب  
َنْحَو  َيْقتُلُوَن  ِريِق  الطَّ ِفي  اْلَكَهَنِة  ُزْمَرُة  َكذلَِك 
َشِكيَم » هوشع 6: 9. أستشاط غضب الرب 
أرض  الي  يسبيهم  أن  ألشور  فسمح  عليهم 
أما   . لغتهم  تتكلم  ال  وشعوب  يعرفونها  ال 
»يهوذا« فلم يتعظ وتبع أسرائيل في عبادته 
الرب  فأرسل  أبائهم  يعرفها  لم  آللهه غريبه 
أليهم البابليين فأخذوهم الي السبي .كان هذا 
األنقسام خطأ سياسيا بشعا في تاريخ أسرائيل 

. في المقابل وفي زماننا هذا ومع ثوره في 
من  البشريه  تعرفها  لم  واألتصال  التواصل 
خطيئه  الحالي  الكنيسه  أنقسام  يصبح  قبل  
سياسيه وهواجس قريبه من هواجس َيُرْبَعاُم 
ملك اسرائيل ألن جموع المسيحين في العالم 
الي  يشتاقون  الرسوليه   الكنائس  أتباع  كله 
في  وينتظرون  وينظرون  الكنيسه  وحده 
ويقدم  رئاسته   سيترك  البطاركه   من  أي 
البطريرك اآلخر علي نفسه ويتواري ورائه 
قائال » ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص« 

ويقينا أن السماء أيضا  تنظر وتنتظر! 

++مقال   

التجــــــــسد األهلي          

   بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

البعض  علينا  يخرج  الشديد  ✝لالسف 
هدفه  يكن  لم  االلهي  التجسد  ان  االيام  هذه 
مجرد  انما  والفداء  الخالص  هو  االساسي 

المحبة ✝
وللرد علي هؤالء نورد االتي

انه حينما نتكلم عن التجسد االلهي واهدافه 
ستناوله من عده زوايا

اوال: - كتابيا 

ثانيا: - لغويا ) في اللغة اليونانية( 

ثالثا : - ابائيا

االولين  القديسين  االباء  سؤاء 

المعتبرين  وخاصة كتاب تجسد الكلمة 

في  المعتبرين  الحالين  االباء  كذلك 

التعليم االرثوذكسي

رابعا: - عقيديا وكنسيا

ما نقوله في الليتورجية وصلواتنا

الموضوع كبير وبحثه طويل يتطلب وقت 
هنزله لحضراتكم بالتتابع،،،

 سنتكلم هنا باختصار 
+ التجسد االلهي واهدافه+

في  الهامة  العقائد  إحدى  هي  التجسد  عقيدة 
في  الكنيسة  ترّدد  لذلك  المسيحي،  اإليمان 
كل العالم في قانون اإليمان: »هذا الذي من 
السماء،  من  نزل  أجل خالصنا،  ومن  أجلنا 
وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، 

وتأنس«
  بعد اذن حضراتكم

سنركز فقط علي لماذا التجسد
✝السبب الرئيسي والهام جدا لتجسد اقنوم 

الكلمة من اجل الخالص والفداء: -
+أوال :- كتابيا :-

كان التجسد من أجل إتمام الفداء والخالص
مجال  ال  واضحتين  بايتين  هنا  وساكتفي 

للكالم او التاويل فيهما 
✝ قال المالك ليوسف النجار عندما ظهر له 
قائال :  للسيدة العذراء عندما بشرها بالحبل 
اإللهي قائال : ال تخف ان تاخذ مريم امراتك 
الن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. 
21 فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع النه يخلص 

شعبه من خطاياهم«. مت 22:1
المقدس  الكتاب  تنبأ عنه  الذي  المخلص  هذا 

كثيرا وانتظره شعب بني إسرائيل 
بميالد  الرعاة  المالك  بشارة  في  ✝ وكذلك 

السيد المسيح قائال لهم : فها انا ابشركم بفرح 
عظيم يكون لجميع الشعب: 11 انه ولد لكم 
المسيح  هو  مخلص  داود  مدينة  في  اليوم 

الرب. لو 10:2
التجسد  من  الخالص  واضح جدا جدا هدف 

االلهي 
+++++++

ثانيا: - لغويا ) في اللغة اليونانية( 

َوٱْلَكلَِمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرأَْيَنا َمْجَدُه، 
َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن ٱْلِب، َمْملُوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّا.

 ἐγένετο  σὰρξ  λόγος  ὁ  Καὶ
 καὶ  ,ἡμῖν  ἐν  ἐσκήνωσεν  καὶ
 ,αὐτοῦ  δόξαν  τὴν  ἐθεασάμεθα
 παρὰ  μονογενοῦς  ὡς  δόξαν
 καὶ  χάριτος  πλήρης  ,πατρός

·ἀληθείας
 εσκηνωσεν 

كلمة ) اسكينوسين من ضمن معنايها  ) خيم 
 )) tent او اقامة خيمة

خيمة  علي  اطلقت  التي  الكلمة  نفس  وهي 
االجتماع في العهد القديم خر ٦2) سكيني (
)مسكن هللا مع الناس / حيث يسكن يهوه / او 

حيث يتقابل هللا مع شعبه ( 
يوحنا  معلمنا  انجيل  في  اطلقت  هنا  وهي 
علي السيد المسيح ) اسكينوسين :: اي خيم ( 
حتي حيث يكون المسيح يكون مسكن هللا مع 
الناس وان المسيح ) عمانوئيل هللا معنا ( حل 

وعاش وخيم وسطنا
مثل خيمة االجتماع
+ ثالثا: -ابائيا 

اقوال اباء كبار معتبرين كثيرة جدا جدا علي 
الخالص  هو  للتجسد  الرئيسي  الهدف  ان 

والفداء
اثناسيوس  للبابا  واحدة  باثنين  هنا  ساكتفي 

الرسولي
واخري للبابا كيرلس عمود الدين

+ البابا اثناسيوس الرسولي+
أحد أخر سوي  يتجسد  أال  ✝كان ضرورًيا 
هللا الكلمة نفسه )ألنه الق بذاك الذي من أجلة 
إلي  كثيرين  بأبناء  آت  وهو  الكل  وبه  الكل 
المجد أن يجعل رئيس خالصهم كاماًل بالالم 

)عب10:2( 
البقية ص 15
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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

األنتخابات 
بقلم مسري جرجس

ثم  قصه،  لك  سأحكي  صديقي  لي  قال   
استطرد قائاًل مات أحد األشخاص وذهب الي 
اليوم سوف تختار  المالئكه  له  فقالت  السماء 
لنفسك أي مكان تفضل أن تذهب إليه، الجنه 
أم الجحيم. فاليوم لن يتم الحكم عليك من قبل 
هللا بل أنت من ستقرر لنفسك ماذا تفعل واين 

تذهب.
قال الرجل: هل يمكنني أن أعين المكانين 

قبل أن اتخذ قراري؟
أي  ذلك،  يمكنك  بالطبع  المالك  له  قال 

المكانين تريد أن تراه أواًل ؟
قال الرجل: أريد أن أرى الجحيم أواًل.

ذهب به المالك إلى ما يشبه المصعد وقال 
للعامل المكلف بتشغيله: اهبط به إلى الجحيم 

ليراه ثم آتني به مره أخري  
نزل المصعد إلى الجحيم وحينما فتح الباب 
كانت  فقد  المكان  نظافه  من  الرجل  اندهش 
والناس  مكان  كل  في  تتألأل  المبهره  األنوار 
تمأل  البهجه  وروح  يتغنون  سعداء  يمشون 
انيقاً  يبدوا  كان  نفسه  الشيطان  المكان وحتى 

لطيفاً حسن الهندام 
قال الرجل في نفسه: حسناً لقد كذب علينا 
رجال الدين واوهمونا أن الجحيم مكان للعذاب 
ليس كذلك بل  الحقيقه  لكنه في  مقزز وسيئ 

هو مكان جميل
المالك  إلى  راجعاً  المصعد  الرجل  ركب 

وقال له لقد رأيت الجحيم أالن أريد أن أرى 
الجنه

إلى  به  اذهب  المصعد:  لعامل  المالك  قال 
الجنه ليعاينها

دخل الرجل مره أخري إلى المصعد وصعد 
إلى الجنه وحلم فتح الباب رأي الرجل الجنه 
شكلها جميل والموسيقي الهادئه في كل مكان 
بخفه  يمشون  والناس  بهدوء  تحلق  والمالكه 

وسكون
اقفل الرجل راجعاً مره أخري إلى المالك 
والجنه  الجحيم  قد رأيت  أالن  المالك:  فسأله 

فأي منهما ستختار؟
الجنه  قال:  ثم  نفسه  في  قلياًل  الرجل  تفكر 
أما  الشيء  بعض  ممله  تبدوا  لكنها  جميله 
الجحيم فأجمل وهو أيضاً مسلياً كثيراً. ثم قال 

للمالك أعتقد انني سأختار الجحيم.
حسناً، قال المالك لعامل المصعد اذهب به 

إلى إلى الجحيم ليعيش هناك.
فتح  وحلم  الجحيم  إلى  الرجل  العامل  أخذ 
باب أمسعد رأي الرجل المكان الذي سيعيش 
والناس  موحشه  قاحله  هو صحراء  فأذا  فيه 
القمامه  من  ويأكلون  رثه  مالبس  يلبسون 
والشيطان شخص غليظ  والرائحه عفنه جداً 

له ذنب وقرون حمراء 
وقال  الشيطان  إلى  وذهب  الرجل  اندهش 

له: سيدي هل تذكرني فقد كنت هنا باالمس.

أتذكرك،  لست  ال  بحده:  الشيطان  أجابه 
لكن على كل األحوال، ماذا تريد؟ 

قال الرجل: أنا مندهش مما أرى فقد كان 
مملوء  رائعاً  جمياًل  قليل  منذ  المكان  هذا 
بالسعاده أما أالن فهو قذر وموحش وكئيب 

فماذا حدث؟ 
أرجو  للرجل:  وقال  الشيطان  ضحك 
المعذره فباالمس كانت حملتنا االنتخابيه !!!! 
يبذل  االنتخابيه  الحمالت  تنطلق  وحينما 
اخفاء  في  جهدهم  قصاري  القمامه  جامعوا 
القاذورات ويبرعون في تصوير الجحيم كأنه 

أفضل من الجنه. 
الناجحون  ويتصافح  المعركه  ستنتهي   
ويشربون األنخاب في صحه بعضهم البعض 
سبيلهم...والشعب  حال  إلى  وينصرفون 

أنهم  جيداً  يعرفون  لكنهم  باع  من  يعرف  ال 
والخداع  الغش  ثمن  الثمن.  يدفعون  من  هم 
األشخاص  أحد  يسرق  فحينما  والتدليس. 
غياهب  في  ويلقي  عليه  يحكم  ليأكل  رغيفاً 
وزراء  رئيس  يسرق  حينما  ولكن  السجون 
الدوالرات  من  األالف  مئات  وعائلته  البالد 
يتنازل  و  يتفضل  حتى  المحلفون  يستعطفه 
على  انسان  يعتدي  حينما  أسف.  أنا  ويقول 
تتلطخ  حينما  لكن  العقاب  أقصى  ينال  أخر 
حوالي  بقتل  المقاطعه  وزراء  رئيس  دماء 
ألفين من كبار السن في ازمه كورونا األولى 
ال يحرك احداً ساكناً حتى ليسأل من المسئول 

عن كل ذلك؟ 
 ال أعرف من باع لكنني أعرف جيداً من 

يدفع الثمن........



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

اواتصل باشرف اسكاروس  
(416)659-8744
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 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء الخامس شعبة شوكيات الجلد

مقدمة

       

  

شوكيات الجلد: جميع أفراد هذه الشعبة معيشتها بحرية حرة 
عليها  التعرف  ويسهل  بطيئة  وحركتها  الشواطئ  من  قريبا 
الهيكلي  الشوكي. جهازها  الخارجية مثل جلدها  من صفاتها 
أشواك  ذات  عظيمات  أو  كلسية  صفائح  شكل  على  داخلي 
جهاز  لها  و  سميك  ب�)جل(  مغطاة  وهي  كبيرة  أو  صغيرة 
وعائي مائي )دوراني مائي( و التمتلك أعضاء إخراجية و 
تتنفس بواسطة الخياشيم الجلدية الرقيقة أو األقدام األنبوبية و 
لها جهاز عصبي يتكون من حلقة حول الفم وأعصاب شعاعية 

و الجنسان منفصالن.

يُطلق على هذه الشعبة الحيوانية عدة مسميّات من بينها يُطلق 
على هذه الشعبة الحيوانية عدة مسميّات من بينها: شوكيات 
أعماق تصل  العيَش حتى  الجلد، وتستطيُع  والقنفذيات  الجلد 
شوكيات  على  األمثلة  أبرز  ومن  البحر  تحت  3600م  إلى 
الجلد هي نجم البحر، وقنافذ البحر، وخيار البحر، والنجوم 
وتمثل  داخلياً،  عظمياً  هيكاًل  بامتالكها  تمتاز  إذ  الهشة، 
من  من  جزءاً  الخارج  من  جسمها  على  الموجودة  األشواك 
الهيكل و تّصنف القنفذيات الجلد ضمن الكائنات الحية التي 
تتكاثر بالبيض، إذ ينتج عن عملية التفقيس يرقاٌت لها القدرة 
حتى  تدريجي  بشكل  بالنمو  وتبدأ  ُحّر،  بشكل  السباحة  على 
وتمتلك  إشعاعية،  أشكال  له  األطوار  مكتمل  كائناً  تصبح 
هذه الكائنات فتحات تناسلية، تتموضع في أسفل الذراع عند 
فإن  بالذكر  الجدير  ومن  األذناب،  وأفعوانيات  البحر  نجوم 
جنسيّة،  ال  بطريقة  يتكاثر  الجلد  الشوكيات  من  نوعاً  هناك 
أذرعه أحد  لبتر  البحر  نجم  تعرض  عند  ذلك  يحدث   إذ 
تنشطر عائلة شوكيات الجلد إلى عدة طوائف أساسية، وهي

- طائفة الخيارات 

البحر  قاع  في  توجد  شكلها  في  الخيار  تشبه  حيوانات  وهي 
 - الطين  أو  الرمل  في  حفر  داخل  أو  بالصخور  ملتصقة 
يحتوي  سميك  عضلي  وجسمها  أشواك  وال  أذرع  والتمتلك 
على صفائح لها لوامس حول الفم يتراوح عددها من 10 الى 
30 المسا و من أمثلتها خيار البحر وتتميز بشكلها الذي يشبه 

النقانق

- طائفة القنفذيات

  

المناطق الصخرية والطينية  البحرية في  تعيش على الشواطئ 
بجسمها  الطائفة  هذه  أفراد  تتميز  ملتصقة(  )غير  متحركة 
أو  رقيقة  بصدفة  والمغلف  القرصي  أو  الكروي  المستدير 
بها  يتصل  متالصقة  صفائح  من  مكون  مجوف  بصندوق 
أذرع  لها  يوجد  األنواع وال  بعض  في  تكون طويلة  أشواك 

ومن أمثلتها قنفذ البحر دائرية الشكل منتفخة.

- طائفة الزنبقيات

)تشبه  شكلها  في  العادية  النباتات  الطائفة  هذه  أفراد  تشبه 
وزوائد  جيرية  من صفائح  يتركب  ساق  لها  حيث  الزهور( 
خمسة  منه  ويتفرع  االلتصاق  على  تساعدها  البحر  وريش 

أذرع مرنة تحيط بالفم. من أمثلتها زنابق البحر النجمي

 - طائفة النجوم الهشة

هي شوكيات نجمية الشكل جميع أفراده بحرية تعيش ملتصقة 
أقدام  ولها  المركزي  بالقرص  تتصل  أذرع  ذات  بالصخور 
أنبوبية ذات ممصات على السطح السفلي )الفمي( من أمثلتها 
نجم البحر ونجم البحر الهش مثال : نجم البحر يتكون جسم 
مثلثة  أذرع  خمسة  به  متصل  منبسط  قرص  من  البحر  نجم 
عديدة صغيرة  أشواك  العلوي)الالفمي(  سطحه  على  الشكل 
صلبة غير حادة تنشأ من الهيكل الداخلي. ويوجد حولها مالقط 
دقيقة تساعد في تنظيف سطح الجسم وفي اقتناص الغذاء كما 
توجد خياشيم جلدية عديدة دقيقة تبرز من تجويف الجسم كما 
يوجد على السطح العلوي مصفاة مستديرة تؤدي إلى الجهاز 
الوعائي المائي وقريبا من مركز السطح العلوي توجد فتحة 
صغيرة جدا غير واضحة هي فتحة الشرج أما السطح السفلي 
)الفمي( فيحتوي على الفم الذي يمتد منه في كل ذراع ميزاب 
للمشي تبرز على حافتيه أشواك كبيرة متحركة تحمي صفوف 

األقدام األنبوبية

اوال طائفة الخيارات

 

خيار البحر و نوع من الحيوانات البحرية جسمه طولي مكتنز 
قد يشبه الخيار. وهو ينتمي إلى مجموعة من شوكيات الجلد 
الجلد  قنفديات  من  األخرى  واألنواع  الجلد.  قنفذيات  تسمى 
تنمو أشواكها على سطحها، أما خيار البحر فأشواكه مدفونة 
البحر  خيار  من  نوع   500 نحو  ويوجد  جلده.  أعماق  في 
اكتشف  العالم وفي مختلف األعماق وقد  في شتّى محيطات 
البحر  خيار  جسم  جدار  من  المستخرجة  المادة  أن  األطباء 
عبارة عن خليط من مركبات “السبوتين” لها صفات مضادة 
أنواعاً  هناك  أن  كما  عصبي،  عضلي  نشاط  ولها  لألورام، 
عدة من الطحالب تسبب حدوث أورام حميدة وأخرى خبيثة. 
البحرية  الطحالب  من  المستخرجة  الدم  تجلط  مضادات  إن 
من  إحداها  فصل  أمكن  فقد  األطباء،  قبل  من  جيًدا  معروفة 
شقائق نعمان البحر، ويعتقد البعض تزايد أهميته في المستقبل 
كمصدر لهذه المركبات، كما اكتشف العلماء وجود مركبات 
تنبيه  خاصية  ولها  البحرية،  الرخويات  بعض  في  بروتينية 

عضلة القلب.

- شقائق نعمان البحر

 

هو حيوان بحري رخوي سام ذو شكل يشبه الزهرة له العديد 
من اللوامس السامه يعيش هذا الحيوان على اعماق ال تتجاوز ال 
50 متر تحت سطح الماء ويعيش في المياه الدافئة التي تتراوح 
حرارتها بين 32 إلى 80 درجة مئوية ويمكن أن يصل عمر 
هذه الحيوانات إلى ما يقارب ال 50 عام.اكتشفت هذه الحيوانات 
للمرة األولى عام 1881 م وتتواجد بكثره قرب سواحل غينيا 
شقائق  نوع.يتخلص  ال46  يقارب  ما  الفصيلة  الجديدة,ولهذه 
الكالون)المهرج(  سمكة  بواسطة  الميتة  اللوامس  من  النعمان 

التي تأكل هذه اللوامس.

- دورة حياة خيار البحر 
المكان  نفس  في  والذكور  اإلناث  من  كبير  عدد  اجتمع  إذا 
تقوم اإلناث في موسم وضع البيض بدفع البيض من المنسل 
لوجود مادة كيميائية في البيض تثير  إلى مياه البحر ونظراً 
الذكور لدفع الحيوانات المنوية التي تنجذب بشدة إلى البيض 
ويحدث اإلخصاب في البحر ) عملية وضع البيض عادة في 
اإلخصاب  بعد   .) متر   15 عن  تقل  التي  الضحلة  المناطق 
تخرج اليرقات إلى المياه حيث تكون في حالة هائمة تتقاذفها 
األمواج في البحر لعدة شهور حتى تنمو خاللها إلى حيوانات 
نفسها  تدفن  حيث  القاع  على  االستقرار  على  قادرة  صغيرة 
في الرمال وتحت الصخور والطحالب. تتغذى الصغار على 
الطحالب واألعشاب البحرية والمواد العضوية الموجودة في 
الرمال. تنمو الصغار ببطء شديد حوالي ) 5 - 20 سم / سنة 
( وتصل إلى مرحلة النضج الجنسي بعد خمس سنوات في 

بعض األنواع

- أنواع خيار البحر
الخيار االسود

بالقرب من  البيئات  أكثر األنواع شيوعا ويوجد في كل  من 
الشواطئ وفي أعماق ضحلة ويصل طوله إلى 50 سم ويتميز 
وجسمه  بالرمال  ويتغطى  مسكه  عند  بنية  صبغة  بخروج 

أسطواني مستطيل وظهرُه أملس
الخيار الرمادي

لإلخضرار  يميل  رمادي  مدببة  وحواف  بيضاوي  شكل  ذو 
السوداء ومن  البقع  العديد من  العلوي مع وجود  في سطحه 
أسفل لونه كريمي ويصل طوله إلى 45 سم ويتواجد بأعداد 
كبيرة في المناطق الداخلية لتجمعات الشعاب وقرب مصبات 

األودية ويقضى معظم النهار مدفونا تحت الرمال الناعمة.
البقية في العدد القادم

إعداد/ د. شاكر اسطفان
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استمر حكم أسرة محمد علي باشا 
1805م  بين  ما  الفترة  في  لمصر 
األسرة  حكم  وامتد  1953م  حتي 
إلي السودان أيضا، باإلضافة لبالد 
الشام والحجاز خالل النصف األول 

من القرن التاسع عشر.
    بدات بحكم محمد علي باشا 
من  الفرنسية  الحملة  طرد  بعد 
مصر  علي  محمد  حكم  مصر. 
التي كانت إيالة عثمانية منذ القرن 
السادس عشر الميالدي ل� 43 عاماً 
) 1805-1848م( وهذه المدة هي 
مصر  تاريخ  في  حكم  فترة  أطول 
الحديث، والثانية في تاريخ مصر. 
وأهم  الحديثة«  مصر  »أبو  ويعد 
لإلصالحات  نظراً  ساللته،  حكام 
والعسكرية  واإلدارية  الزراعية 
البالد.  في  فرضها  التي  الضخمة 
توطيد  من  ياشا  علي  محمد  تمكن 
نفسه  وأعلن  مصر،  على  سيطرته 
الباب  البالد. رفض  الخديوي على 
بهذا  اآلعتراف  العثماني  العالي 
من  أقل  بلقب  له  واعترف  اللقب، 
الخديوي، وهو والي مصر في 18 
يونيو 1805م خلفا ألحمد خورشيد 

باشا.
أرفع  الخديوي  منصب  يعد      
في  المصرية  الحكومة  مناصب 
ويخاطب صاحب  العثمانية،  مصر 
هذا المنصب بلقب الصدارة العظمى 
فارسيّة  كلمة  »فخامتتلو«.)خديوي 
معناها: السيد أو األمير مشتقة من 

»خنا«(.
   1� كانت فترة حكم ابنه إبراهيم 
باشا )وهو اإلبن األكبر له( أقصر 
فترة حكم في الساللة. وعلى عكس 
القصيرة،  حكمه  فترة  توحي  ماقد 
فإن  إبراهيم باشا بعيد كل البعد على 
تاريخاً  مهملة  شخصية  يكون  أن 
أن  من  بالرغم  أثر،  ذا  ليست  أو 
أغلب إنجازاته تمت في فترة حكمه 
علي  صعوده  وقبل  الوصاية  تحت 
بفرمان  مصر  حكم  تولى  العرش. 
من الباب العالى في مارس 1848م 
نائًبا عن أبيه في حكم مصر وكان 
قد  كان  أنه  إال  حيّاً،  يزال  ال  أبوه 
ضعفت قواه العقلية، وفي 2 سبتمبر 
1848م عين واليا على مصر لكنه 
لم يعّمر كثيرا وإجمالي فترة حكمه 

وهو  توفى  ونصف،  أشهر  سبعة 
في  عمره  من  الستين  يتجاوز  لم 

نوفمبر 1848م.   

     2� أما خليفته عباس حلمي 
بن  باشا  طوسون  أحمد  ابن  األول 
محمد علي باشا. كان في جّدة عندما 
فاستُدعي  باشا  ابراهيم  عمه  توفي 
سدة  على  ليخلفه  مصر  إلي 
القديم  التوارث  لنظام  تنفيًذا  الحكم 
لألرشد  الحكم  والية  يجعل  الذي 
فاألرشد من نسل محمد علي. تولى 
سنة  نوفمبر   24 في  الحكم  سدة 

1848م. لم يرث عن جده مواهبه 
إبراهيم  عمه  يشبه  ولم  وعبقريته، 
قبل  كان  بل  وبطولته،  عظمته  في 
خلًوا  تواله  أن  وبعد  الحكم  واليته 
تجعل  التي  والصفات  المزايا  من 
بأعباء  يضطلع  عظيًما  ملًكا  منه 
التقدم  سبيل  البالد  ويسلك  الحكم 
والنهضة. كان بعكس  محمد علي 
باشا وابراهيم باشا لم يكن له شأن 
في حرب أو سياسة. وصفه اللورد 
كرومر بأنه كان »أسوأ« المستبدين 
الشرقيين، ألنه أوقف العمل بجميع 
مما  قبله،  تمت  التي  اإلصالحات 
للجدل  إثارة  األكثر  الحاكم  يجعله 
في عائلة محمد علي. ظل واليا لمدة 
خمس سنوات ونصًفا، كان خاللها 
فيه  التطيّر،  كثير  األطوار  غريب 
ميل إلي القسوة وسوء الظن بالناس، 
ولهذا كان كثيراً ما يأوي إلى العزلة 
ويحتجب بين جدران قصوره التي 
لبنائها الجهات الموغلة  كان يتخير 
في الصحراء أو البعيدة عن األنس. 
حيث بنى قصًرا بصحراء الريدانية 
التي تحولت إلى العباسية أحد أشهر 
بإسمه  سميت  والتي  القاهرة  أحياء 
جوف  في  الوقت  ذلك  في  وكانت 
الصحراء، كما بنى قصًرا آخر نائًيا 
بالجبل  الواقعة  البيضاء  الدار  في 
على طريق السويس وال تزال آثاره 
باقية إلي اليوم. كما بنى قصرا في 
عن  بعيدا  النيل  ضفاف  على  بنها 
قتل  الذي  القصر  وهو  المدينة، 
فيه. سعى إلى أن يغير نظام وراثة 
إلهامي  إبراهيم  ابنه  ليجعل  العرش 

باشا خليفته في الحكم بداًل من عمه 
محمد سعيد باشا ولكنه لم يفلح في 
مسعاه ونقم علي عمه سعيد الذي كان 
بحكم سنه وليا للعهد واتهمه بالتآمر 
مما  العداوة  بينهما  واشتدت  عليه، 
بسراي  لإلقامة  باشا  سعيد  اضطر 
القباري باالسكندرية. ولعدم حاجته 
المشاريع  إقامة  أو  لإلصالحات 
في  الفرنسي  النفود  تضاءل  قد 
الخبراء  معظم  بإقصاء  وقام  عهده 
الفرنسيين من مصر. وعلى العكس 
من انحسار النفوذ الفرنسي، فقد بدأ 
في عهده النفوذ اإلنجليزي على يد 
مستر »مري«  البريطاني  القنصل 
وله  عليه  كبير  تأثير  له  كان  حيث 
عنده كلمة مسموعة. كان يستعين به 
تدخل  ليمنع  اإلنجليزية  وبالحكومة 
مصر.  شؤون  في  العثمانية  الدولة 
وقد مات اغتياال في قصره ببنها في 
13 يوليو سنة 1854م وخلفه عمه 

محمد سعيد باشا.
باشا  سعيد  محمد  تولي   �3    
باشا(  علي  لمحمد  الرابع  )االبن 
تلقى  حيث  غربية  نزعة  ذو  وكان 
باريس. حكم مصر من  تعليمه في 
 18 حتي  1854م  سنة  يوليو   24
يناير سنة 1863م تحت حكم الدولة 

العثمانية. أهم أعماله:
عام  المصري  البنك  تأسيس   �  

1854م.
البقية ص17

بقعـــــة ضــــوء 
خلفاء حممد علي باشا كوالة حتت احلكم العثماني

فاروق عطية



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

منطقة يورك تعود ايل املرحلة الثانية املعدلة 
بسبب زيادة عدد حاالت كوفيد – 19 بها

تورنتو : لن يحتاج االطفال الذين لديهم سيالن االنف أو التهاب الحلق او 
الصداع  الي الحصول علي اختبار سلبي لكوفيد – 19 من أجل العودة 

الي المدرسة او العودة الي دور الرعاية النهارية , ولكن سيظل عليهم البقاء في المنزل لمدة 24 ساعة علي 
االقل حتي تتحسن صحتهم , وكانت حكومة أونتاريو قد اعلنت عن قائمة من االعراض المرضية لكوفيد – 
19 وطلبت من الطالب الذين يعانون من اي عرض منها عزل أنفسهم في المنزل لمدة 14 يوما والحصول 
علي أختبار سلبي لكوفيد – 19 قبل العودة الي المدرسة او دار الرعاية النهارية , ولكن قامت المقاطعة االن 
بتخفيف هذه المبادئ التوجيهية بناء علي تقارير من مراكز التقييم في منطقة تورنتو الكبري , ولم تعد أعراض 
االم البطن او أحمرار العينين ضمن القائمة الموجبة للفحص عن كوفيد – 19 , ولكن إذا كان الطفل يعاني من 
أرتفاع في الحرارة و الكحة وفقدان في حاسة الشم او التذوق وضيق في التنفس فيلزم عرضه علي الطبيب 
لتشخيص حالته او الحصول علي اختبار سلبي لكوفيد – 19 قبل العودة للمدرسة , وقالت مسؤولة الصحة 
العامة في أونتاريو أنهم فكروا في إزالة عرض سيالن االنف من قائمة االعراض الخاصة بكوفيد – 19 
لكنهم قرروا إبقاؤه بعد أن علموا أن 17% من االطفال الذين تم تشخيصهم بكوفيد – 19 قد عانوا من سيالن 

االنف في بداية المرض 
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كندا ختفف  القيود املفروضة علي الدخول 
لكندا العتبارات إنسانية وللسماح بلم مشل 
العائالت, ولكن ستظل احلدود الربية مغلقة 

حتي 21 نوفمرب
واالطفال  والجدود  االشقاء   : أوتاوا 
للمقيمين  أو  الجنسية  البالغين ألسر كندية 
الذين  بين  من  هم  كندا  في  دائمة  اقامة 
القيود المفروضة علي  سيتم أعفاؤهم من 
الحدود وسط وباء كورونا , وهذا التخفيف 
في القيود جاء بعد زيادة الضغط الشعبي 
علي الحكومة الليبرالية الظها المزيد من 

التعاطف مع االسر التي تفرقت خالل وباء كورونا ,  وكانت كندا قد 
أغلقت حدودها أمام الجميع ما عدا قائمة قصيرة من العمال االساسيين 
في الربيع , في محاولة البطاء إنتشار فيروس كورونا , وبعد موجة 
من الغضب فتحت الحكومة أبوابها أمام أالقارب المباشرين  لعائالت 
المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين للدخول  الي كندا , وقالت وزيرة 
الصحة باتي هادجو »إننا بحاجة الي إتخاذ هذه الخطوات نظرا الن 
هذه ليست مشكلة قصيرة االجل وإن هذا المرض لن يذهب بعيدا عنا 
في أي وقت قريب » واعتبارا من يوم 8 أكتوبر سمح الفراد االسر 
البالغين واالشقاء والجدود بالمجئ الي كندا وسمح لمن  مثل االطفال 
يتبادلون عالقات عاطفية لمدة عام ولديهم اطفال بلم شملهم , وسمح 
لالجانب الذين ال ينتسبون الحد في كندا بدخول كندا السباب إنسانية 
ورحيمة في ظروف محددة مثل زيارة صديق مقرب مريض وعلي 
للضيف  السماح  احتمال  مع  خطيرة  إصابة  مصاب  او  الموت  حافة 
االجنبي بترك الحجر الصحي في وقت مبكر لزيارة الصديق المريض 
حكومة  مع  الصحي  الحجر  انهاء  قرار  تنسيق  ويتم   , المصاب  او 
المقاطعة او االقليم , وبداية من يوم 20 أكتوبر يمكن للطالب الدوليين 
الستقبال  صحية   خطة  لديها  تعليمية  مؤسسات  في  يدرسون  الذين 
الطالب وسط وباء كورونا   دخول كندا – وقالت الحكومة أن مزيدا 
من المعلومات حول من يمكنه دخول كندا متاح علي الموقع الحكومي 
علي االنترنت , ويحتاج اي فرد  يرغب في المجئ الي كندا ان يتقدم 
بطلب للحصول علي تصريح قبل مجيئه وسيظل المسافرون الي كندا 
إعفاء  علي  يحصلوا  مالم  يوما   14 لمدة  الصحي  الحجر  الي  بحاجة 
محددا , والبد ان يخططوا للبقاء في البالد 15 يوما علي االقل . هذا , 
وقد أعلن وزير السالمة بيل بلير علي تويتر بان القيود المفروضة علي 
الحدود البرية بين كندا والواليات المتحدة  بسبب وباء كورونا  ستظل 

سارية المفعول حتي يوم 21 نوفمبر علي االقل .

رئيس وزراء أونتاريو حيث شركات توصيل االطعمة علي خفض العموالت 
ملساعدة املطاعم علي البقاء يف العمل

العموالت  اسعار  خفض  علي  االغذية  توصيل  شركات  فورد  دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  حث   : تورنتو 
الثانية من االغالق  للمرحلة  التي عادت  المناطق  الموجودة في  المطاعم   يتقاضونها من  التي  بهم  الخاصة 
,  بسبب زيادة عدد حاالت االصابة بكوفيد – 19 بها وهي تورنتو وبييل وأوتاوا ويورك , والتي أضطرت 
الغالق صاالت الطعام الداخلية بها لمدة 28 يوما مقبلة للحد من إنتشار وباء الكورونا , وقال دوج فورد » 
لدي رسالة الي شركات توصيل االطعمة للناس مثل شركة ]أوبر أيتس[ لقد حان الوقت بالنسبة لكم  للقيام 
بدور , ونرجو النظر في خفض معدالت العمولة التي تتقاضونها من المطاعم المتأثرة بالتدابير الصحية , 
واضاف إن بعض المطاعم تدفع عمولة الي شركات توصيل الطعام تصل الي 30 % » وقال رئيس جمعية 
مطاعم الفنادق والموتيالت في أونتاريو » أن شركة ]أوبر إيتس[ تتقاضي أعلي عمولة بين الموردين العاملين 
في أونتاريو , حيث تأخذ 30% من ثمن كل طلب لنفسها , وهذا يعني إذا كان سعر الطلب 15 دوالر فهي 

تحصل علي 4,5 دوالر منها

شركة وول مارت يف كندا مستمرة يف تعيني موظفني جدد وستوظف  
10 االف  شخص اخرين يف مجيع احناء كندا

تورنتو : ستوظف شركة وول مارت كندا 10 االف شخص بعد االعالن عن 
استثمار بقيمة 3.5 مليار دوالر لدفع عجلة النمو في الشركة , وقالت الشركة 
إستخدام  الي  سيؤدي  المقبلة  الخمسة  السنوات  مدي  علي  االستثمار  هذا  ان 
نقل  وتسريع حركة  لنقل  الموظفين  مع  الي جنب  جنبا  تعمل  متقدمة  تقنيات 
البضائع , والوظائف المعلن عنها هي في : التجارة االلكترونية , واالغذية 

الطازجة , والتعامل مع العمالء , وعرض البضائع , والعمل في المخازن والمستودعات والعمل كسائقين , 
ويمكن للمهتمين بهذه الوظائف ارسال رسالة نصية للشركة للحصول علي طلب أو تقديم طلب مباشر عبر 
االنترنت , وجاءت هذه االخبار بعد يوما واحدا من اعالن شركة ] لوز[ في كندا عن تعيينها الكثر من 625 
شخص في وظائف مختلفة في متاجرها التابعة لها لشركة ] رونا - ديبو [ في كيبيك , وكذلك أعلنت شركة ] 
هوم إمبروفمنت [ وتعني تحسين المنازل -  عن إنها ستمنح موظفيها العاملين بدوام كامل  300 دوالر مكافأة 
في وقت الحق من هذا الشهر  , وسترفع أجور العاملين بدوام جزئي  او موسمي 1,50 دوالر في الساعة , 

هذا باالضافة الي المكافأت التي دفعت لهم في وقت سابق من هذا العام بعد انتشار وباء كورونا

كندا تعلق صادرات االسلحة ايل تركيا وتركيا 
تتهم كندا بازدواجية املعايري

من  صادراتها  كندا  علقت   : أوتاوا 
بينما تقوم بتحقيقات  الي تركيا  االسلحة 
إستشعار  الجهزة  تركيا  إستخدام  حول 
الطائرات  في    ] كندا  في  ]صنعت 
المهاجمة  بدون طيار التي تستعمل في 
القتال بين أذربيجان وأرمينيا – وأعلن 

اجهزة  تصدير  اوقف  انه  فيليب  فرانسوا  الخارجية  الشئون  وزير 
واللجنة  االسلحة  هيئات مراقبة  لدعوات من  أستجابة  هذه  االستشعار 
هذا  إدانة  الي  الكندية  الحكومة  دعت  التي  كندا  في  االرمنية  الوطنية 
لصادرات  الفوري  والوقف  أذربيجان  جانب  من  الصريح  العدوان  
االسلحة الي تركيا , وتواجه تركيا ادعاءات بتورطها في تجدد النزاع 
وقد   , القوقاز  في  عليها  متنازع  منطقة  في  واذربيجان  ارمينيا  بين 
لديها  والتي  الناتو   حلف  في  لكندا  شريكة   هي  التي  تركيا،  اتهمت 
اتفاقات تعاون عسكري مع أذربيجان، أتهمت  كندا بوضع عقبات أمام 
تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا , بطريقة ال تحترم روح التحالف, 
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أن تقريراً لألمم المتحدة 
ذكر كندا كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن. 
كما اتهم البيان التركي  كندا بتأثرها بجماعات الشتات االرمني  وقال 

أن تركيا تتوقع ان تنفذ كندا سياسة تبتعد عن المعايير المزدوجة

تغيريات يف أسعار الكهرباء يف أونتاريو بداية من شهر نوفمرب قد 
تعني زيادة يف  فاتورة الكهرباء

أكتوبر   13 الثالثاء  يوم  أونتاريو  في  الطاقة  مجلس  أعلن   : تورنتو 
والشركات  السكان  من  للمستهلكين  للكهرباء  جديدة  أسعار  تحديد  عن 
أبريل عام  الصغيرة , اعتبارا من 1 نوفمبر 2020  وحتي يوم 30 
2021 ,    وسوف يشهد العمالء الذين يستخدمون 700 كيلوواط في 

الشهر زيادة مقدارها 2,24 دوالر علي فاتورة الكهرباء أو  1,97% بعد أحتساب االعفاء او الخصم الذي 
تقدمه حكومة أونتاريو الذي يظهر في أسفل فاتورة الكهرباء والذي سيرتفع من 31,8% الي 33,2% اعتبارا 
من 1 نوفمبر ,  وستكون االسعار الجديدة كما يلي : عطلة نهاية االسبوع او ايام االجازات الحكومية والرسمية  
يكون سعر الكيلو واط في الساعة 10,50 سنت    طول اليوم , وفي ايام االسبوع التي تبدأ من يوم االثنين 
صباحا وحتي مساء يوم الجمعة تكون االسعار كالتالي : من الساعة 7 صباحا وحتي الساعة 11 قبل الظهر 
الظهر  بعد  الساعة 5  الظهر وحتي  قبل  الساعة 11  , ومن  الساعة  في  سنتا  الكيلوواط 21,7  يكون سعر 
يكون سعر الكيلو واط 15 سنتا  في الساعة  , ومن الساعة 5 بعد الظهر وحتي الساعة 7 مساء يكون سعر 
الكيلوواط 21,7 سنتا في الساعة ,  ومن الساعة السابعة مساء وحتي السابعة من صباح اليوم التالي يكون سعر 
الكيلوواط 10,50 سنتا في الساعة  , وقد علق دوج فورد علي هذه الزيادة وقال ان هناك اختياران للسكان 
إما ان يختاروا نظام الساعات  لتحسب بها كمية الكهرباء المستخدمة او يختاروا نظام اجمالي االستهالك 
والذي يقول : بان السكان الذين يستخدمون متوسط  1000 كيلوواط في الشهر يحسب لهم سعر الكيلوواط 
12,6 سنتا في الساعة والذين يزيدون عن االلف في الشهر يدفعون 14,6 سنتا لكل كيلوواط ازيد من االلف 
. وبالنسبة للشركات التي تستهلك 750 كيلوواط في الشهر ستدفع 12,6 سنتا لكل كيلوواط  والزيادة تدفع 

عنها 14,6 سنتا لكل كيلوواط.
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أتاتــــورك ) الذئب األغرب ()2(
توفيق مرتي مينا

كان ُمحاطاً بضباط شبان فى مثل 
سنه ومستواه , ثوريين ضد استبداد 
االجنبية  الدول  وتدخل  السلطان 
الكلية  , كانت فى  البالد  فى شئون 
جمعية ثورية تُعرف باسم ) الوطن 
سرية  اجتماعات  تقيم   ) والحرية  
كل  فيها  تهاجم  منشورات  وتوزع 
االوضاع فى تركيا وتهاجم الوّعاظ 
كل  يعوقون  الذين  الدين  ورجال 
بهدم جوامع  تقدم واصالح وتنادى 
 , الشعب  الذين يضللون  الدراويش 
واقسم اعضاء الجمعية على المضى 
فى مكافحة استبداد السلطان وإنشاء 
برلمان  يختارها  دستورية  حكومة 
رجال  من  الشعب  لتحرير  شعبى 
الحجاب  من  النساء  وتحرير  الدين 

ونظام الحريم.

الى  كمال  مصطفى  إنضم     
اخبار  الجواسيس  نقل   , الجمعية 
الجمعية الى السلطان الذى استدعى 
نشاط  فمنع  وعنفه  الكلية  مدير 
الجمعية فتحولت الى جمعية سرية 
كباقى الجمعيات السرية التى يزخر 
يدرس  وبدأ مصطفى   , الوطن  بها 
وطرق  الثورية  الجمعيات  انظمة 
إخالص  واختبار  الخاليا  تأليف 
الشفرة  واستعمال  الجدد  االعضاء 
استطاع  واالشارات,,  والرموز 
احد الجواسيس ان يندس بينهم وتم 
 ( واُودعوا  متلبسين  عليهم  القبض 
السجن االحمر ( فى استانبول وتم 
عزل مصطفى فى زنزانة خاصة . 

حبيس  وهو  اسابيع  إنقضت     
العامرة  القذرة  الضيقة  زنزانته 
بالحشرات والهوام مما جعله يزداد 
عنه  عفا   ,,,, وشراسة  توحشاً 
السلطان وُوضع على سفينة متجهة 
الى سوريا ولم يُسمح له برؤية امه 
أُلحق  فقد   , اصدقائه  من  احداً  او 
باحدى فرق الفرسان المعسكرة فى 
دمشق لمحاربة الثوار الدروز الذين 
الجبال جنوبى دمشق,  يعيشون فى 
كان االقليم يتكون من جبال صخرية 
وليس هناك ماء او طرقات معبدة . 
كانوا دروزاً متوحشين يعرفون كل 
شىء فى ارضهم وكانوا يتصيدون 
قمم  وراء  من  نهار  ليل  اعدائهم 
ولم   , الجبال  ومنعطفات  الصخور 
يكن امام االتراك سوى حرق القرى 
فلما  المتواضعة  القليلة  والحقول 
دمشق  الى  عادوا  ذلك  من  فرغوا 
إنشاء  وعكف مصطفى كمال على 
كان   , هناك  الوطن  لجمعية  فرع 
الشبان فى دمشق ساخطين متذمرين 
فى  الحركة  يؤيدون  منهم  والكبار 
عدد  فكثر  الجمعية  نمت   , الخفاء 
فى  مبادؤها  وانتشرت  اعضائها 
شتى الحاميات التركية المتفرقة فى 

انحاء سوريا . 

متخفياً  سالونيك  الى  توجه     
وبرحلة  سورى  تاجر  اسم  تحت 
اثينا  ثم  مصر  الى  يافا  من  شاقة 
والتذمر  السخط  وجد  ان  سره  وقد 

كل  فى  بالثورة  ينذر  الذى  والجو 
عليه  تعرف   ,,, البلقان  فى  مكان 
بعض جواسيس السلطان وصدرت 
نائب  لكن  عليه  بالقبض  االوامر 
مدير البوليس نصحه بالفرار ,,, فر 
الى اليونان ومنها الى يافا وعهدت 
بالقبض  بك  احمد  الى  السلطات 
الفرار  على  ساعده   لكنه    عليه 
الخاصة  اوراقه  وسلمه  غزة  الى 
وسترته العسكرية وعاد الى حاميته 
العام  فقضى  سوريا  فى  العسكرية 
عدائى  نشاط  اى  متجنباً  التالى 
وكتب رؤساؤه تقارير يشيدون فيها 

بكفائته وإخالصه.

سالونيك  الى  نقله  بأمر  ظفر      
بعد  واخته  امه  مع  عاش  حيث 
ثروة  لها  تاركاً  االم  زوج  وفاة 
فى سالونيك  تألفت   ,,, البيت  وهذا 
 ) والترقى  االتحاد   ( اسمها  جمعية 

بعض  بيوت  فى  اجتماعاتها  تعقد 
االيطالية  للجنسية  المنتمين  اليهود 
االيطالية  الماسونية  والجمعيات 
من  هذه  بجنسيتهم  محميون  وهم 
منازلهم  تفتيش  او  عليهم  القبض 
التركية  المحاكم  امام  محاكمتهم  او 
مصطفى  فى  الجمعية  ارتابت   ,
دعته  مراقبته  بعد  لكن  االمر  اول 
بعد  لكنه  لصفوفها  االنضمام  الى 
حين ادرك انه قد تورط بانضمامه 
يدرى  ال  هدامة  دولية  منظمة  الى 
اليهود  متاعب  يعنيه  وال  هدفها  ما 
جمعية  وانها  الماسونية  طقوس  او 
جعجعة بال طحن , هو يريد حقائق 
ال نظريات فتشاجر معهم وعاملهم 
بتعال وخيالء فكرهه إخوانه واساء 
لم  البيت  وفى  اليهود,,,  به  الظن 
يسمح المه بالتدخل فى شؤنه فتركه 
واستأجر غرفة فى الخارج واكتفى 
آلخر  حين  من  امه  على  بالتردد 
المتآمرين  بزمالئه  يجتمع  كان   ,,,
او  المقاهى  باحد  خلفية  حجرة  فى 
يسهرون  االصدقا  احد  بيت  فى 

ويدبرون امر الثورة المقبلة .

   أخيراً اندلعت الثورة , فجأة وبال 
المعروف  نيازى  بها  قام  مقدمات 
 , الثورة  قيام  أنور  وأعلن  بتهوره 
يشترك  اال  كمال  مصطفى  وآثر 
فيها لكن المغامرة الجنونية نجحت 
لقمعهم  أُرسلت  التى  والقوات 

وبدأ  فرقة  بعد  فرقة  إليهم  إنضمت 
ونفوذه  يضمحل  السلطان  جبروت 
يتبدد فأعلن تأليف حكومة دستورية 
واستقبل زعماء  الجاسوسية  والغى 
وانور  نيازى  رأسهم  ثواروعلى 
الذى اعلن دستور الحكم من شرفة 
الرئيسى  الميدان  فى  أوليمبيا  فندق 
الى  نيازى  عاد  سالونيك,,,,  فى 
البانيا وما لبث ان أُغتيل هناك وُعين 
أما  برلين  فى  حربياً  ملحقاً  انور 
مصطفى كمال فقد أُرسل فى مهمة 
الى شمال افريقيا ليكتب تقريراً عن 
حامية طرابلس , وعم االضطراب 
البوسنة  النمسا  فاحتلت  شيء  كل 
اليها  اليونان  وضمت  والهرسك 
بلغاريا  واعلنت  كريت  جزيرة 
روسيا  بمعاونة  التام  استقاللها 
وفى  البانيا  ف  الثورات  وقامت 
كل  ووسط   ,, العرب  جزيرة  شبه 
وارسلوا  السلطان  اعوان  نشط  هذا 
يحذرون  الدين  ورجال  الوعاظ 
الناس من الحكام الجدد ويتهمونهم 
المبادىء  واعتناق  بااللحاد 
ماسونيون  يهود  وانهم  الباريسية 
االسالم  على  القضاء  الى  يهدفون 
تمرد  ان  النتيجة  وكانت  والخالفة 
وأعلنوا  ضباطهم  وقتلوا  الجنود 
والئهم لدين االسالم والسلطان ظل 
الرسول  وخليفة  االرض  فى  هللا 
العظيم , وطردوا اعضاء ) االتحاد 
الجمعية  اعضاء  فلجأ   ) والترقى 
مقدونيا  فى  المعسكر  الجيش  الى 
يلتمسون العون حتى ال يعود عبد 
 , استبدادهم  الى  وزبانيته  الحميد 
بناء   ) باشا  شوكت   ( القائد  وافق 
ومنهم  اركانحربه  نصيحة  على 

مصطفى كمال.

الثانى  مقدونيا  جيش  بتحريك     
والثالث وعلى رأسهم مصطفى كمال 
القسطنطينية  الى  للزحف  وأنور 
خلع  وتم  المضادة  الثورة  أخمدوا 
فى  وسجنه  الحميد  عبد  السلطان 
مكانه  وُولّى  سالونيك  بمدينة  فيلال 
على العرش ابن عمه الكسيح وأعاد 
مقاليد الحكم الى ) االتحاد والترقى 
( الذى كان ابرزهم أنور الذى بدا 
للناس بطاًل شعبياً أما مصطفى فقد 
بقى فى الظل مجهواًل من الجماهير 
فأعادوه  القادة  من  محبوب  غير 
يدرس  فانكب  العسكرى  عمله  الى 
ولقواد  لنابليون  الحربى  التاريخ 
اوصلته  ترقيات  فأحرز  المان 
وهو دون الثالثين الى منصب قائد 
اركانحرب الجيش المقدونى الثالث 
ببعثة الجنرال على رضا  ثم ملحقاً 
ملحوظة  كفاءة  فاظهر  فرنسا  الى 
ولما عاد الى سالونيك ُعيّن مشرفاً 

على مدرسة الضباط بها .

على  الخناق  تضيق  ألمانيا     
شىء  فكل  الداخل  فى  أما   , تركيا 
ظّل على فساده االول فى عهد عبد 
والسخط  فقير  الشعب  الحميد,,, 
الجيش  وخاصة  الطبقات  كل  يعم 
عن  بصراحة  يتحدث  ومصطفى 

التطهير الشامل , وادرك  ضرورة 
فنقله  خطورته   ) شوكت  )محمود 
الضباط  عدد  فازداد  سالونيك  الى 
الملتفين حوله وبدأ يدبر خطة لقلب 
هم  خصومه  وكان  الحكم  نظام 
رجال الثورة القدامى الذين اصبحوا 
حكاماً, كان يرمى الى تأليف حكومة 
وطنية وإبعاد كل نفوذ االجانب ولم 
دلياًل  يجد  ان  باشا  شوكت  يستطع 
واحداً للقبض عليه فانتدبه للعمل فى 

ديوان الوزارة فى القسطنطينية .

ايطاليا  عمدت  اكتوبر 1911     
الى انزال حملة من قواتها فى ميناء 
طرابلس بشمال افريقيا وكانت تابعة 
لتركيا فالحت لمصطفى مهمة تليق 
بالرجال وهرع الى طرابلس لمقاتلة 

االيطاليين.

أرمسترونج                                                           س  ه  المرجع: 
يت��بع

 وقت بداية األزمة والوباء...

تأثرنا.. 

وتوترنا!

توقفنا عن خطايا كثيرة ، وانشغلنا 
بتقديم توبة قوية..

اشتقنا لبيت الرب المغلق!

كانت صلواتنا حارة

وكذلك كانت وعودنا وتعهداتنا 
امام هللا!!!

 وعندما طالت المدة...

فقدنا الشعور برهبة التجربة!

فرجعنا سريعاً لعادتنا وخطايانا 
المحبوبة!

انشغلنا بذواتنا كما اعتدنا دائماً...

وقّل اهتمامنا وإحساسنا 
باآلخرين...

 فتَُرت صلواتنا! 

و عندما ُفتح بيت الرب... أسرعنا 
بالدخول..لكن تكاسلنا وأهملنا لقائنا 

الشخصي برب البيت!!!

فهل كانت أحداث هذه التجربة 
درساً ومنخاساً لإلنسانية لتتغير 

لألفضل؟! 

أم أنها بداية سقوط وفتور روحي 
لكثيرين؟!

هل سنطلب منه أن ينير عيوننا 
واذهاننا ، ويفتح آذاننا لنصغي 

للرسالة ونعي مضمونها ونجعلها 
فرصة لحياة جديدة أبدية؟! 

 أم سنهملها ونعود لنلهث - بدون 
وعي- في دوامة الحياة من جديد 
، مثقلين أكتافنا بقيوٍد وحموٍل ، 
متمسكين باألرضيات، متشبثين 
بظلمة قد أعتدنا عليها، ومكتفين 
بقشور عالقة سطحية ضئيلة مع 

النور الحقيقي؟!!!

من وحي كورونا!
ريهام زاهر 

بقية مقال »التجسد اإللهي« 
ص 10

يكن  لم  أنه  الكلمات  بهذه  ويقصد 
البشر  يرد  أن  أخر  أحد  اختصاص 
عن الذي قد بدأ سوي كلمة هللا الذي 
»فإذا  البدء  من  صنعهم  أيًضا  هو 
والدم  اللحم  في  األوالد  تشارك  قد 
يبيد  لكي  فيها  أيًضا  هو  اشترك 
بالموت ذاك الذي له سلطان الموت 
الذين خوًفا  إبليس ويعتق أولئك  أي 
كانوا جميًعا كل حياتهم  الموت  من 
 )15 )عب14:2،  العبودية  تحت 
ألنه بذبيحة جسده وضع نهاية للحكم 
الذي كان ضدنا وكما وضع لنا بداية 
للحياة برجاء القيامة الذي أعطاه لنا 
على  الموت  ساد  بإنسان  كما  ألنه 
البشر كذلك أيًضا بكلمة هللا إذ صار 
قيامة  وبدأت  الموت  تهدم  إنساًنا 

الحياة...✝
 القديس كيرلس عمود الدين*

✝انه غير ممكن الي من الناس أن 
من  ولكن  االلوهة  مجد  إلى  يرتقي 
أن  نعتقد  أن  العقول  من  بل  الالئق 
هللا الكلمة الذي به خلقت كل االشياء 

اشتهى أن يخلص ما قد هلك✝

رابعا :- في صلوات الكنيسة

كثير جدا 

القداس  من  بفقرتين  هنا  ساكتفي 
االلهي

طرق  وعلمنا  وتأنس  تجسد   ✝
الخالص.......

✝ القداس الباسيلي ✝

القداس الغريغوري

✝أنت يا سيدي حولت لي العقوبة 
في  سعيت  صالح  كراٍع  خالصاً. 
تعبت  حقيقي  كأٍب  الضال.  طلب 

معي أنا الذي سقطت.....✝

القداس كله رحلة الخالص 

االلهي  التجسد  موضوع  في  الكالم 
واهدافه كبير جدا جدا

الخصه  ان  بصلواتكم  هنا  حاولت 

بصلواتكم 

صلواتكم



                                                                                                                                                      
العابد

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

خرج الى الشرفة يطل على ساحة المعبد، تأمل 
الواقفين فى الساحة لم يتعدوا خمسة أفراد، خادمه 
سور  ببناء  الُمكلف  المهندس  ثم  المطيع  وتلميذه 
أثناء  الغريبان....رآهما  الساحة ومساعده.....يتبقى 
باهتمام  اليه  ينصتان  العظة األسبوعية وكانا  القائه 
وهذا ما دعاه الى اطالة العظة واالسهاب واالطناب 
والشرح والتفصيل، ولِم ال وهذا هو هدفه األسمى 
الذى جاء به الى هنا.....الى هذه البالد النائية تاركاً 
داره وأهله وعشيرة المؤمنين....فقد شعر أن رسالته 
بل  المؤمنين،  واثارة حماس  الخطابة  ليست مجرد 
تتسع وتعلو لدرجة أسمى...درجة الدعوة...الدعوة 
يرتحل  أن  فاختار  وكينونته.  وجوده  الى هللا...الى 
لتلك البالد التى ترتفع فيها الماديات لتتوارى خلفها 
بوجود  يقبالن  ال  والتقدم  الِعلم  وكأن  الروحانيات 
تلميذه وتبادال  الغريبان من  اقترب  الكون.  لهذا  اله 
التلميذ ألعلى...نحو  بعدها  نظر  سريعاً  حديثاً  معه 
أنهما  بدوره  فهم  الذى  معلمه  يقف  حيث  الشرفة 
غرفته....لم  الى  بسرعة  عنه.....دخل  يسأالن 
يستطع أن يدارى سعادته، فقد جاءت اللحظة التى 
تمناها لسنوات خاصًة بعدما تعرف على وجه أحد 
القائد  و  المدينة  فى  األقوى  الرجل  ويُعد  الغريبين 
أينما  ويتبعونه  الجميع  له  ويستجيب  يستمع  الذى 
يذهب ويبايعونه فيما يفعل. انه الصيد الثمين الذى 
سيجر خلفه بقية القطيع ليتحقق له الهدف االسمى. 
الرجالن  طلب  توقع-  -وكما  خواطره  تلميذه  قطع 
من التلميذ لقاء معلمه. أراد الرجل التصرف بحنكة 
فضرب له موعداً فى مساء اليوم فليس ُمستحباً أن 
يدارى  أن  الفور.....البد  على  لطلبهما  يستجيب 
الصبر  يضيره  فماذا  لسنوات  صبر  لهفته....قد 
لساعات قالئل. انصرف الخادم وعاد الُمعلم يجتر 
الذكريات.....من البداية....عندما جاء وكان المعبد 
اليزال بناءاً حديثاً واتخذه مسكناً ليسكن فيه ويتعبد 
باألمر  ستكون  الدعوة  مسألة  أن  ظن  الكون،  الله 
اليسير ولم يكن مدركاً للمعاناة التى هو مقبل عليها 
اليوم ما  فيها طوال  تهدأ  بلد علمانى..الحياة ال  فى 
بين تطاحن ماكينات المصانع فى النهار، والموسيقى 
الصاخبة ورنين الكؤوس خالل الليل.......عمل فى 
النهار وعربدة فى الليل !!!! وأين وقت هللا؟ بل أين 
حق هللا؟ سؤال ظل يتردد داخله. وبقدر ما انشغل 
هو بهم انشغلوا هم أيضاً به....أثار فضولهم مظهره 
الغريب عليهم ،شخصيته المجهولة وانعزاله عنهم، 
به  التصق  الذى  اللقب  ذلك  »العابد«  أسموه  حتى 
طوال هذه الفترة. تدور عقارب الساعة وبدأ صبر 
ويرنو  الدعوة  لساعة  يشتاق  يتبخر...فهو  الرجل 
لنشوة النصر حتى قبل أن يتحدث مع الغريمين...ال 
ليسا بغريمين بل هما فى ُعداد المؤمنين بعد ساعات 
اله  نُصرة  فى  دعوته....يثق  فى  يثق  قالئل...فهو 
شئ  ينتصر.  دائماً  والحق  الحق  له....فهو  الكون 
بها  تمر  التى  الضيقة  ثقته....تلك  من  زاد  آخر 
المدينة....والقالقل الحادثة على أطرافها مع المدينة 
وشيكة... حرب  باندالع  تؤذن  والتى  المجاورة 
نصرة  فسيطلبون  حرب  على  مقبلون  أنهم  وبما 
سوى  معين  من  وما  قوى  من  وما  ليعينهم  القوى 
اله الكون. وأتت اللحظة التى طالما اشتاق اليها...
دخل تلميذه يعلنه بقدومهما فأذن له بادخالهما وتردد 
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أم  الباب  ليستقبلهما على  ينهض  أن  فى 
يظل فى مكانه متحلياً بالوقار....ثم فضل 
االبتسامة  !!!. طلت  مكانه  فى  يظل  أن 
من خلف الباب على وجه الغريب القائد 
السيد  نُحيى  جئنا  بالتحية »  بادره  الذى 
»مرحباً  ُمرحباً  العابد  العابد«.....رد 
بكما فى بيت اله الكون«........«نشكر 
لك استضافتنا ولقاءنا«...« ال شكر على 
وقد  واحدة  مدينة  أهل  واجب...فنحن 
تعرفان  كما  المدينة  لهذه  أنتمى  صرت 
يُشرفها  مدينتنا  أن  »الواقع  القائد  رد 
العابد فى  اليها قال  انتماء شخص مثلك 
اتضاع  العفو يا أخى ولكن هل تخبرنى 
القائد.. اجاب  مقابلتى؟  طلب  بسبب 

الواقع اننا استمعنا واستمتعنا بمحاضرة 
او عظة اليوم واشد ما جذبنا هو تسلسل 
أفكارك وقدرتك على تبسيطها واستنباط 
وبال  سهل  بأسلوب  عرضها  ثم  النتائج 
تعقيد عالوة على ايمانك الشديد بما تقول 
العابد  ابتسم  بذاتك«.....  الكبيرة  وثقتك 
تحقيق  من  باقترابه  يشعر  وهو  منتشياً 
هدفه ثم رد فى هدوء وثقة » تلك الثقة 
الكون.... باله  العميق  ايمانى  مصدرها 

بالطبع أعلم أنكم قوم ال تؤمنون بوجود 
فان  ذلك  من  الرغم  وعلى  للكون،  اله 
لحظة  يتزعزعا  ولن  لم  وايمانى  ثقتى 
واحدة، وهاهى الفرصة أمامى اآلن لكى 
اله  بوجود  ....االيمان  لاليمان  أدعوكما 
واألرض«  السماء  الكون.....اله  لهذا 
نظر الغريبان كالهما لآلخر فى دهشة...

ثم قال القائد وهو يضغط على كلماته » 
العابد  مط   « السبب!!!!  لنفس  جئنا  لقد 
السبب.؟...ثم  لنفس  جئتما  مردداً  شفتيه 
أنكما  تقصد   « قائاًل  أساريره  انفرجت 
رد  أمامى؟؟؟«  ايمانكما  اعالن  تريدان 
القائد فى سرعة وحسم »ال....ال بل جئنا 
وااليمان  الينا  االنضمام  عليك  نعرض 
العابد من مقعده صارخاً  بأفكارنا« قفز 
ُجننت؟ كيف  تقول....هل  ماذا...ماذا   «
مقاطعاً  القائد  قال  أن...«  لنفسك  تسمح 
لنفسك  أنت  تسمح  كيف  لى  قل  بل   «
أن تفرض علينا ما تؤمن به وفى نفس 
الوقت ترفض حتى أن تستمع ألفكارنا« 
حق«  على  ألننى...ألننى   « العابد  رد 
أيضاً  به....ونحن  أنت  تعتقد  ما  هذا 
جنون  حق«....ُجن  على  بأننا  نؤمن 
أنتم  بهم »  العابد وبدأ يشرح ما سيحل 
ال تعرفون أى مصير مؤلم ينتظركم....

صنوفاً  ستنالون....ستلقون  عذاباً  وأى 
بها«  لكم  طاقة  ال  العذاب  من  والواناً 
سيلقونه  ما  بالتفصيل  شارحاً  واستطرد 
لها  يشيب  وُمرعبة  ُمفزعة  باساليب 
اذا   « اآلخر  الغريب  قال  وهنا  الولدان 
كان هذا هو اله الكون فكيف لى أن أعبد 
الهاً بهذه القسوة؟« ...فطن العابد لما قال 
المباهج  عن  آخر  باسلوب  يتحدث  فبدأ 

والمكاسب التى ستعود عليهم اذا ما 

فقال  المؤمنين  جماعة  الى  انضموا 
له القائد ساخرا ها أنت اآلن تحاول أن 
ترشينا« فصرخ فيه العابد....«الحق.... 

السنة الثالثة عشر، العدد )330( - اخلميس22 أكتوبر 2020

يحررها هانى نصحى
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الحوار  واشتعل  كافرين«  قوم  اال  أنتم  ما 
وصراخهم.... صياحهم  وارتفع  ثالثتهم  بين 
تحت  واهتزازه  المعبد  ارتجاج  اال  يقطعه  لم 
واالنفجارات....لقد  المدافع  قذائف  وطأة 
ثالثتهم  بين  االرتباك  الحرب.....ساد  اندلعت 
المدينة  أهل  بأن  يخبره  العابد  تلميذ  وأقبل 
العدو  قذائف  من  يختبئون  المعبد  الى  جاءوا 
المعبد.... فى  قائدهم  بوجود  علموا  بعدما 
صاح العابد بأعلى صوته » ال مكان للكفرة 
فى بيت هللا«....لم ينصت أحد اليه، واقتحموا 
المعبد وساروا خلف قائدهم متجهين نحو القبو 
بينما ظل العابد يصرخ لكنه لم يستطع منعهم 
من الدخول مع كثرة عددهم....لكن سيطرت 
عليه فكرة قوية....فبرقت عيناه وهو يتمتم » 
ال يجمع هللا أولئك الُكفار فى مكان واحد اال 
بضربة  جميعاً  عليهم  كبير.....ليقضى  لعمل 
واحدة« وأيقن أن الضربة التالية ستفنى المعبد 
ومن فيه.... حقاً سيتحطم المعبد على رؤؤس 
لتفنى حياتهم وهم  هؤالء االوغاد بمشيئة هللا 
دبرت  التى  هللا  حكمة  انها  كفرهم،  على 
وخططت ويلقى هؤالء الكفرة حتفهم بضربة 
الفرصة الن  اعطاه هللا  فقد  هو  اما   ، واحدة 
يبقى حياً ليباشر دعوته ويستكمل مسيرته....
سيغادر المعبد الذى صار هدفاً لقصف مدافع 
االعداء سينجو بحياته الن هللا كتب له عمراً 
اخرى  مدينة  فى  دعوته  ليستكمل  جديداً 
ويبنى معبداً جديداً فيها تنطلق منه دعوته من 
جديد...لملم حاجياته ومتعلقاته   ...وفى ثوان 
مصيرهم  يواجهون  وتركهم  للخارج  انطلق 
المحتوم....وطالت ساعات االختباء...ورويداً 
حدة  وتالشت  المدافع  قذائف  هدأت  رويداً 
عاد  األولى  الفجر  خيوط  االنفجارات..ومع 
الهدوء يخيم على سماء المدينة وبدأ الُمختبئون 
فى الخروج من القبو...وكانت ساعات االقامة 
جعلت  قد  منهم  الموت  واقتراب  القبو  فى 
ويشعرون  حياتهم  امور  يراجعون  الكثيرين 
فى  مسيرتهم  بعدها  لتتغير  الداخلية  بالتوبة 
الحياة...خرج الناس من القبو تائبون واتجهوا 
الرئيسى  الشارع  نحو  المعبد،  ساحة  ليعبروا 
ُجثة  كانت  قليلة  أمتار  بُعد  للمدينة....وعلى 
العابد ُملقاة وحيدة على قارعة الطريق بعدما 

أصابه وحده قصف الليل. 

عبري حلمي 
تكتب

قصة إحبار 1 )تابع(
أم كان بسبب الخوف والقلق 
الكتشاف ما هو محمول في 

طي  الذاكرة،

 ويبدو كأنه غير موجود وإنما 
بالحق هو موجود ولكن تحاول 

النفس والذاكرة مًعا اإلخفاء،

و الحقيقة الوحيدة واألكيدة أن 
ما يدور في األعماق يستطيع 
ترويع الكيان كله مسبًبا له 
صدمات نفسيه وخلل نفسي 

حقيقي لو لم يعالج ،

 ولو ظهر وأعلن للنفس أنه 
ما زال موجود سوف يُدمرها 

بالحقد والغل واالكتئاب ،

وفوجئت بعكس ما كان يبدو 
من التجاهل لوجود  تلك 

المشاعر ،

وتكرار كلمات وهمية كأنه 
ماضي عبر دون أثر أو تأثير 

....

كيف تمر بنا األحداث ؟

هل تعبر بال تأثير أم تترك أثر 

وأين يقطن هذا األثر؟ هل 
داخل الشعور أم الالشعور ؟

ومتى تكتشف الحقيقة التي 
تريد النفس اخفاُءها ؟

 هنا توقف عن اإلبحار 
وقررت من جديد أن أكون 

لنفسي صديق...

 وتعهد معها على الوفاء 
وعلى الكتمان وأن أصون 

األسرار،

ولكن مع العهد ....تعهدت 
أن أُخلصها أيًضا من مرارة 
الحزن وما أصابها من ألم 
لمجرد إني قررت اإلبحار ؟؛

وتعهدت إال تعود لما كانت 
عليه منذ لحظات من 

اضطراب،

وأن تعود لمرحلة الفرح أو 
على األقل السكون  في اسوأ 

األحوال

أما الحزن واأللم فهو مرفوض 

وكيف يكون ذلك عندما 
تطمئن للوجود؟؟؟

*وجود ُمخلص له عهود 

*وجود ُمبحر دون إلزام مع 
كامل األلتزام بحفظ كافة 

األسرار ويعتبرها أيًضا من 
المقدسات 

*وجود كيان له نفس الكيان ال 
غريب وال متطفل وال في يوٍم 

ما سيكون  

وهنا فقط تماثلت نفسي للشفاء 
و للهدوء والسكون وعادت لما 
كانت عليه منذ أول لحظة من 

اإلبحار 

وتعهدنا  مًعا من جديد أن 
تفتح قلبها وتستجيب وتبدأ 
في استخراج المخفي داخل 

الالشعور،

والشرط المهم واألهم أن ال 
تخفي شيء وال تنزعج حين 

االستذكار 

فأكيد هناك خفيات و مخفيات 

منذ الطفولة ... أيام وشهور 
وسنوات،

منها ماهو مفرح للقلب من 
أحداث ونجاحات وصدق 

ووعود وااللتزام بها ،

 وهناك العكس تماًما .....

فهناك ذكريات مؤلمه من 
خيانة  اصدقاء أو خالفات مع 

أقرب ما يكون،

وأيًضا هناك ما هو يؤلم 
أكثر فأكثر حينما تحاول 
الذاكرة استعادة الصورة 

الذهنية للحدث والموقف بكافة 
التفاصيل ....

فهناك مواقف كثيرة من الحياة  
بالفعل تبدو مشاكل أنتهت و 

أختفت مع الزمن ولكن مازال 
أثرها وتأثيرها موجود ،

ولم أكن في تلك اللحظة 
أتمني العودة لما كان منذ 
لحظات حينما كانت دقات 
القلب سريعة وبدء الجسم 

في اإلرتجاف ولم أتمني أن 
تعود......

 
البقية العدد القادم



الثقة ال تولد يف حلظة ولكنها تنمو

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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ألن  للعيادة  حديثة  مريضة  أتت 
قريبتها التي هي مريضتي اوصتها 
بهذا، وفى اول زيارة لها عرضت 
عليها ان اعطيها تطعيم للتيتاناوس 
ان  منها  كان  فما  بنقصها،  ألنه 
اتصلت بقريبتها على التليفون لكى 
وبالطبع  توافق،  كانت  ان  تسألها 
قالت لها قريبتها ان توافق على ما 
اقترحه، ولم اجد غضاضة في هذا 

ألن عالقتنا لم تتوثق بعد.
وعلى الصعيد اآلخر اتصلت بي 
تبكى ألن  وهى  مرضاي  أحد  ابنة 
والدها، الذي هو مريضي لسنوات 
منذ  اره  ولم  عاما  ثمانون  وعمره 
جدا  مريض  العام،  من  يقرب  ما 

الفراش  يغادر  وال  دموي  بإسهال 
وفشل  تتدهور  وحالته  أسبوع  منذ 
يذهب  ان  بإقناعه  حوله  من  جميع 

للمستشفى.
طلبت ان أتكلم معه وطلبت منه 
على  فوافق  للمستشفى  يذهب  ان 

الفور.
ذهلت ابنته - التي تعمل مدرسة 
- من اننى بكلمة منى قد اقتنع حيث 
فشل الجميع لمدة اسبوع، وتعجبت 
ألن والدها صلب الراي جدا، وكان 
يعمل مديرا لمكتب لليونيسكو التابع 
عنه  يعلم  والجميع  المتحدة  لألمم 

صالبة رأيه.

المستشفى  من  الفحوصات  أتت 
القولون  في  بسرطان  مصاب  انه 
لمنظار  رافض  قبلها  وكان  ومتقدم 

القولون.
الودعه  المستشفى  في  له  ذهبت 

وطال لقائنا لمدة ساعة.  
بعدها  جنازته  حضرت  عندما 
النبذة  في  موجودا  أسمي  وجدت 
وان  المتوفى  عن  يكتبونها  التي 
الشكر ألنني  ببالغ  تتقدم لي  العائلة 
بهم،  يثق  الذين  القالئل  من  كنت 
وكانت اول مرة اقابل ابنته وزوجها 

واحفاده.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب

بصــــــراحة
وانتصرت مصر وليبيا 

وخسر أردوغان 
 مدحت عويضة

 ليبيا بلد عربية عزيزة علي قلبي 
بنغازي  الثانية  عاصمتها  في  ولي 
شعبها  جميلة.  ذكريات  الجميلة 
عليهم  يغلب  وكريم  طيب  شعب 
القليلون  الليبيين  حتي  البساطة. 
الذي تقابلت معهم في كندا جميعهم 
الربيع  عصف  األحترام.  قمة  في 
بيليبيا وكانت مشاهدة مدن  العربي 
أبنائها  بأيدي  خربت  التي  ليبيا 
أوال ثم المرتزقة بعد ذلك يصيبني 
بالحزن واإلحساس بالذنب فقد كنت 
يوما من موئدي الثورة الليبية. نعم 
هو  ونظامه  القذافي  العقيد  يكن  لم 
كانت  لليبيا ولكن بال شك  األفضل 
اليوم.  عن  عهده  في  أفضل  ليبيا 
ونظام  قانون  بها  دولة  ليبيا  كانت 
قد نتفق أو نختلف معه لكنه حافظ 
أراضية  ووحدة  بالده  أمن  علي 
بخيرات  عهده  في  الليبيين  وتمتع 
مع  غمرتني  كبيرة  سعادة  بلدهم. 
وقف  علي  الليبية  األطراف  إتفاق 
إطالق النار وخروج المرتزقة من 
مشتركة  أمنية  لجان  وتشكيل  ليبيا 
خطوط  في  األمن  علي  لإلشراف 
التماس. مع الدعوة النتخابات عامة 

ينتخب فيها الشعب حكامه.  

أن  سعادتي  سبب  يكون  ربما 
بالدي العظيمة وقيادتها هي السبب 
لقد  اليوم.  الليبيين  له  توصل  فيما 
يوم  في  السيسي  الرئيس  أطلق 
أشهر   2020 سنة  من  يونيه   20
وأقصر وأقوي بيان عرفته البشرية 
سرت   « المعاصر  تاريخنا  في 
بيانه هو  الجفرة خط أحمر«. كان 
بيان مصر القوية العظيمة الشامخة 
يد  في  ليبيا  بسقوط  تسمح  لن  التي 
اإلرهابيين واألشرار. أربع كلمات 
ثرثر بعدها أردوغان بعدد ال حصر 
له من الجمل ووسلط إعالم الخيانة 
علي مصر وجيشها العظيم. لم يغير 
وأخذت  مصر  موقف  من  كالمهم 
مصر إستعدادتها الكاملة للدفاع عن 
ليبيا بالرغم من الملفات العديدة التي 
تشغل مصر قيادة وشعبا وأهمها سد 
النهضة. وفي نفس الوقت لم يستطيع 
أردوغان والتنظيم الدولي من حتي 

اإلقتراب من سرت والجفرة.  

السيسي  أن  من  واثق  كنت 
سينتصر علي أردوغان فهي ليست 
كل  وفي  بينهما  األولي  المواجهة 
والنصر  مصر.  أسد  ينتصر  مرة 
تجلب  والهزيمة  أنتصارات  يجلب 
هزائم وتجلب العار وتكسر الروح 
ولم  معه.  ومن  للمهزوم  المعنوية 

يبقي لهم غير الصراخ والعويل في 
أرتفع صراخهم  وكلما  الفضائيات, 
سينهزمون.  أنهم  أدركت  كلما 
والسيسي الذي تسلم مصر بلد شبه 
»خربانه« يقود بالده نحو األفضل 
بعض  في  معه  أختلفنا  وإن  حتي 
بالده  فقاد  أردوغان  أما  الملفات. 
المستقرة والهادئة لحروب ال حصر 
قاسم  فما من حرب إال وتركيا  لها 
للعراق  سوريا  من  فيها  مشترك 
مع  مشاكله  ثم  ألزربيجان.  لليبيا 
قبرص واليونان التي جعلت اإلتحاد 
ويالعبه  ضده  يقف  كله  األوربي 

بالعصا والجزرة.  

لم  ليبيا  في  أردوغان  هزيمة 
بعار  جنوده  يجر  فهو  األولي  تكن 
الهزيمة في سوريا ويترك المناطق 
ويسحب  شهرا.   28 إحتلها  التي 
جنودة من ليبيا ويالقي األمرين في 
أزربيجان.  في  وسينهزم  العراق 
وأصبح  الهزائم  الرجل  أدمن  لقد 
الهاوية.  نحو  للصعود  بالده  يقود 
التركية  العملة  سعر  هبطت  فقد 
في حمالت  تركيا  أموال  وضاعت 
السلطان الجديد الذي يحلم بالخالفة 
والسلطة بأدوات أفضل ما قيل عنها 

أنها »أدوات ضعيفة«.  

أنتصرت مصر وأنتصر السيسي 
مصري  عسكري  يطلق  أن  بدون 
اإلنتصار  ومع  واحدة.  طلقة 
المصري أنتصرت كل ليبيا وخيوط 
الفجر بدأت تلوح في األفق بعد ما 
الظالم.  في  كامل  عقد  من  يقرب 
مبروك لليبيا والليبيين مبروك عودة 
أخري.  مرة  لهم  وخيراتها  بلدهم 
يحلم  ليبي  ومهاجر  مشرد  لكل 
حقيقة  الحلم  أصبح  لبالدة  بالعودة 
بالده.  العودة لحضن  ويمكنه  اليوم 
لكل أسرة ليبية فقدت األمن واألمان 
طيلة السنوات الماضية من حقكم أن 
غضون  وفي  قريبا  فبلدكم  تفرحوا 
اإلرهابيين  من  ستخلو  يوما   90
باألمن  وستنعمون  والمرتزقة 
والسالم. تحية لروح الشهداء الذين 
دافعوا عن بالدهم في وجه المرتزقة 
للعالم  الليبيون  أثبت  لقد  والخونة. 
كله صالبتهم وقدرتهم علي الحفاط 
علي بالدهم تحية لرجل ليبيا الحكيم 
عقيلة صالح فهو مهندس ليبيا الذي 
ألن  اآلوان  أن  لقد  للسالم.  قادها 
يلقي الجميع السالح ويتفرغوا لبناء 
بلدهم مرة أخري فليبيا تكفي جميع 
ألبنائها  خيراتها  وستظل  أبنائها 

وأبنائها فقط.

محمد  »خلفاء  مقال  بقية 
الحكم  علي باشا كوالة تحت 

العثماني» ص13

لسبس  دي  فرديناند  إعطاء   �
السويس،  قناة  حفر  علي  الموافقة 
قناة  المتياز  عقدين  منحه  حيث 
السويس. كان االمتياز األول نوفمبر 
1854 يقضي بمنحه امتياز تأسيس 
السويس  قناة  لحفر  عامة  شركة 
من  عاما   99 لمدة  واستثمارها 
تاريخ افتتاح القناة للمالحة، االمتياز 
جاءت  1856م  يناير  في  الثاني 
شروطه مجحفة لمصر والمصريين 
إضافة  شروطه  أهم  كانت  حيث 
الحكومة  تتنازل  القناة:  انشاء  لحق 
المصرية للشركة مج�انا عن جميع 
والمطلوبة  لها  المملوكة  األراضي 
وترعة  السويس  قناة  إلنشاء 
سنة   99 االمتياز  مد  اإلسماعيلية، 
تبدأ من افتتاح قناة السويس وتصبح 
المصرية،  للحكومة  بعدها  القناة 
يكون أربع أخماس )80%( العمال 
شرط  ذلك  )أصبح  المصريين  من 
المصرية  الحكومة  على  إلزاميا 
للشركة(، تحصل مصر على %15 
من صافي األرباح مقابل األراضي 
للشركة،  الممنوحة  واالمتيازات 
على  العثماني  السلطان  يصدق 
شرطا  السويس  قناة  حفر  امتياز 

لصحته.

� قام بإعالق المدارس العليا التي 
أنشأها محمد علي باشا إليمانه بأن 
قيادة أمة جاهلة أسلس من قيادة أمة 

متعلمة.

على  الضرائب  بتخفيض  قام   �
وأسقط  الزراعية،  األراضي 
ومنحهم  الفالحين  عن  المتأخرات 
طبًقا  وذلك  األرض  تملك  حق 
لقانونه الشهير »الالئحة السعيدية« 
سنة  أغسطس   5 في  الصادرة 
1858م؛ كما ألغى ضريبة الدخولية 
الحاصالت  على  تجبى  كانت  التي 

إرهاق  مصدر  وكانت  والمتاجر، 
لألهالي وتؤدي إلى ارتفاع األسعار 
واشتداد الغالء فكان إلغاؤها تخفيفا 
للتجارة  وتحريرا  األهالي  عن 

الداخلية. 

المحمودية،  ترعة  تطهير   �
لربط  االسماعيلية  ترعة  وانشاء 

النيل بالقناة.

القاهرة-  حديد  سكة  إتمام   �
به  العمل  بدأ  والذي  االسكندرية 
في فترة حكم عباس حلمي األول، 
القاهرة  الحديدي بين  كما مد الخط 
للمواصالت  ُفتح  الذي  والسويس 
ميناء  على  فعاد  1858م  سنة 

السويس وعمرانها بالفوائد الجمة.

� اهتم بالمالحة التجارية الداخلية 
والخارجية، فأنشأ شركتين للمالحة، 
نيلية أسسها عام 1854م، وأخرى 

بحرية أسسها عام 1857م.

العسكرية  الخدمة  مدة  قصر   �
على  الشبان  جميع  على  عممها  ثم 
متوسط  فجعل  طبقاتهم،  اختالف 
الخدمة سنة واحدة وبذلك أدخل في 
نفوس الناس الطمأنينة على مصير 
ألوالد  والسماح  المجندين،  أبنائهم 
بدخول  القرى  مشايخ  وأقارب 
عرابى  احمد  منهم  كان  و  الجيش 
األمر  الجندية  سلك  في  وأمثاله 
الذي أدى إلى صدام بين المصريين 
والشركس في عام 1881م وقرار 
عن  باالستغناء  توفيق  الخديوي 
الضباط المصريين مما أدي لهوجة 
االنجليزي  االحتالل  ثم  عرابي 

لمصر.

المعاشات  الئحة  أصدر   �
للموظفين المتقاعدين.

� أصلح مجلس األحكام وقام بعدة 
أصلح  كما  هيكله،  في  تغييرات 

القضاء الشرعي.

إلى  المصرية  اآلثار  نقل  منع   �
الخارج التي كانت نهباً لتجار اآلثار 
في  بجمعها  وأمر  والمغامرين، 

مخازن أعدت لها في بوالق.

� أنهى االختالط الذي كان متبًعا 
في التقويم، حيث كان هناك التقويم 
الهجري والميالدي والقبطي، فحدد 

لكل وظيفته. 

أقباط  على  الجزية  دفع  ألغى   �
مصر. 

باشا على رؤوس  اعتمد سعيد   �
من  فاستدان  األجنبية  األموال 
وبذلك  األوروبية  المالية  البيوت 
في  المالية حيث عقد  األزمة  بدأت 
1862م أول قرض من أحد البنوك 
بعد  باشا  اندفع سعيد  ثم  البريطانية 
للمرابين  فلجأ  االستدانات  في  ذلك 
على  سندات  مقابل  منهم  يستدين 
شهدت  وبذلك  المصرية،  الخزانة 
التدخل  بدايات  عصره  في  مصر 

األجنبي.

سعيد  عهد  في  مصر  خاضت   �
القرم  حرب  األولى  حربين  باشا 
عباس  وفاه  بعد  استمرت  التي 
إلى  نجده  باشا  سعيد  وأرسل  باشا 
الجيش المصري واستطاعت تركيا 
الجيش  بسالة  بفضل  وحلفائها 
الروس  على  التفوق  المصري 
بينهما سنة 1856م  الصلح  وإبرام 
الحرب  أما  باريس.  مؤتمر  في 
الثانية هي حرب المكسيك بأمريكا 
الالتينية »ولم يكن لنا فيها ناقة وال 
جمل«، بسبب ميوله نحو إمبراطور 
له  وصداقته  الثالث  نابليون  فرنسا 
أن يلبي دعوته حينما طلب إليه أن 
تعاون  مصرية  حربية  بقوة  يمده 
الجيش الفرنسي بها، فأمده بأورطة 
عام  يناير   8 في  سودانية  مصرية 

1863م. 

بالقاهرة  باشا  سعيد  محمد  توفي 
في 18 يناير 1863م »41 سنة« 
ودفن  الُسل  بداء  مرضه  بسبب 
قادين(  حياة  )عين  أمه  بجوار 
بالصالة الكبري بمسجد النبي دانيال 
بعده  الحكم  وتولي  باالسكندرية 

اسماعيل باشا.



أعلنت اللجنة األولمبية المصرية 
الزمالك مرتضى  نادي  منع رئيس 
مزاولة  عن  سنوات  أربع  منصور 
ثبوت عدة  بعد  أي نشاط رياضي، 
وطلبت  إليه،  منسوبة  مخالفات 

إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
منصور  رفض  المقابل،  في 
قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته 

أوردت  ما  بحسب  النيابية، 
»فراسن برس«، االثنين.

وغّرمت اللجنة رئيس الزمالك 
جنيه  ألف  مئة  للجدل  المثير 
دوالر   6400 )نحو  مصري 
أميركي( بعد التحقيق في شكاوى 
شخصيات  عدة  من  مقدمة 
جميعهم  »يتضررون  رياضية 

من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم 
وللمؤسسات  لهم  واإلساءة  وقذفهم 
مستخدما  يمثلونها،  التي  الرياضية 
الفضائية  الزمالك  قناة  ذلك  في 
والتي أخرجها عن دورها الرياضي 
من  طويلة  الئحة  اللجنة  وسّمت 
النادي  رئيس  الشخصيات تضمنت 
ورئيس  الخطيب،  محمود  األهلي 
عباس،  ممدوح  األسبق  الزمالك 
ونائب رئيس الزمالك هاني العتال، 
جورج،  هللا  عبد  المجلس  وعضو 
إلدارة  الخماسية  اللجنة  ورئيس 
الكرة عمرو الجنايني، ورئيس لجنة 
اتحاد كرة  الرئيسية، رئيس  الحكام 
االتحاد  ورئيس  نصر،  هشام  اليد 
مصطفى   حسن  اليد  لكرة  الدولي 
مخالفات  أن  اللجنة  واعتبرت 
شكلت »خروجاً  منصور  مرتضى 
والقوانين  الدستور  على  صارخاً 
والدولية،  المصرية  والمواثيق 
الذي صار معواًل لهدم  وهو األمر 
وإهداراً  الرياضية  والمثل  القيم 
للمعاني السامية التي ترتجيها  األمم 
وأضافت  الرياضة  من  المتحضرة 
تشكل  منصور  تصرفات  أن 
للنشء والشباب المصري  »تدميراً 
من جهته، رد منصور في تصريح 
قرارات  أن  البلد«  »صدى  لقناة 
األولمبية لن يتم تنفيذها ألن مجلس 
طالبا  رسميا  خطابا  أرسل  النواب 
نائبا  بوصفه  معه  التحقيق  عدم 
مؤسسة  »أي  قائال:  البرلمان  في 
عندما  رياضة  غير  أو  رياضية 
أو  القانون  أو  الدستور  تحترم  ال 
اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي 
حتى  التاريخ  مزبلة  في  فيها  ومن 
لو كنت أنا وقال رئيس النادي الذي 
البيضاوي  الرجاء  لمواجهة  يستعد 
دوري  نهائي  نصف  في  المغربي 
الجاري  أكتوبر  في  إفريقيا  أبطال 
يريدون »إسقاط  إنهم  وايابا،  ذهابا 
بطولة  ولدينا  األرض  في  الزمالك 
أربع  )إيقافي(  يقولون  إفريقيا. 
في  أيام  أربعة  وال  وأقول  سنوات 

القانون«.
وطلبت األولمبية من نائب رئيس 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الزمالك 
الدعوة ألول جمعية عمومية عادية 
للمقاعد  انتخابات  بند  »تتضمن 
الخصوص  وجه  وعلى  الشاغرة 

مقعد رئيس مجلس اإلدارة«.
النيابية،  منصور  حصانة  وعن 
قال عضو اللجنة األولمبية والناطق 
باسمها ياسر إدريس في تصريحات 
إنه  سبورتس«  تايم  »أون  لقناة 
القرار  استئناف  منصور  بمقدور 
يتم  أن  دون  من  يوما   15 خالل 
إال  األولمبية،  قرار  تنفيذ  إيقاف 

القرار  بإيقاف  حكم  وجود  بحالة 
منها  الهدف  البرلمانية  »الحصانة 
جهة  نحن  المجتمع،  خدمة  هو 
الرياضة  قانون  يحكمها  رياضية 
وليس لنا عالقة بالسلطة التنفيذية أو 

التشريعية .
أكد المهندس هشام حطب رئيس 
قرار  تنفيذ  على  األولمبية،  اللجنة 
هذا  منصور    مرتضي  عزل 
بالفعل  تم  القرار  لذلك  ومشيًرا 
 ، البعض  يتخيل  كما  مجمد  وغير 
فعليا  تنفيذه  تم  القرار   : نصا  وقال 
، وهو غير موجود بالنسبة لنا في 
مختلف األدوار ، والتعامل مع نائبه 
له  يحق  أحمد جالل وال  المستشار 
اتخاذ أي قرار سواء اداري او مالي 
في  شرعية  بال  وأصبح   ، فني  أو 

نادي الزمالك.
بوابة  حسب   – حطب  وأضاف 
أخبار اليوم- أنه منذ إعالن القرار 
من  ونحن  تلقائية  الخطوات  وباقي 
وكما  القانوني،  بدورنا  قمنا  جانبنا 
قرار  نتخذ  لن  السابق  في  أكدت 
تنفيذه ومرتضي  قادرين علي  غير 
أصبح غير مخاطب ال منا وال من 
وزارة  في  المتمثلة  اإلدارية  الجهة 

الرياضة.
كنا  دوليا  القرار  تحصين  وعن 
زمن  في  نحن  حطب:  قال  أشيع 
زمن  في  أي  ميديا  السوشيال 
البرق  أسرع من  المعلومة  وصول 
إلى  األولمبية  بيان  خروج  ومنذ 
النور وصل لجميع الجهات المعنية 
محصن  والقرار  وخارجيا  داخليا 
اتبعنا  الننا  تحصينه  نحتاج  وال 
الميثاق األولمبي الدولي، والمواثيق 
المواثيق  من  مستوحاه  المصرية 
الدولية ، والدستور المصري أعلن 
الرياضية  الدولية  بالمعايير  التزامه 
القانون  عليها  واكد   84 المادة  في 

في كل بنوده.
حطب  هشام  المهندس  وأوضح 
القائمين  تمنح  األولمبية  اللجنة  أن 
للتنفيذ  الفرصة  القرار  تنفيذ  علي 
اي  من  ضغوط  تصدير  تبغي  وال 
الزمالك  مصلحة  علي  حفاظا  نوع 
عن  بعيدا  ومستقل  عظيم  ككيان 
لمجلس  الدعم  كل  وأن  األزمة، 

اإلدارة وللفريق ونحن نقدر قيمة 
يضمه  وما  جيدا  األبيض  البيت 
من كوكبة من النجوم نسعي الي 
بريقها  استعادة  أجل  من  دعمها 
نادي  يمس  لن  أنه  علي  ، وشدد 
الزمالك من قريبا أو من بعيد باي 
قرارات تسبب له ضرر من اي 
وليس  حمايته  دورنا  وأن  نوع، 

العكس كما يتخيل البعض.
مجلس  يطالب  أنه  حطب  وأكد 
في  بالتركيز  والالعبين  اإلدارة 
مباراتهم الهامة في دوري األبطال 
أمام الرجاء المغربي، مؤكدا على أن 
الداعمين  أول  األولمبية هى  اللجنة 
الكرة  قطبي  رؤية  يتمني  وأنه  لهم 
اللجنة  حسمت  الزمالك  المصرية 
الدولية،  األولمبية 
في  الجدل  الخميس، 
العقوبات  بشأن  مصر 
اللجنة  أصدرت  التي 
المصرية  األولمبية 
نادي  رئيس  حق  في 
المعزول،  الزمالك 
منصور  مرتضى 
وإيقافه لمدة 4 سنوات 
وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من 

مزاولة أي نشاط رياضي.
وتلقت اللجنة األولمبية المصريه 
األولمبية  اللجنة  من  رسميا  خطابا 
الدولية حمل توقيع مسؤول العالقات 
واللجان األولمبية الوطنية، جاء فيه 
الدولية  الهيئة  تلقي  على  التأكيد 
موقف  بشأن  المصرية  ردود 
رئيس  بشأن  الصادرة  القرارات 
والمؤرخ  الموقوف  الزمالك  نادي 
وتوجيه  الحالي،  أكتوبر   9 بتاريخ 
استجابتهم  على  لمسؤوليها  الشكر 
المطلوب  كل  وتوضيح  السريعة 

بشأن الموضوع محل النقاش.
دعمها  الدولية  األولمبية  وأكدت 
لكل الخطوات الصادرة من منطلق 
للجان  الممنوحة  الصالحيات 
داخليا  األمر  واعتبار  الوطنية 
واآلليات  المعايير  لكل  يخضع 
تمثلها  والتي  دوليا،  بها  المعترف 
األولمبية  اللجنة  جيدا  وتطبقها 
اللجان  باقي  شأن  شأنها  المصرية 

الوطنية.
اللجنة  أصدرت  جانبها،  من 
بيانا  الخميس،  المصرية،  األولمبية 
رسميا بشأن تلقيها هذا الخطاب من 
العقوبات  بتأييد  الدولية،  نظيرتها 
الصادرة بحق رئيس نادي الزمالك 

السابق.
الداخلية  وزارة  أصدرت 
المصرية بيانا رسميا بشأن دعوات 
التظاهر أمام النادي اعتراضا على 

القرار.
على  بيان  في  الوزارة  وذكرت 
صفحتها الرسمية على »فيسبوك« 
بتداول  أمنيا صرح  مصدرا   « أن 
دعوات  اإلنترنت  صفحات  بعض 
بالتجمع أمام نادى الزمالك اعتراضاً 
بشأن  األولمبية  اللجنة  قرار  على 

رئيس النادي«.
وأضاف »تحذر الوزارة من أى 
القانوني،  اإلطار  خارج  تجمعات 
وستتخذ حيالها اإلجراءات القانونية 
على  وتؤكد   .. حسم  بكل  الفورية 
ضرورة االلتزام بالطرق الشرعية 

فى التعامل مع قرار اللجنة

السنة الثالثة عشر، العدد )330( - اخلميس22 أكتوبر 2020 18

صفحه يف دفرت أحوال مصر
نهايه مرتضي منصور                 

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

ماكرون و معاناة فرنسا
Oliver كتبها

ضد  ماكرون  خطاب  كان   -
يعتاده  لم  جريئاً  صريحاً  اإلسالم 
السياسية  التقية  يستخدم  الغرب.لم 
في لغة الخطاب بل وصف األشياء 
بأسماءها بشكل مباشر واضح ألول 
.ثم  مرة من رئيس غربى مرموق 
أعقب هذا ذبح مدرس على طريقة 
داعش فى وسط باريس ليؤكد رؤية 
آلت  الذي  للخطر  القيادة في فرنسا 
إلى  محتاجاً  ماكرون   يعد  لم  إليه. 
من  أكثر  رؤيته  صدق  يؤكد  ما 
المؤلم.نعم  المأسوى  المشهد  هذا 
فرنسا فى خطر. الجرأة فى خطاب 
ماكرون تتطلب جرأة فى المواجهة 

و العالج أيضاً.

فى  ليست  فرنسا  مشكلة   -
ليس  العلمانية و حل مشكلة فرنسا 
قادة  صور  أيضاً.لقد  العلمانية  فى 
تمنع  علمانيتها  أن  السابقين  فرنسا 
مجتمعها. ألمن  التهديدات  مجابهة 

تطور  ال  أنها  فرنسا  مشكلة 
علمانيتها بل تربض على مكتسبات 
عن  بديلة  كعقيدة  الفرنسية  الثورة 
ليس  تحتاج  فرنسا  الدين.علمانية 
إلى إلغاء بل إلى تطوير يتالئم مع 
وضع  من  العصر.البد  مستجدات 
هذه  على  للحفاظ  خاصة  قوانين 
.تستخدم  تقديسها  دون  العلمانية 
مع  يتناسب  بحداثة.بشكل  العلمانية 

التحديات الجديدة.

- يجب التمييز بين مبادئ العلمانية 
و  والمساواة  كالحرية  الراسخة 
العدالة و الفصل بين الدين و الدولة 
التطبيقية  القوانين و األفكار  و بين 
التطرف  لمواجهة  العلمانية.  لهذه 
ينبغى الحفاظ على مبادئ العلمانية 
بل  القديمة  بأفكارها  التقيد  دون 
تأصيلها  و  جديدة  أفكار  خلق 
الجيوبوليتيكية  المتغيرات  لمواجهة 
ليسوا  الفرنسيين  ثلث  جعلت  التى 
للثقافة  هام  تكليف  فرنسيون.هذا 
فى  كتلة  قدام  المعاصرة  الفرنسية 
بل  فرنسا  علمانية  تحب  ال  أغلبها 
بكل  السؤال  إذن  تعاديها.  ربما 
دمج  يمكن  كيف   : هو  وضوح 
دون  فرنسا  علمانية  فى  الكتلة  هذه 
إنتشار  من  الحد  يتم  تباطؤ.كيف 
المجتمع  تعادى  التى  الرجعية  هذه 

الفرنسى؟

- هذه الكتلة العامل المشترك فى 
أغلب جرائم اإلرهاب فى فرنسا و 
تحتاج  التى  هى  و  أيضاً  خارجها 
تمكين  و  التوجهات  ضبط  قوانين 
ثالثة  تبرز  منها.هنا  العلمانية 
العلمانية.القوانين  لتغليب  عناصر 
اللجوء  و  الهجرة  قانون  ثم  العامة 
ثم التعليم.هذه األذرع لو تم دمجها 
بحنكة ستتخلص فرنسا على المدى 
من  األجل  الطويل  و  المتوسط 
مشاكل إنعزال أغلبية هذه الكتلة عن 
مجتمع فرنسا الحقيقى.البد أن تحرر 
فرنسا أولئك الفرنسيين باإلسم الذين 
حاصروا أنفسهم بأنفسهم و إنعزلوا 

إختيارياً عن فرنسا.

بالقطع  العامة:  القوانين  أواًل   -
الدعم  الكتلة هو  تلك  يشغل  ما  أهم 
الحكومى وقوانين الرعاية الصحية 
.هم يستحلون كل مكسب من فرنسا 
فلسفة  إليها.إذن  ينتمون  ال  ألنهم 
و  الدعم  هذا  ربط  هو  التعديل 

التأمين الصحي بشروط تؤدى إلى 
إندماج هؤالء فى المجتمع.فال يمكن 
يتكلم  ال  من  على  فرنسا  تنفق  أن 
الفرنسية رغم أنه فرنسى يعيش فى 
فرنسا.للحصول على دعم البد من 
إشتراط اللغة بدرجة تسمح بالتفاعل 
.إضافة  المجتمع  فى  اإلندماج  و 
هذا الشرط سوف يحجب كثير من 
المنتفعين من القانون الفرنسى و هم 

يعادون فرنسا.

سنجد  العامة  القوانين  فى   -
شمال  سكان  من  المهاجرين  معظم 
أفريقيا يتكلمون الفرنسية فلن تصبح 
هى  الثقافة  لكن  لديهم  مشكلة  اللغة 
يجب  أولئك  الحقيقية.  المشكلة 
دراسات  على  حصولهم  إشتراط 
فى  لإلنخراط  تؤهلهم  عملية 
الفرنسى كشرط للحصول  المجتمع 
على دعم حكومى و تأمين صحى.
هذا األمر معمول به فى أستراليا و 
نيوزيلندا.إن الحصول على دعم ال 
لمجرد  تلقائياً  حقاً  أن يصبح  يصح 
التجنس بالجنسية الفرنسية.ال يمكن 
للمثقفين  دور  بدون  الثقافة  دعم 
الفرنسيين تجاه هذه الكتلة المحيرة.

- قوانين الهجرة و اللجوء تتطلب 
ال  من  حق  كثيرة.فمن  تعديالت 
يجد أماناً فى وطنه أن يثبت ذلك و 
يحصل على حق الحماية من فرنسا.
الحماية  التمييز بين حق  لكن يجب 
اللجوء  يصبح  التجنس.فال  حق  و 
بل بشروط  للتجنس  تلقائية   وسيلة 
فى  لمن  التعليم  فى  اإلنخراط  مثل 
يحرم  من  و  األساسى  التعليم  سن 
مدرسة  فى  التعليم  هذا  من  أطفاله 
على  يحصل  ال  حكومية  فرنسية 
على  يحصل  ال  بالتالى  و  الجنسية 
إال  صحى  تأمين  أو  حكومى  دعم 
بالتفاعل مع أدوات الدمج بالمجتمع 
) اللغة- التعليم- الدراسات العملية( 
سنوات  شرط  إطالة  تتم  أن  .على 
مع  سنوات  عشرة  لتكون  اإلقامة 

بقاء شروط الدمج للتأهل للجنسية.

- سن قانون خاص للحرمان من 
الجنسية.لكل من تثبت عليه جريمة 
يثبت  من  و  إرهاب  و  تطرف 
وثائق مزورة  أو  وقائع  تقديم  عليه 
مع  الجنسية.  على  بموجبها  حصل 
إمكانية تسليم هؤالء لينفذوا عقوبات 
جرائمهم فى بالدهم األصلية.قدامنا 
ألمانية  محكمة  من  جرئ  حكم 
من  مسلم  طبيب  حرمان  قررت 
على  الموافقة  بعد  الجنسية  منحه 
مسئولة  مصافحة  رفض  ألنه  ذلك 
قانون  ؟إن  الجنسية  شهادة  تسليمه 
في  نفسه  ظن  من  يردع  هذا  مثل 
يحيا  بينما  فرنسا  منه  يعادى  مأمن 

على أرضها.

- إعادة الالجئين الذين عاد السالم 
منحهم  يتم  لم  طالما  بالدهم  إلى 
مبلغاً  منحهم  يتم  أن  الجنسية.على 
يسمح لهم ببدء حياتهم فى بالدهم و 
هذا المبلغ تدفع اآلن فرنسا أضعاف 
حكومى  دعم  صور  فى  أضعافه 
حافزا  المنحة  هذه  تكون  متنوع.قد 
الكثيرين  تأهيل  للتخلص من عبء 
من هذه الشريحة التى أغلبها يتقوقع 

بعيداً عن المجتمع الفرنسى.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

األمراض اجللدية.. نظرة عامة

الذاكرة والرتكيز

س: أبلغ من العمر 24 سنة ولكن 
في كثير من األحيان اشعر بما يسمى 
قادرة  غير  نفسى  فأجد  المخ  ضباب 
فما  الذاكرة  وتخوننى  التركيز  على 

السبب؟ وماذا أفعل؟

ج: اذا كنت ال تعانى من أي مرض 
وضعف  التركيز  على  القدرة  وعدم 
فعليك  الوحيد  العرض  هي  الذاكرة 
ان تبحث عن بعض األسباب، يمكن 
ان يكون عدم كفاية في النوم، فالجسم 
يوميا،  نوم  ساعات   9-7 بين  يحتاج 
أكبر  بنوم  ذلك  عوضت  لو  وحتى 
مرة او مرتين في األسبوع فهذا غير 

كاف.

أحيانا يكون السبب هو األفراط في 
الكحوليات او السكريات او المنبهات 
يكون  األحيان  بعض  وفى  كالقهوة. 
السبب هو نقص في بعض الفيتامينات 
 B12 او B1 او المعادن مثل فيتامين
وعموما  المغنسيوم.  عنصر  او 
والسكريات  الكحوليات  في  األفراط 

يسببان نقص الفيتامينات.

السبب  يكون  األحيان  بعض  وفى 
حساسية لبعض األطعمة مثل حساسية 
والراى  القمح  في  الموجود  الجلوتين 
في  الكازين  حساسية  او  والشعير 

زيادة  الى  تؤدى  فالحساسية  األلبان، 
الهيستامين الذى يسبب ضبابية المخ.

في  هبوط  هو  السبب  يكون  وقد 
الدم، ويصعب اكتشافه معمليا،  سكر 
الكربوهيدرات  تناول  بسبب  ويأتي 
األبيض  الدقيق  منتجات  مثل  المنقاة 
من خبز وبيتزا ومعجنات مع اهمال 

البروتين والسلطات.

التعرض  السبب هو  وأحيانا يكون 
األجهزة  من  المنبعثة  لإلشعاعات 
والتليفون  الكمبيوتر  مثل  اإللكترونية 
مما  وغيرها  باد  واآلى  المحمول 

يسبب خلال في النوم.

 B فيتامين  تناول  ويمكن 
والمغنسيوم واالوميجا 3 التي تحتوى 
على جرعة عالية من DHA، ومن 
المهم ان يكون لك برنامج يومى من 
الدم  التي تساعد على تدفق  الرياضة 

واألكسجين للمخ.

د.تباسيم جندي

األمراض  مجال  في 
األمراض  وتتعدد  تنتشر 
الجلدية بأنواعها المختلفة 
وقوائمها الطويلة المعقدة، 
معينا  تخصصا  ان  حتى 
لألمراض  أوكل  قد 
الجلدية، وعندما تتاح لك 
على  لتتعرف  الفرصة 

وتبويبها سوف  الجلدية  األمراض  أنواع  مختلف 
ولكنك  األنواع،  الهائل من  الكم  هذا  تتعجب من 
هذا  عالج  ينحصر  عندما  أكثر  تتعجب  سوف 
الكم الهائل في قليل من أنواع العقاقير وهى اما 
العقاقير  بعض  او  الكورتيزون  قوامها  كريمات 
بالفم، ويوجد قول  للميكروبات وتعطى  المضادة 
شائع بين األطباء وهو ان مرضى الجلد ال يخفوا 

وال يموتوا.
ولعلم القارئ انه توجد أنواع مختلفة من البكتريا 
تعيش على سطح الجلد في تكافل مع صاحبها بدون 
ألسباب  ولكن  العميقة،  الجلد  لطبقات  غزو  اى 
معينة عندما تقل صحة الجلد تبدأ الميكروبات في 
غزو الجلد وانهاكه بالمرض، وهذا طبقا ألبحاث 
طبية لطبيب يدعى روبمان، وينصح هذا الطبيب 
عنصر  هو  الجلد  مشاكل  يسبب  عنصر  اهم  ان 
في  يدخل  هام  معدن  هو  والسيلينيوم  السيلينيوم، 
هام  وهو  بيرأوكسيديز  الجلوتاسيون  انزيم  عمل 
ولكن  األكسدة،  ومواد  الميكروبات  من  للتخلص 
السيلينيوم كمعدن ليس من السهل الحصول عليه 
من الطعام، وطرق الزراعة الحديثة جعلت التربة 
الغذائية  المكمالت  من  كثير  وحتى  فيه،  فقيرة 
المحتوية على الفيتامينات والمعادن ال يوجد بها 
من  فكثير  وجدت  ان  وحتى  السيلينيوم،  عنصر 
األحيان يصعب امتصاصها من الجهاز الهضمى.
ويحتاج الجلد الى مضادات األكسدة التي تساعد 
في  الجلد  ويحفظ  تلف  او  اى خلل  على اصالح 
 A, C, حالة صحية مثال البيتاكاروتين وفيتامين

E ومعدن الزنك.
وتخفيف  االلتئام  على  الجلد  يساعد  ومما 
مثل  الدهنية  االحماض  توافر  هو  االلتهابات 

أوميجا 3 و6 و9 .
ومن ضمن األسباب التي تسبب كثير من أنواع 

الجلدية  األمراض 
لبعض  الحساسية  هي 
عدم  او  األطعمة، 
الهضمى  الجهاز  قدرة 
الكامل  الهضم  على 
يسبب  مما  للبروتين 
يؤدى  مناعى  تفاعل 
الجلدى  المرض  الى 
يوجد  ذلك  ولمعرفة  االكزيما،  أنواع  وخاصة 
تحليل معملى لتحديد المواد المضادة لنوع الطعام 
للتأمين  يخضع  وال  مكلف  ولكنه   IgG ويسمى 
الذى  الطعام  نوع  معرفة  يمكنك  ولكن  الصحى، 
يسبب لك المرض الجلدى عن طريق االبتعاد عن 
هذا النوع المشكوك فيه لمدة شهر، فاذا تحسنت 
االعراض سوف تعرف ان هذا النوع من الطعام 
هذا  تناولت  واذا  الجلدى،  للمرض  المسبب  هو 
تعود  سوف  أسبوع  لمدة  أخرى  مرة  الطعام 
االعراض من جديد. ومن أشهر أنواع األطعمة 
االلبان  منتجات  هي  الجلدية  لألمراض  المسببة 
ومنتجات القمح والسكر وفواكه السيترس وزبدة 
الفول السودانى والذرة وفول الصويا والشوكوالتة 

والقهوة والكحوليات.
ومما يساعد على تخفيف التهابات الجلد توجد 
نبات  واساسها  الموضعية  الكريمات  من  كثير 
الكليندوال او الكاموميال او نبات الصبار المسمى 
آلوفيرا او الهورستيل او الزنك، كما توجد الزيوت 

العطرية مثل الالفندر والكاموميال.
في  واالنفعال  التوتر  دور  ننسى  ان  يجب  وال 
زيادة حدة االكزيما، كما ال يجب ان ننسى دور 
فالجلد  الصدفية،  من  للتخلص  الديتوكس  عملية 
اخراج  في  ويساعده  الجسم  في  أكبر عضو  هو 
السموم، عالوة على اتباع نظام غذائى تمنع فيه 
تناول  مع  الحيوانى،  البروتين  ويقل  الكحوليات 

فيتامين D واالوميجا 3.
ومن المهم ان تعلم ان بعض االمراض الجلدية 
هي بداية ألنواع من سرطان الجلد وهذه يحددها 
لك الطبيب المختص، كما يجب ان تعلم انه أحيانا 
لبعض  مصاحبة  او  مقدمة  الجلدى  الطفح  يكون 
االمراض مثل التهاب الحلق ببكتريا ستريبت او 
بعض الحميات مثل الحصبة والجديرى وغيرها.
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فى  اإلسالمية  المدارس  ترخيص  مد  عدم   -
فرنسا بل يتم منحها مهلة  خمس سنوات لتتحول 
التعليمى  الفرنسى  بالمنهج  ملتزمة  مدارس  إلى 
مباشر  إشراف  تحت  تصبح  أن  و  إضافة  دون 
فيها  التعيينات  تخضع  أن  و  التعليم  وزارة  من 
لنفس شروط التعيين فى مدارس الحكومة.و لتبق 

الملكية ألصحابها كما يشاؤون.

-  بزيادة الرقابة المباشرة على كل الجمعيات 
أهم  أحد  سيتوقف  إسالمى  مسمى  تحت  األهلية 
سيتم  و  فرنسا  على  التآمر  و  التطرف  روافد 
أغلب  أصحاب  بإختيار  حتى  أو  القانونى  الغلق 
اإلرهاب. تمول  التى  الهالمية  المؤسسات  هذه 
أرصدتها  و  التبرعات  جمع  وسائل  محاصرة 
تمويل  لتجفيف  حتمية  لكنها  شاقة  مهمة  الملتوية 

اإلرهاب.

لغتهم  الفرنسية  ليست  الذين  األطفال  تعليم   -
و  التعريف  من  مزيجاً  يكون  أن  يجب  األولى 
العلمانية  القيم  تأصيل  و  المجتمع  مع  التواصل 
للتعليم  جوهراً  القيم  هذه  تصبح  أن  يجب  لذلك 
األساسى حيث ال مكان آخر يتعلم فيه النشء قيمه 

المجتمعية و اإلنتماء.

بقانون  العلمانية  القوانين  فى  الثغرات  سد   -

الثغرات  هذه  ألن  اإلرهاب  لمكافحة  إستثنائى 
هناك  يكن  لم  حين  القوانين  فى  ثغرات  تكن  لم 
المجتمع  تحكم  العلمانية  فرنسا.كانت  فى  تطرف 
قيمها  و  العلمانية  يبغض  من  جاء  لما  و  بالقيم 
صارت الضرورة لقوانين تفرض القيم على من 
ال يقبل القيم بإرادته.لذلك يجب إستبدال اإلختيار 
ما  لعالج  للقيم  القانونى  باإلختيار  للقيم  الثقافي 
أفسده التساهل.اآلن يتغذى التطرف على ثغرات 
إلكتشافها  الوقت  حان  التى  الفرنسية  القوانين 
عشرين  منذ  األحداث  كل  مراجعة  خالل  من 
القوانين  فى  الثغرات  أين  ليكتشفوا  قضائية  سنة 
و  التطرف  و  التعصب  و  الكراهية  لمكافحة 
اإلرهاب.هذه الرباعية التى لو تركناها للعلمانية 

وحدها لن توجد علمانية و ال حتى فرنسا ذاتها.

لخدمة  األصيلة  الفرنسية  المنظمات  دعم   -
الحكومة  حسبان  فى  يكون  أن  البد  المجتمع 
إلى  يحتاج  الكتلة  هذه  خدمة  الفرنسية.ألن 
و  الفرنسية  القيم  وفق  خادمة  خاصة  مؤسسات 
فعالة  أداة  ستكون  دعمها  تم  لو  المؤسسات  هذه 
لتنمية هذه التجمعات الخاصة وتشجيع المتجنسين  
ل�تأسيس  الكتلة الحرجة  اآلخرين من خارج هذه 

جمعيات خدمية بإعتبارهم أكثر قرباً و تفهماً.

- أمور أخرى و أفكار كثيرة البد من مشاركة 
اإلختطاف  من  فرنسا  إنقاذ  حملة  فى  الجميع 

ليشارك كل واحد بما لديه.




