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#1 CENTURY 21 office worldwide
2013, 2012 & 2011

Each office is independently owned and operated.27 Years Experience
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• FREE & Quick Online Home Evaluation
Visit www.yourhomeworthnow.com

• Search For Your Dream Home, FREE
Visit www.HomesInTorontoForSale.ca

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

الراهب القمص 
ارشيليدس االنطونى 
اسقف عام البراشية 

تورونتو
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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 -74

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 

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

هل هى رقص ام حنجلة
فرق كبير بين من يستطيع الرقص ومن 
الرقص  تعلم  يبداء  ان  يحاول  اى  يتحنجل 
احترافى  اداء رقص  على  قادر  غير  ولكنة 
محترفين  هم  من  جدا  وقليلون  معنى  وذات 
رقص فى عالم السياسة وكثيرين جدا هم من 
العالم ولكن  يتحنجالون بغباء يفضحهم امام 
الذين  السياسيين  من  االن  القليلون  هم  من 
يجيدون الرقص باحترافية مذهلة على حلبة 
العالم السياسية اهم واقوى راقص هو السيد 
البولشوي  فرقة  بريمو  فهو  بوتين  فالديمير 
فيها  ابتلع  ح��رب  فبعد  السياسى  للرقص 
بالكامل بلد مثل اوكرانيا وفرض على الدؤل 
الغربية االنصياع الكامل لكل شروطة اكمل 
دمار  اسلحة  احدث  باظهار  رقصة  وصلة 
شامل قادرة على اجهاض اى ضربة موجهة 
الى روسيا ويتم اجهاضها على اراضى الدول 
التى تحاول ضرب روسيا رسالة مفداها ان 
الزمن هو زمان الدب الروسى حتى امريكا 
لتطوير  يلزمها خمس سنوات  انها  اعترفت 
الروسية  قادرة على مواجة االسلحة  اسلحة 
واألهم من ذلك ان روسيا إزدادت ثراء من 
العقوبات االقتصادية المفروضة عليها ،على 

النقيض تماما نجد السيد زيلينسكى يحاول ان 
يتحنجل ولكن حنجلتة تلك قضت على دولتة 
ان  صرح  الدولى  البنك  ان  حتى  بالكامل 
اوكرانيا ستستمر تعانى من اثار تلك الحرب 
لمدة مائة سنة مقبلة يزكرنى هذا بقصة تقول 
ان ببغاء وحمار ركبا طيارة وجلسا بجوار 
بعضهما اما الببغاء فكل دقيقتين يضغط على 
وتقول  تاتى  التى  المضيفة  ويستدعى  الزر 
لة هل تريد شىء يقول الء انا فقط اتحنجل 
وعندما اغتاظت المضيفة من الببغاء فتحت 
جناحية  ففرد  خارجا  واللقتة  الطيارة  باب 
كامل  واخ��ذ  االج��واء  على  عنانة  واطلق 
حريتة فى ملعبة واراد الحمار ان يقلدة فالقتة 
باتجاة  يهوى  فبداء  الطائرة  المضيفة خارج 
تعرف  هل  البغبغان  سالة  وهًنا  االرض 
كيف تطير فرد علية الحمار بالتاكيد ال فرد 
تطير  بتعرف  مش  انت  لما  البغبغان  علية 
ليس  زيلينسكى  فالسيد  لية  بتتحنجل  كنت 
يتحنجل  أن  واراد  شىء  اى  فى  خبرة  لدية 
فهوى ارضا بال رحمة العجيب انة لم يتعلم 
الواليات  فى  ووث��ق  الماضى  دروس  من 
المتحدة االمريكية التى لن ولم تحرك ساكنا 
تجاة اوكرانيا ومع اول مصالحة مع روسيا 
جزيرة  فقط  ليس  لروسيا  امريكا  ستهدى 
ايضا  هناك  باكملها  اوكرانيا  ولكن  القرم 
اصبح  االن  ولكنة  تتحنجل  كانت  شخصية 
راقصا سياسيا من طراز جيد هو االن يجيد 
استخدام المعطيات وكل الجاليات لكى يحقق 
التجارب  صقلتة  الكبار  باحترافية  اهدافة 
والسنين واصبح فى وجة مقارنة مع عبقرية 
والدة والسنين العجاف التى مرت علية وهو 
امرا  ولكن  صالبة  اكثر  جعلتة  الحكم  فى 
السياسيين  ليصبح من عظماء  ينقصة  واحد 
السياسى  البعد عن االسالم  المعاصرين هو 
النة عكس ما هو يعتقد ياخذ من شعبيتة وال 
يضيف الية شىء انا هنا اقصد السيد ترودوا 
الذى من الممكن ان يحقق الفارق لكندا رغم 

كل التحديات
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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 

هل املسيحية دعت 
للدولة للعلمانية؟

 

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

بالتأكيد ان يسوع المسيح كانت خالصة 
رسالته للعالم هي خالص الجنس البشرى 
الصلب  في  واتممها  آخر،  شيئا  تكن  ولم 
والقيامة، ولكن دعنا نتأمل في رسالته من 

ناحية علمانية الدولة.

اعطيت شريعة العهد القديم بما تضمنته 
العشر  ال��وص��اي��ا  ف��ي  للفرد  تشريعات 
وتشريعات للدولة الدينية على جبل سيناء 
واعطيت من الرب اإلله لموسى. وعندما 
يقول  يقول »هكذا  كان  يتكلم  كان موسى 

الرب...« خروج 4-11.

كذلك أيضا تشريعات المسيحية أعطاها 
متى  انجيل  في  الجبل  موعظة  في  يسوع 
اصحاح 5 الي 7، وهنا نجد الوهية يسوع 
المسيح واضحة عندما يقول »قيل للقدماء 
لنبي  يمكن  فال  لكم...«  فأقول  انا  وام��ا 
مهما كان شأنه ان يقول »وأما أنا فأقول 

لكم....« بل يقول »هكذا يقول الرب...«

وفى هذه التشريعات حول يسوع ما قيل 
يجعله  لكي  القديمة  الشريعة  في  للدولة 
والكنيسة  المسيحي  الفرد  مستوى  على 
المسيحية، وكمثال له ان تشريع عين بعين 
وسن بسن كان تشريعا للقاضي الذي يحكم 
للدولة ولكنه نقله على مستوى الفرد، »ال 

تقاوموا الشر ...أحبوا اعدائكم ......«

فهي  تدانوا«  لكيال  تدينوا  »ال  وعبارة 
في  الحاكم  او  للقاضي  تصلح  وال  للفرد 

منصبه.

الجبل  على  العظة  في  يسوع  قاله  وما 
مثل  يدينه  وال  دولة  قانون  عليه  يحكم  ال 
»من غضب على أخيه ... من نظر المرأة 

فيشتهيها....الخ.«

مستوى  على  فانه  الطالق  قانون  حتى 
وهذا  للدولة،  وليس  المسيحية  الكنيسة 
فانهم  حاليا  البعض  عند  مفهوم  غير 
يفهمون ان تقييد الطالق في الكنيسة هو 
عمل مدني ولكنه ليس كذلك ألنه من أراد 
ان يفارق الكنيسة فليفارق، ولكننا ناسف 

عليه.

يسوع لم يدخل في التشريع المدني بل 
متى  لقيصر،  ما  لقيصر  نعطى  ان  أوصى 
فهو  يسوع  هذا  يقول  وعندما   .21-22

يشرع في المسيحية.

في  امسكت  للتي  يسوع  يقول  وعندما 
يوحنا  ادينك«  ال  أيضا  »وانا  الفعل  ذات 
الحكم  عن  المسيحية  يحيد  فأنه   11-8
الدينية  المدني والذي كان مشرعا للدولة 

من قبل.

طلب  لمن  المسيح  السيد  يقول  وعندما 
منه تقسيم الميراث بينه وبين أخيه »من 
أقامني عليكما مقسما وقاضيا« لوقا 12-
14 فأنه يحيد بالمسيحية عن أمور قضاء 
العالم المادي ويفصل الكنيسة عن الدولة.

وفى هذا يوصى القديس بولس للمؤمنين 
أن الجزية لمن له الجزية، والجباية لمن 
الطاعة،  له  لمن  والطاعة  الجباية،  له 
رومية 7-13  الحكام......«  تقاوموا  وال 
في  المدنية  للدولة  دعم  هو  هذا  فأليس 

احترام قوانينها؟

في  بولس  القديس  يطلب  عندما  ولكن 
رسالة تسالونيكى 6 ان تكون المحاكمات 
اعتداء  ليس  فهذا  الكنيسة  في  الكنسية 
مؤسسة  ككل  الكنيسة  ولكن  الدولة  على 

لها قوانينها الخاصة.

وأخيرا أقول إن معظم القوانين المدنية 
عدالتها  في  ترجع  الديمقراطية  الدول  في 
بين  تفرق  ال  التي  المسيحية  للمبادئ 
الرجل  بين  وت��س��اوى  وآخ���ر،  شخص 
والمرأة، وال تقول هذا مؤمنا وهذا ذميا، 
كان  ولو  حتى  شخص  بكل  تهتم  والتي 
على حساب  بشخص  تضحى  وال  سجينا، 
مؤسسة او هيئة، بالتأكيد ان هذا ليس هو 
األشخاص  من  الكثير  ألن  فرد  كل  شعور 

عنصريون ولكنى أتكلم عن القوانين. 

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

امللكة اليزابيث حتتفل باليوبيل 
البالتيين حلكمها وسط تساؤالت 

حول مستقبل النظام امللكي
كوفيد  بسبب  االغالق  عمليات  من  عامان  بعد 

خرج   , االوربي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  عن  الناجمة  السياسية  واالضرابات   19
( علي  البالتيني )70عاما  باليوبيل  لالحتفال  يونيو   يوم 2  الشوارع  الي  البريطانييون 
جلوس اللملكة اليزابيث علي العرش , ولمدة أربعة ايام احتفل االنجليز   بهذه المناسبة  , 
وفي شرفة قصر بكنجهام تجمع افراد العائلة المالكة لتحية الحشود المكتظة خارج القصر 
, ولمشاهدة العرض الجوي لطائرات السالح الجوي الملكي , ولم يكن ضمن المجتمعين 
في شرفة القصر االمير هاري و السيدة ميجان ميركل وايضا , االمير أندرو , وقالت 
البريطاني  الوزراء  لرئيس  السياسية  االضطرابات  "إن  هاجان  إفوا  والمذيعة  الصحفية 
بوريس جونسون  الذي يتعرض النتقادات بسبب خرقه للقواعد الصحية المتعلقة بكوفيد 
19 - تطغي علي الحدث – وقالت إنها تعتقد ان بعض الدول في منطقة البحر الكاريبي 
تتحدث عن االنفصال عن النظام الملكي وقد فعلت هذا بربادوس بالفعل -  وتتحدث جزر 
البهاما وربما جامايكا ايضا عن االنفصال عن النظام الملكي – وان الناس منقسمون نوعا 

ما عندما يتعلق االمر بالعائلة المالكة في بريطانيا "
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فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 

وأدي أمير قطر شرف وجه لغاية عندك 
الدور بقي علي أردوغان 

بيدن 

صدقني أنت صعبان عليه المنصب أكبر 
وشكلها  والصحية  الذهنية  إمكانياتك  من 

باظت منك خالص. 

بوتين 

ورحمة الست الوالدة ال تلم الدور علشان 
هدومنا  هبيعنا  كساد  علي  داخلين  إحنا 

والمشكلة مش هنالقي مشتري. 

زيلينسكي  

علي فكرة أنا صحفي بقالي 30 سنة لكن 
زيك  غبي  دولة  رئيس  قابلت  ما  عمري 

كده خليك فرحان بالتشيرت الكاكي. 

ترودو 

إيه وزعت الفلوس وفتحت الزكيبة طيب 
أهي خربت يا مفتح ورينا هتلم الدنيا إزاي. 

وزير التموين المصري 

للعيش  للرغيف  البتاو  بتطور من  مصر 
من البطاطا  

اإلخوان 

يا تري بعد قطر هتشدوا الرحال وتروحوا 
علي فين تاني؟؟ أكيد أفعانستان  

أحمد موسي 

يا عم لو الوطنية تبقي موسي وبكري أنا 
مش عايز أبقي وطني خالص 

اإلعالم المصري 

كان أسمه إبن موزة وخوخة وتفاحة بقي 
دلوقتي سمو األمير وإللي يقول غير كدة 

يبقي عدو الوطن. 

فورد 

تقطع  أحزاب  رؤساء  أتنين  مفتري  يا 
مش  أنت  أخي  يا  أرحم  أخي  يا  عيشهم 

فورد أنت دبابة. 

أعضاء حزب المحافظين  

هاتولنا  أنتوا  بس  وأستوت  طابت  هي 
زعيم عدل للحزب وترودو هيرجع يشتغل 

مدرس دراما. 

مبروك عطية 

بقي عايزها تنزل زي القفة وإال هتدبح يا 
راجل يا قفة أنت  

الحكومة المصرية 

زرع  من  حاكموا  القتلة  محاكمة  قبل 
العنف والتطرف في البلد

بيتـــــك 
وسوق العقارات

FTHBI

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

 First Time Home Buyer
جديد  حكومى  برنامج   Incentive
شراء  على  الجدد  المشترون  لمساعدة 
يمنح  البرنامج  هذا  كندا.  فى  منزل  اول 
المنزل  سعر  من  نسبة  الجديد  المشترى 
تتراوح من 5-10 بالمائة لتستخدم كجزء 
من ال down payment. بذلك يستطيع 
المشترى تخفيض الmortgage وزيادة 
فرصه فى الحصول على المنزل المنشود. 
الكندية  الحكومة  تشارك  المقابل  فى 
جزء  على  وتحصل  المنزل  فى  المشترى 
المستقبل  فى  البيع  عند  المنزل  سعر  من 
بنفس النسبة. هناك شروط للبرنامج أهمها 
للمشترى فى  اول منزل  المنزل  يكون  ان 
كندا وان يدفع المشترى نفس النسبة كجزء 
من الdown payment وان اليتخطى 
دوالر  الف  وعشرون  مائة  االسرة  دخل 
أربعة   mortgageال اليتخطى  وان 

أضعاف دخل االسرة.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر

جلسات الصلح العرفيه هل حتل                                   
مشاكل االقباط ؟

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

التوترات  أحداث  كثير من  تنتهي 
يعرف  بما  الطائفية  واالعتداءات 
وهي  العرفي،  الصلح  بجلسات 
عقب  ل  تشكَّ تحكيم  للجنة  أقرب 
وقوع نزاع، وتضم محكمين ورجال 
وتقوم  النفوذ،  أصحاب  من  دين 
األطراف  أدوار  بدراسة  اللجنة 
الملزم.  حكمها  تصدر  ثم  المختلفة، 

العقوبات  أو  الحبس  أحكامها  تتضمن  ال 
االعتذار  تشمل  حين  في  للحرية،  السالبة 
التهجيروطالما  أو  مالية  غرامات  وتوقيع 
انتقد األقباط وقطاعات أخرى من المصريين 
حق  على  عدوان  باعتبارها  الجلسات،  هذه 
أمام  العدالة  على  الحصول  في  المواطنين 
لما  تكرس  أنها  باإلضافة  الطبيعي،  القضاء 
تؤدي  القوى« حيث  بقضاء »توزان  يعرف 
حقوق  انتهاك  في  للتهدئة  الملحة  الحاجة 
بأنها  إليها  ينظر  ولذلك  األطراف األضعف. 
أحد أهم أسباب تكرار التوترات الطائفية بما 
ترسخه من غياب للعدالة ودعم للجناة، وعدم 
جبر الضرر للضحاياكان أحدث هذه الجلسات 
ما شهدته قرية »سبك األحد« بمركز أشمون 
صفع  خلفية  على  المنوفية،  محافظة  في 
لمسيحية  سعدة،  أبو  علي  يدعى  صيدالني 
نيفين صبحي مرتين على وجهها داخل  هي 
»مالبس  اعتبره  ما  ترتدي  ألنها  صيدليته، 
غير محتشمة« في شهر رمضان »إيه اللي 
شعرك  سايبة  ازاي  نفسك،  في  عاماله  انتي 
في  إننا  عارفة  مش  انتي  كم،  نص  والبسه 
رمضاناالعتداء الذي تعرضت له نيفين، في 
الغالب، لن يذهب ألروقة المحاكم، إذ انتهى 
بحضور  المعتدي  مع  عرفية  صلح  بجلسة 
أمني  ومسؤول  القرية  وعمدة  برلماني  نائب 
وبعض القيادات الدينية، قدم الصيدالني فيها 
ألف  مئة  العرفية  الجلسة  وغرمته  اعتذًرا، 
جنيه وضعت في حوزة الكاهن المسؤول عن 
القرية، وربما ستَُرد له بعد فترة من الزمن. 
نصَّ االتفاق العرفي كذلك على تنازل نيفين 
عن المحضر الذي حررته بالواقعة، وأظهرت 
»النهاية  عن  للتعبير  التقطت  التي  الصورة 
سة  السعيدة« للواقعة المجني عليها، وهي منكَّ
بينما  واالنكسار،  القهر  من  حالة  في  الرأس 
جوارها،  إلى  والمشاركون  المعتدي  وقف 

وارتسمت على وجوههم مالمح االنتصار

للوهلة األولى، تبدو جلسات الصلح العرفي 
في  المطبّّق  العرفي  القضاء  مع  متشابهة 
التي  الحدودية والجنوبية،  المحافظات  بعض 
تقطنها أغلبية من البدو، أو تلك التي يسودها 
شمال  مثل  عشائري،  أو  َقبلي  عالقات  نمط 
الجديد،  والوادي  سيناء، ومطروح،  وجنوب 
وقنا، باعتبارهما شكلين من التقاضي خارج 

السياق القانوني

المحافظات  العرفي في هذه  القضاء  ولكن 
حيث  الخالفات،  حل  أشكال  من  واحًدا  يعد 
قبل  ما  مراحل  في  تاريخيًّا  ممتدة  جذوره 
والقانوني،  القضائي  ونظامها  الحديثة  الدولة 
العرفية  القواعد  بعض  وجود  على  معتمًدا 
لت عرًفا  التي تراكمت عبر الزمن، بحيث شكَّ
سائًدا داخل تلك المجتمعات، مهمته التصدي 

التي تقع بين أشخاص أو عائالت  للنزاعات 
قّوة  األعراف  هذه  اكتسبت  الزمن  وبمضي 

إلزامية

في  تطبَّق  التي  العرفية  الجلسات  ساهمت 
التوتر  حالة  تعميق  في  الطائفية،  النزاعات 
إلى  بنفسها  وتحولت  احتوتها،  مما  أكثر 
للحقوق  متعددة  النتهاكات  إضافي  مصدر 
األساسية للمواطنين، حيث ال يوجد شكل ثابت 
تعبر  لجنة  تتشكل  ما  وعادة  لها،  ومعروف 
عن موازين القوى على األرض فور وقوع 
نزاع أو اعتداء، تتناقش فيما بينها للحكم في 
يحكم  مكتوب  قانون  يوجد  ال  كما  المشكلة، 
عمل تلك الجلسات ليحّد من مساحة التقديرات 
وإن  عنها،  الصادرة  األحكام  في  الشخصية 
عليها  متفق  متوارثة،  أعراف  هناك  كانت 
كقواعد  وتستخدم  مين،  المحّكِ من  قطاع  بين 
لتحديد مقدار التعويضات بالتناسب مع حجم 

األضرار

الحقوقية  المؤسسات  انتقادات  وتتزايد 
الحتواء  المنعقدة  العرفي  الصلح  لجلسات 
االعتداءات الطائفية، كما تثير غضب قطاع 
كبير من المسيحيين المصريين وغيرهم من 
أطياف المجتمع، ألنها تشكل افتئاًتا على سيادة 
المواطنة  ومبادئ  القانوني  ونظامها  الدولة 
وعدم التمييز. على سبيل المثال، أعلن أسقف 
مناسبات  عدة  في  مكاريوس،  األنبا  المنيا 
رفض جلسات الصلح العرفي، لما تمثله من 
إهدار للقانون، ومن المفارقات المضحكة، أن 
إحدى  في  المشاركة  المنيا رفضت  مطرانية 
اللجنة  من  كان  فما  العرفي،  الصلح  جلسات 
المنظمة إال استدعاء قّسٍ من أسيوط، إلعطاء 

انطباع برضا الكنيسة عن الجلسة ونتائجها

الجلسات،  لهذه  اللجوء  استمرار  ويؤدي 
المسؤولين  ومشاركة  رعاية  مع  خصوًصا 
للمسيحيين  مزدوجة  رسالة  تقديم  إلى  فيها، 
الثانية،  الدرجة  من  ومواطنين  رعايا  بأنهم 
المعتدية  لألطراف  رسالة  نفسه  الوقت  وفي 
يمكنهم تكرار  ثم  المحاسبة، ومن  بأنهم فوق 

هذه االعتداءات

للحقوق  المصرية  للمبادرة  دراسة  في 
دور  من؟  ُعرف  في  بعنوان  الشخصية 
الطائفية  النزاعات  في  العرفية  الجلسات 
ومسؤولية الدولة ُوجد أن القرارات الصادرة 
لسبب  تبًعا  تختلف  العرفية  الجلسات  عن 
ولكن  عليها،  المترتبة  والتداعيات  المشكلة 
جاءت في معظمها غير متطابقة مع القواعد 
المتعارف عليها في الصلح العرفي المرعية 
في حالة ما إذا كان أطراف النزاع من نفس 
باختالف  القرارات  اختلفت  وكذلك  الديانة، 
ديانة الطرف األصلي المدان أو المتسبب في 
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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

أسرة حترير األهرام 
اجلديد
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رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة



السنة اخلامسة عشر، العدد )366( - اجلمعة 1 يوليو 52022 قضايا وآراء
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..............................................

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

فرحة عيد الفطر المبارك  هي فرحة وطن في مصر السعودية  
االردن   تونس   المغرب   الجزائر   البحرين  الكويت  العراق 
فلسطين  االمارات  سلطنة عمان   اليمن  سوريا  ليبيا   وكل 
دروب الوطن من المحيط إلي الخليج  بعودة صالة العيد والشفاء التدريجي من جائحة 

كوفيد 19 بعد ثالث اعوام عجاف والرغبة  األكيدة في إبداع ما بعد كورونا
) عبدالواحد محمد روائي عربي (

يجسد عيد الفطر المبارك  لدي كل مسلمي 
العالم  فرحة بالغة بعد شهر صوم طويل وعبادة 
بالرغبة  حقيقي  وإيمان  النفس   مع  صادقة 
الدائمة في اسعاد الذات من خالل طقوس عيد 
والوئام  السالم  عيد  هو  الذي  المبارك  الفطر 
داخل األسرة الصغيرة والكبيرة بل هو جسر 

ممتد مع اآلخر .

و الرواية العربية تكتب العديد من ظواهر عيد الفطر المبارك منذ بدأ صالة العيد في 
كانت عليه  ما  إلي   تدريجي  بشكل  الحياة   كورونا وعودة  أزمة  بعد  الكبرى  المساجد 
لتصبح صالة عيد الفطر في مسجد الحسين بالقاهرة الفاطمية  عنوان عيد  حقيقي للنفس  
المؤمنة بالسعادة وكما هي الصالة في مسجد الحسين بن علي رضي هللا عنه هي نفس 
المشاعر في جامع األزهر الشريف الذي جمع كل مبدعي العالم في أورقته  من مشارق 
االرض، ومنهم االمام محمد عبده  طه حسين الشيخ شلتوت عبدالحليم محمود محمد 
متولي الشعراوي هواري بومدين  وعلماء األمة  من المحيط إلي الخليج  وغيرهما من  
علماء الدعوة  اإلسالمية واالدب العربي والسياسة والفن والتاريخ في العالم أجمع  عبر 

أورقته التي مازالت تناجي  في النفس سعادة عيد من نوع خاص في رحابهما الطاهر

العربي  الروائي  اإلبداع  فلسفة  ومع 
الشريف   واألزهر  الحسين  حي  كان 
أعمق  يكتبان   مآذنهم   بكل  بالقاهرة  
كبير  إسالمي  عالم  تاريخ  صفحات 
االبداع   رموز  كل  فيه  كبير  عالم  بل 
يمنحون الذات  رؤية عالمهما  الممتد 
من  وأيضا  التاريخ    إلي  التاريخ  من 
الروائي  محفوظ  نجيب  روايات  خالل 
المصري العالمي والحائز  علي جائزة نوبل لآلداب عام 1988م من القرن  الماضي 

التي جسدتها السينما المصرية بكل مهنية  وإبداع !!

فكان الحي الحسيني ملهما  حقيقيا لطبيعة فكر استمد  منه نجيب محفوظ تراث أدبي 
عميق لفكر  مازال يداعبنا  من خالل بوابات  القاهرة الثالث الباقية والشاهدة علي زمن 
وتاريخ  باب  زويلة  باب الفتوح  باب  النصر وغيرهما  من تراث تلك المنطقة الخصبة 
من إبداع  تجسده  مالمح  خان الخليلي  شارع المعز لدين هللا الفاطمي حي الموسكي   
حي القلعة  الدراسة  وسائر تلك المالمح التي الهمت  نجيب محفوظ  جمال الغيطاني 
فلسفة  العربي عبدالواحد محمد   الروائي  المتواضعة  السطور  تلك  وكاتب  وغيرهما   
البناء الروائي الصادق  ) رواية جميلة (   من خالل رؤية عيد  اسمه االبداع  بين  األمس 
واليوم  عبر ملحمة  الشعر المسكون  بين طيات تلك البوابات  الثالث من زمن بعيد وبين 
عالم الرواية العربية التي تمنح العقل لغة اإلبداع من خالل أروقة جامع األزهر وجامع 

الوجدان  عميقة  دروبهما   وكل  الحسين 
زمن  في  بكرا  مازالت  التي  والحكايات  
قادمة  الفية  نكتشف في  اإلنترنت  وربما  
أو سنوات قليلة قادمة  عالم آخر في تلك 
المنطقة األثرية من تاريخ وطن  من تاريخ 

عالم ممتد بال حدود مع اآلخر.

يقينا فرحة  عيد الفطر  بعد شهر صوم 
في  نصلي  ونحن  السعادة  قمة  هو  طويل 

بين  العربية  الرواية  التاريخي  وفي خضم  الحسين   جامع  أروقة  بين طي  كبير  جمع 
الحسين وأروقة جامع  أروقة  الصدق  بكل  الدائمة  وتكتب  بالحياة   المفحم   عالمهما  
األزهر بعد تراجع كورونا كتابة حكايات من ابداعات  ما بعد الجائحة التي غيرت  يقينا 
من مزاج إبداعي  في لحظات من التساؤالت المفتوحة التي هي تساؤالت الرواية العربية 
التي شعرت بالسعادة بصالة العيد في مسجد الحسين  والمرور بمسجد األزهر في عيد 
الفطر المبارك من شهر  مايو  من عام 2٠22 م  والمقاهي والقصور المملوكية  تحولت 

هي األخري إلي  مزار  دائم من حياة مفتوحة

الصلح  »جلسات  مقال  بقية 
العرفيه هل تحل مشاكل االقباط ؟« 

ص 4 
في  العرفية  الجلسات  قرارات  وجاءت 
في  الكنائس  وترميم  ببناء  الخاصة  النزاعات 
معظمها إلرضاء الجانب األقوى )المسلمين( 
)المسيحيين(،  الضعيف  الجانب  حساب  على 
واتخاذ قرارات بغلق المبنى مع الضغط على 
ال  القانونية،  حقوقهم  عن  للتنازل  المسيحيين 
سيما في الحاالت التي تم خاللها االعتداء على 

الكنيسة أو ممتلكات المسيحيين

أما في حاالت التوترات المرتبطة بالتعبير 
تقع  التي  أو  الديني،  الشأن  في  الرأي  عن 
يعرف  بما  لمسيحي  أهالي  اتهام  خلفية  على 
الضغط  يتم  ما  فعادة  األديان«،  »ازدراء  ب� 
الذين  أولئك  حتى  لالعتذار،  المسيحيين  على 
أسرة  تهجير  بما حدث، مع  تربطهم صلة  ال 
هذا الشخص، والنص صراحة على استكمال 
إجراءات محاكمة المتهم بازدراء اإلسالم، في 
حين ال يتعامل التعامل مع وقائع االعتداءات 

على ممتلكات المسيحيين بنفس الطريقة

فهي  العرفية،  للجلسات  النقد  أوجه  تتعدد 
من  بداية  تمييزًيا  قضاًء  ذاتها  حد  في  تمثل 
والقرارات  العرفية  الجلسات  أعضاء  اختيار 
القوة  ميزان  تعبر عن  والتي  الصادرة عنها، 
التهدئة  والنفوذ السائد، كما تؤدي الرغبة في 
السريعة إلى خروج القرارات التي تميل إلى 
الجانب األقوى. كما أنها تأخذ بالعقاب الجماعي 
القائل  والقانوني  الدستوري  للمبدأ  بالمخالفة 
بأن العقوبة شخصية، حيث ال تقتصر قرارات 
الذي  الشخص  عقاب  على  العرفية  الجلسات 
تراه مخطًئا فقط، بل تطول العقوبة في أحيان 
المنطقة  أو  القرية  في  المسيحين  كل  كثيرة 
كغلق كنيسة أو اإلقرار بتهجير عائلة بأكملها، 
وهنا تثار مسألة تناسب العقوبة مع االعتداء أو 
الجرم، فقد تضمنت بعض الجلسات بنوًدا غير 
متعارف عليها، منها الجلسة التي عقدت بين 
قريتي الحوارتة ذات األغلبية المسلمة ونزلة 
 ،2013 عام  المسيحية،  األغلبية  ذات  عبيد 
أقباط  بند »عدم خروج  االتفاق  ن  حيث تضمَّ
إلى  للذهاب  حتى  القرية،  خارج  عبيد  نزلة 

عملهم بعد الصلح لمدة 15 يوًما

الطبيعي،  القضاء  تتعدد درجات  وفي حين 
الجنايات،  أو  الجنح  لمحاكم  بالنسبة  سواء 
نجد  النقض،  أو  االستئناف  ثم  أولى  درجة 
فال  نهائية،  العرفية  الجلسات  قرارات  أن 

لكل  بقوة  ملزم  هو  الحكم،  الستئناف  مجال 
توقيع  مع  خصوًصا  الجلسة،  في  شارك  َمن 
أمانة  إيصاالت  الخصومة  أو  النزاع  أطراف 
بمبالغ مالية كبيرة قبل المشاركة في الجلسة. 
وعلى الرغم من أنه في بعض الحاالت لم تكن 
ر من  هناك شروط لإللزام مكتوبة فإن المتضّرِ
القرار عادة ما يُحِجم عن اللجوء إلى القضاء 

لما يترتب من آثار سلبية عليه وعلى أسرته

لذلك، تمثّل القرارات الصادرة عن الجلسات 
ت  العرفية انتهاًكا واضًحا للدستور، حيث نصَّ
غلق  على  الحاالت  من  كثير  في  أشرنا  كما 
كنائس ومباٍن دينية استجابة لألغلبية الرافضة 
لوجود الكنيسة، وهو ما يعد عدواًنا على حرية 
كما  الدينية،  الشعائر  ممارسة  وحق  العقيدة 
حظره  أمر  وهو  بالتهجير،  قرارات  اتخذت 
الدستور بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك 
جريمة ال تسقط بالتقادم، كما أنها تمثل إهداًرا 
الضرر  وجبر  للعدالة،  الوصول  في  للحق 

للمجني عليهم

الضحايا  يقبل  لماذا  البعض،  يتساءل  قد 
باالشتراك في مثل هذه الجلسات التي غالًبا ال 
تنصفهم، بل تمنعهم من استكمال اإلجراءات 
حقوقهم.  على  للحصول  الطبيعية  القضائية 
القبلي/  االجتماعية  العالقات  نمط  يلعب 
العائلي، السائد في الريف المصري والمناطق 
كبيًرا  دوًرا  المدن،  أطراف  على  العشوائية 
التي  الضعيفة  األطراف  على  الضغط  في 
هذه  في  بالمشاركة  للقبول  الضحايا  تمثل 
الجلسات، حيث تعرف العائالت بعضها بعًضا 
االقتصادية  عالقتها  وتتداخل  جيدة،  معرفة 

واالجتماعية

كما يؤدي ضغط مؤسسات الدولة ورؤيتها 
وحياة  االجتماعي،  السلم  في حماية  لوظيفتها 
وممتلكات المواطنين إلى اإلسراع بحل عرفي، 
لتسوية الخالفات خوًفا من تفاقمها وتداعياتها، 
والحشد بسببها، أي أن هذه المؤسسات تفضل 
تحقيق االستقرار على تحقيق العدالة والمساواة

فعالة  اجتماعية  آليات  وجود  الختام،  في 
تساعد في الحد من النزاعات الطائفية، وتحجيم 
حدة التوترات التي تصاحبها أمر إيجابي ومهم 
ومطلوب، لكن ما يحدث في الجلسات العرفية 
وأداء  قبيح  سلوك  إلى  التدخالت  هذه  حول 
على  المعتدين  لدعم  تستخدم  ظالمة،  غاشمة 
حساب الضحايا، وخلق نطام عدالة بديل قائم 
على توازن القوى وفرض الهدوء على حساب 

العدالة

يقينا فرحة  صالة عيد  الفطر المبارك هي فرحة كل مسلمي  العالم  الذين تمنحهم القاهرة  
لغة وطن وتمنحهم دروب الحسين واألزهر والدراسة والقلعة  وخان الخليلي وغيرهما  رؤية 
التاريخ  بوابات  السالم هو أعمق  أن  باقيا ويؤكد في جوهره   الحقيقي  االبداع   فيها  لحياة 

اإلنساني !!
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صرخ والرب مسع
د. روز غطاس

ان اول صيحة يصدرها االنسان بعد خروجه من بطن 
امه هي ان يصرخ، وعندما يتألم ويتوجع يصرخ، ومن 
شدة الفرح يصرخ، وفي نشوة االنتصار يصرخ، وفي 
ضيقه يصرخ، وفي فزعه او خوفه يصرخ.....الخ فهذا 
الفعل االنفعالي رد فعل طبيعي لمكنونات الفرد الداخلية 
والتفاعالت المشاعرية التي ينتج عنها صوت عال عادة 
؛ فنحن ال نري انسان يصرخ بصوت منخفض او مكتوم 
عضلي  بتفاعل  احيانا  ومصحوب  عال  بصوت  ولكن 
او  بيده  الحائط  بمعني ان يضرب  او جسماني واضح 
راسه او يدك االرض بقدميه او ينبطح ارضا او يقذف 
يكون غاضبانا، ويري بعض علماء  بيده عندما  شيء 
نتيجة  او  مرضية  تكون  قد  االنفعاالت  هذه  ان  النفس 
بالضرورة( ولكن في االغلب االعم  ليس  نفسية)  عقد 
انها ناتجة من احباط وقلة حيلة لمرور الفرد في حدث 
ما دفعه لهذا االنفعال الواضح الصريح الغير مفتعل بل 
او  احباط  او  او ضيق  او وجع  او حزن  الم  ناتج عن 
فشل وما الي ذلك من احداث يمر بها الفرد في مسيرة 
حياته. والكتاب المقدس يشير الي ذلك المفهوم من جهة 
االنسان. فالرب قال لقايين عندما قتل اخيه: صوت دم 
اخيك صارخ الي من االرض ) تكوين 4 : 10 (. هل 
فعندما  دمه.  في  االنسان  روح  الن  نعم  الدم؟  يصرخ 
سمع عيسو انه فقد البركة والبكورية وسمع كالم ابيه 
صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال ألبيه: »باركني 
انا ايضا يا ابي«) تكوين 27: 34(. فلم يكن له ما اراد. 
ولما علم موردخاي ان كل شعبه سوف يباد و كل ما 
عمل شق موردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج الى 
المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة).استير 4:  وسط 

1(. وداود في اغلب مزاميره صراخ: انتظارا انتظرت 
يا رب؛  الرب فسمع صراخي؛ من االعماق صرخت 
وفدي  الشبكة  من  فانقذني  اصرخ  الرب  الي  بصوتي 
من الحفرة حياتي؛ هذا المسكين صرخ والرب استمع 
له؛ شعب الرب صرخ للرب فسمع له وارسل موسي 
ويقول:  الشعب  (.يصرح   23  :  2 خروج  يخلصهم) 
صوتنا  الرب  سمع  ابائنا  اله  الرب  الى  صرخنا  فلما 
اذا  ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا)تثنية 26: 7(. ولكن 
بعدوا عن الرب يكون هذا حينئذ يصرخون الى الرب 
كما  الوقت  ذلك  في  عنهم  وجهه  يستر  بل  يجيبهم  فال 
اساءوا اعمالهم)ميخا 3: 4 (.والتالميذ عندما ابصروا 
يسوع ماشيا علي الماء اضطربوا قائلين: »انه خيال«. 
ومن الخوف صرخوا! )متي 14: 30 ( وبطرس لما 
»يا  يغرق صرخ:  ابتدأ  واذ  الريح شديدة خاف.  رأى 
رب نجني«. واذا امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم 
ابنتي  داود.  ابن  يا  سيد  يا  »ارحمني  اليه:  صرخت 
المسيح  يسوع  22(.والرب   :15 متي  جدا«)  مجنونة 
العار)انجيل مرقس  قد اكمل علي عود صليب  صرخ 
انه  15 : 34 (. هل مرة عزيزي صرخت وشعرت 
ال مبال او ال يوجد من يسمعك او يفهمك؟ حدثت معي 
الحزن  من  داخلي  اصرخ  االعم  االغلب  وفي  كثيرا 
ان  اشعر  صرختي  نهاية  في  لكن  والضيق،  والوجع 
اجده  يألفها عقلي  او  الرب سمع وبطريقة غير عادية 
مررت  كنت  فاذا  مني.  تدخل  اي  بدون  المشكلة  حل 
انه  اعلم  ومازالت-  انا  مررت  الناس-مثلما  من  بظلم 
يوجد محب رائع يسمع الصراخ ويشدد القلب الضعيف 
والروح المجهدة المتعبة. فعالمنا عزيزي معروف بانه 
عالم الشقاء وعدم الراحة و ال توجد راحة اال عند من 
قال: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال وانا 

اريحكم. يسوع المسيح )انجيل متي 11 : 28 (.

فى يوم األربعاء 2 فبراير 2022 
والكنيسة  عامة  بصفة  فقدت مصر 
اإلنجيلية بصفة خاصة إنسان رائع 
خدم وطنه وكنيسته بكل الحب هو 
دكتور مهندس نبيل صموئيل أبادير 
بالكنيسة  ومتميز  محبوب  وشبخ 
مدير  منصب  شغل  فقد  اإلنجيلية. 
اإلنجيلية  القبطية  الهيئة  عام 
للخدمات االجتماعية خلفاً لمؤسسها 
حبيب  صموئيل  القس  الدكتور 
في  خبير  اإلنجيلية،  الطائفة  رئيس 
مجاالت حوار الحضارات والتنمية 
لرئيس  نائباً  كان  )إذ  االجتماعية  
العربي  المجلس  األمناء  مجلس 
لجنة  مقرر  والتنمية(،  للطفولة 
بالمجلس  الحكومية  المنظمات غير 
فتح  فى  نجح  كما   للمرأة،  القومى 
حوار ونقاش بين منظمات المجتمع 
المدنى المختلفة بهدف تسخير كافة 
لتمكين  المنظمات  هذه  إمكانيات 
المرأة ودعم مشاركتها فى المجتمع. 
على  حصل   2021 يوليو  وفى 

»المجال  في  الريادة  جائزة  على 
التنموى«.

ُولد نبيل صموئيل أبادير بصعيد 
مصر فى 3 أكتوبر 1947. وكما 
يقول المحبوب القس رفعت فكرى 
صموئيل:  نبيل  الدكتور  عن  سعيد 
)تميز بحالوة فى األسلوب وعذوبة 
كان  التعبير.  فى  ورقة  اللسان  فى 
صاحب  وكان  رؤية،  له  رجاًل 
هللا  محبة  لتقديم  تهدف  رسالة 
لإلنسانية جمعاء، وقدم هذه الرسالة 
وسلوكه  الالمعة  حياته  خالل  من 
ناضل  لقد  خلقه،  ودماثة  القويم 
والمساواة  العدالة  تحقيق  أجل  من 
جميع  ورفض  اإلنسان  وحقوق 
اللون  أساس  على  التمييز  أشكال 
أجل  من  وناضل  والدين،  والجنس 
ترسيخ قيم الُحب ونشر السالم ونبذ 
الُفرقة والخصام، ودافع عن المرأة 
أشكال  جميع  رافضاً  وحقوقها 

التمييز والعنف ضدها(. 

الفاضلة  السيدة  نعته  وعندما 
رئيس   – مرسى  مايا  د.  والنبيلة 
قالت   – للمرأة  القومى  المجلس 
القلب:  من  نابعة  صادقة  بكلمات 
 .. والضمير  اإلنسانية  أبو  )رحل 
رحل المصري الوطني األصيل .. 

ابن الصعيد .. رحل األب الروحي 
للمجتمع المدني الخدمي التنموي .. 
رحل األستاذ والصديق واألب والعم 
ولن  الدنيا  عن  رحلت   .. والسند 
نبيل صموئيل  د.  قلبي،  من  ترحل 
ستظل كلماتك تهمس في اذني مدي 
الحياة  تعلمت منك استاذي الفاضل 
علماً ينتفع بها مدي الحياة .. الدموع 
تدمي قلبي ولكن اعلم انك في حياة 
افضل ومرتاح عند ربنا(. فقد أفنى 
العمل األهلي، واستطاع  حياته في 
أن يجمع عدداً كبيراً من المنظمات 
األهلية تحت بوتقة واحدة من خالل 
األهلى،  المجتمع  لمنتدى  رئاسته 
قضايا  لخدمة  سوياً  العمل  بهدف 

المرأة والمجتمع.

سمحت  مختلفة  مناسبات  فى 
معه  والتقابل  برؤيته  الفرصة  لى 
واإلستماع إليه، وجدته إنسان ممتلئ 
طبعه  فى  هادئ  الرب،  نعمة  من 
»ال يصيح وال يسمع أحد صوته«، 
تمييز،  دون  بحب  الجميع  يخدم 
صادق فى كلمته، بشوش الوجه مما 
حقيقياً.  وُحباً  سالماً  لمحدثه  يعطى 
تظل  بل  يموتون  ال  هؤالء  أمثال 
لنا طالما نحن  أبدياً  ذكراهم تذكاراً 

مازلنا على قيد الحياة.

قرأت لك 
جنوى غاىل

الوقوع يف فخ املقارنة

By Agnes Lee, Singapore

عن  أتوقف  ان  أستطيع  ال 
مقارنة نفسي باالخرين , هل هو 
أجمل  هي  هل  ؟  مني  ذكاء  اكثر 
مني ؟ هل لديها اصدقاء اكثر مني 
؟ وبينما يبدو هذا كله كما لو كان 
االمر  بي  ينتهي   , بريئة  اسئلة 
باالنجراف الي ذلك , واصبح غير 
قادرة علي شكر هللا في آية حال – 
وقد بدأ هذا االمر عندما كنت طفلة 
من  بيئة  هناك  كانت   – بلدي  في 
الجميع  يتنافس  حيث  المقارنات 
التفوق , وكان هناك تركيز  علي 
قوي علي التعليم ومن الطبيعي ان 
يريد مني والداي ان أكون متفوقة 
أجتهدت  فقد  ولذا   , دراستي  في 
دائما  كنت  ولكن  الدراسة  في 
افضل  كنت  إذا  نفسي  في  أفكر 
 ! عمومتي  وابناء  اصدقائي  من 
وفي سن المراهقة تحول تركيزي 
الخارجي  مظهري  مقارنة  علي 
وظيفة  أول  وفي   , باالخرين 
مع  راتبي  أقارن  بدأت  شغلتها 
انظر  وبدأت  االخرين  رواتب 
كالمالبس  المادية  ممتلكاتهم  الي 
عما  وأتساءل  والسيارات  الجديدة 
علي  أحصل  ان  يمكنني  كان  إذا 
ان  وبمجرد  ؟  االشياء  هذه  كل 
هذه  في  والتركيز  التفكير  بدأت 
المقارنات لم اعد أستطيع التوقف 
تفاصيل  كل  أقارن  وأصبحت   ,
, واصبحت من  باالخرين  حياتي 
محبي الكمال في كل شئ وأخاف 
خوف شديد من فكرة ان أفقد شيئا 
فقط  أكون  أن  واردت   , هذه  من 
 , أصدقائي  مثل  وغنية  جميلة 
وحولني إله هذا العالم الي انسانة 
هذه  ان  خطأ  وأعتقدت   , عمياء 
ولذا  أفضل  ستجعلني  االمور 
عملت كل ما في وسعي واشتغلت 
بجد وبدون كلل للحصول علي ما 
بالفراغ  قلبي  شعر  ولكن   – أريد 
واصبح  المزيد  أشتهي  وجعلت   ,
 , له  نهاية  ال  المزيد  الي  السعي 
وتركني هذا مجهدة وغير راضية 
– ولم يخطر لي علي بال أن ما 
ينقصني حقا هو شيئا خالدا ورائعا 
 , قلبي  فراغ  هللا  يمأل  ان  وهو 
وفي النهاية جعلتني عادة المقارنة 
معي  تخرجت  جيدة  صديقة  أفقد 
االدارة  نفس  في  معي  وعملت 

بالعمل  نقوم  وكان  سنوات,  لعدة 
معا ونتعاون وكل شيئا كان يسير 
حسنا ولكن لم أستطيع ان اتوقف 
ومع   – بها  نفسي  مقارنة  عن 
داخليا  كنت  بصداقتها  تظاهري 
أغار منها فقد كانت طويلة القامة 
في حين كنت انا قصيرة , وكانت 
كنت  بينما  واجتماعية  ودودة  هي 
زمالؤنا  وكان  وبدا  منطوية  انا 
ولذا   , مني  اكثر  بها  معجبون 
وتسألت  مرارة  اكثر  انا  اصبحت 
كل  في  مني  افضل  هي  لماذا   –
شئ – ان هذا ليس من االنصاف 
لها  وانظر  اتجاهلها  بدات  ولذا   !
اقبل  اعد  ولم  غريبة  نظرات 
وشعرت    ! منها  اقل  اكون  بان 
تعاملني  وبدات  بهذا  زميلتي 
أستيائها  عن  واعربت  بالمثل 
مني لالخرين , ثم غادرت العمل 
عدة  وبعد   , بها  االتصال  وفقدت 
فقد  لخطئي  هللا  ارشدني  سنوات 
االمان  بعدم  لشعوري  سمحت 
تتملكني   ان  النفس  في  الثقة  وقلة 
ولم تكن المشكلة في أن االخرين 
أفضل مني بل في تصوري السلبي 
المزمور  وأعطاني  نفسي   عن 
139 -13 طمأنينة كبيرة )يارب 
في  ونسجتني  كليتي  أقتنيت  انت 
بطن أمي (   وعرفت ان المقارنة 
ليست من هللا والمفروض ان لكل 
فرد عمل وموهبة وخطط هللا  لكل 
 , ليعيشها  فريدة  حياة  منا   واحد 
خطة  في  ليست  المقارنات  وان 
حياتنا  إضاعة  من  وبدال   , هللا 
المقارنات ونتمرغ في الشفقة  في 
علي الذات , يمكننا ان نسلم حياتنا 
وعندئذ  لنا  خطته  في  ونثق  هلل 
ونهتز  نميل  وال  آمان  في  نكون 
من اسليب  العالم , أشكر هللا انه 
حررني من الميل الطبيعي وظالم  
واشكره  باالخرين  نفسي  مقارنة 
النه مالء قلبي بمحبته واصبحت 
  - لطريقي  ونور  مصباح  كلماته 

مزمور 105-119

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
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عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )110(
صراع ابنتا الرئيسني

 ادوارد يعقوب

هو  السادات  بان  االدعاء  عن  روايتان  هناك 
الناصر وقد شرحت االدعاء األول  قتل عبد  من 
بالتفصيل في الحلقة السابقة اما االدعاء الثاني فقد 
اثارته ألول مرة الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة 
الرئيس جمال عبد الناصر وذلك في 24 سبتمبر  
2005 في مقالة لها  بعنوان »السادات قتل ابي« 
نشرت بمجلة اإلذاعة والتلفزيون  ادعت فيه ان 
عبد  ليقتل  السادات  جندت  االمريكية  المخابرات 
الناصر بالسم وان السادات كان الوحيد الذي الزم 
والدها طوال الخمسة األيام قبل وفاته، وان ذلك تم 
في فندق هيلتون اثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي 

إلى ما نشرته جريدة الواشنطن بوست من أن  وذلك استناداً 
المخابرات األمريكية جندت السادات منذ عام 1966. وبعد 
هذه الحادثة بعدة أيام صرح حسين الشافعي )من زمالء عبد 
الناصر والسادات ومن قادة انقالب يوليو 1952 و من القالئل 
الذين لم ينقلب عليهم عبد الناصر وتبوء مناصب قيادية عليا 
خمس  لمدة  السادات  للرئيس  نائبا  اخرها  وكان  الدولة  في 
االهرام  لمجلة  صرح  الرئاسة(  السادات  تولي  بعد  سنوات 
والدها  بأن  الناصر  عبد  هدى  ذكرته  ما  يؤكد  بما  العربي، 
مات مسموما بواسطة السادات. واستدل الشافعي على صحة 
اتهامات هدى عبد الناصر بقوله إن السادات كان قد رفض 
تشريح جثة عبد الناصر لمعرفة أسباب الوفاة آنذاك وانه كان 
عميال لجهاز المخابرات األمريكية. واقامت رقية السادات ابنة 
الرئيس السادات ثالث دعاوى قضائية ضد هدى عبد الناصر 
وحسين الشافعي ورئيس تحرير جريدة اإلذاعة والتلفزيون. 
ذاتها  االتهامات  ترويج  خلفية  على  الثالث  الدعاوى  جاءت 
الدنيا ومجلة اإلذاعة والتلفزيون ثم برنامج  في مجلة نصف 
»اختراق« على القناة الثانية في التلفزيون المصري. وطالبت 
بتعويض مادي قيمته 10 ماليين جنيه عن األضرار المادية 
واألدبية التي أصابتها وأسرة السادات جراء هذه التصريحات 
التي وصفتها بأنها مغلوطة وغير صحيحة، وقضت المحكمة 
ثم  بدفع 100 ألف جنيه،  الناصر وألزمتها  بإدانة هدي عبد 
رقية  دعوي  ورفضت  الحكم  هذا  االستئناف  محكمة  ألغت 
السادات علي  التعويض، فطعنت رقية  قيمة  بزيادة  السادات 
الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت الحكم وأمرت بإعادة 
القضية ونظرها من جديد. وظل الصراع طويال امام القضاء 
بين السيدتين الي ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة في يوليو 
الناصر بدفع مبلغ 150  2009 حكما نهائيا يلزم هدى عبد 
لم  حيث  التعويض  سبيل  علي  السادات  رقيه  الي  جنيه  ألف 
تتمكن هدي ان تثبت بالدليل المادي القاطع ادعاءاتها، ولكن 
السب ألن  بتهمة  الخاص  الجنائي  الشق  برئتها من  المحكمة 
القانون ال يعاقب على سب األموات.  وأيضا لمح بذلك محمد 
في  وذلك  الناصر  عبد  من  جدا  المقربين  أحد  هيكل  حسنين 
الجزيرة  قناة  يقدمه على  الذي كان  برنامجه »تجربة حياتي 
القطرية حيث قال: »قبل وفاة عبد الناصر ب 3 أيام كان هناك 
حوار بين عبد الناصر والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 
جناح الزعيم المصري بفندق النيل هيلتون وفي وجود السادات 
وهيكل، واحتد الحوار بينهما وتسبب في ضيق لعبد الناصر، 
وبدا منفعال وكان يحاول كتمان ذلك، وقال لعرفات إما ننزل 
غرفة االجتماعات وننهى المؤتمر ونفض الموضوع أو نتكلم 
كالم جد ونتفق. وكمحاولة من السادات لتهدئة عبد الناصر، 
قال له يا ريس أنت محتاج فنجان قهوة وأنا حعملهولك بأيدي، 
وبالفعل دخل السادات المطبخ المرفق بالجناح وعمل فنجان 
القهوة، لكنه أخرج محمد داود من المطبخ وهو رجل نوبي 
وكان مسئوال عن مطبخ الرئيس عبد الناصر، وعمل السادات 
وقد  الناصر.  عبد  قدامى وشربه  بنفسه  وجابه  القهوة  فنجان 
قائال:  الرواية  الناصر على هذه  الحكيم نجل عبد  وافق عبد 
مفتوحة  االحتماالت  كل  وتبقى  بشيء  اجزم  ان  أستطيع  ال 
إلدانة  قاطًعا  دليال  نملك  ال  ولكننا  متاحة،  االختيارات  وكل 
أحد، وأن الشيء المؤكد الوحيد هو أن جهات عديدة تكالبت 
للخالص من الرئيس عبد الناصر منها المخابرات األمريكية 
والدي  فيه  توفي  الذي  فالتوقيت  الدول،  من  وعدد  والموساد 
لم يكن طبيعًيا، وافتعال ما حدث في أيلول األسود وكل تلك 
األحداث ليست طبيعية، فالمؤتمر الذي عقد في النيل هيلتون 
تواجد فيه كثيرون. ومرة آخري استنكرت رقية ابنة الرئيس 
السادات هذا وتقدمت وقتها عبر محاميها سمير صبري ببالغ 

إلى النائب العام ضد هيكل، تتهمه فيه بتشويه سمعة والدها 
عبد  جمال  الرئيس  وبقتل  القهوة  في  السم  بوضع  باتهامه 
االدعاءات  دليل مادي على هذه  الناصر. ورغم عدم وجود 
اال ان هناك شبهات قوية تدعم هذه ادعاءات االغتيال ووجود 

مسؤول كبير خطط لها، ونورد بعض الدالئل:

القذرة ل »تشامبيان« والذي نشر في   1- كتاب األلعاب 
لندن ادعى ان عبد الناصر اغتيل بحقنة انسولين مخلوطة بسم 
»الريسين« الذي ال يترك اثرا في الجسم وقد كان األمريكيون 
السوفييت  أن  ذلك،  بعد  اتضح،  لكن  إليه،  توصل  من  أول 
سياسي،  ألجيء  من  التخلص  في   1979 عام  استخدموه 
يلغارى، كان يعمل مذيعا في اإلذاعة األمريكية الموجهة إلى 
شرق أوروبا، وذلك بان طعنه في رجله برأس مظلة مسممة 
بالريسين. ويقول تشامبيان ان عملية اغتيال عبد الناصر كانت 

الجريمة النموذجية الكاملة.

2- تشكك بعض األطباء الذين عاينوا جثة عبد الناصر بعد 
الشرعي  الطبيب  منهم  االغتيال  احتمال  في  مباشرة،  الوفاة 
التوقيع  رفض  الذي  كمال  مصطفى  العدل  وزارة  ووكيل 
على تقرير الوفاة اال بعد التشريح وهو الطلب الذي رفضه 
السادات وبذلك لم تستخرج شهادة وفاة رسمية لعبد الناصر 
وكذلك الدكتور رفاعي كامل فقد رفض التوقيع على التقرير 
الطبي وشكك بعض األطباء في حدوث غيبوبة لعبد الناصر 
او حدوث أي درجة من فقدان الوعي قبل الوفاة سواء بالمطار 
او بعد وصوله للمنزل والي ان توفى وهذا يتناقض مع الرواية 
الرسمية والتي اثبتت في البيان. ويذكر عادل حموده في كتابه 
يعرف  أحد  “وال  والوفاة«:  المرض  واسرار  الناصر  »عبد 
أن وكيل وزارة  مع  للرئيس  وفاة  استخراج شهادة  سر عدم 
العدل والطبيب الشرعي، مصطفي كمال جاء بعد الوفاة، وقام 
بالكشف الظاهري على الجثمان، والمثير للدهشة أن الطبيب 
الشرعي رفض أن يوقع على أي ورقة إال إذا شرحت الجثة 
فما الذي جعله يقترح تشريح الجثة؟ وما الذي جاء به أصال؟  
المتوفي  استدعاه؟  وإذا كان وجوده ضرورة ألن  الذي  من 
رئيس دولة، فلماذا لم تترك له الحرية في ممارسة عمله وإذا 
كان وجوده غير ضروري، فلماذا طلبوه؟  وكانت حجة رفض 
التشريح ان االعصاب مشدودة والبلد تغلي واي تصرف من 
هذا النوع سيفجر أشياء ال يعرف أحد مداها وهكذا كان على 
الطبيب الشرعي أن ينسحب في هدوء وأال يوقع شهادة بالوفاة 
وأن يترك األمر ألولى االمر وقد أدى ذلك إلى بلبلة أخذت في 

التزايد مع مرور السنين.«

أخرة  بل  للوفاة،  الحقيقي  الوقت  يذكر  لم  الوفاة  بيان   -3
ألكثر من ساعة وال أحد يعرف سر تحديد موعد الوفاة في 
ساعة  حوالي  الحقيقة  عن  متأخرا  والربع(  )السادسة  البيان 

و10 دقائق حيث كانت الوفاة في الخامسة وخمس دقائق!!

4- تخبط األطباء وانقسامهم حيث أعد الدكتور رفاعي كامل 
صياغة رواية صالح الشاهد الذي انتقد األطباء الذين قاموا 
بمحاولة انقاذ الرئيس في اللحظات االخيرة وقدمها د. رفاعي 
نتيجة  مات  الناصر  عبد  جمال  أن  مؤكداً  طبي،  إخراج  في 
األطباء  جهل  قتله  وباختصار  والعالج  التشخيص  في  خطا 
مات  الرئيس  ان  البعض  إصرار  غير  هذا  الخاطئ  والدواء 
ذبحة صدرية  الي  ذلك  يرجعون  اخرون  بينما  السكر  بكوما 
واخرون يقولون جلطة بالمخ لذلك يرجح بعض المحللون ان 
كل هذا غير صحيح وان الموت كان بالتسمم البطيء الن عبد 
الناصر لم يصب بتلف في المخ او أي ضعف في االنتباه وظل 
قادرا على الكالم بوضوح حتى وفاته وهذا ما الحظه صالح 

الشاهد الذي كان متواجدا معه طوال الساعات األخيرة من 
حياته. مما ينفي تعرضه الي أعراض مرضية قاتلة سواء 

خاصة بالسكر او القلب او المخ.

 5- تم اغالق التحقيق في مالبسات الوفاة ومنع الصحف 
من مناقشة الموضوع بتعليمات رسمية، وقد سيطر السادات 
مباشرة  الوفاة  بعد  األمور  مجريات  كل  على  وأعوانه 
وقد  بدقة  اعدادها  تم  بوجود خطة مسبقة  توحي  وبطريقة 
أحس بعض األطباء الشرفاء بذلك وعبر عنه البعض فيما 
لتيقنهم ان هناك تعليمات  المشهد وقتها  بعد وانسحبوا من 

رسمية بإمالءات محددة. 

عبري حلمي تكتب
امليتافريس

اإلخبارية  والمواقع  والمجالت  الصحف  بين  حديثا  أطلق 
العديد من المقاالت التى تتحدث عن العالم االفتراضي الذي 
يطلق لقب »الميتافيرس« من قبل الروائي )نيل سيتفنسوس( 
عام 1992 في إحدى رواياته الشهيرة وتخيل أن األبطال في 
عالم افتراضي والمباني ثالثية األبعاد والشخصيات مجسمة 
وهو التطور الحديث في عالم اإلنترنت وما تسعى له كبرى 
وفي  التكنولوجيا  بتلك  كله  للعالم  غزو  لتحقيق  الشركات 
جميع المجاالت ونحن هنا بصدد معرفة مميزات وعيوب 
في  والمجتمع  األسرة  على  وتأثيره  الرهيب  التطور  ذلك 
المستقبل وكيف تتأثر كافة مجاالت الحياة وهل هذا سيؤدي 
حديث  بشكل  إختراق  هو  أم  الشعوب  أكثر  استقرار  إلي 
كأحد األساليب المستخدمة في الحروب البادرة وما تعرف 
بحروب الجيل الخامس والسادس وهكذا علينا أن نبحث و 
نعقل ما هو قادم ونحن نختار ما يناسب وما يرفع من شأن 
الكريمة وعلينا أيضا أن نرفض  الحياة  اإلنسان ويهيئ له 
بدون  عليها  والسيطرة  العقول  اختراق  إلى  يؤدي  قد  ما 
وعي وهنا قضيتنا الحقيقية هي قضية »وعي« بما هو آتي 
بالمستقبل القريب بالنسبة لنا وما قد بدأ بالفعل في االستخدام  
واالنتشار بكثير من دول العالم وما به من ميزات و ما عليه 
من تحفظات تصل إلي العيوب إذ استخدم خطأ وبدون وعي 
وإدراك فنحن من نصنع التكنولوجيا ونحن من نتحكم بها 
ونقوم بتوجيهها ونحن أيضا من نجهل الكثير منها وعنها،

 ونتركها تتحكم بنا وبمصير أوالدنا ومستقبلنا ولصالح مْن 
كل ذلك التهاون في حق المعرفة وما يسجله التاريخ علينا 

......« أنت مسؤول »

نحن بعالم افتراضي حديث نجهل عنه الكثير ونرحب به أكثر 
في ظل مفهوم العولمة ومواكبة العصر والتطور ويجب أن 
نجاري الوضع الحالي ....ال نرفض ذلك الحماس والفكر 
أن  فعليك  والترشيد  اإلرشاد  نطلب  ولكن  العصر  لمواكبة 

تبحث جيدا هل ما هو آتي في الصالح العام أم ال ؟ 

من  نتائج  أي  لتحمل  االستعداد  كامل  على  نحن  وهل 
إيجابيات وسلبيات ؟ 

وهل بالفعل أجيد الفهم والوعي في األستخدام والمواكبة ؟

وهل على علم كامل بمعنى الكلمة لذلك المصطلح الحديث 
وميزاته وعيوبه قبل أن ننبهر به وبذلك العالم االفتراضي 

وما يحويه من تطور وتقدم ونحن نجهله تماما ؟

الموضوع  هذا  على  الضوء  نسلط  لكي  هنا  نحن  ولذلك 
ببعض من البحث والتدقيق وعليك أيضا أن تكمل ما بدأناه 
من طرح اسئلة واستفسار عن دور الميتافيرس في المستقبل 
وما مميزات وعيوب ذلك العالم الحديث وهنا سيعود عليك 
قبل  واإلدراك  والمعرفة  بالسعي  اإلهتمام  نتيجة  وحدك 

األستخدام .

البقية ص 1٠
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)بني  صعيدية  ألسرة  ينتمي  كان  ألنه     
»المجد  بفكرة  تؤمن  محافظةاسيوط(  مر- 
شقيق  اسم  من  جليا  ذلك  ويتضح  العربي«، 
نادر  اسم  وهذا  العرب«  الناصر«عز  عبد 
متشبعا  صباه  في  كان  وألنه  مصر.  في 

الوطني  الحزب  بأفكار 
كامل  مصطفي  بزعامة 
ينادي  كان  الذي  باشا 
بالدولة  أوثق  برابطة 
في  كان  وألنه  العثمانية. 
لجماعة  منتميا  شبابه 
الذين  المسلمين  اإلخوان 
الخالفة  بدولة  يؤمنون 
للحدود  وزنا  يقيمون  وال 
بين األوطان، كان لجمال 
الكثير  الناصر  من عبد 

الخطايا في حق وطنه مصر، وكان أهمها:. 

   � خطيئة محو إسم مصر: وبدأ ذلك عند 
فبراير   22( السورية  المصرية  الوحدة  قيام 
الوحدة  دولة  على  أطلق  حين  1958م( 
إسم  ومحى  المتحدة«  العربية  »الجمهورية 
)اإلقليم  وُسِميت  التليد  التارخ  ذات  مصر 
الجنوبي(. وعندما انقلبت سوريا على مصر 
)8 أكتوبر 1961م( وأنهت الوحدة بينهما لم 
تحت  ظلّت  بل  التاريخي  إلسمها  مصر  تعد 

إسم الحمهورية العربية المتحدة.

   في عام 1960م أثناء بناء السد العالي الذي 
كان يهدد الكثير من المواقع األثرية والمعابد 
مع  بالتعاون  اليونسكو  هيئة  قامت  القديمة 
هذا  لحماية  عالمي  بنداء  المصرية  الحكومة 
والتدمير  الضياع  من  األسطوري  التاريخ 
الغرق  من  معبدا   13 إنقاذ  في  بالمساهمة 
هذا  وتكلف  سمبل،  أبو  معبد  رأسها  وعلي 
دوالر  مليون   40 من  يقرب  ما  المشروع 
وألمانيا  وأسبانيا  وأمريكا  هولندا  بمساعدة 
أهدي جمال عبد  بالجميل  وإيطاليا. وعرفانا 
الناصر أربعة معابد كاملة وبوابة معبد لهذه 
الدول. الغريب فيما فعله عبد الناصر انه لم 
يتنازل فقط عن تحف معمارية وتاريخية تعتبر 
امتزج  التي  العالم  في  جدا  القليلة  اآلثار  من 
واالغريقي  والنوبي  الفرعوني  التاريخ  فيها 
والروماني فقط، بل خطيئته تجاوزت ذلك اذ 
الشعب في  يملكه هو وال حتى  فيما ال  فّرط 
المصريين  ممتلكات  من  اآلثار  فهذه  عهده، 
في كل العصور، وال يستطيع جيل أن يتنازل 

عنها.  

للواليات  )دندور(  معبد  إهداء  حطيئة   �   
الواليات  الناصر  عبد  جمال  أهدى  المتحدة: 
بموجب  »دندور«  معبد  األمريكية  المتحدة 
1966م  لسنة   4647 رقم  وزارى  قرار 
معبد  وهو  1966م،  ديسمبر   17 بتاريخ 
فرعونى قديم كان موجوداً بالنوبة المصرية، 
كان يقع على الشاطئ الغربى للنيل على بُعد 
حوالي 80 كيلومترا إلى الجنوب من أسوان 
قبل   15 العام  في  بُني  دندور،  قرية  أمام 
الميالد »على أنقاض معبد قديم يعود لعصر 
األسرة السادسة والعشرين« في عهد القيصر 
الروماني أغسطس آخر حّكام البطالمة، الذي 
لأللهة  ُخصص  السابعة،  كليوباترا  خلف 
الكبرى إيزيس وأوزوريس وإلى ولدي حاكم 
حروبهم  في  الرومان  ساعد  قد  كان  نوبي 

بطلي  واُعتٌِبرا  الجنوب  في  مروي  ملكة  مع 
يعنى  إسمه  والذي  »باديسه«  وهما  حرب، 
عطية إيزيس و«با حور« والذي إسمه يعنى 
»عبد حورس، وعند انتشار المسيحية تحول 
زالت  كنيسة  إلى  المعبد  من  األوسط  الجزء 
النقوش  بعض  إال  آثارها 
القبطية، حيث توجد بعض 
سجلت  التي  النصوص 
فوق جدرانه مكتوبة باللغة 
القبطية تتحدث عن تحويل 
كنيسة،  إلى  المعبد  هذا 
حوالي  سجلت  أنها  ويبدو 
وأوصى  م   577 عام 
النوبي  الملك  بتسجيلها 
شيد  وقد  نومي.  أكسيا 
الرملي  الحجر  من  المعبد 
إلى  األمامية  البوابة  من  متراً   25 بمقياس 
أدنى  حتى  أعلى  من  أمتار  وثمانية  الخلف، 
نقطة به، فيما تبلغ غرفة الهيكل المطلة على 
النيل 30 متراً عرضاً، وتوجد حوائط تحيط 
الهيكل عن  لتفصل  الثانية  البوابة  المعبد من 
مياه النيل. وأهدى عبد الناصر المعبد  تقديرا 
للجهد الذى بذلته أمريكا فى الحفاظ على آثار 
بالكامل.  المعبد  فمنحها  الغرق،  من  النوبة 
ومن المعلوم أن حجارة المعبد تزن أكثر من 
800 طن، أكبر قطعة حجرية 6.5 طن، وتم 
نقله في 661 صندوق بواسطة شركة الشحن 
األمريكية »إس إس كونكورديا ستار«، وفى 
لمتحف  منحه  تم  1967م  عام  إبريل   27
المتروبوليتان والذي قام بإجراء تعديل كبير 
جناح  لتشييد  السبعينيات  أوائل  المتحف  في 
تركيبه  أعيد  الذي  دندور  معبد  ليشغله  جديد 

بنفس شكله القديم.

  � خطيئة إهداء معبد )ديبود( كامال ألسبانبا: 
النوبي  الملك  األصل  في  ديبود  معبد  بني 
جنوب  كيلومتراً   15 بعد  على  آمون  آزخر 
األول  الشالل  من  بالقرب  أسوان،  مدينة 
الضفة  على  »ديبود«  منطقة  في  بالنيل 
الغربية لبحيرة ناصر، مخصصا لعبادة اإلله 
قبل  الثاني  العام  في  فيلة.  بجزيرة  إيزيس 
الكوشيين  ملك  »إدخاليمانى«  قام  الميالد 
من مروي ببناء غرفة تعبّد صغيرة وأهداها 
نفس  على  وتزيينها  بناؤها  وتم  آمون،  لإلله 
والتي  مروي،  في  للمعابد  المتأخر  النمط 
بطليموس  حكم  وخالل  الدكة،  معبد  منها 
السادس وبطليموس الثامن وبطليموس الثانى 
الغرفة  تم توسعة  البطلمى  العصر  عشر في 
صغيراً  معبدا  لتصبح  األربعة،  جهاتها  من 
بمساحة اثنا عشر متراً في خمسة عشر متراً، 
وقد أكمل اإلمبراطوران الرومانيان أغسطس 
وطيباريوس تزيين المعبد. في عام 1968م 
المعبد  هذا  أسبانبا  الناصر  عبد  جمال  أهدى 
كامال، الذي تم تفكيكه ونقله وأعيد تركيبه في 

منتزه »مونتانيا« بمدريد.

   � خطيئة إهداء معبد الليسيا إليطاليا: كان 
أبريم  بقرية  النوبة  بالد  فى  يقع  المعبد  هذا 
بالقرب من قصر أبريم، هو معبد محفور في 
الصخر، بناه الملك تحتمس الثالث بالقرب من 
قصر أبريم، كان مخصصا لعبادة اآللهة آمون 
وحورس وساتيس، وتمثل النقوش الملك يقدم 
اآللهة  قبل  من  دينيه  لطقوس  وأداء  عرضا 

بقعـــــة ضــــوء 
أخطاء ومساوئ فرتة احلكم 

الناصري: -2 

فاروق عطية

الثانوية التي رافقت اآللهة الرئيسية للمصلى. 
بها  قام  التي  النوبة  آثار  إنقاذ  عملية  وأثناء 
اليونسكو في الستينان، تم تفكيكه إلنقاذه من 
الغرق في بحيرة ناصر ونقله، وكتقدير من 
الحكومة المصرية لجهود الحكومة اإليطالية 
أهداه عبد الناصر إليطاليا عام 1966م ليتم 

حفظه وتركيبه بمتحف تورينو.  

   � خطيئة إهداء معبد طافا لهولندا: كان معبد 
طافا يقع بقرية طافا على بعد حوالى 48 كم 
جنوب أسوان، كان معبد طافا مغمورا بالمياه، 
يؤدى  من صرح  يتكون  اصغير  معبد  وهو 
إلى صالة لألعمدة، ثم قدس األقداس، ويؤرخ 

المعبد بالعصرين اليوناني والروماني.

تم بناء المعبد بين العامين األول والرابع عشر 
بعد الميالد في العصر الروماني وتقريبا في 
ظل حكم اإلبراطور أغسطس، مساحته ستة 
أمتار ونصف في ثمانية أمتار، ويتكون من 
ويتقدمها  جرانيتية،  أعمدة  أربعة  بها  صالة 
المعبد  وينتهى  عمودين،  من  تتكون  واجهة 
بقدس أقداس، والمعبد مقام على أربعة أعمدة 
بعض  جدرانه  على  وتوجد  الشكل،  مربعة 
الكتابات اليونانية وُحفر للصليب الذي يرمز 
 657 من  يتكون  والمعبد  المسيحية.  للديانة 
قطعة حجر تزن تقريبا حوالى 250 طن. وقد 
تقديراً  إلى هولندا،  الناصر  أهداه جمال عبد 
األثار  على  الحفاظ  فى  بذلته  الذى  لدورها 
العالى  السد  بناء  عند  الغرق  من  المصرية 
1971م  عام  هولندا  إلى  نقله  تم  1960م. 
بالمتحف  خاص  جناح  في  تركيبه  وأعيد 
من  حفظه  وتم  ليدن،  بمدينة  لآلثار  الملكي 
بالسلب  تؤثر  ال  بصورة  الهولندي  الطقس 

على أحجاره.

لمعبد  البطلمية  البوابة  إهداء  حطيئة   �    
كالبشة أللمانيا: تم بناء معبد كالبشة حوالى 
الرومانى  الحكم  خالل  الميالد  قبل   30 عام 
لمصر، شرع في بنائه اإلمبراطور الرومانى 
الغربية  الضفة  على  أوغسطس  أوكتافيوس 
أكبر  من  واحد  وقتها  المعبد  أعتبر  للنيل، 
المعابد ذات الطراز المصري النوبي. ويعتبر 
في  شيوعاً  التصميمات  أكثر  المعبد  تصميم 
معبد  هو  البطلمي.  العصر  من  الفترة  تلك 
الشمس  إله  ماندوليس  اإلله  لعبادة  مخصص 
عند النوبيين، تم إنشاؤه على أطالل معبد آخر 
كالبشة  معبد  ويعد  الثالث.  أمنخوتب  للملك 
لنا  حفظتها  التي  الرومانية  المعابد  أفضل 
الذي  الدمار  رغم  وذلك  المصرية،  األرض 
أصاب جدرانه ونقوشه إلي حد كبير. الموقع 
بحيرة  ضفاف  على  كالبشة  لمعبد  الحالي 
ناصر ليس بالموقع األصلي للمعبد الذي كان 
يقع علي الضفة الغربية لنهر النيل علي بعد 
بعد  أسوان،  من  الجنوب  إلي  كيلومتراً   55
بالماء  يُغطى  المعبد  كان  أسوان  خزان  بناء 
لمدة 9 أشهر من العام، وبعد بناء السد العالي 
قامت  األبد.  وإلى  تماما  بالغرق  المعبد  تهدد 
البعثة األلمانية بتفكيك أحجار المعبد واختيار 
منسوب  ارتفاع  من  مأمن  في  جديد  موقع 
المياه بعد بناء السد، ونجحت  في بناء المعبد 
خلف  مرتفعة  منطقة صخرية  في  جديد  من 
هذا  على  وأطلق  عام 1970م،  العالي  السد 
المكان )كالبشة الجديدة(. أهدى عبد الناصر 
إلي  »كالبشة«  معبد  من  البطلمية  البوابة 
ألمانيا تقديراً لجهودها في إنقاذ معابد النوبة، 
وتم حفظها فى جناح اآلثار المصرية بمتحف 

برلين

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 

الرتدد وإختاذ 
القرار!!!!!

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى 

حنا 
    الكثير منا يمر بأوقات عصيبة،  تجعل 
معين،  قرار  إتخاذ  علي  مجبراً  منا  كاًل 
وبسبب التردد الزائد والتفكير الكثير الغير 

محكوم قد تضيع فرص كثيرة، 
البعض  في  طبيعي  التردد جزء  يكون  قد 

بل الكثير منا، 

يعد التفكير والتروى إلتخاذ أى قرار مهم 
احياناً،

نراه  القرار  أخذ  في  يعجز  عندما  ولكن 
متردداً، 

اتخاذ  بالتردد وعدم  الناس يصاب  فبعض 
المختلفة   الحياتية  المواقف  تجاه  القرارات 
وقد يتسبب فى الكثير من اآلزمات، وعدم 

تقدم النه فاقد الثقة بنفسه،

تجده يفكر كثيراً قبل إتخاذ أى قرار،  مما 
يجعله يفقد الرغبة الحقيقة في فعل أى شئ 

مفيد في حياتة،

وكثيراً ما نسمع عبارة انا ال استطيع أخذ 
هذا القرار او احتاج وقت للتفكير، 

يتخذوا  أن  الصعب  من  المترددين  والن 

ال  ايضاً  و  عادية،   او  حاسمة  قرارات 
يقدروا علي تحمل مسئولية القرار، 

وكثيراً ما يخسروا فرصاً عديدة حقيقية، 

وغالباً تجد تصرفاتهم سلبية تؤذيهم وتؤذي 
والتفكير  الزائد  لترددهم  وذلك  غيرهم 

الكثير والغير محكوم، 

ويأتي هذا بسبب شعور البعض باإلحباط 
والملل، وأحياناً الخوف، 

موجهة  حتي  المواجهه  من  يهرب  وتجده 
نفسه هروبه بالنوم احياناً،  ويشعر بالعجز 
أهدافه،  وتحقيق  تحديد  علي  القدرة  وعدم 
نفسه  عن  يدافع  ودائماً  ضائعاً،  ويكون 

ويجد مبررات له.

في النهاية البد من كل شخص أواًل التوكل 
على هللا والثقة بالنفس،  

كما ان الثقه بالنفس وقبول نفسك لها دوراً 
إيجابياً نحو التقدم لالمام وتحقيق الهدف، 

اقبل نفسك كما هي،

وللتردد  للخوف  تعطي  بالخير، وال  تفائل 
الزائد عن حده مكاناً،

  وتحمل مسؤلية القرارات،   

السعي والتخطيط نحو هدفك، حتي تصل 
وبشكل  السليم  بالتفكير  تريده  ما  إلي 

إيجابي، 

مع العلم أن الحياة مكسب وخسارة..
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غصن الزيتون 62
عامل ورق …ورق

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

زي  طبعا  وده   2022 مايو  من   8 االثنين  النهارده  
رقم 62 …  العدد   هو  العنوان …  من  ماهوواضح 
منذ تعطلت طباعه الجريده ووصولها الى أيدينا نسخة 
ورقيه … النهارده بقي   نقدرنقول بقالنا اكتر من 124 
أسبوع …ولسه مش بنشوف الجريده … ورق ورق 
… زي زمان …وعموما تقريبا. خدنا بقي علي كده 
… ومبقتش اعد ياجيمي … وبنقعد نهاتي كل مره في 
بمناسبه  ان  أقول  عاوزه  ماعلينا …   الموضوع … 
وهو   .. مقاالتي  لكل  بضعه  اللي  الرئيسي  العنوان 
اننا  غصن الزيتون … واللي عاوزه أقوله برضه .. 
هنا في وينيبج … قربنا فعال نحتاج … لحمامه …. 
تيجي لنا … حامله في فمها … غصن الزيتون … 
وده طبعا … نتيجه للشتويه الصعبه اللي مر بها العالم 
… وخصوصا كندا …وباألخص … مانيتوبا وينيبج 
الرهيبه …اللي مرت  التلج  لكميات  نتيجه  …الحقيقه 
بها مانيتوبا … حصل كتير من انغمار المياه في أماكن 
… فعال  يستر  …ربنا  فيضان  أقول  وال   … كثيره 
ومايحصلش فيضان …الن مش بس كميات رهيبه. من 
التلج مرت بها البلد… لكن كمان بعد ان ساح هذا التلج 

علينا  اطلت   …
…مدمعه  السماء 
… بكميات غزيره 
 … االمطار  من 
نتج عنها ان الريفر 
او النهر … اتمال 
بزياده … وتدفقت 
كبيره  كميات  منه 
معظم  الي  وصلت 
الرئيسية  الشوارع 
ان  لدرجه   …
من  جدا  كثير 
الهاي وايز … او 

السير  اتقفلت …وحولوا  دي ….  الرئيسية  الشوارع 
عبر شوارع اخري …وحتى وانت ماشي. او سايق في  
الجنبين  علي  المياه  تالقي  األخرى …  الشوارع  هذه 
…وكانهم جانبي النهر .. وكانك ماشي علي الكورنيش 
نتيجه  .. بصراحه منظر يخوف … وطبعا الشوارع 
اصبح  الكثير …  المطر  وبرضه  الكثيره …  للتلوج 
فيها حفر غير عاديه … بتهبد اتخن عربيه او اوتوبيس 
… علي ام راسها …..وطبعا حتي البيوت اللي حوالين 
النهر …او علي بحيرات صناعية … تعرضت برضه 
لدخول المياه حتي منتصف الباك يارد … طبعا برضه 
بيوت كثيره … وخصوصا البيسمنت … اتملت مياة 
… وده كان صعب علي ناس كتير…ربنا يستر علي 
ان  لدرجه  الفيضانات…  شر  ويكفينا   … كله  العالم 
ان  مفروض  بيهزر …وبيقول …  كان  زميلنا  واحد 
ابونا يبطل يقول في واحده من االوشيات »صلوا من 
اجل صعود مياه األنهار » … عموما ربنا حنين وبيمد 

يده …ويتحنن دايما علي جبلة يديه …
ده طبعا زي ما انتم شايفين من العنوان 
هو  ماكانش   … للموضوع  الرئيسي 
مقدمه  لكن  أتكلم عنه …  اللي عاوزه 
 … التآريخ  من  كنوع   … منها  البد 
لالحداث اللي بنمر بيها … واللي نفسي 
فعال يكون تآريخ بحق وحقيقي … علي 
الكتروني ..زي ماشفنا  ورق … مش 
…من ساعة الكوفيد  … وزي مااحنا 
…افتكر  دلوقتي  لغاية   … شايفين 
زمان شويه … يعني كده سنة 1990 
… كان فيه فوازير للجميله نيللي  … 
اسمها عالم ورق ورق … كانت نيللي 
في  منه  تطلع   … موضوع  عن  تحكي   … يوم  كل 
…سواء  عنها  بتتكلم  اللي   .… الورقه  باسم  االخر 
بقي… ورقه شهادة الميالد … او بعيد عنكم الطالق 
او الوفاه …او شهادة التخرج… او شهادة الجيش … 
او .. او … ورق كتير قوي … ليه بقي. انا بفكر كتير 

 … ده  الموضوع  في 
التكنولوجيا  الن.  بفكر 
المتطوره جدا في حياتنا 
تقريبا  الناس  خلت   …
مش   … بتكتب  مش 
 … الورق  بتستعمل 
 … المدارس  في  حتي 

معظم المواضيع علي التابلت  واالي باد … فاكرين 
 … عربي  كانت  سواء   … الخط  كراسة   … زمان 
وال انجليزي …. ازاي كنا بنتنافس نحسن خطنا … 
فاكرين الروايات المكتوبه ع الورق … افتكر من. اكتر 
من. عشرين سنه لما جينا كندا … انبهرت لما شفت 
سواقه اتوبيس مدرسه … في وسط وقفات االتوبيس 
الكبيره .. بتقرا بسرعه كام سطر في الروايه المكتوبه 
اللي في ايديها … فاكره كمان اول. ماجينا … من 
أول الحاجات اللي عملناها … اننا رحنا المكتبه … 
وعملنا كلنا كارنيهات  .. وكنا نستعير الكتب سواء 
اجتماعيه …وكنا حريصين جدا  او  ثقافيه  او  علميه 
او  الكتب  هذه  ارجاع  ل  المحدد  الوقت  تجديد  علي 
مش   … تأخير  غرامة  ندفع  ال  حتي   … المجالت 
الغاء  ل  نتعرض  او حتي ال  ايه …  اد  فاكره طبعا 
ذلك  كانت عقوبه مرعبه في  الكارنيه … طبعا دي 
الوقت … دلوقت بقي بص كده علي المكتبات .. مش 
عارفه فيها زباين وال ال … والست اللي كانت ماسكه 
الروايه دي … وشغوفه بالقرايه … لدرجه انها مش 
قادره تستني لغاية ماتروح بيتها …اكيد هي دلوقتي 
ماسكه التليفون  … وبتقرا اتخن روايه علي مزاجها 
… من التليفون … ده طبعا لو لسه مثقفه …وبتحب 
القرايه الكتب دلوقتي ع االرصفه … مش القيه اللي 
يشتريها… وفي المحالت الرخيصه … الكتاب تقريبا 
ببالش … بس اللي يقرا… كلنا دلوقتي بنمسك التليفون 
فيها  بيبص  بقي  اللي  المسحورة …  البلوره  … زي 
األزياء …  عروض  بيشوف  واللي  المناخ …  علي 
الفيس بوك … وغيره وغيره  التيك توك … او  وال 

معظم  اللي  االمالئية  الغلطات  علي  بقي  وبص   …

البيبي  فيها …  بيقعوا  بيكتبوا  اللي 
 … بشهور  مابيتولد  بعد  دلوقتى 
فيه  ويقلب  التليفون  يمسك  بيعرف 
ويحركه   … الصغننين  بصباعيه 
دلوقتي   … عاوز  ماهو  حسب 
اوتطبيقات  برامج  يعملوا  بيفكروا 
… اسفه مش فاكره االسم بالظبط 
بيتكم  في  قاعد  وانت  …تخليك 
وفاتح أي سايت للشوبينج مثال … 
تكون مجسم وداخل جوه  او  تدخل 
المكان … وتقيس وتدفع … وانت 
 … مكانك  في  قاعد  برضه  لسه 
شاغلني …  ده  الموضوع  بجد  انا 
وصعبان علي األجيال الجديده … 
او مابيعرفوش او قربوا مايعرفوش 
يعني ايه سبوره وطباشير او يعني 
حاسه  …انا  الخط.  كراسة  ايه 
غير  من  تطلع  ح  دي  األجيال  ان 
تاريخ  او  حضاره  عندها  مايكون 

بحس  اني  لدرجه   …
الحجاره  حضارة  ان 
… اقوي من اللي احنا 
شوفوا  دلوقتي…  فيه 
اللي  الكتيره  الجدران 
كتب عليها الفراعنه … 
وازاي حضارتهم. 
اتعرفت  العظيمه 
اتحلت  …وازاي 

رموز كتابتهم … من بس حجر 
واحد … حجر رشيد اللي  فك 
انا  شامبليون…   … رموزه 
الجريده  في  الكتابه  بدات  منذ 
بقصاصات ورقيه …  باحتفظ   …
اخري  لمقاالت  او   … اكتبه  لما 
تعجبني … وحتي بعد الكوفيد … 
برضه بطبع المقاله من الكومبيوتر 
ماكله   … قالي  مره  في  حد   …
انا  لكن   … الكمبيوتر  في  عندك 
الباور  بصراحه كتير بفكر لو بس 

لو  بس  شوفوا   … اتعطلت   دي 
شوفوا   … مكان  في  قطع  النور 
القدره  وعدم   … الخسائر   حجم 
الدكتور  علي حل أي مشكله …ال 
ح يعرف يشتغل … وال الصيدلي 
… وال سالسل محالت االكل … 
كل ده بسبب اننا بقينا … او نخطوا 
ان  نحو  جدا …  سريعه  بخطوات 
انسان  او   … روبوت  الي  نتحول 
دلوقتي  اللي  العربيات  زي   .. الي 
كده  والسواق   … لوحدها  بتمشي 
دلوقتي  شوفوا   … بس  منظر 
وخصوصا  والخدمات  التليفونات 
من  خصوصا   … العمالء  خدمة 
مستمره  ومازالت   … الكوفيد  بعد 
هاتي  اقعد  …دلوقتي  االن  حتي 
 … توصل  عشان  بالساعات  بقي 
كله   … عليك  يرد  حي  ادم  لبني 
بتحيلك  كلها   .. الكترونيه  رسايل 

تساعدك  عشان  الكترونيه  لمواقع 
… وبعد ماكنا بنحل أي مشكله في 
التليفون   اقل من خمس دقايق علي 
… سواء في بنك او شركه او أي 
مشكله تتعلق بجهاز او ماكينه … 
كله ابتدا بتوفير العماله … وأصبح 
ان  البد  واقع…  امر  دلوقتي… 
…او  بقي  استني   … بيه  نرضي 
التليفون… او اضرب راسك  اقفل 
في الحيط …كله الكتروني …فينك 
ياعالم…  فينك   … الورق  يازمن 

ورق …. ورق .
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

»الميتافيرس«  مقال  بقية 
ص 7:

سيتيح  رقمي  عالم  هو  الميتافيرس«  »عالم 
سيتم  به،  خاصة  رمزية  صورة  للشخص 
الرقمية،  المنصات  على  عناوينها  تسجيل 

بأصول رقمية. 

والصور  الشاشات  تتيح  أن  ويُفترض 
المجسمة وخوذ الواقع االفتراضي ونظارات 
من  »تحركات«  تدريجياً  المعزز  الواقع 
الفعلية،  األماكن  إلى  االفتراضية  األكوان 

أشبه ب�»النقل ِمن بُعد«.

أبريل  نهاية  في  أقيمت  المثال،  سبيل  وعلى 
)نيسان( الماضي، سلسلة من خمس حفالت 
موسيقية افتراضية ظهر خاللها مغني الراب 
األميركي ترافيس سكوت عبر »فورتنايت« 
على شكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 

12 مليون مستخدم.

»أكواناً  الفيديو  ألعاب  بعض  وأقامت 
ومنها  لالعبيها،  الحجم  محدودة  ماورائية« 
عدداً  تضم  التي  »روبلوكس«  منصة 
الصغار  يبتكرها  التي  األلعاب  من  كبيراً 
يبلغ  التي  »فورتنايت«  ولعبة  والمراهقون، 

عدد مستخدميها 350 مليوناً.

ميتافيرس   ” يوجد  ال  الحقيقة   وفي 
Metaverse” واحد. 

الميتافيرس   ” من  العديد  هناك  سيكون 
لألعمال  بعضها   ،  ”Metaverses
التجارية ، والبعض اآلخر للتجارة ، والبعض 
اآلخر للتعليم ، والبعض اآلخر للترفيه. دعني 
أتحدث بشكل أساسي عن تطبيقات األعمال 
أواًل ، لكنني متأكد من أن التطبيقات األخرى 

ستظهر بسرعة في الوقت العاجل،

في  أنه  من  الرغم  على   ..… اللعبة  قواعد 
مهدها ، فمن الواضح أن الميتافيرس سيغير 
عبر  التفاعل  يمكننا  كيف  جذري  بشكل 
التجارية  العالمات  تعلن  وكيف   ، اإلنترنت 
التشفير  اعتماد  سرعة  ومدى   ، نفسها  عن 

وأي عدد من جوانب الحياة األخرى.

الميتافيرس  أن  من  المحامون  يحذر 
metaverse سيشهد نزاعات حول الملكية 
البيانات وترخيص  الفكرية والملكية وحماية 
المتعلقة  المخاطر  إلى  باإلضافة  المحتوى 

بأصول التشفير.

 يتعين خوض العديد من الدعاوى القضائية 
لوضع القواعد – في سبتمبر،

بتسوية   Roblox قام   ، المثال  سبيل  على 
دعوى قضائية مع الرابطة الوطنية لناشري 
الطريق  تمهد  والتي  األمريكية  الموسيقى 
عرض  على  قادرين  ليكونوا  للفنانين 

موسيقاهم ألول مرة في الميتافيرس،

 metaverse يصل سوق أن  المتوقع  من 
إلى 800 مليار دوالر بحلول عام 2024 ، 

Bloomberg Intelligence �وفًقا ل

كيف تلعب Decentraland؟

الجديدة  حياتك   :  Decentraland
الالمركزية

في  للعب  الكثير  إلى  تحتاج  ال 
 ، ضيف  كمستخدم  ؛   Decentraland
خالل  من  العالم  استكشاف  ببساطة  يمكنك 
متصفح.  على  به  الخاص  الويب  موقع  فتح 

وامنحها   ، رمزية  أنشئ صورة   ، ذلك  بعد 
اسًما ، وأكد عمرك القانوني ، واقبل الشروط 

واألحكام ، وأنت على ما يرام،

ال فر وال فرار ......هكذا سيكون حال كل 
من تعامل وقبل األحكام والشروط،

كيف ال تبحث جيدا قبل أن تبدأ في عالم جديد 
تجهل عنه كل شئ وخصوصاً أنه افتراضي 

أي ليس له صلة بأرض الواقع ،

افتراضية  ...األرض  افتراضية  المتاجر 
رهيب  كم  توفير  رغم  افتراضي  ...التعليم 
من المعلومات والبيانات عن كل شئ ممكن 
تتخيله وممكن ال بخطر ببالك اصال في جميع 
في  مجهود  أدنى  تبذل  ال  يجعل  المجاالت 
التقييم فهو  التفكير أو البحث أو الحساب أو 

لدية بتلك التكنولوجيا معدالت وبيانات

العالم  عن  استغناء  في  تجعلك  وإحصائيات 
للوصول  وسعي  جهود  من  به  وما  الواقعي 
مصيرك  في  يتحكم  وبذلك  والعمل  والنجاح 
وبأيدك  له  يحلو  كما  ومستقبلك  وقرارك 
وإرادتك وحدك وبموافقة كاملة على أحكامه 

وشروطه ....

كيف ال تدرك أوال ما أنت مقبل عليه وبعد 
فقط  يفيد  ما  منه  تأخذ  ودراسة  كامل  وعي 
وما تتحكم أنت به وليس العكس وال تصدره 
ألبنائك بقصد المواكبة الحديثة والتطور دون 

وعي وفهم ومراقبة ...الخ

ونكرر ثانيا نحن ال نرفض التطور واستخدام 
كافة أنواع التكنولوجيا ولكن بالوعي الكامل 

ومعرفة أضرار وفوائد كل منها ،

عن  سأتكلم  نظري  وجهة  ومن  وأخيرا  
الميتافيرس ومستقبل األسرة 

هناك  سيكون  جدا  القريب  الوقت  في  أعتقد 
شكل  من  بأكثر  اإلفتراضي  للعالم  اقتحام 

داخل األسرة الواحدة 

األب يستخدم الميتافيرس في تحقيق نجاحات 
تجارية

والترفيه  للتسوق  الميتافيرس  ستستخدم  األم 
والعالقات اإلجتماعية 

األلعاب  في  الميتافيرس  يستخدمون  األبناء 
وأيضا  الحديث  العالم  واكتشاف  اإلفتراضية 
عن  والبحث  التلقي  لسهولة  التعليم  في 

المعلومة ،

واحد  هدف  على  األسرة  تجتمع  لن  وبذلك 
يوحد جهودها وأهدافها ويجمع بينهم ،

وإنما أصبح لكل منا عالمه الخاص واهتماماته 
به  الخاصة  اإلفتراضية  ورموزه  الخاصة 

يتعامل بها ومن خاللها،

 وأظن كامل الظن أننا ال نتعرف على بعض 
لنفسك  تصنع  ربما  مطلقاً  العالم  ذلك  داخل 
شكلك  عن  االختالف  تمام  مختلف  نموذج 
مختلفة  هوية  لك  وتصنع  واسمك  وصفاتك 
ومعرفة  شفراتها  فك  في  شخص  أي  يفشل 
أصلها وبذلك أيضا أكون سمحت لك بالدخول 
داخل عالمي تعبث فيه وبه دون سابق إنذار 
العالم  بذلك  ودون أي حذر وهكذا يخيل لي 
رهيب  كم  إلى  سيؤدي  الجرئ  اإلفتراضي 
من التفكك األسري وحتى اللجوء للمحاكم و 
أيضا  إفتراضية  المحاكم  تكون  أن  لي  يخيل 

ومن هم الحكام وما هي األحكام ياترى!
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بصــــــراحة
راهب  الشهيد  عبد  فيكتور  وداعا 

القضية القبطية الصامت 
         مدحت عويضة

بعد معانا وصراع مع المرض رحل فيكتور 
في  القبطية  الجالية  رموز  أحد  الشهيد  عبد 
كندا. واحد من أشجع وأخلص أبناء الجالية 
عبد  فيكتور  رحل  تاريخها.  مدار  علي 
الشهيد ليترك خلفه فراغا كبيرا لن يستطيع 
أحد أم يمأله ألن من الصعب جدا أن يجود 
وإخالص  بصفات  برجل  الزمان  علينا 
الوديع  رحل  الشهيد.  عبد  فيكتور  وتفاني 
يملك داخل  القلب والذي  المتواضع  الطيب 
صالبة  العليل  والجسد  الطيب  القلب  هذا 
الصخور في الدفاع عن الحق والدفاع عن 
مبادئه والدفاع عن المظلوم. صفات كثيرة 
إجتمعت في فيكتور عبد الشهيد صعب أن 
اللسان  عفيف  كان  أخر.  إنسان  في  تجدها 
فيكتور  أن  لم نسمع  مؤدب جدا هادئ جدا 
أخطأ في حق أي شخص ومع ذلك كان قويا 
في  وقيمه  ومبادئه  رأيه  عن  يحيد  ال  جدا 
يفعلها.  كان  كيف  أدري  ال  صعبه  معادلة 
أتوجه بخالص التعازي لألسرة الكريمة في 
لكل  تعزياتي  أقدم  كما  وقنا.  والقاهرة  كندا 
رفاقة في العمل القبطي وكل أعضاء الهيئة 

القبطية الكندية في تورنتو ومونتلاير.  

العمل  في  المجهول  الجندي  هو  فيكتور 
به  يقوم  كل عمل  كان  المهجر  في  القبطي 
الهيئة  نكتب  بل  أسمه  نكتب  أن ال  يوصينا 
القبطية الكندية. تلك الهيئة التي أحبها وأحب 
سليم  الراحل  والرائد  الدكتور  مؤسسها 
الهيئة وهو من  نجيب. وكان أحد مؤسسي 
وكان  تورنتو.  في  لها  فرع  فتح  في  ساهم 
عضو مؤسس في منظمة التضامن القبطي 
بأمريكا. بل علمت أن قبل رحيلة بعدة أيام 
قام  المرض  من  الشديدة  معاناته  ورغم 
باالتصال بماهر رزق هللا ليقول له لم أدفع 
القبطي  التضامن  لهيئة  السنوي  أشتراكي 
ترسلهم  أن  وأرجوك  المبلغ  لك  سأحول 
ألمريكا بالرغم أن  أحبائه كانوا ممنوعين 
يعاني  كان  الذي  المرض  لشدة  من زيارته 

منه.  

كل المظاهرات التي نظمتها الهيئة القبطية 
في تورنتو علي مدار تاريخها كان فيكتور 
كل  علي  واإلشراف  بالتنظيم  يقوم  من  هو 
كبيرة وصغيرة. هو المسؤول عن الترتيب 
تصريح  علي  والحصول  الشرطة  مع 
والمنسقين  المعدين  من  وواحد  المظاهرة 
أراه  ولم  المظاهرة  يقود  وكان  للمظاهرة 
ليقول كلمة. كان  بالميكروفون  يوما يمسك 
في كل  الهيئة  يساهم من جيبه مع أعضاء 
أي  لتنظيم  الهيئة  تتكفلها  التي  المصاريف 
بظروف  مصر  مرت  وعندما  فاعلية. 
تحول   2013 وسنة   2012 سنة  عصيبة 
جهد فيكتور ورفاقة من الدفاع عن مصالح 
من  وإنقاذها  مصر  لصالح  للعمل  األقباط 
حالة الضياع فرتبت الهيئة مع كل النشطاء 
المصريين مظاهرات 30 يونيه ومظاهرات 
بيننا  بعمله  يقوم  فيكتور  وكان  التفويض 
كمنسق ومنظم لكل الفاعليات. وبعد ثورة 30 
يونيه كان فيكتور من المنسقين والمنظمين 
الكندي  البرلمان  في  مصري  مؤتمر  ألول 
الفيدرالي في 13 نوفمبر 2013 للدفاع عن 

الثورة المصرية.  

لم يترك قضية مظلوم إال وساندها وعمل 
فيها. لم يترك قضية بنت خطفت إال وتفاعل 
ألهلها  تعود  لكي  مجهوده  كل  وبذل  معا 
كنيسته  وأحب  بالده  أحب  أخري.  مرة 
واحب الحق. كان حبه للكنيسة مختلف عن 
تعاليم  علي  مبني  حبه  كان  لقد  الكثيرين, 
كتابية فكانت الكنيسة في نظره هي الشعب 
عنه  ودافع  الشعب  فأحب  المباني.  وليس 

واعطاه حياته وجهده.  

إلي  مريض  وهو  معنا  يسافر  كان    
من  يمنعه  لم  واتاوا  ونيويورك  واشنطن 
وفي  المرض.  شده  غير  معنا  السفر 
مظاهرتنا 2016 عندما تعرت سيدة الكرم 
أنقسمنا لفريقين فريق يطالب بمظاهرة في 
كندا وفريق يؤيد اإلنضمام لمظاهرة منظمة 
التضامن القبطي في واشنطن وكان صوته 
سيحدد أين سنذهب وصوت لصالح مظاهرة 
واشنطن. وبالرغم أن صوتي كان لمظاهرة 
قدرتي  إنشغالي وعدم  بسبب  تورنتو وكان 
أن  فيكتور  قال  عندما  أنه  إال  السفر  علي 
صحتي ال تساعدني في تحمل مشقة السفر 
وجدت نفسي أقول له كنت مصمم علي عدم 
السفر أنا أيضا ولكني سأذهب بدال منك يا 
عم فيكتور وفعال سافرت مع الهيئة القبطية 

الكندية للتظاهر أمام البيت األبيض.  

والمعلم  األب  لي  بالنسبة  فيكتور  كان 
كل  في  لي  والمحرك  والمرجع  والسند 
نشاطاتي. كان يعلم أنه سيموت وكان دائما 
أمينا ومخلصا كما كان  بأن أظل  يوصيني 
يسميني صعيدي أصيل وشهم وجدع. كان 
هكون  بس  هنا  هكون  مش  أنا  لي  يقول 
في  حدث  مما  وبالرغم  فوق.  من  شايفك 
يمر  لم  ومتينة.  قوية  2018 ظلت عالقتنا 
عيد إال وأقوم باالتصال به. وعندما علمت 
عليه  ألطمأن  به  إتصلت  جدا  مريض  أنه 
وقلت له أنت صاحب فضل عليه أنت من 
توسط لي يوما ما للعمل في أحدي الشركات 
في  شئ  كل  منه  تعلمت  من  أنت  الكبيرة. 
خدمة الناس أنت وحنا حنا من علموني حب 
الدفاع عن المظلومين والتضحية من أجلهم. 
خلفه  عظيمة  أعمال  وترك  فيكتور  رحل 
يتفاخرون  وتالميذه  واوالده  عائلته  ستظل 
العطرة  سيرته  وبقت  فيكتور  رحل  بها. 
نلقاه.  حتي  جميعا  قلوبنا  في  وسيظل  بيننا 
وأنه  األلم والمرض  إرتاح من  أنه  عزاؤنا 
في الموضع الذي هرب منه الحزن والكأبة 
والتنهد. نعما لك أيها العبد الصالح واألمين 
إلهك  فسيقيمك  القليل  علي  أمينا  كنت  فقد 
علي الكثير. نعما لك األكاليل التي نلتها من 
ليس  والذين  والمحتاجين  المظلومين  خدمة 
لهم أحد يذكرهم. أذكرنا حبيبي أمام عرش 
يعيننا  أن  أعانك  الذي  النعمة وصلي ألجل 

وإلي لقاء قريب يا عم فيكتور.  
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إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، 
لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك  َولَْم َيَتأَمَّ

)1 :13
تابع أنواع الخيول

حصان إكسمور القصير

 

الَقِصير هو  اإِلكسُموريُّ  الِحَصاُن  أو  الَقِصير  إِكسُمور  ِحَصاُن 
إحدى ُسالالت األحصنة الُمستأنسة البريطانيَّة، وهي مقُصورٌة 
في ُوجودها على هذه الُجُزر، حيُث تعيُش بضعة ُقطعاٍن منها 
حياًة شبه وحشيَّة في منطقة إكسمور، وهي موقٌع ُمستنقعّي كبير 
يمتُد عبر ُمقاطعتّي ديڤون وسومرست في إنجلترا. هذه الُخيول 
ضة لِخطر االنقراض. الحصاُن اإلكسمورّي القصير حيواٌن  ُمعرَّ
الُفروسيَّة.  نشاطات  من  أنشطة  ة  عدَّ في  يُستخدُم  قويٌّ جسور، 
المراعي  على  للحفاظ  تُستخدُم  منه  الوحشيَّة  الُقطعان  أنَّ  كما 
وصيانتها عبر رعيها الُمستمر لألعشاب والحشائش والحيلولة 

دون انتشارها.

واأُلذنان  الجسم،  بحجم  قياًسا  ما  نوًعا  ضخًما  الرأُس  يُعدُّ 
ُمربي  ولدى  محليًّا  عليها  ويُطلق  ذابلتان،  والعينان  قصيرتان، 
المواشي تسمية »ُعيون الُعلجوم« أو »الُعيون الُعلجوميَّة«، في 
الذابلتين. ويرجُع سبب ُظهور  الُعلجوم  ِبعينا  إلى شبهها  إشارٍة 
العينان بهذا الشكل إلى امتالء الجفنين، األمر الذي يُساعد على 
عزل المياه عن عينا الحيوان في بيئته الرطبة، والُمساهمة في 
حمايتها من البرد. ينمو أِلحصنة إكسمور القصيرة معطًفا شتويًّا 
ن من طبقٍة صوفيٍَّة ُسفليَّة شديدة العزل للحرارة، وأُخرى  يتكوَّ
ن من شعٍر طويٍل ُمزيَّت يمنُع نفاذ المياه إلى الداخل،  ُعلويَّة تتكوَّ
ويُحّوُل مجراها إلى أطراف الحيوان لِتسقط بعدها إلى األرض، 
فال يبتلُّ جسدها إالَّ في مواضع ُمحدَّدة فقط. شعُر الُعنق والذيل 
طويالن وكثَّان، وحوض الذيل من النوع المألوف لدى الُخيول 
القصيرة قاطنة المناطق الباردة، فُشعيراته خشنة، وتُعرف باسم 
»قلنُسوة الصقيع« أو »مظلَّة الثلج«، أو »ذيُل الجليد«، وهي 
تُبعُد المياه عن األربية )أصل الفخذ( والمناطق المعويَّة، لِتتساقط 

على األرض عبر الشعرات الخلفيَّة الطويلة للقوائم الخلفيَّة.

تُولُد هذه األحصنة عادًة بلوٍن كستنائٍيّ داكن، يشتهر »بالبُنّي« 
»دقيقيَّة«  )تُسّمى  شاحبة  عالماٌت  لديها  وتظهُر  ة،  العامَّ عند 
الجانبين  وعلى  والخطم،  العينين  حول  القمح(  ِبدقيق  لِشبهها 
واألقسام الُسفليَّة من الجسد. تظهُر العالمات الدقيقيَّة سالِفة الِذكر 
عند أنواٍع كثيرٍة من أعضاء جنس الحصان بما فيها األحصنة 
يتطلَُّب  للخيليَّات.  البدائيَّة  العالمات  إحدى  وتُعتبُر  الُمستأنسة، 
أال  الُسالالت  وأشكال  أنواع  تسجيل  في  الُمختصين  الُخبراء 
يكون للِحصان أيَّة عالماٍت بيضاء على جسده كي يوضع من 
ُجملة ُخيول إكسُمور الصافية. يتراوُح ارتفاع هذه األحصنة بين 
إلى 130  إنًشا، 114  إلى 51   45( أذرع  إلى 12.3   11.1
 12.2 إلى  منها  اإلناث  ارتفاع  ُمعدَّل  يصُل  حيُث  سنتيمتًرا(، 
إلى  والخصيان  والُفحول  سنتيمتًرا(،   127 إنًشا،   50( أذرع 

12.3 أذرع )51 إنًشا، 130 سنتيمتًرا(.

استخدمت ُخيول إكسُمور القصيرة سابًقا في جّر العربات ونقل 
إدخالها  الصغير على  المناجم حيُث ساعد حجمها  المعادن من 
الحالي،  الزمن  وفي  الضِيّقة.  األنفاق  داخل  كها  تحرُّ وُسهولة 
الطبيعيَّة  المراعي  على  للحفاظ  هو  الرئيسي  استخدامها  فإنَّ 
منها  تجعل  الُساللة  هذه  ة  وُقوَّ جسارة  أنَّ  إذ  المحميَّات،  في 
الُعشبيَّة  واألراضي  الخلنجيَّة  األراضي  لِصيانة  مثاليٍَّة  كائناٍت 
الجيريَّة )ذات التُربة الغنيَّة بالجير( وغيرها من المراعي. كما 
وتستخدم  ذاتها  إكسُمور  لِصيانة  ضروريًّا  أصبح  ُوجودها  أنَّ 
ايضا في عدٍد من األنشطة الترفيهيَّة بما فيها: ُعروض الُخيول، 

والُركوب، وجر عربات التنزه، واستعراضات الرشاقة.

حصان نوكوتا

حصان نوكوتا هو ساللة خيول وحشية وشبه وحشية تعيش في 
األراضي الوعرة في جنوب غرب داكوتا الشمالية في الواليات 
المتحدة. تطورت الساللة في القرن التاسع عشر من ساللة دماء 
التأسيس التي تتكون من خيول تم تربيتها في مزرعة تم إنتاجها 
من خيول األمريكيين األصليين المختلطة مع الخيول اإلسبانية 
واألصيلة وخيول الخيول والسالالت ذات الصلة. يمتلك حصان 
نوكوتا إطاًرا زاوًيا، وعادة ما يكون لونه أزرق شاحًبا، وغالًبا 
ما يظهر مشية متقلبة تسمى “المراوغة الهندية”. تنقسم الساللة 
ويختلفان  المزرعة،  ونوع  التقليدي  النوع  قسمين،  إلى  عموًما 
من  العديد  في  استخدامها  يتم  واالرتفاع.  الشكل  في  قلياًل 
التحمل، وركوب الخيل الغربية  األحداث، بما في ذلك ركوب 

والتخصصات اإلنجليزية.

الخيل البرزوالسكية

الخيل البرزوالسكية أو الخيل البرزفالسكية ويسمى أيضا الخيل 
البري المنغولي من الخيول النادرة والمهددة باالنقراض. سهول 
آسيا الوسطى هي موطن هذه الخيول وباألخص منغوليا. تتميز 
هذه الخيول برأسها الكبير ورقبتها القوية ويبلغ متوسط ارتفاعها 
مستكشفها  اسم  من  تسميتها  الخيول  هذه  أخذت  متر.   1.25

الروسي نيقوالي برزوالسكي.

الدارتمور

المهور  من  األساسية  التسع  السالالت  من  ساللة  الدارتمور 
سنتمتًرا  و22  متًرا  يقارب  ما  طوله  متوسط  ويبلغ  البريطانية 
ولون جلده يكون إما بنًيا أو أسوًدا وله أرجل متينة ورأس صغير 
وجبهة عريضة وأكتاف ممتازة مما جعله أحد الخيول المختارة 

لرياضة القفز على الحواجز وهو ذكي، ولطيف وحركي.

موستانج

الموستانج خيول برية، وتُعتبر خيواًل وحشية بالرغم من انحدارها 
من سالسة من الخيول المستأنسة وتتصف بجسد متناسق ورأس 
مصقول ونظيف وجبهة عريضة وفم صغير، ومن الممكن أن 
أن  ويجب  الشيء  بعض  محدباً  أو  مستقيماً  الوجه  شكل  يكون 
»طوياًل  الكتف  يكون  وأن  ارتفاعه  في  معتداًل  الغارب  يكون 
ومنحدراً ووجود ظهر قصير للغاية ومحيط جسد سميك وارتباط 

عضلي فوق حقويه.«

أبالوزا

أبالوزا هي ساللة من سالالت الخيول التي تشتهر بشدة بلون 
جلد غطاء معقد النمر المنقط الملون وهناك مجموعة كبيرة من 
العديد من سالالت  تأثير  من  تنبع  الساللة،  في  األجسام  أنواع 
الخيول على مدار تاريخها. وينجم النمط اللوني لكل حصان من 
هذه الخيول بشكل جيني من األنماط المنقطة المتنوعة الموجودة 
على واحدة من ألوان الغطاء األساسية الشهيرة المتعددة. ويعد 
النمط اللوني لخيول أبالوزا هاًما للغاية ألولئك الذين يدرسون 
السمة وغيرها من  الخيول، حيث أن هذه  ألوان غطاء  جينات 
السمات المادية المتعددة األخرى ترتبط بتطور معقد النمر. تعد 
أبالوزا واحدة من أشهر السالالت في الواليات المتحدة، وقد تم 
اعتبارها الحصان الرسمي لوالية إيداهو في عام 1975. وهي 
تشتهر بشدة على أنها حصان أصيل يستخدم في مجموعة من 
مسابقات الفروسية في الغرب، إال أنها كذلك عبارة عن سلسلة 
تتسم بالتنوع حيث تظهر أعضاؤها في العديد من أنواع أنشطة 
الفروسية. وقد ظهرت خيول أبالوزا في العديد من األفالم ومن 
بينها تعويذة سيمينول والية فلوريدا. وقد أثرت أسالف أبالوزا 
من  بوني  ساللة  ذلك  في  بما  األخرى،  الخيول  سالالت  على 
األميركتين وخيول نيز بيرس باإلضافة إلى العديد من سالالت 

الخيول السريعة.

حصان البوني

حصان البوني

حصان البوني او فرس البوني عبارة عن حصان قصير القامة، 
يبلغ أقصى ارتفاع له حوالي 1.50 م. والحيوانات التي تتجاوز 
هذا االرتفاع تعتبر أحصنة عادية وال يطلق عليها البوني. هذا 
تماما،  العادي  الحصان  مثل  عاشب  حيوان  الصغير  الحصان 
يالمس  واحيانا  جدا،  كثيف  وذيله  أقصر،  قوائمه  ان  باستثناء 
األرض، اما بالنسبة لشعر رقبته فهو مشعث بشكل دائم. يكون 

منه عدة سالالت، ولجلده ألوان مختلفة

البقية في العدد القادم

إعداد/ د. شاكر اسطفان
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ليأتي  يسوع  مصر  الرب   اختار  لماذا 
إليها   أثناء هروبه من بطش هيرودس 

الملك ؟!

يرى البعض أن السبب ربما يكون لقرب 
مصر  ألن  او  الجغرافي  مصر  موقع 
او  القديم  العهد  في  للكثيرين  ملجأ  كانت 
النها كانت أكثر آمنا على الصبي وأسرته 

بعيدا عن نفوذ هيرودس الملك .

ربما تكون  هذه األسباب صحيحة ولكنها 
لمجيء  الكافي  او  الوحيد  السبب  ليست 
القديس  و  العذراء  والسيدة  يسوع  الرب 
هذه  توفرت  فربما  مصر  الي  يوسف 
أقرب وأسهل في  بلد أخرى  األمور في 

الوصول .

فهناك سبب هام ورئيسي في هذه الرحلة 
المباركة وهي بركة أرض مصر وبركة 

شعب مصر .

فجاءت الرحلة تحقيقا لنبؤات العهد القديم 
إليها ومباركة  الرب  عن مصر ومجيء 

أرضها وشعبها

فمصر هي البلد الوحيد التي تنبأ  الكتاب 
هوشع  لسان  على  إليها  الرب  بمجيء 

النبي القائل :

من مصر دعوت ابني هوشع 1:11

كما  النبوءة  وتحققت 
متى  اإلنجيلي  قال 
بعد   15:2 مت  البشير 
المسيح من  السيد  هرب 

هيرودس

ِمَن  ِقيَل  َما  َيِتمَّ  لَِكْي   .َ
ّبِ ِبالنَِّبّيِ اْلَقاِئل:«ِمْن  الرَّ
اْبني«.  َدَعْوُت  ِمْصَر 

)مت 2 : 15(

أيضا نبؤة اشعياء النبي عن مصر :

بُّ َراِكٌب  َوْحٌي ِمْن ِجَهِة ِمْصَر: ُهَوَذا الرَّ
ِمْصَر،  إِلَى  َوَقاِدٌم  َسِريَعٍة  َسَحاَبٍة  َعلَى 
َفَتْرَتِجُف أَْوَثاُن ِمْصَر ِمْن َوْجِهِه، َوَيُذوُب 

َقْلُب ِمْصَر َداِخلََها  اش  19 -1

أيضا البركة التي اختص بها الرب مصر 
عندما قال

مبارك شعبي مصر اش 25:19

وهناك اختص شعب مصر أنهم شعبه .

المصريين  قبول  الرائعة  النبؤة  أيضا 
لإليمان المسيحي ووجود مذبح للرب في 

أرض مصر :

مبناسبة عيد دخول املسيح ارض مصر :

 ملاذا اختار الرب مصر للهروب إليها

عصام نسيم

َيُكوُن  اْلَيْوِم  ذلَِك  ِفي 
َوَسِط  ِفي  ّبِ  لِلرَّ َمْذَبٌح 
َوَعُموٌد  ِمْصَر،  أَْرِض 
اش  تُْخِمَها   ِعْنَد  ّبِ  لِلرَّ

19:19

تحقيقا  كان  مصر  الي  يسوع  الرب  فمجيء 
مصر  وشعب  أرض  ومباركة  النبؤات  لهذه 
وتمهيد  المسيحي  اإليمان  لقبول  وتهيئتهم 

األرض الستقبال مرقس الكاروز .

لذلك نجد أن رحلة العائلة المقدسة لم تكن في 
أماكن عدة  مكان  واحد في مصر ولكن في 
شماال وجنوب وشرق وغرب لمباركة أرض 

وأهل مصر كلها .

المباركة  األماكن  هذه  ذلك  بعد  وقد أصبحت 
كنائس واديرة وأماكن مقدسة الي اليوم يلتمس 

الماليين منها البركة .

أيضا بركة الرب ألرض مصر والتي اختص 
األكبر  األثر  لها  فقط كان  بها مصر وشعبها 
بعد ذلك لتكون الكنيسة المصرية والمسيحيين 
حفظ  في   والهام  الكبير  الدور  لهم  االقباط 

االيمان المسيحي  والكنيسة المتميزة من  بين 
كل كنائس المسكونة .

ففي عصر االضطهادات كان لمصر النصيب 
واحد  يوم  في  ونجد  بل  الشهداء  من  األكبر 
مثل  بأكملها  وقرى  مدن  تستشهد  كانت 
االقباط  شهداء  عدد  كثرة  ومن  اخميم  شهداء 
عصر  من  بدء  القبطي  التقويم  احتساب  تم 
استشهاد دقلديانوس وأصبح تقويم الشهداء وقد 
قيل لو تم تجميع سعداء العالم في كفه وشهداء 

االقباط في كفه لرجحت كفة االقباط  !

العالم  في  الرهبنة  خرجت  مصر  من  أيضا 
يد  على  مصر  في  الرهبنة  تأسست  فقد  كله 
آباء الرهبان  الكبار االنبا انطونيوس واالنبا 
مكاريوس واالنبا باخوميوس واخرين وعرف 

العالم كله الرهبنة من مصر ،

الذين  اإليمان  حماة  خرج  مصر  من  كذلك 
البدع  ضد  االرثوذكسي  اإليمان  عن  دافعوا 
الرسولي  اثناسيوس  القديس  مثل  والهرطقات 
وفي  ديسقورس  القديس  و  كيرلس  القديس  و 

العصر الحديث البابا شنودة الثالث.

ولعل القديس اثناسيوس وما فعله في مقاومة 
بدعة اريوس بكل همة وقوة و واجه أباطرة 
و والة حتى قيل له العالم كله ضدك فقال قوله 

الشهير وأنا ضد العالم .

القديس اثناسيوس المصري الذي لواله لصار 
العالم اريوسيا .

اثناسيوس  القديس  تعاليم  اليوم  حتى  وأصبح 
الالهوت  في  المرجع  هي  كيرلس  القديس  و 

والعقيدة.

البقية ص 14
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تغيري وثيقة التأمني ال خيلو من أخطار

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

أن  وجدت  حديثا  لعيادتي  حضوره  عند 
انزيمات كبده مرتفعة، وبعد تحليالت أخرى 
»بى«.  الكبد  بفيروس  مصابا  أنه  وجدت 
تعددت زياراته لالستعالم عن هذا الفيروس 
ولم يكن مصابا وقتها بأي مضاعفات تسبب 
اتخذت اجراءات تحويله  قد  أكن  قلقا ولم  له 
ألخصائي كبد بعد لعمل الفحوصات األخرى 
نشيطا من  الفيروس   هذا  كان  أن  تدل  التي 

عدمه.
وعلمت  جاميكا  لبلده  بشهور  بعدها  سافر 
انه اصيب بطلق ناري وهو خارج من حانه 
هناك وقتل لفوره. وصلني بعد مقتله خطاب 
من شركة تأمين على الحياة يطلب منى تقريرا 
طبيا عن حالته الصحية.  أجبتهم بما اعرفه 
تكررت  بى.  بفيروس  وانه كان مصابا  عنه 
كل  تفاصيل  طالبين  التأمين  شركة  خطابات 
زيارة من زيارته لى ولم تكن كثيرة ولكنها 
بان  اجبتهم   . الواحدة  اليد  اصابع  على  تعد 
تحليل  إجراء  بسبب  كانت  األولى  الزيارة 
والثالثة  النتيجة،  لمعرفة  والثانية  لأليدز، 
وزيارتين  الكبدي.  االلتهاب  نتيجة  لمعرفة 
اإلصابة  عن  التفصيلية  للمناقشة  بعدهما 

بفيروس الكبد الوبائى.
كانت زوجته قد أتت قبل مقتله لكى تجرى 
تحليل لنفس فيروس االلتهاب الكبدي ولم تكن 
مصابة. أتت زوجته بعدها لكى تخبرني بأن 
التأمين  مبلغ  دفع  رفضت  قد  التأمين  شركة 
عن  لهم  يفصح  لم  زوجها  ألن  الحياة  على 
من  بالرغم  الكبد  فيروس  بمرض  اصابته 

علمه وقت بدء هذه البوليصة. وايضا الشركة 
اعادت لها كل الدفعات الشهرية التى كان قد 

دفعها للشركة لهذه البوليصة.
التأمين قد طلبت منى قبلها  لم تكن شركة 
أن  بسبب  ربما  حالته  عن  طبى  تقرير  أى 
مبلغ التأمين كان قليال، وربما كان بسبب انه 
طبيبه  اسم  اعطاهم  ولكنه  اسمى  يعطيهم  لم 
السابق فقط, وقد تكون الشركة وجدت اسمى 
كطبيب له من سجالت التأمين الصحي  فقط 

بعد وفاته.
كل ما عرفته من زوجته انه حديثا استبدل 
سنوات  منذ  له  كانت  التى  التأمين  بوليصة 
زوجته  اوصيت  جديدة.  بأخرى  طويلة 
ومن  بمحامى  لها  واشرت  لمحامي  باللجوء 
شركة  ان  منه  علمت  للمحامي  مناقشتي 
التأمين ال تدفع مقدار التأمين أن حجب عنهم 
المريض معلومات صحية وتوفى فى العامين 
بسبب  كان  ان  الوثيقة حتى  بدء  األولين من 
آخر مثل اصابته بطلق ناري، ولكن هذا ال 
يطبق أن كانت الوثيقة لها مدة أكثر من خمس 
سنوات، كان تغيير وثيقته القديمة هو الخطأ 
لهم  يقل  لم  وربما  الوقت  هذا  في  فعله  الذى 
بانهم  لعلمه  اسمى  يعطيهم  او  مرضه  عن 
الوثيقة  انه غير  لي زوجته  قالت  يقبلوه.  لن 
يعمل  كان  الذى  الحاح صديقه  تحت  القديمة 
ولم  الوضع  زوجته  وقبلت  للتأمين،  مندوبا 

تلجأ للقضاء.             

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

بقية مقال »بمناسبة عيد دخول المسيح ارض مصر : لماذا 
اختار الرب مصر للهروب إليها» ص13

رغم االضطهاد والضيق الذي عانت منه كنيسة مصر على مدار التاريخ والذي لم 
تتعرض له كنيسة في العالم وبقيت نجد أن بركة الرب كانت دائما في الكنيسة ورغم 
مباركين  بخدام  دائما  الرب  يفتقدها  الرب  كان  واالضطهاد  والظلم  القهر  عصور 

محبين لها ينهضون بها .

ربما ال يوجد كنيسة في العالم نالت بركة مثل الكنيسة القبطية وأيضا نالت ضيقات 
مصر  الرب  بها  اختص  خاصة  بركة  هناك  ألن  واستمرت  وبقيت  واضطهادات 

وكنيستها وشعبها .

وستظل  منارة  وستظل  المستقيم  اإليمان  كنيسة  هي  القبطية  الكنيسة  ستظل  ولذلك 
صوت صارخ ضد كل فكر منحرف خصوصا في زمن كثرت فيه األفكار الخاطئة 

واستسهل كثيرون الخطية تحت مسميات خادعة.  

فبركة الكنيسة القبطية هي بركة إلهية لن تنضب يوما وستكون كما كانت بركة ليست 
لمصر فقط بل العالم و كنائس العالم كله .

اإليمان  وديعة  حافظة  ستظل  القبطية  الكنيسة  ان  ونثق  نؤمن  هذا  كل  أجل  ومن 
األرثوذكسي الي مجيء الرب ليستلم كنيسته .

نثق انه مهما انحرفت كنائس العالم ستظل كنيسة مصر هي الصوت الصارخ بالحق 
والتعليم الكتابي واالباءي السليم .

البدع  كل  المسيحي ضد  إيماننا  عن  انحراف  لكل  مقاومة  القبطية  الكنيسة  ستظل 
والهرطقات القديمة الحديثة .

وسيخرج من كنيستنا أيضا اثناسيوس جديد  يقف ضد انحراف العالم  .

ستظل كنيستنا القبطية كنيسة االله وسيظل مبارك شعبي مصر .

كل عام وجميعنا بمحبة وسالم بمناسبة مجي ربنا الي أرضنا أرض مصر .

ومبارك شعبي مصر

#عيد_دخول_المسيح_ارض_مصر
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

ال يزال علي السائقون جتديد ملصقات لوحات 
او  االن  جمانية  اصبحت  التي  السيارات 

سيواجهون غرامة
ترخيص   لوحات  ملصقات  رسوم  أونتاريو  حكومة  أسقطت  عندما 

السيارات , أعتقد العديد من السائقين انهم لم يعودوا مضطرين الي تجديدها , لكن اكتشف بعضهم بطريقة 
صعبة انهم ال يزالوا مضطرين الي تجديدها او يواجهون غرامة , فقد تلقت السيدة جيل سالمون  البالغة من 
العمر 82 عاما رسالة من شرطة كيبيك بالبريد بشأن إنتهاء صالحية الملصق الخاص بلوحة سيارتها  مع 
غرامة تقرب من 500 دوالر وافادة من الشرطة بانها مذنبة , وعندما اتصلت بخدمات كندا ابلوغها بانهم لم 
يعودوا يرسلون اشعارات بالتجديد عبر البريد – وقالت السيدة جيل انها لم تسافر بسيارتها الي كيبيك ولكنها 
أعارت سيارتها لصديقتها التي سافرت بها الي هناك حيث رأت شرطة المرور الملصق المنتهية صالحيته 
– وارسلت لها خطابا بالغرامة وايضا كان عليها ان توقع علي اوراق رسمية  بانها مذنبة , وهذا ما ازعج 
جدا السيدة جيل , وقال العديد من السائقين في اونتاريو أنهم تلقوا نفس هذا النوع من الغرامات  بعد ان ذهبوا 
الي كيبيك , وبينما لن تقوم أونتاريو بعد االن بارسال إشعارات بالبريد بانتهاء صالحية رخص السيارات او 
ملصقات لوحة السيارة  او البطاقة الصحية فيمكن لسكان أونتاريو تسجيل انفسهم علي موقع حكومة أونتاريو 
ليصلهم إشعارات التجديد بالبريد االلكتروني او برسائل نصية , وبينما ال توجد االن اية رسوم لتجديد ملصقات 

لوحة القيادة فالبد من القيام بتجديدها لمدة عام اوعامين اذا أنتهت صالحيتها

احلكومة الكندية تستأجر طائرات لرحالت جو  لالوكرانيني 
الفارين من احلرب

أوتاوا :- ستغادر بولندا في االسابيع المقبلة ثالثة رحالت جوية الي كندا من خالل طائرات مستأجرة لنقل 
االوكرانيين الفارين من الغزو الروسي , وقال وزير الهجرة شون فريزر  :- إن الرحالت ستكون  متاحة 
لبعض الذين يزيد عددهم عن 90 الف اوكراني تمت الموافقة عليهم للسفر الطارئ الي كندا , وقال الوزير 
ان جميع الرحالت الثالث ستغادر من بولندا مع توفر المقاعد علي اساس من ياتي اوال يخدم اوال , وستصل 
الي  ستصل  والثالثة  مايو   29 يوم  مونتلاير  الي  ستصل  والثانية  مايو   23 يوم  وينيبج  الي  االولي  الرحلة 
هاليفاكس في 2 يونيو , وقال وزير الهجرة ان الرحالت الجوية المستاجرة هي أضافة الي الخيارات االخري 
المتاحة لالوكرانيين الفارين من الحرب والمدعومين من صندوق خاص , وتقول الحكومة الكندية ان االف 
االوكرانيين وصلوا الي كندا منذ ان بدأت الحرب في أواخر فبراير ومن غير الواضح عدد االوكرانيين الذين 
سيأتون الي كندا , وقال الوزير ان ادارة الهجرة شاهدت حتي االن حوالي 92 الف موافقة علي طلبات الهجرة   
من خالل برنامج الطوارئ , ويتم معالجة هذه الطلبات بسرعة كبيرة ويتوقع ان يستمر هذا العدد في الزيادة , 
وقال وزير النقل عمر الغبرا :- أن الحكومة الكندية ال تزال تواجه تحديات لوجستية في مساعدة االوكرانيين 
الذين يرغبون في الفرار الي كندا , وقال ان التحديات هي :أن االشخاص الذين يتقدموا بطلب للحصول علي 
تاشيرات للدخول الي كندا ال يتواجدوا االن في المكان الذي كانوا فيه اوال عند طلب الحصول علي تاشيرات 

, وهذا يستغرق وقتا طويال لفرز ومعرفة مكان وجود المتقدمين ومعرفة اين يريدون االستقرار في كندا

احلكومة الكندية متنح 3,5 مليون دوالر 
ملشاريع الوصول ايل االجهاض يف كندا

أوتاوا :-  اعلنت  الحكومة الليبرالية  يوم االربعاء 11 مايو  عن انها 
الوصول  تحسين  في  للمساعدة  لمشروعين  دوالر  مليون   3,5 ستقدم 
ياتي  الذي  االول  التمويل  , وهذا هو  كندا  الي خدمات االجهاض في 
من ميزانية عام بانفاق 45 مليون دوالر علي مدي 3 سنوات لمساعدة 
المنظمات التي توفر المعلومات والخدمات الجنسية واالنجابية بشكل اكبر 
, ويأتي ذلك قبل يوما واحدا من التجمع السنوي المناهض لالجهاض ) 
مسيرة من اجل الحياة (  في مبني البرلمان , وستستخدم منظمة العمل 
الكندية هذه االموال لتوسع نطاق البرامج التي توفر معلومات دقيقة عن 
الصحة الجنسية واالنجابية , وايضا تساعد في تغطية تكاليف سفر النساء 
واقامتهم , وسيستخدم االتحاد الوطني لالجهاض هذه االموال لتزويد 
النساء الالتي يلتمسن خدمات االجهاض بالمساعدة المالية واللوجستية 
, فضال عن تدريب مقدمي الرعاية الصحية علي تقديم تلك الخدمات , 
وتوقعت ميزانية 2021 ان يتم بالفعل تخصيص 16 مليون دوالر من 
الميزانية حتي االن , وقال المدافعون عن االجهاض انه في حين ان 
االموال مرحب بها , اال انه هناك حاجة الي المزيد من التمويل الدائم 

لرعاية الصحة الجنسية واالنجاب

أولياء أالمور وطالبات مدرسة ثانوية يف 
آوتاوا غاضبون بعد قيام املوظفني يف املدرسة 

بالتفتيش عمن يرتدون مالبس قصرية
قامت  المعلمات في مدرسة ثانوية  
كاثوليكية  في أوتاوا يوم الخميس 12 
مايو بالتفتيش علي مالبس الطالبات 
القصيرة  وتوجيههم الرتداء مالبس 
المدرسة  في  اللباس  قواعد  بحسب 
الطالبة صوفي 18 عاما   ,  وقالت 

وهي واحدة من الذين اخرجتهم المعلمة من الصف بسبب مالبسها, حيث 
قالت لها المعلمة ان سروالها قصير جدا  وان طوله يجب ان يصل الي 
منتصف الفخذ  , وهو غير مناسب الرتدأؤه في المدرسة النه اقصر من 
المفروض , وكان هذا أمام طالب الفصول االخري ,   ولهذا شعرت 
صوفي  بعدم االرتياح وكان هذا مهينا لها , وقالت الطالبة آبي التي يبلغ 
طولها 5 اقدام و10 بوصات  ان جميع السراويل القصيرة دائما ما تكون 
قصيرة جدا  عليها بسبب طول قامتها , و قد طلب منها الحضور الي 
مكتب المديرة بسبب هذا , ولكنها غادرت المدرسة حيث سمح لها بذلك 
, وقالت مذكرة من مديرة المدرسة السيدة ماري كلود فيلو . أنها أرسلت 
رسائل الي أولياء االمور مساء يوم الخميس تقول فيها » إنه منذ عطلة 
لتذكيرهم  والطالبات  الطلبة  مع  إجتماعات  المعلمون  عقد  الفصح  عيد 
بقواعد اللباس في المدرسة , وبما هو مقبول او غير مقبول ولذا فقد قام 
المعلمون بتطبيق هذه القواعد يوم الخميس ,  والكشف عمن يمتثل لها 
ومن لم يمتثل , وقد تم هذا في جميع الفصول الدراسية من أجل ضمان 
من  العديد  من  طلبوا  المعلمين  أن  واضافت   , اللباس  لقانون  االمتثال 
الطالبات تغيير مالبسهم وتم اخراج بعض الطالبات الي الردهة لتوضيح 
قواعد اللباس , , وإن تدخالت الموظفين تمت في  احتراما لكرامة الطالب 
وإن إدارة المدرسة تدرك ان االستراتيجية المستخدمة قد تعني ضمنا ان 
بعض الطالبات مستهدفات – ونحن لم نريد االساءة الي اي احد , ونحن 
نأسف اذا كان بعض الطالبات قد تصوروا االمر بهذه الطريقة » هذا وقد 
قامت الطالبات بمظاهرة يوم الجمعة 13 مايو وتجمعوا في حديقة قريبة 
من المدرسة , وكان الكثير منهن يرتدين سراويل قصيرة احتجاجا ورفع 
بعضهم الفتات باللغة الفرنسية كتب عليها ) لماذا الفتيات فقط (  ووصلت 
الشرطة الي مكان االحتجاجات لمساعدة موظفي المدرسة واعتقلت شابا 
بتهمة االزعاج والتعدي وقد اطلق سراحه  المدرسة  لم يكن طالبا في 
فيما بعد , وقال مجلس إدارة المدارس الكاثوليكية الناطقة بالفرنسية في 
بيانا له :- انه ياخذ الشكاوي واالدعاءات المتعلقة بعملية التفتيش علي 
المالبس علي محمل الجد وقال المدير التنفيذي للموارد البشرية بالمجلس 
انه تقابل  مع العديد من الطالب والموظفين بالمدرسة وقال ان ما حدث 
لم يكن مناسبا وان رسالة االباء والطالبات قد سمعت وستجري بعض 

التغييرات .

مشاريع  البناء يف مجيع احناء املقاطعة ستتأخر بسبب خروج 15 الف عامل 
بناء من العمل

قد تتاخر مشاريع البناء في جميع انحاء المقاطعة خالل اكثر الموسم 
االكثر إزدحاما  حيث ترك حوالي 15 الف نجار في القطاع الصناعي 
وظائفهم وقال مايك يورك رئيس نقابة النجارين في أونتاريو في بيان 
صحفي » ان نقابتنا لم تضرب عن العمل منذ 34 عاما ولكن أعضاؤنا 
من جانب اخر صوتوا باغلبية ساحقة الصحاب العمل بانهم يريدون 

صفقة عادلة , وقالوا  أن  يدعون الي زيادة  عادلة في  االجور لتعكس الزيادة المتصاعدة في تكاليف المعيشة 
, وانهم سوف يضربون عن العمل اعتبارا من صباح يوم االثنين 9 مايو , و قد غادر 15 الف نجار عملهم 

يوم االثنين في جميع أنحاء أونتاريو.

أعضاء جملس العموم الكندي يصوتون باغلبية ساحقة ضد 
مشروع اللغاء الصالة اليومية التي تقرأ قبل بداية اجللسة

يوم  قدمته كتلة كيبيك  باغلبية ساحقة ضد مشروع قرار  أوتاوا  العموم في  النواب اعضاء مجلس  صوت  
الثالثالء 10 مايو يقضي بالغاء الصالة التي تقرا قبل اجتماع المجلس , واستبدالها بلحظة تأمل – وقد صوت 
جميع أعضاء حزب المحافظين وجميع أعضاء الحزب الليبرالي ماعدا واحد ضد هذا المشروع  وصوت 
اعضاء الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر وكتلة كيبيك مع المشروع وجاءت النتيجة يوم االربعاء 11 
مايو  266 صوتا ضد وقف اصالة مقابل 56 مع وقف الصالة -  ولهذا سوف يستمر تقليد قرأة الصالة قبل 
انعقاد المجلس , وعادة يطلب رئيس المجلس من النواب والموظفين الوقوف اثناء قرأة الصالة التي تستغرق 
حوالي 30 ثانية وذلك قبل فتح أبواب القاعة للجمهور والصحافة وقبل تشغيل كاميرات المجلس , وهذا هو  
نص الصالة  )  هللا القدير نشكرك يارب علي النعم العظيمة التي منحتها لكندا , ومواطنيها , بما في ذلك نعمة 
الحرية والسالم والفرص التي نتمتع بها , ونحن نصلي الجل  ملكتنا الملكة اليزابيث والحاكم العام , أرشدنا 
يارب في مداوالتنا كاعضاء في البرلمان , وقوينا لنعرف واجباتنا ومسؤولياتنا كاعضاء , أمنحنا يارب الحكمة 
والمعرفة والفهم لنحافظ علي بركات هذا البلد , لصالح الجميع ونتخذ القوانين والقرارات الجيدة والحكيمة , 
آمين ( وكانت هذه الصالة جزءا من اجراءات المجلس اليومية   منذ عام 1877 وتم تدوينها في االوامر الدائمة 
عام 1977 , ولم يكن الفشل في تمرير قرار وقف الصالة مفاجئا , فقد قال النواب :- إنهم يعارضون االقتراح 
وجادلوا بان هناك قضايا اكثر الحاحا تواجه النواب , وقال نائب من حزب المحافظين » انه ليس متاكد من ان 
الصالة التي تتلوا في مجلس العموم مهمة للشعب الذي نمثله » وقال جاجميت سينغ رئيس الحزب الديمقراطي 
الجديد »إنه يؤمن بالفصل ما بين الكنيسة والدولة » وقال ترودو الذي عارض وقف الصالة » لدينا بالفعل 

فصل ما بين الكنيسة والدولة في كندا ولدينا احترام لجميع االديان »
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ألنظرية النقدية )5(

توفيق مرتي مينا

وقوته  الورق  الجنيه  قيمة  ان  قلنا 
حكم  من  مشتقة  قيمة  الشرائية 
القانون ومن العرف معاً , فإذا أدار 
القانون ظهره أو العرف ألية نقود 
عنها  وأدبرت  قيمتها  تولت  ورقية 
المارك  لهذا  وكمثال   , األهمية  كل 
األلمانى والكورون النمساوى عقب 
 ,,,, األولى  العالمية  الحرب  هدنة 
عرف  يقوم  عالم  نتسائل:  ان  ولنا 

 ,,, الورقية  النقود  لقيمة  تقديرهم  فى  الناس 
إن الجنيهات الورقية التى نحملها فى جيوبنا 
فى  ودائع  من  نملكه  ما  ذلك  الى  مضافاً 
مصارفتا تمثل قوة شرائية فى ايدينا نقذف بها 
الى االسواق حيث السلع المختلفة والخدمات 
وتتقابل التيارات النقدية مع التيارات السلعية 
وينشأ عن ذلك تحديد اسعار السلع أى تحديد 
قوتها  او  النقود  قيمة  وتحديد  بالنقود  قيمتها 

الشرائية بالنسبة للسلع . 

ما  استغالل  فى  الفرد  رغبات  وتتوزع     
يملكه من نقود بين رغبته فى االكتناز تحسباً 
استخدامها  فى  رغبته  وبين  مستقبلية  لحاجة 
فى االنفاق لسد حاجاته االستهالكية من غذاء 
وكساء و ,,,, أو الستثمارها فى مشروعات 
تساعد على انتاج سلع وخدمات  ,, واالرصدة 
تولد  االنتاج  شؤن  على  تُنفق  التى  النفدية 
بجهوده  يساهم  عليها كل من  دخواًل يحصل 
او بما يملكه من ارض او عقار او رؤوس 
الدخول  وهذه   , االنتاج  عمليات  فى  اموال 
تولد  االنتاج  عملية  فى  ساهموا  لمن  الجديدة 
وهكذا   ,,, انفاقها  طريق  عن  جديدة  دخواًل 
تستمر الدورة إنفاق يولد دخول تُنفق لالنتاج 
فتولد دخواًل, وينشأ عن ذلك معادلة ) الدخل 
األهلى = كمية النقود العاملة × معدل دورانها 

فى العام (  

   اإلنكماش وارتفاع قيمة النقود:يحدث عندما 
وأشد  للمستقبل  تحوطاً  أكثر  الناس  يكون 
على  وعملوا  أخطاره  تفادى  على  حرصاً 
بنسبة  االحتفاظ  وقرروا  انفسهم  على  التقتير 
تيار  يتجه  .وهكذا  ينفقونها  ال  دخولهم  من 
الحقيقى  الدخل  من  تياراً  لتقابل  الدخول  من 
إنتاجها  نفقات  تبلغ  استهالك  سلع  شكل  فى 
أكثر من االموال التى انفقت وعلى ذلك البد 
فى  هذه  االستهالك  سلع  اسعار  تنخفض  ان 
وعليه  انتاجها  نفقات  دون  االسواق  مختلف 
ترتفع القيمة الشرائية للنقود عما كانت عليه 
,, وما يلبث منتجو سلع االستهالك تحت وطأة 
الخسارة ان يخففوا من نشاطهم وان يستغنوا 
اجورهم  من  يخفضوا  او  العمال  بعض  عن 
ما يدفع بالدخل االهلى النقدى الى النقص ,, 
وقد نجحت كل من انجلترا والواليات المتحدة 
المحافظة  فى  الثانية  العالمية  الحرب  خالل 
على مستوى اسعار سلع االستهالك عند حدود 
معقولة بمحافظتهما على منسوب تيار الدخل 
االستهالك  لالنفاق على سلع  الموجه  النقدى 
بحيث يكون معاداًل بقدر االمكان مع ما كان 
سلع  انتاج  من  اإلنتاجى  الجهاز  يستطيعه 
ليطلق  ممكنة  مستويات  أقل  عند  اإلستهالك 
سراح أقصى قوة ممكنة لجهاز اإلنتاج لتوجه 
وسيلة  وكانت  الحرب  معدات  انتاج  الى 
البلدين فرض أقصى الضرائب على الدخول 
ما  أقصى  الناس  جيوب  من  تستنزف  لكى 
من  ليمتص  جمعه  الضريبة  جهاز  يستطيع 
السوق أكبر مقدار من القوة الشرائية .وسواء 

تُوضع  اإلنكماش سياسة مرسومة  أمر  أكان 
لمعالجة التضخم, وإعادة األمور الى نصابها 
, أم كان أمره ناشئاً عن مرض يستولى على 
فله  للضمور  نشاطه  فيعرض  اإلنتاج  جهاز 
على  الديون  اعباء  من  يزيد  أنه  منها  نتائج 
المدينين من األفراد والمؤسسات والحكومة .

ويحدث  النقود:  قيمة  وانخفاض  التضخم     
عندما يبدو للناس ما يعزز األمل فى المستقبل 
هناك  ليس  بأنه  اإلعتقاد  خواطرهم  ويساور 
فى  والمغاالة  انفسهم  على  تقتيرهم  يبرر  ما 
ادخار جانب من دخولهم يعدل فى حجمه ما 
وآثروا   , السنن  سالف  فى  ادخاره  اعتادوا 
ان ينفقوا على طيبات االستهالك من دخلهم 
الكلى  ومعنى هذا ان يزيد الطلب على سلع 
فتتجه   , منها  المعروض  فوق  االستهالك 
اسعار طيبات االستهالك  لألرتفاع  , ومعنى 
هذا ان يحصل منتجو السلع االستهالكية على 
فوق  سلعهم  اسعار  ارتفاع  عن  تنشأ  ارباح 
فيقبلون على اإلنتاج لمواجهة  انتاجها  نفقات 
الطلب على منتجاتهم عن طريق توسيع نطاق 
اعمالهم وزيادة ما يلتمسونه من قروض من 
وبيل  خطر  فالتضخم    . المصرفى   النظام 
اإلجتماعى  بالكيان  يعصف  مستطير  وشر 
فإذا  التوازن واالستقرار,  اسباب  بكل  ويخل 
استعصى التضخم على وسائل العالج , فقد 
ال يكون هناك مفر من إزالة النظام النقدى كله 

وبناء نظام نقدى جديد على انقاضه.

   لكن التضخم قد ال يأخذ هذا الشكل المفزع 
ويكون  الناس  فيه  يرغب  امراً  يكون  قد  بل 
ظهوره نتيجة سياسة مرسومة من السلطات 
النقدية عندما تجد ان االحوال االقتصادية قد 
طال ركودها والبطالة قد تفشت بين عوامل 
شرائية  قوة  بقذف  إال  عالج  وال  االنتاج 
جديدة فى السوق تجرى فى التداول كدخول 
للعمال القائمين على مشروعات تأخذ صبغة 
وبناء  إنشاءالطرق  مثل  الجماعية  الخدمات 
واآلثار   , التعليم   دور  وإقامة  المستشفيات 
ما  عكس  هى  التضخم  على  تترتب  التى 
عرفناه فى حالة اإلنكماش,ففى التضخم تتجه 
الى  الصناعة  االعمال ورجال  دخول رجال 
الدخل  ضمور  حساب  على  ويكون  النمو 
ذوو  االفراد  عليه  يحصل  الذى  الحقيقى 
انهم  شك  فال  العمال  أما  الثابت,,,,,,  الدخل 
يرحبون بأوقات الرواج واإلنتعاش ألن مجال 
الرغم من  على  مأموناً  يغدو  الرزق والعمل 
عليها  يحصلون  التى  الحقيقية  األجور  ان 
قد تتعرض للنقص   بسبب ارتفاع األسعار 

وغالء المعيشة.

إذا  السهلة:  والعمالت  الصعبة  العمالت      
العالم  بالد  مختلف  فى  النقدية  النظم  كانت 
اى  لعملة  الصرف   اسعار  فإن  حرة  نظماً 
 : لسببين  نتيجة  لإلنهيار  تتعرض  قد  بلد 
تعرضت  قد  الداخلية  القيمة  تكون  ان   –  1
النهيار ذريع نتيجة اإلفراط فى إصدار النقود 

وشيوع حالة التضخم وعجز فى الميزانية 
ان   –  2  . االنتاج  فى  وعجز  الحكومية 
يتعرض ميزان المدفوعات الختالل مقيم 
فى  السلع  انتاج  نفقات  الرتفاع  نتيجة 
السكان  معدل  تزايد  استمرار  او  الداخل 
الكفاية  فى  مماثل  تزايد  يصحبه  ان  دون 
 ,,,, مدمرة  حرب  نتيجة  او   , االنتاجية 
وعكس هذه العوامل يؤدى الى اانخفاض 
مقابل  االجنبية  العمالت  صرف  اسعار 
ان  ندرك  هنا  من  المحلية,,,,,,  العملة 
النها  النادرة  العملة  هى  الصعبة  العملة 
مزدهرة  اقتصادية  احوال  تسندها  قوية 
السهلة  العملة  أما   , كبيرة  انتاجية  وطاقة 
يربو  ضعيفة  النها  الوفيرة  العملة  فهى 
الموجود منها على المطلوب منها وكميتها 
للسلع  النسبية  الندرة  مع  بتاتاً  تتناسب  ال 

التى تنتجها بالدها .

النقود المساعدة : نوع تصدره الدولة ممثلة 
النقود  من  نوع  إليجاد  المالية  وزارة  فى 
التحاسب  بالنسبة لوحدة  ذات قيم صغيرة 
 , الصغيرة  القيم  ذات  المبادالت  لتسهيل 

البرونز  او  الفضة  من  معدنية  تكون  وقد 
المعدنية اقل من  النيكل وتكون قيمتها  او 
قيمتها القانونية الرسمية وتحتكر الحكومة 
ايدى  على  والضرب  واصدارها  صنعها 
صنعها  تقليد  فى  يجدون  الذين  المزيفين 
ارباحاً        غير مشروعة وقد تكون هذه 
فيها  يعز  التى  االوقات  فى  ورقية  العملة 

الحصول على معادن  .

المصارف  تستطيع   : المصرفية  النقود 
ان تخلق أوامر بالدفع على نفسها تمنحها 
منها  االقتراض  يريدون  الذين  للعمالء 
هذه  بسحب  يقوموا  لن  والمقترضون   ,
القروض بل يتركونها لدى المصارف فى 
ليسحبوا  لهم  تُفتح  ودائع  حساب  صورة 
عليها متى يشاءون لدفع التزاماتهم للغير 
لصالحهم  تُسحب  الذين  الغير  وهؤالء 
الشيكات سيتركونها لدى المصارف لتقيد 

فى حساب ودائعهم  .

مسيحة                                         وهيب  االستاذ  المرجع: 
إنتهى

من عيادة الطب الطبيعى

فيتامني B3 والكولسرتول
س: هل فيتامين 
 Niacin او B3

يمكن ان يخفض من 
نسبة الكولسترول؟

فيتامين  فعال  ج: 
نسبة  يخفض   B3
الردىء  الكولسترول 
-16 بنسبة   LDL او 

مجم،   3000 عالية  بجرعة  وهذا   %23
المسماة  الكولسترول  عقاقير  عن  ويتميز 
الكولسترول  انه يرفع من نسبة   Statins
بينما   %33-20 بنسبة   HDL او  الجيد 

العقاقير تخفض من نسبته.

انه  باالبحاث  ثبت  الذى  الوحيد  وهو 
يخفض من نسبة الوفاة، وهو ايضا يخفض 
من نسبة الدهون الثالثية وعالمات االلتهاب 

مثل CRP والفيبرينوجين.

والواقع ان استخدام فيتامين B3 يخفض 
االبحاث  بعض  وفى  الشرايين  تصلب  من 
القلبية  االزمات  نسبة  من  يخفض  الطبية 

m.بنسبة 90% مقارنة بمن لم يتناولوه

ونقص هذا الفيتامين كان يمثل مشكلة فى 
امريكا الشمالية وخاصة فى المناطق الفقيرة 
التى اعتاد فيها االشخاص تناول طعام واحد 
كل يوم، فنقصه يسبب مرض البيري بيري

القوى  ونقص  االسهال  اعراضه  واهم 
فمن  اآلن  اما  الجلدية.  وااللتهابات  الذهنية 
بعض  الى  اضافته  بسبب  حدوثه  النادر 

االطعمة مثل السيلاير.

والجسم يمكن ان يصنع فيتامين B3 من 

االمينى  الحامض 
ولكنه  تريبتوفان 
يستهلك 60 مجم 
التريبتوفان  من 
لعمل 1 مجم من 
الفيتامين، ونقص 
التريبتوفان يمكن 
الى  يؤدى  ان 

االكتئاب.

الجرعات  هذه  فى  الفيتامين  واستخدام 
الكبيرة والتى تزيد كثيرا عن جرعتها فى 
االعراض  بعض  ينتج  الكاملة  الفيتامينات 
الجانبية وهى احمرار الجلد مع الحكة، وهذا 
االحمرار غير مؤذى ويختلف من شخص 
الى آخر، ولكن احيانا تجد االشخاص الذين 
يصابون باحمرار الجلد حتى مع الجرعات 
الصغيرة فى الفيتامين المتعدد وهى حوالى 
25-50 مجم، لدرجة ان الشخص يظن انه 

مصاب بالحساسية.

فحص  ينبغى  الفيتامين  استخدام  ومع 
على  يؤثر  ان  يمكن  النه  الكبد  انزيمات 

الكبد.

كما يجب الحذر فى استخدامه مع مرضى 
السكر وخصوصا مع الجرعات االعلى من 

3000 مجم.

مكمالت  يوجد  انه  ننسي  ان  يجب  وال 
غذائية اخرى لخفض الكولسترول منها على 
 Plant Sterols  سبيل المثال اوميجا3 و
و Red Rice Yeast Extract والثوم 

وغيرها.

د.تباسيم جندي

لالعالن باجلريدة اتصل على:

  ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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إختفاء زوجة
بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

حفل  طويل  سفر  يوم  بعد  ُمجهداً  المنزل  دخل 
باجتماعات عمل وُمفاوضات  شاقة طويلة، كان كل 
شىء هادئاً وكأن المنزل خالياً، دخل غرفة المكتب 
حيث وضع حقيبته بعدها صعد على أطراف أصابعه 
أنها  أدرك  التى  يزعج زوجته  لئال  األعلى  للطابق 
لم تستطع مقاومة النوم حتى هذه الساعة المتأخرة. 
كان  المنهك  جسده  عضالت  يرخى  ساخن  حمام 
أقصى وأفضل أمنية له قبل أن يذهب للفراش ناشداً 
أمنيته الثانية اال وهى .....نوم عميق، ولكن - لسوء 
فتح  السفن،  تشتهى  ال  بما  الرياح  تأتى   - حظه 
كل شىء  كان  الهدوءحيث  بنفس  النوم  غرفة  باب 
هناك!!!. زوجته  تكن  لم  ولكن....  وُمرتباً  ُمنظماً 

يتلفت  وهو  الحيرة  غمرته  ثم  وهلة  ألول  إندهش 
أو  الغرفة  باب  خلف  سيجدها  وكأنه  ويساراً  يميناً 
بداخل دوالب مالبسها. إندفع خارجاً ونزل درجات 
السلم مسرعاً دون مراعاة للهدوء هذه المرة، رفع 
سماعة الهاتف وبدأ فى طلب رقم والدتها فال بد أنها 
- ولسبب ما - قررت قضاء اللية معها، لكن جاءه 

طلب  أنه  يخبره  اآلخر  الطرف  على  صوت 
رقماً خاطئاً !!! عاود طلب الرقم مرة ثانية....
تكن  لم  لو  قلياًل....ماذا  فكر  بعدما  تردد  لكنه 
هناك أيضاً؟؟؟؟ سينتاب أسرتها قلق شديدا بكل 
تأكيد، ولكن ماذا عن القلق الذى أمسك برأسه 
يظل  أن  يستطيع  وهل  يفارقه؟  أن  يريد  وال 
يذهب  حتى  أخرى  ساعات  الحال  هذا  على 
أمامه  يكن  لم    . ؟؟؟  نهار جديد  ويأتى  الليل 
خياراً...جلس بكامل مالبسه على مقعد يواجه 
الباب  يُفتح  بأن  نفسه  يُمنى  المنزل وهو  باب 
فجأة ويجدها أمامه..سيعاتبها ويوبخها...ال...

سيحتضنها  بعدها  عليها،  ويقسو  سيعنفها  بل 
تتأخرمرة  اال  ويربت على ظهرها ويرجوها 
يحتمل  وال  بشدة  عليها  يقلق  أُخرى....فهو 
لكان...لكان... العمل  ظروف  ولوال  فراقها، 

تكررت الكلمة عدة مرات بعدما تكتلت جيوش 
النوم على جفنيه فأثقلتها وأسقطت رأسه على 
رأسه  رفع  استطاعته  قدر  جفنيه  شد  صدره. 
وقد شعر أنها تزن أطناناً بصعوبة بالغة نظر 
نظر  ثم  صباحاً،  الحائط...الثالثة  ساعة  إلى 
الهانم  دقائق.  وخمس  يده.....الثالثة  لساعة 
وبيتها  نفسها  تحترم  إمرأة  بعد...أى  تأت  لم 
وزوجها ال يمكن أن تتأخر حتى هذه الساعة. 

دخانها  يراقب  وأخذ  سيجارة...أشعلها  أخرج 
يدها،  تقدم لطلب  المتصاعد ويتذكر....عندما 
ويقولون  بل  له  يريدها زوجة  هناك من  كان 
أنه كان يحبها....سألتها عنه ولم تعطه جواباً 
اخترتك  وقد  أمره  يهمك  فيما   « قالت  شافياً 
وقد  خاصة  يسألها  أن  بعدها  يشأ  لم  أنت« 
إختفى من حياتها على الرغم من صلة القرابة 
بل  هى؟  وأين  اآلن؟  هو  أين  ولكن  بينهما. 
معاً؟.....وتكررت  هما  معاً؟...أين  هما  أين 
على  الطرق  فى  آخذة  السوداء  التساؤالت 
رأسه بعدما هاجمته جيوش النعاس مرة ثانية 
لتغيب  مقلتيه  على  وانسدلت  جفونه  فأرخت 
لخياالت غير  أية رؤية حقيقية ويستسلم  عنه 
واضحة المعالم إستفاق منها فجأة عندما شعر 
أصابعه... بين  إحترقت  التى  سيجارته  ببقايا 

نهض  بعيداً...ثم  السيجارة  ملقياً  انتفض 
فى  تتسبب  أن  قبل  خارجاً  ويلقيها  ليلتقطها 
حريق آخر فيكفيه الحريق الذى يشتعل داخله. 
السيجارة  من  تبقى  ما  ملقياً  المنزل  باب  فتح 
ما  يطفىء  لم  لكنه  البارد  الليل  هواء  فلفحه 
إشتعل بداخله....أغلق الباب عائداً إلى مقعده 
بعدما  كرهها  التى  الحائط  ساعة  إلى  ونظر 
أعلنت عقاربها عن الرابعة والنصف صباحاً. 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

آآه لو رآها اآلن لن ينجيها أحد من 
المنتهى لن  قبضته، من اآلن وإلى 
يكون ليناً معها ستتسم مواقفه معها 
للتهاون  مجال  وال  والحزم  بالشدة 
أن  أواًل  اآلن..وعليها  بعد  معها 
مقبول.  الغير  تأخيرها  سبب  تفسر 
وتغلبت  ذهنه  فى  األفكار  تداعت 
النار  لتستحيل  الخبيثة  األفكار 
يلهبه  جحيم  إلى  بداخله  المشتعلة 
تليفونية  مكالمة  آخر  يستعيد  بدأ  ثم 
بينهما.....قالت أنها ستذهب إلى....
للمرة  واقفاً  هب  يتذكر!!  إلى...ال 
ونهض  جلس  ما  أكثر  فما  المليون 
أنها  الساعات األخيرة.....قالت  فى 
ستذهب لتشترى شيئاً ما....يا إلهى 
لقد خرجت بالسيارة....ركض نحو 
أن  من  رعب  أصابه  وقد  الجراج 
مكروه...وجد  أصابها  قد  يكون 
المعتاد  مكانها  فى  واقفة  السيارة 
بالجراج.....ثم جاء صوت زوجته 
ثانياً ليكمل ما قد نساه من المحادثة 
التليفونية األخيرة  سأشترى » مرتبة 
»البيسمنت«.... نوم  لغرفة    «
درجات  قفز  الداخل  إلى  هرول 
السلم قفزاً متجهاً إلى »البيسمنت« 
وجد  حيث  صاخباً  ضجيجاً  محدثاً 
فى  نومها  من  نهضت  وقد  زوجته 
بابتسامة  نحوه  نظرت  ..ثم  فزع 
غلبنى  لقد  الهى  يا  له   قائلة  رقيقة 
المرتبة  على  مسترخية  انا  و  النوم 
سالمتك  على  هللا  حمد  الجديدة، 
ليه؟.... كده  ..إتأخرت  حبيبى  يا 
العشاء جاهز فى المطبخ....إتعشى 
وإطلع نام وإستريح إنت باين عليك 

التعب قوى. 

د.تباسيم جندىصحتني وعافية

الفيتامينات واملعادن املتعددة كمكمل غذائى
هل يقى من االورام السرطانية وامراض القلب؟

احدى  لى  ارسلت 
الحد  فيديو  قريباتى 
فيه  ينفى  االطباء 
تناول  ان  بشدة 
والمعادن  الفيتامينات 
يمكن  غذائى  كمكمل 
االورام  من  يقى  ان 
وامراض  السرطانية 
بناء  وذلك  القلب، 

ان  المعروف  ومن  االبحاث،  بعض  على 
اكبر  هما  السرطانية  واالورام  القلب  امراض 
سببين للوفاة فى امريكا الشمالية، وطلبت منى 

التعليق على هذا.

والحقيقة ان االفتراض خاطىء من االساس، 
فمن قال ان تناول المكمل الغذائى فى صورة 
من  يقى  سوف  يوميا  والمعادن  الفيتامينات 
وباى  السرطانية؟  االورام  او  القلب  امراض 
المصنعة  ياترى؟ واى مستحضرات  جرعات 

او الطبيعية؟

وهنا سوف نتناول االورام السرطانية:

بالطعام  تبدأ  السرطانية  االورام  الوقاية من 
االكسدة  بمضادات  المملوء  الطعام  الصحى، 
الخالية  والفواكه  الخضروات  فى  الطبيعية 

المضافات  من 
الطعام  والمبيدات، 
البروتين  فى  القليل 
المحتوى  الحيوانى 
الكبير  الكم  على 
الهرمونات  من 
ت  ا لمبيد ا و
والمضادات الحيوية، 
فى  القليل  الطعام 
المهدرجة  والزيوت  المصنعة  الكربوهيدرات 

وغير ذلك الكثير من االرشادات.

على  تأثيرها  ثبت  التى  الفيتامينات  اما عن 
عالجها  فى  المساعدة  او  االورام  من  الوقاية 
هى بعض الفيتامينات فى جرعات كبيرة مثل 
فيتامين C و البيتاكاروتين وفيتامين E وايضا 
معدن السيلينيوم وكلها فى جرعات اعلى بكثير 
 Multivitamin مما تراه فى المكمل الغذائى

.mineral

كبيرة  مجموعة  توجد  هذا  الى  وباالضافة 
من  اقوى  تأثير  ولها  االكسدة  مضادات  من 
غذائى  كمكمل  بمفردها  وتستخدم  الفيتامينات 
وهى   CO Q10 او  آسيد  ليبويك  الفا  مثل 
المكمالت  من  كثير  توجد  كما  االمثلة،  بعض 
االورام  فى  تساعد  التى  االخرى  الغذائية 

من  وكثير  الصينى  المشروم  مثل  السرطانية 
االعشاب.

له  السرطانية  االورام  من  نوع  كل  ان  كما 
المكمل الغذائى الذى يساعد فى الوقاية مثل مادة 
وهى  البروستاتا،  اورام  من  الواقية  الليكوبين 

مادة موجودة فى الطماطم والرمان والبطيخ.

عن  بديل  هناك  ليس  القلب،  امراض  كذلك 
ال  القلب،  امراض  من  للوقاية  الصحى  الطعام 
المحتوى على كميات مناسبة  الطعام  بديل عن 
الصوديوم،  فى  القليل  والفواكه،  الخضر  من 
والزيوت  المشبعة  الدهون  فى  المحدود 
المنقاة،  السكريات  فى  المحدود  المهدرجة، 
المحدود فى البروتين الحيوانى، المحتوى على 
والبصل  واالسماك  والبقول  الكاملة  الحبوب 

والثوم.

اما عن الفيتامينات التى لها تأثير على القلب 
فهى باالساس فيتامين C ولكن ليست بالكميات 

الموجودة فى الفيتامينات المتعددة.

كما توجد مكمالت غذائية اخرى هامة للوقاية 
الغرض  باختالف  تختلف  القلب  امراض  من 
المطلوب، فمثال Co Q10 الذى يسهل توافر 
االكسجين لعضلة القلب ومناسب لمساعدة مرض 
ضيق الشرايين وفشل القلب، واالوميجا 3 الذى 
يخفض من الدهون الثالثية ويمنع التجلطات فى 
الذى  ارجينين  االمينى  الحامض  او  الشرايين، 
الشرايين  تصلب  ويمنع  الدم  تدفق  على  يساعد 
ويساهم فى عالج ضغط الدم، ومعدن المغنسيوم 
الذى يمنع اضطراب ضربات القلب ويساهم فى 

ارتخاء الشرايين.

والمعادن  الفيتامين  تناول  اهمية  ماهى  اذن 
مجموعة  الواقع  فى  هى  غذائى،  كمكمل 

الجسم  يحتاجها  التى  والمعادن  الفيتامينات 
ولكنها بكميات صغيرة تعتبر بمثابة تأمين يقى 
الى  يحدث  ان  يمكن  الذى  الشديد  النقص  من 
المملوء  الحالى  عالمنا  فى  وخصوصا  سبب، 
بالتلوث وضغوطات الحياة، اذ ان االحتياج لهذه 
سيما  وال  الظروف،  هذه  ظل  فى  يزيد  المواد 
المصنعة  االطعمة  فى  المستمر  االزدياد  مع 
والجنك التى ال تحوى اى مواد غذائية، واساليب 
فقيرة فى  تربة  الى  ادت  التى  الحديثة  الزراعة 

كثير من المعادن مثل السيلينيوم والمغنسيوم.

وشحن  حصاد  طرق  هذا  كل  الى  اضف 
وتخزين المنتجات الزراعية التى اتخذت اساليب 
ال تعنى بالقيمة الغذائية مثل ما تعنى بالتسويق 
والمكسب، حتى ان الوصول الى القيمة المطلوبة 

من هذه الفيتامينات والمعادن اصبح تحديا.

الفيتامينات  لمجموعة  اختيارك  عند  اما 
والمعادن كمكمل غذائى حاول ان تراعى اآلتى:

ان تكون من مصدر طبيعى وليست مصنعة

ان يكون بها كمية مناسبة من فيتامين B ال 
االنواع، فهو هام  تقل عن 25 مجم من اغلب 

النتاج الطاقة

ان تكون كاملة فى كل الفيتامينات والمعادن

فى  االمتصاص  سهلة  المعادن  تكون  ان 
ببروتين  اتحادها  بمعنى   Chelated صورة 

يحملها

وال تنسى ان جرعة فيتامين D فى الفيتامينات 
والمعادن ال تكون كافية ويجب ان تتناول فيتامين 
الكالسيوم  المناسبة، وكذلك  بالجرعة  لوحده   D

والمغنسيوم حسب االحتياج.
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رحلة العائلة املقدسة: املسيح يف 
مصر يف املصادر القبطية ولوحات 

الرسامني األجانب
وائـل جمـال
بي بي سي

لوحة رسمها الفنان البريطاني إدوين لونغ عام 1883 بعنوان 
"الرحلة إلى مصر"، وتبرز الشخصيات األساسية وهي القديس 
يوسف والعذراء مريم تحمل يسوع الطفل يدخلون مصر بعد 

الفرار من بيت لحم

"إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال: قم وخذ الصبي 
ألن  لك.  أقول  حتى  هناك  وكن  مصر،  إلى  واهرب  وأمه 
هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي 
ليال وانصرف إلى مصر" )مت 2: 13-23(، هذا ما ذكره 
الكتاب المقدس في سطور موجزة عن رحلة العائلة المقدسة 
إلى حيز  والتاريخي،  الديني  الحيز  تجاوزت  التي  في مصر 
إلهام الرسامين في الشرق والغرب بإبداعات فنية ال حصر لها 

على اختالف العصور والمدارس الفكرية.

تحتفل الكنيسة القبطية األرثوذكسية سنويا بتذكار رحلة العائلة 
المقدسة في أرض وادي النيل، التي أصبحت جزءا ال يتجزأ 
من تاريخ مصر وتراثها، في 24 بشنس )وفقا للتقويم القبطي( 
أول يونيو/حزيران، كما يذكر السنكسار القبطي، الكتاب الذي 
يضم سير القديسين وتواريخ األعياد واألصوام، مرتبة حسب 

أيام التقويم القبطي.

عندما ُيذكر موضوع رحلة العائلة المقدسة في مصر، يتبادر 
للرحلة في األعمال  المألوف  المشهد  الفور ذلك  للذهن على 
مترجل،  األحيان من شيخ  أغلب  في  المكّون  الغربية،  الفنية 
من  والحيرة  الحزن  مالمح  عليه  النجار،  يوسف  القديس 
القديسة  جميلة،  فتاة  وهدوء  بتواضع  ترافقه  مجهول،  مصير 
العذراء مريم، تمتطي حمارًا وتحتضن بين ذراعيها وهي متعبة 
قاحلة هربا من بطش  المسيح، في صحراء  رضيعها، يسوع 
الملك هيرودس الكبير، الذي كان يريد قتل المسيح في مدينة 
عامين،  سن  دون  الذكور  األطفال  مذبحة  ضمن  لحم  بيت 

والتي ُعرفت باسم "مذبحة األبرياء".
جدارية "الرحلة إلى مصر" في بازيليكا القديس أوغسطينوس 
من  جاجلياردي  بيترو  اإليطالي  الفنان  أعمال  من  روما  في 
على  سيرا  المسيح  تحمل  العذراء  اللوحة  وتبرز   ،19 القرن 
األقدام في الرحلة وتظللها المالئكة في بيئة صعبة التضاريس

المسيح في مصر
تحدث الكتاب المقدس عن القصة باقتضاب شديد من خالل 
تحقيقا  حلم  في  النجار  يوسف  القديس  تلقاه  سماوي  أمر 
القبطي، في  السنكسار  القديم، كما يشير  العهد  لنبوءات في 
الرب  هوذا  جهة مصر:  من  "وحي   )1:  19( أشعياء  سفر 

أوثان  فترتجف  إلى مصر،  وقادم  راكب على سحابة سريعة 
مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها"، وفي سفر هوشع 

)1:11( "من مصر دعوت ابني".

إعالن

بذل كثيرون ممن كتبوا وأرخوا للرحلة جهودا دؤوبة استعانوا فيها 
بمصادر تاريخية أو مخطوطات محفوظة في األديرة المصرية 
العالم، في مسعى لرسم صورة  المكتبات في شتى أرجاء  أو 

تفصيلية أقرب إلى ما حدث بالفعل، كان القاسم المشترك بينها 
تحديد أماكن حلت بها العائلة المقدسة في مصر، ُبنيت فيها 
كنائس وأديرة تاريخية تذكارا لمحطات الزيارة، وفقا لما ذكرته 
الميامر، )جمع ميمر، كلمة سريانية بمعنى سيرة قديس(، التي 

تحدثت تفصيال عن الرحلة.

جوليا الما
كيف يتم تسليط الضوء على 
من  لفنانات  رائعة  أعمال 

البندقية بعد تعتيم طويل؟

قصص مقترحة نهاية
وحدد المؤرخون المواقع الرئيسية التي حل بها المسيح طفال 
بدايتها،  وكانت  مصر،  في  مريم  العذراء  القديسة  أمه  مع 
وفقا لموسوعة "من تراث القبط"، من مدينة رينوكلورا القديمة 
من  مشتقة  وهي  حاليا(،  )الفرما  بلوزيوم  ثم  حاليا(  )العريش 

الكلمة القبطية فيرومي، ثم بوباستيس )تل بسطة حاليا(.

في  قارب  في  المقدسة  العائلة  إلى مصر: مع  "الرحلة  لوحة 
النيل" للفنان اإليطالي بيترو موناكو منتصف القرن 18

عبرت العائلة المقدسة فرع دمياط للنيل إلى بلدة سخا، ومنها 
عبرت فرع رشيد إلى وادي النطرون، فإلى قرية المطرية، شرقي 
أقدم أديرة  التي تضم ديرا من  القاهرة حاليا، ثم حارة زويلة، 
الراهبات التابعة للكنيسة القبطية األرثوذكسية، ثم إلى بابليون 
العائلة المقدسة  القديمة حاليا(، وهناك مكثت  )منطقة مصر 
التعرف عليه بعد ذلك، وأقيمت عليه كنيسة  في كهف أعيد 

القديس سرجيوس )أبو سرجة( في القرن الرابع الميالدي.

)Morahakaty( مراهقتي

مصر  منطقة  جنوبي  من  قاربا  المقدسة  العائلة  استقلت 
القديمة )حي المعادي حاليا( إلى صعيد مصر مارة بالبهنسا 
األشمونين  إلى  ومنها  مدينة سمالوط(  )قبالة  الطير  ثم جبل 
جبل  حتى  فالقوصية  ديروط  ثم  البطلمية(  )هيروموبوليس 
قسقام، حيث ُشّيد فيما بعد في هذا المكان دير العذراء مريم 
فوق أول مذبح حجري في المسيحية ويسمى "دير المحرق"، 
ووفقا للمصادر القبطية، أقامت العائلة المقدسة هناك ما يزيد 

على ستة أشهر.

اختلف المؤرخون في تحديد المدة التي قضتها العائلة المقدسة 
تزيد  بمدة  يحددها  القبطي  التقليد  أن  بيد  بدقة،  مصر  في 
على ثالث سنوات، ويقول جرجس داود جرجس، في دراسته 
المنشورة ضمن  المقدسة"،  العائلة  "أضواء جديدة على رحلة 
مصر  أرض  إلى  المقدسة  العائلة  هروب  عن  خاص  ملف 
ضمن أسبوع القبطيات التاسع عام 1999، إن البابا ثاؤفيلس، 
الـ 23 بطريرك اإلسكندية )385-412 م(، يقرر في ميمره 
أن "الرحلة منذ الخروج من بيت لحم وحتى العودة إلى الناصرة 
هي ثالث سنوات وستة أشهر، األمر الذي يتفق مع تقدير بقاء 
العائلة المقدسة في مصر بمدة تناهز العامين، وقد انصرف 

الباقي في رحلتي المجيء والعودة".

ُعثر   ،1890 عام  جيروم  ليون  جان  الفرنسي  للفنان  لوحة 
يضيف  وهنا  غاريت،  جورج  متحف  مجموعة  ضمن  عليها 
الرسام عنصر المالك الذي يرشد العائلة المقدسة في صحراء 

مصر القاحلة

في  المسيح  لبردية عن طفولة  حديثة  تاريخية  دراسة  أن  بيد 
بردية  وهي  شهرا،   11 و  سنوات   3 بـ  الفترة  حددت  مصر 
مكتوبة باللغة القبطية الصعيدية )اللهجة الفيومية(، يعود زمن 
الفيوم،  في  عليها  ُعثر  الميالدي،  الرابع  القرن  إلى  كتابتها 
ومحفوظة في ألمانيا، ترجمت نصها إلى اللغة القبطية )اللهجة 
البحيرية( تاسوني أنجيل باسيلي، ونُشرت ترجمة عربية للنص 
الفترة  التي حسمت  البردية  في دراسة خاصة بعنوان "تحقيق 
التي قضاها الرب يسوع في مصر مع دراسات أخرى"، من 

إعداد األنباء ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصا واألشمونين.

وبناء على هذه البردية رجح الباحث حنا جاب هللا أبو يوسف، 
في دراسته الموجزة "المسيح في مصر )قراءات في عيد دخول 
الرحلة  المسيح خالل  أن يكون عمر  المسيح أرض مصر(" 
إلى المطرية سنة  كاآلتي: "كان عند دخوله مصر ووصوله 
و8 شهور و7 أيام حيث ولد في بيت لحم ... فيكون عمره له 
المجد وقت خروجه من مصر 5 سنوات و7 شهور و7 أيام".

الفنان  أعمال  من  األوثان  وسقوط  مصر  إلى  الرحلة  لوحة 
الفرنسي جان-جام الغرنييه عام 1775، ُعثر عليها ضمن 
مجموعة رين بمتحف الفنون الجميلة بباريس، واللوحة تمزيج 

بين الرحلة ونبوءة أشعياء عن سقوط األوثان

وعن رحلة عودة ومغادرة العائلة المقدسة أرض مصر تقول 
إلى  "الهروب  مادة  في  اإلنجليزية،  القبطية"  المعارف  "دائرة 
مصر"، إن العائلة ربما سلكت في طريق العودة، على أرجح 
التقديرات، "نفس المسار الذي سلكته في رحلة المجيء إلى 
مصر"، بعد أن تلقى القديس يوسف أمرا إلهيا سجله إنجيل 
القديس متى نصه: "فلما مات هيرودس، إذا مالك الرب قد 
ظهر في حلم ليوسف في مصر، قائال قم وخذ الصبي وأمه 
واذهب إلى أرض إسرائيل، ألنه قد مات الذين كانوا يطلبون 

نفس الصبي" )مت 2 : 20-19(.

بيد أن البابا شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
في  المقدسة  العائلة  "رحلة  مقاله  في  يرى  السابق،  المرقسية 
القبطية،  الدراسات  معهد  مجلة  كتاب  في  المنشور  مصر"، 
المجلد السابع عام 2008، أنه لم يكن هناك داع في العودة 

إلى المرور على أماكن استدعتها أمور أخرى في المجيء.

بابليون  )مناطق(  على  الرحلة  مرت  "فمثال  قائال:  ويفسر 
إلى  الدلتا  في  تدخل  أن  محتاجة  تكن  ولم  وبلبيس  ومسطرد 
وادي  إلى  جنوبا  تنزل  أو  سخا،  إلى  غربا  تتجه  أو  سمنود، 
مباشرة  بلبيس  من  تتجه  أن  الممكن  من  وإنما  النطرون. 
العودة آمنا بعد موت  الفرما والعريش. كان الطريق في  إلى 

هيرودس".

فرانشيسكو  اإليطالي  للفنان  مصر  من  العودة  بعنوان  لوحة 
الطفل يسير على  المسيح  الـ 16، ويظهر  القرن  بريزيو في 

األقدام ممسكا بيد العذراء مريم

البقية العدد القادم



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
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Toronto، Ontario، M3C 3E9
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