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• FREE & Quick Online Home Evaluation
Visit www.yourhomeworthnow.com

• Search For Your Dream Home, FREE
Visit www.HomesInTorontoForSale.ca
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Our Stress-Free services include the followings:
1) Renting the property fast   2) Deposit the 
rental cheques on time  3) Inspect the property 
annually  4) Settle bills  5) Follow ups with the 
Tenant  6) The Landlord is always informed about 

Hand-In-Hand Property Management 
Specialized in managing residential real estate 

in Toronto and surrounding areas.

his property 7) Employ specialized technicians for repairs at reasonable costs  
8) Book keeping of income and expenses for easy tax filing & more.

Contact: 
Nabil Danial: 416-258-4390 or Daniel Daniel : 416-389-8499

األهرام اجلديد

يهنئ
االخوة املسلمني

بعيد الفطر املبارك
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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 

DOCKET    A020608
VERSION    06
OFFICE    WPG
DESIGNER  STRANGER, J.
REP              JULIE SCHLOSSER

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -73

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 

----------------

املصرى وجينات التطرف
امين  اللبنانى  واالدي���ب  الشاعر  يقول 
توأًما  هًما  والخوف  التعصب  الريحاني 
التاريخ  خطوات  بداءة  ،منذ  والتقليد  الجهل 
والمصرى من اشد المتعصبين دينيا فمعتقد 
المصرى دائما هو ما يحدد توجهه وانتماءه 
وايضا  بمجتمعه  وعالقاته  حياته  واسلوب 
الثقافى  توجهه  حتى  به  المحيطة  ال��دول 
وعالقاته باهل بيته يكونون خاضعين تماما 
وحاليا  وحديثا  قديما  المصرى  يعتقدة  لما 
الغير قابله للحل عند المصريين  ،والمشكلة 
الغير  وثقتهم  العمياء  طاعتهم  فى  تكمن 
اقصد  ال  هنا  وانا  الدين  رجال  فى  محدودة 
دين محدد الن المصرى فى الوثنية له نفس 
التطرف كما المصرى فى التوحيد لاللة امون 
كما المصرى عند الهة االغريق والمصرى 
اليهودى مرورا بالمصرى المسيحى واخيرا 
هذة  بين  المشتركين   والعاملين  المسلم 
والتى  المصريون  اعتنقها  التى  الديانات 
يعتنقوها والتى جعلت المصرى فى  مازالو 
اى ديانة متعصب هما الجهل والتقليد اللذين 
اسلموا الشخصية المصرية والعقل الجمعى 
والجهل  والتعصب،  الخوف  الى  المصرى 
هنا هو الجهل بالدين نفسه الذى يعتنقة فمثال 
تجد فى مصر ان فقط نسبة اقل من ٥٪ 
دراسوا  من  هم  المسيحيين  المصريين  من 
الحقائق  على  واطلعوا  المقدس  الكتاب 

وال  فيه  الموجودة  االلهية  والوعود  الكتابية 
الذى  للمصرى  بالنسبة  كثيًرا  الحال  يختلف 
يعتنق الديانه االسالمية الذى يؤمن ان اداؤه 
لصالة الجمعة وصدقاته هى كفيلة بان تدخله 
الجنة وتجده ال يعرف شيئا عن احكام العدل 
والرحمة ونصرة المظلوم الموجودة فى دينه 
عن  القرآن  فى  سورة  اى  عن  سالته  واذا 
اسباب نزولها او عن احكامها او ان كانت 
مكية او مدنية فال يعرف حتى انه فى شهر 
رمضان يتفاخر المسلمون بانهم ختموا قراءة 
القرآن عدة مرات وهى مجرد قراءة دون ان 
يستفيدوا روحيا والسبب الرئيسى والمباشر 
وعمق  المصرى  عن  العقيدة  سطح  ال��ذى 
لكى  الذين  الدين  رجال  هما  التطرف  فكرة 
يطاعوا البد ان يجعلوا المصريين دائمآ تحت 
الخوف من العقاب والثواب فى االخرة والن 
المصرى منذ نشاته وحتى يومنا هذا مشغول 
عقله  فجعل  االخرى  بالحياه  ومهموم  جدا 
مطيه سهله الركوب من اوصياء الدين الذين 
المصريين و  قلوب  فى  مكانتهم  يستخدمون 
قدسية الدين عند المصرى ويحوله الى سالح 
فمثال  تطرف  فى صورة  االخر  يوجه ضد 
بعد موت اخناتون منشىء عبادة التوحيد من 
خالل االلة اتون قام كهنة االلة امون بخراب 
اخناتون  عاصمة  كانت  التى  العمارنة  تل 
وارجعوا عبادة االلة امون لتكون هى عبادة 
مروان  الخليفة  عهد  فى  وايضا  المصريين 
بن محمد قامت الثورة البشمورية التى كادت 
العرب من مصر والتى  ان تنجح فى طرد 
انتهت بهزيمة البشموريين  وقد تستغرب اذا 
قولت لك ان تلك المناطق فى شمال الدلتاالتى 
قد  البشمورية  الثورة  ومركز  مهد  كانت 
اصبحت االن سلفية و متعصبة جدا للسلفيين 
الدين سياسيا من قبالة اوصياء  إًذا استخدام 
الدين ينتج شخصية متدينة ظاهرًيا ومتطرفة 
واقعيا وهذا مازرعة االخوان وهذا ما تعانى 
منة مصر االن بكل نسيجها والحل بسيط جدا 
ومسلمين  مسيحيين  المصريين  على  يجب 
انفسهم  هم  بل  الخر  عقولهم  يسلموا  ال  ان 
يقراءون ويحللون ويبحثون فى امور دينهم 
وال يتركون اثمن شىء لديهم واقصد دينهم 
سيكشفون  حينئذ  االخرين  المالء  وعقولهم 
ووطنهم  لدينهم  الفارق  ويحققون  التعصب 

ودنياهم
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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 

القرب الفارغ

 

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

هناك نكته تقال عن قبر يسوع المسيح.

ألنه  الم��اه  الرامي  يوسف  وال��دي  ان 
الذي  الجديد  القبر  في  الناصري  وضع 

أعدته العائلة لنفسها.

فيه  يبيت  لن  إنه  قائال  طمأنهما يوسف 
أكثر من ثالثة ليالي.

القدس  اورشليم  في  الفارغ  القبر  هذا 
ويخرج  بل  العالم،  في  قبر  أشهر  أصبح 
منه نور كل عام مع االحتفال بعيد القيامة.

من  الكثير  ان  وج���دت  ان��ى  الغريب 
هذا  عن  يعلمون  ال  الغربيين  المسيحيين 
الروم  كنيسة  عليه  تستحوذ  والذي  النور 
يختلف  الغربيين  ألن  وربما  األرثوذكس، 
في  الشرقي  التقويم  لهم عن  القيامة  عيد 
معظم األحيان والذي يظهر فيه هذا النور، 
بالرغم من ان الحمالت الصليبية الغربية 
أتت أوال لحماية هذا المكان بعد ان حرقها 
وسواها باألرض الحاكم بأمر هللا الفاطمي.

الرهبان االقباط واالثيوبيون المتواجدون 
اسف  بكل  يتبادلون  السلطان  دي��ر  في 
بجنسيتهم  المسيحية  هويتهم  استبدال 
دولته،  علم  يرفع  منهما  وكل  األرضية 
بسبب  بينهما  الخالف  هذا  تزايد  وربما 

أمور سياسية بين مصر واثيوبيا.

بما  تواضروس  البابا  قداسة  من  اطلب 
ان  وهدوء  وحكمة  من سعة صدر  يملكه 
بدال  والحل  للتفاوض  االم��ر  ه��ذا  يوجه 
وكل  مسيحي،  الغير  التناحر  ه��ذا  م��ن 
بمشاركته  نظره  وجه  له  الفريقين  من 
بامتالكه  وليس  المكان  لهذا  االستحواذ 

ألن هذه االماكن بالقانون الدولي ليس لها 
ملكية بل فقط استحواذ.

هذا النور يخرج كل عام من قبر يسوع 
منذ أيام التالميذ ولكن امتنع عن الخروج 

في بعض السنوات.

يقول التاريخ أن كنيسة اخري اغتصبت 
السنوات  احدى  في  القبر  هذا  استحواذ 
يخرج  لم  وأيضا  النور،  يظهر  لم  ووقتها 
النور عندما استغل العثمانيون هذا الحدث 
يقدر  ال  الكنيسة  لدخول  رسوم  ووضعوا 

عليها اال األغنياء.

ابن  باشا  ابراهيم  ان  الشهير  والحدث 
النور، وقت  محمد على تشكك في ظهور 
فطلب  اورشليم،  على  مصر  سيطرت  ان 
من البابا بطرس الجاولى ان يكون خروج 
النور على يديه لثقته به، ووقتها لم يسمح 
بدخول الشعب للكنيسة فصلى بابا االقباط 
مع بطريرك األرمن االرثوذكس المستحوذ 
على القبر فخرج النور للشعب في الخارج 
ومازال  الكنيسة،  في  عمود  شق  ان  بعد 

الشق موجودا حتى اآلن.

النور يخرج كل عام من القبر المقدس 
فهل يرى هذا الذين ال يؤمنون بصلب وقبر 

المسيح، أم انهم اختاروا اال يبصروا؟ 

كل عيد قيامة وأنتم طيبين ومبصرين.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 
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فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
أنك  فاكر  كان  إللي  بس  مكاوي  مش 

إخوان كلنا كنا فاكرينك إخوان. 
البابا تاوضروس 

بس  العيد  علي  لينا  رسالتك  منتظرين 
عمر  في  لينا  يطول  هللا  وقصرها  خففها 

قداستك. 
ياسر جالل 

سيادة  يا  وال  فنان  يا  هنقولك  نقابلك  لما 
الرئيس  

أوردغان 
تركع  الزم  هي  ما  للقاهرة  تركع  أنقرة 

والمية عمرها ما تطلع في العالي. 
اإلعالم المصري 

أبونا  إستشهاد  عن  إعالن  أول  من 
عقليا  مختل  القاتل  قولتوا  أرسانيوس 

صحيح ديل.... عمرة ما يتعدل. 
إيهاب جالل 

المنتخب  تدريب  في  التوفيق  أتمنالك 
ولكني أتوقع تكرار تجربة محسن صالح 

الفاشلة. 
بيدن 

ربما تكون حرب أوكرانيا سببا في عودة 
ترامب للبيت األبيض مرة أخري. 

بوتين 
منها  تطلع  خوفي  يا  أسد  الحرب  دخلت 

أرنب. 
زيلنيسكي  

االوكراني  الشعب  مع  جدا  متعاطف 
ولكني أراك مهرجا أكثر منه رجل دولة. 

رضا عبد العال 
أنا بحبك جدا بس أوعدك لو أنت مسكت 
فريق أنا هشتغلل محلل علشان أقطع فيك 

بعد كل مباراة. 
رامز جالل 

بقي البطن اللي جابت سيادة الرئيس هي 
اللي جابت رامزسبحانك يارب. 

فورد 
عايزينك  مش  أحنا  بطل  يا  حيلك  شد 
حكومة  عايز  أحنا  االنتخابات  تكسب 

أغلبيه مريحة ومستريحه. 
ترودو 

الناس بدأت تتزمر مش  االقتصاد متنيل 
ناقص إال أعضاء المحافظين ينتخبوا لينا 

واحد عدل شوية. 
محمد بن سلمان 

كده  علي  أستمريت  لو  بتبهرني  أنت 
ههاجر  أنا  كده  علي  أستمر  وترودو 

للسعودية 

بيتـــــك 
وسوق العقارات
 Condo vs 
freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  لكثير  جيد  خيار  يكون  قد  الكوندو 
الناس، بما في ذلك المشترى للمرة األولى، 
انطالق جيدة ألنه عادة  نقطة  يكون  حيث 
المنزل  من  لالمتالك  تكلفة  أقل  يكون  ما 
الكوندو  يكون  أن  أيضا  يمكن  التقليدى. 
القرار الصحيح للبعض على أساس أسلوب 

الحياة السهل واآلمن. 

لكن بعض الناس ليس لديهم فهم واضح 
لمصطلح » الكوندو«، يستخدمونه كما لو 
كان مرادفا ل »شقة »، إال أن المصطلح 
الملكية و ليس  يشير إلى شكل من أشكال 
للوحدة.  الشكلية  بالخصائص  عالقة  له 
تاون  او  شقة  يكون  أن  يمكن  فالكوندو 
هاوس ، أو أي نوع من الوحدات المتعددة 
كانت  سواء  المشتركة  المناطق  ذات 
لهذه  ويمكن  تجارية.  او  سكنية  وحدات 
حوض  شكل  تأخذ  ان  المشتركة  المناطق 
سباحة، غرفة تمرينات، جراچ للسيارات، 
الخ. ويشارك أصحاب الوحدات فى تكلفة 
المشتركة  المناطق  هذه  وصيانة  تشغيل 
ما  عادة  التي  الصيانة  رسوم  شكل  في 
قبل  من  التكاليف  تحديد  يتم  شهريا.  تدفع 
الوحدات ويقوم باإلشراف عليها  أصحاب 
عليك  يوفر  مما  متخصصة  إدارة  شركة 

مجهود العناية والصيانة.       
هذا الشكل من التملك لديه قواعد تحكمه 
مثل السماح او عدمه باالحتفاظ بحيوانات 
أليفة، األلوان الخارجية المسموح بها،الخ. 
كذلك يذهب جزء من رسوم الصيانة نحو 
حالة  فى  لالستخدام  احتياطي،  صندوق 
كبيرة  صيانة  مصروفات  الى  الحاجة 

خاصة عند تقدم المباني فى العمر.   
من ناحية أخرى ، وحدات التملك الحر 
مع كونها اكثر تكلفة للتملك، اال انها توفر 
التغيير  او  للصيانة  الحرية  المزيد من  لك 
وبما  بك.  الخاصة  االحتياجات  مع  لتتالئم 
فلديك   ، الصيانة  عن  المسؤول  انت  انك 
سيطرة اكبر على تكاليف الصيانة. ويمكنك 
أن تبقي النفقات منخفضة اذا قمت ببعض 

اعمال الصيانة بنفسك.       

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 
naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر

خطف البنات املسيحيات يف مصر                                  

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

مريم  السيدة  خطف  اثار 
فيديو  في  وهيب وظهورها 
للدين  اعتناقها  فيه  تعلن 
حمايتها  وتطلب  اإلسالمي 
قضية  لها  يتعرض  ممن 
المسيحيات  البنات  خطف 
التحول  على  واجبارهن 
ايه  دونما  اإلسالمي  للدين 

رغبه منهن.

فيه االزهر  ومما ال شك 
يعرف كل شيء ومتورط في الجريمة، واكد 
األزهر نفسه في تقاريره أن أغلب القبطيات 
اللواتي يعتنقن اإلسالم يقمن بإشهار إسالمهن 
)في  الدينية  والمؤسسات  األزهر  عن  بعيدا 
يثير  مما  البنات(  سن  صغر  بسبب  الغالب 
يتم  ال  اإلعالن  هذا  المشاكل ألن  من  الكثير 
هذه  ولفتت  الرسمية.  المؤسسات  في  توثيقه 
التقارير النظر إلى أن أغلب البنات الداخالت 
في اإلسالم أعمارهن تتراوح ما بين 16 إلى 
24 عاما وأغلبهن من الطفالت والنساء. وهو 
ما يؤكد ان االزهر على علم بما يحدث من 
معلن  غير  بشكل  فيها  مشارك  إلنه  جرائم 
والجريمة كلها بدأت من نظام السادات الذي 
تعهد بتحقير االقباط واطالق كالب الجماعات 
االسالمية بكل انواعها لتفترس بنات االقباط 
خفي  وغير  اهاليهم  عيون  وكسر  ألذالهم 
علي احد ان وراء كل جريمة خطف قاصر 
شيخ سلفي حيث ان كل ملفات خطف الفتيات 
السلفية  شيوخ  لدى  موجودة  كلها  القبطيات 
وليس لدى الشرطة او االمن لدرجة انه كلما 
شيخ  الى  االثار  تقودنا  صغيرة  فتاة  اختفت 
قبضة  الفتيات من  بعض  إفالت  وكان  سلفي 
هؤالء السلفيين مفتاحاً لألقباط لمعرفة حقائق 
قيام هؤالء بأسلمة الفتيات وكل يوم يتصاعد 
انه  لدرجة  المخطوفات  المسيحيات  عدد 
العام  في  قاصر  فتاة  معدل 400  الى  وصل 
الواحد وهو امر يعتبر ضد القانون الذي يمنع 
الزواج قبل سن ال� 18 وكذلك يمنع الفتيات 
ولي  موافقة  دون  ديانتهم  تغير  من  القاصر 
ومنظمات  دوائر  هناك  ان  ثبت  وقد  األمر 
اسالمية ممولة من الخارج والداخل ومتفرغة 
ألسلمة القبطيات على جميع المستويات ومن 
الدرجة األولى استهداف المسيحيات من أسر 
ويتم  الكهنة،  اسر  من  او  غنية  او  مشهورة 
المسيحيات  بين  الصداقة  عالقات  استخدام 
باألجر  خصيصا  مجندة  مسلمات  بنات  مع 
المسيحية خطوة  البنت  من أجل “جر رجل” 
خطوة لإلسالم حتى تقع في البئر ثم بعد ذلك 
لكسر  لها  فضيحة  اي  تلفيق  او  اجبارها  يتم 

إرادتها وفرض االسالم عليها قسرا.

ومن األسباب الرئيسية ألسلمه البنات هي 
شك  وال  بهن  تحيق  التي  األسرية  المشاكل 
ان بعض البنات تقع بسهولة في فخ األسلمة 
عليها  يفرضوا  او  باهلها  تصطدم  عندما 
جنسية  اغراءات  تأثير  تقع  او  بذاته  عريس 
او  المراهقة  سن  في  وهي  بالغ  شخص  من 
فتاة قاصر او بعضهن بسبب الظروف المادية 
الصعبة واالغراءات المالية المقدمة لهن من 
االجرامية  االسالمية  الشبكات  هذه  طرف 
عقباه،  يحمد  ال  فيما  قدمها  تنزلق  ان  يمكن 
تعمل  التي  الشبكات  ان  االساس  في  ولكن 

المال  ولديها  قوية  اطرافها  جميع  باحتراف 
افرادها  وجميع  االجرامية  والطرق  الكافي 
بطرق  بالقاصرات  التغرير  على  مدربين 
اسلمة  شبكة  ان  المعروف  ومن   ، مدروسة 
وبعض  السعودية  من  تمويلها  يتم  االقباط 
االثرياء العرب في الخليج من الخارج ومن 
الداخل هناك تجار مسلمين اغنياء في الفجالة 
وتجار  المسيحيات  ألسلمة  تبرعات  يدفعون 
كانت  واحيانا  االزهر  خرجي  من  مالبس 
لسرقة ونهب شركات ومحالت  تلجأ  الشبكة 
المسيحيين واستخدام الغنيمة في تمويل خطة 
اسلمة المسيحيات. وبدأت هذه الشبكة تتكون 
في عهد السادات ووصلت ألعلى مستوياتها 
السلفي  التيار  يدعم  الذي  السيسي  عهد  في 
بها  الشبكة  االخواني. وهذه  التيار  بديال عن 
كانوا  اللذين  االعضاء  من  االالف  عشرات 
عباره عن عمال وخدم في السعودية فجندتهم 

لهذا العمل القذر بإغراءات مادية كبيره.

واضح  البنات  خطف  في  السلفيين  ودور 
االسالميين  معاقل  بعض  هناك  ان  حيث 
الشرطة  اعين  تحت  تستخدم  التي  والسلفيين 
القاصرات  القبطيات  أسلمة  في  والدولة 
وتتواطئ الشرطة بطرق مختلفة في مساعدة 
فهي  القاصرات  ألسلمة  السلفية  العصابات 
تأخذ جزء من الغنيمة )العطايا المادية( وكانت 
قيمة المكافأة المالية ايام السادات خمسة االف 
جنيه للفتاة الواحدة تصاعدت الى عشرة االف 
 1٥ الى  ووصلت  مبارك  عصر  بداية  في 
قيمة  أسلمتها وترتفع  يتم  فتاة  لكل  ألف جنيه 
ابنة  مثال  ثقل  ذات  الفتاة  كانت  كلما  المكافأة 
كاهن او اسرة غنية او معروفة. وال تسجل 
الشرطة في المحاضر ان الفتيات مخطوفات، 
ولكن تسجل انها غائبة، بل وتبلغ المجرمين 
الخاطفين عندما يضيق عليهم الخناق لتغيير 
مكان خطف الضحية وتهريبها ورغم معرفة 
تتستر  انها  اال  البنات  لمكان خطف  الشرطة 
يتم  ال  الحاالت  اغلب  وفي  الخاطف  على 
االمر  للنيابة ووصل  تقديمه  او  القبض عليه 
تستخدم  الشرطة  ان  الى  األحيان  بعض  في 
بها  لتمد  والمضبوطة  المحرزة  المخدرات 
اصطياد  شبكات  في  واالرهابيين  السلفيين 
على  القبطيات  اكراه  في  لتستخدم  االقباط 
منتظمة  جرعات  اعطائها  يتم  حيث  األسلمة 
وانهيار  ارادتها  على  التأثير  يسهل  حتي 
الشرطة  تمد  الحاالت  بعض  وفي  مقاومتها 
الفتاة ضرب  بأمناء شرطة لضرب  السلفيين 
حتى  االرهاب  طرق  كل  واستخدام  مؤلم 

تضطر للنطق بالشهادة 
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد

 في يوم صدوره على االمييل

ahram.teeba@ ارسل لنا على 

  gmail. com

8164gindi@rogers.com  أو



السنة اخلامسة عشر، العدد )365( - السبت 30 إبريل 52022 قضايا وآراء
االختيار 3 ورمضان  و الرواية العربية !!

..............................................

عبدالواحد حممد روائي عربي
.........................................

لشهر  رمضان طقوس خاصة من عام ٢٠٢٢م  تتسم بالرغبة 
الدائمة في تبني كل روافد الخير واإلبداع  الدرامي  التلفازي الذي جعل من البيت العربي  
الدرامية تجسد كثيرا من معاني  مالذا لمشاهدة مسلسل تاريخي معاصر  فيه األحداث 
الوطن التاريخية  لذا جاء مسلسل االختيار الجزء الثالث وسط حاجة دائمة لتأكيد هويتنا  
اإلنسانية التي ترفض التطرف واإلرهاب وكل دعاة الفتن والظالم  والتحريض الدائم علي 

القتل والغل والعبث بالعقل وفق مخططاتهم الخبيثة !!

رمضان   ايام  اول  ومع 
البيت  تحول  المبارك 
العربي الكبير  من المحيط 
بث  بدأ  مع   الخليج  إلي  
ومشاهدة  مسلسل االختيار 
بتاريخ  حلقاته  اولي   ،٣
وقدرة  أبريل    من  األول 

شعب ووطن علي رفض كل أصوات اإلرهاب ودعاة األوهام وسط بهجة الديار التي كانت 
تئن من عام مرير لحكمهم  الذي شهد انهيار حقيقي في البنية التحتية واألخالق وكل 
ما له عالقة بعالم اإلنسان  علي يد دعاة  التطرف والمكر  والظالم  وتأكيدا علي اهمية 
االستقرار االجتماعي العربي الذي فيه اإلنسان مبدعا وليس متلقيا فقط  ليصبح مسلسل 
االختيار٣  هو األب  الحقيقي اآلن  في لم شمل األسرة العربية بعد سنوات من ردة  مؤقتة 
فاستحق مسلسل االختيار بنجومه الذين اثروا  المسلسل الوطني بكل امتياز  ووطنية 
صادقة   ياسر جالل  خالد الصاوي كريم عبد العزيز احمد السقا  صبري فواز  مني 
عبدالغني وغيرهما بشفافية من كتبوا  أعمق رسائل الوطن وهم يتصدون لجماعة المكر 
وكل أبواقهم  الذين كانت حناجرهم  مثل سموم الثعابين بل هي السم نفسه   فارتفعت  
اسهم  هؤالء النجوم  الذين جسدوا  مسلسل االختيار ٣ برغبة دائمة في االبداع والقدرة 
علي بناء جسر ممتد من السالم الذي هو  البناء الذي،حول كل بناء، مهجور  باألمس 
القريب  إلي  بناء ترتفع  عليه كل رايات السالم والحكمة والرغبة الدائمة في العطاء 

بال حدود

ويقينا تجسد الرواية العربية صفحات مضيئة من  عطاء، هؤالء النجوم العرب  الذين 
جسدوا للوطن  بكل معاني النبل كيف كان الصراع عند الباطل من أجل بقاء من ظنوا انهم  

من جنس آخر  وفوق  الوطن !!

ورجال مصر المخلصين  من ابطال القوات المسلحة المصرية العربية في كل صورهم 
المضيئة واستشهاد بعضهم من أجل استقرار الوطن  سيادة الوطن  فكان الوطن هو الحلم 
الرئيس عبدالفتاح  الذات فاستحق رجال مصر األوفياء وعلي راسهم  والقوة  وإنكار  
الذي جاء    منقذا  لوطن في مرحلة من أهم   المجيدة  قائد ثورة ٣٠ يونيو  السيسي 

مراحل التاريخ المصري العربي  .

السالم واالستقرار  إلي   انحاز  أن  ترتفع هامتهم  ويصبح االختيار هو سمة شعب 
ورفض األوهام  واإلرهاب والوصاية  الرمادية !!

يقينا يكتب  اليوم مسلسل االختيار ٣  الرمضاني  الذي جاء، من رحم  الوطن   ساعات 
صادقة مع رجال عاشوا  في كنف من  يعملون ليل نهار بل يواصلون  الليل بالنهار من 
أجل استقرار الوطن وعودة كل مؤسساته  قوية وشابة تعمل من أجل اإلنسان من أجل 

السالم من أجل بقاء وطن!!

الشعراوي    النقشبندي  والشيخ متولي  لنعيش مع شهر الصوم  والبركات رمضان  
والكنافة والقطايف  والحسين  والسيدة زينب واالزهر الشريف  ومكة المكرمة  ونداءاتها 
المقدسة ومسلسل االختيار ٣ يمنحنا كل نداءات الرواية العربية  بكل صورها المؤمنة 
بالحب والتسامح   والعادات العربية األصيلة  والتي مازالت تكتب وتؤكد في جوهرها  
علي هوية وطن  وليس،فرد وأفراد  مازالت تؤكد كعهدها التاريخي علي هوية الوطن .
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وتواطئ  الدولة  وامن  الشرطة  من  الدولة  دوائر  كل  فيها  لتدخل  الشبكات  هذه  تتمدد  طبعا 
المسئولين وغيرهم الذين يتم استخدامهم في االعمال االجرامية العنيفة مثل الخطف والتخدير 
الفتيات  لتلقين  للسلفيين واالخوان  والضرب والرقابة ويتدخل فيها شيوخ من االزهر ينتمون 
القرآن بالقوة ، وتستخدم كل الطرق القذرة مثل تصوير الفتيات عاريات وتهديدها بالفضح او 
اخذ توقيعاتهن على ايصاالت امانة وكمبياالت بمبالغ ضخمة ثم تهديدها لو تقبل االسالم سوف 
المناطق الريفية او  الشعبية يسهل  يتم استخدام هذه االيصاالت للزج بها في السجن ، وفي 
عمل السلفيين حيث تنعدم الخصوصية في هذه المناطق وتكثر مشاكل البسطاء من االقباط من 
تكتيكات  يتم عمل  الفتيات حيث  المعلومات عن احوال  المشاكل االسرية وتسرب  الى  الفقير 
الشعبية  المناطق  هذه  وفي  حولها  العنكبوت  خيوط  لنسج  المعلومات  هذه  على  بناء  خاصة 
تستخدم المساجد اوكارا لهذه الجريمة البشعة لخطف الفتيات القاصرات حيث ان كل مجموعة 
وعصابة تجتمع في مسجد معين ويتناولون المعلومات التي تؤكد اسماء الشخصيات الضعيفة 
او العائالت التي لديها مشاكل واضحة الن اعين هؤالء االشرار ترصد وتتلصص على كل 
البيوت في كل مكان ، وافظع ما في االمر ان بعض هؤالء الفتيات بعد اسلمتهن ووقوعهن في 
الفخ تكتشفن انهن زوجة ثانية ويتم معاملتهن معاملة حيوانية او يرسلوهن للسعودية والخليج 
ليعملن خادمات حقيرات ويتم استغاللهن هناك جنسيا استغالل همجي ووصل االمر لألسف 
ايضا الى االتجار في االعضاء البشرية عن طريق وسائط وسماسرة منحدري االخالق عديمي 

المشاعر اإلنسانية.

هناك تفاصيل كثيرة واسماء كثيرة والقائمة ال تنتهي من امن الدولة والشرطة الى االزهر 
بالتهديد  سواء  حياتهن  ودمرت  البنات  خطف  في  شاركت  معروفة  واسماء  السلفية  وشيوخ 
اجرامي مثل  تكتل  في  فردي ولكن  بشكل  تعمل  بالتحايل واالغراء وكل هذه ال  او  والوعيد 
عصابات المافيا في تنظيمات وشبكات ممولة بمئات الماليين من الجنيهات ولهم مقار وشقق 
وغيطان شاسعة في يتم فيها ارتكاب جرائمهم وجيوش من المرتزقة واللصوص واختفت العدالة 
الدولة واختفى دور االمن لتصبح المسيحية الطفلة المسكينة بمفردها في  تماما واختفى دور 
مواجهة هذا الوحش السلفي المرعب “االسالم” فإما ان تدفع حياتها ثمنا او تضطر للرضوخ 
القبطيات ال تسقط  وتقبل االسالم بالقهر والقوة ، ونود ان ننوه الي ان تلك الجرائم في حق 
بالتقادم ألنها جرائم في حق اطفال إلجبارهن على نقلهم الى الدين االسالمي باستخدام الضرب 
والتهديدات بالفضائح الجنسية والتحايل على بنات قاصر للتغرير بهن جنسيا وكذلك باستخدام 
وتعيش  السخيف  المسلسل  هذا  ينتهي  ان  ونأمل   ، الممنوعة  الدماغ  المخدرات وطرق غسل 

القبطيات في امان وسالم في وطنهم مصر.

السبت العجيب
Oliver كتبها

يوميات أسبوع اآلالم 2022 
1- سبت لعازر.

- دخل السيد الرب الهيكل ليقرأ فى السبت 
البشر جوهر خدمته:أنه ممسوح  على مسامع 
و مرسل من اآلب  ليبشر و يشفى و يحرر و 
يكرزبالخالص.لو4: 16-19.كان هذا ما فعله 
كل ايامه على األرض.مع كل حدث يعمله يوم 
السبت يتجلى قدامنا معنى سبت الرب.ينفض 
عن عيوننا الغبار الذى نثره الفريسيون بشأن 
للتشويه قدر  السبت.لم توجد وصية تعرضت 

وصية سبت الرب.
- الفريسيون جعلوا السبت للجوع و المسيح 
جعله للشبع  حين سمح لتالميذه بأكل السنابل 
لسقوط  :1-10جعلوه  مت12  الحقول  من 
حمل  جعله  بينما  الخروف  إنقاذ  و  اإلنسان 
اإلنسان.مت12:  إنقاذ  و  بنفسه  للتضحية  هللا 
11.جعلوه للشكوى على المسيح الشافى و بقاء 
السبت  المسيح  جعل  بينما  يابسة  اإلنسان  يد 
1-٥.جعلوه  مر3:  تخليصه  و  اإلنسان  لشفاء 
لرباطات الشيطان و قيوده بينما جعله المسيح 
ليحل القيود و يحرر المأسورين.لو13: 10-
جعله  و  هللا  عن  اإلنسان  لعمى  16.جعلوه 
إبن هللا.يو9: 14.ثم فى  معاينة  المسيح سبت 
السبت أقام لعازر ليتغير السبت كله و اإلنسان 

كله معاً.يو7: 23.
- يا سيد الذى تحبه مريض.يا سيد الذى تحبه 
قد مات.يا سيد الذى تحبه قد أنتن.هكذا مراحل 
الخطية فى جنس البشر.تفسد حتى التمام.لكن 
للموت  السيد  إله خالص و عند الرب  لنا  هللا 

مخارج.مز68: 20.
لعازر سكن فى بيت عنيا  المسيح  - حبيب 
أو العناء )العيزرية( ثم سكن فى الجحيم أربعة 
أيام يسمع من الراقدين على رجاء أن المسيح 
ليخلصهم. حبيب المسيح ينتظر و  آِت سريعاً 

يتشدد.

)جسدياً(  عنيا  بيت  فى  المسيح  يكن  -لم 
وقت موت لعازر حتى قالت األختان مريم و 
مرثا: لو كنت ههنا لم يمت أخى.جاء المسيح 
الحياة.هكذا  إلى  الموت  حال  تغير  )جسدياً( 

حالنا بعدما نأخذ جسد الرب و دمه.
- البعض ال يؤمن بالقيامة مثل الصدوقيون 
مت22: 23 .البعض يؤمن بالقيامة العامة يوم 
أجاب   المسيح   24 يو11:  مرثا  مثل  الدينونة 
مرثا :أنا هو القيامة و الحياة يو11: 2٥.لكي 
فينا. واحد  لكل  خاصة  قيامة  مسيحنا  يصبح 

قيامة  فى  شركاء  كنا  إذا  إال  للقيامة  معنى  ال 
المسيح.ال فرح بالقيامة إن لم نقم مثله.نؤمن أن 
القيامة يشترك فى قيامة  كل من يتحد بمسيح 

المسيح.ال يموت إلى األبد.
فى  فمكث  مريض  لعازر  للمسيح  قالوا   -
موضعه حيث كان. ألنه يريد أن يقهر الموت 
على  خصومه  الموت.يغلب  موضع  فى 
يدخل  البرية.لم  فى  إبليس  كراسيهم,كما غلب 
بيت لعازر إال بعدما أقام لعازر. ذهب المسيح 
إلى قبر لعازر حيث موضع الموت و إنتزع 
حبيبه من براثن الموت لنؤمن بمن له مفاتيح 
األرض  سكان  يا  إفرحوا  الهاوية.  و  الموت 
موتنا  موضع  جاء  إلينا  القادم  إلن  عنيا  بيت 

و أقامنا.
- الناس رفعوا الحجر أما يسوع فرفع عيناه 
يكمل.هو  الرب  و  عليه  نقدر  ما  لآلب.فلنفعل 
الرافع المسكين من المزبلة ليجلسه مع رؤساء 
القدوس  لآلب  عيناه  رفع  بعدما  لذلك  شعبه 
رفع لعازر من الجحيم وأجلسه معه فى المتكأ 
يو12: 2. هكذا سيصير لكل من يرفع أحجار 
المسيح.سيرفعها  كتفى  يلقها على  و  بثقة  قلبه 
عنه و يفرح قلبه بسالم و نعمة.يقبل منا السيد 
أفعالنا الناقصة و إمكانياتنا الضعيفة و يكملها 

من عنده.
- رب السبت إسترد لنا حقيقة وصية السبت 
و جعلها من جديد ألجل اإلنسان.كان إسترداد 
ما  كل  لنا  المسيح  إلستعادة  تمهيداً  الوصية 
فقدناه بالخطية .بالمسيح عاد السبت إلى قصد 

هللا و عدنا إلى رتبتنا األولى.
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فبمن تشبهونين فأساويه
د. روز غطاس

كثيرا ما يسعد الفرد عندما يسمع هذه الكلمات: انت 
شبه بابا او ماما ، او انت فيك كثيرا من مالمح جدو 
وشخصيته، او انت شبه الممثل فالن او انت تذكرني 
تدعم  التي  الكلمات  من  وغيرها  الفالنية...  بالممثلة 
من  او  عليه  نحن  ما  لنتقبل  داخلنا  النفسية  االتجاهات 
نحن وكيف ينظر الناس من حولينا الينا. فعند سماعي 
من  اشبه  انا  جهة  اي  من  ذاتي  في  افكر  الكالم  هذا 
ام  الشعر  ام  االنف  ام  العينين  هل  اشبهه،  انني  قالوا 
الشخصية والحضور ام المالمح جملة. سأل الرب االله 
وقد  وعدد2٥    40 االصحاح  اشعياء  سفر  في  شعبه 
كررها في اشعياء 46 وعدد ٥ قائال: »فبمن تشبهونني 
فاسويه.  بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه« 
الخشبية  والصور  التماثيل  انواع  جميع  يسرد  بداء  ثم 
الذهب  او  الكريمة  باألحجار  والمصاغة  والمعدنية 
صنع  التي  وقواته  اعماله  يسرد  بداء  بالمقابل  ثم   .
ومازال التساؤل » فبمن تشبهونني فأساويه« من كال 
والمحيطات  والجبال  االشجار  من صنع  المياه؟  بكفيه 
واالنهار؟ كيف تصرون علي القول انما صنعت نفسها 
بنفسها او باالنفجار العظيم او التطور من خلية صغيرة 
احادية او تطور من القردة...فبمن اساويه؟ ففي تكوين 
االله  الرب  ان  المقدس  الكتاب  يقول  االول  االصحاح 
صنع كل شيء حسنا حتي وصل لإلنسان فقال عنه » 
وانثي«  ذكرا  خلقناه  وشبهنا  علي صورتنا  جدا  حسن 
وانفه  عينيه  مثل  انها صورته  علي  يترجمها  فالبعض 
وشعره وما الي ذلك واالخر يترجمها ويفسرها فيقول« 
بما ان الرب روح فالصفات الجميلة التي يحملها مثل 
الخير والحق والجمال والرحمة والعدل والتسامح هي 
صفاته وقد تناسي هؤالء انه يعاقب ويحكم علي سلوك 

االنسان ويقتص من تصرفاته الحمقاء، فكثيرا ما نقرأ: 
في الغضب اذكر الرحمة ) حبقوق 3: 2 ( وعندما سال 
الملك داود عقابا له ان يكون من يد الرب وليس من يد 
االله  الرب  الثاني 24 ( الن عقاب  االنسان)صموئيل 
بالوباء  الشعب  الرب  ، فضرب  له  االنسان  من  ارحم 
نتيجة خطية حاكمه. قد تقول عزيزي ان هذا كان في 
بمثل  يعاقب  االن ال  والرب  الصليب  قبل  القديم  العهد 
هذا... ان ردي الشخصي هل تغير الرب االله...حاشا 
تغيير وال  لديه  هو هو امسا واليوم والي االبد،  ليس 
ظل دوران)يعقوب 1 : 17 ( فهو يعاقب االنسان علي 
خطيته هذا هو العدل والرحمة. فكما عاقب الرب يسوع 
المسيح علي الصليب حامال كل خطايا العالم والذي به 
البسين  االب  امام  لنقف  للخطايا  غفرانا  بدمه  تبررنا 
بدقة  نعيد حساباتنا  البر  برداء  الخالص مكتسين  ثوب 
متذكرين عمله ونعمل علي اال نكسر قلبه بسوء افعالنا، 
يحفظنا الرب من كل شر وشبه شر مقدسين في عمل 
السؤال مرة  ذات  يسال  الرب  ان  الغريب  فمن  نعمته. 
اخري لكن عن البشر هذه المرة في انجيل لوقا االصحاح 
السابع وعدد 31 ثم قال الرب: »فبمن اشبه اناس هذا 
يشبهنني  وما  شبهي  هو  فما  يشبهون؟»  وماذا  الجيل 
الرب هذا السؤال حيرني كثيرا لكنني لن اجهد عقلي به 
وسوف اسبح مع النبي داود قائلة: اما انا فبالبر انظر 
 1٥ : بشبهك)مزمور 17  استيقظت  اذا  اشبع  وجهك. 
(، ال يشبعني سوي ابتسامة الرب في وجهي واستيقظ 
وصباح  جديد  يوم  مخيلتي،  في  شبهه  صورة  علي 
جديد يشبعني الرب برحمته وسخائه ودفئ استقباله لي 
ألعيش يوم جديد وصباح جديد في محضره مستمتعة 
بحضوره ومعيته ألنه ال يساويه شيء فاق جماله كل 
حد وفاقت تعامالته حدود العقل البشري لفهمه. اشكرك 

ربي يسوع ألنك اخترتني ابنة لك، احبك.

شريك  شنودة  رزق  مجدى  د. 
القمص  عفاف  د.  الغالية  األم  حياة 
ميخائيل إبراهيم والتي سبقته للمجد 
تماماً.  ونصف  سنوات  ثالث  منذ 
وأستاذ ورئيس قسم الرسم الهندسي 
والهندسة الوصفية بكلية الهندسة - 

جامعة االسكندرية.

قامة  شنودة  رزق  مجدي  د. 
كان  عظيمة..  وعلمية  روحية 
مار  بكنيسة  خدمة  وأمين  خادماً 
إعداد  في  وساهم  بفلمنج..  مينا 
الشهيد  عن  موسوعي  عمل  أكبر 
مار مينا العجائبي في كتاب نشرته 
كنيسة مار مينا بفلمنج في الستينيات 
كان  صفحة..   400 يتجاوز  
الوقت  نفس  وفي  جداً  ذكياً  شخصاً 
تفيض  القدس  الروح  ونعمة  هادئاً 
جداً  جداً  محبوباً  كان  لذلك  عليه.. 
بيضاء  أياٍد  له  كانت  الجميع..  من 
الروحي  والعمل  الخدمة  في  كثيرة 
مع  شريكاً  كان  كما  والمجتمعي.. 

والمهندس  يونان  أسعد  نزيه  د. 
مسعد حنا هللا بمكتب هندسى شهير 
بوسط  حسين  السلطان  شارع  في 
وساهموا  باالسكندرية،  المدينة 
وهامة..  كبرى  مشاريع  في  معاً 
فروع  إنشاء  مشاريع  أهمها:   لعل 
بنك االسكندرية - مشروع توشكى 

والري..

ساهم  الكنسي..  المستوى  وعلى 
في إنشاء: )1( كنيسة السيدة العذراء 
الدين  كيرلس عمود  البابا  والقديس 
من  بالقرب   - حمامات  بكليوباترا 
منزله القديم - وبالرغم من محدودية 
مساحة األرض، ووضعها الخاص، 
استطاع بنعمة الرب أن ينشئ تحفة 
معمارية وهندسية رائعة، يشهد بها 
الكنيسة. )2( كنيسة  كل من يزور 
البابا أثناسيوس الرسولي بالسيوف.. 
بل  كنيسة..  مجرد  ليست  وهى 
كل  بها  وينبهر  كبرى،  كاتدرائية 
من  بقطعة  أشبه  إنها  يراها..  من 
كما    )3( األرض.  على  السماء 
كان من ضمن الهيئة الهندسية التي 
الكاتدرائية  وتوسيع  بتجديد  قامت 
في  باالسكندرية  الكبرى  المرقسية 
الماضي.  القرن  ثمانينيات  أواخر 
)4( ساهم في إنشاء مسرح كنيسة 
مار مينا بفلمنج، وكان أكبر مسرح 

كنسي باالسكندرية.

من  شنودة  رزق  مجدي  د. 
وكان  1934م..  يوليو   22 مواليد 
الدراسية..  حياته  في  جداً  متفوقاً 
الهندسة  بكلية  معيداً  تعيينه  وتم 
من  كان  ألنه  االسكندرية  جامعة 
انجلترا  إلى  وسافر  دفعته..  أوائل 
درجة  على  للحصول   1967 عام 
شيفلد..  جامعة  من  الدكتوراه 
بأبونا  وثيقة  محبة  عالقة  له  كانت 
الطوباوي القمص ميخائيل إبراهيم 
أبونا ميخائيل  بابنة  وتقدَّم لالرتباط 
أبونا  كان  د.عفاف..  الصغرى 
واستمرت  ويحبه،  به  يثق  ميخائيل 
بينهما الدالة حتى آخر أيامه.. كان 
أبونا ميخائيل يظهر له، خاصة أثناء 
د.عفاف  ذكرت  وقد  مرضه،  فترة 
صراحًة قبل انتقالها بأربعة أشهر.. 
وكان يتحدَّث عن أبونا ميخائيل بكل 

مشاعر الحب والوفاء. 

وفي عام 2022 أرسل لمجموعة 
يشكر  تشجيعية،  رسالة  محبيه  من 
بحفظ  اهتمامهم  على  محبيه  فيه 
ميخائيل  أبونا  تراث  وتوثيق 
ابراهيم..  كما قام بتسجيل ذكرياته 
في  آخرها  كان  ميخائيل،  أبونا  مع 
واستمر   ،2021 سبتمبر  شهر 
بالرغم  الساعة،  قرابة  فيه  حديثه 
على  وقدرته  الصحية  ظروفه  من 
التذكر بصعوبة في أيامه األخيرة..  

قرأت لك 
جنوى غاىل

أحب االخرين كنفسك

قصة واقعية من 
احلياة

 سيدة مسنة وهي السيدة جانيت  
والحظ   , عاما   70 ماكدونالد 
متهالك  المنزل  أن  جيرمي 
 , جدا  سيئة  حالة  في  والسقف 
السيدة  هذه  أن  جيرمي  وعرف 
وتعيش  فقيرة  االرملة   المسنة 
علي معونة شهرية حكومية مع 
جيرمي  وفكر   , أحفاد  اربعة 
في حالة  هذا السقف وكيف لن 
وقال   , الشتاء  ثلوج  امام  يصمد 
إنه إذا لم يتقدم أحد لمساعدة هذه 
السيدة المسنة , فسوف يقوم هو 
جيرمي  وطرق   , بمساعدتها 
لوكي باب منزل هذه السيدة  التي 
بالفحم  موقد  علي  الطعام  تطهو 
وسألها إذا كانت توافق علي أن 
يقوم بإصالح سقف منزلها مجانا 
؟ فرفضت بشدة قائلة له » إنها 
تقدمت بطلب منحة من الحكومة 
وإنها ال تحب أن يفعل الناس لها 
شيئا بدون مقابل , وهي تخطط 
ان تستعين بشركة جيرمي للبناء 
المنحة  علي  الموافقة  تتم  عندما 
المالية التي طلبتها , ولكن لم تأتي 
هذه الموافقة أبدا« وفكر جيرمي 
في طريقة كريمة لمساعدة السيدة 
النفس  تبدو عزيزة  المسنة النها 
من  المجانية  المساعدة  تقبل  وال 
أحد , وخطر علي باله أن يقنعها 
باالشتراك في سحب علي جائزة 
تقدمها شركته وهذه الجائزة هي 
ووافقت  مجانا,  السقف  ترميم 
السيدة جانيت علي االشتراك في 
السحب واشترت تذكرة  , غير 
عالمة  انها  هي  صاحبة التذكره 
 , السحب  في  الفائزة   الوحيدة 
السيدة  جيرمي  اخبر  وبالفعل 
السحب  في  فازت  بإنها  جانيت 
البناء  مواد  سيحضر  وأنه 
والترميم وسيبدأ العمل مع أربعة 
المتطوعين  معه  العاملين  من 

وقال   , السقف  لترميم  للعمل 
السيدة  قابل  عندما  انه  جيرمي 
في  شديدة  برغبة  شعر  جانيت 
مساعدتها النه هو شخصيا تربي 
فهو  ولذا  وجده  جدته  منزل  في 
, وقالت  لقلبه  قريبة  بأنها  يشعر 
السيدة جانيت انها ال تستطيع ان 
تشكر جيرمي بما فيه الكفاية لهذا 
العمل الذي يتكلف 9000 دوالر 
وقالت ايضا إنه لم يعد هناك احدا 
وقد طلب  هذا   . هذا  مثل  محب 
جيرمي من السيدة أن تطهو  له 
في  عشاء  وجبة  معه  وللعاملين 
السيدة  وقالت  للعمل  يوم  أخر 
لهم   تعمل  سوف  إنها   جانيت 
الزانيا ,  في هذه القصة الحقيقية 
حب  وصية  بتنفيذ  جيرمي  قام 
قريبك كنفسك وللعلم كلمة قريبك 
في  لك  يقرب  هو  من  تعني  ال 
فرد  أي  تعني  بل   , فقط  عائلتك 
الثانية  الوصية  وهذه    , بجانبك 
العشرة , والوصية  الوصايا  من 
الرب  بها  أوصانا  التي  االخيرة 
اعطيها  جديدة  وصية   « يسوع 
 , بعضا  بعضكم  تحبوا  ان  لكم 
االخرين   نحب  أن  يجب   ولكن 
بها  نحب  التي  الطريقة  بنفس 
نعرف  أن  يجب  واوال   , أنفسنا 
حتي  جدا   يحبنا  أن هللا  ونؤمن 
 , االخرين  نحب  أن  من  نتمكن 
دائما سهال  ليس  وحب االخرين 
كاملين  ليسوا  االخرين  ألن 
ولديهم نقائص كما اننا ايضا لسنا 
كاملين , إن هللا يوصل حبه من 
خاللنا , هل تثبت حبك لالخرين 
بدون أن تحكم عليهم وتقبلهم كما 

هم

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

)117( د. جمدى رزق شنودة )1934 – 2022(

البكاء  يشوبها  ذكرياته  وكانت 
كثيراً، لتأثره الشديد بها!!

عام  المقدس  اإلكليل  سر  نال 
1971 بكنيسة مار مرقس بشبرا.. 
حياته  بشريكة  عالقته  وكانت 
د.عفاف ال يمكن وصفها أو التعبير 
أمام هللا  بارين  بكلمات!! كانا  عنها 
في  واحدة  روحاً  كانا  والناس..  
أيضاً..  واحٌد  جسٌد  بل  جسدين، 
بيتهما  وكان  جداً..  المسيح  أحبا 
بالحقيقة.. وسارا على  مسيحياً  بيتاً 
نفس مبادئ وسيرة أبونا ميخائيل.. 
ضيقات  من  له  تعرضا  ما  ورغم 
حياتهما  لكن  عديدة،  ومتاعب 
واإليمان..  بالشكر  تفيض  كانت 
لذلك كان عمل هللا معهما عظيماً.. 
وفاضت النعمة أيضاً على أبنائهما 
بكندا  د. ماري مجدي –  بالجسد.. 

و م. مينا مجدي – بكندا، م. مايكل 
أمريكا.. وعلى   - بسياتل   - مجدي 
كان  المباركة..  األسرة  أفراد  كل 
وكانت  باستمرار،  مفتوحاً  بيتهما 
جداً  كثيرة  خفية  خدمات  لهما 
لألسر المستورة.. وفي األعياد كان 
منزلهما يمتلئ من المالبس الجديدة 
والعطايا  والمأكوالت  والفاخرة 
إلخوة  تقدم  كانت  التي  العينية 
لفرحة  جداً  يفرحان  وكانا  الرب، 
في  ساهما  كم  البسطاء..  هؤالء 
تزويج فتيات وعالج مرضى.. وكم 

أدخال البهجة على قلوب كثيرين..
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عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )109(
جاسوس يف القصر اجلمهوري

 ادوارد يعقوب

تحدثت في الحلقة السابقة عن الرواية الرسمية 
عبد  أجهزة  وان  الناصر  عبد  موت  عن  للدولة 
نفس  في  وفاته  بعد  استمرت  الدعائية  الناصر 
ثوب  في  واظهاره  الناصر  عبد  تمجيد  اتجاه 
وصحته  نفسه  بذل  وانه  لوطنه  المخلص  الرجل 
في سبيل وطنه وعن مجهوده الخرافي الذي عمله 
العرب  اجل  من  حياته  من  األخير  األسبوع  في 
والفلسطينيين ومصر، رغم تحذير األطباء له بانه 
زائد خطر  مجهود  أي  وان  التامة  الراحة  يلزمه 
ولكن  لموته.  الرئيسي  السبب  وهو  صحته  على 
بعيدا عن تأثير الدعاية الناصرية وطبقا لشهادات 

وتحليالت الكثير من المحايدين فان الرعاية الصحية التي كان 
اعلى مستوى عالمي  لنفسه كانت على  يوفرها  الناصر  عبد 
لجسده  ليعطي  طويلة  لفترات  يختفي  كان  ما  كثيرا  انه  كما 
راحة كما حدث قبل وفاته ب ثالثة أسابيع حيث اختفي في 
مرسى مطروح لمدة أسبوع كامل بعيدا تماما عن أي عمل 
وكذلك بعد هزيمة يونيو ومن قبل عدة مرات في مصحات 
روسية. هذا باإلضافة الي ما اثبتناه في دراستنا هذه من ان 
ان  أي  بالنرجسية  يسمى  بما  متشبعة  الناصر  عبد  شخصية 
وان  آخر  اعتبار  أي  فوق  العام  ومنظره  الشخصية  سالمته 
مثله األعلى هو »ميكافيلي« )يدوس على أي شخص مهما 
كان وعلى أي مصلحة مهما عظمت إذا كانت تتعارض مع 
الناصر  عبد  لتاريخ  المحايد  والدارس  الشخصية(  مصلحته 
بعض  يعتقد  لذلك  بسهولة.  ذلك  يكتشف  ان  يمكن  وجرائمه 
عاما(   ٥2( مبكرة  سن  في  الناصر  عبد  موت  ان  المحللين 
وعلى هذا النحو المفاجئ ليس عاديا وانما يرجع الي عملية 
روايات  عدة  وهناك  ببراعة.  لها  التخطيط  تم  بطيء  اغتيال 

حول ادعائهم باغتيال عبد الناصر:

كان عبد الناصر قد عين السادات نائبا له وذلك قبل موته 
بأسابيع قليلة وكان من عادة عبد الناصر انه ال يبقي شخصا 
في هذا المنصب لفترة طويله نظرا لطبيعته المتشككة دائما في 
كل من حوله وتوجسه للخيانة والغدر وذلك اسقاطا سيكولوجيا 
لشخصيته الغادرة بمن حوله وعلى ذلك كان على وشك اقصاء 
السادات من هذا المنصب وكان السادات يعرف ذلك فأسرع 
الي  وبالنظر  الحكم.  على  هو  ليستولي  لقتله  مؤامرة  بتدبير 
العرب عموما نرى ان معظمهم استولى على  الحكام  تاريخ 
قتله  تم  الذي  نفسه  اإلسالم  بنبي  بدءا  يسبقه  من  بقتل  الحكم 
بالسم وهناك من يثبت من كتب التراث اإلسالمي ان قتله تم 
بمؤامرة من اتباعه المقربين بغرض خالفته. وهناك روايات 
الناصر منها: ا- صرح عبد  السادات لعبد  مختلفة حول قتل 
لي  اعترف  لقد  السابق:  المحاميين  نقيب  الشوربجى  العزيز 
قابلته  الذي  العاطفي«  اإلسرائيلي »الدكتور علي  الجاسوس 
أنه  السادات، اعترف  بواسطة نظام  اعتقالي  بعد  السجن  في 
له  يدلك  كان  عندما  البطيء،  بالسم  الناصر  عبد  جمال  قتل 
ساقيه أثناء مرضه وقبل موته بفترة وجيزة، بمراهم ودهانات 
خاصة تتسلل إلى الدورة الدموية ه فتفسدها، تدريجيا، دون أن 
يشك أحد! وكان السادات قد خفف حكم اإلعدام على الجاسوس 
الى السجن 1٥ عاما. وامر السادات أيضا بعدم الكشف عن 
أي تفاصيل خاصة بقضية الجاسوس اإلسرائيلي!!! وقد اكدت 
بعض المصادر اإلنجليزية ان السادات أفرج عنه سرا وانه 
رحل الى إسرائيل حيث كان مجندا من الموساد اإلسرائيلي 
في  كتابا  ألف  قد  الجاسوس  اإلسرائيلية(. وكان  )المخابرات 
اثناء سجنه تضمن هذه الرواية وقامت المخابرات اإلسرائيلية 
بنشرة حسب زعم المتبنين لهذه المزاعم. ولكي يبعد السادات 
أي شبة عن تورطه لقتل عبد الناصر، ادعت أجهزة السادات 
بعد  اإلسرائيلية  المخابرات  قبل  من  تجنيده  تم  الجاسوس  ان 
وليس  للسادات  الخاص  المدلك  كان  وانه  الناصر  موت عبد 
لعبد الناصر.  وادعى أيضا سامي شرف في عام 2004 بأن 
الجاسوس علي العاطفي لم يتعامل مع عبد الناصر بأي شكل 
من األشكال وذلك في حديث مع جريدة الوفد. وهذا يناقض 
كانت  إذا  المحللين  ويتسأل  اإلسرائيلية  المخابرات  ادعاءات 
قصة السادات حقيقية لماذا تم إخفاء كل التفاصيل والتحقيقات 
حول القصة الحقيقية للجاسوس بأمر مباشر من السادات؟  بل 
ان كل التقارير وملف المخابرات العانة حول هذا الموضوع 
اختفي برمته حتى ال يعرف أحد حقيقة ما حدث!!   والقصة 

الحقيقة  الى  أقرب  هي  اإلسرائيلية  المخابرات  نشرتها  التي 
والواقعية واليكم ملخص للقصة:  

ولد علي خليل العطفي في حي السيدة زينب عام 1922 ولم 
يحصل سوى على الشهادة اإلعدادية وبدأ حياته العملية كصبي 
بقال ثم عامل في فرن ثم عامل في صيدلية ثم مدلك. كانت 
مهنة التدليك آن ذاك غير معروفة إال للطبقات األرستقراطية 
وعمل بها كمساعد في البداية لمدلك أجنبي وبعد ذلك مدلك. 
برع في إظهار نفسه بمظهر الئق، ونجح في فرض نفسه على 
بعالقات  النجاح  هذا  ودعم  منها،  كواحد  الراقية  المجتمعات 
إليه الكثير وجعلت  قوية مع بعض أصحاب الشأن، أضافت 
منه شخصية مرموقة لها نفوذ واتصاالت كل ذلك جعله ينضم 
إلى قائمة مدربي العالج الطبيعي وفي عام 1962 تم إنشاء 
معهد عال للعالج الطبيعي وبطريقة ما انضم العاطفي الى هيئة 
التدريس بالمعهد. أرسله المعهد في بعثة تدريبية الي المانيا 
عاد منها عام 1962 والي أمريكا في منحة دراسية عاد منها 
عام196٥ حيث رقي الى أستاذ مساعد ثم أستاذا للدراسات 
للعالج  المصري  االتحاد  عام  ذلك رئيس  بعد  العليا وأصبح 
بعد  العلمية  المؤتمرات  الكثير من  في  الطبيعي ومثل مصر 
ان أصبح عميد معهد العالج الطبيعي باإلضافة الى انه كان 
مسئول النشاط الرياضي بالنادي األهلي والمشرف على قسم 
العالج الطبيعي بمستشفى الشبراويشى والمشرف على فرقة 
باليه القاهرة وغيرها من المناصب االخرى األقل درجة. وفى 
إجازات الصيف كان يسافر إلى هولندا، البلد التي تعرف فيها 
المستشفيات  في  طبيعي  كمعالج  هناك  ويعمل  زوجته،  على 
الخاصة. ثم أصبح المدلك الخاص لرئيس الجمهورية واسرته. 
كل هذا رغم ان كل تعليمه األكاديمي ال يزيد عن اإلعدادية 
اليه  الذي وصلت  الفساد  وهذا مثال واضح يشهد على مدي 
مصر في عهد عبد الناصر حيث ان المحسوبيات والعالقات 
الي  الطريق  هي  بالدولة  الكبار  المسئولين  بشلل  الشخصية 
المناصب العليا بغض النظر عن الدرجات العلمية والكفاءة.  
معهدا مستقال  الطبيعي  العالج  معهد  أصبح  في عام 1969 
ألمستحيل حتى يحصل في  العطفى  الدولة وحاول على  عن 
الدكتوراه  شهادات  لكن  له،  العميد  منصب  على  الوقت  ذلك 
يحصل  أن  دون  مستحيال  الحلم  جعلت  غيره،  يحملها  التي 
فوقية  السيدة  إلى  المعهد  عمادة  سلمت  مماثلة.  شهادة  على 
عزب سليم. استغلت المخابرات اإلسرائيلية حاجته الي شهادة 
الدكتوراه وجندته مقابل إعطائه هذه الشهادة في حاله نجاحه 
في عمله معهم. في نهاية الخمسينات سافر على العطفى إلى 
أمستردام، وكان معه مدرب كرة القدم المعروف عبده صالح 
الوحش. وفى هذه الزيارة تعرفا على فتاتين هولنديتين، وكان 
أن تزوج على العطفى »آنا ماريا جوهاس« اإليطالية وكانت 
ليس  هذا  ان  ذلك  بعد  الموساد  وكشفت  هولندية  انها  تدعي 
اسمها الحقيقي، بل اسمها »لوليتا النا«.  وتزوج عبده صالح 
أمستردام  إلى  فالسفر  اجنبية  زوجته  وألن  الوحش صديقتها 
التصاالته  غطاء  الزوجة  استخدم  وهكذا  الشك  يثير  ال 
باإلسرائيليين0 وتدعي الرواية المصرية ان الزوجة لم تكن 
منه  وتبرأ  عليه  القبض  وقت  يفعله زوجها، حتى  ما  تعرف 
ابنه. ولكن الرواية اإلسرائيلية تدعي انها هي التي أحضرت 
السم لزوجها الذي دلك به ساق جمال عبد الناصر والمعنى 
في  نجحت  وأنها  زوجها،  من  أخطر  جاسوسة  كانت  أنها 
بعد  تماسيح.  دموع  كانت  دموعها  وأن  المصريين.  تضليل 
ثالث سنوات من عمله مع المخابرات اإلسرائيلية أعطوا له 
شهادة دكتوراه مزيفة من الواليات المتحدة كان ذلك في عام 
نجح  مباشرة  وبعدها  بعامين.  الناصر  عبد  وفاة  بعد   1972
وألنه  الطبيعي  العالج  لمعهد  كعميد  حلمه  الي  الوصول  في 

تلك  فى  في مصر،  الحكم  برؤوس  قوية  كان على عالقة 
الفترة فقد أزاح من طريقه عالماً كان متنصب العميد من 
حقه، هو الدكتور يحيى أمين البطاوى، الذي أصبح عميدا 
والثانية  إلى 1979،  من 1977  األولى  مرتين  بعده  من 
ان  بعد   1977 عام  عليه  قبض   .1988 إلى   1986 من 
شاهده بالصدفة أحد رجال السفارة المصرية في أمستردام 
وهو يتردد على السفارة اإلسرائيلية فتمت مراقبته من قبل 

السلطات المصرية.

المراجع: 1- عبد الناصر اسرار المرض و الوفاه: عادل 
حمودة  2- مذكرات حسين الشافعي 3- جاسوس في قصر 

الرئيس السادات: عصام عبد الفتاح 

عبري حلمي تكتب
فاق التوقع

 

هل فكرت في يوم من األيام ما معني وآثار هذا اللفظ )فاق 
التوقع(  وهل له مفعول السحر أم ال  ؟

وهل فكرت ما هو التوقع نفسه الذي تفوق عليه الشخص 
ذاته وكيف وصل أن يتفوق و يفوق حد ذلك التوقع بالنسبة 

له؟ 

وهل هذا التوقع كان إيجابي أم سلبي؟ 

لرد  النفسي  والعامل  اللفظ  تلك  من  الممنوحة  الطاقة  وما 
الفعل عن ما تعنيه الكلمة من معنى ومدلول ؟

كلمة فاق جاءت من لفظ التفوق و تعني ما وصل إلي حد 
الحد  عن  الزيادة  وتعني  عليها  المتعارف  حدود  من  أكثر 

المطلوب )زاد عن الحد ( ،

والخطة  المرسوم  والتفكير  الخيال  من  جزء  هو  والتوقع 
ظل  فى  معينة  حدود  ولها  واإلدراك  بالحس  المقروءة 
معطيات مدروسة وظروف محكوم عليها برد فعل معين 

يجب أن يكون شبه معلوم لآلخر تماما ، 

المرسومة  الحدود  وتعدى  زاد  أي  التوقع  فاق  جملة  إذن 
بالخيال لما سيحدث مستقبال وهذه الزيادة الغير متوقعة قد 
تكون بالسلب أو اإليجاب أي أنها تفوقت بالخداع في الحكم 
الممنوح لها من العقل و حدود التوقع قد تكون إيجابية أو 

سلبية ،

العربية نكون وصفنا  اللغة  البالغية في  الصورة  بهذه   و 
بالحدث  شعورنا  فعل  رد  عن  كامل  تعبير  فقط  بكلمتين 

وتأثيره علينا ،

ولو كان قد فاق التوقع اإليجابي أي عبر بالتوقع لما يفوق 
للوصول  الفاصل  والحد  الطبيعي  البرهان  ذات  التفكير 
لمركز أعلى بكثير من حدود التوقع وهذا الخبر اإليجابي 
يعنى الخبر السار أو النجاح الباهر أو الفوز الغير متوقع 

بالفعل ،

ولو حدث العكس تماما يكون فاق التوقع للهزيمة و النكران 
األثار  لكافة  يؤدي  وهذا  األمل  وخيبة  والعار  والخزي 
السلبية الواقعة على كل من يتوقع والمتوقع له وخصوصاً 
من كان يتوقع له األمل والخير والنجاح بشكل أو أخر ولم 

يكن من  المتوقع له  الهزيمة والفشل أبًدا ،

 وهنا بذلك اللفظ البسيط نعبر عن ما يدور بداخلنا من مشاعر 
فرح أو مشاعر حزن و مرارة على حسب المعطيات،
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له  ما  له  إنسانا  كونه  الناصر     جمال عبد 
وعليه ما عليه، أي أن له مميزات وله عيوب، 
تكون  أن  والمقبول  المفترض  من  كحاكم 
أضعاف  أضعاف  عهده  وإنجازات  مميزات 
عيوبه ومساوئه؛ وأن تكون أخطاؤه فقط من 

والسلبيات  األخطاء  تلك 
في  ذكرنا  البسيطة. 
مميزاته  السابقة  المقاالت 
تمت  التي  واإلنجازات 
يمكن  ال  والتي  عهده  في 
النهضة  وأهمها  إنكارها، 
في  والتوسع  الصناعية 
تم  فقد  عامة  التصنيع 
حوالي  إنشاء  عهده  في 
بين  ما  مصنع   1200
صناعات ثقيلة وصناعات 

كما  استراتيجية وحربية  تحويلية وصناعات 
تم في عهده إنشاء السد العالي. ولكن في هذه 
العجالة سأفند األخطاء الفادحة التي تمت قي 

عهده.

   رغم ما قاله عبد الناصر وأيتامه عن الحكم 
الملكي الذي سبقه وهو أكثر مما قاله مالك في 
الوسائل  إلى حد تجنيد وتكريس كل  الخمر؛ 
الحكم  والتعليمية النتقاد  اإلعالمية  الحكومية 
والمستميت؛  الكامل  والدفاع  السابق؛  الملكي 
عهده  وأسرار  وأخطاء  جرائم  أبشع  وإخفاء 
إجمال  يمكن  والتي  تصور،  كل  فاقت  التي 

أهمها في هذه العجالة: 

   � خطايا سن وتأسيس وتأصيل الدكتاتورية 
كافة  بإلغاء  وذلك  مصر:  في  واالستبداد 
األحزاب المصرية واتهامها بالفساد ومحاكمة 
زعمائها بمحاكمات صورية استبدادية سميت 
بمحاكم الثورة واستبدالها باإلتحاد االشتراكي 
وتصفية  ومالحقة  وإرهاب  وإلغاء  وحده. 
الحكمة  وادعاء  والمعارضين؛  المعارضة 
يعد  وذلك  والمتحدثين؛  للزعماء  المطلقة 
ِمَحن  ابتلي به شعب مصر من  من أسوأ ما 
وكوارث نفسية تدميرية رّسبت جنون العظمة 
في معظم قيادات وفئات شعب مصر؛ بالجدل 
وادعاء  والترهيب  والمغالطة  الحنجوري 
محاسبة  عدم  ُسنن  وتأصيل  وإقرار  الحكمة 

الحكام. 

   � حطيئة الغدر باللواء محمد نجيب: الذي 
جيش  تحول  لما  االنقالب  تحمله عبء  لوال 
مصر من مهمته القومية األساسية في الذود 
عن حدود الوطن والنظام الملكي والبعد عن 
السياسة إلي النقيض تماما، وبهذا يكون عبد 
الناصر هو أول من سن ُسنن الغدر والخيانة 
والتنحية واإلقصاء والمالحقات والمطاردات 
واإلقامة الجبرية واالستبداد في مصر، بتدمير 
اللواء محمد نجيب وأوالده وعائلته لإلنفراد 
بكافة سلطات حكم مصر .ولقد أفردت مقاال 
تحت  نجيب  محمد  للواء  حدث  عما  سابقا 

عنوان: محمد نجيب وجزاء سنمار.

https://www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=426656

و  السودان:  عن  مصر  فصل  خطيئة   �    
أكبر  من  كانت  الوحدة  أن  من  بالرغم 
عبد  النقالب  المزعومة  األهداف  وأشهر 
الناصر؛ فإن عهده هو من أسس وأيد وأوجد 

الحركات االنفصالية فعلياً في الوطن العربي؛ 
تقدمية ودول  دول  إلي  العربي  العالم  بتقسيم 
بمحمد  الغدر  خطيئة  وكانت  أمبريالية، 
نجيب أحد األسباب الرئيسية لرفض الشعب 
بمصر  االرتباط  في  االستمرار  السوداني 
واالنفصال. ويشهد التاريخ 
أن عبدالناصر تسلم مصر 
مصر  مملكة  اسمها  وهي 
والسودان ويقع قطاع غزة 
تحت إدارتها، وسلمها لمن 
بعده من غير السودان ومن 
ثلث  غير  ومن  غزة  غير 

مصر )سيناء(.

التهم  تلفيق  خطيئة   �
ومحاكمة وسجن شخصيات 
الى  السجون  وتحول  يجوز سجنها  ال  ثقافية 
كان  المعارضين:  واغتيال  رهيبة  اماكن 
نظام عبد الناصر تجريبيا، بدأ بالتحالف مع 
االخوان والتعويل على العالقات مع امريكا ثم 
الصدام مع االثنين، ومن اضطهاد الشيوعيين 
عطيه  شهدي  المثقف  الشيوعي  القائد  وقتل 
االشتراكي  االتحاد  اقامة  الى  التعذيب  تحت 
يكون  الجرائم  وبتلك  اليه.  الشيوعيين  وضم 
اغتيال  ُسنن  سن  من  أول  هو  الناصر  عبد 
تفصيل  جرائم  سن  مع  المعارضين؛  وقتل 
التهم وتزييف األحكام القانونية وإلغاء العدل 

وتأصيل الدكتاتورية واالستبداد في مصر.

هو  ناصر  يعتبر  الحنجورية:  الخطايا   �    
أساليب  كافة  ومبيح  وباذر  وسان  مؤسس 
المصري  الشعب  وتغييب  وتضليل  خداع 
واأللفاظ  البراقة  بالشعارات  وذلك  والعربي؛ 
وخطب  المضلل  الفاسد  واإلعالم  الرنانة 
من  بالكثير  لكتابتها  استعان  التي  الشتائم 
وغيره  هيكل  أمثال  عهده؛  ومضللي  منافقي 
التنويم  عهود  بدأت  وبذلك  المطبلين؛  من 
تستمع  كنت  أنك  حتى  مصر  في  الفكري 
لشعارات وأقوال مالئكية رنانة؛ تتناقض مع 
واقع األفعال الشيطانية القائمة؛ مثل مواويل 
الوحدة العربية التي لم تتحقق؛ ورمي إسرائيل 
وارفع  يحدث؛  ولم  البحر  في  ورائها  ومن 
رأسك يا أخي فقد مضى عهد االستعباد؛ ومن 
إلى  وما  له؛  قطعوها  رأسه  رفع  على  تجرأ 
التي  الكاذبة؛  والشعارات  األقوال  من  ذلك 
عاصر  من  جميع  وحفظها  وعاشها  سمعها 
تلك الحقبة الحنجورية الخادعة؛ التي أّصلت 

الخداع والتضليل. 

الذي  المصري  االقتصاد  تدمير  � خطيئة     
العهد  أن  رغم  قوته:  عنفوان  في  استلمه 
الناصري قد جند كافة قدراته في تشويه العهد 
الملكي السابق؛ لكنه لم يستطع رغم التزييف 
ناصر  استالم  وحقيقة  معالمه؛  يمحو  أن 
لمصر وهي في أزهى عصورها االقتصادية 
المصري  الجنيه  كان  حيث  والحضارية؛ 
والجنيه  أمريكية،  دوالرات  خمس  يعادل 
اإلسترليني الذهب يعادل 97 فرشا ونصف؛ 
وكان القطن المصري العالمي يسمى بالذهب 
األبيض وال تستطيع مصانع مانشيستر للغزل 
تدميره وتدمير  ليتم  والنسيخ االستغناء عنه؛ 
الزراعة المصرية عصب االقتصاد المصري 
لتفادي  متأنية  دراسة  دون  العالي  السد  ببناء 
خلفه  الغرين  حجز  وأهمها  العديدة  مضاره 

بقعـــــة ضــــوء 
أخطاء ومساوئ فرتة احلكم 

الناصري: -1 

فاروق عطية

وحرمان األرض الزراغية من تواجده؛ كما 
ضيع الغطاء الذهبى للجنيه المصرى وضيع 
االقتصاد المصرى لكي يتم تسليم حكم مصر 

واقتصاد مصر مديناً وفي أسوأ حاالته.

والضغائن  األحقاد  بذور  وتنمية  بذر   �    
واألحقاد  العداوة  بإشاعة  وذلك  مصر:  في 
شعب  من  واألغنياء  الفقراء  بين  الطبقية 
المودة  عالقات  تسوده  كانت  الذي  مصر؛ 
ملكية  ونزع  المصانع  بتأميم  واألخوة؛ 
األراضي من اإلقطاغيين؛ وكان من األفضل 
تقريب الفوارق االجتماعية بفرض الضرائب 

التصاعدية على الدخول.

   � خطايا تدخالت عبد الناصر في الشئون 
العربية  والحكومات  للشعوب  الداخلية 
والحرية  التحرر  مزاعم  بإشاعة  األخرى: 
والتخلص من اإلمبريالية في الوطن العربي. 
ضد  المناضل  ليبيا  ملك  إزاحة   في  ساعد 
السنوسي  أدريس  محمد  اإليطالي  االستعمار 
ليبيا في 2٥ من  ملكا علي  تنصيبه  تم  الذي 
نوفمبر 19٥0م، حين توحدت األقاليم الثالث 
دولة  وقيام  وفزان(  وطرابلس  )برقة  الليبية 
مستقلة  اتحادية  ديمقراطية  دستورية  ليبية 
ذات سيادة )ملكية دستورية(، ظل السنوسي 
ملكا على ليبيا حتى انقالب الفاتح من سبتمبر 
1969م بدعم ناصري بزعامة المالزم اول 
إدريس  الملك  بحكم  فأطاحت  القذافي  معمر 
الجئا  مصر  إلى  انتقل  الذي  السنوسي، 
توفي في 2٥  مقيما حتى  بها  سياسيا، وظل 

من مايو 1983م. 

وبالمثل التدخل في شئون اليمن لتغيير حكمها 
عقب  التدخل  بدأ  المصري.  والعتاد  بالجيش 
اإلمام  على  السالل  هللا  عبد  المشير  انقالب 
سبتمبر   26 في  الدين  حميد  البدر  محمد 
1962م واعالنه الجمهورية في شمال اليمن 
إلى  البدر  اإلمام  هرب  الناصر.  عبد  بدعم 
السعودية وبدأ الثورة المضادة من هناك. تلقى 
البدر الدعم من السعودية واألردن وبريطانيا، 
ارسل  مصر.  من  الدعم  الجمهوريون  تلقى 
جندي.   70000 من  يقرب  ما  الناصر  عبد 
-1962( سنوات  لثمان  الحرب  واستمرت 
الحكم  على  الجمهوريون  وسيطر  1970م( 
بدعمها  السعودية  استنزفت  األمر.  نهاية  في 
على  وأثرت  المصري  الجيش  طاقة  لإلمام 

مستواه مما أدى لهزيمة 1967م القاسية.

المحاسيب  وفساد  طغيان  ترك  خطيئة   �    
واألصدقاء في حكومته: كان من اهم خطايا 
عبد الناصر سكوته عن فساد وفوضى نائبه 
المشير عبد الحكيم عامر ورفاقه مع الممثالت 
باكبر  انتهى  والذي  والمومسات،  والمغنيات 
وفتح  التاريخ؛  في  والعرب  لمصر  هزيمة 
مدارس التعريص والتجسس بزعامة صالح 
أمثال  والمشهورين  المعروفين  وقواده  نصر 
حبيب العادلي؛ وتأسيس بوليس اآلداب  فقد 
مازالت  وعربي  مصري  إفساد  بؤرة  كان 

نتائجه وثماره المسممة منتشرة حتى اآلن.

عبد  علم  برغم  نكسة 1967م:  � خطيئة     
في  معظمهم  وغرق  حاشيته  بفساد  الناصر 
الغواني؛  وأحضان  والدعارة  الرذيلة  وحول 
إال أنه أصدر قراره بسحب قوات الطوارئ 
الدوليه من منطقة الحدود المصريه اإلسرائيلية 
المصرس  الجيش  بحشد  وأمر  سيناء،  في 
مضيق  اغالق  اعلن  وبعدها  الحدود،  على 
تيران فى وجه السفن االسرائيليه المتجهة أو 
الخارجة من ميناء ايالت، اعتبرت اسرائيل 
ذلك اعالن حرب عليها. في 3 يونيو شكلت 
اشكول  ليفى  برياسة  حرب  وزارة  اسرائيل 
واعلنت التعبئه العامه، وفي صباح ٥ يونيو 
دقيقة( شنت هجومها  السابعة و4٥  )الساعة 
الحربيه  المطارات  وهاجمت  الخاطف 

المصريه  الجويه  المرافق  وكل  المصريه 
وفى ظرف 3 ساعات دمرت اسرائيل 1٥0 
طياره مصريه على االرض. فى نفس الوقت 
شن الجيش االسرائيلى هجمات على القوات 
المصريه فى سينا وعلى الضفه الغربيه اللى 
كانت تابعه لالردن، وعلى مرتفعات الجوالن 
السوريه واستولى على غزه اللى كانت تابعه 

لالداره المصريه وقتها.

الحكيم  عبد  المشير  اغتيال  خطيئة   �    
باغتيال  قيامه  عادلة:  محاكمة  دون  عامر 
رفيقه وصديقه وشريكه وزميله في الضباط 
اخفاقه  بسبب  إليه  المقربين  وأقرب  األحرار 
هي  المروعة،  للهزيمة  أدي  مما  الحربي 
جريمة قانونية يعاقب عليها الشرع والقانون. 
مسؤول  شخصيا  هو  أنه  تناسي  أو  ونسي 
تمام  يعلم  كان  أوال:  اإلخفاق،  هذا  عن  أول 
تماما  مثله  كضابط  عامر  كفائة  عدم  العلم 
يتلقوا  لم  األحرار  الضباط  من  كل  أن  حيث 
بعد  تخرجوا  كونهم  الكافية  العسكرية  العلوم 
ستة أشهر فقط بسبب الحرب العالمية الثانية. 
ثانيا: هو من ضغط على مجلس قيادة الثورة 
ترقيتة  على  للموافقة  نجيب  محمد  والرئيس 
ال  وهو  لواء  لرتبة  )رائد(  صاغ  رتبة  من 
ثالث  متخطيا  العمر  من   34 ال�  في  يزال 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  وأصبح  رتب، 
المصرية. وليست جريمة االغتيال يالسم هي 
الملك  مع  مارسها  فقد  األولي  ناصر  جريمه 
فاروق والعديد من معارضيه، ولعدالة السماء 

مات هو أيضا بتفس الطريقة.

   � خطيئة تمثيلية إعالن التنحي يعد النكسة: 
حلت  التى  النكبة  إثر  1967م  يونيو   9 في 
على مصر والعرب، ألقى جمال عبد الناصر 
أية  برغم  فيه:  جاء  ما  وأهم  التنحي  خطاب 
فى  موقفى  عليها  بنيت  أكون  قد  عوامل 
األزمة - فإننى على استعداد لتحمل المسئولية 
أن  جميعاً  أريدكم  قراراً  اتخذت  ولقد  كلها، 
تساعدونى عليه: لقد قررت أن أتنحى تماماً 
دور  وأى  رسمى  منصب  أى  عن  ونهائياً 
الجماهير،  صفوف  إلى  أعود  وأن  سياسى، 

أؤدى واجبى معها كأى مواطن آخر.

الشباب  تنظيم  كان  التالي  اليوم  صباح  في   
االشتراكي  االتحاد  وأعضاء  الناصري 
والمصنع  العمالية  بالنقابات  يطوفون 
يصدرون  الحكومية  والمصالح  والمدارس 
لرفض  مظاهرات  في  للخروج  األوامر 
ذلك  على  شاهد  شخصيا  وأنا  التنحي.  هذا 
النصر  شركة  مصانع  في  أعمل  كنت  حيث 
بالسويس،  الكيماوية  والصناعات  لألسمدة 
وكنا في موقع نشاهد منه التفوق اإلسرائيلي 
الشركة  مستشفى  في  ونستقبل  وبريا  جويا 
سيرا  الحرب  جحيم  من  الفارين  الجنود 
األقدام،  دامي  المالبس  ممزقي  األقدام  على 
اإلذاعات  أكاذيب  نسمع  الوقت  نفس  وفي 
المصرية باالنتصار وتحطيم مئات الطائرات 
اإلسرائيلية وقرب الدخول إلى تل أبيب وال 
التنحي  خطاب  وإبان  التكذيب.  علي  نجرؤ 
النصر  أقواس  لتحطيم  السويس  شعب  إندفع 
المنتشرة بالمدينة وتمزيق صور الزعيم الذى 
وثقوا فيه وأوصل البالد للهزيمة. وفي صباح 
اليوم التالي كانت أوتوبيسات جميع الشركات 
نظير  بالعاملين  امتألت  قد  بالسويس  العاملة 

دفع 20 جنيها ووجبتي إفطار 

للهتاف  للقاهرة  متوجهة  لكٍل،  فاخر  وغداء 
بالفصل  يمتنع  من  تهديد  مع  التنحي  برفض 

من العمل. 

......

في  كان  إذا  يإذن هللا  القادم  المقال  في  البقية 
العنؤ بقية
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غصن الزيتون 61
الصرخه

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

النهارده  الثالثاء  13 من ابريل 2022 وده طبعا زي 
 …  60 رقم  العدد   هو  العنوان…  من  ماهوواضح 
منذ تعطلت طباعه الجريده ووصولها الى أيدينا نسخة 
من  اكتر  بقالنا  نقدرنقول  بقي    النهارده   … ورقيه 
الجريده… ورق  بنشوف  ولسه مش  أسبوع…   120
ورق… زي زمان …وعموما تقريبا. خدنا بقي علي 
كده … ومبقتش اعد ياجيمي … وبنقعد نهاتي كل مره 
في الموضوع… ماعلينا … عاوزه بس قبل ما اكتب 
كلماتي اسجل للتاريخ ان النهارده اللى هو 13 ابريل 
انضربنا بعاصفه ثلجيه قويه جدا … تجيلها كده ييجى 
٥0 او 60 سم … وبما ان اخواتنا الكنديين ح يعيدوا 
عيد القيامه اليومين القادمين … ف القافيه حكمت نقول 
لهم ميرى كريسماس.. بدل هابى ايستر… وطبعا بما 
ان احنا دلوقتى في فتره صيامنا كمسيحيين وفتره صيام 
التلفزيون…  أخواتنا المسلمين في رمضان… وطبعا 
لو هزيناه كده … هينزل مسلسالت… وطبعا برضه 
نيللي كريم… وده  المسلسالت… مسلسل ل  أهم  من 
لسه  الحقيقه  وانا  إبراهيم عيسى…  العظيم  تاليف  من 
تراجيديا…  مليان  انه  وعرفت  عليه…  مااتفرجتش 
بس مستنيه احوش شويه حلقات كتير واتفرج.. طبعا 
قوى  بحبها  اللى  الحاجات  من  مبقاش  الساسبنس  الن 
المقدمه  بعد  ياجماعه سامحوني …  دلوقت… معلش 
الطويله دي… مضطره اني اعمل مقدمه تانيه… ليه 
اللي فات.. واللي كان مفروض يكون  العدد  بقي الن 
رقم 60 اتاجل أسبوعين تاني … ل أسباب فنيه … 
وطبعا في األسبوعين دول … حصل تغييرات كتير… 
 122 من  اكتر  يعني   61 رقم  بقي  دلوقتي  والعدد 
أسبوع.. وطبعا احنا امبارح االحد عيدنا احنا كمان عيد 
القيامه والنهارده االثنين 2٥ ابريل هو عيد شم النسيم 
كل سنه وانتم طيبين… وبما ان في عيد القيامه الكندي 
كانت هناك عاصفه ثلجيه كبيره… ف احنا كمان في 

برضه  نالنا  القبطي…  القيامه  عيد 
مطره  وكانت  جانب…  الحب  م 
شديده… متعاصه كده بتلج كتير… 
ومنشعه  في اسقف وجدران الكثير 
بصراحه  بقي  كده  البيوت…  من 
كفايه عليكم…  ونبدا بجد نتكلم عن 
موضوعنا … وهنا الزم نتكلم  عن 

واحده من المسلسالت… وهو مسلسل االختيار 3 … 
وانا شفت شوية حلقات … وبهرنا ياسر جالل.. بتقليده 
برضه  وطبعا  السيسي…  الفتاح  عبد  للرئيس  الهايل 
المسلسل فكرنى … وفكرنا كلنا بااليام السوده … هللا 
اليعيدها… اللى كان فيها االخوان المسلمين… كاتمين 
على نفس الشعب … لغاية ماطلعوا عين امه … ام 
الشعب… لغاية ماثار عليهم وطردهم طردة الكالب… 
بعد سنه من القرف… يعلم هللا وحده… فقط بمعجزه 
الهيه.. ازاى غاروا… والف قله تتكسر فوق دماغهم… 
انا هنا بصراحه مش ناويه أتكلم عن المسلسل او أحاول 

عارفين  كلنا  الن  مواقفه…  تحليل 
السوده  األيام  وكلنا عشنا  ده…  الكالم 
في  عايشين  كمسيحين  سواء  دى… 
مصر… با اجسامهم… او زى حاالتنا 
كده… عايشين في مصر… كل لحظه 
بقلوبنا وعقولنا وفكرنا… بس ح أتكلم 
االخوان  قلوب  مال  اللى  الغل  عن 
للمسلسل  مشاهدتهم  فور  المسلمين… 
اربع  عن  أتكلم  وح  حلقه…  اول  من 
والسواد  الغل  كم  ايه  اد  بتورى  نتايج 
وهى  بالخفيفة…  نبدا  ماليهم…  اللى 
السنغال  قدام  مصر  بهزيمة  فرحهم 
الشماته  وطبعا…  العالم…  كاس  في 

جديده  مش  حاجه  دي 
عليهم… تاني حاجه بقي 
نتكلم عن »مريم وهيب« 
وهنا ابدا بنقل بعد ماورد 
وبدون  النت  مواقع  في 
»مريم  مني   تصرف 

مواقع  عبر  كبيرة  أثارت ضجة  مسيحية  سيدة  وهيب 
االعالم  وسائل  كافة  وتناولت  االجتماعي،  التواصل 
المصرية المحلية الخبر في أبرز العناوين لديها، كونها 
من الحوادث الغريبة التي جذبت اليها انظار الكثيرين، 
ومقال اليوم سوف يسلط الضوء على العناصر االساسية 
في القصة، كي نرى من هي 
مريم وهيب وحقيقة اختطافها 
المسيحية  اسم  تصدر   .…
بني سويف  من  وهيب  مريم 
وأصبحت  البحثية،  العناوين 
حديث رواد مواقع التواصل االجتماعي وكافة وسائل 
الماضية،  القليلة  الساعات  في  مصر،  في  االعالم 
اسالمها  تشهر  وهي  لها  فيديو  مقطع  انتشار  بعد 
الفيديو  مقطع  وأثناء  االسالمي،  الدين  دخولها  وتعلن 
اسالمها  تعلن  وهى  وهيب”  ”مريم  تظهر  المتداول 
بشكل  تظهر  وهى  مريم  وتحدثت  حمايتها،  وتطلب 
ويظهر  كما  خوف،  حالة  فى  وهى  يلقنها  أحد  وكأن 
فى الفيديو صراخ طفلتها المختفية معها، لتثير الجدل 
المختطفة  مريم  بأن  الكثيرين  قبل  من  تأكيدات  وسط 
مطالبات  وسط  اإلسالم،  اعتناق  على  ارغامها  تم 
ما  وضمن   … المختطفين.  يد  من  انقاذها  بضرورة 
المقطع من قبل زوجها جوزيف  ورد من ردود على 
سعد: ” أن الصورة تتحدث وأنه يعلم زوجته جيدا وهى 
يؤكد أن هذا حدث  تتحدث فى حزن وخوف وهو ما 
له  لسمحوا  اختيارها  فى  حره  كانت  واذا  اكراه  تحت 
جوزيف  وهيب؛  مريم  زوج  عبر  وقد  بمقابلتها”…. 
سعد عن حزنه الشديد على فقدها وألمه بسماع صوتها 
أثناء تسجيل مقطع  بجانب صراخ طفلتها  المقطع  في 
الفيديو الموصوف بأنه خطير، وتبين من خالل التحليل 
التهديد، وأشار المذكور جوزيف أن  أنه مسجل تحت 
على الجهات المسؤولة االستراع في الكشف عن مصير 
زوجته ومعرفة مالبسات االختفاء وهذا المقطع مشيراً 
الكثير  شاهدنا  الحديثة  التكنولوجيا  اطار  فى  انه  إلى 
من الفتيات يتم ابتزازهن ومنهن من انتحر بسبب هذا، 
وأن نشر هذا الفيديو هو ادانة لمن يقف خلفه فزوجته 
طفلته  وصراخ  يملئها  والخوف  مروع  بشكل  تظهر 
مزق قلبه وال يعرف ماذا يحدث لهم، وتابع: ”الفيديو 
المتداول ٥0 ثانية عبارة عن واحدة مضروبة، وجنبها 
بيلقنها الكالم، وواحد حاطط السكينة على بنتي  واحد 
وصوت صراخ البنت واضح، عالمات الضرب على 
ان  سمعنا  الكالم…  خلص  جدا…..  واضحة  وشها 

بشأن  اجراء  باتخاذ  السيسى طالب 
القبطيات  الختفاء  الظاهرة  هذه 
السماح  او  مصيرهن  معرفة  دون 
فعال…  حصل  ده  هل  بلقائهن…. 
تالت  ل  بقي  نرجع   … معرفش 
تقشعر  جريمه  وهي   … مصيبه 
لها االبدان…. ذبح  الشهيد القمص 
تقريبا  وطبعا  وديد….  ارسانيوس 
كده والموضوع في نصه… يعني 
وهما لسه بيذبحوا الراجل… اتقال 
مختل  القاتل  ان  بسرعه  بسرعه 
مغاير  ده  الكالم  وطبعا  عقليا… 
الن  وكدب…  جدا  وغلط  للحقيقه 
وعارفه  مدربه  بايد  اتدبح  الراجل 
في  تضرب  وازاي  ايه  بتعمل  هي 
مقتل.. واليكم نتيجه سريعه للقراءه 
في هذا الموضوع… علشان محدش 
شخص  بواسطة  تم  قتله  أن  يفتكر 
»ُمختل عقلياً« كما يُصدَّر للشارع 
المصري ده تار قديم كان مخزنه له 
السلفيين …. في شهر يونيو القادم 
العيد ال27 لسيامة قدسه الذي تم بيد 
صاحب القداسة المتنيح البابا شنودة 
أصال   وهو  سنة199٥…  الثالث  
السيدة  كنيسة  مذبح  علي  مرسوم 
منطقة  لخدمة  بك  بمحرم  العذراء 
)منطقة  بها  كنيسة  وانشآ  كرموز 
بناء  حاول  وإذ  باألساس  كرموز( 
السلفيين  وقفوله  في كرموز  كنيسة 
سنة 2000  أيام المحجوب وهجموا 
على  السيف  علي عربيته. وحطوا 
كرموز  في   8 شارع  في  رقبته 
تاني  السلفيين لو جيت هنا  وقالوله 
ه  اللفظ…  شايفين  هننحرك… 
الذبيحه….  زي  يعني  ننحرك… 
معلش علي العموم… سيده برضه 
اتذبح عشانا كلنا قبله … قدس ابونا 
اخذ  كهنوته  بداية  فى  ارسانيوس 
كرموز  منطقة  فى  ارض  قطعة 
باإلسكندرية وشرع فى بناء كنيسة 
وعمل فى صمت على انها مصنع 
هذا  وكان  الصورة  فى  يظهر  ولم 
عبد  االسكندرية  محافظ  فى عصر 
اكتمل  وعندما  المحجوب  السالم 
قدسات  يصلى  بدأ  االرضى  الدور 
الخدام ومعهم  قليل من  بدرى بعدد 
بعض افراد من الرعية طبعا عدو 
واثناء  يوم  وفى  يسكت  لم  الخير 
ذهابه فجرا للقداس كان فى انتظاره 
مجموعة من الملتحين وهم حاملين 
وضعوا  السيارة  باب  ومن  سيوف 
انه  منه  السيف وطلبوا  رقبته  على 
يرجع وال يصلى مرة أخرى وكان 
منتظرين  الكنيسة  بداخل  يوجد 
ابونا الخدام والرعية وعلشان حقن 
الدماء وتحت الضغط تراجع قدس 
طبعا  االمنية  واالجهزة   … ابونا 
كنيسة  كانت  النها  اجراء  تأخذ  لم 
غير رسمية وبعدها كان قدس ابونا 
العذراء  كنيسة  راعى  دوماديوس 
ابرام  واالنبا  سابقا  بك  بمحرم 
لكندا …  فى زيارة  العابدين  بزين 
فى عشاء  كندا  وزراء  رئيس  قابل 
واحتفالية وشرح له ما حدث فاتصل 
بعدها  وتحدث  بمصر  كندا  بسفير 
المحجوب  رد  فكان  المحجوب  مع 
العصور  ازهى  كان  عصره  ان 
فى االسكندرية لبناء الكنائس ولكن 

بالخارج  يتم تشويه وجه مصر  ان 
مرفوض وأّصر ان ال تُبنى وبعدها 
سكنية  عمارة  وبنائها  استغاللها  تم 
يبحث  ابونا ظل  ولكن  بعد سنوات 
كنيسة  بنى  حتى  اخر  مكان  عن 
األولى …  عن  كم   1 تبعد  أخرى 
ده غير طبعا  تحرشات أمن الدولة 
بيه… في 2008 كان مسئول عن 
وكانت  الثبات  احد  مدارس  خدمة 
في مدرسة الثبات التابعة لجمعيات 
بشارع  القبطية  والثبات  التوفيق 
ايزيس… األمن دخل كسر دوالليب 
الخدمة ومنعه ومنع األوالد والخدام 
هي  اللي  المدرسة  دخول  من 
أصال مدرسة قبطية… ورغم كدة 
الخفاء  في  المسلمين  بيساعد  كان 
تعاليم  حسب  خدمته  منطقة  في 
أصال  ارسانيوس  وأبونا  مسيحيتنا 
ارسانيوس  أبونا  ُمتبتل…  كاهن 
أنبا  دير  في  للرهبنة  بيستعد  كان 
سيفين  أبو  لدير  وتاسوني  بوال 
ميعاد  بالفعل حددوا  كانوا  واإلتنين 
تركهم للعالم… هو وتاسوني مرثا 
وأقنعوهم  للكهنوت  رشحوه  لكن 
بالخدمة مع حريتهم في حياة التبتل 
بأسبوع  الكهنوت  قبل  وجوزوهم 
وعاشوا حياة بتولية في شقتهم زي 
أنچيل  وت.  كامل  بيشوي  ابونا 
ومن زمان السلفيين عاوزين رقبته 
الشيطان  الخدمة  أمانته في  وبسبب 
لم يهدأ… وربنا حول حربهم إلكليل 
عاش  الدنيا  في  زاهد  كاهن  مجد. 
مالوش فيها وربنا زّكاه بميتة مميزة 
في أعلي مرتبة سمائية… صلواته 
وشفاعته تعزى مراته وشعبه وكل 
محبيه… نيجي بقي ل رابع حاجه 
بتوري غل السلفيين… ورد فعلهم 
الغاشم علي مسلسل االختيار 3… 
الشارع  في  بنتها  مع  ماشيه  ام 
البنت…  جاعت  رمضان…  في 
من  كشري  لها  تجيب  االم  حاولت 
التحرير…  كشري  بيسموه..  محل 
كشري   … سميته  الحقيقه  وانا 
التفجير …  او كشري  التكفير … 
المقاله   اسمي  كنت عاوزه  فعال  انا 
خساره  قلت  بس  التكفير..  كشري 
فيهم العنوان … الن ده فعال تفجير 
وتوريم ادمغه قذره  بتتلكك عشان 
طبعا  وتفجره   … حد  أي  تكفر 
في  ده  يكتب  حتي   … امكن  لو 
بدات   الحكايه  حسناتها…  ميزان 
كتبت سيلفيا بطرس«، عبر  حين  

موقع  على  الشخصية  صفحتها 
التواصل االجتماعي »فيس بوك«: 
من  بنتي  جبت  النهارده  »نزلت 
الحضانة »خلوا بالكم … حضانه» 
الن كان عندها تمرين روحنا جري 
شغله  خلص  وباباها  هناك  على 

وعدى علينا، 
البقية ص 19 
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د. مجدي كانت له مكانة كبيرة جداً لدى مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.. وكان 
قداسته يذكره باالسم في أثناء زياراته الدورية لالسكندرية.. ويعامله بتقدير واهتمام كبير.. 
ترجع عالقتهما إلى أربعينيات القرن الماضي حينما كان د. مجدي طالباً بمدرسة التوفيقية 
نظير  األستاذ  وبعد رهبنة  وتلمذة..  نظير جيد عالقة محبة  باألستاذ  تجمعه  بشبرا- وكانت 
المرات  إحدى  وفي  عديدة..  مراسالت  بينهما  كانت   - السرياني  أنطونيوس  الراهب  باسم 
أنطونيوس  الراهب  له  فأرسل  المزامير،  في  التأمل  على  يساعده  أن  مجدي  د.  منه  طلب 
بها.. ومن  كراسة بها تأمالت في أول أربعة مزامير - بخط اليد- وظل د. مجدي محتفظاً 
محبته سمح لمحبيه بتصوير هذه الكراسة كاملًة.. وفي آخر زيارة لقداسة البابا شنودة الثالث 
ب بهما..  إلى االسكندرية - في أغسطس2010 حيث ذهب هو ود.عفاف للقاء قداسته، ورحَّ
وتبادلوا الذكريات.. وقدما له مظروفاً به بركة مالية )40 ألف جنيهاً(.. وأعطى البابا بدوره 

المظروف لتجهيز عروسة في ذات التوقيت..

وليبيا وغيرها..  منها سوريا  عديدة..  بالد  إلى  للسفر  د. مجدي اضطرته  ظروف عمل 
ولكن محبته ورعايته ألسرته ظلت في ازدياد ونمو منقطع النظير.. وخالل فترة سفره تمجد 
الرب معهم بعجائب. يذكر أحد أصدقائه أنه في إحدى زياراته لهذه األسرة المباركة، أعطته 
أمامه ويطلب  لكي يضعها  بتكبيرها،  أقوم  لكي  د. مجدي  لوالدة  د. عفاف صورة صغيرة 

صلواتها.. 

ذهبا للهجرة إلى أمريكا عام 2011م بتدبير من الرب.. لكنهما من آن ألخر كانا يحرصان 
مارس  في شهر  سنوياً  لمصر  الحضور  على  يحرصان  وكانا  إلى مصر..  الحضور  على 
لالحتفال بذكرى أبونا ميخائيل إبراهيم سواء بمزاره بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية 
أو بكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر عبده..   وفي مارس 2018 كانت د.عفاف متيقنة أنها 

الزيارة األخيرة لها لمصر وهى في الجسد .. لذلك حرصا على زيارة األديرة والكنائس..

  ومنذ أن انطلقت د.عفاف للمجد في 28 أغسطس 2018 ، إال وكان يعيش د.مجدي على 
ذكراها.. وكان يحتفظ بصورتها التي كتبت له عليها إهداءاً من خلف الصورة مع صورة 
أبونا ميخائيل وصورة مارمينا، ناحية قلبه.. ومن حين آلخر يتحدث عنها كمالك سماوي 
عاشت بيننا على األرض، وقد تكللت بالمجد، وأنه في انتظار تلك اللحظة السعيدة التي يلتقي 

بها ثانية!! 

ولما شعر باقتراب أيامه، طلب من أوالده - في سبتمبر الماضي 2021 - الحضور لمصر 
أنه تحت إصراره  إال  باالسكندرية-  يبقى وحده  أن  فيها- ورغم صعوبة هذا األمر  والبقاء 
بالبقاء وعدم العودة إلى أمريكا- استجابوا لطلبه.. وفي آخر زيارة لمجموعة من أصدقاءه له 
بالمنزل )في أكتوبر 2021( استشعروا استعداده التام لالنطالق.. كان مستعًدا بالفعل، وكل 

كلماته وتأمالته كانت عن الحنين للسماء..

د.مجدي كتب مذكرات رائعة وهامة جداً عن »أبرار معاصرون«.. عن شخصيات بارة 
بهذا  أصدقاءه  من  لمجوعة  وعهد  حياته،  في  المذكرات  هذه  نشر  يتمنى  وكان  عاصرها، 
األمر.. كان األمر به صعوبة ألنها تحتاج إلى الكثير من التنقيح والتفاصيل غير الواضحة.. 
تلك  في  بالتفصيل  مناقشته  حاولنا  معه  األخير  اللقاء  في  أنه  إذ  الحنون،  هللا  نشكر  ولكن 

المذكرات...

ولما  أكمل سيرته الصالحة.. انتقل يوم اإلثنين 28 فبراير 2022 للمجد.. تاركاً ذكرى 
طيبة فى نفوس كل من تعامل معهم.

نياًحا لنفسه البارة.. وليذكرنا في صلواته.. وليعطي الرب عزاءاً ألبناءه ومحبيه.. وليعوضه 
الرب أجراً سمائياً نظير كل محبة قدمها... وليعطنا الرب أن نقتدي بسيرته العطرة..

بقية مقال »فاق التوقع« ص 7:
و بهذا اللفظ أيضا نكون أرسلنا ما يفيد عن تلك المشاعر الصادرة من و إلى جميع األطراف 

المعنية بذلك  ببعض الكلمات البسيطة القليلة المختصرة ،

أما عن تأثير تلك العبارة فهو بواقع صفعة جديدة على الوجه لمن كان السبب في القصور وفي 
الوصول إلى خيبة األمل وضياع الحلم وما تحمله من التأثير السلبي بالطبع على المشاعر 

واألحاسيس،

 ولكن العكس أيضا لها واقع الفرح المغمور بالسعادة لحد الطير من أعلى األفق إذ كانت تلك 
العبارة للمدح ولحد عدم التصديق لمن تفوق وفاق حد التوقع ولمن استطاع تحقيق نجاح ال 

مثيل له فاق حد التوقع بالفعل،

وخصوصاً  بذلك الظروف وفي تلك اللحظات لو كانت الظروف غير مواتية لتلك االنتصارات 
بالفعل وبذلك فقد فاق حدود التفكير والخيال والتوقع له أو إلمكانياته ،

كيف تصبح خارج حدود التوقع ؟

بالفعل نستطيع نقفز خارج الصندوق لو تمكن كل منا أن يؤدي ما عليه على أكمل وجه ويحقق 
انتصارات ال مثيل لها باإلصرار والسهر والتعب والكفاح ليصل إلى ذلك الحد األعلى من 

حدود التوقع له ،

والعكس بالعكس بالتهاون والكسل والخمول فقد أضاع الحلم بشكل غير متوقع ،

لذلك يجب علينا أن نكون مختلفين وال يتوقعنا أحد أبداً ،

فاق حدود التوقع ....أي فاق التنبؤ له بعنصر المفاجأة ، 

 مفاتيح النجاح األساسية للوصول للمفاجأة  الغير متوقعه بالمرة هي ....) الصبر واإلصرار 
على النجاح والثقة بالنفس وااليمان باهلل وحده
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بصــــــراحة
مسلسل االختيار كالكيت ثالث مرة 
         مدحت عويضة

التلفزيون  لنا  يقدم  سنوات  ثالث  منذ 
عشناها  ألحداث  وطنية  ملحمة  المصري 
منذ  االختيار.  مسلسل  وهي  فيها  وشاركنا 
منسي  للشهيد  خصص  الذي  األول  الجزء 
األول  االختيار  هو  االختيار  وأصبح 
للمشاهد المصري والعربي. حقق المسلسل 
عدد مشاهدات خيالية لم يكن أحد يتوقعها. 
أيام  لنا  يجسد  المصريين  نحن  لنا  فبالنسبة 
العديد  لنا  ويكشف  تفاصيلها  بكل  عشناها 
من الخبايا التي لم نكن نعرفها. في الجزء 
الثالث يحتل فيه الرئيس السيسي جانب كبير 
إنقاذ مصر.  في  دورة  المسلسل  لنا  ليظهر 
المسلحة  قواتنا  دور  المسلسل  يظهر  كما 
ودور  والحربية  العامة  المخابرات  وجهاز 
في  البلد  علي  الحفاظ  في  الشرطة  رجال 

أحلك وأصعب الظروف. 

المسلسل يمثل ملحمة وطنية في األحداث 
الحس  من  عالية  حالة  يمثل  أيضا  ولكن 
فأحمد  المصريين,  الممثلين  لدي  الوطني 
غير  األول  الجزء  في  يظهر  لم  السقا 
لتظهر  األسماء  أختفت  واحد.  مشهد  في 
وجهدها  بوقتها  ضحت  وطنية  شخصيات 
ليس  أجل مصر.  من  وأرواحها  وعائالتها 
في  العمل  يظهر  أن  المهم  البطل  من  مهم 
أحسن صورة تعطي األبطال حقهم وتظهر 
وكل  تاريخي  المسلسل  أن  ومع  بطوالتهم. 
أحداثة بها صراع إال أن في وسط كل هذا 
نستمتع بخفة ظل كريم عبد العزيز وأحمد 
المشاهد   عن  يخفف  الخفيف  فدمهما  عز 
التوتر الذي يصيبه من الدراما المكثفة في 

المسلسل. 

لألخوان  رئيسي  عدو  االختيار  أصبح 
وأتباعهم ما أن يبدء المسلسل حتي يبدئون 
في الهجوم عليه. هم يكذبون أحداثا عشناها 
الشئ  أنفسهم.  يكذبون  فيها, هم  وكنا طرفا 
الجميل أن من بداية الجزء األول ويحرص 
مشاهد  وجود  علي  ميمي  بيتر  المخرج 
حقيقية وتسريبات لإلخوان صوت وصورة 
عموما  التكذيب.  في  يستمرون  ذلك  ومع 
تتنفس  كجماعة  وعرفناهم  عاعدناهم  لقد 
المسلسل  بمهاجمة  يفعلون  وحسنا  كذبا 
مجانية  دعاية  يقدمون  له  بمهاجمتهم  فهم 
العاملين  يشجع  أن هجومهم  كما  للمسلسل. 

في المسلسل علي المزيد من اإلبداع ويخلق 
لتجعل  اإلخوان  وبين  بيننا  حوار  حالة 

االختيار هو حديثنا طوال شهر رمضان. 

الرئيس  شخصية  في  جالل  ياسر  ظهر 
الخلوق  المهذب  الفنان  أن  واعتقد  السيسي 
المحترم كان اختياره للعب هذا الدورموفقا 
الشخصية  تقمص  يتقن  أن  استطاع  جدا. 
ونبرة الصوت بطريقة إذهلت الجميع وكأننا 
أحمد  العمالق  أما  السيسي.  الرئيس  نسمع 
السقا فقد أظهر لنا بطوالت رجال المخابرات 
الحربية وأستطاع بقوة شخصيته وصرامته 

أن يوضح لنا دور هؤالء األبطال.  

الشئ الوحيد الذي كنا ننتظره من المسلسل 
هو إلقاء الضوء علي جهود المصريين في 
القادمة.  الحلقات  في  يظهر  وربما  الخارج 
يقل  ال  بدور  قاموا  بالخارج  فالمصريون 
في  المصري  الشعب  دور  عن  أهمية 
الداخل. فقد فضحنا اإلخوان في كل مدينة 
كل  في  كابوسا  لهم  كنا  غربية.  وعاصمة 
حكومة  نترك  لم  مصر.  خارج  تحركاتهم 
دولة غربية إال وفضحنا اإلخوان أمامهم. لم 
نترك مناسبة إال وشاركنا أهالينا وذوينا في 

مصر فيها بالرغم أننا نبعد أالف األميال. 

صار مسلسل االختيار ليس مسلسال نتابعه 
لمعرفة أحداثه فقط, بل هو مصدر فخر لنا 
فكل فرد من الشعب المصري المؤيد لثورة 
ألوالدنا  فنحكي  دور.  له  كان  يونيه   30
من  حدث  كل  في  فينا  واحد  كل  فعل  ماذا 
األحداث العديدة بالمسلسل. كما أن المسلسل 
يساعد في التالحم الوطني المصري ويرفع 
بدور  ويذكرنا  نفوسنا  في  الوطنية  مستوي 
الشرطة  ودور  المسلحة  القوات  رجال 
علي  المحافظة  في  األكبر  للعبأ  وتحملهم 
مصر. ونحن في الجزء الثالث أتمني أن ال 
يكون األخير. واتمني أن يظل معنا االختيار 
ليركز علي أحد الشخصيات الوطنية أو أحد 
الشهداء لتظل تلك األيام محفورة في قلوبنا 
الذين  وألطفالنا  األحداث  عشنا  الذين  نحن 
ليظل  بعدها.  ولدوا  او  وقتها  كانوا صغارا 
درس اإلخوان درسا قاسيا ومؤلما حتي ال 
يكرر المصريون هذه الغلطة مرة أخري. 

لالعالن باجلريدة اتصل على:

  ahram.teeba@gmail.com  اواتصل باشرف 
اسكاروس 659-8744(416)
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تدريب الخيول وركوبها ألغراض عملية

يتم تدريب الخيول وركوبها ألغراض عملية، مثل عمل الشرطي 
استخدامها  يتم  القطيع في مزرعة.  للسيطرة على حيوانات  أو 
أيًضا في الرياضات التنافسية بما في ذلك الترويض، وركوب 
التحمل، والفعاليات، وكبح جماح، وقفز الحواجز، وربط الخيام، 
والقفز، والبولو، وسباق الخيل، والقيادة، ومسابقات رعاة البقر. 
عروض  في  مًعا  الشائعة  المنافسة  أشكال  بعض  تجميع  يتم 
من  متنوعة  مجموعة  في  أداًء  الخيول  تؤدي  حيث  الخيول 
التخصصات. تُستخدم الخيول )وغيرها من الخيول مثل البغال( 
أو ركوب  الثعالب  مثل صيد  التنافسي  الترفيهي غير  للركوب 
الممر أو القرصنة. هناك وصول عام إلى مسارات الخيول في 
كل جزء من العالم تقريًبا؛ توفر العديد من المتنزهات والمزارع 
واإلسطبالت العامة ركوًبا موجًها ومستقاًل. تُستخدم الخيول أيًضا 
لألغراض العالجية سواء في منافسات الفروسية المخصصة أو 
قيادة  يتم  اإلنسان.  صحة  لتحسين  التنافسي  غير  الركوب  في 
الخيول أيًضا في سباقات الخيول، وفي عروض الخيول، وفي 
أنواع أخرى من المعارض مثل إعادة تمثيل التاريخ أو االحتفال، 
وغالًبا ما يتم سحب العربات. في بعض أنحاء العالم، ال يزال 
استخدام  يستمر  الزراعة.  مثل  عملية  ألغراض  استخدامه  يتم 
الخيول في الخدمة العامة وفي االحتفاالت التقليدية )المسيرات 
والجنازات( ودوريات الشرطة والمتطوعين في عمليات البحث 

واإلنقاذ.

أنحاء  في جميع  البشرية  تاريخ  مهًما عبر  دوًرا  الخيول  لعبت 
النقل  مثل  السلمية  المساعي  في  أو  الحروب  في  سواء  العالم، 

والتجارة والزراعة.

أنواع الخيول
الحصان الغجري

حصان غجر صلب اللون        ريشة على الساقين السفلي           
عرقوب المهر 

الحصان الغجري يكون حصان الغجر عادة، ولكن ليس دائًما، 
يطلق على الحصان ذو اللون الصلب مع الرش األبيض على 
يمكن  البريطانية،  الجزر  في  الحصان  نشأ  أن  منذ  الجوف، 
الواليات  في  التسجيل  في  البريطانية  األلوان  أسماء  استخدام 
المتحدة األمريكية. يجب أن يكون حصان الغجر »شريًكا قوًيا، 
لطيًفا، )للغاية( يعمل عن طيب خاطر ومتناسق مع معالجه، كما 
أنه مهذب وسهل اإلدارة، ومتشوق إلرضاء،  يتم وصفه على 
ثقة، شجاعة، تنبيه، ومخلص مع مؤنس حقيقي يشتهر الحصان 

الغجري بطبيعته اللطيفة والقابلية للتصرف والعقالنية.

حصان الهاكني

 

حصان الهاكني أثناء المسابقة                         ال�خبب 

                                               

في  ظهر  الذي  للحصان  معروفة  ساللة  هو  الهاكني  حصان 
بريطانيا العظمى. في العقود األخيرة، توجهت تربية حصان جر 
العربة )هاكني( إلى إنتاج أحصنة مثالية عربة نقل. هي ساللة 
أحصنة نقل أنيقة بدرجٍة عالية، وهي شعبية تظهر في أحداث 
ل،  التحمُّ على  جيدًة  قدرًة  العربة  جر  أحصنة  تمتلك  التسخير. 

وتستطيع ال�خبب بسرعة عالية لفترات طويلة من الزمن.

الخبب )مشية الخيل( وهي نوع من أنواع المشة للحصان، وتقوم 
على  القطرية  القوائم  زوج  الجواد  فيها  يضع  ضربتين،  على 
األرض في وقت واحد، وبعد لحظة من التوقف يقفز على القوائم 
أمامية يمنى، ثم  قائمة  القطرية األخرى )قائمة خلفية يسرى+ 
فقط صوت  وتسمع  يسرى(  أمامية  قائمة  يمنى +  خلفية  قائمة 
القائمة  حوافر  تلمس  عندما  األولى  األرض،  على  ضربتين 
والثانية  األرض،  اليمنى  األمامية  والقائمة  اليسرى،  الخلفية 
استراحة  بعد  األرض  المعاكس  القطري  الزوج  يلمس  عندما 

قصيرة. 

للجواد أربع أنواع من المشي الطبيعي وعدد من خطوات السير 
السير  غالبا على  تعتمد  والتي  بالتدريب  المكتسبة  المتخصصة 

المتمهل أو الخطوة المنتظمة.

 

 
سباق الخبب            مشية الخبب في الفروسية           خبب 

متوسط  

سباق الخبب

سباق الخبب هو أحد سباقات الخيل المشهورة. في هذا السباق 
فيها سائق وذات عجلتين تسمى  بُجر عربة خفيفة  الخيل  يقوم 
الصلكية. وهذا النوع من السباق معروف في كل من أستراليا، 
وكندا، ونيوزيلندا، والواليات المتحدة األمريكية، وأغلب الدول 
سنوًيا.  السباق  محبي  من  الماليين  يرتاده  حيث  األوروبية، 
وتجري كثير من السباقات في مضمار السباق الرئيسي، ويعمد 

بعض الناس إلى المراهنة على الخيول.

هناك نوعان من خيول الخبب وهي خيول الخبب وخيول العدو 
الخببي. يُحرك فرس الخبب رجله األمامية على جانب واحد من 
جسمه والرجل الخلفية على الجانب اآلخر في الوقت ذاته. أما 
فرس العدو الخببي، فيحرك رجليه مًعا على نفس جانب جسمه. 
تُعد حوالي 80٪ من خيول الخبب في الواليات المتحدة خيول 
عدو خببي، وفي أغلب الدول األوروبية، تتسابق خيول الخبب 
� فقط � ونادًرا ما يتسابق هذان النوعان من الخيول ألن خيول 

العدو الخببي أسرع مقارنة بخيول الخبب.

خيول الخبب خيول الخبب. هي الخيول ذات النسل القياسي أي 
نسل تطور من خيول أصيلة. 

ستاندرد بريد

حصان ستاندرد بريد يجر هنا عربة لطائفة األميش

ستاندرد بريد ي ساللة من األحصنة تشتهر بقدرتها على السباق 
أثناء  السرج  من  بداًل  العدو  أو  الخبب  أثناء  الخيول  ب�عربات 
أمريكا  في  تطورت  التي  الساللة  هذه  أصبحت  وقد  الرمح. 
الشمالية معروفة اآلن في جميع أنحاء العالم بقدرتها على السباق 
بعربات الخيول. وهي خيول قوية متينة البنية ذات سمات جيدة 
أنشطة  من  متنوعة  مجموعة  في  السرج  تحت  أيًضا  وتستخدم 

الفروسية.

اختار المربون األنساب التي تنتج أسرع الخيول، وكان أحد أبرز 
ذكور األحصنة هو فحل خيول ثوروبريد الذي يُطلق عليه اسم 
بالعديد من مهرات ثوروبريد، وسريًعا  ماسنجر والذي تزاوج 

ما تم اكتشاف أن لديه القدرة على إنجاب أحصنة خببية جيدة.

وتميل خيول ستاندرد بريد إلى أن تكون أقوى عضلًيا وأطول 
من  أكبر  بقدر  تتصف  أنها  كما  ثوروبريد.  خيول  من  جسًما 
خيواًل  كونها  مع  يتناسب  بما  الجأش  ورباطة  الهدوء  سمات 
تتطلب سباقاتها قدًرا أكبر من اإلستراتيجية وتغيير السرعة من 
مكيفة  بريد  ستاندرد  خيول  وتعتبر  ثوروبريد.  خيول  سباقات 

للتعامل مع األشخاص ويسهل تدريبها.

وبوجه عام، هذه الخيول أثقل في البنية نوًعا ما من أبناء عمومتها 
من ساللة ثوروبريد، إال أنها تمتاز بأرجل صلبة وراقية وأكتاف 
واسع  بنطاق  بريد  ستاندرد  خيول  وتتسم  قوية.  خلفية  وأجزاء 
من االرتفاعات التي تتراوح بين 14 و17 شبًرا، على الرغم 
من أن ارتفاع معظمها يتراوح بين 1٥ و16 شبًرا. وغالًبا ما 
يكون لونها كستنائًيا غامًقا أو اللون األغمق من الكستنائي وهو 
“البني”، ومع ذلك فإن األلوان األخرى مثل الكستنائي واألسود 
شائعة أيًضا. كما توجد أيًضا خيول رمادية وغبراء. يتراوح وزن 
بين 408 و٥44 كيلوجراًما،  العادة  حصان ستاندرد بريد في 
ويتسم رأسه بالنقاء واالستقامة واتساع الجبهة وبوجود فتحات 
أنف كبيرة وفم مسطح. جسم حصان ستاندرد بريد العادي طويل 
وعضالت  قوية  بأكتاف  ويتميز  والمالمح  الشكل  محدد  وذيله 
القيام بخطوات واسعة طويلة.  يساعده على  وثقيلة مما  طويلة 
أما عنق الحصان ستاندرد بريد فهو مفتول العضالت مع وجود 
فهي  األرجل  أما  طويل.  إلى  متوسط  وطوله  به  بسيط  تقوس 
مفتولة العضالت وقوية وتحتوي على عضالت داخل األرجل 

وخارجها، والحوافر قوية ومتينة جًدا بشكل عام.

تُعرف خيول ستاندرد بريد بمهارتها في سباقات عربات الخيول، 
حيث إنها أسرع خيول خببية في العالم. ونظًرا لسرعتها، غالًبا 
ما يتم استخدام خيول ستاندرد بريد في االرتقاء بسالالت خيول 
تروتر  أورلوف  مثل  العالم  أنحاء  جميع  في  العربات  سباق 
وفرنش تروتر. كما تُستخدم خيول ستاندرد بريد في عروض 
الفروسية وركوب الخيل الترفيهي. وكذلك تشتهر هذه الخيول 
كخيول لجر العربات الخفيفة الخاصة بأفراد طائفة األميش الذين 
يتجنبون استخدام المركبات التي تعمل بالمحركات. ويجد الكثير 
من خيول ستاندرد بريد المتقاعدة وظيفة أخرى خارج مضمار 
السباق بمساعدة المؤسسات المتخصصة المختلفة مثل مؤسسة 
مما  القفز،  الساللة  هذه  وتجيد  الترفيهية.  بريد  ستاندرد  خيول 
يجعلها مناسبة للتخصصات التي تؤديها الخيول الرياضية وهي 
جلسة الصيد وقفز الحواجز والصيد أثناء قفز الحواجز ومسابقات 
الفروسية. كما تشارك هذه الساللة في ترويض الخيول للقفز، 
للركوب في  الممتازة ألن تصبح خيواًل جيدة  وتؤهلها طباعها 
الصفات  مسارات وكخيول مزارع. عالوة على ذلك، وبسبب 
الوراثية لهذه الساللة، يمكن أيًضا تشجيعها وتدريبها على أداء 
مشيات الرهو الرشيقة، والخطوات الخببية بشكل ملحوظ. ويزيد 
عدد خيول ستاندرد بريد التي تسير بطريقة العدو المتمهل بشكل 
ثابت في الواليات المتحدة مع تخصيص بعض مزارع الفحول 

لتربية الخيول التي تتسم بهذه الصفات.

خيول ثوروبريد

  

خيول ثوروبريد وهي خيول السباق المهجنة األصيلة وقد نشأت 
العربية  الخيول  من  ثالثة  بمزاوجة  بريطانيا  في  الخيول  هذه 
الفئة  هذه  من  أجيال  فنشأت  اإلنجليزية.  الخيول  مع  األصيلة 
جمعت في صفاتها بين قوة الخيول اإلنجليزية وسرعة الخيول 
إنها  حيث  المنبسطة.  األرض  سباقات  في  خصوصا  العربية 
ساللة خيول تشتهر باستخدامها في سباق الخيل. على الرغم من 
أن كلمة أصيل تستخدم أحياًنا لإلشارة إلى أي ساللة من الخيول 
الخيول األصيلة.  إلى ساللة  فقط  تقنًيا  تشير  أنها  إال  األصيلة، 
المعروفة  الحار«  الدم  »ذوات  خيول  األصيلة  الخيول  تعتبر 
بخفة حركتها وسرعتها وروحها. تُستخدم الخيول األصيلة أساًسا 
في السباقات، ولكن يتم تربيتها أيًضا لتخصصات ركوب أخرى 
مثل قفز الحواجز، التدريب المشترك، الترويض، البولو وصيد 
الثعالب. كما يتم تهجينها بشكل شائع إلنشاء سالالت جديدة أو 
لتحسين السالالت الموجودة، وكان لها تأثير في إنشاء سالالت 
كوارتر هورس، وستاندرد بريد، واألنجلو أرابيان، والعديد من 

سالالت الدم الحار.

إعداد/ د. شاكر اسطفان
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ماذا قدمت القيامة للعالم.

قيامة المسيح هذا الحدث الفريد في التاريخ 
اإلنساني كله . حدث لم ولن يحدث إال مع 
رب المجد الذي قهر الموت وقام منتصرا 
عليه بعد أن ظل آالف السنين هو العدو 

األول لالنسان.

الخطية   . الخطية  عقوبة  كان  فالموت 
فبعد  ابليس  العالم بحسد  الي  التي دخلت 
سقوط أبينا آدم دخلت الخطية الي العالم 
البشرية  وهكذا سارت  الموت  وبالخطية 
قام  حتى  الموت  طريق  الي  جميعها 
كاسرا  الموت  غالبا  منتصرا  المسيح 

شوكته .

أخرى  مرة  العودة  لنا  أعطت  فالقيامة 
اإلنسان  ورجع  المفقود  الفردوس  الي 
بعد أن طرد من الفردوس االرضي الي 

الفردوس السماوي .

اإلنسان  مصير  فكان  المسيح  يقم  لم  لو 
الهالك والموت االبدي فال حياة بعيدا عن 
المسيح وال قيامة اال من خالل قيامة رب 
يخلص  حتى  الكثير  تحمل  الذي  المجد 
ويموت  الدين  ويدفع  أثامها  من  البشر 
الموت عن  البشر ويرفع حكم  نيابة عن 
العالم وينال هذا الخالص العظيم كل من 

يؤمن به وبصليبه وقيامته .

بعد  فقط  التالميذ  تغير  لم  القيامة  أيضا 
أن رأوا وامنوا ولكنها غيرت العالم كله 

ومازلت القيامة تغير الكثيرين .

المسيح  قيامة  قبل  العالم  نتخيل  أن  ولنا 
والكرازة بهذا القيامة .

اإلنسان  ابتعد  وقد  بالشرور  مليء  عالم 
عن عبادة هللا الحي وذهبوا وراء اوثان 
او عبادة بشر وامتال العالم بالخطية حتى 
البسطاء  الصيادين  من  مجموعة  جاء 
اإليمان  ونشروا  المسكونة  فتنوا  حتى 
بالمسيح وقيامته في العالم كله وكان هذا 

كله بقوة القيامة .

القيامة هي التي جعلت صيادي األسماك 
فر  بعضهم  المسيح  صلب  بعد  الخائفين 
هؤالء  جعلت  مختبئ  والبعض  هاربا 
دون  الخالص  رسالة  وينشروا  يذهبوا 

خوف من انسان أو عذاب أو سجن .

لم يخشوا الموت حتى نالوا جميعا اكليل 
قوة  ولوال  كبير  عذاب  بعد  االستشهاد 

القيامة ما احتملوا كل هذا .!!

القيامة هي التي غيرت العالم حتى صار 
العالم مسيحيا .

الي  االشرار  حولت  التي  هي  القيامة 

قيامة املسيح اليت غريت 
العامل

عصام نسيم

إبرار والزناة الي قديسين .

من  لكل  المغيرة  القوة  كانت  القيامة 

يؤمن بالمسيح .

القيامة هي التي علمت اإلنسان المحبة 

والبذل والعطاء

وكما قال الرسول بولس :

اأَلْحَياُء  َيِعيَش  َكْي  اْلَجِميِع  أَلْجِل  َماَت  َوُهَو   

أَلْجلِِهْم  َماَت  لِلَِّذي  َبْل  أَلْنُفِسِهْم،  اَل  َبْعُد  ِفيَما 

َوَقاَم. )2كو ٥ : 1٥(

ليس مجرد  المسيح  السيد  قيامة  كانت  وهكذا 

حدث تاريخي ولكنها صناعة للتاريخ وإعادة 

تشكيل له .

لصنع  القوة  كانت  ولكنها  معجزة  تكن  لم 

المعجزات فيما بعد .

لم تكن قيامة مثل أي انسان اقامه المسيح من 

قبل لكنها كانت قيامة فريدة فقد قام المسيح الي 

األبد قام لكي مثلما قام سنقوم نحن ايضا ولن 

يكون هناك موت بعد أو الم او مرض .

القيامة نور اشرق في ظلمة العالم الشرير

القيامة قوة غيرت العالم وغيرت ماليين البشر 

ومازلت تغير .

من  الكثيرين  حياة  حولت  التي  هي  القيامة 

عمق الخطية الي عمق البر والفضيلة.

اإلنسان  حياة  حتى  جعلت  التي  هي  القيامة 

ليست غالية عند المؤمنين ألنهم كانوا مدركين 

أنهم حتى لو ماتوا سيقومون مرة أخرى .

وهكذا كانت ومازلت القيامة حياة وقوة ونور 

.

قيامة رب  بقوة  كله  العالم  يستمتع  أن  نصلي 

المجد لنردد مع الرسول بولس

َة ِقَياَمِتِه، )فى 3 : 10(  أَلْعِرَفُه، َوُقوَّ

رب  قيامة  بقوة  مستمتعين  وجميعنا  عام  كل 

المجد مخلصنا .

المسيح قام بالحقيقة قام .
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✝مقدمة :

*قام من بين االموات* 
 **,νεκρῶν ἐκ* 

من  قام  من  ادق  االموات  بين  من  قام   
ايك(    έκ( المعني  حرف  بسبب  االموات 
ي داخل او من  ي �ف

الذي يفيد االمتداد ويع�ف
of out داخل

 *وها هو مثال بسيط باليونانية من بين عديد 
من االيات الدالة علي هذا المعني) ١ كو 1٥ 
: 12 ( َولَِكْن إِْن َكاَن ٱْلَمِسيُح يُْكَرُز ِبِه *أَنَُّه 
َقاَم ِمَن )بين( ٱأْلَْمَواِت* ، َفَكْيَف َيُقوُل َقْوٌم 

َبْيَنُكْم: »ِإْن َلْيَس ِقَياَمُة َأْمَواٍت«؟

 ὅτι κηρύσσεται Χριστὸς δὲ Εἰ 
**νεκρῶν ἐκ* وبالتالي يكون المعني 
األدق هو )المسيح قام من بين االموات كما 

نقولها في االلحان الكنسية(
+ اخرستوس انيستى.... اليثوس انيستى 

✝أوال :

الهوته  بسلطان  المسيح  السيد  قام  لقد   +
 “ الموت  على  ظافرا  االموات  بين  من 
يا هاوية  اين غلبتك  يا موت  اين شوكتك 
الطبيعة  قدس  قيامته  فى  المسيح  والسيد   “
البشرية القابلة للموت وجعلها قابلة للقيامة  
لكن  جسده  من  روحه  انفصلت  فبالموت 
الهوته لم ينفصل قط ال عن روحه وال عن 

جسده
 )كما نقول فى القسمة السريانية(

واستطاعت روحه المتحدة بالهوته ان تعمل 
عمال خالصيا عجيبا من اجل الراقدين على 
رجاء. فبروحه المتحدة بالالهوت نزل الى 
)اف4:  سبيا  وسبى  السفلى  االرض  اقسام 
ليبشر  الجحيم  اىل  ذهب  انه  أى   )9  ،  8
الراقدين على رجاء فى الجحيم وفتح باب 
الفردوس ونقل اليه ارواح االبرار الراقدين 
الى  معهم  وادخل  الرجاء  على  الجحيم  فى 

الفردوس روح اللص اليمين 

عود  على  بموته  المسيح  السيد  كان  وقد 
الصليب قد دفع ثمن الخطية واشترانا بدمه 
القديس  معلمنا  وضح  كما  الثمين  الغالى 

اثناسيوس فى كتابه تجسد الكلمة.

ثانيا : محور الكرازة بالمسيحية ++  

بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة 
وصعودك الى السموات نعترف حيث نجد 
ان قيامة السيد المسيح من بين االموات 
صار موضوع شهادة االباء الرسل للعالم 

بحسب وصية الرب لهم »تكونون لى 
شهودا« )اع 1: 8(

السيد  لقيامة  الرسل  شهادة  أزعجت  وقد   
والفريسيين  اليهود  كهنه  رؤساء  المسيح 
بكل  يمنعوها  ان  وحاولوا  والصدوقيين 
للرسل  عظة  كل  فى  نجد  حيث  الوسائل 
كانوا ينادون بقيامة الرب يسوع المسيح من 

بين االموات

على سبيل المثال :
) الذى   )24 ن )اع2: 

+ عظة يوم الخمس�ي
اقامه هللا ناقضا اوجاع الموت .....(

+ و�ن عظة باب الهيكل الجميل قالوا )اع 
 ..... يسوع  مجد  ابائنا  )اله   )13-15  :3
من  هللا  اقامه  الذى  قتلتموه  الحياة  ورئيس 

االموات ونحن شهود لذلك(

+ و�ن خطاب استفانوس رئيس الشمامسة 
ي  �ن قال  اليهود  مجمع  امام  الشهداء  واول 
)اع 7: 56( )ها انا انظر السموات مفتوحه 

وابن االنسان قائما عن يمين هللا.....(

وما اكثر ما تكلم معلمنا بولس الرسول عن 
القيامة كمحور اساسى لكرازته 

كمثال )اع 13: 29-34( فى انطاكية    فى 

اريوس باغوس )اع 17: 30، 31( وامام 
اغريباس الملك )اع 26( 

المجد  رب  قيامة  ان  كيف   نري  وهكذا 
فى  الكرازة  محور  كانت  المسيح  يسوع 
الكنيسة فى عصر ابائنا الرسل وحتى االن 

ثالثا : محور االسرار الكنسية

اسرار  بين  ووثيقة  جوهرية  عالقة  هناك 
الكنيسة كالمعمودية والميرون وسر التوبة 
واالعتراف وسر االفخارستيا وسر الزيجة 
وسرمسحة المرضي وسر الكهنوت بموت 

المسيح وقيامته 
ودفن  موت  هى   : المعمودية  سر   : أوال 

وقيامه مع المسيح كما ورد فى 

) رو 6: 5-3، كو2: 12(

فيها  ال�ىت  المعمودية  �ن  معه  ن 
)مدفون�ي

الذى  هللا  عمل  بايمان  معه  ايضا  اقمتم 
اقامه من االموات 

الميرون  يتم بزيت   : الميرون  سر   : ثانيا 
المسترشده  الكنيسة  صنعته  الذى  المقدس 
بالروح القدس من الحنوط التى كانت على 

جسد ربنا والهنا ومخلصنا الصالح

  اما انتم فلكم مسحه من القدوس وتعلمون 
كل شئ )1يو 2: 20( 

ثالثا : سر التوبة واالعتراف : وفيه نري 
كيف يقوم التائب من موت الخطيه كما قال 
ابى  الى  واذهب  االن  )اقوم  الضال  االبن 
النائم  ايها  )استيقظ   )18 لو15:   (   )....
 ) المسيح...  لك  فيضئ  االموات  من  وقم 

)اف 5: 14(
البقية ص18

     ++مقال عن  بانوراما 

القيامة اجمليدة

 بني حمور

الكرازة باملسيحية وحمور 

االسرار الكنسية

بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر
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أستدعاء ل 23 منتج من شكوالته ) كيندر 
سربرايس( بسبب تلوثها بالساملونيال

تم  انه  الكندية  االغذية  فحص  وكالة  ذكرت 
إستدعاء 23 منتج من بيض الشكوالته ) كيندر 
الفصح  عيد  شكوالتة  بيض  ومنه   ) سربرايس 
ومجموعات اخري - وقالت الوكالة انه ال ينبغي 
اعادتها  او  منها  والتخلص  الشكوالتة  هذه  تناول 
في  الصحية  السلطات  أمرت  وقد  الشراء  لمكان 
ينتج   الذي   ) )فريرو  الشكوالتة  مصنع  بلجيكا 
شكوالتة ) كيندر سربرايس بوقف االنتاج ,  بعد 

التحقق من عشرات الحاالت المرضية بميكروبات السالمونيال المرتبطة 
بتناول بيض الشكوالتة , وفي كندا لم يتم االبالغ بعد عن اي حالة مرضية 

تتعلق بتناول  شكوالتة كيندر سربرايس

إشراف
جنـــوى غـــــالي

كبري  تفشي  مع  تتكيف  كندا  يف  الغذاء  صناعة 
النفلونزا الطيور يف كندا وحول العامل

الغذاء  صناعة  إن  الكندية  واالغذية  الزراعة  وزارة  قالت  ؛  أوتاوا 
تجري تعديالت للحفاظ علي إمدادات 
الدواجن والبيض في مواجهة تفشي 
كبير لفيروس إ نفلونزا الطيور في 
كندا وحول العالم – وقالت الوكالة 
هذا  إن  ؛-  االغذية  لفحص  الكندية 
علي  مسبوق  غير  عاما  كان  العام 

الوباء  هذا  اكتشاف  تم  وقد   , الطيور  بالنسبة النفلونزا  العالم  مستوي 
اواخر  منذ  والبرتا  نيوفوندالند والبرادور ونوفاسكوتيا واونتاريو  في 
عام 2021 وحتي االن تم قتل حوالي 260 الف طائر او ماتت بسبب 
الفيروس ومنها ما يقرب من 166 الف طائر في البرتا و 84 الف في 
أونتاريو ,  وقالت هيئة الغذاء والزراعة في كندا ؛- ان هناك الكثير 
الصعب  من  ولهذا  الغذاء  تكلفة  ارتفاع  الي  تؤدي  التي  العوامل  من 
البيض والدواجن وانفلونزا  ارتفاع اسعار  بين  ايجاد صلة مباشرة ما 
الطيور -  وتعتقد الوكالة الكندية لفحص االغذية ان الطيور المهاجرة 
الوكالة  أنشأت  وقد  هذا    - المرض  تفشي  عن  مسؤولة  الشمال  الي 
الكندية مناطق مراقبة في االماكن التي تشهد أنتشار للوباء في أونتاريو 
والبرتا لغرض الحجر الصحي علي الطيور المصابة , والحد من انتقال 
البضائع والطيور من والي المناطق المتضررة – هذا ولم تكتشف اي 
حاالت اصابة بشرية بهذا المرض ) انفلونزا الطيور (  في كندا وال 
الذين ال  المرض شاغال صحيا عاما لالشخاص االصحاء  يشكل هذا 

يخالطون الطيور المصابة بصورة منظمة.

ال تزال قواعد السفر اخلاصة بكوفيد 19 سارية 
املفعول

كانت القواعد المتعلقة بالسفر وسط جائحة كورونا محيرة للكثيرين علي مدار 
العامين الماضيين وهذا يشمل بعض القواعد االقل شهرة والتي ال تزال سارية 

المفعول , فيخضع المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لمجموعة من القواعد الفيدرالية عندما يعودون الي 
كندا وهي تشمل ؛- إرتداء اقنعة الوجه المحكمة في االماكن العامة لمدة 14 يوما  حتي لو كانت المقاطعة 
الكندية قد الغت هذه القاعدة , واالحتفاظ بقائمة باسماء المخالطين لمدة 14 يوما من دخول كندا , والعزل 
لمدة  10 ايام اذا كانت نتيجة اختبار كوفيد 19 ايجابية  حتي لو كانت المقاطعة تطلب فترة أقصر , وقالت 
الحكومة الفيدرالية ان قاعدة ارتداء قناع الوجه لمدة 14 يوما في االماكن العامة تنطبق علي جميع المسافرين 
جوا او برا وحتي لو كانت رحلة ليوم واحد , وقال الدكتور الون فاسمان طبيب مكافحة االمراض المعدية » 
ان الغالبية العظمي من المرضي انتقلت لهم العدوي من افراد مصابين وال يتعلق االمر بالسفر , وان القناع 

ال يزال منطقيا سواء سافر الفرد ام ال ويجب ان يفكر الناس عموما في حماية انفسهم »

اجليش الكندي ينتشر يف بولندا ملساعدة الالجئني االوكرانيني
سيتم قريبا نشر ما يصل الي 1٥0 من افراد القوات المسلحة الكندية , للمساعدة 
في إدارة جهود اعادة توطين الالجئين   االوكرانيين في بولندا , بما في ذلك 
مساعدة االالف من االوكرانيين علي القدوم الي كندا , واعلنت وزيرة الدفاع 
أنيتا أناند عن هذا في القاعدة العسكرية في ترينتون بمقاطعة اونتاريو , وسوف 
يصل 100 من افراد القوات المسلحة الي اوكرانيا علي الفور للمساعدة في 
التنسيق والرعاية في الخطوط االمامية لالجئين االوكرانيين في البلد المجاور 

, وقالت وزيرة الدفاع ان هذا االنتشار هو جزء من خطة ثالثية المحاور سيتم تنفيذها خالل االشهر القليلة 
المقبلة ,  اوال ؛ سيتم نشر افراد القوات المسلحة في مراكز االستقبال في جميع انحاء بولندا للمساعدة في الرعاية 
والمعالجة الفورية – وقالت وزيرة الدفاع ان هذا العنصر االكبر في عملية نشر القوات وسيقدم هؤالء االفراد 
المساعدات العامة والرعاية الطبية والنفسية االساسية بمساعدة افراد عسكريين ناطقين باللغة االوكرانية – ثانيا 
؛- ستنشر كندا عدد من افراد الجيش لمساعدة فرق العمل االنسانية  بقيادة بولندا وتضم ممثلين اخرين  من 
الحكومةالفيدرالية  و مسؤولين من الدول الحليفة لمزامنة جهود اكثر من 100 وكالة انسانية متعددة الجنسيات 
لضمان حصول االوكرانيين الفارين من الحرب علي افضل دعم ممكن  - ثالثا ؛-  سيساعد االفراد العسكريين 
الكنديين وزارة الهجرة والمواطنة الكندية من خالل العمل كجهة اتصال مع الجيش البولندي حيث تعمل كندا 
علي إعادة توطين االالف من االوكرانيين – وتجري تنفيذ هذه البعثة كجزء من مساهمة كندا التي تم تمديدها 
مؤخرا في عملية الطمأنينة وهي بعثة ردع تابعة لمنظمة حلف شمال االطلسي في اوروبا الوسطي والشرقية – 
في مواجهة أعمال عنف ال توصف وسيواصل الكندييون وقواتنا المسلحة الكندية التصعيد – ومنذ بدء الحرب 
ارسلت كندا مساعدات فتاكة وغير مميتة الي اوكرانيا بما في ذلك معدات عسكرية وتعهدت بتقديم المزيد 

وخصصت من ضمن ميزانيتها ٥00 مليون دوالر اضافية لمساعدات عسكرية الوكرانيا .

أونتاريو ختصص 91 مليون دوالر لبناء 
حمطات للشحن للسيارات الكهربائية يف 

عدد من االماكن
مليون   91 أونتاريو  خصصت 
كهربائية  شاحنات  لتركيب  دوالر 
للسيارات في االستراحات والحدائق 
ومالعب الهكوي , وهذه هي المرة 
حكومة  فيها  تمول  التي  االولي 
اونتاريو محطات  لشحن السيارات 

الكهربائية – وتقوم المقاطعة ايضا بتقديم صندوق مالي لمناطق االرياف 
يمكن للبلديات  التقدم بطلب الحصول علي تمويل  من خالله  لتركيب  
شاحنات للسيارات الكهربائية في مجتمعاتها المحلية – وقد روج دوج 
السيارات  النتاج  مثالي  في وضع  إنها   علي  أونتاريو  لمقاطعة  فورد 
الكهربائية وانتاج 400 الف سيارة بحلول عام 2030 وانشاء شركة 
السيارات  لشحن  محطات  تركيب  المقرر  ومن   – البطاريات  النتاج 
بحلول فصل  السريعة  الطرق  الكهربائية في معظم االستراحات علي 
الصيف وتقوم بهذا شركة ) هيدروا وان ( وشركة اونتاريو لتوليد الطاقة  

وال ينطوي هذا علي تمويل مباشر من المقاطعة نفسها .

مؤسسة اسالمية خريية ختطط للطعن القانوني يف تدقيق  ) وكالة االيرادات 
الكندية ( ريفينيو كندا حلساباتها

تخطط مؤسسة اسالمية تصف نفسها بإنها أكبر مؤسسة اسالمية شعبية في 
إن مراجعة  قائلة  الكندية  االيرادات  قانونيا ضد وكالة  باطالق طعنا  كندا 
حساباتها التي استمرت لسنوات قد شابها التحيز واالسالموفوبيا ,  وقال 
رئيس المؤسسة االسالمية نبيل سلطان ؛-  إن عملية تدقيق حسابات المؤسسة 

بدات عام 201٥ وشملت تهديدا وجوديا للمؤسسة – النها تهدد بالغاء صفتها الخيرية وتثير احتمال فرض 
عقوبات ضارة عليها  - وان هذا قرار غير عادل سيؤثر علي حياة االالف من الكنديين , وإن الغاء الوضع 
الخيري للمؤسسة سيعرض الخدمات التي تقدمها الكثر من 1٥0 الف كندي يذهبون الي المدارس والمساجد 
والمراكز في شبكتها للخطر واضاف السيد نبيل قائال ؛- نحن نريد ان نري تدقيقا غير تمييزي وان نعامل مثل 
أي مؤسسة خيرية دينية أخري في البلد – وقد وصفت المؤسسة االسالمية مراجعة وكالة االيرادات الكندية 
لمواردها بانها تدل علي تحيز منهجي واسع ضد الجمعيات التي يقودها مسلمون , وإن التدقيق الحق شكوكا ال 
أساس لها من الصحة وإدعاءات بارتكاب مخالفات من المرجح انها ال تنطبق علي الجمعيات الخيرية المرتبطة 
بديانات اخري , مثل االدعاءات بعالقات اجنبية وتساؤالت حول الفوائد الخيرية لبرامج الشباب المسلم – وقال 
المحامي جيف هول انه يعتزم القول بان مراجعة وكالة االيرادات الكندية لحسابات المؤسسة االسالمية الكندية 

تنتهك القسم الثاني والقسم رقم 1٥ من ميثاق الحقوق والحريات الكندي .

شرطة تورنتو تتهم رجل بالقتل بعد 
اطالقه النار علي رجلني بريئني متاما

القت شرطة تورنتو القبض علي رجل تقول انه مسؤول عن عمليتي 
اطالق نار عشوائيتين في تورنتو وقتل رجلين بريئيين كانا يمارسان 
حياتهم الطبيعية , واعلنت الشرطة عن ان ريتشارد جوناثان ادوين البالغ 

من العمر 39 سنة اسندت له تهمتان بالقتل من الدرجة االولي الطالقه النار علي كاريتك فاسوديف وايليا 
اليعازر يوم 7 ابريل الساعة ٥ مساء  – وكاريتك طالب في كلية سينكا ويبلغ من العمر21 عاما  وكان اطالق 
النار الثاني علي ايليا اليعازر بعد حوالي 48 ساعة بينما كان يسير بالقرب من شارع داونداس وجورج بعد 
ان التقط البقالة – وقال المحققون ان المشتبه به لم يكن لديه اي تفاعل لفظي مع ايا من الضحيتان ولم يكن في 
وضع يمكنه من تحديد وجهيهما , وانه ليس هناك ما يشير الي انه يعرفهما  في هذه المرحلة وما نعتقد هو 
ان هذا قتل عشوائي , وقال الرقيب براون ؛- ان لقطات المراقبة بالفيديو استخدمت لتعقب المشتبه به , وانه 
تم اعتقاله في مكان أقامته وتم العثور علي العديد من االسلحة النارية بما في ذلك بندقية قادرة علي التسبب 
في مذبحة كبيرة اذا تم إستخدامها , وقال ان رايه الشخصي هو انه كان من الممكن ان يكون هناك المزيد من 

الضحايا , إذا لم يتم القبض علي الفاعل .
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توفيق مرتي مينا

كان الرجال فى الشرق أكثر حيطة 
الذهب  من  ثرواتهم  أودعوا  فقد 
الحيطان  وتجاويف  االرض  بطون 
يقصصنه  كان  ما  بنبأ  تسمع  ألم   ,
ناشئين  أطفااًل  العجائز ونحن  علينا 
بأن مردة الجن يقومون حراساً على 
 ) مرصودة   ( مدفونة  ذهبية  كنوز 
العالية  القديمة  البيوت  بها  تزخر 

هؤالء  يرشدنا  طائعين  طيبين  بقينا  إذا  وأننا 
على  ويدلونا  واستتر  خفى  عما  الحراس 
مخابىء هذه الكنوز,  فى الغرب وجدوا فى 
الخزائن المنيعة للصاغة وتجار الجواهر اسلم 
مكان وآمن مستودع , يعهدون بثرواتهم اليها 
إيصاالت  او  شهادات  على  حصولهم  مقابل 
تثبت لهم حقوقهم وتضمن لهم تسلمها فى أى 
وقت ,, ولقد وجد المودعون والصاغة – بعد 
أن  والحكمة  التدبير  ان من حسن  الخبرة – 
يصدر الصاغة شهادات بقيم مناسبة يستطيع 
التداول  فى  يجروها  ان  الثروة  اصحاب 
لديونهم عن طريق  وفاء اللتزاماتهم وسداداً 
لهذا   , ظهرها  على  بالتوقيع  أى  تظهيرها 
جرت هذه الشهادات مجرى النقود , ولثقتهم 
فى الصاغة لم يقم أحد بسحب قيمتها بل كان 

يقوم بتظهيرها الى آخر.

كانت  التى  التجربة  هذه  اساس  وعلى     
الثقة  توافر  قامت على  والتى  الصدف  وليدة 
واالطراف  ناحية  من  واألمين  المودع  بين 
الذين يدخلون فى معامالت نقدية ومالية من 
وتحول  الصيارفة  مهنة  نشأت  اخرى  ناحية 
فريق منهم الى تجار فى النقود ,, وقد شعر 
تعدياًل  يدخلوا  ان  يستطيعون  انهم  الصيارفة 
جديداً على نظام حياتهم المهنية , فقد الحظوا 
ان قيم الشهادات التى ترد اليهم كل يوم لتدفع 
مجموع  من  صغيرة  نسبة  اال  تبلغ  تكاد  ال 
بدأوا  لهذا   , بها  يحتفظون  التى  االموال 
يتقدم  لمن  االموال  هذه  من  جانب  باقراض 
بطلب المزيد من هذه القروض,,, أى انه لم 
تقتصر القروض التى يقدمونها على اموالهم 
ذلك  تجاوزت  لكنها  فحسب  يملكونها  التى 
الى االموال المودعة لديهم    , ومرة أخرى 
وجدوا ان القروض التى قاموا بإقراضها لم 
تكن تُسحب جميعاً فى شكل نقود بل تراءى 
للمقترضين ان يطلبوا من الصيارفة إصدار 
القروض  قيمة  قيمتها  تعادل  إليهم  شهادات 
الممنوحة لهم ويقومون بتظهيرها عند تعاملهم 

مع الغير .

   هكذا قام نوعان من النظم أثرا فى الحياة 
)الودائع  هو  األول   : واالقتصادية  النقدية 
الثقة واألمانة  يعتمد على  المصرفية( والذى 
تستطيع  وبواسطته  والوفاء  والصدق 
تبلغ  للجمهور  قروضاً  تخلق  ان  المصارف 
تملكها  التى  النقود  لكمية  مضاعفة  أضعافاً 
فعاًل فى خزائنها             والثانى نظام 
البنكنوت ( وهو مشتق من طبيعة  أوراق   (
قائم عليه ومتصل بأوضاعه ,  النظام األول 
واحدة  قيم  ذات  شهادات  المصارف  فتصدر 
متشابهة تحمل تعهداً بأن تدفع لحاملها المبالغ 
وقد  السائد,,  القانونى  بالنقد  فيها  المدونة 
االرباح  سبب  قدماً  طريقه  النظام  هذا  أخذ 
الوفيرة التى استطاعت هذه البيوت ان تحققها 
االوراق  طباعة  سوى  تكلف  ال  فالعملية 
اال  تبلغ  ال  اإلدارية  والمصروفات  النقدية  

البنوك  التى تحصلها  الفوائد  من  زهيداً  قدراً 
وأيضاً   , للعمالء  الممنوحة  القروض  على 
بسبب توفر الثقة فى البيوت المالية أوالبنوك 

التى تصدر هذه االوراق .

دون  االوراق  إصدار  فى  اإلفراط  لكن     
التحوط فى االحتفاظ بقدر مناسب من العملة 
توقف  الى  أدى  انجلترا –  فى  كما حدث   –
كثير من المصارف عن الدفع وانتشار الذعر 
بين الجمهور   كما ان تعدد جهات اإلصدار 
فى  فينحصر  تداولها  مجال  يضيّق  ان  البد 
لذا   ,,, االصدار  لمصرف  الضيقة  الدائرة 
أخذت الحكومات بتركيز حق اإلصدار فى يد 
قوية , يد اكبر البنوك القائمة فعاًل وأوسعها 
نفوذاً وأعالها مكانة وأوفرها ثقة ,,, وقد أدى 
إطالق يد البنوك فى إصدار اوراق البنكنوت 
اإلصدار   ( ذهبى  غطاء  يقابلها  ان  دون 
الوثيق ( الى إنخفاش قيمتها الشرائية يتجلى 
ارتفاع فى  الذهب من  اسعار  اليه  تتجه  فيما 
لهذه االوراق  يتوافر  بما  , والعبرة  االسواق 
الناس  به من استمرار  ثقة وفيما تحظى  من 
على التعامل بها , لكن دواًل كانجلترا وفرنسا 
بحيث  الوثيق  اإلصدار  نسبة  والمانيا حددت 
االصار  حجم  من  المائة  فى   40 تتجاوز  ال 

الكلى.

   لو أن بلداً كمصر أصدر اوراق بنكنوت ولم 
يشأ أن يغطيها بالذهب بل آثر ان يكون الغطاء 
من سندات وصكوك اجنبية يقوم بتحويلها فى 
اى وقت الى ذهب , فإن النظام النقدى الذى 
بالذهب  الصرف  نظام   ( يُسمى  عليىه  تسير 
من  الفترة  فى  النظام  هذا  مصر  واتبعت   ,)
192٥ الى 1931 وكان الغطاء فى معظمه 
بهذا  اخذ  وقد   , انجليزية  وأذونات  سندات 
النظام جانب كبير من بالد العالم لكونه وسيلة 
للذهب  بالنسبة  نقدها  لتثبيت قيمة  هينة سهلة 
منه فى شكل  كبيرة  بكميات  تحتفظ  ان  دون 
اكبر  القتناء  والسعى  الذهب  فليس   , عاطل 
العملة  لضمان سالمة  المعول  هو  منه  كمية 
التى تتوقف وقبل كل شىء على رسم سياسة 
ومدى  الدولية  األوضاع  وعلى  سديدة  نقدية 
إزدهار احوال االقتصاد العالمى , فال يمكن 
الحياة  عن  بلد  ألى  االقتصادية  الحياة  عزل 
تنويع  هو  األمر  هذا  فى  واألجدى  الدولية, 
من  عدد  اكبر  على  ليشتمل  العملة  غطاء 
يعوزه  عالم  فى  المضمونة  القوية  العمالت 

االمن ويفتقر الى الضمان  

   نقود من ورق وهى ورق:  لو ان بلداً يتبع 
نظام الذهب واختل نظام مدفوعاته وأدى به 
المركزى  بنكه  النظام وتوقف  الى هجر هذا 
المصدرة  البنكنوت  اوراق  قيمة  دفع  عن 
بالذهب وقامت حكومته بحظر إصدار الذهب 
الى الخارج فإن اوراق البنكنوت التى يتداولها 
األفراد تستمر فى التداول ,  ولكنها تفقد جانباً 
للذهب  بالنسبة  الشرائية  قوتها  أو  قيمتها  من 
أى بالنسبة للعمالت أألجنبية المرتبطة بنظام 

الذهب ويحدث ارتفاع فى اسعار الصرف 
القوة  التدهور فى  للعمالت األجنبية يمثل 
عدم  الى  يؤدى  البلد  هذا  لعملة  الشرائية 
ميزان  فى  فائض  تحقيق  على  قدرته 
الذهب  نظام  من  والخروج   , مدفوعاته 
ليس هو العامل الوحيد لهذه المشاكل فقد 
يكون راجعاً الى عجز الحكومة عن تحقيق 
والمصروفات  االيرادات  بين  التوازن 
واضطرارها  للدولة  العامة  الميزانية  فى 

لإلقتراض لسد هذا العجز. 

بين  العجز  سد  طريقة  كانت  ومهما     
طريق  عن  والمصروفات  اإليرادات 
الحكومى  اإلنفاق  زيادة  فإن  االقتراض 
الداخل  فى  األسعار  ارتفاع  إلى  سيؤدى 
يجعل  مما  ايضاً  الواردات  زيادة  وإلى 
لخلل  يتعرض  المدفوعات  ميزان 
قيمة  فى  انهيار  على  يدل  واضطراب 
تفقد  ال  الورقية  النقود  هذه  لكن   , العملة 
التى  الوظائف  وال يضعف  قيمتها إطالقاً 

االفراد  ثقة  فيها  تتوافر  طالما  تؤديها 
وتحظى بقبول عام فى التبادل .

   وإذا عدنا الى الجنيه الذهب الذى قامت 
النقدى  التداول  من  بسحبه  الحكومات 
 , البحتة  النقدية  الصفة  من  وحرمانه 
من  ذلك  يضعف  ولم  قيمته  يفقد  لم  فإنه 
مكانته الن له قيمة ذاتية حقيقية تتمثل فيما 
السبيكة  قيمة  فى  اى  المعدن  من  يحتويه 
الذهبية المصنوع منها ويمكن معرفة نسبة 
قيمة  بقسمة  العملة  اصاب  الذى  التدهور 
الذهب  الجنيه  قيمة  على  الورق  الجنيه 
بسعر اليوم,,, على ان قيمة الجنيه الورق 
وان كانت ال تستند الى قيمة حقيقية فإنما 
ترجع الى الصفة القانونية التى عينت له 
وظيفة معينة كوسيط فى التبادل ومستودعاً 

للقيم ومقياساً لها .

المرجع: االستاذ وهيب مسيحة

         يتبع

آدم الثانـــى 

احلرف يقتل ..والرمز أيضا!
رفاهيه الرمزيه يف تفسري الكتب النبويه !

وجدى خليل

هناك واليزال بعض دارسي الكتاب الذين 
الرمزيه   أستخدام  في  ويفرطون  بالغوا 
وتحميلها  والنبؤات  األيات  بعض  لتفسير 
بما التحتمل حتي اختفي من تفسير الكتاب 
المقدس حقائق التاريخ والجغرافيا الخاصه 
أما  أسباب  لعده  هذا  حدث  النبؤات.  بهذه 
تخضع  ال  التي  الروحيه  التامالت  بكثره 
عكس  والخطأ  الصواب  معيار  الي  عاده 
التعليم الذي ال يحتمل الخطأ في التفسير. 
ألنها  الرمزيه  اختار  األخر  والبعض 
تناسب وتؤكد فهمه الخاص أليات الكتاب 
ماسألت  اذا  أنه  بسيط  وكمثال  المقدس 
»العليقه  مغزي  عن   الكنيسه  في  اليوم 
الملتهبه نارا« التي رأها »موسي« النبي 
األجابه  ستكون   2  :3 خروج  البريه  في 
فورا أنها كانت مثاال للتجسد االلهي ) حيث 
أما  المسيح(  السيد  لالهوت  ترمز  النار 
العليقه فقد كانت رمزا لسيدتنا وملكتنا كلنا 
السيده القديسه العذراء مريم والتي احتوي 
. هذا  المسيح  السيد  البكر الهوت  رحمها 
قلوبنا ولكنه  الرمزي  تملك علي  التفسير 
تسبب في أن يختفي التفسير الحقيقي لأليه 
وأختفي المعني الحقيقي الذي قصده الرب 
المملؤه شوكا  العليقه  النار في  من ظهور 
الشديد  األضطهاد  الي  تشير  كانت  التي 
العبراني  الشعب  له  يتعرض  كان  الذي 
في مصر وسجل لنا الوحي اآللهي حديث 
ابيك  اله  أنا   « قائال  حينئذ  لموسي  الرب 
اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب.فغطى 
موسى وجهه النه خاف ان ينظر الى هللا. 
شعبي  مذلة  رايت  قد  اني  الرب  فقال   7
الذي في مصر وسمعت صراخهم من اجل 
مسخريهم.اني علمت اوجاعهم. 8 فنزلت 
النقذهم من ايدي المصريين » خروج 3: 
6-8 أذن كان السبب الحقيقي لهذه الواقعه 
من  هللا  شعب  تخليص  الظهورهو  وهذا 
كانا  والشوك  النار  و  المصريين  عبوديه 
هنا   . األضطهاد  وقسوه  شده  عن  تعبيرا 
طغت الرمزيه علي التفسير الحرفي لهذه 
الواقعه وتم محوها من الذاكره الكنسيه وحل 
التفسير الرمزي محل التفسير الحقيقي كما 
ورد في سفر الخروج . في بعض األحيان 
نتيجه  اآليات  من  اآللهي  القصد  فهم  يتوه 

أن  يجب  لها.   الرمزي  التفسير  ألدمان 
الي  اليحتاجون  الكتاب  دارسي  أن  نقول 
ألثبات  الرمزيات  أستخدام  في  األفراط 
كنيسه  هي  الكنيسه  ألن  الكنيسه  أيمانيات 
الكنيسه  المسيح وهو في مجده رأس هذه 
السهل  من  التي  الرموز  بعض  هناك   !
بها  الخاص  النص  مع  سياقها  في  فهمها  
يهوذا«  سبط  من  الخارج  األسد   « مثل 
رموز  وهي  الذبح«  الي  تساق  شاه  و« 
شخص  عن  وصريحه  واضحه  مباشره 
السيد المسيح له المجد كما أنه هناك رموز 
»التنين«   عن  تتحدث  الرؤيا  سفر  في 
الشيطان و«الوحش« ضد المسيح  ولكن 
هذا اليبيح لنا أن نغض النظر عن التفسير 
الحرفي لآليات ونلجأ الي رفاهيه التفسير 
الرمزي وألي لي ذراع اآليات لكي تناسب 
نؤمن  أن  نريد  والذي  نريده  الذي  المعني 
أنه  الرمزي هو  التفسير  به وخطوره هذا 
فيفقد  وقصدها  معناها  من  النبؤات  يفرغ 
الناس القدره علي التعرف علي تحقق هذه 
السيد  أنذار  ويصبح  حدوثها  عند  النبؤات 
المسيح لنا فاقدا ألهميته عندما قال  )ها أنا 
قد سبقت وأخبرتكم( متي 24: 2٥  خاصه 
عن  مستقبليه  بأحداث  األمر  يتعلق  عندما 
تعرض  و  حدوثها  وأماكن  العالم  نهايه 
السيد المسيح لها وقام بتسميه هذه األماكن 
وكمثال لهذا ما يتعلق بالنبؤات عن مدينه 
أورشليم والتي يعتقد البعض أن المقصود  
وأن  المسيح  السيد  لكنيسه  رمز  أنه  بها 
كلمه اسرائيل في تفسيرها تشير الي شعب 
الرمزي  التقسير  هذا  وبناء علي  الكنيسه. 
يتم تفسيراألحداث الخاصه بالمجئ الثاني 
للسيد المسيح والحقيقه أن هذا الفهم السابق 
ال يتفق وأيات الكتاب المقدس بعهديه القديم 
القدس  الروح  حدثنا  عندما  فهل  والجديد 
بناء  مايخص  عن  النبي  دانيال  سفر  في 
وظهور  أورشليم  في  أخري  مره  الهيكل 
ضد المسيح في نهايه األيام والذي قال عنه 
جهة  من  الرؤيا  متى  الى   « النبي  دانيال 
)ضد  الخراب  ومعصية  الدائمة  المحرقة 
مدوسين.»  والجند  القدس  لبذل  المسيح( 

دانيال 8: 13 
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

اضطرابات اجلهاز اهلضمى
يمر  لم  منا  من 
بأعراض اضطراب 
في الجهاز الهضمى 
من اسهال او امساك 
وغازات  انتفاخ  او 
او مغص وتقلصات 
او  هضم  سوء  او 
لحامض  ارتجاع 

في  مهضوم  غير  طعام  وجود  او  المعدة 
البراز، والواقع انى أصادف مرضى كثيرين 
االعراض  هذه  كل  او  بعض  من  يعانون 
بصفة منتظمة، فما هو العمل؟ وكيف يمكن 

التغلب على هذه االضطرابات؟

ولكى نبدأ العالج علينا ان نفكر في السبب، 
يجب أوال ان تراجع العقاقير التي تستخدمها 
الجانبية  أعراضها  وتعرف  منتظمة  بصفة 
واذا كانت األعراض التي تعانى منها تعود 
اضطرابات  ان  والواقع  العقار،  هذا  الى 
جانبية  كأعراض  تجدها  الهضمى  الجهاز 
تعانى  كنت  اذا  ثانيا  وفكر  العقاقير.  لمعظم 
ليست  وهى  األطعمة،  لبعض  حساسية  من 
أزمات  وتسبب  بها  تولد  التي  الحساسية 
ضيق  من  الطعام  تناولت  اذا  عنيفة  صحية 
بعد  سريع  احمر  جلدى  وطفح  للتنفس 
عن  هنا  نتحدث  بل  مباشرة،  الطعام  تناول 
االعراض التي تحدث بعد تناول الطعام في 
التي  االعراض  من  اى  وهى  يومين  خالل 
للطعام  تقبل  عدم  هذا  ويسمى  ذكرها،  سبق 
المعروفة،  الحساسية  من  حدة  أقل  وهو 
ومن أشهر األطعمة التي تسبب سوء هضم 
القمح  في  الموجود  الجلوتين  أعراضه  بكل 
في  الموجود  والكازين  والشعير  والراى 
منتجات االلبان، ويمكنك أن تعرف هذ النوع 
من الحساسية عن طريق فحوصات معملية 
للدم لرصد االجسام المضادة ولكنها ال تغطى 
وارخص  دقيقة،  وليست  الطبي  بالتأمين 
المشكوك  الطعام  ابعاد  هي  طريقة  وأحسن 
فيه لمدة شهر ومراقبة االعراض ثم إدخاله 

مع مراقبة الجسم.

وأحيانا يكون السبب غياب البكتريا النافعة 
استخدام  في  االسراف  بسبب  األمعاء  من 
المضادات الحيوية او بعض العقاقير األخرى 

الهرمونات  مثل 
او  والكورتيزون 
تناول  في  االسراف 
المحتوية  األطعمة 
الهرمونات،  على 
السبب  يكون  وقد 
الفطريات  كثرة  هو 
في  الطفيليات  او 
األمعاء، وخصوصا بعد سهولة التنقل والسفر 
في مختلف بلدان العالم، ومن الصعب تحديد 
ذلك بالفحص المعملى للبراز، والحل األمثل 
هو الفحص المعملى في المعامل المتخصصة 

لهذا وهى أيضا خارج التأمين الطبي.

وفى كثير من األحيان يكون السبب نقص 
االنزيمات  او  المعدة  حامض  افراز  في 
السن  بتقدم  انه  نعرف  ان  الهاضمة، ويجب 
بعملية  يقوم  الذى  المعدة  افراز حامض  يقل 
على  ويساعد  للبروتينات  الجزئى  الهضم 
والمريء  المعدة  بين  الفاصل  الصمام  غلق 
المثبطة  والعقاقير  الحامض،  ارتجاع  فيمنع 
نقص  اعراض  اما  هذا،  تمنع  للحامض 
والتهاب  للفم  كريهة  رائحة  فهى  الحامض 
وانتفاخ  الطعام  تناول  بعد  وتجشوء  اللسان 
مواد  ووجود  الرائحة  كريهة  غازات  مع 
البراز، كما توجد طرق  غير مهضومة في 
للتعرف على افراز الحامض من المعدة ليس 

مجالها هنا.

العالج فيعتمد على السبب من ادخال  اما 
او  للطفيليات  عالج  او  النافعة  للبكتريا 
تناول  او  الطبيعية  باألعشاب  الفطريات 
المعدة  حامض  مع  الهاضمة  االنزيمات 
ذات  األطعمة  وتجنب  االبتعاد  مراعاة  او 

الحساسية.

كثيرا  الهضمى  الجهاز  يستفيد  ان  ويمكن 
تناول  على  يعتمد  للديتوكس  بروجرام  من 
السوائل  وتناول  األطعمة  من  معينة  أنواع 
تناول  مع  األعشاب  وشاى  الماء  وهى 
في  واالمعاء  الكبد  تساعد  التي  األعشاب 
مضادات  تناول  ويمكن  الديتوكس،  عملية 
او   D فيتامين  او  االلتهاب مثل االوميجا 3 

البوزويليا او التيرميريك.

من عيادة الطب الطبيعى

الذاكرة والرتكيز
س: أبلغ من العمر 

٢4 سنة ولكن في 
كثير من األحيان 
اشعر بما يسمى 

ضباب المخ فأجد 
نفسى غير قادرة على 

التركيز وتخوننى 
الذاكرة فما السبب؟ 

وماذا أفعل؟

ج: اذا كنت ال تعانى من أي مرض وعدم 
هي  الذاكرة  وضعف  التركيز  على  القدرة 
تبحث عن بعض  ان  فعليك  الوحيد  العرض 
األسباب، يمكن ان يكون عدم كفاية في النوم، 
فالجسم يحتاج بين 7-9 ساعات نوم يوميا، 
او  مرة  أكبر  بنوم  ذلك  عوضت  لو  وحتى 

مرتين في األسبوع فهذا غير كاف.

في  األفراط  هو  السبب  يكون  أحيانا 
المنبهات  او  السكريات  او  الكحوليات 
كالقهوة. وفى بعض األحيان يكون السبب هو 
نقص في بعض الفيتامينات او المعادن مثل 
فيتامين B1 او B12 او عنصر المغنسيوم. 
وعموما األفراط في الكحوليات والسكريات 

يسببان نقص الفيتامينات.

وفى بعض األحيان يكون السبب حساسية 
الجلوتين  حساسية  مثل  األطعمة  لبعض 

القمح  في  الموجود 
او  والشعير  والراى 
حساسية الكازين في 
فالحساسية  األلبان، 
زيادة  الى  تؤدى 
الذى  الهيستامين 
يسبب ضبابية المخ.

وقد يكون السبب هو هبوط في سكر الدم، 
ويصعب اكتشافه معمليا، ويأتي بسبب تناول 
الدقيق  منتجات  مثل  المنقاة  الكربوهيدرات 
األبيض من خبز وبيتزا ومعجنات مع اهمال 

البروتين والسلطات.

التعرض  هو  السبب  يكون  وأحيانا 
لإلشعاعات المنبعثة من األجهزة اإللكترونية 
مثل الكمبيوتر والتليفون المحمول واآلى باد 

وغيرها مما يسبب خلال في النوم.

والمغنسيوم   B فيتامين  تناول  ويمكن 
واالوميجا 3 التي تحتوى على جرعة عالية 
من DHA، ومن المهم ان يكون لك برنامج 
تدفق  على  تساعد  التي  الرياضة  من  يومى 

الدم واألكسجين للمخ.

د.تباسيم جندي

هل هو انتهازى ام اسيئت معاملته؟

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

سنوات  عشر  من  ألكثر  مريضتى  كانت 
عمرها.  من  العشرينات  فى  كانت  ان  ومنذ 
طوال  للزواج  المناسب  بالشخص  تلتق  لم 
فترة العشرينات ثم اتت والبشاشة فى وجهها 
وقالت لى انها ستتزوج وقصت لى أنها عندما 
ذهبت فى زيارة لدولة أخرى مجاورة لبلدها 
هناك،  يقطنون  الذين  اهلها  لرؤية  األصلى 
تعرفت هناك على شاب من هذه البلدة وبسبب 
البلدة  تلك  وبين  بلدها  بين  واحدة  اللغة  أن 
احبته وتوافقا على الزواج. وعندما حضرت 
والسعادة  قصتها  عليها  تقص  اتت  لكندا 
ترفرف حولها، كنت ثقيل الظل ولم اتجاوب 
معها فى مرحها بل على العكس اكثرت من 
من  ريبة  فى  اننى  منها  فهمت  التى  األسئلة 
هذه الطريقة فى الزواج وقالت لى أنها تأكدت 
لكندا على  الهجرة  انسانا يطمع فى  انه ليس 
حساب هذه الزيجة واألسباب هى كيت وكيت 
وكيت. تم زواجهما فى بلدة العريس وحضر 
اليه  اتمام اجراءات الهجرة وذهبت هى  بعد 

خالل هذه المدة.
لكندا،  كانت سعيدة عندما حضر عريسها 
ولكن لم تمض بضعة شهور حتى كان الشقاق 

الطالق  تم  حتى  واستمر  اليهما  وصل  قد 
بينهما ولكنه كان قد حضر لكندا شرعيا وال 
ان  الكندية  السلطات  من  تطلب  أن  تستطيع 

تلغى هجرته.
قالت لى وسط دموعها أننى كنت محقا في 
لم انطق به بشفتي ولكنها  الذى  شكى األول 
تتخيل  لم  ولكنها  اسئلتى  طريقة  من  فهمته 
ان  احتمال  هناك  بالطبع  الخسة،  بهذه  أنه 
الطرف اآلخر كان حقيقى المشاعر ولكنه لم 
يحتمل طباع وطريقة معاملة زوجته، وربما 
شعر  ولكنه  المشاعر  حقيقى  كان  انه  ايضا 
أنها تسئ معاملته بسبب شعورها انها كانت 
هناك  كان  انه  كذلك  وربما  هجرته،  سبب 
اختالف فى الطباع بين من عاش فى الغرب 
لسنوات طويلة وبين من أتى من الشرق حديثا 
وخاصة ان اصلهما من ثقافتين مختلفتين فى 
الطباع والمأكل والملبس وخاصة انها اسهبت 
لى فى شرح انه ال يريد أن يتعلم ومصر على 
طريقته التى عاش بها هناك، لكن يظل الشك 
اكثر فى الطرف الذى اتى من الخارج والذى 
كان مستفيدا من هذا الزواج فى هجرته لكندا 

... وهللا اعلم.

القيامة  بانوراما  “عن   مقال  بقية 
المجيدة« ص 14

رابعا : سر االفخارستيا : هو امتداد 
لذبيحه الصليب وفيه نذكر موت المسيح 
وقيامته بحسب الوصية االنجيليه ) فانكم 

كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس     
تخبرون بموت الرب الى ان يجئ 

)1كو1: 26(

خامسا : سر الزيجة : 

عالقة الرجل وامراته كمثال عالقة السيد 
المسيح بالكنيسه كما يقول معلمنا بولس 

الرسول فى رسالته الى اهل افسس ص5

ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب 
المسيح الكنيسة واسلم نفسه الجلها لكى 

يُقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة(

اكتفى بهذه االمثلة الجل الوقت وهكذا 
باقى االسرار نجد الترابط الجوهرى 

الشديد بين صليب رب المجد وقيامته 
واالسرار الكنسية.

ومن خالل ما سبق من بانوراما سريعه 
رأينا العالقة الوثيقة والجوهرية التى 
جعلت قيامه رب المجد يسوع المسيح 

حمور الكرازة باملسيحية

وحمور االسرار الكنسية

كل عام وانتم بالف خير وفى ملء النعمه 
والبركه ولنحيا افراح ىالقيامة 

�� صلواتكم�� 

المراجع : 

   1- الكتاب المقدس 

   2- تجسد الكلمة البابا اثناسيوس 
الرسولى 

   3- تأمالت فى القيامة البابا شنودة 
الثالث  

ات المتنيح االنبا بيشوى عن    4- محا�ن
القيامة 

  5- علم الالهوت القمص ميخائيل مينا 

 6- كتاب فصحنا الجديد عيد القيامة 
القمص تادرس يعقوب

  7- علم الالهوت العقيدى د/ موريس 
وس  توا�ن
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ذكريات شم النسيم                  
بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

نجتر  ثم  به  ونتمتع  نعيشه  العام  فى  واحد  يوم 
ذكرياته بقية ايام السنة حتى يحين موعد مجيئه قى 
العام التالى. المناسبة الرسمية اسمها شم النسيم او 
القيامة  بعيد  يلى احتفالنا  الذى  اليوم  او  الربيع  عيد 
المجيد  باعتبارنا من اقباط مصر االرثوذوكس....
لكنه فى جميع االحوال ومع كل المسميات هو يوم 
تجمع العائلة الكبير...هذا التجمع الذى يحمل طقوساً 

توارثناها جيل بعد جيل.

لهم  واروى  العائلة  لشباب  احكى  كنت  هكذا   
المقابل  فى  وهم  العائلى  والتجمع  االعياد  ذكريات 
الذكريات  تلك  استرجع  وانا  بسعادتى  يشعرون 
ويشاركوننى السعادة بل واكاد اشعر انهم يعيشونها 
مثلى تماماً فاالنتماء االسرى ال ينقصهم فقد تربوا 

ونشأوا عليه مثلما نشأ جيلنا واالجيال السابقة لنا 

انحاء  فى  العائلة  افراد  تشتت  من  بالرغم  و 
حريصين  كانوا  جميعاً  انهم  اال  مصر  محافظات 
الساحرة  مدينتنا  فى  المناسبة  هذه  فى  التجمع  على 
المقدس  العائلى  التجمع  الى  فباالضافة  االسكندرية 
ان  وهو  قوة  يقل  ال  آخر  سبب  فهناك  جميعاً  لدينا 
او  الملكية...المنتزة  الحدائق  تحتضن  االسكندرية 
منها  جمااًل  اكثر  مكان  هناك  وهل  المنتزة  قصر 
لنقضى بها يوم شم النسيم؟                                         

القرن  سبعينات  واوائل  الستينات  اواخر  فى   
الماضى شهدت حدائق قصر المنتزة تجمع عائلتنا 
السنوى فى يوم شم النسيم...وليوم شم النسيم طقوسه 
الطقسان  فيمتزج  طقوسها  ايضاً  العريقة  ولعائلتنا 
تلك  سنوات  مدى  على  عشناه  جديداً  طقساً  ليشكال 
الفترة حيث يبدأ اليوم قبل السابعة صباحاً وألنه ال 
اقلية فى  العائلة سيارة خاصة  اال  افراد  يملك من 
ذلك الوقت فكنت ترى سيارتين مالكى مع عدد من 
تاكسيات االسكندرية البرتقالية الشهيرة واقفة على 
الدخول  تذاكر  لشراء  المنتزة  قصر  حدائق  مدخل 
ثالثون  بلغ  حيث  باهظاً  وقتها  التذكرة  سعر  وكان 
قرشاً للفرد الواحد ونستهلك على البوابة بعضاً من 
الوقت لتعنت المسؤول عن الدخول واصراره على 
احتساب تذكرة لبعض االطفال الذين انا واحد منهم 
حيث يصر المسؤول على اننا رغم طفولتنا الظاهرة 
- فى السادسة عشر بينما يقسم افراد العائلة باننا لم 
نتجاوز العاشرة وينتهى الجدال او الفصال سمه ما 
بينما يضع فى  شئت بأن ندفع ثمن عشرين تذكرة 
ايدينا خمسة عشر تذكرة ويضع قيمة الخمس تذاكر 
فى بطنه بعدها يتحول الجدل والخالف الى ضحكات 
الجميلة.  والمناسبات  باالعياد  وتهنئة  وابتسامات 
المفتوحة  النافذة  ومن  الحدائق  السيارات  تجتاز 
الوجوه لسعة  فتلسع  الباردة  الصباح  تتسلل نسمات 
محببة بينما نتنسم رائحة الحشائش الخضراء التى تم 
قصها منذ ساعات قليلة وقد امتزجت برائحة الورود 
فى  الحدائق  تزين  والتى  وااللوان  االشكال  مختلفة 
صورة يصعب على اى فنان تصويرها بنفس الدقة. 
مرة اخرى نتوقف عند بوابة الجرينالند وهى منطقة 
لتكون  اخترناها  وقد  المنتزة  حدائق  داخل  خاصة 
مكان التجمع واالحتفال نظراً لخصوصيتها وبالطبع 
فى  للدخول.  اخرى  رسوماً  نسدد  ان  علينا  كان 

الجرينالند انطلق الجميع بعد السالم والتحيات 
و ننتشر فى ارجاء المكان بعدما احتللنا بعض 
سيدات  بدأت  امتعتنا،  ووضعنا  الطاوالت 
العائلة فى تحضير الفطور وبعض المشروبات 
الساخنة...الحقيقة هو مشروب وحيد ساخن..

الشاى وال توجد قهوة بالطبع فلم نكن نعرف 
سوى القهوة التركى والذى يصعب تحضيرها 
التحضير  سريعة  القهوة  اما  المكان  هذا  فى 
فهى  والكابتشينو  النسكافيه  مثل  واخواتها 
فى  اال  تقديمها  يتم  فال  وجدت  ان  مشروبات 

الكازينوهات والمطاعم. 

انواع  مع  المائدة  يتصدر  الملون  البيض 
من  الحلويات  وبعض  االجبان  من  مختلفة 
راقية  عائلة  والننا  العيد  ومخبوزات  كعك 
فى  الرنجة  او  الفسيخ  نتناول  ان  يمكن  فال 
ثم  بيوتنا.  فى  فقط  نأكلها  بل  العامة  االماكن 
يظهر جهاز التسجيل مع احد شباب العائلة هذا 
االختراع الجديد الذى قضى على الريكوردر 
ذو البكرات الكبيرة وحقيبته الكبيرة الثقيلة...

الجديد  االختراع  او  الجديد  التسجيل  جهاز 
باشرطة تسجيل حجمها اصغر من كف اليد...

يلتف شباب العائلة حول الجهاز الجديد ويعلو 
بأغنيته  حافظ  الحليم  عبد  العندليب  صوت 
الجديدة والتى شدا بها ليلة امس وسهر الشباب 
معه حتى النسمات االولى من صباح يوم شم 
ويسمعونها  الجديدة  االغنية  ليسجلوا  النسيم 
على مدار اليوم.                       اخيراً 
انتظرها  كنت  والتى  المرتقبة  اللحظة  حانت 
وبدأ  القدم  كرة  ....مباراة  العائلة  انا وصغار 
االخوان رفعت وفرج فى تقسيمنا الى فريقين 
يقود كال منهما فريقاً فكان رفعت يقود الصغار 
اذهلنى  وقد  الشباب  فريق  فرج  يقود  بينما 
فى  وبخفته  الفردية  الكروية  بمهاراته  رفعت 
الممتلىء ولم يكن  بالكرة رغم جسده  الجرى 
يغضبنى منه اال زملكاويته اما فرج فقد كنت 
احب اللعب ضده رغم انتمائه الكبير والشديد 
يغيظنى  اعشقه...كان  الذى  الهلى  للنادى 
االهداف  احراز  فى  قامته  لطول  استغالله 
لم  انه  كبرت  عندما  اكتشفت  لكنى  برأسه 
قصاراً  كنا  الذين  نحن  بل  القامة  طويل  يكن 
وبالرغم من هذا فاننى كنت اقفز عالياً امامه 
واخطف الكرة منه وهو يركض خلفى متوعداً 
فجأة  الضحك...ثم  فى  غارق  وهو  مهدداً   و 
تتوقف المباراة وال تكتمل ابداً بعد ان اقتحمت 
الكرة  وخطفن  الملعب  وبناتها  العائلة  سيدات 
يضحكن...استشطت  وهن  تقاذفها  فى  وبدأن 
فريقنا  بدأ  الجلدية...وقد  كرتى  انها  غضباً 
الكبار  الالعبون  يبدى  ان  وتوقعت  التقدم  فى 
يضحكون  كانوا  لالسف  لكنهم  مثلى  غضبهم 
...ولم  الكرة  قذف  مشاركتهن  فى  وبدأوا  بل 
الغير  المباراة  ان  والحقيقة  المباراة  تكتمل 
النسيم  شم  برنامج  من  جزء  هى  مكتملة 
لكرة  مباراة  اكملنا  ان  يحدث  فلم  السنوى 
ثانية يخلدون  النسيم....مرة  القدم فى يوم شم 
للراحة بينما يتتسلل بعض الشباب عبر البوابة 
الداخلية الى منطقة المعمورة وشاطئها الجميل 
و بالتأكيد مطعم ويمبى الشهير وهو مع مكسيم  
اشهر معالم المعمورة فى ذلك الوقت بل ومن 
المطعم  كان  ويمبى  بأن مطعم  القول  الممكن 

كنتاكى  غزو  قبل   - االسكندرية  فى  االشهر 
الوجبات  محال  وكل  وهيرفى  وماكدونالدز 
السريعة - وسندويتش هامبورجر ويمبى يمكن 
القول انه اول ظهور للبرجر بصفة عامة فى 
االسكندرية  ولم يكن احد يهتم وقتها بالترجمة 
الخنزير  لحم  برجر  معناها  والتى  الحرفية 
والعياذ باهلل...والحقيقة انه كان لحم بقرى لكن 
الهامبورجر  كان  عليه  المتعارف  المصطلح 
الغرب...ينتهى  عن  المنقول  المصطلح  وهو 
يوم شم النسيم بالنسبة لنا فى الثانية او الثالثة 
منازلنا  فى  الغذاء  نتناول  حيث  الظهر  بعد 
آخرها  امتألت عن  قد  الحديقة  تكون  ان  بعد 
الطبول  واصوات  الصخب  كان  الزحام  ومع 
يأتيان من الحديقة العامة لقصر المنتزة والتى 
االشجار  من  اسوار  الجرينالند  عن  تفصلها 
القصيرة الخضراء وليست مبانى قبيحة تفسد 
الطبيعة والمشهد الجمالى. هكذا كان شم النسيم 
او  قلياًل  االمور  تبدلت  بعدها  السبعينات  فى 
اليوم  ثم  النسيم  شم  ليلة  نقضى  فكنا  تطورت 
باكمله فى شقة مستأجرة  بالمعمورة ولم نكن 
الباكر  الصباح  فى  قلياًل  لنتمشى  اال  نغادرها 
الشوارع  فى  والصخب  الشديد  للزحام  نظراً 
طوال ليلة يوم شم النسيم. انتهيت من حكاياتى 
قبل ان يشعر شباب العائلة الجديد بالملل وكنا 
قد وصلنا لحديقة قصر المنتزة، كانت اللوحة 
الفنية ال بأس بها المساحة الخضراء واحواض 
الزهور الجميلة  لكنها كانت صورة بال رائحة 
فال رائحة للحشائش او للزهور وكأنها زهور 
حركة  وفى  الشباب  مع  ...جلست  بالستيكية 
استعراضية اخرجت سى دى الحدى اغنيات 
عبد الحليم ...نعم سى دى وليس شريط كاسيت 
اخذه   ، والتقدم  التطور  اواكب  ان  بد من  فال 
احدهم منى وقام بتشغيله لكنى وجدت اصواتاً 
من حولى.... اصوات غريبة وعالية الغانى 
اما االغرب واالغرب فهى حالة  اشد غرابة 
مع  حولنا  لمن  الشديدة  والتجاوب  االنسجام 
تلك االصوات القبيحة والكلمات السوقية التى 
االغانى وبات صوت عبد  تلك  فى  يرددونها 
الحليم بعيداً بل ضاع وسط هذه االصوات...
حاولت تجاهل ضياع جزء من استعادة ذكريات 
الماضى وانتبهت للشباب الذين كانوا يتحدثون 
..فانحشرت  القدم  لكرة  لمباراة  االعداد  عن  
ولم  اللعب  ساشاركهم  اننى  واخبرتهم  بينهم 
نظرت  لكنى  مشاركتى  اسعدتهم  بل  يمانعوا 
التى سيلعبون بها  حولى وتساءلت اين الكرة 
وكل  فيه  سيلعبون  الذين  الملعب  هو  اين  بل 
متر فى الحديقة ممتلىء عن آخره لكنى وجدت 
احدهم وقد اخرج من حقيبته جهاز تليفزيون 
!!!...فابتسمت  ثم جهاز بالى ستيشن  صغير 
استيعابى  وادركت مدى سذاجتى ومدى عدم 
للحاضر. وعدت السبح مع الماضى وذكريات 
شم النسيم ....فبعد ما كان افراد العائلة مشتتين 
فى محافظات مصر اصبحوا اليوم مشتتين فى 
قارات العالم البعض فى افريقيا وكثيرون فى 
فى  وايضاً  استراليا  فى  وقلة  الشملية  امريكا 
الشباب  واختفى  الكبار  معظم  ،رحل  اوروبا 
جمياًل  الماضى  يبقى  لكن  و  الصغار  وشاخ 
فهكذا نحن دائما..النشعر ابدا بجمال الحاضر 

اال بعد ان يصبح ماضيا!!!!!!

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
القيامة_وعد_ورجاء

ممدوح داود

وانت في عيد القيامة

أهدها الي كل من تحب  الي 
القريب والغريب

قدمها بسخاء الي المتألمين 
والمنسحقين والبائسين الذين 

قست عليهم االيام

سمها ماشئت قيامة.بهجة.فرح.
رجاء.وعد.

موت الموت. فكل االسماء 
تليق بها

اطوي بها كل صفحات 
الصليب واآلالم الماضي

وان كان الصليب أخبرنا اآلالم 
والموت فإن القيامة اهدتنا 

الحياة والنصرة

 اجعلها عصابة علي عينيك 
ومنطق بها حقويك الهج فيها 

نهارا وليال ال تمر عليها مرور 
الكرام

ابدا بها كل يوم فجر جديد 
يطرق علي باب قلبك اجترها 

كل يوم

القيامة ال تسكن القبور

دحرج الحجر حررها واكرز 
بها في كل المسكونة

فدع نورها يمأل الحياة

فتكون انت نور وقيامة 

خرستوس انيستي..اليسوس 
انستي

المسيح قام.. بالحقيقة قام

لالعالن باجلريدة اتصل 
ahram.teeba@  :على

gmail.com  اواتصل 

باشرف اسكاروس 
(416)659-8744
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بقية مقال »غصن الزيتون - الصرخة( ص 9
بعدما خلصنا بنتي قالت أنا جعانه، قلنا فرصه واحنا بره نعدي 
ناكل أي حاجه، وبما اننا صايمين ولقينا »كشرى التحرير«، فاتح 
وشغالين قولنا ناكل ونروح«…. وأضافت: »قعدنا وطلبنا وجه 
االكل، ويادوب البنت بتاكل أول معلقه لقينا واحد من العاملين 
جاي بيقول ممنوع األكل قبل المغرب، فتساءلت يعني ايه.. مش 
ده مطعم ومفتوح والناس قاعده، قالي اه الناس تقعد بس محدش 
ياكل قبل اآلذان، قولت له انت صايم ومستني اآلذان براحتك أنا 
مش صايمه للمغرب وقاعده في »مطعم« واألكل قدامي ازاي 
ماكلش«…. وتابعت: »قالي هو ده النظام.. ولقينا واحد تاني 
جاي غالباً مديره وبيكرر نفس الكالم، ف احنا بقى مطلوب مننا 
نطلع معلقة األكل من بق البنت ونقنعها انها ماتاكلش في المطعم 
علشان فيه ناس قرروا يفرضوا ده على غيرهم، وتتساءل هل 
الصيام بالعافيه حتى على المسيحيين ؟!، وال هو علشان كتير 
الواحد بيراعي شعور اللي حواليه فبقى حق مكتسب ونتعاقب لو 
عملنا العادي أو بنتي جاعت واحنا في الشارع«….ومن جانبها 
بيانا، ردت خالله على  التحرير  إدارة مطعم كشري  أصدرت 
السيدة سيلفيا بطرس وقالت فيه: »العميلة المحترمة شرفتنا في 
فرع سراي القبة الساعة ٥:٥0م لطلب أوردر تيك أواي ودفعت 
الحساب للكاشير واستلمت أالوردر وأالوردر تيك أواي«…. 
داخل  بتناوله  مسموح  غير  اواي  التيك  »األوردر  وأضافت: 
هذا  في  مغلقة  ألنها  الصالة  داخل  تجلس  لم  العميلة  الصالة.. 
الوقت ولم يتم منع العميلة أو الطفلة وإذا حدث غير ذلك فهو 
خطأ فرد وليس منظومة وسوف يتم معاقبة المسؤول عن الخطأ 
الُمرتكب » ياسالم ياحبيب مامتك امال هي كانت قاعده بتاكل 
ع الرصيف … وانتوا منعوتها »…. وتابعت: تم التواصل مع 
االعتذار، والعالقة  وتقبلت  الفهم  اليوم وتوضيح سوء  العميلة 
التواصل  مواقع  عبر  تنشر  التي  االدعاءات  بكل  األمر  لهذا 
االجتماعي…. وأكملت: »نحن نكن كل االحترام لكل العمالء 
وال يجوز التفرقة بين أي عميل فكلنا أخوة والنعرف هذه النبرة 
الدخيلة علينا ولم يعهدها أحد علينا طوال 60 عاًما«…. طبعا 
وأبو  كداب  ماهو  الشيطان  بالظبط  زي   … كداب  ابن  كداب 
دخيله …  النعره دي … مش  او  النبره دي  الكداب … الن 
وال لم يعهدها احد طول 60 سنه فاتت … وهللا يرحم برضه 
مؤمن … اللي هو في الحقيقه كافر.. بتاع السندوتشات… اللي 
فيه  يطلب  اعالن  نزل  لما  المسيحين …  خير  من  كتافه  لحم 
موظفين … بس الزم يكونوا مسلمين …. يعني متآمر واهبل 
…. طب ماانت ممكن ماتكتبش كده وتعين المسلمين بس … 
لكن عشان الغل والكره اللي في القلب.. الزم ده يطلع ع اللسان 
… ويطفح زي البالعه … حتي بدون مايقصد … وبرضه قعد 
ياروح  … بالش امك … خليها اهلك  يعتذر ويكدب … ال 
… من زمان وانتوا كده … يمكن بس اتنيلتوا شويه زياده … 
ومبقيتوش تقدروا تخبوا وشكم القبيح … او بقي عندكم مساحه 
اكبر من الوقاحه … خصوصا مع وسائل السوشيال ميديا … 
ومع تزايد اخبار تكفير الغير … حتي المسلمين منهم … وده 
اهبل وغبي عمله حمار  طبعا ظهر بوضوح … في رد فعل 
اسمه عبد هللا رشدي … وهو حاطط … زي العيل االهبل … 
صورة علبة كشري … وكاتب احلي كشري في الدنيا … وماله 
بنحب  الشوارع …  مابنحبش كشري  احنا  اصل  كله …  كله 
المسحييين  بينبه  البيتي بس … تصوروا تعليق واحد مسيحي 
انهم لما يعملوا اوردر اكل في رمضان يعملوه باسم واحد مسلم 
ويقول … اصلكوا  … وغالبا هو شغال في مطعم …وبينبه 
ماتعرفوش ايه اللي بيحصل في المطبخ … ده ممكن يتفوا في 
تيمنا  البول … هه هه  االوردر … او المؤاخذه  يحطوا فيه 
بالرسول طبعا … ماشفتوش قذاره اكتر من كده … افتكر لما 
كنت في مصر … من اكتر من عشرين سنه … وكنت ماشيه 
في شارع وفي عز الحر … وفي األستاذ رمضان برضه … 
وعطشت … وطلبت شويه ميه من محل … ورفض اعطاني 
… هو كده … انتي في بلد مسلمه … اعمل ام اللي انت عاوزه 
كانت  افتكر في شغلي في مصر  … بس محدش يشوفك … 
زميلتي المسلمه … تدخل مكتبي وفي عز صيام رمضان … 
وتاكل وتشرب القهوه واخر تمام … وتطلع م المكتب … علي 
الوضوء… والصاله … اللي هي … خير من النوم … مش 
قلت لكم مش بس كشري التحرير …ال اكيد كمان عقول مليانه 
غل وتكفير.. وهي الصراحه اللي محتاجه تفجير … تعبت م 
الكتابه وتعبتكم معايا … بس كان الزم شوية تنفيس عن الغيظ 

… كان البد من …. الصرخه …

السبت العجيب
Oliver كتبها

يوميات أسبوع اآلالم 2022 

1- سبت لعازر.

- دخل السيد الرب الهيكل ليقرأ فى السبت على مسامع 
البشر جوهر خدمته:أنه ممسوح و مرسل من اآلب  ليبشر 
و يشفى و يحرر و يكرزبالخالص.لو4: 16-19.كان هذا 
يوم  يعمله  حدث  كل  األرض.مع  على  ايامه  كل  فعله  ما 
عيوننا  الرب.ينفض عن  سبت  معنى  قدامنا  يتجلى  السبت 
توجد وصية  السبت.لم  بشأن  الفريسيون  نثره  الذى  الغبار 

تعرضت للتشويه قدر وصية سبت الرب.

جعله  المسيح  و  للجوع  السبت  جعلوا  الفريسيون   -
للشبع  حين سمح لتالميذه بأكل السنابل من الحقول مت12 
:1-10جعلوه لسقوط اإلنسان و إنقاذ الخروف بينما جعله 
حمل هللا للتضحية بنفسه و إنقاذ اإلنسان.مت12: 11.جعلوه 
للشكوى على المسيح الشافى و بقاء يد اإلنسان يابسة بينما 
جعل المسيح السبت لشفاء اإلنسان و تخليصه مر3: 1-٥.

جعلوه لرباطات الشيطان و قيوده بينما جعله المسيح ليحل 
لعمى  10-16.جعلوه  المأسورين.لو13:  يحرر  و  القيود 
اإلنسان عن هللا و جعله المسيح سبت معاينة إبن هللا.يو9: 
14.ثم فى السبت أقام لعازر ليتغير السبت كله و اإلنسان 

كله معاً.يو7: 23.

- يا سيد الذى تحبه مريض.يا سيد الذى تحبه قد مات.
الخطية فى جنس  أنتن.هكذا مراحل  قد  تحبه  الذى  يا سيد 
البشر.تفسد حتى التمام.لكن هللا لنا إله خالص و عند الرب 

السيد للموت مخارج.مز68: 20.

العناء  أو  عنيا  بيت  فى  سكن  لعازر  المسيح  حبيب   -
)العيزرية( ثم سكن فى الجحيم أربعة أيام يسمع من الراقدين 
على رجاء أن المسيح آِت سريعاً ليخلصهم. حبيب المسيح 

ينتظر و يتشدد.

-لم يكن المسيح فى بيت عنيا )جسدياً( وقت موت لعازر 
يمت  لم  ههنا  كنت  لو  مرثا:  و  مريم  األختان  قالت  حتى 
الحياة. إلى  الموت  حال  تغير  )جسدياً(  المسيح  أخى.جاء 

هكذا حالنا بعدما نأخذ جسد الرب و دمه.

- البعض ال يؤمن بالقيامة مثل الصدوقيون مت22: 23 
.البعض يؤمن بالقيامة العامة يوم الدينونة مثل مرثا يو11: 
يو11:  الحياة  و  القيامة  هو  :أنا  مرثا  أجاب   المسيح   24
2٥.لكي يصبح مسيحنا قيامة خاصة لكل واحد فينا.ال معنى 
للقيامة إال إذا كنا شركاء فى قيامة المسيح.ال فرح بالقيامة 
إن لم نقم مثله.نؤمن أن كل من يتحد بمسيح القيامة يشترك 

فى قيامة المسيح.ال يموت إلى األبد.

- قالوا للمسيح لعازر مريض فمكث فى موضعه حيث 
الموت.يغلب  موضع  فى  الموت  يقهر  أن  يريد  ألنه  كان. 
خصومه على كراسيهم,كما غلب إبليس فى البرية.لم يدخل 
قبر  إلى  المسيح  ذهب  لعازر.  أقام  بعدما  إال  لعازر  بيت 
لعازر حيث موضع الموت و إنتزع حبيبه من براثن الموت 
يا سكان  إفرحوا  الهاوية.  و  الموت  مفاتيح  له  بمن  لنؤمن 
األرض بيت عنيا إلن القادم إلينا جاء موضع موتنا و أقامنا.

لآلب. عيناه  فرفع  يسوع  أما  الحجر  رفعوا  الناس   -
فلنفعل ما نقدر عليه و الرب يكمل.هو الرافع المسكين من 
عيناه  رفع  بعدما  لذلك  شعبه  رؤساء  مع  ليجلسه  المزبلة 
لآلب القدوس رفع لعازر من الجحيم وأجلسه معه فى المتكأ 
يو12: 2. هكذا سيصير لكل من يرفع أحجار قلبه بثقة و 
يلقها على كتفى المسيح.سيرفعها عنه و يفرح قلبه بسالم و 
نعمة.يقبل منا السيد أفعالنا الناقصة و إمكانياتنا الضعيفة و 

يكملها من عنده.

- رب السبت إسترد لنا حقيقة وصية السبت و جعلها من 
جديد ألجل اإلنسان.كان إسترداد الوصية تمهيداً إلستعادة 
المسيح لنا كل ما فقدناه بالخطية .بالمسيح عاد السبت إلى 

قصد هللا و عدنا إلى رتبتنا األولى.

بقية مقال »الحرف يقتل ..والرمز أيضا!« ص 16
أورشليم  مدينه  أم  المسيح  كنيسه  الي  يشير  القدس  الروح  هل كان 
حيث موضع الهيكل؟ وهل عندما خاطب السيد المسيح أورشليم قائال 
يا قاتلة االنبياء وراجمة المرسلين » متي  »يا اورشليم يا اورشليم 
23: 37 هل كان السيد المسيح يخاطب كنيسته أم أورشليم؟ وعندما 
»فمتى  قائال   النبي  دانيال  قول  مسامعنا  علي  المسيح  السيد  أعاد 
نظرتم »رجسة الخراب« التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان 
مدينه  عن  يتحدث  كان    1٥  :24 متي   « القارئ  ليفهم   - المقدس 
يتحدث  يكن  ولم  الخراب  ستظهر رجسه  وفيها  منها  الذي  أورشليم 
أورشليم  مدينه  عن  كلها  السابقه  النبؤات  كانت  فأذا  الكنيسه.  عن 
أورشليم  مدينه  محل  الكنيسه  تحل  وفجأه  أذن  فلماذا  الكنيسه  وليس 
في النبؤات الخاصه بنهايه األيام؟ وما أهميه أورشليم الرمزيه لتحل 
أما  أشعياء 19: 19  للرب في وسط أرض مصر«؟  محل »مذبح 
بخصوص أن كلمه اسرائيل تشير الي شعب المسيح فنشير هنا الي 
في  المسيحي  األيمان  اسرائيل  بقبول  الرسول  بولس  معلمنا  ماقاله 
نهايه األيام قائال: » فاني لست اريد ايها االخوة ان تجهلوا هذا السر، 
لئال تكونوا عند انفسكم حكماء: ان القساوة قد حصلت جزئيا السرائيل 
الى ان يدخل ملؤ االمم، 26 وهكذا سيخلص جميع اسرائيل. كما هو 
مكتوب:»سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. 27 
روميه 11:  نزعت خطاياهم »  متى  لهم  قبلي  من  العهد  هو  وهذا 
2٥- 27 أن دخول اسرائيل )الشعب اليهودي(- وليس الدوله بمعناها 
السياسي- الي األيمان المسيحي حتمي وسيحدث وهنا يكون أستبدال 
اسرائيل بشعب الكنيسه في غير موضعه وال يخدم المعني الحرفي 
للنبؤه . في نهايه هذا المقال يجب أن تنذكر جميعا أن هناك أكثر من 
ثالثمائه نبؤه عن السيد المسيح في العهد القديم  عن ميالده وتجسده 
ومعجزاته وخيانه يهوذا له وبيعه بثالثين من الفضه وأقتسام مالبسه 
واألقتراع عليها وصلبه وقيامته وتم تفسيرها كلها حرفيا وليس رمزيا 
وتحققت جميعها ونستند عليها في شرح أيماننا ألوالدنا وأيضا نجيب 
بها الذين هم من خارج  فلماذا أذن األن اللجوء الي الرمزيه لتفسير 
أحداث المجئ الثاني ونهايه العالم ؟ الرمزيه لن تغير وال يجب أن 
تغير الحقائق ألن أورشليم ستبقي أورشليم  المدينه واسرائيل سيقي 
بل  يقتل  الذي  فقط  الحرف  ليس  أنه  نقول  أخيرا   . الشعب  اسرائيل 

الرمز أيضا يقتل التاريخ وجغرافيه الكتاب المقدس .  
ملحوظه للقارئ : هذا المقال اليعكس أراء سياسيه بل قرأه للكتاب 

المقدس بعهديه القديم والجديد

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

مدحت موريس
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

لالعالن باجلريدة اتصل 
على:

ahram.teeba@
gmail.com

اواتصل باشرف 
اسكاروس

(416)659-8744 



Devry Smith Frank LLP ('DSF') welcomes Timothy Gindi who joins us as an associate lawyer in 
our Commercial Litigation، Employment law and Personal injury groups. He graduated from the 

University of Windsor and University of Detroit Mercy with a J.D. from Canada and a J.D. from the 
United States. Soon after، Timothy was called to the Bar in 2014. While in Law School، Timothy 

received the book award for Medical Malpractice and was 
the recipient of the Best Trial Notebook award for the Ernie 

Goodman Moot.

Prior to DSF، Timothy worked for a boutique firm in Toronto 
practicing in a number of areas including: Employment Law، 
Commercial Litigation، Property Damage، and Personal Injury. 

Timothy has appeared before all levels of court in Ontario، he has 
also represented clients before the Financial Services 

Commission of Ontario، the Human Rights Tribunal، the 
Social Benefits Tribunal، the License Appeal Tribunal، 

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

DSF
مؤسسة تضم 185 محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في 3 مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى.

DSF
تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة. محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور 

القانونية التي تخدم مستخدمينا، كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في 
تورونتو وبارى وويتبى. ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط 

في حل املشاكل. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا. وفريقنا يضم 
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق 

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال 
ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم.

 info@devrylaw.ca حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

Phone/Fax: 416-446-3340
95 Barber Greene Road، Suite 100

Toronto، Ontario، M3C 3E9
E-mail: Timothy.Gindi@devrylaw.ca


	_Hlk99450678
	_Hlk99446284
	_GoBack

