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'pbé@oÓ∞a'@Ùãóﬂ@Û«b‰ñ@ã‡”@÷˝�„aالشعب بالتقشف صـ12
السيسي يتربع بنصف أمواله ويطالب
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ
املصرية صـ23
احملافظات
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
إعادة رسم حدود ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٣٠٠
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﺴﺎﻭﻱ  ٦٫٩٥ﺟﻨﻴﻪ(
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﻃﻔﺮﺓ
ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺻﻮﺭ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺷﺎﺭﻙ
ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ .ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﻩ ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻨﺬ  ٣ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ
ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺗﻤﻠﻚ ﻣﺼﺮ ﻗﻤﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻭﻫﻤﺎ ﻧﺎﻳﻞ ﺳﺎﺕ  ١ﻭﻧﺎﻳﻞ ﺳﺎﺕ  ،٢ﻭﻫﻤﺎ
ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ.

الصحة العاملية حتذر من احتمال حتول «كورونا» لوباء خالل احلج صـ8
السودان :اطالق سراح مريم حييى املسيحية اليت حكم عليها باإلعدام صـ4
ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻛﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔوحيرق جواز سفره ويهدد كندا وامريكا صـ16
إرهابية
كندي ينضم اىل جمموعة
>ﺍﻳﺠﻴﺖ ﺳﺎﺕ< ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١٦ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭ٢٠
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ
»ﺑﺎﻳﻜﻨﻮﺭ« ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺑـ«ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ».
ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺗﻤﻬﻴ ًﺪﺍ ﻹﻧﺸﺎء ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻀﺎء
ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ
ﺭﺻﻴﺪﺍً ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

دراسة :الوفيات بسبب تناول املسكنات تفوق متعاطي املخدرات صـ7
مهاجم األورغواي «يعض» مدافع املنتخب اإليطالي صـ19
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You Will not Be Disappointed
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عليكم
احكموا عليهم قبل أن حُيكم

ﻳﺤﻜﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻣﺮﺍ
ﺑﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺎﻧﻔﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺅﻭﻥ
القضاة المصريين معظمهم شرفاء ولكن
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺟﻮﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ
شخص واحد مشاغب ممكن له ان يسوء
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﻀﺮ
سمعة فريق كامل ،نحن المصريون يؤلمنا
ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﻄﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ
العظماء
ﻣﻴﻌﺎﺩﺍقضاة
ﻳﻌﻄﻴﻬﻢسمعة
أن نرى
كثيرا
مصرﻟﺤﻀﻮﺭﻩ،
ﻭﺍﺿﺤﺎ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻢ
جريدة
مكان وكل
االلسن في
»ﺍﻳﻞ« ﺗﺄﺗﻰ
ﻣﺮﺍﺳﻴﻞكلﺍﻟﻤﻠﻚ
تلوكهاﻛﺎﻧﺖ
ﻭﻟﻜﻦ
القضاة
بعض
بسبب
تلفزيونية
وقناة
ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
منهم .ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻜﺎﻥ
في»ﺍﻳﻞ«
ﺍﻟﻤﻠﻚ
أن ﻭﺃﻣﺮ
ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ،
ﻭﻣﺎﺫﺍ
مصر
القضاء
ﺳﻴﻘﻮﻟﻪنعرف
بالطبع نحن
مستقال،ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻳﻮﻗﺪﻭﺍ ﺷﻤﻌﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥال
وان ﻓﻲالدولة
ان يكون
يجب
ﺍﻥ
ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻲ
ﺧﻄﺄ
ﻳﻔﻌﻞ
ﻣﻦ
ﻭﻛﻞ
يجب عليها ان تتدخل في احكام القضاة
ﺗﺬﺑﻞ ﻟﻜﻰ
ﻭﻳﺮﺍﻫﺎهلﻭﻫﻰ
ﺷﻤﻌﺔاوﺃﺧﺮﻯ
بدون
القضاة
بعيد ،ولكن
ﻳﻮﻗﺪقريب
من
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﺗﻨﻴﺮ
هيئة تحاسبهم؟  ...بالطبع ال ....وهذه
ﻭﺗﻔﻜﺮﻭﺍ
العلياﺍﻟﻤﻠﻚ
الهيئةﺑﻮﻋﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺐ
ما
للقضاء او
مسؤولية
هي
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺮﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻭﺻﻮﻟﻪ،
ﺑﻤﻴﻌﺎﺩ
ﻛﺜﻴﺮﺍ
شابهها ولهذا نصرخ لهم.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪ،
كيف يستقيم أمامي وامامك وامام الذى
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺴﺄﻝ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ
القاضي
ﺣﻮﻝان ضمير
ﻭﻳﻠﺘﻔﻮﻥأيضا
»ﺍﻳﻞ«له عقل
ليس
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ.

يرتاح للحكم بإعدام المئات في بضعة
ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣﺮﺍﺳﻴﻞ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻬﻢ
جلسات سريعة ،كيف يرتاح ضمير الهيئة
ﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻓﻨﺴﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ
العليا للقضاء في مخالفة احكام القانون
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻐﻴﻆ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ
في أن ال يضار المتهم في استئنافه للحكم
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻭﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻮﻋﺪ
البريئة
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔكماﻫﺬﻩراينا في
الواقع عليه
المدرسةﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
من
استئنافها
حكم
تغير
الذى
دميانة
ﻫﻮ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ
للسجن؟! ﻓﻘﻂ ﻷﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺳﻂ
الغرامةﻣﻦ ﻳﻐﺘﺎﻅ
ﺃﻳﻀﺎ

ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﻘﻠﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻫﺘﺰﺕ
االحكام
للقضاء امام
االعلى
ﺍﻟﺸﻌﺐيبكم
كيف
اقباط ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻮﻗﺪﺍ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻉ .ملوى
الخصوص واقباط
على
بلية
ﻭﺣﻠﺔبفعل
ﻭﺍﻷﺭﺽلجانى
من ضحية
تحولوا
ﻭﻭﺳﻂ
ﻣﻤﻄﺮﺓ
الذينﻟﻴﻠﺔ
ﺫﺍﺕ
السحرية ،ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﺴﺄﻝ
القاضيﻭﺍﻟﺮﻋﺪ ﺍﺗﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻚ؟
ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ،
ان
يتحرك بعد
ﻫﺬﻩ أن
القضاءﻫﻞاالعلى
نناشد
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺢ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ،
ﺃﺣﺪ
ﻳﻌﺮﻩ
ﻓﻠﻢ
الكت االلسنة سمعة القضاء المصرى في
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻧﻔﻬﻢ ،ﻓﺒﺪﺃ ﻳﺴﺎﻟﻬﻢ
العالم ،ونود ان ننشر للعالم ان األعلى
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻠﻚ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
للقضاء رد للقضاء المصرى هيبته!
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﻬﻢ؟ ﺍﺳﺘﺮﻋﻰ
النيابة
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢاعرف
طول عمرى
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢانﻣﻦ ﺭﺛﻪ
امضيتﺍﻟﻔﺎﻫﻢ
ﻛﻼﻣﻪ
بإحساسها
ﻭﺟﺎﺩﻟﻮﻩ ،أي
عندما تستأنف
يكونﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ
حكم ﻛﺎﻥ
ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺛﻴﺎﺑﻪ
وجهة
للجريمة من
ﻓﺘﺤﻮﻝبالكفاية
ليس شديدا
أنه
ﻣﻨﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻐﻴﻆ
ﻳﻔﺤﻤﻬﻢ
ﻭﻳﺼﻐﻮﻥان ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﺧﺬ
النيابة
ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ مرة أرى
ولكنى ألول
نظرها،
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ
ﻭﺍﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻭﻗﻮﺓ.للتخفيف منه
ﺣﻜﻤﺔللمئات
االعدام
تستأنف حكم
بشدته!ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ
مقتنعةﺍﻟﺸﻌﺐ
غير ﻭﺳﻂ
ألنها ﻟﻐﻂ
ﺻﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻴﻒ
ﻣﺘﻨﻜﺮﺍ ،ﻭﺛﺎﺭ
كانوا
المقبوض عليهم
ﺇﻟﻴﻬﻢهؤالء
ﺍﺗﻰ كل
هل
ﻳﻮﻣﻪ؟
ﻗﻮﺕ
ﻳﻤﻠﻚ
ﻻ
ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻫﻮ
ﻳﻜﻮﻥ
مشاركين في الجرائم البشعة التي فعلت
ﺑﺤﻜﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻓﺨﺎﻣﺔ ﻟﺒﺴﻬﻢ
ﻭﻗﺎﺭﻧﻮﻩ
المنيا؟!
في
ﻭﻣﺴﻜﻨﻬﻢ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺻﺮﺍﺣﺔ

ﻭﺍﻓﻌﺎﻝ
ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ
منهم ﻛﺎﻥ
يكنﺍﻟﻤﻠﻚ؟
ﻫﻞ ﻫﻮ
او
متفرجا
ﻳﺠﺎﻭﺏفقط
من كان
الم
ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻤﻬﻢ
بجوارﻭﻳﻮﺑﺦ
لسيجارةﻫﻮ ﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ
ﺗﺪﻝ
مشاركا
الحريق او
مشعال
إعدامه؟!ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ
ﺍﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻟﻠﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ
بالقليلﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻴﻨﻤﺎ
يستوجب
الذى ال
ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ.
في جريمة الكشح البشعة والتي استشهد
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
قبطيﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻪ ﺟﺪﺍ
سنوات،
ومنهمﻣﻦطفلة 9
ﺍﻏﺘﺎﻅ21
فيها
ﻫﻴﺒﺘﻨﺎ
ﺍﺿﺎﻉ
ﺃﻧﻪ
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺑﻪ
ﻟﻠﻔﺘﻚ
ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ
قيل ان الجريمة بالمشاع ولم يدان احد
ألن ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ
الفاضح ،ﻫﺬﺍ
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ
الجناة
الكذب
بالرغم من هذا
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻻ
كانوا معروفين باالسم ،ولكن في قضية
ﻧﺼﻠﺢ ﻟﺸﻲء!
المنيا فأن القاضي تأكد من ادانته للمئات
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﺧﻴﺮﺍ
باإلعدامﻗﺎﻋﺔ
عليهمﻣﺴﺆﻭﻟﻰ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺢ
يواكب
الن هذا
وحكم
ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ »ﻟﻘﺪ
ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ
ﻣﺤﺒﻴﻪ
ﺃﺻﻴﺐ
ﻗﺘﻠﻪ
ﻓﻲ
التيار الجارى في مكافحة األخوان!
ﻇﻨﻨﺎﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ
االعدام الذى صدر في حق  9اقباط
حكم
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻳﻞ«
معظمهم ليس لهم ناقة او جمل في الفيلم
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
المسيء هو مهزلة أخرى لبعض القضاة
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺨﺎﻓﻮﺍ ﻭﺍﺭﺗﻌﺒﻮﺍ
المصرى،
القضاء
ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ وال
المصريين
ﻃﻤﺄﻧﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻫﻮ
أقولﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻭﻟﻢ
العام.
الراي
لمسايرة
أيضا
هذا
وكان
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﻭﺷﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ

خاطئﻣﻊ ﻣﻠﻚ
لراهبﻳﺘﻘﺎﺑﻞ
مرة ﻟﻜﻰ
ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ
«احكم
ﻣﻮﺗﻪ ذات
ﻋﻠﻰقديس
قال
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﻭﻳﻘﻴﺪﻩ ﻟﻬﻢ
اآلخرون
ﻓﻴﻨﻌﺪﻡان يحكم
أخى قبل
ﺍﻟﻤﻮﺕنفسك يا
على
ﻭﺍﻓﺎﺽ ﻟﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﺠﻴﻮﺷﻪ ﻓﺴﻴﺠﺒﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻭﺳﻴﺨﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺷﻪ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ
ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ

شهوتك قبل أن
ﻋﻠﻰفي
ﻗﺪﺭﺗﻪتحكم
بمعنى
ﺩﺣﺮﻫﻢ.
عليك»ﺭﻏﻢ
ﺑﻘﺘﻠﻪ
بالضبط
زمالئك ،وهذا
ﺣﻘﻴﻘﺔ باقي
يحكم عليك
»ﺍﻳﻞ« ﻭﻣﻮﺗﻪ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ
«طهر
المصرى،
للقضاء
أيضا
نقوله
ما
ﻭﻏﻠﺒﺘﻪ ﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ،
دميانة
من الذي
نفسك
المدرسة ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ
علىﺃﺣﺒﻮﻩ ﺍﻥ
حكمﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
ﻭﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ
من
ﺍﻧﻪ نفسك
وطهر
القانون،
ﻣﻦنص
يخالف
بما
ﺳﻴﺴﺤﻖ
ﻭﻛﻴﻒ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻭﻋﻮﺩﻩ
بإعدام
الخصوص،
والحاكم ﻣﻦ ﺍﻧﻪ
ﻭﺗﺒﺪﻝ ﻓﻬﻤﻬﻢ
قاضىﺍﻟﻤﻮﺕ،
أمثال ﻣﻠﻚ
ﺭﺃﺱ
ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﺍﻋﺪﺍﺋﻬﻢ
ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﻛﺎﻥ
او
قريب
ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ من
ﺑﺠﻴﻮﺷﻪيشاركوا
الذين لم
االقباط
ﻟﻜﻰ ﻳﺴﺤﻖ
ﺑﻨﻔﺴﻪ
الفيلمﻭﺗﻀﺤﻴﻪ
ﺳﻴﺄﺗﻲفيﺑﺤﺐ
محاكمة
وأيضا
المسيء».
بعيد
ﺍﻟﺬﻯ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺕ،
ﻣﻠﻚ
ﻟﻬﻢ
بشوى المتنصر بتلفيق تهمه له ،وغيرها
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻏﻠﺒﺘﻪ ،ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻨﻰ
ﻻالكثير.
ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻓﻲ
أيها القضاء األعلى المبجل احكم على
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﻀﺊ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
قضاة من
وليسعلىﻋﻨﻬﻢ.
فقط ﺑﺪﻻ
ﻭﻣﻮﺗﻪ
منكم ﻣﻌﻬﻢ
البعضﻟﺤﻴﺎﺗﻪ
ﺭﻣﺰﺍ
اجل مصر -قبل أن يحكم كل العالم علي
ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻇﻨﻮﻩ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ
القضاء المصرى العظيم والذى نكن له كل
ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ،ﻭﺗﺠﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ
االحترام والتبجيل.
ﺍﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ
جندى
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦرأفت
ﺍﻟﺠﺒﺮﻭﺕ ﻭﺍﺟﺒﺎﺭ د.
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ
8164gindi@rogers.com
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ
ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻛﻞ ﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻃﻴﺒﻴﻦ

ﺩ .ﺭﺃﻓﺖ ﺟﻨﺪﻯ
8164gindi@rogers.com

HOMELIFE
Ibrahim
Mossad

GOLD PACIFIC
Sales Representative

BROKERAGE
Direct : REALITY
416.890.4071
Office : 905.883.1988

Adel Attia
Fax : 905.883.8108

ibrahim.mossad@century21.ca
P.Eng
www.ibrahimmossad.ca
Sales
Representative
adela_m3a@yahoo.ca

*Each office is independently owned and operated.

Buy - Sell - Rent

Office

3601 Victoria Park Avenue,

1550
16th Ave.,
South,
Toronto,
ON,#C200
M1W
3Y3
Richmond
Hill, ON L4B 3K9
416-490-1068

E Cell

647-297-9022
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عقارى
خبري
ـرس-
ﻣﻌﻴﻨﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﻣﻮﺍﺳﻢـر بط ـ ـ ـ ـ ـ
ﻋﻧﺩﻣﺎناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ﺃﻥ
ﺗﻔﺗﺭﺽ
ﻳﻣﻛﻥ
ﺃﻛﺜﺮﻻ
ﻋﻧﻣﻧﺯﻝ،
ﺗﺑﺣﺙ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺍﻥ ﻟﺒﻴﻊ
ﻣﻼءﻣﺔ
ﻫﻨﺎﻙ
ﻳﻛﻭﻥ
ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﻳﻣﻛﻥ
ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ
ﻟﻌﺮﺽﺃﻥ ﻭﺑﻴﻊ
ﺗﺣﺻﻝ ﻭﻗﺖ
ﻏﻴﺮﻫﺎ.ﻫﻭ ﻣﺎﻓﺄﻓﻀﻞ
ﻣﻦ
ارتفعت بقوة مبيعات المنازل وكذلك متوسط
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞﺗﻧﺗﻅﺭﻙ
ﻫﻧﺎﻛﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﻛﻠﻔﺔ
detached
home
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
مقارنة
ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ العام
مايو هذا
ﻷﺳﺮﺓ شهر
فى
البيع
سعر
ﺍﻭ
ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ،
ﺍﻛﺗﺷﻔﺕ ﺃﻥ
ﺇﺫﺍ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ،
ﻓﺼﻞ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓﻫﻮ
ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
إلحصائيات
الماضي
العام
ﺗﺒﺪﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝمن
ﺍﺟﻬﺯﺓمايو
بشهر
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
طبقاﺍﻟﺳﺧﺎﻥ
ﺍﻟﺳﺗﺎﺋﺭ ،ﺍﻭ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ،
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻰ
ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ
ﺃﺧﺭﻯ،
ﻣﻌﻈﻢﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺫﺍﺭ ﺃﻭ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﺍﻭﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ،
ﺍﻷﺳﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ
.Torontoﻛﻤﺎ ﺍﻥ
ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺣﺎﻟﻪ
MLS
ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝﺟﺯء
ﺗﻅﻥ ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻰ
ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝﻗﺒﻞ
ﻣﻥﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ
ﺗﺠﻌﻞﻗﺩﺷﺮﺍء
بزيادة
قياسيا
رقما
مايو
شهر
مبيعات
بلغت
ﺣﻳﺙ
ﻋﻣﻠﻳﻪﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍء.
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ
ﻳﺪﺭﻙﻓﻰﺍﻵﺑﺎء
ﺍﻟﺼﻴﻒ.ﻏﻳﺭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.العام
مايو من
11.4%
ﺑﺎﻟﻣﻧﻘﻭﻻﺕ.
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ
ﻳﺷﺎﺭ
شهرﺑﺪء
بمبيعات ﻗﺒﻞ
ﻭﻗﺖ
مقارنةﺇﻟﻰ
ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
8.3%
سعر البيع
متوسط
وارتفع
الماضي.
ﺍﻁﻠﺏ
ﺷﺭﺍء
ﻋﺭﺽ
ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ،ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻓﻰ
ﻣﻨﺰﻟﻚ
ﻗﻴﻤﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻘﺑﻝﺇﺫﺍ
ﺍﻣﺎ
ﻛﻝ
ﻭﻗﺖﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻓﺄﻓﻀﻞﻳﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺗﺧﺻﺹ
ﻣﻥ
ﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻰ
من
مايو
شهر
البيعﺍﻥفى
بمتوسط سعر
مقارنة
ﺃﻳﺿﺎً
ﻓﺼﻞﻓﻰ ﻋﺭﺽ
ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺷﺭﺍء.ﺗﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ .ﻻﻧﻚ
ﻫﻮ
ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺑﻴﺘﻚ
الماضي.
العام
ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻮﻉﺍﻯﻣﻦﻋﻘﺩ
ﻫﺬﺍ ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﻘﺘﺪﺭ.ﻛﺎﻥ
ﺗﺗﺄﻛﺩ ﺍﺫﺍ
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻣﺸﺘﺮﻯ
ﺍﻟﻰ
تتحسن
لم
للبيع
المعروضة
المنازل
عدد
نسبة
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ
ﺳﻭﻑﺍﻥﻳﺅﻭﻝ
ﺗﺳﺗﻠﻡ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻧﺩﻣﺎﺍﻭﻻ،
ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺇﻟﻳﻙﻋﻄﻠﺘﻪ
ﻳﻘﻀﻰ
ﻳﻬﺘﻢ
ارتفعت.
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩانﻳﺒﺪﺃنسبة
مايو ،اال
شهر
فى
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ.
ﻟﺳﺧﺎﻥ
ﺧﺎﺻﺎ
المبيعاتﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻰ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ
ﻓﺼﻞ
ﻳﺄﺗﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
المبيعات ،يزداد
وارتفاع
ﻁﺭﻳﻖالمعروض
ومع قلة
ﻛﺗﺎﺑﺔ،
ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻋﻥ
ﺍﻯ
ﻭﺗﺗﺟﻧﺏ
ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ
المشترين .ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝﻋﻥ
بينﺍﻟﺷﺭﺍء
ﻗﺭﺍﺭ
ﺗﺄﺧﺫ
-tow
يؤدىﻣﺜﻞ
وهذا ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻋﺮﺽ
ﺍﻣﺎ
ارتفاع
الى
التنافس
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ.
ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﻋﻧﺩ
ﻣﻔﺎﺟﺄﺕ
ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
houses
or
apartments
األسعار خاصة للمنازل التى أسعارها فى
ﺍﻟﻤﻬﺘﻢ ﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻭﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻛﻡ.
ﺑﺄﺳﺋﻠﺗﻛﻡ
ﺍﺭﺣﺏ
المشترين.
من
ﺩﺍﺋﻣﺎالكبرى
الشريحة
متناول
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺄﻯ
nbotrus@gmail.com
ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
اطالق
سراحﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻻﺕ
السودان:ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻭﻋﺮﺿﺘﻪ ﺑﺴﻌﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﺗﻜﻮﻥ
ﻗﺼﻴﺮ
ﻭﻗﺖ
ﺟﻴﺪ ﻓﻰ
ﺑﺴﻌﺮ
حييى ،املسيحية اليت
مريم

ﺣﻔﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺯ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ.
ﺑﺄﺳﺌﻠﺘﻜﻢ
ﺍﺭﺣﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺻﺤﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻳﻮﻣﻴﺎ
باالعدام
عليها
حكم
ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
ﺃﺟﻬﺰﺓ »ﺧﻔﻖ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ«
@@@@ﲢﺪﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﲑﺓ
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ

قضت محكمة االستناف في قضية السيدة المحكوم
ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻻﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺣﻔﻧﺔ ﻣﻥ
عليها باإلعدام بعد اتهامها باالرتداد عن اإلسالم
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺻﺣﺔ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ببطالن حكم اإلعدام ،وقضت بإطالق سراحها،
ﻭﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ
بحسب خبر صغير في وكالة السودان لألنباء.
ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺭﺽ ﺍﻟﺳﻛﺭ .ﻓﻘﺩ ﻛﺷﻑ ﻓﺭﻳﻖ
أثارت
إسحاق قد
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔإبراهيم
مريم يحيى
ﺩﻋﺖقضية
وكانت
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ ﺍﺣﺗﻭﺍء
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء
وجماعات
الغربية
الحكومات
شديدة لدى
ردود فعل
ﺧﻔﻳﻔﺔﺣﻤﻠﺔ
ﻭﺟﺑﺔ ﻭﺷﻦ
ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍء
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻳﻥ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ
باإلعدام
قاض
عليها
حكم
أن
بعد
اإلنسان،
حقوق
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺘﺒﺼﻴﺮ
ﺃﺟﻬﺰﺓﻗﻣﻊ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻰ
ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋﺩ
ﺑﺎﻟﻣﻐﺫﻳﺎﺕ
ﻋﺎﻣﺔﻏﻧﺎﻩ
ﺗﻮﻋﻴﺔﻋﻥ
ﻓﺿﻼ
مهند
محامي
مايو/أيار .وقال
في 15
شنقا
مريم ،ﻓﻲ
ﺗﺴﺒﺒﺖ
ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻅﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻟﺨﻔﻖ
ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
ﺍﻟﺷﺣﻭﻡ
ﺍﻟﺷﻬﻳﺔ
وكان
ساعة».
نحو
قبل
مريم
عن
«أفرج
مصطفى
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.
ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻭﻛﺎﻧﺖﻣﻥ
ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
ﺧﻄﻴﺮﺓﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕﺍﺣﺗﻭﺍء
.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء
السودانية
الحكومة
دعوا
قد
سودانيون
ناشطون
ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺟﻬﺰﺓ”ﻩ`
ﻭﻓﻳﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ
وسريعة
فعالة
وسيلة
إيجاد
إلى
الدولي
والمجتمع
ﻣﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻗﻠﻘﺎ
ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﻗﺪ
ﺷﺎﻧﺘﻲ“
”ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
” ﺧﻔﻖ
ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻣﻰ ﺿﺩ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻳﺔ ﻭﻗﻭﻉ
حياتها.
علي
والمحافظة
السجن
من
مريم
إلخراج
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﺿﻄﺮﺕ
ﻭﻓﻘﺎ
ﺩﻋﻮﺓ  ,ﻭﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻟﺯﻫﺎﻳﻣﺭ
ﻫﺬﻩﻭﻣﺭﺽ
ﻁﻔﻳﻔﺔ
ﺃﺿﺭﺍﺭ
النساء»،
ﻛﺴﻮﺭﺍلقهر
«مبادرة ال
لجنة
رئيسة
وقالت
ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻓﻲ
ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﻟﺳﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺩﻣﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ”ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
تواجه
إسحاق
مريم
إن
سي
بي
لبي
هباني،
أمل
ﻋﻘﺩﺕﺑﺴﺒﺐ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕﺍﻟﻌﻨﻖ
ﻭﺟﺮﻭﺣﺎﺃﻣﺎﻡﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ
ﻣﺅﺧﺭﺍ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ
ﻟﻠﺗﻐﺫﻳﺔ ”
ديني
هوس
بجماعات
بسببﺃﺣﺪما وصفته
مخاطر
.ﻭﺫﻛﺮ
ﺗﻨﻔﺠﺮ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻓﻰﻋﻴﺐ
ﺍﻟﻠﻭﺯ
ﺗﻧﺎﻭﻝ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ
ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎﻟﻭﺣﻅ
”ﺳﺎﻥﻓﻲﺩﻳﺟﻭ“ .ﻛﻣﺎ
المتحدة
الواليات
هباني
ودعت
بإعدامها.
يطالبون
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻧﺴﺨﺘﻪ
ﻓﻲ
ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻱ
ﻟﻮﻛﺎﻝ
ﺫﺍ
ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﻳﻥ ﻟﺧﻁﺭ ﻣﺭﺽ ﺍﻟﺳﻛﺭ
أمريكا
األمريكية ونقلها
الجنسية
إلىﻫﺬﺍمنحها
إلى ﺧﻔﻖ
ﺃﺟﻬﺰﺓ
 15ﻧﻮﻋﺎ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﺎﻥ
ﻳﻭﻣﻳﺎ .
ﻣﻦﻓﻰ ﺍﻟﺩﻡ
ﺍﻟﺟﻠﻭﻛﻭﺯ
ﺗﺭﻛﻳﺯﺍﺕ
ﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
,
محكمة
وكانت
للخطر.
حياتها
تتعرض
حتى ال
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﺦ
ﻣﻦ
ﺁﻻﻑ
ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﺪ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻭﻳﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻥ
حتى
ﺟﻤﻌﻴﺔشنقا
مريم باإلعدام
حكمت على
قد
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
سودانيةﻧﻔﺲ
ﺑﻬﺎ
ﺗﻘﻭﻳﺔ
ﺗﺳﺎﻋﺩﺃﻥﺍﻟﺟﺳﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﺗﻰ
ﺍﻟﻣﻧﺟﻧﻳﺯ ,
ﺑﻳﻧﻬﺎ
الردة
بتهمتي
إدانتها
بعد
جلدة
مئة
والجلد
الموت،
ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﻦ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻡ  ,ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺩ ﻋﻧﺻﺭ
وكان
مسيحي.
ﻣﺨﺎﻃﺮمن
بعد زواجها
اإلسالم
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻫﺬﻩ
والزنا،ﻋﻦ
ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ
عنﻋﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺎﺟﻧﻳﺳﻳﻭﻡ
زواج
قررﻋﻥأن
ﻋﻨﺪﻣﺎقد
عليها
الحكم
الذي
القاضي
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻳﻘﻮﻡ
ﺃﻧﻪ
أصدر ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﻓﺿﻼ
ﻭﺍﻟﻌﺿﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺻﺑﻰ
ﻟﺟﻬﺎﺯ
يحق
وال
مسلمة
أنها
باعتبار
باطل
مريم
من
دانيال
ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻏﺎﺯ
ﻋﻠﺒﺔ
ﺑﻮﺿﻊ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﺿﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺳﺩﺓ
الشريعة
قوانين
حسب
مسيحي،
ﻋﻴﻮﺏ من
الزواج
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻓﻴﻪ
ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
لهاﺑﻪ
ﻋﻠﻰ
ﻓﻰ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ
ﺍﻟﻔﻼﻓﻭﻧﻭﻳﺩ
ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
من
الثمانينيات
منذ
السودان
في
المطبقة
اإلسالمية
ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ
ﺭﺻﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺮﺫﺍﺫ ﻣﺜﻞ
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻣﻊ
ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗﺩ
ﻓﻳﺗﺎﻣﻳﻥ ”ﻩ` ”
ﻓﻮﻫﺔﺗﺄﺛﻳﺭ
ﺗﻌﺯﻳﺯ
العشرين
القرن
ﺗﻘﺩﻣﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻣﺭ .

قضايا وآراء
–Ú^ábË=_Í_ò
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 ٣٥٠٠1000ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ
ﻋﻤﺮﻩ
ﺣﺠﺮﻱ
ﻧﻘﺶ
/
8
بلية
الواد
ﺍﻟﻮﺍﺩ ﺑﻠﻴﺔ ١٠٠٠ //٤٦
حسان
طارق
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ

بل أربعة نواب للدرب األحمر **************
دائرة هى قلب العاصمة أو صرة القاهرة كما
تسمى من أهلها وذات االسم وهو وصف  ,تطلقه
ﺗﺗﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﺍﻻﺻﺩﻗﺎء ﻭﺭﻓﻘﺎء ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ
عليه الدوائر واالقسام المالصقة وهى منشية
ﻋﻠﻰ
والموسكى ﻓﺗﺭﺓ
وعابدين ﺍﻟﺣﺎﺩ ﻣﻧﺫ
ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻔﻰ
,ﻋﺗﺎﺑﺎً وﺑﻣﻭﺩﺓ
والخليفة ,
الجمالية ,
ناصر
والجلود
الخيم
لصناع
فريد
طراز
من
حرفية
دائرة
ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻧﺫ ﺍﺳﺗﻔﺗﺎء ﺍﻟﺟﻧﺔ ﻭﺍﻟﻧﺎﺭ
والنحاسين واالخشاب والرخام واالحذية واالنتيكات
ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻐﺯﻭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﻓﻰ 2011 / 3 / 19
والعطارة والتنجيد والصياغ وغير ذلك من الحرف
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﻌﺑﺔ
شكلت ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ
ﻭالتىﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
وساهمت بنفس
ﻭﻋﻠﻰوناسه بل
وجدان أهله
ً
ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻭﻧﺎ
ﻣﻧﻬﻡﺇﻥ
ﻋﻠﻤﺎء
ﺟﻼﻟﺔ :ﻗﺎﻝ
وطنية ًّ
وشهداء
ورموز
المحيطة به
الدوائر
ﺃﺷﺮﻑفى
األثر
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﻧﻘﺸﺎﻓﻰ
ﻣﻥ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺃﺑﻮ ﻭ
ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ
ﻣﺼﺮ،
3500
ﺣﺠﺮﻳﺔ
ﻛﺘﻠﺔ
ﻓﻲ ال تتسع
ﺳﻨﺔكانت
بذكرهم
هذه
مساحتى
تشرف
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﻓﻰ
ﻣﻥواِنﻛﺎﻥ
ﻋﻤﺮﻫﺎﻣﻧﻬﻡ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﻭ
ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
أنباءﺃﻗﺪﻡ
وتواترتﻣﻦ
ﻳﻜﻮﻥ .ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ
ﻭﻗﺪ
األخيرة عن
فى األونة
لحصرهم
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ)
ﻛﻠﻬﻡ
ﺃﻧﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻐﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺑﻖ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻌﻴﺪ
ﺭﺑﻤﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻘﺲ
ﺑﺤﺎﻟﺔ
اِلغاء لهذه الدائرة وحرمانها من التمثيل البرلمانى
ﺟﻣﻳﻌﺎً
ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
التى ﺍِﻻ
والحجة ﺃﺭﻯ
مجاورة ﺃﻧﻧﻰ ﻻ
ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻧﻰ
وضمها(
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
قيلت أو تم
ألقسام
التسعون ألف
ﻟﻬﺬﺍقرابة
ﺃﻛﻭﻥ(وهو
الناخبين
ﻭﻟﺳﺕعدد
ﺃﻇﻬﺮﺕ أن
تسريبها
ﺍﻟﺯﻭﺍﻳﺎ
ﺍﻟﻨﻘﺶﺃﺣﺩ
ﻳﺭﻭﻥ
ﻣﻣﻥ
)ﻭﻟﻥ
ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺛﺮﻱ،
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺮﺟﻤﺔ
عليها
المنصوص
التقريبية
النسبة
يحقق
ال
ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺪ ّﻭ
ﺳﻄﺮﺍ،
ﻭﻳﺗﺭﻙﻥ ﻣﻦ
ناخبﻮ
ﺍﻟﺑﺎﻗﻰ40ﻭﻗﻠﺕ ً
ﺍﻟﻤﻜ ّ
ﺍﻟﺫﻯ
ﻋﻠﻰﺭﺃﻳﻰ
ﻫﺫﺍﻥ ﻫﻭ
ﻟﻬﻡ ﺃﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺓ,
االنتخابية
الدوائر
تقسيم
فى
عادل
تمثيل
لتحقيق
ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ  6ﺃﻗﺪﺍﻡ ،ﺃﻧﻪ
ﺭﺅﻳﺗﻲ
ﻓﺳﺄﻏﻳﺭ
ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺍﻷﻣﻭﺭ
ﻓﺗﺭﺓ( ﻭﻟﻭ
ﻛﺗﺑﺗﻪ ﻣﻧﺫ
ﻋﺎﺻﻔﺔأهالى
على
كالصاعقة
المسرب )
الخبر
ﻗﻮﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻈﻼﻡ ﻭﻭﺟﻮﺩ
ﻟﻠﻤﻄﺮ،
ونزلﻭﺻﻒ
ﻋﻦ
ﻳﻔﺭﺽلن أقف
بالدائرة .
الشعبية
والقيادات
الدائرة
ﻧﻔﺳﻪ
ﻭﺍﻟﺫﻯ
ﺍﻟﻣﺅﻟﻡ
وشبابهاﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﻭﺭﺃﻳﻲ
ﺻﻮﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺗﻬﺎ
ﻭﻳﻌﻠﻮ
ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﻷﻥﻻ
ﺍﻟﺴﻤﺎء
ﻓﻲ
معروف
فهو
الوطنى
الدائرة
تاريخ
و
معالم
ألسرد
هنا
ﺻﺮﺍﺥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
******************************* ﺟﻬﻝ
ﻫﻭ
بحاجة للعلم أو المزايدة منى أو من غيرى ,
وليس
ﺟﺰﻳﺮﺓ
ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻭﻟّﺪ
+ﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ
+ﻓﻭﺿﻭﻳﻳﻥ
+ﻣﺧﺩﺭﺍﺕ
ﻏﻭﻏﺎء
+
وكنيسة الروم ,
األزهر الشريف
سأقف أما
ولكنى
ﻭﻛﻼء
+ﻋﻣﻼء +
ﻣﺭﺗﺯﻗﺔ
+ﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ،العامة
المستشفيات
من
أهم
أحد
+ﺧﻭﺍﺭﺝأمام
وسأقف
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
اثنانﻓﻲ
ﻳﻌﻤﻼﻥ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺃﻭﺿﺢ
الجامعى
والحسين
ماهر
أحمد
الجامعية
التعليمية
ﺗﻠﻚ+ﺍﻷﺟﻮﺍء
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﺃﻥ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻁﺎﺑﻭﺭ
ﻓﻳﺳﺑﻭﻙ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮﺩﻭﻻﺭﺍﺕ +
ﻣﻭﺟﻬﺔ +
ﻳﺘﺒﻊﻣﻳﺩﻳﺎ
+
ﺗﻠﻚ الطوارئ
حاالت
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ،تشتقبل
المستشفيات التى
وهى
ﺍﻟﺒﻼﻃﺔ،
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔكلﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺧﺎﻣﺱ  +ﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ  +ﺷﻳﻭﺥ ﺿﻼﻝ  +ﻣﻔﺗﻭﻧﻳﻥ
انتظارهم
ﻣﻦ ليجدوا
والكوارث
ﺍﻟﺘﻲ
االحمرﻓﻲفىﺛﻴﺮﺍ،
الدربﺿﺨﻢ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭأهلﺑﺮﻛﺎﻥ
ﻧﺘﺠﺖ
ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺗﻳﺑﺱ
+
ﻓﻛﺭﻯ
ﺗﺻﺣﺭ
+
ومعروف
ﺑﺠﺰﻳﺮﺓبالدماء وهو
ﺍﻵﻥ والتبرع
ﺗﻌﺮﻑالعون
لتقديم
ﻓﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻮﺭﻳﻨﻲ،ثابتﻭﺗﻮﺟﺪ
الرئيسى فى
سجنﻓﺳﺎﺩاالستئناف
وسأقف
ومعلن
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﻣﻣﻧﻬﺞ +
أمام +
ﺃﺣﺯﺍﺏ
ﺩﻛﺎﻛﻳﻥ
+
أهالى
على
عبئا
شكل
لطالما
والذى
القاهرة
العاصمة
ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺎﻥ ﺃﻧﻪ
ﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ً
ﺗﺎﺑﻊ
+ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺣﻘﻭﻗﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ
ﺣﺎﻟﺔوالتوترات
والصعاب
بسببه الزحام
وتحملوا
الدائرة
ﺍﻟﻄﻘﺲ،
ﺟﺮﺍء
ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺑﻪ
ﺣﻈﻴﺖ
ﻳﺩﺍﻓﻌﻭﻥ
ﻭﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ
ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺃﺻﺣﺎﺏ
+
ﻣﻧﻬﻙ
ﺣﺪﻭﺙسببته من ذات
القاهرة وما
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭأمن
ﺗﺴﺒﺐمديرية
وسأقف أمام
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺛﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻓﺮﺑﻤﺎ
لخروج األهالى
األمور
حتى
السابقة
األثار
+ﻫﻳﺋﺎﺕ
ﺷﺭﺍﺳﺔ
وصلتﺑﻛﻝ
ﻭﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻡ
ﻣﻨﺎﺧﻴﺔﺑﻘﺎﺋﻬﻡ
ﻋﻥ
ﻣﺼﺮ.
ﻛﺒﺮﻯ ,ﻓﻲ
المخلوع مرسى
فترة حكم
ﻓﻰ فى
المديرية
ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ عن
للدفاع
ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺣﺭﻳﺔ
ﺗﺗﺣﺭﻙ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻥ
العاصمة ﻋﻦ
ﺍﻟﺑﻼﺩﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺗﻠﻚ
الخلق قبل
/باب
استئناف
ومحكمة
واخوانه
ﻫﺫﺍ
وكل ,
المقابرﻓﻲﺍﻟﺦ
ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﻟﺦ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔﻢأماﺍﻟﺦ
ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ
ﻫﻳﺋﺔ
ﺃﻗﺮﺏ
ﻋﺼﺮ
سأقف َﻜ
ﺃﺣﻤﺲَ ،ﺣ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ،
هذاﻛﻝوأكثر
األخير و
حريقها

Êbéy@÷âbü

ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺛﻴﺮﺍ ﻋﻤّﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ
سابقة متتالية
داخل حى
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
وسياساتﻴّﺮ ﻓﻬﻢ
األحمرﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻐ
الدرب ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻫﻮ
ﻓﻲ
ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ
ﻭ
ﻭﺍﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻗﻭﻯ
ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻳﻌﻣﻝ
وسأقف
وغيره
لمعالجة هذا
ﺣﺎﺳﻢأىﻓﻲحلول
ﻟﻤﻨﻌﻄﻒتطرح
فاشلة لم
ﻳﻌﺎﺩ
ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻡ ً
ﺗﺎﻡ
ﻣﺳﻳﻁﺭﺓ
ﺍﻋﻼﻣﻳﺔ
ﻭﻣﺗﻭﺣﺷﺔزحام
ﺍﻟﻌﺼﺮمن
ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ نهاية
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ الى ما ال
وسأقف
وسأقف
وضغوطﺎ
ﻃﺒﻘ
ﺍﻟﺒﺮﻭﻧﺰﻱ،
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓﻴﻪ
ﺃﻻ جاذبة
غير
لتكون طاردة
المنطقة
دفعت
ﻣﻥ كل
فى
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻴﻞ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺫﻛﺮﺗﻪ
ﻟﻤﺎ
ﻳﻭﺟﺩ
ﺗﺗﻭﻗﻌﻭﻥ؟؟
ﺍﻟﺪﺍﻳﻠﻲﻣﺎﺫﺍ
ﻣﺗﺭﻫﻠﺔ
مجالﺩﻭﻟﺔ
ﺃﺟﻬﺯﺓ
تسبب فى قلة عدد سكانها وبالتالى قلة عدد
ما
وهو
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺃﺣﻤﺲﻭﺭﺃﻳﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻭﺟﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻭﻝ ﻻ ﺭﺍﺑﻊ
ﺣﻝ؟؟ ﻧﻌﻡ
الناخبين  ,وكأنها اللحظة يريدون فيها التخلص من
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ
وأنهكوهاﺃﻋﺪﻩ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﻫﻰﺫﻟﻚ
ﻧﺸﺮ
ﺗﻢ
وأكلوها لحماً
******************************
ﻟﻬﻣﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺚنهشوها
عظاماً بعد أن
الدائرة
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ،
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﻦ
ﻣﻮﻳﻠﺮ،
ﻭﻧﺎﺩﻳﻦ
ﺭﻳﺘﻨﺮ
ﺭﻭﺑﺮﺕ
معها الهيئات
ﻭﻋﺯﻳﻣﺔ تتعامل
المنطق والذهنية
1-,وأيضا
ﺍﺳﺗﻘﻼﻝ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ
وبذاتﻭﻁﻧﻳﺔ
ﺍﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻷﺩﻧﻰ.
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺔ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
ﻋﺪﺩ
,ﻓﻲ
الحزن مدعيين
طريقة فى
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ على
ﺑﻣﻌﻧﻰ رسمية
رسمية وغير
ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ
2ﺷﺩﻭﻁﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻄﻠﻖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺗﻠﻚ
ﻭﺗﻌﻮﺩ
وفى الفرح منسيين  ,ال واهلل لن يكون  ,لن يكون -
ﻓﻰ
Theﻧﻘﻁﺔ
مهما ﻣﻥ
3ﺍﻟﺑﺩءﻭﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺣﻜﻢ
األمر ﻓﺘﺮﺓ
ﺇﻟﻰ
Tempest
ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺻﻔﺭ بلغ
ومهما
بلغ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥنهادن
Stelaولن
نسكت
ولن
ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻓﻲ
ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ
ﻣﻠﻚ
ﺃﻭﻝ
ﻭﻫﻮ
ﺃﺣﻤﺲ،
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺑﻧﺎء
ديمقراطىﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ
سلمى ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ
حرﺍﻻﺑﻘﺎء
باسلوب ﻣﻊ
المدىﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ
ﻛﻝ
معتمدين على
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻟﻴﺸﻜﻞ
ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﺟﺎء
ﻋﺸﺮﺓ.
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺣﺗﻰلما سبق
.وتلخيصا
ﺣﻠﻭﻝاألحمر
ﻭﻫﺫﻩالدرب
 ----فىﻋﻠﻳﻪثم أهلنا
اهلل
ﺗﺗﻣﻛﻥ
ﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ
ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺻﻞ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
وعلىﺍﻟﺤﻘﺒﺔ،
عليه ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﻲ
وتأسيساً
لذكرها
المساحة
ﺍﻟﺘﻲتتسع
أمور ال
ﻣﻥ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻭﺩ
ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
ﺍﻟﺗﻘﺎﻁﺃﻋﻠﻰ
ونطلبﺇﻟﻰ
ﻣﺼﺮ
ﻧﻔﻮﺫ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭالدرب
ﻭﺗﻢ يعامل
يجب أن
وبوضوح 1-
نطرح
ﻛﺎﻥ
ﺣﻴﺚ
ًﺎ،
ﻴ
ﺣﺎﻟ
ﺍﻷﻗﺼﺮ
ﻃﻴﺒﺔ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﻫﺬﺍ
ﻭﺳﻣﺎﺳﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ
ﺫﻭﻯ
ﻟﻐﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ
األحمر على ضيق مساحته وقلة سكانه (النسبية )
ﺃﺣﻤﺲ.
ﻳﺤﻜﻢ
على اتساع
الحدودية
والدوائر
الواحات
معاملة
نفس
ﻟﻸﺳﻑ
ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ
ﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕ
ﻭﺗﺟﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ

ﺑﻌﺪللدرب
يخصص
ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ يجب
سكانها 2-
ﻛﺎﻧﺖوقلة
مساحتها
ﻭﻗﻮﻉ
ﺟﺩﻳﺩأنﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﺗﺼﻒ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﻭﺇﻥ
ﻭﺍﺿﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺟﺔ
ﺑﺭﺅﻭﺳﻬﻡ ﻣﻥ
ﻳﻁﻠﻭﻥ ﺍﻷﻥ
تمجيدا
الدوائر
كباقى
اثنان
وليس
نواب
أربعة
األحمر
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺛﻴﺮﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻰﻭ
ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ
ﺍﻧﻘﺎﺫ
ﻭﻫﻰ
ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ
ﺣﺎﻟﻴﺎً
المشاكل
الروم
وكنيسة
لألزهر
وتبجيال
ولخطورةﺃﻧﻪ
ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺣﻤﺲ،
ﻭﺳﺎﺑﻘﺔﺣﻜﻢ
ﻭﻓﺘﺮﺓ
عن
سفيه
يحدثنى
وال
األحمر
بالدرب
الموجودة
ﻭﻛﺄﻧﻬﻡ
ﻭﺟﻣﺎﻋﺗﻬﻡ
ﻭﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬﻡ
ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ
ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ
 1550ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺷﺭﺍﻛﺗﻬﻡﻋﺎﻣبها
يتاجر
ﻣﻥالتى
لفكرة
استحضار
ًﺎ.
ﺇﻟﻰ 50
الشنيعة30
ﺑﻴﻦ
الطائفية ﻣﺎ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻊ
ﻧﺻﻭﺣﺔ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﻭﺑﺔ
ﺑﻤﺪﺓﻟﻠﺷﻌﺏ
ﻳﺗﻭﺑﻭﻥ
الكثير لكنه تمجيد لتاريخ أخشى أن تقهره الجغرافيا
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﺭﺓﻟﺪﻯ
ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺻﻌﻭﺩﻫﻡﺃﺳﺘﺎﺫ
ﺩﺍﻓﻴﺪﻣﻧﺫﺳﻜﻠﻮﻳﻦ،
ﻭﻗﺎﻝ
ﻓﻰ
ﺃﺧﺭﻯ
ﻟﻠﻣﺷﻬﺩ
ﺍﻷﺧﻭﺍﻥ
االزدحام
لمعالجة كارثة
الحكومة خططها
تطرح
-3
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺩﻧﻳﺊ
ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ  ,ﻓﻰ
ﺑﺩﺍﻳﺔ
والصرفﺍﺗﻔﺎﻕالصحى
ﺍﻟﻘﺭﻥ المقابر
ﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕوسكان
والعشوائيات
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
الدرب
ﻻ ..الخ
ومشاكل الحرفيين
والكهرباء
ﺃﻭ
داخل ﺑﻌﻳﺩ
ﺗﻌﺭﻑ ﻣﻥ
ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻗﺫﺭﺓ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺇﻥ
األحمر فلو قال نابليون  :قل لى من يحكم مصر
ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻛﻠﻣﺔ )ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،
ﺍﻟﺫﻯ
ﺳﻘﻮﻁﻭﻫﻭﻗﻮﺓﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻁﻥ (
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻣﻌﻧﻰ
ﻗﺭﻳﺏ
أقول لك من يحكم العالم فأنا أقول :قل لى من يطرح
ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ.
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺳﻳﻧﺗﻬﻰ
ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ
قوانينﺍﻷﻥ
بمشروعات ﺣﺗﻰ
حلوال ﺟﻣﻳﻌﺎ ﺛﻣﻧﻪ
ﻧﺩﻓﻊ
مشاكل الدرب
ﻭﻻ لحل
وخطط
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ:
ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﺪﻳﺜﻪلكﻭﻓﻲ
ﻭﺗﺎﺑﻊ
مصر فى
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕمشاكل
ﺳﻜﻠﻮﻳﻦ أقول
ﺍﻟﻘﺭﻳﺏعام
األحمر فى
ﻋﻠﻳﻛﻡ
ﻳﺿﺣﻙ
منﺃﻯيحلﺣﺩ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ
ﻓﻰ
ﻟﻔﻬﻢ
ﺃﻓﻀﻞ
ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺗﻠﻚ
”ﺳﺘﺘﻴﺢ
الرجعة عنه
صارما
وموقفا
وتلخيصا
ونهاية
ساعة
ﺑﻛﻼﻡ ﺗﺎﻧﻰ  ,ﺃﺩﺭ ﻭﺟﻬﻙ ﻋﻥ ﻛﻼﻣﻰ ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ
ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
بالبرلمان
األحمر أحق
ﻇﻬﻮﺭالدرب
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ لوﻓﻲلم يكن
ﺩﻭﺭ فواهلل
وفيه
”.ﺍﻳﻼﻑ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺍﻟﺸﺮﻕ
لكان البرلمان على غير الحق بدون الدرب األحمر

فاكسات مهاجر
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ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
المصريينﻳﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ،ﻧﺣﻥ
ﻛﺫﺍﺏ ﻣﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ها
هنقول
مصر
أدتنا
إيه
تقولشي
ما
لكم
بيقولوا
ﺃﻧﻘﺫ
ﺍﻟﺫﻱ
ﻟﻠﺭﺟﻝ
ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ
ﻭﺭﺩ
ﻟﻠﻭﻓﺎء
ﻳﻭﻣﺎ
ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﺩﻏﺪﻏﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻭﻫﺮﺳﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ،
أنهم
شايف
مش
أنا
الحقيقة
لمصر....
إيه
ندي
ﻟﻧﺧﺗﺎﺭﻩ ﻗﺎﺋﺩﺍ
ﻣﺻﺭ
ﻟﻧﺎ.ﺣﺘﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻓﻴﻚ
ﺍﻟﻨﺴﺎء،
ﻏﺰﻭﺕ ﻗﻠﻮﺏ
ﺃﻗﻮﻝ منهم هلل.
ﺧﻠﻴﺘﻨﻲ تدوها
ﺷﻌﺮﺍ،ليكم حاجة
خلوا
ﺃﺭﺯﻗﻨﻲ ﺏ »ﺑﻴﺎﺩﺓ«
ﺣﻣﺩﻳﻥ ﺻﺑﺎﺣﻲ
ﻳﺎﺭﺏ.
السيسي
ﺃﻧﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﻋﻅﻳﻣﺔ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻁﻧﻳﺎ
ﺻﺒﺎﺣﻲ والهموم تقيلة والمسئوليات
ﺣﻤﺪﻳﻦ كبيرة
األحالم
ﻋﻅﻳﻣﺎ ،ﻧﺗﻣﻧﻲ ﻟﻙ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻭﻟﻥ ﻧﻧﺳﻲ ﻟﻙ
ربنا معاك.
كتيرة.....
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺃﻧﺘﺨﺒﻚ ﻓﻲ
ﻟﻢ
ﺩﻭﺭﻙ.ﺣﺘﺮﻡ ﻛﻔﺎﺣﻚ ﻭﻧﻀﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﺳﻤﻚ
ﻟﻜﻨﻲ
أوباما
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
طلعتوا إشاعة ان داعش عناصر من المخابرات
ﻁﺎﺋﺭﺍﺕ
في ﺻﻔﻘﺔ
ﻭﺃﺧﺭﻫﺎ
إلليﻓﻳﻙ
ﻁﺭﻗﻌﺔ
ﺷﻐﺎﻝ
ﺑﻭﺗﻳﻥ
العراق العالم
حصل
وبعد
السورية،
ﺍﻷﺯﻫﺮ
ﺷﻴﺦ
ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ
ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﻞ
ﺑﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺟﻬﻮﺩﻙ
غبائكم.
صنع
من
داعش
أن
عرف
ﻣﻳﺞ ۳٥-ﻟﻣﺻﺭ ﺃﺭﺣﻡ ﻧﻔﺳﻙ ﻭﺍﺳﺗﻘﻳﻝ ﺷﻛﻠﻙ ﺑﻘﻲ
ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺸﻜﺮﻙ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺩﻭﺭ
ﻭﻃﻨﻲﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺣﺵ ﻗﺩﺍﻡ
محلب
إبراهيم

ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
ﺍﻹﺧﻭﺍﻥبيتكلم عن اكبير .....أي غلطة أضرب
ماحدش
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻗﻒ
ﻋﻠﻲ
ﺇﺗﻔﻘﺎ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺭﻭﺳﻴﺎ
ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ محلب ....يا تري هتفضل كتير مستحمل.
في
ﺃﻥ
ﺃﻗﻮﻟﻚﻓﺄﺭﺩﺗﻡ
ﻣﺻﺭﻳﻳﻥ
ﺟﺎﺋﺗﻛﻡ
ﻣﺒﺮﻭﻙ
ﻟﺗﺻﻳﺭﻭﺍ ﺃﻗﺪﺭ
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ،
ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﻤﺎ
ﻓﻲ
هوداك
تيم
ﻣﺳﺎﺟﻳﻥ ﺳﺑﺣﺎﻥ ﻣﻥ ﻟﻪ
ﺃﺳﻳﺎﺩﺍ
ﺗﻛﻭﻧﻭﺍ
ﻓﺻﺭﺗﻡﺃﻳﺪﻳﻚ.
ﺃﻓﻠﺴﺖ ﻋﻠﻲ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ .قبل االنتخابات رزق الليبرال علي اهلل
قولتلك
ﺗﻤﻴﻢ
وعليك ....هو بعينه مرسي جه ورايا كندا بمخه
ﺭﻭﺣﺖ ﺯﻭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ
الضلم.
ﺍﻟﺼﺪﻑ
ﻋﻠﻲ
ﺍﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻥ
ﺃﺷﺘﻌﻞ
ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺭﺑﺕ ﻋﻠﻳﺎﻹﻧﺗﻬﺎء ﻋﻔﻭﺍ ﻧﻔﺫ ﺭﺻﻳﺩﻛﻡ ﻟﺩﻱ
ﺃﻳﺎﻣﻙ
األسواني
عالء
ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ.
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺟﻳﺕ ﻛﻣﻠﺗﻬﺎ ﻭﻛﺳﺑﺕ ﻛﺭﺍﻫﻳﺔ
إمتناعك عن الكتابة دليل علي أن بضاعتك
ﻣﺼﻄﻔﻲ
ﺑﻜﺮﻱﻟﻐﺑﻲ.
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺃﻧﻙ
حمضانة ومافيش زبون ....عموما أفضل كتير
ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ،
الرقص علي الساللم.
من
ﺃﺻﻠﻚﻗﻁﺭ
ﺃﻣﻳﺭ
ﻇﻬﺮ ﻭﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺄﻝ
ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺣﻤﻠﺔ
ﺑﻬﺠﻮﻣﻚ ﻋﻠﻲ
بديعﻋﺮﻓﻚ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﻨﺎ
ﻓﻳﻥ،
ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻭﺩﻱ
ﻭﻣﺵ ﻋﺎﺭﻑ
ﻣﺣﺗﺎﺭ
ﻟﻳﻪ
محمد
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ.
ﺗﻘﻠﻖ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ.
ﺃﺑﻌﺕ ﺃﻧﺕ
حكمﻣﻛﺎﻥ
شوية ﻓﻳﻬﺎ
ﻁﺭﺓ ﻟﺳﻪ
بإعدام
ﻭﻻ حكم
المرشد...
بإعدام
كل
شكله السر اإللهي هيطلع قبل ما
المرشد....
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺳﻤﺎ
ﻏﻧﻳﻡ
ﻭﺟﺩﻱ
عشماوي.
تشوف
ﻣﺶ ﺳﺎﻳﺒﺔ ﺣﺪ ،ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺗﻌﻤﻠﻴﻠﻪ
ﺗﺗﻛﻠﻡ ﻓﻧﺷﺗﻡ ﺭﺍﺋﺣﺔ ﺑﺭﺍﺯ ﻳﺎ ﺭﺍﺟﻝ ﺃﺭﺣﻡ ﺷﻳﺑﺗﻙ
»ﺳﻴﺪﻫﺎﺗﻲ« ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺶ
ﺃﻏﻨﻴﺔ
مطر
معتز
ﺃﻛﺭﻣﻠﻙ
ﻭﺃﺧﺗﻔﻲ
ﻧﻔﺳﻙ
ﻭﻟﻡ
ﺩﻱ.
ﺳﻲ
ﻋﻠﻴﻜﻲ
ﻳﻤﺴﻚ
منذ ظهورك وأنا عارف إنك إخواني ....كويس
ﻣﻨﺼﻮﺭنفس وغربت شمسك مع قناة
ﺻﺎﺩﻕعن
كشفت
إنك
ﻋﻼء
ﻣﺮﺗﻀﻲ
الشروق.
ﻫﺘﺴﺎﻭﻱﻧﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﻓﻧﺎﺩﻕﺇﻟﻠﻲ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺃﻧﺖ
ﻓﻲ
ﻗﻁﺭ ،ﺟﺎﺗﻧﺎ
ﺟﻬﺎﺩﻙ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺃﺣﻠﻲ
ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ
ﻭﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻋﻣﺭﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻳﻧﺎ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ﻓﻲ
ﺣﻅﻧﺎ
البرازيل
ﻧﺠﺎﺣﻚ« ﻫﻄﻠﻊ  .....ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ ﻭﻫﺴﻴﺒﻮﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻧﺟﻭﻡ.
ﻓﻧﺩﻕ ٥
هذه المرة ساخن جدا ...لكن الغريب
العالم
كأس
ﻭﻳﻬﺎﺟﺮﻭﺍ.
سخونته من المدرجات وليس الملعب.
ﺳﻣﺎ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
داعش
ﻭﻣﺭﺗﺿﻲ
ﺷﻭﺑﻳﺭ
ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺎ
ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
ﺯﻱ
ﻣﻧﻙ
ﻟﻭ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻜﻢ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ
ﺑﻌﺪ
عندنا
الصحرا
وماله
مصر..
وهددتم
تجرأتم
ﺑﻣﺭﺗﺿﻲ
ﺗﻁﺎﻟﺑﻳﻪﻋﻦﻳﺻﺎﻟﺣﻙ
ﻭﺃﺣﻣﺩ
ﻭﺻﻔﻜﻢ ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻋﺯﻧﺘﻮﻗﻒ
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻭﺯﻳﻧﺎ ﻳﺤﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
لألجيال
بترول
منكم
ونعمل
فيها
ندفنكم
كتيرة
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﻳﺪ«.
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،ﻣﻥﻭﻧﻨﺎﺩﻳﻜﻢ
»ﺟﻤﺎﻋﺔﺍﻟﺑﻠﺩﻱ.
ﻭﺻﻼﺕ ﺍﻟﺭﺩﺡ
ﻭﻧﺧﻠﺹ
الجاية.
ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺑﻛﺭﻱ
اإلخوان
ﺗﻘﻠﺖ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﻗﻔﺎ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﺎ ﺭﺍﺟﻞ ﺧﻒ
ﺃﻳﺪﻙ
ﺻﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻣﺎﺗﻭﺍ ،ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ ﺃﻓﻠﺱ ،ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
النهاردة»
النبي
علي
«صليت
حملة
طلعتوا
ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻙ ﻭﺗﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺩﺍﻫﻴﺔ.
ﻣﻳﻥ
المواصالتﻗﻭﻟﻲ ﺑﻘﻲ
ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ ﺭﻛﻧﻙ،
العامة...يا تري
ﺑﺗﻛﺭﻫﻙ،الناس في
وتفجروا
ﺃﻡ ﺃﻳﻤﻦ
ﻫﻳﻣﻭﻟﻙ؟؟
التفجيرات قبل الصالة علي النبي وال بعدها؟؟.
ﺑﺴﺄﻝ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺼﺮﻱ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻀﻮﺍ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔﻣﺨﻠﻴﻨﻬﺎﻟﻚ ﻋﻠﺸﺎﻥ »ﺗﻔﻜﺴﻬﺎ«
السلفيين ﻗﺎﻟﻲ
ﺃﻳﻤﻦ
ﺃﻡ
ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﺗﻀﺤﻚ
ومش هتعاقبوا
ﺍﻟﺗﻲالنور
لحزب من
أقباط
هضموا
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ
ﺩﻣﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻛﻧﺎﺋﺱ
ﺗﺟﺩﻳﺩ
ﻋﺩﻡ
جرالكم
إيه
اهلل
سبحان
«شورت»
هتلبس
إللي
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻭﻋﻭﺩﻛﻡ ﻳﻬﺩﺩ ﺑﻔﻘﺩﺍﻧﻛﻡ
ﻳﺎﺳﺮﺍﻵﻥ،
ﻟﺣﺩ
ﺑﺮﻫﺎﻣﻲ
وسخونة دي وال إيه يا عم الشيخ منك
حمي
ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ.
ﻣﺶ ﻫﺘﺒﻘﻲ ﺛﻮﺭﺓ ﻭﻻ ﻫﺘﻨﺠﺢ ﻏﻴﺮ ﻟﻤﺎ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ليه.
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻠﻲ ﺯﻳﻚ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺻﻮﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ
ﻣﻭﻅﻔﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻳﺨﺮﺱ
فهمي
تبيل
ﺑﻌﺩ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻗﻁﺭ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،ﻣﻧﺗﻅﺭﻳﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ«جواز مصر من أمريكا»
تعرف أن
لو
كنتﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻮﺍء
ﺃﻓﺿﻝ
كنت ﻭﻻ
ﻫﺗﻘﻭﻟﻭﺍ ﺇﻳﻪ
المنصبﻧﺷﻭﻑ
ﻋﻠﺷﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ
في
فكرت
يمكن
يطلقك
هيخلي
ﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮﺿﻲ ﺃﻳﺪﺯ ﻭﻻ ﻓﻴﺮﺱ
شوية .ﻫﺗﺑﻘﻭﺍ ﺯﻱ ﻣﺭﺳﻲ ﻣﻳﻛﺱ ﻛﻝ
ﺗﺳﺗﻘﻳﻠﻭﺍ ،ﺃﻭ
ﺃﻧﻛﻡ
الموضوع
ﺇﺭﺣﻤﻨﺎ ﺑﻘﻲ ﻭﺃﺧﺘﻔﻲ ﺷﻮﻳﻪ ...ﺃﻧﺼﺮﻑ.
ﺳﻲ،
ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻛﺱ.
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خلية ماريوت و ازمة نظام بأكملة

ادوارد يعقوب

هذا الكم من األستنكار الدولى ال يجب تجاهله
لقد سأم العالم هذه الشعارات المستهلكة
تلك القوانين العشوائية التى شرعت دون ضابط وافسدها ادخال الدين فى التشريع
كل هذا افسد صورة القضاء المصرى امام العالم وايضا الداخل
اننا فى حاجة الن ندفع عن انفسنا كل ما اصابنا من شهرة رديئة فى العقود الماضية
قامت الدنيا ولم تقعد ضد القضاء المصرى
بعد صدور احكامة فى قضية مايسمى
بخلية ماريوت .ولمن ال يتابع أخر
األحداث ،فهذه القضية خاصة ببعض
الصحفيين الذين يعملون بقناة الجزيرة
وكانوا يقيمون لهم مركزا اعالميا بأجنحة
مستأجرة فى فندق ماريوت بعد ان اغلقت
السلطات المكتب الرسمى لقناة الجزيرة
فى مصر .وتقول السلطات المصرية التى
القت القبض عليهم منذ حوالى العامين،
انهم يعملون بدون ترخيص حسب القوانين
المصرية كذلك تتهمهم بترويج اخبار تضر
بامن الدولة واستقرارها وانهم يعدلون فى
الصور التى يلتقطونها بغرض ترويج
اخبار كاذبة تظهر ان السلطات تحارب
الشعب .ولكن المتهمين يدفعون بانهم لم
ينالوا حقهم فى محاكمة عادلة حيث لم
تتاح لهيئات الدفاع عنهم فرصة األطالع
على التسجيالت والمضبوطات التى تثبت
التهم ،ويؤكد ادعائات المتهمين ايضا
السلطات األسترالية واألنجليزية واالوربية
واألمريكية حيث حضر سفراء بعض هذه
الدول المحاكامات و مندوبين عن هيئات
حقوقية دولية .و اعتقد ان هذا الكم من
المعارضة واألستنكار من جهات لها وزنها
الحقوقى والدولى يستوجب التوقف ومحاولة
دراسة األمر و تحليلة رغم محاولة السلطات
المصرية تجاهل هذة المظاهرة الدولية
والتقليل من شانها تحت شعارات براقة
تحمل فى ظاهرها حق ولكنها فى الحقيقة
هى شعارات مستهلكة سأم العالم المتحضر
اسطوانتها المشروخة مثل االدعاء بان
القضاء المصرى مستقل!! او انه ال يصح

التعليق على احكام القضاء او ان هذا تتدخل
فى الشان المصرى الداخلى .دعونا نحلل
كل هذا فى هدوء وبطريقة منطقية 1- :منذ
انقالب يوليو  1952والنظم الحاكمة فى
مصر تضع الشعارات البراقة لألستهالك
الداخلى وللدعاية للحاكم واعوانة دون
التطبيق الفعلى لهذه الشعارات نذكر ترديد
شعار االتحاد والنظام والعمل فى اوائل عهد
عبد الناصر التى انتجت فى نهاية عصرة
تكريس النعرات العنصرية على اساس
ضرب الطبقة الغنية واستعداء الطبقات
الفقيرة لها وكذلك اضطهاد غير المسلمين بدال
من الوحدة الوطنية ومثال لذلك طرد اليهود
من مصر و وزرع التفرقة على اساس الدين
باقصاء األقباط من كل المناصب السيادية
مثل المخابرات العامة والمباحث والمناصب
العليا فى الدولة وتحديد نسب ضئيلة منهم
عند القبول فى الكليات العسكرية والشرطة
ومناصب األدارة فى كل القطاعات ثم ضرب
المهن العليا مثل الطب والهندسة والصيدلة
والمحاماة والمحاسبة التى كان يسيطر عليها
األقباط بكفائتهم العالية ،ضربها فى مقتل
بحركة عنصرية مكشوفة من عبد الناصر
بانشاء جامعة األزهر واصرارة على دفع
الطبقة الفقيرة ثقافيا وحضاريا من المسلمين
و الغير مؤهلة علميا أللتحاقها بتلك الكليات
العملية الى انشأها بجامعة األزهر ومقصورة
على المسلمين وحدهم مما اضر بالمستوى
المهنى لكل هذه المهن التى انحدرت
الى الحضيض فقط ليقضى على الطبقة
العالية من المهنين االقباط لكى يكرس
التعصب ولو على حساب تقهقر الدولة
وانحدارها .وعكس شعار “النظام “الذى

رفعة عبد الناصر ،انتهينا الى الفوضى فى
كل المجاالت ثم “العمل” الذى قضى عليه
القطاع العام الذى ارسى قواعد ونماذج
للتكاسل وتثبيط همة المصرين على األنتاج
واألبداع بقتل الحافز الفردى ونشر ثقافة
التواكل وعدم محاسبة المخطئ اذا كان
من محاسيب القيادات .وهذه األتجاهات
مازالت مستمرة لألن تحت نفس الشعارات
مع عمل تبديالت طفيفة فى األلفاظ ،مرورا
بالسادات ثم مبارك ومرسى ولم نرى حتى
األن نية فى التغيير فى عهد السيسى بل
ان هناك عالمات سيئة ال تبشر بخير.
 2اننى من اشد المؤيدين ألعطاء القضاءقدسية خاصة وان يخضع الجميع ألحكامة
بدون استثناء النه هو احد الضمانات الهامة
لدعم المساواة التامة بين مواطنى الدولة
وايضا ضمان عدم تغول سلطات الدولة
األخرى على الحريات العامة والشخصية
ولكن منذ انقالب العسكر وسمعة القضاء
المصرى يشوبها الكثير من السوء منذ ما
سمى بمحكمة الثورة التى ارست نمطا
من تدخل السلطة فى عمل القضاء وايضا
ظهور طبقة من القضاة الفاسدين نتيجة
لسوء التعليم وتغلغل المحسبوية قبل الكفاءة
فى تعينات النيابة (اول السلم القضائى)
وقد عاينت بنفسى انتشار الرشوة بين
بعض القضاة ووكالء النيابة غير التفرقة
العنصرية على اساس الدين واألخطر من
ذلك تلك القوانين العشوائية التى شرعت
دون ضابط وافسدها ادخال الدين فى
التشريع متمثال فى البند الخاص بالشريعة
األسالمية الذى قنن التفرقة العنصرية
واعطاها شرعية مغلوطة وتحدى بذلك
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خدمة املهاجرين اجلدد
نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد

b‰Ìá

€@Ê

�a

مواثيق حقوق األنسان الدولية وخالف قيم
الحضارة المكتسبة عبر االف السنين .وقد
اثبتت الست عقود الماضية عدم استقالل
القضاء وفساد القوانين بل ان اجراءات
التحقيق نفسها تعرضت للتزوير والتحايل
والتلفيق على يد الشرطة نفسها والنيابات
العامة وهذا ما ظهر جليا فى الكثير من
القضايا الخطيرة بدءا من الكشح ومرورا
بكنيسة القديسين واخر مهازل القضاء هو
قضية ما يسمى بأزدراء األديان لمدرسة
االقصر القبطية ....كل هذا افسد صورة
القضاء المصرى امام العالم وايضا
الداخل 3- .رغم اننى اقاطع تماما ما
يسمى بقناة الجزيرة ألنها تعتبر فى رأيى
منبرا لتنظيم القاعدة واألرهاب السلفى
ولكن لكل انسان حتى لو كان مجرما الحق
فى التعبير عن نفسة ولكل اتجاه او فكر
ان ينشر رأية طالما ال يتنافى مع األخالق
واألداب العامة ويكون مجابهة الفكر بالفكر
وليس باألجراءات التعسفية والحجر على
الراى المخالف و افساح المجال للمعارضة
وفكرها يقلل من األختيارات األخرى
األرهابية ويعطى مجاال للتنفيث السلمى.
 3من حق الدولة ان تحاكم كل من يهددأمن مواطنيها واذا كان فعال هناك من يزور
ويسعى متعمدا ألثارة العامة و يسعى الى
التحريض على الكراهية والعنف فيجب ان
يجابهة بشدة وياخذ جزائة ولكن من حقه
ايضا محاكمة عادلة فى ظروف محايدة
تمام وليس فى ظروف تعسفية انتقامية،
ففلسفة عقاب المخطئ هى لألصالح
وليس األنتقام وفى حالة قضية ماريوت
وطبقا ألدعاءات الهيئات الدولية وبعض
حكومات الغرب فان محاميا المتهمين
لم يحصلوا على كل اوراق و تسجيالت
األدعاء واشرطة الفيديو لدراستها والرد
عليها وقد صرح اخو احد المتهمين بأن
النيابة طلبت مليون جنية مقابل اعطائهم
نسخ منها وهو ما اعتبروه شرط تعجيزى.
 4ربما اساس المشكلة ايضا هى القوانينالتعسفية المحتاجة الى اصالح جذرى لكى
تتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية
مثل حصانة الصحفيين من األعتقال بسبب Canadia.copt@gmail.com
ما ينشروه من تحقيقات او اراء ويضاعف

من تشكك األخرين ووقوفهم ضدنا هو
افتقار المجتمع المصرى الى احترام
الراى المعارض وانتشار ميل العامة من
الشعب الى معاداة وبعنف كل ما يختلف
معهم فى الرأى والمبالغة فى اتهامات
العمالة والخيانة لكل معارض وكذلك عدم
احترام حرية الرد اذا كانت تتعارض مع
راى السلطة او القيادات وعدم تناسب
بعض العقوبات المبالغ فيها مع الجرم
المقترف ،وكذلك السمعة السيئة لسلطات
التحقيق والشرطة من تلفيق األتهامات
وارهاب المتهمين ودفعهم الى األعتراف
بتهم لم يقترفوها 5- .اما األدعاء بان
هذا شان داخلى فمرفوض فى حالة قضية
ماريوت الن بها متهمون من دول اخرى
ومن حق سفارات هذة الدول التأكد من
سالمة وعدالة المحاكمة لمواطنيها وكذلك
من حق المجتمع الدولى ممثال فى هيئات
حقوق األنسان الدولية ان يتدخل اذا شك
فى سالمة اجراءات التحقيق وتعارضها
مع حقوق األنسان خصوصا فى دولة لها
تاريخ طويل من انتهاكات حقوق األنسان
واضطهاد االقلية من مواطنيها .اردت ان
اعرض الموضوع بكل دوافعة ومالبساته
واراء كل األطراف ولكنى ال استطيع األن
ان اجزم ان هؤالء الصحفيين قد ارتكبوا
فعال هذه الجرائم التى اتهموا بها ،اذا
ثبتت فعال هذه التهم عليهم فيجب عقابهم
حسب القانون ولكن من المهم جدا ان نقنع
العالم بعدالتنا وموقفنا السليم عن طريق
االثبات العملى بعدالة أجراءات حماية
حقوق الدفاع عن المتهمين بالسماح برقابة
دولية ونشر كل المالبسات بالتفصيل وفى
شفافية ومراجعة التشريعات واقصاء
الفاسد منها حسب معايير القرن الواحد
والعشرين الحقوقية الدولية الننا فى حاجة
الن ندفع عن انفسنا كل ما اصابنا من
شهرة رديئة فى العقود الماضية ونثبت
للعالم اننا نسعى الى األصالح بحسن نية
حتى نكتسب احترام الدول وتعاونها معنا
الننا فى الحقيقة فى اشد الحاجة األن الى
مساندة المجتمع الدولى لنا وتعاطفه معنا.

www.iptvarabcanada.com
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416-625-6150

 -1اإلستقبال يف املطار
 -2إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 -3تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد
 -4املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 -5عمل الرزميي
 -6الرتمجة وتوثيق األوراق
اهلجرة
خيص
وكل
واألبناء
واألزواج
 -7كفالة األقارب
عمل :
30مافرصة
لدينا
عظيمة يوجد
فرصة
اللجوء
 -8مساعدة مقدمي طلبات
Machine
Operator

وأيضاً  6فرص عمل Mechanic :
)(Must be licensed in Canada

لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا بكنيسة
القديسة دميانة باتوبيكو
اتصلوا بـ :مدحت عويضة
(416) 400-5352
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عندك يف املوت خمارج
د .روز غطاس

أن العدو األول لإلنسان هو الموت،
فبالنسبة له شيء غامض مبهم مجهول
مخيف .لذلك دئب البحث في أسباب
المرض واستخدام كريمات وأدوية
تقضي علي أعراض الشيخوخة
وتطيل العمر  ،وسعيه الدائب علي
توسيع الخطوات بينه وبين الموت
الذي صورته الحضارات القديمة
بصور عديدة مثل هيكل عظمي
كفارس يمتطي جواده يمسك بمنجل
طويل حاد مدبب الحافة  ،ومرة أخري
طريق مظلم ممتلئ بالوحوش المخيفة
والثعابين والعقارب والتنانين والطيور
الجارحة العمالقة ....وغيرها من
الصور التي تنم عن عدم ارتياح
اإلنسان نفسياً وعقلياَ لفكرة الموت،
فكثيراً ما نسمع تعبير :يبعد الشر وكأن
الموت شر البد أن نبتعد عنه ويبتعد
عنا ،فالموت هو عقاب الخطية حيث
أن أجرة الخطية موت ( رومية :6
 .) 23والموت أنواع :جسدي وأدبي
وروحي .جسدي عندما تفارق الروح
الجسد وترجع لصانعها ويتبقى الطين
الذي ُجبل منه ليكون تراباً يعود الي
منشأه ؛ وأدبياً بمعني أن يفقد اإلنسان
قيمه وأخالقياته ويتجرد من مبادئه

متناسيا أدميته وفاقداً إنسانيته .وروحياً
أن يطلق للخطية والشهوات العنان
فتصير فاصله بينه وبين الرب االله
فيُحرم من التواجد بمحضره ووجود
شركة حقيقية وعالقة حية معه .فالرب
االله حذر ادم وزوجته من األكل من
الشجرة لئال موتاً يموتا .ويونان مدفوناً
ميتاً في بطن الحوت ثالثة أيام ثم يقوم
ليكمل عمله وخدمته ويتمم رسالته(
متي  .) 40 : 12فالرب يسوع في
مثل االبن الضال يقول :انه كان ميتاً
فعاش .وأيضا قال للرجل الذي يريد
ان يتبعه لكن فقط يأذن له ان يدفن
أبيه ً
أوال فكان رد المسيح :دع الموتى
يدفنون موتاهم( متي  .) 22 : 8مشيرا
الي ان الموت هو طريق كل البشرية.
ففي العهد الجديد أقام الرب يسوع
ثالثة أشخاص من الموت علي مرآي
ومسمع الناس ؛ أقام ابن أرملة نايين ،
وابنة يايرس  ،ولعازر أخو مرثا ومريم
 .ففي حادثة ابن األرملة لمس النعش
فقام الميت  ،وقال عن ابنة يايرس إنها
نائمة ،ونفس التعبير قاله عن لعازر
الذي أقامه بكلمة :لعازر هلم خارجا.
ان المسيحية تري في الموت راحة
ونوم لالستيقاظ في مجلس الرب الملك
حيث سيمسح الرب االله كل دمعة
من العيون والموت ال يكون فيما بعد
وال يكون حزن وال صراخ وال وجع
وال الم فيما بعد الن األمور األولى قد

مضت( رؤية  .) 4 :21ألنه بخطية
ادم وكسره للوصية سادت وملكت
الخطية علي اإلنسان ومعها الموت
لكن في المسيح يسوع سادت وملكت
الحياة حيث غلب الموت وسحق
رأس الحية بموته الكفاري علي عود
الصليب فنلنا الحياة بفدائه ( رومية : 5
 ) 21 – 17و( كورنثوس األولي 15
 .) 5 :لذلك يشهد الرسول بولس َ
قائال:
لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح
لي ؛ ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه
متشبهاً بموته ( فيلبي  21 : 1؛ 3
 .)10 :مدفونين معه في المعمودية
التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل
الرب االله الذي إقامه من األموات
( كولوسي .) 12 : 2ألننا ان عشنا
فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت.
فان عشنا وان متنا فللرب نحن(رومية
 .) 8 :14اذاً فالموت هو مرحلة انتقال
من حالة جسدية مادية يسودها الوجع
واأللم والموت نفسه الي حالة روحانية
أخري من خالل القيامة فتتبدل
األجساد اللحمية المادية الي أجساد
نورانية مُسبحة بعظائم الملك الرب
االله المخلص ( مزمور ) 20 : 68
الذي عنده في الموت مخارج ونور في
وسط الظلمة ،الذي عنده الحياة وبه
الحياة وفيه الحياة ألنه رب الحياة ،
فهو الذي قال  :أنا هو الطريق والحق
والحياة؛ أنا هو القيامة والحياة.

قرأت لك

جنوى غاىل

االختيارات والنتائج وما يزرعه االنسان
إياه حيصد
By Bill Crowder
في متحف دولي عن الرق في مدينة
ليفربول بإنجلترا عن األجيال السابقة
من الرجال والنساء واألطفال الذين
دمرتهم العبودية والرق ودفعوا
حياتهم ثمنا لجشع وطمع االخرين،
لم تكن حياتهم هي فقط الثمن بل حياة
الذين استعبدوهم أيضا ولذلك فقد
كتب على جدار المتحف قول ألحد
العبيد السابقين والمدافع عن حقوق
االنسان فريدرك دوجالس [أي رجل
يربط او يضع سلسلة حول كاحل
أخيه االنسان فسوف يجد ان أخر
طرف السلسلة مربوط حول عنقه
هو] وهذا ما كتب في االنجيل إن
ما يزرعه االنسان فإياه يحصد .فهل
نعمل اعمال لمجد اهلل او لمجدنا؟ فاذا
زرعنا بذور الطمع والكره سنحصد
فساد وضياع والم واذا زرعنا محبة
ولطف سنحصد مجدا ابديا ،وقد يقيس
الناس االعمال بكبر حجمها ونجاحها
ولكن ليس هذا بالضرورة دليال علي
النعمة اإللهية فعند قيام مراقبين من
الجمعية الجغرافية الوطنية بمالحظة

سلوك الشمبانزي وجدوا ان قائد
مجموعة الشمبانزي استسلم لواحد
منهم اطلق عليه المراقبون اسم مايك
وهذا لقيام األخير بعمل ضجة كبيرة
مستعمال صفيحة كيروسين فارغة
وصندوق فوالذي اخذ يطرقهم بقوة
معا مما أخاف القائد وجعله يستسلم
له وهذا ما قد نشاهده في مجتمعنا
من إعطاء كل االهتمام والشرف لمن
يقومون باألنشطة الكبيرة والتي قد
تكون هي لمجد الفرد وليست لمجد
اهلل فال يجب ان تكون المظاهر
الخارجية هي المقياس وفي النهاية
اختار ان تمجد اهلل في عملك وال
تعمل لمجد نفسك او ترضي الوجوه.

الكنيسة القبطية عرب العصور
إيبذياكون مهندس  /كرم سرور

أورجيانـــــــــوس

من هو أوريجانوس ؟  :هو لغز
التاريخ الكنسى  :فما من رجل عمل
ما عمله أوريجانوس من إصالح ،
وما من رجل أتهم بأنه فعل شراً هذا
مقداره  .وكان مجرد ذكر أسمه يثير
اإلخالص فى أسمى صوره كما
يثير الحقد فى أحط درجاته  .وظل
مدى قرون هدفاً ألعنف المجادالت
والمشاحنات .
حياته  :إذا تأملنا فى حياة أوريجانوس
وجدنا أنه كان عظيماً منذ طفولته .
ولد من أبوين مسيحيين كما شاء أن
يمنحه نعمة البنوه ألب شهيد  .فكان
وهو بعد طفل تسيطر على ذهنه
رغبة فى المعرفة جامحة تدفعه
إلى البحث والسؤال فكان يالزم أباه
ويستفسر منهم عن اهلل .
والده  :له سبع أوالد أكبرهم
أوريجانوس  .فى سنة األضطهاد
قبض الوالى الوثنى على هذا األب
ووضعه فى السجن وتمنى أن يكون
مع والده فى طابور األستشهاد وفى
سن الصغر أرسل خطاباً إلى والده
وهو فى السجن يشجعه وختمها بـ (
أحذر ياأبى العزيز أن تجحد المخلص
الحبيب رأفه بنا وعطفاً علينا )  .ولم
يفزع أوريجانوس من بطش الوالى
الوثنى بأبيه بل أندفع بحماس شبابه

لزيارة المسجونين يعزى قلوبهم ويشدد
عزائمهم  .يقف على قارعة الطريق
الذى يسير فيه الشهداء إلى الموت
يقبلهم القبلة الرسولية والوداعية
بإبتسامته القلبيه  .لم يكتفى الوالى
الوثنى األسكندرى بقتل والده بل صادر
جميع أمواله فأصبح أوالده السبعة
وأمهم فقراء إال أن اهلل حرك قلب سيده
غنيه من شريفات األسكندرية عنيت
بأمرهم إلى أن أتم أوريجانوس دراسته
جميعاً  .تقشف فى معيشته فكان يمشى
حافى القدمين وينام على األرض .
تعينه مديراً للمدرسة الالهوتيه  :عندما
بلغ أوريجانوس سن الثامنة عشر وبعد
إنتهاء دراسته عينه البابا ديمتريوس
مديراً للمدرسة الالهوتيه  .حولها إلى
مدرسة شهداء وحالما هدأت ثورة
األضطهاد أخذ فى تنظيم المدرسة
األسكندرية فجعل برامج الدراسة علوم
النحو والمنطق والبالغة والحساب
والهندسة والفلك والموسيقى والفلسفة
وأخذ بمبدأ بولس الرسول ( أفحصوا
كل األشياء وتمسكوا بأحسن ما فيها )

(  1تس  . ) 20 : 5فتح المدرسة
رجاال ونسا ًء شيوخاً
ً
لجميع قاصديها
وشباباً رؤساء ومرؤوسين .
خصى نفسه  :هذا العالمة الفذ مع كل
ما أوتى من حكمة وعلم قد أخذ بحرفية
اآلية األنجيلية ممن خصوا أنفسهم
فطبقها على نفسه وقد دفع ثمن هذا
الخطأ غالياً ( مت . ) 12 : 19
أكتساب الفالسفة  :أمتاز أوريجانوس

أنه أكتسب من المفكرين والفالسفة
والوثنيين وإجتذب الطبقة األرستقراطية
من الناس إلى الديانة المسيحية ألنه
كان أشبه بالدينامو الذى تتولد عنه
قوة من الحرارة النارية فى سبيل
الوصول إلى أدراك الحقائق الخفية
للمسيحية .أساقفة تتلمذوا له  :أتسع
نفوذ أوريجانوس وطار صيته فإنتظم
أعظم األساقفة أمثال األنبا ألكسندروس
أسقف أورشليم واألنبا تيئوستين أسقف
فلسطين واألنبا فرميليانوس أسقف
قياسارية وبالد العرب وآخرين وكذلك
الفالسفة الذين صاروا له تالميذ له
وعبادة إالهه الذى يعبده .
األمبراطور كاراكال  :لما خلف األبن
بعد وفاة أبيه أضطهد المسيحيين
أكثر من أبيه وقتل الكثير الكثير من
المسيحيين فهربوا المصريون من
وجهه إلى بالد أخرى .
أوريجانوس يبتعد عن مصر  :خاف
األقباط عليه ونصحوه أن يذهب إلى
فلسطين وبالد العرب خوفاً عليه
من الوالى الوثنى وشجعه على ذلك
جيرون أسقف قبرص .
ً
مثال من
تفسيرات أوريجانوس :
تفسيره المجازى ( خبزنا الذى للغد
) تشير إلى خبز المالئكة أو الخبز
الروحى النازل من السماء الواهب
حياة أبدية ومن يتناول هذا الخبز يتشدد
قلبه ويصبح إبناً هلل  .وهكذا فى تفسير
أشياء كثيرة .
مؤلفاته  :وكل من وقف على مؤلفاته

يستنتج منها أنه بنى جميع ما كتب على
مبدأين أثنين هما :
أ ) العناية اإللهية الحقة  .ب )
فقد خلق اهلل
المخلوقات الحرة .
الناس أحراراً وما نالوه من حرية
عرضتهم للسقوط  .والخالق سبحانه ـ
ولو أنه يحترم هذه الحرية ـ إال أنه
لفرط محبته لبنى األنسان قد هيأ لهم
سبيل الخالص فأرسل إليهم األنبياء.
وفى ملء الزمان بعث إليهم إبنه
الوحيد  ..وقد أقتضت عنايته الفائقة
التى هيأت لآلدميين سبيل الخالص
أن تدع لهم حرية األختيار لذلك يهيب
أوريجانوس بالناس ليستجيبوا لنداء
المحبة اإللهية .
الحرم على أوريجانوس  :بعد جهاد دام
ثمانية وعشرين عاماً إذ كان بفلسطين
فرسمه تلميذه األنبا الكسندروس أسقف
أورشليم وتيئوستيت أسقف فلسطين
أسقفاً إذ كان يريدان أن معلم األساقفة
ال يصح أن يكون مجرد علمانى  .ولكن
هذه الرسامة أغضبت البابا ديمتريوس
الكرام ووقع الحرم على أوريجانوس
وعلم بذلك عند عودته إلى األسكندرية
وعندما علم بذلك رجع إلى فلسطين
وأفتتح مدرسة الهوتية علم فيها عدداً
وفيراً من فحول آباء الكنيسة المسيحية
من بينهم األسقفان األنبا غريغوريوس
صانع المعجزات وأخيه .
رفع الحرم عن أوريجانوس  :غير أن
خليفتى األنبا ديمتريوس وهما األنبا
ياروكالس واألنبا ديونيسيوس وكانا

تلميذاً له رفعا عنه الحرم وبعثا إليه
برسالتين يلحان عليه فيها بالعودة
إلى وطنه وأستئناف عمله بمدرسة
األسكندرية ولكنه فضل البقاء بفلسطين
ألن المدرسة هناك كبر شأنها وقضى
فيها ثالثة وعشرون سنة بعيداً
عن وطنه وقد جاب مدن فلسطين
وفينيقية واألقطار اليونانية والعربية
مثبتاً اإليمان المسيحى األرثوذكسى.
الرد على الفيلسوف الوثنى  :نشر
كلسوس الفيلسوف الوثنى ضد
المسيحية فوضع أوريجانوس رداً
ودفاعاً عن المسيحية فى كتاب ضخم .
األمبراطور دقيوس الوثنى  :جلس هذا
الوثنى على كرسى والية األسكندرية
فكان عمله الوحيد هو أضطهاد
المسيحيين وتعذيبهم بأنواع كثيرة
لكى ينكروا اإليمان وقد قبض على
أوريجانوس وهو فى سن  65سنة
وهالوا عليه صنوف العذاب فإحتمل
ألنه كان مشتاق إلى األستشهاد .
بعد وفاة هذا األمبراطور خرج
أوريجانوس من السجن ولكن فى
ضعف وبعدها أنتقل إلى الفردوس فنال
أكليل العبقرية وأكليل القداسة وأكليل
الشهادة بغير سفك دم ودفن جثمانه فى
الكنيسة المعروفة بأسم القبر المقدس
وهذا ما رواه غليوم أسقف صور.

إلى اللقاء فى الحلقة القادة  ..صلوا
من أجلنا

7

آراء وأخبار

السنة السابعة  ،العدد ( - )165األحد  29يونيو 2014

حترش حالوة روح

قالوا ِنلعب في الوقت الضائع  ..يعني
حالوة روح!
قالوا خسرانه خسرانه ،وم ْ
خسر
ُش ح ِن َ
أكثر ِم ْن إللي خسرناه  ..يعني حالوة
روح!
إقتربت نهاية مُسلسل الرعب
واإلرهاب ،وتزامن ذلك مع بداية
عهد جديد ،عاهد اهلل والوطن علي
أال يكون لإلرهاب بكل صوره وجود
يؤرق المجتمع.
اإلرهاب ليس فقط من يستخدم
آليات القتل والتعذيب والدمار ،ولكن
أيضاً اإلرهاب الديني واإلجتماعي
واألخالقي والسياسي.
التحرش نوع ِم ْن أنواع اإلرهاب
فكلمة “تحرش” تعني
لإلنسان،
التعرض لشخص إلستفزازه وإثارة
حفيظته وإهانته وإذالله.
التحرش أنواع وأكثرها شيوعاً التحرش
الجنسي ،والغرض منه إذالل اإلنسان
والتحقير منه أمام نفسه وأمام المجتمع.
التحرش الجنسي قد يكون ضد
األطفال ،والرجال أحياناً ،ولكن ُه أكثر
شيوعاً مع المرأة.

التحرش الجنسي قد يكون بالنظره،
بالنداءات
بالكالم والتعليقات،
بالمُالحقة والتتبع،
واإليحاءات،
باللمس ،وقد يصل التحرش إلي درجة
العنف باإلغتصاب وهتك العرض،
وقد يصل إلي أبشع صوره بما ُع ِرف
بالتحرش الجماعي.
التحرش الجنسي أكثر شيوعاً في
الدول التي مُعتقداتهم ومفاهيمهُم الدينيه
تُحقر ِم ْن شأن المرأة وتعتبرها وسيلة
إلمتاع الرجل ،وليس لها حقوق مثل
ما للرجل .الدول ذو الثقافات المتخلفة
الذين يُقيمون المرأة ِم ْن المُنطلق
الجنسي ،وكأن المرأة ليس لديها أي
مهارات فكريه أو فائده في المجتمع
سوي الجنس .وعلي ذلك أصبح من
السهل ال َنيل ِم ْن المرأة وتقويضها
وتكميمها بالتحرش بها جنسياً.
أفتكر أنني قد سمعت الناس يتلَسنون
السمعه ،وأتهموها
علي فتاة بأنها سيئة ُ
بأنها علي عالقات عديدة مع الرجال.
حاولت أن أتحري ليس من حب
الفضول ،ولكن إلحساسي بأن هذه
الفتاة قد تكون مظلومه ومُفتري عليها.
سألتهُم لماذا تتكلمون هكذا؟ قالوا
بترجع البيت كل يوم علي وش الفجر،
وأحياناً بعض الرجال يوصلونها
للمنزل ،وأحياناً رجال يحضرون
إليها في شقتها!

ليديا يؤانس

عايزين تعرفوا الحكاية؟ الفتاه تعول
نفسها وتعيش بمفردها ألنها يتيمة
األبوين ،وليس لديها سوي أخ زوج
إلمرأة شريرة َح ِر ْ
صت علي قطع كل
الروابط األخويه.
الفتاة تشتغل بالتمريض وعملها ينتهي
الساعة  3صباحاً والبد من الرجوع
إلي منزلها ،وال تملك سيارة وال
توجد مواصالت عامه في هذه الساعة
المتأخرة من الليل ،وأيضاً قد تحتاج
إلي شخص يأتي إلي منزلها إلصالح
شئ ما أو تركيب شئ ما.
ماذا تفعل هذه الفتاه لكي تعيش في مثل
هذه الظروف؟ ياريت ترحموا النساء
ُ
ألسنتكم والتحرش بهن!
ِم ْن
بالرغم من أن المستوي األخالقي
إنحدر إنحداراً شديداً في اآلونه األخيره
بمصر ،وإنتشرت ظاهرة التحرش
حتي أصبحت مصر علي قمة الدول
التي بها تحرش طبقاً للتقارير الدولية،
إال أن ما حدث في األيام القليلة الماضية
وتزامن مع تنصيب الرئيسي السيسي،
ليس تحرش جنسي ،بل جرائم بشعة
ال تقل عن جرائم القتل التي يُعاقب
عليها القانون بأقصي العقوبات.
إن ما حدث في الميادين العامة وخاصة
ميدان التحرير ،ليس تحرش جنسي،
ولكنه تحرش سياسي في المقام األول ..
أنه حالوة روح قبل النهاية لإلنتقام من

روشتة البابا تواضروس لعالج مشاكل مصر
Tips
نصائح ضريبيه
تربط بين جميع
 Taxالتي
العميقة والقوية
أمال يوسف/ -ميسيسوجا

قال البابا تواضروس بابا اإلسكندرية
وبطريرك الكرازة المرقسية أن
عالج األوضاع الحالية في مصر
يتطلب ‘’وصفة طبية’’ ترتكز على
ثالثة عناصر هي إصالح التعليم
وتطبيق القانون وإصالح اإلعالم.
أشار البابا تواضروس الثاني بعد
وصله إلى أوسلو في زيارة تستغرق
ثالثة أيام إلى أن إصالح التعليم
من المدارس االبتدائية وصوال
إلى الجامعة يعتبر أهم الخطوات
الواجب اتخاذها موضحا أن ما نسبة
تتراوح ما بين  35و 40في المائة
من مجموع السكان تعاني من األمية
وتزيد عليها نفس النسبة بين خريجي
المدارس الذين تقتصر معرفتهم بالعلم
على معرفة مبادئ القراءة والكتابة.
وأضاف أن إصالح المنظومة
التعليم وال سيما مناهج التعليم يأتي
على رأس األولويات إلى جانب
بناء المدراس والمعهد والجامعات
الجديدة الستيعاب هذه االعداد ودعا
النرويج إلى تقديم كافة أشكال الدعم
الممكن واالستثمار في هذا القطاع
الحيوي لمستقبل مصر .وأوضح أن
ضمان تطبيق القانون على جميع
المصريين دون تمييز واحترام سلطة

المصريين من مسلميها ومسيحييها
حيث يعيشون في تجانس جنبا إلي
جنب ،بالرغم من محاوالت الوقيعة
قام بها متطرفون في 14
كيف تقرأالتي
تقرير
أغسطس الذي أسماه بيوم الجمعة
of Assessment
 Noticeمائة كنيسة ودير
الحزين بحرق
مؤكدا أن المسيحيين ال يحتاجون إلى
ويحتوى
كنيسة ليتعبدون بها ولكنهم في حاجة
لوطن متماسك ليتعبدوا فيه .وجدد بابا
اإلسكندرية موقف قداسة البابا شنودة
الثالث الرافض العتبار المسيحيين
القانون هي األولوية الثانية منوها في مصر “أقلية دينية” مشيرا إلى
بأن مصر عانت لسنوات طويلة من أن المسيحيين الذين يتراوح تعدادهم
إغفال تطبيق القوانين في الوقت الذي ما بين  13و 15مليون نسمة هم
يجب أن يكون القانون نبراسا لحياة جزء من النسيج الوطني في مصر
المصريين .وأشار إلى أن إصالح وجزء من التراكم التاريخي الذي بدأ
اإلعالم المصري يعتبر التحدي بالحضارة الفرعونية وتلته الحضارة
الثالث لما لتأثير اإلعالم على تشكيل اليونانية اليونانية والحضارة المسيحية
الرأي العام في مصر معربا في هذا ولينتهي بالحضارة اإلسالمية .وفيما
الصدد عن رغبته في رؤية إعالم يتعلق بعالقات مصر مع أثيوبيا في
يبني لمستقبل أفضل للمصريين وليس أعقاب بناء اثيوبيا لسد النهضة قال
إعالما يهدم المجتمع .وأكد مساندته البابا تواضروس أن مصر ال يمكن
مع شيخ األزهر األمام األكبر الشيخ أن تعارض الخير الذي سيأتي به سد
أحمد الطيب لخريطة الطريق التي تم النهضة ألثيوبيا وأي خالف يمكن
تنفيذ المرحلتين األولي والثانية منها أن يطرأ يمكن حله دائما بالحوار
بإعداد دستور توافقي وانتخاب رئيس الودي بين البلدين الشقيقين .وأشار
الجمهورية في الوقت الذي سيتم تنفيذ إلى عمق العالقات التي تربط بين
المرحلة الثالثة منها في الشهور القليلة الكنيسة المصرية والكنيسة األثيوبية
المقبلة بانتخاب برلمان يمثل الشعب والحوار المستمر بينه وبين أبونا
المصري .وأوضح البابا تواضروس متياس بطريرك أثيوبيا الذي يتطلع
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي إلى زيارته المقبلة لمصر .يجدر
يحظى بتأييد المصريين يعتبر أملهم في بالذكر أن البابا تواضروس الثاني
مستقبل أفضل ،معربا عن اقتناعه بأن قام في كاتدرائية أوسلو بإلقاء
مصر تتجه على طريق السليم بعد قيام عظة حول معنى الفرحة في الدين
ثورة  25يناير  2011والتي إستكملها المسيحي قبل أن يلتقي مع أعضاء
أبناء الشعب المصري بثورته في  30مجلس الكنيسة اللوثرية في النرويج
يونيو  2013على الحكم الديني الذي وأبناء الكنيستين القبطية في النرويج
رفضه الجميع .وأشار إلى الروابط والسويد الذين حضروا خصيصا
للقائه في النرويج.

الشعب الذي ثار علي الفساد واإلرهاب.
إن ما حدث في التحرير ليس تحرش
جنسي فقط ،ولكنه تحرش سياسي
مُمنهج ومُخطط له ولذا تم بهذه الصوره
البشعه القذره والوحشيه  ..أنه حالوة
روح قبل النهاية لرد الصفعه الذى
أخذها كل فاسد وإرهابي ،فأرادوا
رد الصفعه لمن صفعهم ،ومن أيدوه
وخاصة المرأة التي كان لها دور
مشهود في هذه المرحلة.
إن ما حدث في التحرير ليس تحرش
جنسي فقط ،ولكنه تحرش بالرئيس
الجديد المُنتخب في أول ساعات ِم ْن
ُحكمه  ..أنه حالوة روح لإلعالن
يتحدون الرئيس الجديد،
على أنهُم َ
وأنهم مازالوا قادرين علي أن يُحركوا
المشهد السياسي لصالحهم حتي ولو
بالعنف واإلرهاب.
إن ما حدث في التحرير ليس تحرش
جنسي فقط ،ولكنه تحرش بالشعب
المصري كله وخاصة المرأة التي
أثبتت وجودها وقوتها بدورها الفعال
في الثورة والمرحلة األخيرة في
اإلنتخابات وتأييد السيسي  ..أنه
حالوة روح قبل فقدانهم السيطرة علي
المرأة وتقويض دورها وتحجيمها
فأرادوا إذالل المرأة
بالفتاوي،
وتخويفها وترويعها قبل أن يُعطيها
المناخ السياسي الجديد إشارة الضوء
األخضر لكي تسترد كرامتها وتستعيد
ما فقدته علي مر السنين بسبب
ُ
الخزعبالت الدينية العقيمة.
إن ما حدث في التحرير ليس تحرش
جنسي فقط ،ولكنه عملية إجرامية

مُمنهجة ومُخطط لها بعناية فائقة  ..أنه
حالوة روح أن تتم في توقيت معين،
وأن تكون علي مرأي ومسمع من العالم
كله ،استخدمت فيها أسلحة بيضاء
وغيرها لتعذيب الضحايا وإصابتهن
وإذاللهن وأيضا لترهيب من يحاول
الدفاع عن الضحايا ،أستخدم فيها
اإلرهابيون أنابيب البوتاجاز المُشتعلة
لحرق الضحايا في أماكن متفرقه من
أجسادهن وأيضا لمنع من يحاول
تخليص الضحايا من أيدى هؤالء
الوحوش.
سؤال مُوجه ُ
لكل من يهمه األمر ،لقد
سمعنا أن الميدان كان مؤمناً برجال
األمن وأجهزة الكشف األمنية التي
تُستخدم في المطارات وغيرها،
إذن كيف دخلت األسلحة البيضاء
وأنابيب البوتاجاز إلي الميدان وسط
اإلحتفال ،أال يعني ذلك أن مؤسسة
األمن ذاتها مخترقة بأشخاص موالين
لألرهاب؟؟؟
في النهاية نحن واثقون أن القيادة
الحالية والمُتمثله في الرئيس السيسي
وكل األجهزة المعنية سوف ال تتهاون
قيد أنمله في القضاء علي هذه الظاهره
سواء أكان مُخططاً لها ،أو نتيجه
خلل أخالقي وإجتماعي بالبلد ،والمثل
بيقول :إضرب المربوط يخاف
السايب.
وأخيراً نحن الشعب المصري نرفع
مطلباً هاماً جداً للسيد الرئيس السيسي
والحكومة الحالية  ..نحن نريد رد
شرف وكرامة الشعب المصري التي
أهدرت في التحرير!

دراسة :الوفيات بسبب تناول
املسكنات تفوق متعاطي املخدرات
كشفت دراسة طبية
النقاب عن أن الوفيات
الناجمة عن تناول
تفوق
المسكنات
مثيلتها الناجمة عن
الهيروين
تعاطي
والكوكايين مجتمعين
 .وأوضح الباحثون
بعد ل
“ماكجيل”
بجامعة
في كندا بمعرض
أبحاثهم المنشورة في المجلة األمريكية للصحة العامة أحتالل الواليات المتحدة
المرتبة األولى من حيث معدل استهالك الفرد من المواد االفيونية تليها كندا
.وتشير البيانات إلى أنه في عام  , 2010تسببت المسكنات في وفاة أكثر
من  16ألف شخص بالواليات المتحدة وحدها .وأكد الباحثون على أن مثل
هذه األدوية تتسبب في التخدير البطىء وتبطيء التنفس لمتعاطيها  ,إال أن
األفراد الذين يتعاطون المسكنات والوصفات الطبية عادة يأخذون جرعات
أكبر ليشعر البهجة  ,ويمكن أن توقف تنفسهم بفعل الجرعات الزائدة  .وكشف
“مركز الوقاية ومكافحة األمراض” عن استخدام أكثر من  12مليون شخص
للمسكنات والوصفات الطبيعة دون استشارة الطبيب في الواليات المتحدة ,
وما يقرب من نصف الوفيات جاءت من تعاطي األفيون وعدد من المسكنات
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دعم أوباما لإلخوان وراء صعود «داعش»

عابدين ،ومستشار الرئيس األمريكي لألمن
الداخلي محمد اإلبياري.

وتوقف التقرير إلى تغريدة لإلبياري عبر تويتر
قال فيها «إن دولة الخالفة اإلسالمية قادمة ال
محال» ،مطالباً اإلدارة األمريكية باحتواء هذه
الدولة لجعلها مثل االتحاد األوروبي.
أكد الخبير األمريكي سيباستيان جوركا ،في
تحليل نشره موقع «بريتبارت» اإلخباري,
أن «قوة داعش نمت خالل السنوات الثالث
الماضية
درجة أنها تفوقت على تنظيم القاعدة األم»،
مضيفاً أن «جزءاً من نمو داعش يرجع إلى
اإلجراءات والقرارات السياسية التي اتخذتها
اإلدارة األمريكية الحالية».
ويوضح جوركا ،أن الرئيس االمريكى باراك
أوباما الذي أقام حملته االنتخابية الرئاسية على
أساس أن أفغانستان تمثل «الحرب الصالحة»
التي خاضتها الواليات المتحدة ،بينما تمثل
العراق «الحرب السيئة» ،فإن الرئيس أغلق
إدارته سياسياً على هذا المسار ،معتبراً أن
المصالح األمنية األمريكية قصيرة المدى
تغيرت ،متمسكاً بهذه الرواية التي اعتبر أنها
ساعدته على الفوز بالمنصب.
وبحسب تحليل جوركا ،فإن اتخاذ هذا المسار
يعني أن التواجد األمريكي في العراق كان يجب
أن ينتهي بأي ثمن ،وبالتالي فإن اإلدارة كانت
مستعدة لسحب جميع قوات الواليات المتحدة
عام  ،2011دون توقيع اتفاقية أمنية مع بغداد،
من شأنها ترك قوات أمريكية كافية ،لقمع وردع
العنف ضد نظام المالكي ،والحفاظ على البالد
التي قتل فيها نحو  4آالف أمريكي أثناء الحرب
على صدام حسين.
وأضاف الكاتب أن فرانك جافني ،قضى
سنوات عديدة في «المركز الوطني للسياسات
األمنية» ،يوثق تغلغل اإلخوان المسلمين في
الحكومة األمريكية ،والعالقات التي تربط
اإلخوان بالشخصيات الرئيسة ضمن إدارة
أوباما ،مثل مستشارة هيالري كلينتون ،هوما

وفي عام  ،2011قام إيتمار ماركوس ونان
جاك ،بترجمة كتاب للمرشد الخامس لجماعة
اإلخوان المسلمين المصرية ،مصطفى مشهور،
لتسليط الضوء على وجهات النظر المصرية
لجماعة اإلخوان نفسها ،ومهمتها لتحقيق إنشاء
الخالفة العالمية.
ويشكل كتاب «الجهاد هو الطريق» ،جزءاً
من  5مجلدات ،تشكل «قوانين الدعوة» كتبها
مشهور ،الذي ترأس جماعة اإلخوان في مصر
بين عامي .2002-1996

ويذهب الكتاب إلى بعض التفاصيل حول أهداف
اإلخوان ،من المضي قدماً في الغزو العالمي
لإلسالم ،وإعادة الخالفة اإلسالمية والواجبات
العامة والخاصة من «الجهاد».
كما وثق جورجا وجافني ،أعمال وكالء اإلخوان
المسلمين في الحكومة األمريكية ،من أصحاب
النفوذ مثل محمد اإلبياري ،الذين يزعمون
أنهم يمثلون المجتمعات اإلسالمية في الواليات
المتحدة ،والذين طالبوا البيت األبيض بفرض
رقابة على جميع مواد التدريب والمدربين
لمكافحة اإلرهاب ،بادعائهم أنها تتعارض مع
إسالم.
ويقول جوركا« :كحكومة ،أعمينا أنفسنا إلى
حد أصبح من المستحيل عملياً ،على الخبراء
في األمن القومي ،فهم ما يجري في الشرق
األوسط ،وما يدفع جماعات مثل داعش أو
القاعدة إلى التمرد دون دفع ثمن كبير لذلك،
ألن سياستنا كانت خاطئة منذ البداية».
ويختم الكاتب بالقول« :إذا كانت الخالفة ال مفر
منها ،فإن سبب ذلك السماح بتغلغل اإلسالميين
إلى إدارة البيت األبيض ،عبر تقيّد أوباما بأجندة
مثيرة للسخرية وساذجة وحمقاء ،ما سمح لإلخوان
المسلمين وداعش بالوصول إلى أبعد مدى».

«قربص» ورقة أمريكا لتعزيز عالقات
القاهرة وتل أبيب

قالت مصادر ديبلوماسية ،أن اإلدارة
األمريكية مستعدة لالستثمار في محطات
الغاز الطبيعي المسال في قبرص ،سواء من
خالل تسوية سياسية للمشاكل طويلة األمد في
الجزيرة المنقسمة أو دون تسوية .وأضاف
أحد المصادر لصحيفة «قبرص ويكلي» أن
المسؤولين االمريكيين لديهم سيناريوهات
عدة في أذهانهم عن المنطقة ،فهم يريدون
أن يروا عالقات قوية بين إسرائيل ومصر
وغيرهما من بلدان المنطقة ،الفتا إلى أن إسرائيل هي نقطة االهتمام الرئيسية بالنسبة لواشنطن.
أوضح المصدر أن واشنطن ترى قبرص باعتبارها عامل االستقرار في هذه المنطقة المضطربة،
خاصة مع استمرار النزاع ،مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تهميش تركيا ،فإن اآلوان قد حان
لتتخذ قبرص دوراً رئيساً .تابعت المصادر أنه في ظل ظهور أزمة اوكرانيا وروسيا ،يسعى االتحاد
االوروبي لتنويع سوق الطاقة بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى ،فقبرص اآلن هي آخر فرصة
فريدة لدول المنطقة ويجب استغاللها بأفضل طريقة ممكنة

أمريكا متنح جنسيتها للمتهمة بـ»الردة»

منحت الواليات المتحدة األمريكية جنسيتها للطبيبة المحكوم عليها باإلعدام بتهمة الردة مريم إسحق،
وأبلغت إيمان حسن عبد الرحيم رئيس هيئة الدفاع عن مريم أن مصادر مؤكدة أعلمتها بمنح
السلطات األمريكية الجنسية لمريم ،وأشارت إيمان إلى طلب محامين عالميين من أوروبا وأمريكا
مذكرة االستئناف التي رفعتها للمحكمة ،وقالت إن المذكرة تؤكد أن القانون السوداني فيه وجه
آخر غير المتداول اآلن حول قضية المرتدة ،وأكدت إرسال مذكرة االستئناف للمحامين ،وأعلنت
اطمئنانها لسير القضية ،وأضافت« :أنا أعرف القضاء السوداني وأثق في عدالته وكفاءته».
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الصحة العاملية حتذر من احتمال حتول «كورونا»
لوباء خالل احلج
اصدرت منظمة الصحة
العالمية بيانا حذرت فيه من
امكانيه تفشي فيروس «
كورونا» و تحوله الى في الحج
بالسعودية  ،ألن الفرصة كبيرة
في انتشار هذا الفيروس وسط
وعبر الحجاج الى بقية ارجاء
العالم .ولقد اضافت المنظمة
ان فيروس « كورونا» مازال
تحت السيطرة حتى االن ولكن
الوضع ما زال خطيرا من حيث
التأثير على الصحة العامة .وتعد اإلبل والمستشفيات على حد سواء عنصرا هاما فى انتشار
الفيروس الذي أصاب أكثر من  700شخص وقتل ما ال يقل عن  249منهم ،بمعدل وفيات بلغ
نحو  36في المئة  ،واذادت المنظمة ان ما ينشر هي الحاالت التى تم االعالن عنها رسميا فقط،
بينما يقدر المركز األوروبي لمكافحة األمراض عدد االصابات باكثر من  800حالة.

دراسة :مليونريات العامل زادوا مليونني..
وثرواتهم ارتفعت % 14

افادت دراسة «كابجيميني للخدمات
إلدارة
و»أر.بي.سي»
المالية
الثروات منشورة الخميس بارتفاع عدد
المليونيرات في العالم بنحو مليونين
في  2013في حين زادت ثرواتهم
بحوالي  % 14بدعم من صعود أسواق
األسهم وتحسن االقتصادات .وأشارت
الدراسة  -التي أوردتها قناة «سكاي
نيوز عربية» الفضائية  -إلى أن عدد
الذين يملكون مليون دوالر أو أكثر

متاحا لالستثمار ارتفع  % 15إلى  13.7مليون في عام  2013وزادت ثرواتهم اإلجمالية إلى
 52.62تريليون دوالر.وأوضحت الدراسة أن أمريكا الشمالية حلت في المرتبة األولى من حيث عدد
المليونيرات كما جاءت كال من آسيا ومنطقة المحيط الهادي قريبة منها في المركز الثاني .وأضافت
أنه من المتوقع أن تتجاوز آسيا أمريكا الشمالية في عام  2014مع الزيادة الكبيرة في الثروات في
اليابان حيث حققت أسواق األسهم والعقارات مكاسب وفي الصين حيث يؤدي النمو االقتصادي إلى
زيادة عدد المليونيرات بوتيرة سريعة سنويا.

وباء لفريوس «ايبوال» يف غرب افريقيا

اعلنت منظمة الصحة العالمية انه تم اإلبالغ
عن أكثر من  500حالة في ثالثة بلدان
غرب أفريقيا هى سيراليون و غينيا و ليبريا،
وارتفعت عدد الوفيات الى  337شخص بعد
ان كانت  208حالة وفاة منذ أسبوعين فقط
 ،ولهذا أغلقت سيراليون حدودها مع غينيا
وليبيريا لوقف انتشار الفيروس .هذا وتبذل
دول غرب افريقيا جهودها الحتواء مرض
االيبوال الذى بدأ يتفشى منذ فبراير الماضي فى
جنوب غينيا وانتقل لدول أخرى ،وهذا التفشى هو األخطر منذ ان تم اكتشاف الفيروس في عام
 .1976و يقول روبرت جارى» عالم الفيروسات من جامعة تولين ان هناك العديد من القرى في
الجزء الشرقي من سيراليون قد دمرها الوباء  ،مشيرا أنه في قرية واحدة و وجد  25جثة ،وكان
هناك منزل واحد به سبعة جثث من عائلة واحدة .و يؤكد جارى ان الوضع خطير جدا هناك ،
خاصة و ان اإليبوال غالبا ما يقتل حوالي ثلثي المصابين بالمرض وبسرعة ،وأحيانا في غضون
أيام ،وأحيانا في غضون أسابيع .وال يعلم مسؤولو الصحة حتى االن سبب تفشى الفيروس الذى
ينتشر من شخص إلى شخص عن طريق سوائل الجسم .وأعراض االيبوال هى نزيف داخلي
وخارجي وإسهال وقىء وأضرابات فى الجهاز العصبى  ،حيث يؤدى المرض الى وفاة مابين 25
الى  90فى المائة من المصابين نظرا لعدم وجود عالج شاف لهذا المرض حتى اآلن

لالعالن باجلريدة
اتصل على:

416-659-8744

آراء
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بقعـــــة ضــــوء

خطأ غري مقصود أو زلة لسان بال وعي
عدلي منصور ذلك الرجل الطيب
المثقف المحترم الذي تولي رياسة
الجمهورية في فترة عصيبة من
تاريخها كرئيس مؤقت لها ,والذى
سار بالبالد قرابة العام غي طريق
مليئ باألشواك حني أوصلها لبر
األمان .كلفته القوات المسلحة
المصرية بصفته رئيس المحكمة
الدستورية العليا باإلشراف على إدارة
شؤون البالد رئيسا مؤقتا في المرحلة
االنتقالية بعدما عزلت الرئيس محمد
مرسي في  3يوليو  .2013ولد عدلي
منصور في  23ديسمبر .1945
حصل على ليسانس حقوق من جامعة
ودبلومي القانون
القاهرة عام 1967
ْ
العام والعلوم اإلدارية من الجامعة
نفسها عامي  1969و 1970على
التوالي .أوفد إلى العاصمة الفرنسية
باريس في منحة دراسية بمعهد
اإلدارة العامة في الفترة من سبتمبر
 1975إلى يناير  .1977وعيّن
مستشارا بمجلس الدولة عام ،1984
وفي العام  1992عيّن نائبا لرئيس
مجلس الدولة .كما أعير منصور إلى
المملكة العربية السعودية مستشارا
قانونيا لوزارة التجارة في الفترة
من  1983إلى  .1990انتدب
مستشارا باألمانة العامة لمجلس
الوزراء “األمانة التشريعية” في غير
أوقات العمل الرسمية عام 1990
وحتى العام  ،1992ثم عين نائبا
لرئيس المحكمة الدستورية العليا
في نهاية  1992واستمر بها حتى
أصبح النائب األول لرئيس المحكمة
باألقدمية وتولى مهامه رسميا رئيسا
للمحكمة في األول من يوليو 2013
خلفا للمستشار ماهر البحيري .وهو
متزوج ولديه ابن وبنتان ،شارك في
إصدار عدة أحكام مهمة ولديه العديد
من المؤلفات واألبحاث القانونية.
تولي منصب رياسة الجمهورية
كرئيس مؤقت في القترة من  4فبؤاير
 21013حتي  8يونيو 2014

وفي بوم األربعاء  4يونيو ألقي
عدلي منصور خطاب الوداع للشعب
المصري .خطاب بليغ مؤثر مليئ
بالحكم والحقائق .بث فيه حزنه وقلقه
علي االنفالت األخالقي والقيمي
المخالفة لتعاليم األديان السماوبة
السمحة ,داعيا لتجديد الخطاب الديني
علي أن يكون جزءا من حركة تنوير
شاملة لنشر معاني الرحمة واإلنسانية
ومكارم األخالق .وخص مسيحي
مصر بفقرة هامة من خطابه جاء فيها
أن مصر القبطية جزء ال يتجزأ من
نسيج هذا البلد الطيب المبارك ,وأن
أقباط مصر قد أسهموا في بناء الوطن
واختلطت دماؤهم بدماء المسلمين في
كل المعارك ,وذكر أسماء العديد من
األقياط الذين ساهموا في رفعة الوطن
وكتابة تاريخه وعلي رأسهم قداسة
البابا الراحل شنودة الثالث ,مكرم عبيد,
فؤاد عزيز غالي ,كمال المالخ ,لويس
عوض ,يونان لبيب رزق ,مجدي
يعقوب ,وغيرهم كثيرين .وتحدث
عن تعرض البالد لمحاوالت اإلرهاب
اآلثمة لنشر الفتنة وزعزعة األمن
واالستقرار ويث الفرقة بين أبنائه وأن
يد اإلرهاب التي طالت أقباطها أدمت
قلوبنا جميعا وآلمت الوطن .وقال:
أخاطبكم اليوم بروح اإلسالم الحقيقية
التي تجلّت في العهدة العُمرية بقيمها
الظاهرة التي قطعها الخليفة عمر بن
الخطاب لمسيحي القدس عند فتحها
 638م ,العهدة التي أمنت المسيحيين
ودينهم
علي كنائسهم وصلبلنهم
وممتلكاتهم وأموالهم... ,الخ
لذلك آثرت أن ألقي بقعة من الضوء
علي تاريخ العرب في حروبهم
منذ الجاهلية حتي عصر الخالفة
والفتوحات ,مع توضبح فحوي العهدة
العُمرية ,والتغريق بينها وبين الشروط
العمرية.
كان العرب قبيل ظهور اإلسالم
بدو أجالف ال يجيدون غير السطو
واإلغارة .القبيلة التي تري في

رجالها القوة والفتوة تُغير علي
القبائل المجاورة ليال وهم نيام لتحرق
خيامهم وتسبي نسائهم وتقتل رجالهم
وتستولي علي متاعهم وأطفالهم.
النساء للمتعة الجنسية وتجارة الرقيق
واألطفال لالستغالل البدني والجنسي
أيضا ويعاملون معاملة العبيد .وفي
النهاية يقرضون الشعر ويتفاخرون
بما أنجزوا من نصر في الحروب.
ورغم اعتزازهم بأنفسهم وادعاء
النخوة والرجولة فقد كانت لهم عادات
ال يمكن وصفها إال بالديوثة حيث
كان الرجل يرسل زوجته لتحمل من
محاربين أشداء أو أشخاص معروفين
بقوتهم وذلك لتنجب له ولد قوي البنية
ومحارب قوي ويسمون ذلك زواج
المباضعة .وحين جاء اإلسالم هذب
قليال من عاداتهم وإن كان الطبع في
الغالب يغلب التطبع ,فظلوا كما هم في
حروبهم يقتلون ويحرقون ويستعبدون
بال رحمة حتي في حروبهم في عهد
الرسول (ص) ,أما في زمن الخالفة
فحدث وال حرج.
وحين تولي ُعمر بن الخطاب
الخالفة كثاني الخلفاء الراشدين وأحد
أشهر األشخاص والقادة في التاريخ
ً
ونفوذا.
تأثيرا
اإلسالمي ومن أكثرهم ً
تولّى الخالفة بعد وفاة أبي بكر الصديق
في الثاني والعشرين من جمادي الثاني
خبيرا اشتهر
سنة  13هـ .كان قاضيًا ً
بعدله وإنصافه الناس من قومه وكان
ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق،
لتفريقه بين الحق والباطل .في عهده
توسع نطاق الدولة اإلسالمية حتى
شمل كامل العراق ومصر وليبيا والشام
وفارس وخراسان وشرق األناضول
وجنوب أرمينية وسجستان ،وهو
الذي أدخل القدس تحت حكم المسلمين
ألول مرة وهي ثالث أقدس المدن
في اإلسالم ،وبهذا استوعبت الدولة
اإلسالمية كامل أراضي اإلمبراطورية
ثلثي
الفارسية الساسانية وحوالي
ّ
أراضي االمبراطورية البيزنطية.

Repair & Renovation
 االسقف احلوائط االرضيات دهانات موزايك تصليح جتديد -تشطيب

- Ceiling
- Wall
- Flooring
- Painting
- Backsplash
- Repair
- Installation
- Finishing

647-833-7876

Call:

RAAFAT:

Free estimate
WE GO ANYWHERE

فاروق عطية

تولي عمرو بن العاص غزو فلسطين
ففتح نابلس وعمواس وبيت جبرين
توجه بجيشه
ورفح وعسقالن ،ثم َّ
أخيراً إلى القدس ،ومكث يحاصرها
ً
طويال ،حتي كاد ييأس من فتحها
نظراً لحصانتها الشديدة ،فاستدعى أبا
عبيدة بن الجراح ،فجاءه ومعه المدد،
ثم انض َّم إليهما شرحبيل بن حسنة من
األردن ،وأخيراً جاء خالد بن الوليد
من قنسرين لينض َّم إلى الحصار[1
وطال الحصار لستة شهور تقريبا دون
قرر واليها البطريرك
جدوى ،حتى َّ
صفرونيوس االستسالم أخيراً ،لكنه
طلب أن يأتي الخليفة عمر بن الخطاب
بنفسه إلى المدينة ليتسلمها .فكتب أبو
عبيدة إلى عمر يخبره بذلك الشرط,،
فاستشار ُعمر كبار الصحابة ،غير
أنهم اختلفوا ،وانقسموا إلى فريقين،
واحد على رأسه عثمان بن عفان يرى
عدم االستجابة وحصار المدينة حتى
استسالمها ،والثاني وعلى رأسه علي
بن أبي طالب يرى أنه ما من ضير في
علي
القبول :وانحياز ُعمر إلى رأي ٍّ
[وعقب وصوله إلى
والقبول بالعرض.
َ
المدينة تسلَّم مفاتيحها ،ودخلها فاتحاً،
فعقد مع أهلها الصلح وأعطاهم األمان،
وكان ذلك في سنة  15هـ.
عهد األمان الذى كتبه الخليفة عمر
بن الخطاب ،لمسيحيى القدس التى
كانت تسمى «إيلياء» فى ذلك الزمان
عند االتفاق على فتحها صلحاً وتسلّم
مفاتيحها بنفسه ،وسميت بالعهدة
العمرية ونصها هو« :هذا ما أعطى
عبداهلل ،عمر ،أمير المؤمنين ،أهل
إيلياء من األمان ..أعطاهم أماناً
ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ..أنه ال
تُسكن كنائسهم وال تُهدم ،وال يُنقص
منها وال من حيِّزها وال من صليبهم
وال من شىء من أموالهم ،وال يُكرهون
يضار أحد منهم ،وال
على دينهم ،وال
ّ
يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود،
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية
كما يعطى أهل المدائن ،وعليهم أن
يُخرجوا منها الروم واللصوص ،فمن
خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله
حتى يبلغوا أمنهم ،ومن أقام منهم فهو
آمن ،وعليه مثل ما على أهل إيلياء
من الجزية ،ومن أحب من أهل إيلياء
أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى
ِب َيعهم وصلبهم ،فإنهم آمنون على
أنفسهم وعلى ِب َيعهم وصلبهم حتى
يبلغوا أمنهم ،فمن شاء منهم قعد وعليه
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية،
ومن شاء سار مع الروم ،ومن شاء
رجع إلى أهله ،فإنه ال يؤخذ منهم
شىء حتى يحصد حصادهم» .
وهذه العهدة التي تعهد بها ُعمر
بن الخطاب ألهل إيلياء تختلف كليا
عن الشروط العمرية التي أعطبت
ألهل الشام التي افتتحت عنوة بالقتال
وليس صلحا فأملي الغزاة يشروطهم
المجحفة علي أهلها وهي كآلتي:
»أال يحدثوا فى مدينتهم وال فيما
حولها ديراً وال كنيسة وال قالية وال
صومعة راهب ،وال ِّ
يجددوا ما ُخ ِّرب،
وال يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحدٌ

ليال يطعمونهم،
من المسلمين ثالث ٍ
وال يؤووا جاسوساً ،وال يكتموا
غشاً للمسلمين ،وال يعلّموا أوالدهم
ُظهروا ِشركاً ،وال
القرآن ،وال ي ِ
يمنعوا ذوى قرابتهم من اإلسالم إن
أرادوا ،وأن ّ
يوقروا المسلمين ،وأن
يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا
الجلوس ،وال يتشبّهوا بالمسلمين فى
شىء من لباسهم ،وال يتكنّوا بكناهم،
وال يركبوا سرجاً ،وال يتقلّدوا سيفاً،
وال يبيعوا الخمور ،وأن ّ
يجزوا مقبل
رؤوسهم ،وأن يلزموا زيّهم حيثما
كانوا ،وأن يش ّدوا الزنانير على
أوساطهم ،وال يُظهروا صليباً وال
شيئاً من كتبهم فى شىء من طرق
المسلمين ،وال يجاوروا المسلمين
بموتاهم ،وال يضربوا بالناقوس إال
ضرباً خفيفاً ،وال يرفعوا أصواتهم
بالقراءة فى كنائسهم فى شىء من
حضرة المسلمين ،وال يخرجوا
شعانين ،وال يرفعوا أصواتهم مع
موتاهم ،وال يظهروا النيران معهم،
وال يشتروا من الرقيق ما جرت
عليه سهام المسلمين .فإن خالفوا
شيئاً مما شرطوه فال ذمّة لهم ،وقد
ّ
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل
المعاندة والشقاق» .
ذكر العهدة العُمرية في خطاب
الوداع لعدلي منصور أثار كثير
من الحساسية والسخط لدي الكثير
من أألقباط المسيحيين متسائلين
أبعد كل ما قدمناه من تضحيات في
هذا الزمن الذي أصبح العالم قيه
مفتوحا ومع وثيقة حقوق اإلنسان
التي وقعتها مصر ,مصر التي
كانت سبّاقة في تفعيل المواطنة
منذ نهضة محمد علي ياشا يعود
بنا منصور  1400سنة للوراء
ويعطي المتطرفين الحجة والمبرر
لما يرتكبون؟! الحظت أنه قد أكد
في خطابه بحسم علي المواطنة أكثر
من مرة ,لكن ذكره للعهدة العمرية
إن كان قد وضعها في خطابه عن
طريق الخطأ أو إرضاء للمتأسلمين
أري أنه قد وقع في خطأ فادح ما
كان عليه أن يفعله .كما أوضحت
سابقا أن العهدة العمرية تنطبق علي
البلدان التي فتحت صلحا والشروط
العمرية تنطبق علي البلدان
التي فتحت حربا وعنوة وهذا ما
يتمسك به السلفييون اإلرهابيون
ليطبقوه في مصر ألنها فتحت بحد
السيف .والعهدة العُمرية بما فيها
من بعض السماحة تتناقض مع ما
في الشروط العُمرية من عنصرية
طائفية وإجحاف وإذالل ,وكالهما
غير مرغوب فيه ويتناقض مع
الدستور الذي يؤكد علي المواطنة
الكاملة وتساوي المصريين جميعا
في الحقوق والواجبات .والتساؤل
الملح اآلن وبعد التأييد المطلق من
المسيحيين للسيسي :كيف سيتم
التعامل مع األقباط المسيحيون
هل ستتعامل معهم السلطة بمفاهيم
الجماعات السلفية التى تتعامل مع
حقوق النصارى الذميون على أنها
منحة من أعلى وأن الكراهية فى
القلب وأن التهنئة بأعيادهم حرام
وعدم توليهم المناصب واجب
وعليهم دفع الجزية وهم صاغرون
حسب الشرع ,أم أنها ستتعامل
معهم كمواطنين مصريين لهم نفس
الحقوق وعليهم نفس الواجبات كما
ينص الدستور؟! وإن غدا لناظره
قريب.
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العقاقري يف الطفولة
في المتوسط يكون نصيب الطفل
الكندى من العقاقير الطبية  4روشتات
في السنة ،وليس هذا هو الخطير انما
األخطر ان  75%من هذه العقاقير
غير مختبرة في جرعاتها وال امانها
على المدى الطويل بالنسبة لألطفال،
وتأثير العقاقير على األطفال يختلف
عن تأثيره على البالغين .وفى دراسة
أمريكية تضمنت  492طفل مريض
في مستشفى سولت ليك تبين ان 96%
من العقاقير المعطاة لألطفال غير
مختبرة على المدى الطويل وحتى
 20%من هذه العقاقير لم تكن فعالة
في العالج ،وقلة األبحاث على هذه
العقاقير في اعمار األطفال يترك أسئلة
كثيرة ال إجابة لها.
ومن أشهر العقاقير المستخدمة في
عمر الطفولة هي:
 المضادات الحيوية :وتأتى بنسبة24-27%
 العقاقير المضادة لقلة التركيز عقاقير الربو الشعبى حبوب منع الحمل مثبطات الحامض في المعدة المضادات الحيوية :صحيح ان اعدادالروشتات للمضادات الحيوية لألطفال
قد قلت في العشر سنين األخيرة في
كندا والواليات المتحدة ،وفى دراسة
حديثة في بريتيش كولومبيا تبين ان
وصف المضادات الحيوية قل بنسبة
 33%لألطفال حديثى الوالدة حتى
سن  4سنوات ،وعلى الرغم من ذلك
فان المضادات الحيوية تمثل ربع
روشتات األطفال ،واكثر األنواع
استخداما هو األموكساسيلين ،واغلب
استخدام للمضادات الحيوية يكون

ألمراض التهاب الجهاز التنقسى مثل
نزالت البرد والكحة التي ترجع في
األساس الى الفيروسات التي ال تتأثر
بالمضادات الحيوية ،وكما ذكرت قبال
ان االستخدام الكثير للمضادات الحيوية
يتسبب في ظهور أنواع من البكتريا
مقاومة لتأثير المضاد الحيوى ،كما ان
االستخدام الكثير والخاطئ يؤدى الى
اضطراب في البيئة البكتيرية لألمعاء،
وهناك بعض األبحاث التي تشير الى
العالقة بين كثير من االمراض مثل
مرض الكرونز والقولون العصبى
والسمنة والحساسية والتعرض
المبكر للمضادات الحيوية قبل نهاية
العام األول في حياة الطفل ،وتبين
الدراسات ان مقاطعة اونتاريو من
اعلى المقاطعات في نسب امراض
التهابات الجهاز الهضمى مثل
الكرونز وااللسيراتيف وهى أيضا في
ازدياد مستمر عند األطفال ،كما تبين
ان األطفال الذين تناولوا المضادات
الحيوية في العام األول زادت لديهم
التهابات الجهاز الهضمى بمقدار 3
اضعاف .فمن المهم تجنب المضادات
الحيوية وخصوصا في السنة األولى
من عمر الطفل ومحاولة إيجاد بدائل
أخرى لرفع جهاز المناعة واالهتمام
بالتغذية من لبن االم بدال من البان
الفورموال.
 الريتالين :وهو عقار يستخدم بكثرةفي سن أطفال المدارس ويساعد عدم
التركيز واالنتباه عند األطفال .وبتتبع
الدراسات التي تمت على مخ األطفال
الذين تعرضوا للعقار لم يكن واضحا
اذا كان هناك تأثير على المخ او عدمه.
ولكن الدراسات على حيوانات التجارب
تدل على إمكانية تأثر المخ على المدى

الطويل .وعلى نفس النحو توجد بدائل
لعالج عدم التركيز واالنتباه عند
األطفال عن طريق الغذاء المناسب
واالوميجا . 3
 العقار المثبط لحامض المعدة:ويسم ى iProton Pump Inhib
 :torsويعطى لألطفال قبل سن سنة
لمعالجة االرتجاع المعدى والتوتر
والبكاء والمغص .وفى دراسة على
 186طفل تناولوا مثبطات الحامض
المعدى تبين ان هؤالء األطفال لديهم
زيادة في نسبة النزالت المعوية
وااللتهاب الرئوي .والحقيقة ان هذه
العقاقير لها تأثير طويل المدى مع
الكبار من زيادة في معدالت كسور
الحوض ونقص فيتامين  B12ونقص
الحديد والكالسيوم ،وكل هذا لم يختبر
لدى األطفال ،هذا مع العلم ان مثبطات
الحامض ثبت عدم فعاليتها في عالج
المغص واالرتجاع ،وتوجد طرق
سهلة بديلة لعالج ذلك باستخدام البكتريا
النافعة وبعض األعشاب الطبية.
 عقار الكورتيزون :ويستخدم لعالجالربو الشعبى ،وزاد استخدامه بنسبة
 14%منذ سنة  ، 2002والدراسات
على األطفال الذين يتناولون العقار
يوميا قبل سن البلوغ تبين نقص في
الطول وقلة في سمك الجلد ،وتوجد
بدائل طبيعية كثيرة لعالج الربو يراعى
فيها الغذاء وفيتامين  Dوعنصر
المغنسيوم واالعشاب الطبية.
من هنا ينبغي علينا ان ندقق في
العقاقير المعطاة ألطفالنا وان نزن بين
المزايا والعيوب.
والى لقاء آخر

«القهوة» السادة حتمى األسنان من التسوس

كشفت دراسة طبية حديثة ،أن تناول
فنجان واحد من القهوة السادة بشكل
يومى منتظم يحد من إصابة أسنان
اإلنسان بالتعفن ،ويقلل خطر إصابتها
بالتسوس ،وهو ما يعد أمراً مثيراً

للغاية .وفسر الباحثون ذلك ،مشيرين
أن حبيبات القهوة السوداء تتمتع
بخواص مضادة للبكتيريا ،وتمتلك
القدرة على قتل البكتيريا المسئولة عن
تكوين طبقة البالك “  ”plaqueعلى
األسنان ،وتقضى على األغشية الحيوية
“ “ biofilmsالخاصة بها ،مع العلم
أن طبقة البالك هى المسبب الرئيسى
لإلصابة بتسوس األسنان .وجاءت
هذه النتائج بالمجلة العلمية “ Letters
،”in Applied Microbiology

وكما نشرت على الموقع اإللكترونى
لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.
وفى نهاية الدراسة ،أكد الباحثون على
ضرورة تناول القهوة بشكل معتدل دون
إفراط ،ألن الحصول على كميات كبيرة
منها ال يزال يسبب مخاطر كثيرة على
األسنان ،الفتين أن هذه المواد الفعالة
ً
مستقبال لتستخدم
قد يتم استخالصها
داخل معاجين األسنان أو غسول الفم
للحد من خطر اإلصابة بالتسوس

دراسة علمية :الرمان حيمي االنسان من الشيخوخة واالكتئاب
نصحت دراسة علمية نشرت فى مجله «فام أكتويل»
الفرنسيه األسبوعية بتناول الرمان وشربه كعصير
لما له من فوائد عديده للصحة ،فهو يحتوى على
العديد من الفيتامينات من أهمها فيتامين «سى»
واأللياف كما أنه مضاد لألكسدة وهو يساعد أن
خفض االحساس بالتعب واإلرهاق ويحمى من
الضغط النفسى واالكتئاب.
ويفضل شربه كعصير لالستفادة من فيتامين «
سى» ,ويساعد شراب الرمان علي تكوين الكوالجين
المسئول عن جمال الجلد فهو يغديه ويجعله يستطيع
مقاومه أية ظروف صعبة

من عيادة
الطب الطبيعى

س :أشعر بالدوخة في كثير من
األيام فما هو السبب وهل يمكن
عالجها؟
ج :الشعور بالدوخة يأتي من فقدان
اإلحساس باالتزان ،وأحيانا يحس
الشخص انه على وشك السقوط،
او ان الحجرة او األشياء حولك
تلف وتدور او ان الشخص نفسه
يلف ،وكثيرا يصاحب هذا إحساس
بالغثيان وفقدان السمع.
والشعور بالدوخة هو عرض وليس
مرض في حد ذاته فهو عرض
لحاالت كثيرة منها:
التهاب االذن الوسطى :وتأتى بعد
أدوار البرد واالنفلونزا وتتميز
بحدوث دوخة مفاجئة وأحيانا
يصاحبها فقدان للسمع.
مرض مينير :وهو يتميز بنوبات
من الدوخة مع طنين في األذن مع
فقدان السمع أحيانا.
 :Acoustic Neuromaوهو
نوع من األورام الحميدة ينمو داخل
اآلذن ويسبب دوخة وطنين في
للسمع
األذن المصابة فقط وفقدان
ِ

نقص في الدورة الدموية للمخ :وهى
تحدث مع كبار السن ،وفى بعض
الحاالت الشديدة تحدث الدوخة
من نزيف في قاع المخ ويتميز
بالدوخة والصداع وصعوبة في
المشى وصعوبة في النظر من جهة
النزيف.
صدمات الرأس :وتأخذ بعض الوقت
وتتراجع من نفسها.
الصداع النصفى :أحيانا يبدأ بالدوخة
ويليه الصداع
اما عن تقدم السن فهو يسبب
الدوخة ،وذلك آلن الجسم يحتفظ
بالتوازن عن طريق األذن الداخلية
والرسائل البصرية ،وفى قنوات
األذن الداخلية توجد أجسام تسمى
اوتوليس وهى عبارة عن كربونات
كالسيوم تضغط على الخاليا
المبطنة ،وعند تقدم السن تتجمع

شوائب صغيرة على هذه األجسام
فتبعث برسائل مزيفة للمخ وتربك
التوازن وينتج عنها دوخة.
كما توجد أنواع من الدوخة ناتجة
عن هبوط في ضغط الدم ،وهى
تحدث عندما يهب الشخص واقفا
من وضع الجلوس او النوم.
وأحيانا تكون الدوخة بسبب نقص
في مستوى السكر في الدم وهى
تكون مصحوبة برعشة في اليدين
وعرق بارد مع احتياج للمواد
السكرية ،وهى تحدث مع مرضى
السكر بسبب األنسولين او بعض
العقاقير المخفضة للسكر وأحيانا
تكون مقدمة لمرض السكر نفسه.
وتحدث الدوخة بسبب نقص بعض
الفيتامينات واه مها فيتامين بى
وخصوصا بى  3وبى  6وبى 12
ومن المهم االقالل من استهالك
الصوديوم وتجنب الكحوليات
والكافيين والنيكوتين لتجنب الدوخة
وشاى الجنجر مفيد في عالج
الدوخة ،اما الجنكو فهو يحسن من
الدورة الدموية للمخ ويسهل وصول
االكسجين ويساعد في الدوخة مع
كبر السن ،ولكن تجنب الجنكو اذا
كان يوجد بالجسم استعداد للنزيف
او قبل الجراحة او الذهاب لطبيب
االسنان.
اما عن الرياضة فهى نافعة لعالج
الدوخة والتي ال يبدو لها سبب
واضح.

والى لقاء آخر
د.تباسيم جندى

نقص فيتامني  Dيرفع من خطر السرطان
وأمراض القلب والوفاة املبكرة
أشارت دراسة علمية حديثة إلى
أن نقص فيتامين “ ”Dيرفع
من مخاطر الوفاة قبل األوان،
كما اقترحت الدراسات السابقة
أن المستويات المنخفضة من
فيتامين مع ترفع من المخاطر
بالنسبة لبعض أنواع السرطان
وأمراض القلب التاجية.ال يوجد حتى اآلن إجماع علمي عامة عن الفوائد
الصحية الوقائية من فيتامين  ،Dولكن التحليل الذى نشر على االنترنت فى
الدورية األمريكية للصحة العامة ،فحص المعلومات من  32دراسة ،والتى
وجدت أن األشخاص الذين لديهم مستوى الدم أقل من تسعة نانوجرام فى
المليلتر الواحد ،قد تضاعف لديهم مخاطر الوفاة المبكرة مقارنة مع أولئك
الذين لديهم مستويات  50نانوجراما أو أعلى .وأظهرت الدراسة أن جميع
الدراسات السابقة أخذت فى االعتبار عوامل الخطر األخرى بين المرضى،
مثل العمر والوزن والنشاط البدنى ،والعرق ،والتدخين .وقال الباحث سيدريك
غارالند أستاذ األسرة والطب الوقائى فى جامعة كاليفورنيا فى سان دييغو،
وهناك خطر ضئيل فى تناول مكمالت فيتامين (د) التي هى ليست مفرطة.
وأضاف غارالند أن يجب الحفاظ على مستويات فيتامين “ ”Dفى الدم حتى
ال يقل عن  200نانوجرام فى ملليلتر .وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع
اإللكتروني لصحيفة “ ،”Newsmax Healthوذلك فى الثانى والعشرون
من شهر يونيو الجارى.
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فرعونيــات

الكشف عن «وباء نهاية العامل»
ىف مصر القدمية

امللك رمسيس األول
هو مؤسس األسرة التاسعة عشر  ،كان
ً
رجال عسكريا وحكم مصر وسنه كبير
خالل السنتين الباقيتان من عمره بين
 1291و  1290قبل الميالد  .خفه
ابنه الملك سيتي األول ثم حفيده الملك
رمسيس الثاني .

ترك الملك حور محب األمور العسكرية
لرفيقه رمسيس  ،وقام هو بالتركيز
على الشئون الداخلية في البالد وعمل
على إعادة تثبيت الديانة القديمة وعبادة
آمون بعد انهيار الثورة الدينية التي
كان اخناتون قد أدخلها قبل عهد توت

حياته

عنخ أمون و الملك حور محب من
بعده  .احدثت الثورة الدينية ألخناتون
وتركيزه على عبادة أتون تسبب إمالء
تلك الديانة الجديدة واالنفراد بعبادة
أتون إلى تذمر وفي نفس الوقت لم
تكن عبادة آتون قد استتبت بعد بين
طوائف الشعب  ،فغير توت عنخ أتون
اسمه إلى توت عنخ أمون وعمل هو
وقائد جيشه أنذاك حور محب على
إرضاء كهنة أمون واسترجاع سلطة

الديانة القديمة  .وعندما تبوأ رمسيس
األول عرش فرعون عمل هو اآلخر
على تثبيت ديانة أمون والقضاء على
ديانة أتون لحفظ البالد من الثورة
الجارية فيها.
حكم رمسيس األول لمدة عامين فقط
 ،وذلك بسبب تقدمه في العمر وقت
اعتالئه العرش.
مقبرته

كان رمسيس األول نائبا على الجيش في
فترة حكم الملك حورمحب وكانيدعى
بارعمسو حيث لم يكن له أصول
ملكيه .ولكنه كان من أسرة عسكرية
عريقة  ،وكان متقدم في السن وعندما
أصبح ملكا فكان قد وصل الخمسين
من عمره  .اتخذ لنفسه اسم رعمسيس
أي وليد رع .

اكتشفها جوفاني باتيستا بلزوني وقد
تمت سرقة مومياء رمسيس األول
بواسطة عائلة عبد الرسول وقاموا
ببيعها إلى تاجر آثار يدعى مصطفى
أغا بسبعة جنيهات وتم تهريبها إلى
أمريكا الشمالية بواسطة الدكتور جيمس
دوجالس عام  1860م .ووضعت بعد
ذلك في متحف نياجرا فولز بكندا .
وقد ظلت المومياء مجهولة الهوية ،
وعرض متحف نياجرا فولز محتوياته
للبيع وقام بشرائها رجل أعمال كندى
يدعى ويليام جيميسون عام  1999م
وباع مجموعة اآلثار المصرية ومن
بينها عدد كبير من المومياوات إلى
متحف مايكل كارلوس بمدينة أتالنتا
األمريكية مقابل  2مليون دوالر ،
وبقيت في المتحف لمدة  4أعوام  .ثم
أجريت العديد من الدراسات والفحوص
عليها وتم التأكد من أنها مومياء
رمسيس األول  .وتم إعادة المومياء
إلى مصر في مطلع عام  ، 2003وتم
استقبالها في المتحف المصري باحتفال
كبير  .ستنقل المومياء إلى متحف مجد
طيبة باألقصر لتنضم إلى مومياء ابنه
سيتي األول وحفيده رمسيس الثاني .

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية األمريكية أن فريقا من علماء اآلثار
اكتشف بقايا وباء في جثث يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميالدي في
مصر ،ودفعت خطورة الوباء أحد الكتاب إلى االعتقاد بأنها كانت نهاية
العالم وقتها.وقالت الشبكة إن بعثة استكشافية إيطالية مكونة من باحثين في
علم اآلثار عثرت على عدد من المومياوات مغطاة بطبقة سميكة من الجير
كانت تستخدم تاريخيا كمطهر فى أثناء رحلة استكشافية في الضفة الغربية
في األقصر استمرت منذ عام  ١٩٩٧حتى عام  ، ٢٠١٢فضال عن بقايا
رماد جثث بشرية محروقة  ،حيث تم حرق جثث العديد من ضحايا الطاعون.
وساعدت بقايا األوانى الفخارية التي عثر عليها الباحثون بجانب الجثث على
التأكد من أن الجثث يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميالدي  ،وهي الحقبة
التي انتشر فيها مرض وبائى يطلق عليه «الطاعون القبرصى» وتفشى في
أراضي اإلمبراطورية الرومانية ومن ضمنها مصر .وعثر الباحثون أيضا
في المقبرة التي تحوي الجثث على وثائق باللغة الالتينية أكدت أن كل جثة
كانت تعاني مرضا وبائيا قبل الوفاة ،وأن كل جثة كانت ملقاة بجانبها وثيقة
تبين تحديدا ما كان يعانيه الشخص من أمراض وبائية قبل وفاته.

بالصور..أثرى يكشف تشابه
«عدىل منصور» و»حم أيونو»
مهندس اهلرم األكرب

مهندس أيرلندي يكتشف املعادلة اهلندسية
لبناء هرم خوفو
أوضح المهندس ليزلي جلمر ،في
عرض قدمه في المركز الثقافي
المصري ،يحمل اسم «سيمفونية
الدوائر» كيف أمكن بناء الهرم األكبر
ببساطة متناهية وعبقرية ال مثيل له،
بحسب ما نقلت عنه «وكالة أنباء
الشرق األوسط» .وقال إن اكتشاف
جلمر  -والذي استغرق منه أكثر من 10
سنوات ليكشفه  -هو «دليل رياضي»
على عبقرية بناء هرم خوفو.
واقتبس جلمر جملة عالم الرياضيات
الشهير في جامعة هارفارد أندرو
جليسون «اإلثباتات الرياضية ليست
موجودة إلقناعكم بأن هناك شيئاً
صحيحاً ..إنها موجودة لتظهر لكم لم
هي صحيحة» .وقال جلمر« :جمال
بناء الهرم األكبر يكمن في بساطته..
أشعر بالغيرة شخصياً ألنني ال أستطيع
القيام بعمل كهذا ..هذا دليل على أن
المصريين القدماء عرفوا الهندسة
والمعادالت الرياضية قبل اإلغريق
بكثير

كشف األثرى أمير جمال عن وجود تشابه كبير بين مالمح الرئيس السابق
المستشار عدلى منصور ومهندس الهرم األكبر «حم إيونو» .ويعتبر «حم
أيونو» هو مهندس الهرم األكبر «خوفو» ،واسمه مكون من مقطعين ،األول:
حم بمعنى خادم ،والثاني :إيونو بمعنى منطقة عين شمس (هليوبوليس القديم)
.وكان األثري أمير جمال قد كشف عن تشابه مالمح بعض الشخصيات
الفرعونية مع باسم يوسف ،وأحمد رزق ،وشيريهان ،ورشدي أباظة ،وأحمد
مظهر  ،وآخرين

لالعالن باجلريدة
اتصل على:

416-659-8744
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امللكة اليزابيث الثانية تستقبل السري جمدى يعقوب
( الثالثاء  10يونيو  ) 2014فى قصر باكنجهام ومتنحه
وسام اإلستحقاق الرفيع
Queen Elizabeth II receives Sir Magdi Yacoub
during an audience at Buckingham Palace where
he was presented the Insignia of a member of the
Order of Merit on June 10, 2014

طريـــــــــــق
املعـــــــــدة!

بقلم :عـادل عطيـة
قال أحدهم« :الطريق إلى قلب الرجل معدته»! يبدو
أن واضع هذه الكلمات على ألسنتنا ،شخص ممعود
مصاب بداء « :األشعبية»! وككل الممعودين ،تاه
منه العقل ،وغابت بذاكرته ،دروس :الجغرافيا،
والتاريخ ،والفلسفة ...،فنقل القلب من موضع
الصدارة إلى موضع المؤخرة! ونسى أن آدم ـ
بتناوله من الثمرة المحرمة ـ ،أفقدته معدته ،مكانته،
وكانت سبباً في كسر قلبه ،ونفسه! ولم يعد يدرك
أن نيوتن ،لو أكل التفاحة ،أو لم يتأمل في طريقة
سقوطها على اليابسة ،قبل أن يتناولها ،لما تمكن
من إكتشاف قانون الجاذبية ـ جاذبية األرض ال
جاذبية الجنس اآلخرـ! ان طريق المعدة ،طريق إلى
الداء ،والبالء ،والموت :ألم يفقد أدولف فريدريك،
أحد ملوك السويد ،حياته بسبب حبه للطعام إلى حد
تجاوزه حد الشبع؟! ..وألم يمت سقراط ،الفيلسوف
والمفكر اليوناني ،من معدته ،بعد أن أجبروه على
تجرع كأس السم؟! ..ان الذين يجدون لذتهم في
بطونهم ،ينحدرون كما ينحدر الطعام والشرابمن
المرئ ،وكما ينحدر إلى األمعاء ..إلى حيث

الشهوات الجامحة ،فال يعرفون معنى :الزهد،
والصوم ،والتقشف ..وال ما هية مشاعر الجوعى!
أما الطريق إلى قلب الرجل ـ إذا كان ال بد من
طريق ـ ،فهو ما اشار إليه «كليف ستيبلز لويس»،
الكاتب والباحث االيرلندي ،حين قال« :عبر رحلة
العمر القصيرة ،استمتعت مع زوجتي بوليمة الحب
الغنية ،بكل ما فيها من تنوع وحاالت ،استمتعنا
بعهودها وقوانينها ..برومانسيتها وواقعيتها..
كانت أحياناً درامية ،كالعاصفة الهوجاء ،وأحياناً
أخرى كانت ّ
معزية ،كالدفء الهاديء بالشتاء ..فلم
تتركنا أبداً ،دون شبع كامل ،وإرتواء أكيد ،لقلوبنا
وأجسادنا»!...

السيسي يتربع بنصف أمواله ويطالب الشعب بالتقشف
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التبرع
بنصف مرتبه ونصف أمالكه وثروته
للبالد ،مطالبا الجميع بالتقشف والتوفير
واالقتصاد من أجل مصلحة البالد،
كما طالب بتقليل النفقات خالل شهر
رمضان ،وذلك خالل االحتفال بتخرج
دفعة جديدة من طالب الكلية الحربية،
و 6دفعات جديدة من الضباط المقاتلين
والمتخصصين بالكلية الحربية ،مؤكدا،
أن أحداً لن يحصل على أكثر من الحد
األقصى لألجور.
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Lowest price from and to the middle East and Egypt !

Worldwide Shipping

Shipping Services

Same Day
Delivery

@…œá€a@Ÿ‰ÿ∫
@Ú”b�i@’Ìã†@Â«
Êb‡nˆ¸a

Packing & Moving Services

• UPS - DHL - CANPAR
• Same day Delivery Service
• Ground/Air Shipping and Receiving
• Domistic / International Shipping
• Overnight Document & Package
Delivery

Get your prestigious physical address
with a street name and number

•
•
•
•
•
•

Custom Packaging & Crating
Electronics Packaging
Pack & Ship Guarantee
Packaging Peanuts Recycling
Packaging Supplies
Packing and Moving Boxes

Ùá‰◊@ÊaÏ‰»i@áÌãi@÷Îá‰ñ@Û‹«@ﬁÏó®a@Ÿ‰ÿ∫@@Ê¸a

All you need for your Business from design to print
Printing Products

Printing Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online Printing
Full Service Digital Printing
Binding
1000
Laminating
Business card
Stapling
color 2 sides
Wide Format Printing with UV Coated
Collating
for $
.99
Padding
FREE delivery
Folding
Color and Black & White Printing
and Copying
• Tabbing

49

•
•
•
•
•
•
•

Business Cards
• Cheque Book
Letterhead & envelopes • Banners
Posters & Flyers
• Roll ups
Menus
• Car wraps
Postcards
• Notepads
Newsletter
• Signs
Presentations & Manuals

TWO LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER

8 - 60 Bristol Rd E
Mississauga Ontario, L4Z 3K8

Village Plaza, 8 - 400 Steeles Ave E
Brampton Ontario, L6W 4T4

Tel: (905) 507-0110
Fax: (905) 507-9445
store14@theupsstore.ca

Tel: (905) 453-3558
Fax: (905) 453-3877
store246@theupsstore.ca

Contact Magdy & Wafaa Salama
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مائة عام اىل الوراء!
والسلفيين ،وتنظيم القاعدة ،وداعش،
وبوكو حرام ،وغيرها.

أحمد عبد المعطي حجازي
أمس كنت أتصفح كتيبا صدر مع
العدد األخير من مجلة أدبية تصدر
فى مصر ،يضم مختارات من مقاالت
عميد األدب العربى الصحفية،
فوجدته كأنه يعالج قضايانا التى
تؤرقنا فى هذه األيام ،ويجيب على
األسئلة الخطيرة المطروحة علينا..
بل وجدت أن الحوادث التى كانت
تقع فى مصر خالل النصف األول
من القرن الماضى ،وتتصل بالسياسة
والثقافة والمجتمع واألخالق والدين،
تكاد تكون هى الحوادث التى تقع فى
أيامنا هذه ..ويكفى أن أقدم لكم أمثلة
من عناوين هذه المقاالت ،وبما جاء
فى بعضها ،لتروا كأننا مانزال نعيش
فى أوائل القرن الماضى ،أو كأن طه
حسين مايزال يعيش معنا فى أوائل
هذا القرن الحادى والعشرين.
فى مقالة نشرها فى «الجريدة»
التى كان يصدرها أستاذ الجيل أحمد
لطفى السيد فى الثامن والعشرين
من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة
وعشرة ـ آنذاك كان طه حسين شابا
صغيرا فى الحادية والعشرين من
عمره ـ فى هذه المقالة التى نشرها
بعنوان «ليس اإليمان ملكا ألحد»،
يبدأ طه حسين كالمه فيقول« :أيسر
شىء على بعض الناس فى هذا البلد
أن يُرمى الرجل باإللحاد فى دينه
والمروق من إيمانه ،إن أنكر بدعة
معروفة أو جحد خرافة مألوفة،
كأنما مفاتيح الجنان فى يد فالن،
يدخل فيها من يشاء ،ويزود عنها
من يشاء».
كم واقعة تقع فى أيامنا هذه يتطاول
فيها البعض على البعض ،ويقحم
فيها المتاجرون بالدين أنفسهم فيما
ال شأن لهم به ،وال علم وال سلطان،
يفتشون فى قلوب غيرهم ويتهمونهم
بالمروق ويسوقونهم إلى ساحات
المحاكم ال يعدمون فيها من يسايرهم
ويوافقهم ويحكم لهم بما يشجعهم
ويزيد من نهمهم كما فعلوا مع نصر
حامد أبوزيد ،الذى وقف فى المحكمة
يكذب الذين اتهموه باإللحاد ،ويرفع
صوته بالشهادتين أمام القاضى،
الذى أصر رغم ذلك على إدانته،
فحكم بأ نه كافر ،وفرق بينه وبين
زوجته.
وأنا أذكر هذه الواقعة ألنكم
تعرفونها ،وتعرفون ضحيتها،
لكن وقائع التكفير ال تحصى اآلن،
والتكفيريون لم يعودوا أفرادا
مهووسين ،أو متاجرين بالدين،
بل هم اآلن جماعات وتنظيمات
وأحزاب ال تكفر أفرادا بذواتهم ،بل
تكفر المجتمع كله ،وتعلن الحرب
عليه كما تفعل جماعات اإلخوان،

وتتصل بهذه المقالة التى أشرت إليها
فيما سبق مقاالت أخرى تذكرنا ـ هى
أيضا ـ بما وقع لنصر حامد أبوزيد،
وفرج فودة ،ونجيب محفوظ ،ويوسف
شاهين ،وحلمى سالم ،وحسن طلب،
وكاتب هذه السطور ،وغيرهم من
الكتاب والشعراء والفنانين المصريين
الذين اتهموا فى دينهم ألنهم رفضوا
التقليد ،ورفضوا الصمت ،وأدوا
واجبهم فى طرح األسئلة ،واجتهدوا
فى اإلجابة عليها ،فوجدوا أنفسهم
محاصرين من هذه الجهة ومن
غيرها ،أعمالهم مراقبة ،وأفالمهم
ممنوعة ،ومؤلفاتهم مصادرة ،وربما
صودرت معها مؤلفات أخرى لمؤلفين
آخرين عاشوا فى عصور مضت،
كما صودرت الليالى العربية«ألف
ليلة وليلة» و«الفتوحات المكية»البن
عربى ،وديوان أبى نواس.
هذا الذى حدث عندنا فى العقود األخيرة،
كان يحدث مثله فى أيام طه حسين،
فقد حدث فى يوم من أيام شهر يوليو
سنة ألف وتسعمائة واثنين وثالثين،
أن تصفح شيخ األزهر كتاب «تاريخ
بغداد» للخطيب البغدادى الذى عاش
فى القرن الحادى عشر ،فوجد فيه نقدا
ألبى حنيفة ،فاعترض عليه ،وطلب
من رئيس الوزراء مصادرة الكتاب،
فصودر ،ليهب طه حسين وغيره من
ُ
الكتاب المصريين ينددون بما حدث،
فيضطر رئيس الوزراء وشيخ األزهر
للتراجع والسماح بعرض الكتاب
وتداوله ..وحول هذه القضية كتب طه
حسين سلسلة من المقاالت منها« :أين
يريد أن يذهب بنا شيخ األزهر؟»،
وسدودها»،
الحرية
و«حدود
و«توفيق دياب سجين الرأى» ،و«بين
الحرية والرقابة» ،و«محنة العقل فى
الجامعة» ،و«الكذب فوق المنابر».
فى هذه المقالة األخيرة التى نشرت
فى صحيفة «الوادى» الصادرة
فى السادس من أغسطس عام ألف
وتسعمائة وأربعة وثالثين ،يتحدث طه
حسين عن خطيب مسجد الرفاعى الذى
شن فى خطبة الجمعة حملة شعواء
على كاتب لم يسمه طه حسين ،ولم
يسم كتابه« ،فقد يكون أمرهما أيسر
من أن يعنى به الناس ،ونحن لم نكتب
لتسميتهما ،وإنما نمضى فى رواية
النبأ كما تحدث به من تحدث ،وكما
كتب فيه من كتب ..أخذ هذا الخطيب
إذن يذم الكتاب وصاحبه ،ويكذب على
الكتاب وصاحبه ،ويضيف إلى الكتاب
ما ليس فيه ،وإلى صاحب الكتاب ما لم
يقل ..ونحن نظن ،ولعل شيخ األزهر
يوافقنا (الشيخ الظواهرى) على ما
نظن أن المنابر لم تقم لتكون مصدرا
للكذب وإشاعة اإلثم عن األبرياء».
أال تذكرنا هذه المقالة بالمعركة الدائرة
اآلن بين وزارة األوقاف ،وبين
الذين اغتصبوا المنابر ،وسخروها
للدعاية لفكرهم المتخلف ،وفرضه
على المسلمين ،وحولوا المساجد إلى

ساحات للتخلف والتطرف وتمزيق
الكيان الوطنى والعودة بالمصريين
إلى ما كانوا عليه فى عصور
الظالم؟.
وكما تحدث طه حسين فى مقاالته
هذه عن حرية االعتقاد ،وحرية
الرأى ،وحرية التفكير ،والتعبير،
ودافع عنها ..تحدث عن حرية المرأة
وحقوقها السياسية ،وعن االختالط
بين الجنسين ،وعن الدستور ،وما
قام عليه من مبادئ ،وما نص عليه
من حقوق وواجبات.
كأننا لم نتقدم خطوة خالل القرن
الذى مضى ،فالطغيان تراث قومى،
والخلط بين الدين والسياسة مستمر،
والعدوان على حقوق اإلنسان سياسة
ثابتة ،والعقل مضطهد ،والمنابر
مغتصبة ،والمرأة سجينة أو سبية
بيتها سجن ،وعملها سجن ،وثيابها
سجن أسود ،وسجنها هو دليل عفتها،
فإن دافعت عن حريتها واستردت
كرامتها تحرش بها األجانب وقتلها
األقارب.
بل إن حالنا اليوم أسوأ بكثير من
حالنا فى أ يام طه حسين ،فى أيام
طه حسين كانت الملكية ملكية،
فالشعب يطالب بالدستور ،والملك
يعتدى عليه ويعطل العمل به كما
كان يفعل معظم الملوك ..أما فى
أيامنا ،فالجمهورية التى حلت محل
الملكية ليست جمهورية ،ألنها عندنا
رئيس فقط ،هو وحده الموجود ،أما
الشعب أو الجمهور ـ الذى سميت
الجمهورية باسمه ونسبت إليه ـ
فليس له وجود.
وفى أيام طه حسين هزم المصريون
الملك فؤاد حين أراد أن يتحول إلى
خليفة ،ورفعوا راية الدولة الوطنية،
وهتفوا للهالل والصليب ،وقالوا:
«الدين هلل والوطن للجميع»..
أما فى أيامنا ،فقد وجد اإلخوان
والسلفيون من يصوت لهم ليستولوا
على السلطة ،ويتحدثوا عن إحياء
الخالفة ،ويفتحوا حدود مصر
لإلرهابيين ،ويوزعوا أقاليمها على
إخوانهم فى الشرق والجنوب .ومن
المؤكد أن العقل المصرى فى أيام
طه حسين كان أكثر حياة ونشاطا
ويقظة وشجاعة وفاعلية ،وكانت
المرأة المصرية تجاهد فى سبيل
حريتها وحقها فى العلم والعمل ،وقد
انقلبت المرأة المصرية على نفسها
فى العقود الماضية ،فأصبحت تعتزل
الفن ،وتخاف من الحرية.
وأنا هنا ال أبكى على األطالل ،وال
أطالب بعودة الماضى ،وال أظن أنه
يعود لو طالبت ..وإنما أدعو فقط
لقراءة مقاالت طه حسين ،لنتسلح بها
فى مواجهة التحديات التى نواجهها
اآلن ،فحقق انتصارات لم نواصلها
نحن ،ولم نضف إليها ،بل فرطنا
فيها ،وتخلينا عنها ،لنجد أنفسنا من
جديد حيث كنا قبل أن يكتب طه
حسين مقالته األولى.

زرع جهاز استشعار بالعني ملراقبة الضغط
والوقاية من املياة الزرقاء
كشفت مؤسسة أبحاث أمراض
المياه الزرقاء» االمريكية عن أن
مراقبة «ضغط العين» هو المفتاح
للكشف المبكر عن «الجلوكوما» أو
ما يعرف «بالمياه الزرقاء» ,وهى
مجموعة من الظروف السلبية التى
تتلف العصب البصرى وأحد األسباب
الرئيسية لفقدان البصر فى الواليات
المتحدة  ,حيث أنها تؤثر على حوالى
 2,2مليون أمريكى ونجح فريق من
المهندسين االمريكيين فى جامعة
«واشنطن «فى تصميم أجهزة
استشعار دقيقة يمكن تثبيتها بشكل
دائم داخل العين لمراقبة ضغط العين
عن كثب وتسجيل قياس التغيرات فى
ضغط العين التى يصعب مراقبتها
بالتشخيصية التقليدية .ويتوقع العلماء
أن المستقبل ?ليس بعيدا جدا ?حيث
ان العين البشرية ستتمكن من احتواء
مركز المعلومات الخاصة بها وفقا
لتكنولوجيا فائقة  ,تراقب عن كثب
التغيرات الصحية الهامة وإصدار
تحذيرات عندما يحين الوقت لرؤية
طبيب العيون .وأوضح العلماء أن
النموذج المطور يتم زراعته جنبا
إلى جنب عدسة اصطناعية فى حال
خضوع المريض لجراحة إزالة
المياه البيضاء « الكتاراكت « ,
وفور زرع جهاز االستشعار الدقيق
فى العين فانه يعمل على كشف
تغيرات الضغط فى العين فورا ,ونقل
البيانات السلكيا باستخدام موجات
التردد الالسلكي .ويتعرض ضغط
العين إلى التقلب على مدار اليوم
 ,وذلك بنفس آلية وطريقة ضغط
الدم  ,وفى حال ارتفاع ضغط العين
بصورة كبيرة فإن العصب البصرى

يتعرض للتلف الشديد  ,وفى كثير
من اآلحيان مع عدم وجود ألم أو
عالمة تحذيرية  ,ليصبح ضغط
العين العامل الرئيسي للمياه الزرقاء
«الجلوكوما «.وكان العلماء قد
نشروا شرحا تفصيليا ألجهزتهم
الجديدة ? المزودة بجهاز استشعار
للضغط ورقائق راديو فضال عن
هوائى يدور حول محيط العدسة
االصطناعية المنزرعة ? فى ورقة
نشرت فى مجلة «الهندسة المجهرية,
ليحصلوا بالفعل على براءات
االختراع على تصميم النموذج
األولى.وأوضح أحد أساتذة الهندسة
الكهربائية والحيوية أنه لم يتمكن
أحد فى اى وقت مضى من زرع
إلكترونيات لتصبح جزءا ال يتجزأ
داخل عدسة العين  ,ليأتى تطوير
هذا النموذج ليؤكد العلماء من خالله
إمكانية حدوث هذا التطور العلمي
واالستفادة فيه فى مراقبة مستويات
ضغط العين .وال يحتاج جهاز
االستشعار لجراحات إضافية بل يتم
زرعه مع العدسة االصطناعية فى
جراحات إزالة المياه الزرقاء  ,كما
ان إعتام عدسة العين» الكتاراكت
« أو المياه الزرقاء « الجلوكوما «
يعتبران من أهم اآلثار السلبية عن
تقدم خطى الشيخوخة .

دراسة :ارتفاع نسبة السكر يف الدم يثري
خماطر املعاناة من االكتئاب
توصل الباحثون إلى أن مرضى
السكر الذين يعانون من ارتفاع
مستوى السكر في دمائهم هم
األكثر عرضة للمعاناة من نوبات
اكتئاب بسبب تفاعل مستوى السكر
المرتفع والناقالت العصبية المرتبطة
باالكتئاب .وقد قدم الفريق البحثى
النتائج المتوصل إليها في االجتماع
المشترك «للجمعية الدولية ألمراض
الغدد الصماء» الذى عقد مؤخرا
بمدينة «شيكاجو» األمريكية.
كانت عدد من الدراسات السابقة قد
اقترحت وجود روابط بين مرض
السكر واالكتئاب إال أنهم لم يكونوا
على يقين من اآللية التى تربط بين
المرضين .وفي عام  ،2010كان
الباحثون بكلية «هارفورد للصحة
العامة» في بوسطن قد كشفوا عن
بين االكتئاب ومرض
العالقة
السكر في مجموعة من السيدات
بلغت  6 .5381ألف سيدة  ،حيث
وجدوا أنه ليس فقط من السيدات
الالتى يعانين من مرض السكر
في خطر متزايد من أن يصبحن
عرضة لإلصابة باالكتئاب بل أيضا
السيدات الالتى يعانين من االكتئاب
هن أيضا عرضة لإلصابة بالسكر.
وقد وجد الباحثون أن السيدات

الالتى يعانين من االكتئاب لديهن
مخاطر أعلى بنسبة  %17لإلصابة
بمرض السكر في مقابل معاناة
السيدات الالتى يتناولن مضادات
اكتئاب بنسبة  %25لإلصابة
بمرض السكر بالمقارنة بالسيدات
الالتى ال يعانين من االكتئاب .كما
لوحظ أن مريضات السكر لديهن
مخاطر أعلى بنسبة  %29لإلصابة
باالكتئاب ،وكانت السيدات الالتى
يتناولن األنسولين أعلى  %53من
االكتئاب مقارنة بالسيدات الالتى ال
يعانين من السكر .قد ينجم االكتئاب
عن التغيرات البيوكيميائية نتيجة
مباشرة لمرض السكر أوالعالج أو
أيضا نتيجة الضغوط والتوترات
المرتبطة بمرض السكر.
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املساعدات املالية الكندية للفلسطينيني مستمرة على الرغم من
دور محاس يف احلكومة

قال وزير الشؤون الخارجية جون بيرد
ان الحكومة الكندية سوف تواصل العمل
مع السلطة الفلسطينية علي الرغم من

قلقها لقيام حكومة وحدة وطنية جديدة
مع حماس التي تعتبرها كندا منظمة
إرهابية  ،وقد شكل الرئيس الفلسطيني

محمود عباس حكومة وطنية تضم
حركة حماس االسالمية في وقت سابق
من هذا الشهر  ،وقال بيرد اننا سنتعامل
فقط مع حكومة فلسطينية تتخلي عن
اإلرهاب وتعترف بحق إسرائيل في
الوجود  ،وكندا ستمنح الفلسطينيين
 ٦٦مليون دوالر مساعدات مالية لدفع
عملية السالم وتعزيز االمن وايصال
المساعدات اإلنسانية الي الفلسطينيين
في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذه
هي المساعدات التي اعلن عنها ستيفن
هاربر عندما التقي بي محمود عباس
في مدينة رام اهلل في شهر يناير
الماضي.

كندي ينضم اىل جمموعة إرهابية وحيرق جواز سفره
ويهدد كندا وامريكا

علمت وكالة انباء سي بي سي ان
فرح محمود شيردون الطالب بمعهد
التكنولوجيا بمدينة كالجاري في
جنوب البرتا يقاتل مع المجاهدين
االسالميين في العراق وسوريا
،وقد ظهر في فيديو اذاعته جماعة
( ايزيس) اإلسالمية قبل شهرين
وهو يمزق جواز سفرة الكندي
ويحرقه علي مراي ومسمع من
عدسة الكاميرا ويهدد كندا والواليات
المتحدة ويقول ( اننا قادمون وسوف

ندمركم بأذن اهلل) وفرح هو من
عائلة صومالية متعلمة جيدا وعمه
هو رئيس وزراء سابق للصومال
وقد نجا من محاوالت اغتيال من قبل
جماعة الشباب اإلسالمية المسلحة التي
تتبني تعاليم القاعدة .وهذا هو أحدث
المتطرفين من كالجاري الذي تعرفت
عليه وكالة انباء السي بي سي حيث
أعلنت وكالة االنباء في يناير الماضي
عن الشاب المسلم دميان  ٢٢سنة
الذي غادر كالجاري الي سوريا وقتل

علي ايدي متمردين هناك ،وأيضا
سلمان اشرفي أيضا من كالجاري
الذي شارك في مهمة انتحارية عام
 ٢٠١٣في العراق تحت والء جماعة
[ايزيس] اإلسالمية .وهذان االثنان
االخيران كانا ضمن مجموعة من
ستة رجال على األقل استخدموا
مبني سكني في وسط مدينة
كالجاري كمكان لالجتماع لمناقشة
أفكارهم الراديكالية ورسم طريقهم
الي الجهاد في سوريا والعراق
ولكن ليس من الواضح إذا كان فرح
من ضمن هذه الجماعة ،واالن بعد
ظهور الفيديو واذاعته فمن غير
المحتمل ان يسمح لفرح بالعودة الي
كندا والقلق االن من ان يحذو حذوه
شباب اخر ،فال أحد يعرف على
وجه اليقين كم عدد الرجال الذين
غادروا كالجاري للجهاد في العراق
او سوريا او أماكن اخري.

كندا تتربع مببلغ  ٥٠,٧مليون دوالر لوكاالت الالجئني التابعة
لألمم املتحدة

اوتاوا :اعلن الكسندر كريس وزير
الهجرة عن ان كندا ستتبرع بمبلغ
 ٥٠٫٧مليون دوالر لوكاالت الالجئين
التابعة لألمم المتحدة للمساعدات
اإلنسانية وقال ان هذه األموال سوف
تدعم الجهود الرامية الي تحسين
الصحة والظروف المعيشية فضال عن

توفير الحماية لالجئين واألشخاص
المشردين في العديد من المناطق،
وهذه المعونة منفصلة عن المعونة
المعلنة سابقا للناس الذين أضيروا
بسبب االضطرابات في سوريا وجنوب
السودان ،ويأتي هذا اإلعالن في اليوم
العالمي لالجئين وبعد ان ذكرت هيئة

األمم المتحدة ان عدد الالجئين في
العالم قد تعدي  ٥٠مليون نسمة ألول
مرة منذ الحرب العالمية الثانية .وقال
الوزير ان كندا هي قائدة عالميا في
توفير المساعدات والماوي لالجئين،
وان كندا تعرب عن تعاطفها مع محنة
المشردين ونحن ملتزمون بحماية
وإعادة توطين الالجئين واالسر
المشردة الذين مازالوا يعانون بسبب
الصراعات واالضطرابات المدنية.
وأعلن ممثل األمم المتحدة في كندا
عن ترحيبه بهذا اإلعالن وقال نحن
سعداء الن هذه المساعدات تأتي في
وقت تعاني فيه وكاالت الالجئين من
العديد من الحاالت الطارئة والتحديات
المتزايدة السرعة والتي تفوق بوضوح
الموارد المتاحة.

لالعالن باجلريدة
اتصل على:

416-659-8744

اشراف
جنـــوى غـــــاىل
بناء اول مصنع ملعدن السليكون يف
مقاطعة كبيك
بعد مفاوضات مع حكومة
كبيك قالت شركة [ فيرو
اتالنتيكا] انها ستستثمر
 ٣٨٢مليون دوالر لبناء
مصنع لمعدن السليكون
في ميناء ( كارتييه]
شمال نهر سانت لورانس
في كبيك  ،وهذه الشركة
االسبانية هي واحدة من اكبر المنتجين لمعدن السليكون في العالم وقال رئيس
وزراء كبيك فيليب كويالرد ان المقاطعة ستقدم قرضا للشركة بفائدة تجارية
وستقدم لها إعفاءات ضريبية وكهرباء بسعر تجاري ولكن لن يتم اإلعالن عن
التفاصيل حتي يتم اغالق الصفقة  ،ومن المقرر ان يبدا عمل المصنع في أواخر
عام  ٢٠١٦وسيتيح فرص عمل لحوالي  ٣٤٥فرد وسينتج هذا المصنع ١٠٠
الف طن سنويا من معدن السليكون الذي يستخدم في سبائك األلومنيوم لجعلها
قوية وخفيفة ويستخدم أيضا في بناء االلواح الشمسية  .وتقول الشركة انه سيتم
بيع اإلنتاج لسوق أمريكا الشمالية ،وقد اختير ميناء كارتييه لسهولة وصول
القوارب وقطارات الشحن اليه ولتوفر المنتجات الخشبية التي تستخدم في عملية
اإلنتاج.

كندا واليوم العاملي ملكافحة استغالل األطفال
يف االعمال الشاقة
جزء من بيان وزير التنمية الدولية
كريستيان براديس الذي ادلي به
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل
األطفال ( ١٢يونية ) فقال  :ال ينبغي
حرمان أي طفل من حقه في الذهاب
الي المدرسة واللعب والعيش حياة
كريمة وصحية ومع هذا فهناك الكثير
من األطفال سلبوا طفولتهم باألعمال
الشاقة وبدال من الذهاب الي المدرسة
فهم يقضون ساعات طويلة في أداء
مهام خطيرة وضارة ورش مبيدات
حشرية وتشغيل اآلالت الثقيلة والحفر
بأيدي عارية الستخراج معادن ثمينة
وهذا كله ليساعدوا في اعالة اسرهم
وأيضا انفسهم ،وفي عام ٢٠١٢
كان هناك  ١٠٠مليون طفل و ٦٨
مليون طفلة يعملون اعمال شاقة
والبعض منهم لم يتعد الخامسة من
عمره ،وحوالي نصف عدد هؤالء
األطفال شاركوا في اعمال خطيرة
يمكن ان تسبب لهم المرض او
اإلصابة او الصدمات النفسية او
الموت في اصعب اشكاله  ،وتشغيل
األطفال ينطوي علي الرق واألنشطة
غيرالمشروعة مثل تجارة المخدرات
والدعارة والمشاركة في النزاعات
المسلحة واألطفال االيتام او الذين
انفصلوا عن اسرهم ههم األكثر
عرضة لهذا النوع من االستغالل

وسوء المعاملة وال ينبغي ان يكبر
أي طفل بهذه الطريقة وان حكومة
كندا ملتزمة بحماية األطفال والقضاء
علي تشغيل األطفال وتعمل كندا
مع شركائها الدوليين مثل منظمة
العمل الدولي لمكافحة عمل األطفال
في جميع انحاء العالم ،وتحث
الحكومات علي تعزيز التشريعات
والسياسات لحماية سالمة األطفال
العاملين ومنعهم من االعمال
السيئة والخطيرة .في هذا اليوم،
تؤكد كندا من جديد التزامها لحماية
جميع األطفال من التمييز والعنف
واالستغالل ،بما في ذلك أسوأ أشكال
عمل األطفال ،ومساعدتهم على
الوصول إلى الخدمات األساسية
مثل الصحة والتعليم حيث يمكنهم
الحصول على الشيء األفضل
الممكن لبدء حياتهم
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السودان
@@@@@@@@µ‰ßa@pbÁÏìm@…‰∏Î@Öb–n„¸aÎ@paåbÃ€a@Âﬂ@ŸÓ‡•@ÚÓﬂbj€aعن مريم االم املسيحية يف
كندا ترحب باألفراج
@Ú»nﬂa@ﬁb–”a@ãèÿ€@Ú�‹é@áÌãm@aÎbmÎa
@aã�Ç@›ÿìm@·z–€a@Û‹«@ÚÌÏìæa@‚Ïz‹€a
أطفـــــــــال
ﺃﻧﺎ ﺍﳌﺼﺮﻱ
«‹Úzó€a@Û
@paãˆb�€a@lb◊ä
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
ﻣﻦ
ﻛﺎﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻏﻨﺴﻴﻮﻡ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺄﻧﻬﺎ
حمــــرومني
الدولي باإلعراب عن
قامت كندا
ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ سفير
ﺃﻓﺎﺩﺕاندرو بينيت
 ٢٣يونية  : ٢٠١٤اعلن
ﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻗﺪ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺍﻥ
@@@Ïn„âÏm@M@ÔuâÏu@—ÓçNÖ
والمجتمع ﻑ ﺏ
ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ-ﺍ

ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺰ ﻭﻫﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻰ.
السودانية وذكرتها بان
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ للسلطات
بالغ قلقهم
كندا للحريات الدينية٤٣البيان
ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ
ترحبﺍﻟﺸﻬﺮ
التالي :ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﺃﻟﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﻣﻦ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ﺃ(
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﺸﻔﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء
اإلنسانية قد اكدها دستور
يحييﺍﻟﻲإبراهيم
والحرياتﺃﻟﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ
الحقوقﻫﺬﺍ ١٩٠
 ٪٦٫٩ﻭﻳﻌﻨﻲ
مريم ٪ ٫١
حليم منجة كندا بأطالق سراحﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻡ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﺑﺼﺎﺭ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ،ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
٢٠٠٥
المؤقت لعام
السودان
والسيدة
 .٢٠١٣ﻭ٣٣
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ
السودانية ﻓﻲ
السجون ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
إسحاق من احد ﺃﻛﺜﺮ
كندا ﻣﻮﺍﺩ
وستواصلﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﺗﺤﺘﻮﻱ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ﺝ( ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﺘﺜﺒﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎً
ﻣﻦ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
جميعﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
وضعت ﻣﻌﻈﻢ
مريم هي ام مسيحيةﺍﻟﻒ ﻣﻦ
الحريات
الحكومات
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒدعوة
طفلها الثاني
الدينيةﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
لحماية ﺻﺤﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﺒﻴﺎ
ﺗﺆﺛﺮ
ومرتينﺍﻟﻜﻮﻻﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ.
ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ ﺗﻜﻮﻳﻦ
مرة
تدمع
ﺃﻥ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻧﻬﺎ
ﻻ
ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊألعينﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
تغييرﻣﺰﻳﺪ
ﻟﺪﺧﻮﻝ
 ٢٤ﺳﻨﺔ
عليهاﺑﻴﻦ ١٥
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺎ
ﺳﻦ
العقيدة او
ﻧﻈﺮﺍحق
ﻭﻟﻜﻦذلك
بما في
باإلعدامﺍﻟﻲبتهمة
في السجن بعد ان حكم
المعتقدات ﻋﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺗﺸﺒﻪ
لما تشوف اطفال من غير ابوين
ﻭ)ﻙ(،
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ )ﺃ(
ﻋﻠﻰ
لجريمةﺗﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
وممارسةﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻲ
وقد ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻦجلدة ﻣﻦ
ﻟﻬﺬﻩسالم.
إليمانه في
سرت
الزنا
ﺗﺸﻮﻫﺎﺕو١٠٠
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺥ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ الردة
الفردﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ألخدين
ﻓﻀﻼﺕوألدمع
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ يبكوا
ﺣﺮﻛﺔبانﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
على ﻭﻫﻰ
ﻟﻠﺠﺴﻢ،
ﻫﺎﻣﺎﻥ
ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ
السلطاتﻭﻫﻤﺎ
نازل ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺗﻘﻠﻞ
ﻭﻛﺎﻧﺖ  ٣٠ﺍﻟﻒ ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ، ٪
١٣٫٦
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺑﻴﻨﺖ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﻫﺬﻩ
خدمت
السودانية
القانونية
كندا
اإلثنين
اليوم
السودانية
السلطات
أفرجت
وقد
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
ماشين مش عارفين طريقهم فين
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻟﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ
ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﺬﺍ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻬﻀﻤﻰ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﻣﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﺣﺴﺐ
ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻭﻛﺒﻴﻚﺿﺎﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺩ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﻧﻴﻮﺑﺮﻭﻧﺰﻭﻳﻚ
ﺟﺰﺋﻲ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺮﺗﻴﺶ ﻛﻮﻟﻤﺒﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻭﺍﻡ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
مدينة
في
االستئناف
محكمة
أن
الرسمية
بالردةﺗﺸﻜﻞ
)ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ(
العدالة واظهرت تعاطف في هذه الحالة عن الطبيبة ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ مدانة
السودانيةﻧﺎﺭالتي كانت
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
ﺍﻟﺸﻲ
بحريﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺘﻮﻯ
ﺣﻮﺍﻟﻲ١٣ﻣﻔﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻣﻞﺗﻨﺎﻭﻝ
ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ
بكلمتينﻋﻠﻰ ﺣﻤﺾ ﺍﻟﻔﻮﻟﻴﻚ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﺣﺮﺹ
تواسيهم
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻜﻮﺗﻴﺎ
ﺍﻟﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ  ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻮﻓﺎ
ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺍﻗﻞ
ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔمشﺑﺘﻨﺎﻭﻝقادرﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ
قضت،
الخرطوم)
العاصمة
(شمالي
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بعد ﻷﻧﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
باإلعدام وذلك
ﺧﻄﻮﺭﺓ عليها
والتزمت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق عن اإلسالم ومحكوم
ساعتين
معاهم
ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺗﺴﺮ
ﺍﻭﻟﻴﻔﺮ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺯﻳﺮ
ﺿﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻏﻨﻴﺔ
تجلس ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺪ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﺼﺤﺘﻚ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ.ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ،ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ  ٥٨ﺍﻟﻒ
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎءأوﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ
محكمة
الصادر ﺃﻥمن
بإلغاءﺟﻮالحكم
ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اليوم ،ﻭﺗﺆﻛﺪ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ،
ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻮﺍﺩ
»ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
األنباء السودانية
وكالة
االنسان  ،ويأتي االفراج عن مريم بعد ان إلغاء الحكم ،وذكرت
وألناس تقول همة دول مين
ﺍﻟﻒ
ﻣﻦ ٤٠
مريم.ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻞ
ابتدائية ﺳﻮﻕ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻱ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓﺍﻟﻰﺑﺎﻥ
ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓﺍﻛﺜﺮﻓﻲ
ﻋﻨﺪأن
الوكالة
وأضافت
بإعدام
ﺗﺮﻱ ﻣﻊ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻭﻣﻌﻈﻢﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٥ﺍﻟﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺗﻮﺩ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ملقناش ليهم عنوان بين ألعناوين
ﻣﻜﺎﺳﺐ
قرارا ،ﺃﻥﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺗﺤﺪﺙ
أصدرت ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺷﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓﻭﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ«..
األوزونﻋﻮﺍﺩﻡ
ﻏﺎﺯﺍﺕ
مريم،
ﻫﺬﻩعن
باإلفراج
المحكمة
ﻳﺸﻌﺮ ﺭﻛﺎﺏ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻗﺪ ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
يف
املتوقعة
وطبقة
البنفسجية
فوق
االشعة
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ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
التيﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻧﻮﺍﺻﻞ
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ
ﻭﻫﺬﺍ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ،
ﺍﻟﺤﻤﺾ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﻢ،
والديهم
ما فقدوا
ﺗﻜﺴﺮ يوم
ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ من
عنها
الدفاع
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ هيئة
قدمتها
المرافعة
بعد
ﻟﺘﻔﺤﺺ
ﺍﻗﻔﺎﻟﻬﺎ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ
ﻫﺸﺎ.
ﻳﺰﺍﻝ
ﻣﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻥ
ﺣﻴﺚ
ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻡ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻰ
ﻳﺆﺩﻱ
ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
كنداﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺸﺐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ
٢٠١٤ﻣﻦ
لعام
وكانت محكمة سودانية ابتدائية في الخرطوم
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ!
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،
ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ.
ﺇﺱ.
ﺑﻰ
ﺟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ
ﺍﻟﻠﺬﻳﺪ.
ﻃﻌﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
بالنسبالهم
ﻭﺗﺴﻌﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓألحياة
قضت في منتصف مايو/أيار الماضي على
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
قيمة ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ملهاش ﻭﻳﻘﻮﻝ
مقيمة
أصبحت
عيونهم
فى
وألدمعة
ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﻴﻦ
ﺃﻥ
ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭﺗﺸﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
مخاطرﺍﻟﻰ ﺃﻥ
»ﺍﻳﺮﻧﺎ«
الجيد انﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪيكون منﻭﺗﺸﻴﺮ
مريم ،ولها طفل عمره  20شهرا يقيم معها
عندما ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
ﻋﻠﻲ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻓﻲ
ﺃﻧﺒﺎءماهي
تعرف
الصيف فقد
ﻣﺴﺠﻞ في
ﺍﻟﺠﺒﻞالشمس
ﻭﻫﺬﺍ اشعة
تسترخي تحت
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والضحكة أن كانت تبقى يتيمة
ﺧﻮﺍﺹ
ﺃﻥ
ﺣﻴﺚ
ﺫﻟﻚ،
ﺭ
ﻮ
ﺗﺼ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ّ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻓﻮﻕ
ﻣﺘﺮﺍ
٣٧٥٤
الجلدية في هذا الصيف مقارنة مع السنوات السابقة؟ واالجابة ان مخاطر التعرض في السجن وطفلة وضعتها الشهر الماضي،
الحروق
ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ
ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ
يال نشد فيهم قوى ألعزيمة
ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
بعدﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
غير ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺷﻲ
ليس ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﺃﺛﻨﺎء ّ
ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
الدين
“الردة» عن
ﻋﻦ بـ
إدانتها
باإلعدام،
ارتفاعا
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕولكنه
عليه في الماضي
مما كان
ﺗﺤﻠﻴﻞقليال
ﻟﻜﻦاعلي
ﺍﻟﺒﺤﺮ ،هو
الشمس الحارقة
ﻛﺴﺮ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻮﻳﺾألشعة
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
التيﺑﻌﺜﺔ
ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ
الدوامةﺍﻟﺘﻰ
ﺑﻰ ﺇﺱ
ألوطن
ﻗﺒﻞأهل
ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ال
اإلسالمي ،والزنا بزواجها من مسيحي.
ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ هذا العام .ومستوي الخطر الذي تمثله
تعرضنا لها
القطبية
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦبفضل
ﺍﻟﺘﻠﻒ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪعادي وهذا
وكمانﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ
لهمﺍﻻﺷﻌﺔ
ﺃﺟﻬﺰﺓ
نسيهم ﻫﺬﺍ
ﻋﻦ
ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﻭﺯﺭﺍء
ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﻭﻳﻦ
ﻛﺎﺛﻠﻴﻦ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ:
ﻋﻦسكن
من غير
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ شوارع
بقوا أطفال
تعتمدﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
الصيفﺍﻟﺠﺒﻞ
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ هذاﺇﻟﻰ ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦاألوزون
على طبقة
اشعة الشمس
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ التي تحمينا والتي تقع في طبقة تسمي وتنفي مريم اعتناقها لإلسالم من قبل ،وقالت
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮﺍ ﺃﻛﻴﺎﺱ
أالذن
تسمعها
أن
تريد
ال
أخبار
ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻠﻴﻮﻥ
١٠٫٣
ﺗﻘﺪﻳﻢ
مثل
األوزون
طبقة
وتعمل
كيلومتر
٣٥
الي
١٥
من
األرض
عن
تعلو
والتي
الستراتوسفير
ﺃﻥ
ﺃﻇﻬﺮﺕ
ﻗﺪ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ..
ﻓﻰ
ﺃﻭﺗﺎﺟﻮ
للمحكمة إنها نشأت على دين أمها ،وهي
ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻭ ﻳﻔﻀﻮﺍ ﻏﻼﻑ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﺍﻭ
أال يوجد منكم أحد عليهم يؤتمن
ﺑﺮﺍﻣﺞ هذه
وكلما كانت
البنفسجية
االشعة فوق
اضرار
من
لتصفية العديد
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،
ﻓﻘﻂ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻧﻘﻄﺔ
ﺃﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪ
٤٧٢٤
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ
 @Ú˜‰Ëm@Îc@@Újéb‰ﬂ@⁄á‰«@ÏÄ€والدها السوداني
الطبقة اكثر سمكا إثيوبية مسيحية بعد انفصال
الشاشةﻳﻌﻴﺪﻭﺍ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺰﻳﻠﻮﺍ ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱسمعنا
القطبية التي
الدوامة
تعلمه
ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وما قد
حماية اكبر
كلما
ﺍﺯﻳﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻒانﻃﻔﻞ
ﺳﻴﺸﻤﻞال٥٦
وفرت .لنا ﻓﻴﻪ.
ﺍﻷﻛﺜﺮعنها كثيرا هذا المسلم عنها وهي طفلة.
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ  ،ﻭﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ 1ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻔﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺛﺎﻧﻴﺔ
كندا حتي تغطت
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔجنوب
الثلوج الي
كبيرة من
وكميات
شديدة
الشتاء والتي دفعت
@@@…Ój‹€@‚c@äbÄÄ∞�€@Ê˝«g@Îc
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺳﻮﻑ
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ،
ببرودة ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ
ﻟﻴﻔﺤﺺ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻜﺴﺮ
ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔأعمل
ﺗﻘﺪﻡﺃﻣﺘﺎﺭ
ﻋﺸﺮﺓ
ﻛﻮﻙ
ﻭﻓﻘﺪ ﺟﺒﻞ
عام ،كانت سببا في اختفاء ثقب األوزون وقد واجهت الحكومة السودانية ،ذات الخلفية
٢٠
منذ
مرة
ألول
بالثلوج
البحيرات العظمي
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺣﺪﻭﺙﺧﻼﻝ
ﻣﻠﻴﻮﻥﺑﻌﺪﺩﻭﻻﺭ
٣٢
ﺍﻭﻟﻲ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻲ
طريق هالك
ﻳﻀﻊ فى
ألخير ﻫﺬﻩوماﺍﻟﺤﺎﻟﺔتمشيش
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ .ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻗﻔﻞ
السنةﻗﻤﺘﻪ
هذه ﻣﻦ
@ ÊbÄÄÄÄﬂ@Ùá„bÁ@o„g@Îcقاسية من منظمات
١٩٩١العلماء ومع ذلك التزال طبقة األوزون رقيقة بالمقارنة اإلسالمية ،انتقادات
ﻓﻰﻣﻦتقرير
حسب
فوق كندا
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ
ﺧﻄﺔ
ﻛﺠﺰء
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻟﻴﻌﺮﻑ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺗﻘﻮﻝ حالك
ولية تقول أنا فى حالى وأنت فى
كانتﺍﺗﻔﻘﺖ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱبماﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ.
ﻭﺍﺳﻊ
ﺟﻠﻴﺪﻯ
ﺻﺨﺮﻯ-
البيئة الكندية ان يكون مستوي األوزون من  %١حقوقية وحكومات غربية ،على رأسها
وكالة
تتوقع
وعموما
عليه من قبل
 ،ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ٣٤٠ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وأمثالك
ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻢأالطفال
محتاجينﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ
أمثالى ﻣﻊ ﻋﺪﺓ
@◊‹‡b‰‹éaä@Îa@b‰
المتحدة وبريطانيا ،الذي وصف
الثمانينات وفي المقابل زيادة في مؤشر االشعة الواليات
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ كان عليه في
المستوي الذي
ﺳﻴﺮﺟﻮﻯ،
الي  %٢اقل من ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ
ﺑﺎﺳﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻓﻄﺎﺭ ﻓﻲ
ودارك
دارى
يسعد
ألخير
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ
فوقﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
فعل ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ
خطورة التعرض ألشعة الشمس ومقدار رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم اإلعدام
يقيس
المقياسﺟﺒﻞالذي
وهذاﻓﻰهو
البنفسجية
ﻛﻮﻙ
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ
ﺃﻥ
ﺣﻴﻦ
ﺇﻧﻪ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ  ،ﻭﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﺷﻚ ﻓﻲ
تنسواﻭﺍﺫﺍ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﻳﻜﺴﺮ ﺍﻗﻔﺎﻝ
ﻭﺗﺒﺎﻉ
ﻛﺴﺮﻫﺎ
ﻋﻤﺎ ﺑﺪﻻ
ﺭﺋﻴﺴﻲ
هذه االشعة
ﺃﻋﻠﻰ من
الفردﺃﺣﺪللوقاية
يحتاجها
الحماية التي
النقية
ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ وال
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢوفي التقرير الصادر مؤخرا من جمعية بأنه «بربري» وذلك بعد أيام من استدعاء
الديانةﺃﻭﺗﺎﺟﻮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻰ
ﺍﻛﺪ
ﻗﺪﺭﻩﻣﻦﺻﻨﺎﻉ
ﻣﻔﺘﺎﺡﻣﺘﺮﺍ
الطاهرة ٣٠
ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ
ﻫﻮ
ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻟﻴﺲ
ﻓﻰﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﺧﻄﺔ ﻟﺼﺮﻑ  ١٥٠ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻳﺒﻠﻎ
ﻓﻬﻮ
ﺍﺣﺪﻫﺎ
ﻣﺤﻼﺕ
ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ
ﻫﺬﻩ
أاليتام
افتقاد
هذه
هي
اآلب
اهلل
عند
العديد
ان
حيث
انفسهم
وحماية
الشمس
ألشعة
التعرض
من
للكنديين
تحذير
الكندية
السرطان
الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة
ﻳﺰﺍﻝ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ،
ﺑﻨﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻌﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻴﺪﺓ.
األكثرﻻﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺪﻱ
ﻋﻠﻲ
عنهم ﻳﻤﻜﻦ
نرفع ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ
ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ يالﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
أاليام
ﺍﻟﺴﻔﺮ.
ﺃﻏﺮﺍﺽ
عناء ﺑﻴﻊ
ﺩﻭﻻﺭ الجلد
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ يصابون بسرطان
ﺗﺤﺪﻳﺪ الكنديين
ﻧﻈﺎﻡ من
=aeskarous@yahoo.ca
بخاري أفندي ،وإبالغه
فتكا والذي يرتبط باألشعة فوق البنفسجية  .السودانية في لندن،
ﻛﻮﻙ ﻗﺼﺮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
ﻭﻫﻮ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ  ٣٩ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
بضرورة تدخل حكومته إللغاء الحكم

======416 659 8744

Ontario Travel & Immunization Clinics
Ontariotravelclinics.com

Dr. Medhat Gindi, MD. CPH.FRCPC
20 years of excellence in Travel Medicine

Monday- Wednesday- Friday
MISSISSAUGA

Thursday
CAMBRIDGE

Tuesday
BURLINGTON

2000 Credit Valley Rd. #201

140 McGovern Drive #29

3455 Harvester Rd. #25

At Eglinton 2 lights east of Erin Mills Parkway

Behind Best Western Hotel

West of Walkers Line

Ontario N3H 4R7

Ontario L7N 3P2

Toll free: 1.877.828.6006

Toll free: 1.877.828.6006

Free parking

Free parking

Ontario L5M 4N4
TEL: 905.828.6000
Free parking after 4:00 pm

Special Immunization Services
Shingles, Rabies, Chickenpox, Pneumonia and
some other Vaccines
;• Call in and book an appointment
• You will be seen by a Specialist Doctor for consul;tation
• Accordingly the Doctor will recommend the vaccine and administer it for you if needed. Special Immunization Services “Visit, Consultation and Vaccine administration” are covered by OHIP, whilst
Vaccines’ costs are not covered by OHIP; but most
of the extended drug insurance and private health
plans cover Vaccines’ costs. So you will pay for it
yourself and we will provide you with official receipts for your submissions.

Travel Services

;1. Call in and book an appointment
;2. You will be seen by a Specialist Doctor who will
o Examine your health history, travel plans and the immunization you had
;before
;3. Accordingly the Doctor will give you
o Detailed advice regarding food, water, insects, mosquitoes and precau;tions on the trip
;o Malaria pills prescription if needed
;o Antibiotics for treatment of travelers’ diarrhea if needed
;o High altitude tablets if needed
o Jet-lag pills if needed; and
;o Other infections and treatment with instructions
4. The Doctor may recommend additional vaccines for your trip if needed.
Pre-Travel Services are not OHIP Service, but most of the extended drug insurance and private health
plans cover these services. So you will pay for it yourself and we will provide you with ofﬁcial receipts
for your submissions. We accept Debit Cards, MasterCard, Visa and/or cash for payments.
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السجنيعرف مقدار
الكوب الذكى..
ويعطى بيانا
ما تتناوله
أصدرت
تنبيه هام
احلرارية
بالسعرات
تورنتو
د.سيف جورجي -

الواحـــــــــة

السنة السابعة  ،العدد ( - )165األحد  29يونيو 2014

اكتشاف مججمة حيوان
عمرها  10ماليني عام

الواحــــــــــة

إحنا

يحررها هانى نصحى

نجحت إحدى الشركات األمريكية فى سان فرانسيسكو
فى تصنيع «كوبا ذكيا» يمكنه التعرف على السوائل
التى يحملها ،فضال عن تركيبتها الكيميائية وتوفير
إحصاءات عن طبيعة المشروبات الخاصة بك وعدد
السعرات الحرارية المتناولة ،كما يمكن للكوب الذكى،
الذى من المنتظر أن يتم طرحه بنحو  59دوالرا مع
مطلع عام  ،2015إبالغك إلى أى مدى يتمتع جسمك
بمعدالت مرتفعة من الترطيب .ويبدو أن األدوات
ذات الصلة بالصحة كلها باتت تثير الغضب فى هذه
األيام ،فمن األساور الذكية للتطبيقات التى تتبع ما
كنت تستهلك ،إلى الكوب الذكى الذى عكفت شركة
«مارك وان» األمريكية على تطويره ،ولديه القدرة
على تبسيط العملية عن طريق وضع كل التكنولوجيا
التى يحتاج إليها فى كوب مما يسهل استخدامه بصورة
كبيرة .والمنتج الجديد يمكنه بدقة تحديد شرابك ،وما
يحويه من سعرات حرارية مستهلكة ،فضال عن
مستوى ترطيب الجسم لينبهك عندما يحين وقت تناول
المشروب مرة أخرى .ويأتى الكوب الذكى فى ثالثة
ألوان أبيض ورمادى وأسود ،ويتم تصنيعه من مادة
تشابه الزجاج ويمكنه احتواء نحو  368جراما من
السوائل ،ويحوى الكوب الذكى بطارية تعمل لمدة 60
دقيقة فضال عن شاحن السلكى.

مصري يفوز جبائزة «شومان» كأفضل
عامل عربي باهلندسة اخلضراء

فاز العالم المصري الدكتور صالح عبيه مدير
مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم
والتكنولوجيا بجائزة عبد الحميد شومان للعلماء
العرب السنوية في مجال العلوم الهندسية لعام 2013
تقديرا ألبحاثه القيمة في مجال الهندسة الخضراء.
ً
جاءت الجائزة مناصفة بين الدكتور صالح عبيه
والدكتورة نسرين غدار أستاذ الهندسة الميكانيكية
بالجامعة األمريكية ببيروت لبنان .يذكر ان صالح
ً
مسبقا على جائزة الدولة للتفوق
عبية كان قد حصل
العلمي في مجال العلوم الهندسية عام  2013وكذلك
جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية لعام .2006
و دير بالذكر أن الدكتور عبيه بنى سمعة عالمية
مرموقة في مجال الضوئيات النانوية الخضراء
مع التركيز على التمثيل الحاسوبي الذكي ألجهزة
فوتونات نانوية حديثة استحداث تقنيات لجيل جديد
من الخاليا الشمسية من أجل مجتمع أخضر منخفض
الكربون .نشر الدكتور عبيه  106أبحاث في دوريات
مرموقة مثل  IEEEو IET/IEEباالضافة الي 130
ً
بحثا في مؤتمرات دولية كما ألف كتاب «الضوئيات
الحاسوبية» الذي نشرته دار “ ”Wileyبنيويورك
في عام  .2010أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان
جائزة الباحثين العرب عام  1982وتمنح تقديراً لنتاج
علمي متميز يؤدي نشره وتعميمه اإلسهام في تطوير
المعرفة وكذلك حل المشكالت التي تواجه المجتمعات
اإلقليمية والدولية.

عم مصرى
بقلم :مدحت موريس
)(voicy2005@yahoo.com
استرخى فى فراشه بعد وجبة الغذاء الشهية،
اصوات االطفال فى الشارع ترتفع وتغزو
غرفة نومه فتحرمه النوم لكنه ال يهتم فقد
استغنى اليوم عن غفوة ما بعد الغذاء،
سيسترخى ً
قليال ثم ينهض ويذهب الى السوق
ليقضى احتياجات الشهر الكريم .ينتظر هذا
اليوم من كل عام منذ طفولته ليعرف معنى
البهجة الحقيقية التى ال تشمله وحده بل تشمل
كل الشوارع المصرية .نهض على مهل وفتح
ً
منديال كبيراً كان
دوالب مالبسه حيث اخرج
قد صره ووضعه فوق رف الدوالب ،فتح
المنديل الذى كان قد جمع حبات ِسبحته التى
انفرط عقدها فى االيام االخيرة من رمضان
بالسبحة طوال
الماضى ،اعتاد على االمساك ِ
ً
ً
ايام الشهر الكريم منذ ان كان شابا يافعا....
السبحة وحباتها المنفرطة ثم
نظر فى اسف الى ِ
جمع الحبات وصرها مرة اخرى فى المنديل
ثم وضع المنديل مرة اخرى فى مكانه بدوالب
مالبسه .ارتدى جلبابه االبيض الناصع وخرج
من غرفته فاستقبلته زوجته بابتسامتها السمحاء
« كل سنة وانت طيب « «رمضان كريم» رد
عليها بابتسامة عريضة وهم بفتح باب الشقة
وكلماتها او طلباتها التى هى طلبات الشهر
الكريم تنهال عليه من كل اتجاه فهى تُذكره
بأن غداً هو اول ايام رمضان ...وبصفته كبير
العائلة فالعائلة باكملها ستتناول افطار اول
رمضان فى منزله العامر...العائلة باكملها من
ابناء واحفاد واشقائه الصغار بعائالتهم وكذلك
اشقاء زوجته وعائالتهم..هو رجل مضياف
ويحب التجمعات العائلية ويسعد ببابه المفتوح
للجميع خاصة فى ايام الشهر الكريم ،لكنه
والنه ايضاً كبير العائلة ومثلها االعلى يريد ان
يعلمهم شيئاً وهو ان هذا الشهر هو شهر الصوم
والعبادة ،شهر الذهد والتقشف والسيطرة على
رغبات الجسد وشهواته ،ما معنى ان يمتنع
االنسان عن الطعام والشراب من الفجر
وحتى الغروب ثم يقضى بقية اليوم يتناول
من صنوف الطعام ما لذ وطاب والكارثة ان
البعض بل الكثيرين ال تنغلق افواههم من وقت
االفطار وحتى السحور لم يفهم معنى ان يأكل
االنسان حتى وهو شبعان بل ومتخم بالطعام.
كان يسير فى طريقه حتى نهاية السوق حيث
السبح وقد افترش االرض
وجد صبحى بائع ِ
السبح من
امام متجره الصغير بالعشرات من ِ
كل شكل ولون  ،مال على االرض وامسك
بواحدة منها فبادره صبحى « 17جنيه ياعم
السبحة بسرعة وكأنها
مصرى» ترك مصرى ِ
لدغته وهو يتمتم فى دهشة سسسبعتاشر!!!
قال لصبحى « دى كلها بضاعة صينى»
رد صبحى ضاحكاً « البضاعة فى البلد كلها
صينى حتى البنى آدمين دلوقتى صينى» ابتسم
ً
قائال ح امر عليك وانا راجع .كان
مصرى
ينوى الذهاب الى الميدان حيث ينتشر باعة
السبح يفترشون ارض الميدان ببضاعتهم
ِ

وبالتأكيد ستكون اسعارهم اقل كثيراً من اسعار
صبحى النصاب .مازال الشباب واصحاب
المحالت يرفعون المزيد من الزينات واالعالم
والمصابيح الكهربائية وبالطبع الفوانيس
ابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم...هز صيام رأسه
متعجباً من االستهالك الفاحش للكهرباء كيف
يحدث هذا فى شهر الذهد والتقشف .اعالنات
ياميش رمضان فى كل مكان..ال يستطيع
ان يحرم بيته واهل بيته وزواره من عادات
الشهر الكريم..دخل المحل وخرج بعد دقائق
قليلة خالى الوفاض فقد كانت االسعار اعلى
بكثير من توقعاته مر على اكثر من متجر
واالسعار ثابتة ،شعر ان التجار جميعهم قد
تحالفوا ضده وتآمروا عليه ،استسلم لالمر
ً
محمال بما
الواقع ودخل احد المحال وخرج
لذ وطاب من ياميش رمضان .تخيل مائدة
االفطار ،يالغبائه انه حتى اآلن لم يحضر
افطار اول ايام رمضان ،بدأ يحسب عدد
افراد االسرة كم دجاجة يحتاجها خمسة او
ستة ؟ فليشترى بزيادة فما اسوأ ان ينتهى
االفطار والمائدة خالية تماماً .اسعار اللحوم
فى السماء ماذا لو اشترى لحم بالعظم بالتأكيد
اسعارها ستكون اقل ولكن زوجته العزيزة
تفضل اللحوم المشفية ال بأس انه اول ايام
رمضان وال يريد الحد ان يغضب فى هذا
الشهر الكريم .شعر بثقل ما يحمله نظر الى
المقهى و اشار لفارس الذى نهض بسرعة
«تحت امرك يا عم مصرى» نقده جنيهاً
ليحمل عنه ما اشتراه ويوصبها لمنزله « بلغ
الحاجة انى ح اقضى بقية الطلبات وراجع
على طول» ثم تخيل الحاجة وهى تفتح الباب
لفارس وتستلم ما اشتراه لها وتدعو له بوافر
الصحة وطول البقاء والواد فارس الغتت
لن يذهب قبل ان تنقده جنيهاً آخر .المحاشى
اطباق اساسية على مائدة رمضان...شيكارة
ارز تكفى مؤقتاً باالضافة النواع الخضار
الصالحة لعمل المحشى ...محشى الطماطم
ايضاً احتل مكانة عالية لدى افراد العائلة...
وصنف او صنفين طبيخ...مش كتير كده يا
حاجة؟ يسألها دائماً و ايضاً اجابتها دائماً وهو
الحاجات دى ياخويا رايحة لحد غريب ماهو
كله لعيالنا وعيال عيالنا .وهذه هى االجابة
التى يلزم الصمت بعدها دائماً .نظر الى
الناس وهم يتصارعون فى المحالت وكأنها
حرب يخرج بعدها كل واحد بغنيمته .تذكر
رمضان زمان حتى البرامج التليفزيونية
الفوازير ثم المسلسل على القناة االولى
واخيراً فيلم السهرة الذى كانوا يشاهدونه
غالباً بعيون مغلقة .اما اآلن باسم اهلل ما
شاءاهلل عدد المحطات الفضائية اكثر من ان
تعدها اما المسلسالت فحدث وال حرج...

قال أمين متحف لألحياء القديمة الجمعة إن
ً
حفال على
مجموعة من الشبان كانوا يقيمون
شاطئ بحيرة في والية نيو مكسيكو عثروا على
جمجمة لحيوان الماستودون المنقرض ويرجع
عهدها إلى أكثر من  10ماليين سنة .وأشار
أمين المتحف إلى أن الباحثين يحتاجون إلى
نحو  6أشهر على األقل لتنظيفها ولن تعرض
في المتحف أمام الجمهور قبل عام وذلك إلى
حين استكمال دراستها .وكان الشبان قد عثروا
األسبوع الماضي مصادفة على الجمجمة وبها
أنياب الحيوان المنقرض مدفونة في الرمال
في محمية إليفانت بوت الخاصة بالوالية على
بعد  250كيلومتراً جنوبي البوكيرك .وقاد
خبير األحياء القديمة وأمين متحف نيو مكسيكو
القومي للعلوم والتاريخ الطبيعي غاري مورغان
فريقاً قضى نحو  6ساعات يعكف بعناية على
استخراج األحفورة التي كانت مدفونة على
عمق  1.2متر في رمال البحيرة .وعند اكتمال
استخراج الحفرية وجد الباحثون أن طولها 1.5
متر وعرضها متر واحد وتزن أكثر من 450
كيلوغراماً .وقال مورغان هذا الماستودون أقدم
من الماموث ذي الشعر الصوفي الذي عاش
على األرض في العصر الجليدي ..وربما يكون
الماستودون نفق على حافة السياج الرملي لنهر
ريو غراندي العتيق» مضيفاً «أعيش هنا منذ
 20عاماً ولم أشاهد قط شيئاً مثل هذا» .يشار
إلى أن حيوان الماستودون أحد أقارب الفيلة
التي يصل طول الواحد منها إلى  3أمتار والتي
هاجرت إلى أمريكا الشمالية قبل  15مليون عام.
وظل الماستودون يجوب أنحاء القارة إلى جانب
النمور ذات األسنان الحادة وحيوان الكسالن
العمالق واإلبل األميركية قبل انقراض هذه
الحيوانات منذ  10آالف عام .وقال مورغان إن
هذا االكتشاف النادر ظهر إلى حيز الوجود بعدما
تم تصريف كميات من الماء من بحيرة اليفانت
بوت قبل أسبوعين لري مناطق في جنوب
نيو مكسيكو وتكساس .وقال إن عملية تنظيف
األحفورة تحتاج إلى قدر من الدقة والعناية وقد
يعكف عليها فريقه البحثي نحو  6أشهر قبل البدء
في دراستها بتأن.
زمان كان مسلسل واحد مع قطعة كنافة...ياهلل
كيف نسى الكنافة والقطايف ،اسرع ليشترى
لئال تلومه الحاجة وطبعاً كام كيلو سكر لزوم
الشربات لتسقى الحاجة الكنافة الساخنة سال
لعابه وهو يذكر نفسه بشهر الزهد والتقشف.
تذكر احفاده فاشترى اربعة فوانيس يفرحون
بها ،ثم قبل ان يعاود منزله مر على اللبان
من اجل اللبن الطازج وكذلك الزبادى الالزم
للسحور...ثم اكمل مائدة السحور بشرائه فول
مدمس قضى على البقية الباقية من نقوده...
صعد سلم المنزل وهو يمنى نفسه بايام مباركة
فى الصالة والصوم وتهذيب النفس والجسد.
وضع مشترياته على المائدة لتقوم الحاجة
بدورها  ،مضى الى غرفته وابدل مالبسه ثم
فتح الدوالب واخرج منديله المصرور وفتحه
ثم تناول خيطاً
ً
طويال وبدأ فى صير يحسد عليه
يضع حبات السبحة التى انفرطت منذ عام فى
خيطها.
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مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د /رأفـــت جنـــدى  ،طبيـــب عائلـــى

ملفات املرضى االلكرتونية

حتى اوائل التسعينات من القرن
الماضى كان الطبيب يرسل فواتيره
لهئية التأمين الصحى (أوهب) بكروت
ورقية بأسم وبيانات كل مريض زاره،
كنا نضعها في صندوق موضوع امام
هيئة التأمين الصحى في ميعاد أقصاه
يوم  10من كل شهر لكى تدفع للطبيب
فى منتصف الشهر الذى يليه
وبدأ ادخال اسماء المرضى على
الكومبيوتر وايضا ارسال الفواتير
الكترونيا على ديسك منذ أوائل
التسعينات ،وبدال من ارسال بضعة
اظرف ممتلئة بالكروت كل شهر ،كان
المحتوى يتم وضعه على ديسك صغير،
ثم تطور ارسال الفواتير بعدها بسنوات
من الكومبيوتر مباشرة باستخدام خط
تليفونى ،ولم نعد نذهب لمبنى هيئة
التأمين سواء لوضع الكروت الورقية
من قبل أو الديسك بعدها.

وحتى أوائل االلفية الحالية كان الطبيب
ال يستطيع ان يراجع ملفات المريض
اال اذا اخذها للمنزل ،وكان معظم
األطباء يعودون للمنزل بحقائب مملؤة
بملفات لمرضى هذا اليوم الستكمال
كتابتها ،واذكر بالتحديد انه في عام
 2001تذكرت بعد وصولى للمنزل
شيئا هاما لمريضة وكنت ال بد ان
اتصل بها وليس ملفها معى فذهبت
للعيادة مرة آخرى في مشوار يستغرق
ساعة ونصف ذهابا وإيابا لكى ابلغها ما
اريده على وجه االستعجال.
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للمرضى واستطيع أيضا ان ارسل
للصيدلى من البروجرام ما اريد وصفه
من ادوية بتوقيع اليكترونى ،وبالتأكيد
فأنى ال استطيع ان اضع يدى على
المريض او أعطيه حقنة او خالفه.
ارسال التحاليل المعملية واالشعات
وغيرها على البروجرام يعطى الطبيب
الفرصة لمراجعتها بسرعة وكفاءة
كبيرة في أوقات مختلفة من اليوم ،وفى
مرات عديدة اتصلت بالمريض متأخرا
في الليل الكى اطلب منه او منها عدم
تعاطى جرعة مسيل الدم ألن نسبة
السيولة زادت عن معدلها المفروض له.

برامح ملفات المريض االلكترونية في
العيادات بدأت منذ حوالى عام 2000
ولكنها لم تنتشر اال بعدها ببضع
سنوات وشخصيا فأنى استخدمها منذ
عام  .2005وهذه الملفات اإللكترونية
تكون باألكثر مع أطباء العيلة (فاميلى
هذه األيام الحالة مختلفة تماما بفضل دكتور) وقليلة مع االخصائيين بحكم
الملفات اإللكترونية ،فمجرد الدخول اختالف طبيعة عمل االثنين.
على البروجرام من النت من اى مكان
وهذه البرامج ليست موضوعة على
أستطيع أن اصل لكل ملفات المرضى
النت ولكنها فقط على سرفر الكموبيوتر
ومنها أيضا تليفونه لو اردت محادثته.
الذى بالعيادة ،ولكن تصل لها عن طريق
وفى أي يوم ال اذهب للعيادة لسبب النت الذى يتطلب لها خط خصيصا
أو اخر أستطيع أن اتحدث للمريض يسمى (دديكاتد نت لين)
الذى يأتي للعيادة وان واراجع تحاليلهم
وأن رأيت الطبيب العائلى ما زال
التشخيصية من المنزل بل ويمكن أيضا
يستخدم ملفات ورقبة فنبهه انه من
ببرنامج سكايب والويب كام (كاميرة
األفضل له ولك ان يكون لديه برنامج
الكومبيوتر) أن نرى المريض والعضو
فايالت اليكترونى (إى ام ار) التي هى
الذى يشتكى منه ،وبوجود أجهزة
تلخيص (اليكترونك ميديكل ريكورد)
الضغط والنبض االلكتروني التي
تستخدمها السكرتيرة او المساعدة في بالرغم من تكلفتها العالية.
موعدنا العدد القادم أن شاء اهلل
العيادة استطيع أن احل معظم المشكالت

مصري مصر اجلميله يف ظل حكم السيسي
مين عامر
منذ فتره ليست طويله تتغير األحوال العالم ذلك .....
في مصر بصوره تدعو لألمل  ،فلقد رئيس يريد لمصر فعال ان ترقي وتبني
بدأ بالفعل التحرك اإليجابي لبناء بناءاً سليما  ،قال في احدي لقائاته ان
مصر من جديد بالتحرك السريع  ،لن يكون في البرلمان احزاب دينيه
اوال بتطبيق االمن واستعاده انضباط وهذا اخر الكالم  .وصف مصر بأنها
الشارع المصري  ،بعد كم التسيب فرعونيه  ،بلسان عربيه  ،بانتماء
الذي كانت الدوله تعاني منه  ،وبدأت أفريقي  ،وهذا دليل علي انتهاج دوله
حمالت إخالء الشوارع من الباعه مدنيه  ،يعرف كيف يختار الكالمات
الجائلين مع ضمان توفير أماكن التي يعنيها  ،فهو ذو خلفيه عميقه وذو
لهم للتجاره والكسب  ،كما ان هناك فكر متحضر واعي لما يقول  ،ونحن
حمالت مكثفة علي المستشفيات نفهمه جيدا  ،تريد قوي الشر ان تفشل
والهيئات الطيبه لكل تعود هذه تجربه هذا الشعب الذي اثبت بحضارته
المؤسسات الطبيه لكامل هيئتها وفهمه التاريخي لموقعه ومكانته  ،انه
ويستفيد المواطن بها بالصوره علي استعداد للقيام ومسانده القائمين
الصحيحه  ،ولقد دلت جميع الشواهد علي الدوله لتحقيق هذه النهضة التي
بذلك فالسيد عبد الفتاح السيسي قد قدم نتمناها  ،نعرف ان المشوار قد يأخذ
اعتذارا بالذهاب للبنت التي تم التحرش بعضا من الوقت لكي نصل الي
بها بغرض إفساد فرحتنا باختيار أوائل درجات السلم  ،لكننا ماضون
رئيس بأرادتنا وفخر اختيارنا وليعلم في طريقنا الي النهايه نتحمل انقطاع

الكهرباء ونعرف ان الحكومة تعمل
جاهده علي إرساء قواعد الدوله ،
نحس بكل ذره حضاره ان مصر
سوف تفوق البلدان االخري  ،هي
عظيمه وقد بدأنا في البناء  ،وسوف
نصل ان شاء اهلل  ،رجاء اخير ،
هناك قضايا متعلقة بالعدل  ،وبالذات
قضيه االستاذه دميانه عبد النور ،قد
ظلمت وقضيتها والحكم فيه غامض
 ،خصوصا حينما يؤخذ بشهاده
أطفال  ،أرجو من رئيس مصر السيد
عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء
المهندس ابراهيم محلب ان ينظر
لهذه القضيه حتي نتنفس حريه وعدل
 ،مصر الي االمام هذه العظيمة التي
انتظرت كثيراً حتي ظهر الزعيم

مهاجم األورغواي «يعض» مدافع املنتخب اإليطالي

أعلن اإلتحاد الدولي لكرة القدم عن فتح التحقيق مع «لويس سواريز» مهاجم منتخب األوراغواي ونادي ليفربول
االنجليزي ،وذلك بعد قيامه بـ «عض» مدافع األتزوري كيليني ،في مباراة منتخب بالده وإيطاليا .وأضاف بيان الفيفا أن
«سواريز» مدعو ليقدم موقفه عن الحادثة مع مدافع المنتخب اإليطالي .يذكر أن هذه بيست المرة األولى التي يقوم فيها
«سواريز» بعض خصمه في المباراة .هذا ومن المتوقع أن يتم معاقبة سواريز لعدة مباريات ومن المشكوك فيه استمراره
بالمونديال.

بصــــــراحة
مشروع سياسي كندي مصري

مدحت عويضة

تكلمت العدد الماضي عن سبب ترشيحي الفيدرال والمقاطعة ،لم اتلون ولم اتغير
لالنتخابات المحلية لمدينة مسيسوجا ،سواء كان هذا الحزب في الحكم أم
كمستشار في مجلس المدينة ،ولماذا خارج الحكم.
وقع اختياري علي الدائرة رقم ( .)6خامسا :السياسي البد أن يشعر بمشاكل
في هذا المقال أقدم لك عزيزي القارئ الناس ويعيش بينهم ويكون منهم ليشعر
نفسي كمشروع سياسي مصري كندي ،بمشاكلهم ،أما ان يعيش السياسي في
وأتمني أن تكون شريك في نجاح برجه العاجي ثم ينزل علينا وقت
المشروع ،فوصولي لمجلس مدينة االنتخابات ليكون بيننا فال شك انه
مسيسوجا سيكون إنجازا للجالية وألبناء سيعود لبرجه بعد نهاية االنتخابات،
المدينة وسيعود نفعه علي الجميع.
وانا منكم وبينكم مشاكلي هي مشاكلكم

أوال :السياسة مهنة شاقة جدا ومتعبة ،وحلمكم هو حلمي وإخالصي لكم ليس
تحتاج من يمارسها أن يكون عاشقا له حدود ،وحب خدمتكم يمتلك قلبي ،بل
لها ،وتكون السياسة جزء من تكوين أحسبه شرف كبير لي.
شخصيته ومحور اهتماماته ،وأنا سادسا :البد للسياسي أن يكون له
شخصيا قرائاتي وكتاباتي ونشاطاتي تاريخ في خدمة جاليته وبلده ،وأعتقد
وحواراتي كلها سياسية ،حتي معظم ان الجميع يشهد بأنني لم أتأخر يوما
اصدقائي لهم ميول سياسية وهي عن خدمة أي شخص يطلبني ،وكل
األرضية المشتركة بيني وبين أمنيتي ان أكون أداة في يد اهلل من أجل
األصدقاء.
خدمتكم ،وكل من يقول لك سأفعل في
ثانيا :السياسة شأنها شأن أي مهنة فترة االنتخابات ال تصدقه ،أسأله ماذا
أخري ،تحتاج خبرة طويلة وال يستطيع فعلت وما اذي منعك من مساعدة الناس
أحد القفز عليها بعد األربعينات من في تاريخ حياتك الطويل.
العمر ،وأستطيع القول أن لدي خبرة سابعا :السياسة كما قلت مهنة شاقة
طويلة جدا ،منذ طفولتي وأنا اشارك جدا تحتاج لصاحب النفس الطويل،
في العمل السياسي ،ومنذ هجرتي لكندا وتحتاج لشخص يفهم مدي المعاناة التي
وأنا اشارك في كل نشاط ساسي ولم يعانيها من يعمل بها ،ومدي صعوبة
أترك حدث إال وشاركت فيه ،ولم أترك الترشح ،فكثيرون لديهم خبرة وقدرات
عمليه انتخابية إال وشاركت فيها سواء ولكنهم يتوقفون مع أول تجربة سواء
علي مستوي الفيدرالية أو المقاطعة أو بعد نجاحه او عدم توفيقة ،ويجد أن
المدينة.
السياسة «مش جايبه همها» ،ولكني

ثالثا :بنيت شبكة عالقات قوية جدا
مع السياسيين الكنديين ،حتي صرت
وجها معروفا للجميع علي المستويات
الثالثة في الحكم ،استثمرت عالقاتي
في خدمة الجالية وأبناء الجالية لقضاء
مصالحهم وحاجاتهم ،ولتحقيق أهداف
الجالية ،سواء بالضغط علي نظام
مبارك واإلخوان ،أو في مساندة الثورة
المصرية بعد  30يونيو وحتي اآلن،
ساعدني إيمان قيادات الجالية بقدراتي
ووقوفهم بجاني في كل تحركاتي
ودفعهم لي باستمرار للعمل معهم،
وهي ثقة أشكرهم عليها.
رابعا :تحتاج السياسة لحنكة وسرعة
بديهة وشجاعة وجرأة شديدة ،واهلل
وهبني هذه المواهب فلدي القدرة علي
الردود وبسرعة وشجاعة ألعبر عن
رأيي وجرأة غير عادية ألقول ما
اؤمن به ألي شخص ،فعند جلوسنا مع
الحكومة الكندية لمناقشة مسألة ترشح
«السيسي» للرئاسة كان اعتراضهم
انه جنرال عسكري ،وكان ردي علي
المتكلم بعد نهاية جملته أن نتنياهو
جنرال ،فكان ردي نقطة تحول في
الحوار بالكامل.

أعرف مدي المشقة ومدي المجهود
ولكن السياسة تجري في دمي أمارسها
نهارا وليال وأتلذذ بكل ما فيها ،فمحب
صيد السمك الذي يسافر مسافات للصيد
ويضيع وقته في هوايته ال يهمه الربح
ولكنها الهواية والعشق للمهنة وأنا
اعشق السياسة ،وسأستمر بها فهي
بدأت معي من طفولتي وستستمر معي
لنهاية رحلتي فهي قدري.
ثامنا :خدمت جاليتي ومنطقتي بدون
منصب سياسي وفي حالة فوزي
سيكون كل وقتي وجهدي لكم أنتم
وألبناء الدائرة ( )6وأبناء مسيسوجا
جميعا ،واعدكم بفتح أبواب رزق لكل
أهل مسيسوجا وسيكون توفير فرص
عمل لكم هو شغلي الشاغل ،مساعدة
أصحاب البزنس الصغير هو أولي
أولوياتي.

في النهاية أنا مشروعك ومن أجل
عملت ومن أجلك سأعمل ومن أجلك
ترشحت ،شارك في أن نصل للنجاح
سويا ،شارك في حملتي االنتخابية
أدعو اصدقائك وجيرانك للمشاركة
أنضم لفريق الحملة ،كن جزء من
المشروع فهو مشروعك ومشروع
رابعا :السياسي البد أن يكون صاحب أسرتك وأوالدك.
مبدأ وفكر ورأي ثابت لكي تعتمد عليه،
ومنذ قدومي لكندا وأنا عضو في حزب أنتظر اتصالكم بي علي رقم
واحد أشارك في أنشطته علي مستوي
4164005352

اعتذار من األهرام الجديد
تعتذر الجريدة عن خطأ مطبعي في العدد 164
حيث تم استبدال اسم األستاذ عبد الرحمن راشد في مقالة
هل يمكن أن تنهض مصر؟
ووضع اسم األستاذ توفيق مترى مينا بالخطأ
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للمهاجرين اجلدد

أراء وأخبار

ونصف
فى كلمة
معلومة X
املصرية
الصحافة
ثورة يناير

توفيق مرتى مينا
ملصر
سارة املهجر
أقباط
حمبة
بشرى

تكملة العدد السابق
يبدأ يناير المصرى اليوم  :إعتصام
· 27
 10آالف شاب فى ميدان التحرير #
المتظاهرون واألمن فى اليوم الثانى
ال تراجع وال إستسالم  #مظاهرات
ومطاردات فى الشوارع ومهاجمة قسم
شرطة بالسويس  ,والداخلية  :إعتقال
 # 500إتحاد العمال ( حسين مجاور)
يطالب رؤساء النقابات بالتأهب
إلجهاض أي مظاهرات عمالىة #
األمن يحسم ليلة التحريرب 200
مصفحة و 13ألف جندى والقنابل
المسيلة  #أألمن يضرب تويتر
وفيسبوك وقراصنة دوليون يعلنون
الحرب على مواقع الحكومة  #د.
حسن نافعةفى مقاله ( إنتهى الدرس
يا  ) . .يكتب  :أخيراً خرج شعب
مصـــر الحليم الصابروقرر أن يعبر
عن غضبه بالنزول إلى الشارع يوم
 25يناير تحديداً وهو إختيار ينم عن
حس عبقرى ليوجه للنظام الحاكم
رسالة قوية يطالبه فيها بالرحيل # .
الشوارع الجانبية لوسط القاهرة تتحول
إلى ساحات لعالج المصابين وحراس
العقارات أخفوا المتظاهرين  # .أوباما
 :التونسيون أثبتوا أن إرادة الشعب
أقوى من الديكتاتور  #البشير يتعهد
بالتنحى إذارفض الشعب سياساته .
األهرام :وفاة  4وإصابة  118مواطناً
و 162شرطياً والقبض على 100
بالقاهرة والمحافظات الحكومة مستمرة
فى اإلصالحات وملتزمة بحماية حرية
التعبيردون تجاوزات !!  #أمريكا تحث
الحكومةعلى مواصلة اإلصالحات
هبوط حاد للبورصة والخسائر 30
مليار  #تجدد المظاهرات بوسط
القاهرة  ,والمسيرة السلمية تحولت إلى
أعمال شغب بإشعال النيران وإتالف
الممتلكات العامة والخاصة  #بالغ
للنائب العام ضد قناة الجزيرة وبعض
رموز اإلخوان والمعارضة .

·  28يناير المصرى اليوم  :السويس
تشتعل  ,مواجهات عنيفة بين
المتظاهرين واألمن ,تحطيم ممتلكات
 #ملك البحرين يقترح على مبارك عقد
إجتماع عربى لمواجهة اإلحتجاجات
فى المنطقة العربية  #البورصة خسائر
 41مليار جنيه  #اليمنيون يواصلون
الغضب  :يكفى حكم الثالثين  #قطع
شبكة اإلنترنت  #طلب مبارك من
الجيش مساعدة الشرطة  # .الرئيس
يقيل حكومة أحمد نظيف ,
أألهرام  :مبارك يتابع األحداث 70 #
مليار جنيه خسائر البورصة فى يومين
·  29يناير أألهرام  :إقالة الحكومة
 .مبارك يحذر من مخطط لزعزعة
اإلستقرار واإلنقالب على الشرعية
 #حظر التجول فى القاهرة الكبرى
والسويس واسكندرية  #المظاهرات
شهدت أعمال إتالف وتخريب وإحراق
للمنشئات العامة

· ألمصرى اليوم :ألنداء األخير :
بقلم  /مين باسيلي
إنقذوا مصــــر  #نزول الجيش إلى
الشوارع بعد فشل األمن فى مواجهة
آثورة المتظاهرين  #حرب شوارع فى
القاهرة وإشعال النار فى أقسام الشرطة
 #القبض على  500إخوانى أبرزهم
مرسى والعريان والكتاتنى والبلتاجى
والحسينى  #الغاضبون يحطمون مقار
الحزب الوطنى فى محافظات عديدة
 #العادلى يشدد فى إجتماع مغلق
على تفريق المتظاهرين بكل الطرق
 #األمن يغلق مسجد عمر مكرم #
إستقالة أحمد عز #عمرسليمان نائباً
لرئيس الجمهورية والفريق شفيق
رئيساً للوزراء .
 30يناير ألمصرى اليوم :مؤامرة من
األمن لدعم سيناريو الفوضى إنسحاب
مريب لجميع الخدمات األمنية من
الشوارع والمواطنون يطالبون الجيش
بالتدخل الستعادة الدولة  #متظاهرون
يحرقون مبنى أمن الدولةفى البحيرة
 #غياب رجال المرور من الشوارع
وخروج المواطنين لتنظيم حركة
السيارات  #القيادات الكنســـــية تؤيد
المظاهرات وتطالب بالحفاظ على
مصــــر من التخريب  #تجميد التداول
بالبورصة للمرة األولى من  19عاماً .
ألمجنزرات والسيارات المصفحة تغلق
المنطقة المحيطة بقصر العروبة #
ثورة الغضب توقف الحياة فى األندية
 #طائرات حربية تحلق فى سماء
القاهرة  #مبارك يزور مركز عمليات
القوات المسلحة .
أألهرام  :إستغاثات لألهالى بعد
إقتحام اللصوص للمنازل  #هروب
آالف المساجين من مراكز واقسام
الشرطة  ( #وعلى صفحة كاملة
وبالصور ) الفراغ أألمنى  # .حريق
بمبنى مجمع محاكم الجالء وسرقة
ملفات القضايا  .سرقة  15الف سيارة
·  31يناير المصرى اليوم  :الشعب
فى خدمة الوطن  ,الكتائب الشعبية تمأل
الفراغ األمنى فى الشوارع  #الجيش
يشدد إجراءاته والعادلى يطلب من
رجال الشرطة العودة إلى الشارع #
 30ألف هارب من السجون واحتراق
 % 90من أقسام الشرطة  34 #قيادى
إخوانى بين الهاربين  #الكنائس تقيم
قداساً األحد ل ( الحفاظ على مصـــــر
) ولجان لحماية اديرة بعد الفرار
الجماعى من السجون المجاورة #
شفيق يشكل وزارة جديدة بدون رجال
أعمال ,
جريدة األخبار  :إعالن تشكيل
الحكومة  #تصحيح المسار  #مبارك
يكلف الحكومة بتحقيق مطالب الشعب
!! الشرطة بدأت العودة للشوارع #
القبض على  3113سجيناً هارباً من
بين  17ألف .
· 1فبراير المصرى اليوم :مظاهرة
مليونية لمطالبة الرئيس بالتنحى #
هيـــــــكل  :شرعية مبارك إنتهت حتى
لو لم يسقط  #السكة الحديد تعلن توقف
العمل بالقطارات ألجل غير مسمى ,
القاهرة دون مواصالت  #زويل يعود
إلى مصر  #البرادعى مع خروج آمن
لمبارك  #عمرو موسى يعلن إستعداده
لخدمة مصرفى أى منصب !!
أألهرام  :األهالى يشاركون فى
مالحقة الهاربين والتصدى للمجرمين
واللصوص  #ضبط  2096سجيناً من
الهاربين .
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تأمــالت مصــرية فــى....
العادات الرمضانية

بقلم مدحت موريس

حاللو يا حاللو.....او..وحوى يا وحوى
اغانى يرددها االطفال المصريون
وهم يحملون فوانيسهم المضيئة ويُقال
ان كلمة وحوى ذات اصل فرعونى
بمعنى ارحل والمقصود بالرحيل هنا
هو شهر شعبان بينما يرد الكثيرون
اصل الكلمة الى كلمة ايوح الفرعونية
ايضاً ومعناها القمر فاالطفال يغنون
هنا للقمر وعلى العموم فقد بقيت الكلمة
منذ العصر الفاطمى وحتى اآلن .اما
كلمة حاللو فيرددها االطفال وهم
يحركون فوانيسهم ويطلبون من الناس
قطع الحلوى وال يوجد اال اصل واحد
لهذه الكلمة فى اللغة القبطية ومعناها
يا شيخ افرح .اما عن فانوس رمضان
فقد تعددت القصص والروايات فقصة
تقول ان اصلها يرجع الى ان الخليفة
الفاطمى كان يخرج بنفسه الستطالع
هالل شهر رمضان فيخرج االطفال
معه بالفوانيس ليضيئول له الطريق
 ،قصة ثانية تُرجعها الى ان احد
الخلفاء الفاطميين اراد ان ينير
شوارع القاهرة طوال شهر رمضان
فامر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس
يتم اضاءتها بالشموع اما القصة
الثالثة وهى غريبة بعض الشىء
وتحكى ان النساء لم يكن يُسمح لهن
بالخروج من منازلهن اال فى شهر
ً
رمضان فكان يسبقهن غالم
حامال
فانوسه لتنبيه الرجال بوجود نسوة
فى الشارع فيبتعدوا!!! وايا كانت
اصل الحكاية يظل فانوس رمضان
رمزاً لالحتفال بهذا الشهر فى مصر.
تنتشر ايضاً موائد الرحمن والتى
·  2فبراير المصرى اليوم  :بعد مليونية
حضارية فى حماية الجيش مبارك
يتعهد بعدم الترشح وانتقال سلمى
للسلطة وتعديل المادتين 77 , 76
والتحقيق مع المتسببين فى اإلنفالت
األمنى ومالحقة الفاسدين !!  #الرئيس
 :مصــــر وطنى ولدت فيه وسأموت
على أرضه وأعتز بدفاعى عن البالد
سالماً وحرباً #البرادعى يطرح إقتراحاً
بتولى سليمان الرئاسة لفترة مؤقتة #
متظاهرون يحاولون اإلعتداء على
الشيخ محمد حسان ويتهمونه بالعمالة
 #إغالق البورصة والبنوك لليوم
الرابع  #فرار  300عضو بالجماعة
اإلسالمية من السجون وطارق وعبود
الزمر يرفضان الهروب  #الشعب فى
التحرير مئات اآلالف يهتفون بسقوط
النظام  #هيــــــكل  :اإلنسحاب األمنى
لمدة  48ساعة يعنى أن الشرطة
غابت بقرار وعادت بقرار وهذا
موضوع يحتاج إلى تحقيق سياسى ,
ما يحدث فى مصر اليوم حالة ثورية
تتطور بسرعة إلى ثورة كاملة والنظام
الحالى إنتهى بكل المعايير  # .األمم
المتحدة :تقارير غير مؤكدة حول
سقوط  300قتيل فى المظاهرات #
سقوط قتيل جديد فى طوابير الخبز #
اإلضطرابات تصيب مصانع  6اكتوبر
بالشلل والخسائر بالماليين  #إجالء
آالف السائحين من الغردقة والروس
يرفضون الرحيل  #البيت األبيض
يرفض دعوة مبارك للتنحى  #عاهل
األردن يقرر إقالة الحكومة واألسد
يتعهد بإصالحات سياسية والرئيس
اليمنى ينشىء صندوقاً لدعم الخريحين
وإضرابات عمالية فى الجزائر .
البقية العدد القادم

تطعم المعوزين وايضاً الغرباء ويرى
الكثيرون ان الكرم العربى المعروف
هو االصل فى الموضوع لكن ارتباط
موائد الرحمن بشهر رمضان ارجع
االمر الى اول من اقامها فى شهر
رمضان وهو الوالى العثمانى عبد
الرحمن كتخدا الذى اطلق عليه امام
الخيرات وجعل الموائد الرمضانية
فى كل االحياء ويشرف على كل مائدة
امير يطمئن بنفسه على تناول افراد
الشعب لالطعمة والجدير بالذكر ان
هناك مسجد مشهور فى ميدان االوبرا
بالقاهرة يحمل اسم عبد الرحمن كتخدا
كذلك هناك سبيل فى شارع المعز
يحمل اسمه .ال يفوتنا ايضاً ارتباط
الكنافة والقطايف بشهر رمضان وقد
قيل ان اكتشاف او ابتكار طريقة عمل
الكنافة قد حدث فى زمان الدولة االموية
بدمشق وان معاوية ابن ابى سفيان -
وقد كان يحب االكل  -قد شكا لطبيبه
شدة جوعه فى نهار رمضان فنصحه
باكل الكنافة والقطايف والتى كان قد
ابتكرها اهل الشام فى السحور فتمنع
عنه الجوع فى نهار رمضان حتى
سميت بكنافة معاوية وهناك قصص
اخرى ترجعها الى العصر الفاطمى
والمملوكى ولكن المؤكد هو تفوق اهل
الشام فى صناعة الكنافة والقطايف وبلغ
االهتمام بهما ان شيخ االسالم جالل
الدين االسيوطى قد جمع ما كل ما قيل
عن الكنافة والقطايف فى رسالة اسماها
«منهل اللطائف فى الكنافة والقطايف»
ال يُعرف تحديداً كيف ومتى استخدم
المدفع لالعالن عن موعد الغروب

واالفطار فى شهر رمضان فهناك
رواية واحدة وهى ان احد الجنود
كان يقوم بتنظيف المدفع وانطلقت
منه طلقة صادفت وقت الغروب
وآذان المغرب فاعتقد المصريون ان
هذا تقليداً جديداً لالعالن عن موعد
االفطار فى رمضان..هذه الرواية
قيل انها حدثت فى العصر االخشيدى
وقيل ايضاً انها حدثت فى زمن
محمد على الكبير ثم اخيراً قيل انها
حدثت فى عهد الخديوى اسماعيل
ومن المعتقد انها بالفعل تمت فى
عهد اسماعيل الن مدفع رمضان
يُعرف لدى بعض العامة بمدفع
الحاجة فاطمة وهى ابنة الخديوى
اسماعيل وقد كان يتم اطالق المدفع
من قلعة صالح الدين لالعالن عن
االفطار حتى ظهور الراديو حيث تم
بث تسجيل صوت اطالق المدفع من
خالل الراديو واستمر الحال هكذا
حتى  1983حين قرر احمد رشدى
وزير الداخلية المصرى فى ذلك
الوقت اعادة اطالق مدفع رمضان
من قلعة صالح الدين واستمر الحال
هكذا حتى بداية التسعينات حين
طلبت هيئة اآلثار المصرية وقف
اطالق المدفع فى هذه المنطقة حيث
ان اطالق المدفع ستون مرة خالل
رمضان باالضافة الى  21طلقة
كل آذان العيد سيؤثر على اآلثار
المعمارية فى المنطقة اذ ان المنطقة
عبارة عن متحف اسالمى مفتوح
حيث تضم الى جانب قلعة صالح
الدين الجامع المرمرى الذى بناه محمد
على الكبير باالضافة الى جامعى
الرفاعى والسلطان حسين ومتاحف
القلعة االربعة ومن هذا اليوم يستمع
المصريون الى مدفع االفطار من
الراديو وياعب اطفالهم بالفوانيس
بينما تُستهلك اطناناً من االطعمة
والحلوى...وكل عام وانتم بخير.

تايم»:البيشمركة» األجدر على
مواجهة «داعش»

كتبت  -أمانى زهران :تحت
عنوان «هؤالء الرجال يمكنهم
إنقاذ العراق» ،رأت مجلة (تايم)
األمريكية أن قوات «البيشمركة»
الكردية التى يبلغ عددها  200ألف،
تعد الفرصة األفضل لمحاربة قوات
«داعش» اإلرهابية التى تسببت فى
حالة من الفوضى فى العراق .وقالت
المجلة إن القوات المسلحة الكردية
الشهيرة «البيشمركة» ما زالت
على الهامش وفى وضع االستعداد
ولم تعط قرارها حتى اآلن لترقب
ما سوف تفعله الواليات المتحدة
التى تستعد إلرسال ما يقرب من
 300من المستشارين العسكريين
للبالد .وأبدى «جبار ياور» ،أمين
عام وزارة البيشمركة أو القوات
المسلحة الكردية ،انزعاجه من قوات

«داعش» اإلرهابية من مشاركتهم
لهم ما يقرب من ألف كيلو متر وقال:
«فى الوقت الراهن البيشمركة تريد
فقط الدفاع عن حدودها وتعزيزها
لوقف اإلرهابيين من دخول دولتهم
كردستان ».ولفتت المجلة إلى أنه
فى الوقت الذى أحرزت فيه قوات
«داعش» تقدما داخل المدن العراقية
وتخلت القوات الحكومية سواء
الشرطة أو الجيش عن مواقعهم،
تحركت «البيشمركة» بسرعة،
ومألت الفراغ األمني .وأشارت
المجلة إلى أنه بات غير واضح لماذا
لم تمثل قوات «داعش» تهديدا حقيقيا
لألراضى الكردية؟؟ ،فهل ذلك يعد
اعترافا باألكراد؟؟ ،أم عدم الرغبة فى
فتح جبهة جديدة فى هجومها ،وخاصة
ضد مقاتلى «البيشمركة» األقوياء
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روحيـــات

القد
اهليكل الذى مل يزل
اهليكل الذى زال و
شهـــود
سحابـــة
ت ُك ِف َ
ام الَ ُي رْ َ
“ه ِذ ِه الَّ يِت َت َر ْو َن َهاَ ،س َت ْأ ِتي أََّي ٌ
يها َح َج ٌر
عَلَى َحجَر الَ ُي ْن َق ُ
ض”.لو 6 : 21
ٍ

لم تكن حادثة تطهير الهيكل و طرد
الباعة حادثة منعزلة و انما كانت
واحدة من سلسلة أحداث و اعالنات
أتت واحدة بعد أخرى فى نسق الهى
عجيب يكشف عن خطة السماء لفتح
طريق لألنسان للدخول الى قدس
األقداس  .فقد كانت هناك أحداث قبل
تطهير الهيكل و أحداث أخرى بعد
تطهير الهيكل  ،تبدوا كلها مجتمعة
أنها تشكل خطوات نحو تحقيق هدف
واحد و هو تمهيد طريق لقدس
األقداس السماوى.
كان الهيكل هو المكان الذى يقصده
القريب و البعيد لكى يصلوا و يقدموا
الذبائح .و لم يكن اليهود فقط بما فيهم
المشتتين فى أركان األرض هم الذين
يقصدون الهيكل ،بل أيضا كثيرون
من األمم كانوا يأتون باحثين عن اهلل
و ليتعرفوا على األله الذى يقدم له
اليهود الذبائح  .لم يستطع األنسان
أن يرى اهلل ،كما لم يستطع حتى أن
يقترب من الجبل الذى كلم منه موسى
اهلل عندما تسلم الشريعة .ثم أصبح
الهيكل هو الطريق الوحيد لألقتراب
من اهلل  .و حتى هذا الطريق كان
مسدودا و ينتهى قبل قدس األقداس،
لدرجة أن رئيس الكهنة نفسه لم
يستطع أن يدخل الى قدس األقداس
اال مرة واحدة فى السنة.
وعندما نتحدث عن الهيكل فهو ليس
مجرد حجارة فقط ،فقد كانت هناك
الذبائح ،و المذابح  ،و البخور ،و
الكهنة ،و رؤساء الكهنة  ،و الشيوخ
 ،و األنبياء (مثل حنة النبية التى لم
تفارق الهيكل) و الشعب الذى كان
ينتظر الكاهن فى الخارج .دعنا
اآلن نستعرض بعض األحداث التى
وقعت فى الهيكل و نتأمل كيف
كانت السماء تكلم األرضيين لتعلن
عن نواياها و كيف تفاعلت هذه
األحداث معا حتى و صلت الى
ذروتها بتدمير الهيكل و شق الطريق
الحى الى قدس األقداس.
األعالن األول -صمت الكهنوت
الالوى فى الهيكل و تحوله الى رمز:
حدث هذا عندما وقف المالك
جبرائيل على يمين مذبح البخور و
أوقع بزكريا -الذى يمثل آخر كاهن
فى العهد القديم -عقابا بالصمت و
أيضا بفقدان السمع (ألنهم « أومأوا
« اليه) .كان هذا األعالن يشير
الى صمت الكهنوت و تباطئه فى
الهيكل  ،بينما الناس منتظرون فى
الخارج لنوال البركة و لم ينالوها.
وكان حديث الناس مع هذا الكهنوت
«باألشارة» يعنى أن هذا الكهنوت
أصبح رمزا لكهنوت الخيرات
ان َّ
ْب ُم ْن َت ِظ ِر َ
العتيدةَ »:و َك َ
الشع ُ
ين
َ
ْ
ّج ِب َ
ين ِمن إِبْطا ِئ ِه ِفي
َز َك ِريَّا َو ُم َتع ِّ
َ
َ
ْال َهي َ
ْك ِلَ ....لَمَّا َخ َر َج ل ْم َي ْس َت ِط ْع أ ْن
يَ
ُكلِّ َم ُه ْمَ ،ف َف ِهمُوا أَنَّ ُه َق ْد َرأَى ُر ْؤ َيا
ْ
َ
َ
َ
َ
ِفي ال َهيْك ِل .فك َ
ْه ْم َو َب ِق َي
ان يُو ِم ُئ إِلي ِ
صا ِم ًتا(.لو ) 20 :1
َ
األعالن الثانى  -خروج الكتبة و
الفريسيين من الهيكل:

بعد صمت الكهنوت الالوى جاء
األعالن التالى للكتبة و الفريسيين .
حدث هذا عندما كان يسوع يعلم فى
الهيكل و أحضر له الكتبة و الفريسيون
مرأة زانية أمسكت فى ذات الفعل .و
بينما كانت أصبع السيد المسيح تكتب
على األرض  ،يسجل القديس يوحنا
اح ًدا
خروج الكتبة و الفريسيين» َو ِ
ُّ
اح ًداُ ،م ْب َت ِد ِئ َ
ُوخ إِلَى
َف َو ِ
ين ِم َن الشي ِ
اآلخ ِر َ
ين(.يو )9: 8
ِ
األعالن الثالث  -السجود الحقيقى
ليس فى الهيكل و انما لآلب بالروح
اعلن هذا السيد المسيح للسامرية
عندما سألته فى اى هيكل تسجد قائال:
اآلنِ ،ح َ
اع ٌةَ ،و ِه َي َ
ين
« َول ِك ْن َت ْأ ِتي َس َ
ُّون َي ْس ُج ُد َ
ون ْال َح ِقي ِقي َ
اج ُد َ
آلب
َّ
الس ِ
ون لِ ِ
َ
ْ
اآلب َطالِ ٌب ِم ْثلَ
ِّ
الر
ِب
ُّ
وح َوال َحق ،أل َّن َ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
وحَ .والَّ ِذينَ
َ
اج ِدين له .اهلل ُر ٌ
هؤال ِء َّ
الس ِ
ون لَ ُه َِ
َي ْس ُج ُد َ
وح َو ْال َح ِّق َي ْن َب ِغي أَ ْن
الر
ب
ف
ُّ
ِ
َي ْس ُج ُدوا» (يو ) 23 : 4
األعالن الرابع  -تطهير الهيكل و فتح
الطريق لألمم
كان الرواق الذى حشدت فيه األبقار
و األغنام هو « رواق األمم» و
هو الرواق المخصص لغيراليهود
القادمين من بالد بعيدة للتعرف على
الديانة اليهودية و للصالة هناك .و
بالطبع فأن و جود الحيوانات و موائد
الصيارفة هناك كان يمثل عائقا أمام
األمم فى العبادة .و يبدوا أن هذا األمر
كان موضع اهتمام السيد المسيح و هو
ما التقطه القديس مرقس فى وصفه
للمسيح عند دخوله الى الهيكل و قبل
تطهيره مباشرة بأنه « َن َظ َر َح ْولَ ُه
إِلَى ُك ِّل َش ْي ٍء (مر  .) 11: 11لذلك
فأن حادثة تطهير الهيكل كانت تعنى
شيئين هامين من ناحية فتح الطريق
الى قدس األقداس:
أوال :كانت تشير الى انتهاء الذبائح
الحيوانية .
ثانيا :كانت أول خطوة لفتح الطريق
لألمم لعبادة الرب.
األعالن الخامس  -ذبيحة التسبيح
تدخل الى الهيكل:
يذكر انجيل القديس متى أن األوالد
ون ِفي ْال َهي َ
ص َر ُخ َ
ْك ِل
كانوا « َي ْ
و َي ُقولُ َ ُ
َّ
ْن دَا ُودَ» و
ب
ال
ا
ن
وص
ون«:أ َ
َ
ِ
ساعتها َق َ
ال يسوع َ «:ن َع ْم! أَ َما َق َر ْأتُ ْم
ََ
َْ
ُّ
الر َّ
ض ِع َهي َّْأ َت
ال َو ُّ
َقطِ :م ْن أ ْف َوا ِه األط َف ِ
يحا؟»» (مت  .) 15 : 21 :و
َت ْس ِب ً
هكذا دخلت ذبيحة التسبيح بدال من
الذبائح الحيوانية و لتؤكد أن الهيكل
هو «بيت صالة» كما قال السيد
المسيح.
األعالن السادس  -الهيكل هو هيكل
جسده:
وهو أوضح وأقوى اعالن عن الهيكل
البديل والذى سيصبح الطريق الى
اب َي ُس ُ
وع
قدس األقداس السمائي« :أَ َج َ
َو َق َ
ضوا َ
هذا ْال َهي َ
ال لَ ُه ْم«:ا ْن ُق ُ
ْك َلَ ،و ِفي
ُ
َ
َ
ان َي ُقولُ
َ ََ
َ
َ
َّام أ ِقي ُم ُه» َوأمَّا ُه َو فك َ
ثالث ِة أي ٍ
َع ْن َهي َ
ْك ِل َج َس ِد ِه» (يو .) 19 : 2
األعالن السابع  -الهيكل الذى كان
بيتى هو اآلن بيتكم
كان السيد المسيح يسمى الهيكل
«بيتى « و مرة أخرى «بيت أبى»
 ...و بعد مرات أخر أراد أن يجمع
بني أورشليم و لم يريدوا و عندئذ
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آدم الثانـــى

شاكينـــــــاه
رسالة الي امللحدين

القس جرجس عوض
هل مات دارون ملحدا ؟؟ ولِد تشارلز
روبرت داروين في  12فبراير 1809م
من أب طبيب وأم غنية ،وعندما دخل
ً
شغوفا باقتناء الحيوانات
المدرسة كان
والحشرات والزواحف وشغوف
بالتجارب الكيميائية مما أثر في
دراسته ،فاتهمه مدرسوه بأنه متبلد
الذهن ،وعندما ألحقه والده بكلية الطب
باسكتلندا ورأى غرف العمليات وجثث
الموتى َك ِره الكلية وتركها بعد عامين
فأرسله والده إلى كلية الالهوت في
كامبريدج في أكتوبر 1827م فحصل
على المؤهل بعد ثالث سنوات إكرامًا
لوالده ،وقال عن هذه السنوات أنها
كانت مضيعة للوقت ،احب داروين
دراسة التاريخ الطبيعي ،وقد أمضى
داروين السنوات الطويلة في بحث
النباتات والحيوانات وعظامها ،وانتهى
إلى نظرية \»االنتخاب الطبيعي أو \»
البقاء لألصلح فالكائنات التي تكيفة
تلقائيًا مع البيئة هي التي استمرت
وعاشت وتكاثرت .أما الكائنات التي
فشلت في التوافق مع البيئة فقد ماتت
وانقرضت ،وعلى مدار ماليين السنين
تطورت األنواع األدنى ،وأن اإلنسان
َّ
تطور األنواع األدنى..
هو ثمرة
ُّ
واعترض على القائلين بأن اهلل خلق
الطيور الجميلة واألسماك البديعة،
وأرجع هذا لالنتقاء الجنسي ،فالذكور
القوية الجميلة من الطيور والحيوانات
هي التي تستأثر باإلناث وتنجب جيلاً
قويًا ،أما الذكور الضعيفة فمصيرها
لالنقراض .ألَّف دارون أكثر من عشرة
كتب ،ولكن كتابه \» أصل األنواع\»
 The Origin of Speciesالذي
أصدره سنة 1859م قد أثار ضجة
كبيرة ،وقد طبع منه  1250نسخة
وفي اليوم األول لصدور الكتاب نفذت
كل النسخ ،رغم أن النسخة كانت تقع
في  490صفحة ،وهذا يوضح مدى
تجاوب المجتمع مع فكر داروين.
وقد نكر داروين في كتابه هذا ثبات
األنواع ،أي أن اهلل لم يخلق كل
الكائنات حسب تك 1وقال ان الطبيعة
تخلق كل شيء وال حد لقدرتها على
الخلق وان كل ما فعله اهلل هو أنه أبدع
جرثومة واحدة ،وهذه الجرثومة أخذت
تتفرع وتتنوع عبر ماليين السنين،
وبذلك نسب داروين خلقة الكائنات
الحية( للطبيعة) ويعتقد دارون أن
اإلنسان تطور من ساللة القردة ومع
مرور السنين وفي أواخر حياته اعتزل
داروين في البحث وتفرغ لكتابة
ً
متمسكا
مذكراته ،وقالوا عنه أنه ظل
ً
شغوفا بقراءة الكتاب
بعقيدته المسيحية،
َّ
المقدس ،حتى أن « الليدي هوب»
إحدى شريفات إنجلترا عندما التقت
به وجدته يقرأ الرسالة إلى العبرانيين،
وتقول الليدي هوب « فلما دخلت عليه

جالسا على فراشه ..وكان
وجدته
ً
يشخص ببصره إلى الغابات وحقول
فسر عندما دخلت عليه
الحنطة،
َّ
وأشار بيده الواحدة إلى النافذة التي
كان ينظر منها إلى ذلك المنظر
البديع ،بينما كان يمسك بيده األخرى
َّ
المقدس الذي كان يطالع فيه
الكتاب
على الدوام مدة مالزمته الفراش ،فلما
جلست بجانب فراشه سألته ماذا تقرأ يا
أستاذ؟ فأجابني :العبرانيين وهو السفر
الملوكي ،أال ترينه ملوكيًا وعظيمًا
بحق؟ ثم وضع إصبعه على بعض
األعداد وأخذ يقرأ ويشرح فأشرت إلى
بعض أفكار الناس عن اإلصحاحات
األولى من سفر التكوين ،فظهر
عليه الملل والضجر وحرك أصابعه
بسرعة وانفعال ،وقال بصوت الحزين
صغيرا لم يكن لي
اآلسف {لما كنت
ً
فكر خاص ،فنبذت عني كل المباحثات
واألسئلة والظنون وكنت أتعجب كل
الوقت من كل شيء ،ولزيادة دهشتي
انطلقت أفكاري هذه كالنار بين الناس
وسرعان ما كونوا منها دي ًنا غير
ديني وعقيده غير عقيدتي ثم صمت
ونطق بجمل مختصرة عن قداسة اهلل
وعظمة الكتاب َّ
المقدس وهو ينظر إلى
الكتاب الذي بيده ويشير إليه» (.)3
ثم قال داروين لليدي هوب وهو يشير
إلى الحديقة :إنني أملك ً
بيتا صيفيًا،
فأرغب إليك من كل قلبي أن تذهبي
إليه ،اريد ان بيتي يتحول الي كنيسة
أعرف أنك تعقدين اجتماعات دينية في
َّ
المقدس ،فآمل
القرى لقراءة الكتاب
أنك غ ًدا بعد الظهر تعقدين اجتماعا
للعمال الذين يشتغلون هناك ،وعندما
سألته :هل أخاطبهم عن ..قاطعها
قائلاً  :يسوع المسيح وعن خالصه.
أليس هذا أفضل موضوع ،وطلب منها
أن ترتل معهم على الموسيقى ،وقال:
إذا ابتدأت باالجتماع الساعة الثالثة
بعد الظهر ،فإن هذه النافذة ستكون
مفتوحة ،وتأكدي إني أشترك معكم
في التراتيل (من كتاب اإلخاء والسلم
بين الدين والعلم ص  .)61 ،60ومات
داروين يوم  19أبريل 1882م ،وفي
 24أبريل ُشيعت جنازته في موكب
ضخم من المؤيدين والمعارضين،
وحمل جثمانه عشرة من كبار العلماء
منهم اثنان من العائلة الملكية ،ودفن
في مقبرة الخالدين بكنيسة وستمنسر
بجوار إسحق نيوتن ،وبينما امتدحه
الكثيرون ،زمَّه اآلخرون ،وفي مقارنة
الدكتور كمال شرقاوي غزالي بين
داروين وأتباعه قائلاً » لم يفقد داروين
التطور ،ولم
نفسه في سبيل نظرية
َّ
يتنحى عن عقيدته األصلية المسيحية
كما فعل كثيرون مما أُعجبوا وفتنوا
بنظريته ..كان البعض من المفتونين
بسحر النظرية يساهمون في تفسير
بعض األمور المتعلقة بها ،فعملوا على

وجدى خليل

إدماج الفروض العلمية في هيئة دين،
ومن هنا نمت شجرة ُ
الكفر واإللحاد،
واستهوى ذلك الكثيرين ليستظلوا
بظلها أمثال أبسن ،وويلز ،وبرجسون،
وبرناردشو\» ( )5نظرية دارون بين
القبول والرفض اوال ان نظرية التطور
هي نظرية وليست حقيقة علميا ثابتة ثانيا
ال يوجد دليل قاطع بان اصل االنسان
منحدر من مجموعة قرود الشمبانزي
سوى التشاب فقط مع االختالف
الحوهري في عدد الكروموسومات
في القرده الشمبانزي .46وفي
في
االنسان  48كروموسوم ثانيا هناك
حلقة مفقودة بين االنسان والقرود
30 khalil3379@rogers.com
ربما تقدر مدتها بحوالي  25الى
مليون سنة حسب راي العلماء والسبب
عدم وجود متحجرات تخبرنا ماذا او
كيف حدث هذا التطور ؟ بحسب علم
الحفريات ثالثا لم يوضح داروين كيف
ان الخلية االولى تكونت ثم اختلفت
مع الخلية التي تشابهها ؟ وكيف
تطورت الى ان اصبحت كائن اخر
رابعا ان علماء االحصاء يصرحون
ان عملية خلق خلية من الطبيعة في
عملية صدفة وتطورها الى مرحلة
االنسان الذي يملك وعي بدرجة وعي
االنسان هي صفر .كيف يخلق الوعي
من اال وعي ويصف احد المعارضين
لنظرية التطور ان االيمان بصحة
نظرية التطور هو كااليمان من ان
هبوب عاصفة على انقاض من كومة
حديد يتولد منها طائرة بوينك 747
العمالقة .خامسا ال يمكن ان يتولد من
خلية واحدة تولدت بالصدفة هذا النظام
المعقد الموجود في الكون  ،وال يمكن
فعل الالانتظام يولد حالة النظام يستمر
البابا
دونبالذكر أن
السنينيجدر
إستكملهامنلمصر.
حصول فعل
باليين
كاتدرائية
مرة قام
نظامالثاني
تواضروس
اخرىفييلغي حالة
حالة ال
أوسلو بإلقاء عظة حول معنى الفرحة
االنتظام االولى .سادسا بعدما ادرك
في الدين المسيحي قبل أن يلتقي مع
مؤيدي داروين ان مبدا انتخاب الطبيعي
أعضاء مجلس الكنيسة اللوثرية في
هو خاطئ و ان مقولة المارك (ان
النرويج وأبناء الكنيستين القبطية
الصفات ال تنقل اال عن طريق DNA
في النرويج والسويد الذين حضروا
النرويج.الوراثة ).
في لشفرات
الكيميائية
الصيغة
خصيصا للقائه
وان شريط الـ  DNAالبشري مختلف
تماما عن كل الكائنات الحية بل لكل
فرد شفرة خاصة قاموا بادخال مفهوم
الطفرة الوراثية  .لكن االبحاث تقول
ان الطفرة الوراثية البد تترك اثر
سلبي على الشفرات الوراثية عوضا
ان تجلب له صفة وراثية جديدة مفيدة
كعامل تقوية .فاألحياء الذين تحصل
عندهم الطفرة الوراثية هم مشوهين
ضعفاء يزولون بسرعة .سابعا كيف
يكون هذا المخلوق الرائع والمفكر
والمبدع والخالق اصله قرد او جده
شمبانزي اننا كمومنون باهلل الخالق
ننظر الي انفسنا ونقول اصل وجودنا
هو اهلل مش الشمبانزي ولكل انسان
له الحق ان ينظر الي نفسه كما يشاء

صوم وكرازة وعيداألباء الرسل

سماه «بيتكم» عندما قال لهم « هوذا
بيتكم يترك لكم خرابا» (لو . ) 35 : 13
األعالن الثامن -انشق حجاب الهيكل:
وهو االعالن المحسوس بفتح الطريق
الحى ألول مرة الى قدس األقداس
والذى تم فى اللحظة التى أسلم فيها
السيد المسيح الروح .ما رأيناه هو
انشقاق حجاب الهيكل من «فوق الى
أسفل» اشارة الى ان الذى فتحه هو
اآلب من فوق بعد ان اشتم رائحة

الذبيحة التى قدمها األبن على الصليب.
لكن القديس بولس الرسول رأى مشهدا
اعظم لدخول المسيح الى قدس األقداس
 ...رأى الكاهن األعظم يدخل بدم نفسه
ُوس
الى قدس األقداس َ »:ولَي َ
َم تُي ٍ
ْس ِبد ِ
َو ُع ُجولَ ،ب ْل ِبدَم َن ْف ِس ِه ،د َ
َخ َل َم َّر ًة
َْ ِ
َو ِ َ
َاسَ ،ف َو َج َد ِفدَا ًء أََب ِديًّا.
اح َد ًة إِلى األقد ِ
عب ١٢ :٩
األعالن التاسع  -فى المدينة العظيمة
اختفى الهيكل ..و أصبح الخروف
هيكلها:

و هنا يرى يوحنا فى الرؤيا المشهد
النهائى لعمل الفداء الكامل  ...رأى
المدينة العظيمة أورشليم و ليس بها
الهيكل !! و لكن هناك الخروف الذى
أصبح هيكلها « :المدينة العظيمة
أورشليم النازلة من السماءَ :ولَ ْم أَ َر
الَ ،
ْك ً
ِفي َها َهي َ
الر َّب اهللَ ْال َقا ِد َر َعلَى
أل َّن َّ
ُ
ْ
ُ
َ
ُك ِّل َش ْي ٍءُ ،ه َو َوال َخ ُروف َهيْكل َها»(.رؤ
) 22 : 21
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الزبادي والفاصوليا والفراولة حتمي اجللد
اكثر من الكرميات واملرطبات

إذا كنت تريدين حماية جلدك والحصول
على بشرة متألقة ،فعليك بالزبادي
والفاصوليا والفراولة واللوز مع شرب
كميات كافية من الماء يوميا ،فهذه االغذية
يمكن وصفها بأنها «صديقة البشرة».
ونصح الموقع االلكتروني االمريكي أغذية
من أجل صحة أفضل ،السيدات بتناول
هذه االطعمة الخمسة ،بدال من انفاق
الكثير من االموال على الكريمات والجيل
والمعالجات االخرى ،التي تكتفي بمعالجة
سطح الجلد من الخارج.ويأتي الزبادي
كأفضل االغذية من أجل بشرة متألقة
ومشدودة ,لما يحتويه من الزنك والبروتين
والكالسيوم وكلها مواد تقاوم التجاعيد
وتقلل االلتهاب وتجدد خاليا البشرة ،كما
يحتوي الزبادي على الفيتامينات وخاصة
«بي  « 5الذي يساعد على تصنيع الدهون
الصحية داخل الخاليا مما يجعل الجلد
يبدو متألقا ورطبا.وينصح خبراء التغذية
بتناول كوب يوميا من الزبادي للحصول
على بشرة ذات مظهر أفضل ،ولكن من
االفضل تناول الزبادي بدون سكر الن
إضافة السكر يعمل على تهيج الجلد.
كما ينصح خبراء التجميل بشرب الماء

ورغم انه ليس غذاء ولكنه يشكل أهمية
كبيرة في الحفاظ على بشرة رائعة النه
يطرد السموم خارج الجسم ويعمل على
تنظيف الجلد مما يساعد على الحفاظ على
رونق البشر ونعومتها ,والحكمة الذهبية هي
تناول ثمانية أكواب من الماء يوميا بمعدل
كوب كل ساعتين .ولكي تتخلصي من البثور
والنتوءات عليك بتناول الفاصوليا ،فهي مثل
الزبادي غنية بالزنك ،ويمكن تناول نصف
كوب فقط من سلطة الفاصوليا أو المهروسة
لتغمسي فيها الخضار أو الرقائق .ثم تأتي
فاكهة الفراولة المحببة ليس لطعمها اللذيذ
ولكن لقدرتها أيضا على مقاومة الشيخوخة،
فهي غنية بفيتامين «سي» أكثر من الجريب
فروت أو حتى البرتقال ,الذي يقلل التجاعيد
ويعمل على ترطيب الجلد الجاف ،كما له
قدرة على محاربة الشوارد الحرة .كما أن
الفراولة تساعد في منع ظهور حب الشباب
وتقليل افراز الزيوت على البشرة .ويهمس
خبراء التجميل بهذه النصيحة ,فعندما تعانين
من االرهاق ونقص النوم ،فقومي بتقطيع
بعض ثمرات الفراولة وضعيها على المناطق
المنتفخة حول العين ثم استرخي وستجدين
وجها مشرقا صبوحا .أما تناول اللوز فهو
يعمل بمثابة الكريم الواقي من أشعة الشمس
فوق البنفسجية الضارة بالبشرة ,فهو غني
بفيتامين «أي» الذي اثبت واق فعال من
أشعة الشمس الضارة .وأفادت دراسة بأن
تناول حوالي  20حبة لوز يفيد في منع
حروق الشمس ويحمي البشرة من االشعة
فوق البنفسجية ,كما أنه يقلل التجاعيد وبقع
الشمس وخطر االصابة بسرطان الجلد

دراسة :نصف النساء يكذبن بشأن السعر
احلقيقي ألحذيتهن
كشفت دراسة بريطانية نشرت اليوم الثالثاء أن
نصف النساء أكدن أنهن ال تفصحن عن السعر
الحقيقي ألحذيتهن ،فيما أوضحت الدراسة التي
أجراها موقع «شو باي دوت كوم» اإللكتروني
والتي نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
تفاصيلها ،أن االحذية تتسبب في إثارة واحدة من
بين كل خمس نساء أكثر مما يثيرها صديقها.
كما أظهرت الدراسة التي شملت 1000
امرأة تتراوح أعمارهن بين  35و44عاما،
أن الخامة المصنوع منها األحذية هي أمر
ضروري بالنسبة للنساء الفاتنات .وأكد نصف
النساء الالتي شملهن االستطالع أنهن يحكمن
على شخصية األشخاص عامة بناء على
أحذيتهم .يذكر أنه من أشهر مقوالت النجمة

األمريكية الراحلة مارلين مونرو« :إعط فتاة
الحذاء المناسب ،وهي ستتمكن من السيطرة على
العالم» ،كما أن عبارة« :يمكن للمرأة أن تحمل
حقيبة ،ولكن الحذاء هو الذي يحمل المرأة» هي
من أشهر عبارات مصمم األحذية الراقي كريستيان
البوتين.

التدليل خطر  ..مستقبل أخو البنات

لالعالنات باجلريدة
يرجى االتصال على

Tel: 416-659-8744
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مئات من املسلمني يف مدينة كاجلري حيتجون على العنف
الطائفي يف العراق
دفع العنف الواقع في العراق مئات من
المسلمين السنة والشيعة في مدينة كالجاري
للوقوف معا في احتجاج ضد مجموعة
( ايزيس) اإلرهابية  ،فقد تجمع حوالي
 ٢٠٠فرد خارج قاعة المدينة يوم السبت
 ٢١يونية وهم يحملون الفتات ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة وتنظيم ايزيس الذين قاموا
بالسيطرة علي العديد من المدن العراقية الشمالية وبشن هجوم علي اكبر مدن تكرير النفط هناك،
وقال المجتمعون انهم اجتمعوا لالحتجاج علي أي شكل من اشكال اإلرهاب الذي يحدث في العالم وال
سيما في العراق ،وقال رئيس رابطة المسلمين الشيعة في كالجاري اننا نريد ان نجعل الحكومة الكندية
تسمع اصواتنا وتعرف انها يجب ان تكون متيقظة لما يحدث داخل كندا ،وقد كشفت وكالة انباء السي
بي سي عن تفاصيل ذهاب عدد من شبان كالجاري للجهاد في سوريا والعراق ،وتقول الشرطة في
المدينة انها تراقب المتطرفين ولكنها لم تدلي بما يجري للتصدي للتطرف الديني في المنازل.

إعادة رسم حدود احملافظات املصرية لتكون كآالتي

السنة السابعة  ،العدد ( - )165األحد  29يونيو 2014

ياحكاوى
السكني
غسل ع
يضاعف خطر التسمم الغذائى !!
النيئة
الدواجن
«هاتوللى راجل»

حذرت دراسة طبية من أن غسل الدواجن النيئة
كان
قبل طهوها يساعد بصورة خطيرة على مضاعفة
انتشار معدالت التسمم الغذائى الناجم عن البكتيريا
العطيفية (سالمونيال) والتي تنتقل إلى اليدين
والمالبس وأوانى الطبخ وأسطح المطبخ  ,فضال
أن قطرات الماء المختلط بالدماء المتساقط من
الدواجن النيئة يضاعف من فرص التسمم الغذائى.
وقد حثت «وكالة المعايير الغذائية» فى المملكة
المتحدة المواطنين بضرورة التوقف عن غسل
الدجاج فى محاولة للحد من التسمم الغذائى وانتقال
بكتيريا «العطيفية» إلى أكثر من  280ألف
شخص سنويا .ويأتى التحذير الذى أطلقته «وكالة
المعايير الغذائية» البريطانية كجزء من أسبوع
السالمة الغذائية  ,حيث تظهر األرقام الجديدة أن
قرابة  %44من البريطانيين يلجؤون إلى غسيل
الدواجن النيئة قبل طهوها .كما حثت الوكالة
منتجى البرامج التلفزيونية الغذائية على ضرورة
رفع الوعى بمخاطر غسل الدواجن قبل طهوها
باإلضافة إطالقها نداءات إلكترونية بالتعاون مع
الشركات الغذائية الموقعة على الحملة لرفع الوعى
بمخاطر هذه الخطوة وقالت «كاترين براون»
الرئيس التنفيذى لهيئة الرقابة المالية إنه وفقا للنتائج
المتوصل إليها فى هذه الدراسة تأتى وفقا لتوصيات
السالمة الغذائية الصادرة عن الوكالة  ,فأصبح
الكثيرمن البريطانيين يحرصون على غسل اليدين
بعد لمس الدجاج النيئ والتأكد من نضجه تماما
قبل تناوله ,إال أنها تظهر أيضا بعض الممارسات
الشائعة فى غسل الدجاج النىء قبل طهوه وهى
عادات شديدة الخطورة على صحة األنسان .

وأضافت «براون» أنه لهذه األسباب ندعو الناس
إلى التوقف عن غسل الدجاج  ,مطالبين بضرورة
رفع الوعى لمخاطر االصابة بالبكتيريا العطيفة
.كما شددت الرئيس التنفيذى لهيئة الرقابة المالية
فى بريطانيا أن حملة «وكالة المعايير الغذائية
«ليست معنية فقط برفع الوعى العام حول مخاطر
غسل الدواجن وكيفية تجنبها  ,بل أيضا العمل مع
المزارعين والمنتجين للحد من العدوى وإنتقالها
فضال عن التلوث من الطيور المذبوحة .يسبب
التسمم الغذائى مرضا معديا يسمى «داء العطائف
«يؤدى إلى اإلصابة بنوبات إسهال وأحيانا دموية
وغثيان وقىء باإلضافة إلى آالم البطن والحمى فى
غضون  5- 2أيام من التعرض لمصادر التلوث ,
وعلى الرغم من أن بعض االشخاص قد ال يصابون
بهذه األعراض .من ناحية أخرى  ,حذر الباحثون
بعض األشخاص الذين يعانون ضعفا فى جهازهم
المناعى من البكتيريا يمكن أن تنتشر فى مجرى الدم
وتسبب العدوى الخطيرة المهددة لحياتهم  ,ليصبح
األشخاص االكثر عرضة للخطر هم االطفال دون
سن الخامسة وكبار السن .

ANBA ABRAAM’S COPTIC CHARITY
Charity # 1050720 since 1994

EMERGENCY APPEAL FOR THE FAMILIES OF
THE 7 COPTIC MARTYRS IN LIBYA.
We are deeply troubled by the brutal killing of seven Egyptian Christians who were working in Benghazi, Libya, were executed by extremist Islamic groups only because they are Christian.
On February 23, 2014, three heavily armed Islamic extremists invaded a
residential building of Egyptian workers in Benghazi and targeted very
selectively the Christians. These brave faithful 7 Christians were taken
and later their bodies found revealing the brutality of their attackers.
The Coptic Christians in Libya have been recently under attack and
persecution by Islamic militant groups:
• an Egyptian Christian, was shot after being identified as a Christian,
• an attack on the Coptic Church in Mesrata, during a midnight prayer
service, leaving 2 martyred and others severely injured
Only HE can wipe away tears and give comfort. Although no money
can compensate a family for a loved one, yet we appeal to all of you
to contribute to alleviating the suffering and provide interim financial
support to
•A child who lost a father
•A wife who lost a husband
•Families who lost their bread earner

Your generous donations may be accomplished by:

• A cheque payable to Anba Abraam’s Coptic Charity, Box 207,
A12 – 1250 Eglinton Ave. West, ON, L5V 1N3.
• Direct deposit to the charity account # 03132 100-573-5 at Royal
Bank of Canada.
• Pay pal through the charity web site www.anbaabraamcharity.ca
Your donation is tax deductible, and full amount will be directed
with no administrative deduction
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المهم ان نشارك و نحن في بالد المهجر
ãËá_’ã˘^
لبالدنا
الوطن الثاني في تشجيع السياحة
الجميلة الحلي بحر و رمل و هوا و كفاية
مكسيك و كاريبي فمصر اولي و البد من
. المساهمة ارجوكوا جميعا اتفسحوا في مصر
االسكاروسى

Family oriented practice
Preventive & cosmetic dentistry
Root canal treatment
CEREC restorations
Snoring appliance
Dentures
Emergency dental care
Most insurance plans accepted

Dr. Ehab Gabrial

Tel: 416-496-0404

FREE teeth whitening with new patient examination
 &AIRVIEW -ALL $R 3UITE  4ORONTO -* : s www.nikadental.com

EhabGabrial Ad.indd 4
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Mortgage

لالعالن باجلريدة
:اتصل على

416-659-8744
taxinfo@elouca.com

www.elouca.com

املوقع االكرتونى اجلديد للجريدة

www.ahram-canada.com
ينقل لكم االحداث اهلامة فى مصر
...وكندا والعامل كل دقيقة فتابعونا

