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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

أصل شجرة اإلرهاب 

د. رأفت جندي
حامد،  وحيد  للكاتب   »2 »اجلماعة  مسلسل  في 
قال عبد الناصر وهو يصادق على حكم اعدام البعض 
من متآمرين األخوان أن »الشجرة السوداء التي زرعها 
أن  أماكن كثيرة« وغالبا  البنا متتد جذورها في  حسن 
فقط  اإلرهاب  شجرة  ان  وقتها  ظن  قد  الناصر  عبد 
أن جذورها  وقتها  باله  لم يخطر على  ورمبا  في مصر، 
ستمتد في كل مكان في العالم. ولم يرد على بال عبد 
الرئيسية،  الشجرة  يغرس  لم  البنا  أن حسن  الناصر 
اإلرهابية  الصحراء  من شجرة  فرعا  منى  فقط  ولكنه 
زارعها  يفهم  لم  والتي  طويلة  قرون  منذ  زرعت  التي 
من  ابعد  ألماكن  ستمتد  إرهابه  جذور  أن  وقتها 
الصحراء. والشجر يثمر من نوعه فال ننتظر عنبا من 

شجرة التني وال تني من شجرة العنب. 

التكملة صفحة 3 

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:
gihaneskarous@

yahoo.ca
Phone no.: 

416 577 8733
416 659 8744

For Catering Healthy & Tasty Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

وصل عدد مشتركي األهرام اجلديد 
بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 4865،  

كما يرسله الكثير من القراء ألصدقائهم. 
كذلك هو على موقع اهرام كندا الذى يزوره 

األالف يوميا.  
من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا، 
 junk او spam  ومن ال يجده عليه البحث حتت
mail. ومبجرد حتويله مرة واحدة لـInbox  يعود 

للبريد الطبيعي. 
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EHAB NICOLA CPA, CGA   
Consultant 

 
 

Investors Group Financial Services Inc. 
 

SUITE 201 
1595  16TH AVE 
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

Tel: (647) 539-8015 
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415

 

Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

Retirement Estate Planning Tax Planning Investments Mortgages Insurance 

Balanced books  
don’t necessarily mean  
a balanced life.
Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an 
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so 
you can get more out of life. Find out how at  investorsgroup.com.

Invest in life.

Bona Bidet Tel: 1 - 877- 234 - 8272

www.plstrade.ca | www.bonabidet.com | www.plstrade.com
FREE DELIVERY | التوصيل مجاني

Bona Hand Shower Bidet

 
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد 

مشترك للماء البارد
شطافة بها خالط للماء الحار والبارد وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية

مشترك للماء الباردشطافة بها 
شطافة لدواعي السفر 

وصلة خاصة لجميع الحنفيات الدائرية
مشترك للماء البارد

Hot & Cold BB500

Hand Travel Faucet BB100Natural Water BB300

Combo BB700

سهلة التركيب على جميع أنواعشطافة يدوية 
 الوصالت الكندية وخزانات الماء والحنفيات الدائرية

BB 70 BB 270 BBI3000 BB1000
NATURAL WATER

BIDET
HOT & COLD

BIDET
HOT & COLD BIDET 

WITH SEAT
ELECTRIC BIDET

ةشطافات كهربائي
 

شطافة ذات مخرجين
 متحركين  حار وبارد،

شطافة ذات مخرجين
 وتنظيف ذاتي، حار وبارد

شطافة ذات مخرج
 واحد للماء البارد

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation
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اعرض بيتك أو شقتك للبيع
مع نبيل دانيال

تقييم مجانا لبيتك أو شقتك
استشارة مجانيه لتجهيز بيتك أو شقتك للعرض

تصوير بيتك أو شقتك مجانا بواسطة مصوراتى خبير.     
تنظيف البيت أو الشقه مجانا قبل العرض

تسويق مكثف لبيتك أو شقتك للحصول على اعلى سعر 

Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416 
1-888-491-7415

 Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

SUITE 201
1595  16TH AVE
RICHMOND HILL ON    L4B 4B1

EHAB NICOLA CPA, CGA

Consultant 



شجرة  »أصل  مقال  تكملة 
اإلرهاب« ص1

بالتساوي  الجميع  يحب  الرب 
كنفس  اإلرهابي  يحب  كأبنائه، 
مقدار محبته للصالح منا، وليس 
يعتقد  كما  لألديان  تعدد  هناك 
ثالث  يفصل  لم  فالرب  البعض، 
بدل ويطلب منا ان نختار واحدة 
للمحل  ذهب  لمن  والويل  منها، 
الزرادشتية  ب��دل  حيث  اآلخ��ر 

والهندوسية. والبوذية 

للذهاب  واح��د  طريق  هناك 
للملكوت لحضن اآلب السماوي، 
بدم يسوع  الخالص  وهو طريق 
آخر  طريق  أي  ام��ا  المصلوب 
يجهل  سواء  للملكوت  يؤدى  فال 
ال��رب  ويتهم  ينكره  أو  صلبه 
وقال  البشرية  على  ك��ذب  ان��ه 
في  انه  عام  بستمائة  بعدها  لهم 
شبه  ولكن  ُيصلب  لم  الحقيقة 

لهم، أي تم ايهامهم به.

وف���ى ال��ق��رون األخ��ي��رة تم 
األصلية  اإلرهاب  شجرة  تطعيم 
ب��أف��ك��ار ال��ح��ض��ارة وال��ح��ري��ة 
نادت  التي  والمساواة  والعدل 
مرارة  حدة  فخفت  البشرية،  بها 
في  األصلية  اإلرهاب  ثمرة  طعم 

األخيرة. القرون 

اإلرهاب  شجرة  ثمار  وعودة 
تولت  المرارة  شديد  إلساسها 
الغربية  ال���دول  بعض  تنميته 
بعدها  وامريكا  بريطانيا  مثل 
ال��س��ي��اس��ي��ة في  ألغ��راض��ه��م 
البنا  حسن  شخص  في  المنطقة 
في مصر وآل سعود في الجزيرة 
امتد  اإلره��اب  ولكن  العربية، 
أيضا  واصابهم  الغربية  للدول 

في عقر دارهم.

الممولة  الدول  ايضا  واختلفت 
بعضها  م��ع  داع���ش  إلره����اب 
قطر  تجاوزت  ان  بعد  البعض 
أيضا  وت��آم��رت  تآمرها  ح��دود 

شركاءها.      على 

أمريكا  كانت  وبعدما 
الجماعات  أي��ض��ا  ت��م��ول 
ترامب  يحاول  اإلسالمية 
اآلن تجفيف منابع شجرة 
باليين  فحصد  اإلره���اب 
المنطقة  من  ال���دوالرات 
منها  الكثير  ك��ان  والتي 
شجيرات  ل���زرع  ي��ذه��ب 
إره�����اب ه��ن��ا وه��ن��اك، 
السعودية  كانت  وبعدما 
ف��ي مصر  أم���واال  ت��دف��ع 
يحتال  من  لكل  وغيرها 
مسيحية،  ف��ت��اة  ع��ل��ى 
تلزم  السعودية  أصبحت 
سعودي  غير  عامل  ك��ل 
للمملكة  امواال  لدفع  بها 
دينار   400  - راتبه  من 
و100  للعامل  س��ن��وي��ا 
دي��ن��ار ل��ل��زوج��ة وأي��ض��ا 
- هذا  مقيم معه  لكل طفل 
وتوعدت المملكة العاملين 
بمضاعفة  فيها  األجانب 
هذه الغرامات في األعوام 
تدفق  سيل  وبدأ  القادمة، 
خارج  األجانب  العاملين 
الكثير  ورأينا  السعودية 
في  منهم  الالجئين  م��ن 

كندا.  

ليس  اإلره��اب  وشجرة 
م��ارك��ت��ه��ا »ص��ن��ع��ت في 
منها  فرع  ولكن  مصر« 
الصحراء  م��ن  مستورد 
وراجت زراعته في مصر 
ايضا  ث��م��اره  وت��س��ل��ل��ت 

الدول.   لباقي 

8164gindi@  
rogers.com

Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
I will always do,What is best for you

Tel:Ê905-782-7527Ê
tamer.topremax@gmail.com
www.best4uhome.com

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

السنة العاشرة، العدد )247(  - األربعاء 16 أغسطس  32017

e-mail :medhataccservices@rogers.com

عادل غبلایر 
مستشار مالي 

World Financial Group

Financial Advisor, Insurance Broker

Adel Ghobrial

كيف تحمي ممتلكاتك من الضياع    
 

كيف تستعوض الدخل المفقود    
 

كيف تؤمن ألسرتك حياة كريمة في المستقبل    
 

كيف تخطط لحياتك لما بعد التقاعد     
 

كيف تستطيع تأجيل سداد الضرائب علي الدخل    
 

كيف و أين تستثمر أموالك بشكل سليم   
 

Cell: 647 470 5048



فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
أن  بحس  يعني  أحيانا  ياريس  بصراحة 
السلفيين ماسكين عليك سي دي وفيه نسخه 

منه مع مرتضي منصور.
رموز نادي الزمالك

بعد  جماهيركم  من  موقفكم  بين  مقارنة 
القبض علي ٢٣٦ زملكاوي وموقف نجوم 
بورسعيد بعد مذبحة استاد بورسعيد عرفت 

أن بلد البالة كلها رجالة.
مرتضي منصور

تقلع جزمتك وترفعها قدام الكاميرات وتروح 
القبض علي شباب برئ، هتروح  تنام ويتم 

فين من دعي األمهات المظلومة.
ترامب

كنت فاكرك هتتهم دول الخليج في أحداث 
فيرجينيا وهتدفعهم ثمن اإلصالحات وفرصة 

تجيب كمان ٤٥٠ مليار.
السبسي

فقط  نقطة  مش  السيسي  وبين  بينك  الفرق 
ولكن ييجي نص قرن بينا وبين تونس واحة 

الحرية.
األزهر

تونس بتقولكم منع تعدد الزوجات ومساواة 
تونسي  شأن  الميراث  في  بالرجل  المرأة 

وليس داعشي.
حسام حسن

بعد اإلعالن عن وجود كشف للمنشطات في 
نهائي الكأس بنزين العبي المصري خلص 

قبل نهاية المباراة هو إيه الموضوع؟؟
األسد

كمان  الخليج  أذمة  في عمر  ربنا طول  لو 
سنة هتتحل كل مشاكل سوريا وهترجع زي 

زمان وأحلي.
جستين تردو

الحالل  الشراب  بين  الفرق  تقولي  وحياتك 
والشراب الحرام ومين إبن الحرام اللي لبسك 

شراب حالل.
أندرو شير

حاسس كدة أننا لو بعتناك تاخد كورس في 
الصعيد لمدة ٣ شهور هيبقي عندنا أمل أنك 

تكسب تردو ٢٠١٩.
ملك األردن

الزمالك  لجمهور  تتوسط  وحياتك  ممكن 
وتعتبرهم زي جمهور الفيصلي األردني.

 محمد مرسي
“هللا  بنقول  كنا  الصعيد  قطار  حادث  بعد 
قطر  حادث  وبعد  مرسي”  يا  يخربيتك 
اللي  وبيت  بيتنا  خراب  يا  قولنا  إسكندرية 

خلفونا واللي جابونا.
 شباب مصر

أحنا حصلنا علي المركز التاني في التحرش 
علشان  متدين  شباب  يا  بيكم  فرحتنا  كملوا 

تاخد المركز األول السنة الجاية

بيتـــــك 
و سوق العقارات

The deposit

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
هو مقدم يدفعه المشترى للبائع إلظهار حسن 
من  المائة  فى   ٣ الى  يصل  ما  عادة  النية، 

قيمة العرض.   
مع  اما  المقدم،  لدفع  خيارين  وللمشترى 
ساعة  وعشرين  أربعة  بعد  او  العرض 
المشترين  معظم  للعرض.  البائع  قبول  من 
للمشترى  يمكن  ال  الثاني.  الخيار  يفضلون 
اذ  المقدم.  دفع  برفض  الصفقة  الخروج من 
يستطيع البائع بيع المنزل مرة اخرى، وإذا 
دعوى  رفع  يمكنه  اقل،  سعر  على   حصل 
ومن  االول.  المشترى  من  بالفرق  للمطالبة 
المشترى  تأخر  اذا  الصفقة  إلغاء  البائع  حق 
فى دفع المقدم، خاصا اذا كان هناك مشترى 
يتم  ما  غالبا  أعلى.  سعر  لدفع  مستعد  أخر 
شركة  لدى  خاص  حساب  فى  المقدم  إيداع 
العقارات العارضة للمنزل وليس لدى البائع. 
حيث ان هذا الحساب ُمؤّمن عليه، اذ يمكن 
أفلست شركة  اذا  للمشترى استرجاعه حتى 
العقارات. واذا فشلت الصفقة لسبب ما مثل 
التمويل العقاري او حالة المنزل، فال يمكن 
اإلفراج عن المقدم اال بمواقفة كل من البائع 
فى  المقدم  فيبقى  اختلفا  اذا  اما  والمشترى. 
من  القاضى  يقرر  ان  الى  الخاص  الحساب 

يحصل عليه.
كإجراء وقائي، ينبغي على المشترى النظر 
مقدم صغير  في عرضه،  مقدمان  تقديم  في 
قبول  عند  المائة  في  واحد  يكون  ان  يمكن 
رفع  حالة  فى  أكبر  مقدم  والثاني  العرض، 

شروط المشترى.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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حوادث القطارات فى مصر....
نزيف ال يتوقف

بقلم امحد ياسر الكومى

مصر  تشهدها  التى  القطارات  حوادث  ان 
لها ذكرى سيئة بنفس المواطن المصري, ليس 
فقط لمدى بشاعتها وال عددها الضخم الذي ال 
يتوقف عن الزيادة, حتى أنها أصبحت تشكل 
حل,  بال  مأساة  بأنها  المواطن  يشعر  كارثه 
كونها  في  األعظم  النفسي  أثرها  يكمن  ولكن 
يقدر  إذ  بمصر  النقل  وسائل  أهم  من  واحدة 
ما  يستخدمونها شهرياً  الذين  المواطنين  تعداد 
أنها وسيلة  كما  مليون مواطن,  يقرب من٢٠ 
نقل الفقراء وإذا كان الشعب المصري في أغلبه 
المصريين  أغلب  فبالتأكيد  الفقر,  من  يعاني 

يتأثرون بتلك الحوادث بشكل كبير.

مصر  في  القطارات  حوادث  فالسبب  فى 
فراجع الى تقادم القطارات وقلة صيانة السكك 
قاتلة  حوادث  وتقع  المراقبة،  وضعف  الحديد 
تعبر  حافالت  أو  وسيارات  قطارات  بين 
تقاطعات السكة الحديد  باإلضافة إلى االخطاء 

الفنية والبشرية.

مرروعا  حادثا  مؤخرا  مصر  فشهدت 
القاهرة  من  المتجه   ١٣ رقم  القطار  اصطدم 
إلى اإلسكندرية بالقطار رقم ٥7١  في االتجاه 
سيدي  من  بالقرب  خورشيد  منطقة  في  نفسه 
 ٣٦ وفاة  عن  أسفر  مما  باإلسكندرية،  جابر 

راكًبا، وإصابة ١٠٩ آخرين.

ولم تكن هذه المرة األولى التي يحصد شريط 
سكة حديد مصر أرواح الركاب، فكشف تقرير 
لهيئة السكة الحديد الصادر في سبتمبر ٢٠١٦ 

أن إجمالي حوادث القطارات 
في آخر ٥ سنوات بلغ ٤777 

حادثة تقريبا 

الحوادث  اخطر  ومن 
للقطارت 

عام  الصعيد  قطار  حادث 
2002

 ٣٥٠ من  أكثر  مصرع 
 ٩٠ نحو  وإصابة  شخصاً 
رقم 8٣٢   القطار  في  خطيرة  بحروق  آخرين 
المتجه من القاهرة إلي أسوان ، اندلعت النيران 
صباح  من  الثانية  الساعة  في  عرباته  بإحدى 
يوم ٢٠ فبراير ٢٠٠٢ م،  عقب مغادرته مدينة 

العياط عند قرية ميت القائد .

أكد الناجون أنهم شاهدوا دخانا كثيفا ينبعث 
من العربة األخيرة للقطار ،  ثم اندلعت النيران 
بها وامتدت بسرعة إلي باقي العربات األخيرة ، 
والتي كانت مكدسة بالركاب المسافرين لقضاء 
عطلة عيد األضحى في مراكزهم وقراهم في 

صعيد مصر.

حادث قطار قليوب عالم 2006

وقع   ,١٤٣ وإصابة  شخًصا   ٥8 مصرع 
الحادث بمدينة قليوب، عندما اصطدم قطاران 
كانا يسيران على نفس الخط أحدهما قادم من 

المنصورة وآخر من بنها.

اإلشارة  موظف  أن  أمني  مصدر  وأفاد 
من  القادم  للقطار  اإلشارة  يعط  لم  قليوب  في 
المناسب،  الوقت  في  للتوقف  المنصورة 

ليصطدم بقطار بنها من الخلف.

المنصورة،  قطار  بمقدمة  النار  واشتعلت 
وانقلبت العربات وتحول بعضها إلى كومة من 
المعدن المتشابك, وذكر أحد الشهود أن البعض 
حاول تحذير سائق قطار بنها بأن هناك قطارا 
متراً   ١٥ لمسافة  السائق  فتحرك  قادما،  آخر 

قبل وقوع االصطدام.

حادث قطار العياط 2009

أكثر من ٣٠ شخص وإصابة ٥8  مصرع 
من  القادم  القطار  اصطدام  حادث  إثر  آخرين 
من  القادم  الفيوم  بقطار  أسيوط  إلى  القاهرة 

الجيزة.

حادث قطار منفلوط عام 2012

مصرع نحو ٤8 تلميذاً وإصابة ١8 آخرين 
التابعة  المندرة  قرية  مزلقان  قضبان  على 
إثر اصطدام  أسيوط  بمحافظة  منفلوط  لمركز 
قطار رقم ١٦٥ القادم من أسيوط إلى القاهرة 
بحافلة مدرسة دار حراء الخاصة, كانت تمر 
مرور  لحظة  نفس  في  القطار  شريط  على 

القطار.

حادث قطار البدرشين الحربي 2013

مصرع ١٩ شخًصا وإصابة ما ال يقل عن 
١١7 آخرين، في الساعات األولى من صباح 
الثالثاء, إثر خروج العربة األخيرة من قطار 
ربع  أبو  مزلقان  عند  القطبان  عن  مجندين 

بالبدرشين, محافظة الجيزة.

حوالي  يقل  كان  الحربي،  البدرشين  قطار 
من  المركزي  األمن  قوات  من  ١٣٢8مجنداً 

مواليد عامي ١٩٩٢ – ١٩٩٣..

Canadian Coptic Association& 
Canadian Minding
Newcomer Service

 لالستفسار ميكنكم االتصال بنا او زيارتنا 

نقدم خدماتنا للمهاجرين اجلدد
 1-  اإلستقبال يف املطار

 2- إجياد سكن مناسب وعمل مناسب
 3-  تقديم كافة املعلومات اليت حيتاجها القادم اجلديد

 4- املساعدة فى استخراج االوراق للمهاجرين اجلدد
 5-  عمل الرزميي

 6-  الرتمجة وتوثيق األوراق
 7- كفالة األقارب واألزواج واألبناء وكل ما خيص اهلجرة

 8- مساعدة مقدمي طلبات اللجوء

4113a Lawrance avenue East.  M1E 2S2  
Scarborough       416 400 5352
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تصريح عمرو موسى

عمرو الشوبكي
لسٌت أنا     

نيفني سامى

لن  الحياه  أن  تدرك  تكن  لم 
تستجيب ألحالمها البريئه ولم تكن 
في مخيلتها ان البشر ليسوا بمالئكة 

اوقديسين 
تقع  حينما  متفتحه  كزهره  كانت 
جمالها  من  تغار  العيون  عليها 

ورقتها وابتسامتها الطفوليه.
وتفتحت  الزهره  كبرت  وهكذا 
ذاد  الندي  وعطر  الملونه  اوراقها 

لمعانه فوق اوراقها الناعمة.
ولم يكن الجمال والرقه والوداعه 
هم فقط ما حباها هللا بهم بينما كانت 
السمائيه  الهبات  من  العديد  تمتلك 
التي ميزتها بين جميع جيلها ولكن 
مميزه  انها  تدرك  تكن  لم  هي 
اوتمتلك أشياء لم يتملكها غيرها. فقد 
كانت  برائتها تغطي علي معرفتها 

وكان هناك من يتابع خطواتها في 
الحياه بكل غيره وحقد فأصبح شغله 
اليانعه  الزهره  تلك  تحطيم  الشاغل 

الرقيقه
ال  عذاب  رحله  بدأت  ولألسف 
نهايه لها منذ ان وقعت تلك الزهره 
بين اشواك من قرروا افتراسها بال 

هواده

من  فخ  في  المسكينه  فوقعت 
كان  الباطن  وفي  حباً  لها  اظهروا 

هالكاً مروعاً
وبمرور  والكثير  الكثير  فقدت 
بال  كبيت  هشه  أصبحت  الوقت 

جدران 
اغتصبوا  من  أيدي  تكاثرت 
برائتها وجمالها فانتقلت للعيش مع 
ذئبا جديدا كل ما فعله هوان اكمل 

مسيره ما بدأه باقي الذئاب 
فأصبحت بال اجنحه بعد ان كانت 
تطير حد السماء بعيدا عن االرض 

أوراق  بال  كزهره  وأصبحت 
اوكشجرة بال  أغصان 

والذي زاد من أحزانها هورحيل 
القلب الوحيد الذي أحبها في الحياه 

بال  الصحراء  انها وسط  شعرت 
دليل 

وانها وسط االمواج بال مجداف

ما  الستعاده  يوما  تسعي  تكن  لم 
كثيرا  كان  النه  الحياه  منها  سلبته 
ترفعها  اجنحه  لديها  تكن  ولم  جدا 
فوق أالعيب القدر اوانياب الذئاب 

التعاسه  من  سنوات  وبعد 
القديمة  صورها  بعض  احضرت 
الذكريات  تلك  الي  نظرت  وحينما 
والبرائه  بالحياه  المملوءه  الحيه 
شخصا  االن  انها  ادركت  والجمال 

اخر 

بالطبع  انها  الفتاه  تلك  هي  من 
لست أنا 

لست أنا 

الذكريات  فتركت  الصراع  اشتد 
جانباً ومضت بعيدا عنها 

فلم يكن هناك  لحياتها  ثم نظرت 
من يفهمها وال شخصا واحدا 

الذي  هللا  احضان  اال  تجد  لم 
اله  يا  ارحمني  اليه  صرخت 

التعويضات 
كنت  ما  كل  منحتني  الذي  انت 
مدي  تعلم  الذي  وانت  امتلك 

خسارتي في هذه الحياه 
لم يكن بيدي 

فقد كانت االقدار أقوي من ارداتي 
ان  شئت  ان  يديك  بين  انا  وها 
كما  فليكن  تشأ  لم  وان  تعوضني 

تشاء
من  أنا  لست  االن  انني  اعلم  انا 

أعطيتها كل تلك المنح والهبات 
في  داخلي  شيئا  يبقي  ولكن 

أعماقي لن تستطيع الذئاب تمزيقه
في  يهمس  وجداني  في  شيئا 
بطفولتها  هي  هي  انني  أعماقي 

وجمالها وبرائتها 

وان لم يعد يراه البشر بعد
فأنت تراه يا الهي 

حول  الهادئة  موسى  عمرو  تصريحات  أثارت 
فعل  ردود  الدستور،  تعديل  على  المتناثرة  المقترحات 
كثيرة بعضها عكس مأساة الوضع السياسى فى مصر 
والبعض اآلخر أعطى بعض األمل إلمكانية بناء نقاش 
عام حول قضايا محورية دون اتهامات بالتآمر والخيانة.

التى  الخمسين  لجنة  رئيس  كان  الذى  موسى  عمرو 
رئيس  أيضا  وهو   2014 المصرى  الدستور  كتبت 
اعتراضه  أعلن  الدستور  لحماية  المصرية  المؤسسة 
على قيام بعض أعضاء مجلس النواب بالمطالبة بتعديل 
وذلك  أربع،  من  بدال  سنوات   6 لتصبح  الرئاسة  مدة 
وهو  الرئاسة،  انتخابات  إجراء  على  عام  من  أقل  قبل 
ما وصفه برصانة معهودة »إنه يثير عالمات استفهام 

حول مدى نضوج الفكر السياسى الذى يقف وراءه«.

وأكد موسى أن »مصر فى حاجة إلى تعميق االستقرار 
وليس إشاعة التوتر، تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور ال 
التشكيك فيه«. ولم ينف الرجل إمكانيه تعديل الدستور 
ممارسة  مع  واسعة  مجتمعية  »مناقشة  إجراء  بشرط 

سياسية ذكية«.

الوارد تعديله  والحقيقة أن الدستور منتج بشرى من 
بشرطين: األول أن يطبق فى الواقع ال أن يعتبر مجرد 
»ديكور« نصدره أحيانا للعالم بالقول إن لدينا دستورا 
عقدة  من  نخرج  أن  والثانى  العالم،  دساتير  أفضل  من 
مدد الرئاسة التى خربت النظام السياسى المصرى حين 
الرئيس  منها  ليستفيد  السادات  الرئيس  عهد  فى  عدلت 
مبارك الذى بقى فى السلطة 30 عاما ولو كان قيد مدد 
الرئيس بمدتين لكان قد خرج من السلطة معززا مكرما 
حرب  أبطال  من  ألنه  فقط  ليس  قوميا  بطال  واعتبر 
به  سياسى طالب  أهم إصالح  أجرى  ألنه  إنما  أكتوبر 

السلطة  فى  يبقى  رئيس  رؤية  وهو  المصريين  أغلب 
مدتين غير قابلتين للتمديد.

اللعب بالدستور مثل اللعب بالنار والتعامل بهذه الخفة 
مع مواده أمر كارثى خاصة أنه ال يوجد نقاش جاد حول 

مواده التى طبقت حتى نطالب بتعديله.

رد الفعل على تصريحات عمرو موسى عكس جانبا 
اإلخوان  شتمها  فقد  السياسى،  واقعنا  أزمة  من  آخر 
يونيو   30 أيد  من  لكل  لإلساءة  فرصة  واعتبروها 
المسؤول  أنهم  تناسوا  أو  ونسوا  السيسى،  والرئيس 
األول عن فشل تجربة التحول الديمقراطى فى مصر، 
عقولهم  الممسوحة  المؤيدين  من  نوعية  شتمها  كما 
والذين اعتادوا أال يناقشوا أى فكرة أو رأى إنما يسيئوا 
فى  قال  ما  لجوهر  أصال  يتطرقوا  أن  دون  لصاحبها 
مفارقة نادرة، فى حين رفضها تيار ثورى اعتبر أنها 
تصريحات مهادنة للسلطة، فى نفس الوقت فقد قدرها 
قطاع واسع من الرأى العام ومن تيار الوسط اإلصالحى 
)الغالب( حتى لو ظل جزء منه صامتا رغم غضبه من 

أوضاع كثيرة ورغبته فى مواجهه كثير من السلبيات.

غدا  فى مصر  ستطبق  الديمقراطية  إن  قلنا  إذا  يقينا 
والمطلوب وضع إطار قانونى وسياسى إلدارة الصراع 
بين هذه القوى فهذا سيعنى فشل التجربة من أول يوم، 
وسيبقى األمل معقودا فى خروج جديد يتجاوز حروب 
من  اإلصالحى  التيار  دعم  على  ويراهن  القوى،  هذه 
الرئاسة  مدد  واحترام  والخالف،  التنوع  احترام  خالل 
بأن يعرف الجميع أن الرئيس السيسى إذا أعيد انتخابه 
انتهاء مدته  فى 2018 فإنه لن يبقى فى السلطة عقب 
استقرارا  البد  لهذا  نضمن  أن  فعال  أردنا  إذا  الثانية، 

وتنمية وعدال.

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

حتديد هوية أحد ضحايا إعتداءات 11 سبتمرب بعد 16 عاما
نيويورك- وكاالت

في  قتل  رجل  هوية  أنها متكنت من حتديد  نيويورك  في  الشرعي  الطب  أعلنت مؤسسة 
16 عاما على هذه  نحو  مرور  بعد  نيويورك،  احلادي عشر من سبتمبر 2001 في  اعتداءات 

االعتداءات، لم يكن تبقى منه إال أشالء.
وقالت املؤسسة إن هوية الضحية لم تكشف بناء على طلب عائلته.

وأوضحت أن تقدما سجل في مجال تقنيات فحص احلمض النووي الريبي، ما أتاح الكشف 
عن هوية الضحية.

وقتل أكثر من 2750 شخصا في االعتداءت على برجي »وورلد ترايد سنتر« في نيويورك التي 
نفذها تنظيم القاعدة.

ومت حتى اآلن التعرف فقط على 1641 شخصا من أصل 2753 قتلوا في االعتداءات.
ونقلت صحيفة »نيويورك تاميز« أنها املرة األولى منذ سنتني التي يتم فيها التعرف على 

ضحية من ضحايا االعتداءات.
وقالت الطبيبة الشرعية بربرا سامبسون للصحيفة األميركية »إن العمل الذي ما نزال 
نقوم به مهم ألننا كلما كشفنا هوية جديدة، نحمل أجوبة لعائالت عانت طويال من فقدان 

أحبائها«.

إيطاليا تعيد سفريها للقاهرة بعد مقتل رجييين
رويترز

قال وزير اخلارجية اإليطالي، إنه سيعيد سفير بالده إلى القاهرة، بعد أكثر 
من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

باستجالء  ملتزمة  زالت  ما  اإليطالية  »احلكومة  بيان  في  الوزير  وأضاف 
مالبسات اختفاء جوليو املأساوي«.

وتابع »إرسال مبعوث رسمي سيساعد من خالل االتصاالت مع السلطات 
املصرية على تعزيز التعاون القضائي، وبالتالي البحث عن احلقيقة«.

واختفى ريجيني الذي كان عمره 28 عاماً من شوارع القاهرة في يناير 2016، وُعثر على جثته على جانب 
طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير، وعليها آثار تعذيب شديد.

واستدعت إيطاليا سفيرها في أبريل 2016.
وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام املاضي ولكن لم يتم توجيه اتهام ألحد بقتل ريجيني

األزهر: املساواة بني الرجل 
والنساء يف اإلرث ظلما للنساء! 

انتقد  برس:  فرانس 
وكيل األزهر عباس 
دعوة  شومان، 
التونسي،  الرئيس 
إلى  السبسي، 
معتبرا  في امليراث،  والرجال  النساء  بني  املساواة 

أنها »تتصادم مع أحكام شريعة اإلسالم«.

وقال شومان في بيان نشرته »الصفحة الرسمية 
إن  »فيسبوك«،  موقع  على  األزهر«  وكيل  ملكتب 
امليراث  في  واملرأة  الرجل  بني  التسوية  »دعوات 
أحكام  مع  وتتصادم  تنصفها  وال  املرأة  تظلم 

الشريعة«.!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com 

  8164gindi@rogers.com  او



للحصول علي الطعام والقمح للخبز 
)تكوين ١٢ : ١٠ ؛ ٢٦  ؛ ٤١(؛ 
وفي سفر راعوث نري قصة جوع 
داود  ايام  اخري؛ وثالث سنين في 
) صموئيل الثاني ٢١ ( وكذلك في 
ايام ايليا واليشع النبي )ملوك االول 
فالسيف   .)٤ الثاني  ملوك  ؛   ١8
والجوع والوباء) سفر التثنية وسفر 
في  ادوات  ثالث  وحزقيال(  ارميا 
يطلقون  ما  او  الُمهلك  المالك  يد 
في  نراه  وذلك  الموت  مالك  عليه 
ايام  مصر  علي  العشر  الضربات 
العقاب  أدوات  انها  كما  موسي؛ 
في كل مرة ترك فيها شعب الرب 
عبادته والبعد عن قوانينه وشريعته 
الجزاء. وسفر األمثال  لهذا  يدفعهم 
التحذيرات  بتلك  ممتلئة  والمزامير 
من الكسل الذي يؤدي الي الجفاف 
 ( والموت  الي  وبالتالي  والقحط 
بعد  نوم  من  قليل   )١٠  :٦ أمثال 
قليال  اليدين  وطي  نعاس  من  قليل 
وعوزك  كساع  فقرك  رقود،يأتي 
يلقي  ١٥الكسل  امثال ١٩:  كغاز.  
المتراخية  والنفس  السبات  في 
فيصف  النبي  ارميا  اما  تجوع. 
بانه  الرب  علي  يتكل  الذي  الرجل 
وعلي  مياه،  علي  مغروسة  شجرة 
نهر تمتد اصولها، وال تري اذا جاء 
وفي  اخضر،  ورقها  ويكون  الحر 
سنة القحط ال تخاف وال تكف عن 
اإلثمار ) ارميا ١7 : 7،8 (، من 

روحيات6
سنوات اجلفاف

د. روز غطاس
سماته انه في سنة القحط ال يخاف 
ما  فكثيرا  اإلثمار.  عن  يكف  وال 
نري نباتا نظن انه قد مات وإذ فجأة 
يقول  ما  فكثيرا  الحياة،  فيه  تدب 
العيان مستحيل، غير معقول، ليس 
ممكنا، لكن االيمان يقول: ال يستحيل 
شيء  كل  لديه  شيء  الرب  علي 
آمنت  ان  قال:  الذي  فهو  مستطاع، 
تري مجدي. وقيل عنه بدون إيمان 
الغلبة  فهذه هي  إرضاؤه،  يمكن  ال 
ألنهم   ) ايماننا   ( العالم  تغلب  التي 
شهادته  وكلمة  الخروف  بدم  غلبوا 
ولم يحبوا حياتهم حتي الموت. فما 
اجل  من  حسبته  فقد  ربحا  لي  كان 
المسيح خسارة، الن لي الحياة هي 
اي  لي؛  ربح  هو  والموت  المسيح 
اننا عندما نتمسك بالحياة مع المسيح 
ونموت عن شهوات العالم حتي في 
سنة الجفاف والقحط سوف باإليمان 
واالثمار؛  والثمر  الخالص  نري 
شيفاه  الناس   « المرنم:  مع  فنقول 
جفاف لكنه شايفه مطر، الهي صخر 
الدهور ال ينعس ال ينام قدامه الكل 
والقدرة  الظالم؛  زي  النور  واضح 
في ايده وحده والكل يخضع لمجده 
وألني غالي عنده قلبي مليان سالم. 
الرب عجيبة مواعيده عجب  امور 
ويسبب  االوقات  يغير  العجاب، 
صحرا  في  عداني  واذا  االسباب، 
يفتح ينبوع في صخرة واذا اشتدت 

مجاعة يبعث خبزي ويا الغراب.

 ٢ فى  كيرلس:  األنبا  نشاه 
١٩٠٢م  عام  أغسطس  ديسمبر 
ولد الطفل عازر أبوه أسمه يوسف 
األوسط،األول  األبن  وهو  عطا 
ميخائيل  إسمه  واالخير  حنا  إسمه 
فى بلده الزوك الغربيه بالصعيد ثم 
إنتقلت األسره إلى طوخ النصارى 
مسيحيه  أسره  بالمنوفيه،وكانت 
حول  مساء  كل  تجتمع  بالفعل 
سماع األنجيل واالشتراك معاً فى 
الترانيم الكنسيه،إنتقلت العائله إلى 
منزلهم  على  يتردد  وكان  دمنهور 
تادرس  القمص  إسمه  شيخ  راهباً 
البراموسى،أحب عازر هذا الشيخ 
الطفل  نام  ما  يوم  من  ليله  ففى 
فتأسفت  الشيخ  هذا  حجر  على 
الشيخ  ولكن  لينام  وأخذته  أمه 
ألنه  لألعتذار  داعى  الوقور)ال 
إلى  األسره  نصيبنا(،إنتقلت  من 
األسكندريه فكان والده يعمل وكياًل 
عازر  باشا،أتم  يحى  أحمد  لدائره 
بشركه  وأشتغل  الثانويه  دراسته 
عيون  فى  وكان  للمالحه  كوكس 
إحترام  بكل  األجانب  رؤوسائه 
عمله  يبدأ  عازر  له،فكان  وتقدير 
اليومى الساعه ٩ صباحاً وقبل بدء 
عمله يذهب إلى كنيسه مارمرقس 
حيا  عمله  دخوله  وعند  للصاله 
فأجابه  التأخير  لماذا  سأله  رئيسه 

بهذا  فأعجب  التاسعه  يبدأ  إن عمله 
الشاب إلحترامه ورباطه جأشه، اما 
للرهبنه بدأ يهيىء نفسه  عن شوقه 
لحياه الرهبنه فيقضى كل وقته فى 
وحضور  األسفار  وقراءه  الصاله 
الصمت  على  وتعود  القداسات 
الكالم)مألت  لكثيرى  يقول  حتى 
الكنيسه  )هديت  أو  كالم(  الهواء 
بكثره الكالم(، عرض رغبته على 
أب إعترافه وعلى مطران البحيره 
األنبا يؤنس فأطلعه على محاربات 
له تعلمتها منذ خمس  الراهب فقال 
وإخوته  والديه  لكن  سنوات، 
الحياه  فى  حبه  ولكن  عارضوه 
من  إستقال عازر  وافقوا،  الرهبنيه 
عمله ورافق رهبان البراموس الذين 

يدرسون فى االكليريكيه بالبحيره.

يوليو   ١٢ فى  الرهبنه:  بدايه 
سلك  فى  عازر  إنخرط  ١٩٢7م 
الدير  فى  له  مرافقاً  وكان  الرهبنه 
وتتلمذ  البراموسى  بشاره  القس 
على يد الشيخ القمص عبد المسيح 
مطيعاً  الكبير،فكان  المسعودى 
خادماً لجميع شيوخ الدير وفى ٢٥ 
بإسم  رسم  ١٩٢8م  عام  فبراير 

الراهب مينا وباركه شيوخ الدير.

نسخ المخطوطات:. إعتنى بالمكتبه 
مما فتح أمامه أبواب المعرفه وركز 
أسحق  مار  كتب  ونسخ  قرأة  على 

الكنيسة القبطية عرب العصور 
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السريانى، وأقترح عليه أبيه الشيخ 
يصدر  أن  المسعودى  المسيح  عبد 
مجله للرهبان فأصدرها بإسم)ميناء 
الخالص( يكتبه بيده من إثنى عشر 
على  راهب  كل  يحصل  صفحه 
مده  المجله  هذه  وإستمرت  نسخه 
فى  بالدراسه  سنوات،إلتحق  خمس 
كليه الالهوت للرهبان وكان صديق 
كيرلس  القمص  الراهب  الدراسه 
األنبا بوال وتفاهما على تأديه صاله 
األلهى  والقداس  مساء  كل  عشيه 
بصناعه  بنفسه  ويقوم  صباح  كل 

القربان.

الراهب مينا  التوحد:. أحس  حياه 
فبعد  التوحد  إلى  جارفه  برغبه 
وبعد  بحلوان  الدراسه  من  إنتهائه 
الرهبنه  فى  سنوات  خمس  مرور 
المسيح  القمص عبد  الشيخ  إستشار 
المسعودى لرغبته فى التوحد،وبعد 
مغاره  إلى  الدير  غادر  له  السماح 
ساعه،فكان  مسيره  الدير  عن  تبعد 
يعيش فى توحد ويعود مساء كل يوم 
سبت إلى الدير ويبقى به إلى عصر 
المتوحد  الناسك  األحد،زار  يوم 
مع  بنيويورك  الالهوت  كليه  مدير 
مصلحه  مدير  فؤاد  حسن  الدكتور 
ساعتين  مده  معه  وجلسا  االثار 
وقد  بها  وأعجب  االمريكى  سجلها 
من  األثار  مصلق  مدير  تشرف 
يده  على  وشد  المتوحد  الناسك  هذا 

جنوى غاىلقرأت لك 
اهلل يهتم بنا يف شيخوختنا  

By Paige
ميالدك   بعيد  تحتفل  أنك  تخيل 
الخاص مثلما كنت تحتفل به وانت 
العاشرة ؛ مملوء بالسعادة  في سن 
ومتشوق لعام جديد قادم لتعمل فيه 
توقف  لماذا  احبائك،  مع  تحب  ما 
باعياد  االحتفال  عن  منا  الكثيرون 
وتاتي  ؟  السنين  بمرور  ميالدهم 
وقد  سنة  ونكبر  السنين  وتذهب 
يكون هناك من يرسلون لنا كارت 
سعيدا  عاما  لنا  يتمنون  او  معيدة 
يبقي  ذلك  وبعد  االنترنت  علي 
يكون  ربما  هو،  ما  علي  شئ  كل 
العمر  تقدم  من  الخوف  هو  السبب 
والشيخوخة فكبر السن يعني فقدان 
أجسادنا  تكون  ال  فقد  السيطرة 
قادرة علي القيام بما كانت تقوم به 
سابقا وربما ال تكون ذاكرتنا حادة 
الي  باالحتياج  نبدأ  وقد  كانت  كما 
المساعدة من االخرين اكثر مما كنا 
الخوف  يتعزز  السنوات  وبمرور 
الحقيقة  ولكن  داخلنا  المجهول  من 
سيطرة  لدينا  يكن  لم  أبدا  إننا  هي 
أو  أدركنا هذا  أي شئ سواء  علي 
لم ندركه ! فنحن نعتمد علي خالقنا 
في  وبتقدمنا  نتنفسها  نسمة  كل  في 
ونتخلص  الحقيقة  هذه  ندرك  السن 
اكثر  السيطرة  وهم  الوهم  هذا  من 
وعود  في  ونثق  نستسلم  ثم  واكثر 
تقودنا وسائل  وبينما  المحب،  الهنا 
الشباب  بأن  االعتقاد  الي  االعالم 
علي نحو ما له قيمة أكبر فالحقيقة 
مرحلة  كل  في  يقدرنا  هللا  أن  هي 
من حياتنا وليس هذا فقط بل يعطينا 
مع  لنشاركها  معينة  خاصة  نعمة 
حياتنا،  من  موسم  كل  في  العالم 
يكون  »أن  فيقول   ٢-٥:٣ تيطس 
االشياخ صاحين ذوي وقار أصحاء 
والصبر.. والمحبة  االيمان  في 
تليق  سيرة  في  العجائز  كذلك 
ثالبات ........لكي  غير  بالقداسة 
محبات  يكن  ان  الحدثات  ينصحن 
القديس  ويذكرنا  لرجالهن...« 
السن  كبيرات  النساء  بأن  بولس 

حياة  بالعيش  فهم  عظيم  عمل  لهن 
ضبط  مع  والمحبة  والنقاء  موقرة 
االصغر  النساء  ينصحون  النفس 
مع  بهم  ويعتنون  ويباركونهم  سنا 
عائالتهم،  واالجيال القادمة  تعتمد 
أعطاه  ما  لتقاسم  أستعدادنا  علي 
تسعة  عمرنا  كان  وسواء  لنا،  هللا 
تعهد  فقد  سنة  تسعون  او  سنوات 
الهنا بأن يكون معنا في كل خطوة 
 ٤٦-٤ أشعياء  حياتنا  طريق  علي 
أنا  الشيخوخة  الي   « الرب  يقول 
هو والي الشيبة انا أحمل » فكيف 
إذن نعتمد علي هللا ونحن نتقدم في 
السن؟ اوال بالثقة فيه في كل أمرمن 
يوم   كل  في  االخر   الي  االول 
مع  والجلوس  بوعوده  ومطالبته 
المقدس وتسجيل وعود هللا  الكتاب 
تجيب  محددة  وعود  علي  والعثور 
وسوف  وافكارنا  مخاوفنا  علي 
وثانيا  واالطمئنان  بالسالم  نشعر 
أختيار معيشة صحية فبينما لم يقصد 
للجسد ان يعيش لالبد فاليزال علي 
وخالق  الجسد  يحترم   ان  االنسان 
لجسده  تجلب  أشياء  ويختار  الجسد 
الصحة والقوة كل يوم فنحن هنا في 
العالم في هذا الوقت لسبب ما  هذا 
المتاحة  الفرصة  نفوت  ال  فدعونا 
حولنا  االخرين  وتوجيه  لمساعدة 
وتذكروا  يوم  كل  بالحياة  واحتفلوا 
أن كل يوم في حياة أي أنسان  هو 
شئ مهم وأبتسموا للتجاعيد وللشعر 
للمستقبل  واضحكوا  االبيض 
به  يمسك  من  وعارفين  متذكرين 

ويهتم به كله.

السنة العاشرة، العدد )247(  - األربعاء 16 أغسطس 2017

يلبى  به  الخاص  الكارت  وأعطاه 
األيام  ما يطلبه ولم يمضى  له كل 
حتى فوجىء المتوحد بزياره البابا 
يؤنس التاسع عشر الذى كان راهباً 
الناسك  هذا  وبارك  الدير  هذا  فى 
يذهب  أن  له  إذن  أن  بعد  المتوحد 

إلى طاحونه الهواء.

الطاحونه:. قصد الناسك المتوحد 
فؤاد  حسن  الدكتور  مكتب  إلى 
له  ليأذن  األاثار  مصلحه  مدير 
فأعطاه  الهواء  طاحونه  بسكنى 
يوحنا  بالقمص  كتابى،إستعان  إذن 
شنوده راعى كنيسه المعلقه ومرقس 
بك فهمى اللذان اعدا له الطاحونه 
هللا  هيكل،اعطاه  وباب  سقف  من 
الوحوش،فصادفه  على  السلطان 
معه  القهوه  يشرب  أن  تعود  ذئب 
مما أرعب المقدس مليكه الشماس 

الذى يصلى معه.

البابا  سمح  القالمون:.  دير 
يوساب الثانى للراهب مينا المتوحد 
أن يعمر دير األنبا صموئيل وجمع 
شمل رهبان الدير الذين عادوا عند 

المتوحد  الناسك  بوصول  سماعهم 
إلى دير إكتشفوا جسد األنبا بساده 
إستشهدوا  الذين  مع  األساقفه  أحد 

خالل إضطهاد ديقلديانوس.

يستطع  لم  مارمينا:.  دير  تعمير 
الجيش  من  موافقه  عل  الحصول 
مارمينا  بدير  باإلقامه  البريطانى 
األثرى فساعده القمص داود مرقس 
كنيسه  كاهن  أقالديوس  وأبونا 
شراء  فى  الدرج  ببايلون  العذراء 
بالصحراوى  مربع  متر  خمسمائه 
بنى بها كنيسه وفوق سطحها مكان 
له وغرف حول الكنيسه للزائرين.

الرب  أعطى  الشفاء:.  موهبه 
موهبه  المتوحد  مينا  القمص 
عائله  من  سيده  كانت  الشفاء،مثاًل 
لها  صلى  بهجوره  تكال  داود 
من  نسل،وسيدة  الرب  ليعطيها 
أذن  شفاء  بسمالوط  الشريعى  آل 
لمعى  سمعه،وشفاء  فقد  الذى  إبنها 
حنين المصرى من مرض عضال 

وآخرين وآخرين.
]البقية ص 20[

بسنوات  البشرية  مرت  ما  كثيرا 
من الجفاف والقحط، فتوقف المطر 
الكائنات  من  للكثير  الموت  يعني 
والحيوانات  النباتات  من  الحيوية 
المخلوقات  يدفع  فالجفاف  والبشر. 
الطعام  عن  بحثا  مكانها  ترك  من 
والماء. فالماء أصل الحياة والتصحر 
الرب  الموت، وكثيرا بكلمة  أساس 
- الكتاب المقدس- وعود من الرب 
االله لسنوات التعويض عن الجفاف 
والقحط فالرب من طبيعته الخير ال 
الموت او الهالك او الجفاف  يحب 
او القحط. فاإلثمار واالكثار والحياة 
سماته  هي  التي  الحياة  رب  ألنه 
يطلق  كثيرة  مواقف  في  انه  حتي 
فاعتبر  النوم؛  سمة  الموت  علي 
وحياة  استيقاظ  يعقبه  نوم  الموت 
ورخاء. والرب يسوع استخدم هذه 
التعبيرات في العديد من المرات منها 
مثال: ان لم تقع حبة الحنطة وتموت 
فإنها ال تأتي بثمر)يوحنا ١٢ : ٢٤ 
(. كما وصف الموت بالنوم عندما 
يوحنا   ( نام  قد  حبيبنا  لعازر  قال: 
عديدة  مرات  وفي   .)  ١١  :  ١١
والقحط  الجفاف  نري  القديم  بالعهد 
دفع ابونا ابراهيم ومرة اخري ابنه 
يعقوب  حفيده  ثالثة  ومرة  اسحق 
مصر  الي  اللجوء  الي  ويوسف 
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2.39 % Fixed 5 Yr

2.20 % Variable 5 Yr

السنة العاشرة، العدد )247(  - األربعاء 16 أغسطس 2017

)الكلمة الصادقة  رباط عميق  
لكونها تحمل اسمي معاني 

اإلبداع(

)الروائي العربي 

عبد الواحد محمد (

أمانة  الصادقة  الكلمة  الريب 
والثقافة  المعرفة  دروب  كل  في 
خاصة  والعربية  عامة  اإلنسانية 
لها  قضايا  عن  بيقين  تعبر  عندما 
مفردات  كل  فيه  وهدف  مضمون 
في   مسجونة  غير  الحر  اإلبداع 
اليتم  والظالم  والتطرف   كهوف  
واإلرهاب في عالم بال عقل ولسان 
يصبح   كيف  وأوطان  وطن  يمنح  
الكتاب والقلم  والكلمة الحرة نبوءة  

كل زمن  ونبوءة كل األزمان ؟ 

بعيدة  مفرادت  جميعا   وتكتبنا 
جوهرها   في  ثرية  إلنها  المدي  
الفكر  وثنيات  كل  يحطم  الذي 
ومن  اإلحادية   والثقافة  التقليدي 
في  الثقافية  المؤسسات  تلك  بين 
ثيسار  )مؤسسة  كبير  إنساني  عالم 
كل  تتبني  التي  سيّرانو(   إخيدو 
بمختلف  الحر  اإلبداع  مفردات 
لتكون  العربية   بينهما  من  اللغات 
اآلخر  مع  للتواصل  واقعيا  دافعا 
اعلنت   فقد  والغرب   الشرق  في 
ثيسار  )مؤسسة  مؤسسة  مؤخرا 
إخيدو سيّرانو( في دورتها الرابعة 
مضمونها  يؤكد  شعار  تبني  عن 
)مانديال  الحر  الثقافي  اإلبداعي 
أن  علي  تأكيدا  وإنسجام(   كلمة 
المدي  في  مرادفات اإلبداع بعيدة 
عالم مفتوح   وهذا يمنح المبدع في 
لغة  بكل  التعبير  حرية  مكان   كل 
لها جمهور وتعبر عن هوية وطن !

في  تطبيقي  دور  عامة  وللثقافة 
ألنها  فقط   نظريا  وليس  الواقع 
كل  وتحقيق  النجاح  إلي  الطريق 

تقدم  من  وأوطان  وطن  أهداف 
هو  التطرف  فيه  نجد  ال   حقيقي 
السائد وال الجهل وال المرض وال  
اإلرهاب الكل آمنا في داره ووطنه  
هذا هو دور الثقافة اإلنسانية عالميا 
فسلفة وال شعارات رنانه  في  بال 
شعار  نرفع  فل  بعينها   مناسبات  
كل  في  للجميع   اإلنسانية  الثقافة 
إبداعا  نري  المعرفة  حتي  دروب 
يجدد من شكل الحياة  وآلياتها بمذاق 
وأوهام   وال  مسكنات  يعرف  ال 
ورؤية  عقيمة كالتي يحرص علي 
من  واإلرهاب  التطرف   أهل  بثها 

آن آلخرفي عقول الشباب  ؟

المحرك  هي  اإلنسانية   قالثقافة 
الحر  اإلبداع  ضمائر  لكل  الفعال  
وجها  نقدم   المنطلق  هذا   ومن 
السطور  تلك  عبر  مضيئنا   عربيا 
العربي  السعودي  الموسيقار 
الذي  الصيادي  محمد  د  الكبير  
للسالم  سفيرا  مؤخرا   اختياره  تم 
منحه  بل  اإلنسانية  والحقوق 
بدوره  عرفانا  الفخرية   الدكتوراه 
ضمائر  في  الفاعل  والثقافي  الفني 
عقود  أربع  مدار  علي  إنسانية  
متصلة  في خدمة كل ماهو إبداعي 
يؤكد مضمونه علي جوهر إنساني 
وال  طائفية  وال  تطرفا  يعرف  ال 

مذهبية!

المدي  بعيدة  اإلنسانية  قالثقافة 
المدي وهذا  هو  المعني من وراء 
العقل  من  قريبة  ظلت  إبداعات 
الحواجز  كانت   مهما  اإلنساني  
صواقع  بكل  حديدية   عالقة  

الكهرباء!

علي  قادرة  الصادقة  فالكلمة 
مهما  الهالمية   الحواجز  كل  كسر 
مهما  والظروف  المحن  كانت 
إلنها  والحروب    األزمات  كانت 
رساالت   لكل  الفطري  المحتوي 

الصدق وسط عالم مفتوح!

بعيدة املدي !! 

بقلم عبدالواحد حممد

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779

ahram.teeb a@
gmail.co m

او اتصل باشرف اسكاروس
   (416) 659-

8744

WANTED
We need a lady 

Live in Care Giver 
for an elderly blind lady

as a personal care attendant 
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic 

(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals. 

Administer personal
care such as ambulation, bathing, 

personal hygiene.
Please email your resume to 

rafemployer@hotmail.com

االستقالل لألحرار وليس للعبيد
كفاح حممود كريم

السياسي  التاريخ  معظم  في 
العالمي لم ينجز االستقالل إال على 
القليلة  القلة  وباستثناء  األحرار،  يد 
جدا، التي جاءت نتيجة صفقات بين 
المستعبدين  أطراف  من  مستفيدين 
للدول  حصل  كما   ) الباء  بكسر   (
استعمارية  اتفاقيات  من  الممسوخة 
وأمثالها  بيكو  سايكس  اتفاقية  مثل 
قاد  الغالبة  البقية  إن  إال  العالم،  في 
ما  أو حزبا  استقاللها زعيما وطنيا 
أو مجموعة ثورية، لم تستأذن أحدا 
األهالي،  بين  وشعبيتها  إرادتها  إال 
وفيتنام  الجزائر  تجارب  في  ولنا 
أمريكا  وجمهوريات  البلقان  ودول 
أمثلة  خير  واسيا  وإفريقيا  الالتينية 
على ما ذكرناه، ولم تكن تلك الدول 
التي ولدت من خضم الكفاح المسلح 
أو النضال المدني بقرار من برلمان 
زعيم  من  بل  تشريعية،  مؤسسة  أو 
يقودها  تحرر  حركة  أو  وطني 

مجموعة ثوار أو حزب ما.

كان  التجارب  تلك  كل  وفي 
يقودون حركات  الذين  هم  األحرار 
التحرر أو االستقالل، وبالتأكيد كان 
مرتبطة  مضادة  قوى  دوما  هناك 
الطرف  مع  األشكال  من  بشكل 
مباشرين  كعمالء  سواء  المحتل 

في  تناغم  أو  مأجورين  مرتزقة  أو 
هناك  وربما  االثنين،  بين  المصالح 
في كثير من التجارب نزاعات قبلية 
العبيد  من  مجاميع  ظهور  إلى  أدت 
عدو  مع  ارتبطوا  الذين  الخانعين 
كان  كما  برامجه  له  ونفذوا  شعبهم 
يحصل عدنا هنا في كوردستان فيما 
مصطلح  هنا  الشعب  عليهم  أطلق 
جمع  وهي  )الجحوش(  أو  )الجته( 
االزدراء  حيث  الحمير،  لصغار 
لهؤالء  األهالي  قبل  من  والتحقير 
الخنوع  جانب  اختاروا  الذين 

والعبودية لآلخر.

إن الذين يصنعون أحداث التاريخ 
زاهر  مستقبل  إلى  يقودون شعوبهم 
حتى  عسيرة  بمراحل  يمر  ربما 
يتحقق الحلم، لكنهم يبقون في خانة 
من  اآلخرون  ويبقى  األحرار، 
المضادين لهم عبيدا خانعين إلرادة 
ولنا  شعوبهم،  وأعداء   غرائزهم 
الجنوبيين  الفيتناميين  تجارب  في 
لالحتالل  الموالين  والجزائريين 
الدول  من  والعشرات  الفرنسي، 
نشاهده  مما  مجاميع  أفرزت  التي 
اليوم من عبيد تتأصل فيهم مشاعر 
الدونية والتبعية التي تلغي وجودهم 

اإلنساني الحر، وتجعلهم أدوات 

خانعة بيد الطرف اآلخر سواء كان 
أولئك  لحرية  معارض  أو  محتل 

األحرار.

وليس بعيدا عن متناول أي باحث 
ال  الذين  أولئك  أفواج  مراقب  أو 
في  السوداء  الصفحات  إال  يمثلون 
والمآل  وشعوبهم،  بالدهم  تاريخ 
الرحلة،  نهاية  في  وصلوه  الذي 
من  األحرار  حققه  ما  مع  مقارنة 
مجد وازدهار، ويقينا إن كوردستان 
اليوم تسير بذات النهج الذي رسمه 
السالم  عبد  األوائل  أحرارها 
البارزاني  احمد  والشيخ  البارزاني 
والملك محمود الحفيد ومال مصطفى 
وقائد  طالباني  وجالل  البارزاني 
مشروع االستقالل مسعود بارزاني.

ترى ماذا ستقول األجيال القادمة، 
وكيف  التاريخ،  سيكتب  وماذا 
القادة، وفي الجانب  سيصف هؤالء 
لقصاصة  متسع  من  هل  اآلخر، 
حريتهم  باعوا  عبيد  عن  تحكي 

بدرهيمات مهينة!؟

العثور على مومياء ”احلسناء القطبية” 
بعد أكثر من 800 عام

موسكو - وكاالت
أثناء أعمال التنقيب التي جرت في موقع 
“جرين يار” مبنطقة ياماال الروسية، متكن 
نادرة  مومياء  على  العثور  من  العلماء 

المرأة من القرن الثاني عشر.
وتشير املعلومات إلى أن أول عمليات التنقيب في املوقع املذكور بدأت 
عام 1976، ومنذ بدء احلفريات مت العثور على ورشة لصب البرونز تعود 
للقرن السادس أو السابع امليالدي، باإلضافة إلى مقبرتني أثريتني. وأكثر 
ما لفت انتباه اخلبراء أن هاتني املقبرتني كانتا مخصصتني لدفن الرجال 

واألطفال فقط، ولم يعثر فيهما سابًقا على جثث إلناث بالغات.
املقابر  للعلماء عندما عثروا في إحدى هذه  الكبيرة  املفاجأة  وكانت 

منذ مدة على مومياء المرأة بالغة تعود للقرن الثاني عشر ميالدي.
وأكد العلماء أن القناع النحاسي الذي كان موجودًا على وجه املومياء 
ساعد في احلفاظ على بعض مالمح الوجه، وباستخدام برامج احملاكاة 
تبني  التي  للمرأة،  تقريبية  صورة  رسم  اخلبراء  استطاع  اإللكترونية 
أنها كانت تتمتع برموش طويلة وأسنان قوية، حيث تشير املعلومات 

إلى أنها توفيت عن عمر يناهز 35 عاًما.
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الشهابى  بشير   االمير  ان  يروى 
بشير  هو  مين  يسالنى  )ومحدش 
معرفش(  ببساطه  النى  الشهابى... 
قال لخادمه يوما : نفسى تشتهى اكلة 
الباذنجان،   : الخادم  فقال  باذنجان.. 
سيد  هو  الباذنجان  فى  هللا  بارك 
الماكوالت، لحم بال شحم، سمك بال 
حسك، يؤكل مقليا، ويؤكل مشويا، 
مخلال،  ويؤكل  محشيا،  ويؤكل 
 : االمير  فقال  مكدوسا..  ويؤكل 
فنالنى  ايام  قبل  منه  اكلت  ولكنى 
 : الخادم  فقال  معدتى.  فى  الم  منه 
الباذنجان ؟!! لعنة هللا على الباذنجان 
اسود  نفاخ،  غليظ،  ثقيل،  فانه   !!
ويحك.   : االمير  له  فقال   !! الوجه 
واحد  وقت  فى  وتذمه  الشئ  تمدح 
؟!! فقال الخادم : ياموالى انا خادم 
اذا  للباذنجان،  لالمير ولست خادما 
قال االمير نعم : قلت له نعم، واذا 
قال ال... قلت ال« خلصت الحكايه..  
كام  احنا  هو  نفسى  مع  كده  فكرت 
مره بنقلب الحقائق... لنجعلها تتفق 
مع اهواءنا او مع اهواء االخرين.. 
او  الموضوع  نفس  ممكن  يعنى 
الحدث لو حدث لى انا او اسرتى... 
او  واستسيغه  ....  تماما  ابرره 
اخرين  ل  بحدوثه  ارضى  بالعكس 
يعنى  عائلتى...  او  لنفسى   وليس 
يبقى تمام طالما بعيد عننا واليمسنا 
فى شئ.  فكرت برضه انى ممكن 
اعدى حاجه تكون مش  مظبوطه او 
سليمه فى شغلى بحجة المقوله اللى 
خدام  انا  اصل  مصر..  فى  بنقولها 
اكل عيشى.. غريبه فعال الوصف... 
بس فيه ناس كتير بتستخدمه وتطبقه 
خلتنى   دى  الحكايه  واقعها..  فى 
قالها  اللى  االيه  فى  افكر  برضه 
»»اَل  بتقول   واللى  المسيح  السيد 
ا  َيْقِدُر أََحٌد أَْن َيْخِدَم َسِيَّدْيِن، أَلنَُّه إِمَّ
اآلَخَر،  َويُِحبَّ  اْلَواِحَد  يُْبِغَض  أَْن 
اَل  َوَيْحَتِقَر اآلَخَر.  اْلَواِحَد  ياَُلِزَم  أَْو 
َواْلَماَل.«   هللاَ  َتْخِدُموا  أَْن  َتْقِدُروَن 
»وصف   )٢٤  :٦ متى  )إنجيل 
عجيب فعال وتفسير لم افكر فيه من 
قبل: يعنى الواحد بحبه للمال ممكن 
العكس.... وليس  ليه  خدام  يصبح 

اللى  هو  المال  ان  المفروض   الن 
مش  احتياجاتنا...  ويخدم  يخدمنا 
احنا اللى نكون خدامينه... وانا هنا 
ال احكى هذه الحكايه   كدعوه الى 
النفاق... كما حدث مع هذا الخادم...  
استحسنه  اكيد  بذكاء  رد  طبعا  هو 
االمير.... وفى االخر هو زى ماقلنا 
ماعلينا  عيشه.  اكل  خدام  كان... 
الخدمه   عن  الحديث  تطرق  طالما 
الحقيقيه ...  للخدمه   بقى  نيجى 
صيام  ايام  فى  احنا  ان  وبمناسبة 
السيده العذراء ف اكيد مفيش مثال 
الحقيقيه...  للخدمه  احلى  اجمل وال 
او  مدح  اى  التطلب  التى  الخدمه 
مقابل... اجمل من مثال ام النور . 
السيده العذراء وهى حبلى أسرعت 
فى محبة  وذهبت بسرعه الى الجبال 
خدمة  فى  لتكون  يهوذا  مدينة  الى 
١٦٠كم   حوالي  قاطعة  اليصابات 
من الناصرة حتى القدس. لقد كانت 
اللقاء  هذا  فى  والخدمة  البذل  ثمرة 
العميقة  هللا  تسبحة  هو  التاريخي 

العذراء  أمنا  بها  هللا  سبحت  التى 
َنْفِسي  ُم  »تَُعِظّ َمْرَيُم:  َفَقالَْت   { مريم 
ِ ُمَخلِِّصي،  ،َوَتْبَتِهُج ُروِحي ِباللَّ بَّ الرَّ
َفُهَوَذا  أََمِتِه.  اِتَّضاِع  إِلَى  َنَظَر  أَلنَُّه 
بُِني،أَلنَّ  ُمْنُذ اآلَن َجِميُع اأَلْجَياِل تَُطِوّ
َعَظاِئَم،َواْسُمُه  ِبي  َصَنَع  اْلَقِديَر 
اأَلْجَياِل  ِجيِل  إِلَى  َوَرْحَمتُُه  ُقدُّوٌس، 
ِبِذَراِعِه.  ًة  ُقوَّ َصَنَع  َيتَُّقوَنُه.  لِلَِّذيَن 
ُقلُوِبِهْم.  ِبِفْكِر  اْلُمْسَتْكِبِريَن  َشتََّت 
َوَرَفَع  اْلَكَراِسِيّ  َعِن  اَء  اأَلِعزَّ أَْنَزَل 
َخْيَراٍت  اْلِجَياَع  أَْشَبَع  اْلُمتَِّضِعيَن. 
َعَضَد  َفاِرِغيَن.  اأَلْغِنَياَء  َوَصَرَف 
َكلََّم  َرْحَمًة،َكَما  لَِيْذُكَر  َفَتاُه  إِْسَراِئيَل 
اأَلَبِد«.  إِلَى  َوَنْسلِِه  إِلْبراِهيَم  آَباَءَنا. 
ثالثة  مريم  العذراء  استمرت   لقد 
أشهر مع نسيبتها العجوز ثم عادت 
العذراء  السيده  لم تنتظر  بيتها.  إلى 
ولم  وخدمتها  تعبها  على  شكر  اى 
بكل  خدمت  بل  الجميل  رد  تنتظر 
ان  وبمجرد  واتضاع  وهدوء  حب 
اليصابات  بيت  على  الناس  توافد 
للتهنئه... اختفت السيده العذراء بكل 
هدوء واتضاع من الصوره... خدمه 
حقيقيه بدون رياء وال تكلف... اين 
الخدمه  وبمناسبة  هذا؟!!!  من  نحن 
القديس  معلمنا  مثال  ايضا  اتذكر 
بولس حين انتقد بعض الناس خدمته 
ياكل  وانه  متزوج  غير  انه  بسبب 
من عمل يديه فكان رده ان خدمته 
هؤالء  فى  واضح  وثمرها  ظاهره 
الناس وانه ال يكلف االخرين مشقة 
دى  والمثال  نفسه...  هو  خدمته 
بينطبق علينا فى كثير من االحيان 
من  نترك  وال  نخدم...  نحن  فال 
عنينا  دايما  حالهم...  فى  يخدموا... 
تحاول ان تصطاد الخطا فى خدمة 
بولس  مع  ماعملوا  زى  االخرين 
زمان: ايه ده بيخدم من غير اجر... 
ايه ده بيخدم وهو مش متجوز؟؟... 
الخدمه  ثمار  مايشوفوا  بدل  يعنى 
وايمان  ايمانهم  فى  اللى  الحقيقيه 
وبيسالوا  ده  بيسيبوا كل  اوالدهم... 
زينا  سطحيه...  غريبه...  اسئله 
بنكون  مش  بس  مش  بالظبط... 
مش  كتير  لكن  نخدم  عاوزين 
حالهم...  فى  بيخدموا  اللى  بنسيب 
ايه   : نسال  بنقعد  كده  جنب  وعلى 
ده االكل اللى عاملينه ده... وال ليه 
ده  ايه  وغالى...  وبارد...  طعم... 
مال  ارض الكنيسه متوسخه ومش 
من  وغيره  وغيره  ليه...  نضيفه 
اساليب النقد اللى تكسر مجاديف... 
او مثال بدل مانخدم  اتخن خدمه... 
تدور  وسكوتنا ...  بصمتنا  حتى... 
لننظر...  القداس  وسط  فى  اعيننا 
او  قصير...  فستان  البسه  اللى 
بتتطعم   اللى  او  عريانه..  اكمامه 
شويه  وبعد  مثال ...  بسكوته  طفلها 
ح تقوم تناوله... بجد ساعات باشعر 
ان بكالمنا ده وادانتنا لالخرين بنفقد 
خدمتنا...  او  تعبنا  ثمار  من  كثير 
الخدمات  تكون  الزم  مش  كمان 
بنفسه  فخور  يكون  والواحد  معلنه 

اوى... ممكن الخدمه فى صمت..
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خدامك.... ياسيدى

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

عجائب يف رحلة العائلة املقدسة ملصر
 ليديا يؤانس

رحلة  عن  للحديث،  ُهنا  لست 
ولكن  لمصر؛  الُمقدسة  العائلة 
الطرائف  بعض  سرد  باألحرى 
رحلة  واكبت  التي  واألحداث، 
العائلة الُمقدسة، وأيًضا الحديث عن 
حدثت  التي  والُمعجزات  العجائب 
مازال  وهو  المسيح  يسوع  يد  على 

طفاًل صغيًرا.
عندما علم هيرودس الملك، 
بميالد )الطفل يسوع المسيح( 
اضطرب  اليهود،  ملك 
خاف  معه،  أورشليم  وجميع 
على ُملُكه من الطفل المولود 
واستشاط غضًبا، وفكر كيف 
من  ومملكته  نفسه  يحمي 

المولود ملك اليهود.
هيرودس أمر بذبح كل الصبيان، 
من سن سنتين فما دون، لكي يضمن 
كانت  هللا  يد  ولكن  المولود،  قتل 
من  الطفل  لحماية  الخفاء  في  تعمل 

بطش هيرودس.
النجار  ليوسف  مالكه  هللا  أرسل 
في حلم قائاًل »قم وخذ الصبي وأمه 
واهرب إلى مصر وكن هناك حتى 
أن  مزمع  هيرودس  ألن  لك  أقول 
وأخذ  فقام  ليُهلكه.  الصبي  يطلب 
إلى  وانصرف  لياًل  وأمه  الصبي 

مصر« )متى ٢: ١٣-١٤(. 
لبعض  لنتطرق  معي  تعالوا 
الطرائف التي حدثت للعائلة الُمقدسة 
في مصر، وأيًضا بعض الُمعجزات 
الُمقدسة،  العائلة  بسبب  حدثت  التي 
وذلك علي حسب ما سجلته المصادر 
التاريخية وأقوال اآلباء المعاصرين 

لرحلة العائلة المقدسة:
)٠١(

جهز  النجار  يوسف  القديس 
الركوبة )الحمار(، وُقلة الماء ربطها 
بعض  ووضع  الحمار،  عنق  في 
الزاد في قطعة قماش مثل الشال أو 
المالءة وربطها وعلقها في ذراعه، 
أخبرها  يفعل،  عما  العذراء  سألته 
بالحلم الذي رآه، وأن هللا يُريدُهم أن 
يهربوا إلى مصر، أخذت الطفل في 
ُحضنها وركبت الركوبة، وبدأوا في 

الخروج من فلسطين إلى مصر.
)٠٢(

السياحية  المصادر  تقول 
ثالث  توجد  أنه  على  والتاريخية، 
ُطرْق على األقل يُمكن للمسافر من 
فلسطين إلى مصر أن يسلُكها، ولكن 
هناك اعتقاد بأن العائلة المقدسة ربما 
سلكت طريًقا آخر غير هذه الطرق 
هيرودس  يتتبعُهم  ال  حتى  الثالث، 
إلى  يدعو  الذي  والشيء  وجنوده، 
التساؤل؛ كيف عرف يوسف الطرق 
في الصحاري والوديان، وهو ليس 
من  الخروج  له  سبق  وال  برحالة، 
وال  بوصلة  معه  وليس  فلسطين، 
أكيد  أس(،  بي.  )جي.  وال  خريطة 
في  يرشده  كان  مالك  أو  الروح 

الطريق.

)٠٣(
عندما دخلت العائلة المقدسة أرض 
مصر عن طريق صحراء سيناء من 
مدينة  إلى  أواًل  أتوا  الفرما،  جهة 
الزقازيق،  من  بالقرب  »بسطة« 
المدينة  أصنام  سقطت  أن  فكان 
لم  ولذا  اإللهي،  الطفل  جالل  أمام 
تقبلُهم المدينة وأهلها ورفضوا إقامة 
العائلة الُمقدسة في وسطهم، فنزحوا 
بإرشاد  المدينة  إحدى ضواحي  إلى 

رجل طيب من أهل بسطة، وهناك 
أياًما،  عندها  مكثوا  شجرة،  وجدوا 
وأنبع الطفل اإللهي نبع ماء، فأحمته 
وسمي  مالبسه  وغسلت  العذراء 
مكان  أي  »المحمة«  المكان  هذا 

االستحمام، وتسمى اآلن ُمسطرد. 
)٠٤(

في أثناء رحلتهم جاءوا إلى منطقة 
تُعرف باسم »جبل الطير« بالقرب 
في  مرورهم  وأثناء  سمالوط،  من 
كبيرة  صخرة  كادت  بالنيل  مركب 
بفعل  عليهم  تسقط  أن  الجبل  من 
امرأة ساحرة فارتعبت العذراء، فمد 
الصخرة  ليمنع  يده،  يسوع  الطفل 
كفه  فانطبعت  عليهم،  الوقوع  من 
على الصخرة، وصار الجبل يُعرف 
باسم »جبل الكف«، والكنيسة التي 
باسم  هيالنة  القديسة  بعد  فيما  بنتها 
بعد  فيما  تُعرف  أصبحت  العذراء 

باسم »كنيسة سيدة الكف«.
)٠٥(

بالنيل  الطير  جبل  من  سافروا 
ملوي،  بمركز  »األشمونين«  إلى 
طيب  رجل  عند  أيام  عدة  وأقاموا 
المدينة  هذه  وفي  وفادتهم،  أحسن 
كثيرة  آيات  اإللهي  الطفل  أجري 

منها:
في  كان  النحاس  من  حصاًنا  أن 
تحطم عند  لحراستها  المدينة  مدخل 
مرور يسوع وعائلته أمام الحصان.

المدينة  أوثان  سقطت  وكذلك 
وتهشمت مما تسبب في غضب كهنة 

األصنام.
في  سوزومينوس  المؤرخ  يقول 
كتابه تاريخ الكنيسة: »يقال إنه كان 
في  مدينة  وهي   – األشمونيين  في 
صعيد مصر شجرة تسمى بيرسيا«.

عالية،  لبخ  شجرة  هذه  كانت 
كان  الوثنيون، ألنه  لها  يتعبد  وكان 
اجتاز  وعندما  شيطان،  يسكنها 
الطفل اإللهي أمامها انحنت الشجرة 
لخالقها،  تسجد  وكأنها  األرض  إلى 
الشجرة  يسكن  الذي كان  والشيطان 
اقتراب  عند  وهرب  أضطرب  قد 
مغزى  لذلك  فكان  منها،  يسوع 
لهذه  يتعبدون  الذين  الوثنيين  عند 
الشجرة، بعد ذلك استقامت الشجرة 

وأصبح لها قوة عظيمة، فاستخدموا 
أوراقها وأثمارها وقشرتها في شفاء 

األمراض،
)٠٦(

كفر  مركز  »سخا«  مدينة  في 
الشيخ، أوقفت العذراء ابنها الحبيب، 
مشطا  فغاصت  عمود،  قاعدة  على 
قدميه،  وانطبعت  الحجر  في  قدميه 
ثم تفجر نبع ماء وسمي هذا المكان 
وأصبح  يسوع«،  »كعب 
مكان  كل  من  يأتون  الناس 
القدم  مكان  في  ويضعون 
بالدهم  إلى  ويحملونه  زيتا 
الزيت  هذا  ببركة  وينتفعون 
في الشفاء وأغراض أخرى. 

)٠7(
العائلة  مرور  أثناء 
استظلوا  »بلبيس«،  بمدينة  المقدسة 
فيما  تُعرف  صارت  شجرة،  تحت 
يجلها  مريم،  العذراء  بشجرة  بعد 
المسيحيون والمسلمون، ويروون أن 
فرع  بالفأس  ضربوا  نابليون  جنود 
من الشجرة ليطبخوا طعامهم، ولكن 
الشجرة بدأت تدمي فأرتعب الجنود 

وخافوا أن يمسوها.
)٠8(

»جبل  على  مرورهم  أثناء 
النطرون« في جنوب برية شيهيت 
اإللهي  الطفل  بارك  اإلسقيط،  أو 
المكان،  هذا  مريم  العذراء  وأمه 
باألديرة  عامًرا  بعد  فيما  فصار 
اإللهي  الصبي  إن  وقيل  والرهبان، 
أمي  يا  »اعلمي  أمه  ُمخاطًبا  قال 
أنه سيعيش في هذه الصحراء كثير 
والمجاهدين  والنساك  الرهبان  من 
مثل  هللا  وسيخدمون  الروحانيين، 

المالئكة«. 
)٠٩(

مرت العائلة المقدسة على منطقة 
»المطرية«، جلسوا يستظلون تحت 
شجرة، وكانوا في احتياج للماء، بدأ 
األرض،  في  بقدميه  يلعب  الطفل 
ثم  منه،  شربوا  ماء،  عين  فنبع 
ثم  الطفل،  مالبس  العذراء  غسلت 
األرض،  على  الغسيل  ماء  صبت 
فأنبتت في تلك البقعة نباًتا عطرًيا ذو 
النبات  هذا  ويُعرف  جميلة،  رائحة 
هذه  ولآلن  البلسان،  أو  البلسم  باسم 
وتعرف  بالمطرية  موجودة  الشجرة 

باسم شجرة مريم.
طريًفا  شيًئا  المؤرخون  ويروي 
عن هذه الشجرة فيقولون؛ أن الجنود 
تولى  الذي  كليبر،  بقيادة  الفرنسيين 
أن  وبعد  نابليون،  بعد  مصر  حكم 
التركية في  الجيوش  انتصروا على 
في  عرجوا  شمس،  عين  معركة 
وكتبوا  مريم  شجرة  على  طريقُهم 
مستخدمين  أسماءهم  فروعها  على 
وسيوفهم  حرابهم  أسنة  ذلك  في 
لعيونهم  الشفاء  بعضهم  نال  وقد 
وأمراضهم المختلفة بعد أن اغتسلوا 
هلل  شكرهم  وسجلوا  البئر  ماء  من 
على ما نالهم من خير ببركة شجرة 

مريم وماء البئر.
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بقعـــــة ضــــوء  
توزال من األهوال إلي النمو واالستقرار       

فاروق عطية

المعالم  إلي  منها  ننطلق  التي  لوكافاس  أن  بالرغم من 
لم  أننا  إال  توزال،  كانتون  بلديات  إحدي  هي  األخرى 
مؤخرا  إال  الكانتون  عاصمة  توزال  مديبة  إلي  نذهب 
)اتحاد البوسنة والهرسك يتكون من عشر كانتونات(، 
وكانتون توزال يتكون من ١٣ بلدية. وتبعد مديبة توزال 
حواتي  سراييفو  وعن  كم   ١7 حوالي  لوكافاس  عن 
الثامنة  في  توزال  إلي  لوكافاس  من  انطلقنا  كم.   ١٢٠
األولي  وللوهلة  ساعة.  ربع  بعد  ووصلناها  صباحا 
البوسنة  مدن  وسائر  توزال  بين  بينا  اختالفا  الحظت 
النظيفة  المتسعة  بشوارعها  توزال  تمتاز  والهرسك، 
وعماراتها الشاهقة الجميلة واالنسياب المنظم للمرور 

لدرجة أحساسي أنني في مديبة كندية أو أمريكية.

   تقع مديبة توزال  على المنحدرات الجنوبية الشرقية 
من جبل مايفيتسا )شمال شرق البوسنة( علي نهر ياال. 
الشرق  من  متجهة  سهول  في  الوسطي  المنطقة  وتقع 
شمال  في  سكنيه  مناطق  توجد  حيث  الغرب،  إلى 
وجنوب المدينة الواقعة علي تالل ايالنتشيكا، وكيكلي، 
وجراتينا. بمتوسط ارتفاع ٢٣7 متر فوق مستوي سطح 
البحر. والمناخ قاري معتدل. وهناك رواسب وفيرة من 
الفحم في المنطقة المحيطة بتوزال. ال تزال ستة مناجم 
للفحم تعمل في جميع انحاء المدينة. ويستخدم الكثير من 
لتوليد الطاقة في محطه  الفحم المستخرج في المنطقة 
الطاقة  لتوليد  محطه  أكبر  وهي  الطاقة،  لتوليد  توزال 
اإلداري  المركز  توزال  تعد  والهرسك.  البوسنة  في 
والسياحي  والصحي  والثقافي  والتعليمي  واالقتصادي 
شرق  لشمال  االقتصادية  والمنطقة  توزال  لكانتون 
ويبلغ  والهرسك.  بالبوسنة  مدينة  أكبر  وهي  البوسنة، 
عدد سكانها  ١١٠,٩7٩ حسب تعداد عام ٢٠١٣. بها 
جامعتين والعديد من المعاهد العليا والمراكز التعليمية. 
والصناعية  االقتصادية  المعاقل  من  واحدة  وتعتبر 
والمتوسع  المتميز  الخدمات  لقطاع  إضافة  المتنوعة، 
بفضل السياحة وارتياد بحيراتها المالحة التي يزورها 
في  الوحيدة  المديبة  )تعد  عام  كل  سائح   ١٠٠,٠٠٠
وتوزال  مالحة(.  بحيرات  بها  يوجد  التي  أوروبا  كل 
البوشناق والصرب  الثقافات، تجمع بين  مدينة متعددة 
البوسنيين،  اليهود  من  صغيره  واقليه  والكروات 
وتمكنت من الحفاظ علي الطابع التعددي للمدينة طوال 
بوشناق  البوسنية وبعدها. »سّكانها 77٤,8٠  الحرب 
)7٢,78%(، ١٥,٣٩٦ )١٣,87%( كروات، ٣,٣78 
)٣,٠٤%( صرب، ١١,٤٣١ )١٠,٣٠%( أُخر حسب 

تعداد ٢٠١٣«.

    ويعود اسمها »توزال«لوجود المالحات بها فكلمة 
»توز« بالتركية تعني »ملح« وتوزال تعني المالحات 
العصر  منذ  مأهولة  كانت  )سالينز(.  الملح  مكان  أو 
أقدم  أحدي  فهي  سنة(   ٦,٠٠٠ من  )أكثر  الحجري 
تاريخها  وبعود  المستدامة،  االوروبيه  المستوطنات 
هامة  حامية  أصبحت  عندما  عام ١٥١٠  إلي  الحديث 
العثماني  الحكم  تحت  وظلت  التركية.  باالمبراطورية 
السابع  القرن  نهاية  في  سنه،   ٤٠٠ من  يقرب  لما 
الحدود  عن  للدفاع  استراتيجية  أهمية  اكتسبت  عشر 
الشمالية لإلمبراطورية العثمانية،. وفي ١878 أرفقت 
اإلمبراطورية  في عهد  النمسا-هنجاريا.  بامبراطورية 
هذه  في  الصناعي  االهتمام  بدأ  الهنجارية  النمساوية 
الفحم،  مناجم  وفتح  الملح،  بإنتاج  بدأت  المنطقة حيث 
واستغالل الغابات، مع افتتاح منشآت صناعية أخرى، 
دوبوي  الحديدية  السكة  بناء  الخصوص  وجه  وعلى 
توزال. بعد الحرب العالمية الثانية تطورت إلى مركز 
في  الشيوعية  الفترة  خالل  رئيسي  وثقافي  صناعي 
إنتاج  صناعة  ازدهرت  حيث  السابقة،  يوغوسالفيا 
الملح، وبدأت الصناعة الكيميائية الحديثة، وفتح مناجم 
فحم جديدة، وظهر الفن المعماري في أبنيتها، وأنشأت 
التعدين والمطاحن والمخابز، وإنتاج الخميرة،  معامل 
والخضروات،  الفاكهة  لتجهيز  النباتات  ومشاتل 

وصناعة الطباعة، وصناعة األحذية، وغيرها. 

توزال  أن  شوارعها  بين  سيرنا  أتناء  مرافقي  قال     
لم تنج من الفظائع التي ارتكبت في الحرب البوسنية، 
خاصة بعد ان أعلنت البوسنة والهرسك استقاللها عام 
١٩٩٢ واعترفت بها األمم المتحدة، حاصرت القوات 
الصربية مدينة توزال، وبعد بضعة أيام هاجمتها القوات 
للواء  مذبحه  وقعت   ١٩٩٢ مايو   ١٥ وفي  الصربية. 
الغير  اليوغوسالفي  الشعبي  للجيش  التابع  الميكانيكي 
تقاطع  عند  المذبحة  وقعت  توزال.  مدينه  في  المسلح 
الشعبي  الجيش  كان  حيث  مالطة  بريشانسكا  طريق 
المدينة.  من  عليه  متفق  بانسحاب  يقوم  اليوغوسالفي 
الشعبي  الجيش  افراد  من   ٩٣ المذبحة  هذه  في  وقتل 
 ٢٥ وفي  الهجمات.  خالل   ٤٤ وجرح  اليوغوسالفي 
مايو ١٩٩٥ أسفر هجوم آخرعلي توزال عن مقتل 7١ 
شخص مدني وأصابه ٢٠٠ شخص في ما يشار اليه 
بالشارع  قذيفة  اصطدمت  عندما  وذلك  توزال  بمذبحه 
األوسط والمتنزه المجاور. وكان أصغر المدنيين الذين 
فبراير  وفي  فقط.  عامين  ابن  المجزرة  تلك  في  قتلوا 
٢٠١٤ كانت المدينة مسرحا لبداية اندالع اضطرابات، 
ومنها انتشرت بسرعة إلى عشرات المدن والبلدات في 

جميع أنحاء البوسنة والهرسك.

    وفي زيارتنا ألجمل بحيرة مالحة بوسط المدينة، 
هذه  تكونت  كيف  البحيرة  علي  المشرف  لنا  شرح 
البحيرة الرائعة قال: قد أدت عمليات استخراج رواسب 
إلى  العشرين،  القرن  في  وخاصة  المدينة،  في  الملح 
الهياكل  وانهارت  المدينة.  وسط  من  أجزاء  هبوط 
هي  وتوزال  هدمت.  أو  الهبوط«  »منطقة  في  البنائية 
في  مالحه  بحيرة  بها  التي  أوروبا  الوحيدة في  المدينة 
مركزها. فقد جف بحر بانونيان القديم من حوالي ١٠ 
مليون سنه مضت، ولكن دأب الباحثين والعلماء مكن 
اآلن من إبقاء مستوي من المياه المالحة مستقرا علي 
السطح، مكونا هذه البحيرة وسميت باسم البحر«بحيرة 
تم  وقد   .٢٠٠٣ عام  افتتاحها  تم  التي  بانونيان« 
شالالت  تضم  بانونيكا«  »بحيرة  ثانية  بحيرة  افتتاح 
أثرية  حديقة  معها  إدمج   .٢٠٠8 عام  في  اصطناعية 
الحجري،  العصر  بحيرات  لمساكن  مماثلة  ونسخة 
ومتحف به معلومات عن الثقافات المختلفة التي تركت 
الموقع  أصبح  وقد  هنا.  والروحية  المادية  بصماتها 
افتتحت  مقصدا سياحيا دوليا. وفي أغسطس  ٢٠١٢ 
بحيرة ثالثة  بلغت نفقات تشييدها ما يقرب من مليوني 
هذه  وتحتوي  يورو(.  مليون  )حوالي  بوسني  مارك 
تجتذبان  مائيتين  شريحتين  علي  أيضا  الثالثة  البحيرة 
صيفا  البحيرات  هذه  ويزور  سنا.  األصغر  السكان 
في المتوسط حوالي ٥,٠٠٠ زائر يوميا )٤٥٠,٠٠٠ 
زيارة  من  تمكنا  وقد  الصيف(.  أشهر   ٣ خالل  زائر 
لمدخل  خاصة  الصور  والتقطنا  األخريين  البحيرتين 
المتحف الملحق بالبحيرة الثانية »بحيرة بانونيكا«وقد 
وضع أمامه تمثال جميل لهيكل عظمي لديناصور وآنية 
رائع  تمثال  كما وضع  الحجري.  العصر  من  حجرية 
لسيدة بدائية من العصر الحجرية عارية أمام الشالالت. 
استمتعنا بمشاهدة البحيرات وتناولنا المشاريب المثلجة 
المدينة  وسط  لمنطقة  دلفنا  ثم  الملحقة.  بالكافيتيريا 
حيث العديد من المطاعم التي تمتد مناضدها خارجها 
حرارة  من  الواقية  األلوان  جميلة  بالمظالت  وتظلل 
الشمس«كانت درجة الحرارة في ذلك اليوم حوالي ٣٠ 
درجةمائوية«. لتناول وجبة الغذاء الجيد المشهور في 
مدن البوسنة )شبابتش( مع الحساء والسلطات وكانت 

أسعار الوجبات مناسبة ومعتدلة..

   قال مرافقي إثناء تناولنا الطعام:عمده مدينه توزال 
ولدت  ومحامية  كاتبة  وهي  اماموفيتش،  ياسمين  هي 
في ١٩٥7، تنتمي للحزب الديمقراطي االجتماعي في 
البوسنة والهرسك. وأعيد انتخابها لفتره والية ثالثه في 

أغلبية  ٢٠٠8. وتوزال كونها ذات 
مسلمة يوجد بها العديد من المساجد 
)بعضها  اإلسالمية  والمنشأت 
الكنيسة  أيضا  وهناك  أثري(، 
يمسها ضرر  لم  التي  األرثوذكسية 
طوال الحرب، وكون توزال تحوي 
)كروات(  كبيرة  كاثوليكية  طائفة 
يوجد بها الدير الفرنسيسكاني الذي 
اليزال نشطا جدا في قرية بريسكا 
خارج المديبة مباشرة، يحتوي علي 
)عمرها  أثرية  كاثوليكية  كنيسة 
٢٠٠ عام(، وبها أيضا مقيرة يهودية 

للتجديدات  مؤخرا  خضعت  قديمة 
التي قامت بها منظمة أوبين توزال 

والبلدية اليهودية توزال.

طرقات  في  تجولنا  الغذاء  بعد     
أمام  غلقها  والحظت  المدينة  وسط 
حواجز  بوضع  تماما  السيارات 
علي مداخيلها كما أن المقاهي تحتل 
بمظالت  الشوارع  مساحات  معظم 
بهذه  والخدمة  وثيرة  مقاعد  تحتها 

المقاهي جيدة ومميزة.

مسؤوليتنا جتاه 
حوادث الطرق

أنطوني ولسن، سيدني، أسرتاليا
   

ما أكثر حوادث الطرق التي تتفاقم 
في فترات العطالت واألعياد!

   احتار المسؤولون على من يقع 
عليه اللوم.. يقولون رعونة الشباب، 
ويقولون  الخمر،  شرب  ويقولون 
السرعة  ويقولون  التعب واالجهاد، 
المبرر  االلتزام غير  الفائقة، وعدم 

بقوانين وانظمة المرور!
توجد سيارة،  األحوال،     في كل 
مفردة:  والنتيجة  سائق،  ويوجد 
كوارث، ومصائب، وموت ودمار!

تجاهلها،  يمكن  ال  حقائق  أنها     
وتحليلها  تأملها  عن  والتغاضي 

وسبر غورها!
   ال يتفق الالوعي مع الوعي.. أي 
تصرف اإلنسان وهو غير واٍع لما 
يقول، أو يفعل.. الشك ال يتفق أبداً 

مع  لو أنه كان في وعيه.
يتعاطى  والذي  الخمر،  شارب     
ذلك  وراء  من  يريد  المخدرات؛ 

الهروب من الوعي الى الالوعي.
   ال أعتقد أن من يشرب أو يتعاطى 
أو  حوله،  يدور  بما  يشعر  مخدراً 
يحس بلذة ما يشرب أو يتعاطى ألنه 
ما  إنسان  قام  لو  قد أصبح مخدراً. 
وقاد  المخدرات  أو  بالخمر  مخدراً 
حادث  محتوم،  فالمصير  سيارته 
بأبرياء  تلحق  كارثة  الى  يؤدي  قد 
اإلنسان  هذا  مثل  ضحية  يروحون 
الذي أراد أن ينتشي في كأس خمر 
هو  يضيع  مخدر،  أو  بيرة  أوقنينة 

وأخرون!
   األجهاد  والتعب عامل ثاٍن من 
االنتهاء  مجرد  الحوادث،  عوامل 
يسرع  العطلة  قبل  العمل  من 
أو  راحة  دون  السفر  في  الناس 
أنهم  يظنون  الطريق.  في  استراحة 
يسابقون الوقت ليتمتعوا بأكبر قسط 
ال  أنهم  والحقيقة  أجازاتهم.  من 
يستمتعون ال بأجازاتهم وال يمتعون 
غيرهم بعطالتهم، والموت يتربص 
دون  الجميع  على  ويقضي  بهم 

رحمة.
العصر.  داء  فهي  السرعة،  أما     
المثل  معنى  يعرف  ال  اليوم  إنسان 
وفي  الندامة  العجلة  )في  القائل 
التأني السالمة(. الكل مندفع، والكل 
يمشي أو يقود  سيارته بسرعة. لو 
السرعة ال  هذه  لماذا  أحدهم  سألت 

تجد لديه إجابة محددة أو مقنعة!
   أما األستهتار بالطريق والشعور 
بأنه قد ولد ليكون غنياً يملك سيارة 
ويقودها في الطريق وال أحد ينافسه 
بقواعد  يبالي  ال  يجعله  ذلك؛  في 

المرور وأنظمته اآلمنة، فهو يسخر 
األكابر  أبناء  متى  منذ  قائاًل:  منها 

يخضعون لقانون أو نظام؟
   للشباب افكار, تخيالت وتطلعات 
)الرعونة(  طابع  عليها  يغلب 
التجربة  حب  مع  واالندفاع، 
ال  ما  فعل  على  بالقدرة  والتباهي 
يمكن فعله بالمنطق والعقل. رعونة 
الشباب تجعلهم يمزجون كل شيء: 
األكتراث  وعدم  والسرعة  المخدر 
بالطريق،  واالستهتار  بالراحة 
فتكون مأساتهم اكثر بشاعة من أية 

مأساة يذهبون وال يعودون.
يموتون دون ما تحقيق أي حلم من 
أحالمهم الوردية التي تسيطر على 
وخياالتهم.  وأفكارهم  عواطفهم 
تنطفئ شموعهم، فتحيط الظلمة مع 

الحسرة بوالديهم وأحبائهم
يحاول رجال الشرطة وكل مسؤول 
التفكير في حل هذه المشكلة. منهم 
من يقترح ‘عادة األختبار العشوائي 
إنزال  يقترح  من  ومنهم  للخمور. 
من  الدم.ومنهم  في  الكحول  نسبة 
الشرطة  رجال  عدد  زيادة  يقترح 
التي تقوم بالتقاط سرعة السيارات. 
وأجمل ما سمعت زيادة عدد رجال 

الشرطة على الطرقات نفسها!
سيارات  إيطاليا  في  ان  سمعت     
شرطة تسير أمام السيارات األخرى، 
مما  المحددة،  بالسرعة  وبالطبع 
يضطر السائقين الى اإللتزام بنفس 
عدد  كثر  كلما  وهكذا  السرعة  
سيارات الشرطة في الطرقات، قَل 
أستهتار الناس بالطريق، وخشوا أن 
يقعوا تحت طائلة القانون سواء في 
االستهتار  أو  السرعة  أو  الكحول 
الشباب.  رعونة  أو  القيادة  في 
العملي،  االقتراح   هذا  الى  أضف 
علينا  تقع  مسؤوليته  آخراً  اقتراحاً 
نحن: سائقين، أو ركاب في سيارة 
يقودوها غيرنا. إذا شعرنا ان سائق 
وعيه  في  ليس  أو  مخمور  السيارة 
أو مجهداً أومن النوع المستهتر، أو 
من محبي السرعة، أو شاب أرعن، 
علينا بكل حزم أن نُصّر على عدم 
الركوب مع مثل هؤالء، مهما كانت  

الظروف.
   كسائقين علينا االذعان لما يطلبه 
في  القيادة  وعدم  معنا،  من  منا 
حالة  في  أو  واألجهاد  التعب  حالة 
المخدر..  أو  الخمر  من  الالوعي 
سالمة  أن  جيداً  نعرف  أن  وعلينا 
من  جزء  الطريق  على  اآلخرين 
مسؤوليتنا  هي  سالمتنا.وسالمتنا 

نحن جميعاً تجاه حوادث الطرق!
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وسط  يجول  المسيح  السيد  كان 
معهم  يتحدث  الناس  بين  الشوارع 

يعظهم بعلمهم يشفي امراضهم.  
فيه جميع  المدخر  انه هو  ورغم 

كنوز الحكمة والعلم -كلو ٣:٢
المعلم  كان  ذلك  رغم  ولكنه 

الشعبي. 
الجميع  يفهمها  بلغة  يتحدث 
المتعلم والبسيط الغني والفقير الكتبة 
والفريسين علماء الكتاب والخاطىء 

والعشار والمولود أعمى. 
او  الفلسفة  يستخدم  يكن  لم 
االلفاظ  يستعرض  او  البالغة 
واإلصطالحات ليظهر للناس علمه 

او ثقافته او معرفته 
ألن لم يكن هدفه مديح الناس !

لم يكن غرضه مجد الناس ! بل 
ورفض مجد الناس قائال مجدا من 

الناس لست أقبل - يو ٤١:٥
جماعة  تأسيس  سعيه  يكن  لم 
الراءه  تتحزب  حوله  تدور  خاصة 

وتستعبد له دون وعي او تفكير  
والقصص  باالمثال  يتكلم  كان 
ورغم  الجميع  يفهمها  التي  الشعبية 
ذلك كانت الجموع تبهت من تعليمه 

مت ٢٢

وقف وهو طفل في الثانية عشر 
من عمره يتحدث مع رؤساء الكهنة 

في الهيكل 
والفريسين  الكتبة  أمام  وقف 
يناقشهم ويرد على افكارهم الخاطئة 
ورغم ترصدهم له لم يمسكوه بكلمة 

كان يتحدث فيستمع الجميع 
كان يتكلم فيفهم الكل 

ولم  صعب  كالمه  يكن  لم 
يكن عسر  الفهم 

بالبساطة  يتكلم  كان  النه 
المعنى  يوصل  أن  ويحاول 
وأمثال  قصص  خالل  من 
يكلمهم  يكن  لم  مثل  وبدون 

مت ٣٤:١٣ 
وكذلك جاء تالميذه من بعده 

بذلوا حياتهم في الخدمة 
ببشارة  بشروا  لألمم  كرزوا 

الملكوت 
جالوا البالد سيرا على األقدام 

واالضطهاد   االتعاب  تحملوا 
والجلد والذبح 

وهو  واحد  هدف  أمامهم  وكان 
مجد المسيح والبشارة بملكوته. 

لم يسعوا لمديح الناس كمعلمهم 
إرضاء  حساباتهم  في  يكن  لم 
الناس كان شعارهم في الخدمة َفلَْو 
أَُكْن  لَْم  النَّاَس،  أُْرِضي  َبْعُد  ُكْنُت 

املسيح الشعبي وكنيستنا الشعبية 
 عصام نسيم 

َعْبًدا لِْلَمِسيِح
غال ١٠:١

كان طاعتهم هلل وليس اي إنسان 
قائلين 

ِمَن  أَْكَثَر  هللاُ  يَُطاَع  أَْن  َيْنَبِغي 
النَّاِس. اع ٢٩:٥ 

هلل  بل  للناس  إرضاء  يتكلموا  لم 
وقول  للحق  الشهادة  قولهم  كان 
الحق لم يخشوا إنسان ولم يجاملوا 

حاكم. 
مراكز  تأسيس  هدفهم  يكن  لم 
افكارهم  فيها  ينشرون  مدارس  او 

الخاصة 
الخارج  من  تعاليم  يستوردوا  لم 
ألنهم كانوا شبعين بكلمة هللا الحية 

الفعالة 
البشرية  الفلسفات  يستخدموا  لم 
الكالم  وال  اللغوية  البالغة  وال 

المنمق وال حشو ولغو الكالم  
مثلما نرى اليوم من البعض  ! 

األولى  الكنيسة  كانت  وهكذا 
طوال  كنيستنا  عاشت  وهكذا 

تاريخها 
من  أكثر  بالروح  تهتم  كانت 

الحرف 
كانت  الكالم  من  أكثر  والحياة 
تكرز باالنجيل المعاش قبل المدون.

بعض  سقطت  الذي  الوقت  وفي 
الكنائس في ضربة الفلسفة العالمية 
البعيدة  المجردة  العقالنية  واألفكار 
البدع  في  فهوت   روح  أي  عن 
والهرطقات وبعضها ضاعت 
انشغلت  النها  وراحت 
وتركت  والفلسفة  بالسفسطة 

الروح والحياة. 
البسيطة  كنيستنا  ظلت 
العميقة السلسة الواضحة في 

تعليمها وأسلوبها وحياتها 
على  تسير  شعبية  كنيسة 
رب  ومؤسسها  معلمها   نهج 
ومنهجه  أسلوبه  تتبع  المجد 
فبقيت  الصريح  البسيط  الواضح 

كنيسة ممتلئة بالشعب 
ويفهمه  اإليمان  يعيش  شعب 
الجاف  بالعلم  وليس  بالممارسة 

المجرد الخالي من أي روح ! 
ونرى في العصر الحديث كنيستنا 
صامدة  ولكنها  وتتالم  تضطهد 

وقوية.
نجدها تقدم الشهداء من جديد نجد 

أبناءها البسطاء الذين
ال  الذي  النقي  اإليمان  رضعوا 
وجدناهم  بساطتهم  ورغم  فيه  غش 
اقوياء في اإليمان قدموا حياتهم من 
بل  ليبيا   شهداء  مثل  إيمانهم  أجل 

هذا  لهم  الصغار  االطفال  وجدنا 
الكل  أدهش  الذي  القوي  اإليمان 
مثلما حدث في حادث المنيا األخير.
الروحية  والقوى  التعزية  وجدنا 
الشهداء  أهالي  او  المعترفين  عند 
ودهشة  تعجب  محل  كانت  والتي 
أهل العالم فكانت خير شاهد وكارز 
لقوة اإليمان ومساندة الروح القدس 

لنا.
تعاليم  وهكذا  المسيحية  وهكذا 
زالت  وال  كانت  القبطية   كنيستنا 
علم  وليس  وحياة  روح  وستبقى 
جامعات  في  يدرس  أكاديمي 
فكثير  بدكتورهات  عليه  ونحصل 
المعاهد  فيها  يكثر  التي  البلدان  من 
على  منها  الحصول  ويتم  والكليات 
الشهادات كنائسهم ال شعب فيها وال 
حياة ومسيحيتهم مجرد علم أكاديمي 

مثله مثل اي علم آخر ليس أكثر.
علم  يدرسوا  ملحدين  ونجد  بل 
الكتاب المقدس او اي علم الهوتي 

آخر.
وال  المقياس  هو  العلم  فليس 

المعرفة العقلية الجامدة.
فلنحذر جميعا لكل من يعلم بغير 
هذه الروح التي تسلمناها من سيدنا 

ومعلمنا يسوع المسيح   
غريب  أسلوب  اي  من  ولنحذر  
وكنيستنا  مسيحنا  أسلوب  عن 
وال  نقبله  فال  األرثوذكسية  القبطية 
نستمع له النه ليس من هذه الروح 

وهذا المنهج واألسلوب.
وقدوتتا  معلمنا  دائما  فليكن 
ربنا  هو  شيء  كل  في  ومرجعنا  

والهنا و  مخلصنا يسوع المسيح. 
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يشير  مصطلح  هو 
المستخدم  الطب  إلى 
الثالث  القرن  من  الفترة  في  القديمة  مصر  في 
والثالثين قبل الميالد وحتى غزو الفرس لمصر 
للغاية  متقدًما  الطب  هذا  كان  ق.م.   525 عام 
البسيطة،  الجراحات  وشمل  الوقت،  ذاك  في 
من  العديد  وتركيب  العظام  كسور  وإصالح 
المصري  الطب  ارتباط  من  بالرغم  األدوية. 
القديم في الثقافة الحديثة بالسحر والتعاويذ، إال 
كثير  في  فعاليتها  أظهرت  الطبية  األبحاث  أن 
من األحيان، واتفاق التراكيب الدوائية المصرية 
القديمة بنسبة 37 % مع الصيغ المعروفة وفًقا 
عام  الصادر  البريطاني  الصيدلية  لدستور 
المصرية  الطبية  النصوص  حددت    .1973
والتشخيص  للفحص  محددة  خطوات  القديمة 

والعالج غالًبا ما كانت منطقية ومالئمة.
بتكوين  األوائل  المصريين  معرفة  ترجع 
الجسم األدمي مما كانوا يقومون به من تحنيط 
الحفاظ على جثمان أصحابها.  الموتى بغرض 
بين  من  محترما  المصري  الطبيب  يكن  ولم 
في  أيضا  شأنهم  ذاع  بل  وحدهم  المصريين 

البالد المجاورة لمصر.
تذكر المخطوطات المصرية القديمة أن أحد 
الكهنة الكبار إمحوتب يعتبر مؤسس علم الطب 
في مصر القديمة، كما يعتقد أنه مبتكر الكتابة 
القدماء  المصريون  جعل  مما  الهيروغليفية، 
عصر  من  المتأخرة  العصور  في  يقدسونه 

الفراعنة بأنه “إله الشفاء”.

أمحوتب،  عبادة  نشأت  البطالمة  عهد  في 
وترى أثاره في العديد من المعابد. كان المرضى 
يذهبون إلى تلك المعابد المقدسة التماسا للشفاء، 
وقلدها اإلغريقيون وما يسمون “أسكلبيونس”. 
وفي اإلسكندرية خالل عهد البطالمة وصل علم 
مركزا  اإلسكندرية  فكانت  ذروته.  إلى  الطب 
البطالمة  عصر  في  والطب  والثقافة  للعلوم 
وكانت مدرسة لتعليم األطباء. وقد أثرت كثيرا 
بالد  في  العالج  وطرق  الطبية  العلوم  على 

اليونان وبالتالي على الطب في أوروبا.
بها  القديمة  األسكندرية  مكتبة  وكانت 
أثناء  كلها  ضاعت  الطب،  في  مخطوطات 

حريق اإلسكندرية الشهير.
وجد من مخطوطات البردي من عهد قدماء 
الطب،  في  تبحدث  مخطوطة   13 المصريين 
كما عثر على عدد كبير من القشافات الحجرية 
تتحدث في موضوعات طبية.  التي  والفخارية 
لكل حالة من  دقيق  تحتوي على وصف  وهي 
تحتوي على وصفات  كما  المرضية،  الحاالت 
وعقاقير للعالج. وكذلك تذكر مخطوطة بردي 

الالهون موضوعات العالج البيطري.

  

برديات الالهون
بردية  مخطوطة  على  عثر 
الكاهون في الالهون في عام 
عالم  واكتشفها   89/1888
“وليام  اإلنجليزي  اآلثار 
أعمال  أثناء  بيتري”  فليندرز 
العمال  مدينة  في  حفرياته 
من  بالقرب  كاهون”  “مدينة 
مدينة الالهون في واحة الفيوم. وقام “فرانسيس 
وبنشر  اإلنجليزية  إلى  بترجمتها   “ جريفيث 
أجزاء منها. توجد تلك المخطوطات في متحف 
لندن  لجامعة  التابع   “ المصرية  لآلثار  بيتري 

كوليدج.
الطب  مؤرخي  أوساط  في  أحيانا  ويسمونها 
البردية  من  كل  ينتمي  بهذا  كاهون”.  “ببردية 
 1.Medizin-Papyrus Kahun VI الطبية
Veter- البيطري الطب  بردية   ومخطوطة 
inär-Papyrus Kahun LV.2.  إلى بردية 

الكاهون الكاملة. 
وهما تتكونان من أجزاء بردية صغيرة عليها 
اإلنسان  طب  في  قديمة  مصرية  مخطوطات 
والطب البيطري، ورسومات كثيرة وحسابات 

ويبدو أنها قطعت بعد كتابتها.
ويرجع تارخ بردية الكاهون إلى نحو 1850 
المخطوطات  أحد  على  وتوجد  الميالد.  قبل 
طرق  ومعها  النساء،  طب  في  وصفة  البردية 
لعلماء  مفاجأة  ذلك  وكان  الحيوانات.  لعالج 
لمدة  اعتقدوا  فقد  القديمة،  المصرية  اآلثار 
حيوانات  يخص  كان  الطبي  العون  أن  طويلة 
أحد  لتقديس  تذبح  كانت  التي  فقط،  الضحية 
التي تحتويها بردية  اآللهة. ولكن تلك الوصفة 
الطب البيطري فكانت لمعالجة أحد الحيوانات 
لها  عالج  عن  البحث  في  سعى صاحبها  التي 

لدى طبيب.

بردية إيبرس 
أكبر  هي  إيبرس  بردية  مخطوطة  تعتبر 
فهي  الطب.  في  قديمة  مصرية  مخطوطة 
المكتوبة على  األعمدة  من  تحتوي على 108 
عددا  وتصف  متر،   19 طولها  بردي  ملفوفة 
تتفرع حاليا  التي  المرضية  الحاالت  كبيرا من 
النساء،  إلى عدة تخصصات في الطب : طب 
الطب الباطني، طب األسنان، طب الطفيليات، 

طب العيون، وطب األمراض الجلدية.
 

من بردية أيبرس لعالج ورم.
وتتعلق األمثلة األخرى المذكورة في البردية 
عالج االلتهابات وعالج األورام، وجبر كسور 
العظام، وذلك عالج الحرق،وبها أطروحة عن 
قصير  وقسم  الدموية  واألوعية  القلب،  عالج 
بها عدد من  يوجد  كما  العصبي.  االنهيار  عن 

وصفات العقاقير العالجية.
وكان العلماء يعتقدون أن تاريخ بردية إيبرس 
تعود إلى القرن 16 قبل الميالد، ولكن البحوث 
يعود  وقد  بكثير  ذلك  قبل  كتبت  أنها  بينت 
واحتمال  بل  أحمس،  الملك  عهد  إلى  تاريخها 

كونها منقولة من مخطوطات أقدم من ذلك.
]البقية العدد القادم[

فرعونيــات
الطب املصري القديم



السنة العاشرة، العدد )247(  - األربعاء 16 أغسطس  122017

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

Mina	R.	Khalil,	J.D.,	H.B.	Comm.
Barrister	&	Solicitor,	Notary	Public	
Real	Estate,	Corporate	Commercial,	Wills	&	
Estate	Planning,	and	Immigration	Law	

	املحامي	مينا	خليل		
		خبرة	واسعة	في	العقارات	السكنية	و	التجارية	،	املعامالت	التجارية،

			الوصايا	والتخطيط	العقاري،	الهجرة	و	موثق	و	مترجم	عام
	العقارات

	-	بيع،	شراء	و	تمويل	العقارات	السكنية	و	التجارية	
	-	بيع،	شراء	و	تطوير	األراضي	؛	قانون	عمارات	و	البناء

تأجير	العقارات	التجارية	-
	املعامالت	التجارية			

	-	بيع،	شراء	و	تشكيل	الشركات	و	األعمال	التجارية	(بما	في	ذلك	العيادات،	الصيدليات	و
				المطاعم)

	-	التفاوض	في	االتفاقيات	و	العقود،	عقود	الشراكة	وعقود	املشاريع	املشتركة
	الوصايا	والتخطيط	العقاري

		-	صياغة	الوصايا	و	التوكيالت،	توثيق	عام	لجميع	التوكيالت	و	اإلقرارات.
	-	الضرائب	والتخطيط	العقاري

	خدمات	الهجرة	و	الحصول	علي	الجنسية	الكندية
	-	هجرة	رجال	األعمال	و	املؤهالت	العليا	و	أصحاب	الخبرات	الكندية

	-	هجرة	الكفالة	العائلية	و	قضايا	الالجئني
						-	طلب	الدراسة	و	تجديد	اإلقامة	و	الحصول	علي	الجنسية

		Tel:	(905)	826-1326	
			www.mrklaw.ca

Located	in	Meadowvale,	Mississauga,	very	close	to	Milton:	
- 6981	Millcreek	Dr,	Unit	44,	Mississauga,	ON	L5N	6B8

	
Professional Corporation

                         MR   K            L     A  W
Strategic advisors with you at every stage.

المصريون  صحيح  العنوان  نعم 
اليومية  تعامالتهم  خالل  يتحدثون 
أنها  اعتقاداً  اإليطالية،  باللغة 
مفردات عربية عامية دارجة، لكن 

الحقيقية أنها كلمات إيطالية.
المتخصص  الناظر  يحيي  الدكتور 
الحديث  المصري  التاريخ  في 
التفاصيل،  لـ«العربية.نت«  يكشف 
ويقول إن هناك كلمات يتحدث بها 
مع  بها  ويتعاملون  المصريون، 
األصل  في  لكنها  البعض،  بعضهم 

إيطالية.
ويضيف قائال لنأتي معاً ونبحر في 

بعض تلك الكلمات فمثال:
?Sta bene

كويس  كده  يعني  )إستبينا(.. 
تمام  كده  أو  واتفقنا  باإليطالي 

بالمصري.
Alla lista

اللستة  حسب  يعني  )ألسطة(.. 
السيطرة  تحت  وكله  باإليطالي 

بالمصري.
Ballo

باإليطالي  رقص  يعني  )باللو(.. 
ودوشة بالمصري.

Roba Vecchia
)روبابيكيا(.. يعني الحاجات القديمة 
حرفوا  المصريين  لكن  باإليطالي 
لسهولة  الباء  لحرف  فغيروه   Vال

النطق.
Gonnella

)جونلة(.. يعني جيبة أو تنورة
Guanto

)جوانتي(.. يعني قفاز
Marca

)ماركة(.. يعني عالمة تجارية

Parrucca
)باروكة(.. يعني شعر مستعار

Vetrina
)فاترينة(.. يعني عرض

Prova
)بروفة(.. يعني اختبار

Sala
)صالة(.. يعني قاعة

Veranda
)فاراندة(.. يعني شرفة بالعربي أو 

بلكونة بالفارسي
Mobilia

)موبيليا(.. يعني أثاث
Bagno

)بانيو(.. يعني حمام
Tenda

)تندة(.. يعني خيمة
Cambiale

)كمبيالة(.. يعني Bill باإلنجليزي
Fattura

 Invoice يعني  )فاتورة(.. 
باإلنجليزي
Primo

)بريمو(.. يعني األول
Terzo

)ترسو(.. يعني الثالث
Pinza

)بنسة(.. تعني أنها مثل الكماشة 
Colla

)كولة(.. يعني غراء أو مادة الصقة
Meccanico

خريج  مهندس  )ميكانيكي(.. 
ميكانيكا 

Avvocato
)أفوكاتو(.. يعني محامي

Teatro
)تياترو(.. يعني مسرح

Pagliaccio
)بيلياتشو(.. يعني مهرج
Sala – Balcone

السينما  تقسيم  وبلكون-  صالة 
والمسرح
Visita

)فيزيتا(.. يعني زيارة
Visita Medica
زيارة أو فحص طبي

Ricetta
)روشتة(.. يعني وصفة

La Posta
)البوسطة(.. يعني البريد

Stampa
)إسطمبة(.. يعني طباعة باإليطالي 

ونسخة طبق األصل بالمصري
 All‘una ,alla due ,alla -٣١

tre
تعني المزادات

Falso
)فالصو(.. يعني مزيف

Antica
 Ancient يعني  )أنتيكا(.. 
وعتيق  قديم  أو  باإلنجليزي 

بالمصري
Torta

)تورتة(.. يعني كيكة
Salsa

أو  صوص  يعني  )صلصة(.. 
عصير طماطم

Salata
السلطة  طبق  وهي  )سالطة(.. 

الشهير 
Gelato

 Ice Creamيعني )جيالتي(.. 
باإلنجليزي أو بوظة بالعربي

Nonna
)نوننا( يعني جدة باإليطالي.

سبب  الناظر  الدكتور  ويشرح 
مفردات  في  الكلمات  تلك  إدراج 
اإليطاليين  إن  ويقول  المصريين، 
في  كبيرة  جالية  يشكلون  كانوا 
مصر أثناء حكم الملك فاروق ومن 
قبله الملك فؤاد، وكانت نسبة كبيرة 

منهم تعيش في اإلسكندرية، 

املصريون يتحدثون اإليطالية يوميًا دون 
علمهم.. كيف؟

اشرف عبد احلميد



السنة العاشرة، العدد )247(  - األربعاء 16  أغسطس  132017

TV Box   -سعر الجهاز 
$85 

Canadian Local TV Channels 
Basic Package $12.00/month 

Basic Sports $24.00/month 
Premium $36.00/month 

Home Phone 
Unlimited CAN/US for only $6.95/Month 

www.fastel.ca   
Phone: +1-647-557-9628  Toll Free: +1-888-443-3352 

سات وعرب سات على نايل   
(عربية وأجنبية قناة 500أكثر من )  

$10.00/month 

ابعوا معنا مسلسلات رمضانت  
Add On 

Home Automation Solutions 
Thermostats  Alarm Systems 

Garage Door 
Lights 

Door Locks 

مطلوب موزعين في جميع انحاء 
 أونتاريو وكيبيك
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مريم مراد 

بهجه الزهور
الوان أكريليك وأحبار علي كانسون

شبشب احلكومة!
قصة: عـادل عطيـة

والقضاء«،  الفن  ذكريات  كتابه: »من  في 
أديبنا الراحل توفيق الحكيم ـ بصفته  أشار 
مناقشة  إلى  الوقت،  ذلك  في  للنيابة  وكياًل 
المحكمة  جلسات  إحدى  في  رحاها  دارت 
من  وامرأة  وخفير  جهة،  من  القاضي  بين 

جهة أخرى!

»وكيف  قائاًل:  الخفير،  القاضي  سأل     
تعّدت عليك المتهمة أثناء تأدية وظيفتك؟!..

   أجاب الخفير: »قلت لها عيب يا ملموسة 
ادخلي بيتك. فما كان منها إال زغرت لي من 
فوق لتحت، وتقّصعت، وقالت: »اخرس يا 
غفير يا مصدي قطع لسانك دا أنا لما أنفض 
غفير  عشرين  منه  ينزل  الصبح؛  شبشبي 

زيك«!

   ونتيجة لهذه اإلجابة، يذكر مفكرنا توفيق 
وجه  على  االستنكار  ظهر  أنه:  الحكيم، 
القاضي، وظهر اإلعجاب على وجهه. فهي 
ألفاظ  بأقصى  فاهت  قد  القاضي  نظر  في 
التعدي، وهي في نظره قد جاءت بأخصب 
صور الخيال الفني؛ فما يظن هناك صورة 

أبلغ من هذه الصورة في تحقير خفير!

   انها قصة تحقير قصيرة لرواية أطول من 
المتعاقبة،  حكوماتنا  فيها  تؤكد  األلم..  ليل 
طلة  كل  مع  انها  وتصّرفاتها،  بمواقفها 
فينزل  »شبشبها«؛  تنفض  جديد،  صباح 
مصري.  مواطن  عشرين  من  أكثر  منه 
التي  الرهيبة،  السكانية  الزيادة  يفسر  وهذا 
ابتلينا بها على صدى دعاوي الفتاوي، التي 
المواطن  التكاثر؛ حتى أصبح  تُحّرم تنظيم 
في  رخيصاً  ووفرته،  لكثرته  المصري، 

وطنه، وكال شيء على أرضه!

بإنسانيته،  يليق  مأوى  إلى  يفتقر  أال     
من  ويشرب  المسرطن،  الطعام  ويتناول 
منظومة  في  راتبه  ويفقد  الملوثة،  المياه 
ومصاريف  حد،  بال  المتصاعد  الغالء 

دروس أوالده الخصوصية؟!..

   المأساة، أننا نجد ألف حكيم وحكيم، ينظر 
إلى ما تقوله الحكومة، وما تفعله بنا، كمادة 
قيّمة تثير خياله، كروائي، فال يدري بالزمن 
الذي يمر به، وال يفطن إلى ما يجري حوله، 
وال إلى ما يجب أن يتخذه من موقف يغيّر 
الحكيم  توفيق  فعل  كما  تماماً  المّر،  واقعنا 

في جلسة المحكمة الموقرة!

MON 14-Aug 7:30 AM ARRIVAL PEARSON AIRPORT  7:30 AM EGYPT AIR
TUE 15-Aug 7PM - 9PM ST MARY SPIRTUAL  PROGRAM @  ST MARK CATHEDRAL .. MARKHAM
WED 16-Aug 11AM -3PM ONE - ONE MEETINGS FOR COPTIC CONGREGATION..CATHEDRAL
WED 16-Aug 7PM-9PM ST MARY SPIRTUAL  PROGRAM @  ST GEORGE & ST.RUEISS ..NORTH YORK
THUR 17-Aug 11A- 3PM ONE - ONE MEETINGS FOR COPTIC CONGREGATION...CATHEDRAL
THUR 17-Aug 7PM - 9PM ST MARY SPIRTUAL  PROGRAM @  SMSJ ..RICHMOND HILL
FRI 18-Aug 11AM - 3PM VISITING THE SICK
SAT 19-Aug 9A -12PM DIVINE LITURGY @ ST ABRAAM .. DIVINE LITURGY  (AJAX) 
SAT 19-Aug 7PM - 9PM ST MARY SPIRTUAL  PROGRAM @ ARCH AMGEL MICHAEL ..BRAMPTON
SUN 20-Aug 8:15AM - 11:30AM DIVINE LITURGY @ ST MARK CATHEDRAL

MON 21-Aug 7PM - 9PM ST MARY SPIRTUAL  PROGRAM @  ST MARK CATHEDRAL .. MARKHAM
TUES 22-Aug 9AM -11AM ST MARK CATHEDRAL . ST MARY'S FEAST DIVINE LITURGY
THUR 24-Aug 11AM - 3PM VISITING THE SICK
FRI 25-Aug 11AM - 3PM VISITING THE BUSINESS'S
SAT 26-Aug 9A - 12 PM DIVINE LITURGY @ SMSV  (MARKHAM)
SUN 27-Aug 9AM - 12PM ST GEORGE & ST RUIESS DIVINE LITURGY
SUN 27-Aug 7PM - 11PM RECEPTION WELCOMING H G ANBA ELIA @ ST GEORGE (BAYVIEW & 16)

TUE 29-Aug 11AM- 7PM ONE - ONE MEETINGS COPTIC CONGREGATION ST GEORGE & ST RUIESS
WED 30-Aug 11AM- 7PM ONE- ONE MEETINGS COPTIC CONGREGATION ST GEORGE & ST RUIESS
THUR 31-Aug 11AM- 7PM VISITING BUSINESS
FRI 1-Sep 7PM - 9PM FAMILY MEETING @ ST MARK COPTIC  CHURCH
SAT 2-Sep 9AM - 12PM DIVINE LITURGY @ ST MINA COPTIC CHURCH .. HAMILTON
SUN 3-Sep 8:30AM - 12:30PM    DIVINE LITURGY @ ST MARY & ST ATHNASUIS ..MISSISSAUGA

MON 4-Sep 11AM- 7PM ONE - ONE  MEETINGS  @ ST MARY & ST ATHNASUIS .. MISSISSAUGA
TUE 5-Sep 3PM FLIGHT TO OTTAWA
WED 6-Sep 8PM DIVINE LITURGY  @ ST GEORGE & ST ANTHONY  COPTIC CHURCH .. OTTAWA
THUR 7-Sep 7:00 PM DIVINE LITURGY  @ ST MARY COPTIC CHURCH .. MANITOBA
FRI 8-Sep 9:00AM - 11PM FLIGHT TO EDMONTON
FRI 8-Sep 3:00PM GENERAL VISITS
SAT 9-Sep 11AM- 7PM VESPERS @ ST MARY COPTIC CHURCH --EDMONTON
SAT 9-Sep 7PM - 9PM DIVINE LITURGY @ ST MARY COPTIC CHURCH .. EDMONTON
SUN 10-Sep 8:30AM - 12PM FUND RAISING .. EDMONTON

TUE 12-Sep 11AM- 7PM VISITING THE SICK
WED 12-Sep 11AM- 7PM VISITING THE SICK
THUR 14-Sep 11AM- 7PM VISIT TO THE BUSINESS'S
FRI 15-Sep 11AM- 7PM VISIT TO THE BUSINESS'S
SAT 16-Sep 9AM - 12PM DIVINE LITURGY @ ST SAMUEL THE CONFESSOR
SAT 16-Sep 7PM - 9PM VESPERS @ ST MARY & ST JOHN .. PICKERING
SUN 17-Sep 8:30AM - 12:30PM DIVINE LITURGY @ SMSJ .. RICHMOND HILL

TUE 19-Sep 11AM- 7PM VISTING THE SICK
WED 20-Sep 11AM- 7PM VISTING THE SICK
THUR 21-Sep 11AM- 7PM VISITING THE BUSINESS'S
FRI 22-Sep 3PM TRAVEL TO HALIFAX
SAT 23-Sep 9:00AM -11:00P.M DIVINE LITURGY @ ST MENA  ..HALIFAX
SUN 24-Sep 10:15AM - 12:30PM DIVINE LITURGY @ ST MARK TORONTO 
SUN 24-Sep 7PM - 11PM FAREWELL PARTY 

TUE 26-Sep 8:00 AM DEPARTURE FLIGHT TERMINAL 1 

KUSH INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES
H.G. BISHOP ANBA ELIA  BISHOP OF KHARTOUM & THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN

6TH VISIT TO CANADA  AUG 14TH,2017- SEP 26TH,2017

FOR THE SICK VISIT PLEASE CALL FR.PISHHOI 416-268-5872
FOR THE BUSINESS VISITS PLEASE CALL IBRAHIM GHALI 905-417-4171

FOR HOME VISITS PLEASE CALL NASIR HAKIM 416-887-8871

كابنت خالد الغندور 
يستضيف مدير حترير 

األهرام الكندي
الغندور  خالد  الكابتن  استضاف 
األستاذ مدحت  الزمالك  نادي  كابتن 
األهرام  تحرير  مدير  عويضة 
خصصت  حلقة  في  وذلك  الكندي، 
علي  القبض  موضوع  لمناقشة 

الشغب  احداث  الزمالك عقب  ٢٣٦ من جماهير 
والزمالك  الليبي  األهلي  مباراة  بعد  اندلعت  التي 
والتي انتهت بالتعادل ٢-٢ وخروج الزمالك من 
البطولة. وقال عويضة للكابتن الغندور أن بعض 
األهالي يقولون أوالدنا آبرياء وبينهم ١٥٠ طفل 
ولم يفعلوا شئ ويجب أن يتم اخراجهم ألن عملية 
القبض عليهم تمت خارج األستاد والبعض يقول 

بنا ورحمة  كدة رحمة  كفاية  لو غلطوا  أن حتي 
بمستقبلهم. 

هو  الموضوع  هذا  في  المخطئ  رأيي  من  لكني 
وآضاف  برئ،   ٢٣٦ علي  قبضت  التي  الدولة 
ضعف  ثمن  تدفع  الزمالك  جماهير  أن  عويضة 
وطالب  المصري  النظام  وعشوائية 
األستاد  كاميرات  بتفريغ  عويضة 
ومحاكمة من قام بأعمال شغب واإلفراج 
الفوري عن كل شخص تعرض للقبض 
العشوائي، وأردف عويضة أن كل المتهمين  ال 
ينتمون لمجموعات او روابط مشجعي الكرة وال 
من  ألي  ينتموا  كانوا  ولو  سياسية  مجموعات 
الجميع تخلي  لكن  يدافع عنهم.  لرآينا من  هؤالء 
خالد  كابت  غير  الموضوع  هـذا  يفتح  ولم  عنهم 
الغندور. وفي نهاية مشاركته قدم عويضة الشكر 

للكابتن خالد الغندور علي اهتمامه بهذا الملف.
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أطالق سراح قس كندي كان محتجزا في كوريا الشمالية   

في  الكورية  الرسمية  االنباء  وكالة  قالت  الشمالية،  كوريا   – سيئوول 
العاصمة بيونج يانج في موقعها علي االنترنت يوم االربعاء ٩ اغسطس 
انه تم اطالق سراح القس البروتستنتي هيون سو ليم ويبلغ من العمر ٦٢ 
سنة  بسبب مرضه عقب قرار المحكمة المركزية في البالد والقس هيون 
سو ليم هو من كنيسة الضوء البروتستانتية في مسيسوجا باونتاريو ولديه 
زوجة وابن يعيشان في تورنتو وهو اصال من كوريا الجنوبية وكان يزور 

كوريا الشمالية دائما منذ عام ١٩٩7 للعناية بااليتام هناك ورعاية االطفال والمسنين وفي زيارته االخيرة 
لكوريا الشمالية عام ٢٠١٥ القت الشرطة القبض عليه واتهمته بازدراء كرامة القيادة العليا  مستخدما الدين 
لتدمير نظام كوريا الشمالية ونشر دعاية سلبية حول المواطنين الكوريين واغراء وخطف مواطنين من كوريا 
الشمالية ومساندة برنامج المنشقين في شمال كوريا وحكم عليه  بالسجن مدي الحياة مع االشغال الشاقة وجاء 
حكم االفراج عن القس هيون بعد ان اهتمت حكومة كندا بقضيتة وارسلت وفدا برئاسة مستشار االمن القومي 
لرئيس الوزراء جستن ترودو منذ اسبوع  لمناقشة االفراج عن القس  الذي قضي نحو سنتين في السجن، حيث 
ان كندا ليس لها سفارة في كوريا الشمالية وكانت صحة القس وعافيته هي ذات االهمية القصوي للحكومة 

الكندية.

بيع أسماك السلمون املعدلة وراثيا ) جي أم أو ( في كندا يثير دعاة حماية البيئة 

قال دعاة حماية البيئة انه يجري تسويق اسماك السلمون المعدلة وراثيا في أسواق كندا بدون وجود عالمة تحذير 
ودعوا الي سحبها من محالت السوبر ماركت وعدم بيعها، وقالت ريهن ثيببالوت 
ومقرها  والنباتات  الحية  الكائنات  في  الوراثي  التعديل  تحذر  لمجموعة  المنسقة 
مونتلاير ان المنتجات المعدلة وراثيا جاءت الي اسواق كندا ليستهلكها الكنديين دون 
علمهم وهذا الن شركة تسمي ) أكوا بونتي( من الواليات المتحدة اعلنت يوم الجمعة 
٤ أغسطس عن بيع خمسة أطنان من أسماك السلمون المعدلة وراثيا في كندا بعد 

أن تلقت الضوء االخضر من سلطات التغذية والصحة في كندا،  وبعد ان  حكمت وزارة الصحة الكندية ووكالة 
فحص الغذاء في مايو الماضي بعد ثالثة سنوات من التجارب أن سمك السلمون المعدل وراثيا  آمن  ومغذي 
مثله مثل السمك العادي وقالت لوسي شارات وتعمل في هيئة التكنولوجيا الحيوية الكندية أن ال أحد يعرف أين 
يباع هذا السمك المعدل وراثيا غير شركة )أكوا بونتي(  وذلك ألن الشركة لم تعلن عن ذلك ولقد صدمنا عندما 
علمنا أنهم أدخلوا هذه الكميات من أسماك السلمون المعدلة وراثيا في هذا الوقت، وهذه االسماك تنمو في بنما 
ولكن شركة )اكوا بونتي( خططت للبدء في إنتاجها في جزيرة االمير ادوارد في شرق كندا وتوصلت الي أتفاق 
مع المقاطعة لبناء احواض مائية لتربية االسماك هناك، وسمك السلمون المعدل وراثيا تدخل فيه هرمونات النمو 
التي تسرع من نمو السمكة لتصل الي حجمها الكامل خالل ١٦ الي ١8 شهرا والتي عادة ما تستغرق ٣٠ شهرا 
في االسماك الطبيعية وتحاول جماعات حماية المستهلك والجماعات التي تدافع عن البيئة إقناع سالسل المتاجر 
الكبري برفض بيع السلمون المعدل وراثيا في االسواق وقالت شركة متاجر كوستكو انها لن تبيع هذه االسماك 

في متاجرها.

اجليش الكندي ينصب اخليام إليواء ٥٠٠ من 
طالبي اللجوء لكندا 

ارسلت حكومة كندا مائة من أفراد الجيش 
الي مدينة سانت برنار – دي الكولي في 
كيبيك يوم ٩ أغسطس لنصب خيام مؤقتة 
اخري   ومعدات  وتدفئة  إضاءة  وتثبيت 
والذين  الحدود،  عند  اللجوء  طالبي  إلقامة 

يقرب عددهم من ٥٠٠ شخص،وسوف يعود معظم هؤالء الجنود الي 
وكانت  المعدات،   علي  للمحافظة  سيبقي  قليل  عدد  باستثناء  قاعدتهم 
أعداد كبيرة من طالبي اللجوء ومعظمهم مواطنين من تاهيتي قد عبروا 
تقوم  ان  يخشون  النهم  قانوني  غير  بشكل  الكندية  االمريكية  الحدود 
ترامب  دونالد  إدارة  أن  تاهيتي حيث  الي  بترحيلهم  المتحدة  الواليات 
تنظر في إنهاء البرنامج الذي يسمح للتاهيتيين بالبقاء مؤقتا في امريكا 
والذي تم وضعه في اعقاب الزلزال الذي دمر جزء كبير من  تاهيتي 
عام ٢٠١٠، ويقيم حوالي ٩٠٠ من هوالء في إالستاد االوليمبي في 
مونتلاير، وقال مسؤولون من الصحة العامة في كيبيك  ان مستشفي 
فيكتوريا الملكي السابق قد تم تحويله الي مسكن لالجئيين يتسع لنحو 
٣٠٠ سرير لمساعدة  جزء من  ٢٦٢٠  فرد من طالبي اللجوء الذين 
يقيمون في مونتلاير وقال المسؤوليين ايضا ان ادارة هذا المكان مسالة 
معقدة حيث البد من توفير ثالثة وجبات غذائية لكل فرد يوميا باالضافة 
الي توفير الحمامات والمراحيض  ورعاية االطفال والنساء الحوامل 
من الالجئيين  وقام المسؤولين ايضا بفتح مبني سكن الراهبات السابق 

في نوتردام ليستقبل ٣٠٠ من الالجئيين.
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شرطي من تورنتو يشتري قميص وربطة عنق لسارق   

قال ضابط الشرطة نيران جينسن انه أراد أن يعطي الشاب الذي سرق 
مسار  ليصحح  ثانية  فرصة  مارت  وول  متجر  من  عنق  وربطة  قميص 
حياته، فعندما استدعي ضابط االمن في متجر وول مارت الشرطة لتقيض 
علي شاب يبلغ من العمر ١8 سنة  سرق قميص وربطة عنق وجوارب، 
يواجه صعوبات  الشاب  ان  االخر  وزميله  جينسن  نيران  الشرطي   وجد 

الذهاب الي مقابلة عمل  خاصة في حياته لمرض والده وعائلته تعاني من ضيق الموارد وان الشاب أراد 
وليس لديه مال ليشتري مالبس الئقة بالمقابلة وكان يحاول أن يحصل علي وظيفة ليوفر ألسرته ما تحتاج اليه 
ولهذا قام بسرقة القميص ورابطة العنق والجوارب وعندما فهمت الشرطة ورجل االمن في وول مارت دوافع 
الشاب قامت الشرطة باخالء سبيل الشاب وعدم توجيه اية تهمة له وعلي العكس قام الشرطي نيران جينسن 
بشراء القميص ورابطة العنق من ماله واعطاها للشاب ليذهب الي مقابلة العمل وقام المتجر ايضا بعرض 
التبرع بهذا المالبس وغيرها للشاب وقال ضابط الشرطة انهم يقومون بمساعدة الناس كل يوم الن هذا جزء 

اساسيا من عملهم بدون انتظار لشكر او اعتراف بالفضل.

كندا اجتمعت  مرتني مع مسؤولني من كوريا 
الشمالية خالل اسبوع واحد   

الخارجية  الشؤون  وزيرة  اجتمعت 
كريستيا فريالند والمبعوث الذي ارسلنه 
الكندي  القس  عن  االفراج  لبحث  كندا 
لبحث  الشمالية  كوريا  من  مسؤولين  مع 
الغير  والتوتر  الدولي  الوضع  تدهور 
االمريكي  الرئيس  إدارة  بين  العادي 

بشن هجوم صاروخي  التي هددت  الشمالية  ترامب ونظام كوريا  دونالد 
بالقرب من جزيرة )جوام( التابعة للواليات المتحدة والتي بها اكبر قاعدة 
وكانت  بهذا،   القيام  من  بالتحذير  ترامب  عليها  ورد  أمريكية  عسكرية 
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريالند قد قالت يوم الجمعة ١١ أغسطس 
إنها تقابلت مع نظيرها وزير خارجية كوريا الشمالية )ري يونج هو( في 
مانيال وتحدثت معه حديث قصير وقالت إن المسؤولين الكنديين يعملون 
بجد للتاكد من أن نظام الحكم في كوريا الشمالية برئاسة )كيم جونج( يجب 
ان يفهم انه البد ان يوقف مساره الخطير و  المدمر لكوريا الشمالية والعالم 
وانه من المفيد لوزير خارجية كوريا الشمالية ان يستمع من نظرائه عن 
رؤيتهم للبرنامج النووي  لكوريا الشمالية  وبرنامج الصواريخ الباليستية 
مع سكرتير  فريالند  كريستيا  ايضا  أجتمعت  وقد  القادمة،  القاءات  خالل 
كبير  دبلوماسي  ومع  الجنوبية  كوريا  خارجية  ووزير  المتحدة  الواليات 
المديرة  بارك  نيفا  وقالت  بكين،  الي  القصيرة  الصين خالل زيارتها  من 
التنفيذية لمركز الحماية في كندا انها تعتقد ان هناك الكثير من المواضيع 
التي يمكن لكندا ان تكون اكثر نشاطا فيها وبينما ان كندا ليست علي طاولة 
الشمالية  وكوريا  واليابان  الصين  تشمل  التي  الستة  لالطراف  المحادثات 
وروسيا وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة والتي تحاول ان  تتدخل وتبدا 
طريقة لتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية والن كل واحدة من هذه 
اجتماع  لتسهيل  بعرض  تقوم  ان  لكندا  فيمكن  مختلفة  مصالح  لها  البالد 
متعدد االطراف. ويمكن للمحادثات وجه لوجه ان تفتح االبواب التي تعجز 

عنها الواليات المتحدة او ال ترغب فيها.

أونتاريو تطلق موقعا يستطيع املرضي من خاللة معرفة الوقت الالزم 
لالنتظار لرؤية طبيب أخصائي او اجراء جراحة معينة

علي  موقعا  تطوير  تم  انه  هوسكنز  أريك  أونتاريو  في  الصحة  وزير  أعلن 
االنترنت يستطيع سكان أونتاريو من خالله معرفة وقت االنتظاررالالزم لرؤية 
طبيب متخصص او اجراء جراحة ما ومقارنة هذا الوقت ما بين المستشفيات 
المختلفة عبر المقاطعة ويستطيع المريض من خالل الموقع معرفة الوقت االزم 
ما بين تحويل طبيب العائلة له لرؤية االخصائي والموعد االول مع االخصائي او 

الطبيب الجراح وكذلك الوقت ما بين اتخاذ قرار وحجز موعد الجراء الجراحة وقد أستثمرت مقاطعة اونتاريو 
مبلغ ١٣ مليون دوالر تقريبا خالل عامين لتطوير نظام تحويل المرضي الي اخصائيين وغيرهم من مقدمي 
الرعاية الصحية في المقاطعة وايضا قامت المقاطعة بتطوير نسخة الكترونية لبطاقات االمصال واللقاحات 

وقال الوزير ان البطاقة االلكترونية للرعاية الصحية هي واحدة من أعظم االدوات التي تساعد المرضي.

عضو في حزب احملافظني املتحد اجلديد  في إدمنتون يؤجر 
شقته التي تدفع له احلكومة ايجارها 

البرتا والناقد  ماال ديرك ٣١ سنة العضو في حزب المحافظين المتحد الجديد في 
للسياسة المالية للحزب يؤجر شقته من الباطن بينما يحصل علي اعانات مالية من 
الحكومة لسكنه وكان ماال ديرك قد عرض شقته  التي ال يقيم فيها علي موقع تأجير 

الشقق المفروشة )آير بنب( بواقع ٥٠ دوالر الي 8٥ دوالر في الليلة وكتب في االعالن 
عنها إنها شقة مودرن عبارة عن جناح من غرفة نوم واحدة في حالة جيدة جدا وتطل علي 
منظر شامل لمدينة  إدمنتون وصالحة للعمل او المتعة، ويحصل ماال ديرك عضو الحزب 
علي مخصصات للسكن من اموال دافعي الضرائب بحد اقصي ٢٣١٦٠ دوالر في السنة 
وبحسب القانون يمكن للعضو في الحزب استخدام هذه االموال في مصروفات مثل االيجار 

والمرافق وهي مقصود منها ان تغطي التكاليف الفعلية التي يتكبدها عضو  
الحزب، وتحدث ماال ديريك عن هذا الموضوع قائال انه يعتقد أن تاجير 
شقته التي ال يسكنها لمدة ثمانية اشهر في السنة هو عمل شرعي ولكن بعد 
ان تحدث مع دائرته االنتخابية أدرك ان هذا ليس جيد وقدم اعتذارا وقال 
ديون  لسداد  ويبلغ ٢٥٥٥دوالر   نقود  من  عليه  بما حصل  سيتبرع  انه 
مقاطعة البرتا وانه سيذهب في اجازة لفترة، وقال كريج الرئيس المؤقت 
لحزب المحافظين المتحد الجديد ان ماال ديرك كان يستفيد من اعانات السكن لسنوات عديدة 
وانه العوام يأخذ هذه االموال ال ليدفع ايجار شقته بل ليشتري منازل ثم يبيعها ويكسب 
منها االف الدوالرات وقالت رئيسة وزراء مقاطعة البرتا ان سيارتها التي يمولها دافعي 

الضرائب ال تستخدمها في بعض االحيان ولكنها ال تحولها الي تاكسي اثناء ذلك.
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لغــز أوبــاما )7(

 بقلم عماد عبد السيد

ديناش  اضرة  ملحُ أخيرة  مرة  عوداً 
قاعة  في  ألقاها  التي  دسوزا 
بنورث  املعمدانية  الكنيسة 
بوالية  شارلوت  مدينة  في  سايد 
أكتوبر   ١٠ في  الشمالية  كارولينا 
احلضور  فيها  نصح  التي   2٠١٠
بقراءة كتابه »جذور غضب أوباما« 
التي  الدوافع  يتفهموا  لكي 
من  العديد  يتخذ  أوباما  جعلت 
وحتى  والغريبة  يرة  املحُ القرارات 
املللني  أكثر  عجز  والتي  الشاذة 
السياسيني حنكًة عن تفسيرها.

وبسبب  بأنه  ديناش  أقر  لقد 
أنه  )أي  هندية،  أصول  من  كونه 
التي كانت  الدول  إحدى  أبناء  أحد 
معاٍد  تستعمرها(  بريطانيا 
مثل  )مثله  كذلك  لإلستعمار 
أوباما( ولكن نظرته عن اإلستعمار 
القدمي تختلف إختالفاً جذرياً  عن 
محُستشهداً  جتاهه  أوباما  نظرة 
الوزراء  رئيس  ألقاها  مبحاضرة 
الهندي السابق »مامنوهان سنج« 
بإجنلترا  أوكسفورد  جامعة  في 
الهند خطت  بأن  فيها  أكد  والتي 
إحدى  تصير  لكي  جبارة  خطوات 
الغد  عالم  في  العظمى  القوى 
السنوي  ناجتها  منو  تخطى  حيث 
عن  سنج  سؤل  وعندما   %١٠
تلك  حتقيق  في  الهند  جناح  سر 
فشلت  التي  اجلبارة  القفزات 
في  النامية  الدول  من  الكثير 
الوزاراء  رئيس  أجاب  حتقيقها 
في  الفضل  بأن  السابق  الهندي 
ذلك يعود إلى حتدث الهنود باللغة 
العديد  لديهم  أن  كما  اإلجنليزية، 
ولديهم  املترمة،  اجلامعات  من 
التكنولوجية،  التطبيقات  أحدث 
عريقة  دميوقراطية  ولديهم 
ملكية  حقوق  ولديهم  تجذرة  محُ
املحُقومات  تلك  وكل  صانة،  محُ
كانت بفضل اإلحتالل البريطاني، 
لم  البريطانيني  أن  من  فبالرغم 
هبات  لتوزيع  الهند  إلى  يجيئوا 
كمستعمرين  جاءوا  بل  وهدايا 
الهنود  أن  إال  البالد  ليحكموا 
اجلوانب  من  كثيراً  إستفادوا 
من  )املحُستمدة  الغربية  احلضارية 
نقلها  التي  املسيحية(  التعاليم 
الذي  األمر  البريطانيون،  لهم 
احلضارة  بركب  للحاق  مكنهم 

الغربية.

أوباما  على  ديناش  حتفظ  إذاً، 
ليس بسبب مناهضته لإلستعمار 
وجتمد  تقولب  بسبب  بل  عموماً، 
فكره السياسي عند خمسينيات 
التي  املاضي  القرن  وستينيات 

أوباما  مثل  شخصيات  أفرزت 
السياسي  األعلى  )املثل  األب 
أكبر  كانت  وبالتالي  اإلبن،  ألوباما 
تلك  ديناش في  هواجس ومخاوف 

املاضرة هو أن من يحكم الواليات 
املتحدة فعلياً هو فكر الستينيات 
من  األب  ألوباما  املحُتطرف  اليساري 

قبره في كينيا 

واقعة حدثت  ديناش     ثم سرد 
ألندونيسيا  زيارته  أثناء  ألوباما 
)البلد التي عاش فيها قرابة األربعة 
لولو  الثاني  وزوجها  أمه  أعوام مع 
ضيافته،  أحسنت  والتي  سوتورو( 
األندونيسيون  املسئولني  أن  حتى 
تذكارياً  باً  نحُصحُ ليدشن  أخذوه 
له في جاكراتا تعبيراً عن  ضخماً 
»أبنائهم«،  أحد  كونه  إمتنانهم 
الشارع  رجل  أدرك  عندما  ولكن 
ال  أوباما  بأن  العادي  اإلندونيسي 
إلندونيسيا  إحتراماً  يكن  وال  يأبه 
)أو أي دولة تبنت النظام الرأسمالي 
للنهوض بشعبها(، جمع الشعب 
توقيع  ألف  خمسون  األندونيسي 
إزالته  ومت  ب  النحُصحُ ذلك  إلزالة 

بالفعل 

تلك  ديناش  إختتم   وأخيراً 
من  الغرض  بأن  بقوله  املاضرة 
بهدف  يكن  لم  املاضرة  تلك 
معة  وسحُ صورة  تشويه  أم  حتطيم 
فهمه  منها  الغرض  بل  أوباما، 
بأفعاله  التنبؤ  إمكانية  وبالتالي 
يفضي  سوف  الذي  األمر  وقرارته، 
أمريكي  مواطن  خلق  إلى  حتماً 
إيجابياً  تفاعل  محُ صالح  مسيحي 
للتذكره تلك  )فقط  مع مجتمعه 
ْل حضورها مسيحيون  املاضرة جحُ
وليس  املعمدانية(،  الطائفة  من 
عن  نعزالً  محُ مسيحياً  مواطناً 
داخل  ومتقوقعاً  اخلارجي  اجملتمع 
اجملال  تاركاً  الدينية،  مؤسساته 
)اليساري  الرئيسي  اجملتمع  لتيار 
على  للتأثير  املحُلحد(  الليبرالي 
بحمالت  وعيه  وتشكيل  اجملتمع 
لهدم  نهجة  محُ أدمغة  غسيل 
التى  املسيحية  والقّيم  املبادئ 
الغربية عليها.  تأسست احلضارة 
ثم أهاب ديناش باحلضور أن يندمج 
التيار املسيحي املافظ باإلنخراط 
وتكوين  اجملتمعي  النقاش  في 
أفضل  من  متكامل  محترف  فريق 
املافظني  املسيحيني  العلماء 
)ليس فقط من الالهوتيني، بل من 
املؤرخني والفالسفة واإلقتصاديني 
الفريق  غرار  على  واألطباء( 
اليساري املحُلحد الذي يضم أسماء 
المعة في كافة التخصصات مثل 
هوكينج،  ستيفن  الفيزياء  عالم 
بجامعة  البيولوجي  عالم 
دوكينز،  ريتشارد  أوكسفورد 
عالم  دانت،  دانيال  الفيلسوف 
األخالق احليوية بجامعة برنستون 

النفس  سينجر عاِلم  بيتر 
بجامعة  بينكر  ستيفن  املعرفي 
أوكسفورد وعالم الفبزياء لورانس 
كراوس والقائمة تطول  . فبالرغم 
من  النوابغ  من  العديد  وجود  من 
املافظني في  املسيحيني  العلماء 
أنهم  إال  التخصصصات،  كافة 
كفريق  يعملون  ال  محُشتتني  فرادى 
اليساري  الفريق  دعاوى  جملابهة 
لدحضها  املحُلحد  الليبرالي 
السجاالت  في  وحتى  وتفنيدها، 
فإن  السياسية  واملناقشات 
من  لديها  مبا  املسيحية  املبادئ 
على  قادرة  سامية  أخالقية  قّيم 
الضالة  الدعاوى  تلك  مجابهة 

واملحُضللة 

تحَُشْن حالياً  املثال،   على سبيل 
الرأسمالية  على  شعواء  حرباً 
بل  إقتصادي،  منظور  من  ليست 
يحُتهم  حيث  أخالقي  منظور  من 
طماع  إنسان  بأنه  الرأسمالي 
معدوم الضمير ميتص دماء الفقراء 
ليزداد هو غنًى، وهنا يبرز دور اليمني 
املسيحي املافظ لتعريف العامة 
للمسيحية  السامية  بالقّيم 
همة  الرأسمالي، فمحُ داخل اجملتمع 
اليمني املسيحي ال يجب أن تقتصر 
في  التبشيرية  اإلرساليات  على 
الثالث، بل يجب عليه  العاام  دول 
أن يحُّكون فرق عمل لتوعية العامة 
مخاطر  من  خصيصاً(  الشباب  )و 
اإلحلادي  اليساري  الفكر  إنتشار 
املسيحية  القّيم  ولنشر  املحُتطرف 
في  وحتديداً  املتحدة  الواليات  في 
املحُلحد  العلماني  اليسار  معاقل 
مركز  واشنطون  العاصمة  مثل 
ونيويورك  السياسي  القرار  صنع 
وسان  والنشر  اإلعالم  مركز 
اإلقتصاد  مركز  فرانسيسكو 
الترفيه  مركز  آجنيلوس  ولوس 

والثقافة

نحن  ليتنا  أخيرة:  ملحوظة 
خطوات  نتخذ  كندا  في  أيضاً 
الكاتب  إقترحها  كالتي  عملية 
ديناش   الفّذ  السياسي  لل  واملحُ
من  عمل  فرق  بتكوين  دسوزا 
املؤهل  املافظ  اليميني  الشباب 
اليساري  التيار  مجابهة  على 
املستحوذ  الكاسح  املتطرف 
حالياً على معظم املنابر اإلعالمية 
داخل  وحتى  والسياسية 
الذي  األمر  عقود  لعدة  اجلامعات 
أدى إلى خلق أجيال من اليساريني 
امللحدين شديدي التطرف املغيبة 
من  أصبحوا  والذين  أدمغتهم، 
الكثرة التي ال حتتمل وال تتسامح 
و ال  اليمينيني  معارضيها  مع 
التحُهم  بشتى  نعتهم  عن  تألوا 
املحُلفقة )كارهو األغيار، متعصبون، 
إلى  اإلسالم(  كارهو  عنصريون، 
املحُفردات  من  القائمة  تلك  آخر 
اليساري  القاموس  يزخر بها  التي 
حقوقهم  مارسة  عن  إلخراسهم 
الدساتير  لهم  كفلتها  التي 
إرهاب  دون  آرائهم  عن  للتعبير 
الليبرالي  اليساري  التيار  من 
دول  معظم  غزا  الذي  االحلادي 
الشمالية  وأمريكا  الغربية  أوروبا 
بعد أن فقد معاقله الرئيسية في 
وأوروبا  السابق  السوفيتي  اإلحتاد 
الشرقية منذ نهاية الثمانيات من 

القرن املاضي

ياسيدى  خدامك....  مقال  بقية 
ص 8 

للخدمه  كنيستنا  فى  عندنا مثل حى 
السنه  بطرس...  ابونا  الصامته... 
 ...٢٥ رقم  رسامته  عيد  كان  دى 
من  كنيستنا  فى  بيخدم  صحيح  هو 
حوالى ثالث سنين... بس ماحدش 
بيسمع صوته غير وقت التقديس... 
بهذا  واكيد   وفعاله   صامته  خدمه 
يبقى  الزم  والسكوت ...  الهدوء  
بطرس  ابونا  ملكوت...  سارق 
عربى..  بيتكلم  بس  اريترى  اصال 
كان  النه  هربا ...  كنيستنا  وجه 
بيبشر...  كان  النه  بالقتل  مهددا 
ناس  فيه  ان  الغريب  وبينصر... 
مصر  فى  وعايشين  ارتريا  من 
طلبوا مننا اثناء زياره ل مصر ان 
نطلب من ابونا بطرس  ان يصلى 
جدا  قوى  انه  لنا  وقالوا  اجلهم  من 
احنا ممكن  لديهم...  ومعروف جدا 
نكون هنا بصمته مش شايفين اد ايه 
خدمته قويه وفعاله...  بس ده نوع 
معنى  مش  الخدمه...  من  مطلوب 
كده انى اقصد  ان الخدمه الحقيقيه 
بس تكون مقتصره على الصمت... 
وكل  مطلوب...  الكالم  طبعا  ال 
واحد حسب موهبته. القديس بطرس 
الرسول فى وعظه واحده تسلل الى 
امنوا...  نفس...  االف  ثالث  قلوب 

واعتمدوا... البابا شنوده كان كالمه 
وكان  الذهب  من  بميزان  موزون 
الرد  فى  الحكمه  كل  يعطيه  هللا 
والوعظ واالرشاد.... للخدمه انواع 
من   اكثر  منذ  كثيره....  واشكال 
عشر سنوات كان فى كنيستنا خادم 
صامت هادى  اسمه مرقس... علم 
واجادوها  القبطيه  االلحان  اوالدنا 
وبرعوا فيها... ترك خادمنا االمين 
الى  واسرته  هو  وسافر  وينيبج 
مقاطعه اخرى فى كندا )برامبتون( 
قليله...  بفتره  سفره  بعد  ليصبح  
ابونا مايكل.. ياريت بجد نحاول... 
فى  جادين  نكون  ان  انا...  واولكم 
خدمتنا... وخصوصا ان ربنا جابنا 
فى بالد اعتقد ان الخدمه فيها ممكن 
فى  الخدمه  من  بكتير  اسهل  تكون 
نكون  دى  بخدمتنا  ممكن  مصر... 
اد  ونوريهم  اخرين  ل  حلو  نموذج 
ايه جمال كنيستنا  وحتى بتصرفاتنا 
اليوميه وفى مجاالت شغلنا المختلفه 
صورة  تعكس  مرايا  نكون  ممكن  
ده...  نعمل  قدرنا فعال  لو  مسيحنا. 
اعتقد اننا ممكن نقدر نقف قدام ربنا 
بال  وايمان  مخزى ...  غير  بوجه 
رياء....  ومحبه كامله... نقف بغير 
له ...  يقول  فينا  واحد  وكل  خوف 

بثقه.... خدامك .... ياسيدى.  

كندا ليست حمصنة ضد العنف العنصري والكراهية

بينما لم يصدر جستن ترودو بيانا حول اعمال 
العنف التي وقعت في مدينة شارلوتزفيل يوم 
الجمعة  ١٢ اغسطس  بين مجموعتان احدهما  
الفاشية   تناهض  واالخري  البيض   تناصر 
وجرت هذه االضطرابات بسبب قرار المدينة 

الذي  الكونفيدرالي  الجيش  لقائد  المحكمة   قاعة  امام  من  تمثال  بإزالة 
البيض  فرقة  اجتمعت  والذي الجله   يتم تحرير العبيد  حارب حتي ال 
العظماء والكلوكس كالن وهو اكبر تجمع للبيض خالل عقد من الزمان 
وكانوا يرتدون زي المليشيات الرسمي ويحملون البنادق اعتراضا علي 
ازالة التمثال  وتصادموا مع المجموعات االخري المناهضة للعنصرية 
و في اثناء الفوضي التي حدثت قام شخص بدهس الناس بعربته وقتل 
أمرأة وجرح ١٩ أخرين، وبعدها  أرسل ترودو تغريدة علي تويتر ادان 
فيها أعمال العنف في مدينة شارلوتزفيل وعرض تقديم الدعم لها وقال 
نحن  وقالن  والكراهية  العنصري  العنف  محصنة ضد  ليست  كندا  أن 
ندين اعمال العنف بكل اشكاله ونقف مع الضحايا في مدينة شارلوتزفيل 
ال  الكراهية  أن  قائلة  والعنصرية  العنف  وين  كاثلين  شجبت  وكذلك 
تعرف حدودا ولذا يجب علينا ان نقف لحراسة بلدنا من إنتشارها، هذا 
مدينة  اهالي  مع  للتضامن  تورنتو  مدينة  في وسط  مسيرة  قامت   وقد 

شارلوتزفيل في والية فيرجينيا ضد العنصرية

جرس بيج بن 
يصمت ملدة 
أربع سنوات

العموم  مجلس  أعلن 
أن  االثنين  اليوم  البريطاني 

ظهر  ستتوقف  البريطاني  البرلمان  في  الشهيرة  بن”  “بيج  ساعة  دقات 
يوم ٢١ أغسطس الجاري وسيبقى الحال كذلك خالل معظم الفترات في 

السنوات األربع المقبلة أثناء أعمال الترميم.
البالغ وزنه ١٣.7 طن،  وستتوقف المطارق التي كانت تقرع الجرس، 
على رأس كل ساعة كل يوم خالل ١٥7 عاماً الماضية عن العمل على 
الرغم من أنها ستعمل في مناسبات استثنائية مثل احتفاالت العام الميالدي 
األساسي  العمل  “هذا  إن  الساعة  حارس  جاجز  ستيف  وذكر  الجديد. 
سيحفظ الساعة لفترة طويلة قادمة كما سيحفظ المبنى الذي يحملها وهو 

برج اليزابيث تاور”.
وقصر وستمنستر عند ضفة نهر التايمز الذي يضم البرلمان مسجل على 
الئحة مواقع التراث العالمي وهو أحد أهم المواقع السياحية في بريطانيا.
وشجع جاجز عامة الناس على التجمع في ساحة البرلمان القريبة لالستماع 

إلى الدقات األخيرة للجرس قبل أن يصمت يوم االثنين المقبل.



عجة عمالقة يف حتد لفضيحة 
البيض األوروبي

بروكسل - وكاالت
التي  الملوث  البيض  وفضيحة  لألمطار  تحد  في 
هزت الزبائن األوروبيين، حولت بلدة بلجيكية نحو 

١٠ آالف بيضة إلى عجة عمالقة للحي بأكمله.
الطهو  عملية  إلنجاز  ومتطوعون  طباخون  وعمل 
الضخمة باستخدام أوان خشبية، مقالة زيت عمالقة 

ثم وزعوا األكل على الجمهور الجائع.
كانت ذلك فعالية سنوية في بلدة مالميدي، كان لها 
معنى كبيرا هذا العام، حيث أعلنت الكثير من البلدان 
األوروبية أنها تلقت بيضا أو منتجات بيض ملوثة 

بمبيد حشري.
يخضع العديد من منتجي الدواجن في هولندا وبلجيكا 
البيض،  جراء  مرضى  سقوط  عدم  رغم  للتحقيق، 

وأن المخاطر الصحية تعتبر منخفضة.
بينيديكت  العجة،  لفعالية  المشارك  المؤسس  وقال 
البيض  المنظمين تحققوا من مصدر كل  إن  ماثي، 

المستخدم وقررا أنها خالية من الخطر.

                                   
سباق احلياة             

مدحت موريس 
(voicy2005@yahoo.com) 

فى  األغرب  غريب.....لعله  سباق 
اسمه  ان  العدو...كما  مسابقات  تاريخ 
قال  الحياة!!......هكذا  اغرب..سباق 
الشاب  الصحفى  المصور  »جمال« 
الذى ُعين حديثاً فى الجريدة، ثم أضاف 
غريزتى  الثارة  مكشوفة  محاولة  فى 
الكثير  وقرأت  بحثت  لقد   - الصحفية 
فى  المتخصصة  والمجالت  الكتب  من 
هذا المجال ولم أجد ما يشبه مثل هذه 
متكاسلة  بعين  نحوه  نظرت  المسابقة. 
طالعت  وهل   - أتثاءب  وأنا  سألته  ثم 
أيضاً تاريخ مسابقات األلعاب األولمبية 
بكلمات  أجاب  ثم  قلياًل  تردد  القديمة؟ 
لم  القديمة!؟....ال...أعنى   - متلعثمة 
توقف  فرصة...ولكن....وفجأة  أجد 
حتى  تسأل  لم  أنت   - معاتباً  لى  ونظر 
متعمد  برود  فى  السباق.  نوعية  عن 
حسناً... أسأل؟  لم  أحقاً   « له  قلت 

االجابة  وأعطنى  سألت  إعتبرنى 
غضبه  اخفاء  يستطع  لم  باختصار«- 
مع الُحمرة التى كست وجهه فقال فى 
حدة » حسناً ان كان األمر ال يهمك أو 
أن الموضوع أقل من مكانتك الصحفية 
محرر  من  أبحث  أن  لى  األفضل  فمن 
وأنا  ابتسمت  الخبر.«  ليغطى  ناشىء 
اصطناع  فى  جبينى  قطبت  ثم  أنهض 
دوشة.... بالش  أقول »  وأنا  للغضب 
وأدواتك.... كاميراتك  واحضر  اجر 

المجنون  ...اختفى  معك.«  سآتى 
ثم  دقائق  لعدة  أمامى  من  المتحمس 
عاد ُمسلحاً بأدواته ومعداته صائحاً » 
لم أكن فى مثل  بنا«.  أنا جاهز....هيا 
حماسه - لسوء حظه - والحقيقة أننى 
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يحررها هانى نصحى

رافقته لسببين أولهما أننى لم يكن لدى 
ما أفعله فى هذا اليوم، أما السبب اآلخر 
فهو من قبيل رفع معنويات هذا المجنون 
المتحمس كما يحلو لى أن ألقبه وأناديه. 
قاد السيارة متجهاً نحو ميدان السباق، 
هذا  عن  أعرفه  ال  ما  لى  يروى  وبدأ 
السباق الذى يقام ألول مرة ثم أخرج من 
مكان ما بالسيارة - الممتلئة عن آخرها 
بأشياء كثيرة ال توجد أى صلة بينها - 
بكتيب مصور يتحدث عن السباق فطلبت 
منه التفرغ لقيادة السيارة بينما أنا أقلب 
يشرح  الكتيب  كان  الكتيب.  صفحات 
طريق السباق الذى ينقسم لعدة مراحل، 
فيه  المشاركين  أسماء وصور  وتضمن 
واختالف  تنوع  اهتمامى  استرعى  وقد 
 ، العمر  فى   - سيما  ال   - المتسابقين 
سألت جمال الذى أخبرنى بأن هذه هى 
السباق  من  واألخيرة  الرابعة  المرحلة 
أى أن هذه الصور التى أمامى للفائزين 
أبديت  السابقة!!!  الثالث  المراحل  فى 
ألسماء وصور  ثانياً  أنظر  وأنا  دهشتى 
التاسعة  فى  طفل  وبينهم  المشاركين 
وعجوز تجاوز السبعين قلت له فى شك 
تريد   « المتسابقين  لصور  أشير  وأنا 
المراحل  فى  فازا  هذين  أن  تقنعنى  أن 
السابقة !!! قال جمال فى حماس كبير 
» بل هما من يراهن عليهما الجميع » 
قواًل  أتذكر  وأنا  متعجباً  رأسى  هززت 
قديماً ألحد أساتذتى العظام بأنه فى عالم 
يوجد  تافه، وال  خبر  يوجد  ال  الصحافة 
الحدث  خلف  يكون  قد  بل  بسيط  حدث 
تغير  حكمة  أو  تاريخية  أحداثاً  البسيط 
بيده »  قال جمال وهو يشير  المفاهيم. 
لما  نظرت  السباق«  مضمار  هو  هذا 
أشار اليه فوجدته طريقاً عادياً يمتد لعدة 
كيلومترات وبالطبع لم يصل بصرى الى 
نهايته سألت - وقد بدأ االهتمام بالسباق 
يتملكنى - الى أين أنت ذاهب ؟ أجابنى 
سنصل الى نقطة النهاية وننتطر هناك. 
عند  المتسابقين  فوجدت  خلفى  نظرت 
نقطة البداية رجال وسيدات من مختلف 
األعمار يستعدون لبداية السباق. كنا قد 
بينى وبين  تجاوزناهم ألمتار وتساءلت 
الطفل  هذا  أو  العجوز  لهذا  كيف  نفسى 
أشداء!!!!.  رجااًل  أو  شباباً  ينافسا  أن 
ما حول  أو  الطريق  جانبى  أشاهد  كنت 
مضمار السباق كما قال جمال....أسواق 
ترفيهية.....صاالت  تجارية....نوادى 
لكل  تجارية  محال  ثم  رقص....بنوك 
شىء وأى شىء وجميعها متألقة وتغرى 
بالدخول بل والبقاء فيها لساعات، سألت 
جانبى  على  أراه  عما  مندهشاً  جمال 
الطريق، أجابنى مبتسماً ال أحد يأتى الى 
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قال ذلك  فيه.  التجول  المكان ويقاوم  هذا 
وصلنا  »هل  فسألته  السيارة  يركن  وهو 
لنقطة النهاية؟« قال وقد اتسعت ابتسامته 
»ال...لكن ما المانع من قضاء وقتاً لطيفاً 
هنا فمازال الوقت أمامنا«. نزلت معه....
بل  ممتعاً  أننا قضينا وقتاً  أنكر  سرنا وال 
أننى لم أتمتع لعمرى مثلما تمتعت فى هذا 
محال،  من   - استطعنا  ما   - دخلنا  اليوم 
شربنا وأكلنا ولعبنا وفعلنا ما لم نفعل من 
قبل ثم خرجنا بعدما سرقنا الوقت وانتهى 
ركبنا  نهايته.  نشهد  أن  دون  السباق 
نقطة  المسير حتى  بنا  السيارة وواصلت 
لم يكن هناك أحد  السباق وبالطبع  نهاية 
ولم  الحدث  وانفض  الجميع  انصرف  فقد 
الصباح  فى  خسر.  ومن  فاز  من  نعرف 
وأنا  السابق  اليوم  أتذكر  جلست  التالى 
من  ...مكان  الجميل  المكان  ذلك  أتذكر 
نسيانه  المستحيل  ومن  وصفه  الصعب 
متناقضين  مذاقين  النفس  فى  يترك  لكنه 
جمال  وجدت  والمرار.فجأة  المتعة  هما 
وهو  الصحف  احدى  أمامى  وضع  وقد 
كالهما  فاز  لك؟.....لقد  أقل  الم   « يقول 
الصغير....رغم  والفتى  العجوز  الشيخ 
االختالف الكبير بينهما.« نظرت اليه قائاًل 
االثنان،  فاز  لهذا  لقد خسر اآلخرون    «
خسر  بالطبع  قائاًل  غيظ  فى  نحوى  نظر 
ال  اجبته  ذلك؟  فى  الغريب  ما  اآلخرون 
يتمتعان  فالفائزان  خسارتهم  فى  غرابة 
بصفة ال تتوافر فى كل المتسابقين الذين 
انشغلوا وانبهروا مثلنا - انا وانت - بكل 
السباق... التى احاطت بمضمار  المباهج 
العجوز  من  كال  ينبهر  لم  ولماذا  سألنى 
انبهرنا به نحن وكل  والفتى الصغير بما 
له ضاحكاً  قلت  السباق؟  فى  المشاركون 
وهو  بينهما  جمع  الذى  االمر  هو  هذا 
عدم االنبهار بما رأيناه نحن...هل تعرف 
انتظر  ان  دون  واستطردت  سألته  لماذا؟ 
والفتى  العجوز  بين  يجمع  فما  اجابته   
الصغير هو أن أحدهما قد زهد كل متاع 
الحياة واآلخر لم يذق طعمها بعد....لهذا 

فازا فى سباق الحياة.

“قبلة احلياة” تنقذ سلحفاة 
من الغرق

بعد محاوالت استمرت لساعات، نجح رجل في إنقاذ 
حياة سلحفاته، وذلك بعد أن أجرى لها عملية تنفس 

اصطناعي بفمه .
فريدا،  سلحفاته  على  عثر  إنه  فليتشر  جون  وذكر 
الموجودة  البركة  في  عاما،   ٤٥ العمر  من  البالغة 

بحديقة منزله، وكانت تبدو ميتة.
وأضاف: “أخرجتها من الماء وبدأت بالنفخ في فمها 
لمساعدتها على التنفس، فخرجت كمية صغيرة من 
الماء من فمها، ثم اتبعت إجراءات إلنقاذ حياتها لمدة 

ساعة على األقل”.
وقام الرجل بتدفئتها باستخدام مجفف الشعر وتدليكها 

حتى بدأت تتنفس بمفردها.

العثور على كعكة فواكه 
صاحلة لألكل عمرها 106 

أعوام

د ب أ
نيوزيلندا على كعكة فواكه  عثر علماء من 
بالقارة  ناٍء  كوخ  في  أعوام   ١٠٦ عمرها 
من  باحثون،  وقال  الجنوبية.  القطبية 
الجنوبي في مدينة  القطبي  التراث  صندوق 
إن  الخميس،  يوم  بيان،  في  كرايستشيرش، 
الكعكة ال تزال ملفوفة بورق ومغطاه ببقايا 

إناء من الصلب المطلي بالقصدير.
وقالت مديرة البرنامج ليزي ميك إن “العثور 
بين  تماًما  المحفوظة  الكعكة  هذه  مثل  على 
مفاجأة  كان  التآكل  شديدة  آنية  بقايا  آخر 
كبيرة”. ويعتقد فريقها أن الكعكة تعود للفريق 
الشمالي للمستكشف روبرت فالكون سكوت 

من عام ١٩١١.
وأضافت أنه رغم أن شكل ورائحة الكعكة 
تشير إال أنها ال تزال صالحة لألكل، إال أن 
مذاق حلوى عمرها قرن سيظل أمًرا غامًضا 
ألنه من غير األخالقي أن يقوم مستكشفون 

بتذوق ما يعثرون عليه.
وأوضحت أنه “سيتم إعادة الكعكة إلى مكانها 
على رف في الكوخ… وسيتاح لزوار الموقع 

رؤية الصندوق”.
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ملفات  من  باب  اتابع  انا  لي  قال 
طبيب، واراه مميزا لجريدة االهرام 
الجديد، وقرأت في عددين عن »ال 
من  يريد  للذي  الطبيب«  تسرق 
وهو  بالمجان  يعالجه  ان  الطبيب 
قادر على الدفع، وهذا بالطبع خالف 
المجاني  للعالج  أحيانا  يتبرع  من 
الشخص  يذهب  فال  القادرين  لغير 
مجانا  شيئا  يطلب  ماركت  للسوبر 
للفقراء  مجانية  محالت  يوجد  ألنه 

»فوود بانك« 

وانا اوافقك تماما أن من يظن انه 
او  المحامي  أو  الطبيب  خبرة  يأخذ 
أي استشاري آخر مجاني فهو مثله 

من  مجانية  بضاعة  يأخذ  من  مثل 
من  االمر  هذا  في  أفكر  ولم  محل، 
قبل واعتقد ان الكثيرين أيضا كذلك، 

ولكن عندي سؤال: 

في  الدقة  على  منك  متعود  أنا 
وقت  أن سرقة  كتبت  ولقد  التعبير، 
من  أكثر  يكون  قد  الطبيب  وعلم 
وسؤالي،  محل  من  بضاعة  سرقة 

كيف يكون أكثر؟

قلت له أوال اشكرك على متابعتك 
واشكرت على مجاملتك، أما بالنسبة 
كيف يكون أكثر من سرقة بضاعة 

فلى سؤال: 

هل يستطيع من يسرق من محل 
الذي  المحل  على  قضية  يرفع  ان 
بسبب  ما  لجهة  يشكوه  او  سرقه 

ضرر اصابه مما سرقه؟

قال بالتأكيد ال، الن عليه ان يثبت 
وهذا  بفاتورة  الشيء  لهذا  شراءه 

ليس لديه. 

يتحمل  الطبيب  ولكن  قلت 
للعالج  وكتابته  تشخيصه  مسؤوليه 

على روشتة باسمه. 

قال فهمت واقتنعت  

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

سؤال من مريض قارئ لألهرام 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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أجمل  ألحد  الشكر  بجزيل  آتقدم 
آنجبتهم  التي  الالعبين  وأحرف 
مالعبنا المصرية. وهو أيضا واحد 
اإلعالم  رجال  وألمع  أنجح  من 
وهو  العربي  الوطن  في  الرياضي 
أنه  جميعا،  بينهم  جرأة  األكثر 

الخلوق المحترم كابتن الغندور.
الزمالك  مباراة  أحداث  بعد 
تم  يوليو   ٩ يوم  الليبي  واألهلي 
من  شاب   ٢٣٦ علي  القبض 
القبض  عملية  الزمالك،  جمهور 
تمت عشوائيا بعد خروج الجماهير 
المشاغبين  هرب  األستاد.  من 
علي  القبض  وتم  والمخربين 
لمعظمهم  يتوفر  لم  مجموعة شباب 
مسالم  شباب  والفر،  الكر  مهارات 
سوف  األستاد  بوابة  أن  يظن  كان 
تأخذه لبيته وليس للسجن والمصير 
ذهب  لما  ذلك  علم  ولو  المجهول 
لبحث  أو  أساسا،  المباراة  لحضور 
الوقوع  وعدم  للهروب  طريقة  عن 
في يد األمن. بين هؤالء ١٥٠ طفل 
القبض  تم  من  ومعظم  السن  تحت 
عليهم طلبه بالمدارس والجامعات. 

هؤالء  علي  القبض  عملية  منذ 
التواصل مع عدد  الشباب وحاولت 
المصريين  السياسيين  من  كبير 
القضية  في  التدخل  البعض  رفض 
أعضاء  بعض  طلب  بينما  مطلقا، 
لتقديمه  إلتماس  كتابة  البرلمان 
اإلعالميين  الزمالء  أما  للرئيس. 
الذي  الرعب  مصدر  أدري  فال 
التدخل  منهم  نطلب  عندما  ينتابهم 
الخوف  يكون  قد  الملف،  وفتح هذا 
يكون  وقد  منصور،  مرتضي  من 
من  تحقق  أن  تريد  الدولة  أن  العلم 
القضية الردع الالزم لجماهير الكرة 
أن  علمهم  مع  الحدث.  تكرار  لعدم 

المقبوض عليهم كلهم مظلمومين. 
المظلمة  الصورة  هذه  ظل  في 
ويظهر  الغندور  خالد  كابتن  يظهر 
عن  الدفاع  في  األصيل  معدنه 
جرأة  في  الزمالك،  نادي  جماهير 
يستضيف  بندق  كابتن  عليها  يحسد 
لعل  لهم  المحبوسين ويستمع  أهالي 
المسئولين  للسادة  يصل   صوتهم 
ويتم اإلفراج عن الجماهير المصرية 
ومعاملتهم معاملة جماهير الفيصلي 
عنهم  اإلفراج  تم  الـذين  األردني 
قبل مرور ٢٤ ساعة بل وتوصيلهم 

باالتوبيسات لمطار القاهرة.
الغندور  خالد  الكابتن  فتح 
نادي  في  هناك  مازال  أنه  ليثبت 
لناديهم  مخلصون  رجال  الزمالك 
المحزن  الموقف  بعد  ولجماهيرهم، 
نادي  ونجوم  لالعبي  والمؤسف 
والذين  والحاليين  القدامي  الزمالك 
أعضوا جميعهم ظهورهم لجماهير 
تكاد  بمحنة  يمرون  وهم  ناديهم 
أسرهم.  وتشرد  بمستقبلهم  تعصف 
ونجوم  العبي  موقف  بين  قارن 
بورسعيد  مجزرة  بعد  بورسعيد 
مشجع   7٢ ضحيتها  راح  والتي 
ظلت  الكارثة  رغم  أهالوي، 
بورسعيد كلها تدافع عن جماهيرها 
ومازالت ولم يعطي نجوم بورسعيد 
بشاعة  رغم  لجماهيرهم  ظهورهم 
وخطورة أحداث بورسعيد، كما فعل 

نجوم والعبي الزمالك.
فحدث  الزمالك  إدارة  موقف  أما 
وال حرج بعد أن بني رئيس النادي 
جماهير  وبين  بينه  عازال  جدارا 
النادي، وأصبح مشهد “قلع الحذاء” 
النادي مشهدا  والتلويح به لجماهير 
كيان  أن  هؤالء  ونسي  مألوفا. 
نادي الزمالك الذي صنعه هو حب 
الجماهير له وبدون جماهير ال قيمة 
أن  وبالرغم  العالم.  في  نادي  ألي 
خلقا  األكثر  هي  الزمالك  جماهير 
ولكنها  تاريخها  طول  وإلتزاما 
في  البلطجية  من  جماهير  أصبحت 

رأي رئيس النادي.
كابتن خالد الغندور في ظل األيام 
السوداء التي يعيشها أهالي جماهير 
الزمالك وفي ظل تخلي الدولة عن 
الزمالك  نجوم  كل  وتخلي  شبابها، 
مجلس  ورغبة  جماهيرهم  عن 
إدارة نادي الزمالك في اإلنتقام من 
ليس  أسرة   ٢٣٦ وبأسم  جماهيره، 
لهم ذنب سوي أن أحد أوالدهم آحب 
الزمالك وشجعه. وبأسم ٢٣٦ شاب 
لك  أتقدم  أبرياء.  جميعا  أنهم  أومن 

وألسرة قناة 
لجرأتكم  الشكر  بخالص   LTC
المظلومين.  هؤالء  ملف  فتح  علي 
في  لك  وبارك  خير  كل  جزاك هللا 
ونتعشم  وأسرتك.  وأوالدك  عملك 
يتم  حتي  معهم  تقف  أن  كابتن  يا 
اإلفراج عنهم وحتي تظهر برائتهم.

بصــــــراحة
كابنت خالد الغندور شكرا 

مدحت عويضة

لتصميم اعالنك اجلديد  6779 823 647 
ahram.teeb a@gmail.co m

او اتصل باشرف اسكاروس   659-8744(416)  

بقية مقال عجائب في رحلة العائلة المقدسة 
لمصر... ص8

المحرق،  الدير  اآلن  يوجد  حيث  قسقام«  »جبل 
في  الُمقدسة،  العائلة  إليها  وصلت  محطة  آخر  كان 
صغيًرا  بيًتا  النجار  يوسف  القديس  بني  الموقع  هذا 
النخيل، وكانوا  من الطوب، وغطي السقف بأغصان 
يوسف  أن  ويبدو  ِسلم،  بدرج  الُعليا  للغرفة  يصعدون 
لم يتيقن من أنه يجب أن يكون بالغرفة شباك، ولكن 

بنفخة الطفل اإللهي إنفتحت طاقة بالغرفة.
في هذه المنطقة هرع الناس ألخذ بركة من الطفل 

اإللهي فكانوا ينالون الشفاء من أسقامهم وأوجاعهم.
باركه  وقد  حار،  ماء  بئر  المقابل  في  يقع  وكان 
ويوسف  وأمه  هو  منه  شرب  حينما  اإللهي  الطفل 
النجار، وصار ماء البئر حلًوا كماء نهرالنيل، وأصبح 
به يشفي من  أو يستحم  البئر  كل من يشرب من هذا 

جميع أوجاعه.
هناك  كان  أنه  األرمني  صالح  أبو  الشيخ  ويذكر 

حوض مألوه ماء فتحول إلى خمر.
التي أصبحت كنيسة فيما بعد،  المغارة  وفي غرب 
قبة منقورة في الصخر بالجبل الغربي، فكانت العذراء 
فيما  الكنيسة  هذه  وأصبحت  أحياًنا،  إليها  تأوي  مريم 

بعد مزاًرا للمسيحيين وغير المسيحيين.
)١١(

أختم هذه الطرائف والعجائب بهذه القصة القصيرة، 
يوسي  اسمه  رجاًل  أن  المؤرخين،  بعض  يذُكر  حيث 
مريم  العذراء  أقارب  ومن  يهوذا  سبط  من  وهو 
مسيرة  وتتبع  الشام  بالد  من  جاء  النجار،  ويوسف 
قسقام،  جبل  في  إليهم  وصل  أو  إلى  المقدسة  العائلة 
لحم،  بيت  بأطفال  الملك  فعله هيرودس  بما  وأخبرهم 
ويوسف  وأمه  يسوع  الطفل  عن  يبحث  مازال  وأنه 
ويتوعد بأنه يريد أن يقتلهم بيديه، ولما سمعت العذراء 
الغرفة  إلى  به  وصعدت  طفلها  واحتضنت  انزعجت 
العليا، وأخذت تتطلع من الشباك تحسبا من أن يكون 

جنود هيرودس يتتبعونهم.
نظر الطفل اإللهي وطمأنها قائاًل »ال تخافي يا أمي 
وال تبكي، فإن بكاءك يحزنني. إن الوقت لم يحن بعد 

ليسلم ابن البشر، سوف ال يعرف الجند مكاننا«.
ثم وجه الكالم إلى يوسي قائال: يا يوسي لقد تعبت 
من أجلنا كثيًرا، وتحملت مشقة السفر أميااًل عدة. إن 

أجرك كبير«. 
وصمت هنيهة، ثم قال ليوسي: واآلن أسترح أنت، 

وهنا يُمكنك أن ترقد.
رأسه  تحت  ووضعه  حجًرا  وأخذ  يوسي،  فأطاع 
أسلم  حتى  قصيرة  فترة  إال  هي  وما  عينيه  وأغمض 

الروح.
القبر  البيت ووضعوا على  بالقرب من  الجثة  دفنوا 
حجًرا مربًعا مكتوب عليه اسم يوسي باللغة العبرانية.

للعائلة  حدث  أخر  كانت  يوسي  قصة  أن  ويبدو 
المقدسة  العائلة  قضت  ولقد  قسقام،  جبل  في  المقدسة 
في جبل قسقام وحده ستة أشهر وعشرة أيام، ثم ظهر 
لفلسطين  بالعودة  يأمره  النجار  ليوسف  الرب  مالك 

حيث أن هيرودس قد مات. 
)١٢(

أن  ابنها  العذراء من  البيت طلبت  يغادروا  أن  قبل 
غربتهم،  في  أواهم  الذي  للمكان  خاصة  بركة  يُعطى 
المكان  هذا  بأن  وأعلمها  طلبتها،  يسوع  فأجاب 
ُمقدس، وستُقام فيه كنيسة، وسيكون هذا البيت هيكاًل 
للرب،  والنذور  الذبائح  فيه  تُقدم  وسوف  هلل،  ُمكرًسا 
وكل  قديسين،  رهباًنا  يضم  بيًتا  سيُصبح  المكان  وأن 
وعمل  والشفاء  البركة  بغرض  المكان  لهذا  يأتي  من 

المعجزات سينال ما يتمناه.
)١٣(

قضتها  التي  المدة  تقدير  في  المؤرخون  اختلف 
بسنة،  قدرها  فالبعض  بمصر،  المقدسة  العائلة 
وآخرون  سنوات،  بثالث  والبعض  بسنتين،  والبعض 

بأربع سنوات.
ولكن بعض المصادر الكنسية تنص على أن إقامة 
ثالث  من  أكثر  استغرقت  في مصر،  المقدسة  العائلة 

سنوات ونصف، أو ثالث سنوات وسبعة أشهر.
معنا،  استمتعتم  قد  تكونوا  أن  أرجو  النهاية  في 
المصرية،  والمدن  األماكن  هذه  زيارة  بركة  وأخذتم 
هذه  ُمنذ  اآلن  حتى  باقية  أسماءها  مازالت  والتي 
الزيارة الُمقدسة، وأود أن تكونوا قد تعرفتم على هذه 
الطرائف  بهذه  واستمتعتم  المصرية،  والمدن  األماكن 

والعجائب التي حدثت أثناء هذه الرحلة الُمقدسة. 
وإلى حضراتكم المرجع:

الجزء   – غريغوريوس  األنبا  موسوعة  المرجع: 
)٢٠(

العذراء مريم – حياتها، رموزها، ألقابها، فضائلها، 
تكريمها، ظهورها ومعجزاتها.

“التاميز”: االقمار الصناعية ترصد مواقع 
حفر لسرقة االثار

تشكيل  إلى  بريطانيني  آثار  خبراء  دعا 
التحف  في  للتحقيق  دولية  هيئة 
وذلك  واستعادتها  املسروقة  اآلثرية 
من  اآلثار  سرقة  عمليات  من  للحد 
في  وذلك  بيعها،  و  األوسط  الشرق 

تقرير نشرته صحيفة “التاميز” البريطانية السبت.
وسوريا  مصر  في  األثرية  للمناطق  الصناعية  األقمار  صور  وتظهر 
مواقع حفر يقوم فيها لصوص آثار من بينهم “داعش” باحلفر بحثا عن 

الكنوز األثرية لبيعها في األسواق الدولية.
ويتعاون املتحف البريطاني مع نظيره املصري لتحديد واستعادة قطع 
أثرية مصرية مسروقة، وقد مت حتديد قطع أثرية مزينة من قاعدة متثال 
ضخم ألمنحوتب الثالث من األقصر ترجع إلى نحو 3350 عاما، فضال 
عن متثال جنائزي صغير مذهب من أسوان، بحسب ما أوردت “بي بي 

سي” البريطانية.
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اإلرهاب األسود   
  ا.د ناجي إسكندر 

حتي ال ننسى: ماذا فعل اإلرهاب األسود يف 
مصر والعامل  

اجلزء الثاني: إغتياالت اإلرهاب األسود 
للشخصيات العامة املصرية 

تستطيع   الرصاصات 
أن تغتال األحرار 

ابدا لن تقضي  ولكنها 
به  يؤمنون  ما  علي 

ويزرعونه من أفكار.  
 

أذكر  اجلزء  هذا  في 
بأشهر  العزيز  القاريء 
محاوالت  أو  االغتياالت 

للشخصيات  السياسية  اإلغتياالت 
العامة املصرية : 

 
1( سنة 1948 إغتيال قاضي اإلستئناف 

أحمد اخلازندار. 
 

الوزراء  رئيس  إغتيال   1948 سنة   )2
كان  والتي  النقراشي  فهمي  محمود 
الطب  طالب  هو  فيها  األول  املتهم 
البيطري عبد اجمليد أحمد وأعقب ذلك 

إغتيال الشيخ حسن البّنا. 
 

الرئيس  إغتيال  3( سنة 1954 محاولة 
خطابا  إلقائه  أثناء  الناصر  عبد  جمال 
قام  وقد  باألسكندرية  املنشية  في 
باحملاولة الفاشلة محمود عبد اللطيف.  

 
الوزير  الشيخ  إغتيال   1977 سنة   )4
التكفير  الذهبي من مجموعة  محمد 

والهجرة بقيادة شكري مصطفي. 
 

اإلغتياالت  أشهر  حدث   1981 سنة   )5
السادات  للرئيس  مبصر  السياسية 
وذلك في حادثة املنصة وأثناء اإلحتفال 
علي  إكتوبر  من  السادس  بانتصارات 
خالد  بذلك  قام  وقد  اإلسرائيلي  العدو 
وأعقبها  ومجموعته  اإلسالمبولي 
قتل 68 فردا من رجال البوليس واجليش 

بأسيوط وذلك في محاولة لقلب نظام 
احلكم من عاصم عبد املاجد وأعوانه. 

 
إغتيال   1990 سنة   )6
الشعب  مجلس  رئيس 
وقد  احملجوب  رفعت 
باخلطأ  ذلك  حدث 
املقصود  كان  فقد 
رئيس  باإلغتيال  هو 
وهو  وقتها  الداخلية 
موسي  احلليم  عبد 
بني  خلط  حدث  ولكن 

املوكبني.  
 

7( سنة 1992إغتيال الكاتب فرج فودة 
بعد أن مت تكفيره.   

 
الكاتب  إغتيال  8( سنة 1994 محاولة 
علي  واحلاصل  محفوظ  جنيب  الكبير 
جائزة نوبل وذلك من قبل محمد ناجي 
يقرأ  لم  والذي  املتوسط  التعليم  ذو 
أمير  أوامر  ينفذ  بأنه  أقر  وإمنا  له شيئا 
جماعته ومدفوعا بفتاوي الشيخ عمر 

عبد الرحمن.  
 

الرئيس  إغتيال  9( سنة 1995 محاولة 
أثناء  األثيوبية  العاصمة  في  مبارك 
القمة  في  للمشاركة  إستعداده 
من  خمسة  تصفية  ومت  األفريقية 
اإلرهابيني احملتمل إنتمائهم إلي جماعة 

اجلهاد اإلسالمية.  
 

اإلغتياالت  أحدث   2015 سنة   )10
للشخصيات العامة - والتي نتمني إن 
تكون أخرها -  كانت من نصيب النائب 
العام املصري املستشار هشام بركات  

 
حفظ اهلل مصر واملصريني من كل شر 

يحاك أو يراد بها من الداخل أو اخلارج.

السادس  كيرلس  البابا  مقال  بقية   
ص 6

سنه 1956م: قامت حركه ترشيح للبابا 
المتنيح  الثانى  يوساب  البابا  يخلف  الذى 
وكان القائمقام البطريركى األنبا أثانسيوس 
كالعاده  وظهرت  سويف،  بنى  مطران 
من  المطارنه  من  مؤيده  المجموعات 
أعضاء المجلس الملى ومجموعات مؤيده 
المرشحين  تدوين  مده  آخر  وفى  للرهبان 
المطران  ورشح  الرقسيه  السده  إلى 
بعد  المتوحد  مينا  القمص  إسم  أثانسيوس 
أخد موافقته بعد الألعتذار عده مرات وافق 
قداس  الكنيسه  أقامت  عليه  األلحاح  بعد 
القرعه الهيكليه فذاع بعد القداس خبر فوز 

القمص مينا البراموسى.
فى يوم 10 مايو 1959م: رسموا وليس 
المتوحد  البراموسى  مينا  القمص  نصبوا 
باسم  باألزبكيه  المرقسيه  الكاتدرائيه  فى 
بطلب  التسميه  السادس)هذه  كيرلس  البابا 
أثناء  الرابع  البابا كيرلس  المتوحد لرؤيته 
ناداه  فكانت  األسم(  بهذا  يتسمى  أن  نومه 

األنبا أثناسيوس)ندعوك يا كيرلس السادس 
تنهمر  الدموع  كانت  وبطريركياً....(  بابا 
غزيره)سمعه  دموع  وكانت  عينيه  من 
الشهيد  مينا  أنبا  يا  أنت  يقول  البعض 
بإرشادك(  أعمل  أنا  ولست  البطريرك 
فتعذى الجميع وعند قرأءه األنجيل لم يقل 
أنا هو الراعى الصالح بل قراها قال السيد 

المسيح أنا هو الراعى الصالح...(.
الحاكم المدنى: الرئيس جمال عبد الناصر 

صديق البابا والرئيس محمد السادات. 
ما حدث فى أيام البابا: رسامه المطران 
فى  األورشليمى  للكرسى  باسليوس 
كيرلس  الراهب  وهذا   7/٦/١٩٥٩
األنطونى الذى كان واعظاً للكنيسه بمدينه 
وحصل  تواضروس  سامى  بإسم  جرجا 
ديسقوروس  األنبا  عن  الدكتوراه  على 

حامى العقيده األرثوذكسيه.
عيد  فى  بمريوط:  مارمينا  دير  قداس 
الشهيد مارمينا أعدت الكاتدرائيه أتوبيسات 
لألحتفال  باباهم  مع  مريوط  إلى  للذهاب 

ألول مره بالدير األثرى بمريوط.

عذراء الوجود كله
Oliver كتبها

- كانت حواء كاملة فى الجنة حتى سقطت أما 
حواء الثانية العذراء مريم فقد صارت أعظم من 
األولى ألن إبنها آدم الثانى هو أعظم من الجميع.

البشارة  تلقت  حتى  الهيكل  فى  العذراء  خدمت 
الطاهرة  للرب.األم  هيكل  بنفسها  صارت  أنها 
والدم  اللحم  الجديد من  العهد  في  أول هيكل  هى 
أشهر.بالروح  تسعة  الذبيح  المخلص  فيه  سكن 
أم  أيضاً  أماً.أم هللا هى  العذراء  القدس صارت  
البشر حواء الثانية.عذراء النعمة.أم العهد الجديد. 

عذراء الوجود كله.

راحيل  يعقوب  أحب   -
ألنها كانت جميلة فى عيني 
إسرائيل القديم.عاشت مكرمة 
فأحب إبنها يوسف جداً.صنع 
وألبسته  الثوب  أبوه  يعقوب 
راحيل أمه الثوب فكان ثوباً 
القدس  الروح  لأللم.صنع 
العذراء  على  حل  هكذا. 
فأخذ من بطنها الثوب إلبنها 
المحبوب ,لبسه منها ليفدينا.

هللا   أم  وصارت  الجسد  أخذ 
راحيل.  من  أعظم  المتجسد 
تغرب إبنها يوسف فى مصر 
مع  العذراء  تغربت  وأيضاً 

يعقوب  مصر.أحب  فى  الحقيقى  يوسف  إبنها 
قبر  لها  فإشترى  الموت  حتى  راحيل  إسرائيل 
فى الرامة.أما العذراء مريم  محبوبة الثالوث فقد 
صارت أُماً إلسرائيل الجديد يسوع المسيح.جميلة 
فاقت  التى  المرأة  ألنها  الجميع  أحبها  الجميالت 
الكل فى فضائلها.ليس لها قبر فى الرامة ألن إبنها 
كانت  السماء.  إلى  الطاهر  جسدها  نقل  القدوس 
راحيل تئن للمذبوحين فى بيت لحم ألنها رأت إبن 
كفت  راحيل  الصليب.لكن  على  مذبوحاً  العذراء 
عن البكاء وبعد القيامة لم يعد يسمع النحيب من 
قبرها.ها هى العذراء فى مْل الزمان.إبنها خلصنا 
من الموت. سماء صارت إلبنها والسماء صارت 
لها من إبنها.عادت راحيل من الموت وقد تعظمت 
الفردوس  فى  عينيها.إمتدحتها  فى  مريم  العذراء 

وتبدلت ترانيمها.

- ملكة التيمن هذه القادمة من أرض بعيدة لكى 
تنال بعضاً من الحكمة البشرية  من سليمان الملك 
لتصير بها ملكة عظيمة. ستقوم هذه الملكة لتدين 
هذا الجيل ألنها أتت من أقاصى األرض لتسمع 
حكمة سليمان.هوذا قد أتانا أعظم من سليمان الذى 
ولد من عذراء هى أعظم من ملكة التيمن مت١٢: 
٤٢.هى تجلس على عرش إبنها فى مجد يفوق كل 
ذاته  الحكمة  أقنوم  إقتنت  ألنها  والملكات  الملوك 
فى بطنها بعد أن حل عليها روح الحكمة.لم تأت 
من أرض بعيدة بل ذهبت بنا إلى األرض الجديدة.

بوالدتها للذى رفع جنسنا إلى السماء.

أطاعت  فقيرة  بسيطة  إنسانة  إستير  كانت   -
مردخاى البار وصارت ملكة فارس. أما العذراء 
المالئكة غبلاير  رئيس  من  البشارة  أطاعت  فلما 
تأهلت فى التو لتكون أعجوبة هللا الذى فيها صار 
جنيناً ومنها ولد كالبشر مع أنه بالروح القدس ولد.

حتى  وتضرعت  شعبها  أجل  من  إستير  صاَمت 
الملك   بأمر  الموت  من  للجميع  خالصاً  إنتزعت 
أحشويرش, أما العذراء فكان صومها عن الكالم 
دائم وكانت تحفظ كل أمورإبنها العجيبة في قلبها 
حتى إنتزع لنا خالصاً بدمه القانى حينئذ تكلمت 

العذراء فكان حديثها إنجياًل.

- المرأة الشونمية أعدت مكاناً لرجل هللا إليشع 
أي هللا يخلص.٢مل٤.تركت فقرها وحياتها متكلة 
أقامه  إبنها  مات  ذاته.فلما  هللا  رجل  إيمان  على 
بيت  بذاتها  هى  فقد صارت  العذراء  اإليمان.أما 
وأقامنا.و صارت  أقامها  مات  ولما  فيها  هللا.أقام 
المرأة الشونمية مثااًل صغيراً قدام أم النور تعرف 
منه أن هللا يخلص فنادته بإسمه يسوع يسوع ألنه 

المخلص كما قال لها المبشر.

للعذراء مريم. - كانت أم موسى رمزاً حقيقياً 

في  بالموت  عليه  المحكوم  هذا  موسى  فإبنها 
الفتاكة.  الجنود  أيدى  من  طفولته.المتروك مهدداً 
تنقذه إبنة فرعون تتبناه فيصير إبن إلبنة الملك.

العذراء أيضاً إبنة إلبن الملك ضابط الكل. تتقدم 
أم موسى لترضع إبنها كخادمة وهو مخدومها مع 
اإلله  بالتمام.تأخذ من  تفعل هذا  أمه.العذراء  أنها 
لبناً فى صدرها وترضعه كإبن من لبنها.كانت أم 
إبنها وكانت  أنه  مع  تنادى موسى سيدى  موسى 
سيدى  إبنها  وتنادى  هكذا  تفعل  أيضاً  العذراء 
تناديه  حين  أجملها  إبنى.ما  وتناديه  ربى  وتناديه 
متكللة باإليمان السمائى. أم موسى تذهب إليه فى 
قصره مع أنه من أحشاءها خرج. وأم هللا تصلى 
إليه فى سماءه مع أنه من بطنها ولد. وكما تفعل 
قبل  البيت  أيضاً.تقرع  العذراء  تفعل  موسى  أم 
الدخول لكي تلتقي بإبنها الملكي النسب حتى إذا 
إحتضنته  قدامها  وجدته 
أيضاً.كما  إبنها  ألنه 
أجر  موسى  أم  أخذت 
من  كخادمة  رضاعتها 
صارت  هكذا  الملك 
التي  الرب  أَمة  العذراء 
لم  فريداً  إكلياًل  نالت 
بوالدتها  غيرها  يناله 
اإلبن الوحيد الجنس.كان 
يعتصر  موسى  أم  قلب 
فى  طفلها  تترك  حين 
إبن  أنه  مع  غريبة  أيد 
فى  جاز  كذلك  الملك 
حين  سيف  العذراء  قلب 
تكاثر حوله األعداء مثل 
النحل حول الشهد ولكن الشهد صار لها بالخالص 
الموت  من  لنا معها وعاد اإلبن صحيحاً  وصار 
فإحتضنته كما إحتضنت سارة إبنها إسحق العائد 

مع أبيه إبراهيم حياً.و علمت كل األسرار.

- لما هتف داود بترنيمته قم يا رب إلى راحتك 
أنت وتابوت )عزك( موضع قدسك مز ١٣٢: 8 
كان يعرف أن قيامة المسيح يلحقها إرتفاع تابوت 
موضع  العهد  تابوت  فهى  مريم  العذراء  أى  هللا 
قدس هللا أى موضع والدة المسيح.رفع هللا تابوته 
يا  قومى  أقداس.ناداها  قدس  ألنها  إليه  أمه  أى 
وذهبت.  نحوه  فقامت  وتعالى  يا جميلتي  حبيبتي 
هكذا صار ألمه قبر فارغ كما صار له.قبرالمسيح 
البتول  أمه  وقبر  المجيدة  لقيامته  يشهد  الفارغ  
إلى  المسيح  خرج  بكرامتها.منها  يشهد  الفارغ 
أرضنا ومنه خرجت العذراء إلى سماءه.لم يجلس 
يتعامل  كملك,لم  يأكل  لم  األرض  على  كملك 
كملك,كأن العذراء ولدت عبداً وهو سيد الوجود 
عن  كملكة  السماء  فى  بالجلوس  توجها  كله.لهذا 
يمين الملك.لقد تحملت الكثير على األرض وآمنت 
بالكثير وكان صمتها من أجل خالصنا وخالصها 
األكاليل  وقت  حان  الفادى  إبنها  من  نلناه  فلما 
فأخذها لتجلس عن يمينه كقول المرنم مز٤٥: ٩.

- كانت فضائل العذراء تحت نقابها أى مختفية 
عن الناظرين لكن إبنها يعرف.إنه يرى أحشاءها 
فى  كانت  فقد  أفكارها  وير  داخلها  فى  كان  فقد 
داخله.هى عنده عذراء النشيد فى كامل أوصافها.

يا  جميلة  انت  ها  بنداءه:  عنها  يخبرنا  التى  هى 
حبيبتي ها انت جميلة عيناك حمامتان من تحت 
نقابك.و ألنها إقتنت كل الفضائل لهذا يقول عنها 
: ليس فيك عقيم.شفاعتك حصن إذا ما إستخدمناه 
يحمينا السيد الذى وصف قامتك عنده كبرج داود 
المبنى لألسلحة أى المخصص للحماية من عدو 
كلها  القدوس.يراها  إبنها  عند  والشفاعة  الخير 
جميلة بال عيب فيها.يدعو الناس ليتأملوا عذراءه 
المباركة الممتلئة نعمة.هذه التى إمتلكت قلبه كما 
العذراء  حب  من  أعظم  حب  قلبها.ليس  إمتلك 
لكنه  المختوم  الينبوع  المغلقة  الجنة  مريم.هذه 
ينبوع متدفق مع أنه مختوم.أغراسها فردوس ألن 
أطياب.كالمها  للخالص.كلها  سبباً  صار  إيمانها 
طيب. الثالوث.محبتها  عند  زكية  طيب.شفاعتها 

عذارى  من  المنتخبة  الكنائس.هى  فخر  قداستها 
الروح  عليها  البتول.هب  األم  لتكون  األرض 
القدس فتقطرت أطيابها ومألت األرض.صارت 
بجملتها للحبيب نفساً وجسداً وروحاً فمن يشبهها؟ 

نش٤.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

حياة التقبل والرضى

من عيادة الطب الطبيعى
اإلمساك

س: انا في الثالثين من العمر 
معظم  اإلمساك  من  وأعانى 
تناولي  من  الرغم  على  األيام 
السبب؟  هو  فما  للخضروات 

وهل يمكن عالجه؟

ان معظم اإلمساك  ج: صحيح 
كفاية  عدم  الى  راجعا  يكون 
الماء،  او  الطبيعية  االلياف 

ومصدرها  الذائبة  نوعين  وااللياف 
والبقول  والفواكه  الخضر  االساسى 
وااللياف  التليين،  على  تساعد  وهى 
الغير ذائبة ومصدرها الحبوب الكاملة 
األمعاء  في  تمر  التي  وهى  والبقول 
وتساعد  للبراز  وتعطى حجم  كما هي 
بمحتوياتها،  الدفع  في  الغليظة  األمعاء 
كمية  وجود  الى  يحتاج  ذلك  ولكن 

مناسبة من الماء.

كثيرة  أخرى  أسباب  توجد  ولكن 
العقاقير  بعض  تناول  منها  لالمساك 
المخففة  والعقاقير  الحديد  أشهرها 
والقلب،  الضغط  عقاقير  وبعض  لأللم 
كعرض  تراه  اإلمساك  ان  والواقع 

جانبي تقريبا لكل عقار.

عرضا  اإلمساك  يكون  ان  يمكن 
لضعف نشاط الغدة الدرقية او مصاحبا 
لمرض السكر، وفى أحيان نادرة يكون 
تفريغ  عملية  عن  المسئول  العصب 
للحبل  اصابة  بسبب  غائبا  األمعاء 

الشوكى والحالة تسمى هيرسشبرنج.

في بعض األحيان يكون عدم الحركة 
والرياضة هو السبب، وفى أحيان كثيرة 
يكون نقص المغنسيوم هو الدافع وفى 
نقص  اعراض  بقية  تلحظ  الحالة  هذه 

انقباضات  من  المغنسيوم 
عضلية وارق وغيرها.

األحيان  من  كثير  وفى 
النافعة  البكتريا  نقص  يكون 
السبب،  هو  األمعاء  في 
تناول  يجب  الحالة  هذه  وفى 

البروبيوتيك.

وعملية اإلخراج عملية هامة لتخليص 
في  تسببت  واال  السموم  من  الجسم 
ان  المهم  فمن  كثيرة،  امراض  حدوث 
واحدة  تفريغ  عملية  األقل  على  يوجد 
كثيرة  اإلمساك  وعواقب  يوم.  كل 
الشرج  فتحة  وشروخ  البواسير  منها 
واالنتفاخ  والصداع  والفتق  والدوالى 

وغيرها.

فاذا  السبب،  معرفة  علينا  وللعالج 
تناول  السبب يجب  االلياف هي  كانت 
األطعمة التي تحتوى على االلياف مثل 
الخضروات الطازجة والفواكه واهمها 
االسباراجاس والكيل والبامية والبطاطا 
والتين  والبلوبيرى  والجزر  والكرنب 
والقراصيا والتفاح، وأيضا البقول بكل 
أنواعها مثل الفاصوليا الجافة والحبوب 
والشوفان  البنى  األرز  مثل  الكاملة 

الكامل.

السبب نقص في عنصر  اذا كان  اما 
المغنسيوم فيجب تناوله.

من  الجسم  يستفيد  األحوال  كل  وفى 
المكمالت  طريق  عن  الديتوكس  عملية 
الغذائية في صورة االلياف او األعشاب.

تباسيم جندي

أالحظ من عالقتي مع المرضى ان االحتياج 
للعالج  االحتياج  كثيرا  يفوق  النفسي  للعالج 
كمعوق  تأتى  النفسية  الحالة  ان  بل  الجسدي، 
كبير لعالج الكثير من االمراض واحيانا تكون 
السبب  نفسه، ولهذا  المرض  السبب وراء  هي 
التحكم  كيفية  عن  شيق  كتاب  قراءة  في  بدأت 
الحزن  مثل  السلبية  ومشاعرك  عواطفك  في 
عن  واالكتئاب  والغضب  والتوتر  واليأس 
واسم  العقل،  واعمال  النفسي  تحليلك  طريق 
الكتاب “Mind Over Mood”، وقد أوصى 
في  النفسي  العالج  أطباء  بعض  الكتاب  بهذا 
المؤتمرات العلمية، ويسرد هذا الكتاب الطرق 
بأي  مصاب  أي شخص  يتبعها  ان  يجب  التي 
من االنفعاالت السلبية كالقلق والقنوط والغضب 
بعقلك  معها  تتعامل  كيف  واالكتئاب  والتوتر 

وتحللها وتصل الى نتيجة مريحة.
ومن ضمن الطرق التي أعجبتني كثيرا هي 
مبادئنا  من  تعلمناه  ما  مع  جدا  تتوافق  طريقة 
تختص  وهى  المقدس،  وكتابنا  المسيحية 
ال  لها حال  تجد  ال  بأمور  المرتبطة  بالمشاعر 
أخبر  اذا  فمثال  ذهنك،  خارج  وال  ذهنك  في 
الطبيب احد المرضى بإصابته بورم سرطانى 
الحياة  يفارق  سوف  وانه  متأخرة  مرحلة  في 
مثل  االسرة  افراد  احد  أصيب  اذا  او  قريبا، 
األب او األم او األبناء بمرض عضال ال فكاك 
منه، او اذا حدث فقد مالى كبير او اذا فقد احد 
الطريقة  هي  فما  بالوفاة،  عليه  عزيز  شخص 
عمل  خطة  توجد  فبينما  ذلك،  بها  تواجه  التي 
السلبية  المشاعر  لمواجهة  المؤلف  بها  ينصح 
في  والرضى  التقبل  بمبدأ  ينصح  انه  تجد 
مواجهة المشاكل التي ال حل لها، وعندما تصل 
الى مبدأ التقبل والقناعة سوف تجد ان مشاعرك 

نفسها تغيرت.
ومبدأ التقبل والرضى لما نواجه من تجارب 
يشوع  سفر  ففي  مسيحى،  مبدأ  هو  عسيرة 
عليك”،  يأتي  ما  كل  “أقبل  ينصح  سيراخ  بن 
ليست  أمور  هي  الرضا  وعدم  التذمر  اما 
كتابك  في  تتأمل  ان  ويمكنك  المسيحية،  من 

المقدس كيف غضب الرب من تصرف الشعب 
واالمتنان  الشكر  وعدم  التذمر  في  اإلسرائيلي 

بالرغم من عمل كثير من المعجزات.
المريض يصل  وتجد في بعض األحيان ان 
بنفسه الى هذا الشعور بالتقبل وأحيانا يحتاج الى 
المعالج النفسي، وكثير من آبائنا الكهنة يقومون 

بهذا الدور في الكنائس مع أفراد الشعب.
كان  الذى  االفراد  أحد  عن  الكتاب  ويحكى 
يزور أباه المصاب بمرض االلزهايمر في دار 
رعاية المسنين، فكان االب يسأل ابنه كل مرة 
من أنت؟ فيرد عليه ابنه انا ابنك، فيجيب االب 
انا ال اعرفك انت لست ابنى، ويمكنك هنا ان 
االبن،  نفس  في  وااللم  الحزن  مشاعر  تتخيل 
بالمشاعر  مملؤة  ألبيه  زيارته  تكون  وكيف 
السلبية حتى الحظت الممرضة االمر فتحادثت 
اباه حقيقة ال يعرف من  مع االبن وافهمته ان 
هو وساعدته ان يتقبل مرض ابيه وان يتعامل 
معه كرجل غريب عنه يزوره وان يتقبل هذا 
الدور في عالقته بأبيه فوافق االبن، وبعد ذلك 
كان االب يسأل ابنه من أنت؟ هل أنا أعرفك؟ 
الى  آتى  ان  وانا أحب  االبن أسمى فالن  فيرد 
المكان واجلس مع النزالء واتحاور معهم فهل 
يجلسان  انهما  النتيجة  فكانت  بذلك،  لي  تسمح 

سويا بالساعات يتحاوران وكالهما سعيد.
ولكى تساعد نفسك في تقبل أمور حياتك التي 

ال تتغير ينصح الخبراء باآلتي:
ان  بدون  وافكارك  مشاعرك  راقب         -

تدين نفسك
صورته  وفى  برمته  االمر  في  فكر         -
الكبيرة، فاذا كنت مضطربا من اجل شيء ما 

فكر في الموضوع ككل.
-       عندما تربط مشاعرك وافكارك بقيم 
تقبل  تستطيع  سوف  حياتك  في  هامة  كبرى 
األمر، فمثال االبن الذى يزور والده يعلم تماما 
يتخلى  فلم  الزيارات  هذه  في  اإلنسانية  القيمة 

عنها.

لقاح جديد مينع إصابات سرطان عنق الرحم
ملبورن - أ ش أ

كشفت دراسة جديدة نفذها باحثون في مستشفى المرأة الملكية في ملبورن وخدمة علم الخاليا 
الفيكتوري، أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الجديد يمكن أن يمنع ما يصل إلى ٩٣% 

من جميع سرطان عنق الرحم. 
وأكد جارداسيل أستاذ أمراض النساء والتوليد في جامعة جنوب كاليفورنيا أن لقاح فيروس 
من  الرئيسيين  النوعين  ضد  يحمى  حاليا  المستخدم  التكافؤ،  رباعي  البشرى  الحليمي  الورم 

فيروس الورم الحليمي البشري. 
عنق  سرطان  عينات  من  عينة   8٤7 تحليل  على   – الدراسة  هذه  في   – الباحثون  وعكف 
البشرية  الحليمي  الورم  فيروس  أنواع  تحديد  بهدف  األستراليات،  النساء  من  مأخوذة  الرحم 
الرحم، ولم يظهر بشكل غير متوقع أن 77% من  النساء لسرطان عنق  بين  انتشارا  األكثر 
عينات فيروس الورم الحليمى البشرى ١٦، ١8، بينما أظهر ١٦% أنواعاk أخرى من أنواع 
البشرى )٣١ و٣٣ و٤٥ و٥٢  الحليمى  أنواع مشتركة من فيروس الورم  السرطان،منها ٥ 
اللقاح األخير الذي  الفيروس في هذا  و٥8(، ويتم تضمين هذه األنواع الشائعة األخرى من 

سيتم تطويره. 
وأشار جارداسيل إلى أنه تمت الموافقة على اللقاح لالستخدام في الواليات المتحدة في أواخر 
عام ٢٠١٤، وفي أستراليا من المأمول أن تصبح جزءا من البرنامج الوطني لتطعيم فيروس 

الورم الحليمي البشري في أقرب وقت العام القادم. 
اللقاح  يزال  “ال  الجديدة  الدراسة  في  الرئيسي  الباحث  جارالند،  سوزان  البروفيسور  ويقول 
الثآليل التناسلية، ولكنه يتم توسيعه ليشمل 7 أنواع من الفيروسات األكثر  الجديد يحمي من 
شيوعا التي تسبب سرطان عنق الرحم..أعتقد أنه إذا واصلنا هذه التغطية العالية للتحصين، 

يمكننا القضاء على سرطان عنق الرحم تقريبا لدى النساء”. 
ويعد سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء، وفي البلدان النامية 

هو السبب األكثر شيوعا للوفاة بالسرطان..
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من عامل اإلبداع.. أالصور الرائعة الفائزة مبسابقة ناشيونال جيوجرافيك للسفر 2017
الصورة الفائزة باجلائزة الكبرى واملركز األول – فئة الطبيعة

 .Sergio Tapiro Velasco للمصور  الطبيعة”:  “قوة  بعنوان 
صورة لثوران بركان كوليما Colima باملكسيك، 2٠١5.

املركز الثاني – فئة الطبيعة

بعنوان “أن تعيش”: للمصور Hiromi Kano، اليابان.

املركز الثالث – فئة 
الطبيعة

ريو  “متاسيح  بعنوان 
 Tarun للمصور تاركولز” 

Sinha، كوستاريكا.

مراكز شرفية – فئة الطبيعة

بعنوان “كهوف الرخام” للمصور Clane Gessel، باتاجونيا

بعنوان “غابة الساحرة”، للمصور Yutaka Takafuji، اليابان

 ،Riksa Dewantara للمصور برومو”،  جبل  “بركان  بعنوان 
إندونيسيا

بعنوان “في وجهك” للمصور Shane Gross، جزر الكاريبي

مكتية   ،Norbet Fritz للمصور القراءة”،  “طوابق  بعنوان 
شتوجتارت – أملانيا

بعنوان “املدينة املسورة رقم 8” للمصور Andy Yeung، الصني
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