
بيت حلم تضيء شجرة 
امليالد بال مجهور بسبب 

»كورونا«
مساء  الميالد  عيد  شجرة  أُضيئت 
جمهور،  بدون  لحم  بيت  في  السبت 
التدابير  بسبب  وذلك  العادة،  غير  على 
التي ُفرضت لمواجهة فيروس كورونا 

المستجّد.

عطلة  وخالل  ليلًيا  تجّول  حظر  الماضي  األسبوع  الفلسطينيّة  السلطة  وأعلنت 
نهاية األسبوع يستمّر 14 يوما بهدف مكافحة »االنتشار المقلق« للفيروس.

وعادًة ما يحتفل الفلسطينيّون والحّجاج ببداية موسم الميالد في بيت لحم، بإضاءة 
شجرة العيد، وتتجّمع حشود أمام كنيسة المهد لحضور العرض.

لكن هذه السنة لم يتمّكن سوى عدد قليل من الصحافيّين من حضور حفل إضاءة 
الشجرة، حسب مشاهدات صحافي في وكالة فرانس برس.

لوكالة  غطاس  كارمن  المدينة  بلديّة  في  العاّمة  العالقات  دائرة  مديرة  وقالت 
فرانس برس إّن »إضاءة الشجرة بدأت عام 2008. ومّذاك، نقوم بهذا كّل عام«.

وأوضحت أنّه بسبب حظر التجّول المفروض، فإّن رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية هو َمن أضاء الشجرة من مكتبه في رام هللا بفضل جهاز وضعته 

البلديّة.

وأحصت الضّفة الغربيّة المحتلّة 71,703 إصابات بالفيروس، بينها 678 وفاة.
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne 
Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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والذي يزوره األالف يوميا. 
من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف 
.Junk mail او Spam اسمه، ومن ال يجده عليه البحث حتت

ومبجرد حتويلة إلى Inbox مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي

13th. Year, 
Thursday December 3, 2020

Issue 333
$1

207 - 1719 Lawrence Ave E.,
Scarborough, ON. M1R 2X7
Tel:  (647)7481611 - (416)2641211
Fax: (647)7481711 - (416)2641803

mervatnawar@yahoo.com



السنة الثالثة عشر، العدد )333( - اخلميس3 ديسمرب 2020اعالنــــات2

 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

Hot & Cold Mixer. Easy to 
Install Under the Water Tank

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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.

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

 جميع الوصالت  3/8"-1/2"، مطابقة
نرحب بجميع المحالت وتجار الجملة والموزعين والخبراء في تركيب الشطافات.

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!

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

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

CENTURION® 
Honour Society
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2015

 

For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

الفــارق -47

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم  او 
قد يكون هناك شخص  البشرى عامة  التاريخ  فى 
أو مجموعة من األشخاص او موقف أو حدث قد 
يغير من مجريات الحياة أو قد يؤثر فيها سلبا أو 
ما  وهذا  اسوء  حتى  أو  احسن  يجعلها  وقد  إيجابا 

يشكل الفارق 
----------------

ايها االقباط استفيقوا النهم 
لن يرمحوكم                                                                                        

التى  االمريكية  االدارة  مع  العسل  شهر 
كانت تسكن البيت االبيض انتهى واالن قام  
ملك جديد على امريكا لم يكن يعرف االقباط. 
السيد ترامب فى طريقة ليغادر البيت االبيض 
ولعلنا  المريكا  رئيسا  اصبح  بايدن  والسيد 

نسينا كااقباط اوال او كشعب مصرى عامة 
ماذا يعنى ان يعتلى سدة البيت االبيض نائب 
الرئيس اوباما دعونا نستحضر الى اذهانكم 
سيناريو اوباما -هيالرى -بايدن والذى كان 
االخ��وان  وتمكين  العربى  بالربيع  يسمى 
المنطقة  استقرار  وزعزعة  مصر  حكم  من 
الجديد  االوسط  والشرق  الخالقة  والفوضى 
ولكن  غربا  او  شرقا  بعيد  نزهب  لن  نحن 
على  عقل  من  قليال  لنا  بقى  كااقباط  لنطل 
الربيع  بدعوى  التى سقطت  للبالد  ما حدث 
مسيحية  اقليات  بها  كانت  والتى  العربى 
ولنبداء بالعراق الكلدان اهل البالد االصليين 
اجبروا على الهجرة ومن تمسك بالبقاء فى 
جيدا  المدربة  كالبهم  علية  اطلقوا  وطنة 
النساء  ويسبوا  الرجال  ليقتلوا  داعش  اقصد 
وحرقوا  كعبيد  ويباعوا  واالوالد  والبنات 
معظم الكنائس ومحوا بلدات مسيحية باكملها 
من على الخريطة وسوريا كانت اوفر حظا 
من العراق فاالسد حاول بقدر المستطاع ان 
اغلب  ان  ولو  السوريين  المسيحيين  يحمى 
بعدما  الهجرة  فضلوا  السوريين  المسيحيين 

فعلوة  وما  داعش  فظاءع  باعينهم  شاهدوا 
والقساوسة  السوريات  الراهبات  مع  هناك 
يهربوا  ان  ففضلوا  الطوائف  زؤساء  وحتى 
.ولو  البرابرة  بايدى  القتل  عن  المهجر  الى 
البالد  درة  م��ن  االخ���وان   اقصد  تمكنوا 
السيناريو  لكان  اللة  قدر  ال  مصر  وفخرها 
عثمان  ال  ارتكبة  مما  اشد  والدمار  افظع 
فقد  الماضى  اوائاللقرن  فى  االرم��ن  بحق 
راينا بانفسنا كم الحرائق الذى حدث الكنائس 
شياطين  بعد سقوط  قليلة  ساعات  فى خالل 
مصر  ارض  فى  االخ��وان  اقصد  االرض 
االمريكان  الديمقراطيين  كان  لقد  المباركة 
بقيادة اوباما ومساعدة بايدن على علم تام بما 
االخوان من  تمكن  لو  لالقباط  كان سيحدث 
مصر ففى سبيل تحقيق مخططهم الشرير ال 
مليون  عشر  ثمانية  سبعة  ب  التضحية  يهم 
ينجوا  ان  منهم  اراد  فمن  مصرى  مسيحى 
فليهاجر ومن يرفض ان يترك البلد فليكون 
قربانا اللة الديمقراطيون ليعينهم فى تحقيق 
االوس��ط  ال��ش��رق  ف��ى  النجسة  اغراضهم 
الحافظ  للة  شكرا  ولكن  مصر  وخصوصا 
ارسل  والذى  مصر  لشعب  واالمانة  العهد 
االرض  ليحمى  الشعب  هذا  ابناء  من  ابن 
قلبة  الشيطان فى سويداء  والعرض ويطعن 
ايدى اوساخ  تاج االمم من  ويسترد جوهرة 
العالم ويعلنها للعالم مصر خط احمر واللى 
اشيلة من على وش  ها  اوالدها  يمس  يفكر 
االرض هذا الفتى احمس ال بل هوا رمسيس 
المصريين  موحد  مينا  الملك  اولعلة  الثانى 
النية  ونفس  اخر  بوجة  عاد  بايدن  .ولكن 
نجهل  ال  والننا  مصر  شعب  على  الحاقدة 

ما  تماما  ندرك  اصبحنا  االن  والننا  افكارة 
يمكن يحاك فى الخفاء الرض مصر الغالية 
والننا يقينا نعلم انهم لن يرحمونا لو ال قدر 
من  نستفيق  ان  البد  فلذلك  منا  تمكنوا  اللة 
كااقباط  الذات ودعونا  التشرزم وحب  سكر 
نرى حقيقة وضعنا االن بعين صادقة فلننظر 
اى حالنا االن كمسيحيين فاالرثوذكس يلهون 
ارضية  تعليم  على  مريرة  بمناقشات  االن 
تهدم والتبنى وكل اسقف فى وادى بعيدا عن 
وحوادث  البعض  لبعضهم  واتهامات  االخر 
والبروتستانت  استفهام  ع��الم��ات  عليها 
يتعالون على جميع الطوائف االخرى وكانهم 
النفسهم  االلهى  والحق  المعرفة  يحتكرون 

فقط     »البقية الصفحة التالية«
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لتصميم اعالنك اجلديد   6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس   659-8744 (416)

1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

 Mon-Friday : 9-6:30 Sat : 9-3

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

مصر بني الدولة البوليسية 
والتسيب

  

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى  

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390        
edenmeb.cbt@gmail.com

حديثا  نشرت  التي  أوباما  مذكرات  في 
 2009 عام  القاهرة  زار  عندما  تعجب 
ووجد الشوارع خالية تماما من الشعب في 
القاهرة التي قال انها يسكنها 16 مليون، 
وقال أوباما انه فهم ان الدولة البوليسية 
ثورة  وبعد  البلد.  على  قبضتها  تحكم 
القبضة  عادت  بمبارك  واالطاحة   2011
نسمة  واختفت  كانت  مما  اشد  البوليسية 

الحرية التي كانت حتى وقت مبارك.

أنه يوجد حالة حرب  الدولة هذا  عللت 
يبرر  ال  ه��ذا  ك��ان  وان  اإلره����اب،  م��ع 
ال  التي  باألفراد  واالطاحة  لألعالم  القمع 
يستطيعون ان يطبلوا للنظام. بل تعدى هذا 
نشر  من  كل  الحجز  في  والموت  للحبس 
بل  النظام  تعارض  اغنية  او  مدونة  أي 
من تفوه كلمة ضد ظلم النظام مثل شادي 
الحاالت  بعض  شخصيا  واعرف  حبشي، 

من طالبي اللجوء لكندا من هؤالء.

يحرق  من  يوجد  اآلخر  النقيض  وعلى 
بيوت وكنائس االفراد في البرشا محافظة 
الفاعلين  يجد  ال  واألمن  وغيرها،  المنيا 
ويقبض عشوائيا على بعض من المسلمين 
وأيضا على بعض من المجني عليهم من 
الحدث  نهاية  وفى  حدث.  كل  في  االقباط 
يجد القبطي نفسه مطحونا بين من يحرق 
عليه،  يقبض  الذي  البوليس  وبين  منزله 
باالنضمام  اتهامهم  يتم  االقباط  وبعض 

لألخوان المسلمين.

كل  تتجاهل  المصرية  البوليسية  الدولة 
في  اليها  توجه  التي  الدولية  االنتقادات 
مجال حقوق االنسان وتقبض على كل من 
افراد  من  او  المواطنين  من  عليها  يتفوه 
لهذا  االنسان، والمطبلين  منظمات حقوق 

بدون شرف يتشدقون بالوطنية بحجة انهم 
ال يخضعون للضغوط العالمية، وإيطاليا لم 
النظام المصري  تبلع حتى اآلن محاوالت 

للتهرب من مقتل روجينى.

كل من يدافع عن هذا النظام أتمنى ان 
يتم  بيته ثم  الذي حرق  يضع نفسه مكان 
القبض عليه، ثم يرى ان كان يستطيع أن 

يدافع عن هذا النظام.

المصريين يتم قبولهم كالجئين بدون ان 
يذهبوا للمحكمة في الكثير من األحوال ألن 
الدول التي تقبل اللجوء تعلم مدى إرهاب 
النظام المصري للمعارضين الذين يُتهمون 
االقباط  من  المعارضين  غير  وحتى  ظلما 

المسالمين.

ان  تستطيع  ال  الدولة  أن  حقيقي  ليس 
حرق  من  االسالمين  المتشددين  تمنع 
بيوت االقباط ولكنها تكتفى بالفرجة إللهاء 

الشعب عن المعاناة االقتصادية.

ولقد وصل إرهاب الدولة حتى للمدونين 
خارج مصر الذين اتهموا وظنوا في عدالة 
يدافعون  لكي  وع��ادوا  المصري  القضاء 
فدخل  الصديقي  وائ��ل  مثل  انفسهم  عن 
بل  النظام  تعادى  لم  اغنية  بسبب  السجن 
بل  مصر  في  تنشر  ولم  باإلباحية  اتهمت 

من امريكا.

مصر امامها الطريق لكي تلحق بالنظام 
العالمي الذي ال يسمح لإلرهاب وفى نفس 
والمساواة  بالحرية  مواطنية  ينعم  الوقت 
وما عليها اال ان تنظف الداخلية والنيابة 
فقط  ليس  الذين  مجرميها  من  والقضاء 
للمواطنين  اإلره��اب  عن  النظر  يغضون 

المسالمين بل يشاركون فيه. 

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

تابع 
مقال »ايها االقباط استفيقوا النهم لن يرحموكم« ص2

 والكاثوليك حائرون بين هذا وذاك ومشاكلهم الداخلية تغطى على الخدمة ال وجود للمحبة 
ضربنا بتعاليم السيد الرب يسوع المسيح عرض الحائط وكال على ليالة يغنى.اذن مادا انظل 
فى غفلتنا ام نحتكم الى التاريخ ونستفيد من التجارب فانة اذا جاء الشرير لن يفرق بين هذا 
وزاك من يلبس عمامة سوداء أو من يلبس قلنصوة او كاكوال  فلنصحى الن ابليس خصمنا 
يجول كاسد ويعرف من يريد ان يبتلعة ولكن قد يسأل احد ماذا ممكن ان يحدث ومصر االن 
امنة نعم هذا صحيح ولكن هناك اجندات يحملها البيدن وسينفذها ولكن ما بوسعنا ان نفعل 
ونحن ليس بيدنا شئ نفعلة والحقيقة اننا يمكن ان نفعل ونقلب الموازين واذكركم بان االقباط 
هما االحفاد والورثة االصليين للفراعنة بمعنى ال نعرف المستحيل .الفكرة بسيطة وعمالقة 
الذين يؤيدون  المصريين  الداخل وكل  المهجر واقباط  اقباط  لوبى قبطى يضم  انشاء  وهى 
السياسية فى جهادها  القيادة  الوطن ومساندة  الدفاع عن قضايا  الفكرة وهدفة االساسى هو 
ضد قوى الشر وايضا نصرة القضايا القبطية فى كل المحافل الدولية .الفكرة يمكن ان تتحقق 
ولكن من يمكن ان ياخذها للنور من يرسل من السماء ليصنع معنا الفارق انا اعرفة وانتم 

ستعرفونة فى المقال القادم
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
فترة بيدن غير ترامب فاللي راح حمادة 

وإللي جاي حمادة خالص. 
 أثيوبيا 

في  مصر  من  شدة  أكثر  بقت  السودان 
مفاوضات سد النهضة وده معناه أن اللي 

في رأس أبي أحمد مش هيحصل أبدا. 
 مرتضي منصور 

اللي وري  من  أقول  سنة  بقالي عشرين 
مرتضي منصور وما عرفتش لكن عرفت 
منصور  مرتضي  رجل  جاب  إللي  من 

وشوف نهاية غطرستك. 
الخطيب 

كدة  أنت راجل محترم وخلوق وعلشان 
ربنا كرم األهلي بالتاسعة وثالث بطوالت 

في شهر ولسه. 
 تركيا 

في  تغير  األمريكي  الموقف  في  تغير 
أن  تؤكد  الدالئل  كل  األلماني  الموقف 

أردوغان هيلحق مرتضي منصور. 
اإلخوان المسلمين 

أن  لكن  بيدن  جو  مساندة  تكسبون  قد 
تعيدوا شعبيتكم التي خسرتوها في الشرق 

عايزة مية سنة لقدام. 
 الحكومة المصرية  

بعض  عن  اإلفراج  بأخبار  فرحان 
شباب التيار المدني لكن فين اإلفراج عن 
دول  وال  كامل  ورامي  بارومي  جرجس 

أقباط ومافيش حد بيسأل عن حقهم؟؟ 
 ترامب 

هو  ترامب  علي  قضية  أرفع  منك  لو 
السبب في خسارتك مش بيدن أبدا. 

بيدن 
نحن  لكن  مزورة  تكون  قد  االنتخابات 
أمام واقع أنك أنت رئيس الواليات المتحدة 
قبل  العالم  في  بتتغير  كتيرة  وحاجات 

دخولك البيت األبيض. 
 أمير قطر 

مصالحة  أهو  ماك  عندك  معاك  ماشية 
مصرية خليجية مع الدوحة ولسه ترامب 
اللي  أيه  هيسيب  لما  أمال  السلطة  في 

هيحصل د أحنا أيامنا سودة مع قطر. 
جمهور الزمالك 

وال  وكبيرة  عريقة  مؤسسة  الزمالك 
تتوقف علي شخص الزمالك هيفضل واحد 

من أعرق األندية في العالم بيكم أنتم. 
ترودو 

كنا فاكرين أن كندا من دول العالم األول 
في عهدك مش عارفين هناخد لقاح كورونا 

قبل موزمبيق وال بعدها. 
دوج فورد 

في  بطولي  دور  تلعب  عمرك  فرصة 
في  عملت  ما  زي  اللقاح  علي  الحصول 
وخلي  أتاوا  من  وسيبك  الحماية  مواد 

تورونتو تشتغل.  

بيتـــــك 
وسوق العقارات

أنواع امللكية

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

هناك انواع مختلفة لملكية المنازل يجب 
ان تعرفها قبل اتخاذ قرار الشراء: 

)Free hold )1 او التملك الحر حيث 
تملك األرض والمنزل وتكون مسؤول عن 

كل شئ داخل وخارج المنزل. 

 Condominium ownership )2(
او تملك الوحدات حيث تملك وحدتك وحصة 
فى ملكية المناطق المشتركة مثل القاعات 
رسوم  تدفع  السيارات.  وقوف  وأماكن 
األماكن  صيانة  تكاليف  لتغطية  شهرية 
المياة  مصاريف  تشمل  وقد  المشتركة 
قواعد  لديها  الوحدات  تملك  الكهرباء.  او 
واستخدام  بالضجيج  يتعلق  فيما  صارمة 
المناطق المشتركة والتجديدات التى يمكن 
تكون  ان  يجب  لذلك  وحدتك.  فى  تجريها 
بك  الخاصة  الوحدة  قواعد  من  بينة  على 

قبل الشراء. 

التعاونيات  او   Cooperative  )3(
ولكن  الوحدات  تملك  غرار  على  وهى 
فى  أسهم  تملك  الوحدة،  امتالك  من  بدال 
المبنى بأكملة وتدفع رسوم شهرية لتغطية 
علم  على  كن  المبنى.  صيانة  تكاليف 
من  حيث  الشراء  قبل  التعاونيات  بقواعد 
المشترى  رفض  التعاونى  المجلس  حق 
انواع  من  نوع  لكل  الجديد.  المستأجر  او 
تأخذ  ان  المهم  وسلبياته،  إيجابياته  الملكية 

قرار الشراء على دراية كاملة.

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

  naser@estatesavvy.ca

الربشا/ ملوى

محدي رزق

أعطيت نفسى هنيهة ألعقل ماذا حدث فى 
قرية مصرية طيبة )البرشا/ ملوى(، إذ فجأة 
تضربها الفتنة، ويفقد بعض البسطاء صوابهم 
شائنة  فيلمية  صورة  ويصدرون  الوطنى، 
شاهدها العالم بأسره، وألسنة النيران تتراقص 

رقص الشياطين على مزمار الفتنة الطائفية.

المعتمدة  الرواية  رحمتك،  ربى،  يا  العقل 
أن شاًبا مسيحًيا صدرت منه إهانة وازدراء، 
ُسرقت،  الفيسبوكية  صفحته  إن  الشاب  وقال 
كان  وأساء،  نُشر  عما  مسؤوال  ليس  وهو 
كافًيا،  األبوى  اإلطار  فى  الشخصى  العقاب 
المتبعة  التأديب  وأساليب  يتربى،  غلط  اللى 
فى قرانا معروفة، وفى األخير القانون يطبق 

على الجميع.

إذن لماذا أعلنوها حربا على )....( راجعوا 
الفيديو، صورة محزنة لمصر المتسامحة، هل 
هذا طبيعى، هل هذا منطقى، هل هذا تصرف 
ويعرف  والشهامة،  بالنخوة  يتمتع  صعيدى 
كلها  الحلوة،  واأليام  والعشرة  الجيرة  العيبة، 

كلها هباء، فى مهب ريح.

هالنى ما شاهدت، ويستوجب الضرب بيد 
من حديد القانون، مثل هذه الحرائق الصغيرة 

الكبير  الحريق  المتطاير،  أخشى من شررها 
يتحاسب  غلط  اللى  الشرر،  مستصغر  من 
بالقانون حساب الملكين، واللى اعتدى يعاقب 
اللحى،  تبويس  صالًحا  يعد  لم  العقاب،  أشد 
العرب تحكيًما، والصلح خير، هذا  وجلسات 

ما أدى بنا إلى هذه النتيجة المحزنة.

المنيا  فى  يجرى  ما  حدث،  ما  وبعد  وقبل 
األسباب  طالما  وسيتكرر  ويتكرر  متكرر 
كائنة، يستوجب عناية خاصة، ودراسة على 
مستوى األمن القومى، ما يجرى هناك خطير، 
تشخيص الحالة المنياوية تأخر طوياًل، الحالة 
من  والبد  وحتًما  شديدة،  بسرعة  تتدهور 
دراسة  اجتماعى(،  أمنى  )سياسى  كنصولتو 
الحريق،  بأسباب  تحيط  شاملة  اجتماعية 
وترصد أسباب الفتنة، وتقتلع رؤوسها قبل أن 
تشتعل كالثقاب فى كومة القش المبللة ببنزين 

الطائفية.

هذا  لماذا  العب،  هذا  يسكن  الفتنة  شيطان 
العب فى المنيا تحديًدا تسكنه شياطين الفتنة، 
البار مجدى  بابنهم  المقابل يحتفون  العب  فى 
مسلمين  البرلمان  إلى  عريًسا  ويزفونه  ملك، 

قبل مسيحيين.

يقيًنا، طاردوا األرواح الشريرة، فشلوا فى 
إخراج الشياطين من الجسد المنياوى، تتلوى 
ثعابين الفتنة فى الفضاء اإللكترونى تبخ ناًرا، 
هو  القانون  قانونًيا،  بسلسلتهم  الشياطين  كبح 

الحل. المصرى اليوم

يتعرض  ومازال  تعرض  كتاب  يوجد  ال 
لحمالت من النقد أو الشكوك أو الطعن مثل 
البدء  منذ  فالشيطان  هللا  كلمة  المقدس  كتابنا 
والحق  هللا  كلمة  في  التشكيك  االولى  مهمته 

االلهي منذ أن قال لحواء :
أحقا قال هللا .

الكتاب  كثيرا  تعرض  التاريخ  مدار  وعلى 
المقدس وخاصة العهد القديم للتشكيك والطعن 
القرون األولى  الوثنيين والمهرطقين في  من 
عدة  كتب  الجاحد  يوليانوس  نجد  أننا  حتى 
كتب يطعن فيها في الكتاب المقدس وخاصة 
أسفار موسى الخمسة ونجد أن القديس كيرلس 

الكبير قام بالرد على هذه الكتاب .
أيضا في التاريخ القريب ظهرت ما يعرف 
أصحابها  راح  والتي  العالي  النقد  بمدارس 
يفندون كل حدث وأمر وآية في الكتاب المقدس 
ويطعنون فيها ومع مرور الزمن ومزيد من 
في  تطور  أو  مخطوطات  أو  آثار  اكتشافات 
ومن  المقدس  الكتاب  صدق  أكدت  العلم  
مدارس النقد الكتابي خرج ما يعرف بالتعليم 
الليبرالي وهو تعليم انتشر داخل الكنايس اي 
داخل  من  ولكنه  خارجي  هجوم  يكن  لم  انه 
الكنائس ومن شخصيات مسيحية بدأت تطعن 

وتدعي  وأحداثه  المقدس  الكتاب  في  وتشكك 
أن به أخطاء وأنه ليس كله موحى به من هللا 
وبدأ أن يكون هناك مدارس لهذا الفكر حتى 
أنتشر في الغرب بشدة وأصبحت هناك كنائس 
الكتاب  الليبرالي وتنكر عصمة  بالفكر  تؤمن 
وتدعي  أحداثه  أسطورية  وتدعي  المقدس 
ادم وحواء  لم يكن هناك شخصيات مثل  أنه 
بايل  وبرج  والسقوط  الخلق  مثل  احداث  أو 
ابراهيم  ابونا  وجود  وانكروا  بل  والطوفان 

وباقي اآلباء البطاركة !!
وقدس ساد هذا التعليم حتى أصبح جزء من 
الالهوتية  والكليات  المعاهد  من  كثير  مناهج 
في الغرب في الكنائس البروتسانتية المختلفة 
وايضا الكنيسة الكاثوليكية  حتى وصل للبالد 
منذ  لبنان  في  الفكر  هذا  ينتشر  وبدأ  العربية 

ستينات القرن الماضي !
بعصمة  تؤمن  كنيستنا  ومازلت  وكانت 
كتبه  هللا  كلمة  وأنه  المقدس  الكتاب  ووحي 
تؤمن  القدس  الروح  من  مسوقين  هللا  أناس 
أخطاء وال  به  يوجد  فيه حق وال  ما  كل  أن 
يوجد فيه اساطير أو احداث رمزية كما يدعي 

هؤالء الليبراليون .
ولكن لالسف الشديد انتشرت في السنوات 
الليبرالية والتي بدأت  األخيرة بعض األفكار 
تنتشر ألسباب كثيرة سواء من خالل كتب او 
من خالل مواقع االنترنت وبدأ البعض يتأثر 
بهذه األفكار الغريبة وبدا البعض يقتنع بها بل 

ويعلم بها !!!
ووجدنا داخل كنيستنا من يدعي أن كتابنا 

المقدس به اساطير أو ميثولوجيا !
الخلق  احداث  أن  يدعي  من  ووجدنا 
بل  حقيقة  غير  رمزية  احداث  هي  والسقوط 

يشكك في حقيقة شخصية ادم وحواء .
به  المقدس  الكتاب  أن  يدعي  من  ووجدنا 
نظريات  من  اقتبس  أنه  أو  علمية  أخطاء 

عصره في قصص الخلق وأحداث أخرى !

ووجدنا من يخلط بين الوحي اإللهي وإرشاد 
الروح القدس أو يقلل من مكانة الكتاب ويعلي 
مثل  اآلباء  كتابات  إن  ويقول  اآلباء  كتابات 
الكتاب المقدس كتبت بوحي الروح القدس .!

في  تطعن  منحرفة  تعاليم  جميعها  وهي 
المقدس وتنكر عنه عصمته والوحي  الكتاب 
االلهي له وأنه كتب بوحي من الروح القدس 
وعاشت  الكنيسة  تسلمته  الذي  االيمان  هذا 

وعلمت به على مدار تاريخها .
بعض  تبني  في  خطورة  األكثر  األمر  أما 
ضد  ليبرالية  تعاليم  كنيستنا  داخل  المعلمين 
الكتاب المقدس هو الباس هذه التعاليم احيانا 

ثوب اآلباء !!
الكتاب  ضد  الليبراليين  تعاليم  أن  فرغم 
التاسع  القرن  منذ  أوربا  في  المقدس ظهرت 
عشر والعشرين ولكنها بدأت في العقد األخير 
تيار  انتشار  مع  ولكن  كنيستنا  داخل  تنتشر 
تعليمي آخر وهو تعاليم الالهوت الحديث تلك 
الخارج  من  إلينا  جاءت  أيضا  التي  التعاليم 
البيزنطية والتي  الكنائس  وخاصة من بعض 
تحليل  اعادة  بدأوا  فيها  الالهوتيين  بعض 
بتفسيرات  كنيستنهم  ايمان  وتأويل  وتفسير 
فمثال  قالوه  ما  حسب  العصر  تناسب  حديثة 
الفداء  ضد  والتعليم  الخطية  وراثة  أنكروا 
للسيد  النيابي  الموت  أنكروا  وايضا  والكفارة 
إلي  النظر  إلي  األمر  ووصل  بل  المسيح 
العهد القديم وخاصة سفر التكوين والقول بأن 
احداث سفر التكوين رمزية وكانت الخطورة 
تعليم  هو  التعليم  هذا  بان  هؤالء  منادة  هو 

اآلباء !
بمثل  نادوا  اآلباء  إن  يقول  البعض  وبدأ 
الخلق  أحداث  في  تشكك  والتي  التعاليم  هذه 
الخلق  تعاليم  وباقي  آدم  أبينا  وشخصية 

والسقوط .
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الشكوك وفاعلوها  ضد الكتاب املقدس 

     عصام نسيم



طبيب قبطي تتأمر عليه الدولة 
ال  ألنهم  واسرته  هو  لتحطيمه 

يطيقون ان يروا قبطيا متفوقا

احداث قرية البرشا: منط متكرر 
من العدوان العنصري واالضطهاد 

املمنهج على االقباط في مصر

ان توجهات الدولة الديكتاتورية 
لم  هي  هي  الدينية  الفاشية 
تتغير لألن منذ انقالب عبد الناصر

االديرة  أراضي  علي  االستيالء 
سيفني  ابو  دير  اراضي  وأخرها 

للراهبات مبنطقة سيدي كرير

ذات  القري  ملئات  الدولة  اهمال 
سبيل  وعلى  القبطية  األغلبية 
و  حنس«  أبو  »دير  قرية  املثال 

»البياضية«

محالة  ال  اتية  القبطية  الثورة 
املعهود  بغبائهم  احلكام  ألن 

يدفعون االقباط دفعا اليها 

في  يحدث  ما  باستمرار  اتابع 
ضد  عنصرية  حوادث  من  مصر 
االقباط والتي تكاد ان تكون يومية. 
الذي  السيناريو  بنفس  تتم  وهي 
عهدناه منذ احداث امبابة والخانكة 
األمنية  الجهات  من  وبتخطيط 
في  المستويات  اعلى  رعاية  تحت 
الدولة. وقد شبعنا كالما فارغا من 
رئيس  رأسهم  وعلى  المسئولين 
او  عملية  حلول  أي  دون  الدولة، 
هذه  على  للقضاء  مستقبلية  خطط 
اقباط  ضد  البغيضة  العنصرية 
اعاود  ان  يجعلني  وما  مصر.  
الذي  الكالم  نفس  وأكرر  الكتابة 
في  المرات  عشرات  وكتبته  سبق 
وقعا  حادثتين  المكان  هذا  نفس 
خالل ال 60 يوما الماضية. االولي 

فردية والثانية جماعية.

جرجس  فهمي  عصام  الدكتور 
اخصائي الحميات ب »بني مزار« 
محافظة المنيا وهو طبيب معروف 
لكل اهل بلدته بالخلق العالي والسمعة 
الطيبة والكفاءة. وبينما كان يمارس 
فوجئ  الخاص  عيادته  في  عمله 
ويعتدي  عيادة  عليه  يقتحم  بمن 
محتويات  وتدمير  بالضرب  عليه 
الشرطة  قسم  الي  يجره  ثم  العيادة 
التحرش  تهمة  له  وجهت  وهناك 
بالكشف  قام  قد  كان  مسلمة  بسيدة 
عليها من قبل. ومن اعتدوا علية هم 
أقارب السيدة. وعرض على النيابة 
يوما على  بحجزه 15  أمرت  التي 
ذمة التحقيق، يالحظ ان هذا مخالف 
للمجرمين  يتم  الحجز  الن  للقانون 
يشكل  عنهم  االفراج  يكون  الذين 
خطرا على المجتمع و ال يكون لهم 
محل إقامة معروف.  ولما عرض 
عندما  التحقيق  قاض  علي  امره 
طلبت النيابة تجديد الحجز وحضر 
معه نقيب األطباء الذي شهد ان ما 
الكشف  طريقة  من  المريضة  قالته 

التحرش وان  ال يمثل أي نوع من 
للكشف  العادية  الطرق  هي  هذه 
وشهد ايضا بعض األطباء زمالئه 
بحسن سيرته وكفاءته وأيضا بعض 
اصدر  ذلك  على  وبناء  مرضاه 
القاضي امرا باإلفراج عنه مع دفع 
كفالة 20 الف جنية ولكن الشرطة 
النيابة  واستأنفت  األمر  تنفذ  لم 
آخر  قاضي  الي  الموضوع  وحول 
الذي امر بتجديد الحبس االحتياطي 
واستمر تجديد الحبس دون كل مرة 
دون االلتفات الي شهادات من ايدوا 
عادلة  تحقيقات  أي  ودون  براءته 
المباحث  من  ملفق  تقرير  سوي 
الطبيب  محامي  طلب  وعندم 
تحريات االمن الوطني كان التقرير 
المباحث واضيفت  تقرير  أسوأ من 
في  ترد  لم  للمريضة  جديدة  اقوال 
بانه  فيها  تتهمه  األصلي  المحضر 
لمس أجزاء حساسة من جسمها وان 
الطبيب سمعته سيئة وتعدلت التهمة 
من تحرش الي انتهاك حرمة سيدة. 
الوطني  االمن  تقرير  ان  والغريب 
الي  يتوصلوا  لم  انهم  على  ينص 
ادعين  الالئي  السيدات  شخصيات 
انهن تحرش بهم وال حتى تواريخ 
هذه الحوادث!!!  وهنا تأكد للجميع 
المنيا  محافظة  في  عليا  جهات  ان 
لها يد في تدبير وتلفيق هذا االتهام 
كل  واشتركت  القبطي  للدكتور 
لتدمير  والقضائية  األمنية  الجهات 
ومستقبل  ومستقبله  الطبيب  سمعه 
محبوب  الطبيب  وألن  أسرته. 
ومحترم من الكثيرين في بلدته فقد 
الكبيرة  الشخصيات  بعض  حاولت 
في البلدة وأيضا مأمور القسم انقاذ 
الطبيب ومحاولة عمل تصالح بين 
اسرة المريضة والطبيب ورغم ان 
الجميع كان يؤمن ببراءة الطبيب اال 
تقرره  مبلغ  أي  دفع  عرضوا  انهم 
ذلك  كل  رفضوا  ولكنهم  االسرة 
عن  للتنازل  الوحيد  شرطهم  وكان 
شكواهم هو هجرة الطبيب واسرته 
وكل  بيتهم  بيع  مع  البلدة  من  كلها 
امالكهم في البلدة وقد رفض الطبيب 
لدى  وتأكد  تعنتا  واعتبره  ذلك 
تحاك  التي  المؤامرة  حجم  الجميع 
غرفة  في  محتجز  الطبيب  ضده. 
صغيرة قذرة ال تصلح لعيش حتى 
الحيوانات وال يسمح ألهله بزيارته 
او حتى توصيل االكل له وال يسمح 
تمديد  جلسات  بحضور  لمحامية 
الشهرين  عن  يزيد  ما  وله  حبسه 
للموت  تعرضه  ويخشى  محبوس 
والغريب  الحال.  هذا  استمر  اذا 

األسر  من  العديد  أنقذ  الطبيب  ان 
وعالجهم من الكرونا بما فيهم اسرة 
ذلك.  عليه  تدعي  التي  المريضة 
وكل ما يحدث للطبيب ال مبرر له 
البعض من ان تري  سوي كراهية 
بهذا  ومحبوبا  ناجحا  قبطيا  طبيبا 

المقدار. فكل جريمته انه قبطي!!!

ملوي  مركز   – البرشا  قرية 
األربعاء  مساء  المنيا:  محافظة 
من  مجموعات  قامت  نوفمبر   25
االقباط  منازل  بمهاجمة  البلطجية 
مملوءة  بزجاجات  ورميها  بالقرية 
منها  العديد  وحرق  بالكيروسين 
مسنه  سيدة  في  النار  أشعلوا  ثم 
ال 70 من عمرها وحرقوها  فوق 
من  اشيع  ما  بسبب  هذا  وكل  حية 
رسول  سب  القرية  شباب  أحد  ان 
الفيس  في  حسابه  علي  اإلسالم 
بوك. النمط المعتاد لتهييج المسلمين 
على االقباط وتطبيق شريعة الغاب 
األصولية في العقاب الجماعي لكل 
من  قريب  او  بعيد  من  اقترب  من 
نبي اإلسالم. وقد تأكد فيما بعد ان 
واستغله  منه  سرق  الشاب  حساب 
لمهاجمة  الهمج  لتهييج  أحدهم 
ولتستكمل  وممتلكاتهم.  االقباط 
لم  نمطيا  معتاد  هو  كما  االحداث 
ثم  االقباط  لحماية  االمن  يتدخل 
قبض على الضحايا من االقباط لتتم 
التمثيلية المعتادة من االمن لتصبح 
القضية بالنسبة لألقباط هي االفراج 
عن ذويهم مقابل قبول كل ما حدث 
المطالبة بعقاب  واخراس أصواتهم 
كالمعتاد دون  المهزلة  الجناة وتمر 
أي ردع او تحقيق في الجرائم التي 

ارتكبت بحق االقباط المسالمين.

الديكتاتورية  الدولة  توجهات  ان 
تتغير  لم  هي  هي  الدينية  الفاشية 
الناصر:  عبد  انقالب  منذ  لألن 
اساليبة  بكل  الممنهج  االضطهاد 
الى  سئ  من  يذهب  االقباط  ضد 
إلجبارهم  االقباط  ترويع  أسوأ: 
او  اإلسالم  الي  دينهم  يغيروا  ان 
يتركوا بلدهم او يدفعوا مبالغ طائلة 
االصولي  التراث  صميم  من  هو 
وتتعدد صوره من االستيالء بالقوة 
األوقاف  مثل  الكنيسة  أمالك  علي 
القبطية و أراضي االديرة واخرها 
هذا األسبوع اقتطاع جزء كبير من 
للراهبات  سيفين  ابو  دير  اراضي 
بالساحل  كرير  سيدي  بمنطقة 
من  رسمية  مسجله  وهي  الشمالي 

عقود طويلة. 
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من الممكن ان تصادق إنسان تخلو 
تبوح  و  الضيق  أوقات  في  اليه 
باسرار قلبك أمامه بال خجل بل و 

تبكي بين يديه

و من الجائز ان تمنح الطبيعه ايضا 
لقب صديق فتعترف لها ليال بما ال 
يعرفه احدا عنك .. فكثيرون اتخذوا 

القمر و البحر و السماء أصدقاء 
تجد  ان  المعقول  من  هل  لكن  و 
الصديق في قطعه جماد ال تتحرك 

و ال تشعر؟
نعم 

هي قطعه جماد
نعم 

هي ال تتحدث
ال تتحرك 
ال تشعر 

و لكنها تحمل رأسك المحملة 
بالهموم كل ليله 
تمتص دموعك 

تراك حزينا فال تنهرك 
مكتئبا فال تنهاك

متقلب المزاج فال تكرهك
تمنحك عفوا أبديا 

مجانيا 
ال حساب و ال عقاب 
ال ادانه و ال استهزاء

ال تهرب منك وقت االلم 
و ال تسألك لماذا الدموع ؟

و ان بحت لها فها هي كاتمه 
األسرار بال منازع 

تحدث .. ابكي ... ال تخف
و بعد ذلك ستجدها تبتلع دموعك و 

تعطيك راحه للنوم 
فهل يوجد صديق في الكون يمنحك 

كل هذا 

هل يوجد ؟
هل هو متاح في كل األوقات ؟

عذرا وسادتي .. كم ازعجتك و كم 
ارهقتك

عذرا وسادتي ... كم اثقلت عليكي 
و كم اتحملتي ضعفي 

ابتلعتي دموعي 
كنتي صامته و لكني سمعت 

صمتك 
فكان صمتك اجمل من كل كالم 

األصدقاء 
انا مدينه لكي بالكثير .. و حملتك 

بما لم يحتمله احدا 
في اوطاني 
و في غربتي 

في  صغري و شبابي و نضوجي
احييكي من أعماقي النك من تكلين 

و لم تملين و لم تهربين
كانت مشاكلي حد السماء 

و ما زالت 
لم اجد من يجفف دموعي غيرك 

و حتي اقرب المقربون ..
تعودت ان اكتم مشاعري و لكن 

ليس عنك 
تعودت ان ارسم الفرحه علي 

مالمح وجهي كي اخفي أحزاني 
ّعن الجميع 

و لكن حينما اقترب منك فيسقط 
ذلك القناع بجداره 

تعودت ان اتواري و اختبئ .. 
ابتعد قدر استطاعتي حتي تذوب 

دموعي فال يراها احدا
و سرعان من تعود تنهمر بال 
خجل أمامك انتي  صديقتي 

احتمليني فما زال هناك الكثير 
ما زال هناك بحراً من الدموع 

المتراكمة داخلي ال يعلمها اال هللا 
أشجارا عاليه من االحزان تشابكت 

عناقيدها داخل شراييني
فاحتمليني  وسادتي

احتمليني

السنة الثالثة عشر، العدد )333( - اخلميس3 ديسمرب 2020قضايا وآراء5

وسادتي 

نيفني سامى
اضطهاد االقباط يف تزايد 

ادوارد يعقوب

جلنة االستماع التشريعية لوالية 
اريزونا تؤكد على تزوير االنتخابات

لمدة تسع ساعات لم استطع ان اتحرك من مكاني وانا اتابع جلسة 
الديمقراطي  الحزب  في  المسئولين  وفضائح  اريزونا  في  االستماع 
الذين اداروا العملية االنتخابية هناك. تحكموا في النتائج لصالح بيدن. 
وتحليالت  بالقرائن  األخرى  تلو  واحدة  تتوالي  كانت  الفضائح  هذه 
يقدمون  المريكا  مخلصون  نزهاء  شجعان  شهود  عبر  المتخصصين 
الدليل بعد الدليل علي تزوير االنتخابات.  شيء ال يصدق اراه امامي 
ضد  وتهديد  وترويع  والبلطجة  الفساد  من  المسئولين  من  يمارس 
البداية من صدق كل  يمثلون ترامب. كنت واثقا منذ  الذين  المراقبين 
مايقوله ترامب رغم كل التزييف ولوي الحقائق والكذب المتعمد من 
ترامب من  الكثير من محبي  ان  بل  االمريكية  االعالم  معظم وسائل 
أصدقائي تأثروا بهذا الطوفان من الخداع وبلطجة أعداء ترامب وكانوا 
يتهموني انني متحيز لترامب وانه ال يوجد أي ادلة مقنعة تؤيد ترامب 
و رغم انني مقاتل فكري عنيد ولكن لم استطع اقناعهم بوجهة نظري 
واثرت الصمت حتي اسمع األدلة من فريق محامي ترامب واالن انا 
متاكد 100% من صدق كل كلمة نطق بها ترامب وادعوكم الي مشاهدة 
هذه الجلسة التاريخية التي اعتقد ستكون لها أهمية خطيرة علي مستقبل 

أمريكا.                ادوارد يعقوب



روحيات6
الفخاري االعظم

د. روز غطاس

تعد صناعة الفخار من اول الصناعات التي عرفها 
اجمل  لتصنع  الحضارات  فيها  وتنافست  االنسان 
يعتقد  فالبعض  االلوان.  بأروع  وتتزخرف  االشكال 
التاريخ  قبل  ما  انسان  بالصدفة حيث صنع  بدأت  انها 
وهو يلعب بين اصابعه بقطعة طين نتجت بعد هطول 
االمطار علي التراب وعندما طلعت الشمس عليه نشف 
والحظ انه عندما اقترب االناء من النار ازداد صالبة؛ 
ثم اكتشف االنسان االكاسيد التي عندما تعرضت الي 
النار تغيرت الوانها لتصبح اكثر صالبة واقوي واروع 
ارميا  قصة  قرأت  عندما  تذكرته  كله  وهذا  منظراً؛ 
وقت أمره الرب االله لزيارة بيت الفخاري الذي وجده 
يصنع وعاء علي الدوالب. ففسد الوعاء فأعاد تشكيله 
وصناعته من جديد ولم ييأس منه ؛ الذي بدوره ذكرني 
كان  طويلة.  سنوات  منذ  معي شخصيا  حدث  بموقف 
في زيارتي خادم الرب وقد كنت في ذلك الوقت اصنع 
كثرة  من  يتمزق  أن  من  تحميه  المقدس  للكتاب  أغلفة 
وارسم  الماعز  جلد  من  اصنعها  كنت  فقد  االستعمال. 
صورة وجه الرب يسوع المسيح أو اليدين المصليتين 
عليها. وفي احدي هذه القطع اهتزت يدي بأداة الحرق 
ان  اقدر  ولن  غليظة  بخطوط  غامق  الرسم  فأصبح 
يقلب في ما  الرب  اعطيها ألحد كهدية. فتركت خادم 
اخري.  واحدة  أي  عن  دون  هذه  يختار  به  واذ  لدي 
وإعطاءه  اكرامه  اود  ألنني  يأخذها  إال  منه  فطلبت 
افضل ما عندي لكنه أصر علي ذلك. وسافر الي بلد 
بعيدة ثم ذات يوم كلمني من تلك البلد  قائال: لك ثمر 
تذكرين  قال: هل  السماء. فضحكت وقلت: كيف؟  في 
جلدة الكتاب المقدس التي اخذتها منك المرسوم عليها 
اليد المصلية؟  كان ردي: القبيحة. فضحك وقال: هذه 
عن  كلمتها  أن  وبعد  االنتحار  من  فتاة  انقذت  القبيحة 

عمل الرب يسوع المسيح الذي اخدمه في حياتي قررت 
أن تمشي وتتعلم من هذا الرب اإلله الذي أعطاها امل 
المرسومة  اليد  لكن  تكلميها  لم  انت  الحياة.  في  جديد 
القبيحة شدت انتباهها بينما تجري علي كورنيش النهر 
لتلقي بنفسها وقد كنت اضع الكتاب المقدس جانبي بينما 
اصلي علي كرسي يطل على النهر. فاذا بي افيق علي 
صوت فتاة تقول لي: هذا كتاب يسوع ، كلمني عنه أن 
هذا  أن  وسمعت  شديد  بضيق  أمر  ألنني  تعرفه  كنت 
الشخص يريح القلب للمتعبين مثلي. فكلمتها وشرحت 
اعبده  الذي  والهي  ربي  المسيح  يسوع  هو  من  لها 
واخدمه.  فصليت معها واذا بها طلبت أن الرب يسوع 
علي  ويسامحها  وحياتها  أفكارها  علي  يملك  المسيح 
المقدس  الكتاب  مني  واخذت  باالنتحار.  الحماقة  فكر 
ذو الجلدة القبيحة ؛ وهكذا عزيزتي عندما تذهبين الي  
السماء سوف تسلم عليك واحدة ال تعرفينها ولم ترينها 
من قبل سمعت عن يسوع منك. عزيزي ربما ال تكون 
خدمتك الوعظ او لك صوت جميل في الترنيم أو ترسم 
تعطي  او  بارد  ماء  كاس  تعطي  لكنك  روعة  لوحات 
دقائق من وقتك لتسمع قصة شخص متألم محتاج من 
يتحدث اليه،  لكنك مفتوح لعمل يسوع في حياتك هو 
اي  أمامه  تقف  ال  عظيم  نجار  ألنه  يستخدمك  سوف 
لتشكيلك  األدوات  من  اداه  أي  أو  األخشاب  من  نوع 
 18 اصحاح  ارميا  سفر   في  ورد  كما  هو  يريد  كما 
فصناعة  يفعل.  عينيه  في  يحسن  ما  األعظم  الفخاري 
الطين  قطعة  تلك  لتشكيل  عالية  مهارة  تحتاج  الفخار 
وتحويلها من تراب الي عجينة متماسكة يمكن تشكيلها 
يعود  تشوهت  أو  اعوجت  وكلما  الفخاري  شاء  كيفما 
يضربها ويعجنها ويفردها لتتشكل كما يريد هو وليس 
او  تحتج  او  تتذمر  ان  العجينة  لهذه  يمكن  إرادتها. ال 
ان  تسمح ألصابعه  واستسالم  تسليم  بكل  لكنها  تهرب 
التي  للوظيفة  يشاء  وكما  عينيه  في  يحلو  كما  تشكلها 
نكون عجينة طيعة  يساعدنا  يسوع  االناء.  لهذا  عينها 

طرية سهلة التشكيل واالستخدام لمجد إسمه. امين

ُولدت ِوني شاكر فهمي في 5 
أغسطس 1919 في عائلة أصلها 
عمل  حيث  سوهاج،  مدينة  من 
بالمحاماة.  فهمي  شاكر  والدها 
والدتها فيكتوريا بسطا من عائلة 
والدها  أسس  قد  وكان  ميسرة، 
مدرسة  أول  روفائيل  بك  بسطا 
إبتدائية للغات في مدينة سوهاج.

على  العزف  دراسة  بدأت 
العمر،  من  السادسة  في  البيانو 
في  الثانوية  دراستها  وكانت 
وحيث  بأسيوط.  األمريكان  كلية 
في  دفعتها  أوائل  من  كانت  أنها 
العامة  )الثانوية  البكالوريا  شهادة 
ملك  أمام  للمثول  فُدعيت  حالياً( 
ثم  التفوق.  شهادة  لتتسلم  مصر 
لمعلمات  العالى  بالمعهد  التحقت 
الموسيقى بالقاهرة. وحازت على 
جائزة »شوبان« العالمية بمرتبة 
البيانو.  على  العزف  في  الشرف 

للسفر  ترشيحها  تم  تخرجها  وبعد 
 - المتحدة  المملكة  إلى  بعثة  فى 
ببعثة  تلتحق  مصرية  فتاة  كأول 
نوفمبر   13 في   – البالد  خارج 
العالمية  1945 بعد نهاية الحرب 
عام  في  حصلت  حيث  الثانية، 
 Advanced1948 على شهادة
من   Senior  Certificate
 Trinity College of Music
بدرجة  معادلتها  تم  )والتي  بلندن 
تحول  عند  بعد  فيما  الدكتوراه 

المعهد إلى كلية (.

التحقت خالل هذه الفترة بدورات 
تدريبية في أوروبا أهمها دورة فى 
معهد  في   )1947 )يوليو  جنيف 
 Émile»إميل جاك – دالكروز«
حيث   Jaques – Dalcroze
درست منهجه الخاص في اإليقاع 
أثارت   .Eurythmics الحركى 
الدورة اهتمام »ِوني شاكر فهمي« 
بوقع االرتجال – عزفاً أم رقصاً – 
في تنمية الحس الفردي والتذوق، 
وأهمية إتباعه وتطويره في مرحلة 

التعليم األّولّي في مصر.

دراستها  أنتهاء  بعد  عادت 
إلى  نقله  بعد  بالمعهد  للتدريس 

حي »المبتديان« بالقاهرة.  قامت 
البيانو،  على  العزف  بتدريس 
منهج«جاك  بتدريس  قامت  كما 
الحركى،  لإليقاع  دالكروز«   –
 Counter بوينت«  و«الكونتر 
»يوهان  مؤلفات  في   point
»فن  )خاصة  باخ«  سباستيان 
 ،)Inventions و  الفوجة« 

.Harmony والتآلف النغمى

كامل  المهندس  من  تزوجت 
 1953 يوليو   2 في  بطرس 
وبنتاً  )مدحت(  إبناً  وأنجبت 
بعد  بتربيتهما  إنفردت  )ماجدة(.  

وفاة زوجها عام 1972.

»الموسيقى  لقسم  رئيساً  ُعينت 
يونيو   17 فى  بالمعهد  النظرية« 
1967، ثم رأست قسم البيانو فى 
العديد من  بمناقشة  المعهد وقامت 
طلبة  أعدها  التي  العلمية  الرسائل 
الماجستير والدكتوراه فى مجاالت 

تخصصهم.

بعد استقرار إبنيها فى دراستهما، 
العالى  للمعهد  وكيلة  أصبحت 
الموسيقية فى 6 أغسطس  للتربية 
قبل  عامين  كل  تتجدد   ،1972

قرأت لك 
جنوى غاىل

أشكروا اهلل علي كل شئ
By Paige

بوتش  يسمي  رجل  هناك  كان 
وكان  للمسنين  دار  في  يعيش 
الرجل مقعد ويجلس علي كرسي 
متحرك وفي كل صباح كان يخرج 
كرسية  علي  جالسا  الشارع  الي 
تقاطع  الي  ويذهب  المتحرك 
الناصية  عند  هناك  ويقف  مزدحم 
,ويبتسم للمارة ويلوح بيدية لسائقي 
السيارات مبتسما ويقول ] هالو و 
الرجل  لماذا كان هذا  مرحبا [ – 
وكان  يوم   كل  بذلك  يقوم  المقعد 
غرفته  في  يجلس  أن  يستطيع 
علي  ويتحسر  احواله  في  ويفكر 
أيامه؟ لقد فعل بوتش ذلك النه كان 
يتخذ قرارا كل يوم بأن يقدم الشكر 
هلل علي مالديه من عقل سليم وقدرة 
علي  اقوي  وقدرة  التجول  علي 
جعل الناس تبتسم وتشعر بالسعادة 
, ويحكي أنه في القرن السابع عشر 
كان هناك رجل دين يدعي مارتن 
رينكارت , وكان يعمل في مقاطعة 
ساسكسونيا في المانيا وعمل  هناك 
الكثر من 30 سنة فعاصر اوقات 
الطاعون  وانتشار مرض  الحرب 
أكثر  أجري  السنوات  أحدي  وفي 
من 4000 جنازة بما فيها جنازة 
زوجته , وكانت البالد وقتها تمر 
بمجاعة عظيمة عانت منها أسرته 
وكان من الممكن ان يتمكن اليأس 
باهلل  ايمانه  ظل  ولكن  مارتن  من 
قويا وكان يقدم الشكر هلل باستمرار 
وكان هو الملهم للترتيلة االنجليزية 
الشهيرة ] االن نحن جميعا نشكر 
هللا [   وتقول االية في تسالونيكي 
 – حين  كل  أفرحوا   «  16-5
في  -أشكروا  إنقطاع  بال  صلوا 
هللا  مشيئة  هذه  ألن   , شئ  كل 
 « جهتكم  من  يسوع  المسيح  في 
والتحدي الذي يواجهنا جميعا هو 
كيف يمكن أن نعيش حياة الشكر 
الذي  الوضع  عن  النظر  بغض 
نجد أنفسنا فيه !  ونحن جميعا قد 
الرخاء  ايام  خالل  هلل  الشكر  نقدم 
احوالنا  تكون  وعندما  واالفراح 
يمكننا  ولكن هل  يرام –  ما  علي 
أن نشكر الهنا في االوقات الصعبة 
التي تتعطل فيها مصالحنا وتفشل 
خططنا ويئن أطفالنا ؛ هذه بعض  

هللا  شكر  علي  لمساعدتك  الطرق 
كل  وأكتب   تذكر  اوال:   - الدائم  
يوم مالحظات عن عمل هللا معك 
, وتوقف بين الحين واالخر وسط 
قلبك  لترفع  اليومية  مشغولياتك 
بالشكر هلل ففي يوم ما عندما تقرأ 
ما دونته تعرف عظمة ما صنعه 
 , لكندا  مثال] هجرتك   . معك  هللا 
وشفاؤك   , عمل  علي  وعثورك 
من مرض , زواجك من انسان او 
وانجابك الطفال   , انسانة صالحة 
نجاتك   , والصحة  النفس  هدوء   ,
من حادثة  وحفظ هللا لك ولعائلتك 
عنك  والمسيئين  االشرار  ابتعاد   ,
وغير ذلك من كل ما قدمه هللا لك [ 
وتعرف انك مهما شكرت هللا  فلن 
لك  يقدمه  لما  كافيا  شكرك  يكون 
, وثانيا ؛ اهتم كثير بما تقوله فقد 
تكون مداوما علي الشكوي والتذمر 
والرثاء لنفسك , فحاول أن تتحدي 
والرثاء  الشكوي  وتحول  نفسك 
لن  وهذا  عندك  بما  االمتنان  الي 
بل  الفرح  فقط علي  انت  يساعدك 
نفس  بفعل  يوحي لالخرين  سوف 
دائما  هللا  اشكر  ؛  وثالث   , الشئ 
وحتي   , لديك  التي  االشياء  علي 
بما  فاهتم  شيئا  ينقصك  كان  لو 
عندك وال تنظر لما عند االخرين  
واترك االفكار السلبية واشكر علي 
كل شئ جيد صنعه هللا في حياتك 
علي  التركيز  من  نظرك  وحول 
النظر  الي  بك  المحيطة  الظروف 
ما  من  فكرك  وغير  خالقك  الي 
كنت تتمناه الي ماهو لديك بالفعل 
 , االخرون  به  يتمتع  قد ال  والذي 
عند ذلك يصبح الشكر أسهل بكثير 
يالهي  لك.  حياة  أسلوب  ويصبح 
الرائع  عملك  علي  أشكرك  وأبي 
في حياتي ,فأنت تحبني بال نهاية 

وأكثر مما أستطيع التعبير عنه
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)85( د. ِوني شاكر فهمى )1919 – 2004(

البنين  معهدي  إنضمام  وبعد 
والبنات حتى تم إنشاء كلية التربية 
حلوان  لجامعة  التابعة  الموسيقية 
بمسئوليات  وقامت   1975 عام 
الكلية ورئيس قسم  منصبّى وكيل 
البيانو في آن واحد بتاريخ األول 

من أكتوبر 1977.

مناسبات  فى  بالعزف  قامت 
د.  مصاحبة  منها:  كثيرة  عامة 
كونسرتات  فى  الحفنى  رتيبة 
بالقاهرة،  حفالتها  مختلف  في 
أحمد  للمايسترو  للكمان  مصاحبة 
األوبرا  مغنيي  مصاحبة  عبيد، 
كارمن  كاألستاذة  كونسرتات  فى 

كونسرتات  فى  مشاركة  زكى، 
مصاحبة  زائرين،  عازفين  مع 
محافظة  وشباب  أطفال  كورال 
الحفنى،  رتيبة  د.  بقيادة  القاهرة 
الكوراالت  بعض  مصاحبة 
فى  الكنائس  فى  المسيحية  الدينية 
على  بالعزف  األعياد  مناسبات 
البيانو أو الهرمونيوم. عزفت فى 
دار األوبرا، وبعد حريقها عزفت 
التذكارية«  »إيوارت  قاعة  فى 
بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة 
بعض  وفي  التحرير،  بميدان 
»جوته«  كمعهد  الثقافية  المراكز 
األلمانى،        ]البقية ص15[ 
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د حممد الشريف املوهبة والوطن !!
بقلم عبدالواحد محمد

حقيقية   مواهب  العربي  عالمنا  في 
والنبوغ    والمعرفة   العلم  ثوب  ترتدي 
للشهرة   وحب  تقليدية  شعارات  بدون  
والفكرية  العلمية  إمكانياتهم   رغم 
عشقا  الوطن    فيهما  يسكن  والثقافية  
الرائعة   المواهب   تلك  وبين  ونبوغا 
منتدي  ربان  الشريف   محمد  الدكتور 
المملكة  في  العربية  الثقافية  النخبة 
علمه  بفيض  السعودية   العربية 
وتواضعه الجم في بناء جسور من ثقافة 

عربية راقية مع اآلخر ؟

وفي حضرة العلم  يسمو كل ذي عقل 
الثقافة ليست ترف بل هي  يؤمن  أن  
نور ومعرفة  أصيلة  وتحضرني  تلك 
الكلمات من األديب الكبير عبدالرحمن 
وبعض  نور   الكلمات   ( الشرقاوي  
قالع  الكلمات  وبعض  قبور  الكلمات 
شامخة ( يقينا  يجسد د محمد الشريف  
التي  الكلمات  فيض  من  الحالة  تلك 
تنعكس علي ثقافة  النخبة بكل ما يحمله 
كاتب  استشعرت   وقد  عميق   ود  من 
المعاني   تلك  المتواضعة  السطور  تلك 

الصوتية معه وهو  لقاءاتي  في  حقيقة  
عن   تحدث  عندما  المتواضع  العالم 
ومدي  الجامعة  في  بإنجلترا   دراسته 
شغفه  بترك كل آثر طيب  عندما  كان 
يعيش مع أحدي األسر اإلنجليزية  أثناء 
دراسته  الجامعية وكيف استغل وجود 
أطفال صغار نموا لديه  سريعا  معرفة 

اللغة اإلنجليزية  أثناء 
اللهو معهم  في حديقة 
والتعرف  المنزل 
الحياة  طبيعة  علي  
اإلنجليزية في عاداتهم 
اليومية   وتقاليدهم   
فكانوا  واالجتماعية  
مفتاح من مفاتيح العلم 
د  نقلها  التي  والثقافة 
إلي  الشريف  محمد 
بلده  بعدما عاد حامال  
الدكتوراه   رسالة 

والوجه  المعارف  من  هائل  كم  ومعه 
اآلخر للشخصية  اإلنسانية في المشرق 

والمغرب !

فالموهبة  ال ريب فيض من الرحمن 
لمن يمنح تلك السمات الدالة علي النبوغ 

النجاح  رتبة  يتقلد  وهو  ما  في شخص 
وكلنا  أقرانه  وبين  أظافره  نعومة  منذ 
بعض من  في  شفافية  بكل  نستشعرها  
الحياة  مناحي  مختلف  في  حولنا  هم 
وتخصصات العلم الذي هو أس كل دعم 
موهبة  نستشعر  فكلنا  واالبتكار  للبناء 
ضرب  وقد  الصغر  منذ  حولنا  األفذاذ 
الدكتور محمد الشريف 
صدق  بكل  المثل  
في  يعيش  كان  عندما 
أثناء دراسته  بريطانيا  
بالطفل   األكاديمية 
أصبح  الذي  اإلنجليزي 
تم  حتي  فجأة  عدوانيا 
ال  )عقال  معه  التعامل 
التعامل معه بعمره فقط 
في  بقاءه  وحتمية    )
سنوات الدراسة األولي 
حتي تم اكتشاف السبب  
العدوانية  من  الطفل  وتحول  الحقيقي 
حينه   في  يستغل  لم  ألنه  أصابته  التي 
تناسب  متقدمة  دراسية  سنوات  إلي  

عقله ال عمره !!

في  المعني  تعديل  تم  واالبتكار عندما   النبوغ  إلي  فتحول 
اإلنساني   السلوك  فهم   في  المتخصصين   قبل   من  حياته 
من   صفحات  يسرد   وهو  األطفال    لدي  فجأة   المتطرف 
بكل  بيتهم   جدران  بين  يعيش  كان   إنجليزية  أسرة  حياة 
عاداتهم  وتقاليدهم التي تختلف عن طبيعة الحياة في أوطاننا 
العربية  ! لتبقي الموهبة فيض من الرحمن ويعول عليها تقدم 
األوطان  لذا يجب أن نحسن التعامل مع الطفل صغيرا  حتي 
ترتقي مجتمعاتنا العربية  في كل مناحي الحياة التي  تتطور 
اليوم بفعل الصاروخ  مع عصر اإلنترنت  والرغبة الدائمة  
لألوطان في تبني أهل العلم  الذين هما  عماد نهضته في كل 

المجاالت !

من  أبناءنا جميعا   في  عقول  كيان راسخ  العروبة  لتبقي 
المحيط إلي الخليج   وكلنا أمل أن تسكنا الثقافة العربية دوما 
ودائما  بكل  كياناتها  المحورية في البناء والسالم واإلبداع !

..... BILL 218  القانون ٢١٨
حكومه انتاريو وحمايه الفساد بقوه 

القانون  
بقلم مسري جرجس

قانون لحمايه  اقترحت مشروع  المحافظه  انتاريو  حكومه 
التعرض  من  األخري  والمؤسسات  والشركات  األفراد 
للمسائله القانونيه كنتيجه ألي ممارسات أو قرارات خاطئه 
قامت بها هذه المؤسسات والقانون المقترح سيبدأ تطبيقه بأثر 
رجعي من مارس 2020. هذا القانون يمنع محاكمه األفراد 
مسئولين  غير  بأعتبارهم  األخري  والمؤسسات  والشركات 
المطالبات  مثاًل  القانون  هذا  سيمنع  كما  األخطاء  هذه  عن 
أثر  من  المسنين  ديار  نزالء  حمايه  في  باالهمال  المتعلقه 
النزالء  وفاه هؤالء  إلى  ذلك  أدى  لو  كورونا حتى  فيروس 
نتيجه لهذا األهمال طالما بذل المسؤلون عن هذه الديار ما 
أسمه القانون »جهداً صادقاً أو حسن النيه« لحمايه النزالء 

سواء كان هذا الجهد معقواًل أم ال.

أو  المؤسسات  هذه  يقاضي  أن  يريد  لمن  الوحيد  المنفذ   
المسنين  من  عائلته  أفراد  أحد  وفاه  عن  بتعويض  يطالب 
في هذه الديار هو توفر تهمه »األهمال الجسيم« على هذه 
المؤسسات في هذه الحاله فقط يمكن له أن يقاضيهم وحسب 
أثبات األهمال الجسيم على مؤسسه من  القانون فأن  خبراء 
المؤسسات أمر في غايه الصعوبه أن لم يكن من المستحيالت 
العليا  المحكمه  لتعريف  طبقاً  الجسيم  األهمال  ألن  ببساطه 
الرعايه  معيار  عن  جداً  ملحوظ  »خروج  يعني  الكنديه 

المطلوب«.

الناحيه  من  الغريب  القانون  هذا  من  المعلن  الغرض   
التعرض  من  المؤسسات  لهذه  حمايه  توفير  هو  التجاريه 
للمضايقات والدعاوي القضائيه مما قد يحفز هذه الشركات 

على التوسع واالنفتاح ويعطيها شيء من راحه ألبال.

أو حسن  الصادق  »للجهد  الدقيق  المعيار  أن  لكن حيث   
المقترح  القانون  هذا  فسيخلق  تماماً  واضح  غير  النيه« 
ديار  أن  يعتقدون  لمن  السلطه  في  متكافئه  غير  ديناميكيه 
المسنين أهملت في رعايه ذويهم حيث أنهم سيقفون عاجزين 
عن أثبات تهمه األهمال الجسيم كما ذكرنا أنفاً كما أنه سيصبح 
من المستحيل مالحقه أصحاب هذه الديار قضائيا مما يوئدي 

حتماً إلى انتشار الفساد في ظل حمايه القانون.

الديار مؤسسات ربحيه  هذه  أن معظم  األخري  المشكله   
لألشراف  تخضع  أنها  اال  حكوميه  وليست  خاصه  ملكيه  و 
والرقابه الحكومه، وكل من أضطرته الظروف للتعامل مع 
البالد،  الكوفيد  قبل أن يهاجم فيروس  الديار ،حتى من  هذه 
يدرك تماماً المستوى المتدني في خدمات هذا القطاع بالرغم 
من األشراف والرقابه الحكوميه. فما بالك بما يمكن أن يحدث 
في هذه الظروف حينما يصدر  القانون الذي سيحميهم من 

المسائله!!!!.

 يوجد سبب أخر غير معلن واعتقادي الشخصي أنه أحد 
القانون  هذا  أن  فبما  القانون.  هذا  لتقديم  الرئيسيه  األسباب 
سيستعمل  فهو  الجسيم  األهمال  تهمه  من  المؤسسات  يحمي 
األتهام  تبعات  من  نفسها  للحكومه  الحمايه  لتوفير  أيضاً 
األتهامات  األخيره،  االؤنه  في  تصاعدت،  فقد  التهمه  بنفس 
لحكومه المحافظين بزعامه فورد باالهمال والتخبط واصدار 
العقل  لصوت  األستماع  وعدم  بل  المتضاربه  القرارات 
والمنطق في موضوعات مختلفه مثل فتح المدارس واغالق 
المطاعم بل وعدم قدره الحكومه على تطبيق تلك القرارات 

التي تصدرها بنفسها.

انتقاد  واثار  أخيراً  صدر  ما  هو  التخبط  هذا  أمثله  ومن 
حكومه  قررت  حينما  الحكومه  ألداء  المتابعين  من  العديد 
انتاريو اغالق المحال الصغيره والسماح فقط للمتاجرالكبيره 
بالعمل في خطوه تعزز فكره االحتكار وتقلل من قدره المحال 
الصغيره ؛التي تدعي الحكومه أنها تدافع عنهم؛ على المنافسه 
أو حتى البقاء على قيد الحياه وتدفعها إلى اغال ابوابها لالبد.         

أيه  نفسها ضد  تحصن  أن  الحاليه  الحكومه  قررت  فهل   
لحاله  مباشره  كنتيجه  تنشأ  قد  مستقبليه  قضائيه  دعاوي 
مع  التعامل  في  الحكومه  عليها  التي سارت  والمرج  الهرج 
الناقده لالداره  ازمه فيروس كورونا؟ خاصه أن األصوات 
الحكومه  ستتخذ  وتعلوا. هل  تتصاعد  الملف  لهذا  الحكوميه 
من هذا القانون؛ اذا تم اجازته؛ درعاً يحميها من المحاكمه؟ 

هذا ما ستسفر عنه األيام القادمه.

الكتاب  ضد  وفاعلوها  »الشكوك  مقال  بقية 
المقدس« ص 4

الشباب  بين  خاصة  التعاليم  هذه  انتشرت  وبالطبع 
وخاصة مع استخدام اقوال أو نصوص لالباء يتم تفسيرها 

أو استخدامها بشكل غير سليم .
الكتاب  تجاهل  تم  التعاليم  انتشار هذه  وبالطبع في ظل 
منهج  وأصبح  التعاليم  هذه  مثل  في  إليه  الرجوع  وعدم 
بشكل  وشرحها  اباء  اقوال  اقتباس  هو  التعليم  في  هؤالء 

يخدم فكرهم .!
األمر  أن  المقدس  الكتاب  في  يشكك  من  خطورة  إذن 
ليس مجرد زلة أو عبارة قيلت أو تعليم عابر ولكنه منهج 
تعليمي كامل منهج يتبنى بعض التعاليم الليبرالية مع بعض 
تعاليم الالهوت الحديث منهج يعتمد على فهم حديث لاليمان 

المسيحي سواء في الكتاب المقدس أو عقيدة الكنيسة .
منهج يرفض كل ما هو مسلم في كنيستنا  تحت ادعاء 
أنه قديم ال يواكب العصر ويقبل منهج حديث غريب تحت 

مسمى االنفتاح واالستنارة !!
إذن خطورة هذه الشكوك هي أنها تسعى الي تغيير ايمان 
تغيير  المقدس  الكتاب  في  المؤمنين  مفهوم  تغيير  الكنيسة 

مفهوم الشعب القبطي في تسليم وتقليد الكنيسة .
باستخدام هذا المنهج التشكيكي في المسلمات مع المناداة 

بفكر وتعليم حديث .
نشكك في الكتاب المقدس بحجة أنه ال يواكب العلم كما 

يدعون .
أنه  بحجة  والكفارة  الفداء  في  الكنيسة  ايمان  في  نشكك 

تعليم غير اباءي .
نشكك في آباءنا القديسين بحجة أنهم بعيدون عن تعليم 

اآلباء .
ننشر افكار غريبة وتعاليم غير سليمة بحجة أنها تعاليم 

اآلباء وعودة الي اآلباء .!
فهنا تكمن خطورة هذا المنهج التشكيكي والذي لالسف 

الشديد بدأ ينتشر ويتاثر به البعض ويعلم به اآلخر .
والحل يكمن في التمسك في ايمان كنيستنا ولفظ اي تعليم 
غريب ومحاسبة من يعلم به فكنيستنا كنيسة قوية وايمانها 

مستقيم ومشهود الباءها سواء قديما أو حديثا .
من  وايمانها  كنيسته  على  يحافظ  ان  الرب  الي  نصلي 

الشكوك وفاعليتها



لكن ماذا عن الهمبورجر الذي نراه 
جدل  هناك  كده  االخر  م  اليوم... 
كيفية  عن  كثيره  وقصص  كبير.. 
الهامبرجر  الي  الوجبه  هذه  تحول 
للفشار... بالنسبه  اما  الحالي...... 

فوجدت عنه مايلي... استمتع البشر 
بتناول هذه الوجبة 
السنين،  منذ آالف 
ففي عام 1948 تم 
وجودها  اكتشاف 
كهوف  أحد  في 
ويقدر  نيومكسيكو 
وجودها  تاريخ 

لحوالي خمسة آالف سنة ويقال ان 
قبيلة وامبانواغ... هي اول من جلب 
الفشار للمستعمرين في باليموث... 
فين  ماساشوستس...  والية  في 
المتحده  الواليات  في  بقي.... 
كانت  وقد  االمريكيه....... 
المعروفه  الخفيفه  الوجبه  هذه 
بالفشار..... تؤكل في األميركتين 
وصول  من  طويل  وقت  قبل 
المحمصة  فالذرة  األوربيين. 
الذرة  من  بعينها  ساللة  من  تعد 
منها  يُعد  التي  تلك  )تختلف عن 
صوت  تحدث  ال  والتي  الخبز، 
للحرارة  تعريضها  عند  فرقعة 
اآلثار  علماء  اكتشف  الشديدة(.وقد 
بقايا هذه الساللة من الذرة في عدٍد 
وأماكن  الكهوف  من  له  حصر  ال 
جنوب  أنحاء  مختلف  في  الُسكنى 
غرب الواليات المتحدة، وفي بقاٍع 

أيضاً.وذات  ذلك  من  الجنوب  إلى 
توماس  النبات  عالم  تلقى  مرة، 
هاربر غودسبيد، الذي أسس حدائق 
كاليفورنيا  لجامعة  التابعة  النباتات 
آثار  عالم  من  هديًة  األميركية، 
كانت عبارة عن حبات من  تشيلي 
تعود  الذرة 
غابر  إلى 
 . ن ما ز أل ا
كتب  و
 ، سبيد د غو
كتاب  في 
عام  أصدره 
النبات في  بعنوان )صائدو   1941
خالل  لي  خطر  يقول:  اإلنديز(، 
بيركيلي  في  منزلي  في  ما  أمسيٍة 
حبوب  على  تجربًة  أجري  أن 
الذرة التي تعود إلى عصر ما قبل 
حضارة اإلنكا. وضعت حفنًة منها 
على قطعة صفيح مسطحة وسخنتها 
وأضاف:  الكهربائي.  الموقد  على 
حبوب  أن  بشدة  دهشتي  أثار  مما 
نحو  منذ  ُجمعت  التي  تلك  الذرة 
ألف سنة، انفلقت وفرقعت بسرعة، 
مماثلة  لحبوب  حدث  كما  تماماً 
ُجمعت من محصول العام الماضي 
اشتريناها  علبة  في  كانت محفوظة 
من متجر قريب... مافات كان نبذه 
بسيطه وانشاء هللا... في العدد القادم 
الموضوع...  هذ  عن  كالمنا  نكمل 

برجر .... وفشار ....
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الحقيقه انا بعترف اني ضعيفه جدا 
في الحساب... الن بمراجعه االعداد 
السابقه... اكتشفت ان ده العدد رقم 
فيه  محرومين  احنا  اللي   ...24
ف  للمجله...  الورقيه  النسخه  من 
اتلخبطت   18 العدد  بعد  تقريبا  انا 
وبذلك  تاني...  األرقام  وكررت 
 48 بقالنا  دلوقت  بقالنا  كده  نعتبر 
نقول  ونقدر  مستنيين...  أسبوع... 
شايفين  ولسه  قاعدين...  لسه  كده 
الحمامه... طايره بغصن الزيتون... 
األمان...  فرع  علي  تحط  نفسها 
ومعظم بلد العالم... ومقاطعاتنا في 
مانيتوبا...  مقاطعتنا  ومنهم  كندا... 
التانيه  دخلت دلوقت... في الموجه 
تاني  من  علينا  وقفلوها  للكرونا... 
علينا...  قفلوها  طبعا  ونور...  ميه 
وعلي  علينا  وخايفين  حقهم..  وده 
ارواحنا... بس الغريبه ان الدنيا في 
بيس...  االكل...  شوبينج  محالت 
واخر حالوه... صحيح الماسك بقي 
أساسي لدخول المحالت دي... بس 
الناس مازالت متكتله.. وخصوصا 
والفاكهه...  الخضار  اقسام  في 
غير  ماهو  كل  قفلوا  وطبعا 
حاجات  وخصوصا  ضروري... 
راي  وده  ان...  مع  الكريسماس... 
دي  الزحمه  لو  طبعا...  الشخصي 
المحل...  اقسام  باقي  في  اتوزعت 
ح تكون األمور افضل... المدارس 
الوالد  وبشوف  شغال...  معظمها 
اثناء البريك... وهما بيلعبوا كوره... 
بعض...  مع  ومتكتلين  والزقين... 
الغريب  الشي  ازاي...  معرفش 
اغالق  الي  الرجوع  هو  بقي... 
الكنايس مره اخري... مع ان نشكر 
ربنا... لم تكن هناك أي حاالت... 
أثناء الفتح المقنن للكنائس... وكانت 
ان  الي  االمر  وصل  تمام...  الدنيا 
مركونه  عربيات  أي  يجد  من 
يتقدم  انه  الكنيسه...  باركات  في 
كنايس  الكنيسه...  ضد  بشكوي 
القس  عوقب  بروتستانت...  اخري 
كبيره...  غرامات  بدفع  فيها... 
لكن  فقط...  كبيره  مبالغ  بس  مش 
تاني....  قسيس  غرامات...  ثالث 
عيادات  قضيه...  عليه  اترفعت 
علي  مفتوحه...  مازالت  االسنان 
الرغم من ان االحتكاك مباشر جدا 
بين الدكاتره والزباين... تحس كده 
ان الموضوع... حافظ مش فاهم...
أمريكا...  سافرت  لو  مثال  يعني 
يوم   14� ال  تقعد  مضطر  مش 
حظر... اللي بتقعدهم... لما بترجع 
كنت  انت  ولو  بالسالمه...  كندا 
النتيجه  هلل  والحمد  التحليل  عامل 

سلبيه... فبرضه الزم تلتزم ب أيام 
تجمعات...  أي  الحظر...ممنوع 
وده كويس... وفي الصالح العام... 
كافة  من  االلتزام  يكون  المهم  بس 
في  ضغط  بس  مش  األطراف... 
اخري...  جوانب  وترك  جوانب... 
بال رابط.. ربنا يعدي االزمه علي 
خير... ويخلص البشر... من كابوس 
لموضوع  بقي  نرجع  الكورونا... 
انكم قربتم تنسوا كان  العدد... ولو 
ايه هو الموضوع... الموضوع عن 
البرجر... والفشار... انتو طبعا كده 
اكله  علي  معايا  عازماكوا  فاكرني 
حلوه... او ح أتكلم عن االكل بصفه 
بصفه  والفشار..  والبرجر  عامه... 
خاصه.. الحقيقه ال... المفاجاه بقي 
ح  االكل..  عن  أتكلم  ح  مش  اني 
أتكلم عن أمريكا... وبما اننا فاضيين 
فقلت  كفايه...  وقت  وعندنا  بقي... 
والكالم  أمريكا...  عن  مانتكلم  قبل 
ممكن ياخد وقت شويه... واحتمال 
القادم...  العدد  في  تكمله  له  يكون 
اصل  عن  بحث  شوية  اعمل  فقلت 
يكون  ح  برضه  وطبعا  البرجر... 
بس  الفشار...  عن  تاني  كالم  في 
بالنسبه للبرجر... كانت نتايج بحثي 
عواض  هشام  كتب  فقد  كاالتي... 
سنة 2018  مايو  من   28 يوم  في 

عن البرجر... مايلي... 

البرجر من أكثر األطعمة السريعة 
يُباع  حيث  العالم،  حول  شهرة 
بلغ  وقد  سنوًيا،  المليارات  منه 
الواليات  في  البرجر  مبيعات  عدد 
المتحدة وحدها 9 مليارات سندوتش 
في  بلد  أكثر  يجعلها  مما  برجر، 
العالم استهالًكا له، وهو ما يجعلها 
مايو  من  ال�28  في  سنوًيا  تحتفل 
للبرجر. وإليك عدد  الوطني  باليوم 
من المعلومات. وقد اختلف الخبراء 
األرجح  لكن  البرجر  أصل  حول 
أصله يعود إلى أن »لويس السن« 
 Louis’ Lunch مطعم  صاحب 
كونيكتيكت  والية  هافن  نيو  بمدينة 
األمريكية، الذي ابتكر البرجر بشكله 
الحديث في عام 1895، وتؤكد هذه 
جاءت  الكونجرس.  مكتبة  الرواية 
بالمصادفة  البرجر  صنع  فكرة 
عربة  يمتلك  »النس«  كان  عندما 
طعام لبيع ساندوتشات شرائح اللحم 
دائًما  لديه  وكان  المصانع،  لعمال 
بعد  ُمباعة  غير  زائدة  لحم  شرائح 
وقت الغداء، وبداًل من إهدار اللحم 
وتقديمه  وشوية  بفرمه  يقوم  فكان 
بين شرائح من الخبز. ظهر برجر 
والذي  برجر«،  »تشيز  الجبن 

البرجر  أصناع  أشهر  من  يعتبر 
عندما   1920 عام  اإلطالق،  على 
 Lionel مطعم  في  طاهي  قام 
باسادينا  بمدينة   Sternberger
على  بناء  جبن  شريحة  بإضافة 
طلب شخص بال مأوي كان يساعده 
بتقديم الطعام له. يمثل البرجر حالًيا 
نسبة 60% من إجمالي السندوتشات 
عام  في  ولكن  العالم،  في  المباعة 

2001 كان يمثل نسبة 40% فقط. 
المتحدة  الواليات  المطاعم في  تبيع 
وحدها 9 مليار برجر سنوًيا. تتميز 
الواليات  في  ومنطقة  والية  كل 
البرجر،  المتحدة بصنف معين من 
نيو  والية  تتميز  المثال  سبيل  على 
بالفلفل  الجبن  ببرجر  مكسيكو 
فيشتهر  يوتاه  والية  أما  األخضر، 
كسرت  بالبسطرمة.  الجبن  برجر 
لتناول  القياسي  الرقم  كورية  سيدة 
زمن،  أقصر  في  عمالق  برجر 
كيلو   6.8 البرجر  يزن  كان  حيث 
 27 من  أقل  في  وتناولته  جرام، 
العالم  في  برجر  أغلى  اما  دقيقة. 
ثمنه  ويبلغ  دبي  إمارة  في  يوجد 
مقوله  هناك  دوالر.  آالف   10
اخري عن البرجر تقول ان القصه 
المفروم  اللحم  مبدأ  بظهور  تبدا 
قيادة  تحت  المغولي  االجتياح  أثناء 
خان  جنكيز  المنغولي  اإلمبراطور 
كانت  العسكرية  الجيوش  ان  حيث 
دائما  ومعسكراتها  التنقل  كثيرة 
مما  للطبخ  لديهم  وقت  وال  منتقلة 
بيد  تأكل  وجبات  اليجاد  اضطرهم 
الخيول  على  التنقل  أثناء  واحده 
أو  البقري  اللحم  قطع  بأخذ  ففكروا 
الغنم ووضعها تحت األسرجة لتلين 
)بدون  نيئة  أكلها  ثم  ومن  وتنفرم 
إلى  الوجبة  انتقلت هذه  طبخ(. وقد 
الروسية  بالمطاعم  الطعام  قائمة 
باسم )ستيك الترتار( تيمنا بجيوش 
الترتار المغولية. في بدايات القرن 
السابع عشر الميالدي كانت السفن 
هامبورغ  ميناء  من  تنتقل  األلمانية 
األلماني إلى الموانئ الروسية فأخذوا 
هامبورغ  مدينة  إلى  الوجبة  هذه 
)ستيك  االسم  بنفس  األلمانية 
عشر  الثامن  القرن  في  الترتار(. 
والتاسع عشر كانت حركة المالحة 
كثيرة بين ميناء هامبورغ األلماني 
االكشاك  ففتحت  نيويورك،  وميناء 
لتقدم  نيويورك  ميناء  في  الصغيرة 
هذه الوجبة باسم )ستيك هامبورغ( 
األلمانيين  البحارة  الجتذاب  وذلك 
طبعا  هامبورغ.  من  القادميين 
)ستيك هامبورغ( كان مختلفا فكان 
المدخن  المفروم  اللحم  من  قطعه 
وقطع  البصل  مع  ويقدم  والنئ 
بدأ  بفترة  ذلك  بعد  المفتت.  الخبز 
المكونات  بنفس  الوجبة  هذه  تقديم 
لكن بعد وضعها في الزيت المقلي. 

غصن الزيتون 24 
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احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

أحالم طفل
Oliver كتبها

قلٌب  صغير  طفل  كل  صدر  -فى 
الدنيا.ترفعه إبتسامته فوق  كبير.يسع 
السحاب.ال يتضايق و إن تضايق ال 
للحب  معنى.يستجيب  للضيق  يدرك 
الجمال  إال  عينيه  فى  فوراً.ليس 
مرآة  البشاشة.مقلتاه  و  البساطة  و 

عاكسة ألبعاد َيسَبح فيها وحده.
مساحة.ال  أصغر  فى  يتكور   -
إن  و  شيئاً  يطلب  األشياء.ال  تدهشه 
بنظرة من عينيه. يأخذه  إحتاج شيئاً 
مهده.يملك  فى  هو  و  الناس  يأسر 
عليهم بأنِة أو بسمِة أو حتى بال سبب.

أحالم الطفل تملك العالم و هو راسخ 
فى حضن الحب.ليس لديه تفسير ألى 
بكل شيء.أحالم  راِض  هو  و  شيء 

الطفل ال حساب لها.
تقع  ما  كل  تحب  الطفل  -عين 
شيئاً.تحسب  منه  تطلب  ال  و  عليه 
عليه  وقعت  قد  دامت  ما  لديها  أنه 
لمحاته الطفولية .تحسب عينى الطفل 
بال  العيون.إذ  أحكم  لكنها  عشوائية 
تردد تنتقل.ال يأسرها ما تبصره.هى 
فى  يتجول  كمن  األشياء  نحو  تتطلع 
فراديسه.عيناه غير مأخوذتين بالتمتع 
بل بعقل يسمو يبقى فى عالمه بغير 

تقلب.
عينيه.ليس  فى  ليس  الطفل  -فكر 
فى كفيه.هو فى كيان أكبر من حجمه 
من  منسوج  المقاييس.كيان  بكل 
الحب.يمتد به فوق الكل.األشياء عند 
أسفل.األفكار  إلى  تأخذه  ال  هالمية 
عنده أعظم من حكماء األرض و هو 
أعظم حنكة من عباقرتها.فكر الطفل 
مأخوذ إلى مصدره.يهيم منجذباً حيث 
جاء.يتطلع فى الجميع و يحسبهم منه.
نهاية. بال  بال حساب.يحلم  يحب  لذا 
أحالمه. فى  .جديته  لعبة  الدنيا عنده 
أيامه. منها  فيها.ينسج  نفسه  يترك 
حتى  تتوقف  ال  و  منه  تطلع  أفكاره 
ينظره  ال  ما  السماوات.ينظر  عتبة 

غيره.تعرفه المالئكة و يعرفها.
هموم.بال  بال  الطفل  -دموع 
ذكريات بال ماِض.هى قصص تعبُر.

ألنها  وجنتيه  على  أثراً  تترك  ال 
يبكى  و  باألفراح.يضحك  مختلطة 
فال تعرف إن كان يضحك أم يبكى.
و  ناظريه  فى وجدان  تنحفر  دموعه 
هو ال يبالى.يحكى بدموعه و يضحك 
فيما  إكتراث  بال  يبكى  و  بدموعه 

يفهمه الناس.دموعه حرة بالتمام.
خارجه. كلها  الطفل  آالم   -
قلوب  فى  عنده.لكنها  يحملها  ال 
الطفل  كالجبال.آالم  تتكوم  اآلخرين 
أما  الصغار  يتحملها سوى  ال  كبيرة 
بال  الطفل  تحتها.آالم  فيئنون  الكبار 
صراعات.نقية كأمواج البحر مع أنها 
هادرة بقسوة.تخرج من أعماقه و ال 
تبقى عنده.لذلك مع أنه صغيٌر صغير 
لكنه يحتويها.آالمه معجزة هو يدرك 
أعماقها و ال يشتكى.يعيش كأنها ليس 
آالمه.يفرح و األلم يقرصه حيناً و ال 

يطلب من الناس تعزية.
-ضحكة الطفل قصة.يتعلمها الكبار 
.تعبر من بين شفتيه كالجواهر.ترسم 
يضحك  الحياة.هو  ذكريات  لغيره 
ما نعرف نحن.فى عالمه عالم  لغير 
ضحكته  مثله.لذلك  نعيشه  ال  آخر 
أكثر عمقاً من البحار رغم أنها أسرع 
من السحاب.ضحكة الطفل تأخذنا فى 
نبتسم. و  نأخذنا فى رحلتنا  و  رحلة 

يقودنا الطفل بضحكته.
باقية. فينا  الذى  الطفل  أحالم   -
نستطيع أن نرجع إليها.لترجع إلينا كل 
الطفل  نقاء.أحالم  و  بساطة  براءة و 
دواء من هموم األرض.إن عدنا مثل 
طفل عادت إلينا كل جماليات الطفولة 
الموعودة. أمجادها  و  سموها  و 
الوجود  هذا  بعد  ما  إلينا رجاء  يعود 
الزمنى.نعيش أحالمه فى سالم حين 
نفتقد السالم.يمأل أعيننا الجمال حين 
ال  أعماق  للجمال.أحالمه  نشتاق 
مثل  عدنا  كلما  الكبار.لذلك  يدركها 
مثل  نرجع  لم  فرحنا.إن  زاد  طفل 
األطفال نبتعد عن خالق الطفولة فينا.
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مقربة غا ومريت

فرعونيــات

مقبرة غا و مريت أو بالرمز العلمي »تي 
 Theban أو TT8  تي 8« )باإلنجليزية
الهامة في  المكتشفات  أحد  Tomb 8( هي 
عهد  في  العمال  لناظر  مقبرة  وهي  مصر 
قدماء المصريين الذين كانوا يعملون في بناء 
مقابر الفراعنة في وادي الملوك . أهمية هذه 
النبالء  ألحد  مقبرة  كونها  من  تنبع  المقبرة 
اللصوص  يصلها  ولم  الفراعنة  ألحد  وليس 
فبقيت بكل ما فيها من ثروات أخلفها ناظر 

العمال »غا« وزوجته »مريت«. 

 « وايجل  »ارثر  المقبرة  على  عثر 
و«إرنستو شياباريلي« في عام 1906 حيث 
كانا يعمالن في أطار بعثة تنقيب إيطالية في 
وادي الملوك وفي دير المدينة.   كان صالة 
التعبد الخاصة بغا ومريت معروفة منذ أعوام 
مقبرتهما  بأن  ثقة  البعثة على  فكانت  أنذاك. 
تقع بالقرب من تلك الصالة  وكان معروف 
العمال  رئيس  كان  »غا«  أن  للبعثة  أيضا 

بناء  مسؤولية  تولى  حيث  المدينة  دير  في 
مقابر ثالثة من فراعنة مصر على التوالي: 
على  وكان  الرابع  وتحتمس  الثاني  أمنحتب 
»مصلى« غا وزوجته هرما صغيرا، أخذه 
اآلن  فرنسا وهو موجود  إلى  الزوار  بعض 

في متحف اللوفر بباريس.  

كانت مفاجأة ل�«شيباريلي« أن عثر على 
»المصلي«  من  بالقرب  ومريت  غا  مقبر 
الجميل ذو الرسومات الملونة التي تعبر عن 
الموت.  للحياة بعد  تصور قدماء المصريين 
كانت المقبرة تحتوي على تابوتي »مريت« 
و »غا »، كما تحتوي على جميع األدوات 
أوان  من  حياتهما  في  يستخدمانها  كانا  التي 

لالكل وقوارير للزينة، 

 

ما  مثل  بإتقان  مصنوعة  وكراسي  وسرائر 
نعهده في مقبر توت عنخ أمون.

   

الموجودات  تلك  اإليطالية  البعثة  أخذت   
وأودعتها في »متحف إيجنيزيو« في مدينة 
تورينو، كجزء مما أخذوه من أثار مصرية 

أخرى معروضة هناك.

عثر »شيبارييلي« أيضا على شقفات طبية 
من دير المدينة

الموجودات التي عثر عليها في مقبرة غا 
وزوجته مريت تدل على الغنى ويسر الحياة. 
وقد وجدت جميع الموجودات متراصة بنظام 
مثلما  لصوص،  أو  دخيل  يصلها  لم  حيث 
حدث في مقبرة توت عنخ أمون حيث كانت 
القديم ولكن  العهد  هناك محاولة لسرقته في 
سريعا،  اللصوص  وهرب  تنجح  لم  السرقة 
توت  مقبرة  في  معبثرة  الموجودات  فتركت 
عنخ أمون. بل ان مقبرة غا ومريت وجدت 
»مكنوسة« قبل غلقها. وجدت »مريت« في 
إلى  ذلك  ويعزى  ب�«غا«  الخاص  التابوت 
وفاتها الغير متوقعة قبله، فوضعت مموياها 
التابوتان  لنفسه.  جهزه  الذي  التابوت  في 
مصنوعان بعناية وعليهما رسومات وكتابات 
هيروغليفية جميلة تدل ثرائهما، والمومياتان 
تحت  ذهبية  وعقود  حلقان  على  محتويتان 
تعاويذ  عليهم  نفسهما  التابوتان  األربطة. 
ورسومات لآللهة، ووصف لبعض ما سوف 
يقابله »الميت« في طريقه إلى العالم اآلخر. 

ووجد في تابوت »غا« نسخة من كتاب الموتى 
عثر  التى  الموتى  كتب  أقدم  من  واحد  وهو 
عليها في مصر القديمة. كان »غا » قد وكل 
الكهنه في طيبة بكتابته له ولزوجته ليكون لهما 
ومقابلة  اآلخر  العالم  إلى  االنتقال  في  مرشدا 
كتاب  أوزوريس.  أمام  الحساب  ويوم  اآللهة 
الموتى من البردي وهو عبارة عن ورقة بردي 
طولها  ويبلغ  بالرسومات  وموضحة  مكتوبة 
نحو 14 متر وملفوفة، وموضوعة بجواره في 
تابوته. وفي عصرنا الحديث قام علماء اآلثار 
في إيطاليا بفحص مومياء »غا« بواسطة أشعة 
إكس لكيال يفسدوا أربطة التحنيط ووجدوا تحت 
من  وحلقات  الذهب  من  غليظ  عقد  االربطة 
الذهب في األذنين. وكان ذلك من أقدم ما عثر 

عليه في التاريخ لرجال يتزينون بالحلقان.«

ل� »غا« واقفا،  تمثال  المقبرة  كما وجد في 
»الروح  أن  المصريين  قدماء  العتقاد  وطبقا 
» تتقمصه عند عودتها إلى الجسم إذا وجدت 
أن المومياء غير صالحة. على جلباب »غا« 
المثول  في  لمساعدته  مكتوبة  تعويذة  توجد 
أمام أوزوريس في العالم اآلخر، تنتهي بإسمه 
أي   - خرو(  )ماع  كالمه«  في  و«الصادق 
في  حياته  أثناء  عمله  عما  يقوله  ما  »صدق 

الدنيا«.

ومريت  غا  مقبرة  محتويات  جميع  ذهبت 
المتحف  إلى   - صغيرتان  قطعتان  ماعدا   -
مقبر  على  عثر  وقد  تورينو.   في  المصري 
عثر  الذي  تقريبا  الوقت  نفس  في  ومريت  غا 
على  العثور  وقبل   KV55 المقبرة  على  فيه 
»يويا«  مقبرة  وهي  بسنتين   KV46 المقبرة 
و »تجويو«، وهي تحتوي على نفس عناصر 
ما وجد في المقبرة »تي ت�ي 88« )مقبرة غا 
بنيت  فقد  التاريخي  للتسلسل  وطبقا  ومريت(. 
بسنوات  بعدها  و«تجويو«  »يويا«  مقبرة 

خالل حكم أمنحتب الثالث .

++مقال   
كتابنا املقدس صامد يف مواجهه 

املشككني واهلجمات املختلفة
   بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

أوال:-  اهمية الكتاب المقدس:- 
بولس  العظيم  القديس  يقول 
لتلميذه  الثانية  رسالته  في  الرسول 

تيموثاوس االسقف 
ِمَن  ِبِه  ُموًحى  ُهَو  اْلِكَتاِب  “ُكلُّ 
لِلتَّْقِويِم  لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوِبيِخ،  هللاِ، َوَناِفٌع 
،” )2 تي 3:  َوالتَّْأِديِب الَِّذي ِفي اْلِبّرِ

)16
كتاب  هو  المقدس  كتابنا  ان  حقا 

الكتب
في  كاتب  اربعين  حوالي  كتبه 
فترة زمنية حوالي 1600 سنة من 
ايام موسي النبي الي القديس يوحنا 
االباء  من  تنيح  من  اخر  الحبيب 

الرسل
وهو سراج الرجلنا في كل طرقنا 
وسبيلنا كما ورد في المزمور الكبير 
)مز 119 ( } سراج لرجلي كالمك 
من  اشهي  وهو  لسببلي{  ونور 
والفضة  الذهب  من  واغلي  العسل 
وكل جواهر االرض حتي قال عنه 
َفأََكْلتُُه،  َكاَلُمَك  “ُوِجَد  النبي  أرميا 
َولَِبْهَجِة  لِْلَفَرِح  لِي  َكاَلُمَك  َفَكاَن 

َقْلِبي.” )إر 15: 16(
ودستور  لرؤؤسنا  تاج  فهو  حقا 

لحياتنا في كل جوانبها النه هو كلمة 
النبيائه ورسله  بها  اوحي  التي  هللا 

ورجاله القديسين 
حيث ان كلمة موحي به باليونانية 

هي تعني ) انفاس هللا ( 
 لذا فالخادم المسيحي االرثوذكسي 
المحب لكلمة ربنا والعاشق لالنجيل 
اإللهية  الكلمات  تصير  المقدس 
في  فكما جاء  منه.  يتجزأ  جزًءا ال 
وحده  بالخبز  “ليس  التثنية:  سفر 
يحيا اإلنسان بل بكل ما يخرج من 
 .)3  :8( اإلنسان”  يحيا  الرب  فم 
هللا  كلمة  النبي  إشعياء  لنا  ويقدم 
 ،)11 )إش  للنفس  وشراًبا  طعاًما 
حينما صدر  واضحا  ذلك  نجد  كما 
األمر لحزقيال النبي أن يأكل الدرج 
فمه  في  فكان  إياه  هللا  أعطاه  الذي 

كالعسل حالوة )حز 2: 3-1(.
الفم:  الذهبي  يوحنا  القديس  يقول 
]كلمة واحدة من الكتب اإللهيّة هي 
تلين  إنها  النار!  من  فاعلية  أكثر 
عمل  لكل  وتُهيئها  النفس،  قسوة 

صالح.[ 
في  المقدس  الكتاب  ثانيا:-صمود 
وجهه الهجمات عليه عبر التاريخ:- 
كتابنا  وسيظل  ومازال  كان  لقد 

التي  القوية  الصخرة  المقدس 
تحطمت عليها كل عوامل التشكيك 

فيه او من هاجموه عبر التاريخ
الكتاب  من  النيل  الكثير  حاول 
المقدس وبقي صامدا كالجبل االشم 
المسنود بصخر الدهور ربنا والهنا 
قال  الذي  المسيح  يسوع  ومخلصنا 
العالم يزول ولكن نقطة ) يوتا تحتية 
اصغر  اليود  او حرف   / باليونانية 

الحروف العبرية ( التزول  
بفمه  ربنا  قاله  ما  وهذا  ال  ولما 
قائال  النبي  أرميا  المبارك في سفر 
“» أَلَْيَسْت هَكَذا َكلَِمِتي َكَناٍر، َيُقوُل 
ْخَر؟”  الصَّ ُم  تَُحّطِ َوَكِمْطَرَقٍة   ، بُّ الرَّ

)إر 23: 29(
واباطرة وفالسفة   ملوك  من  فكم 
المقدس  الكتاب  تحدوا  وشخصيات 
ومع ذلك تحطمت كل دعواتهم علي 
علي  المبني  المقدس  كتابنا  صخرة 
صخر الدهور ربنا والهنا ومخلصنا 
يسوع المسيح حيث  *ابواب الجحيم 
لن تقوي علي الكنيسة* وربنا ساهر 
سفر  قال  كما  ليجرها  كلمته  علي 

ارميا النبي
الردود كثيرة وكثيرة جدا ولكني 

هاذكر مثال واحد،،،، 
الفيلسوف  حاول  فرنسا  *في 
الكتاب  من  النيل  فولتير  الشهير 
الكتاب  سيلغي  انه  وقال  المقدس* 

المقدس وسيقضي عليه 
فماذا كانت النتيجة؟؟؟!!!

مات فولتير وبقي الكتاب المقدس 
صامدا شامخا 

بل واالعظم 
لدار  هذا  فولتير  بيت  *تحول 

لطباعة وتوزيع الكتاب المقدس* 
ثالثا:- *كتابنا المقدس معصوم* 

نفسه  المقدس عن  الكتاب  *يقول 
الخطأ في بطرس  أنه معصوم من 
اْلَكلَِمُة  “َوِعْنَدَنا   19  :1 الثانية 

النََّبِويَُّة، َوِهَي أَْثَبُت”.* 
المقدس  الكتاب  ان  *وتعني   
نقول  ببساطة  الخطأ”.  من  “خالي 

أن الكتاب المقدس ال يسقط أبداً* 
ويستمر بطرس في وصف كيف 
وجدت الكلمة المقدسة: “َعالِِميَن َهَذا 
ِة اْلِكَتاِب لَْيَسْت ِمْن  اًل: أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ أَوَّ
ٌة َقطُّ  ، أَلنَُّه لَْم َتْأِت نُبُوَّ َتْفِسيٍر َخاّصٍ
 ِ للاَّ أَُناُس  َتَكلََّم  َبْل  إِْنَساٍن،  ِبَمِشيَئِة 
يُسوَن *َمُسوِقيَن )محمولين( ِمَن  اْلِقّدِ
 :1 الثانية  )بطرس  اْلُقُدِس”  وِح  الرُّ

 *.)21-20
كذلك نرى القول بعصمة الكتاب 
*تيموثاوس  رسالة  في  المقدس 
الثانية 3: 16-17 “ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو 

ُموحًى ِبِه ِمَن هللاِ* “ 
هلل  خدام  إنتاج  في  تأثيره  وله 
إن  صالح”.  عمل  لكل  “متأهبين 
بالكلمة  قد “أوحى”  حقيقة كون هللا 
الكتاب  عصمة  تؤكد  المقدسة 
المقدس، ألن هللا ال يمكن أن يوحي 
الكتاب  أن  حقيقة  وتبين  بخطأ. 
“تماماً”  هللا  خدام  يؤهل  المقدس 
إلى  تقودنا  هللا  كلمة  أن  للخدمة، 

الحق وليس الخطأ.

إذا كان هللا معصوماً من الخطأ، 
عقيدة  وتقوم  كلمته.  تكون  فكذلك 
عصمة كلمة هللا على إدراكنا لكمال 
شخصية هللا. إن كالم هللا “َكاِمٌل َيُردُّ 
هللا  ألن   )7  :19 )مزمور  النَّْفَس” 

نفسه كامل.
نفسها  هللا  كلمة  تصف  حيث 
الجزئي(  )وليس  الكامل  بالكمال 
مزمور 19:  6؛  مزمور 12:  في 
إلى  باإلضافة   5  :30 أمثال  7؛ 
مواضع كتابية أخرى كثيرة. وهي 
حقيقية في جملتها، بل وتحكم علينا 
“أَلنَّ  العكس(  )وليس  الواقع  في 
ِمْن  َوأَْمَضى  الٌَة  َوَفعَّ َحيٌَّة  هللاِ  َكلَِمَة 
إِلَى  َوَخاِرَقٌة  ْيِن،  َحدَّ ِذي  َسْيٍف  ُكّلِ 
َواْلَمَفاِصِل  وِح  َوالرُّ النَّْفِس  َمْفَرِق 
اْلَقْلِب  أَْفَكاَر  َوُمَميَِّزٌة  َواْلِمَخاِخ، 

َوِنيَّاِتِه” )عبرانيين 4: 12(.
“اُْنُظُروا أَْن اَل َيُكوَن أََحٌد َيْسِبيُكْم 
ِباْلَفْلَسَفِة َوِبُغُروٍر َباِطل، َحَسَب َتْقلِيِد 
َولَْيَس  اْلَعالَِم،  أَْرَكاِن  َحَسَب  النَّاِس، 

َحَسَب اْلَمِسيِح.” )كو 2: 8(
ذهبي  يوحنا  القديس  يقول  وكما 
تقوي  المقدسة  الكتب  ]معرفة  الفم 
وتنزع  الضمير  وتنقي  الروح، 
ق الفضيلة،  الشهوات الطاغية، وتَُعّمِ
قدرة  وتعطي  بالعقل،  وتتسامى 
المنتظرة،  غير  المفاجآت  لمواجهة 
الشيطان،  ضربات  من  وتحمي 
وتحرر  عينها،  السماء  إلى  وتنقلنا 
أجنحة  وتهبه  الجسد،  من  اإلنسان 

للطيران[
البقية ص 17
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اسرار اوىل العالجات 
النفسية  بأروقه معبد 

النوم  

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

و  الحضارات  بدء  منذ 
انه  رأوا   ,, الطويل  الزمن 
 ,, النبيل  الطبيعة  قلب  من 
الدواء  له  يوجد  داء  لكل 
تلك  اصبحت  و  المزيل,, 
الفكرة اآلن  هى نواه الطب 
البديل,, بعد آالف السنين من 

البحث و التعب الجزيل,, ليس فقط دواء لعلل 
الجسد بل ايضا للمرض النفسى الثقيل,, و بدأ 
و  االصيل,,  المصرى  امحتيب  التوجه  ذلك 
فتح ابواب  معبده الجليل,, لكل بائس من داءه 
المستحيل,, يبث االمل فى اوصاله ليمحو ذلك 
التضليل ,, و تعود إليه صحته  و توده بعد 
خصام رذيل,, و تتوج الصحة رأسه مجددا 
كأكليل ,, بعد أن يجد الى معبد النوم السبيل 
,, فاالسترخاء مع الراحة للصحة خير القائد 
و الدليل ,, فالقلق مع الراحة يفر بالرحيل ,, 
ليس  عالج  الهادئة  االجواء  و  الموسيقى  و 
الكآبة و يحول  القلب  ,, يطرد عن  مثيل  له 
أروقه  الى  ندخل  فهيا   ,, تهليل  الى  الحزن 
مععبد النوم و نعرف عن اسراره المزيد من 

التفاصيل  

معروف  و   ) )الكمون  النوم  معبد  يعتبر   
االستراتيجيات  اولى  االحالم  بمعابد  ايضا 
العالج  فى  استخدامها  تم  التى  التاريخية 

النفسى  فى الطب لدى المصريين القدماء

طبيب  اول  امحتيب  باسم  يرتبط  كان  و 
معروف فى التاريخ ) ابو الطب القديم ( و 
اول مهندس معمارى..... الذى كان وزيرا و 
طبيبا لزوسر الفرعون الذى بنى هرم سقارة 

فى 2980- 2900 قبل الميالد

جزيزة  فى  شرفة  على  معبدا  شيد  قد  و 
و  للطب  مدرسة  الى  معبده  تحول  و   , فيلة 
مرضى  يعالج  ...حيث  للعالج  مستشفى 
مستشفى  اول  شبه  فكانت  النفس...  و  العقل 
لالمراض العقلية  النفسية  مثااًل مبكًرا للتنويم 

المغناطيسي منذ أكثر من 4000 عام 

يُعتقد أن حاالت شفاء عجيبة كانت  وكان 
ممكنة بفضل تدّخله ، ومن هنا كانت معابده 

منهم  كثير  ترك  الذين  بالمرضى  تغّص 
سجالت تفيض بالشكران وعرفان الجميل . 
وقد ُعثر على تماثيل وأنصاب بأعداد كبيرة 
الذائعة،  شهرته  تثبت  الشفاء  كإله  ألمحتب 
األزمنة  في  به  تمتع  الذي  الشديد  واالحترام 
مّر  على  شهرته  تضاعفت  وقد  الغابرة، 

القرون

امحوتب  معبد  باسم  معبد في سقارة  وله   
،وصار مصحة يزورها المرضى من جميع 
أخبار  عنه  انتشرت  حيث  األرض،  أنحاء 
من  الكثير  شفاء  في  نجاحه  تعلن  كثيرة 

األمراض والعقاقير الناجحة التي اخترعها

له  كرست  حيث  منتشرة  شهرته  ظلت  قد 
في  أبنية  عدة 
المعابد  من  كثير 
بمنطقة طيبة في 
الكرنك  معابد 
البحري  والدير 
المدينة  ودير 
فيلة،  وجزيرة 

كما بنى له بطليموس الخامس معبدا

على  قائمة  كانت  العالج  طرق  اهم  و   
االتى:

بالنوم  للعالج  نشيطا  مركزا  المعبد  كان 
كثيرا  التى تحسن  الراحة  , و االسترخاء و 
من حاالت القلق و الرهاب و االضطرابات 

المزاجية

كبير  بقدر  العالج  دورة  اعتمدت  حيث   
االحالم  تفسير  و  مضمون  و  مظاهر  على 
بالغا  تاثرا  تتأثر  بالضرورة  كانت  التى 
بالثقة  و   , للمعبد  الدينى  و  النفسى  بالمحيط 

المطلقة فى القوى الخارقة للعادة للكهنوت

بها  يقوم  كان  التى  االيحائية  العمليات 
باستخدام  ذلك  و  المقدسون  المعالجون 

الموسيقى الهادئة ,

كذلك تم العالج باالعشاب و هناك احتمالية 
الستعمالهم لنبات االفيون

و على غرار المصريين القدماء بعد قرون 
عديدة  اخذ االغريق ذلك الوضع و فى عهد 
ابقراط جرت العادة على ان يتردد المصابون 
تقدم  العقلى على معبد معين حيث  بالمرض 
القرابين و تقام الصلوات و االبتهاالت على 

انغام الموسيقى

اليوم  اصبح  اولية  جذور  البارحة  كان  ما 
قد  الحديث  النفسى  الطب  فى  قويا  اتجاها 
و  الحضارات  القدماء  المصريين  به  سبق 
اطلقوا  اصحاب  فهم  العالجية   النظريات 
على  اهتدت  التى  االولى  التنويرية  الشرارة 
العالج  ...فأصبح  الحضارات  باقى  اثرها 
بالنوم منحى عالجى متفرد للتعامل مع العديد 

من المشكالت النفسية

آدم الثانـــى 
مبنشار من خشب !

وجدى خليل

يلقب أشعياء النبي بالعظيم في األنبياء ليس بسبب 
في  األضخم  تعتبر  والتي  ونبؤاته  كتاباته  حجم 
محتوي  لعظم  بل  أصحاحا(   66  ( المقدس  الكتاب 
هذه النبؤات وخاصه المتعلقه بقدوم »المسيح الملك« 
أعين  في  جدا  عظيما  كان  النبي  »موسي«  وألن   .
الذين  اليهود  بعض  ظن    - كذلك  وهو   - أسرائيل 
النبي  »موسي«  روح  ان  األرواح  بتناسخ  يؤمنون 
أشعياء  لعظمه  كتفسيرا  أشعياء  عادت وسكنت جسد 
ودللوا علي ذلك بان كال منهما قد عاش لعمر متساو 
120 عاما وأن كال منهما كان »ثقيل اللسان« يجد 
صعوبه في النطق.  هذه الصعوبه في النطق دفعت 
موسي قبال بالتحجج بها كي يتفادي أن يرسله الرب 
الي فرعون فقال للرب » استمع ايها السيد.لست انا 
صاحب كالم منذ امس وال اول من امس وال من حين 
كلمت عبدك.بل انا ثقيل الفم واللسان« خروج 10:4 
قائال  وأجابه  »موسي«  من  غضب  الرب  أن  فكان 
يتكلم.  انه هو  اليس هرون الالوي اخاك.انا اعلم   «
يفرح  يراك  الستقبالك.فحينما  خارج  هو  ها  وايضا 
بقلبه. 15 فتكلمه وتضع الكلمات في فمه.وانا اكون 
تصنعان« خروج  ماذا  واعلمكما  فمه  ومع  فمك  مع 
10 :14-16 أما أشعياء وهو يعاني من نفس العله لم 
يجدها سببا لألعتذارعن خدمه الرب وعمل النبؤه ففي 
يقول أشعياء   القديم   العهد  نبيا في  أعظم رؤيا رأها 
» في سنة وفاة عزيا الملك رايت السيد جالسا على 
كرسي عال ومرتفع واذياله )مجده( تمال الهيكل. 2 
باثنين  اجنحة  ستة  واحد  لكل  فوقه  واقفون  السرافيم 
يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير 3 
وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود 
مجده ملء كل االرض 4 فاهتزت اساسات العتب من 
صوت الصارخ وامتال البيت دخانا 5 فقلت ويل لي 
اني هلكت الني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين 

شعب نجس الشفتين الن عيني قد راتا 
الملك رب الجنود » أشعياء 6: 4-1 
للسماء  صوره  أول  هي  هذه  كانت 
وللعرش االلهي سمح الرب للبشريه 
ان تراها . في هذه الرؤيا وفي تلك 
النبي  أشعياء  عاشها  التي  اللحظات 
يقول » ثم سمعت صوت السيد قائال 
 « اجلنا  من  يذهب  ومن  ارسل  من 
6: 8 لم يبقي لثقيل اللسان وصاحب 
عله النطق اال أن يجيب علي سؤال 
المهيبه  اللحظه  تلك  في  الرب 
أشعياء  أجاب  تردد  وبال  والرهيبه 
قائال  »هانذا ارسلني« 6: 8 أشعياء 
كان  ألنه  النبؤه  مجد  عن  يبحث  لم 
يعلم أن قبوله للمهمه في ذلك الزمن 
لأل  قبوال  هو  اسرائيل  في  العصيب 
ضطهاد والسخريه والقسوه ليس من 
الشعب اليهودي فحسب بل من ملوك 
»موسي«  تذرع   . أيضا  اسرائيل 
بعله النطق لكي ما يهرب من خدمته 
. وهرب »يونان« الي ترشيش خوفا 

علي حياته وقال للرب بعد أن رجع عن دمار 
اله رؤوف  انك  قائال » الني علمت  نينوي 
ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم 
يعلم  يونان  كان   1  :4 يونان   « الشر  على 
سينادي  ألنه  أنتظاره  في  رجما  الموت  أن 
تتحقق  لن  أنها  نفسه  في  مسبقا  يعلم  بنبؤه 
وسيتهموه بالتجديف أذ تنبأ كذبا لذا هرب من 
تلك المهمه . أما العظيم في األنبياء أشعياء 
النبي فقد قبل وأتم مهمته و مات أشر موته 
علي يد »منسي« الملك أذ شطره الي نصفين 
بمنشار من خشب أما أسباب هذا الحكم كانت 

والتي  أشعياء  رآها  التي  نفسها  الرؤيا  هي 
جالسا على كرسي عال  السيد   « فيها راي 
ومرتفع واذياله )مجده( تمال الهيكل » بحث 
الشريعه ووجد ضالته حين  منسي في كتب 
ان  تقدر  ال  قائال »  الرب »موسي«  أجاب 
ترى وجهي.الن االنسان ال يراني ويعيش« 
ألعدام  كافيا  سببا  هذا  كان   20:33 خروج 
أشعياء . حسب التلمود لم تكن الرؤيا السبب 
الحقيقي ألعدامه بل قوله  » وانا ساكن بين 
شعب نجس الشفتين« لم يغفر له أحدا هذا ال 

الشعب وال الملك .
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 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

أهمية العهد القديم 
لإلميان املسيحي 
د. ناجي اسكندر

من  يتسائل  لمن  أقدمها  هامة  دراسة 
القديم  العهد  دراسة  أهمية  عن  المسيحيين 

ووجوده ضمن الكتاب المقدس.   
القديم  العهد  أهمية  عن  يتسائلون  فللذين 

لاليمان المسيحي أقول :    
اإلعتقاد  أن  عن  يعلن  القديم  العهد  إن 
المسيحي ال يقوم فقط علي " اإليمان “ بما 
 " علي  ايضا   وإنما  الجديد  العهد  في  جاء 
علمًيا  الموثقة  باإلثباتات  اي   " البرهان 
والتي  المفصلة  بالنبوءات  وذلك  وتاريخًيا 
تلك  بدأت  وقد  القديم  العهد  في  جاءت 
ميالد  من  السنوات  االف  قبل  النبوءات 
الخالص  خطة  حقيقة  عن  لتعلن  المسيح 
للمسيح  اإلعجازي  بالميالد  هللا  أعدها  التي 
يسوع ربنا، وعن حياته، وعن آالمه، وعن 
صلبه، وعن قيامته من األموات، وما إحتوته 
تلك النبوءات من التفاصيل الدقيقة والمذهلة 
عن ما حدث في صلب المسيح له كل المجد 
علي  القديم  العهد  ايضا  يحتوي  وقيامته.كما 
إلي  بوضوح  تشير   التي  الرموز  من  كثير 
دور السيد المسيح الكفاري ومنها علي سبيل 

المثال ال الحصر  : 
- كونه حمل هللا ) خروف الفصح(.  

موسي  من  النحاسية  الحية  رفع  وعن   -
النبي.  

وعليه فالعهد القديم ال يشير فقط اليي خطة 
ادم وحواء.  هللا لخالص اإلنسان من خطية 

وإنما يبرهن علي اإلعداد اإللهي لها، وذلك 
في أكثر من 300 نبوة منهم 48 نبوة شديدة 
له  المسيح  صلب  موضوع  حول  الوضوح 
كل المجد.وسنركز عزيزي القاريء علي 7 
مواضع  رئيسية منها فقط في العهد القديم.  

ملحوظة هامة: حسابيا فان احتماالت تحقق 
السيد  في شخص  نبوءة  واألربعون  الثمانية 
في  الصدفة  واحتمال  الصلب  وقت  المسيح 
القاريء  أن نطلب منك عزيزي  يماثل  ذلك 
أن تبحث وتعثر عن ذرة رمل معينة بين كل 
التريليونات من ذرات رمال الكرة األرضية 
تلك  في  للصدفة  مكان  ال  وعليه  وتجدها 

النبوءات.. 
التي  األساسية  السبعة  للمواضع  وناتي 
تشير الي المسيح يسوع ربنا في العهد القديم 

1( في تكوين 3: 15: 
15 َوأََضُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْرأَِة، َوَبْيَن 
َوأَْنِت  َرْأَسِك،  َيْسَحُق  ُهَو  َوَنْسلَِها.  َنْسلِِك 

َتْسَحِقيَن َعِقَبُه«.
وهنا البد من أن نالحظ شيئين : 

الترجمة  في   " "هو  كلمة  ان   : أوال 
ولذلك  المسيح  السيد  علي  تعود  اإلنجليزية 
أن  علي  لتدل   Capital بحرف  بدأت 
لذلك  ربنا.  يسوع  المسيح  هو  المقصود 
وليس   Capital بحرف  اليه  اإلشارة  تم 

المقصود به اإلنسان العادي.  
ثانيا: في اإلشارة النه من نسل المرأة فقط-  
وليس إمراة ورجل - فهذا ال ينطبق ايضا بين 
كل البشر اال علي شخص المسيح يسوع .  

ويسحق هو  رأس الحية والتي تشير  هنا 
التي  الخطة  افشال  ومعناها  الشيطان  إلي 

يديرها الشيطان في رأسه . 

2 ( في خروج 12: 13: 
يتحدث عن خروف الفصح الذي يرمز الي 

المسيح من حيث كونه حمل هللا. 
اْلبُيُوِت  َعلَى  َعاَلَمًة  ُم  الدَّ لَُكُم  َوَيُكوُن   13
َفاَل  َعْنُكْم،  َوأَْعبُُر  َم  الدَّ َفأََرى  ِفيَها،  أَْنتُْم  الَِّتي 
أَْضِرُب  ِحيَن  لِْلَهاَلِك  َضْرَبٌة  َعلَْيُكْم  َيُكوُن 

أَْرَض ِمْصَر.
َفتَُعِيُّدوَنُه  َتْذَكاًرا  اْلَيْوُم  14 َوَيُكوُن لَُكْم هَذا 
. ِفي أَْجَيالُِكْم تَُعِيُّدوَنُه َفِريَضًة أََبِديًَّة. ِبّ ِعيًدا لِلرَّ

ونالحظ هنا شيئين : 
يسوع  بدم  الخالص  الي  اإلشارة  أولهما: 
المسفوك علي الصليب المشار اليه هنا بوضع 
الدم علي القوائم الراسية والعتبة األفقية؛ وهما 

يماثال خشبتي الصليب األفقية والراسية.  
الصلب،  يوم  اليوم  هذا  تذكار  وثانيهما: 

يتم  ابدية  فريضة  سيكون  القيامة؛  وبعده 
االحتفال بها وهذا ما يحدث في اسبوع اآلالم 

والذي ينتهي بعيد القيامة وهذا ما يحدث .  
3( في عدد 21: 9:

رفع الحية النحاسية التي ترمز الي المسيح 
المرفوع علي الصليب؛ فكل من تعلق بنظره 

به ينجو من الموت الذي هو أجرة الخطية. 
9 َفَصَنَع ُموَسى َحيًَّة ِمْن نَُحاٍس َوَوَضَعَها 
إِْنَساًنا  َحيٌَّة  لََدَغْت  َمَتى  َفَكاَن  اَيِة،  الرَّ َعلَى 

َوَنَظَر إِلَى َحيَِّة النَُّحاِس َيْحَيا.
4( في مزمور 22: والذي كتب قبل الف 
عن  وتحدث  المسيح  السيد  صلب  من  سنة 
ذلك الصلب بنبوءات وتفصيالت مذهلة عن 

عملية الصلب
البقية ص 18
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تابع إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن 
َطْبِعِهْم، لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا  اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

َصاِنَعَها )حك 13: 1(

 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء السادس شعبة الرخاويات

مقدمة

  

الصدفيات)المحاريات(     بطنيات القدم     رأسيات القدم

الرخويات هي ثاني أكبر شعبة من الحيوانات الالفقارية وهي 
تنقسم إلى سبع طوائف أهمها طائفة المحاريات ، طائفة القواقع 
أو البطنقدميات ، وطائفة الرأسقدميات -ومعظم حيوانات هذه 
الطائفة البحرية تعيش في مياه عذبة-، وطائفة ثنائية العصب، 
وطائفة مجدافية القدم، وطائفة وحيدة اللوح وهي تشتمل على 

نوع واحد وهو حيوان رخو بدائي يسمى نيوبلنا جاالنيا

الصفات المميزة للرخاويات

من  البطني  أو  السفلي  الجزء  في  يقع  وهو عضو  القدم:   -
عند  الحركة  عضو  وهو  عضلية  كتلة  من  ويتركب  الجسم 

الرخويات المتحركة.

- العباءة: وهي ثنية جلدية تحيط بالجسم ويوجد بينها وبين 
على  يحتوي  الذي  البرنس  تجويف  يسمى  تجويف  الجسم 

الخياشيم.

الخيشوم: هو عضو التنفس في كثير من حيوانات الماء وهو 
على  األسماك  فتحصل  األساسي،  التنفس  السمك عضو  في 
األكسجين من الماء إلى الدم. تتكون الخياشيم من خيوط رقيقة 
مغطاة بصفيحة شديدة االنثناء وتحتوي الصفيحة على العديد 
من األوعية الدموية التي يمكنها أن تأخذ األكسجين وإطالق 
دقيقة  دموية  أوعية  في  الدم  يمر  الكربون حيث  اكسيد  ثاني 
تتخلل الخيوط الخيشومية فيمتص الدم األكسجين ويطلق ثاني 
للقوس  الخارجية  بالحافة  الخيوط  وتتصل  الكربون.  أكسيد 
الخيشومية الغضروفية أو العظمية، وتبرز من الحافة الداخلية 
للقوس أسنان خيشومية ال توجد إال في األسماك التي تفترس 
أسماكا بأكملها أو تلتهم غذاء كبيرا وتستخدم في تصفية الغذاء 
من الماء الذي يدخل في الفم ويخرج من الفتحات الخيشومية، 
وهناك خياشيم مختلفة التركيب في األطوار األولى للبرمائيات 
)وفى البالغ من بعض أنواعها( وفي الرخويات وشوكية الجلد 
والقشريات ويرقات الحشرات المائية. وتكون مغطاة بغشاء 

خيشومي.

البرنس وتختلف في الشكل وتكون إما  - الصدفة : يفرزها 
ذات مصراعين أو ذات مصراع واحد وتتركب الصدفة ذات 
المصراعين من تصفين كل منهما على هيئة طبق متشابهان 
غالبا في الشكل والحجم ويرتبطان مفصليا وينفتح المصراعان 
المصراعان  ويقفل  طعامه  ويتناول  الحيوان  يتنفس  عندما 
بواسطة عضلة  وذلك  بالجفاف  هددت  أو  أثيرت  إذا  بإحكام 
قافلة متصلة بمصراعي الصدفة، أما الصدفة ذات المصرع 
الواحد فهي تأخذ شكل انبوبة حلزونية ملتوية وهي أصداف 
لها  التي  الوحيدة  الرأسقدميات  الرخويات  المألوفة  القواقع 
صدفة حقيقية تعيش داخلها أما البزاقات التي ليس لها صدفة 
على اإلطالق فهي بطنقدميات تنتمي إلى مجموعة من القواقع 

بصفة  الكاليسوم  كربونات  من  الرخويات  أصداف  وتتركب 
خاصة.

محار  من  كبيرة  لصدفة  سفلي  منظر 
الملكة         

التي  فلوريدا  تاج  محار  من  صدفة   
يسكنها السرطان الناسك

السرطان الناسك                             اللؤلؤ

- تعيش معظم أنواع الحيوانات الرخوية في المياه المالحة على 
شواطئ البحار والبحيرات وبعضها في المياه العذبة والبعض 
األخر يوجد في الصحارى والغابات والمزارع ويبلغ عددها 
45.000 نوع ومثل هذا العدد تقريباً يكون أنواعاً متحجرة 
بالزحف  الحفريات ، وهى كائنات طليقة حرة وتتحرك  من 
البطيء عادة وبعضها يزحف حراً وتوجد ملتصقة باألحجار 
اقتصادية  قيمة  لها  وبعضها  المختلفة  والنباتات  واألعشاب 
نافعة وتصنع من أصدافها األزرار وأنواع أخرى تنتج اللؤلؤ 
متوسطة  كعوامل  هاماً  دوراً  يلعب  واآلخر  يؤكل  وغيرها 
لكثير من الديدان الطفيلية ولذلك له أهمية علمية وطبية ومن 
أمثلة الرخويات المعروفة الكيتون ومحار الماء العذب وبلح 
واألخطبوط  السبيط  أو  والحبار  الصحراوية  والقواقع  البحر 

وتتغذى على النباتات والحيوانات.
اللؤلؤ إفراز صلب كروي يتشكل داخل صدفة بعض أنواع 

الرخويات والمحار وتصنف من األحجار الكريمة
- ثالثية الطبقات تتكون من طبقة اإلكتودرم وطبقة الميزودرم 
مقسم  غير  وجسمها  اإلندودرم  الداخلية  والطبقة  المتوسطة 
وتتكون الطبقة الخارجية من صف واحد من الخاليا وتشمل 

خاليا غدية مخاطية وهى مهدبة غالباً.
- الجسم قصير عادة ويحيط به من الناحية الظهرية غالف 
البُرنس والذي يفرز صدفة جيرية أو كلسية من مادة كربونات 
الكالسيوم  وإما أن تتكون من قطعة واحدة أو اثنين أو ثمانية 

، وقد تكون مندغمة أو ضامرة أو داخلية في بعض األنواع
- يتكون الجسم من رأس وقدم عضلى وقد يتحور القدم لتأدية 
وظيفة الحركة مثل الزحف والحفر أو العوم وال يوجد رأس 

في بعض األنواع مثل محار الماء العذب
كاملة  هضمية  قناة  على  الجسم  يشمل  الهضمى:  -الجهاز 
في  الشرج  بفتحة  وتنتهى  بالمقدمة  الفم  بفتحة  وتبدأ  ملتوية 
المؤخرة ويحمل الفم شريط كيتينى يعرف بالسفن ويتكون من 
صفوف عرضية من أسنان صغيرة ويعرف أحياناً باسم حامل 
األسنان أو المبرد ، وتفتح في القناة الهضمية الغدة الكبدية أو 

الكبدية البنكرياسية وغالباً الغدد اللعابية
بطين  من  مكون  ظهرى  قلب  من  الدورى  الجهاز  يتركب   
منه  ويخرج  التامورى  التجويف  به  يحيط  أذينان  أو  وأذين 

أورطى أمامى وعدد من األوعية
 تتنفس الرخويات بواسطة الخياشيم غالبية في األنواع المائية 
أو  البرنس  طريق  عن  وأحياناً  البرية  األنواع  في  وبالرئة 

الطبقة اإلكتودرمية الخارجية
تتم عملية اإلخراج عن طريق الكلى زوج أو اثنين أو واحدة 

فقط وهي متصلة بالتجويف التامورى واألوردة
الجهاز اإلخراجىي: السيلوم ويختصر على التجويف التاموري 
والكلوي والتناسلي وباقى تجويف الجسم الداخلي، وهو عبارة 

عن تجويف دموي
العقد  من  أزواج  ثالثة  من  عادة  ويتكون  العصبي:  الجهاز 
طولية  عصبية  بأحبال  ببعض  بعضها  وتتصل  العصبية، 
واللمس  )الشم  للحس  أعضاء  بعضها  في  ويوجد  وعرضية 
والتذوق( وأعضاء أخرى لإلبصار عيون بسيطة أو مركبة 

وعضو اتزان
)خنثى(  وبعضها  عادة  منفصلة  األجناس  التناسلي:  الجهاز 
مثل القواقع األرضية واإلخصاب خارجى أو داخلى ويوجد 
أثناء نموها طور يرقى مطوق تروكوفور يكون جسم الحيوان 

الكامل أو النمو مباشر وال يوجد تكاثر ال جنسى

فوائد الرخويات

م  تستخد
لرخويات  ا
محار  مثل 
كل  لكو ا
وتعتبر  كطعام  المحار  أو  البحري  والحلزون  البحر  وبلح 
بالنسبة  للطعام  مصدر  أهم  السنين  آألف  منذ  الرخويات 
لألشخاص الذين يعيشون بالقرب من الشواطئ ويستفاد من 
الرخويات للحصول على اللؤلؤ وكان أول مصدر لها محار 
العذب المسمى يونيو وقد حصل يوليوس قيصر على  الماء 
كغطاء  بعضها  أستخدم  وقد  بريطانيا  غزا  عندما  منه  كمية 
ألحد الدروع وتم وضعه في معبد فينوس في روما واآلن يتم 
البحرية  المياه  محار  من  ثانوي  كناج  اللؤلؤ  على  الحصول 
من جنس بنكتادا ولهذا المحار صدفة مفلطحة كبيرة تختلف 
كثيرا عن صدفة المحار الذي يؤكل ويتم صناعة مواد الزينة 

واألزرار من صدفة المحار.
بلح البحر

البحرية  البحر  بلحيات  يتبع فصيلة  الحيوانات  هو جنس من 
في  يعيش  رخوي  بحري  كائن  البحروهو  بلحيات  رتبة  من 
متطابقتان  صمامين  من  مكونة  القوقعة  الساحلية.  المناطق 
مجمعتان من الظهر برباط مطاط وبهذا يكون بلح البحر من 
الكائنات ذات الصمامين. يسمح بغلق القوقعة عضلتان يطلق 
عليهما الموصالت. الجسم مغلق كلية بثنية مكونة من غشاء 

)المعطف(
الفصوص  المعطف، نجد  الذي يحده فصوص  التجويف  في 
الخياشيم  األحشاء، زوج من  كتلة  األخرى  ناحية، ومن  من 
ذات شكل مكون من رقائق )من هنا التسمية: رقائقي(. عند 
)حزمة  مدببة  خيوط  تنتشر  البطن،  جهة  ومن  القدم  قاعدة 
الخيوط( والتي تسمح للحيوان بالثبات على دعامته. بلح البحر 
ال يملك رأسا محددة نستطيع تمييزها، وله فتحة فم محاطة 
بملمسان في المنطقة الداخلية )الطرف الرفيع للقوقعة(. تغطى 
أهداب هزازة حيث يسمح خفقانها  الخياشيم مجموعة  سطح 
جزيئات  بوصول  الخياشيم  تسمح  للمياه.  مستمر  بدوران 
مغذية للجسم كما إنها تسهل تبادل الغازات الذائبة في الماء. 
بلح البحر فصيلة الجنسين فيها منفصلين. الذكور تختلف عن 
اإلناث عند البلوغ الجنسي )معطف الذكر برتقالي – معطف 
األنثى أبيض(. بلح البحر يضع اآلالف من البيض، ويجري 

التخصيب خارجيا ويقع بدون تزاوج مسبق
لحظة تأمل من فضلك  

الوصف  هذا  بعد  قليال  اتوقف  ان  اريد   
التشريحي لشعبة الرخويات ومنها بلح البحر 
حجم  في  والذي  الصغير  الحي  الكائن  هذا 
عقلة الصباع تقريبا ونتأمل تركيبه التشريحي وما يحتويه من 
والعصبي  والهضمي  التنفسي  الجهاز  مثل  الزمة  اجهزة 
واالخراجي والتناسلي وغيرها من األجهزة األخرى الالزمة 
أل ستمرار حياته وحفظ تناسله وجنسه وهذا مثال من األمثلة 
التي ال تعد وال تحصى من قدرة خلق الرب يسوع المتناهية 
الطريقة  في  التفكير  عن  ااألنسان  يعجز  والتي  الدقه  في 
األبداعية للخلق فهذا كله ال يخضع إلرادة البشر وال للطبيعه 
دخال في الخلق وإن كان هناك من يدعي بأن ما خلق قد تم 
في  المختلفة  االجهزة  هذه  التخلق  فالمصادفة  بالمصادفة 
الرخويات او بلح البحر او جميع الكائنات الحية والتي تعمل 
معا في تاسق وتكامل ومن يدعي بأن هذا من نتاج الطبيعة 
فارغب في سؤله ومن خلق الطبيعة؟ ومن يدعي ايضا بان 
عدة حاليا  الى  انقسمت  وقد  واحدة  خلية  نتاج  االجهزة  هذه 
وادت الى خلق الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي وغيرهما 

اريد ان اكرر له سؤالي ومن الذي خلق هذه الخلية؟
لَْم  َطْبِعِهْم،  ِمْن  َحْمَقى  ُهْم  هللاَ  َيْعِرُفوا  لَْم  الَِّذيَن  َجِميَع  إِنَّ 
لُوا  َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ

اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1(

البقية في العدد القادم

إعداد/  شاكر اسطفان
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أحمد  به  قام  ما  اعتبار  يمكن  ال 
حال  بأي  ثورة  حراك  من  عرابي 
من األحوال ألن الثورات ال تكون 
الحال  هو  كما  شخصي  بغرض 
به  قام  ما  فكل  عرابي،  أحمد  مع 
وسوء  بالغبن  احساسه  بسبب  كان 
األتراك  الضباط  وتفضيل  المعاملة 
والجراكسة في الجيش عن الضباط 
عمل  تكون  الثورات  المصريين. 
شعبي يقوم به عامة الشعب لتصحيح 
عامة  الشعب  تخص  عامة  أوضاع 
كثوره الشعب المصري علي الملك 
بيبي الثاني وثورة البشموريين ضد 
الحكم البدوي االستعماري أو ثورة 
لتأييد  1919م  المصري  الشعب 
زعيم األمة سعد زغلزل، أو ثورة 
يناير   25 في  المصري  الشعب 
وثورة  مبارك،  حكم  ضد  2011م 
األخوان  ضد  2013م  يونية   30
يناير.  ثورة  ركبوا  الذين  المسلمين 
ولذلك أطلق المصريون على حركة 
عرابي  أحمد  بها  قام  التي  الجيش 
كانت  ألنها  عرابي«،  »هوجة 
يهدف  عسكرياً«  »تمرداً/عصياناً 
أضرت  شخصية  مصالح  لتحقيق 

دام  استعمار  في  وأوقعتها  بمصر 
ألربعة وسبعين عاما.

أبريل  أول  أحمدعرابي  ولد 
رزنة  هرية  قرية  في  1841م 
تعليما  تلقى  الشرقية.  بمحافظة 
التحق  ثم  1849م  عام  حتى  دينيا 
عرابي  ارتقى  الحربية.  بالمدرسة 
فقد  بسرعة،  العسكرية  الرتب  سلم 
نال رتبة تحت السالح )مالزم(عام 
1858م وهو فى السابعة عشر، ثم 
رتبة صاغ )رائد( عام 1859م ثم 
ثم  1860م  )مقدم(  بكباشى  رتبة 
قائمقام )عقيد( 1860م، وهو يعتبر 
احد المصريين القالئل الذين وصلوا 

الي هذه الرتبة، شارك في حروب 
الخديوي إسماعيل في الحبشة.

رفقى  عثمان  لسياسة  نتيجة    
الشركسى وانحيازه السافر للضباط 
واضطهاده  والشراكسة  االتراك 
كانت  المصريين  للضباط 
المصريين  الضباط  بين  المواجهة 
عرابى  قدم  حين  توفيق  والخديوى 
ملتمس  زمالئه  من  مجموعه  مع 
 9 في  توفيق  للخديوى  بمطالبهم 
ترقية  يشمل  1881م  سبتمبر 
رياض  وعزل  المصريين  الضباط 
وزيادة  النظار  مجلس  رئيس  باشا 
عدد الجيش المصري إلي 18000 
جندي. لم يتقبل الخديوى بداية هذه 
للقبض  التخطيط  المطالب وبدأ في 
باعتبراهم  وزمالئه  عرابى  على 
علي  بناء  ولكن  المتأمرين.  من 
اإلنجليزي  الُقنصلين  نصيحة 
الخديوي  استجاب  والفرنسي 
باشا  رياض  بعزل  وقام  لمطالبهم 
وعين مكانه شريف باشا المحبوب 
للدستور  والمناصر  الشعب  من 
نظارة  أول  النواب، وهى  ومجلس 

شبه وطنيه في تاريخ مصر، ُعين 
البارودي فيها ناظرا للحربية.

   أما عن الديالوج بين الخديوي 
يقول  )الذي  عرابي  وأحمد  توفيق 
هذه  ُملك  ورثت  أنا  الخيوي:  فيه 
وما  وأجدادي،  آبائي  عن  البالد 
فيردعليه  إحساناتنا.  عبيد  إال  أنتم 
ولم  أحراًرا،  خلقنا هللا  لقد  عرابي: 
يخلقنا تراًثا أو عقاًرا؛ فوهللا الذي ال 
ث وال نُستعَبد بعد  إله إال هو ال نُورَّ
علي  يحدث  لم  ديالوج  فهو  اليوم.( 
لم يقف  اإلطإلق ألن أحمد عرابى 
أمام الخديوى توفيق ولم يذهب إلى 
مشهًدا  وال  لفًظا  ال  عابدين  قصر 
التى  التحقيقات  فكافة  حواًرا.  وال 
أجريت مع عرابى بعد فشل الهوجة 
أيضا  ذلك.  فيها شيئ عن  يذكر  لم 
عبد هللا النديم صوت ولسان الهوجة 
تمت  التى  التحقيقات  فى  العرابية، 
أنه  اإلطالق  على  يحدث  لم  معه، 
أتى على هذه الواقعة من قريب أو 
بعيد . كما لم ترد في مذكرات الشيخ 

محمد عبده عن الهوجة أيضا. 

مذكرة  األعيان  من   1600 قدم 
غرار  علي  نواب  مجلس  إلنشاء 
تمت  وبالفعل  أوروبا،  مجالس 
النيابي  المجلس  وافتتح  االنتخابات 
سعى  1881م.  ديسمبر   26 في 
للبالد  دستور  لوضع  باشا  شريف 
وعرضه  منه  االنتهاء  في  ونجح 
أقر  الذي  النواب  مجلس  على 
بهذا  عصف  ولكن  مواده،  معظم 
وفرنسا،  إنجلترا  تدخل  الجهد 

األولى  المشتركة  المذكرة  بإرسال 
أعلنتا  والتي  1882م  يناير   7 في 
فتأزمت  للخديوي،  مساندتهما  فيها 
لتلك  الخديو  قبول  بسبب  األمور 
بريطانيا  أصرت  كما  المذكرة. 
الخزانة  شئون  إدارة  على  وفرنسا 
المصرية باعتبارهما أكبر الدائنين، 
مفتشين  تعيين  فرض  تم  وفعال 
ماليين على شئون الخزانة المصرية 

أحدهما إنجليزى واآلخر فرنسي.

   أصر مجلس األعيان برئاسة 
تغيير  على  باشا  سلطان  محمد 
وزارة محمد شريف باشا التي قبلت 
بكل هذه التدخالت في شئون مصر 
الداخليه، وتقدم شريف باشا باستقالته 
وتشكلت  1882م،  فبراير   2 في 
محمود  برئاسة  جديدة  حكومة 
فيها  عرابي  شغل  البارودي  سامي 
وقوبلت  الجهادية.  ناظر  منصب 
البارودي باالرتياح والقبول  نظارة 
العسكرية  الدوائر  مختلف  من 
األمة  رغبات  لتحقيقها  والمدنية؛ 
حسن  عند  وكانت  اآلمال،  ومعقد 
الذي صدر  الدستور  فأعلنت  الظن 
فبراير   7 في  خديويا  مرسوما  به 
1882م، وسميت هذه الوزارة باسم 
رضا  حققت  ألنها  الثورة  وزارة 

الشعب والجيش كليهما.

البقية ص18 

بقعـــــة ضــــوء 
هوجــة عرابــي

فاروق عطية



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

العمالت النقدية الورقية الكندية القدمية ستفقد 
وضع العطاء القانوني هلا  يف اول يناير 2021

البنك المركزي الكندي ينبه جميع الناس الذين يجمعون العمالت الكندية 
الورقية القديمة بانها لن تعد صالحة لالستخدام بداية من 1 يناير 2021 , 

وسيتم الغاء وضع العطاء القانوني لها وتشمل هذه االوراق النقدية فئة  1  دوالر و 2 دوالر و 25 دوالر و 
500 دوالر و 1000 دوالر وهذه االوراق النقدية الكندية لن يتم قبولها في أي مكان , ولكن إذا كنت تملك 
بعض منها فال تقلق - فهي لم تفقد قيمتها وال يزال من الممكن أسترداد قيمتها من البنوك او المؤسسات المالية  
ومعظم الكنديين لن يتأثروا بهذا فهي لم يتم أنتاجها منذ عقود من الزمن – وقال البنك المركزي الكندي إن 
إزالة هذه النقود الورقية القديمة من السوق سيجعل العملة الكندية الورقية اكثر آمنا الن االوراق القديمة تفتقر 
الي التقنيات الحديثة ضد التزييف مثل استخدام الصور المجسمة , ومع ذلك تبقي االوراق النقدية القديمة ذات 
قيمة كبيرة فمثال الورقة النقدية الكندية من فئة 500 دوالر والتي صدرت عام 1935 يمكن ان تباع اليوم في  
]أي باي [  ب 15 الف دوالر ولذا يمكن لهواة جمع النقود االحتفاظ بما لديهم من اوراق نقدية قديمة حيث 

تزداد قيمتها بمرور الوقت ولكنهم ال يستطيعون التعامل بها بعد االن.
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أونتاريو مترر تشريعا جلعل التوقيت 
الصيفي دائم

من  تشريعا  أونتاريو  حكومة  أصدرت 
النصف  الساعات  تغيير  ينهي  ان  شأنه 
سنوية مما سيجعل التوقيت الصيفي دائما 
في المقاطعة ,  ولكن هذا التغيير لن يحدث 
 , المجاورة  الواليات  عليه  وافقت  إذا  اال 

وقد قدم هذا التشريع النائب البرلماني عن غرب أوتاوا السيد جيريمي 
روبرتس في أكتوبر الماضي وتمت الموافقة عليه باالجماع يوم االربعاء 
25 نوفمبر من قبل الهيئة التشريعية , وقد أثيرت تساؤالت حول ما 
إذا كان ينبغب ان تكون هذه المرة االخيرة للتوقيت الشتوي والذي نعيد  
الصيفي  التوقيت  الي  التغيير  الوراء ؟ وأيضا هل  الي  الساعة خالله 
بشكل دائم أمر جيد للصحة ؟ وقال جيريمي روبرتس ؛ إنه متفائل أن 
كيبيك ووالية نيويورك سوف توافقان ايضا علي إنهاء التغييرات في 
الوقت التي تحدث مرتان في العام  , وتستعد أونتاريو االن النهاء هذه 
الدراسات أظهرت ان  البالية وأضاف روبرتس قائال ؛ إن  الممارسة 
هذا التقليد في تغيير الوقت كل نصف سنة يمكن أن يسبب آثار سلبية 
خطيرة للناس منها زيادة معدالت االكتئاب والنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية وان الفائدة من انهاء هذا التقليد هو  ان يتمتع الناس بساعات 
في  العام  المدعي  أن  غير   . المساء  في  الشمس  ضوء  من  اطول  
أونتاريو لن يطبق هذا التشريع اال بعد التنسيق مع كيبيك ونيويورك و 

موافقتهما عليه.

كندا لن تعيد الكنديني احملتجزين يف اخلارج 
وسط وباء كورونا

قال وزير الشؤون الخارجية الكندي ؛إن حكومة كندا لن تعيد المزيد من 
العالم , وقال  أنحاء  الكورونا مايزال يعيث فسادا في جميع  الخارج حيث أن وباء  الي  المسافرين  الكنديين 
الوزير » إن تحذير الحكومة من السفر للخارج واضح للغاية » وقال ؛ أنتم تعرفون تاثير كوفيد – 19 في 
جميع أنحاء العالم ونري موجة ثانية في العديد من االماكن – وكان رئيس الوزراء واضحا جدا جدا – فنحن 
لن نقوم باعادة المحتجزين في الخارج الي الوطن , وإن علي الناس أن يفكروا مرتين حول ما إذا كان لديهم 
تغطية تأمينية والي من سيذهبوا إذا مرضوا في الخارج , ويعرفوا ما هي درجة خطورة كوفيد – 19 في 
الجهة المسافرون اليها , ويجب ايضا أن يدركوا أن االمور يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل كبير , واضاف 
الوزير قائال ؛ انه ال يعتقد أن السفر هذا العام مناسبا وإن البقاء في المنزل هو الشئ الصحيح الذي يجب القيام 
به عندما ننظر الي وضع وباء الكورونا في جميع أنحاء العالم , هذا وقد أشارت الوكالة الكندية للسفر علي 
الكنديين بتجنب السفر غير الضروري , خارج البالد وتجنب السفر علي متن السفن السياحية حتي أشعار أخر 
, وقالت الوكالة أيضا ؛ إنه مع تطبيق الحكومات االجنبية لقيود صارمة علي السفر ومع وجود عدد أقل من 
خيارات التنقل الدولي قد يواجه الكنديين صعوبة في العودة الي كندا , وقد يضطروا للبقاء في الخارج لفترة 
غير محدودة , وليس لحكومة كندا اية خطط لتقديم رحالت أضافية العادة المواطنين الي الوطن , وايضا قالت 

كندا متنع تصدير بعض االدوية التي توصف الوكالة إنها قد تكون لديها قدرات محدودة علي تقديم خدمات قنصلية لمن هم في الخارج.
طبيا ايل الواليات املتحدة خوفا من حدوث 

نقص بها

الي  طبيا  الموصوفة  االدوية  بعض  تصدير  كندا  أوقفت    : أوتاوا 
الواليات المتحدة خوفا من حدوث نقص شديد بها داخل كندا -  ودخل 
هذا االجراء حيز التنفيذ يوم الجمعة 27 نوفمبر قبل أيام من تنفيذ خطة 
دونالد ترامب التي تسمح للصيادلة وتجار الجملة االمريكان باستيراد 
بعض االدوية التي توصف طبيا من كندا وذلك لخفض سعر االدوية 
علي االمريكان , وقالت وزيرة الصحة الفيدرالية السيدة باتي هاجدو 
في بيانا لها  يوم السبت » إن بعض االدوية المخصصة للسوق الكندي 
البيع سيتسبب  هذا  كان  إذا   , كندا  لالستهالك خارج  توزيعها  ممنوع 
في نقص هذه االدوية في الداخل » وسوف يطلب من موردي االدوية 
 , الطلب  عند  المحتمل  أو  الحالي  النقص  لتقييم  معلومات  تقديم  االن 
وفي خالل 24 ساعة إذا كان هناك خطر صحي وشيك .  وكان رئيس 
الوزراء الكندي جستن ترودو قد قال في سبتمبر إنه مستعد لمساعدة 
أمكن، مضيفا  إن  إمدادات األدوية  الحصول على  الدول األخرى في 
من  العديد  وقد عارض  الكنديين –  احتياجات  أولويته هي حماية  أن 
موردي االدوية في كندا خطة ترامب قائلين إنها قد تؤدي الي نقص 

االدوية في كندا .

اختبار كوفيد – 19 لطالب  بعض  املدارس يف 
املناطق الساخنة

أونتاريو  في  الساخنة  المناطق  في  المدارس  بعض  سيتلقي طالب    : تورنتو 
اختبار كوفيد – 19 بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من أعراض المرض أم أل  ! وقد أعلن رئيس وزراء 
مقاطعة أونتاريو ومعه وزير التعليم ستيفن ليتشي يوم الخميس 26 نوفمبر عن قرار اجراء اختبارات كوفيد 
– 19 علي طالب المدارس الواقعة ضمن الحدود الحمراء للوباء وهذا أستنادا علي نصيحة كبير االطباء 
وبهدف مساعدة الحكومة علي فهم ] إين توجد التحديات داخل المدارس التي بها معدالت عالية من االصابة 
هذه  ؛إن  التعليم  وزير  وقال   ,  ] المرضي  من  عالية  معدالت  لديها  التي  المجتمعات  في  وايضا  بالفيروس 
خطوة أخري للتخفيف من المخاطر وتحسين السالمة , وقال مسؤولون حكوميون ؛إن أختبار كوفيد – 19 
الصحة  وحدات  وستختار   , يورك  ومنطقة  بييل  ومنطقة  وأوتاوا  تورنتو  داخل  محددة  مدارس  سيستهدف 
العامة هذه المدارس , وسيكون لجميع الطالب والموظفين والعاملين داخل تلك المدارس خيار الحصول علي 
اختبار كوفيد – 19 في الموقع وفي بعض ابحاالت سيسمح ايضا باختبار االسر , وأكد المسؤولون أن أول 
مدرسة ستخضع الختبار كوفيد – 19 هي مدرسة ثورن كليف بارك في الطرف الشرقي من مدينة تورنتو 
, ولم تستبعد حكومة فورد اجراء اختبار الزامي للمعلمين قائلة ,إن هذا القرار لن يتخذ مالم توافق عليه نقابة 
المعلمين , وقد أعلن دوج فورد ايضا عن زيادة تمويل المدارس بمبلغ 13,7 مليون دوالر وقال إن هذا المبلغ 
سيمكن المدارس من توطيف ما بين 135 و 175 مدرسا اضافيا او 240 موظف او شراء اكثر من 27 الف 
كمبيوتر او تابلت للطالب , وقال ايضا نحن نعلم ان المدارس الواقعه ضمن الحدود الحمراء لوباء كورونا , 

هي في أمس الحاجة للتعضيد للحفاظ علي سالمة طالبها ومدرسيها

مئات االشخاص حيضرون صالة  االحد من داخل 
سياراتهم يف كنيسة يف وينيبيج

وينيبيج : تحدي مئات االشخاص القيود المفروضة علي التجمعات 
السيارات  موقف  وامتأل  نوفمبر   29 االحد  يوم  كورونا  وباء  بسبب 

الخاص بالكنيسة بمئات المصلين ووضعت الكنيسة شاشات كبيرة لعرض الصالة في موقف السيارات 
– وقد عقدت كنيسة سبرنجز ثالثة خدمات في صباح يوم االحد وليلة السبت – وقد حضرت سيارات 
الشرطة الي المكان ووقفت في عدة مواقع حول الكنيسة حيث أن القيود المفروضة علي الصحة العامة 
تحظر الخدمات الدينية بما في ذلك من داخل السيارات وال يمكن ان يتجاوز عدد االفراد داخل او 
خارج الكنيسة خمسة افراد فقط , ولم يذكر ما إذا كانت الشرطة قد سلمت  احدا اي غرامة مالية – 
ومن ناحية أخري قامت الشرطة بتغريم ] كنيسة هللا[  وتقع بالقرب من منطقة شتاينباخ في وينيبيج ب 
5000 دوالر بعد أن حضر اكثر من 100 شخص الصالة التي أقيمت داخل الكنيسة يوم 22 نوفمبر , 
وقال القس المتحدث بأسم الكنيسة »إنه من غير المسبوق في كندا تغريم كنيسة أو قسا , للقيام بواجبهم 
الذي دعاهم هللا اليه , وإن الغرامة هذه تنتهك حقوقهم الدستورية , واضاف أننا ندين هذه االعمال 

وندعو جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون الي الكف فورا عن تنفيذ االوامر الغير دستورية »

اخلطوط اجلوية الكندية تشرتك مع صيدليات ]شوبر 
درج مارت[ يف تقديم أختبار كوفيد – 19 السريع 

لعمالئها
مونتلاير : أعلنت الخطوط الجوية الكندية يوم 27 نوفمبر عن انها ستتعاون 
كولومبيا  وبريتش  أونتاريو  في    ] مارت  درج  شوبر   [ صيدليات  بعض  مع 
والبرتا لبيع اختبار كوفيد – 19 السريع للعمالء بداية من يوم 7 ديسمبر وتظهر 
البالد  من  العديد  وتطلب  ساعة   48 الي   24 في غضون  االختبار  هذا  نتيجة 
المسافر علي اختبار سلبي لكوفيد – 19 قبل سفره , وتقول  االن ان يحصل 
شركة الطيران الكندية ]آير كندا [ ان هذا االختبار هو خطوة هامة العادة فتح 
الطيران والسفر حول العالم بأمان وهو احد المفاتيح لحماية الموظفين والعمالء 
وتخفيف القيود والتحكم في المخاطر , وسيكون هذا االختبار متاحا للعمالء الذين 
يسافرون الي جهات تطلب اختبار سلبي والذي سيتيح للمسافرين االعفاء من 
الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصولهم الي وجهتهم .ويمكن زيارة الموقع 

  aircanada.com/covid19testing  التالي لمزيد من المعلومات
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توفيق مرتي مينا

بات  وعرضها  البالد  طول  فى 
األتراك يرفضون تنفيذ اوامر جيش 
والقوا  العاصمة  فاحتلوا  االحتالل 
القبض على بعض النواب وأغلقوا 
الخليفة  جيش  تحرك   ,, البرلمان 
فى  لتقف  الجماهير  إلى  والوعاظ 
صف الخليفة فنشبت الحرب االهلية 
, وأعاد السلطان صهره الى رياسة 
باعتبار  مرسوماً  وأصدر  الوزارة 
على  خارجين  وأعوانه  مصطفى 
القانون ومستحقين للموت واستولى 
من  كبير  عدد  على  الخليفة  جيش 
المدن أعلن خضوعها للسلطان ولم 
يعد مصطفى أكثر من ثائر مطارد 
يأتيها  لمن  ثمناً  الحكومة  وضعت 

برأسه.

الحماس  عاوده  مصطفى  لكن     
ويخلق  تركيا  لينقذ  يقاتل  وسوف 
منها دولة عظيمة حرة , كان يقضى 
اعوان  من  رجل  كل  على  بالموت 
يبث  وكان   , يده  فى  يقع  السلطان 
استطاع  الذى  الشعب  فى  حماسه 
ان يوقف الزحف اليونانى واخمدوا 
الثورات التى اشعلها اعوان السلطان 
الحامية  وهاجموا  انقرة  وحرروا 
جندتهم  الذين  واالرمن  الفرنسية 
واكتسحوا  االكراد  شوكة  وحطموا 
الحامية  وهاجموا  االيطالية  القوات 
مراقبة  ضباط  واعتقلوا  االنجليزية 
الحلفاء واحتفظوا بهم رهائن مقابل 

النواب المعتقلين فى مالطا.

   أقبل الرجال والنساء يتطوعون 
الى  الجميع  الثّواروتطلع  لمعاونة 
مصطفى كمال كمنقذ لتركيا, ودعا 
مصطفى الى انتخاب برلمان جديد 
النواب  واطلق  انقرة  مقره  يكون 
الجمعية   ( اسم  انفسهم  على  الجدد 
انفسهم  (واعتبروا  الكبرى  الوطنية 
ورئيسها  لتركيا  الشرعية  الحكومة 
مصطفى كمال الذى هاجم االنجليز 
أفضل  اننا  يعلمون  سوف   : قائاًل 
منهم ولن نحنى هاماتنا لهم ونحطم 
حضارتهم فوق رؤسهم .,,, , ولما 
تحت  والسلطان  العاصمة  كانت 
االوامر  جميع  فإن  العدو  رحمة 

الصادرة عنهم تعتبر ملغاة .

الصلح  باريس حول مائدة     فى 
ولويد  ويلسون  الرؤساء  جلس 
جورج وكليمنصو يرسمون مستقبل 
الدنيا واعدوا معاهدة خاصة بتركيا 
هى معاهدة) سيفر(التى- إذا قبلت- 
تركيا  على  باالعدام  حكماً  ستكون 
,, جميع االتراك إنضموا تحت لواء 
الحكم  هذا  لمقاومة  كمال  مصطفى 
فانهوا الحرب االهلية ولقبوا انفسهم 
ليهزموا  (وانطلقوا  الكماليين   ( ب 
واجبروا  والحلفاء  اليونانيين 
الفرنسيين على االنسحاب والتوقيع 
الحدود  الهدنة وطهروا  اتفاق  على 
من االرمن , وبات الحلفاء مسلوبى 
استعدوا  وهكذا  والطول  الحول 
للرحيل والجالء عن الفسطنطينية. 

   فيما كان مصطفى يحشد جنوده 
اليونانيون  بدأ  العاصمة  لمهاجمة 

زحفهم فى يونيو 1920 وأحرزوا 
الجبهات واجبروا  فى جميع  نجاحاً 
ورغم   , التقهقر  على  االتراك 
فإن  واإلعياء  القنوط  صيحات 
ثابت  الجأش  رابط  ظل  مصطفى 
النواب  يناقش  أخذ   ,, االعصاب 
بدمه  والمطالبين  عليه  الساخطين 
وهكذا  القومية  عزتهم  فيهم  وأيقظ 
رفض   ,,, المعارضة  على  قضى 
النهاء  الحلفاء  وساطة  اليونانيون 
الحياد  فأعلنوا  تركيا  مع  الحرب 
بينما  تركيا  فرنسا  بينهما وساعدت 
والذخيرة  السالح  ايطاليا  باعت 
نشأت  ومصر  الهند  وفى  لليونان 

حركات لمساعدة تركيا.

ليل  العمل  مصطفى  واصل     
قوة  لخلق  نوم  او  راحة  وبال  نهار 
محاربة من الدرجة االولى لمحاربة 
فكان  السياسة  فى  اما   , اليونان 
يمقت الديموقراطية ويسميها ) حكم 

الحمقى (, كان يميل الى حكم الرجل 
رجاًل  كان   , اليد  المطلق  الواحد 
على  كآبته  وتغلب  تجنبه  يحسن 
مرحه إذا ساءه امر صار عنيفاً فظاً 
الكلى  امراض  عاودته   , يرحم  ال 
ونصحه الطبيب بضرورة ان يكون 
معه أحد يسهر على صحته وجاءته 
إحدى قريباته وتدعى ) فكرية ( من 
للعمل  متطوعة  كانت   ,, اسطنبول 
عكس  وعلى   , بالجيش  ممرضة 
صفات مصطفى كانت رقيقة هادئة 
مرهفة الحس ذات بنية هشة عيناها 
بنيتا اللون عميقتان واهدابها طويلة 
الراحة  له  تجلب  ان  استطاعت   ,
وتخلق من بيته وحديقته جنة فيحاء 
وصارت له بمثابة جارية خاضعة.

   وقبل ان يكتمل استعداد االتراك 
المرتقب  بهجومهم  اليونانيون  قام 
وابرق   , امامهم  ما  كل  فاكتسحوا 
ان  طالباً  مصطفى  الى  عصمت 
يخف لنجدته , لم تحجب االعتبارات 
الموقف  حقيقة  والوطنية  العاطفية 
ذهن  عن  العسكرية  الناحية  من 
باالنسحاب  امره  فاصدر  مصطفى 
( واعد  ) سفاريا  نهر  الى  الفورى 
انقرة  لحماية  دفاعياً  خطاً  هناك 
ضده  ثائرين  التواب  وجد  وهناك 
كى  طلبه  ما  يمنحوه  ان  ورفضوا 
ينقذ تركيا ,, كان مطلبه ان يمنحوه 
سلطة الحاكم المطلق ,, لكنهم أخيراً 
وافقوا وصار القائد االعلى للجيوش 

التركية كلها وتجمعت السلطة كلها 
فى يده .

   فى فجر 24 اغسطس 1921 
التركية  الجيوش  اليونانيون  هاجم 
وقد  يوماً  عشر  اربعة  القتال  وظل 
بلغ اإلعياء بكليهما مبلغاً ال يُحتمل 
, واضطر اليونانيون الى االنسحاب 
وبدأ الهجوم التركى يطاردهم حتى 
من  وعادوا  سفاريا  نهر  عبروا 
الى  مصطفى  وعاد  اتوا,  حيث 
انقرة.       ُجنت الجماهير فى انقرة 
مدينتهم  عن  الخطر  بزوال  فرحاً 
كمال  مصطفى  بزعيمهم  واحتفلوا 
 ,,  ) الغازى   ( لقب  عليه  وخلعوا 
كان عليه اآلن ان يعطل األعداءعن 
الهجوم حتى يعيد تنظيم الجيش كله 
الى  وصل  هدفه  بلوغ  سبيل  وفى 
من  اسلحة  وابتاع  فرنسا  مع  اتفاق 
اقترضها  باموال  وامريكا  إيطاليا 
من روسيا ,,,,, لكن الناس احتجوا 
لقد  القلق؟  ولم   : قائلين   بالشكوى 
فكثرت   ,,  . الحرب  تنتهى  ان  آن 
المؤامرات من كل جانب ونشطت 
ونصح   , والترقى  االتحاد  جمعية 
الصلح  بقبول  مصطفى  العقالء 
يستطيع  شروط  باحسن  فوراً 
رفض  لكنه  عليها,  يحصل  ان 
النصيحة واصّر على قهر االعداء 
فى ساحة القتال فراح يبث الحماسة 
فى الجماهير وقمع اشتغال الضباط 
خمسة  منهم  وشنق  بالسياسة 
قلب  على  التآمر  بتهمة  وعشرين 
نظام الحكم , كان هدفه الوحيد ان 
يتأهب لهجوم حربى كبير يدمر فيه 
ذلك  بعد  عليه  يملى  ثم  العدو  قوة 
االتصاالت  قطع  الصلح,,,  شروط 
وفى  الخارجى  والعالم  تركيا  بين 
الهجوم  لبدء  حدده  الذى  الموعد 
للتمويه  راقصة  حفلة  بإقامة  أمر 
يوم  فجر  من  الرابعة  الساعة  وفى 
26 أغسطس شن االتراك هجومهم 
فاخترقوا  اليونانية  المواقع  على 
خطوطهم وشطروا جيشهم شطرين 
 ,, مؤخرته  مع  مواصالته  واتلفوا 
إنهار الجيش اليونانى وعمد ضباطه 
فرسان  الفرار وطارد  الى  وجنوده 
وفى  المنسحبين  اعدائهم  االتراك 
اليونانيون  استقل  ايام  خالل عشرة 
حيث  من  ادراجهم  عائدين  سفنهم 
االناضول  هضاب  وتحررت  أتوا 
من العدو وكانت معجزة.   إستقبلت 
رأس  على  المنتصر  القائد  أزمير 
قافلة من السيارات المتوجة بأكاليل 
راحوا  اليونانيين  لكن   , الغار 
لكى  البحر  عبر  قواتهم  يحشدون 
من  مفر  فال  القسطنطينية  يهاجموا 
إعادة تنظيم الجيش التركى وارساله 

الى مراكز الخطر.       

لطيفة  تُدعى  فتاة  على  تعرف     
عريقة  عائلة  من  جميلة  هانم,,,, 
كانت قد اكملت تعليمها بين انجلترا 
 , قوية  شخصية  ذات   , وفرنسا 
فعرضت  بينهما  العالقة  وتوطدت 
عليه ان يتزوجا لكن مشاغله الكثيرة 

منعته من ان يغطها رداً مباشرا.

اثينا وتجمع فى  بامدادات جديدة من  المهزوم  اليونانى  الجيش     تزود 
تراقيا وراء القسطنطينية وارسل مصطفى قواته الى الشمال ليحطم جيش 
اليونان قبل ان يستكمل اهبته  لكن كان عليه ان يخترق الجبهة االنجليزية 
عظيماً  الخطر  كان   , النبض  لجس  االنجليز  خطوط  الى  فرقة  ارسل   ,
فان طلقة واحدة كفيلة باشعال حرب عالمية جديدة , عرض الحلفاء على 
مصطفى ان يخلى اليونانيون مواقعهم وإعادة تركيا االوربية الى االتراًك 

وجالئهم هم عن القسطنطينية وتركيا بأسرها.

المرجع: ه س أرمسترونج                                                        يتبع

أستدعاء ألكثر من 20 منتج  مت بيعها 
يف متاجر ] مرتو [ للبقالة بسبب احتمال 

تلوثها بالساملونيال

من  عدد  أستدعاء  تم   : تورنتو 
المنتجات التي بيعت في متاجر ] مترو 
[ للبقالة  في أونتاريو بسبب  أحتمال 
وكالة  وقالت   – بالسالمونيال  تلوثها 
المنتجات  إن  الكندية  االغذية  فحص 

التي تم استدعاؤها تشمل وحدات بيعت يوم 27 نوفمبر في جميع أنحاء 
كندا , ويجب علي المستهلكين عدم تناول هذه المنتجات والتي تشمل 
اكثر من 20 منتج منها 1- اللحم  الملفوف بالسبانخ والجبن السويسرية 
و2- لحم الخنزير بدون عظام مع السبانخ والجبن 3- ولحم الخنزير 
مع السبانخ والجبن بالفلفل 4-  نوعان من سمك سالمون تورينادو 5 
– نوعان من سمك  رينبو تراوت المحشو بالخضار والجبن  6- سمك 
الهادوك مع الخضار 7- سمك الهادوك مع الجبن والخضار 8- سمك 
سلطة   -10 المحشو   التالبيا   سمك  من   نوعان   -9 الرستو  الكود 
تروبيكال 12-  اخضر  والمكسرات 11- عصير  السبانخ  مع  الفواكه 
عصير هاوايان أخضر 13- أوراق الكال الملفوفة بالحمص  14- بالك 
فورست هام ماركة ] فرش تو جو [  , وتنصح وكالة فحص االغذية 
اي فرد مرض بسبب تناول هذه المنتجات االتصال بالطبيب – وتشمل 
والغثيان  والقئ  والصداع  الحمي   : بالسالمونيال  المرض  أعراض 
وتقلصات البطن واالسهال وقد يؤدي المرض الي مضاعفات طويلة 
بالسالمونيال  الملوث  والطعام   – الحادة  المفاصل  التهاب  مثل  االجل 
ويجب   , المرض  يسبب  يزال  ال  ولكنه  او شكل سئ  رائحة  له  ليس 
علي االشخاص الذين تسوقوا مؤخرا من متاجر ]مترو [ التحقق من 
عدم وجود هذه المنتجات لديهم , ويجب التخلص منها ان وجدت لديهم 
أو أعادتها الي المتجر الذي أشتريت منه -هذا ولم يبلغ حتي االن عن 
فحص  وكالة  وتجري   , المنتجات  هذه  تناول  نتيجة  فرد  اي  مرض 
أستدعاء  هناك  يكون  وقد  المنتجات  هذه  بشأن  تحقيقا  الكندية  االغذية 

لمنتجات أخري.

ِوني  د.   )85( مقال  بقية 
 –  1919( فهمى  شاكر 

2004( ص 6

من  لمؤلفين  أعمال  قدمت 
العصرين  السيما  شتى  عصور 
والرومانسى  الكالسيكى 
و«بيتهوفن«  ك�«موتسارت« 
و«شوبرت«.  و«شومان« 
عزفت  الحديث  العصر  ومن 
»أبوبكر  مؤلفات  بعض 
جيرشوين«  و«جورج  خيرت« 

.Gershwin

حازت على عدد من الشهادات 
وتقديراً  إعزازاً  والدروع 
لجهودها فى مجاالت تخصصها.

شاركت في اإلشراف ومناقشة 
أخرى  جهات  في  علمية  رسائل 
معهد  مثل  الثقافة  لوزارة  تابعة 
الموسيقى العربية والكونسرفتوار 
بها.  العليا  الدراسات  منذ تشكلت 
ماجستير  رسالة  أول  فناقشت 
تمت فى معهد الموسيقى العربية 
عام  الفنون  ألكاديمية  التابع 
رسالة  أول  ناقشت  كما   ،1982

الكونسرفتوار  معهد  في  دكتوراه 
في  شاركت  كما   ،1986 عام 

اختبارات وامتحانات بها.

كلية  عميد  منصب  شغلت 
التربية الموسيقية منذ 5 أغسطس 
1978 حتى بلغت سن التقاعد فى 

5 أغسطس 1979.

ومرؤوسيها  زمالئها  بين 
والصدر  األم  كانت  وطلبتها، 
للجميع  األمين  والناصح  الحنون 
صغيراً وكبيراً، إذ كانوا يلجأون 
إليها للنصح واإلرشاد لِما تمتعت 

به من حكمة وخبرة.

المعاش  إلى  اإلحالة  وبعد 
بالكلية  التدريس  فى  استمرت 
العلمية،  الرسائل  ومناقشة 
فأصبحت أستاذاً متفرغاً حتى وفاة 
حفيدتها )أبنة أبنتها( عام 2003 
فأضعفت  سنوات!!  عشر  عن 
حتى  وعزيمتها  نشاطها  الصدمة 
على  اإلشراف  عن  تعتذر  باتت 
فى  رقدت  حتى  العلمية  الرسائل 
 2004 ديسمبر   31 فى  الرب 

بشيخوخة صالحة.
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اال  هى  فما  المناسب  الوقت  فى  المطار  وصل 
..لديه  ووزنها  الحقائب  تسلم  فى  وسيبدأون  دقائق 
سريعاً  افطاراً  لتناول  يكفى  ما  الوقت  من  ايضاً 
آخر  واخرج  جيبه  تحسس  المطار،  كافيتريا  فى 
الى  اجنبية وبنظرة سريعة  لديه من عملة  تبقى  ما 
قائمة المشروبات طلب »كرواسون« و فنجاناً من 
التى  التركى  للقهوة  البديل االمثل  »االسبريسو« - 
يعشقها و ُحرم من مذاقها خالل رحلته التى امتدت 
الكثير  فيها  تعلم   ، موفقة  رحلة  كانت  ايام.  عشرة 
مدير  لمنصب  الترقى  اعتاب  على  وهو  سيما  ال 
يعمل  التى  المالبس  بشركة  االنتاج  تخطيط  ادارة 
للتدريب  بارساله  صنعاً  الشركة  احسنت  وقد  بها. 
الجديدة  االنتاج  فخطوط  االم  االيطالية  الشركة  فى 
تحت  ستكون  المصنع  فى  تركيبها  سيتم  والتى 
اشرافه مباشرة وها هو قد رأى وتدرب على مثيلها 
فى المصنع االيطالى. اخترقت اذنيه كلمات باللغة 
العربية تأتى من بعيد يحملها صوت انثوى رقيق، 
تلقائية نحو مصدر الصوت فرأى امرأة  التفت فى 
الرابع من عمرها وهى  العقد  منتصف  فى  حسناء 
وهى  واضح  بانفعال  الخاص  تليفونها  فى  تتحدث 
تحاول ان تخفض من صوتها الذى اختنق بالدموع. 
لم يشأ ان يكون فضولياً فاعتدل فى جلسته وبدأ فى 
افطاره  الى  بالعودة  افطاره وهو يمنى نفسه  تناول 
وبيض  ساخنة  وطعمية  ...فول  الشهير  المصرى 
االبيض.  جميلة هى  الجبن  مسلوق مع قطعة من 
اين  الصناعية...لكن  المدينة  تورينو  وايضاً  روما 
القاهرة واالسكندرية اجمل بقاع االرض،  هما من 
ال  وايضاً  االيطالية  المدن  تلك  عراقة  ينكر  ال  هو 
يمكن ان ينكر جمال واصالة اآلثار التى رآها فى 
ايطاليا ولكن اين هذا من اآلثار المعجزة فى مصر 
ناهيك عن جمال الطبيعة هبة هللا لمصر. بدأ ركاب 
الطائرة المتجهة من روما الى القاهرة فى االنتظام 
فى صفوف وزن الحقائب - ومع تحركه فى نفس 
االتجاه - عاد صوت المرأة يخترق اذنيه من جديد 
ببعضها  الكلمات  يربط  فاكثر..بدأ  اكثر  ويقترب 
االجنبية... نقودها  حافظة  فقدت  لقد  االمر  ويتفهم 
الوطن  ارض  الى  مثله  عائدة  فهى  المشكلة  وما 
فى  نحوها  التفت  المصرية،  للعملة  اال  تحتاج  ولن 
اللحظة التى اغلقت فيها تليفونها ولم تصل الى حل 
لمشكلتها بعد. عفواً سيدتى...اسمحى لى ان كنت قد 
فقدت نقودك فانا تحت امرك واستطيع توصيلك الى 
الوصول  القاهرة بعد  اى مكان ترغبينه من مطار 
ثم  وشكرته  اياه  مجاملة  ابتسمت  هللا.  بسالمة 
اضافت...المشكلة فى وزن الحقائب، انا عارفة انى 
ح ادفع وزن وكنت عاملة حسابى لكن مش عارفة 
يبدو ان حافظة نقودى وقعت او ان احدهم سرقها 
من حقيبتى. ابدى اهتماماً زائداً وخرج من الصف 
تفرغ  ان  فيه  تستطيع  مكان  اقرب  الى  بها  واتجه 
حقيبة يدها وتبحث مرة اخرى، انصاعت لما طلبه 
منها وبدأت فى اخراج كل ما فى الحقيبة وهو يتابع 
معها محتوياتها وبعد دقائق قليلة ظلت المشكلة كما 
يساعدها  ان  يحاول  بجوارها  حل...ظل  دون  هى 
وهو يخشى ان تطلب منه اية مبالغ نقدية ال يستطيع 
اجنبية   عملة  يملك  كان  لو  انه  والحقيقة  تدبيرها 
العطاها لها فى الحال فالشهامة تجرى فى عروقه 
كابن بلد مصرى اصيل. قطع صوتها الساحر حيرته 
وهى تسأله » هو حضرتك معاك شنطة واحدة«؟ 
تبقى عملت لى جميل كبير  بااليجاب »  رد عليها 
اليها  نظر  فيها«  انا  اللى  الورطة  من  واخرجتنى 
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حضرتك  ممكن   « فاكملت  تساؤل  فى 
تأخذ حقيبة من حقائبى؟..فى الحالة دى 
ال انا ح ادفع وزن وانت كمان مش ح 
وهو  بيده  جبهته  ضرب  حاجة«  تدفع 
الفكرة  بالى  على  ماجتش  »ازاى  يقول 
ووقفت  حقائبها  احدى  ناولته  دى؟« 
خلفه فى الصف وبدأ عملية الوزن وتلته 
الى  وصعدا  بسالم  االمور  مرت  هى، 
لكن  المقعد  تجاوره  ان  وتمنى  الطائرة 
الطائرة...بعيداً  خلفية  فى  مقعدها  جاء 
وتطبيقاته  التدريب  فى  يفكر  عاد  عنه. 
الذى  والتطوير  سيقدمه  الذى  والتقرير 
فكره  طار  بالمصنع...ثم  يتم  ان  يجب 
ليحلق فى سماء الوطن الذى اشتاق اليه 
وقرر ان يسافر الى االسكندرية ليقضى 
يومين لالستجمام فيها. نظر الى الخلف 
ابتسامة  فمنحته  الحسناء  المرأة  لينظر 
رقيقة. حلقت الطائرة فى الجو ثم مضى 
بعض الوقت، نهض من مقعده متحججاً 
بالذهاب الى دورة المياة وهو فى الحقيقة 
ينوى التحدث مع حسناء المطار، توقف 
تشعر  كانت  ان  وسألها  مقعدها  بجوار 
كانت  التى  المشكلة  انتهاء  بعد  بتحسن 
واسمعته  بخير  انها  فاخبرته  تخشاها 
اراد  ما  واالطراء  الشكر  كلمات  من 
يبدو  اال  محاواًل  يسمعه...سألها  ان  هو 
متطفاًل »بقالك كتير فى ايطاليا« اجابت 
للنوم  ميلها  تظهر  وهى  اختصار  فى 
اختى«..شعر  بازور  »اسبوع....كنت 
بالحرج وقد ابدت له انها مرهقة فانهى 
انا  بسالمة هللا  نوصل  لما  قائاًل  الحوار 
ترغبينه«  مكان  الى  اوصلك  ممكن 
...« اشكرك لكن ابن خالى سيكون فى 
انتظارى« انسحب عائداً الى مقعده وهو 
االمل. اغمض عينيه وهو  بخيبة  يشعر 
واحد  اسبوع  لمدة  سفرها  عن  يتعجب 
تعمل  لعلها  ذلك،  فى  العجب  وما  فقط، 
اسبوع  من  اكثر  تنال  ان  تستطيع  وال 
زيارة  فى  كانت  انها  اجازة...ثم  واحد 
بثالثة  عائلية...اسبوع واحد فقط وتعود 
الغريب  امراً غريباً. وما  اليس  حقائب؟ 
سواء  السرتها  هدايا  لعلها  االمر  فى 
منها او من شقيقتها المقيمة فى ايطاليا. 
يبدو  امر  لكنه  شنطة  تاجرة  لعلها  او 

للمخاطرة  مجال  هناك  يعد  فلم  مستبعداً 
ان  ثم  مالبس  تهريب  لمجرد  والبهدلة 
الكثير من  افضل من  الوطنية  الصناعة 
بحكم  هذا  يقول  المستوردة  المالبس 
المالبس.  تصنيع  مجال  فى  خبرته 
قديمة.  موضة  اصبح  المالبس  تهريب 
رفع ظهره المسترخى على ظهر المقعد 
والتفت للخلف نحو حسناء المطار التى 
راحت فى غفوة....«مهربة؟«  يا نهار 
اسود ...تهريب مجوهرات مثاًل؟ ...أو..

ابتلع  أو...مخدرات...بودرة...هيروين. 
اسود..... نهار  يا  بصعوبة....  ريقه 

نزوله  بمجرد  حقيبتها  سيسلمها  ال...ال 
فيها.  نفسه  المطار....اى مصيبة وضع 
تكدست االفكار برأسه لم تكن بينها فكرة 
سوداء،  افكار  كانت  طيبة...كلها  واحدة 
تمنى لو تأخرت الطائرة قلياًل لكى ينظم 
تحداه وهو  الطيار  ولكن صوت  تفكيره 
يعلن عن دخول الطائرة للمجال الجوى 
للهبوط   الحزام استعداداً  المصرى..ريط 
الذى  قلبه  معها  وهبط  الطائرة  وهبطت 
الجوازات  طابور  فى  يتوقف.  ان  كاد 
هو  اما  دورها،  انتظار  فى  واقفة  كانت 
انها  ادهشه  آخر،  فى صف  واقفاً  فكان 
لم تبحث عنه ولم تلتفت نحوه وكأنها ال 
تعرفه ...اال تخشى ان يذهب بحقيبتها؟ 
انها  ام  الحقيبة؟  فقدان  على  تخشى  اال 
تتنصل من ملكيتها لها؟ اصابته االفكار 
بالرعب - ال سيما بعدما انهت اجراءات 
وصول  صالة  الى  وخرجت  الخروج 
بينما  ناظره  عن  واختفت  الحقائب 
الحركة.  البطىء  الصف  فى  هو  بقى 
عن  غائبة  وهى  اكثر  او  ساعة  نصف 
نظره، تسلم جواز سفره ومشى راكضاً 
الوحيدة  حقيبته  بل  حقائبه....ال  الستالم 
قبل  اليها  فسيعيدها  االخرى  الحقيبة  اما 
كل  فى  نظر  االمر.  كلفه  مهما  التفتيش 
االتجاهات باحثاً عن حسناء المطار....

كالدخان  تالشت  تماماً،  اختفت  لقد  ياهلل 
الحقائب.... سير  نحو  تقدم  الهواء.  فى 

الحقيبة  وسيترك  فقط  حقيبته  سيأخذ 
من  حقيبته  التقط  الملعونة...وبالفعل 
تذكر  لكنه  بالمغادرة  وهم  السير  فوق 
ان الرقم الذى تم لصقه على الحقيبة هو 

السنة الثالثة عشر، العدد )333( - اخلميس3 ديسمرب 2020

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

بالكمبيوتر  ومسجل  الطائرة  على  مقعده  رقم 
بل ان هناك كاميرات فى كل مكان سواء فى 
مطار روما او فى مطار القاهرة...سيصلون 
ايضاً  ستصور  الكاميرات  حتماً...ولكن  اليه 
حقيبتها.... تعطيه  وهى  الملعونة  المرأة  تلك 
ال..ال...لن تثبت الكاميرا اى شىء ضد المرأة 
فقد كانت من الذكاء بحيث ان حقيبتى وحقائبها 
احمل  ان  منى  طلبت  وعندما  حولنا  الثالث 
وتركت  بحقيبتين  امسكت  حقائبها  من  حقيبة 
من  لكل  طبيعياً  االمر  يبدو  وهكذا  لى  الثالثة 
المخدرات  حقيبة  تركت  فقد  وبالطبع  يشاهده 
فى متناول يدى. لم يكن امامه بد من ان يعود 
االخرى... الحقيبة  ويلتقط  الحقائب  سير  الى 
الطائرة  ركاب  معظم  وغادر  كثيراً  تأخر 
نحو  وارتباك  بطء  فى  تقدم  التفتيش.  صالة 
سفره  جواز  فحص  الذى  الجمارك  موظف 
وسأله االسئلة التقليدية عن فترة مكوثه خارج 
البالد وعما اذا كان معه اجهزة كهريائية او 
اليكترونية. وضع الحقيبتين امام الموظف فى 
ارتباك واضح بل انه شك فى موظف الجمرك 
صوته  على  غطى  الذى  قلبه  دقات  سمع  قد 
قفل  القفل؟  افتح  فضلك  يسمعه...من  يعد  فلم 
وضعت  الملعونة  المرأة  حقيبة  ايه....ياهلل 
القفل ضاع... ....مفتاح  عليها قفل؟....ضاع 
تمثيلية  حركة  فى  جيوبه  يتحسس  وهو  قالها 
فاشلة اشعلت الريبة فى نفس الموظف ولفتت 
بدأوا  الذين  اآلخرين  الجمرك  موظفى  انتباه 
القفل  تحطيم  تم  باعينهم.  الموقف  متابعة  فى 
دقائق  فيها..فى  مبالغ  بعناية  الحقيبة  وتفتيش 
عليه  مغشياً  سيسقط  وانه  بالدوار  فيها  شعر 
صوتية  كركبة  فى  مصارينه  صوت  وارتفع 
غير منظمة بل واالدهى من ذلك انه كان على 
ان  اجل  من  باعلى صوته  يصرخ  ان  وشك 
يحملونه لدورة المياة. اخرج موظف الجمارك 
سوى  تكن  لم  والتى  الحقيبة  محتويات  كل 
الثمن.. ورخيصة  مستعملة  نسائية  مالبس 
وفحص  تحسس  فى  الجمارك  بدأرجل  بعدها 
للسقوط  هو  استعد  بينما  الداخل  من  الحقيبة 
جيب  على  العثور  يعلن  عندما  عليه  مغشياً 
سرى داخل الحقيبة ثم يخرج منه الهيروين...
لغرفة  بسببه  سيساق  الذى  السبب  اهون  ما 
االعدام. انهى الموظف التفتيش وسلمه جواز 
السالمة«...هللا  على  هللا  قائاًل«حمد  سفره 
يسلمك ..قالها وهو يريد ان يحتضن موظف 
فى  وخرج  حاجيته  لملم  ويقبله.  الجمرك 
بالكاد تحمالنه. بحث  خطوات بطيئة وساقيه 
وجهها  فى  يصرخ  ان  يريد  الحسناء  عن 
ويلعنها الف لعنة، كانت واقفة هناك بابتسامة 
وجد  منها  اقترابه  مع  لكنه  خبيثة  له  بدت 
مفتول  البنية  قوى  المزعوم  خالها  ابن  معها 
يأخذ  بيد  جامد  بوجه  اليه  ينظر  العضالت 
حقيبة المرأة وباليد االخرىيصافحه شاكراً....
بنظراته  المطار  حسناء  يودع  وهو  ابتعدا 
ويتمنى اال يلتقيها مرة اخرى فهو متأكد تماماً 
يكتشفه  مالم  تحمل  كانت  الحسناء  حقيبة  بأن 

موظف الجمارك.         

عبري حلمي تكتب
قصة إحبار 3

 

جاء الوقت لإلبحار من جديد 
للبحث عن ُملهمتي في الحياة؟!

ُمهلمتي يا تُرى مْن تكون؟

ُملهمتي هى من تُساعدني علي 
اإللهام واإلبداع ،

 وإن صدق القول هى مْن تشد 
أزري طول العمر ...

 فهي سبب نجاحي وسبب 
سعادتي ،

ُملهمتي هي بحر من العطاء،

هي مصدر الفرح والرجاء ،

هي الطعم الحلو لكل شيء 
مالهوش طعم أو لون في 

الحياة .....

ياترى ُملهمتي مْن تكون؟

ُملهمتي هي صديقتي وقت 
كون ، الّسِ

وال تغيب بإختفاء الشمس وال 
تختفي بطلوع الفجر ،

تُصاحبني في كل األوقات 

وإن جاز التعبير هي تُصاحبني 
في كل األزمات،

هي مصدر اإللهام ورد الفعل 
لكل الكالم ،

هي سبب التعبير والخيال 

ولها معي كل الذكريات ...

ُملهمتي يا ترى مْن تكون؟

 ُملهمتي هي صديقتي منذ 
نعومة أظافري،

تخلو لها نفسي وتُناجيها في أي 
زمان ومكان.....

ُملهمتي ال أخشى منها مهما 
بوحت لها من أسرار ،

وال تفضح أي سّر بأي حال 

من األحوال ،

أثق فيها وبها باألمس و الغد 
أيًضا وبكل وعد وبأي وعد،

ُملهمتي ياترى مْن تكون؟

ُملهمتي هي األساس و صاحبة

الفكر والفلسفة وهي هدف 
القصة وأساس ِمحورها .....

ُملهمتي بطلة القصيدة 
وعنوانها 

وهي رفيقتي في طريقي 
والتحذير من غدر زمانها،
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عربية  دولة  في  وعاشت  ولدت 
جنسيتها،  أيضا  وتحمل  خليجية 
كانت عائلتها قد حضرت وعاشت 
الرتباط  سنوات  لبضع  كندا  فى 
هذه  فى  أصلها  بشركة  والدها 
كندا. دخلت  الدولة ولها فروع فى 
فيها  وقضت  الكندية  المدارس 
عائلتها  كل  حصلت  أعوام.  خمسة 
العائلة  ولكن  الكندية  الجنسية  على 

عادت بعدها لمقرها السابق.
بوالدها  طيبة  عالقة  لها  تكن  لم 
يتحدث معها وهناك حاجز  فهو ال 
ال  والدتها  حتى  بينهما.  كثيف 
يقوله  فيما  تراجعه  أن  تستطيع 
وعلى الكل الطاعة ألن عرف هذه 
السلطة  األب  يعطى  زال  ما  البالد 

المطلقة على العائلة.

من  ستتزوج  أنها  أمها  لها  قالت 
الزواج  هذا  رفضت  عمها،  أبن 
في  األب  تراجع  أن  أمها  وحاولت 
ولكن  عنجهيته،  من  بالرغم  هذا 
األب زجر األم وابنته قائال لهما أن 
هذا الزواج سيتم لالرتباطات المالية 
المستحيل  حاولت  العائلتين.  بين 
عن  قراره  عن  والدها  تثنى  أن 
يلق  لم  ولكنه  المعارف  كل  طريق 
العتراضها باال، ولم يتكلم معها في 
اعلمها  ولكنه  ذلك  بعد  األمر  هذا 

بتحديد يوم الزواج.
لجأت لصديقتها وطلبت منها أن 
تشترى لها تذكرة سفر لكندا ولكن 
لها  تلفت  ال  لكى  أخرى  بلدة  من 
والذى  السفر  يوم  وفى  األنظار. 
أيام  ببضعة  زواجها  يسبق  كان 

لتزور  ستذهب  أنها  ألمها  قالت 
الطائرة  أحدى صديقاتها. واستقلت 

إلى كندا.
أوصت أحدى صديقاتها أن تبلغ 
والدتها بخبر سفرها بعد اقالعها لكى 
ال تسبب لها قلقا شديدا. طلبت من 
معارفهم فى كندا أن يتصلوا بأهلها 
معهم  الكالم  رفض  والدها  ولكن 
محاوالت  فشلت  التليفون.  وأغلق 
كثيرة منها لالتصال بأهلها وعلمت 
بعدم  كلها  لألسرة  األب  تعاليم  أن 
الحديث معها.   موعدنا العدد القادم 

أن شاء الرب

شاء  ان  القادم  العدد  موعدنا   
الرب

بصــــــراحة
لقاح كورونا والشائعات  

 مدحت عويضة

يري  لم  عويضة:  مدحت  كتب 
العالم قضية تثير جدال واسعا كتلك 
وباء  إنتشار  أثاره  الذي  الجدل 
يكون  ربما  كوفيد-19.  أو  كورونا 
بين  التواصل  سرعة  هو  السبب 
وسائل  في  الرهيب  والتقدم  العالم 
العالم  من  جعلت  التي  االتصاالت 
السبب  يكون  وربما  قرية صغيرة. 
ترامب  الرئيس  أشعله  الذي  الجدل 
»الفيروس  الفيروس  علي  بإطالقة 
السياسيين  أن  كما  الصيني«. 
الوباء  أستخدموا  كله  العالم  في 
ألحزابهم  ومصالح  شعبية  لتحقيق 
لزيادة  الحكومات  كل  وأستخدمته 
الشعوب  مختلف  بين  شعبيتها 
المعارضة  األحزاب  وأستخدمته 
ألنها  الحكومات  إظهار  لمحاولة 
تجاه  بواجباتها  الوفاء  عن  عاجزة 
كالم  ولعل  الوباء.  وقت  شعوبها 
بعد  سيظهر  اللقاح  أن  ترامب 
وبالفعل  األمريكية  االنتخابات 
ظهرت اللقاحات بعد هزيمة ترامب 
ونجاح بيدن لهو دليل علي ما أقول 

وباء كورونا ليس هو األول من 
مائة  كل  فتقريبا  العالم  في  نوعه 
بالعديد  يفتك  وباء  العالم  يشهد  عام 
من البشر. ولكن وباء كورونا جاء 
مختلفا للتقدم في سرعة االتصاالت 
في  الكبيرة  والزيادة  ذكرت  كما 
سرعة انتقال البشر من مكان لمكان 
العالم  يجتاح  الفيروس  جعلت  التي 
ولكن  قليلة.  شهور  غضون  في 
بعيدا عن الجدل القائم حول تصنيع 
الصين للفيروس أم ال. والتي أعلق 
عدم  هو  األول  نقطتين  علي  فيها 
من  ثانية  لموجة  الصين  تعرض 
إندهاشي  يثير  أمر  وهو  الفيروس 
األمر الثاني. لماذا عجزت كل دول 
من  الثانية  الموجة  منع  علي  العالم 
اإلنتشار وكانت كل دولة تعلم تماما 
موعدها. وقد جاءت الموجة الثانية 
أقوي من األولي من حيث األعداد 
وذلك  الضحايا  من  أقل  ولكنها 
األولي  الموجة  أن  األول  لسببين 
المناعة  أصخاب  من  الكثير  قتلت 
في  األطباء  توصل  ثانيا  الضعيفة. 
العالم ألفضل طرق لعالج الفيروس 
وأستفادوا من األخطاء التي حدثت 
هنا  وتبقي  األولي.  الموجة  في 
شائعتين أريد الحديث عنهما وهما: 

علي  الدول  عمدت  هل  األولي: 
من  للخالص  الفيروس  إنتشار 
المسنيين في العالم. أو الذين يطلق 
عليهم البطون التي تأكل وال تنتج. 

جميعا  وأجدادنا  أبائنا  هم  هؤالء 
الوباء  نشر  البعض  تعمد  فهل 
وليوفر  هؤالء  من  العالم  ليتخلص 
علي  تصرف  التي  الماليين  العالم 
المسنيين من مأكل وشراب وملبس 
ال  كالم  الحقيقة  وعالج؟؟.  وإقامة 
هم  المسسنيين  أوال  أحد  يصدقة 
األباء واألجداد لنا جميعا فمن يريد 
أبيه أو أمه أو أجداده؟؟ وثانيا  قتل 
الوباء  إنتشار  سببها  التي  الخسائر 
في العالم أكثر من تكاليف المسنين 
لمائة عام من اآلن. فأثار األزمة لم 
العالم  لكن سيعاني منها  بعد  تظهر 
أن  لدرجة  السنين.  لعشرات  كثيرا 
تنفيذ  تسطيع  لم  العالم  دول  أعني 
الثاينة  الموجة  في  الكامل  اإلغالق 
دفع  علي  القدرة  لديهم  يعد  لم  ألنه 
تكاليف اإلغالق الكامل. ليس لدينا 
حجم  عن  بعد  دقيقة  إحصائيات 
الخسائر في العالم ولكنها كبيرة جدا 
وأكبر بكثير من تكاليف المسنيين.  

عن  تتداول  التي  الشائعات  ثاينا 
اللقاح وعن إدماج شريحة في اللقاح 
علي  قادرة  تكون  أو  بياناتك  لتنقل 
لو  يريدون؟؟  عندما  اإلنسان  قتل 
كانت هناك شرائح يريدون وضعها 
لماذا لم يضعوها في لقاح اإلنفلونزا 
قد  صحيح  العالم.  في  يوزع  الذي 
تكون هناك أثارا جانبية للقاح مثله 
في  نكتشفها  قد  أخر  دواء  أي  مثل 
وهذا  يكون  ال  وربما  المستقبل 
محاولة  لكن  مشروع.  التخوف 
بث الرعب من اللقاح هي شائعات 
أمام  فليس  لها  مبرر  ال  سخيفة 
العالم مخرج من هذه األزمة سوي 
إلزميا  يكون  لن  واللقاح  اللقاح. 
حقوق  فقوانين  الشكلية  الناحية  من 
اإلنسان ستمنع الحكومات من إلزام 
الجميع به. لكن من الناحية العملية 
ال  أنت  حقك  فمن  ملزما  سيكون 
تأخذ اللقاح, لكن من حق الشركات 
والمطاعم  والمتاجر  والمؤسسات 
وشركات  الركاب  نقل  وشركات 
معهم  التعامل  من  منعك  الطيران 
أن لم يكن لديك شهادة تثبت تلقيك 
اللقاح. وكل ما يثيره المشككون من 
غير  اللقاح  عن  وشائعات  أقاويل 
حكام  كل  سيأخذه  فاللقاح  صحيح 
العالم وأوالدهم وعائالتهم في العالم 
لم يعد هناك سرا ممكن أن يخفي. 
وأنا شخصيا أنتظر اللقاح وسأسعي 
في  وألسرتي  عليه  للحصول 
نفسك  تسلم  فال  ممكن  وقت  أسرع 
من  تبث  والتي  الهدامة  للشائعات 
خالل شبكات التواصل االجتماعي.

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744  
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االنبا »ابيفانيوس« بواسطة  قتل  ننسى مؤامرة  وال 
أمن الدولة، عندما كشف جريمة االستيالء على أراضي 
دير أبو مقار ثم تلفيق التهمة للراهبان. وايضا اهمال 
الدولة لمئات القري ذات األغلبية القبطية وعلي سبيل 
اسم  تغيير  ومحاوالت  حنس«  أبو  »دير  قرية  المثال 
يسكنها  انها  إسالمي رغم  اسم  الي  القرية عدة مرات 
لدرجة  الدولة  من  مهملة  فأصبحت  مسيحيين   %100
انهم نكسوا 3 مدارس في القرية منذ 20 عاما ولألن 
مدرسة  أي  إضافة  او  أخرى  مدارس  بدلهم  يبني  لم 
جديدة وتعاني القرية من اهمال كل الخدمات فيها، منها 
رغم  الكنائس  امام  وخصوصا  الشوارع  اضاءة  عدم 
المسئولين.  من  الفارغة  والوعود  العديدة  المطالبات 
أيضا قرية البياضية حيث تمكن األهالي بالجهود الذاتية 
ومساعدة أبناء القرية في المهجر من بناء مستشفى 5 
مليون   7 بتكلفة  الطبية  األجهزة  باحدث  مجهز  أدوار 
جنيه مصري وبعد ذلك تقبع هامدة بدون خدمات لمدة 
توصيل  في  المحلية  السلطات  لتعنت  األن  سنوات   4
الطلبات والمستندات  الكهرباء والمياه لها رغم أطنان 
التي قدمت ألعلي المستويات في محافظة  والتظلمات 

المنيا وأيضا سلطات الدولة المصرية.

يالحظ المتابع للجرائم الطائفية ضد اقباط مصر ان 
بتعبير  او  المنيا  محافظة  في  تحدث  منها  كبيرة  نسبة 

ادق »امارة المنيا اإلسالمية األصولية« التي أصبحت 
جميع  ومباركة  رعاية  وتحت  بهذا.   تتصف  بالفعل 
لم  الذي  السيسي  الرئيس  رأسها  وعلي  الدولة  أجهزة 
نر منه أي بادرة عملية لوقف االضطهاد ضد االقباط 
كلها اقوال وتمثيليات موجهه للخارج و لألسف هناك 
او  الخارج  في  سواء  له  المطبلين  االقباط  من  الكثير 
لزن  لتصديقه  مخ  غسيل  له  حدث  بعضهم  الداخل 
من  بالكامل  موجهه  أصبحت  التي  المصرية  الميديا 
شرائه  تم  لألسف  واألخر  السيسي  مخابرات  أنظمة 
عباد  الي  الناشطين.    من  كان  وبعضهم  ارهابه  او 
السيسي ومطبليه: أقول لهم يإسنا من سماع اسطوانتكم 
ال  بانه  االقباط  علي  السيسي  تأمر  لتبرير  المشروخة 
يستطيع ان ينصفهم. إننا نعلم يقينا انه لو أراد سيفعل 
أحس  عندما  العدوية  رابعة  في  االخوان  مع  فعل  كما 
بخطورتهم علي كرسيه واستطاع ان يوقفهم رغم كل 
تيران وصنافير  لجزيرتي  اهدائه  وايضا  جبروتهم.   
للسعودية مقابل ...... وذلك بإرادة منفردة رغما عن 
في  والقوانين  الشرائع  كل  وتحدي  والقضاء  الشعب 
سابقة لم تحدث من قبل في مصر.   لن ينفع االقباط اال 
وتجريم  والعدل  المساواة  تحقيق  في  ونضالهم  أنفسهم 
ال  اتية  القبطية  الثورة  ان  واري  ضدهم.  العنصرية 
محالة ألن الحكام بغبائهم المعهود يدفعون االقباط دفعا 
اليها حيث هي الطريق الوحيد االن بعد ان سدوا عليهم 

كل الطرق األخرى.  

تابع مقال »كتابنا المقدس 
صامد في مواجهه المشككين 
والهجمات المختلفة» ص 9

سفر  و  المقدس  الكتاب  ختم  لذا 
الرؤيا كالمه باألتي:- 

أَْقَواَل  َيْسَمُع  َمْن  لُِكّلِ  أَْشَهُد  “أَلنِّي 
َيِزيُد  أََحٌد  َكاَن  إِْن  اْلِكَتاِب:  هَذا  ِة  نُبُوَّ
َرَباِت  الضَّ َعلَْيِه  هللاُ  َيِزيُد  هَذا،  َعلَى 
اْلَمْكتُوَبَة ِفي هَذا اْلِكَتاِب.” )رؤ 22: 
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رابعا :- ++ كتابنا المقدس ومكانته 

في الكنيسة وااليمان :- 
هو  المقدس  كتابنا  ان  قلنا  كما 
مكانته  وله  حياتنا  ودستور  نبراس 
المؤمنين  نحن  حياتنا  في  القصوي 

وفي حياة الكنيسة*
حيث نجد أن الكنيسة يقظة لمقاومة 
منها  يمة  القد  والهرطقات  البدع 

والحديثة : 
القبطية األرثوذكسية  † *فالكنيسة 
حارسه  التعليم،  العقيدة،سليمة  قوية 
رجالها  خالل  من  لإليمان،  وحافظة 
أثناسيوس  مثل  اإليمان  أبطال 
وباسيليوس  وكيرلس  وديسقورس 
لذلك  جداً...*  كثيرين  وغيرهم 
وقفت  الكنيسة  نجد  أن  عجب  فال 
لإلنحراف  محاولة  لكل  بالمرصاد، 

باإليمان
† وكان الكتاب المقدس هو سندها 

وقوة  الواقى،  ودرعها  األساسى، 
المنطق

الكنيسة  عقائد  تقوم  *كذلك   †  
المقدس  الكتاب  على  األرثوذكسية 
فى  عقيدة  نجد  فال   .. وروحاً*  نصاً 
الكنيسة تقوم على استنتاج عقلى، بعيد 
عن روح الكتاب المقدس ونصوصه. 
من  معصوم  إنسان  يوجد  ال  إذ 
الخطأ... *لكن الكتاب المقدس وحده 
له كل العصمة* ... لذلك نجد عقائد 
الكنيسة قوية وثابتة، راسخة ال تهتز 
الشيخوخة،  القدم وال  ال يطرأ عليها 

*ألنها تقوم على الكتاب المقدس.*
القبطية  كنيستنا  احترام  وماذا عن 
طقوسها  في  سواء  المقدس  للكتاب 
القراءات  في  استخدامه  كثرة  في  او 
) صالة   ( اوشية  وله  والصلوات 
الكهنة  رئيس  ان  ونجد  به  خاصة 
االباء  او  البطريرك  البابا  سواء 
يخلعون  يقرأ  واالنجيل  االساقفة 
لالنجيل  وتوقيرا  احتراما  تيجانهم 

كلمة ربنا 
االسرار  في  استخدامه  وعن 

والصلوات الطقسية المتعدده 
في  نكمله  طويل  حديث  وهو   

مرات قادمة،،،، 
واختم كالمي بهذه االبيات الشعرية 

التي كتبتها عن كتابنا المقدس :- 
++  **سل التاريخ فهو بالخبرة* 

 *يعطيك الجواب** 
++ *كم حاولوا الوقوف في وجه 

الكتاب* 
قلوب  في  باقيا  ظل  ولكنه   ++

االحباب 
ومنادين  والمسيح  للحق   ++

بااليمان بصواب
في  واقفا  المقدس  الكتاب  ها   ++

وجه كل االبواب
++ ولن تقوي عليه اي ثعالب او 

ذئاب
منه  له  هللا  كتاب  يتحدي  من   ++

الف عقاب
في  الحي  هللا  كالم  *فهو   ++
وجداننا الي لقاء الرب علي السحاب* 
صخرة  علي  *فستتحطم   ++
ولها  الكاذبة  الدعاوي  كل  الكتاب 

حساب* 
لقاءه وسينال  يوم  الديان  ++ عند 
ام  بثواب  سواء  جزاءه  واحد  كل 

عقاب

ربنا يحفظ كنيسته ويحفظنا  لنكون 
ونسلك  لكنيستنا  خدمتنا  في  أمناء 
النفس  الي  االرثوذكسي  بااليمان 

األخير,,,,,,,

الي اللقاء القادم،،، 
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بقية مقال »هوجة عرابي« 
ص 13

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

الخديوي.

   بعد أن أعلنت حامية اإلسكندرية 
ناظًرا  عرابي  بغير  تقبل  ال  أنها 
إلى  الخديوي  اضطر  للجهادية، 
بحفظ  وتكليفه  منصبه،  في  إبقائه 
يونيو   11 وفى  البالد.  في  األمن 
اإلسكندرية  مذبحة  حدثت  1882م 
)حّمار(  مكاري  ارتكاب  بسبب 
على  لمصرى  قتل  جريمة  مالطى 
راح  عنف  أحداث  قامت  إثره 
وأصيب  أوروبيا   50 ضحيتها 
البريطانى.  األسطول  ضباط  أحد 
بعدها تشكلت وزارة جديدة ترأسها 
وشغل  راغب«،  »إسماعيل 
الجهادية،  نظارة  فيها  »عرابي« 
النفوس،  بتهدئة  الوزارة  وقامت 
في  األمن  استتباب  على  وعملت 
للبحث  لجنة  وتشكيل  اإلسكندرية، 
ومعاقبة  المذبحة،  أسباب  عن 
إنجلترا  وجدت  عنها.  المسئولين 
األسكندرية  أحداث  في  وفرنسا 
واتهمتا  للتدخل  سانحه  فرصة 
ضد  المصريين  بتحريض  عرابى 

األجانب.

   أعلنت انجلترا تشككها في قدرة 
الحكومة الجديدة على حفظ األمن، 
وبدأت في اختالق األسباب للتحرش 
وانتهزت  المصرية،  بالحكومة 
االسكندرية  قالع  تجديد  فرصة 
وإمدادها  استحكاماتها،  وتقوية 
إلى  وأرسلت  والسالح،  بالرجال 
في  إنذاًرا  اإلسكندرية  حامية  قائد 
وقف  تطلب  1882م(  يوليو   10(
عمليات التحصين والتجديد وإنزال 
وجه  كما  بها.  الموجودة  المدافع 
األسطول البريطاني انذارا للحكومة 
المصرية بتسليم القلعة وإال ضرب 

اإلسكندرية من البحر.

   رفض الخديوي ومجلس وزرائه 
التالي  اليوم  وفي  التهديدات،  هذه 
األسطول  قام  يوليو1882م(   12(

اإلسكندرية  بضرب  اإلنجليزي 
المدينة  فاضطرت  قالعها  وتدمير 
إلى التسليم ورفع األعالم البيضاء، 
واضطر أحمد عرابي إلى التحرك 
وإعادة  الدوار«،  إلى »كفر  بقواته 

تنظيم جيشه.

الخديوى  أعلن  يوليو   24 وفى 
وانحاز  متمردا،  عرابى  أن 
قصرالرمل  في  واستقبل  للمحتلين 
بوشامب  األميرال  باالسكندرية 
البريطاني،  األسطول  قائد  سيمور 
الحكومية  وسلطته  نفسه  وجعل 
رهن تصرفه. وأرسل الخديوي إلى 
أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره 
الحربية،  االستعدادات  عن  بالكف 
اإلسكندرية،  ضرب  تبعة  ويحّمله 
ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس 

التين؛ ليتلقى منه تعليماته.

رفض عرابي االنصياع للخديوي 
أنحاء  جميع  إلى  برقيات  وبعث 
باالنحياز  الخديوي  فيها  يتهم  البالد 
اتباع  من  ويحذر  اإلنجليز،  إلى 
يعقوب سامي  إلى  أوامره، وأرسل 
يطلب  الجهادية  نظارة  وكيل  باشا 
من  ممثلة  وطنية  جمعية  عقد  منه 
وعلمائها  وأمرائها  البالد  أعيان 
وما  المتردي  الموقف  في  للنظر 
الجمعية في  فاجتمعت  يجب عمله، 
على  وأجمعوا  1882م  يوليو   17
ما  الحربية  االستعدادات  استمرار 
دامت بوارج اإلنجليز في السواحل 

وجنودها يحتلون اإلسكندرية.

من  عرابي  الخديوي  عزل 
محافظ  لطفي  وعين عمر  منصبه، 
وأوضح  منه،  بدال  اإلسكندرية 
مسؤول  غير  الخديوي  أن  البيان 
عن تصرفات عرابي. ولكن عرابي 
عمل  في  واستمر  للقرار  يمتثل  لم 
اإلنجليز.  لمقاومة  االستعدادات 
معركة  في  عرابي  انتصار  وبعد 
كفر الدوار أرسل إلى يعقوب سامي 
للجمعية  اجتماع  عقد  إلى  يدعوه 

العمومية للنظر في قرار العزل.

   اجتمعت الجمعية في 22 يوليو 
بوزارة  االجتماع  عقد  1882م، 
خمسمائة  نحو  وحضره  الداخلية 
من األغضاء يتقدمهم شيخ األزهر 
وُمفتيها،  مصر  قضاة  وقاضي 
وبطريرك  األشراف،  ونقيب 
والنواب  اليهود  وحاخام  األقباط، 
ومديرو  والمفتشون،  والقضاة 
وكثير  األعيان  وكبار  المديريات، 
من العمد، وثالثة من أمراء األسرة 
الحاكمة. أصدرت الجمعية قرارها 
أوامر  ووقف  عرابي  عزل  بعدم 
وجمعوا  تنفيذها،  وعدم  الخديوي 
من  والخيول  واألسلحة  الرجال 

قرى وعزب وكفور البالد. 

المقاومة  في  عرابي  استمر 
السلطان  من  فرمان  صدور  رغم 
عصيانه.  يعلن  األول  الحميد  عبد 
السويس  قناة  غلق  في  فّكرعرابي 
استحالة  له  أكد  ديليسبس  ولكن 
قدوم القوات اإلنجليزية من الناحية 
الشرقية ألن القناة محايدة. استولت 
سعيد  بور  علي  اإلنجليزية  القوات 
في  وستمرت  أغسطس   21 في 
التقدم جنوبا مع مقاومة شعبية من 
المواطنين الغير مسلحين. وفي 28 
البريطاني  الجيش  تقدم  أغسطس 
غربا في محافظة اإلسماعيلية )بعد 
بقيادة جنرال  السويس(  قنال  عبور 

قبل  من  حوصر  الذي  جراهام 
األهالي العزل فطلب اإلمداد بمزيد 
القيام  من  مكنه  مما  الذخيرة  من 
بمذبحة كبيرة بين األهالي. واشتبك 
معركة  في  المصري  الجيش  مع 
حامية عند القصاصين وكاد الجيش 
اصابة  لوال  ينتصر  أن  المصري 

القائد راشد حسنى.

   وفي 13 سبتمر الساعة 1:30 
الكبير  التل  معركة  حدثت  ص 
ساعة،  نصف  من  أقل  استقرقت 
حيث فاجأ اإلنجليز وأمامهم عربان 
اإلنجليز  اشترى  ممن  الهنادى 
ذممهم واتخذوهم عيونا وجواسيس 
المتمركزة  المصرية  القوات  لهم، 
في مواقعها منذ أيام وكانوا نائمين 
منهكين بسبب سهرهم حتي منتصف 
حلقات  إحدى  في  يفقرون  الليل 
عبد  الشيخ  إشراف  تحت  الِذكر 
الجواد المشهور بالورع والتقوى . 
والقي القبض على أحمد عرابي قبل 
أن يكمل ارتداء حذائه العسكري.   

 واصلت القوات البريطانية تقدمها 
السريع إلى الزقازيق حيث أعادت 
تجمعها ظهر ذلك اليوم، ثم استقلت 
قطار سكك حديد مصر إلى القاهرة 
التي استسلمت حاميتها بقيادة خنفس 
باشا قائد قلعة صالح الدين عص�ر 
القاهرة  اإلنجليز  دخل  اليوم.  نفس 
ووصل  1882م  سبتمبر   14 في 
الخديو قصر عابدين في 25 سبتمبر 
1882م. استقر رأى اإلنجليز على 
أمام  وصحبه  »عرابى«  يقدم  أن 
عصيان  بتهمة  العسكرية  المحكمة 
بجرمهم  يعترفوا  وأن  الخديوي، 
الخديوي حكم اإلعدام  وأن يستبدل 
بعد  يصدر  وأن  المؤبد،  بالنفى 
ذلك مرسوم بمصادرة أمالكهم مع 
زوجاتهم،  بأمالك  المساس  عدم 
منهم  لكل  الحكومة  تقرر  وأن 
حرمانهم  مع  بحاجاتهم  يفى  معاشا 
العرابيون  فارتضى  وألقابهم  رتبهم 
جرت  ذلك  وعلى  المصير،  هذا 
1882م  ديسمبر   3 في  المحاكمة 
ذكره،  المتقدم  االتفاق  بعد  وكانت 
نتائجها  عرفت  صورية  محاكمة 
قبل انعقاد المحكمة، ولم تدم سوى 
بالنفى  يوم واحد. وتم الحكم عليهم 
أو  )سيالن(  سرنديب  جزيرة  إلى 
بداية  ذلك  وكان  حاليا.  سريالنكا 
الذي  لمصر  البريطاني  االحتالل 

دام 74 عاماً.

المنفى  من  عرابي  عودة  بعد 
واتهم  وأهين  بطريقة رهيبة  هوجم 
اإلنجليزى  االحتالل  جلب  بأنه 
لمصر لدرجة أن أحمد شوقى كتب 
عنه )صغار فى الذهاب وفى اإلياب 
هذا كل شأنك يا عرابى(. وفي أحد 
األيام كان عرابى جالسا على المقهى 
بالبعض   وفوجئ  األوبرا،  بميدان 
ويتهمونه  وجهه،  فى  يبصقون 
اإلنجليزي  االستعمار  في  بالتسبب 
لمصر وعندها اختلق وحكي واقعة 
وقفته في وجه الخديوي أمام قصر

عابدين. يرى بعض المؤرخين أن 
انتصار دولة يوليو ألحمد عرابي، 
وتصويره على أنه بطل قومي يأتي 
في إطار الرمزية لدور الجيش في 
الوطني، وهو  النضال  قيادة حركة 
 23 ضباط  حركة  في  تجسد  ما 

يوليو 1952م.

العهد  »أهمية  مقال  بقية 
المسيحي«  لإليمان  القديم 

ص 11
عقوبة  أن  اذهاال  واألكثر   -
موجودة  تكن  لم  نفسها  الصلب 
بدأت  فقد  المزامير   كتابة  وقت 
اإلمبراطورية  مع  الصلب  عقوبة 
الرومانية وذلك بعد 500 سنًة من 

كتابة مزامير داود 
عن  أيضا  ذلك  في  وتحدث   -
ثقب يده ورجليه وهو ما يحدث في 

الصلب. 
داود  فقد ذكر   فقط،  ليس هذا   -
ينادي  انه  عن  الحاضرون  قاله  ما 

ربه لينقذه.  
مكان  من  الماء  انسكاب  وعن   -

الطعنة في جنبه بالحربة.  
الشديد  المسيح  عطش  وعن   -

علي الصليب.  
- وعن عدم  تكسير عظامه.  

-  وعن اقتسامهم  لثيابه وإلقائهم 
القرعة  عليها.   

8 اتكل على الرب فلينجه، لينقذه 
ألنه سر به. 

كثيرة.  ثيران  بي  أحاطت   12
أقوياء باشان اكتنفتني.  

14 كالماء انسكبت. انفصلت كل 
قد  كالشمع.  قلبي  صار  عظامي. 

ذاب في وسط أمعائي
 ، قوتي  شقفة  مثل  يبست   15
لساني بحنكي، وإلى تراب  ولصق 

الموت تضعني
كالب.  بي  أحاطت  قد  ألنه   16
جماعة من األشرار اكتنفتني. ثقبوا 

يدي ورجلي
وهم  عظامي،  كل  أحصي   17

ينظرون ويتفرسون في
18 يقسمون ثيابي بينهم ، وعلى 

لباسي يقترعون.  
5( في مزمور 16 : 

إشارة واضحة لقيامة المسيح من 
األموات  

في  نفسي  تترك  لن  ألنك   10
الهاوية. لن تدع تقيك يري فسادا.  

6( في أشعياء. 7 النبوءات التي 
اإلعجازي  الميالد   عن   ذكرت 
سبقت  والتي  عذراء  من  المسيح 
ميالد المسيح وذلك قبل 700 عاما.   
ِيُّد َنْفُسُه آَيًة:  14 َولِكْن يُْعِطيُكُم السَّ
َوَتْدُعو  اْبًنا  َوَتلُِد  َتْحَبُل  اْلَعْذَراُء  َها 

انُوِئيَل«. اْسَمُه »ِعمَّ
7( في أشعياء 53 : 

عن  النبوءات  من  العديد  يحتوي 
لخطاياناً  حمله  المسيح، وعن  حياة 
اجلنا  من  االمه  وعن  حياته  وعن 
وعن حادثة صلبه مع لصوص.   

عزيزي  تالحظ  أن  وأحب 
القاريء شيء هام جدا هنا؛ وهو أن 
أشعياء كتب كل تلك النبوءات بلغة 

وشاهدها   حدثت  وكانها  الماضي 
تلك االحداث حدثت  أن  أمامه؛ مع 
بعد أشعياء بسبعمائة سنة وهذا يدل 

علي قوة تلك النبوات.  
ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل ِمَن النَّاِس، َرُجُل 
َوَكُمَستٍَّر  اْلَحَزِن،  َوُمْخَتِبُر  أَْوَجاٍع 

َعْنُه ُوُجوُهَنا، ُمْحَتَقٌر َفلَْم َنْعَتدَّ ِبِه.
4 لِكنَّ أَْحَزاَنَنا َحَملََها، َوأَْوَجاَعَنا 
ُمَصاًبا  َحِسْبَناُه  َوَنْحُن  لََها.  َتَحمَّ

َمْضُروًبا ِمَن هللاِ َوَمْذلُواًل.
5 َوُهَو َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا، 
َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا. َتْأِديُب َساَلِمَنا 

َعلَْيِه، َوِبُحبُِرِه ُشِفيَنا.
6 ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضلَْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد 
بُّ َوَضَع َعلَْيِه إِْثَم  إِلَى َطِريِقِه، َوالرَّ

َجِميِعَنا.
َيْفَتْح  َولَْم  َفَتَذلََّل  ُهَو  ا  أَمَّ ُظلَِم   7
ْبِح، َوَكَنْعَجٍة  َفاُه. َكَشاٍة تَُساُق إِلَى الذَّ

يَها َفلَْم َيْفَتْح َفاُه. َصاِمَتٍة أََماَم َجاِزّ
ْينُوَنِة  الدَّ َوِمَن  ْغَطِة  الضُّ ِمَن   8
أَنَُّه  َيُظنُّ  َكاَن  َمْن  ِجيلِِه  َوِفي  أُِخَذ. 
ُقِطَع ِمْن أَْرِض اأَلْحَياِء، أَنَُّه ُضِرَب 

ِمْن أَْجِل َذْنِب َشْعِبي؟
9 َوُجِعَل َمَع اأَلْشَراِر َقْبُرُه، َوَمَع 
َيْعَمْل  لَْم  أَنَُّه  َعلَى  َمْوِتِه.  ِعْنَد  َغِنٍيّ 

. ُظْلًما، َولَْم َيُكْن ِفي َفِمِه ِغشٌّ
َيْسَحَقُه  ِبأَْن  َفُسرَّ  بُّ  الرَّ ا  أَمَّ  10
إِْثٍم  َذِبيَحَة  َنْفَسُه  َجَعَل  إِْن  ِباْلَحَزِن. 
ُة  َوَمَسرَّ أَيَّاُمُه،  َتُطوُل  َنْساًل  َيَرى 

ِبّ ِبَيِدِه َتْنَجُح. الرَّ
11 ِمْن َتَعِب َنْفِسِه َيَرى َوَيْشَبُع، 
ُر َكِثيِريَن،  َوَعْبِدي اْلَبارُّ ِبَمْعِرَفِتِه يَُبِرّ

َوآَثاُمُهْم ُهَو َيْحِملَُها.
اِء  اأَلِعزَّ َبْيَن  لَُه  أَْقِسُم  لِذلَِك   12
َوَمَع اْلُعَظَماِء َيْقِسُم َغِنيَمًة، ِمْن أَْجِل 
َوأُْحِصَي  َنْفَسُه  لِْلَمْوِت  َسَكَب  أَنَُّه 
َكِثيِريَن  أََثَمٍة، َوُهَو َحَمَل َخِطيََّة  َمَع 

َوَشَفَع ِفي اْلُمْذِنِبيَن.
السيد  قابل  عندما   : هوامش 
تلك  كانت  عمواس  تلميذي  المسيح 
النبوءات و التي تحدث عنها العهد 
السيد  عنها  حدثهم  ما  هي  القديم 
ويعرفا  عيونهما  ،ولتتفتح  المسيح 
السيد  هو   اليهما  يتحدث  من  أن 
قام  عندما  وخاصة  نفسه  المسيح 

بكسر الخبز.  
للمتشككين من  نقول   : الخالصة 
بين  للكثير  يحدث  وهذا  المسيحيين 
الحين والحين، أن االعتقاد المسيحي 
ال يقوم فقط علي " اإليمان " بما جاء 
الجديد، وإنما ايضا علي  العهد  في 
" البرهان " والتي أشارت اليه كل 
قدمت  والتي  القديم   العهد  نبوءات 
الموثقة  التاريخية  العلمية  األدلة 
المسيحي؛  اإلعتقاد  صدق  علي 
القديم  العهد  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
لإلعتقاد المسيحي وتفسر واحدا من 
المقدس  الكتاب  تضمن  أسباب  أهم 
القديم،  العهد  ألسفار  ضفتيه  بين 
هذا طبعا باإلضافة السباب أخري 
نشرحها باذن هللا في مقاالت الحقة.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الكحوليات.. ما هو املعقول؟

من عيادة الطب الطبيعى

التهاب املفاصل
مفصل  التهاب  من  أعانى  س: 
العقاقير  استخدم  ان  وأخشى  الركبة، 
إصابتي  بسبب  لاللتهاب  المضادة 
بالتهاب في المعدة وقرحة، فهل يوجد 

بديل طبيعى؟
ج: نعم توجد بدائل طبيعية

ومنع  الغضروف  إلصالح  أوال: 
الجلوكوزامين  استخدام  يمكن  تآكله 
فالغضاريف   ،MSMو سلفيت 
تعمل  العظام  لنهايات  المبطنة 
العظام  احتكاك  لتخفيف  كوسادة 
العلمى  البحث  بين  ولقد  ببعضها، 
تخيف  في  الجلوكوزامين  مفعول  ان 
المضادة  العقاقير  مفعول  يعادل  األلم 
لاللتهاب والتي تسبب اعراضا جانبية 
تناول  وعند  والكلى،  المعدة  على 
الجرعة  تقل  اال  الجلوكوزامين يجب 
عن 500 مجم 3 مرات في اليوم او 
ويمكن  اليوم،  في  مرتين  مجم   750
وهو  سلفيت  الكوندرويتين  إضافة 
أيضا يساهم في اصالح الغضروف.

الطبيعية:  االلتهاب  ثانيا: مضادات 
من  مستخلصة  وهى  البوزويليا  مثل 
اللبان الذى يستخدم في عمل البخور، 
الويلو  شجر  لحاء  مستخلص  وأيضا 
وهو الشجر الذى استخلص منه عقار 
تصنيعه،  الى  االتجاه  قبل  األسبيرين 
ضد  قوى  مفعول  للكريز  تجد  كذلك 
للنقرس،  يوصف  وهو  االلتهابات 
والنقرس هو التهاب شديد في المفصل 

فاذا  البوليك،  حامض  تراكم  بسبب 
سوف  اليوم  في  كرزة   20 تناولت 

تساعد على تخفيف االلتهاب.

الهامة  الغذائية  المكمالت  ومن 
وقد   3 االوميجا  او  السمك  زيت 
في  تأثيره  على  األبحاث  أجريت 
ولكن  فعاال  وكان  الروماتويد  مرض 
يجب ان تعلم ان الجرعة عالية لكى 

تكون فعالة.

كذلك نبات الكركم او التورميرك له 
تأثير مضاد لأللتهابات، وهو يستخدم 
في عمل توابل الكارى الهندية، ولكن 
منه  كبيرة  كمية  تناول  يجب  أيضا 
لكى يكون فعاال، ومن األفضل تناوله 
كمكمل غذائى في صورة كبسوالت.

الهام  الدور  هنا  ننسى  اال  ويجب 
السلينيوم  ومعادن   C لفيتامين 
في  والزنك  والمغنسيوم  والمنجنيز 
دور  ننسى  وال  المفاصل،  صحة 
األرنيكا  مثل  الهوميوباثى  عقاقير 
والراس توكس ودور االبر الصينية.

د.تباسيم جندي

الكحوليات  تعاطى 
وغالبة  عامة  سمة  هي 
أمريكا  مجتمعات  في 
وينصح  الشمالية، 
دائما بالتعقل في شرب 
ألن  الكحولية  المواد 
عموما  الكحوليات 
وفى  بالجسم،  ضارة 

اغلب  ان  وجد   2015 سنة  كندية  إحصائية 
الكحولية  المواد  يشربون   %77 بنسبة  الكنديين 
من نبيذ وبيرة وويسكى وغيرها بالمعقول، وهذه 
 ،2013 سنة  منذ  جدا  قليال  اال  تتغير  لم  النسبة 

ونسبة الرجال عموما أكبر من نسبة النساء.
ولكن على الجانب اآلخر يوجد ما يقارب من 
4.5 مليون كندى يتعاطون الكحوليات على نطاق 
أكبر بما يسبب ضررا بليغا من تليف الكبد وزيادة 
في معدالت األورام السرطانية، وهذا يمثل نسبة 
نسبة  وهى  فوق سن 18  االفراد  من   %15-10

خطيرة.
معقوال  يعتبر  الذى  ما هو  الهام  السؤال  ولكن 
ما  ان  تتخيل  هل  كندا؟  في  عليه  للمتفق  طبقا 
يسمى معقوال هو 15 كوب من النبيذ في األسبوع 
األسبوع  في  يكون  وان  للسيدات،  و10  للرجال 
أيام بدون كحول حتى ال تصبح عادة، او بمعنى 
 3-2 او  يوميا  النبيذ  من  ثالث  او  كوبين  آخر 
من  كوبين  او  األسبوع  في  مرتين  بيرة  زجاجة 

السكوتش او الكونياك.
مضر،  بالحقيقة  هو  معقوال  يعتبر  ما  ولكن 
الطبيعية  بالطرق  العالج  من  تعلمنا  قد  ونحن 
ان اى نسبة كحول في الجسم هي سموم يحاول 

الجسم ان يتخلص منها.
وفى مقال نشر حديثا في مجلة علمية بريطانية 
معروفة وجد ان هذه النسب في تعاطى الكحوليات 
لوظائف  خطر  معامل  هي  معقولة  تسمى  والتي 

تدهور  وتسبب  المخ، 
الذهنية،  القدرات  في 
وهذه الدراسة اختارت 
550 من االفراد رجال 
يتعاطون  ال  وسيدات 
وقارنوهم  الكحوليات 
ممن  يماثلهم  بما 
الكحوليات  يتعاطون 
بدرجة خفيفة او معقولة، والمعقول كان اقل من 5 
أكواب من النبيذ او لترين من البيرة في األسبوع 
بالنسبة للسيدات، واقل من 9 اكواب من النبيذ او 

3.5 لتر من البيرة في األسبوع.
والنتيجة ان ما اعتبر معقوال كان له ضرر على 
الذى يسمى هيبوكامبس  الجزء  المخ وخصوصا 
على  والقدرة  الذهنية  القدرة  عن  المسئول  وهو 
التعبير اللفظى، واستنتج العلماء البريطانيون ان 
ما يعتبر معقوال في الكحوليات ليس معقوال، وان 
هذه النسب يجب ان تخفض، وهذا ما حدث في 

بريطانيا وما يجب ان يحدث في أمريكا وكندا.
لكل  مشجع  عامل  هي  الكحوليات  ان  والواقع 
ألبحاث  علمية  مجلة  وفى  السرطانية،  األورام 
األورام السرطانية يوجد بحث حديث عن خطر 
التعاطى  كان  لو  حتى  الثدى  بأورام  اإلصابة 

بالنسب التي تسمى معقولة.
التأثر  ان  القارىء  عزيزى  تعلم  ان  ويجب 
بالمواد الكحولية يختلف من شخص آلخر، وهذا 
الذى  ديهيدروجينيز  الكوهول  انزيم  لنشاط  يعود 
وغير  افراد  عند  نشطا  فيكون  الكبد،  من  يفرز 
نشط عند آخرين، فقد تجد أن انزيمات الكبد ترتفع 

سريعا مع أفراد حتى مع أقل كمية من الكحول.
تدخل  سموم  هي  الكحوليات  ان  والخالصة 
الجسم ويحاول ان يتخلص منها ولكن بثمن كبير 
الهضمى والمخ واالعصاب  الكبد والجهاز  على 

والخطر من األورام السرطانية.

تكملة مقال قصة ابحار ص 
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اُملهمتي يا ترى مْن تكون؟

 ُملهمتي صاحبة الفخر 
واالفتخار 

لها كل عزة ومصدر كل كيان 

عنها ال يمكن االستغناء .....

صانعة السعادة وصاحبة 
القدرة 

ولها أجمل تعظيم سالم ،

ُملهمتي يا ترى مْن تكون؟

ُملهمتي بعد طول تفكير 
وبحث داخل األعماق َتجدها 
في بسمتك، في ضحكتك، في 

مرآتك كمان،

ُملهمتك هي قرون االستشعار 
وإحساسك بكل من حولك 

فهي صادقة اإلحساس وأغلب 
توقعاتها صحيحة ومْن لها 

يستجيب يكسب مكاسب كثير،

ُملهمتي يا ترى مْن تكون؟

ُملهمتي داخل كل شاعر أو 
كاتب أو فنان أو ...الخ،

تظهر فيما تصنع وتكتب 
...الخ وتكون لك عنوان ....

ال يعرفها كامل المعرفة أحد 
غيرك ،

وال يمكن أن يعرفها جيًدا أحد 
مهما حاول المتنافسون ،

الجميع يسأل ويتساءل ؟؟

يا ترى ُملهمتك مْن تكون؟

ُملهمتك َتجدها بين السطور ،

َتجدها في مكنون الشعور،

تجدها داخلك تتحدث إليك 
ومعك ،

تضحك معك وتحزن معك 

تتألم معك وَتعبر كل األزمات 
معك ،

تُشاركك الحس واألحاسيس 

وتُشاركك الحظ وتُشاركك 
االختيار وَتجبرك أحياًنا لكي 

تحسن الخيار ،

وتسأل نفسك بعدها لماذا وقع 
االختيار على ذلك دون تلك  

مثاًل ،

ُملهمتك يا ترى مْن تكون ؟

ُملهمتك هي من عند ربك ....

هدية وعطية ومنحة من 
عطاياه الكثيرة لك،

فهي بمثابة إكليل لك وطوق 
نجاة لو استخدمتها صح،

وهالك لألبد لو أسأت 
االستخدام،

 ُملهمتك يا ترى مْن تكون؟

 ُملهمتك نفحة من نفحات 
عطر هللا لك فهي تسكن 

روحك،

البقية العدد القادم




