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األهرام اجلديد حيتفل ببداية عامه التاسع وسط اول مؤمتر مصري 
كندى حبضور هؤالء النخبة ... ص12

حمبةاهللألن،اهلليعرفملحيبالومن
He who does not love does not know 

God, for God is love. 1 John 4:8
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السيد المستشار الزند 

ثلوج  وسط  من  لك شخصيا  طيبة  تحية 
كندا:

تعرض طفل من مرضاي الكثير الحركة 
لحدث بسيط، أن المدرس ضربه على كتفه 
الكثيرة،  حركته  يوقف  لكى  خفيفة  ضربة 
وبالتأكيد غضبت االم واحضرت لى طفلها 
الذى كان متألما نفسيا، ولكن ليس به إصابة 
غير الم خفيف في الكتف . طمأنت األم عن 
اصابته الجسدية ولكنه كان مهزوما نفسيا. 

لجأت االم لمحامي الذى اقام دعوى على 
المدرسة، وعندما قال مندوب هيئة تأمين 
المدرسة لمحامى الطفل باستهانة ان الطفل 
ليس به إصابة عضوية، رد عليه محامى 
القاضي  ام��ام  يأتي  ان  عليه  ان  الطفل 
ويتكلم بنفس هذه االستهانة، فتراجع ممثل 
المدرسة واستجاب لطلب محامى الطفل في 

التعويض المناسب. 

عندما وصلت أوراق االتفاق بين مندوب 
امام  الطفل  ومحامى  المدرسة  تأمين  هيئة 
يوافق  أن  القاضي  هذا  رفض  القاضي، 
طبيب  بصفتى  لهم  اكتب  ان  بعد  اال  عليها 
الطفل تقريرا مفصال عن حالته لكى يطمئن 
ضمير القاضي ان التعويض ليس قليال في 

هذه الحالة. 

ووافق القاضي بعد ان كتبت هذا التقرير 
بأن إصابة الطفل طفيفة للغاية وانه استعاد 

حالته النفسية بعد شعوره باالنهزام.

القاضي الذى له ضمير لم يكتفى بتقرير 
ورضاء محامي الطفل، ولكنه نصب نفسه 

ان  على  يطمئن  لكى  عنه  مدافعا  أيضا 
على  االعتداء  لجريمة  مناسب  التعويض 

هذا الطفل. 

الذى  بنى مزار  بقاضى  اقارن هذا  كيف 
قبل تحريات مزورة من ضابط مباحث ليس 
له ضمير بان فيديو عمره ثوان معدودات 
بنى  اطفال  به  قام  داع��ش،  عصابات  عن 
هؤالء  تليفون  على  فقط  وموجود  م��زار 
يمثل  مكان،  اى  في  يعرض  ولم  األطفال 
ويقضى  باإلسالم،  واستهزاء  داهما  خطرا 
بحبس هؤالء االطفال 5 سنوات، هل يذهب 
هذا القاضي إلى بيته وهو مرتاح البال يأكل 

ويشرب وينام؟!

رئيس  اج��رام  على  أعلق  لن  هنا  وان��ا 
م����زار، واج�����رام ضابط  ب��ن��ى  م��ب��اح��ث 
االذاع��ة  مندوب  واج��رام  القومى،  األم��ن 
مزورة  تقارير  قدموا  الذين  والتلفزيون، 
للقاضى، وأيضا لن أعلق على هذا القانون 
عقدة  له  من  كل  به  ُيعطى  الذى  المسخرة 

نفسية بالتنفيس في اآلخرين.   

المزور  الضابط  القاضي  هذا  سأل  هل 
او حتى نفسه، كيف يمثل هذا األمر خطرا 
داهما على المجتمع ويقضى بحبس هؤالء 

االطفاّل 5 سنوات؟!

السيد المستشار الزند وزير وزارة الظلم 

أن  تعلم  تكن  لم  ان  ابلغك  ان  يؤسفنى 
وزارتك اسم على غير مسمى، وقمة العدل 
ان نطلق عليها وزارة الظلم، فهل تقبل على 
نفسك ان تكون على رأس وزارة الظلم، وان 
كنت ال تستطيع ان تفعل شيئا لمراجعة هذا 
القاضي فأنى اطالبك بتقديم استقالتك، وهذا 
ألني أكن لك الحب واالحترام والتقدير، وال 
نود أن يكون أمثال هؤالء القضاة يهينون 

قضاء مصر العظيم.  

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

خطاب لوزير وزارة الظلم

Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
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 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

2911 Kennedy Road, Toronto, ON M1V 1S8
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NADER ZAKY, B.Sc.
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Mathematics Tuition
In Mississauga
(Grades 7 to 12)

Special rates for groups
 of 2, 3 and 4 students

 Contact Victor on   9052764549
Cell 905 616 6802

Email vervictutor@gmail.com 

الالجئني السوريني سيساعدوا علي زيادة عدد سكان مناطق 
الساحل الشرقي لكندا ولكن هل سيبقوا هناك ؟ 

هاليفاكس : بينما يتدفق الالجئين السوريين علي مناطق في شرق كندا فهناك أمل بأن  يساعدوا علي 
زيادة عدد سكان هذه المناطق التي هجرها أهلها بسبب عدم توفر السكن واالعمال ، وقالت ليندا دياب 
وزيرة الهجرة في نوفا سكوتشيا أننا يمكن أن نجلب المئات واالالف من الالجئين ولكن إذا لم يمكثوا هنا 
فلن نستفيد شئ وكأننا لم نفعل شئ وسوف يصل حوالي ٩٤٦ الجئ سوري الي نوفا سكوتشيا  خالل 
أسبوع ويتوقع أن يرتفع العدد الي الف وخمسمائة فرد بنهاية هذا العام وهذا يمثل أكثر من نصف عدد 
المهاجرين الذين عادة ما تقبلهم  مقاطعة  هاليفاكس سنويا وهؤالء سيساعدون علي زيادة عدد سكان 
نوفا  مقاطعة  اقتصاد  تدرس  التي  إيفاني  لجنة  وتدعو  إنخفاض عدد سكانها  تعاني من  التي  المقاطعة 
سكوتشيا الي قبول سبعة االف مهاجر في السنة وهناك دعوة 
مماثلة لزيادة عدد المهاجرين الي مقاطعة نيوبرونزويك بسبب 
أن عدد الوفيات فيها قد فاق عدد المواليد وتقدم رئيس وزراء 
المقاطعة بالتماس الي أوتاوا لزيادة عدد المهاجرين اليها ، ووفقا 
لموقع أدارة الهجرة يتوقع وصول الف الجئ سوري اليها هذا 
العام ، وبالنسبة الي جزيرة االمير أدوارد فتتوقع قدوم مائتين 
وخمسون الجئ اليها وهذا يمثل ربع عدد المهاجرين اليها سنويا 
وتتوقع مقاطعات البرادور ونيوفوند الند وصول أعداد مماثلة 
اليهم هذه السنة وقالت وزيرة الهجرة في هاليفاكس ليندا دياب 
التي تتحدث العربية انها قامت بزيارة مركز الالجئين السوريين 
بالترحيب  يشعرون  الناس  فقد جعلت  العربية  تتحدث  ولكونها 
، ويجلب الالجئين معهم مهارات قيمة وسرعان ما يرتبطون 
بمن يكفلهم من المجموعات الخاصة التي تعمل علي مساعدتهم 
علي البقاء في نوفا سكوتيا حيث أن هناك أمل بأن يساعد هؤالء 
الالجئين المنطقة لتتوسع في المشاريع الخاصة بالسيارات وأيضا 
وصيد  والزراعة  للصناعة  عمالة  قوة  توفير  في  سيساهمون 
االسماك في المنطقة وقالت الوزيرة أن الالجئين متحفزون للعمل 

ونحن نسمع عن فرص عمل لهؤالء الناس قبل أن يصلوا 

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
أبطل  تخليني  األديان شكلها  ازدراء  قضايا 
وابتدئ  معاك  والغرام  الحب  فاسكات 

فاكسات مبارك 
الرئيس بشار األسد

وقف إطالق النار هو انتصار لك وإلرادتك 
والف مبروك  لسوريا  ألف مبروك  الصلبة 

للسوريين وأسدهم.
 مصطفي بكري

عكاشة بيقول أنك  أخدت  فلوس من قذاف 
الدم ... خايب يا عكاشة ده أول من قبض 
عم  ومن  والبشير  صدام  ومن  موزا  من 

محمد بياع البطاطا إللي في حارتكم
القضاء المصري

الحكم بحبس أربعة اطفال شوه سمعة البلد 
وخلي وشنا في األرض قدام العالم روحوا 

منكم هلل.
مجلس الشعب المصري

راكب  وال  قرارة  سيد  الموقر  مجلسنا  هو 
علي  أوصي  علشان  أعرف  عايز  حمارة؟ 

برسيم للحمار الغلبان.
مجدي عبد الغفار

داعش  بيد  أبنائنا  يقتل  العاران  من  أليس 
ويلفق ضباطك قضية لمن يسخر من داعش.

أطفال المنيا
أدت  داعش...  علي  تريقة  فيديو  ثانية   30
بتسع  الثانية  سنة  عشرين  أعوام  لمجموع 

شهور والحسابة بتحسب.
أوباما 

بوتين  سيرة  بيجيب  حد  ما  كل  بيقولوا 
معلم  وتقول  قفاك  علي  إيدك  تحط  قدامك. 

إبن  ال.... .
دونالد ترامب

هو يعني اما اوباما و هيالري إللي باعونا 
هو  العنصري!  ترامب  أما  لإلرهابيين، 

اللون الرمادي أختفي من أمريكا خالص؟
توفيق عكاشة

يا  القناة...  لك  غلقوا  عضويتك  اسقطوا 
حبيبي ده طول عمر مصير إللي بيتشغل مع 
المخابرات تخلص المهمة  صفيحة الزبالة 

تستناه.
وزير التعليم

رفض  كان  العسكري  المجلس  عهد  في 
الممنون  أما في عهدك  المسيحي،  المحافظ 
الحق  ليهم  أصبح  والطلبة  فالطالبات  في 
في رفض مدير مسيحي شكلها بقت وزارة 

التربية وال........
أحمد عز

بجنية!!  علي مصر  نصبح  يطالبنا  الرئيس 
ب  عليك  صبحت  المحكمة  حضرتك  لكن 
من  الغرامة  خفضت  لما  جنية  مليون   ٩0

100 ل 10 مليون.
اليوم السابع

بتاعتكم في حفل ألوسكار شكلها  الصحفية 
كانت  إللي  الست  من  اإلنجليزي  أتعلمت 
يور  »شات  وتقوله  ألوباما  تبعت  دايما 

موث« أوباما.
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

ما هو افضل وقت للبيع؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

هناك مواسم معينة اكثر مالءمة من غيرها 
فبالنسبة  أنواعها.  حسب  المنازل  لبيع 
 Detached homes المنفصلة  للمنازل 
التى تناسب أسرة واحدة وسعرها قريب من 
لعرضها  وقت  أفضل  المتوسطة،  األسعار 
المنازل  تبدو  حيث  الربيع.  فصل  هو  للبيع 
حالة  فى  المشترين  ويكون  جاذبية  اكثر 
ترغب  األسر  معظم  ان  كما  عالية.  معنوية 
فى إتمام عملية الشراء قبل إجازات الصيف. 
كذلك يدرك اآلباء ان التسجيل فى المدارس 
بدء  قبل  كافى  وقت  الى  يحتاج  الجديدة 
اعلى  منزلك  قيمة  كانت  اذا  اما  الدراسة. 
المنطقة،  فى  األسعار  متوسط  من  كثيرا 
فافضل وقت لعرض المنزل للبيع هو فصل 
الخريف. الن هذا النوع من المنازل يحتاج 
المقتدر  والمشترى  مقتدر،  مشترى  الى 
الصيفية، وعند  االجازات  بقضاء  اوال  يهتم 
انتهاءها يبدأ البحث عن المنزل المناسب فى 
الصغيرة  للمنازل  بالنسبة  الخريف.  فصل 
 townhouses or apartments مثل
اكثر من  الجدد واالفراد  للمشترين  المناسبة 
العائالت، عرضها للبيع ليس مقيد بأى فصل 
جهدا  بذلت  اذا  عموما  السنة.  فصول  من 
لتقديم منزل بشكل جيد وعرضته للبيع بسعر 
مناسب، فاحتماالت البيع بالسعر المعروض 

فى وقت قصير تكون كبيرة.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

املزايا الضريبية يف كندا

بقلمم مجال حنا
ينجذب األشخاص إلى كندا لعدة أسباب: 
منها المناخ السياسي المستقر واألمن واألمان 
والرعاية الصحية الشاملة بالمجان وفرص 
الممتازة  التعليمية  والمنشآت  الجيدة  العمل 
المستحقة  الطيبة  والسمعة  النقي  والهواء 
فإن  ذلك،  ومع  الحياة.  نوعية  عن  بجدارة 
المزايا الضريبية غير مدرجةعادة في هذه 

القائمة. و يجب أن تكون مدرجة بها.

فرض  على  التالية  المبادئ  تنطبق  أواًل، 
الضرائب:

·تفرض كندا الضرائب على األفراد بناءاً 
على محل اإلقامة والجنسية. يحق للشخص 
المقيم في كندا بصورة دائمة أن يتقدم بطلب 
والتأشيرة  الكندية  الجنسية  على  للحصول 

الكندية بعد مرور ثالث سنوات.

ضرائب  المقيمين  على  كندا  تفرض   ·
على دخلهم العالمي، ولكنها تتيح االئتمانات 

الخارجية للمقيمين الدائمين الجدد.

غير  الكنديون  المواطنون  يدفع  ال   ·
دخلهم  على  الضرائب  كندا  في  المقيمين 

العالمي. ولكن يدفع غير المقيمون الضرائب 
الكندية فقط على الدخل واألرباح الرأسمالية 

الناتجة من كندا.

وال  التركات  على  ضرائب  توجد  ال   ·
ضرائب على اإلرث في كندا.

يمكن للمقيمين الدائمين الجدد في كندا أن 
يقللوا بصورة كبيرة من الضرائب الكندية أو 
يعفوا منها بالتخطيط الصحيح قبل وصولهم. 
حيث يسمح لهم بوضع ائتمان خارجي منظم 
بطريقة صحيحة لالحتفاظ بالدخل واألرباح 
الرأسمالية غير الناتجة من كندا لمدة تصل 
كندا.  إلى  بعد وصولهم  سنوات  إلى خمس 
مدتها  التي  الضريبي  اإلعفاء  فترة  وخالل 
يحصل  أن  للفرد  يمكن  هذه  سنوات  خمس 
الكندية وأن يختار أن يصبح  الجنسية  على 
غير مقيم ألغراض الضرائب الكندية. وبهذه 
الرأسمالي  والربح  الدخل  يقع  ال  الطريقة 

الناتج من االئتمان ضمن الضريبة الكندية.

وبالنظر إلى كل ذلك معاً، تكون كندا هي 
االختيار الصحيح حتى من ناحية الضرائب.

بيان رابطة اجلالية املصرية فى اسرتاليا  ونيوزيالندا
 -----------------

،  والتى  الجالية المصرية فى استراليا  ونيوزيالندا المسجلة رسمياً  نحن ممثلى  رابطة 
تمثل  38 جمعية ومنظمة وحزب ، نطالب األزهر الشريف  بالعمل على تنقية مناهجه وأفكاره  
ليعود األزهر الوسطى المعتدل ، الذى كنا نباهى به أمام األمم ،مثل عهد األمام محمد عبده، 
فى خصومة  فيكون طرفا  نفسه،  من  األزهر  يَُصغر  ال  أن  ايضا   ، شلتوت  محمود  والشيخ 
مع شخص أو جماعة، ألن األزهر أكبر من ذلك ، وأن يمتنع األزهر عن العمل بالسياسة ، 
والوصاية الفكرية على المجتمع ، ومصادرة الفكر والرأى ، ألن من يخشى الفكر والرأى هو 
الضعيف ، ونحن نرفض أن يوضع األزهر الشريف فى هذه المكانة ، ونحن نرى أن مواقف 
األزهر فى الفترة األخيرة ضد اإلسالم المعتدل ، القائم على العلم والمنطق، مما يجعلنا نخشى 
على مستقبل الوطن من  هذه األفكار والتصرفات التصادمية، المكبلة للحريات الفكرية، والتى 
تعود بالوطن إلى الخلف ، وبدل أن نناقش ونجدد أفكار وأراء الفقهاء األموات، فيكون األحياء 

هم األموات . 

ممثلى اجلالية 

رسالة إىل كل شباب العرب: هل تعرفون 
حقيقة مصر؟

الصحفى السعودى مجيل فارسى

يُخطئ من يقيّم األفراد قياًسا على تصرفهم 
فى لحظة من الزمن أو فعل واحد من األفعال، 

ويسرى ذلك على األمم، فيخطئ من يقيّم الدول على فترة من الزمان، 
وهذا لألسف سوء حظ مصر مع مجموعة من الشباب العرب الذين 

لم يعيشوا فترة ريادة مصر.

تلك الفترة كانت فيها مصر مثل الرجل الكبير تنفق بسخاء وبال 
يا  تعلم  هل  للشكر،  انتظار  دون  المتوالية  التضحيات  وتقدم  امتنان 
بنى أن جامعة القاهرة وحدها قد علمت حوالى مليون طالب عربى، 
ومعظمهم بدون أى رسوم دراسية؟ بل وكانت تصرف لهم مكافآت 
التفوق مثلهم مثل الطالب المصريين؟ هل تعلم أن مصر كانت تبعث 
ال  حتى  المستعمرة  العربية  للدول  العربية  اللغة  لتدريس  مدرسيها 
أن  تعلم  هل  حسابها؟  على  أيًضا  وهذا  لديهم،  القرآن  لغة  تضمحل 
أول طريق مسفلت من جدة إلى مكة المكرمة كان هدية من مصر؟ 
مستودعها  وهى  هى صوتها  مصر  كانت  العربى  التحرر  حركات 

وخزنتها.

التنوير،  حركات  قدمت  فإنها  التحرير،  حركات  قادت  وكما 
والشعر  األدب  فى  مجال  كل  فى  العربى  للعالم  مصر  قدمت  كما 
والقصة وفى الصحافة والطباعة، وفى اإلعالم والمسرح، وفى كل 

القانون  فقهاء  الحقوقية ونتاج  الدراسات  ناهيك عن  الفنون،  فن من 
الدستورى.. جئنى بأمثال ما قدمت مصر!

اإلسالمية،  الريادة  فى  تألقت  القومية،  الريادة  فى  تألقت  كما 
لها  كان  القراءات  وعلم  القرآن  ودراسات  اإلسالمية  فالدراسات 
فى  اإلسالم  حماية  فى  عظيم  دور  لألزهر  وكان  الريادة،  شرف 
التربوية  حزام الصحراء اإلفريقى، وكان لها فضل تقديم الحركات 
كانت  فقد  العربية،  القومية  الحركة  مستوى  على  أما  اإلصالحية، 
القومى فى ٦٧، فمن  المشروع  انكسر  أداتها ووقودها، وإن  مصر 
الظلم أن تحمل مصر وحدها وزر ذلك، بل شفع لها أنها كانت تحمل 

اإلرادة الصلبة للخروج من ذل الهزيمة.

ولكن هل تعلم عن اإلرادة الحديدية التى كانت عند مصر يومها؟ 
سنوات  وفى ست  مارد،  إلى  رماد  من  فحولته  جيشها  بناء  أعادت 
وبضعة أشهر فقط نقلت ذلك الجيش المنكسر، إلى أسود تصيح هللا 

أكبر وتقتحم أكبر دفاعات عرفها التاريخ .

التى  السويس  قناة  نفًقا تحت  فتحت  الحرب  انتهاء  بعد  انظر..  ثم 
شهدت كل تلك المعارك الطاحنة، أطلقت على النفق اسم الشهيد أحمد 
حمدى، اسم بسيط ولكنه كبر باستشهاد صاحبه فى أوائل المعركة، 

انظر كم هى كبيرة أن تطلق االسم الصغير.

يا  درك  ، هلل  يا مصر  درك  تموت، هلل  ولكنها ال  تمرض  مصر 
مصر العروبة
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كانت عائلة زوجته متتلك أكرب مصانع 
حلويات فى مصر قبل تأميمها

خضعت ممتلكات أسرته لقوانني 
اإلصالح الزراعى وفقدت كثرًيا منها، 

ولكن حبه ملصر مل يتأثر بذلك
أول من تنبأ بأزمة سد النهضة مع 

اثيوبيا منذ اكثر من 20 عاما، ومل تأخذ 
السلطات بنصائحة

عانى من اضطهاد عبد الناصر له كونه 
قبطى وأيضا من عائله برجوازيه 

قال: وجدت نفسي يف السيارة إىل 
جانب موشيه دّيان وكانى هبطت على 

كوكب آخر
رغم كل ما القه لكونه مسيحى قبطى، 
متثل باملبادئ املسيحية و دافع عن 

بالدة جبرأة 
حتايال على تعيينه وزيرا للخارجيه، عينه 

السادات وزير دوله للشئون اخلارجيه 
الحتياجه له يف مفاوضات السالم مع 

اسرائيل

غالى   بطرس  الدكتور  عالمنا  عن  رحل 
اعلى  وهو  المتحدة  لألمم  السابق  السكرتير 
المملؤه  السياسية  حياتة  في  تقلدة  منصب 
الراحل  ولد  الدؤب.  والعمل  بالمنجزات 
ارمنية،  أصول  ذات  ام  من   1٩22 عام 
ثم  بالفجالة،  الجيزويت  مدرسة  من  وتخرج 
ونال   1٩٤٦ القاهرة  جامعة  الحقوق  كلية 
من  وتزوج   ،1٩٤٩ فرنسا  من  الدكتوراه 
وهى  إسكندرانية،  يهودية  مصرية  سيدة 
الشهيرة،  نادلر  لعائلة  تنتمى  التى  نادلر  ليا 
أكبر مصانع حلويات  تمتلك  وكانت عائلتها 
فى مصر قبل تأميمها، وقد اعتنقت زوجته 
قبل  الكاتوليكى  المذهب  على  المسيحية 
غالي  نيروز  بطرس  حفيد  وهو  زواجها. 
رئيس وزراء مصر في أوائل القرن العشرين 
الذي اغتاله إبراهيم الورداني. اما عن والده 
واصف فقد حصل على ليسانس الحقوق من 
فرنسا عام 1٩0٤، وبعد عودته من باريس 
للخارجية  وزيًرا  اختير  ثم  بالمحاماة،  عمل 
فى أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول، 
ثم تولى نفس المنصب فى وزارة مصطفى 
والرابعة.  والثالثة  والثانية  األولى  النحاس 
بابنائها  و  السياسية  بعراقتها  اسرته  تتميز 
المتميزين علميا وثقافيا لذلك كان لها نصيبا 
في عهد  تستحقها  التي  المناصب  من  عادال 
مصر الملكية التي كان االقباط يستردون فيها 
تدريجيا مواطنتهم الكاملة كمصريين منذ ان 
ُجرَدت مع االحتالل العربى الهمجى لمصر 
منذ 1٤ قرنا.  وكانت بداية الصحوه القبطية 
مع عصر محمد على مؤسس مصر العلمانية 
عام  الناصر  عبد  انقالب  جاء  ثم  الحديثة. 
المسلمين  االخوان  لنظريات  المنفذ   1٩52
وفكرهم الرجاع مصر الى ظلمات التخلف 
العنصرى  االحتالل  ازمنة  وغياهب  السلفى 
لقوانين  أسرته  ممتلكات  خضعت  البغيض. 
اإلصالح الزراعى وفقدت كثيًرا منها، وٰلكنه 
آمن  التى  ُمهمته  فى  واستمر  بذلك  يتأثر  لم 
بها وهى التدريس فى الجامعة، وانضم إلى 
التنظيمات السياسية آنذاك. احب بلدة، رافضا 
كانت  الفرصة  أن  مع  ترك »ِمصر«  فكرة 
بالتدريس  عرض  له  م  ُقّدِ عندما  له  سانحة 
مدة عام آخر فى »أمريكا«، بعد أن قضى 

كأستاذ  /1٩55م  الدراسى 1٩5٤  العام  بها 
جامعات  من  العديد  في  حاضر  و  زائر.  
العالم و يعد من أكبر خبراء الشئون اإلفريقية 
فى العالم، وله العديد من الدراسات اإلفريقية 
أن  يكن غريًبا  لم  لذلك  الجامعات،  لكبريات 
النهضة، جاء  تنبأ بأزمة سد  يكون أول من 
سنوات،  عشر  منذ  صحفى  حوار  فى  ذلك 
وقال فى حواره األخير مع اإلعالمى يوسف 
المحترمون«:  »السادة  ببرنامج  الحسينى 
إن هناك تقصيًرا من مصر فى التعامل مع 
أزمة مياه النيل، مشيًرا إلى أنه حاول إقناع 
منظمة  إلنشاء  عاًما   20 لمدة  العام  الرأى 
لمتابعة مفاوضات أزمة مياه النيل ولم تأخذ 
يجب  ال  »إنه  بنصائحة.وأضاف:  السلطات 
بها  تتعامل  التى  الحدة  على  إثيوبيا  نلوم  أن 
مائية  أزمة  من  تعانى  ألنها  مفاوضاتها  فى 
مركز  تأسيس  في  غالى  شارك  خانقة«.   
»األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجة«  
»األهرام  مجلة  أنشأ  متخصص  وككاتب 
االقتصادى«، ومجلة »السياسة الدولية« وقد 
عانى من االضطهاد المقنع الذى كان يمارسة 
عبد الناصر ضد االقباط خصوصا انه قبطى 
من  العامالن  وهذان  برجوازيه  عائله  ومن 
اشد خصوم عبد الناصر.  حيث لم يحصل في 
عهدة على منصب هام في الدولة وخسرت 
مصر في ذلك الزمن ومازالت تخسر خبرات 
العديد من أبنائها االقباط ومنهم غالى. ولما 
القة من تخطيه في تبوء المناصب العليا في 

والسياسى  الحقوقى  العمل  الى  اتجه  الدولة، 
على  وحصل  الدولية  المنظمات  خالل  من 
العديد من المناصب العليا في هذه المنظمات 
نظرا لكفاءتة العالية وتفانيه في عمله منها: 
الهاى  أكاديمية  فى  األبحاث  لمركز  مديرا 
زائرا  وأستاذا   ،1٩٦٤ في  الدولى  للقانون 
بكلية الحقوق فى جامعة باريس في 1٩٦٧، 
ثم عضوا مشاركا فى معهد الشؤون الدولية 
من  القه  ما  كل  ورغم   .1٩٧٩ في  بروما 
تجاهل واضطهاد لكونه مسيحى قبطى، تمثل 
وكان  السامية  المسيحية  والمبادئ  باالخالق 
يدافع عن بالدة بجرأة ويقف بجانب سياستها 
مهما  الحاكم  قرارات  ويحترم  الخارجية 
كانت ميوله وعنصريته ضد االقباط امتثاال 
بما توصى به المسيحية من اطاعة الحكام.  
وحتى السادات تخطاه في الكثير من المناصب 
وعين من هم اقل كفاءة منه في مناصب كان 
عندما  حتى  و  مرؤسيه.   من  بها  احق  هو 
استقال  الذى  الخارجية  وزير  منصب  خلى 
شاغلة في ذلك الوقت »إسماعيل فهمى« في 

خضم االستقاالت التي تلت قرار »السادات« 
بالذهاب إلى الكنيست، التي بينها ايضا محمد 
و  الخارجية  للشئون  الدولة  وزير  رياض 
يوغوسالفيا،  في  مصر  سفير  غالب  ُمراد 
يقدمها،  ولم  أخفاها  إنه  قال »غالي«  والتي 
طمًعا أن يعود »غالب« عن قراره، لكنه لم 
يعود. طلب »السادات« منه كتابة الخطاب 
لكن  اإلسرائيلي،  الكنيست  في  سيقرأه  الذي 
أثناء الخطاب، اكتشف أن »السادات« يقرأ 
مسألة  أنها  ذلك،  بعد  وعلم  آخر،  واحًدا 
إجرائية أن يطلب الرئيس من أكثر من جهة 
ورغم  بينها.    يُفاضل  ثُم  الخطاب  صياغة 
المهندس  هو  غالى  بطرس  ان  ورغم  ذلك 
مع  للسالم  ديفد  كامب  التفاقية  الحقيقى 
التمهيدية  المباحثات  قاد كل  والذى  إسرائيل 
التي أدت الى تحقيق االتفاقية اال ان السادات 
وعنصريته  االقباط  المعروف ضد  بتعصبه 
و  للخارجيه  وزيرا  يعينه  ان  ابى  السلفية 
لوقت  شاغرا  الخارجية  وزير  منصب  ظل 
طويل )لم يعين اى وزير مسيحى منذ انقالب 
سيادية  وزراه  في  العنصرى  الناصر  عبد 
الحتياج  و  والخارجيه((  والداخلية  )الدفاع 
السادات له كمسئول يمثل الدولة في زيارته 
إلسرائيل وأيضا في اجتماعات كامب ديفيد 
وتحايال على تعيينه وزيرا للخارجيه، عينه 
الخارجيه  للشئون  دوله  وزير  يسمى  بما 
سلطات  او  وزارة  بال  »منظر«  )وزير 
في  للرئيس  مستشارا  بمثابه  ويعتبر  حقيقة 

الشئون الخارجية(. وقد حكى عن سفرة مع 
اسرائيل  الى  التاريخية  زيارته  في  السادات 
بعد  شعوره  وعن   ،1٩٧٧ نوفمبر   1٩ في 
والتي  أبيب،  تل  في  الطائرة  من  الخروج 
لسنوات  عدًوا  اعتبرها  أنه  المفترض  من 
القمر  إلى  وصلت  »كأنني  فقال:  طويله، 
التأقلم  يتطلب  هذا  لكن  آخر،  ُقطٍب  إلى  أو 
مع الوضع، ووجدت نفسي في السيارة إلى 
جانب موشيه ديّان )وزير الدفاع االسرائيلى 
فى  تجاهلة  واستمر  الوقت(.«   ذلك  في 
عصر مبارك الذى ركنة في منصب وزير 
على  غالي  بطرس  نجم  ان سطع  الى  دولة 
الساحة الدولية، حين تولى بدعم فرنسي قوي 
منصب األمين العام لألمم المتحدة في الفترة 
مصرى  أول  ليكون  و1٩٩٦،   1٩٩2 بين 
وأفريقي يتولى هذا المنصب، في فترة سادت 
رواندا  بينها  دول  عدة  في  صراعات  فيها 
سابقا.  ويوغوسالفيا  وأنجوال،  والصومال 
اى  المصرية  السلطات  او  لمبارك  يكن  ولم 
بل  المنصب  هذا  على  حصوله  في  دور 

استطيع ان أقول انه لوال خوفهم من منظرهم 
امام العالم وفضح عنصريتهم ضد المسيحين 
العالمى  المنصب  هذا  الى  وصوله  لعرقلوا 
الرفيع. والن تعيين مبارك لوزير قبطى وهو 
»الدكتور يوسف بطرس غالى« )ابن اخوه( 
اثار  المالية،  وزارة  مثل  هامة  وزارة  في 
حقد وعنصرية السلفيين.  فان اول ما فعلة 
االخوان عند توليهم السلطة هو تلفيق تهمة له 
فأضطر الى مغادرة البالد الى لندن وحاول 
االخوان هناك اغتياله بالسم فسموا بدال منه 
اجرى  بالسم.  قتلها  استطاعوا  التي  زوجته 
المالية  وزير  غالى  بطرس  يوسف  الدكتور 
السابق الصادر ضده حكم غيابي من القضاء 
اجرى  السلفيين،  من  المخترق  المصرى 
اتصاال باسرة الدكتور بطرس غالى لتعزية 
االسرة وعبر عن حزنه الشديد لعدم حضور 
البطرسية  بالكنيسة  اقيمت  التى  عمه  جنازة 
بالكاتدرائية المرقسية التي بنتها أساسا عائلة 
لعائلة  قريب  مصدر  وقال  غالى.  بطرس 
يوسف  الوزير  ان  غالى  بطرس  الدكتور 
حضوره  اتصاله  فى  تمنى  غالى  بطرس 
الجنازة ولكن اكد أن هذا خارج عن ارادته 
غصب  ولكن  احضر  نفسى  كان   « وقال 
النشطاء  بعض  ورد   « البلد  لظروف  عنى 
هذه  على  االجتماعى  التواصل  مواقع  على 
الخطوة بانه اذا كانت الدولة سمحت بحضور 
ابن محمد حسنين هيكل الذى توفى في نفس 
الترقب  قوائم  على  ابنه  وضع  رغم  اليوم 
والده  جنازة  بحضور  له  السماح  تم  ولكن 
فلماذا لم يتم السماح ليوسف غالى بحضور 
استيائهم من  البعض عن  جنازة عمه وعبر 
ادارة االقتصاد المصرى بعد فشل الوزراء 
الحاليين الذين خلفوا يوسف غالى فى ادارة 
االزمة االقتصادية التى تمر بها مصر!! ما 
زال التعصب والعنصرية يسيطران على كل 
التصريحات  الدولة في مصر رغم  مفاصل 

التي تردد في الهواء كل يوم!!!!
العامة لألمم  تمتد رئاسة غالى لألمانة  لم   
المتحدة لفترة ثانية بسبب استخدام الواليات 
»الفيتو«  النقض  حق  األمريكية  المتحدة 
ضده، النه كان حريصا على اتباع وتشجيع 
سياسة مصر ووالئه لبلده رغم معرفته بان 
المتحدة وسيعرضة  الواليات  هذا لن يعجب 
المتحدة  لألمم  كسكرتير  منصبه  لفقدان 
العام  األمين  غالي  ويعد  ماحدث  فعال  وهذا 
الوحيد لألمم المتحدة الذي عارضت أمريكا 
التمديد له لوالية ثانية واستخدمت حق الفيتو 
دولة  موافقة 1٤  بالرغم من  )االعتراض(، 
التمديد.  على  الـ15  االمن  مجلس  دول  من 
غالى  ذلك  توقع  اسقاطة  من  يومين  وقبل 
وعلق: » كما في عهد الرومان، ليس لديهم 
دبلوماسية، أنت ال تحتاج الى دبلوماسية إذا 
خروجه  بعد  ايضا  وعلق  جدا«.  قويا  كنت 
أى  لدى  »ليس  قائال:  المتحدة،  األمم  من 
يمليه  ما  فعلت  أننى  يكفى  بالمرارة  شعور 

على ضميرى«.
ترأس  المتحدة،  األمم  من  خروجه  وإثر 
وهي  الفرانكوفونية  منظمة  غالي  بطرس 
منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية، 
ليكون أول أمين عام لهذه المنظمة في الفترة 
من 1٩٩٧ وحتى 2002. ثم ترأس المجلس 
هيئة  أول  وهو  اإلنسان،  لحقوق  المصري 
رسمية في البالد تعنى بحقوق اإلنسان وتتبع 
عام  في  منها  واستقال  مباشرة،  البرلمان 
النيل«  غالى »قالدة  بطرس  وتقلد   .2011
األوسمة  أعلى  من  وهى   ،2012 عام  في 
على  حصل  كما  اإلطالق.  على  المصرية 
وكولومبيا  وايطاليا  بلجيكا  من  أوسمة  عدة 

وجواتيماال وفرنسا.

ادوارد يعقوب  
  Canadia.copt@gmail.com
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في  استخدامها  واتسع  والحصون. 
لإلعالنات  وسيلة  لتكون  األيام  هذه 
المختلفة  التجارية  المنتجات  عن 
بالشوارع والميادين. فالعلم أو الراية 
والراس  والقوة  االنتصار  رمز 
المرفوعة فوق كل الظروف وتتحدي 
كل المواقف كما أن لها أيضاً معني 
والخضوع  والخنوع  االستسالم 
ما  المنتصر. وعادة  األقوى  لسلطان 
يرفرف  أن  ويجب  القمة  علي  يرفع 
عند  وبخاصة  االنتباه  يشد  حتي 
طلب المعونة والمساعدة ؛ وعروس 
النشيد تحكي عن أن حبيبها رفع راية 
تعني  هنا  والمحبة   ( المحبة       
فوق  شروط(  أو  حدود  بال  العطاء 
منزلهما، كما ان الرب يعطي لخائفيه 
 : الحق   ) مزمور ٦0  راية ألجل 
٤ ( .أما في سفر العدد إصحاح 21 
وضع  موسي  من  االله  الرب  طلب 
عالية  راية  علي  النحاس  من  حية 
لذلك  ُشفي.  نظرها  أن كل من  حتي 
حمل  المسيحية  الرسوم  في  يُرسم 
ثالث  ذات  هالة  راسه  تحيط  صغير 
إشعاعات تمثل اآلب واالبن والروح 
القدس يحمل بيده راية خشبها عبارة 
عليه  مرسوم  وقماشها  صليب  عن 
سال  الذي  للدم  ممثاًل  أحمر  صليب 
مغطياً لون خشبته، مؤكدا علي قول 
يوحنا  إنجيل  في  المعمدان  يوحنا 
إصحاح 1 : 2٩ مشيراً للرب يسوع 
انه حمل الرب االله الذي يرفع خطية 
العالم. أما اذا ُرسم جالساً علي كتاب 
بيده  ممسكاً  أختام   سبعة  منه  تتدلي 

فـوقي  علـمه 
د. روز غطاس

راية خشبها صليب وقماشها مرسوم 
الحمل  هو  فهذا  أحمر،  عليه صليب 
الديان الذي سوف يدين العالم ) رؤية 
5 : 11 (. فالصليب هو الراية التي 
رفعت علي جبل الجلجثة معلنة حب 
الرب االله الفائق لكل العالم والشفاء 
هو  مستحق  أنه  كما  البشرية.  لكل 
المجد  يأخذ  أن  المذبوح  الخروف 
والكرامة ويفتح ختوم السفر لنعرف 
قائد  يسوع  الرب  كان  فاذا  أسراره. 
الصليب  راية  حاماًل  المجموعة 
الدخول الي محضر األب  لنا  ليتثنى 
كما يفعل القائد العسكري الظافر بعد 
يدخل  اذ  القتال  ساحة  من  رجوعه 
بلده حاماًل علمها متقدماً جيشه معلناً 
نصرة أمته. قد جرد المسيح السالطين 
ألسلحتهم  ومدمراً  منتصراً  جهاراً 
أين  والهاوية،  الموت  وهي  الفتاكة 
يا  غلبتك  وأين  موت  يا  شوكتك 
راية  الموت  رفع  فبالصليب  هاوية. 
االستسالم والخنوع والخضوع لذلك 
الذي جرده من سلطانه. لذلك فلنتقدم 
ننال  لكي  النعمة  عرش  إلى  بثقة 
حينه  في  عونا  نعمة  ونجد  رحمة 
ولن  لم  فهو   .)1٦  :٤ )عبرانيين 
شرطه  فقط  وجهك  في  الباب  يغلق 
الوحيد لمساعدتك أن ترفع رايته أو 
علمه فوق باب بيتك كما فعل الشعب 
العليا  العتبة  دهن  عندما  القديم  في 
تكون  فلن  الخروف.  بدم  والقائمتين 
لك عالقة مع الرب االله إال اذا أمنت 
بعمل الفداء الُمَمثل في موت المسيح 

يسوع علي صليب العار.

األولمبياد كيف  مباريات  في  شاهدنا 
في  هاماً  دوراً  الراية  أو  العلم  لعب 
لها.  والشهادة  بالده  عن  التحدث 
والعشائر  والقبائل  الشعوب  تتنافس 
هويتها  تحديد  في  والمجموعات 
ويتحدث  عنها  يعبر  ما  واختيار 
باسمها ويوحد صورتها أمام األخرين 
مثل  بسيطة  رموز  باستخدام  وذلك 
األشكال واأللوان. فما كانت الراية أو 
العلم وهما قطعة من القماش إال ذلك 
االختراع البسيط الذي يعتبر األن لغة 
التخاطب والتواصل وإعالن الهوية، 
اإلنسانية  اللغة  أدوات  احدي  فهي 
والتواصل بين البشر فال نجدها عند 
الحيوانات. وقد تفنن اإلنسان في أن 
ينتج أجملها وأبسطها وأكثرها معني 
يستخدم  العلم  أو  فالراية   . وجمااًل 
ومباريات  السيارات  سباق  في 
في  السيارات  تعجبني  فكم  الكرة، 
فرقة  بفوز  واالحتفاالت  الكرنفاالت 
ما عندما تضع الزينات واألعالم في 
األعالم  تستخدم  وأيضاً  مكان.  كل 
والبواخر  السفن  لتوجيه  البحر  في 
في  الطائرات  أو  ساريتها،  وباعلي 
يثبتونها  كما  األرض،  علي  مسارها 
أو  الجبال،  قمم  علي  ويرفعونها 
وتحديد  الزائر،  أو  بالفائز  للترحيب 
المختلفة،  الكشافة  مجموعات 
في  المدفع  عن  أهمية  تقل  ال  فهي 
القالع  فوق  أيضاً  وتُرفع  الحروب 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
أبى  كنيسة  فى  البابا:  أختيار 
تجمع  القديمة  بمصر  سرجه 
إلنتخاب  واألراخنة  األساقفة 
البابا أما الكاهن إيساك سكرتير 
يصلى  فإنزوى  السابق  البابا 
وأثناء ذلك إنكسر القنديل المعلق 
رأس  على  الزيت  وإنسكب 
أكسيوس  الجميع  فصاح  إيساك 
عليه  الدهن  نزل  لقد  )مستحق( 
كما نزل على رأس هارون )خر 

.)٧ :25

ظهر  القسطندى:  الشماس 
يدعى  شماس  البلد  تلك  فى 
جوارجيوس مناصروه عرضوه 

على والى مصر

عبد العزيز مروان.

بإيساك  يجتمع  مصر  والى 
لقاء  أثناء  فى  وجاورجيوس: 
شاهد  مروان  بن  العزيز  عبد 
وجيه  رجل  جوارجيوس  فى 
فى  رآه  ما  بعكس  الملبس  أنيق 
الشعب  أغلبية  أن  فدهش  إيساك 
الشعب  وسأل  إيساك  تساند 
تختاروا  لم  كيف  أستغراب  فى 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا إيساك رقم 41 عام 681 م

إلى  ينظر  هللا  أن  أجابوه  الوجيه 
آمن  المظهر.  إلى  وليس  القلب 
الوالى بقولهم وهنأ إيساك وشعبه.

فى  الشعب  خرج  البابا:  موكب 
إلى  بابليون  من  عظيم  موكب 
األسكندرية وأصبح البابا رقم ٤1 

عام ٦81 م.

للبابا  بعهده  يفى  الحاكم:  الوالى 
إيساك بحرية العباده وبناء الكنائس 
فى  باألقامة  دعاه  وقد  واألديرة 
طلبه.  البابا  فلبى  بحلوان  قصره 
الوالى تشتم رائحة  وكانت زوجة 
البابا  جناح  أو  حجرة  من  بخور 
الوالى  زوجها  وأخبرت  بالقصر 
أصفياء  من  الرجل  أن  لها  فقال 
هللا وطلب من البابا أن يشيد عدة 
أن  خاصة  بحلوان  وأديرة  كنائس 
الوالى أقام بها عدة حدائق ومبانى 
مدينة  جعلها  إذ  سباحة  وأحواض 

غاية فى الجمال.

أوغر  يسكت:  لم  الخير  عدو 
أثناسيوس  نفس  فى  الشيطان 
ديوان  لدى  القبطيين  كاتبى  أحد 
البابا  عكف  للبابا.  بالشر  الوالى 

مرض  هذا.  أجل  من  الصالة  فى 
وقارب  ألثناسيوس  األكبر  األبن 
أن  البابا رؤية  الموت. رأى  على 
كان  إن  ويبلغه  مرسااًل  له  يرسل 
إبنه.  لشفاء  البابا  بشفاعة  يؤمن 
البابا أحد األساقفة وعرفوا  أرسل 
أثناسيوس ما رآه فى الرؤية. سجد 
لحضور  يتوسط  أن  وزوجته  هو 
ذهب  وبالفعل  له.  والصاله  البابا 
األبن  وشفى  بالصاله  وقام  البابا 

وعاد أثناسيوس يجل البابا.

نياحة البابا: تنيح البابا بعد خدمة 
طويلة لشعبه إلى مدينة األبكار.

البابا سيمون السريانى 
األول رقم 42 رسم عام 

684 م
أسرته  مع  جاء  سيمون  قصته: 
إضطهاد  من  هرباً  سوريا  من 
الخلقيدون  يوستينيان  األمبراطور 
دخل  هللا  وبإرشاد  مصر  وسكنوا 
سيمون دير الزجاج ببرية شيهيت 
وتتلمذ على يد األنبا يؤنس رئيس 
األنبا  عينيه  نصب  وأمام  الدير. 
الذى  أنطاكيا  أسقف  ساويرس 

جنوى غاىلقرأت لك 

بطلة حمرقة اليهود االمرية أليس من 
باتينبريج

االميرة أليس من باتينبيرج هي والدة 
االمير فيليب دوق أدنبرة وحماة الملكة 
هي  بريطانيا،  ملكة  الثانية  اليزابيث 
االنجليزية  المالكة  العائلة  من  أميرة 
فيكتوريا  الملكة  الكبري هي  وجدتها 
أليس  االميرة  ولدت  إنجلترا.  ملكة 
وتربت في أنجلترا والمانيا والحظت 
الكالم   علي  القدرة  عدم  عليها  أمها 
وهي صغيرة فعرضتها علي الطبيب 
خلقي،  بصمم  حالتها  شخص  الذي 
وبتشجع من والدتها تعلمت اليس قرأة 
االنجليزية  باللغة  والتحدث  الشفاه 
وااللمانية و في عام 1٩03 تزوجت 
من  أمير  وهو  أندرو  االمير  من 
وعاشت  اليونان  في  المالكة  العائلة 
االميرة أليس في اليونان مع زوجها 
حتي نفي معظم العائلة المالكة وبعد 
المالكة  العائلة  عادت  سنوات  عدة 

أتهم  ولكن  ثانية  مرة  اليونان  الي 
في  جزئيا  تسبب  بأنه  أندروا  االمير 
تركيا  مع  حربها  في  اليونان  هزيمة 
عام 1٩1٩ ونفيت االسرة مرة ثانية 
اليونان  الي  الملكي  النظام  حتي عاد 
وثالثين  وتسعمائة وخمسة  الف  عام 
ولكن كانت كل عوامل االستقرار قد 
أنتهت من حياة االميرة وعندما بلغت 
وأربعون  خمسة  العمر  من  االميرة 
عاما  أصيبت بمرض جنون العظمة 
ووضعت  الشخصية  في  وانفصام 
وأنفصلت  سويسرا  في  مصحة  في 
يكن  ولم  الوقت عن زوجها  هذا  في 
يعتبر  ، ولهذا  أمال في شفائها  هناك 
شفاؤها وخروجها من المصحة  أحد 
وبعد  حياتها،  في  العظمة  جوانب 
أعدام زوجها كرست االميرة حياتها 
وظلت  اليونان  في  الخير  ألعمال 
تعيش فيها إثناء الحرب العالمية الثانية 
وتآوي في منزلها اليهود الفارين من 
من  عليهم  وتصرف  النازية  محرقة 
الجنود  الخاصة وعندما كان  اموالها 

للسؤال  بيتها  باب  يطرقون  النازيين 
كانت  البيت  في  يهود  وجود  عن 
وال  صماء  إنها  باعتبار  أبدا  ترد  ال 
إسرائيل  حكومة  لقبتها  ولهذا  تسمع، 
وسجلت  االمم(  بين  )الصالحة  بأسم 
فاشيم( وهو معرض  )ياد  في  أسمها 
لتذكار االجانب الذين ضحوا بأنفسهم 
ألنقاذ اليهود من القتل ليس من أجل 
مال او لقب بل فقط من أجل المحبة 
االميرة  أيضا  وقامت  االنسانية، 
اليس ببيع مقنياتها وأسست دار 
للراهبات االرثوذكس للتمريض 
مارثا  )االخوات  بأسم  ودعته 
حضرت  وعندما  ومريم( 
الملكة  أبنها  زوجة  تتويج  حفل 
كانت   1٩53 عام  اليزابيث 
الطويل  الراهبات   ترتدي ثوب 
وتلبس  رمادية  وعبائة  الرمادي 
قلنسوة علي رأسها ومشت بثقة  
الذين  الحاضرين  جموع  بين 
الغالية  واالزياء  الجواهر  يرتدون 
المالكة  العائلة  بين  وجلست  الثمينة 
وهي  بمنظرها  عابئة  غير  ببساطة  
 1٩٦٧ عام  وفي  اليهم  تنتمي  التي 
الثاني  قسطنطين  الملك  سقوط  بعد 
ملك اليونان وفرض الحكم العسكري 
االمير  الوحيد  أبنها  دعاها  البالد  في 
لتقيم  اليزابيث  الملكة  فيليب وزوجته 
معهم في قصر باكنجهام في أنجلترا 
حيث توفيت بعد سنتين من ذلك ووجد 
لديها ثالثة مالبس رهبانية  فقط هي 
وصيتها  وكانت  تملكه  كانت  ما  كل 
المجدلية  مريم  كنيسة  في  تدفن  أن 
أورشليم  في  جستماني  في  تقع  التي 
وقد قام االمير فيليب بتحقيق وصيتها 
ونقل رفاتها الي الكنيسة في أورشليم  
يزور  أنجليزي  أمير  اول  وكان 
أسرائيل لهذا السبب  وفي عام الفين 
اليس  االميرة  أنجلترا  دعت  وعشرة 

بأسم )بطلة محرقة اليهود(
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أضطهاد  من  مصر  إلى  هرب 
وتنيح  الون  وطومس  الخلقيدون 
وقع  سورياً.  هذا  وكان  بمصر. 
عبد  ووالى مصر  الشعب  أختيار 
سيمون  على  مروان  بن  العزيز 
أباه  وتقديم  لتواضعه  السريانى 
أباه  إتخذ  الذى  عنه.  يؤنس  األنبا 
األنبا  فكان  الكنيسة  شئون  يدير 
الروحى  أبوه  ويؤنس  سيمون 
وهكذا  بالمحبة  ناطقة  فى صورة 
رقم  أصبح  األسكندرى  البابا 
أستهل  م.   ٦8٤ عام  رسم   ٤2
بابويته بإرسال رسالة الشركه إلى 
األساقفة وضمنهم األنبا يوليانوس 

أسقف أنطاكيا.

قصه هنديه: جاء وفد من الهند 
األرثوذكسى(  باإليمان  )تؤمن 
من  وطلبوا  راهب  شاب  ومعهم 

عليهم.  أسقفاً  يرسمه  أن  البابا 
أواًل  يذهبوا  أن  منهم  البابا  فطلب 
ذهابهم  وعند  مصر.  والى  إلى 
تقابل معهم الخلقيدونيين وأقنعوهم 
رسموه  وفعاًل  يرسمه  أسقفهم  أن 
عليهم  قبض  عودتهم  وعند 
فغضب  الوالى  إلى  وساقوهم 
يبلغه  لم  أنه  البابا ظناً  الوالى من 
الحقيقة  البابا  له  فوضح  البابا. 
له  وسمح  للبابا  الوالى  فإعتزر 

ببناء كنيستين بحلوان.

فى  خدمته  بعد  البابا:  نياحة 
الكنائس  وتعمير  اإليمان  تثبيت 
برية  إلى  وذهب  واألديرة 
إلى  وعاد  بركتهم  ألخذ  شيهيت 
األسكندرية وإنطلقت روحه لتنعم 

بالنور األعظم.
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Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687
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العقاد  وهيكل رسالة 
وطن ؟!  

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

بقلم / عبدالواحد حممد 
............................................................

رغم  مرور عقود  نيفت علي أكثر من الخمسين عاما  لرحيل عمالق 
بثورته  أنه  سوف يظل خالدا  العقاد،إال  العربى عباس محمود  الفكر 
الفكرية  المحورية التي الهمت العديد من األدباء والمثقفين من خالل 
صالونه المعروف )ندوة العقاد ( كل  صباح يوم جمعة حديث ال ينقطع 
بأطروحاته الفكرية والفلسفية والشعرية   التي تناولها النقاد عبر عقود  
ما بين الدراسة والنقد  والتآمل العميق لشكل الحياة المصرية العربية في 
تلك اآلونة  وفقدان الصحافة العربية لفارس القلم محمد حسنين هيكل 
االربعاء 18 من فبراير 201٦م  بعد حياة حافلة بالجهاد من أجل وطن  
من أجل ارساء دعائم الناصرية التي عاش مدافعا من أجلها رغم النقد 

بين ثورة وثورات بنكهة اإلنترنت ؟
ومن رحم  ثورتي 25 يناير و30 يونية  نفتح صفحات عقادية بأعتباره 
العالمية  سواء  بالثورات،  واضحة  إيجابية  اهتمامات  ملهما وصاحب 
أوالمصرية العربية . وهي بالطبع تختلف  بالطبع عن اهتمامات أفراد 
جيله من الرواد، فقد كتب عن أغلب هذه الثورات، وتحدث عنها حديث  
الثائر الكبير  كما يحب، ومن هذه الثورات العالمية: الثورة الفرنسية، 

والثورة األمريكية، والثورة البلشفية .
وكان حديثه يدور حول الذين قاموا بها، والذين مهدوا لها، كما تحدث 
عن الثورات المصرية المتتالية، وكانت اهتماماته بها: إما كمدافع عنها 
القاسم  أو   ، عام 1882م  عرابى  ثورة  فى  حدث  كما  زعيمها  وعن 
والشريك كما حدث فى ثورة مارس عام 1٩1٩، أوالمطالب بها والمؤيد 
لها كما حدث فى ثورة يوليو عام 1٩52، ولعل اهتمام العقاد بالثورات 
كان  ينبثق مع مالمح شخصيته تلك التى لم  تكن تعرف سكونا  او 
خموال حتى إنه كان ال ينتهى من معركة إال ليبدأ معركة جديدة، إذ كيف 
يهدأ، أويسكن إنسان شأنه كان شأن قادة الفكر الذين كانت الرسالة عندهم 
ليست فى أن يزيدوا المعرفة من جنسها، بل كانت الرسالة عندهم فى أن 
يغيروا من جنس المعرفة معرفة وينقلوها إلى عمل جديد مختلف، وهى 
سمات ومالمح ربما تقترب من مالمح وسمات الثوار الذين يثورون 
لتغيير األوضاع بشكل يختلف عما كانت عليه من قبل لالفضل وإيمان 

بدور العقل .
لقد بدأ العقاد االهتمام بالثورات المصرية حين كتب عن الثورة العرابية 
الوطنى حنئيذ  للحزب  التابعتين  اللواء والدستور  وأين؟ فى صحيفتى 

الذى كان يهاجم هذه الثورة. ومتي؟ 
فى بدايات القرن العشرين حين كان العقاد شابا دون العشرين من عمره. 
وربما يفسر موقف العقاد غير المعجب من الممارسات السياسية للزعيم 
مصطفى كامل، انتقاد األخير للثورة وزعيمها عرابي. كموقف  إنعكس 
على كتاب الحزب الوطنى وقتئذـ  ومنهم عبد الرحمن الرافعى فى تأريخه 
لهذه الثورة ووصفه عرابى بالجهل والتهور. وهنا دافع العقاد عن هذه 
الثورة، حتى وضع دفاعه عن عرابى وثورته فى مكانه الصحيح من 
الحركة الوطنية لمصر. ولنقرأ مثال رأيه عن عرابى قوله: »ال نجد إال 
قليال من الكتاب الذين أنصفوا عرابي، بل إن أكثرهم استمدوا علمهم من 
أكذوبة تقول إن البطل أحمد عرابى كان خائنا لوطنه، مأجورا  لإلنجليز 
على أن يقوم بالثورة ويمهد لهم االحتالل، وأنه وحده هو المسئول عن 
إحتالل مصر!!« ثم يتساءل: »أين هى األموال التى استؤجر بها عرابى 
وباع بها وطنه لإلنجليز كما افترى عليه هؤالء المنافقون؟ لقد كانت 
مصر كلها فى قبضة يد ذلك الرجل فما اقتنى شيئا، وال جمع ماال، وال 
ترك ألبنائه من بعده كثيرا وال قليال. وأن رجال كهذا ألشرف الف مرة 
من أولئك اللصوص الذين ال تنبسط أيديهم اال اذا جمعوا الماليين من 

السحت والسرقة واالغتصاب«.
أما ثورة مارس عام 1٩1٩ فقد كان فيها العقاد شابا دون الثالثين، وكان 
له فيها دور بارز، وأثناء اشتعالها حقق شهرة الفتة، حتى إن مؤرخيه 
ونقاده اعتبروا أن هذه الثورة قد قدمت العقاد ككاتب سياسى من الطراز 
الذى  زغلول،  سعد  بزعيمها  عالقته  توطدت  أن  بعد  خاصة  األول، 
طلب منه بطريقة غير مباشرة، كتابة مقاالت مؤيدة للثورة، فكتب إلى 

جانب مراجعة منشورات الثورة التى كانت تكتبها جماعة اليد السوداء، 
وتعديل صياغتها حتى تكون أكثر تأثيرا على الجماهير، إليمان سعد 
زغلول بوطنية العقاد إلى جانب موهبته التى صنعت منه قلما جبارا، 
وكاتبا أوحد لألمة، كما كان بعينه سعد زغلول، ومن ناحية أخرى فقد 

ازداد العقاد إيمانا ويقينا بهذه الثورة والدفاع عنها بعد نفى زعمائها.
وأما اهتمام العقاد بثورة يوليو 1٩52، فقد كان اهتمام المطالب بها 
المؤيد لها، حيث يذكر فساد الملك بعد كشف فضائح األسلحة الفاسدة 
فى حرب فلسطين حيث يقول: »لم يبق أحد يضمر الوالء للملك الذى 
وصلت به الضعة أن يتجر بأرواح جنده وهم فى ساحة القتال« إلى أن 
يقول: »وهكذا األمل انقطع شيئا فشيئا فى االصالح، وأصبح السخط فى 
القلوب غالبا على كل حيرة فى العقول، حتى اذا كانت األسابيع األخيرة 
من عهد فاروق المشئوم جرى ذكر الكوارث التى تتعاقب فى مجلس 
ضم اكثر من عشرين مصريا. فقال قائل: وما العمل؟، فقلت: إنها الثورة 
ال محيص لنا منها وال معدل، وليكن ما يكون، والحمد هلل قامت الثورة 

ونجحت«. 
كما كان محمد حسنين هيكل مؤرخا لثورة 1٩52 م شابا يؤمن بدور 
الناصرية في ارساء دعائم  جديدة تحقق العدالة االجتماعية التي حرم 
ليكتب هيكل علي جدران  منها الشعب المصري في ظل حكم ملكي 
الوطن سنوات طويلة شاهدا علي ما يحدث في فلسطين بعد نكبة فلسطين 
البعث  وتبوأ  العراق  في  الكيالني  علي  رشيد  وثورة  م   عام 1٩٤8 
العراقي الحكم في بالد الرافدين  كما كتب عن ثورة إيران اإلسالمية  
وكتب من قبلها عن ثورة الشاة وكيف كيف عاد لحكم طهران بعدما 
سعادته امريكا في القضاء علي مؤمم البترول اإليراني الدكتور محمد 
مصدقي  وتناول ثورة ليبيا من خالل شخصية معمر القذافي كما تناول 
ثورة السودان وكيف صعد جعفر نميري للحكم في ظل إنقالب عسكري  
كما اختلف مع الرئيس السادات بعد حرب 1٩٧3 م وكاتب كتابه الذي 
احدث دويا هائال في تلك اآلونة ) خريف الغضب ( وأيضا ظل مراقبا 

لمصر مبارك وعصره ما بين مؤيد ورفض بضمير وطن !
والسؤال المطروح اآلن: ماذا عن موقف العقاد لو كان حيا بيننا من ثورة 

الشباب فى 25 يناير و30 يونية ؟
أتصور ـ وقد أكون مخطئا  كاتب تلك السطور المتواضعة  أن العقاد 
صاحب االهتمامات بالثورات، والمؤيد لها، وفارس المعارك السياسية 
والفكرية، ماذا لو كان موجودا بيننا اليوم  وشاهدا ما جرى فى ميدان 
التحرير منذ قرابة الخمس سنوات   من شباب مصر ألتاه على الفور 
إحساس ابن العشرين حين دافع عن ثورة عرابي، أو ابن الثالثين حين 
اشترك فى ثور 1٩1٩، أو الكاتب السياسى الناضج الذى طالب بثورة 
1٩52. ولكان بارك عمل هؤالء الشباب وأيدهم، وساند ثورتهم تلك 
كبير وسياسة  فساد  تعانيه من  كانت مصر  مما  الخالص  كانت  التى 
مريضة وتطرف ديني بإعتالء حكم االخوان  مصر العربية الذي لم 
يستمر غير عام بعزل د محمد  مرسي الرئيس االخواني وخروج جموع 

ترفض  يونية   30 في  المصري  الشعب 
حكم االخوان  المتطرف والدموي  ؟

 وأيضا من خالل  اطالق مدونة له علي 
اإلنترنت  إليمانه المطلق  بمواكبة العصر 
سيسارع  كان  األخيركما  الرمق  حتي 
الثوارليمثلوا  هؤالء  من  الشباب  بإنتخاب 
تردد  بال  ويعلن  البرلمان   في  األغلبية 
بالشباب   تؤمن  الكترونية  لوزارة   تأييده 
تؤمن بالحق في  مواكبة العصر كما  كان 
سيكتب عبر تغريدات الفيس بوك  وتويتر 
وانستعرام  واليوتيوب  ما يؤمن به  من أجل  
المسلوب  لدوره  العربي  اإلعالم  استعادة 
بعدما سجن في كهوف  الضعف   عمدا 
مع سبق االصرار والترصد   وكان من 
بين الذين سيكتبون رثاء في فقيد الصحافة 
العربية  محمد حسنين هيكل الذي فقدناه  
منذ أيام بعد حياة حافلة بالنضال من أجل 
اعالء شآن الكلمة مهما كان النقد  فما بين 
مضيئة  صفحات  وهيكل  والعقاد  الثورة 

من عمر وطن ؟ 

STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

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

WE SPECIALIZE IN:

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

We work 
evrywhere

بقية مقال »رسالة إلى كل شباب العرب: هل تعرفون 
حقيقة مصر؟« ص4

أيها الشباب.. 
أعيدوا تقييم مصر، ثم أعيدوا بث اإلرادة فى أنفسكم، فالحياة أعظم 

من أن تنقضى بال إرادة، أعيدوا لمصر قوتها تنقذون مستقبلكم. 
توفيق  البترول:  وخروج  اكتشاف  قبل  »نبذات«  بعض  وهنا 
جالل، كان رئيس تحرير جريدة المصرية، وتوفيق نسيم كان رئيس 
وزراء مصر، وحدثت مجاعة وأمراض أزهقت آالًفا من األرواح 
بأراضى الحجاز... فكتب توفيق جالل فى صدر صحيفته »الجهاد« 
إلى توفيق نسيم رئيس وزراء مصر: »من توفيق إلى توفيق: فى 
أرض رسول هللا آالف يموتون من الجوع، وفى مصر نسيم !!« 
آالف  تحمل  المراكب  وعبرت  فوًرا،  أوامره  نسيم  توفيق  فأصدر 
األطنان من الدقيق والمواد الغذائية، وآالًفا من الجنيهات المصرية 

والتى كانت عملتها أعلى وأقوى من العملة البريطانية. 
والموظفين  واألطباء  والمدرسين  بالعمال  تبعث  مصر  وكانت 

لمساعدة اإلخوة بالكويت، بأجور مدفوعة من مصر، ليبيا.. كانت 
جزًءا من وزارة الشئون االجتماعية المصرية، كل هذا لم يكن منة 
من مصر ، لكن كان دعًما وواجًبا وطنًيا ألشقائها العرب، ومذكرات 

الثورى العظيم أحمد بن بلة وقيادات الثورة الجزائرية تشهد: 
مهما قدمنا وقدمت الجزائر لمصر، فلن نوفى حق مصر علينا، 
وما قدمته لنا... كذلك ما قدمته مصر لثورة الفاتح من سبتمبر الليبية، 
والتضحيات الكبيرة والعظيمة التى ال ينكرها، أبًدا الشعب اليمنى، 
لما قدمته مصر لليمن وحتى أشرف اقتصاد مصر على االنهيار، 
مصر التى سطعت منها شمس الحرية على ربوع الكرة األرضية، 
فى  العظيم،  المتواضعة وشعبها  إمكانياتها  بكل  وقفت  التى  مصر 
وجه القوى الغاشمة فرنسا وبريطانيا العظمى، مصر التى ساندت 
قضايا المظلومين بالعالم شرًقا وغرًبا، فاحتضنت حركات النضال 
اللون  والتحرير من مشارق األرض إلى مغاربها دون تمييز إلى 
أو الدين أو العرق، فكانت قبلة الثوار والمناضلين من ربوع الكرة 

األرضية.
الثائر  فاستقبلت  العالم،  ثوار  عظماء  أرضها  على  واستقبلت 

العالمى جيفارا وفيدل كاسترو ونهرو وأحمد سوكارنو، وذو الفقار 
على بوتو ومحمد إقبال وتيتو.

التى تجمع  التى تعطى بسخاء ال يمكن أن تغدر، مصر  مصر 
يمكن  ال  تؤوى  التى  مصر  وتقتل،  تفرق  أن  يمكن  ال  وتحتضن 
يا  المحتسبة،  المؤمنة  اآلمنة  الصابرة  هذه هى مصر  تخون..  أن 
أيها السفهاء، يا من تتطاولون على مصر وشعبها هذه هى مصر 
العظيمة.. فمن أنتم؟ هذا ما قدمته مصر للعرب والعالم..... فماذا 

قدمتم؟ 
مصـر هى بالد الشمس وضحاها، جنة الناس البسيطة، القاهرة 
القائدة، الواعدة، الموعودة، الساجدة، الشاكرة، الحامدة، المحمودة، 
الشاهدة،  الدارسة،  العالمة،  المعبودة،  العابدة  الكاشفة  العارفة 
معشوقة  الرحمن،  كنانة  واألذان،  الجرس  سيمفونية  المشهودة، 
الناهض  النابض  العروبة  قلب  الثوار،  والُشعراء، صديقة  األنبياء 
الجبار، عجينة األرض التى ال تخلط العذب بالمالح ، فكونى مصر 

دليل اإلنسانية ومهدها..«.
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أحد الُقضاة الفرنسيين كان يجلس 
بشرفة منزله، وفجأة وقعت عينيه 
علي ُمشاجرة بين شخصين،  انتهت 
وهروب  لآلخر،  أحدهما  بقتل 
إلنقاذ  أخر  شخص  هرع  الجاني، 
الحياة  فارق  ولكنُه  عليه،  المجني 

قبل أن يصل إلي المستشفي.

علي  دليل  أي  تجد  لم  الشرطة 
قاتل المجني عليه، فأتهمت الشخص 
عليه،   المجني  إنقاذ  حاول  الذي 
القضاء في  لحين  السجن  وأودعته 

قضيته.

الذي  القاضي  كان  لألسف 
الذي  الشخص  سيقضي في قضية 
حاول إنقاذ القتيل، ُهّو نفس القاضي 
الُمشاجرة  عينيه  بأُم  شاهد  الذي 
ويعلم جيداً أن الشخص الُمنقذ برئ 
من دم المقتول، وألن القانون أعمي 
بالقرائن  إال  يعترف  ال  وأعرج 
علي  القاضي  حكم  والدالئل، 
بالرغم  باإلعدام  البريء  الشخص 
من أنه الشاهد الوحيد علي الجريمة 
ذلك  وكان  منزله  أمام  وقعت  التي 

في عام 1٧٩1. 

صرخة  وربما  األيام،  مرت 
تؤجج  بدأت  البريء،  المظلوم 
مضجع القاضي، فأستيقظ ضميره 
بعد فترة، واعترف أمام الرأي العام 
بأنه أخطأ، وحكم علي شخصاً بريئاً 
ضده  العام  الرأي  ثار  باإلعدام، 

واتهموه بانعدام الضمير واألمانة.

األيام،  دارت 
وذات يوم كان نفس 
نفسه  ُهّو  القاضي، 
المحكمة  رئيس 
إحدي  َينُظر  وكان 
فوجد  القضايا، 
الذي  المحامي 
القضية  في  يترافع 
بدلة سوداء،    يرتدي 
عن  القاضي  سأله 
للبدلة  ارتداؤه  سبب 
فأجاب:  السوداء، 
بما  أُذكرك  لكي 
قبل  من  فعلته 
علي  ُظلماً  بُحكَمك 
إنسان برئ باإلعدام.

منذ تلك الواقعة، ومنذ ذلك الحين 
الزي  ُهّو   األسود،  الروب  أصبح 
الرسمي لمهنة الُمحاماة،   وخاصة 
بلدان  ُمعظم  في   للقضاة  بالنسبة 

العالم.

نعم الروب األسود في هذه المهنة 
المهنة  هذه  وأن  للوقار،  يرُمز  قد 
يجب أن يُنظر إليها بتقدير واحترام،  
إلن القاضي يجب أن يحُكم بالعدل 

ويُعطي كل ذي حق حقه.

ولكن في بعض األحيان قد يُشير 
الروب األسود، إلي أن القاضي قد 
يكون مصدر شؤم علي الناس الذين 
يصدر أحكاماً قضائية في قضاياهم، 
وبالتالي حياتهم سوف تُصبح سودا،  
ليس سوداء فقط، بل ستدمر ُمستقبل 

اإلنسان، وفي أوقات كثيرة قد يفقد 
اإلنسان حياته بُحكم اإلعدام.

القاضي  أو  الرئيس  أو  الملك 
إن  مهما  إنسان،  أي  أو  الغفير  أو 
كان موقعه الوظيفي،   ومهما إن 
كانت ُسلطاته،   فهو إنسان ُمعرض 
للخطأ،   وُمعرض ألن يُصاب بأي 
شيء قد يؤثر عليه،  سواء ُجسمانياً 
أو نفسياً أو فكرياً أو عقلياً أو حتي 

ثقافياً.

السؤال هنا:من يُقاضي القاضي؟

في  خلال  هناك  أن  تبين  إذا 
يُصدرها  التي  القضائية،   األحكام 

قاضي معين! 

إذا تبين أن األحكام الصادرة ال 
وأن  والعقالنية،   بالمنطقية  تتسم 
هناك إجحافاً بحق المحكوم عليهم!

الضمير،   انعدام  تبين  إذا 
والتعُسف في تنفيذ األحكام!   

يتبني فكراً  القاضي  تبين أن  إذا 
ُمعيناً،  ويُريد فرضه علي من يحُكم 

في قضاياهم! 

إذا تبين أن القاضي ينحاز لطرف 
عن طرف آخر!

سيقولون  الناس  معظم  بالتأكيد 
ُهنا  يكن  لم  إذ  سيُعاقبه  ربنا  أن  
علي األقل في اآلخرة،   والبعض 
سيقولون للمظلومين أنتم تصمتون 

والرب يُدافع عنكم!

هذا الكالم جميل،  ولكنه ال يُغني 
وال يشفع،  البد من وجود جهة ُعليا 
في الدولة تُراقب ما يُصدره بعض 
يكون  ربما  أحكام،  من  القضاة 

القاضي قد أصابه شيء ما أثر عليه 
فجعل تفكيره ليس سوياً!

ملوك  مع  فعاًل  حدث  ما  وهذا 
العالم،  مستوي  علي  ُقضاة  وليس 
فالملك تشارلز السادس ملك فرنسا 
من  فترة  بعد  سلوكياته  تغيرت 
توليه الحكم، حتي أنهم أطلقوا عليه 

“تشارلز المجنون”!

إذن كل شئ جائز، ويجب علي 
الدولة كما أنها تُعطي كامل االحترام 
والسلطات الكاملة للقضاء والُقضاة،  
أو بعض من  أن تتابع ربما واحداً 
الُقضاة أصبحت أحكامهم مشبوهة! 

من  هو  القاضي  أن  المفروض 
للقانون،   وفقاً  الناس  بين  يقضي  
ولذا يجب أن يكون القاضي ُمحايداً،  
القانون  يكون  أن  أيضاً  ويجب 

ُمنصفاً لكل أفراد المجتمع،  وليس 
لُمحاباة ناس عن ناس.

وبه  ُملتوي  القانون  كان  إذا 
لتأكل  الثعالب،  منها  تدخل  ثغرات 
فرمه،  يجب  إذن  األبرياء،  حقوق 
يُطبق  سليم،  جديد  قانون  وإصدار 
كل  وبموافقة  األفراد،  كل  علي 
يقوم  أن  من  بداًل  الشعب،  أفراد 
قاضي بتنفيذ قانون أعمي وأعرج 
قاضي  فعل  مثلما  األبرياء،  فيفُرم 
فرنسا وحكم علي الشخص البريء 

باإلعدام.   

الدول  مختلف  في  القضاء 
واألنظمة يتمتع باالستقاللية الكاملة 
عن جميع سلطات الدولة،  كما أنه 
ليس للسلطة التنفيذية أو التشريعية 
الحق في التدخل  في عمل القضاء 
أو ترهيبه،   وأيضاً ال يحق ألي 
عزل  الدولة  في  جهة  أو  شخص 
من  بأذن  إال  منصبه  من  القاضي 

المحكمة العليا أو البرلمان.  

وعلي ذلك ليس من حق القاضي 
أي مؤثرات  نتيجة  الناس،  إرهاب 
قد يتعرض لها بحكم أنه إنسان مثل 

بقية الناس! 

القاضي قد تكون عنده مشكلة في 
فيبقي  للمحكمة،    ويذهب  البيت، 
هذا  يقوم  من  كل  أسود،   يومه 

القاضي بالحكم في قضيته.

لفكر  ُمتعصباً  يكون  قد  القاضي 
أو عقيدة،   ويذهب للمحكمة فيكون 
يومه أسود،   كل من ال يتفق معه 

فكرياً أو عقائدياً.

في النهاية هؤالء قله من القضاة 
يجب أال يُسيئوا للغالبية الُعظمي ِمْن 
في  األجالء  القضاة 
بلدنا الحبيبة مصر.

السادة  بالتأكيد 
الغالبية  األفاضل 
الُعظمي من القضاة،   
بنقاوة  يتمتعون 
والضمير  القلب 
الحي الصاحي الذي 

يخاف هللا.  

هؤالء  بالتأكيد 
الحريصين  القضاة 
الناس،  قضايا  علي 
أن  من  خوفاً 
كثيراً   يُعانون  بأحكامهم  يظلموهم 

لكي يحكموا بالعدل. 

في  قاضي  أي  القاضي،   سيادة 
أي مكان،   وفي أي محكمة،  أريد 
أن أُهنئك علي مهنتك الجليلة التي 
العدل عالياً،  وأقول لك  بها ترفع 
من  وآخد صفه  ألنك  بختك،    يا 
صفات هللا ألن هللا قاضي،  فيجب 
عليك أن تحكم بالعدل وال تظلم أحداً 
حتي ولو كان ال يتفق معك عقائدياً،  
علي  سيفاً  تسلط  أن  يريدك  ال  هللا 
القانون  تطبق  بل  البشر  رقاب 
بغض  الناس  كل  علي  بالعدل 
معتقداتهم  أو  معتقداتك  عن  النظر 

الشخصية واإليمانية!

فضلك  من  القاضي،  سيادة 
احرص علي نقاء ونقاوة هذه الصفة 
ألن هللا قاضي وسيقضي لك أيضاً!  

سمعت كلمة الرئيس السيسى والتى 
مصر  برنامج  تدشين  خالل  القاها 
خالل  من  فيها  وقال   2030 سنة 
ينفع  لو  انا  العظيم  وهللا   « دموعه 
فيه  مصر«.  عشان  اتباع  اتباع... 
بتريقه  الكلمه  اخذت  الناس  بعض 
الموضوع  نحط  وقالوا  وتهريج 
الرئيس  ان  رائ  فى  انا  مزاد.  فى 
وبكالمه  جدا  مصر  وبيحب  تلقائى 
ده ال يقصد البيع بصوره مهينه لكن 
يقدم عمره  انه ممكن  بالتاكيد  قصده 
بنقول  واحنا  مصر.  عشان  كله... 
كمصريين  احنا  الرئيس  ياسيادة  لك 
رمز  النك  اوال  تباع...  ان  نقبل  ال 
وثانيا  تباع  ال  ومصر  مصر... 
بهذا  واشتريناك  جدا...  بنحبك  الننا 
سيادتك  ما  زى  بالظبط  الحب... 
اشتريتنا واسرتنا بهذا الحب وشيلت 
الحبيبه  رقبة  على  من  السكينه 
مصر... واللى كان االخوان ناويين 
يبيعوها...  فعال  وبجد  يمزعوها... 
بقول  انا  بس  بعمرهم.  مش  ببالش 
نبيعك  منقدرش  احنا  ياريس  لك 
الكلمه  تقول  انك  حتى  ومنستحملش 
الحب  قبيل  ولو من  نفسك  دى على 
بعمرك... حتى  التضحيه  ومنتهى 
انت  بس  مصر.  خاطر  عشان 
احنا  ان  ماترضاش  ياريس  برضه 
نتباع وده اكيد مش بالكالم وبس.... 
النك قبل كده فى كالمك ياما اكدت 
بين  فرق  مفيش  وان  المواطنه  على 
انت  العكس  !! على  مسيحى ومسلم 
بالتسميه  التفرقه... حتى  مش بتحب 
والقول: مسيحى ومسلم... لكن بتحب 
وقلت  مواطن مصرى.  تقول:  دايما 
قبل كده »مش معقول ان واحد وسته 
الدنيا  من عشره مليار مسلم هيقتلوا 
كلها اللى فيها ٧ مليار عشان يعيشوا 
هما. وقلت لشيوخ االزهر » وهللا ال 
احاجيكم يوم القيامه امام هللا سبحانه 
محتاجين  احنا  ان  وقلت  وتعالى« 
ثوره  فكريه....  وثوره  دينيه  ثوره 
تتناسب  واالداء...  والفهم  الفكر  فى 
الرئيس  ياسيادة  طيب  عصرنا.  مع 
التى  والفهم واالداء  الفكر  ثورة  هل 
هو:  سؤالى  عصرنا...  مع  تتناسب 
ماحدث  مع  تتناسب  الثوره  هذه  هل 
المنيا فى قرية »بنى مزار« ل  فى 
عرض  عملوا  عشان  اطفال  اربعة 
فيه  سخروا  ثانيه   30 مدته  تمثيلى 
ثالثه  اتحكم على  داعش.  تنظيم  من 
سنوات  خمس  لمدة  بالحبس  منهم 
وايداع المتهم الرابع مؤسسه عقابيه 
الحكايه  السن.  لصغر  »االحداث« 
بدأت بمشهد تمثيلي أداه التالميذ عام 
على  مدرسهم  به  واحتفظ   201٤
فقد  الحظ  لسوء  موبايله..  شريحة 
المدرس الشريحه ووجدها احد ابناء 
على  قضيه  رفع  قرر  والذى  القريه 
ازدراء  بتهمه  واالوالد  المدرس 
طريقة  بيقلدوا  كانوا  النهم  االديان 
قبل  هللا  باسم  التسميه  فى  الدواعش 
المشهد  ان  الغريب  الضحايا.  ذبح 
التمثيلى تم قبل عام من ذبح شهداء 
العيال  يتهموا  فاضل  كان  ده  ليبيا. 

والمدرس بانهم حرضوا داعش على 
مقطع  القريه  اهالى  اعتبر  الذبح. 
االسالمى  الدين  على  تهكما  الفيديو 
ممتلكات  على  باالعتداء  وقاموا 
اقتحام  ل  ومحاوله  بالقريه  االقباط 
كنيسة القريه. ورشق منازل االقباط 
تصوير  استوديو  وتحطيم  بالطوب 
بيوت  ونوافذ  وابواب  وصيدليه 
قوات  تواجد  من  بالرغم  االقباط 
جلسة  نظمت  منها.  بالقرب  االمن 
عرفية بديوان عمدة القرية وبحضور 
مساعد وزير الداخلية للمنيا وأسيوط 
ومدير أمن المنيا وعدد من القيادات 
والمسيحية  اإلسالمية  الدينية 
وبعض  واإلنجيلية(  )األرثوذكسية 
في  المتهمين  الطالب  أمور  أولياء 
تهجير  الجلسة  وأقرت  األحداث 
يوسف  جاد  المسيحي  المدرس 
وثالثة  زوجته  من  المكونة  وأسرته 
أطفال من القرية موضع الحدث.... 
بقاء  ،و  اليها  مجدًدا  عودتهم  وعدم 
عمدتها  تعهد  مع  بالقرية  الطالب 
بحمايتهم حال خروجهم من الحبس، 
القانونية ضد  اإلجراءات  واستكمال 
اعتذار  وتقديم  والطالب،  المدرس 
الواقعة. عن  القرية  مسيحيي  من 
كنيسة  كاهن  عازر  القس  ووقف 
لمسلمي  معتذًرا  العذراء  السيدة 
اإلساءة.  بشأن  أثير  ما  عن  القرية، 
وجه  والتصالح  االتفاق  وعقب 
المنيا  ألمن  الداخلية  وزير  مساعد 
قائال:  الحضور  إلى  إنذاًرا  وأسيوط 
بأي  أسمح  لن  اليوم  الصلح  »بعد 
بعد  قانونيا  أتعامل  وسوف  تجاوز 
ذلك ولن نتهاون في أمور أخرى بعد 
كده  بعد  الصلح، »مفيش هزار  هذا 
هنتعامل بقوة مع أي شخص يخرج 
المدرس  واجه  وقد  القانون«.  عن 
امتنعت  حيث  عمله  جهة  من  تعنًتا 
عن صرف راتبه الشهري أو نصفه 
حالة  في  القانون  في  مقرر  هو  كما 
العمل،  عن  العام  الموظف  وقف 
كما رفضت طلب نقله من المدرسة 
التي يعمل بها إلى أخرى بعد إخالء 
احيل  وأسرته.  هو  وتهجيره  سبيله 
أمر  في  وجاء   ، للنيابه  الموضوع 
الدين  شعائر  بأداء  قام  بأنه  اإلحالة 
اإلسالمي بطريقة ال تتفق مع صحيح 
الدين، وأذاع ذلك بوسيلة من وسائل 
الديانة  مسيحي  كونه  حال  اإلعالم 
بقصد ازدراء الدين اإلسالمي، نفى 
محامي المتهم القصد الجنائي والفعل 
المادي للواقعة، حيث لم يقم المدرس 
ترتيب  يوجد  لم  كما  الصالة،  بأداء 
وإعداد مسبق، وكانت عملية مفاجئة 
من قبل الطالب داخل غرفة مغلقة، 
ولم يتعد زمن التسجيل نصف دقيقة. 
الشريط  بعرض  الدفاع  وطالب 
محتواه،  على  للتعليق  وجوده  في 
ومقارنته بتقرير خبير اإلذاعة وهو 

ما رفضته المحكمة !!!!!!!.

]البقية ص 19[ 
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ما تبيعناش ....... 
ياسيادة الرئيس

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

َمْن ُيقاضي القاضي؟
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
السادس( )اجلزء  األبالسة  وخمططات  مصر 
فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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6� تمردان أضاعا استقالل مصر

باشا  علي  محمد  من  كل  ساهم 
وسعيد باشا واسماعبل ياشا والخديوي 
من  بنسبة  كل  عرابي  وأحمد  توفيق 
إلي دخول  النهاية  في  أدت  األخطاء 
كانت  مصر.  إلي  البريطانيا  القوات 
ما  تحت  تندرج  علي  محمد  خطيئة 
بالعديد  أتي  حين  النية  بحسن  يسمي 
التخصصات  شتي  في  األجانب  من 
تكنلوجيا  المصريين  تعليم  بغرض 
كانت  التي  المختلفة  الصناعات 
بعيدة كل البعد عن المصريين، أدي 
بنجاح  التعليمية  مهمتهم  األجانب 
جاليات  مكونين  البالد  في  واستقّروا 

كبيرة ال يستهان بأعدادها. 

كونه  باشا  سعيد  خطيئة  أما      
منح امتياز شق قناة السويس لصديقه 
»ديليسبس«  الفرنسي  المهندس 
مصر  على  ت  جرَّ مجحفة  بشروط 
أيضاً  عهده  وفي  بعد.  فيما  الويالت 
كان  حيث  الديون  مشكلة  بدأت 
ربوية  بفوائد  الغرب  من  يستدين 
من  وغيرها  السويس  قناة  لينجز 
األعمال المرهقة لميزانية البالد دون 
فائدة كبيرة تجنى منها. وفي عهده بدأ 
تدّخل الدول األوربية في البالد بشكل 
المالية؛  سافر بدعوى حماية حقوقها 
فرض  إلى  الحال  وصل  أن  إلى 
تشكيلة  ضمن  أوروبيين  وزيرين 
األجانب  تدفق  إلى  إضافة  الوزراء، 
في عهده على مصر، وإقامة محاكم 

خاصة بهم.

   أما خطيئة الخديوي إسماعيل قد 
كانت كبيرة، بعضها بحسن نية حين 
حاول أن يحذو حذو جده في تحديث 
ديلسبس  فوافق  وتطويرها  مصر 
علي إنشاء قناة السويس لتكون شركة 
مساهمة بين مصر )صاحبة األرض 
أخماس  أربعة  بنسبة  الحفر  وعمال 
الفكرة  )صاحبة  وفرنسا  العاملين( 

العمال(،  وُخمس  الحغر  ومعدات 
باالستدانته  تهوره  نتيجة  وبعضها 
المستمرة بسبب دخوله في العديد من 
المشروعات المتعددة بغرض تطوير 
مصر وجعلها قطعة من أوروبا، مما 
قناة  اضطره لعرض نسبة من أسهم 
السويس للبيع، فكانت فرصة مواتية 
علي  والحصول  لتشتريها  لبريطانتا 
عام  حتي  فرنسا  مع  االنتغاع  حق 

.1٩58

   أما خطيئة الخديوي توفيق هي 
خاصة  البريطانية  بالقوات  االحتماء 
العرابية.  بعد حادثة عابدين والثورة 
فلجأ  بالخطر  توفيق  الخديو  أحس 
اإلنجليز  من  طالباً  اإلسكندرية  إلى 
البحر حماية  بسفنهم في  المتربصين 
على  واإلنجليز  ضغطه  مع  عرشه، 
منشور  إلصدار  العثماني  السلطان 
الناس  لينفّض  عرابي؛  بعصيان 
مذبحة  اإلنجليز  استغل  كما  عنه، 
اإلسكندرية ليتخذوها ذريعة الحتاللها 

بدعوى حماية رعاياهم.

   والخطيئة الكبرى كانت خطيئة 
عرابي الذي لم يكتف بما تحقق من 
عابدين  ميدان  وقفة  بعد  نجاحات 
لكل  المصريين  الضبلط  وحصول 
مطالبهم، إنما اغتر بمن حوله وظن 
التطاول  واستمرأ  الشعب،  ممثل  أنه 
على ولي أمره، والخروج بمظاهرة 
يشايعهم  اإلنجليز  كان  ضده. 
بغبطة  األحداث  يرقبون  الفرنسيون 
خلف  من  له  ويوعزون  وسرور، 
لم  التمرد.  طريق  في  للمضي  ستار 
يستجب عرابي للناصحين الذين حثوه 
على سد قناة السويس لكي ال يتسلل 
األراضي  عمق  إلى  اإلنجليز  منها 
بتطمينات  وانخدع   المصرية؛ 
ديلسبس. اعتماد عرابي وجنوده علي 
مباشرا  سببا  كان  والخرافة  الدجل 
ففي  الكبير،  التل  بمعركة  للهزيمة 
إلي  دخل  سبتمبر 1882  مساء 12 

الصوفية  الطرق  أرباب  أحد  الطابية 
أحد  إلى  وتقدم  أعالم ،  ثالثة  وبيده 
أحدها وقال :  هذا  المدافع فرفع عليه 
إلى  انتقل  ثم  البدوي ،   السيد  مدفع 
ثانياً  علماً  عليه  فوضع  آخر  مدفع 
الدسوقي،   إبراهيم  لسيدي  إنه  وقال :  
لسيدي  إنه  وقال :   ثالث  مدفع  إلى  ثم 
سبتمبر   13 مساء  وفي  العال،  عبد 
جيشه  إلى  أوامره  عرابي  أصدر 
بالراحة والترويح، فانصرف الجنود 
إلى حلقات الِذكر تحت إشراف الشيخ 
عبد الجواد المشهور بالورع والتقوى 
منتصف  بعد  حتي  يفقرون  وظلّوا 
وفي  منهكبن،  ناموا  بعده  الليل، 
الساعة 1:30 صباحاً فوجئت القوات 
المصرية المتمركزة في مواقعها في 
وقت  نائمة  كانت  والتي  الكبير  التل 
الهجوم بقدوم اإلنجليز مع بعض بدو 
الصحراء الذين اطلعوا اإلنجليز على 
مواقع الجيش المصري متعاونين مع 
بعض الضباط الذين ساعدوا اإلنجليز 
الجيش.  في  الثغرات  معرفة  على 
استغرقت المعركة أقل من 30 دقيقة 
وألقي القبض على أحمد عرابي قبل 
العسكري  حذائه  ارتداء  يكمل  أن 
)حسب اعترافه أثناء رحلة نفيه إلى 
العرابية  الثورة  سيالن(. قضي على 
االحتالل  بيد  البالد  أوقعت  أن  بعد 
اإلنجليزي ، الذي استمر حوالي ٧٤ 
رغم  1٩5٦م(.   –  1882( عاماً 
المتكررة  وتصريحاتهم  ادعاءاتهم 
الهدوء  يعود  بأنهم سيخرجون حالما 

واألمن للبالد.

في  توفيق  الخديو  استمر     
جاء  ثم  الحكم)18٩2-1٦٧٩(، 
 –  18٩2( حلمي  عباس  ابنه  بعده 
1٩1٤( ثم حسين كامل ابن إسماعيل 
بن  فؤاد  ثم  1٩1٧م(   – )1٩1٤م 
1٩3٦م(،   – )1٩1٧م  إسماعيل 
-1٩3٦( فؤاد  ابن  فاروق  الملك  ثم 

1٩52م(.

الملك  عهد  في   1٩1٩ عام     
فؤاد وعقب الحرب العالمية األولى، 
االحتجاجات  من  سلسلة  اندلعت 
البريطانية،  السياسة  على  الشعبية 
كان  الذي  المصري  الوفد  بقيادة 
يرأسه سعد زغلول ومجموعة كبيرة 
شارك  المصريين،  السياسين  من 
وعمال  طلبة  من  الطبقات  كل  فيها 
وفالحين ونساء، وذلك لتذمر الشعب 
اإلنجليزي  االحتالل  من  المصري 
باإلضافة  الدولة  شؤون  في  وتغلغله 
الحماية  وفرض  الدستور  إلغاء  إلى 
وطغيان  العرفية  األحكام  وإعالن 
االقتصاد.  على  األجنبية  المصالح 
صباح  في  الثورة  أحداث  بدأت 
بقيام   ،1٩1٩ مارس   ٩ األحد  يوم 
في  واحتجاجات  بمظاهرات  الطلبة 
والمدن  واألسكندرية  القاهرة  أرجاء 
البريطانية  القوات  تصدت  اإلقليمية. 
الرصاص  بإطالق  للمتظاهرين 
قتلى  سقوط  إلى  أدى  مما  عليهم، 
وجرحى. استمرت أحداث الثورة إلى 
أكتوبر  في  وتجددت  أغسطس  شهر 
لم  السياسية  وقائعها  لكن  ونوفمبر، 
 ،1٩22 عام  إلى  واستمرت  تنقطع 
عام  تتبلور  الحقيقية  نتائجها  وبدأت 

1٩32 بإعالن الدستور والبرلمان.

   بعد وفاة الملك فؤاد )28 ابريل 
فاروق  الملك  إبنه  وارتقاء   )1٩3٦
وصاية  مجلس  تعيين  تم  العرش 
نظرا لصغر سنه، شكل حزب الوفد 
االنتخابات  في  لفوزه  نظرا  الوزارة 
البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات 
مع بريطانيا بشأن التحفظات األربعة، 
تهربت  البريطانية  الحكومة  ولكن 
فقامت الثورات وتألفت جبهة وطنية 
إلعادة دستور 1٩23 بدال من دستور 
بريطانيا  اضطرت  ولذلك   1٩30
في  للدخول  واضطرت  للتراجع 
المفاوضات  بدأت  شافة.  مفاوضات 
في  الزعفران  قصر  في  القاهرة  في 
معاهدة  بوضع  وانتهت  مارس   2
2٦ أغسطس 1٩3٦ في لندن، التي 
أعطت لمصر استقاللها وجالء جميع 
والبقاء  مصر  من  الريطانية  القوات 
قنال  بمنطقة  عسكرية  قاعدة  في 

السويس.

   رغم إيجابيات المعاهدة إال أنها 

لم تحقق االستقالل المطلوب وحوت 
حيث  السلبيات،  بعض  طياتها  في 
المساعدات  بتقديم  مصر  ألزمت 
الجيش  واعداد  الحرب  حالة  في 
للدفاع  أداة صالحة  ليكون  المصري 
عنها، وبموجب هذه المعاهدة تصبح 
السودان مستعمرة بريطانية يحرسها 
طالبت  لذلك  مصريون،  جنود 
 1٩50 مارس  في  النحاس  وزارة 
مع  جديدة  مفاوضات  في  الدخول 
هذه  واستمرت  البريطانية  الحكومة 
المفاوضات ٩ شهور ظهر فيها تشدد 
الجانب البريطاني مما جعل النحاس 
وإلغاء  المفاوضات  قطع  يعلن  باشا 
السودان  واتفاقيتي   1٩3٦ معاهدة 
تتضمن  مراسيم  للبرلمان  وقدم 
المتضمنة  القوانين  مشروعات 
البرلمان  عليها  فصدق  إللغاء  هذا 
وصدرت القوانين التي تؤكد اإللغاء 
بين  التحالف  إلغاء  عنه  نتج  الذي 
القوات  واعتبرت  ومصر  بريطانيا 
قوات  القناة  منطقة  في  الموجودة 
يشتعل  النضال  بدء  هنا  ومن  محتلة 
نضال  المرة  هذه  ولكن  أخرى  مرة 

مسلح.

فقد  بالبارحة،  اليوم  أشبه  وما     
التي  توفيق  الخديوي  أخطاء  كانت 
المصري  الجيش  لتمرد ضباط  أدت 
النتيجة  وكانت  عرابي  أحمد  بقيادة 
ورزوحها  الستقاللها  مصر  فقدان 
البريطاني قرابة  نير االحتالل  تحت 
٧٤ عاما، أيضا كانت أخطاء الملك 
الوزارة  تلو  الوزارة  وإقالته  فاروق 
لتمرد  أدي  البالد  استقرار  وعدم 
بحركة  وقيامهم  الجيش  ضباط 
المباركة  عليها  أطلقوا  التي  الضباط 
بزعامة   1٩52 يوليو   23 في 
البكباشي  وقيادة  نجيب  محمد  اللواء 
حدث  وكما  الباصر.  عبد  جمال 
االنجليز  استغلها  أن  عرابي  لهوجة 
استغل  أيضا  مصر،  الستعمار 
الغرب أخطاء عبد الباصر وورطوه 
يونيو1٩٦٧  من  السادس  حرب  في 
ضد إسرائيل وكانت النتيجة احتالل 
إسرائيل صحراء سيناء، الذي استمر 
حتي جالء آخر جندي إسرائيلي من 
ورفع  مارس 1٩8٩م   1٩ في  طابا 

علم مصرعليها.  

مغسلة فوق املرحاض اإلفرجني لتوفري املياة 
وجعلها تذهب لصندوق الطرد مباشرة !

 toto توتو  شركة  أدخلت 
المياه  لتدفق  حجمين  اليابانية 
يدفق  أحدهما  المراحيض،  على 
المياه واآلخر 10  ليترات من   5
سنوات،   10 مرور  بعد  ليترات. 
مليار   5 توفر  اليابان  أصبحت 

ليتر من المياه يومياً من جّراء هذا االبتكار.
ومع تطور التكنولوجيا أصبحت toto أول مصنّع في العالم لألدوات 
الصحية وتبقى منتجاتها األكثر تطوراً. في آخر 5 سنوات أدخلت توتو 
في  الهواء  استعمال  منها  اليابان،  في  المراحيض  على  جديدة  تقنيات 
عملية التدفق، أو ما يسمى بتقنية اإلعصار مما يقّوي فعالية الشفط رغماً 

عن صغر حجم كمية المياه المتدفقة.
وقد باتت كمية المياه المتدفقة تتراوح بين 3 و٤ ليترات فقط، وذلك 
بفضل الهواء بهذه التقنية توفر اليابان كميات هائلة من المياه تستعملها 

في الصناعة والزراعة والتبريد.
toto متواجدة اليوم في دبي لكن منتجاتها ال تلقى رواجاً رغم جودتها، 
أن  السيما  األسالمي،  العالم  مع  تتناسب  التي  الفريدة  وميزاتها  تقنيتها، 

الوضوء قبل الصالة يفرض االغتسال.



صمت ال أفتح فمي، ألنك أنت فعلت

رقد علي رجاء القيامة

 احملاسب ماجد فتحي عويضة

أسرة األهرام اجلديد تتقدم بخالص العزاء ألسرة "عويضة" بالقاهرة 
واإلسماعيلية وطهطا وكندا.

كما نتقدم بخالص العزاء للزميل: مدحت عويضة ونصلي نياحة للمنتقل 
في أحضان القديسني إبراهيم واسحق ويعقوب.. وعزاءا سمائيا لألسرة.
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صورة العدد
طيور النورس بقناة السويس يف بورسعيد 

منظمات حقوقية 
تستنكر احلكم على أطفال 
مسيحيني بالسجن بتهمة 

ازدراء األديان

إم سي إن/ من ماريا ألفي 
واحلريات  املفوضية املصرية للحقوق  استنكرت 
سنوات   5 مسيحيني  أطفال   4 بحبس  احلكم 
هو  احلكم  هذا  أن  مؤكده  األديان،  ازدراء  بتهمة 

الثالث من نوعه على أطفال بعد الثورة. 

وقالت املنظمة، في بيان لها،: "قضت محكمة 
 350 رقم  القضية  في  مزار  بنى  أحداث  جنح 
أطفال مسيحيني   4 فيها  املتهم   2015 لسنة 
لكل  سنوات   5 ملدة  بالسجن  األديان؛  بازدراء 
من: )مولر عاطف إدوار، باسم أمجد حنا، ألبير 
عقابية  مؤسسة  لدى  وباإليداع  حنا(  أشرف 
عقب  وذلك  يوسف(.  مجدي  )كلينتون  للطفل 
اتهامهم بالسخرية من شعائر صالة املسلمني 
وتصوير مقطع فيديو بفرض إثارة الفنت وتكدير 
القضية  هي  تلك  بأن  ويذكر  العام.  السلم 
الثالثة – وفقاً ملا توصلت إليه املفوضية املصرية 
للحقوق واحلريات – التي يتم فيها إدانة أطفال 

مسيحيني بازدراء األديان من بعد الثورة". 

واحلريات  للحقوق  املصرية  املفوضية  وكانت 
قد طالبت في وقت سابق بإسقاط التهم عن 

هؤالء األطفال. 

األحزاب  من  عدد  أدان  متصل،  سياق  وفي 
واملنظمات احلقوقية تصاعد قضايا إزدراء األديان. 

الهجمة  :"ندين  لهم،  مشترك  بيان  في  وقالوا 
اتخذت  والتي  العامة  احلريات  على  الشرسة 
خالل الفترة األخيرة أشكاال متعددة منها تهم 
ازدراء األديان وفقا للمادة 98 فقرة “و” من قانون 
مع  واضح  بشكل  تتقاطع  والتي  العقوبات، 
إلى  وصوال  الطائفي  والتحيز  الديني  التمييز 
اتهامات خدش احلياء العام والهجمة على حرية 

الفكر والتعبير بصوره اخملتلفة". 
فاضحة  انتهاكات  تعد  التهم  "تلك  وأضافوا: 
ملواد الدستور 53 و64 و65 و67 واختراقا للعهد 
فاملواد  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدولي 
القضايا  تلك  إليها  تستند  التي  القانونية 
تبطن  ونسبية  فضفاضة  ألفاظ  على  تعتمد 
العقيدة  في  املواطنني  حرية  على  التضييق 
واالعتقاد والتعبير، وتتيح اجملال لتغول السلطة 
تكون  ما  وعادة  لوقائعها،  النظر  في  التقديرية 
بيئات  الناس في  واالبتالء بني  مدخال للضغينة 
مؤهلة للتمييز والطائفية خاصة 98 فقرة “و”، 
واملفكرين  الكتاب  بها  االتهام  يطل  لم  التي 
فقط وإمنا طال املواطنني البسطاء وخاصة من 

املنتمني لألقليات الدينية وبعضهم أطفال". 

ودعوا إلى النضال من أجل حتقيق ما يلي: 

- إلغاء املادة 98 “و” من قانون العقوبات إعماال 
لروح ونص الدستور. 

األربعة  املنيا  أطفال  عن  التهم  إسقاط   -
ومدرسهم املتهمني في القضيتني املذكورتني. 

لكافة  العادلة  احملاكمة  في  احلق  احترام   -
األمنية  التحريات  االرتكاز على  املتهمني، وعدم 
املتطرفة  اجلماعات  من  للضغوط  واالستجابة 

في اجملتمع. 
- توقف األجهزة األمنية والتنفيذية عن التورط 
العنف  أحداث  في  عرفية  صلح  جلسات  في 

الطائفي، وانتهاج سياسة العقاب اجلماعي. 
القوانني املكملة للدستور في  بإقرار  - اإلسراع 
يتعلق  فيما  خاصة  واإلعالم  الصحافة  مجال 
قضايا  في  للحرية  السالبة  العقوبات  بإلغاء 

النشر. 
- تنقية املناهج التعليمية من أي خطاب يكرس 
للتمييز  يدعو  أو  العقيدة،  أساس  على  الفرقة 

بكافة أشكاله، وينقص من حقوق املواطنة. 
- البدء في وضع تشريع لتجرمي التمييز، وحتديد 

واضح خلطاب الكراهية واحلض على العنف. 
املهتمة  األطراف  لكل  مجتمعي  حوار  فتح   -

حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. 
إعماال  للحريات  املقيدة  القوانني  كافة  إلغاء   -
املبدعني  حبس  وحظر  الدستور،  ونص  لروح 

واملفكرين على ما يتناولونه من أفكار وآراء.

قرار من احملامي العام باإلسكندرية حبفظ أوراق 
قضية البلح

إم سي إن 
بلح  بـ«قضية  إعالمية  املعروفة  القضية  أوراق  بحفظ  قرارا  باإلسكندرية  العام  احملامي  أصدر 
إسكندرية«، التي كان أبطالها 3 شبان أقباط، مت القبض عليهم؛ بتهمة التبشير، أثناء توزيعهم 
مترا على املسلمني قبل اإلفطار في رمضان املاضي.  وقال احملامي حمدي أسيوط عبر صفحته 
على الفيس بوك: »)فوزى أسامة فوزى إبراهيم(، صبى مسيحى يبلغ من العمر 16 سنة، طالب 
املسلمني  بلحات فى كيس على مواطنيه من   3 يوزع  أنه عندما  اعتقد  الثانوى،  األول  بالصف 
قبل إفطار رمضان هو داللة على احملبة، وتأكيد على أننا أبناء وطن واحد ال فرق فيه بني مسلم 
ومسيحى، لكنه كان واهما، فلم تكتمل فرحته وتسامحه كثيرا، فقبل إفطار رمضان، وقبل آذان 
املغرب، وقف فوزى على ناصية الطريق مبتسما وفرحا بتوزيع أكياس التمر على إخوته املسلمني 
ليكشف احملبة وينشرها، إال أنه لم يدرك أن هناك من يتربص به، وهو شخص ذو حلية طويلة 
وجلباب ووجه متجهم متربص ومترصد لفوزى؛ فقد سمع عن هذا الصبى الذى يوزع البلح قبل 
اإلفطار؛ فراعه أن يقوم بتوزيع كيس البلح املكون من 3 مترات وآية من اإلجنيل حتض على احملبة 
كان  الذى  فوزى  على  وقبض  اخملبر  دور  فتمثل  التكفير؛  على  ال  التسامح  وعلى  القتال،  على  ال 
ثابتا ومبتسما فى مواجهة وجه عابس متربص واقتاده إلى نقطة شرطة سيدى جابر«.  وتابع 
»األسيوطي«: »فأخذ حقيبة فوزى الشخصية وحتفظ عليها، واستطاع فوزى االتصال بأصدقائه 
استيفن بطرس وشادى سعيد؛ فهرعا إليه منجدين ومبتسمني من النكتة السخيفة: 3 بلحات 
تؤدى إلى نقطة الشرطة، سأال عن صديقهما، فما أن شاهدهما املبلغ امللتحى، حتى تفتق ذهنه 
على تكملة القصة السخيفة، واتهمهما أنهما كانا مع فوزى وقاما بالفرار عقب القبض عليه، 
وادعى فى بالغه أنه شاهدهما جميعا بشارع خالد بن الوليد أمام سينما املنتزه أثناء قيامهم 
بتوزيع كتيبات داخل أكياس مغلفة بداخل ورقتني وثالث مترات على املواطنني، قبيل آذان املغرب 

تدعوا إلى التبشير واعتناق الدين املسيحى«! 
وقال: »الغريب وفى ديوان نقطة الشرطة أنه قد مت التعامل مع فوزى وصديقيه بغلظة شديدة، 
كان  أنه  لدرجة  الشرطة؛  رجال  قبل  من  شديد  بترحاب  امللتحى  املبلغ  مع  التعامل  مت  بينما 

يستخدم املوبايل اخلاص بالضابط لالتصال بآخرين!«. 
وأضاف: »مت عرض فوزى وأصحابه على النيابة العامة، وطلبت حتريات األمن الوطنى )أمن الدولة(، 
التى كتبت حتريات لم تتعَد خيال ضابط مقررا فيها أن الدافع وراء توزيع الكتيبات )التى أصال 
تبشيرى  ألسلوب  انتهجوا  الـ3  وأن  يفتحها(،  لم  والتى  اخلاصة،  فوزى  بشنطة  موجودة  كانت 
مستحدث إلقناع املارة بالديانة املسيحية؛ األمر الذى أثار حفيظة املسلمني باملنطقة، وقيامهم 
بازدراء  العامة  النيابة  بالبالغ؛ للحيلولة دون وقوع فتنة طائفية باملنطقة، واتهمتهم  بالتقدم 
باملصلحة  الضرر  وإحلاق  العام،  السلم  تكدير  عليها  يترتب  ومنشورات  بيانات  وإذاعة  األديان، 
العامة، ومت اإلفراج عن كل واحد فيهم بكفالة ثالثة آالف جنيه، والزالت القضية رهن التحقيق؛ 

لتكون سيفا مسلطا على فوزى وصاحبيه من أجل كيس به ثالث ثمرات«.

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 
647 823- 6779 

ahram.teeba@gmail.com
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تأملت في آثار الفراعنة فوجدت المرأة هي اإللهة »إيزيس« 
الحماية،  رمز  القديمة، و»حتحور«  في مصر  األمومة  رمز 
والحماية..  الدهاء  القوة، و»باستت« رمز  و»سخمت« رمز 
بل إن جزأي مصر الشمالي والجنوبي كانا ينتسبان إلى إلهة 
حامية هي »وادجت« و»نخبت«، هذا على المستوى الديني. 
أساس  الزوجة هي  الملكة  فكانت  السياسي  المستوى  أما على 
اكتمال الملكية، فكان الزواج من األميرة صاحبة الدم الملكي 

هو إضفاء لشرعية الملك نفسه واكتمال لحكمه المقدس..
 و كانت القاعدة المتبعة في مصر القديمة -في معظم األحيان-
هي أن يتزوج الملك بسيدة من البيت الملكي ليثبت أحقيته في 
تولي العرش؛ ولكن الظروف كانت تدعو في بعض األحيان 
إلى أن يخرج الملوك على هذه القاعدة، يدفعهم إلى ذلك أسباب 
الرغبة في توطيد مركزهم  المقام األول، وأهمها  سياسية في 

داخل البالد أوخارجها.
الملكة  من  الملك »خع سخموي«  تزوج  الثانية  األسرة  ففي 
»ني ماعت حاب«، وهي أميرة من الشمال، رغبًة في التوفيق 

بين شطري مصر، وحسماً للنزاع بينهما.
يوطد  أن  األول«  »پـپـي  الملك  أراد  السادسة  األسرة  وفي 
مركزه في البالد، فلجأ إلى مصاهرة إحدى العائالت القوية في 
الصعيد، فاتخذ ابنة أمير منطقة »أبيدوس« و«نجع جمادي« 
زوجًة له، وأنجب منها »مري ان رع«،الذي تولى الحكم فيما 
الملك  فيها  تزوج  التي  األولى  المرة  هي  هذه  أن  ويبدو  بعد. 

بواحدة من غير األميرات.
االمبراطورية  اتسعت  حيث  الحديثة  الدولة  عصر  وفي 
العداء،  تناصبها  المجاورة  الدول  بعض  وأخذت  المصرية، 
رغب بعض ملوك مصر في تحسين العالقات مع هذه الدول، 

فلجأوا إلى الزواج ببنات ملوكها.
أن  الرابع«  الملك »تحتمس  أراد  الثامنة عشرة  ففي األسرة 
يوِثّق ُعرى الصداقة بين مصر ودولة »ميتاني« اتقاء للخطر 
من  فتزوج  )الِحِثِيّين(،  »خيتا«  مملكة  من  عليهما  الزاحف 
باالسم  ُعرفت  التي  وهي  »ميتاني«،  ملك  »ارتاتاما«  ابنة 
الثالث«  الملك »أمنحتـپ  ام ويا«. وتزوج  المصري »موت 

من ابنة »شوتارنا« ملك »ميتاني« أيضاً.
الثاني«  الملك »رعمسيس  أراد  التاسعة عشرة  وفي األسرة 
حروب  بعد  »خيتا«  مملكة  وبين  بينه  القائم  النزاع  ينهي  أن 
دامت فترة طويلة، فتزوج من ابنة الملك الِحِثّي »خاتوسيلي«، 

وهي التي ُسميت باالسم المصري »مات نفرو رع«.
وتدل األلقاب التي حصلت عليها الملكات في مختلف العصور 
على ما كان لهن من مركز مرموق جعلهن يتمتعن بكثير من 

الحقوق التي كان الملوك يتمتعون بها.
ففي األسرة السادسة ُكتبت نصوص األهرام 
داخل أهرامات الملكات، وهو ما كان قاصراً 
من قبل على الملوك فقط، وهذا يدل على أن 
حق الملك في أن يكون إلهاً )مقدساً( قد أصبح 

من حق الملكة أيضاً.
أن  من  ثالثاً  أو  ملكتان  تمكنت  القديمة  الدولة  عصر  وفي 
مقدور  في  كان  أنه  على  يدل  وهذا  وحدهن،  البالد  يحكمن 
كان  التي  األدوار  بأهم  األحيان  بعض  في  تقوم  أن  المرأة 

الرجل يقوم بها.

واضحاً  أصبح  حتى  الملكات،  نفوذ  ازداد  الزمن  وبمرور 
تمكنت  فقد  الحديثة.  الدولة  عصر  في  الوضوح  تمام 
وهما:  وحدهما،  البالد  تحكما  أن  من  الفترة  هذه  في  ملكتان 
والملكة  عشرة؛  الثامنة  األسرة  في  »حاتشـپسوت«  الملكة 
األولى  تمكنت  وقد  عشرة.  التاسعة  األسرة  في  »تاوسرت« 
البالد بقدرة واقتدار. وعلى  -على األخص- من أن تدير دفة 
امتداد التاريخ المصري القديم لم تعرف مصر سوى عدد قليل 
من ملكات حاكمات كان أطولهن حكما وتميزا الملكة العظيمة 
القديم،  العالم  نساء  بين  أسطورة  التي صارت  »حتشبسوت« 
عندما  الذهبي  عصرها  في  مصر  »حتشبسوت«  حكمت  لقد 

كانت القوة الوحيدة الموجودة في الشرق األدنى القديم..
وعلى مدار عشرين عاما حافظت »حتشبسوت« على حدود 
مثل  مثلها  الملكي  الزي  وارتدت  وحمايتها،  إمبراطوريتها 
ملوك مصر الرجال ونسبت نفسها إلى إله الدولة أيامها »آمون 
المقدسة  والدتها  لقصة  وصفها  معرض  في  قالت  التي  رع« 
إنها كانت رغبة »آمون« أن تولد له ابنة تتولى الحكم وتعمر 
البالد.. وبالفعل لقد عمرت »حتشبسوت« مصر وتركت آثارا 
بالدير  الغربي  الجبل  في حضن  الجميل  معبدها  منها  عظيمة 

البحري.
تكفي زيارة واحدة إلى معبدها هذا لتشعر بمجد الماضي وعبقه 
النفوس راحة وثقة أن األرض يعمرها العاملون..  الذي يمأل 
زوجات  لبعض  كان  فقد  الحاكمات،  الملكات  جانب  وإلى 
الملوك دوٌركبير في كثير من المجاالت؛ فالملكة 
»إعح حتـپ« أم الملك »أحمس األول« لعبت 
مصر؛  من  )الهكسوس(  طرد  في  كبيراً  دوراً 
ابنها  ساعدت  نفرتاري«  »أحمس  والملكة 
بعد  البالد  إدارة  في  األول«  »أمنحتـپ  الملك 
وفاة زوجها الملك »أحمس«، حتى نالت تقديراً 

خاصاً من الشعب فعبدها بعد وفاتها.
كذلك الملكة »تي« - زوجة الملك »أمنحتـپ الثالث«- كان 
لها أثٌرفعالفي سياسة البالد الخارجية في حياة كل من زوجها 
زوجها  وفاة  بعد  »ميتاني«  ملوك  راسلها  التي  فهي  وابنها؛ 
»تي«  وأدارت  الدولتين.  بين  الصداقة  استمرار  في  راغبين 
صغيراً؛  يزال  ال  »أخناتون«  ابنها  كان  عندما  البالد  شئون 
ثم كان لها دورها أيضاً في ديانة »أخناتون« الجديدة. وكان 
هذه  في  بارٌز  دوٌر  »أخناتون«  زوجة  »نفرتيتي«  للملكة 

الديانة أيضاً.
وكانت الملكة في جميع العصور تشارك الملك في االحتفاالت 
الرسمية في عصر الدولة الحديثة إلى جانب اسم الملك، وكانت 
تحمل على جبينها –كزوجها- الصلَّ الملكي؛ كما كان اسمها 
يوضع في بعض األحيان داخل خرطوش.وهكذا كان للملكات 

في مصر القديمة مكانٌة ُعليا، ودوٌر ال يُستهان به.
أصبحن  قد  مصر  تاريخ  من  مختلفة  فترات  في  كنَّ  وإذا 
بعض  في  كنَّ  فقد  البالد،  إدارة  في  لهم  وعوناً  للملوك  سنداً 
األحيان الرؤوس المدبرة في المؤامرات التي تُحاك ضد بعض 
الملوك، وكانت بعضهن صاحبات المصلحة األولى في تنحية 
دون  الُملَك  أبناِئهن  تولِّي  في  يرغبن  حين  العرش  عن  الملك 

أبناِء زوجاٍت أخريات.
كان هذا في الماضي إال إنه ال يزال يحدث .

مكتبة اإلسكندرية تنظم 
دورة تدريبية لتعليم 

اللغة القبطية للمبتدئني

ينظم مركز الدراسات القبطية مبكتبة اإلسكندرية دورة 
تدريبية بعنوان “تعليم اللغة القبطية للمبتدئني” في 
الفترة من 6 حتى 8 مارس القادم يومًيا من الساعة 12 
وحتى 5 مساءاً ويحاضر في الدورة الدكتور ماهرعيسى 

أستاذ اللغة القبطية بكلية اآلثار جامعة الفيوم.

وصرح الدكتور لؤي محمود سعيد مدير املركز أن الدورة 
واملهتمني  للمبتدئني  القبطية  اللغة  تقدمي  إلى  تهدف 
بالدراسات القبطية أو أي فرع من فروعها مؤكداً على 
وفهم  قراءة  الدارس  يستطيع  الدورة  هذه  بعد  أنه 

النصوص القبطية

التعريف  أهمها:  موضوعات  عدة  الدورة  تتضمن  كما 
القدمية،  املصرية  باللغة  وعالقتها  القبطية  باللغة 
األبجدية  اخملتلفة،  وكتابتها  القبطية  اللغة  أهمية 
الضمائر  وأنواعه،  االسم  والتنكير،  التعريف  القبطية، 
امللكية،  وضمائر  صفات  اإلشارة،  أسماء  الشخصية، 
واجلملة  والظرف،  اجلر  حروف  الصفة،  االستفهام، 

اإلسمية.

األنشطة  منسق  الدين؛  بهي  دعاء  دكتورة  وأشارت 
إطار  في  تأتي  الدورة  أن  باملركز،  والعلمية  الثقافية 
بالقاهرة  املركز  ينظمها  التي  التدريبية  الدورات 
وتقام  القبطية.  اللغة  ودراسة  لتعليم  واإلسكندرية 
مبقر املكتبة – مركز املؤمترات – قاعة االجتماعات E، على 

أن تكون األسبقية باحلجز.

كلمتني وخالص

 قريبا سوف  تعلن محافظة المنيا اإلستقالل التام 
الداعشية  للدولة  إنضمامها  و  الزؤام   الموت  او 
لها  عاصمة  مزار  بني  مدينة   تكون   ان  علي 
مع إحتفاظ جميع المسؤلين بمناصبهم من اصغر 

امين شرطة للبيه المحافظ.

االسكاروسى

لتصميم اعالنك اجلديد 
647 823 6779 

ahram.teeb a@gmail.co m
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  Female	Physician	
  Accep0ng	New	
Pa0ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Expires	Feb	29,	2016.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

مريم مراد  احلـــــاره

اختالل معادلة حياتنا 
جرجس نظري

املزمنة  املصري  مجتمعنا  طبائع  من 
املصري   اإلنسان  الوعي  في  واملتأصلة 
»اختالل معادلة حياته« وعدم اتزانها  وغياب 
شمس التعادلية عنه وعن مجتمعه,قدرا 
بات علي املصريني  ال يستطيعون الهروب 
منه أو الشفاء منه               هذه املعادلة 
في  املتمثل  واألخر  املواطن  من    تتكون 
معادلة  املنظومة  أو  املؤسسة  أو  الهيئة 

يستحيل اتزانها 

واملدرس,  التلميذ  واضحا   مثاال  لنأخذ 
واملستأجر  .املالك  الشرطة  ورجل  املواطن 

املريض والطبيب 

احلق  التلميذ  أعطينا  والتلميذ   املدرس 
أعمال  درجات  ونزعنا  منقوص  غير  كامال 

السنة من أيدي مدرسه صارت املدارس

املعلم   كرامة  إهدار  ومت  قتال  ساحات 
وهاج  تالميذه   أيدي  في  ألعوبة  واضحي 
املدرسون وماجو  واضطرت الوزارة إلي رجوع 
الصالحيات  بعض  وإعطاء  السنة  أعمال 
املدرسيني  ويشهر  اآلية  لتنقلب  للمدرس 
وتصبح  تالميذهم  وجوه  في  سيفهم 
تالميذهم   علي  حكرا  السنة  إعمال 

وتختل املعادلة

مضي  عهد  منذ  واملستأجر  املالك 
فكان  محدودة  غير  اإليجار  عقود  كانت  
املستأجرون في صحة وراحة وهناء  وكان 
املالك يصرخون من غالء املعيشة  وبعد أن 
قليلة   بسنوات  محددة  العقود  أصبحت 
للعائالت  األكبر  املشرد  هو  املالك  صار 
فبعد إنهاء عقدة أنت في الشارع إال إذا زاد 
اإليجار أضعاف أضعافه  ال احد يرحم احد 

املواطن ورجل الشرطة

نشفت أحالقنا وجفت أقالمنا من املطالبة 

الشرطة  رجال  قبل  من  جيدة  مبعاملة 
يناير   25 ثورة  بعدد  و  البسيط  للمواطن 
كشفت الثورة عن وجه بشع وانفالت بدا 
سافرا جدا وكأن الشعب ينتظر الفوضى 
وكسر جهاز الشرطة  وتلتئم اجلراح ونرجع 
الشكوى  في  الشعب  ويبدأ  صفر  للمربع 
علي  مواطن  قتل  األسبوع من  نفس  وفي 
يد أمني شرطي  مت نشر عدة اعتداءات من 
شرطة  رجال  علي  التكاتك  سائقي  قبل 

وتختل املعادلة

املواطن واملدير

في  واملرونة  الرأفة  عن  يتحدث  املوظف 
العمل وهذا حقه واملدير يتحدث عن هيبته 
ذل  في  بجبروته  املدير  يشعر  املدير«   »أنا 
موظفيه بكافة الطرق والوسائل السافلة 
السافرة وإذا بحثنا في تاريخه  عندما كان 
موظفا جنده كان أول الهاربني املهملني  ال 
املدير  يعرف  وال  حقوقه  إال  املوظف  يعرف 
أصبحنا  املناصب  تولينا  إذا  صالحياته  إال 
فراعني  وإذا صرنا مواطنني غضينا  البصر 
عن وأجبتنا وحتدثنا عن ما يجب أن يفعلوه 

القادة ......... وتختل املعادلة

ال  ندرك أن كل حق يقابله واجب وال يوجد 
التعادلية   معني  الفكري  قاموسنا  في 
واالتزان واملساحة الواجبة التي يجب علينا 
أن نتحرك  فيها ال تقل لي دولة يحركها 
القانون فالقانون بالنسبة للشعب املصري 
 slim كلمة فضفاضة مطاطة كبنطلون
كل واحد يفصلها علي هواها القانون البد 
أن يكون داخلي أوال قبل ان يكون من اخلارج 
في الوعي  تراكميا  يكون  ان  البد  والقانون 
املأل   به  في اخلفي وعلي  اإلنسان يتصرف 
املسألة مسألة داخل متزن وضمير معتدل 

ال يشوبه املرض 

األهرام اجلديد حيتفل ببداية عامه 
النخبة  التاسع حبضور هؤالء 
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نعتذر عن نشر المقال بالعدد السابق تحت 
اسم كاتب آخر بالخطأ

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

األقباط أنهم من أهل الكهف !!!

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

؟!  ايو1٦

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

األرثوذكسية الشامخة ؟!

ثم نسأل القائل قائلين له :

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

عندها وإخبار المنتجات الالهوتية عندهم ؟!

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

التراكمية المنتجة ؟!

أقول لك  نبذه عن تاريخها

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

!!!

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

فقد عينيه نتيجة تمسكه بإيمانه !

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

استولوا عليها وطردوا األقباط منها !!!

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

مجمع خلقدونية المشئوم !

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

هذه الكنائس على مدار تاريخها ؟!

بعد حوالي خمسمائة عام عام 105٤  فقط 
م  انقسمت الكنائس البيزنطية بعد ان أضافت 
تكن  لم  لفظة  اإليمان  قانون  إلي  روما  كنيسة 
فيه ) طبعا هذا نتيجة اإلنتاج الالهوتي  الغزير 
والمعرفة الكونية للعلوم المسيحية العالمية !( 

وكنائس  ارثوذكس  روم  كنائس  لدينا  واصبح 
كاثوليكية !

ثم نتيجة المعرفة الالهوتية الكونية ايضا بعد 
حوالي خمسمائة عام اخرى في القرن السادس 
المعرفة  هذه  نتيجة  كانت  م    152٩ عشر 
الالهوتية الكونية ان طالت كنيسة روما كثير 
من البدع وكثير من الممارسات الغير مسيحييه 

والغير إنجيلية مثل

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

موجوده حتى ايامنا هذه !

اما عن شرق اوربا فماذا حدث ؟

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

اوربا؟!

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

حساب الدين االصلي والرسمي لهذه البالد!

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

الكنائس من كل هذه السقطات؟

ثم ماذا عن كنيستنا القبطية ؟!

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

كنيسة متخلفة تعيش في الكهف!

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

بين كنائس العالم 

دائما  ويحافظ  يحفظ  ان  الرب  إلي  نصلي 
على كنيسته القبطية األرثوذكسية  

هل انعزلت الكنيسة القبطية 
وختلفت بعد جممع خلقدونية ؟!

عصام نسيم

شعب  عن  مأثورة  ليست  كلمة  وحدوه، 
من  ولعلها  المصريين،  سوى  الشعوب  من 

موروثات عمنا مينا موّحد القطرين!

.. تقال في فاتحة كالم البعض، وكأن الذي 
تستنطقه بكلمة التوحيد، شخص من عائلة أهل 

الكهف!

وكأننا  المقابر،  إلى  الطريق  في  وتقال   ..
والسكينة،  الخشوع  رتابة  إثارة  نحاول 

المتضامنة مع كسرة النفس والقلب!

انتبه جيداً لمن يقول لك: “وّحد هللا”..

أنا  أو:  أخاك،  أنا  بالقول:  تجادله  ال   ..
صديقك، أو: أنا من يصلي معك...!

أو:  متعدد،  بالقول: وهل هللا  تجادله  .. وال 
هللا  استغفر  ـ  وأجمعه  ألملمه  حتى  متجزء؛ 
العظيم من هذا الذنب العظيم ـ؛ ليصبح واحداً، 

هكذا بكلمة واحدة؟!

بل قل له قواًل واحداً ال شريك له، قل: “ال 
إله إال هللا”!

فنحن من أهل التوحيد..

نحب من يحيينا بها..

وأن نرددها، ونتغنى بها..

هلل؛  الواحدية  صفة  الصفة،  هذه  ولتأكيد، 
يمت  ما  وبكل  مظاهرها،  بكل  التعددية  لغينا 
والدينيّة،  الفكرية،  للتعددية  فال  بصلة:  لها 
تصبح  أن  من  خوفاً  واللغوية؛  والثقافية، 

التعددية مناقضة لوحدة هللا!

بوحدة  أحدنا:  فنادى  أخطأنا،  أو  نسينا  وإذا 
الصف، ووحدة الهدف، ووحدة األمة، ووحدة 

الزوجة، يسرع بالتراجع عن أمنياته!

تحديه  أسلوب  في  أحدنا  استخدم  وإذا 
لآلخرين، عبارة: “هي كلمة واحدة”، يستدرك 

ويتكلم كثيراً بعد ذلك!

كل ذلك، بعد أن يغسل لسانه بماء االستغفار 
في  بالوحدانية  يسقط  أن  كاد  أن  بعد  والتوبة؛ 

الشرك بوحدانية هللا!

وها هوذا يلهج بسورة التوحيد: وحدوه!...

وّحـدوه!
بقلم: عادل عطية

السالم..  أجل  من  بنفسه  الفنان  يضحي  عندما   
منوذجًا! شاهني  إهلام 

هايل املذايب 
........

قرأت خبراً عن الفنانة إلهام شاهني يقول أنها مستعدة للزواج بأي شخص أّياً كان قد يقوم 
بقتل أحد قادة تنظيم داعش وهو أبو بكر البغدادي .. 

وربما كان هذا العرض الذي تقدمه فنانة عربية مراعياً للعادات والتقاليد العربية  لكن كما 
يبدو أنها ظاهرة تشوق إلى السالم في العالم أكثر مما قد يظهر من مضمون العرض..

الفن من أجل إحالل  وقد بدأت هذه الظاهرة ظاهرة التضحية الجنسية والحرية في أوساط 
السالم في العام 1990

 Ilona( ستاللير"  "ايلونا  اإلباحية   األفالم  نجمة  اإليطالية  الممثلة  من  كان  عرض  وأول 
Staller( نجمة البورنو اإليطالية، هنغارية األصل، المعروفة في عالم األفالم اإلباحية باسم 
"تشيتشولينا" )Cicciolina(. وقد فتحت معارك التحديث االجتماعية أبواب حكومة روما أمام 
لتمثل "حزب  العام 1986،  اإليطالي،  البرلمان  في  نائبة  البورنو هذه كي تصبح  أفالم  بطلة 
الحب". كان هذا العرض للرئيس صدام حسين إليقاف الحرب ثم كررت نفس الممثلة عرضها 
الموافقة  بشرط  الدن  بن  على   2006 العام  في 

على إنهاء القتل واإلرهاب في العالم ..
اإلباحية  األفالم  نجمة  قدمت  عام 2013  وفي 
ستورمي دانيال عرضاً على القاعدة واإلرهابيين 
في  مكان  أي  في  الجنس  بممارسة  اإلنتحاريين 
يريد  التي  حوريته  ستكون  بأنها  وأضافت  العالم 
تفجير نفسه من أجلها بشرط إنقاذ األبرياء الذين 
ذلك  أن  لنفسه. وأكدت  لتفجيره  سيكونون ضحية 

سيتم في أي مكان في العالم وبسرية تامة.

هذا ما يقدمه فنانون وإباحيون من أجل السالم 
فماذا قدم السياسيون من أجل ذلك!

ختفيض كبري يف أسعار اإلعالنات يف األهرام اجلديد
بدءا من عام 2016 أجرت إدارة األهرام اجلديد تخفيضات في معظم الصفحات بها

ahram.teeba@gmail.com لوضع إعالنك في األهرام اجلديد اكتب إلى
أو اتصل على 647-823-6779
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 اشكر السادة القّراء الذين تفضلو مبراسليت، وأشجعكم علي إرسال 
اي اسئله جراحية 

د. رفيق رمزي عبد امللك
استشاري جراحه عامه، جراحه اجلهاز اهلضمي وجراحات املناظري

rafik.malik@gmail.com

 )Incisional hernia(   ينتج الفتق الجراحي
 ، جراحية  لعمليه  التعرض  بعد  البطن  جدار  في  لضعف  كنتيجة    

اإلحصائيات تعطي نسبه تقترب من ال 20٪ من العمليات الجراحيه
ولكنه  سابقه،  بجراحه  عالقه  له  ليس  اخر،  نوع  البطني  الجدار  فتق 
 Epigastric/( األسباب           بقيه  في  الجراحي  الفتق  يشارك 

 )Umbilical Hernia

 
الفتق الجراحي قد يصل الي حجم كبير جدا، بالمقارنة بفتق جدار البطن

أسباب حدوثه
1- اهم األسباب ، حدوث تجمع دموي قي مكان جراحه سابق، مما قد 

يوءدي الي التهاب وتلوث بالبكتيريا
2-زيادة الضغط داخل البطن، قبل االلتاءم الجراحي الكامل، واالسباب 
 ،  COPD المزمن  الصدري  وااللتهاب  السعال  منها   ، متعددة  لهذا 
 ،  BPH البروستاتا  تضخم  شيوعا  وأكثرها  البوليه،  المسالك  انسداد 

االمساك والذي قد يكون مزمنا، او نتيجه استعمال المسكنات
3-  الحمل، قد يكون عامال هاما

Ascites ٤- أمراض  الكبد وبالذات عندما يكون هناك استسقاء
5- قد يرجع ايضا الي الجراحه، poor technique, او سوء اختيار 

النوع المالءم من الخيوط الحراجية 
وتوجد أسباب اخري غير مباشره، وتساعد علي حدوثه بنسبه اكبر 

1- زياده الوزن
2- التدخين، ليس فقط بزيادة السعال ولكن ايضا بطء االلتئام الجراحي

3-مرض السكري، ليس مسبب بنفسه، ولكنه عامل مساعد
األنسجة,  في  وراثي  ضعف  الي  ترجع  النادرة  األسباب  بعض   -٤

 collagen fibres
5- حمل األشياء الثقيلة المتكرر في حاله وجود ضعف في الجدار البطن

تقسيم الفتق حسب الحجم
يقسم الفتق حسب األبعاد، بمعني الطول او العرض

1-5سم  يعتبر فتق صغير
5-10 سم يعتبر فتق متوسط

اكبر من 10 سم يعتبر فتق كبير
األعراض

1- يبدأ بضعف في الجدار البطني
2- يتطور الي بروز ونتوء 

3- هذا قد يكون صغير الحجم، في حاله الفتق غير الجراحي، او اكبر و 
متقارب للشق الجراحي في حاالت الفتق الجراحي

٤-قد تتطور الحاله بمرور الوقت، ويحتوي هذا الفتق نادرا علي جزء 
من المعده ولكن األكثر شيوعا اجزاء من األمعاء او القولون

5- كنتيجة لهذا، قد يحدث انسداد معوي
٦- البروز البطني قد يسبب صعوبه في المالبس، او يعطي منظرا غير 

مقبوال
عنه  ينتج  مما  يلتهب،  قد  الفتق  فوق  الجلد  متقدمة،  حاالت  في   -٧

مضاعفات خطيرة ، أصعبها ظهور األمعاء للخارج

 
المضاعفات

تعتمد علي حجم الفتق و األعضاء التي يحتويها
عاجله  جراحه  إلجراء  يحتاج  وقد  خطيرا،  يكون  قد  هذه  بعض 

 Emergency Surgery
1- قد يوءدي الي االنسداد المعوي، وأعراضه قيء، ووجع مفاجيء في 

 Bowel Obstruction منطقه الفتق
الفتق،  منطقه  في  توجد  التي  لألجزاء  الدمويه  الدوره  في  2-انسداد 
Strangulation وأعراضه الم شديد ومفاجيء ال يستجب للمسكنات

افرازات جلديه  ينتج عنه  قد  الفتق، مما  التهابات جلديه في مكان   -3
fistula ممكن هذا يتطور الي األمعاء تفتح للخارج ،Eczema

التشخيص
Careful history 1- أخذ تاريخ الحاله بدقه

2-الكشف الدقيق
Ultrasound  3- االشعه التليفزيونية

CT Scan ٤- االشعه المقطعية

 
خالل  األمعاء  وخروج  الفتق،  حدوث  كيفيه  توضح  مقطعيه  أشعه 

defect في الجدار البطني

 

 5-تحديد العوامل المؤديه والمساعده على حدوث وزياده حدوث الفتق
 االختيارات العالجية

1- مالحظه المريض والفتق، بدون اي تدخل جراحي 
2-استعمل الحزام الفتق الجراحي

3- التدخل الجراحي

1- مالحظه المريض بدون تدخل جراحي
عندما يكون الفتق صغير الحجم، وال يعطي اي أعراض 

 precipitating factors في مريض ليس عنده
او عندما يمثل التدخل الجراحي خطوره علي حياه المريض

2- الحزام الطبي
باالضافة  لالسباب  السابقة يمكن ان يستعمل كبديل الجراحه في نعض 
الحاالت او اثناء القيام بنشاط معين مثل حمل أشياء ثقيلة، استعمال اخر 

وهو اثناء االنتظار الجراحي
3- التدخل الجراحي 

ينصح بالتدخل الجراحي في الحاالت االتيه 
إلنقاذ  مطلوبه  العاجلة   الجراحه  الطواريء،  حاله  في  ذكرنا،  كما 
المريض ولكن ال يجب االنتظار ويجب عمل الجراحه في الحاالت التأليه 

1- حدوث الم متكرر في مكان الفتق
2-حدوث تغير في حجم الفتق

3- حدوث أعراض االنسداد المعوي 
٤- حدوث أعراض االختناق

5- عدم القدره علي مواصله حياه طبيعية بوجود الفتق
Fistula  ٦- وجود  اتصال األمعاء بالخارج

٧-رغبه المريض بإجراء تصحيح جراحي الفتق، مع عدم وجود موانع 
لعمل الجراحه

 يوجد طريقتان لعمل الجراحه، حجم الفتاق، نوعه، عدد مرات االرتجاع، 
وجود إمكانيات جراحه المناظير، خبره الجراح، عمر المريض، رغبه 
المريض، كل هذه العوامل توخذ باالعتبار عند أخذ قرار نوع الجراحه

Open Surgery اجلراحه التقليديه
1-عندما يكون حجم الفتق كبير جدا
2-عندما يكون وزن المريض كبيرا

3- لو لم يكن إمكانية جراحه المناظير متوفرة، او الجراح ليس لديه خبره 
في جراحه المناظير

فتق  الفتق،  لتصليح  جراحه  من  اكثر  عمل  المريض  يكون  ٤-عندما 
مرتجع

5- رغبه المريض
٦-المريض آل يحتمل جراحه المناظير

 

في حاله open Surgery، المريض قد يحتاج ان يوجد بالمستشفي 
من 5 ايام الي 10 ايام 

الطرق الجراحيه
إغالق الفتق بالخيوط الجراحيه، بدون اي مداه اخري، وهذا في حاله 

الفتق الصغير
استعمال Mesh، في حاالت الفتق المتوسط او الكبير الحجم

استعمال  Biological Mesh في حاالت الفتق المتوسط او الكبير 
في وجود التهاب

استعمال  Component Separation في حاالت وجود تباعد كبير 
و ضعف في الجدار الباطني

 Laparoscopic Surgeryجراحه المناظير

تعتبر ألطريقه المفضله لكل اإلعمار وأحجام الفتق الصغيرة والمتوسطة، 
 selectively وعدد كبير من االحجام الكبيرة

تحتاج إمكانيات وحده مناظير متطورة، وفريق جراحه معتاد علي عمل 
هذه الحاالت

بالمنظار من خالل 3 فتحات  الحاله، توضع Mesh وتثبت  في هذه 
صغيره 1سم من داخل البطن 

يمكن عملها كجراحة يوميه، والمريض يخرج من المستشفي في نفس 
اليوم، او باألكثر اليوم التالي للعمليه

والي لقاء جديد في سلسله عياده الجراحه

تكلمنا العدد املاضي عن فتق احلجاب احلاجز، بنعمه املسيح نتكلم يف هذا 
العدد عن نوع اخر من الفتاق و هو

الفتاق اجلراحي/  فتق اجلدار البطين
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية
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وزير الدفاع الكندي يربط بني احلرب االهلية 
املناخي  والتغير  في سوريا 

المعارض  المحافظين  حزب  قام 
بأنتقاد وزير الدفاع الكندي هارجيت 
الحرب  بين  ربطه  بسبب  ساجان 
المناخي  االهلية في سورية والتغير 
الناقد والمدافع جيمس بيزان  وأعلن 
أن وزير الدفاع أتهم التغير المناخي 

بأنه السبب في وجود ) داعش( وتسأل هل حقيقي يعتقد وزير الدفاع أن 
التغير المناخي خلق االرهابيين الجهاديين ؟ وقام وزير الدفاع بالرد علي 
هذا قائال إنه نظرا للتعقيدات في هذا الصراع فيجب أن ننظر الي العديد 
من الجوانب المختلفة التي أدت الي قيام هذا الصراع ، وأضاف انه عندما 
التي  الي داعش وحركة طالبان وحركة بوكو حرام والفظائع  يأتي األمر 
يرتكبونها علينا أن نكون أذكياء حول هذا الموضوع ، وأن عدم فهم تأثير 
وليبيا  أفغانستان  في  فاشل  عسكري  عمل  الي  قاد  قد  المتمردين  هؤالء 
هذه  في خلق  المناخي  التغير  تأثير  مثاال عن  الوزير  وأعطي   ، والعراق 
عندما  مهم  شئ  ليس   ، فقال  العالم  في  مختلفة  كثيرة  أجزاء  في  المظالم 
تأثرت  عندما  ولكن  تأثيره  عن  بعيدا  ونحن  المناخي  التغير  عن  نتحدث 
أفريقيا او سوريا به وأرتفع ثمن الغذاء وبدأ الناس يشكون ويتذمرون فأن 
ذلك دليل صغير علي تأثيره ولو تستطيعوا أن تخبروني عن كارثة بهذه 
هذا  بدأ  من  علي  أدلكم  فسوف  معا  التحالف  علي  الدول  ترغم  الضخامة 
الظلم كله ، ووزير الدفاع الكندي ليس هو أول شخصية تربط بين التغير 
الغذائية والحرب االهلية في سوريا ، فقد  المواد  المناخي وأرتفاع أسعار 
تحدث االمير تشارلز في نوفمبر الماضي عن هذا قائال ) إن هناك سبب 
رئيسي لهذا الرعب في سوريا وهو فترة الجفاف الطويلة التي قال عنها إنها 
نتجت عن تغير المناخ ( وفي مارس الماضي قال الباحثون في الواليات 
المتحدة أن فترة الجفاف من عام الفين وسبعة الي عام الفين وعشرة كان 
سببها التغير المناخي وكانت حافزا علي النزاع في سوريا ، وأرجع مجلس 
العالقات الخارجية السبب في الحرب االهلية في سوريا الي االحتجاجات 
التي إندلعت في مارس من عام الفين وعشرة في مدينة درعا والتي ردت 
عليها قوات االمن باعتقال مجموعة من الفتيان الذين أتهموا بكتابة شعارات 
في  شبان  متظاهرين  أربعة  وقتل  مدرستهم  علي جدران  للحكومة  معادية 
ذلك الشهر مما أشعل المزيد من االحتجاجات ومنذ بداية الحرب االهلية في 
سوريا قتل أكثر من خمسة وعشرون الف نسمة وفر حوالي خمسة ماليين 

فرد الي الخارج وتشرد داخليا حوالي سبعة ماليين فرد 

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

ميزانية أونتاريو لعام ٢٠١٦ تخفض رسوم التعليم ما 
بعد الثانوي وترفع أسعار الغاز الطبيعي والبنزين 

أعلن وزير مالية أونتاريو تشارلز سوسا عن الميزانية الجديدة لعام 201٦ وتضمنت 
الميزانية خطة نفقات بحوالي 13٤ بليون دوالر وعجز مقداره ٤٫3   بليون دوالر 
 ، القادم  العام  الحسابات  يتناقص عند موازنة  العجز سوف  الوزير علي أن  وأصر 

وقال الوزير عن خطة االنفاق أنها خطة طموحة تتميز بمجانية التعليم  العالي للطالب  بعد الثانوية الذين يعيشون 
في أسر ذات دخل أقل من خمسون الف دوالر في  السنة وأن أسعار البنزين والغاز الطبيعي سوف ترتفع وذلك 
لمكافحة التغير في المناخ وقال أن هناك مكان لكل فرد في هذه الميزانية ، وقال نحن نعرف أن الناس الذين لديهم 
درجة علمية او دبلوم يتوقعون أن يكسبوا مال أكثر من الذين ليس لديهم درجة علمية او دبلوم ونعرف أن الناس 
من االسر المنخفضة الدخل ال يسعون للتعليم العالي لعدم قدرتهم علي توفير المال االزم لذلك ، ولذا فانه من المهم 
الغاء رسوم ااتعليم بالنسبة للفقراء ويقابل هذا الغاء االعفاء الضريبي علي رسوم التعليم وستبذل الحكومة جهدا 
لجعل برنامج المساعدات للطالب اقل تعقيدا وأسهل للوصول اليه ، وقال الوزير أيضا ان برنامج الحكومة الجديد ) 
كاب أند تراد( سوف يجبر الشركات والمستهلكين علي خفض إنبعاثات الكربون وذلك بزيادة أسعار الوقود فسوف 
يرتفع سعر البنزين بحوالي أربعة سنتات للتر من العام القادم وسيزيد سعر الغاز الطبيعي بنحو خمسة دوالرات في 
الشهر في المتوسط للمنزل العادي وستزيد تكلفة قيادة سيارة في أونتاريو بي حوالي 13 دوالر للوقود في الشهر 
وستواجه الشركات التي تلوث البيئة إتهامات وغرامات وسوف تستخدم الحكومة جميع هذه العائدات للحد من 
االنبعاثات الحرارية في النقل العام والتحكم في الطاقة وتكنولوجيا الطاقة الحرارية االرضية وفي محطات الشحن 
العامة للسيارات التي تعمل بالكهرباء وفي دعم الزراعة وصناعة الغابات وأعلن الوزير أيضا عن خطة المعاشات 
التقاعدية الجديدة والتي ستبدأ عام الفين وثمانية عشر والتي ستؤثر علي جميع أرباب العمل والموظفين الذين ليس 
لديهم خطة للمعاشات التقاعدية من أعمالهم  وفي نهاية شهر مارس هذا العام سوف تبلغ ديون أونتاريو 2٩٦ بليون 

دوالر وسترتفع العام القادم الي 308 بليون دوالر وأكثر مدفوعات المقاطعة االن هي في الفوائد علي الديون

حكومة أونتاريو تتعهد بتقدمي ١٠٠ مليون دوالر للحد من العنف ضد 
النساء من الشعوب االولي

نساء  ضد  للعنف  للتصدي  دوالر  مليون   100 بتقديم  أونتاريو  حكومة  تعهدت 
الشعوب االولي ، وقالت كاثلين وين رئيسة وزراء أونتاريو أن حكومة أونتاريو ال 
تريد االنتظار حتي يتم التحقيق القومي في مئات من حوادث القتل واالختفاء بين 
نساء الشعوب االولي ، وأن االحصائيات المتعلقة بالعنف ضد هؤالء النساء تشير 
الي حقيقة ال يمكن تصورها وأن نساء الشعوب االولي هم عرضة للقتل ثالثة مرات 

أكثر من النساء االخريات وعلينا جميعا دورا  لوضع حد لهذا العنف مشيرة الي مبادرة بدأتها حكومة أونتاريو 
العام الماضي لمكافحة العنف الجنسي والتحرش ، وكذلك قام رئيس وزراء كندا جستن ترودو بالتعهد بان يعقد 
تحقيق قومي في مقتل وأختفاء أكثر من الف ومائتين من هؤالء النساء وتحقيقا لما قالته كاثلين وين من أن هناك 
حاجة التخاذ المزيد من االجراءات قام وزير المالية تشارلز سوسا بوضع ميزانية  تتكون من ستة أجزاء علي 
النساء ، منها 80 مليون دوالر لتعضيد االطفال  مدي ثالثة سنوات للمساعدة في الحد من العنف ضد هؤالء 
التجارة  تمنع  التخاذ خطوات  دوالر  مليون  أجتماعي و15٫٧5  أخصائي   220 وتوظيف  والعائالت  والشباب 
الف  العدالة وواحد مليون وخمسة عشر  للشرطة ومؤسسات  الف دوالر  بالبشر واثنين مليون وأثنين وثالثين 
دوالر للتوعية بالعنف ومنعه ، وخمسمائة الف دوالر لتحسين التعاون بين الشعوب االولي والحكومة وسبعمائة 
وخمسون الف دوالر لتحسين  وتطوير جمع المعلومات واالبحاث لتعقب المشاكل ، وقالت سيلفيا ماركل المديرة 
الشعوب  العديد من مجتمعات  الجديد سيساعد  التمويل  ان  أونتاريو  في  االولي  الشعوب  اتحاد  لمركز  التنفيذية 

االولي في جميع أنحاء المقاطعة
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كندا تضاعف رسميا عدد االباء واالجداد املقبولني للهجرة لكندا

 أوتاوا : ضاعفت حكومة كندا من عدد المقبولين للهجرة اليها من االباء والجدود وأصدر وزير الهجرة تعليمات
 رسمية يوم الجمعة 2٦ فبراير بأن الحكومة ستقوم هذا العام بقبول طلبات عشرة االف متقدم للهجرة من االباء
  والجدود وهذا يزيد خمسة االف عما كان سابقا ، وكان الحزب الليبرالي قد وعد بهذا أثناء حملته االنتخابية .
   وبرنامج قبول هجرة االباء والجدود  يحظي بشعبية بالغة لعمله في لم شمل االسرة ولكن أوقف العمل به عام
 الفين واحدي عشر  بسبب تراكم هائل في إنجاز الطلبات وعندما أعيد العمل به عام الفين واربعة عشر  كانت به
 عدة تغييرات  منها زيادة كم المال المطلوب لكفالة أحد الوالدين أو الجدود وزيادة عدد سنوات الكفالة وكان الشئ
 االكثر انتقادا هو قبول خمسة االف طلب فقط في العام والذي وعدت الحكومة الليبرالية الجديدة بتغييره ، ووفقا
 للمعلومات المتوفرة فانه تم قبول ثمانية عشر الف طلب العام الماضي وال تزال إدارة الهجرة تعمل النجاز طلبات
 قدمت في نوفمبر من عام 2011 وبينما سيزداد عدد المقبولين فليس هناك تغييرات في المود االخري للبرنامج بما
 في ذلك العمل في الطلبات حسب أولوية التقديم ، وذكرت هذه التعليمات علي الموقع االلكتروني  لوزارة الهجرة

وصول الدفعة االخيرة من الالجئني السوريني الي كندا
مونتلاير : هبطت طائرة في مطار مونتلاير ليلة السبت 2٧ فبراير تحمل الدفعة 
االخيرة من الالجئين السوريين معلنة عن إنتهاء المرحلة االولي من برنامج أعادة 
يتوزع  القادم سوف  االسبوع  ، وخالل  كندا  في  الف الجئ سوري  توطين 25 
هؤالء الالجئين علي ثمانية مقاطعات وينضم هؤالء الي الذين وصلوا سابقا الي 
كندا ومن هؤالء الخمسة وعشرون الف الجئ سوف تقوم الحكومة بتغطية نفقات 
أكثر من نصفهم في العام االول وسيتم تغطية نفقات الباقي من مجموعات خاصة 
ومشاركة الحكومة ومن ناحية أخري تقوم شرطة كالجاري في التحقيق في رسائل 

كتبت  للمرة الثانية علي جدار احدي المدارس مملوءة بالكراهية تجاه الالجئين السوريين ،ورئيس الوزراء جستن ترودو 
، فقد تم إستدعاء رجال الشرطة الي مدرسة ويلما هانسن في حي كوينزالند في كالجاري يوم السبت 2٧ فبراير بعد أن 
قام شخص ما بتخريب متعمد للمدرسة بتحطيم النوافذ وكتابة رسائل كراهية بالطالء علي جدران المدرسة تقول بعضها 
) الكنديين الحقيقيين يكرهون السوريين( و) أحرقوا كل المساجد( وأستهدفت بعض الرسائل جستن ترودو وقالت ) إيها 
السوريين عودوا الي وطنكم وخذوا معكم ترودو ( وأخري قالت ) بينما يحتفل السوريين في الفنادق يموت الكنديين جوعا 
في الشوارع (  وقالت عائلة سورية تسكن في الحي إنهم يخشون أن تنتقل الرسائل هذه الي أعمال فعلية وقد رد جستن 
ترودو علي هذه الحادثة وارسل تغريدة علي تويتر تقول ) أن الكنديين أظهروا أحسن ما في بلدنا بالترحيب باالجئيين 
ولن يغير الخوف أو الكره شئ من ذلك ( وقالت صايمة جمال المؤسسة لجماعة دعم الالجئيين السوريين في كالجاري 
إنها أرتعبت بعد أن علمت بالحادثة وأن المحققين سوف يجدوا الشخص أو االشخلص المسؤولين عن هذا ، وقالت إنها 
أستقبلت العديد من المكالمات الهاتفية من أناس يسألون عن كيف يمكنهم تقديم المعونة والمساعدة وما هي بنود التبرع 

لالجئين السوريين وأن هذه المحبة والطيبة التي يظهرها الكنديين لن تتغير بسبب رسائل كتبها طفل علي الحائط .

حكومة كندا الليبرالية تعتزم إدخال تغييرات علي 
قانون اجلنسية )سي-٢٤(

ماكالوم  جون  الهجرة  وزير  قدم 
الموافقة  تمت  إذا  جديد  قانون  مشروع 
عليه ستلغي أجزاء من قانون  سي-2٤  
والذي أقرته حكومة المحافظين السابقة 
مايو  في  المفعول  والذي أصبح ساري 
الذي  القانون  وهو    2015 عام  من 
يمنح أوتاوا الحق في نزع الجنسية من 

عنه  قال  والذي  العظمي  الخيانة  أو  التجسس  أو  باالرهاب  يدانون  الذين 
بالمواطنيين  الكنديين النه يختص فقط  فئتين من  انه يخلق  الهجرة  وزير 
المذدوجي الجنسية وفقط لجرائم معينة وقال مالكوم اننا نؤمن بانه البد أن 
تكون هناك فئة واحدة من الكنديين وان جميع الكنديين متساويين وايضا 
أن لدي كندا نظام عدالة يتعامل مع قضايا االرهاب وان الحكومة ستكون 
قادرة علي سحب الجنسية من هؤالء الذين بالغش يحصلون علي المواطنة 
وتعتزم حكومة كندا ايضا تقصير المدة الزمنية التي يجب فيها علي الفرد 
وستكون  الجنسية  علي  للحصول  أهال  يكون  أن  قبل  كندا  في  يتواجد  ان 
ثالثة سنوات من خمسة سنوات وحاليا يجب أن يتواجد الشخص من أربعة 
العودة  الليبراليون  الجنسية وأيضا يريد  تقديم طلب  قبل  الي ستة سنوات 
الي أربعة وخمسون سنة  ثمانية عشرة  السابق وهو من  السن  الي شرط 
للحصول  والمعرفة  اللغة  أختبارات  أجتياز  الي  يحتاجون  الذين  لهؤالء 
علي الجنسية والقانون الحالي يقضي بان يكون السن ما بين اربعة عشر 
و أربعة وستون عاما ، ويمكن معرفة كافة التعديالت المقترحة علي موقع 
االنترنت لحكومة كندا ولن تدخل هذه التغيرات حيز التنفيذ قبل الموافقة 

عليها الملكية 
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من  المالحظ فى الفترة األخيرة قدوم عدد كبير من 
المهاجرين والقادمين الجدد الى كندا واصبح سؤال 
الجميع ما هى حقوق  األسرة وا ألطفال خاصة مع 
هذا  فى  نتحدث  وسوف  الكندية   الضرائب  مصلحة 
اليها  يحتاج  التى  الضروريه  المعلومات  المقال عن 
شكل   فى  مبسطه  صوره  فى  وذلك  الجدد  القادمون 

سؤال وجواب.

”New Comers”س: من هم القادمون الجدد
ج:القادمون الجدد قد يكونوا:                                 

الذين حصلوا على موافقة وزارة الهجرة  1- هؤالء 
على طلبات اإلقامة الدائمة  

”Permanent Resident Status“ 
2- هؤالء الذين طلبوا حق الحماية.

على  مبدئية  موافقة  على  حصلوا  الذين  هؤالء   -3
االقامة في كندا.

استخراج  هو  الجدد  القادمون  به  يقوم  شى  واول 
رقم  هنا  ويسمى  مصر  فى  القومى  الرقم  يشابه   ما 

التامين األجتماعى  

 Social“ االجتماعي  التأمين  رقم  هو  ما  س:   
Insurance” ؟

عبارة   SIN ويسمى  االجتماعي  التأمين  رقم  جـ:    
عن بطاقة تحتوي على ٩ أرقام

وهذه األرقام تخصك وحدك ويتم من خاللها التعرف 
هذا  خالل  من  تمت  التي  المعامالت  وعلى  عليك 

الرقم..

س: هل يمكني اعطاء هذا الرقم ألي شخص؟
الشخصية  المعلومات  من  يعتبر  الرقم  هذا  ال...  جـ: 
السرية والذي ال يعطى إال للجهات التي لها حق في 

الحصول عليه.

 س: ما الغرض من هذا الرقم “SIN”؟
حيث أن هذا الرقم خاص بك وحدك فإنه يستخدم في 
تقديم االقرار الضريبي السنوي، وكذلك في الحصول 
فى  يستعمل  انه  كما  األخرى  الضريبية  المزايا  على 

الحصول على المرتبات والفوائد البنكيه ....الخ  

س: كيف يمكنني الحصول على هذا الرقم “SIN”؟
إلى  طلب  بتقديم   ”SIN“ على  الحصول  يمكنك  جـ: 

أي مكتب من مكاتب خدمات كندا  
إذا  القريب من سكنك  المكتب  التعرف على  ويمكنك 

”Service Canada Office“ زرت
 أو االتصال برقم 1800-206-7218

www.servicecanada.ca

الحكومة  تعطيه  التي  الضريبي  المبلغ  هو  ما  س: 
الكندية للطفل والمسمى “إعانة” أو “ميزة للطفل”. 

 Child Tax Benefit
جـ: تقدم الحكومة الكندية لكل طفل أقل من 18 سنة 
مبلغ يتراوح بين 1200- 1٦00 فى السنه كمساعدة 

لألسرة .       
يتراوح  الطفل  سن  حسب  كمساعدة  ار  مبلغ  ايضا   
و1٩18  الثانى   للطفل   201٦ للطفل    22٧٩ بين 

الثالت للطفل 

س: كيف يتم تحديد هذا المبلغ؟
جـ: يتم تحديد هذا المبلغ في ضوء:

1- عدد األطفال وعمرهم
العام  في  معاً(  والزوجة  )الزوج  األسرة  دخل   -2
السابق وحيث انك قادم جديد الى كندا فيجب ان تدرج 

هذا الدخل فى األستماره الخاصه بهذا الطلب .
 

س: كيف يحصل القادمون الجدد على هذا “المبلغ” 
     Child Tax Benefit

الجدد  القادمون  يقوم  المبلغ  هذا  على  للحصول  جـ: 
Form RC66  بتعبئة الطلب الخاص بذلك

   
الدخل  هذا  من  المعوق  الطفل  موقف  ما  س:   

“Disabled”؟
جـ: إذا كان لديك طفل معوق يمكنه الحصول على هذا 
 ”Disabled“   الدخل كما يحق له الحصول على

 ويشترط للحصول على هذا الدخل االضافي أن يتم 
تعبئة نموذج  CDB “دخل اضافي” أخر يسمى

 Disability Tax.التي يجب ان تعتمد من الحكومة 
 credit Certificate I2201

 أو االتصال برقم 1800-959-2221
ويمكنك الحصول على هذه النماذج من

www.cra.go.ca\benefits 

س: ما هو الدخل األخر الذي يحصل عليه األطفال 
أقل من 6 سنوات؟

Universal Child Care Benefits
جـ:  ابتداء يناير 2015  من األطفال الذين هم أقل 
مقداره  اضافي  دخل  على  يحصلون  سنوات   ٦ من 
1٦0  دوالر شهرياً أي 1٩20 سنوياً  بغض النظر  
دخل السرة  اما األطفال من فوق ٦ سنوات حتى 1٧ 

سنة  معدل ٦0 دوالر شهريا
 وهذا المبلغ يحتسب لدخل للهل ويحسب  ضمن دخل 

الفرد الزوج/ الزوجة األقل دخال

للحصول  تعبئة استمارة خاصة  إلى  س: هل أحتاج 
على هذا الدخل؟

جـ: ال- ال تحتاج إلى تقديم أو تعبئة استمارة خاصة 
للحصول على هذا الدخل إذا ما قمت بتعبئة االستمارة 

”Canada Child Tax benefit“ الخاصة بال

Tax Tips
أمال يوسف 

الضرائب والقادمون اجلدد

العائد  
نيفني سامى

يوما  ذاكرته  عن  ابدا  يغب  لم 
وعشرين  خمسه  منذ  المشهد  تلك 
عاما. فقد ُحفـَِر بكل تفاصيله داخله. 
يقف  سنوات  الثالث  يتعدي  ال  طفل 
هذا  كان  شديد.  وحوله زحام  وحيدا 
ومحفور  عقله  في  مرسوم  المشهد 
يعمل في  انه االن شابا  ذاكرته.  في 
مجال الهندسه وأبواب العمل مفتوحة 
يثنيه عن هدفه شيئا. كان  لم  أمامه. 
يكتب بالجرائد قصته حتي ان قرأها 

أحداً  قد يساعده. 
نعم لديه العمل والمال واالصدقاء 
والسيده الفاضله التي ربته واختارته 
ولكنه  الملجأ.  اطفال  جميع  بين  من 
الذي  قلبه  بسؤل  االنشغال  دائم  كان 
ويجعل  يؤرقه  طويله  سنينا  بات 

جميع احالمه حلما واحدا.
كان يري زحام وضوضاء والكل 
وحيدا  يقف  وهو  صراخه  يسمع  ال 
أين  الي  أو  جاء  أين  من  يعلم  ال 
نهايه  وضع  من  البد  كان  ذاهب.و 
لهذا العناء الداخلي.كان يكتب قصته 
صوره  ويضع  جرائد  عده  في  هذه 
له ووسيله اتصال. كان يكتب ايضا 
االجتماعي  التواصل  صفحات  علي 

لعل احدا يساعده. 

اال ان قرر ان يكون احد ضيوف 
البرامج  احدي  في  شهير  إعالمي 
يبذل  كان  المعروفة.  التليفزيونية 
عائلته  الي  ليصل  جدا  كبيرا  جهدا 

المفقودة.
أمي..أبي..  يقول  ان  يحلم  كان 
األخ  حضن  يتخيل  وهو  يبتسم  كان 

واألخت ماذا يا تري ان يكون ؟
هناك  كانت  فشل  كل  ومع   ....
تهتم  ال  له:  تقول  جباره  عزيمه 

بالفشل.. حاول مره أخري 
ال  والسنين  فشل.  وراء  فشل  و 
تتمهل في جريانها والعمر ال يتوقف 
في  لنفسه  ينظر  كان  المسير.  عن 

المرآه ليحدثها ) هل يا تُري مالمحي 
قد تغيرت كثيرا لهذا الحد الذي قد ال 

يعرفني أحد؟
هل ما زلت احتفظ بشيئا من مالمح 

ذلك الطفل ذو الثالث سنوات ؟
يوما  عائلتي  من  أحدا  سأجد  هل 
ما ، ألعرف من أنا. ألعرف ما هو 

اسمي الحقيقي؟
هل ؟ هل ؟ هل ؟
و ما من اجابات  

ظل األمل موجود حتي مع إخفاقه 
مراٍت عديده. 

في  اخري  مره  الظهور  قرر  و 
برنامج تليفزيوني اخر شهير. روي 
بأنه  حواره  وانهي  القصه  احداث 
ليس  للهدف  الوصول  ان  في  يثق 

مستحيال.
................

المشهد التالي له في صعيد مصر 
وصوت  جدا..  كبيره  عائله  وحوله 
احتفاال  مكان  كل  في  النار  إطالق 
ينتظرونه  ايضا  هم  كانوا  بالعائد. 
منذ  الساخنه  دموعهم  جفت  واليوم 

خمسه وعشرين عاما.
بعد  ويبتهجوًن  يضحكون  اليوم 
االفراح  كل  منهم  أخذت  سنوات 
وألبستهم الحزن علي االبن المفقود.

كانت الفرحه ِباالْبن العائد ال يمكن 

وصفها. 
فالزمها  كلمات  اي  تجد  ال  االم 
الفرحه  صمت  ولكنه  الصمت. 
العارمه. يحاول األب ان يأخذ ولده 
ان  يستطع  لم  ولكن  احضانه  بين 
يأخذه من حضن أمه. فقد تمسكت به 
بشده. ومع أصوات الزغاريد تنتهي 
والعزيمه  لألمل  انتصارا  القصه. 
بصوت  القصه  تنتهي  والصبر.. 
النار  وطلقات  واألغاني  االفراح 

المدويه اعالنا عن عوده الحبيب. 
تحيه  ومعهم  للعائد.  وتحيه  تهنئه 
اخري ألعظم أمل عاش سنينا حتي 

تحقق.



أسد يفر من حديقة حيوانات

حديقة  في  حظيرة  من  هرب  كان  أبيض  أسد  قتل 
حيوانات في شرق مدينة أوتاوا الكندية، في إجراء 

احترازي.

وكان األسد خرج عصر األحد من حديقة الحيوانات 
أفادت  ما  على  األرجح”،  على  بشري  خطأ  “إثر 

مالكته كيري بافورد في بيان.

وقررت الشرطة وإدارة حديقة “باباناك بارك زو” 
نادر  نوع  إلى  ينتمي  الذي  األسد  القضاء على هذا 

ناجم عن تحول جيني ألسود جنوب افريقيا.

وأوضحت مالكة الحيوان المفترس، التي تعرضت 
الخاصة  “فيسبوك”  صفحة  على  كثيرة  النتقادات 
كان  “الخطر  أن  قتله  بسبب  الحيوانات  بحديقة 
تخديره”،  إلى  نعمد  لم  لذا،  العامة.  عاليا جدا على 
وأضافت “مع أن حديقة الحيوانات مقفلة أمام الزوار 
الشتاء ولم يكن هناك أي زائر” إال أن الخطر  في 
المخدر  يعطي  لكي  االنتظار  يمكن  وال  كبيرا  كان 
التي  الظروف  لتحديد  داخلي  تحقيق  وفتح  مفعوله، 

أدت إلى فرار األسد.

الفستان االزرق
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

لم يكن للقهوة  تأثيرها، فمازالت رأسها ثقيلة 
يبارحها وهذا ما جعل  ان  يريد  والصداع ال 
نومها.  من  استيقظت  منذ  متعكراً  مزاجها 
الخروج  الماضية   الساعات  طوال  حاولت 
الصحف  بمطالعة   سواء  الحالة  تلك  من 
والمجالت او مشاهدة  التليفزيون او بالجلوس 
امام الكمبيوتر اال ان جميع محاوالتها باءت 
بالفشل وظلت فريسة  حالتها المزاجية الغير 
بغرفة  المفضل  مقعدها  على  جلست  صافية. 
عينيها  واغمضت  ظهرها  ارخت   ، المعيشة 
واسترخت تماماً وافردت امام عيونها المغلقة 
شاشة عرض لما يدور بعقلها فتجرى مشاهد 
متعددة ليومها السابق حتى نومها واستيقاظها 
فعبس  جبينها  الحالية....قطبت  لحظتها  ثم 
ثم  عليها  غريبة  مشاهد  تتذكر  وهى  وجهها 
مشوهة   مقاطع  تتذكر  وهى  عينيها  فتحت 
فى  رأته  الذى  الحلم  لذلك  واضحة   غير 
بعدما  بعمق  تنهدت وتنفست  الماضية،  ليلتها 
الحالة...  لتلك  اوصلها  الذى  للسبب  توصلت 
االحالم  تعرف  ال   - عمرها  طوال   - فهى 
ورأت  حدث  واذا  ندر  فيما  اال  نومها  خالل 
وحالة   صداعاً  تحتمل  ان  فعليها  احالماً 
النظر  بصرف  اليوم  طوال  سيئة  مزاجية  
اى  وعلى  العكس  او  سعيداً  الحلم  كون  عن 
تتذكر  - ال  احالمها  ندرة     - مع  فهى  حال 
منها شيئاً فى اغلب االحوال. شعرت بارتياح 
القهوة  لنفسها  تعد  وهى   - وحاولت  نسبى 
ذلك  تتذكر  ان  حاولت  الصباح-  هذا  الثالثة 
استطاعتها  قدر  ذاكرتها  واعتصرت  الحلم 
وهى  لنفسها  باهت  لمشهد  اال  تتوصل  ولم 
ترتدى فستاناً ازرق ذو ُكلفة  بيضاء وتهرول 
داخل مستشفى كبير ثم تكتشف بُقعاً من الدم 
المشهد  تذكرت  بالكاد  فستانها.  فوق  تتناثر 
كراهيتها  بدنها عالوة  على  له  اقشعر  الذى 
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يحررها هانى نصحى

منها  باالنقباض  الدائم  وشعورها  للمستشفيات 
ومن رائحتها. تجاهلت الحلم مؤقتاً فأهم ما كان 
يشغلها هو سبب صداعها وتعكر مزاجها لهذا 
القت بالحلم او بالمشهد الذى تذكرته فى الجزء 
اليومية  حياتها  ومارست  ذاكرتها  من  المعتم 
بصورة  اعتيادية. كانت على موعد مع مكالمة  
تليفونية من زوجها الحبيب الذى اغترب وسافر 
للعمل بالخليج منذ اشهر قليلة  من اجل اسرتهما 
اكثر  حبيبين  مكالمة  كانت  وكالعادة  الصغيرة 
من كونها مكالمة بين زوجين...وضعت سماعة 
وهى  سعادة  فى  عينيها  واغمضت  الهاتف 
تستعيد كلمات حبيبها خاصة  فى الجزء الذى 
اخبرها فيه بارساله لها بعض الهدايا البسيطة 
السنوية  اجازته  سيمضى  الذى  صديقه  مع 
زوجها  هدايا  تتوقع  تكن  لم  الوطن.  بارض 
لم يمض وقت طويل على سفره  وانه  خاصة 
وقد كان اتفاقهما على االقتصاد فى المصاريف 
بقدر االمكان ولكن -على حسب قوله- فلنعش 
حياتنا ونتمتع بها ...كم انت رقيق المشاعر يا 
حتى  مسرعة   االيام  مضت  العزيز.  زوجى 
جاء صباح تلقت فيه مكالمة  من زوجة  صديق 
اليوم  تستأذنها فى زيارتها مساء نفس  زوجها 
اما هى فلم تمانع بل ورحبت كثيراً بتلك الزيارة  
مثنية  على اخالق وذوقيات تلك االسرة فعالوة 
الهدايا فى رحلة  الطيران  على تحملها حقيبة 
- والكثيرون ال يبدون ترحيباً بذلك - فان تلك 
االسرة  الكريمة  االخالق تتطوع باحضارها 

حتى منزلها....مازالت الدنيا بخير.

الباب  جرس  دق  اليوم  نفس  مساء  فى 
واسرعت ترحب بالضيوف ولم يكن الضيوف 
حقيبة  معها  حاملة   الصديق  زوجة   سوى 
وهى  عيناها  ....اتسعت  الحجم  متوسطة  
توقعت.  مما  اكبر  كانت  التى  الحقيبة   تبصر 
ترحيباً  بعدها  ابدت  ارتباك  لحظات  مرت 
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سيدة نروجيية اعتادت ان 
تستقبل مولودا هلا يوم 29 

فرباير ثالث مرات

الوحيدة  هي  النرويجية  األسرة  هذه  تكون  ربما 
التاسع  فى  مولودا  تستقبل  ان  اعتادت  التى  العالم,  في 
حيث   ,  ) الكبيسة  )السنة  فبراير  شهر  من  والعشرين 
أنجبت امرأة نرويجية ثالثة أشقاء األول عام 1٩٦0 ثم 
األشقاء  هؤالء  ويحتفل   ,  1٩٦8 عام  واألخير   1٩٦٤

بعيد ميالدهم مرة كل أربع سنوات
أن  اإلخباري  األوروبي  لوكال”  “ذا  موقع  وذكر 
والدتهم كارين تعتقد أنها المرأة الوحيدة التي تنجب في 

ثالثة أيام كبيسة.
أربعة  كل  العالمية  اإلعالم  وسائل  تحتفي  ما  وغالبا 
عائلة  في  األشقاء  من  جعلت  التي  الطرفة  بهذه  أعوام 
أمهم  دخلت  أن  بعد  سيما  وال   , مشاهير  “هنريكسن” 
موسوعة جينس” العالمية لألرقام القياسية بالنسبة للتوقيت 

االستثنائي لوالدة االطفال.
ويتقاسم األشقاء “هايدي و أوالف واليف مارتن” في 
أسرة هنريكسن من قرية “أندينس” الواقعة على جزيرة 
هذا  في  ميالدهم  يوم  الند”,  “نورد  بمقاطعة  “أندوي” 
 ,  1٩٦0 عام  فبراير   2٩ في  هايدي  ولدت  فقد  اليوم, 
وجاء أوالف في نفس اليوم ولكن بعد أربع سنوات, بينما 
بعد  ولكن  أيضا  اليوم  ذات  في  مارتن  ميالد اليف  جاء 

أربع سنوات من والدة أوالف.
والغريب أن هؤالء األخوة لهم ابن شقيق ولد في 2٩ 

فبراير عام 2008 ولكنه توفى بالسرطان.
يقدر أنه يوجد خمسة ماليين شخص في أنحاء العالم 

ولدوا يوم 2٩ فبراير.

ساعة  من  اكثر  امضت  التى  بضيفتها  كبيراً 
اعتذرت  ظريفة   جلسة   كانت  الزيارة  تلك  فى 
فيها السيدة عن عدم حضور زوجها معها حيث 
لها  ستجرى  التى  والدته  مع  للبقاء  مضطر  انه 
عملية جراحية فى صبيحة اليوم التالى...وكنوع 
من المجاملة ابدت - هى - اهتماماً كبيراً باالمر 
ترقد  التى  المستشفى  اسم  معرفة  على  واصرت 
بها والدة الصديق.     انفردت - اخيراً - بالحقيبة 
وانهمرت دموعها تأثراً من رقة مشاعر زوجها 
الحبيب وايضاً لذوقه الرفيع فى اختيار المالبس 
تشكره  الهاتف  الى  فسارعت  الراقية  والعطور 
وتبثه عواطفها ومشاعر حبها اما هو وبعدما تلقى 
لصديقه  الجميل  ترد  ان  منها  طلب  فقد  مكافأته 
فستكون  المستشفى  فى  والدته  بزيارة  تقوم  بأن 
واسرته.... الصديق  على  طيباً  وقعاً  لزيارتها 

زيارات  ثقل  من  الرغم  على  الزوجة  تمانع  لم 
المستشفيات بصفة عامة عليها  اال انها رأت ان 
هذا واجباً ال يمكنها التنصل منه.  حرصت ايضاً 
على التواصل مع زوجة  الصديق فى االيام التالية  
حتى اذا ما كانت حالة والدة الصديق قد تحسنت 
فانها ستقوم بزيارتها على الفور....وبالفعل اتفقت 
المستشفى  االلتقاء فى  الصديق على  مع زوجة  
شيكوالتة  بشراء  خاللهما  قامت  ساعتين  بعد 
فاخرة والتوصية بارسال باقة من الزهور تصل 
عادت  مباشرة....ثم  وصولها  قبل  المستشفى 
اناقة كواجهة  اكثر  تكون  ان  للمنزل وفى ذهنها 
طيبة لزوجها واختارت ارتداء فستاناً رقيقاً ارسله 
زوجها العزيز....تأنقت وتألقت وخرجت تستقل 
سيارتها متجهة الى المستشفى وهى ترتدى فستانها 
البيضاء.!!!!!!!!!!!!!                                                            الكلفة  ذو  الجديد  االزرق 
وحاولت  وهدوء  بتعقل  كعادتها  سيارتها  قادت 
ان تتذكر المرة االخيرة التى وطأت فيها قدماها 
اتتها  عندما  ابتسمت  ثم  تتذكر  فلم  مستشفى  اى 
االجابة من حيث ال تدرى بأن زيارتها االخيرة 
عجلة  الحلم......اهتزت  فى  كانت  لمستشفى 
حتى  قلياًل  السيارة  وانحرفت  يدها  تحت  القيادة 
كادت تصطدم باخرى فى االتجاه المعاكس..لكن 
هللا سلم اال من سباب قائد السيارة االخرى. توقفت 
وجلست  دخلت  الكبيرة  الكازينوهات  احد  امام 
واختارت  بارداً  مشروباً  طلبت  مرتبكة،  وهى 
انه يخفض الضغط ويهدىء  الكركديه فهى تعلم 
االعصاب....امسكت الكأس بيد مرتعشة وشربته 
على رشفتين وفى دقائق دفعت الحساب وخرجت 
متجهة للمستشفى...تأخر بها الوقت لكنها لن تقود 
داخل  اتجهت  سيارتها،  بسرعة...ركنت  السيارة 
المستشفى حيث كانت زوجة الصديق تنتظر فى 
المرأة  شكرتها  بينما  تأخرها  عن  اعتذرت  قلق، 

على باقة الزهور.  

كانت المرأة العجوز راقدة فى فراشها لكنها بدت 
فى  قبلتها  هدوء،  فى  هى  تماماً...دخلت  متعافية 
جبينها وحيت صديق زوجها الذى كان ينظر اليها 
بامتنان واشار لها لتجلس على مقعد بجوار فراش 
والدته....جلست واعتدلت وجذبت طرف فستانها 
وانزعجت  يدها  فى  و...اسقط  ركبتيها  لتغطى 
فستانها  تلطخان  الدماء  من  بقعتين  ترى  وهى 
ان  تستطع  لم  بينما  يدها  بحقيبة  البقعتين  غطت 
حتى  دقائق  اال  هى  وما  الشديد  ارتباكها  تغطى 
استأذنت مغادرة المستشفى. طال ارتباكها والحلم 
الذى  الجزء  ان  وبدا  عليها  سيطر  قد  الكابوس 
تذكره قد تحقق فماذا عن الجزء من الحلم الذى 
كارثة  واى  تنتظرها  مصيبة  تتذكره...اى  ال 
السيارة  وركنت  منزلها  الى  بها...وصلت  تحيق 
االزرق  فستانها  خلعت  منزلها  وفى  بصعوبة 
الفراش....ثم  على  ووضعته  البيضاء  الكلفة  ذو 
يتملكها... والرعب  الدماء  بقعتى  تعاين  اخذت 
االزرق  الكابوس...الفستان  الحلم  تستعيد  وهى 
ذو الكلفة البيضاء والمستشفى ثم البقع الدموية...
قربت الفستان من عينيها وهى ترى بقعتى الدماء 
ثم  التالشى..ابتسمت...ضحكت  فى  بدأتا  وقد 
ضحكت حتى الدموع وهى تتذكر كاس الكركديه 
الحلم  و  المستشفى  الى  ذهابها  قبل  شربتها  التى 

الكابوس الذى كادت ان تحققه بنفسها.
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التهمة.. ازدراء داعش

بقلم :عماد خليل
مصرية  محكمة  عاقبت  أيام،  منذ 
المصريين  األطفال  من  مجموعة 
خمس  بالسجن  بالمنيا  المسيحيين 
سنوات بسبب مقطع فيديو مدته ٤0 
ونصف  بشهر  الواحدة  )الثانية  ثانية 
الفيديو  تضمن  بالش(.  يا  سجن، 
داعش  تنظيم  من  واضحة  سخرية 
وترديد  الصالة  عقب  للناس  وذبحه 
األدعية، وقد جاء هذ العمل »الفني«، 
أو »الساخر« أو »الطفولي« )اختر 
 21 لـ  داعش  ذبح  بعد  شئت(  ما 
مصرياً قبطياً في ليبيا العام الماضي.

بعنوان  لي  سابق  مقال  في  قلت 
»رسالة للسيسي« إن قانون ازدراء 
على  مسلطاً  سيفا  »أصبح  األديان 
دون غيرهم، وأصبح  األقباط  رقاب 
على  عبث  من  تبعث  التي  الوسيلة 
التواصل االجتماعي بإعجاب  مواقع 
السجن  في  به  للزج  معينة  لصفحة 
اإلسالمي  الدين  ازدراء  بتهمة 
زميله  ضد  موظف  من  وشاية  أو 
مدرسته  ضد  طالب  أو  المسيحي 
فالتهمة جاهزة«.. كل هذه االنتهاكات 
أن  خاصة  قبطي  صمت  وهناك 
الدين  ازدراء  وهي  حساسة  التهمة 
أن  بالضرورة  ومعلوم  اإلسالمي. 
مصر  وخارج  داخل  األقباط  كل 
يرفضون اإلساءة للدين اإلسالمي أو 
األعور  القانون  هذا  ولكن  دين،  أي 
الذي يغض البصر عن جرائم عديدة 
ترتكب في حق األقباط مثل الخوض 
دينهم  وتشويه  المقدس  كتابهم  في 
ورموزهم الدينية في وسائل اإلعالم 
العامة، وأحياناً في بعض الكتب التي 
تصدر في بعض األحيان عن الدولة.

جنح  محكمة  حكمت  أن  وسبق 
المسيحي  المدرس  بحبس  مزار  بني 
من  ديسمبر  في  يونان  يوسف  جاد 
الماضي ثالث سنوات التهامه  العام 
شعائر  من  السخرية  في  بالمشاركة 
فديو  مقطع  عبر  المسلمين  صالة 
األربعة  األطفال  مع  بتصويره  قام 

وذلك في القضية رقم 1٩٧٩٤ لسنة 
2015 جنح بني مزار. 

القضاة  أحد  حكم  أن  سبق 
»تامر  المطرب  على  المصريين 
من  والهارب  المزور  حسني«، 
مع  عام  بالسجن  آنذاك،  الجندية 
إيقاف التنفيذ بسبب صغر سنه )كان 
عمره وقتها 21 عاماً(، وذلك حرصا 
حالة  في  ولكن  مستقبله.  على  منه 
»األطفال األقباط« جاء الحكم شاماًل 
للنفاذ )حتى الخروج بكفالة لن يُسمح 
لهم بها(. كل ذلك ألن األطفال ثأروا 
من تنظيم داعش بطريقتهم الساخرة، 
المسلحة  القوات  طائرات  كانت  فيما 

المصرية تثأر بطريقتها الخاصة.

أدعو إلى حبس كل من سخر من 
الصوارم«  »صليل  داعش  نشيد 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
طالما أن داعش محصنة وفوق النقد 
أن  أذكر  النهاية  وفى  والسخرية. 
خاص،  بشكل  الخارج  في  األقباط 
انتفضوا  هناك،  المصريين  وعموم 
دوالرات  لتحويل  الماضي  األسبوع 
واألقباط  الدوالر،  أزمة  لحل  لمصر 
المسلمين  إخوانهم  مع  الداخل  في 
مصر  على  »التصبيح«  لـ  سارعوا 
الوقت  في  ولكن  الرئيس،  كما طلب 
نفسه يعاقب القانون المصري أطفالهم 

بجريمة السخرية من داعش!

ونؤمن  نصدقك  الرئيس  سيادة 
دولة  لتأسيس  دعوتك  من  تقوله  بما 
بعض  ولكن  مدنية،  ديمقراطية 
المحتسبين الجدد ال يرغبون في ذلك، 
قانون  بإلغاء  سيادتكم  أطالب  ولذلك 
الدستوري،  غير  األديان  ازدراء 
كل  على  به  الحكم  في  المساواة  أو 
المصريين، ألن الحكم األخير صفعة 
للدولة المدنية الحديثة التي تنادون بها 
ومحاكم  الوسطى  للعصور  وعودة 

التفتيش.

تأمل فى آية

»َساَلًما َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم« 
)يو 14: 27(

دعونا نتأمل األصحاحات األخيرة 
من إنجيل يوحنا فنجد تأماًل هاما: هو 
أّن السيد كان يعلم بكل ما هو مزمع 
علمه  رغم  أنه  وأيضاً  به.  يتألم  أن 
هذا )ثبت وجهه لينطلق  ألورشليم(  
كامل  بسالم  يتمتَّع  وكان  لو٩:51  

رغم علمه بما ينتظره من آالم.

الذى  السالم  معنى  إذاً  هو  فما 
حقيقته؟  هي  وما  يسوع  عنه  تحّدث 
المواقف  مع  اإلنسان  يتفاعل  وكيف 

الصعبة التى تواجهه فى الحياة ؟

وعدم  السلبية  هو  ليس  +السالم 
التي  والمؤثرات  بالظروف  التأثر 
تدور حولنا، أو كما يظن البعض إنه 
عدم المباالة وعدم الشعور. إنه عمل 
إيجابى إنه اطمئنان القلب فى الداخل 
فى  تدور  التى  األمور  كل  جهة  من 
الخارج واثقين أن )كل األشياء تعمل 
معاً للخير للذين يحبون هللا الذين هم 
 28:8 رو  قصده(  حسب  مدعوون 
الضابط  البانتوكراتور  الهنا هو  وأن 

الكل.

والظروف  الضغوط  غمرة  ففى 
العالم  يخاطب  يسوع  نجد  القاسية 
َساَلِمى  لَُكْم.  أَْتُرُك  »َساَلًما  قائاًل: 
اْلَعالَُم  يُْعِطي  َكَما  لَْيَس  أُْعِطيُكْم. 
أُْعِطيُكْم أََنا. اَل َتْضَطِرْب ُقلُوبُُكْم َواَل 

َتْرَهْب« ﴿يو 1٤: 2(

الكبت  من  نوعاً  السالم  +ليس 
يولد  فهذا  المشاعر  إظهار  وعدم 
نتائج  الى  تؤدى  قد  داخلية  ضغوطا 

عكسية.

المباالة  عدم  ليس  فإنه  +كذلك 
يفعل  كما  األبدية  الحقائق  وإغفال 
لتهدئة  الخطاة  من  الكثيرون 
ضمائرهم، فهذا خداع للنفس ويؤدى 

الى ضياع األبدية منهم.

حياتنا  تمتلئ  أن  لنا  األفضل  من 
لنا  يكون  أن  عن  الخوف  بمشاعر 
الزائف.  السطحى  السالم  هذا  مثل 
يتعلق  السالم فى حقيقة األمر ال  إنَّ 
التى  المتقلبة  المتغيرة  بمشاعرنا 
للظروف  فعل  رد  أو  انعكاس  هي 
بل هويتعلق   ، والضغوط  واألحداث 
األمور.  لحقيقة  وفهمنا  باقتناعنا 
سالم؟  فى  وهم  الشهداء  مات  كيف 
ال  فهى  وعواطفهم  بمشاعرهم  ليس 
لكنهم  البشر؛  ككل  لالستشهاد  تميل 
بصحة  اقتناعهم  بسبب  استشهدوا 
الطريق الذى يسيرون فيه، وبصحة 
عقيدتهم، وحباً فى الذى مات ألجلهم، 
ولذلك تمتَّعوا بالسالم حتى فى ساعة 
أذهاننا  فى  ماثاًل  يزال  وال  الموت 
يسيرون  وهم  ليبيا  شهداء  األقباط 
الى اإلستشهاد بالذبح بخطوات ثابتة 
كما  تماما  افواههم،  فى  يسوع  واسم 

فعل اسطفانوس أول الشهداء.

بالحقائق  بإيماننا  يتعلق  السالم 
اإللهية التى أصبحت جزءاً ال يتجزأ 
منا، والتى لو أضطررنا أن نموت فى 
دنا، ألننا ال نشك مطلقاً  سبيلها لما تردَّ
الموت  الى  أمينا  )كن  صحتها  فى 

فسأعطيك اكليل الحياة( رو10:2. 

»اأُلُموِر  على  يستند  سالمنا  إنَّ 
وعلى   ،)1 )لو1:  ِعْنَدَنا«  اْلُمَتَيقََّنِة 
يتزعزع« )عب  الذى ال  »الملكوت 
فهو ال  ذاته  الوقت  وفى   .)28 :12
أو  به،  نشعر  ما  على  مطلقاً  يستند 
ولذلك  إحاسيسنا.  فى  يدور  ما  على 
يسمى  ما  الى  البعض  لجوء  فإن 
بالترانيم  اإلنتعاشية  اإلجتماعات 
والقفز  والهتاف  الصوت  العالية 
والمشاعر  الجسم  وهز  والتصفيق 
الموضعى  التخدير  مثل  هى  النفسية 
الذى ال يدوم ومن قبيل خداع النفس 
الرسول  يهوذا  معلمنا  ذلك  ويصف 
)غيوم بال ماءتحملها الرياح، أشجار 
خريفية بال ثمر.. أمواج بحر هائجة 
روح  ال  نفسانيون  بخزيهم...  مزبدة 
فى  نجده  لذلك  مثال  وافضل  لهم( 
 ٤ أصحاح  األول  صمئيل  سفر 
األعداء  أمام  انهزم شعب هللا  عندما 
فى  فقالوا  رجل   ٤000 نحو  ومات 
)لماذا  »استعباط«  فى  قل  أو  غباء 
ثم  الفلسطينيين؟(  أمام  الرب  كسرنا 
أرادوا فى تدين زاائف أو فى رغبة 
مجرد  حتى  وهذا   - الرب  إلحراج 
قوله ال يجوز-  فقالوا )لنأخذ ألنفسنا 
فيدخل  الرب  عهد  تابوت  شيلوه  من 
فى وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا.. 
وهتفوا هتافا عظيما جدا حتى ارتجت 
األرض( ولكن ألن هللا ال يُشمخ عليه 
فقد انكسروا )وكانت الضربة عظيمة 
جدا وسقط من اسرائيل ثالثون ألف 
1صم:  هللا(  تابوت  راجل..وآُخذ 
بأعلى  يجهر  من  أيضاً  وهناك   ٤
ثم  منتصرين«  من  »أعظم  صوته 
تجربة  أصغر  أمام  لينهزم  يخرج 
وأيضا هناك من يقفز ويصفق ويهتز 
ثم  تسبيح(  المسيح  )زيدوا  ويصرخ 
تهين  تصرفات  فى  ويستمر  يخرج 
اسم المسيح كما قال الكتاب )ألن اسم 
األمم(  بين  بسببكم  عليه  يٌجدف  هللا 

رو2:2٤

)هكذا  الكتاب  قول  فى  ولنا 
اسرائيل  قدوس  الرب  السيد  قال 
بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء 
والطمأنينة تكون قوتكم( اش 30:1٦ 
ايليا  انتظار  فى  واضحا  هذا  ونجد 
النبى لصوت الرب )فقال اخرج وقف 
بالرب  الرب.واذا  امام  الجبل  على 
عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت 
الجبال وكسرت الصخور امام الرب 
ولم يكن الرب في الريح.وبعد الريح 
زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة ، بعد 
الزلزلة نار ولم يكن الرب فى النار.
خفيف،  منخفض  صوت  النار  وبعد 
بردائه  وجهه  لف  ايليا  سمع  فلما 
المغارة.واذا  باب  في  ووقف  وخرج 
بصوت اليه يقول ما لك ههنا يا ايليا( 
1مل 11:1٩ وهنا بدأ الحوار بين هللا 
وايليا وقد يقول قائل لكن عند اقتحام 
أريحا كان يشوع وكل الشعب يهتفون 
أن  يجب  وهنا  باألبواق   ويضربون 
نعرف هنا أن هتافهم لم يكن نابعاً من 
انفعاالت نفسية ومشاعر حسية وانما 
التى  الحربية  الخطة  من  جزءا  كان 

نابع  هذا  وأيضا  أيام  سبعة  استمرت 
نبى  ليشوع  يقينى وطاعة  ايمان  من 
الرب والدليل أنه أثمر فعال انتصارا 
انتهى  هتاف  مجرد  وليس  عظيما 

مفعوله بانتهاء صداه.

وحين يمتلكنا التأكيد والضمان من 
فإننا  فيه  نسير  الذى  الطريق  جهة 
أليشع  النبى  سأل  لما  بالسالم.  نتمتَّع 
أجابته:  ابنها  عن  الشونمية  المرأة 
أنه  مع   ،)2٦  :٤ مل   2﴿ »سالم« 
عليه  وحزنها  حينذاك،  ميتاً  كان 
سالمها  تبِن  لم  فهى  عنه،  يُعبَّر  ال 
مشاعرها  على  أو  الظروف،  على 
وأحاسيسها البشرية ، بل على صالح 
بأنَّ هللا  إيمانها  معامالت هللا، وعلى 
الذى أعطاه لها قادر على اإلقامة من 
الرب  كان هو سالم  هكذا  األموات. 
جاءت  داخلية  راحة  أيضاً،  يسوع 
والتأكيد  الصحيحة  المعرفة  نتيجة 

المطلق. 

ويقين يسوع عن ذهابه لبيت اآلب 
»ِفى  قوله:  فى  باألبدية  معرفته  هو 
أَْمِضى  أََنا  َكِثيَرٌة...  َمَناِزُل  أبى  َبْيِت 
 .﴾2  :1٤ ﴿يوحنا  َمَكاًنا«  لَُكْم  أُلِعدَّ 
خرج،  اآلب  عند  من  أنه  يعلم  كان 
وكان يعلم لماذا أتى، ويعلم أنه سوف 
خمس  وتكراره  اآلب.  إلى  يمضى 
القول: »أنا ماٍض... ألبى«،  مرات 
هذه  صحة  من  الكامل  التأكد  دليل 

الحقيقة.

أما من جهة الخطة ألبدية فتظهر 
معرفته بها من قوله: »َوإِْن َمَضْيُت 
َوأَْعَدْدُت لَُكْم َمَكاًنا آِتى أَْيًضا َوآُخُذُكْم 

« ﴿يو 1٤: 3﴾ إِلَىَّ

لقد كان سر سالم يسوع فى ساعة 
آالمه مؤسساً على معرفته وتأكده من 
واألبدية هى  والمستقبل  الحاضر  أنَّ 
نفس  هى  وهذه  اآلب.  هللا  يدى  فى 
الطريق التى بها نستطيع أن نحصل 
للعالم أن  الذى ال يمكن  السالم  على 

يعطينا إياه أو يأخذه منا.

السالم.  هذا  لمثل  أحوجنا  فما 
عليه،  الحصول  يتمنون  كثيرون 
ويرغبون من كل قلوبهم أن يتمتعوا 
به، لكنهم ال يستطيعون، وال يدركون 
ما يتمنون، وأحيانا يكتفون بأحاسيس 
نفسانية مريحة لكنها سرعان ما تتغير 

حسب الحالة والظروف والضغوط.

من  تنبع  السالم  إلى  حاجتنا  إن 
يبغضنا  مضطرب  عالم  في  وجودنا 
محاربات  خالل  من  علينا  ويحقد 
الشيطان لنا وغياب هللا عن حياتنا لقد 
علَّم المسيح أننا إذا أردنا أن نحصل 
أن  علينا  هذا،  الحقيقى  سالمه  على 
هذا  يمنحنا  الذى  الوحيد  أنه  ندرك 
الحاضر  بخصوص  والثقة  السالم 

والمستقبل واألبدية.

]البقية ص 21[

مدينة هندية حتظر “السيلفي”
قررت سلطات مدينة مومباي الهندية، حظر التقاط الصور الذاتية المعروفة 
البالد  في  شخصا   1٩ مقتل  بعد  خطيرة،  وضعيات  في  “السيلفي”  باسم 

خالل محاولتهم التقاط “سيلفي” في وضعيات مثيرة وخطيرة.

للهند،  االقتصادية  العاصمة  مومباي،  سلطات  أن  إعالم  وسائل  وذكرت 
التقاط  فيها  يحظر  التي  المناطق  بموجبه  حددت  قرارا صارما  أصدرت 

“السيلفي” وذلك حفاضا على سالمة المواطنين.
وفي هذا الصدد، قامت شرطة المدينة بوضع مجموعة من القواعد التي 
يتعين على الراغبين في التقاط “السيلفي” االلتزام بها، وخاصة في المناطق 
الخطيرة كالسواحل والجسور واألماكن المرتفعة، مؤكدة أن المخالفين لهذه 
القواعد سيعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل قيمتها إلى 1200 روبية 

)1٧ دوالرا تقريبا(.
تجدر اإلشارة إلى أن الهند تضم أكبر عدد من الضحايا الذين لقوا حتفهم 
خالل التقاطهم لـ “سيلفي” في وضعيات خطيرة، حيث بلغ عددهم 1٩ من 

بين ٤٩ شخصا حول العالم منذ سنة 201٤.
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هو من مرضاى لبضعة سنوات 
متابعا  كان  عربى،  أصل  ومن 
يتناقش  ما  وكثيرا  مصر  ألمور 
لكونه خريج من جامعة  فيها معى 
وان  سياسية،  علوم  كلية  القاهرة 
كان ال يعمل بهذا المجال في كندا.

كان متعاطفا مع مرسى واالخوان 
من  ازاحتهم  وقت  فى  المسلمين 
مظلومون  انهم  يرى  وكان  الحكم، 
فكره  ان  بالرغم  عليهم  ومفترى 
ليس إسالميا متطرفا، وكان متأثرا 
كان  الذي  الغربى  باألعالم  جدا 
على  انقالبا  يونيو   30 أن  يعتبر 

الديمقراطية. 

مناقشتى معه في هذا فشلت في 

مصر  وان  عصابة  بأنهم  إقناعه 
محافظا  بمعجزة وظل  منها  انقذت 

على رأيه.

األخيرة  األيام  لزيارتى  اتى 
وقضى  لمصر  سافر  انه  لى  وقال 
ان  والحظت  أسابيع  بضعة  بها 
وعندما  األول،  عن  اختلف  رأيه 
لقد  لى  قال  رأيه  غير  عما  سألته 
عن  بالمصريين  هناك  اختلطت 
ان  ووجدت  منهم  وسمعت  قرب 
الغالبية منهم يرون ما كنت تحكيه 
لى وافاض لى فيما لمسه وعرفه. 

وأضاف “لقد وجدت ان كل من 
ويحبون  حدث  ما  يؤيدون  قابلتهم 
الذى  اليوم  ويلعنون  السيسى، 

فراجعت  للحكم،  االخوان  فيه  اتى 
امورى في هذا الموضوع وفهمت 
بعيد  من  احكم  كنت  انى  باألكثر 
قد  انا  الغربي وها  باألعالم  متأثرا 
فقط  ولكن  تفكيري،  من  اصلحت 
بعد زيارتى لمصر ولمسي لألمور 

هناك.”

هو يقول إنه غير رأيه فقط بعد 
زيارته لمصر، ولكنى أيضا اعطى 
نفسي حقها فى انى كنت قد مهدت 
رأيك  ما  بهذا،  يقتنع  لكي  ذهنه 

عزيزي القارئ؟  

شاء  ان  القادم  العدد  موعدنا 
الرب.

غري رأيه بعد زيارته ملصر

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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مدحت عويضة

أثار الحكم بحبس اربعة أطفال 
بالسجن لمدة خمسة سنوات لثالثة 
مؤسسة  الرابع  وإيداع  منهم 
األحداث غضب األقباط في العالم 
المثقفة  النخبة  وغضب  بل  كله، 
المؤسف  الشيء  أما  المصرية، 
فاألمر لم يقتصر علي المصريين 
اإلعالم  وسائل  لكل  انتقل  بل 
القضية  وأصبحت  العالم  في 
والتي   2015 لسنة   350 رقم 
 201٦  -2-25 فيها  الحكم  نطق 
في  المتداولة  القضايا  أشهر  هي 
العالم  عنها  يتحدث  والتي  العالم 
وعلي  مصر  علي  أشد  باستنكار 

نظام الحكم في مصر.

موضوع  ليس  الموضوع 
يطالب  والتي  اطفال  األربعة 
قرار  بإصدار  الرئيس  البعض 
يحدث،  قد  ما  وهو  عنهم  بالعفو 
القضية  فإذا حدث ذلك هل تكون 
فالقضية  ال  بالطبع  انتهت،  قد 
حبسهم  تم  أطفال  قضية  ليست 
وال حتي مفكرين وكتاب صدرت 
بنفس  جنائية  أحكام  ضدهم 
البحيري  إسالم  مثل  التهمة، 
فنحن  وغيرهما.  ناعوت  وفاطمة 
عفو  بإصدار  بالمطالبة  اكتفينا  لو 
والمفكرين  األطفال  عن  رئاسي 
لثوب  رقعة  يضيف  كمن  نكون 

رث.

قانون  من   ٩8 المادة  هي  ما 
تنص  المصري؟؟.  العقوبات 
المادة ٩8 على أن يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن ٦ أشهر وال تتجاوز 
الـ5 سنوات أو بغرامة ال تقل عن 
الـ1000  500 جنيه وال تتجاوز 
في  الدين  استغل  من  كل  جنيه 
الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية 
منطوقة  ألفكار  أخرى  وسيلة 
ازدراء  أو  تحقير  أو  الفتنة  بقصد 
الطوائف  أو  السماوية  األديان 
المنتمية إليها أو اإلضرار بالوحدة 
االجتماعي،  السالم  أو  الوطنية 
أن  على   1٦1 المادة  تنص  فيما 
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد 
بالمادة  المبينة  يقع بإحدى الطرق 
1٧1 على أحد األديان التي تؤدي 
أحكام  تحت  ويقع  علناً.  شعائرها 
نشر  أو  طبع  من  كل  المادة  هذه 
كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من 
علناً  تؤدي شعائرها  التي  األديان 
الكتاب  هذا  نص  عمداً  إذا حرف 
قدم  أو  معناه  من  يغير  تحريفاً 
مكان  في  دينياً  احتفااًل  أو  تقليداً 
عمومي أو مجتمع عمومي بقصد 

السخرية به. 

تلك المادة استخدمت كسيف عل 
رقاب المفكرين واألقباط، بالرغم 
اضيفت  عندما  المادة  هذه  أن 
أفعال  تجريم  منها  الغرض  كان 
كانت  التي  اإلسالمية  الجماعات 
منابر  علي  من  المسيحيين  تسب 

السادات!!!.  عهد  في  المساجد 
منهم  أحد  أي  ضد  تستخدم  ولم 
مزق  عندما  إسالم  أبو  باستثناء 
الكتاب المقدس في العام الماضي. 

بتجديد  الرئيس  يطالب  كيف 
هذه  ويترك  الديني  الخطاب 
المجددين  رقاب  علي  سيفا  المادة 
أو  رشد  أبن  كان  فلو  والمفكرين 
اإلمام محمد عبدة يعيشا في عصر 
مصيرهم  كان  ربما  السيسي 
فهل  والبحيري،  ناعوت  مصير 
كنا  التي  المدنية  الدولة  هي  هذه 
أن  المؤسف  الشئ  بل  بها،  نحلم 
مستندة  صدرت  التي  األحكام 
لتلك المادة أكثر من األحكام التي 
وربما  مرسي  عهد  في  صدرت 
في عهد مبارك الذي أمتد لثالثين 

عاما.

نوابها  ومجلس  مصر  هل 
المنتخب اآلن يملك سلطة تشريع 
القوانين وهل مصر تملك قرارها 
السعودية أصبحت  أن  أم  فعال؟؟. 
وصغيرة  كبيرة  كل  في  تتحكم 
في مصر؟؟. هل أصبحت مصر 
غير  وأصبحت  للسعودية  تابعة 
مادة  إلغاء  أو  تغيير  علي  قادرة 

في قانونها الجنائي. 

وال  األطفال  ليست  القضية 
القضية  اإلسالميين  وال  المفكرين 
القضية  هي أكبر من ذلك بكثير، 
بدأ  المدنية  الدولة  حلم  أن  هي 
وخداع،  سراب  أنه  للبعض  يبدو 
نفوس  إلي  اليأس  تسرب  وإذا 
ظهيره  النظام  وفقد  المصريين 
كله  العالم  أجبر  الذي  الشعبي 
النظام  واحترام  بل  قبول  علي 
شعبي  بتأييد  أتي  ألنه  المصري 
جارف. القضية الثانية واألهم هو 
وسائل  في  بدأ  الذي  مصر  أسم 
الغريب  للسخرية،  مجاال  اإلعالم 
الدين  أن األطفال لم يسخروا من 
اإلسالمي بل سخروا من داعش، 
داعش التي تقتل جنودنا في سيناء 
بالسجن  منهم  يسخر  من  يعاقب 
يوجد  هل  طفال  كان  لو  حتي 

أغرب من ذلك؟؟

عفو  بقرارات  أطالب  ال  أنني 
أدعو  ولكنني  أحد  عن  رئاسي 
والمثقفين،  واألدباء  المفكرين 
في  الحرية  محبي  كل  وادعوا 
مجلس  دفع  علي  للعمل  العالم 
إصدار  علي  المصري  الشعب 
من   ٩8 المادة  بحذف  قرار 
سيتم  وعندها  العقوبات  قانون 
تبرئة جميع الذين حكم عليهم في 
وسيتم  األديان.  ازدراء  قضايا 
رقاب  علي  المسلط  السيف  رفع 

والمبدعين.   المفكرين 

بقية مقال »ما تبيعناش ....... ياسيادة 
الرئيس« ص8

تزامن حكم االدانه مع الذكرى السنويه لذبح االقباط فى 
ليبيا  كما لو كانت العداله فى مصر كما يقول اتحاد شباب 
ماسبيرو  ... » تقدم اطفال االقباط الفته اعتذار لمجرمى 
داعش » او تعتذر لهم عن تهكم االطفال على وحشيتهم 

وذبحهم للبشر.

السؤال  االن  هو:  اذا كان االطفال يسخرون من داعش 
فماذا يضير  باسم هللا والدين  البشر  تدبح  التى  االرهابيه 
االسالم فى ذلك ؟  ام هل اعتبرت المحكمه السخريه من 
المحكمه  ياترى   . نفسه  االسالم  من  داعش هى سخريه 
من  جزء  هى  وال  دمويه  ارهابيه  منظمه  داعش  بتعتبر 
اسالم  لال  وازدراء  تريقه  تعتبر  عليها  والتريقه  االسالم 

نفسه !!!!!

طب لو اى تمثيل ساخر هو ازدراء للدين االسالمى فما 
راى المحكمه فى المشاهد التمثيليه التاليه :

بيقول  وهو  التانيه  الزوجه  فيلم  فى  البارودى  حسن   -
 « منكم  االمر  واولى  الرسول  واطيعوا  واطيعوا هللا   «
وهو بيقول الجمله دى عشان يطلق الزوجه الغلبانه  من 

زوجها ويجوزها للعمده  المفترى ... بالعافيه !!!

اللى  على  بيبص  وهو  تطلع  ح  وعينه  العمده  مشهد   -
يتوضى  عشان  الميه  له  بتصب  وهى  يتجوزها  نفسه 
من  الميه   دورق  بتشد  وهى  االولى  وزوجته  ويصلى 
الموزه الحلوه وبتقول له .... ح تتوضى بالمداس ياعمده .

بالدقن  وهو  االرهابى  فيلم  فى  امام  عادل  مشهد   -
والجالبيه ويرى فى خياله امراه جميله مثيره ويقول لها 

» ح اقطعك يا .... !!!

- مشهد تانى وعادل امام بيقول ل مصطفى متولى )هانى 
»المسيحين  مسيحى  انه  عارف  مش  وهو  المسيحى( 
البلد او لو مش عاجبهم يشتغلوا خدامين عندنا»  يسيبوا 

!!! مش ده برضه ازدراء اديان

هانى  بنت  كانت  لما  الفيلم  نفس  فى  تالت  مشهد   -
المسيحيه بتتكلم مع االرهابى وهو فاكرها مسلمه وحافظه 
القران لغاية ماعرف اسمها بالكامل وشاف الصليب على 
وابعادها  للبنت  اظهره  اللى  الفظيع  والنفور   ... صدرها 

عنه ... بمنتهى الكره ... مش ده برضه ازدراء اديان.

مبنى ملحق  داخله  ثقافى وهى  فيلم  فى  العيال  - مشهد 
بالمسجد ... ومعاها شريط فيه فيلم جنسى عشان يشوفوا 

الفيلم هناك ... مش ده برضه ازدراء اديان.

وغيره ... وغيره من اول شخصية  الحاج نادى الحرامى 
كانت  اللى  والذبيبه   « الشارع  فى  كراكون   « فيلم  فى 
واخده نص وشه لغايه الشيوخ اللى بتقول لك ماتسلمش 

وال تعيدش ع ... النصارى .

اقول لك ايه وال ايه .... ياسيادة الرئيس...  انا عارفه انك 
يا ما اتكلمت عن المواطنه ... ونفسك الناس كلها تتعامل 
زى بعض .. بس برضه عارفه ان التيار شديد والعقول 
المتخلفه واللى معشش فيها الفساد والكره ....      كثير 
ليهم......   دماغك  تبيعش  ما  سيادتك  ياريت  بس   ......

وما تبيعناش ..... ياسيادة الرئيس 

يف شهر سبتمرب عام 1991 رأيت يف القاهرة
رجل مصر الدبلوماسي

الدكتور بطرس بطرس غالي
في شهر سبتمبر عام 1٩٩1 أجريت لقاءا مع سعادة السفير عادل صادق في القاهرة.تم اللقاء في نادي السفراء.
طلبت من سيادته مساعدتي في لقاء أجريه مع الدكتور بطرس بطرس غالي.أعطاني خطابا لمكتبه .توجهت الى 
المكتب وأخبرتهم برغبتي.طلبوا مني أن أُعد األسئلة وعرضها عليهم ثم يتم اللقاء.نفذت كل ما كان يدور في داخلي 
ناحية  اليمين ورأيته متجها  ناحية  التفت  الدكتور بطرس بطرس غالي  الى سكرتارية  من أسئلة.وأنا في طريقي 
السيارة.توقفت الى أن ركب السيارة.في مكتب سكرتاريته قدمت لهم األسئلة.بعد أن قراؤا ما بها أخبروني أن سيادته 
قد تولى منصبا جديدا في األمم المتحدة.أخبرتهم برؤيتي له وأنا في طريقي اليهم.تأسفوا وكانت األقدار.الغريب في 
الموضوع أن الرئيس األميركي بيل كلينتون لم يجدد له مدة ثانية.ألن المرحوم الدكتور بطرس بطرس غالي كان 
رجل المهمات وآراءه لم تتفق مع الرئاسة األمريكية.الدكتور بطرس بطرس غالي قامة مصرية مشرفة لمصر ولكل 
دولة شريفة ومحترمة.الرب ينيح حياته.نتمنى على الحكومة المصرية أن تنشر توديعه العسكري.ال أستطيع أن 
أطلب بتنكيس العلم المصري لمدة 3 أيام كما فعل بانتيمون الذي أعلن بتنيكس علم األمم المتحدة حزنا على وفاته.

أنطونى ويلسون
نعيد تشرها لسبب سقوط اسم الكاتب العدد السابق



ساعات  تطول  أن  ضروريا  كان 
انتصار  يكتمل  ما  لكي  النهار 
»يشوع« علي الكنعانين في معركته 
الليل  لو حل  ملوك ألنه  الخمس  مع 
ولتجهيز  للراحة  لهم فرصه  ستكون 
أنفسهم مره أخري وتجميع صفوفهم 
وقد  »اسرائيل«  لمقابله  جديد  من 
من  كان  فما  الموازين  حينئذ  تتغير 
َيا   « قائال  أن صرخ  اال  »يشوع« 
َقَمُر  َوَيا  ِجْبُعوَن،  َشْمُس ُدوِمي َعلَى 
أَيَّلُوَن« يشوع 10: 12  َواِدي  َعلَى 
وهو  قبل  من  أنسانا  يطلبه  لم  طلب 
ينتهي  حتي  الشمس  تغرب  ال  أن 
ويكمل  الكنعانيين  مع  حربه  من 
حول  والذين   . عليهم  انتصاره 
يشوع كانوا وال شك يتصورون أن 
حماس الرجل قد تحول الي صرخة 
فوق  ما  نطلب  يأسنا  في  ألنه  يأس 
الرب  بأن  منا  أيمانا  ليس  طاقتنا 
الصرخة  عاده  انها  بل  سيستجيب 
ونعطي  نستدير  أن  قبل  األخيرة 
معجزه  طلب  من  يأسا  هلل  ظهورنا 
والبعض  تتحقق!  ولم  طلبناها  طالما 
األخر من حول »يشوع« قد تصور 
وبدأ  الهذيان  الي  تحول  الرجل  أن 
يهذي ويطلب مالم يخطر علي عقل 
قانون  للطبيعة  ألن  قبل  من  أنسانا 
ارساه هللا منذ البدء . فللشمس ميعاد 
توقيت  ولغروبها  تخلفه  ال  للشروق 
حولها  من  والطبيعة   . يتأجل  ال 
لشروقها  يخضعا  أيضا  واألنسان 
وغروبها أما هي الشمس فال تخضع 
وهكذا  البدء  منذ  كان  هكذا  لكليهما 
اليوم الذي صرخ  يكون اال في هذا 
اإللهي  الوحي  يقول  »يشوع«!  فيه 
َيْوَم   ، بَّ الرَّ َيُشوُع  َكلََّم  ِحيَنِئٍذ   « أن 
َبِني  أََماَم  اأَلُموِرِيّيَن  بُّ  الرَّ أَْسلََم 
إِْسَراِئيَل، َوَقاَل أََماَم ُعيُوِن إِْسَراِئيَل: 
»َيا َشْمُس ُدوِمي َعلَى ِجْبُعوَن، َو َيا 
َقَمُر َعلَى َواِدي أَيَّلُوَن« يشوع 10: 
أمام عظمه  12 قد نقف طويال جدا 
يوما  الشمس  تقف  أن  المعجزة  هذه 
كامال في وسط السماء فيصير نهارا 
وعشرون  اربعه  لمده  كامال  يوما 
الحقيقية  المعجزة  ولكن  ساعه 
وسط  في  الشمس  وقوف  في  ليست 
العبارة  هذه  في  تأملنا  قدر  السماء 
لقد   » بَّ الرَّ َيُشوُع  َكلََّم  ِحيَنِئٍذ   «
يكن  لم  الرب.  الي  »يشوع«  صلي 
الي  صاله  بل  هذيانا  وال  أذن  يأسا 
الرب وال نعلم من هو قبل«يشوع« 
قانون  يتعطل  لكي  الرب  الي  صلي 
الحقيقة  بل  ؟  له  وأستجاب  الطبيعة 
أننا ال نعلم من الذي طلب هذا األمر 
قبل »يشوع« والذي لم يخطر علي 
الكثيرين  منا  طلب  لقد  أنسان!  قلب 
من  جدا  بكثير  هذا  من  أقل  هو  ما 
الرب ولم يستجيب لنا أو هكذا نظن 
المستحيل  فقد طلب  أما »يشوع«   !
نظن!  هكذا  أو  له  الرب  وأستجاب 
الرب  مع  »يشوع«  تكلم  عندما 
طلب  بل  »المستحيل«  يطلب  لم 
لم يطلب »معجزه« من  »الممكن« 
من  »المستطاع«  طلب  بل  الرب 

طلب  قد  »يشوع«  كان  لو   . الرب 
أستجاب  ما  معجزه  أو  »مستحيال 
أعتبره  ما  طلب  لو  ألنه  الرب  له 
في  لكان  معجزه  ظنه  وما  مستحيال 
في  السابقة  الخبرة  لكل  اختزاال  هذا 
يشوع  يكن  .ألم  الرب  مع  التعامل 
البحر  هناك عندما أنشق أمام عينيه 
حاضرا  شاهدا  وكان  األحمر؟ 
نهر  سريان  له  الرب  أوقف  عندما 
»المستحيل«  طلب  في   ! األردن 
ننكر  نحن  »معجزه«  نظنه  وما 
بشري  ضعف  وعن  قصد  بدون 
في  في حياتنا  الصالحة  الرب  أراده 
في  منه  ونتوجس  والحاضر  السابق 
فوق  نطلب  اننا  له  نقول   . المستقبل 
ممكن  هو  ما  فوق  او  تستطيع  ما 
لقدرتك اإللهية وهذا بعينه ما يضعنا 
لأليمان  ألن  األيمان  دائرة  خارج 
اإِليَماُن  ا  »َوأَمَّ وهو  بالكتاب  تعريفا 
ِبأُُموٍر  ِبَما يُْرَجى َواإِليَقاُن  َفُهَو الِثَّقُة 
أذا  أنه   1  :11 عبرانيين  تَُرى«  اَل 
الرب  بعمل  الثقة  واأليقان«  »الثقة 
الذي ال تراه واليقين بأنه سيفعل لك 
واليقين  الثقة  »ألنه صالح«.  الخير 
التي  التجارب  و  ما  يوما  امتلكناهما 
خضنا فيها والشك بما يدبره البعض 
هم  من  بعض  في  ثقتنا  واهتزاز  لنا 
حولنا تسببوا في اهتزاز هذا األيمان 
وتحولنا عنه الي االعتماد علي ذكائنا 
منا  فتاهت  البشرية  وحيلتنا  ودهائنا 
بيننا  المسافة  وبعدت  الطريق  معالم 
المسافة  ابتعدت  وعندما  هللا  وبين 
بين األنسان وهللا صار ما هو ممكنا 
»معجزه«  الرب  لدي  ومستطاعا 
السيد  يعيد  لذلك  األنسان!  يتمناها 
عمل  لطبيعة  فهمنا  تصحيح  المسيح 
النَّاِس  ِعْنَد  »هَذا  قائال  الرب  وقوه 
ُكلُّ  هللاِ  ِعْنَد  َولِكْن  ُمْسَتَطاٍع،  َغْيُر 
فما   2٦  :1٩ متي  ُمْسَتَطاٌع«  َشْيٍء 
الحقيقة  في  هو  »معجزه«  تظنه 
القدير  يصنعها  أعمال هللا  من  عمل 
بال خيالء وال كبرياء وال ضوضاء 
شديد  بهدوء  حياتك  الي  تسري 
ال  وانت  عروقك  في  الدم  كسريان 
تدري به وال تسمع له صوتا! يقول 
وقفت  الذي  اليوم  هذا  عن  الكتاب 
ذلَِك  ِمْثُل  َيُكْن  َولَْم   « الشمس  فيه 
بُّ  الرَّ ِفيِه  َسِمَع  َبْعَدُه  َواَل  َقْبلَُه  اْلَيْوِم 
لم   1٤  :10 يشوع  إِْنَساٍن«  َصْوَت 
الشمس  وقوف  عن  الوحي  يتحدث 
الي  أستمع  الرب  أن  تحدث عن  بل 
»يشوع« . لم تكن عظمه اليوم في 
في  اليوم  عظمه  بل  الشمس  طاعه 

»صاله« يشوع
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أدم الثاني 
ما هذا الطلب !

 وجدى خليل
مجد  عن  السابق  العدد  فى  تحدثنا 
االكتسابى  مجده  وعن  الذاتى  المسيح 
وليس  المولود  القدوس  انه  وعرفنا 
المولود القدوس وكان الهدف من موت 
لنفسه عروس  يتخذ  ان  وقيامته  الرب 
نتابع  ان  واحلى  اجمل  وما  عذراء 
العروس  الكنيسة  عن  الشيق  الحديث 
الرب  كلمة  تقول  اذ  جسدة  هى  التى 
ومن  لحمه  من  جسمه  اعضاء  الننا 
الكنيسة  ان  اى   30:5 افسس  عظامه 
تجسده  استمرار  او  تجسدة  امتداد  هى 
واعالن تجسدة انه فى ملئ الزمان اى 
عندما اكتمل الزمان اتخذ لنفسه جسدا 
وجدت  اذ  مريم  العذراء  القديسه  من 

حبلى من الروح القدس مت 18:1

 وفى يوم الخمسين اتخذ لنفسه جسدا 
بالروح القدس من اولئك الذين توحدت 
الجسد  وهذا  القدس  بالروح  قلوبهم 
متحد بالجسد الذى قام من بين االموات 
النه راس الكنيسة كو18:1 بناء على 

ذلك نستطيع ان نقول ان  

املسيح هو التعبير الكامل عن االب

الكنيسة هى التعبير الكامل عن االبن 

فالكنيسة هى سر المسيح هى قدس 
امراة  العروس  هى  هللا  كلمة  اقداس 
عن  تمتاز  وهى  كل حى  ام  الخروف 
الكنيسة االولى الن مجد البيت االخير 
اعظم من مجد البيت االول تامل معى 
افسس  ففى  لها  الرب  حب  مدى  فى 
الحقيقه  حقائق  ثالث  نجد   2٧-25:5
الماضى  فى  لها  محبته  هى  االولى 
الثانيه  الحقيقه  لقد فداها على الصليب 
يقدسها  فهو  الحاضر  فى  لها  محبته 
من  تقديسها  سبق  الكنيسة  كانت  وان 
البريه  فى  وهى  لكن  مقامها  حيث 
يقدسها بغسل الماء بالكلمه التى يجعلها 
لتعيش  نفسها  وتخصص  تفرز  ان 
فى  لها  محبته  هى  الثالثه  الحقيقه  له 

المستقبل يحضرها لنفسة كنيسة مجيدة 
ال دنس فيها وال غضن او شئ من مثل 
ذلك بل تكون مقدسه بال عيب الكنيسة 
مولوده من فوق وان كانت تعيش على 
وحياتها  بالراس  متحده  لكنها  االرض 
 3:3 كو  هللا  فى  المسيح  مع  مستترة 
المسيح  تقديم  االرض  على  مهمتها 
هى  الوقت  نفس  فى  للعالم  واعالنه 
لتكون  عريسها  الى  تذهب  ان  تنتظر 
معه تقول كلمه الرب فى افسس 22:1 
واخضع كل شئ تحت قدميه واياه جعل 
راسا فوق كل شئ للكنيسة اى كل ما 
تحقق للرأس هو لحساب الكنيسة فكل 
تحت  مكانها  شيطانيه  او  بشريه  قوة 
اقدام المسيح والقدم موجود فى الجسد 
فالمومن بصفته عضو فى الجسد فكل 
شئ تحت قدميه لكن احيانا كثيرة نرى 
فوق  المشكله  ان  نرى  ذالك  عكس 
او  نشعر  ولم  علينا  وضاغطه  رؤسنا 
لماذا  اقدامنا  تحت  المشكله  ان  نحس 
البساطه  منتهى  فى  االجابه  ان  ياترى 
بينما  هللا  كلمة  فى  نحكم  صرنا  الننا 
المفروض ان الكلمه تكون لها السياده 
واالحاسيس  والعواطف  الشعور  فى 
رياسه  كل  فوق  اننا  نختبر  لكى 
تحت  الشيطان  شرعا  نحن  وسلطان 
اقدامنا لكن عمليا فى هذة الحياة بنكون 
مغلوبين وغير منتصرين والسبب هو 
االنفصال عن الجسد اخذ حزقيال الى 
حزقيال  ان  وحدث  عظام  مالنة  بقعة 
تنبأ بكلمة الرب فاقترب كل عظم الى 
وانا  عظمى  انت  انك  فالحقيقه  عظمه 
عظمه  عن  مبتعد  عظم  وكل  عظمك 
ياليت الرعش يبدا فى العظام فيقترب 
كل عظم الى عظمه فنستطيع ان نعيش 
الوحده التى ارادها لنا الرب حسب ما 
كلمة  تقول   2٦- يو20:1٧  فى  جاء 
ومسامحين  بعضكم  محتملين  الرب 
بعضكم ان كان الحد على احد شكوى 
ايضا  انتم  هكذا  المسيح  لكم  غفر  كما 
امور  ثالثة  نجد  هنا  كولوسى13:3 
محتملين-مسامحين غافرين ياترى اين 

نحن من هذة كلمة اثقال تعنى التجارب 
والضيقات التى تقع على اخوتنا يجب ان 
نحملها معهم وان نتمم ناموس المسيح 
الذى هو ان نحب بعضنا البعض كما 
احبنا المسيح قال الرب يسوع احملوا 
وديع  النى  منى  وتعلموا  عليكم  نيرى 
ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم 
مت2٩:11 ومن ضمن حمل النير هو 
وهذا  البعض  بعضنا  اثقال  نحمل  ان 
وحمل  اسقامنا  اخذ  اذ  الرب  فعله  ما 
بين  كبير  فرق  هناك  ولكن  امراضنا 
الذى  فالرب  وتواضعنا  الرب  تواضع 
قال انا واالب واحد الحامل كل االشياء 
الذى  المولود  القدوس  قدرته  بكلمة 
اخلى نفسة ووضع واطاع حتى الموت 
موت الصليب فعل هذا حبا لينقذنا من 
الهالك االبدى اما تواضعنا نحن لكى 
والغرور  الكبرياء  من  الرب  يحفظنا 
المقاومه  من  بدال  نعمة  ننال  وحتى 
النه يقاوم المستكبرين اما المتواضعين 
قد  بل  فقط  ذالك  وليس  نعمة  فيعطيهم 
اصبح لنا مقام عالى وعظيم نلناة بسبب 
قبول الرب فى حياتنا يجب ان نظهر 
بالتواضع  بسلوكنا  للعالم  الجمال  هذا 
نفوسنا  براحة  لنا  ويعود  يمجده  الذى 
االنسان  يفعل  ان  هو  التواضع  الن 
اليشعر  لكنة  صغير  يكون  ربما  شئ 
شانه  او  قيمته  من  قلل  قد  فعلة  ما  ان 
شعر  اذا  اما  العظمة  سر  يكمن  وهنا 
ان ما فعلة قد قلل من قيمته فهذا معناة 
ذاته  فى  نقص  عنده  الشخص  هذا  ان 
وعدم ثقه فى نفسه فعندما يطالبنا الرب 
على  نحافظ  ان  يريدنا  فهو  بالتواضع 
العظمه والرفعه والمكانه التى حصلنا 
وان  حياتنا  فى  قبلناه  عندما  عليها 
رب  جاء  لقد  انفسنا  فى  واثقين  نكون 
المجد وديعا متواضعا ولم ياتى ضعيفا 
ذليال وهو يطالب كنيستة العروس ان 
تكون مثله متواضعه اى قويه عظيمه 
مرفوعه الرأس بسلوكها المتواضع           

العدد  فى  فانتظرونا  بقية  للموضوع 
القادم

الكنيسة العروس )3( 
حليم منجة

بقية مقال »َساَلًما َأْتُرُك َلُكْم. 
َساَلِمي ُأْعِطيُكْم«  ص6

هذه  نعرف  أن  نستطيع  ال  ونحن 
طريق  عن  إال  منها  ونتأكد  األمور 
معرفة الرب يسوع المسيح نفسه. هو 
لنا محبة اآلب وسلطانه  الذى أظهر 
وعالقته الوثيقة بنا، وهو وحده الذي 
أخبرنا عن المنازل الكثيرة التى فى 
لنا،  ليعدَّها  ذاهب  وأنه  اآلب،  بيت 
أال  ثانية  إليه  ويأخذنا  يأتى  وسوف 
ينبغى أن تدعونا هذه الحقائق المؤكدة 
الثابتة الراسخة إلى أن نطمئن ونكون 

في سالم تام؟

على أّن أعجب جانب فى موضوع 
هو  »سالمى«  كلمة  وفى  السالم، 
»ياء« المتكلم أو »ياء« الملكية هذا 
أن  يمكن  اختبار  وأقدس  أمجد  هو 
لكى  يأت  لم  فالمسيح  عليه.  نحصل 
فينا  ليسكن  بل  السالم،  عن  يعلِّمنا 
السالم  هو  هذا  الشخصى.  بسالمه 
ُكلَّ  َيُفوُق  الَِّذى  هللاِ  »َساَلُم  اإللهى، 
الرب  َعْقل« ﴿فى ٤: ٧﴾. حين كان 
﴿مع﴾  كان  بالجسد  األرض  على 
التالميذ، وأما اآلن فهو ﴿فى( المؤمن 
بالروح القدس. لذلك قال لهم: »َخْيٌر 

اَل  أَْنَطلِْق  لَْم  إِْن  أَلنَُّه  أَْنَطلَِق،  أَْن  لَُكْم 
)هو   )٧  :1٦ ﴿يو  ى«  اْلُمَعّزِ َيْأِتيُكُم 
أىعند  اليوم -  سيمكث فيكم( فى ذلك 
مجىء الروح القدس - ﴿تعرفون إنى 

أنا فيكم(

»أترك«  فى  المعنى  الحظ 
أَْتُرُك  قوله: »َساَلًما  و»أعطى« فى 
وقال  بل  أُْعِطيُكْم«.   َساَلِمى  لَُكْم. 
االن  عندكم  كذلك،  )فانتم  أيضا 
فتفرح  ايضا  ساراكم  ولكني  حزن. 
منكم  فرحكم  احد  والينزع  قلوبكم، 
)أترك( و )ال  يو 22:1٦  وقوله   )
أنه  يعنى  ينزع(  أن  أحد  يستطيع 
سالم داخلى مستقر كعطية الهية منه 
ولذلك فتحية السالم فى المسيحية هى 
أو  لكم«  »سالم  أو  لكم«  »السالم 
سالم المسيح يا فالن« و«سالم ألهل 
هذا البيت« وليست »السالم عليكم« 
أن  يمكن  عليك  يوضع  الذى  ألن 
يُخلع عنك أما الذى لك فهو لك وفى 
حوزتك ما لم تتخل أنت نفسك عنه. 

فينا  المسيح  حلول  يصبح  وكيف 
هذا  ملموسة؟  حقيقة  القدس  بالروح 
يكون بالشركة المستمرة بين المسيح 
والمؤمن لحظة بعد لحظة »ااُْثبُتُوا ِفًى 

َوأََنا ِفيُكْم« ﴿يو 15: ٤( ولكى نثبت 
نسمع قوله )من يأكل جسدى ويشرب 
دمى يثبت فى وأنا فيه( يو5٦:٦ ففى 
األفخارستيا نتحد بالمسيح. والوسيلة 
الثانية هى كلمته فى الكتاب المقدس 
يحفظ  ومن   ( الرسول  يوحنا  كقول 
وبهذا  فيه  وهو  فيه  يثبت  وصاياه 
نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذى 
قول  وهناك   2٤:3 1يو  أعطانا( 
ألكبرخاطىء  أمل  يوجد   « مشهور 
خطر  ويوجد  المقدس  الكتاب  يقرأ 
على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب 
أن  التنويه  يجب  وهنا  المقدس« 
حضور  أو  الروحية  الكتب  قراءة 
المواظبة  أو  الروحية  اإلجتماعات 
فى  الدينية  القنوات  مشاهدة  على 
وال  بديال  ليست  هذه  كل  التليفزيون 
المتأنية  الشخصية  القراءة  تغنى عن 
كحوار  الشخصى  كتابك  فى  التأملية 
يارب  )تكلم  وبين هللا  بينك  شخصى 
لذلك  سامع( 1صم10:3  عبدك  ألن 
)كان ينبغى أن تعملوا هذه وال تتركوا 

تلك( لو٤2:11

د. عبد اجمليد كامل



 للمرأة فقط 
دراسة: تناول املرأة احلامل لعقار “الديباكني” يؤدى لتشوه األجنة

باريس - أ ش أ

األمن  لوكالة  العام  الفرنسى  المدير  مارتن  دومينيك  قال 
الدوائى ان الدراسة التى أجراها المسئولون الفرنسيون لهيئة 
التفتيش للحاالت االجتماعية ان المرضى الذين يعانون من 
مرض الصرع ومرض اضطراب ثنائى القطب ويعالجون 
مؤخرا  علموا  سانوفى  شركة  إنتاج  من  الديباكين  بعقار 
الحمل ويؤثر  فترات  أثناء  الدواء  بهذا  المرتبطة  بالخطورة 

على الجنين فى داخل رحم األم ويعرضه لبعض التشوهات الخلقية أو الوراثية والذى عرف منذ عام 
.2000

وأوضح المسئولون فى معامل سانوفى أن هذه المعلومة تركت للطبيب الذى يوضحها لمرضاه وفى 
أبريل 2015 اتخذ قرارا من قبل المسئول عن األمن الدوائى بوقف هذا العقار للمرأة تريد اإلنجاب وفى 

حالة عدم وجود بديل فإنها تكتب إقرارا على نفسها خاصة بالنسبة لالتى يعانين من الصرع.
هى  مختلفة  أسماء  تحت   1٩٦٧ منذ  سانوفى  معامل  قبل  من  فرنسا  فى  يسوق  العقار  هذا  أن  يذكر 
الالتى تتراوح أعمارهن ما بين 15 عاما و٤٩ عاما  “ديباكوت” و”ديباميد” وان ٩3 ألف سيدة من 
يتناولنه، منهن 3٧ ألفا يعانين من الصرع و5٦ ألفا من االضطراب ثنائى القطب، وهو اضطراب نفسي 

يتصف باالكتئاب لفترات وفترات ابتهاج غير طبيعية.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك ما بين ٤25 و٤50 مولودا تعرضوا لفالبروات الصوديوم الموجود فى 

هذا العقار وأدى الى تشوهات لهؤالء المواليد فى الفترة من 200٦ الى 201٤
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
 ahram.teeba@gmail.com او 

  8164gindi@rogers.com 

 

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

البيض..أكثر من سبب لتناوله

من عيادة الطب الطبيعى
النوم

أي ضوء.

جرعات  ان  تجد  هنا  ومن 
شخص  من  تختلف  الميالتونين 
الجسم،  يحتاجه  ما  حسب  آلخر 
مجم   3 بين  ما  تتراوح  فالجرعة 
بالجرعة  ابدأ  مجم،   15 الى 
الصغيرة وزد منها حتى تصل الى 

الجرعة التي تساعدك.

اما إذا كان األرق بسبب توتر من 
مشكلة معينة يستحسن ان تهدئ 
مادة  باستخدام  المخ  نشاط  من 
وهى   GABA تسمى  طبيعية 

تساعد المخ على االسترخاء.

آمنة  مواد  والجابا  والميالتونين 
وليس لها اعراض جانبية، واالمر 
االعتبار  في  يؤخذ  الذى  الوحيد 
التي  العقاقير  تتناول  اذا كنت  هو 
االثنين  فوجود  االكتئاب،  تعالج 

سويا غير معروفة النتيجة.

من  كثيرا  ان  انوه  ان  وأود 
بسبب  األرق  يسبب  العقاقير 
الجسم  في  المغنسيوم  إنقاص 
الطبيب  مع  ذلك  تبحث  ان  فيجب 

او الصيدلى المختص.

  
د.تباسيم جندي

س: اعانى من األرق، وحاولت 
ال  ولكنه  الميالتونين  اتناول  ان 

يجلب لى النعاس فماذا أفعل؟

هي  الميالتونين  ان  صحيح  ج: 
الغدة  من  يفرز  طبيعى  هرمون 
أكثر  يكون  وافرازه  الصنوبرية 
النوم  على  الجسم  ليساعد  بالليل 
واحد  كل  واحتياج  واالسترخاء، 
السن  فكبار  اآلخر،  عن  يختلف 
نظرا  أكبر  لجرعة  يحتاجون 
كما  العمر،  تقدم  مع  افرازه  لقلة 
يحتاج الذين ال يتعرضون للضوء 
األماكن  في  ويعيشون  الطبيعى 

المغلقة الى جرعة اكبر.

ومن المهم ان تعلم انه لكى يفرز 
الميالتونين في الجسم فانه يحتاج 
التريبتوفان  األمينى  للحامض 
واللحوم  البيض  في  يوجد  الذى 
والحمص والفول السودانى واللبن 
وبذور البمبكين، ولكن لكى يصل 
يرفع  طعام  الى  يحتاج  المخ  الى 
ومن  االنسولين،  وبالتالي  السكر 
واللبن  الكوكى  فكرة  كانت  هنا 

التي تساعد على النوم.

الى  التريبتوفان  وتحويل 
عنصر  الى  يحتاج  ميالتونين 
المغنسيوم  كان  فلو  المغنسيوم، 
الجسم  فان  الجسم  في  ناقصا 
الميالتونين،  افراز  يستطيع  ال 
جرعة  بأخذ  هؤالء  ينصح  لذا 

المغنسيوم قبل النوم.

الليل  في  الميالتونين  وافراز 
يحتاج الى غرفة مظلمة ليس بها 

تناول  ضد  الحمالت  أصوات 
البيض الحتوائه على الكولسترول 
المرضى  من  وكثير  مرتفعة، 
السبب،  لهذا  تناوله  عن  يعزف 
والبعض اآلخر يعزف عن تناول 
الذى  الجزء  انه  على  الصفار 
فيها  بما  الدهون  على  يحتوى 
صفار  ان  ومع  الكولسترول، 
الكولسترول  على  يحتوى  البيض 
على  دليل  أي  يوجد  ال  انه  اال 
أي  له  البيض  عن  االمتناع  ان 
الكولسترول،  مستوى  على  تأثير 
أي  انه ال يوجد  بينت  والدراسات 
لألفراد  الكولسترول  في  ارتفاع 
فوق سن 65 الذين تناولوا بيضة 

كل يوم.

في  الكولسترول  ان  نعلم  وكما 
الدم ثلثه يأتي من األطعمة والثلثين 
عالقة  اما  الكبد،  في  يصنعان 
فهو  القلب  بأمراض  الكولسترول 
وليس  شرحه  يطول  موضوع 

مجاله هنا.

على  يحتوى  فهو  البيض  اما 
البروتين،  هو  األبيض  الجزء 
الدهون  وهو  األصفر  والجزء 
المواد  على  باحتوائها  تتميز  التي 
الكاروتينية المضادة لألكسدة، ولقد 
أثبتت الدراسات ان بروتين البيض 
هو من أجود أنواع البروتين للجسم 
والبقول  اللحوم  بروتين  من  اكثر 
عالوة  الكامل  استخدامه  بسبب 
االحماض  كل  على  احتوائه  على 
االمينية حتى ان قدرة الجسم على 
البروتين  من  نوع  أي  استخدام 

تقاس نسبة الى بروتين البيض.

عالقة  تظهر  الحديثة  واألبحاث 

بين اكل البيض والوقاية من مرض 
يصيب العين مع تقدم السن يسمى 
 Macular Degeneration
البيض كلما قلت  تناول  فكلما زاد 
عن  اما  المرض.  بهذا  اإلصابة 
اول  من  يعتبر  فهو  المرض  هذا 
لمن  كندا  في  البصر  فقد  أسباب 
الماكيوال  65، ويصيب  فوق سن 
عن  عبارة  العين  في  جزء  وهى 
وسادة دهنية صفراء على الشبكية 
وتحميه  البصرى  بالعصب  تحيط 
الصفراء  والصبغة  التلف،  من 
تمتص  الماكيوال  في  الموجودة 
اتالفا  األكثر  الزرقاء  االشعة 
يحدث  هذا  يحدث  وكلما  للعين، 
عملية  الى  وتحتاج  للماكيوال  تلفا 
باستمرار،  وصيانة  اصالح 
وعملية اإلصالح تحتاج باستمرار 
وهى  الكاروتينية  المواد  الى 
الموجودة  الصفراء  الصبغات 
والخضروات  البيض  صفار  في 
األصفر  اللون  ذات  والفواكه 
والبرتقالى مثل الجزر والكنتالوب 
ولكن  وغيرها،  الرومى  والفلفل 
ان  يجب  الكاروتينية  المواد  هذه 
يستفيد  لكى  الدهون  في  تذوب 
منها، ووجودها في صفار  الجسم 
منه  يجعل  الدهون  مع  البيض 
مصدرا عظيما للمواد الكاروتينية 
التي  الهامة  وزيازنسين  ليوتين 
يسهل استخدامها ووصولها لمنطقة 
مرض  لتمنع  العين  في  الماكوال 
بدأ  الذى  ديجينيريشن  الماكيوالر 

يظهر حديثا في سن ما قبل 65.

بفيتامين  والبيض هو طعام غنى 
األخص  وعلى  انواعه  بكل   B
عنصر  وأيضا   B2,B5,B12
الكولين وهو هام في تكوين المخ، 

كما يحتوى على عنصر اليود الهام 
الغدة  وهى  الدرقية  الغدة  لوظيفة 
التمثيل  عمليات  في  تتحكم  التي 
الغذائي في الجسم، وفوق هذا كله 
سعراته  في  قليل  طعام  فالبيض 
الحرارية فكل بيضة تحتوى على 

حوالى 70 سعر حرارى.

األطعمة  من  البيض  كان  وإذا 
الصحية فأى األنواع نأكل؟ الواقع 
البيض  بين  اختالف  يوجد  ال  انه 
ذو القشرة البيضاء او القشرة البنية 
الغذائية،  القيمة  نفس  له  فكالهما 
البيض  بين  يوجد  الفرق  ولكن 
 ، االوميجا3  والبيض  العادى 
والبيض االوميجا 3 يأتي من تناول 
الدجاج لبذر الكتان المحتوى على 
االوميجا 3 ، فالبيض االوميجا 3 
أحسن في القيمة الغذائية وذلك لما 
نعرفه عن االوميجا 3 من خاصية 
ان  اردت  فاذا  لاللتهاب.  مضادة 
عليك  البيض  أنواع  اصح  تتناول 
االوميجا3  البيض  بين  تختار  ان 
يأتي  الذى  االورجانيك  البيض  او 
من الدجاج الذى يخلو طعامه من 
الهرمونات او المخلفات الحيوانية، 
ومن الصعب ان تجد البيض الذى 
االوميجا3  االثنين  بين  يجمع 

واالورجانيك.

من  تخف  ال  القارئ  عزيزى 
أكل البيض، فهو ذو فوائد صحية 
عديدة للعين والمخ ومصدر كامل 
االحماض  كل  يحوى  للبروتين 
الذى  التريبتوفان  االمينية بما فيها 

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

عّما نستمتع به يوميًّا في حياتنا املتحضرة.

أحد الفيلة يقوم بحراسة جثة صديقه حلمايتها من الضباع

ال شيء يضاهي النمل إذا حتدثنا عن العمل اجلماعي

نوع من أنواع األخطبوط أثناء اخلروج من البيض

هكذا تشرب الزرافة

ما هذا؟

فراشة، وشفافة!



TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

 *NEW LOCATION* 
Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, ON

  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 


