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ﻓﻲﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻓﻲ
وجودها ،وأن هناك مخططات إلفشال وفيما يتعلق بحركة المحافظين ،قال
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ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ مؤكداً
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ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
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ﺃﺑﺮﻳﻞيﻓﻲ
ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﺷﺎﺭﻙ
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻳﻤﻜﻦ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻳﻤﻜﻦ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
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جندياً
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ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺗﺘﻴﺢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﻴﺢ
ﻣﺼﺮﻳﺔ
ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
الفلسطينيين.ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ
بد .ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﺒﺚﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ.
ﻣﺠﺎﻝﺍﻟﺒﺚ
ﻓﻲﻣﺠﺎﻝ
ﻳﻌﻤﻼﻥﻓﻲ
ﻓﻲ ﻳﻌﻤﻼﻥ
ﻫﺬﺍ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ لم يكن
وقاسية ،ولكن
منهاﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺼﺮ
ﻛﻤﺎ ﺍﻥﺍﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ
ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ

@Ûÿ€@ÈmbÓy@ﬁâi
@Ûÿ€@ÈmbÓy@ﬁâi
ÒbÓy@b‰€@kËÌ
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to you.
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For The Design Level
My Price Can Not Be Bid it
Call Sherif
For An Appointment
You Will not Be Disappointed
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انها لن تعود ابدا ،وامعانا في اغاظته كانت
المدارس
قدمت لألطفال
له أنها
تقول
ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ فيﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻬﻢ
ﻣﺮﺍﺳﻴﻞ
ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ
بالجامعة
ستلتحق مرة
وأنها
للدراسةﻭﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ
آخري ﻭﻋﺪﻩ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻓﻨﺴﻰ
منها من
االمريكية
ﻳﻐﻴﻆقبل.ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ
تخرجت ﻫﺬﺍ
التي ﻭﻛﺎﻥ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
ﻓﻲ

وهى ﺑﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻟﺘﺬﻛﺮﺓ
تمثل
تخدعه
ﻭﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥكانت
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔزوجها أنها
تأكد
وانها
سفرها
اسابيع من
الوداعة قبل
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻛﺎﻥ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
سويا
يسبحا
لكى
اإلسكندرية
في
ستنتظره
ﻫﻮ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ
في
يخافﻷﻥمنها
بحرها لكى
في
ويأمنﻭﺳﻂ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
ﻳﻐﺘﺎﻅال ﻓﻘﻂ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ
أيضا
ألطفالهما
وتأكد ﻭﻟﻜﻦ
لمصر.ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﻘﻠﺔ ﻫﺬﺍ
اصطحابهاﺍﻫﺘﺰﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻉ .عودتها
ﻣﻮﻗﺪﺍ رتبت عدم
ﺩﺍﺋﻤﺎزوجته
الطفلين أن
لوالد
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﺎﻥ
باالتفاق مع والدها قبل سفرها واعطت كل
ﻭﻭﺳﻂ
ﻭﺍﻷﺭﺽ
مجوهراتهاﻣﻤﻄﺮﺓ
ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ
إلى
ﻭﺣﻠﺔقبلها
الثمينة
ومقتنياتها
ﻓﻘﻴﺮلهﻳﺴﺄﻝ
ﺭﺟﻞ
ﻭﺍﻟﺮﻋﺪ
دبلة
تركت
ﻟﻠﻘﺎﻋﺔانها
ﺍﺗﻰ بعدها
ووجد
ﺍﻟﺒﺮﻕاقاربها
أحد
العربة .ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ؟
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ،ﻫﻞ
الزواج في

ﻳﺤﻜﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ« ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻣﺮﺍ
ﻓﺎﻧﻔﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
ﺑﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋﺔ
اشخاصها
واعرف
القصة ﻓﻲواقعية
هذه
ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ
باتت ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ
وضع
متكررة ويلزم
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺟﻮﻥألنها
واعرضها
لها.ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﻀﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
حد
ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﻄﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ
قام نائب رئيس مجلس ادارة شركة
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﻴﻌﺎﺩﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﺤﻀﻮﺭﻩ،
باإلسكندرية بمساعدة ابنته في خطف طفلين
»ﺍﻳﻞ« ﺗﺄﺗﻰ
ﻣﺮﺍﺳﻴﻞيقيمﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ
المدن
في احدى
والدهما الذى
من
ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺗﺸﺮﺡ
األمريكيةﺣﻴﻦ
ﻟﻬﻢ ﻛﻞ
كصيدلي بها.
ويعمل
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﻢ
تحايلت ابنته باالتفاق مع والدها بأن تقنع
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻘﻮﻟﻪ ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ »ﺍﻳﻞ«
زوجها باصطحاب ابنتها  5سنوات وابنها
لمدةﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
لإلسكندرية ﻓﻲ
للذهابﺷﻤﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
واحدةﻳﻮﻗﺪﻭﺍ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻥ
ثالثة
سنة
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ
ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﻭﻛﻞ
من
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔبالرغم
زوجها بهذا
ﻳﻔﻌﻞ لها
ﻣﻦوسمح
شهور،
ﺗﺬﺑﻞ ﻟﻜﻰ
ﻭﻳﺮﺍﻫﺎ
على
ﻭﻫﻰزوجته
يرضى
ﺃﺧﺮﻯ لكى
ﺷﻤﻌﺔبطفليه
ﻳﻮﻗﺪ تعلقه
شدة
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﺗﻨﻴﺮ
امل أنه سيلحق بهم في منتصف المسافة

حاول زوجها معها بكل التوسالت والدموع
ﻳﺴﺎﻟﻬﻢ
ﺍﻧﻔﻬﻢ ،ﻓﺒﺪﺃ
أن ﻣﻦ
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﻩ
أن
ولكنها ابت
ﻃﺮﻑقرارها
تعود عن
أيضا
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻫﺬﻩ
ﻓﻰ
ﻭﺗﻠﻚ
ﻫﺬﺍ
ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ
ﻟﻤﺎﺫﺍ
تستجيب له ،وحدث أنه حجز االب المخدوع
ﺍﺳﺘﺮﻋﻰ
تذاكر ﻣﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻐﻴﺮ
بعد
ﻣﻨﻬﻢ؟مختلفة
ﺍﻟﻤﻠﻚاوقات
ﻃﻠﺐفي 3
طيران
ثالثة
ﻣﻦ ﺭﺛﻪ
اجازة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﻛﻼﻣﻪ
عمله
أسبوع من
ﺍﻟﻔﺎﻫﻢكل مرة
طلب فى
ان
وكانتﻣﺮﺓ
ﻓﻰ ﻛﻞ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ
في
بالعودة،
ﻭﺟﺎﺩﻟﻮﻩ،إلقناعها
ﺛﻴﺎﺑﻪيذهب لها
لكى
ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻣﻨﻪ،
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢولوﻟﻐﻴﻆ
لن
فأنها
حضر
ﻓﺘﺤﻮﻝبأنها حتى
ﻳﻔﺤﻤﻬﻢ تهدده
كل مرة
التذاكر
يلقى بعدها
األطفال فكان
بهذه ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻪ
ﻭﻳﺼﻐﻮﻥ
ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ
تريه ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﺧﺬ
بعد دفع ثمنهم.
وبالطبع
القمامة
صفيحة
في
ﻭﺍﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﻭﻗﻮﺓ.

في
لإلسكندرية بدأت
بعد
الزوجةﻭﻋﺪ،
»ﺍﻳﻞ« ﻛﻤﺎ
وصولهمﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻟﻢ
انها
ﻋﻦكانت
فأحيانا
اآلخرـ
تقولﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻭﺻﻮﻝ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
الوجهﻳﺴﺄﻝ
اظهار ﺍﻟﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻥ
تقول
ﺣﻮﻝوأحيانا
الميعاد
تعود في
لن
آخريﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ
ﻭﻳﻠﺘﻔﻮﻥ
»ﺍﻳﻞ«

بها
بعد
سافرتﺍﻟﻤﻠﻚ
التيﻫﺬﺍ ﻫﻮ
التذاكر ﺃﻥ
فترة ﺍﻟﺸﻌﺐ
انتهاء ﻭﺳﻂ
ﺻﺎﺭ ﻟﻐﻂ
مصرة
زوجها بأنه
والطفلين
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻴﻒ
ﻣﺘﻨﻜﺮﺍ،تأكدﻭﺛﺎﺭ
الزوجةﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺍﺗﻰ
دعوى
فأقام
تعود
لن
وأنها
موقفها
على
تماما
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ؟
انها
االمريكية،
طالق
خاصةﻟﺒﺴﻬﻢ
ﻭﻓﺨﺎﻣﺔ
المحاكمﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻭﻗﺎﺭﻧﻮﻩامامﺑﺤﻜﺎﻣﻬﻢ
كانت تهدده انها حتى ولو عادت فلن يعرف

الشهور
ﺑﻮﻋﺪخالل
ﺍﻟﻨﺎﺱاطفاله
يحرم من
لكى
هذه ﻭﺗﻔﻜﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺗﻌﻠﻖال ﻗﻠﺐ
الثالثة.
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺻﻮﻟﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺮﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ.

ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ،ﺍﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻭﻣﺴﻜﻨﻬﻢ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺻﺮﺍﺣﺔ

أخرى.
ﻳﺠﺎﻭﺏوالية
ﻛﺎﻥيقيم في
اخوها
ﻫﻮ ألن
طريقها
ﻭﺍﻓﻌﺎﻝ
ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻠﻚ؟
ﻫﻞ
ألن ﻓﻬﻤﻬﻢ
بالهياجﻋﺪﻡ
وابنتهﻭﻳﻮﺑﺦ
الزوجة ﻫﻮ
والدﺍﻧﻪ ﻫﻮ
أصيبﻋﻠﻰ
ﺗﺪﻝ
زوجها
ان ﻟﻬﻢ
معتبرينﻗﺎﻝ
امريكاﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻟﻠﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ ﺍﻧﻪ
هذا
ﻳﻘﻮﻝ طالق في
ﺑﻴﻨﻤﺎدعوى
اقام
ﻳﺼﺪﻗﻮﺍ.
من ﺍﻥ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ
ﻓﺎﻧﻬﻢ
تقول له في كل
انها كانت
اهانه ،ﻻبالرغم

لن
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲوأنها
تتلقﻣﻦ«تتطلق»
تريد ان
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
انها ﺟﺪﺍ
مكالمة ﻣﻨﻪ
ﺍﻏﺘﺎﻅ
باألطفال.
تعود
ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻠﻔﺘﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺿﺎﻉ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎ
والمعارف
ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻨﺎفردا
ﻭﺍﻟﻤﻠﻚاكثر من 24
حاول
األقاربﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ
ﻋﻠﻰمنﺗﺼﺪﻳﻖ
يتزعم
الذى
ووالدها
الزوجة
الي
يتحدثوا
أن
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﺍﺻﺒﺤﻨﺎ ﻻ
ولكن الجميع اصابهم الفشل
الموضوع
ﻟﺸﻲء!
ﻧﺼﻠﺢ
الذريع وكان يتأكد لكل االطراف المتدخلة أنها
نفسيا .ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﺧﻴﺮﺍ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻰ
ووالدهاﻧﺠﺢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
مريضين

ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ ﺃﺻﻴﺐ ﻣﺤﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ »ﻟﻘﺪ
فشلت توسالت هؤالء األطراف ألقناع والد
ﻇﻨﻨﺎﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ
الزوجة في انه يحرم اب من رؤية طفله في
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻳﻞ«

سنوات عمره األولى الذى في كل شهر يختلف
قدرتهﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
وفى ﻣﻦ
ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ
على
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦكلماته
ﻫﻢفي زيادة
اآلخر
عن
ﻭﺍﺭﺗﻌﺒﻮﺍ
ﻓﺨﺎﻓﻮﺍ
ﻟﻬﻢ
ﻇﻬﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ
المشى وفى ازدياد عدد اسنانه ،كما فشلت
وجه
ﻃﻤﺄﻧﻬﻢترى
ﻭﻟﻜﻨﻪتريد ان
ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ التي
ﻳﺼﺪﻗﻮﺍالصغيرة
دموع االبنة
ﺍﻧﻪ ﻫﻮ
ﻭﻟﻢ
بالسماح
»ﺍﻳﻞ«جدها
ﺍﻟﻤﻠﻚان يلين
ابيها في
وأيضاﻟﻬﻢأمهاﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ
ﻭﺷﺮﺡ
ﻫﻮ
ومازال
للزيارة.
ﻣﻮﺗﻪ بأن
ﻋﻠﻰ لألب
حتى
كانﻣﻊ ﻣﻠﻚ
ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ
يأتي ﻟﻜﻰ
ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ
وكلما
نفسية
ﻟﻬﻢحالة
ﻭﻳﻘﻴﺪﻩفي
ﺍﻟﻤﻮﺕالطفلين
والد
سيئةﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
ﻓﻴﻨﻌﺪﻡ
متذكرا
بالبكاء
ينهار
والديهم
مع
أطفال
يرى
ﻭﺍﻓﺎﺽ ﻟﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
الزوجة
ﻣﻨﻪولقد قال
منهما،
المحروم
طفليه
والد ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ
ﻓﺴﻴﺠﺒﻦ
ﺑﺠﻴﻮﺷﻪ
لبعض ممن تدخل في األمر انه ال يستغنى
ﻭﺳﻴﺨﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺷﻪ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ
عن الطفلين وانه سوف يطلق الرصاص على
ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ
ابيهما لو حاول أن يأخذهما منه.
بعد عدة اشهر من المر والمرارة الشديدة في
فم والد الطفلين قرر أن يذهب سرا لكى يرى
اطفاله ويحاول محاولة أخيرة أن يستعيد
اسرته باإلقناع والتفاهم ،فما ان علم والد
الزوجة بحضوره حتى اخفى األطفال ،وقال
للوسطاء انه ممكن ان يغرق األطفال في
البحر قبل أن يراهما والدهما ،ولقد رفض
أب كاهن التوسط في هذا الموضوع لعلمه
السابق بشخصيه والد الزوجة الغير متزنة،
وتدخل كاهن أخر ولكن ايضا فشلت محاولته
عبر الموبيل في اقناع والد الزوجة بالحضور
حتى للكنيسة لكى يملى كل شروطه لكى
يلم شمل االسرة ،و كذلك فشل االب في ان
يرى طفليه عند ذهابه لمحل اقامتهم وقيل
له من قبل حارس األمن بالعمارة انهم غير
موجودين وسافروا بعيدا ،ولم يستطع األب
المكلوم سوى تحرير محضر بالشرطة.
كانت حالة الزوجة ومرضها النفسى
واضح من قبل لزوجها طوال سنوات
الزواج وباءت كل محاوالت زوجها
للدفع بها لزيارة طبيب نفسى بالفشل بل
كانت تصرخ وتقول له في كل مرة «هو

لالعالن باملساحة
اتصل على:

النفسية
بأمراضها
ﺣﻀﻮﺭتلقى
كل يوم
ﻛﺎﻧﺖ في
كانت
»ﺍﻳﻞ« ﻭﻣﻮﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺣﻘﻴﻘﺔ
يحسده
ﺍﻟﻤﻮﺕيتحملها
ﻟﻤﻠﻚ وكان
ﻭﻏﻠﺒﺘﻪزوجها
على
بصبر ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ،
ﺍﻏﺮﺏ ﻣﻦ
يكن
ولم
قرب،
عن
عرفوهما
من
كل
عليه
ﻭﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﻮﻩ ﺍﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ
ﺳﻴﺴﺤﻖال
المنطقة ،وكانت
صديقة في
لها
ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﻪ
صديقﻣﻦاو ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻭﻋﻮﺩﻩ
تعمل ولكن تقضى أوقاتا طويلة على الفيس
ﺭﺃﺱ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻭﺗﺒﺪﻝ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ
بوك ،وعلى عكس هذا كان زوجها الذى كان
ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺠﻴﻮﺷﻪ ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ناجحا ومحبوبا في عمله وأيضا جميع من
ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺤﺐ ﻭﺗﻀﺤﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻰ ﻳﺴﺤﻖ
يعرفه ويتعامل معه يشيد به وبشخصيته
ﺍﻟﺸﺮﻳﺮفيﺍﻟﺬﻯ
أصدقائهﺍﻟﻌﺪﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺕ ،ﻫﺬﺍ
ﻟﻬﻢ
حل
يلجؤون له
ﻣﻠﻚبل كان
الهادئة،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻏﻠﺒﺘﻪ ،ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻨﻰ
ﻻ
مشاكلهم.

ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻓﻲ

ايضا شخصية والد الزوجة النفسية المتجبرة
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﻀﺊ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
كانت معروفه لكل من تعامل معه وكان معظم
ﺭﻣﺰﺍ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻣﻮﺗﻪ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﻢ.
المقربين منه يقولون ألبو الطفلين المكلوم
شخصيةﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ
ﻓﻬﻤﻮﺍ
هذا
ﻇﻨﻮﻩاجل
ﺗﻤﺎﻣﺎ ُجﺍﻥعلتﻣﺎ من
المحاكم
أن
نضجه
ﻭﺗﺠﻠﺖفي عدم
نادر ايضا
الذى هو
الشخص
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺓ،
ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻛﺎﻥ
قارب
عمره قد
من ان
وعدم
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺓ
بالرغم ﺃﻥ
ﺍﺫﻫﺎﻧﻬﻢتعقلهﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
أن
ﻋﻠﻰ للكل
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦمعروفا
وأيضا كان
ﺍﻟﺠﺒﺮﻭﺕعاما،
الـ 70
ﻃﺎﻋﺘﻪ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺭ
تماما
منعدمة
الطفلين
الزوجة والدة
شخصية
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ،
ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ
ﻷﻧﻪ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .حيث
رباها بمفردها
الذى
والدها
سيطرة
امام
ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
انه فعل نفس الشى وحرم زوجته من رؤية
ﻃﻴﺒﻴﻦ
ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﻧﺘﻢ
ﻛﻞ
طفولتهما.
ﻋﻴﺪطوال
أبنائها

ﺭﺃﻓﺖهذاﺟﻨﺪﻯ
الزوج
الذي من الممكن ان يالمﺩ .عليه
خطوبتهما
انه لم يعرفها جيدا بالرغم من ان
8164gindi@rogers.com
دامت لمدة عام وايضا لم يعرف اسرتها
بالكفاية قبل الزواج ،بل كان صديقا ألوالد
عمتها الذين هم ناجحين جدا وعلى خلق
عالي ومثالي وكان تخيله انها مثلهم.
والحالة مازالت معروضة امام المحاكم
األمريكية والتي أعطت حضانة مؤقته لألب
ألطفاله الغير موجودين ،وأيضا أعطت لالم
ثالثة فرص حتى اآلن بأن تعود بأطفالها قبل
أن تجرمها وتتهمها بخطف األطفال وكانت
بين كل فرصة وأخرى ما بين شهرين و ثالثة
ولكن والدها وهو فى اإلسكندرية عين محامى
لها في أمريكا لكى يسوف األمور اكثر ،ولكن
من المنتظر أن المحكمة األمريكية ستجرم
فى النهاية هذه األم خاطفة اطفالها.
وأن كانت ليست هناك حتى اآلن معاهدة
تسليم مجرمين بين أمريكا ومصر بسبب أن
ما تجرمه مصر ال تجرمه أمريكا والعكس
صحيح ،ولكن ال بد من االتفاق بين جميع
دول العالم على تسليم مجرمي خاطفي
األطفال .......قولوا كلكم اميـــــــــن

د .رأفت جندى
8164gindi@rogers.com
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Ibrahim
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BROKERAGE
Direct : REALITY
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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

3601 Victoria Park Avenue,

1550
16th Ave.,
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Toronto,
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3Y3
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416-490-1068

*Each office is independently owned and operated.

Buy - Sell - Rent

E Cell

647-297-9022
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416-659-8744

نفسى»
ﻋﻠﻰلطبيب
اذهب
ﺭﻏﻢ لكى
مجنونة
انا
ﺩﺣﺮﻫﻢ.
ﻗﺪﺭﺗﻪ
ﺑﻘﺘﻠﻪ

T4

بيتـــــك
ﺑﻴﺘـــــﻚ
ﺳﻮﻕ العقارات
وﻭ سوق
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
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ﻋﻤﺮﻩ
ﺣﺠﺮﻱ
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ﺍﻟﻮﺍﺩ بلية
الواد
١٠٠٠
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لشهداء
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ﻣﺼﺮ
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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
ﺍﺳﺗﻼﻡ حساب
ﻋﻧﺩ فى
مدخراتك
استخدام
يمكنك
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞﺗﻧﺗﻅﺭﻙ
ﻫﻧﺎﻛﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﻛﻠﻔﺔ
detached
home
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺍﻭ
ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ،
ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺃﻥ
ﺍﻛﺗﺷﻔﺕ
ﺇﺫﺍ
ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ،
ﻓﺼﻞ
ﻫﻮ
ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
Registered Retirement Savﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ
ﺍﻭ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ،
ﺍﺟﻬﺯﺓ
ﻓﻰ
Planﺍﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ
ﺗﺒﺪﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ25
ﻭﻳﻜﻮﻥ اقصى
ﺍﻟﺳﺗﺎﺋﺭ،بحد
)ing
(RRSP
ﺃﺧﺭﻯ،
ﻣﻌﻈﻢﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺫﺍﺭ ﺃﻭ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﺍﻭﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ،
ﺍﻷﺳﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ
ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ
ﺣﺎﻟﻪ
الف دوالر للفرد و  50الف دوالر لألسرة
ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝﺟﺯء
ﺗﻅﻥ ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻰ
ﺇﺟﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝﻗﺒﻞ
ﻣﻥﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ
ﺗﺠﻌﻞﻗﺩﺷﺮﺍء
المبلغ
تدفع
ان
على
منزل.
اول
لشراء
كمقدم
ﺣﻳﺙ
ﻋﻣﻠﻳﻪﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍء.
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻰ
ﻳﺪﺭﻙﻓﻰﺍﻵﺑﺎء
ﺍﻟﺼﻴﻒ.ﻏﻳﺭﻛﺬﻟﻚ
RRSP
فى
اخرى
مرة
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
المستخدم ﻫﺫﻩ
ﺇﻟﻰ
ﻳﺷﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻣﻧﻘﻭﻻﺕ.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
لحسابكﺑﺪء
ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ،هذا لكى
ﻓﻰ15عام.
لمدة
متساوية
دفعات
ﺍﻁﻠﺏ
ﺷﺭﺍء
ﻋﺭﺽ
علىﺇﺫﺍ ﻭﺿﻊ
ﻓﻘﺑﻝ
ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻨﺰﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻣﺎ
المستخدم.
المبلغ
ﻣﺗﺧﺻﺹضرائب
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ دفع
تتجنب
ﻛﻝ
ﻭﻗﺖﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻳﺳﺟﻝ
علىﺍﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻥ
ﻟﻌﺮﺽ
ﻓﺄﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺍﻟﻰ
ﺃﻳﺿﺎً
ستضاف الى
الدفعات فإنها
تدفعﻫﻮهذه
ﺑﻴﺘﻚ لم
واذا
ﺍﻟﺷﺭﺍء.
ﻋﺭﺽ
ﻓﺼﻞﻓﻰ
ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻻﺕ
ﺗﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ .ﻻﻧﻚ
ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﻋﻘﺩ
ﺍﻯ
ﻫﻧﺎﻙ
ﻛﺎﻥ
ﺍﺫﺍ
ﺗﺗﺄﻛﺩ
ﺍﻥ
ﻳﺟﺏ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻫﺬﺍ
ﻣﻘﺘﺪﺭ.
ﻣﺸﺘﺮﻯ
ﺍﻟﻰ
دخلك السنوى و تدفع ضرائب عليها.
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ
ﺳﻭﻑﺍﻥﻳﺅﻭﻝ
ﺗﺳﺗﻠﻡ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻧﺩﻣﺎﺍﻭﻻ،
ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ
ﺇﻟﻳﻙﻋﻄﻠﺘﻪ
ﻳﻘﻀﻰ
ﻳﻬﺘﻢ
استخدام اموال ادخار التقاعد فى شراء منزل
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ.
ﻟﺳﺧﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻰ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ
ﺧﺎﺻﺎﻓﺼﻞ
ﻳﺄﺗﻰ
شروط منها ان تستخدم لشراء منزل
له
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﺗﺎﺑﺔ،
ﻋﻥ
لتسكنه وليس لالستثمار او التأجير .وان
ﺍﻯ
ﻭﺗﺗﺟﻧﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝﻋﻥ ﻋﻠﻡ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺷﺭﺍء
ﺗﺄﺧﺫ ﻗﺭﺍﺭ
-tow
ﻭﺩﺭﺍﻳﺔﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺍﻣﺎ
 housesفى كندا.
تشتريه
منزل
اول
المنزل
يكون
ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ.
ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﻣﻔﺎﺟﺄﺕ ﻋﻧﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻰ
or
apartments
ﺍﻟﻤﻬﺘﻢ انها
التقاعد
ادخار
ميزة
ﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
اموالﺍﻭ
ﻣﺮﺓ
ﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ
ﻭﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺗﻛﻡ.
ﺑﺄﺳﺋﻠﺗﻛﻡ
استخدامﺩﺍﺋﻣﺎ
ﺍﺭﺣﺏ
ﺑﺄﻯ
ﻣﻘﻴﺪﺓ
ﻓﻠﻴﺴﺖ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ،
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
اموال لم تدفع عنها ضرائب ولن تدفع عليها
nbotrus@gmail.com
ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻓﺼﻞ
استخدامها فى شراء منزلك
ﻣﻦ عند
ضرائب
ﺟﻴﺪ
ﻣﻨﺰﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻬﺪﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻤﻮﻣﺎ
الحكومية
التسهيالت
ﺑﺬﻟﺖاحدى
االول .ﺍﺫﺍهذه
ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺴﻌﺮ
ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻻﺕارحب
ﻣﻨﺎﺳﺐ،لك فى كندا.
اول منزل
ﻭﻋﺮﺿﺘﻪلشراء
المتاحة
ﺑﺴﻌﺮ ﺟﻴﺪ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.
ﺍﺭﺣﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺄﺳﺌﻠﺘﻜﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜﻢ.

ﺣﻔﻨﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺯ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
بان كي مون يتهم
بتحويلﺍﻟﻜﺮﳝﺔ«
ﺃﺟﻬﺰﺓ »ﺧﻔﻖ
املدارس
محاس
ﺧﻄﲑﺓ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ
@@@@ﲢﺪﺙ
عسكرية
ألهداف
ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻻﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺣﻔﻧﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺻﺣﺔ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺭﺽ ﺍﻟﺳﻛﺭ .ﻓﻘﺩ ﻛﺷﻑ ﻓﺭﻳﻖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻣﻥﺩﻋﺖ
ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔﺍﺣﺗﻭﺍء
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء
ﺣﻤﻠﺔ
ﻭﺷﻦ
ﻋﺎﺟﻞ
ﺇﺟﺮﺍء
ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻳﻥ ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻭﺟﺑﺔ ﺧﻔﻳﻔﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺘﺒﺼﻴﺮ
ﺃﺟﻬﺰﺓﻗﻣﻊ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻰ
ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋﺩ
ﺑﺎﻟﻣﻐﺫﻳﺎﺕ
ﻋﺎﻣﺔﻏﻧﺎﻩ
ﺗﻮﻋﻴﺔﻋﻥ
ﻓﺿﻼ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺣﺎﻓﻅﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺍﻟﺷﺣﻭﻡﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﺨﻔﻖ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ
ﺍﻟﺷﻬﻳﺔ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.
ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻭﻛﺎﻧﺖﻣﻥ
ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ
ﺧﻄﻴﺮﺓﺍﻟﻠﻭﺯ ﻋﻠﻰ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕﺍﺣﺗﻭﺍء
.ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء
ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺟﻬﺰﺓ”ﻩ`
ﻭﻓﻳﺗﺎﻣﻳﻥ
ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ
ﻣﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺎ
ﻗﻠﻘﺎ
ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﻗﺪ
ﺷﺎﻧﺘﻲ“
”ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
” ﺧﻔﻖ
ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻣﻰ ﺿﺩ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺑﻧﻔﺳﺟﻳﺔ ﻭﻗﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﺿﻄﺮﺕ
ﻭﻓﻘﺎ
ﺩﻋﻮﺓ  ,ﻭﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻟﺯﻫﺎﻳﻣﺭ
ﻫﺬﻩﻭﻣﺭﺽ
ﻁﻔﻳﻔﺔ
ﺃﺿﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻓﻲ
ﻛﺴﻮﺭﺍ
ﺃﺣﺪﺛﺖ
ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ
ﻟﺳﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺩﻣﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ”ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
ﻋﻘﺩﺕﺑﺴﺒﺐ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕﺍﻟﻌﻨﻖ
ﻭﺟﺮﻭﺣﺎﺃﻣﺎﻡﺑﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ
ﻣﺅﺧﺭﺍ
ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ
ﻟﻠﺗﻐﺫﻳﺔ ”
.ﻭﺫﻛﺮ
ﺗﻨﻔﺠﺮ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
”ﺳﺎﻥﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﻓﻰﻋﻴﺐ
ﺍﻟﻠﻭﺯ
ﺗﻧﺎﻭﻝ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ
ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎﻟﻭﺣﻅ
ﺩﻳﺟﻭ“ .ﻛﻣﺎ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻧﺴﺨﺘﻪ
ﻓﻲ
ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻱ
ﻟﻮﻛﺎﻝ
ﺫﺍ
ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺳﻛﺭ
ﻣﺭﺽ
ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﻳﻥ
ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ
ﺑﻳﻥ
كي مون،
ﻟﺧﻁﺭ بان
المتحدة،
العام لألمم
اتهم األمين
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﻔﻖ
ﻧﻮﻋﺎ
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ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﺎﻥ
ﻫﺬﺍ
عسكرية.،
ﻳﻭﻣﻳﺎ
أهدافﺍﻟﺩﻡ
ﻣﻦﻓﻰ
ﺍﻟﺟﻠﻭﻛﻭﺯ
ﺗﺭﻛﻳﺯﺍﺕ
ﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
,حماس بتحويل المدارس إلى
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﺦ
ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ
عنﻣﻦﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻛﻣﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻭﺯ
يحولون
قطاعﻣﻥغزة
المسئولين
ﻭﻳﺣﺗﻭﻯ«إن
قائال:
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺲ
ﺗﻘﻭﻳﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔﻋﻠﻰ
ﺗﺳﺎﻋﺩﺃﻥﺍﻟﺟﺳﻡ
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﺗﻰ
ﺍﻟﻣﻧﺟﻧﻳﺯ ,
ﺑﻳﻧﻬﺎ
حياة
ويعرضون
عسكرية
أهداف
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚإلى
المدارس
ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﻦ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺩﻋﺖ
ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻡ  ,ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺩ ﻋﻧﺻﺭ
الخطر».
األبرياء إلى
األطفال
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻦ
ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺎﺟﻧﻳﺳﻳﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
يديعوتﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻥ
ﻓﺿﻼ
ﻭﺍﻟﻌﺿﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺻﺑﻰ
ﻟﺟﻬﺎﺯ
اإلسرائيلية،
أحرونوت
صحيفة
وقالت
ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻏﺎﺯ
ﻋﻠﺒﺔ
ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻛﺳﺩﺓ
ﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﻣﺿﺎﺩﺍﺕ اكتشاف
ص ِدم بعد
أوضح
كي مون
إن
.ﻛﻣﺎأنهﺗﻌﻣﻝُ
ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻓﻴﻪ
ﻓﻰ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻼﻓﻭﻧﻭﻳﺩﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ
ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ
ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
تدار بواسطة
ﺭﺻﺎﺻﺔ التي
ﻣﺜﻞ المدرسة
الصواريخ داخل
ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻣﻊ
ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗﺩ
ﺍﻟﺮﺫﺍﺫﻓﻳﺗﺎﻣﻳﻥ ”ﻩ` ”
ﻓﻮﻫﺔﺗﺄﺛﻳﺭ
ﺗﻌﺯﻳﺯ
ﺍﻟﻌﻣﺭفي .قطاع غزة.
المتحدة
األمم
ﺗﻘﺩﻣﻧﺎ ﻓﻰ

ﻭ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﻌﺑﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ
ﻣﻧﻬﻡﺇﻥﻣﻥ ً
ﻣﺪﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻋﻠﻤﺎء
ﺃﺑﻮ ﻭﺟﻼﻟﺔ :ﻗﺎﻝ
ﺃﺷﺮﻑ
ﻧﻘﺸﺎﻓﻰ ًّ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
3500
ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﺣﺠﺮﻳﺔ
ﻛﺘﻠﺔ
جالل
بقلم:
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﺳﻨﺔ ﻓﻰ
ﻣﻥ ﻛﺎﻥ
دويدارﻣﻧﻬﻡ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﻭ
ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣ ًﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ)
ضدﻛﻠﻬﻡ
ﺃﻧﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻐﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺑﻖ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
المفجعةﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ
الحوادثﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻘﺲ
ﺑﺤﺎﻟﺔ
رجال
اإلرهابية
توالي
بعد
ً
ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
ﺃﺭﻯ ﺍِﻻ
ﺃﻧﻧﻰ ﻻ
ﺟﻣﻳﻌﺎ(
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
الشرقية مع
حدودنا
ﻋﻧﻰ علي
ﻳﻌﺭﻓﻭﻥسواء
المسلحة
قواتنا
ﺃﺣﺩالمفككة
ليبيا
الغربية مع
)ﻭﻟﻥحدودنا
ﻭﻟﺳﺕعلي
إسرائيل أو
ﺍﻟﺯﻭﺍﻳﺎ
ﻳﺭﻭﻥ
ﺃﻛﻭﻥ( ﻣﻣﻥ
ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺛﺮﻱ،
ﺍﻟﻨﻘﺶ
ﻟﻬﺬﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺃﻇﻬﺮﺕ
الترويج
سببها
أشعر
ﻣﻦ
ﻛﺘﻠﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺪ ّﻭ
ﺳﻄﺮﺍ،
أصبحتﻣﻦ
ﻭﻳﺗﺭﻙﻥ
ﺍﻟﻤﻜ ّﻮ
بحالة ً
ﺍﻟﺫﻯ
ﺭﺃﻳﻰ
االحباطﻥ ﻫﻭ
ﻫﺫﺍ
من ﺃﻥ
ﻟﻬﻡ
40ﻭﻗﻠﺕ
ﺍﻟﺑﺎﻗﻰ
ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺃﻧﻪ
ﺃﻗﺪﺍﻡ،
6
ﻃﻮﻟﻬﺎ
ﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﺖ،
ﺣﺠﺮ
اإلعالمي بأنه سيكون هناك قصاص للشهداء
ﻛﺗﺑﺗﻪ ﻣﻧﺫ ﻓﺗﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻓﺳﺄﻏﻳﺭ ﺭﺅﻳﺗﻲ
ﻗﻮﻳﺔ
ﻋﺎﺻﻔﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺮ،أنناﻛﺎﻟﻈﻼﻡ
ﻭﺻﻒ
ﻋﻦ
البيانات
ﻭﻭﺟﻮﺩ هذه
زهقنا ومللنا
الحقيقة
األبرار.
ﻧﻔﺳﻪ
ﻳﻔﺭﺽ
ﻭﻳﻌﻠﻮ ﻭﺍﻟﺫﻯ
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻣﺅﻟﻡ
ﻷﻥﻻﺍﻟﻣﺷﻬﺩ
ﻭﺭﺃﻳﻲ
ﺻﻮﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻤﺎء
ﻓﻲ
التي افتقدت المعني والمضمون لغياب فعالية
ﺻﺮﺍﺥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.
******************************* ﺟﻬﻝ
ﻫﻭ
التنفيذ.
ﻏﻭﻏﺎء ﺟﺰﻳﺮﺓ
ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻭﻟّﺪ
+ﻣﺗﺩﺭﺑﻳﻥ
+ﻓﻭﺿﻭﻳﻳﻥ
+ﻣﺧﺩﺭﺍﺕ
+
ثقة الشعب في
بالمرارة هو
االحساس
يزيد
إن ما

ﻭﻛﻼء
+ﻋﻣﻼء +
+ﺷﺭﻛﺎﺕ
+ﺧﻭﺍﺭﺝ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ،
ﻣﺭﺗﺯﻗﺔﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺃﻭﺿﺢ
القصاص
تفعيل هذا
علي
وقدرتها
المسلحة
قواته
ﺍﻷﺟﻮﺍء
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،إنناﺃﻥ
ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ
ﺗﻠﻚ+التحرك
وقبل
تشفي
ﺟﺎﻣﻌﺔالتي
بالصورة
ﻁﺎﺑﻭﺭ
ﻓﻳﺳﺑﻭﻙ
الغليل+.
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﻭﺟﻬﺔ +
ﻳﺘﺒﻊﻣﻳﺩﻳﺎ
+
ﺍﻟﺒﻼﻃﺔ،
ﺗﻠﻚ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ،
ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
نتمني +مزيدا من
المأمول+لتحقيق
ﻣﻔﺗﻭﻧﻳﻥ
القصاصﺿﻼﻝ
هذا  +ﺷﻳﻭﺥ
ﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ
ﺧﺎﻣﺱ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺛﻴﺮﺍ،
ﻓﻲ
ﺿﺨﻢ
ﺑﺮﻛﺎﻥ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﻧﺘﺠﺖ
الحرصﻣﻦواليقظة في مواجهة غدر جماعات
ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺗﻳﺑﺱ
+
ﻓﻛﺭﻯ
ﺗﺻﺣﺭ
+
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻵﻥ ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ ﺳﺎﻧﺘﻮﺭﻳﻨﻲ ،ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
اإلرهاب اإلجرامي.
ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.ﻓﺳﺎﺩ ﻣﻣﻧﻬﺞ  +ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﺃﺣﺯﺍﺏ +
ﺩﻛﺎﻛﻳﻥ
+
إن كل الدالئل والشواهد والمتابعات تؤكد أن ما
ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺎﻥ ﺃﻧﻪ
ﺃﺿﺎﻑ
ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ً
ﺗﺎﺑﻊ
+ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺣﻘﻭﻗﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ
واستهانة يصل
وتهاون
إهمال
كان نتيجة
يحدث
ﺍﻟﻄﻘﺲ،
ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﺮﺍء
ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺑﻪ
ﺣﻈﻴﺖ
ﻳﺩﺍﻓﻌﻭﻥ
ﻭﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ
ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺃﺻﺣﺎﺏ
+
ﻣﻧﻬﻙ
ﺣﺪﻭﺙالحربي .كيف
ﻓﻲاألمن
بمتطلبات
االستهتار
الي
ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺛﻴﺮﺍ
ﻓﺮﺑﻤﺎحدﺗﺴﺒﺐ
+ﻫﻳﺋﺎﺕ
ﺷﺭﺍﺳﺔ
ﺑﻛﻝ
ﻭﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻡ
ﺑﻘﺎﺋﻬﻡ
ﻋﻥ
ﻣﺼﺮ.حديث عن اطمئنان غير
يكونﻓﻲهناك
يمكن
ﻣﻨﺎﺧﻴﺔأنﻛﺒﺮﻯ
إرهابي
مخطط
مواجهة
في
متوافر
وغير
حقيقي
ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺗﺣﺭﻙ ﻓﻰ
ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺑﻼﺩﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺗﻠﻚ
أن
انكار
يمكن
ال
والحين.
الحين
بين
يتكرر
ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﻟﺦﻓﻲﺍﻟﺦ ,
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔﻢ ﺍﻟﺦ
ﻫﻳﺋﺔ
ﻋﺼﺮﻛﻝﺃﻗﺮﺏ
ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔﺃﺣﻤﺲَ ،ﺣ َﻜ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ،
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والمراقبة
الحماية
ﻳﻌﺘﻘﺪ
الحراسة ﻛﺎﻥ
لنقط ﺛﻴﺮﺍ ﻋﻤّﺎ
الواجبةﺑﺮﻛﺎﻥ
ﺍﻧﻔﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ
عملياتﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
الذيﻓﻬﻢيجب أن
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
الحذرﻳﻐﻴّﺮ
لحاسةﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ
تفتقدﺍﻟﻜﺸﻒ
الحدودﻭﻫﻮ
عليﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻓﻲ
ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ
ﻭ
ﻭﺍﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻗﻭﻯ
ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻳﻌﻣﻝ
لعمليات
استكانة أو
ﺣﺎﺳﻢ أي
ﻟﻤﻨﻌﻄﻒ دون
تتواصل
ﻳﻌﺎﺩ
استسالمﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻡ ً
ﺗﺎﻡ
ﻭﻣﺗﻭﺣﺷﺔ
والمباغتة.ﻣﺳﻳﻁﺭﺓ
ﺗﺮﺗﻴﺐﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺍﻋﻼﻣﻳﺔ
ﻃﺒﻘﺎ
ﺍﻟﺒﺮﻭﻧﺰﻱ،
ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﻓﻴﻪ
الغدر
ﻣﻴﻞ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻣﻥ ﺫﻛﺮﺗﻪ
ﻟﻤﺎ
ﻳﻭﺟﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.ﺃﻻ
ﺗﺗﻭﻗﻌﻭﻥ؟؟
ﺍﻟﺪﺍﻳﻠﻲﻣﺎﺫﺍ
ﻣﺗﺭﻫﻠﺔ
بأيﺩﻭﻟﺔ
ﺃﺟﻬﺯﺓ
يحدث من
األحوال تبرئة ما
حال من
ال يمكن
ﺃﺣﻤﺲ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺭﺍﺑﻊ
ﺣﻠﻭﻝ ﻻ
التيﺛﻼﺛﺔ
السالحﻳﻭﺟﺩ
ﻭﺭﺃﻳﻲ ﺃﻧﻪ
عملياتﻧﻌﻡ
ﺣﻝ؟؟
الجماعات
تتبناها
تهريب
ﺃﻋﺪﻩ ثمنها أو
ﺍﻟﺬﻱ من
عملياتها
لتمويل
سواء
التكفيرية
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻫﻰﺫﻟﻚ
ﻟﻬﻣﺎﻧﺸﺮ
ﺗﻢ
******************************
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ،
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﻣﻦ
ﻣﻮﻳﻠﺮ،
ﻭﻧﺎﺩﻳﻦ
ﺭﻳﺘﻨﺮ
ﺭﻭﺑﺮﺕ
الوطن
داخل
اإلرهاب
جماعات
إلي
لتوصيله
 1ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﻋﺯﻳﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﺳﺗﻘﻼﻝﺍﻷﺩﻧﻰ.
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
حدودناﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻕ عمليات
المؤكد أن
الشرقية .من
ﻓﻲ علي
أو
ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺣﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ 2-ﺷﺩ
ﺑﻣﻌﻧﻰ
ﻭﻁﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﻄﻠﻖ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺗﻠﻚ
ﻭﺗﻌﻮﺩ
التضييق علي هذه العصابات والتي تصاعدت في
ﻓﻰ
ﺍﻟﺻﻔﺭ
Theﻧﻘﻁﺔ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ
ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺣﻜﻢ
جماعة ﻓﺘﺮﺓ
ﺇﻟﻰ
Tempest
Stela
ﺍﺳﻢ
اإلرهاب
3ﺍﻟﺑﺩءحكمبعد سقوط
األخيرة
الفترة
ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻓﻲ
ﻓﺮﻋﻮﻧﻲ
ﻣﻠﻚ
ﺃﻭﻝ
ﻭﻫﻮ
ﺃﺣﻤﺲ،
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺑﻧﺎء
حالياﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ
تقف ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺑﻘﺎء ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ
ﻛﻝ
وراء هذه
في ﻣﻊمصر..
اإلخواني
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ .ﻭﺟﺎء ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺣﺗﻰثغرات
ﻣﺅﻗﺗﺔعلي
تعتمد
ﺣﻠﻭﻝ التي
اإلرهابية
المغامرات
ﺗﺗﻣﻛﻥ
ﻣﺭﺣﻠﻳﺔ
 ----ﻭﻫﺫﻩﻋﻠﻳﻪ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ
واليقظة.
الحذر
ﻣﻥ
ﺃﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﺑﻌﺩ
غياب ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺑﻌﺔﺍﻟﻌﺜﻮﺭ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ .ﻭﺗﻢ
ﺍﻟﺗﻘﺎﻁﺃﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ
ﻧﻔﻮﺫ
االنتصار
إلي
اطمأنت
ﻃﻴﺒﺔ،التي
الشعب
جماهير
إن
ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺣﻴﺚ
ﺣﺎﻟﻴًﺎ،
ﺍﻷﻗﺼﺮ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﻫﺬﺍ
ﻭﺳﻣﺎﺳﺭﺓ
ﺫﻭﻯ
ﻟﻐﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ
ﺃﺣﻤﺲ.
ﻳﺤﻜﻢ
ﻭﺍﻟﺫﻳﻥأصبحت
اإلخواني
ﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕالحكم
في إزالة
نجاحها
بعد
ﻟﻸﺳﻑ
ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ
ﻭﺗﺟﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ
انهاء
في
بدورها
المسلحة
قواتها
قيام
إلي
تتطلع
ﻭﺍﻟﺣﺟﺔﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ
ﺟﺩﻳﺩﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔﻣﻥﺗﺼﻒ
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻭﺇﻥ
ﻭﺍﺿﺣﺔ
ﺑﺭﺅﻭﺳﻬﻡ
ﺍﻷﻥ
ﻳﻁﻠﻭﻥ
واستقرار
أمن
من
النيل
في
اإلرهابي
الطمع
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺛﻴﺮﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻰﻭ
ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﻼﺩ
واصبح
ﺣﺎﻟﻴﺎً نفد
الشعبي قد
الصبر
ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯأن
الجدال
مصر.
ﺃﻧﻪ
ﺍﻧﻘﺎﺫﻳﻌﺘﻘﺪ
ﻭﻫﻰﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺣﻤﺲ،
ﻭﺳﺎﺑﻘﺔﺣﻜﻢ
ﻭﻓﺘﺮﺓ
ﻭﻛﺄﻧﻬﻡ
ﻭﺟﻣﺎﻋﺗﻬﻡ
ﻭﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬﻡ
ﺍﻻﺧﻭﺍﻥ
ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ
ﻭﺍﻗﻊ
يكون ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﻗﺪ
 1550ﻗﺒﻞ
ﻓﻲ قوي
هناكﺫﻟﻚعمل
ويصر علي
يطالب
ًﺎ.
ﻣ
ﻋﺎ
50
ﺇﻟﻰ
30
ﺑﻴﻦ
ﻣﺎ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺯﻣﻨﻴﺔ
ﺑﻤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮ
ال
الذي
الحزن
يزيل
المسلحة
قواتنا
جانب
من
ﻳﺗﻭﺑﻭﻥ ﻟﻠﺷﻌﺏ ﺗﻭﺑﺔ ﻧﺻﻭﺣﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﺍﻛﺗﻬﻡ ﻣﻊ
ﺃﺧﺭﻯ بان
شوق
الشعب
ﺻﻌﻭﺩﻫﻡان
الشهداء.
علي
يتوقف
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
فيﻟﺪﻯ
ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺃﺳﺘﺎﺫ
ﻣﻧﺫﺳﻜﻠﻮﻳﻦ،
ﺩﺍﻓﻴﺪ
ﻭﻗﺎﻝ
ﻓﻰ
ﻣﺭﺓ
ﻟﻠﻣﺷﻬﺩ
ﺍﻷﺧﻭﺍﻥ
الغضب قادر
ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺕيتناسب
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲهناك قصاص
يكون
ﺍﻷﺩﻧﻰ
وحجمﺍﻟﺸﺮﻕ
ﻭﻟﻐﺎﺕ
ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ  ,ﻓﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻧﻳﺊ
ﺍﻟﺸﺮﻕ
ويدفعﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
بابتسامات السعادة
الدموع
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ يمسح
علي ان
ﺃﻭ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻳﺩ
ﺗﻌﺭﻑ ﻣﻥ
ﻭﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﺪﻻ ﻳﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻗﺫﺭﺓ ﻫﺬﺍ
ﺇﻥ
ﺍﻷﻭﺳﻂ،
الوجوه.
إلي
ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻗﻮﺓ
ﺳﻘﻮﻁ
ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻗﺭﻳﺏ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ) ﻭﻁﻥ ( ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻯ
في اطار المشاعر الوطنية الغامرة البد من
ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ.
ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺳﻳﻧﺗﻬﻰ
ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ
ﻭﻻ
ﺍﻷﻥ
بأن ﺛﻣﻧﻪ
ﺟﻣﻳﻌﺎ
ﻧﺩﻓﻊ
الكيل سوف
فاض به
ﺣﺗﻰالذي
الشعب
اإلقرار
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ:
أليﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺳﻜﻠﻮﻳﻦ
ﻋﻠﻳﻛﻡ
ﻳﺿﺣﻙ
وتأييدا ﺣﺩ
دعما ﻭﻓﻲﺃﻯ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ
ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ
ﻓﻰ
عملية تقوم
قوته
ﻭﺗﺎﺑﻊ بكل
يقف
”ﺳﺘﺘﻴﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻔﻬﻢ
القصاص إلي
شعار
لتحويل
المسلحة
قواتنا
بها
ﺑﻛﻼﻡ ﺗﺎﻧﻰ  ,ﺃﺩﺭ ﻭﺟﻬﻙ ﻋﻥ ﻛﻼﻣﻰ ﻫﺫﺍ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ
حقيقة
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ”.ﺍﻳﻼﻑ
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ﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ،ﻧﺣﻥ
مسيحيين ﻳﻘﻭﻝ
ﻛﺫﺍﺏ ﻣﻥ
العراق
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ما
يتجاهل
أن
وغربة
شرقة
العالم
علي
عار
ﺃﻧﻘﺫ
ﺍﻟﺫﻱ
ﻟﻠﺭﺟﻝ
ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ
ﻭﺭﺩ
ﻟﻠﻭﻓﺎء
ﻳﻭﻣﺎ
ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﺩﻏﺪﻏﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻭﻫﺮﺳﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ،
ﻛﺘﺒﻮﺍ سفلة
علي يد
عرقي
ﻏﺰﻭﺕ لكم
يحدث
ﻟﻧﺎ.
منﻗﺎﺋﺩﺍ
ﻟﻧﺧﺗﺎﺭﻩ
ﻣﺻﺭ
ﻓﻴﻚ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
تطهيرﺣﺘﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺎء،
ﻗﻠﻮﺏ
ومجرمين.
ﺷﻌﺮﺍ ،ﺧﻠﻴﺘﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﺭﺯﻗﻨﻲ ﺏ »ﺑﻴﺎﺩﺓ«
ﺣﻣﺩﻳﻥ ﺻﺑﺎﺣﻲ
ﻳﺎﺭﺏ.
السيسي
ﺃﻧﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﻋﻅﻳﻣﺔ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻁﻧﻳﺎ
ﺻﺒﺎﺣﻲالفرافرة يحتاج لوقفة وأنت قدها
جنودنا في
قتل
ﺣﻤﺪﻳﻦ
ﻋﻅﻳﻣﺎ ،ﻧﺗﻣﻧﻲ ﻟﻙ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻭﻟﻥ ﻧﻧﺳﻲ ﻟﻙ
ﻓﻲمعاك.
وربنا
ياريس
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺃﻧﺘﺨﺒﻚ
ﻟﻢ
ﺩﻭﺭﻙ.
بيت
المقدس ﻛﻔﺎﺣﻚ ﻭﻧﻀﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺃﺳﻤﻚ
ﻟﻜﻨﻲ ﺣﺘﺮﻡ

أحوليتوا عساكر الفرافرة لم يقصفوا غزة
مالكمﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.
ﺑﻴﻦ
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
 ...وال القدس تم نقلها للفرافرة أيها الجبناء؟؟.
ﺍﻷﺯﻫﺮﻁﺭﻗﻌﺔ ﻓﻳﻙ ﻭﺃﺧﺭﻫﺎ ﺻﻔﻘﺔ ﻁﺎﺋﺭﺍﺕ
ﺑﻭﺗﻳﻥ ﺷﻐﺎﻝ
ﺷﻴﺦ
ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ
ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﻞ
ﺑﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺟﻬﻮﺩﻙ
اإلخوان
ﻣﻳﺞ ۳٥-ﻟﻣﺻﺭ ﺃﺭﺣﻡ ﻧﻔﺳﻙ ﻭﺍﺳﺗﻘﻳﻝ ﺷﻛﻠﻙ ﺑﻘﻲ
ﻭﻃﻨﻲ
ﺩﻭﺭ
ﻋﻠﻴﻪ.تزداد كراهية
ﻧﺸﻜﺮﻙتنزل
ﻋﻈﻴﻢمصرية
نقطة دم
مع
ﺍﻟﻌﺎﻡ.
كلﻗﺩﺍﻡ
ﻭﺣﺵ
الشعب المصري لكم وتفتح الطريق للخالص
ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ
ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ
لألبد.
منكم
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺃﻥ
ﺃﻗﻮﻟﻚﻓﺄﺭﺩﺗﻡ
ﻣﺻﺭﻳﻳﻥ
ﺟﺎﺋﺗﻛﻡ
ﻣﺒﺮﻭﻙ
ﻟﺗﺻﻳﺭﻭﺍ ﺃﻗﺪﺭ
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ،
ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﻤﺎ
ﻓﻲ
أوباما
ﻣﺳﺎﺟﻳﻥ ﺳﺑﺣﺎﻥ ﻣﻥ ﻟﻪ
ﻓﺻﺭﺗﻡ
ﺃﺳﻳﺎﺩﺍ
ﺗﻛﻭﻧﻭﺍ
ﺃﻳﺪﻳﻚ.
ياﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
حكم اإلعدام وما حدش
ﻋﻠﻲعلي
ﺃﻓﻠﺴﺖالدنيا
أخويا قلبت
ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ .بتتكلم عن تهجير خمسة أالف مسيحي
سمعك
ﺗﻤﻴﻢ
.
وطرشت
عميت
تكنش
ما
العراق
في
ﺭﻭﺣﺖ ﺯﻭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ
ﺍﻟﺼﺪﻑ
ﻋﻔﻭﺍ ﻧﻔﺫﻋﻠﻲ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ
ﻣﺼﺮ
ﻟﺩﻱ
ﺭﺻﻳﺩﻛﻡ
ﺃﺷﺘﻌﻞﻋﻠﻳﺎﻹﻧﺗﻬﺎء
ﻗﺎﺭﺑﺕ
ﺃﻳﺎﻣﻙ
السلفيين
ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ.
للسلطة أنتوا
يوصل
طريقتكم
أنا
ﻛﺭﺍﻫﻳﺔ
ﻭﻛﺳﺑﺕ
إلليﻛﻣﻠﺗﻬﺎ
ﻭﺟﻳﺕ
عاجبنيﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﻥ
ﻟﻐﺑﻲ«.إللي يتجوز أمي أقوله يا
المثل
بطبقوا
معاه
ﺑﻜﺮﻱ
ﻣﺼﻄﻔﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺃﻧﻙ
عمي.ﺧﺮﻭﺟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ،
ﺑﻌﺪ
ﺃﺻﻠﻚﻗﻁﺭ
ﺃﻣﻳﺭ
ﻇﻬﺮ ﻭﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺄﻝ
كيري
ﺍﻹﺧﻭﺍﻥ ﺣﻤﻠﺔ
ﺑﻬﺠﻮﻣﻚ ﻋﻠﻲ
ﻣﺣﺗﺎﺭ ﻋﺮﻓﻚ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﻨﺎ
ﻓﻳﻥ،
ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻭﺩﻱ
ﻭﻣﺵ ﻋﺎﺭﻑ
ﻟﻳﻪ
بعد تفتيشك في مصر قبل مقابلة السيسي
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ.
ﻁﺭﺓ ﻟﺳﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻛﺎﻥ ﺃﺑﻌﺕ ﺃﻧﺕ ﻭﻻ ﺗﻘﻠﻖ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ.
المصريين سعداء مبسوطين أول مرة زيارة
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺳﻤﺎ
تسعدهم من زمن بعيد.
أمريكي ﻏﻧﻳﻡ
ﻭﺟﺩﻱ
ﻣﺶ ﺳﺎﻳﺒﺔ ﺣﺪ ،ﺣﺘﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺗﻌﻤﻠﻴﻠﻪ
مرسيﺭﺍﺋﺣﺔ ﺑﺭﺍﺯ ﻳﺎ ﺭﺍﺟﻝ ﺃﺭﺣﻡ ﺷﻳﺑﺗﻙ
ﺗﺗﻛﻠﻡ ﻓﻧﺷﺗﻡ
محمد »ﺳﻴﺪﻫﺎﺗﻲ« ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺶ
ﺃﻏﻨﻴﺔ
ﺃﻛﺭﻣﻠﻙ
ﻭﺃﺧﺗﻔﻲ
ﻧﻔﺳﻙ
ﻭﻟﻡ
وحشتنا فين صريحاتك
راجل
ﻋﻠﻴﻜﻲيا
أخبارك
إيه
ﺩﻱ.
ﺳﻲ
ﻳﻤﺴﻚ
عايزين نضحك هو أنت صايم في رمضان عن
ﺻﺎﺩﻕ
ﻋﻼء
ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﻣﺮﺗﻀﻲ
كمان.
التصريحات
ﻫﺘﺴﺎﻭﻱﻧﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﻓﻧﺎﺩﻕﺇﻟﻠﻲ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺃﻧﺖ
ﻓﻲ
ﻗﻁﺭ ،ﺟﺎﺗﻧﺎ
ﺟﻬﺎﺩﻙ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺃﺣﻠﻲ
المصري
ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ
ﻭﻣﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
القضاءﻋﻣﺭﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻳﻧﺎ ﻓﺭﺻﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ ﻓﻲ
ﺣﻅﻧﺎ
وعلي كدة
سبع سنين
.....أخد
ﻫﻄﻠﻊ لينك
بيشوي عمل
لما
ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻭﻫﺴﻴﺒﻮﻟﻚ
ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ
ﻧﺠﺎﺣﻚ«
ﻓﻧﺩﻕ  ٥ﻧﺟﻭﻡ.
عدل يبقي أبو إسالم إللي قطع اإلنجيل
لو فيه
ﻭﻳﻬﺎﺟﺮﻭﺍ.
إعدام!!!!.
ياخد
ﺳﻣﺎ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻭﻣﺭﺗﺿﻲ
ﺷﻭﺑﻳﺭ
ﻛﺠﻤﺎﻋﺔﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻜﻢﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
ﺯﻱ
ﺑﻌﺪﻣﻧﻙ
ﻟﻭ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ
ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
األمريكية
المخابرات
ﺑﻣﺭﺗﺿﻲ
اسقطواﻳﺻﺎﻟﺣﻙ
ﻋﺯ
ﻭﺃﺣﻣﺩ
ﻭﺯﻳﻧﺎ
ﺑﺎﻹﺧﻮﺍﻥ
ﻭﺻﻔﻜﻢ
ﺗﻁﺎﻟﺑﻳﻪﻋﻦ
ﻧﺘﻮﻗﻒ
ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
بتقولواﻳﺤﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
الطائرة الماليزية
أوكرانيا
ثوار
»ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻧﻨﺎﺩﻳﻜﻢ
ﺍﻟﺑﻠﺩﻱ.
ﺍﻟﺭﺩﺡ
ﻭﺻﻼﺕ
ﻭﻧﺧﻠﺹ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﻳﺪ«.األخر
يبقي في
للثوار
راحت
ﻣﻥ دامت
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،ما
بالخطأ...
هترسي عليكم.
ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻣﺻﻁﻔﻲ ﺑﻛﺭﻱ
صدقيﻗﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﻗﻔﺎ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﺎ ﺭﺍﺟﻞ ﺧﻒ
ﺃﻳﺪﻙ ﺗﻘﻠﺖ
هاله
ﺻﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻣﺎﺗﻭﺍ ،ﺍﻟﺑﺷﻳﺭ ﺃﻓﻠﺱ ،ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺩﺍﻫﻴﺔ.
ﻓﻲ
ﻭﺗﺮﻭﺡ
ﺃﻳﺪﻙ
ﻓﻲ
ﻳﻤﻮﺕ
ﻻ
بيمارس
بيتحرش ألنه
بتقولي
ﻣﻳﻥ
ﻗﻭﻟﻲمشﺑﻘﻲ
مصر ﺭﻛﻧﻙ،
شبابﺍﻟﺳﻳﺳﻲ
ﺑﺗﻛﺭﻫﻙ،
الرياضة وحياتك إتلهي طول عمرنا ال بنرقص
ﺃﻡ ﺃﻳﻤﻦ
ﻫﻳﻣﻭﻟﻙ؟؟
تفهمي فيه
ﻟﻤﺎﺫﺍفيﻟﻢإللي
أتكلمي
ﻣﺴﺌﻮﻝرياضة
ﺑﺴﺄﻝبنمارس
وال
ﻋﻠﻲ
ﺗﻘﺒﻀﻮﺍ
ﻣﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔﻣﺨﻠﻴﻨﻬﺎﻟﻚ ﻋﻠﺸﺎﻥ »ﺗﻔﻜﺴﻬﺎ«
أحسنلك .ﻗﺎﻟﻲ
ﺃﻳﻤﻦ
ﺃﻡ

ﺗﺟﺩﻳﺩﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻭﺗﻀﺤﻚ
ﺍﻟﻛﻧﺎﺋﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻣﺭﻫﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﻭﻥ
ﻋﺩﻡ
أماني الخياط

ﺑﻔﻘﺩﺍﻧﻛﻡ
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ
ﺍﻵﻥ،
ياﻟﺣﺩ
ﻳﻬﺩﺩمشكلة مع
ﻭﻋﻭﺩﻛﻡ لينا
رايحة تعملي
ناقصة
هي
ستي
ﺑﺮﻫﺎﻣﻲ
ﻳﺎﺳﺮ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ.
الظهور
ﻭﻻشغل
تشوفي
ﻣﺶ تهدي
أما
المغرب
ﻟﻤﺎ
غير ﻏﻴﺮ
ﻫﺘﻨﺠﺢ
ﻫﺘﺒﻘﻲأوﺛﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
الهواء.
علي
مباشرة
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻠﻲ ﺯﻳﻚ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺻﻮﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺟﺯﻳﺭﺓ
ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻳﺨﺮﺱ
حماس
ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻗﻁﺭ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،ﻣﻧﺗﻅﺭﻳﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻲ
ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻮﺍء
الضربات
من
تصرخوا
أزاي
أفهم
نفسي
ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﻋﻠﺷﺎﻥ ﻧﺷﻭﻑ ﻫﺗﻘﻭﻟﻭﺍ ﺇﻳﻪ ﻭﻻ ﺃﻓﺿﻝ
ﻓﻴﺮﺱ
ترفضواﺃﻳﺪﺯ
ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺮﺿﻲ
ﻣﺶ
ﻭﻻ إطالق
وقف
ﻋﺎﻳﺰﻳﻦوأزاي
اإلسرائيلية
ﺃﻧﻛﻡ ﺗﺳﺗﻘﻳﻠﻭﺍ ،ﺃﻭ ﻫﺗﺑﻘﻭﺍ ﺯﻱ ﻣﺭﺳﻲ ﻣﻳﻛﺱ ﻛﻝ
ﺃﻧﺼﺮﻑ.
ﺷﻮﻳﻪ...
ﻭﺃﺧﺘﻔﻲ
ﺑﻘﻲ
ﺇﺭﺣﻤﻨﺎ
ﺳﻲ،
النار ...كل ما الدم يكتر كل ما السبوبة تزيد،
ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻛﺱ.
والغالبة ليهم ربنا.
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ثورة ...أم
انقالب؟ازمة نظام بأكملة
ماريوت و
خلية
أمحد عبد املعطي حجازي

هذا

جاءت

هذا السؤال عمره من عمر تلك الحركة التى قام
بها ضباط الجيش فى مثل هذا اليوم من شهر
يوليو عام اثنين وخمسين وتسعمائة وألف ..وها
نحن بعد اثنين وستين عاما نعيد طرح السؤال،
وال نتلقى اجابة شافية.
حين رأيت أن هذا اليوم األربعاء الذى أكتب فيه
لألهرام يوافق الذكرى الثانية والستين لحركة
يوليو وجدت من المناسب أن اجعلها موضوع
مقالتى ،ولقد كنت فى السابعة عشرة من عمرى
يوم انطلقت هذه الحركة التى غيرت حياتنا
وقلبتها رأسا على عقب ،وفرضت على كل
مصرى أن يكون معها أو ضدها ،وهناك من
كانوا معها فى وقت ،وكانوا ضدها فى وقت
آخر.
فى سنواتها الثالث األولى كانت بالنسبة لكثير
من المصريين وأنا منهم انقالبا عسكريا
صريحا ،ألنها حلت األحزاب ،وأوقفت العمل
بالدستور ،وقمعت عمال كفر الدوار بعنف
وحشى وشنقت اثنين منهم ،وعقدت للزعماء
السياسيين محاكمات هزلية ،واعتقلت آالفا من
المعارضين كنت واحدا منهم ،وإن لم أبق فى
السجن ـ سجن قره ميدان ـ إال شهرا.
لكن نظرتى لهذه الحركة تغيرت بعد الخطوات
التى اتخذتها وبدت لى ولكثيرين غيرى خطوات
ثورية ،تحديد الملكية الزراعية وتوزيع األرض
على الفالحين المعدمين ،والمفاوضات التى
انتهت برحيل االنجليز عن مصر ،وقيام منظمة
عدم االنحياز ،وتأميم قناة السويس والتصدى
للعدوان الفرنسى االنجليزى اإلسرائيلى على

النحو الذى ارتسمت فيه لمصر خريطة سياسية
جديدة تحولت فيها حركة الجيش من انقالب إلى
ثورة ،أو هكذا أصبحنا نراها ونحاسبها بالتالى
على هذا االساس.
فى السنوات األولى كانت انقالبا ألننا كنا نحكم
عليها قياسا على النظام الذى انقلبت عليه ،وكان
رغم كل سلبياته نظاما دستوريا يقوم على تداول
السلطة واحترام الحريات ،أما بعد هذه السنوات
األولى فقد أصبحنا نحكم عليها ال بما خرجت
عليه ،بل بما حققته من آمال عوضتنا بعض
الشىء عن غياب الديمقراطية واعتبرناها أساسا
شعبيا لنظام ديمقراطى قادم ظل ضباط يوليو
يعدوننا به ويخلفون.
هذا الصلح الذى تحقق بين الشعب وحكم الضباط
أو بين االنقالب والثورة ظل إلى عام  1967سائدا
مرعيا ،وإن تعرض المتحانات قاسية تال بعضها
بعضا ،فالعسكريون الذين انفردوا بالسلطة لم
يسمحوا بوجود أى منبر حر ،وإنما استولوا على
كل المنابر وصادروا كل رأى مخالف ،واعتمدوا
اعتمادا كامال على أجهزة األمن التى تعاملت
مع المواطنين بصورة بربرية ،واعتقلوا كل
المعارضين ونكلوا بهم جميعا يمينهم ويسارهم،
وفى هذا المناخ المخيف تبدى حلم الوحدة العربية
وانفصلت سوريا عن مصر ،وسقطت كل البالد
العربية تقريبا فى ايدى العسكريين ،وأصبحت
االنقالبات العسكرية المتوالية طريقا وحيدا
للوصول إلى السلطة وتغييرها ،وتداعت النظم
الديمقراطية وشبه الديمقراطية فى هذه البالد،
وانحلت معظم األحزاب السياسية ،وتبددت النخب
المثقفة ،وتورطت مصر فى هذه االنقالبات
(الصديقة!) وخسرت فيها الكثير ،خاصة فى
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حرب اليمن ،ثم وقعت الهزيمة الساحقة ،هزيمة
يونيو التى فرضت علينا أن نعيد النظر فى
ضوئها لما اعتبرناه ثورة ،وأن نطرح السؤال
منادوارد
يعقوبأم انقالب؟!.
جديد :ثورة
لكن هذا السؤال الذى أعدنا طرحه فى ضوء
الهزيمة مازال بال جواب ،واألسباب معروفة،
وأولها أن النظام الذى هزم لم يسقط ،ألنه كان قد
نجح فى تدمير كل بديل كان يمكن أن يتقدم النقاذ
مصر مما سقطت فيه ،وألن الهزيمة كانت فادحة
مهولة بحيث وجد المصريون أن الذى تسبب فيه
هو وحده الذى يتحمل جرائرها ،ولهذا رفضوا
من عبد الناصر أن يستقيل حين أعلن استقالته
التى ال نملك دليال على أنه كان جادا فيها ،ألن
استقالته معناها تعرية النظام ،ونشر فضائحه
ومحاكمته ومحاكمة القائمين عليه ،وهو أولهم،
وقد تراجع عبد الناصر فسحب استقالته وحصر
التهمة فى (صديق العمر!) الذى انتحر ـ وهناك
من يبنى هذا الفعل للمجهول! ـ لكن عبد الناصر
لم يتحمل طويال ما حدث له ،وما تسبب فيه
فلحق بصديقه بعد ثالث سنوات ليواصل النظام
بقاءه أربعين عاما كاملة لم نكف فيها عن طرح
السؤال الذى أفرخ اسئلة جديدة لم نصل فيها ،وال
فيه إلى جواب ،فهل انتهى نظام يوليو برحيل
عبد الناصر؟ وهل أقام السادات نظاما جديدا أم
اكتفى بتجميل المظهر وترك المخبر على حاله؟
والسؤال ذاته مطروح على ما صنعه مبارك
خالل العقود الثالثة التى تربع فيها على كرسى
العرش حتى اسقطته ثورة يناير التى وضعها
مبارك فى حضانة المجلس العسكرى الذى أسلم
السلطة لجماعة اإلخوان اإلرهابيين!.
ألف سؤال يطرح اآلن على ما حدث لنا منذ
الثالث والعشرين من يوليو عام اثنين وخمسين
وتسعمائة وألف إلى اليوم ،وال جواب!
كيف نفسر عجزنا عن اإلجابة؟هناك أكثر من
سبب أولها أن مراجعة التاريخ تحتاج لوعى
وشجاعة ال يتوافران لنا دائما ،والتاريخ علم

من ونحن أو معظمنا نفضل أن نسمع
له مصادره،
تاريخنا من أفواه المشعوذين وكتاب األحجبة
اإلسالم
الذين يقولون لنا إن تاريخنا السابق على
Canadia.copt@gmail.com
جاهلية ال تختلف عن جاهلية العرب ،وهناك
من يزيد ،فيصف حضارتنا الفرعونية التى
علمت البشرية ،وال تزال تعلمها حتى اآلن بأنها
حضارة عفنة أنقذنا منها الفاتحون العرب الذين
ننظر لتاريخهم فى بالدنا وتاريخ من حكمونا
بعدهم باعتباره نقيضا لتاريخنا القديم يستبعده
وينفيه ،تاريخنا قبل اإلسالم عفن ،وتاريخنا فى
ظل العرب واألكراد والشركس واالتراك الذين
استعبدونا ونزحوا ثرواتنا وفرضوا علينا تخلفهم
طاهر نظيف!.
وألن التاريخ علم فنحن نحتاج فى تحصيله
لما ال نملكه ،ولما نمنع من الوصول إليه ،ألن
السلطات الحاكمة إما أن تعتبر نفسها امتدادا لهذا
التاريخ فتحصنه ،وتخفى عوراته ،وإما أن تعتبر
نفسها انقطاعا عنه وبديال له فتنفيه وترميه بما
ليس فيه.
وهى فى الحالين تزيف الوثائق والمعلومات
أو تخفيها ،وتجد مؤرخين باألجرة يكتبون لها
ما تشاء ،والنتيجة هى ما تجدونه فى الكتب
المدرسية ،وفى الصحف وأجهزة اإلعالم
والمسلسالت التى تتعرض للتاريخ وتكذب عليه
جهارا نهارا ،وال تجد من يصحح ،وال من يرد.
وقد بحثت عن معلومات موثقة عن حركة يوليو
يمكن أن أستفيد بها فى هذه المقالة ،وقرأت ما
كتبه عنها عبد الرحمن الرافعى ،وطه حسين،
وتوفيق الحكيم ،وأسامة الغزالى حرب ،وأحمد
زكريا الشلق ،ومغاورى همام مرسى ،فضال
عما دار حولها من شهادات ومذكرات وأعمال
أدبية وفنية فلم أجد ما يقنعنى بغير ما كنت
مقتنعا به من األصل ،وهو أن هذه الحركة لم
تكن ثورة ،ألن الثورة تهدم الحاضر أو تتجاوزه
لتبنى المستقبل ،والذى حدث أن حركة يوليو
هدمت الحاضر والمستقبل معا

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ األزهر بعيد الفطر املبارك
أجرى األربعاء البابا تواضروس الثاني بابا
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اتصاال
هاتفيا بفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب
شيخ األزهر لتهنئته بعيد الفطر المبارك مهنئا شيوخ
األزهر والمسلمين .وقال المتحدث باسم الكنيسة
األرثوذكسية القمص بولس حليم ,إن شيخ األزهر
تمنى للبابا تواضروس سرعة الشفاء ,والعودة سالما
إلى أرض الوطن من رحلته العالجية الحالية بالنمسا.
وأضاف المتحدث أن البابا تواضروس الثاني سيقوم بزيارة فضيلة اإلمام في مشيخة األزهر بعد
عودته من رحلته العالجية في الخارج لتهنئته بعيد الفطر

www.iptvarabcanada.com
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قرأت لك

تذكرت أيام القدم
د .روز غطاس

حضرت باألمس جنازة احد االحباء،
ووقف واحد من االصدقاء يسرد
ويعدد ويحكي مواقف وطرائف ،
اقوال وافعال وذكريات اثرت فيه من
هذا الشخص النائم في هدوء وسكينة
بصندوقه انتظاراً لينزل الي التراب
الذي ُجبل منه .وهنا توقفت للحظة
اسال نفسي ماذا سوف يتذكر الناس
عني؟ ما االقوال واالفعال التي تركت
بصمة عميقة في نفوسهم؟ هل انا مؤثر
في المجتمع ام متأثر به؟ ما هو لوني
وفكري واعتقادي ،هل هو واضح
وظاهر لجميع الناس ام متغير متلون
كالحرباء يجاري كل عصر وموقف
واوان؟ ماذا سيتذكر ويذكر اوالدي
واحفادي عني؟ اسئلة كثيرة عصفت
بذهني حتي اصطدمت بجدار كبير
اسمه مراحم واحسانات الرب ،فقد
جرت حياتي وايامي كشريط سينمائي
يسرد احداثه فتذكرت ايام القدم.
تذكرت احداث ومواقف نجاني الرب
فيها من اشياء لم اتخيل في حياتي
انني كنت سأجتاز بها وكم كان ترتيب
الهي عجيب يحفظ عيناي من الدمعة
ونفسي من الهاوية ورجلي من الزلل،
وكم من مواقف شهد الناس علي زوراً

وشاهدت طرق وحلول ومعونة من
الرب لم تخطر علي بالي وقد كان
البعض منها مؤلم ومزعج لكنه في
النهاية كان حال عجيباً لألمر كله.
كم من احداث موت ووالدة وفراق
وغيرها كان الهي اب حنون مساعد
ومعين ووجدته في وقته كان مسرعا
بالتعزية والرد والحل لكل تساؤل
ومشكلة وامر .وهذا ما فعله شعب
الرب معلنين بمزمور 5 : 143
متذكرين ايام القدم متأملين بجميع
اعماله متفكرين بصنيع يديه .متذكرين
االله الذي سار معهم بصورة ملموسة
بعامود نار بالليل وعامود سحاب
بالنهار يحميهم من لفحات الشمس
وضربتها .االله الذي وفر لهم الماء
والطعام بالبرية وحتي احذيتهم لم
تبلي لمدة اربعين سنة ومالبسهم لم
تتخرق .االله الذي ارعب امم وشعوب
وابادها من امامهم .فهو يوصيهم في
ً
قائال“ :اذكر ايام القدم
تثنية 7 :32
وتأملوا سني دور فدور .اسأل اباك
فيخبرك وشيوخك فيقولوا لك» .هو
نفس االله الذي يعلن لهم امراً جديداً
في اشعياء  18 : 43يقول لهم « :ال
تذكروا االوليات والقديمات ال تتفكروا
بها  ،ها انا صانع امرا جديدا» .يعني
ببساطة كنت معكم بالماضي وانا
معكم بالحاضر وسأكون معكم بالغد
والمستقبل ،لن اترككم يتامى ولكني

معكم كل االيام والي انقضاء الدهر(
متي  .) 20 : 28فكما شربوا الماء
من الصخرة في البرية وكما اكلوا خبز
المالئكة وكما ساعدهم وشق لهم في
البحر طريق سوف يكون من خالل
شخص الرب يسوع المسيح االمر
الجديد  ،فهو الصخرة التي تابعتهم من
بعيد  ،وجسده المكسور علي الصليب
للخالص ،وصعوده الي السماء ووهب
الحياة االبدية هو الطريق الذي تم شقه
بين السماء واالرض ،هو السلم الذي
راه يعقوب قديما بعد هروبه من بيت
ابيه خوفاً من اخيه عيسو( تكوين 28
) .ألنه هو الباب والطريق والحق
والحياة ،هو القيامة والحياة من أمن
به ولو مات ( فني جسده وتحلل في
التراب) فسيحي .كم يورد بأذهاننا
كثيرا القول »:فين ايام زمان» .دعونا
ننظر نظرة اخري لألمام فالرب لم
ولن يتغير فهو هو امس واليوم والي
االبد ،ووعوده صادقة وامينة وال يغير
كلمته وال يندم علي ما فعل بل دائما
يعمل ما لخيرنا المهم اال نشك في
محبته وعنايته ورعايته لنا .وكثيراً
ما نتسأل »:لماذا يحدث لي كل هذا؟
فتكون االجابة »:اصبر كله للخير».
نعم كم شجعتني هذه االجابة في كثير
من مواقف حياتي الن الرب ال يعدم
لنفسه شاهد فهو امين ال ينكر نفسه ألنه
هو الحق والحياة.

جنوى غاىل

اجعل عيوني زرقاء بدل بين
بقلم

Anne Cetas

عندما نحضر حفل غنائي لألطفال
فلن ندهش عندما نراهم غير
منتظمين في وقوفهم او يقفون على
أطراف اصابعهم لينظروا امهاتهم
وابائهم بين الحضور او يتهامسون
غير مركزين علي مدرستهم التي
تقودهم في الغناء وتبدوا هذه
التصرفات لطيفة من األطفال ولكنها
ال تبدوا لطيفة من المنشدين الكبار
الذين يجب ان يركزوا مع قائد
الفريق ليعطوا أصوات متناسقة
ومنسجمة وقد يفعل بعض المسيحيين
مثل األطفال الصغار فال يبدوا
اكتراثا بقائد الفريق ( الرب يسوع)
ويركزون علي الجمهور الذي
يراقبهم او ينظرون الي زمالؤهم
في الفريق وقد يتساءلون ماذا يأرب
عن هؤالء وهذا ما سأله بطرس عن
يوحنا عندما طلب السيد المسيح منه
ان يتبعه فقد تساءل عن خطة اهلل
ليوحنا ( يوحنا  ،)٢٢ : ٢١واإلجابة
اهتم بما لك  .وهنا نذكر قصة ايمي
كارمايكل التي ظلت تصلي الي

اهلل ان يغير لون عيونها البني الي
اللون األزرق وعندما لم يجب طلبها
شعرت باإلحباط ولكنها كانت تنظر
الي غيرها ولم تدري خطة اهلل
الحكيمة لحياتها ففي العشرين من
عمرها دعيت لتبشر بالمسيحية في
عدة أماكن ثم ذهبت للتبشير في الهند
وهنا عرفت حكمة اهلل فقد يكون من
الصعب ان يقبلها الناس في الهند
وعيونها زرقاء وظلت ايمي تخدم
الرب  ٥٥سنة في الهند وبالطبع لم
يكن نجاح خدمتها يرجع للون عيونها
البني ولكن نعلم بكل يقين اننا عندما
نخضع لحكمة اهلل في كل شيء وال
ننشغل بخطة اهلل لألخرين فستكون
خدمتنا ناجحة

الكنيسة القبطية عرب العصور
كوكب الربية وأبو الرهبان ( األنبا أنطونيوس )
يقول للشيطان ( لو كنت تستطيع أن
تغلبنى لما أحتجت أن تأتينى بكل هذه
الجموع ) .

نشأته  :ولد أنطونيوس فى بلدة
قمن العروس بمحافظة بنى سويف
والمكان الذى أوى إليها ً
أوال هى
دير الميمون  .وهو من أبوين
غنيين لهما حوالى  250فدان ولما
بلغ العشرين من عمره فقد والديه
وفى يوم أحد دخل الكنيسة وسمع
قارئ األنجيل قول السيد المسيح
ً
كامال فاذهب
( إن أردت أن تكون
بع كل أمالكك وأعط الفقراء وتعال
أتبعنى  .مت  ) 21 : 19فأحس أن
هذا النداء يقصده  .وزع كل أمواله
وإصطحب أخته الوحيدة ووضعها
فى منزل تعيش فيه بعض النساء
كرسن حياتهن للعبادة والخدمة  .ثم
ذهب خارج المدينة وقضى بعض
الوقت وحاربه الشيطان بصور
مختلفة مخيفه وأشكال مرعبه تارة
فى صور أسود مزمجرة ووحوش
مخيفة ونساء جميله وأموال براقه
ويذكره بأخته  .ولكن يؤكد أننى
هنا ! أنا أنطونى ! لن أنحنى تحت
ضرباتك مهما قسوت فيها ألننى لن
أسمح لشئ فى الوجود أن يفصلنى
عن محبة المسيح ربى وإلهى وكان

وبعد قليل من الزمن أحس بأن هذا
المكان قريب من المدن فتركه وأخذ
يتجول فى الصحراء لمدة تسع أيام
يمشى بالنهار إلى غروب الشمس وينام
على الرمل إلى شروق الشمس إلى
أن وصل إلى قلعة من قالع الفراعنة
قديماً اتخذوها لحماية حدود مصر
وهى عبارة عن هضاب ومرتفعات
ومنخفضات ورأى األفق ما يوحى
بالالنهاية فكأن السماء واألرض قد
تالقيا ودهش إذ رأى مجموعة من
النخيل ووجد بين الصخور عين ماء
رقراق فشكر اهلل وسكن هذا المكان
فى هدوء ومالقاته مع اهلل فى تأمالت
روحية .
أحساسه بالملل  :أحس أنطونى بالملل
وهواجس تساوره فأخذ يصلى ويعرض
األمر هلل فسمع صوت يقول له أخرج
خارجاً وأنظر  .فرأى مالك الرب
البساً األسكيم ( هى منطقة من الجلد
يتخلله صلبان على أبعاد متساوية وقد
ألبسه المالك ) وعلى رأسه طاقية وهو
منشغل بتضفير الخوص ثم يترك هذا
العمل ويصلى ثم يعود إلى التضفير
وهكذا أى وقته ينقضى فى الصالة
والتضفير فلما عمل هذا أرتاحت نفسه
وهدأت هواجسه

سيرته طارت إلى أماكن
ً
طويال بالخلوة
كثيره  :لم ينعم أنطونى
تاقت نفسه إليها فتقاطرت عليه الناس
من كل جهه رفض أن يراهم ً
أوال ولكن
بإلحاحهم تقابل مع جميعهم وأعطى
أحتياجاتهم المختلفة من مرضى
ومشاكل روحية وإجتماعية ومادية
بوجهه المضئ وإبتسامة هادئه .

أستطاع أبتكار وسيلة لتعليم العميان
تتلخص فى حفر الحروف على الخشب
بصورة بارزة تقرأ باللمس وهذا سبق
برايل بما يزيد على خمسة عشر قرناً .
وفى يوم وهما يتناجيان قال أنطونيوس
له ال تكتُب ياديديموس ألنك تشاهد
المالئكة فى رؤية اهلل عز وجل فكانت
كلماته بلسماً له .

مثابرة القديس على الخلوه  :عكف
أنطونى سنين طويلة على الصوم
والصالة وجدل السالل ومجاهداً ضد
المبدعين ومثبتاً المؤمنين وهادياً جميع
اآلتين للسالم ومد اهلل فى عمره فرأى
النور فى باباوات الكرسى المرقسى
هم البابا ديونسيوس والبابا مكسيموس
والبابا ثيئوناس والبابا بطرس خاتم
الشهداء والبابا أرشالوس والبابا
أثناسيوس الرسولى .

صيت أنطونى  :لم يقتصر صيته
على بالده وقومه بل تعداها إلى آسيا
وأوروبا إذ عثروا على نسخه من كتاب
البابا أثناسيوس الرسولى فى الحدود
الفرنسية البلجيكية يحوى ترجمة حياة
هذا الناسك .

باباوية األنبا أرشيالوس  :نقض
مكسيميانوس إذ عاود أضطهاده
للمسيحيين فترك األنبا أنطونى عزلته
وذهب إلى مدينة األستشهاد األسكندرية
فأخذ يزور المسجونين ويشدد إيمانهم
فمنع الحكام زيارة رجال الدين فإرتدى
ثوبه األبيض وجلس فى دار المحاكمة
ويرافقهم مشدداً إيمانهم تواقاً إلى أكليل
الشهادة .
ديدموس الضرير  :األنبا أنطونى كان
ضيفاً على ديدموس الضرير فقد فقد
بصره فى سن الرابعة من عمره وقد

أوغسطينوس  :فقد كانت قراءته
عن حياة األنبا أنطونى السبب فى
تحوله من حياة البذخ والملزات إلى
حياة النسك فكان ينازعه عامالن أ )
األستمتاع بما فى العالم من مالذ  .ب
) ترك هذا العالم المتسلط عليه  .فأخذ
يحاسب نفسه بال هواده إلى أن نجح فى
أخضاعها لإلرادة اإللهية .
تعليمان األنبا أنطونى :
 ) 1بالصبر والجلد تجذب القلوب هلل ال
تنصت وتسمع لكالم الناس .
 ) 2الصالة والتقشف والعمل اليدوى
إقتدا ًء بالسيد المسيح الذى كان نجاراً
أو بولس الرسول الذى كان خياماً

والمالك الذى ألبسه األسكيم .

إيبذياكون مهندس  /كرم سرور
 ) 3الصلوات عبارة عن تالوة
المزامير ( أحفظ المزامير تحفظك
المزامير ) ومقتطفاته من أسفار
العهد الجديد وبعض الصلوات
الخاصة الفردية .
 ) 4اإلحتفاظ بالعفاف التام عن
طريق التقشف .
 ) 5العمل اليدوى ال يليق أن يكون
الراهب عاله على غيره أو يكون
ً
متعطال بل يجب أن يعيش من عمل
يديه وعرق جبينه وأن يعطى الفقراء .
 ) 6اإلفتقاد إذ إفتقد وزار األنبا
أنطونى إخوته الرهبان فى مغايرهم
ليقف على أحوالهم الروةحية حتى
أخوته الراهبات وقد إطمأن على
أخته .
نياحته  :عندما وصل ‘لى سن 85
سنة منها عشرون سنة فى العالم
ودع أخوته الرهبان وأوصاهم أن
يدفن بمالبسه فى قبر ال يعرفه أحد
لكى ال يزوره أحد قبره وأوصاهم
باهلل محبه .
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة  ..صلوا
من أجلنا
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هل املسيح قال أنه هو اهلل؟

ليديا يؤانس

سألني صديقي المُسلم ،لماذا تعبُدون
المسيح ُ
وه ّو لم يُصرح بألوهيته؟
بالتاكيد المسيحيين يؤمنون ان المسيح
ُ
ُ
وه ّو كلمة
وه ّو ابن اهلل،
ُه ّو اهلل،
اهلل.
الكتاب المقدس كلمة اهلل للبشرية ،وبما
أن المسيح كلمة اهلل فهو إذن الكاتب
للكتاب المقدس بروحه القدوس ،وبما
أنه ال فرق بين اهلل وروحه وكلمته
يبقي المسيح ُه ّو اهلل.
المسيح كلمة اهلل حتي بإعتراف
القرآن فتقول سورة النساء ()171
“إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول
اهلل وكلمته القاها إلي مريم وروح
منه  ”....أي أن القرآن يقول عنه
أنه “رسول اهلل وكلمته” أي كلمة اهلل
وبما أنه ليس هناك فرق بين الشخص
وكلمته ،أيضاً ليس هناك فرق بين اهلل
وكلمته ،إذن المسيح ُه ّو اهلل.
صديقي المُسلم تململ في جلسته وابتسم
ولسان حاله يقول “هاتي ِم ْن اآلخر!”
أنا أعلم ما يدور بداخله أنه يُريد نص
صريح من المسيح ً
قائال “أنا ُه ّو اهلل!”
قلت له ،صبراً عزيزي كله جاي!

المسيح أحياناً كان يتكلم ِم ْن خالل
عبارات تترك المُستمع غير مُتأكد هل
ُه ّو يعني ما يقوله؟ وهذا ما كان يحدث
في حواراته ومناقشاته مع تالميذه،
فكانت تجعلهم يقدحون رؤوسهم من
بعض العبارات التي ال يستطيعون
فهمها أو إستيعابها.
المسيح هو اإلله األزلي الذي تجسد
وأصبح إنساناً مثلنا ،ولكن مازال ُه ّو
اهلل أي آلهوته لم يُفارق ناسوته ،ولذا
في بعض اآليات يُلقب بإبن اإلنسان
مُشيراً إلي ناسوته ،وفي موضع آخر
يُلقب بابن اهلل مُشيرا إلي آلهوته،
وليس هناك تناقض بين اللقبين إلن
المسيح األثنين معاً إله وإنسان.
ُقلت لصديقي المسلم ،إبنك وهو مازال
ً
طفال صغيراً تجد نفسك دائماً تقول له

“أنا بابا” “ ..أنا أبوك” ولكن عندما
يكبر ليس من المعقول أن تقول له كل
شويه أنا بابا إلنه أصبح عارفاً أن أنت
أبوه وأنك رب األسرة.
كذلك اهلل في العهد القديم وكانت
البشرية مثل طفل صغير ال تعرف
شيئاً عن اإللهيات ،فكان اهلل دائماً
يذكرهم بأنه ُه ّو اهلل ،كقوله ً
مثال أنا
الرب ُ
إلهكم! ولكن في وقت مجئ
المسيح لم تكن البشرية في إحتياج ألن
يعلن اهلل عن ذاته باللفظ فقط ،بل أيضاً
ضمنياً.

المسيح محور الكتاب المقدس ،ولذا
ال تخلو صفحة من صفحات الكتاب
المُقدس ِم ْن الحديث عن المسيح سواء
في شكل عبارات صريحة قالها المسيح
في فترة تواجده علي األرض ،أو
نبوات ،أو رموز ،أو ضمنياً كأن
ينسب المسيح لنفسه صفات اهلل ،أو
عمل األعمال التي يعملها اهلل.
ولذا سوف أقدم األدلة علي الهوت
المسيح بشكل موجز وليس تفصيلي
نظراً ألن الموضوع مقالة وليس
دراسة أكاديمية.
ً
أوال :اإلعالن الصريح للمسيح بأنه

هو اهلل – إقرأ (متي  32:22؛ مرقس
 )26:12حينما رد علي جماعة
الصدوقيين ،فقال “أنا إله إبراهيم وإله
اسحق وإله يعقوب ليس اهلل إله أموات
بل إله أحياء”.
ال يستطيع إنسان أو نبي أو مالك
أن يقول أنه إله! وبما أن المسيح
إله هؤالء فهو أيضاً إله ُ
الكل والكون
كله ،أي أنه ُه ّو اهلل وقالها صراحة
“أنا إله”.
ثانياً :األنبياء تنبأوا عن ناسوت

المسيح أي المسيح ابن اإلنسان ،فيقول
(أشعياء “ )14:7ولكن يُعطيكم السيد
نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد إبناً
وتدعو اسمه عمانوئيل”.
وتكلم أيضاً عن وضع المسيح كإنسان

محلة انفال املسيحيني!
نصائح ضريبيه Tips Tax

سربست بامرني

ليست المرة االولى التي يتعرض فيها
المسيحيون لحمالت تهجير وترحيل
وقتل منظم رغم انهم أقدم مكون رئيس
في منطقة الشرق االوسط ويحملون
راية ثاني اقدم ديانة ابراهيمية يدين
بها اكثر من مليارين من البشر حول
العالم.
والمؤمنين
العزل
المسيحيون
بالالعنف والتسامح وادر خدك االيمن
لمن ضرب خدك االيسر وعلى
االرض السالم وفي السماء المسرة
ليس في مقدورهم ال في العراق
الديمقراطي وال في سوريا التقدمية
ان يقفوا بوجه الحرب الهمجية القذرة
التي تشن عليهم من قبل االرهابيين
والقتلة وعصابات الجريمة المنظمة
والمليشيات المتاجرة بالدين في
وقت تقف السلطات مكتوفة االيدي
وفي موقف المتفرج الذي ينتظر

حصته من الغنائم واألنفال من اموال
المسيحيين الكفار!

أمال يوسف/ -ميسيسوجا

يجري هذا في وضح النهار امام انظار
تقديرات مصلحة الضرائب
على
االعرتاض
ومكوناتها
المنطقة
حكومات وسلطات
موقف
العرقية والدينية والطائفية دون
The objection
Process
ويقف
الجرائم
واضح صريح يدين هذه
اليهود لم احتج فانا لم اكن يهوديا
بوجه هذه الهجمة الالنسانية المتخلفة عندما اتوا للقبض علي لم يكن قد
ناسية او متناسية انها بهذا الصمت تبقي احد ليحتج على ذلك).
المخجل ازاء جريمة تكاد ترقى لجرائم
العالم المتحضر وكل القوى الخيرة
االبادة الجماعية تساهم في استمرارها
مدعوة للوقوف بقوة وحزم بوجه
بكل نتائجها الكارثية و سيأتي دورها
حمالت االنفال الهمجية ضد
عاجال ام اجال لتالقي نفس المصير
المسيحين وأي تلكؤ في الدفاع عنهم
الذي يالقيه اليوم االخوة المسيحيون
سيكلف المنطقة برمتها ثمنا باهظا
كما في االبيات الشعرية للقس االلماني
ناهيك عن انها جريمة بحق االنسانية
مارتن مويلر التي قالها في عهد
بكل المقاييس هذا اذا كانت لدينا
النازية:
جميعا بقية باقية من الشعور االنساني
(عندما قبضوا على الشيوعيين لم واالنتماء للحضارة البشرية التي
احتج فانا لم اكن شيوعيا عندما قبضوا تواجه اليوم محنة مواجهة الهمجية
على االشتراكيين و النقابيين لم احتج والتخلف!
فانا لم اكن ايا منهما عندما قبضوا على

«الشمس» على «املسيح الفادى» فى نهائى املونديال
غروب الشمس على تمثال
المسيح الفادى ،الواقع بجوار
ملعب “الماراكانا” بوالية ريو
دى جانيرو البرازيلية ولقد نقل
مخرج المباراة الصورة من
ملعب نهائى مونديال السامبا،
إلى تمثال المسيح الفادى أحد
رموز البرازيل وأبرز معالمها
السياحية

والمهمة التي تجسد خصيصاً ألجلها
فيقول “مُحتقر ومخذول من الناس
رجل أوجاع  ...لكن أحزاننا حملها
وأوجاعنا تحملها  ...وهو مجروح
ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا
 ...والرب وضع عليه إثم جميعنا ...
ُظلم  ...ولم يفتح فاه كشاه تُساق إلي
الذبح ( ”...أشعياء .)3-7 :53
األنبياء تنبأوا أيضاً عن الهوت
المسيح“ ،ألنه يُولد لنا ولد ونُعطي إبناً
وتكون الرئاسة على كتفه ويُدعي اسمه
عجيباً مُشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس
السالم .لنمو رياسته وللسالم ال نهاية
( ”....أشعياء .)6-7 :9
ثالثاً :المسيح له نفس صفات اهلل فنجد
اآلتي:

المسيح ُكلي الوجود – يقول في (متي
“ )20:18ألنه حينما إجتمع إثنان
أو ثالثة بإسمي أكون في وسطهم”.
وأيضاً (“ )28:20وعلموهم جميع ما
أوصيتكم به وها أنا معكم كل األيام
وإلي إنقضاء الدهر آمين”.
المسيح يقول “أنا هو األلف والياء
البداية والنهاية يقول الرب الكائن
والذي كان والذي يأتي القادر علي
كل شئ” (رؤيا  .)8:1وقال أيضاً
“السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي
ال يزول” (متي  .)35:24وقال أيضاً
“الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون
إبراهيم أنا كائن” (يوحنا .)58:8
اإلنسان ممكن يكون موجود أمس
واليوم وغداً ولكن إلي إنقضاء الدهر!
ومن قبل تكوين العالم! فهذه ال تنطبق
إال علي اهلل فقط ،ومعني ذلك أن
المسيح ُه ّو اهلل.
المسيح العالم بكل شئ – فيقول “كل
شئ قد دفع إلي من أبي وليس أحد
يعرف اإلبن إال اآلب وال أحد يعرف
اآلب إال اإلبن( ”....متي )27:11
السلطة – (فيلبي )21:3
المسيح ُكلي ُ

“الذي سيغير شكل جسد تواضعناليكون
علي صورة جسد مجده بحسب عمل
إستطاعته أن يخضع لنفسه كل شئ”.
المسيح ثابت وغير مُتغير – (عبرانيين
 “ )8:13يسوع المسيح ُه ّوُه ّو أمساً
واليوم وإلي األبد”.
المسيح ذو السلطان ( -متي )18:28
“ ...وكلمهم ً
قائال دفع إلي كل سلطان
في السماء وعلي األرض”.
المسيح مُمجد من قبل إنشاء العالم –
(يوحنا “ )5:17واآلن مجدني أنت
أيها اآلب عند ذاتك بالمجد الذي كان
لي عندك قبل كون العالم”.
المسيح نسب لنفسه خصائص وصفات
ال تنطبق إال علي اهلل فقط ،إسمعه
يقول “أنا ُه ّو خبز الحياة” – “أنا ُه ّو
نور العالم” “ -أنا ُه ّو القيامة والحياة

من آمن بي ولو مات فسيحيا” “ -أنا
ُه ّو الطريق والحق والحياة” “ -أنا
في” “ -من رآني
في اآلب واآلب ّ
فقد رأي اآلب” “ --أنا ُه ّو الفاحص
القلوب والكلي وسأعطي كل واحد
بحسب أعماله” “ -من يغلب فسأعطيه
أن يجلس معي في عرشي”.
إذا كانت كل هذه الصفات والخصائص
ال تنطبق إال علي اهلل وفي نفس الوقت
تنطبق علي المسيح أليس ذلك معناه أن
المسيح ُه ّو اهلل!
رابعاً :المسيح يعمل األعمال التي
يعملها اهلل ،وهل يستطيع إنسان أو
نبي أو مالك أن يعمل أعمال اهلل؟ فإذا
عمل المسيح ما يعمله اهلل ،إذن المسيح
ُه ّو اهلل من خالل أعماله:

المسيح خالق كل شئ  -يقول (يوحنا
“ )1-3 :1في البدء كان الكلمة
والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل.
هذا كان في البدء عند اهلل كل شئ به
كان وبغيره لم يكن شئ مما كان”.
أيضاً تقول الكلمة اإللهية “الذي هو
صورة اهلل غير المنظور  ...فأنه فيه
خلق ُ
الكل ما في السموات وما علي
األرض ما يري وما ال يري ....
الذي هو قبل كل شي وفيه يقوم الكل”
(كولوسي .)15-17 :1
(يوحنا
المسيح يُقيم األموات -
“ )21:5ألنه كما اآلب يقيم األموات
ويحيي كذلك االبن أيضاً يحيي من
يشاء ألن اآلب ال يدين بل أعطي كل
الدينونة لإلبن”.
أي أن المسيح يُحيي الموتي وأيضاً
ديان العالم كله.

أنه ديان العالم حتي بشهادة نبي
اإلسالم كما هو مذكور بالحديث “عن
أبي هريرة قال صلعم والذي نفسي بيده
ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً
ً
عادال وإماماً مقسطاً”...
اهلل وحده هو الديان ،وبما أن المسيح
ُه ّو الذي سيُدين العالم ،إذن المسيح
ُه ّو اهلل.
المسيح غافر الخطايا – (مرقس
“ )10:2ولكن لكي تعلموا ان البن
اإلنسان سلطاناً  ..ان يغفر الخطايا”.
سمعنا بعض األنبياء يطلبون المغفرة
ألنفسهم ولشعوبهم! ولكن واحداً فقط
هو المسيح الذي قال “مغفورة لكم
خطاياكم” وقال “من منكم يُبكتني علي
خطية”.
مغفرة الخطايا ال يقوم بها إال اهلل،
وإذا كان المسيح لديه سلطان مغفرة
الخطايا إذن ُه ّو اهلل.
أصدقائي وأحبائي غير المسيحيين،
أقول ُ
لكم :ال يستطيع أحد أن يقول أن
المسيح رب إال بالروح القدس!
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تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام رِّ
خيي املسيحيني
يف املوصل بني اإلسالم أو دفع اجلزية أو القتل
قدرته
والتي تتلخص في دفع الجزية ،أو
القبول باعتناق اإلسالم»
وفي هذا السياق ،أنذر جامع «ظاهر
زيناوة» في حي النور« ،المسيحيين
فورا»،
في ال ِمنطقة بالخروج منها ً
مشيرا في الدعوة التي تم توجيهها
ً
بمكبرات الصوت إلى «أنه سيتم
تصفية َمن يمتنع عن تلبية هذا النداء»
وتجدر اإلشارة إلى أن «داعش» أمهل
المسيحيين لغاية الساعة الثانية عشرة
من ظهر يوم غد السبت ،لترك المدينة
مع ترك دورهم وكافة ممتلكاتهم
نينوى (العراق) في  18يوليو /إم سي
إن

فيما أشارت مصادر لمراسل الوكالة
«أن عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام «داعش» قامت
بسلب حوالي « »150عائلة مسيحية،
قسرا ،من مدينة
حاولت النزوح،
ً
الموصل ،مركز محافظة نينوى،
بشمال العراق ،منذ الساعات األولى
من صباح اليوم ،وحتى الساعة الرابعة
عصرا منه»
ً

وقال بيان صادر عن داعش اليوم
«إنه بعد ابالغ رؤوس النصارى
واتباعهم بموعد الحضور لبيان حالهم
في مثل دولة الخالفة في والية نينوى
وأعرضوا وتخلفوا عن الحضور في
الموعد المحدد والمُبلّغ اليهم ً
سلفا،
وكان من المقرر أن نعرض عليهم
إحدى ثالث -1 :االسالم - 2 .عهد
الذمة (وهو أخذ الجزية منهم) -3 .فإن
هم أبوا ذلك فليس لهم إال السيف»

وأضافت المصادر «أن السلب شمل
استيالء عناصر التنظيم على كافة
ممتلكات النازحين المسيحيين من
السيارات واألثاث ،كما قامت بتفتيش
األفراد النازحين ،واالستيالء على
هواتفهم الخلوية ،وأموالهم ،وحليهم
الذهبية ،وأحيا ًنا مصادرة هويات
األحوال المدنية ،وشهادات الجنسية
العراقية ،وجوازات السفر ،وغيرها»

خيَّرت عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام «داعش» ،مسيحيي
مدينة الموصل ،مركز محافظة نينوى،
بشمال العراق« ،بين تحولهم إلى
اإلسالم ،أو العيش في الموصل مع
دفع الجزية ،وإن أبوا فليس لهم غير
السيف»

وأضاف البيان «أنه وقد ّ
من عليهم
الخليفة ابراهيم بالسماح لهم بالجالء
بأنفسهم فقط من حدود دولة الخالفة
لموعد آخره غ ًدا السبت الساعة الثانية
ظهرا ،وبعد هذا الموعد ليس
عشر
ً
بيننا وبينهم إال السيف»

وفي سياق متصل ،دعت ،اليوم
الجمعة ،عدد من الجوامع في مدينة
الموصل ،وعبر مكبرات الصوت،
المسيحيين لترك المدينة ،وقالوا في
نداءاتهم المتكررة «إن السبب يعود
لرفض المطارنة للقاء عناصر داعش؛
إلمالء شروطها على المسيحيين،

وكانت عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية
ً
اجتماعا،
في العراق والشام قد عقدت
يوم أمس الخميس ،في قاعة نقابة
المعلمين ،الكائنة في الجانب األيسر
من مدينة الموصل ،مركز محافظة
وضم عد ًدا
نينوى ،بشمال العراق،
َّ
من رؤساء العشائر ،وعد ًدا من وجهاء
المدينة ،دون استجاب ٍة من رجال الدين
المسيحيين ،رغم دعوتهم له وبعد
االجتماع ،أصدر «داعش» وثيقة
لوضع صيغة لمعيشة المسيحيين
المتواجدين في المدينة ،حيث خيَّرهم
بين تحويل ديانتهم إلى اإلسالم ،أو
العيش في الموصل مع دفع الجزية،
أو القتل
يُذكر بأن حوالي « »80عائلة نازحة،
كانت قد اتَّجهت إلى مدينة قره قوش،
مركز قضاء الحمدانية في محافظة
نينوى ،وأكبر مدينة مسيحية بالعراق،
والتي عانت بدورها من نزوح جماعي،
بعد محاولة مسلحي «داعش» اقتحامها
يوم األربعاء  25يونيو الماضي،
وتصدي قوات الزريفاني الكردية لهم،
بعد اشتباكات استمرت حتى فجر يوم
السبت  28يونيو

الذكرى الـ 45للصعود للقمر
يوم  21يوليو هو ذكرى مرور
 45عاما على صعود االنسان الى
القمر فى عام  1969االمر الذى فتح
امام البشر افاقا جديدة لغزو الفضاء
والبحث عن كواكب شبيهة لالرض
تشاطرها فى حل مشاكل الغذاء
والبيئة وتساعد فى فك طالسم نشأة
الكون وغيرها من الظواهر التى
لم يتوصل االنسان بعد الى معرفة
اسبابها « .انها خطوة صغيرة إلنسان
ولكنها خطوة كبيرة لإلنسانية» جملة
تاريخية لم ولن ينساها العالم قالها
نيل ارمسترونج وهو يخطو أولى
خطواته فى منطقة بحر الهدوء
القمرية وكانت هذه الرحلة على
متن سفينة أبوللو  , 11ومعه رائدا
الفضاء « باز ألدرين « الذي نزل
معه على سطح القمر  ,و»ميشيل
كولينز» رائد السفينة األم الذي ظل
فى انتظارهما محلقا في مدار قمرى
قريب حتى يبدأ رحلة العودة  .وعلق
الدكتور اشرف لطيف تادرس رئيس
قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث

الفلكية والجيوفيزيقية على هذه المناسبة
 ,قائال إن عدد رحالت ابوللو التي
وصلت الى القمريصل الى  6رحالت
قسما يبلغ عدد الرواد الذين خطو على
سطح القمر  12رائدا  ,أولهم نيل
ارمسترونج اى ان صعود االنسان الى
القمر لم يكن مرة واحدة فقط كما يظن
البعض بل ان هناك  5رحالت ناجحة
اخرى بعد ابوللو  11وحتى أبوللو
 17بإستثناء رحلة ابوللو  13التي لم
تكتمل  .واشار الى ان العالم ال ينسى
ان هناك على سطح القمر وفى منطقة
بحر الهدوء تمكث قاعدة سفينة النسر
شاهدة على التاريخ ألولى خطوات
االنسان على سطح القمر فهناك الفتة
من الحديد الذى اليصدأ مكتوب عليها
« هنا رجاال من كوكب االرض قد
وضعوا اقدامهم ألول مرة على القمر
في يوليو  1969بعد الميالد  ..نحن
جئنا فى سالم من اجل كل البشر
».واضاف انه من أجل الذهاب إلى
القمر ,ينبغى على المركبة الفضائية
أوال أن تخرج من مجال الجاذبية

ع السكني ياحكاوى – «بنت اللذينا»
احالم فانوس  -وينيبج  -مانيتوبا

اكتب اليكم من قلب المحروسه حبيبتى
مصر .هى فعال حبيبه رغم كل شئ.
فقبل ان تهبط الطائره مطار القاهره
تلتقى عينيك بسحابه من التراب
الكثيف الذى يحجب كل رؤيه ومع
ذلك هى حبيبتى .اخرج بقى م المطار
وابقى قابلنى لو روحت بيتكم قبل ٣
ساعات اال لو بقى ساكن فى المطار
نفسه وبرضه حبيبتى  .الجو ملزق
وحر وعاوز تغسل هدومك وانت
البسها وده طبعا بجانب اننا االن فى
رمضان كل سنه وانتم طيبين يعنى
ماينفعش تخرج وفى ايدك ازازة ميه
مشبره ومش ح تالقى محل اومطعم
اصال يقدم لك اكل او شرب وبرضه
حبيبتى  .بنت اللذينا ليها سحر خاص
وجاذبيه غريبه تخليك مستحمل اى
حر واى رذاله  .السواقه وما ادراك
ما السواقه من اصعب االختبارات
النفسيه التى تتعرض لها فى مصر
والموضوع مابقاش هين قرشك وال
تهين نفسك النك فى كل االحوال
سواء راكب توتوك او عربيه بويك ح
يطلع عين اهلك فى الطرق وح تتهان
وترجع بيتكم مكسر وتعبان وبرضه
حبيبتى  .النور بيتقطع كل ليله حوالى
ساعه فى كل منطقه ومع ذلك الدنيا
حلوه  .يبدو لى ان اى حاجه فى الدنيا
ممكن استحمالها اال وجود البعدا فى
الحكم .طبعا فيه شرايح تاثرت من
رفع اسعار الكهربا والغاز يعنى مثال
كنت فى مخبز عيش فينو واعلمنى
صاحبه ان فاتورة الكهربا ارتفعت
من  ٣٠٠جنيه الى  ١٥٠٠شهريا
وان فاتورة الغاز تضخمت ووصلت
من حوالى  ٤٠٠جنيه الى ٣٥٠٠
شهري نتيجة ادراجه فى شريحه
اعلى وع ذلك هو مستحمل وعنده
امل ان الدنيا ح تبقى احلى  .الناس
حقيقى بتحب السيسى وعارفين انه
طوق النجاه وعندهم استعداد يستحملوا

معاه عشان خاطر بنت اللذينا  .معظم
الناس اصبح لديها امل وتطلع الى
االحسن وقد تستنشق بعض من روايح
الزمن الجميل فى محاولة بعض الناس
المساعده ( شعرت بذلك اكثر من مره
عندما حاول البعض المساعده فى حمل
حقيبه ثقيله مثال) .الصراحه فى االول
كنت خايفه اللى ماسك الشنطه يجرى
بيها وطبعا استحاله كنت ح اطوله لكن
الحمد هلل جت سليمه .الحظت ايضا
فى معظم محطات المترو ان ماكينات
التذاكر ال تعمل وبعض الموظفين
المسئولين يرون من يقفز فوق الماكينه
وال يعنيهم االمر شيئا .الحظت ايضا
انعدام االمن فى معظم محطات المترو
 .مثال يوم كنت احمل شنطة ال hand
 bagلم يحاول احد معرفة مابها
اوتفتيشها او مسائلتى .الناس ايضا
معظمهم مع قليل جدا من االستثنات
ليلهم نهار ونهارهم ليل والمحالت
والمطاعم والكافيهات معاك للصبح .
ناهيك عن القهاوى المنتشره بشده فى
كل شوارع القاهره بال استثناء والتى
تسد نصف الشارع عل االقل .مع ذلك
كله تمام والناس اخر حالوه .الكل
يحلم بمستقبل اجمل وعصا سحريه
ولكن الفعل والعمل مازال بطيئا .
الموضوع طبعا محتاج صبر وطولة
بال وايمان ان اللى خلصنا من طغيان
االخوان يقدر يعدى بينا لبر امان.
 .......والكالم لسه ماخلصش .

نراجع كبري يف عدد الوفيات النامجة عن اإليدز يف 2013

االرضية بإستخدام صاروخ ,وعلى
عكس المركبات المحمولة جوا
األخرى مثل المناطيد أو الطائرات
النفاثة ,فإن الصاروخ عبارة عن شكل
معروف من أشكال الدفع الذي يمكنه
اإلستمرار في زيادة سرعته على
إرتفاعات عالية في الفضاء خارج
الغالف الجوي لألرض .واوضح انه
عند اإلقتراب من القمر يتم إنجذاب
المركبة الفضائية بصورة أقرب إلى
سطح القمر بسرعات متزايدة بسبب
الجاذبية ,مشيرا الى ان الهبوط السليم
يستلزم أن تكون المركبة الفضائية
إما مجهزة لمقاومة صدمات «الهبوط
القاسي» ألقل من ( 160كم/ساعة)?
 100ميل/ساعة (غير ممكن في
حالة وجود بشر) ,أوأن تتباطأ
على نحو كاف بالنسبة «للهبوط
السهل» بسرعة ضئيلة عند التالمس.

تراجع عدد الوفيات الناجمة عن
فيروس نقص المناعة البشرية
المكتسب «إيدز» تراجعاً ملحوظاً
سنة  2013مع  1.5مليون حالة وفاة
(تراجع بنسبة  % 11.8في خالل
سنة) ،وهو األكبر منذ أن بلغ عدد
الوفيات أعلى مستوياته سنة ،2005
بحسب ما كشف برنامج األمم المتحدة
المشترك المعني باإليدز .وقال ميشيل
سيبيديه ،المدير التنفيذي للبرنامج،
إنه «من الممكن وضع حد لوباء
اإليدز» .وكان عدد الوفيات يتراجع
كل سنة بمعدل  100ألف حالة منذ
العام  2005وهو تراجع هذه السنة
بمعدل  200ألف حالة ،وفق ما جاء
في التقرير السنوي للخبراء األمميين
المعروض في جنيف .وقد انخفضت
هذه الوفيات بنسبة  %35منذ أن بلغت
أعلى مستوياتها سنة  .2005كما
تراجعت اإلصابات الجديدة باإليدز من
 2.2مليون في العام  2012إلى 2.1
مليون في العام  ،2013شأنها في ذلك
شأن اإلصابات المسجلة في أوساط
األطفال التي انخفضت من  270إلى
 240ألف حالة .باإلضافة إلى ذلك،
ال تزال الموارد المخصصة لمكافحة

اإليدز تزداد بالرغم من األزمة .فقد
توفر  19.1مليار دوالر لهذا الغرض
العام الماضي ،في مقابل  4.6مليار
ال غير قبل  10سنوات .غير أن
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني
باإليدز يقدر المبلغ الالزم لمكافحة
المرض كما ينبغي بين  22و 24مليار
دوالر .وال تزال الطريق طويلة ،على
حد قول ميشيل سيبيديه الذي ذكر
أن « 22مليون شخص ال يزالون
يفتقرون إلى العالج المنقذ» ،علماً أن
 %38ال غير من البالغين المتعايشين
مع اإليدز يتناولون العالج الالزم،
في مقابل  %24من األطفال .وقد
ازداد عدد األشخاص المتعايشين مع
الفيروس ازدياداً بسيطاً العام الماضي
من  34.6مليون في العام  2012إلى
 35مليون في العام  .2013وال تزال
نيجيريا وجنوب إفريقيا البلدين األكثر
تأثراً بهذا الوباء.

آراء
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ختفيض الدعم وتأثريه علي حمدودي الدخل

فاروق عطية

حقيقة ال يمكن الهروب منها أو
تغافلها أن  90%من الدعم في مصر
المحروسة يذهب لغير مستحقية
نتيجة لألسلوب الفاشل في توزيعه
بأساليب غير علمية وغير منضبطة,
لذلك كان ال بد من إصالح مسار
هذا الدعم المتصاعد حتي يستفيد منه
محتاجوه .في جميع الدول حتي دول
العالم األول التي تعتير دول الغني
والرفاهية ,هناك فئات من الشعب
الفقير المحتاج للمعونة ,وهم يعطونها
لهم بطريقة سليمة تصلهم دون
غيرهم ومنها بدل البطالة والمعونات
االجتماعية (ول فير) ورد بعض
األموال من حصيلة الضرائب لمن
كان دخله أقل من حد معين.
قييل االنتخابات وضحت نية
السيسي علي عزمه ضبط إيقاع هذا
الدعم وصرح بأنه قبل أن يبدأ في
إلغاء الدعم تدريجيا ال بد أن يُغني
الشعب أوال ,بمعني من كان راتبه
 1000جنيها نرفعه لـ  ,1500ألنه
من المنطقي أن ترتفع أسعار السلع
مع تخفيض الدعم خاصة علي الطاقة
والوقود .ولكن بعد تبوؤه الرياسة
كان له رأي مختلف ,وصمم علي
تخفيض الدعم قبل أن يغني الناس
كما صرح.

http://www.youtube.com/
watch?v=g50w0P31PE0
الخطوة الجريئة التي اتخذها السيد
الرئيس بتخفيض الدعم علي الطافة
والمحروقات وهي خطوة شجاعة
يدون شك ولكن نري أنها متسرعة,
ألن خفض منظومة الدعم أدي إلي
تحريك األسعار بما يمثل مزيد من
األعباء على المواطنين ذوي الدخل
المحدود فما بالكم بمن هم تحت خط
الفقر .نحن ال نمانع بل نؤيد بشدة ليس
فقط تخفيض الدعم بل إلغائه تماما ولكن
نري أن يتم ذلك بعد استقرار البالد
سياسيا واقتصاديا ,وبعد وقف نزيف
الدماء بالتفجيرات اإلرهابية المستمرة
والتي معها يستحيل عودة السياحة التي
هي أحد دعائم الدخل القومي ,وعودة
المستثمرين األجانب وعودة عجلة
الحياة الصناعية الشبه متوقفة ,ويا ليت
كانت ضمن أولويات الرئيس وقف
المظاهرات لمدة قصيرة ال تتجاوز
العام نستعيد خاللها األمن واألمان
المفقودين .وبعد أن ترتفع األجور
مرحليا ال بأس من بداية رفع الدعم
حتي بستطيع ذوي الدخل المحدود
من تحمل أعباء الغالء الذي يواكبه.
علي أن تكون البداية وضع حد أقصي
لألجور( بما قيها من بدالت ومكافآت

غزة وسيناريو اجتياح بريوت

عبد الرحمن الراشد

في العديد من الصحف اإلسرائيلية،
تزايدت الدعوات تحض رئيس
الوزراء اإلسرائيلي على إنهاء وجود
حركة حماس ،ال قمعها .الداعون إلى
االجتياح الشامل يعترفون بأن الحرب
ستكلف اإلسرائيليين ثمنا باهظا،
ويقولون إن الرأي العام المحلي جاهز
للقبول بالنتائج .وهناك من رأى في
المعركة فرصة نادرة ،بسبب انشغال

ومنح) بحيت ال يزيد الحد األقصى عن
 30مثال للحد األدني ,ومن مدخول ما
يستفطع من الحد األقصي يتم تمويل
الزيادات في الحد األدني لألجور.
القريب أن ّ
يخفض الدعم يالنسبة
للمستهلك العادي ويترك أصحاب عقود
التصدير و التصنيع دون مساس حقيقي
بأرباحهم التى يحصدونها بالماليين
نتيجة حصولهم على الغاز و الوقود
المصري برخص التراتب% 80 ,
من دعم الطاقة يستفيد بها ما ال يزيد
عن أربعين فردا هم أصحاب المصانع
و الشركات االحتكارية والمستفيدين
من عقود تصدير الغاز المصري.
رفعت الدولة أسعار الينزين و الغاز
على المواطن المصري فى استهالكه
اليومي وسمحت باستمرار  16عقد
ً
فمثال
لتصدير الغاز بأسعار زهيدة,
بصدر الغاز لألردن بسعر دوالر وربع
للمتر المكعب بينما تستودره مصر من
الخارج لسد العجز بـ  18دوالر¸ كان
من األجدي إلغاء هذه العقود المجحفة
وتوفير ما يصدر لالستهالك المحلي
بدال من تصديره ونوفير األموال
المهدرة في االستبراد.
أعلنت الحكومة انها ستوفر من
تحريك أسعار الغاز والبنزين  51مليار
حماس إلى جانب جماعة اإلخوان ضد
حكومة عبد الفتاح السيسي.

المصريين بأوضاعهم الداخلية،
وخالفهم مع حماس بشكل عام.
ففي السابق ،كانت مصر تلعب دور
الضاغط والوسيط لمنع اإلسرائيليين
من تغيير الوضع القائم في غزة .كان
رئيس المخابرات المصرية الراحل
عمر سليمان يفتح الممرات ،ويغض
الطرف عن تهريب السالح لحماس،
ويفاوض بالنيابة عن قادة حماس.
الوضع تغير كثيرا بعد أن صفت

والجانب األخطر في دعوة االجتياح
الشامل هو اقتالع حماس من غزة،
كما فعلت إسرائيل بمنظمة التحرير
الفلسطينية في عام  .1982حينها
فاجأ وزير الدفاع اإلسرائيلي أرييل
شارون العالم عندما حرف اتجاه قواته
إلى العاصمة بيروت ،معلنا عن مهمة
واحدة؛ القضاء على فتح وقيادتها،
وعلى رأسها ياسر عرفات .نجح في
إلغاء الوجود الفلسطيني المسلح في
محيط إسرائيل ،ونُفيت القيادات إلى

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

جنيه ,يأتي  30مليار من تحريك
أسعار الينزين و  21مليار من رفع
أسعار الغاز للمصانع ,والرقم األخير
زهيد مقارنة بحجم استفادة أصحاب
المصانع من الوقود فى صناعاتهم،
خاصة أنه ليس هناك التزام بأسعار
او هامش ربح محدد ,فمثال تكلفة طن
األسمنت  120جنيها ويتم بيعه بـ
 800جنيها وبعد الرفع الزهيد ألسعار
توصيل الغاز للمصانع فسوق يرتفع
ثمنه ألكثر من  1000جنيه يتحملها
المواطن وحده.
وهناك وسائل عديدة لزيادة دخل
الدولة السريع كان يجب تفعيلها قبل
اللجوء لخفض الدعم وأهمها:
1المطالبة بـ  800مليار جنيهمستحقات انتفاع بأراضي الدولة في
مشروعات لم يقم رجال األعمال
بتسديدها.
2استرداد  200مليار جنيه مستحقاتالدولة عن األراضي التي أخذها رجال
األعمال في الساحل الشمالي بغرض
“الزراعة” واستخدموها كمنتجعات
سياحية.
 3مالحقة المتأخرات الضريبية التيتضيف للميزانية حوالي  80مليار
جنيه “سنويا”.

 4إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفةاالستعمال للطاقة يوفر للميزانية
حوالي  65مليار جنيه “سنوياً”.
 5دمج الصناديق الخاصة يضيفللميزانية  50مليار جنيه “سنوياً”.
 6مواجهة الواردات الترفيةوالصينية رديئة الصنع والغير آمنة
توفر لالقتصاد  50مليار جنيه
“سنوياً”.
 7مالحقة التهرب الجمركي تضيفللميزانية  25مليار جنيه “سنوياً”.
 8استغالل المخلفات الزراعية التييتم حرقها يضيف لالقتصاد 12
مليار جنيه “سنوياً” ,أضافة للتخلص
من السحابة السوداء التي لم نستطع
التخلص منها حتي اآلن.
 9مواجهة سرقة التيار الكهربيتوفر للميزانية  8مليار جنيه
“سنوياً”.
 10ترشيد البعثات الدبلوماسية يوفرللميزانية  2مليار جنيه “سنوياً”.
 11االستغالل األمثل لثرواتناالمعدنية التي فقط نستغرج منها
 % 6وأغلب المستخرج منها يتم
تصديره خاما ,وهذا يوفر مليارات
يصعب تقديرها.
 12إحالة ُالقضاة والمستشارين
للتقاعد في سن الـ  60سنة كباقي
موظفي الدولة يوفر للميزانية 20
مليار جنيه “سنوياً”.
 13إلغاء دعم الصادرات يوفرلميزانية الدولة  3مليار جنيه.

تونس والسودان واليمن ،لكن إسرائيل
نفت عرفات من لبنان إلى تونس،
وظنت أنها تخلصت منه ليعود إلى
فلسطين نفسها ،إلى غزة وأريحا مع
عشرات اآلالف من مقاتليه ،في إطار
اتفاق أوسلو.
اإلسرائيليون يهددون باجتياح شامل،
يهدف إلى التخلص من قيادات حماس
ونفيها غالبا إلى قطر وإيران ،في
إطار يحقق رفع الحصار بشكل كامل،
إال أن إسرائيل تعرف أن حماس ،رغم
تطرفها وارتباطها بمحاور معادية
مثل إيران ،قد تكون األقل خطرا على
إسرائيل ،مقارنة بالجماعات الجهادية
السلفية ،المماثلة ،وربما المرتبطة،
بتنظيم القاعدة .حماس تكفلت خالل
السنوات القليلة الماضية بلجم القوى
المتطرفة في غزة ،وتجرأت على
هدم أحد المساجد على رؤوسهم؛ فمن
سيقوم بدور الشرطي الذي يضبط

الجبهة مع إسرائيل؟
المعجزة التي قد تلدها هذه المأساة
التوصل إلى حل سياسي مع حماس
نفسها ،يؤمن رفع الحواجز والمقاطعة
وفتح الميناء والسماح بالصيد ،مع
التزام حماس باتفاق مماثل لما قبلت به
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،
واالتفاق الذي وقعه «حزب اهلل» في
جنوب لبنان.

صحـــــــــة
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صحتيـن وعافيـة

من عيادة
الطب الطبيعى

د.تباسيم جندى

املقومات األساسية للغذاء اآلمن
تظهر التقارير الطبية إصابة 36
مليون شخص أمريكى و 11مليون
كندى بعدوى مرضية عن طريق
الطعام ،ولم تدخل في هذه اإلحصائية
األمراض العديدة التي تنتج من
الغذاء الغير آمن صحيا مثل األورام
السرطانية والسمنة والسكر وأمراض
الغدد الصماء وغيرها الكثير.
واألسباب التي تجعل الغذاء غير آمن
هو احتوائها على مواد أهمها:
 الهرمونات المضادات الحيوية مخلفات السلخانات المبيدات الحشرية المحاصيل المعدلة وراثياالهرمونات:
وهى تستخدم لزيادة انتاج اللحوم في
األبقار والخنازير والدواجن ،والنتيجة
في استهالك اللحوم المليئة بالهرمونات
نراها في البلوغ المبكر للفتيات فبدال
من ان يكون سن البلوغ  13سنة
اصبح اآلن  8او  9سنوات .وعلى
الرغم من استخدام الهرمونات في
كندا لزيادة انتاج اللحوم تجد ان دول
االتحاد االوروبى ال تسمح باستخدام
الهرمونات في انتاج اللحوم مما سبب
مشكلة في حركة التجارة واالستيراد
بين البلدان االوربية وامريكا الشمالية،
فالهرمونات هي عامل مساعد في
تطور األورام السرطانية ،ويناشد
اخصائيو التغذية في كندا بعدم
استخدام الهرمونات ولكن المسئولين
ال يستجيبون.
المضادات الحيوية:
تناولنا المضادات الحيوية في السابق
وتحدثنا عن استخدامها كوسيلة
لتالفى االمراض وأيضا لتسمين
الحيوان ،وواقع األمر انه مع استخدام

المضادات الحيوية منذ ظهورها
سنة  1945تظهر أنواع من البكتريا
مقاومة لتأثير المضاد الحيوى ،وفى
الحقيقة ان الكسندر فلمنج الذى بدأ
اختراع المضاد الحيوى البنسلين
كان قد يخشى من وقوع هذا االمر،
وحدث ذلك سريعا بعد  4سنوات من
االستخدام بظهور نوع من بكتريا
ستاف اوريوس تسبب امراضا خطيرة
من التهاب رئوى وتسمم في الدم وفشل
كلوى سريع ووفاة والتستجيب للمضاد
الحيوى ،وعندما قام العلماء بعدها
باختراع مضادحيوى يضاد هذا النوع
من البكتريا واسمه الميسيسيلين تكونت
أنواع من البكتريا تقاوم المضاد الحيوى
الجديد وسميت هذه البكتريا بالبكتريا
المقاومة للميسيسيلين واختصارها
 ، MRSAوهى في الواقع تمأل
المستشفيات ودور الرعاية الطبية
المزمنة ،ومع كثرة االختراعات في
المضادات الحيوية الواحد تلو اآلخر
نجد ان الكثير منها له أعراض جانبية
هذا باإلضافة الى تأثيرها الضار
على البكتريا النافعة في األمعاء مما
يسبب عدم توازن في بكتريا األمعاء
ومايصاحبه من مضاعفات على
الجهاز الهضمى وأيضا جهاز المناعة
في الجسم.
المبيدات الحشرية:
المبيدات الحشرية هي مواد سامة تماثل
في درجة سميتها ما تفرزه الحيات
والعقارب وباقى الحشرات ،وتبين
التقارير ان االستخدام المفرط للمبيدات
الحشرية للمحاصيل واإلنتاج الزراعى
يؤدى الى تسمم البشر أيضا.
وبدأ استخدام المبيدات الحشرية بالدى
دى تى وكان االستخدام المفرط بعد
الحرب العالمية الثانية ،ومنعت أمريكا
استخدامه سنة  1972بعد صدور

كتاب ألحد علماء البيولوجى وفيه
أوضح ان مبيد الدى دى تى يقضى
على الوايلد اليف ويساهم في كثرة
األورام السرطانية.
اما حاليا يستخدم المبيد الحشرى كيلكس
للتخلص من الحشائش مثل الدانديلوين
والكلوفر ،وكذلك يستخدم المبيد راوند
آب بكثافة في اغلب المحاصيل وخاصة
المحاصيل المعدلة وراثيا للتخلص من
الحشائش الضارة والحشرات ولكنها
تضر الحيوان والنبات واالنسان،
وكثير من التقارير تبين وجوده في دم
وبول ولبن األمهات الحوامل.
المحاصيل المعدلة وراثيا:
وهى محاصيل مثل القطن والكانوال
وفول الصويا والذرة تنتج عن طريق
تهجين نوع من الكائنات الحية مع
نوع مختلف عنه مثل طريقة تخليق
االنسولين باستخدام جينات بكتريا اى
كوالى مع جينات االنسولين البشرى
إلنتاج كمية كبيرة منه ،نفس الفكرة
في انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا،
وهى عملية ضد العملية الطبيعية ،ففي
القوانين الطبيعية ال يصح لكائن حى ان
ينتج كائن حى من كائن آخر مختلف
عنه بمعنى انتاج كائن حى باجتماع
ميكروبات مع نباتات او حيوانات،
فهى ليست مثل عملية التهجين عندما
يتم خلق نباتات جديدة من نباتين
متقاربين في الصفات .
والمحاصيل المعدلة وراثيا تتم
زراعتها باستخدام المبيدات الحشرية
بوفرة كبيرة.
أليس من حقك عزيزى القارىء ان
يكون طعامك آمنا وصحيا حتى ال
تصاب باألمراض.
والى لقاء آخر

املكســـــرات مقويــــــة للقلــــــب
بحث جديد أمريكي صيني ،قال أن تناول حصة واحدة من الفول السوداني
والكاجو والجوز البرازيلي في اليوم تقلل فرص اإلصابة بمشاكل القلب
بنسبة  ،17%كما تخفض عدد الوفيات من جميع األسباب بحوالي .30%
فالمكسرات تحتوي على مزيج غني من األحماض الدهنية غير المشبعة
والفيتامينات والمعادن والمواد المغذية األخرى ،وتعمل معا على تخفيض
الكولسترول وتقليل االلتهابات في الجسم .أحدث الدراسات تسلط الضوء على الفوائد الصحية الكبيرة للمكسرات إذا كانت
جزءا من النظام الغذائي اليومي .وكانت دراسة إسبانية أميركية من قبل أفادت بأن تناول األشخاص الذين هم عرضة
لإلصابة بالسكري من النوع الثاني للمكسرات يساعد على تقليل تطور المرض .حيث إنهم ال يشعرون بالجوع كثيرا وسجل
لديهم انخفاض في مستويات السكر في الدم بعد األكل ،دون أن يزيد وزنهم

علماء بريطانيون :ال «ماروانا» تكافح منو اخلاليا السرطانية
كبيرا في الكشف عن الكيفية التي يمكن بها
حقق علماء في جامعة بريطانية تقدمًا ً
أن يستخدم الحشيش كعالج لمنع نمو السرطان وألقى البحث الذي أجراه فريق
من جامعة ايست أنجليا الضوء على النظرية التي ال تزال غير مفهومة ،والقائلة
بأن عنصرا في الماريجوانا يمتلك خصائص مضادة للسرطان .وأوضح البحث
أن هناك تقارير طويلة بأن العنصر الرئيسي في القنب  -تتراهيدروكانابينول أو
ما يعرف اختصارا باسم «تي اتش سي» أظهر نجاحا في مكافحة نمو الخاليا
السرطانية ،إال أن معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة يؤكد بأن هناك
حاجة إلى مزيد من األبحاث للتأكد ما إذا كانت هذه المادة يمكن أن تساعد ً
حقا في عالج المرض .ومن خالل حقن مادة
«تي اتش سي» في فئران معامل تحمل خاليا سرطانية بشرية استطاع الباحثون التعرف ألول مرة على مستقبلين معينين
مسئولين عن مكافحة المرض

س :سمعت عن جوز الهند انه طعام
صحى فهل هذا صحيح على الرغم
من احتوائه على دهون مشبعة؟
ج :جوز الهند طعام يكثر وجوده
في المناطق الحارة واستخدم
كطعام وكدواء في عالج كثير من
االمراض منذ آالف السنين ،وحديثا
يشار الى نبات جوز الهند وزيوته
على انها صحية جدا ،وذلك على
الرغم من ان الدهون الموجودة
بها دهون مشبعة ،وذلك الن زيت
جوز الهند يحتوى على دهون
ثالثية قصيرة ومتوسطة الطول مما
يجعل تمثيلها الغذائي سهال وحرق
الدهون والتخلص منه سريع ،وبهذا
فهى تختلف عن باقى أنواع الدهون
المشبعة ذات األصل الحيوانى ،لذا
هي اختيار مناسب لراغبى انقاص
الوزن.
وباإلضافة الى هذا فزيت جوز الهند
يحتوى على احماض دهنية تسمى
لوريك اسيد وهى احماض دهنية
مستقرة غير قابلة لألكسدة بسهولة،
لذا فهى تتحمل درجات الحرارة
العالية في الطهى والتخزين والنقل
بدون تأثر.
ويشير اليه خبراء التغذية على انه
يحسن من صورة الكولسترول فيقلل
من الردىء ويزيد من الجيد ،هذا
باإلضافة الى وجود فوائد صحية
كثيرة منها انه مناسب لمرضى
السكر ومرضى هشاشة العظام

ويقلل من التهابات الجسم ومضاد
للبكتريا والفيروسات ومناسب
لمرضى القلب والجهاز الهضمى
ولصحة الجلد وغيرها.
اما ماء جوز الهند الذى يوجد بوفرة
في جوز الهند الصغير السن هو
شراب محبب يحتوى على كمية
كبيرة من البوتاسيوم الذى يساعد
في انتظام ضغط الدم وهو مفيد
للمفاصل ويساعد في خروج السموم
من الجسم .وماء جوز الهند يختلف
عن لبن جوز الهند الذى يستخرج
من لحم جوز الهند.
اما لحم جوز الهند األبيض يمكن
تناوله في صورة جوز الهند
المبشور ،وحاول ان تستخدم
األنواع الغير محالة بالسكر ،وجوز
الهند المبشور مفيد لما له من كل
خصائص جوز الهند الصحية
باإلضافة الى االلياف الطبيعية التي
تساعد عملية اإلخراج ،وهو يحتوى
على زيوت بنسبة .%25

والى لقاء آخر
د.تباسيم جندى

الوجبات السريعة ميكن أن تدمر حاسة الشم
نجح فريق من
الباحثين في التوصل
إلى الصلة بين اتباع
نظام غذائي عالي
وحدوث
الدهون
تغيرات هيكلية في
األنف .فقد أظهرت
التي
التجارب
أجريت على فئران
أتبعوا
التجارب
حمية عالية الدهون,
لوحظ خاللها تراجع كفاءة حاسة الشم لديهم وقدرتهم على التعرف على
عدد من الروائح المعينة بعد تراجع كفاءتها في أعقاب فقدان نحو %50
من خاليا المخ المسئولة عن تفسير وتحليل اإلشارات ,وهو ما يؤكد بالدليل
القاطع على التأثير السلبي للنظام الغذائي المرتفع الدهون على صحة اإلنسان
وحواسه .منذ فترة طويلة ,تم ربط الوجبات السريعة بوباء السمنة ,ولكن
أظهرت دراسة جديدة أنه يمكن أيضا أن تعمل على تدمير حاسة الشم لدى
البدناء وعشاق الوجبات السريعة .فقد وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي
عالي الدهون مرتبط بإحداث تغييرات هيكلية ووظيفية رئيسية في النظام
االنف .وتظهر النتائج التي نشرت في مجلة «العلوم العصبية « أن الحمية
قد تؤثر على مجموعة من الصفات البشرية بصرف النظر عن الوزن .وقال
الدكتور»نيكوالس ثيبو» أستاذ السمنة في جامعة «فلوريدا» أن النتائج
المتوصل إليها تفتح الكثير من االحتماالت ألبحاث السمنة .وهذه هى المرة
األولى التي تمكن فيها الباحثون من إثبات الصلة القوية بين النظام الغذائي
السيء و فقدان حاسة الشم

لالعالن باجلريدة اتصل على:

416-659-8744
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هل زار رمسيس االول
كنــــدا ؟

تمكن بيتر الكوفارا ،امين متحف
مايكل كارلوس التابع لجامعة ايموري
في مدينة اتالنتا بوالية جورجيا
االميركية ،من كشف هوية مومياء
مجهولة موجودة في المتحف ،تبين
انها لرمسيس االول احد اهم الفراعنة
المصريين.

وكان المتحف قد حصل في عام
 2000على مجموعة من االثار
المصرية القديمة يبلغ عددها 145
قطعة ،من متحف صغير عند شالالت
نياغارا بجنوب كندا وصلت اليه عام
 1861عندما اشتراها ثري اميركي
من تجار العاديات في مصر .وتبين
وجود عشرة توابيت للدفن ،فيها عشر
مومياءات ضمن المجموعة ،التي
اشتراها متحف مايكل كارلوس مقابل
مليون ونصف مليون دوالر .ورغم
عرض التوابيت بمتحف نياجارا ألكثر
من مائة سنة ،إال ان احدا لم يدرسها او
يفحص المومياءات الموجودة بداخلها،
الى ان وصلت الى جامعة ايموري في
العام الماضي .وقد افتتحت قاعة جديدة
بمتحف مايكل كارلوس في  6اكتوبر
الماضي ،وضعت فيها مجموعة
االثار المصرية بما في ذلك التوابيت
العشرة.
ما اثار اهتمام الكوفارا هو ان
المومياء المجهولة وجدت داخل تابوت
يمتاز بالفخامة واتقان الصنع وروعة
النقوش ،مما يوحي بأن صاحبها
ال بد ان يكون واحدا من الفراعنة.
والحظ وضع اليدين متقاطعين على
الصدر على طريقة اوزوريس،
ووجود صفائح ذهبية رقيقة تفصل
بين اصابع القدمين مما يؤكد الطبيعة
الملكية لصاحب المومياء .كذلك ادرك

الخبير االميركي وجود شبه بين
مالمح هذه المومياء ومومياء الفرعون
سيتي ابن رمسيس االول وهو اصلع
الرأس معكوف األنف مثل باقي
الفراعنة الرعامسة .وتبين بعد فحصها
بأشعة «إكس» انها تشبه مومياءات
الرعامسة الذين كونوا االسرتين  19و
 20وحكموا البالد حوالي قرن ونصف
القرن .وحتى يحسم المسألة قرر امين
المتحف استخدام تقنيات الحمض
النووي ( ،)DNAلمقارنة عينات من
اسنان المومياء المجهولة مع اسنان
الرعامسة الموجودة في مصر ،وطلب
من سلطات االثار المصرية الحصول
على عينات منها ،لمعرفة ما اذا كانت
متفقة .إال ان المسؤولين عن متحف
ايموري تخوفوا من مطالبة السلطات
المصرية باستعادة المومياء ،في حال
ثبت انها لرمسيس االول .والمعروف
ان رمسيس االول مات في ظروف
غامضة اثناء محاولة بعض القبائل
البدوية مغادرة مصر الى فلسطين ،ولم
يعثر على مومياء في مقبرته بوادي
الملوك.

اطلق ثورة العمارنة الدينية ،وانضم
با رمسيس هو وابنه سيتي الضابط
بالجيش ايضا الى القائد حورمحب،
في تنظيم انقالب عسكري لالطاحة
باخناتون ،وفعال جرى اجباره على
التنازل عن العرش البنه توت عنخ
آمون في عام  17لحكمه .وقد ظهر
دليل اثري اخيرا يشير الى انتهاء حكم
اخناتون نتيجة النقالب عسكري .ففي
 7اكتوبر  1997اعلن في القاهرة
عن كشف مهم قامت به البعثة االثرية
الفرنسية التي تعمل في منطقة سقارة،
حيث عثرت على مقبرة مرضعة الملك
توت عنخ آمون .وقال آالن زيفي،
رئيس البعثة الفرنسية التي عثرت
على المقبرة ،ان هناك لوحة منقوشة
عند مدخل المقبرة تصور المرضعة
مايا ،يجلس على حجرها الملك توت
صغيرا وهو يرتدي لباسه الرسمي،
بينما يجلس كلبه األليف تحت المقعد.

وذكر زيفي ان هذا المنظر يضم كذلك
عددا من كبار رجال الدولة المهمين.
ووصف االثري الفرنسي اللوحة التي
ظهرت بأنها تحتوي على رسوم لستة
من كبار رجال الدولة ،قائال انهم بال
شك يمثلون الشخصيات الوزارية التي
حكمت مصر ايام توت عنخ آمون.
وعلى الرغم من عدم وجود كتابات
تحتوي على اسماء الوزراء تمكن
زيفي من التعرف على شخصياتهم من
مالمحهم ومن عصي «المارشالية»
التي يحملونها في ايديهم ،وهم :آي
وحورمحب وبا رمسيس وسيتي
ونخت مين ورجل آخر اسمه مايا.
وبخالف مايا هذا الذي كان وزيرا
للمالية ،فإن الوزراء الخمسة الباقين
كانوا جميعا من القادة العسكريين ،ليس
هذا فحسب ،بل ان اربعة منهم خلفوا
توت عنخ آمون على العرش بعد ذلك،
هم آي وحورمحب وبا رمسيس (الذي
اصبح رمسيس االول) وسيتي االول.
والمعروف ان توت عنخ آمون لم
يستمر طويال على عرش مصر،
بل مات وهو في التاسعة عشرة من
عمره ،وخلفه القائد آي الذي اضطر
الى عقد زواج صوري مع ارملة
توت عنخ آمون حتى يكون له الحق
في اعتالء العرش .إال انه اختفى هو
اآلخر مع قريبه القائد نخت مين ،في
ظروف غامضة بعدما حكم مصر
اربع سنوات.
وجلس القائد حورمحب بعد ذلك
على العرش ـ بعدما تزوج من اخت
نفرتيتي زوجة اخناتون ـ وعيّن با
رمسيس وسيتي كالهما في وقت واحد
في وظيفة الوزير االول والقائد العام

للجيش .وعينه حورمحب كذلك حاكما
لمدينة زارو الحدودية المحصنة،
التي اشرفت على كل منطقة الحدود
في شمال سيناء .وكان رمسيس
نفسه ينتمي لعائلة من المنطقة نفسها.
وبسبب زواجه من االسرة المالكة
يعتبر حورمحب من بين ملوك االسرة
الثامنة عشرة .وبانتهاء حكمه بعد 13
سنة انتقل الحكم الى بارمسيس الذي
اسس االسرة التاسعة عشرة ،وتبعه
ابنه سيتي االول والد رمسيس الثاني .
 .وكان رمسيس االول رجال طاعنا
في السن عندما تولى العرش ،وبالتالي
لم يطل حكمه فمات قبل نهاية عامه
الثاني .وكان ابنه وخليفته سيتي االول
يعيش معه في زارو قبل ان يبدأ في
بناء قصور له في مناطق أخرى من
االراضي المصرية .ثم بدأنا منذ عصر
رمسيس الثاني ـ ابن سيتي االول ـ
نسمع عن وجود مقر ملكي باسم «بر
رمسيس» ،او كما ورد في شكله
الكامل «بيت رمسيس محبوب آمون
المنتصر العظيم» ،الذي تقول عنه
النصوص انه يقع «عند بداية البالد
االجنبية ونهاية مصر» ،او في الموقع
الذي تلتقي فيه رمال الصحراء مع
طمي النيل شرق الدلتا .ويعد رمسيس
الثاني اشهر الفراعنة الرعامسة بسبب
طول حكمه ،فقد حكم  67سنة منذ
بداية القرن الثالث عشر ق.م .ومات
وهو يقترب من سن المائة ،وكان من
اكثر الملوك المصريين طوال ويهوى
االعمال الفنية الضخمة ،فنصب العديد
من التماثيل الكبيرة لنفسه في عدة
مناطق من مصر ،وشيد عددا كبيرا
من القصور والمعابد.

با رمسيس ولد في منطقة شرق الدلتا
منذ حوالي  3آالف وخمسين سنة،
وكان ابوه ضابطا في الجيش بالموقع
نفسه.وصار با رمسيس ضابطا مثل
ابيه ،ايام حكم الملك اخناتون الذي

أمريكي يعتزم بناء «مملكة» البنته
قرب احلدود املصرية السودانية

أجرت صحيفة «الجارديان» البريطانية
االربعاء حوارا مع االمريكي «جيرميه
هيتون» الذي يعتزم بناء مملكة البنته
في منطقة بين مصر والسودان
كما طلبت منه .وأوضح «هيتون»

بريطاين اشرتى «جرس» أثري مصري
بثالثة جنيهات ونصف

قائال:إن منطقة» بير الطويل» تقع بين
مصر والسودان على مساحة حوالي
 800ميل مربع وهي ليست بعيدة عن
البحر األحمر واليمتلكها أحد بعد عقود
من نزاع عليها لم تطالب بها مصر
وال السودان» .وأضاف «هيتون» أنه
توجه إلى مصر في رحلة استمرت 14
ساعة عبر الصحراء ليضع العلم في
بئر الطويل الذي صممه أطفاله الثالثة،
على حد قوله .وأضاف «هيتون» أنه
ينوي استخدام األرض كمرحلة تجريبية
للتقدم العلمي والمساعدة على تحسين
صناعة الغذاء العالمي ،كما أوضح أن
مراحل التطوير األولية لتلك المملكة
سترتكز على أربعة محاور أولها إنتاج

«بئر الطويل» كما أوضحته الجارديان

زراعي مبتكر والثاني الطاقة المتجددة
وكذلك الحرية والعملة الرقمية

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن المواطن البريطاني «مارتن جاكسون»
لديه جرس أثري «مصري» عمره  4500عام .وبحسب مقتطفات أوردتها
شبكة «بي بي سي» البريطانية فقد اشترى «جاكسون» هذه القطعة الخشبية
وهي على شكل جرس بثالثة جنيهات ونصف في حين أن قيمتها الحقيقية 4
آالف جنيه.
ووجد «جاكسون» سائق سيارة اإلسعاف هذه القطعة ذات السلك الكهربائي
الملفوف على مقبضها ما يعطي انطباعا بأنها شيء رخيص إال أنه ما لبث أن
الحظ شريطا فضيا في أسفلها يشير إلى أنها قطعة أثرية مصرية عثر عليها
في موقع حفريات في سقارة
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اجلالية العراقية تقيم عشاءا خرييا جلمع التربعات لصاحل ضحايا العراق
األهرام الجديد الكندي :أقامت الجالية األشورية
العراقية عشائا خيريا لجمع التبرعات لصالح
لذويهم الذين يعيشون في العراق ،تقدم الحضور
نيافة المطران مار زيا كوشابا مطران كندا
وامريكا للكنيسة الشرقية األشورية.
أقيم الحفل علي شرف السيد :أشور ساركون
إسكاريا رئيس الجمعية األشورية للمساعدات
اإلنسانية ،وحضر خصيصا من العراق من
أجل جمع التبرعات ألبناء العراق ،وهذا ومن
المعروف أن للجمعية فروع في مختلف أنحاء
العالم ويرئسا سيادته.

صورة لبعض الذين حضروا الحفل

مطران الكنيسة األشوريه مع مدير تحرير األهرام

تكلم السيد أشور عن المعاناة التي يعيشها
الشعب العراقي المسيحي في العراق وفي
الموصل ونيونا بصفة خاصة ،وقال الظروف
التي يمر بها شعبنا هي ظروف قاسية جدا،
كل الجرائم ترتكت هناك ،كل ما سمعتموه في
العالم من جرائم يحدث لشعبنا في العراق.
وأضاف أجبروا أبناء شعبنا علي ترك منازلهم
والخروج فقط بالمالبس التي عليهم ،لم يسمحوا
لهم حتي بنقل أغراضهم  ،أغتصبوا النساء
والبنات أمام أعين األباء واألمهات واألطفال.
وتعجب السيد أشور من الصمت العالمي
الرهيب وصمت المجتمع الدولي وصمت الدول يحدث اآلن هو أكثر قسوة مما حدث لنا سنة
التي تتشدق بحقوق اإلنسان ،وتعجب أكثر  1934وسنة  1914بكثير.
من صمت اإلعالم العربي عن هذه الجرائم،
وفي نهاية كلمته طالب السيد أشور الجالية
وصمت الحكومات العربية.
العراقية الكندية بالتحرك واالتصال بالحكومة
وقال أوجه صرخة نداء للمجتمع الدولي واألمم الكندية ،فصمت الحكومة الكندية هو عار علي
المتحدة والحكومة الكندية بمد اليد بمساعدة جبين كل كندي ،وهي سابقة غير معهودة من
شعبنا فنحن نمر بتطهير عرقي بشع ،وقال ما كندا بلد الحرية والحب والسالم.

األستاذة فيفيان يونان تتطوع للترجمة من األشورية للعربية

اعالنــــــات
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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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اجلالية الكندية اللبنانية تقيم مهرجانا شعبيا خيطف قلوب الكنديني
األهرام الجديد الكندي :هم صناع الفرحة
هم عشاق الحياة ،هم أهل الفن والطرب
والموسيقي ،أنهم اللبنانيون عالمة من
عالمات الرقي والتحضر في الشرق
ورمز من رموز البهجة أينما كانوا
 ،البرغم من أنهم دولة صغيرة لكن
عطائها األدبي والفني كان كبيرا جدا،
فمن لبنان خرج فريد األطرش وأسمهان
وصباح ووديع الصافي وفيروز وماجدة
الرومي وأليسا وهيفاء وهبي ونانسي
عجرم والقائمة تطول جدا ،ومن لبنان
خرج في مجال األدب والشعر خليل
مطران ،وجبران خليل جبران وإيليا أبو
ماضي وميخائيل نعيمة وغيرهم.
أقامت الجالية اللكندية اللبنانية مهرجانا
شعبيا ناجحا ،خطف قلوب الكنديين
جميعا ،علي مدار ثالثة أيام حضر
المهرجان ما يزيد عن  12ألف زائر،
أقامت المهرجان كنيسة مارشاربل
المارونية بمسيسوجا ،تحت رعاية األب
شاربل راعي الكنيسة.
تطوع في المهرجان ما يزيد عن 250
شاب وفتاه كانوا منظمين ورائعين
فخرج المهرجان وال أروع وال أجمل،
وجوههم المبتسمة أضفت جوا من
السعادة علي الجميع وكانوا في خدمة
الجميع ،أستطاعوا أن يفرضوا النظام
بشياكة ولباقة وحنكة وكأنهم محترفين
وليس متطوعين.
أرادوا أن ينقلوا الضيعة اللبنانية لمكان
المهرجان ونجحوا في ذلك بجدارة،
تتجول في أركان المهرجان وكأنك
في ضيعة «قرية» لبنانية بكل مافيها،
فالمطبخ اللبناني الشهير قد أنتقل بكاملة،
مقهي بلدي لبناني ليطفي روح لبنان،
قدموا خبز الصاج باللبنة بالرغم أنه
يكاد يكون قد أندثر في لبنان ،أرتدت
الفتيات والشباب المالبس الشعبية
اللبنانية بألوانها الزاهية فكان تحركهم
في المكان كلوحة فنية رائعة رسمت بيد
فنان مبدع.
أقاموا مسرحا ليقدموا فيه الفن الشعبي
اللبناني واألغاني اللبنانية وموسيقي
التراث والرقصات الشعبية اللبنانية،
فرقص معهم كل الحضور ،وصفق لهم
الجميع.
شارك في العروض الفنية أطفاال صغارا
يتحدثون العربية بطالقة فأثبت اللبنانيون
أصالتهم وتمسكهم بالوطن األم ،ولينال
األطفال بعروضهم الفنية وأغانيهم
إعجاب كل الكنديين من كل الجنسيات.
سارع السياسيون الكنديون بالحضور لما
للجالية الكندية من ثقل سياسي في المدينة،
فحضر ممثلون عن كل األحزاب وكذلك
ممثلون عن الحكومة الفيدرالية وحكومة
أنتاريو ومجلس مدينة مسيسوجا.
تألقت الجالية اللبنانية في مهرجانها
الشعبي لتترك كل الذين حضروا
المهرجان هذا العام في شوق ولهفة
إنتظارا للعام القادم حيث سيقام المهرجان
الشعبي اللبناني الثالث.

لالعالنات
أو لالتصال باجلريدة

Tel: 416-659-8744
Fax: 416-654-4894

www.ahram-canada.com
ahram.teeba@gmail.com
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حكومة اونتاريو جتدد مشروع خفض أسعار التامني للسيارات

قدمت حكومة اونتاريو مشروع
يهدف الي خفض أسعار التامين علي
السيارات في الربيع الماضي ولكنه
الغي بعد ان أعيدت االنتخابات في
شهر يونية الماضي واالن بعد فوز
الحزب الليبرالي بأغلبية مقاعد المجلس
التشريعي فقد اعيد تقديم مشروع
القانون ثانية في محاولة لتمريرة في
اقرب وقت والهدف هو خفض أسعار
التامين علي السيارات بنسبة % ١٥
 ،وقال وزير مالية المقاطعة تشارلز

سوسا ان هناك  ١٢شركة تامين قد
خفضت معدالتها بأكثر من  %١٠منذ
ان بدأت الحكومة في مكافحة االحتيال
في مجال التامين العام الماضي  ،وانه
بمجرد ان ينفذ القانون  ،سيساعد هذا
الحكومة علي بلوغ هدفها بحلول عام
 ٢٠١٥ويتناول هذا القانون قواعد
التامين ومعالجة االحتيال وأسعار
جر ونقل السيارات من مكان الحادث
وهذا بمراقبة فواتير العيادات الصحية
التي يلجئ اليها المصابين في حوادث

السيارات والسماح فقط للعيادات
المرخصة بان يدفع لها مباشرة
من قبل شركة التامين وكذا تحديد
قواعد حجز السيارات ومدة بقائها
محجوزة بعد الحادث والتي ستقلص
من التكلفة المالية علي المالك وعلي
شركة التامين وأيضا سرعة فض
المنازعات للسائقين المصابين بنقلها
من هيئة اونتاريو للتأمينات الي محكمة
بالوزارة ويقوم النائب العام بالمساعدة
في حلها .وقال وزير المالية أيضا ان
االحتيال هو السبب الجذري الرتفاع
أقساط التامين ونصح أي فرد ترتفع
عليه أقساط تامين السيارة ان يبحث في
السوق عن شركات اخري ،واعترض
أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد
على مشروع هذا القانون قائال انه هدية
لشركات التامين لتقليل نفقاتها وانه ال
يخدم المستهلك فليس هناك ضمان على
االطالق بان هذا سيؤدي الي خفض
أسعار التامين على السيارات.

وزير خارجية كندا يطالب بالتحقيق الفوري يف كارثة
الطائرة املاليزية (ام اتش )١٧

أصدر وزير الشئون الخارجية
جون بيرد البيان التالي يوم ١٩
يوليه  ٢٠١٤بعد حديثة مع وزيرة
الخارجية األسترالية جولي بيشوب:
ونحن ننعى فقدان الركاب وأفراد
الطاقم على متن الرحلة [ام اتش
 ]١٧فان كندا تنضم الي استراليا

وماليزيا وهولندا واألصدقاء والحلفاء
االخرين حول العالم في اإلصرار
على تحقيق دولي موثوق به ودون
عوائق لحادثة اسقاط الطائرة
الماليزية ،ونطالب بان تنسحب القوات
المسلحة المؤيدة لروسيا فورا من
موقع تحطم الطائرة للسماح للسلطات

بأجراء
والدولية
األوكرانية
التحقيقات واألبحاث .ومن الواضح
بشكل متزايد ان هذه جريمة شائنة
ضد مئات المدنيين األبرياء من
جنسيات عديدة ،وان األدلة تشير
الي ان الطائرة اسقطت بصاروخ
ارض جو من منطقة يسيطر عليها
المحرضين الموالين لروسيا في
شرق أوكرانيا ،وان نظام بوتين
هو من انشاء ورتب هذه الجماعات
المسلحة غير المشروعة ودعمها
ماديا وماليا وان الرئيس بوتين لديه
القدرة علي وضع حد لهذه الحرب
بان ينهي دعمه لهذه الجماعات
وان ينهي الحشود علي الحدود
األوكرانية ويسحب قواته من شبه
جزيرة القرم وان يستخدم نفوذ
روسيا لوقف اطالق النار وهذا هو
الرد المالئم من روسيا في ضوء
مأساة الطائرة الماليزية ( أم أتش
)١٧

أوتاوا تدعو اسقاط الطائرة املاليزية بالعمل اإلرهابي البشع
تورنتو :دعت الحكومة الفيدرالية
الكندية حادثة إطالق صاروخ
على طائرة الركاب الماليزية فوق
أوكرانيا بالعمل اإلرهابي البشع
وقالت انها على استعداد للمساعدة
في التحقيق في هذه المأساة إذا طلب
منها ذلك ،وكانت الطائرة مسافرة
من أمستردام الي كوااللمبور وعلى
متنها  ٢٩٨راكب عندما اسقطت
بصاروخ أرض جو فوق األراضي
المتنازع عليها في شرق أوكرانيا،
وصرح وزير الهجرة الكندي

كريس الكسندر ان كندا تدين مرارا
وتكرارا هذا الهجوم ومهما كان
السبب فان من اطلق الصاروخ قام
بعمل إرهابي .وفي وقت سابق من
هذا الشهر أعلن المتمردون الموالين
لروسيا مسؤوليتهم عن اسقاط طائرة

عسكرية اوكرانية بصاروخ ارض جو
محمول وقال ألكسندر ان هذا له عالقة
بالتحقيق في حادثة الطائرة الماليزية
وجاء تصريح ألكسندر هذا بعد زيارته
عائلة طالب الطب الكندي من مدينة
اجاكس في اونتاريو والذي كان ضمن
الركاب ضحايا الطائرة الماليزية،
وقالت منظمة الطيران المدني
الدولي في مونتريال ،إنها سترسل
فريق لمساعدة المحققين في السالمة
الجوية االوكرانيين في هذه الحادثة

اشراف
جنـــوى غـــــاىل
كندا تدعم مصر يف التوسط لوقف إطالق
النار يف غزة
 ١٧يوليه  : ٢١٠٤اصدر وزير الشئون الخارجية الكندية جون بيرد البيان
التالي بعد رفض حماس وقف اطالق النار الذي اقترحته مصر وقيام إسرائيل
بعملية برية في قطاع غزة  ،فان كندا تقف الي جانب إسرائيل في حق
الدفاع عن نفسها بنفسها وستضطر إسرائيل لمواصلة الدفاع عن نفسها مادامت
حماس تواصل هجماتها الصاروخية ضد المدنيين ،وان هذه العمليات كان
يمكن تفاديها اذا لم ترفض حماس وقف اطالق النار الذي اقترحته الحكومة
المصرية والذي وافقت عليه إسرائيل ورحبت به السلطات الفلسطينية  ،وهذا
يثبت ان حماس ليس لديها مصلحة في السالم وتتحمل المسؤولية عن زيادة
الخسائر في األرواح المأساوي ،وان مصر هي البلد االفضل في المنطقة
للمساعدة علي انهاء القتال الحالي فهي الزعيم التاريخي لجهود السالم في
المنطقة وقد توسطت بنجاح في العديد من اتفاقات وقف اطالق النار علي مر
السنين والمبادرة الحالية هي فقط افضل اقتراح جاد موضوع علي الطاولة
لوقف اطالق النار.

الفلسطينيون يف كندا يضغطون على هاربر
ليتدخل لوقف هجوم إسرائيل
اوتاوا :طالب الوفد الفلسطيني في
اوتاوا من حكومة هاربر التحدث
الي إسرائيل لتوقف عدوانها البري
على قطاع غزة وقد صدر البيان
الفلسطيني بعد ساعات من شن
إسرائيل هجومها الرئيسي األول
علي غزة منذ خمسة سنوات والذي
تبع عدة أيام من الضربات الجوية
التي هدفت الي وقف حركة حماس
من اطالق الصواريخ علي المدن
اإلسرائيلية  ،وقال البيان انه في
خالل األيام الماضية وقف العالم
بجانب الفلسطينيون في قطاع غزة الذين تعرضوا لعمليات قتل عشوائي
وعقاب جماعي ونحن ندعوا حكومة كندا ألجراء محادثات مع إسرائيل مرة
اخري حول هذه الكارثة ،واكد البيان ان الهجوم البري اإلسرائيلي سيؤدي
الي تفاقم معاناة الفلسطينيون وخاصة األطفال الذين يمثلون  %٣٠من مجموع
 ٢٤٥قتيل ورثي البيان الهجوم الصاروخي الذي اطلق علي أربعة أطفال
كن يلعبن علي شاطئ غزة واصفا إياه بانه فعل بشع وشنيع وانه ال يصدق
ان يطلق طيار إسرائيلي صاروخ علي أطفال يلعبون وهل كان هذا للدفاع
عن النفس او ان حكومة إسرائيل امرته بهذا ؟ وقد أصدر جون بيرد وزير
خارجية كندا بيان يؤكد فيه ان حماس هي المسؤولة كليا عن اية إصابات.

كندا تستنكر استهداف املسيحيني يف العراق
 ٢٠يوليه  :٢٠١٤أصدر السكرتير البرلماني لشئون الخارجية وحقوق
االنسان الدولية في كندا ديباك اوبري اليوم البيان التالي :تعرب كندا عن
استيائها من استمرار اضطهاد المسيحيين في العراق واستيائها من توجيه
انذار أخير من قبل ما يسمي بالدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (أي
اس أي اس) الي المسيحيين في الموصل بأنهم إذا لم يعتنقون اإلسالم او
يدفعوا الجزية فسيقتلون وعليهم الفرار من المدينة .ومرة اخري تدعوا كندا
جميع القادة العراقيين لالجتماع التخاذ تدابير لصالح جميع العراقيين بغض
النظر عن الدين ومن اجل تحقيق االمن والديمقراطية واالزدهار في البالد،
وان الحرية هي امر أساسي لجميع العراقيين بغض النظر عن دينهم ،حتى
يستطيعوا المساهمة في مستقبل العراق بغير خوف من اإلرهاب والعنف.
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ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
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ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ
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٢٤شكرا
ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻮﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻢ
انخفاض
أدىﻣﺎإلى
يحتفل العالم يوم  28يوليو الجاري
ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﺰﻳﺪ
ﺃﻥ ﻧﻈﺮﺍ
ﻭﻟﻜﻦ
ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻲ
ﺑﻴﻦ ﻻ١٥
بمرور  100عام ماليين المصابين والمعاقين ،مماﺳﻦ
ﻋﺎﺩﻡ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺗﺸﺒﻪ
وعرف مين بيحب البلد ومين عايز دمارة
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ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ
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ﻋﻠﻰ
ﻭﺗﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺥ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
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ﻣﻌﺪﻝ
ﺑﻘﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
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ﻫﺎﻣﺎﻥ ١٣٫٦
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
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ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻭﻛﺒﻴﻚﺿﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻭﻟﻜﻦ
ﻭﻧﻴﻮﺑﺮﻭﻧﺰﻭﻳﻚ
ﺟﺰﺋﻲ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺮﺗﻴﺶ ﻛﻮﻟﻤﺒﻲ
ﻳﻨﺼﺢ
ﻟﺬﺍ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻭﺍﻡ
طاحنة،ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
وتعد هذه الحرب واحدة من أعنف الصراعات التي والبطالة وإلى أزمات اقتصادية ﻣﻌﻈﻢ
وتراجعت
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ( ﺗﺸﻜﻞ
ﻭﻛﺎﻧﺖﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
ﺳﻜﻮﺗﻴﺎ ﺍﻟﺸﻲ
ﺍﻟﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ  ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻮﻓﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ
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ﺣﻮﺍﻟﻲ١٣ﻣﻔﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺮﺹ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
ﻓﻲ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ
ﺍﻗﻞ
ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺪﻭﺍﻡ
عرفتها ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺧﺒﺮﺍء
لصالح الواليات
ﺍﻟﺒﺎﻣﻴﺔ وألن
ﺑﺘﻨﺎﻭﻝتاريخها.
البشرية عبر
ﺧﻼﻝالحرب نشبت الدول المشاركة فيها اقتصاديا ً
ﻷﻧﻬﺎ حتى نرمز اليها بكلمة أو اشارة
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ وال
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ﺧﻄﻮﺭﺓ
والمتالعبين
المستغلين
وسد ألطريق أمام
ﺗﺴﺮ
نكشفﺍﻥ
ﺍﻭﻟﻴﻔﺮ
ﺟﻮ
ﻭﺯﻳﺮ
ﺿﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ
ﺗﻤﺪ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ
«الحرب ﺗﺸﻮﻩ
ﻭﻏﻨﻴﺔ
ﻟﺼﺤﺘﻚ
ألغالبة ،ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 ٥٨ﺍﻟﻒ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻗﻄﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ
قوىﺍﻟﺸﺘﺎء
ﻓﺼﻞ
منطقتنا
يهمنا في
واليابان .وما
األمريكية
المتحدة
األوربية»،
أوربية لذا
بين
ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﻋﻠﻰعنهمﺃﻥ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭﺗﺆﻛﺪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎألستارة
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔالزم
والفاسدين
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ،
ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻮﺍﺩ
ﻋﻠﻰ
»ﺗﺤﺘﻮﻱ
والمتالمين
ألشقيانين
ﺑﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ.بقوت
دعيت أوالً
ﺍﻟﻒ
٤٠
ﻣﻦ
ﺍﻛﺜﺮ
ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻕ
ﻓﻲ
ﻗﻮﻱ
ﻧﻤﻮ
ﺗﺮﻱ
ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻭﻣﻌﻈﻢ
ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻒ
١٥
ﻣﻦ
ﺍﻛﺜﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻧﺘﺎﺝ
عهد ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺷﺮﻛﺔفي النهاية إلى قيام دولة
الحرب أدت
أن هذه
ﺗﻌﺮﻑقبل
العالمية»
ودعيت
«الحرب ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺗﻮﺩ
المجرمينﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕوينتهى
علىﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
نطالب ألشرطة ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
بالقضاء
ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ
الحربﻋﻠﻴﻪهوﻓﺎﻥ
ﻛﻴﻒنشوبﺍﻟﻌﺜﻮﺭ
ﺣﻜﻮﻣﺔ أيضاً
ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻫﺬﻩ
ﻭﺍﻥ
،
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻌﺪﻝ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺗﺤﺪﺙ
ﺃﻥ
ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﺷﻲ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ بدون ترخيص فانهارت العمارة
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ« ..بنى
ﻳﻤﻜﻦمن تداعيات على مصر
ﺣﺘﻲ ذلك
وما تبع
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﻋﻮﺍﺩﻡ
الثانية ،ودعيت
يكرموا المتفوقين
نطالب المسئولين ان
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ
العالمية ﺭﻛﺎﺏ
ﻳﺸﻌﺮ
إسرائيل،ﺍﻟﻘﻔﻞ
العظمى» ،ﻗﺪ ﻳﻜﺴﺮ
«الحرب ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ أيضا ً
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ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻧﻮﺍﺻﻞ
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ
ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ
ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻡ
ﻭﻫﺬﺍ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ،
ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﺍﻟﺤﻤﺾ
والمرارة
ألجرح
ﻋﻠﻲمن
يشفى
ﻓﻲألشعب
عايزين
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﻢ،
واجتماعياً حيث خاضت مصر
الحربﻟﺘﻔﺤﺺ
على»ﺍﻗﻔﺎﻟﻬﺎ
التسميةﺗﻜﺴﺮ
واستقرتﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ
سياسياً ﻳﺘﻢ
األولى».ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻭ
العالمية ﺗﻔﺘﻴﺶ
واقتصادياً
ﻳﺆﺩﻱﻫﺸﺎ.
ﺑﺪﻭﺭﻩﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ
ﻳﻌﻄﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺨﺸﺐ ،ﺍﻥ
نكون ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻡ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
وتوطيدﻋﺒﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ! حيث انتهت حروبا انتهت إلى توسع إسرائيلﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ
متاخرين
ﻓﻲ وال
بالبلد
ﻫﻨﺎﻙننهض
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻜﺎﻧﺖحتى
وجودها،
سنوات
4
من
أكثر
الحرب
استمرت
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻗﺒﻞ
ﻣﻦ
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭﻻ
ً
ﺍﻟﻠﺬﻳﺪ .عايزين ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ.
ﺇﺱ.
ﺑﻰ
ﺟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ
تطوير فى كل وزارة وادارة
نكونﻃﻌﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
مديونين
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ وال
ونحقق اكتفاء ذاتى
وتراجعها ،باإلضافة إلى تحولها
وانكماش
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ المباشر
كان السبب
.1918
في 11
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
نوفمبر ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﺗﺴﻌﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
مصرﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ
ﻭﻳﻘﻮﻝ لهاﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﻴﻦثمارة
ويبنىﺃﻥ ويجنى
السنين
هذة
كل
وضياع
فات
اللى
كفاية
ﻓﻘﻂ
يزرع ﺍﻟﻰ
شعب ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
عايزينﻭﺗﺸﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ
تقاسمتﻣﺴﺠﻞ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻞ
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎء »ﺍﻳﺮﻧﺎ« ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
إنجلترا
الجمهورية .لقد
الملكية إلى
على يد
زوجته
عهدﻣﻦالنمسا مع
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻲ
وليﻓﻌﻞ
اغتيالﺭﺩﻭﺩ
ﻋﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
طالبﺍﻻﻣﻦمن ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﺳﻠﻄﺔ
وسفارة
لها كل
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢتشهد
عايزين بلد
متفائلين
اتفاقيةﻣﺴﺘﻮﻯخلينا
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ﺧﻮﺍﺹ
قنصليةﺃﻥ
ﺫﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺼ ّﻮﺭ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
ونكون ﺍﻟﺘﻲ
الغاليةﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
نبنى بلدنا ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺳﻄﺢ
خالل ﻓﻮﻕ
 ٣٧٥٤ﻣﺘﺮﺍ
العثمانية من
الدولة
وفرنسا
في 7/ 28
لسراييفو
زيارتهما
ﻟﻤﻨﺢأثناء
صربي
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻟﻬﺎ
ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ
تركةﻛﺴﺮ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ /ﻋﻠﻲ
عبارة
ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ باثمن
ﻋﻦالمحافل
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞفى
ﺍﻟﺪﺧﺎﻥالعالم
ويتكلم عنها
ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ
ﺷﻲ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ّ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻰ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
حيث ﻟﻜﻦ
، 1916ﺍﻟﺒﺤﺮ،
فرنسا
انتدبت
عام
بيكو
–
سيكس
المجرية
النمساوية
اإلمبراطورية
فأعلنت
،
1914
ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ
ﻇﻬﻮﺭ
ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﺍﻗﻔﺎﻝ
ﻛﺴﺮ
ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
على ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ
إنجلتراﺟﻤﻌﺘﻬﺎ
ﺇﺱ ﺍﻟﺘﻰ
بينما ﺑﻰ
انتدبت
ﻻﺑﺪولبنان،
سوريا
ﺍﻻﺷﻌﺔ لكن
صربيا.
مملكة
الحرب
ﺃﺟﻬﺰﺓ
على ﻗﺒﻞ
ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
على ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻠﻒ ،ﻭﺍﺫﺍ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔهناكﻫﺬﺍأسبابا ً
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻋﻦ
ﻭﻳﻦ
ﻛﺎﺛﻠﻴﻦ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ:
إنجلتراﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
خارجية ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
وزيرﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﻞ
بلفور ﺇﻟﻰ
وفلسطين ،وها
ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥالعراق
االستعماري،
ﻋﻦ الرغبة
ﺗﻜﺸﻒمثل
كامنة لها
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕفيﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻳﻘﻄﻌﻮﺍ ﺃﻛﻴﺎﺱ
التوسع  ،ﻋﻦ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻠﻴﻮﻥﻗﺪ ﺩﻭﻻﺭ
١٠٫٣
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺃﻥ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ..
ﻓﻰ
ﺃﻭﺗﺎﺟﻮ
تصريحه الشهير الذي أعلن فيه
ﻳﻔﻀﻮﺍ يصدر
والرغبة في
في أوربا
القومية
وظهور
ﺍﻟﺠﻮﻱ
النزعاتﻟﻠﻨﻘﻞ
ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ
وعده أوﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﺍﻭ
ﻏﻼﻑ ﺍﺣﺪ
ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻭ
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻥ
مع،
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻘﻂ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ
٤٧٢٤
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ
فلسطين،
في
قومي لليهود
وطن
إلقامة
بلده
تأييد
االقتصادي.
الجانب
إلى
باإلضافة
هذا
االنفصال،
ﻧﻘﻄﺔﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ @Ú˜‰Ëm@Îc@@Újéb‰ﬂ@⁄á‰«@ÏÄ€
ﻋﻠﻲ
ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﺟﻤﻴﻊ
ﻳﺰﻳﻠﻮﺍ ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ
ﺳﻴﺸﻤﻞوقد ٥٦ﺍﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﺍﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻛﺜﺮ
جهدها ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔالهدف،
لتحقيق هذا
ﻣﺘﻦ قامت
لقد
قوات ﺿﺎﺑﻂ
بين ﻳﻔﺘﺢ
الحرب ﻭﻗﺪ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ،
حكومته ﺛﺎﻧﻴﺔ .
ببذل ﺃﻛﻴﺎﺱ
وعدهﺩﺍﺧﻞ
وضمتﻭﺿﻌﻬﺎ
الحلفاء ﻟﻔﻬﺎ ﺍﻭ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ @@@…Ój‹€@‚c@äbÄÄ∞�€@Ê˝«g@Îc
ﺗﻘﺪﻡ
ﻭﺳﻮﻑ
،
ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰأيدته
نوفمبر . 1917و
اإلعالن في 2
صدر هذا
الروسية،
وفرنسا
ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻟﻴﻔﺤﺺ
العظمىﻏﻴﺮ
بريطانياﺍﻻﻣﺘﻌﺔ
ﺍﻻﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺴﻤﺢ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
واإلمبراطورية ﻭﻓﻲ
ﻛﻮﻙ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻣﺘﺎﺭ
ﺑﻜﺴﺮ ﻭﻓﻘﺪ ﺟﺒﻞ
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺣﺪﻭﺙﺧﻼﻝ
ﺑﻌﺪﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻠﻴﻮﻥ
٣٢
ﺍﻭﻟﻲ
وأمريكاﻓﻰعام
ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ .عام
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ وإيطاليا
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ فرنسا
األلمانية
المركز
وقوات
وضمتﻳﻀﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
دولﻭﻓﻲ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ
اإلمبراطوريةﻗﻔﻞ
١٩٩١
 ،1918ﻣﻦ ﻗﻤﺘﻪ
1919ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ @ÊbÄÄÄÄﬂ@Ùá„bÁ@o„g@Îc
ﺧﻄﺔ
ﻣﻦ
ﻛﺠﺰء
الحكم
عمليا
أنهت
الحرب
هذه
إن
نقول
وأخيرا
العثمانية
والدولة
المجرية
النمساوية
واإلمبراطورية
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻟﻴﻌﺮﻑ
ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﺷﻌﺎﺭ
ً
ﺟﻠﻴﺪﻯ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ.
ﺗﻘﻮﻝ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ًﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺻﺨﺮﻯ-
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ٣٤٠ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ
أتاتورك بعد
ﻳﻤﻜﻦ وها ،كمال
المنطقة،
اإلسالمي
ﻗﺒﻞ هذه
أفضت
بلغاريا.
ومملكة
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
لقد ﻣﻦ
ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ
ﻗﺪ ﺗﻢ
ﺍﻧﻬﺎ
لدولﺍﻗﻔﺎﻝ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
نهاية ﺷﺮﻛﺎﺕ
إلى ﻋﺪﺓ
الحرب ﻣﻊ
@◊‹‡b‰‹éaä@Îa@b‰
ﺳﻴﺮﺟﻮﻯ،
ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻓﻲ
ﺑﺎﺳﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻓﻲ
ﻟﻺﻓﻄﺎﺭ
الدين سر تخلف الشعوب
ﻳﻔﺘﺤﻬﺎيقول إن
سنوات قليلة
ﺍﻥ المجرية
والنمساوية
األلمانية
ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻻﻣﻦ
اإلمبراطورياتﻳﻤﻜﻦ
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻀﺎﺑﻂ وﺍﻻﻣﻦ ﺍﻥ
ﻛﻮﻙ
ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ
ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺒﻞ
ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺇﻧﻪ ﻓﻰ
ﺍﻻﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ  ،ﻭﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻭﺗﺒﺎﻉلتركيا الحديثة ،وها تركيا
ﺑﺪﻻ الخالفة
ﺭﺋﻴﺴﻲوينهي
أوربا والشرق
وتشكلت
جديدةﺷﻚفي ﻓﻲ
دول ﻭﺍﺫﺍ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
العثمانية،ﺍﻗﻔﺎﻝ
ﻳﻜﺴﺮ
ﻛﺴﺮﻫﺎ
مؤسسا ً
ﻗﺪﺭﻩﻣﻦﺻﻨﺎﻉ
ﻣﻔﺘﺎﺡﻣﺘﺮﺍ ﻋﻤﺎ
ﺍﻛﺪ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﺗﺎﺟﻮ ٣٠
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺪﺃﺕﺍﻟﺠﺒﺎﻝ
ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻟﻴﺲ
ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﺧﻄﺔ ﻟﺼﺮﻑ  ١٥٠ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻮﻗﺖالمنطقة
ﻧﻔﺲ دول
سيطرتها على
إلعادة
حاليا
تسعى
ماليين
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الحرب
هذه
في
مات
لقد
األوسط.
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻳﺒﻠﻎ
ﻓﻬﻮ
ﺍﺣﺪﻫﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻼﺕ
ﻳﺰﺍﻝ
ﻣﺪﻱ ﻻ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ،
ﺑﻨﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﻌﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻴﺪﺓ.
ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻠﻲ
ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻠﻴﻮﻥ
بالتعاون مع قطر.
الحربﺑﻴﻊوراءها
الماليين،
وتشرد
وخلفتﻳﻤﻜﻦ
ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
شخص ،ﻋﻦ
ﻟﺘﺒﺤﺚ
ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻔﺮ.
=aeskarous@yahoo.ca
ﻭﻫﻮ ﺟﺒﻞ ﺃﻭﺭﺍﻛﻰ ﻛﻮﻙ ﻗﺼﺮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ  ٣٩ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

أمجـل
التهانى
بعيـــــد
الفطــر

======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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بريطانيا بصدد إطالق أول
السجن سياح الفضاء
ميناء الستقبال
هام
أصدرت تنبيه
حبلول عام 2018
د.سيف جورجي  -تورنتو

الواحـــــــــة

السنة السابعة  ،العدد ( - )167األحد  27يوليو 2014

قلعة من القرون الوسطى
للبيع برومانيا مقابل 3.5
مليون يورو

الواحــــــــــة

إحنا

يحررها هانى نصحى

دعاء عمار :أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إطالق
أول ميناء فضاء في العالم خارج الواليات المتحدة
األمريكية الستقبال سياح الفضاء في عام 2018
وذلك في معرض «فارنبورو» الدولي التاسع
واألربعين للطيران في «هامفشاير» حيث قامت
الحكومة البريطانية بوضع ثمانية مواقع محتملة
لميناء الفضاء أحدهما في ويلز وآخر في إنجلترا
وستة مواقع في اسكتلندا ،بحسب ما ذكرت شبكة
«سي ان ان» االمريكية االربعاء .كما قال وزير
األعمال البريطاني «فينس كيبل»« :إن الفضاء
يعد تجارة ضخمة بالنسبة لبريطانيا إذ يساهم بـ 19
بليون دوالر سنويا في اإلقتصاد ويدعم حوالي 35
ألف فرصة عمل» .ومن جانبه أوضح وزير العلوم
البريطاني «ديفيد ويليتس» قائال« :أنجزنا النظام
الرقابي إلطالق سفن فضائية في بريطانيا ونظام
التدقيق الذي سيتبع في المالحة الجوية عند إطالق
مركبة في الفضاء...وهدفي أن أضمن نمو قطاع
الفضاء في المملكة المتحدة حتى يكون أسرع من
نمو اقتصاد الصين» .وأعربت الحكومة البريطانية
عن هدفها الطموح بالسيطرة على  % 10في قطاع
الفضاء العالمي لزيادة قيمة الصناعة في البالد بأربعة
أضعاف لتصل إلى  68مليار دوالر سنوياً .يذكر أنه
مع ازدياد المنافسة وتطور البنية التحتية سينخفض
ثمن الرحلة إلى الفضاء من القيمة الحالية التي تبلغ
 204آالف دوالر ،ووفقا لمجلس استراتيجية نمو
وابتكار الفضاء ستنخفض األسعار بنسبة  80في
المائة في مطلع العام  2018ما قد يحقق حلم الكثيرين
بالسفر إلى الفضاء ،على حد قول «سي ان ان».

سيارة رئاسية روسية تطرح
يف املزاد العلين

طرحت سيارة ليموزين التي استخدمها الرئيسان
الروسيان السابقان ميخائيل غورباتشوف وبوريس
يلستين في المزاد العلني .السيارة سيارة ليموزين
 41052-IL- 1989الرئاسية والتي تعد واحدة من
الـ 13سيارة المصنعة منها فقط في أحد المزادات
بموقع  James Editionوذلك مقابل 1.693.000
دوالر وترجع قصة تلك السيارة أنها قد استٌخدمت من
قبل رئيس االتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف
وبعد ذلك رئيس االتحاد الروسي بوريس يلستين بعد
انهيار االتحاد السوفيتي .كما تم استخدام هذه السيارة
المصفحة من قبل المنظمات الحكومية منذ عام 1989
الي عام  . 2007السيارة الموجودة في موسكو بحالة
جيدة وتقع في موسكو بروسيا وعدد الكيلومترات التي
قطعتها السيارة  29.403كيلو متر .ونظرا ألنها
سيارة مخصصة للمهمات الصعبة فتمتلك درع حماية
قوي جدا وتتميز بفخامة داخليتها من الجلود السوداء
والرمادي لتليق بالشخصيات الهامة التي تستقلها كما
تتميز بمحرك » 8سعة  7.7لتر ويولد قوة 315
حصان ويتصل المحرك بعلبة تروس اوتوماتيكية بـ3
سرعات ويمكن أن تصل السرعة القصوى 190
كيلومترا في الساعة

قصر املنياوى()1
بقلم :مدحت موريس

)(voicy2005@yahoo.com

هو القصر الكائن فى اطراف الحى القديم  -اما
الحى نفسه  -فقد كان احد ارقى احياء المدينة
فى اواسط القرن الماضى اما اآلن فقد صار
شأنه شأن معظم احياء الماضى الراقية  ،حياً
شعبياً بائساً ال تزوره عربات النظافة فتكومت
القمامة لتكون ً
تالال من القاذورات التى ترتع فيها
الحشرات الطائرة والزاحفة لتزيد الحى بؤساً
على بؤس اما ما يزيد االسى هو ان التركيب
الطبقى لسكان الحى صار اكثر انحداراً ولم
يعد احد يهتم ال بنظافة الحى وال بجماله حتى
هؤالء الذين عاشوا سنوات ازدهار الحى لم يعد
لديهم سوى التحسر على ايام الزمن الجميل،
اما عن االجيال التى تعاقبت فقد سمعت عن
جمال الحى الزائل لكنها لم تتذوق طعمه فكانوا
يستمعون ويمصمصون الشفاه ثم ينسون او
يتناسون ويعودون الى مشاغلهم ومشاكلهم
وايضاً خالفاتهم الالنهائية مع جيرانهم والتى
لم يتواجد لها حل منذ عشرات السنين وان
وجدت فهى حلول مؤقتة سرعان ما تتبخر
وتعود الخالفات والمنازعات كما كانت بل
واشد فمن خالف على تسرب مياة المجارى
وتشبع سقف الشقة بالمياة الى خالف على
القمامة التى يدعى احدهم بأن اآلخر يتخلص
منها فى مدخل العمارة ناهيك عن خالفات
االبناء واخرى من نوعية تنفيض السجاجيد
فى شرفة المنزل والتى يتراكم ترابها فى شرفة
ساكن الدور السفلى او قطرات المياة الساقطة
من الغسيل المنشور عالوة على دق الشواكيش
والضوضاء التى يسببها احد الجيران فى ساعة
متأخرة من ساعات الليل ،كل هذه الخالفات
البسيطة وغيرها ادت الى انفراط عقد العالقات
االجتماعية بين سكان الحى اما عن الخالفات
الناجمة عن االختالف العقائدى والسياسى فقد
قطعت الشعرة الرفيعة الباقية بين سكان الحى
فهذا فلول وذلك اخوانى ،هذا قبطى وآخر
ذو ميول شيعية بل ومن الخوارج على هذا
المنوال تباعدت االفكار والعالقات والمشاعر
وسارت فى اتجاهات مختلفة متضادة .نعود
الى قصر المنياوى والشاحنات التى توقفت
امامه محملة بشكائر االسمنت والرمل
وادوات البناء الالزمة لترميم القصر الكبير
الراسخ فى اطراف الحى منذ عشرات السنين،
اجتاح الفضول سكان الحى وتناثرت االقاويل
هنا وهناك فقد ظن البعض انه سيتم هدم
القصر وبناء برج سكنى مكانه ام لعلها شركة
استثمارية سيتم افتتاحها فى الحى او فندق او
مطعم وغيرها من المشروعات  ،لكن احدا لم
يتوصل الى الحقيقة...العمل يجرى على قدم
وساق وقصر المنياوى يستعيد بريقه من جديد
حتى اتى يوم توقفت فيه سيارة فارهة سوداء
نزل منها رجل تجاوز الخمسين لكنه موفور
الصحة وتفوح منه رائحة الثراء كان ذو وجه
باسم بشوش لكنه ال يخلو من الجدية والتصميم
وبدأ الرجل فى الظهور كل يوم ليشرف بنفسه
على اعمال الترميم والتجميل التى تتم بالقصر
بعدها عرف الجميع انه الدكتور رفعت
المنياوى الوريث الوحيد لقصر المنياوى وتحير
الجميع فى امرالرجل الذى سمعوا عنه وعن
عائلته الكثير ،العائلة التى استقرت فى امريكا
ودرس رفعت هناك حتى نال شهادة الدكتوراه

فى العلوم االدارية وقيل عنه انه يملك ويدير
الكثير من المشروعات االستثمارية فى امريكا
وهاهو يعود اآلن ليستقر فى وطنه االم !!!
يستقر اين؟ هنا؟ فى ذلك الحى؟ هكذا تساءل
الكثيرون فى استنكار وسخرية .انتهت
اعمال الترميم وبدا القصر فى ابهته شامخاً
يستعيد نسيم اربعينات القرن الماضى بقبابه
الثالث ذات القمم النحاسية والنوافذ الضخمة
وزجاجها البرونزى المستود خصيصاً من
فنلندا .كان جمال القصر ساحراً ال يتناسب
اطالقاً مع الشوارع والمبانى التى يطل عليها
لكن نظرة واحدة اليه كانت تنقل صاحبها
الى عالم آخر له عبق الزمن الجميل اما فى
الليل فقد كانت اضواء القصر تنعكس على
الشوارع المحيطة فتنيرها وفى نفس الوقت
تكشف عوراتها وعيوبها واالهمال الذى
وصلت اليه .بطاقات دعوة تسلمها معظم
سكان الحى لحفل افتتاح قصر المنياوى بعد
تجديده والدخول بالمالبس الرسمية لحضور
حفل العشاء الفاخر...هكذا قالت الدعوة .لم
يعرف احد من المدعوين ان كان جاره مدعواً
للحفل ام ال ،واخفى كل من تسلم دعوة الخبر
عن جاره وتوجس البعض من حضور الحفل
وتعجب عن سر االحتفال وسبب دعوتهم اليه
وهم ال يمتون بصلة للمنياوى وعائلة المنياوى
لكن الفضول وحده جذب كل من تسلم دعوة
الن يلبيها .خرجت الثياب الرسمية المركونة
من خزائنها واخرجت النساء صناديق الصيغة
من مكامنها فى الليلة المرتقبة...ليلة افتتاح
قصر المنياوى .كان مشهداً غير مألوفاً...
مشهد الرجال والنساء بالمالبس الرسمية
يقطعون طرقاً مختلفة فى الحى ويتجهون
الى قصر المنياوى...ولم يخفى البعض تأففهم
من تواجد البعض اآلخر فى الحفل متسائلين
فى امتعاض عن سر دعوة كل هؤالء الحثالة
متجاهلين ان هؤالء الحثالة يكنون فى انفسهم
نفس التساؤالت والصفات تجاههم .كان مشهد
القصر بالداخل اجمل وافخم عشرات المرات
من مشهده الخارجى لدرجة اجبرت الجميع
على التوقف مشدوهين ومذهولين من جمال
القصر وفخامته وما يحويه من ثريات ذهبية
تتدلى من اعلى السقف الكثر من عشرة امتار
وسجاجيد ايرانى خشى الناس من ان يطئوها
باخذيتهم المتواضعة واللوحات القيمة على
جدران مطلية بالوان هادئة يصعب وصفها،
تلفت المدعوون حولهم بعد زوال الذهول...
واكتشفوا ان الداعى غير متواجد فاسقط فى
ايديهم وساورهم القلق فجاس البعض على
االرائك والمقاعد الفخمة وهم يتحسسونها
فى سعادة بينما اخذ البعض اآلخر يتجول
فى قاعة االستقبال الفسيحة الى ان تفاجأوا
باربعة «سوفرجية» يقبلون عليهم وكل منهم
يحمل صينية كبيرة فوقها عشرات االكواب
من مشروبات مختلفة .تسابقت االيادى تنتزع
االكواب وتلقي ما فيها فى بئر البطون بينما
تساءل احد المدعوين وكان ذو لحية كثيفة عن
كنية هذه المشروبات وعما اذا كانت تحتوى

تعتزم شركة الفنادق الرومانية «أرو باالس»
عرض قلعة «براشوف» التي تعود للعصور
الوسطى في رومانيا للبيع مقابل  3 .5مليون
يورو ،ومن أجل هذا تتفاوض مع مجلس مدينة
براشوف الذي أبدى رغبته في شراء القلعة
واستعادتها .ورغم ذلك ،فإذا لم توافق السلطات
المحلية بالبلدة على دفع مبلغ يتراوح ما بين 3.5
إلى  4ماليين يورو التي تطلبها شركة «أرو
باالس» مقابل بيع القلعة ،فإن الشركة ستطرح
القلعة التاريخية للبيع في المزاد في الخريف
المقبل .وأفادت األنباء بأن صندوق االستثمار
الروماني والمالك ألكبر حصة في شركة «أرو
باالس» أعلن أن قلعة براشوف هى معلم أثري
ولكن حالته سيئة وبحاجة لترميمات ولذلك فإنه
ينبغي أن تضخ شركة أرو باالس الكثير جدا
من األموال إلعادة ترميمه ،مؤكدة أن القلعة
تسبب خسائر للشركة مع العلم بأن عدد السياح
الذين يزورون هذا المعلم التاريخي تناقص في
السنوات األخيرة .وشيدت قلعة «براشوف»
بين القرنين  16و  18وتضم برجا وحائطا
كبيرا مع مجموعة أسوار في الزوايا ،ويقع
مسطح المبنى على ما يزيد على  5500متر
مربع وتقع على ربوة في مدينة «براشوف»
الواقعة في وسط رومانيا
على اية مواد كحولية فى نفس اللحظة التى
رمقه جاره فى السكن وسأله فى خبث عن سر
تخليه عن جلبابه االبيض الذى لم يخلعه منذ
سنوات طوال .قطع الحوارات الجانبية صوت
رخيم متزن لشخص انيق ظهر فجأة من خالل
باب جانبى فاسترعى انتباه الجميع « الدكتور
رفعت المنياوى يعتذر عن تأخره ويرجو جميع
السادة المدعوين لالنتقال الى صالة الطعام»
تحرك الجميع خلف الرجل فى تلقائية لكن
دارت همسات جانبية تنتقد الدكتور رفعت
على تصرفه وعدم احترامه للمدعوين لكن
تلك االنتقادات تالشت ثم انعدمت تماماً عندما
وقعت العيون على مشهد البوفيه الذى اسال
لعاب الجميع فانطلقوا دون نظام فى هجوم
تتارى على طاوالت الطعام لوال ان استوقفهم
مدير البوفيه الذى طلب من كل منهم ان يحمل
طبقه الفارغ وسيقوم موظفى البوفيه بخدمتهم،
انتظموا فى اكثر من طابور فى اتجاهات مختلفة
وهم يدفعون بعضهم لبعض وقد بدأت عيونهم
فى التهام الطعام قبل ان تلمسه ايديهم حتى
ان ذى اللحية الكثيفة لم يتوقف كعادته ليسأل
عن كنية الطعام وكونه حالل ام حرام .امتألت
البطون الفارغة وجلس معظم المدعوين فى
حالة تخدر ناتجة عن الكميات الكبيرة التى
تناولوها...ولم يظهر الدكتور رفعت المنياوى.
بدأ القلق يساور احدهم فتساءل عن سر تغيب
صاحب الدعوة ثم تسرب القلق الى بقية
المدعوين....اربعة ساعات طويلة قضوها فى
القصر ولم يظهر صاحب القصر..هل دعاهم
ليتركهم يأكلون ويستقبلهم موظفو االستقبال
وعمال البوفيه....ولكن اين ذهبوا؟ اين هؤالء
الذين قاموا بخدمتهم؟ انطلق بعضهم يجولون
فى القصر فى اتجاهات مختلفة ثم عادوا ثانية
وهم يلهثون....هناك امر مريب ال يوجد احد
فى القصر سوانا لقد غادر موظفو االستقبال
وعمال البوفيه القصر حتى ذلك الرجل ذو
الصوت الرخيم الذى ابلغنا باعتذار ذلك
المدعو رفعت ايضاً ليس موجوداً بالقصر....
جاء صوت من الخلف يصرخ « االمر غامض
ومريب لقد غادر جميع الموظفين القصر ونحن
محبوسون فى الداخل....لقد اغلقوا باب القصر
الضخم من الخارج!!!!!!»
البقية فى العدد القادم
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ضى

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
أين موقع مصر فيما يتعلق باحلريات الدينية؟
موعدنا العدد القادم أن شاء اهلل

د /رأفـــت جنـــدى  ،طبيـــب عائلـــى

ملفات املرضى االلكرتونية

 وفقا لتقرير اللجنة األمريكية المستقلةللحريات الدينية  USCIRFفأن مصر
مصنفة فى السنوات األخيرة ضمن اسوأ
الدول فى العالم التى تنتهك الحريات
الدينية،وهى الدول التى يطلق عليها
أنها دول تثير قلقا خاصا ،CPCووفقا
للتقرير الصادر فى  2013فأن هذه
الدول التى تثير قلقا خاصا هى :بورما-
الصين-مصر-اريتريا-إيران-العراق-
الشمالية-باكستان-
نيجيريا-كوريا
ا لسعو د ية  -ا لسو د ا ن  -طا جكستا ن -
كر د مستا ن  -يو ز بكستا ن  -فيتنا م .

جمدى خليل

أ-فيما يتعلق بالقيود الحكومية على
الحريات الدينية تعتبر مصر اسوأ دولة
فى العالم وتتصدر الدول األكثر قيودا
فى العالم منذ عام  2009حتى آخر
تقرير صدر فى يناير ،2014واليكم
ترتيب مصر فى هذه القيود الحكومية
فى تقرير  2013وفقا لقياس هذه
القيود حتى ديسمبر  ،2012وهذه
الدول هى التى تفرض اعلى قيود
على الحريات الدينية هى بالترتيب:
مصر  -ا لصين  -إ ير ا ن  -ا لسعو د ية -
وفيما يتعلق بتأييد الشريعة بشكل
إندونيسيا-المالديف-أفغانستان-سوريا-
عام جاءت مصر فى المرتبة الرابعة
اريتريا-الصومال-روسيا-بورما.
بعد العراق والسلطة الفلسطينية
ب-فيما يتعلق بالعداء المجتمعى والمغرب.
للحريات الدينية كما جاء فى تقرير
خ -وفقا للعنف المجتمعى ضد
 2013الذى رصد حتى ديسمبر
األقليات الناتج عن الخالفات الدينية
 2012كان ترتيب اسوأ الدول
جاء ترتيب مصر رقم ، ،12ووفقا
باكستان-أفغانستان-الهند-
كاألتى:
لقوانيين إزدراء األديان تاتى مصر
الصومال-إسرائيل-العراق-السلطة
ضمن اسوأ خمس دول فى العالم التى
الفلسطينية-سوريا-روسيا-اندونيسيا-
تقيد حرية التعبير الخاص بنقد األديان
نيجيريا-اليمن-كينيا-مصر.
وتعاقب من يقوم بذلك بالسجن.
ج-فيما يتعلق بالقيود على التحول من
واخيرا فيما يتعلق بتصديق مصر على
دين آلخر وفقا لنفس تقرير مركز بيو
األلتزامات الدولية،فقد وقعت وصدقت
جاء ترتيب مصر كاالتى:افغانستان-
مصر على العهد الدولى الخاص
الجزائر-بنجالدش-جزر القمر-مصر-
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد
اندونيسيا-إيران-األردن-الكويت-ليبيا-
الدولى الخاص بالحقوق األقتصادية
مايزيا-المالديف-موريتانيا-عمان-
واالجتماعية مع وضع قيد مطاطى
باكستان-قطر.
وغير محدد بعدم مخالفتهم للشريعة
د-فيما يتعلق بالعنف المصاحب اإلسالمية بدون توضيح ما هى القيود
للتحول من دين آلخر جاء ترتيب التى تفرضها الشريعة مما يفرغ هذه
مصر كاألتى:افغانستان-البحرين-
المواثيق من مضامينها.

على  39دولة إسالمية فيما يخص
الشريعة نشرت فى ابريل ،2013فيما
يتعلق بدعم المحاكم الدينية لتعكس النظام
القانونى القائم،أى تطبيق الشريعة فى
المحاكم وتحويلها إلى محاكم شرعية
جاء ترتيب مصر فى الموافقين
من المصريين رقم واحد كاألتى:
(-)94%االردن(-)93%
مصر
ماليزيا(-)84%باكستان (-)84%
افغانستان (...)78%

بصــــــراحة
من أجلكم ترشحت ومن أجلكم انسحبت

مدحت عويضة

منذ هجرتي لكندا كنت ومازلت في
خدمة أبناء الجالية ،ومن أجل جاليتنا
ومن أجل األقباط ومن أجل مصر
بذلت جهدا كبيرا ،كل نشطاء الجالية
يعترفون أن نشاط الجالية في وجود
عويضة أختلف كثيرا عن مرحلة ما
قبل وجود عويضة ،شاركت في كل
الفاعليات وكنت القوة الدافعة لكل نشاط
أشارك في تجهيز وتحضير كل شئ،
ثم أدفع بغيري وأتواري في الظل مثلي
مثل أي فرد أخر مشارك .من تعاملي
مع أبناء الجالية ووجدت أن اهتمام
الجالية بالسياسة ضعيف ،بحثت عن
كل من لديه الرغبة في العمل ،وكرست
له وقتي وجهدي ألشرح وأعلم وأشجع
وأدفع بهم للصفوف األمامية ،قدمتهم
لإلعالم المصري في أحسن صورة
مستغال عالقاتي الشخصية بأسرة
الصحافة واإلعالم.

عندما ترشحت كان هدفي هو خدمتكم
 وفقا للتقرير السنوى لمنظمة فريدوموليس تمثيلكم ،ترشحت من أجل أن
هاوس الذى صدر فى  2014فأن
افتح لكم أبواب رزق وأساعدكم في
مصر مصنفة دولة غير حرة فيما
الحصول علي وظائف تتناسب مع
يتعلق بالحريات السياسية(بدرجة 6
مؤهالتكم وقدراتكم وألفتح لكم فرص
) ،ودولة غير حرة أيضا فيما يتعلق
عمل في مناطق تكاد تكون مجهولة
بالحريات المدنية والدينية( بدرجة،)5
علما بأن الحد األقصى للغياب الكامل
بالنسبة لنا كجالية والدليل أن نادرا ما
للحريات وفقا للتقرير هو (.)7
اتيحت ألحد أبناء الجالية العمل في
الوظائف الحكومية سواء علي مستوي
 وفقا لمؤشر السالم العالمى GPIالمدينة أو المقاطعة أو حتي علي
لعام  2014وهو المؤشر الذى يقيس
السالم والعنف المجتمعى فأن مصر
مستوي الفيدرال ،رغم وجود الكفاءات
تأتى فى ترتيب رقم  143ضمن  162بنجالدش-جزر القمر-مصر-االردن-
فى
تأتى
مصر
أن
سبق
ما
كل
خالصة
والقدرات لدي الكثيرين التي تؤهلهم
دولة ،بما يعنى ارتفاع شديد فى درجة نيجيريا-باكستان-الصومال-سوريا.
مقدمة اسوأ دول فى العالم التى تنتهك للحصول علي الوظيفة ولكنهم يفتقدون
العنف وغياب بدرجة كبيرة للسالم ج-وفقا للجماعات اإلرهابية والعنيفة فيها الحريات الدينية بصفة عامة.
ل “النت ورك” ووضعت علي عاتقي
المجتمعى.
المرتبطة بالدين جاء ترتيب مصر الرابع ختام القول :الذين يحرمون الحرية مهمة إيجاده.
كاألتى:افغانستان-
الدولة
هذه
كاسوأ
على اآلخرين ال يستحقونها ألنفسهم،
 وفقا لتقرير مركز بيو للدين والحياةمن أجل ذلك ترشحت وكان الطريق
العامة،وهو يعتمد فى تحديد مؤشراته الجزائر-اذريبيجان-مصر-إيران-
يمكنهم
ال
سوف
العادل
اهلل
حكم
وتحت
ممهداً والفرصة سانحة ،فالتأييد جاء
على دراسة  20مؤشر دولى لكل بلد وبعد لبنان-موريتانيا-النيجر-باكستان.
االحتفاظ بها لوقت طويل.
من جاليات كثيرة عربية وغير عربية،
ذلك يستخرج المركز مؤشره الخاص .ح-وفقا لدراسة أخرى لمركز بيو إبراهام لينكولن
وصل عدد الراغبين في التطوع
للحملة إلي مائة وخمسين متطوع،
وقد وصلني دعم مالي من اشخاص
رونالدو :ارغب فى مواصلة اللعب مع الريال  7مواسم قادمة
محترمين ،مؤمنين بقدرتي علي
خدمة أفراد الجالية ويرون في الدفع
بي خدمة للجميع وكان الدعم كافيا
أن الفرصة متاحة فى الموسم الجديد
لبدء حملة انتخابية نموذجية ،وقد تحدد
للفوز بخمسة أو ستة ألقاب وهو أمر
رائع مؤكدا انه سيسعى لتقديم افضل
تاريخ  15أغسطس  2014موعد
مستوى ممكن فى الموسم بأكمله,
لبدء حملتي االنتخابية رسميا  ،وذلك
كما يحاول كل عام وان يعمل على
بالتشاور مع متخصصين محترفين
مساعدة فريقه من خالل محاولة
تسجيل األهداف والفوز بااللقاب.
يذكر ان رونالدو لم يرافق النادى
الملكى فى جولته االعدادية للموسم
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى األندية .إننى احافظ على الجديد فى الواليات المتحدة ولكنه
نجم ريال مدريد األسبانى أنه كامل تركيزى وشفيت من االصابة سينضم للفريق فى  26من الشهر
مستعد لخوض الموسم الجديد مع وانا اشعر اننى فى افضل حال» الحالي لبدء فترة االعداد للموسم
ناديه معربا عن رغبته فى أن واضاف «اريد ان استأنف اللعب مرة الجديد .وينافس ريال مدريد فى
يواصل اللعب فى أعلى مستوى خرى وان أظل فى مستوى جيد حتى الموسم الجديد على بطوالت السوبر
من المنافسات لست او سبع مواسم نهاية الموسم» .وأعرب رونالدو عن االوروبى والسوبر االسبانى بجانب
أخرى .وقال رونالدو فى حدث رغبته فى الفوز بمزيد من البطوالت بطولتى الدورى والكأس المحليتين
ترويجى للشركة الراعية له في بعد النجاح فى الفوز بدورى االبطال وبطولة دورى ابطال اوروبا بجانب
العاصمة اليابانية طوكيو «أود أن االوروبى وبطولة كأس أسبانيا فى
ألعب لمدة ست أو سبع سنوات أخرى الموسم الماضى الذى وصفه بأنه كان كأس العالم لالندية.
فى أعلى مستوى من المنافسة على موسما رائعا .وأشار رونالدو إلى

في هذا المجال .وقد طوق زمالئي
الصحفيين عنقي بجميل سأظل أحفظه
لهم فدعموني بشتي الطرق فالكثير من
المواقع إالكترونية و الجرائد المصرية
كتبت عن حملتي.
ومنذ  2010يعرف الجميع رغبتي
للترشح في هذا المنصب عندما تحين
الفرصة ،وعند فتح باب الترشح
رشحت نفسي بتاريخ  11مايو 2014
كمستشار لمدينة مسيسوجا الدائرة
رقم ( .)6وبتاريخ  22مايو 2014
تقدمت مرشحة مصريه أخري لنفس
المنصب ونفس الدائرة ،وبهذا تحولت
االنتخابات والترشيحات إلي صراع
داخل الجالية ،وانقسمت الجالية بين
مؤيد أو محايد وبدأت مالمح كثير من
العداء واالتهامات وفي أحسن األحوال
الخلط بين األمور .وبهذا قد تغيرت
نظرة الجاليات األخرى لجاليتنا ليروها
منقسمة ومشرذمة وغير منظمة ،وكان
لهذا األثر األكبر في قراي باالنسحاب
من االنتخابات ،فلست أنا -الذي عمل
بجد لجمع الجالية وخدمتها – الذي
يرضي أن يكون عامل من عوامل
تقسيم الجالية وشرذمتها.
وبإنسحابي أعطي لها الفرصة كاملة،
وأتمني لها التوفيق فهي واحدة من
الذين دفعت بهم في السياسة ،ونجاحها
سيكون نجاحا لي شخصيا.
ترشحت لخدمة الجالية وانسحب من
أجل الحفاظ علي ترابطها ومظهرها
أمام الجاليات األخري ،وسأكون دائما
في خدمة الجالية و أبنائها وسيكون قلبي
وتليفوني مفتوحان للجميع فخدمتكم هي
شرف ألي شخص ،ولن أكون بعيدا عن
السياسة فهي جزء من شخصيتي ومن
حياتي ،وستأتي فرص أخري كثيرة فال
أحد يدري ماذا تحمل األيام لنا ،أشكر
كل الذين قاموا باالتصال بي للتطوع
في الحملة وأشكر كل الذين دعموني
ماديا والذين مررت عليهم واحدا واحدا
ألرد لهم تبرعاتهم مع تقديم شكري
العميق لهم ،والبعض أرسلت لهم من
خالل البريد أشكرهم مع رد الشيكات،
حيث أنني لم أصرف مليما واحدا من
أموال التبرعات بل انفقت من جيبي
الخاص.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

416-659-8744

www.ahram-canada.com

ahram.teeba@gmail.com

20

للمهاجرين اجلدد

أراء وأخبار

ونصف
فى كلمة
معلومة X
املصرية
الصحافة
ثورة يناير

توفيق مرتى مينا
ملصر
سارة املهجر
أقباط
حمبة
بشرى
تنتصر على الرصاص وقنابل الغاز
بقلم  /مين باسيلي
والمدرعات  #مبارك يفوض سلطاته
لسليمان والتحرير يرفض  #المجلس
آاألعلى للقوات المسلحة فى إنعقاد دائم
لحماية الوطن والمواطنين ويعلن تأييده
لمطالب الشعب  #وفاة سعد الدين
الشاذلى #

تكملة ما نشر في االعداد السابقة
يبدأ
نتأسف أننا في العدد السابق وضعنا
انها تمت بالخطأ

•  6فبراير المصرى اليوم  :شباب
 25يناير يطيح بجمال مبارك  #مفتى
الســـعودية يصف المظاهرات فى
الدول العربية ب ( مؤامرة تفكيك )
#خبراء  :اإلنتفاضة الشعبية فضحت
منظومة اإلعالم الحكومية  #هيـــكل
 :الحكم يريد بغريزة ( وحش جريح )
اإلنتقام وال يبالى بحدوث فتنة كبرى .
األهرام :إستقالة الشريف وجمال
مبارك وعزمى وعز وشهاب وهالل
من أمانة الوطنى  #منع الوزراء
السابقين من السفر والتحفظ على
أموالهم .
•  7فبراير المصرى اليوم  :مصر
تصلى على شهداء الحرية  #سليمان
يتمسك برفض ( التنحى أو التفويض
)  #فيسك ( الصحفى ) مبارك أوشك
على مغادرة الحكم نهائياً ورحيله
سيكشف حقائق رهيبة .
•  8فبراير ألوفد  :إحالة حبيب العادلى
لنيابة أمن الدولة  ,وبالغ ضده بتدبير
حادث كنيسة القديسين  #أليوم مظاهرة
المليون الثانية فى أسبوع الصمود #
إنتحار لواء بالمعاش بسبب الظروف
السيئة بالبالد .
•  9فبراير المصرى اليوم  :ألتحرير
يفيض بالمتظاهرين والحشود تحاصر
البرلمان  #عمر سليمان  :النظام
لم ولن ينهار  ,توقعنا ثورة شباب
الفيسبوك قبل عام  #مسيرة مليونية
تطالب برحيل مبارك  ,المتظاهرون
يعلنون األسبوع المقبل ( ألعـــــند )
والتالى ( ألــــــــوداع ) .
•  10فبراير المصرى اليوم :ألثوار
يدعون لمليونية الشهداء غداً #
عشرات اآلالف فى خمس محافظات
يطالبون برحيل مبارك  #ناســــــا
تكرم الشهيدة ســــــا لى زهران وتضع
إسمها على مركبة متجهة إلى المريخ #
الكسب غير المشروع تفحص ثروات
 16وزيراً  #مليار دوالر خسائر
السياحة منذ بدء المظاهرات .
 11فبراير المصرى اليوم  :هنا
ميــــــــدان التحرير  /مجتمع الثوار
 :فيسبوكيون وإخوان وأقبــــــاط
وليبراليون ويساريون وناصريون
ونــــاس من غير لون  ,,,هتافات

الهتافات بدأت ب كرامة وحرية
•
وعدالة إجتماعية وتطورت إلى
ألشعب يريد إسقاط النظام وانتهت إلى
[ لو موش عاجبك جدة يامان  ,,ممكن
ترحل ع السودان ] .
 12فبراير المصرى اليوم
•
 :ألشـــــــــعب أراد وأسقط النظام
 #مبارك يتنحى ويفوض الجيش فى
إدارة شئون البالد  #األفراح تعم أنحاء
مصــــــــــر  #أوباما  :المصريون
غيروا العالم والتحرير يعنى لنا
الكثير #عمرو موسى  :ما حدث ثورة
بيضاء وسأترك منصبى فى الجامعة
العربية !!!!
ألشروق  :وانتصر الشعب #
الثورة تسقط مبارك  #الشعب يريد
بناء نظام جديد  #مصـــــــر اليوم فى
عيد .
أألهرام  :شباب مصر أجبر مبارك على
الرحيل  #سويسرا تجمد أى أرصدة (
محتملة ) للرئيس السابق وأعوانه #
ثورة الفيسبوك تطيح بمبارك ورموز
النظام  #حشود المتظاهرين تزحف
إلى قصر العروبة ومبنى اإلذاعة
والتليفزيون  .وفى ملحق ( شباب
التحرير ) إنتصرنا  #قائمة سوداء
بأسماء من نهبوا ثروات مصر #
طالب الجامعات ينظفون الميدان .
•  13فبراير األهرام  :تنظيف مصر
 #الجيش يتعهد ( بسلطة مدنية )
وانتقال سلمى للسلطة والحفاظ على
المعاهدات الدولية  #القرضاوى :
اإلخوان لن يترشحوا للرئاسة 150 #
مليار دوالر خرجت من مصر بسبب
الفساد  #تركيا تحث المجتمع الدولى
على مساعدة اإلقتصاد المصرى .
جريدة وطنى :سقوط نظام حسنى
مبارك  #أوباما  :تنحى مباؤك ليس
نهاية المرحلة اإلنتقالية
المصرى اليوم  :الثورة تنتقل من
التغيير إلى التعمير والشعار يـــــلال نبنى
مصر  #حكومة شفيق لتسيير األعمال
 #بالغات للتحقيق مع الرئيس السابق
والعادلى وعز والشريف وسرور
بالقتل العمد والتحريض على تخريب
البالد  #الحياة تعود إلى طبيعتها فى
القاهرة والمحافظات  ,وانتظام العمل
والمواصالت  ,والمحال تفتح أبوابها
 #أوباما  :المصريون ألهمونا وعلمونا
كيفية تغيير التاريخ بوسائل سلمية ,
المصريون غيروا تاريخ بلدهم والعالم
أجـــــــــمع .
تمت

لالعالن باجلريدة
اتصل على:
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تأمــالت مصــرية فــى....
التليفزيون

بقلم مدحت موريس

من يشاهد التليفزيون فى مصر
بمحطاته المتعددة محلياً وفضائياً لن
يتخيل ان نفس هذه الشاشة لم يكن
لديها سوى ثالثة محطات او قنوات
كما كانوا يسمونها فى ذلك الوقت
القناة ( )5والقناة ( )7ثم القناة ()9
واالخيرة استمرت لبعض الوقت ثم
توقفت ولم يفكر احد من المشاهدين
لماذا تلك االرقام تحديداً ولماذا ال
تكون القناة (ً )3
مثال .وتبدل الحال
فى اوائل السبعينات وتمت التسمية
لتصبح المحطتان المتبقيتان تحمالن
اسم البرنامج االول والبرنامج الثانى.
ثم مرة اخرى فى عام  1974تمت
التسمية لتكونا القناة االولى والقناة
الثانية .نتكلم هنا عن التليفزيون
الحكومى الذى بدأ بثة فى يوم  21يوبيو
عام 1960وبدأ االرسال باالحتفاالت
بثورة يوليو واقبل الناس على شراء
اجهزة التليفزيون الذى وصل ثمنه
الى  35جنيهاً فى ذلك الوقت .وبدأت
االحاديث واالقاويل عن اضرار
مشاهدة التليفزيون وتأثيره على

النظر وايضاً على المخ بل ووضع
بعض الناس ورق جالد شفاف على
شاشة التليفزيون ليقلل من اضراره
على البصر .فى عام  1988بدأ ارسال
قناة القاهرة الكبرى وايضاً قناة القناة
بينما بدأت قناة االسكندرية المحلية
فى عام  1990ثم القناة السادسة
والخاصة بالدلتا عام  1994وايضاً فى
نفس العام القناة السابعة لمنطقة شمال
الصعيد ثم اخيراً عام  1996القناة
الثامنة لجنوب الصعيد .هذا بالطبع
غير القنوات الفضائية الجكومية االولى
والثانية باالضافة الى قناة النيل الدولية
ومجموعة قنوات النيل المتخصصة.
مازال الكثيرون يتذكرون الرعيل االول
من مقدمى البرامج ايام االبيض واالسود
مثل سلوى حجازى وبرنامجها الشهير
شريط تسجيل عالوة على مقابالتها
النادرة مع المشاهير وعلى رأسهم كوكب
الشرق ام كلثوم ايضاً من ينسى امانى
ناشد وبرنامج عزيزى المشاهد عالوة
على القديرة ليلى رستم التى تخصصت
فى لفاءات المشاهير ايضاُ هند

ابو السعود وبرنامجها جولة الكاميرا.
اما فى السبعينات فقد صارت البرامج
حركية فلم يعد المذيع والضيف
يجلسان طوال الوقت ومازلنا نذكر
الممثل سمير صبرى الذى تألق
تليفزيونياً ببرنامجه الشهير النادى
الدولى ايضاً فريال صالح وبرنامج
اخترنا لك فى الثمانينات وشارمتها
احياناً نجوى ابراهيم التى تخصصت
فى تقديم برامج االطفال وان كان
سبقها ماجد عبد الرازق (بابا ماجد)
وكذلك ماما سميحة .اما فى قطاع
االخبارفنجد همت مصطفى واحمد
سمير على رأس قائمة الرواد
وايضاً حمدى قنديل الذى ابتعد او
اُبعد فى عصر السادات السباب
سياسية فى قطاع الرياضة سيظل
اسم الكابتن محمد لطيف على كل
لسان وهو الذى ادخل المصطلحات
الكروية لكل البيوت ومعه حسين
مدكور وعلى زيوار .كان االرسال
التليفزيونى بدائياً وامكانياته محدودة
وبالرغم من ذلك فقد وجدت كل
االسماء التى ذكرتها مكاناً فى قلوب
وذاكرة المصريين....اآلن وباستثناء
بعض مقدمى البرامج الذين نستطيع
عدهم على اصابع اليد الواحدة فانى
اراهن من يستطيع ان يكتب عشرة
اسماء لمقدمى برامج فى التليفزيون
المصرى....ورحم اهلل الرواد.

الذهاب ألمريكا الختيار جنس املولود
ارتفعت زيارات النساء البريطانيات للتلقيح الصناعي
في أمريكا ،وقال طبيب امريكى متخصص في عمليات
التلقيح الصناعي ،انه يتيح للنساء فرصة اختيار جنس
المولود ،على الرغم من أن هذه العملية مثيرة للجدل
ومحظورة في الوقت الحالي في بريطانيا .وأشار هذا
الطبيب أنه يستقبل  10نساء بريطانيات شهرياً للخضوع
لهذه العملية 8 ،منهن تخترن أن يكون المولود فتاة مقابل
 2ترغبن بإنجاب صبي .ويحظر اختيار جنس المولود
في بريطانيا ما لم يكن ألسباب طبية ،كما أن األطباء
الذين يوافقون على إجراء عمليات إجهاض على أساس
الجنس يخضعون لعقوبات قاسية ولذلك يعمدون إلى
ذلك بسرية تامة وان السيدات في كثير من األحيان
ال تحتجن إلى عالج الخصوبة ،لكنهن تلجأن إلى هذا
الخيار للحصول على فرصة اختيار جنس المولود.

خدمة املهاجرين اجلدد
نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد

 -1اإلستقبال يف املطار
 -2إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 -3تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد
«داع
 -4املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 -5عمل الرزميي
 -6الرتمجة وتوثيق األوراق
 -7كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة
 -8مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

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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روحيـــات

القد
شهـــود
سحابـــة
خمري أم مسري؟
اإلنسان

د .عبد اجمليد كامل

-1

هل اإلنسان مخير أم مسير؟

اإلنسان مخير في كل شئ في حياته
ماعدا ما يتعلق بمولده بما في ذلك
الوطن الذي نشأ فيه و أبويه و جنسه
ذكر أم أنثى و لونه و أما عن المواهب
التي أعطاها اهلل له أو التي حرم منها
في ميالده فهى التي يمكن أن يتميز
ويبرع فيها بتنميتها أو يقتنيها وينبغ
فيها رغم غيابها ومثال على ذلك د.طه
حسين (أعمى) ولُقب عميد األدب
العربى وكان وزيراً للمعارف وهيلين
كلر الصماء العمياء وبريل األعمى
مبتكر الحروف البارزة وبيتهوفن الذى
أصيب بالصمم في شيخوخته ورغم
ذلك كتب أروع سيمفونياته ،وأيضاً من
مصر الموسيقيين سيد مكاوى وعمار
الشريعى وغيرهم كانت لهم مواهبهم
التي اهتموا بها ونموها وبرعوا فيها
رغم اإلعاقة الجسدية وهناك نيكوالس
فويسيتش األسترالى الذى ُولد بدون
أطرافه األربعة وهو اآلن يجول العالم
ميشراً بالمسيح وغ َير من حياة مئات
األلوف من الناس ولم تمنعه إعاقته من
أن يحيا حياة رائعة.
فلقد خلق اهلل اإلنسان على صورته
ليعيش في التقوى والعقل واإلرادة و
الحرية.
لماذا خلق اهلل اإلنسان بالرغم
-2
من معرفته أن اإلنسان سوف يخطئ؟

الخ؟ إذا قلنا «بعد» أن خلق اإلنسان
فهذا يعنى إما أن صفة الحب لم تكن
موجودة واستُحدثت مع خلقة اإلنسان
أو أنها كانت موجودة ولكن كامنة
وغير فعالة والحلتين ال يتفقا مع ثبات
اهلل وعدم تغيره وعدم احتياجه آلخر.
الحل الهوتياً نجده إذن في وحدانية
اهلل الجامعة في الثالوث القدوس بتمايز
األقانيم فرغم اختصاص كل اقنوم بعمل
معين إال أن الثالثة معاً يمثلون اهلل
الواحد دون تضارب أو اختالط ولكن
في وحدة كاملة وحوار ذاتى وهدف
واحد ،ويمكن الرجوع الى موضوع
(وحدة الثالوث القدوس) الذى نتناوله
قريبا إن أحبت نعمة الرب وعشنا.
وأيضا “قبل» و»بعد» ال ينطبق
استخدامهما عن اهلل فهما يعنيان حدوث
شيء قبل شيء أو حدوث شيء بعد
شيء أي تعنى التغير بينما اهلل ثابت
(ليس عنده تغيير وال ظل دوران)
يع 17:1ويقول عن نفسه ( أنا الرب
ال أتغير) مال 6:3
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آدم الثانـــى

أجتمع علي «يشوع» وبني اسرائيل
خمسه جيوش بعد دخولهم أرض
الميعاد وكان الموقف عصيبا أذ أن
الراحه التي كان يبغيها الشعب في
أرض الموعد الزالت بعيده المنال
وكان الشعب قد خرج لتوه من موقعه
«أريحا» وحرب «عاي»  .أما
الكتاب فيقول « َف َق َ
الر ُّب لَِي ُش َ
وع:
ال َّ
َ
«ال َت َخ ْف ُه ْمَ ،
َ
َ
َ
ُ
َ
ألنِّي ِب َي ِدك ق ْد أ ْسلمْت ُه ْم.
ال َي ِق ُ
َ
ف َر ُج ٌل ِم ْن ُه ْم ِب َو ْج ِه َك»يشوع
 8 :10فقام عليهم يشوع بغته ودخل
الرب في الحرب معه فيقول الوحي
الر ُّب أَ َما َم إ ْس َرا ِئ َ
يل «
« َفأَ ْز َع َج ُه ُم َّ
ِ
يشوع  10 :10والترجمه األنجليزيه
للكلمه أن الرب «أربكهم» أو أفقدهم
القدره علي اتخاذ القرار في الحرب
 .هكذا يفعل الرب مع أعداء أوالده
الي هذا اليوم  .فالذين يقومون عليك
ليضايقوك وانت متمسك بألهك
سيتوجه لك الرب بنفس الكلمه التي
قالها ليشوع « َ
ال َت َخ ْف ُه ْم»  .أنها أهم
رساله من الرب لنا جميعا اليوم ألن
خوفنا من الظروف حولنا هي أخطر
حرب روحيه يتعرض لها أوالد اهلل
وخاصه في أيامنا هذه  .ان الخوف
من أعداؤك وانت أنسانا روحيا
متمسك بألهك سيكون ضاغطا
عليك لكي تشعر أن كل روحانياتك
وكل ممارسه روحيه من صاله
منتظمه محكومه بقوانينك الروحيه
صارت بال فائده وستسمع صوت
عدو الخير في أذنيك يثنيك عن
الصاله ويقلل منها ومن أثرها علي
حياتك فها انت التنام ليال ومكتئب

هناك من يدعي أن اهلل خلق اإلنسان
ليعبده ،و لكن هذا القول يتنافى مع
كمال اهلل بل ويتهم اهلل بالنقص و
حاجته لإلنسان ليعبده و حاشا هلل ذلك.
فاهلل ال ينقصه شئ يناله من مخلوق،
إنساناً كان أو مالكاً .و اهلل من الناحية
الالهوتية ال يزيد أو ينقص ،فهو ال
يزيد شيئاً بتمجيدنا و ال ينقص بعدم
تمجيدنا.
و كما نقول في القداس الغريغوري
«لم تكن أنت محتاجاً إلي عبوديتي بل
أن المحتاج إلي ربوبيتك».

اهلل خلق لإلنسان عقل و إرادة حرة
و هي تعني حرية اإلختيار فلذلك
كان البد من وجود محك إختيار أمام
اإلنسان ليجد قيمة لهذا العقل و تلك
اإلرادة الحرة و يختار طريق الحياة
أو الموت.

و إنما خلق اهلل اإلنسان لمحبته لإلنسان
فلقد أحبنا اهلل قبل أن نوجد .و لهذا
أوجدنا ,خلق اهلل اإلنسان لينعم عليه
بنعمة الوجود.

مثال علي ذلك :لو أعطيتك كشاف (
مصباح) هل ستعرف قيمته و تستغلة
لو لم تجد نفسك في مكان مظلم ,فلو
كنت لن تمر في أي مكان مظلم يكون
هذا الكشاف بال فائدة .و اهلل كلي
القدرة و العلم و الحكمة ال يخلق شئ
بال فائدة.

-+تصلي الكنيسة باألجبية لروحانيتها
ومثاليتها فالصالة باألجبية غالبيتها
بالمزامير وهي جزء من الكتاب
المقدس  ،فنحن بالصالة بالمزامير !نما
نكلم اهلل بكالم اهلل نفسه الذي أوحي به
الروح علي فم داود فن1من أن صلواتنا
تكون حسب مشيئة اهلل ۰

ولعل أبسط مثال يمكن أن يقال هنا هو
مثال األم فاألم تعلم كم سيكلفها جنينها
من مشقات ومتاعب بدأ من وجوده في
رحمها ومولده إلي تعليمه و أخطاءه
و  ....ولكن مع كل هذا تحافظ علي
جنينها قدر استطاعتها و تكون سعيدة
به لماذا؟ أليس لحبها له قبل أن يوجد.
«فاهلل محبة» (1يو .)8 :4

 -5ألم يكن اهلل يعلم أن اإلنسان سيخطئ
لِ َم لم يريحه من تجربة الشيطان؟

+سؤال -:ما هي األسباب التي جعلت
الكنيسة تستخدم المزامير في صلواتها؟

اهلل يعلم أن اإلنسان سوف يسقط و يعلم
أيضاً أنه سوف يخلص اإلنسان .و
يحول شر اإلنسان الذي صنعه بنفسه
إلي خير له.

األجابــة:

 -3كيف كان اهلل يُظهر محبته قبل أن
يخلق اإلنسان؟
ً
أول إن كلمتى «قبل» و «بعد» ال

تنطبقان على اهلل فهما يتعلقان بالزمان
ونحن نعلم أن الزمان هو أحد
مخلوقاته وبدأ بخلقه الشمس في اليوم
الرابع واليوم هنا ال يعنى  24ساعة
خاصة في الثالثة أيام األولى حيث لم
تكن هناك شمس وال النظام الشمسى
المعروف اآلن واليوم ببساطة يعنى
فترة ال نعلم مقدارها بتوقيت الزمن
المعروف حاليا
ثم تبقى هنا نقطة الهوتية هامة جداً
جداً ،إذا كان اهلل ال يتغير فمن كان
يحب ويسمع ومع من كان يتكلم..

 -4لماذا وضع اهلل الوصية؟

كان يمكن أن يخلق اهلل اإلنسان بطبيعة
معصومة من الخطأ ,أو أن يجعله
مسيراً نحو الخير ,و في هذه الحالة ما
كان اإلنسان يستحق أن يكافأ .ألنه لم
يدخل امتحاناً و ينجح فيه .لذلك خلقه اهلل
بإرادة حرة و سمح للشيطان أن يجربه.
لو كان اهلل أراح اإلنسان من تجربة
الشيطان لبقي في جنة عدن األرضية،
وبقيت حريته لم تُختبر ولصار مثل
أسير في الجنة ،هي الجنة نعم ولكن
فاقد الحرية يصبح أسيراً أو مجرد
روبوت وهذا ال يسر قلب اهلل ،و لكن
اهلل أعد له ما هو أفضل« .ما لم تر
عين و لم تسمع أذن و لم يخطر على
بال إنسان ما أعده اهلل للذين يحبونه».
(1كو .)9 : 2

البقية العدد القادم ان شاء اهلل

الَ خَ َ
ت ْفهــــــ ُـ ْم !

نهارا ولسان حالك يردد مع أيوب البار
ْت أَ ُق ُ
اض َط َجع ُ
قائال « إِ َذا ْ
ولَ :م َتى أَ ُقو ُم؟
َ
ْل َي ُط ُ
اللَّي ُ
ً
ْ
َ
ْح»
ولَ ،وأش َب ُع َقلقا َحتَّى ُّ
الصب ِ
أيوب  4 :7وستهمل قراءه أنجيلك
ويصبح الذهاب الي الكنيسه في رأيك
وقتا ال طائل من وراءه  .ليس منا من
لم يختبر هذا  .وانا أدعوك اليوم ألن
تتذكر متي كنت عاطال تبحث عن
عمال وتذللت أمام الرب في طلبات
وتضرعات وأجاب الرب لك سؤلك.
ومنا من كان مريضا مرض عضاال
وطلب من الرب وسجدت امام الرب
ركبا كثيره منحنيه لكي ما يتحنن الرب
ويشفي وأستجاب اآلله .رساله الرب لك
اليوم « َ
ال َت َخ ْف ُه ْم» عندما سمع يشوع
َ
َ
كالم الرب له يقول الكتاب عنه « فأ َتى
ص ِع َد اللَّي َ
َ
ْه ْم َي ُش ُ
ْل ُكلَّ ُه ِم َن
وع َب ْغ َت ًةَ .
إِلي ِ
ْ
ْ
ال « يشوع  9 :10لم يوهن قلبه
ال ِجل َج ِ
ولم يضعف ولم ينتظر الي الغد بل قام
ليحارب أعداؤه بغته في نصف الليل .
هكذا ياأخي نرعب عدوك األسد الذي
يزأر ليبحث عمن يبتلعه  .قم بغته في
نصف الليل متمسكا بوعد ألهك كأبيك
يشوع وحارب حروبك الروحيه وقل
لعدوك ماقاله داود يوما « أَ ْن َت َت ْأ ِتي
سَ ،وأََنا آ ِتي
إِلَ َّي ِب َسي ٍ
ْح َو ِبتُ ْر ٍ
ْف َو ِب ُرمْ ٍ
إلَي َ
ُ
اس ِم َر ِّب ال ُجنو ِد «  1صموئيل
ْك ِب ْ
ِ
 45: 17هذا دورك وهذا ماينتظره
الرب منك ومني ويبقي لنا أن نعرف
لر ِّب»  1صموئيل 17
أن « ْال َح ْر َب لِ َّ
 47:وأنظر مافعله مع يشوع بعد
أن ذهب لمقابله أعداؤه يقول الوحي
ارب َ
ُون
اآللهي عنهم « َو َب ْي َن َما ُه ْم َه ِ
ْ َ
َ
ْ
َر
ام إِ ْس َرا ِئيل َو ُه ْم ِفي ُمن َحد ِ
ِمن أ َم ِ

وجدى خليل

ونَ ،ر َم ُ
ور َ
ار ٍة
اه ُم َّ
ْت ُح ُ
الر ُّب ِب ِح َج َ
َبي ِ
َ
الس َما ِء إِلَى َع ِز َيق َة َف َماتُوا.
ن
م
ة
م
ي
ظ
َع ِ َ ٍ ِ َّ
َ
ْ
ْ
َ
َوالَّ ِذ َ
ار ِة ال َب َر ِد ُه ْم أكث ُر
ين َماتُوا ِب ِح َج َ
ين َق َتلَ ُه ْم َبنُو إ ْس َرا ِئ َ
ِم َن الَّ ِذ َ
ْف
يل ِب َّ
السي ِ
ِ
« يشوع  11 :10ها أنت تري أن
حروبك هي حروب الرب  .انه
أسهل أنتصار حققه يشوع  .حاربت
معه وعنه السماء  .وصدقني ان
قلت لك أنه ليس بحلو الكالم وال
تكراره يستجيب الرب بل بصرخه
القلب يسمع  .ما أعظم رساله أهل
جبعون الي يشوع لكي ماينقذهم من
هجوم الخمس ملك عليهم أذ قالوا له
ال تُ ْرخ َي َدي َ
« َ
اص َع ْد
ْك َع ْن َع ِبي ِد َكْ .
ِ
َ
َ
ِّ
ً
َ
ص َنا َوأ ِعنَّا ،ألنَّ ُه َق ِد
اجال َو َخل ْ
إِل ْي َنا َع ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُوري َ
ِّين
اجت َم َع َعل ْينا َج ِم ُ
ْ
يع مُل ِ
وك األم ِ
السا ِك ِن َ
ين ِفي ْال َج َبل» يشوع 6 :10
َّ
وأمام هذه الطلبه المملؤه صراخا
صعد اليهم يشوع بن نون  .فما بالك
عندما تردد نفس هذه الطلبه في أذن
«يشوعك».
khalil3379@rogers.com

الصالة باملزامري
الشماس/مهندس :مجال تكال أسع ــد -مونرتيال

-1لقد جمع داود في شخصه اختبارات
عجيبة  :فهو راعي غنم،وهو النبي
العظيم،وهو الملك  ،وهو القديس الذي
حلق في عالم الروح،وهو األنسان
الذي سمح الرب بسقوطه في خطيئتين
شنيعتين أذلتاه وألجلهما ظل يبكي
ويبلل فراشه بدموعه قائال (خطيئتي
أمامي في كل حين ) فنحن في المزامير
نجد اختبارات كثيرة ال بد أنها توافق ا
حتياجاتنا۰
-2أنها خرجت من قلب انسان تطــــهر
فعال بالتوبة وجاهـد من أجل حياة
الروح جهادا عظيما يجدر بنا أن نتطلع
اليه حتي ال نستكبر وهنا يقول يوحنا
ذهبي الفم ”(:قف يا أنسان عند حدك-
هل وصلت الي ما وصل اليه داود؟“)
فاسمعه عندما يقول (”ضعفت ركبتاي
من الصوم وجسدي تشوه وذوي من
الزيت“) وأيضا (في يوم حزني لبست
مسحا وكنت أذل بالصوم نفسي )
ويقول في السهر ( في نصف الليل

نهضت ألشكرك علي أحكام عدلك) (،
وأما أنا فصالة ) أما في النسك فهو
يقول (أكلت الرماد كالخبز ومزجت
شرابي بدموعي )
ولماذا نعدد مناقب داود وها أن اهلل شهد
له قائال ( وجدت قلب داود حسب قلبي
) وعلي الرغم من هذه التقويمات سقط
٠٠٠٠فعلي هذا ال نطمئن بعد ألنه
(ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر
والمنافق أين يظهران؟) فيجب علينا
أن ننتبه الي ذلك لما له من حرص
شديد في الفهم لذلك ۰
-3المزامير ولو أن قائلها داود واليه
تنسب لكن أيضا هي كالم اهلل قاله داود
بالروح القدس ،،حتي أن السيد المسيح
قال (قال داود بالروح ) وحينما صلي
بالمزامير تكلم اهلل بكالمه٠٠٠٠
فهل يوجد أعظم من ذلك ؟؟انه أضمن
للمحامي الذي يترافع عن متهم أن
يترك عنه كالمه الخاص ويكلم القاضي
بنصوص القانون ويطالب بالحكم
ببراءة موكله طبقا لنص القانون فان
القاضي ملتزم به ۰أليس هذا ما نلمسه
في مزامير داود التي تتضمن صورا
لمحبة اهلل ورحمته واحسانه وبره
وعطفه وحنوه وعدله وحدبه علي بني
البشر !!!إ إن كل ما نأمله أن يعاملنا
اهلل بحسب هذه الصفات٠
-4إن صلواتنا األرتجالية التي نصليها
غالبا ما تكون صلوات نفعية !! فهي
طلبات متراص ال غير،

وغالبا ما تكون خالية من عنصر هام
في الصالة هو عنصر التسبيح وهذا
العنصر نراه واضحا جدا في تراتيل
داود النبي ومزاميره٠٠
-5والمزامير فوق هذا كله مادة عجيبة
للتأمل ۰فهي تتيح للذين يصلون
بالروح ويتأمل تأمالت رائعة حقا ال
يمكن إال أن يكون مصدرها روح اهلل
هذا هو ما إختبره اآلباء ٠وما السبب
في ذلك ؟ هل يرجع ذلك إلي تنوع
أفكارها وعمق المشاعر التي دونتها
والقلب الصافي الذي أخرجها والنبوات
الواضحة التي تضمنتها ؟ قد يكون هذا
كله معا وغيره أيضا ۰۰۰فهل بعد هذا
نحتاج إلي برهان علي قوة المزامير
وجزيل نفعها للصالة بها ؟أسأل أن
نستمع إلي قول مار اسحق (ليكن لك
محبة بال شبع لتالوة المزامير ألنها
غذاء الروح )٠
-+ليس معني هذا أن نكتفي بصالة
المزامير  ،بل إن اآلباء القديسين
يعتبرون صالة المزامير تمهيدا
لصــــالة القلب ۰
-+عن القديس باسيليوس الكبير (:إن
علم اللهوت كله موجود بين طيات
المزامير )٠
-+عن القديس أثناثيوس الرسولي :
”التسبيح بالمزامير دواؤ لشفاء النفس “۰

اعالنات
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Tel: 416-659-8744
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كندى هو أول إنسان يقتحم «بوابة اجلحيم»

في سابقة هي األولى من نوعها ،أقدم مستكشف كندي على المخاطرة بحياته بهدف اكتشاف
حفرة «بوابة الجحيم» ،الواقعة بصحراء «آرال كاراكوم» بمدينة عشق أباد شمال تركمانستان،
حيث قرر الغوص في أعماق الحفرة للبحث عن معالم الحياة باألسفل ولمعرفة خصائص
الحفرة البركانية وطبيعة الغازات المكونة لها ودرجة حرارتها .ووفق تقرير نشرته صحيفة
«الجارديان» عن تلك المغامرة ،فإن جورج كورونيس كان يرتدي جهازا خاصا للتنفس ،وزيا
مخصصا لعكس الحرارة بعيدا عنه مصنوعاً من مادة الكيفالر والتي تتكون من عدة طبقات
للحماية من الحرارة ،وتم إنزاله بواسطة حبل سميك مربوط من الجانين للحفرة لتحريكه في
اتجاهات مختلفة للتعرف عن كثب على خصائص تلك الحفرة
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دراسة :الوخز باإلبر الصينية يقلل من
اعراض انقطاع الطمث

توصل فريق من الباحثين إلى أن الوخز باإلبر الصينية يمكن أن يساعد بشدة فى تخفيف حدة
تواترات الهبات الساخنة فى هذه المرحلة الحساسة من حياة المرأة .وأوضح «مارجيرى
جاس « المدير التنفيذى «لجمعية شمال أمريكا النقطاع الطمث « أن الوخز باإلبر
الصينية قد يكون بديال فعاال للحد من الهبات الساخنة  ،وخصوصا بالنسبة السيدات الالتى
يفضلن عالجات غير دوائية .كانت الدراسة قد أجريت على مجموعة من السيدات يعانين
من انقطاع الطمث تراوحت أعمارهن ما بين  40إلى  60عاما  ،حيث تم تقييم تأثير وآثار
الوخز باإلبر الصينية والمعروفة فى الطب الصينى (شأحء)  ،والعالج باإلبر الكهربائية
والليزر .وأشارت المتابعة إلى فاعلية الوخز باإلبر الصينية بالمقارنة بالوسائل االخرى
فى تخفيف حدة هذه الهبات وتباعده  ،وفقا للنتائج المتوصل إليها والمنشورة فى «إنقطاع
الطمث»الطبية .

ANBA ABRAAM’S COPTIC CHARITY
Charity # 1050720 since 1994

«كانت تجربة مخيفة ومشوقة» ،هكذا وصف كورونيس تجربته للصحيفة البريطانية إذ أكد أنه
كان متوترا قبل رحلته في باطن الحفرة وشعر وكأنه موجود ضمن أحداث فيلم خيال علمي،
مضيفا أن الحفرة تشبه «المحرقة» بسبب ارتفاع درجة حرارتها وأنها تتكون من اآلالف من
كرات النار الصغيرة ،مشيرا إلى أن تحليل العينات أثبت وجود بعض أنواع البكتيريا التي
تعيش في درجات الحرارة العالية .وأعرب كورونيس عن سعادته البالغة هو والفريق المساعد
له بالنتائج التي أسفرت عنها تلك المغامرة ،والتي يعتقد أنها ستساعد رواد الفضاء في البحث
عن معالم للحياة خارج المجموعة الشمسية .استغرق التخطيط لهذه المغامرة  18شهرا للبحث
عن الطريقة األفضل إلنزال المستكشف ،تحت إشراف فريق محترف ،حسب ما نقلته الصحيفة
عن قناة ناشيونال جيوجرافيك الوثائقية
يذكر أن «بوابة الجحيم» حفرة مشتعلة النيران دائما ،وتعتبر من أكبر المناطق التي تحتوي على
احتياطي ضخم للغاز الطبيعي بالعالم ،وهو األمر الذي كان سببا في تكونها بغرض التنقيب عن مواد
بترولية عام  ،1971وعندها قرر العلماء إشعال النيران بها خوفا من انبعاث كميات كبيرة من غاز
الميثان وظلت النيران بها مشتعلة ،على مدار أربعة عقود .وتعتبر تركمانستان من الدول األكثر عزلة
في العالم ،ولكن «بوابة الجحيم» ربما تكون نقطة جذب سياحية للمغامرين عاما بعد عام ،وكذلك
خ
صـــم
الراغبين في مشاهدة النيران المشتعلة من على حافة بركان
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ـ
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لالعالن باجلريدة
اتصل على:

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:

416-659-8744

• 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

ahram.teeba@gmail.com

Your donation is tax deductible, and full amount will be directed
with no administrative deduction

Hand in Hand Property Management

السكنية بأنواعها
والعقارات
ادارة الشقق
باجلريدة
لالعالن
 ضبط احلسابات-

HomeLife Hearts Realty Inc. 
HomeLife Hearts Realty Inc. 
Brokerage Independently 
Brokerage Independently 
Owned & Operated
Owned & Operated

151 Courtney Park Drive West # 101
151 Courtney Park Drive West # 101
Mississauga, Ontario L5W 1Y5
Mississauga, Ontario L5W 1Y5

Wagih Mitry
Wagih Mitry
Sales Representative
Sales Representative

Cell:416-895-7006
Cell:416-895-7006
Bus: 905-712-9888
Bus: 905-712-9888
Fax: 905-712-9886
Fax: 905-712-9886

mitryw@gmail.com | www.homelifeheartsrealty.ca
mitryw@gmail.com | www.homelifeheartsrealty.ca
"Knowledgeable & Exceptional 
"Knowledgeable & Exceptional 
Service with Integrity"
Service with Integrity"
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¥  Free home evaluation
&RPSOLPHQWDU\VWDJLQJFRQVXOWDWLRQ
¥ Complimentary staging consultation
+RPH/LIH
 Home Warranty Program
¥ HomeLife  Home Warranty Program
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ارجوا ان نصرخ و نطلب من الخالق
الرحمه
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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 تسويق وتأجري العقارات سريعا-

 التأكد من كفائة املستأجر:اتصلودفععلى
ً توريد شيكات االجيار شهريا-

 اتصال دائم باملستأجر جنعلك دائماً ملم بكل شئ-

 ميكنك التحدث مع عمالئنالالستعالم ان اردت

أى مصروفات

416-659-8744

 كشف سنوى على العقار-

 توظيف العمال املتخصصون للصيانة-

استشارات جمانية اتصل بدانيال جورج
taxinfo@elouca.com دانيال
www.elouca.com
416-389-8499

For more details visit www.torontopropertieswithincome.com

املوقع االكرتونى اجلديد للجريدة

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

