
د. رأفت جندي
يوم  وفى  الماضي،  فبراير  شهر  من  ليلة  في 
قارس البرودة والشوارع موحلة بالثلوج، بينما 
هبطت  عملي،  من  عائدا  سيارتي  اسوق  كنت 
من  غالبا  الشارع،  في  في مطب  السيارة  عجلة 
صنع أدوات إزاحة الثلوج من شوارع تورونتو، 
وكان هذا في شارع »يونج« وهو اهم شوارع 
الطريق  من  األيمن  الجانب  اخذت  تورونتو، 
وكومبيوتر العربة يدل على انفجار احدى العجالت 

األمامية. 

 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد

ترشيح االقباط لجائزة نوبل 
للسالم

أوســـلو ما قبلها وما بعدها

 أنتم شهودي

كيل ..Kale..خضار عالى القيمة 
الغذائية

اسرار الساعة االولى فى 
عمرالوليد

التعادل في األخطاء

موسى عبدي قد مات . فاآلن 
قم اعبر هذا ااْلردن انت وهذا 

الشعب ... )يش ١ :٢(

المرأة نور وحياة !!

 العاملين في الوظائف العامة 
الذين يرتدون رموز دينية  في 
كيبيك سيتم االستغناء عنهم 

اذا رفضوا إزالتها

أونتاريو ستلغي أختبار 
االنبعاثات الحرارية )المحرك 
النظيف ( للسيارات الخفيفة

 األقباط والدولة الطولونبة

 حكومة أونتاريو ستلغي 
الزيادة المقررة للحد االدني 

لالجور

رسالة ألبناء الجالية المقيمين 

في دائرة ستريتس فيل

ليلة عصيبة    

البرج العاجى

أونتاريو تزيد الدعم المالي 
للمستشفيات بي ٩٠ مليون 

دوالر لمعالجة  مشكلة االزدحام 
بها

 ذكري ٤٥ لنصر أكتوبر بين 
الفتنة الطائفية والعزة الوطنية

 ماسبيرو: الذكرى السابعة .. 
لن ننسى ابدا

 تغاريد التسبيح   

 ياخي وانت مالك.... خليك في 
حالك

 خمسة طرق سهلة لتعيش 
إيمانك
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We Cut Taxes Like a Diamond

Nady Ibrahim416-817-1560
3289 Topeka Dr. | Mississauga
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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

النصيحة املؤذية

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5239 عضو 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا 
ألصدقائهم. كذلك هويوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف 

يوميا. من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال 
 .Junk mail او Spam يجده عليه البحث حتت

ومبجرد حتويلة إلى Inbox مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي..

Real Estate Broker «Right At Home Realty Inc.»
www.estatesavvy.ca

E:naser@estatesavvy.ca C: 647.223.3074
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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

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 

٢٤٠٠ قدم مربع ،٤ حمامات، بدروم 
مشطب ومميزات اخرى . تفرج علي 

الصور هنا:
www.13pickthall.com

عرضت وبعت هذا البيت يف ٧ ايام ب١١٣.٥٪ فوق سعر العرض

منزلك ممكن تكون قيمته اكثر مما 
تتوقع!

تقييم مجانا لبيتك علي االنترنت زور :

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

www.yourhomeworthnow.com



تكملة مقال »النصيحة المؤذية« ص1
على  واقفة  عربات   3 حوالي  هناك  كانت 
الجانب األيمن من الطريق تسطع من عرباتهم 
ان  أظن  ليت(  )ايمرجسنى  الطوارئ  انوار 

عرباتهم اصيبت أيضا في نفس المطب.
انتظر  لم  ال��ب��رودة  القارس  الجو  بسبب 
الستدعى ونش لكي يسحب العربة ثم سقت 
حتى  كيلومترات  لبضعة  شديد  ببطء  العربة 
المنزل ثم استدعيت الونش الذي جر العربة 
كاوتش  استبدال  يكن  لم  وال��ذي  لإلصالح 

العربة فقط ولكن إطار العجلة أيضا.
تكرر هذا الموقف معي بعدها بأسبوع في 
مكان مختلف ولكن أيضا في شارع »يونج«، 
أنه  المدينة  مجلس  قانون  ان  اعلم  وكنت 
من  أيام   10 خالل  اخطارهم  يكون  ان  البد 
منه  وطلبت  بالمحامي  فاتصلت  الحادثة، 
اصالح  عن  المسؤول  المدينة  مجلس  ابالغ 
أطار  استبدال  عن  فقط  لتعويضي  الطريق 
العجلة والكاوتش مرتين، ناهيك عن المعاناة 

والعطلة الناتجة من هذا. 
سألني المحامي، هل اخذت صورة للمطب 

كما يقول القانون؟
فقلت له ال، ألن الوقت كان ليال والبرودة 
من  تماما  خالية  تكن  لم  والشوارع  شديدة 
الشارع  في  المطب  عن  والبحث  الثلوج 
العربات  وسط  شديد  وخطره  وقتا  يستغرق 

السائرة.  
للذهاب  مستعد  انت  هل  المحامي،  سألني 
حيث  للتعويض؟  رفضهم  حالة  في  للمحكمة 
ان هذا سوف يعطلك عن الذهاب للعيادة وهذا 
التعويض  من  أكثر  لك  مكلفا  سيكون  األمر 

الذي تطلبه.
ألني  المبدأ  اجل  من  مستعد  نعم  له  قلت 
لست وراء التعويض المادي فقط، ولكن أال 

تتراخى البلدية عن اصالح الطرق. 
لمجلس  التعويض  طلب  المحامي  أرس��ل 
التأمين  لشركة  الطلب  احال  الذي  المدينة 
ثم  لهم  اإلص��الح  فواتير  تقديم  وت��م  لديهم 
طلبوا تاريخ صيانة السيارة منذ ان اقتنيتها 

وقدمتها لهم أيضا.
نيتي  لهم  بهم اوضح  المحامي  اتصال  في 

للتقاضي معهم آلخر الطريق لو رفضوا.
بدون  الطلب  على  التأمين  شركة  وافقت 
تقاضى وتم تعويضي بما يرضيني وكان اقل 

قليال مما تكلفته.
أنه  وكندا  الشرق  في  امورنا  بين  الفرق 
كندا  وف��ى  تحاسبه،  م��س��ؤول  هناك  ليس 

فسينحدر  حقوقهم  عن  مواطنيها  تخلي  لو 
مستوى الخدمات وسيكون مثل الشرق.

المجتمعات  ف��ي  المقاضاة  م��ن  ال��خ��وف 
الغربية تجعل كل مؤسسة حريصة فيما تفعله 
من  إنسانية  أكثر  ألنهم  وليس  الفرد  تجاه 
تدفع  ان  تود  ال  تأمين  شركة  وكل  الشرق، 

تعويضا اال إذا اُضطرت لهذا.
احترامي  الفقرة  هذه  اكتب  أن  قبل  أؤكد 
الكامل وخضوعي للكهنوت الكنسي في المجال 
الروحي، ولكنى ال استشير األب الكاهن في 

أمور ال يفهمها او خارج اختصاصه.
يوجد أب كاهن أتى من الشرق حديثا لكندا 
ان  يسأله  من  ينصح  كنيستنا«  من  »وليس 
ال يذهب وراء طلب تعويض من أي حادثة، 
وعلمت عن أكثر من شخص نصحه هذا األب 
في  التعويض ألن  في  يترك حقه  ان  الكاهن 

رأيه ان هذا »مال حرام«. 
هذا األب الكاهن سيكون بالحقيقة محقا لو 
او يطلب  لمن يدعى اإلصابة  كانت نصيحته 
في  تماما  يخالفه  الحق  ولكن  ليس حقه،  ما 
والذي  التعويض  الواجبة  الحقيقية  الحاالت 

يدفع لها الفرد لكي ينالها.
التأمين  شركة  رفضت  شخص  وه��ن��اك 
عن  )الخارج  العالج  مصاريف  له  تدفع  أن 
ألن  حقه  من  الذي  الكندي(  الطبي  التأمين 
لديه تأمين له، وتكلف العالج عشرات اآلالف 
وعندما  كندا،  خارج  لحدوثة  الدوالرات  من 
المتناعها  التامين  شركة  يقاضى  لكي  ذهب 
الذي وضع حياته في خطر شديد نصحه هذا 

األب الكاهن باالمتناع. 
نصيحة هذا األب الكاهن ليست فقط مؤذية 
لشعبه الذي يستشيره ولكنها مؤذية للمجتمع 
فسيتحول  ه���ؤالء  أم��ث��ال  كثر  ول��و  ك��ك��ل، 
المجتمع الكندي لمجتمع ليس هناك سائل عن 
والخطأ  الشرقية،  المجتمعات  مثل  المسؤول 
ليس فقط في أمثال هذا األب الكاهن ولكن في 

سذاجة من يستشيروهم.
ضررا  ينوى  ال  الكاهن  األب  هذا  بالتأكيد 
تجعل  النصيحة سوف  هذه  ولكن  بنصيحته، 
شركة التامين ان ترفض عالج حاالت مقبلة 
ألنهم ربما لن يقاضوهم، وربما دم اشخاص 
الكاهن  األب  هذا  رقبة  في  سيكون  أخرين 
معرفة،  او  فهم  بدون  التي  نصيحته  بسبب 
ولهذا نصلى قائلين إن يغفر لنا ذنوبنا التي 

صنعناها أيضا بغير ارادتنا وبغير معرفه.

   د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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416.319.4794

Turnaround
Magnetic Poster and cards
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ri

n
t 1000 business cards ......     

1000  ayer 8.5x5.5”  ........   
$25.00
$120.00
$140.00
$180.00
$250.00
Custom size
$3/squa$3/square feetPoster Large format printing   

100 Presentation folder ....

& Sign

1000 post cards 8.5x5.5”

ترشيح أالقباط املسيحيني املصريني جلائزة نوبل 
للسالم لعام  ٢٠١٨ 

قالت اللجنة املنظمة جلائزة نوبل للسالم أن أالقباط املسيحيني املصريني هم 
من ضمن ٣٣١ مرشحا للجائزة لعام ٢٠١٨ ، 

كما أعلنت عن هذا الرتشيحّ ايضا منظمة االيتام القبطية ، 
وجاء ترشيح االقباط املسيحيني 

املصريني هلذه اجلائزة بسبب 
رفضهم االنتقام او الرد علي 

االضطهاد املميت واملستمر الذي 
يقع عليهم من جانب املسلميني 

املتطرفني .



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Power of sale

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

مصطلح power of sale يعنى ان البنك 
قد حصل على حق بيع المنزل بسبب عدم 
دفع أقساط الرهن العقارى. هذا ال يعنى ان 
البنك يملك المنزل، إنما حق البيع فقط. قد 
يعتقد البعض انه يمكن شراء المنزل بقيمة 
الرهن العقارى، فهذا اعتقاد خاطئ، حيث 
ان سعر البيع ليس له عالقة بقيمة الرهن 
بواسطة  المنزل  تثمين  يتم  العقارى. حيث 
الى  الوصول  البنك  ويحاول  متخصص 
سعر البيع المتوقع. ولكن عادة يمكن شراء 
بالنسبة  جيد  بسعر  المنازل  من  النوع  هذا 
لسعر السوق. وفى المقابل يباع المنزل كما 
ان من حق  كما  اى ضمانات.  بدون  هو، 
صاحب المنزل االحتفاظ به اذا دفع أقساط 

الرهن المستحقة قبل إتمام عملية البيع. 

يعتبر  المنازل  من  النوع  هذا  شراء  عادَة 
بعيوب  دقيقة  معرفة  بشرط  جيد  استثمار 
المنزل وتكلفة إصالح هذه العيوب، وعدم 

تخطى سعر الشراء للسعر السوقى.
   

  ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.
naser@estatesavvy.ca

أخبار وآراء4

 تناقلت وسائل اإلعالم منذ أسابيع قليلة  
لنُقص  فيه  نجلس  يوٌم  يجئ  سوف  »نعم 
ونروي ماذا فعل كل منا في موِقعه ، وكيف 
وكيف   .. دوره  وأدى  أماَنته  منا  كٌل  حمل 
خرج األبطال من هذا الشعب وهذه األمة في 
فترٍة حالكٍة ، ساد فيها الظالم ليحملوا مشاعل 
النور وليضيئوا الطريق ، حتى تستطيع أمتُهم 

أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء« ..
من  الخالدة  الكلمات  بعض  هذه  كانت 

خطاب النصر التاريخي للسادات .. 
قد  الذي   .. األسمر  الفارس   .. السادات 
 .. اآلخر  البعض  يبغضه  وقد  البعض  يحبه 
العزة  ورمز  الدهاء  أمير  البعض  يراه  قد 
وبطل الحرب والسالم ، وقد يضعه البعض 
في مرتبة التآمر والخيانة ، ولكنه سيظل بال 
شك بصمًة خالدًة في تاريخ مصر الحديث ، 
وعقليًة عسكريًة ال تتكرر ، وداهيًة سياسيًة 

ال يُستهان بها ..
وفي يوم النصر الخالد من كل عام ال يُمكن 

أن ننسي البطل الشهيد الذي حمل كفَنه علي 
وإستعادة  وطنه  كرامة  إسترداد  أجل  من  يده 
تراب بالده ، وكان يُدرك تماماً جحيم إتخاذ 
القرار المصيري لمستقبل أمٍة تجرعت مرارة 
لن  والتاريخ  والعسكرية  فالشعب   ، الهزيمة 
يسمحوا بكبوٍة أخري ولن يرحموه إذا لم يُقدَّر 

له النصر ..
 1918 عام  ديسمبر   25 في  السادات  ُولد 
المنوفية  قري  إحدي  الكوم«  أبو  »ميت  في 
القرية  أطفال  من  وكغيره   ، المتواضعة 
القروية  أمه  خلف  القدمين  حافي  يمشي  كان 
البسيطة ، وكان قدر هذا الطفل البسيط األسمر 
النحيل أن يجلس على عرش أحمس وتحتمس 
باشا  علي  ومحمد  الدر  وشجرة  ورمسيس 
حكم  على  تعاقب  من  وكل  وأحفاده  وأبنائه 

أرض الكنانة العريقة ..
وإتصل  السياسة  وتعاطى  الجيش  دخل 
من  وُطرد   ، اإلنجليز  ضد  وعمل  باأللمان 
وهرب  السياسي  القلم  من  وطورد  الجيش 
وتشرد ، وعمل تبَّاعا وجاع وتعرى ، ثم أتُّهم 
في قضية إغتيال »أمين عثمان« والذي رفض 
اإلستقالل عن بريطانيا في مقولته الشهيرة : 
»أن مصر وبريطانيا تزوجوا زواجاً كاثوليكياً 

ال طالق منه« ..
الضباط  إلي  وإنضم  الجيش  إلى  عاد  ثم 
األحرار وتميز في وسطهم باإلعتدال الفكري 
البليغة السليمة النطق ، وكان  واللغة العربية 
من  وهو   ، أيضا  والفارسية  األلمانية  يجيد 
توارى  ثم  يوليو 1952  ثورة  قيام  بيان  ألقى 
كان  ولكنه  ساذجاً  الجميع  وظنه   ، الظل  في 
أذكاهم وأمكرهم وأكثرهم دهائاً ، فلم يدخل في 
مهاترات الصراع على السلطة وبقى في الظل 
النكسة ومات ناصر بعدها بأعوام ،  وحدثت 

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
بصراحة أنت ريحتنا من طائر النهضة لكن 
وقصقت  الحرية  طائر  علي  قضيت  برضة 

ريشة وما بقيناش قادرين نفتح بقنا.
 

جستين تردو
المثل  أفتكر  لك  ترامب  ذل  أشوف  ما  كل 
صانك  صنته  ان  حصانك  لسانك  المصري 

وأن هنته ترامب هيذلك.

ترامب
بص أنت تقولها بصراحة قول للسعودية أنا 
عايز جزية زي اللي كونتوا بتاخدوها زمان 

وريح الدنيا وال لف وال دوران.
 

رئيس كوريا الشمالية
من  ريحنا  أنه  ترامب  في  حاجة  أحلي 
يابا ومش  أوباما  تصريحاتك ما هو ده مش 

كل األمريكاني  اللي يتهوش.

فريق األهلي 
تاخدوا أربعة من االتحاد وفي أكتوبر طب 
كان في أغسطس علشان كنتم صيفتم بالمرة 
الشتا حرام  يعوم في بحر إسكندرية في  حد 

عليكم.

مصطفي بكري
العراق وسوريا وليبيا في طريقهم للخالص 
من اإلرهاب حضر نفسك بقي وشوف هتقول 

للناس مش أحسن من مين ومين.

وزارة التربية والتعليم
رمضان  نجل  السعيد،  طارق  أن  تعلم  هل 
مؤلف  هو  البنا،  حسن  ابنة  زوج  السعيد 
لألطفال  يدرس  الذى  البيان«  »نور  كتب 
بالحضانات المصرية؟؟. صوتي يا إنشراح.

 
شهداء ماسبيرو

لن ننساكم ولن ننسي دمائكم ولن ننسي أنكم 
قتلتم تحت جنازير دبابات جيش بلدكم حتي 
يتم القصاص من حمدي بدين وكل المجرمين 

المشاركين معه.
 

مرتضي منصور
سيبك أنت كنت منور في السعودية ولفيت 
تنزل  ما  رأيك  إيه  وشقيت  وجريت  الملعب 

تلعب رأس حربة وهترزق.
 

 ولي عهد السعودية
كل األونطة اللي فرحت بيها الغرب ضاعت 
بعد إختفاء جمال حاشقجي وأثبتت أن الطبع 

غالب.

رئيس كازخستان
ووسطيته  األزهر  إال  أمامنا  ليس  بتقول 
عبد  عمر  فكرة،  علي  اإلرهاب،  لمكافحة 
وغيرهم  والزرقاوي  والظواهري  الرحمن 
خريجين أزهر بس أنت  شكلك مش عارف 

حاجة.
 

هشام العشماوي
خبر القبض عليك كان أحلي هدية من الجيش 
الليبي للجيش المصري في ذكري ٦ أكتوبر.
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د/ حممد وجيه الديب  .. أستاذ طب 
وجراحة العيون – جامعة القاهرة

يف ذكرى العبور اخلامسة واألربعني .. السادات 
.. قائد النصر .. وويٌل لكل من سبق عقُله زماَنه 

وورث الفارس األسمر حماًل ثقياًل وظن من 
بعده من رجال ناصر أنه أبله ، ولكنه بدهائه 
األسطوري وضعهم جميعا بضربة واحدة في 
المصيدة ، وهم ال يصدقون أنهم أخطأوا في 
تقييمه لهذه الدرجة وغرقوا في طي النسيان 

 ..
شموٍخ  في  وتكراراً  مراراً  السادات  أعلن 
وستسترد  ستحارب  مصر  أن  وكبرياء 
 ، به  وإستهزؤا  أحد  يصدقه  فلم   ، األرض 
بحملِها  تنأى  التي  الثقيلة  المسئولية  ل  فتحمَّ
ل اإلتهامات البغيضة بالتخاذل  الجبال ، وتحمَّ
تسبُّه  الطلبة  مظاهرات  وقامت   ، والفشل 
وتشتمه ألنه لن يحارب ولكنه لم يُصغ لتلك 
ر  الطبول الجوفاء ، وأعاد تسليح الجيش الُمدمَّ
وتنظيم الجبهة الداخلية الُمهلهلة ، وكان أكبر 

آداة لخداع جميع مخابرات العالم.. 
ثم كانت ساعة الصفر .. الساعة الثانية من 
وإشتعلت   ، رمضان  من  العاشر  يوم  ظهر 
الشهير  البايب  يُدّخن  وهو  وظهر  الحرب 
 ، اإلفطار  الصيام على  يطيق  ليشجع من ال 
ثم لدغهم في حرب الست ساعات اإلعجازية 
المصري  اإلنتصار  وحقق  وعبر  وقاتل 
 ، الصهيوني  الكيان  على  الوحيد  والعربي 
وخالل أيام الحرب كان دائماً ما يتخذ القرار 
الشاذلي  مع  إختلف  عندما  حتى  الصائب 
يفهمه  لم  ما  أدرك  محنك  سياسي  وألنه   ،
ال  الجأش  رابط  فكان   ، المحترف  الجندي 
تهتز له شعره حتي أثناء معركة الثغرة التي 
لم يكن لها أي قيمة عسكرية علي عكس ما 
أثير حولها من ضجة واسعة ، وخرج منها 
النهائي  اإلتفاق  بعد  الوفاض  خالييي  اليهود 
األسمر  القائد  وخرج   ، النار  إطالق  لوقف 

من هذة المعركة وقد وضع على رأس مصر 
إكليل الغار ..   

ضوئية  بسنوات  الجميع  يسبق  كان  وألنه 
تقبل  ال  التي  الراسخة  الحقيقة  أدرك  فقد 
الجدال ، أنه مادامت أمريكا مع إسرائيل فلن 
تسمح لنا بانتصاٍر كامٍل أبداً ، فلجأ للتفاوض 
التاريخية  بزيارته  وقام  المنتصر  موقع  من 
نوفمبر 1977  للقدس في عيد األضحي في 
معظم  حتي  وال  فعل  ما  العرب  يفهم  ولم   ،
الشاشة  أمام  الكثيرون  وبكي   ، المصريون 
الصهيونية  الدولة  يصافح رموز  نراه  ونحن 
»جولدا مائير وموشيه دايان ومناحم بيجين« 
، قبل أن يقف ليُلقي خطابه المزلزل في قلب 
لن  تاريخي  مشهد  في  اإلسرائيلي  الكنيست 
يُمحي من الذاكرة ، ثم جاءت إتفاقية »كامب 

ديفيد« التي فتحت عليه أبواب الجحيم ..
وأتُّهم الرجل بالخيانة والعمالة وأهدر دمه 
حتي  العرب  وقاطعه  المتأسلمين  خوارج 
في  رقصا  القذافي  ر  وُمعمَّ عرفات  ياسر  أن 
 ، الشهيد  الزعيم  بإغتيال  إبتهاجاً  الشوارع 
علي  اإلسالمبولي  إسم  الخوميني  وأطلق 
أحد شوارع طهران تشفياً في مقتل السادات 
 ،  1979 عام  اإليرانية  الثورة  لرفضه 
وإستضافته لشاه إيران »محمد رضا بهلوي« 
حتي وفاته ، وتم دفنه بعد تكريم السادات له 
في جنازة عسكريٍة مهيبة في مسجد الرفاعي 

 .. 1980
هذا  أن  عقود  أربعة  بعد  الجميع  أيقن  ثم 
الداهية السياسي المحنَّك كان علي صواب ، 
العرب  طاوعه  ولو   ، نراه  ماال  يري  وكان 
بدال من حصاره وشتمه وسبه والرقص فرحاً 
على  دولة  للفلسطينيين  لكان   ، إغتياله  عند 

بالدم  اليهود  وإنسحب   ، وغزة  الضفة  كامل 
والدموع من سيناء وقد شعروا أن الرجل قد 
أن »مناحم  ، حتى  بآخر  أو  بشكل  إستغفلهم 
من  فالحاً  : »أن  مذكراته  في  كتب  بيجين« 

القرية إستطاع أن يخدعنا مقابل ورقة« !!
فقد   ، كان  مهما  هفواٍت  إنسان  لكل  وألن 
كان خطؤه القاتل إخراج المتطرفين الدينيين 
من  حالة  إلحداث  السجون  من  المهاوييس 
التوازن السياسي في الحياة الحزبية  ، والذي 
دفع حياته الشخصية ثمناً لهذا القرار بعد أن 
إنتهت  وبالفعل   ، منه  للخالص  النيَّة  عقدوا 
في  ولكنها  دراماتيكية  نهاية  البطولية  حياته 
غاية الشرف ، وظفر الزعيم البطل بالشهادة 
وُدفن   ، جنوده  وسط  وفي  إنتصاره  يوم  في 
أمتار من مكان سقوطه ، وبجانب  على بعد 

النصب التذكاري للجندي المجهول ..
الحّي  التجسيد  هو  األسمر  الزعيم  سيبقي 
لمقولة سقراط الخالدة وهو يتجرع السم عند 
إعدامه : »ويٌل لكل من سبق عقلُه زماَنه« .. 
رحمك هللا أيها البطل .. ولترقد في سالم أيها 

الزعيم ..



التوتر  من  طويله  فترات  مرت 
واإلرهاق والتعب الشاق ال اعلم كم 

التحديات  كل  كانت  فقد   . عددها 
لدرجه  جدا  ومتعبه  مرهقه 
تذكرت   .. المضني  اإلجهاد 
رائعه  كانت  فكم  طفولتي  ايّام 
شفافيتها  في  وخفيفه  برائتها  في 
ولطيفه في لعبها .. تذكرت شجره 
عاليه األغصان كنت استمد منها 
أكسجين يومي كل صباح تمدني 

بأنفاس عميقه لتمأل رئتي بهواء نقي 
طوال يومي 

الشجره  وتلك  سنوات  ومرت 
نافذتي  امام  الخضراء  اليانعه 
جديده  إشراقه  يوم  كل  تعطيني 
استهل بها يومي واستمد منها قوتي 

..

ملهمتي  هي  الجميله  تلك  ظلت 
لسنوات الطفوله والصبا والشباب 

ولكن !!!

يبقي  شيئا  ال  ان  الحياه  علمتني 
بين لحظه واخري  علي حاله وانه 

تتبدل األحوال 

وتغيرت الصوره وتبدلت 

وال  الغصون  تلك  تعد  ولم 
األوراق  تلك  وال  العصافير  تلك 
الخضراء كما كانت امام نافذتي كل 

صباح 

نعم الحياه قد تعطي وقد تأخذ .. 
قد تشرق وقد تظلم 

هناك من يأتي 

وهناك من يرحل 

نهار ثم ليل 

شروق ثم غروب 

أب وأم وأخوه 

ثم زوج وابناء 

وطن ثم رحيل 

وتعودت ان كل شئ جميل سوف 
يختفي يوما 

حزن  في  ذلك  علي  تعودت 
وانكسار  

وبعد سنوات من التعود 

تغاريد  علي  يوما  استيقظت 
اعادت  التي  الجميله  هذه  التسبيح 
صوره قد بهتت في خيالي منذ زمن

هذه الجميله التي فتحت مسامعي 

تحمل  لصوره  وقلبي  وبصري 
والطفوله  الجميل  الزمن  مالمح 

البريئه

األطفال  نقاوه  تحمل  ألنها 
وإشراقه الطبيعه وجمال الطيور 

سمعت تغريد الطيور مع السماء 

في تناغم مالئكي 

في  تتالحم  الغصون  ورأيت 
انسياب 

األلوان تمتزج في بساطه 

األصوات تغرد ألعلي السماء في 
أنشوده تسبح الخالق 

صنع  من  اللوحه  هذه  كانت 
روح  يبث  ان  أراد  ماهر  فنان  يد 
النابعه  والسالم  والحب  التفاؤل 
من قلبه الي كل من يتذوق خطوط 

ريشته وألوانه 

تدفقت مشاعري فوجدتني امسك 
قلمي ألصف ما اشعر به تجاه هذا 
العمل الرائع الذي من تجسد امامي 

وكأنه لوحه حيه مسموعه 

لم تكن جماد 

بل كل ما فيها كان حياً يتراقص 
السماء  ألعلي  ويرفرف  ويغرد 
الغصانه  يعود  ثم  الخالق  يسبح 

يتأرجح مع نسيم الهواء العليل 

مع  الطبيعه  التحاد  رائع  نموذج 
قلوب تسبح هللا 

الطبيعه من صنع هللا

نقدمه  الذي  هوالشكر  والتسبيح 
لصانع تلك الطبيعه 

النقيه  لطفولتي  اشتقت  وكلما 
استرق النظر لتغاريد التسبيح 

الزمن  بذكريات  ممتلئه  فأعود 
الجميل 

اعود ممتلئه برائحه الفن األصيل 

 

تحياتي لجمال لم أعهده منذ سنين 

منذ ان اغلقت نافذتي ورحلت

علي  تطل  جديده  نافذه  هنا  فها 
إشراقه جديده أهدتها إلينا )) تغاريد 

التسبيح
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تغاريد التسبيح                                  

نيفني سامى

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

 8164gindi@rogers.comاوahram.teeba@gmail.com   

ماسبريو: الذكرى السابعة .. لن ننسى ابدا 

ادوارد يعقوب

السنوية  الذكرى  بصدد  ونحن 
مسبيرو  مذبحة  البطال  السابعه 
االقباط  شهدائنا  ابدا  ننسى  لن 
اجل  من  بأرواحهم  ضحوا  الذين 
اعالن حقيقة ما يعانيه اقباط مصر 
األغلبية  اضطهاد  من  المسيحيين 
كل  وتحريض  بقيادة  لهم  المسلمة 
ومناداتهم  الرسمية  الدولة  أجهزة 
مبادئ  ويطبق  الجميع  يسع  بوطن 
المسيحيين  االقباط  على  المساواة 
عن  الدين  وفصل  القانون  ودولة 
هناك  الكاملة.  والمواطنة  الدولة 
حقيقة اؤكدها في الكثير من مقاالتي 
معاناة  ان  وهى  اعلنها  وسأظل 
االقباط لم تتوقف منذ الغزو العربي 
شبه  من  القادم  لمصر  الهمجي 
جزيرة العرب )السعودية االن( منذ 
ما يزيد على 14 قرن )ماعدا فترة 
ال 100 عام منذ عصر محمد على 
المشئوم  الناصر  عبد  انقالب  الى 
حيث تحسنت أحوال االقباط نسبيا( 
لم يتوقف حرق الكنائس واالعتداء 
على االقباط وخطف بناتهم ونسائهم 
ومعاملتهم كعبيد )ذميين( وكأقلية ال 
تتمتع بحقوق مساوية للمسلمين. وقد 
تكرر النموذج المعتاد من االحتالل 
الهيجان  وهو  الهمجى  العربى 
تحريض  بعد  الجمعة  صالة  بعد 
بالكراهية ضد  لهم وشحنهم  االئمة 
الجمعة  خطب  في  المسلمين  غير 
ثم  المدينة  او  القرية  مسجد  من 
بقصد  كنيسة  لمهاجمة  قيادتهم 
كتابات  )راجع  هدمها  او  حرقها 
المقريزى(.  اإلسالمي  المؤرخ 
قرية  في  تكرر  السيناريو  هذا 
بمحافظة  ادفو  مركز  الماريناب 
سبتمبر    30 الجمعة   يوم  اسوان 
عندما  الجمعة  صالة  بعد    2011
المسلمين  من  القرية  أهالي  هاجم 
و  بالقرية  جرجس  مار  كنيسة 
ثم  النيران  فيها  اشعلوا  ثم  دمروها 
اإلطفاء  سيارات  دخول  عرقلوا 
األهالي  واعتدوا على  المنطقة  الى 
المسيحيين الذين حاولوا منعهم من 
ان  العيان  شهود  احد  ويقول  ذلك 
بعض رجال الشرطة كانوا يقودون 
األكاذيب  كم  وقد فضح  المهاجمين 
والتبريرات الفاجرة، تواطئ أجهزة 
الدولة وعلى رأسهم محافظ اسوان 
احدى  في  تصريحات  اطلق  الذى 
تأمره  تكشف  الفضائية  القنوات 
اثرها  وعلى  الفجة  وعنصريته 
في  االقباط  مظاهرات  انطلقت 

محافظات  من  الكثير  وفى  اسوان 
انطلقت  التي  واشهرها  مصر 
في  شبرا  حى  من  اكتوبر    9 يوم 
القاهرة وانتهت بمجزرة ماسبيرو. 
الجيش  مدرعات  دهست  لقد 
منطقة  في  االقباط  المتظاهرين 
خاصة  قوات  قامت  بينما  ماسبيرو 
الفارين  بمالحقة  الجيش  افراد  من 
واقتناصهم  المدرعات  دهس  من 
ذلك  على  مدربين  قناصة  يد  على 
الجيش  اال  يملكها  ال  وبأسلحة 
»محمد  العيان  شاهد  صرح  كما 
الذى   »  25« قناة  مالك  جوهر« 
ألحداث  الصورة  بالصوت  وثق 
االقباط  بعض  وانقذ  المجزرة 
الذين كانت تطاردهم قوات الجيش 
في  تأمالت  بعنوان  مقالى  )راجع 
ذكرى مذبحة ماسبيرو( وقد اغلقوا 
لمغادرة مصر  قناته واضطروه  له 
بعد مالحقات امنية كما هى عادتهم 
يكشف  صوت  اى  اسكات  في 
االقباط.  على  وعدوانهم  ظلمهم 
الحاكم  هو  العسكرى  المجلس  كان 
اقصاء  تلت  التي  الفترة  تلك  في 
مجزرة  وتمت  مبارك  الرئيس 
المجلس  وتنفيذ  بتخطيط  ماسبيرو 
محمد  المشير  بقيادة  العسكرى 
في  وزيرالدفاع  طنطاوى  حسين 
ذلك الوقت ويشاع ان السيسى وكان 
المخابرات  مدير  منصب  يشغل 
الحربية هو المخطط لهذه المجزرة 
وتوجد وثيقة سرية مسربة صادرة 
و  الحربية  المخابرات  إدارة  عن 
بتاريخ7  /م/   78 برقم  االستطالع 
قبل  يومين  اى  اكتوبر2017  
تفيد  السيسى  بتوقيع  و  المذبحة 
شبكات  على  منتشرة  وهي  ذلك 
األوامر  و  االجتماعى  التواصل 
التي تتضمنها الوثيقة السرية هي ما 
حيث  الواقع  ارض  على  تنفيذه  تم 
احتوت على تعليمات لهيئة اإلذاعة 
تشيع  اخبار  بتلفيق  والتلفزيون 
الجيش  افراد  على  االقباط  اعتداء 
وحرق المدرعات واستثارة األغلبية 
المسلحة  القوات  وافراد  المسلمة 
وتحريضهم ضد االقباط وهذا حدث 
مجدى  رشا  المذيعة  اذاعته  فيما 
المصرى وقد  التلفزيون  في  راسخ 
العاملين  الكثير من الشرفاء  تنصل 
أذيع  مما  المصري  التلفزيون  في 
هذه  اذاعه  رفض  بعضهم  ان  بل 
السيسي  ان  يعني  االكاذيب.  وهذا 
المجزرة و  المسؤل األول عن  هو 

هناك دليل آخر ظهر هذا العام حيث 
استبق الرئيس المصري عبد الفتاح 
الرئاسية لشهر  السيسي االنتخابات 
من  بعاصفة   ،2018 آذار  مارس/ 
جاعال  واالعتقاالت،  التصفيات 
على  الوحيد  المنافس  نفسه  من 
نفسه. وفي  ليخلف  الرئاسة  كرسي 
المنافسين  إزاحة  خطة  تنفيذ  سياق 
كانت المؤسسة العسكرية واإلعالم 
الطيّعة،  السيسي  أدوات  والقضاء 
رئيس  بعقبة  اصطدمت  لكنّها 
الفريق أول سامي  السابق  األركان 
 ،2018 يناير   23 وفي  عنان. 
اعتقلت قوات األمن المصرية رئيس 
على  عنان  سامي  السابق  األركان 
خلفية إعالنه الترشح للرئاسة، لتبدأ 
التاريخ الحرب بين عنان  منذ ذلك 
الذي تسلح بوثائق ومعلومات، وبين 
السيسي الذي تسلح بعصاه الغليظة 
وبقرار الحبس والتحفظ على أمواله 
تصريح  جاء  وقد  أسرته.  وأموال 
المستشار هشام جنينة ليؤكد صحة 
هذه األخبار، حيث كشف معلومات 
أثارت ضجة إعالمية وسط الشارع 
سامي  الفريق  بأن  تفيد  المصري، 
يمتلك وثائق وأدلة تدين الكثير من 
قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن 
األحداث التي وقعت عقب ثورة 25 
يناير 2011، ملوحا بإظهار الوثائق 
خارج  آمن  مكان  في  المحفوظة 
بعنان.  المساس  حال  في  مصر، 
تفاصيل  هناك  أن  إلى  جنينة  أشار 
 . ماسبيرو”  “مجزرة  في  ماجرى 
وايضا وجه الدكتور حازم حسني، 
باسم  الرسمي  والمتحدث  النائب 
ورئيس  المعتقل  الرئاسي  المرشح 
السابق  المصري  الجيش  أركان 
الفريق سامي عنان تحذيرا مباشرا 
السيسي، من مغبّة دفع  الفتاح  لعبد 
“طريق  إلى  مصر  في  األمور 
الجنون” و كشفت مصادر مصرية 
أبرز  أن  الجديد”  “العربي  لموقع 
السيسي هو حيازة عنان  ما يخشاه 
بتفاصيل  تتعلق  خطيرة  لوثائق 
مجزرة  ماسبيرو 2011.  وكشفت 
حادثة  “إبان  أنه  ذاتها  المصادر 
داخل  كبير  خالف  وقع  ماسبيرو 
المجلس العسكري بشأن التعامل مع 

تظاهرات األقباط يومها، 
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الي الساحة العالمية من اتهامات في 
الناس  وافعال  واخالقيات  اعراض 
كما لو كان الكون قد خلي من اي 
فائدة يساعد  عمل خالق صالح ذو 
متكامال  صحيحا  فردا  بناء  علي 
اخيه  مع  سالم  في  للعيش  متوافقا 
االنسان. وهذا يذكرني بالقول االول 
بجنة عدن عندما القي كل منهم علي 
عندما  االطفال  مثل  بالتهمة  االخر 
والتو  الفور  علي  يردون  تواجههم 
هو«.  ده  انا  مش   « واللحظة: 
ألنه  ذلك  كل  اشرح  لماذا  عزيزي 
عن  عديدة  مرات  اية  استوقفتني 
الرب االله يستشهد بنا حيث يقولها 
اشعياء«  سفر  في  مرة  من  اكثر 
انتم شهودي يقول الرب« )اشعياء 
شهودي  انتم   .)12  ،  10  :  43
والمستحيالت  المعجزات  اله  انني 
في  يصنع  ان  يقدر  الذي  االله  ؛ 
البحر والبرية طريق ؛ انتم شهودي 
شعبي  امانة  وعدم  امانتي  علي 
)ارميا 4 : 22(؛ انتم شهودي علي 
ورحمتي  ومحبتي  صنيعي  حسن 
 :  44 )اشعياء  شيء  بكل  العالم  ؛ 
الفداء  انتم شهودي علي عمل   .)8
لنفسي.   لمصالحتكم  لذاتي  وتقديمي 
المسيح  يسوع  الرب  قاله  ما  فهذا 
تمم  ان  بعد  صعوده  عند  لتالميذه 
العار  صليب  علي  بالفداء  عمله 
متى  قوة  ستنالون  «لكنكم  فقال: 
حل الروح القدس عليكم، وتكونون 
كل  وفي  اورشليم  في  شهودا  لي 
اقصى  والى  والسامرة  اليهودية 

روحيات6
انتم شهودي   

د. روز غطاس
االرض« )اعمال الرسل 1 : 8 (. 
وهذا ايضا ما اوصاه الرسول بولس 
لتلميذه المخلص تيموثاوس قائال: « 
جاهد جهاد االيمان الحسن، وامسك 
دعيت  اليها  التي  االبدية  بالحياة 
ايضا، واعترفت االعتراف الحسن 
)تيموثاوس  كثيرين  شهود  امام 
االولي ٦ : 12(. وما سمعته مني 
بشهود كثيرين، اودعه اناسا امناء، 
اخرين  يعلموا  ان  اكفاء  يكونون 
وهنا  تيموثاوس2:2(.   2( ايضا« 
الكالم  او  الموت  تعني  ال  الشهادة 
الحدث  وتأكيد  االخبار  ولكن 
الرب  وقيامة  صليب  هو  الذي 
المسيح.  يسوع  الفادي  المخلص 
في  هذه  الملكوت  ببشارة  ويكرز 
االمم. لجميع  شهادة  المسكونة  كل 

بابن  يؤمن  من   .)14  :24 )متي 
االله فعنده الشهادة في نفسه. من ال 
يصدق الرب االله، فقد جعله كاذبا، 
ألنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد 
بها هو عن ابنه. وهذه هي الشهادة: 
ابدية،  حياة  اعطانا  االله  الرب  ان 
)يوحنا  ابنه  في  هي  الحياة  وهذه 
االولي 5 : 10 ، 11(؛ هكذا نكون 
واحسانات  بركات  علي  شهوداً 
التي  اللحظة  منذ  الرب  ومعية 
تكونت بها في رحم االم ؛ فيمكنني 
ان اترنم مع المرنم: مفارقنيش ابدا 
ابدا احسانك ده مفارقنيش ؛ من وانا 
شالتني  الرحمة  االم  رحم  في  لسة 
علي  شاهد  انا  ربي  ومسبتنيش؛ 

امانتك.

ُولد فى 2٦ أغسطس عام 1903 
فى سوهاج بصعيد مصر. والده هو 
المهندس بسطا بك روفائيل ووالدته 
هى السيدة بستا رفله تادرس. كان 
وثروة  أطيان  صاحب  ثرى  والده 
وجاه وُعرف بإسهاماته فى خدمة 
مدرسة  أول  أقام  حيث  المجتمع، 

ابتدائية للغات فى سوهاج.

القاهرة  زار  بسطا  سند  الفنان 
ألول مرة فى 1922، كما شارك 
فى أول صالون تقيمه جمعية محبى 
 ،1924 عام  فى  الجميلة  الفنون 
وفى نفس العام سافر إلى أوروبا، 
ومنها  أنجلترا  إلى  يتنقل  أن  قبل 
إلى إيطاليا وسويسرا وفرنسا حيث 
االكاديميات  ببعض  خاللها  التحق 
الُحرة لدراسة فن التصوير، حيث 
الجميلة  الفنون  مدرسة  فى  درس 
»سالد«  مدرسة  باريس،  فى 
كلية »ترينيتى«  لندن،  للفنون فى 
سند  عاد  بعدها  كمبردج.  بجامعة 
بسطا لمصر والتحق بكلية الحقوق 
فيها  وتخرج  األول  فؤاد  بجامعة 

محامياً  عمل  ثم   ،1930 عام  فى 
بعدها  المختلطة  المحاكم  بإحدى 
بالعمل  والتحق  المحاماة  ترك 
الدبلوماسى عام 193٦، ثم استقال 
أقام  للفن.  ليتفرغ   1938 عام  منه 
بالمشاركة  له  خاص  معرض  أول 
تادرس  لبيب  الفنان  صديقه  مع 
عدد  فى  وشارك   ،1937 عام 
وفرنسا  بالقاهرة  المعارض  من 
شهادة  على  حصل  واإلسكندرية. 
تقدير من المهرجان األفرو أسيوى 
أن  قبل  المناصب  من  عدداً  وتقلد 
من  االستحقاق  وسام  على  يحصل 
 .19٦4 عام  االيطالية  الحكومة 
 1954 عام  فى  باإلجماع  انتخب 
سكرتيراً عاماً فخرياً لجمعية محبى 
إدارة  فى  واستمر  الجميلة  الفنون 
عام  استقالته  قدم  حتى  شئونها 
مجلس  فى  عضواً  انتخب   .1959
عام  منذ  القاهرة  أتيليه  نادى  ادارة 
 .19٦4 عام  أوائل  حتى   1958
بنادى الفن فى لندن  انتُخب عضواً 

عام 19٦1.

صديقاً  بسطا  سند  الفنان  كان 
المجتمع  وجهاء  من  للعديد 
الكاتبة  منهم  والفرنسى  االنجليزى 
»فيرجينيا  الشهيـرة  اإلنجليزية 
 Verginia Wollf وولف« 
كذلك   ،1929 عام  بها  التقى  التى 
الشهير  األمريكى  باألديب  التقى 

فيتزجيرالد«،  سكوت  »فرنسيس 
سكوت«  »زيلدا  زوجته  وكانت 
لسند بسطا. كذلك  صديقة شخصية 
»رفتتلو«  للكونت  صديقاً  كان 
األمريكية  المليونيرة  وزوجته 
محالت  وريثة  هاتون«  »باربرا 
»وولورث« بأمريكا والتى أقام لها 
سند بسطا هى وزوجها حفلة خاصة 
مايو  فى  اللبانة  بدرب  مرسمه  فى 
وأمراء  وجهاء  حضرها   1937
وتناولتها  المصرى،  المجتمع 
الصحف والمجالت لمدة عام كامل، 
حيث كتبت مجلة »آخر ساعة« فى 
أن  )حدث   :1938 أغسطس  عدد 
باربرا  األمريكية  المليونيرة  زارت 
هاتون فى الشتاء الماضى بالد النيل 
صرحت  بالدها  إلى  عادت  ولما 
فى  أعجبها  ما  إن  أصدقائنا  ألحد 
تنعكس  حين  القمر،  هو  مصر 
أشعته على األهرام، والشمس حين 
تسقط أشعتها على وجه سند بسطا(. 
فالنتينو«  »رودولف  كان  كذلك 
)1895 – 192٦( وهو من أشهر 
نجوم األفالم األمريكية الرومانسية 
بسطا  سند  أصدقاء  من  الصامته 

وكان يأتى لمصر لزيارة بسطا.

وفى 17 سبتمبر من عام 19٦4 
عن  بسطا  سند  القدير  الفنان  توفى 

٦1 عاماً.

قرأت لك 
جنوى غاىل

مخسة طرق سهلة لتعيش 
إميانك 

.By Jordan W 
والمرشدين  االباء  من  نسمع 
 ) إيمانك  )عش  تعبير  الروحيين 
وهي عبارة بسيطة ، ولكن غالبا 
يكون من الصعب توضيحها وقد 
تطبيقها  كيفية  في  بالشلل  نشعر 
سهل  التعبير  هذا  إن  والحقيقة   ،
وال   ، بجرأة  نعيشة  أن  ويمكن 
تظن يا صديقي أن طريقة العيش 
جدران  داخل  فقط  هي  بااليمان 
علي  فقط  وتنطوي   ، الكنيسة 
مدارس  في  التطوعية  الخدمات 
االحد اومجاالت  الخدمة  االخري 
يوم االحد ، ولكن أن تعيش إيمانك 
عن  يعبر  دائم  يومي  عمل  هو 
أن  يجب  أختيار  وهو  هلل  حبك 
خمسة  وهذه   ، عمد  عن  به  تقوم 
طرق سهلة لتعيش إيمانك  وأعتقد 
إنك بالفعل تقوم ببعض  منها وال 
)كن  هي  الطرق  وأول   ، تدري 
فيليبي  في  االية  تقول   ) صديقا 
2–4 )ال ينظر كل واحد الي ما 
هو لنفسه بل الي ما هو لالخرين 
إيمانهم  يعيشون  الذين   ) أيضا 
يبدأون بشئ بسيط جدا بأن يكونوا 
يكونوا  وأن   ، لالخرين  أصدقاء 
، ويعربون عن  مستمعين جيدين 
اهتمامهم  خالل  من  المسيح  حب 
االمهم  ومشاركتهم  باالخرين 
وافراحهم وسيري أصدقائهم حب 
وثانيا   ، خاللهم  من  يسطع  هللا 
 ) الخاصة  مواهبك  )أستخدم 
بطرس  رسالة  من   االية  وتقول 
االولي  4–10 )ليكن لكل واحد 
موهبة  من  أخذ  ما  بحسب  منكم 
كوكالء  بعضا  بعضكم  بها  يخدم 
صالحين علي نعمة هللا المتنوعة( 
منا  فرد  كل  بارك  المحب  هللا 
يمكنه  نوعها  من  فريدة  بموهبة 
ال  وقد   ، هللا  لمجد  يستخدمها  أن 
ندرك ان لدينا هذه المواهب ولكن 
فعلي   ، لنا  هللا  يكشفها  ان  يمكن 
سبيل المثال قد تكون موهوبا في 
الوعظ  او  الشعر  القاء  او  الكتابة 
مباركة  كلمات  تكتب  أن  فيمكن 
تكون  وقد  الصحابك  ومشجعة 
االخرين  عن  تخفف  جيد  مستمع 
ضيقهم ومتاعبهم فكثير من الناس 
لمن  يحتاجون  الشباب  وخاصة 
أن  ويمكنك   . لمتاعبهم  يستمع 
 ، هللا  لخدمة  موهبة  أي  تحول 
والتشجيع  السرور  )إدخال  ثالثا 
قبل  حتي  صباح  كل   ) االيجابي 
تختار  سريرك  من  تنهض  أن 
هذا  إيجابيا  ستكون  كنت  إذا  ما 
اليوم أو تبحث عن جميع االشياء 
ينعكس  وهذا   ، للقلق  تدعوا  التي 
علي عمللك ويجعل الناس حولك 
سيكون  وبينما   ، لذلك  ينتبهون 

هناك علي الدوام شيئا ال يسير كما 
حرية  لدينا  فنحن  له  مخطط  هو 
للمسيح  وكأتباع  والرد  الختيار 
لالخرين  مثال  نكون  أن  يجب 
ونختار اسلوب يمجد هللا وهذا هو 
ببساطة  حاول   ، بااليمان  العيش 
فيمن  السرور والتشجيع  أن تشيع 
ال  فأنت  للغرباء  وابتسم  حولك 
هذا  تأثير  سيكون  كيف  تعرف 
شاكرا  )كن  رابعا   ، يومهم  علي 
وأظهر أمتنانك لالخرين ( جميعنا 
هللا  لنشكر  كثيرة  أشياء  لدينا 
نغفل  أن  السهل  من  ولكن  عليها 
مفروغا  اشياء  ونعتبرها.  عنها 
منها ، فإذا كنت غير واعي لهذه 
البركات فأذكر ان هناك كثير من 
قدم  ، واالن  اليها  يفتقرون  الناس 
وأشكر  شئ  كل  علي  هلل  الشكر 
رفيق حياتك لقيامه باعمال منزلية 
وفرت لك وقت لتفعل فيه ما تحب 
، واشكر صديقك الذي قضي وقت 
واشكر  يضايقك  لما  ليسمع  معك 
من قدم لك قهوة الصباح،  واشكر  
اعطاك  النه  العمل  في  رئيسك 
وقتا ليتقابل معك ، فعندما تتعرف 
فأن  حولك  من  افعال  ردود  علي 
هذا يفتح عينيك علي طيبة الناس 
هللا  يسبغها  التي  البركة  وعلي 
لك  قدم  من  بشكر  فقم   ، عليك 
سيترك  فهذا  لهم  ممتنا  وكن  شيئا 
خامسا   ، حياتهم  في  كبير  أثر 
)أبذل قصاري جهدك ( في نهاية 
اليوم ال يوجد أحد كامل ، ونحن 
جميعنا نحاول بقدر االمكان ونبذل 
يسوع  لنجعل  جهدنا  قصاري 
فخور بنا ، ولكن االختيار الواعي 
للقيام باقصي جهد لنا لنفعل إرادة 
من  بدال  حياتنا   في  لنمجده  هللا  
فعل اشياء نمجد بها أنفسنا  ، هو 
للمسيح  تبعيتنا  عن  قوي   تعبير 
مثاال  نكون  إيماننا  نعيش  وعندما 
أعمالنا  ليروا  لالخرين  عظيما 

ويمجدوا هللا فينا.
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لتشهد  ما  يوما  وقفت  عزيزي  هل 
جريمة.  او  حدث  او  واقعة  علي 
هل عاصرت صراع » اقول او ال 
هذا  اشهد«.  ال  او  «اشهد  اقول«؛ 
منذ  شخصيا  انا  به  مررت  قد  ما 
حوالي شهر من الزمن حيث طلبت 
بها  اعمل  التي  الشركة  ادارة  مني 
بشهادتي  بالمحكمة إلدالء  بالتواجد 
وكم  العمالء.  احد  تصرفات  علي 
الكثير  منها  تعلمت  تجربة  كانت 
الروتينية  ليس فقط من االجراءات 
النفس  اعماق  ايضا  بل  الحكومية 
البشرية، تلك االعماق السوداء التي 
وتنتظر  االخرين  ألخطاء  تتربص 
حكما قاسيا علي االخر. فهذه ليست 
اول مرة احضر محكمة ، فقد كانت 
اول مرة عندما تقدمت بدعوة ضد 
المحقق  ولكن   ، اهانني  لي  زميال 
نفسك  تفتكري  كنت  اذا  لي:  قال 
امامي  من  تخرجي  سوف  تدينيه 
بكل  تقدمت  الثانية  والمرة  مدانة. 
المستندات التي تثبت صحة كالمي 
ذو  كان  الخصم  ان  حدث  ما  لكن 
مكانة اجتماعية ومادية اعلي فكسب 
القضية بتعويج القضاء....يا لها من 
بحقوق  يتشدقون  اجتماعية  مهزلة 
يكونوا  ما  ابعد  وهم  االنسانية 
لمصالحهم  يستخدمونها  فقط  عنها 
الشخصية. كل هذا دعاني ان انظر 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)30( سند بسطا )1903– 1964(
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امرأة  أحلى  أنك  شك  عندك  )هل 
الدنيا؟ هل  امرأة في  الدنيا وأهم  في 
عليك  عثرت  حني  أني  شك  عندك 
عندك  هل  الدنيا؟  مفاتيح  ملكت 
تغّير  يديك  ملست  حني  أني  شك 
أن  شك  عندك  هل  الدنيا؟  تكوين 
في  يوم  أعظم  هو  قلبي  في  دخولك 

التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟!(

                                       )نزارقباني( 
 

بل  المجتمع  نصف  المرأة  ليست 
بالحب  النابض  المجتمع  قلب  هي 
والمستقبل من  بالحاضر   واإليمان  
خالل مشاعرها الفطرية علي مد كل 
الطاقات اإليجابية إلبناءها  وزوجها 
بكل  ووطنها  ومجتمعها   وأسرتها 
وعادات  واخالق  قيم  من  تملكه  ما 
كأنثي  جمالها  فوق  جمال  تكسبها 
وفينا  فيها  يعيش  وطن  في  رقيقة 
هللا  وهبها  التي  القدرات  تلك  بفضل 
للمرأة في عالم ليس فيه خيارات غير 

اإليمان بدورها القدري ! 
التي  العربية  المرأة  تمنحنا  ويقينا 
وعن  عنها  الحديث  بصدد  نحن 

من  يحمله  ما  بكل  البيت  مملكتها 
كل  فيه  ووطن  حياة  وسريرة  دفئ 
حواء  رحم  من  المستمدة  خصالها 
وتاريخنا الذي كتبته بأناملها  الراقية 
قسوة  كانت  مهما  كل صباح ومساء 
الصباح والمساء قسوة السهر وغياب 
غير  احضان  بين  نام  الذي  الغناء 

امرأة الوطن !
ماتملكه من عزف  موسيقي  بكل 
خارج  هم  من  قدرات  يفوق  ولغوي 
عباءته  بكل  البيت  هو  الذي  عالمها 
الشرقية  وكتابه العربي الذي علمها  

فيها الحرف األول بال معلم !
فهي اعظم معلم في التاريخ المرأة 
إنني  اإلنس  شياطين  لكل  قالت  التي 
حاجة  بال  الحياة  هبة  الرحمن   هبة 
إلي روشتة السحرة واشباه الرجال ! 
ووسط عالم الفيتنا الثالثة الذي جاء 
مختلفا كليا وجذريا في ثورة احدثتها 
المتمثلة  التقليدية  غير  التكنولوجيا 
والفيسبوك   الرقمية  الوسائط  في 
والفضائيات التي تبث ليل نهار جعل 
فيها  تسويقية  مادة  المرأة  عالم  من 
( من  المرأة  ) شيطنة  لألسف  القبح 
المرأة  وكأن  لهم  ال ضمير  من  قبل 

اغراء وشيطان !

املرأة نور وحياة !!

  بقلم عبدالواحد محمد

المرأة   عن  مايقدم  ألن  تماما  هذا  غير  والحقيقة 
كثيرا  إنحرف عن خطابه  اعالم   اليوم من خالل 
بل اصبح هو الخطر علي جيل صغيرقادم  بل عار 
العربية  المرأة  الصحة علي األطالق وخاصة  من 
التي تسكن بيتنا العربي بكل عاداتها وتقاليدها التي 
اكتسبتها من رحم أمها وجدتها وكل جينات عائلتها 
من التاريخ إلي التاريخ  فهي تعمل ليل نهار بدون 
كان  مهما  لبيتها   الحلوي  أنواع  كل  وتقدم  كلل 
احيانا عاجز عن  والزوج   الدوالر غائبا وعزيزا 

العمل وكسب قوته يومه واسرته!
في  المادية  األسرة  اعباء  كل  تتحمل  التي  فهي 
الربيع  بثورات  اليوم  عرف  وما  الحروب  زمن 
العربي في بلدان عزيزة  مثل سوريا وفي األحزان 
علي  هائلة  وقدرة  خاطر  بطيب  الحلول  كل  تقدم 
منح األسرة السعادة بال شكوي وضنين فكم كافحت 
لتربية  البيت  اعباء  بجانب  الشاق  بالعمل   امهات 
نماذج  للوطن  وخلقت  وصبر  اناة   بكل  ابناءها 

يحتذي بها في الداخل العربي والخارج العربي ! 
لذا لنا وقفة هنا في مقالنا المتواضع أمام بعض ما 
يقدم من دراما تلفازية هابطة فيها تحريض مكشوف  
علي تشويه صورة المرأة العربية  وتقديمها بشكل ال 
يتفق مع عادات وتقاليد المرأة  العربية بكل اسفاف 
بالخيانة والفساد والمبالغة في  اتهامها  مقصود من 
عقل  أدني  بال  كجسد  كأنها  اليومية  تصرفاتها  كل 

رغبات وشهوة وملذات تفوق تصورات خيال !
وفي هذا هدم لألسرة والوطن لكونها ليست دراما 
أدني  يمتلك  ال  لمن  متعمد  تشويه  بل هي  والسالم 
نخوة عربية مهما كان العائد المالي  فيمن تعبثون 
القداسة  هو  الذي  العربي  والبيت  المرأة  بأخالق 

والشرف والضمير والوطن ؟!
أين ضمائركم !!

  الكيمياء وتأمالت يف سفر التكوين
احللقة السادسة )اجلزء الثاني( 

دور الكيمياء يف عمل الرئتني 

 )تك 1: 26( َوَقاَل هللاُ: َنْعَمُل اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرِتَنا َكَشَبِهَنا، َفَيَتَسلَُّطوَن َعلَى َسَمِك اْلَبْحِر 
بَّاَباِت الَِّتي َتِدبُّ َعلَى  َماِء َوَعلَى اْلَبَهاِئِم، َوَعلَى ُكّلِ اأَلْرِض، َوَعلَى َجِميِع الدَّ َوَعلَى َطْيِر السَّ

اأَلْرِض

)تك 1: 27( َفَخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرِتِه. َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلََقُه. َذَكًرا َوأُْنَثى َخلََقُهْم 

يستمر اللة في أبداعه في خلق األنسان ولك أن تتخيل عزيزي القارئ كيفية عمل األجهزة 
المختلفه مثل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي الخ في تماثل تام حيث يقوم 

كل جهاز بدوره وال يمكن األستغناء عن أحد منها. 

وأضيف أيضا هنا ما ذكرته تكرارا بعنصر األكسجين الذي هو أساس الحياة وبدونه ال 
توجد حياة وكأن الرب يسوع له المجد يشير منذ بدء الخليقة » أََنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة َمْن آَمَن 
ِبي َولَْو َماَت َفَسَيْحَيا«  )يو 11 : 25(  حيث أن جميع وظائف الجسم، مثل هضم الطعام، 

وتحريك العضالت، أو حتى مجرد التفكير، تحتاج إلى األكسجين.

والسؤال هنا كيف هيئ  هللا الكيميائي األعظم جسم األنسان لكي يحصل على ما يكفيه من 
عنصر أألكسجين والتخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون السام الناتج من التفاعالت الكيميائية 

بداخل جسم األنسان.

زود الرب يسوع له المجد جسم األنسان بعضو هام وحيوي وهو الرئتين حيث تقوم بتقديم 
األكسجين ألتمام العمليات المختلفة التي يحتاجها جسم األنسان والتخلص من غاز ثاني أكسيد 

الكربون.

بأمتصاص  األكسجين من الغالف الجوي ونقله داخلها )أي داخل  الرئتين  تتمثّل وظيفة 
الرئتين( إلى مجرى الدم، وإطالق ثائي أوكسيد الكربون من مجرى الدم إلى الغالف الجوي، 

في عمليٍَّة تُدعى التبادل الغازي.

ولكي نفهم كيف يحدث ذلك علينا أن نتعرف على تركيب كل رئة حيث يقسم كل كيس كل 
ان فقط. كما  رئة إلى أقسام تُدعى بالفصوص. للرئة اليُمنى ثالثة فصوص أما اليسرى فَفصَّ
قاعدة  تتفرع من  التي  الرئيسية  األنابيب  إلى شعب هوائية وهي  بدورها  الفصوص  وتنقسم 
القصبة الهوائية وتتفرع الشعب الهوائية لتكون الحويصالت الهوائية الطرفية وهي األنابيب 

الهوائية األصغر في الجهاز التنفسي وهي أدق حجما من الشعرة .

مسار الهواء داخل الرئة

 

يستنشق اإلنسان األكسجين أثناء عملية الشهيق عن طريق األنف  مروًرا بقناة الحنجرة 
ومنها إلى القصبة الهوائية إلى أن تصل للحويصالت الهوائية وفيها تتم عملية التبادل الغازي 
بينها وبين األكسجين حبث يتم فيها امتصاص األوكسجين من الهواء إلى الدم ومنه إلى جميع 
كل  )مجموع  األيض  عملية  ومنها  الكيميائية  التفاعالت  جميع  تحدث  حيث  الجسم  أعضاء 
التفاعالت الكيميائية التي تحدث في الكائنات الحية، بما فيها الهضم ونقل المواد إلى وبين 
الخاليا المختلفة لتحافظ علي حياة وبقاء األنسان( وينتج عن عملية األيض غاز ثاني أكسيد 
الكربون  الذي ال فائدة له حيث، يغادرالدم و ينتقل إلى الحويصالت الهوائية، حيث يتم إطالقه 

إلى الهواء الخارجي عن طريق الزفير.

هل لكم أن تتخيلوا أحبائي األعزاء مدى الدقة في ميكانيكية عمل الرئتين وما ورائها من 
قوة الهية عليا يبتكرها الهنا الحى له المجد الدائم 

إعداد
  د. شاكر اسطفان

أين ضمائركم !!
الدعاوي  كل  تحريك  والثقافة   القانون  رجال  كل  واخاطب 
الفن  بأسم  يقدمون  الذين  الشواذ   للنيل من كل هؤالء  القانونية 
لعالم  بصلة  تمت  ال  وصور  هزلية  مادة  التلفازية   والداراما 
المرأة العربية  التي تعيش فينا ونعيش فيها  بوقف تلك المهازل 
التي ترتكب بأسم الفن والدراما والسينما وكل أنواع الخطابات 

اإلعالمية التي تشوه حقيقة المرأة والبيت العربي !
نحتاج المرأة  العربية التي هي صانعة الرجال والنساء في 
عالم الفيسبوك  والفيتنا الثالثة  وكل االلفيات القامة بكل مشاعرها 
الفطرية النقية وليست الصورة التسويقية لعالم امرأة وبيت غير 

عربي  ليس فيه شخصيتها النسوية ومعدنها النفيس !
العربي فالبد أن نقف بكل  المرأة والبيت  ومهما تحدثنا عن 
للبشرية  البتول والتي قدمت  العذراء  السيدة مريم   شموخ عند 
المرأة  عالم  نقرأ  تجعلنا  التي  المعاني  بكل  السالم  عليه  عيسي 
العربية بكل الموضوعية التي تؤكد دورها الحياتي والوطني في 
خلق كل النماذج المضيئة  من اطباء وعلماء ومبدعين واساتذة 
البيت  بهم  يفخر  الذين  الخ   قانون   ورجال  وقضاة  جامعات 

العربي والوطن !
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فيلم  برومو   أو   إعالن  اهدت  
»يوم الدين » أو اإلسم األخر الذى 
وجدته حين قررت البحث عن الفيلم 
 ..… عنه  آكثر  معلومات  لمعرفة 
الفيلم  الطريق«…  على  »رحله 
يحكى  عن رجل يدعى » بشاي« 
في منتصف عمره …. ده إسمه فى 
الفيلم …. إسمه الحقيقى »راضى« 
ُمستعمرة  داخل  ترعرع  …بيشاى 
للمصابين بالُجذام. وبعد وفاة زوجته 
بالجذام،  األخرى  هى  المصابة 
وينطلق  المستعمرة  هذه  يغادر 
برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره 
خالل  رحله  عبر  أنحاء )مصر( 
في محاولة لمعاودة االتصال بعائلته 
من جديد بهدف الوصول إلى قريته 
جدا  غريب  الفيلم  قنا.  محافظة  في 
فى  الغريب  جداجدا…  وواقعى 
الفيلم إن بطله الحقيقى »راضى » 
أو بيشاى فى الفيلم هو فعال مصاب 
فعال  وعايش   .… الجذام  بمرض 
وتعرض   الجذام…   مستعمرة  فى 
والمعامله  لإلضطهادات  بالفعل 
بالحياه  عليه  مرت  التى  السيئه 
الفيلم … فى برنامج  لها  وتعرض 
عن  راضى  البطل  تكلم  تلفزيونى 
حياته  فى  قابلته  التى  التحديات 
وكيف واجه هذه التحديات وانتصر 
على  إسم  فعال  راضى  عليها.  
مسمى … هو فعال راضى وفرحان 
طول الوقت … الفيلم قدمه  وكتب 
السيناريو فيه مخرج ومؤلف إسمه 
منتجه  وأنتجته  شوقى  بكر  أبو 
دينا  إسمها  اإلنتاج  عالم  فى  جديده 
فيلم   أول   ده   يعنى    … إمام  
للمنتجه  إنتاج  وأول  إخراجه  من 
قصته  الفيلم  إلن  طبعا  الشابه… 
غريبه والممثلين فيه غير معروفين 
فالبطل يعانى من  أو مشهورين… 
بوجه  الفيلم  طول  ويظهر  الجذام 
مشوه نتيجه للمرض وأطراف يدين 
أو  إنجازشئ…  على   قادره  غير 
من  وبكثير  نفسه….  يخدم  بالكاد 
مبتسم  فهو  ذلك  التحديات…. ومع 
طول الوقت وقادر على إزاحة أى 
تحديات عن طريقه…. من يشاركه 
المرحله  فى  طفل  أيضا  البطوله 
معروف  غير  اإلعداديه…. 
فى  يدرس  الواقع  فى  هو  أيضا… 
فى  الظهر  بعد  ويعمل  المدرسه 
مش  الواقع  فى  ده   … أجزخانه  
ينفق  أن   يستطيع  الفيلم …. حتى 
وكتبه  مدرسته  مصاريف  على  
مصاريف  أبوه  يكلف  أن  بدون 
ويحب  أسوان  من  هو  إضافيه … 
وفى  الفيلم  فى   … جدا  راضى 
 … فعال  رجاله  إتنين   … الواقع 
يترفع لهم ألف شابو … أو تترفع 
لهم القبعه  … شابو أخر للمخرج 
مش  إلنه  المخرج   … والمنتجه 
وأخرجهاوغامر  القصه  كتب  بس 
وقفوا  ما  عمرهم  يمثلوا …  بناس 
قدام الكاميرا … لكن كمان عشان 
عن  كان  تخرجه  مشروع  كان 

خاله  اللى  وده  الجذام  مستعمرة 
لما  له  ويتحمس  الفيلم  عن  يكتب 
ومواقف  إنسانيه  حاالت  من  رأه 
واإلعالن  اإلشاده  تستحق  جميله 
عنها فى هذه المتسعمره.  طب إيه 
مشروع  ويعمل  يغامر  يخليه  اللى 
التخرج فى منطقه معزوله زى دى 
…. فكرت أيه اللى يخلى شاب زى 
ده يختار منطقه زى دى… ممكن 
يتعدى فيه بمرض صعب… عشان 
منطقه  تخرجه…   مشروع  يعمل 
عنها  الكالم  من  بتهرب  الناس 
اللى فيها  معزولين …  وبيعتبروا 
الشابه  للمنتجه  شابو  موبوئين..  أو 
اللى لسه بتبدى حياتها بفيلم … قد 
غامرت  وكيف  جماهيريا  الينجح 
العمل  أو  االنتاج  وتوقف  بفلوسها 
لضعف  نتيجه  مرات  عدة  بالفيلم 
أخذ  العمل  إن  حتى  اإلمكانيات 
خرج  حتى  سنوات  خمس  حوالى 
الفيلم… للنور… شابو للمصور… 
وظهرت  الالتينيه  أمريكا  من  وهو 
بصمته فى كادرات جميله وإظهار 
حتى  معروف  غير  ولهرم  أثار  ل 
حاجه   كمصريين…   إحنا  لدينا 
كمان جميله  قوى للمخرج ومؤلف 
بعرض  يهتم  ما  بدل  إنه  العمل… 
فى  الكبرى  السينمات  فى  الفيلم 
مثال …  واالسكندريه …  القاهره 
إهتم أوال بعرض الفيلم فى المنيا… 
المنيا…  إشمعنى  إتسأل…  ولما 
قال… عشان ده مسقط  رأس راضى 
أو بلده الحقيقيه أو األصليه… وإنه 
حب إن راضى يرجع لبلده مرفوع 
الراس … والناس لما تشوف الفيلم 
وحتى  راضى…  ب…   تتشرف 
وحش  عاملوه  أو  إضطهدوه  اللى 
فى  بطل…  إنه  يعرفوا  زمان… 
فى  متحدى…  وبطل  الفيلم… 
قوى  الجميل   الشئ   .… الحياه 
مصر  لتمثيل  رشح  الفيلم  إن  بقى 
الشئ األجمل  فى مهرجان كان… 
جايزة   يأخد  مرشح  الفيلم  إن  بقى 
حبيت  أنا  الحقيقه  »اوسكار«… 
أقرا شويه وأعرف شويه عن هؤالء 
األبطال … أبطال مستعمرة الجذام 
… وإليكم بإختصار… بعض مما 
فى  المستعمره…   هذه  عن  قرأته 
هذه المستعمره  المرضى مقسمون 
وآخر  للرجال  قسم  قسمين؛  إلى 
المستعمرة  نزالء  ومعظم  للنساء، 
تاريخ  ويعود  السن،  كبار  من 
تواجدهم لفترات زمنية تترواح بين 
اشتكوا  وبينما  عاًما،   ٦0 إلى   20
المقدمة  األغذية  كفاية  عدم  من 
على  الحصول  في  ورغبتهم  لهم 
دعم مادي من الدولة، أكدوا توافر 
الطبية  جميع األدوية والمستلزمات 
المستشفى  مديرة   قالت  بالمجان.  
إن الحمله  التي أطقلت على مواقع 

التواصل االجتماعي، 
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الربج العاجى

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا
ذكريات القمص لوقا سيداروس مع نيافة األنبا بيشوى

اإلسكندرية  إلى  قدومي  منذ   +
عندما   ،19٦4 سنة  سبتمبر  في 
الهندسة  كلية  في  معيًدا  ُعيِّنت 
غمرنى  وقد  االسكندرية  جامعة 
وعناية  بحب  كامل  بيشوى  أبونا 
لم  وإذ  عنها.  الحديث  يصعب 
ما  أول  فُت  تعرَّ أصدقاء،  لي  يكن 
فت على الزمالء فى العمل من  تعرَّ
األساتذة والدكاترة والمعيدين سواء 
المسيحيين منهم والمسلمين، فصار 
قصير  وقت  في  كثيرين  أحباء  لي 
سواء في القسم الذي كنت أدرس فيه 
أو فى األقسام األخرى. والحق يَُقال 
الصحبة  بهذه  كثيًرا  اغتنيت  إنني 
من  مختلفة  وقتها  األجواء  وكانت 
الكل  كان  إذ  الدينى  التعصب  جهة 
كانت  حًقا  ومحبة..  أُلفة  فى  يعيش 

أيام طيبة.

معيد  على  أيامها  فت  تعرَّ وقد   +
الميكانيكية، شاب  الهندسة  قسم  فى 
في  له  الكالم،  قليل  راق..  مسيحى 
ليس  لكن  كثيرين  زمالء  الجامعة 
اسمه  العميق،  بالمعنى  أصدقاء  له 
كنا  نقوال.  اسكندر  مكرم  المهندس 
نتقابل فى األيام األولى كلما سمحت 
فى  باألكثر  تقابلنا  ثم  الظروف. 
باسبورتنج.  جرجس  مار  كنيسة 
الكلية  في  تالميذي  أحد  أخذني  ثم 
فني على بابا صادق – أول من  وعرَّ
كتبت عنه فى كتب "رائحة المسيح 
فى حياة أبرار معاصرين" – وهناك 
خيرة  من  مباركة  مجموعة  وجدت 
والراغبين  للمسيح  الُمِحب  الشباب 
وكان  له.  كلها  الحياة  تكريس  في 
المهندس مجدي أنيس – من أوالد 
المهندس  ف  عرَّ قد   - صادق  بابا  
من  وصار  بابا صادق  على  مكرم 
بين. ولم يكن بابا صادق  أوالده الُمَقرَّ
كنسية  رتبة  صاحب  وال  ُمَعلًِّما 
وكان دائًما يقول عن نفسه: الروح 
د  ُمَجرَّ أنا  ُمَعلًِّما،  يقمني  لم  القدس 
تقدَّمت  فلما  الكنيسة.  في  أغنسطس 
األيام في صداقتي بالمهندس مكرم، 
روحية  شركة  في  باألكثر  اقتربنا 
خالصة.. فصرنا نقضي أوقاًتا أكثر 
عشقنا  فقد  باإلنجيل،  فيها  ى  نتعزَّ
من  أكثر  والتطبيق  للحياة  كلمة هللا 
بالحق  لنا  اإلنجيل  فكان  الدرس. 
ينبوع حياة وتعزية وفرح ال يُنَطق 
العالقة  ذلك  بسبب  تأصلت  ثم  به. 
بيننا، فكنا نتقابل كل يوم بعد انتهاء 
الشباب  اجتماع  فى  كان  إن  العمل 
أو القداسات. ثم نقضي باقي الوقت 
الدراسية  السنة  انتهت  فلما  مًعا. 
األولى سافرت إلى القاهرة فى أيام 
األجازة الصيفية وكان قد استبد بى 
فى  واألصدقاء  العائلة  إلى  الشوق 
أسبوعين  أن قضيت  القاهرة. وبعد 
إلى  راجًعا  نفسي  وجدت  أكثر  أو 
جذب  قوة  كانت  إذ  اإلسكندرية 
والكنيسة  بيشوى  أبينا  مع  الحياة 
صارت  اإلسكندرية  في  وأحبائي 
والدم..  اللحم  رباطات  من  أقوى 
وإذ لم يكن لى مكان للسكن، سكنت 
مع األخ مكرم كما كان يحلو لنا أن 
ندعوه.. سكنت معظم أيام الصيف. 
يومها لم يكن هناك عمل فى الكلية. 

للصالة  كله  الوقت  س  تكرَّ فقد 
السهر  في  الليالي  فيها  نقضي 
والدموع. ومعظم النهار فى اإلنجيل 
والتسبيح. أقول بصدق مسيحى أنها 
األرض.  على  السماء  أيام  كانت 
وفى  بالمسيح  أرواحنا  تعلَّقت 
األشقاء.  من  أكثر  وصرنا  المسيح 
قت  وتعمَّ والسنين  األيام  وتوالت 
عالقتنا باألكثر كلما ازددنا في حياة 
الصالة. ثم زرنا دير السريان ألول 
وتوالت زياراتنا  مرة سنة 19٦5. 
والتسبيح  العبادة  حياة  وعشقنا 

والسهر وتقديس العمر للمسيح.

إنه  رغم  مكرم  المهندس  كان   +
من  مرتبه  وكان  موسرة  عائلة  من 
يزور  كان  ولكنه  كبير  الجامعة 
حيث  باكوس،  حى  فى  عائالت 
كان يخدم فى مدارس األحد وأحياء 
يستبقي  ال  وكان  فقيرة..  أخرى 

لنفسه إال ما يكفي للكفاف.

+ أذكر أننا فى ليلة كنا فى مسكنه 
وكنا قد انتهينا من صالة نصف الليل 
الواحدة صباًحا  بعد  الساعة  وكانت 
.. وكنا يومها قد انشغلنا بعد الظهر 
فى مشاوير كثيرة ونسينا أن نأكل. 
نأكل..  لم  إحنا  لى  قال  جلسنا  فلما 
نشترى  ننزل  قال  حسًنا.  له  قلت 
شئ. قلت له الساعة واحدة صباًحا. 
دعنا ننام وفى الصباح نأكل. أصرًّ 
فى  يؤكل  عما  يبحث  وبدأ  ال.  أن 
خبز  رغيف  وجد  أخيًرا  البيت. 
قال  المطبخ.  من  ركن  في  منسي 
مناه  نشكر هللا وجدنا ما يقوتنا.. قسَّ

وأكلناه بفرح وقدَّمنا الشكر هلل.

للماجستير،  يحضر  وهو  كان   +
المسلمين  من  زمالئه  أحد  يشاركه 
وكان كثيًرا ما يحضر إليه في البيت 
ويقضيا وقًتا طوياًل في العمل. ولما 
كان يحين وقت الغذاء كان المهندس 
مكرم يقوم ويجهز المائدة على قدر 
ما يوجد ثم يغمض عينه ويرفع قلبه 
ويَُصلَّي صالة طويلة ويبارك على 
المائدة فى وجودي مع ضيفه الغير 

مسيحي بال خجٍل وبال تمثيٍل.

السنة  طلبة  س  يَُدّرِ وكان   +
الرابعة قسم الميكانيكا. وقد تعود كل 
صباح أن يكتب على السبُّورة بخطه 
ينتقي  وكان  اليوم"  "حكمة  الجميل 
ويكتبها  األمثال،  سفر  من  آيات 
للطلبة  يشرحها  ثم  السبورة  على 
وكان  جًدا..  بها  يفرحون  وكانوا 
الفصل  إلى  جاء  إذ  األيام  أحد  فى 
أن  فى  دقائق وشرع  بضع  متأخًرا 
يا  الطلبة صاحوا..  أن  الدرس  يبدأ 

دكتور حكمة اليوم. 

فى  الليالى  إحدى  قضينا   +
الصالة ورغم إنه كان ُمجَهًدا إال أنه 
أبى أن يختصر الصالة. وكان يقول 
نمنا  ثم  تحيينا.  التى  هى  الصالة 
الليل.  من  الباقية  الساعات  بعض 
نفسى  وجهزت  قمت  الصباح  وفى 
باب  قرعت  الكلية.  إلى  للنزول 
الفراش.  فى  مازال  وجدته  حجرته 
تعبان  اليوم  أنا  قال  مالك.  قلت 
أن  أقدر  فال  حرارة  درجة  وعندى 

السرير  الكلية. وقام من  إلى  أذهب 
اعتذار  وكتب  وقلم  بورقة  وأمسك 
لرئيس القسم وقال لى ممكن توصل 
الورقة للدكتور سرور. قلت له بكل 
الكلية  إلى  وذهبت  فابتسم.  سرور 
القسم  رئيس  غرفة  إلى  وذهبت 
قوى  رجاًل  سرور  الدكتور  وكان 
القسم  وكان  العلم  غزير  الشخصية 
يهابه وكان ال يتورع أن يشتم  كله 
ولكنهم  المدرسين.  الدكاترة  حتى 
رغم ذلك كانوا يحبونه ألنه كان لهم 
بمثابة أب. دخلت إليه وكان جالًسا 
الدكاترة.  من  مجموعة  وحوله 
الورقة  وسلَّمته  الخير،  قلت صباح 
اسكندر  مكرم  المهندس  له  وقلت 
صحية.  وعكة  بسبب  اليوم  بيعتذر 
بالورقة وقرأها على  الرجل  أمسك 
فيها  مكتوب  وكان  الحاضرين. 
الدكتور  العزيز  "والدي  هكذا: 
اليوم  الحضور  عن  أعتذر  سرور 
بسبب حالتي الصحية".. ولم يكمل 
العالي:  بصوته  صاح  ثم  القراءة 
اليوم  أنا طول  هايجنني،  ده  "الولد 
اشتمه وهو يقول والدي العزيز. وهللا 
دا  الدنيا..  فى  هاينفع  ده مش  الولد 
الزم يروح يبقى راهب وال قسيس.. 
ده مش نافع". استأذنت ومشيت وأنا 
العجيبة  الشهادة  فى دهشة من هذه 

من رجل مثل هذا الرجل.

والعبادة  الصالة  حياة   +
وجهه  فى  ظاهرة  هللا  نعمة  جعلت 
معامالته مع  وكالمه وصمته وكل 
المؤمنين  ومع  والخدام  المخدومين 
أيقونة  كان  لقد  المؤمنين.  وغير 
الطاهر  المسيحى  للشاب  جميلة 

المملوء من نعمة هللا.

+ أما حياة التدقيق فما رأيت فى 
حياتى مثل ما رأيت.. كان المنشور 
قلياًل.  يزل  لم  الروحية  الكتب  من 
من  إلينا  يصل  بما  ى  نتعزَّ فكنا 
كتاب  مثل  يوحنا  منسى  أبونا  كتب 
و«قارورة  المصلوب«،  »يسوع 
»حياة  كتاب  نعشق  وكنا  طيب«. 
متى  ألبينا  األرثوذكسية«  الصالة 
مثل:  النبذات  وبعض  المسكين. 
التدبير الروحى وكلمة هللا. وبعض 
المقاالت للدكتور راغب عبد النور. 
أبونا  يكتبها  بمقاالت  نفرح  وكنا 
الراجح  بعقله  وكان  كامل.  بيشوى 
ظهر  عن  يقرأه  مما  الكثير  يحفظ 

قلب.

+ لما استقر قلبه إلى الخروج من 
العالم، كان قد أوشك على االنتهاء 
أب  فسأل  الماجستير.  رسالة  من 
اعترافه أن يترك كل شئ ويمضي. 
فى  العمل  من  انتهيت  هل  له  فقال 
سأتركه  وقال:  فأجاب  الماجستير. 
ما فائدة ذلك لى. ولكن أب اعترافه 
قال له: ليس من التدبير الحسن أن 
يبتدئ اإلنسان فى عمل وال يكمله. 
فخضع لوقته بالطاعة ألب اعترافه 

وانتظر حتى أكمل الماجستير.

البقية العدد القادم
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بقعـــــة ضــــوء 
األقباط والدولة الطولونبة                

فاروق عطية

سها  أسَّ إسالميَّة  إمارة  هي  الطولونية  الدولة 
أبو  التركي )كنيته  التغزغزي  أحمد بن طولون 
بالد  تجاه  الحقا  وتمددت  مصر  في  العباس( 
سياسيًّا  تنفصل  ُدويلة  أول  ِبذلك  لِتكون  الشام، 
د ُساللتها ِبُحكم  عن دولة الخالفة العباسية، وتتفرَّ
تعاظم  خالل  فامت  اميَّة.  والشَّ المصريَّة  الديار 
قوة الترك في الخالفة العباسية وسيطرة الحرس 
الذي  العصر  نفس  اأُلمور،  مقاليد  التُركي على 
االنفصالية  للنزعة  متعاظما  نموا  يشهد  كان 
العباسية  الخالفة  دولة  عن  الشعوب  واستقالل 
مترامية األطراف، واستمر تواجدها لقرابة 38 

عاما.
باهلل  المعتز  أبوعبد هللا  الخليفة  عين  حين     
األمير بايكباك التُركي والًيا على مصر ونواحيها 
في سنة 8٦8م/ 254هـ، يبدو أنه خشي ُمغادرة 
للعزل، وآثر  ض  يتعرَّ الِخالفة حتَّى ال  عاصمة 

في  ليُشارك  الُسلطة  مركز  من  قريًبا  يبق  أن 
ابن  علي  بايكباك  اختيار  وقع  القرارات،  اتخاذ 
في  عنُه  نائًبا  لِيكون  طولون  بن  أحمد  زوجته 
مصر،  طولون  ابن  قدم  أن  وُمنُذ  الوالية.  ُحكم 
عمل على ترسيخ ُحكمه فيها. وكان يتخلَّص من 
والهدايا  بالمال  ِبإغرائه  األصلي  الوالي  ُسلطة 
الخليفة  إليه  إليه. عندما طلب  التي كان يُرسلها 
د الُمهتدي باهلل أن يتولَّى إخضاع  أبو إسٰحق ُمحمَّ
لُه  سنحت  الدولة،  على  د  الُمتمِرّ فلسطين  عامل 
كبيرا  وأنشأ جيشا  ينتظُرها،  كان  التي  الُفرصة 
من المماليك الترك والروم والزنوج ودّعم حكمه 
به. وأخذ من الناس والجند البيعة لِنفسه على أن 
يُعادوا من عاداه ويُوالوا من وااله. وِبفضل هذا 
الداخليَّة  الفتن  على  يقضي  أن  استطاع  الجيش 
ه، واستطاع أن يرفض طلب ولُي  التي قامت ضدَّ
عهد الخليفة أبا أحمد طلحة بن جعفر الُموفَّق باهلل 
الذي كان يستعجله ارسال المال لِيستعين به على 
ذلك  ومنذ  بالبصرة.  الزنج  ثورة  على  القضاء 
عن  مستقلّة  طولون  ابن  دولة  أصبحت  الوقت 
العباسية. وعندما طلب الخليفة من ابن  الخالفة 
إلي »أماجور« والي  يترك منصبه  أن  طولون 
ام  ه إلى الشَّ ام، رفض ابن طولون ذلك وتوجَّ الشَّ
بعد  طولون  ابن  يفّكر  لم  مصر.  إلى  ها  وضمَّ
استقالله السياسي عن الخالفة، باالنفصال الديبي 
المسلمين  ولجميع  له  تمثل  الخالفة  ألن  عنها 
اإلسالمية،  الوحدة  الستمرار  دينية   ضرورة 

وتشّكل رمزا يربط أجزاء العالم اإلسالمي 
الُدعاء  المختلفة، فحرص على أن يستمرَّ 
في  المساجد  منابر  على  العبَّاسي  للخليفة 
الروحيَّة  بُسلطته  ام، واعترف  مصر والشَّ

والدينيَّة فقط.
مستقاًل  طولون  بن  أحمد  كان  لما     
عن السلطة المركزية قام ِبضرب الدينار 
يعمل  ولم  االستقال،  لِهذا  رمًزا  األحمدي 
على  حرص  بل  البالد  استغالل  على 
تطويرها ونهضتها حتى يعلو اسم أسرته، 
مركز  إلى  مصر  تحويل  على  عمل 
إمبراطورية عظيمة كان يهدف لخلقها، لذا 
حّسن أحوال اإلدارة ورفع مستوى معيشة 
بالمستوي  اإلرتقاء  على  وعمل  األفراد 
أوامر  تلقي  عن  توقف  للبالد.  المعماري 
تنظيم البالد من الخليفة، بل أصبح الخليفة 
على قائمة األعداء، لذا حرص على كسب 
بما  وحدته،  على  والحفاظ  الشعب  ود 
يتضمنه من أقباط مسيحيين. خلع أحمد بن 
طولون جباة الضرائب الدخالء وعين بداًل 
توجيه  على  حرص  كما  مصريين،  منهم 
شاسعة،  فوارق  دون  الشعب  لكل  عنايته 
ومنح حرية العبادة للجميع، وسمح لألقباط 
المسيحيين بمزاولة شعائرهم الدينية وبناء 
وكذلك  قيود،  دون  واألديرة  الكنائس 
مباشرة أعمالهم التجارية والزراعية دون 

مضايقات. 
   نظراً لقصر فترة الطولونيين ال يمكننا 
تسامحهم  مدى وصل  أي  إلى  بدقة  القول 
مع األقباط. لكن يمكن القول أن أحمد بن 
قبول  بإجراءات حازت  بدأ عهده  طولون 
نظام  قد عّدل  معاً.  والمسيحيين  المسلمين 
الضرائب وأبطل العنف الذي كان مصاحباً 
لجبايتها. بوجه عام لم يلق أهل الذمة في 

عهده معاملة سيئة. لكن يظل السؤال لماذا 
أمر بحرث قبور أهل الذمة ؟ ولماذا كان 
عنيفاً مع البطريرك الغير خلقدوني خائيل 

الثالث )880ـ907( ؟
يقول  األول  السؤال  على  لإلجابة     
الذي كتب سيرة أحمد بن طولون  البلوي 
والذي كان معاصراً له: بالرغم من قصر 
مدة حكم ابن طولون )1٦ سنة( إال أنه أقام  
الكثير من العمائر، ففي عام 870م اسس 
اقام  بالقطائع،  المُسماة  الجديدة  عاصمتة 
لنفسه واسس بها مسجده  فخماً  بها قصراً 
الشهير )جامع بن طولون(، كذلك أقام بها 
دار اإلمارة. ولما كانت هذه المنطقة هي 
قبور المسيحيين واليهود ، فقد أمر بحرثها 

لتشييد مدينته مكانها.
   أما بخصوص معاملته مع البطريرك 
أيضا،  البلوي  سجل  فقد  خلقوني:  الغير 
أن ابن طولون لم يكن يعامل كل طبقات 
يفضل  كان  المساواة.  قدم  على  الشعب 
والملكانيين  المسلمين،  بقية  على  األتراك 
ويذكر  المسيحيين.  بقية  على  الخلقدونيين 
يتردد  كان  طولون  بن  أن  المؤرخ  هذا 
من  قريباً  ملكاني  )دير  القصير  دير  على 
عن  أما  للصالة.  فيه  ويعتكف  حلوان( 
الغير  خلقدوني  الغير  بالبطريرك  عالقته 
جيدة فقد استدعاه وأمره بدفع عشرين ألف 
دينار، ولما عجز البطريرك عن دفعها أمر 
أيام  بسجنه وضمنه بعض الكتاب لبضعة 
إلى  البطريرك  فاضطر  أمره،  يدبر  حتى 
مثل  لليهود؛  الكنيسة  ممتلكات  بعض  بيع 
القريب  الحالي  اليهودي  المجمع  موضع 
من الكنيسة المعلقة، وموضع مقابر اليهود 

الحالية بالبساتين. 
البقية ص 10

 أكتوبر خالدة يف 
قلوب من عاشها

حممد أبو الغار
الهوان  من  بكم  المصريون  يشعر  لم  ربما 
منذ  الحديث  تاريخهم  فى  والغضب  والحزن 
 5 من  عليهم  خيم  ما  قدر  على  محمد  عصر 
يونيو 19٦7 إلى ٦ أكتوبر 1973. عشت هذه 
الفترة شاباً صغيراً، فقد تسلمت وظيفتى معيداً 
بقصر العينى فى فبراير 19٦7 وشعرت مثل 
التى  المهانة  بعد  الشديد  بالذل  المصريين  كل 
شعرنا بها جميعاً ونحن نرى جيش مصر يعود 
ويموت  سيناء  من  األقدام  على  مشياً  منسحباً 
على  إسرائيل  وتسيطر  العطش  من  اآلالف 
ويتم  السويس  قناة  وتغلق  المنطقة  مقدرات 
الدلتا  إلى  فيها  الرئيسية  مدن  الثالث  تهجير 

والقاهرة.

زمالئى  وشاهدت  مصر  اقتصاد  انهار 
وأصدقائى يفقدون األمل فى الوطن فهاجر منهم 
الكثيرون وكان باب الهجرة ألمريكا وأستراليا 
مفتوحاً بسهولة بالغة والعمل فى أوروبا متاحاً. 
لم أستطع تحمل صدمة الهزيمة الموجعة القاتلة 
مصر  خارج  سافرت  وفعاًل  الهجرة  فقررت 
قليلة  شهور  إال  تمر  ولم  العودة  أنوى  ال  وأنا 
يكن  لم  الوطن.  عن  بعيداً  بالضياع  وشعرت 
تسمعه  والراديو  فضائيات  وال  إنترنت  هناك 
بصعوبة بالغة واالتصال باألهل بالتليفون كان 
صعباً فكنت تحجز مكالمة ثالث دقائق قبل عدة 

أيام وتتكلم من مكتب التليفونات وكنت أتحدث 
كلمات معدودة مع أبى وأمى وإخوتى وتنتهى 
المدة. كنت أذهب للمكتبة العامة ألقرأ الصحف 
العالمية وكان األهرام فى ذلك الوقت يعتبر من 

ضمنها وكان يأتى بعد صدوره بخمسة أيام.

شديداً  القلق  وكان  االستنزاف  حرب  بدأت 
على ما تفعله الطائرات االسرائيلية بالمواطنين 
وقررت  أمرى  فعزمت  واألطفال.  األبرياء 
الخضراء  البطاقة  ونسيان  الوطن  إلى  العودة 
دول  إلى  الهجرة  وطلب  أمريكا  فى  لإلقامة 
إسكاندنافيا وفرص العمل الكبيرة التى عرضت 
لم  جريح  وطن  إلى  عدت  إنجلترا.  فى  على 
وال  الشجاعة  توافيتى  ولم  عنه  البعد  أستطع 

القدرة على تركه.

بالجنود  الجيش  بناء  بدأ  أياماً صعبة،  عشنا 
اليوم  منذ  الجدى  التدريب  وبدأ  المؤهالت 
األول. كانت الدعاية اإلسرائيلية عنيفة وجبارة 
وقام الشعب المصرى بمظاهرات واحتجاجات 
عاماًل  هذا  وكان  والعبور  بالحرب  مطالباً 
الحرب  قرار  باتخاذ  السادات  تحفيز  فى  مهما 
والتخطيط له وهو قرار كان شديد الصعوبة فى 
عاتية  إسرائيلية  وقوة  مرعبة  هزيمة  ظروف 

وضغوط دولية جبارة.

يوم ٦ أكتوبر فى الساعة الثانية ظهراً كنت 
إلى  العينى  قصر  من  الصغيرة  سيارتى  أقود 
أن  الراديو  أذاع  الدقى  شارع  وفى  المنزل 
أسرائيل قد هاجمت نقاط دفاع مصرية بالبحر 
األحمر وأن قواتنا ترد عليها، وغضبت وقلت 
»تانى« وبعد أن وصلت المنزل فتحت الراديو 
أصدق  ولم  العبور  عن  األول  البيان  فسمعت 
ألننى سمعت قبل ست سنوات البيانات الوهمية 
عن نصر زائف. انتقلت إلى راديو لندن فسمعت 
ولم أجد تشويشاً على المحطات  كالماً مشابهاً 
وجلست   19٦7 عام  األمر  كان  كما  األجنبية 
من  أبكى  وكنت  التليفزيون  وأمام  الراديو  مع 

الفرحة وأنا أشاهد العبور العظيم.

البقية ص 14
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ذكري ٤٥ لنصر 
أكتوبر بني 

الفتنة الطائفية 
والعزة الوطنية 

والفتنة  الوطنية  الوحدة  ذكريات 
الطائفية 

الخامسة  الذكري  مع 
إكتوبر  لنصر  واألربعين 

العظيم  : 
داعب أفق خيالي، مع حلول 
لنصر  العطرة  الذكري  تلك 
ذكريات  ثالث  العظيم  أكتوبر 
وثالثة رموز.   الذكري األولي 
يونيو  نكسة  أعقاب  في  أنه   :
19٦7 تفاخر أحد كبار الشيوخ 
بالسجود  قام  بأنه   .... وهو  
والصالة شكًرا هلل علي ما منيت 
به مصر من هزيمة. وتذكرت 
الناصرية  أعداء  قام  كيف 

واللحمة الوطنية من أرباب الوهابية 
المصرية  القوات  بهزيمة  باإلحتفال 
ال  فجميعهم  ؟  الناصرية  وإنكسار 
وال  الوطنية  العزة  معني  يعرفون 

يعبأون بسعير الفتنة الطائفية.  
النقيض  وعلي  الثانية:  الذكري 
بثالث رموز  أنار خيالي  من هؤالء 
ألبطال مختلفين في إصولهم العرقية 
في  جميعا  متفقون  ولكنهم  والدينية 

عشق المصرية الوطنية. 
أحمد  العسكري   : األول  الرمز 
نوبي  أصل  من  "  مصري  ادريس 
شفرة   إستخدام  فكرة  صاحب   "
معينة  لهجة  علي   قائمة  عسكرية 
أبجدية  لها  ليس  النوبية  اللغة  في 
مكتوبة وعليه يستحيل الكشف عنها. 
ولمعرفة أهمية إستخدام لغة منطوقة 
وغير مكتوبة في الشفرات العسكرية 
كيدج  لنيكوالس  فيلم  مراجعة  أرجو 

.Wind Talkers وهو

الرمز الثاني : الضابط باقي زكي 
"صاحب  قبطي  "مصري  يوسف 
الثغرات  فتح  وهي  عبقرية   فكرة 
المنيع  الرملي  بارليف  خط  في 
السويس  قناة  مياه  ضخ  طريق  عن 
مكن  مما  عالي  ضغط  بطلمبات 
الجيش المصري  من العبور بأسلحته 
ومعداته الثقيلة في زمن وجيز وبأقل 
خسائر في األرواح وهو عكس ما كان 

ما  شاكلة  وعلي  ومتصورا  محتمال 
أصاب القوات اإلنجليزية واألمريكية 
الثانية  العالمية  الحرب  في  والكندية 
عند نزولها علي الشاطيء الفرنسية. 
ويمكنكم مراجعة المشاهد االولي من 

 Saving Private Ryan فيلم
محمد  الجنرال   : الثالث  الرمز 
عبد الحليم أبو غزالة " مصري من 
أصول عرباوية من قبائل أوالد علي 
الموجودة علي طول الساحل الشمالي 
مايسترو  وهو   " وليبيا  مصر  في 
مدفعية الجيش الثاني التي تمكنت من 
دك تحصينات العدو وأصابه بالشلل 

وقت العبور.  
الثالثة ساهموا مع  هؤالء الرموز 
في  الباسلة  المصري  الجيش  قوات 
تغيير علوم إستراتيجية الحروب في 
وحيث  كله،  والعالم  االوسط  الشرق 
عبور  من  المصرية  القوات  تمكنت 
برليف  خط  وإقتحام  السويس  قناة 
التفوق  وتحقيق  سيناء  في  والتوغل 

اإلستراتيجي في ست ساعات. 
تسابق  كيف   : الثالثة  الذكري 
بالتطوع  معهم  وأنا  زمالئي 
اإلختياري كنواب جامعيين بمستشفي 
القافلة  ضمن  لنكون  العيني  قصر 
الطبية وعلي خط المواجهة في مدينة 

بورسعيد.
متفق  غير  لحظة  أذكر  والزلت   
جميعا  فيها  سجدنا  عليها 
خلف  من  عبورنا  وبعد 
تراب  لنقبل  الباسلة  قواتنا 
تم  والتي  الغالية  سيناء 

إستردادها. 
باألكثر  أذكر  ولكني 
من  وأصدقائي  زمالئي 
المسيحيين  األطباء  شهداء 
روت  الذين  والمسلمين 
تلك  تراب  الطاهرة  دمائهم 
يتزين  والتي  األرض، 
التذكاري  النصب  باسمائهم 
قصر  مستشفيات  بمدخل 
جميعا  لهم  وأطلب  العيني. 
من هللا حسن الثواب جزاءا عما قدموا 
وألصدقائهم  لذويهم  وأطلب  لوطنهم 

الصبر والسلوان.    
وأقول : يهون العمر إال لحظة

         وتهون األرض إال بقعة
         ويهون الدمع إال دمعة 

لبقعة  العبور،  لحظة  كانت  تلك 
الوداع  ودمعة  المستردة،   األرض 
لرفاق الدرب من شهداء األطباء في 

حرب السادس من إكتوبر.
مصر  ثراء  فان  النهاية  وفي 
تنّوعها  في  هو  وعبقريتها  الحقيقي 
فقرها  فان  النقيض  وعلي  وتماسكها 
عرقيا  تقسيمها  في  هو  وخرابها 
ودينيا وبث بذور الفتنة الطائفية بين 
الكتاب " كل  يقول  فكما  مواطنيها.  
مملكة )أمة( تنقسم علي ذاتها تخرب. 

د. ناجي إسكندر  

بقية مقال »البرج العاجى«  ص8
حيث  احتياجاتها  من  الكثير  توفير  في  وساهمت  المستشفى  أفادت 
وأيضا  الطبية،  واألجهزة  األدوية  ووفروا  المتبرعين،  من  العديد  توافد 
منها  تعاني  كانت  التي  النواقص  من  وغيرها  والمراوح  التكييف  أجهزة 
المستشفى… المستعمره  أيضا بحاجه  إلى أتوبيس لنقل األطباء والعاملين 
بها نظًرا لبعد مكان المستعمرة، وأيضا بحاجة إلى نقطة إسعاف ثابته لنقل 
أي مريض يتعرض لمضاعفات نظرا لبعد المسافة بين المستعمرة وأقرب 
مستشفى، أيضا هناك عجز في سكن األطباء والتمريض البالغ عددها 40 
وحدة فقط في حين يصل عدد أعضاء أطقم األطباء والتمريض 130 فرًدا.  
الجذام نوعان األول: قليل »الباسيل« وهو غير معدى ويتميز بوجود عدد 
من 1- 5 بقع جلدية فاتحة اللون أولونها يميل إلى الحمرة مع ضعف أو 
فقد في اإلحساس، والثاني متعدد »الباسيل« وهو معدى ويتميز بظهور 
عقد أو ارتشاحات جلدية أكثر من 5، ويتم تأكيد التشخيص معمليا بوجود 
باسيل الجذام، ويمكن تشخيص المرض من خالل وجود عالمة أو اكثر من 
العالمات اآلتية، ويتم التشخيص من خالل الطبيب المعالج، وهي: ظهور 
بقع جلدية باهتة اللون مع  فقد اإلحساس ، تضخم األعصاب الطرفية مع 
فقد اإلحساس أو ضعف في العضالت المرتبطة بالعصب، التأكد المعملي 
الباسيل. راضى  متعدد  النوع  في  للمرض  المسبب  الجذام  باسيل  بوجود 
كان يؤكد فى كالمه إن مرضه غير معدى … بس مش هى دى القضيه 
… القضيه فى قوة الناس دى … وعظمتهم … يتحدث  مريض يدعى 
أحمد البرماوي،  معروف  بأنه أقدم نزالء بالمستعمرة، حيث يتواجد بها 
منذ ٦2 عاما، عن  عدم كفاية األغذية المقدمة من المستعمرة، وتحديًدا 
أرغفة الخبز المقدمة، والتي يصل عددها إلى ثالثة أرغفة فقط، مشيرا أن 
جميع األدوية يحصل عليها بالمجان وال توجد مشاكل تواجه، مؤكًدا أن 
التواجد داخل المستعمرة أفضل بكثير عن التواجد خارجها، نظًرا للترابط 
بعض  عزاء  بناخد  هنا  »إحنا  وأضاف:  النزالء.  من  زمالئه  وبين  بينه 
وشايلين هم بعض، مش عايزين حاجة من بره«…. إيه الناس الجامده 
دى … بقى إحنا هنا بنشتكى من شوية برد أو تلج … مع إن كل حته فيها 
نظام تدفئه …  حتى  األتوبيسات …  وبنشتكى من إن اللبس ال يساير 
الوضه … أو إن العيال ياحرام مش بترضى تاكل سندوتشات المدرسه 
م  والميه   … معدنيه  ميه  نشرب   … ديلفرى  وال   … بيتزا  وعاوزين 
الحنفيه … نصيف فى مارينا وال الساحل الشمالى وال المكسيك … نمشى 
ورا احدث الموضات …. ونركب احدث موديالت عربيات … ونسكن 
بصراحه  حاجات صغيره …  على  بندقق  بيوت …   وأفخم  أوسع  فى 
بالضأله …  حسستنى  بقوتها  وعظمتها  … حسستنى  الناس دى … 
بجد اإنى بزعل على حاجات بسيطه  وبعكر نفسى على حاجات … أبسط  
وصف لها بالنسبه للناس اللى بتعانى دى … إنها هايفات … حسيت إنى 
الزم أصلى من أجل الناس دى وعلى األقل الزم … أحس بيهم … الزم 

بجد أنزل من …. البرج العاجى 

بقية مقال األقباط والدولة 
الطولونبة ص 9

عالقته  سوء  أن  البعض  ويرى 
يرجع  خلقدوني  الغير  بالبطريرك 
يُحرج  أن  أبى  البطريرك  لكون 
البن  الكلي  والئه  بتقديم  مركزه 
حتى  األولى،  اللحظة  من  طولون 
يرفض  الذي  الخليفة  يعادي  ال 
االعتراف به كوالي شرعي لمصر. 
األمة  »تاريخ  كتاب  في  وجاء 
أن  روفيلة:  نخلة  ليعقوب  القبطية« 
عزل  الثالث  ميخائيل  البطريرك 
من  البحري  بالوجه  سخا  أسقف 
وعين  ذلك  يستوجب  ألمر  منصبه 
آخر بدال منه، وحين يئس المعزول 
من الرجوع لمنصبه أراد االنتقام من 
بن  أحمد  للوالي  فتوجه  البطريرك، 
طولون الذي كان يستعد لغزو سوريا 
لتجهيز  لألموال  ماسة  حاجة  وفي 
بطريرك  أن  إليه  وأسر  الجيش، 
ما  والثروة  المال  من  لديه  األقباط 
ال  وهو  وأكثر  النفقات  لهذه  يكفي 
ولن  واللباس  القوت  غير  يحتاج 
منه  طلبت  لو  المساعدة  عن  يتأخر 
ذلك. استدعي ابن طولون البطريرك 
وطلب منه ذلك، أيقن البطريرك أن 
ونصب  مكيدة  له  دبر  قد  المعزول 
له شركا، وحاول أن يدفع عن نفسه 
هذه التهمة الباطلة فلم يقبل منه ابن 
بالقبض عليه  وأمر  اعتذارا  طولون 
وزجه في السجن. وكان في الديوان 
قبطيان مفربان البن طولون  كاتبان 

)يوحنا وابراهيم( وهما إبني موسي 
كاتم سر ابن طولون سعيا لتخليصه 
فلم ينجحا، وكان البن طولون وزيرا 
يدعي أحمد المارديني كان في ديوانه 
مقاريوس(  وإبنه  )يوحنا  قبطيان 
توسال إليه أن يكشف للحاكم الحقيقة 
ويسعي إلنقاذ البطريرك من السجن، 
طولون  البن  بهما  وذهب  فوافقهما 
وألح عليه أن يطلق سبيله فوافق علي 
البطريرك  كاتباه  يضمن  أن  شرط 
علي  دينار  ألف  عشرين  دفع  في 
قسطين، فكتب البطريرط على نفسه 
الكاتبان،  وضمنه  المبلغ  بهذا  صكا 
لكنه لم يستطع الوفاء بالقسط األول 
االستقراض  من  شديد  عناء  بعد  إال 
وبيع بعض ممتلكات الكنيسة. وحين 
يستطع  ولم  الثاني  القسط  ميعاد  حّل 
الدفع قبض ابن طولون عليه وزجه 
في السجن مرة ثانية. وكان له تلميذ 
شّماس إسمه ابن المنذر لم يفارقه في 
محبسه في المرتين األولى والثانية. 
العصر  في  مصر  عاشت     
مزدهر  مستقلة  كدولة  الطولوني 
عهد  في  ومتحضره.  قويه  ة 
و  الرخاء  انتشر  طولون  بن  احمد 
المصريين  على  الضرايب  قلت 
و  للعمران،  الموارد  وُخصصت 
قطر  )والد  خمارويه  ابنه  عهد  فى 
الندى( توسع نطاق الدوله الطولونيه 
و ازدهرت البالد بالمباني والحدائق 
خمارويه  شيد  كما  والمتنزهات، 
من  العديد  تحتوي  للحيوان  حديقة 

كالوحوش  النادرة   الحيوانات 
سبع  لخمارويه  وكان  والسباع، 

مستأنس ال يفارقه أينما ذهب.
الطولونية  األسرة  استمرت     
عام  حتي  والشام  مصر  تحكم 
أحمد  العباس  أبو  من  بداية  904م، 
تاله  )8٦8-884م(،  طولون  بن 
اعترفت  خمارويه،  الجيش  أبو  إبنه 
بعده  من  وولده  بواليته  الخالفة 
عليها،  سيطر  التي  المناطق  على 
وتمَّت ُمصاهرة بين البيتين العبَّاسي 
ج ُخمارويه ابنته  والطولوني، إذ زوَّ
قطر الندى للخليفة الُمعتضد. كان له 
المشرف  قاسيون  جبل  بسفح  قصرا 
ُقتل  الخمر،  فيه  علي دمشق يشرب 
يد  علي  هذا  قصره  في  خمارويه 
ل  شكَّ 89٦م.  يناير   18 في  خدمه 
الدولة  نهاية  بداية  الُمفاجئ  مقتله 
الطولونيَّة، حيُث بدا البيت الطولوني 
وكأنَُّه فرغ من الرجال القادرين على 
ُمواصلة مسيرة الدولة ِبنجاح، وبدت 
النُظم التي وضعها الُمؤسس، والتي 
سنة،  وعشرين  ستة  طيلة  صمدت 
فسارت  الرمال،  على  بُنيت  كأنها 
نحو  سريعة  ُخطًى  في  اإلمارة 
ُملك  وتهاوى  واالنحالل،  الُضعف 
بني طولون في نحو عشر سنوات. 

   اختار بطانة ُخمارويه ابنه أبو 
على  حاكًما  لِيكون  جيش  العساكر 
عمره  يتجاوز  ولم  ام،  والشَّ مصر 
أعمامه  ُمتجاوزًة  عشرة،  الرابعة 
البالغين  طولون  بن  أحمد  أبناء 

وذلك  الفراغ،  ملء  على  والقادرين 
بايعته وهو  امتيازاتها،  للِحفاظ على 
نُه  تُحِصّ ولم  الزمان  يُؤدبه  لم  صبيٌّ 
اللهو  إلى  فانصرف  التجارب، 
والشراب، وأحاط نفسه ِبطبقٍة فاسدة 
من الُزنوج والروم، ال وزن أِلفرادها 
االنغماس  إلى  دفعوه  لهم،  قدرة  وال 
األخالق.  من  د  والتجرُّ بالمالهي 
حكمه  مصر ضد  في  الفتنة  اشتدت 
وامتدت إلي حاشيته والمحيطين به، 
والموالي  الجند  قادة  من  عدد  وقام 
بخلعه وسجنه ونهب داره، ثم قتلوه 
في أواخر يوليو 87٦م. ثم أسرعوا 
بن  ٰهرون  موسى  أبي  تولية  في 
يتجاوز  لم  وكان صغيًرا  ُخمارويه، 
الرابعة عشرة من ُعمره، ُمتظاهرين 
بالوالء للبيت الطولوني، لكنَّ الواقع 
أحد  الُحكم  يتولَّى  أن  خشوا  أنهم 
الرجال الطولونيين الكبار فيقف ضدَّ 
أعمالهم.  على  ويُحاسبهم  تطلُّعاتهم 
على  الكبيرة  األخطار  ظهرت 
ام  الشَّ في  السياسيَّة  األحداث  مسرح 
والثُغور، في الوقت الذي انهمك فيه 
ازدادت  كما  والُسكر.  باللهو  ٰهرون 
حيث  سوءا،  مصر  األمورفي 
والوظائف  الُسلطة  الحاشية  تقاسمت 
داخل  قوى  مراكز  ُمشكلًة  ة  العامَّ
تفتَّتت  الشكل  هذا  وعلى  الدولة، 
وحدة الدولة والجيش. ورأى الخليفة 
للتدّخل  مؤاتية  الُفرصة  أنَّ  العبَّاسي 
في الشؤون الطولونيَّة والقضاء على 
استقالل هذه اإلمارة وإعادة المناطق 
حظيرة  إلى  عليها  سيطرت  التي 

ابن األخشيد  العبَّاسيَّة، وعيَّن  الدولة 
أميًرا على الثُغور الشامية. كما أبرم 
الطولونيين  الخليفة معاهدة مذلة مع 
عن  التنازل  على  فيها  أجبرهم 
والعواصم،  وقنسرين  حلب  أعمال 
ألف  وخمسين  أربعمائة  يدفعوا  وأن 
بغداد،  في  المال  لبيت  سنويا  دينار 
وأن يوافقوا علي تعيين مندوب يُمِثّل 
ِباإلشراف  لِيقوم  مصر  في  الخليفة 
وهو  هرون  قتل  أوضاعها.  على 
ثمل على يد عماه شيبان وعدّي ليلة 
األحد 31 ديسمبر 904م، وخلفه أبو 
المناقب شيبان بن أحمد بن طولون.

المكتفي  الخليفة  جيش  استمر     
الكاتب  بقيادة محمد بن سليمان  باهلل 
الممتلكات  علي  االستيالء  في 
وفلسطين  الشام  في  الطولونية 
واستطاع  مصر  إلي  وصل  حتي 
الُجنود  ودخل  شيبان،  جيش  هزيمة 
بن  د  ُمحمَّ ِبقيادة  القطائع  العبَّاسيّون 
بيوتها  وأحرقوا  وهدموا  ُسليمان 
نسائها  واغتصبوا  وسبوا  وحدائقها 
اأُلسرة  وعاملوا  رجالها،  وقتلوا 
من  وأخرجوها  ِبقسوة،  الطولونيَّة 
مصر وأرسلوا أفرادها البالغ عددهم 
مع  بغداد  إلى  شخًصا،  عشرين 
قادتهم ومواليهم، ونقل معهم آثارهم 
وتُحفهم، واستصفوا أموالهم، وهكذا 
وعادت  الطولونيَّة  الدولة  سقطت 
قبل  كانت  كما  عبَّاسيَّة  واليًة  مصر 
د بن  سبٍع وثالثين سنة، وتواّلها ُمحمَّ
ُسليمان الكاتب بناًء على أمر الخليفة.
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األسرة  ملوك  باسلوب  واجلذع  الرأس 
اخلامسة، يعتقد أنه ميثل نى أوسر رع 

باإلنجليزية  رع  اوسر  نى 
ملك  سادس  هو   ،Nyuserra
المصرية  األسرة  في  فرعوني 
اليونانية  في  ويسمى   ، الخامسة 
لمدة  الحكم  تولى  وقد   . راثوريس 
 241٦( من  الفترة  في   ، عام   25
ميالده  واسم  ق.م(   2392  - ق.م 
يعني »الملك من قوة رع«. والملك 
للملك نفر إر  ني أوسر رع هو ابن 
الملكة  زوجته  من  )كاكاي(  رع  كا 
خنت كاوس الثانية وأخيه الملك نفر 

اف رع.
يعتقد بعض العلماء أنه حكم مصر 
لمدة 30 عام أو أكثر . وتشير آثاره 
إلى  أبو صير  منطقة  في  بناها  التي 
 ، البنايات  إقامة  في  كبير  نشاط 
فمنها هرمه ومنطقته , و بنائه لمعبد 
الشمس، وتكملة مقبرة والده ، ومقبرة 

أخيه ومقبرة أمه.
قام بإنابة »وزير« Tjati لمتابعة 
مرافق الحياة في البالد . كما أرسل 
المغارة  وادي  إلى  حربية  بعثات 
محاجر  لتأمين  النوبة  وإلى  بسيناء 
استخراج النحاس و الذهب ؛ وكانت 
له عالقات تجارية مع جبيل)في لبنان 
اليوم( . عدل الطقوس الدينية وبصفة 
للملك  الجنائزية  الطقوس  خاصة في 
بعد وفاته ، واتبعت تلك الطقوس حتى 

عصر الدولة المصرية الوسطى.

اإلله  يتقبل احلياة من  رع  أوسر  ني 
اجلنائزي  املعبد  في  وجدت   - أنوبيس 

بأبي صير.

 

مقاليد  شبسيس«  »بتاح  تقلد 
ني- امللك  حكم  أثناء  »الوزير« 
بتاح  مصطبة  من  )لوحة   ، أوسر-رع 

شبسيس في أبي صير(.

تركيز  على  ني-أوسر-رع  عمل 
»وزير«  إلى  وتوكيلها  البالد  حكم 
يقوم بأعلى وظائف القصر ويرعاها 
غرفتي  »رئيس  وظيفة  فجمع   .
الشونتين« ،  الثروة » ، و »رئيس 
و«رئيس غرفتي حلي الملك » في يد 

. Tjati وزير
البالط  شئون  كل  تجمعت  بذلك 
الملكي في وظيفة واحدة . كما ظهرت 
جديدتين  وظيفتين  أيضا  عهده  في 
حملهما وزير يدعى »كاي » ، فكان 
هذا »رئيسا للبيت العالي » بوظيفة 
وزير  مرتبة  إلى  رقي  ثم   ، قضائية 
الكبيرة«  البيوت   ٦ رئيس   « بلقب 
وكبير القضاة على مصر. كما حمل 
مصر  »محافظ  لقب  أيضا  »كاي« 

العليا« .
»من  تقليد  التاريخ  يذكر  كذلك 
نفر«  و بتاح شبسيس مقاليد الوزارة 
يشير  كما  ني-أوسر-رع.  حكم  أثناء 
بعض علماء اآلثار أن الوزير »سخم 
عنخ بتاح« كان أيضا أثناء حكم ني-

أوسر-رع  
. وكان بتاح شبسيس قد وصل إلى 
أعلى المراتب في الدولة بزواجه من 
األميرة »غاميرر نبتي« ويدل على 
تعتبر  والتي  بناها  التي  مقبرته  ذلك 
أكبر مقبرة خاصة من الدولة القديمة 
بسيناء  المغارة  وادي  في  توجد 
من  الصخور  في  منقوشتان  لوحتان 
أحدهما  اخذت  ني-أوسر-رع.  عهد 
إلى المتحف المصري بالقاهرة  تدل 
اللوحتين على استغالل ني-أوسر-رع 
الفيروز  النحاس و احجار  استخراج 

الكريمة من منطقة هذا الوادي .

من  بسيناء  املغارة  وادي  من  نقوش 
عهد ني-أوسر-رع.

تجارية  عالقات  للملك  وكانت 
تبادل  عليها  وتدل   ، الشام  بالد  مع 
التجارة مع جبيل على البحر األبيض 
 ، لبنان  في  حاليا  وتقع   ، المتوسط 
تماثيل  أحد  على  فيها  عثر  حيث 
»ني-أوسر-رع« ، وكذلك من شقفة 
 « »ترافرتين  مدينة  من  قارورة 

تحمل اسمه . 
 ويدل على نشاطه في الجنوب في 
النوبة والعثور على ختم كان موجودا 
الثاني  الشالل  عند  بوهين  قلعة  في 
على النيل .. كما وجد جزء من لوحة 
ني- الملك  اسم  عليها  نقش  حجرية 
محاجر  أحد  في  وجدت  أوسر-رع 
الجنيس )نوع من أحجار فلدسبار(. 

 

هرم ني-اوسر-رع في أبي صير حاليا

ني أوسر رع

فرعونيــات

أنشطته المعمارية
منشآت  ببناء  رع  أوسر  ني  قام 
عديدة في أبو صير فاقت ما بني قبل 
ذلك في تلك المنطقة. فبعد وفاة أبيه 
ثم أخيه بعد فترة حكم قصيرة ، واجه 
ني أوسر رع عدة مشروعات بنائية 
لم تكتمل بعد ، فأكملها. من ضمنها 
مقبرة »نفر ير كا رع« و »رع نفر 
»خنتكاوس  أمه  ة  ومقبر   ،  « إف 
مجاورا  هرمه  ببناء  وقام   . الثانية« 
تضاريس  تسمح  لم  حيث  أبيه  لهرم 
لبناء  واضطر   . ذلك  بغير  المنطقة 
قير  أبي  جنوب  في  زوجاته  مقابر 
بالقرب من مقبرة أخيه ومقبرة أمه .

في  الشمس  معبد  تتناء  قام  كما 
منطقة أبو غراب في الجزى الشمالي 

من أبي صير.
بعد وفاة ني أوسر رع فقدت منطقة 
لمقابر  كمنطقة  موقعها  صير  أبي 
فرعون  آخر  هو  فكان   . المفراعنة 
يبني مقبرته فيها . وبنى خليفته من-
أن  إال  سقارة.   في  مقبرته  كا-حور 
الملك »جد-كا-رع » قام ببناء مقابر 

عائلته في أبي صير.  

تكملتة لبنيات من سبقوه
هرم نفر-ير- كا-رع

 

منوذج لهرم نفر-ير-كا-رع

هذا  قاعدة  وعرض  طول  يبلغ 
ارتفاعه 72  وكان  متر  الهرم 105 
بناء  متر ، حيث أراد نفر يركا رع 
وتوفي   . سبقه  من  تفوق  منشآت 
مبكرا وترك تغطية الهرم والمنشأت 
أن  المحتمل  ومن   . تكتمل  لم  حوله 
قد  له  الجنائزي  المعبد  تكملة  يكون 
في  »رع-نفر-إف«  عهد  في  تمت 

ناحية الشرق.
يكن  لم  ني-أوسر-رع  أن  ويبدو 
هو من قام ببناء طريق المراسيم بين 
ل  الجنائزي  المعبد  و  الوادي  معبد 
قام  بني  ولكنه   . »نفر-ير-كا-رع« 
ببناء منشآت للكهنة في جنوب المعبد 
عثر  حيث   ، وأرشيف   ، الجنائزي 

فيها على برديات أبي صير. 

هرم خنتكاوس الثانية
 

خنتكاوس  امللكة  لهرم  منوذج 
الثانية.

كا-رع«  »نفر-ير  الملك  بوفاة 
زوجته  هرم  بناء  عمليات  توقفت 
أيضا.  الثانية«  »خنتكاوس  الملكة 
احجار  على  العمال  كتابات  ومن 
الهرم نعرف أن نصف الهرم تقريبا 
 11 أو   10 السنة  خالل  بناه  تم  قد 
لم  »نفر-ير-كا-رع«.  حكم  من 
الثانية  خنتكاوس  هرم  بنية  تكتمل 
 « و  »رع-نفر-إف«  حكمي  خالل 
»شيسيس-كا-رع« ، وقام :ني-أوسر 
-رع« بتكملته. اكمل التغطية بالحجر 
الجيري األبيض ، وبنى ععند وادهته 
الهرم  لهذا  الجنائزي  المعبد  الشرقية 

الخاص بأمه.
في  صغير  هرم  ببناء  قام  كما 
الجزء الجنوبي الشرقي من هرم أمه 
مصلى  ليكون   « الثانية  »خنتكاوس 
للطقوس  للعبادة ، وكان ذلك تجديدا 
الصغيرة  األهرامات  كانت  حيث   ،
فقط  تختص  اللفرعون  المجاورة 
بالملوك. كما أحاط مجمع األهرامات 
يفصله عن هرم »نفر- بحائط  ألمه 

ير-كا-رع«. 

هرم رع-نفر-إف
 

منوذج لهرم »رع-نفر-إف« . أكمله 
بالطوب  )أحمر(  »ني-أوسر-رع« 

اللنب.

بعد  »رع-نفر-إف«  توفي  عندما 
هرمه  من  يكن  لم  قصيرة  حكم  فتر 
سوي مصطبة جاهزة علوها نحو 7 
األصلي  التصميم  ألغي  لهذا  أمتار. 
مصطبة.  إلى  بالفعل  البناء  وتحول 
مقاليد  ني-أوسر-رع  تقلد  وبعد 
فيها  البناء  بتكملة عمليات  قام  الحكم 
الجزء  في  بنى  كما   . اللبن  بالطوب 
الحجري  الجنائزي  للمعبد  الشرقي 
قام  جنوبه  وفي   ، مخازن  حجرات 
مزين  بالخشب  مسقوف  بهو  ببناء 
خشبية  أعمدة  عل  ومرفوع  بالنجوم 
مزينة ققمها في هيئة زهرة اللوتس.

ومعبدها  المصطبة  مجمع  وأحاط 
مذبحا  شرقها  في  واقام   ، بحائط 
التصميم  هذا   . الجنائزية  للمراسيم 
ذلك  بعد  ني-أوسر-رع  قام  األولي 
بتغييره أثناء العمليات األخيرة للبناء 
 ، T وجعل المنشأت في هيئة حرف
وظل هذا التصميم متبعا لتصميمات 
االسرة  لملوك  الجنائزية  المعابد 

الخامسة الذين حكموا من بعده.
آخر خشبي  بهو  الشرق  في  وبنى 
من   22 على  ومرفوع  مسقوف 
 ، المدخل  في  ببهو  ، مزود  األعمدة 
الحجر  من  بعمودين  المدخل  وزود 
 . البردي  نبات  هيئة  في  الجيري 
ولكنه لم يكمل بناء معبد الوادي لهذا 
المجمع وتوصيلهما بطريق للطقوس 

الجنائزية . 

هرم ني-أوسر-رع
 

»ني- ل  الشمس  ملعبد  منوذج 
أوسر-رع

لبناء مجمع هرمه اختار نيج-وسر-
رع مكانا بين هرم ابيه »نفر-ير-كا-
يبلغ   . ساحورع  جده  هرم  و  رع« 
ضلع قادة هرمه 5و78 متر ، وهو 
 . ساحورع  هرم  قادة  مساحة  بنفس 
يتكون قلب الهرم من الحجر الجيري 
فوق  مصاطب   7 من  كونت  التي 
من  وغطيت   ، البعض  بعضها 

الخارج بالحجر الجيري األ بيض.
الجزء  في  الهرم  مدخل  يوجد 
دهليز  المدخل  ويتبع   . الشمالي 
يتعوج يمينا ويسارا يؤدي إلى حجرة 
الممر  هذا  وسط  في  يوجد   . أولية 
بكتلة حجرية ضخمة  تظام لإلغالق 
إغالقها  في  )يستعان  الجرانيت  من 
بتسريب رمل أسفل الكتلة ، يتسرب 
في غرفتين صغيرتين على الجانبين 
يوجد ممر  اإلغالق(.  كتلة  فتسقط   ،
متفرع من الحجرة األولى من الناحية 

الغربية يؤدي إلى حجرة الدفن .
بثالثة  الحجرتين مسقوف  من  كل 
طوابق من األسقف الحجرية الكبيرة 
الحدجر  من  وهي  السرج  شكل  في 
الهرم  مكونات  ونظرا ألن  الجيري. 
كثيرة  أحجارا  منه  واخذ  سرقت  قد 
فيصعب معرفة شكل الغرفتين تماما. 
في  حلي  أو  أثاث  على  يعثر  لم  كما 

الحجرتين .
ني- لهرم  الجنائزي  المعبد  يتميز 
أوسر-رع بانزياح جهته الشرقية نحو 
الجنوب ، وبهذا ال تتخذ قاعدة المعبد 
 L حرف  شكل  في  وأنما   T الشكل 
. يحيط بهدا الجزء الشرقي حجرات 
مفتوح  وبهو  مسقوف  وبهو  مخازن 
تحيطه اعمدة . كما يفصل دهليز بين 
الجزء الشرقي للمعبد وجزئه الغربي 
، والذي تقام فيه الطقوس الجنائزية . 
عثر في هذا الدهليز على بقايا تمثال 

في شكل األسد .
ومن التصميمات الفريدة ل »ني-
يتوسطها  مربعة  غرفة  أوسر-رع« 
 ، للقرابين  ببهو  وتتصل   ، عمود 
وقد اتبع هذا التصميم بعد ذلك خالل 
حكم من خلفوا ني_أوسر-رع وحتى 
الدولة المصرية الوسطى وما يرتبط 

بها من طقوس.
عند  للعبادة  صغير  هرم  وبنى 
 . للهرم  الشرقي  الجنوبي  الركن 
وأحاط مجمع األهرام بحائط وعززة 
والشمال  الجنوب  غند  قوية  بزوايا 
تعتبر  التعزيزات  تلك  الشرقيين. 
بعد  اتخذته  الذي  المبدئي  التصميم 

ذلك تصميم الصراح.
واقعا  كان  الذي  الوادي  معبد  أما 
على النيل فقد بدأ بناؤه في عهد أبيه 
»نفر-ير-كا-بع« ، فأكمله ني أوسر 
الطقوس  طريق  اكمل  كما   ، رع 
المؤدي إلى هرمه وهرم أبيه. يوجد 
من  مدخل   : مدخالن  الوادي  لمعبد 
الشرق ، حيث كان يوجد الميناء في 
القديم ، ومدخل في الغرب. ويتكون 
نيشات  لها  حجرة  من  المعبد  وسط 
كانت  أنها  يعتقد  )محاريب(  عديدة 
تحوي تماثيل للملك ، وعثر بالقرب 
منها على رأس تمثال ألحد زوجاته 
، وهي الملكة »ربوت- نبو« وبقايا 

تماثيل ألعدائه الذين هزمهم . 
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(647)	344-3153	
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MALLARD	MEDICAL	
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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	
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	
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SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED COMMERCIAL

CASH COW THREE IN ONE  
GAS STATION, C-STORE + PIZZA 

PIZZA + COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

VTB AVAILABLE WITH REASON-
ABLE DOWN-PAYMENT!

  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS

  CALL TODAY!

Ranked # 10 in Canada 2015  |  Master’s Hall Of Fame 2014 www.thegasstationrealtors.com 20 Years of Experience

GAS STATION W/ C-STORE AND A SOLID 2,000 SQ FT 
BRICK HOUSE. 1 HR FROM TORONTO.

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,  
8 M/L . STORE SALES $1.6M

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE SALES: 
$1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW DWFG 

TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED BASEMENT 
INCLUDED IN THE SALE.

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY!

1/HR FROM TORONTO.  6 M/L . C-STORE SALES 
$900,000.  NET PROFIT $575,000. DON’T MISS THIS 

OPPORTUNITY! 

$2.4 M

$5.3 M

 $4.3 M $5.7 M

GREAT OPPORTUNITY:  
ULTRAMAR GAS STATION

 FOR MORE INFORMATION 
CALL TODAY

 C-STORE,  2 ACRES, 90 MINUTES FROM GTA. GAS 
VOLUME7,5 M/L STORE SALES $1M.  NET PROFIT 

$370,000 CAP RATE 13% .

GTA ESSO GAS STATION 
W/ TIM HORTONS

ONE YEAR OLD

 CALL FOR DETAILS

 GAS VOLUME 6 M/L, C-STORE $1,2 M

$2.4 M   Asking $8,2 M

اسرار الساعة االوىل فى 
عمرالوليد

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

ما هى سوى لحظات تلك التى اخرجته من 
ظلمة الرحم المستور،، ليداعب عينيه النور،، 
حضور،،  و  جمع  قدومه  ينتظر  الذى  هذا 
ترتسم على وجوههم و قلوبهم امارات البهجة 
الضيف  ذلك  اطاللة  ستقبال  ال  السرور،،  و 
الذى طال انتظاره لشهور،، و يعلن عن مجيئه 
بصرخته االولى التى توحى بالنفور،، فتلتفت 
االنظار حوله و تدور،، كأنه اهم من اى شخص 
مشهور،، ينصت الكل الى صياحاته اكثر من 
اى قول مأثور،، و ينظرون الى مالمح وجهه 
البرئ الذى لم تختلط به الشرور،، و يتأملون 
ما  ليتكشفون  المنظور،،  الغير  جوهره  سحر 
عنها  يكتب  ان  يعجز  التى  اسراره  من  خفى 
يدرك  كيف  فنتسائل  السطور،،  يخط  و  القلم 
الكون و ما حول تلك االمور ؟؟،، فيسرع الى 
صدر االم و يبدأ رحلة البحث حتى العثور،، 
المذعور،،  خاطره  يهدأ  المكان  هذا  فعلى 
وينام ويستقر لديه اضطراب الشعور و هكذا 
يتناوب بين صحوة وعفوة فهيا نعبر بين هذين 
ستجعل  التى  االسرار  عن  ونعرف  الشطين 

الكل مبهور 

»اب  موقع  على  امريكية  دراسة  فكشفت 
ورثى« عن اسرار اللحظات االولى فى حياة 
الطفل فور والدته ماذا يفعل و ماذا يشعر فى 
اول ساعة من عمره .. و هدفت هذة الدراسة 
على تشجيع االمهات على االهتمام برضاعة 
االحتياجات  تسد  ال  فهى  الطفالهم  الطبيعية 
البيولوجية فقط بل النفسية و الوجدانية ايضا و 
لتكشف اسرار الحياة االولى .. فتبين االتى :

صرخة  يطلق  الطفل  يبدأ   :2-0 الدقيقة 
الميالد التى تساعد على تنشيط رئتيه

المولود  يستغرق  الصراخ،  بعد   :2 الدقيقة 
صدر  على  ويسترخي  ليرتاح  دقيقة  من  أقل 

والدته

الدقيقة 2.5-8: يبدأ المولود في التيقظ بعد 
يفتح عينيه ألول مرة  فترة من االسترخاء و 

ويبدأ في تحريك رأسه وفمه

جًدا  نشيًطا  المولود  يكون   :8 الدقيقة 
ويحرص على أن تبقى عينيه مفتوحتين لمدة 
خمس دقائق أو أكثر، وهنا يرغب في تناول 
ثم  وصدرها،  والدته  لوجه  ينظر  و  الطعام، 
يصدر ضوضاء الجوع ويحرك يديه نحو فمه

الشديد  بالتعب  المولود  يشعر   :18 الدقيقة 
ويرغب في راحة أخرى

لوجبة  ويستعد  نشاطه  يسترد   :3٦ الدقيقة 
أخرى بالهرع على صدر والدته، معتمًدا على 

حاسة الشم في التحرك والتنقل 
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اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي 
المتحدة  الواليات  الى  زيارته 
اجتماعات  لحضور  األمريكية 

المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية 
وهي ليست الزيارة األولى للسيسي 
منذ توليه سدة الحكم في مصر فقد 
سبقتها زيارات سابقة وكانت األولى 
2014.وتبادل  سبتمبر   22 في 
ليست  الدول  بين زعماء  الزيارات 
ولقطات  دبلوماسية  لحظات  مجرد 
الكاميرات فحسب  تلتقطها عدسات 
وإنما تمتد االمور الى اعمق واشمل 
من ذلك. وبين مصر وأمريكا تاريخ 
بمنحنيات  مر  العالقات  من  طويل 
عدة صعودا وهبوطا على مدار ٦0 
األمريكية- العالقات  وتعود  عاما 

وكانت  بعيد  زمن  إلى  المصرية 
الرئيس  عهد  في  العالقات  بداية 
كانت  ولكنها  الناصر  عبد  جمال 
تطأ  لم  حيث  مستوياتها  أدنى  في 
الواليات  أراضي  الناصر  عبد  قدم 
وكان  حكمه  فترة  خالل  المتحدة 
ارتماء  هو  الجفاء  هذا  أسباب  من 
االتحاد  أحضان  في  الناصر  عبد 
المعسكر  إلى  وانضمامه  السوفيتي 
الشيوعية  على  وتشجيعه  الشرقي 
محاوالت  كل  وفشلت  واالشتراكية 
واستقطاب  استماله  في  أمريكا 
مرحلة  لتبدأ  معسكرها  نحو  مصر 
العداء االميركي يتصاعد شيئا فشيئا 
بدأت  الحميمية  ان  نجزم  ولكننا 
تحديدا بعد وفاة جمال عبد الناصر 
قراره  ثم  الحكم  السادات  وتولى 
يوليو   8 في  الصادر  و  الصارم 
1972 بطرد جميع الخبراء الروس 
ومحاربته  االشتراكية  نجم  وأفول 
وبداية  مصر  في  للشيوعية  ووأده 
عصر االنفتاح االقتصادي واالتجاه 
إلى عصر الرأسمالية المطلقة ثم ما 
حدث أثناء وبعد حرب أكتوبر من 
وقف  حالة  لفرض  أمريكي  تدخل 
حالة  إنهاء  ثم  ومن  النار  إطالق 
ثم  الجبهة  االقل على  الحرب علي 
السالم  مفاوضات  لرعاية  تدخلها 
توجت  والتي  وإسرائيل  بين مصر 
في 17  ديفيد  كامب  اتفاقية  بتوقيع 
الرئيس  برعاية   1978 سبتمبر 
ومنذ  كارتر  جيمي  األميركي 
حليف  مصر  وأصبحت  الحين 

مصر  وباتت  ألمريكا  استراتيجي 
واسرائيل أكبر حليفين ألمريكا في 
واستأثرت  األوسط  الشرق  منطقة 
مصر بنصيب األسد من المعونات 
بعد اسرائيل -  بالطبع   - األمريكية 
في منطقة الشرق األوسط وتعددت 
معونات  بين  ما  المعونات  هذه 
وخالل  ونقدية  وغذائية  عسكرية 
الواليات  زار  السادات  حكم  فتره 
 12 في  اولها  مرات   5 المتحدة 
اكتوبر 1975 عقب حرب اكتوبر 

توجت  حتي  زيارات  عده  وتبعتها 
معاهده  لتوقيع  ديفيد  كامب  بزياره 
كانت  انه  بالذكر  والجدير  السالم 
هناك زياره للسادات في 7 فبراير 
19٦٦ بصفته رئيس مجلس االمه 
آنذاك ثم بعد اغتيال السادات وتولي 
أكتوبر   14 في  الحكم  مبارك  
سالفه  نهج  على  سار   1981
امريكا  احضان  في  االرتماء  من 
اإلدارات  تعاقب  من  الرغم  وعلى 
من  سواء  األمريكان  والرؤساء 
الحزب  او  الجمهوري  الحزب 
الرئيس  ظل  أنه  إال  الديمقراطي 
المفضلين  الرؤساء  من  مبارك 
لدي كافة االدارات االمريكية على 
اختالف انتماءها وادي هذا الترابط 
واالنفتاح بين اإلدارتين إلى استعادة 
مصر لدورها القيادي وعوده النفوذ 
واإلقليمي  العربي  الصعيدين  على 
توقيع  بعد  فقدتهما  كانت  أن  بعد 
من  وأثرها  ديفيد  كامب  اتفاقية 
مقاطعة عدد كبير من الدول لمصر 
أمريكا  زيارة  على  مبارك  وداب 
حيث كادت أن تكون بشكل سنوي 
وأصبحت كعادة سنوية عنده واصبح 
لكل  مطيعا  ودودا  رئيسا  مبارك 
اوامر امريكا ولم يستطع أن يخالف 
االمريكية  االدارات  أوامر  من  أي 
وكانت درة طاعته تمثلت في مرتين 
بغزو  العراق  قامت  عندما  األولى 
 1990 أغسطس   2 في  الكويت 
دولي  لتحالف  أمريكا  وتكوين 
مصر  وانضمام  الكويت  لتحرير 
لهذا التحالف واشتراكها في الحرب 
واستعادة  وتحرير  العراق  على 
السيادة علي الكويت وطرد الجيش 
الثانية  والمرة  الكويت  العراقي من 
العالمي  التجارة  بعد ضرب برجي 
في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 
وايضا تكوين أمريكا لتحالف دولي 
وانضمام  اإلرهاب  محاربة  باسم 

مصر لهذا التحالف 
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 شربل باسيل مرشحنا جمللس أمناء املدارس 
الكاثوليكية الفرنسية

لمجلس  مرشحنا  باسيل  شربل 
أمناء المدارس الكاثوليكية الفرنسية

)French Separate School 
Trustee Mississauga(

خدمة  وهدفي  العام  العمل  أعشق 
مجتمعنا

ألنه  بإهتمامنا  األولى  هو  التعليم 
مستقبل أوالدنا ومستقبل كندا

المادي  الدعم  توفير  هدفي 
والمعنوي لضمان استمرار المدارس 

الكاثوليكية
المدارس  تعلم  أن  علي  سأعمل 

الكاثوليكية القيم والمبادئ المسيحية
جاليتنا  عرفته  أسم  باسيل  شربل 
في  تطوعة  من  بمسيسوجا  العربية 
ومجهودة  اللبنانية  شربل  مار  رعية 
الذي  السنوي  اللبناني  المهرجان  في 
النشاطات  كل  في  األنجح  هو  يعتبر 
االجتماعية التيتقيمها الجاليات الشرق 
أوسطية في كندا فهو المايسترو للعمل 
الجميل الذي ينال إعجاب كل أهالي 
ويزوره  والمدنالمجاروة  مسيسوجا 
أكثر من 20 الف زائر سنويا. شربل 
أيضا  مسيسوجا  أهالي  نحن  عرفناه 
من خالل عمله في مكتب بوبديكارت 
مساعد وزير الخارجية السابق علي 
أعوام  ثمانية  مدة  يعمل  ظل  حيث 
لتلقي  مكتبة  قبل  قلبه  لنا  يفتح  وكان 
وتلبية  لشكوانا  طلباتناواالستماع 
لقد  استطاعته،  قدر  علي  احتياجاتنا 
من  ذلك  علي  بنفسي  شاهدا  كنت 
ذهبت  الحاالتالتي  من  العديد  خالل 
ولم  يوما  يخذلني  ولم  لمكتبه  بها 
مهما  واحدة  حالة  مساعدة  يرفض 
يحتاج  اليوم  كانت صعوبتها. شربل 
بحاجة  الذين  نحن  أقول  مساعدتنابل 
لدعمه  باسيل  لشربل  الجميل  لرد 
المدارس  أمناء  مجلس  انتخابات  في 
الكاثوليكيةبمسيسوجا   – الفرنسية 
ترستي  )سكول  لها  يقال  والتي   ،
فرنسي(. من جانبنا سعيا لإللتقاء به 
ومساعدته للوصول لقراءنا األعزاء 
وأجندته  مشروعه  طرح  منخالل 

اإلنتخابية.
ومتي  بنفسك  عرفنا  س:شربل 

هاجرت لكندا؟
هاجرت لكندا أثناء الحرب اللبنانية 
باسيل،  ميراي  من  متزوج   ،1989
ليكون  أبناء مايكل يدرس  ولنا ثالثة 
طبيب أسنانبجامعة مونتلاير الفرنسية، 
واتصاالت  ميديا  وتدرس  وجابريال 
وجمع  العاشر  بالصف  ورفائيل 
بالمدارسالكاثوليكية  درسوا  أوالدي 

أعمل  مسيسوجا.  في  الفرنسية 
من  معتمد  للهجرة  كمستشار  حاليا 
في  أعيش  الكندية.  الهجرة  وزارة 
مسيسوجامنذ هجرتي وولد كل أبنائي 

في مسيسوجا.
س: ما الذي دفعك للترشح؟؟

والتواجد  العام  العمل  أعشق 
في  مجتمعنا  أبناء  من  الناس  وسط 
في  كبيرة  خبرة  ولدي  مسيسوجا، 
مشاكاللمجتمع،  وحل  العام  العمل 
األولى  هو  التعليم  مجال  أن  أرى 
وهو  األساس  هو  ألنه  باألهتمام 
الذين  أوالدنا  ومستقبل  بلدنا  مستقبل 
هو  مستقبلهم  حياتنا.  شئفي  أهم  هم 
خوض  قررت  لذلك  الشاغل،  شغلنا 
االنتخابات ألضمن لهم مناخا تعليما 
والنجاج  عليالتفوق  يساعدهم  صحيا 

ويمهد لهم الطريق لمستقبل أفضل.
تنوي  التي  األهداف  هي  ما  س: 

تحقيقها في حالة نجاحك؟؟.
أريد أن يكون تعليم الدين المسيحي 
في المدارس ليس فقط لمادة دراسية 
بل يكون أكثر لتنشئة األطفال تنشئة 
مسيحيةحقيقية كما كانت عليه األمور 

في بداية نشأة المدارس الكاثوليكية.
وجود  علي  خطر  هناك  أن  أري 
الكاثوليكية،  المدارس  وأستمرار 
من  عليها  الحفاظ  من  البد  ولذلك 
خالل توفير الدعم الالزمألستمرارها 
المادي   ، والمعنوي  المادي  بشقيه 
خبراتنا  آستغالل  خالل  من  متمثل 
في التعامل مع الحكومات بمستوياتها 
الثالثلتوفير الدعم المادي الذي تحتاج 
والمعنوي  الكاثوليكية.  المدارس  له 
المجتمعي  الوعي  نشر  في  يتمثل 
ألهمية وجود المدارسالكاثوليكية في 
مجتمعنا فيصير المطالبة بأستمرارها 

مطلب شعبي.
أري أن مناهج تدريس الرياضيات 
منتهي  في  الكاثوليك  مدارس  في 
الضعف وآن اآلوان لتطويره وتقويته 

آونتاريو  العمل معحكومة  من خالل 
والتي وعدت بتقويته.

عودة  عدم  علي  جاهدا  سأعمل 
الليبرال  التي وضعها  الجنس  مناهج 
فورد  حكومة  من  بقرار  حذفها  وتم 
بريئة  أفكارأطفالنا  تظل  أن  سأعمل 
وبعيدة عن مثل هذه المناهج ولنطور 
أعمار  مع  للتتناسب  المناهج  هذه 

أطفالنا.
حق  لهم  الذين  هم  من  س: 

انتخابك.
مسيسوجا  مدينة  سكان  جميع 
الذين  من  لي  التصويت  يمكنهم 
الكاثوليكية  بالمدارس  أطفال  لهم 
شخصأن  ألي  ويمكن  الفرنسية. 
يختار التصويت للمدارس الكاثوليكية 

الفرنسية من خالل هذا اللينك.
https://www.voterlookup.
ca/home.aspx
الناخب  بيانات  ووضع  والدخول 
ثم في يوم االنتخاب يستطيع الناخب 

التصويت لي.
ودعمك  مساعدتك  لنا  كيف  س: 

في حملتك االنتخابية؟؟.
أوال التصويت لي لكل من لهم حق 

التصويت
أو  جار  أو  لصديق  التحدث  ثانيا: 
بالتصويت  ومطالبتهم  عمل  زميل 

لي.
لطرق  الحملة  في  التطوع  ثالثا: 
من  عدد  ألكبر  والوصول  األبواب 

الناخبين.
حملة  في  األشتراك  رابعا: 
الناخبين  التليفونية لطلب  االتصاالت 

للتصويت لي.
خالل  من  الخبر  نشر  خامسا: 

صفحاتهم علي السوشيال ميديا.

صفحه يف دفرت احوال مصر

زيارة السيسي ألمريكا

بقية مقال أكتوبر خالدة في قلوب 
من عاشها ص 9

إلى  ذهبت  الباكر  الصباح  وفى   
الشوارع هادئة  العينى وكانت  قصر 
الفوضى  اختفت  عظيماً.  والنظام 
وتوقف  بل  الطوابير  وانتظمت 
تسجل  ولم  جرائمهم  عن  اللصوص 
أمراض  قسم  جديدة.  جرائم  األقسام 
حربى  مستشفى  إلى  تحول  النساء 
المدنيين.  المصابين  إلسعاف 
استمرت النشوة وأنا أعيش فى قصر 
لتغيير  أيام  ثالثة  كل  وأعود  العينى 
حتى  نظيفة.  غيارات  وأخذ  مالبسى 
على  القلق  وأصابنا  الثغرة  حدثت 
األسلحة  أن  نعرف  وكلنا  جيشنا 
وصلت  قد  المتطورة  األمريكية 

إسرائيل بشحنات جوية حتى تم وقف 
إطالق النار.

 14 أسابيع  الثالثة  هذه  فى  فقدت 
قدرتى  لعدم  وزنى  من  كيلوجراما 
والخوف.  العصبية  من  األكل  على 
أبطال   73 حرب  فى  استشهد  لقد 
وضباط  جنود  من  عظام  مصريون 
للوطن  فداء  أرواحهم  وقدموا 

ولإلنسان المصرى وشرفه.

معدنه  المصرى  الشعب  أظهر 
الحقيقية  العراقة  وظهرت  الحقيقى 
الفوضى  من  طبقة  تحت  المختفية 
والتحلل. سنوات الحضارة والعظمة 
القديمة غطت على كل شىء فى هذه 
األيام المجيدة. كانت أيام أكتوبر أياماً 

بانتنصاراتها  ومرها  بحلوها  عظيمة 
المصريين  بتصرفات  وانتكاساتها، 

فى هذه األسابيع وتضحياتهم.

عبر  جسام  أحداث  ذلك  تلت 
عشرات السنوات مرضت فيها مصر 
مرضاً عضااًل، ولكن عندى أمل أن 
والحضارة  العراقة  مصر  تكون 
والقوة واالبتكار التى اختفت طوياًل 
تحت طبقة من االنحدار واالنحالل 
إلى  وتنطلق  تخرج  أن  والقهر 
آمال شعبها وتبنى  الحرية، وتحقق 
فى  واإلنسان  والمواطن  الوطن 

مصر.

قم يا مصري مصر دايماً بتناديك
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يوليانة وجه جديد تغزل خيوط النجاج املصري يف اجملال السياسي برتشحها جمللس مدينة مسيسوجا 
الدائرة الرابعة

يوليانه تعمل علي أن تكون أول مصرية وشرق أوسطية 
في مجلس مدينة مسيسوجا

فيها  أعيش  التي  الرابعة  الدائرة  في  قدومي  منـذ  أعيش 
وأسرتي منذ هجرتي لكندا

أتفهم مشاكل الدائرة جيدا من تضخم سكاني وزحام مروري 
وسأعمل علي حلها

شغلي  سيكون  مسيسوجا  مدينة  في  للشارع  األمان  عودة 
الشاغل والقضاء علي الجريمة أكثر ما يشغلني

سأعمل علي مساعدة أوالدنا ليكونوا قادة في المستقبل من 
خالل برامج تفجر مواهبهم 

يوليانة عازر مصرية قدمت لكندا مع زوجها كريم بطرس 
حياة  تعيش  كانت  أنها  رغم  كندا،  في  أفضل  بمستقبل  تحلم 
إدارة  تعمل في وظيفة مرموقة كمدرسة  كريمة حيث كانت 
الدولية باإلسكندرية  أعمال واقتصاد في مدرسة اإلسكندرية 
البريطانية  كمبريدج  جامعة  تتبع  كانت  التي  المدرسة  تلك 
العمل  فى  والتقانها  نفسها  تطوير  على  تعمل  دائما  كانت   ،
المدرسة  وهو  أفضل  بمكان   لتعمل  اختيرت  طموحها  و 
األمناء،  لمجلس  التنفيذي  العضو  ممثلة  الدولية  البريطانية 
وكان زوجها يعمل كمدير إداري لشركة اإلسكندرية لتداول 
وتخزين الكيماويات و التى كانت  أول شركه تعمل فى مجال 
كيماويات الصب السائل على مستوى موانى جمهورية مصر 

العربية  .
لبلد  هجرتهما  قرار  وراء  كان  للحرية  عشقهما  أن  يبدو 
الحريات وبلد الفرص المتساوية بلد تساوي تماما بين حقوق 
مختلف  من  الناس  لكل  زاعيها  تفتح  بلد  والرجل،  المرأة 
الجنسيات والثقافات لتصهر الجميع في البوتقة الكندية الجميلة 

لتنتج لنا مجتمع هو األفضل واألرقي في العالم.
أسباب نجاحها  للغة اإلنجليزية سبب من  التام  إتقانها  كان 
ثم  الخاصة،  الشركات  ألحدي  مكتب  كمديرة  عملت  حيث 
حصلت علي عمل بمنظمة غير هادفة للربح  تدعم من وزارة 
الصناعة كمنسقة لبرنامج يوفر الفرصة لمحدودي الدخل في 
أونتاريو للحصول علي جهاز كمبيوتر للذين هم في مرحلة 
شبكة  بناء  طريق  عن  البرنامج  بتوسيع  قامت  ثم  التعليم. 

عالقات مع الهيئات والمؤسسات الحكومية واألهلية وإدارات 
كل  يشمل   وأيضا  توب  الب  آجهزة  إضافة  وتم  المدارس 
عن  النظر  وبغض  الجدد  القادمين  وأيضا  الدخل  محدودي 
بتوليها  لم يتوقف طموحها  أم ال.  تعليمية  كونهم في مراحل 
فألتحقت  أونتاريو.  مقاطعة  مستوي  علي  للبرنامج  مديرة 
عن  كمسئولة  بتورنتو  الكاثوليك  للمدارس  التعليمية  باإلدارة 
الحكومية  والهيئات  المؤسسات  مع  العامة  العالقات  تنمية 

واألهلية علي مستوي إدارة تورنتو.
كانت صاحبة الخبرات الدولية مع واحدة من أقدم الجمعيات 
المشاركة في  بدايتها  الدولية وهي كاريتاس ، والتي شهدت 
تنظيم مؤتمر دول شرق أفريقيا لمكافحة الجزام، والذي نظمته 
الجزام.  لمكافحة مرض  األلمانية  الهيئة  كاريتاس مصر مع 
كانت  التي  الخدمة  خالل  من  التطوعي  العمل  أستمر  ثم 
المصري،  المجتمع  في  المختلفة  الخيرية  المؤسسات  تقدمها 
وبعد الهجرة زاد العمل التطوعي بداية من مساعدة القادمين 
للعمل  للمبتدئين، ثم توجهت  اللغة اإلنجليزية  الجدد في تعلم 
باللغة  سابقة  خبرات  أي  ليهم  ليس  والذين  الالجئين  مع 
يحتاج لصبر  والذي  العمل األصعب  اإلنجليزية وكانت هي 
وطول أناة كبيرين. ثم كانت  هى وزوجها صاحبا فكرة إقامة 
أول مهرجان قبطي مصرى في كندا وكانت ورئيس اللجنة 
المنظمة والمنسق الرسمي للمهرجان القبطي مع مجلس مدينة 

مسيسوجا.
كل  إحترام  نالت  كبيرة  اجتماعية  عالقات  شبكت  كونت 
والجاليات  الجالية  أبناء  من  العديد  معها ووجدت  تعامل  من 
األخري يدفعونها للعمل السياسي، فقامت باإلشتراك في كل 
األنشطة السياسية التي تقيمها الجالية، وهنا ظهرت مواهبها 
إليها،  المسندة  للمهام  وإتقانها  انضباطها  السياسية من خالل 
تفاعلها مع كل األحداث السياسة علي مستوي المجتمع المحلي 
الثقافي  المخزون  الفيدرالي،  المستوي  وعلي  والمقاطعة 
السياسيين،  القادة  إهتمام  موضع  جعلها  السياسي  والمعرفي 
مما جعل أبناء الجالية يرون فيها وجه مشرف للجالية يجب 
دفعة للصفوف األمامية لتمثيل الجالية وإليمان العديد من أبناء 
الجالية أنها قادرة علي إكتساب ثقة الناخب الكندي فطالبوها 
أول  ليس  لتكون  والترشح  السياسي  العمل  تجربة  بخوض 
مصري بل أول مهاجرة من الجيل األول تكسب هذا المنصب 

في مدينة مسيسوجا.
هي  لي  بالنسبة  أنها  تقول   4 للدائرة  اختبارها  سبب  عن 
بيتي فأنا أعيش في الدائرة منذ قدومي، كما أن أقاربي الذين 
سبقوني في الهجرة كانوا ومازالوا يعيشون في الدائرة، الدائرة 

لها طبيعة خاصة  وكذلك العديد من المشاكل: وهي
تضخم سكاني غير عادي. كما أن هناك اتجاه لبناء مجمع 
سكنى يضم 10 عمارات منها واحده ستكون هى االعلى فى 
ميسيساجا بارتفاع واحد وثمانون طابق مما سيؤدي ألزمات 
نتيجة األعمال اإلنشائية،  الطرق  مرورية وتدهور في حالة 

سياراتهم،  ركن  في  مشاكل  الدائرة  سكان  تواجة  آصبحت 
التي  القديمة  األشجار  المدارس،  أتوبيسات  حركة  صعوبة 
لألفراد،  الخاصة  للممتلكات  مشاكل  وتسبب  تتساقط  بدأت 
وأنا اعيش في الدائرة وأشعر بمعاناة أهلها ألننى واحده منهم 
واعانى مما يعانوه واشعر بالضيق بسبب عدم وجود حلول 
يسمع  حتى  او  يستجيب  من  هناك  وليس  المشاكل  هذه  لكل 
وكان ذلك سببا كافيا ألختارها لتكون المنطقة التي أترشح فيها 

بهدف حل هذه المشاكل.
معدل  إرتفاع  هو  للترشح  دفعني  الذي  الثاني  السبب 
جميعا  يزعجنا  أصبح  الذي  األمر  مسيسوجا  في  الجريمة 
عاتقي  علي  وسأخذ  مستحيال  أمرا  عليه  السكوت  وأصبح 
مسئولية عودة األمان كمان كان سابقا في مدينة مسيسوجا. 
من خالل المحاربة الجدية والفعلية ألسباب الجريمة، وزيادة 
لتعلم  الشباب  إستيعاب طاقات  القادرة علي  الخدمية  البرامج 
ليكونوا  بهم  للدفع  الطاقات  هذه  واستغالل  جديدة،  مهارات 
المجتمع  بناء  في  معنا   ليساهموا  القريب  المستقبل  في  قادة 
في الميسيساجى. وتخصيص جزء من ميزانية مجلس المدينة 
لتركيب كاميرات مراقبة تابعة لمجلس المدينة  في  الشوارع 

الجانبية.
في  والعربية  المصرية  للجالية  رسالة  وجهت  يوليانة 
مسيسوجا وكل الذين يؤيدون قرار ترشحها، بمد أياديهم في 

المدة المتبقية والتي تقل عن اسبوعين من خالل.
 

أوال التطوع في الحملة واإلشتراك في حملة قرع األبواب 
وسيكتسبون  لمساعدتها  بالنزول  الثاني  للجيل  خاص  ونداء 
خبرة وصداقات جديدة والحصول علي ساعات عمل تطوعي 

لطالب المدارس الثانوية.
ثانيا: سكان الدائرة ضرورة التصويت لها يوم 22 أكتوبر

ثالثا: البحث عن أقارب أو معارف أو أصدقاء أو زمالء 
العمل ويعيشون في الدائرة وحثهم علي التصويت ليوليانة.

فمجرد نشر خبر ترشح  يساعد  قد  بسيط  أي عمل  رابعا: 
يوليانة علي حاسباتنا في السوشيال ميديا قد يساعد أيضا.

خامسا: التطوع يوم 22 آكتوبر حيث سنحتاج علي اآلقل 
120-150 شخص لطرق األبواب للحظات األخيرة ومراقبة 
اللجان والتي يبلغ عددها 12 لجنة في الدائرة  والتي نحتاج 
االنتخابات  مدة  نظرا ألن  لجنة  لكل  أفراد  ثالثة  اآلقل  علي 

ستكون 10 ساعات.
عازر  يوليانة  حملة  بدعم  قراءة  يطالب  الكندي  األهرام 
والوقوف بجانبها في أولي خطواتها التي تمشيها نحو تحقيق 
حلم جاليتنا ليكون لنا أول عضو مجلس مدينة بمنطقة أونتاريو 

وليس كندا فقط.

ألمريكا ص  السيسي  زيارة  مقال  بقية 

14
الرغم  علي  انه  يقال  ان  يجب  انه  وللحق   
رفض  انه  اال  امريكا  امام  مبارك  ضعف  من 
رفضا قاطعا إقامة أي قاعدة عسكرية أمريكية 
على أي من االراضي المصرية ولم يستطع أي 
ثورة  بعد  ثم  اثناءه عن موقفه.  أميركي  رئيس 
األمريكية  اإلدارة  وتخلي   2011 يناير   25
العلني  ودعمهم  لتنحية  ومباركتهم  مبارك  عن 
محمد  وصل  حتى  للحكم  للوصول  لإلخوان 
يزر  ولم   2012 يونيو   24 في  للحكم  مرسي 
مرسي الواليات المتحدة طوال فترة حكمه التي 
امتدت سنه واحده فقط سوي مره واحده وكانت 
لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية 
لألمم المتحدة وفي هذه الزيارة لم يلتقي مرسي 
بالرئيس األميركي باراك أوباما. وبعد ثورة 30 
وتولي  مرسي  بمحمد  واإلطاحة   2013 يوليو 
الفتاح السيسي حكم مصر  الرئيس الحالي عبد 
االميركي  الرئيس  ناصب  يونيو 2014  في 4 
بشدة  العالقة  وتوترت  للسيسي  العداء  اوباما 
البداية  في  أوباما  ورفض  وأمريكا  مصر  بين 
االعتراف بشرعية حكم السيسي معتبرا ما حدث 

االتحاد  نشاط  نتيجة  الشرعية  انقالب على  هو 
بعض  وضغوط  المسلمين  لإلخوان  العالمي 
الحكومات المعادية لمصر وكان من آثارها قطع 
المعونة العسكرية عن مصر إال أنه رضخ أخيرا 
إرادة  نحترم  أن  ويجب  شعبية  ثورة  انها  مقرا 
ان  نوضح  ان  يجب  الصدد  هذا  وفي  الشعوب 
هناك نوعين أو طبيعتين لزيارة امريكا االولي 
هي لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لألمم 
المتحدة وتكون في نيويورك والثانية هي تلقي 
وتكون  مباشره  األميركي  الرئيس  من  دعوة 
أن  هنا  نقرر  و  األبيض  بالبيت  واشنطن  في 
أوباما  باراك  من  دعوة  أي  يتلقى  لم  السيسي 
نيويورك  في  كلها  كانت  معا  مقابالتهم  وإنما 
على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لألمم 
واحدة من  دعوه مرة  يتلقى سوي  ولم  المتحدة 
البيت  اثرها  علي  زار  ترامب  دونالد  الرئيس 
األبيض وكانت في 17 أبريل 2017 وعليه فإن 
زيارة عبد الفتاح السيسي اآلن ال تعتبر زيارة 
ألمريكا بقدر انها زياره إللقاء كلمة مصر في 
األمم المتحدة وهي الزيارة السادسة له ألمريكا 
خمس مرات منها لألمم المتحدة بنيويورك ومره 

واحده للبيت األبيض بواشنطن.

فادي جرجس..وينيبيج - مانيتوبا                                                

وزير مالية أونتاريو اول من يلغي خطوط 
اهلاتف االرضية يف إدارتة 

علي  الدور  واالن  االرضية  الهواتف  خطوط  الغت  الكندية  االسر  من  الماليين 
مالية  وزير  وكان   ، أيضا  ذلك  يفعلوا  ألن  فورد  حكومة  في  السياسيين  الموظفين 
أونتاريو فيك فيدلي أول من قطع خطوط الهواتف االرضية في إدارته ، فقام بالغاء 
24 خط تليفون أرضي وخط فاكس وترك فقط خطان ارضيان الثنان من موظفيه 
وهما موظف االستقبال وموظف الجداول ، وفي مقابلة الوزير مع وكالة أنباء ) سي 
بي سي( قال  انه لم يكن يعرف أن إدارته لديها خطوط هواتف أرضية ، وهو لم 
ولديهم  المحمولة  الهواتف  يستخدمون  إدارته  في  الموظفين  وجميع   ، أبدا  يستعملها 
وسائل إتصال عبر البريد االلكتروني والرسائل النصية  ، وهذه طرق أكثر كفاءة من 
الهواتف االرضية ، وال يستعمل الفاكس اال قليال فعادة ترسل الشركات رسائلها عبر 
السياسيين فقط  الموظفين  الهواتف االرضية تنطبق علي  االنترنت ، وإزالة خطوط 
وليس علي موظفي الخدمات العامة في وزارة المالية ، وكان رئيس وزراء أونتاريو 
بدون  دوالر  ٦بليون  وتوفير  وزارته  في  المصاريف  بتخفيض  تعهد  قد  فورد  دوج 
الغاء الوظائف العامة ، وقال وزير المالية إن الغاء خطوط الهواتف االرضية ستوفر 
10857 دوالر سنويا ، والغاء خط الفاكس سيوفر 724.80 دوالر سنويا وباالضافة 
الف  الي 14  المتوفر  المبلغ  القهوة سيصل  الصحف وخدمات  أشتراكات  الغاء  الي 
دوالر سنويا ، وتواجه وزارة مالية أونتاريو عجزا في الميزانية يصل الي 15 بليون 
دوالر ، وقال الوزير ينبغي أن نبدأ بالتوفير من مكان ما ، وتفكر مكاتب الوزارات 

االخري في الغاء خطوط الهواتف االرضية أيضا .



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

العاملني في الوظائف العامة الذين يرتدون 
رموز دينية  في كيبيك سيتم االستغناء 

عنهم اذا رفضوا إزالتها 

العاملين في وظائف عامة في كيبيك الذين يرفضون إزالة الرموز 
الخدمة  الدينية سوف يعطون فرصة اليجاد عمل أخر خارج نطاق 

العامة او يستغني عنهم ، قالت هذا متحدثة بأسم حزب تحالف )فينير كيبيك ( وهو الحزب الفائز برئاسة 
مقاطعة كيبيك ، وقالت أن الموظفين العموميين الذين يفقدون وظائفهم لعدم الخضوع للقواعد الجديدة سيكونوا 
هم المسؤولين عن فقدان وظائفهم ، وكان رئيس الوزراء الجديد في مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجاليت قد وعد 
إثناء حملته االنتخابية بمنع العاملين في الوظائف العامة من إرتداء الرموز الدينية ويشمل هذا القضاة وضباط 
الشرطة والمعلمين ومن يعملون في المحاكم )المدعي العام ( وحراس السجون ، وقالت المتحدثة بأسم الحزب 
الفائز بانه ستكون هناك فترة أنتقالية للموظفين بعد أعتماد القانون ، والذين يتضررون من هذا سيكون لهم 

االختيار إما أن ينتقلوا لعمل أخر او سيتم االستغناء عنهم .

املسافرون  علي اخلطوط اجلوية داخل كندا 
يستطيعوا حمل كمية صغيرة من املاريجوانا 

لالستعمال الشخصي 

عن  حكومى  مسؤول  أعلن 
الجديد  القانون  بحسب  أنه 
بالسماح بأستهالك الماريجوانا 
والذي سيدخل حيز التنفيذ في 
17 أكتوبر ، سيستطيع ركاب 
المسافرين  الجوية  الخطوط 
داخل كندا حمل ما يقرب من 
في  الماريجوانا  من  30جرام 

الحقائب الخاصة أو المحمولة علي الطائرة ، ولكن لن يسمح بتدخين 
الماريجوانا داخل الطأئرة واثناء التحليق ، وعلي الرغم من أن بعض 
الواليات االمريكية تسمح باستهالك الماريجوانا فإن وزير النقل يحذر 
المسافرين ويذكرهم بأن الماريجوانا غير قانونية في الواليات المتحدة 
وسوف تطبق القوانين هناك علي من يحمل معه ماريجوانا ، ونبهت 
الي دول خارج حدود كندا بي  المسافرين  شركة طيران )آير كندا ( 
عواقب حمل ماريجوانا معهم ، وقالت أنهم هم وحدهم المسؤولين عن 
تبعات هذا ، بما في ذلك ثمن رحلة عودتهم الي  كندا ، كما حذر موقع 
تحتاج في  الداخلية  الرحالت  أن بعض  آير كندا( من  شركة طيران) 
بعض الحاالت الطارئة للهبوط في مطارات الواليات المتحدة ، حيث 
 ، القانونية  للمسآلة  معرض  الماريجوانا  يحمل  الذي  المسافر  سيكون 
ويعرف أن كندا هي البلد الثاني في العالم الذي يقنن أستخدام الماريجوانا 

الترفيهية.

السنة احلادية عشر، العدد )277( - األربعاء 10 أكتوبر 162018  كنـــــــدا يف أسبوعني

لالعالن باجلريدة اتصل على:

 ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

 أونتاريو تزيد الدعم المالي للمستشفيات بي 90 مليون دوالر لمعالجة  
مشكلة االزدحام بها

 
أعلنت حكومة أونتاريو عن زيادة الدعم المالي للمستشفيات بي 90 مليون 
موسم  بدء  قبل  المقاطعة  عبر  المستشفيات  في  االسرة  عدد  لزيادة  دوالر 
االنفلونزا ، وقال رئيس وزراء المقاطعة دوج فورد أن هذا التمويل سوف 
يساعد المستشفيات لتتعامل مع االزدحام الشديد فيها الذي يؤدي أحيانا لمعالجة 
المرضي في ممرات المستشفي وفي أماكن اخري غير الئقة ، ويستثمر هذا 
الدعم لزيادة 1100سرير منها ٦40 سرير جديد ،  وقد أعلنت حكومة فورد 

ايضا عن زيادة عدد االسرة في مراكز الرعاية طويلة اآلجل الحكومية واضافة ٦000 سرير جديد كجزء من 
خطة لخمسة سنوات للتوسع في هذه الخدمة ، وفي مدينة ويندسور قال الرئيس التنفيذى للمستشفي االقليمي هناك 
انه تمت الموافقة علي زيادة 28 سرير للمرضي بداية من شهر نوفمبر ، وباالعالن عن تمويل مالي جديد نأمل ان 
يساعد هذا مجتمعنا ، وكانت الحكومة الليبرالية السابقة قد اعطت المستشفيات 100 مليون دوالر النشأ مزيد من 
االسرة قبل موسم االنفلونزا ، وقالت زعيمة الحزب المعارض في أونتاريو أندريا هورواث إن ما قدمته الحكومة 
الليبرالية السابقة وما قدمته حكومة المحافظين الحالية هو أقل مما هو مطلوب والذي تحتاج اليه المستشفيات ويقدر 

بي 300 مليون دوالر لمعالجة مشكلة االزدحام الشديد بها .

حكومة أونتاريو ستلغي الزيادة المقررة للحد االدني لالجور 
تورنتو : قالت حكومة اونتاريو إنها ستلغي الزيادة المقررة للحد االدني لالجور التي كان سيبدأ العمل بها 
الحد االدني لالجور سيبقي 14 دوالر في  المقاطعة أن  العمل في  القادم ، وقال سكوت لوري وزير  العام 
الساعة ولن يرتفع الي 15 دوالر في الساعة ، وهو الذي كانت الحكومة الليبرالية السابقة قد خططت له ، 
ولم يوضح الوزير عما إذا كان هناك خطة لرفع الحد االدني لالجور أم أل ، ولكنه قال أن حكومة المقاطعة 
تجري مشاورات بشأن هذه المسألة ، وكان دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو قد تعهد خالل حملته 
االنتخابية بأن يقضي علي ضريبة الدخل في المقاطعة ألي فرد يكسب الحد االدني لالجور ، وقال وزير العمل 
يوم االربعاء 2٦ سبتمبر أنه سيكون هناك بعض االعفاءات الضريبية لهؤالء الذين يكسبون أقل من 30 الف 

دوالر في السنة ولكنه لم يحدد بعد التوقيت الذي سيبدأ فيه هذا التدبير .

أونتاريو ستلغي أختبار االنبعاثات الحرارية )المحرك 
النظيف ( للسيارات الخفيفة 

االنبعاثات  يقيس  الذي  أونتاريو  في   ) النظيف  )المحرك  :أختبار  تورنتو 
علي  سيركز  جديد  بنظام  يستبدل  القادم وسوف  العام  الغاؤه  سيتم  الحرارية 

 ) النظيف  )المحرك  برنامج  أن  أونتاريو   في  المحافظين  ، وقالت حكومة  الشاحنات  مثل  الثقيلة  المركبات 
وأختبارات االنبعاثات الحرارية كل سنتين في السيارات والشاحنات الخفيفة التي يزيد عمرها علي سبع سنوات 
من العمر هو برنامج لم يعد فعال ، وفي مؤتمر صحفي قال رئيس الوزراء دوج فورد  أن هذا البرنامج إنشأ 
منذ 20 سنة ولكن االن اصبح أقل فائدة حيث أن صناعة السيارات تعتمد معايير في االنبعاثات الحرارية أكثر 
صرامة ولم يعد هذا البرنامج مجديا فنسبة السيارات التي فشلت في هذا االختبار العام الماضي 5% مقارنة 
بي 1٦% منذ 1999 وقال فيليبس رود وزير البيئة انه مع الغاء برنامج أختبار المحرك النظيف في المركبات 
الخفيفة سوف نكون قادرين علي التركيز علي الملوثين الكبار علي الطريق مثل الشاحنات والمركبات الثقيلة 
االخري ، وقالت إن هذه  التغييرات ستكون خاضعة لمشاورات عامة لمدة 30 يوما ومن المقرر أن تصبح 
نافذة المفعول 1 أبريل 2019 وأضاف أنه من المتوقع أن يوفر للمقاطعة مبلغ 40 مليون سنويا ، وقد جعلت 
الحكومة الليبرالية هذا االختبار مجانا العام الماضي وقد قوبل هذا االقتراح بالغاء أختبار )المحرك النظيف ( 

بترحيب من بعض مصانع السيارات وبأسئلة من بعض السياسيين .

محكمة االستئناف في كيبيك تسمح لمن يرتدون 
زي ديني باللجوء للمحكمة للحصول علي العدالة 

 
المسلمة  السيدة   قصة   : مونتلاير 
الحجاب  ترتدي  التي  علول  رانيا 
عام  المحكمة  الي  لجأت  والتي 
بخصوص  حقها  لها  لترد    2015

سيارتها التي احتجزتها الشرطة، والتي رفضت وقتها القاضية  أليانا 
مارينجو االستماع لقضيتها اذا لم تخلع حجابها انتهت بانتصار عظيم 
وأستأنفت  وقتها  الحجاب   خلع  رانيا  السيدة  فقد رفضت  السيدة.  لهذه 
القضية امام محكمة اخري فحكم لصالحها وبعد أعتراض القاضية  اليانا 
المحكمة مكان علماني وال يسمح  قائلة إن قاعة  الحكم  مارينجو علي 
ألحد فيه بارتداء مالبس معينة او قبعة او نظارات شمسية وايضا ال 
يسمح بارتداء وشاح علي الرأس، نظرت محكمة االستئناف في القضية 
مرة أخري وقضت باالجماع علي أن المواطنين الذين يرتدون الزي 
الديني ال يمكن منعهم من الحصول علي العدالة و إن قواعد المحكمة 
إذا كان يشكل معتقد ديني صادق وال  للحجاب  المرأة  ال تمنع ارتداء 
يضر بالمصلحة العامة، وقالت المحكمة أيضا عادة ما يكون سهل علي 
القاضي أن يفرق ما بين الزي الديني واالزياء االخري التي يظهر فيها 
الفرد او الشاهد عدم أحترام للمحكمة وأشارت محكمة االستئناف الي 
أن حرية التعبير الديني ال تتوقف عند باب قاعة المحكمة ، وان قرار 
القاضية اليانا مارينجو بعدم االستماع لقضية رانيا علول فشل أن يأخذ 
في االعتبار الحق الدستوري لهذه السيدة وتجاهل توجيهات المحكمة ، 
وعن قرار محكمة االستئناف قال محامي السيدة علول انه قرار يثلج 
الصدر.وأتي هذا الحكم في وقت وصول الحزب اليميني )تحالف فينير( 
الي السلطة في كيبيك وهو الذي قدم تشريعا يحظر فيه علي الموظفين 
والمدعي  والشرطة  والتعليم  القضائية  السلطة  مناصب  في  العموميين 

العام من ارتداء الرموز الدينية .

اعتذار 

األهرام اجلديد يعتذر للقراء ولألستاذة جنوى غالى حلدوث خطأ مطبعي في صفحة أخبار 
كندا في العدد السابق، وظهر خبر مشوه لم تكتبه او ترسله. 

واألهرام اجلديد ينتهز حدوث هذا اخلطأ لكى يشهد انه يعتز جدا باألستاذة جنوى، ومبا 
تقوم به من ربط قراء األهرام اجلديد باألخبار الكندية. 
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أوسلو– ما قبلها وما بعدها
توفيق مرتي مينا

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) ٢١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أودانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

المقاومة  أصبحت  قصد  بغير  أو  بقصد 
السرى  العالم  من  جزءاً  الفلسطينية 
الرصد  أجهزة  وكانت  المخابرات،  ألجهزة 
)المخابرات) فى مختلف فصائل المقاومة هى 
ضابط االتصال بالحكومات المضيفة، ووجد 
العمل الفلسطينى السرى أنه يلتقى بمنظمات 
االلمانية  ماينهوف  بادر  نوع  من  سرية 
االسبانية  وإيتا  االيطالية  الحمراء  وااللوية 
السرى  اليابان والجيش  فى  والجيش االحمر 
أزمة  يعكس  ذلك  وكان  وغيرها،  االيرلندى 

ضياع تعانيها حركة تحرير وطنى 

    واستدعى الرئيس السادات سعيد كمال 
غزو  من  وحذره  القاهرة  فى  المنظمة  ممثل 
الطلبات  امام  تلينوا   ( لم  إذا  للبنان  اسرائيلى 
تجميع سالح  على  تصر  التى   ) االسرائيلية 
المنظمات كلها تحت سلطة الجيش اللبنانى،، 
وإال سوف تخرجون من لبنان،،، أرسل البو 
 ( سوف  الذى  والدم  لبنان  عن  له  قل  عمار 
يسيح ( وعن ستيفن كوهين إذا اضطررتم الى 

التفاوض مع اسرائيل.

كمال  سعيد  توجه   1981 اكتوبر   2 يوم 
من  رسالة  حاماًل  السادات  الرئيس  بت  إلى 
أبو عمار، تحذره بأن مؤامرة تُدبر الغتياله،  
يخمى  أن  ياسر  بلغ   : له  قال  السادات  لكن 

نفسه،، وبعد أربعة ايام أُغتيل السادات.

مارس 7٦ إبان الحرب االهلية اللبنانية قام 
فى  باإلسرائيليين  باالتصال  الكتائب  حزب 
وقد  وذخائر،  أسلحة  على  للحصول  قبرص 
تم  بعدها  بذلك،  الجميل  بيير  الشيخ  فوجئء 
إجتماع على ظهر بارجة حربية بين إسحق 
بشير  الشيخ  إبنه  قام  ثم  بيير،  والشيخ  رابين 
الجميل بلقاء مع الحكومة االسرائيلية شارك 
فيه مناحم بيجن رئيس الوزراء،، وفى اوائل 
82 وشارون وزيراً للدفاع تم اجتياح بيروت 
القصاء منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان 
كله،،، وفى ربيع 82 تلقى سعيد كمال دعوة 
يشترك  لكى  كوهين  ستيف  من  بالهاتف(   (
واسرائيليين،  وعرباً  يهوداً  يجمع  فى مؤتمر 
االمن  بحماية   ( امريكا  إلى  توجه  وفعاًل 
كانت  المناقشات  لكن  المصرى(  القومى 
اغلبها أسئلة وليست إجابات، وبعد اسبوعين 
حضر ستيفن كوهين الى القاهرة وتقابل مع 
أبو  مع  عاجاًل  موعداً  وطلب  كمال  سعيد 
قام  إذا  سؤال:]  لهم  وقدم  أياد،  وابو  عمار 
الجنرال شارون بمهاجمة لبنان فما هى قدرة 
المنظمة على المقاومة والى اى مدى تستطيع 
حجم  عن  كمال  سعيد  وسأل   ] ؟  تصمد  ان 
القوات التى سيهاجم بها شارون فرد كوهين 
الفعل  : إحدى عشرة كتيبة، وأجاب عن رد 
العربى والدولى: الجميع لن يفعلوا شيئاً -- إن 
االمر مرتب عربياً والسوفييت روحهم منكم 
الحربية  المخابرات  واعدت  حلوقهم،،،  فى 
إلى  كوهين  ستيفن  نقلت  طائرة  المصرية 

بيروت ليقابل ياسر عرفات.

فى 3  يونيو 82 أغتيل السفير االسرائيلى 
التى  االشارة  بالضبط  تلك  وكانت  لندن،  فى 
لتحاصر  قواته  وزحفت  شارون  ينتظرها 
القوات  من  االسرائيليون  واستاء  بيروت، 
فى  تشاركهم  لم  التى  المسيحية(  اللبنانية) 
التى  المبانى  من  الفدائيين  وتطرد  القتال 
إقتراحه  كوهين  وعرض  داخلها.،،  يحتمون 
فى   101 بالكيلو   ( شبيهة  محادثات  باجراء 
خروج  يعقبها  النار  إطالق  مصر(لوقف 
ياسر  لكن  بيروت،  من  الفلسطينية  القوات 

تقاوم  المقاومة  كانت   ... رفض  عرفات 
ُمستفّزة  العربية  الجماهير  وكانت  بشراسة، 
عربية،،وتركز  لعاصمة  اسرائيل  بحصار 
وتوجه  التحرير  منظمة  على  كثيفاً  الضغط 
ليقول  عرفات  ياسر  إلى  السوفييتى  السفير 
المنظمة  صالح  فى  اآلن  الخروج  إن   ( له 
وإال فإن تدميرقوتها بالكامل يصعب تجنبه(، 
إلى  وجهه  بالخروج  تعهداً  عرفات  وكتب 
لرئيس  وسلمه  حبيب(  فيليب   ( السفير 
مصر  ورفضت  اللبنانية،،،  الجمهورية 
والسعودية وسوريا أن تكون ملجأً بدياًل وفى 
للمنظمة  ملجأً  أمريكا  رتبت  المطاف  نهاية 
فى تونس على بعد ثالثة آالف كيلومتر من 
أرض شعبها راحت إليه وهى تلعق جراحها 

وتنتظر.

   وفى لبنان أُنتخب بشير الجميل بصوت 
واحد زيادة، برغم اعتراض المسلمين بزعامة 
صائب سالم،، واستدعاه مناحم بيجن لمقابلته 
مع  سالم  معاهدة  بتوقيع  وطالبه  نهاريا  فى 
لحين  االنتظار  طالباً  بشير  ورفض  إسرائيل 
تسلمه الحكم، وانطلقت عبارات بيجن البذيئة 
يكون  ان  االتفاق  وكان  بالجبن،  بشير  فاتهم 
اللقاء سرياً لكن اسرائيل أذاعته مدعية أنه تم 
االتفاق على عقد سالم غلى غرار ما حدث 
مع مصر، وقامت قيامة المسلمين رغم نفى 
إنفجار  سبتمبروقع   14 ويوم  الجميل.  بشير 
ولم  بشير  الكتائب مزق جسد  بيت  فى  هائل 
 17 ويوم  الزواج،،  بخاتم  إال  عليه  يتعرفوا 

سبتمبر وقعت مذبحة صبرا وشاتيال.

تونس  فى  المنظمة  أوضاع  واختلفت 
فيها كأنها دولة  التى كانت  عنها فى بيروت 
داخل الدولة، اآلن فى تونس أصبحت ضيفاً 
إضطرارياً يخضع لرقابة تونس، مما فرض 
وتزعم  رأساً،  إسرائيل  إلى  تتوجه  أن  عليها 
والمعارضة  االسرائيلية  بالحكومة  االتصال 
الذى كان متوجهاً  الدكتور عصام سرطاوى 
إلى لشبونة لحضور مؤتمر االشتراكية الدولية 
بأنه معرض  المصرى  االمن  تحذير  ) رغم 
للخطر( وُقتل السرطاوى على بعد مترين من 
وبتولى  االتصاالت.  بيريز،وتوقفت  شيمون 
قال لعرفات:  السوفييتية  القيادة  جورباتشوف 
فلديها  المتحدة  بالواليات  تتصل  ان  حاول 

إمكانية الحل.

    وبمقتل بشير الجميل وتولى أخاه أمين 
رياسة الجمهورية، عرضت إسرائيل مشروع 
معاهدة سالم مقابل إنسحابها من لبنان تزامناً 
السورى،  والجيش  المنظمة  انسحاب  مع 
وفشل إتفاق 17 آيار لعدة اسباب منها بروز 
قوة الدروز بزعامة كمال جنبالط وابنه وليد، 
وطائفة الشيعة، وضعفت الطائفة المارونية، 
وكانت  اللبنانية،  التركيبة  عوامل  واختلطت 
جراح الحرب االهلية اللبنانية ال تزال تنزف 
معاهدة  أجواء  إلى  االنتقال  معها  ويصعب 
إلى  أمريكا  واضطرت  إسرائيل،  مع  سالم 
الفلسطينية،  القضية  اعتبار االولوية لمعالجة 

وأن هذا العالج يبدأ من عمان.

الشاه  نظام  إنقاذ  فى  السياسى  العمل  فشل 
إنقاذ  فى  العسكرى  العمل  وفشل   ،79 سنة 
فى  االمريكية  بالسفارة  المحتجزين  الرهائن 
السرى  العمل  لذا فرض  سنة 80،،  طهران 
نفسه، وظهر نشاط ال CIA لتأمين حصول 
بارزاً  دورها  البترول،وكان  على  امريكا 
التى  وايران  العراق  بين  الحرب  إشعال  فى 
من  كاًل  تمد  وكانت  سنوات  ثمان  استمرت 

ووصل  والمعلومات،،  بالسالح  الطرفين 
إطالق  بتأجيل  ايران  من  الطلب  الى  االمر 
رونالد  بداية حكم  مع  لتكون  الرهائن  سراح 
ريجان وليس كارتر المغادر للبيت االبيض. 
االسالمية  المقاومة  فجرت   82 ابريل  فى 
مقر السفارة االمريكية فى بيروت وُقتل 1٦ 
مسؤاًل من المخابرات، وفى مارس 85 نُسف 
بيت الشيخ حسين فضل هللا مرشد حزب هللا 
وقد  نجا،  الشيخ  لكن  شخص   80 فيه  وُقتل 
عليها  ورد  العملية،  هذه  السعودية  مولت 
فدائى اسالمى ففجر مقر قيادة )المارينز( فى 
واضطر  امريكى  جندى  وُقتل 250  بيروت 
القوات االمريكية من  إلى سحب كل  ريحان 

لبنان.

  قرر مؤتمر القمة فى فاس فى المغرب فى 
٦ سبتمبر 82 مشروع تسوية يتضمن اعتراف 
جميع العرب بالقرارين 242 و 338  وإقامة 
تجلو عنها  التى  فلسطين فى االراضى  دولة 
اسرائيل، وتكون القدس العربية عاصمة لها، 
وقرر الملك حسين إنشاء اتحاد كونفدرالى مع 
الكيان الفلسطينى، وانه يؤكد قبوله للقرارين، 
وبسبب  باسرائيل،  يعترف  بذلك ضمناً  وانه 
والمنظمة  االردن  بين  القديمة  الرواسب 
سعى كل منهما إلى سند، وكان السند مصر 

بوجودها فى المعادلة العربية.

المرجع: سالم االوهام/ هيكل

                                                   يتبع

 موسى عبدي قد مات . فاآلن قم اعرب هذا ااْلردن انت
)وهذا الشعب ... )يش ١ :٢

هكذا كان دائماً اُسلوب تعامل هللا مع انتقال خدامه 
.. مات  قد مات  العظيم  ان موسى  تقرير حقيقة   ..
الخادم الذي قاد خروج الشعب من العبودية .. مات 
الشعب  يعبده  اخفى هللا جسده حتى ال  الذي  الخادم 
يموت  ال  هللا  ولكن  العظيم  الخادم  مات   .. البسيط 
يدفن العاملين ولكنه يظل يعمل ..  أبداً  .. هللا دائماً 

ينتقل الخادم بالجسد ولكن أوالده ومخدوميه ال يصبحون يتامى كما يدعي البعض ويبالغ الن 
االبوة الحقيقية هي من قبل هللا .. هللا هو من يسمح لخادمه ان يصبح أباً لشعبه ورعيته لفترة 
من الزمان يظل خادم هللا الحقيقي يثبت أنظار مخدوميه على ابيهم الحقيقي الذي ال يموت 
.. ينتقل الخادم وال تتوقف الحياة بانتقاله بل يبدأ زمن الفرز بعد انتقاله وهنا نبدأ في التحقق 
من مدى صدق وامانة خادمه في جعل صورة المسيح له المجد واضحة امام مخدوميه  فهو 
الهدف وهو االب الحقيقي .. فحينما نسمع تعبيرات مثل "كيف نحيا من بعدك ابينا الحبيب ؟!! 
.. ان ال أتصور وجود خادم اخر بعد نياحة خادمي فالن !!! فشلت الخدمة بعد رحيل الخادم 
الفالني وانتقاله !!! كلها تعبيرات ومشاعر عاطفية يظن بها البعض انها تحمل تكريم للخادم 
بعد انتقاله والحقيقة انها تؤكد العكس وتمثل اهانة لتاريخ الخادم الذي لم يعد كوادر تضمن 
استمرار الخدمة من بعده ... انتقال الخادم حقيقة ال مفر من حدوثها ويقاس نجاح اي خادم 
بمدى استمرار ونجاح خدمته بعد انتقاله .. ال يقاس نجاح خادم هللا بمشاعر الناس اثناء جنازته 
او بحجم المشاركة الشعبية والرسمية في توديعه ولكن النجاح الحقيقي للخادم بعد انتقاله يقاس 
بمدى نجاح الخدمة واستمرارها ونموها من بعده.. من كان يظن ان الحياة ستستمر بعد انتقال 
موسى هذا الرجل العظيم ؟!  ولكن استمرت الحياة واختار هللا يشوع بعده وال ننسى ان موسى 
العظيم هو من طلب اختيار خادماً يقود الشعب من بعده وقال مقولته التاريخية "ليوكل الرب 
إله أرواح جميع البشر رجال على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم، 
لكيال تكون جماعة الرب كالغنم التي ال راعي لها")عدد 27 : 1٦، 17( ومات يشوع وتوالى 
الخدام في تاريخ شعب هللا ... المشكلة والكارثة الحقيقية اننا اثناء حياة الخدام نظل نمنحهم 
القاباً وألقاب ونمجدهم حتى نكاد ان نتسبب في ضياع أجرهم السماوي بعد ان نالوا كل المجد 
على االرض فيصل ِبَنا الحال الى عدم تقبل فكرة انتقال ورحيل هذا الخادم وحين تأتي لحظة 
انتقاله نبدو وكأن الزمن قد توقف ِبَنا عند هذه اللحظة ونعتقد خطأً ان هذا وفاء لذكرى الخادم 
ولكن الوفاء الحقيقي هو قبول قرار هللا وتوقيته والبدء لترتيب الخدمة ما بعد انتقال الخادم 
الفالني .. هنا وهنا فقط يكون وفاؤنا لخادمنا المنتقل حينما نظهر ان ارتباطنا الحقيقي وانتماؤنا 
لرب الخدمة وليس لشخص الخادم .حينما نكون حريصين على استمرار الخدمة ونجاحها بعد 
انتقاله .. على مر العصور يموت موسى ويتم دعوة يشوع .. على مر العصور يموت الخادم 
ولكن هللا ال يموت .. انتقال الخادم ال يعني سقوط عمود من أعمدة الكنيسة الن عمود الكنيسة 
ليس الجسد الترابي ولكن عمود الكنيسة هو مباديء الخادم ومنهجه المستقيم وهذا ال يسقط 
بانتقال الخادم .. هللا ينيح نفس خادمه ابينا نيافة االنبا بيشوي ويعطي الكنيسة خادماً مباركاً 
يستكمل طريق خدمته بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم االنبا تواضروس الثاني



                                                                                                                                                      
           ليلة عصيبة           

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

تقلب فى فراشه المريح متدثراً بغطاء ثقيل ناعم 
وبالدفء  لالسترخاء  جسده  باستسالم  مستمتعاً 
البارد  الهواء  صوت  به..بينما  يحيط  الذى 
الثقيلة  المطر  قطرات  وصوت  الخارج  فى 
استمتاعه  من  يزيدان  نومه  غرفة  نافذة  على 
المحيطة  االصوات  انتظمت  والدفء.  بالراحة 
الخارج  المطر فى  الهواء وزخات  به، صوت 
الدور  فى  الحائط  ساعة  الى صوت  باالضافة 
السفلى وصوت المنبه على الكومودينو بجوار 
فراشه فى الداخل... شيئاً فشىء بدأ يدخل الى 
دون  واذناه-  الغفوة  االول من عالم   المستوى 
قصد منه- تتابعان منظومة االصوات المحيطة 
وتصير تلك االصوات جزءاً منه او يصير هو 
اكثر  مستوى  الى  وصل  ما  منها...فاذا  جزءاً 
بتلك  تماماً  صلته  انقطعت   ، النوم  من  عمقاً 
آخر  عالم  فى  ليندمج  عنها  وانعزل  االصوات 
وقد تمر بخياله مشاهد تسمى احالماً وبصرف 
النظر عن واقعية هذه االحالم او عدم معقوليتها 
فان هذه االحالم غالباً ما تذهب فى طى النسيان 
وال يتذكرها احد بعد استيقاظه. كان هذا مايفكر 
به قبل ان ينسحب الى عمق النوم...لكنه استفاق 
فجأة وفتح عينيه، جلس على الفراش واخرج يده 
من تحت الغطاء ليضىء االباجورة تنهد متأففاً 
فقد كاد ان يستغرق فى نوم عميق قبل ان يوقظه 
هذا ال..... انه حقاً ال يعرف السبب فى استفاقته 
اللعين  المنبه  هذا...هذا  انه  نعم  المفاجئة..نعم 
الذى توقف فجأة فلم يعد يصدر صوتاً وبالتالى 
توقفت المنظومة الصوتية التى استغرقتها اذناه 
فى بداية استسالمه للنوم...امسك بالمنبه وادار 
ليمأله من جديد...ابتسمت  به  الخاص  الزمبلك 
عيناه الناعستان وهى تنظران هذا المنبه العتيق 
الذى حافظ عليه لسنوات طوال وال عجب فى 
على  القادر  العالم  فى  الوحيد  المنبه  فهو  ذلك 
صوته  قوة  بان  لحظة  يشك  ال  انه  بل  ايقاظه 
توقظ معه الحى باكمله. اعاد المنبه الى مكانه 
ما  الى  سريعاً  العودة  متمنياً  االباجورة  واطفأ 
الغفوة  صارت  عبثاً...فقد  عليه.....ولكن  كان 
امراً صعب المنال....تقلب فى فراشه اكثر من 
يعرفها  التى  الطرق  كل  وجرب  مرة...حاول 
الستدعاء النوم ولم ينجح....نهض كاتماً غيظه 
من  كبيراً  كوباً  اعد  حيث  المطبخ  الى  متجهاً 
اللبن الدافىء....شربه مرة واحدة حاول بعدها 
معاودة النوم لكن النوم لم يعاوده وكأنه يعانده 
من  تقترب  فالساعة  يده  فى  اسقط  ويتحداه. 
الثانية صباحاً ولم ينم بعد وفى الغد هو بحاجة 
الى اعلى درجات التركيز حيث يعقد اهم واغلى 
صفقة فى حياته....صفقة تقدر بمئات الماليين 
الصفقات  من  الضخم  رصيده  الى  ستضاف 
يأخذ  للهزيمة وقرر ان  الماليين. استسلم  ومن 
يراجع  اوراقه  بين  جلس  بعدها  مبكراً  حمامه 
وارتسمت  حساباتها  ويعيد  المرتقبة  صفقته 
االرقام  يرى  وهو  شفتيه  على  منتشية  ابتسامة 
لليتامى  للفقراء او  كبيراً  تتضاعف ونذر مبلغاً 
او ألى من المحتاجين ان تمت الصفقة بنجاح..
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ان  واكتشف  االرقام  وراجع  عاد  لكنه 
المبلغ الذى نذره يشكل نسبة كبيرة جداُ 
المتوقعة...اعاد  االرباح  صافى  من 
حساباته وبقصد او بدون قصد زاد من 
من  قلل  وبالتالى  المصروفات  اجمالى 
االرباح ثم بناء على ذلك اقتص جزءاً 
صدره  نذره....ضاق  الذى  المبلغ  من 
فى  التفكير  واعاد  والحسابات  باالرقام 
المبالغ التى نذرها فى الصفقات السابقة 
كان  االحوال  معظم  فى  انه  فاكتشف 
ينسى او يتناسى او يتحجج بالتأكد من 
الجهة التى سيفى فيها بنذره فالنصابون 
نذوره  تذهب  ان  يرضى  ال  وهو  ُكثر 
مراجعة  بعد  وبطونهم...لكنه  لجيوبهم 
الخمس  فى  صفقاته  لمعظم  ذهنية 
سنوات االخيرة اكتشف ان ما وفى به 
من نذور ال يتعدى نسبة ضئيلة جداً...
و  لنفسه  التأنيب  من  وصلة  فى  وبدأ 
انتابته هواجس مما سيحدث لعدم وفائه 
من  اول  العجوز  جدته  وتذكر  بنذوره 
فهم منها معنى النذر وكيف انه عهد بين 
به... الوفاء  من  بد  وربه...ال  االنسان 

نذراً  ينذر  اال  للمرء  االفضل  من  وانه 
ينطبق  لكن حتى هذا ال  قدراته،  يفوق 
عليه فحقيقة االمر ان ما منعه من الوفاء 
بنذوره هو الجشع والطمع....بدأ يشعر 
الرغم  فى جسده على  تسرى  بالبرودة 
بالخارج....ارتعش  الطقس  تحسن  من 
فجأه وشعر بارتفاع درجة حرارته وبدأ 
ينسكب  انه  وشعر  بل  يتصبب  العرق 
وجسده  فراشه  فى  انكمش  رأسه  فوق 
شديد...برقت  باعياء  وشعر  ينتفض 
انها  تصور  عندما  رعباً  وازداد  عيناه 
..ال  النهاية...ال  تكون  ان  الممكن  من 
القسوة... بهذه  العقاب  يكون  ان  يمكن 
قالها وهو يغمض عينيه فى استسالم.                                     

     تسللت اشعة شمس الشتاء واخترقت 
وتداعب  عينيه  على  لتسقط  النافذة 
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يحررها هانى نصحى
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جفونه التى فتحها فى بطء وهو ينظر 
الصغيرة  غرفته  يستطلع  وكأنه  حوله 
قدمه  يسلك  وهو  فراشه  من  ...نهض 
التى تعلقت بواحدة من فتحات بطانيته 
المهترئة...نظر الى المنبه القديم والذى 
فى  العاشرة  للمرة  يرن  ان  رفض 
اسبوع واحد...غسل وجهه فى الحوض 
فى  استأجرها  التى  بالغرفة  الملحق 
البنسيون سار خطوتان سمع دبيبها على 
نزالء  كل  المتهالكة  الخشبية  االرض 
بدلته  الدوالب  من  البنسيون...اخرج 
ليذهب  عجل  على  وارتداها  الوحيدة 
يذهب  ان  قبل  لكنه  الجديد  عمله  الى 
لعمله  تذكر وصية جدته ونصيحتها له 
، فذهب الى مكان آخر ليفى بنذر كان 
الحصول على  تمكن من   ان  نذره  قد 

فرصة عمل.

كلمات متقاطعة

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

طيور "سكرانة" تسبب الذعر يف 
أمريكا.. والشرطة تتدخل 

والية  في  األمريكيين  من  العديد  قدم 
مينيسوتا شكاوى متكررة إلى شرطة الوالية 
الموجودة  الطيور  إصابة  فيها  يؤكدون 
غير  بأفعال  وقيامها  سكر  بحالة  بالوالية 

متزنة وغير طبيعية. 
والية  شمال  في  الشرطة  وفتحت 
الغريبة  الدعوات  هذه  في  تحقيقا  مينيسوتا 
وذلك  مخمورة،  تبدو  التي  الطيور  حول 
برس«  »أسوشيتيد  وكالة  نقلت  ما  حسب 

األمريكية اليوم الخميس.
جيلبرت  مدينة  في  مواطنون  وأفاد 
بالوالية أن الطيور تصطدم بنوافذ المنازل 
وكذلك السيارات بجانب قيامها بأعمال غير 

متزنة.
الشرطة  إدارة  أوضحت  جانبها  من 
أن  البالغات،  هذه  على  ردا  بالوالية 
على  الموجود  التوت  على  تتغذى  الطيور 
أشجار المدينة والذي تخمر في وقت مبكر 
الذي  الصقيع  بسبب  العام  هذا  المعتاد  من 

ضرب الوالية.
وشددت إدارة الشرطة على أنه ال داعي 
للذعر، فالطيور ستستيقظ وتفيق في النهاية.
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بصــــــراحة
رسالة ألبناء اجلالية املقيمني يف دائرة 

سرتيتس فيل

 مدحت عويضة
هذا هو مقالي الثاني علي التوالي 
االنتخابات  عن  فيه  أتحدث  الذي 
تعرفون  فيل،  ستريتس  دائرة  في 
أنني أعلنت منذ شهور عن عزمي 
خوض االنتخابات في هذه الدائرة، 
فيعلمون  الجالية  في  النشطاء  أما 
أنني حددت هذه الدائرة تحديدا منذ 
أكثر من عام ونصف ولي أسبابي 
التي سأذكرها في الوقت المناسب 
إلختيار هذه الدائرة. أود أن أوجة 
وهي  نقاط  لعدة  حضراتكم  نظر 

كالتالي:
أوال: أقابل البعض منكم وعندما 
إستمارة  التوقيع علي  منهم  أطلب 
العضوية يرد بأنهم وقعوا بالفعل، 
ليس معني أنك قمت بالتوقيع علي 
مألت  حتي  أو  عضوية  إستمارة 
العضوية من خالل الكمبيوتر بأنك 
سوف تنتخب الشخص الذي طلب 
تمنحك  فالعضوية  التوقيع.  منك 
المرشحين  لكل  التصويت  حق 
منهم  أي  تختار  أن  حرية  ولك 
إستمارتك  من  مع  النظر  بغض 
به  الذي  الشيك  أعطيت  لمن  أو 
فأنت  الحزب،  قيمة األشتراك في 
تستطيع أن تصوت لي أيضا وكل 
ما عليك أن تمدني بمعلومات األسم 
التليفون ألضعك في  العنوان رقم 
الحزب عن  في  المشتركين  قائمة 
التواصل  يمكنني  وبالتالي  الدائرة 

معك وإمدادك بكل ما هو جديد.
 

ثانيا: معركة النيمونيشن معركة 
في  سيتدخل  والحزب  شرسة 
بالك  المرشحين فال تشغل  اختيار 
بمن مرشح في الدائرة سواء كان 
من خارج الجالية او من الجالية، 
رأي  له  سيكون  الحزب  ألن 
في  المرة  هذه  وصريح  واضح 
أن  وبالتالي علينا  المرشح  إختيار 
ننظر لشئ واحد وهو كيف نكسب 
النظر عن من  الدائرة بغض  هذه 
هذه  االنتخابات  المرشح،  هو 
ستكون  والمنافسات  صعبة  المرة 
بالرغم  أن  وتعلمون  جدا  حامية 
الجاليات  مع  القوية  عالقاتي  من 
كالعراقية  األخري  العربية 
والعربية  واللبنانية  والسورية 
أننا  إال  مسيسوجا  في  عام  بشكل 
سنحتاج للعمل مع جاليات أخري 
وهو األمر الذي أعمل جاهدا من 
عالقات  فلدي  هلل  والحمد  أجله 
دعم  علي  بالحصول  لي  تسمح 

جاليات أخري في الدائرة.
علي  تحكمون  ال  ثالثا: 
صوتكم  تعطونه  الذي  السياسي 
فيديوهاته  وال  كتاباته  خالل  من 
مؤديون،  وهناك  مبدعون  فهناك 
والفرق كبير فقد يكون ما تسمعه 
كتابته  في  اشترك  قد  وتشاهده 
والشخص  عشرات.  وصياغته 
الذي يتكلم ما هو إال مؤدي وهذه 

ما  فكثيرا  جيدا  أعلمها  أنا  النقطة 
أعطيت  ثم  وأبدعت  يداي  كتبت 
وينال  ليؤديه  لغيري  أبدعته  ما 
كانت  ألني  الحاضرين  اعجاب 
تهمني أوال مصلحة الجالية وكنت 
قيادات  بخلق  مشغوال  ومازلت 
لك  تتح  لم  وأن  السياسي،  للعمل 
بين  لمناظرات  اإلستماع  فرصة 
المرشحين فكن أنت المناظر أفتح 
مرشحك  مع  موضوع  مباشرة 
حاوره لتعرف مدي قدرته وفهمه 
مخزونه  سعة  ومدي  لألمور 
الثقافي لتستطيع أن تختار األنسب 
لك والقادر علي لعب دور مهم في 
حالة دعمك له والقادر علي الدفاع 

عن مصالحك ومصالح أوالدك.
لم  فيل  ستريتس  دائرة  رابعا: 
موعدا  لها  يحدد  ولم  بعد  تفتح 
األخر  والبعض  ملفه  قدم  البعض 
يري  فالبعض  اآلن  حتي  يقدم  لم 
اآلن  من  التقديم  من  الفائدة  ما 
أن  وخصوصا  تعلن  لم  والدائرة 
الترشح  يريد  من  علم  قد  الحزب 
الجنائية  الحالة  من خالل صحيفة 
التي أرسلناها للحزب فكل مرشح 
تشيك  بوليس  يرسل  بأن  ملزم 
قبل  الجنائية  الحالة  صحيفة  أو 
ما  التقديم  عن  يقال  ما  الترشح، 
أذهانكم  لتشتيت  أالعيب  إال  هي 

فال تمنحوهم الفرصة.
خامسا: تعلمون حضراتكم أنني 
حاصل علي شهادات بكالوريوس 
حقوق  وليسانس  أجتماعية  خدمة 
أما عن الدراسة في كندا فحصلت 
العامة  العلوم  في  شهادة  علي 
القانون  في  دبلومة  ثم  عام  لمده 
ثالثة  درست  أي  عامين  لمدة 
وتحديدا  كندا  كليات  في  سنوات 
بجانب  كوليج،  شيريدان  في 
بشكل  اإلنسان  بحقوق  إهتمامي 
العرقية  األقليات  وحقوق  عام 
خبراتي  خاص،  بشكل  والدينية 
الخارجية  السياسة  في  الكبيرة 
السياسي  التحليل  علي  والقدرة 
جيدا،  السياسي  المشهد  وقراءة 
كلها أمور أتمني أن تجعلني قدير 
بكسب ثقة جميعكم في االنتخابات 
في  الترشح  بطاقة  علي  لنحصل 
ستريتس فيل. وكلها أمور جعلتني 
السياسية  المعارك  مئات  آخوض 
دون السقوط في براثن العنصرية 
البعض  فيها  سقط  التي  البغيضة 
وأنتم  سياسية.  معركة  أول  مع 
أن  للسياسي  يمكن  ال  أن  تعلمون 
يمارس عمله بدون معارك سياسية 
المعارك  تختلق  مثال  فالمعارضة 
عن  تبحث  والحكومة  للحكومة 
فهي  المعارضة  وهفوات  أخطاء 
وهي  دائما.  المتربصين  مهنة 
أن  وأعتقد  وموهبة  براعة  تحتاج 
السياسي  لنشاطنا  المتابعين  كل 
دخول  علي  قدرتنا  مدي  يدركون 

التعادل يف األخطاء 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

سنوات  منذ  مريضي  هو  كان 
عمره،  من  الثالثينات  في  وهو 
زوجته  أحضر  تزوج  وعندما 
أيضا.  مرضاي  من  وصارت 
حملت زوجته ووضعت ولكنهما لم 
يحضرا المولود للعيادة حتى صار 

عمره شهرا لبعد المسافة نسبيا. 

اناقش  للمولود  زيارة  اول  في 
للمولود  للرعاية  األساسية  المبادئ 
التي  األخطاء  على  أركز  وأيضا 
وكان  الوالدين،  من  تحدث  ربما 
المولود في  لم يحضرا  انهما  أولها 
الوالدة  بعد  األولى  األيام  خالل 

والخروج من المستشفى.  

قلت لألم محذرا اال تضع المولود 
الليل  في  مستلقية  وهى  بجانبها 
وتضع ثديها في فمه حتى ولو كانت 
في منتهى اإلرهاق، بل ال بد لها ان 

تجلس في السرير لتكمل الرضاعة، 
ولو  النوم  في  تستغرق  قد  ألنها 
لثواني مما يشكل خطرا بالغا على 
تنفس الطفل من سقوط الثدي على 

وجهه.

لالم  األب  نظر  النقطة  هذه  عند 
انه  وقالت  االثنان،  هما  وابتسما 
دائما ينتقدني في هذا وسوف امتنع 

من اآلن.

أيضا حذرتهم من عادة القاء الطفل 
في الهواء وتلقفه التي يفعلها بعض 
وشرحت  بالمولود،  سرورا  اآلباء 
مخ  ارتجاج  في  هذا  خطورة  لهم 
حزينة  حاالت  حدثت  ولقد  الطفل، 
جدا من هذا وأيضا ربما يحدث أي 
شيء قد يمنع األب من تلقفه ويسقط 

الطفل على األرض.

عند هذه النقطة نظرت األم لألب 
زوجته  ان  وقال  األثنان  وابتسم 
ولكننا  لهذا  مرتاحة  تكن  لم  بالفعل 
بعد  نفعل  ولن  األسباب  فهمنا  اآلن 

هذا

أيضا  هذا  من  نظري  لفت  ما 
على  األم  للوم  يسارع  لم  األب  أن 
خطأها وأيضا لم تسارع األم على 
لوم األب على خطأه بل كل واحد 
منهما أقر بخطأه وبدون تعليق من 

الطرف الثاني.

أقول  وانا  الثالثة  نحن  ضحكنا 
لهم ان نتيجة هذا اللقاء هي التعادل 
واحد/ واحد، خطأ من األب مقابل 

خطأ من األم. 

شاء  أن  القادم  العدد  موعدنا 
الرب.    

الساعة  »اسرار  مقال  بقية 
االولى فى عمرالوليد« ص12

لرضيعها  األم  تقدم   :٦2 الدقيقة 
بالعامية  السرسوب  لبن  أو  »اللبأ« 

المصرية 

في  الطفل  يدخل   :70 الدقيقة 
مرحلة نوم هادئ بعد تحقيق هدفه

و ماذا عن  مالمح الطفل حديث 
الوالدة 

رأس  له   يكون  الوالدة  فحديث 
رجلين  مع  رقبة،  دون  كبير 

قصيرتين، وجذع كبير منتفخ

طبيعية  بوالدة  المولودين  ورأس 
يكون مدبباً ألنهم يبقون 12 ساعة 
داخل قناة الوالدة. بينما الذين ولدوا 
عادة  فيتمتعون  قيصرية،  بعملية 
بمظهر جمالي يميزهم الن روؤسهم 

لم تعتصر في قناة الوالدة 

ولون  وردياً  الشفتين  لون  يكون 
خالل  أزرق  والقدمين  اليدين 

الساعات األولى

فمن بين جنبات صدر االم يسمع 
الوليد ايقاع  دقات قلبها التى تقرع 
بابه بالحياة حيث يتقلى انفاس الحياة 
االولى .. فمعرفتنا باسرار الساعة 
االولى فى حياة الطفل ينبهنا  للقيام 
له  تخلق  التى  الخطوات  ببعض 
اجواء من الراحة واالستقرار التى 
الحدث  يأخدنا عنها صخب هذا  قد 

السعيد

بقية مقال ماسبيرو: الذكرى السابعة .. لن ننسى ابدا 
 ص5

انتقادات عنيفة من جانب عنان وثالثة آخرين من كبار  وكانت هناك 
قيادات المجلس العسكري للتعامل مع التظاهرات بشكل عنيف، وتورط 
المخابرات الحربية، التي كان السيسي يتولى رئاستها حينذاك، في الحادثة، 
المجلس حينها  بالتدخل سوى رئيس  يدافع عنه ويتبنّى موقفه  يكن  وولم 
المشير حسين طنطاوي”. أكدت المصادر أنه “بعدما تواردت تفاصيل عما 
قامت به مجموعات لم تكن من قوات الجيش الموجودة في محيط مبنى 
التلفزيون، من عمليات قتل في صفوف األقباط المتظاهرين، تفّجر يومها 
غضب كبير داخل المجلس في ظل خشية من تدخل غربي لحماية األقباط 
حال تم الكشف عما حدث”. ولفتت المصادر إلى أن أبرز ما أثار غضب، 
َمن وصفتهم المصادر “بالقيادات الكبرى”، هو تنفيذ عمليات قتل في حال 
وحسب  حرب”.  “جرائم  مسمى  تحت  تندرج  قد  تفاصيلها  عن  الكشف 
المصادر نفسها، فقد تبين أن “عمليات قتل لمتظاهرين أقباط تمت على يد 
تابعين للمخابرات الحربية، وعلى الفور أبلغ طنطاوي النائَب العام يومها، 
عبد المجيد محمود، بإبعاد النيابة العامة تماماً عن التحقيقات في القضية، 
مهمة  لتسهيل  العسكري  والقضاء  العسكرية  للنيابة  برّمته  األمر  وترك 
إخفاء األدلة التي تثبت تورط عسكريين في عمليات الذبح التي تّمت في 
غرفة في إحدى البنايات المجاورة لمنطقة الحادث، حيث كان يتم القبض 
على عدد من األقباط وذبح بعضهم على يد أفراد من الجهاز داخل تلك 
الغرفة”. وشددت المصادر على أن “احتفاظ عنان بملف مثل هذا، يأتي 
ربما لكونه يدرك طبيعته وحساسيته ومدى تأثيره في الخارج”.  والثابت 
العسكرية  الشرطة  قائد  بدين  اللواء حمدى  بقيادة  المجزرة كان  تنفيذ  ان 
في ذلك الوقت وهناك قادة آخرون من الجيش المصرى تورطوا في هذه 
المجزرة منهم اللواء إبراهيم الدماطى نائب قائد الشرطة العسكرية والذى 
رقى بعد المجزرة مباشرة كمكافاة له على أدائه بها.  والعميد ايمن عامر 
قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا واللواء اركان حرب حسن الروينى قائد 
المنطقة الشمالية في ذلك الوقت. و مما يوجد شبهه كبيره حول تآمر قادة 
تحقيق حول  فتح  في  السيسى  السيسى هو مماطلة  الجيش وعلى رأسهم 
الواقعة بل اكاد اجزم انه اصدر أوامر للنيابة والقضاء، بقفل هذا الملف 
وعدم السماح بفتحه. ويؤكد ذلك أيضا، سكوته عما يحدث لألقباط يوميا 
من اضطهاد على ايد مؤسسات الدولة. وهكذا يكشف المجرمون بعضهم 

بعض عندما يختلفون. 

المعارك والدفاع عن قضايانا بمنتهي القوة والصالبة 
فالسياسة  الوقت،  نفس  في  الخطوط  تجاوز  ودون 
تحتاج لخبرة والخبرة ال تأتي بالصدفة أبدا وأن أتت 

بالصدفة فهي لن تثمر ولن تستمر.
 

عن  والدفاع  جميعا  خدمتكم  هو  يهمني  ما  أخيرا 
كندا  علي  أوالدكم،والمحافظة  ومصالح  مصالحكم 
وألوالدنا،  لنا  موطنا  لتكون  إخترناها  التي  الجميلة 
كندا التي كانت واحة لألمان وكانت واحدة من أعلي 
الجريمة  معدالت  فرأينا  العالم،  في  الدخل  معدالت 

يد  علي  االقتصاد  في  وإنهيار  يرتفع  واإلرهاب 
جستين تردو، كندا تحتاج ألصوات قوية تعديها لما 
كانت عليه وأنا أحتاج لدعمك ألساهم في إعادة كندا 

من جديد كما كانت وأنتظر دعمك ووقوفك معي.
يمكنك االتصال بي من خالل الهاتف أو اإلميل أو 

الفيس بوك
416 400 5352
medhat.oweida@gmail.com

 
Face Book: Medhat Oweida
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  ياخي وانت مالك.... خليك يف حالك 
بقلم مسري جرجس

 قصه واقعيه األحداث خياليه الطرح    
 المكان: أحد األماكن النائيه في صحراء مصر

األشخاص: ثالث اشخاص..... مجرد أناس عاديين 
أو هكذا كانوا في ذلك الوقت.

فى  وبالتحديد  سنه  ثمانون  من  أكثر  منذ   : الزمان 
أوائل عام 193٦ 

 
اليوم األول  أتنان جالسان يتحدثان 

 
 الشخص األول: مينفعش مش قادر،... حاسس أني 

الزم أعمل حاجه.
الشخص التاني:  تعمل حاجه في إيه؟

الشخص األول:في أللي بيحصل حوالينا !
الشخص التاني:  ياسالم... وانت مالك بقى بالكالم 

ده؟
الشخص األول: أنا قلبي بيتقطع من اللي بيحصل.

ومش  ده  المكان  وبحب  دي  الناس  بحب  أنا  علشان 
بحب الظلم . وربنا أمرنا بعمل الرحمه.

الشخص التاني:  خلي بالك الن ده مش من ربنا أبداً 
ده من الشيطان

الشخص األول: وعرفت ازاي أن ده من الشيطان ؟
الشخص التاني:  أيوه ألن الشيطان هو رئيس هذا 
عايز  أنت  ما  زي  اخوتنا  على  المشتكي  وهو  العالم 
تعمل دلوقتي وكمان تفتكر مين غير الشيطان هو اللي 

بيدخل في دماغك أنك تعارض قرارات الرئيس
الشخص األول: هو ليه كل حاجه حلوه دلوقتي بقينا 

ننسبها للشيطان كأن مفيش ربنا؟
محاضرات  حديلك  أنا  طيب  التاني:   الشخص 
من  معروفين  واساتذه  مشهورين  لناس  تسمعها  كتير 
بتتكلم على  ، كهنه واساقفه وكلها  اسكندريه ألسوان 
لما  يمكن  حالك«  في  »خليك  مبدأ   ... المبدأ  نفس 

تسمعها تغير رأيك
دي  المحاضرات  حسمع  حاضر  األول:  الشخص 

وربنا يقدم الخير
الشخص التاني:  تمام اسمعها واستني يومين الن ده 
أكيد الشيطان هو ألي بيقومك كده علشان تخسر نفسك 

وتعمل مشاكل 
 

 بعد يومين
 

 الشخص التاني: هيه... سمعت العظات اللي أديتها 
لك ؟

الشخص األول: سمعتها كلها أكتر من مره
الشخص التاني:  طيب الحمد هلل... أرجو أنك تكون 

غيرت رايك؟
الشخص األول: ....أل....

الشخص التاني:  يعني ايه أل ؟
الشخص األول: يعني مغيرتش رأيي

الشخص التاني:  ال بقى ده أكيد فيه شيطان مسيطر 
على دماغك ومتسلط عليك

اللي  الشخص األول: وليه ميكونش روح ربنا هو 
بيقولي أعمل إيه؟

تشويش  أله  مش  الهنا  علشان  التاني:  الشخص 
وانت كده حتتمرد على الرياسه وحتعمل مشاكل كتير 

وحتهيج الناس وتَضِيع السالم
عن  اعبر  بحاول  علشان  ده  كل  األول:  الشخص 
رايي واكون انسان فعال في المجتمع اللي أنا عايش 

فيه...أنا مش شايف أن فيه مشكله أني أحاول أعمل 
حاجه علشان الوضع دة يتغير

الشخص التاني: حرجع واقولك أنك مش مسئول.. 
 8 مبقألكش  جالبيه  البس  واحد  حته  يدوبك  أنت  دة 
سنين وفاكر نفسك فاهم كل حاجه... ده فيه اللي بقالهم 
40 و 50 سنه ومفتحوش بقهم...أنت فاكر نفسك مين؟ 

على فكره ده برضه شيطان أسمه شيطان الكبرياء
شيطان  عندك  عليك  باين  أنت  وقال:  األول  ابتسم 

لكل حاجه أنا بعملها.
الكبرياء،  شيطان  بجديه:  قال  لكن  الثاني  يبتسم  لم 
التهييج، شيطان زرع  الباطل، شيطان  شيطان المجد 

البغضه ولو عايز شياطين تاني أجيبلك
الشخص األول: بالراحه علي ياخويا أنا مش قدك

الشخص التاني: أيوه احنا أتربينا على كده..، أن أي 
معارضه لقرارات الروساء خطيه كبيره والخطيه أكيد 
وراها شيطان بيزق الناس عليها. وعلى فكره الشيطان 

بيزين لك الحاجات دي تحت أسم جميل جداً
الشخص األول: إيه هو األسم ده ؟

عن  والدفاع  للحق  الشهاده  التاني:    الشخص 
المظلومين.

عن  والدفاع  للحق  الشهاده  هي  األول:  الشخص 
المظلومين بقت أفعال شيطانيه اليومين دول ؟

الشخص التاني:  أيوه طالما أنت مش مسئول تبقي 
تسكت خالص وملكش دعوه بأي حاجه.

الشخص األول: أنت بتكرر نفس الكالم اللي سمعته 
في العظات اللي أنت أديتها لي من أبونا فالن وغيره 

من األباء
التاني:  اديك قلتها بعضمه لسانك، يعني  الشخص 
كل الناس دي مش بتفهم حاجه وانت بس اللي شاطر

الشخص األول: أنا مقلتثس كده ياخويا
الشخص التاني:  أمال إيه. راجع نفسك قبل الشيطان 
ما يضحك عليك ويخليك تتحدى الرئيس وبعدين هو 
وانت  بكتير  منك  أكتر  وعارف  ربنا  من  ُملهم  أكيد 
ممعاكش أي حاجه وال تعرف حاجه. وال دي كمان 

حتعترض عليها
الشخص األول: طيب ممكن أسألك سؤال صغير؟

الشخص التاني: اتفضل أسأل
الشخص األول: تفتكر لو مارجرجس سمع كالمك 

ده كان حيفكر أنه يقطع منشور الملك ؟
الشخص التاني: قصدك أيه؟

يعني مارجرجس كان حته ظابط  الشخص األول: 
في الجيش واللي أصدر األمر كان األمبراطور بذات 
نفسه. ومارجرجس كان بس معدي في الشارع يعني 
محدش كان بيوجه له الكالم ... هوه اللي قرر أنه يقف 
ويمسك المنشور ويقطعه... ليه مفكرش بنفس طريقتك 

وقال وانا مالي أنا مش مسؤول.
أنا قلت لك شيطان  التاني: شفت بقى ...  الشخص 
الكبرياء و شيطان المجد الباطل. هو أنت حتعمل نفسك 
مارجرجس  وبعدين  يرحمنا  ربنا  مارجرجس؟؟  زي 
كان بيدافع عن األيمان لكن أنت مش بتدافع عن األيمان 
ليه  األيمان  علّى.  بالراحه  ياخويا  األول:  الشخص 
نحب  احنا  أن  وصانا  هو  لكن  عنه  يدافع  نفسه  ربنا 
أن  أقولك  قصدي  أنا   .... بعض  عن  وندافع  بعض 
تاريخنا مليان بناس كتير ماكانوش مسئولين وال حاجه 
لكن وقفوا زي الرجاله وحبوا أنهم يغيروا األوضاع 
وروح ربنا هو اللي كان بيقودهم مش الشيطان زي 

ما أنت بتقول.
الشخص التاني: أنت الكالم معاك مش نافع أنا حقوم 

أنام . تصبح على خير
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نياحة العالمة الالهوتي 
نيافة االنبا بيشوي .

   عصام نسيم 

مطران  بيشوي  االنبا  نيافة  تنبح 
دميانة  الشهيدة  دير  ورئيس  دمياط 
المقدس  للمجمع  األسبق  السكرتير 
رسامات  وثاني  عام   27 لحوالي 

البابا شنودة من األساقفة عام .
هذا الرجل الذي ظل الي آخر يوم 
في حياته على األرض يخدم الكنيسة 
ويجول في بالد العالم في حوارات 
ولقاءت مع الكنائس األخرى ولذلك 
استحق لقب الرجل المسكوني لكثرة 
كان  التي  المسكونية  المؤتمرات 

يحضرها .
بيشوي  االنبا  نيافة  استحق  كذلك 
ظل  حيث  األرثوذكسي  األسد  لقب 
اإليمان  عن  يحامي  حياته  طيلة 
ويرد  الكنيسة  عقيدة  عن  ويدافع 
دخيل  فكر  وأي  البدع  ويشرح 
كاألسد  وظل  الكنيسة  إيمان  عن 
غير  فكر  أي  في  ابدا  يتهاون  ال 
يحضر  كان  ما  وكثير  ارثوذكسي 
فب  وعالمية  محلية  مؤتمرات 
والطوائف  الكنائس  مع  حوارات 
األخرى يحاضر ويشرح ويرد فيما 

يخص إيماننا األرثوذكسي .
بيشوي  االنبا  نيافة  استحق  أيضا 
لقب العالمة الالهوتي األرثوذكسي 
فنستطيع أن نقول بكل ثقة ان االنبا 
قلما  موسوعي  عقل  يحمل  بيشوي 
دائما  عقله  الكثيرين  عند  تجده  ان 
وأحداث  بمعلومات  ويحتفظ  يقظ 
ويقوم  السنين  عشرات  من  وأفكار 
بشرح الفكرة بشكل أكاديمي مفصل 
هذا  في  لرجل  كيف  بعدها  تتعجب 
السن وبهذا العقل اليقظ ويتذكر بكل 
هذا الكم من المعلومات واألفكار و 

التعاليم .
من  رجل  بيشوي  االنبا  نيافة 
من  العديد  يحمل  مختلف  طراز 
الصفات التي جعلته مطران متميز 
في كنيستنا القبطية ووصلت شهرته 
إلى كثير من كنائس العالم واحتفظ 
بصداقة الكثير من الشخصيات في 
عقله  احترمة  والذي  العالم  كنائس 
ودفاعه  للكنيسة  ومحبته  وعلمه 

المستمر عن عقيدتها .
لقد تشرفت و تباركت منذ حوالي 
للعقيدة  مؤتمرين  بحضور  عام 
في  األول  األرثوذكسية  القبطية 
العجمي باإلسكندرية والثاني بنقادة 
في قنا وفي المؤتمر األول تشرفت 
أعمدة  من  قامتين  بين  بالجلوس 

بيشوي  االنبا  نيافة  وهما  كنيستنا 
رعبي  ورغم  موسى  االنبا  ونيافة 
من  وبالتحديد  إلقاء  قبل  وخوفي 
بجانب  أجلس  فكيف  بيشوي  االنبا 
كنت  والذي  والمعلم  العمالق  هذا 
وعظاته  محاضراته  الي  أستمع 

وكنت مازلت طفل صغير !
ولعلمي بكيف ان نيافته مدقق جدا 
لفظ خاطئ  او  كلمة  اي  يجعل  وال 
او غير دقيق يمر من محاضر امانه 
كان هذا األمر يسبب لي قلق كبير !

وعندما صعد على المنصة القف 
بجوار المنضدة التي يجلسون عليها 
موسى  االنبا  ونيافة  هو  مني  طلب 
بالجلوس بجانبهم في البداية رفضت 
لعدم استحقاقي فعال الجلوس بجوار 
وبعد  الطلب  فاعادوا  القامات  هذه 
الجلوس وجدت نيافة االنبا بيشوي 
قائال ) كده هتبقى  اذني  يهمس في 
 ) واتابعك  أسمعك  وهقدر  جنبى 
التوتر والقلق يقل حتى  وبعدها بدأ 
االنبا  استمر  وقد  نهائيا  تالشى 
بيشوي يضيف كثير من المعلومات 
واألفكار في هذه المحاضرة والتي 
الليبرالي  الالهوت  بعنوان  كانت 
لما  استمرت  المحاضرة  أن  لدرجة 
من  وكانت  الساعتين  من  يقرب 

أطول محاضرات المؤتمر
المعلومات  كمية  كانت  وكم 
عند  التاريخية  او  العقائدية  سواء 
المعلومات  هذه  وكانت  الرجل  هذا 
المحاضرة  لهذه  جدا  كبير  اثراء 
وكم اكتشفت تواضع هذا الرجل في 
وتواضع  احترام  بكل  معي  حديثه 
لدرجة انه كان يسألني او يستشيرني 
في بعض النقاط مما جعلني أدهش 

حقا من تواضع هذا الرجل .
قضى  مثله  الهوتي  لعالم  فكيف 
حوارات  في  السنين  عشرات 
أن  مسكونية  ومؤتمرات  الهوتية 
يكون بهذه البساطة وهذا االتضاع! 
بجانب  بجلوسي  حقا  شرفت  لقد 
هذا العمالق العالم واألب الحقيقي .

حقيقي  مثال  بيشوي  االنبا  ان 
ومعاش الباء كنيستنا آباءنا المعلمين 
العلماء وايضا لما يحملوه من ابوة 

حقيقية يتتلمذ عليهم الكثيرون .
على  لنسير  لنا  وقدوة  مثال  أنهم 
لو  فحتى  مسيرتهم  ونكمل  دربهم 
واقوالهم  فتعاليمهم  بالجسد  فارقونا 
ما  ونعلم  ننشر  ان  وواجبنا  باقية 
الي  جيل  من  ويستمر  ليبقى  تعلمنا 

جيل .
نيافة  ومعلمنا  أبينا  نيح هللا روح 
ونفعنا  بيشوي  االنبا  المكرم  األب 

بصلواته عنا وعن الكنيسة 
في  كلها  الكنيسة  الرب  وليعزي 
والعالم  المنير  المصباح  هذا  انتقال 

األرثوذكسي واالب الحنون
امين 
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ضد اإلحلاد : وراء اخللق خالق 

)املقالة السابعة(
عن غريزة حب البقاء وتواصل 

احلياة بنقل اجلينات 

 تنويه واجب : هذه المقاالت تثبت باألدلة العلمية فقط 
وجود هللا، وليس إستنادا إلي معتقدات دينية ال يؤمن 
تناقش  المقاالت،ال  هذه  وأيضا  أصال.  بها  الملحدون 

أوتستند أوتدعولمعتقد معين.      

الدليل اخلامس : غريزة حب البقاء وتواصل احلياة 
بنقل اجلينات

في  األحياء  كل  يتشارك 
البقاء والتي تهدف  غريزة حب 
ومنع  الحياة  علي  الحفاظ  إلي 
الغريزة  بهذه  ويرتبط  الضرر 
والشعور  باأللم  اإلحساس 
هما  والخوف  فاأللم  بالخوف، 
عن  والبعد  الحذر  إلي  الدافعان 
يدفع  وأيضا  الخطر.  مصادر 
إلي  المصابة  األنسجة  األلم 
يعوق  والذي  الضرر  تالفي 
وباإلضافة  اإللتئام.  سرعة 

من  الكثير  تمتلك  الحيوانات  فمعظم  والخوف  لأللم 
الحيل الدفاعية والهجومية ومن أبسطها مقدرة اإلخفاء 
الحيل  هذه  وتتعقد  المحيط  الوسط  ومحاكاة  والتمويه 
أو  مفترسيها  شر  إتقاء  في  الحيوانات  هذه  لتساعد 
لتسهل عليها إصطياد فرائسها وكل هذه الحيل الزمة 
والخالق  الخلق  روائع  ومن   . الحياة  قيد  علي  للبقاء 
أن الحيل الالزمة للحياة والتي يجب علي صغار هذه 
الحيوانات تعلمها، ال يتم لها هذا التعلم فقط باإلكتساب 
عن طريق المالحظة والتقليد ولكنه يتم أيضا وهذا هو 
األغرب - والذي أثبتته التجارب العلمية - بتوريث هذه 
المعلومات من جيل إلي جيل عبر » الطبع الجيني » 
وهو ما نسميه بالفطرة والتي نولد بها، هذا باإلضافة 
إلي إمتالكها الغرائز األساسية الالزمة إلستمرار الحياة 
الدافع  وأيضا وجود  والجنس.  والعطش  الجوع  ومنها 
وراء بقاء الفرد ضمن القطيع أو ضمن مجموعته والتي 
يرتبط أفرادها بالتزاوج؛ ليكون أكثر أمنا عنه لو بقي 
منفردا وحيث يقوم الكبار علي رعاية وحماية الصغار. 
والدافع وراء قيام الحيوانات بتخزين الغذاء في حوزتها 
أو بداخل أجسادها تحسبا ألوقات ندرته. هذا باإلضافة 
إلي إمتالكها لمخزونا إستراتيجيا بداخل أجسادها لكل 
وفيتامينات  للحياة من هرمونات  الضرورية  العناصر 
ومعادن الخ. أما عن اإلنسان وبسبب تطوره العقلي فهو 
يتبع سلوكا حياتيا أكثر تعقيدا يوفر له أقصي درجات 
الحماية الجسدية، بدءا من توفير بيئة أمنة من مسّكن 
ومأكل ومشرب وإنتهاءا بحزمة القوانين والتشريعات 
بأمانه  والمرتبطة  حقوقه  علي  الحفاظ  تضمن  التي 
مثل  المرور  قوانين  أمثلتها  ومن  والنفسي  الجسدي 
حزام األمان واإللتزام بالسرعة وباإلشارات الضوئية 
. كذا يتفرد اإلنسان بامتالكه لعشرات من الحيل العقلية 
الدفاعية التلقائية مثل النسيان النشط والتبرير واإلسقاط 
الحماية  إلي  جميعها  وتهدف  الخ  والتسامي  واإلعالء 

النفسية والالزمة لضمان حياة أطول.    
وحفظ  التكاثر  ورغبة  الجينات  نقل  إلي  نأتي  ثم 
الجنسية  بالغريزة  اإلرتباط  شديدة  كلها  وهذه  النوع 
والتي  اإلمومة  وغريزة  الصغار  إنتاج  تضمن  التي 
تهدف إلي الحفاظ عليهم. ورغبة التكاثر وحفظ النوع 
إمتداد  إلي  يهدفان  فهما  البقاء  بغريزة  تماما  مرتبطان 
حياة هذه الكائنات إلي حياة مستقبلية وذلك بنقل جينات 

التكاثر  حالة  ففي  الالحقة؛  اإلجيال  إلي  األحياء  هذه 
الالجنسي أي اإلستنساخ كما في البكتيريا والفيروسات 
والحيوانات البدائية التي تتكاثر باإلنقسام فيتم نقل كل 
الجينات إلي األجيال التالية. أما في حالة التكاثر الجنسي 
بين الذكر واألنثى ففي هذا النوع تقوم خالياه الجنسية 
فان   وعليه   ، التالي  الجيل  إلي  الجينات  نصف  بنقل 
الخلف هنا يمثل إمتدادا لحياة السلف وذلك عن طريق 
إستقبال وتوارث هذه الجينات، حتي أننا نقول بالفطرة 
اللي خلف لم يمت » ولضمان  البسيطة »  أمثالنا  في 
بلذة  الجنسية  الممارسات  إرتبطت  فقد  التكاثر  حدوث 
شديدة تدفع الحيوانات إلي الحرص علي فعلها وأيضا 
علي  الحيوانات  من  الكثير  تقدم  اللذة  هذه  وبسبب 
التناحر الشرس فيما بينها وأحيانا تتصف باألنانية من 
فحقيقة  غيرها،  ودون  وحدها  بالجماع  اإلستئثار  أجل 
األمر فان الصراع بين تلك الحيوانات لم يكن فقط من 
من  أيضا  كان  ولكنه  للجنس،  المؤقتة  الممارسة  أجل 
أجل حرصها علي إمتداد حياتها بنقل وحفظ جيناتها في 
األجيال التالية. ومن غرائب الخلق أننا نري كيف تقوم 
بعض الكائنات - داخل نفس المجموعة والتي تشاركها 
نفس الجينات - بالتضحية بذاتها من أجل إعطاء فرصة 
أفضل لعدد محدود من أفراد المجموعة للحياة والبقاء 
بغرض الحفاظ علي الجينات المشتركة لهذه المجموعة 
. وفي الخلق نجد حتي ما هو أغرب من ذلك؛  وحيث 
دورة  إتمام  في  تعتمد  والتي  الطفيليات  بعض  تقوم 
عائلين  علي  حياتها 
العائل  تسميم  إلي 
إنتهاء  بعد  األول 
بافراز  وذلك  دوره 
ببعض المواد بداخله 
شأنها  من  والتي 
لتسهيل  إضعافه 
إلتهامه  فرصة 
العائل  بواسطة 
الثاني وذلك بغرض 
لهذه  الفرصة  إتاحة 
إلتمام  الطفيليات 
في  حياتها  دورة 
الخالق  روعة  عن  تنتهي  ال  واألمثلة  الثاني،  العائل 
والخلق والمخلوقات في تواصل الحياة بنقل جيناتها من 

جيل إلي جيل.  
ونأتي للسؤال الهام والمحوري هنا وهو: هل يمكن 
وسائلها  وبكل   ) الحياة  البقاء)  حب  غريزة  تكون  أن 
المعقدة هي من نتاج خلق لقوي طبيعية عشوائية غير 
حية وغير عاقلة ؟ إن اإلجابة المنطقية هذا من المحال؛ 
» ذلك إن فاقد الشيء ال يعطيه » فكيف يحرص غير 
الحي علي إعطاء الحياة لغيره ثم يحرص عليها وهو 
لم يمتلكها في األصل . وعليه فالبد من أن يكون وراء 
تلك المخلوقات الحية خالق حي. ثم نأتي للسؤال الثاني 
واألهم وهو : لماذا وكيف تسعي كل المخلوقات ليس 
فقط علي أن تحيا ولكن علي أن تحافظ وبكل الوسائل 
وذلك  األجيال  عبر  وبقائها  الحياة  هذه  إستمرار  علي 
بتكرار نقل جيناتها من السلف إلي الخلف عن طريق 
التوالد الجنسي والالجنسي وإلي ما ال نهاية وبما نسميه 
رغبة  اإلمر  حقيقة  في  وهو   « النوع  »حفظ  نحن  
البديهية  واإلجابة  ؟  الحي  الكائن  هذا  أبدية  حفظ  في 
خالق  خلق  من  تكون  أن  البد  أنها  إيضا  والمنطقية  
حي أزلي أبدي جبلها وصنعها علي سنته، لتسعي إلي 
أبديتها أي إستمرار حياتها وإلي أن يأذن لها في غير 
ذلك . ثم أضيف بان اإلنسان وهو أكثر الكائنات عقال 
فمنذ  تواجده وسيادته علي األرض فقد وعي بفطرته 
إحتضانه  إلي  األبدية  في  رغبة  من  عليه  ُجِبل  وبما 
لعقيدة الخلود وتطلعه الدائم إلي إستمرار حياته في حياة 
ما فطر عليه وهو جزء  فهذا هو  الموت،  بعد  أخري 
والفكر  العقل  بناء  ومن  جيناته  تركيب  من  يتجزء  ال 

اإلنساني والذي يحكمه أيضا التركيب الجيني . 
الحياة  أعطي  الذي  الخالق  فهذا  النهاية  وفي 
حياة  من  واإلستمرار  البقاء  حب  ووهبها  لمخلوقاته، 
إلي  السلف  من  الجينات  بنقل  وذلك  أخري؛  حياة  إلي 
والحياة  األبدية  فكرة  اإلنسان  عقل  في  الخلف، وطبع 
أزلي  أبدي  حي  الخالق  هذا  يكون  أن  فالبد  األخري. 
وقادر وحكيم. ويستحيل من أن يكون ذلك من نتاج قوة 
جامدة ال حياة فيها وال قدرة لها وبغير عقل. هذا الخالق 

الحي األبدي األزلي نسميه نحن المؤمنون هللا.

ا.د ناجي إسكندر    

وانت  »ياخي  مقال  بقية 
حالك»  في  خليك  مالك.... 

ص 20

الشخص األول: وانت من أهله. 
الشخص  التالي  اليوم  صباح 
باالمس  موجوداً  كان  الذي  الثاني 
األشخاص  أحد  مع  األن  يتحدث 

األخرين 
 الشخص الثالث: سمعت األخبار 

؟
مسمعتش.  ال  الثاني:  الشخص 

أخبار إيه؟
الشخص الثالث: أخونا اللي كان 
للريس  راح  امبارح.  معاك  قاعد 
ترفد  كده بالش  له ميصحش  وقال 
عنده  كان  والريس  دول..  الناس 
جايين  وكانوا  والبوليس  الحكمدار 

علشان يمشوا الناس بالعافيه.
الشخص الثاني: وبعدين؟

زعل  الريس  الثالث:  الشخص 
جداً وقاله أسمع الكالم ومتعترضش 
البركه«  عليه  تحل  الطاعه  أبن   «
اللي كان قاعد معاك  ...لكن أخونا 
فضل  واحترام  أدب  بكل  امبارح 

مصمم على أنه يحاول مع الريس
الشخص الثاني: وبعدين؟

زعل  الريس  الثالث:  الشخص 
أكتر وراح طرده معاهم.

الشخص الثاني: أنت متأكد؟
مش  الحقيقه  الثالث:  الشخص 
متأكد... فيه ناس بتقول أن الريس 

طرده ... وناس تانيه بتقول أنه هو 
اللي قال أنا ماشي معاهم.

حذرته  ياما  أنا  الثاني:  الشخص 
....أهو ضيع نفسه. 

 
تسدل الستار ثم تفتح مره أخرى 

على الراوي وهو يقول: 
 

من  أكثر  بعد  ياكرام  ياساده 
األحداث  هذه  على  عاماً  عشرون 
 1959 سنه  ابريل  في  وبالتحديد 
اختارت السماء هذا األخ المطرود 
ليكون راعي الرعاه... ربما المانته 
ورجولته ومحبته فاالمانه والرجوله 
والمحبه والتواضع هي التي تصنع 
ولكن  والقديسات......  القديسون 
تنتهي  لم  فقصتنا  قلياًل  انتظروا 
القديس  األب  هذا  نياحة  بعد...فبعد 
ابتدأت األقالم تسطر لنا قصه الحياه 

المباركه التي له 
 

قصه  القصص  هذه  وتصدرت 
الرهبان  مع  كيرلس  البابا  فعله  ما 
حينما  ابداها  التي  السبعه ورجولته 
جلبابه  سوى  شيئاً  يملك  يكن  لم 

وعصاه. 
 

حتى  حيه  القصه  هذه  والزالت 
وتقرؤها  االيدي  تتناقلها  هذا  يومنا 

األعين ويتحاكى بها الناس ..... 
»وانت  عظات  أيضاً  والزالت 
تسمعها  حالك«  في  خليك  مالك 

األذن في كل مكان  .....النهايه

كندا اخيرا وافقت علي 
معاهدة التجارة مع الواليات 
المتحدة ولكن ستظل تذكر 

معاملة ترامب المشينة لها 
معاهدة  علي  كندا  وافقت  المفاوضات  من  شهرا   14 وبعد  أخيرا 
التجارة مع امريكا والمكسيك والتي تغير أسمها من نافتا الي )يو أس 
أم سي أن( وتعني الواليات المتحدة والمكسيك وكندا ، وشعر الكندييون 
باالرتياح بعد الموافقة علي المعاهدة التجارية وقال عن هذا بيتر ماكاي 
وزير خارجية كندا االسبق ، لقد نجونا من هذا االتفاق بعد 14 شهرا 
من المباحثات ، والحفاظ علي هذه المعاهدة مهم جدا لنا حيث أن كندا 
تصدر 75% من منتجاتها الي الواليات المتحدة ، وتعتمد كندا اعتمادا 
كليا علي التجارة مع دول العالم .وكان حديث دونالد ترامب عن الغاء 
تهديدا  يمثل  السيارات  علي  جمركية  تعريفة   %25 وفرض  االتفاقية 
هذه  في  المتحدة  الواليات  قدمت  ولقد   . كندا  علي  خطيرا  اقتصاديا 
االتفاقية قليل من التنازالت في حين قدمت كندا الكثير منها وسمحت 
للمزارعين في الواليات المتحدة بالوصول الي أسواق االلبان الكندية 
وربما منعت هذه االتفاقية كندا من التوصل الي إتفاق تجاري حر مع 
أمريكا  فرضتها  التي  الجمارك  تزيل  أن  كندا  تستطيع  ولم   ، الصين 
علي االلومنيوم والصلب بعد ، وقالت كريستيا فريالند وزيرة الشؤون 
النه  إنتصارا  التجارية  المعاهدة  علي  االتفاق  إن  كندا  في  الخارجية 
يحافظ علي االعفاءات الجمركية لمعظم صادرتنا الي الواليات المتحدة 
السيارات و قطع  امريكا بفرض جمارك علي  تهديد  وحمي كندا من 
غيار السيارات التي تستوردها من كندا ولغي مطالبات إدارة ترامب 
بأن يكون 50% من السيارات التي تباع في أمريكا مصنوعة في أمريكا 
، وقال مستشارسابق  في السياسة الخارجية إن كندا لن تنسي معاملة 
دونالد ترامب القاسية لها ، وهو الذي تعهد بأن يجعل كندا تدفع ثمن 
ما قاله جستن ترودو في أحد خطاباته بأن ال أحد يستطيع دفعه الي 
إتفاق تجاري غير مفيد لكندا ، وقال دونالد ترامب عن جستن ترودو 
في وقت سابق أنه ضعيف وغير أمين ، وهدد بفرض جمارك علي 
السيارات المصنوعة في كندا وفرض بالفعل جمارك علي االلومنيوم 
والصلب الكندي ، وهذه الهجمات التي لم يسبق لها مثيل من امريكا 
الحليف االقرب لكندا تركت مذاق مرا لدي الكنديين ولكنهم يشعرون 
باالرتياح للتوصل الي أتفاق وقال العديد منهم انه كان من الممكن أن 

يكون هذا أسوأ بكثير .
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

كيل Kale..خضار عاىل القيمة الغذائية

من عيادة الطب الطبيعى
ضغط الدم

للطبيب  األخيرة  زياراتي  في  س: 
قد  الدم  ضغط  ان  اكتشفت 
بدأ في االرتفاع قليال، فهل 
غذائية  نصائح  أي  توجد 
التناول  الى  حتى ال أضطر 

الدائم للعقاقير؟

ضغط  ان  اكتشفت  إذا  ج: 
الدم بدأ في االرتفاع انصحك 
بمتابعته باستمرار اما بشراء 

في  بمتابعته  او  الضغط  لقياس  الجهاز 
وينصح  أيام،  بضعة  كل  الصيدليات 
دائما بإهمال القراءة األولى واخذ الثانية، 

ويجب ان تكون مستريحا وهادئا.
هو  الضغط  الرتفاع  نصيحة  وأهم 
الوزن  فانقاص  الوزن،  إنقاص  محاولة 
يصاحبه نقص في ضغط الدم في أغلب 

األحيان.
بتناول  االهتمام  هي  الثانية  والنصيحة 
تقلل من االعتماد  النباتية، وان  األطعمة 
يقل  فالنباتيون  الحيوانية،  األطعمة  على 
يتناولون  بمن  مقارنة  الدم  عندهم ضغط 
النباتية  واالطعمة  الحيوانية،  األطعمة 
عنصر  من  كبير  قدر  على  تحتوى 
وااللياف  سى  وفيتامين  البوتاسيوم 
الهامة  الدهنية  واالحماض  الطبيعية 
وكل  والمغنسيوم،  الكالسيوم  وعناصر 
تنظيم  في  هاما  دورا  يلعب  هؤالء  من 
الدهون  قلة  على  عالوة  هذا  الضغط، 

المشبعة.
عنصر  من  االقالل  المهم  ومن 
الصوديوم في الطعام واالكثار من عنصر 
بالبوتاسيوم  الغنى  فالطعام  البوتاسيوم، 
على  يساعد  سوف  الصوديوم  من  أكثر 
أمريكا  في  فالطعام  الدم،  ضغط  خفض 
الشمالية نسبة البوتاسيوم فيه قليلة ونسبة 

لرفع  طريقة  وأحسن  عالية،  الصوديوم 
هي  البوتاسيوم  نسبة 
االكثار من تناول الخضر 
عن  والتخلي  والفواكه 
الطعام  ملح  استخدام 
كلوريد  وهو  العادي 
واستبداله  الصوديوم 
وهو  البوتاسيوم  بملح 
السوبر  في  موجود 
نو  اسم  تحت  ماركت 

سولت او نيو سولت.
وقد دلت األبحاث ان استهالك الصوديوم 
اقل من 2400 مجم -وهى النسبة المقررة 

في اليوم-يؤدى الى خفض ضغط الدم.
خفض  في  تساعد  التي  األطعمة  ومن 
ضغط الدم هي عصير البنجر والساالرى 
والبذور  والمكسرات  والبصل  والثوم 
الباردة  البحار  واسماك  البيرى  وفواكه 
مثل الماكريل والسلمون واالطعمة الغنية 
والبرتقال  البروكلى  مثل  سى  بفيتامين 

والليمون.
تناول  ان  على  األبحاث  دلت  كذلك 
ملعقتين من بذر الكتان المجروش يوميا 
الدم  ضغط  خفض  في  يساعد  بانتظام 
المرتفع وال يؤثر في ضغط الدم المعتدل.
خالصة  الغذائي  المكمل  تناول  وأيضا 

بذر العنب يساعد على خفض الضغط.
اما الساالرى فيستحسن تناوله على هيئة 
عصير لكى تتناول كمية كبيرة منه وبه 

مواد تساعد على خفض ضغط الدم.
الكركديه  الى  تشير  دراسات  وتوجد 
في خفض  للمساعدة  والبقدونس  والقرفة 

ضغط الدم.

د.تباسيم جندي

األخيرة  السنوات  في  الحظت 
بشكل  الكيل  استهالك  كثرة 
أحد  وهو  والكيل  ملحوظ، 
في  جدا  العالية  الخضروات 
عنه  نبحث  وكنا  الغذائية  القيمة 
بضعة  منذ  السوبرماركت  في 
منتشرا  تراه  اآلن  ولكن  سنوات، 

فوائده  أدركت  قد  الناس  وكأن  مكان  كل  في 
الصحية العديدة.

والكيل نوع من الخضروات ينتمى الى العائلة 
الغذائية  الكرنبية، وهو قريب في صفاته وقيمته 
من الكوالرد، والفرق في الشكل ان أوراق الكيل 
مستقيمة،  أوراقه  الكوالرد  بينما  الحافة  متعرجة 
نفس  لها  أخرى  خضروات  العائلة  هذه  وضمن 
القيمة الغذائية العالية باإلضافة الى الكرنب مثل 
والكوالرابى  اللفت  واوراق  المستردة  أوراق 

والجرجير.

واالورينتال  المتعرج  فمنه  أنواع  والكيل 
الطعم  في  تختلف  األنواع  وهذه  والديناصور، 
وساق  متعرجة  أوراق  له  فالمتعرج  والملمس، 
شديدة ولونه أخضر غامق وطعم الذع وله بعض 
يكون  ان  يمكن  واالورينتال  المحببة،  المرارة 
ابيض او اخضر او بنفسجى، اما الديناصور له 
أوراق خضراء داكنة وطعمه احلى من األنواع 

السابقة واوراقه أطرى.

والكيل نتج من الكرنب البرى، وبدأت زراعته 
أوال في آسيا الصغرى ثم تم جلبه الى أوروبا سنة 
هام  محصول  المتعرج  الكيل  وكان   BC  ٦00
في روما القديمة، وكان آكليه من طبقة الفالحين، 
يد  على  جلبها  بعد  أمريكا  في  زراعته  بدأت  ثم 
يزرع  وهو   ،  1٦00 سنة  البريطانية  الجاليات 
مع  المتحدة  للواليات  الشرقى  الساحل  في  اآلن 

الكوالرد من ديالوير الى فلوريدا.

أكثر  من  يعتبر  فهو  الغذائية  القيمة  عن  أما 
األنواع فائدة فهو مصدر هائل للمواد الكاروتينية 
ومعدن   C، B6 وفيتامين  لألكسدة  المضادة 
المنجنيز، فكوب واحد من الكيل يعطيك 70% من 
قليلة  حرارية  سعرات  مع   C لفيتامين  احتياجك 
20 سعر حرارى، كما انه مصدر جيد لأللياف 
الطبيعية، وكثير من المعادن مثل النحاس والحديد 
لبعض  جيد  مصدر  أيضا  وهو  والكالسيوم، 

. B1,B2,E الفيتامينات األخرى مثل

وينبغى ان ننوه هنا ان الكيل 
ولكن  للكالسيوم،  جيد  مصدر 
فعنصر  هذا  الى  باإلضافة 
الكالسيوم به أكثر من عنصر 
الفوسفور بمقدار ثالث مرات، 
زيادة  الن  جدا  محمود  وهذا 
بمرض  مرتبطة  الفوسفور 
الجسم  في  الفوسفور  فزيادة  العظام،  هشاشة 
على  وتساعد  الكالسيوم  استخدام  من  تضعف 
من  يعانون  من  ينصح  لذا  الجسم،  من  إخراجه 
هشاشة العظام بتناول الكيل والكوالرد باستمرار 

للحصول على نسبة جيدة من الكالسيوم.

والكيل مثل باقى العائلة الكرنبية من بروكلى 
وقرنبيط وكرنب وبروسل سبروت يحتوى على 
مواد  وهى  السرطانية  لألورام  مضادة  عناصر 
االيزوثيوثيانيت واندول 3 كاربينول، وهو أيضا 
ملىء بالكلوروفيل والمواد الكاروتينية مثل البيتا 
كاروتين واللوتين والزيازانسين وهى أيضا مواد 

مقاومة لألورام السرطانية.

أوراقه  تكون  ان  يجب  الكيل  تنتقى  وعندما 
تميل  التي  األنواع  وتجنب  طازجة  خضراء 
اوراقها الى الصفرة او إذا كانت األوراق جافة، 
سهلة  منها  الصغيرة  األنواع  ان  تجد  وسوف 
متواجد طول  والكيل  مقبول،  التحضير وطعمها 
حتى  الشتاء  منتصف  هو  موسمه  ان  ولو  السنة 

دخول الربيع.

وعند تخزينه في الثالجة ال تغسله قبل حفظه، 
وضعه ملفوفا في ورقة مرطبة بالماء او في كيس 
بالستيك به ثقوب، ويمكن االحتفاظ به لعدة أيام 
أفضل  يكون  كلما  كلما كان طازجا  قليلة، ولكن 

الن مرارته تزيد بمضى الوقت.

اما الكيل فيمكنك تناوله طازجا مع السلطة، او 
مطهيا على البخار لمدة دقائق قليلة، او اضافته 
كما  سموثى،  لعمل  الطازجة  والفواكه  للخضر 
لعمل  المهروسة  البطاطس  الى  اضافته  يمكن 

حساء.

وعلى من يعانون من امراض الغدة الدرقية اال 
يستهلكوا كثيرا من الكيل الطازج الن به بعض 
المواد التي تضعف من الغدة الدرقية ولكن هذه 

المشكلة ليست مع الكيل المطهى.

ضوء النهار حيارب اكتئاب الشتاء 
اثبتت دراسة أن االكتئاب الموسمي الذي يصيب البعض في 
الشتاء ناتج عن عدم كفاية التعرض لضوء النهار، مما يجعل 
هذه الحالة أكثر انتشارا فى البلدان البعيدة عن خط االستواء. 

وأوضحت األبحاث أن ضوء النهار يعتبر مضادات طبيعية 
لالكتئاب، مثل العديد من العقاقير المستخدمة حاليا ضد االكتئاب.

ولجأت الدراسة إلى استخدام نموذج لالضطراب العاطفي الموسمي لمعرفة لماذا ال يصاب بعض 
األشخاص باالكتئاب، كما ألقت الدراسة النتائج الضوء على العالجات الجديدة المحتملة لالكتئاب 

الموسمى . 

المتحدة  الواليات  فى  شخص  مليون   1٦ من  أكثر  أن  العقلية”  للصحة  الوطنى  ويقدر”المعهد 
أو٦.7 % من السكان، سيكون لديهم أكثر من حلقة واحدة من االكتئاب الشديد خالل العام الماضي 
ويعيش 5 % أخرى مع االضطراب العاطفي الموسمي، أو االكتئاب الموسمي، وتتشابه أعراض 
االضطراب العاطفي الموسمي مع أعراض االكتئاب التي قد يكون من الصعب في بعض األحيان 

التمييز بينها. 

ويؤثر االضطراب العاطفي الموسمي عادة على النساء، بواقع 4 سيدات من بين كل 5 أشخاص، 
بسبب تكوينهن الوراثي ورغم ان بعض األشخاص معرضون وراثيا لهذه الحالة، إال أنهم يقاومون 

العوامل البيئية التى قد تسببه. 
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الند! ديزني  يف  التوظيف  حول  مرة  ألول  تسمعها  رمبا  غريبة  شروط  اإلبداع..  عامل  من 

هل أخبرك يوما ما أحدهم أنه تقدم 
الوظيفة  في  وقبل  الوظائف  إلحدى 
معينة  شعر  قصة  عليه  فرض  تم 
حمل  عدم  منه  طلب  أو  بها،  ليقوم 
األوساخ من األرض في الشركة أو 
مثال؟!  أزرق  بقلم  تكتب  أن  ممنوع 
عمل  شروط  هناك  الند  ديزني  في 

أغرب من هاته!!
هناك  اعالن عن وظيفة  رأيت  فإن 
فخذ  إليها،  بالتقدم  مهتًما  وكنت 
تسعى  حيث  الحسبان،  في  الشروط 
من  لزائريها  تقديم  الى  ديزني 
ال  فريدة  تجربة  األعمار  مختلف 
تُنسى أبدا، لهذا فهي ستفرض عليك 
انتقاءك  تم  حال  في  التالية  األمور 

للوظيفة…
“ال  كلمة  قول  باًتا  منًعا  ممنوع 

أعلم”
 

نعم ممنوع، الموظفون يتلقون تدريًبا 
ليجدوا إجابة عن كل تساؤل يطرحه 
أي طفل عن ديزني الند أو موضوع 
ذات صلة بالمكان، وفي حالة لم يعلم 
مباشرة  باالتصال  يقوم  االجابة، 

بمركز لالستعالمات في ديزني الند 
ويقوم  سريعة،  إجابة  على  ليحصل 

بهذا دون أن ينتبه الطفل لذلك.
الموظفون ال يعملون

أنت  هناك،  موظف  لست  أنت  نعم 
 Cast( تُعد واحد من طاقم اإلنتاج
أنت  آخر،  بتعبير  أو   )Member
لتقوم بوظيفة مكتبية أو  لست هناك 
القبيل،  هذا  من  شيء  أي  أو  تقنية 
تمثيلية  أفراد  من  واحًدا  هناك  أنت 

عالم ديزني.
بأصبع  االشارة  باًتا  منًعا  ممنوع 

واحد

لسببين، األول ألن ديزني الند  هذا 
يأتيها الزوار من كل مكان في العالم 
الثقافات،  كل  من  يعني زوار  وهذا 
شيء  يعد  واحد  بإصبع  واإلشارة 
غير مقبول وفظ في بعض الثقافات، 
لهذا ففعل هذا ممنوع. والسبب الثاني 
عندما  يرون  ال  قد  األطفال  أن  هو 
تشير بأصبع واحد لهذا األحسن أن 

تشير بأصبعين.
األوساخ  وحمل  االنحناء  ممنوع 

واألوراق من األرض بيديك

مخصصة  آلة  يحمل  النظافة  عامل 
لحمل األوساخ المتناثرة في األرض 
في أسرع وقت ممكن، يسير بها في 
بتنظيف  ويقوم  له،  المحدد  النطاق 
جلبة  أو  إحداث ضجة  دون  المكان 

ودون أن ينتبه له أي زائر.
قصات شعر محددة مفروضة للبنات 

والرجال

ممنوع على البنات قص أو تخفيف 
الحواجب، كما ممنوع عليهن  حجم 
هذا  فعل  الشعر،  وتقصير  قص 
سيؤدي بك إلى الطرد آنستي، وعلى 
يطول  الشعر  ترك  ممنوع  الرجال 
حتى  يكبر  وممنوع  الكتف  حتى 

يغطي األذنين.
البسي  انتقاء  في  صارمة  معايير 

أزياء شخصيات ديزني

شخصيات  أحد  زي  في  تعمل  لكي 
مقاييس  هناك  لديزني،  الكرتونية 
على  هذا  من  واألغرب  الطول  في 
قلياًل.  تشبهه  تكون  أن  مالمحك 

غريب جًدا!
أنك  للناس  القول  باًتا  منًعا  ممنوع 

تعمل في ديزني الند

نعم أمر مؤسف أن تخفي أنك تعمل 
هناك! واألكثر من هذا ممنوع عليك 
التواصل  مواقع  على  نشر صورك 
وخاصة  عملك  أثناء  االجتماعي 

أثناء ارتدائك زي العمل.
أمر مؤسف حًقا أن تجد نفسك تعمل 
في  الوظائف  أفضل  من  واحدة  في 
العالم والتي يرغب الكثير في العمل 
أن  ممنوع  الوقت  نفس  وفي  فيها 

تتحدث حول هذا.
ممنوع حمل وشم ظاهر على جسد 

الموظفين وليس هذا فقط

كل  يرفض  األداء  تجربة  في 
أوشمة  يحملون  الذين  المترشحون 
أيًضا،   Piercing لديهم  والذين 
اقتناء  يمكنك  توظيفك  حالة  وفي 

نظارة  أو  للرؤية  نضارة  ولبس 
أي  النظارة  تحمل  أن  ويمنع  شمس 

اسم وأي logo ألي شركة كانت.
قاموس  في  قيء  لكلمة  وجود  ال 

الموظفين

في حين تقيأ أحد زوار والت ديزني، 
 Cast members الـ  يقوم  ال 
التحدث  في  “قيء”  كلمة  باستعمال 
مع المريض أو مع أي شخص في 
المكان، هاته الكلمة ممنوع منًعا باًتا 
بل  الحالة،  هاته  مثل  في  تذكر  أن 
نظافة  عامل  بأقرب  االتصال  يتم 

ومسعف والتكلم بأكواد.
الند  ديزني  في  العمل  أن  رغم 
إال  الغريبة،  الشروط  هاته  يتضمن 
أن كل شيء منظم هناك بين العمال، 
الشروط  وهاته  المجهود  هذا  كل 
أحسن  الزائر  إعطاء  منها  الهدف 

تجربة في زيارته لديزني الند.

لالعالن باجلريدة اتصل 
على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف 

اسكاروس 
(416)659-8744



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughan: 4600 Highway 7, Suite 206, Vaughan, ON

 Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 


