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هذا هو العدد 200 من جريدتكم التي 
صدورها  فور  قوة  بكل  ساندتموها 
في 9 مارس 2008، ولقد ايدتمونا 
همومكم  وعن  عنكم  تعبر  كجريدة 
ومشاعركم، وهذا كان سر صمودنا 
بعض  من  بالرغم  ونجاحنا وسطكم 
التي  الطريق  منتصف  في  العثرات 
وبالرغم  كبيرة.  بسرعة  تجاوزناها 
الجريدة  في  الجهيد  الجهد  بذل  من 
فان االهرام الجديد لم ينجح اال بكم، 
عندما  معنا  وقفتكم  ابدا  ننسى  ولن 
صدورنا  عند  البعض  اضطهدنا 
بكل  معنا  فوقفتم  الحق  قول  بسبب 

قوة حتى رضخ المخاصم. 

هدفه  عن  يحد  لم  الجديد  األه��رام 
جميع  في  الجالية  لسان  وكان  ابدا 
المواقف فى عصر مبارك والمجلس 
حتى  األخ����وان  وس��ن��ة  العسكرى 
واالهرام  السيسى،  الرئيس  وصول 

الجديد لم يتلون ابدا ابدا.

أنه  ويفرق  يتميز  الجديد  االه��رام 
الجهد  وك��ل  ربحية،  جريدة  ليس 
ودخل  خدمتكم.  اجل  من  فقط  يبذل 
اإلعالنات فقط لتغطية نفقات الجريدة 
ونحن  ونقل،  وطباعة  تصميم  من 
كندا  ارجاء  الجالية في جميع  نربط 
تقريبا  فنذهب  الورقية،  بالجريدة 
جاليتنا  بها  التي  كندا  مدن  لجميع 

حتى التي ليست منها إعالنات مثل 
ولندن  وكتشنر  وهاملتون  وندسور 
وغيرهم،  وفانكوفر  ومونتلاير 
اآلن-  -حتى  الجريدة  ُترسل  وأيضا 
بحوالي 1700 ايميل لجميع ارجاء 
يعاود  القراء  من  والبعض  العالم، 
ارسال الجريدة كل لمجموعته، كما 
الذى  كندا  اه��رام  سايت  على  انها 
جميع  م��ن  يوميا  اآلالف  ي���زوره 

ارجاء المسكونة.

يصلنا الكثير من االيميل الذى يثنى 
على الجريدة نختار القليل جدا جدا 
منه للنشر، ولكننا ننشر كل نقد يأتي 

الينا.

وصلنا رسائل كثيرة تطلب إضافتهم 
على البريد اإللكتروني، ولكن القليل 
جدا طلب ازالة اسمه ولبيناها على 
ال  الذين  من  معظمهم  وكان  الفور، 

يجيدون قراءة العربية.

اسمهم  لرفع  لنا  اتى  طلب  أغ��رب 
من البريد االلكترونى كان من الذين 
هم المفروض منهم ان يكونوا اول 
كندا،  في  الجالية  برأي  المهتمين 
فكان الطلب من القنصلية المصرية 
في مونتلاير، ونحن أيضا نجد العذر 
جدا  جدا  مشغولين  انهم  حيث  لهم 
أخبار  لمعرفة  وقت  لديهم  وليس 

العدد 200 من األهرام اجلديد 
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الجالية او حتى لغى االيميل الذى به 
لهذا نطلب من  الجريدة في صمت، 
وزارة الخارجية المصرية ان تنظر 
القنصلية في  العطف ألعضاء  بعين 
في  تساعدهم  كيف  وترى  مونتلاير 
تحمل أعباء قنصليتهم الغير قادرين 

الوقت  لديهم  ليس  انه  عليها، حتى 
في  الجالية  أخبار  لمعرفة  الكافى 

كندا.
دمتم لنا احبائنا القراء.

  د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

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

ahram.teeba@gmail.com
او

  8164gindi@rogers.com

كنيسة غارقة لسنوات تعود للظهور يف املكسيك
المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دب��ي، 
تراجع  يُعتبر  ع���ادة،   --)CNN(
مستويات المياه في الخزانات واألنهار 
أمراً مثيراً للقلق والحزن في كل بلد. 

لكن هذا ليس الحال في المكسيك.
في  المياه  مستويات  تراجع  وأدى 
أحد الخزانات إلى ظهور بقايا كنيسة 
تعود إلى القرن السادس عشر، وذلك 
بسبب تراجع مستويات المياه في نهر 

"غريالفا" الذي يصب في الخزان.

إنتهاء التوقيت 
الصيفي وبداية العمل 

بالتوقيت الشتوي 
يوم االحد 1 نوفمرب 

اكتوبر   ٣1 السبت  ليلة  في 
النوم ساعة اضافية  سيمكنك 
بسبب بداية التوقيت الشتوي 
الذي سيبدا بعد منتصف الليل 
دقيقة   ٦0 الساعة  بتاخير 
ان  ستالحظ  وبالطبع  للخلف 
االلكترونية  االجهزة  معظم 
تغير الوقت تلقائيا فال تفاجئ 
الخاص  الكومبيوتر  بروئية 
المحمول غير  الهاتف  او  بك 
الحائط  ساعة  مع  متزامنين  
التي تعمل بالبطارية .وبالطبع 
تفحصت   ل���و  ج��ي��د  ي��ك��ون 
بطاريات اجهزة انذار الحريق 
غاز  بوجود  التنبيه  وجهاز 
اللون  العديم  المونوكسيد 
والرائحة  السام وكذلك تغيير 
جهاز  في  الهواء  مرشحات 

التدفئة 



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
صدقني مش خايف عليك من اإلخوان وال قطر 
المطبالتيه  إعالم  من  عليك  خايف  تركيا  وال 

المصري.
اإلخوان

عدم  سبب  االنتخابات  عن  غيابكم  أن  بتقولوا 
عدو  مافيش  هو  ما  حق  معاكم  المشاركة، 
للشعب عايز يسقطه وطالما والحمد هلل أنتم بره 

اللعبة يبقي مش مهم مين ينجح ومين  يسقط.
مصطفي بكري

سهير زكي ونجوي فؤاد اعتزلوا، دينا طلعت، 
طول  علي  أنت  إال  عليها،  غطت  صافيناز 

وسطك بيلعب.
ستيفن هاربر

جن  طلع  موكلير  عفريت  طلع  أقولك  عمال 
تردو تروح تركبنا أحنا عفاريت الدنيا واألخرة 

كلها »هللا يسامحك«.
جيسين تردو

قعدوا يقولوا عليك »عيل« فراح عملوها العيال 
ونجحوك ووقعوا فيك الكبار وهي وقعه مطينة 

بطين.
بوب ديكارت

نشتغل  تاني ومستعدين  تاني وهنكسب  هنرجع 
معاك من األمس ومش هننسي خدماتك لينا وال 

هننساك أبدا.
جيسين كيني

انا صدقني بحبك لكن لو انت بتحبنا كمان سيبك 
من رئاسة الحزب وهات وجه جديد ال حب وال 

داب وال شاف حرمان.
ماكين

في  المعتدلة  المعارضة  بتضرب  بتقول روسيا 
سوريا يا راجل هو فيه معارضة معتدلة تشيل 
هبل  كانوا  ومانديال  غاندي  كدة  علي  سالح؟؟ 

بقي.
قطر

السورية  المعارضة  تزويد  بتقول  روسيا 
مسح  عليه  الرد  للطائرات  مضادة  بصواريخ 
وأشوف  ياريت  بقول  وانا  الخريطة،  من  قطر 
الهرم  جنب  السمان  عزبة  في  الجئة  موزة 

يارب.
محافظ اإلسكندرية

مش مياه األمطار سبب عزلك.. ده قر الستات 
عليك، يا ما قولتلك خلي بالك من قرهم تعالي 

أبخرك وما سمعتش الكالم.
بوني كرومبي

مشاركتك في حملة الليبرال االنتخابية ودعمك 
لمرشحي الليبرال دليل علي إني كان عندي بعد 
نظر لما حذرت منك وقولت نجاحك خطر علي 

المحافظين في مسيسوجا.
 ياسر رزق

علشان  سوداء  نضارة  بيلبس  السيسي  بتقول 
ما  الغالبة في مصر... وهللا  بكاءه علي  يخبي 
حد خلي إيامنا سوداء غير الصحفيين الكذابين 

اللي زيك.
قراء األهرام

ال  تكون  يارب   200 العدد  صدور  بمناسبة 
 4600 رسموا  بعتهم  إللي  فاكس   4600
فيكم  وقارئة  قارئ  كل  شفايف  علي  ابتسامة 

وعقبال العدد 2000. 
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

االستعداد لفصل الشتاء

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

مع نهاية فصل الخريف يبدأ االستعداد لفصل 
الشتاء البارد. هناك خطوات يمكن ان تتخذ 
المنزل.  على  الشتاء  فصل  اضرار  لتجنب 
)1( إغالق محابس المياه الخارجية للحديقة 
فى  المياه  تتجمد  ال  حتى  والجراج  الخلفية 
انفجار مواسير  الى  قد يؤدى  المواسير مما 
من  ذلك  يسببه  قد  وما  المنزل  داخل  المياه 
أضرار جسيمة على المنزل قد تكلف آالف 
توجد  المحابس  هذه  الدوالرات إلصالحها. 
 )2( المنزل.  من  األسفل  الدور  فى  عادة 
واألبواب  للنوافذ  اضافى  عازل  تركيب 
الى  البارد  الخارجى  الهواء  تسرب  لتقليل 
الداخل. )3( تأكد ان جهاز التدفئة المركزى 
بواسطة  فحصه  طريق  عن  بكفاءة  يعمل 
متخصص. )4( تغيير فلتر الهواء فى جهاز 
التدفئة المركزى )Furnace( الذى يحتاج 
الى التغيير ثالث او اربع مرات فى السنة. 
الهواء  مرور  قنوات  وتعقيم  تنظيف   )5(
متخصص.  بواسطة  المنزل  فى   )Ducts(
الهواء  رطوبة  لزيادة  جهاز  تركيب   )6(
لكى  وذلك  المنزل  داخل   )Humidifier(
يساعد على تخفيف آثار جفاف الشتاء على 
أفضل،  بتدفئة  واإلحساس  المنزل  خشب 
هذا باإلضافة لفوائده الصحية. يمكنك أيضاً 
اجهزة  بطاريات  لتغير  الوقت  هذا  استغالل 
 )Smoke detector( الدخان  استشعار 
مازالت  انها  للتأكد  واختبارها  المنزل  فى 

تعمل. كل شتاء وانتم بخير. 
ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

األصول املسيحية لعلم السلوكيات )3(

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 
»خاصة  الشباب  إلي  موجهه  المقالة  هذه 
في العالم األول« والمتشكك بطبيعته في فكرة 
وجود الخالق. ليعرف كيف أن مجموعة من 
فروا  والذين  الفقراء  البسطاء  المسيح  تالميذ 
أنكروه  وجميعهم  عليه  القبض  لحظة  جميعا 
حتي أمام جارية بسيطة كما فعل بطرس الذي 
المسيح  »أنت  ليسوع  شهادته  أعلن  قد  كان 
إبن هللا الحي » والذي أصبحت شهادته هذه 
الصخرة التي بنيت عليها كنيسة هللا والتي لن 
تقوي عليها أبواب الجحيم. كيف ذهب هؤالء 
بقوة  فقط  مدعومين  إثنين  إثنين  البسطاء« 
الروح القدس »الذي حل عليهم يوم الخمسين 
»وقوة الكلمة والتعاليم المثالية للمسيحية« إلي 
كل األمم وأقاصي األرض وذلك لنشر اإليمان 
دول  معظم  األن  به  يؤمن  والذي  المسيحي 
إليه  وصلت  ما  في  تدين  والتي  األول  العالم 
األن من تقدم إلي القيم األخالقية التي أرستها 
التقدم  بدورها  قادت  والتي  المسيحية  التعاليم 
التكنولوجي ليصل بهذه الدول إلي ما وصلت 

إليه اليوم من رقي قادها إلي قيادة العالم. 
هوامش: ال يوجد تقدم تكنولوجي يمكن أن 
يكون مثمرا للصالح العام بدون ضابط أخالقي. 
األخالقي  والضابط  القوة  تمثل  فالتكنولوجيا 
يمثل العقل الذي يسخر هذه القوة في اإلتجاه 

اإليجابي الذي يبني وال يدمر. 
بتعاليمها  المسيحية  إعتبار  يمكن  وعليه 
المثالية هي أكبر غزو سلمي فكري وأخالقي 
قاد العالم األول ومن وراءه كل دول العالم إلي 
ما ينعم به هذا العالم من بناء حضاري شامخ 
ما كان يمكن أن يحدث دون إرساء األساسات 

القوية من التعاليم األخالقية المسيحية.
 الفتوحات المسيحية السلمية للعالم: 

1( مشهد فتح أورشليم )دخول أورشليم( 
الذي  المشهد  القيامة: كان هو  ثم  الصلب  ثم 

غير تاريخ العالم. 
وديعا  يأتيك  ملكك  هوذا  الكتاب:  يقول   
إبن  وجحش  الحمار(  )أنثي  أتان  راكباعلي 
أتان. والجمع األكثر فرشوا ثيابهم في الطريق 
وأخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها 
في الطريق. ولما دخل أورشليم إرتجت المدينة 

كلها قائلة من هذا.
وليس  جيوش  بدون  أورشليم  المسيح  دخل 
كفارس جبار مخيف يمتطي جواده وإنما علي 
العكس تماما دخل كإنسان وديع متواضع علي 

أنثي حمار. 
 كان هذا المشهد المهيب والبالغ في سلميته 

هو الذي غير تاريخ العالم والبشرية 
علي  بالقبض  إنتهي  التاريخي  المشهد  هذا 
)والذي  تالميذه جميعا  وإنكار  وفرار  المسيح 
أخبرهم المسيح بهذا اإلنكار والفرار يوم قال 
لهم كلكم تشكون في تلك الليلة وإن بقيت قصة 
بطرس الصخرة هي األشهر في اإلنكار( ثم 
تتابع المشهد بمحاكمة المسيح وصلبه وموته 
كل  أتمت  التي  األسطورية  القيامة  ثم  ودفنه 
الرجاء  الموت وأعطت  النبؤات وأبطلت قوة 

لكل من يؤمن به وبقوة قيامته.
كان هذا المشهد هو الذي غير تاريخ العالم 
إلي ما  التاريخ وقسمه  كتابة  والبشرية وأعاد 

قبل وما بعد ميالد المسيح. 
هوامش: بلغت من سلمية مشهد القبض علي 
أن يرد  المسيح من بطرس  المسيح أن طلب 
سيفه إلي مكانه ألن كل الذين يأخذون السيف 

بالسيف يهلكون. 

2( مشهد يوم الخمسين )بداية الكنيسة(: 
بطرس المرتعد الذي أنكر المسيح أمام جارية 
المسيح  كنيسة  ويبدأ  القدس  الروح  قوة  يلبس 
أيها   « قال  ما  ضمن  ويقول  األشهر  بعظته 
األقوال  هذه  إسمعوا  اإلسرائيليون  الرجال 
)عن يسوع( هذا أخذتموه مسلما بمشورة هللا 
المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه 
وقتلتموه. الذي أقامه هللا ناقضا أوجاع الموت، 
إذ لم يكن ممكنا أن يمسك به فقبلوا كالمه بفرح 
)كالم بطرس( وإعتمدوا وإنضم في ذلك اليوم 
نحو ثالثة آالف نفس. وكانوا يواظبون علي 
تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات.
لم يكن أحد منهم محتاجا ألن كل الذين كانوا 
أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون 
السلمي  الفتح  هو  هذا  كان  المبيعات.  بأثمان 

األول للمسيحية الذي به بدأت كنيسة هللا. 
بكراهيتها  ُعِرفت  التي  السامرة:  فتح   )٣
لليهود وعليه للمسيح ولرسله قد قبلت كلمة هللا 
الرسل  أرسلوا  ثم  الهيليني  فيُلَبس  عن طريق 

لهم بطرس ويوحنا. 
يرد  كان  المسيح  تعاليم  كل  في  هوامش: 
علي عداوة السامريين له بمحبته هو لهم ويكفي 
للتاريخ أن نعرف قصة المسيح عن السامري 

الصالح.
 ٤( فتح الحبشة: وإذا رجل حبشي خصي 
وزير لكنداكة )ملكة الحبشة( فبادر اليه فيُلَبس 
وشرح له ما في الكتب ثم أكمل فيُلَبس رحلته 

البشرية إلي المدن. 
٥( بداية قبول األوربيون للمسيحية: عن 
إليه  تحدث  وقد  المئة  قائد  كرنيليوس  طريق 

بطرس. 
٦( أنطاكية )أول كنيسة أممية( في سوريا: 
أثناء  أورشليم  من  تشتتوا  الذين  المسيحيون 
إستشهاد إستفانوس قاموا بتبشير اليونانيين في 
أنطاكية وكونوا أول كنيسة أممية إنطلقت منها 
البعثات التبشيرية ثم تم إرسال برنابا وبحكمته 
سريعا  وإزدهرت  الكنيسة  نمت  وتوجيهاته 
في  ليعاونه  )بولس(  شاول  برنابا  أحضر  ثم 

أنطاكية. 
الكلمة  إستخدمت  مرة  ألول  هوامش:   
المعادلة للمسيا في اليونانية وهي كلمة المسيح 
في  أوال  بالمسيحيين  المسيح  أتباع  وسمي 
أنطاكية إلي جانب ألقاب أخري )أتباع الطريق- 
المؤمنين-التالميذ - األخوة - القديسين أو شعب 

هللا القدوس.
العطايا من  برنابا وشاول وتيطس حملوا   
أنطاكية ألورشليم خوفا من مجاعة وكانت هذه 
أصبح  أن  منذ  ألورشليم  لشاول  زيارة  ثاني 

مسيحيا قبل 14 سنة 
 7( فتح آسيا الصغري )الرحلة التبشيرية 

األولي(
كنيسة  )أول  أنطاكية  كنيسة  من  إنطلق   
أممية( الجيش الفاتح المكون من شخصين !!!! 
برنابا وبولس. إلي قبرص، مسلحين بعتاد ال 
وساروا  الكلمة.  القدس،وقوة  يباري،بالروح 
من مدينة الي مدينة يعضدون شهادة االنجيل 
باآليات،و شفاء المرضي،وإخراج الشياطين، 
حتي أن مناديل و عصائب بولس كانت كافية 

لصنع المعجزات.
[ البقية ص17]

املسيحية بني اإلرهاب واإلضطهاد 
 اجلزء األول: املسيحية واإلرهاب ) الفتوحات  املسيحية ( 

التعاليم الصحيحة يحفظها اإلعجاب  والتعاليم اخلاطئة يحفظها اإلرهاب

طالب أمريكي "خيرتق الربيد 
اإللكرتوني ملدير السي آي إيه"

بادعاء طالب  األمريكية  السلطات  حتقق 
البريد  اختراق  أنه جنح في  أمريكي  ثانوي 
االستخبارات  وكالة  ملدير  اإللكتروني 
جون  إيه(،  آي  )السي  األمريكية  املركزية 

برينان.

صحيفة  مع  مقابلة  في  الطالب  وقال 
البريد  في  وجد  إنه  بوست"  "نيويورك 
أن  إال  حساسة،  ملفات  لبرينان  اخلاص 
املساس  يجر  لم  بأنه  أفادت  التقارير 

مبلفات سرية.

وقال الطالب، حسب الصحيفة، إنه أقدم 
للسياسة  معارضته  بسبب  فعله  على 
اخلارجية للواليات املتحدة، وإنه قرأ رسائل 

إلكترونية واستمع لرسائل صوتية.

إنها  عنها  صدر  بيان  في  الوكالة  وقالت 
أحالت القضية إلى السلطات اخملتصة.

حسابا  أيضا  اخترق  إنه  الطالب  وقال 
تابعا لوزير األمن القومي جيه جونسون



اجليش  وصرواصبح  جبراة  يتحدث 
حسب  املراكز  فيها  يوزع  للمشري  تكيه 

اخالص كل ضابط له وليس بكفائته

االنقالبية  للحركة  املدبر  هو  ناصر 
اليمن(  )ملك  األمام  ضد  متت  التى 

والتى امساها بالثورة اليمنية

غدر بزميل كفاحة كمال الدين حسني 
حني اعرتض على تدخله فى اليمن

املكان  يف  املظالت  رجال  إسقاط 
خرائط  توجد  تكن  مل  حيث  اخلطأ، 

واضحة وهالكهم فى جبال اليمن

 
الناصر  عبد  اخطاء  افدح  من  ان  شك  ال 
ما  يؤكد  هو  و  اليمن  فى  تدخلة  هو  السياسية 
ذكرتة من قبل فى هذه الحلقات عن جوانب فى 
شخصية عبد الناصر: اولها التهور فى قراراته 
المظهرية  والعنجهية  العواقب  مدروسة  الغير 
الحقيقة   حساب  على  ولو  الجماهير  يبهر  لكى 
اهوائة  حسب  خطيرة  تجارب  فى  الخوض  ثم 
الشخصية وتصوراته الغير سوية الشباع جنون 
سالمة  حساب  على  القيادة  وغرور  العظمة 
الوطن و امن ورفاهية الشعب. والننسى مع كل 
ذلك امكانياتة األكاديمية الضعيفة واعتمادة على 
الشعب،  امام  تلميع صورتة  فى  دعاياتة  اجهزة 
واجهزة استخباراتة التجسسية المتعددة الرهاب 
تنشر  ان  اخطاء  او  له  نقد  اى  ومنع  معارضية 
ابعاده  بجانب  الشعب،  مسامع  الى  تتسرب  او 
تمكين  سبيل  فى  المصرية  والنخبة  الكفاءات 
الدولة  مفاصل  كل  فى  يتحكموا  ان  له  التابعين 
اوضاع  وكانت  الكفاءة.  قبل  التبعية  بمبدأ  عمال 
الجيش المصرى انعكاسا ايضا للوضع السياسى 
فكان على راسه المشير عبد الحكيم عامر ذراع 
عبد الناصر واخلص المقربين له وكان المشير 
على  الناصر  عبد  بها  يقبض  التى  القبضه  هو 
الجيش ونظرا النه لم يكن كفأ للمركز الذى صعد 
اليه فجاة من ضابط صغير الى اعلى رتبه فى 
الجيش متخطيا كفاءات ورتب كبيره كانت اولى 
منه للحصول على هذا المنصب وان كل مؤهالته 
هو قربه من عبد الناصر ، اصبح الجيش تكيه 
كل  اخالص  المراكز حسب  فيها  يوزع  للمشير 
للمنصب  واستحقاقه  بكفائته  وليس  له  ضابط 
وكان مكتب المشير بقيادة سكرتيره الخاص على 

شفيق مركز لجميع انواع األنحرافات مادية الى 
اخالقية وكان يتدخل  فى كل مؤسسات الدولة. 
يعلق امين هويدى فى كتابة اضواء على اسباب 
فوق  سلطة  عامر  المشير  كان   »:1976 نكسة 
الصالحية  مطلق  ايضا  وكان  الوزراء  مجلس 
فى كل ما يتصل بالقوات المسلحة«.    وكانت 
فضائح المشير وعالقاته النسائية تنتشر روائحها 
العفنة لدى العامة.  يقول احمد حمروش: »اذكر 
ان  اليوسف  روز  مجلة  لتحرير  رئاستى  اثناء 
التعاون  مؤسسه  رئيس  ضد  شديدة  بحملة  قمنا 
انحرافات  من  تصرفاته  شاب  لما  األنتاجى 
سكرتير  شرف  سامى  لى  قال  وقد  مؤكدة.. 
الحمله  بهذه  انه معجب  للمعلومات  الناصر  عبد 
واخذتنى   .. نقول  ما  يؤكد صحه  ما  عنده  وان 
الدهشه .. وقلت له متسائال ولماذا ال تقدمون هذا 
الشخص للمحاكمة فرد هامسا: هو احنا نقدر ، دا 
سانده المشير«.    فماذا يتوقع من جيش قياداتة 
مثل هؤالء؟.    اذا وضعنا كل هذا فى اذهاننا 
نستطيع ان نفهم ما حدث فى اليمن.  لم يكن عبد 
مواطنيه  التجسس على  مجال  فى  ناجحا  ناصر 
فى الداخل فقط بل زرع اجهزة مخابرات تابعة 
لة فى الكثير من البلدان المسماة بالعربية ومنها 
للحركة االنقالبية  المدبر  انه  المؤكد  اليمن ومن 
والتى  اليمن(  )ملك  اليمن  امام  ضد  تمت  التى 
وقد  »السالل«.  بقيادة  اليمنية  بالثورة  اسماها 
ثورة  كتابه  فى  الحمروش  احمد  ذلك  عن  عبر 
العام  يكتمل  ان  »قبل  قال:  حيث  يوليو   23
صنعاء  راديو  اذاع   السورى،  األنفصال  على 
 26 يوم  مساء  الخامسة  فى  اليمن(  )عاصمة 
سبتمبر 1962 بيانا تعلن فيه قيادة الجيش سقوط 
الملكية فى اليمن وقيام الجمهورية ..... ولم يكن 
األمر مفاجئا لعبد الناصر و مخابراته... كان عبد 
الناصر بعد مرارة األنفصال السورى يبحث عن 
انتصار سياسى يعيد له التألق والكلمة المؤثرة«. 
غدر عبد الناصر بزميل كفاحة كمال الدين حسين 
حين اعترض على تدخله فى اليمن واعتقلة فى 
كتاب  فى  جاء  كما  اقامته  بتحديد  قام  بان  بيته 

الزهور تدفن فى اليمن لوجيه ابو ذكرى.
اسوا  من  مغامرة  وبدا  الناصر  عبد  فعلها  لقد 
مغامراتة الفاشلة وهذه المرة فى اليمن. وحسب 
الخطة الناصرية اسرع وفد من ضباط األنقالب 
بالسفر الى القاهرة  لطلب مساعدة عبد الناصر 
تدخل  يخشون  كانوا  حيث  األنقالب  لحركة 
فى  عدن  فى  متواجدين  كانوا  الذين  االنجليز 
متربصة  السعودية  كانت  وايضا  اليمن  جنوب 
بهم فى الشمال حيث هرب الى هناك امام اليمن 

واستغاث  الدين  حميد  البدر  محمد  المخلوع 
لما  كملك  حكمة  السترداد  لمساعدتة  بالسعودية 
سافر   . المتوكلية  اليمنية  بالمملكة  يسمى  كان 
السادات الى اليمن فى األسبوع الثانى من اكتوبر 
األنقالبيون  دفاع مشترك مع  حيث وقع معاهدة 
الذين استولوا على الحكم والذى يؤكد ان كل هذا 
المصرية  القوات  ان  الناصر  عبد  من  بتخطيط 
تحركت الى اليمن يوم 5 اكتوبر وكانت مكونة 
من فرقة صاعقة وسرية من مائة جندى تسبقها 
3 طائرات حربية. ورغم الخسائر الفادحة التى 
الباهظة  والمصاريف  المصرية  القوات  تكبدتها 
قدرت  حيث  مصر  ميزانية  تتحملها  كانت  التى 
عبد  عناد  ان  اال  يوميا  استرلينى  جنية  بمليون 
الفاشل  مخططة  تنفيذ  على  واصرارة  الناصر 
 55 ل  وصلت  ان  الى  القوات  زيادة  الى  دفعة 
دبابة   145 ب  مجهزين  مصرى  جندى  الف 
و310 عربة مدرعة و 368 قطعة مدفعية ثقيلة 
يحي  الدكتور  لتقديرات  )طبقا  الطائرات  غير 
بحرى ضخم  هناك جسر جوى  وكان  الشاعر( 
والمعدات  الجنود  لنقل  الكيلومترات  االف  يمتد 
بكامل  والمستشفيات  والتعيينات   واألسلحة 
الذهب  غير  هذا  الوقود  ومستودعات  اطقمها 
لضمان  القبائل  بهما  تشترى  كانا  الذان  والفضة 
لحساب  يعمل  كان  وبعضها  للمصريين  والءها 
على  ذهبا  تدفع  السعوديه  كانت  حيث  الطرفين 
كل راس جندى مصرى يحضره لها افراد القبائل 
اليمنية.  كانت السعودية واألردن تشارك بقواتها 
وقوات  الجمهوريين  مواجهة  فى  الملكيين  مع 
خسائر  ذكرى  ابو  وجيه  قدر  وقد  الناصر  عبد 
اليمن ب عشرون  فى حرب  الجنود  من  مصر 
ميخائيل   األسرائيلى  المؤرخ  وكتب  جندى  الف 
اورين: »ان مغامرة مصر العسكرية فى اليمن 
بحرب  مقارنتها  يمكن  انه  لدرجة  كارثة،  كانت 
ان حرب  المحللين  من  الكثير  ويعتقد   . فيتنام« 
اليمن اثرت على قدرات الجيش المصرى بالسلب 
فى هزيمتة من الجيش األسرائيلى عام 1976. 
على  يدل  موقف  العسكريين  القادة  احد  ويحكى 
مدى األهمال وعدم الكفائة الذى وصل به الحال 
فى الجيش المصرى هناك فيقول: كانت الجبهة 
»خوالن«  لقبائل  خاضعة  اليمن  من  الشرقية 
فطلب  »الغادر«  الشيخ  يتزعمها  وكان  القوية 
في  العربية  القيادة  من  الثورة  قائد  »السالل« 
اليمن ضرورة إخضاع هذه القبيلة القوية للثورة، 
ألهمية الجبهة الشرقية التي تعتبر مفتاح حضارة 
»مأرب«  سد  منطقة  خاصة  القديمة  اليمن 
كانت  كما  القديمة،  »سبأ«  مملكة  آثار  ووجود 

الحضارة  أثار  »صرواح«  منطقة  في  توجد 
الكثير من األموال  انفاق  القديمة، ورغم  اليمنية 
ظلت  »خوالن«  قبائل  علي  الفضية  والرياالت 
رافضة العالن والئها للجمهورية فتحركت قوة 
المدرعة  والعربات  الدبابات  بعض  ومعها  برية 
إلي  بالتقدم  كلفت  الصاعقة  من  لقوة  تدعيما 
العرقوب« و»صرواح«  »جبجانة« ثم »رأس 
و»مأرب« طالبوا طيارا  بإسقاط سرية مظالت 
بشرقي   1962/10/22 شمس  غروب  قبل 
»صرواح« بغرض تأمينها واحتاللها حتي تصل 
لها القوة البرية عن طريق »رأس العرقوب« .. 
المظالت وبعد رجوع  تم إسقاط رجال  وبالفعل 
وتم  خاطئة  خرائط  أعطوه  انهم  اكتشف  الطيار 
حيث  الخطأ،  المكان  في  المظالت  رجال  إلقاء 
القوات  لليمن مع  تكن توجد خرائط واضحة  لم 
المصرية والخرائط التي معهم لم تكن توضح إال 
الرئيسية وكلها جبال ووديان!!. وعندما  المعالم 
طالب الطيار بالعودة إلنقاذ هؤالء الرجال قيل له 
انهم ماتوا بسبب  المتوقع  انها مجازفة كبيرة ثم 
الجبال.. وتاهت في ظلمة  أو في شقوق  الثلوج 
األرض  هذه  علي  الجمع  وتشتت  المرتفعات، 
العجيبة، ولم يتلقوا أي إشارات السلكية أو أخبار 
الناصر  ابواق عبد  ذلك!!!.   وكانت  بعد  عنهم 
األعالمية تشيد بهذه الحرب و وتسبح ليل نهار 
الشعب  بجانب  ووقوفه  الملهم  الزعيم  بعبقرية 
الحرب.  هذه  من  األمرين  عانى  الذى  اليمنى 
وقد عانى الشعب المصرى ايضا غير الخسائر 
االضرار  هناك  كانت  األقتصادية  و  البشرية 
النفسية واألجتماعية التي أصابت جموع الشعب 
المصري عندما كانوا يحرمون من قيام سرادق 
كثرت  بعدما  اليمن  في  شهدائهم  في  للعزاء 
بعدم  التي صدرت األوامر  الدرجة  إلي  االعداد 
إرسال جثث الشهداء وأن يتم الدفن هناك.. هذا 
بخالف األضرار الطبية والصحية التي أصابت 
الحياة  الن  اليمن،  في  كانت  التي  قواتنا  أفضل 
والتلوث  التخلف،  شديدة  بل  جداً  بدائية  كانت 
يضرب كل شيء وقد اكتشف الدكتور »إبراهيم 
 »70« حوالي  األسبق  الصحة  وزير  بدران« 
حالة خراج في الكبد بين ضباط القوات المسلحة 
في سنة واحدة ممن كانوا في اليمن، »فماذا عن 
باقي الجنود؟؟« بسبب شدة التلوث وهو كطبيب 
ماهر قال: المفترض والطبيعي أن اكتشف حالة 
واحدة كل »10« سنوات علي األكثر بها خراج 
في الكبد.. ويذكر يوما جاءه طلب لعالج المشير 
أصابها  قد  يده  وجد  ذهب  وعندما  »عامر« 
ُحمرة شديدة جداً، فسأله هل صافح أحدا يده غير 
المشير  فقهقه  اليمن..  من  قادماً  وكان  نظيفة؟ 
إيده  هناك  فيه حد  دكتور هو  يا  له:  وقال  عالًيا 

مش »وسخة«!!
الثانى:  يوليو-الجزء   23 ثورة   -1: المراجع 
نكسة  اسباب  على  اضواء   -2 الحمروش  احمد 
1976 المين هويدى     3- الزهور تدفن فى 

اليمن لوجيه ابو ذكرى

السنة الثامنة ، العدد )200(  - اخلميس 29 أكتوبر  2015قضايا وآراء5

عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)41(
مستنقع اليمن... 1962 - 1967

ادوارد يعقوب

عدد ضحايا تدافع احلجاج 
يف منى جتاوز 2000 

منى  في  الحجاج  تدافع  ضحايا  عدد  بلغ 
خالل الحج الشهر الماضي 2121، حسب 
أسوشييتد  أنباء  وكالة  أجرته  جديد  تعداد 

برس.
اجتمعوا  قد  سعوديون  مسؤولون  وكان 

لمناقشة الحادث.
منذ  االرتفاع  في  الضحايا  عدد  ويستمر 
تعرف  مع  سبتمبر   24 في  التدافع  حدوث 
دول مختلفة على جثث رعاياها ومحاولتها 

تحديد أماكن وجودهم.
ولم يتغير العدد الذي صرحت به السلطات 

السعودية رسميا، وهو 769 قتيال باإلضافة 
إلى 934 جريحا.

وقد ترأس ولي العهد األمير محمد بن نايف 
وزير الداخلية اجتماعا في وقت متأخر األحد 
حول الكارثة، وفقا لوكالة األنباء السعودية 
التي لم تذكر رد فعل األمير على االختالف 

في أعداد الضحايا.
علما  أحيط  العهد  ولي  إن  الوكالة  وقالت 
للجنة  تعليمات  وأصدر   ، التحقيقات  بتقدم 
من  الجهود  بذل  في  قدما  بالمضي  التحقيق 

أجل التوصل ألسباب الحادث.
بإجراء تحقيق  أمر  قد  الملك سلمان  وكان 
من  دموية  األكثر  تعتبر  التي  الكارثة  في 

نوعها منذ ربع قرن.
وتلى حادث التدافع حادثا دمويا آخر، حيث 
هوت رافعة في أحد مواقع البناء في مكة ما 
أدى إلى مقتل 111 شخصا، في أول موسم 

للحج يأتي بعد تولي الملك سلمان العرش.
واتهمت إيران السعودية بسوء إدارة موسم 
وطالبت  الكارثة،  مسؤولية  وحملتها  الحج 

السعودية باالعتذار.

"أبل" حتظر مئات التطبيقات اخلبيثة 
تتجسس على مستخدمي "آي 

فون" سراً 
األمريكية  المتحدة  الواليات  نيويورك، 
بإزالة  »أبل«  شركة  قامت   -)CNN(
المئات من »التطبيقات الخبيثة« من مخزن 
المعلومات  بجمع  سراً  تقوم  تونز«،  »آي 
فون«،  »آي  هواتف  لمستخدمي  الشخصية 
عرضة  يجعلها  مما  باد«،  »آي  وأجهزة 

للقرصنة بسهولة.

عددها  يبلغ  التي  التطبيقات،  تلك  معظم 
256 تطبيقا، منشأها الصين، ولكنها متاحة 
للمستخدمين من مختلف أنحاء العالم، وجرى 
آبل ألكثر من  تطبيقات  تحميلها من مخزن 
التطبيقات  تحليل  خدمة  وفق  مرة،  مليون 
»سورس دي إن أيه«، أول من كشف عن 

تلك البرامج.

التطبيقات »حزمة  هذه  ويستخدم مصممو 
الشركات  إحدى  قامت  تطويرية«،  برامج 
الدعائية الصينية تُدعى »يومي« بتصميمها، 
تسمح للمطورين بوضع إعالنات خاصة بهم 

على تطبيقاتهم.

المعلومات  بجمع  البرامج  تلك  وتقوم 
الذين  الهواتف  مستخدمي  عن  الشخصية 
يقومون بتحميل تلك التطبيقات، بما في ذلك 
عناوين بريدهم اإللكتروني، والرقم المسلسل 
إلى  وإرسالها  فون،  آي  بأجهزة  الخاص 
قواعد  على  بذلك  لتلتف  »يومي«،  خوادم 
الخصوصية التي وضعتها »أبل« لمطوري 

التطبيقات.
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أورشاليم  بسور  بعيد  زمن  منذ  كان 
باب يطلق عليه » ثقب اإلبرة« وذلك 
أو  اإلنسان  يمرر  بالكاد  ضيق  ألنه 
الجمل بعد تجريده من حمولته. كان 
وأمان  آمناً  صماماً  هو  الباب  هذا 
فقد  لياًل.  بابها  يطرقون  ولمن  البلد 
عند  المدينة  أبواب  كل  تُغلق  كانت 
الذي  الباب  هذا  إال  الشمس  غروب 
لكل  دائما  مستيقظون  حراس  خلفه 
بعد  قافلة  وصلت  اذا  حتي  طرقة 
غروب الشمس ال يصح تركها تبيت 
خارج أسوار المدينة فتكون ُعرضة 
للسلب والنهب من قبل قطاع الطرق 
واللصوص، كما إنه أيضا للترحيب 
االله  الرب  لوصية  تتميما  بالغريب 
لهم:«  قال  حيث  القديم  في  لشعبه 
واذا نزل عندك غريب في أرضكم 
يكون  منكم  كالوطني  تظلموه.  فال 
وتحبه  عندكم  النازل  الغريب  لكم 
كنفسك ألنكم كنتم غرباء في ارض 
 34  ،  33  :  19 الويين  مصر«) 
ذكر  قد  المسيح  يسوع  والرب   .)
الشاب  مع  حديثه  في  الباب  هذا 
أمواله،  الذي كانت حياته في  الغني 
أقول  الحق  لتالميذه:«  يسوع  فقال 
إلى  غني  يدخل  ان  يعسر  انه  لكم 
أيضا  لكم  وأقول  السموات.  ملكوت 
ايسر  إبرة  ثقب  ان مرور جمل من 
ملكوت  إلى  غني  يدخل  ان  من 
فالرب   .)24 ،23: هللا« )متي 19 
الَغني بل  أو  الِغني  ليس ضد  يسوع 
علي  المال  حب  شهوة  تملك  ضد 
العبودية  الي  تصل  حتي  اإلنسان 

ضـيــق ثــقـــب إبــــــــرة 
د. روز غطاس

فتصبح  الوقت  طوال  البال  وشغل 
اهتماماته  ومركز  الشاغل  شغله 
األبدية  الحياة  فطريق  وأولوياتها. 
صعب  السموات  ملكوت  وميراث 
يسوع  الرب  اليه  أشار  ما  وهذا 
أيضا عندما قال:« ادخلوا من الباب 
ورحب  الباب  واسع  ألنه  الضيق. 
الهالك،  إلى  يؤدي  الذي  الطريق 
الذين يدخلون منه. ما  وكثيرون هم 
الذي  الطريق  واكرب  الباب  أضيق 
الذين  الحياة. وقليلون هم  إلى  يؤدي 
 .)14  ،  13  :7 يجدونه.«)مت 
الحظ عزيزي القارئ أنه باب يُبحث 
عنه يحتاج لمجهود ومعاناة فانت ال 
ان  تحب  باب  باي  بسهولة.  تجده 
تدخل؟. إن الحياة مع المسيح صعبة 
ال يستطيعها الكثيرين لذلك يفضلون 
بدخول  يسمح  الذي  الواسع  الباب 
وماذا  هم  لمن  تمييز  دون  األفواج 
يريد  فمن  يعتقدون.  أو  يحملون 
نفسه  ينكر  أن  ينبغي  المسيح  تباعية 
ويحمل صليبه كل يوم ويسير خلف 
مآلن  المسيح  فطريق  يسوع.  سيده 
آالم وضيقات واضطهادات وحجارة 
الضمان  نهايته  في  لكنه  وأشواك 
محضر  في  رائعة  لحياة  األبدي 
الرب االله في سماء طاهرة ممتلئة 
العرش  للجالس علي  تسبيح وترانيم 
ورب  الملوك  ملك  األبيض  الكبير 
وال  تغيير  عنده  ليس  الذي  األرباب 
ظل دوران ثابت في عهده ووعوده 
ال تتغير فهو امس واليوم والي األبد.

ان  قلبي  الي  الهوايات  احب 
لعمل  اإلبرة  ثقب  الخيوط من  أمرر 
والرسوم  والتابلوهات  التطريز 
االختراع  هذا  باستخدام  الرائعة 
في  اثر  الذي  البدائي  البسيط 
البشرية وصنع الحضارات. فاإلبرة 
ثقبها  وضيق  حجمها  صغر  برغم 
العجاب  العجائب  تصنع  إنها  إال 
بلوحات  ولكن  المالبس  فقط  ليس 
اإلنسان  سجل  اإلبرة  أشغال  من 
التي  التاريخ  في  المتنوعة  األحداث 
بهذه  تسجيلها  الفرشاة  تستطيع  لم 
تجمع  دائما  فاإلبرة  والروعة.  الدقة 
من  خاماتها  نوع  كان  أى  األشياء 
قماش أو جلد أو مشمع وخرز ، وما 
بالهرم  الحرانية  مركز  مشغوالت 
اخميم  مركز  ومشغوالت  جيزة 
دليل  اكبر  بمصر  سوهاج  بمحافظة 
علي سرد القصص في لوحة كاملة 
بواسطة اإلبرة والخيوط المصبوغة 
باأللوان الرائعة. اذا كلنا يتفق علي 
انه بالرغم من صعوبة إدخال الخيط 
في ذلك الثقب الضيق يتطلب مهارة 
النتيجة  ان  إال  ثاقب  ونظر  عالية 
األمهات  إن  حتي  جميلة  مبهرة 
التي  المطرزة  بالمفارش  تحتفظ 
البنتها  لتعطيها  جداتها  عن  ورثتها 
تورثها البنتها وهكذا  ثم  يوم زفافها 
كما لو كانت قطعة حلي ثمينة غالية 
الثمن نادرة ال يوجد مثلها نسختين. 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
الراهب  يؤنس  عاش  نشأته: 
فى دير األنبا مكارى )المطّوب( 
جهاد  فى  طويلة  سنين  قضى 
إلى  األنظار  إتجهت  روحى. 
بادئ  فى  فإمتنع  الراهب  هذا 
هؤالء  إلحاح  كان  ولما  األمر 
الرجال ووحياً من الروح القدس 
تردد  وبغير  أتضاع  بكل  أطاع 
األسكندرية  إلى  أستصحبوه  ثم 
ورسموه بأسم البابا يؤنس األول 

رقم التاسع والعشرين.
أيام  كانت  المدنى:  الحاكم 
األمبراطور  لحب  سالم  البابا 
المصريين  لجميع  أنستاسيوس 

وجميع آباء البرية.
إنتقلت  الرهبنه:  حياة  إنتقال 
دول  إلى  الروحية  الحياة  هذه 
الغرب مثل كنيسة غاليا )فرنسا( 
أديرة  فبنوا  وإنجلترا.  وإيرلندا 
أنطونيوس.  األنبا  لنظام  مطابقة 
الكنائس  تشابه  كنائس  وأقاموا 

القبطية فى قداساتها وإيمانها
م   497 عام  فى  البابا:  نياحة 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا يؤنس األول رقم 29 عام 488 م

أنضم إلى آبائه بعد أن رعى شعبه 
ثوانية  تناهز  مدة  وعدل  بحكمة 

سنوات.

البابا األنبا يؤنس الثانى 
رقم 30 عام 497 

أجتمع  الكنيسة  ترملت  فلما 
األكليروس والشعب فوقع إختيارهم 
المتوحد  الراهب  يؤنس  على 
قلب  فى  الناس  عن  أنعزل  والذى 
وإجتذبت  صيته  ذاع  الصحراء. 
الناس  من  الوفير  العدد  شهرته 
وأراد أن يهرب ولكن أرغموه فى 
العظمى  الكرامة  هذه  قبول  محبة 
ورسم بأسم البابا يؤنس الثانى رقم 

الثالثين عام 497 م.
رسائل  أرسل  الشركه:  رسالة 
األساقفة  أخوته  إلى  الشركه 
التى  القطيعه  بعد  الشرقيين 
نجمت من خلقيدون. ورسائل إلى 
وأنطاكيا  )تركيا(  القسطنطينية 

)سوريا(.
منهم  عصره:  فى  شخصيات 
)سوريا(  أنطاكيا  أسقف  ساويرس 

بين  )ما  سروج  أسقف  ويعقوب 
النهرين(.

جانب  إلى  للبابا:  أخرى  خدمات 
تثبيت اإليمان والدستور المسيحى. 
هدمها  التى  الكنائس  ببناء  أهتم 
أنصار خلقيدون وزودها باألوانى 
أختلسها  التى  الكهنوتيه  والمالبس 
النفوس  فبنى  الدخالء.  األساقفة 

وبناء بيوت العبادة.
البابا  بعد أن قضى  البابا:  نياحة 
أحدى عشر سنة فى قيادة الكنيسة 

دخل إلى فرح سيده.

األنبا ديسقورس الثانى 
رقم 31 عام 508 م

البابا  سكرتير  كان  شخصيته: 
باألستقامة  أشتهر  المتنيح.. 
التام لإليمان األرثوذكسى  والوالء 
كاماًل  )رجاًل  الشعب  عليه  أطلق 
صديقاً  كان  مناضاًل(.  ومحامياً 
حدث  أنستاسيوس.  لألمبراطور 
تخوف من شعب الكنيسة من تدخل 
باباهم  أنتخابات  فى  األمبراطور 
هذا  صديقه  يكون  أن  تمنى  ألنه 

جنوى غاىلقرأت لك 
قصص عن الكربياء 

By M.R. DeHaan
تعلو   ان  ارادت  التي  السلحفاة  قصة 
لتري العالم من فوق فطلبت من اثنتين 
طرف  اوزة  كل  تحمل  ان  االوز  من 
من اطراف عصا طويلة وتمسك هي 
تطير  ثم  المنتصف  من  العصا  بفمها 
لتري  الهواء  في  عاليا  بها  االوزتين 
االوزتين  طارت  وعندما  العالم   كل 
والسلحفاة ممسكة بوسط العصا  ، شاهد 
اذكي  ما  المنظر وصاحوا  هذا  الناس 
السلحفاة  فاغتاظت  االوزتين  هاتين 
وفتحت فمها لتقول ) انها فكرتي( وفي 
ما  وهذا  االرض  الي  سقطت  الحال 
والغرور وعندما  بالنفس  الزهو  يفعله 
تسمي  لعبة  نلعب  وكنا  صغار  كنا 
غزو العالم كان كل فريق يحشد قوته 
البالد  من  عدد  اكبر  علي  لالستيالء 
الفرد  ان  من  استعجب  وقتها  كنت 
يفوز  ما  نادرا  كان  اللعبة  يقود  الذي 
الالعبين  الن  طبعا  معروف  والسبب 
بغروره  يشعرون  عندما  االخرين 
وسهل   ، ضده  معا  دون  يتحَّ فانهم 
وعي  بدون   او  بوعي  الناس   علي 
يبدوا  الذين  االشخاص  يحبوا  ال  ان 
يضعون  وقد  والتعالي  الغرور  عليهم 
عقبات في طريقهم او يلتزموا الصمت 
االشخاص  بعض  و   .. واالستكانة 
علي  وينبغي  جدا  كبار  انفسهم  يرون 
الجميع ان يسرعوا  لتلبية اوامرهم ، 
ويستخفون  االخرين  يتجاهلون  ودائما 
بهم وهللا يكره الشخص المتعالي والذي 
تفضحة نظرته الي الناس وهذه قصة 
جون الرجل المتغطرس الكبير الحجم  
الذي وصل الي محطة القطار  متاخرا 
بعد ان قام القطار ولم يعد امامه اال ان 
ياخذ القطار التالي والذي لن يقف علي 
محطة بلدته الصغيرة اال اذا كان هناك 
علي االقل ستة ركاب ينتظرون علي 
الي  رسالة  جون  وارسل   ، المحطة 
عند  التوقف  منه  يطلب  القطار  سائق 

كبير  فريق  هناك  الن  الصغيرة  بلدته 
ينتظر القطار ، وعندما توقف القطار 
فاوقفه سائق  بعيدا  نزل جون ومضي 
القطار طالبا منه ان يٌريه الفريق الكبير 
الذي ينتظر القطار ، فاشار الي نفسه 
ساخرا من السائق قائال انا هو الفريق 
الكبير .وقد اختبرت انا ايضا الكبرياء 
فمنذ فترة طويلة وانا اقود عملي بنجاح 
رضاي  يتمنون  حولي  من  جعل  تام 
زاد  كلما  وكنت  العمل معي  ويطلبون 
شعرت  كلما  بعملي  المعجبين  عدد 
ال  فاصبحت  كبريائي  وزاد  باهميتي 
استمع لمن حولي وبدات اضع احمال 
صعبة عليهم وقد اعاقب من ال ينفذها  
اريده  ما  تنفيذ  بصعوبة  احسست  واذا 
هذه  استعملت  ما  دائما  بانني  اتعلل 
الطريقة ونجحت وانني مضطرة لهذا 
هذه  حقا   ، مسؤليات  من  ورائي  لما 
اكون  الن  دفعا  تدفعني  المسؤليات 
فظة مع من حولي ولكن ال  لقد كبرت 
نفسي في عيني ولم اعد اراها بحجمها 
العادي وفقدت محبتي االولي وثقتي في 
والقادر  المركز  هذا  في  وضعني  من 
والحكمة  االرشاد  يعطيني  ان  علي 
وهو  المسؤول  هو  الجعله  والتواضع 
الذي يامر وانا فقط اداة الفعل صالحه 
وأآلن لدينا فرصة لمعرفة الحقيقة التي 
وهي  نعرفها  ان  الشيطان  لنا  يريد  ال 
يرفع  بان  ليست  الحقيقية  التقوي  ان 
االنسان نفسه بل بان يخفضها . الكبير 
فيكم فليكن خادما لكم ) متي 23–11( 
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مع  المرقسية.  السدة  على  يجلس 
أن الشعب وضعوا أختيارهم عليه. 
ومن هذا التخوف أخذوا مترددين 
األمبراطور  واجهوا  إختياره.  فى 
ديسقورس.  الكاهن  وكذلك  بهذا 
فأوضح األمبراطور أنه ال يتدخل 
حسب  هذا  غيره  أو  يختاروه 
حريتهم المطلقة. وبعد أنقضاء عدة 
شهور على هذا التوجس. إنتخبوه 
البابا  وأصبح  السابق  البابا  خليفة 
عام   31 رقم  الثانى  ديسقورس 

508 م.
رسائل البابا: أرسل البابا رسائل 
ليجدد الشركة مع ساويرس أسقف 
أنطاكيا واألسقف يعقوب السروجى 
ليجمع شمل الكنائس األرثوذكسية 

فى اإليمان األرثوذكسى.
بالسالم  تمتع  الخمس:  الباباوات 
إلى  الثالث  بطرس  البابا  من 
لكون  الثانى  ديسقورس  البابا 
فى  حرية  يعطى  األمبراطور 

األعتقاد. 
الفنون الدولية: لما كانت مصر 
فيها  تالقت  فقد  الشعوب  ملتقى 
الفنون اليونانية والفارسية والهندية. 
إختلطت بالفن القبطى وإنجلى إلى 
فن روحى مثل الموسيقى والرسم 

والنحت والنقش. حتى فى التوقيع 
على كل فن    )عوض يارب من 

له تعب فى ملكوت السموات(.
يتركوا  أن  الفنانون  إستطاع  قد 
تقدر  ال  كنوزاً  المتعاقبه  لألجيال 
بمال قارون � وكذلك ترك الُكْتاب 
وأبرزها  تفكيرهم  عصارة  القبط 
للرحاله  الخامس  القرن  كتاب 
جزيرة  فى  رآه  ما  بقوله  قزمان 
فى  وكنيسة  وكهنه  كنيسة  سيالن 
)ماالبار(.  مال  المسماه  المنطقة 
المكان المدعو كاليان )قرب  وفى 
عن  األسقف  ينتخب  بومباى( 
من  وجمهور  وكهنه  فارس.  بالد 
ديسقورس  جزيرة  فى  المسيحيين 

)سوكوترا( فى المحيط الهندى.
أمام  الفرصة  السالم  أتاح  كذلك 
رجال العلم وإجراء التجارب وكل 
مثل  الالهوتيه  ااألسكندرية  علماء 
والموسيقى  والطب  الفلك  علوم 
النبات.....  وعلم  الحياه  وعلم 
ألخ. فالشعب القبطى كان متطوراً 

وخالقاً فى القالب الروحى.
فردوس  إلى  تنيح  البابا:  نياحة 

النعيم عام 510 م.
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
صلوا من أجلنا



هذه القصة تعود إلى نحو عام 1974 
الهندسة  بكلية  معيداً  مازلت  كنت  حينما 

قبل سفرى للدراسة بالخارج.
توجهت  قد  العام كنت  هذا  فى صيف 
لدير مارمينا بمريوط لقضاء بضعة أيام، 
ولم  الزوار  الدير خالى من  وقتها  وكان 
يكن األزدحام بالدير كما نشاهده فى هذه 
األيام. وكان أمين الدير )أو ربيتة الدير 
هو أبونا مينا آفا مينا الذى كان أول تلميذ 
للبابا كيرلس باسم األستاذ سليمان رزق(.
المهم فى يوم أثنين وجدنا فى السابعة 
صباحاً أبونا بيشوى وصل الدير بسيارته 
هناك  كان  إن  مينا  أبونا  الفولكس وسأل 
مذبح مازال صائماً وإن كان هناك شماس 
المالك ميخائيل  يصلى معاه. كان مذبح 
بالدير  العذراء  البحرى( بكنيسة  )المذبح 
لم يصلى به أحد من قبل(،  )أى  صائماً 
وطلب منى أبونا مينا أن أصلى مع أبونا 
بيشوى )ألنى أصاًل كنت منتظر أصلى 
مع أبونا مينا الذى كان يبدأ قداساته - فى 
ذلك الوقت نحو العاشرة صباحاً. دخلت 
بيشوى  أبونا  مع  أصلى  وبدأت  الهيكل 

كشماس هيكل وشعب أيضاً.
وجدت أمراً عجيباً فى أبونا بيشوى لم 
أره من قبل فيه!! فى أثناء القداس وقت 
صالة: )أتيت إلى الذبح ...( وجدته رفع 
يديه بقوة إلى أعلى وبصراخ شديد كان 

يصلى - على الرغم من عدم وجود أحد 
من الناس - ثم يعود ويخبط على المذبح 
بكلتا يديه، ثم عند الطلبات: )نسألك أيها 
 )... الكنيسة  أساس  ثبت  الهنا  المسيح 
بعد كل طلبة!!  الشئ  نفس  يعود ويكرر 
أنا كنت واقف منذهل من الموقف وكأنه 
غير حاسس بالمكان األرضى وال ينظر 
عند  حتى  السماء.  سوى  شئ  أى  إلى 
خاطفة  لحظات  فى  كان  البخور  تقديم 
للسماء.  وينظر  ويعود  البخور  يضع 
خروجنا  وعند  وتناولنا،  القداس  أنتهى 
اليمنى على  يده  الكنيسة وضع  باب  من 
كتفى األيمن - فى مودة شديدة - وقاللى 
تعال نسلم على أبوك وأبويا )يقصد البابا 
على  سيراً  توجهنا  السادس(.  كيرلس 
ويده  كيرلس  البابا  مزار  إلى  األقدام 
اليمنى على كتفى األيمن. وما أن وصلنا 
المزار حتى وجدته يجرى ويسكب  إلى 
نفسه على المقبرة ويعاود ما فعله بالهيكل 
وبصراخ شديد كان يصلى )لكن بصوت 
غير مسموع(. أنا بعد ما صليت وأخذت 
حتى  منتظر  وقفت  كيرلس  البابا  بركة 
ينتهى أبونا بيشوى من صلواته وأنا مش 

فاهم اللى بيحصل!!
صلواته  من  أنتهى  أن  بعد  المهم 
أصطحبنى إلى حيث الدير وفى الطريق 
فى  كيرلس  البابا  أعمال  عن  تحدثنا 

له  وذكرت  تركه.  الذى  واألثر  الكنيسة 
أننى على نفس المذبح صليت قداس مع 
البابا كيرلس منفرداً ال شماس خاص وال 
راهب وال فرد واحد من الشعب، سأعود 

مرة أخرى لتفاصيل ذلك القداس.
فى الدير توجه لتحية أبونا مينا وأستقل 
حتى   - اإلسكندرية  إلى  للعودة  سيارته 
وعندما   - أفطار  طعام  يتناول  أن  دون 
ودعته قال لى: )طول ما أنت قاعد فى 

الدير صلى علشانى(.
بعد ذلك توجهت ألبونا مينا ألستفسر 
فقال  بيشوى،  أبونا  فى  رأيته  عما  منه 
يوم  كل  للدير  يحضر  متعود  )هو  لى: 
كل  بشدة  يطرح  المذبح  وعلى  أثنين 
اإلسكندرية  فى  الرعوية  الخدمة  مشاكل 
فى  هللا  تدخل  أجل  من  بلجاجة  ويطلب 
يتوجه ألخذ  القداس  المشاكل، وبعد  تلك 
بركة البابا كيرلس السادس ثم يعود إلى 
وواثق  تماماً  مسترح  وهو  اإلسكندرية 
من تدخل هللا(. كان نموذجاً أميناً لكاهن 
الحق، كان يخدم بجد، كان يعرف تماماً 
مسئوليات الخادم األمين دون أن تزييف 
مشغولياته  أما  الخارجى.  الشكل  فى 
لى  رواها  أخرى  قصص  فهذه  بالخدمة 
منفرداً فى إحدى زياراته لمدينة تورنتو 

بكندا.
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ذكرياتى مع أبونا بيشوى كامل اسحق )احللقة اخلامسة(
د. مينا بديع عبدامللك – أستاذ هبندسة اإلسكندرية وعضو اجملمع العلمى املصرى

األيوبي  الدين  صالح  إنتصارات  تسببت 
في  الذعر  إنتشار  في  السريعة  و  المتالحقة 
الذي  األمر   ، المسيحي  العالم  أنحاء  شتى 
لوضع  للتدخل  الثامن  البابا جريجوري  دفع 
و  الملوك  بين  تنتهي  ال  التي  للخالفات  حّد 
فيما  الوحدة  إعادة  و  األوروبيين  األمراء 
بينهم ليتمكنوا من إعداد جيشاً قوياً قادراً على 
تخليص المدينة المقدسة من يد صالح الدين

من  كل  عقد   1188 يناير   21 ففي   
والعاهل   فرنسا  ملك  أغسطس  فيليب  الملك 
في  صلح  معاهدة  الثاني  هنري  اإلنجليزي 
جيزور )ضيعة تابعة لمقاطعة نورماندي تقع 
شمال غرب فرنسا( وأهداهما البابا الصليب 

المقدس

أقسم  ذاته  العام  من  مارس   27 في 
ألمانيا(  تقع في غرب  عاهل مينز )مقاطعة 
فريديريك برباروسا مع جمع غفير من قادة 
الفرسان على تخليص األراضي المقدسة من 

أيدي المسلمين

)المدينة  بيزا  مقاطعة  عقدت  إيطاليا  في 
الشهيرة ببرجها المائل( معاهدات صلح مع 
)في  المجر  ملك  و  فينسيا  و  جنوة  من  كل 
موحدة  دولة  إيطاليا  تكن  لم   ، الحقبة  تلك 
مقاطعة  كانت كل  بل   ، اآلن  عليه  كما هي 
إيطالية في خصومة و عداوة مع المقاطعات 
اإليطالية األخرى بسبب التنافس التجاري و 
ويليام   الملك  ، كما عقد  بينها(  فيما  البحري 
اإلمبراطور  مع  صلح  معاهدة  صقلية  ملك 
البيزنطي )دأب ملوك صقلية المتعاقبين في 
تلك الحقبةعلى مهاجمة األراضي البيزنطية 

طمعاً في توسيع مناطق نفوذهم الجغرافية(

في تلك األثناء، كانت السفن اإلسكندينافية 
تجوب بحار أوروبا و على متنها 12000 
عبورهم  أثناء  و  المحاربين  البحارة  من 
على سواحل البرتغال الجنوبية ، إستطاعوا 

إنتزاع منطقة الجرف من المسلمين
بينما أدت كل تلك المستجدات إلى إرتفاع 
السماء  عنان  إلى  األوروبيون  معنويات 
لتجهيز الجيوش عسكرياً ، نشطت بالتوازي 
 ، األصعدة  كافة  على  الدبلوماسية  القنوات 
فقد عقد فريدريك بارباروسا معاهدات صلح 
اإلمبراطور  أنجيلوس  إسحق  من  كل  مع 
البيزنطي و سلطان أيقونية السلوقي و حتى 

مع صالح الدين ذاته.

القوى  المعسكر اآلخر توحدت جميع  في 
العسكرية اإلسالمية تحت قيادة واحدة للمرة 
للمسلمين  األولى  اإلجتياحات  منذ  األولى 
الجزيرة  شبه  و  الشام  و  أفريقيا  لشمال 
اإليبيرية في أوروبا في القرن السابع و حتى 
القرن التاسع فيما سمي بالفتوحات اإلسالمية 
ضد  المقدس«  »الجهاد  أعلنت  و  األولى 

الغرب الصليبي

القادة  أول  برباروسا  فريدريك  كان 
الحملة  لبدء  عسكرياً  جهوزية  األوروبيين 
 100,000 قوامه  جيشاً  أعّد  فقد   ، الثالثة 
جندي و بدء الزحف في 11 مايو 1189 من 
راتيسبون )منطقة جنوب شرق ألمانيا تسمى 
األراضي  عبوره  بعد  و  ريجنزبرج(  اآلن 
المجرية ، تمكن من اإلفالت من جيش إسحق 
المتربص  البيزنطي  األمبراطور  أنجيلوس 
و  القسطنطينية  هاجم  و  البلقان  منطقة  في 
بعد إستسالم اإلمبراطور البيزنطي إستطاع 
فريدريك اإلستيالء على أدرنة )مدينة تقع في 

أقصى الشمال الغربي من الجزء األوروبي 
من تركيا اآلن( و عبر بجيشه في الفترة بين 

21 و 30 مارس 1190 مضيق الدردنيل

فريدريك  جيش  مرور  إكتنف  وكالعادة، 
عبر آسيا الصغرى الكثير من المصاعب ، 
على  عنوة  اإلستيالء  باألخير  تمكن  لكنه  و 
أيقونية و تمكن بذلك التزود بالمؤن و أثناء 
لنهر  الضحلة  المائية  المجاري  أحد  عبور 
يسمى  و  الحديثة  تركيا  في  )يقع  سيليف 
النهر األزرق( سقط  نهر جوكسو أي  حالياً 
فردريك برباروسا من على صهوة حصانه 

و مات غرقاً

أدى غرق فريديرك برباروسا إلى عودة 
العديد من األمراء األلمان إلى الوطن ، بينما 
هي  )و  شوابيا  أمير  فريدريك  إبنه  أكمل 
منطقة تقع في أقصى الجنوب الغربي أللمانيا 
في مقاطعة بادن-فورتنبرج الحالية( المسيرة 

إلى أنطاكيا و منها أكمل الزحف إلى عكا

المركز  محيطها  و  عكا  أسوار  أضحت 
الرئيسي لتجمع القوات الصليبية ، فقد توافد 
عليها في يونيو عام 1189 األمير جاي دي 
لوزينيان بعد أن إستطاع تجميع ما تبقى من 
جيشه الُمنهزم قبل عامين بعد إطالق سراحه 
 ، العام  نفس  من  سبتمبر  في  و  األسر  من 
من  القادمة  األساطيل  شواطئها  على  رست 
رئيس  بقيادة  اإلنجليزية  تلتها   ، إسكندنافيا 
الفالمنكية )كما أشرت  ثم  كانتربري  أساقفة 
سلفاً الفالمنج هم سكان األراضي المنخفضة 
جاك  بقيادة  هولندا(  و  بلجيكا  و  فرنسا  في 

دافيسنس
)للمقالة بقية(

احلمالت الصليبية )8(
حماوالت إسرتداد الواليات املسيحية يف الشرق )احلملة الصليبية الثالثة - فتح عكا(

بقلم/ عماد عبدالسيد

أعزف ترنيمتى لمن احبنى فجاء من السماء
وعلى صليب الجلجثه سفك من اجلى الدماء 

ثم قال قد اكمل وتمم لى ولك الفداء
أعزفها لمن له سلطان على كل االشياء 

أعزف ترنيمتى لصاحب المجد والجالل 
أعزف ترنيمتى لصاحب الملك والكمال 

أعزفها لمن
 أنسكبت النعمه على شفتيه فهو ابرع جمال 
أعزفها لمن أختبرته فهو حقيقه وليس خيال

أعزف ترنيمتى لمن له المجد والسياده 
أعزفها لمن يستحق السجود والعباده 
وعلمنى ال اترك اجتماعى كقوم عاده 

أعزفها لمن أعطانى العزيمه واالراده  

أعزف ترنيمتى لمن احب وغفر لالعداء
أعزفها لمن يرعانى فهو شبعى واالكتفاء 

فهو من سيج حولى ففيه كل االحتماء 
أعزف ترنيمتى لمن سياتى ومعه يتم اللقاء

أعزف ترنيمتى
حليم منجة



أخبار  وأراء8

إيفان كريسماس 
ليديا يؤانس

دقي   .. جداً  جداً  عاجل  إحتفال 
سانتا  طبول،  يا  إقرعي  يامزيكا، 
كلوز جاي إلستقبال ضيف الشرف!
أونتاريو،  طفل  ليفرساج  إيفان 
األطباء  أشهر  من  سبعة  أقر 
الُمتخصصين في عالج السرطان، 
قبل  تتوقف  سوف  إيفان  حياة  أن 
علي  بناءاً   ،2015 ديسمبر  شهر 
واإلستنتاجات  الطبية،  التقارير 
العلمية والمعملية، وبعد فترة عالج 
قاسية من إشعاعات وكيمو للقضاء 
وربما  اللعين،  المرض  هذا  علي 
الرأس  هذه  علي  عمليات جراحية 
الصغيرة، رأس إيفان هذا الطفل ذو 
السبع سنوات الذي ذاق ألم ومرارة 
المرض وهو في الثانية من ُعمره.

المالئكي  الوجه  ذو  إيفان 
قد  التي  التائهة،  الحلوه  واإلبتسامة 
الذي  الضباب  بسبب  باهتة  تبدو 
المريض،  الصغير  بمستقبل  يحيط 
والروح  الصغير  الجسد  بالتأكيد 
لديهما  أصبح  بداخله،  المالئكية 
إحساس بعدم التفاؤل ربما من قسوة 

التجربة ومرارتها. 
الذي  الكاسر  الوحش  برغم  إيفان 
ينهش في رأسه، تذكر أنه في هذا 
الوقت من السنة تكون اإلحتفاالت 
يعشقها  التي  الميالد،  بعيد  الُمبهرة 
إيفان  والكبار،  األطفال  كل  مثل 
عايز يفرح بالعيد، نعم العيد فرحة 
ولكنه  فرحة،  أكبر  والكريسماس 
ال يعلم أن أيامه أصبحت معدودة، 

وربما ال يستطيع اإلنتظار للعيد.
إدخال  الطفل  أم  نيكوال  أرادت 
البهجة إلي نفس صغيرها، إقترحت 
علي الُمقربين واألصدقاء، اإلحتفال 
بالكريسماس قبل الميعاد، من أجل 
وفي  الرحيل،  قبل  إيفان  يفرح  أن 
نفس الوقت تُعتبر حفلة وداع للغالي 
القليلة،  سنواته  في  يفرح  لم  الذي 
وكان القرار أن يتم اإلحتفال بصفة 
أي  أكتوبر،  عاجلة جداً، في شهر 

شهرين قبل الكريسماس. 
إتلُموا الحبايب، الصغار والكبار، 
في  جورج  سان  مدينة  مواطنو 
المدنية  األجهزة  كندا،   – أنتاريو 
بدأوا  البوليس واإلطفاء،  واألمنية، 
جميعاً في عمل الديكورات وزينات 
وفي  األشجار  علي  الكريسماس 
إيفان،  منزل  بدأوا من   ، الشوارع 
فرشوا األرض بالثلوج الصناعية، 
علي  الصناعية  الثلوج  وهطول 
الهديا  أرسلوا  واألشجار،  المباني 
قبعة  هذه  والموسيقي،  واألغاني 
باتمان من عائلة نجم البوب الكندي 
قدمت  بدلة  وهذه  بيبر،  جاستين 
للعضوية  الشرطة،  إدارة  من  له 
بأن  الفخرية إليفان ألنه كان يحلم 
يوم  في  البوليس  من  واحداً  يكون 
اإلحتفال،  بمركبات  جاءوا  ما، 
أكثر  اإلحتفال  موكب  في  خرج 
يحتفلوا  لكي  مواطن   7000 من 
مع إيفان بالكريسماس، وجاء سانتا 

ليكون في شرف إصطحاب  كلوز 
عريس اإلحتفال إيفان. 

رأيت  “لقد  والدته:  نيكوال  قالت 
بالفعل ما فعله السرطان في إيفان، 
ولكنني لست علي إستعداد للجلوس 
إنتظاراً إلي أن يسرق السرطان من 

إيفان الكريسماس!”
أعلي  األم  توقعات  سقف  ربما 
بكثير من الكريسماس، عندها أمل 
في أن يمد صاحب العيد يده، ربما 
تكون ُمعجزة عيد الميالد، ُمعجزة 
إيفان كريسماس، ربما يحتفل إيفان 
 ،2015 في  مرتين  بالكريسماس 

وربما لسنوات قادمة.
يُزيل  أن  أقدر،  الُعلي  في  هللا 
سنيناً  إيفان  يُعطي  وأن  السرطان، 

عديدة، ويفرح قلب أمه وقلوبنا. 
في  حدثت  الجميلة،  الحادثة  هذه 
دولة ربما ال تكون ُمتدينة بالكفاية 
األهم  ولكن  الُمتشددون،  يُريد  كما 
لألنسانية  إحتياج  في  العالم  أن 

والمحبة أكثر من األديان!
وشخص  طفل  بين  فرق  هناك 
لنفس  تعرض  كالهما  كبير، 
اللعين  المرض  أي  التجربة، 

وإنتظار ساعة الرحيل.
الفرق بينهما ًمختلف إلي حد ما، 
ربما  شديدة،  بقسوة  سيتألم  كالُهما 
الصغير سيكون ألمه أعمق بطبيعة 
ربما  الصغير،  الضعيف  جسده 
يستمتع  أن  من  بالحرمان  يشعر 
بطفولته كأقرانه، ربما ال يستوعب 

أنه راحل قريباً.
ألن  يتألم،  أيضاً  الكبير  الشخص 
اللعين ملعون،  عالج هذا المرض 
بجانب  السليمة  الخاليا  يُميت 
المريضة، فتكون النتيجة أن كثيرين 
من مرضي السرطان يكون السبب 
المرض  وليس  العالج  موتهم  في 

ذاته.
الشخص  أن  األكبر  الُمصيبة 
يقوله  ما  ُمستوعباً  يكون  الكبير، 
أنه  عارفاً  ويُصبح  األطباء، 
من  أدني  أو  قوسين  قاب  أصبح 
المصائب،  ُمصيبة  ولكن  النهاية، 
الذين  والوعاظ  الُمتفزلكين  بعض 
يحاولون التخفيف من حدة المصيبة 
الشخص  أمام  بإستهتار  فيتحدثون 
فاني  العالم  ويقولون  الُمصاب 
وُكلنا ماشيين، نعم هذه حقيقة ولكن 
أكثر رأفة ورحمة  نكون  أن  يجب 
اإلنسان  إلن  اإلنسان،  بمشاعر 
ُممكن يموت، ليس بسبب المرض 
ولكن من الصدمات التي يتعرض 
لها وفترات الُرعب من المجهول، 
لو ربنا شايف ان الموضوع سيكون 
الدرجة  لهذه  اإلنسان  علي  سهاًل 
كان أعلمه بعدد أيامه علي األرض!
حزقيا ملك من ملوك اسرائيل في 
أشرف  حتي  مرض  القديم،  العهد 
بن  أشعياء  جاءه  الموت،  علي 
يقوله الرب:  قائاًل: هذا ما  آموص 
تبرأ  لن  ألنك  بيتك  شؤون  “نظم 
بل حتماً تموت” )أصحاح 20 من 

ملوك الثاني(.

انتو عارفين حزقيا الملك العظيم 
ده عمل ايه!

حط وجهه في الحائط وبكي بكاءاً 
مراً وصلي قائاًل: “آه يارب، أذكر 
كيف سلكت أمامك بأمانة وإخالص 

قلب وصنعت ما يرضيك.”
قبل أن يغادر أشعياء فناء القصر 
وقل  إرجع  قائاًل:  الرب  خاطبه 
لحزقيا رئيس شعبي .... “قد َسَمعت 
أنا  دُموعك، وها  صالتك، ورأيت 
الثالث  اليوم  في  فتذهب  أشفيك 
وأضيف  الرب  هيكل  في  للصالة 
عشر  خمسة  حياتك  سني  علي 

عاماً.” 
حلو خالص ربنا قلبه حنين، الملك 
بكي زود له 15 سنه علي عمره، 
نحن ال نعرف كيف يفكر هللا، وما 
إليفان  سيصنع  عينيه  في  يحسن 

ولكم ولي.
نتكلم مع بعض شويه، بالتأكيد ُكلنا 
سمعنا أو قرأنا عن أن ُجزء كبير 
كان  ولو  حتي  اإلنسان  شفاء  من 
مثل  قاتل  أو  ُمستعصي  المرض 

السرطان هو العامل النفسي.
عندما  األحباء  من  الكثيرين 
يسمعون عن شخص من األصدقاء 
المرض  هذا  عنده  األقرباء  أو 
معه  التعامل  في  يبدأون  الملعون 

بعدة طرق مختلفة:
البعض يعزلون أنفسهم تماماً عن 
ال  أننا  بذلك  وتعليلهم  المريض، 
نريد مضايقة المريض، هذا الكالم 
ال  ُهْم  الواقع  في  مضبوط،،  غير 
يُريدون أن يُحملوا أنُفسهم أي نوع 
من المسئوليات، وربما يخافون في 
قرارة أنفسهم أن يُصابوا ُهْم أيضاً 
يعتبرون  أنهم  بمعني  بالمرض 
يكون  قد  المريض  هذا  من  الُقرب 

نذير شؤم!
المريض  الغالب  في  أحبائي، 
الُصحبة  من  أكثر  منكم  يحتاج  ال 
حتي ال يشعر بالوحدة والفكر الذي 
منه،  الباقية  البقية  علي  سيُكمل 
المريض محتاج أن تدعوه للخروج 
معكم في األماكن العامة واحتفاالتكم 
حتي ولو الدعوة علي فنجان قهوه 
يشعر  أن  يريد  انه  المنزل،  خارج 

أنه مازال علي قيد الحياة مثلكم. 
البعض يبدأون في تمرير مقوالت 
وآيات بطريقة ُمملة، وطبعاً ُهْم مش 
خصرانين أي شئ، أهه التليفون وال 
أكثر من  قدامهم وما فيش  اإليميل 
الشخص  علشان  حرف  كام  كتابة 
جنب  وقف  بأنه  ضميره  يريح 
المريض، في حين أنه لو المريض 
إحتاج له أن يساعده في شئ سوف 

يتعلل بإنشغاالته العديدة!
بإرساله  تقومون  ما  أحبائي، 
لو  وحتي  مقوالت  من  للمريض 
كانت آيات، ُممكن أن يكون لها تأثير 
سئ علي نفسيته، ألنها ستُصبح مثل 
الناقوس الذي يدق ليُعلن له باقي من 

الزمن كذا.
البعض قد يتجرأون ويطلبون من 
شنطة  إعداد  في  يبدأ  أن  المريض 

المثل  او  المقوله  عن  سمعتوا  طبعا 
ميه«  شبر  فى  بيقول »غرقت  اللى 
مصر  فى  بيحصل  اللى  بالظبط  ده 
لما شوية مطر بينزل الن الشوارع 
ليست مصممه الستيعاب اى كميات 
كبيره من المياه. هذا بالظبط ماحدث 
 ، االسكندريه  فى  قليله  ايام  منذ 
ولكن  ميه  شبر  مكنش  ده  صحيح 
مياه غزيره او سيول بلغت اقصاها 
ستة  عن  يقل  ال  ما  وفاة  الى  وادت 
اشخاص باالضافه الى غرق بعض 
والكثير  المحالت  وطبعا  الكبارى 
فى  ليست  المشكله  المنازل.   من 
المطر  من  كميه  فاى  المطر  كميات 
حركة  وتعرقل  تربك  مصر  فى 
المرور وتعطل الشوارع - فما بالكم 
لدرجة  كثيفه  المياه  هذه  كانت  وان 
التحتيه  البنيه  فى  المشكله   . السيول 
مؤهلة  والغير  للشوارع  واالساسيه 
المطر.  من  كميه  اى  استيعاب  ال 
المشكله ال تحل با استقالة المحافظ. 
لفت  االسكندريه  محافظ  حاول  فقد 
والصرف  المياه  شركة  رئيس  نظر 
النوه  ان  من  اسابيع  قبل  الصحى 
القادمه صعبه وقد تكون من اصعب 
وقد  البالد.  يها  تمر  التى  النوات 
وقاله  المياه  مرفق  رئيس  طمئنه 
اى  تحصل  ح  مش  اطمن  ياباشا 
مشاكل وبالبلدى كده قاله » حط فى 
والظاهر  بطيخه صيفى«   ... بطنك 
المحافظ ما سمعش الكالم ... وكانت 
فى  اللى حطها  البطيخه   « ياعينى  
هنا  انا  شتوى«.  بطيخه   ... بطنه 
بعينه  شخص  الوم  ال  بصراحه 
شركة  رئيس  او  المحافظ  سواء 
المياه والصرف الصحى ولكنى كما 
تانى  ارجع  السابق  مقالى  فى  كتبت 
ال  او  النظام  فى  »المشكله  واقول 
  »..... يا  النظام   ..  .   system
شارع  فى  امشى  كنت  ايام  فقبل 
)بكل  ووجدته  بالقاهره  رئيسى 
اسف( مغمورا بما هو اسوا من مياه 
االمطار . لالسف كان مغمورا بمياه 
الرائحه  كانت  بالطبع   . المجارى 

وكانت  االنوف  تزكم  الكريهه 
للمالبس  تشمير  حالة  فى  الناس 
حوالى  استمرت  معاناه  حالة  وفى 
ظهرت  اليومين  بعد  يادوب  يومين. 
مياه  لشفط  المخصصه  الحى  عربة 
المجارى . قولوا لى فين بقى النظام 
هنا . فين النظام المسئول عن تحلية 
بعد  بها  واالستفاده  المجارى  مياه 
ذلك فى البناء او الرى ) بعد تنقيتها 
ممكن  اللى  النظام  فين  بالطبع(. 
الغزيره  المياه  كميات  من  يستفيد 
فين   . النباتات  وسقى  الزراعه  فى 
يمكنها  التى  واالماكن  البالوعات 
الكميات  هذه  وتخزين  استيعاب 
منها  االمطار واالستفاده  الهائله من 
مستقبال.. فين .... وفين . حتى فى 
نجد  القاهره  احياء  وارقى  اجمل 
التى  والمجارى  المتراكمه  المياه 
وجود  وتشجع  االمراض  تسبب 
الكثير  بدورها  تنقل  التى  الحشرات 
من االمراض. بصراحه  لسه مصر 
والتوعيه  الجهد  من  الكثير  محتاجه 
االهتمام  من  الكثير  محتاجه  ولسه 
محتاجه  ولسه  ومرافقها.  بشوارعها 
بااوالدها. ولسه  الكثير من االهتمام 
تحل  لن  المشاكل  طبعا  ولسه.    ...
فى غمضة عين وال فى لمح البصر 
النها نتيجة تراكمات اجيال واخطاء 
راعوا  وال  يراعوا هللا  لم  لمسئولين 
بل   المشاكل  هذه  لحل  ضمائرهم 
الحصول  منهم  الكثيرين  هدف  كان 
قبل  الفايده  من  قدر  اكبر  على 
االن  االوان  ان  مناصبهم.  ترك 
ان  التحتيه.  البنيه  تحسين  فى  للبدء 
االشياء  للتغيير »تغيير  االن  االوان 
وتغيير االشخاص‹. ان االوان للبدء 
»اساس  االساس  من  التغيير  فى 
المرافق واالشياء واساس االفراد«.  
من  الكثير  لتغيير  االن  االوان  ان 
العقول التى تؤثر بشكل مباشر على 
ان   . االطفال  وخصوصا  االخرين 
االوان االن  للبدء فى تغيير النظام. 
شبر  فى   ..... مصر  التغرق  حتى 

ميه. 

ىف شرب ميه
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا
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الرحيل، فيقولون إذهب لشراء رداء 
مزاجك  علي  تجيب  يعني  السفر، 
الكفن بتاعك، حاجة محترمة نقاوة 
جميل  شكلك  يبقي  علشان  عينك، 

وانت في الصندوق!
أحبائي هذا ال يليق وعيب قوي، 
إنك تجرح إنسان وهو متألم، وهو 
انه حيعيش وال  نفسه ُمش عارف 
كالمك  خالل  من  ولكن  حيموت، 
أنت، بتحاول تحفُظه الدرس كويس 
ياال هوينا وجر عجلك  له،  وتقول 
بعيد عننا، لئال تُصيبنا لعنة المرض 

والموت مثلك.
أحبائي، هللا في العلي أقدر، وقادر 
أن يُقيم لعازر بعد أن أنتن، وقادر 
أن يشفي ويضيف سنون عديدة من 

العمر كما فعل مع حزقيا الملك.
أحبائي صدقوني ماحدش عارف 

من الذي سيرحل أواًل، العمر ليس 
العمر  ولكن  الُقدرة،  وال  بالصحة 

عطية من هللا يعطيها لمن يشاء.
أحبائي ياريت نتعلم من قصة إيفان 
كريسماس ونشوف الناس اللي إحنا 
أقل  أنهم  علي  إليهم  ننظر  ممكن 
هم  الواقع  في  ولكنهم  إيمانياً  مننا 
أقوي في اإلنسانية من شعوب كثير 
بسبب  عيشتهم  في  الناس  رهوا  كَّ

إفتقارهم لألنسانية.
أحباتئ، ياريت نتعلم من الكالب 
كيف يكون الوفاء، الكلب إذا مات 
ليس  وراه،  يموت  ممكن  صاحبه 
بعض  غير  مني  أو  منك  مطلوباً 
مشوار  معنا  ساروا  لمن  الوفاء 
الحياة، وجاءت محطتهم فنزلوا من 
القطار وتركونا نكمل الرحلة آلخر 

المشوار.



آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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زياد بهاء الدين يكتب عن مغزى 
التغيري بالبنك املركزي املصري 

وما حتتاجه مصر فعاًل 

هشام  السيد/  استقالة  هو  الساحة  على  الجديد  التطور 
السيد/  المركزى وتعيين  البنك  رامز من منصب محافظ 
كفة  لضبط  يكفى  ال  هذا  ولكن  محله.  عامر  طارق 
االقتصاد القومى وتهدئة األسواق وإعادة ثقة المستثمرين 
ألن »شخصنة« األزمة االقتصادية غير مفيد. صحيح أن 
لكل من المحافظين �� الحالى والقادم �� شخصيته وأسلوبه 
التواصل مع األسواق وأولوياته  فى التصرف ولغته فى 
واحدة  المشكالت  فإن  األمر  نهاية  فى  ولكن  العمل،  فى 
بأن  العام  الرأى  توعية  يلزم  لذلك  تتغير.  لم  والظروف 
مهمة البنك المركزى ليست مجرد توفير الدوالرات لكل 
من يطلبها، وال الدخول فى حرب ضد شركات الصرافة، 
وال الحفاظ على سعر الجنيه المصرى تحت أى ظرف، بل 
التعاون مع الحكومة لدعمها فى تطبيق سياسة اقتصادية 
تشجع االستثمار واإلنتاج والتشغيل والتصدير من خالل 

ما لديه من أدوات السياسة النقدية. وإليكم ما أقصده.

ليست مهمة البنك المركزى »تدبير« العملة األجنبية ألن 
توافرها يرتبط بقدرة البلد على تصدير السلع والخدمات 
التى يأتى على رأسها السياحة، وجذب االستثمار األجنبى، 
وتشجيع تدفق مدخرات المصريين من الخارج، بجانب ما 
يحصل عليه من منح وقروض دولية. وفى كل األحوال 
وما  والخدمات  السلع  استيراد  بحجم  أيضا  يرتبط  فهو 
فلو  ولذلك  للخارج.  والتزامات  قروض  من  البلد  يسدده 
فإن  السليمة  االقتصادية  والمقومات  السياسات  تتوافر  لم 
العملة األجنبية  توفير  بمفرده على  المركزى  البنك  قدرة 

تظل محدودة.

 وال مهمة البنك المركزى القضاء على مهنة الصرافة، 
فهذه مهنة قانونية وشريفة، ينظمها القانون ويُبين شروط 
الحصول على ترخيص النشاط وضوابط مزاولته وآليات 
مهنة  كل  فى  كما  الصرافة،  مهنة  وفى  عليه.  الرقابة 
ينحرفون.  يزاولونها بشكل سليم ومن  أخرى، هناك من 
ولكن تصوير اإلعالم لكل من يتاجر فى العملة باعتباره 
أنه  عن  فضال  ساذج  تصوير  للبلد  ومستغال  جشعا  لصا 
ال يفيد بل يضر ألنه يدفع الرأى العام إلى االعتقاد بأن 
بينما شركات  قومى،  الصيرفة هدف  مهنة  القضاء على 
البنك  وواجب  والمجتمع  لالقتصاد  خدمة  تقدم  الصرافة 

المركزى تنظيم نشاطها ومحاصرة المنحرفين فيها وليس 
الدخول معها فى حرب.

سعر  على  الحفاظ  منه  مطلوب  المركزى  البنك  وال   
يُنظر  كان  الذى  الزمن  مضى  فقد  تغيير،  دون  الجنيه 
رمزا   �� العلم  مثل   �� باعتبارها  الوطنية  العملة  إلى  فيه 
أن  المركزى  البنك  فإن على  وبالتالى  والكرامة،  للسيادة 
سعر  يتحرك  أن  الطبيعى  ظرف.  أى  تحت  عنها  يدافع 
الصرف صعودا وهبوطا بما يعبر عن التغير فى ميزان 
تعامل الدولة مع باقى دول العالم، وأن يكون أداة لزيادة 
تنافسية االقتصاد القومى وقت اللزوم. المشكلة تأتى ليس 
من انخفاض سعر العملة الوطنية فى حد ذاته، وإنما حينما 
يصيب السوق اضطراب شديد بسبب المعاناة فى توفير 
االحتياطى  فى  واالنخفاض  االستيرادية،  االحتياجات 
النقدى، وتقييد حرية التعامل على األرصدة األجنبية على 
سعر  تحرك  مبدأ  قبول  إذن  يجب  أخيرا.  حدث  ما  نحو 
الجنيه صعودا وهبوطا بشكل طبيعى وبما ال يؤدى إلى 
اضطراب بالغ فى األسواق أو ارتفاع مفاجئ فى األسعار.

 لذلك يلزم توعية الرأى العام �� وحبذا لو معه اإلعالم �� 
بأن مهمة البنك المركزى هى الرقابة على النظام المصرفى 
المودعين.  أموال  سالمة  تكفل  التى  القواعد  ووضع 
والحفاظ على سالمة نظام المدفوعات. وتطبيق السياسات 
النقدية التى تحقق استقرار األسعار، والمساهمة فى تحفيز 
اللزوم،  عند  للدولة  التمويل  وتقديم  االقتصادى.  النشاط 
بالعمالت  واالحتياطى  الوطنية  بالعملة  أرصدتها  وإدارة 
األجنبية. وأخيرا وليس آخرا فهو جهة اإلقراض األخيرة 

للبنوك والقطاع المصرفى وقت الضرورة.

 ما نحتاج إليه هو الخروج من الحالة الذهنية واإلعالمية 
التى تعطى أهمية بالغة لتغيير األشخاص والقيادات إلى 
تغيير السياسات ، وتجنب الوقوع مرة أخرى فى فخ رفع 
سبب  اعتبار  عن  والتوقف  نهاية.  ال  ما  إلى  التوقعات 
أشخاصا  أو  المستوردين،  أو  العملة،  تجار  هو  المشكلة 
بعينهم، ألن كل هذا قد يشفى غليل الرأى العام، ولكنه ال 

يحقق تقدما وال استقرارا.

 ما يحتاج إليه البلد هو سياسة اقتصادية واضحة المعالم، 
معروفة للناس ومفهومة للمجتمع، تشجع القطاع الخاص 
على االستثمار  واإلنتاج والتشغيل والتصدير، ولكن تدفع 
الرقابى فى حماية األسواق  الدولة أيضا لمزاولة دورها 
وتنظيمها، ودورها االجتماعى فى حماية الفئات األضعف 
كالما  ليس  وهذا  المختل.  االجتماعى  الميزان  وتصحيح 
االقتصادية  مصر  أوضاع  تحتمها  ضرورة  بل  مرسال، 
والبنك  تواجهها.  التى  التنمية  وتحديات  واالجتماعية 
المركزى ليس طرفا سلبيا فى كل هذا، بل العب أساسى، 
لتقديم  المصرفى  القطاع  ودفع  االقتصاد،  تحفيز  بيده 
سعر  وفى  االئتمان،  حجم  فى  والتأثير  متنوعة،  خدمات 
بشرط  ولكن  عام،  بشكل  السوق  سلوك  وفى  الصرف، 
للدولة  اقتصادية واضحة  ذلك من خالل خطة  يكون  أن 

وأولويات متفق عليها فى المجتمع.

عازر: نسبة األقباط يف الربملان املقبل 
ستكون جيدة جدا

إم سي إن/ من ماريا ألفي 
قالت مارجريت عازر، السياسية، وعضو قائمة »في حب مصر«، إن 

»نسبة األقباط في البرلمان المقبل ستكون جيدة جدا«. 

 20 »هناك  نيوز«:  »البوابة  بموقع  اليوم  حوارها  خالل  وأضافت، 
قبطيا دخلوا جولة اإلعادة على المقاعد الفردية، وقد يصل 10 منهم إلى 
أن  يعني  ما  والقائمة؛  الثانية،  المرحلة  إلى مرشحي  باإلضافة  البرلمان، 
تمثيل األقباط قد يتخطى ال�35٪، وهي بداية جيدة، وأتمنى أن تكون بداية 
لتغيير المفاهيم المغلوطة، والتوقف عن التصويت الطائفي أو الِعرقي، ويتم 

ترسيخ الوحدة الوطنية«. 

وأوضحت »عازر« أن »األحزاب والقوى المدنية مهتمة بالحصول على 
عدد من الكراسي، بغض النظر عن الكفاءات التي تقدمها، واأليديولوجيات 
مما  التعافي  وتحاول  انتقالية،  مرحلة  في  مصر  أن  رغم  تتبناها،  التي 

تعرضت له سابقا؛ لذلك ال بد أن يتكاتف الجميع لتحقيق الصالح العام. 

اليونيسكو : هجوم داعش على مدينة 
احلضر اآلشورية "تطهري مروع"

 

إم سي إن 
قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو(، وفقًا لموقع "الحدث"، اليوم، إن "تدمير داعش لمدينة 
الحالية  المروعة  االستراتيجية  في  تحول  نقطة  يمثل  اآلشورية  الحضر 

للتطهير الثقافي في العراق". 
حت بأنها "تلقت تقارير  وكانت وزارة السياحة واآلثار العراقية قد صرَّ
المتشدد  التنظيم  سيطرة  تحت  الواقعة  الموصل،  مدينة  في  موظفيها  من 
)داعش( تفيد بأن الموقع األثري في مدينة الحضر، التي يعود تاريخها إلى 

ألفي عام بشمال العراق، قد تم تدميره يوم السبت الماضي". 
عثمان  بن  العزيز  عبد  مع  مشترك  بيان  في  "بوكوفا"،  وأضافت 

التويجري، مدير عام المنظمة اإلسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة، "هذا هجوم مباشر على تاريخ المدن العربية 
اإلسالمية، ويؤكد على دور تدمير التراث في الدعاية للجماعات المتطرفة". 
وقد أدانت األمم المتحدة الهجوم على مدينة الحضر، وهو أحدث هجوم 

على اآلثار العراقية، ووصفته بأنه "عمل همجي". 
الصعب  "من  إنه  العراقية  اآلثار  و  السياحة  بوزارة  قال مسؤول  فيما 
تأكيد التقارير، وإن الوزارة لم تتلق أية صور توضح حجم الدمار الذي 
لحق بمدينة الحضر، التي أدِرج اسُمها ضمن مواقع التراث العالمي عام 

 ."1987
لكن أحد سكان المنطقة ذكر ل�"رويترز" أنه "سمع دوي انفجار هائل في 
وقت مبكر صباح السبت، وأن آخرين في مناطق قريبة ذكروا أن )مقاتلي 
الحضر، وأنهم يدمرون  المباني في  أكبر  روا بعض  الدولة اإلسالمية دمَّ

مناطق أخرى بالجرافات". 
من  الجنوب  إلى  كيلومترات  نحو 110  بعد  الحضر على  مدينة  وتقع 

الموصل، أكبر مدينة عراقية تحت سيطرة الدولة اإلسالمية. 
وكان المتشددون بثوا مقطع فيديو قبل أسبوع، ظهروا فيه وهم يحطمون 
تماثيل ومنحوتات في متحف المدينة؛ حيث توجد قطع أثرية ال تقدر بثمن، 

وتعود للحقبتين اآلشورية والهلنستية قبل ثالثة آالف عام. 
وهاجم المتشددون أطالل مدينة نمرود اآلشورية جنوبي الموصل يوم 
الخميس بالجرافات. وأدان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الهجوم، 

وقال إن "استهداف اإلرث الثقافي المشترك للعالم يمثل جريمة حرب". 
وتعود الحضر إلى اإلمبراطورية السلوقية قبل ألفي عام، والتي سيطرت 
على جزء كبير من العالم القديم الذي غزاه اإلسكندر األكبر. وتشتهر بمعبد 

األعمدة الذي يمزج فن العمارة اليونانية والرومانية بالعمارة الشرقية. 
وقالت وزارة اآلثار العراقية إن "عدم وجود استجابة دولية قوية على 
العراق شجع  في  األثرية  المواقع  السابقة على  اإلسالمية  الدولة  هجمات 

الجماعة المتشددة على مواصلة حملتها". 
وأضافت الوزارة في بيان "التجاوب لم يكن بالمستوى المطلوب؛ فساهم 
تباطؤ دعم المجتمع الدولي للعراق بتشجيع اإلرهابيين على اقتراف جريمة 
التراث  الُمدرجة على الئحة  آثار مدينة الحضر،  أخرى، بسرقة وتدمير 

العالمي، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميالد". 
وتابع البيان "إن هذا العمل الجبان قد مس هذه المرة إرثا مسجال على 
الئحة التراث العالمي منذ عام 1987، وينبغي أن ينبري العالم ومنظماته 

الدولية لمجابهة هذا االعتداء الصارخ على الموروث اإلنساني". 
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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

 *NEW LOCATION* 
Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, 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. 



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

معارك ضد الميتاني

يمكن االسنتاج من أن حملة تحتمس األول )1492- 1504 
ق.م( على سوريا، على أنها بداية المواجهة بين مصر الفرعونية 
والمملكة الميتانية، حتى أنه نصب تذكاراً له غرب الفرات في 
الجزيرة السورية، وما تابعه تحتمس الثالث )1479- 1425 

ق.م(من حمالت.

التحالف  في  ميتاني  لعبته  الذي  الدور  ليس واضحاً  أنه  إال 
قادش في معركة مجدو عام 1456  قاده ملك  الذي  السوري 
أن  الواضح  لكن  الثالث،  تحتمس  المصري  الملك  ضد  ق.م 
المواجهات المصرية الميتانية السورية القديمة كانت في العام 

1446 ق.م حيث تقابل الجيشان إلى الغرب من حلب.

لم يكن سهاًل على الجيش المصري التحكم في كامل غرب 
وشمال الهالل الخصيب وإن كان قد وضع حاميات عسكرية 
لم يحد من ثورة  المدن كما في جبيل، إال أن ذلك  في بعض 
بعض مدن الساحل الكنعاني. وكذلك شهدت هذه الفترة زيادة 
نفوذ ميتاني في كامل شمال الهالل الخصيب، حتى أن أوغاريت 
كانت إحدى الدويالت التابعة لميتاني في بعض الفترات، كما 
إلى  الحيثية أنضمت  للممكة  التابعة سابقاَ  الدويالت  أن بعض 
ميتاني مع نهاية القرن الخامس عشر ق.م. وكانت ميتاني قد 

أخضعت آشور وعقدت تحالفا مع الدولة البابلية.

الحقاً بدأت العالقات الميتانية المصرية بالتحسن في أواخر 
بينهما.  الطيبة  العالقات  تلك  ،واستمرت  الثالث  تحتمس  عهد 
وبنات  مصر  ملوك  بين  المتبادلة  الزيجات  ذلك  على  ويشهد 
وواشوكانو/  طيبة  بين  المتبادلة  والرسائل  سوريا  أمراء 
رسالة  في  كما  العمارنة،  تل  رسائل  في  )سوريا(  واشوكاني 
الملك  إلى  ميتاني  ملك  الثاني   شوتارنا  الحوري  الملك  من 
المصري أمنحوتب الثالث. وكان ملوك سوريا وملوك الميتاني 
يحترمون معرفة المصريين بالطب وطرق العالج وكثيرا ما 
األطباء  لهم  يرسل  ألن  مصر  فرعون  من  يستنجدون  كانوا 

لعالجهم وعالج زوجاتهم.

إدارة البالد والفتوحات

بعد قيام تحتمس الثالث بتأمين البالد وغزو بالد الجوار لمنع 
هجومهم على مصر ، اهتم بشؤون إدارة تلك البالد الواسعة 
التي تمتد من حدود العراق الغربية الحالية وشمال سورية إلى 
الجنوب على طول مجرى نهر النيل جنوبا حتى الشالل الرابع 
في وسط السودان الحالي . ونصب لكل من تلك البالد خارج 
الوالي  يساعد   . البالد  لحكمهم وتأمين  واليا من مصر  مصر 
في حكم البلد موظفون إداريون وكتبة . وكان الوالي مسؤوال 
أيضا عن تموين قوات الجيش المصري القائمة هناك وكذلك 
جمع الضريبة  من السكان . وكان الوالي رئيسا ألمراء تلك 
البالد . وعندما كانت تقوم حركة تمرد في إحدى المقاطعات 
كان الوالي يقوم بإخمادها بواسطة الجنود المصريين المقيمين 
عنده من دون لزوم الرجوع إلى أخذ تصريح من ملك مصر. 
إال إذا كان التمرد واسعا فيطلب العون من فرعون مصر الذي 
يمده بقوات إضافية أو يذهب إليه بنفسه على رأس حملة كبيرة 

إلخماد التمرد.

وكان في العاصمة طيبة هيئة تختص ببالد الفتوحات وكانت 
تلك الهيئة تهتم بالشؤون الداخلية في تلك البالد . وكانت اللغة 
 ، النهرين  بين  )لغة  األكدية  اللغة  هي  الشام  بالد  في  السائدة 
العراق حاليا( وليست اللغة المصرية القديمة. وكان على أمراء 
تلك البالد من مواطنيها معاونة الوالي المصري للحفاظ على 
األمن والسالم في البالد . ولم يإن لهم الحق في أنشاء جيوش 
من مواطنيهم . وكان من حق أمراء تلك البالد أيضا اللجوء 
إلى فرعون مصر مباشرة إذا لزم األمر من دون اللجوء أوال 

إلى الوالي المصري لديهم .

وكان من المتبع أن يرسل أمراء بالد الفتوحات أبناءهم إلى 
البالط الملكي في مصر . فكان الملك يختار من بينهم الخلفاء 
الحكم  لذلك كان األمراء عادة راضين عن   ، على مواطنيهم 
بين  أحيانا  تنشأ  كانت  التي  الحروب  وقلت   . لهم  المصري 
 ، وفلسطين  الشام  بالد  في  المختلفة  المقاطعات  و  الطوائف 

وازدهرت التجارة والصناعة وتبادل المنتجات والمواد األولية 
بينهم وكذلك مع مصر .

استخدم الكتاب في بالد الفتوحات الكتابة على ورق البردي 
الهيراطيقي ، وهي  للبالد . فكثر استخدام الخط  عند إدارتهم 
اختصارات للهيروغليفية تشبه إلى حد كبير الحروف العربية 
التي نكتبها اليوم . ولم يتدخل المصريون في الشؤون الدينية 
في تلك البالد الغريبة عن مصر فكانوا يعبدون آلهتهم الخاصة 

بهم ولم يجبرهم المصريون على اتباع آله المصريين .

المصرية  اإلمبراطورية  ظلت  الثالث  تحتمس  حكم  بعد 
المتسعة تحت حكم خلفائة لمدة تصل إلى نحو 400 سنة . وكان 
كثيرون من خلفاء تحتمس الثالث الذين حكموا مصر وحكموا 
تلك الفتوحات يتزوجون من بنات األمراء وبنات ملوك دول 
الجوار من أجل المحافة على السالم في جميع البالد . نعرف 
ذلك عن أمنحتب الرابع وإخناتون و رمسيس الثاني وغيرهم .

بنى تحتمس الثالث في طيبة العديد من المعابد منها معبدين 
قام  كما  البحري،  الدير  في  حتشبسوت  معبد  بجانب  أحدهما 
االحتفاالت  وقاعة  والسابعة  السادسة  العمالقة  البوابتان  ببناء 
في معبد الكرنك وأكمل بناء معبد حابو الذي بدأته حتشبسوت، 
واقام معبد لآلله بتاح في موطنه في منف، وله معبد في أمدا 
وسمنة، وأقام معبد في الفنتين لإللهه ساتت، وله آثار في كوم 

امبو وادفو وعين شمس وأرمنت.

معظمها  مسالت  سبع  عن  يقل  ال  ما  الثالث  تحتمس  أقام 
موجود اآلن في عدد من عواصم العالم منها المسلة الموجودة 
في لندن )هي إحدى مسلتين أقامهما تحتمس الثالث أمام معبد 
الشمس بهليوبوليس وقد نقلهما مهندس إغريقى يدعى بنتيوس 
هذه  سقطت  وقد  إيزيس،  معبد  أمام  ليوضعا  اإلسكندرية  إلى 
من  عشر  الرابع  القرن  خالل  في  قاعدتها  فوق  من  المسلة 
عام  بريطانيا  إلى  أهداها  باشا  على  محمد  أن  ويقال  الميالد، 
1831 م ولكنها لم تصل إلى لندن إال في عام 1878 م حيث 
من  التمكن  لعدم  الوقت  ذلك  طوال  األرض  على  ملقاة  ظلت 
نقلها حتى تكفل بتكاليف نقلها السير أرزمس ولسن فصنع لها 
سفينة خاصة لنقلها، وقد تعرضت السفينة في طريقها للعودة 
إنقاذ  تم  ولكن  بسكاى  خليج  في  قامت  عاصفة  نتيجة  للغرق 

المسلة ووصلت سالمة.

ومن الجدير بالذكر ان هذه المسلة قد أصيبت بخدوش من 
التيمز  نهر  على  الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  القنابل  شظايا 
والمعروفة باسم إبرة كليوباترا والتي كان تحتمس قد أقامها أمام 
إسطنبول  معبد عين شمس، ومسلة أخرى موجودة حاليا في 
هي إحدى مسلتين أقامهما تحتمس أمام الصرح السابع )بوابة 
عام  ثيودورس  األمبراطور  نقلها  وقد  الكرنك  بمعبد  عظيمة( 
510 م، وفى الواقع تمثل هذه المسلة الجزء األعلى فقط من 
مسلة كانت في األصل أطول بكثير من أية مسلة موجودة اآلن.

وله مسلة أخرى موجودة في نيويورك أقامها تحتمس أمام 
معبد الشمس فهذه المسلة ومسلة لندن توأمان، وهي قائمة اآلن 
في سنترال بارك، كما أمر تحتمس في أواخر أيامه بإن تقام 
مسلة أمام الصرح الثامن من معبد الكرنك ولكنها لم تُستكمل 
ان عثر  إلى  لمدة 35 عاما  بسبب وفاته، وتركت في مكانها 
له  معده  كانت  الذي  المكان  في  واقامها  الرابع  تحتمس  عليها 
بالالتيران،  يوحنا  القديس  كنيسة  امام  روما  في  اآلن  وتوجد 
المسلة  هذه  بنقل  الرمانية  الدولة  ملك  األكبر  قسطنطين  قام 
الميالد  بعد   330 عام  األسكندرية  إلى  طن   455 تزن  التي 
فشل  ولكنه  الجديدة،  عاصمته  لتجميل  بيزنطة  إلى  ألرسالها 
في نقلها فبقيت وظلت في مكانها مدة 27 عاما حتى قام ابنه 
قسطنطنيوس بنقلها إلى روما وأقمها في ميدان ماكسيماس ، 
وفى عام 1587 م كشف عنها ووجدت محطمة إلى ثالث قطع 
فتم إصالحها وترميمها على يد دومنيكو فونتانا بأمر من البابا 
سكتس الخامس ونصبت في مكانها الحالى بميدان الالتيران، 
كما أمر أيضا بأن يرفع الصليب على قمتها اعتقادا منه أن ذلك 

رمز النتصار المسيحية على الوثنية.

الفرعون االمبراطور

أقام تحتمس الثالث امبراطورية من اقدم االمبراطوريات في 

تاريخها حيث وصلت  التاريخ وهي أقصى حدود لمصر في 
ليبيا غربا  وإلى  الفرات وسوريا شرقا  نهر  إلى  حدود مصر 
جنوبا  النيل  منابع  إلى  شماالو  وقبرص  فينيقيا  سواحل  وإلى 
حتى الجندل الرابع أو الشالل الرابع وكانت اإلدارة في عهده 
قوية من ذوى الكفاءات العالية حيث اعطى تحتمس كل إقليم 
حكما ذاتيا تابعا للعرش نظرا التساع االمبراطورية واختالف 

األجناس وتباين األعراف والقوانين من منطقة ألخرى.

وصية الفرعون

مات تحتمس وعمره 82 سنة بعد أن حكم أربعة وخمسين 
األول حتى  العام  امنمحات »... من  كما جاء في نص  عاما 
العام الرابع والخمسين في الشهر الثالث من فصل الشتاء اليوم 
األخير من عهد فخامة الملك » من خبر رع » ملك دولة مصر 
ملكا  مصر  تاريخ  يعرف  »...ولم  الجنوبية  ومصر  الشمالية 
بكى عليه المصريون وحزنوا عليه حزنا شديدا مثل ما حدث 
والدفن  الحداد  مراسم  أقيمت  وفاته  وبعد  الثالث،  تحتمس  مع 
الملكية تبعه فيها كل المصريين وهي أضخم جنازة في التاريخ 
القديم ودفن في مقبرة بوادي الملوك كان قد أعدها لنفسه وهي 
المقبرة رقم 34، حيث يعد من أوائل الملوك الذين بنوا مقابر 
ألنفسهم في وادى الملوك، وقد اكتشفت مقبرته في عام 1898 
على يد العالم فيكتور لوريت ووجد المقبرة قد تعرضت للنهب 
الدير البحري عام  التي عثر عليها في  المومياء  ولم تكن بها 
1881. و من أشهر مقوالته لوزيره الشهير رخمى رع »ال 
يرضى الرب بالتحيز)الفساد(، كن يقظا فمنصب الوزير عماد 
األرض كلها فليس للوزير أن يستعبد الناس، استمع للشاكى من 
الجنوب والدلتا أو أى بقعة.. تصرف بالعدل فالمحاباة يمقتها 

الرب.. كن عادال مع من تعرفه ومن ال تعرفه...«.

 

متثال لتحتمس الثالث من املرمر مبتحف املتروبوليتان

مقبرة حتتمس الثالث في وادي امللوك.

متثال جرانيتي لتحتمس الثالث

حتتمس الثالث الفرعون األسطورة )2(
)1425 ق.م.(
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Dr. Juliana Gorja

Quick & Courteous Service
Accept all major insurance plansAccept all major insurance plans
Blister pack services
Flu Vaccinations
Fast & easy transfers

li i

توصیل 
ً انا ة Freeاأل Deliveries

Senior's Day
Personalized Consultation

Easy prescription refills through the phone, نقبل معظم شركات التأمین  -
ال ا لك خا

األدویة مجانا 

y p p g p ,
iPad, or computer  through our website 
www.agapepharmacy.ca (coming soon)

یوم خاص لكبار السن–
یمكنك تكرار األدویة باستعمال التلیفون أو  -

االنترنت من خالل موقعنا االلكترونى
York Mills Rd

 M
ill

s R
d

Diamond Plaza
10 Mallard Rd

With a purchase of $75 or more 

D
on

 

for any over-the-counter products. 
Expires Nov. 30, 2015. Limit 1 per customer

3950 Grand Park Dr., Unit 3A, Mississauga, On.
Tel: 905 306 0007
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Retired or planning for
retirement? Need income?
An investment of $100,000 can 
provide you with a monthly income of

 

For illustrative purposes only.

* May be adjusted depending on future market conditions. 
Please consult your advisor and read the prospectus before investing. There may be commissions, trailing commissions, management fees and expenses 
associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. 
This advertisement is intended as a general source of information only, and should not be construed as offering investment advice. Interest rates, market 
conditions, tax rulings and other investment factors are subject to rapid change. Cash flow payments are not guaranteed and may be adjusted depending 
on future market conditions. 
Cash flow from mutual funds should not be confused with mutual fund rates of return. Distributions may consist of interest income, Canadian dividends, 
capital gains, foreign non-business income or return of capital, and each may have different tax consequences. Individuals should consult with their 
personal tax advisor. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or any other government deposit insurer. 
For funds other than money market funds, unit values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that a fund will be 
able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in a fund will be returned to you. Past 
performance may not be repeated. 
Financial planning services and investment advice are provided by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank 
of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a 
financial services firm in the province of Quebec.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. ©2012 Royal Bank of Canada. 36028 (08/2012)

Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy, PFP, FICB, FCSI 
Financial Planner 
Investment &  
Retirement Planning 
Royal Mutual Funds Inc. 
Tel. 416-877-8353 
bassem.fawzy@rbc.com 

For more details or to set up an appointment, give me a call. 

$610.96* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of August 31, 2015): $7.12  

14044.94 
0.0435 
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كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس مبسيساجا 

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية
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سيول اإلسكندرية يف صور 

احلزب احلاكم يف اهلند: 
على املسلمني التوقف عن أكل 

حلم البقر 

جاناتا  بهاراتيا  حزب  في  بارز  قائد  قال 
الهند  في  يعيشون  الذين  المسلمين  إن  الحاكم 

يجب عليهم التوقف عن استهالك لحوم البقر.
الحكومة  رئيس  خطار،  الل  مانوهار  وقال 
المحلية في والية هاريانا إن البقر يعتبر »ركنا 

من أركان العقيدة الهندوسية« في الهند.
البقر  الهند ذبح  وتحظر معظم الواليات في 
بأن  علما  مقدسا  الهندوس حيوانا  يعتبره  الذي 

السكان الهندوس يشكلون معظم سكان الهند.
وأثار قرار حظر تناول لحوم البقر غضبا إذ 
تساءل البعض إن كانت الحكومة لها الحق في 

تحديد ما يوضع في صحونهم.
لالنتقاد  البقر  لحوم  حظر  قرار  وتعرض 
لحوم  من  ثمنا  أرخص  البقر  لحوم  ألن  أيضا 
بالنسبة  رئيسية  سلعة  وهي  والسمك  الدجاج 
القبلية  والمجموعات  الفقراء  المسلمين  إلى 
وطبقة الداليت وهي أدنى الطبقات االجتماعية 

الهندوسية.
وانتقد حزب المؤتمر المعارض المالحظات 
التي أدلى بها خطار، قائال إن خطار«ال حق 
لحكومة  رئيسا  منصبه  في  االستمرار  في  له 

الوالية«.
الهندية  إكسبرس  لصحيفة  خطار  قال 
»بإمكان المسلمين أن يعيشوا في هذا البلد، لكن 
عليهم التوقف عن أكل لحوم البقر. البقر ركن 

من أركان العقيدة الهندوسية«.
قائال  المحلية  الحكومة  رئيس  وأضاف 

حرية  تؤذي  عندما  تنتهي  ما  شخص  »حرية 
شخص آخر. استهالك لحم البقر يؤذي مشاعر 
مجموعة أخرى، حتى دستوريا ال يمكن القيام 
لك  يمكن  ال  أنك  على  ينص  الدستور  بذلك. 

القيام بما يسيء إلى مشاعري«.

وأضاف قائال »يمكن أن يبقوا مسلمين حتى 
عندما يتوقفوا عن أكل لحم البقر، أليس كذلك؟ 
ليس هناك نص يلزم المسلمين بأكل لحكم البقر، 
كما ليس هناك نص يلزم المسيحيين بأكل لحم 

البقر«.

من  يبلغ  الماضي  الشهر  هندي  مسلم  ُقتل 
العمر 50 عاما من طرف حشد هندوسي في 
أسرته  أن  أساس  على  براديش،  أوتار  والية 
كما  تستهلكه،  ثم  منزله  في  البقر  لحم  تخزن 
أصيب ابنه البالغ من العمر 22 عاما بجروح 

خطيرة خالل الهجوم.
وقال خطار إن عملية القتل حصلت »نتيجة 
ارتكبا  »الطرفين  أن  مضيفا  تفاهم«،  سوء 

بعض األخطاء«.
مليون   2.4 الهند  تُصّدِر  أن  المتوقع  ومن 
طن من لحم البقر في عام 2015 بالمقارنة مع 
البرازيل التي من المنتظر أن تصدر 2 ميلون 

طن من لحم البقر

مجموعة  قيام  واقعة  أثارت   -)CNN( القدس 
بعد  المهاجرين،  بأحد  ب�"الفتك"  اإلسرائيليين  من 
بأنه  إصابته بنيران جندي إسرائيلي بالخطأ، ظناً 
أحد منفذي الهجوم على محطة الحافالت في "بئر 
في  واسعة  غضب  موجة  األحد،  مساء  السبع" 

الدولة العبرية.
جنوبي  السبع"،  "بئر  هجوم  ألن  ونظراً 
إسرائيل، جاء في وقت يشهد توترات متزايدة بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين مختلف مناطق الضفة 
الغربية، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، فقد 
عناصر  اتهام  إلى  اإلسرائيلية  الشرطة  سارعت 

فلسطينية بتنفيذ الهجوم.
منفذ  أن  الحقاً  أكدت  الشرطة  مصادر  أن  إال 
الهجوم "مواطن إسرائيلي من بدو النقب"، يُدعى 
مهند العقبي، يبلغ من العمر 21 عاماً، ولم يتضح 
على الفور ما إذا كانت هناك عالقة بين الهجوم 
وموجة العنف التي تشهدها المناطق الفلسطينية، أم 

أن لها دوافع أخرى.
باسم  المتحدث  قال  الهجوم،  تفاصيل  وفي 
الشرطة، مايكي روزنفيلد، إن العقبي أطلق النار 
باستخدام  عاماً،   19 ليفي،  أومري  الجندي  على 
مسدس، ثم قام باالستيالء على بندقيته من نوع "إم 
– 16"، وفتح النار على العامة، موقعاً 10 جرحى 

على األقل، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

بإطالق  آخر  حارس  قام  الهجوم،  أثناء  وفي 
النار على المهاجر اإلريتري أفتوم زرهوم، 29 
عاماً، قبل أن يقوم عدد من اإلسرائيليين الغاضبين 
لفظ  حتى  به  والفتك  بالضرب  عليه  باالعتداء 
أنفاسه، وقالت الشرطة إن الحارس أصابه بالخطأ 

معتقداً أنه مهاجم آخر.
مصورة  مشاهد  التلفزيون  محطات  وأذاعت 
المهاجر  الهجوم، تظهر االعتداء على  من موقع 
اإلريتري، مما أثار حالة من الغضب في الداخل 
حملة  بدء  إلى  الشرطة  دفع  مما  اإلسرائيلي، 
لمالحقة "جميع المواطنين" الضالعين في الواقعة.

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية أن قائد شرطة لواء 
النقب، امنون القالعي، أصدر اوامره بالبحث عن 
المواطنين الذين انهالوا على اإلريتري بالضرب 
أقدم  أن  بعد  لم يشكل خطراً،  أنه  المبرح، "رغم 
أفراد قوات األمن على إطالق النار عليه، ظناً منهم 

بأنه مخرب."
من جانبه، أعرب الرئيس اإلسرائيلي، رؤفين 
ريفلين، عن "قلقه من كون مرتكب االعتداء في 
بئر السبع.. مواطناً إسرائيلياً من الوسط البدوي"، 
اإلسرائيلية  المأساة  تحويل  "محاوالت  أن  وذكر 
الفلسطينية إلى حرب دينية، ستجلب الكارثة على 
األوسط  الشرق  وفي  إسرائيل  في  يعيش  كل من 

بأسره."
وأضاف أن "إسرائيل لم تخض، ولن تخوض 
حرباً مع اإلسالم"، مشيراً إلى "الحفاظ على حرية 
تولي  منذ  الشريف،  القدسي  الحرم  في  العبادة 
إسرائيل السيادة عليه"، وتابع أن "إسرائيل بذلت 
كل جهد مستطاع لوقف أي نوع من التحريض، 
القدسي"،  الحرم  في  القائم  الوضع  وللحفاظ على 

بحسب قوله
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مالية ملعلمني  بعقوبات  تهدد  وين  كاثلني 
اذا استمروا في حملتهم  االبتدائية  املرحلة 

املعادية

معلمين  اتحاد  اجتماع  بعد   : تورنتو 
التي  والنقابات  اونتاريو  في  االبتدائي 
رئيسة  مع  المساعدين  المدرسين  تمثل 
  23 الجمعة  يوم  اونتاريو  وزراء 
بعقوبات  وين  كاثلين  هددت  اكتوبر 
ومساعدي  االبتدائي  لمعلمين  ماليه 

المعلمين اذا لم يعودوا الداء اعمالهم العادية ويوقفوا حملتهم ضد الحكومة 
ان  كاثلين وين  ، وقالت  نوفمبر  للتفاوض حتي االول من  واعطتهم مهلة 
حياة االطفال تاثرت علي نحو سلبي وان اولياء االمور يشعرون باالحباط 
الن المدارس تزداد قذارة واالعمال المهمة للطلبة واولياء االمور مثل كتابة 
المدارس  ادارة  مجالس  طالبت  وقد  متوقفة  الطالب  عن  التقرير  بطاقات 
الذين ال يؤدون  للمعلمين والموظفين  الحكومة علي عقوبات مالية  موافقة 
وظائفهم المطلوبة وينسحبون منها وقالت كاثلين وين ان هناك ثمانية ايام 
ولكن  المعلمين  علي  عقود  فرض  الحكومة  تحاول  ولن  للمساومة  طويلة 
رئيس اتحاد معلمين االبتدائي في اونتاريو والذي يضم 70 الف عضو سام 
هاموند اعلن ان االعضاء لن يستجيبوا للتهديدات وقالت نقابة المعلمين ان 
المنهج   خارج  المدرسية  النشطات  علي  االشراف  عن  سيتوقفوا  المعلمين 
لن  وانهم  المفاوضات  مائدة  الي  لترجع  الحكومة  علي  يضغطوا  حتي 

يتراجعوا عن قرارهم حتي لو استؤنفت المفاوضات .

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

ترودو يقول للكنديني ) لقد عدنا( 

اوتاوا ؛ القي جستن ترودو رئيس وزراء كندا المنتخب كلمة امام حشد 
كبير في اوتاوا بعد فوزه وقال ان العديد منكم ظن ان كندا فقدت صوتها 
البناء واحساسها الجياش علي مدي عشرة سنوات، حسنا ) هذه رسالة 
بسيطة باسم 35 مليون كندي، لقد عدنا مرة اخري ( ويبلغ جستون ترودو 
من العمر 43 سنة وهو االبن االكبر لرئيس الوزراء السابق بيير اليوت 
ترودو وقد ولد وتربي في المنزل المخصص لرؤساء الوزراء في كندا 
في 24 شارع ساسكس والذي سيعود اليه االن مرة ثانية في خطي والده، 
ويواجه جستن ترودو العديد من المسائل سواء في الداخل او في الخارج 

واولها هو تكوين الوزارة التي قال عنها انها ستتكون من عدد متساوي من  النساء والرجال وسوف يختارهم 
من184 عضو من االعضاء المنتخبين  وسيقسموا الوالء يوم 4 نوفمبر  ويلي ذلك مباشرة اجتماع القمة العالمي 
في باريس في ديسمبر للبحث في تغير المناخ والذي يحتاج الي تخطيط للمناداة بموقف وطني موحد يستند الي 
وعد الحزب الليبرالي باالجتماع مع رؤساء المقاطعات واالقاليم التخاذ اجراء بشان تغير المناخ ووضع سعر 
للكربون والحد من التلوث الكربوني، وايضا هناك مسئلة المهمة العسكرية للقوات الكندية في الشرق االوسط والتي 
تعهد ترودو بانهائها وايضا ازمة الالجئين ووعده باستقبال 25 الف الجئ سوري في كندا، وايضا وعد الحزب 
الليبرالي بتخفيض الضرائب  لمتوسطي الدخل واعطاء الشرعية للمريجوانا ووضع الئحة اصالحات ديمقراطية 
بما في ذلك نظام انتخابي جديد والوعد بتجديد قانون االمن ) سي – 51 ( الذي يعطي وكالة المخابرات الكندية 
سلطات كبيرة وتسبب في غضب المدافعين عن الحريات الشخصية وقد وعد ترودو ايضا باكبر استثمارات في 
الترفيهية  العام واالسكان الميسر والمرافق  النقل  التي ستضاعف تكاليف  التحتية وهي الخطة  للبنية  تاريخ كندا 
وعناصر اخري وستبلغ حوالي 125 بليون دوالر علي مدي العقد القادم من الزمن ، وقد حصل الحزب الليبرالي 
الذي يراسه ترودو  علي 184 مقعد في البرلمان وهذا يشكل حكومة اغلبية واصبح حزب المحافظين الذي حصل 

علي 99 مقعدا هو الحزب المعارض وسوف يتم انتخاب رئيس جديد له بعد ان يستقيل هاربر.

السكان االصليني في 
وينيبيج يحتفلون بنهاية 

حكم احملافظني 
واعلنت  االقتراع  صناديق  اغلقت  ان  بعد 
النتيجة بفوز الحزب الليبرالي بدات مجموعة 

من السكان االصليين بالرقص والغناء وقرع الطبول في وسط شارع بورتج والشارع 
الرئيسي ليقولوا لهاربر ودعا، وبدات احتفاالتهم في شارع بورتج ثم انتقلت الي 
الشارع الرئيسي، حتي مع صوت ابواق السيارات التي اعترضوا طريقها وكادت 
احد السيارات ان تضرب احدهم، وبعد عشرة دقائق تم تفريقهم واخالء المنطقة 
ولكنهم استمروا في الصياح مرة اخري من داخل المباني في الشارع الرئيسي وقال 
احدهم لقد كنا نعاني اثناء رئاسة هاربر فهو لم يتشاور معنا ولم يسمع ابدا لشكوانا 

لمقتل واختفاء نساؤنا وانه سبب ضرر لالرض االم ولذا فنحن نحتفل بذهابه .

حكومة اونتاريو تخطط حلظر التوقيف 
االعتباطي للمواطنني من قبل الشرطة 

لحكومة  التشريعي  المجلس  اجتماع  في 
اونتاريو الذي عقد يوم الخميس 22 اكتوبر 
 ( ناجفي  ياسر  المجتمع  سالمة  وزير  قال 
نحن نقف كحكومة معارضين الي توقيف 
قبل  من  للمواطنين  واعتباطي  تعسفي 
ال  عندما  معلومات  ليجمعوا  فقط  الشرطة 

يكون هناك اسباب للقيام بذلك ( ، وقال ان الحكومة ستزيح الستار عن لوائح جديدة 
في االسابيع القادمة واوضح ان هناك جزئين للوائح التي هم بصدد وضعها الجزء 
االول هو حظر التوقيف التعسفي والعشوائي للمواطنين من قبل الشرطة والجزء 
الشرطة  بين  اختياري  تفاعل   او  تعاون  فيها  يتم  التي  االماكن  تحديد  هو  الثاني 
والمواطنين وحقوق االفراد كما ينص عليها الميثاق والتي هي محمية بقانون حقوق 
لخدمات  وثابتة  قواعد واضحة  ان هناك  نتاكد من  ان  نريد  ، وقال نحن  االنسان 
الشرطة عبر المقاطعة ، واالتجاه الي حظر ) الكاردينج( وهو التوقيف االعتباطي 
لالفراد من قبل الشرطة تم طرحه للمناقشة في المجلس التشريعي لحكومة اونتاريو 
اوقفته  البرلمان جاجميت سينغ والذي  عاني من هذا االمر حين  من قبل عضو 
الشرطة عدة مرات الستجوابه وال يريد الحد ان يشعر بما شعر به وقتها وتحدثت 
كاثلين وين رئيسة وزراء اونتاريو الي  اذاعة السي بي سي حول هذا الموضوع  
التعسفي والذي يحدث مع  للتوقيف  وقالت ان حكومتها علي وشك ان تضع حدا 
اقليات مرئية مثل الرجال السود او الرجال من الشعوب االصلية ، وعلي الرغم مما 
قاله اعضاء الحزب الليبرالي فليس من الواضح ما اذا كانت الشرطة سوف تغير 
ممارساتها اال اذا كانو سيجبرون علي ذلك بالقانون ، وقد قال رئيس شرطة تورنتو 
مارك سوندرز انه ال يوافق علي التوقيف االعتباطي للمواطنين ولكنه ايضا ال يوافق 
علي حظر ذلك وفي شهر يونية الماضي صرح  مارك بان التوقيف يمكن ان يكون 

مشروعا عندما يتم بحق وانه يعزز السالمة العامة عندما يتم بصورة قانونية.
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اجليل االول من املهاجرين لكندا يتسم بصحة جيدة عن االجيال التي تولد فيها

وفقا لدراسة جديدة صدرت من احصائيات كندا فان الجيل االول من المهاجرين الي كندا 
الذين ولدوا خارجها لديهم معدالت منخفضة في دخول المستشفيات للعالج اكثر من االجيال 
المتعاقبة الذين ولدوا في كندا ، وقال جول راي الطبيب الذي اجري هذه االبحاث وجمع 
بيانات من سجل التعداد السكاني  وسجالت المستشفيات لمدة ثالثة سنوات من عام 2006 
الي عام 2009 لدراسة معدالت دخول المستشفيات للجيل االول  من المهاجرين  ، ان هناك 
تفسيران لهذا االمر اولهما ان كندا تقبل عامة الناس بعد الفحص الصحي لجميع المهاجرين 
اليها ، والتفسير الثاني ان معظم البالد التي ياتي منها المهاجرون ليس لديها نسبة عالية من 

مرض السمنة ولديها انماط حياة صحية عموما .  ووجدت الدراسة ان معدالت دخول المستفيات للجيل االول من المهاجرين 
كانت 609 من كل عشرة االف ، ومن الجيل الثاني الذين ولدوا في كندا ولكن  واحد من الوالدين ولد خارج كندا  ارتفع 
المعدل الي 792 من كل عشرة االف فرد، ومن الجيل الثالث واالجيال التالية والذين ولدوا الباء وامهات مولودين في كندا 
كانت النسبة 839 من كل عشرة االف فرد وشوهدت االختالفات  ما بين االجيال في كال الجنسين من الرجال والنساء 
وأرجع الطبيب جول راي التراجع في صحة االجيال الثانية والثالثة وما بعدها  للمهاجرين الي اختيارات نمط الحياة وتاثرها 
باسلوب الحياة الغربية حيث يسهل الوصول الي االطعمة العالية السعرات الحرارية التي ربما لم تكن متوفرة في البالد 

االصلية للمهاجرين وقال ان هذه الدراسة يجب ان تكون مفهومة لكل فرد.

أوتاوا حتتفل بذكري مرور عام علي اقتحام مبني البرملان 
تجمع الكنديين يوم الخميس 22 اكتوبر عند مبني البرلمان ليتذكروا اثنين من 
في    2014 عام  اكتوبر   22 في  الوطن  ارض  علي  حتفهم  لقوا  الذين  الجنود 
دافيد  العام  الحاكم  وقال   . البالد  في  مدوي  فعل  رد  لها  كان  منفصلة  هجمات 
جونستن ان الكنديين يواصلون الحداد علي وفاة العريف ناثان سيريلون  وضابط 
الصف باتريك  فنسنت ،وقد قام مسلح يدعي ميكل زيف  بقتل الجندي ناثان غدرا 
بالرصاص بينما كان يقوم بحراسة قبر الجندي المجهول ثم اقتحم مبني البرلمان 
مقتل  من  يومين  بعد  الهجوم  هذا  وجاء  يقتل  ان  قبل  الطلقات  عشرات  واطلق 

باتريك فينسينت في كبيك الذي قام واحد من المتعاطف مع الجهاديين االسالميين بصدمة بسيارته وشارك هاربر وترودو في 
مراسم االحتفال ووضعا معا اكليل من الزهور علي النصب التذكاري وقال هاربر ان يوم الخميس هو يوم نقدم فيه التحية 
لجميع الذين خاطروا بسالمتهم ليوقفوا هذا الهجوم السافر وكان هذا الحدث مثال ملهما للكنديين ليروا كيف انهم اجتمعوا معا 
ليقدموا الدعم بعضهم لبعض ويدينوا االرهاب ويظهروا الشجاعة والعزم في اعقاب هذه الهجمات ، وقال ترودو في بيان له 
ان الكنديين سوف يستمرون في مساعدة وحماية بعضهم البعض مشيرا الي قدامي المحاربين واالفراد العسكريين في كندا 
وقال اننا لن نسمح للتهديدات او لهؤالء الذين يريدون تقويض قيمنا واسلوب حياتنا ان يشكلوا حياتنا ، وان الكنديون كرماء 
وطيبون وذوي عقول منفتحة ومتفائلون . وقال مساعد مامور الشرطة الفيدرالية جيل ميشو ان الشرطة تواصل العمل الجاد 

لضمان عدم تكرار هذه الماساة مرة اخري .

مسكن رئيس وزراء كندا غير صالح للمعيشة 
ويحتاج لترميمات بي ١٠ مليون دوالر٠

في مقابلة اجرتها وكالة انباء السي بي سي مع مارجريت ترودو والدة رئيس 
الوزراء المنخب جستن ترودو يوم الجمعة 23 اكتوبر سؤلت عن مشاعرها 
الوزراء  لرئيس  الرسمي  االقامة  للسكن في مقر   ابنها وعائلته  انتقال  حول 
في 24 شارع ساسكس فردت بان جستن ترودو وعائلته لن ينتقلوا للسكن هناك الن المسكن بحاجة الي ترميمات 
كثيرة منذ ان كانت تسكن فيه مع زوجها رئيس الوزراء السابق اليوت ترودو وان االصالحات ال تعني اشياء 
ترفيهية بل هي السقوف والسباكة وجميع االشياء االخري التي تجعل المسكن صالحا لالستعمال ولذا فان جستن 
ترودو واسرته سيسكنون في مكان اخر حتي يتم ترميم المنزل ، وفي عام 2008 صدر تقرير من اللجنة القومية 
لراس المال قالت فيه ان المنزل لم يتم تجديده منذ 50 عاما ويحتاج الي 10 مليون دوالر الصالح نظام الكهرباء 
الحرائق  حالة  في  للمياه  المنزل علي رشاشات  والسباكة واليحتوي  سيئة  حالة  في  التي هي  والتكييف  والتدفئة 
ويتضمن المبني اسبستوس الذي يرتبط بمرض سرطان الرئة ولتصليح كل هذا يلزم للسكان فيه ان يتركوه لمدة 
تتراوح من 12 الي 15 شهرا وكان رئيس الوزراء ستيفن هاربر قد رفض ترك المسكن حتي تنتهي مدة رئاسته 
. وفي رسالة بالبريد االلكتروني الي انباء سي بي سي قالت متحدثة باسم الحزب الليبرالي ان القرار حول مكان 
اقامة جستن ترودو لم يتخذ بعد وسوف يتخذ قريبا الن رئيس الوزراء المنتخب مشغول في تكوين وزارته االن 

وفي ضمان االنتقال السلس للحكم.



ألدكتور يوسف أدريس من مواليد محافظة الشرقية 
فى مصر عام 1927 تخّرج من كلية الطب 1951 
وعمل طبيباً بورش السكك الحديدية، صدرت له أول 
مجموعة قصص عام 1954 )أرخص ليال( فى نفس 
السجن،  وأودع  يوليو  بثوار  فيه  إصطدم  الذى  العام 
الطبقة  لمشاكل  ومعايشته  الورش  لعمال  كطبيب 
الطبقة  عن  اليسارمدافعاً  إلى  أقرب  جعلته  الكادحة 

الدنيا.

القصيرة  والقصص  المسرحيات  من  العديد  كتب 
]أنطون  النقاد  إعتبره  حتى  صياغتها  فى  برع  التى 
تشيكوف[ العربية وٌرّشح أكثر من مرة للفوز بجائزة 
مع  السالم  التفاقية  الصريحة  معارضته  لكن  نوبل 
الجدية  إلى  دبه  أ  الجائزة.يميل  من  حرمته  إسرائيل 
فى  جلياً  ذلك  ويبدو  الشخصية  تحليل  فى  والعمق 
مؤلفاته )ألحرام -ألعيب – العسكرى األسود –أرخص 
 – شرف  –حادثة  المدينة  –قاع  –المذنبون  ليال 
البيضاء.. وغيرها( لكنى إخترت قصة )العتب على 

النظر( كفانتازيا تحمل البسمة.

بلغتها العامية المحببة صيغت كأنها الشعر المنثور.

توفيق مرتى مينا 

ألعتــب على النظر
 دكتور يوسف أدريس

*******

لك  أقول  يادكتور  لى  قل  حسن  جاءنى  يوم  كام  من 
ياحسن هو فيه للحمير نضارات ؟

بد  ال  جد  أل  أضحك  يريدنى  حسن  فالبد  ضحكت 
لى  تقول  ما  نظرت  وإليه  سكت  أضحك  ال  يريدنى 
زى  نضارات  للحمير  مش  ياحسن  لك  أقول  يادكتور 
البنى آدمين ؟ كل كذا عام لك ياحسن سؤال ال ياحسن 
الحمير مالهاش نضارات طب والعمل ؟ وحمارى الزم 
على  ويدخل  بيضبش،  بقى  عّرفك؟  إيش  نضارة  له 
مراتى يفتكرها الزكيبة هى تخينة زى الزكيبة إن جيت 
للحق صحيح تخينة إنما مش زكيبة يمكن بيغلط وكل 
ويتوه  يحّرن  وبدأ  كتير  ده غلطه  له غلطة بس  حمار 
عن الدار ومّرات يخبط راسه فى الحيط عشان حمار 
ياحسن ال عشان بقت عينيه شيش بيش يادكتور وديته 
لحد يشوفه ؟ شافه البيطار وقال لك عايز نضارة ؟ قال 

بيعه. دا شرك. بيعه بيعه
ما يجبش تمنه والحمير الجديدة سوقها نار والحل ؟ 
ايه لحمار  إتهبلت ؟ نضارة  يابيه إنت  عايزله نضارة 
أنا فى عرضك غيتنى  إنما  تقوله  اللى  قول  ؟  ياحمار 
إزاى ؟ إتوسط لى فى نضارة والنضارة بوسايط ؟ كله 

بوسايط النهاردة إال النضارة
ايه ؟ عايزة كشف  أمال عايزة  موش عايزة واسطة 
خالص.  يبقى  النضارات  بتاع  عند  ؟  فين  والكشف 
ست  استلقيتنى  وانت  يابيه  السما  م  وقعت  أنا  فٌرجت 
كيالت فول واعمل له نضارة أنى حالى واقف ومن يوم 

ما وغوش أنى سنقرت.
*****************

نضارة،  لبس  حسن  حمار  أفتكر  أضحك،  وقعدت 
وبكل  البد  قلت  لدرجة  الضحك  م  نفسى  على  أموت 

طريقة ياحسن أعمل لحمارك نضارة.
لعم ناجى خدت بعضى ورحت، وعملنا إجتماع، ومن 
حيث المبدأ وافق.. وفضل التنفيذ، والتنفيذ عايز كشف، 
والكشف عايز عالمات وإنهى حمار ده إللى ح يعرف 

فتحة العالمة منين.. منين 
ح تعرف الفتحة ياحمار ؟......... وانضم حسن أبو 
على لينا وعلى أعلى مستوى قعدنا نضبش وجانا الحل 

من حسن، حل مالوش مثيل يابن األيه ياحسن أما حتة 
حل.

عند  الحل  ناجى،  وياعم  يابيه   : وقال  حسن  سّهم 
الحمار. إزاي ياحسن إزاي ؟ فتح حسن

 بقه وبص لكمه الشمال، وانكسف،، هو بينكسف كده، 
ما  ساعة  كان  جارى،  الصاوى  حمارة  الحل   : وقال 
بيشوفها ينّهق عليها ولما نظره ضعف ما بقاش ينّهق 
يوم والتانى ما كانش  يقرب عليها قوى، وكل  لما  إال 

يزر ودانه إال لما يدوبك بوزه ينشه ديلها. 
***

حمارته،  على  خايف  والصاوى  مفاوضات،  وبعد 
ولوال إن عم ناجى كبرت فى دماغه، ما كانش حصل، 
وتم وجرى الترتيب،،،،، نوّقف حمارة الصاوى على 
بعد قصبة، وحمار حسن على باب الدكان، وانا أمسك 
يحط  لما  بحيث  العدسات  يغير  وناجى  الكشف  شنبر 
العدسة المظبوطة نعرف أنها هى من نهيق الحمار،، 
ما دام كل ما كان يشوفها ينّهق فضرورى لما يشوفها 
ح ينّهق ونعرف العدسة المظبوطة،، وعدسات عينينا 
تنفع لعينين الحمار ؟ تنفع ونص. قالها عم ناجى وفتح 

الصندوق،
مكان  وحددنا  زنهار،  ووقف  العيال  طرد  وصبيه 
راس  وخلينا  الحمارة  ودّورنا  الحمار  ومكان  الحمارة 
الحمار على خط مستقيم يصل بين نقطتين ديل الحمارة 
ومناخير الحمار وثبتنا الشمبر بدوبارة وحوالين الودان 
ربطناه،، واشتغل ياعم ناجى وثبت الهدف ياعم صاوى 
التاريخ  فى  أول عملة  ياحسن وكأنك حاضر..  وانهج 

يعملها إنسى فى حمار. 
***

فى  وزيادة  الشمبر،  أنا  ثبّت  اإلحتياط  فى  زيادة 
وبسمل  العدسات،  على صندوق  مات حسن  اإلحتياط 
عم ناجى وكلنا وياه، وحط أول عدسة، واستعدل بوز 
الحمار.... نفخ الحمار وعطس وهز كدة وكدة راسه، 
وكأن شىء ما كان......... ثانى عدسة، خاف الحمار 

واتاخد وغمض عينيه وبدأ يرفص 
بتكبر والزم  : أصلها عدسة  وقال  ناجى  سّهل علينا 
جامد  لها  مسكنا  الثالثة  قدامه،،،،  بغل  الحمارة  شاف 
وزر  يبحلق،  وابتدا  رمشات  عشر  الحمار  ورمش 
عم  ولحقه  وخطورة،  جد  عالمات  عليه  وبان  ودانه 
ناجى بعدسة على العين التانية..... حمحم الحمار ونفخ 
تنهيقة  مطلقها،،  وراح  محروق  بصدر  وزفر  صدره 
مفاجئة خدتنا على خوانة، وكأن قنبلة انفجرت، تنهيقة 
نمسك  وتشعبطنا  راسه  للسما  ورفع  بالثانية  واتبعها 
ومعاها ضحكنا  هاجت  نهيق  وغارة  والشمبر  العدسة 
هاص ينهق ونضحك وحسن م الفرحة طاير وحمارة 
وابتدا  البرجل  فتحة  ووسعت  نّخت  للنهيق  الصاوى 
؟  عّرفك  إيش  شاف..  أهو   : يصرخ  وحسن  يفلفص 
ش����اور.. شىء خرافى غريب يجعلك تؤمن ان الجسد 
حيوان ساعة اللزوم يظهر ال عقل له وال فيه وال أدب 
زى  بشفاتير،،،  غليظ  أسود  حّمارى  حيوان  يعرف، 
القمقم،  ادلدل من  ثانية  الجسم متخبى،،  مارد كان فى 
مثله.  حمار  تبقى  تتمنى  يجعلك  تخين  طويل  مارد 
شىء  يستنفر،  الحى  الكمين  زى  جحره  من  خرجته 
الغلطان،، وارتبكنا  كأنك  له  تتأّمل وتنكسف  البد معه 
إحنا الكل خايفين نبص ليكون عيب ومش قادرين نشيل 
عينينا ألن البصر من مكمنه بيتشد، ومن غير أمر وال 
خطة، الظاهرة عمالة وشغالة والحمار ينهق، والوحيد 
الباصص بعيون الفرح والفخر حسن أبو على صاحب 

الحمار،،، يعّمر بيتك يادكتور.. تسلم إيدك ياعم ناجى
أنا طالب القرب ياصاوى، وحمارتك أهه موافقة،،   
بريمة  وكأنه  حالة  انتابته  الجوانب  على  والجمهور 
حمحمة  ورا  وحمحمة  لآلخر،  الحيا  برقع  فى  إندكت 

سخن الحمار والزمان دا جنن الجدعان، 
خطوة  خطوة.  واندفع  القيود  رجليه  قطعت  وٌهب، 
واحدة بس ألن العدسات نّطت والشنبر طار، وهديت 
الحيوان،  حركة  البصر  كف  وحين  الحال  وفى  تماماً 
وعاد أليف مستأنس إرتخت ودناه ودلدل بوزه وصرخ 
حسن : فى عرضك ياعم ناجى إلحقنى يادكتور الفرحة 
لسة،  كان  حماسنا  لكن  هس،،  بقت  والدنيا  تمت  ما 
ومرة ثانية ثبتنا الشنبر وجاب ناجى عدسات أضبط،،، 

والنهيق عاد وفى السما لعلع، وما عرفناش إللى حصل 
ودماغه  الحمارة  عند  كان  جامدة  نطة  فى  إيه........ 
كونية،  ظاهرة  عينينا  وقدام  الصاوى،  عمك  زّقت 
عاد  وال  إتجننت  الضهر  عز  فى  الجسد  وعفاريت 
حمارة من حماروال ذكر من أنثى..... الحياة الحمارة 
اللى  والقانون  أرقى  أصبحت  وغبائها  بغشوميتها 
عمل أنثى وذكر أصبح مرعباً وهو يطلق عقال طاقة 
اإللتحام وال الرعب النووى له الجميع إنشل،، الطبيعة 
بصراحة وبال خجل وعينى عينك تتكلم بأعلى صوت، 
وداخلنا  الزالزل،  أجسادنا  فى  تضع  تجأر،  تصرخ، 
تفجر البراكين لحظة إختالل كون وااّل إنتظامه منتهى 
قيمتك  إال  فيها  قيمة  ال  لحظة  جنانه  منتهى  وااّل  عقله 
كذكر الطبيعة أو كأنثاها،، ولتذهب العقول والضوابط 
لألطفال والعاجزين يلعبون ويعزون بها األنفس، لحظة 
الفيض، األجساد ثائرة وفائرة تدفق رحيقها بكل بدائية 

تفجرات الشمس ومد القمر ووحشية اإلعصار. 
واختفى الكل ولم يعد سوى ثالثة حمار حسن وحمارة 
الموقف  مطاولة  وتريد  تشب  قصيرة  وقامة  الصاوى 
واللحظة، قامة أبو على وقد فقد، للحظة، وعيه الكامل 
ومالمحه وقد أصبحت تنطق بالسريانى وتزمجر بأزيز 
يرعب حسن ويرعبنا،،،،، وال تتصور ظاهرة مهولة 
عاتياً،  السكون  ويحل  فجأة،  إنتهت،  كما  تنتهى  كهذه 

شاماًل وكأنه العودة إلى القبر.
***

فالصاوى  والصاوى..  حسن  خناقة  من  ودعونا 
كان على  اإلتفاق  أن  بدعوى  فى حسن  أظافره  أنشب 
الكشف من بعيد لبعيد فقط، ولم يكن الوثب ابداً داخاًل 
فى اعتباره. وحسن يرد بغرور أن على الصاوى أن 
يحمد هللا فحمارته من فرط قبحها بائرة السوق، وفى 
جوفها اآلن نطفة حمار حصاوى منياوى ال يقل أجرها 
عن جنيه. وكأنهما باإلشتباك الذى دار والعمامات التى 
بعد  نشازه  للكون  يعيدون  والجئير  والصراخ  تهدلت 
انسجامه، وضجته التى ال معنى لها بعد فحيح الضجيج 

الخالق.
النضارة  تلك  النضارة،  قتيل  أصبح  فقد  حسن  أما 
بالذات، فلم يعد مهماً لديه أن يرى بها حماره الطريق، 
الوثبة  تلك،  الوثب  بنضارة  يأتى  كان  الكسب،  األهم، 
بدل  قرشاً  وعشرون  خمسة  منها  محدد،  سعر  بجنيه، 

نظر أو باألصح بدل نضارة.
أما عم ناجى فقد تطوع بتصنيع شنبر خاص لحمار 
حمار  وأصبح  أكبر،  عدسات  له  وأحضر  بل  حسن، 
حسن ونظارته من معالم القرية، وبالذات نقطة جذب 

السياحة الداخلية ألهالى القرى المجاورة.
فلم  فساداً،  بنظارته  القرية  أرض  فى  الحمار  وعاث 
يترك أنثى على حالها، بل أحياناً كان يناوش حتى ذكور 
كتّاب  إلى  أرسل حماره  أن حسن  وأشاعوا  الحمير... 
الشيخ حسنين، وأنه تعلم القراءة بسهولة تامة إذ على 

رأى عم ناجى : أنا مرّكب له نضارة تقرا لوحدها.
بل وفعاًل، وقد رأيت هذا بنفسى، كان الحمار كثيراً 
الحمراء،  الصحف  مانشتات  فى  يحدق  وهو  يٌرى  ما 
كان  واآلخر  بلسانه  فيلعقه  يعجبه  كان  بعضها  وأن 
أن  يلبث  ال  ثم  وعنوانها  الصحيفة  فيمضغ  يعجبه  ال 
يبصقها وينهق بشدة عالمة الضيق الشديد.،،،،، وربما 
لهذا صمم حسن على منعه من اإلطالع على أى جريدة 
أو مجلة فقد الحظ أن القراءة بنظارة الوثب تقلل كثيراً 
من قدرة دابته، ويخسر بعدها بضعة جنيهات من جراء 
جريدة  كل  عقب  لحماره،  تحدث  التى  النفس(  )سدة 
الحمار،  ويبصقها، وجاهاًل سيصير  ويمضغها  يقرأها 

وماذا يهم األدب أو قلته فضلوه على العلم.
***

ومن يومين جاءنى حسن وسألته عن الحال، قال : لبن 
وعن النضارة، قال : حديد وعن الحمار، قال : عقبال 
راشقاً  أسفل،  إلى  فمه  فتحة  مخفضاً  إبتسم،  ثم  أملتك 

عينه فى كمه األيسر،
أال   : قال  اعماقه  من  بتنهيدة  الخجل،ثم  فى  طريقته 
قول لى يادكتور أقول لك ياحسن ما دام نضارات البنى 
آدمين بتنفع الحمير، ياترى نضارات الحمير تنفع للبنى 

آدمين ليه ياحسن سألت
قال : أصلى عايز أتوكل على هللا واعمل نضارة إليه 
نظرت ورفضت أن أضحك فماذا باهلل عليكم يضحك 
فى السؤال باهلل عليكم، ماذا فى هذا رغم ذاك، يضحك؟

 د. يوسف أدري�����������س
 )من كتاب العتب على النظر / مجموعة قصصية 

)1987
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تابع مقال »األصول 
املسيحية لعلم السلوكيات 

)3(« ص4

 8( فتح اوربا )الرحلة التبشيرية 
الثانية(

 بولس مع سيال: ذهبا إلى كيليكية 
مسقط رأس سيال )سيال ذو جنسية 

رومانية مثل بولس(
إلي  وسيال  بولس  وصول  بعد   
مدينة لسترة إنضم إليهما تيموثاوس، 
وبذلك زاد عدد الجيش وبلغ ثالثة 
عبر  جميعا  وذهبوا  افراد!!!. 
غالطية وبيثينية ومنها إلي مقدونية 
ومعهم  تراوس  ثم  اليونان.  شمال 
تسالونيكي  ثم  فيليبي،  إلي  لوقا 
وبيريه وأجبر اليهود بولس لتركها 
وإتجه  وتيماثوس  سيال  )وترك 
إلي  ثم  إلي كورنثوس  ثم  أثينا  إلي 

أنطاكية 
9( فتح روما )الرحلة التبشيرية 

الثالثة(.
روما  الي  لوقا  و  بولس  دخل   
بولس  وكان  البحر.  طريق  عن 
من  مئة  قائد  حراسة  في  أسيرا 
يوليوس،  إسمه  أوغسطس  كتيبة 
يصلوا  ان  قبل  سفينتهم  وتحطمت 
شواطئ جزيرة مالطة ولكن جميع 
ركاب السفينة وصلوا سالمين الي 
الشاطئ - كما أخبرهم بولس- وفي 
حراسة  تحت  بولس  وضع  روما 
يبشر  سنتين،وكان  لمدة  دائمة 
شهادة  وصلت  حتي  لحراسه، 

المسيح الي بيت قيصر
10- فتح مصر: دخلت المسيحية 
مصر عن طريق شخص واحد هو 
علي  نزل  عندما  مرقص  القديس 
ليصلح  وذهب  االسكندرية  شاطئ 
معجزاته  أول  ويصنع  حذاءه 
وتتوالي  الحانوت  صاحب  مع 
المسيحية  تنتشر  حتي  المعجزات 

وتعم أرجاء البالد. 
الفتوحات  بداية  هي  هذه  كانت 
نشرت  التي  السلمية  المسيحية 
السامرة  ثم  أورشليم  من  المسيحية 
كما  األرض  أقاصي  إلي  ومنها 
أشار بذلك يسوع المسيح وقد تمسك 
التالميذ بالمسيح وبدستوره وأرجو 
أن تتأمل عزيزي القارئ فيما قيل 
عنه » وال وجد في فمه مكر الذي 
وإذا  عوضا  يشتم  يكن  لم  شتم  إذا 
يسلم  كان  بل  يهدد  يكن  لم  لم  تألم 
لتالميذه  وقال  بالعدل.  يقضي  لمن 
حينما أرسلهم« وكل من ال يقبلكم 
هناك  فاخرجوا من  لكم  يسمع  وال 
وإنفضوا التراب الذي تحت أرجلكم 

شهادة عليهم. 
الدعوة  وستظل  كانت  هوامش: 
يقودها  سلمية  دعوة  للمسيحية 
التي  المثالية  الصحيحة  التعاليم 
للداللة  ويكفي  اإلعجاب.  يحفظها 
إحدي  أن  المسيحية  سلمية  علي 
عشر تلميذا للمسيح باإلضافة لبولس 
الرسول )الذي لقب برسول األمم( 
قد إستشهدوا وقبلوا الموت بفرح في 
سبيل النشر السلمي لكلمة هللا ودون 
أن يأذوا أي فرد في أثناء دعوتهم. 
)والوحيد الذي مات لشيخوخته من 
التالميذ هو يوحنا الحبيب( ونلقاك 
بإذن  القادم  العدد  العزيز  القارئ 
هللا في المسيحية واإلضطهاد. )ما 
تعرضت له المسيحية من إضطهاد 

وموقفها منه(.   



نصف الصورة
نقلها: مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

نظرت  المقاعد،  أحد  على  منهكا  جلست 
والصناديق  الحقائب  أرى  وأنا  حولى 
مبعثرة فى كل مكان....مازال أمامنا الكثير 
لترتيب منزلنا الجديد. جاء صوت زوجتي 
الذى  األكبر  ابنى  على  مناديا  المطبخ  من 
صندوقا  حامال  والدته  الى  أسرع  بدوره 
حيث  األواني  بعض  على  يحتوى  ضخما 
بدأت هى فى ترتيبها ووضعها فى أماكنها، 
من  كوبين  حاملة  زوجتى  جاءت  بعدها 
الشاى وضعتهما أمامى ثم جلست بجوارى 
لتنال قسطا من الراحة هى األخرى. “مش 
ح ينفع الكالم ده....كده مش ح نخلص ولو 
بعد شهرين، إيه رأيك لو أخذت يومين ثالثة 
بقى  ونخلص  حاجة  كل  فيها  أنظم  أجازة 
قائال  عليها  رددت  زوجتى  اقترحت  هكذا 
“ أعتقد أنه ال داعى لألجازة، فلو تعاوننا 
جميعا واستغلينا الويك اند كويس ح نقدر 
جزء  األقل-  -على  أو  كلها  األمور  نظبط 
الحوار   فى  األكبر  ابننا  تدخل  منها”  كبير 
ما هو الزم نرتب كل متعلقاتنا بسرعة أنا 
بصراحة مش عارف ألبس،نصف مالبسى 
وماذا  مؤنبا  له  قلت  الشنط   فى  مازالت 
يا  الشنط  من  مالبسك  إخراج  من  يمنعك 
بعدما فهم قصدته  أجابنى فى خجل  ترى؟ 
“ ما أنا برضه ساعدت ماما اليومين اللى 
فاتوا “ قال هذا وهو ينظر المه مستنجداً 
اما هى فلم تخيب ظنه عندما قالت بصوت 

عال وهى تنظر البننا الصغير المدلل 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

معايا  كبير  مجهود  بذل  هو  بصراحة   
اليومين اللى فاتوا، أما البيه الصغير فمش 
ابنى  رد  شوية”  كل  فين  بيختفى  فاهمة 
ستيشن  بالى  بيلعب  “طبعا  ضاحكا  األكبر 
اللحظة  نفس  الكمبيوتر”.فى  على  قاعد  أو 
ظهر ابنى األصغر حامال صندوقا آخر و هو 
ينادى مطالبا بافساح الطريق أمامه، وضع 
الصندوق على األرض ثم التفت ألخيه األكبر 
معاتبا “ ظلم.....تعسف......عنصرية.......
ألعب  أكن  الكمبيوتر....ولم  أمام  أكن  لم  أنا 
غرفتى،  أنظم  كنت  ستيشن....أنا  بالبالى 
انتهيت من رص وتعليق كل مالبسى  كذلك 
فى الدوالب.” رد األكبر “ كويس جدا لكنك 
لم تساعد ماما وبابا فى توضيب البيت”.قال 
الصغير محتجا “يا سالم وهى غرفتى مش 
جزء من البيت وال ايه؟ تدخلت موجها كالمى 
فيلسوف...أترك  يا  طيب   “ األصغر  ألبنى 
لتنظيم  أخيك  مع  واذهب  لى  الصندوق  هذا 
غرفته...فهو بحاجة لخبرتك” ضحك االثنان 
الذي  الصندوق  أنا  فتحت  بينما  معا  وذهبا 
يحتوى  كان  والذي  الصغير  ابنى  أحضره 
عائلية  لصور  البراويز  من  مجموعة  على 
الطبيعية  المناظر  لبعض  باإلضافة  ودينية 
،أخرجت البرواز األول وكان لصورة زفافنا 
أنه  وقلت”أظن  مبتسما  لزوجتى  ،نظرت 
زفافنا صدارة غرفة  تحتل صورة  أن  بد  ال 

المعيشة” 

لإلعالن باجلريدة 
647-823-6779
ahram.teeba@

gmail.com
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من  أكثر  راجل....بعد  يا   “ ضاحكة  ردت 
عشرين سنة مكانها يبقى فى غرفتنا” قلت فى 
أساس  طبعا....الصورة دى هى  تصميم “ أل 
البيت وأساس األسرة يعنى وجودها فى غرفة 
المعيشة هو الوضع الصحيح.” قالت معترضة 
صورنا  فيها  نضع  ممكن  المعيشة  غرفة   “
لكن..... األسرة  ألفراد  صور  أو  العائلية 
قاطعتها فى حسم “ قلت ان الصورة ح تتعلق 
مكانها  والعريس  العروسة  هنا......صورة 
 “ سخرية  فى  قالت  المعيشة”  غرفة  صدارة 
عروسة وعريس!!!!! يا راجل ...أوالدنا بقوا 
الصورة  علق  حر  انت  مننا.....عموما  أطول 
تنهض  وهى  ضاحكة  قالتها  تحب”  ما  مكان 
بالصورة  أمسكت  المطبخ.  ترتيب  لتستكمل 
متأمال و متذكرا سنوات عمرى الجميلة ،قمت 
بمسح الصورة ألزيل األتربة التى علقت بها....
ثم قمت بتعليقها على الحائط فى المكان الذى 
بالفعل مكان الصدارة. استرخيت  اعتقدت أنه 
...على  عليها  مثبتتان  وعيناى  األريكة  على 
الصورة ...تحديدا على العروس الحسناء التى 
كنت ومازلت أراها أجمل وأرق عروس على 
بفستان  كالمالك  تبدو  األرض.....كانت  وجه 
،أما  الرقيقة  وابتسامتها  األبيض  زفافها 
وكأنها  جعلها  فقد  رأسها  على  الزواج  اكليل 
والجمال.  البراءة  عرش  على  متوجة  ملكة 
حيث  المطبخ  من  زوجتى  خروج  تأملي  قطع 
نظرت الى الصورة قليال ثم عادت الى المطبخ 
مبتسمة. حاولت الرجوع إلى مركز تأمالتي مرة 
ثانية ولكن صورة جديدة شوشت أفكاري....
بين  سخيفة  مقارنة  صورة  هى  الواقع  فى 
العروس التى فى صورة الزفاف وبين مثيلتها 
عاما  عشرين  بعد  المطبخ  من  خرجت  التى 
ولكن  المقارنة  تلك  الهروب من  حاولت   !!!!
بالطبع  هناك  الرياح.  أدراج  محاوالتى  ذهبت 
طبيعى  أمر  ذاته  حد  فى  وذلك  اختالفات  عدة 
اختالفات  مجملها  فى  االختالفات  هذه  أن  ثم 
آثاره  العمر  ترك  فبالتأكيد  شكلية،  ومتغيرات 
عليها فلم تعد تلك الفتاة الشابة الممتلئة حيوية 
والتى مازلت أراها أمامى فى الصورة ،كذلك 
افتقدت التناسق الجسدي الذى كانت عليه......
الساحرة  بابتسامتها  تحتفظ  تزال  ال  لكنها 
ال  الهى  حيويتها.....يا  من  ببعض  وأيضا 
أدرى ماذا دهاني ولكن تلك المقارنة أصابتنى 
أن  فى  أشك  أصبحت  أننى  حتى  بضيق شديد 
تلك المرأة الخارجة والداخلة من والى المطبخ 
هى نفس عروس صورة الزفاف!!!!! ....هى 
بالتأكيد تعرف وتدرك تلك المتغيرات.....تدرك 
الرقيقة..... الصغيرة  الفتاة  تلك  تعد  لم  أنها 
وتدرك أيضا أننى مازلت أحبها بنفس القدر أو 
أكثر.....فال أقل من أن تشعر نحوى باالمتنان 
....وال أنكر هنا أن شعورا بالفخر قد تملكنى 
على  أقدمت  بمشاعرى-  باحتفاظي   - وكأننى 
من  الكثير  أن  مثالى....والحقيقة  تصرف 
األزواج تتبدل مشاعرهم بعد فترة من الزواج 
المقولة  تكررت  حتى  المتغيرات  لتلك  نتيجة 
ب�أنهم -بعد سنوات-  الشهيرة لبعض األزواج 
يكتشفون بأنهم يعيشون مع امرأة أخرى غير 
تأمالتى  تنقطع  الثانية  للمرة  تزوجوها.  التى 
وهذه المرة بسبب أبنائى حيث وجدتهما أمامى 
االثنان  أفكارى......نظر  فى  غارقا  وأنا  فجأة 
نحوى.....قال  نظرا  ثم  قليال  تأمالها  للصورة 
أحدهما فى تعجب “ياااااااه يا بابا ده انت كنت 
افيق  ان  الصورة دى وقبل  رفيع وصغير فى 

من وقع كلماته” 

أضاف ابنى اآلخر “ ده انت كمان كان عندك 
الى  ثم  اليهما  مرتبكاً  نظرت  شعر!!!!!!!!” 
الصورة عدة مرات واسقط فى يدى فقد نظروا 
انهم  الى الصورة من زاوية اخرى بل اعتقد 
قد رأوا الصورة كاملة  الكتشف أننى وبانانية 
مطلقة لم اكن اشاهد سوى ......نصف صورة 

الزفاف

Sudoku
Each column must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers 
in the same column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in 
the same row of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in 
the same block of a Sudoku puzzle can be the same. 

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد 
ابن شقيقها ذو الـ 12 عاما.. 

“ألنه ارمتى يف حضنها
رفعت سيدة دعوى قضائية ضد ابن شقيقها بعد 
في  العائلة  منزل  في  ميالده  عيد  حفلة  حضور 
ويستبورت عام 2011، قائلة إنه تسبب بسقوطها 
شخصية”.  “أضرار  إلى  أدى  ما  األرض  على 
وقالت السيدة إن الطفل كان متحمسا لرؤيتها عند 
إلى حضنها  اندفع  وعندما  المنزل،  إلى  وصولها 
على  جبسا  تضع  تزال  وال  األرض  على  أسقطها 
المحاكم  يومين من جلسات  بعد  لكن  اليوم.  يدها 
رفضت لجنة التحكيم باإلجماع إعطاء السيدة حتى 
سنتاً واحداً. “لم نجد الطفل سببا في األمر” لجنة 
التحكيم استغرقت أقل من ثالثين دقيقة للحكم بأن 
الطفل شون تاراال ذو االثنتي عشر عاما لم يرتكب 
أي خطأ ما. ولم يكن الطفل موجودا في المحكمة 
الجيران  لكن بعض  الحكم لصالحه،  أثناء إصدار 
قالوا إن ما قامت به العمة أمر سخيف، بينما أشار 
آخرون إلى أن شون طفل صالح، طفل ربح بنزاع 
عائلي ضد عمته البالغة من العمر ثالثة وخمسين 

عاما.

بفضل انتحاله صفة الجئ 
سوري.. متسّول جزائري 

جيين مئات اآلالف من 
الدوالرات

الجزائر)CNN(—   استطاع متسول جزائرًيا، 
لنفسه  يّوفر  أن  هوية الجئ سوري،  ينتحل  كان 
وذلك  األغنياء،  حتى  به  تجاوز  معيشي  مستوى 
وتمت  االثنين  اليوم  عليه  القبض  ألقي  بعدما 

متابعته بتهمة االحتيال.

جيوب  أن  الجزائرية  األمن  قوات  اكتشفت  وقد 
تكتشف  أن  قبل  بالنقود،  مملوءة  كانت  المتسول 
كيف أنه يمتلك حسابات بنكية تصل قيمة أموالها 
إلى 700 مليون سنتيم )700 ألف دوالر أمريكي( 
عليه  ألقت  الذي  المتسول  هذا  يورو.  ألف  و1٥ 
اليوم االثنين أمام  قوات األمن الجزائرية القبض 
بالجنوب  المنيعة في والية غردية  مسجد بمدينة 
أنه  لوحظ  بعدما  األمن  شبهات  أثار  الجزائري، 
ينتحل صفة واحد من ضحايا الحرب في سورية 
اللهجة  مستخدما  مساعدته  الناس  من  ويطلب 
السورية، حسب ما نقلته وكالة األنباء الجزائرية. 
واكتشف األمن الجزائري بعد توقيف المتسول أنه 
من  زاد  مّما  دينار جزائري،  آالف  معه ٣  يحمل 
مستوى  على  يتوفر  أنه  ليظهر  حوله،  الشكوك 
مسجلة  بنكية  ثالثة حسابات  يملك  وأنه  جامعي، 
الدوالرات.  آالف  مئات  إلى  قيمتها  تصل  باسمه 
وقد اعترف الموقوف أنه جنى كل هذه الثروة عن 
طريقة ممارسة التسول، وأنه كان يستخدم بعض 
من  المحسنين  بمشاعر  للتالعب  والحيل  الطرق 
أجل مساعدته، وقد تم تقديمه أمام قاضي التحقيق 
بمحكمة في مدينة المنيعة، حيث وجهت له تهمة 

االحتيال.
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وأوالدي  زوجي  وأضافت 
ويعرفون  التغير  بهذا  سعداء 
السبب ويشكرونك، بل أيضا أرى 
االبتسامة على وجه كل مرؤوسي 
ولكنهم ال يعرفون السبب ألنني لن 
على  أخيرا  وافقت  أنى  لهم  أقول 
قبول دواء ضد االكتئاب الذي كنت 
اعانى منه لسنوات وبدون ان أدري 
انه مرض، واشكرك كثيرا أنك لم 
المتكرر  رفضي  ومن  منى  تيأس 

لهذا الدواء. 

حديث  انتهى  القارئ  عزيزي 
اول  في  ذكرت  وكما  المريضة، 
المقال ان هذا الحوار تكرر مرات 
اآلخرين  المرضى  بعض  مع 

في  معي  تكررت  القصة  هذه 
منها  فقط  واخترت  اشخاص  عدة 

شخصية واحدة 

البنوك  بأحد  فرع  مديرة  كانت 
السكر  أمراض  من  تعاني  وكانت 
الكوليسترول  وزيادة  والضغط 
لهذا  المناسبة  االدوية  على  وكانت 
ولكن السكر لم يكن منضبطا بما فيه 
الكفاية بسبب عدم مراعاتها لنظام 
االكل بدقة، قالت لي ذات يوم لقد 
تغيرت حياتي بالكامل صرت أكثر 
صبرا واحتماال وال اتعصب كثيرا 
اظنه  لما  او  الغير  وقبوال ألخطاء 
أخطاء، وجميع من حولى الحظوا 
هذا التغيير منذ ان بدأت معي هذا 

الدواء الجديد.  

ان  حتى  حياتهم  تغيرت  والذين 
استجدت  الكثيرة  الشكر  كلمات 
قبل  من  موجودة  تكن  ولم  معهم 

عالج االكتئاب. 

نتيجة  عضوي  مرض  االكتئاب 
الهرمونات  بعض  في  االختالل 
للعالج  اللجوء  يحدد  وما  المخ  في 
في  أو  مستمرة  األعراض  هذه  ان 
بوظائفنا  اخلت  انها  أو  الزيادة 
او  للعمل  الذهاب  مثل  الطبيعية 
أيضا  او  االنعزال  أو  المدرسة 
العالج  ومدة  عضوية،  اعراض 
تفرق بين شخص وآخر وقد تصل 

لسنوات.
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب 

االكتئاب مرض عضوي

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
حتليل منطقي ألسباب خسارة هاربر

مدحت عويضة
من  عسر  التاسع  ليلة  كانت 
أبناء  علي  حزينة  ليلة  هي  أكتوبر 
الجالية القبطية في كندا، وهي الليلة 
المحافظين  حزب  فيها  خسر  التي 
حزن  وبقدر  الفيدرالية،  االنتخابات 
أبناء الجالية علي خسارة المحافظين 
خسارة  علي  األكبر  حزنهم  كان 
الذي  الرجل  لمقعده،  ديكارت  بوب 
كان يفتح مكتبه لخدمة الجميع، وأنا 
علي  اليه  أذهب  كنت  عيان  كشاهد 
ألحد  بطلب  أسبوع  كل  مرة  األقل 
طلبا  لنا  يرفض  ولم  جاليتنا،  أبناء 
أحد  باسيل”  “شاربل  بذل  بل  واحدا 
مساعديه جهداً غير عادي مع أبناء 
بوب  مكتب  ان  والحقيقة  جاليتنا، 
الكنديين  جميع  يخدم  كان  ديكارت 
وليس األقباط فقط وهو األمر الذي 
نتمني أن نراه من أعضاء البرلمان 
للكل  خدماتهم  يقدموا  أن  الجدد 
أموال  هي  مكاتبهم  تمويل  فأموال 
أيدوهم  الذين  الضرائب  دافعي 
سوف  والذين  عارضوهم  والذين 
خدمة  أن  بل  مستقبال.  يعارضونهم 
عليهم  واجب  هي  الكنديين  كل 
بغض النظر عن لون وجنس وديانة 
المحتاج للخدمة وهو األمر الذي لن 
نضطهد  أن  نقبل  ولن  معه  نتهاون 
بأن  ألحد  نسمح  لن  بل  كندا  في 
حقوقنا  من  حق  أبسط  علي  يعتدي 
األحداث  نستبق  ال  دعونا  وعموما 
أسباب خسارة  لنعرف  سويا  ونعود 

هاربر.

عن  وبعيدا  المزايدات  عن  بعيدا 
األكاذيب التي ترددها بعض الجاليات 
أنهم هم الذين أسقطوا هاربر، تعالوا 
ننظر إلي أتالنتيك كندا والتي تخلوا 
ذلك  ومع  المهاجرين،  من  تقريبا 
فيهم  حصل  مقاطعات  الثالث  فأن 
مائة  نسبة  علي   الليبرالي  الحزب 
النسبة  وهي  المقاعد  من  المائة  في 
أونتاريو  في  عليها  يحصل  لم  التي 
مما  المهاجرين!!!،  معقل  كيبيك  أو 
الخسارة  سبب  نحلل  ونحن  يدعنا 
وسبب  هؤالء،  يقوله  ما  نستبعد  أن 
أسباب  ثالثة  رأيي  في  الخسارة 

رئيسية.

والتي  االقتصادية  الحالة  أوال: 
يؤثر  بدأ  اقتصادي  لركود  أدت 
شهر  من  بداية  الكندي  السوق  في 
أكثر  الناس  به  وشعر  أغسطس 
منه  وعاني  سبتمبر  شهر  بداية  مع 
نتكلم  وعندما  أكتوبر،  في  الكنديون 
األول  المؤثر  فهو  االقتصاد  عن 
أنا  وكنت  االنتخابات  في  واألوحد 
في  يكون  أن  توقعت  قد  شخصيا 
المحافظين  أن  الربيع  فصل  نهاية 
حدوث  حالة  في  الحكم  يخسروا  قد 
يتنبأ  كان  التي  االقتصادية  األزمة 
فصل  نهاية  في  بحدوثها  البعض 
ومالم  أتوقعه  مالم  ولكن  الصيف. 
يتوقعه غيري أن يحصل الليبراليون 
أشد  ان  وحتي  أغلبية  حكومة  علي 
الحزب  مناصري  من  المتفائلين 
أقلية  حكومة  يتوقع  كان  الليبرالي 

حمراء.

التغيير:  في  الكنديين  ثانيا: رغبة 
الغربية  الثقافة  في  الحكومات  تغير 
التي  والمبادئ  القيم  من  نوع  هو 

أحد  باعتبارها  جدا  يثمنونها 
مجتمعاتهم  تميز  التي  المميزات 
وأحد أهم صور الحرية التي يتغنون 
ويتفاخرون بها، فكثيرا ما كنا نقابل 
عن  فيعبر  الحملة  أثناء  في  شخص 
رغبته في التغيير ولكن عندما تسأله 
لماذا؟؟. ال يكون لديه رداً مقنعاً عن 

سبب رغبته في التغيير.

لحزب  الكامل  االنهيار  ثالثا: 
تمثل  والذي  الجدد  الديمقراطيين 
ذهبت  كلها  مقعدا   59 خسارته  في 
فقط  أحتفظ  بينما  الليبرال  لصالح 

الديمقراطيين الجدد ب 44 مقعدا، 

بجانب هذه االسباب الثالث توجد 
منها  كثيرة  اخرى  فرعية  أسباب 

علي سبيل المثال وليس الحصر:

هاربر  بان  الكنديين  احساس 
فتلك  ومتكبرة،  متعجرفة  شخصية 
فيها  يرون  كانوا  التي  الشخصية 
العالم  أمام  تمثلهم   ما  خير  أنها 
سلبية  بمشاعر  يشعرون  أصبحوا 
نحوها وذلك لطول مدة حكمة ولعدم 
وجود شخصية سياسية في حكومته 
فالريتي  رحيل  بعد  شعبي  ثقل  لها 
وزير  بيرد  واستقالة  المالية  وزير 

الخارجية.

في  بدأ  التي  الهجرة  قوانين 
وضعها جيسين كيني وأكملها أليكس 
الكساندر و وقد حذرناهم كثيرا من 
شعبية  علي  القوانين  تلك  خطورة 
لم  لألسف  ولكن  المحافظين  حزب 

يستمع الينا أحد.

الرمادي  اللون  عن  كندا  تخلي 
أغضب  الخارجية  سياستها  في 
فصيل من هم ضد وأغضب جموع 
الكنديين الذين هم ليسوا مع او ضد 
ولكنهم ال يريدون أن تدخل بالدهم 
وجهة  من  أحد  مع  عداء  حالة  في 

نظرهم.

علي  المستمر  المحافظين  هجوم 
“جستين تردو” ووصفه ب “العيل” 
وأثر  جدا  السن  صغار  أغضب 
غضبهم علي أبائهم وجذب أصوات 

النساء الى “العيل الحليوة”.

قاتال  كان  االنتخابات  توقيت 
أجريت  فلو  للمحافظين  بالنسبة 
بعد   2015 شتاء  في  االنتخابات 
في  كندا  علي  اإلرهابية  الحوادث 
خريف 2014 كان سيكسب هاربر 
بأغلبية ساحقة نظرا لشعور الكنديين 
هو  هاربر  أن  وإعتقادهم   بالخوف 
ولو  اإلرهاب  من  سيحميهم  من 
أجريت االنتخابات في بداية الصيف 
أقلية  حكومة  هاربر  كسب  ربما 
ولكن مع مرور الوقت وعدم تكرار 
يذكر  دور  لالمن  يكن  لم  الحوادث 

في انتخابات خريف 2015.

تردو  جستين  نجح  عموما 
نتمني  ونحن  مقعدا   184 بمجموع 
أجل  من  كندا  قيادة  في  التوفيق  له 
حزب  ولكن  الكنديين،  كل  خير 
مقعدا   99 ومعه  خسر  المحافظين 
عكس  جدا،  قوية  معارضة  أي 
 2011 سنة  خسروا  الذين  الليبرال 

ب 34 مقعدا فقط.

الشيعة واضطهاد السلطة املصرية 
وقف  المصرى  االوقاف  وزير  قرر 
ممارسة الشيعة المصريين لشعائرهم 
في يوم مقتل امامهم الحسين، معتبرا 

انها ليست من صحيح اإلسالم. 

وه��ك��ذا ف���رض وزي����ر األوق����اف 
من  وألغى  السني  رأي��ه  المصرى 
يختلف عنه، ووجب علينا ان نذكره 
-ان كان قد نسى- ان جامعة االزهر 
التي تخرج منها كانت أساسا شيعية 
كان  حيث  الفاطمية  الدولة  انشأتها 
من  مصر  مسلمي  غالبية  وقتها 

الشيعة. 

الشيعة  ممارسات  ان  بقوله  والوزير 
قد اخرج  ليست من صحيح اإلسالم 
المسلمين  تعداد  من  الشيعة  طائفة 
تعداد  بربع  ع��دده��م  يقدر  وال��ذي��ن 
المسلمين في العالم، فال يعود ويقول 
المسلمين  تعداد  ان  الوزير  بعدها 
تعداد  بنفسه  ألغي  ألنه  وكذا  كذا  هو 

ربعهم.

على  االوق���اف  وزي��ر  اع��ت��دى  لقد 
الدستور المصرى الذي يعتبر الجميع 
يعتدى  ان  قبل  القانون  امام  سواسية 
في  وقبلها  أنفسهم،  الشيعة  على 
االخوان  حكم  من  االسود  العام  أيام 
السنيين لمصر تم قتل وسحل الشيخ 
حسن شحاتة شيخ الشيعة في الشارع. 

األوقاف  وزير  فعله  ما  يفرق  وهل 
بعض  يفعله  عما  بالشيعة  المصرى 
لمنع  المصرية  القرى  في  البلطجية 
من  المسيحيين  منع  او  كنيسة  بناء 
بان  تؤمن  المسيحية  الن  الصالة 
السيد المسيح هو ابن هللا وانه صلب 
ليس  وهذا  األموات  من  وقام  ومات 

في االسالم؟!

وبالتأكيد انا هنا ال ادافع عن جوهر 
الشيعة، وال أؤمن بصحة  ممارسات 
ال  وأيضا  السنة،  او  الشيعة  إيمان 
اساند ما يفعله الشيعة من ممارسات 
ينزفون  حتى  ألنفسهم  تجريح  بها 
الذي  بالحسين  يتشبهوا  لكي  الدماء 
ولكنى  سفيان،  ابى  بن  معاوية  قتله 
فئة  ألي  الدينية  الحرية  عن  اداف��ع 
يقتلوا  او  يجرحوا  لم  انهم  طالما 

اآلخرين او المختلفين عنهم. 

عن  األوق���اف  وزي��ر  يقول  وبينما 
يجرحون  الذين  الشيعة  ممارسات 
صحيح  من  ليست  انها  أنفسهم  فيها 
اإلسالم، لم يكفر االزهر قوات داعش 
اآلخرين  وتدمر  تقتل  التي  السنية 

معتبرا انهم من صحيح اإلسالم. 

ان��ه  مخطئ  ال��م��ص��رى  ال��ق��ان��ون 
للمسلمين  فقط  الدينية  الحرية  يمنح 
على  ويحرمها  واليهود  والمسيحيين 

البهائيين وغيرهم، ولكن  الباقي مثل 
الدولة نفسها ممثلة في وزير األوقاف 
لم تحترم حتى هذا بل تفرض رؤيتها 
ان  فتقول  اآلخرين  على  العقائدية 

الشيعة على خطأ والسنة صحيحة. 

شيعية  سلطتها  التي  البلدان  ان  نعلم 
مثل إيران تقيد ممارسات طائفة السنة 
الخطأ  مقابلة  ولكن  وتضطهدهم، 
يجعله  ال  الخطأ  تكرار  او  بالخطأ 

صحيحا والمثل اإلنجليزي يقول: 

)Two wrong does not 
make it right(  

المصرية  الدولة  سلطة  تغاضت  لقد 
حزب  دخ��ول  دستورية  ع��دم  ع��ن 
االنتخابات  السلفي  الديني  النور 
المصرى  الشارع  ولكن  البرلمانية، 
هو الذي اسقطهم سقوطا كبيرا، فهل 
أيضا عن  المصرى  النظام  يتغاضى 
الشيعة  منع  الذي  السني  الوزير  هذا 
الوزير  ان  اما  عبادتهم؟  حرية  من 
التي  السلطة  ب��وق  ك��ان  المصرى 

تفرض عقيدتها على اآلخرين؟ 

  د. رأفت جندي

8164gindi@rogers.com

من بريد القراء 
[Dr Raafat,
  Thanks a lot for your kind gesture. I do admit I am a loyal fan 
to your paper even though I live in Australia. God bless your 
entire family members and staff.
  Nader Kozman]

احملرر

أستاذ نادر قزمان 
تعليقك من استراليا اسعدنى ولى الشرف ان انشره بمناسبة العدد 200 

تحياتى  



السنة الثامنة ، العدد )200(  - اخلميس 29 أكتوبر  2015أراء وأخبار 20

املقعد اخلالي
 نيفني سامى

بالقطار  لتلحق  هرعت 
بكل  المدينه  يغادر  الذي 
وازدحامها  ضوضائها 
ريفيه  لبلده  وضجيجها 
للنوم  سكانها  يستسلم  هادئه 

مع غروب الشمس.
كانت تجربه مختلفه تحمل 
للحياه.  مختلفا  طعما  معها 
الي ان  كان كل شئ ساكن 
السكون  ذلك  هي  اقتحمت 
بصوت خطواتها الذي يشق 
ليل القريه الساكنه. شعرت 
في  تسري  خفيفه  ببردوه 
جسدها جعلتها تسرع اكثر.

وما ان دقت الباب الخشبي 
امرأه  وجدت  ان  اال  القديم 
بين  الحب  يسكن  عجوز 
المشرق  وجهها  تجاعيد 
احضان  من  اجمل  وما 
البيت  كان  وحنانها..  الجده 
يحمل عبق التاريخ ورائحه 
كانت  األصيل.  الزمان 
لبيت  السنويه  زيارتها 
السنوي  وقودها  هي  جدتها 
الذي تشعل به قنديل حياتها 
قبل  يومها  يبدأ  العام.  لبقيه 
للشمس  شعاع  اول  ظهور 
في  جدتها  تفعله  ما  ترقب 
بكل  وتستمتع  ومتعه  هدوء 
يمارسها  التي  اليوم  طقوس 
ودون  ببساطه  الجميع 
جدا  تسعد  وكانت  افتعال. 
بالجلوس بجوار جدتها علي 
مائده الطعام وتستمع لصاله 

الجده قبل تناول الطعام. 
قلبها  يحزن  ما  فقط  وكان 
يعد  لم  الذي  الجد  هومقعد 

يجلس عليه. وتركه كل من 
في البيت فارغا. بينما هوحقا 
لم يكن بفارغا وان كان قد 
شخصا  وجود  من  خلي 
أحببناه اال انه مازال يحمل 
السنين  وخبرة  الجد  رائحه 
وحزن االيام ومرار الفراق 
والتاريخ...  األصاله  وعبق 
كانت كثيرا ما تطيل النظر 
جدها  تتخيل  وكأنها  اليه 
المعهودة  بضحكته  الغالي 
تخلومن  ال  التي  وكلماته 
النكته الممزوجه بالحكمة...
قلبها  في  بوخزه  شعرت 
وتحولت بنظرها الي جدتها 
الجهه  في  تجلس  التي 
أرادت  وكأنها  االخري. 
من صوره  عينيها  تمأل  ان 

الجده الحنون.
...........

الزياره  من  سنوات  وبعد 
رحلت  المعتاده  السنويه 
الجده في هدوء. وأتي موعد 
الزياره التاليه فهرعت الفتاه 

للسفر كما تعودت. 
هوبكل  كما  البيت  كان 
تفاصيله ورائتحه ومالمحه. 
تغير  ايضا  واحدا  شيئا  اال 
وهومقعد  اال   ، المره  تلك 

الجده.
فارغا  المقعد  لتجد  جلست 

؛) 
انسانه  وجود  من  فارغا 
كل  يحمل  ولكنه  أحببناها 
من  وفارغا  الحياه  معاني 
يحمل  ولكنه  القلب  نبض 
خالياً  االنسانيه.  معاني  كل 
كل  يحمل  ولكنه  الجده  من 
التي  والحنان  الحب  معاني 
كانت تحملهما بين أحضانها 

الدافئه...
دامعه  بعين  تأملته 

ومبتسمه. 
حولها  ونظرت  انتظرت 

تتأمل كل الجالسين. 
لمقعد  بعينيها  عادت  ثم 
جدتها الخالي. تلمسه بيديها 
وتتمعنه  بقلبها  وتحضنه 
انه  أيقنت  حتي  ببصيرتها 

خالي وليس فارغ.
التأمل. تحدثت  أمعنت في 

اليه في صمت.
رساله  ترسل  ان  أرادت 
فحواها...  كان  جميعا  لنا 
الدقائق  بكل  تمسكوا 
والثواني التي تجلسون فيها 

مع أحبائكم.
وهم  اليهم  النظر  أمعنوا 
قبل  جالسون فوق مقاعدهم 
خاليه  مقاعدهم  تصير  ان 

من حولنا! 
لم تكن تعلم هل أحبت تلك 
المقاعد ام كرهتها ام اشفقت 

عليها ؟
وكل ما تأكدت منه هوانها 
النظر الي كل مقعد  أطالت 
خالي بعين مبتسمه ودامعه.. 
بقلب حزين ومتأمل.. بعقل 
بنفس  وغاضب..  حالم 

حائره وثائره..
ايها المقعد الخالي نحن ال 
نريدك ان تكون فارغا ابدا، 
الحقيقه  ان  جيدا  نعلم  حقا 
انك  واالكيده  الصعبه 

ستصير خالياً يوما ما.
تصير  لن  ابدا  ولكن 
الكثير  فارغا..النك ستحمل 

و الكثير.

المرحلة  بدء  قبل  توقعت 
البرلمانية  لالنتخابات  االولى 
ان ال تزيد نسبة المشاركة عن 
النسبة  جاءت  وبالطبع   ٪30

اقل مما توقعت!  

كان  الخالية  اللجان  ومشهد 
اللجان  في  الرئيسي  المشهد 
مناشدة  تفلح  ولم  االنتخابية 
للمصريين  اإلعالميين 
بالنزول مرة بالرجاء من اجل 
انقاذ البلد ومرة أخرى بالتهديد 
الي  مصر  بتحول  والوعيد 
بمجيء  او  عراق  او  سوريا 

برلمان قندهار جديد.

خطاب  يأتي  لم  كذلك 
بيوم  االنتخابات  قبل  الرئيس 
بالنزول  المصريين  بمطالبة 
المطلوبة  بالنتيجة  والمشاركة 
من  كثير  يستجيب  ولم 
وفضلوا  للدعوة  المصريين 

الجلوس والفرجة فقط!

مشاركة  عدم  بالطبع 
لم  الكافي  بالقدر  المصريين 
يكن سلبية منهم او عدم اهتمام 
فالمصريين من بعد 25 يناير 
اصبح عندهم الوعي السياسي 
يدركون  يجعلهم  الذي  الكافي 
المشاركة  وفائدة  قيمة  جيدا 
في  وبالطبع  انتخابات  اي  في 
كانت  السابقة  االنتخابات  كل 
وخصوصا  كبيرة  المشاركة 
جاءت  التي  االنتخابات 
وحالة  يونيو   30 ثورة  بعد 
التي صاحبت  والفرح  البهجة 
حد  الي  ووصلت  المشاركة 
رقص السيدات والرجال امام 
النهم  لماذا  االنتخابات  لجان 
انهم يصنعون  كانوا يشعرون 
تاريخ جديد لبلدهم وكان هناك 
امل كبير في التغيير لألفضل 
انتظار  من  حالة  هناك  وكان 
رئيس  يد  على  مشرق  غد 
الشعب  من  محبوب  وطني 
سوداء  مرحلة  بعد  المصري 
رئيس  وبعد  مصر  تاريخ  في 
انه  يوما  المصريين  يشعر  لم 

رئيس لهم !

الذي  وما  حدث؟  ماذا  ولكن 
الرجوع  الي  المصريين  دفع 
وعدم  لسلبيتهم  اخرى  مرة 
هامة  انتخابات  في  مشاركتهم 

بالطبع  االنتخابات  هذه  مثل 
هناك اسباب عديدة ولكن من 
الممكن ان نلخصها في االتي:

التي  االحباط  حالة  اوال: 
من  كبير  قطاع  اصابت 
خصوصا  المصري  الشعب 
سياسة  في  االستمرار  مع 
البالد  أداراه  في  رؤية  اال 
وبعد فشل ذريع في كثير من 
المواطن  تخص  التي  القضايا 
والفقير!   البسيط  المصري 
ملموسة  نتائج  انتظار  وبعد 
تم  التي  الكبيرة  للمشاريع 
وخصوصا  عنها  اإلعالن 
الذي  السويس  قناة  مشروع 
رأى كثير من المصريين فيه 
على  والخير  الرخاء  مشروع 
حالة  مع  خصوصا  مصر 
ترويج اعالمي للمشروع غير 
بانه  كثيره  ووعود  معقوله 
وافتتاح  مصر  واقع  سيغير 
النتيجة  هي  ما  ولكن  عالمي 
المصريين  على  عادت  التي 
منه؟ ال شيء لكن ارتفاع سعر 
اقتصادية  وسياسية  الدوالر 
اكثر  معاناة  الي  أدت  فاشلة 

على الشعب المصري ,

ثانيا   : الغالء ! الغالء الذي 
مصر  في  شيء  كل  طال 
الي  والشراب  الطعام  من 
والبنزين  والمياه  الكهرباء 
جميع  أسعار  ارتفاع  وبالطبع 
على  المعانة  وأصبحت  السلع 
المواطن العادي أكثر من قبل 
او  تحسن  باي  ابدا  يشعر  ولم 
الكثيرة  الوعود  من  تحقق  أي 
هذه  عنه  المعانة  لتخفيف 
منها  يتحقق  لم  التي  الوعود 

شيء على ارض الواقع!

يشعر  فلم  الفساد!  ثالثا: 
رغبة  هناك  ان  المواطن 
على  القضاء  في  حقيقية 
كل  في  المستشري  الفساد 
جوانب مصر بل على العكس 
اختيار  يتم  ان  الفساد  وصل 
فساد  قضايا  في  يتهم  وزير 
مسئولين  بتورط  اشاعات  مع 
التعتيم  وتم  معه  اخرين 
الوزارة  اقالة  تم  وفقط  عليهم 
بما فيها رئيس الوزراء نفسه!

رابعا: عودة كثير من الوجوه 

نظام  على  المحسوبة  القديمة 
االنتخابات  قوائم  على  مبارك 
مع كثير من المرشحين الذين 
كذلك  الناخبين  يعرفهم  ال 
ان  المصري  المواطن  شعور 
الدولة لعبت نفس اللعبة القديمة 
اما  نارين  بين  عندما وضعته 
انها  يشعر  قائمة  يختار  ان 
وبين  الوطني  الحزب  تشبه 
حزب النور المتطرف صاحب 
األفكار التكفيرية فكيف تسمح 
ضد  كهذا  لحزب  الحكومة 
الدستور والقانون بان يشارك 
يكون  وان  االنتخابات  في 
االختيار بين مرين وال يوجد 

فرصه حقيقة لالختيار! 

من  كثير  عزوف  خامسا: 
الصلبة  الكتلة  وهم  االقباط 
من  انتخابات  أي  في  الكبيرة 
امتناعهم  وبالطبع  المشاركة 
لألسباب  كانت  المشاركة  عن 
شعورهم  جانب  الي  السابقة 
بان ال شيء جديد في التعامل 
وان  وقضاياهم  مشاكلهم  مع 
لهم  شيء  يفعل  لم  السيسي 
المشاكل  فنفس  لمشاكلهم  وال 
أيضا  الحلول  ونفس  تتكرر 
مازال بناء كنيسة امر مستحيل 
ومازالت الجلسات العرفية هي 
الحل ومازال التهجير لعائالت 
بال ذنب موجود ومازالت كل 
جانب  أي  هي!  كما  المشاكل 
وجود بعض من تلوثت اياديهم 
في  قائمة  في  االقباط  بدماء 
وجود  جانب  الي  مصر  حب 
اشخاص كانوا متعصبين جدا 
فكيف  االقباط  يخص  ما  في 
بهذا  قائمة  االقباط  يختار 

الشكل!

قوية  مشاركة  بعد  وهكذا 
لألقباط في 30 يونيو ودفعهم 
وامانهم  امنهم  من  فادح  ثمن 
وكنائسهم  لممتلكاتهم  وحرق 
ومازال  ذلك  لكل  نتيجة  فال 

الحال على ما هو عليه!

أسباب  هناك  تكون  ربما 
أخرى المتناع المصريين عن 
المشاركة ولكني اعتقد ان هذه 

األسباب من أهمها.

ملاذا امتنع املصريون عن 
املشاركة يف االنتخابات الربملانية؟

عصام نسيم 

رغم جتاوز عدد 
سكانها 1.3 مليار نسمة.. 
الصني تستبدل العمال 
بالروبوتات يف املصانع

وهي  الصين،  مصانع  في  هادئة  ثورة  هناك 
ثورة روبوتية. تعتبر الصين اآلن أكبر مستخدم 
العالم. وقد أخذت هذا  للروبوتات الصناعية في 

المكان من اليابان العام الماضي.

تتقلص القوة العاملة في الصين التي يزيد عدد 
السكان،  يشيخ  بينما  نسمة،  مليار   1.3 سكانها 
ويتراجع االهتمام بالوظائف منخفضة المستوى. 
من  ويضعف  العمالة،  تكاليف  من  يزيد  وذلك 
قدرة الصين التنافسية بعد عقود من النمو الكبير. 
وللحفاظ على حدودها، تتجه العديد من الشركات 

إلى التحول اآللي.

قبل ثالثة أعوام، وقبل وصول الروبوتات )أو 
من 40  يتكون  إنتاج  خط  كان  اآللي(،  اإلنسان 
فأرة  هذه،  من  800قطعة  حوالي  ينتج  شخصاً 
الكومبيوتر، في كل ساعة. اآلن ومع الروبوتات، 

يمكن ل�10 أشخاص إنتاج نفس الكمية تقريباً.

أول  جلب  إنه  دانغ  بيبول  العام  المدير  يقول 
والتخلص  األخطاء  كمية  لخفض  الروبوتات 
من المشاكل التي تسببها النسبة العالية من عدم 
كبيراً،  نجاحاً  ذلك  حقق  الموظفين.  استقرار 
 Rapoo’s Robots شركة  تصنع  بحيث 
من  الناس  لتخرج  أخرى،  لمصانع  روبوتات 

المعادلة بالكامل تقريباً.

 Rapoo لشركة  العام  )المدير  دانغ  بيبول 
Technology Co(: »طالما تنخفض أسعار 
تكلفة  تستمر  وطالما  وأكثر،  أكثر  الروبوتات 
يستحق  االستثمار  هذا  إذاً  باالرتفاع،  العمالة 

العناء. وسيحدث التحول اآللي أكثر وأكثر«.

يبلغ  إعانات  هنا  المحلية  الحكومة  تعرض 
األعوام  خالل  دوالر  مليار   150 مجموعها 
الستبدال  الشركات  تجذب  حتى  المقبلة،  الثالثة 
الكبرى  بكين  خطة  وتحت  بالروبوتات.  العمال 
هؤالء  توظيف  إعادة  سيتم  الصيني،  لالقتصاد 

العمال في قطاع الخدمات المتنامي في الدولة.
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ملسات من يد  الفخارى األعظم:

آنية الرمحة 
ٍة َقْد َسَبَق َفَأَعدََّها ِلْلَمْجِد«رو 9: 23 ِدِه َعَلى آِنَيِة َرمْحَ َ ِغَنى َمْ »ِلَكْي ُيَبنينِّ

السنة الثامنة، العدد )200( - اخلميس 29 أكتوبر 2015

آنية  بأنهم  المختارين  الرسول  بولس  يصف 
الرحمة ، و نحن نعلم تماما أن األناء ما هو أال 
أن  أى  فيه.  يُخزن  أو  يُسكب  ما  يتلقى  مستودع 
يخلق  نافورة – هو ال  ينبوعا و ال  ليس  األناء 
الماء – ولكنه وعاء يتلقى و يحتفظ بما سكب فيه. 
وعلى هذا، فان األناء وظيفته أن يتلقى و يعمل 
كُمستقبل فقط. هكذا المخلصون بالرب. هم ليسوا 
ينابيع بطبيعتهم، وال ينبع منهم أى شيئ صالح. 
هم فقط َيستقبلون . نعم ، قد كانوا  فى وقت ما 
غهم. ثم  مآلنين بانفسهم  ولكن نعمة هللا كانت تفّرِ
بعد هذا ، متى أصبحوا فارغين ، وضعوا أمام 
صالح الرب فمألهم الى الحافة برحمته الفياضة 
اآلنية  فان  لذلك  رحمتة.  آنية  بحق  أصبحوا  و 
آنية جاهزة ألستقبال  الفارغة ترتفع ثمنها ألنها 
ما سيسكب فيها. وهذا ما حدث أيام اليشع  مع 
زوجها  وفاة  بعد  الديَّانة  اليها  جاء  التى  المرأة 
ليحجزوا عليها  و لم يجدوا شيئا فيى بيتها سوى 
قليل من الزيت ) 2 مل 4 : 3 – 6 ( . أرشدها 
اليشع أن تحضر آنية فارغة و تسكب فيها القليل 
من الزيت الى لديها .... و عندما نفذت األوعية 
أنسكاب  توقف  الفارغة 
الزيت.!! هكذا قبل أن يمأل 
الرب هذه اآلنية ال بد أ يتم 

تفريغها تماما.  

فعلى الخاطئ أن يتذكر 
أن كل ما يساله الرب منه 
لكى يخلص و يتبرر أمامه هو أن يكون ُمستقبال. 
له.  يعطيها  األستقبال  على  القدرة  هذه  حتى  و 
أن  بل   ، أى شيئ  نفعل  أن  يساألنا  الرب ال  أن 
نفتح أيدينا الفارغة  لنأخذ ما نريد. هو ال يسالك 
تفتح  أن  يسألك  ولكنه  مملوؤ  بفم  اليه  تأتى  أن 
فمك الفارغ و هو سيمأله بنعمته . هو لن يسألك 
أن تمأل مخازنك بالغالل و أن تصبح غنيا، هو 
تفتح  ألن  و  بفقرك  تعترف  أن  يريدك  ببساطة 
مخازنك الفارغة لكى يمألها بالبركات الى درجة 
تصل الى أنك لن تجد هناك مكانا لتستقبل. لكن 
أن مختارى  نتذكر  أن  األحوال علينا  فى جميع 
الرب هم آنية و آنية فقط. قد يصبحوا فيما بعد 
مصدر عطاء لآلخرين و لكنهم آل يستطيعوا ان 

يعطوا اآلخرين إال ما سكب هللا فيهم. 

لكن العجيب فى انية الرحمة أنها مصنوعة من 
نفس عجينة آنية الغضب. نفس قطعة الفخار التى 
يشكل منها اناء الغضب قد يستخدمها هللا لصنع 
فى  رجاء  له  أنسان  أى  كان  فاذا  الرحمة.  أنية 
األبدية أو حتى ذاق حالوتها اآلن ،  و نظر الى 
الوراء ، الى الهوة السحيقة التى جاء منها ، و 
الى الطين الذى أخذ منه فلن يجد شيئا أفضل مما 
كان لباقى البشر. و اذا أراد الرب أن يصنع من 

األنسان أناء رحمة ، فلم يكن هذا ألى شيئ فيه 
يؤهله ان يكون ماعليه اآلن. أن ذلك األنسان هو 
معجزة حبه و نعمته المتميزة. و لو أن الفخارى 
تلمسها  ال  العجلة  على  تدور  اآلنية  هذه  ترك 
ألصبحنا  الشيطان  أدوات  تشكلها  بل  النعمة  يد 

بالتأكيد أوعية الغضب.

فلنتذكر أذا أننا كنا من ُصلب آدم ، من نفس 
المسيح  باع  الذى  يهوذا  منه  ولد  الذى  الجسد 
األم  نفس  أبناء  كنا  أننا  و   ، الفضة  من  بثالثين 
ترك  الذى  ديماس  و  القاتل،  قايين  ولدت  التى 
القتلة  بين  و  بيننا  فرق  هناك  كان  اذا  و  الرب. 
و المجرمين فان هذا الفرق يرجع الى نعمة هللا 
العجينة  نفس  من  جميعا  أننا  لطبيعتنا.  ليس  و 
الفخارى  نحو  أعيننا  نرفع  اآلن  ولكننا  الشريرة 
العجينة  من  اننى   « نقول  و  و نصرخ  األعظم 
القديمة، فلتشكلنى بنعمتك و اجعلنى اناًء للرحمة 

مهيئا للمجد«.

محتويات  عن  أما 
هذه اآلنية و مميزاتها 
الرسول  بولس  فأن   ،
الرب  أن  عن  يخبرنا 
كنوزا:  فيها  يضع 
لَِيُكوَن  َخَزِفيٍَّة،  أََواٍن  ِفي  اْلَكْنُز  هَذا  لََنا  »َولِكْن 
اَل ِمنَّا«) 2 كو 4 : 7 (. فبينما  ِة هلِلِ  اْلُقوَّ َفْضُل 
األناء خزفى ضعيف و ثمنه ضئيل لكن محتواه 
ثمين و قوى جدا. و عندما تمتلئ هذه اآلنية فهى 
َر أََحٌد َنْفَسُه  تستعمل فى خدمة الرب. » َفإِْن َطهَّ
يِِّد،  ًسا، َناِفًعا لِلسَّ ِمْن هِذِه، َيُكوُن إَِناًء لِْلَكَراَمِة، ُمَقدَّ
 21  : تيمو 2   2 ( َصالٍِح«.  َعَمل  لُِكّلِ  ا  ُمْسَتَعدًّ
على  القدرة  لديها  بأن  تتميز  اآلنية  هذه  أن   .  )
األحتفاظ بالمحتوى: »لَِتْسُكْن ِفيُكْم َكلَِمُة اْلَمِسيِح 
تتميز  ايضا  و   .  )16  :3 كولوسى  ِبِغنًى«) 
باحكامها فهى ال تسمح بالتسرب: » لِذلَِك َيِجُب 
َنُفوَتُه،« )عب  أَْكَثَر إِلَى َما َسِمْعَنا لَِئالَّ  َنَتَنبََّه  أَْن 

. )1 :2

 وعندما يعد الرب هذه اآلنية فهو يضفى عليها 
الشرف و الكرامة الآلئقة بأشكال مختلفة . فهو 
ُمْخَتاٌر  إَِناٌء  لِي  هَذا   «   : اسمه  تحمل  يجعلها 
إِْسَراِئيَل«  َوَبِني  َوُملُوٍك  أَُمٍم  أََماَم  اْسِمي  لَِيْحِمَل 
)أع 9: 15( بل و يجعل شعوب األرض تخافهم 
ّبِ َقْد  : » َفَيَرى َجِميُع ُشُعوِب اأَلْرِض أَنَّ اْسَم الرَّ
َي َعلَْيَك َوَيَخاُفوَن ِمْنَك« )تثنية 28 : 10(. و  ُسّمِ
أيضا يعطيها شرف و كرامة خدمتة :«ِفي ذلَِك 
بُّ ِسْبَط اَلِوي لَِيْحِملُوا َتابُوَت َعْهِد  اْلَوْقِت أَْفَرَز الرَّ
ّبِ لَِيْخِدُموُه َويَُباِرُكوا  ، َولَِكْي َيِقُفوا أََماَم الرَّ ّبِ الرَّ

ِباْسِمِه إِلَى هَذا اْلَيْوِم.« )تث 10 : 8 (

أراَك سيّدي وأشّمَك في كّل زنبقٍة تفتح 
الّشمس  وتستقبل  والنّدى  للنسائم  ثغرها 

ببسمة وضيئة.
  اراك سيّدي وأسمعك مع كّل زقزقٍة 
وسقسقة وشقشقة  لبلبٍل ِغّريٍد وقف على 
نافذة الصباح يتلو آيات الّشكر والعرفان.
غيمة  كّل  في  وأحّسك  سيّدي  أراك 
ُحبلى بالمطر ، تقطر خيًرا فوق رؤوسنا 
فينتعش   ، وحقولنا  وكرومنا  وآبارنا 
وتتفتق   ، البذور  وترتعش   ، التراب 

الحياة.
نام  أّمٍ  كّل  في  وأحّسَك  سيّدي  أراك   
فارتسم   ، الحياة  طفل  ساعدها  على 
الطمأنينة  وغفت   ، مبسمه  على  الحنان 

على ُمحياه.
قصيدة  كل  مع  وأغنّيَك  سيّدي  أراك 
األماني  تزرع  قّصة  وكل   ، جميلة 

واالبداع والرجاء والمحبة في النفوس.
  أراك سيّدي وأسمعك مع هدير كّل 
ل صخور  موجة في البحر الكبير ، تُغّسِ

الشاطيء وأدران األيام.
نسمة  كل  مع  وألمسَك  سيّدي  أراك 
والوادي  الجبل  يحتل  والقيظ  تأتي  بليلة 

والنفوس ، فننتشي ونصرخ : هلّلويا.
الطبيب  مشرط  في  سيّدي  أراك   
الجّراح  الحاني وهو يحّز الورم ويُضّمد 

الجروح.
  أراك يا يسوع في عنقود عنب تدلّى 
وفي حبّات الكرز وفي برتقالة تغار منها 

الشمس.
عّراها  شجرة  في  سيدي  يا  أراك   
 ، أجمل  وال  لوحة  فجاءت   ، الخريف 

تنتظر غيماتك لتورق من جديد.
مؤمن  خشوع  في  سيّدي  أراك    

يسبقه  والّدمع  الصليب  اقدام  عند  جثا 
ترنيمة  ويُرنّم  بيديه  يمسحه  فراح  اليك، 

االنتصار.
والهمس  والرمس  الشمس  في  أراك   

واالمس ...
البشر والشجر والحجر...   أراك في 

وكّل ما هّب ودّب.
 

  أراك لوحًة تمأل الخيال 
ولحًنا يُعّطر المشاعر 

وعطًرا يفوح من ثنايا الّسوسن والحَبق 
وشقائق النعمان.

 أراك في ثياب متسولة 
 وفي دمعة اليتيم 
وفي عطاء الكريم

الحرون  العاصفة  في  حتى  اراك   
 ، الصيارفة  موائد  اتذّكر  فأروح 
فأرتعش  الدينونة  الى  تفكيري  ويأخذني 
، لكن سرعان ما أهدأ ، فأنا مختبيء في 

صخرك ، وفي سترك وجروحك.
  أراك وأراَك في كل شيء جميل ، 
فأسبّحك وأرنّم لَك وأرنو اليك ، وكيف 
ال ؟ واألعتزاز بك يمألني ، يحيطني ، 

يغمرني ويُغّطيني .
أراك يا يسوع فهل تراني أنت ؟ هل 
مذكراتك  دفتر  وفي  حقولك  في  تراني 

وفي ِسفرك ؛ سفر الحياة.
المغسول  الخاطيء  أنا  أتراني    

بدمك؟!!!
بالزيت من  المملوء  وقنديلي  أتراني   

حنانك وكلماتك؟ 
   أراك تهّز برأسك الجميل وتقول:   
"ال تخف ...دعوتك باسمَك أنَت لي".

من أوطاننا تعلمت وكتبت : 
أوسمة العظماء أسمائهم

وأوسمة األخرين ألقابهم.  
قيمة البشر بما يمنحون  

وليس بما  يمتلكون.
من غير مقبول أن تكون الحياة 

كالشطرنج 
"يموت فيها الجميع ويحيا الملك". 

األهم من أن تكسب الحرب 
اال تخسر فرصة السالم.  
الكل يفكر في تغيير  األخر 
وال أحد يبدأ بتغيير  نفسه.

أهم ما يجب أن تراه عيونك هو 
عيوبك. 

أكثر أنواع الخداع قبوال هو "خداع 
النفس". 

أصعب بحث هو "البحث عن الذات." 
أكبر كذبة : 

أن تظن أنك وحدك من يملك الحقيقة. 
المصيبة الكبري : 

أننا ال نتعلم من مصائبنا.  
إن لم نتعود التمرد علي الخطأ 

فسوف نضل  الطريق إلي الصواب. 

ال توافق أهل الباطل 
فيظنوا أنهم علي حق.  
السكوت عن قولة حق 

أشد إيالما من قولة باطل.  
يجب أن تحدد إلي أين تذهب 

حتي ال تذهب إلي حيث لم تحدد.   
هل تبحث عن الممكن المستحيل 

والمستحيل الممكن ؟ 
األول تجده في ذهن العاجز  

والثاني في ذهن الصابر. 

أراَك  سّيدي
 بقلم : زهري دعيم

عن احلكمة : 
ا.د. ناجى إسكندر 

بقشيش بقيمة ألف دوالر لعاملة 
التوصيل: رسالة لتشجيع قيم العطاء

تعمل األبرشية في كنيسة Sycamore Creek على تعلم مبادئ 
اإلنجيل في إدارة األموال. بما في ذلك نقاشات عن السخاء وعمل 

اإلحسان العشوائي.
لتفسير ما يتكلمون عنه قاموا بطلب البيتزا. وطلبوا من عاملة دومينوز للتوصيل ناتاشا بوير أن تتقدم 

إلى مدخل الكنيسة، حيث أخبرها القس ستيف ماركل إنهم يجمعون لها البقشيش.
»إذاً من خدماتنا الثالث مجتمعة جمعنا هذا المبلغ، إنه ألف دوالر«

ما لم تعرفه الكنيسة هو أن ناتاشا، التي تقيم في شقة مع ابنها البالغ سنتين من العمر، تغيبت عن عملها 
عدة أيام بسبب المرض، ولذلك لم يكن لديها المال الكافي لتدفع إيجار شهر تشرين األول أوكتوبر. 

جمعنا ناتاشا بالقس ماركل اليوم عبر الفايس تايم.  
»في اليوم الذي قدمتم لي فيه هذه الهدية، وجدت إشعاراً بالطرد على بابي« 

»مدهش! أن نعرف أننا ساعدناك بهذه الطريقة، وقدمنا العون لشخص بحاجة حقيقية، هذا يعني لنا 
الكثير، ونحن شاكرون جداً لما حصل معك« 

انتشر فيديو الكنيسة هذا بشكل واسع على شبكة االنترنت. 
»نحن نقّدر أن يعيد الناس نشر الفيديو. نريد أن نشجع المزيد من الناس على السخاء تجاه اآلخرين« 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

مرض االلزهامير
كيف خيتلف عن الشيخوخة

من عيادة الطب الطبيعى

للملح،  كبديل  بودرة  صورة  في 
األشهر  هو  النرويجى  والكيلب 

واألكثر استخداما.

ويدز  السي  تجد  ان  ويمكن 
كسناك  الستخدامها  كرقائق  تباع 
كما  السلطات،  على  وضعها  او 
المطاعم  في  طازجة  تتواجد 
من  كنوع  واليابانية  الصينية 

أنواع السلطة.

في  النرويجى  الكيلب  يباع  كما 
صورة كبسوالت يمكن استخدامها 
بسبب  الدرقية  الغدة  لمرضى 
او  اليود  عنصر  على  احتوائها 

كمصدر قيم لكثير من المعادن.
 

 ودمتم فى صحة

  د.تباسيم جندي

س: ما هي أعشاب البحر؟ وما 
أهميتها الصحية؟

يسمى  ما  او  البحر  أعشاب  ج: 
البحر  خضروات  او  ويدز  سي 
الخضروات  من  مجموعة  هي 
كمية  على  تحتوى  ألنها  القيمة 
والمعادن  الفيتامينات  من  كبيرة 
العامة والنادرة وعنصر اليود مما 
يصعب تواجده في الخضر العادية، 
 Dulse, Nori, واسمائها 
 Kombu, Wakame,
والمعادن   ،  Hijiki, Kelp
 10 من  توازى  فيها  الموجودة 
الموجودة  المعادن  مرة   20 الى 
هذه  واهم  العادية،  الخضر  في 
كما  والكالسيوم  اليود  المعادن 
  A,C,D,E,K فيتامينات  تحوي 
االحماض  بعض  تحوى  كما 

االمينية.

في  كندا  من  يجمع  ودالس 
األطلسية،  الشمالية  السواحل 
اليابان وهو  في  ونورى معروف 
صورة  في  ويعد  ويجفف  يجمع 
عمل  في  تستخدم  مربعة  رقائق 
السوشى، اما الكيلب فهو يستخدم 

االنسان  يزعج  مرض  هناك  ليس 
ويسلبه آدميته مثل مرض االلزهايمر، 
من  أيضا  انه  المأساة  يضاعف  ومما 
تشخيصها  يصعب  التي  االمراض 
على  للقائمين  تحديا  تمثل  وأحيانا 
الصحة، وفى اآلونة األخيرة نجد زيادة 
بالمرض،  اإلصابة  عدد  في  مطردة 
التي يزيد  المجتمعات  وخصوصا في 
فيها كبار السن مثل مجتمعات أمريكا 
الشمالية، اذ ان المتوقع في سنة 2040 
فيها فوق سن  السكان  نسبة  تكون  ان 
65 سوف تصل الى نسبة 20 بالمائة 

وهى نسبة عالية.

عن  يختلف  االلزهايمر  ومرض 
تقدم  مع  يحدث  الذى  الذهنى  التخلف 
السن، فنصف االفراد ممن تخطوا سن 
85 سوف يكون لديهم بعض التخلف 
الذهنى، وهذا يرجع الى أسباب مختلفة 
منها اضطراب الدورة الدموية للمخ او 
تصلب شرايين المخ او بسبب حدوث 
يكون  واحيانا  الدماغية  الجلطات 
السبب نقص شديد في بعض المكونات 
الغذائية مثل فيتامين B12 و B6 او 
االستخدام  بسبب  او  الزنك،  عنصر 

الكبير لكثير من العقاقير.

مرض  هو  االلزهايمر  ومرض 
تحدث فيه إصابة او تعقد في النهايات 
تسمى  المخ  في  لمنطقة  العصبية 
هيبوكمبس وهى المنطقة المسئولة عن 
يضيف  ان  المخ  يستطيع  فال  الذاكرة 
استحضار  على  يقوى  وال  ذاكرة 
على  يساعد  ومما  القديمة،  الذاكرة 
بااللزهايمر إصابات  حدوث اإلصابة 
الراس ومرض السكر وكثرة العقاقير، 
ومن الجدير بالذكر ان السبب األساسي 
لحدوث االلزهايمر غير معروف ولكن 
تجد نسبة كبيرة من المصابين به تقل 
 B12, B3, B6 عندهم نسب فيتامين

وتعاطى  الفوليك،  وحامض  والزنك 
كله  هذا  في  نقصا  يسبب  الكحوليات 

ويساعد على حدوث االلزهايمر.

الذهنية  القدرة  تقل  السن  تقدم  ومع 
واالصابة  هذا  بين  نميز  فكيف  للمخ، 
تقل  العمر  تقدم  فمع  ؟  بااللزهايمر 
القدرة على االضطالع بأمور عدة في 
االستجابة  تكون  كذلك  الوقت،  نفس 
للمؤثرات ابطأ مثلما يحدث عند قيادة 
السيارة والتحدث في نفس الوقت، لذا 
من المهم ان يكون التركيز على مهمة 

واحدة بسبب بطء االستجابة.

وما يكون طبيعيا مع تقدم السن هو 
النسيان لألشياء، وهذا يحدث حتى مع 
صغار السن، فمن الطبيعي ان تنسى 
فيما  تتذكره  اسم شخص تعرفه ولكن 
بعد او تنسى اين وضعت مفاتيحك او 

احد مقتنياتك وتتذكر فيما بعد.

السن  كبار  مع  طبيعيا  يكون  ومما 
شيء  تعلم  على  القدرة  انخفاض  هو 
جديد، فاذا وجدت المريض قادرا على 
النقاش في كتاب او مقال قرأه فمن غير 
الطبيعى ان يكون مصابا بااللزهايمر.

االلزهايمر  تشخيص مرض  ويعتمد 
وشكوى  االكلينيكى  الفحص  على 
الذهنية  للقدرة  واختبارات  المريض 
او  المغنطيسى  الرنين  اشعة  ولكن 

MRI تساعد كثيرا على التشخيص.

يقوم  فهو  المرض  عالج  عن  اما 
مادة  تدمر  التي  االنزيمات  منع  على 
االسيتيل كولين وبذلك تزيد نسبتها في 
تقدم  في  ابطاء  تحدث  والعقاقير  الدم، 
والتلف  التأثير مؤقت،  ولكن  المرض 
الذى يحدث في نهايات االعصاب في 
وعقاقير  استرجاعها،  يمكن  ال  المخ 

االلزهايمر لها اعراضها الجانبية من 
في  وانقباض  واجهاد  واسهال  غثيان 

العضالت.

من  خير  الوقاية  مرض  كل  ومثل 
العالج، لذا فان النظام الغذائي الصحى 
له أهمية كبري، وعلينا ان نعى ان ٪70 
من المخ هو دهون، لذا يجب ان يشمل 
بمعنى   3 االوميجا  مادة  على  الغذاء 
االكثار من تناول األسماك الدهنية مثل 
السالمون والماكريل والتونة واالكثار 
وتجنب  والبذور،  المكسرات  من 
الترانس  مثل  صحية  الغير  الدهون 
فات الموجود في المارجرين والزيوت 
المهدرجة الموجودة بكثرة في الوجبات 
ويشير  المصنعة،  واالطعمة  السريعة 
تناول  أهمية  الى  الباحثين  من  كثير 
زيت جوز الهند ولكن يعوزه مزيد من 

البحث العلمى.

ومن المهم االكثار من المواد المضادة 
لألكسدة عن طريق تناول كميات كافية 
في  سرفنج   5 والفواكه  الخضر  من 
المضادة  الفيتامينات  وتناول  اليوم، 

. A,C,E لألكسدة مثل فيتامين

تقليل  في  دور  الرياضية  وللتمارين 
وزيادة  بالمرض  لإلصابة  االستعداد 

الدموية  الدورة 
المهم  ومن  للمخ، 
على  المخ  تدريب 
بالقيام  التفكير 
األلعاب  ببعض 
او  السودوكو  مثل 
المتقاطعة  الكلمات 

وغيرها.

ان  يجب  وال 
ننسى ان الحصول 
على وقت كاف من 
له  النوم  ساعات 
لنشاط  مجدد  تأثير 

المخ باستمرار

الصحة العاملية تقول: اللحوم املصّنعة 
واحلمراء تسبب السرطان

المصنّعة  اللحوم  إن  العالمية  الصحة  منظمة  خبراء  قال 
يمكن أن تصيب اإلنسان بسرطان األمعاء، كما أن اللحوم 

الحمراء تعتبر سبباً مرجحاً للمرض.
ووضعت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنّعة، في 
الفئة األولى من قائمتها المسببة للمرض التي تشمل أيضاً التبغ واالسبستوس ودخان الديزل، 

وقالت إن هناك »أدلة كافية« تثبت صلتها جميعاً بالسرطان.
وقال مدير برنامج الدراسات التابع للوكالة الدولية ألبحاث السرطان في بيان: »خطر إصابة 
شخص ما بسرطان القولون بسبب استهالكه للحم المعالج ال يزال صغيراً، لكنه يرتفع مع زيادة 

كمية اللحم المستهلك«.
ووصفت الوكالة اللحوم الحمراء التي تشمل لحوم األبقار والخراف والخنزير كمواد مسرطنة 
من  الكثير  في  المستخدمة  جليفوسيت  مادة  أيضاً  تشمل  التي  ايه   2 القائمة  في  »مرجحة« 

المبيدات العشبية.

80% من العدوى تنتقل من خالل اليدين
قالت إحصائية أن ٪80 في المئة من العدوى التي تنتقل بين البشر أو ينقلها اإلنسان لنفسه مصدرها 

اليدان.. هذه اإلحصائية أتت مع اليوم العالمي لغسل اليدين 15 أكتوبر كل عام.
هي عادة بسيطة قد يستخف بها كثيرون، فالعديد من الناس ال يدركون أهمية نظافة أيديهم والمخاطر 
الناجمة عن إهمالها، ولذلك أطلقت منظمة الصحة العالمية يوماً عالمياً لغسل اليدين، يهدف إلى رفع 

الوعي بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون.
فهذه العادة تساهم في إنقاذ الماليين سنوياً، إذ تعد اليدان الناقل الرئيسي للجراثيم بين الناس، وتحديداً ٪80 

من العدوى تنتقل من خالل اليدين.
وقد قام مجموعة من الخبراء بتصوير كمية البكتيريا على اليدين على عدة مراحل، تظهر فيها البكتيريا 
باللون األبيض، وتظهر بكثرة على اليد قبل غسلها، وال تزال ظاهرة وبكثرة بعد غسلها لمدة 6 ثوان، 
ولم تزل عن اليد بعد غسلها لمدة 15 ثانية، أما بعد غسلها لمدة 30 ثانية اختفت البكتيريا عن معظم 

أجزاء اليد.
لذا أوصى الخبراء باالهتمام بغسل اليدين والقيام بذلك كل ساعتين كحد أقصى، كما شددوا على أهمية 

الفرك بين األصابع وخلف اليد وتحت األظافر، وقضاء مدة 30 ثانية أثناء غسلهما بالماء والصابون.
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فن النحت على اجلبنة!

السنة الثامنة ، العدد )200(  - اخلميس 29 أكتوبر  2015

هذا  إلى  باألعلى  تشاهدونها  التي  اجلبنة  قطعة  تتحول  كيف 
الشكل:

تصوروا أن هذه التحفة الفنية عبارة عن قطعة جبنة!!

صاحبة هذه األعمال املدهشة هي الفنانة املاهرة سارة كوفمان 
التي تعد أحد أشهر فناني النحت على اجلبنة في العالم، ولها 

مئات األعمال الشهيرة.

استطاعت  سارة  أن  اجلميل 
تطوير مهارتها حتى حولتها 
عمل  إلى  هواية  مجرد  من 
ربحاً  عليها  يدر  محترف 
كبيراً، فقامت بتوفير خدمات 
للحصول  ولألفراد  للشركات 
اجلنب  من  منحوتات  على 
للحفالت واملناسبات اخلاصة، 
شعارات  شكل  على  سواء 
شكل  على  أو  الشركات 
حتى  أو  السلة  كرة  العبي 
على شكل أشخاص إلهدائها 
لهم في أعياد ميالدهم! هذا 
حلفالت  خدماتها  عن  فضالً 

األطفال اخلاصة.

من  بدءاً  اجلبنة،  أي شيء من  أن تصنع  تستطيع سارة كوفمان 
بورتريهات لألشخاص  إلى عمل  واملباني ووصوالً حتى  السيارات 

من اجلبنة )تخيل أن تهدي شخصاً قطعة من اجلبنة تشبهه!(.

والغريب أن أشهر فنانة للنحت على اجلبنة في العالم كانت ال 
حتب اجلبنة أصالً! ولم حتبها إال بعد الزواج لتتحول هذه الهواية 
إلى مصدر دخلها األول! )فرصتي جيدة إذن ألصبح فنان جبنة أنا 

أيضاً(

وهذه مجموعة أخرى من أعمالها الشهيرة:



كلمتني وخالص
فاز حزب االحرار باغلبية 
غير متوقعة ) في رأيي ( 
الموضوعات  من  بالرغم 
يعلمها  التي  الشائكة 
الجميع عن حزب االحرار 
في  اشك  لهذا  و  وقيادته 
االنتخابية  االستمارات  أن 
قد تم طباعتها في المطابع 
االميرية بالقاهرة  لشهرتها 
بهذه المهمة باإلضافة الي 
واختيار  الطباعة  جودة 

المرشح ايضآ .

االسكاروسى

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com   او

ملكة بريطانيا متنح وسام 
اإلمرباطورية للحرية 

الدينية الدولية 
لألنبا أجنيلوس

ملكة  إليزابيث  الملكة  أن  إن،  إم سي  نشرت 
اإلمبراطورية  وسام  منحت  قد  بريطانيا، 
الدينية  للحرية  المقدمة  ل�«الخدمات  البريطانية 
األسقف  أنجيلوس  األنبا  لنيافة  الدولية« 
بالمملكة  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة  العام 
  St. Paul’s �المتحدة. وعقب صالة المساء ب
أجل  من  خاصة  صالة  أقيمت   Cathedral
الذين  والالجئين  الديني  االضطهاد  ضحايا 

يعانون نتيجة للصراع في الشرق األوسط. 
ديفيد  الدكتور  القس  المساء  صالة  وترأس 
 ،St. Paul’s Cathedral عميد  أيسون، 
أسقف  تشارترز  ريتشارد  الدكتور  وحضرها 
لندن، واألنبا أنجيلوس، األسقف العام للكنيسة 
القبطية األرثوذكسية في المملكة المتحدة. كما 
حضر الخدمة عدد من رجال الدين وضيوف 
الجالية  أعضاء  مع  ورسميون،  دبلوماسيون 

القبطية في لندن. 
وبعد صالة المساء، أقيمت خدمة صالة قبطية 
أرثوذكسية في كنيسة OBE لضحايا االضطهاد 
الديني في جميع أنحاء العالم وللالجئين الفارين 
ترأس  وقد  األوسط.  الشرق  في  النزاع  من 

الصالة نيافة األنبا أنجيلوس. 
للكنيسة  الرسمي  المتحدث  لصفحة  ووفًقا 
التواصل  موقع  على  األرثوذكسية  القبطية 
أنجيلوس  األنبا  قال  »فيسبوك«  االجتماعي 
في كلمته »أنا ممتن لكرم الضيافة الرائع الذي 
ننا من استخدام هذه الكاتدرائية  َتلَقَّيناه، الذي َمكَّ
العظيمة، مكان الصالة هذا، وحجر زاوية الحياة 

في لندن وبريطانيا، لالحتفال بصالة المساء مع 
مًعا  القبطية  الطقوس  ولنصلي  إنجلترا  كنيسة 
في هذه الكنيسة للمرة األولى. ال توجد صورة 
التي  الواحدة  والمسيرة  والشركة  للحب  أعظم 
نحن فيها مًعا في هذه األمة العظيمة، مثل جسد 

المسيح«. 
أولئك  أجل  من  نصلي  هنا  وأضاف »ونحن 
الذين ما زالوا ضحايا االضطهاد الديني هو مر 
وحلو، ألنه من المؤسف أننا ما زلنا في حاجة 
للصالة من أجلهم. يجب أن نستمر في الصالة 
الوضع  وهذا  يعانون،  الذين  جميع  أجل  من 
المأساوي ال يزال واقًعا، ليس فقط للمسيحيين، 
العديد  في  العالم  للكثيرين حول  بالنسبة  ولكن 

من البلدان«. 
الذين  أولئك  أجل  من  نصلي  »نحن  وتابع 
والذين  واالضطهاد،  المصاعب  يعيشون 
يبحثون عن مالذ آمن، فضاًل عن أولئك الذين 
يستقبلونهم بكل سخاء... يجب أن نكون مقدرين 
للضيافة المتوفرة حالًيا، حتى إذا واصلنا السعي 

في توسيع نطاق هذه الضيافة«. 
 St. Paul’s Cathedral عميد  وقال 
»نرحب بكم جًدا لوجودكم هنا في هذا اليوم الذي 
اإلمبراطورية  وسام  أنجيلوس  األنبا  فيه  َتلَقَّي 
المناسبة  هذه  في  معنا  اآلن  وهو  البريطانية، 
وهو  ألجله؛  الجائزة  َتلَقَّي  ما  يخدم  السعيدة، 
تعزيز الحرية الدينية. على الرغم من أنه يوم 
لنا، لكنه أيًضا محزن ألن هناك  فرح بالنسبة 
كثيرين في العالم ليس لديهم حرية دينية. والعمل 

ألجل الحرية الدينية يجب أن يستمر«. 
»هذا  لندن  أسقف  قال  الصالة،  خدمة  وبعد 
واإلنجازات  ب�اإلسهامات  يعترف  الوسام 
لشرف  إنه  المجاالت...  جميع  في  المتميزة 
من  متميز  عضو  اآلن  لدينا  يكون  أن  خاص 
أنجيلوس«.  كاألنبا  الوسام  على  الحاصلين 
وشكر األنبا أنجيلوس من أجل »عمله الدائم في 
هذا البلد لجمع الناس من جميع األديان للعمل 

مًعا وليس المسيحيين فقط«. 
من  نيافته  كان  لقد  باريدج،  البارونة  وقالت 
الداعمين جًدا للعمل الذي نقوم به في البرلمان، 
عن  يدافعون  الذين  منا  ألولئك  هام  وداعم 
الحرية الدينية، وهو قد قدمنا أيًضا إلى المجتمع 

األوسع«. 

كندا انتخابات  لبنانيني يف  4 مهاجرين  فوز 

من اليمني للشمال مروان طبارة، كيتشنير ساوث، أونتاريو.
 وفيصل اخلوري الفال، كيبيك 
إيفا ناصيف ، الفال، كيبيك. 

زياد جابر أبو لطيف إدمونتون، ألبرتا. 

لوحة للفنان أسامة  الليثى 
بعنوان القرية 

وملشاهده باقى اعماله 
https://www.facebook.com/OsamaELLaithy




