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ومن ال حيب مل يعرف اهلل ،ألن اهلل حمبة
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He who does not love does not know
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امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية

اقرأ يف هذا العدد

هل املساواة يف املرياث عدل؟

األقدس
ٌ

آفاق حول ادمان الترامادول
جهيمان العتيبى
ُ
ثارت ضجة في المجتمعات اإلسالمية سببها ان
الرئيس التونسي السبسي حول للبرلمان التونسي
هذه األيام مشروع قانون مساواة المرأة بالرجل في
الميراث ،بينما مشروع هذا القانون يعطى أيضا الحق
للمورث في حياته ان يفعل ما يشاء لو أراد إعطاء
اإلناث نصف الذكور.
وثار فقهاء اإلسالميين وعلماء األزهر ألن هذا
القانون يأتي مخالفا للقرآن والشريعة اإلسالمية التي
تعطى لألنثى نصف الذكر ،وفى هذا الموضوع ندلى
بدلونا.

بشدة لحقوق االنسان

اإلبداع والمرأة والوطن !!

أرتفاع معدالت جرائم

الكراهية في كندا الي أعلي

أين المولود ؟!

مستوي بحسب االحصاءات

سبع معلومات تخص

الكندية

جدا
الكل مشغول  ...مشغول
ً

العمالت

االنسان العتيق

كندا تشجع مزيد من البالد

األقباط تحت حكم العزيز
بأمر الله

الحمل واالجهاض

المشروم من األطعمة

جستن ترودو يواجه االمير

بيع وشراء
وايجار العقارات

الي مصر

مابين اجبارك علي التواضع

هل مصر بلد فقير حقا؟ ردا

هل أقر المسيح بالجزية؟!..
ّ
المقاومة لألورام

زيارة ولي عهد السعودية

علي أستعمال وسائل منع

على السيسي

التكملة صفحة 3

السعودي محمد بن سلمان

وأختيارك للتواضع

هل كان هناك مسيحيية او
مسيحيين في مصر قبل
دخول مرقس الرسول ؟!

We Cut Taxes Like a Diamond
Personal | Corporate | Business

خـدمـة
متميزة

فرص لالستثمار العقارى

Nady Ibrahim

416-817-1560

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

شقق ممتازة فى قلب تورونتو
EDWARD YACOUB

B.SC IN CIVIL ENGINEERING
SALES REPRESENTATIVE

Cell: 416 315 0480

homesbyhany@yahoo.com

ويقول له إن كندا سوف تقف

التجسد إعالن الثالوث

رساله إلى الوالي

د .رأفت جندي

God, for God is love 1 John 4:8

خدماتنا المتميزة تمتد
الى ما بعد البيع او
الشراء

Gigi & Ash
Eskarous
E-mail:

@gihaneskarous
yahoo.ca
Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty
Mediterranean Food

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

E:naser@estatesavvy.ca C: 647.223.3074

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

األحباء قراء االهرام اجلديد

تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني (االمييل) إلى  5309عضو.
كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا ألصدقائهم.
كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا ،والذي يزوره األالف يوميا.
من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه ،ومن ال يجده عليه البحث
حتت  Spamاو  .Junk mailومبجرد حتويلة إلى  Inboxمرة واحدة يعود للبريد الطبيعي..
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Welcome
Home to 55 Brillinger St
Complimentary

Market Evaluation
Luxurious Bungalow approx
5000 sf of living space,
Call me today and I will be happy to provide
you with
finished
walkout basement
a complimentary, no-obligation, current evaluation
of the market value of your property. apartment with separate
My market evaluations are very comprehensive
laundry$$$, 9ft ceiling
and include sales of comparable properties over
through
outof, elevator, located
the past several months, as well as
my forecast
market activity and conditions in your immediate
in
the
heart of Richmond
area for the next few months.
Your neighbourhood REALTOR®... Hill. For more information or
private viewing call me

www.55brillinger.com

MASTERS
HALL

OF

FAME

CENTURION®
Honour Society

CENTURION®
2015

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

Balanced books
don’t necessarily mean
a balanced life.

Invest in life.

Life is best spent when it’s lived. A comprehensive financial plan and an
Investors Group Consultant will help you get more out of your money, so
you can get more out of life. Find out how at investorsgroup.com.

Bona Bidet

TM

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Toll Free 1877.234.8272

You can order online on our website



www.bonabidet.ca

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

ﺗﻘﺪم اﺣﺪث اﻧﻮاع اﻟﺸﻄﺎﻓﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻛـﻨﺪا وأﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﻣﺠﻔﻒ ﻫﻮاء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺪﻓﺌﺔ ﺑﺪون ﺧﺰان ﻟﻠﻤﻴﺎه،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد ﻓﻘﻂ

( Remote Control ) ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

Best certified hybrid electric Bidet in its category, Best quality &
cost ratio. All options in one bidet : heated seat, instant hot water.
Easy to install, only one connection, tankless, hybrid, water on
demand.
B Series

BB 2NHC
,ﺷﻄﺎﻓﺔ ذات ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﺣﺎر وﺑﺎرد وﺗﻨﻈﻴﻒ ذاﺗﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎرج
Dual Nozzles, Hot & Cold
Nozzles Self Clean

BB 2NC

BB 1NC

ﺷﻄﺎﻓﺔ ذات ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ
 ﺑﺎرد وﺗﻨﻈﻴﻒ ذاﺗﻲ,ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻟﻠﻤﺨﺎرج
Dual Nozzles, Natural Cold
Water Nozzles Self Clean

،ﺷﻄﺎﻓﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺎء ﺑﺎرد ذات ﻣﺨﺮج واﺣﺪ
Easy to Install, One Nozzle
Cold Water

ELECTRIC BIDET

HOT & COLD MIXER
،ﺧﻼط ﻟﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ واﻟﺒﺎرد
 أﺳﻔﻞ ﺧﺰان،ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻤﻴﺎه
Hot & Cold Mixer. Easy to
Install Under the Water Tank

On Route Bidet Series

Investments

Tax Planning

Retirement

Estate Planning

Insurance

Mortgages

FA3

Faucet Attachment

FA & Cold valve

FA and Hot & Cold Mixer

Dual Function Sprayer Water
Safe Pressure Control
Easy to Install on Most Faucets

CPA, CGA

Investors Group Financial Services Inc.

Tel: (647) 539-8015
Fax:
(416) 491-7416
Tel: (647) 539-8015
Fax: (416) 491-7416
1-888-491-7415
1-888-491-7415
Ehab.Nicola@investorsgroup.com
Ehab.Nicola@investorsgroup.com
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home
http://investorsgroup.com/en/Ehab.Nicola/home

FA2

 ﺳﻬﻞ،رﺷﺎش ﻳﺪوي ذو وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺎت
وﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﻴﺎ ه ﺑﺎﻣﺎن

EHAB
NICOLA CPA, CGA
EHAB NICOLA
Consultant
Consultant

FA1

SUITE 201
1595 16TH AVE

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

Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.
Investors Group Trust Co. Ltd. is a federally regulated trust company and the mortgagee. Mortgages are offered through I.G. Investment Management, Ltd. Inquiries will be
referred to a Mortgage Planning (Agent) Specialist. Mortgage Brokerage Licence #10809, Mortgage Administrator Licence #11256.
© Investors Group Inc. 2015 MP1960 (09/2015)

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺷﺎش
 ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﻴﺎه،اﻟﻴﺪوي
اﻟﺒﺎردة
FA1 Parts plus Cold
Water Valve

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺷﺎش
 ﺧﻼط ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺒﺎرد،اﻟﻴﺪوي
واﻟﺴﺎﺧﻦ
FA1 Parts plus Hot &
Cold Water Mixer

Bidet in a Bottle
ﺷﻄﺎﻓﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﺪواﻋﻲ
اﻟﺴﻔﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﻛﻬﺮﺑﺎء
أو ﺑﻄﺎرﻳﺔ
Portable Bidet,
No Battery Needed

Distributors, Stores, Handymen, Plumbers and Resellers are welcome.
All our flexible pipes (3/8” & 1/2”) are compatible with the Canadian standard.

.ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻼت وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻄﺎﻓﺎت
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ،"1/2-"3/8 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺻﻼت

Toll Free 1877.234.8272
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وكان من هذا التغيير ان عادت المرأة
لكي تكون «معينا نظيرا للرجل» وانتهت
فترة «وهو يسود عليك»
ولهذا كانت المرأة هي العنصر الذي
أستخدمه يسوع في العديد من األسس
ال��ج��وه��ري��ة ل�لإي��م��ان المسيحي ،فلقد
استخدم عطاء األرملة للفلسين لكي يغير
مفهوم وكيفية العطاء ،والمرأة السامرية
لتكون أول مبشرة لإلنجيل .وأب��رز عظم
إيمان المرأة الكنعانية تمهيدا لقبول من
كان اليهود يطلقون عليهم كالبا ،ومريم
كمثل للتسليم المسيحي ،ومرثا أختها
للخدمة العاملة .ومريم المجدلية للرجاء
المسيحي ،وال��م��رأة نازفة ال��دم لإليمان
المسيحي ،والمرأة الخاطئة التي مسحت
رجليه بالطيب وبشعرها كانت مثال للتوبة
المسيحية .وأيضا ساوى بينهما حتى في
الطلب الخاطئ للطالق ،فقال تحذيرا للرجل
«من طلق أمرأته  ».....وأيضا قال للمرأة
«ان طلقت امرأة زوجها».......
ويسوع أيضا منذ بداية كرازته في سن
الثالثين ولمدة تزيد عن ثالث سنوات حتى
موته على الصليب ترك عمل النجارة الذى

د .رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

Print

عندما تجسد المسيح رفع البشرية مرة
أخري من درجة العبودية لدرجة البنوة
بالصلح مع ال��ذات اإللهية لدفعه لثمن
الخطيئة البشرية على الصليب ،فبعدما كان
البشر يحرم عليهم مجرد النظر لتابوت العهد
أصبحوا مسكنا للروح القدس ،وصاحب هذا
تغيرا شامال في جوهر العنصر البشرى.

ويأتي لنا صوت بولس الرسول «ليس
ال��رج��ل ب��دون ال��م��راة وال ال��م��رأة ب��دون
الرجل» وهذا ألن الرب خلقهما متساويين،
ولم يخلق آلدم اربع زوج��ات بل واحدة،
ولكن أن كانت القوانين فاسدة ،فال تنتظر
العدل ممن يؤمنون بها؟

Same day printing
is Available

تكملة مقال «هل المساواة في الميراث كان يقتات منه وكانت النسوة تنفقن عليه
من أموالهن ،كما اعطى لقب تلميذة في
عدل؟» ص1
عندما خلق الرب المرأة لم يخلقها مثل العهد الجديد لطابيثا.
آدم من تراب ولكن من ضلع من الرجل،
وان كانت الخطيئة قد دخلت للبشرية
وليس من قدمه ليدوسها وال من رأسه عن طريق حواء آلدم األول فان الخالص
لكي تتحكم فيه ولتكون كما وصفها «معينا منها أتى عن طريق العذراء مريم (حواء
مساويا له».
الثانية) في والدتها ليسوع المسيح مخلص
وعندما سقط االثنان في الخطية فقدا العالم ليكون آدم الثانى .وأن كانت حواء
ارتباطهما بالرب اإلله ،فأصبح كل منهما قد أُخذت من ضلع آدم فأن العكس حدث
عبدا لعنصر خلقته ،فأُستعبد آدم لألرض مع حواء الثانية التي ولد منها آدم الثانى.
ليفلحها ولكي تنبت له شوكا وحسكا ،كما بينما أيضا قالت التشريعات المسيحية أن
استعبدت حواء لعنصر خلقتها وهو الرجل «الرجل رأس المرأة» ليس للسيادة عليها
«وال��ى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود ولكن لألعتناء بها ألنها آنية اضعف.
عليك» .ولم يكن هذا أمرا من الرب الذي
واراد البعض أن يعود بالمرأة لمرحلة
خلق حواء مساوية للرجل ولكنه نتيجة عبوديتها للرجل و ُتطلق بكلمة منه ،وانهن
النفصال العنصر البشرى عن الحضرة حرث للرجل ياتيهن اينما يريدون ،ومن
اإللهية بسبب الخطيئة.
تخالف أوام��ر الرجل ُتهجر ثم ُتضرب،
ساد الرجل بعدها على المرأة وأصبحت ونصيبها ف��ي الميراث النصف وأيضا
من ممتلكاته ،واساء معاملتها في العهد شهادتها ام��ام المحاكم ام��ا النصف او
القديم وأصبح الرجل يجمع بين أكثر من التقبل ،وايضا وصفن بانهن ناقصات عقل
زوجة ولم يُستثنى االنبياء من هذا أيضا.
ودين  ....وبالتأكيد فأن هذا امرا طبيعيا
وعندما تسلم موسى الشريعة القديمة لمن أراد أن يعود بالبشرية لدرجة العبودية
حدد أن يكون طالق المرأة بكتابة ورقة وأيضا ملكات اليمين ،والحجاب والنقاب
طالق وليس بمجرد كلمة من الرجل في للمرأة رمزا لهذا.
ساعة غضب ،وأيضا يلزم شهود وتوثيق
وان كان التبرير لهذا الظلم في الميراث
لكتابة ورقة الطالق هذه ،لتكون األمور أن الرجل هو المسؤول عن العائلة فمن
بتروى وعدم استعجال ،وقال الرب لهم الممكن ان نورد امثلة كثيرة للمرأة التي
أيضا انه يكره الطالق.
تعول اب��ن��اءه��ا س��واء لموت ال��رج��ل او
وبرغم أن المرأة في المجتمع اليهودي لهجرته لها لكي ما يتزوج مثنى وثالث
وقتها لم يكن لها أي وزن اختار الرب منهن ورباع او عشرته لما ملكت ايمانه ،وتبرير
أمثلة ألدوار قوية مثل ناعومى وراعوث اإلسالميين لهذا الظلم للمرأة ال يقنع اال عقل
ورفقة والقاضية داب��ورة والملكة استير من ليس له عقل اال بمن تمسك بتشريعات
غير إلهية.
وغيرهن.

$25.00
$120.00 Tu4 8
rn Ho
$140.00
ar u
ou rs
$180.00
nd
$250.00
Custom size
$3/square
$3/squa feet

1000 business cards ......
1000 ayer 8.5x5.5” ........
”1000 post cards 8.5x5.5
1000 Trifold Brochures ....
100 Presentation folder ....
Magnetic Poster and cards
Poster Large format printing

& Sign

416.319.4794
info@advanced-solutions.ca
www.advanced-solutions.ca
مصر للطريان تنفي اإلعالن عن وظائف خالية
نفت شركة مصر للطيران صحة ما نشرته بعض املواقع
االلكترونية عن فتح باب التقدمي لشغل وظائف مختلفة
داخل الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان ،يوم السبت ،أن الشركة
فتحت باب التدريب الشتوي لطلبة اجلامعات واخلريجني في إجازة نصف العام في مختلف
التخصصات من خالل أكادميية مصر للطيران للتدريب والتي متنح شهادة تدريب ملدة شهر
كخبرة عملية للطلبة تؤهلهم لسوق العمل من منطلق دورها الوطني وهو ما تقوم به
سنويا في إجازتي نصف ونهاية العام الدراسي.
وأكدت مصر للطيران أنه في حال طلب وظائف سيتم اإلعالن عنها رسميا في الصحف
القومية وعبر الصفحات الرسمية للشركة علي مواقع التواصل االجتماعي.

فرنسا تلغي قرار نابليون ..حتذير من «ضرب األبناء»
صوت البرملان الفرنسي على قانون يحظر على الوالدين
ضرب األطفال ،لتحذو البالد بذلك حذو غالبية الدول
األعضاء في االحتاد األوروبي ،رغم عدم النص على
عقوبة النتهاك مثل هذا القانون.
وسيتم تعديل القانون املدني لينص على ضرورة
ممارسة السلطة األبوية دون عنف ،وأال يلجأ الوالدان إلى "العنف اجلسدي أو اللفظي أو
النفسي ،وال العقاب البدني أو اإلهانة".
وأقر البرملان احلظر ،اجلمعة ،مبوافقة  51صوتا ،ورفض صوت واحد وامتناع  3نواب عن
التصويت.

4

بيتـــــك
وسوق العقارات

Condo vs freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس -خبير عقارى
الكوندو قد يكون خيار جيد لكثير من
الناس ،بما في ذلك المشترى للمرة األولى،
حيث يكون نقطة انطالق جيدة ألنه عادة ما
يكون أقل تكلفة لالمتالك من المنزل التقليدى.
يمكن أيضا أن يكون الكوندو القرار الصحيح
للبعض على أساس أسلوب الحياة السهل
واآلمن.
لكن بعض الناس ليس لديهم فهم واضح
لمصطلح « الكوندو» ،يستخدمونه كما لو
كان مرادفا ل «شقة « ،إال أن المصطلح
يشير إلى شكل من أشكال الملكية و ليس له
عالقة بالخصائص الشكلية للوحدة .فالكوندو
يمكن أن يكون شقة او تاون هاوس  ،أو أي
نوع من الوحدات المتعددة ذات المناطق
المشتركة سواء كانت وحدات سكنية او
تجارية .ويمكن لهذه المناطق المشتركة ان
تأخذ شكل حوض سباحة ،غرفة تمرينات،
جراچ للسيارات ،الخ .ويشارك أصحاب
الوحدات فى تكلفة تشغيل وصيانة هذه
المناطق المشتركة في شكل رسوم الصيانة
التي عادة ما تدفع شهريا .يتم تحديد التكاليف
من قبل أصحاب الوحدات ويقوم باإلشراف
عليها شركة إدارة متخصصة مما يوفر عليك
مجهود العناية والصيانة.
هذا الشكل من التملك لديه قواعد تحكمه
مثل السماح او عدمه باالحتفاظ بحيوانات
أليفة ،األلوان الخارجية المسموح بها،الخ.
كذلك يذهب جزء من رسوم الصيانة نحو
صندوق احتياطي ،لالستخدام فى حالة
الحاجة الى مصروفات صيانة كبيرة خاصة
عند تقدم المباني فى العمر.
من ناحية أخرى  ،وحدات التملك الحر
مع كونها اكثر تكلفة للتملك ،اال انها توفر
لك المزيد من الحرية للصيانة او التغيير
لتتالئم مع االحتياجات الخاصة بك .وبما انك
انت المسؤول عن الصيانة  ،فلديك سيطرة
اكبر على تكاليف الصيانة .ويمكنك أن تبقي
النفقات منخفضة اذا قمت ببعض اعمال
الصيانة بنفسك.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.
naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام
اجلديد في يوم صدوره على
االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com
او8164gindi@rogers.com
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رساله إىل الوالي

يرسلها  :مدحت عويضة

مسري جرجس
جناب الوالي المعظم ؛
منذ اسبوعين فقط وفي مفارقه في غايه
الغرابه؛ خرجت علينا بطلعتك البهيه؛
تخطب فينا كعادتك االسبوعيه وقلت لنا
بصوتك الجهوري اذا لم يعجبكم المنزل
اذهبوا للبحث عن منزل أخر.قلت لنا أيضاً
أنك ال يهمك من يغادر ومن يبقى في البيت..
بل واكثر من ذلك فقد حاولت بكل الطرق
أن تثبت لنا أننا ال نساوي شيئأ وفي خطاب
أشبه بخطابات الجماعات المتطرفه اسهبت
فيه في إيضاح أن كل ما يجب علينا أن نفعله
حينما تتكلم جنابك أن نسمع وننصت فقط وال
نسألك أبداً عما تفعل ...منذ اسبوعين وجهت
لنا كالماً كثيراً مؤلماً جداً وانت تعلم جيداً أن
ال أحد منا يستطيع أن يمارس حقه في الرد
الفوري عليك ألعتبارات كثيره .واآلن  ،فقط
أالن ؛ تغير كل هذا وتغيرت لغه خطابك..
لكن اذا عرف السبب بطل العجب ....فحينما
احتجت إلينا لتمويل إحدى مشاريعك أتيت
لكي تتمسح فينا بل وتترجانا حتى نشترك
معك في هذا المشوع الذي أنت مزمع أن
تنفذه بل وتصل بك الجساره أن تطلب منا أن
نلتزم بدفع مبلغ شهري لتنفيذ مشروعك...
كل هذا تحت ستار أن البيت بيتكم متناسياً
تماماً أنك منذ أسبوع واحد فقط اردت أن
تطردنا من هذا البيت بل وقلت باللفظ أنك لن
تهتز لك شعره اذا قررنا الرحيل عن المنزل
.....

فاكسات مهاجر

فيها ما ينفعهم واوالدهم
جناب الوالي...حتى ال نبخسك حقك فأنت
في هذا ال تختلف كثيراً عن الوالة األخرين
المحيطين بنا من كل جانب فانت وهم تنظرون
إلينا نحن رعيتكم على أساس أننا نمثل لكم
فقط نوع من العمالت المتداوله في األسواق.
أنت الذي يفترض فيك أن تجلس المحتقرين
قضاة « أقول هذا لتخجيلكم» لو كان ممكناً
أن تخجلوا..
حينما أقول هذا أتذكر أيضاً هوالء الذين
يرشحون أنفسهم في األنتخابات ويدعون أنها
أراده شعبيه ...فهم أيضاً مثلك يا جناب الوالي..
جميعكم من نفس العينه فبالنسبه لجنابكم الناس
مجرد أرقام طبقاً لعمله البلد التي تعيشون فيها
وبالنسبه لهم الناس مجرد أصوات قد ترجح
أو تخفض كفتهم .جميعكم؛ أنت وهم مجرد
«أكلي عيش» كما يقول المفكر الكبير يوسف
إدريس؛ أكلي عيش لكنكم في نفس الوقت
وببراعه تامه تلبسون أما ثياب القداسه والورع
أوثياب األسود والشجاعه في نفس الوقت

جناب الوالي الجالس في البرج العاجي..
قد يغضبك كالمي خاصه أنه سينشر على المأل
لكن ما باليد حيله فقد حاولت كثيراً بل وحاول
الكثيرون أيضاً الوصول إلى حضرتكم السنيه
لتسليمكم هذا الخطاب يداً بيد لكن هيهات فقد
منعني العسكر المحيطين بكم بل واتهموني
بتكدير السلم واالمن العام .وحتى ال يختلط
عليكم األمر فالعسكر الخاص بكم تمثل في
لقد تجرأت أن أن تطلب منا أن نلتزم بدفع أعضاء لجانكم والساده المصفقين والمهللين
مبلغ شهري لتنفيذ مشروعك هذا تحت شعار لجنابكم.
أن هذا بيتكم ويجب عليكم المحافظه عليه بل
جناب الوالي ال يغيب عن فطنتكم أن هذا
واستعملت كلمات مقدسه ال يجب استعمالها
في هذا المجال لكي تستثير ألشعور العام الشعب المنهوب منكم ال تخفى عليه حقيقتكم
بضروره المساهمه في هذا المشروع .لكنه لسبب ما فضل األشتراك في اللعبه معكم
الحقيقه أنك لم ولن تحتاج لنا فنحن ال نساوي فهم في الظاهر يويدونكم وفي الباطن يسخرون
شيأ لديك  .أنت فقط في احتياج شديد لما في منكم.
لكن لماذا اكتب لكم هذا الخطاب ....ألني
جيوبنا فنحن بالنسبه لك مجرد زكائب أو
حقائب تحمل بداخلها ما تحمل من مال .هذا أرجوا مخلصاً أن تفيق من غفلتك وتصحح
كل ما يهمك بل وكل ما تسع إليه أما ما عدا المسار قبل أن ينفض عنك الناس أكثر واكثر
ذلك فال يمثل لك أي اهميه .ودليلي على ذلك فال يخفى عليكم أن الشعب يتناقص وينقرض.
أنك تهتم اهتماماً شديداً بتجميل البيت وال فان لم تتدارك هذا األمر سريعاً ستجد نفسك
تألوا في سبيل ذلك أن تبذل الوقت والمجهود وحيداً .لكن حتى أن كان هذا األمر ال يعنيك
وغاب عن بالك أن الناس تنصرف عنك فعلي األقل تداركه من أجل االيرادات الالزمه
وتهجر وتهاجر إلى بيوت أخرى يشعرون ألتمام مشروعاتك
فيها بقيمتهم فيستقرون فيها حيث يقدم لهم
وتفضلوا بقبول وافر التحيه

رئيسة وزراء مقاطعة الربتا سوف تشرتي عربات سكك
حديدية جديدة لتنقل النفط املخزن يف املقاطعة
قالت رئيسة وزراء مقاطعة البرتا راشيل نوتليي أن حكومتها علي وشك وضع الصيغة
النهائية لشراء عربات سكك حديدية لنقل النفط  ،وسد الثغرات
الهائلة في أسعار النفط  ،وقالت راشيل إن النفط المنتج في البرتا
سوف يتحرك بأي طريقة فإذا لم يكن عن طريق خطوط االنابيب
سيكون بواسطة السكك الحديدية او الشاحنات  ،وقالت انه حتي
يتم بناء خطوط انابيب اكثر فنحن بحاجة الي نقل النفط الخام
المخزن لدينا والذي يقدر بي  ٣٥مليون برميل من النفط بواسطة
عربات السكك الحديدية وذلك ألن كل خطوط االنابيب مشغولة وغير متوفرة ،وقد أثر
هذا علي سعر برميل النفط الخام المنتج في البرتا من الرمال النفطية والذي تشتريه
معامل تكرير النفط في الواليات المتحدة بي  ١١٫٥٦دوالر أمريكي ،في حين يباع
برميل النفط المنتج في غرب تكساس بي  ٥١٫٤٩دوالر أمريكي  ،وهذه الفجوة السعرية
تكلف االقتصاد الكندي يوميا  ٨٠مليون دوالر ،ويعرف أن  %٩٩من صادرات كندا من
النفط تتجه الي المصافي في الواليات المتحدة والتي تقدم أسعار أقل بكثير من المستويات
العالمية ويضطر المنتجين للنفط في البرتا بقبولها  ،النهم يحاولون توزيع انتاجهم المتزايد
 ،وقالت راشيل نوتليي انه بينما قامت الحكومة الفيدرالية بشراء مشروع التوسع في
خطوط االنابيب عبر الجبال فإنها تريد من الحكومة ان تكون شريك مع البرتا بالمساعدة
في تمويل عربات السكك الحديدية  ،والتي ستنقل يوميا  ١٢٠الف برميل من النفط وهذه
زيادة بمقدار الثلث في كمية النفط المباع  .وتفكر حكومة البرتا حاليا في تخفيض نسبة
المنتج من النفط الخام حتي يرتفع سعر البرميل .

السيسي
كل ما قابل حد من الستات الكبار تقولي أنا
بحب السيسي وخف عن السيسي وأنا كمان
بحبك صدقني ومش بنساك في أي عدد من
غير ما أفكسك.
حزب النور
بتقولي علي اإلخوان بتوع سمع وطاعة
أمال أنتم بتوع إيه؟؟ بتوع علي حسب وداد
قلبي؟.
اإلخوان
إيه الفرق بين جريمة خاشقجي التي
إرتكبها السعوديون وبين جريمة قتل
الصحفي الغلبان الحسيني أبو ضيف إللي
قتلتوموه أنتم؟؟.
خالد الجندي
بتقول مافيش جنس في الجنة طيب يا
راجل علي صوتك وقول كمان علشان
نقضي علي اإلرهاب.
األنبا إبيفانيوس
يبدو أن إستشهادك كان أكبر بكثير من
جريمة قتل ويبدو أن الجيل الحالي لن
يستطيع معرفة الحقيقة.
محمد بن سلمان
بيقولوا كنت شبه معزول في قمة العشرين
وجريمة القتل كانت تطاردك لكني أعتقد
أنه كان يجب منعك من الحضور.
إوردغان
وصفت جريمة قتل خاشقجي بالحقيرة
وهي كذلك ولكن أنت قتلت أكثر من
خاشقجي  ..كلكم مجرمين.
الخطيب
ال شد حيلك ما تفرحش مرتضي وأبلة
ظاظا فينا.
رانيا يوسف
بلد أنتفضت لسيدة أرتدت فستان شفاف
ولم تهتم بسيدة في الستينات تم تعريتها
تماما وعليه العوض فيكي يا بلد.
مجلس الشعب
هو يعني فستان رانيا كان مثير أكثر من
البكيني أو المايوه وال من قلة المشاكل في
البلد عملتوا لينا أزمة؟؟
ترامب
أنا مش مبسوط من انتخابات التجديد
النصفي وقلقان شوفلك حل وخلي بن
سلمان يزود المعلوم شوية.
بوتين
رغم كل االختالفات بيننا لكني أعترف أن
لوالك لسقطت سوريا وتوحش اإلرهاب في
سوريا وفي المنطقة كلها.
فورد
لو اندرو شير كسب انتخابات ٢٠١٩
يبقي بسببك أنت وسبب انبهار كندا بشغلك
واجتهادك،
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هل مصر بلد فقري حقا؟

أين املولود؟

نيفني سامى

ردا على السيسي

ادوارد يعقوب

هذا عنوان كتاب للخبير والباحث
االقتصادي المصري عبد الخالق
فاروق الذي اعتقلته السلطات
المصرية يوم  21أكتوبر مع الناشر
واحتجزا لمدة تسعة أيام ولم يفرج
عنهما اال بعد ضغوط دولية وخوفا
من فضيحة النظام المصري عالميا
وقد صودر أيضا كتابه وكل ذلك
ألنه تجرأ وعارض السيسي الذي
ادعي ان مصر بلدا فقيرا واثبت
الكاتب باألرقام واالحصائيات
الرسمية خطأ ما قاله السيسي وكم
الفساد الموجود في مصر .وقبل
إعطاء القارئ فكرة عن الكتاب نلقي
بعض الضوء على شخصية الكاتب.
الدكتور عبد الخالق فاروق .ولد في
مصر في يناير عام  ،1957حصل
على بكالوريوس االقتصاد والعلوم
السياسية من جامعة القاهرة عام
 1979وعلى ليسانس الحقوق من
جامعة القاهرة عام  1992وعلى
دبلوم في القانون العام من جامعة
القاهرة عام  1997وعلى دبلوم في
إدارة الجهاز الحكومي القومي من
معهد اإلدارة العامة باليابان عام
 .1989عمل باحثا اقتصاديا بمركز
الدارسات السياسية واإلستراتيجية
باألهرام وباحثا اقتصاديا بمكتب
رئيس الوزراء المصري وباحثا
اقتصاديا بالهيئة المصرية للرقابة
على التأمين التابعة لوزارة
االقتصاد وعمل خبيرا اقتصاديا
بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة،
يعمل خبيرا في شؤون الموازنات
العامة الحكومية في المنتديات
الدولية ،حاصل على جائزة الدولة
التشجيعية في العلوم االقتصادية
والقانونية عام  2003وحاصل
على جائزة أفضل كتاب اقتصادي
لعام  2002من أكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا في مصر عن
كتاب «النفط واألموال العربية في
الخارج» .صدر له أكثر من عشرين
كتابا من أبرزها »:اقتصاديات
جماعة اإلخوان المسلمين في
مصر والعالم» « ،ظهور الفساد
اإلداري في مصر» ،أزمة االنتماء
في مصر»« ،اختراق األمن
الوطني المصري»« ،الفساد في
مصر ،دراسة اقتصادية تحليلية»،
«عريضة اتهام ضد الرئيس»
عالوة على عشرات التحليالت
والمقاالت .وكانت أجهزة االمن فور
القبض عليه قد تسرعت وادعت انه
من االخوان المسلمين ولقي هذا
سخرية شديدة من المثقفين نظرا
الن له مؤلف ينتقد فيه بشدة جماعة
االخوان المسلمين وهذا يثبت حقيقة
ما عرف عن نظام السيسي من
شهر فزاعة االخوان ضد كل من
يعارض السيسي.
يستهل المؤلف كتابة بعبارة:
« في يناير -من مطلع العام
الجديد  ،2017أطل علينا رئيس
الجمهورية ،بتصريحات غريبة

الباحث واخلبير االقتصادي عبد اخلالق فاروق
ومثيرة للدهشة ،قال فيها« :أيوه أحنا العامة وأهمها هيئة قناة السويس،
بلد فقير ...وفقير قوي كمان» وبقدر فمؤسسة الرئاسة تمتلك  65قصرا،
ما صدمت هذه الكلمات القصيرة وتشرف  9إدارات أو قطاعات
والحادة ،الرأي العام في مصر ،إدارية على أعمال مؤسسة الرئاسة
بقدر ما كشفت أننا إزاء رئيس ال مما يسهل عمليات إخفاء األموال،
يمتلك أفقا وال رؤية إلخراج البالد هذا عالوة على عدة مليارات من
من مأزقها االقتصادي والسياسي ،الجنيهات المصرية والعمالت
الذي تسبب به أسالفه من جنراالت األجنبية المتنوعة تضمها أكثر
الجيش والمؤسسة العسكرية الذين من  8صناديق وحسابات خاصة
حكموا مصر منذ عام  1952حتى ال يعرف عنها أحدا شيئا سوى
اليوم .ثم يصف الكاتب االقتصاد عدد محدود جدا من العاملين في
المصري بانه اقتصاد فوضوي رئاسة الجمهورية -5 .بلغت
ويدلل الكاتب على ان مصر ليست قيمة تحويالت العاملين المصريين
بلدا فقيرا بإحصائيات رسمية بالخارج خالل ال  40سنة األخيرة
أهمها -1 :مشتريات المصريين من ما يزيد على  200مليار دوالر
السيارات التي بيعت في داخل البالد ( 3600مليار جنية مصري) لو
بلغت  425مليار جنيه مصري في كانت قد اخذت مكانها السليم في
عام  2016هذا غير السيارات التي االستثمار ألثمرت ناتجا سنويا
ادخلها االفراد مباشرة من الخارج .ضخما ولكن سوء اإلدارة وفشل
 -2حجم ودائع المصريين في البنوك السياسة الحكومية هما المسئولين
الخارجية تجاوزت ال  250مليار عن اهدار مثل هذه الثروات.
دوالر امريكي ( 4500مليار جنية
ثم يستطرد الكاتب في الحديث
مصري أي لو وزعت هذه الثروة
بالتساوي على الشعب المصري عن مدي التأثير السلبي لسوء ادارة
ألصبح نصيب الفرد الواحد  45الدولة وفشل سياسات حكوماتها
ألف جنيه مصري بمتوسط نصيب على اهدار الثروات القومية
العائلة الواحدة  225ألف جنيه المصرية ويعطي مثاال بقيمة الشقق
مصري) ولو كانت داخل مصر المغلقة والخالية من سكان التي
لكان لها تأثيرا إيجابيا ضخما تجاوزت ال  1000مليار جنيه
في صالح االقتصاد المصري .مصري في عام  .2017وكذلك
هذا غير ما تم ويتم تهريبه الي اسراف الدولة في انشاء ما يسمي
دول من الصعب الحصول على بالعاصمة اإلدارية الجديدة بتكلفة
معلومات منها -3 .تكشف األموال  810مليار جنيه مصري .وكمثال
التي جمعت من المصريين أفرادا للفساد السياسي واالداري الذي
كانوا ،أو مؤسسات مالية ،في أقل مازال نموذجا متبعا لالن تم اهدار
من أسبوعين من أجل حفر التفريعة كما ضخما من األموال منذ عام
الجديدة لقناة السويس عام  1987 ،2014نتيجة اتفاقات تصدير الغاز
والتي تجاوزت  64مليار جنيه عن الطبيعي التي سادها فساد ورشوة
مقدار الفائض والمدخرات المتاحة المسئولين رصد الكاتب بالتفصيل
لدى المصريين ،وقدرتهم على منها  50مليار دوالر في الفترة من
تعبئة هذا الفائض ،إذا ما توافرت عام  2001الى عام  2012وحدها
الثقة في القيادة السياسية للبالد -4 .ورصد الكاتب الفساد من رئيس
ميزانية رئاسة الجمهورية كبيرة الجمهورية (حسني مبارك) عبر
وغير قابلة للمراجعة من الهيئات المخابرات العامة ومجلس الوزراء
الرقابية والجزء الخفي منها غاطس الى هيئة البترول والبنوك الي
فيما يسمى الصناديق والحسابات القطاع الخاص .واستعرض أيضا
الخاصة التي يملك رئيس الجمهورية الكاتب الفساد في وزارة البترول
سلطة اصدار قرارات جمهورية الذي نتج عنه ثراء الكثير من
بإنشائها دون أي رقيب أو حسيب ،المسئولين بها وتهريبهم لثروات
وتسريب جزء كبير من أموال ضخمة في حسابات خاصة الى
المساعدات والمعونات العربية خارج البالد.
واألجنبية إلى هذه الصناديق،
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كان هذا الشتاء يحمل اجوا ًء
قارصه البرودة حيث
قطرات من الثلج تتساقط في
نعومه وهدوء مع بعض الرذاذ
البارد وكان هناك توجه عام ودعوه
عامه لزياره مولود جميل في
انتظار الجميع  .كان هذا المولود
ينتظر كل عام ان نذهب جميعا
للقاءه وتصدرت وسائل االعالم
وصفحات الجرائد هذه االخبار ...
وظن الجميع ان المولود ينتظر في
نفس المكان الذي تم فيه الميالد ...
و
تمنيت مثل الجميع ان اذهب في
زياره هذا المولود الذي سمعت انه
جاء بالخالص للعالم
جهزت حالي وركبت قطارا
علمت انه يتوجه لمكان المولود
وقد أعلن عامل القطار ان الرحله
ستتوجه الي مكان المولود مجاناً
وأخذ ينادي بصوت عالي علي
الجميع ان الرحله بالكامل مدفوعه
األجر
وحين وصل القطار لتلك البالد
الذي تم اإلعالن عنها  ،تم التوجه
حسب خارطة الطريق التي تم
توزيعها علينا داخل القطار الي
مكان الميالد.
تفرق الجميع وذاغ البعض هنا
وذاغ البعض هناك
وجد البعض مكاناً اخر للمتعه
والراحه فذهبوا الي هناك ونسيوا
الهدف من تلك الرحله
وذهب البعض الي التوجه
لبعض األماكن التاريخيه فأصبح
الهدف ليس هوالبحث عن المولود
بل دراسه األماكن التاريخيه في
هذه البالد
وانشغل اآلخرون بزياره بعض
األهل واألصدقاء الذين لم يتلقوا بهم
منذ سنوات ،فتغير هدف رحلتهم
الي هدف اخر
وتوجه البعض مباشره للبحث
عّ ن مكان المولود متمسكين بهدف
الرحله
وذهبت معهم ألبحث معهم عن
مكان الطفل
واثناء رحله البحث وجدنا الكثير
والكثير في الطريق
كان هناك بعض األطفال الفقراء
ال يرتدون اال بعض المالبس الباليه
رغم شده البردوه
فقام البعض باالستغناء عن بعض
مالبسهم الخارجية لتدفئه هؤالء
األطفال المساكين  ،بينما تمسك
اآلخرين بجميع قطع مالبسهم
بحجه البرد القارص.
واستمر البحث
وجدنا أثاء السير في الطريق
شخصاً ضعيفا يبدوعليه المرض
يجلس في الطريق يسأل المساعده
وال يستطيع السير
فتوجه البعض اليه واعطوه

بعض المال واحضروا له بعض
الطعام  .بينما لم يتوقف البعض
االخر بحجه انهم يتعجلون الوصول
للمولود وليس لديهم الوقت.
ثم أكملنا السير وايضا توقفنا
للمره الثالثه لنجد امرأه علي وشك
ان تضع مولودها وتتألم حيث
جائتها االم الوضع ولم يكن معها
أحداً
فرق قلب البعض وتوقفوا
لمساعدتها وأخذوها ألقرب مشفي
ولم يتركوها اال بعد االطمئنان
عليها
والذي تبقي من الجميع استمروا
في السير للبحث عن المولود
فهم لم يتقفوا لمساعده احدا خالل
تلك المسيره
واثناء سيرهم سمعوا اصواتاً
قادمه من بيت يبدوانه شجار بين
أفراد ذلك البيت
فتوقف البعض وذهب اآلخرين
والذين توقفوا حاولوا دخول هذا
البيت وتهدئه الشجار وقام احدهم
بدعوه الجميع للصاله ليعم السالم
ارجاء البيت ولم يذهب اال والجميع
في سالم وحاله من التصالح
ثم سارت اقدامنا مره اخري
للبحث
بحثنا وبحثنا
ذهبنا وسألنا
ولم نجد المولود
ومكثنا الليله كامله نبحث في كل
ارجاء المدينه ولكن بال جدوي
دخل الحزن الي قلوبنا وقررنا
ان نبحث عن مكانا نبيت فيه حتي
مطلع النهار وهناك وقفنا نصلي
ونطلب ارشاد الرب
كان الجميع في شده التعب
واإلرهاق
وبعد ان رفعنا قلوبنا للصاله
بقلب واحد
لم ندري كم من الوقت مر علينا
ولم ندرك الوقت اال عند ظهور
عالمات الفجر
وقررنا االستمرار في رحله
البحث من جديد
وعند العوده
قررنا ان نسير في نفس الطريق
مره اخري الذي اتينا منه
وكانت المفاجأة
مر بنا الشخص الذي كان يحتاج
المساعده والمال والطعام وكان
معه طفال جميال جدا دعانا ان نقبله،
ففعلنا ونسينا تماما ان الوقت يداهمنا
وسرنا مره اخري
فمر علينا األطفال الذين كانوا
يحتاجون المالبس الثقيلة وكان
معهم طفال جميال جدا يضحك
ويلعب معهم فدعونا ان نلعب معه
بعض الوقت ،ففعلنا ونسينا تماما
ان أمامنا هدفا اخر نبحث عنه
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روحيات
االنسان العتيق
د .روز غطاس

اروع المخلوقات التي كانت تذخر
بها قصور الملوك طائر داجن يطلق
عليه الطاووس .فتخلب انظارنا ليس
فقط الوانه الرائعة وحتي االبيض
أو االسود منه تحفة رائعة الجمال،
فمشيته المختالة بينما يفرد ريشه
كمروحة تتهاوي في حركتها كما
لو كان يرقص طربا لرؤياك.فنحن
عندما نصف شخص مغرور متكبر
اناني في تفاخر زائف بما ال يملكه
او يتحلي به ،فنقول :ناشر وفارد
ريشه كالطاووس .فالطاووس في
االسطورة الهندوسية يرسم كدابة
تمتطيها االلهة .بينما في االسطورة
اليونانية هو مخلوق يحمل عيون
االلهة( الرسوم الدائرية علي
ريشه الملون) .والرومان رسموه
علي راياتهم ودروعهم وقبورهم
العتقادهم أن لحمه ال يتعفن لذلك
ال ينفع أكله لصعوبة هضمه لذلك
فهو رمز للخلود .أما في الحضارة
البابلية والفارسية فهو حارس
الملوك والعروش .و في المسيحية
قديما كان رسمه بمعني التجديد
حيث ان هذا الطائر يغير ريشه كل
عام .أيضا معني القيامة والحياة
االبدية ،واذا رسم يشرب من اناء
فهو رمز المسيحي الذي يشرب من
ماء الحياة .أما ذا رسم امامه الكرة
االرضية فهو يرمز الي القيامة .
لكن اذا رسم ياكل من عنقود عنب
فهذا اشارة الي العشاء الرباني الذي
يمارسه المسحيين متذكرين موت
وقيامة الرب يسوع المسيح .ويذكر

لنا الكتاب المقدس ان سفن ترشيش
كانت تاتي كل ثالث سنوات
محملة ذهب وفضة وعاجا وقرود
وطواويس هدية للملك سليمان (
 1ملوك  ) 22 : 10وهي تعتبر
هدية غالية عالية المقام  .كما سبق
سردنا ان الرمز القديم للطاووس
في المسيحية يعني شئ اما الحديث
فيعني شئ اخر مرتبط بالغرور
والكبرياء والشهوة والخطية التي
تاتيك جميلة مزينة البسة احلي
الثياب مخادعة في مظهرها غادرة
في جوهرها .فيحذرنا منها الرسول
بولس في افسس  22: 4امرا ايانا
ان نخلع من جهة التصرف االنسان
السابق العتيق الفاسد بحسب شهوات
الغرور .او كما ورد بكولوسي : 2
 8بحسب تقليد الناس حسب اركان
العالم وليس حسب المسيح .وهذا
ما اشار اليه الرب يسوع المسيح
في مثل الزارع حيث ان الحبوب
التي القيت وسط الشوك اختنقت
بسبب هموم العالم وغرور الغني
فلم تثمر فيهم الكلمة التي سمعوها.
ويشير سفر االمثال ان الكبرياء
تاتي بالهوان والوضاعة لصاحبها.
فقبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط
تشامخ الروح ( امثال 18 : 16
) .وهذا ذكرني بقول ارميا النبي
( ارميا  ) 5 : 12ان جريت مع
المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل
واذا سرت منبطحا بارض السالمة
فماذا تفعل في كبرياء االردن.
فهذه االية عزيزي القارئ جعلتني
ابحث في موضوع كبرياء االردن.
وكم ادهشتني منحوتات مدينة بترا
باالردن .فكلمة بترا يونانية بمعني
صخر .والرب يسوع اطلق علي

سمعان ابن يوني اسم بطرس أي
صخر .تشاهد تلك المنازل الرائعة
المنحوتة داخل قلب جبل صخري
فيمكنك ان تدخل الي تلك المدينة
المغلقة المحصنة كقلعة من خالل
ممر صخري طويل ضيق مرتفع
شاهق العلو كما لو كان متصال
بالسماء اذا رفعت راسك العلي
حتي تصل لنهايته .وجدرانها من
الحجر الصخري الوردي واالحمر.
مدينة يسرد التاريخ الروماني
انها كانت معبرا تجاريا هاما
للذهب والفضة والتوابل والعطور
والحرير واللؤلؤ من بالد فارس
والهند والخليج العربي اال انها فجاة
ولسبب غامض اصبحت خالية من
سكانها البشريين اال من منحوتاتها
ومعابدها حتي اعيد اكتشافها حديثا
من وقت قريب من القرن الماضي.
ويقال ان سكانها هم نسل عيسو ابن
يعقوب والملقب بادوم أي االحمر.
حيث انه باع البكورية باكلة
عدس احمر .فهو رمز لالنسان
الجسدي الذي تتحكم فيه شهواته
واحتياجات جسده اكثر من وعيه
للغني الروحي وقيمة البركة .لذلك
استعبد لالصغر وخسر ليس فقط
البكورية بل والبركة ايضا .هذا هو
كبرياء االردن المدينة المحصنة
كما تنبأ عنها النبي عوبديا في
سفره .عزيزي القارئ احذر من
هذه الخطية البسيطة الكبرياء التي
يمكنها ان تفسد عليك مشوار حياتك
فال تتمتع بالبركات التي منحها لك
الرب يسوع المسيح لتستمتع بها
ليس فقط في السماء معه بل علي
االرض ايضا.

شخصيات قبطية مؤثرة
د .مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
( )34د .عزيز املصرى ()1991 –1908

وُلد بأسم عزيز حبيب جرجس
يعقوب المصرى بمدينة القاهرة
فى  19أغسطس  1908من
عائلة أصلها من مدينة إسنا،
وكان يعقوب جده ألبيه يعمل فى
التجارة بين مصر والسودان،
فعندما كان يدخل السودان كانوا
يقولون «المصرى وصل» ومن
هنا جاء لقب المصرى .وكان
جرجس جده يعمل مزارعاً بإسنا.
أما والده حبيب فقد حضر للدراسة
بالقاهرة وأخذ يترقى فى وظائفه
حتى وصل إلى درجة مدير عام
فى وزارة الصحة وكان يجيد
إجادة تامة اللغات اإلنجليزية
والفرنسية والعربية ُ
الفصحى ،أما
عزيز فقد تدرج فى مراحل التعليم

المختلفة حتى حصل على درجة
بكالوريوس الطب والجراحة عام
 1930من القصر العينى ثم حضر
إلى اإلسكندرية وعمل بمستشفى
المواساة لكنه ّ
فضل بعد ذلك أن
يعمل حُ راً فى مجال الجراحة فافتتح
عيادته الشهيرة باإلسكندرية بشارع
سعد زغلول بمنطقة وسط البلد ،وفى
الوقت نفسه عمل مستشاراً للجراحة
بمستشفيات المواساة واإليطالى
والقبطى ،وفى عام  1937حصل
على زمالة كلية الجراحين الملكية
بإنجلترا  F.R.C.Sوكان قد اجتاز
امتحان أول قسم بالقاهرة ثم بقية
االمتحانات فى لندن خالل سبعة
شهور ،ولذلك فهو فى سجل األطباء
يُعتبر من األوائل بين المصريين
الذين حصلوا على هذه الزمالة.
والدكتور عزيز كان أول من أدخل
عالج مرض «دوالى األرجل»
فى مصر ،فكان أن وُجهت إليه
دعوة من بروفسور «جونسون»
عميد كلية الطب الملكية بلندن
لإلطالع على أحدث طرق عالج
مرض السرطان وكان دائم السفر

إلنجلترا بين الحين واآلخر للوقوف
على أحدث طرق العالج فكان له
فى إنجلترا من األصدقاء حوالى
سبعة أطباء بريطانيين يرسلون له
الدعوات لزيارة إنجلترا لالطالع
ومشاهدة أحدث البحوث الطبية.
وفى أواخر الخمسينات وأوائل
الستينات عندما غادر األطباء
األجانب اإلسكندرية شغل دكتور
عزيز وظائفهم فاخذ يعالج العاملين
فى حوالى عشرين شركة باإلضافة
إلى الهيئات الحكومية كما انه
كان جراحاً للجاليات األجنبية
اليونانية واإليطالية واألمريكية
 ..الخ ،وكل العاملين بالسلك
الدبلوماسى باإلسكندرية .وفى عام
 1942عندما قامت المعية الملكية
بمصاحبة الملك فاروق فى رحلته
للصيد بسيناءُ ،طلب من الدكتور
عزيز أن يرافق الرحلة بصفته
جراح الملك .وقد بلغت شهرته
أنحاء البالد العربية ،فكانت عائالت
أمراء وملوك البالد العربية تحضر
إليه لثقتهم الشديدة فيه حتى أنه
عندما أجرى عملية جراحية البن
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قرأت لك

جنوى غاىل

مابني اجبارك علي التواضع
وأختيارك للتواضع

(من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع )

لدينا جميعا اختبارات في
االتضاع الذي قد يفرض علينا او
نٌ َ
رغم عليه فقد تكون طالبا تحقق
االمتياز في كل العلوم ولكنك
تفشل في امتحان للقيادة او امتحان
في السباحة  ،وقد تكون طبيبا
ماهرا وتفشل في عالج قريب لك،
ويمكن أن أذكر العديد من المواقف
التي فشلت فيها وانحطت كرامتي
وتذللت  ،ففي احد المرات وكنت
أقود فرقة من المرنمين واردت
اختبار الميكرفون فطرقت عليه
بيدي وإذا به ينفلت ويطير فيخبط
باقة الزهور الموضوعة علي
االرض وتنتثر الزهور في كل
مكان  ،ورأيت مرة استاذ كبير
في الرياضيات يفشل في حل
مسألة رقمية  ،وهكذا نمر احيانا
بمواقف تضعنا في االسفل وقد
تحكم علينا الظروف بالتواضع
ومعروف أن من ال يملك اي
شئ يكون بالفطرة متواضعا،
ولكن من لديهم المال وااللقاب
ويحققون مستوي
والجمال
غير عادي من الشهرة هم الذين
يتفاخرون بما لديهم ويعتبرهم
العالم (أسطورة في زمنهم ) ولكن
أيا كان العمل الذي قام به هؤالء
ألكتساب الشهرة والمجد فهذا كله
ليس له قيمة في نظر هللا  ،وقال
الكتاب المقدس عن الفريسيين
المرائين (كل أعمالهم يعملونها
لكي تنظرهم الناس فيعرضون
عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم
ويحبون المتكأ االول والمجالس
االولي في المجامع والتحيات في
االسواق  ،وأن يدعوهم الناس ،
سيدي .سيدي ) وبعبارة أخري
فإن الناس الذين يحبون المظاهر
ليمجدوا أنفسهم ويسعون الي
إعجاب وتكريم االخرين لهم
وليس لتمجيد أسم الرب  ،لن

وزير المالية السعودى «محمد
سرور الصبان» قام الوزير بإهدائه
ساعة من سويسرا مكتوباً عليها اسم
الوزير.
وفى عام  – 1955فى العصر
الذهبى للمجلس الملى السكندرى
– عُ قد اجتماعاً برئاسة األب
الورع القمص متى المسكين
وكيل البطريركية فى ذلك الوقت
والمستشار فريد الفرعونى وكيل
المجلس واألستاذ البرت برسوم
سالمة سكرتير المجلس وذلك
بتاريخ  18يناير  1955وتم
اختيار د .عزيز المصرى عضواً
فى مجلس إدارة المستشفى القبطى
باإلسكندرية ،حيث كانت المستشفى
تابعة للبطريركية آنذاك.
كان دكتور عزيز صاحب
عقيدة ومبدأ ،فكان يعتقد أن مهنة
الطب ليست علماً فقط إنما إنسانية

يعجب بهم الرب  ،فألرب يري
القلوب وليس الوجوه وال ينبغي
أن نتباهي بإنفسنا وبما حققناه بل
نتباهي باننا مسيحيون  ،وهناك
فرق كبير بين أن نختار أن
نجبر علي التواضع
نتواضع وأن ُ َ
فقد قال السيد المسيح (من يريد
فيكم أن يكون كبيرا فليكن خادما
لكم  ،وكل من يريد أن يكون
االول يجب أن يكون االخير )
 ،التواضع الحقيقي ال يفرض
عليك وال يكون بالتظاهر بل هو
أختيارقلبي وتصميم علي حب
االخرين والتضحية ألجلهم ،
ويدعونا الرب يسوع ألن نتسربل
بالتواضع كل االوقات  ،وكذلك
قال تواضعوا تحت يد هللا القوي
لكي يرفعكم في الوقت المناسب
 ،إن هللا ال يحب المتكبرين وقد
أسقط المالئكة الذين تكبروا وقال
يسوع عن نفسه (تعلموا مني فإني
وديع ومتواضع القلب ) والتواضع
الحقيقي يأتي من هللا  ،وال يوجد
شيئا خاطئ في تحقيق النجاح
والتفوق في الحياة او الحصول
علي مركز مرموق ولكن التحدي
هو أن يظل االنسان مركزا نظره
علي السيد المسيح نفسه وال
يعتد بجنسه او لقبه او ثروته او
عشيرته بل يضع كل هذه في يد
يسوع الذي احبنا وجاء ليخدمنا
ليستخدمها هللا ويعمل فينا وبنا
ألجل مجده.
بالدرجة األولى .فالطبيب البد أن
يشعر بالمريض ويعيش اآلمه .فقد
حدث أن حضر إليه شخص مريض
بالفتاء حتى أنه عندما كان يجلس
كان الفتاء يصل إلى األرض!! وقد
صرح له العديد من األطباء أنه ال
يوجد عالج لحالته هذه .وعندما
عُ رضت حالته على دكتور عزيز
أخذ يبحث فى المجالت األجنبية
عن كيفية عالج هذه الحالة حتى
عثر على بحث لطبيب فرنسى
توصل إلى عالج هذه الحالة على
ً
وفعال قام دكتور
ثالثة مراحل.
عزيز بإجراء العملية الجراحية
للمريض على ثالث مراحل
ونجحت العملية واستطاع المريض
بعد ذلك أن يرتدى بنطلوناً ويعيش
حياته الطبيعية.
[البقية ص] 15
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اإلبداع واملرأة والوطن!!

بقلم عبدالواحد محمد
جسدها ال تنمية عقلها وهذا هو لب
الحديث في مقالنا هذا الذي يضعنا
للمرأة عامة كيان إنساني ال
يختلف عن الرجل لكونهما يشكالن
حياة ال تعرف موت لذا يبقي دور
المرأة العربية فاعال في ضمائرنا
الساكنة خلف ستار سميك ؟!
وعندما تنحرف المرأة يسقط
المجتمع بفعل قوة عواطفها وجياشة
مشاعرها ومانراه اليوم من تسطيح
اعالمي ودرامي مقصود تجاة
المرأة العربية هو مساس بأمن
وطن !

معا في مواجهة ما يحدث من
عدوان صريح علي المرأة العربية
بل عدوان ممنهج فقد تحولت
الدراما العربية في مسلسالت وافالم
وبرنامج لشئ مقزز صراحة بكشف
كل عورات الجسد النسائي وااللفاظ
النابية علي المال وكأن ذلك هو
التحضر بعينه بل اعادة تشكيل فكر
المرأة بكل االفكار الداعرة التي
تضعها في قالب ضعيف ال يضمن
لها تقدم والقدرة علي تجاوز أدني
أزماتها هكذا يظنون ون وراء تلك
الداراما الهابطة !

لكون المرأة الفضيلة والرحم
العفيف الذي ياتي منه النبت أما
صالحا أو سيئا بفعل ثالثية فكر
وعقيدة وتربية صالحة أو العكس
! لكن مانراه اليوم في شوارعنا
العربية مؤخرا بتعرية المراة
جسدها واظهار كل مفاتنها شبه
كاملة بال أدني حياء نجد وراءه
الكثير والكثير من الدعاوي الزائفة فالجنس هو سيد عصر الفيس بوك
بأسم حريتها التي تكمن في كشف بكل وسائط الرقمنة فال فعل يصدر

من المرأة ببراءة هكذا تصور مشاهد الدراما واقع
المرأة والوطن معا في ثنائية تحتاج منا إلي وقفة
صريحة وإيجابية لمواجهة ذلك االسفاف الدرامي
المتعمد مهما كان الرأي اآلخر !
فهل نرحب جميعا بدور المراة الهابط ونحن
نشاهد تلك الدراما المخزية والتي ال تتفق مع دور
المرأة العربية عبر تاريخها المضئ!
في وضع سيناريوهات
مشوهة لفكرها األنثوي والذي
ال يتفق مع أي مذهب أو عقيدة
او اعراف اجتماعية عربية
من المحيط إلي الخليج ال
مما ينعكس ذلك علي مستقبل
تؤمن بكل مانراه من حرية
األبناء الذين هما حاضر
مزعومة للمرأة اليوم التي
وطن !
يظنون إنها سلعة رخيصة للتسويق الشاذ !
فهل هذا هو اإلبداع في
فقد شاهدت مؤخرا كاتب تلك السطور بعض
عصر الدراما العربية من
المسلسالت الدرامية والتي انتجت في السنوات
المحيط إلي الخليج اليوم
األخيرة من الفيتنا الثالثة وشعرت بمدي ضعف وهو الملهم لفكر امرأة عصر
اداءها الذي تحول إلي وكر رخيص لتسويق جسد الفيس بوك والواتساب وكل
المراة علي حساب العقل وكل عادات وتقاليد وسائط اإلنترنت !
المرأة ! وكأن الدراما اليوم تدعو لدين ومذهب
نسوي جديد اليضمن لها البقاء سعيدة في عالمها هل نرحب جميعا بكشف كل
فتعيش مثل فستان أو تشيرت أو حذاء أو اغنية عوارت نساءنا وبناتنا في
تيك آواي تموت بعد أيام من ظهورها وفي هذا شوارعنا العربية كأن ذلك
هو التحضر الذي يضمن
اعتداء صريح علي كيان امرأة ووطن !!
لوطن إبداعا حقيقيا !
فالفساد االخالقي هو الغالب علي طبيعة الحياة
الزوجية في الدراما العربية اليوم بل تحويل كل اعتقد أننا جميعا مع صناعة
مشهد بين زوج وزوجة إلي شك مستمر خيانة فكر المرأة وحرياتها في

خلق األنسان والكيمياء

احللقة السابعة (اجلزء األول):

تقريرمصيرها بل في
مشاركة الرجل اعباء الحياة
بكل وعي وثقافة رشيدة ال
ثقافة ماجنة تؤثر في عقل
وطن !
تقافة ماجنة تؤدي إلي إنهيار
حتمي لألسرة العربية لو
ظلت تلك الدراما تؤدي نفس
الدور االستعماري بلكنة
عربية !
المرأة هي رحم الوطن والتي
منه يخرج كل إبداعات
تصدت ألزمنة استعمارية
وغير اخالقية المرأة العربية
قيمة وشرف وضمير حي !!

االمينية وهذه المنطقة توجد في الطرف االمامي والثلث األول من اللسان.
 منطقة تذوق الحوامض وتوجد في الجانبين األيمن واأليسر من اللسان منطقة تذوق الموالح وتوجد في الطرف االمامي للسان أما المنطقة الرابعة والمسؤولة عن تذوق االطعمة المرة فتوجد في الجزء الخلفي الثلثاألخير من اللسان

حقائق علمية يف قدرة اهلل يف خلق األنسان

وتتأثر حاسة التذوق بعوامل كثيرة منها وجود التهاب أو اضطراب في الجهاز التنفسي
أو في حاسة الشم ،وذلك يبدو واضحا عندما يصاب اإلنسان بالزكام أو بانسداد في انفه ال
يحس بطعم ما يتناوله وعندما تتأثر حاسة الشم عنده فان طعم ما يتناوله يصبح مرا ،كما
تؤثر درجة حرارة االكل الذي نتناوله على حاسة التذوق فأنت لن تحس بطعم اللحم المشوي
أو البطاطس المقلية إذا كانت باردة كما أن التوابل والفلفل األسود أو األحمر (الشطة) تسبب
احساسا محرقا في اللسان يؤثر على تذوقنا لطعم ما نتناوله .فعمل اللسان متنوع ،من تحريك
للطعام ،مضغ ،بلع ،تذوق ،وتكلم۔
لون اللسان الطبيعي هو الوردي أو األحمر الفاتح ،تغطيه طبقة بيضاءويمكن أن يكون
لون اللسان «شاحباً» في حال كان هناك نقص في الفيتامينات أو المعادن في الجسم ،وهو
أمر منتشر بين أولئك الذين يعانون من فقر الدم .أما في حالة تحول اللسان إلى اللون
األحمر ،فإن هذا قد يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

سوف نتناول في المقاالت التالية بعضا من مكونات جسم األنسان والتي تظهر قدرة الرب
يسوع له المجد في خلقه وتكوين كل عضو وأمداده بتجهيزات أبداعية لكي يقوم بمهمته
على أكمل وجه.

ال ِلّ َس ُ
ان
اللسان هو عضو عضلي موجود داخل
الفم يرتبط بالفك عبر سبع عشرة عضلة
تؤمن له حركته وعمله ،ويغلف سطح
اللسان غشاء مخاطي تغطيه آالف الحليمات
الصغيرة التي تحتوي في أطرافها على
نهايات عصبية بمثابة حاسة التذوق ويكون
ً
مبلال باللعاب مما يبقيه رطبا۔
سطحه
يقسم اللسان إلى اربع مناطق للتذوق
 -منطقة التذوق واإلحساس باالطعمة الحلوة مثل السكريات وبعض أنواع األحماض

قد ال يالحظ كثيرون االختالفات التي تطرأ على شكل اللسان ولكن «اللسان المنتفخ»
يمكن أن يشير إلى نقص في المغذيات والسوائل بالجسم ،في حين أن اللسان الرقيق يشير
إلى الجفاف.
إذا كان اللسان يحتوي على طبقة بيضاء رقيقة ،فهذا يعتبر صحياً وطبيعياً ،لكن إذا لم
تكن هناك طبقة ،فقد يدل هذا إلى الجفاف ويشير اللسان األصفر الجاف إلى «الحرارة
بالجسم» ،وكلما كان اللون أكثر شدة ،كلما كانت حرارة الجسم مرتفعة ،وهذا يمكن أن
يعني وجود التهاب في الجسم أو تراكم بكتيري أو اختالالت أخرى أما في حالة كان اللسان
ً
مائال إلى السواد ،فإن هذا يشير إلى «الركود» في تدفق الطاقة والدم والسوائل
رمادياً أو
في الجسم
يمكن للسان الذي يحتوي على نتوءات أو شقوق ،أن يكشف أيضاً عن مجموعة من
المشاكل الصحية المحتملة ،ويتم تشخيص النتوءات على اللسان تبعاً لمكان وجودها ،وما
تبدو عليه ،بشكل محدد ،فعلى سبيل المثال ،قد يكون وجود نتوء على مقدمة اللسان ،عالمة
على عدوى بكتيرية أو فيروسية أو حتى رد فعل تحسسي محتمل لألدوية فيما تشير الشقوق
العميقة في المركز ،إلى أن المريض عرضة لمشاكل بالجهاز الهضمي ،في حين أن القروح
يمكن أن تشير إلى وجود خلل في الجسم.
كم أنت عظيم يأألهنا الصالح في أبداعك بما تخلق لكي يقوم كل عضو في جسم األنسان
بالمهمة المرتبطة به.

إعداد
د .شاكر اسطفان

أخبار وأراء
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صفحه يف دفرت احوال مصر
فادي جرجس

زيارة ويل عهد السعودية ايل مصر
قام األمير محمد بن سلمان
مشروعات
إلقامة
ولى عهد السعوديه بزياره
في جنوب سيناء
مصر وهي الزيارة الثانية
ضمن خطة مصرية
منذ أن أصبح وليا للعهد
مشتركة
سعودية
حيث كانت األولى في
لبناء منطقة اقتصادية
 ١١مارس  ٢٠١٨أي
ضخمة أطلق عليها
بعد سبعة شهور فقط من
«مشروع نيوم» .هذا
الزيارة األولى وفي نفس
وقد انطلقت شائعات
العام وباإلضافة إلى كونه
قوية مفادها أن الرئيس
ولي العهد فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيسي سوف يعتزم منح اراضي مصريه داخل
الوزراء باإلضافة كونه وزيرا للدفاع فانه يرأس سيناء للمملكة السعودية وهو ما نفته تقارير صادرة
مجلس الشؤون السياسية واألمنية كذلك يرأس من رئاسة الجمهورية بشكل قاطع.
مجلس الشؤون االقتصاديه والتنميه السعودي وهو ونرصد هنا ثالثة مالحظات على زيارة بن سلمان
النجل السادس للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمصر وهي -:
وهو من مواليد  ٣١أغسطس  ١٩٨٥وكان يشغل
منصب ولي ولي العهد حيث كان ولي العهد األمير المالحظة األولى -:خالف الرئيس السيسي كل
محمد بن نايف ثم قامت هيئة البيعة ( وهي الهيئة األعراف الدولية والبروتوكوالت الدبلوماسية من
المنوط بها اختيار ولي العهد ) باعفاء االمير محمد حيث قيامه باستقبال ولي العهد في المطار وعلى
بن نايف من منصبه واختيار األمير محمد بن سلمان بوابة الطائرة كما تم توديعه بنفس الطريقة في مخالفه
وليا للعهد بتصويت  ٣١عضو من أصل  ٣٤عضوا صارخه للبروتوكوالت الرئاسية والبروتوكول في
وقد أشيع في ذلك الوقت أن األمير محمد بن نايف السياسة الدولية هو عبارة عن اتيكيت خاص بقواعد
اختار التنحي طواعية لظروفه الصحية ولكن حقيقة الدبلوماسية وشؤون الدولة وهو عبارة عن مجموعة
األمر هي وجود تحركات وأفعال داخل المملكة قواعد المجاملة في التعامل الدولي حيث أنه من الممكن
لفرض واجبار وإلزام األمير محمد بن نايف على أال يكون له حدود قصوى من اللطف والتهذيب ولكن
التنحي لصالح األمير محمد بن سلمان وتوج هذا هناك حدود أدني اليجوز على االطالق تجاوزه وإال
التحرك في تعديل الفقرة ب من المادة الخامسة من اعتبر التصرف مهين وسئ ومن المتعارف عليه
النظام األساسي للحكم حيث كانت تنص على ( دوليا ودبلوماسيا أن االستقباالت تكون على درجاتها
يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن ومستوياتها فالرئيس يستقبله رئيس ورئيس الوزراء
عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء األبناء ويبايع يستقبله رئيس وزراء والوزير يستقبله وزير وبناء
األصلح منهم للحكم ) ليضاف إليها ( وال يكون من عليه فوجئنا بأن الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد
بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع بنفسه في المطار وكان يتعين عليه أن يرسل رئيس
واحد من ذريه الملك المؤسس ) ثم صدر االمر الوزراء ليكون في مقدمة مستقبليه فكون أن يذهب
الملكي في  ٢١يونيو  ٢٠١٧بتعيين االمير محمد بن السيسي بنفسه الستقبال ولي عهد السعودية هي إهانة
سلمان وليا للعهد .ومنذ توليه هذا المنصب شهدت لدولة بحجم مصر.
المملكة عصرا جديدا من االنفتاح حيث سمحت المالحظه الثانيه -:كان مقرر لهذه الزيارة أن تكون
السلطات السعودية للمرأة السعودية بقيادة السيارات على يومين اال ان العالم اجمع فوجئ بأن مدة الزيارة
ودخول المالعب الرياضية وتحدث صراحة عن اقتصرت على بضع سويعات فقط فوصل األمير في
توجه المملكة لمكافحة التشدد الديني داخل البالد فترة الظهيرة ثم غادر البالد في الليل ومن المتعارف
وأطلق حملة شاملة سميت رؤية السعوديه  ٢٠٣٠عليه بأن هذه الزيارات تكون مرتبه وبمنتهى الدقة
وهي تهدف إلى جعل االقتصاد السعودي يرتكز على من جانب الطرفين من حيث مواعيد الزيارة ومدتها
االستثمار وعدم االعتماد على النفط كدخل أساسي وترتيب اللقاءات ومدة كل لقاء كذلك الموضوعات
ووحيد وقاد أيضا الحرب علي الحوثيين وعارض التي سيتم مناقشتها بين الطرفين ويتم تطبيق برنامج
االتفاق النووي اإليراني ثم أطلق تصريحا قويا حيث زيارة الضيف بمنتهي الدقة خاصة إذا كانت زيارة
يعتبره عدد من المحللين السياسيين اقوى تصريح الضيف يعقبها زيارات أخرى لدول أخرى فإذا تم
في عام  ٢٠١٨حين قال ان السعودية سوف تقوم تعديل البرنامج في دولة معينة فإنه يتعين بالضرورة
بتطوير قنبلة نووية فيما لو أنتجت إيران سالحا نوويا تعديل باقي البرنامج في باقي الدول وهو ما حدث
وهو يعتبر االن الرجل القوي داخل النظام السعودي في زيارة ولي العهد السعودي حيث كان مقرر أن
يقوم بزيارة تونس عقب زيارته لمصر ولالن لم
السياسي.
ولكن يثور تساؤل هام جدا وهو هل من الكياسة يخرج تفسير سواء من رئاسه الجمهوريه المصريه
والذكاء والحكمة استقبال الرئيس السيسي لولي عهد او الديوان الملكي السعودي لتفسير لماذا اختزلت
السعودية داخل مصر ويداه ال تزال ملطختان بدماء الزيارة الى ساعات قليلة بدال من يومين.

ولكن علي الجانب االخر كانت هناك فوائد لهذه الزيارة
تتمثل في أن السعودية كشريك أساسي ومهم لمصر
يمكنها مساعدتها في االستثمار في منطقة محور قناة
السويس وفي تطوير صناعة البتروكيماويات وضخ
استثمارات جديدة في مصر باالضافة الي وجود
مواقف مشتركة وتفاهمات بين مصر والسعودية
تجاه القضايا والملفات الرئيسية في المنطقة ،مثل
اإلرهاب واألزمة السورية والليبية واليمنية خاصة
و أن تلك المواقف المشتركة تمثل خطوة هامة على
طريق تقديم حلول لتلك األزمات كما تم توقيع اتفاقية
لتأسيس صندوق مشترك بقيمة  10مليارات دوالر

اخرون … .آولني

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

وينيبيج  -مانيتوبا

جمال خاشقجي ودمه ال يزال في رقبة محمد بن
سلمان ؟؟؟ حيث ارتكب بدم بارد جريمة يندى لها
الجبين و اهتز لها المجتمع الدولي كله تنديدا بهذه
الجريمة البشعة.
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المالحظة الثالثة -:في واحدة من اندر واغرب
المواقف الدبلوماسية حيث تم منع القنوات المصريه
والمحطات المصريه والمصوريين المصريين من
اصطحاب الضيف ومرافقته ولم يسمح على اإلطالق
ألي قناة أو محطة مصريه من تصوير ولي العهد بل
كل الصور التي نشرت كانت عن طريق المصورين
السعوديين وهو ما يعد انتهاكا للسيادة المصرية
على أرضها فالمتعارف عليه دوليا ودبلوماسيا أن
يصطحب الضيف برفقته مجموعة من المصورين
والصحفيين و يرافقه أثناء زيارته داخل البالد عدد
من المصورين والصحفيين من نفس البلد اما ان يتم
منع القنوات والمحطات المصريه ويتم االقتصار
على القنوات السعودية فقط فهذا يعد انبطاحا سياسيا
ما كان يجب السكوت عليه.

فاكرين المثل اللي ضربه السيد
المسيح عن ان ملكوت السموات
يشبه رجال رب بيت خرج ليستآجر
فعله لكرمه واتفق معهم علي دينار
في اليوم ثم خرج نحو الساعة الثالثة
ثم نحو الساعة السادسة والتاسعة
واستآجر فعله اخرين ثم نحو الساعة
الحادية عشر حين وجد اخرين
بطالين بدون عمل فآستآجرهم
آيضا وكيف في المساء حين آعطي
االجره بدآ من اآلخرين الي االولين
فجاء اصحاب الساعة الحادية عشر
وأعطاهم دينارا فلما جاء األولون
ظنوا انهم يآخذون اكثر ولكنه أيضا
أعطاهم دينارا فتذمروا
قائلين هؤالء اآلخرون عملوا
ساعة واحدة ،وقد ساويتهم بنا نحن
الذين احتملنا ثقل النهار والحر فقال
لواحد منهم  :يا صاحب ،ما ظلمتك
أما اتفقت معي على دينار آو ما يحل
لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ أم عينك
شريرة ألني أنا صالح  .فكرت في
هذا المثل حين آردت ان اكتب عن
موضوع «تقبل اآلخر « … الحقيقة
احنا كثير في حياتنا بنظن اننا احسن
بكتير من اخرين  ..ومن هذا المنطلق
قد نراهم بتلك العين الشريرة التي قد
تصل ليس فقط لعدم تقبلهم … بل
أكيد الي كرههم أيضا في بعض
األحيان  ..يعني أنا بتخيل ان فعلة
الصباح الباكر مش بس زعلوا من
صاحب العمل عشان اعطي اآلخرين
نفس األجر … ال ده أكيد كمان كانوا
مش طايقينهم  ..ومش قابلين هذا
اآلخر… لما نرجع زمان للتاريخ
نالقي ان اجدادنا المسيحين األقباط
في مصر ضربوا لنا اكبر مثال في
تقبل اآلخر … وذلك حين تقبلوا
غزو عمرو ابن العاص لمصر بل
تعايشوا مع المسلمين بحب وأخوه
… طبعا احنا هنا مش بصدد توضيح
ماذا حدث في تلك الحقبة من التاريخ
من فرض للجزيه علي األقباط آو
آسلمتهم آو قتلهم … لكن اجدادنا
تقبلوا وتعايشوا وأحبوا هذا اآلخر …
برضه في عصرنا الحديث ضرب
األقباط اروع االمثله في تقبل اآلخر
… فاليمكن ان ننسي كل العمليات
اإلرهابية الخسيسة ضد األقباط ليس
فقط من أيام ازمنة االضطهاد قديما
لكن بكثير من تلك العمليات البشعة
والحوادث التي راح ضحيتها الكثير
من شهداءنا في عصرنا الحالي
والمعاصر ألذي نعيشه … واألمثلة
علي ذلك كثيره  :الخانكة ونجع
حمادي واإلسكندرية والمنيا وليبيا
ودير األنبا صموئيل … وغيره
وغيره … .أليمكن ان ننسي أبداً
منظر أم فقدت اوالدها وتصلي من
آجل القتله ومن اجل ان يفتح هللا
اعينهم لمعرفة الحق … وأم فقدت

حياتها وهي تحاول ان تحمي شخص
وكانت ألتدري انه اإلرهابي منفذ
العملية الدنيئه … وغيرهم كثيرين
… أقول هذا الكالم لمن قد يتهمون
األقباط بعدم المحبة او عدم المرونة
… ليس لشئ سوي تمسك األقباط
بما تسلموه من اآلباء وعدم تفريطهم
في شئ من هذا التسليم … أقول
لهؤالء سواء من طوائف مختلفه آو
اتهامات من قبل أفراد… أقول لهم
لو تعرضتم لجزء ولو يسير من هذا
الظلم او هذا االضطهاد لن يكون رد
فعلكم أبداً تقبل اآلخر و ال حبه بل
سنجد ردود افعال مختلفه أبسطها
الشتيمه والسباب … وبالتآكيد وقتها
كنا لن نسمع الشعارات او الكلمات
الرنانه التي يرددونها بعد كل حادث
مؤسف وهم جالسون على مقاعدكم
الوثيرة … من آمثال … ياعيني …
ياحرام … ربنا معاكم ….طيب بقي
هو احنا في حياتنا اليومية … بعيدا
عن االضطهاد والمعاناة اللي بيعانيها
أهالينا في مصر … ايه بقي موقفنا
من موضوع تقبل اآلخر ….هو
احنا فعال بتقبل اآلخر بسهوله …
ماظنش … بس ايه ياترى أسباب
عدم التقبل … .هل هو مثال احساس
بالتعالي نتيجه ان واحد أغنى من
واحد … .آو الن مستوي تعليم واحد
اعلي من مستوي تعليم اآلخر …
هل احساسنا احيانا ان هذا األخر
قد يآتي وياخذ مكاننا في وظيفه او
مركز مرموق… هل ممكن عدم
التقبل يكون نتيجة اختالف الثقافة او
البيئة المحيطه بنا… هل عدم تقبل
اآلخر مثال نتيجه إلحساسنا بتميز
شخص عنا … .وهو في نظرنا
ومن منظورنا الشخصي المحدود
… اليستحق هذا التميز … .مثلما
حدث مع اصحاب او فعلة الساعة
الحادية عشر الذين ميزهم صاحب
العمل او بمعنى اصح … ناس من
حولنا قد ال نتقبلهم آو ال نشعر بإي
تقدير لهم … في حين ان هللا وهو
صاحب آو مدبر الكون … يعلم بما
في داخلهم ويشعر بقلوبهم … .أظن
كلنا حسينا ده متمثال في شهداء ليبيا
القديسين وألذين في حياتهم بالتأكيد
لم يالقوا أي تقدير بل بالعكس أكيد
واجهوا الكثير من عدم تقبل الناس
والمجتمع لهم نتيجه بساطتهم وفقرهم
… .ليتنا نزيل هذه الغشاوة من
اعيننا ونري اآلخرين بعين نقيه غير
شريره … ونخلي بالنا ونالحظ ان
بعض من هؤالء الذين النقبلهم آو
نراهم في اخر الصف … .قد يكون
من نراهم نحن اخرين … قد يكونوا
… .أولون ..
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بقعـــــة ضــــوء

األقباط والدولة الفاطمية (اجلزء الثاني)

فاروق عطية

المقاومة وعدم الرضوخ ،وكان من أعتى
المقاومين له رجل ثري نافذ الكلمة يدعى
أبو السرور ،هدده البطريرك بالقطع إذا لم
يذعن ألمره ويترك هذه العادة المذمومة،
وأال يكون حجر عثرة ألخوانه الذين على
شاكلته ،فخشي أبو السرور سوء العاقبة
لما ينجم عن إصراره بالرفض فتظاهر
باالمتثال ،وبعد قليل توفي البطريرك وقيل
أن أبو السرور هو من دس له السُ م في
الطعام.
تولي البطريركية بعد نياحة اآلب
إفرام اآلب فيلوثاوس الذي لم يعارض
الشعب في عادة التسري التي كان
يستقبحها سابقه لكنه كان مبغوضا من أُمته

علم العزيز بالحادث أمر بتجديد السفن ورد ما
نهب من الروم والقبط ،فنودي في المدينة بذلك
األقباط تحت حكم العزيز بأمر هللا واشتد الطلب علي الناهبين وقبض عليهم وتمت
(976ـ996م):
معاقبتهم بالضرب المبرح والحبس والبعض
تولى العزيز بأمر هللا الخالفة أثر تنازل بالقتل صلبا وترك جثثهم معلقة حتي يراها الناس
والده المعز لدين هللا عنها عام 976م بسبب فتكون رادعا لهم.
اعتناقه للمسيحية .امتازت فترة حكمه بالتسامح
يذكر يعقوب نخلة في كتابه تاريخ األمة
في معاملة األقباط ملكانيين كانوا أويعاقبة ،القبطية أن الوزير يعقوب بن كلس كان يغار من
وتقريبهم إليه وحصولهم علي أعلي المناصب ،رجال مسيحيا يدعي قزمان بن مينا الملقب بأبي
كما اهتم بعمارة الكنائس وحراسة العمال البنائين اليمن وذلك لميل الخليفة العزيز بأمر هللا إليه،
من هوجات الغوغاء من المسلمين عليهم ،وخشي أن يأتي وقت يعزله فيه الخليفة ويولي أبا
كما عمل على إلغاء الفوارق االجتماعية بين اليمن بديال له ،واتفق أن والية فلسطين التابعة
المسلمين والذميين ،ودعا إلى المساواة بين كل لمصر كانت خالية من حاكم لها والخليفة ّ
يفكر
المصريين دون النظر للدين أو الجنس أو اللون .فيمن يصلح لتوليته ،انتهز ابن كلس هذه الفرصة
تزوج العزيز من أمرأة مسيحية ملكانية،
وظلت زوجته وكذلك ابنته منها حريصتين على
رعايا المسيحيين وخاصة الخلقدونيين .وتحت
إلحاح زوجته عين نسيبيه أرسين وأرستيد
بطريركين ملكانيين أحدهما لالسكندرية واآلخر
ألنطاكية .في عهده بلغت الخالفة الفاطمية أوج
عظمتها ،سواء على المستوى العسكري من
خالل الحروب واالنتصارات التي أحرزها على
البيزنطيين ،أو على المستوى اإلداري من خالل
تنظيمه لألمور اإلدارية وبيت المال بتحديد
مرتبات ثابتة للموظفين والقضاء على الرشوة.
إنتقده المسلمون كثيراً العتماده على أهل
الذمة في الوظائف العليا ،كذلك العتماده على
من تراهم العامة مسلمين إسماً كيعقوب بن
كلس الذي كان يهودياً واعتنق اإلسالم طمعاً
في الوزارة ،فعينه المعز لدين هللا مستشاراً له
وأمينا علي بيت المال ،ثم عينه العزيز وزيراً
له .بعد موت يعقوب بن كلس اختار العزيز
بأمر هللا عيسى بن نسطورس المسيحي وزيرا
له .وللمرة األولي منذ االحتالل العربي لمصر
يوقف العزيز بأمر هللا حد الردة القاضي بمعاقبة
من يترك اإلسالم ويعتنق المسيحية بالموت.
كما أمر العزيز بنقل كرسي البطريرك الغير
خلقدوني من االسكندرية إلى القاهرة ليكون قريباً
منه ،وأجلّه كثيراً وفوض له أمر ترميم وبناء
الكنائس ،وحين اعترض الغوغاء من المسلمين
العمل عيّن جنوداً لحراسة العمل والعمال (أثناء
العمل في كنيسة القديس مكاريوس بالفسطاط).
في عام 380هـ حدث حريق بصناعة المقس
واكلت النار جميع الصناعة كما احترقت بعض
السفن الكبيرة بما فيها من العدة والعتاد التي
كانت معدة لمحاربة البيزنطيين .كان بالقرب
من الصناعة منطقة اسمها دار مالك كان يسكنها
الروم والقبط المسيحيين فاتهمهم البحريون
المسلمون بإشعال النار عمدا في الصناعة،
وقامت الغوغاء بالغارة عليهم وقتلوا منهم أكثر
من مائة رجل وألقوا بجثثهم في الطرقات ونهبوا
بيوتهم وأموالهم التي تبلغ تسعين ألف دينارا
وقبضوا على من بقي منهم وحبسوهم .وعندما

معلومات عن أول
قداس يف السعودية
أنبا مرقس يرتأس الصالة ..والدعوة
للزيارة جاءت من ولي العهد

إلبعاد أبى اليمن من مصر فسعى إلقناع الخليفة
بأن افضل من يصلح لهذا المنصب هو أبو اليمن
الستقامته وإخالصه ونزاهته فاستحسن الخليفة
في منزل عُ لقت على جدرانه صور
رأيه وولي أبا اليمن حاكما علي فلسطين الذي القديسين ،تجمع عشرات من المسيحيين
أدارها بكل إخالص وحنكة.
األقباط حول األنبا مرقس ،أسقف شبرا
كان هناك رجال يدعي هفكين من بغداد الخيمة ،لصالة القداس اإللهي وتناول
طمع في غزو بالد الشام وأغار عليها واستولى األسرار المقدسة ..إال أن هذه المرة لم
على جزء عظيم منها ونهبها وهزم الجيوش تكن الصالة في أي مكان ..بل في المملكة
المصرية وانتصر عليها .خشي أبو اليمن أن العربية السعودية .ونعرض في السطور
يحدث له ما حدث لغيره وخاف علي أموال التالية أبرز  10معلومات عن هذا القداس
الدولة التي كانت في عهدته وكانت تبلغ نحو الذي اعتبره البعض بأنه أول قداس يقام
مائتي ألف دينار فجمعها وأخفاها في دير بعيد في السعودية في العصر الحديث.
كتب  -نعيم يوسف

بالجبل .إضطر قائد الجيوش المصرية جوهر
الصقلّي لعقد صلح مع هفكين علي شروط متفق
عليها .ولما علم ابن كلس بهذا الصلح جعله سببا
لبلوغ مأربه واتهم أبو اليمن بالخيانة والتقصير
وحرض العزيز على قتله.

ً
مشرفا على األقباط الذين
 -1بصفته
يعيشون في المملكة العربية السعودية،
ترأس األنبا مرقس ،أسقف شبرا الخيمة
وتوابعها صالة قداسا إلهيًا في المملكة
العربية السعودية.

ألنه لم يهتم بغير صالح نفسه ومما زادهم
كراهية له أنه كان رجال شهوانيا راخي
العنان للشهوات الجسدية والملذات العالمية
فنقموا عليه واعتزلوه حتى مات.
كانت عالقة العزيز بأمر هللا الجيدة
بأهل الذمة عامة وبالمسيحيين خاصة سببا
مباشرا لتنامي األثار السلبية في نفوس
المسلميين ،وإن كانوا لم يقوموا بأعمال
إنتقامية ضدهم في عهده فذلك لخوفهم فقط
من عقابه ،ولكن تأصل الكره داخلهم نحو
أهل الذمة بوجه عام ونحو األقياط بوجه
خاص ،ووجد هذا الكره متنفسه بشكل
كبير الحقا خالل حكم الخليفة الحاكم بأمر
هللا.
في المملكة.
 -5تحتاج صالة القداس أواني خاصة،
و»لوح مقدس» ،للصالة عليه بديال عن
المذبح ،وهي األشياء التي حملها معه
األنبا مرقس ،من القاهرة ،إلى المملكة في
زيارته.

 -6تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان للكنيسة
القبطية في مارس الماضي ،خالل
زيارته الشهيرة إلى الكاتدرائية المرقسية
بالعباسية ،للقاء األسر القبطية بالمملكة.
 -7علق قداسة البابا تواضروس الثاني،
على زيارة األنبا مرقس ،مؤكدا في
تصريحات تلفزيونية أنها الفتقاد األسر
القبطية ،مشي ًدا بالتغييرات اإليجابية التي
تحدث في المملكة.
 -8علق األنبا مرقس على الزيارة ،قائال
إنه لم يدلى باى تصريح لوسائل االعالم
حول زيارته  ،وان ما ينشر فقط عن
الزيارة يتم من خالل صفحة االيبارشية او
المتحدث الرسمى للكنيسة.
 -9الجدير بالذكر أنه يوجد بالسعودية
كنيستين أثريتين فقط ،وهي كنيسة الجبيل،
الموجودة شمال محافظة الجبيل ،والكنيسة
البريطانية في جدة ،ولكن ال يقام فيهما
صالة.

قام العزيز علي رأس جيشه لمحاربة هفكين
وانتصر عليه ،فتقدم إليه أبو اليمن وأعلمه بما
كان من أمره وأمر األموال التي كانت في عهدته
وأحضرها من مخبئها وسلمها له ،شكره الخليفة
علي أمانته ورفع مقامه وأقره علي وطيفته.
وقبل أن يعود إلي فلسطين أعطي معظم أمواله
 -10يُذكر أيضا أن هناك نحو مليون
مرقس،
األنبا
زيارة
خالل
ذلك
جاء
-3
إلى البطريرك لينفقها على الفقراء وأهل الحاجة.
ونصف المليون مسيحي يعيشون في
وظل في وطيفته حتي توفاه هللا.
إلى المملكة بدعوة من ولي عهد السعودية ،السعودية ،وهم جميعا من األجانب
سلمان.
بن
محمد
األمير
الوافدين ،ويسمح لهم بدخول كافة المدن
كان األقباط تحت حكم العزيز متمتعين
 -4أقيمت قداسات الصالة ،خالل األيام السعودية عدا مدينتي مكة المكرمة
بالراحة والرفاهية ،متقلدين الوظائف الرفيعة
الماضية ،بمنزل أحد األقباط العاملين في والمدينة المنورة ،وال يسمح لهم بممارسة
ولهم الكلمة النافذة في دوواوين الحكومة،
السعودية ،وحضرتها بعض األسر القبطية أي طقوس دينية ،ويمارسون الطقوس
حدث بينهم شقاق داخلي أقض راحتهم وكدر
والصلوات في منازلهم .األقباط متحدون
صفاءهم ،ذلك أنهم ألفوا عادة التسري بالنساء
تشبها بالمحتلين العرب الذين يبيح لهم دينهم
ذلك (نكاح ملكات اليمين) ولم يجدوا من القادة
لتصميم اعالنك اجلديد
الروحانيين من يعارضهم أو ينكرها عليهم حتي
ظنوا أنها ليست من المحرمات دينيا فصارت
647 823 6779
هذه العادة منتشرة بين األغنياء منهم .ولما تولي
اواتصل باشرف اسكاروس
اآلب إفرام السرياني منصب البطريركية انكر
عليهم هذه العادة وطلب منهم أن يقلعوا عنها لم
(416) 659-8744
يكن من السهل عليهم تركها ولم يلق منهم غير
 -2تحدثت العديد من الصحف ومواقع
األخبار عن القداس اإللهي ،ووصفوه بأنه
يقام ألول حدث يحدث ألول مرة على
أراضي المملكة ،وجاء بحضور وفد من
السفارة المصرية بالسعودية.
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هل كان هناك مسيحيية او
مسيحيني يف مصر قبل دخول
مرقس الرسول ؟!
عصام نسيم

اصبح يردد البعض اليوم ان القديس مرقس الرسول
لم يكن هو من ادخل االيمان المسيحي الي مصر وان
هناك مسيحية كانت موجودة في مصر قبل مجيء
مارمرقس وان اول ستة بطاركة في الكنيسة القبطية
كانوا يهود! معتمدين على ايمان بعض اليهود الذين
كانوا يعيشون في مصر في يوم الخمسين وبالطبع هذه
االمور بعيدة عن ما ذكره التاريخ وما جاء في كتب
التاريخ المسيحي وايضا التقليد القبطي وايضا تقليل
من دور القديس مرقس الرسول وكرازته في مصر
وسنتناول بنعمة المسيح في بعض المقاالت تاريخ
كرازة مارمرقس الرسول في مصر وكيف انه اول
من ادخل االيمان المسيحي الي مصر وهو الذي اسس
كنيستها وسفك دمه الطاهر من اجل هذا االيمان وقد
تحدثنا في المرة السابقة عن بيت انيانوس اول من امن
بالسيد المسيح في مدينة االسكندرية على يد القديس
مارمرقس واوضحنا ان انيانوس لم يكن يهودي او بيته
يقع في الحي اليهودي او اليوناني كما يدعي البعض
ولكن بيته كان يقع في الحي القبطي او المصري حيث
ان انيانوس كان مصري وليس
يهودي  ,اليوم نستكمل نشر قصة
مارمرقس في االسكندرية وكرازته
بااليمان المسيحي باالسكندرية
وتوضيح ان االيمان المسيحي دخل
المسيحية على يد القديس مارمرقس
مؤسس كنيسة االسكندرية ومدرسة
االسكندرية وواضع القداس االلهي
وايضا كاتب انجيل مرقس الرسول
.
قصة القديس مارمرقس الرسول
حسب وثيقة مارمرقس
؟

أوال ما هي وثيقة اعمال مرقس

هي وثيقة يرجح بعض العلماء انها تعود إلي
اواخر القرن الرابع او اوائل القرن الخامس الميالدي
ولقد تدوين هذه الوثيقة اصال باللغة اليوننية او اللغة
القبطية وهذه الوثيقة تضم حياة القديس مرقس الرسول
واستشهاده
وتمثل ويثقة اعمال مرقس ادد المصادر العديدة
لكتاب تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية المنسوب
لساويرس ابن القمفع كما استفاد من هذه الوثيقة مؤلف
السنكسار العربي للكنيسة القبطية والذي جرى تأليفه
في القرن الثالث عشر الميالدي
ويمكن تلخيص محتوى هذه الوثيقة في السطور
التالية
جاء اوال ( القديس مرقس ) إلي سيرين ( القيروان)
في الخمس مدن الغربية وكرز باالنجيل وعمل كثيرا
من المعجزات من شفاء مرضى واخراج شياطين
وعمد كثيرين من الذين قبلوا االيمان وبينما كنا
هناك رأى رؤية بضرورة الذهاب إلي فاروس في
اإلسكندرية وفي اليوم التالي ودعه االخوة مرسلين اياه
في سفينة من مباركتهم ووصل مرقس إلي اإلسكندرية
وجاء إلي موضع في المدينة يقال له مينديون وحالما
دخل من بوابة المدينة تمزق حزام صندله فبحث مرقس
عن اسكافي في هذه المنطقة ليصلحة له وبينما يعمل
االسكافي في الصندل جرحت يده اليسرى فصرخ من
االلم قائال يا هللا الواحد ( ايس ثيؤس ) فجذبت هذه
االستغاثة انتباه مرقس اذ رائى انها عالمة على انه
قد جاء إلي المكان الصحيح فابرا مرقس يد االسكافي

ولتقديم واجب الشكر دعاه االسكافي إلي بيته لياكل
عنده وهناك سأله االسكاي عن سر قوته في شفاء يده
فبدا مرقس تبشيره بيسوع امسيح الذي يدعى ابن هللا
وابن ابراهيم مبخرا الرجل بالنبؤات التي تكلمت عنه
فاخبره االسكافي اانه لم يعرف شيئائ عن هذه الكتابات
برغم انه يعرف االلياذا واالوديسا وغيرهما من األمور
التي تعلمها المصريون منذ الطفولة
وفي النهاية امن االسكافي بالمسيح وتعمد هو وكل
اهل بيته وكثيرون من جيرانه وكان اسم الرجل انياناس
او انيانوس واذ اغضبت هذه االخبار بعض الوثنيين
فكر بعض رجال من المدينة في قتل مرقس وحين
سمع مرقس ان حياته اصبحت في خطر قرر العودة
إلي الخمس مدن الغربية ولكن قبل رحيله رسم انياناس
اسقفا وثالثة قسوس مع سبعة شمامسة واحد عشر
شخاص اخرين للخدمة الكنسية في كنيسة اإلسكندرية.
وبعد قضاء سنتين في الخمس مدن الغربية كان
القديس مرقس مشغوال فيهما برسامة اساقفة وكهنة
لهذه المناطق وعاد إلي اإلسكندرية
فوجد ان الجماعة التي اسسها قد
ازدهرت ونمت في النعمة وااليمان
باهلل وبنيت لها كنيسة في موضع
يدع بوكولو قرب شاطي البحر
هذه االحداث مع اخبار عدة القديس
مرقس إلي اإلسكندرية قد اثارت
غضب الوثنين في المدينة وفي هذه
السنة وقع احتفال المصريين بعبادة
االله سرابيس في نفس يوم احتفال
الكنيسة بعيد الفصح (القيامة)
وللحث على اتخاذ موقف دخل
جماعة من الوثنيين إلي الكنيسة
وحاصروا مرقس وهو في منتصف
الخدمة ووضعوا حبال حول رقبته وجروه في شوارع
اإلسكندرية وكانوا يقولون جروا لجاموس إلي مراعي
البقر حتى تهرا لحمه وتناثر على االرض واختلطت
دماؤه بالحجاره وعندما حل المساء اقى الغوغاء مرقس
في السجن بينما كان لم يزل حيا ويشكر هللا وفي هذه
الليلة بينما كان مرقس يصي حدثت زلزلة عظيمة
وظهر له مالك قائال له
يا مرقس خادم هللا واول قديسي مصر هوذا اسمك
قد كتب في سفر الحياة االبدية وعددت بين الرسل
القديسين وذكراك لن تنسى إلي االبد وبععد المالك
ظهر له المسيح نفسه داعياه ايه بالمبشر باسمي
وفي الصباح تجمع الوثنيين وسحلوه مرة اخرى في
المدينة حتى فارقه الروح وحينما اشعل الغوغاء نار
لحرق جسد مرقس في مكان يدعى المالئكة انجيليون
ووضعوا جسد مرقس فيه ابطل المسيح مكيدتهم فارسل
ريحا شديدة ارعبت الوثنيين فهربوا مذعورين وفي
النهاية حمل بعض المؤمنيين جسد مرقس وعادوا إلي
الكنيسة واعدوه للصاله عليه كالعادة ووضعوه في قبر
حجري يقع شرق المدينة
فمات مرقس االنجيلي اول شهداء كنيسة اإلسكندرية
في  30برمودة  25ابريل حينما كان غابوس طياريوس
قيصر امبراطور وهو العيد التقليدي للقديس مرقس في
الكنيسة القبطية
وهكذا تقدم لنا وثيقة اعمال مرقس تحديدا للهوية
الذاتية لكنيسة اإلسكندرية وانها كنيسة تأسست على
دم لشهداء ومن ثم فان كنيسة مصر هي كنيسة الشهداء
وبعد عرضنا لقصة القديس مرقس الرسول وكرازته

في اإلسكندرية من خالل تاريخ البطاركة ووثيقة اعمال مرقس وهي اقدم
مصادر تاريخية ذكرت القصة ومنها اخذتتت تقريبا كل كتب التاريخ التي
اوردت هذه القصة في كتبها وسواء في هذين المصدرين او في المصادر
التاريخية القديمة االخرى مثل تاريخ الكنيسة ليوسابيوس او التقاليد القديمة
نجد التشابه إلي حد بعيد مع ما جاء في وثيقة مرقس كما اننا ال نجد
اي اشاره بوجود مسيحية او كنائس مسيحية او مؤمنين في مصر قبل
دخول مارمرقس ربما كان هناك افراد امنوا يوم الخمسين (سنتعرض لهذه
النقطة المقال القادم ) ولكن لم يكن هناك مسيحية بشكل رسمي وكنسي ولم
يكن هناك حياة كنسية لمؤمنين ولم يحدث ذلك اال بعد دخول القديس مرقس
الرسول مصر وكرزاته فيها وتأسيسيه لكنيسة االسكندرية كنيسة مصر .
وهكذا من خالل ما عرضناه في هذه القصة التاريخية نستطيع ان
نجيب على التساؤل التي طرحناه من قبل وهو
هل كان هناك مسيحيية او مسيحيين في مصر قبل دخول مرقس
الرسول؟
يتبع
....................................
من كتاب بعنوان «هل كان اول ستة بطاركة يهود وقصايا اخرى»
اعداد عصم نسيم

الكل مشغول
 ...مشغول جداً!!!
ريهام زاهر

في ظل الغالء وااللتزامات  ،ونحن شاعرون بالرضا الكامل
ونبض الحياة المتزايد بسرعة عن ذواتنا وانسانيتنا!!!
جنونية  ،أصبح الكل يجري ويلهث

داخل دوامته الخاصة ..يتعب
ويجتهد ألجل ذاته وأسرته فقط  ،قد
يبذل بعض المجهود والوقت أحياناً
ألجل أحد األقارب  ..ألجل صديق
مقرب ..لن أقول بدافع المصلحة
فيساء الفهم  ،فالمصلحة ال تقع فقط
في دائرة المال والمركز والمظهر
؛ المصلحة قد اتسع مفهومها
لتشمل االحتياج االجتماعي او
النفسي -المتبادل -للصداقة والتقدير
واالنتماء والقبول للشخص أو
ككل ...فقد نتعب ونبذل من
لألسرة ٍ
أجل بعض االصدقاء إلشباع هذا
االحتياج  ،ولنجد من يقدم ويبذل
من أجلنا حين نحتاج ايضاً!

حسناً رتبت الكنيسة في صلواتها
ان تصلي من أجل المرضي...
من أجل الفقير واألرملة واليتيم
والغريب والضيف!
أنفس تعيش بتجارب ثقيلة..
او مشاعر جريحة ..متغربة..
مكسورة ..مكتئبة  ،قد تستطيع أن
تخفف جزء من آالمها كلمة رقيقة ،
افتقاد  ،مكالمة  ،خدمة  ،عمل محبة
 ،آذان تصغي أو قلوب مرفوعة
بحرارة تصلي.

ونظل نحن نلهث داخل الدوامة
خاصتنا...ال أحد مستعد أن يكسر
الروتين اليومي لحظات ألجلهم...
أصبحنا مشغولين...مشغولين ال أحد  ..والكل له عذره  ،فالكل
ً
جدا بذواتنا وبدوائرنا الخاصة ..ال مشغول ...مشغول جداً!!!
وقت لدينا نضيّعه ألجل آخرين..أي
مهال ...ليس الكل ...فهناك دائماً
ً
"آخرين"!!!
هؤالء المنيرون ...النادرون...
ويوجد حولنا آخرين ..بائسين الرائعون  ...المشغولون بهدف
بقليل من أكبر وأعمق ...المشغولون جداً
جداً ...قد يكونوا هم األولي
ٍ
الوقت والمجهود الذي نبذله ألجل ولكن بأعمال النور  ...الذين
إشباع احتياجتنا الخاصة  ،ولكننا ال يحاولون فهم المغزي األعظم
نفعل ؛ فهم ليسوا األقرب لنا  ،وليس للحياة  ،اصحاب القلوب الحساسة ،
وراءهم أي منفعة خاصة بنا ...ال قلوب تسعي وتجتهد لتكون صورته
مادية وال اجتماعية وال نفسية وال ...تتشبه به ...لتصبح قلوب كقلب
مظهرية ؛ فنتجاهلهم  ...أو قد نلقي هللا!!!
لهم من عشور أموالنا أو ُفتات وقتنا

 11طيبيــــات  -أش رع

فرعونيــات
أمنمحات الثاني

متثال نفرتيتي  -املتحف املصري
ببرلني

لودفيج بورشاردت
Ludwig
(Borchardt
وتنطق :لودفيگ بورشارت) (5
أكتوبر  12 - 1863أغسطس
 )1938عالم مصريات ألماني.
عثر على تمثال نفرتيتي في 6
ديسمبر 1912م ،في ورشة
النحات تحتمس في تل العمارنة.

الملكة نفرتيتي والتي يعنى اسمها
«الجميلة أتت» هي زوجة الملك
أمنحوتپ الرابع (الذي أصبح
الحقاً أخناتون) فرعون األسرة
الثامنة عشر الشهير ،وحماة توت
عنخ أمون  .وكانت تعد من أقوى
النساء في مصر القديمة .عاشت
فترة قصيرة بعد وفاة زوجها ،
وساعدت توت عنخ أمون على
تولى المُلك  ،وكانت لهذه الملكة
الجميلة منزلة رفيعة أثناء حكم
زوجها .هى تنتمى لألسرة الثامنة
عشرة  ،وعاشت في القرن الرابع
عشر قبل الميالد ،ومثل ما حدث
مع زوجها ،فقد تم محو اسمها من
السجالت التاريخية كما تم تشويه
صورها بعد وفاتها .اشتهرت
نفرتيتى بالتمثال النصفى لوجهها
المصور والمنحوت على قطعة
من الحجر الجيرى في واحدة من
أروع القطع الفنية من العصر
القديم وهو أشهر رسم للملكة
نفرتيتى

بورشاردت هرب التمثال الكامل
(غير المخدوش) إلى منزله في
حي الزمالك بالقاهرة ،ومن هناك
هربه إلى ألمانيا ،أغلب الظن
مخفياً ضمن قطع فخار محطمة
شاركت الملكة نفرتيتي زوجها
غير ذات قيمة ،مرسلة إلى برلين في عبادة اإلله الجديد آتون
للترميم.
قوة قرص الشمس وكانت هي
وزوجها الوسيط بين الشعب
قدم إلى مصر عام 1895م
وآتون ،ويفترض أن تمنح المباركة
لمساعدة جاستون ماسبيرو
الكاملة فقط عندما يتحد الزوجان
في عمل كتالوج للمتحف
الملكيان ،وقامت نفرتيتي خالل
المصري .في سنة 1905م،
السنوات األولى لحكم زوجها
أسس بورشاردت معهد الشرق بتغيير اسمها ً
طبقا لتغيير عقيدتها
األلماني Deutsche Orient-
إلى نفرنفراتون نفرتيتي الذي
 Gesellschaftفي القاهرة،
يعنى «آتون يشرق ألن الجميلة
واستمر مديراً له حتى 1928م.
قد أتت».
قام بحفريات في تل العمارنة،
تُذكر نفرتيتي بالتمثال النصفي
حيث اكتشف ورشة النحات
لوجهها المصور والمنحوت على
تحتمس ،وفيها العديد من التماثيل
ً قطعة من الحجر الجيري في
منها تمثال نفرتيتي ،قام أيضا
واحدة من أروع القطع الفنية من
بحفريات في هليوبوليس وفي
العصر القديم وهي أشهر صورة
مقابر نبالء الدولة القديمة في
للملكة نفرتيتي ،وقد عثر عليه
أبو غراب .تقديراً الكتشافاته في
عالم المصريات األلماني لودفيج
عمارة مصر الفرعونية فقد أنعم
بورشاردت في  6ديسمبر 1912
عليه القيصر بوسام ،والحقاً عينه
بورشة تحتمس النحات في تل
مستشاراً ثقافياً فخرياً في السفارة
العمارنة.
األلمانية بمصر .توفي في باريس
في  12أغسطس .1938
هرب بورشاردت التمثال الكامل
(غير المخدوش) إلى منزله في
حي الزمالك بالقاهرة ،ومن هناك
هربه إلى ألمانيا مخفياً ضمن قطع
فخار محطمة غير ذات قيمة،
مرسلة إلى برلين للترميم.
ويوجد تمثال آخر لرأس نفرتيتى
بالمتحف المصري من الكوارتز
األحمر والمزين بلمسات من
المداد وهو ال يقل في دقة الصنع
عن الرأس الموجودة ببرلين ولكنه
أقل شهرة.
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نفرتيتي ،وأكدت بأن هذه حقيقة ال غبار عليها .وأضافت جوان مبتهجة
إنه االكتشاف األروع في حياتي! قالت ذلك ،بعد أن سمح لها أن تخضع
المومياء إلى فحوصات منها األشعة السينية.وخير دليل على أن إحدى
هاتين المومياواتين هي «المرأة الجميلة التي أقبلت» هي الجودة العالية
نفرتيتي .على
من التحنيط والتشابه التشريحي مع أوصاف لرفات
ّ
أقل تقدير ،هذا ما رأته السيدة فليتشر في أعضاء المومياء في الرقبة
والكتفين ،واألهم من ذلك في وجهه .كانت المومياء صلعاء – حليقة
الرأس من أجل ارتداء شعر مستعار خاص .ويبدو أن فليتشر قد عثرت
على الشعر المستعار .ولكن هذا االدعاء أصبح محط جدال متنازع
عليه الحقا من قبل السلطات المصرية.كما أظهرت الفحوصات وجود
آثار لحزام من الجلد مطبوعة على جبين المومياء .وآثار لوجود اثنين
من األقراط في األذن اليسرى شوهدت في وقت سابق على بعض
صور للملكة.وبعد ذلك بقليل ،تم العثور بالقرب من المومياء على يدها
المكسورة ،وقد أمسكت بها الصولجان ،وهذا كما هو معروف ،سمة من
أخناتون ونفرتيتي وأبناؤهما
سمات سلطة الفراعنة.ولهذا لم تكن جوان فليتشر تشك في أنه تم العثور
أخيراً على رفات نفرتيتي .خالفاً لما هو عليه الحال مع الزمالء الذين
ومن ألقاب نفرتيتي الملكية شككوا وأعربوا عن اعتقادهم أن هذه الرفات ليست إال مومياء المرأة
الزوجة الملكية العظيمة ،وقد شابة من العائلة المالكة ،لقيت حتفها خالل عهد الساللة . 18
أنجبت نفرتيتي من أخناتون ست
بنات هن:
وأما اآلن يقوم علماء المصريات بدراسة مومياء السيدة الثانية من
•
ميريت آتون وقد ولدت قبر إخناتون .وهنا أيضاً يمكن الحديث عن وجود أوجه تشابه بينها
في طيبة قبل االنتقال إلى أخت وبين الملكة ،ويبدو أن الكلمة الفصل ستكون لتحليل الحمض النووي.
أتون
فمثل هذه التحاليل ساعدت على تحديد شخصية كل من جدة توت عنخ
آمون وإخناتون نفسه ،الذي كان بالفعل والداً لتوت عنخ آمون .والسؤال
مكت آتون
•
الذي يطرح نفسه هل المومياء المعروفة برمز  KV35YLهي الملكة
•
عنخس إن با آتون والتي نفرتيتي؟ ربما .أو ربما ال .فالشكوك حول أمومتها ليست موجهة فقط
تزوجت من توت عنخ آمون
نحوها وإنما نحو شقيقة إخناتون.فمن المعروف أن نفرتيتي كانت
زوجته األولى
نفرنفرو آتون تاشيري
•
•

نفرنفرو رع

•

ستب إن رع

تُذكر نفرتيتى بالتمثال النصفى
لوجهها المصور والمنحوت
على قطعة من الحجر الجيرى
في واحدة من أروع القطع الفنية
من العصر القديم وهو أشهر
رسم للملكة نفرتيتى ويوجد تمثال
اخر لرأس نفرتيتى بالمتحف
المصري من الكوارتزيت األحمر
والمزين بلمسات من المداد وهو
ال يقل في دقة الصنع عن الرأس
الموجودة ببرلين ولكنه أقل شهرة.
من غير المعروف حتى اآلن
هل هناك مومياء للملكة نفرتيتي
أم ال؟ .المؤكد هو أن العلماء
عثروا على مومياوات في الغرفة
السرية لقبر أخناتون .ففي القرن
التاسع عشر ،عثر عالم اآلثار
الفرنسي فيكتور لوريت ،عندما
قام بفتح أحد جدران األقبية ،على
سرداب جانبي يحتوي على ثالث
مومياوات ،واحدة لرجل واثنتان
لنساء ،إحداهن كانت أصغر سناً
من األخرى .وقتذاك لم تثر هذه
المومياوات أي اهتمام يذكر ،وقد
تم تصويرهن في عام ،1907
وأصبحن في غياهب النسيان.
ولكن مؤخراً ،راود العلماء
بعض الشكوك بأن إحدى هاتين
المومياواتين هي نفرتيتي .في عام
 ،2002أعلنت الباحثة البريطانية
جوان فليتشر من جامعة نيويورك
وهي خبيرة في المومياوات أن
رفات المومياء الشابة تعود للملكة

سبع معلومات ختص العمالت

 )١كان المصريين القدماء  -منذ حوالي  ٣٠٠٠عاما قبل الميالد
 أول من إستخدم العمالت الذهبية ذات األوزان المحددة في التعاملالتجاري.
هوامش  :في التاريخ البعيد وقبل الميالد بأكثر من عشرة آالف
عاما ،كان الحصول علي المنتجات يستلزم اإلستيالء عليها عن طريق
الحروب ،ثم فطن اإلنسان لفكرة التبادل التجاري للمنتجات عوضا عن
الحروب .
 )٢الدينار الكويتي  :هو أغلي عمالت العالم في قيمة التحويل لدوالر
أمريكي.
 )٣الجنية اإلسترليني  :هو أقدم عمالت العالم وسمي بالجنيه
اإلسترليني؛ ألن العمالت القديمة الفضية للجنيه كان عليها نجوم فسمي
 starlingثم حورت إلي .Sterling
هوامش  :صورة الملكة إليزابيث موجودة علي عملة اكثر من ٣٠بلد
 )٤الدوالر اإلمريكي  :هو أهم عمالت العالم فهو يمثل  ٪٦٤من
قيمة إحتياطات كل البنوك المركزية في العالم من العمالت األجنبية،
يليه اليورو والذي يمثل  .٪٢٠من هذه اإلحتياطيات.
 )٥أول عملة في الصين كانت سهلة التطاير مع الريح فسميت العملة
المتطايرة .flying money
 )٦أصغر العمالت الورقية في العالم صدرت في رومانيا
١٩١٧ومسطحها  ٢,٧٥في  ٣,٨سم.
وأكبر عملة في العالم في الفليبين مسطحها  ٢٢في  ٢٣سم.
 )٧في عام  ١٩٤٦في وقت التضخم الرهيب ،أصدرت المجر مئة
مليون بليون عملة ورقية وكانت تعرف بالعملة التي ال تساوي شيئا.
هوامش :أحيانا تطبع العمالت كما الطوابع في مناسبات خاصة أو
لتكريم المشاهير فمثال عملة نيوزيالند من فئة  ٥دوالرات تحمل صورة
أول رجل في العالم تسلق جبل إفرست وهو نيوزلندي وإسمه ادمون
هيالري وكان ذلك في  ٢٩مايو .١٩٥٣

د .ناجي إسكندر
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.. عقار الترامادول بصورة منتشرة و سريعة
44 حيث انه كان ما يقرب من

آفاق حول ادمان الرتامادول

مليون وصفة صرفت لمشتقات الترامادول
2013 في الواليات المتحدة في عام
افادت هيئة الغذاء والدواء االمريكية

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

ماريا ميشيل

mareya2000@hotmail.com

و يقع الكثيرين فى فخ ادمان الترامادول
 التوهم,, ليدواى اآلالم لرخص ثمنه و سهولة الحصول عليه,,استخدامه يرسو على أساس
بأنه يعمل على زيادة
و االوجاع التى يصرخ منها
،النشاط والقدرة الجنسية
 و لكن ليس األمر,,األحساس
والبعض األخر يجد أنه
,,هكذا بالنسبة لكل الناس
ملجأ له من الكثير من
 و,,فكثيرا ما يحدث ألتباس
 حيث انه يجعله، المشاكل
يظن البعض كما أنه يفيد فى
يشعر بأنه في عالم آخر
 كذلك,,اسقام الجسد و الحواس
، غير العالم الذي نعيش به
األمر يكون ألضطرابات
ويتوهم البعض أنه ال ينتج
 و من ثم يبدأ,,النفس انعكاس
عنه مشكالت لكونه منتشر
,,الترمادول رحلة األفتراس
 وال,,فيأسر ضحاياه و يضعها بين األقواس
فالترامادول عقار مصنع له خصائص
يستطيعوا األفالت من سجن الترامادول و هذا
 فالذى ظنه البعض طوق النجاة و شبيهه بالمواد األفيونية و يستخدم طبياً لعالج,,االحتباس
 أصبح رصيد صحتهم األلم المتوسط أو الشديد المصاحب ألمراض,,أقبلوا نحوه بحماس
 حيث يمتلكه القلق و يجافى األعصاب و العظام و االورام و غيرهم إنه,,فى حالة إفالس
 بل و يصبح عقله نهبا للهالوس عقار يعمل على تغيير الطريقة التى يستقبل,,عينيه النعاس
 و بأعراض االكتئاب تتسلل الى بها المخ اإلحساس باأللم وهو مفيد إذا تم,,و الوسواس
 و ما أن تحاول الضحية الفكاك إستخدامه بالطريقة الطبية الصحيحة,,حد االنغماس
تقع تحت نير أعراض االنسحاب فال تلتقط
لعقار الترامادول تأثير على المخ يشابه
 فيصبح عالج االدمان هو المطرقة تأثير عقار المورفيين و له من الخصائص,,االنفاس
 أكثر. فال التى تجعل من السهولة اإلدمان عليه,,الوحيدة التى تكسر قيود هذا المتراس
نتردد أن نطلب منه أن يسدد ضريبة هذا الناس عرضه لسوء اإلستخدام و الدمانه هم
 فجولة اليوم حول الترامادول و المرضى الموصوف لهم العقار أو مدمنى,,األلتماس
خصائصه و دالالت أدمانه
المخدرات حيث يتم خلطه مع انواع مخدرات
19 البقية ص
 سوء استخدام اخرى... أنتشر فى السنوات االخيرة
HOME

OUR LISTINGS

PHARMACY

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

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome

(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

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

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

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Details in store. Limit one per customer

CONTACT

Don Mills Rd

 مليون أمريكي استخدموا3.2 ” أنFDA“
الترامادول ألغراض غير طبية في وقت
 وذلك اعتبارا من الدراسة،ما من حياتهم
2012 االستقصائية الوطنية لعام

Lawrence Ave
CONTACT

HOME

OUR LISTINGS

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

NABIL FARAG

NADER ZAKY
SALES REPRESENTATIVE

PERCY FULTON LTD

DIR: 416-451-2744

BROKERAGE
OFF: 416-298-8200

nzaky.c21@yahoo.com

SALES REPRESENTATIVE

DIR: 416-831-1337

nfarag.c21@gmail.com

Fulton Ltd.,
Brokerage*
Century 21 Percy Fulton Ltd., Brokerage*
Ranked
# ZAKY
10 in CanadaCentury
201521|Percy
Master’s
Hall
Of Fame
2014
www.thegasstationrealtors.com
20 Years
of Experience
NADER
NADER
ZAKY
NABIL
FARAG
NABIL
FARAG
Sales Associate
Dir: 416-451-2744
nzaky.c21@yahoo.com

2911 Kennedy Road
Toronto, ON M1V 1S8

SalesSales
Associate
Representative
Dir: 416-451-2744
Dir: 416-831-1337
nzaky.c21@yahoo.com
nfarag.c21@gmail.com

Tel: 416-298-8200

2911 Kennedy Road
Toronto, ON M1V 1S8

Sales Representative
Dir: 416-831-1337

Tel: 416-298-8200

FOR SERIOUS QUALIFIED DEVELOPERS / INVESTORS ONLY !

HOME

>

HOME

*First and Last Name:

Century 21 Percy
Fulton Ltd.,
Brokerage*

nzaky.c21@yahoo.com

*E-mail Address:

2911 Kennedy Road

5 M/L (Previously 8 M/L)
9,000 Sq Ft Building on the Property
W/ Rental Income
Toronto, ON M1V 1S8
Oﬃce: (416) 298-8200

*Phone Number:

*Phone Number:

Nabil Farag

I’m interested in:

Sales Representative
(416) 831-1337

Select Options

nfarag.c21@gmail.com

Sales Associate
(416) 451-2744

*First and Last Name:

VERY CLOSE TO GTA

*E-mail Address:

Nabil Farag

Nader Zaky

CONTACT US

CONTACT US
Gas, Automotive,
Residential
Restaurant, Commercial

2911 Kennedy Road

Sales Representative
(416) 831-1337

>

5 ZONINGS ARE IN PLACE ALREADY

CONTACT US

Toronto, ON M1V 1S8
Oﬃce: (416) 298-8200

20 years experience
in Commercial and Residential
Real Estate

2 ACRES PLAZA WITH GAS STATION

CONTACT US

Century 21 Percy
Fulton Ltd.,
Brokerage*

nfarag.c21@gmail.com

20 years
experience
Centurion Award Winner
2007-2016
in Commercial
and Residential
Master’s Hall
of Fame 2014
Real
Estate
Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

Centurion Award Winner 2007-2016
Master’s Hall of Fame 2014
Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

I’m interested in:

Select Options

nfarag.c21@gmail.com

How much are you
willing to invest?:

$

How much down
payment can you make?

$

Do you currently
own a business?:
Are you a Canadian
immigrant or citizen?:

Nader Zaky

How much are you
willing to invest?:

$

Asking price: $9,95 M

Sales Associate
(416) 451-2744

nzaky.c21@yahoo.com

Yes

Immigrant

How much down
payment can you make?

Do you currently
own a business?:

No

Citizen

Are you a Canadian
immigrant or citizen?:

$

Yes

Immigrant

No

Citizen
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هل أقر املسيح باجلزية؟!..
ّ
عـادل عطيـة

جزية لقيصر أم ال؟»..

وهذا السؤال يماثل تماماً ،ما يطرحه
هناك من يحلمون بيوم قريب جداً،
يفرضون فيه الجزية على األقباط ،وهم المسلم على أهل الفتوى« :هل هذا األمر
حالل أم حرام؟»..
صاغرون!
أحد الدعاة ،يظهر على شاشة إحدى
فضائياته ،ممسكاً بالكتاب المقدس ،ال
لشيء سوى محاولة العثور على ما يؤيد
هذه الرغبة الجامحة ،وليعلّمنا بأن دفع
الجزية أمر مسيحي!

وهنا طلب المُعلم ،رؤية معاملة الجزية،
وأظهر لهم صورة «طيباريوس قيصر»،
والكتابة التي تشير إلى تأليهه ،ليصلوا إلى
حكمة الفهم من جوابه المذهل« :أعطوا ما
لقيصر لقيصر وما هلل هلل»!

وألن كل من يقحم نفسه في تفسير عقائد
اآلخرين ،هو دائماً على حافة التفسير
الخاطيء؛ لذلك سقط الداعية فيه!

وكأنه يقول لهم :ان هذا القيصر لم يبني
بيتاً واحداً ،ولم يغرس شجرة يتيمة على
أرضكم؛ لذلك ليس له أي شيء عندكم حتى
تعيدوه له .ومع ذلك فلستم المذنبون ،بل
هو المذنب األثيم حين تدفعون هذه الجزية
المفروضة عليكم والظالمة .ولكن احترزوا
من أن تعطوا قلوبكم وأفكاركم لهذا اإلله
المزيف ،بل لإلله الحقيقي الذي تعرفونه!

التجسد إعالن
األقدس
الثالوث ٌ
كتبها Oliver

 في العهد القديم كان كل البشر يعبدون.البعضيخلق لنفسه إلها و البعض ينتظر إلها يعلن عن
نفسه.بقي لكل شعب إلهاً يختلفون عليه و لما أعلن
اإلله الحقيقي عن نفسه تعلمت األرض من هو
هللا له المجد.سلم آدم لشيث و نسله من هو هللا.
ثم رحل اآلباء الكبار و إحتاج البشر إلى إعالن
مكتوب عن هللا.فنحت الرب إسمه علي لوحين
و أعطاهما لموسي النبي.و تكررت أنوار تبرق
بين جيل و جيل بواسطة األنبياء القديسين.تكرر
إسمه القدوس في العهد القديم ألفي مرة مصحوباً
بصفات مختلفة و منسوباً حتي ألسماء بشر كإله
إبراهيم و إسحق و يعقوب و إله موسي و إله
دانيال و غيرهم من األبرار دون أن تعلن أي
مرة بوضوح عن شخصه و طبيعته و أقانيمه
فبقي اإلله المحتجب معلوماً باإلسم و لكن طبيعته
ً
قليال.
مجهولة للبشر و ثالوثه مستتر إال

نحن نعترف بأنه عندما قال السيد المسيح:
«أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل» قد
أرسى مبدأ عاماً ،مفاده« :أعطوا كل ذي
حق حقه» .لكن في حواره مع الفريسيين
الذين تشاوروا لكي يصطادوه بكلمة ،أبعاد
نحن نحترم المعلمون ،ولكن على
أخرى ذات أهمية خاصة؛ حيث كانت
عرف إسرائيل اإلله الحق وظلت المعرفة باهللالجزية جريمة رومانية ،والرمز المادي المعلمين الكذبة ،أن يعرفوا انهم يدسّ ون
بدع هالك ،وبسببهم يُجدف على طريق منحصرة في ماليين قليلة بينما مليارات البشر
إلستعباد الشعوب!
يبحثون عن إله دون جدوي .لم تكن إلسرائيل
كان السؤال ،هكذا« :أيجوز أن تُعطى الحق!...
قدرة علي الكرازة باإلله المخيف كما يظنونه.ألن
معرفتهم كانت سطحية بل شابهوا األمم كثيراً و
الكثير من التكريم؛ فقد منحته الملكة راح خوف هللا من قلوبهم.ظلت عالقة شعب هللا
إليزابيث الثانية لقب فارس في عام  ،1966بإله الشعب عالقة بغير معالم من جهة إسرائيل.
وقد حصل علي ألقاب ودرجات شرفية من يعبدون هللا لكنهم يخافون أن ينطقوا بإسمه.يطلبون
الكثير من الجامعات البريطانية ،وله كراس رؤيته ثم يرتجفون عندما يرتج الجبل من عظمته.
شرفية بجامعة الهور بباكستان وجامعة يسمعون عنه و يتباهون بينما يسبكون من الذهب
سيينا بإيطاليا ،وتم منحه جائزة فخر بريطانيا
ً
عجال يعبدونه.كان اإلله في فكرهم غامض و في
كل إسبوع قصة ألحد الرجال الذين أخرجتهم
مصر خارج حدودها ولكنهم حفظوها في في  2007وذلك بعد أن أنجز أكثر من  20قلبهم يتأرجحون بين الشك و اليقين.بقي الحال
ألف عملية قلب في بريطانيا ،وحصل علي هكذا ألفي عام منذ نحت هللا بأصبعه وصاياه علي
قلوبهم،
جارت عليهم ولكنهم أحبوا جوارها،
وسام اإلستحقاق البريطاني في سنة  ،2014الحجر إلي أن جاء وقت ظالم ثالثمائة عام إختفت
ويطلق عليه في اإلعالم البريطاني لقب " فيه النبوات و إختفت قبلها النار المقدسة.ضاعت
ضنت عليهم ولكنهم عشقوا ترابها.
ملك القلوب " ،وقد منحه هيبة إسرائيل بين األمم و تجرأت األمم علي هللا.
الرئيس المصري السابق ما عاد للشعب سوي ومضات إلهية في نبوات
قصة البروفيسور المصري
"مبارك" قالدة النيل العظمي تحتاج من له روح ليفهمها لكن الشعب رفض
إختياره
،وتم
2011
في
البريطاني وجراح القلب
الروح وبقي اإلله الحق محتجباً لم يعلن عن نفسه
الذين
الخمسين
قائمة
ضمن
العالمي " سير مجدي يعقوب
الكثير.
كتبوا دستور مصر األخير.
" والذي ولد في  16نوفمبر
وعند عمر  65عاما قرر د
 لم يحدث في العهد القديم أن إلتفت أحد 1935في مدينة بلبيس
مجدي يعقوب إعتزال إجراء للتعرف علي الروح القدس.كل األنبياء إنقادوا
بمحافظة الشرقية لعائلة تنحدر
العمليات الجراحية ،ولكنه بالروح و لم يعرفوا عن أقنومه الكثير 2بط : 1
أصولها إلي صعيد مصر "
المنيا " درس الطب بجامعة القاهرة وكان إستمر في العمل كاستشاري ومُنظر لعمليات  21و ال سمعوا عن اآلب و اإلبن.داود النبي تنبأ
ً
من أوائل الخريجين؛ فحصل علي وظيفة نقل األعضاء .ولكنه في عام  2006إضطر
قائال قال الرب لربي إجلس عن يميني مز:110
نائب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر بقصر لقطع إعتزاله ليقود عملية معقدة تتطلب .1و لم يفهم أحد ما قال مت 44 :22بل أن
العيني ،ولكن رئيس القسم وقتها وفي محاولة إزالة قلب مزروع في مريضة بعد شفاء سليمان إبنه أكثر الناس حكمة علي األرض وصل
إلقصائه  -ألسباب أتحرج من ذكرها  -أقر قلبها الطبيعي والذي لم يتم إزالته من الطفلة فقط إلي السؤال  :من صعد إلي السماوات و نزل
بعدم صالحيته للوظيفة وإدعي بانه جراح المريضة خالل عملية الزرع السابقة ،والتي ما إسمه و ما إسم إبنه إن عرفت ؟ أم  4 :30و
 .....فاضطر د مجدي يعقوب إلي مغادرة قام بها وقتها السير مجدي يعقوب نفسه ،وقد توقفت البشرية قدام السؤال ما إسمه و ما إسم إبنه
وطنه إلي الواليات المتحدة ،وهناك إستكمل تميز د مجدي يعقوب بالوفاء والتفاني في حتي تجسد المسيح له المجد.
تدريبه في شيكاغو ،ثم إنتقل منها إلى عالج وخدمة كل أبناء جلدته من المصريين
 جاء رئيس المالئكة يبشر العذراء أنهابريطانيا ،وكان ذلك في عام  1962ليعمل القادمين لبريطانيا للعالج وقد كان منهم
إستاذي وصديقي رحمه هللا ا د حسن حمدي ستكون حبلي بالروح القدس مت.1ها هو سر
بمستشفي الصدر بلندن ،ثم أصبح أخصائي
الرئيس السابق لجامعة القاهرة ،والذي أقام البدء الجديد ألنه في القديم كانت األرض خربة
جراحات القلب والرئتين في مستشفي
لسير مجدي يعقوب وعقب الجراحة التي و خالية و روح هللا يرف علي وجه الغمر تك1
هارفيلد (من  1969إلي  )2001ومدير قسم
أجراها له حفال لتكريمه وفي نفس الجامعة  .هذا نفس ما قاله مالك الرب ليوسف البار عن
األبحاث العلمية والتعليم (منذ عام )1992
التي تركها يوما .وقد أل ِقيت خالل اإلحتفال خطيبته أنها حبلي بالروح القدس .صرنا نري
وتدرج في المناصب العلمية حتي أصبح
كلمات إهتزت لها أوتار القلوب حبا وعرفانا أليصابات تمتلئ من الروح القدس لو 41 : 1
أستاذاً في المعهد القومي للقلب والرئة في
بفضل ملك القلوب ،ذلك الرجل الذي وبرغم و زوجها زكريا الكاهن يمتلئ من الروح القدس
عام  .1986وإهتم بتطوير تقنيات جراحات
كل شيء ظل عاشقا لتراب مصر؛ حتي لو 67 :1و يوحنا المعمدان في بطن أمه يمتلئ
نقل القلب وذلك منذ عام  .1967وفي عام
أنه قرر مع صديقه المصري سير د مجدي من الروح القدس لو  15 : 1لقد صار أقنوم
 1980قام بعملية نقل قلب للمريض دريك
إسحاق  -والذي نزح هو األخر إلي بريطانيا الروح القدس معلناً و مشهوداً به و له.فهو الذى
موريس والذي أصبح أطول المرضي عمرا
وساروي قصته هو األخر في مقال الحق به أخذ اإلبن جسداً.ثم لما جاء موعد معموديته
في أوربا بقلب مزروع ،فقد توفي في يوليو
 .2005وقد نجح د مجدي يعقوب مع فريقه حيث تربطني به صداقة قديمة  -إنشاء "
ص َمام للقلب باستخدام مؤسسة مجدي يعقوب مركز القلب بأسوان ْباذن هللا ألقامة مركز أخر بأسوان حوال خمسة
الطبي في تطوير ِ
الخاليا الجذعية .ومازال يتعاون مع أخرين " وذلك في أخر محافظات الصعيد المهمش ،أضعاف حجم المركز الحالي لعالج وأبحاث
من أجل التوصل إلي زراعة قلب كامل من والذي يعشقه ضمن عشقه لوطنه األصلي أمراض القلب ،وأخر بالعاصمة اإلدارية لمصرنا
الخاليا الجذعية ،والمتوقع حدوثه ْباذن هللا مصر وقد تم إقامته في  2009ويرأس العزيزة .فتحية إعزاز لهذا الرجل فخر أبناء
مجلس إدارته د مجدي إسحاق .والصديقان مصر .وأختم مقالتي هذه بمقولة ملك القلوب د
خالل عقد أو عقدين من الزمان.
يقيمان لفترات طويلة جدا بمدينة أسوان مجدي يعقوب والتي إهزت لها خلجات قلوبنا "
وقد حصل السير مجدي يعقوب علي
في العمل بهذا الصرح العالمي .ويخططان أنني في مضمار الحياة أتسابق مع إبنتي لصالح

قصة سري د.
جمدي يعقوب

من أجلنا قال عنه المعمدان قبل أن يعمده :أنا
عمدتكم بالماء أما هو فسيعمدكم بالروح القدس لو
 .3ثم بعد العماد و ألول مرة في الوجود يتشكل
ً
نازال
الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة
علي رأس اإلبن المتجسد الصاعد من نهر األردن
لو . 22 : 3ثم يذهب الرب يسوع ليجرب في
البرية و يعود منها ممتلئاً من الروح القدس لو4
يبدأ الرب يسوع خدمته و يعرفنا بأقنوم الروح و
عمله مع اإلبن و مع كل إنسان .فالروح القدس
واحد في الثالوث 1يو  7 : 5لم نعلم عنه إال
باإلبن و في اإلبن.هو الروح المعزي الذى يرسله
اآلب بإسم المسيح المتجسد .يو 26 :14فالمسيح
وحده هو الذى صعد و أخذ من اآلب موعد
الروح القدس و أرسل الروح القدس ليحل علي
تالميذه و من يؤمنون بالمسيح إلي األبد.أع:2
 33علمنا أنه بدون قوة الروح القدس ال يمكن
أن تتم كرازة للمسيح أع .8 : 1الروح القدس
ً
قائال
روح المسيح الذى نفخه في وجه تالميذه
إقبلوا الروح القدس يو.22 : 20الروح القدس
هو الذى به نعلم ما نقوله من أجل هللا لو:12
ً
هيكال للرب و نقبل
 .12الروح يسكننا فنصير
المسيح لنصبح أبناء هللا  1كو  16 : 3يو : 1
 12ثم يوضح لنا المسيح المتجسد  :وحده الذى
يمتأل بالروح القدس يقبل المسيح و الذى يؤمن
بالمسيح يمتأل بالروح القدس فهي دائرة مقدسة..
أع . 15 :8يو 38 :7و  .39و أمر تالميذه بأن
يعمدوننا بإسم الثالوث األقدس مت 19 :28ثم
يحذر البشر من الخطية التي ال تغفر وحدها و هي
التجديف علي الروح القدس لو  10 : 12مر:3
 29و هي تعني رفض عمل الروح القدس في
حياة اإلنسان إلي نهايتها .ال مغفرة لهذا الرفض
الدائم .لذلك يوصنا الكتاب المكتوب بوحي الروح
ً
قائال  :ال تطفئوا الروح اي ال تقاوموا
القدس
كلمة الرب و تعاندون وصاياه  1تس 19 : 5
كما فعل إسرائيل في القديم .صار الروح القدس
يقود كنيسة العهد الجديد التي تضم كل العالم ما
داموا يقبلون المسيح رباً و مسيحاً 1.كو 3 : 12
عب. 4 : 2
 بدون المسيح اإلبن المتجسد ما كنا نعرفاآلب القدوس.الكلمة صار جسداً و رأينا مجده
مجد إبن اآلب الوحيد يو . 14 : 1ما رأي أحد
اآلب .كان هللا محتجباً عن الجميع لكن اإلبن الذى
هو في حضن أبيه هو الذى أعلن اآلب للبشر
بحلوله في الجسد يو . 18 : 1اإلبن وحده الذى
يعرف اآلب و قد تجسد ليعرفنا به و اآلب أعلن
لنا اإلبن و شهد له مت 11:25يو 37 :5يو 8
 . 18 :كان واحدة من أسباب التجسد أن نعرف
اآلب يو. 27 :8و كان أصعب ما قاله لليهود أنا
و اآلب واحد يو 30 :10ألن المسيح و أبيه ليسا
إلهين بل أقنومين و إلهاً واحدا ً.علمنا من اإلبن أن
اآلب يحبنا و لم نكن نسمع من قبل التجسد عن
محبة اآلب يو. 16 :3و أن تجسد اإلبن كان تنفيذا
لرغبة اآلب في خالصنا فال نموت.يو.39 :6و
علمنا أن قبول المسيح مرتبط بالتجاوب مع مشيئة
اآلب فمن ال يجتذبه اآلب لن يقبل اإلبن يو:6
.44و ألن اآلب في اإلبن و اإلبن في اآلب فمن
يكرم اإلبن يكرمه اآلب لو.26 :9يو  23 :5و
كما أن اآلب يحيي فاإلبن يحيي من يشاء ألنه و
اآلب واحد.يو.21 :5
 الكثير يمكن أن يقال عن الثالوث األقدس الذىتعلمناه من اإلبن المتجسد و بدون تجسد المسيح
كنا سنظل كما كانت اليهود و األمم معاً .أعمي
يقود أعمي .لكن الكرازة كانت كالمعمودية بإسم
الثالوث.التجسد وحده علمنا األقانيم.اإلبن نور
العالم إذ تجسد أنار قلوبنا بمعرفة الثالوث األقدس
ليس فقط باإليمان بل بأعمال األقانيم الثالثة في
كل زمان مع كل إنسان.لهذا تجسد اإلبن الوحيد
ليعلن الثالوث األقدس.عظيم هو سر التقوي هللا
ظهر في الجسد 1.تي . 16 : 3
خدمة اإلنسانية؛ أنا هنا في وطني األصلي مصر،
وهي هناك في بلد أسيوي .هو عاشق لوطنه
مصر يزرع أمل في الحياة بين من يهدد شبح
الموت قلوبهم  ،بينما وللعجب يقوم أخرون من
أبناء هذا الوطن بغرس طلقات الموت في قلوب
األحياء من إخواتهم

د .ناجي اسكندر
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لكن امنوا يف النعمة ويف معرفة ربنا يسوع املسيح  2بط 18:3

هلتبحثعنكنيسة...هلتحتاجايلعائلةلتنضماليها......؟؟؟؟
ندعوك لتخترب دفئ الحياة املسيحية ودراسة كلمة الرب

Grace Family Church in Mississauga

يرس كنيسة النعمة اٳلنجيلية مبيسيساجا دعوتكم لحضور ٳجتامعاتها األسبوعية يف األوقات التالية
• اإلجتامع العام األحد صباحا متام الساعة  11:30صباحا
• ٳجتامع الصالة األسبوعي االربعاء متام الساعة  7:30مساء
• ٳجتامع الجمعة العام متام الساعة  7:30مساء
• لقاء تعليم اللغة اإلنجليزية .....السبت الساعة  1:00ظهرا ”“English Cafe
• ٳجتامع كبار السن واألجداد السبت الثالث من كل شهر الساعة  11:30صباحا
• ٳجتامع شباب الجامعة وحديثي التخرج السبت الثاين واألخري
من كل شهر الساعة  11:30صباحا ”“CREW
• يوجد برنامج متكامل لمدارس األحد لجميع األعامر
For more information about who we are what
we believe and different church ministries,
please visit our website at

1091 Brevik Place Mississauga
ON L4W 3R7

www.thegracefamilychurch.com

gracefamilycma@gmail.com
Tel (416) 833-1982

ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﳊﻀﻮر اﺣﺘﻔﺎل ﺗﺴﺒﻴﺢ اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس
واﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد اﳌﺠﻴﺪ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ ﺻﺒﺎﺣﺎ  11:30اﳌﻮاﻓﻖ 16
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻊ اﳌﺮﱎ اﶈﺒﻮب اﻷخ زﻳﺎد ﺷﺤﺎدة

راعي الكنيسة

القس مايكل عبد املسيح

تعال مصليا وٳدعو ٲخرين ٲيضا
بقية مقال «( )34د .عزيز المصرى»
ص6
ومرة أخرى فى عام  1952حدث أن
كان له صديق ضابط فى الجيش وقد ُقطعت
ذراعه على إثر حادث ُ
فطلب من الدكتور
عزيز أن يكون بجواره وال يتركه فى محنته،
ً
وفعال سافر معه على نفقته الخاصة على
الطائرة الحربية التى أقلته إلى المستشفى
العسكرى بالقاهرة وظل بجواره طوال فترة
عالجه .ويُذكر أيضاً أنه كان له صديق آخر
كانت والدته سيُجرى لها عملية جراحية دقيقة
وخطيرة بلندن وطلب من الدكتور عزيز أن
ً
وفعال سافر دكتور
يكون بجواره لثقته فيه،
عزيز معهم إلى لندن على نفس الطائرة أيضاً
وعلى نفقته الخاصة ومكث معهم أسبوعاً
حتى اجتازت والدة صديقه فترة العالج وعاد
بعدها إلى مصر.
كل الذين تعاملوا معه كانوا يُعجبون جداً
بإنسانيته وخدمته ومهارته وتواضعه وعلمه،
لذلك كانوا يحرصون على تسجيل مشاعرهم
فى خطابات عديدة أرسلوها إليه .كتب له
األستاذ نصحى عوض المحاسب المشهور
باإلسكندرية رسالة خطية قال فيها( :وهبك
هللا مهارة فى فنك وعطفاً وحناناً فى أعماق
قلبك) .واألستاذ حسن محمد سليمان وكيل
بريد العطارين باإلسكندرية ،كتب يقول:
(بمهارتكم الفائقة وبيدكم الشريفة ومشرطكم
الطاهر أجريتم العملية ،وها أنا من ذلك
اليوم حتى اآلن وأنا اتمتع بكامل الصحة
وتمام الراحة) .ومن أحد المرضى يُدعى
«جبرائيل» من الشام ،كتب يقول( :حمداً
هلل الذى اتاح للبالد جراحاً بارعاً ونطاسياً
ماهراً مثلك يزيل األوجاع واالآلم ويُبرئ
من األمراض واألسقام وهنيئاً للبالد بفنك
العظيم ُ
وخلقك الكريم) .ومن األستاذ لبيب

محمود كامل وكيل تفتيش الزراعة بالفؤادية :للمؤرخ المصرى األستاذ الدكتور عزيز
(أصبحت أسير خلقكم الكريم ومعاملتكم سولاير عطية.
الرقيقة) .وفى عام  1961سجل األستاذ
كان الدكتور عزيز قد تعرف على دورا
عوض عبد الشهيد باإلسكندرية رسالة
رائعة جاء فيها( :لقد حباك هللا قلباً عامراً حبيب المصرى شقيقة المؤرخة الكنسية
باإليمان ووجهاً مشرقاً باالبتسام ونفساً ممتلئة القديرة األستاذة ايريس حبيب المصرى.
وفى عام  1948عقد دكتور عزيز قرانه
بالحنان).
عليها وانجب منها طفلين أكبرهما «رامز»
كانت له صداقة ومحبة وثيقة مع اآلب الذى حصل على بكالوريوس هندسة
الورع القمص متى المسكين – بدير القديس اآلالت الحاسبة والتحكم اآللى عام 1972
مكاريوس بوادى النطرون – واستمرت وأصغرهما «ماهر» الذى حصل على
هذه العالقة تزداد بمرور األيام والسنين .بكالوريوس الهندسة الميكانيكية عام .1973
ففى أوائل السبعينات أرسل له القمص متى «رامز» حصل على درجة الدكتوراه من
المسكين رسالة من دير القديس مكاريوس جامعة «استانفورد» األمريكية و «ماهر»
يقول فيها( :أكتب إليك راجياً أن تصنع حصل على درجة الدكتوراه من جامعة
معروفاً ألخى الراهب إشعياء ،وهو مهندس  MITاألمريكية أيضاً .غرس الدكتور
معمارى ترهبن تحت مسئوليتى وأنا أحبه عزيز المُزارع الماهر فى أوالده حب البحث
بالحق ،وقد ظهر له فتاء ونأمل أن تنال والدراسة واإلقبال عليهما باإلضافة إلى
حالته مساعدة وترفق من أصابعك الجراحية اإليمان العميق واألرتباط الشديد بالرب .فى
الموهوبة .إلهنا الصالح يذكر محبتك ويكافئك عام  1989صدر لنجله األكبر د .رامز أستاذ
هندسة الكمبيوتر بجامعة «تكساس» – حالياً
عنى كل بركة).
– كتابه األول باإلنجليزية بعنوان «مقدمة فى
ولعضويته بجمعية مارمينا العجايبى قاعدة البيانات» وألهمية الكتاب تتداوله حالياً
للدراسات القبطية باإلسكندرية توطدت حوالى  170جامعة فى العالم .وقد أستلم
العالقة بينه وبين الدكتور
منير شكرى دكتور عزيز رسالة بالبريد من نجله رامز
ً
رئيس الجمعية زهاء ثالثين عاما باإلضافة بها نسختان من الكتاب فسطر لنجله خطاباً
إلى تجاور عيادتهما بمنطقة وسط البلد رائعاً ،قال فيه( :يا أبانا الذى فى السموات
باإلسكندرية ،حتى أن الدكتور منير شكرى أسجد لك شكراً بأنك أطلت فى عمرى حتى
فى كل مرة يذهب فيها لزيارة شقيقته رأيت وحملت فى يدى باكورة مؤلفات رامز
باإلسكندرية البد أن يعرج على منزل دكتور من الكتب العلمية .يا يسوع المسيح الرب
عزيز الذى كان يجاور منزل شقيقته .هذا اسجد لك شكراً بأنك أنعمت على رامز بذلك
باإلضافة إلى صداقته ومحبته ومودته مع الذكاء وطول األناة واإلصرار وهى الصفات
األستاذ فريد الفرعونى وكيل المجلس الملى الالزمة إلنجاز هذا العمل الرائع والضخم
اإلسكندرى واألستاذ البرت برسوم سالمة بكل المقاييس ،وألنك سجلت اسمه وإلى األبد
سكرتير المجلس واألستاذ عادل عازر فى أكبر مكتبة فى العالم مكتبة الكونجرس.
بسطوروس عضو المجلس
وعضو هيئةً أشكرك يا يسوع ساجداً ألنك باركت اآلف
ً
األوقاف القبطية ،كما كان صديقا حميما

الساعات الطوال التى قضاها رامز أمام
الكمبيوتر آخذاً الوحى منك يا يسوع ليصوغه
علماً  ..ال تتركه وحيداً بل كن دائماً إلى جانبه
مشجعاً وموحياً وفاتحاً آفاقاً عقلية متجددة
باستمرار أمام رامز  ..وقربه منك ألن الحياة
بدونك يا يسوع هى فارغة بال طعم  ..أتوسل
إليك يا يسوع أن تسكن فى داخله وال تدع أى
مكان مهما ص ُغر لعدو البشرية إبليس الذى
يسعى دائماً بسمومه المُغلفة بالعسل لكى يهدم
عشاً صغيراً أو يوقع بين المحبين).
هذه الكلمات إن دلت على شئ إنما تدل
على عظمة كاتبها وقوة إيمانه وحبه الشديد
ألوالده وغيرته القلبية على التأكيد لحياتهم
مع هللا.
وقد انتقل إلى السماء فى  20مارس 1991
خالل فترة الصوم األربعينى المقدس.

لالعالن باجلريدة اتصل
على:

@ahram.teeba
gmail.com
اواتصل

باشرف اسكاروس

(416)659-8744
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كندا تشجع مزيد من البالد علي أستعمال
وسائل منع احلمل واالجهاض

تحدثت وزيرة التنمية الدولية ماري بيبو أمام مؤتمر دولي لتنظيم
االسرة في مدينة رواند  ،أشتركت فيه عدد من دول العالم مثل هولندا
والدنمارك وفنلندا وفرنسا وبلجيكا  ،وقالت الوزيرة إن كندا ستواصل
الكالم بصراحة مع البالد االخري التي هي في حاجة لخدمات تنظيم االسرة ،حتي لو إن هذه المحادثات تبقي
مثيرة للجدل والقلق في بعض االوساط  ،وقالت إن بعض البالد تكون علي أستعداد لمناقشة هذه المواضيع
اثناء االجتماعات ولكنها ال تلتزم بي االتفاقات  ،و إن كندا تلعب دورا مهم جدا االن في تنظيم االسرة  ،وإن
الصحة الجنسية وامكانية الوصول الي وسائل منع الحمل واالجهاض هي خطوات هامة للقضاء علي الفقر
خاصة ما بين النساء  ،وحتي ننهي علي الفقر نحتاج للعمل للقضاء علي المعوقات التي تجعل الفتيات والنساء
غير قادرات علي تحقيق أحالمهم في النجاح وليتحقق هذا يجب أن يكون للنساء سلطة التحكم في أجسادهم،
وإن ما نريده هو أن تكون النساء الذين يريدون االنجاب مستعدات الستقبال االطفال  ، ،وقالت هيئة الصحة
العالمية ان  ٢١٤مليون أمرأة ممن ال يرغبن في االنجاب او تأخير االنجاب ال يستعملن اي نوع من وسائل
منع الحمل  ،هذا وقد تعهدت حكومة كندا بتمويل مبادرات تنظيم االسرة والصحة الجنسية عام  ٢٠١٧بمبلغ
 ٢٠مليون دوالر كجزء من حملة دولية لسد الفجوة الناجمة عن قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب بمنع
تمويل مشاريع االجهاض.

االطفال الكنديني يحصلون علي درجة متدنية
في النشاط البدني بحسب تقرير عاملي

تورنتو  :حصل االطفال في كندا علي درجة متدنية في تقرير عالمي
عن النشاط البدني لالطفال في العالم  ،وقد أظهر تقرير لتحالف (القيام بي
المجهود ) او ( بارتسيب أكشن) العالمي أن االطفال في دولة سلوفينيا ودولة اليابان هم أكثر االطفال نشاطا
من بين  ٤٩دولة شملتهم الدراسة  ،وسجل االطفال الكنديين درجة (دي  )+في النشاط العام والسلوك المستقر
ودرجة (دي) في اللياقة البدنية وأخذت البيانات الطفال ولشباب كندا من تقارير المشاركة الرياضية والنشاط
البدني لشهر يونيو الماضي ويلقي التقرير بالوم علي الكنديين لقضائهم اوقات طويلة امام الشاشات  ،وتمدن
المجتمعات الريفية وتدمير الطبيعة ،واستعمال االالت والتكنولوجيا في كل أساسيات الحياة  ،وفي دولة
سلوفينيا قامت الحكومة بدمج الرياضة بالهوية الوطنية واصبحت الدولة تقيس دائما اللياقة البدنية لالطفال من
سن  ٦الي  ١٩سنة وحصلت الحكومة هناك علي درجة (ايه) النها تضع استراتيجية لتقييم الموارد للنشاط
البدني  ،وحصل االطفال علي درجة (أيه  )+للنشاط البدني العام وحصلت العائالت علي درجة (بي )+للنشاط
البدني  ،وفي اليابان كرست الحكومة هناك سياسة المشي للمدارس وحصل االطفال هناك علي درجة (أيه)-
للنشاط والمشي ودرجة (ايه )+للياقة البدنية  ،وقال رئيس تحالف ( بارتسيب أكشن) دكتور مارك ترمبلي
من أوتاوا أن كندا يجب أن تحسن درجتها في تقرير النشاط البدني لالطفال بتشجيعهم علي المشي وقيادة
الدرجات وتحديد وقت لمشاهدة التليفزيون و استعمال االجهزة االلكترونية  ،وقال التقرير أن  %٣٥فقط من
االطفال في كندا من سن ٥الي  ١٧سنة و %٦٢من  ٣سنوات الي  ٤سنوات يحصلون علي النشاط البدني الذي
يحتاجون له  ،وإن  %٥١من االطفال ينخرطوا في استعمال االجهزة االلكترونية الترفيهية لمدد طويلة أكثر
من المستحسن .

رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا يعارض مشروع قانون بإقامة منطقة عازلة
حول عيادات االجهاض والمستشفيات لمنع المتظاهرين من االقتراب منها

مانيتوبا ؛ قال رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا بريان باليستر في خطاب
له يوم  ٢٠نوفمبر أن حزب المعارضة في حكومته يدعو إلقامة منطقة
عازلة حول عيادات االجهاض والمستشفيات وهذا يعارض حرية الرأي
 ،وكانت رئيسة الحزب الديمقراطي الجديد وهو الحزب المعارض
للحكومة قد قدمت مشروع لقانون خاص بمنع االحتجاجات والتظاهرات
بالقرب من عيادات االجهاض والمستشفيات واقامة منطقة عازلة تبلغ
 ١٥٠متر حول هذه العيادات ال يمكن التظاهر فيها  ،ويحظر ايضا مشروع القانون علي المحتجين التحدث
او مضايقة اي فرد ضمن هذه المنطقة المعزولة  ،وكانت حكومة أونتاريو قد قدمت تشريعات مماثلة في
أعقاب حاالت هجوم واعتداء علي العاملين في عيادات االجهاض العام الماضي وأصدرت البرتا قانونا
بفرض منطقة عازلة حول عيادات االجهاض  ،وقال رئيس وزراء مانيتوبا أن الناس لديهم الحق في
االحتجاج وإنه يمكن تنفيذ القوانين العامة إذا تعرض أي فرد ألي شخص ما او اعتدي عليه  ،ومن المعروف
أن المشاريع الخاصة تفشل أن لتصبح قانونا النها تحتاج الي دعم الحكومة ولكن رئيسة الحزب الديمقراطي
الجديد تقول أن حزب المحافظين الحاكم يجب أن يضع السياسة جانبا ويمرر القانون .

كندا والواليات املتحدة واملكسيك يوقعون علي
أتفاقية التجارة احلرة بينهم
وقع رئيس وزراء كندا ورئيس الواليات المتحدة ورئيس المكسيك علي
إتفاق التجارة الحرة بين الدول الثالثة والذي يسمي (يو أس أم سي أيه) يوم
الجمعة  ٣٠نوفمبر في بوينس أيرس عاصمة االرجنتين ،وحضر الزعماء الثالثة مراسيم التوقيع علي المعاهدة
قبل إجتماع قمة زعماء مجموعة ال  ٢٠دولة  ،وال تزال هذه االتفاقية بحاجة الي تصديق هذه الدول ،وقالت
وزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريالند أن هذه االتفاقية التي كتبت بثالثة لغات أضافة مزيد من التعقيد اليها
وإنها احتاجت لتعديالت كثيرة في عدد هائل من التفاصيل  ،وقال جستن ترودو في خطاب له أن هذه االتفاقية
سوف تحافظ علي أستقرار االقتصاد وأالستقرار المهم لماليين من الوظائف و العمال واالسر المتوسطة الحال
عبر البالد والتي تعتمد علي عالقات تجارية قوية موثوق بها مع جيراننا االقرب الينا  ،واالتفاق الجديد يزيل
مخاطر التقلبات االقتصادية وينهي الخطر الناتج من عدم اليقين الذي صاحب المحادثات حول هذه المعاهدة ،
وبينما لم تلغي الجمارك التي فرضتها امريكا علي المنتجات الكندية من الصلب وااللومنيوم ،فقد قال المسؤولين
الكنديين ان الفائدة من التوقيع علي المعاهدة االن ،هو توقع الغاء للجمارك علي  ٢٫٦مليون سيارة من التي
توردها كندا المريكا .
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إشراف
جنـــوى غـــــالي
أرتفاع معدالت جرائم الكراهية في كندا الي أعلي
مستوي بحسب االحصاءات الكندية
أفادت الشرطة الكندية بأن عدد
جرائم الكراهية بلغت رقما قياسيا
عام  ٢٠١٧بسبب الحوادث التي
أستهدفت المسلمين واليهود والسود
وفقا لبيانات االحصاءات الكندية ،
وقالة وكالة االحصاءات الكندية أن
جرائم الكراهية تصاعدت منذ عام
 ٢٠١٤ولكن في عام  ٢٠١٧ارتفعت بنسبة  %٤٧وكان هناك ٢٠٧٣
جريمة كراهية و من اسباب هذه الزيادة الحوادث البغيضة مثل مقتل
ستة من الرجال المسامين في مسجد في كيبيك عام  ٢٠١٧وقد زادت
أيضا الحوادث الصغيرة المتعلقة بتخريب الممتلكات وكتابة عبارات
او رسوم مسيئة علي الجدران  ،وعموما شهدت اونتاريو زيادة بنحو
 %٢٠٧جرائم كراهية ضد المسلمين و %٨٤ضد السود و  %٤١ضد
اليهود  ،وايضا سجلت مقاطعة بريتش كولومبيا والبرتا زيادة في عدد
حوادث الكراهية  ،واثارت هذه الزيادة قلق قادة المجتمعات المحلية
وقال بريتاني أندرو من تحالف المدن للعالقات بين االعراق (انه
حان الوقت للزعماء السياسيين للحديث بصراحة وبشكل ال لبس فيه
ضد الكراهية والتعصب والدعوة لمجتمع يشعر كل فرد فيه باالمان
للمشاركة والمساهمة  ،وحان الوقت للوقوف امام التعصب والكراهية
ودعم المجتمع المتعدد الثقافات ليشعر كل فرد فيه باالمان ) وقال
رئيس( مركز دراسات المحرقة اليهودية) في بيان له أن االحصاءات
الجديدة تثير القلق حيث تزداد جرائم الكراهية في كندا والتزال الجالية
اليهودية ضحية لهذه الجرائم  ،وذكرت التقارير أن االفراد السود هم
المستهدفون من جرائم الكراهية عبر كندا وان  %١٦من كل حوادث
الكراهية تتضمن ضحايا من االفراد السود وان  %٢من هذه الجرائم
تستهدف االفراد من الشعوب االصلية ُ .و َت ِعرف الشرطة جرائم الكراهية
بانها حوادث أجرامية تقع بدافع الكراهية تجاه مجموعة معينة .

جستن ترودو يواجه االمير السعودي محمد بن
سلمان ويقول له إن كندا سوف تقف بشدة لحقوق
االنسان
بالرغم من تهديدات المملكة
العربية السعودية لكندا بتجميد
العالقات التجارية واالستثمارت
وسحب الطالب السعوديين منها
فإن جستن ترودو لم يتردد في
مواجهة االمير السعودي خالل قمة ال  ٢٠والحديث معه بصراحة ،
وطلب ايضاحات افضل عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي واثارمعه
قضية احتجاز وسجن العاملين في مجال حقوق االنسان والكارثة
االنسانية الناتجة عن الحرب في اليمن  ،وأكد جستن ترودو لالمير
محمد بن سلمان أن كندا قلقة من هذا الوضع وانها سوف تقف بقوة
مع حقوق االنسان  ،وكانت كل العيون مركزة علي االمير السعودي
خالل هذا المؤتمر والذي يظهر فيه االمير للمرة االولي بعد مقتل جمال
خاشقجي في أكتوبر الماضي  ،وتحدث أيضا جستن ترودو مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين يوم السبت  ١ديسمبر علي جانب قمة مجموعة
ال  ٢٠واوضح له قلق كندا من الوضع في بحر آزوف حيث هاجمت
السفن الحربية الروسية قوارب أوكرانية وأسرت بعض من عليها
االسبوع الماضي  ،وكرر ترودو طلب كندا باالفراج عن البحارة الذين
قبض عليهم  ،وكانت اللقاءات هذه مع بوتين واالمير السعودي لقاءات
غير رسمية .وقال جستن ترودو للصحفيين إن الصراحة والحديث
المباشر أفضل من عدم الحديث .

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com
او اتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744
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أخبار وأراء
ُجهيمان العتيبى
توفيق مرتي مينا

فاشلة للسيطرة على المسجد النبوى فى المدينة
المنورة ,وتبين فيما بعد بان المقتحمين من
جنسيات مختلفة ,باكستان مصر ايران تركيا
قبيل إنبالج الضوء االول من صباح الثالثاء االردن تونس والسعودية.
 1400 / 1 / 1هجرية الموافق  20نوفمبر
وصدرت فتوى العلماء وعددهم عشرة
 1979م  , .كانت اعداد كبيرة من السيارات
تنزل ركابها فى الشارع المحيط بالمسجد آالف بحماية ارواح المسلمين المتواجدين
الحرام فى مكة  ,واتجه ما يزيد عن  2000بالحرم  ,وقد شكك البعض فى صدور هذه
الفتوى لصعوبة جمع كل هذا
ً
رجاال ونسا ًء
شخص
العدد الكبير من العلماء من
واطفال نحو البيت العتيق
مختلف انحاء البالد للتوقيع
وهم يهتفون ( هللا أكبر),
على الفتوى التى كانت مبرراً
دخلوا المسحد الممتلىء
لإلجراءات الحكومية التى
والحجاج
بالمصلين
اتخذت حتى قبل صدور هذه
وسيطروا على أبواب
الفتوى المزعومة  ,فاالهم
الحرم وأغلقوها ثم
ان يقضوا على المعارضة
سيطروا على مكبرات
وبأى وسيلة ,,وقد صدرت
الصوت وإذاعة الحرم
الفتوى فى 11 / 24
 ,,إنتهت صالة الجماعة
ونُشرت فى  11 / 25على
بإمامة احد مشايخ
اساس انها حررت فى 20
السلطة وبعدها خطب
 11 /ووقعها ثالثون عالماً
احد المعتصمين فى
أفتوا بقتل هذه الجماعة إن
المصلين ( ويُقال انه
لم يستسلموا للقوات الشرعية
نفسه)واعلن
جهيمان
 ,وجميع الموقعين يعملون
رفضه للحكم السعودى
النه قائم على غير هدى من الشرع واستنكر ضمن مؤسسات تابعة للدولة  ,وبعضهم
الفساد االخالقى واالجتماعى المنتشر بتساهل متعاطف مع جماعة جهيمان.
الحكومة واالمراء  ,وأدانهم ,وشدد على امير
يوجد خالف فكرى بين قائد الجماعة
مكة فوّاز بن عبد العزيز متهماً إياه بالفساد جهيمان وبين رجال الدين الرسميين وتحديداً
واالنحراف والمجاهرة بالفسق ,ودار مجمل الشيخ عبد العزيز باز مفتى السعودية على نهج
الخطاب على  – 1 :إنهاء الحكم الملكى الوهابية والذى يتفق كثيراً مع افكار جهيمان
السعودى ,وأن بيعة االمراء باطلة ألنها عن الفساد وضرورة محاربة الحكام ألنهم
قائمة على الجبر والقهر وانهم يهدمون الدين .فسقة ومنحرفون  ,,,فقط هو يختلف معه فى
 – 2المطالبة بقطع الروابط مع حكومات ( اسلوب العمل المناهض للدولة .
النصارى) وإخراج االجانب (النصارى )من
حاول االمير سلطان وزير الدفاع إقناع
مدرسين وخبراء عسكؤيين ومستشارين – 3 .الجنود باقتحام الحرم لتخليصه من( الخوارج)
القضاء على الفساد واالنحراف فى المجتمع .فوافق بعضهم لنيل الشهادة  ,ورفض البعض
وفى ختام الخطاب ُقدم جُ هيمان محمد مفضلين السجن  ,,تقدم الجنود لإلقتحام
بن عبدهللا القحطانى على اساس انه المهــــدى فجوبهوا بوابل من الرصاص وسقط كثيرون
وإمام المسلمين موضحاً الصفات التى تدل قتلى واستمر القتال  ,واندلعت إنتفاضة سياسية
عليه ,وقد بايعه جميع افراد الجماعة الذين اخرى فى المنطقة الشرقية حيث اغلب قاطنيها
ً
قتيال واُعتقل مئات
قدموا من دول ومناطق مختلفة  ,,,,,,بعد من الشيعة ,وسقط عشرون
هذا وُزعت االسلحة التى كانت مخزنة فى قبو بسبب منع السلطات لمسيرات عاشوراء ذكرى
المسجد ,واتخذ المدافعون مواقعهم فى منارات استشهاد الحسين بيد يزيد بن معاوية عام 60
الحرم ومآذنه المرتفعة فى اجواء مكة  ,,وقال هجرية .
الوفد السعودى المرافق لألميرفهد  -ولى العهد
فشلت قوات الحرس الوطنى السعودى
وقتئذ – والمتواجد فى مؤتمر القمة العربى فى انجاز المهمة ,وأصدر االمير فهد أمراً
ُ
فى تونس  :أن االسلحة أدخلت إلى الحرم بالتوجه الى الحكومة الفرنسية التى ارسلت
داخل ثالثة نعوش وهى مكونة من رشاشات الكابتن( رول باريل) أحد ابرز ضباط وحدة
ومسدسات ,ولم يصدر بيان رسمى من داخل مكافحة االرهاب الفرنسية برفقة مجموعة
المملكة ,لكن الوثائق تؤكد دخول االسلحة إلى من زمالئه إلى الرياض ومن ثم إلى الطائف
المسجد بالسيارات.
القريبة من مكة  ,,وأخذه السعوديون فى جولة

وأشارت المخابرات الغربية إلى ان حادثة
الحرم ما هى إال رأس حربة النقالب كان على
وشك القضاء على االسرة الحاكمة ,وأنها عملية
انقالب كادت ان تنجح وقد شملت العمليات
مختلف المناطق والمدن فى البالد  ,يبدو ذلك
جلياً من ردود فعل النظام والتى تبدت فى
إغالق المطارات وتعطيل االتصاالت وفرض
حظر التجول فى عدد من المدن واعتقال
المئات من افراد الجماعة والمتعاطفين معهم
من مدن مختلفة مثل اإلحساء وتبوك والرياض
والقصيم ومكة والمدينة وجدة والطائف ,
وأُعلن عن مهاحمة القصور الملكية فى
الرياض  ,وأن الحماعة حاولت السيطرة على
إذاعة القرآن الكريم واحتالل قصر االمارة فى
مكة  ,واعترفت السلطات السعودية بمحاولة
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Hand-In-Hand

شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة
تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

 )١تأجير العقار سريعا
 )٢توريد شيكات االيجارات في وقتها
 )٣تفتيش العقار سنويا  )٤دفع الفواتير
 )٥متابعة مع املستأجر
 )٦املالك دائما ً على علم بعقاره
 )٧تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة
 )٨تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك
 ٢١ )١٠عام خبرة
 )٩مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده
لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت 416 258 4390 :أو دانيال دانيال ت416 389 8499 :
www.handinhandpropmgmt.com

فى العاشرة من صباح 4ديسمبر , 1979
وطوال فترة الظهيرة والمساء إهتزت االرض
فى مكة بفعل االنفجارات المتعاقبة فى اقبية
الحرم المكى  ,وما أوشك الليل ان ينقضى
حتى هدأت اصوات االنفجارات وبدأت الفرق
فى اقتحام االقبية  ,وفى الصباح تحركت
شاحنات الحرس الوطنى محملة بالجثث التى
ُقدر عددها بما ال يقل عن خمسة آالف.

إستسلم جُ هيمان ومن تبقى على قيد الحياة وصدر
الحكم بقطع رؤوس  61من افراد الجماعة ,
أُعدموا فى  9يناير  ( 1980المصدر موقع
شبكة فلسطين للحوار) ,,,,, ,وترك جهيمان
أبحاثاً فقهية من خالل ما كتبه بخط يده فى
صورة  – 1اربع رسائل فى اإلمارة والتوحيد
والنصيحة والميزان والبيعة والطاعة  ,كما
تحدث عن إقامة دين هللا ,ومماألة السلطان
 ,والملك الجبرى الذى يفرض نفسه على
الناس فى بيعة باطلة  ,وتطرق الى شروط
الخليفة واإلمام :أن يكون مسلماً ُقرشياً مقيماً
حول الساحة المحيطة بالحرم بعد ان البسوه للدين  – 2 ,سبع رسائل فى الفتن,وأخبار
ثوباً عربياً حتى ال يعرفه احد  ,كان يسمع المهدى  ,ونزول عيسى عليه السالم ,وبيان
خاللها الصوت الهادر من المآذن يدعو الناس
إلى الثورة على الظلم والفساد ,قدم الضباط
السعوديون خطة الغراق أقبية الحرم بالمياه
ثم توصيلها بالكهرباء لصعق كل من فيها,
لكن (باريل) طوّر الخطة باستعمال الغاز
 ,,وطلب من وزارة الدفاع الفرنسية تزويده
بثالثة اطنان من غاز(دايكلوروبينزومالموبينيم
تريل) الخانق,وخمسين مرش غاز وخمسمائة
رطل متفجرات وكمية من الصواعق وثالثة
آالف قناع واق من الغازات  ,وافق الرئيس
جيسكار ديستان على كل هذه الطلبات,
واشترط الفرنسيون ان يبقى دورهم فى العملية
طى الكتمان.

الشرك وخطره ,والفطرة السليمة,والحب فى
هللا والبغض فى هللا ,ومداخل الشيطان إلفساد
القلوب ,واختصار رسالة االمر بالمعروف
والنهى عن المنكر البن تيمية.
وقد بنى رسائله على آيات من القرآن,
واالحاديث النبوية ليستخلص منها ان حكم
آل سعود باطل وهم واالمراء ومن واالهم
من مشايخ السلطة خاصة المفتى ابن باز,
على ضاللة ,,ويصف إسالم اليوم انه إسالم
حضارة وليس االسالم الذى بُعث به محمد
( ص) وهو الذى يقتضى مقاطعة المشركين
ومفارقتهم وإظهار العداوة لهم .
لقد رُ وع العالم العربى واالسالمى بهذه
االحداث واستنكرها ,,وتطرق إليها البابا
شنودة فى عظة عيد الميالد  7يناير 1980
بالدعاء ليعم السالم بالمملكة السعودية .
املرجع  :رسائل جهيمان العتيبى
قائد املقتحمني للمسجد احلرام مبكة
للكاتب رفعت سيد احمد
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الواحـــــــــة
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى
بقلم /مدحت موريس
)(voicy2005@yahoo.com

نظرت فى ساعتى للمرة العاشرة فبدا لى وكأن
العقربان يعاندانى ويرفضان التحرك او لعلهما
يتحركان ببطء شديد غير محسوس  ،كنت اتعجل
الوصول الى وطنى بعد رحلة عمل قصيرة ،لم
يكن سبب تعجلى فى العودة هو اشتياقى المعتاد
لوطنى ولمدينتى الجميلة لكن كان هناك سبب
آخر يتعلق بالحادث المروع الذى تعرض له
عزت صديق عمرى الذى علمت انه يرقد فى
احدى المستشفيات بعد هذا الحادث الذى انقلبت
فيه السيارة عدة مرات اثناء قيادته لها على
الطريق السريع .سبب آخر ضاق به صدرى وهو
اننى اصبحت مضطراً لزيارة المستشفى وغير
خاف على جميع من يعرفوننى مدى انقباضى
من جو المستشفيات وكراهيتى ونفورى الشديدين
لرائحة االدوية والعقاقير باالضافة الى االحباط
النفسى الذى اعيشه بعد رؤيتى لحالة مريض او
سماعى النين متألم...بمعنى آخر يعرف الجميع
أن حضورى لسرادق عزاء هو أمر ايسر بكثير
من زيارتى لمريض بمستشفى .األمر األن يبدو
مختلفاً فالمصاب الراقد فى المستشفى هو احد
رفقاء العمر المقربين فاألمر يتخطى كونه زيارة
مجاملة.
تحاملت على نفسى قدر استطاعتى وذهبت
لزيارة صديقى عزت وانا احمد هللا على أن
الحادثة قد مر عليها اسبوع وأغلب الظن أن تكون
ً
ولوقليال .تباطأت خطواتى التى
حالتة قد تحسنت
كانت مسرعة فى ردهة المستشفى وتثاقلت أكثر
وانا على بعد امتار قليلة من غرفة عزت  ،ثم...
ثم استجمعت شجاعتى ووقفت على مدخل الغرفة
فارتفعت خمسة رؤوس تنظر الى الوافد الجديد
الذى هو انا  .كان هناك ثالثة زوار لشريك عزت
فى الغرفة بينما كان اثنان من اصدقاء عزت
جالسين حوله واالربطة والضمادات تلتف حول
تالتة ارباع رأسه بما فيها عينه اليسرى وكان
واضحاً أن جانبه االيسر قد ناله النصيب االكبر
من الحادث المروع حيث وضع ذراعه االيسر فى
جبيرة بينما ساقه اليسرى كانت معلقة ومرفوعة
داخل جبيرة جبس كبيرة  .نهض احدهما
ليصافحنى وكان يعرفنى بينما كان عزت يتساءل
بصوت واهن عن الزائر..لكنه سرعان ما تعرف
على صوتى ..كانت لحظة مؤلمة نسيت فيها
شعورى باالختناق من الجو العام للمستشفى ولم
اشعر اال بالمى وتعاطفى الشديدين مع الصديق
المصاب الذى ذهب فى نوبة بكاء عالية جاءت
على اثرها احدى الممرضات ثم ذهبت وغابت
لدقائق قبل ان تعود وتكشف ذراع عزت وتحقنه
بعقار فهمت انه مهدىء لالعصاب وعرفت وقتها
ان اصابة عزت لم تكن اصابة جسدية فقط فمن
الواضح ان الحادث قد نال من حالته النفسية
والعصبية...زاد على ذلك أن الممرضة وبناء
على تعليمات االطباء طلبت من جميع زواره عدم
التطرق للحادث بأى حال من االحوال .بالفعل
حاولت فترة وجودى معه فى المستشفى ان اتكلم
فى موضوعات خفيفة واستعدت معه ذكريات
الطفولة والمراهقة والشباب حتى استطعت ان

انتزع منه ابتسامة ظننت انها ستخرجه
من دائرة االكتئاب لكن فجأة دخل طفل
يبدو فى العاشرة من عمره بصحبة والديه
لزيارة المريض اآلخر شريك عزت فى
الغرفة فانتبه عزت للطفل وتحرك فى
الفراش ناسياً االربطة وساقه المعلقة
وخلت انه على وشك السقوط فتحركت
بسرعة السنده ولم يلتفت عزت لى بل
ظل على اهتمامه بالطفل ولفت ذلك نظر
االم التى قالت لطفلها بلباقة وهى تشير
نحو عزت « مش تروح تسلم على عمو
وتقول له سالمتك؟» اتجه الطفل نحو
عزت وهو يردد ما قالته له امه .خفق قلبى
بعنف فالطفل فى نفس عمر ابن عزت
الذى لقى مصرعه فى الحادث وتسارعت
االفكار برأسى وانا ارى دموع صديقى
تنهمر فى حزن عميق وهو يحاول ان
يحتضن الطفل وهو يمأل يديه بقطع
الشيكوالتة .عاد الطفل المه بينما نظر
صديقى نحوى فى اسى فبادرته بقولى «
انها ارادة هللا»...رد عزت « ال...ال بل
هى نتيجة حتمية لقيادتى المتهورة...تلك
هى الحقيقة لقد قتلت طفلى...قتلت ابنى
الوحيد» قلت له فى حزم بل هى ارادة
هللا انت نفسك كنت فى الحادث لكنك لم
تمت....صمت صديقى ويبدو ان تأثير
المهدىء قد بدأ يؤتى مفعوله .فتعمدت
ان احدثه عن رحلتى االخيرة واننى
سوف اسافر مرة اخرى وسأتغيب ألكثر
ً
قائال
من شهر انتبه هو لكلماتى وابتسم
«سأكون غادرت المستشفى...سأكون
فى منزلى..اى انك لن تزورنى فى
المستشفى مرة اخرى» قالها وهو يسخر
من عدم تحملى الجواء المستشفيات كما
يعلم عنى .غادرت الوطن ومكثت خمسة
اسابيع لم انقطع فيها عن محادثة عزت
تليفونياُ واو لمرة واحدة فى االسبوع

أسرة حترير األهرام
اجلديد

رئيس التحرير
د .رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

وسرنى ان حالته كانت تتحسن من اسبوع
ً
قليال
آلخر فبعد ازالة الجبس بدأ المشى
بمساعدة افراد التمريض ثم وحده بالعكاز
وقد سرنى سرعة استجابته للعالج ،
اخبرنى ايضاً انه سيعود الى منزله وانه
سيمكث فى منزله شهرين كأجازة مرضية
بعدها يعود الى عمله وبالفعل عندما عدت
الى الوطن كان عزت قد عاد الى منزله
وفى طريقى من المطار الى منزلى
تحدثت معه تليفونياً وكان صوته معبراً
عن تجاوزه الصاباته لكنه لم يستطع أن
يخفى نبراته الحزينة لكن ما لفت نظرى
هو أن كالمه كان يأتي كالهمس...وكان
يصمت كثيراً اثناء المكالمة وفهمت بالكاد
انه ليس وحده وانه ال يريد أن يسمع أحد
ً
قليال لكننى
ما أسر لى به .اصابنى القلق
نسيت األمر برمته اال انه اتصل بى فى
ذات اليوم عدة مرات لكنى لألسف كنت
مستغرقأ فى نوم عميق فلم اسمع رنين
الهاتف .فى اليوم التالى انتظرت حتى
انتصف النهار ألعاود الحديث معى وما
أن سمع صوتى حتى صرخ « اين انت
يا رجل ؟ كيف تتخلى عنى فى مثل هذه
الظروف؟ ارتبكت وشعرت بالخجل لكنه
ً
قائال « احتاج الى رأيك فى أمر
استطرد
هام أرجوك سأنتظرك فى أى وقت»  .لم
يكن أمامى سوى االستجابة لطلبه وبالفعل
وبعد أقل من ساعة كنت أدق باب منزله...
انفتح الباب بسرعة ووجدته أمامى وكأنه
كان ينتظرنى خلف الباب ،دعانى للجلوس
فى غرفة المعيشة وبدأ يتكلم وأنا أصغى
اليه بكل حواسى .عاد عزت للهمس من
جديد وكان بين كل جملة واخرى ينظر
الى الردهة فى حذر شديد « .االمر ال
ً
مشغوال
يخصنى بل يخص زوجتى كنت
بحالتى الصحية ولم اتنبه لحالتها ...هل

تصدق ..لقد ايقظتنى قبل الفجر لتخبرنى
أن درجة حرارة طفلنا مرتفعة ثم غابت
وعادت بعد نصف ساعة لتبشرنى
أن حرارته انخفضت بعدما وضعت
كمادات على رأسه» نظرت اليه واجماً
بينما هو يراقب الردهة المؤدية لغرف
النوم قبل أن يستطرد لم يحدث هذا األمر
مرة واحدة بل عدة مرات وأخشى أن
تتطور حالتها لما هو أكثر...هل تتصور
أنها خلعت مالبس الحداد؟ بدأت فى
تهدئته بعد أن انهمرت دموعه واكتفيت
بقولى « كل شىء سوف يكون على ما
يرام فقط دعنى أفكر فى األمر ألعطيك
رأيى» شعرت بارتياحه لكلماتى ثم
غادرت منزله على أمل أن تهدأ االمور
وحدها....ثم بعد ثالثة أيام اتصل عزت
بى وكان يجهش بالبكاء فتوجهت الى
منزله وأنا احدثه طول الطريق واحاول
تهدأته .ما أن وصلت الى منزله حتى
وجدته يهاجمنى بشدة لعدم تدخلى
واخبرنى كيف ساءت حالة زوجته التى
تعد طعام االفطار لطفلها قبل أن يذهب
الى المدرسة وكيف أنها تنتظر عودته
فى شرفة المنزل كل يوم بل انها صارت
تغيب داخل غرفة الطفل لساعات طويلة
لمساعدته فى مذاكرة دروسه .ثم دخل
فى نوبة بكاء مرة اخرى وهو يؤنب
نفسه « انا الذى قتلت طفلى وانا الذى
اوصلتها لهذه الحالة» امسكت بيديه
ً
محاوال اسكاته وانا ال اجد كلمات اقولها.
قلت له « صدقنى األمر ليس بيدى أنا ال
استطيع أن افعل شيئاً « نظر نحوى وقد
ً
قليال» هل تعتقد أن االمر يحتاج
بدأ يهدأ
لطبيب نفسى؟» كانت تلك الجملة هى
طوق النجاة بالنسبة لى فأجبته بسرعة
« بالتأكيد نحن نحتاج الى طبيب نفسى
متخصص» أمسك عزت كتفى بكلتا
يديه وكان يهزنى بقوة وهو يرجونى أن
ابحث عن طبيب نفسى ماهر .ووعدته
بذلك ثم قال لى قبل أن اغادر منزله «
بعد كل ما رأيته من زوجتى صعب
على نفسى أن اصدمها بحقيقة أن طفلنا
قد مات فى حادث السيارة»....غادرت
المنزل وجملته األخيرة ترن فى أذنى ثم
بصوت متحشرج وجدت نفسى اردد «
وانا ايضاً يا صديقى صعب على نفسى
أن اصدمك بحقيقة ان زوجتك قد ماتت
فى نفس الحادث».

Sudoku
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بصــــــراحة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب

هذه حقيقة ما حدث يف انتخابات
مسيسوجا سرتيتس فيل

د /رأفـــت جنـــدي ،طبيـــب عائلـــي

ذهب الكثير من المؤيدين لي
انتخابات النيمونيشن في ستريتس
فيل وعندما تفاجأ الجميع بعدم
وجودي هناك ،البعض وجه لي لوم
لعدم االتصال بهم والبعض مازال
يسأل عن الذي حدث .وكما عودتكم
دائما أن أقول الصراحة وال شئ
غير الصراحة فدعوني أحكي لكم
ماحدث.
أوال كانت كل األمور تسير علي
ما يرام وكانت كل الطرق مهيأة
ليوم ديمقراطي وليوم نمارس
فيه الديمقراطية الكندية الجميلة،
أعدت عدتي من متطوعين جاءوا
من كل المدن المجاورة فمنهم من
جاء من نيو ماركت ومنهم من
جاء من هاميلتون الكل تسابق
لتحقيق الحلم وكان الحلم يدنوا
قريبا جدا .فقد بذلت مجهودا جبارا
لقد ذهبت لبيوت الناخبين وقمت
باالتصال بكل القائمة التي لدي،
غير اتصاالت أعضاء الحملة،
فكانت الحصيلة زيارات منزلية
لمعظم الناخبين واتصاالت تليفونيه
لكل ناخب مرتين مرة من أعضاء
الحملة واألخري مني.
إلي أني تلقيت تليفونا في تمام
الساعة العاشرة يخبرني بأنني لن
أخوض االنتخابات غدا ،ولم يقولوا
لي السبب ،لم أصدق ما قيل إال
بعد أن قام باالتصال بي شخص
أعرفه جيدا من الحزب ،لم يفصح
أحد عن السبب ،قمت بتجميع عدد
من األصدقاء لبحث األمر بسرعة،
فقال لي صديقي هناك شئ وصلني
في تويتر وأزعجني!! ،ذهبنا لتيوتر
فوجدنا علي حساب شخص يدعي
تيري جالفين ،يقول أن صحيفة
عربية كندية تقول أن اليهود هم من
أغرقوا تيتانيك!!!! .والمقال مكتوب
لكاتب أسمه أحمد زكي!!!! .منشور
يوم  ١١نوفمب علي موقع األهرام
الكندي اإللكتروني .الحقيقة المقال
كله إفتراء وأكاذيب وشطحات
خيال مريضه ال تقوم علي أساس
علمي وال بحثي وال منطقي.

مدحت عويضة

ضد المتعصبين الذين إنتهكوا حقوق
األقليات في الشرق األوسط فكيف
أعادي السامية؟؟ ،وهل يصلح أن
أن أكون ضد المنظمات اإلرهابية
في الشرق األوسط التي هي أكبر
أعداء اليهود وأعادي السامية أيضا
في نفس الوقت؟؟.
بحثت عن أخونا أحمد زكي فهو
القناوي الطيب إللي بيكتب معانا
أخبار كرة القدم القسم الثاني والثالث
ويغطي أخبار قنا وسوهاج ،إيه أللي
جابه عند تيتانيك وعمال يحكي كأنه
كان في وسطهم ،الحقيقة األسلوب
مش أسلوب أحمد أنا صحفي وبقري
أسم الكاتب من أسلوبه وكمان كاتب
األسماء باإلنجليزية!!! .بحثت عن
المقال فوجدته منشور بأسم كاتب
لبناني أسمة زكوان عاصي نائب
لبناني ومحلل سياسي حسبما قدم
نفسه ،ولكن من الذي أخذ المقال
وتقدم به للصحافة وليس الحزب،
واللعب علي الميديا أوال وليس
شكوي للحزب لعبة ال يفهمها غير
المتمرسين!!! .ومن هو المستفيد
من خروجي من السباق؟؟ أم أن
الموضع حظ ونصيب وصدف .هللا
وأعلم.

عموما صدر قرار الحزب بمنعي
من الترشح علي الرغم من أنهم لم
يعطوني الفرصة للدفاع عن نفسي،
ولكن علمتنا السياسة أن كل شئ
سيظهر وسيصبح معلوما للجميع،
واأليام ستخبرنا ،الحقيقة لو كنت
أنا من كتبت المقال لما زعلت فآنا
دائما أقول رأي وأتحمل تبعات
قوله سواء خيرا أو شرا ،لكن
أن اتحمل خطأ لم ارتكبه بصفتي
رئيس تحرير الموقع اإللكتروني
في وقت أنا في أجازة فيه فهو الظلم
وهللا ال يرضي بالظلم وال يبارك في
شئ جاء بالظلم وجاء بدون شرف
وبدون منافسه شريفة وهللا عادل
وعدله قد يتأخر لكنه سيظهر ،في
كل مرة أظلم وأكون قادر علي أخذ
حقي أندم وفي المرات القليلة التي
سلمت أمري هلل وطلبت منه أن
ثم وجدت أن تيري يقدم شكرا يأخذ حقي هللا لم يتركني ووتسلمت
للجنة اختيار المرشحين بالحزب مكافأة تسليمي األمر له.
لسرعة االستجابة حيث ترجم
أشكر كل الذين سانروني
المقال يوم ونشر ٩٢نوفمبر في
”مدونة“ أسمها إلدر أوف زيون .وأيدوني وشرفوني بثقتهم لي،
ثم تابع األستاذ تيري جالفين ليقدم أشكر الذين تبرعوا للحملة من
شكر للحزب علي منعي من الترشح وقتهم وجهدهم ،أشكر الذين جاءوا
ونشره علي تويتر يوم  ٠٣نوفمبر النتخابي والذين جاءوا للتطوع
قبل أن يقوم الحزب باالتصال بي معي والذين قاموا باالتصال بي
بحوالي ثالث ساعات حسب ساعة لشجيعي ،أشكر عائلتي وأصدقائي
”تويتر“ ،هنا وجدت نفسي متهما وأشكر حتي الذين طعنوني في
بمعاداة السامية .الحقيقة مش راكبة الظهر فاالنتخابات كانت فرصة
عليه فأنا لم أعادي مجموعه علي جميلة لنعرف معادن الناس.
أساس العرق أو الدين في حياتي أشكرك يارب علي كل شئ وأثق
خصوصا السامية ،قضيت حياتي في قدرتك علي رفع الظلم وإظهار
أدافع عن المظلومين والمقهورين الحقيقة

ال تستهني بنقص فيتامني د

أتى مريض جديد قادم من
السعودية في االربعينات من عمره
يشكو من وجع العضالت مالزم
له منذ فتره حتى انه ال يستطيع ان
يأتي بحركة واحدة اال ويصرخ من
األلم
ولم تفلح معه جميع أنواع
المسكنات من قبل وترك عمله
العضلي معتقدا ان السبب هو العمل
العضلي المرهق.
أتت كل الفحوصات المتعلقة
بمختلف أنواع اآلالم الروماتيزمية
انها سالبه واقترحت عليه ان يعمل
اختبار لفيتامين د وان يدفع له مبلغ
 35دوالر حيث أن التأمين الصحي

منذ بضعة سنوات ال يغطى هذا التحليل بعدها
التحليل اال بشروط معينة ال تنطبق
أتت النتيجة ان فيتامين د في
عليه
الجسم أصبح في المعدل الطبيعى
وافق وأتت النتيجة ان فيتامين وانخفض هرمون الغدة المجاورة
د اقل من  10حيث ان النتيجة للغدة الدرقية
المقبولة تكون أكثر من  75هذا مع
كان سعيدا بانتهاء آالم عضالته
ارتفاع في هورمون الغدة المجاورة
أكثر من سعادته بالتحليل الذى لم
للغدة الدرقية (بارا ثايرويد)
يفهمه واخذ يفرد عضالت زراعيه
وهذا الهرمون يسحب الكالسيوم أمامي وهو يضحك انها تتحرك
من العظام لكى يحتفظ بالمعدل بغير الم غير السابق الذى عانى
الطبيعي للكالسيوم في الجسم وهذا منه لسنوات.
يؤدى بطول الوقت لهشاشة العظام
موعدنا العدد القادم أن شاء
طلبت منه ان يأخذ جرعة عالية الرب.
من فيتامين د لمدة  3أشهر وان يعيد

شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات تعلن عن إنها ستساعد بعض العمال
املتضررين من اغالق مصنعها يف أوشاوا للعثور علي عمل
بعد أن أعلنت شركة جنرال موتورز االسبوع الماضي عن إغالق
مصنعها في مدينة أوشاوا في منطقة دورهام بي أونتاريو في نهاية
عام  ، ٢٠١٩كجزء من إعادة تنظيم عالمي  ،والذي ستشهد فيه الشركة
تركيزا علي صناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة  ،مما
سينتج عنه االستغناء عن أكثر من  ٢٥٠٠عامل ،قالت الشركة في
بيان لها إنها تعتزم العمل مع كلية دورهام ومعهد اونتاريو للتكنولوجيا
وحكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية  ،ومع وكاالت السيارات المحليين ليلتزموا بتدريب وتوظيف عدد من
العمال المتضررين من اغالق المصنع كعمال فنيين في هذه الوكاالت  ،حيث أن هناك حاجة كبيرة حاليا
لهؤالء العمال  ،ويعرف أن مصنع سيارات جنرال موتورز في مدينة أوشاوا قد بدأ العمل عام  ١٩٥٣وفي
وقت من االوقات كان يعمل به  ٤٠الف عامل  ،هذا وقد وعد رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد هؤالء العمال
المتضررين وعائالتهم بانه سوف يدافع عنهم وسوف يقف بجانبهم وسوف يساعدهم للوقوف مرة ثانية علي
أقدامهم .

بقية مقال «آفاق حول ادمان
الترامادول» ص12
اعراض إدمان الترامادول
تختلف من متعاطى آلخر ،حسب
الكميات التى يتعاطاها ومرحلته
العمرية وقدراته الصحية ،ومن
السهل اكتشاف المتعاطى ،ألنها
أعراض وعالمات ظاهرة يسهل
مالحظتها التى من اهما :
الخمول و تبلد المشاعر و
الالمباالة التى تعد اهم االعراض
على االطالق,,عدم القدرة على
اتخاذ القرار ,,الكسل و تكسير
فى الجسم ,,اآلم مبرحة بمختلف
انحاء الجسم و من ابرز اعراض
احيانا تناقض االحساسيس كالبرودة
الشديدة يليها حرارة كبيرة ,,الحزن
الجم يعقبه فرح مفرط ,,انخفاض
مستوى االداء فى الدراسى و
العمل,الميل الى العزلة ,,نوبات
غضب و عدوان عارمة ,ضعف
الشهية ,الصداع و آالم الرأس ,

و تستمر اعراض االنسحاب من
اضطرابات معوية  ,اكتئاب و
تغيرات مزاجية حادة  ,قلق و ارق ,أيام إلى أسابيع و ذلك يتوقف على
ارتعاش و تشنج بالعضالت ,نوبات شدة اإلدمان و كمية الجرعات
صرعية
قد يستطيع المدمن التوقف عن
سوء إستخدام الترامادول يؤدى إستخدام الترامادول من تلقاء نفسه
إلى تعود نفسى و عضوى و ينتج لكن فى أغلب الحاالت يحتاج إلى
التوقف المفاجىء عن تناول العقار المساعدة الطبية و النفسية
مجموعة من األعراض اإلنسحابية
لعالج ادمان الترامادول يتبع
مشابهه لألعراض اإلنسحابية لعقار
نفس الطرق المعروفه لعالج
الهرويين أهمها:
اإلدمان
آالم فى العضالت و المفاصل,,
و يظل دائما الدواء سالح ذو
القئ و الغثيان ,,التوتر و االرق,
الهالوس السمعية و البصرية ,حدين قد يكون سبب شفاء أو يكون
نوبات الهلع ,اكتئاب ,صعوبة مصدرا للداء و بهذا يكون اشد
خطورة من سيف االعداء فعلينا
التركيز و التفكير
أن نحسن االستخدام لئال يتحول من
وأكدت الهيئة األمريكية أن  %90نعمة تساعدنا على التعافى يصبح
من االشخاص الذين يعانون من نقمة ال يجدى لعالجها التجوال على
انسحاب الترامادول يعانون من المشافى
اعراض انسحاب تقليدية فى حين
ان ال  %10االخرى قد يعانون من
االرتباك الشديد والبارانويا الشديدة

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com
او8164gindi@rogers.com
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ومنا من تحنن قلبه مع ثاني
بقية مقال «أين المولود؟»
بقية مقال «هل مصر بلد فقير حقا؟..ردا على
اوثالث اورابع فرصه
ص5
السيسي» ص 5

ومر علينا األشخاص الذين كانوا
يتشاجرون واذ بهم يضحكون
ويحملون طفال جميال في سالم
ووداعه وايضا دعونا لتناول وجبه
الفطور معهم في نفس البيت الذي
دخلنا وصلينا فيه من قبل وكان
الطفل موجود معنا وكان يقدم لنا
بنفسه الطعام وكان اجمل طعام قد
تناولناه في حياتنا ونسينا الوقت
والساعه وهدف الرحله الذي كان
يشغلنا جدااااا منذ البدايه
ثم مرت علينا المرأه التي تركناها
في المشفي تضع مولودها وكان
معها مولودا جميال في حضنها
فاقتربنا منها ومنه ودعتنا ان نحمله
وكان يبستم لنا جميعا وهنا ايضا
نسينا الوقت تماما امام ابتسامات
هذا المولود الجميل التي أسعدت
قلوبنا جميعا
ولم نشعر اننا في احتياج
لالستمرار في البحث عن المولود
وعدنا لمحطه القطار وكل منا
يشعر باالرتياح
وركبنا قطار العوده وقلوبنا
سعيده
رغم عدم وصولنا لمكان الميالد
ورغم عدم لقائنا بالمولود
لكن
كان هناك يقين بداخل كل شخص
فينا
اننا رأيناه
اننا سمعناه
اننا لعبنا معه وضحكنا معه
اننا لمسناه
اننا شاركناه الطعام
نعم
كان هناك
كان ينتظرنا
وكان اللقاء متكرر في كل شخص
ساعدناه
ومع كل من حاولنا ادخال
السرور الي قلبه
كان هناك
وأعطانا اكثر من فرصه للقاءه
منا من تحنن قلبه مع اول فرصه

والبعض لألسف لم يتوقفون
وضاعت كل الفرص من أيديهم
بحجه هدف الرحله
هؤالء لم يتقابلون مع المولود
لم يرونه لم يلمسونه
اثناء
هؤالء فقدوا المولود
انشغالهم بهدف الرحله

ونحن االن
االن
وكل عام
هل نجد المولود ؟؟؟؟
هل حاولنا البحث عنه ؟؟؟
البحث عنه وسط األطفال الصغار
البحث عنه وسط المرضي
وسط الفقراء
وسط البيوت المتعبه
وسط كل هؤالء المجروحين
والمتعبين ؟؟؟؟
أم مازلنا نسير وسط ضوضاء
العالم
وسط طرق المدينه
وسط صخب الطرقات
لن نجده
لن نجده ونحن نلهث وراء الميديا
لن نجده ونحن نلهث وراء الشهره
لن نجده ونحن نلهث وراء المال
لن نجده ونحن نلهث وراء
المالبس الجديده
والطعام الكثير

ثقافة وأدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يوم ورا يوم
للشاعر :عـادل رمسـيس

يوم ورا يوم بيعدي

أماكن كتيرة علشانا

ونبقى زي البخار

يرسمها ويبنيها

يسوع وحده طريق
النور

هو مجدها
هو عزها

وغيره طريق النار

هو اللي محليها

مساكين سبايا الدنيا

ماليكة يقولوا قدوس
قدوس

والمؤمنين أحرار
في ظلمة أبدية يكونوا
وأحنا نكون في نهار

ثم يتحدث بالتفصيل عن منجم الذهب المصري
بمنطقة «مرسى علم» او ما يعرف بمنجم السكري
وقد رصد الكاتب هدر حوالي  5مليار دوالر من المال
العام فقط في الفترة من  2005الي  2014نتيجة فساد
ورشاوى للمسئولين بدءا من رئيس الجمهورية في ذلك
الوقت «مبارك» .ويورد أيضا فسادا من نوع آخر وهو
تحايل بعض الوزراء للحصول على مرتبات تتجاوز
 40مرة الحد االقصى القانوني وقد رصد بالمستندات
كمثال لذلك مرتب وزير الداخلية لعام  2013حيث
ان المرتب الرسمي له شهريا هو  3750جنيها بينما
حصل على حوافز شهرية تتجاوز ال  124ألف جنيه.
وينتقل الكاتب الي الحديث عن ثروة مبارك وعائلته
وتفاصيل الفساد والرشاوي والعموالت والهدايا واليكم
بعض مقتطفات من التقارير المفصلة باألرقام :حصل
مبارك علي مبلغ  250مليون من صفقة طائرات
الميراج الفرنسية عام  1973عندما كان نائبا للسادات.
شكل أكبر وأخطر تشكيل عصابي خارج نطاق القانون
للمزيد من التفاصيل والتوثيق :يمكن تحميل الكتاب
المصري والدولي عام  1978بعد فرض حظر عربي
على مصر بسبب اتفاقية السالم مع إسرائيل وذلك الممنوع في مصر وذلك مجانا ( 190صفحة) من على
لتجارة ونقل السالح الي مصر والي مناطق النزاعات شبكة االنترنت بالبحث بالعنوان واسم الكاتب.
المسلحة ولتغطية هذه النشاطات القذرة أسس شركات

Important Message to Readers From Medhat
Oweida, Editor-in-Chief
process to prevent such
events from occurring in
the future.

As a human rights
activist, I spent most my
life fighting hatred around
the world. As a Canadian
Egyptian writer, I have
been a proponent of
بل سنجده خلف سرائر المرضي peace between Egypt and
خلف أطفال الطرقات
Israel and have written
خلف الفقراء
articles in support of the
peaceful solution of the
خلف الذين ال يجدون من يسأل
عنهم
Israeli-Arab conflict.
من خالل هؤالء الصغار سيكون
هناك المولود
نعم سيكون هناك

وأحنا نغنيها
يوم ورا يوم

ما أحلى السما يا رفاق

والمالك بالبوق راح
يضرب

علشان يسوع فيها

والموتى راح تصحى

ما اروع

وما أغرب
تبقى حياتنا حبور
وكل األلم يهرب
حضورك يارب
حضورك
هو المنى والمطلب

وبنوك عالمية كواجهة وكان حسين سالم هو الممثل
له ولإلسرة في تلك النشاطات وفي غسيل االموال.
كشفت سويسرا عام  2011عن  410مليون فرنك
سويسري مودعة في بنوكها تخص عائلة مبارك .بينما
اشارت بعض المصادر الصحفية التي لم يمكن التحقق
من صحة مصادرها ان عائلة مبارك تملك ارصدة
تربو علي  207مليار دوالر امريكي في اكثر من
 327بنكا ومصرفا .ولألسف لم تجر أية جهة رسمية
وحكومية تحقيقات جادة وموسعة بشأن هذه التقارير
الصحفية ،منذ فبراير عام  ،2011او إذا كانت فعال قد
حدثت تحقيقات فلم يتم لألن اعالن نتائجها على الشعب
المصري ،سواء من جهاز النائب العام ،وال جهاز
الكسب غير المشروع ،و ال األجهزة الرقابية األخرى،
مما زاد الشكوك في مدى صدق وجدية القائمين
على الحكم في البالد في محاربة الفساد واسترداد
األموال المنهوبة من الشعب المصري طوال أربعين
عاما ماضية .وخالصة الكاتب ان مصر ليست فقيرة
بمواردها ولكن المشكلة في حكامها والفساد اإلداري
الذي يبيح لقلة من المسئولين نهب معظم ثروتها.

In addition, I stand
against terrorism and
the hate attached to
such activities. Part
of this fight against
extremism is standing for
the rights of those who
face persecution around
the world, in particular
members of different
minorities, such as the
Coptic community in
Egypt, Christians in Iraq,
Syria and Pakistan, and
the Jewish community in
the Middle East at large.
I deeply regret the
offence caused as a result
of the publishing of this
article. Please be assured
it does not reflect my
beliefs and I am confident
that it will not be repeated
in our publication

views of the author of the
article in question, and
I categorically condemn
views which spreads
hate directed toward any
group.
Once I learned of the
existence of the article, I
took immediate action to
have it removed from the
website.
The author of the article
has been banned from
accessing the website.
We immediately parted
ways with the editor who
permitted the publication
of the article.
We are conducting a
thorough search of the
archives for any other
submissions by the same
author to ensure removal
and to declare we have
no association.
We commit to work to
improve the submission

Late last night it was
brought to my attention
that an article was
submitted on our online
newspaper whose content
was offensive and antiSemitic. The article in
question was published
on November 11, 2018 by
the editor who oversaw
the submission process
for incoming contributions
to the website.
As the editor-inchief, I would typically
be involved in the
approval process of any
submissions. However,
since October 1st, I
had delegated this
responsibility as I was
focused on seeking
the CPC Nomination
in the federal riding of
Mississauga-Streetsville.
I would like to make the
following clear:
I do not share the
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صحتني وعافية

د.تباسيم جندى

املشروم
من األطعمة املقاومة لألورام
نحن نحب المشروم ونتناوله
كثيرا ،ولكن هل فكرنا في
قيمته الغذائية وخصائصه
الفريدة؟
هذا الطعام الذى يشبه
الشمسية يتكون من ساق قصيرة
ولها كاب فوقها ،وله أنواع عدة أشهرها الباتون
وله أنواع والشيتاكى والمايتاكى والريشى،
أما الباتون مشروم فمنه األبيض والكريمينى
والبورتباللو ،والكريمينى له لون بنى فاتح وله
طعم ونسيج أقوى من األبيض ،اما البورتباللو
كبير في الحجم ونسيجه يقترب من اللحم وهو
يعتبر مشروم كريمينى كبير الحجم.
والمشروم طعام موجود منذ قديم الزمان،
وكان قدماء المصريين يعتقدون ان له خاصية
مقاومة للموت ،ولذا أصدروا مرسوما بالسماح
للفرعون فقط بتناوله وليس لعامة الشعب،
أما الرومان فكانوا يعتقدون أنه طعام اآللهة،
ومنذ هذا الوقت واالعتقاد السائد ان المشروم
طعام يعطى طبيعة فوق العادى ،ولكن في
سنة  1600بدأت زراعة المشروم في مدينة
باريس ،وبعدها في الواليات المتحدة سنة
 1800واآلن هو يزرع في كل البالد ،وتعتبر
مقاطعة بانسلفانيا االمريكية من أكبر المناطق
زراعة للمشروم.
أما عن قيمته الغذائية فالمشروم مصدر
غنى بالمعادن وخاصة معدن السيلينيوم الهام
لمقاومة االكسدة في الجسم والوقاية من األورام
السرطانية ،ومعادن أخرى أهمها البوتاسيوم
والنحاس والزنك ،كما انه غنى بمواد فعالة
أخرى مقاومة لألكسدة ،وهو غنى بفيتامين B
بكل أنواعه ،والكريمينى والبورتباللو يحويان
كمية كبيرة من فيتامين  .B6, B12وباإلضافة
الى هذا فهو يحتوى على كمية مناسبة من
البروتين وااللياف ،فكل  100جم من المشروم
تحتوى على  3.1جم من البروتين و 1.2جم
من االلياف و  3.2جم من الكربوهيدرات و
 0.3جم من الدهون و 22سعر حرارى فقط.
أما خاصية المشروم كمقاوم لألورام
السرطانية فقد جاءت بناء على عديد من األبحاث
العلمية ،ولكن األبحاث ركزت على أنواع
المشروم الصينى وهى الشيتاكى والمايتاكى

من عيادة الطب الطبيعى

والريشى ،والمادة الفعالة هي
مجموعة السكريات المعقدة
ومواد البيتاجلوكان ،وماذا عن
المشروم العادى الباتون الذى
نراه في السوبرماركت؟ يؤكد
الباحثون ان هذه المواد توجد
أيضا في كل أنواع المشروم،
والمشروم الصينى يحتوى على نفس القيمة
الغذائية للمشروم العادى ،فهو غنى بالسلينيوم
باألضافة الى البروتين وااللياف وفيتامين .C
والمشروم الصينى المسمى شيتاكى هو
رمز لطول العمر عند الشعوب اآلسيوية،
واستخدمه الصينيون في األغراض الطبية
منذ أكثر من  7آالف سنة ،فهو مقو لجهاز
المناعة ويجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة
العدوى ،ويخفض من نسبة الكولسترول ،ووجد
الباحثون أن له تأثير مقاوم لألورام السرطانية،
ولكن المادة الفعالة تكون مؤثرة إذا تم حقنها
وليست عن طريق الفم.
أما مشروم المايتاكى فقد ركز عليه في
البحث طبيب ياباني في نهاية السبعينات
يدعى هيرواكى فانبا ،ووجد ان مستخلص هذا
المشروم فعال اذا اعطى بطريق الفم ،والمادة
الفعالة البيتاجلوكان تقوم بتحفيز خاليا الدم
البيضاء التي تقاوم الخاليا السرطانية والخاليا
الغريبة ،كما تحفز النخاع إلنتاج عدد أكبر من
كرات الدم البيضاء ،وهى تمنع عملية االنتشار
للخاليا السرطانية ،لذا تجد انه مناسب لمرضى
األورام السرطانية ويقلل كثيرا من االعراض
الجانبية مع العالج باألشعة او الكيماوى مثل
الغثيان واالجهاد وفقد الوزن وخفض المناعة
وغيرها.
اما المشروم الريشى فقد ثبتت فاعليته في
تقوية جهاز المناعة والقضاء على الفيروسات
ومنها فيروس الكبد .B
وعند اختيار المشروم حاول ان تختار
الطازج والمتماسك وتجنب الطرى والذى تغير
لونه ،وعند طهيه يجب اال يغسل بل يتم تنظيفه
بفوطة رطبة ،اما اذا اشتريت األنواع المجففة
فيجب نقعها في الماء مدة نصف ساعة.

تطوير عالج جديد اللتهاب املفاصل مينع تلف
الغضاريف
واشنطن  -أ ش أ
صمم مهندسو معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» تركيبات جديدة
يمكنها توصيل العقاقير الطبية مباشرة إلى الغضروف ،حيث يمكن لهذه المواد الدوائية اختراق
عمق الغضروف ،وتوصيل األدوية التى يمكن أن تشفى األنسجة التالفة .وتعد «هشاشة العظام»
من األمراض التي تسبب آالما حادة في المفاصل ،وهو األمر الذي يعاني منه أكثر من  20مليون
شخص في والواليات المتحدة وحدها ،إال أن هناك بعض العالجات التي تساعد في تخفيف حدة
األلم ،ولكن ال توجد عالجات يمكنها عكس أو إبطاء تلف الغضروف المرتبط بالمرض.
وقالت الدكتورة باوال هاموند رئيس قسم الهندسة الكيميائية في المعهد ،وهى عضو في معهد
«كوتش للتكامل» أيضا «تعد هذه الطريقة هى الوسيلة المثلى للوصول مباشرة إلى الخاليا التى
تعانى من التلف ،وإدخال أنواع مختلفة من العالجات التى تغير من السلوك الحركى للمريض».
وفى دراسة أجريت على الفئران ،أظهر عدد من الباحثين أن إعطاء عقار تجريبى يسمى عامل
النمو الشبيه باإلنسولين (ةائ )1-مع هذه المادة الجديدة يمنع تلف الغضروف بشكل كبير وأكثر
فعالية من حقن الدواء في المفصل ذاته .وكان عدد من الدراسات السابقة قد أظهرت أن عامل
النمو الشبيه باإلنسولين (ةائ )1-يمكن أن يساعد في تجديد الغضروف في الحيوانات ..ومع ذلك،
فإن العديد من عقاقير إلتهاب المفاصل التى أظهرت نتائج مبشرة في الدراسات التى أجريت على
الحيوانات لم تكن جيدة في التجارب السريرية.

س:

تغريات اخلاليا يف عنق الرحم

انا

سيدة

في

الثالثين من العمر وعندما
قمت بعمل فحص خاليا
عنق

الرحم

المسمى

Pap

جاءت

النتيجة

 Cervical dysplasiaفما معنى
هذا؟ وهل هذا يعتبر ورم سرطانى؟
ج Dysplasia :في عنق الرحم
معناها خاليا عنق الرحم بدت مختلفة
عن الطبيعى ،وهذه الخاليا ال تعتبر
خاليا سرطانية ولكنها يمكن لها
التحول الى خاليا سرطانية إذا توفرت
لها الظروف المالئمة ،ولكنها يمكن ان
تعود لتكون خاليا طبيعية مرة أخرى
إذا توفرت لها البيئة الواقية.
ويعتقد الباحثون ان فيروس HPV
هو سبب رئيسى في تحول الخاليا
الطبيعية الى خاليا مختلفة ،وعوامل
الخطورة هنا هي في العالقات الجنسية
مع أشخاص عديدة ،والعالقة الجنسية
في سن مبكرة ،وكذلك اإلصابة
بفيروس الهربز ،ومن العوامل التي
تساعد أيضا هو التدخين واستخدام
حبوب منع الحمل ونقص بعض
الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين A
وحامض الفوليك.
وللوقاية من األورام السرطانية

لعنق الرحم ومساعدة
الخاليا المختلفة للعودة
الى األصل عليكى
باتباع نظام غذائى
تكثر فيه الخضر
والفواكه وخصوصا ما يحتوى على
األلوان الخضراء والبرتقالى واالصفر
واالحمر ،أي المحتوية على مواد
البيتا كاروتين التي تتحول لفيتامين A
وحامض الفوليك.

ومن المهم أيضا تناول الخضروات
من العائلة الكرنبية وهى الجرجير
واالروجوال والكرنب والبروكلى
والقرنبيط والبروسل سبراوت والكيل
والبوك تشوى والكوالرد واوراق نبات
المستردة والفجل واللفت فكلها تحتوى
على مواد تمنع األورام السرطانية
وتساعد الخاليا لتعود الى طبيعتها.
كذلك من المهم تجنب التدخين فهو
يضعف من وجود فيتامين  Cالذى
يقاوم عوامل االكسدة والتغير في
الخاليا عالوة على المواد الكيميائية
المسرطنة الموجودة في السجاير،
فهى عامل كبير وراء تحول الخاليا.
وعلى الجانب اإليجابي يجب تناول
المكمالت الغذائية المناسبة.

د.تباسيم جندي
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من عامل اإلبداع ..عشر حقائق ال تعرفها عن االمرباطورية البيزنطية ()2

ُ -5عرِف احلكام البيزنطيني بتشويه وعمى
ُمنافسيهم
َّ
تجنب الساسة
البيزنطيون قتل
منافسيهم ،وذلك
بشكل
لتشويههم
ٍ
مروع ،فبعضهم
َ
تعرض
من
لال غتصا ب
ومنهم َمن فقد
بصره أو تم
خصيه ،لمنعهم
من قيادة السُ لطة أو إنجاب األطفال ،في حين تم
قطع ألسنة آخرين وكذلك أنوفهم أو شفاههم.
من المفترض أن يكون تشويه الضحايا لمنعهم
ً
معروفا
من المنافسة على السلطة ،حيث كان
أن الناس المشوهين يم َنعونَ من تولّي السُ لطة،
ولكن لم ينجح األمر كما ُخ ِط َط ل ُه ،حيث كان
اإلمبراطور “جستنيان الثاني” مبتور األنف وتم
ذلك عندما تمت اإلطاحة ب ِه عام 695م .وعا َد
عشر سنوات ،واستعا َد العرش
من المنفى بعد
ِ
وأصلح تشوه ُه باستخدام األنف الذهبي من
عُ ِرفت البيزنطية بأنها إمبراطورية مسيحية،
األعضاء االصطناعية.
 -6اعتادت على إصدار قنابل “نابلم” احلديثة ولكن على مدى قرون ،طوّرت الكنيسة اليونانية
طقوسها التي كانت تتميز بها وجعلتها تختلف
ل ِ ُقواتها العسكرية
عن طقوس الكاثوليك الالتينية في الغرب.
إن التوترات الطائفية ثارت عام 1054م،
عندما حد َ
َث خالف بين بطريرك القسطنطينية
ومندوب البابا ،الذي قاد الكنائس الغربية
والشرقية ،وأصدر مراسم عزل وانشقاق عن
بعضها البعض.
إن هذا “االنشقاق الكبير” خلق فرعين منفصلين
للمسيحية :الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في
َ
حق ّقت بيزنطة نجاحً ا عسكريًّا هائلاً ضد الغرب ،والكنيسة األرثوذوكسية الشرقية في
ُ
الحروب اليونانية ،وتم ذلك بواسطة
سائل الشرق البيزنطي ،وفي نهاية المطاف ألغيت
ٍ
حارق مجهول تم استخدامه ضد قوات العدو الكنيستين باإلجبار عام 1960م ،وتم هذا بعد
ٍ
وإشعال سُ ُفنهم.
اللقاء التاريخي بين الكاثوليكي بابا بوليس
إن الوصف الدقيق لقنابل “نابلم” ضاعَ
عبر السادس وبطريرك األرثوذوكسي أثيناغوراس
َ
التاريخ ،لكن من المتوقع أنها تتكون من جميع
مصادر البترول و”راتنج الصنوبر” وهي مادة
صمغية ,والكبريت والملح الصخري ،وهو
ً
وكثيفا ،ويمكن رشه في
بشكل عام يبدو لزجً ا
ٍ
األواني الفخارية وقذف ُه ،كالقذائف اليدوية.
وهي تشتعل لمرة واحدة ،فإذا اشتعلت فمن
المستحيل إطفاؤها حتى لو سقطت في الماء،
فإنها تستمر باالحتراق على سطح البحر.
إن حرب النار اليونانية هي أشهر اشتباك مع
القوات البحرية البيزنطية على اإلطالق ,حيث
استخدم البيزنطيون قنابلهم لتدمير الغزاة العربية
والروسية خالل الحصار على القسطنطينية في
القرنين السابع عشر والثامن عشر.
السلطة للكنيسة األرثوذكسية
عط َيت ُ
ُ -7أ ِ
الشرقية

األول ،وما زالت كيانات منفصلة حتى هذا
اليوم.
 -8أعلنت العاصمة إفالسها أثناء احلروب
الصليبية

بدأت واحدة من أحلك الفصول في التاريخ
البيزنطي في مطلع القرن الثالث عشر ،عندما
تجمع المحاربون المسيحيون في البندقية للقيام
بالحملة الصليبية الرابعة ،كان من المفترض أن
يُبحر الصليبيون للشرق األوسط لالستيالء على
القدس ِمن األتراك المسلمين .لكن نظرً ا لنقص
السيولة النقدية واالحتكاك مع البيزنطيين
ُ
األرثوذكس ،تم إقناعهم بتغيير مسارهم
نحو القسطنطينية الستعادة السُ لطة وعزل
اإلمبراطور عن العرش.
وبعد اتفاقهم على تمويل رحلتهم المتجهة
لألراضي المقدسة التي كانت عام 1204م،
قام الصليبيون بنهب خيرات القسطنطينية،
فأحرقوا المدينة وأخذوا الكثير من كنوزها
وفنونها واآلثار الدينية القديمة ،كما نحتوا عدة
رسومات لتدهور اإلمبراطورية البيزنطية
التيني ،بينما قام
لحاكم
وقلّدوا المنصب
ّ
ٍ
البيزنطيون فيما بعد باستعادة القسطنطينية عام
1261م ،ولكنها لم تستعد مجدها السابق أب ًدا.
 -9اختراع املدفعية ّأدى إلى سقوط
اإلمبراطورية

حافظت أسوارُ مدينة القسطنطينية الشاهقة
على المدينة من غزو القوط والروس ُ
والفرس
والعرب في الخليج لعدة قرون ،لكنهم أثبتوا أن
َ
هناك ثور ًة لتغيير التكنولوجيا العسكرية.
في ربيع عام 1453م ،تم بالفعل غزو معظم
الحدود البيزنطية ،حيث قام األتراك العثمانيون
في عهد السُ لطان محمد الثاني ِب ّ
حصار
شن
ٍ
على العاصمة بمجموعة من المدافع المُصممة
مهندس هنغاري .حيث كان
خصيصا من ِقبل
ً
ٍ
يتوسط ترسانة األسلحة بندقية َتزن  27قدم،
أي كانت ثقيلة ج ًدا ،وكانت تحتاج إلى ستين
ثورً ا لِيتم نقلها.
بعد قصف الدفاعات القسطنطينية لعدة أسابيع،
قام العثمانيون بإثارة الحريق على الجدران،
في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو،
سمح هذا لِ َعشرات من الجنود اإلسالميين
من االستقرار في المدينة ،وجعل سكانها قوة
عسكرية.
من بين القتلى كان اإلمبراطور البيزنطي
األخير “قسطنطين” الحادي عشر .الذي خلع
ُ
وص َ
“فقدت المدينة ،لكنني
رخ
الزي الملكي َ
حي” .وذلك قبل أن يتوجه إلى المعركة والتي
كانت نتيجتها انهيار اإلمبراطورية البيزنطية
بعد أكثر من  1100سنة عن وجودها.
 -10حافظ البيزنطيون على العديد من
كتابات اليونان القدمية
ُ
َ
كان من المُمكن أن تفقد كتابات المفكرين
اليونانيين مثل أفالطون وبطليموس وجالينوس
عبر التاريخ ،لوال اإلمبراطورية البيزنطية،
وعلى الرغم من أن هذه الكتابات عدائية
االتجاه والتي تسمى باألفكار “الوثنية” ،حيث
نسخ البيزنطيون ِب ُك ِّل َت َر ٍّو وحكمة المخطوطات
المتحللة من ُ
القدماء ،وصانت ً
أيضا مكتبات
القسطنطينية نصوص يونانية ورومانية عريقة،
والتي كادت أن تتالشى ببطء في الغرب.
وتشير التقديرات إلى أن المخطوطات اليونانية
القديمة ما زالت إلى اآلن ،والتي تم نقل أكثر
من ثلثيها بفضل البيزنطيين.
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