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He who does not love does not know
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أتاتـــــورك ( الذئب األغرب )
خالد منتصر  ..قاطعوا أفكار قاطع الرأس قبل
مقاطعة اجلنب الفرنسى

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية

االحتاد االوروبي يزيل كندا من علي قائمة الدول
املسموح بالسفر اليها او اجملئ منها
يوم امس بعدما عرب

حوار  :الكاتب والقاص والشاعر (اهلايكست
املصري)
أدم الثاني

مصل األنفلونزا
هل من بديل؟
حكومة أونتاريو ستوفر ما يقرب من  15مليون
دوالر لتوسيع نطاق احلصول علي خدمات
الصحة العقلية واالدمان

شفهي وحتريري !
نبضات
شركة طريان وست جت الكندية هي اول شركة
طريان يف كندا تعيد لزبائنها مثن رحالت الطريان
اليت الغيت بسبب وباء الكورونا
الوهم

زواج علي احلدود بني كندا وأمريكا حيت يتمكن
الضيوف من كال البلدان احلضور
ما جيب ان تعرفه عن الفرق بني اعراض مرض
كوفيد –  19واالنفلونزا والربد العادي؟
عمار يا مصر

السيد الرئيس السيسى أنصف اللواء اشرف عزيز
التذمر سم قاتل

اغتيال االفكار

أحلاننا القبطية ونغماتها الشجية

النريان تلتهم كنيستان جنوب غرب أونتاريو
يف فجر االحد  1نوفمرب ويظن ان هذه احلرائق
متعمدة

(د رضا عبد احلليم اهلرم األكرب خلود كوني

سياسة الاليك و الشري فى األمة اإلسالمية

وعادت رميا لعادتها القدمية!

God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash
Eskarous
E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744
For Catering Healthy & Tasty
Mediterranean Food

قاض يف احملكمة العليا يأمر بفرز بطاقات االقرتاع
الربيدي بشكل منفصل
امر قاض في المحكمة
العليا األميركية الجمعة
بطاقات
بمعالجة
االقتراع التي وصلت
بعد يوم االنتخابات
في الثالث من نوفمبر،
بشكل منفصل في
بنسلفانيا ،محققا في ذلك
انتصارا صغيرا لدونالد
ترمب.
لكن القاضي صاموئيل أليتو لم يلب طلب الجمهوريين وقف احتساب البطاقات
التي يتم وضعها جانبا بناء على قراره ،كما كان يريد معسكر الجمهوريين الذي
ال يمكنه خسارة هذه الوالية الرئيسية لبقاء ترمب في البيت األبيض
ويسمح قانون االنتخابات في والية بنسلفانيا بفرز بطاقات االقتراع التي ترسل
بالبريد حتى الثالثاء وتصل في غضون ثالثة أيام بعد االنتخابات.
ويؤكد قرار القاضي أليتو األمر الذي أصدرته السلطات المحلية قبل االقتراع
بفرز هذه البطاقات بشكل منفصل ،للتمكن من حسمها من المجموع في حال
إبطالها.

بيع وشراء
وايجار العقارات

We Cut Taxes Like a Diamond
Personal | Corporate | Business

خـدمـة
متميزة

فرص لالستثمار العقارى

شقق ممتازة فى قلب تورونتو

Nady Ibrahim

416-817-1560

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

EDWARD YACOUB

B.SC IN CIVIL ENGINEERING
SALES REPRESENTATIVE

416 315 0480

Cell:

خدماتنا المتميزة تمتد
الى ما بعد البيع او
الشراء

4255-Sherwoodtowne
Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

207 - 1719 Lawrence Ave E.,
Scarborough, ON. M1R 2X7
Tel: (647)7481611 - (416)2641211
Fax: (647)7481711 - (416)2641803

mervatnawar@yahoo.com

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني
(االمييل) إلى  5412كما يقوم الكثير من القراء األحباء
بأرساله أيضا ألصدقائهم.
كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا،
والذي يزوره األالف يوميا.

من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف
اسمه ،ومن ال يجده عليه البحث حتت  Spamاو .Junk mail
ومبجرد حتويلة إلى  Inboxمرة واحدة يعود للبريد الطبيعي

اعالنــــات
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قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!
Toll Free 1877.234.8272

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت



You can order online on our website

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

www.bonabidet.ca

Complimentary
Market Evaluation

TM

Bona Bidet

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.

ﺗﻘﺪم اﺣﺪث اﻧﻮاع اﻟﺸﻄﺎﻓﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻛـﻨﺪا وأﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد ﻓﻘﻂ ،ﻣﺠﻔﻒ ﻫﻮاء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺪﻓﺌﺔ ﺑﺪون ﺧﺰان ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ) ( Remote Control

ELECTRIC BIDET

& 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.
B Series

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
For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com.
area for the next few months.

You a
will
receive
what comparable
homes have sold for in your
For
free,
quick information
online homeon
evaluation,
go to www.yourhomeworthnow.com.
neighbourhood,
which homes
are currently listed, how long they have been for
Your neighbourhood
REALTOR®...
You
information
on what
comparable
sale will
and receive
their prices,
with pictures
and
addresses.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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HOT & COLD MIXER
ﺧﻼط ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ واﻟﺒﺎرد،
ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،أﺳﻔﻞ ﺧﺰان
اﻟﻤﻴﺎه
Hot & Cold Mixer. Easy to
Install Under the Water Tank

BB 1NC

BB 2NC

ﺷﻄﺎﻓﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ،
ﻣﺎء ﺑﺎرد ذات ﻣﺨﺮج واﺣﺪ

ﺷﻄﺎﻓﺔ ذات ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ,ﺑﺎرد وﺗﻨﻈﻴﻒ ذاﺗﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎرج
Dual Nozzles, Natural Cold
Water Nozzles Self Clean

Easy to Install, One Nozzle
Cold Water

BB 2NHC
ﺷﻄﺎﻓﺔ ذات ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎه,
ﺣﺎر وﺑﺎرد وﺗﻨﻈﻴﻒ ذاﺗﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎرج
Dual Nozzles, Hot & Cold
Nozzles Self Clean

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle
ﺷﻄﺎﻓﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﺪواﻋﻲ
اﻟﺴﻔﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﻛﻬﺮﺑﺎء
أو ﺑﻄﺎرﻳﺔ
Portable Bidet,
No Battery Needed

FA3

FA2

FA1

FA and Hot & Cold Mixer

FA & Cold valve

Faucet Attachment

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺷﺎش
اﻟﻴﺪوي ،ﺧﻼط ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺒﺎرد
واﻟﺴﺎﺧﻦ
& FA1 Parts plus Hot
Cold Water Mixer

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺷﺎش
اﻟﻴﺪوي ،ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﺒﺎردة
FA1 Parts plus Cold
Water Valve

®CENTURION
Honour Society

FAME

OF

HALL

رﺷﺎش ﻳﺪوي ذو وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ،ﺳﻬﻞ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺎت
وﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﻴﺎ ه ﺑﺎﻣﺎن

Dual Function Sprayer Water
Safe Pressure Control
Easy to Install on Most Faucets

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

ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻼت وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻄﺎﻓﺎت.
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺻﻼت  ،"1/2-"3/8ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ

Toll Free 1877.234.8272



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

1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2
Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

intended
to
solicit
or sellers
currently
under
contract
withV030
a brokerage.
C0500 V081 A0332
Not Not
intended
to solicit
buyers
or buyers
sellers currently
under
contract with
a brokerage.
C0500
A0332
Copyright
©Mission
2018 Response
Mission Inc.
Response
Inc. 416-236-0543
www.missionresponse.com
All Rights Reserved.
Copyright
© 2016
416-236-0543
www.missionresponse.com
All Rights Reserved.

يا سيدى الرئيس أن تعود ثانيا سيطرت
اصحاب االموال على كراسى مجلس الشعب
ففى محافظة الفيوم كان هناك نائب عن
الفيوم اسمة اللواء اشرف عزيز هذا االنسان
 Notيخدم كل
intendedكان
المحافظة
وبشهادةsellersكل
ابناء to solicit
buyers or
currently under contract with a brokerage. C0500 V081 A0332
Copyright © 2018 Mission Response Inc. 416-236-0543 www.missionresponse.com All Rights Reserved.
الناس تجدة صباحا مع المواطنين فى الشارع
يزهب معهم لكى ينجز لهم مصالحهم ويحل
لهم مشاكلهم وفى المساء تجدة فى منطقة
من المناطق النائية واقف مع عمال شبكة
بقلم جمدي حنني
الطرق يتابع إنجاز طريق او يصطحب
عمال الصرف الصحي الزالة شكوى فى
فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم او
منطقة شعبية كان شغلة الشاغل خدمة ابناء
فى التاريخ البشرى عامة قد يكون هناك شخص
أو مجموعة من األشخاص او موقف أو حدث قد محافظتة جميعا حتى اللذين هم خارج دايرة
يغير من مجريات الحياة أو قد يؤثر فيها سلبا أو االنتخابات الخاصة بة اذكر ان احد المراكز
إيجابا وقد يجعلها احسن أو حتى اسوء وهذا ما الطبية قام بإلقاء المخالفات الخطرة فى
شارع من ازحم مناطق الفيوم واذا بة بنفسة
يشكل الفارق
وبيدية وخوفا أن يصاب اى شخص يزيل
---------------تلك المخلفات الخطرة معرضا نفسة للخطر
السيد الرئيس السيسى
هوا محبوب كل ابناء الفيوم بال استثناء حتى
اذا سألت علية منافسية سيقولون انة اخلص
أنصف اللواء اشرف عزيز
نائب مثل الفيوم فى مجلس الشعب والنة
نزية والنة ال يقبل على نفسة مبدء دفع المال
انتهت االنخابات التشريعية في مصر لينجح فى االنتخابات والنة كان واثقا من
واختار الشعب المصري ممثلينة للسنوات ابناء الفيوم النهم احبوة بصدق لم يعير ما
القادمة فى مجلسى الشعب والشورى تمت تعرض له اثناء حملتة االنتخابية من تمزيق
عمليات التصويت بهدوء ولم يحدث ما
الفتات ومضايقات من المنافسين سيدى
يعكر صفو االنتخابات اال شبهة واحدة
الرئيس أن اللواء اشرف عزيز كان
لم تحدث من ايام الخونة االخوان
لة نفس حضور الوزير والمحافظ
وه��ى عملية ش��راء االص��وات فقد
السابق عبد الرحيم شحاتة رحمة
كانت واضحة للعيان وعدنا من حيث
هللا الذى عشقة ابناء الفيوم المانتة
بدأنا فى تحكم راس المال ليس فقط في
واخالصة وتفانية في عملة انت
الحياة االقتصادية ولكن فيما هوا أخطر
ياسيدى تستطيع أن تتأكد
وهوا شراء ارادة الشعب المصرى
م��م��ا ح���دث م��ع ه��ذا
الختار من يمثلوة تمثيل يعكس حجم
النائب الخلوق ويمكنك
االهتمام ونقل نبض المواطن المصرى ان تعرف عن مدى محبة وثقل هذا المصرى
البسيط الى صناع القرارات والتشريعات الجميل فى قلوب ابناء الفيوم على مختلف
وبذلك عدنا من حيث بدأنا اثناء االحتالل انتماءاتهم معتقداتهم انا اعرف أنك وهبت
االخوانى لمصر من شراء االصوات وتفعيل من العلى حكمة وعدال واسست حكمك على
نظام الغزوات والشحن القبائلى فى اختيار الحق فانصف اللواء اشرف عزيز بتعيينة فى
اشخاص غير مؤهلين لتحمل المسئولية لبناء مجلس الشعب مكافأة لة على ما قدمة ويقدمة
الوطن وليس دليل على زلك اال ما حدث من خدمات لكل ابناء المحافظة وحتى يعرف
فى محافظة الفيوم وقبل أن استرسل سيدى الجميع أن عصور ظالم الماضى وما يحدث
الريس عبد الفتاح السيسي هناك امرين من شراء اصوات باالموال والهدايا وكراتين
اسمح لي ان اؤكدهما األول انى ال اتكلم عن االطعمة لن يسود في عهدك وان فى مصر
شخص يمثل طائفة بعينها والثانى واالهم ان االن من يعمل ويجتهد ويراعى االمانة التى
ماحدث فى انتخابات مجلس الشعب الماضية هى بلدنا العظيم ال يمكن أن يهزم ويضيع
حدث فى عهد سيادتكم ودعنى اشرح ماذا حقة طالما سيادتك رئيس مصر وحتى يثق
يعنى ذلك للمواطن المصرى البسيط فاننا الشباب البسيط الذى ال سند لة فى هذا البلد
نثق انك هبة هللا للمصريين ونحن نضع غير اللة وسيادتكم انهم لن تسلب حقوقهم
امالنا واحالمنا لرقى هذا الوطن ونشر العدل ولن يسودهم من يملكون االموال ولهم سلطة
والمساواة والحق بعد اللة تعالى فى شخصكم بل هناك عين ساهرة ترجو اللة العلى ان
الكريم الصادق والمحب لهذا البلد فهل يجوز يمكن العدل والحق من حكمة ويصنع الفارق

الفــارق 45-

®CENTURION
2015

®CENTURION
Honour Society

3

السنة الثالثة عشر ،العدد ( - )331اخلميس 5نوفمرب 2020

هل يغلب ترامب الدولة
العميقة؟

لمهاجمته.

واعلم شخصيا من أصدقاء من واليات
مختلفة انهم ذهبوا وسجلوا أسمائهم
قال اإلنجليزي مفتخرا نحن نستطيع ان للكشف عن فيروس كرونا ولكن هؤالء
نعلن نتيجة االنتخابات بعد يوم واحد من تململوا من طول وقت االنتظار وانصرفوا
نهايتها.
بدون عمل المسحة ،ولكنهم أخطروا بعدها
قال الفرنسي مستخفا باإلنجليزي ،نحن انهم مصابين بفيروس كرونا.
نصدرها مساء يوم االنتخابات وال ننتظر
وق��ال بعض األطباء ان المستشفيات
الصباح.
كانت تسجل كل الوفيات في هذا الوقت انه

قال المصري وهو ينظر لهما باستخفاف نتيجة الفيروس للحصول على تعويضات.
وهذا ال ينفى ان اعداد اإلصابة االمريكية
نحن نعلم نتيجة االنتخابات قبل أن تبدأ.
بالفيروس كانت كبيرة ولكن أمريكا ليست
يبدوا ان النظام األمريكي قد تعلم بعض في حجم دولة ولكنها قارة.
من فنون إدارة االنتخابات من النظام
حدثت أيضا الحادثة المؤسفة بمقتل
المصري ومارستها ال��دول��ة العميقة
الرجل األسود جورج فلويد على يد رجل
األميركية ألفشال ترامب.
بوليس وكانت هناك اضطرابات وتكسير
قبل أن يتولى ت��رام��ب ع��ام  2016محالت يشير لها البعض انها كانت منظمة
كانت الصحافة األمريكية ضده وتهاجمه ولم يتعاطف معها ترامب.
بشدة ،كذلك العديد من الشخصيات العامة
التاريخ األمريكي كله لم يشهد حمالت
والمؤثرين وكان يعول هذا على أسلوبه
المستفز وان��ه يقول ما يشعر به دون إعالمية شرسة ضد رئيس او مرشح
للرئاسة مثل ما كان ضد ترامب ،كنت
تحفظ.
اسأل نفسى هل سيستطيع ترامب ان ينجح
ج��ذب ه��ذا األس��ل��وب الغير معتاد من بالرغم من هذا الهجوم الشرس عليه؟
السياسيين الكثير من االمريكان الذين
أتى وقت االنتخاب وتفوق نظام الدولة
سئموا األسلوب المنافق والكاذب أيضا
من السياسيين ونجح ترامب بالرغم من العميقة األمريكي على النظام المصري في
التزوير إلنجاح بايدن بالرغم من فساده
الهجوم الحاد عليه.
المالي وهم في طريقهم للنجاح.
ط��وال فترة رئاسته لم تتوقف األداة
طرق التزوير شملت التصويت البريدي
اإلع�لام��ي��ة ع��ن مهاجمته بالرغم من
إنجازاته االقتصادية وهبوط معدل البطالة والتصويت بعد االنتخابات وطرق مختفيه
ألدني معدل لها في التاريخ األمريكي .وهو في العد والقاء بطاقات مؤيدة لترامب
أيضا مسؤول عن هذا كما نقول بالعامية ومنع بعض الناخبين ،وهى نفس الطرق
التي حدثت في االنتخابات المصرية التي
بسبب «طول لسانه»
أتت بمرسى للسلطة.
كان من الواضح ان الدولة العميقة لم
سوف يذهب ترامب للمحكمة ضد هذا
تكن راضية عنه وعن سياسته الخارجية
وتمركز أمريكا ح��ول نفسها بإعالنه وله الكثير من األدل��ة .ولقد قال ترامب
«أمريكا أوال» وكثر اعدائه السياسيين قوله حق أن العار كل العار يلحق سمعة
اإلدارة االمريكية في هذا التزوير الفاضح
حتى من وسط اهله.
إلدارة االنتخابات وال يهم من بفوز.
أكثروا الكالم حوله عن تدخل روسيا في
ه��ل ه���ذا ال��ت��زوي��ر االن��ت��خ��اب��ي هو
االنتخابات االمريكية واستمرت التحقيقات
شهور طويلة ولم تنجح المحاولة في الديمقراطية التي تتشدق بها أمريكا وتريد
اصطياده ،ثم واج��ه محاولة العزل ولم تطبيقها في بعض دول العالم الثالث؟
تنجح أيضا وفشلت المحاولة.
فشلت أمريكا في نزاهتها االنتخابية

وجد المتربصين له من الدولة العميقة بينما ترسل مراقبين امريكان لبعض الدول
ووسائل االعالم وقت كرونا لكى يظهروا لضمان نزاهة انتخاباتهم!
فشله في إدارة االزمة.
هل سينجح ترامب ضد الدولة العميقة؟
ازم��ة كرونا اصابت العالم كله واتت
بخسائر بشرية كبيرة واصيبت أمريكا
أيضا بخسائر كبيرة وهنا اتهمه االعالم
ان��ه لم يغلق البالد مبكرا وهولت من
عدد اإلصابات ،وكانت تؤول كل كلماته
8164gindi@rogers.com

د .رأفت جندي
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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

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

لتصميم اعالنك اجلديد 647 823 6779
اواتصل باشرف اسكاروس (416) 659-8744

اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390

edenmeb.cbt@gmail.com

4
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وسوق العقارات

أخبار وآراء

خالد منتصر  ..قاطعوا أفكار قاطع الرأس قبل مقاطعة
اجلنب الفرنسى

االستعداد لفصل الشتاء

الجرئ خالد منتصر قاطعوا أفكار قاطع
الرأس قبل مقاطعة الجبن الفرنسي
ق��اط��ع��وا_أف��ك��ار_ق��اط��ع_ال��رأس_ق��ب��ل_
ناصـــــــــــر بطـــــــــرس -خبير عقارى
مقاطعة_الجبن
مع نهاية فصل الخريف يبدأ االستعداد
لفصل الشتاء البارد .هناك خطوات يمكن
ان تتخذ لتجنب اضرار فصل الشتاء على
المنزل.
( )1إغالق محابس المياه الخارجية
للحديقة الخلفية والجراج حتى ال تتجمد
المياه فى المواسير مما قد يؤدى الى انفجار
مواسير المياه داخل المنزل وما قد يسببه
ذلك من أضرار جسيمة على المنزل قد
تكلف آالف الدوالرات إلصالحها .هذه
المحابس توجد عادة فى الدور األسفل من
المنزل.
( )2تركيب عازل اضافى للنوافذ
واألبواب لتقليل تسرب الهواء الخارجى
البارد الى الداخل.
( )3تأكد ان جهاز التدفئة المركزى
يعمل بكفاءة عن طريق فحصه بواسطة
متخصص.
( )4تغيير فلتر الهواء فى جهاز التدفئة
المركزى ( )Furnaceالذى يحتاج الى
التغيير ثالث او اربع مرات فى السنة.
( )5تنظيف وتعقيم قنوات مرور الهواء
(( Ductsفى المنزل بواسطة متخصص.
( )6تركيب جهاز لزيادة رطوبة الهواء
( )Humidifierداخل المنزل وذلك لكى
يساعد على تخفيف آثار جفاف الشتاء على
خشب المنزل واإلحساس بتدفئة أفضل هذا
باإلضافة لفوائده الصحية..
( )7يمكنك أيضا استغالل هذا الوقت
لتغير بطاريات اجهزة استشعار الدخان
 Smoke detectorفى المنزل
واختبارها للتأكد انها مازالت تعمل .كل
شتاء وانتم بخير.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على
naser@estatesavvy.ca

السنة الثالثة عشر ،العدد ( - )331اخلميس 5نوفمرب 2020

هل سألت نفسك يامن تنادي بمقاطعة
الجبن والزيت والسكر والفول المدمس الذي
تصنعه شركات مصرية ،لمجرد أن الفتة
الهيبرماركت فرنسية ،هل تساءلت ،لماذا
أصر الشاب الالجئ الشيشاني الذي لم يبلغ
العشرين بعد ،على أن يقطع رأس المعلم
الفرنسي ثم يصورها ،برغم أن ذلك يستهلك
من مدة الهروب ويصعب اإلختفاء ويجعل
من عملية قتله أو القبض عليه عملية سهلة؟!،
ببساطة ألن رأسه محشوة بأفكار لم نفندها أو
نعتذر عنها نحن المسلمين بعد ،الفكرة سبقت
السكين والسيف ،وصرخة هللا أكبر سبقت
الطعنة وحز الرأس  ،أفكار جهاد الطلب،
وعقيدة ال��والء وال��ب��راء ،وفسطاط اإليمان
وفسطاط الكفر ،وتكفير المختلف ،وإحتكار
الجنة ،ودونية اآلخرين الذين الينتمون لفريقنا
الناجي ،والغزو واإلحتالل الذي مازلنا نعتبره
فتحاً الخ ،كل تلك األفكار قد تمكنت من مخ
ووجدان هذا الشاب حتى أوصلته إلى تنفيذ
تلك العملية البشعة بشكل إنتحاري وقلب بارد،
وجعلت من قطع الرأس فخراً  ،وها نحن نقرأ
تعليقات كثير من الشباب الذي يمدح الشاب
ويجعل من صورته بروفايل لصفحته ،بل
وينادي بمزيد من البتر والقطع والحز!! ،وإذا
كان العالم الغربي قد تبنى أفكاراً عنصرية
في الماضي ،وخالف حقوق اإلنسان في
القرون الوسطى،وطارد العلماء المختلفين
مع الكنيسة ،فإن هذا الغرب نفسه قد إعتذر
في عصر التنوير ،وأحس بالعار والخجل،
وكتب وتبنى وثيقة حقوق اإلنسان ،وجعل
العلماء الحقيقيين ومنهجهم العلمي يحتلون
أرفع مكانة في بالدهم ،لكننا لم نعتذر بعد،
ومازلنا في دائ��رة التبرير ،ووضع الفتات
مزيفة إلنقاذ تراثنا من النقد ،تارة برفع راية
تلك إسرائيليات ،أو الفتة هذا مسكوت عنه
ولتجعل الفتنة نائمة التوقظها!! ،وكأن نقد
التراث بجرأة هو فتنة ،وكأن عبد هللا بن سبأ
الذي تنسب إليه كل كوارث التاريخ اإلسالمي
ق��د ت�لاع��ب بكل المسلمين وقتها وكأنه
سوبرمان أو كبير المنومين المغناطيسيين!!،
هل هذا اإلبن سبأ هو الذي علم شمر بن ذى
جوشن فصل رأس الحسين عن جسده بـ12

النريان تلتهم كنيستان جنوب غرب أونتاريو
يف فجر االحد  1نوفمرب ويظن ان هذه احلرائق
متعمدة
لندن – أونتاريو  :أستيقظ أعضاء كنيستان في جنوب غرب
أونتاريو يوم االحد  1نوفمبر علي أنباء عن تدمير كنائسهم بسبب
النيران  ,وقد تم االبالغ عن الحريق االول في كنيسة ساوث
كارادوك المتحدة حوالي الساعة  2:30فجر يوم االحد وهي كنيسة
أثرية بنيت في القرن التاسع عشر  ,وعندما علم أعضاء الكنيسة
بالحريق وقفوا هناك وبكوا  ,وبعد ست ساعات من اندالع الحريق
االول في هذه الكنيسة إندلعت النيران في كنيسة سانت أندرو
االنجليكانية والتي تبعد حوالي  6كيلومتر عن الكنيسة االولي

ضربة سيف من القفا؟!،وهل إبن سبأ هو الذي
إنتقم للحسين بقطع رأس عمر بن سعد بن
أبى وقاص فى حربه مع المختار الثقفى؟،وهل
هو الذي قطع بعدها رأس المختار الثقفى أم
مصعب بن الزبير؟،وهل هو الذي قطع ّ
كفه
وسُ مرها بمسمار إلى جانب المسجد؟ ،هل هو
الذي قطع رأس مصعب بن الزبير أم زياد بن
ظبيان الذي أُرسلها إلى عبدالملك بن مروان،
الذى بدوره سجد هلل شكراً عندما رآه؟! ،هل
هو الذي قطع بعدها رأس عبدهللا بن الزبير
أم الحجاج بن يوسف الثقفى؟! ،السلسلة
طويلة والدائرة متسعة مثل ساقية الدم،فهناك
قطع رأس زيد بن على زين العابدين ،حفيد
الحسين ،فى حربه مع هشام بن عبدالملك،
بعد نبش قبره ،وإخراج جثتهّ ،
جز رأسه ،ثم
صلب ،ثم حرق ،ثم طحنت عظامه،بعد موت
هشام بن عبدالملك قطع رأس الخليفة الوليد
بن يزيد الثانى وحمل رأسه إلى دمشق،قطعت
جثة عبدالملك بن مروان وهشام بن عبدالملك
بعدما أخرجهما أبوالعباس السفاح من القبر،
وجلد الجثة ثمانين جلدة ،ثم حرقها ،ونثر
رمادها مع الريح،وهناك قطع رأس محمد
النفس الزكية ،حفيد الحسن ،والتي أرسلت
إلى الخليفة أبوجعفر المنصور ،ثم قطع رأس
عبدهللا األشتر ،الذى واصل معركة النفس
الزكية ،وأرسل إلى الخليفة نفسه الخ ،كل
تلك الرؤوس المقطوعة سكنت رأس الشاب
الشيشاني وغيره من الشباب ،لماذا؟ ،ألننا
نخشى ونخاف من أن نقيم هؤالء الخلفاء أو
الصحابة أو التابعين تقييماً إنسانياً ،تاريخياً،
بشرياً ،يدين ويشجب ويعتذر ،ألنه ممنوع
اللمس والنقد والمراجعة ،فكانت النتيجة أن
ظن البعض أن هذه هي القاعدة ،وبما أن
الماضي هو المقدس ،وبما أن خير القرون
واألزمان كان زمنهم الذهبي ،إذن فالمسطرة
التي سنقيس عليها ،والكتالوج الذي سنصمم
تصوراتنا وتصرفاتنا من خالله ،هو هذا
الماضي وذلك العصر ،البد أن نكنس ونقاطع
أفكار قاطعي ال��رؤوس من الدواعش قبل
أن نقاطع الجبن الفرنسي ،البد قبل مقاطعة
العطور الفرنسية أن تعود كلمة هللا أكبر عطراً
للتسامح والمحبة والصفاء والسكينة ال كما هي
اآلن في أوروبا صرخة يستخدمها اإلرهابيون
قبل تنفيذ جرائمهم وإنذاراً بالقتل والتفجير،
أما مقاطعة أدوات الماكياج الفرنسية فاألولى
واألهم مقاطعة أدوات الماكياج الفقهية التي
يستخدمها بعض رجال الدين للتفسير والتمرير
والتبرير ،فلنقاطع إنقطاعنا عن المساهمة
الحضارية منذ زمن األندلس ،ولنقاطع حجبنا
للتيار المناصر للعقل في تراثنا ،ولننظر
إلى المستقبل بعين تطل على العلم والتنمية
والنهضة ،وعقل ينتفض ليقاطع تخلفه وفقره
ومرضه ،وبكل جسارة والمهم بدون رعب
من تهمة التكفير

وقال عضو في الكنيسة وهو
جيريت كيشاجو إنه كان
متوجها لحضور الخدمة
في الكنيسة عندما ترك له
القس رسالة تقول ان الكنيسة
تحترق ولن تكون هناك
خدمة هذا الصباح  .وقد وصلت شرطة االطفاء الي الكنيسة االولي
لتجدها غارقة في النيران التي دمرتها تماما  ,وبعد ساعات اتجهت
شرطة االطفاء لكنيسة سانت أندرو وكانت النيران قد التهمتها
ايضا بالكامل وقالت الشرطة ان الحريق في كال الكنيستان مشبوه
ومتعمد  ,وتم تكليف وحدة الجرائم الكبري بالتحقيق في هاتان
الحادثتان وقال عمدة المدينة " إن الذين قاموا بهذا العمل ليس
لديهم أي فكرة عن ماهية المجتمع  ,واالحترام للماضي وللتراث"

فاكسات مهاجر
يرسلها  :مدحت عويضة

السيسي
عجبني التنسيق المصري السوداني في
أزمة سد النهضة أن شاء هللا منصور ربنا
معاك ومع المصريين.
الجيش المصري
جيشنا مش محتاج يروح ليبيا علشان تتحل
األزمة يكفي بس أنه يهدد والكل يدخل
جحورة ربنا يحميكم.
ترامب
بقالي ست شهور أقولك لسانك حصانك
مافيش فايده.
بيدن
يا أخي هي قيراط حظ وال فدان شطارة
وال دعوة والدين وال هي أيه بالظبط حيرتنا
السياسة.
اإلخوان
إنتم وقطر مع بيدن وإردوغان مع ترامب
يا أوالد اللعيبة
فرنسا
تصريحاتكم بتدخلكم في مشكلة سد النهضة
بشرة خير أمريكا مشغوله والطريق مفتوح
ويلال علي البركة.
مرتضي منصور
إبسط يا عم الزمالك في النهائي هتدوشنا
لغاية يوم  27نوفمبر ولو كسبت أنصح
األهالوية باللجوء للسودان وليبيا.
مصطفي محمد
أنت مهاجم مصر األول جمعت ما بين
حسام حسن بمجهودة وعبدالحميد بضربات
الرأس وعمرو زكي في قوته.
نجيب ساويرس
أمتي بقي هتعزمني علي مهرجان الجونة
 .....أنا حبيبك عايز أتفرج بس.
السلفيين
أوعوا الشيطان يلعب في رأسكم ولو فاز
بيدن تروحوا لإلخوان تاني .اإلخوان بنغني
ليهم ودع هواك وإنساني حتي لو جه مية
بيدن.
ميشيل عون
قولت لعيون صهر الجنرال ما تتقلب
الحكومة طيب أمريكا حطته علي قوائم
العقوبات ورينا هتعمل إيه مع أمريكا.
عمرو أديب
شكل أبو حنان هيمشي وجاي أبو أشلي
سميه أبو إنشراح واللي جاي احسن من اللي
راح.
النمسا
بلد محترمة وشعب كريم قلوبنا معكم ومع
فرنسا وضد اإلرهاب بكل أشكاله.
جمهور المغرب
بتقولوا الحكم ذبح الرجاء! خلي عندكم
روح رياضية ما برضة الحكم ذبح بيراميدز
وال هو حالل عليكم حرام علينا.
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نبضــات

عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل ()90

نيفني سامى

وعادت رميا لعادتها القدمية!

وكيف كانت تنبض كشريان متدفق
بالحياه ولكن هيهات لم يعد يشعر
بها احداااااا بعد ابتعادها عن
الحبيب ...

ادوارد يعقوب
أجهزته االعالمية تقود حملة
موجهه الى الدول البترولية لوقف
ضخ البترول للغرب وسحب
األرصدة العربية
ما زالت عنجهيته ومنظره
امام العرب اهم بالنسبة له من
مصالح شعبه
اسرائيل ال توافق على طلب
مصر انقاذ  15سفينة محتجزة
في القناة

الجنيهات المصرية التي ضاعت
في الحرب والعمليات العسكرية
التي مهدت لها .وربما كانت مصر
قد حصلت على مزايا أكثر من
التي حققها السادات) .لم يتعلم عبد
الناصر من أخطائه االقتصادية
السابقة واستمر في إصراره على
القضاء على االقتصاد الحر فقد
أصدر قرارا بتأميم تجارة الجملة
وذلك في  16أكتوبر .1967
صدر قرار مجلس االمن رقم 242

تظاهر االالف من العمال والطلبة
طلبا للتغيير والدميقراطية
السادات يخدع جموع الطلبة
ويعتقل زعمائهم وينكث بوعوده
لهم
أراده تنظيما جديدا شكليا ال
ميوج بأي حيوية وال يحشد طاقة يوم  22نوفمبر  1967ولم يحقق
لمصر ما ارادته من انسحاب كامل
الشعب احلقيقة
إلسرائيل من األراضي التي احتلتها
كل شيء مضى في الطريق بل انه يعطي إلسرائيل الحق في
القدمي ولم يتغير شيء رغم وعوده تغيير حدودها بما يتناسب مع امنها
فيما سمي ببيان  30مارس.
وقد وافقت كل من مصر واألردن
الطلبة يجبرون السلطات على القرار بينما عارضته سوريا
والعراق والجزائر والسودان .ولم
لإلنصياع ملطالبهم.
توافق إسرائيل القابعة على الضفة
نعود الي سرد االحداث بترتيب الشرقية لقناة السويس ،لم توافق
التاريخ ولكن منفصال عن الناحية على طلب مصر انقاذ  15سفينة
العسكرية التي سأرجع لها :كان محتجزة في القناة نظرا لرفض
لرئيس السودان محمد احمد عبد الناصر أي مفاوضات مباشرة
المحجوب دورا بارزا لتنظيم مؤتمر مع إسرائيل حول هذا الموضوع.
قمة عربي في  19أغسطس  1967كانت أجهزة عبد الناصر الدعائية
بالسودان لبحث إمكانية دعم الدول قد مألت الدنيا ضجيجا حول
العربية لمصر بعد هزيمتها من تحميل مسئولية الهزيمة على
اسرائيل وكانت أجهزة عبد الناصر القادة العسكريون وحدهم عل
االعالمية قد قادت حملة موجهه حساب تبرئة القيادة السياسية
الى الدول العربية وخصوصا (عبد الناصر) من أي مسئولية
البترولية لوقف ضخ البترول للهزيمة وهو عكس الحقيقة الجلية
للغرب وسحب األرصدة العربية ألي محلل محايد وهي مسئولية
منها وذلك البتزازها للحصول منها عبد الناصر األولى عن الهزيمة،
على أمواال مقابل التنازل عن هذه برعونة قراراته واهماله الجسيم في
المطالب .وفعال حصلت مصر السكوت عن الفساد في كل أجهزة
منهم على مبلغ  90مليون جنيه الدولة واولها الجيش وغيرها من
مصري سنويا بقرار من المؤتمر االضرار األخرى التي نتجت عن
الذي اقر أيضا :ال صلح وال ديكتاتوريته وانفراده بالحكم والتي
مفاوضات وال اعتراف بإسرائيل .سبق مناقشتها في الحلقات السابقة.
(ما زالت عنجهية عبد الناصر لذلك كانت الجماهير معبأة ضد قادة
ومنظره امام العرب اهم بالنسبة الجيش .وعندما صدرت احكام قادة
له من مصالح شعبه فقد رفض الطيران الذين حملهم عبد الناصر
للمرة الثالثة منذ انقالبه عام  1952المسئولية األساسية للهزيمة ،قام
كل عروض إسرائيل والغرب عمال حلوان بمظاهرات احتجاجا
بزعامة الواليات المتحدة ،بقبول على األحكام التي اعتبروها هزيلة،
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وكانت بمثابة الشرارة التي أشعلت
رغم قبول إسرائيل بمبدأ ارجاع الغضب المدفون داخل الشعب.
معظم االراضي مقابل االعتراف بدأت المظاهرات من مصنع 36
بإسرائيل وإقامة سالم دائم معها الحربي بحلوان ،ثم انضم اليها عمال
وهذا ما وافق عليه السادات عام مصنع  135و 360وكلها مصانع
 .1978لو كان عبد الناصر فعلها طائرات ،استخدمت الشرطة بنادق
عام  1967كان قد وفر على الخرطوش ثم الطلقات الحية مما
شعب مصر  11عاما من المعاناة أدى الى مصرع عاملين اثنين
واألالف من الضحايا معظمهم وإصابة  77من المواطنين و146
من الشباب ،غير المليارات من من رجال الشرطة وألقى القبض

على  635شخصا ،باإلضافة إلى
تدمير بعض المركبات والمباني.
قام الطلبة تضامنا مع عمال حلوان
بمظاهرات بدأت من كلية الهندسة
جامعة القاهرة واشترك فيها آالف
الطالب ،ينادوا بالديمقراطية
وإصالح أوضاع الداخل من أجل
مواجهة العدو واسترداد األرض.
وصلت إحدى هذه المظاهرات
إلى مجلس األمة .وتشكل وفد من
الطالب وحظي هذا الوفد بمقابلة
مع رئيس مجلس األمة
(أنور السادات) .تشعب
الحوار داخل المجلس
بين أعضائه ووفد
الطالب حول أحكام
والهزيمة
الطيران
و ا لد يمقر ا طية .
والطريف حقا أن
السادات أقسم للطالب بشرفه أنهم
لن يتعرضوا لالعتقال إثر تسجيل
أسمائهم قبل انتهاء االجتماع
وأعطاهم رقم تليفونه الخاص
لالتصال به حالة حدوث ذلك.
ولكن تطمينات السادات كانت
وهمية ،فقد تم اعتقال الطالب من
منازلهم في نفس الليلة! واعتصم
الطلبة وتجددت المظاهرات التي
استمرت  3أيام واكتشفت وزارة
الداخلية ان قواتها أعجز من القدرة
على مقاومة مظاهرات طالبية
جارفة وشكلت الداخلية قوات
االمن المركزي وارسلت عددا من
الضباط الى فرنسا للتدريب على
مواجهه المظاهرات .يقول د.
فؤاد زكريا في تحليله للمظاهرات:
« كانت حركة الطالب تلخيصا
للسخط الجارف الذي اجتاح البالد
بعد هزيمة  .1967على أن الروح
العامة التي كانت وراء هذا التحرك
الطالبي كانت تعبر عما هو أكثر
من السخط على الهزيمة ،إذ كانت
في الواقع تعبيرا عن عدم الرضا
عن أسلوب كامل في الحكم تعد
الهزيمة العسكرية مظهرا واحدا من
مظاهره السلبية» .كان عبد الناصر
قد فرض سيطرته أيضا على
الجامعات والتنظيمات الطالبية منذ
قمعه لمظاهرات الطلبة عام 1954
وذلك عندما طالبوا بالديمقراطية،
فقد تصدت لهم الشرطة العسكرية
واعتقلت زعماء حركتهم وصفيت
أي دور سياسي لهم وأصبح اتحاد
الطلبة منذ ذلك الوقت يشكل
بالتعيين من قبل نظام عبد الناصر
بدال من االنتخاب الحر وقيدت
تشريعات ولوائح اتحاد الطلبة
وأصبحت التنظيمات صورية
تابعة لعصابة عبد الناصر مثل كل
التنظيمات الجماهيرية األخرى.
وفي عام  1959أبيح انتخاب
أعضاء اتحادات الطلبة بحيث
يقتصر على لجان فنية وترفيهية
مع حجب أي نشاط سياسي .وفي

ظن الجميع انها قطعه جماد،
أغلقوا المتحف وعادوا الي سكناتهم،
ظلت هي يقظه تنظر حولها ولم تجد
أحدا ...حتي من صنعها وأوجدها
للحياه لم يكن بموجود.
عادت المسكينه بخيالها الي
الماضي تجتر أيامها الخوالي مع
من وضعوا بصمات في حياتها .

هي االن تجلس بين مجموعه
نادره من اللوحات في مكان يطلق
عليه المُتحف  ...هي تري كل يوم
اشخاصاً جديده  ..تراهم يشاهدون
ويتأملون من بعيد  ..وعبارة
موضوعه أمامها تقول ،،،
( ممنوع اللمس او االقتراب )

غير مسموح ألحد يلمسها او
كان يلمسها  ،،كان يحتضنها  ،،حملها او شرائها كما كان يحدث
يضع هنا لونا وهنا خطا ..يبيت في عهدها السابق البعيد القريب .
ليلته أمامها .
مرت ساعات طوال وباتت ليلتها
كأنه عابد في محرابه وكأنها
قنديل الحياه الذي يرفع أمامه
صلواته اليوميه ..

مع الذكريات المشتعلة كمثل كل
يوم تالي
ليله  .حتي اتي صباح ٍ
واقبل الزائرون كعادتهم  ،يتجولون
ويتأملون من بعيد ثم يمضون ..
وبقيت العالقة بينهم مجرد الرؤيه
والمشاهدة ال اكثر وال اقل ،،،،ولم
يعلم أحداً من كل هؤالء ان هذه
الجميلة ليست قطعه جماد بل هي
حيه تنبض وتشعر وتفرح وتحزن
وتبكي وتتأثر ...

حبيبها وباتت ليلتها في مكان
يسمونه المعرض والذي تبيت فيه
مجموعه من اللوحات حتي تنتقل
الي مكان اخر او زمان اخر .

الن تلك النبضات تنبض فقط في
زمنها البعيد الحي  ..اما زمنها هذا
المتجمد المملوء بالوجوه البارده
هو زمن الال أحاسيس  ..فكانت
نبضاتها ال تصل اليه ..

تذكرت العاشق الذي كان
هو سبب وجودها وايضا سبب
أحزانها..

تذكرت يوم ان وضع اسمه فوق
الوانها كبصمة منه بقيت معها
لألبد  ..كانت سعيده حالمه راضيه
بكونها معه وتحمل اسمه وألوانه
هم ال يدركون مشاعرها وال
وخطوطه ..
يفهمون مالمحها وال يسمعون
تذكرت اول يوم ابتعدت عن خفقات قلبها ..

كيف باتت تلك الليله وكيف بكت
حتي مطلع الصبح وياويل من يبكي
و كان السؤال الذي حير تلك
بال صوت ومن يدمع بدون دموع  ..الجميلة الحزينه هو ،،
ثم تذكرت كيف انتقلت من هذا
المكان لمكان اخر ومر بخيالها كل
هل ستصل تلك النبضات الي
من باتت في بيوتهم ومل من رأتها
أعينهم وكل تعليقاً سمعته من هذا قلب احداااا؟؟؟؟
وتلك وهؤالء .
ام ما هي اال نبضات من زمن
تذكرت ما سمعت وما رأت فات ؟؟؟؟
هل سيشعر بها احدا ؟؟؟

عام  1965الغي اتحاد طلبة
الجمهورية .وبالنسبة لألساتذة فقد
تم فصل العديد من ذو الميول الحرة
مثل لويس عوض وسعد عصفور
وعبد المنعم حرفوش وفوزي
منصور وعبد المنعم الشرقاوي
وامين بدر ومحمود العالم .يقول
احمد حمروش « :بعد هزيمة يونية
طالب البعض بأحياء المقاومة
الشعبية لمواجهة أي محاوالت
للعدو الحتالل أي من مدن القناة
وطالبوا بتسليح جماهير مدن القناة
ولكن عبد الناصر رفض هذا
االتجاه توجسا من أي انقالب عليه
واتخذ طريقا مغايرا بأنشاء تشكيال
جديدا سماه ب «المواطنون من
أجل المعركة» وعين حافظ بدوي
مسئوال عن التنظيم وهو رجل
ال يمتلك أي قدرات عسكرية او
سياسية وكان مسئوال عن االتحاد

االشتراكي بمحافظة كفر الشيخ
وهذا يثبت رؤية البعض على ان
عبد الناصر أراده تنظيما شكليا ال
يموج بأي حيوية وال يحشد طاقة
الشعب الحقيقة .وقد استقبل الناس
التنظيم بسلبية واضحة وسخرية
غير مستترة ولذا انفرط عقد
تنظيم لجان «المواطنين من أجل
المعركة» قبل اكتماله وأصبح
هامشيا ال قيمة له وكان بمثابة
لعبة من ضمن العاب عبد الناصر
التي وضعها لكي تمتص بعض
طاقة الناس او غضبهم .ويستطرد
حمروش« :كل شيء مضى في
الطريق القديم،
البقية ص 9
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روحيات
يوم امس بعدما عرب
د .روز غطاس

دائما ما نتطلع الي الغد  ،الي المستقبل الذي يعد
لنا مجهول .فالبعض يترقبه بشوق لمغامرة جديدة في
حياته وانجاز جديد ألعماله وتحديات لقدراته وطاقاته؛
والبعض بخوف وترقب وحذر مما هو قد يكون او
يحدث من سرور او شرور .اما االمس فهو قصة
قديمة كما لو كنت تري فيلما للمرة الثانية ،معروفة
احداثه وتوقعاته ولكن له اثره الذي من الصعب محوه
او تجاهله .فالبعض ماضيه سعيد فرح رغد واالخر
تعيس شقي بائس؛ البعض يشعر انه السبب في حدوث
هذا الماضي واالخر يشعر انه ضحية الظروف
والمواقف التي مرت عليه .اي كان هو مضي قد
انتهي وما حدث قد حدث ولن يمكن تغييره بالضبط
مثل الكلمة التي تتفوه بها ال يمكنك ان تستردها او
تمحوها اذ لها اثر علي المستمع وعليك المتكلم ايضاً.
وحياة االنسان هي خليط من االمس والغد .فأالمس هو
الذي كون افكارك وقيمك وعاداتك وتقاليدك ،والغد هو
الطريق الذي سوف تسير فيه والي مصير يتحكم فيه
هذا االمس بطريقة او اخري؛ عزيزي ليس هذا فلسفة
كالم ولكنها حقيقة واضحة وضوح الشمس .وهذا ما
قد اكده موسي كليم الرب االله في مزمور 4 : 90
حيث كان يتحدث عن حقيقة االنسان التي ترجع الي
الغبار والتي ما هي اال امس بعدما عبر وكعشب يزول.
فالف سنة في عيني الرب االله كأمس اذا عبر ،فهو ال
يحده الزمان او المكان ألنه كلي الوجود .لكن موسي
ايضا يعبر في نفس المزمور عن واحسانات الرب االله

الذي لم يفننا بسخطه او يرعبنا بغضبه ،وبالرغم من
ان آثامنا وتعدياتنا امامه اال انه يذكر اننا تراب نحن
وان ايام سنينا هي سبعون سنة وان كانت مع القوة
فثمانون وافخرها تعب وبلية .فموسي رجل الرب االله
الذي اختبر رحمة وغضب وقداسة هذا الرب الصانع
العجائب والمعجزات حيث عرف موسي طرقه وبني
اسرائيل افعاله .ومع ذلك في هذا المزمور يعلن قول
رائع حيث يقول »:احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتي قلب
حكمة( مزمور  .) 12 : 90كما لو كان يقول »:يا رب
انا تلميذ في مدرستك بتعلم منك ساعدني لكي يكون لي
قلب حكمة ،حيث ان راس الحكمة وقلبها هو مخافتك
ايها الرب االله فأقول مع عبدك  »:جعلت الرب امامي
في كل حين ألنه عن يميني فلن اتزعزع( مزمور : 16
 .) 8انت الهي في يدك آجالي واشكرك ألنه بمراحمك
لم تذكر خطاياي لكنها كانت كيوم امس بعدما عبر
طرحتها في بحر النسيان ،وكبعد المشرق عن المغرب
ابعدت عنا معاصينا( مزمور  .) 12 : 103احبك يا
رب يا قوتي الهي صخرتي ملجئ وحصني فيه احتمي
في يوم الشر فال اذكره فيكون كيوم امس بعدما عبر
ولكنني اكون قد تعلمت منه شيء فينشئ داخلي قلب
حكمة ،فاشهد انه اكثر من الشيوخ فطنت ومن معلمي
تعلمت الن شريعتك هي لذتي ( مزمور 99 : 119
 ) 100 ،وكنت انت معلمي فلم انسي دروس تلقيتها
منك يا الهي يوم امس بعدما عبر لتعلمني وترشدني
وتنصحني الطريق الذي سأسلكه الن كل افكارك من
جهتي افكار خير وسالم لتعطني اخرة ورجاء ،يا رب
اشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتهج ونفرح كل ايامنا؛ وال
يسعني اال ان اهتف مع اوالدك :احبك يا رب ياقوتي
الن مستقبلي محفوظ عندك فتساعدني اال انساك ولكن
انسي ماضي المخجل كأمس بعدما عبر.

شخصيات قبطية مؤثرة
د .مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
( )83األب هنرى عريوط ()1969 – 1907

األب هنرى عيروط يُعتبر
واحداً من الرواد األوائل الذين
اهتموا بتنمية القرية المصرية.
وُلد في  20مايو 1907من أسرة
من أصل سوري حضرت إلي
مدينة القاهرة خالل عام 1818م.
وكان والده ويدعي «حبيب
عيروط» يعمل مهندسا معماريا
فاهتم بتعليمه وتثقفيه أفضل تعليم
متاح في عصره ،فالتحق بمدرسة
العائلة المقدسة لآلباء اليسوعيين
بالفجالة ،ثم سافر إلي فرنسا
لدراسة علم االجتماع بجامعة
«ليون» حتي حصل علي درجة
الدكتوراه وكانت في موضوع
«أخالق الفالح وعاداته» ،ولقد
تُرجمت إلي اللغة العربية تحت
اسم «الفالحون» وكان ذلك
عام  ،1938ثم سيم كاهنا علي
الرهبنة اليسوعية في نفس السنة.
فى سنة  1941عُ ين مديراً
للجمعية الكاثوليكية للمدارس
المصرية ،ثم تولي رئاسة دير
اآلباء اليسوعيون بالمنيا ومدرسة

الدير خالل الفترة من (1957
  .)1959ثم عاد إلي القاهرةليتولي رئاسة مدرسة العائلة
المقدسة لآلباء اليسوعيين خالل
الفترة من (.)1968 -1962
سافر بعدها إلي الواليات المتحدة
اإلمريكية إللقاء محاضرات في
معهد دراسات الشرق األوسط
واألدني بجامعة كولومبيا .منحته
الدولة وسام الجمهورية من الطبقة
األولي في يوليو  .1969ولم يكتف
في اهتمامه بالقرية المصرية
فقط ،بل اهتم بوضع الفقراء في
وسط وجنوب أفريقيا فسافر إلي
هذه البالد للخدمة هناك لتطوير
القري األفريقية ،ونشر خبرته في
هذا المجال في كتاب صدر باللغة
الفرنسية بعنوان «Liaisons
 »Africainesنشرته أسرته في
كتاب صدر بعد وفاته عام 1975
ويتضمن ملخصاً وتقريرا عن
زيارته لهذه البالد.
يعتبر واحداً من الرواد األوائل
الذين دعوا إلي أهمية الحوار مع
الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،وفي
هذا المجال لعب دوراً كبيرا جدا
في الوساطة بين كنيسة إسكندرية
وكنيسة روما من أجل عودة جزء
من رفات القديس مارمرقس
الرسول إلي أرض مصر في 24

يونية  – 1968فى فترة حبرية
البابا كيرلس السادس (1902
–  )1971البطريرك  - 116إذ
سافر إلي روما خصيصاً وتقابل
مع قداسة البابا بولس السادس
للتفاهم في هذا األمر.
اهتم أيضا بالحوار المسيحي
اإلسالمي ،وفي هذا المجال
شارك مع األب الراحل جورج
شحاتة قنواتي والشيخ الراحل
محمد يوسف موسي وفضيلة
الشيخ الراحل محمد بدران في
تأسيس جمعية إخوان الصفا
وكان ذلك خالل عام ،1944
والتي تحولت بعد ذلك إلي جمعية
اآلخاء الديني ومقرها كنيسة
سيدة السالم بجاردن سيتي .كانت
الجمعية تضم د .عبده ّ
سالم (وزير
الصحة فى ذلك الوقت) واألنبا
صموئيل أسقف الخدمات العامة
واإلجتماعية (أستُشهد فى حادث
المنصة مع الرئيس السادات فى 6
أكتوبر .)1981
كان أيضا عضواً مؤسساً
بالجمعية المصرية للدراسات
االجتماعية منذ عام  1937وحتي
وفاته ،ومرشداً للكشافة المسيحية
في مصر في عام  ،1952عين
عضواً بلجنة التربية المسيحية
بوزارة التربية والتعليم ،وكنت
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قرأت لك

جنوى غاىل

التذمر سم قاتل
By David
عدد قليل من الخطايا تعتبر سامة
وخفية وال نشعر باننا نقترفها  ,مثل
خطية التذمر – التذمر هو إستجابة
تعكس رغبات الجسد وذلك عندما
يشعر جسدنا ولو قليال بعدم الراحة
أو عدم المساواة – فنحن بالطبيعة
نميل الي رفض ومقاومة المعاناة
 ,ألن بقاؤنا يعتمد علي ضمان
آالمن والعناية بي رفاهنا وأحوالنا
 ,وكلما كانت أحتياجتنا العامة آمنة
 ,كلما زاد جدا وأتسع شعورنا
بهذه االحتياجات الي أن نشعر
بإحساس عام باالستحقاق  ,ونتطلع
الي المزيد من وسائل الراحة التي
تجعلنا نقاوم بشدة أي درجة ولو
قليلة من االنزعاج – وبالمثل نحن
ال نتسامح وال نحتمل عدم المساواة
! ألنه كلما زادت المزايا العالمية
التي يتمتع بها شخص أخر  ,كلما
زاد أحتمال حرماني منها بسبب [
القانون االساسي للندرة ] بمعني أن
قوانين العالم التي تقول [ ال شئ
مهم لدي أكثر من حماية احتياجاتي
ورفاهيتي ] والقانون االخر الذي
يقول [ إنك لديك شيئا يعني إنه قد
ال يكون هناك اي بقايا تترك لي ]
هذه القوانين العالمية التي يسلك بها
عامة البشر توجه القلب للتذمر !
كل هذا واكثر يجعلنا غافلين وغير
مدركين لخطيئة التذمر – ألن العقل
درب علي الشكوي – وايضا الن
كل اوجه القصور والصعوبات
التي نمر بها خاصة في هذا الوقت
الصعب لجائحة الكورونا توجهنا
للتذمر  ,وبعبارة أخري إن العقل
المتذمر ال يمكن أن يري شئ جيد
وراء المصاعب والعقبات التي
يمر بها االنسان في هذا الوقت ,
ولقد رايت مرارا وتكرارا كيف
يدمر العقل المتذمر حياة الناس
ويدمر كل شئ جيد قد يعمل
فى أثناء فترة دراستى بالمرحلة
الثانوية ()1967 – 1964
أشاهد اسمه فى قائمة المؤلفين
لكتاب التربية الدينية الذى كنا
ندرسه بالمدرسة ،وعضواً بلجنة
السياحة الدينية بوزارة السياحة.
عُ ين عضواً منتدبا بالمجمع العلمي
المصري في عام  .1968ولقد
توفي فجأة في يوم  10أبريل
.1969
أما عن كتابه الوحيد المترجم
باللغة العربية وهو كتاب
«الفالحون» فلقد تُرجم إلي اللغة
العربية ألول مرة عام ،1942
وقام بالترجمة الدكتور محمد
غالب .وبعد قيام ثورة يوليو كلف
المؤلف كل من األستاذ محيي
الدين اللبان واألستاذ وليم داوود
مرقص بالقيام بعمل ترجمة أخرى

لصالحه وهو كالنار التي تمتص
االكسجين من هواء الغرفة  ,كذلك
يمتص التذمر كل الطاقة والحياة
من كل شئ جيد نقوم به  ,والتذمر
يخلق ظالم ومرارة في نفوسنا
ويفرغ قلوبنا من الشكر والبهجة
والسالم – ويحول قلوبنا الي
القساوة  ,ويشحذ السنتنا كالسيف
مما يتسبب في جرح عائلتنا
واصدقاؤنا وزمالؤنا في العمل
 ,ولقد رأيت أزواج وصداقات
ووظائف واجتماعات روحية
دمرتها المرارة التي جاءت بعد
سنوات من قلوب متذمرة مشتكية
 ,وفي الواقع لقد دمرت الكثير من
االرواح بسبب التذمر  ,ومع هذا
فهناك قلة قليلة من الناس علي علم
بهذا السم القاتل ,ويستطيع اوالد هللا
مقاومة هذه الخطية الخفية والسامة
 ,عن طريق االنضباط الروحي
واالمتأل بالوداعة والتواضع وتقديم
الشكر هلل في كل االحوال  -فهذه
أرادة هللا لنا في المسيح يسوع ,
واالنضباط الروحي  ,واالمتأل
بالروح القدوس الذي ينتج فينا ثمر
الحياة االبدية يجعلنا قادرين علي
مقاومة الشعور بالتذمر ومنعه من
الدخول الي عقولنا  1 .كورونثوس
 « 10-10وال تتذمروا أيضا كما
تذمر أناس منهم فأهلكهم المهلك ,
فهذه االمور جميعها أصابتهم مثاال
وكتبت إلنذارنا نحن الذين أنتهت
الينا أواخر الدهور «

جديدة له بعد أن نقحه وأضاف
ً
فصوال جديدة .وقدم للكتاب
إليه
الكاتب المعروف األستاذ محمد
العزب موسي ،وكانت هذه هي
الطبعة الثامنة من الكتاب وقد
صدرت عام  .1968ثم قام
المجلس األعلي للثقافة بإعادة
طبعه ضمن إصدارات المشروع
القومي للترجمة الكتاب رقم 448
وصدرت في عام  .2005وكان
من بين ما قاله األستاذ محمد
العزب موسي عن األب عيروط
في المقدمة( :واألب عيروط رجل
دين ،شغلته مشكلة الفالحين ولم
يجد فائدة في إلقاء عظة من فوق
المنابر ،بل رأي أن يفعل شيئا من
أجل طبقة تؤلف ثالثة أرباع سكان
هذه البالد.
[البقية ص]17
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د رضا عبد احلليم اهلرم األكرب خلود كوني !!
بقلم عبدالواحد محمد
(ويعد الهرم األكبر من أقدم وأكبر
األهرامات الثالثة الضخمة ،التي ما
تزال قائمة حتى اليوم ،وهو واحد من
أشهر الهياكل في العالم .ويتفق العديد
من علماء المصريات على أن الهرم
بُني على مدار  20عاما ،زهاء 2560
قبل الميالد ،فيما يُعرف باسم األسرة
الرابعة للمملكة القديمة).
(من أقوال باحث مصري )
ال شك بل يقينا كتبت
الحضارة المصرية القديمة
صفحات تلو الصفحات
المضيئة عن عجائب هرم
خوفو القابع في الجيزة
بالقاهرة والتي تحمل طابعا
حضاريا متمثال في أشهر
آثار العالم األهرامات الثالثة
خوفو خفرع منقرع بكل ما
تحمله من رغبة إبداعية في
كشف المستور حتي اآلن
عن هرم خوفو عن هذا الكيان الذي
يعيش في أذهان عالم بين كل حكاوي
السحر والواقعية بين معابد ومقابر
وبرديات وآثار حضارتنا المصرية
القديمة التي لم تعرف العبث بل كانت
حلم ممتد من التاريخ إلي التاريخ عبر
محاوالت فاشلة ومن جانب دول عديدة
باستنساخ الهرم األكبر لكنهم توقفوا
تلقائيا بل لم يستطيعوا ولن يستطيعوا

لكون الهرم األكبر خوفو هو إبداع
كل زمان بل هو الشاهد الحقيقي أن
العالم الكبير البد أن ينحني للمهندس
والصانع والعامل المصري الذي كتب
علي جدران الهرم في برديات الحكمة
التواضع والرغبة في التعلم الدائم
أساس كل عمل خالد لذا سيظل الهرم
األكبر خوفو خالدا دون غيره لكونه
الحكمة والصبر والعمارة وفوق كل هذا
السر العظيم الذي لم يعرف لبشر بل
منح للمصريين فقط بكيفية بناء
حضاراتهم وكيف يكتبون بقلم التاريخ

أن المصريين حماة البشرية من كل
أمراض كورونا وغير كورونا ومع
الهرم األكبر حكايات وحكاوي نعيشها
معا ومع المحروسة ومع العالم األثري
الكبير د رضا عبد الحليم مدير عام
منطقة أهرامات الجيزة وهو يؤكد أن
خوفو لم يمت ولن يموت فهو شمس
بازغة وعمر مديد ؟!

وفي حوار صوتي عبر الواتساب
بين كاتب تلك السطور المتواضعة
كتب مع األثري الكبير د رضا عبد
الحليم أحد النماذج المصرية المبدعة
والذي له كثيرا من االكتشافات األثرية
في مصر القديمة وخارج مصر
نستعرض بعض من تلك السطور
المضيئة في حياة مبدع أثري كبير من
أحفاد الفراعنة العظام ونحن نلقب معه
صفحات من حياة باحث شغف ولعا بعالم
األهرامات بعالم اآلثار والذي حصل
علي درجة الدكتوراه بتقدير عام مرتبة
الشرف األولي في اآلثار
والحضارة المصرية القديمة
(المدارس
في موضوع
الفنية للتماثيل الملكية لملوك
عشر
الثانية
األسرة
الفرعونية ) ومن قبل درجة
الدكتوراه بحصوله علي
درجة الماجستير بتقدير
عام جيد ممتاز عن (
األهرامات الحجرية واللبنية
لملوك األسرة الثانية عشر
الفرعونية ) ومن رحم هذا
العلم الذي نبت في عقله وجوهره
النبيل والباحث دوما عن اآلثار نعيش
معه عبر أثيره الصوتي الحميمي
بالود والصدق ورسائل الواتساب وهو
يفيض عذوبة حديثا عن الهرم األكبر
الذي اكتشف مؤخرا في وادي جرف
بالسويس احدي البرديات الفرعونية
الدالة علي بناء عصر األهرامات
من قبل المصريين العظام وكيف كان

اغتيال االفكار
بقلم مسري جرجس

شيئان ال يستطيع أحداً أن يقف امامهما؛
الجوع والفكر ؛فهما على الرغم من ضعفهما
قادران على هدم حصون وقالع ودكهم.فقد
غيرت ثورات الجياع؛ وانتفاضات المفكرين
مسار التاريخ أكثر من مره ؛كثوره الجياع
في فرنسا التي أدت إلى القضاء على الملكيه
واعالن الجمهوريه.
الفكر ال يمكن احتوائه أو تقييده مهما
حاولنا بل وال يشترط أن يكون الفكر صادقاً
أو واقعياً بل وال يشترط أن يكون صحيحاً
بل يمكن للفكر أن يكون فكراً شكلياً ،ال ينمي
أي قيمة من القيم  .فهو قد يكون خالياً من
قيم اإلبداعية والفكرية والحرية السياسيةو
الدينيه أوالمساواة القانونية والقيم االستقاللية
الشخصية والفردية والمواطنية وقيم العلم
والمعرفة .وقد يكون فكراً استهالكياً مقطوع
الجذور ومفتقر إلى أي ديناميكية داخلية .بل
قد يكون فكراً مستورداً ،سطحياً بال أصالة
وال عمقا ،يتعلق بالمادة والموضوع ال
باإلنسان .لكن بالرغم من كل هذه الصفات
السلبيه اال أن هذا الفكر أيضاً ال يمكن القضاء
عليه عن طريق التقييد والتخويف أو التلويح
باستخدام أسلوب الثواب والعقاب .فقد يمكن
تقييد االجساد وحبسها وتكميم األفواه وأغالقها
بل ويمكن أيضاً أن نحرق الكتب واالوراق
ظانين أنها طريقه ناجحه لقتل األفكار لكن

الواقع أنه ال يمكن تقييد األفكار .فالفكر أو
القدره على التفكير هو الشيء الوحيد الذي
يميز األنسان عن الحيوان وهو هبه من هللا
وهبها لالنسان وبدونها لم نكن لنرى أي نوع
من أنواع التقدم فمعظم األفكار التقدميه بل
والمخترعات النافعه كانت تبدو في بدايتها
أفكاراً خرقاء ال غايه لها وال هدف .ويخبرنا
التاريخ عن قاده وحكاماً من جميع مناحي
الحياه سواء السياسيه أو المجتمعيه أو الدينيه
ً
فشال
حاولوا تقييد االفكار ولكنهم جميعاً فشلوا
ذريعاً فقد حاول القياصره في روسيا القضاء
على األفكار الماركسيه وقامت الحرب األهليه
األمريكيه للدفاع عن فكره الغاء الرق .والفكر
ليس دأئماً مسالماً لكنه في أحيان كثيره يتحول
إلى فكراً دموياً حينما يمتلك القوه وينبثق منه
أجنحه عسكريه وسياسيه تحاول أن تفرض
هذا الفكر بالقوه أو حينما يستطيع هذا الفكر
أن يمتلك ويسيطر على قاعده شعبيه يوجهها
كما يشاء .
وقد أثبت التاريخ أن األفكار لها ضحايا
عديده سواء من أتباع هذا الفكر أو من
المناهضين له كما في حاله الثوره الفرنسيه
التي أراقت الكثير من الدماء سواء دماء
األعداء أو األصدقاء وعلى ذلك فالفكر قد
ً
عامال هاماً من عوامل
يكون مفتاحاً للتقدم أو

يوجد دفتر للحضور واالنصراف يوقع فيه العامل المصري
الذي شارك في بناء الهرم األكبر بل حتي في حالة الحصول
علي أجازة يومية او مرضية تثبت في كشف الحضور
واالنصراف فكانت تلك البردية تثبت بالدليل القاطع ان
المصري القديم كان يملك مقومات اإلبداع والنظم الحديثة
في حينها بل قال لي الدكتور رضا عبدالحليم عبر رسائل
الصوت الواتسابية أن الهرم االكبر يأتي إليه األجانب كل
يوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ويقفون في حجرة خوفو
حجرة الدفن التي تدخل لها الشمس في تلك الساعة يوميا
لممارسة رياضة تأملية في الشفاء من أمراضهم واكتشاف
أنفسهم أثناء تلك الرياضة التي يتجردون فيها من مالبسهم
إال ما يستر العورة فالهرم األكبر سر كوني فيه كثيرا من
حكاوي المحروسة فيه أسرار كل زمن والتي لم تكتشف حتي
اليوم وكان المصري يترك لغيره حرية البحث عن هذا
الخلود حتي قيام الساعة لتبقي األهرامات الثالثة ومقابر
العمال التي تحيط بالمنطقة األثرية رواية صعب أن
تكتب في عدد من الصفحات ويظل الهرم األكبر صانع كل
تاريخ ومع حكايات اآلثري الكبير د رضا عبد الحليم الذي
غرد عبر خلود الهرم األكبر معنا في نداءاته التي مازالت
حديثنا في مقاالت قادمة نعيش بين عالم األهرامات المصرية
وكلنا حنين إلي التاريخ إلي قلب خوفو وعظمة المهندس
والعامل المصري المبدع الذي قال للتاريخ نحن ال نعرف
الموت !!

هذا المؤثر حتى انتشرت أفكار هذا األب
الهمجيه والتأخر.
بكثره بالرغم من انتقاله منذ سنوات عده وما
حدث في فرنسا مؤخراً ما هو اال دليل أخر
ً
هزيال أو
وفي مجال التكنولوجيا القت أفكار على محاوله قمع الفكر مهما كان
توماس اديسون وكارلسون ( مخترع غير ذي معني.
التابعه) واالخوان رايت ( مخترعا الطائره)
صعوبات جمه وعوائق حسيمه حتى أمكنها
المشكله التي يعرفها الجميع أن كل محاوله
أن تخرج إلى النور.
لقمع األفكار ال تفلح اال في زياده انتشار هذا
الفكر كأنه نوع من الدعايه العلنيه المجانيه
هذا على المستوي السياسي والتكنولوجي للفكر بل وتضفي عليه هاله من االهميه قد
وما ينطبق على المستوى السياسي ينطبقً التستحقها الفكره أساساً .وقد نصح العقالء
باالكثر على المستوى الديني والتاريخ أيضا بعدم االنشغال المبالغ فيه بهذه األفكار بل
يحدثنا عن فكر جاليليو الذي غير مفاهيمنا وعدم التعرض لالفكار الهزيله حتى ال
حول الكون والذي تعرض لالضهاد نتيجه تزيدها انتشاراً مع الوضع في األعتبار
ألنتهاجه المنهج العلمي في التفكير ومثل القاعده الذهبيه التي تقول أنه ‹ال يمكن قتل
حرق كتب أبن سينا في  ١١٥٠وكتب األفكار بالمتفجرات› كما قال جيفارا الثائر
ابن رشد في  ١١٩٤وغيرها من األمثله األرجنتيني أو كما قال فيكتور هوجو « «ال
الكثير التي ال يتسع المجال لذكرها  .وقد يمكن ألي جيش أن يصمد أمام قوة فكرة
يقول البعض أن هذا كان يحدث في األزمنه حان وقتها»
الغابره ولكنه ال يحدث أالن الى أن هذا ليس
صحيحاً على اطالقه فتكميم األفواه ومحاوله
الخالصه ال تتعرض لالفكار بغرض قتلها
القضاء على االفكار ال تزال مستمره فحتى
وقت قريب كانت كتب أحد األباء الرهبان بل اتركها تقتل نفسها بنفسها.
ً
مثال تعتبر من الممنوعات لكن ما أن زال

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل
ارسل لنا على
أو ahram.teeba@gmail.com
8164gindi@rogers.com
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مين اللى له فيه نصيـب

غصن الزيتون 17

انا اتكلت عليك عـــــــــــــارف

سرت العلى

ولو فخاخ بتصيـــــــــــد

حامينـــــــى إنت وعـــون

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

دلوقتى بقالنا  ١٧عدد  ...يعنى
بالظبط  ٣٤اسبوع  ..واحنا بنكتب
اون الين ...؟ومستنين بفارغ.
الصبر لما الجورنال يرجع بتقرى
وتمسكه بايدينا تانى  ...وطبعا فى
اماكن كتيره  ...او نقدر نقول فى
كل مكان  ...لسه الكورونا الملعونه
متربعه ومسيطرة على اماكن
كتيره  ...ولسه باالكثر مسيطره
على عقول وقلوب معظمنا .. ...
صحيح ان القدره على التغلب على
هذا الغول اصبحت اكبر  ...ومع
كثرة المصابين  ...تماثل الكثيرون
 والحمد هلل  - .للشفاء ...برضهظهر لنا تانى  ..هم اخر  ...اضيف
الى جملة هموم البشر  ...وهو هم
االنتخابات الدائره االن بين بايدن
وترامب  ...وطبعا زى ماتكلمنا
قبل كده وقلنا ان السياسه م االخر
كده  ...لعبه قذره  ...واللى بيفوز.
هو المرشح  ...وغالبا الخاسر هو
الشعوب الغلبانه المحكومه  ...لكن
برضه م االخر كده  ...نرجع ونقول
ان ترامب  ...مع جليته وتعاليه ...

هو فى االخر برضه ارحم من حد
 ...حيجيب االرهاب ويشجعه ...
ويشجع الشواذ والمثليين ... ...
بدعوى الحريه والتقدم  ...وح
نروح بعيد ليه  ...مااحنا برضه
عندنا فى كندا  ...ومازلنا نعانى من
فردة الشراب التانيه  ...ترودو ...
واقول هى مش بس فردة شراب ...
لكن كمان فرده شراب  ...مقلوبه
 ...بتتقلب على جميع الجوانب ...
مره تتقلب وتشجع الشواذ والسيكو
سيكو  ...ومره تتقلب مع المسلمين
المتعصبين  ...ومره تتقلب وتصف
الحدث اللى حصل فى فرنسا ..
على انه صحيح حدث ارهابى ...
لكن  ...قال ايه  ...مالوش عالقه
باالسالم  ...امال ترودو  ...ليه
عالقه ب ايه  ..بالمسيحية  ...ده
انت لو سالت  ...اى عيل اهبل
 ..م اللى بيفجروا نفسهم دول ،،.
ح يقول لك  ..بكل بساطه  ...ده
احنا  ....كا ارهابين  ...يعنى ...
بنعمل العمل ده  ..ونستشهد  ...حبا
فى هللا  ...وتعليه ل شان االسالم
 ...والخالفة االسالمية  ...على

من أى شر ووبــــــــــــــــا
تحمينى انت اكيد
العموم  ،..بما ان كل الظواهر
اللى حوالينا  ...بتشير ان بايدن
 ...هو اللى ح بكسب  ....بما لذلك
من تاثير على سياسات امريكا
الخارجيه  ...حبيت المره دى اكتب
فى الموضوع ده من خالل مزمور
«الساكن فى ستر العلى « وحبيت
اطمنكم وافكركم  .بالسنه السوده
اللى االخوان المسلمين حكموا فيها
مصر  ...وازاى كانوا متخيلين
انهم مسكوا  ...حتة عضمه  ...ال
فى الحقيقة ...حتة لحمه سمينه ،..
والجدع اللى يشدها من بقهم  ..اما
اللى حصل وكان بالفعل  ...اكبر
معجزه  ..الن ببساطه  ...القدير.
 ...بنفخه واحده من فمه  ...نفخه
واحده فقط  ...بددهم وفرقهم ..
بالظبط  ...كما بدد مشورة اخيتوفل
 ....مش قلت لكم م االول ... ...
ال تضطرب قلوبكم  ...ياريت كل
واحد فينا  ...واولكم انا  ...يثق فى
وعود هللا القويه  ...ومايخافش ...
ويتاكد ان كلمة ربنا عمرها ابدا ما
اختلفت وال سقطت  ...وانه حنين
 ...والزم ييجى  ...ويسند والده
 ...حتى لو جه فى الهزيع الرابع
 ...الزم يحوط .حوالينا  ..والزم
كلنا نطمن ونثق اننا بجد محمين ...
وساكنين  ..فى  ....ستر العلى

حوار

الكاتب ،والقاص ،والشاعر "الهايكست" المصري عادل عطية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ومادام عشانى إنت ملجـــــــأ

أوضربــه مهما تكـــــــون
زى الطيور ماتخبى
أوالدها تحت الريـــــش
تحت جناحيك بحتمـــــــي
وفى ظل سترك بعيش

فوق االيــــــادى تشيلنــــــــى
عشان ماشوفش أذيـــــــه

ياترس ليـــــــــا ومجــــــن
لو وسط ليل مابخفـــــش

بقوتك ع الشبل والتعبـــــــــان
ح اغلب انــــــــا وأدوس

لوسهم طار بالنهار
حيمـــــر وأنا ماتصبش

ماانا أصلى متعلــــــــــق
فــــى يديك ياقـــــدوس

لو حتى كان الوبــــــــــــــــــــــا
يسلك فى قلب الليــــــــل

عارف بإسمك وبدعــــــــــــى
ماانت ليـــــا حبييـــــــــــب

أو لو هالك فى الظهيـــــــره
مايكونش له تاثير

في الضيق بتنقذ نفســـــــي
ولسؤل قلبى مجيــــب

تسقط على جانبيـــــــــــــــــــك
أعداد كتيــــر والـــــوف

بالحب والخير غامرنــــــــــى
تشبعنـــــى طول أيــــــــــام

أما اليمـيـــــــــن ربـــــــــــوات
وريتنى نعمة خالصــــــك
ومالى قلبـــــــــى ســـــــالم

انا فى ستر العلـــــــــــــي
االثم عمره ماكــــــــــــــــــــان
واصل إليك وقــــــــريب

اصل انت ليا الحياه
وف قلب سترك بنام

واثق بإنك حصنى ملجأي
ضامن لرجلى ثبــــــات

محفوظ فى كل طــــريـــــــــق
دى ماليكـــــــــه متوصـيه

إجنــاد وقوف وصفوف
وف ظل القدير راح ابات

إزاى يصيبنى شـــــــــــر

ع الشر ناظر وعـــــــــــــارف

انه الكاتب ،والقاص ،والشاعر "الهايكست" المصري :عادل عطيه".
على درب الكلمة ،ألتقيت به ،وكان هذا الحوار..

أنا ابن النيل ،وطنا ً .وابن الكلمة المكتوبة والمنظومة ،حياة!
أحببت حصة "اللغة العربية" ،وعشقت مادة "التعبير"!
الكتابة ،أن تكون ُمعلما ً ،وأن تكون ُمع ّمرا ً!
الهايكو ،لغة الحاسة السادسة ،وهو كالموسيقى لغة كل الشعوب!
المقال ،أو القصة ،أو الشعر ...مثلها مثل تعدد اللغات ،كلما كانت لديك أكثر من لغة،
تصبح ـ كما يقول البعض ـ أكثر من شخص!
أبوة أعظم!
الكتابة لألطفال ،تمنح الكاتبّ :
الكاتب يحتاج إلى عين غير عينه ،ترى ما اليراه في كتاباته!
عانيت من الصحافة مرتين!
الكلمة هي االسم اآلخر لإلنسان؛ حينما ال يوقّع بإمضائه!

عرف نفسك للقراء ،والمتابعين؟
• كيف ت ُ ّ
حاورته :جاكلين فخري ـ مصر

"ولد في عائلة تعشق الكلمة المثمرة ،وتتوارثها جيالً بعد جيل.
يشغله شبيهه اإلنسان؛ فيكتب عنه ،وله.

ـ أنا ابن النيل وطناً ،وابن الكلمة المنظومة ،والمكتوبة ،حياة.
أعمل مساعدا ً لرئيس تحرير جريدة "جود نيوز" الكندية .وككاتب صحفي لي أكثر من
عمود صحفي في أكثر من صحيفة ومجلة :محلية ،وعربية ،ومهجرية .البقية الصفحة التالية
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عمار يا مصر

اكتشافات أثرية غير عادية توصلت لها البعثات المصرية واألجنبية
على مدار األعوام الماضية ورغم أزمة فيروس كورونا ،ليخرج
للعالم حضارة المصريين يومًا بعد يوم تخلد حقب تاريخية بعينها.
أن بعثات المجلس األعلى لآلثار تفوقت في الست سنوات الماضية
لدرجة تفوق البعثات األجنبية ،خاصة بعد توفير الميزانيات الكافية
ألعمال الحفائر ووضع آثاريون مدربون وذو خبرة طويلة على رأس
هذه البعثات ،وتولى الدكتور مصطفى وزيري رئاسة بعثة المجلس
األعلى لآلثار باألقصر وتونة الجبل وسقارة وحققت االكتشافات
المذهلة في الفترة األخيرة.
وهو ما شهده العالم عندما تم اإلعالن عن كشف أثري جديد بمنطقة
سقارة ،وتم وصفه باألضخم بتاريخ البعثات األثرية؛ باكتشاف بئر
للدفن وجد به أكثر من  25تابوت مغلق منذ أكثر من  2500عام،
كما تم العثور على  3آبار للدفن على أعماق مختلفة تتراوح ما بين
ً
تابوتا خشبيًا ملو ًنا
 10إلى  12متر بداخلهم 59

ما زالت األراضي المصرية تنضح بكنوزها إلى اآلن وكنت
اتصور أن األرض قد جفت ينابيعها ونضبط كنوزها وأن هذا العصر
قد مضى ووليوتأكدت إني مخطئا في حق األجداد العظماء فثرواتهم
حقا ال تجف و ال تنضب و إن اخفوها  ،اقصد حفظوها امتار عديدة
تحت االرض او بباطن جبل

بقية مقال «عبد الناصر بين الحقيقة
والتضليل» ص5
لم يتغير أحد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا
لالتحاد االشتراكي ،نفس األشخاص زكريا
محيي الدين وأنور السادات وحسين الشافعي
وعلي صبري ومحمد صدقي سليمان».
وأيضا سياسة حشر ضباط الجيش في المناصب
السياسة ،لم يغيرها عبد الناصر .فقد وضع
 11وزيرا من الضباط السابقين في الوزارة
التي شكلها في  20مارس .كل هذا بالرغم من
الضجة اإلعالمية التي روجتها أجهزة اعالمه
حول ما سمي ببيان  30مارس الذي أصدره
عبد الناصر في هذا التاريخ من عام 1968
وعلى انه عصارة فكره وخبرته‘ وفيه طالب
بضرورة التغيير في كافة المجاالت!! .ومرة
أخرى قامت مظاهرات لطلبة المدارس الثانوية
لمدة يومين في المنصورة وتصدت لها الشرطة
بإطالق النار على الطلبة فقتل  3وأصيب
آخرون وأشترك طلبة جامعة المنصورة في
اليوم الثالث للمظاهرات واعتقلت الشرطة
الكثيرين منهم وانتشرت المظاهرات الى جامعة
القاهرة واعتصم طلبة هندسة اسكندرية بعد ان
حاصر مظاهرتهم البوليس الذي اعتدى علي
رئيس اتحاد الطالب واعتقله فما كان من الطلبة
الثائرين سوي اعتقال محافظ االسكندرية عندما
تدخل لتهدئتهم .توتر الموقف وتجمعت قوات
الجيش في استاد اإلسكندرية وحلقت طائرات
الهليكوبتر فوق مباني كلية الهندسة لتخويف
الطلبة ولكن الطلبة أصروا على اطالق سراح
رئيس اتحاد الطلبة مقابل محافظ اإلسكندرية.
وفي النهاية اضطرت السلطات الي االنصياع
لطلبات الطلبة واطلق سراح رئيس الطلبة .وهنا
تبين للجميع زيف كل البيانات والشعارات التي
أطلقها عبد الناصر فيما اسماه ببيان  30مارس
وان كل شيء في نظام عبد الناصر بقى كما هو
دون تغيير «وعادت ريما لعادتها القديمة».

المراجع -1 :ثورة  23يوليو -الجزء الثاني:
لقد ترك لنا األجداد العظماء منذ آالف السنين ما نتباهى به اآلن احمد حمروش  -2مذكرات احمد كامل  -3مقال
والسؤال اآلن ماذا تركنا نحن األجداد الحفادنا سوي مدن مهلهلة للمصري اليوم حول مظاهرات 1968
بدون كنوز و ال معالم !!
إال ان عصرآ جديد قد بدا فعال ًو اتمني اال يتوقف في مجاالت
كثيرة تدعوا للفخر
ـ والدي كان يحب الشعر ،وكوالدي اردت ان اقرض الشعر .أذكر انني أرسلت أولى
محاوالتي لجريدة "المزمار" العراقية ،التي كانت تصدر لألوالد والبنات ،فكتب المحرر
األدبي في صفحته التي يشرف عليها ،هذا الرد ،تحت اسمي" :كنت أود نشر شعرك ،ولكنه
لألسف غير موز ون" .وعرفت انني غير موهوب في كتابة الشعر الموزون .ولكن عندما
قرأت عن شعر النثر ،اعدت المحاولة ،وفوجئت بأن بعض ما ارسله من شعر حر ،للصحف
والمجالت ،يُنشر!
عرفه؟ ،وماشعورك نحوه؟
• وكشاعر "هايكست" ..ماذا عن الهايكو ..كيف ت ُ ّ
ـ الهايكو ،لغة الحاسة السادسة .وهو كالموسيقى ،لغة كل الشعوب!

• في اي مرحلة من مراحل تعليمك اكتشفت ان لك موهبة في الكتابة؟ ،وماذا خطت
أناملك في بداياتك؟

" ...يؤسفني جدا ً أن أعيد إليك بعض ما كتبته لمجلة "الرجاء" ،إذ ال استطيع أن انشره كما
ي
هو .لربما مجلة أخرى تنشر لك ما كتبت؛ فأنا اشجعك على الكتابة" .هنا ال بد ان اشيد وأح ّ
ذكرى هذا الرجل ،الذي شجّعني على الكتابة ،وعلمني ـ عندما ارسل مقاالً ـ ،ان يكون المقال
مناسبا ً لفكر المجلة ،أوالصحيفة ،التي اكتب لها .كما ال بد وان اشيد بمجلة "هو وهي" ،التي
كانت تكتب تحت اسمي" :مفكر مصري شاب"!
• ماذا تعني "الكتابة" ،بالنسبة لك؟
ـ أن تكون ُمعلماً ،وأن تكون ُمع ّمرا ً أي طويل العمر في أعمالك!
• لك بعض القصائد النثرية المنشورة في بعض الصحف والمجالت ،حدثنا عن هذه
التجربة؟

• مارأيك بمنتديات الهايكو في اإلفتراضي؟ ..هل خدمت الكاتب ،أم ال؟

البقيةالعدد القادم

ـ عندما كنت في الصف السادس من المرحلة االبتدائية ،وجدت نفسي محبا ً لحصة اللغة
العربية ،وعاشقا ً لمادة "التعبير" .وكان المعلم دائماً ،يضع بجوار درجاتي المميّزة نجوماً،
كنوع من االعجاب والتقدير .وحدث عندما كنت في المرحلة اإلعدادية ،ان وجدت في بريد
خالي ،نسخة من مجلة لبنانية ،انبهرت من ورقها المصقول ،وألوانها المبهجة ،وعندما
تصفحتها ،وكلما رأيت مقاالً عليه اسم وصورة كاتبه ،اتوق ان أكون مثله .وذات يوم ،في
بدايات المرحلة الثانوية ،أرسلت لهذه المجلة مقاالً ،وإذا برئيس تحريرها ،يرسل لي رسالة
بتوقيعه ،جاء فيها:

ـ منتديات الهايكو ،لها رسالة عظيمة ،في التعريف به ،والمساهمة في تنمية المواهب
الشابة .أنا شخصيا ً مازلت أتعلم منها ،ومن خاللها أواصل مسيرتي .وما دمنا نتحدث عن
المنتديات ،فقد وجدت بعضها يميل إلى الهايكو كما "أنزل" ،وبعضها اآلخر يرى أنه ال يجب
أن يكون محصورا ً في موضوع الطبيعة ،ويجب توسيعه للتفاعل مع كل شيء!

10

السنة الثالثة عشر ،العدد ( - )331اخلميس 5نوفمرب 2020

++مقال
أحلاننــا القبطيــة

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
PHARMACY

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

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

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

بقلم ابيذياكون  /مينا قصدي جوهر

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

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

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

شفهي وحتريري !

آدم الثانـــى

حسب األيمان اليهودي التوراه التي بأيدينا اليوم
ليست هي كل ماأستلمه “موسي” النبي من الرب
بل هي النسخه المكتوبه فقط ألن هناك توراه شفهيه
أستلمها موسي النبي تفسر بعمق أكبر وبتفاصيل أدق
ماجاء في التوراه المكتوبه  .وهي مايطلق عليه -
مشنا -ومعناه « مكرر أو أعاده»  .فأن كانت النسخه
المكتوبه هي الخطوط العريضه للوصايا اآللهيه تأتي
التعاليم الشفهيه بتفصيالت هذه الوصايا .المشنا هي
نصف كتاب التلمود اليهودي أما النصف اآلخر
ويسمي “جيمارا” بمعني “ تعليم” فهو تفسير وتعليقات
آباء اليهود والتي بدأ تدوينها كتابه منذ القرن الثاني
الميالدي الي يومنا هذا وهو مايشبه التقليد وكتابات
األباء في الكنائس المسيحيه  .من الجدير بالذكر أن
هناك من اليهود من لم يؤمن بالتوراه الشفهيه مثل
الصدوقيين.
مايعنينا هنا هو ماترتب علي تعاليم التلمود فيما
يتعلق بشخص السيد المسيح  .ما اليعرفه الكثيرين منا
أن هناك “مسيحا” أخر يؤمن به اليهود غير “المسيح
بن داود” وهو شخصيه من نتاج تعاليم التلمود .
هذا المسيح األخر هو “المسيح بن يوسف الصديق»
أي من نسل يوسف الصديق .واليجب أن يتم الخلط
هنا بين يوسف الصديق ويوسف البار خطيب السيده
العذراء .ليس هناك أي دليل كتابي او نبؤه تشير أنه
هناك “مسيحان” أحدهما من نسل “يوسف” واألخر
من نسل “ داوود” ولكن هذه الثنائيه في األيمان
اليهودي كانت نتيجه للتفسيرات التي جاءت في
التلمود وألختالف النبؤات الخاصه بالسيد المسيح في
العهد القديم  .أول هذه النبؤات ماجاء في سفر زكريا
النبي عن أربع شخصيات محوريه ستظهر في أخر
األيام لكي يعيدوا ألسرائيل مجدها و سيدافعوا عن

وجدى خليل

 +مقدمة عن معنى وأهمية التسبي :ـ باالبصلمودية وااللحان بال توقف فالمالئكة
فوق يسبحون لمجد هللا والمسيحيون على
 +إن التسبيح هو لغة السماء ولغة المشاعر االرض يداومون السهر مع الخورس
الروحية التى تخرج الكلمات فى شكل نغمات يسبحون بنفس التمجيد على طقس المالئكة
والحان تصل لعنان السماء
 +كان القديس مارافرام السريانى (تنيح فى
فااللحان القبطية هى ذلك الكنز الملئ 372م) يُنظم االشعار الروحية والترانيم
باالسرار واالعماق الروحية الجميلة.
وينظم االبيات تارة على الحروف االبجدية
هذا وقد نبغت كنيستنا القبطية في فن وتارة على حروف اسم يسوع
الموسيقي بفضل مدرسة االسكندرية  +بعض واضعوا االلحان الكنسية  :ـ
الالهوتية فقد كانت هذه المدرسة  -التى
من بين الذين وضعوا ألحان قبطية
مألت تعاليمها االرض وبلغ صيتها الشرق
والغرب – كانت تعنى وتهتم بتعليم طلبتها وصاغوها القديس “ ديديموس الضرير”
هذا الفن الجميل ( أى الموسيقى وااللحان) والقديس أثناسيوس الرسولى الذى يقال
عنايتها بتعليمهم غيره من الفنون والعلوم أنه واضع لحن أومونوجنيس “ أيها
الوحيد الجنس بكلمات يونانية والقديس
الالهوتية والفلكية وغيرها
غريغوريوس النيزينزى (الثيئولوغوس)
( ولننظر خطبتى القديس غريغوريوس الناطق بااللهيات والقديس مارأفرام
صانع العجائب رقم )8،7
السريانى والقديس “يعقوب السروجى “ فيما
 +التسبيح وااللحان كتابيا  :ـ بين النهرين
هذا وتظهر أهمية التسبيح وااللحان فى وغيرهم الكثير إن هذه مجرد أمثلة بسيطة .
كنيستنا وفى العبادة من تعاليم الكتاب  +نغمات االلحان الكنسية
المقدس نفسه
وأختالفها  :ـ

فنجد مزامير داود النبى وآساف المرنم
يختلف نغم كل من االلحان التى تنشدها
وقول رب المجد نفسه « من أفواه االطفال كنيستنا القبطية االرثوذكسية فى مناسبتها
المختلفة
والرضع هيآت تسبيحا (مت )16 :21

 +وأيات كثيرة فى رسائل معلمنا بولس  +فمن اللحن الفرايحى (لحن الفرح) -------
 -وهو اللحن الخاص باالعياد السيدية وفترةالرسول نتذكر منها
الخمسين المقدسة واالفراح .
( أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا )
 +الى اللحن الحزاينى (لحن الحزن /
(1كو)15 :14
األدريبى )  -------وهو اللحن الخاص
(مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح باسبوع االالم والتجنيز .
وأغانى روحية ( )........اف )19 :5
 +الى اللحن الكيهكى  --------وهو اللحن
+التسبيح وااللحان أبائيا  :الخاص بشهر كيهك
 +جاء بتعليم االباء الرسل فى وصف القداس  +الى اللحن الشعانينى  -------وهو لحن
االلهى (الدسقولية فصل )23 ،38
الغلبة والظفر (بفتح الفاء )

أورشليم عندما تحيط بها األمم من
كل صوب « اراني الرب اربعة
صناع .فقلت جاء هؤالء ماذا
يفعلون .فتكلم قائال هذه هي القرون
التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان
راسه.وقد جاء هؤالء ليرعبوهم
وليطردوا قرون االمم الرافعين قرنا
على ارض يهوذا لتبديدها” زكريا
 21 -20 :1لم يخبرنا الوحي عن
من يكون هؤالء األربع وال ماهي
أسمائهم ولكن التلمود حدد من يكونوا
وهم  :المسيح بن داوود وايليا النبي
الذي سيعود مره أخري والمسيح بن
يوسف ثم رابعهم هو الكاهن البار.
ومحور أهتمامنا هنا هو شخصيه
«المسيح بن يوسف» الذي يطلقون
عليه «المسيح المتالم» والذي
ستنتهي حياته علي األرض بالقتل
وهو بذلك يختلف عن «المسيح
الملك» من نسل داوود والذي لن
يري الموت  .التفسير التلمودي لهذا

(وإذا فرغوا من الترتيل فليقرأ الشمامسة وهو اللحن الخاص بأحد الشعانين وعيدى
فصوال من الكالم الرسولى وتسابيح من الصليب
المزامير )
 +الى اللحن الصيامى  -----فى الصوم
 +وقال القديس يوحنا ذهبى الفم (347-407م الكبير وصوم أهل نينوى وهو لحن يتميز
) اذهبوا الى الكنيسة فى مصر وانظروا بالخشوع واالنسحاق
السهارى كيف يضمون الليل الى النهار ؟
البقية ص 18
انظروا شعب المسيح كيف ال ينامون الليل
؟ يتشبهون بيقظة المالئكة حينما يصلون
المسيح المتألم أنه سيكون القائد الميداني وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو
الذي سيساهم الي حد كبير في العثور علي في مرارة على بكره 10-9 :12 ».هذا الذي
العشره أسباط المفقوده ويساعدهم في العوده طعنوه حسب تفسيرالتلمود هو المسيح بن
الي أسرائيل  .ليس هذا فحسب ولكن أيضا يوسف الذي سيموت في المعركه دفاعا عن
ستوكل له مهمه الدفاع عن أسرائيل في أخر اسرائيل وبموته يكون قد مهد الطريق أمام
حروب البشريه وهي حرب»جوج» من «المسيح الملك» لكي يملك علي اسرائيل
أرض “ماجوج” .وسيتم قتله في هذه المعركه ويجلب السالم للعالم  .أما نحن فأيماننا راسخ
حسبما ورد في زكريا النبي “ ويكون في ذلك علي نبؤات العهد القديم والتي تحققت كلها
اليوم اني التمس هالك كل االمم االتين على في شخص السيد المسيح له كل المجد .قد
اورشليم وافيض على بيت داود وعلى سكان يكون األمر مربكا للعقل المسيحي فنحن
اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون نؤمن بمسيح واحد له مجيئان وهم يؤمنون
الي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على بمسيحان لهما مجئ واحد.
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صفحه يف دفرت أحوال مصر

Hand-In-Hand

ليله سقوط مرتضي منصور

بقلم فادي جرجس
وينيبيج  -مانيتوبا

ينتظر المتابعون النتخابات مجلس النواب
إجراء المرحلة الثانية لالنتخابات لمعرفة
مصير مرتضى منصور ،رئيس نادى
الزمالك المعزول ،المرشح عن دائرة ميت
غمر بالدقهلية ،والذى تقف حصانته حائال
دون النظر في العديد من القضايا  ,وتجري
االنتخابات في محافظه الدقهليه يومي 7و8
نوفمبر وشهدت األيام الماضية سقوط ابنه
أحمد مرتضى منصور في انتخابات المرحلة
األولى بدائرة الدقى ،كما صدر منذ ساعات
قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة
االولمبية ببطالن الئحة نادي الزمالك بشكل
رسمي ،وإقصاء أحمد مرتضى منصور
وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح عن
مجلس اداره نادي الزمالك ,وكانت اللجنة
األولمبية أصدرت قرارا بإيقاف مرتضى
منصور لمدة  4سنوات وغرامة  100ألف
جنيه وفى حالة خسران مرتضى منصور
لالنتخابات القادمة سوف يتم التحقيق معه في
العديد من القضايا ،والتى تم بسببها إرسال
طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه،
ومن أبرزها البالغات المقدمة من مجلس
إدارة النادي األهلي ،برئاسة الكابتن محمود
الخطيب ،بتهم السب والقذف .

 2015العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة
من النائب العام ،منها طلب نيابة الدقي برفع
الحصانة عن مرتضى منصور ،على خلفية
اتهام أحمد حسن العب األهلي والزمالك
السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى
بتهديده عبر الهاتف بالقتل بعد مطالبة حسن
بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك،
كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة
عنه في القضية  ٤٢لسنة  ٢٠١٧جنح قسم
ثالث أكتوبر بسبب اإلساءة لمحكمة النقض
وطلب آخر للتحقيق معه في بالغ سب وقذف
مقدم من ممدوح عباس ،وبالغ سب وقذف
رجل األعمال محمد األمين ،وطلب من
أجل تحريك دعوى جنائية ضده في قضية
أموال عامة ،والخاصة بإيداع أموال نادي
الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء
مجلس إدارة النادي ( هاني زاده )  ،وإجراء
عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز
المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي ،و4
طلبات أخرى في بالغات سب وقذف محمود
الخطيب رئيس النادى األهلى ،باإلضافة إلى
عدة طلبات أخرى تتضمن سب وقذف العديد
من الشخصيات .

ومما الشك فيه بان العقوبات التاريخية
وتلقى البرلمان الحالى منذ بدء عمله عام التي أصدرتها اللجنة األولمبية المصرية

شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة
تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

 )١تأجير العقار سريعا
 )٢توريد شيكات االيجارات في وقتها
 )٣تفتيش العقار سنويا  )٤دفع الفواتير
 )٥متابعة مع املستأجر
 )٦املالك دائما ً على علم بعقاره
 )٧تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة
 )٨تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك
 ٢١ )١٠عام خبرة
 )٩مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده
لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت 416 258 4390 :أودانيال دانيال ت416 389 8499 :
www.handinhandpropmgmt.com
في حق رئيس نادي الزمالك المستشار
مرتضى منصور ،بحرمانه من ممارسة أي
نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات،
بعد التحقيق في الشكاوى التي رفعتها ضده
هيئات وشخصيات رياضية من داخل الزمالك
وخارجه ،بتهم التهجم والسب والشتم في
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي،
وهو القرار الذي صنع الحدث وأثار ردود
فعل كبيرة ،وستكون له تداعيات أكبر ألن
الرجل لم يسكت وراح يتهم أطرافا خارجية
ويتحجج بكونه نائبا في البرلمان يحظى
بالحصانة البرلمانية ،وال تجوز محاكمته قبل
تقديم طلب رفعها ،في وقت تذهب الكثير من
التحاليل إلى اعتبار عزل مرتضى منصور
نافذا هذه المرة ،سيفضي إلى تخلص الكرة
المصرية من وجع رأس الزمها لسنوات

بإيعاز من السلطة التي قررت التخلص منه
و بغض النظر عن طبيعة العقوبات وحجمها
وصالحية اللجنة األولمبية المصرية في
معاقبة رئيس نا ٍد من دون االستماع إليه،
وموقف وزارة الشباب والرياضة والبرلمان
المصري من العقوبات المسلطة في حق
مرتضى منصور من عدمه ،فإن الرجل
نفسه لجأ في وقت سابق إلى هيئة القيم في
اللجنة األولمبية المصرية ،وقدم شكاوى
ضد شخصيات وهيئات رياضية ،ما يعني
اعترافه بالسلطة المعنوية والقانونية ألعلى
هيئة رياضية في مصر ،وحقها في اتخاذ
العقوبات ضد الناشطين في الحقل الرياضي،
في وقت أقرت وزارة الشباب والرياضة بذلك
ورفضت التدخل في شؤون اللجنة األولمبية،
[البقية ص ] 15
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تابع إِ َّن جَ ِميعَ الَّ ِذ َ
ين لَ ْم َيع ِْر ُفوا هللاَ ُه ْم حَ ْم َقى ِم ْن
ات
َط ْب ِع ِه ْم ،لَ ْم ي َْق ِد ُروا أَ ْن َيعْلَ ُموا ْال َكا ِئ َن ِم َن ْال َخ ْي َر ِ
ْال َم ْن ُظو َر ِة ،وَ لَ ْم َي َتأَ َّملُوا ْال َم ْص ُن َ
ات حَ َّتى َيع ِْر ُفوا
وع ِ
صا ِن َعهَ ا (حك )1 :13
َ

الحلقة الحادية عشر :الالفقاريّات
الجزء الخامس شعبة شوكيات الجلد
تابع أنواع خيار البحر وفوائده واضراره
خيار االناناسة

الخيار البني

يعيش خيار األناناسة على القاع الرملي ويصل طوله – 40
 70سم كما يصل وزنه إلى  6كجم.
يعيش الخيار البني في القيعان الرملية الطينية على عمق 2
– 15متراً ويصل طوله إلى  35سم وجسمه قصير وسميك
وسطحه السفلى مبطط وله مجموعة من األسنان تظهر من
فتحة اإلخراج عند فزع واضطراب الحيوان.
الخيار االبيض

خيار السمكة الرملية

يتميزالخيار االبيض بوجود خمسة حلمات على كل جانب
ولونه بني فاتح مصفر ويتواجد على القاع الرملي وبين
الشعاب المرجانية ويختبئ بين الحشائش البحرية ويصل
طوله إلى 100سم.

على تقليب تربة قاع البحر و يحافظ على قلوية الماء و يتحمل
الضغط ودرجات الحرارة المنخفضة و يوجد ما يزيد عن مضاد لألكسدة فقد تبين أن خيار البحر يحتوي على العديد
 500نوع من خيار البحر.
من المركبات والمواد المُضادة لألكسدة ،كما تساهم هذه
الخصائص المضادة لألكسدة في التقليل من خطر اإلصابة
خيار البحر وفوائده لألنسان
بفرط شحميّات الدم
العناصر الغذائية التي يحتويها خيار البحر
مكافحة البكتيريا اشارت ابحاث معملية إلى ّ
أن المستخلص
الميثانولي ألحد أنواع خيار البحر يساعد على مكافحة
غني بالبروتين :يُع ّد خيار البحر مصدراً مرتفعاً المائي
مصد ٌر
ّ
ّ
بالبروتين؛ إذ تحتوي مُعظم أنواعه على ما يتراوح بين  -41البكتيريا ولكن ما زالت هناك الحاجة إلجراء المزيد من
 %63من البروتين ،وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن إضافة مصادر الدراسات لتأكيد هذا التأثير
البروتين إلى الوجبات يساعد على الشعور بالشبع من خالل
خفض مستويات الكوليسترول في الدم أشارت دراسة أولية
ّ
أن خيار البحر يحتوي على ّ
إبطاء عمليّة تفريغ المعدة ،كما أنه قد يساعد على تقليل كمية أجريت على الفئران إلى ّ
مركبات
الطعام المُتناولة ،وتنظيم مستويات السكر في الدم ،ولذلك
تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم؛ بما في ذلك
يساعد
فإنّه يمكن لخيار البحر وما يحتويه من البروتين أن
الكلي ،والضارّ والدهون الثالثية ،وبالتالي فإنّه
الكوليسترول
ّ
ُّ
التحكم بمستويات سكر الدم لديهم ،كما
مرضى السكري على
يُع ُّد جيداً في التخفيف من عسر شحميات الدم و لكن ما زالت
يمكن لألطعمة الغنيّة بالبروتين أن تكون مفيدة لصحّ ة القلب،
هناك الحاجة إلجراء المزيد من الدراسات لمعرفة آلية عمله.
ً
إضافة إلى المساعدة على خفض ضغط الدم ،وتحسين الكثافة
العظميّة.
زيادة النشاط الجنسي للرجال يستخدم خيار البحر لزيادة
النشاط الجنسي للرجال بسبب احتوائه على نسب عالية من
غني بالكوالجين :يحتوي جدار جسم خيار البحر على
مصد ٌر ّ
البروتين والفيتامينات لذا يصنع منه في بعض دول شرق
ما يُقارب  %70من البروتين ،والذي يتضمّن ألياف الكوالجين
آسيا كبسوالت تحتوي على مسحوق خيار البحر المجفف
غير القابلة للذوبان ،ويُع ّد هذا الكوالجين من البروتينات التي
والمحمص ولكن العلماء لم يذكروا اي تفسيرات مقبولة لهذا
توجد بكثرة في األنسجة الحيوانيّة ،والذي يدخل في العديد
االستخدام ويشاع أيضا انه يضاف الي أقراص الفياجرا
من المجاالت؛ كصناعة األدوية ،واألغذية ،ومستحضرات.
لزيادة فاعليتها.
مصد ٌر جيّد لبعض المر ّكبات ومُضادات األكسدة:
أضرار استخدام خيار البحر
ّ
المركبات التي
يحتوي خيار البحر على بعض
ّ
:
مثل
اإلنسان
ة
يمكن أن تمتلك تأثيراً مفيداً لصحّ
بشكل
البحر
خيار
تناول
أمان
درجة
حول
معلومات
ر
تتوف
ال
ٍ
عام ،كما أنّه ال توجد معلومات حول درجة أمان استخدامه
سلفات الكوندرويتين وهي مادة موجودة في الغضاريف خالل فترتي الحمل والرضاعة الطبيعيّة .و بالرغم من الفوائد
العديدة لخيار البحرّ ،
إال ّ
عند اإلنسان
أن هناك بعض المحاذير المحتملة
التي يبنغي أخذها بعين االعتبار مثل-:
ّ
مركب يمتلك وظيفة
السائل السيلومي وهو
لدى
البيضاء
الدم
لخاليا
مُشابهة
الجلدي :يمكن للمس خيار البحر أن يؤدي إلى ظهور
اإلنسان الطفح
ّ
الطفح الجلديّ ؛ وذلك بسبب تعرضه لبعض السموم في مياه
حمض اللينولييك وحمض النخيل وحمض الشمع وهي مجموعة البحر.
من األحماض الدهنيّة التي تمتلك تأثيراً قوياً مُضاداً لألكسدة
تهيّج العين :وذلك بسبب تهيّج مُلتحمة العين والقرنيّة ،ممّا
ٌ
مركب يساهم في تكوين الستيرويدات
السكوالين وهو
يمكن أن يُسبّب التهاباً شديداً قد يؤدي إلى فقدان البصر في
ّ
ثالثي التربينويد وهي مجموعة من
المركبات التي الحاالت الشديدة أو غير المُعالَجة ،ويُع ّد ذلك شائع الحدوث لدى
ّ
يُعتقد بأنّها تُبطئ من سرعة نم ّو الخاليا السرطانيّة الغوّاصين الذين يُنظفون أقنعتهم في منطقة تواجد خيار البحر
ُّ
لتخثر الدم ،ولذلك
النزيف :يمتلك خيار البحر تأثيراً مُضاد
يجب تج ُّنب تناوله في حال استخدام األدوية التي تسبب
مركبات السبوتين وقد اكتشف األطباء أن المادة المستخرجة
سيولة للدم كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة عدم استخدام
من جدار جسم خيار البحر خليط من مركبات السبوتين لها
المكمّالت الغذائيّة التي تحتوي على تراكيز عالية من خيار
صفات مضادة لألورام و كعالج اللتهاب المفاصل واألمراض
ً
إضافة إلى
البحر؛ وذلك لتج ُّنب حدوث النزيف أو التك ُّدم،
الروماتيزمية
ضرورة التوقف عن تناول خيار البحر قبل أسبوعين من
موعد العمليّة الجراحيّة لتج ُّنب حدوث النزيف الشديد
فوائد خيار البحر

يعتبرخيار السمكة الرملية من األنواع الفاخرة ويتميز
بوجود حلمات صغيرة بيضاء على السطح العلوي ويوجد
بين الشعاب المرجانية الميتة واألسطح الصلبه ويختبئ بين
الطحالب والنباتات البحرية ويصل طوله إلى 90سم.
مضاد للفطريات يحتوي خيار البحر على مادة تكافح طهي خيار البحر
ً
ً
الفطريات والتي أظهرت نشاطا عاليا في التخفيف من أنواع
خيار االمواج الحمراء
مختلفة من الفطريات ،مثل؛ مُسببّات األمراض الموجودة في
الخضراوات.

خفض زيادة الوزن فقد وجدت دراسة أولية أجريت على
ً
الفئران ّ
إضافة إلى
عال بالدهون،
أن تناول نظام غذائي
ٍ
المكمّالت التي تحتوي على مسحوق خيار البحر المجفف
المجمد يقلّل من زيادة الوزن ،كما أنّه يقلّل من مستويات
الدهون في الجسم ،مما يساهم في التخفيف من السمنة وغيرها
يصل طول خيار االمواج الحمراء الى30سم له شكل من االضطرابات وتحسين الحالة الصحية
خيار البحر و هو أحد الكائنات الحية التي تعيش في البحر  ،و
اسطواني مع سطح سفلي مبطط ويوجد به ثالثة صفوف
تخثر الدم ومن جانب آخر يجدر التنويه إلى أنّه خيار البحر يشبه خيار األرض العادي لكنه أكبر و مدبب الشكل
ُّ
من األقدام األنبوبية على السطح السفلى وخمسة أسنان في يقلل
يجب تج ُّنب تناوله مع األدوية التي تسبب سيولة للدم ،أو و يغطي جسم خيار البحر قشرة خارجية تحميه لكي يستطيع
الفتح اإلخراجية لونه احمر طوبي غامق على السطح العلوي
استهالكه بكميات كبيرة لتجنب خطر التعرض للنزيف أو العيش في البحر  ،و خيار البحر مادة دسمة مشبعة بالبروتينات
ويعيش خارج نطاقات الشعاب حيث تتكسر األمواج على
ظهور الكدمات ،كما يُنصح التوقف عن استهالكه قبل العمليّة و هو مصدر البروتين رقم واحد في البحر لذلك يعتمد عليه
عمق يصل إلى  5أمتار.
الجراحيّة بمدة أسبوعين للتقليل من خطر حدوث النزيف الكثير من الناس كمصدر غذائي جيد  ،و يتم تناوله طازجاً أو
البحرية خيار البحر و تأثيره على البيئة
يتم تناوله بعد جفافه  ،و خيار البحر من المواد التي تستطيع
بدرجة كبيرة
أن تشكل فيها جميع األطباق و نضع بين يديكم طريقة مميزة
وبصفة عامة يعيش خيار البحر فى قاع البحر تحت الصخور إصالح الخاليا التالفة في الجسم فقد أثبتت الدراسات ّ
أن خيار في طبخ خيار البحر و لكن قبل الطبخ ننصحكم بتنظيفه جيداً
أو مدفوف فى الرمال وفى الشعاب المرجانية والطحالب البحر يساهم في إصالح الخاليا التالفة في الجسم ويعود ذلك
ويفضل األماكن المظلمة و ال يظهر خيار البحر فى النهار و لمحتواه من األحماض الدهنيّة الالزمة لذلك.
يستطيع خيار البحر تعويض أى جزء منه إذا فقده.
البقية في العدد القادم
واالنبساطي فقد اشارت ابحاث
االنقباضي
خفض ضغط الدم
ّ
ّ
ُ
يساعد خيار البحر فى تنظيف البيئة البحرية فيعمل على اولية والتي أُجريت على فئران تعاني من ارتفاع ضغط
ترشيح المياه المشبعة بالشوائب ويتغذى على مواد عضوية الدم الناتج عن مرض في الكلى ،إلى ّ
أن استهالكها لنواتج
ويخرج فضالت على شكل حبيبات رمل مشبعة بالمواد التى التحلل المائي للجيالتين المستخلص من خيار البحر ساهم في
واالنبساطي لدى هذه الفئران
االنقباضي
تحتاجها النباتات البحرية و يحافظ على قلوية الماء ويعمل خفض ضغط الدم
ّ
ّ

إعداد /د .شاكر اسطفان
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بقعـــــة ضــــوء
خلفاء حممد علي باشا كخديويني
حتت احلكم العثماني

فاروق عطية

1ـ إسماعيل باشا:
هو إسماعيل بن إبراهيم باشا
بن محمد علي باشا .ولد في 31
ديسمبر 1830م في قصر المسافر
خانة بالجمالية ،وهو االبن األوسط
بين ثالثة أبناء إلبراهيم باشا (الغير
أشقاء) وهم األميرين أحمد رفعت
ومصطفى فاضل .تعلم مبادئ
العلوم واللغات العربية والتركية
والفارسية باإلضافة إلى القليل من
الرياضيات والطبيعة وقد أرسله
والده وهو في سن الرابعة عشر إلى
فيينا عاصمة النمسا ،كي يعالج من
إصابته برمد صديدي والستكمل
تعليمه ،وقد بقي في فيينا لمدة
عامين ،ثم التحق بالبعثة المصرية
الخامسة إلى باريس لينضم إلى
تالميذها ،وكان من بينهم األمير
أحمد رفعت (أخوه) واألميران عبد
الحليم وحسين وهما من أبناء محمد
علي باشا ،وفي باريس درس علوم
الهندسة والرياضيات والطبيعة،

كما أتقن اللغة الفرنسية تحدثاً وكتابة من عمه سعيد عطفاً كبيراً ،وعهد
وتأثر بالثقافة والمعمار الفرنسي إليه برئاسة (مجلس األحكام) الذي
كثيراً ،ثم عاد إلى مصر في عهد كان أكبر هيئه قضائية في البالد
والية والده إبراهيم باشا.
في ذلك الوقت ،وأرسله سعيد باشا
سنة 1855م في مهمة سياسية لدى
اإلمبراطور نابليون الثالث بشأن
رغبة سعيد باشا وساطة الدول
األوروبية في توسيع نطاق استقالل
مصر بعد اشتراكها مع الحلفاء
في حرب القرم ،فأدى إسماعيل
تلك المهمة بما امتاز به من ذكاء
ولباقة ،ووعده نابليون الثالث بتأييد
مقترحه في مؤتمر الصلح بباريس،
ولكنه لم يحقق وعده ،وكذلك قابل
البابا بيوس التاسع .ثم أرسله سعيد
ولما مات جده محمد على باشا ،باشا على رأس جيش من 14000
اشتد الخالف بين إسماعيل وبقية محارب إلي السودان وعاد بعد أن
األمراء بشأن تقسيم ميراث جده ،نجح في تهدئة األوضاع هناك.
وسافر إسماعيل وبعض األمراء إلى
بعد وفاة محمد سعيد باشا في
األستانة ،وعينه السلطان عبد المجيد  18يناير 1863م حصل على
األول عضواً بمجلس أحكام الدولة السلطة دون معارضة وذلك لوفاة
العثمانية ،وأنعم عليه بالباشاوية ،شقيقه األكبر أحمد رفعت باشا .ومنذ
ولم يعد إلى مصر إال بعد مقتل ابن توليه مقاليد الحكم ظل يسعي إلى
عمه عباس باشا وتولي بعده عمه السير على خطى جده محمد علي
محمد سعيد باشا حكم مصر .لقى باشا والتخلص تدريجياً من قيود

معاهدة لندن 1840م .وفي  8يونيو
1867م أصدر السلطان عبد العزيز
األول فرمان منح فيه إسماعيل لقب
الخديوي مقابل زيادة الجزية ،وتم
بموجب هذا الفرمان أيضا تعديل
طريقة نقل الحكم لتصبح بالوراثة
ألكبر أبناء الخديوي س ًنا ،وكان
للسلطان العثماني قبل ذلك الحق
المطلق في اختيار من يريد .وكان
سعيد باشا أول من حصل علي هذا
اللقب في األسرة العلوية .ويعد
منصب الخديوي أرفع مناصب
الحكومة المصرية في مصر
العثمانية ،ويخاطب صاحب هذا
المنصب بلقب الصدارة العظمى
«فخامتللو»(.خديوي كلمة فارسيّة
معناها :السيد أو األمير مشتقة من
«خنا») .كما حصل في  10سبتمبر
1872م على فرمان آخر يتيح له
حق االستدانة من الخارج دون
الرجوع إلى الدولة العثمانية ،وفي
 8يونيو 1873م حصل الخديوي
إسماعيل على الفرمان الشامل
الذي تم منحه فيه إستقالله في حكم
مصر بإستثناء دفع الجزية السنوية
للباب العالي ،وليس من حقه عقد
المعاهدات السياسة والتمثيل
الدبلوماسي وصناعة المدرعات
الحربية.

محمد علي باشا إلى مجلس شورى
النواب ،أتاح للشعب اختيار ممثليه،
وافتتحت أولى جلساته في 25
نوفمبر 1866م.
ـ اإلصالح اإلداري :ويشمل
تحويل الدواووين إلي نظارات
«وزارات» .وضع تنظيم إداري
للبالد ،وإنشاء مجالس محلية منتخبة
للمعاونة في إدارة الدولة.
ـ اإلصالح القضائي :وبه أصبح
للمجالس المحلية حق النظر في
الدعاوى الجنائية والمدنية .انحصار
اختصاص المحاكم الشرعية في
النظر في األحوال الشخصية.
إلغاء المحاكم القنصلية واستبدالها
بالمحاكم المختلطة.

ـ اإلصالح العمراني :االنتهاء
من حفر قناة السويس وإقامة
احتفاالتها .إنشاء القصور الفخمة
مثل قصر عابدين ،باإلضافة
إلعادة بناء مناطق في القاهرة على
طراز هاوزمان األوروبي .تحديث
وإعادة تخطيط القاهرة والمدن
الكبرى لكي تضاهي العواصم
والمدن األوروبية ،إدخال أعمدة
اإلنارة بالشوارع مستخدمة غاز
اإلستصباح (غاز الفحم) ،رصف
طرق العاصمة والمدن الكبرى
في عهده تمت العديد من ومنها طريق الهرم وشارع عبد
العزيز الذي إفتتح تمهيدا لزيارة
اإلصالحات أهمها:
السلطان عبد العزيز للقاهرة ،مد
ـ اإلصالح النيابي :تحويل أنابيب المياه للشرب واألغراض
مجلس المشورة الذي أسسه جده األخرى .البقية ص18
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ما جيب ان تعرفه عن الفرق بني اعراض مرض
كوفيد –  19واالنفلونزا والربد العادي؟
قد يتساءل الناس عما إذا كان لديهم كوفيد –  19او أنفلونزا أو برد
عادي – ولذا فمن المهم ان تكون قادرا علي معرفة الفرق بين أعراض
كل منهم ولكن قد يكون هذا ايضا من الصعب القيام به ! ان البرد العادي واالنفلونزا وكوفيد –  19كلها
أمراض تنفسية معدية وسببها فيروسات مختلفة  ,وقال الدكتور جيروم ليس  -مدير الطب في مجال الوقاية
من العدوي ومكافحتها في مركز صاني بروك للعلوم الصحية في أونتاريو -أن هناك اختالفات طفيفة بين هذه
االمراض الثالثة وقد يكون من الصعب تحديدها ! وإنه من المستحيل لسوء الحظ التمييز بشكل موثوق بين
البرد واالنفلونزا وكوفيد –  19بدون اختبار معملي -ولكن هذه هي أهم االعراض الرئيسية والواضحة لكال
منهم  :بالنسبة لمرض كوفيد –  19فإن االعراض الرئيسية هي  -:الحمي والسعال الجاف المستمر والتعب
العام وتشمل االعراض االخري – ضيق التنفس وفقدان حاسة الشم وحاسة التذوق  ,وظهور طفح جلدي او
تغير في لون أصابع اليدين او القدميين ويمكن ان يكون هذا مصحوبا باالم وصداع وأعراض معوية مثل الم
في البطن او إسهال أو قئ – وأما سيالن االنف والزكام فهي اعراض غير شائعة مع مرض كوفيد – 19
وبالنسبة لألعراض االكثر شيوعا لمرض االنفلونزا فهي  -:الحمي والتعب والسعال الجاف واالوجاع
واالالم والصداع وقد يعاني بعض االشخاص من التهاب الحلق وسيالن االنف وقد تتطور االعراض الي
ضيق في التنفس  ,ويمكن ان يحدث إسهال احيانا لالطفال  ,وعادة ال يرتبط العطس باالنفلونزا  ,ووفقا للدكتور
زين شاجال خبير االمراض المعدية في جامعة ماك ماستر فإن التمييز بين المرضين يمكن ان يكون صعب
جدا ولكن االختبار المعملي يظهر نوع الفيروس المسبب للمرض – وبالنسبة العراض نزلة البرد العادية
 -:فالمريض يعاني من التعب وسيالن االنف والزكام والعطس والتهاب الحلق ونادرا ما تكون مصحوبة
بارتفاع في الحرارة وهي أعراض خفيفة بالمقارنة مع االمراض االخري – وقال خبير في الصحة ان الناس
الذين يشعرون باعراض تتشابه مع اعراض االنفلونزا يحتاجون ألجراء اختبار معملي لمعرفة نوع الفيروس
المسبب لهذا ويجب عليهم عزل انفسهم في بداية المرض  ,وشدد الخبير علي اهمية التباعد االجتماعي والبقاء
ضمن حدود افراد االسرة الواحدة  ,وغسل اليدين المتكرر ,والحصول علي لقاح االنفلونزا

زواج علي احلدود بني كندا وأمريكا حتي
يتمكن الضيوف من كال البلدان احلضور
في يوم  10أكتوبر تم زواج السيد اليكس ليكي والسيدة ليندسي كلويس وهما كنديان الجنسية ويبلغا من العمر
 29سنة  ,وتبادل االثنان العهود في الهواء الطلق وعلي الرصيف المطل علي نهر سانت كروا في مقاطعة
نيوبرونزويك ,والذي يفصل ما بين مدينة سانت ستيفن في مقاطعة برونزويك ومدينة كاليس مين في مقاطعة
واشنطن كونتي في الواليات المتحدة االمريكية  ,وبينما حضر اهل العروسان واالقارب والعمات وابناء العم
واالصدقاء ليشاهدوا حفل الزفاف أستقل االجداد قاربا طاف في النهر ليتمكنوا هم ايضا من مشاهدة العرس
من مسافة أمنة  ,وبسبب القيود المفروضة علي حضور حفالت الزفاف فكان علي العروسان التاكد من ان عدد
االفراد لن يتجاوز  50فرد من الجانب الكندي و  15فرد من الجانب االمريكي  ,وان يكون هناك تباعد جسدي
 ,وكان العروسان قد تعرفا ببعضهما منذ فترة طويلة  ,وتمت خطبتهما في نوفمبر  2019وخططا للزواج في
اغسطس  , 2020ولكن عندما اندلع وباء الكورونا  ,كان ال بد من تغيير خططهم  ,وقالت العروس ليندسي
انها كان لديها فكرة الزواج علي ضفاف النهر حتي تتمكن االسرة من االنضمام اليهم من علي متن قارب ومن
المشاركة من الجانب االخر من النهر و اتصلت بوالديها ليساعدوها في تحقيق فكرتها  ,وقام والدها باالتصال
بعمدة المدينة لتنظيم الحفل  ,وقامت صديقاتها بتصفيف شعرها ووضع مكياجها  ,وبهذا لعب الجميع دورا في
إنجاح حفل الزفاف وقالت العروسة ليندسي كلويس انه اليمكن ان يكون حفل افضل من هذا ,وإنه كان حفال
متميزا عن اي شئ وهو ال يزال حفل الزفاف الذي حلمت به.

حكومة أونتاريو ستوفر ما يقرب من  15مليون
دوالر لتوسيع نطاق احلصول علي خدمات الصحة
العقلية واالدمان
وجدت دراسة أستقصائية أجرتها مؤسسة نانوز لالبحاث أن أثنين من كل خمسة كنديين أبلغوا عن تدهور
صحتهم العقلية الي االسواء عما كانت عليه قبل كوفيد –  , 19ووجدت ايضا الدراسة ان الكنديين يستهلكون
مشروبات كحولية بزيادة  % 20عما قبل كوفيد , 19-و قال تقرير حديث عن الصحة العقلية للعمال الكنديين
«إن الوحدة والعزلة هي أسواء للكثير من الناس من الخوف من الموت بكوفيد –  « 19ووجدت ابحاث
جديدة أجراها مركز االدمان والصحة العقلية في تورنتو أن كوفيد –  19يؤثر سلبا علي الصحة العقلية للنساء
واالشخاص الذين لديهم أطفال وايضا شكي العديد من االباء واالمهات عن الشعور باالرهاق وسط كل
التغييرات التي تصاحب وباء كورونا  .ولهذا أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد عن أن حكومته
ستقدم  14,7مليون دوالر لتوسيع نطاق الحصول علي خدمات الصحة النفسية واالدمان في جميع أنحاء
المقاطعة  ,وستخصص هذه االموال الستئناف خدمات المشورة الشخصية بأمان ,والخدمات عبر االنترنت
 ,وقال إنه سيتم تخصيص  7مليون دوالر لزيادة خدمات الصحة العقلية واالدمان ويشمل هذا تقديم االموال
للخدمات المجتمعية ولدعم االسكان  ,وهناك  4,75مليون دوالر لدعم خدمات المناسبات الثقافية لمجتمعات
الشعوب االولي  ,و 3مليون دوالر ستخصص لزيادة الخدمات لدعم العالج السلوكي واالدمان عبر االنترنت
 ,وقال مايكل تيبولو مساعد وزيرة الصحة العقلية واالدمان في أونتاريو « إن التوتر والقلق بسبب كوفيد –
 19إصبح صعبا ومعقدا  ,ونحن نريد أن يحصل سكان أونتاريو علي المساعدات أالضافية والدعم العالي
الجودة الذي يستحقونه»

مقاطعة كيبيك تعلق برنامج الكفالة
اخلاصة لالجئني من قبل املنظمات اخلريية
مونتلاير  :قامت حكومة كيبيك بتعليق برنامج كفالة الالجئين
الخاصة من قبل المنظمات الخيرية وقالت إن لديها مخاوف
جدية بشأن نزاهة البرنامج  ,وقالت حكومة المقاطعة يوم

السنة الثالثة عشر ،العدد ( - )331اخلميس 5نوفمرب 2020

إشراف
جنـــوى غـــــالي
االحتاد االوروبي يزيل كندا من علي قائمة
الدول املسموح بالسفر اليها او اجملئ منها
شطب االتحاد االوربي اسم كندا رسميا من قائمة الدول المسموح
بدخولها او القدوم منها بسبب أرتفاع حاالت االصابة بكوفيد – 19
بها  ,وكانت كندا منذ اليوم االول لجائحة كورونا علي قائمة من
 14دولة اخري يسمح بزيارتها او المجئ
منها وكانت الواليات المتحدة علي قائمة
الدول الغير مسموح بزيارتها او المجئ
منها  ,وفي يوم الخميس  22أكتوبر نشر
االتحاد االورووبي قائمة جديدة باسماء
الدول المسموح بزيارتها او المجئ منها وتم حذف أسم كندا وجورجيا
وتونس من القائمة  ,وهذا القرار من االتحاد االوروبي الينطبق
بالضرورة علي كل دولة من دول االتحاد االوروبي  ,واليعني أن
الكنديين ممنوعين من السفر الي دول االتحاد االوروبي  ,حيث أن
القائمة هذه هي مجرد دليل توجيهي للدول االعضاء ويتعين عليهم
إتباعه  ,والواقع إن الدول االوروبية المختلفة لديها متطلبات مختلفة
بعض الشئ  -فإعتبارا من يوم الخميس  22أكتوبر ال تزال كندا علي
قائمة الدول المسموح بدخول مواطنيها الي المانيا  ,وال تزال المانيا
تسمح للزوار من مختلف الدول التي تعتبر عالية المخاطر بالدخول
اليها  ,طالما انهم يلتزمون بالحجر الصحي عند الدخول  ,وال تزال
كندا أيضا علي قائمة الدول المسموح لمواطنيها بزيارة فرنسا حتي
في الوقت الذي فرضت فيه فرنسا اجراءات تامين محلية صارمة ,
كما تسمح إيطاليا أيضا بالسفر من والي كندا طالما أن الناس يلتزمون
بالحجر الصحي عند الوصول  ,وال يستعملون وسائل النقل العام وهذا
أعتبارا من  21أكتوبر  ,ولهذا يعتبر قرار االتحاد االوروبي اقل من
حظر صريح ولكنه يشير الي أن أعداد االصابات بكوفيد –  19في
كندا في تزايد  ,ولهذا أصبحت كندا مصدر قلق لبقية دول العالم .

هجوم عشوائي بالسيف يرتك اثنان قتلي
ومخسة جرحي يف مدينة كيبيك
في حوالي الساعة  10:30مساء يوم
السبت  31أكتوبر قام رجل يرتدي
مالبس القرون الوسطي بطعن عدة
اشخاص بسيف ياباني بالقرب من
الجمعية الوطنية في المنطقة التاريخية
بمدينة كيبيك  ,وحضرت الشرطة الي المكان لتجد اثنان قتلي وخمسة
اشخاص مصابين بجروح نافذه ولكن غير مميتة وبحثت الشرطة عن
القاتل  ,وهو كارل جيرارد  24عاما وقبض عليه  ,ثم اتهمته بتهمتين
من القتل من الدرجة االولي وخمسة تهم بمحاولة القتل  ,ونقل الي
مستشفي محلي لتقييم حالته العقلية حيث إنه كان قد أتهم بالعنف عام
 [ 2014في سياق طبي ] ولكن ليس له سجل جنائي سابق  .وقالت
الشرطة أن المتهم جاء مستعدا  ,اليذاء أكبر عدد ممكن من الضحايا
ولكن يبدوا إن دوافعه ذات طابع شخصي  ,وليس له إرتباط باالرهاب
 .وقال عمدة كيبيك في مؤتمر صحفي إن هذه المأساه تضاف الي عبئنا
العقلي الجماعي من الوباء  ,وسنبذل ما هو ضروري لمواجهة العواقب
النفسية للمأساة  ,وأرسل رئيس وزراء كندا جستن ترودو تغريدة يوم
االحد  1نوفمبر يقول فيها  « ,قلبي ينفطر علي أحباء االفراد اللذين
قتلوا في الهجوم المروع الذي وقع الليلة الماضية في مدينة كيبيك
 ,وأتمني الشفاء التام للمصابين وسوف تظلوا في افكارنا ونحن هنا
لمساعدتكم  ,ونشكر جميع الذين تقدموا للمساعدة الفورية في هذه
الحادثة علي العمل الحاسم الذي قدموه «

االربعاء  28أكتوبر إنه ال يمكن
للمنظمات كفالة الجئين جدد لكندا
بشكل خاص لمدة  12شهرا مقبلة
 ,بما في ذلك المجموعات الكنسية
والمنظمات غير الربحية ولكن
يمكن لشخصين او خمسة أشخاص كفالة الجئين بشكل
خاص  ,وهذا القرار لن يقلل من قبول طلبات للجوء الي

المقاطعة  ,ونشرت حكومة كيبيك قرارها هذا في الجريدة
الرسمية  ,ولم تقدم تفاصيل سوي القول بأن لديها مخاوف
جدية بشأن نزاهة بعض الممارسات في أطار هذا البرنامج
 ,وتقوم حاليا بالتحقيق فيها  ,ووصف السيد بول كالرك
المدير التنفيذي لمنظمة [ أكشن ريفيوجيز مونتلاير ] وهي
منظمة غير ربحية تكفل االجئين منذ التسعينات  ,قرار
حكومة كيبيك هذا بانه قرار مؤسف .
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أتاتــــورك ( الذئب األغرب )()3
توفيق مرتي مينا
كان من المستحيل إرسال قوات
نظامية لنجدة طرابلس فااليطاليون
يسيطرون على البحر واالسطول
التركى معظمه خردة صدئة فقام
بعض المتطوعين بالتوجه الى
تونس مستقلين سفينة صيد ومنها
الى طرابلس  ,اما مصطفى فسلك
الطريق البرى بصحبة إثنين من
اصدقائه فعبر آسيا الصغرى الى
سوريا ففلسطين فمصر لكن انجلترا
اعلنت حيادها واغلقت حدودها
فى وجه المحاربين من الفريقين,,
إفترق الرفاق الثالثة واستقل
مصطفى القطار الى الغرب وعند
نقطة الحدود كانت االوامر باعتقال
مصطفى لكن الضابط المصرى
المتعاطف مع االتراك ويكره
االنجليز وااليطاليين القى القبض
على مسافر آخر أزرق العينين
وملوّن الشعر وترك مصطفى
يواصل رحلته وهناك استقبل
بالترحيب ورقى الى رتبة بكباشى
واسند اليه قيادة المنطقة المواجهة
لدرنة  ,إحتل االيطاليون جميع البالد
الواقعة على الساحل لكنهم عجزوا
عن التقدم للداخل ,,أعلن االهالى
الجهاد وتدفقت القبائل من ليبيا ومن
واحة الكفرة لنصرة االتراك واعلن
السيد السنوسى ان أنور يمثل عظمة
السلطان خليفة المسلمين واستطاع
انور رد االيطاليين الى الشاطىء.
 ,,,لم يكن مصطفى كمال على
وفاق مع انور فكالهما سريع
الغضب قوى االرادة ال يقبل نقداً
وال يعرف الخوف فأخذ ينتقد خطط
انور ويسفه كل مشروعاته  ,وباتا
يتشاجران علناً  ,,,أعلنت حكومة
( الجبل االسود ) الحرب واتحدت
أوربا كلها ضد تركيا فقررت ان
تهادن ايطاليا كى توجه جهودها الى
الحرب المتاخمة لحدودها وارسلت
تعليمات بسحب قواتها من طرابلس
الى مصر ,وإعالن استقالل
طرابلس وعودة الضباط االتراك
الى وطنهم  ,,,,هرع مصطفى
عائداً الى تركيا ليجد كل شىء فى
العاصمة مضطرباً  ...الجيوش
التركية هزمت فى كل الجبهات ,
والصرب احتلوا سالونيك وأسروا
خمسة وعشرين الفاً من االتراك,
والبلغار جعلوا وجهتهم القسطنطينية
وهكذا تم اكتساح تركيا االوربية
كلها  ,وحوصرت قلعة أدرنة
من البلغار وازدحمت العاصمة
بالجرحى وغصت بهم المستشفيات
والكنائس والجوامع  ,وانهار نظام
التموين  ,ومات اآلالف بالكوليرا
والتيفوس والجوع والبرد  ,ولم
تكن هناك حكومة تستطيع السيطرة
على الحالة  ,وفى سالونيك بلدته
قتل اليونانيون كل من صادفهم
من االتراك وساد المدينة السلب
والنهب  ,وعثر مصطفى على امه
واخته فى احد معسكرات الالجئين.

مقر قيادته حتى بدأ البلغار هجومهم
لكن الفرقة التركية استماتت فى
القتال والدفاع عن هذا المعقل
االخير ,,,,عُ قدت الهدنة ودعت
الدوول الكبرى الى مؤتمر صلح
وطالبت دول البلقان ان تُسلّم اليها
فوراً تركيا االوربية  ,وان يتم
تقسيم القسطنطينية بينهم  ,وانقسم
االتراك :فريق الوزراء يرى ان
تقبل تركيا هذه الشروط ,بينما اصر
الضباط الشبان على مواصلة القتال
ورفض التسليم بهذه الشروط,.
وعمت الفوضى ونشبت الثورات
الصغيرة هنا وهناك.
عاد انور من طرابلس ولم يضيّع
وقتاً ,,زحف ومعه اعضاء االتحاد
والترقى نحو مقر الباب العالى
واقتحم المكان اثناء انعقاد مجلس
الوزراء ولما حاول ناظم وزير
الحربية اعتراضه اطلق عليه النار

وقتله وطرد بقية الوزراء وقام بشنق
الساسة الذين عارضوه ,ورفض ان
يقبل شروط دول البلقان  ,كان البد
من إنقاذ أدرنة من البلغار فاعد
انور خطة عارضها مصطفى كمال
فأصر انور على خطته وطالب
مصطفى بتنفيذها دون مناقشة
وكانت النتيجة ان فقدت فرقة معظم
رجالها وهزيمتها وانسحبت فرقة
اخرى وأجبر البلغار الجيش العاشر
على اإلنسحاب بعد خسارته ستة
آالف مقاتل وسقطت أدرنة ووقع
انور على إتفاق الهدنة مع العدو ,,
لكن انور انتهز صراع المنتصرين
بعد هجوم البلغار على اليونان
والصرب فاقتحم حصون البلغار
واسترد أدرنة ودخلها منتصراً ,اما
ً
مجهوال من
مصطفى كمال فما زال
الجميع اما جمال وطلعت فصارا
وزيرين وصارانور شخصية دولية
وتزوج اميرة وعاش فى ابهة فى
قصر يطل على البسفوروكانت
خطته توحيد المسلمين تحت زعامة
السلطان وتوحيد االتراك ليعيد
مجد االمبراطورية العثمانية وحتى
يتخلص من إعتراض مصطفى
كمال على قراراته عينه ملحقاً
عسكرياً فى صوفيا .
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يعرفه جيدا لكونه رجل قانون (
فاشل و ضعيف المستوي ) ،أراد
الخلط بين صفته نائبا وبين رئاسته
لنادي الزمالك العريق المقبل على
نهائي دوري األبطال ،ما اعتبره
أيضا ضربا الستقراره من طرف
جهات معادية ومنافسة للنادي،
خاصة بعد إخطار الكاف والفيفا من
طرف االتحاد المصري بالعقوبات
المسلطة على رئيس الزمالك .

وطالبت المعني بتقديم طعن في
القرار إلى المحكمة الرياضية طبقا
للوائح والقوانين ،علما أن نفس
الوزارة كانت رفعت عقوبة مماثلة
لمدة ثالث سنوات سلطت على نفس
طلبه باالشتراك فى الحرب فغادر الشخص سنة  2018بحجة تمتعه
صوفيا بدون إذن ليتطوع للقتال بالحصانة البرلمانية .
فتلقى امراً بقيادة القطاع الجنوبى
وكان المدعو مرتضي منصور عبر بعيدا عن االجراءات ،فإن بعض
فى شبه جزيرة غاليبول تحت قيادة
مداخالته في وسائل اإلعالم بعد المتتبعين يعتبرون أن معاقبة
جنرال المانى ورغم قلة عدد االفراد
والعتاد فقد استطاع بذكائه وسرعته إصدار العقوبات ،بقي وفيا لشراسته مرتضى منصور مجرد "قرصة
فى اتخاذ القرار ان يصد هجوم وتهكمه على كل الجهات التي أذن" إللهاء الرأي العام ،سيكون لها
االستراليين قدمت شكاوى ضده ،وعلى اللجنة نفس مصير عقوبات  2018التي
االنجليزوجنودهم
ويوقف تقدمهم الى الدردنيل ومن األولمبية التي خالفت بنود قانون تم رفعها فيما بعد من طرف وزارة
ثم الى القسطنطينية  ,كانت خطة الرياضة والميثاق األولمبي في الشباب والرياضة ،بينما يذهب
االنجليز فصل شبه الجزيرة عن تقديره ،ألنها ال تملك الصالحيات البعض اآلخر إلى اعتبارها بداية
بقية تركيا ,,تولى القيادة وهجم القانونية لمعاقبته باعتباره منتخبا مرحلة التخلص من كل الوجوه
بقواته فاجبر االنجليز على التراجع من طرف جمعية عمومية ،ونائبا في المستفزة في قطاعي الرياضة
ً
قليال ,فتح االنجليز مدافعهم لكنهم البرلمان يتمتع بالحصانة البرلمانية واإلعالم ،تحسبا النتخابات الرئاسة
وجهوها بالخطأ الى قواتهم وليس األكثر من ذلك ،راح الرجل يتهم المقبلة التي تقتضي تنظيف الوسط
لالترك فاصيبوا بخسائر فادحة أطرافا خارجية بتواطؤ مع أخرى الرياضي بالتخلص من مرتضى
واضطروا الى االنسحاب ,فاندفع من داخل مصر تريد حسب رأيه منصور بعد انتهاء مهامه القذرة ،ثم
مصطفى كمال وجنوده بحرابهم تحطيم الزمالك واالنتقام منه على اللجوء إلى حملة تصفية لشخصيات
المشرعة فقضوا على االنجليز مواقفه الداعمة للرئيس عبد الفتاح إعالمية مشهورة شكلت صداعا
ومُنح مصطفى رتبة الباشوية بعد السيسي ،لدرجة لم يتوانَ فيها عن للنظام رغم مساندتها له ،بعدما
ان انقذ شبه الجزيرة والعاصمة اتهام قطر بكونها وراء العقوبات ،صارت مكروهة في األوساط
نفسها  ,وعاد الى القسطنطينية  ,من دون أن يدري بأن في ذلك تقليل الشعبية باستفزازاتها المتكررة
عاد شخصاً مرموقاً واطلقت عليه من شأن الدولة المصرية وسلطة في منابرها ،وحان وقت استبدالها
الصحف لقب ( منقذ الدردنيل مؤسساتها اإلدارية والقضائية التي بوجوه جديدة .
والعاصمة )
تخضع ،حسب رأيه ،إلمالءات
األيام المقبلة كفيلة بتأكيد أو نفي
خارجية من دول أجنبية معادية .
جعل أنور بمساعدة االلمان من
كل التكهنات والتوقعات ،ليبقى
ً
ً
نفسه دكتاتورا مكروها من الرأى تخبط مرتضى منصور دفعه الزمالك أكبر من أي رئيس ،وتبقى
العام و ُدبرت ضده العديد من للتشكيك في كل الجهات ومهاجمة مصر أكبر من كل متجبر يعتقد بأنه
المؤامرات وحتى جماعة االتحاد كل الهيئات اإلدارية والرياضية فوق القانون حتى ولو كان رجل
والترقى كرهوه  ,يئس مصطفىً المصرية كعادته ،من دون أدنى قانون ،ونائبا في البرلمان ،وطويل
من انور ومن الساسة مجاهرا اعتبار لكونه نائبا في البرلمان اللسان يتهكم على الناس ويسبهم
بآرائه فى كل مناسبة  ,,أراد انور ومحاميا ،ورئيس ناد عليه احترام ويصنفهم من دون أن يتقبل قرارات
إبعاده عن العاصمة فاسند اليه قيادة
النادي الذي يرأسه قبل احترام الهيئات الرياضية واإلدارية
الجيش الثانى فى ديار بكر فى
قرارات الهيئات الرسمية واتباع والقضائية الصادرة في حقه ،ألنه
القوقاز  ,كانت هذه القوات فى حالة
اإلجراءات القانونية في الطعن منزه ومعصوم والبقية كلهم خونة
فوضى ينقصها الطعام والذخائر
لدى لجنة القيم في الهيئة األولمبية ،ومرتزقة وأعداء لمصر التي يسيء
واالسلحة ,ومالبس الجنود ممزقة
 ,والضباط يرتشون من متعهدى ومن ثم ممارسة حقه في االستئناف إليها كل يوم من حيث ال يدري
لدى المحاكم المختصة في إجراء
توريد التموين  ,والخدمات الطبية
وعندما تجاسر بعض
سيئة,
المرتشين بعرض رشوة عليه أمر شركة طريان وست جت الكندية هي اول شركة
طريان يف كندا تعيد لزبائنها مثن رحالت
بشنق بعضهم وجلد البعض اآلخر
 ,كان يعاونه ضابط ذكى نشط
الطريان التي الغيت بسبب وباء الكورونا
هو االميراالى عصمت أينونو,,
متزن الشخصية صبوراً مما جعله
أعلنت مجموعة شركات وست جت وشركة سووب للطيران في
موضع تقدير من مصطفى كمال .كندا عن إنهم سيبدأوا في أعادة ثمن تذاكر رحالت الطيران التي الغيت
 ,,,فى تلك األثناء إختمرت الثورة بسبب وباء كوفيد –  19للعمالء وذلك بشكل منهجي بداية من يوم
فى روسيا وامتد التمرد الى قواتها االثنين  2نوفمبر  ,وسوف تتصل شركة وست جت بالعمالء المؤهلين
الحربية ففر الجنود من ثكناتهم لذلك بداية من اولئك الذين الغيت رحالتهم الجوية في شهر مارس في
وتأجل هجوم الربيع  ,وانتهز
بداية الوباء  ,ومن المتوقع أن تستغرق عملية أعادة ثمن التذاكر للعمالء
مصطفى الفرصة فهجم بقواته
ً من ستة الي تسعة أشهر  ,وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة وست
التى تفتقر الى العتاد واحرز تقدما
جت " نحن شركة قامت سمعتها علي وضع الناس في المقام االول
بطيئاً  ,وزال خطر الروس فى
 ,وسنرد ثمن التذاكر الي العمالء المؤهلين لذلك  ,ونحن اول شركة
تلك الجبهة  ,لكن الجبهة الجنوبية
تتعرض لهجوم انجليزى عن طريق طيران وطنية في كندا تفعل ذلك " واعتبارا من يوم  2نوفمبر سيتم
سوريا فصدر قرار بندب مصطفى االتصال بشكل أستباقي بالعمالء وتتوقع الشركة ان يكون هناك تراكم
لقيادة الجبهة السورية  ,تولى قيادة إداري  ,وتطلب من العمالء االنتظار حتي يتم االتصال بهم  .ويمكن
الجيش السابع فى حلب لكنه احتج االطالع على مزيد من المعلومات من westjet.com/refund
على سيطرة االلمان وانتقد خططهم
لمهاجمة بغداد والهجوم على قناة الهجوم على انور مندداً به وبسيطرة االلمان  ,أُنتدب لمرافقة ولى العهد
السويس جواً  ,لكن االلمان لم يلقوا وحيد الدين فى رحلته الى المانيا ,كان وحيد الدين ماكراً يتظاهر بالبله
باال العتراضه وانتقاداته فاستقال والخمول ليخدع العيون التى بثها حوله السلطان عبد الحميد  ,وحين إنفرد
ً
ً
ً
عاقال ال يثق بأنور وزمالئه الحكام
رجال
ومنحه أنور إجازة مرضية الى اجل بمصطفى ظهر على حقيقته
غير مسمى ليجنبه رغبة االلمان فى الجدد وصار ومصطفى صديقين.

إندلعت الحرب العالمية التحقيق معه بتهمة التمرد.
قدم نفسه الى اإلدارة الحربية
وعُ يّن قائداً لفرقة وما ان وصل الى وانضمت تركيا الى المانيا لكن
عاش فى العاصمة وكان كثير
بلغاريا ظلت على الحياد ,,رُ فض

يتبع
المرجع :ه س أرمسترونج
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يحررها هانى نصحى

)(voicy2005@yahoo.com

ضربة القدر .حاول اال تستسلم اذهب
لطبيب آخر...دعك من هذا الدواء ومن
كل االدوية عليك باالعشاب الطبيعية...
لديك مشكلة بالقلب هذا شيء واضح
على وجهك...نصائح ووصفات سمعها
من الكثيرين من االهل واألصدقاء
سواء من قابلهم او عبر الهاتف ،كان
احدهم طبيبأً عبر له عن اعتقاده في خطأ
الوصفة الطبية ،وتداخلت كل األمور
فلم يعد يعرف من قال له ماذا!!!! لكنه
ذهب الى المعمل ليحصل على نتيجة
التحاليل ومن المعمل الى مقر عمله
حيث عكف زمالؤه المهندسون على
قراءة نتيجة التحاليل وبين كل تلك
اآلراء كانت األرض تموج به وشعر انه
سيفقد وعيه فتمالك نفسه واستأذن من

مديره في العمل ليعود الى منزله ليقبع
في فراشه مستسلماً لضربة القدر القادمة
انفتح باب غرفة نومه مرة أخرى وهى
ايضاً زوجته ،طلبت منه بإلحاح الذهاب
لزيارة الطبيب  ،لم يعترض وذهبا معا
لعيادة طبيب آخر غير الذى ذهب اليه
ً
اوال فلم يشعر باالرتياح مع ذلك الطبيب
ً
معطال فوجد
ولكن لألسف كان المصعد
ً
نفسه مضطراً للصعود مستخدما السلم
فكان يصعد بعض الدرجات ثم يتوقف
دقائق ليستريح بل انه مع اقترابه من
الدور الرابع حيث عيادة الطبيب جلس
على احد درجات السلم وهو على يقين
ان قلبه سيتوقف ،انتظر في دوره زمناً
يسيراً ثم دخل الى الطبيب الذى فحصه
وراجع الوصفات الطبية ثم راجع نتيجة

التحاليل وابتسم له مطمئناً وطلب منه التوقف
عن تناول الدواء لحين اجراء مجموعة أخرى
من التحاليل...رغم ان الطبيب لم يعطه رداً
قاطعاً اال ان قدراً من االطمئنان تسلل الى
قلبه بل وشعر ان قلبه قد استقوى بكلمات
الطبيب .كانت فترة صعبة في حياته تلك
التي أمضاها في انتظار نتيجة التحاليل لكن
بمجرد ظهورها ذهب بها مباشرة للطبيب
دون استشارة زمالئه المحبين له في العمل
ً
معطال
،لم يلتفت اذا ما كان المصعد يعمل او
لكنه اتجه رأساً وصعد درجات السلم بسرعة
تعكس لهفته لمعرفة النتيجة ،استقبله الطبيب
وراجع التحاليل ثم فحصه بسرعة بينما هو
يترقب وجه الطبيب محاوال قراءة النتائج...
ابتسم الطبيب وشرع يكتب له بعض االدوية
وهو يشرح له بأنه في حالة صحية جيدة وان
كل االعراض التي يعانيها تتناسب تماماً
مع مرحلته العمرية حيث انه في منتصف
الخمسينات .

جلس ساكناً بمكتبه ،عيناه شاردتان وعقله سارحاً
 ،طالت جلسته الساكنة حتى بدا لمن حوله انه قد
انعزل تماماً عن الزمان والمكان  ،كانت األجواء
تذكر كل ما مر به في تلك الفترة وهو
من حوله على عكسه تماماً فالموظفون في بداية يوم
جالس مع زوجته في نفس العيادة بعد اكثر
العمل يذهبون ويجيئون في سرعة ونشاط اما هو
من خمس وعشرين عاماً وقد جاوز الثمانين
فال يدرى كيف ومتى غادر فراشه ثم قاد سيارته
بقليل  ،وعندما اتى دوره دخل غرفة الطبيب
الى الشركة .انتبه اخيراً الى أن احدى زميالته واقفة
وجلس امامه فسأله الطبيب عن االعراض
الى جانب مكتبه تطالبه بتوقيع بعض المستندات،
التي يعانيها ،نظر لزوجته ثم نظر للطبيب
نظر نحوها بعينين زجاجيتين فرأى صورة مشوشة
ثم استغرق في الضحك وهو يقول للطبيب
لوجهها وشفتاها تتحركان دون ان يسمع كلماتها
«قلبى يخفق بسرعة والعرق البارد يتصبب
لكنه فهم ما تريده فأمسك باألوراق وراح يوقع دون
من رأسى».
ان يعي او يقرأ حرفاً واحداً ،نظرت هي نحوه في
دهشة في الوقت الذى نهض فيه فجأة متوجهاً لمكتب
وحينما نسأله عن أي ذكريات
بما فيها من أفراح وأحزان وبما
وأمراض نفسيه مخفية فقط
المدير حيث ًغاب لدقائق خرج بعدها ليستقل سيارته عبري حلمي تكتب
في الماضي يبتسم ويقول :أنا
يدور من نجاح وفشل في كل
داخل النفس والفكر والوجدان
عائداً مسرعا الى منزله .كان في انتظاره فى المنزل
ابن اليوم لم أتذكر شيء وكأنني
شيء من دراسة أو عمل أو
ومواقف وذكريات مؤلمه
طفل لسه مولود ......
عالقات ...الخ
وتنهُدات وتنهيدات ودموع
عيون أخرى اندهشت لعودته مبكراً من عمله ...قصة إحبار ( 1تابع)
زوجته وابنته لكنه لم يدع لهما فرصة للتساؤل فغمغم
تشق القلب وتختفي داخله ....
ما أعظم ذلك الشعور ...طفل
*وأكمل كما أنا ما داخلي ال
لكنها لم تنتهي فما زال تأثيرها
ببضع كلمات غير مفهومة وذهب لغرفة نومه حيث
لسه مولود
يعلمه أحد وال يعلم ما بي وما
موجود وبمجرد النبش فيها تبدو
بدل مالبسه ودثر نفسه تخت الغطاء ،لحقته زوجته
عليا ،
كالبركان وتستطيع أن تقلب
بعد دقائق ففتحت الباب ووقفت تحدثه متسائلة
*لم يحمل بداخلة شيء
المزاج والكيان ،
لكنه استوقف كلماتها وتساؤالتها بصوت غطيطه وهنا توقفت ثانيًا فلم يُمحى هذا
حتى نفسي ال تعلم إال في الوقت
في النوم الذى زاد من دهشتها فكيف له أن يذهب الموقف البسيط من أمام عيني
*داخله فقط السالم والنقاء
المناسب حينما يأتي موقف
وهذا ما يحدث حينما تكون
ويراودني من حين آلخر فقد
هكذا سريعاً الى عمق النوم .شعر باالرتياح وهو
شبه موقف أو يكون له نفس
في قمة السعادة وداخلك يتذكر
ترك في نفسي أثر وجعلني
يسمع باب الغرفة يُغلق من جديد ففتح عينيه تحت
*داخله فقط الفرح وعلى وجه
التأثير أو يكون له ذكرى مؤلمه
موقف به خزي وخذالن
أخشى أن يعود ......
الغطاء وبدأ يستعيد كابوس العشرة أيام األخيرة ،
ُ
الرضا وإبتسامته صانعة
تستدعى من األعماق وتظهر
من أح ًدا ما و فجاءة تختفي
السعادة لكل من حوله ....
فجأة،
تعبيرات السعادة من الوجوه
منذ ان شعر بقلبه يخفق بسرعة ورأى العرق البارد ما بالك من أحداث مؤلمة سببت
وتمتزج مشاعر الحزن باأللم
يتصبب على وجهه.....انه االجهاد...نعم االجهاد ذلك الشعور وحينما تذكرت ذلك
متى نعود لذلك الشعور وكأنني
ونعرف هنا حين ذلك أنه لم
وتضيع نشوة الفرح وطعم اللذة
ذلك كان رأيه وعززته آراء كل المحيطين به لكن تنهدت بصوت عالي وأنذرفت
طفل مولود من جديد لم أحمل
يعبر دون تأثير
والسعادة،
الدموع،
استمرار االعراض لعدة أيام مع حالة فقدان الشهية
داخلي غير التفاؤل واألمل .
التي عاشها جعلت الخوف يمتملكه فذهب الى عيادة
وإنما ترك التأثير الداخلى
و نتلوث بمرض الفكر المضلل
ماذا حدث ولماذا؟
الطبيب وهى خطوة يفهم جرأتها من يعلم مدى
لم يلوث فكري بعد بأفكار
واستوطن األعماق وأصبح
للحقيقة عندما نظهر عكس
ً
كراهيته لألطباء لكن
الخزي والعار والتجارب
لحسن الحظ كان الطبيب رجال وهنا أدركت خطورة اإلبحار؟ الحقيقية وكأن ما حدث و ما مرّ ممزوج بالدموع ومُحمل ومُشبع
ً
الحال
هذا
لكن
مخاوفه
أزال
استقباال
بشوشاً فاستقبله
المؤلمة،
بعبث الوجوه ،
وعدى كأنه غير موجود،
ً
طويال فبعدما قام الطبيب بفحصه وفحص
لم يدم
وتذكرت كل العهود ً
أيضا
ُ
وأنظر للحياة من جديد
فأيهما أفضل أكمل كما أنا ؟؟؟
وهو بالفعل موجود ولم يخرج
تعهدت مع نفسي أن أكون
تخطيط القلب الذى اجراه عادت المخاوف الى فقد
والماضي أتركه ....وبالفعل
من داخلك لألسف ،
نفسه و لم يكن بحاجة الى ان يسمعه فوجهه المتجهم
أمينة،
أتركه بما فيه وأصفي ذهني
*ام أُكرر تجربة اإلبحار مع
كان يعبر عن النتيجة ولم يعد لديه سوى ان يتساءل
ُ
وقلبي وحينما أبحر داخل نفسي
حفظ العهود والتصميم على
*ام أعود وأتراجع عن اإلبحار
وأساعدها في الوقوف مع
عن المدة المتبقية له في الحياة...نظر الطبيب نحوه
نزع الماضي بسلبياته ونستخرج واألعماق أجد الهدوء والسكون.
وهو يحاول استعادة الوجه البشوش واالبتسامة النفس إلى أن استخرج منها كل
كل شيء من باطن الشعور
مشاعر سلبية وكل أفكار مدفونه وأكمل مشوار الحياة كما أنا ما
المطمئنة...سأله عن التدخين ،االطعمة التي يأكلها
وأجد ما بها يُخلد الروح في
داخلي بداخلي و التظاهر بأنني وننزع األفكار المخزونة ونلقى
في الالشعور لتتنقى وتعود
والمشروبات التي يشربها وخيل اليه انه سيسأله عن
عالم الباقيات
بها في بحر النسيان،
في أحسن حال وكلي تسامح
لبراءة الطفولة،
نوعية المالبس التي يرتديها...سأله عن كل شيء
وتصالح مع النفس واآلخرين
لكنه لم يفده بشىء طلب منه عمل بعض التحليالت
فالروح للرب َتعود وإنما فقط
وهنا تذكرت ...عظمة وإحسان
وكأنه ما كان ويختفي بالحق
في اسرع وقت ممكن ،نصحه باالقالع عن التدخين
بتلك المشاعر وما بها من النقا ِء
الخالق بهبة ضعف الذاكرة
وأقنع نفسي أنني في أفضل
وليس من الظاهر ولكن من
والصفاء والتصالح مع النفس،
فهي رحمة من مراحم هللا جل
أحوالي
وحذره من المياة الغازية...فهم منه انه يعانى من الباطن كما هو قاطن وموجود،
جالله ،
شيء ما بالقلب لكنه لم يفهم ما هو هذا الشىء.
ولم أتذكر شيء مما كان أنا
*وما هو الداعي لكل ذلك؟
من عيادة الطبيب الى الصيدلية ليشتري االدوية وهنا دار صراع داخلي بيني
ابن تلك اللحظه وكأنني طفل
فنحن حينما نسأل رجل كاهل
وبين نفسي لم أعرف كيف
وألول مرة في حياته يلتزم بتناول االدوية وايضاً
لسه مولود وهنا تأكد أنني
عجوز قرر أن يعيش ما هو
أكمل وما هو القرار السليم * ...وماهو الداعي لإلبحار والبحث
في مواعيدها الموصوفة...ايام تمضى على االلتزام
باقي من عمره دون ألم أو ُ
تذكر وصلت ألهم حقيقية في تجربة
في المخفي واألسرار؟
ووجد ان حالته تسير الى االسوأ واالعراض التي
اإلبحار
لأللم،
أكمل اإلبحار واستخرج
يعانى منها تتضاعف ويزاد عليه اعراض أخرى...
*وما هو الداعي للتخلص من
األسرار*
لم يعد للخوف مكاناً لديه فقد ذهب الخوف وحل
وقلت لنفسي كفى وكفى
فقد أكتفى بما مرّ به طول
كل ذلك فهو ماضي ساكن
الحياة ووصل أخيراااا للحقيقة
داخلي وكأنه .....غير موجود،
محله الرعب وشتان الفرق بين االثنين فالخوف وأحاول التخلص من كل ماهو
كفى حزن وكفى خزي وكفى
يربك فيتصرف الشخص منا بعشوائية بينما الرعب سلبي وفي طي الكتمان ...من
ألم وكفى ذكريات مؤلمة ولنعود
إنه «باطل االباطيل الكل
وهنا دار صراع جديد ....
يصيب االنسان بالشلل فيبقى مكانه مستسلماً منتظراً شعور ألم وحزن وخزي وعار
من جديد للحياة .
و أفكار ملوثة ومواقف مسيئة *أيهما أفضل أكمل مسيرة الحياة باطل» كما قال :الحكيم سليمان
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بصــــــراحة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب

ترامب وبيدن وتزوير اإلنتخابات
مدحت عويضة

د /رأفـــت جنـــدي ،طبيـــب عائلـــي

يتابع العالم ما يحدث في الواليات
المتحدة وخاصة اتهامات ترامب
للديمقراطيين بسرقة االنتخابات
األمر الذي قد ال يصدقه القارئ
العربي .قبل الخوط في الموضوع
علي أن اوضح شيئا مهما .أنني
لست ضد ترامب وليس معه.
لكن الحقيقة االنتخابات كانت بين
ترامب وترامب فالذين أنتخبوه
يحبونه ويؤمنون بأنه األفضل أما
الذين أنتخبوا بيدن فهم كارهون
لترامب ولم يكن لبيدن تأثير كبير
علي قرارهم .ترامب نجح في
المجال االقتصادي وفي القضاء
علي داعش ,وقلص دور إيران في
الشرق األوسط .عقد ثالثة معاهدات
سالم بين إسرائيل وثالث دول
عربية.وفرعلي األمريكان مليارات
الدوالرات بتوفير إنفاقهم علي حلف
الناتو ودفع الحلفاء علي دفع هذه
المليارات .ونقطة واحدة سقط فيها
ترامب وهي دعمه للديكتاتوريين
في العالم مما دفعهم علي اإلفتراء
علي كل من يعارضهم ووضعهم
في السجون ولم يحرك له هذا
ساكنا .وهذه النقطة بالذات أختلف
فيها مع ترامب.

عن تزوير االنتخابات دعني
أقص لكم بعض القصص التي
عايشتها في الغرب .كانت هناك
انتخابات في أحدي دوائر األحزاب
رئيس الدائرة والمقررين الذين
ينبغي أن يسيروا األمور في الدائرة
وكان صديق يريد السيطرة علي
الدائرة وبالتالي تفتح له الطريق
لكسب االنتخابات الداخلية للحزب
الليبرالي ومن ثم ينال بطاقة
الترشح عن الحزب .كان هناك
تاريخ ووقت محدد لتقديم أسماء
األعضاء في الحزب الذي يحق لهم
أنتخاب مجلس الدائرة .ذهب الرجل
بإستمارات العضوية قبل الموعد
بنصف ساعة سلم اإلستمارات
وتأكد من قبولهم جميعا ثم أخذ
رقم أخر عضو يحق له اإلشتراك
وذهب لبيته فرحا مبتسما لقد تأكد له
الحصول علي الدائرة فأنصاره أربع
أضعاف المنافس .وقبل االنتخابات
جاءت له قاعدة بيانات لمن لهم حق
التصويت فكانت أكثر من ضعف
الرقم الذي رأه بعينة يوم غلق تلقي
اإلشتراكات .خسر صديقي الدائرة
وكسب منافسة واآلن منافسه يشغل
منصب حكومي كبير جدا في
الحكومة الفيدرالية.
كانت أحد المرشحين يحمل
جنسية أسيوية وبالتالي كل مؤيدوه
معروفون لتميزهم عن غيرهم.
وكانت انتخابات داخلية النتخاب
مرشح الدائرة .وكان المرشح
األسيوي يحظي بتأييد داخل

الحزب فكل من حضر يحمل
المالمح األسيوية دخل وانتخب
وكان من الصعب علي غيرهم أن
يجدوا أسمائهم في كشوف الحزب
وبالتالي حضر الكثير منهم ولم
يدلي بصوته.

هذا علي المستوي الداخلي قد
نقول أنها مجموعات محلية ومن
السهل التزوير فيها .أعطيك مثال في
االنتخابات العامة التي جرت مؤخرا
في كندا .فالقانون الكندي يعطي
حق التصويت لمن يحمل الجنسية
الكندية فقط .وبالتالي فالقادمون
الجدد ال يحق لهم التصويت.
ولكن كانت لدينا ظاهرة غريبة هو
تصويت القادمين الجدد فهم يذهبون
برخصة القيادة التي تثبت إقامتهم
في منطقة معينة وفي نفس الوقت ال
يحق ألحد أن يسأله أذا كان يحمل
الجنسية أم ال ألن السؤال يتنافي
مع «حقوق اإلنسان» كل ما عليه
أن يوقع علي إستماره أنه يعيش
في المنطقة ويحمل الجنسية رغم
أن أسمه غير موجود في كشوف
االنتخابات وصوت األالف بدون
حق ولم يتم مساءلة أحد من الذين
وقعوا علي اإلستمارات ومارسوا
حق التصويت االنتخابي بدون وجه
حق.
دعوني نذكركم أن ترامب واجه
قضيتين لوالهم إلكتسح اإلنتخابات
األمريكية األولي هي كورونا
والثانية جورج فلويد .فشل الرجل
في التعامل تماما مع القضيتين
فأمريكا األكثر تضررا في العالم
من كورونا بعشرة مليون إصابة
وربع مليون حالة وفيات .ثانيا
قضية جورج فلويد كان يستطيع
إمتصاص الغضب الشعبي والتعهد
بإصالح جهاز الشرطة .ولكنه
تعالي علي المتظاهرين وصفهم
«بالناس الواطية» .وأضرب ألثنين
من السياسيين رفعت الضيتين
شعبيتهما .األول جستين ترودو الذي
رفعت األزمتين شعبيته وجعلت
الشعب يتغاضي عن فسادة وفساد
عائلته في قضية « وي تشاريتي».
أما الثاني دوج فورد حاكم أونتاريو
الذي نال إحترام معارضيه قبل
مؤيديه نتيجة لوقوفه بجانب شعبه
في أزمة كورونا كذلك دبلوماسيته
في التعامل مع مظاهرات السود.
األمر الذي جعل معارضية يخشون
من إحتمال الدعوة النتخابات مبكرة
في المقاطعة فاألزمتين أكسبتاه حب
كل شعب أونتاريو.

ليس طالق ولكن بطالن زواج

كان كال من الزوج والزوجة طويلة.
من مرضاى وكانا حديثا الزواج
والهجرة ايضا بدأت على الزوجة
كان زوجها طوال هذا الوقت
مظاهر إنفصام بالشخصية بشكل
واضح ،قال لى الزوج أنها على ما زال يتردد على العيادة كأحد
هذه الحالة منذ ان عرفها وكان فقط مرضاى ،وكنت أعرف انه منفصل
يظن بأنها شكاكة ،اتهمت الزوجة عنها .وذات مرة حاول السؤال عنها
كل من حولها بالتجسس عليها وبالطبع لم أجبه ألننى ال أتكلم عن
وبمحاولة سمها ،ساءت حالتها اكثر المريض مع أى من اقاربه خاصة
واكثر وكانت حادة جدا وعنيفة اننى اعلم أنهما منفصالن ،ولكنه
وكانت تنهال عليه بالضرب ألتفه ذكر لى أنه يعرف كيف تدهور
األسباب ،وكانت ترفض العالج حالها ألنه التقى بها بضعة مرات .
مثلها مثل حاالت كثيرة مصابة
بهذا المرض النفسى .تعذرت الحياة
أتى الزوج لى ذات مرة يطلب
بينهما وصمم الزوج على تركها ،شهادة عن زوجته ومرضها
بدأت المريضة تشك فى اننى ارتب النفسى ،وشرح لى أنه يريد الزواج
لزوجها األنفصال عنها وخاصة مرة آخرى ولكن الكنيسة طلبت منه
انهما لم ينجبا اطفاال بعد .رفضت شهادة بحالتها ،وخاصة أن حالتها
أيضا أن ترى طبيب نفسانى هذه كانت قبل الزواج ولم تصر
وأصرت على انها غير مريضة ،بعد الزواج لكى توافق على إعطائه
غابت عنى لمدة سنوات ،وعندما شهادة بطالن زواج.
عادت كانت على ادوية من ادوية
انفصام الشخصية ،وشرحت لى
شرحت له أننى ال أستطيع أن
انها بدأتها بعد دخولها المستشفى.
كان دخولها المستشفى بسبب أعطيه شهادة عن حالتها الراهنة
استدعاء البوليس لها بسبب عنفها بغير علمها ،وأننى أيضا ال أعرف
وتكسيرها لزجاج أحد المحالت حالتها قبل الزواج .وشرحت له انها
فى الشارع .كانت فى هذا الوقت حتى لو وافقت فستكون موافقتها
قد اقتنعت بضرورة األدوية ولكن غير قانونية بسبب حالتها العقلية.
قواها العقلية لم تعد مثل ما كانت بدا الضيق الشديد عليه وقال لى انه
عليه بسبب تأخر عالجها لسنوات ليس مهتما بالزواج فى الكنيسة،

ولكن أهله هم الذين يلحون عليه.
قلت له بالطبع اريد ان اساعدك
ولكنى محكوم بأمور أخالقية
وقانونية ،واقترحت عليه أن يرى
محاميا لكى يحاول ان يحصل على
آمر محكمة لى ألكتب عن حالتها
الحالية ،وال ادرى ايضا أن كان
القانون يسمح للقاضى بمثل هذا.
لم يحدث هذا األمر ولكن سافر
هذا الشخص لبلده لمدة طويلة
وهناك تزوج وعاد بزوجته إلى
كندا واصبحت زوجته الجديدة من
مرضاى ايضا واصبح له  3اطفال،
لم اسأل فى البداية عن كيفية اتمام
هذا الزواج ،ولكنى فهمت بعدها
أن البعض قدموا شهادات شفهية
بحالتها التى رأوها عليها قبل
الزواج .وقال الزوج أنه ال يستطيع
الحصول على هذه الشهادة الطبية
بحالتها الحالية بسبب القوانين
الكندية ،وبالطبع استغرقت هذه
األمور مدة طويلة حتى ايقنت
الكنيسة فى بلدهم بصحة هذه
الشهادات الشفهية الغير طبية وانها
كانت مريضة قبل الزواج وأعطته
الكنيسة بطالن لزواجه األول.
موعدنا العدد القادم ان شاء الرب

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744
فما الذي منعك من إرسال بطاقتك
االنتخابية قبل الموعد .وهل لو
ركبت أتوبيس وذهب لتلحق بلجنة
االنتخابات وفي الطريق تعطل
األتوبيس ولم تصل في ميعادك
هل يحق لك المطالبة بفتح لجان
االنتخابات بعد غلقها .هل لو كنت
في سفر ووصلت متأخرا ألنك
واجهت صعوبات في الوصول في
الميعاد هل يحق لك التصويت؟؟.
كان ينبغي أن يكون هناك موعد
محدد لقبول خطابات البريد .كما أن
نظام البريد كله عيوب فمن يدري
فشخص واحد في المنزل قد يصوت
لجميع أفراد العائلة ولهذا شهد عدد
األصوات رقما قياسيا لم يحدث من
قبل ولن يحدث أن يصوت 150
مليون ناخب.

األزمة األمريكية لن تنتهي في
أسبوع أو شهر فشخصية ترامب
العنيدة ستجعله يصل بالقضية
ألبعد مدي .وقد تشهد أمريكا فراغا
دستوريا وقد يتطور األمر لحرب
أهليه وهو األمر الذي يخشاه العالم.
أما إدعاءات ترامب بتزوير
وال نتمناه أبدا ونتمني أن تحل
االنتخابات فخبرتي تجعلني أصدقه
األزمة بسالم وإن كنت أشك في
تماما .فتتدفق وصول الخطابات
ذلك.
بالبريد بعد غلق صناديق االنتخابات
هو أمر غير منطقي وغير قانوني.

6

بقية مقال( )83األب هنرى عيروط ( )1969 – 1907ص

وأحس األب عيروط أن النجاح مقرون باالستفادة من الدرس والفحص
والعلم ،فأمعن في دراسة تاريخ الفالح وتعمق قضاياه الخاصة ،فجمع
لهذه الغاية الوثائق والمستندات) .ولقد ذكر األب هنرى عيروط في مقدمة
الكتاب عن الصعوبات التي واجهته فقال( :ونود أن نقول للقراء ،إننا
اعتمدنا في هذا البحث علي ما الحظناه وحققناه بأنفسنا .وقد استغرق منا
البحث واالستقصاء سنين عديدة ،كانت فيها المشاهدة والتحري عدتنا،
فنحن من مصر ،ونعيش بين أهلها عيش المواطنين .وقد امتدت مشاهداتنا
ومالحظتنا طوال السنين في مختلف أنحاء الريف ،حيث لم ننقطع عن
المشافهة والمحادثة والبحث واالستقصاء والسفر أنحاء البالد ومخالطة
الطبقات حباً في الكشف واالستطالع حتي جاء بحثنا نتيجة المالحظة
والتأمل الطويلين  ...لقد جاء هذا البحث وليد المشاهدة والتحقيق) .وفي
هذا الكتاب أيضا كتب فصال عن حالة الفالح بعنوان «بؤس الفالح» قال
فيه( :يتمثل بؤس الفالح في صورتين ،األولي بؤسه المادي وحرمانه من
مقومات حياته الجسمية فهو فقير ال يكاد يجد القوت والملبس والمسكن.
أما الصورة األخرى لبؤسه ،فهي معنوية تتمثل في حرمانه من التعليم،
وجهله وذلته وهوانه علي نفسه وعلي غيره ،حتي أصبح دون المستوي
اإلنساني من هذه الناحية ...أي ظلم أفدح ،وأي وضع أصعب من وضع
الفالح؟ لقد حُ رم من نعمة التثقيف والترقية ،والتربية والتعليم ،ثم عوقب
من والة أموره الذين تجب عليهم المسارعة إلي انتشاله مما هو فيه ...
تلك المآسي من فقر وجوع وجهل ومرض ،من أسبابها التفكك والتمزق
وانقطاع الصلة بين البالد ،فبين الوجه البحري والقبلي قطيعة وتباعد،
ومثل ذلك بين العاصمة وسائر البالد ،األمر إذن متعلق بإذكاء الشعور
اإلنساني في نفس هذا الجمهور الشهيد ورفع معنوية أفراده وجماعاته،
وهذا واجب المثقفين من أبنائه ،هذه الرسالة السامية ،هي رسالة المعلمين
ورجال الدين هم قبل غيرهم وهم الذين تدعوهم طبيعة عملهم إلي
االندماج واالختالط بطبقات األهلين وكل من يسهل هذه الرسالة ويساعد
علي أدائها ،يؤدي للوطن أنبل وأقدس واجب إنساني).
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سياسة الاليك و الشري فى األمة اإلسالمية

كتبها Oliver

أصبح مشاهير العالم اإلسالمى صناع للمذابحبتصريحات هى بذاتها تفجير إرهابى على مستوى
الدول.كما يفعل البعض فى الفيسبوك.يبحثون عن
الاليك و الشير لكى يتباهون أو يسترزقون من هذه
و تلك.فى السياسة التصريح الجاذب لاليك هو صانع
شعبية القائد سواء الديني مثل شيخ األزهر أو السياسى
السابق مثل مهاتير محمد أو السياسيون الحاليون مثل
روحانى رئيس إيران أو أردزغان رئيس تركيا .كلهم
يبحثون من شعوبهم و شعوب دولهم المجاورة على
اليك لتصريحات هى جرائم ضد اإلنسانية و تحريض
فج على القتل و طبعا الحجة جاهزة هى الدفاع عن
نبى اإلسالم.
 أما القادة الباحثون عن الشير فهم الذين ال يكتفونبالاليك.أي بالشعبية بل يتخطونها إلى المنفعة و كسب
الدعم و صناعة الضغط على الجميع.فيصرح قادة
الدول الفقيرة لكي ينالوا الشير من الدول الخليجية.فإذا
إجتمع الاليك مع الشير بدأت المذابح.
 حين يدعو وزير الشئون الماليزية الحكومةالفرنسية إلى تعلم القيم اإلسالمية و دراسة السيرة
النبوية فإننا نطمئنه أن هذه الدروس تغرق كل
البالد التى تعانى من اإلرهاب.هذه القيم حكمت بها
طالبان فأعادت العقل إلى تخلف العصور الوسطى.
هذه السيرة تحشو كل كتب اللغة العربية و التاريخ
و األدب و كل عقول األزهريين األرضية الولودة
لإلرهابيين فى كل البالد العربية.فأي قيم هذه و أي
سيرة تنقصهم و داعش تعرف السيرة النبوية و القيم
اإلسالمية أكثر من الجميع.الوزير يدعو فرنسا للشير
للقيم التي تقتل بها داعش و يروج لها األزهر قيم
أعدوا لهم ما أستطعتم لترهبون الجميع.

فأعلن تصريحاً جلب له اليكات بقية مقال «خلفاء محمد
العالم اإلسالمى و نقمات المتنبهين علي باشا كخديويين تحت
لخطورة التصريح حين دعا لشن الحكم العثماني« ص13

حملة إرهابية إنتقامية من فرنسا
مطالباً المسلمين بقتل ماليين
الفرنسيين حتى أن تويتر حذف تلك التغريدة الباحثة
عن اليك من بعض اإلرهابيين لكي ينفذ نصيحة من
كان ذو عقل راجح ذات يوم.

 أما أردوغان فقد فضل الشتائم وسط تهديدبدعوة األتراك للعنف ضد الفرنسيين بسبب
الرسوم الكاريكتورية.حين ينطق رئيس تركيا هذه
التصريحات المؤذية للسالم العالمى فهو يعرف أن
كثيرين من األتراك سيتلقفونها لتأخذ حيز التنفيذ.
تصريحات الرؤساء مؤثرة حتي أن التركى محمد
أغا الذى حاول قتل البابا يوحنا بولس إعترف أنه نفذ
هذه المحاولة بطلب من الخمينى.لقد عمل أردوغان
شير لكن بين كراهيته لماكرون الذى يؤدب تركيا
على تطلعاتها التوسعية و تصديرها اإلرهاب و بين
إدعاء أردوغان أنه ال يغضب ألجل نفسه بل ألجل
اإلسالم.هنا تجلب التصريحات اليكات اإلرهابيين.
لكن أردوغان يستثمر تصريحاته فى ملفات فى
المنطقة أفلتت جميعها من بين يديه.بتصريحاته خسر
أردوغان اليكات القادة األوروبيين الذين كانوا على
الحياد فى صراعه مع فرنسا.فذهب إلى قطر يبحث
عن شير لبعض األموال بعد تصريحاته.

 أما شيخ األزهر فال سقف عنده كرجل مسئول.هو يعتبر أن السلوك الثقافى الفرنسى يولد اإلرهاب
اإلسالمى.يطالب من المسلمين حماية النبي من بعض
الرسومات ؟ لم يقل لنا كيف سيفديه لكننا رأينا السكين
فى كنيسة نوتردام بعدها بقليل تشرح لنا تصريحات
الشيخ المفترض أنه الطيب.لذا إغالق األزهر
ً
ً
آجال.ألنه المؤسسة
عاجال أو
ضرورة حتمية ستحدث
التي أفرزت كل المؤسسات المتطرفة فى أوروبا التي
بدأ الغرب ينتبه لها و يغلقها كما حدث فى ألمانيا و
 مفتى لبنان الذى يحاول ماكرون إنقاذ بلده يقول فرنسا هذا األسبوع.إن لم تغلق مصر األزهر سيأتىأن إساءة ماكرون ستؤدى إلى تأجيج الكراهية بين يوم و يجدونه على رأس المنظمات المصنفة إرهابية
الشعوب.هذا تصريح يحفز على إقناع شعبه بالكراهية فى العالم كله.
للغرب .اليك كراهية.
 هذه الخريطة من هنا و هناك تكشف عن بقاع أما الكوميديا التى يتالعب بها اإلعالم فى العالم اإلرهاب و اين يستوطن.من يغذيه و يبرئه و يمنحهالمغيب المسمى بالعربى فهي مقاطعة المنتجات شرعية .العنف يميت القلب فيكون العنيف أول من
الفرنسية.يتزعمها الباحثون عن الاليك فى البالد يقتله عنفه.حين نرى تلك البقاع التى إبتليت باإلرهاب
الفقيرة.كأن فى إمكانهم شراء منتجات فرنسية و نتأمل كيف أن هللا عجيب مع كنيسته إذ حفظها فى بالد
عليهم أن يقاطعوها و هي دول تفتخر بشراء أسلحة كاألتون.قدام قلوب متجبرة.لو إستطاعت أن تحمل
فرنسا و تشترى أندية فرنسية و أدوية فرنسية و السالح و تفنى المؤمنين بالمسيح لفعلت بال تردد.
تتزين بفروع شركة توتال فى كل ضواحيها لكن ال هم اصحاب أفكار اإلرهاب بكل صوره و عماليق
ً
مانع في السياسة من تصريح كاذب يأخذ عددا من الزمان قدام شعب هللا .لكن فينا ألف ألف داود.الرب
الاليكات.تحولت المقاطعة إلى مجرد هاشتاجات و يحبس أعدائنا بالصالة و اإليمان فى أيادينا .يمنح هللا
تغريدات تستجدى الاليك و الشير.
سالماً لشعبه و ثباتاً إليمانهم.ال يخيفهم عدد الاليكات
 منظمة التعاون اإلسالمى أعلنت من ماليزيا المخصص لرؤوسهم.و ال عدد الشير المنتظرأن الرسوم تغذى الكراهية لفرنسا (أي أن الكراهية مذابحهم.هم أقوى من هذه األوهام .نشكر هللا على أنه
موجودة و لكنها ستتزايد) حتى ضاع عقل مهاتير معنا كل األيام و إلى إنقضاء الدهر.
محمد العبقرى اإلقتصادي و رئيس ماليزيا التاريخي

بقية مقال «ألحاننا الفبطية» ص 10
ومنه نغمتان نغمه االيام ونغمة االحاد والسبوت
 +الى اللحن السنوى  ------وهواللحن الخاص بباقى
أيام السنه

العظيم بولس الرسول “ ارتل بالروح وارتل بالذهن
أيضا “ (1كو) 15 : 14
المراجع :
( تعاليم االباء الرسل )

 )1الدسقولية

فليفتخر االقباط بتقليدهم وألحانهم الكنسية بهذا  )2الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ( االنبا
العمق والجمال فالتسبيح بطريقة االنتيفونا ت � ANايسيذورس )
TIPHONE
( االنبا يؤانس اسقف
 )3العبادة فى كنيستنا
( أي المرابعة أو المردات ) وخدمة سهر الليل كل هذه الغربية )
الترتيبات استقرت فى كنيستنا القبطية االرثوذكسية  )4روحانية التسبحة
منذ القرن االول .
ورئيس دير السريان )

( االنبا متاؤس اسقف

وليتذوق أبناء كنيستنا العريقة وبناتها عذوبة االنغام  )5منارة االقداس
وااللحان التى ابتكرها أباؤنا العظام وجدوده االعالم
منذ الفى عام ويرنموا ويسبحوا ويمجدوا الرب ال  )6القديس مارافرام السريانى( دير البراموس)
بعواطف فقط وال باصواتهم فقط بل بقلوبهم وفهمهم
 )7بحث فى الموسيقى القبطية ( القس مكسيموس
لكل معنى ولفظ ونغمه ليقولوا ويهتفوا مع القديس
صموئيل )
(القمص منقريوس عوض هللا )

إنشاء دار األوبرا الخديوية.
التوسع في إنشاء الحدائق العامة
مثل حديقة األورمان وحديقة
األسماك وحديقة األزبكية وحديقة
الحيوان بالقاهرة ،وحديقة الشالالت
باإلسكندرية .إنشاء كوبري قصر
النيل .تطوير السكك الحديدية
وانشاء البريد والبرق .أمر بإنشاء
مدينة اإلسماعيلية سنة 1862م
وسُ ميت بإسمه
في المجال االقتصادي:
ـ زيادة مساحة األراضي
الزراعية .وزيادة مساحة األراضي
المنزرعة قطنا
ـ حفر ترعة االبراهيمية في
صعيد مصر ،وترعة االسماعيلية
في شرق الدلتا.

همتهم جميعاً إلى تحسين أحوال البالد
الصحية ،وكان لإلدارة الصحية فضل
كبير في مقاومة األمراض ومكافحة
األوبئة وخاصة وباء الكوليرا الذي
ّ
حل بالبالد سنة 1865م ،وكان أشد
ما أُصيبت به البالد من األوبئة في
ذلك العصر ولذلك أنشئت العديد من
المستشفيات.
بجانب ما قدمه من اإلصالحات
واإلنشاءات ،يوجد الجانب السيئ
من شخصيتة ،وهو حبه للبذخ
واإلسراف ،وعدم تقديره للعواقب،
وضعفه أمام الملذات والشهوات،
أدت به هذه العوامل مجتمعة إلي
تبديد أموال الخزانة العامة ،فلم
تكفه الماليين التي كان يجبيها من
الضرائب ،بل عمد إلي البيوت
المالية والمرابين األجانب يستدين
منهم القروض الجسيمة ،وال يخفى
أن هذه القروض هي الوسيلة التي
تذرعت بها الدول للتدخل في شؤون
مصر الداخلية ووضع الرقابة المالية
عليها.

ـ إنشاء المصانع ،من بينها 19
مصنعا للسُ ّكر ومنها ( أرمنت
في عام 1875م مرت مصر
والمطاعنة والضبعة والبلينا وجرجا
بأزمة مالية طاحنة اضطر معها
والمنيا والشيخ فضل والفيوم).
ـ إصالح ميناء السويس وميناء الخديوي إسماعيل إلي بيع حصة
مصر من أسهم القناة لبريطانيا بمبلغ
االسكندرية.
 100مليون فرنك في  25نوفمبر
إنشاء  15منارة في البحرين 1875م ،وبذلك حلت الحكومة
األحمر والمتوسط إلنعاش التجارة .البريطانية محل الحكومة المصرية
في المجال الثقافي والتعليمي :في حصتها من ملكية شركة قناة
ـ زيادة ميزانية نظارة المعارف السويس .ولكن األزمة المالية لم
العمومية ووقف األراضي على تنفرج ،وأرسلت الدول الدائنة لجنة
التعليم .اعتمد على العناصر لفحص الحالة المالية في مصر
الوطنية وهم رفاعة الطهطاوى  -لتصفية الديون التي تدين بها مصر
على مبارك  -يعقوب ارتين  -محمد لدول نادي باريس وكان مؤمن
شريف باشا ،وكلف علي مبارك علي هذه الديون بأرباح مصر التي
تمثل  %15من شركة قناة السويس.
بوضع قانون أساسي للتعليم.
فقررت اللجنة بيع حصة مصر من
ـ تكليف الحكومة بتحمل نفقات
األرباح نظير مبلغ  22مليون فرنك.
التالميذ.
و بذلك خسرت مصر حصتها من
ـ إنشاء أول مدرسة لتعليم الفتيات أسهم القناة وحصتها في األرباح في
في مصر وهي مدرسة السنية ظرف  6سنوات من افتتاح القناة.
عام 1873م تحت إشراف رفاعة
أدت النزعة االستقاللية للخديوي
الطهطاوي.
إسماعيل في حكم مصر إلى قلق
ـ إنشاء دار العلوم لتخريج السلطان العثماني ،باإلضافة إلى
المعلمين تحت اشراف علي مبارك .األطماع اإلستعمارية لكل من انجلترا
وانشاء دار الكتب .كما فصل التعليم وفرنسا لمصر وتحت ضغط كال من
المدني عن التعليم العسكري.
قنصلي إنجلترا وفرنسا على السلطان
ـ إنشاء الجمعية الجغرافية ودار العثماني عبد الحميد الثاني ،أصدر
السلطان فرماناً بعزل الخديوي
اآلثار عام 1875م.
إسماعيل في  26يونيو 1879م وبُعث
ـ اهتم بالتعليم االزهرى الذي
إلى مصر عن طريق التلغراف .وقد
كان عشوائىا فحدد له المناهج
أصدر جاللة السلطان هذا الفرمان
والمقررات واالمتحانات.
بناء علي قرار مجلس الوزراء مخوال
ـ ظهورالصحف كاألهرام اسناد منصب الخديوية المصرية إلي
والوطن ومجلة الروضة.
صاحب السمو األمير توفيق باشا.
ـ شجع على إرسال البعثات سافر اسماعيل باشا بعد ثالثة أيام
العلمية الكتشاف منابع النيل إلي نابولي بإيطاليا ،حيث أعد له
بإفريقيا ،وصنع خرائط ووضع الملك امبرتو قصراً لسكناه ،فأقام
خرائط للنيلين األزرق واألبيض به هو وزوجاته وانجاله وحاشيته،
ودراسة المجتمعات في إفريقيا ،واخذ يتنقل بين مختلف العواصم
التي كانت مجهولة للعالم آنذاك ،األوربية ،ولم تفارقه آماله في العودة
فقد شجع البعثات الفردية والبعثات إلى عرش مصر ،وسعى إلى ذلك
العلمية الجماعية ،وأقام شراكة مع سعياً حثيثا ولكنه أخفق في مساعيه
ثم سكن االستانة منذ سنة 1888م،
الجمعية الجغرافية بلندن.
وأقام بقصره ببركون على البسفور
في المجال الصحي:
وظل مقيم فيه إلى أن وافته المنيه في
ـ كانت المسائل الصحية موضع  2مارس 1892م وله من العمر65
عناية إسماعيل باشا ،وشاركه في عاما ،ونقل جسمانه إلي مصر ودفن
ذلك نوابغ أطباء مصر وأعضاء في مسجد الرفاعي بالقاهرة.
مجالس شورى النواب ،وجّ هوا
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صحتني وعافية

د.تباسيم جندى

مصل األنفلونزا ..هل من بديل؟
بدأ فصل الشتاء
يهل علينا ببرودته
وبدأت
المعهودة،
كالعادة أتلقى كل أنواع
األسئلة التي تتعلق
بمصل األنفلونزا .هل
آخذه ام ال؟ هل هو
بالفعل مجدى ام ال؟ هل
من بديل طبيعى؟
والحقيقة انى ألتمس العذر لكل هذه األسئلة
ألننا نعيش في ضبابية شديدة من جهة هذا االمر،
فال أحد يعرف على وجه التحديد مدى جدوى
هذا المصل ،وال أحد يمكن ان يتنبأ عما يمكن
ان يحدث لو ان وزارة الصحة قررت اال توفر
هذا المصل؟ هل سوف نصاب بوباء االنفلونزا
كما حدث في القرون السابقة ويمرض ويموت
الكثيرون؟
ولكن الحقيقة التي نعرفها ان مرض االنفلونزا
هو مرض يمكن ان يكون خطيرا بالنسبة لكبار
السن وأصحاب المناعة الضعيفة ،ولكن حديثا
ظهرت دراسة علمية أظهرت ان مصل األنفلونزا
غير مؤثر في مرضى سرطان الدم او اللوكيميا،
وال أريد ان ادخل في جدل هل هو نافع للمرضى
ام ال ،فكل مريض تسمع منه تجربته الخاصة،
واسمع من بعض المرضى انه مفيد لهم ومن
البعض اآلخر انه قد سبب متاعب ولن يتلقوه مرة
أخرى ،وعندى مريضة تقول لى ان زوجها يأخذ
مصل االنفلونزا كل سنة ويصاب باالنفلونزا عدة
مرات في السنة وهى ال تأخذ المصل وال تصاب
باألنفلونزا ،لذ انا في حيرة من اإلجابة على هذه
األسئلة.

تتناول هذا الفيتامين
يوميا ،والجرعة تعتمد
على مستواه في الدم.
وعلى العموم فيتامين
 Dنافع حتى إذا
اصبت باألنفلونزا بعد
تلقيك للتطعيم ،ولكن
الجرعة يجب ان تكون
كبيرة في البداية ثم تخفف بعد  5أيام.
-

فيتامين :C

كل منا يعرف تأثير فيتامين  Cعلى جهاز
المناعة وهو يملك خاصية ضد الفيروسات ،وهو
يستهلك في الجسم كثيرا بسبب الضغوط واالجهاد
والحساسية ،ويقل مع مرضى السكر والمدخنين
ومع تعاطى الكحوليات ،واالنسان يختلف عن
الحيوان ان خاليا جسمه غير قادرة على صنع
فيتامين  Cولذا وجب علينا تناوله في األطعمة،
وأحسن األطعمة للحصول على هذا الفيتامين
هي بالطبع الخضر والفواكه واشهرها البرتقال
والليمون والبيرى والكريز والبابايا والشمام
والفلفل الرومى األخضر واالحمر والطماطم
واالسباراجاس والكرنب .وفيتامين  Cضرورى
لعمل بروتين الكوالجين الهام للعضالت والعظام
والمفاصل واالربطة واالوعية الدموية واالنسجة
الضامة .اما الجرعة المناسبة هي من  1000الى
 5000مجم في اليوم.
-

فيتامين  Aوالبيتا كاروتين:

ونقصه يؤدى الى ضعف المناعة والتعرض
لنزالت البرد وله اعراض أخرى مثل جفاف
الجلد والعشى الليلى وفقدان الشعر .والبيتا
كاروتين هي الصبغة الملونة في بعض األطعمة
مثل الجزر والطماطم والفلفل األحمر ،وهى
تتحول الى فيتامين  ،Aاما فيتامين  Aفيوجد في
الكبدة والزبدة وزيت كبد الحوت.

اما عن البديل الطبيعى فهو ليس بديال طبيعيا
للوقاية من االنفلونزا فحسب بل هو الطريقة
الصحيحة للوقاية من كثير من االمراض ،وفى
المقدمة العناية بغسل اليدين باستخدام الصابون
العادى الطبيعى مثل أيفورى او الصابون
المحتوى على االوريجانو او النيم او الصبار،
الزنك:
وال يهم ان تستخدم هذه المحاليل المطهرة التي
تجدها في كل مكان حواليك في األماكن العامة
معدن هام لجهاز المناعة واالنزيمات الهامة
والمستشفيات وغيرها فهى تحتوى على مواد
للتخلص من المواد المؤكسدة ،ويوجد في المحار
كيميائية.
واالطعمة البحرية والبذور مثل بذور البمبكين.
ومن المهم ان تحصل يوميا على قسط وافر من
النوم من  7الى  8ساعات ،وال تدخل نفسك في
اجهاد وتوتر ،وتجنب األطعمة المليئة بالسكر،
هو مقو للجهاز المناعى ،وله تأثير مضاد
وحاول ان تتناول من  4الى  5سرفنج من الخضر
والفواكه ،وذلك حتى يكون جهازك المناعى في للفيروسات والبكتريا والفطريات ،وهو هام
للوقاية والعالج من نزالت البرد ،وتوجد منه
أحسن حاالته.
أنواع كثيرة ولكن ينصح بتناول الجيد منها
اما عن المكمالت الغذائية الهامة التي يجب ان وبكمية كبيرة ،وهو آمن.
تسأل نفسك يوميا إذا كنت تتناولها ام ال هي:
وعلى العموم هذه هي بعض المكمالت الغذائية
الهامة للوقاية من نزالت البرد واالنفلونزا،
فيتامين :D
ويمكن ان تجد بعض المكمالت التي تحتوى
نقص فيتامين  Dيساعد على حدوث نزالت على كل ما سبق ذكره لتقوية المناعة وعالج
البرد واالنفلونزا ،فهو له طبيعة مضادة لاللتهابات اإلصابة بالبرد ،ولكن توجد ايضا أنواع أخرى
ويساعد في عمل بروتين مضاد للفيروسات ،كثيرة من األعشاب الطبية مثل زيت االوريجانو
وهو يساعد أيضا على منع األورام السرطانية وااللدربيرى واالستاجاالس والجولدنسيل ،وكثير
وامراض القلب وهشاشة العظام وغيرها ،ونحن من العالج الهوميوباثيك وهو يختلف من فرد
نعيش في جزء من الكرة األرضية يلزمك ان آلخر حسب األعراض.
-

نبات االيكانيشيا:

قروح الفم
س :أنا سيدة في الثالثين من العمر
أجد نفسى أصاب في كثير من األحيان
بقروح في الفم والشفتين وخاصة بعد
أدوار البرد ،وهى تؤلمنى كثيرا وال
أستطيع تناول الطعام ،فما سببها؟
فهى تهيج القروح ،واالهتمام بتناول
وكيف أعالجها؟
ج :قروح الفم قروح صغيرة مؤلمة األطعمة السوفت مثل الخضروات
تظهر على الشفتين او داخل الفم المطهية على البخار والحساء،
في اللثة او سقف الحلق ،وهى تؤلم ولتخفيف األلم يمكنك ان تضع قطع
صاحبها وتجعله غير قادر على تناول الثلج في الفم لتمصها او تضع كيس
الطعام ،وحتى عملية المضغ تسبب الشاي المبتل على القروح او تعمل
تهيجا للقروح .أما سبب حدوثها ففي مضمضة من عصير االلوفيرا،
كثير من األحيان يصعب تحديده ،ولكى تتغلب على الفيروس يمكنك
ولكن عموما يمكن ان تكون عرضا تناول شاى العرقسوس وتمضمض
للحساسية لبعض األطعمة ،او نقص به أيضا ،ومن الطرق المفيدة هي
في الفيتامينات وعلى األخص فيتامين ان تتناول كبسوالت البكتريا النافعة
 B12ويراها بعض الباحثين اختالل فهى تمنع تكرار حدوث اإلصابة،
في الجهاز المناعى ،اما األنواع التي وفى كثير من األحيان تجد ان تناول
تظهر في زوايا الفم وتبدأ على شكل الحامض االمينى اليسين يساعد في
بثور مملؤة بسائل أصفر ثم تنتهى العالج وعدم تكرار اإلصابة ،ويستفيد
بقشرة بنية جافة فهى غالبا سببها الكثيرون من فيتامين B, B12
فيروس الهربز المعدى وتجد انه وفيتامين  Aالذى يحافظ على سالمة
األغشية المبطنة فى أجهزة الجسم،
يتكرر حدوثه في نفس المكان.
وتساعد أقراص الزنك المستحلبة في
التئام القروح.
اما عن العالج فيجب تجنب األطعمة
الحمضية مثل البرتقال وعصيره
د.تباسيم جندي
والشوكوالتة ومشروبات الكافيين

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744

