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الذكرى األوىل لشهدائنا بليبيا... ص13

حمبةاهللألن،اهلليعرفملحيبالومن
He who does not love does not know 

God, for God is love. 1 John 4:8

األحباء القراء
بهذا العدد 208 االهرام اجلديد يتم عامه 

الثامن وليبدأ عامه التاسع من العدد 
القادم 209.

صدر العدد األول منه بتاريخ 9 مارس عام 2008.

حتية من جملس اإلدارة احلالي لكل من شاركوا 
ويشاركون يف اصداره، وحتية لكل قراء وحميب األهرام 

اجلديد سواء يف كندا او أي مكان يف العامل.
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اعرف بكم تباع املنازل يف منطقتك
 
You don't have to talk to anyone.  Just call our 24/hr hotline 
below and leave a message indicating which street you would 
like to have information on.  You will receive 
by mail or email, a computerized printout on 
each active property for sale or recently sold 
including the address and photo of the home, a 
description of key features, along with the list price.
This information will give you a good idea of what your home 
might sell for if you were to put it up for sale in today's market.

الستالم تقرير إلكرتوني جماني عن عروض البيع يف املنطقة، اتصل بـ
1-800-798-5934   ID # 1041
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في لقاء تلفزيوني لقداسة البابا شنودة، 
اشارت مذيعة أيام مبارك أن حوادث حرق 
الكنائس وقتل االقباط مدسوسة علينا من 
فرد  الوطنية،  الوحدة  لضرب  إسرائيل 
إسرائيل  وهل  متسائال،  قداسته  عليها 
هي التي منعتنا من ترشيح أي قبطي في 
المذيعة  حجة  فتالشت  الوطني؟!  الحزب 
وقالت »بالطبع ال هذا من سوء تصرفنا 

نحن«

ثبات  العالم  شاهد   2015 فبراير  في 
يستشهدون  وه��م  ليبيا  في  قبطيا   21
مقدمين اعناقهم للذبح بدال من ان ينكروا 
القوات  قامت  مباشرة  وبعدها  ايمانهم، 
السيسي  الرئيس  بأمر  المصرية  الجوية 
انتقاما  الداعشيين  هؤالء  معاقل  بضرب 
يناير  بينما في اول  الشهداء،  لدم هؤالء 
القديسين  كنيسة  مذبحة  حدثت   2011
 22 ب��أرواح  ذهبت  والتي  باإلسكندرية 
قبطيا وكانت اول شرارة شعبية في عرش 

مبارك.

اسم  ذكر  االقباط  رفض  جنازتهم  وفى 
مبارك وصاحوا بصوت عالى »أل أل أل« 
على  مبارك  شكر  ال��ذى  االسقف  ل��أب 
تعزيته، ثم بدأ تظاهر االقباط ضد مبارك 
أسابيع  بثالثة  وبعدها  اإلسكندرية،  في 

اندلعت شرارة 25 يناير.  

كانوا  وال��ذي��ن  المهجر  في  واالق��ب��اط 
يهبون في مظاهرات عارمة لحرق كنيسة 
لهم ايام مبارك كانوا يشاهدون بقلب بارد 
كنيسة  مائة  ويزيد عن  يقرب  ما  حرائق 
في مصر في وقت واحد على يد االخوان، 
إحساس  هو  الموقفين  بين  الفرق  ألن 
االقباط في مشاركة دولة مبارك والعادلى 
في حرق كنائسهم بينما الثانية هو عمل 
إجرامي ضد الدولة نفسها، والذين حاولوا 
الوطنية  الوحدة  ض��رب  وقتها  جهدهم 

فشلوا تماما.

األخيرة  الشعب  مجلس  انتخابات  في 
ترشح ونجح عدد من النواب المسيحيين 
يفوق ما كان يحدث منذ 1952، السيسي 
بنفسه  يذهب  مصري  رئيس  اول  ك��ان 
لتهنئة االقباط في عيدهم وفى كنيستهم، 
محبة  دليل  ع��ارم  بتصفيق  واستقبل 
االقباط له، وعندما ذهب السيسي لمجلس 
الشعب ليسلم السلطة التشريعية لهم شكر 
الكنيسة القبطية واشاد بوطنيتها وصفق 

معظم الحاضرين تأكيدا لكالمه.  

بعض أجهزة الدولة تريد للسيسي الفشل 
صورة  تشويه  طاقتها  وتحاول  ألسباب، 
مصر في عصره، منها الداخلية والقضاء 
على  القبض  منها  جدا،  كثيرة  والدالئل 
بواسطة  صورته  وتسريب  دياب  صالح 
الداخلية نفسها، وأيضا القبض على رسام 
له  تهمة  أي  وتلفيق  الكاريكاتير جاويش 
البحيرى  اسالم  على  الحكم  أيضا  ومنها 
وفاطمة ناعوت واالمثلة األخرى كثيرة.  

ومن األمثلة األخرى أيضا، مقتل الشاب 
قال  والذى  ريجينى«  »جوليو  اإليطالي 
العالقات  ان  بعدها  ايطاليا  وزراء  رئيس 
مع مصر على المحك، ويشك الكثيرون أن 
وراءه عمل محكم من قبل قوات منظمة 
لضرب العالقات المصرية اإليطالية خاصة 
بعد اكتشاف حقل الغاز المصرى بواسطة 
تدبير  ايطالية، وقد يكون هذا من  شركة 
تحافظ  الظاهر  في  مصرية،  امنية  قوات 
الدولة،  تخرب  الداخل  وفى  االمن  على 
وطالما سكتت الدولة عن تجاوزات افراد 
االمن فأن هذا الطابور الخامس يسرح في 
األمان، بينما يستشهد الكثير من مخلصى 
من  لهم  اقران  مؤامرات  بسبب  الداخلية 

وسط الداخلية ايضا.

للمخابرات  رئيسا  قبلها  كان  السيسي 
الجهاز  على  رئيسا  كان  فهو  المصرية، 
في  أن  السيسي  نحذر  فهل  يعلم،  الذى 
القضاء وأيضا االزهر من  الداخلية وفى 
يعلم هذا عندما  انه  أم  افشاله؟  يحاولون 
قال ان كل جزء فيكى يا مصر فيه مشكلة؟

حفظ هللا مصر، وحفظ الرئيس السيسي 
أيضا من معاونيه.

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

هل حنذر السيسي أم انه يعلم؟

Crossroads Realty Inc. Brokerage

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

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

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 
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تامر
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NADER ZAKY, B.Sc.
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أن اردت ان تتلقى االهرام 
اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة

لقاء تارخيي بني البابا ورئيس الكنيسة الروسية

عقد البابا فرانسيس لقاءا تاريخيا غير مسبوق مع البطريرك كيريلوس، بطريرك 
الكنيسة األرثوذكسية ملوسكو وعموم روسيا بعد حوالي ألف عام على االنقسام 
التقينا"، وذلك في  بني مسيحيي الشرق والغرب. وقال البابا لفرانسيس: "وأخيراً 
بني  وقبالت  بعناق  اللقاء  وبدأ  أخوة".  "نحن  مرات عدة  قاعدة مبطار هافانا، مكرراً 
البابا والبطريرك الروسي. وفي إعالن مشترك، عبر رئيسا الكنيسة الكاثوليكية 
وأكبر كنيسة أرثوذكسية عن أسفهما "للجروح الناجمة عن نزاعات في املاضي 

البعيد والقريب" بني املسيحيني.

وقال البابا فرنسيس للصحفيني في الطائرة التي أقلته إلى مكسيكو: "شعرت 
أنني أمام أخ"، مضيفاً: "حتدثنا عن برنامج لنشاطات مشتركة ممكنة". ودعا رجال 
الدين السياسيني إلى التدخل من أجل مسيحيي الشرق األوسط وضحايا النزاع 

في سوريا وتوسع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(.



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
بيسند  رجالتك  في  مين  وشوف  بقي  أرحمنا 

مرتضي منصور
أر دوغان

والجرحي   القتلي  وعشرات  أنقرة  في  قنبلة 
تعبان  بيربي  إللي  الجاز  حرامي  يا  قولنالك 

هيلدعه.
حازم إمام

في  ألبوك  عزاء  عملت  بيقولك  مرتضي 
عملنا  إللي  وجدي  وأبويا  أنا  قوله  النادي. 

الزمالك ورجلينا خدمت النادي أكثر منك.
 الحبيب الجعفري

يا  تصدق  طيب  القدس  لزيارة  بتدعوا  أخيرا 
أخي وال ليك عليه يمين أنا بقول كدة من زمان 

ألنه مافيش فايده.
حسنين هيكل

المصرية وداعا  الصحافة  أخر فراعنة  وداعا 
أستاذ الصحافة.

اإلخوان
شماتة  ال  فيه  تشمتوا  يموت  حد  ما  كل  هو 
علشان  العيد  إمتي  هو  يا خرفان،  الموت  في 

نخلص؟؟.
بطرس غالي

ربنا يرحمك بيقولوا أنك كنت أكثر مكرا من 
السادات كان لما بيحب يشكرك يقولك »تسلم 

يا غالي« فترد »صعب ياريس«.
أمنة نصير

بتقولي النقاب شريعة يهودية وليس إسالمية.. 
انا برضة كنت شاكك من زمان وحياتك قولي 
فاكرينها  وإللي  اليهودية  الشرائع  باقي  علي 

إسالمية.
وزير الداخلية

المجندين  انتحار  في  حل  نشوف  عايزين 
األقباط ال نقدم الجناة للمحكمة ال نقدمك لطبيب 
حكاية  مصدقين  اننا  فاهم  لو  علشان  نفساني، 

االنتحار دي تبقي أتجننت.
دول الخليج

أهو، خلي  تاني  السكة  لكم مسافة  قال  الريس 
دي  دوالر  مليار   20-15 في  بقي  دم  عندكم 

كلمة تستاهل كتير... حسوا بقي.
دار اإلفتاء

أفتيتم أن يجوز لبس الباروكة وال يشترط لبس 
الحجاب علي الباروكة النها لست »واصلة«.. 
فتواكم  لكن  واصلة  مش  تكون  ممكن  هي 

وأصله لنفوخي وهيفرقع  منكم هلل
تيمور السبكي

في  أمال   %45 الصعيد  في  الخيانة  نسبة  لما 
القاهرة واإلسكندرية كام ده أحنا بقينا قوم لوط 

بقي هللا يفضحك.
سامح عاشور

ارتداء مالبس ضيقة  للمحاميات بالش  بتقول 
أو قصيرة وأنا بقولك عايزهم يبقوا غفر برة 

المحكمة مش كفاية جوه المحكمة يا مفتري؟.
ملك السعودية

مع  الحدود  علي  تركيا  مع  مناورات  بتعمل 
اليمن  مع  الحدود  علي  أعملها  طيب  سوريا 
اليمن األول وبعدين نشوف  غطي خيبتك في 

سوريا 
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

 Location, Location,
Location

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فى  تؤخذ  ان  ينبغى  التى  االشياء  اهم  من 
الموقع  منزل هى  البحث عن  االعتبار عند 
باألمان  يشعرك  الذى  والحى  المناسب 
ولعائلتك.عند  لك  مناسبا  ويكون  والراحة 
الحسبان  فى  تأخذ  ان  عليك  الموقع  اختيار 
متوسط  هى  التى  للحى  العقارية  القيمة 
االفضل  ومن  المنطقة.  فى  المنازل  اسعار 
ان تشترى منزال فى حى ترتفع فيه االسعار 
بدال من حى تنخفض فيه االسعار او تكون 
تحديد  فى  اختيارك  يعتمد  ما  غالبا  ثابتة. 
مكان  على  فيه  العيش  ترغب  الذى  الموقع 
العمل وقربه من المواصالت العامة والطرق 
عن  فابحث  اطفال  لديك  كان  اذا  السريعة. 
حى بالقرب من مدرسة جيدة. ايضا تأكد من 
فيها معظم  يتوفر  تختارها  التى  المنطقة  ان 
يكن  لم  اذا  خاصة  تحتاجها  التى  الخدمات 
تكون  ان  المثال  سبيل  على  سيارة.  لديك 
العناية الطبية و  المتاجر وأماكن  قريب من 
معروف  غير  الحى  كان  وإذا  العبادة.  دور 
كل  فى  التجول  فى  كافى  وقت  فاقضى  لك 
انحاء المنطقة للتعرف عليها جيدا قبل اتخاذ 

القرار.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

األزهر و ما أدراك ما األزهر

بقلم أوليفر
جميع  تجهيز  يتم  فيه  الذي  المطبخ  إنه 
منازعات  كل  الوطن.  علي  المؤامرات 
الراقصة  بذيوله  األزهر  صانعها  إعالمية 
علي كل الفضائيات. األزهر هو جيش من 
بالصوت  طالبه  هم  وميليشاته  المتطرفين 
حضنه  في  الذى  هو  األزهر  والصورة. 
المتخلفة  كتبه  وعلي  اإلرهابيين  كل  تربى 

ترعرع سافكو الدماء.

الناطق  الرسمي  الصوت  هو  األزهر 
للملكة العربية السعودية. هو قاعدة عسكرية 
البلد  سعودية في قلب مصر. يعوق سياسة 

ويرواغ في كل شيء ولعبته الكالم.

األزهر له خالياه أكثر من داعش. وهى 
مؤسسة  كل  في  الطلب.  قائمة حسب  نائمة 
تنظيم  أألزهر  الرئاسة.  مؤسسة  فيها  بما 

سرى بغطاء علني وهمي هش.

وزير ماليتنا الهمام في 2103  فياض عبد 
المنعم يقول في لقاءه مع شيخ األزهر: أنه 
يؤمن بأن االقتصاد اإلسالمى هو من سيعبر 
لنا   يقول  نسى  )لكن  العالمية  إلى  بمصر 
بأمارة إيه( أنا أقول لكم. ألن فياض خريج 
تجارة األزهر و هو مستشار إقتصادى دار 
وعد  لذلك  المؤهالت(...  )شوف  اإلفتاء 
من  بيصرف  كأنه  األزهر  ميزانية  بزيادة 
ما  مصر  ميزانية  من  يهدر  األزهر  بيتهم. 
ينهب  األزهر  عثراتها.  من  إلقامتها  يكفي 
7 مليار جنيه سنوياً يخرج لنا بها متخلفين 
يساوى  ال  األزهر  في  دكتور  برتبة  عقلياً 
العلمية.7  بالمقاييس  اإلبتدائية  علي  حاصل 
مليار يصرف منها6.2 مليار علي مرتبات 
مدرسين  األزهر  يسميهم  الذين  هؤالء 
أن  العصور  كل  مر  علي  نريد  وعلماء... 
يذكر لنا األزهر إسم واحد فقط  من علماءه 
إكتشف أي حاجة في الدنيا أو قدم أي حاجة 
للبشرية...7 مليار ترصدها الدولة أو ينهبها 
نستقطعها  عليها  نحسد  بسفاهة  أو  األزهر 
من أفواه الجائعين لكي يتخرح من األزهر 
أطباء وهميين ومهندسين وهميين ومدرسين 
أشبه  مدارس  وخريجي  علمياً  معاقين 
المولد. هل تعرف كم طلب  بالمجاذيب في 
األزهر من الوزير كزيادة للميزانية؟؟؟ لن 
تصدق أن األزهر طلب 80 مليار جنيه؟؟؟ 
ولم ال فالنهب حلو والوزير أزهرى النزعة. 
أموال  تذهب  أين  تجيبني  أن  تستطيع  هل 
األزهر؟ هل تستطيع أن تجيبني لماذا نكتشف 
الفساد في مواقع كثيرة ولماذا يختفي الفساد 
في األزهر دون كشف؟ هل ال يستطيع أحد 
أن يواجه األزهر؟ هل األزهر تابع لمصر 

أم داعش و السعودية الوهابية؟

هل تعرف أننا ندفع ما يوازي ألف دوالر 
في  يدرس  كى  مغترب  طالب  لكل  شهرياً 

في  حسابك  علي  و  حسابي  علي  األزهر 
وقت ال يملك فيه طالب مصري عشرة جنيه 
إلي  ليذهب  في جيبه يركب بها ميكروباس 

مدرسته أوجامعته.

  األزهر هو الذي وضع همه في الدستور 
الشيخ  يقوم  أن  مقابل  شيخه  يحصن  أن 
بتحصين الدائرة المقربة منه. فصار الدستور 
وظيفته  إلي  األزهر  إعادة  سبيل  في  عثرة 
األصلية كمسجد فحسب. وصار مكاناً خارج 
الدولة في كل شيء وال يتصل بالدولة إال في 
حالتين: األولى أن ينهب ميزانيتها كل سنة 
والثانية حين يقدم دعواه في القضاء ضد كل 
فيقاضى  وفساده؟  األزهر  أفكار  فضح  من 
والمفكرين  واإلعالميين  والكتاب  الفنانين 
ثم يتنطع عليهم وهم في الحبس وينادى أن 
األزهر يمثل الدين الوسطي. فكيف لو كان 

أألزهر يمثل المتطرف. 

الخالفة.تنادى  بإقامة  تنادى  كتب األزهر 
الشرعية  بالحدود  تنادى  الجزية.  بدفع 
واحداً  إختالفاً  نريد  والرجم  بالسيف  القطع 
ستقول  األزهر.  وبين  والقاعدة  داعش  بين 
لى أن األزهر ال يستخدم العنف فأقول لك 
تعلموه من  العنف  الذين يستخدمون  أن كل 
يدين  أن  األزهر  رفض  لهذا  األزهر  كتب 
في  األزهر.  نفسها  هي  داعش  ألن  داعش 
عام 2009 استقبل األزهر أوباما حين ألقى 
العالم اإلسالمي أصدر األزهر  إلي  خطابه 
كتيباً صغيراً مجانياً عنوانه )المسيحية ديانة 
كتاباً  الذي اصدرت مجلته  فاشلة(. األزهر 
كانت  تكساس  في  وزع  قي 2015  مجانياً 
)من  بعبارة  مذيلة  الكتاب  صفحات  نصف 

كفر فلتقطعوا رأسه؟؟؟( 

األزهر هو المكان الذي نقتل فيه المساواة 
عالنية. وتهدر فيه حقوق اإلنسان المسيحي 
بابشع الصور. يسألوننا ما رأيكم في حقوق 
المصريين في الخارج و يطلبون منا أن ندلي 
بأفكارنا  الهجرة  وزارة  تستفيد  لكي  بدلونا 
وأنا أقول أن أول ما يجب أن تفعله الدولة 
المصريين  مساعدات  أن  تضمن  أن  هي 
علي  بالنفع  ستعود  وإستثماراتهم  بالخارج 
كل المصريين وليس علي األزهر بمسلميه 
أوقفوا  األزهر.  ميزانية  أوقفوا  وحدهم. 
وجامعات  مدارس  بإيقاف  والفساد  السفه 
األزهر و تحويل المناهج إلي مناهج مطورة 
النظم و تحويل مدارسه  تتواكب مع أحدث 
إلي مدارس عامة للجميع.هذا سيحل مشكلة 
التي  التفرقة  وسيمنع  مصر.  في  التعليم 
المصريون  وسيطمئن  األزهر.  يمارسها 
والخدمات  التوزيع  عدالة  علي  بالخارج 
الرئيسى  المصدر  يمنع  في مصر. وسوف 

لمصادر اإلرهاب هذا هو األهم.

300ألف أمريكي 
ميلكون طائرات بال طيار 

ألغراض الرتفيه

قالت هيئة الطيران االتحادي األمريكية 
إن نحو 300 ألف أمريكي سجلوا امتالكهم 
االتحادية  البيانات  في  طيار  بال  لطائرات 
الجديدة التي تهدف إلى التعامل مع زيادة في 
المطارات  تحليق طائرات بال طيار قرب 
تصريح.وذكرت  دون  العامة  والمناطق 
لهذا  مالكين   295306 أن  الطيران  هيئة 
أسماءهم  سجلوا  الطائرات  من  النوع 
ديسمبر   21 في  أُطلقت  شهر  مهلة  خالل 
سيوضع  رقم  على  الهيئة  من  وحصلوا 
لوحة  سيارة  كل  تحمل  كما  الطائرة  على 
أرقام. ولم يتضح عدد الطائرات بال طيار 
يسري  التسجيل  وأمر  تسجيلها.  تم  التي 
على طائرات بال طيار زنتها تتراوح بين 

250 جراما إلى 25 كيلوجراما.

حتليق 16 رحلة بالون طائر يف مساء األقصر تقل 500 
من األجانب واملصريني

األقصر - أ ش أ قال مدير إحدى شركات البالون الطائر باألقصر هاني السيد  إن مدينة 
األقصر شهدت يوم اإلثنين الماضى تحليق 16 رحلة بالون طائر فوق المعابد والوديان والمدن 

األثرية بالبر الغربي.

أعداد رحالت  في  زيادة  الحالية  الفترة  في  تشهد  األقصر  سماء  أن  السيد  هاني  وأوضح 
يناير 2011. وأشار  ثورة 25  منذ  الزيادة  تلك  تشهد  لم  األقصر  أن  الطائر مؤكدا  البالون 
األجانب  من  راكب  متنها 500  كان على  بالون طائر  تنظيم 16 رحلة  اليوم شهد  أن  إلى 
بلغ 3200  الماضي  الطائر خالل األسبوع  للبالون  المستقلين  والمصريين موضحا أن عدد 

راكب من مختلف الجنسيات



زبانيية املخابرات العامة    
ما كان يسمى جبلسات السمو الروحى 

التى حتول االنسان اىل حيوان
تسجيل املكاملات التليفونية للفنانني 

واملسئوليني
اغرب زواج فى التاريخ....... فقد قرر 

ان يتزوجنى وانا مازلت زوجة خلورشيد 
عبد احلكيم عامر شتم عبد الناصر وقال 

هيودى البلد فى داهية
جنح صالح نصر فى تلفيق تهمة 
التجسس ملصطفى امني....بسبب 

الفنانه شادية

خورشيد  اعتماد  شهادة  اكمل  ان  قبل 
من  شهادتها  من  ورد  ما  للقارئ  سألخص 
حياة  تعيش  اعتماد  كانت  السابقة:  الحلقة 
خورشيد  احمد  زوجها  مع  هادئة  عادية 
اقتحم حياتها فجأة  مدير  ان  الى  واوالدها، 
مخابرات عبد الناصر »صالح نصر« الذى 
حاول االعتداء عليها بعد استدراجها الى احد 
مقرات المخابرات بالهرم ولما قاومته، جن 
جنونه وارسلها الى ساحة ملحقة بتلك الفيال 
تمارس فيها ابشع طرق التعذيب مما تسبب 
فى اصابتها بشلل فما كان منه اال ان ارسلها 
الى فيلتها وكان يشرف على عالجها بنفسة 
وتعلق  عائلتها.  وعلى  عليها  نفسه  وفرض 
بيت  الى  الفيال  تحولت   « بقولها:  هذا  على 
وبدأ  شفائى  تم  نصر.   صالح  يقطنه  آخر 
الشيطان )صالح نصر( يتقرب لى بسخافة 
ويغازلنى دون حياء امام زوجى الذى اسقط 
هذا  فى  يتصرف  كيف  يعرف  ولم  يده  فى 
البالء الذى اصابنا .. كنت احتقرة واعاملة 
بتكلف شديد وال التفت الى تفاهاته... كلماتى 
قصيرة ومقتضبة وكان هذا يصيبه بالجنون. 
الصباح  فى  بالتليفون  غرامه  لى  يبث  كان 
تقول  المساء«.  فى  اوالدى  بقتل  ويهددنى 
افسادها  حاول  نصر  صالح  ان  اعتماد 
الشاذه   ممارساته  بعض  لمشاهدة  بتعريضها 
تبرير  ويحاول  الجنس  باستخدام  وجرائمه 
ذلك بانه يساهم فى الحفاظ على امن الدوله 
»طلب  ذكرته:  مما  مقتطفات  بعض  وهذه 
ووافقت  االسكندرية  الى  معه  الذهاب  منى 
بعد تهديده بقتل اوالدى اذا رفضت... وصلنا 
فى  كانت  التى  منطقة سموحة  فى  فيال  الى 

رأيت  ما  هالنى  نائية....  بقعة  الوقت  ذلك 
داخل الفيال من عشرات الفتيات الجامعيات 
الصغيرات بين 16 و20 عاما فى اوضاع 
الشبان وكانت هناك  شاذه مع مجموعة من 
اجهزة تصوير فى غرف خاصة تصور كل 
هذا  وعلمت فيما بعد انه كان يعرض هذه 
ما  على  ثم عرض   ...... االفالم الصدقائه 
نوع  وهى  الروحى  السمو  بجلسات  أسماه 
الشهوانية  والمماراسات  التمرينات  من 
الشاذه تعلمها على ايد متخصصين فى الهند 
)على  الجسد  الروح عن  تساعد على فصل 
كالحيوان  االنسان  يصبح  لكى  تعبيرة(  حد 
فيسهل  الجنسية  شهواته  تحكمه  مجرد جسد 
بالمزيد  اغراءه  طريق  عن  علية  السيطرة 
من  الفكااك  فى  فكر  اذا  بفضحه  وتهديده 
السيطرة..... عدنا الى القاهرة فى هذه الليله 
المشئومة وانا اشعر باالحتقار لهذا الحيوان 
السمو  ليالى  .......كانت  المنحرف  السادى 
المريوطيه ويحضرها  فيال  تتم فى  الروحى 
وفنانات  والمسئولين..فنانين  المجتمع  نجوم 
المشهور  المقاول  هناك  كان  ومسئولين، 
و  رضوان  عباس  والوزير  )ع.أ.ع( 
ان  يصر  وكان  المجتمع  سيدات  من  الكثير 
يتبع  كان  الجلسات........  هذه  معه  احضر 
اساليب عده فى تجنيد العميالت مثل اطالق 
يسهل  حتى  االزواج  لتفريق  االشاعات 
اصطياد الفريسة، او مطاردة الهدف فى كل 
الكوافيرات و  او  التليفون  مكان عن طريق 
محالت االزياء التى جندت صاحباتها لحسابه 
وكان بعضها يضع كاميرات خفية فى غرف 
خليعة  باضافات  تزويرها  يتم  البروفات 
حقيقية  لتبدو  المونتاج  عمليات  طريق  عن 
شاهدت  وقد  بها.....  الضحية  تهديد  يتم  ثم 
االغتصاب  عمليات  من  العديد  بنفسى  
والعمل الفاضح...... وقد برع صالح نصر 
التليفونية  المكالمات  تسجيل  فى  واعوانه 
والقضاه  والوزراء  والمسئوليين  للفنانين 
نفسه  الناصر  عبد  وحتى  الجيش  وقادة 
البالد  تركوا  فنانات مشهورات  ...... هناك 
هربا من قبضه صالح نصر مثل لبنى عبد 
العزيز وفاتن حمامة وليله رستم.  تستطرد 
اعتماد سرد حكايتها مع صالح نصر فتقول: 
لعقد  يمهد  وكان  حولى  من  حصاره  »شدد 
اغرب زواج فى التاريخ....... فقد قرر ان 
يتزوجنى وانا مازلت زوجة لخورشيد، كنت 
حامال فى الشهر السابع فى ابنى االخير ادهم 

فوجدت  ذهبت  يستدعينى  به  فوجئت  عندما 
يوقعان  رضوان  وعباس  خورشد  زوجى 
صالح  وبين  بينى  عرفى  زواج  عقد  على 
الورقة الوقع عليها وعرفت  نصر وناولنى 
تقدر   : زوجى  خورشد  سأل  صالح  ان 
بالشكل  انتا  ما  عليه  ورد  اعتماد  تجوزنى 
نصر  صالح  قال  جوزها...  تعتبر  القائم 
بالسفر  خورشيد  وامر  اتجوزها،   خالص 
الى لبنان .... ودعنى خورشيد وقبل االوالد 
اقسى  عشت  المطار....  الى  شنطته  وحمل 
الورقة  توقيع  بعد  الشيطان  مع  حياتى  ايام 
الفاسدة.... كنت احتقره  وانا ارى شذوذه فقد 
كان يعشق ان يهان ويضرب ويتلقى الشتائم 
لى  يحكى  مزهوا  يوما  جاء   .... واالهانات 
ان  بعد  ضباطه  من  الربعة  بمسدسه  قتله 
تسببوا فى فضيحة عالمية فقد كانت مهمتهم 
تخدير احد االشخاص واحضاره فى صندوق 
الوعى  له  عاد  المخطوف  ولكن  مصر  الى 
داخل  من  يصرخ  فأخذ  روما  مطار  فى 
الصندوق فتدخل رجال االمن هناك وانقذوه 
والرجوع  الهرب  ضباطة  استطاع  بينما 
قاسيا من  توبيخا  تلقى  ان  القاهره وبعد  الى 
عبد الناصر قتل االربعة بمسدسه...... كان 
فى  نصر  صالح  ينادى  عامر  الحكيم  عبد 
محادثتهم الخاصة ب »صالدينو« بينما كان 
ينادى عامر ب  موشى......  صالح نصر 
الناصر  عبد  ان  نصر  صالح  لى  وروى 
الناس  حب  بسبب  المشير  من  يغار  كان 
ان  من  خوفا  يعزله  ان  يستطع  ولم  للمشير 
االبتعاد  فآثر  ضده  عسكرى  بانقالب  يقوم 
عن مشاكل المشير وتصرفاته المجنونه وام 
يتدخل فى حياته اال مرة واحدة عندما وصله  
جزائريه  بفنانة  المشير  عالقة  عن  تقرير 
فأمر بطردها من مصر ولم تعد اال بعد وفاة 
ان  نصر  صالح  لى  قال  الناصر.....  عبد 
بالمخابرات  اتصال  على  الناصركان  عبد 
االمريكيه..... زادت العالقة سوءا بين عبد 
عندما  القناة  تأميم  الناصربعد  وعبد  الحكيم 
»أخر  المخدوع  كالزوج  انه  حكيم  اكتشف 
من يعلم«  وشتم عبد الناصر وقال هيودى 
البلد فى داهية......وروى لى ايضا كيف انه 
عالقة صالح  عن  تقريرا  الناصر  لعبد  قدم 
ان  لى  ذكر   .... فاروق  الملك  بشقيقة  سالم 
عبد الحكيم عامر كان ال يستطيع االستيقاظ 
العاشرة  بعد  مكتبه  الى  يذهب  فكان  مبكرا 
ليوقعها  المهمة  االوراق  له  يرسلون  وكانوا 

هذا  وكان  به  سهرانا  كان  الذى  المكان  فى 
فضيحة  كشفت  الناصر.....  عبد  يضايق 
اختفاء اكياس الذهب التى كان من المفروض 
ان ترسل الى اليمن و دفنها صالح نصر فى 
قال صالح نصر  المشير وقد  فيلتى لصالح 
ان عبد الناصر كان على علم بها!!...... كان 
هناك انحرافا فى مكتب المشير .. فقد كانوا 
النصر  السيارات  تصاريح  فى  يتاجرون 
واذونات  اليمن  من  للعائدين  المخصصه 
من  المستورده  والبضائع  واالسمنت  الحديد 
السوداء......  السوق  فى  وبيعها  الخارج 
القساة،  من  مجموعة  التعذيب  اعمال  تولى 
تنهال  والسياط  المعتقلين  يسوقون  كانوا 
الرئيسيه  الساحة  الى  يصلوا  حتى  عليهم 
فيتم تجريدهم من مالبسهم  الحربى  بالسجن 
فى  يفشلون  وعندما  بالكرابيج...  ويجلدون 
يعتقلون  كانوا  البعض  على  القبض  القاء 
نسائهم ويعذبونهن حتى يسلم الرجال انفسهم 
النساء  باسماء  الرجال  ينادون  وكانوا   ....
كان  لحمهم.....  لتنهش  الكالب  ويحضرون 
الم يكن عبد  يلح على اال وهو  هناك سؤال 
انه  يؤكد  والواقع  يجرى؟  بما  يعلم  الناصر 
شئ  اسهل  كان  شئ!!!.....  بكل  يعلم  كان 
فى  الناس  يرمى  ان  هو  نصر  عند صالح 
حتى  العذاب  يالقون  والمعتقالت  السجون 
الموت وكان يسوق ادلة من الشرائط المزيفة 
الكاذبه  والمستندات  المسبوكة  والتقارير 
لكى يلفق التهم ألى برئ......وقد لفق تهمة 
انقاذه  بسبب  امين  مصطفى  الكبير  للكاتب 
الفنانة شادية من براثنه بعد ان حاول االيقاع 
عرفيا  امين  مصطفى  تزوج  فقد  بها..... 
تلفيق  فى  نصر  صالح  نجح  بشادية....... 
يتلذذ  وكان  امين  لمصطفى  التجسس  تهمة 
امين.......قال  تعذيب مصطفى  وهو يشاهد 
استخدم ضد مصطفى  انه  لى صالح نصر 
امين عملية تغييب المخ عن طريق التجويع 
ويكون  واالدراك  التفكير  على  القدرة  ليفقد 
العقل مستعدا لتقبل اى شئ يدس عليه وكان 
بطريقة  مخه  غسل  فى  نجحت  لقد  يقول 
الهلوسه  حبوب  واعطائه  االنفرادى  الحبس 
يصلح  ال  بحيث  ارادته  الحطم  النوم  وعدم 
كأنسان.   هناك تفاصيل اخرى كثيرة تشيب 
التى  االجرامية  االعمال  من  االبدان  لها 
كانت تتم فى دهاليز المخابرات العامة تحت 
اشراف صالح نصر وبمعرفة عبد الناصر.                                                                                                                                     

والى الحلقة القادمة الكمال الموضوع.
الناصر:  عبد  مع  حكايتى   -1 المراجع: 
اعتماد خورشيد  2- اعتماد خورشيد شاهده 
مذكرات   -3 نصر  صالح  انحرافات  على 

صالح نصر

ادوارد يعقوب  
  Canadia.copt@gmail.com
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)44(
ادوارد يعقوب

وفاة بطرس غالي أمني عام األمم املتحدة السابق 
من هو بطرس بطرس غالي؟

ولد بطرس بطرس غالي - الذي توفي الثالثاء - في 14 
نوفمبر عام 1922 في القاهرة.

وكان غالي - وهو أستاذ جامعي وسياسي مصري - قد 
شغل منصب األمني العام لألمم املتحدة لوالية واحدة 
مدة خمس سنوات في أول يناير 1992 وحتى ديسمبر 

.1996

وكان أول عربي وإفريقي يشغل هذا املنصب في املنظمة الدولية، في فترة تزايد فيها نفوذها 
في أعقاب دورها احلاسم في حرب اخلليج األولى.

وينحدر غالي من أسرة قبطية ذائعة الصيت، إذ كان جده بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر 
في أوائل القرن العشرين. وهو عم بطرس غالي وزير املالية السابق في عهد الرئيس السابق 

حسني مبارك.

تخرج من جامعة القاهرة في 1946، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي في 
جامعة باريس في 1949.

وعمل بعد ذلك في تدريس القانون الدولي، والعالقات الدولية، في جامعة القاهرة وجامعات 
أخرى في أمريكا وأوروبا والشرق األوسط، وإفريقيا. وكتب عدة كتب بالعربية والفرنسية.

التالي  الشهر  في  وصحب  اخلارجية.  للشؤون  دولة  وزير  غالي  عني   1977 عام  أكتوبر  وفي 
اخلارجية  وزير  القدس، بعد استقالة  إلى  السادات في رحلته  أنور  السابق  الرئيس املصري 

آنذاك، محمد إبراهيم كامل، احتجاجا على التقارب املصري- اإلسرائيلي.

ثم أصبح غالي نائبا لرئيس الوزراء في عام 1991.

الدولية في  العام لألمم املتحدة، دعم غالي بشدة دور املنظمة  وخالل توليه منصب األمني 
الوساطة في مرحلة ما بعد احلرب الباردة.

والهرسك،  البوسنة  في  السالم  حلفظ  األمد  وطويلة  صعبة  عمليات  واليته  وشهدت 
والصومال، ورواندا.

وقاد في 1995 احتفاالت األمم املتحدة بالذكرى اخلمسني لتأسيسها.

لكن استياء الواليات املتحدة، من نهج غالي املستقل، حال في النهاية دون جناحه في تولي 
أمانة األمم املتحدة لوالية ثانية في 1996. عن بى بى سى 
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بقوة تحت الرماد وتدمر مثلها مثل ما 
المحبة  »ان  الغيرة:  نار  عليه  نطلق 
قوية كالموت. الغيرة قاسية كالهاوية. 
لهيبها لهيب نار لظى« )نشيد االنشاد 
من  كثير  في  يسوع  فالرب   .)6  :8
اقواله اشار الي نار العقاب والدينونة، 
الذي  فهو  نار ال تطفئ،  جهنم حيث 
قال: »ان كل من يغضب علي اخيه 
باطاًل يكون مستوجب الحكم ومن قال 
ألخيه: رقا. يكون مستوجب المجمع 
مستوجب  يكون  احمق  يا  قال:  ومن 
نار جهنم ، فكل شجرة ال تصنع ثمراً 
يجمع  فكما  النار،  في  وتلقي  تقطع 
يكون  هكذا  بالنار  ويحرق  الزوان 
انقضاء العالم، فيطرحونهم في اتون 
وصرير  البكاء  يكون  هناك  النار. 
االسنان، دود ال يموت ونار ال تطفأ 
)متي 5 : 22 ؛ 7 : 19؛ 13 : 40 
والكتاب   .)46  :  9 مرقس  42؛   ،
المقدس يشرح الكثير عن تلك االبدية 
المتوهجة بلهيب نار ال يطفئ او يهمد 
وال يستطيع ان يخمده احد لقوة بطشه 
واحد  كل  فعمل  حركته.  وسرعة 
سيصير ظاهراً الن اليوم سيبينه ألنه 
بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل 
االولي 3  ما هو )كورونثوس  واحد 
واالرض  فالسموات   .)15  ،  13  :
محفوظة  مخزونة  فهي  االن  الكائنة 
الناس  وهالك  الدين  يوم  الي  للنار 
الفجار )بطرس الثانية 3 : 7 (، كما 
اذ زنت ومضت  ان سدوم وعمورة 
وراء جسد اخر ٌجعلت عبرة مكابدة 

لـهيـب نـار 
د. روز غطاس

)تكوين   )7 )يهوذا  ابدية  نار  عقاب 
19 : 24(. وهذا ما يشير اليه سفر 
الرؤية مشيرا إلى اخر االيام قائاًل: ثم 
متى تمت االلف السنة يحل الشيطان 
من سجنه ويخرج ليضل االمم الذين 
في اربع زوايا االرض جوج وماجوج 
مثل  عددهم  الذين  للحرب  ليجمعهم 
عرض  على  فصعدوا  البحر.  رمل 
القديسين  بمعسكر  واحاطوا  االرض 
من  نار  فنزلت  المحبوبة  وبالمدينة 
عند الرب االله من السماء واكلتهم. 
في  يضلهم طرح  كان  الذي  وابليس 
النار والكبريت حيث الوحش  بحيرة 
والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليال 
 –  7  :  20 )رؤية  االبدين  ابد  الى 
تقضي  ان  تحب  هل  عزيزي   .)10
فالطريق  النار؟  تلك  في  ابديتك 
اسود  او  ضيق  ابيض  اما  واضح 
واسع، اما حياة ابدية في السماء مع 
ودود  تنطفئ  ال  نار  في  او  المسيح 
االسنان  يموت وصراخ وصرير  ال 
بجهنم. سواء رضيت ام لم ترضي ال 
يوجد خيار اخر؛ هذا ليس ارهاب او 
اله دموي ولكنه تحذير مسبق لنهاية 
ادم  فلو كان  لك؛  محتومة واالختيار 
بالكامل  يسمعا  ان  اختارا  قد  وحواء 
وبالحق لوصية الرب االله لما وقف 
باب  على  نار  لهيب  بسيف  مالك 
لداخل  الرجوع  من  يمنعهما  الجنة 

الفردوس.

ان االنسان بالفطرة يخاف من النار؛ 
يقترب  صغير  طفل  نالحظ  فعندما 
الضوء  هذا  ليري  بتطفل  شمعة  من 
يمد  االطفال  وببساطة  المتحرك 
نراه  فيُلسع  اللهب  ذلك  ليمسك  يده 
نار  وجود  عند  التالية  المرات  في 
يشيح بوجهه للجهة األخرى مسرعا 
من  بالرغم  صارخا  والديه  لحضن 
عدم اقترابه منها في المرة الثانية اال 
انه يتذكر تلك التجربة المؤلمة الُمرة. 
أن  العامة  امثال  نسمع  ما  وكثيرا 
المؤمن ال يلسع من النار مرتين؛ او 
فالن شواني علي نار هادئة؛ او حبك 
للنار....  الدار  من  اتاخدت  او  نار؛ 
تجربة  الي  تشير  تشبيهات  كلها  الخ 
الجميل  للمنظر  مشوهة  مرة  مؤلمة 
مالمحهم  تشوهت  اناس  من  فكم 
واجسادهم من حروق يقسمها االطباء 
الي الدرجة االولي والثانية والثالثة ؛ 
مالمحه  تمييز  يصعب  كامل  وتشوه 
بطش  قوة  يؤكد  مما  متفحم؛  واخر 
والممتلكات  االشخاص  علي  النار 
 – خسروا  افراد  من  فكم  واالشياء. 
في  وقدامهم-  وراهم  الي  نقول:  كما 
تلك  عن  نسمع  او  فعلي  ما  حريق 
االطفاء  رجال  ظل  التي  الغابات 
واستخدام  لخمدها  باألسابيع  يعملون 
شتي الوسائل لوأدها. او احيانا اخري 
تعمل  لكنها  قد همدت  النار  ان  نظن 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
للبابا  تلميذاً  كان  البابا:  نشأة 
مريوط  أهالى  من  وهو  بنيامين 
دراسة  فى  ونهاراً  لياًل  يلهث 
سر  نال  اآلباء.  وسير  الكتب 
نجار  زى  فى  يتخفى  الكهنوت. 
حتى ال يراه أولوا األمر ويحتفظ 
طيات  فى  الخدمة  بمستلزمات 
الدينية  الشعائر  ويقيم  مالبسه. 
البابا  هروب  مدة  فى  لشعبه 
الخلقيدون  أمبراطور  بطش  من 
البابا  فرح  الون.  وطومس 
كرسيه  إلى  عاد  عندما  بتلميذه 
حسب العهد العمريه. الزم البابا 

فى مرضه حتى نياحة البابا.

أغاثون  كلمة  أغاثون:  البابا 
أنتخبه  الصالح  معناها 
األكليروس والشعب خلفاً لمعلمه. 
والصقاليين  الروم  أسرى  حل 
عنهم  الفدية  ودفع  واإليطاليين 
وأعطاهم الحرية إما العودة إلى 
أوطانهم أو البقاء مسيحيين معهم 

وأوجد لهم عمل يرتزقون منه.

عمرو  كان  الزمان:  هذا  حاكم 
مصر  لوالية  عاد  العاص  بن 
أبى  بن  معاويه  خالفة  عهد  فى 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا أغاثون رقم 39 عام 656 م

منح  متسامحاً  الوالى  كان  سفيان. 
األمر  وترك  العبادة  حرية  القبط 
بين يدى باباهم أغاثون فأعاد بناء 
بجانبها  وبنى  مارمرقس  كنيسة 

بيت فسيح للغرباء.

حصل  دمشق:  لوالى  رشوه 
الوالى يزيد بن معاويه والى دمشق 
يكون  لكى  ثيئودوس  من  رشوه 
وهذا  األسكندرية  لكنيسة  رئيساً 
كان من أنصار خلقيدون المشئوم.. 
القبطى ويحصل  بالبابا  يستبد  أخذ 
منه على جزية ـ هرب عدد كبير 
األديرة وكان من  إلى  الشعب  من 
يؤنس  أسمه  مؤمن  رجل  ضمنهم 
خطير  بمرض  مرض  السمنودى 
ولكن مارمرقس تشفع عنه فشفى.

إشتد  للبابا:  تلميذاً  يؤنس 
إضطهاد الدخيل على البابا فألهمه 
ليكون  يؤنس  يحضروا  أن  الروح 
عوناً له ورسمه كاهناً ويكون هذا 
خلفاً له. حدث أن خلت أبروشيات 
كثيرة وطلب شعب أبروشيته منها 
البابا  يوافق  فلم  يؤنس  الراهب 
ال  ألنه  عنه  خلفاً  به  لألحتفاظ 
يجوز األسقف أن يكون بابا حسب 

القوانين الكنسية.

مشاكل  حدثت  سخا:  مشكلة 
كثيرة فى بلدة سخا فطلب من البابا 
ليعالجوا  أساقفة  سبع  يرسل  أن 
األمر. فذهبوا وهذا فى عهد الوالى 

َمسلَمه. قضوا على المشكلة.

أيام  البابا  مرض  البابا:  نياحة 
الشيخوخه  بلغ  قد  وكان  قصيره 

فتنيح بسالم.

البابا يؤنس الثالث رقم 40 
عام 673 م

تنيح  عندما  األرضى:  الحاكم 
متاحه  الفرصة  أغاثون وجد  البابا 
جميع  على  أستولى  إذ  أمامه 
أموال وممتلكات الكنيسة فلما علم 
على  قضوا  الذين  السبع  األساقفة 
عرضوا  سخا  مدينة  أهل  مشاكل 
فأصدر  َمسلَمه  الوالى  على  األمر 
أمر برفع يد ثيئودورس عن أموال 
سلطة  كل  من  وتجريده  الكنيسة 

مدنية. مرض هذا الدخيل ومات.

الدخيل  وفاة  بعد  يؤنس:  البابا 
السمنودى  يؤنس  الكنيسة  إختارت 

جنوى غاىلقرأت لك 

طرق بسيطة لتضئ وسط الظالم يف 
مكان العمل

أقلية  المسيحيون  يكون  ما  غالبا 
االجواء  وتكون  العمل  مكان  في 
شيئا  المسيحي  يحقق  ألن  صعبة 
عمله   ينهي  أن  يتمني  وقد  هاما 
بدال  منزله   الي  ويسرع  بسرعة 
الوضع ولكن  التعايش مع هذا  من 
هللا دعانا لنكون نورا وسط الظالم 
الركن  في  ننعزل  اال  هذا  ويعني 
عالم  في  مضيئة  نقطة  نكون  وان 
بالحب عن حب هللا  ونعلن  الظالم 
وخالصه الذي وهبنا إياه ، وبالطبع 
يكون الكالم أسهل من الفعل ولكن 
التي  العملية  الطرق  بعض  اليك 
تساعدك لكي تكون نورا لمن حولك 
،أوال ؛ أنتبه لكالمك ، فمن السهل 
جدا التجاوب مع زمالء العمل في 
يلعنون  قد  فمثال  واالدانة  النميمة 
العمالء الذين جعلوا يومهم صعب 
ويسخرون من االخرين وقد يتناقلون 
ويذمون  االخرين  عن  إشاعات 
وتذكر  لهم  تنقاد  فال   ، رئيسهم 
كلماتك  ويحفظون  يسمعونك   أنهم 
تتفوه  اال  يجب  مسيحي  وكأنسان 
ألحد  نافع  وغير  الئق  غير  بكالم 
والمحبة  التشجيع  بكلمات  تكلم  بل 
والحنان ولتكن كلماتك للبناء وليس 
للهدم ، وأكتب لنفسك كلمة لتذكرك 
وثانيا   ، التكلم  قبل  بالتفكير  دائما 
فأن   ، التفكير  في  طريقتك  غير   :
الكثيرة  والمهام  المستمر  األجهاد 
العمل  وزمالء  عاتقك  علي  الملقاة 
من  الثناء  وعدم  المتعاونين  غير 
بجانب  به  ماتقوم  علي  رؤسائك 
من  تحط  قد  التي  الكثيرة  االشياء 
عزيمتك قد تجعلك تشكو او تتذمر 
! فكيف تتصرف في هذا ؟ يجب أن 
تتذكر أنك تستطيع أن تفعل كل شئ 
من خالل المسيح الذي يقويك وتأكد 
من إنه سيساعدك علي الخروج من 
لألخرين  وبين  أو موقف  حالة  اي 
النظر عن  بالرب بغض  فرح  أنك 
مقدار  علي  يعتمد  هذا   ( الظروف 
وحتي  بوعوده(  وتمسكك  هلل  حبك 
ال تنسي أكتب علي ورقة أعمال هللا 

علي  وضعها  لك  الكثيرة  وعطاياه 
مكتبك حتي يتقوي قلبك وهذه طريقة 
تشهد أيضا للمسيح قد يالحظها من 
حولك ، ثالثا: إذا كنت تشرب القهوة 
كل صباح فأختار كوبا كتبت عليه 
بعض االيات المشجعة والتي تدعو 
لجملة  بطاقة  ضع  وكذا  هللا  لمحبة 
بها وعد من هللا علي مكتبك فمنها 
لالخرين  تعليم  ومنها  لك  تشجيع 
يكون  قد  رابعا:    ، مسيحك  عن 
السيد  عن  تتحدث  أن  الصعب  من 
إذا  العمل ولكن  المسيح مع زمالء 
الطعام  لتناول  الزمالء  احد  دعوت 
فسوف يكون هناك فرصة للتحدث 
والتعرف  معه  الحياة  أمور  عن 
علي أحواله و صلي ليمنحك هللا ما 
تتكلم به ، وحاول كذلك أن تتعرف 
أكثر علي حياة زمالئك وعائالتهم 
ونشاطتهم وسيفتح لك هللا باب لتنير 
إن   : وخامسا  لالخرين  الطريق 
االفعال لها تأثير أكبر من الكلمات 
، فحاول أن تجد فرصة لتساعد فيها 
زمالؤك في العمل فقد يمكنك مثال 
بسيارتك  الزمالء   أحد  توصل  ان 
موسيقي  تدير  االثناء  هذه  وفي 
مسيحية تمجدهللا ويمكنك أن تذهب 
هدية  ومعك  مريض  زميل  لزيارة 
عبارات  عليها  كتبت  صغيرة 
والرجاء  المحبة  عن  مسيحية 
من  ألحد  الطعام  تقدم  أن  ويمكنك 
حالة  لديهم  يكون  اللذين  الزمالء 
نور  العائلة وهاكذا يظهر  في  وفاة 
المسيح فيك فيمجد الناس الهنا نسأل 
هللا ان يجعلنا نورا لالخرين في كل 

مكان نعمل فيه .

السنة الثامنة، العدد )208(  - اخلميس 18 فرباير  2016

إبن  حظ  حسن  ومن  لهم  بابا 
مسالماً  كان  الدخيل  ثيئودورس 
كأبنه  البابا  عليه  فعطف  أبيه  عن 
ولكن هذا األبن لم يفض أختام أبيه 

عن الكنائس.

الخليفه األسالمى مروان: إنتقلت 
أبنه  فعين  مروان  إلى  الخالفه 
الثانى عبد العزيز بن مروان والياً 
على مصر وكان هذا الوالى ميال 
إلى العدل فعين كاتبين قبطيين فى 
الذى  للبابا  ديوانه وهما مخلصين 
كلمهما فى فض أختام ثيئودورس 
أمراً  أخذا  الكنائس.  على  التى 
وتسليمها  بفضها  مصر  والى  من 
الشعائر  إقامة  وأطلق حرية  للبابا 

الدينية.

دسوا  عثره:  حجر  الخلقيدون 
عبد  الوالى  بين  لإليقاع  مكيدة 
الوالى  ذهب  إذ  والبابا.  العزيز 

البابا  يعلم  ولم  األسكندرية  إلى 
بقدومه. وشوا إلى الوالى أن البابا 
يقصد عدم أستقباله ألن البابا سليل 
الحاكم  نفسه  ويعتبر  الفراعنه 
الوالى  على  إنطلى  الشرعى. 
البابا  بأعتقال  أمر  الوشاية.  هذه 
مائة  السجن. وطلب  فى  ووضعه 
وحاول  عنه.  لإلفراج  دينار  ألف 
البابا  مساعدة  القبطيين  الكاتبين 
على  الوالى  وافق  األفراج.  فى 
آالف  عشرة  إلى  المبلغ  خفض 
تسديد  الكنيسة  دينار. وافق شعب 
هذا المبلغ إلخراج البابا لحضوره 
خميس العهد. أحضر الوالى البابا 
مضيئة  هاله  فرأى  معه  وجلس 
بينهما  حديث  ودار  رأسه  حول 
البابا  بلباقة وقداسة  الوالى  أعجب 
ووافق على أى مبلغ صغير يدفعه 

الشعب.

]البقية ص21 [
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Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687

السنة الثامنة ، العدد )208(  - اخلميس 18 فرباير  2016

ماذا حدث للغتنا العربية 

ألبري ثابت فهيم

ظل  في  األخيرة  العقود  خالل  العربية  للغتنا  حدث  ماذا 
بدون  بيوتنا  إلى  العوملة  دخلت  لقد  ؟!  اللغوية  العوملة 
تغييرات جمة  إحداث  في  مباشر  وجنحت بشكل  استئذان 
وهائلة في لغتنا، حتى باتت مفرداتها ريشة في مهّب الريح 
إلى  أعمى  استسالم  حدث  بل  الدخيلة  الكلمات  نتيجة 
تغيير لغتنا وكأننا نتوق إلى االنفصال عن هويتنا األصلية. 

عـنا  وتعبر  نعيشها  حياة  لغة  هي  العربية  اللغة  أن 
يصلح  ال  وتاريخ  مندثر  ماض  وليست  حــاالتنا  مبختلف 
وطنية  مسؤولية  هي  عليها  احملافظة  أن  احلاضر،  لزماننا 
بل متتد لتشمل  واحد  بلد  وأخالقية ال تقتصر على  ودينية 

األمتني العربية واإلسالمية.

أساليب  تتخذ  أن  مصر  في  التعليمية  املؤسسات  على 
التعليم جلعل جيل املستقبل يحب لغته األم  مبتكرة في 
اعتبار  إعادة  علينا  يجب  لذلك  واالبتكار.  لإلبداع  وتدفعه 
اللغة العربية التي تعاني من تراجٍع وجتاهل مقلقنينْ حيث 
وقومية،  وحضارية،  أخالقية  مسؤوليًة  األمر  هذا  يوّلد 
وفكرية، وثقافية وتربوية تقع على عاتق جميع من يتحدث 

العربية دون استثناء. 

يقول املؤرخ الفرنسي )إرنست رينان( من أغرب ما وقع في 
تاريخ البشر انتشار اللغة العربية فقد كانت غير معروفة 
ليس  كاملة،  غنية  سلسة  الكمال  غاية  في  فجأة  فبدأت 
أخواتها  فاقت  التي  اللغة  تلك  شيخوخة،  وال  طفولة  لها 
بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها. يقول 

الشاعر/ علي اجلارم في أحد أبياته : 

 يا ابنة الضادِ أنِت سرٌّ من احلسن جتلى على بني اإلنسان

وكما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي : 

 إّن اّلذي مأل اللغات محـاسًنا جعل اجلمال وسّره في 
الضاد.

غنية  بألفاظها  ثرية  بأنها  الراقية  لغتنا  ميزات  فمن 
جديدة.  داللة  ذا  مرادف  وكل  وفيرة  مفرداتها  وأن  مبعانيها 
فاألسد له أسماء كثيرة لكل مرادف معنى يختص به وكما 
للناقة والفرس كذلك ، وما من حيوان أو جماد أو نبات إال وله 
الكثير من األسماء والصفات مما يدل على غنى هذه اللغة 

الرائعة.

نتفوق  أن  نحاول  بل  العربية  لغتنا  بحق  مجحفني  نحن 
في لغات أخرى على الرغم من أن قواعد تعلم اللغات عبر 
العالم تؤكد انه ال ميكن لشخص تعلم لغة جديدة إال إذا 

كان متقنا للغته األم. 

لذا صار لزام علينا إيجاد طريقة للتوّغل في عقل الطالب 
وقلبه بشكل مبسط وعلمي ، بحيث جنعله يتعلق بتعليم 
جيل  حتبب  ومشوقة  مبتكرة  بأساليب  العربية  اللغة 
في  حقيقيًّا  شريًكا  منه  جاعلني   ، األم  بلغته  املستقبل 
عملّية إعادة توليد اللغة العربية فمتى ما مورست اللغة 
تبقى محفورة في العقل والقلب وليست من خـالل املعاجم 
والكتب. فقبل أن ينتقل الطالب إلى تعّلم اللغات األجنبية 
، حرٌي بنا تأصيل هذا املوروث الثمني في صدور أبنائنا. ومن 
هنا يجب احملافظة عليها من خالل تعويد اللسان النطَق بها 
ما  بها صعٌب فسرعان  والتعبير  البداية غريبة  وإن كانت   ،
العربية  إلى تعويد األذن سماع  يصبح األمر عادة باإلضافة 
وصوالً  أظافرهم  نعومة  منذ  يكون  فالتعزيز  الفصحى 
لدخولهم أقوى اجلامعات األجنبية وأكثرهم اعتزازًا بلغتهم 

األم. 

ويعجـــز  رونقا  اللغات  سائر  تفوق  العربية  فلغتنا 
األصل  عريقة  لغة  فهي   ، محاسنها  وصف  عن  اللسان 
األركان  ثابتة  العرب  لغة أصول من  واملوطن فهي  والنسب 
اللغة  هذه  حفظ  أعناقنا  في  األمانة  تبقى  لذلك  واحلدود، 
اجلميلة. لقد تأملت عند متابعتي لبعض الفضائيات العربية 
الكلمات  بني  تترنح  وهى  العربية  لغتنا  أحوال  وشاهدت 
واملتحاورين تطلب  البرامج  بني مقدمي  وتستغيث  وتصرخ 

مرايا السيارات سوف تذهب للمتحفمنا االستغاثة واحلماية من األلفاظ اخلارجة واجلارحة. 
ثالث شاشات في الداخل تغني عن المرايا الزجاجية

سوف تكون سياراتنا قريبا بدون مرايا، بعدما ابتكرت شركة 
كاميرات  تكنولوجية 
شاشة  على  تعرض 
السيارة،  داخل 
شكل  يغدو  بحيث 
السيارة أجمل، وتوفر 
للسائق   أوسع  رؤية 
البقعة  على  بالتغلب 

ضوضاء  لخفض  هذا  وسيؤدى  الجناب،  مرايا  في  العمياء 
سير السيارة والحّد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، بسبب 
تقليل مقاومة الهواء، مما يؤدى أيضا لتقليل استهالك الوقود. 

ويتوقع أن يبدأ اختبار السيارة الخالية من المرايا هذا العام.

يف شهر سبتمرب عام 1991 رأيت يف القاهرة
رجل مصر الدبلوماسي

الدكتور بطرس بطرس غالي
في شهر سبتمبر عام 1991 أجريت لقاءا مع سعادة السفير عادل صادق في القاهرة.تم اللقاء في نادي السفراء.طلبت من سيادته 
مساعدتي في لقاء أجريه مع الدكتور بطرس بطرس غالي.أعطاني خطابا لمكتبه .توجهت الى المكتب وأخبرتهم برغبتي.طلبوا 
مني أن أُعد األسئلة وعرضها عليهم ثم يتم اللقاء.نفذت كل ما كان يدور في داخلي من أسئلة.وأنا في طريقي الى سكرتارية 
الدكتور بطرس بطرس غالي التفت ناحية اليمين ورأيته متجها ناحية السيارة.توقفت الى أن ركب السيارة.في مكتب سكرتاريته 
قدمت لهم األسئلة.بعد أن قراؤا ما بها أخبروني أن سيادته قد تولى منصبا جديدا في األمم المتحدة.أخبرتهم برؤيتي له وأنا في 
طريقي اليهم.تأسفوا وكانت األقدار.الغريب في الموضوع أن الرئيس األميركي بيل كلينتون لم يجدد له مدة ثانية.ألن المرحوم 
الرئاسة األمريكية.الدكتور بطرس بطرس غالي قامة  المهمات وآراءه لم تتفق مع  الدكتور بطرس بطرس غالي كان رجل 

مصرية مشرفة لمصر ولكل دولة شريفة ومحترمة.الرب ينيح حياته.نتمنى على الحكومة المصرية أن 
تنشر توديعه العسكري.ال أستطيع أن أطلب بتنكيس العلم المصري لمدة 3 أيام كما فعل بانتيمون الذي 

STAR JAN SERVICEأعلن بتنيكس علم األمم المتحدة حزنا على وفاته. 
Safwat Ghabour

925 Bayly St. Suite 53
Pickering On   L1W 1L4
Cell: 416 670 2854

WE SPECIALIZE IN:

- Carpet Cleaning
- Furniture Steam Cleaning
- Car steam Cleaning
-Floor Strip/Wax
-Area rugs cleaning
-Janitorial services

We work 
evrywhere

فريوس ينتقل عرب SMS يهدد أجهزة أندرويد

مجال  في  املُتخصصة   Heimdal Security شركة  كشفت 
األمن الرقمي عن انتشار برمجية خبيثة تستغل ثغرة أمنية 
 SMS القصيرة  النصية  الرسائل  وحتديداً  أندرويد  نظام  في 
اجلهاز  على  بالسيطرة  تسمح   ،MMS الوسائط  ورسائل 
البرمجية  إن  الشركة  في  األمنية  اخلبيرة  وقالت  بالكامل. 
رابط  تضمني  يتم  خاللها  ومن   ،Mazar اسم  حتمل  اجلديدة 

داخل رسالة نصّية عادية خلداع املستخدم والسيطرة على جهازه وتنفيذ عمليات تخريبية بصالحيات 
اآلن ال مُيكن حصر نشاطها في  بدأ استغاللها على نطاق واسع لكن حتى  الثغرة  أن  املدير. وأضافت 
 Recorded رقعة جغرافية ُمحددة، ويعود تاريخ رصدها ألول مّرة إلى شهر نوفمبر 2015 من قبل شركة

.Future
بالكامل.  احمُلتوى  على  لالطالع  ضمنها  املوجود  الرابط  على  الضغط  املُستخدم  من  الرسالة  وتطلب 
 – أندرويد  تطبيقات  نفس الحقة  وهي   –  APK بالحقة  ملف  يتم حتميل  الرابط  على  الضغط  ومبجرد 
يحمل االسم MMS Messaging ليظن املُستخدم أن امللف متعلق بالنظام، وبهذه احلالة سوف يحصل 

التطبيق على صالحيات للبدء باالنتشار. عن العربية 
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ُمش  وال  هّي   .. قدماي  َتسّمرْت 
هّي .. أكيد هّي ُفالنه.. أنها لم تتغير 
كثيراً ُمنذ شاهدتها آخر مرة منذ خمس 
سنوات في حفل زفافها األسطوري، 
وإطاللتها الرائعة التي جذبت ُمعظم 
المدعوين، وعيونها التي كانت تُبرق 
إشعاعاته  يُرسل  ثمين  حجر  مثل 
تفضح  كانت  مكان، عيونها  في كل 
قلبها،  وكينونة  وسعادتها  فرحتها 
ُممتطياً  أحالمها  فارس  جاء  أخيراً 
أحالمها  ليُحقق  األبيض  جواده 

ويذوبان معاً في نشوة الحب. 

يدي  أمد  أن  قبل  تراجعُت 
األطفال  بسبب عربات  لُمصافحتها، 
إعتقاداً  أمامها،  تدفعها  كانت  التي 
مني بأنها ليست ُفالنه التي حضرت 
وتقدمت  العربات  تركت  زفافها، 
وإشتياق،  بحرارة  تحتضني  نحوي 
قلت  تنسيني،  لحقتي  ليديا  يا  إيه 
الجميلة  واألطفال  العربات  بس  ال، 
هوه  تفكيري،  علي  شوشرة  عملوا 
هؤالء  ال  سيتر؟  بيبي  تعملين  أنت 
أبنائي،  والولدان  البنتان  األطفال 
حواجبي  ورفعت  بعيوني  بحلقت 
بالكالم  وهممت  غريب،  بإندهاش 
فمي  داخل  لساني  وضعت  ولكن 
ال  حتي  بإحكام  شفتاي  وأغلقت 
أحرجها، ليديا إيه رأيك في أطفالي - 

حلوين ُمش كده!

تقاطيع  توائم،  أطفال  أربعة  نعم 
طبق  صورة  تكون  تكاد  وُجوههم 
خطفت  الغاغية  ضحكاتهم  األصل، 
قلبي، كل طفل في فكه األسفل سنه 
أمامك  تري  البياض،  شديدة  واحدة 
األسود  اللون  ذات  األطفال  وجوه 
نقطة  وجه  كل  وبداخل  الفحم،  مثل 

بيضاء مثل حبة اللؤلؤ!

لو  وقالت،  أفكاري  حبل  قطعت 
المحل،  هذا  في  نجلس  وقت  عندك 
وأحل  األطفال،  وأرضع  قهوة  نأخذ 

لكي لغز هؤالء األطفال السود!

فوجدت  الحديث،  ُفالنه  بدأت 
لتُعلِن  تغيرت،  ومالمحها  أساريرها 
عن ُمعاناة داخلية، وكأنها تنبش قبراً 

كانت لتوها قد أغلقته.

مالمحها  تُغلف  والحسرة  قالت 
كان  عيونها،  في  ُمتحجرة  والدموع 
لألصدقاء  بالنسبة  أسطورياً  حفاًل 
بالنسبة  ولكن  واألحباب،  والعائلة 
الحياة  إلي  المؤدي  الطريق  كان  لّي 
الوردية والحب الرومانسي والعالقة 
الذي  أحالمي  فارس  مع  الحميمة 
إنتظرته سنين عمري علي أحر من 

الجمر.

لنذهب  الحفل،  من صخب  هربنا 
وفي  الجميل،  الهادي  عشنا  إلي 
الطريق شريط سينمائي أمام عيوني 
ولمسة  وهمسة  كلمة  بكل  يذكرني 
منه، كانت تجعلني أحلق في السماء 
وأسأل  والخيال  الواقع  بين  ُمعلقة 
يُصبح  أن  ُممكن  هذا  هل  نفسي، 

واقعاً؟

ووصفه  بي،  بإعجابه  بهرني 
لمفاتن جسدي، وتحليله لشخصيتي، 
بداخلي  يجول  عما  حديثه  وأحياناً 

من أحاسيس ومشاعر قد ال أستطيع 
الخجل  بسبب  ربما  عنها  اإلفصاح 

وفي الغالب بسبب جهلي.

ولكننني  ومثقفة،  متعلمة  أنا  نعم 
جاهلة  الحب،  ممارسة  مجال  في 
بذكائي  أمتاز  ألنني  غباء  عن  ليس 
العالي، ولكن عن فلسفة قد ال تتمشي 
مع عصرنا الحالي، ُكنت أفضل أن 
للشخص  وطهارتي  بنقائي  أحتفظ 
أفضل  ُكنت  زوجي،  سيُصبح  الذي 
الذي  فقط  وّهو  جاهلة  أكون  أن 
وكل  الحب  عن  شئ،  كل  يُعلمني 

لُغاته وكل أسراره.

لمح  وفي  الغرفة،  باب  أغلق 
ولدتني  كما  نفسي  وجدت  البصر 
بدون  إعجاب،  كلمة  بدون  أمي، 
أمنيات  أو  تمنيات  بدون  كلمة حب، 
أوإمتنان عن اإلرتباط السعيد، بدون 
من  جزء  ألي  مداعبة  بدون  قبلة، 
جسدي، بدون أن تتغلغل أصابعه في 

خصالت شعري!

حجرة  من  خرج  الدكتور  أخيراً 
العمليات، أو هكذا تخيلت، لقد أنجز 
وكأنني  وجه،  أكمل  علي  العملية 
ُكنت ُمنتظرة ُعمري ُكله هذا الدون 

جوان ليؤدي هذه الُمهمة السخيفة!

جلس علي حافة السرير وفي يده 
المحمول، يرد علي الرسائل الخطية 
مصالح  يُدير  وكأنه  تليفونه،  في 
العالم، لم أقحم نفسي في خصوصياته 

وإن كان من حقي!

كنت في شدة الضعف واإلحتياج 
لحنانه وحبه، ولكن من شدة حيائي، 
لم أتجرأ أن أقترب ِمنُه وأضع نفسي 

بين أحضانه!

كان الحفل األسطوري ليس لبداية 
لم  حياة  إلجهاض  بل  سعيدة،  حياة 

تبدأ!

الليلة  هذه  كانت  الزوجية  حياتي 
الوحيدة اليتيمة المؤلمة! 

علي  الشديدة  لهفته  الحظت   
رسائل  وكتابة  بالتليفون  اإللتصاق 

لمن ال أدري!

حجرة  في  طويلة  لمدد  جلوسه 
المكتب ويغلق بالمفتاح علي نفسه!

كالمه معي كان قلياًل جداً، وبكل 
وكأنني  وفقط،  واإلحترام،  األدب 

لست إمرأته!

هل هذا هو الشخص الذي تحديت 
به العالم، لكي أرتبط به بعد أن تملك 
علي فكري وأحاسيسي ومشاعري، 
والرد  السبب..  أعرف  حاولت 

مشغول!

السبب،  لمعرفة  العائلة  تدخلت 
إنسانة  هي  بالعكس  الرد،  وكان 
بها  وليس  رائعة  من  وأكثر  ُممتازة 

أي عيب، ولكن أنا المشغول!

حاول  عنه،  اإلنفصال  قررت 
الزوجية،  العالقة  لتظل  يتجمل  أن 
أن  بعد  اإلنفصال  علي  صممت 
مع  عالقات  علي  أنه  من  تأكدت 

أخريات.

مؤلمة،  عصيبة  بفترة  مررُت 
مرضت خاللها نفسياً وجسدياً، فقدت 

ثقتي في كل من حولي، وهو يعيش 
بكل  النساء  مع  التيس  مثل  حياته 

أشكالهم إال أنا!

أنه زير نساء، أنه ال يأبه بأي شئ 
بأي  الحيوانية  شهواته  إشباع  سوي 

شكل وأي وسيلة.

الشئ الغريب، والذي أصبح يُمثل 
لماذا  أمامي،  كبيرة  إستفهام  عالمة 
ال  أنني  طالما  بي،  اإلرتباط  قرر 
أنتمي لنوعية النساء الآلتي يفضلهن.

هذا الدون .. جعلني أفقد ثقتي في 
نفسي، جعلني أشك في أنوثتي!

هذا الدون .. سرق فرحتي بالحياة 
ومبادئي،  بمفاهيمي  وإعتزازي 

وجعلني حطام إمرأة!

إلي  حياتي  حول   .. الدون  هذا 
يفضل  أنه  لُمجرد  فقط،  جحيم، 

العاهرات بسبب خبرتهن!

الدون .. لم يكن يريد زوجه  هذا 
بل عاهرة، كان في إمكانة أن يُعلمني 
كنت  وأكيد  والحياة،  الحب  فن 
الآلئي  النساء  كل  من  أكثر  سأسعده 
وأعشقه  أحبه  كنت  ألنني  يعرفهن، 
وأحاسيسي  مشاعري  كل  وأدخر 

وجسدي له هو فقط! 

هذا الدون .. تعامل معي بجبروت 
ربما  أنه  واثقة  وأنا  رحمة،  وعدم 
يُنجب في يوم من األيام، وفي الغالب 
ما  مرارة  وسيذوق  بنات  سيُنجب 
أنه سيذوق من  لبناته، البد  سيحدث 

نفس الكأس الذي أسقاني إياه! 

ال أستطيع حتي األن، بعد مرور 
األحداث  هذه  من  سنوات  خمس 
فعله  لما  ُمبرراً  أجد  أن  المؤلمة، 
أحبه  جعلني  لماذا  معي،  الدون  هذا 
الجنونية،  الصورة  بهذه  وأعشقه 

ولماذا قتلني بهذه الصورة البشعة!

أتعالج  بالُمستشفي  فترة  ظللت 
طبيبي  العصبية،  الصدمة  هذه  من 
قلباً  يحمل  كان  أجنبياً،  كان  الُمعالج 
إنسانية متواضعة، مع  رقيقاً، ونفساً 
والبهجة  تبعث األمل  إبتسامة رائعة 
النفوس، وبالرغم من ذلك كنت  في 
بسبب  ربما  معه،  التعاُمل  أتحاشي 
حياتي،  َمررت  التي  الُمرة  التجربة 
ربُما بسبب لون بشرته السوداء، أنا 
كلهم  الناس  وأحب  ُعنصرية  لست 
ولكن لألسف ليس ُهناك توافق نفسي 

وجسدي مع هذا اإلنسان الرائع!

تركت المستشفي ُمتمنية أن أكون 
جوان  الدون  هذا  من  تخلصت  قد 
أسدلت  الرائع،  األسود  هذا  ومن 
أريد  ال  والحلو،  المر  علي  الستار 
ُمراً  أكان  سواء  اآلخر  الجنس  هذا 

أو حلواً!

السنوات،  وبعض  شهور  مرت 
وأستمر الطبيب في إغداق اإلهتمام 
بدون  تمثيل،  بدون  إلحاح،  بدون 
كلمات معسولة، كان كل إهتمامه أن 
أكون سعيدة حتي ولو كانت سعادتي 

ستكون مع الدون جوان!

الذي  ما  أعلم  لست  النهاية،  وفي 
سعيدة  حياة  ترين  كما  ولكن  حدث، 
جداً، مع زوج أكثر من رائع، ومع 
أربعة توائم بهجة قلبي ونور عيوني. 

فى  تدفن  قمح  حبة  الدقيق  اصل 
دقيق  الينا  تصل  حتى  التراب 
فكرت  حياتنا.  فى  يوم  كل  نستخدمه 
الحنطه  بالظبط  هى  القمح  حبة  فى 
حين  المسيح  السيد  استخدمها  التى 
قال »إِْن  لم  َتَقْع  حبَُّة الِحنطِة  في  
اأَلرض ِ وَتُمت ْ َبِقَيْت  وحَدها  وإِذا  
َمْن   كثيراً.   َحبَّاً   أَخَرجْت   ماَتْت  
أَْبَغَضها   وَمْن   َفَقَدها.  حياَتُه   أََحبَّ  
في هذا العالِم  َحِفَظها للحياِة  اأَلبديَّة 
الواردة في هذا  الفكرة األساسيَّة   ».
للبشريَّة  خالَص  ال  أَْن  هي  المثل 
يُْقِدُم  الخاطئة من دون تضحية أليمة 
لُها أتباُعه إِقتداًء  عليها يسوع, ويتحمَّ
ودفنت  ماتت  التى  الحنطه  حبة  به. 
واعطت حبا كثيرا للعالم كله هو السيد 
فى  بنفسه  ضحى  .لقد  نفسه  المسيح 
الصليب  على  فمات  البشريه.  سبيل 
بين  من  حيا  وقام  القبر  فى  ودفن 
االموات . فكان بموته ودفنه وقيامته 
فى  فكرت   . االعظم  الحب  مصدر 
والبشر   ... القمح  بين  مقارنه  عقد 
ادمين.  والبنى   ... العجين  بين  او 
المقارنه  هذه  عقد  فى  مافكرت  اول 
خطر على بالى الكلمه الدارجه والتى 
م  الطينه   ... مصر  فى  نستخدمها 
بطن  فى  تزرع  القمحه    . العجينه 
برضه  واحنا  التراب  او  االرض 
اصلنا تراب . القمحه يجب ان تطحن 
وتنسحق  حتى يخرج منها الدقيق . 
ونحن فى هذه الحياه يجب ان نعمل 
ونتعب وننسحق ... ليظهر منا اجمل 
ما فينا . الدقيق قد يكون ذا لون ابيض 
او اسمر ) هول ويت( والبشر ايضا 
مختلفون  كلنا  واالسمر  االبيض  فينا 
. وكما ان الدقيق مع نفس المكونات 
عنه  ينتج  وغيره  وسمن  سكر  من 
اشكال والوان مختلفه من عيش وكيك 
وبسكوت كذلك البشر كلنا من تراب 
المكونات بالظبط  ولحم ودم .. نفس 
الفرد  ان  بل  مختلفين  جميعا  لكننا 
نفسه فيه كثير من الصفات المختلفه 
 ... بالبلدى  يقال  وكما  والمتناقضه 
الدقيق   . بعضها  صوابعك مش زى 
احسن  ينتج  عشان  النار  يدخل  الزم 
مافيه من تورته وجاتوه وغيرها ... 
يدخلوا فرن  ادمين الزم  البنى  كذلك 
المشاكل  حرارة  من  ويقاسوا  الحياه 
 . الحياه  خبرات  اجمل  يكسبوا  حتى 
الدقيق لو اتظبطت مكوناته والخميره 
وباجمل  مافيه   اجمل  عنه  ينتج  فيه 
النتائج ... والبشر لو التزموا بالنظام 
واالخالق  للدين  الصحيحه  والتعاليم 
فى  نعيش  اصبحنا  ال   ... القويمه 
عالم جميل وال ابالغ اذا قلت ... عالم 
مثالى . لو زادت الخميره فى العجين  
لو  ادمين  البنى  وكذلك  ويفسد  ينتفخ 
قد  لهم  والمدح  االطراءات  زادت 
يصابوا بالغرور او النفخه ... الكذابه 
انهدى  ياارض   « بيتقال  ما  وزى 
يحدث  وهنا  ادى«  عليكى  ما   ...
السقوط وقد يكون السقوط عظيما ... 
زادت  لو  العجين  او  الدقيق  مدويا. 
والبنى   .. يتحرق  قوى  النار  عليه 
عليهم  الضغوط  زادت  لو  ادمين 

قوى قد يحدث لبعضهم حرق ... فى 
الشر  بعد  او  االعصاب   ... او  الدم 
عليكم ... انفجار. فيه عجين بيحتاج 
الشمسى  العيش  زى  للشمس  دايما 
بشر  وفيه  حلو  يطلع  ... عشان  كده 
والهوا  للشمس  بيحتاجوا  برضوا 
يصابوا  وال  نشاطهم  يجددوا  عشان 
حبه  حبه  يتماسك  القمح  باالكتئاب.  
المنتجات  من  وغيره  الخبز  لينتج 
يتحدوا واحد واحد  ان  والبشر يجب 
ومع بعض حبه حبه ليصبحوا اقوياء 
ويواجهوا اى صعوبات. العجين فيه 
وفيه  ساليه  الباتون  ...زى  الرفيع 
والفطير  الكرواسون  زى  المقلبظ 
المشلتت .. والبشر برضه من حيث 
 ... الرفيع  فيهم  يختلفون  المظهر 
والقصير   ... والطويل   .. والمليان 
يحدد  بالعجينه  يحيط  الذى  المناخ   .
بالضبط ح تطلع ايه ... زى الفايش 
اللى بيحتاج خميره معينه فى درجه 
حراره معينه ... بالضبط زى بعض 
المناخ  حسب  بتختلف  اللى  الناس 
المظهر  حيث  من  بيها  بيحيط  اللى 
او الجوهر او االخالق . فيه عجينه 
تبان من بره ناشفه ... تفتحها تالقيها 
البشر  زى  بالضبط  طريه  جوه  من 
ناس تبان من بره ناشفه وقاسيه ولما 
طيب  القلب  تالقى  كويس  تعرفها 
وغير متصلب او جامد. على العكس 
فيه عجين يبان مش مستوى من بره 
... بس يكون ده هوا السوا الكافى ... 
يصبح  الفرن  بره  شويه  يتساب  ولو 
البشر  زى   ... حاالته  احسن  فى 
فيهم الشباب اللى من المظهر والسن 
منه  تقرب  واما  ناضج  غير  يبان 
الحكمه  غاية  فى  تالقيه   ... وتكلمه 
لما يتعرض الى تجربه ويتساب  او 
توجيه  وبدون  نفسه  من  يتصرف 
متوقعه  غير  النتائج  تجد   ... الكبار 
واكثر من رائعه .  فيه عجينه تمسكها 
بالك  تخللى  والزم  ناعمه  تالقيها 
احسن تقع تتفرول منك زى الغريبه 
والبتى فور كده ... ودول زى البشر 
تخللى  الزم  واللى  قوى  الحساسين 
تنجرح  ال  حتى  بتكلمهم  وانت  بالك 
وان  حتى  مشاعرهم  او  احساسيهم 
كنت ال تقصد ذلك او ال تفعله متعمدا 
بتحب  بس  بتبقى حلوه  فيه عجينه   .
او شوية كريم  تتزوق بخرزه ملونه 
وفيه   ... وتلعلع  تنور  عشان  شانتيه 
سواء  زواق  شوية  بتحب  كده  بشر 
يقولوا  ودايما  الكالم  او  الشكل  فى 
اتجمل«.   ولكنى   ... اكذب  ال  »انا 
فيه نوع عجين تشوفه من بعيد غاية 
فى الروعه وااللوان الجميله ) ودى 
كنا  مثال  مره  كتير  بتحصل  الحقيقه 
فى مطعم وطلبنا الحلو او الديسيرت 
كانت حلوه قوى بس لما قمنا نغسل 
نوع  عليها  ترابيزه  القينا  ايدينا 
ديسيرت وحلوى وايس كريم شكلهم 
يجنن قلنا للجرسون او ال )سيرفر( 

عاوزين من ده ياحزونجول ... 
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العجني ....... 
والبىن ادمني

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

الدون جوان
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
اخلامس( )اجلزء  األبالسة  وخمططات  مصر 
فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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واالستعمار  عرابي  هوجة    �5
البريطاني

الضباط  مطالب  عرابي  قدم 
بميدان  توفيق  للخديوي  المصريين 
عابدين في 9 سبتمبر 1881م و بناء 
اإلنجليزي  الُقنصلين  نصيحة  علي 
الخديوي  استجاب  والفرنسي 
باشا  رياض  بعزل  وقام  لمطالبهم 
المحبوب  باشا  شريف  مكانه  وعين 
للدستور  والمناصر  الشعب  من 
ومجلس النواب، قام بتشكيل الوزارة 
وعين البارودي ناظرا للحربية. قدم 
إلنشاء  مذكرة  األعيان  من   1600
مجالس  غرار  علي  نواب  مجلس 
االنتخابات  تمت  وبالفعل  أوروبا، 
 26 في  النيابي  المجلس  وافتتح 

ديسنبر 1881م.

والوعي  الحماس  تزايد  أمام 
االنجليز  مخاوف  ازدادت  الوطني 
خاصة  مصالحهما  علي  والفرنسيين 
صندوق  علي  الثنائية  رقابتهما 
دون  السويس  لقناة  وإدارتهما  الدين 
المصريين. لذا رأت إنجلترا أن من 
حقها تتولي إدارة القناة بنفسها وليس 
الحديوي  مثل  وسطاء  طريق  عن 
المالية  والمؤسسات  والقناصل 
خطوات  إنجلترا  وبدأت  الدائنة، 

ترتيب احتالل مصر.

االنتهاء  في  باشا  شريف  نجح 
وعرضه  للبالد  دستور  وضع  من 
الذي أقر معظم  النواب  على مجلس 
الجهد  بهذا  عصف  ولكن  مواده، 
شئون  في  وفرنسا  إنجلترا  تدخل 
المشتركة  المذكرة  وإرسال  البالد، 
والتي   1882 يناير   7 في  األولى 
للخديوي،  مساندتهما  فيها  أعلنتا 
باشا  وتقدم شريف  األمور،  فتأزمت 
باستقالته في 2 فبراير 1882م بسبب 
قبول الخديو لتلك المذكرة. وتشكلت 
البارودي  يرياسة  جديدة  حكومة 

ناظر  منصب  فيها  عرابي  وشغل 
البارودي  وزارة  وحظيت  الحربية، 
مختلف  من  والقبول  باالرتياح 
الدوائر العسكرية والمدنية؛ لتحقيقها 
رغبات األمة ومعقد اآلمال، وكانت 
الدستور  فأعلنت  الظن  حسن  عند 
في  خديويا  مرسوما  به  صدر  الذي 
هذه  وسميت  1882م،  فبراير   7
ألنها  الثورة  وزارة  باسم  الوزارة 
حققت رضا الشعب والجيش كليهما.

الوليدة  الخطوة  هذه  أن  غير     
إلى الحياة النيابية تعثرت بعد نشوب 
ووزارة  الخديوي  بين  الخالف 
األحكام  بعض  تنفيذ  حول  البارودي 
الخالف  هذا  يجد  ولم  العسكرية، 
وتعقد  األزمة  فاشتدت  يحتويه،  َمن 
الحل، ووجدت بريطانيا وفرنسا في 
الخديوي  بين  المستعر  الخالف  هذا 
شئون  في  للتدخل  فرصة  ووزرائه 
إلى  بأسطوليهما  فبعثت  البالد، 
حماية  بدعوى  اإلسكندرية  شاطئ 
األجانب من األخطار. بعدها أخذت 
الدولتان تخاطبان الحكومة المصرية 
التهديد والبالغات الرسمية، ثم  بلغة 
البارودي  إلى  الدولتين  قنصال  تقدم 
بمذكرة مشتركة في 25 مايو 1882م 
يطلبان فيها استقالة الوزارة، وإبعاد 
القطر  عن  الجهادية  ناظر  عرابي 
برتبه  احتفاظه  مع  مؤقًتا  المصري 
فهمي  باشا  وإقامة »علي  ومرتباته، 
من  وهما  حلمي،  باشا  العال  وعبد 
الجيش«  قادة  وكبار  عرابي  زمالء 
برتبتيهما  احتفاظهما  مع  الريف  في 
هذه  البارودي  رفض  ومرتبيهما. 
في  تدخال  واعتبرها  المذكرة 
من  وطلب  الداخلية،  البالد  شؤون 
أن  إال  معه،  التضامن  الخديوي 
توفيق أعلن قبوله لمطالب الدولتين، 
قبلها  التي  استقالته  البارودي  فقدم 

الخديوي.

   بعد أن أعلنت حامية اإلسكندرية 

ناظًرا  عرابي  بغير  تقبل  ال  أنها 
إلى  الخديوي  اضطر  للجهادية، 
بحفظ  وتكليفه  منصبه،  في  إبقائه 
األمن في البالد، غير أن أمور البالد 
مذبحة  حدوث  بعد  سوًءا  ازدادت 
1882م(،  يونيو   11( اإلسكندرية 
)من  مالطي  حّمار  قيام  وسببها 
مصرّي،  بقتل  بريطانيا(  رعايا 
سقط  قتال  إلى  تطور  نزاع  فشب 
قتلى  الطرفين  من  العشرات  خالله 
وزارة  تشكلت  بعدها   وجرحى.  
راغب«،  »إسماعيل  ترأسها  جديدة 
نظارة  فيها  »عرابي«  وشغل 
بتهدئة  الوزارة  وقامت  الجهادية، 
استتباب  على  وعملت  النفوس، 
األمن في اإلسكندرية، وتشكيل لجنة 
للبحث عن أسباب المذبحة، ومعاقبة 

المسئولين عنها.

قدرة  في  تشككها  انجلترا  أعلنت 
األمن،  حفظ  على  الجديدة  الحكومة 
وبدأت في اختالق األسباب للتحرش 
وانتهزت  المصرية،  بالحكومة 
االسكندرية  قالع  تجديد  فرصة 
وإمدادها  استحكاماتها،  وتقوية 
بالرجال والسالح، وأرسلت إلى قائد 
 10( في  إنذاًرا  اإلسكندرية  حامية 
يوليو 1882م( تطلب وقف عمليات 
المدافع  وإنزال  والتجديد  التحصين 
الخديوي  رفض  بها.  الموجودة 
التهديدات،  هذه  وزرائه  ومجلس 
األسطول  قام  التالي  اليوم  وفي 
اإلسكندرية  بضرب  اإلنجليزي 
المدينة  فاضطرت  قالعها  وتدمير 
البيضاء،  األعالم  ورفع  التسليم  إلى 
التحرك  إلى  عرابي  أحمد  واضطر 
وإعادة  الدوار«،  »كفر  إلى  بقواته 
الخديوي  انحاز  جيشه.  تنظيم 
قصرالرمل  في  واستقبل  للمحتلين، 
بوشامب  األميرال  باالسكمدرية 
البريطاني،  األسطول  قائد  سيمور 
الحكومية  وسلطته  نفسه  وجعل 
رهن تصرفه. وأرسل الخديوي إلى 

يأمره  الدوار  كفر  في  عرابي  أحمد 
الحربية،  االستعدادات  عن  بالكف 
اإلسكندرية،  ضرب  تبعة  ويحّمله 
ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس 
رفض  تعليماته.  منه  ليتلقى  التين؛ 
وبعث  للخديوي  االنصياع  عرابي 
يتهم  برقيات  البالد  أنحاء  إلى جميع 
لإلنجليز،  باالنحياز  الخديوي  فيها 
وأرسل  أوامره،  اتباع  من  ويحذر 
سامي  »يعقوب  إلى  يوليو   16 في 
يطلب  الجهادية  نظارة  وكيل  باشا« 
أمراء  من  وطنية  جمعية  عقد  منه 
في  للنظر  وأعيانها  وعلمائها  البالد 
عمله،  يجب  وما  المتردي  الموقف 
يوليو   17 في  الجمعية  اجتمعت 
المجتمعين  عدد  وكان  1882م، 
الشيخ  مقدمتهم  في  أربعمائة  نحو 
والبطريرك  اإلسالم  شيخ  اإلمبابي 
على  أجمعوا  الخامس،  كيرلس 
ما  الحربية  االستعدادات  استمرار 
دامت بوارج اإلنجليز في السواحل، 
اإلسكندرية.  يحتلون  وجنودها 
الخديوي  حضور  ضرورة  وقرروا 
القاهرة،  العاصمة  إلى  توفيق 
مبارك  علي  برياسة  لجنة  وتشكيل 
للخديوي، وذهب  القرار  إلبالغ هذا 
علي مبارك ولم يعد للقاهرة. وعرف 
الناس أن المراقبين الماليين اإلنجليز 
أخذوا االموال الموجودة في صندوق 
وكان  الحربية.  المراكب  إلى  الدين 
رد فعل الخديوي على هذا القرار هو 
اصدار بيان في نفس اليوم 17 يوليو 
منصبه،  من  عرابي  بعزل   ،1882
محافظ  لطفي«  »عمر  وتعيين 
أن  البيان  وأوضح  سكندرية،  لإل 
الخديوي غير مسؤول عن تصرفات 

عرابي.

واستمر  للقرار،  عرابي  يمتثل  لم 
لمقاومة  الحربية  االستعدادات  في 
في  عرابي  انتصار  وبعد  اإلنجليز. 
عرابي  أرسل  الدوار  كفر  معركة 
عقد  إلى  يدعوه  سامي  يعقوب  إلى 
اجتماع للجمعية العمومية للنظر في 
قرار العزل. وفي 22 يوليو 1882م 
الداخلية،  وزارة  في  اجتماع  ُعِقد 
حضره نحو خمسمائة من األعضاء، 
يتقدمهم شيخ األزهر وقاضي قضاة 
األشراف،  ونقيب  وُمفتيها،  مصر 
اليهود  وحاخام  األقباط،  وبطريرك 
والمفتشون،  والقضاة  والنواب 
األعيان  وكبار  المديريات،  ومديرو 
ثالثة  عن  فضال  الُعمد،  من  وكثير 
وفي  الحاكمة.  األسرة  أمراء  من 
االجتماع أفتى علماء األزهر بمروق 

إلى  النحيازه  الدين؛  عن  الخديوي 
وبعد  لبالده،  المحارب  الجيش 
قرارها  الجمعية  أصدرت  المداولة 
منصبه،  عن  عرابي  عزل  بعدم 
ووقف أوامر الخديوي وعدم تنفيذها.

المقاوكة  في  عرابي  استمر     
السلطان  من  فرمان  صدور  رغم 
عصيانه.  يعلن  األول  الحميد  عبد 
السويس  قناة  غلق  في  فكرعرابي 
استحالة  له  أكد  ديليسبس  ولكن 
الناحية  من  اإلنجليزية  القوات  قدوم 
استولت  محايدة.  القناة  ألن  الشرقية 
سعيد  بور  علي  اإلنجليزية  القوات 
في  وستمرت  أغسطس   21 في 
من  شعبية  مقاومة  مع  جنوبا  التقدم 
الغير مسلحين. وفي 28  المواطنين 
البريطاني  الجيش  تقدم  أغسطس 
غربا في محافظة اإلسماعيلية. وفي 
13 سبتمر حدثت معركة التل الكبير، 
الساعة 1:30 صباحا واستغرقت أقل 
اإلنجليز  فاجأ  حيث  دقيقة.   30 من 
في  المتمركزة  المصرية  القوات 
نائمة  كانت  والتي  أيام  منذ  مواقعها 
وقت الهجوم)ساهرين حتي منتصف 
القبض  والقي  الذكر(.  في  الليل 
يكمل  أن  قبل  عرابي  أحمد  على 
واصلت  العسكري.  حذائه  ارتداء 
السريع  تقدمها  البريطانية  القوات 
تجمعها  أعادت  حيث  الزقازيق  إلى 
قطار  استقلت  ثم  اليوم،  ذلك  ظهر 
التي  القاهرة  إلى  مصر  حديد  سكك 
استسلمت حاميتها بقيادة خنفس باشا 
نفس  الدين عصـر  قلعة صالح  قائد 
اليوم. بعد دخول اإلنجليز القاهرة في 
14 سبتمبر 1882 ووصول الخديو 
قصر عابدين في 25 سبتمبر 1882 
تم عقد محاكمة لعرابى وبعض قادة 
العلماء  وبعض  المعركة  في  الجيش 
 3 في  عليهم  الحكم  وتم  واألعيان 
جزيرة  إلى  بالنفى   1882 ديسمبر 
سرنديب )سيالن( أو سريالنكا حاليا. 
وكان ذلك بداية االحتالل البريطاني 

لمصر الذي دام 74 عاماً.

باالحتالل  عرابي  هوجة  انتهت 
عرابي  واعتقال  لمصر،  البريطاني 
وأعوانه ونفيهم،ولم تقدم شيئا لمصر 
واالنحدار  والفقر  االحتالل  غير 
واقتصاديا  سياسيا  والتدهور 
واجتماعيا وأمنيا، وكانت من بدايتها 
شخصية  أطماع  نتيجة  لنهايتها 
الترقي  في  طمعا  فردية  وطموحات 

وإلباسها لباس الوطنية الكاذب.

زلزال قوته 5.7 درجة يهز مدينة 

كرايستشريش النيوزيلندية
ولنجتون - رويترز

وقع زلزال قوته 5.7 درجة قرب مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا 
يوم األحد مما أدى إلى انهيار جروف وسقوطها في البحر، ولكن دون 
التي دمرها زلزال وقع في 2011 وقتل  بالمدينة  وقوع أضرار كبيرة 

نحو 200 شخص.
الزلزال  الزالزل، إن مركز  النيوزيلندية لرصد  وقالت هيئة جيونيت 
كان على بعد 15 كيلومترا شرقي مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 15 

كيلومترا، وأضافت أن أكثر من 40 هزة ارتدادية وقعت.
ووقع الزلزال قبل ثمانية أيام فقط من حلول ذكرى الزلزال الذي وقع 
في 22 فبراير 2011 في نفس المنطقة، وأدى لقتل نحو 200 شخص 

وأضرار بلغ حجمها مليارات الدوالرات.
وقوع  عن  أنباء  ترد  لم  إنه  لرويترز  الشرطة  باسم  متحدث  وقال 
تم إخالء عدة مبان في كرايستشيرش  أو إصابات كبيرة ولكن  أضرار 

كاجراء وقائي.
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عيــد احلــب
كاريكاتري أمحد عادل

وجــهاً آخــر              
نيفني سامى

كل  من  أحبته  رآته 
فيه كل معاني  قلبها، رأت 
الفارس  وكأنه  الرجوله 
بعيد  زمن  من  أتي  الذي 
ليحملها فوق فرسه ويطير 

بها فوق السحاب.
تحقق  الذي  الحلم  كان 
وكان  انتظار  طول  بعد 
فأشعل  تجدد  الذي  األمل 
قلبها من بعد سنوات الجليد
الوقت  تدرك  تكن  لم 
تحلم  تكن  ولم  معه  وهي 
ما  فكل  ذلك.  من  بأكثر 
هذا  يحتل  هوان  تمنته 
الفارس تكوينها حتي نهايه 
السنون  مضت  العمر. 
حبيب  في ظل  أيام  وكأنها 

العمر.
لم  أنها  معه  تشعر  لم 
أهدتها  فقد  أطفال  تنجب 
الحياه بقلب رجل يحمل في 
طياته قلوب جميع األطفال. 
كان طفلها ان بكي وكان 
كان  بكت.  هي  ان  رجلها 
اليه  احتاجت  ان  األب 
احتاج  اذا  االم  وكانت هي 

هواليها.......
أنوثتها  معه  عاشت 

وأمومتها
لها  فكان  معه  عاشت 

الدنيا بأكملها...
نفسها  وجدت  ويوما   

فلم  الفارس..  هذا  بدون 
تعد الدنيا بنفس الوجه.. بل 
آخر..  وجها  لها  أظهرت 
في  يكن  لم  اخر  وجها 
الحسبان.. وجها اخر مزق 
شريان حياتها.. فلم تعد لها 

حياه..
لم  انها  شعرت  فجأة 
رجلها  فقدت  فقد  تنجب.. 

وابنها في نفس الوقت...
عاشت سنينا بال ابتسامه 
قررت  ان  الى  واحده. 
جديد  وجه  عن  تبحث  ان 

للحياه..........
األيتام  دور  احدي  وفي 
مجموعه  بين  هناك  كانت 
من األطفال تقدم لهم الحب 
احدا  تجد  تكن  لم  الذي 
تقدمه له بعد غياب الفارس 

الحبيب.
تبدلت حياتها مره اخري 
جديد.  اخر  وجها  لتري 
عليها  يفرض  لم  وجها 
التي  هي  بل  المره  تلك 
تمنح  اختارته...وظلت 
الحب لهؤالء األيتام لتشعر 
لم  الذي  الحياه  معهم بطعم 

تتذوقه منذ سنوات.
يمزقها  الحزن  تدع  لم 
االخر  للوجه  تستسلم  ولم 
ُفرض  الذي  الحياه  من 

عليها.
ان  اال  منها  كان  فما 
تكمل عمرها في حاله من 
الحب.  من  وحاله  العطاء 
بسالم  أيامها  اكملت  حتي 

وتركت خلفها من يبكونها. 
الحياه  وجه  خلفها  تركت 
بابتسامه  ودعته  الذي 

والذي ودعها بكل الحب.
وجهها  الحياه  تمنحنا  قد 
االخر الذي لم نكن نتوقعه 
يستسلم  من  منا   ، اونتمناه 
نفسه  ويترك  الوجه  لهذا 
خلف  اوالعيش  لألحزان 
ِمن  االول  الوجه  ذكريات 
يحاول  من  ومنا   ، الحياه 
ان يصنع وجها آخر بنفسه 
وجها يطل منه علي الحياه 
مره اخري بابتسامه جديده 

وأمل جديد.
بين  من  أنا  من  تُري  يا 

هؤالء؟ ومن أنت؟
استسلم  من  انت  هل 
))هذا  قائال  االخر  للوجه 

قدري(( أو
))هذا نصيبي((

حاول  َمن  انت  أم 
من  جديدا  وجها  اكتشاف 
قد  التي  الوجوه  ألوف  بين 

تمنحنا الحياه إياها ؟؟؟
قد  اخر  وجها  حقا.. 
ال  بما  عليك  يُفرض 

تشتهيه..
تجده  قد  اخر  ووجها 

وتجد فيه كل ما تشتهيه 
.......

وجها آخر قد يغير حياتك 
بأكملها.. فهل اخترته ؟؟؟
أم هوالذي إختارك؟؟؟

 

اسم اللوحة:مصر يف عيون املصريني
مريم مراد

رسالة حــب من ثلــج
بقلم / هـاني شـهدي

God Love you

لقيتها علي ضهر عربيتي وحوالي 10  دي رسالة 
عربيات تانية في نفس الصف، الن انهاردة نزل ثلج 
واتكوم علي العربيات، وواحد استغل الفرصة وحب 

يوصل الرسالة المفرحة دي...هللا يحـــبك.

وتدخل  الثلج  من  بتهرب  الناس  اللي  الوقت  في   *
نفسه  عرض  واحد  وتتدفي،  البيوت  في  تستخبي 
الحب  رسالة  يوصل  واصر  للبرد  تحديدا  وايديه 

الشخصية دي ببساطة لكل الناس ...هللا يحبك.

ناس  عند  سيئة  حاجة  يكون  ممكن  الواحد  الشئ   *
لما  اول  بمعني  تاني،  لناس  مفرح  الشئ  ونفس 
بينزل تلج الناس بتدايق ،ازاي هنروح الشغل،ازاي 
هنسوق في الثلج..حالة استياء عامة،لكن اعتقد هذا 

اراه  لم  الذي  الشخص 
ازاي  مشغول  كان 
نفس  يكتب  يلحق 
العبارة علي اكبر عدد 
ما  قبل  السيارات  من 

الثلج يسيح ..انها حالة فرح شخصية.

التقليد  حالة  من  صاحبه  بينقل  الحقيقي  الحب   *
لحالة اإلبداع ، احنا في صلواتنا غالبا بنكرر لنفسنا 
نفس الطقوس والصلوات والترانيم ، لكن في ناس 
بيطوع  ،يعني  اإلبداع  حتة  كدا  عندهم  امريكان 
باسلوب  جميله  رسالة  لتوصيل  البسيطة  الطبيعة 

جديد.

معروف  ومرنم  مشهور  واعظ  تكون  * مش الزم 
فعـاًل  تكون  انك  يكفي  رسالة حب،  توصل  علشان 

بتحــْب.

العثور على حطام السفينة الربيطانية “جان إليزابيث” 
الغارقة منذ 1755

باريس - أ ش أ

بعد جهود مضنيه قام بها فريق من 
والغواصني  الفرنسيني  اآلثار  علماء 
البحريني عثر على حطام السفينة 
إليزابيث”  البريطانية “جان  التجارية 

التي
غرقت في عام 1755 ، نتيجة عاصفة 

عاتية جعلها تغوص على عمق 5 أمتار وعلى بعد 300 متر من الشواطئ.

من  فهي  الباخرة  هذه  بناء  في  استخدمت  التي  األخشاب  معرفة  إلى  العلماء  وهدف 
من  نوع  وهو  ومسدس  وسيوف  مدافع  ظهرها  على  وجد  كما  البلوط  شجر  أخشاب 
عمليات التمويه حتى ال يتم سرقة السيراميك والنقود املالية التي كانت حتملها والتي 
تتراوح قيمتها بـ “3 أالف يورو” كما عثر على أواني بورسولني صيني ومنسوجات وأثاثات 

وسجاد.
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)وفًقا  باليونانية  ساويرس  باسم  المعروف  سنفرو، 
عصر  خالل  الرابعة  األسرة  مؤسس  لمانيتون(، 
 24 بين  حكمه  مدة  تقديرات  تختلف  القديمة.  الدولة 
التجارة  في  بالتوسع  عهده  تميز  سنة.  و48  سنة 
وحمالت  التأديبية،  الحمالت  وإرسال  الخارجية، 
إلى  التعدين . توصل مع مهندسه ومستشاره إمحتب 
الشكل الكامل للهرم ، حيث قام ببناء ثالثة أهرامات 

باقيه ليومنا هذا ، ويمكن زيارتها في دهشور. 
تزوج سنفرو من حتب حرس، التي يعتقد أنها كانت ابنة 
الفرعون السابق له، هوني. وحماه ربما يكون أيضاً 
والده حسب بعض الباحثين. وحسب تلك االفتراضية 
بينما  أن هوني أنجب حتب حرس من زوجة ملكية، 
سنفرو  زواج  فكان  ولذلك  جارية.  من  سنفرو  أنجب 
هو جوازه إلى العرش. أغلب الظن أن انتقال الحكم 
تزوج  فقد   . سلميا  انتقاال  كان  الرابعة  االسرة  من 
سنفرو )ابن الملك حوني من زوجة فرعية( صاحبة 
الحق في وراثة العرش. وأسس األسرة الرابعة. وهو 
الدولة  أدباء  أحد  ذكر  إذ  األدبية  المصادر  أكدته  ما 
الوسطي في نصوصه: »وبعد أن توفي جاللة الملك 
حوني نصب جاللة الملك سنفرو باعتباره ملكا فاضال 
الدنيا كلها«. من هو الملك سنفرو ؟ سنفرو  في هذه 
هو االسم المختصر من »بتاح سنفروي«، أي »بتاح 

جملني«.
وقد حكم سنفرو طبقا لما جاء في تاريخ مانيتون 26 
عاما ،وذكرت بردية تورين 24 عاما ، ويحسب عالم 
اآلثار األلماني »ستادلمان« أنه حكم 48 سنة وذلك 
على أساس أنه في فترة حكم سنفرو قد أجريت 24 
يتم  اإلحصاء  كان  العادة  وفي   ، مصر  في  أحصاءا 
كل سنتين ، من هنا يعتقد ستادلمان في أن فترة حكم 

سنفرو بلغت 48 عاما.
حجر  خالل  من  سنفرو  أخبار  عن  الكثير  ونعرف 
باليرمو منها أنه أقام عددا كبيرا من القصور والمعابد. 
ويرجح  سنفرو،  أم  الملكة »مرس – عنخ« هي  أن 
 ، الثانويات  حوني  الملك  زوجات  إحدى  كانت  أنها 
وأن سنفرو استحق وراثة العرش عن طريق زواجه 
حملت  التي  حوني  ابنة  حرس«   – »حتب  باألميرة 
حوني  وفاة  قبل  تم  زواجهما  وأن  اإلله«  »ابنة  لقب 

آخر ملوك األسرة الثالثة.
بالده  وقاد  فحكم  والرحمة،  القوة  بين  جمع  انه  يعتبر 
كما  والسالم.  األمن  يظللها  أفضل  حياة  إلى  وشعبه 
إلقامة  تشجيعه  بفضل  االقتصاد  عهده  في  أنتعش 
في  وأحسن  اليوم(  )لبنان  فينيقيا  مع  تجارية  عالقات 

استخدام موارد بالد.
ميناء  إلى  خاصة  بصفة  بحرية  أساطيل  يرسل  كان 
ضمن  من   . التجاري  للتبادل  حاليا(  )بلبنان  جبيل 
تلك البعثات التجارية أرسل أسطوال كبيرا مكونا من 
»الصنوبر«  األرز  أخشاب  إلحضار  سفينة  أربعين 

تلك  استخدمت  بالرمو  حجر  في  جاء  ما  وبحسب   .
األجزاء  وبعض  األبواب  صناعة  في  األخشاب 
في  استخدمت  كما   ، الملك  أهرامات  من  الداخلية 
تشييد  بالرمو خبر  أيضاً حجر  . ذكر  السفن  صناعة 
سنفرو  للملك  تكون  قد  الجرانيت  من حجر  ستيرأس 
 61 ارتفاعها  بروكلين،  بمتحف  حالياً  محفوظة  هي 
الثالثة وبداية  الرأس ألواخر األسرة  سم. تؤرخ هذه 
األسرة الرابعة، وتتشابه هذه المالمح من حيث األنف 
الوجه مع مالمح  الغليظة وامتالءة  والشفاه  العريض 
الحجرالجيري  من  لتمثال  أخرى  رأس  في  سنفرو 
اكتشفت في دهشور الجنوبية . ونالحظ طريقة وضع 
التاج على رأس الملك لكي يغطي جبين الملك ويميل 
الرأي لنسبتها إما لخوفو أو سنفرو وهما أكبر ملوك 
األسرة الرابعة تأليهاً حيث أخذ كل منهما لقب »نيثر 
عا« أي المعبود الكبير.ن سفينة لكل منها ستة عشر 

مجدافاً.

كلمتني وخالص
اسالم و فاطمة......مايحكمش 

احكام القضاء النهائية ال تمس من احد بالتعليق او التحليل، فهذه الهيبة و الحصانة التي  للقضاة تجعلهم 
يصدرون احكامهم بقناعتهم و طبقا الحكام و قوانين هم من يحفظونها و يطبقوها .

مؤخرا حكم علي اسالم و فاطمة بالسجن و الناس معظمهم صدم و لهذا انا الوم علي  هؤالء الناس ال القضاء 
الن العيب فيهم فلكي يفهموا تلك االحكام يجب ان يسيروا علي رؤسهم ) اسفل ( و ارجلهم معلقة في الهواء 

)العلي ( حتي يستوعبوا االحكام ....و مايحكومش .
االسكاروسى

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

يا حنان حناني..ودعته ونا عيل 
مشا جماني

ويا حنان ياسي فيك ياس 
اصالني .. علي انقاض روحي 

شيدي بنيانك 
لو فيك ذرة خري عرق انساني..
علي من حياتي تسليب جنحانك

غالك امتزج بالدم يف شرياني.. 
وانيت غالي دونه صاده بيبانك

وانيت باقيه بسالم وانا فاني .. 
شهيد الغال ميت علي جرنانك

معاك كيف ديك اجلن عشقي 
ثاني..انغري من ايون النس يف 

اتبعانك
وما ايلومين قاضي اجنيته 

جاني..وانكان هو صلبين يف 
سالك 

)للشاعر اللييب علي السعدي (

في  الليبية  المرأة  ظلمت  يقينا 
حرمها  الذي  القذافي  معمر  عهد 
اشبه  وجعلها  حقوقها  من  كثيرا 
ثورة  قامت  حتي  يقرأ  ال  بكتاب 
17 فبرايرمن عام 2011م  والتي 
اطاحت بالنظام القذافي الكالسيكي  
وطن  حكاية  إلي  ليبيا  وتحولت 
مكانتها  الليبية   المرأة  تبوأ  مع 
ومن  جديد  سياسي  نظام  ظل  في 
المضيئة  الليبية  النماذج  تلك  بين 
الناشطة  المجدوب   نسرين  السيدة 
الليبية  المرأة  حقوق  مجال  في 
الذي  الليبي   الكتاب  حولت  والتي 
فيه  ليبي  كتاب  إلي  يقرا  يكن  لم 
بوعي  نفسها  تفرض  الليبية  المراة 
عن  كفاءة  تقل  ال  عملية  وقدرات 

الرجل ؟
تلك  كاتب  بلقائي  سعدت  وكم 
بالسيدة  المتواضعة  السطور 
الليبية  الناشطة  المجدوب  نسرين 
في مجال المرأة والتي اعادت إلي 
الليبي  المكنون  حول  الكثير  عقلي 
نظرا  اجهله  كنت  الذي  النسائي 
لطبيعة ليبيا التي سجنت في قفص 
فيها  غابت  طويلة   عقود  القذافي 
اإلبداع  مسيرة  عن  الليبية  المراة 
بحكم قراقوشي وتبذل اليوم  السيدة 
نسرين المجدوب جهود غير عادية 
النسائية  اللحمة  تلك   اعادة  في 
والشقيقات  ليبيا  نساء  بين  بين 
خالل  من  العربية  عواصمنا  في 
تضم  التي  العربية  المرأة  منظمة 
عربية  نسائية  وشخصيات  اسماء 
اإليمان  منطلق  ومن  رفيعة 
برسالتها  السيدة نسرين المجدوب 
السيدة  مع  مؤخرا  تواصلت   فقد 
مليكة رئيسة منتدي المرأة العربية 
بالشقيقة  دولة المغرب  لتقديم الدعم 
المرأة  مؤسسات  وربط  والمساندة 
كل  لتقديم  المغربية  بالمرأة  الليبية 

ت  ليا آل ا

والمقترحات  مأخذا  علميا وفكريا 
واجتماعيا  وثقافيا من أجل تعاون 
الليبية  المراة  فيه  تسهم  مشترك 
بنصيب كبير في استعادة دوركان 
من  فكان  طويلة  لعقود   منقوصا  
بين المؤسسات النسائية التي جذبت 
المجدوب   نسرين  السيدة  اهتمام 
مؤسسات المرأة المغربية والداعمة 
عمل  شراكة  لتعد  المرأة  لحقوق  
فيها ما يرفع قدر المرأة الليبية يوما 
البلدان  من  المغرب  يوم  ألن  بعد 
التي تتمتع فيها المراة بحرية كبيرة 
جعلتها في  صدارة المشهد النسوي 
العلمية  المحافل  من  كثير  في 
والثقافية والعملية وأيضا من خالل 
اعمال  كسيدات  النسوي  دورهم  
نافسن الرجل في كثيرمن االعمال 
السيدة  تعول  لذا  عليه  تفوقن  بل 
علي  الكثير  المجدوب  نسرين 
لكي  المغربية  المراة  مؤسسات 
الليبية  للمرأة  عملي  نموذج  تكون 
كما تم االتفاق أيضا علي لقاء ينظم 
المغربي  الحقوق  مجلس  قبل  من 
المرأة  لدور  قواعد  ارساء  بهدف 
الناشطة  جهود  خالل   من  الليبية 
المجدوب   نسرين  السيدة  الليبية 
بحقوقها  الليبية  المرأة  لتعريف 
المعاصرة    نهضتها  اطوار  في 
كل  المؤمنة  اهدافها   وتباعات 
وال  منقوصا  غير  بدورها  اإليمان 
علي  ويعول  مهمشا    وال  مسلوبا 
المراة  مؤسسات  بين  الدور  هذا 
الليبية  ومؤسسات المرأة المغربية  
علي  يستمر  سوف  والذي  الكثير 
تنظيم  خالل  من  الطويل  المدي 
لوضع  صيغ  وفعاليات  مؤتمرات 
الليبية   المرأة  دور  تناسب  جديدة 
الليبية  المرأة  اليوم   تكتب  إذا   
وطن  حكاية  الوطن  جدران  علي 
أن  تؤمن  التي  فلسفتها  خالل  من 
تبني  في  قاصرة  ليست  المرأة 
وتعود  وطنها  تخدم  التي  االفكار 
روح  من  تعمق  التي  بالفائدة  عليه 
إنسانية مبعثها الرجل والمرأة معا  
فالمجتمعات المدنية  تحيا من خالل 
دور محوري  دور مشارك بين كل 
دورا   وليس  والمرأة  الرجل  من 
في  المرأة  مشاركة  فبدون  آحاديا  
بناء وطنها تصبح السفينة في خطر 

ولن تصل إلي بر األمان ؟
اختلف  اليوم  الليبي  فالحاضر 
ظل  في  السابقة  العقود  عن  كثيرا 
الدعوة بأهمية الدور النسوي الذي 
اصبح واقعا من خالل فلسفة وطن 

حكاية وطن ؟!

بقلم عبدالواحد حممد
اعالمي وروائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.
com

حكاية وطن ؟! 
................................................

بقلم / عبدالواحد حممد 
............................................................
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  Female	Physician	
  Accep0ng	New	
Pa0ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	
Dr.	Juliana	Gorja	

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
OTC	products	

Expires	Feb	29,	2016.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

افتكرت حاجة
جرجس نظري

*اللي بني مصر كان في األصل حلواني

واللي بني الغرب كان في األصل مهندس 
معماري

*األعالم املصري هو أجمل األبراج العاجية 
املوجودة في بلدنا

للتعبئة  املركزى  اجلهاز  إعالن  *بعد 
واإلحصاء أن املصريني قد استهلكوا »ورق 
بفرة« مبليار جنيه خالل 8 أشهر –إحنا بتوع 

املزاج

* أطفاَل اليابان يصنعوَن الّساعاِت الّرقمية 
التي نَلنَْبُسها في حصص التربية الفنّية 

في  والسكينة  يرقصون  مصر  وأطفال 
برامجنا  في  نشاهده  ما  وهذا  فيهم  

التلفزيونية 

القمح,  الدواء,  العلم,  نستورده  ما   *
السينما, املالبس,.........

ما نصدره تاريخنا املشرف

علي  جميعا  اتفقوا  مصر  دعم  *ائتالف 
االسم وهذا يكفي!

تاه  العام املاضي حمار  العزيزة  * في بلدنا 
العام  جاموسة  أوائل هذا  في مطار وفي 
تريد  ماذا  والسؤال  مستشفي  في  تاهت 

منا احليوانات؟

الرحيم  عبد  والكاتب  النائب  *أدلي  
علي    تصريحا  علي قناة النهار قال فيه 
 (( ل   )) معارض   (( تيار  تشكيل  االتي"أريد 
أجهزه  تستطيع  فهل  النظام   )) تأييد 
السيسى  الرئيس  ويستطيع  الدولة 
هذا  يفهم  الذي  ؟  ذلك  في  مساعدتي 
التصريح له مكافأة مالية مني  وله األجر 

والثواب

*تساءل البعض ملاذا ال نستحدث فى مصر 
وزارة اسمها وزارة السعادة ؟أرجو أن يكون 

للتعساء ّحظا حتى في وزارة !

تأجيل  والتعليم عن  التربية  وزارة  *أعلنت 
)لم  السبب  وأبدت  مصر  في  الدراسة 
شمل األسرة ( وفي أقل من يومني مت إلغاء 

القرار ...أكيد السبب في األسرة  

حممد حسنني هيكل

كتبت – أماني موسى لال قباط متحدون
توفي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل يوم األربعاء، عن 
تدهور  بعد  القاهرة  مستشفيات  بأحد  عاًما،   93 الـ  يناهز  عمر 
كلوي  فشل  يعاني  كونه  المرض،  مع  وصراع  الصحية  حالته 
األسبوع  مرة خالل  من  أكثر  كلى  عملية غسيل  إجراء  استلزم 

الماضي.
من هو محمد حسنين هيكل؟

1- هو أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين، ولد يوم األحد 
23 سبتمبر عام 1923، في قرية باسوس بمحافظة القليوبية.

2- متزوج من السيدة هدايت علوي تيمور في يناير 1955، 
وهي حاصلة على ماجستير في اآلثار اإلسالمية، ولديهم ثالثة 
في  باطنية وروماتيزم  أمراض  هيكل" طبيب  "علي  هم:  أوالد 
جامعة القاهرة، و"أحمد هيكل" رئيس مجلس إدارة شركة القلعة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  هيكل"  و"حسن  المالية،  لالستثمارات 

المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس.
3- كان والده يعمل تاجًرا للحبوب وكان يرغب في أن يكون 
هيكل  التحق  الصعبة  المادية  للظروف  نظًرا  لكن  طبيًبا،  االبن 

بمدرسة التجارة المتوسطة.
العمل  في  وتحقيق رغبته  نفسه  تطوير  هيكل  قرر  بعدها   -4
بالجامعة  األوربي  القسم  في  الصحافة  ودرس  بالصحافة، 
األمريكية، وألتحق بصحيفة اإليجيبشان جازيت وهي الصحيفة 
الحرب  وكانت   ،19 الـ  عمر  في  مصر،  في  األولى  األجنبية 
آنذاك، وزاد توهج الجريدة لتغطيتها  الثانية قد اشتعلت  العالمية 
وسائل  تنقله  ما  ترجمة  في  هيكل  دور  وبرز  الحرب،  أخبار 

اإلعالم األجنبية عنها.
5- ساهم في صياغة السياسة 
في مصر منذ فترة الملك فاروق 
وحتى عهد الرئيس السيسي، وأطلق عليه كاتب السلطة وصانع 

الرؤساء.
6- بعد أن أصدر عبد الحميد حقي، وزير الشئون االجتماعية 
بعمل  قام هيكل  في مصر،  الرسمي  البغاء  بإلغاء  قراًرا  آنذاك، 
عدة لقاءات صحفية مع فتيات الليل، الالئي كن على عالقة مع 
جنود ومسؤولين كبار في الحكومة، وحصل منهن على معلومات 

خطيرة أثارت الرأي العام.
االختيار  الصحافة ووقع عليه  بعدها بزغ نجمه في عالم   -7
ليذهب إلى العلمين ليغطي وقائع الحرب العالمية الدائرة هناك، 
اليوسف"  "فاطمة  السيدة  ألتقى  وهناك  وباريس،  مالطا  إلى  ثم 
الصحافي  تنقل  أن  قررت  التي  اليوسف،  روز  مجلة  صاحبة 
الموهوب إلى مجلتها، ليصبح هيكل في عام 1944 صحافًيا في 
مجلة روز اليوسف وهناك تعرف على محمد التابعي، لينتقل معه 

إلى صفحات آخر ساعة.
8- في أغسطس 1947 قدم الصحافي الشاب تقارير مصورة 
عن "خط الصعيد"، وتالها تحقيق عن قرية القرين وانتشار وباء 
الكوليرا بها في وقت لم يجرؤ أحد على اختراق هذه القرية أو 
الوصول إليها، فحصل على جائزة "فاروق" التي كانت من أرفع 

الجوائز الصحفية في مصر بذلك الوقت.
9- في عام 1951 صدر له أول كتاب تحت عنوان "إيران 
فوق بركان"، والذي أصدره بعد رحلة إلى إيران استغرقت شهًرا 

كاماًل.
10- في يونيو 1952، فاجئ "علي أمين" رئيس تحرير مجلة 
محمد  الصحفي  تعيين  تم  وأنه  باستقالته  الجمهور  ساعة،  أخر 

حسنين هيكل الذي لم يتجاوز الـ 29 رئيًسا لتحرير المجلة.
أكثر  هيكل  كان   ،1952 يوليو   23 ثورة  قيام  بعد   -11
الصحافيين قرًبا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى وصفها 
المتحدث  منصب  وشغل  الحميمة،  الصداقة  بعالقة  البعض 
دوائر  من  مقرب  هيكل  وكان  األحرار،  الضباط  باسم  الرسمي 

صنع القرار بمصر والعالم العربي أيًضا.
إدارة  إلى 1957 عرض مجلس  الفترة من 1956  12- في 
األهرام، رئاسة مجلس التحرير على هيكل وأعتذر بالمرة األولى 
ثم قبل في المرة الثانية، وظل رئيًسا لتحرير جريدة األهرام حتى 

عام 1974.

13- أسس عدة مراكز بحثية منها "مركز األهرام للدراسات 
السياسية واإلستراتيجية" بتشجيع من الرئيس جمال عبد الناصر.
وزارة  إليه  أضيفت  ثم  لإلعالم،  وزيًرا  هيكل  تعيين  تم   -14
"محمود  األصلي  وزيرها  غياب  في  أسبوعين  لفترة  الخارجية 

رياض".
 The Cairo اإلنجليزية  باللغة  كتاب  أول  له  صدر   -15

Documents، في عام 1971 وتُرجم إلى 21 لغة.
16- صدر له ما يزيد عن الـ 40 كتاب منهم "الُعقد النفسية 
مصر  أقباط  الغضب،  خريف  األوسط،  الشرق  تحكم  التي 
ليسوا أقلية رسالة إلى رئيس تحرير جريدة الوفد، أزمة العرب 
ومستقبلهم، سقوط نظام ! لماذا كانت ثورة يوليو 1952 الزمة، 

اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة على العراق".
17- بعد وفاة ناصر، وقف بجانب الرئيس الجديد محمد أنور 
ببدء  للجيش  االستراتيجي  التكليف  قرار  هيكل  السادات، وكتب 

الحرب.
18- ولكن سرعان ما دبت الخالفات وخرج هيكل من رئاسة 
تحرير األهرام بقرار رئاسي، فخرج بعدها منطلًقا لتأليف الكتب 
ليصبح واحد من  العالم،  وإجراء حوارات مع رؤساء وزعماء 

أهم 11 صحافيا في العالم، تترجم كتبه إلى 31 لغة.
19- أنتقد السادات في كتبه، ما دفعه العتقاله ضمن اعتقاالت 
سبتمبر 1981، وخرج هيكل بعد انتهاء حكم السادات بقرار من 

الرئيس محمد حسني مبارك.
20- اعتزل هيكل الكتابة المنتظمة والعمل الصحفي في 23 
في  "استئذان  بمقال  الثمانين،  عامه  أتم  أن  بعد  سبتمبر 2003 

االنصراف".
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يقول نزار قباني الشاعر السوري: الحب بعض 
من تخيلنا علي األرض إن لم نجده إلخترعناه. 

ويقول ابن العربي أحد أشهر المتصوفين : 
ركائبه......  توجهت  أني  الحب  بدين  أدين 

فالحب ديني وإيماني 
بألسنة  أتكلم  كنت  إن  بولس:  معلمنا  ويقول 
الناس والمالئكًة ولكن ليس لي محبة فقد صرت  
نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة، 
وأعلم جميع األسرار وكل علم، وإن كان لي كل 
اإليمان حتي أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة، 

فلست شيئا.    
في  الحب  نتناول  الخمسة.  المقاالت  هذه  وفي 
الحب    : التالية  الموضوعات  في  المسيحية  
في  دراسة  ثم  الواحد،  لإلله  الثالثة  األقانيم  في 
األصل  في  جاءت  كما  الحب  بكلمة  المقصود 
تتضح  بمعاني مختلفة ال  الجديد  للعهد  اليوناني 
في اللغة العربية، ثم دوائر الحب الثالثة األسرة 
 ،) العدو  ) حتي  والغريب   ) ) جارك  المجتمع 
بما  اإلحساس  األربعة:  الحب  خصائص   ثم 
إحترام  األخر  مع  التعاطف  األخر  به  يشعر 
المطلوبات   وأخيرا  األخر،  مع  والتعاون  األخر 
والممنوعات في الحب وهي مأخوذة أساسا من 

رسالة معلنا بولس كورنثوس األولي 13 
الحب في األقانيم الثالثة : 

المحبة  عن  الرسول   بولس  معلمنا  يتحدث 
واإليمان والرجاء ثالث مرات في ثالث رسائل :  
أما األن فيثبت اإليمان والرجاء والمحبة، هذه 
كورنثوس   « المحبة.  أعظمهن  ولكن  الثالثة 

األولي 13/13
ومحبتكم  يسوع،  بالمسيح  إيمانكم  سمعنا  إذا 
لجميع القديسين، من أجل الرجاء الموضوع لكم 

في السماوات » كولوسي 1/ 3 
أما نحن الذين من نهار، فلنصبح البسين درع 
الخالص.  رجاء  هي  وخوذة  والمحبة  اإليمان 

تسالونيكي 5/8.  
وتتلخص المسيحية في أية واحدة هي األشهر 
والتي  جاءت في يوحنا 3 / 16 وقد تضمنت 
هذه الثالثة ) المحبة والرجاء واإليمان ( المحبة 
التي هي هللا األب، والرجاء في القيامة والحياة 
األبدية  بالمسيح يسوع،  واإليمان بتلك المحبة 
وهذا الرجاء والذي ال يقدر عليه أحد بغير الروح  

القدس: 
فيقول الكتاب »ألنه هكذا أحب العالم حتي بذل 
إبنه الوحيد، لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل 

تكون له الحياة األبدية.« 
ونتحدث عن األقنوم األول وهو هللا األب الذي 
الدراسة  موضوع  وهو   « »المحبة  الحب  هو 
األساسي  إذ يقول الكتاب » المحبة هي من هللا 
وكل من يحب فقد ولد من هللا ويعرف هللا ألن 
قلناه في مقاالت سابقة،  هللا محبة«. ونكرر ما 
أن الكتاب وهذه نقطة هامة جدا  لم يقل بأن هللا 
ولذلك  ذاتها.  المحبة  ولكنه هو  بالمحبة  يتصف 
الحب   فقد عرف  نقول » من يعرف هللا  نحن  
ومن يعرف الحب فقد عرف  هللا ألن هللا محبة 
الحب هو هللا وهللا هو  أن  تؤكد   فالمسيحية   «
الحب فال يمكن لمن لم يعرف الحب أن يقول بأنه 
يعرف هللا، فهذا هو جوهر المسيحية وتعاليمها.   
ثم نأتي لإلقنوم الثاني وهو المسيح يسوع اإلبن 

الذي هو الرجاء. هذا الرجاء في شيئين: 
والحياة  األموات  من  القيامة  األول:  الرجاء 
الكتاب   يقول  إذ  البشرية  األبدية والذي هو حلم 
»حتي كما أقيم المسيح من األموات هكذا نسلك 
نحن أيضا في جدة الحياة » فإن كنّا قد متنا مع 
المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه« ويقول » 
وصار  األموات  من  المسيح  قام  قد  األن  ولكن 

باقورة الراقدين» 
أن  وعليه  الخطايا  مغفرة  هو  الثاني:  الرجاء 

نرث ملكوت السموات. 
لقد أعطانا موت المسيح علي الصليب غفرانا 
يقول  إذ  موت  هي  الخطية  أجرة  ألن  لخطايانا 
 « مغفرة  تحصل  ال  دم  سفك  بدون   « الكتاب 
ويقول الكتاب أيضا » ألنه ال يمكن أن دم ثيران 
وتيوس يرفع خطايا » ويشرح الكتاب بالقول  » 
بتقديم جسد يسوع  المشيئة نحن مقدسون  فبهذه 
المسيح مرة واحدة.....ألنه بقربان واحد قد أكمل 
إلي األبد..... ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم في 
ما بعد، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه ال يكون بعد 

قربان عن الخطية.  
أما عن ميراث الملكوت فيقول الكتاب » أرسل 
هللا إبنه مولودا من إمرأة مولودا تحت الناموس، 
إذ  التبني...  لننال  الناموس  تحت  الذين  ليفتدي 
فوارث  إبنا  كنت  وإن  إبنا،  بل  عبدا  بعد  لست 
المسيح  األبن  بالمسيح.  وعليه عن طريق  هلل 
»الرجاء» سنحصل علي القيامة والحياة األبدية 

والفداء وميراث الملكوت. 
هوامش: المحبة تلد بذال بالمعني الروحي وليس 
أحب هللا  هكذا  الكتاب »  يقول  وعليه  الجسدي 
العالم حتي بذل إبنه الوحيد.  وكلها كما نري في 
األية السابقة  تعبيرات مجازية روحانية وليست 
الميالد  كان  ذلك  ولتأكيد  بشرية  والدة  بمعني 
األسطوري والوحيد لإلبن الوحيد من عذراء لم 

تعرف رجال.  
نقطة ثانية: يقول المسيح يسوع )الرجاء(  عن 
هللا األب )المحبة(  » أبي أعظم مني».  ويقول 
وأعظمهن   « المعني   وبنفس  بولس  معلمنا 
المحبة« وهنا نحب أن نؤكد أن كلمة عظمة ال 
تعني علي اإلطالق األعظم من حيث القيمة وإنما 
المقصود في الترتيب وهي أن هللا بذل المسيح  
أي أن المحبة أولدت وأوجبت  بذال. فال يوجد 
بذل بدون محبة وال يوجد محبة بدون بذل فهما 
ال يتجزأ أحدهما عن األخر. المحبة قد عرفت 
بالبذل والبذل خبر عن المحبة فالمسيح اإلبن خبر 
عن هللا األب ومحبته. وفي هذا يقول الكتاب » 
في  هو  الذي  الوحيد  اإلبن  قط  أحد  يره  لم  هللا 

حضن األب هو خبر»  
إذ  القدس  الروح  وهو  الثالث  لإلقنوم  نأتي  ثم 
الكتاب أن اإليمان بما سبق -وهو أن هللا  يقول 
)الرجاء(  الوحيد  اإلبن  بذل   قد  )المحبة(  األب 
من أجل خالصنا نحن البشر-  هذا »اإليمان«  
بمن يحل روح هللا  إال  بأحد  يفهم  يدرك وال  ال 
)الروح القدس( فيه  وفي ذلك يقول الكتاب وتنبه 
عزيزي القاريء » ليس أحد يقدر أن يقول أن 
يسوع رب إال بالروح القدس.« ويقول أيضا » 
وهذا   « روح هللا  إال  أحد  يعرفها  ال  أمور هللا 
الحق  روح  الكتاب«   فيه  يقول  القدس  الروح 
يراه  ال  ألنه  يقبله،  أن  العالم  يستطيع  ال  الذي 
وال يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم 
ويكون فيكم« ويشرح الكتاب ذلك بالقول  »وأما 
األب  سيرسله  الذي  القدس،  الروح  المعزي، 
بإسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما 
قلته لكم.  »ويقول الكتاب أيضا» ومتي جاء ذاك 
يبكت العالم علي خطية وعلي بر وعلي دينونة 
وأما علي خطية فألنهم ال يؤمنون بي ، وأما علي 
بر فألنني ذاهب إلي أبي وال ترونني أيضا، وأما 

علي دينونة فألن رئيس هذا العالم قد دين. 
وفي الخالصة فإن اإلقنوم األول هللا األب هو  
»المحبة»، وإإلقنوم الثاني المسيح يسوع اإلبن 
األبدية  الحياة  وفي  القيامة  في  »الرجاء»  هو  
المعد  هللا  ملكوت  نرث  أن  في  وعليه  والفداء 
لنا  وذلك بأن بذل هللا إبنه الوحيد وعليه اإلقنوم 
الثاني هو الوسيط الوحيد  الذي سنحصل به علي 
هذه النعمة )محبة هللا( وال يمكن »اإليمان« بهذه 
األمور أي بالمحبة  وبالوسيط الوحيد للحصول 
علي هذه النعمة بدون اإلقنوم الثالث وهو الروح 

القدس. 

األصول املسيحية لعلم السلوكيات )10(

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 

احلب في املسيحية إختيار وليس أقدار )1( 
قراءة جديدة في التعاليم املسيحية 

الذكرى األوىل لشهدائنا بليبيا مبطرانية مسالوط
مصر

أسقف  بفنوتيوس,  األنبا  ترأس  أ  ش  أ   - المنيا 
سمالوط, القداس التذكاري األول بكنيسة البشيرين 
األربعة بمطرانية سمالوط, الستشهاد 21 عامال 
بمركز  والجالء  وسمسون  العور  قرى  أبناء  من 
داعش  تنظيم  عناصر  أيدى  على  سمالوط, 
اإلرهابى بليبيا العام الماضي .حضر القداس األنبا 
أغاثون أسقف مغاغة والعدوة, واألنبا ايبيفانيوس 
أسقف ورئيس دير مقار واألنبا دوادو ناشد وكيل 

مطرانية سمالوط, وعدد من القساوسة والكهنة وأسر الشهداء بكنيسة البشيرين بالمطرانية وعدد كبير 
من أبناء الكنيسة .وأوضح مقار عيسى راعى كنيسة السيدة العذراء بالعور, أنه تم تنظيم أسبوع روحي 

للشهداء بدأ وتضمن الصالة وتقديم عظات روحية لألسر.
قد  المنيا,  شمالي  سمالوط,  بمركز  والجالء  العور وسمسون  قرى  من  قبطيا مصريا  أن 21  يذكر 
استشهدوا على يد تنظيم داعش اإلرهابي بدولة ليبيا, بعد اختطافهم أوائل يناير من العام الماضي, وكان 
الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر ببناء كنيسة باسم شهداء الوطن واإليمان, على مساحة 1200 متر 
مربع تكريما وتخليدا للشهداء, وقام عدد من المسلمين بالتبرع ببعض المبالغ المالية للمساهمة في إنشاء 

الكنيسة ترسيخا لمبدأ الوحدة الوطنية
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ازدراء..... وملوخية 
باألرانب

بقلم شريى غالب

 أتتذكر هذا اإلعالن ) وال أي اندهاشه(!!!!

إعالن يتراقص فيه قردان أمام رجل ليعرضا 
منتج

لذلك قررت اليوم أن أنطق مثلما نطق 
الرجل: وال أي اندهاشه

األقباط  باع  قبطي  من  اندهاشه  أي  وال 
في  املسلمني  اإلخوان  قائمة  أعلى  وتسلق 
يتم  ولم  بالسلطة  يتحكمون  كانوا  وقت 

رفع تلك الدعوة املسماة) ازدراء (عليه

وجاهر  وقف  سياسي  من  اندهاشه  أي  وال 
يطالب بعدم تدخل الكنيسة في السياسة 

ولم ترفع عليه دعوى ازدراء

همجيني  مجموعة  من  اندهاشه  أي  وال 
اقتحموا كاتدرائية األقباط وهددوا بطركهم 
ولم يتم رفع دعوى ازدراء و إهانة رموز قبطية 

عليهم

وال أي اندهاشه للوحات كتب عليها سباب 
للبالد  شرف  مثار  لرمز  األلفاظ   بأقذر 
على  يرفع  ولم  للوطنية  علم  واملسيحية، 

كاتبها دعوى االزدراء

رأيها  أبدت  كاتبة  ملفكرة  اندهاشه  أي  وال 
على  حيوانية  ذبيحة  تقدمي  في  اإلنساني 
لالتهام  تعرضها  فتم  الشخصي  حسابها 

في تلك املسماة )االزدراء(

نعم فاالزدراء للحيوان .....وليس لإلنسان
للمظاهر .....وليس للفكر

ومبا إن فاطمة ناعوت تعرضت لقضية ازدراء 
لألديان لرفضها ذبح خروف

إذاً فبالقريب العاجل سأتعرض أنا لنفس 
التهمة لرفضي تناول ملوخية باألرانب 

 

منذ سماعي  األرانب  تناول  ارفض  فأنا  نعم 
صوت صراخ احدهم وهو يُذبَح 

على الرغم من إن املسيحية تصرح) ما أحله 
اهلل ال يحرمه إنسان( 

إذاً فانا أزدرى....... املسيحية
وأنت أيضاً.............. تزدريها

يفتحوا  أن  يحاولون  ممن  وهى...........  وهو 
أفواههم بأي فكر متحرر يزدروها

إذاً.............. فلترفع علينا دعاوى ازدراء

خلقدونية  مجمع  بعد  القبطية  الكنيسة  ان 
انعزلت عن المسيحية العالمية وتيار الالهوت 
 !!! العالمية  التراكمية  والمعرفة  العالمي  
حتى دخول اإلرساليات كانت ال تنتج الهوتا 
وفوجئ   العالمي  الالهوت  عن  ومعزولة 

األقباط أنهم من أهل الكهف !!!

من  هذه  أيامنا  في  نسمعه  ما  كثيرا  كالم 
اقول  جعلني  والثقافة  المعرفة  مدعي  بعض 
لهؤالء ما قاله أيوب البار الصدقاءه   عندما 
فارغ  لكالم  نهاية  من  هل  بكالمهم »  أتعبوه 

؟!  ايو16

شكال  الكبير  الكالم  لهذا  نهاية  من  هل 
الدعاءات  نهاية  من  هل  ؟  محتوى  الفارغ 
كنيستنا  ضد  توجه  باطلة  واتهامات  كاذبة 

القبطية األرثوذكسية الشامخة ؟!

ثم نسأل القائل قائلين له :

هي  وما  العالمية  للكنائس  حدث  ماذا 
والمسيحية  الالهوتي  المعرفي  التراكم  اخبار 
الالهوتية  المنتجات  وإخبار  عندها  الالهوتية 

عندهم ؟!

التي  المتخلفة  القبطية  الكنيسة  كانت  فأن 
جاهال  كاذبا  تدعي  كما  الكهف  في  عاشت 
بتاريخها ماذا اذن عن باقي الكنائس العالمية 

التراكمية المنتجة ؟!

أقول لك  نبذه عن تاريخها

الشرق  كنائس  الملكية  الكنائس  اضطهدت 
رفضت  النها  القبطية  الكنيسة  خصوصا 
هذه  فأرسلت  الون  لطوماس   االنصياع 
األقباط  ليذبحوا  بسيوفهم  جنودها  الكنائس 
ويشردوا  أديرتهم  ويحتلوا  كنائسهم  ويحتلوا  
وجدنا  إننا  األمر  وصل  حتى  رهبانها 
بطشهم  امام  من  يهربب  اإلسكندرية  بابا 
وقد   38 بنيامين  البابا  وهو  واضطهادهم 
استشهد أخوه على أيدي إخوتنا في المسيحية 
الالهوتي  اإلنتاج  ذات  الكنائس  أصحاب 

والمعرفة التراكمية الكونية !!!

إيمانه  اجل  من  قديس عظيم عذب  وعندنا 
وتمسكه به هو األنبا صموئيل المعترف الذي 

فقد عينيه نتيجة تمسكه بإيمانه !

العالمية  الكنيسة  أرسلت  ان  واألدهى  بل 
دخيل  أسقف  الروماني  اإلمبراطور  بقيادة 
ان  بعد  كنائسنا  في  مكث  اإلسكندرية  لمدينة 

استولوا عليها وطردوا األقباط منها !!!

لكنيسة  العالمية  الكنيسة  محاربة  عن  هذا 
بعد  عنها  انفصلت  التي  المتخلفة  اإلسكندرية 

مجمع خلقدونية المشئوم !

الالهوتي  التراكم  باقي  عن  أيضا  ماذا 
مع  حدث  الذي  العالمية  والمسيحية  المعرفي 

هذه الكنائس على مدار تاريخها ؟!

فقط بعد حوالي خمسمائة عام عام 1054 
م  انقسمت الكنائس البيزنطية بعد ان أضافت 
لم تكن  لفظة  قانون اإليمان  إلي  كنيسة روما 
فيه ) طبعا هذا نتيجة اإلنتاج الالهوتي  الغزير 
والمعرفة الكونية للعلوم المسيحية العالمية !( 
ارثوذكس وكنائس  لدينا كنائس روم  واصبح 

كاثوليكية !

ايضا  الكونية  الالهوتية  المعرفة  نتيجة  ثم 
القرن  في  اخرى  عام  خمسمائة  حوالي  بعد 

هذه  نتيجة  كانت  م    1529 عشر  السادس 
كنيسة  طالت  ان  الكونية  الالهوتية  المعرفة 
الممارسات  من  وكثير  البدع  من  كثير  روما 

الغير مسيحييه والغير إنجيلية مثل

 صكوك الغفران – عصمة البابا – زوائد 
تداخل  وأيضا  ....الخ  المطهر   – القديسين 
ابدا  يليق  ال  بشكل  السياسة  مع  الدين  رجال 
برجال االكليروس  فكان االنقسام العظيم على 
وانقسمت  لوثر  مرتن  يدعى  سابق  راهب  يد 
الكاثوليكية الي كنيسة روما وكنائس  الكنيسة 
عشرات  الي  بدورها  انقسمت  بروتستانت 
حتى  والملل  والشيع  الطوائف  مئات  الي  بل 
الهوت  أنكرت  لطوائف  بنا  االمر  وصل 
المقدس  الكتاب  في  وحرفت  المسيح  السيد 
االدفنتست  مثل  لها  مقدسة  كتب  واخترعت 
وشهود يهوه والمورمن !! بل ووجدنا حروب 
مازلت  والبروتستانت  الكاثوليك  بين  دموية 

اثارها موجوده حتى ايامنا هذه !

اما عن شرق اوربا فماذا حدث ؟

السياسة  مع  الدين  تمازج  نتيجة  يكن  الم 
انه قامت الثورات الشعبية ضد الحكام وضد 
من  موجة  ووجدنا  ايضا  والدين  الكنائس 
تنتشر  ومحاربته   بل  الدين  ورفض  اإللحاد 
البلدان وعلى رأسها روسيا وبعض  من هذه 

دول اوربا؟!

وبعدها انتشر اإللحاد في معظم دول العالم 
وابتعدت الشعوب الغربية في اوربا وأمريكا 
عن الدين والتدين حتى تحولت بعض الكنائس 
الي متاحف وانتشار عقائد واديان اخرى على 

حساب الدين االصلي والرسمي لهذه البالد!

والتراكم  العالمية  المسيحية  إذن  فاين 
هذه  على  يحافظ  لم  لماذا  المعرفي  الالهوتي 

الكنائس من كل هذه السقطات؟

ثم ماذا عن كنيستنا القبطية ؟!

االضطهاد  عصور  عاشت  التي  الكنيسة 
الظلم  بشكل متواصل على مدار قرون قسى 
عليها اضطهدها الوالة والملوك قتلوا أبناءها 
اديرتهم  من  رهبانها  طردوا  كنائسها  هدموا 
وأهوال  اضطهاد  الجزية  عليهم  فرضوا 
جعلت مؤرخة اجنبية تقول  عن بقاء الكنيسة 
القبطية إلي يومنا هذه رغم كل هذه األهوال 
العالم  عجيبة  أنها  بها  حلت  التي  والمصائب 
العاقين   أبناءها  احد  يقول  وقت  في  الثامنة! 
في  تعيش  متخلفة  كنيسة  أنها  الجاحدين 

الكهف!

كانت  التي  الظلم  ورغم  االضطهاد  ورغم 
تعيش فيه كنيستنا ولكنها حافظت على االيمان 
وليتورجيتها  صلواتها  خالل  من  المستقيم 
تعاليم  استمرت  التي يسخر منها!   وطقوسها 
اإلباء وأقوالهم في تراثها المتمثل في صلواتها 
طويلة  لقرون  ظل  أديرتها  وفي  وتعاليمها 
وفي القرن العشرين قام مجموعة من أبناءها 
والتعليم  الكنيسة  النهضة  بقيادة  المخلصين 
مرة  مكانتها  القبطية  الكنيسة  استعادت  حتى 

اخرى بين كنائس العالم 

دائما  ويحافظ  يحفظ  ان  الرب  إلي  نصلي 
على كنيسته القبطية األرثوذكسية  

هل انعزلت الكنيسة القبطية 
وختلفت بعد جممع خلقدونية ؟!

جرجس نظري

في عام 1822 ميالدية، في عاصمة النور، 
باريس..

فرانسوا  جون  الفرنسي  العالم  وقف   
في  فرانس”  “دي  كلية  باحة  في  شامبليون، 
جامعة السوربون”، وأعلن عن فك رموز حجر 

رشيد!
 وبعد مضي ثالثة وخمسون سنة..

العالم  لهذا  تمثال  الساحة،  ذات  على  أقيم،   
رأس  على  قدميه  بإحدى  يتكيء  وهو  الشهير، 

ملك فرعوني، يُعتقد أنه اخناتون!
 صانع هذا التمثال، الذي بجسد االعتداء على 
القيم والحضارة المصرية، هو المثّال الفرنسي 
ذاته  وهو  بارتولدي”،  أوجوست  “فريدريك 
صاحب أشهر تمثال في العالم يدعو إلى الحرية!
 ربما لم يعرف هذا النّحات، وال أساتذة هذه 

الجامعة العريقة..:
 أن العراقي أبو بكر أحمد المختار، الشهير 
رموز  فك  من  أول  النبطي”،  وحشية  “ابن  بـ 
“شوق  كتاب  في  كشفه  ونشر  الهيروغليفية، 
عام 861  األقالم”  معرفة رموز  في  المستهام 

ميالدية! 
كان  الشفتشي،  يوحنا  القبطي  الكاهن  وأن   

هذا  إلى  الوصول  درب  على  لشامبليون  رفيقاً 
اإلنجاز التاريخي!

في  قابعاً  يزال  ال  التمثال  هذا  أن  المؤسف   
مكانه هذا، منذ مئة وأربعون عاماً، عاكساً داللته 

المسيئة إلى أعظم حضارة عرفتها البشرية!
علماء  من  واحد  تكريم  ضد  لسنا  نحن   

المصريات..
 ولكن..

الذي  بشامبليون،  االحتفاء  يكون  هكذا  هل   
عشق اآلثار الفرعونية، وكان يردد دائماً: “أنا 

من أجل مصر، ومصر من أجلي”؟!..
وهل يليق أن يظهر الفن، وكأنه يمارس جريمة 
مستمرة، باعتدائه على احترام التراث، والنظر 
وموضوعي  حقيقي  شيء  إلى  ننظر  كما  إليه 

يجب تقديره؟!..
...،...،...، 

 متى نُفّرط عناقيد الغضب المقدس من قلب 
غيرتنا الوطنية، وننثرها في وجه هؤالء الذين 
تراثنا  وأهانوا  الفن،  عن  القيم  ضوء  أخفوا 
للتماثيل  “ال..  حملة:  في  المجيد،  اإلنساني 

الفرنسية المسيئة”؟!..
الفن  أّن  الفرنسية،  الحكومة  تدرك  ومتى   
القيم  الخالد، يرتقي بالقيم اإلنسانية، وليس وأد 

باألحذية في صورة جمال شرير؟!...

جرمية الفن!
بقلم: عادل عطية
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring
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1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية
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االجرةأحتجاجا  لسائقي سيارات  إضراب 
علي شركة ) أوبر( في مونتريال 

االجرة  سيارات  سائقي  أستهدف 
مونتلاير  مدينة  مطار  والليموزين 
كجزء  فبراير   10 االربعاء  يوم 
من أحتجاجهم ضد شركة  سيارات 
بزيادة  وأقسموا  )أوبر(  االجرة 
شركة  تلغي  لم  إذا  الضغط  اساليب 

باستهداف  الصباح  منذ  االجرة  سيارات  سائقي  وقام   ، عملياتها  أوبر(   (
مطار بيير ترودو الدولي رافضين ألتقاط اي من الركاب وتركوا المسافرين 
وقوفا علي ارصفة المطار وأستمر االحتجاج لعدة ساعات ولم تتأثر اي من 
الرحالت الجوية بهذا ، وقال متحدث باسم سائقي سيارات االجرة في مؤتمر 
صحفي أن شركة أوبر لسيارات االجرة يسمح لها بالعمل في نقل الركاب 
بالمطار بينما هناك عقد مع شركة أخري لسيارات االجرة تبلغ قيمته 2.5 
مليون دوالر للقيام بمهمة توصيل الركاب من والي المطار ، ولهذا يجب 
علينا أن نرسل رسالة الي شركة ) أوبر( بانها ليست موضع ترحيب في 
كبيك وفي وقت الحق القي مسؤول في المطار بيانا قال فيه أن شركة أوبر 
يقع في  للتاكسي  أوبر  بان مقر شركة  ، ويذكر  المطار  غير متواجدة في 
كاليفورنيا وهي تستعمل تطبيقات الكترونية وتعمل حاليا  في 40 مجتمع 
محلي في كندا وكذلك حول العالم ، ويتهم سائقوا سيارات االجرة االخري 
شركة  ) أوبر( بانها لديها مميزات غير عادلة وال يخضع سائقوها لقواعد 
تراخيص سيارات االجرة والتأمين الالزم لذلك ، وقالوا انهم سوف يتوقفوا 
عن االحتجاج إذا أوقفت شركة أوبر عملياتها خالل التحقيق التشريعي الذي 
سيجري الحقا وكذلك قال عمدة مونتلاير  السيد كوديير نفس الكالم ، وفي 
نفس الوقت قال وزير النقل في كبيك انه يريد ان توقف ) أوبر ( أنشطتها 
غير الشرعية و أشار الي أن الحكومة وضعت يدها علي الف سيارة تدار 
بواسطة سائقي أوبر ، وقال متحدث من شركة )أوبر( انه أمر مؤسف   أن 
سيارات  صناعة  يحتكروا  من  مصالح  حماية  الي  مونتلاير  عمدة  يسعي 
االجرة بينما يرغب  أغلبية سكان مونتلاير  في وسائل نقل آمنة وموثوق 

بها بأسعار معقولة 

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

سيدة تبلغ من العمر ١٠٣ عاما ال تزال تشارك في  
حملة جلمع اموال ألبحاث السرطان 

تغني وترقص  تزال  العمر 103 عاما ولكنها ال  تبلغ من  كيتي كوهين 
وتخطط للمشاركة في السيرخمسة وعشرون كيلومتر لجمع اموال ألبحاث 
مرض السرطان هذا العام وهي المناسبة التي تتكرر كل عام وهذا سيجعلها 
أكبر المشاركين سنا في تاريخ هذه المناسبة في تورنتو ، وقال كيتي إنها 

تود لو تري عالجا لكل أنواع السرطان في حياتها وإنها تشارك في هذه المناسبة منذ عام 2008 وقالت أبنتها 
بيرني أن أمها نشيطة وتشعر بالنشاط كل يوم ، وفي كندا يتم تشخيص خمسمائة حالة من مرض السرطان يوميا 
وقد تم جمع 7.5 مليون دوالر من التبرعات ألبحاث السرطان في مناسبة السير هذه وقال الرئيس والمدير التنفيذي 
لمؤسسة االميرة مارجريت للسرطان أن هذه السيدة سوف تلهم االخرين للمشاركة و لجمع التبرعات وأن قوة 

روحها وأملها سوف  يلهم جميع العاملين في مجال مرض السرطان .

شركة فايزر لالدوية تستدعي دواء أدفيل السائل لألطفال                         

قامت شركة فايزر لصناعة االدوية باستدعاء طوعي لي  126 وحدة انتاجية من دواء )أدفيل ( السائل لالطفال 
االذي يستعمل كنقط لمعالجة البرد واالنفلونزا ، وهذا  بسبب مخاطر محتملة من أن  تكون كتل من االيبوبروفين  
ترسبت في الزجاجات مما يؤدي الي عدم توازن جرعة الدواء المعطاة للطفل فإذا لم يتم هز ورج الزجاجة جيدا  
قبل االستعمال فقد تكون الجرعة من المادة الفعالة قليلة فال تنخفض حرارة الطفل وقد تكون كبيرة فتؤدي الي 
مشاكل صحية قد تتضمن حاالت نادرة من التشنج وهذا غير محتمل ومع ذلك فإن الجرعة الزائدة من المادة 
الفعالة في الدواء قد تقود الي القئ والنعاس والدوخة وطنين في االذن وإنخفاض معدالت التنفس ومع إن هذه 
االعراض غير محتملة الوقوع اذا تم رج زجاجة الدواء جيدا قبل االستعمال ، وكأجراء وقائي توصي وزارة 
واالمهات  االباء  وتنصح  للصيدلية  وأعادتها  المنتجات  هذه  أستخدام  عن  بالتوقف  المستهلكين  الكندية  الصحة 
الذين استخدموا هذه االدوية بمراجعة الطبيب المعالج الطفالهم ، وسوف تقوم وزارة الصحة بمتابعة االستدعاء 
لهذه االدوية وستصدر بيانا اذا ظهرت معلومات جديدة عن السالمة ولمعرفة أنواع االدوية المستدعاة يمكنكم 

الدخول علي الموقع االتي؛ 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/201657140/a-
eng.php
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ماذا تفعل عندما يدق بابا منزلك مندوب مبيعات وما هي حقوقك ؟

زادت شكاويي الناس من مندوبي المبيعات الذين  يظهرون عند عتبة باب منزلك ليبيعون لك شئ او خدمة ما 
ومعظم مندوبي المبيعات يحاولون بيع او تاجير سخان للمياه او جهاز تدفئة للمنزل أو جهاز تبريد ) مكيف هواء( 
وقانون حماية المستهلك ) سي بي أيه( يعطي المستهلك حق خاص عند شراء شئ من مندوب مبيعات عند الباب 
يكلف أكثر من خمسون دوالر  ، وهذه بعض النصائح للمستهلك عندما يدق بابه مندوب للمبيعات : قبل أن تفتح 
باب منزلك أو تستمع للبائع تذكر ؛ 1– أطلب من البائع بطاقة هويته التي بها صورة له وأكتب في ورقة أسم البائع 
وأسم الشركة التي يعمل بها 2– أستعلم عن أسم الشركة التي يعمل بها وطابق االسم الموجود في بطاقة هويته 
بأالسم الذي في العقد الذي يقترحه 3– ال تقوم بأعطاؤه طوعيا أية معلومات شخصية عنك وال عن فاتورة الغاز 
أو الكهرباء 3– ال تعتمد علي رأي البائع بأن جهاز تسخين المياه لديك غير آمن أو البد من تغييره 4–  شركات 
المرافق العامة والمحلية والوكالت الحكومية ال ترسل بائعين جوالين لبيع شئ عند الباب 5– ال يجب أن توقع 
علي أي عقد عند الباب إذا قام البائع بالضغط عليك والبد من أن تأخذ الوقت الكافي لقراءة العقد وخاصة الكتابة 
التي كتبت بخط صغير 6–  إذا طلبت من البائع أن يذهب فالبد أن يذهب حاال وإذا شعرت بعدم االمان فأستدعي 
المياه وفترة  لسخان  بالنسبة  أيام  العقد ألي سبب في غضون عشرة  الغاء  الحق في  لك  الشرطة  7–كمستهلك 
عشرون يوما بالنسبة لجهاز التكييف والبد ان يحتوي العقد علي معلومات معينة عن البضاعة التي تشتريها وحقك 
كمستهلك فمثال يجب أن تسأل عن المدة الزمنية للعقد وهل سيتجدد تلقائيا بدون موافقتك وهل هناك تكاليف أضافية 
اللغاء العقد أو أية تكاليف أخري ؟ وتطلب الحكومة    وهيئة خدمة المستهلك من المستهلكين أخذ حذرهم وأذا كان 

ألي فرد سؤال يمكنه االتصال علي االرقام التالية:      1800889976    _             416 326 8800

كندا سوف تلتمس مقعد في مجلس االمن الدولي

قال رئيس الوزراء  جستن ترودو يوم الخميس 11 فبراير بينما كان يستضيف 
االمين العام لالمم المتحدة بان-كي مون أن كندا سوف تتقدم بطلب للحصول 
علي مقعد في مجلس االمن الدولي والذي فقدته عام الفين وعشرة والقي النقاد 
بالوم علي ستيفن هاربر رئيس الوزراء السابق لتجاهله عدة مرات  حضور 
جلسات االمم المتحدة وقال سفير كندا لدي االمم المتحدة ان عالقة كندا مع  
المنظمة فَّترت  منذ عام  الفين وستة عندما قتل أحد الجنود الكنديين في بعثة 

حفظ السالم في القتال الذي كان يدور بين إسرائيا ولبنان وفي القاء بين جستن ترودو واالمين العام لالمم المتحدة 
قال بان – كي - مون  انه سعيد بزيارة كندا وقال ان كندا أحد أهم الشركاء في االمم المتحدة وأرجع الفضل 
لقيادة جستن ترودو للتوصل الي إتفاق عالمي  نحو تغير المناخ  وهو االتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر قمة 
باريس وأيضا شكر جهود كندا الجارية لجلب خمسة وعشرون الف الجئ سوري وتبادل االثنان الحديث حول عدد 
من القضايا شملت االمن العام ومساهمة كندا في قوة حفظ السالم في االمم المتحدة وأعرب االثنان عن غضبهم 
من االدعاءات االخيرة بأن جنود حفظ السالم التابعين لالمم المتحدة قد أعتدوا جنسيا علي فتيات قاصرات في 

جمهورية أفريقيا الوسطي .

أونتاريو تقدم حوافز تصل الي ١٤ الف دوالر ملن يشترون سيارات تعمل بالكهرباء 

تورنتو : ستقدم أونتاريو حوافز مالية  أضافية لألشخاص الذين يشترون سيارات تعمل 
بالكهرباء بحد أقصي قدره أربعة عشر الف دوالر وهذا ما أعلنته حكومة أونتاريو يوم 
االربعاء 10 فبراير وكانت الحوافز من قبل  تبلغ قيمتها  من خمسة االف الي ثمانية 
االف وخمسمائة دوالر ، ويمكن أيضا لسائقي هذه السيارات الحصول علي مبلغ ثالثة 
ويستحق  أكبر  سعتها  بطارية  وتستعمل  أكبر  سيارتهم  كانت  واذا  أخري  دوالر  االف 
ولكن بالنسبة للسيارات الغالية جدا  والتي تبلغ قيمتها ما بين 75 ألف دوالر الي مائة السائقين مبلغ ألف دوالر أضافية أذا كانت ألسيارة تحتوي علي خمسة مقاعد أو أكثر ،   

وخمسون الف دوالر فتظل الحوافز ثالثة االف دوالر ، وهذا االعالن له مفعول رجعي أعتبارا من أول يناير لهذا العام وتقول الحكومة أن أي شخص أشتري سيارة تعمل بالكهرباء هذا العام  يمكن أن يطالب 
بالمبالغ التي تقدمها الحكومة ويوجد حاليا في أونتاريو خمسة االف وثمنمائة سيارة تعمل بالكهرباء. 

رئيس وزراء كندا يعلن  عن أستثمارات جديدة في 
برنامج )تشغيل الشباب في فترة الصيف( 

تورنتو: مع مرور مائة يوم علي أنتخاب 
كندا  في  للوزراء  رئيسا  ترودو  جستن 
أعلن أنه يخطط لمضاعفة الموارد المالية 
لبرنامج تشغيل الشباب في فترة الصيف 
وقد أنفقت حكومة كندا مبلغ 106 مليون 
الماضي  العام  البرنامج  دوالر علي هذا 
الف   34 من  أكثر  خلق   في  وساعدت 

وظيفة في فترة الصيف والتمويل الجديد يبلغ 113 مليون دوالر كل عام 
لمدة ثالثة سنوات قادمة وسيسمح هذا بتوفير حوالي 70 الف وظيفة في 
الي  عاما  عشرة  خمسة  بين  ما  سن  في  والشباب  للطالب  الصيف  فترة 
ثالثين عاما بشرط أن يكونوا طالب متفرغين للدراسة خالل العام الدراسي 
الماضي وينوون العودة للدراسة بدوام كامل في العام الدراسي القادم وتقدم 
الحكومة الدعم بحسب الحد االدني لالجور في المقاطعات  وتدفع الحكومة 
أجر الطلبة بالكامل إذا كانوا يعملون في هيئات غير ربحية وتدفع خمسون 
في المائة من أجور الطالب الذين يعملون في شركات خاصة  صغيرة أو 
العمل  لديها خمسون موظف أو أقل ، وقال ترودو أن  في شركات عامة 
في االجازة الصيفية يساعد الشباب علي الحصول علي الخبرة الالزمة لهم 
في بدء حياتهم المهنية ويتعلمون منه االعتماد علي النفس وفي نفس الوقت 
يوفرون لدفع تكاليف الدراسة وقال أيضا نحن نبني مستقبل قوي للشباب 
وحاضر قوي لكل فرد وبرنامج عمل الطالب في الصيف هو واحد من 
لخلق عمل  االستراتيجية  كندا  مظلة خطة حكومة  تحت  تقع  برامج  ثالثة 
للشباب  وخالل حملته االنتخابية وعد ترودو بتقديم 300  مليون دوالر 
اضافي  في خطة  لخلق 40 الف وظيفة للشباب علي مدي ثالثة سنوات 
وبعد ذلك قام بالتعهد  بزيادة الميزانية الي 385 مليون دوالر سنويا بزيادة 

خمسين مليون دوالر عن االنفاق الحالي.
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ينشغل معظم الكنديين طوال شهر فبرايرمن كل عام 
معاش  صندوق  في  يستثمروه  الذي  المبلغ  بتحديد 
التقاعد المعروف بـRRSP الذي يحقق لهم اعلي وفر 
ضريبي...حيث يمكنك خصم المبلغ المدفوع من وعاء 
الضريبه الخاص بسنة 2015 اذا قد قمت بالشراء قبل 

نهاية فبراير 2016.
فى   RRSPمن االستفادة  يمكن  كيف  هو  والسؤال 

تخفيض الضريبة وتقسيم الدخل؟
وهناك 4 طرق لتحقيق ذلك:

صندوق  فى  األقصى  الحد  شراء   - األولى  الطريق 
RRSP أستثمار معاش التقاعد

 RRSPالتقاعد معاش  فى صندوق  يعتبرأألستثمار   
الدخل  ذو  يستخدمها  التى  أألساسيه  الوسائل  احد 
المرتفع في تخفيض الوعاء الضريبي وتقليل الضريبة 
وفى بعض األحيان-كما فى حالة الموظفين الذين يتم 
يقوم   – المرتب  استالم  قبل  منهم  الضرائب  خصم 
هؤالء باسترداد جزء كبير من الضرائب المخصومة.
ان  وهي  بها  أليستاهن  أخرى  ميزه  هناك  ان  كما 
الدخل المتراكم طوال فترة االستثمار معفى أيضا من 
يعتبراألستثمار  لهذا  االستثمار.  فترة  طوال  الضريبه 
فى معاش التقاعد أعظم وعاء إدخارى وأعظم وسيله 

لتخفيض الضريبه لمعظم الكنديين.
س:ماهوالحد أألقصى المسوح لسنة 2015؟

تحدد مصلحة الضرائب نسبه من الدخل وحد أقصى 
لشراء  عليها  الضريبة  بتأجيل  المسموح  للمبالغ 
RRSP والنسبة هي 18 % من الدخل السنوي والحد 
تسمح  $24,930...كذلك  هو   2015 لسنة  األقصى 
المصلحه بتحويل الجزء الذى لم يستعمل من كل عام 
الى السنوات القادمة وبالتالي قد يحق لك شراء اكثر 
بقيمة  تشترى  لم  كنت  إذا  السنوي  األقصى  الحد  من 
الحد ألقصى للعام الماضي او األعوام السابقة ويمكنك 
 Notice المصلحه  اقرار  الى  بالرجوع  ذلك  معرفة 
الماضي  العام  of Assessment المرسل لك عن 
صفحه رقم 1 لمعرفة الحد األقصى الذى يكنك شراؤه 
 Your RRSP deduction هذا العام بالنظر الي

 limit
س: كيف تحقق أعلى وفر ضريبى؟

تستطيع تحقيق أعلى وفر ضريبى إذا قمت باالستثمار 
فى ال RRSP فى بداية العام أي يناير2015 حتى 
تستفيد من تراكم عائد أألستثمار المعفى من الضرائب 
فإذا لم تكن قد فعلت ذلك إثناء 2015 فيمكنك شراء 

RRSP قبل نهاية فبراير 2016. 
لشراء  نقديه  سيوله  لدي  يكن  لم  إذا  أفعل  ماذا  س: 

RRSP
 RRSP ال  لشراء  الكافية  السيولة  لديك  يكن  لم  إذا 
فيمكنك التفكير في االقتراض من البنك على أن تقوم 
بتسديد جزء من هذا القرض عندما تسترد الضريبة من 
مصلحة الضرائب فعلى سبيل المثال إذا قمت بشراء 
وبإفتراض  الدخل  من   $  10000 بمقدار   RRSP
فسوف   ،%45 مقدارها  شريحة ضريبيه  فى  وقوعك 
 $  4500 مقدارها  و  المدفوعه  الضريبه  تسترد 

قم  حينئذ  البنك  من  المبلغ  هذا  أقترض  قد  كنت  فأذا 
مبلغ  بمجرد حصولك على  القرض  بتسديد جزء من 
.10000 إستثمرت  تكون  الطريقه  وبهذه  أألسترداد 

بتكلفة 5500.
او  الزوجه  بأسم   RRSP الثانيه-شراء  الطريقه   

 Spousal RRSPالزوج
فرصه  يعطيك   RRSP فى  أألستثمار  إن  الحقيقه 
ويتحقق   Income Splitting الدخل  لتقسيم  ذهبيه 
الزوج  قرينك(  بأسم   RRSP بشراء  قمت  إذا  ذلك 
او الزوجة( خاصة إذا كان هذا القرين اليعمل أو ذو 
دخل منخفض فعند سحب تلك المبالغ أى عند التقاعد 

ستفرض الضريبه عليه بمعدل ضريبة أقل.
البيت لشراء  والتخطيط   RRSP الثالثة-  الطريقه 

 Home Buyer’s plan
نظام  فى  المشترك  للشخص  الضرائب  قانون  يسمح 
التقاعد RRSP بان يسحب جزء من المعاش بدون 
دفع اى ضريبه على المبلغ المسحوب )عادة يتم فرض 
األ   )RRSPال من  المسحوب  الدخل  على  ضريبه 
في  عليها  المنصوص  االستثنائية  الحاالت  بعض  في 
القانون ..... مثل ان يتم دفع المبلغ المسحوب كمقدم 
ميزه  ...وهذه  ضريبه  فرض  يتم  فال  األول  للبيت 
فى  الضريبه  خفضنا  اننا  حيث  بها  آليستهان  أخرى 
السنه التى اشترينا فيها RRSP وها نحن أألن نسحب 
ونحن  للحكومة  الضريبه  نعيد  ان  بدون  المبلغ  نفس 
دائما ننصح عمالئنا الذين لم يشترو بيت بالتريث الى 
ان يكتمل المبلغ المستثمر فى ال RRSP من المبلغ 

المطلوب دفعه كمقدم للبيت. 
لهذا فان أألشخاص الذين لم يمتلكون بيت حتى أألن 
 RRSP فى  لهم  المتاح  أألقصى  الحد  يمكنهم شراء 
قبل فبراير 2016 حتى يمكنهم سحب مبلغ يصل الى 
 50,000( الزوجة  أو  الزوج  من  لكل   $25,000
على  الزوجيه  لعش  كمقدم  المبلغ  هذا  ودفع  كليهما( 
أن يتم تسديد هذا المبلغ على 15 سنه وبهذ ا يضرب 
المبلغ  على  حصل  فقد  واحد  بحجر  عصفورين 
المطلوب كمقدم للبيت و تجنب دفع الضرييه عليه فى 

نفس الوقت.
الطريقه الرابعه-RRSP وتوقعات الدخل 

لم يشترط القانون الكندى على إدراج المبلغ المستثمر في 
ال RRSP فى نفس السنه التى تم فيها الشراء ويمكن 
أستغالل ذلك كنوع من أنواع التخطيط الضريبى فى 
تحقيق أعلى وفر ضريبى خاصة إذا أستطعنا معرفه 
حققوا  الذين  أألشخاص  فمثال  مستقبال  المتوقع  الدخل 
أكبر  دخل  ويتوقعون  سنة 2015  في  منخفض  دخل 
RRSP )حتى  ال  القادم يستطيعون شراء  العام  في 
يجنون عائد أألستثمار معفى من الضريبه( ويؤجلون 
خصم RRSP الى العام القادم حيث يستردو ا مبلغ 

اكبر من الضريبه المدفوعه. 
 

ال  أستعمال  خاللها  من  يمكن  كثيره  امثله  وهناك 
RRSP فى تحقيق أعلى وفر ضريبى او أستخدامها 
كنوع من انواع التخطيط الضريبى وتقسيم الدخل ال 

يتسع مساحة النشر لسردها.  

Tax Tips
 Tax Specialist -أمال يوسف

RRSP وختفيض العبء الضرييب

النفسي  المحلل  فرويد   سيجموند 
أول من استخدم تعبير النرجسية » 
والنرجسية لها أشكال متعددة، فهناك 
مظهره  بسبب  نرجسي  شخص 
بسبب  أو  لثقافته،  وآخر  الخارجي 
األساسية  فالصفة  ونسبه،  حسبه 
عشقه  أن  هي  النرجسي  للشخص 
اآلخرون،  أمامه  يتضاءل  لنفسه 
واألجمل  األذكى  أنه  فيرى 
تجده  المنطلق  هذا  ومن  واألفضل، 
وأهدافه  ألغراضه  اآلخرين  يسّخر 
بال قيد أو رادع، وهو ال يحتمل النقد 
وال يريد سوى سماع كلمات المدح 

واإلعجاب من اآلخرين.

دائماً  تجده  النرجسي  الشخص 
وال  نفسه  مع  يتوافق  ال  مضطرباً 
يعرف تعبير السالم الداخلي، بل هو 
نرجسيته  إلثبات  نفسي  في صراع 
وتفضله على اآلخرين فحياته يتباين 
وإيمانه  الواقع  مابين  الصراع  فيها 
بذاته، فيعيش مفتقداَ السالم الداخلي 

والتصالح مع النفس .

متعددة  أنواع  لها  النرجسية 
وثقافية،  واقتصادية  اجتماعية 
من  يعاني  النرجسية  مريض 
الهوة  بسبب  نفسي  اضطراب 
العميقة بين اعتقادة فى ذاته وتقدير 
امراض  له  يسبب  مما  له  االخرين 
يقع  النرجسي  والشخص   .. نفسية 
اخطر  ولكن  للمرض  فريسة  هو 
النرجسية  هي  النرجسية  انواع 
ليس  النرجسي  تُعطي  ألنها  الدينية 
والنحر  الذبح  بل  فقط  اإلدانة  حق 
واستحالل أموال الغير بدوافع دينية.

الدينية  النرجسية  أصحاب 
البشر  أنواع  أفضل  أنهم  يعتقدون 
فجنة هللا محجوزة ألمثالهم فقط  بعد 
ان نحوا هللا جانبا اصبحوا المهيمنين 
على عمل هللا ذاته، يوزعون الجنة 
والشهادة لمن يسير على دربهم فال 
تتعجب إن شاهدت جماعات إرهابية 
تذبح وتنحر باسم الدين وال تتعجب 
يحللون  تجدهم  حينما  باألحرى 
من  إنطالقاً  ذواتهم  ألجل  الكبائر 
فكرة تنحية هللا ذاته جانباً ليصبحوا 

هم دليل أنفسهم .

الصغيرات  ونكاح  فاإلغتصاب 
ألموال  والسرقة  جهاداً..  يصبح 
والنحر  والذبح   .. حالالً  اآلخر 
وتهجير  للعالم..  تطهيراً  للبشر 
واالستيالء  أوطانهم  من  الماليين 
دولتهم  إلقامة  الغير  أراضي  على 

الدينية عمالً مشروعاً .

رئيس  سبب  الدينية  النرجسية 
منطقتنا  في  والكروب  للحروب 
فى  الدينية  فالجماعات  التعيسة، 
الشرق التعيس تتخذ شعارات دينية 
تغزي النرجسية التي لديها وتقصر 
أتباعها  على  الشهادة  ولقب  الجنة 
فقط ولسان حالهم "شهدائنا في الجنة 

وقتالهم في النار". 

مقتصرة  ليست  الدينية  النرجسية 
الدين  داخل  إنما  معين  دين  على 
وأعمال  وقتال  تناحر  تجد  الواحد 
المذاهب  أتباع  بين  ونحر  ذبح 
النرجسية  من  إنطالقاً  المختلفة 
اإلرهابية  الجماعات  فكل  الدينية، 
تقدم ألصحابها دالئل أنهم الجماعة 
طريق  على  واآلخرين  الناجية 

مظلم.

رئيس  سبب  الدينية  النرجسية 
واألديان  واألطياف  البشر  إلدانة 
والحكم على اآلخر، وتسمع الخطب 
وتستبيح  وتقلل  تحقر  التي  النارية 

اآلخر إنطالقا من هذه النرجسية.

تعاليم  تنتهك  الدينية  النرجسية 
األديان، فجميع األديان تؤكد أن هللا 
هو الديان، وأن اإلختالف سنة من 
شاء  لو  وأن  الوجود،  في  هللا  سنن 
واحداً...  دينا  كله  العالم  لجعل  هللا 
ولكن النرجسية الدينية لم تنتهك تلك 
في  ذاته  هللا  حق  إنما  فقط  التعاليم 

اإلدانة يوم القيامة.

الدينية  النرجسية  الجماعات 
أنهم  وليالً  نهاراً  يصرخون 
األفضل واألحسن ممن يعيش على 
وبراهين  أدلة  ويسوقون  األرض 
ألجندتهم  وبسطاء  جهالء  لكسب 
اآليات  ويسَّخرون  صادقة  الغير 
واألحاديث لذلك بنعرات وصرخات 
عالية... والواقع يفضحهم وأعمالهم 

تشينهم .

النرجسي  الشخص  إن  أخيراً 
النفس  مع  دائمة  حرب  في  يعيش 
النرجسيات  أصحاب  هكذا  والغير، 
الدينية يعيشون في حروب وكروب 
إلى  ذواتهم   على  ينقسمون  ألنهم 
النرجسيات  أصحاب  إن  مجموعا، 
الدينية لصوص ليس ألنهم يسرقون 
ما ليس لهم وليس ألنهم يستبيحون 
دم وشرف وحياة اآلخر، بل النهم 
وتقمصوا  الديان  هللا  حق  نهبوا 
شخصيته وقدموه في صورة سادية 

تبعد عن جوهره المحب.

 

أمنية احلب!

من  أموت  تبغضني  وعندما  حبي..  في  تموت  تحبني،  عندما 
بغضك.. فال تلومني أن تمنيت لك أن تموت أنت!...

 عادل عطية



القبض على »القرد اللص«

قامت الشرطة الهندية بالقبض على قرد لص بعد 6 
أشهر من الشكاوى المستمرة منه لقيامه بالعديد من 
السرقات برفقة قردة آخرين ولقد ظلت هذه القرود 
الوسائد  تمزيق  أو  طعامهم  بسرقة  السكان  تزعج 

المعروضة للبيع في المتاجر بمدينة مومباي.

وتم إطالق سراح القرد في منطقة ريفية في شمال 
مومباي، ومن المعروف أن القردة تحظى باحترام 
كبير من جانب الهندوس. وهذه تعتبر معاملة غير 

كريمة لهم، ولكنهم اضطروا لهذا.

البلسوار       
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

على شاطىء الجربى النيلى برأس البر قضينا 
سنوات المرح فى الستينات والسبعينات فما ان 
تأتى االجازة الصيفية حتى نرتحل الى رأس 
متاعب  ايضاً  وحاملينن  امتعتنا  حاملين  البر 
اعماق  فى  منها  لنتخلص  الدراسية  الشتاء 
خاص  مذاق  البر  ولرأس  الجميل.  المصيف 
فهو مصيف عائلى ال تشعر فيه بأنك ضيف 
تأتى لتقضى فترة قصيرة ثم تذهب بعدها بل 
تشعر بأنك احد ُمالك المصيف شأنك شأن كل 
الفوتوغرافية  الصور  اجمل  ما  المصطافين. 
الجميع  بين  وااللفة  المودة  فيها  تظهر  التى 
تحمل  التى  المراكب  تظهر  هذا  جانب  والى 
وجميعها  الشاطىء  والى  من  المصطافين 
تحمل اسماء مختلفة اغلبها يحمل اسم اغانى 
ويردد  يعرفها  التى  كلثوم  ام  الشرق  كوكب 
اغانيها الجميع والغريب فى االمر ان اغانى 
ام كلثوم كنت تسمعها تصدر من حناجر جميع 
المستويات التعليمية بل وحتى غير المتعلمين 
واالغرب من ذلك ان اسمع قصائد ام كلثوم 
وولد  الدمع  عصى  اراك  سيما  ال  الصعبة 
وسائقو  الجائلين  الباعة  رددها  وقد  الهوى 
والكتابة.  القراءة  يعرفون  بالكاد  الذين  النقل 
العصارى  فى  الجميلة  البر  رأس  الى  اعود 
الصغيرة  المدينة  تجوال  بين  فما  واالمسيات 
بالطفطف واكل االيسكريم من عربات الباعة 
ساندويتش  ابتكروا  من  اول  وهم  الجائلين 
االيسكريم والذى انتشر فيما بعد كمنتج جاهز 
البر  رأس  فى  اما  كريم  االيس  منتجات  من 
طبقتين  بين  كريم  االيس  يضعون  فكانوا 
ساندويتش  ويسمونه  الهش  البسكويت  من 
ساعة  المفتوح  االتوبيس  فهو  الطفطف  اما 
المدينة  احياء  بنا  يجول  كان  والذى  العصر 
نقطة  وهى  الساحرة  اللسان  منطقة  سيما  ال 
التقاء البحر المالح مع رافد النيل العذب. فى 
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يحررها هانى نصحى

الشهيرة  اللبان  لسينما  لناالذهاب  يحلو  المساء 
على  بالسير  البديع  الليل  سهرة  نكمل  بعدها 
شط النيل او على كورنيش النيل وال مانع من 
تناول فطائر ابوطبل الشهيرة او لقمة القاضى 
القاضى فى  لقمة  يفضلون  الكثيرون  وان كان 
الصباح والفطائر فى المساء  هكذا كانت ايام 
بأن  االيام  قسمنا  وقد  بنا  تمضى  المصيف  
نقضى يوماً على شاطىء الجربى النيلى ويوماً 
آخر على شاطىء البحر المالح وهكذا بالتبادل. 
وعن نفسى فقد كنت مواظباً على ممارسة كل 
فيها  بما  البر  بمصيف رأس  المتعلقة  االنشطة 
تناول االيس كريم بعد وجبة  السمك الشهية فى 
الغذاء او تناول الفطائر قبل او بعد وجبة العشاء 
وذلك على اعتبار ان الطعام فى عرفنا يندرج 
واحد  شىء  الرئيسية.  المصيف  انشطة  ضمن 
تجربته مرة  ما حاولت  بعد  اتجنبه  دائماً  كنت 
تلك  بواسطة  االمواج  ركوب  وهو  اال  واحدة 
القطعة الخشبية المسماة بالبلسوار وهى قطعة 
يتجهان  الصغيران  طرفاها  مستطيلة  خشبية 
بال حواف.... االربع جهات  لكنها من  العلى 

اركب  ان  وحاولت  واحدة  مرة  جربتها  وقد 
الخفيف  وزنها  ان  حيث  الموجات  احدى  بها 
يساعد على ذلك لكنى فشلت...ال بالفعل فشلت 
بجدارة فالمفروض ان اركب الموجة وانا فوق 
البلسوار جالساً او واقفاً اليهم لكن ماحدث هو 
القاع  اننى وجدت رأسى وقد ارتطمت برمال 
برأسى  اطفو  ان  واستطعت  اعتدلت  وعندما 
به  الخاص  والمجداف  البلسوار  كان  المسكينة 
تماماً  اعتزلت  بعدها  رأسى  فوق  اللذان  هما 
هو  انه  عملياً  لى  ثبت  بعدما  البلسوار  ركوب 
لركوب  الدعوات  كل  ورفضت  يركبنى  الذى 
اقول  كنت  عندما  الحكمة  وادعيت  االمواج 
اما  الموجة  يركب  الذى  انا  بفلسفة...لست 
من  ويسخرون  يضحكون  فكانوا  االصدقاء 
دعابتى. والحقيقة ان مشهد الشباب وهم واقفون 
وهم  الموج  متخطين  البلسوار  فوق  ثبات  فى 
ذاهبون الى العمق ال يفوقه جمااًل اال مشهدهم 
فى  ايضاً  يقفون  وهو  البر  الى  عائدون  وهم 
عالية  موجة  فوق  راكبين  البلسوار  فوق  ثبات 
ما  الى  بهم  تهبط  ثم  سالسة  فى  فيعتلونها 
السيما  الجميع  يبهر  المشهد  البر...كان  قرب 
ابالغ  ال  اننى  بل  المراهقة  مرحلة  فى  الفتيات 
ركوب  يتعمدون  كانوا  الشبان  من  الكثير  ان 
نسية  وكانت  الشاطىء  ازدحم  ما  اذا  االمواج 
الفتيات كبيرة فينالون ما يرضى غرورهم من 
نظرات االعجاب وهذه كانت اقصى االمنيات 
فى زمن كانت االخالق تسمو وترتفع على كل 
افضل  الجامعة كان  آخر. صالح زميل  شىء 
بعينى  ذلك  رأيت  االمواج،  ركب  من  وامهر 
فى مصيف رأس البر طوال سنوات الجامعة، 
ورغم ان ظروف الحياة فرقتنا اال انه لم يكن 
استمر فى ركوب  انه  اعرف  ان  الصعب  من 
االمواج ببراعة واقتدار. كان صالح يأتى من 
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Sudoku

أمريكي يشرتي لزوجته 55 
ألف فستان

التواصل  مواقع  صفحات  احدى  نشرت  وكاالت 
شراء  على  مدمن  امريكى  لمواطن  االجتماعى صورة 
الدمان  وصلت  غريبة  عادة  ولديه  لزوجته  الفساتين 
شراء الفساتين لها وصل عددها لـ 55 ألف فستان خالل 

56 سنة زواج.

»البتوب« زمن اإلغريق

هذا التمثال اإلغريقي هو شاهد قبر جنائزي وقديم جداً 
في معبد »دلفي« في اليونان، وعمره يذيد عن 2100 
عام، لكن الطفلة التي به تعرض لوحاً يشبه »البتوب« 
مزوداً بمثقبين، كأي »البتوب« معروض حاليا. ويقول 
قرص  اللوح  يكون  أن  المفترض  من  أن  الباحثين  أحد 

شمع إغريقي قديم مستخدم للكتابة بأداة ما

فوق  ثبات  فى  واقفاً  الموجة  اعتلى  وقد  العمق 
البلسوار وهو يرفع صدره العلى فى فخر ممسكاً 
بالمجداف باحد ذراعيه بينما يضع الذراع اآلخر 
فى وسطه ليبرز عضالته....حقاً كم كان المشهد 
مبهراً وهو يركب الموجة تلو االخرى حتى مع 
بعد المسافة فيكفى ان ترى بارعاً يركب الموجة 
تعرف انه صالح ويظل اهل الشاطىء يرددون 
اسمه حتى انتهاء المصيف وان ارادوا فى الشتاء 
البر  رأس  وايام  المصيف  ذكريات  استعادة 
صالح  اسم  لكن  صالح.  اسم  ايضاً  فسيذكرون 
المواسم  الذى يركب االمواج بقى يتردد فى كل 
فصل  على  تقتصر  ولم  االمواج  تعددت  بعدما 

الصيف بل انها لم تعد تقتصر على البحر!!!!.

صالح وقتها كان ثورياً اشتراكياً ناصرياً يسارياً 
لكنه بعد التخرج اعلن عن فشل التجربة الناصرية 
ذلك  استخدام  وتجنب  بل  الناصرية  الموجة  او 
اعلن  عندما  اال  مشتقاته  وكل  “ناصر”  االسم 
انه يناصر الرئيس السادات فى خطواته وركب 
عندما  الحظ  وحالفه  السادات  موجة  صالح 
ارتفعت اسهم السادات عالياً بعد انتصار اكتوبر 
السادات او باالحرى  3791 فأمن اكثر بسياسة 
اعلن انه يؤمن بكل سياسات الرئيس المؤمن ولم 
المؤمن  الرئيس  كلمة  تكرار  فى  غضاضة  يجد 
والتى ال تدل على معنى اال بأنه كان هناك رئيس 
ركب  هذا...ثم  يعنى  كان  كافر...ولعله  آخر 
صالح موجة المنابر فموجة االحزاب وهو يتغنى 
ويركب موجة الحرية باسقاطات تلعن زمناً غابت 
فيه الحريات...واخيراً ركب صالح آخر موجات 
تلك المرحلة وهى موجة االنفتاح االقتصادى....
وكان عجبى ان صالح االشتراكى يتحول فى اقل 
للرأسمالية.  الى مشجع شرس  من عشر سنوات 
ثم حدث ما حدث وذهب السادات واحترت فيما 
يتردد  بدأ  قد  اسمه  كان  بعدما  صالح  سيفعله 
فى  كنت  المسئولين....وان  كبار  من  باعتباره 
يكن  لم  ايضاً  هو  واظنه  اعرف  اكن  لم  الحقيقة 
زمن  فى  اما  يتحملها.  كان  مسئولية  اى  يعرف 
...حيث  الذهبية لصالح  الفترة  فقد كانت  مبارك 
االمواج من كل اتجاه تأتى والى اى اتجاه تمضى 
وركبها  اال  موجة  يترك  لم  ان صالح  والحقيقة 
يركبها... موجة  كل  فى  بارعاً  كان  فقد  وللحق 
تغيير  كل  مع  توقعت  عاماً  تالثين  مدى  وعلى 
احدى  تولى  وقد  صالح  اسم  اقرأ  ان  وزارى 
يتولى  ال  بحيث  الذكاء  من  كان  لكنه  الوزارات 
الموجة  يركب  ال  اآلن  فهو  االولى  المسئولية 
يلفت  البلسوار وال بمنطق من حاول ان  بمنطق 
احب  فقد  ساذجات...لذا  مراهقات  من  انظارهن 
واعوام  ايام  وتمضى  المشهد....  يتصدر  اال 
قوامها ثالثون عاماً  وتمضى ايام مبارك وتأتى 
اى  يركب  ولم  فيها صالح  احتار  فوضوية  ايام 
موجة باستثناء الموجة الثورية الفضفاضة والتى 
ان  طالما  واى شىء  كل شىء  تقول  بأن  تسمح 
انحسرت  ثم  شعاراً.  كونه  عن  يرقى  لن  االمر 
وهى  فقط  واحدة  موجة  وارتفعت  الموجات  كل 
ركوبها  عن  صالح  يتردد  ولم  االخوان  موجة 
فاطلق لحيته وخلع بدلته وارتدى جلباباً بل وكان 
يكفيه  بما  او  منها  الكثير  يشترى  ان  على وشك 
لعشر سنوات قادمة على االقل لكنه فجأة وجد ان 
عصر االخوان قد انتهى وحمد هللا انه لم يتخلص 
البدل  مجموعة  وايضاً  وبنطلوناته  قمصانه  من 
الشيك التى يقتنيها.....لكنه وقف متردداً ال يدرى 
اى زياً يرتدى واى موجة يركب. ومضى عاماً 
وعامان ولم اعد اسمع عن صالح اال حين ذهبت 
وهناك  عام  كل  كعادتى  البر  رأس  الى  بأسرتى 
به  مرت  فقد  يعرفنى  لم  وبالتأكيد  رأيت صالح 
يتذكرنى... ان  له  فكيف  حياته  فى  كثيرة  وجوه 
اما انا فقد رأيت صالحاً آخر فقد وجدته ال يركب 
االمواج وال يركب البلسوار بل انه ال يقترب من 
البحر واندهشت لكن زالت دهشتى عندما علمت 
انه عندما اتى ليستقر برأس البر ركب البلسوار 
رأسه  وارتطمت  فانقلب  الموجة  ركوب  واراد 
برمال القاع وعندما طفا برأسه فوق سطح البحر 

كان البلسوار والمجداف يستقران فوق رأسه. 
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أب  وهو  سنوات  منذ  مريضى  هو 
الكنيسة  من  وليس  ارثوذكسى  كاهن 
ثار  فترة  في  لزيارتى  أتى  القبطية، 
والجرائد  الفضائيات  على  فيها  نقاش 
في  قبطي  كاهن  اب  امتنع  عندما 
محافظة المنيا عن الصالة في الكنيسة 
غير  متوفيين  زوجين  جثمان  على 
الكنيسة  البعض  واتهم  ارثوذكسيين، 
البعض  وكتب  الرحمة  بعدم  القبطية 
انسانيتنا،  انستنا  الطقوس  ان  مقاالت 
والمواقع  الفضائيات  وساهمت 

االلكترونية في هذا الحديث.
االب  هذا  حضور  تصادف  ولقد 
ولم  بقليل،  هذا  بعد  لزيارتي  الكاهن 
أن  وبدون  بما حدث  دراية  على  يكن 
أخبره سألته “لو علمت يقينا أن شخصا 
وطلب  توفى،  ثم  كنيستك  ترك  قد  ما 
الكنيسة  في  عليه  الصالة  اهله  منك 

فماذا تفعل؟
قال لى: اذهب معهم لبيت الجنازات 
هناك،  له  واصلى  هوم(  )فيونرال 

وممكن ان اذهب ألصلى له في بيته، 
صالتي  في  اذكره  سوف  وأيضا 
بالصالة  أقوم  لن  ولكنى  الشخصية، 

عليه في الكنيسة. 
وأضاف هذا االب الكاهن قائال “انا 
ال أدين هذا الشخص وال اتنبأ او ادعى 
ولكن  األبدية،  في  نهايته  اعرف  انى 
معينة  بصالة  أقوم  ان  منطقيا  ليس 
بها  يؤمن  لم  هو  جثمان شخص  علي 
طلب  على  بناء  حي  وهو  رفضها  او 

االقارب.”
“هذا  أيضا  الكاهن  االب  وأضاف 
الشخص انفصل عن الكنيسة وهو حي 
وبإرادته، ولو كان قد عاد اليها لقبلته 
الكنيسة، وهذه ليست كنيستي افعل فيها 
لسياسة  طبقا  ولكن  لمشاعري،  طبقا 

الكنيسة.” 
انتهى كالم هذا االب الكاهن وعدت 
ألفكر في األمر، فكثيرا كثيرا ما نفكر 
في الرحمة باألقارب متناسيين احترام 

إرادة الشخص المتوفى. 

في  األنسان  إرادة  تحترم  المسيحية 
كل األشياء حتى بعد الوفاة، وقبل ان 
يبرئ السيد المسيح المشلول سأله هل 
قد  المريض  كان  ولو  تبرأ؟  أن  تريد 
رفض الشفاء لما ابراه السيد المسيح، 
والسيد المسيح لم يفعل معجزات شفاء 
في الناصرة لعدم ايمانهم وال يستطيع 
أحد ان يقول إنه كان غير متحنن علي 

مرضاهم.
عن  امتنع  الذى  الكاهن  واألب 
غير  على  الكنيسة  في  الصالة 
الذى  الكنيسة  سياسة  اقام  أرثوذكسي، 
االنسان،  إرادة  باحترام  عليها  اؤتمن 
ولم يعنى هذا انه كان غير متفاعل او 
مقدر لمشاعر اهل المنتقلين، وال يعنى 
على  يحكم  او  يعرف  انه  أيضا  هذا 
مصيرهما في األبدية؟ وكيف يقيم االب 
على  معينة  خاصة  صلوات  الكاهن 
شخص ضد ارادته او وصيته، هل هو 
ينفذ تعاليم السيد المسيح باحترام حرية 

إرادة االنسان ام ينقضها؟

احرتام إرادة املتوفى 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
مرتضي منصور الذي شوه الثوب 

األبيض
مدحت عويضة

القدم  إذا كنت من مشجعي كرة 
انتمائك  كان  ومهما  مصر  في 
معي  تتفق  أن  لك  فالبد  الكروي 
علي رقي نادي الزمالك ومشجعيه، 
الزمالك  نادي  أن  من  فبالرغم 
مقارنة  قليلة  حصل علي بطوالت 
قالع  أحد  الزمالك  أن  إال  باألهلي 
بل  مصر.  في  الكبرى  الرياضة 
يتميز الزمالك في مجموع بطوالت 
يد،  »قدم،  الجماعية  األلعاب 
طائرة، سلة« علي األهلي. ويعيش 
الزمالك أزمة إدارية وتخبط إداري 
فمنذ رحيل حسن حلمي وحتي اآلن 
لم يرأس الزمالك من هو قادر علي 
حسن  باستثناء  أحد  النادي  إدارة 

عامر 1988-1984.

توافر  عدم  من  الرغم  وعلي 
تسيير  علي  القادرة  الفنية  اإلدارة 
لكن  يرام  ما  علي  ور  اال  دفه 
رموز  من  كانوا  الزمالك  رؤساء 
مؤدبة  وشخصيات  المجتمع 
إبراهيم  جالل  أمثال  ومحترمة 
وكمال درويش. حتي جاء لنا السيد 
للزمالك  رئيسا  منصور  مرتضي 
علي  الزمالك  أعضاء  ليفتح 
المجتمع المصري بوقا من الشتائم 
سماعها  نتعود  لم  األلفاظ  بأقذر 
الفضائية وال  القنوات  قبل في  من 
أجهزة اإلعالم. ولألسف فأن السيد 
شبه  برنامجه  يفتح  الغندور  خالد 
المستشار. وال  يوميا لسفالة سيادة 
الغندور  جعل  الذي  السر  ندري 
بهذا  مرتضي  أمام  مكسورة  عينه 
علي  قادر  غير  أنه  لدرجة  الشكل 
إيقاف سيل شتائمه هل هي أموال 
المستشار أم سي دي »هللا أعلم«.

من  منعه  تم  المستشار  سيادة 
التلفزيونية  القنوات  في  الظهور 
فلجأ لألنترنت لتبث مواقع الزمالك 
إال ومسح  أحد  يترك  لم  يقوله،  ما 
بكرامة األرض، ولكن ما قلب الدنيا 
شخصيتين  علي  هجومه  هو  عليه 
المصريين جميعا،  لهما وزن عند 
الذي  إمام  حازم  الخلوق  وهما 
رماه حظه العاثر ليكون العبا في 
الزمالك ولو انه كان العبا باألهلي 
مكانة  توازي  مكانة  علي  لحصل 
محمود الخطيب فهو ليس أقل من 
الخطيب مهارة أو اخالقا. والثاني 
الرجل  شلبي  مدحت  الكابتن  هو 
المهذب المحترم الذي نتابعه جميعا 
ومعلق  كمذيع  طويلة  سنين  منذ 
رياضي وال نعرف كونه أهالوي 
احترافية  شدة  من  زملكاوي  أم 
انه  الرجل  فعله  ما  وكل  الرجل، 
جعفر  فاروق  ضيفه  مع  ناقش 
بالعبي  النادي  رئيس  اجتماع 
فريق كرة القدم بالزمالك وهل هو 
أم  احترافي  صحيح  تصرف  فعل 
ال . لألسف مرتضي يدير الزمالك 

بنظام العزبة.

الشديد  احترامي  فمع  ميدو  أما 
بعد  أري  لم  كنت  وأن  له كالعب 
إنجازا له كمدرب إال أنه شخصيتة 

ال تختلف كثرا عن مرتضي، فهو 
علي  السيطرة  علي  قادر  غير 
هذه  تعد  ولم  ومتسرع  غضبه 
التي  المرحلة  تتناسب مع  الطريقة 
يعيش فيها كمدير فني لفرق كبيرة 
كالزمالك واإلسماعيلي. وكان عليه 
والحصول  السكوت  إقالته  حالة 
كان  إذا  أما  الجزائي  الشرط  علي 
جزائي  شرط  أو  عقد  بدون  عمل 
في  ثقته  وثمن  خطأه  ثمن  فليدفع 

المستشار وليتعلم درسا.

منصور  مرتضي  حقق  ماذا 
هذه  عن  نتغاط  حتي  للزمالك 
يوميا  لنا  يوجهها  التي  الشتائم 
بطولة  هي  هل  بيوتنا.  وتدخل 
المرة  هي  هل  الكأس  و  الدوري 
الزمالك  فيها  يفوز  التي  األولي 
الهدف  أن  نسينا  ببطولة؟؟؟.هل 
تهذيب  هو  الرياضة  من  األساسي 
بينهم  العالقات  وتنمية  الشباب 
والدولي؟؟  المحلي  المستوي  علي 
العام  البطولتين  كسب  الزمالك   .
الماضي ألن األهلي كان سئ جدا 
والدولي  المحلي  المستوي  علي 
كثيرا  ليس أحسن  األهلي  ان  ومع 
أنه األفضل  الماضي إال  العام  من 
هذا العام ألن اإلدارة الفاشلة كإدارة 
مرة  تنجح  قد  منصور  مرتضي 
نجاحها  استمرار  مستحيل  ولكن 

حتي في حالة تعثر المنافسين.

كاتب  أو  في مصر  ناقد  يعد  لم 
» رياضي او غير رياضي« لديه 
القدرة علي نقد مرتضي منصور، 
قادرة  مصر  في  شخصية  تعد  لم 
عليك«  »عيب  له  تقول  أن  علي 
فمن يقترب من مرتضي عليه أن 
والدخول  الشتائم  من  سيال  ينتظر 
كل  يتجنبه  ولذلك  قذرة  في حرب 
المحترمين ولكن اخيرا تكلم فاروق 
محمد  عبدالرحيم  وتبعه  جعفر 
يفوق  وربما  السيد  الواحد  وعبد 
ليقولوا  وأعضاءه  الزمالك  رموز 
الثوب  في  تشويها  كفاك  لمرتضي 

األبيض وعليك الرحيل اآلن. 

مرتضي  يسند  من  النهاية  في 
منصور؟؟؟ هل فعال أحد المقربين 
نذكر  ان  هنا  علينا  للسيسي؟؟. 
قد  األقالم  بأن  السيسي  الرئيس 
قد  او  الحاضر  الوقت  في  تستحي 
التاريخ  ولكن  الحقيقة  قول  تخشي 
لن يرحم، تذكر أن عبد الناصر لم 
يكن فاسدا ولكن التاريخ لم يرحمه 
لفساد أحد المحسوبين عليه بالرغم 
الناصر  عبد  أن  نعلم  جميعا  أننا 
تم  ما  وأن  بالفساد  يسمح  يكن  لم 
كان بدون علمه. ولكنك تعلم جيدا 
ماذا يفعله مرتضي منصور وتعلم 
لمسامعك  ويصل  يقوله  ماذا  جيدا 
لن  التاريخ  وأن  الفاظه  مفردات 
مرتضي  علي  سكوتك  يرحم 
منصور ولم يرحمك علي سكوتك 
المقربين  رجالك  أحد  دعم  علي  

لمرتضي منصور.
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طلع بالستيك، فيه بشر كده حلوين ومتزوقين وبيلمعوا 
تكلمهم ... تالقيهم بالستيك . فيه بقى عجين تالقيه بيلمع 
قوى وشكله حلو تدوقوه تالقيه بالغلط بدل ما يتحط فيه 
كوباية سكر ... اتحطت كباية ملح او العكس اتحط سكر 
الدال.. بكسر   .... دلع  العجين  يطلع  كفايه ف  بس مش 
بالظبط زى البشر اللى تكلمهم يكون كالمهم  ممرر حاد 
او اخرون كالمهم بعيد عنكم ... ماسخ ودلع ... بكسر 
الدال برضه . فيه عجين مهما تحط فيه سمنه او زيت ال 
يمكن يقبلها او يشربها ... وتالقى كل الزيت او السمنه 
منفصله تماما عن العجينه وال يمكن تشربها بل تطردها 
تماما. ... بالظبط زى البشر اللى مهما تعمل معاهم خير 
... ال يمكن يطمر فيهم او يظهروا شكر او رضا بالظبط 
زى واحد تساعده على الهجره وييجى البلد واول واحد 
القى  مش  غلبان  يكون  واحد  او  تكون حضرتك  يهبشه 
شغل واول ما تساعده فى الحصول على وظيفه تكون لل 
اسف ... اول المتشاطين.على العكس من ذلك فيه عجينه 
باقل االمكانيات وبدون سمن او زيت او سكر او كريم 
الخبز  ... مثل عجينه  ... تعطيك اجمل ماعندها  شانتيه 
العيش  بتستطيع  فعال  اللى  الناس  تمثل  ودى  العيش  او 
زى العيش باقل االمكانيات ولو ساعدتها باقل القليل دايما 
القليل  مع  حتى  وتشكر  ربنا  تحمد  ودايما  شاكره  تكون 
شكله  وتاخد  القالب  تتشكل حسب  عجينه  عندها.   الذى 
حتى  شاهلل  ان   .. مالك   ... عروسه   ... كتكوت  تماما 
عفريت بقرون فى خبيز الهالويين ... زى بالظبط البشر 
اللى بيتشكلوا ويتلونوا حسب كل موقف وليست لهم اراء 
ولون. شكل  كل  على  كده  بصراحه   .. ثابته  مبادئ  او 
تمسكها  وتيجى  المقادير صح  كل  فيها  تحط  عجينه  فيه 
تالقيها ملزقه والبده فى ايدك ... بالظبط زى بعض البشر 

اللى تالقيهم الزقين نفسهم فى كل حاجه تقدر تسميهم ... 
لزجين .عجينه قد ال يكون لها قيمه فى مكان ما وحين 
تخبز فى مكان اخر تعلو قيمتها جدا ... مثل العيش البلدى 
فى مصر وهنا فى بالد المهجر  ... ومثل بعض الناس 
الذين قد ال تكون لهم نفس المكانه او االهميه فى مصر 
ذراعاتها  لهم  وتفتح  المهجر  بالد  فى  لهم  الدنيا  وتزهزه 
الحريه  كل  ويجدوا  بالدهم  فى  مضطهدين  يكونوا  او 
والتسامح هنا . عجينه او نوع من القمح يحب دايما يبقى 
الفريك ...  المثل فى مصر »زى  بيه  لوحده وبيضربوا 
ماحبش شريك«  ... وده زى بعض البشر االنانيين اللى 
اهم حاجه عندهم ... هما وبس.  فيه عجينه تبان من بره 
بعض  زى  مسوسه  تالقيها   ... تفتحها  ولما  قوى  حلوه 
البشر ذوى النفوس المريضه اللى يبانوا من بره تمام فى 
الداخل سوس اويكونوا هما نفسهم.. السوس .  فيه بقى 
كده وريحتها  قد  قد  لونها مش  يمكن  عجينه عجيبه جدا 
برضه مش.... واو  بس بدونها مش ح  يحصل العجين 
وال الخبيز  مش باينه صحيح ... لكن هى كل حاجه  الن 
دى الخميره اللى بتخمر كل الخبيز ومع ذلك مش حاسه 
ودى   ... وريحتها  شكلها  ياعينى  عشان  حاجه  اهم  انها 
طبعا اجمل انواع البشر اللى بيتفانوا فى الخدمه من غير 
ماحد يحس بيهم واللى ممكن يكونوا فى نظر الكثير مننا 
اغلب الناس وافقرهم بل واقبحهم من حيث الشكل . وفى 
اذكركم  دعونى  النهايه  فى    . الكل   افضل  هم  الحقيقه 
بااجمل عجينه يجب ان نحاول ان نكون مثلها ... القربانه 
فى  الكنيسه  وتمثل وحده  المسيح  السيد  تمثل جسد  وهى 
تماسك حبات قمحها وتمثل التواضع فى انسحاق الحبات 
للتحول الى الخبز المقدس.. ليتنا جميعا عند تناول الجسد 
المقدس نفكر .... احنا مين .....من العجين  ... لنعرف  

لمن ننتمى  ............من البنى ادمين .  

شاطيء الذكريات
شعر: فتحي عبد احلميد حنفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تذكر صوت األشجار      ورياح قبل األمطـــار

عيناك   شاطيء  أنهار        وكالمك مثل األزهـار

كلماتك حلن األشــعار       ذكراك رحــيق األزهار

هل تسـمع قلبي يناديك    وعذابي خلف األسوار

هل تطلب مني أن  أشدو    كالطير يعانق أشجار

ال تطلب مني أن أرحــل    إلى عالم ظلم ودمــار

ال تطلب مني أن أبنــــي    عش فوق لهيب النـار

عيناك شاطي أحالمــي    ذكراك رحـــيق األزهار

أمواج البـحر تنادينــي    ال تسبح عكس التيــار
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) الجزء األول (

اتجه  يوم،  ككل  دوره  أتم  ان  بعد 
البلياتشوالي بيته ليأكل ثم يأخد قسطا 

من الراحة..
واألقنعة  األلوان  وأزال  بيته  دخل 
لسريره  اتجه  ثم  وجهه...  علي  من 
لينام... ولكن في تلك الليلة لم يستطع 
النوم ألن باله كان مشغواًل، فقد سمع 
احد المديرين في السيرك يتحدث عن 
العاملين  بعض  عن  االستغناء  فكرة 
الكبار في السن إلدخال أفكار وتقنيات 
حديثة علي يد شباب صغير السن....
قضاها  سنة  كم  يتذكر  ان  حاول 
يستطع..  فلم  السيرك،  هذا  في 
بال  عاش  منذ صغره،  فيه  فهويعمل 
الذي  عمه  يتذكر  بالكاد  أم،  وال  أب 
في  اودعه  ان  بعد  توفي وهوصغير 

السيرك..
عليه  مرت  عديدة  سنوات 
حول  تدور  كله  حياته  وهوكاآللة... 
وضع بعض األلوان واألقنعة وعمل 
بعض الحركات الطريفة  والبهلوانية 

إلضحاك اآلخرين...
ال يتذكر انه ذهب لمكان آخر سوي 
بيته الصغير والسيرك. ال يتذكر انه 
خرج في نزهة مع اصدقاء اومع احد 
العين  مغمض  كثور  كان  الفتيات. 

يعمل في ساقية.

احس في تلك الليلة انه أفني عمره 
في الشئ وبدون اي ثمار..فال أسرة 
االموال  بعض  اصدقاء..ربما  وال 
لبعض  تكفيه  قد  بالكاد  التي  القليلة 

الوقت... أرهقه التفكير فنام. 
لعمله  يذهب  لم  الصباح  وفي 
كالمعتاد، بل قرر ان يخصص وقت 
شهياً  إفطاراً  واشتري  فذهب  لنفسه، 
النهر.  شاطئ  علي  ليجلس  وذهب 
الطبيعة...  بجمال  يشعر  مرة  ألول 
مياة  صوت  مع  يسرح  مرة  ألول 
يحس  وبدأ  نفسه  هدأت  النهر... 

باالرتياح...
ثم تمشي في المدينة بال هدف  ماراً 
ببعض المتاجر والمحال، وفجأة وقف 
امام احد المحال  مذهواًل  مصدوماً، 
للبيع  معروضة  مرآة  مجرد  كانت 
صورته  في  كانت  صدمته  ولكن 
مالمحه  كبرت  لقد  المرآة،  هوداخل 
دون أن يدري، كان قد بدأ في نسيان 
ألوان  من  يضع  ما  كثرة  من  شكله 
ومساحيق أخفت وجهه الحقيقي، رأي 
وجه رجل حزين وعيون ذابلة، هالته 
تلك التجاعيد تحت عينيه وحول فمه 
؟!!  قبل  من  يرها  لم  كيف  ورقبته، 
كيف تغير هكذا سريعا ً ؟!!  وكيف 

ال يمتلك مرآة في بيته ؟! 
دخل المتجر واشتري المرآة وعاد 

لبيته وعلقها علي أحد الحوائط...
وقبل ان ينام، كان قد اتخذ قراره 
األول بأن يترك العمل قبل أن يستغنوا 
هم عنه، لم يكن يحمل هم المال ألنه 
لبعض  يكفيه  مبلغاً  ادخر  قد  كان 
أومشروع  عمل  يتدبر  لحين  الوقت 

خاص به  ...
بأن  وهواألهم  الثاني  قراره  وكان 

وما  ؟  الحياة  هذه  هدف  ما  يكتشف 
ان  يستطيع  وكيف  ؟  السعادة  سر 
يستفيد بما قد يتبقي له من عمر بدون 
سنوات  منه  ضاعت  كما  يضيع  ان 

طويلة ؟
ارهقه التفكير ايضاً فنام.

  ) الجزء الثاني (

صباح  البلياتشوفي  استيقظ  عندما 
دوالبه  من  يُخرج  بدأ  التالي،  اليوم 
كان  فنية  واعمال  وعرائس  ألعاب 
قد صنعها بنفسه في اوقات فراغه.. 
بأن  لمشروع..  فكرة  بداية  فكانت 
جديدة  وعرائس  ألعاب  يصنع 

ويبيعها...
أعماله  وجمع  حماس  بكل  فبدأ 
ذهب  جديدة...ثم  عرائس  وصنع 
لمتجر جاره واقترح عليه ان يعرض 
األلعاب والعرائس في متجره مقابل 
جاره  ووافق  الربح...  من  جزء 
البلياتشوفعاًل  ان  رأي  إذ  بسهولة 
موهوب واالعمال كلها جميلة ومتقنة 

بالفعل...
مرحلة  البلياتشوالي  انتقل  وهكذا 
مجرد  من  تحول  حياته،  في  جديدة 
بهلوان في سيرك الي فنان وصاحب 
تجارته  به...ونجحت  خاصة  حرفة 

وربحت...

وفي يوٍم، جاء إليه جاره متحمساً 
وطلب منه ان يصنع عدداً كبيرا من 
ثري  تاجر  ألن  والعرائس  االلعاب 
كمية  منه  طلب  و  يصنع  ما  اعجبه 
كبيرة مقابل مبلغ مادي وفير، ذاكراً 
كتبرع  تُرسل  سوف  الكمية  كل  ان 

لدار أيتام...
التاجر  البلياتشوان  علم  وعندما 
ان  أصر  أيتام،  الطفال  بها  سيتبرع 
يعطيها للتاجر مجاناً، رافضاً نصيحة 

جاره الذي اتهمه بالغباء والجنون.

في تلك الليلة، بدأ في عمل األلعاب 
يشعر  لم  حماس،  بكل  والعرائس 
الكمية  كل  من  انتهي  حتي  بالوقت 

المطلوبة. 
الجديد،  اليوم  فجر  بزوغ  ومع 
التاجر  ليقابل  البلياتشومسرعاً  خرج 
منه  وطلب  الكمية...  ليعطيه  الثري 
يستطيع  لعله  للملجأ   معه  يذهب  ان 
ان يُدخل البسمة علي وجوه االطفال 

بحكم وظيفته القديمة...

الملجأ :
في دار االيتام، دخل البلياتشوظاناً 
بأنه سيخدم االطفال وسيرسم البسمة 
ففوجئ  ويضحكهم،  وجوههم  علي 
وللبسمة  للخدمة  هوالمحتاج  بأنه 

والضحكة....
تكون  جداً،قد  بريئة  نفوساً  وجد 
الحياة  عليها  وقست  االسرة   فقدت 
الداخلية..  البراءة  تفقد  لم  ولكنها 
ورجاء  فطري  إيمان  داخلها  نفوس 
وابتسامات  بيضاء  قلوب  وأمل، 

نفاق  تعرف  ال  وضحكات  صافية  
اوكذب اوتمثيل... 

وشعر  باالطفال،  قلبه  تعلق 
بأنه  ..احس  وضعيف  فارغ  بأنه 
هوالمحتاج الن يعيش في هذا المكان 

وسط هؤالء المالئكة...

كان  البلياتشوكاملة،  حياة  تغيرت 
يومياً يزور اصدقاءه االطفال في دار 
االيتام، يجلس معهم بالساعات يحكي 
ويريهم  معهم  ويلعب  القصص  لهم 
حركاته البهلوانية والمضحكة، ولكن 
البهلوانية  العروض  اثناء  مشاعره 
ألطفال الدار كانت مختلفة تماما عن 

مشاعره ايام السيرك...
في  يبدأ  اليومي  جدوله  أصبح 
الكثير  ليصنع  يسهر  حيث  المساء 
يعطيها  الصباح  وفي  األلعاب،  من 
يجلس  ثم  ليبيعها،  المتجر  في  لجاره 
في  بنفسه  يختلي  النهر  شاطئ  علي 
هدوء، وبعدها يذهب ليشتري اطعمة 
ويذهب  وكتب  وحلوي  ومالبس 
للملجأ، حيث وجد هوملجأه وراحته 

وسط هؤالء االطفال اليتامي...
احس  بصدق،  وأحبهم  أحبوه 
وفوجئ  عجيب..  بدفء  وسطهم 
وفي  قلبه  وفي  حياته  في  بإختالف 
فكره، وجد نفسه يتعاطف مع مشاكل 
يجد  وبدأ  حوله،   من  كل  وهموم 
تعلّم  اآلخرين...  إسعاد  في  سعادته 
والشفافية  التلقائية  األطفال  هومن 
والبساطة... وكأن روح الطفولة هي 
روح معدية!!  وبدأت ابتسامة جميلة 
حقيقية تظهر علي وجهه بعد سنوات 

من الجفاف والتمثيل واإلدعاء...

قضي سنوات جديدة في حياته يخدم 
هؤالء االطفال وغيرهم كثيرين... 

المرآة :
كان  االيام،  ذات  من  يوٍم  وفي 
بيته  في  جالساً  البلياتشوالعجوز 
باإلعياء  يشعر  كان  الصغير... 
الذي  المجهود   كثرة  من  والتعب 
  !! متألم  غير  سعيد  كان  لكنه  يبذله، 
مستنداً  وقف  ثم  بعمق  وتنفس  تنهد 
علي الحائط واغمض عينه ليصلي... 
القلب....صالة  من  عميقة  صالة 
شكر  صالة  حقيقية....   واشتياقات 
لمن وضع داخله حياة جديدة وروح 
شكر  االوان،  يفوت  ان  قبل  جديدة  
متدفق  وحب  حقيقي  فرح  أجل  من 

يحس به ويغمره...
قضي وقتاً طوياًل يصلي، وعندما 
فتح عينيه، رأي المرآة -  التي كان قد 
اشتراها - معلقة علي الحائط،وعندما 
المرة  هذه  صدمته  كانت  فيها  نظر 
تلمع  عيوناً  رأي  أنه  إذ  ؛  مختلفة 
وسالماً  شباباً  يشع  جديداً  ووجهاً 
وحياًة... حياة جديدة.... حياة أبدية !!

ريهام زاهر

البليــاتشــو   فاطمة ناعوت سنديانة الّنيل 
بقلم : زهري دعيم

ظلموِك ....
يا َمن كنِت البسمَة على ِشفاه 

النِّيل
ظلموِك....

يا َمن رسمِت احلقَّ على جبني 
العزِّ 

اكليَل غار 
وكتبِت على ورق البردى 

قّصة االنسان  اجلميل ِوهمس 
االحالم

ظلموِك وسرقوا الفرَح مّنا ..
سرقوه الى حني 

سرقوا االمنّيات اجلميلة 
والّروَح املغمورَة بالّضمير 

والنبّض اخلافق  باحملّبة
سرقوها وبقيِت أنت ..

السنديانة العنيدة باحلِق
وستبقني فاطمتنا اجلميلة ..

األنيقَة
 املُتجّلية بالّنور 

الصارخة في وجه الّسواد
العابسة في محضر الظاملني 

لن مترَّ من هنا ..
تقولني واإلصرار زادُِك 

لن تزرَع أرضنا زوانًا 
ولن تغرَس كرومنا عوسًجا 

وسيبقى النيل يُغرِّدُ 

وستبقى العيوُن ؛ كلُّ العيون 
تفيض بالفرِح

وسيبقى أبو الهونِْل شامًخا
يحكي عّنا 

يزوبع في الوجدان 
لن متّر من هنا..

ونُصّفُق لك من بعيد 
وتزغردُ لِك كلُّ القلوب الهائمة 

بُحبِِّك 
فلن يستطيع السجن 

والسّجانون جميًعا 
ان يقلعوا احلّب من قلوبنا 

ولن يقوى 
كلُّ القانطني من احلياِة 
ان يُبّددوا عطرَِك الفّواح 

ستبقني في دواخلنا
 صرخات أمل وأريًجا يفوح 

ونغًما يصدح على ُشرفِة األزل

فاطمة الناعوت ...
سُيصعُق السّجان أمام جمال 

حرفِك 
وشفافّية روحِك وإصرارك اجمليد

وسنبقى نقول ونصرخ رغم 
الغوغاء 

فاطمة... فاطمة
الى ان تُكّسُر ابواب الّسجن

منع ألنساء العامالت  يف جامعة  القاهرة 
من ارتداء النقاب والسراويل القصرية 

القاهرة   أصدررئيس  جامعة 
جابر نصار قرار بمنع العامالت 
في الجامعة من ارتداء النقاب أو 
وجد  حيث  القصيرة  السراويل 
أن هناك ارتباط  بين  الفصول 
الدراسية التي تدرسها السيدات 

الجامعة قد حصلت علي  المنخفضة وكانت  الطالب  المنقبات و درجات 
قرار من المحكمة يؤيد حظر النقاب ولكن بعض الموظفات تقدموا بدعوي 
ألستئناف الحكم وقال رئيس جامعة القاهرة أن قرار حظر النقاب ال يتصل 
من  جزء  هي  الجامعة  سياسة  إن  قالت  النقاد  من  واحدة  ولكن  بالسياسة 
حملة الحكومة المصرية علي المعارضة والسيما علي  المواطنين الذين 

يدعمون جماعة االخوان المحظورة 

كوريا اجلنوبية تسعى للسيطرة على 
بطون مواطنيها

في مواجهة هي األحدث بين الكوريتين، تسعى كوريا الجنوبية للسيطرة 
على بطون مواطنيها تحديا لجارتها الشمالية.

فقد طلبت الحكومة في سول من الكوريين الجنوبيين أال يرتادوا مطاعم 
العالم.  أنحاء  تتواجد في عدة مدن في  يديرها كوريون شماليون، والتي 
الهدف هو منع وصول األموال لبيونغيانغ ومن ثم عدم تمويل سعيها إلى 

الحصول على رؤوس نووية وصواريخ.
المسافرين  إن  األربعاء،  الجنوبية  كوريا  في  الخارجية  وزارة  وقالت 
تلقوا  الجنوبية  كوريا  خارج  يعيشون  الذين  والمواطنين  والدبلوماسيين 
نصيحة تفيد بعدم الذهاب إلى المطاعم الكورية الشمالية، بالرغم من أن 

القانون ال يمنع هذه الزيارات.
من  العديد  أن  إذ  كثيرا،  تعاني  لن  ربما  بيونغيانغ  إن  محللون  ويقول 
باستمرار على هذه  يترددون  والمواطنين من جنسيات أخرى  الصينيين 

المطاعم.
المالية  العقوبات  من  المزيد  فرض  إلى  دعتا  قد  وسول  واشنطن  كانت 
بعيد  وإطالقها صاروخ  النووي  اختبارها  بعد  بيونغيانغ  والتجارية على 

المدى مؤخرا.
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عن  السابق  العدد  فى  تحدثنا 
ملك  انه  وقلنا  العريس  مواصفات 
عن  وتحدثنا  واله  وانسان  وخادم 
فى  مرت  انها  عرفنا  و  العروس 
سفر  فى  فكانت  مراحل  اربعه 
االول  االصحاح  فى  االعمال 
وفى  بتختبر  الثانى  وفى  بتنتظر 
االصحاح  ومن  بتقتدر  الثالث 
الرابع حتى االن الكنيسة العروس 

بتنتشر

نستكمل  سوف  العدد  هذا  فى 
)العروس(  الكنيسة  عن  الحديث 
شرطين  لها  احبائى  يا  الكنيسة 

اساسين

فهو  )االب(  الدهور  1- صخر 
االساس 

2- المقياس )الرب يسوع( حجر 
الزاوية

التكوين  سفر  الى  نعود  تعالوا 
واالجابه  ادم  خلق  لماذا  ونسال 
لكى  وفدى  يفدى  لكى  خلق  ادم 
يقول   24-17 يوحنا  فى  يمجد 
الرب يسوع اريد ان هؤالء الذين 
اعطيتنى يكونون معى حيث اكون 
الذى اعطيتنى  لينظروا مجدى  انا 
العالم  انشاء  قبل  احببتنى  النك 
هللا  لكلمة  قارى  الى  ومعروف 
الكنيسة  عن  يتكلم  الرؤيا  سفر  ان 

الممجدة فى عرشه  او فى مجده

البد ان نوضح هنا ان المسيح له 
كل المجد )له مجدين( 

1- المجد االول هو مجد ذاتى 

مجد  هو  الثانى  المجد   -2
اكتسابى

االصحاح  فى  الذاتى  المجد 
والعدد  فيلبى  رسالة  من  الثانى 
صورة  فى  كان  اذ  الذى  السادس 
يكون  ان  خلسة  يحسب  لم  اللة 
اخذا  نفسه  اخلى  لكنه  هلل  معادال 
صورة عبد صائرا فى شبه الناس

اكتسابى  مجد  الثانى  المجد  اما 
هو طاعته للصليب وهذا نجدة فى 

الهيئة  فى  وجد  واذ  الثامن  العدد 
حتى  واطاع  نفسة  وضع  كانسان 
الموت موت الصليب فنحن سنكون 
وليس  االكتسابى  مجدة  فى  مثله 
المجد  كل  له  المسيح  الن  الذاتى 
وليس  المولود  القدوس  عنه  قيل 
ا-35  لوقا  فى  القدوس  المولود 
القدس  الروح  وقال  المالك  اجاب 
يحل عليك وقوة العلى تظللك فلذلك 
يدعى  منك  المولود  القدوس  ايضا 
اطاع  المولود  )فالقدوس  هللا  ابن 
وبناء  العار(  الصليب موت  موت 
على هذا جاء فى فيلبى 2-9 لذلك 
رفعه هللا ايضا واعطاة اسما فوق 
كل اسم ربنا يسوع المسيح بصفته 
االبن االزلى لم يكن محتاج باى حا 
اى رفعه هل  الى  االحوال  ل من 
ورفعه  وتعظيم  قوة  تنقصه  كانت 
طبعا ال ولكن هو يكلمنى عن الذى 
مات وقام وحكم الموت جرى على 
االنسان يسوع فرفع ومجد من اجل 
الموت  قام من  فعندما  الموت  االم 
اتحد بنا فمقامنا الشرعى انة مات 
عن  جلس  معه  قمنا  قام  معه  متنا 
يمين العظمه فنحن فيه كان الهدف 
من موت الرب يسوع وقيامته ان 
عفيفه  عذراء  لنفسه عروس  يتخذ 
من  انها  المقدس  الكتاب  يعلن 
جسمه  اعضاء  عظمه  ومن  لحمه 
عالقته  الجسد  وهى  الراس  هو 
بها عالقة عضويه وليست عالقه 
اداريه كعالقتنا فى الشغل برؤسائنا 
وهنا ناتى الى نقطه هامه وهى ان 
جسد  هم  كله  العالم  فى  المؤمنين 
المسيح ولكن الجماعه اللى بتعيش 
جسد هى الجماعه اللى لها امكانيه 
الجسد فنحن جسد من ناحيه المقام 
سواء عشنا الجسد ام ال لكن توجد 
اراديه  دائرة  حساسيه  اكثر  دائرة 
المسيح  يكون  لكى  قرار  اتخذت 
متقدما فى كل شى يكون هو االول 
هلل  مسكنا  عاشت  الجماعه  واذا 
يمال  الرب  نالقى مجد  الروح  فى 
فالكنيسة  الكنيسة  يمال  اى  البيت 
ببعض  المتحدين  المؤمنين  هى 
الذين يحققون شركة جسد المسيح 
وهنا ياتى سؤال لماذا لم نتمتع فى 
احيان كثيرة بتحقيق شركه المسيح 
المؤمنين  الن  بسيط  والجواب 

اكتفوا بان يقراؤ الكتاب ويحضروا 
واصبحت  االجتماعات  و  الكنيسة 
عن  عبارة  االجتماعات  بعض 
يجيئون  مدرسة  او  روحى  مطعم 
ليتعلموا ويزدادو معرفة وصارت 
حجر  كل  ممزقه  الكنائس  بعض 
لالخ  الشركه  الثانى  عن  منفصل 
وسط  انفصال  وصار  اخيه  مع 
متحفظ  االخ  واصبح  االزدحام 
اخوه واخته واالخت متحفظه  من 
لية  تسالهم  اختها واخيها ولما  من 
خلينى  تكون  االجابه  التحفظ  هذا 
يفصله  انه  ابليس  ونجح  بكرامتى 
الكرامه  بموضوع  الجسد  عن 
اختى  ويا  اخى  يا  ان كرامتك  مع 
اعضاء  اخواتك  وسط  بتكون 
اخواتك  منفصل عن  وانت  الجسد 

انت جثه هامدة

ان الكتاب المقدس يعلن بصورة 
واضحه ان هللا سلط االنسان على 
اتلف  الشيطان  ولكن  يديه  عمل 
ادم  خطيه  طريق  عن  هللا  خطة 
لكن الرب يسوع صنع شيئا عظيما 
لها  واعاد  هللا  خطة  اعاد  فبموته 
االموات  من  قام  ان  فبعد  رونقها 
قال فى مت 28-18 دفع الى كل 
السماء وعلى االرض  سلطان فى 
محتاج  يكن  لم  يسوع  الرب  ان 
صاحب  هو  النه  سلطان  اى  الى 
السلطان لكنه عندما قال هذا قصد 
السلطان الذى فقدة ادم بسقوطه فى 
السلطان  هذا  لى  اعاد هللا  الخطيه 
التسلط على عمل يديه ولن يتم هذا 
اال من خالل االتحاد بجسد الرب 
)الكنيسة  بالمؤمنين  االتحاد  اى 
الحقيقية  النهضة  ان  العروس( 
المسيح  جسد  شركة  تحقيق  هى 
وانت  انا  فالسبب  تتحقق  لم  واذا 
الننا مجرمين فى حق الرب الننا 
للدعوة  يحق  كما  دورنا  نؤدى  لم 
احبائى ان كل  يا  اليها  التى دعينا 
التى  الكنيسة  لكن  جسد  المؤمنين 
وعاشت  الروح  وحدانيه  عاشت 
المحبة التى هى رباط الكمال هى 
وكل  السلطان  لها  التى  الكنيسة 
شى تحت اقدامها وهى التى سوف 

تنتصر وتثمر 

انتظرونا فى العدد القادم

الكنيسة العروس )2( 
حليم منجة

بقية مقال »الكنيسة القبطية عرب العصور« ص6
موكب البابا من دار الوالى إلى الكنيسة: أخذ شعب 
الكنيسة البابا فى موكب وساروا فى شوارع األسكندرية 
قائلين )ياملك السالم.... ومبارك اآلتى......( ثم صلوا 

اللقان فالقداس.

أمر الوالى عبد العزيز: أرسل أمراً إلى الحكام ورجال 
األمن وغيرهم أن يخاطبوا البابا بكل أجالل.

النواحى  على  البابا  جهاد  يقتصر  لم  البابا:  جهاد 
الروحية فقط فقد إلتفت إلى الحاجات المادية فبنى عدة 

منازل للكنيسة وطاحونه للقمح ومعصره للزيت.

على  الزراعية  اآلفات  إنتشرت  بالبالد:  القحط  عم 
القمح فعم القحط مدة ثالث سنوات على مصر. أخرج 
البابا جميع المخزون من القمح وجعل الطاحونه تعمل 
على  األسبوع  فى  مرتين  الدقيق  ويوزع  ونهاراً  لياًل 

القبط والمسلمين كذلك عصر الزيوت ووزعها.

الروح  إذ  إلهيه  عناية  البابا  راعت  البابا:  سكرتير 
األنبا  دير  من  ناسك  راهب  إيساك  إليه  أرسل  القدس 

مكارى جعله سكرتير له.

إلى  الفسطاط  ينقل عاصمته من  العزيز  الوالى عبد 
يستحم  أن  األطباء  فأشار  العزيز  حلوان: مرض عبد 
كل يوم فى المياه الكبريتيه القريبة من حلوان. وعندما 
بطموه  سيفين  أبى  دير  فى  يقيم  بذلك جعله  البابا  علم 
كنيسة  يبنى  أن  البابا  الوالى  وأمر  المدينة  يبنى  حتى 

بمدينة حلوان الجديدة. شفى الوالى من أمراضه.

أول عمله أسالمية لمصر: العملة األولى لمصر سكها 
عبد العزيز وهو فى دير طموه.

نزل  بالنقرس  البابا  مرض  ونياحته:  البابا  مرض 
الوالى للسؤال عنه. أعد له مركباً لرغبة البابا للذهاب 
إلى األسكندرية وعند وصوله للكنيسة أوصى األساقفة 

بأختيار إيساك خلفاً له ثم فاضت روحه.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة.صلوا من أجلنا

تأمل فى آية

)فكونوا أنتم إذا 

مستعدين(لو40:12
شعار  هو  هذا  مستعدا..  كن 
بل  الكشافة  فقط  ليس   ، الكشافة 
هو لكل من يعمل فى مهام اإلنقاذ 
وفريق  واإلسعاف  المطافىء  مثل 
العملية   اثناء  والتخدير  الجراحة 
بل وفرق الطوارىء فى الكهرباء 
وغيرها  والمطارات  والغاز 
فهو  الروحى  المستوى  وأماعلى 
ينطبق أيضا بكل دقة على الخدام 
كما  بذلك  الكتاب  يكلفهم  الذين 
الرسول  يهوذا  معلمنا  رسالة  فى 
 ..23 يه   ) النار  من  )مختطفين 
وعدم  اإلستعداد  بين  هنا  والفرق 
الحياة  بين  الفرق  هو  اإلستعداد 

والموت. 

يعقوب  معلمنا   يقول  وكما 
عن  خاطئا  رد  )من  الرسول 
من  نفسا  يخلص  طريقه  ضالل 
الخطايا(  من  كثرة  ويستر  الموت 

يع 20:5

اإلستعداد  بين  نحن  فمابالنا 
التهاون  وبين  األبدية  للحياة 
والتكاسل واإلكتفاء بكل مافى هذا 
إشباع  محاولة  فى  فننغمس  العالم 
شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم 
المعيشة وننسى أو نتناسى أننا هنا 
إنتهاء  ساعة  وأن  مؤقت  عالم  فى 
التوقيت  معروفة  غير  غربتنا 
آتية  وهى  الحدوث  مؤكدة  ولكنها 

آتية 

لذلك ينبهنا مخلصنا الصالح إلى 
ولكنها  ذلك فى جملة قصيرة جداً 
حازمة جداً )لذلك كونوا أنتم أيضاً 
مستعدين(.. وإذا أردت أن تعرف 
ينتفع  )ماذا  قوله  فى  فإنه  السبب 
اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر 
نفسه( أى أبديته، أو كما قيل للغنى 
)يا  ومخازنه  أمواله  على  المتكل 
منك  نفسك  تؤخذ  الليلة  هذه  غبى 
فهذا الذى   أعددته لمن يكون( لو 
ان هذا الغنى فكر فى هذا السؤال 
أخرى  خطة  له  لكانت  قبل  من 
خطورة  نتعلم  هذا  فمن  لحياته 
نعيشه  وما  فيه  نحن  بما  اإلنشغال 
باألبدية  ننشغل  وال  نمتلكه  وما 
الرسول  بولس  معلمنا  قول  ناسين 
أنه )وضع للناس أن يموتوا مرة ثم 

الدينونة( عب 27:9

 وأما أخبث الشياطين كلها فهو  
شيطان التأجيل.. إنه ال يشكك فى 
وجود هللا أو فى وجود األبدية أو 
الوقوف  ساعة  والحساب  القيامة 
أمام عرش هللا واليشكك فى صحة 
اإلنجيل أو أهمية القداس واألسرار 
إلنكار  يدعوك  حتى  وال  الكنسية 
مسيحك أو التجديف عليه ويوافقك 
على أهمية هذا كله أى على أهمية 
الكتاب المقدس والكنيسة واألسرار 
اآلن  ليس  يقول  فقط  انه  المقدسة. 

انتظر حتى تنتهى مما انت فيه أو 
العمل  أو  المشروع  يكتمل  حتى 
في  منغمس  انت  التى  الخطة  أو 
متسع  فأمامك  األبدية  أما  انجازها 
من الوقت لإللفات اليها، فقط ليس 

اآلن.

يقوم  ودهاء  خبث  فى  وهو 
تكون  وقد  أخرى  بأشياء  بإلهائك 
تكون  الغالب  فى  هى  بل  مهمة 
لك  ليُسوغ  األهمية  من  قدر  على 
التأجيل ويبررعدم اإلستعداد دون 
تأنيب ضمير أو قبول لتنبيه وألنه 
كما يقول بولس الرسول )ألننا ال 
فيجب  2كو11:2  أفكاره(  نجهل 
ألنه  اإلستعداد  حياة  نمارس  أن 
فى ساعة ال نعرفها يأتينا الصوت 
فماذا  أقبل(  قد  العريس  )هوذا 
لم يكن مصباحك  إذا  تفعل وقتها  
أوإذا لم يكن عليك  موقداً ومضيئاً 
لباس الُعرس؟ ليس هناك وقتها ما 
البكاء وقت ال  يمكنك عمله سوى 

ينفع البكاء.

)ها  األجبية  فى  تصلى  حسناً 
هوذا العريس يأتى فى نصف الليل 
فطوبى للعبد الذى يجده  مستيقَظاً 
غير  فإنه  متغافاًل  يجده  الذى  أما 
يا  فانظرى  معه  المضى  مستحق 
نفسى لئال تثقلى نوماً فتُلقى خارج 
الملكوت( و أيضاً )إهتمى يانفسى 
الساعة  تلك  وتفهمى  وتيقظى 
يا نفسى  )تفهمى  المخوفة( وأيضاً 
وإستيقظى  الرهيب  اليوم  ذلك 
البهجة  بزيت  مصباحك  وأضيئى 

لئال تطرحى خارج الملكوت(

اإلنشغال بأمور حياتنا األرضية 
يجب  قصرت  أم  طالت  المؤقتة 
بمصيرنا  اإلهتمام  عن  يشغلنا  اال 
من  الباقى  نبيع  وكيف  األبدى 
أجل  من  األبدى  أو  الزائل  أجل 
يعنى  ال  هذا  ان  على  الفانى؟ 
اإلهمال والتواكل فى أمور حياتنا 
أعطاها  وزنات  إنها  األرضية، 
فقط  ونربح،  بها  لنتاجر  لنا  هللا 
بطريقة  أولوياتنا  نرتب  أن  ينبغى 
المسيح  أن  بل  وسليمة  صحيحة 
ينصحنا ) ومن منكم وهو يريد أن 
يبنى برجا ال يجلس أوال ويحسب 
لكماله(  يلزم  النفقة ، هل عنده ما 
تنطبق  النصيحة  وهذه  لو28:14 
وأيضا  األرض  على  حياتك  على 
األبدى  هدفك  على  وباألكثر  بل 
وهو ملكوت السموات مع العلم أن 
لديك فعال ما يلزم لكماله أال وهو 

دم المسيح ، فهل تهمله؟.

د. عبد اجمليد كامل



مضادات احلموضة توقف تطور السرطان
اكتشف علماء من جامعة واشنطن ان دقائق كربونات الكالسيوم 
النانومترية الموجودة في مستحضرات خفض حموضة المعدة 
توقف نمو األورام نتيجة تغير األس الهيدروجيني )pH( للخاليا 
المصابة، حيث تنخفض درجة حموضتها وترتفع درجة قلويتها.

ويقول الخبراء إن السرطان يقتل اإلنسان نتيجة انتشاره، وإن 
السرطانية  الخاليا  ان  أي  االنتشار.  بهذا  مرتبط  األورام   pH
تعمل على رفع درجة حموضة الوسط المحيط ومن ثم التوغل 

الى داخله واالنتشار فيه.
وقد ابتكر الخبراء دقائق نانومترية من كربونات الكالسيوم على 

واجهتهم  التي  المشاكل  من  الرغم 
وأولها أن بلورات كربونات الكالسيوم 
دقائق  من  مرة   1000-10 بـ  اكبر 

النانو المستخدمة في العالج.
إضافة إلى هذا يزداد حجم كربونات 

الكالسيوم في الماء باستمرار كما يحصل في أعمدة الكالسيوم 
في   ”stalagmites و   stalactites“ والصاعدة  الهابطة 
الزالل  من  يتألف  مذيباً  محلواًل  العلماء  ابتكر  وقد  الكهوف. 
“albumin” يمنع نمو دقائق كربونات الكالسيوم النانومترية، 

مما سمح بحقنها في الوريد.
ومعروف أن عنصري الكربون والكالسيوم موجودان في جسم 

ين. فعندما يذوب كربونات الكالسيوم يتحول  اإلنسان وليسا سامَّ
الكربونات الى ثاني أوكسيد الكربون الذي يطرح خارج الجسم 

من خالل عملية التنفس ويترسب الكالسيوم في العظام.
األنسجة  من  نموذجاً  يحقنون  كانوا  انهم عندما  العلماء  والحظ 
النانومترية  الكالسيوم  كربونات  بدقائق  بالسرطان  المصابة 
يوميا توقف نمو هذه األورام. ولكن عند توقفهم عن ذلك عادت 

األورام الى النمو ثانية.

 للمرأة فقط 
الشكوالتة تعزز منو اجلنني وتقلل خطر االصابة بتسمم احلمل

في  كيبيك  بمدينة  الفال  جامعة  من  لباحثون  دراسة  كشفت 
في  إيجابي  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن  الشوكوالتة  أنَّ  كندا، 
الصحة العامة لألم وجنينها، ال في تحسين الحالة المزاجيَّة 
فقط. وأوضحت الدراسة أنَّ تناول الشوكوالتة، ال سيما تلك 
التي تحتوي على نسبة كبيرة من مرّكبات “الفالفانوالت”، 
ز نمو الجنين، ويجعل المشيمة أكثر  أثناء فترة الحمل، يعّزِ
الذي  الحمل  تسّمم  خطر  من  تقليله  إلى  باإلضافة  كفاءة، 
األخرى.  الحمل  مضاعفات  ومن  النساء،  بعض  يصيب 

وشملت الدراسة 129 امرأة حاماًل، في األسبوع الحادي عشر والرابع عشر، تناولت مجموعة منهنَّ 
الشوكوالتة الغنية بـ “الفالفانوالت”، ومجموعة تناولت الشوكوالتة الفقيرة من تلك المرّكبات، إذ حصلت 
كّل منهنَّ على 30 جراماً من الشوكوالتة، لمدَّة 12 أسبوعاً. وبعد الكشف على المشاركات ومتابعة 
إلى  األولى،  المجموعة  لدى  الحيوي،  بدورها  وقيامها  المشيمة  قوة  الباحثون  اكتشف  الوالدة،  عمليَّة 
جانب وظيفتها األساسيَّة في تغذية الجنين، وهو ما يعود عليه بالنفع عند والدته، فيكون بصحة جيِّدة 

ووزن مثالي
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

اجللد انعكاس لصحة البدن

من عيادة الطب الطبيعى
قشور الشعر

تحتاج الى معدن السيلينيوم، فاذا 
يقلل  الذى  الشامبو  ان  وجدت 
السيلينيوم  على  محتويا  القشور 
نقص  على  عالمة  فهى  والزنك 

المعادن في جسمك.

والزنك موجود بوفرة في المحار 
واالطعمة البحرية وبذر البمبكين، 
اما السيلينيوم فهو يتواجد بكثرة 

في البرازيل نت.

واذا كانت الفطريات مشكلة عليك 
باإلقالل من السكريات والنشويات 
على  المحتوية  األطعمة  وتناول 
الزبادى  مثل  النافعة  البكتريا 

الطبيعى والكيفير.

الشامبو  من  أنواع  وتوجد 
هذه  في  تساعد  التي  الطبيعى 
الحالة وهى تحتوى على زيت تى 

ترى او نيم تري.

  
د.تباسيم جندي

قشور  ظهور  من  أعانى  س: 
وما  سببه؟  فما  الشعر  في  كثيرة 

هى كيفية التخلص منها؟

مثلها  بالشعر  قشور  ظهور  ج: 
تكون  ان  يمكن  الجلد  قشور  مثل 
راجعة لنقص في االوميجا 3 الذى 
يلعب  كما  حيويتها  للخاليا  يعطى 
ويمكن  لاللتهابات،  كمضاد  دور 
الدهون  باستبعاد  هذا  تعالج  ان 
الغير صحية مثل الترانس فات من 
والمارجارين  المهدرجة  الزيوت 
السريعة  األطعمة  في  الموجودة 
واالقالل  والمجهزة  والمعبأة 
كثرة  في  المشبعة  الدهون  من 
األسماك  على  واالعتماد  اللحوم 
كمصدر ألوميجا 3 وعلى األخص 
وتناول  والسردين  السالمون 

كبسوالت اوميجا 3.

الشعر  قشر  ظهور  يكون  وقد 
الزنك،  معدن  نقص  على  عالمة 
ويمكنك ان تتأكد من ذلك إذا كانت 
لديك بقع بيضاء في االظافر، كذلك 
ان  يمكن  السيلينيوم  معدن  نقص 

يكون سببا.

اإلصابة  تكون  ان  يمكن  كما 
في  سببا  الفطرية  بااللتهابات 
ايضا  وهى  الشعر  قشر  ظهور 

كبيرة  يحتل مساحة  الجلد عضو 
عن  انطباعا  ويعطى  الجسم  في 
والحالة  الداخلية  الجسم  صحة 
تغيرا  الحظت  فاذا  به،  الغذائية 
تلتفت  ان  معناه  فهذا  الجلد  في  ما 
انه  وصحيح  ككل،  البدن  الى 
المتخصصين  الى  بالذهاب  عليك 
في امراض الجلد، ولكن في نفس 
الوقت ينبغي االلتفات الى مصدر 
الحال على  ينطبق  المشكلة، وكذا 

الشعر واالظافر.

من  كثير  من  يتكون  فالجلد 
كل  خالياها  تجدد  التي  الطبقات 
21-28 يوم، وتعتمد في ذلك على 
كثير من البروتينات أهمها وأكثرها 
الكوالجين،  بروتين  شيوعا 
وبروتين الكوالجين هو اكثر مادة 
شيوعا في الجسم بعد الماء وتدخل 
الجسم  أعضاء  كل  تركيب  في 
وانسجته فهو الذى يعطى التماسك 
ألوتار  والمرونة  للعظام  والقوة 
والليونة  واالربطة  العضالت 
الدموية واالنسجة عامة،  لألوعية 
أنواع  الكوالجين  من  يوجد  ولهذا 
لألعضاء  مخصصة  كثيرة 
في  الكوالجين  ومادة  المختلفة، 
منتظمة،  بصفة  احاللها  يتم  الجلد 
التالف  الكوالجين  بين  والعالقة 
تجديد  عملية  في  هامة  والجديد 
الجلد كما هي أيضا هامة في داخل 

األعضاء المختلفة.

الى  تؤدى  التي  العوامل  ومن 
العالى  الطعام  هو  البروتين  تلف 
يؤدى  الذى  او  السكريات  في 
الدم،  في  السكر  الى رفع مستوى 
فالجلوكوز الناتج من السكر يرتبط 
من  مجموعة  وبعد  بالكوالجين 

التفاعالت الكيميائية يحدث ترتيب 
كروس  يسمى  للكوالجين  مختلف 
لنكنج مع نقص في نسبة الماء وهذا 
ويؤدى  مرونته  يفقد  الجلد  يجعل 
والتجاعيد،  الخطوط  ظهور  الى 
داخل  تحدث  الميكانيكية  ونفس 
الجسم لألوعية الدموية مما يؤدى 
فتجد  المرونة  وعدم  التصلب  الى 
انه يصعب التحكم في ضغط الدم 
مضاعفات،  من  عنه  ينتج  وما 
اإلصابة  نسبة  ان  المعروف  ومن 
مرض  في  ترتفع  القلب  بأمراض 
واللثة  العين  صحة  حتى  السكر، 
وجود  على  تعتمد  واالسنان 

كوالجين صحيح.

الهامة  الغذائية  العناصر  اما عن 
بالطبع  فهو  الكوالجين  لتكوين 
االحماض  ينتج  الذى  البروتين 
الكوالجين،  تكون  التي  االمينية 
الى  تكوينه  عملية  وتحتاج 
الفواكه  في  المتواجد   C فيتامين 
 C فيتامين  والخضروات، ونقص 
منها  بالجلد  اعراض  الى  يؤدى 
وكأنك  وسحاجات  حمراء  بقع 
تالحظ  وهذه  لصدمات  تعرضت 
يعطى  كما  العمر،  تقدم  بشدة عند 

اعراضا أخرى للثة والشعر.

في  هام  عنصر  والمغنسيوم 
والضغوط  الكوالجين،  تكوين 
الجسم  لها  يتعرض  التي  الكثيرة 
فيتامين  من  كثيرا  يستهلك  تجعله 
C والمغنسيوم، ومن المالحظ انه 
بفترة عصيبة  االنسان  يمر  عندما 
الترهل  في  يأخذ  الجلد  ان  تجد 
الخطوط  مرحلة  في  ويدخل 

والتجاعيد.

تجديده  عملية  في  الجلد  ويحتاج 
من  يأتي  الذى   D فيتامين  الى 
الشمس، والنتيجة في فصل الشتاء 
الى شهر  أكتوبر  بين شهر  ما  او 
مارس يحدث جفاف الجلد وتكون 
عملية  تكون  اذ  عليه  القشور 

التجديد بطيئة.

سوءا  الجلد  مشاكل  يزيد  ومما 
الدهون،  القليل  الطعام  تناول  هو 
منها  الصحية  وخاصة  فالدهون 
وخاليا  الجلد  خاليا  لصحة  هامة 
فاالوميجا  عامة،  االنسجة  باقى 
األسماك خاصة  تأتى من  التي   3
هامة  هي  والسردين  السالمون 
فقط  الجلد  وليس  الجلد  لصحة 

وباقى الخاليا ولكن الشعر أيضا.

في  البنية  النقط  وجود  عن  اما 
المواد هي مواد دهنية  الجلد فهذه 
وهى  اليبوفوسكين  تسمى  بنية 
فقط  الجلد  على  مقتصرة  ليست 
األعضاء  في  أيضا  تتواجد  بل 
والمخ  والكلى  القلب  مثل  الداخلية 
الضغوط  وتؤدى  واالدرينال، 
التمارين  وحتى  العمر  وتقدم 
الرياضية الى زيادة عددهم، وهذه 
عمليات  نتاج  تأتى  البنية  البقع 
كثير  وإنتاج  الكيميائية  التفاعالت 
غياب  في  المؤكسدة  المواد  من 
فهى  لالكسدة،  المضادة  المواد 
الجسم  احتياج  عن  اعالن  بمثابة 

االكسدة  ضد  للمواد 
 ،A,C,E فيتامين مثل 
األخضر  والشاى 
لماد  جيد  مصدر 
المضادة  البولىفينول 

لألكسدة.
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تنوع  ألن  وذلك  املدهشة،  ومشاهد  الروائع  من  بالعديد  البّرية  احلياة  تزخر 
واملتنوعة  اخملتلفة  بيئاتها  وألن  يومنا هذا  نعرفه حّتى  يفوق ما  مخلوقاتها 
سويًّا  نطوف  والتكّيف.  احلياة  أساليب  من  متعددة  أشكااًل  عليها  تفرض 
اليوم على تلك اخمللوقات الرائعة لنشاهدها بشكل مختلف ومبهر ولنتذكر 
مع كل صورة نراها أن هناك من يشاطرنا هذا الكوكب ال يقل دهشة وإثارة 

عّما نستمتع به يوميًّا في حياتنا املتحضرة.

رحلة مجانية لالستمتاع باملناظر الطبيعية

معركة جوية

مفترس في البحر واجلو على حد سواء

ليست كل الفرائس سهلة املنال

صغار املاعز أثناء اللعب على ارتفاع 14 ألف قدم

صغير الغوريال يستمتع بقيلولته على ظهر أمه
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Dedicated to serving you in the following areas:
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جندي تيم 
حمامى
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حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 
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