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قربص لن تسلم ملصر خاطف الطائرة... ص4

حمبةاهللألن،اهلليعرفملحيبالومن
He who does not love does not know 

God, for God is love. 1 John 4:8
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منذ خمس سنوات وفي عام 2011 
ناعوت حفلة  فاطمة  حضرت األستاذة 
العام  ببداية  لالحتفال  الجديد  االهرام 
الرابع لميالده، وها هي تحضر للمرة 
النشطاء  اتحاد  من  بدعوة  الثانية 
الجديد  فيها االهرام  الكنديين ويشارك 
وكان  التاسع.  عامه  ببداية  باالحتفال 
حكم  وق��ت  فاطمة  األس��ت��اذة  حضور 
المجلس العسكري لمصر وقبل السنة 

الكئيبة لتولى االخوان الحكم. 

مرت األيام وتبدلت األحوال ولكن كما 
يبدو أن المتطرفين قد احكموا قبضتهم 
وها  مصر،  على  المرة  هذه  السلفية 
تواجه  األيام  هذه  ناعوت  فاطمة  هي 
أنها  تافهة  بحجة  غاشمة  محاكمة 
استنكرت ذبح الخراف في الشوارع. 

التفاهة  تسيطر  كيف  ن��درى  وال 
هذه  مصر  في  السلطة  على  الفكرية 
لتهديدها  سببا  ه��ذا  فيكون  األي���ام، 
بالسجن كما تم سجن اسالم البحيري، 
ثم بعد هذا يتشدق البعض بالقول على 
االعالم الغربي انه يشوه سمعة مصر! 
هم  بالحقيقة  يشوه سمعة مصر  ومن 
والمفكرين  بالفكر  يتربصون  الذين 
ينكلون  الذين  والقضاة،  الداخلية  من 
بمن يطولونه سواء عن حق أم باطل، 
أعضاء  سأل  وعندما  أطفال،  ام  كبار 
عن  مصر  مفتى  األورب���ي  البرلمان 
مزار،  بنى  اطفال  على  القاسي  الحكم 

كانت اجابته ساذجة ال تقنع احدا.

ناعوت  فاطمة  باألستاذة  واحتفاال 
بعد   2011 عام  كتبته  ما  نشر  اعيد 

حضورها حفل االهرام الجديد.  

»طز«  و  ناعوت  وطنية  بني   
األخطبوط

فاطمة  األس��ت��اذة  دخ��ل��ت  عندما   
ميالد  بعيد  االحتفال  قاعة  ن��اع��وت 
األهرام الجديد ضجت القاعة الممتلئة 
بالحضور بالتصفيق لها، ولقد سألتها 
هذا  مثل  توقعتى  هل  التالي  اليوم  في 
تجد  انها  اجابت  بك؟  الحار  الترحيب 
مثل هذا الترحيب دائما فى كل كنائس 

مصر بل واكثر منه.

عن  دائما  تحاضر  ناعوت  فاطمة 
الصحيح  الطريق  وان��ه��ا  ال��م��س��اواة 
ايضا  الوطني  والمسلم  لنهضة مصر, 
فاطمة  شاكلة  على  هم  من  بكل  يفخر 
وحبها  صميمة  فمصريتها  ناعوت 
دائما  يدفعها  ما  وه��ذا  جلى  لمصر 
الشعب  لكل  المساواة  بطلب  للمناداة 
الهوية  عن  النظر  بغض  المصرى 

الدينية.

الشعور  يلغى  السياسي  المسلم 
على  هم  لمن  الوالء  ويجعل  بالوطنية 
شاكلته سواء مصريين ام اجانب وهذا 
أن  المسلمين  األخوان  مرشد  دفع  ما 
لحكم  مسلم  ماليزي  يفضل  أنه  يقول 
واعقبها  قبطيا  يكون  أن  عن  مصر 

بقوله »طز فى مصر«.

ال��دول��ة  ب��ي��ن  فصلت  المسيحية 
في  المسيحي  يعيش  ولهذا  والكنيسة 
لكنيسته  والئ��ه  ويكون  مجتمع  أي 
المجتمع،  لهذا  والئه  مع  يتعارض  ال 
للعراق  والعراقي  لمصر  فالمصري 
لفرنسا  والفرنسي  للبنان  واللبناني 
تعارض  أي  هذا  في  يكون  أن  ب��دون 
بينه وبين العالقة بالرب اإلله، بل أن 
او  عاش  الذى  للمجتمع  الوالء  فقدان 
يعيش فيه هو انحدار روحي، وكلما نما 
الشخص في اإليمان المسيحي كلما نما 
العكس  وعلى  لوطنه،  ومحبته  والئه 
من هذا كلما تعمق المسلم السياسي في 
كراهيته  زادت  كلما  واألفكار  المبادئ 
وتكفيره  بل  فيه  يعيش  الذى  للمجتمع 
وتآمره عليه واستباحة سرقته ونهبه. 
او  جماعته  تكون  أن  يسعى  ولهذا 
النظر  بغض  المسيطرة  هي  عصابته 

عن األحقية والكفاءة والقدرة. 

المصرى  السياسي  فالمسلم  ولهذا 
لمصر حق،  اإلسالمي  الغزو  أن  يرى 
العربية  الجزيرة  من  مصر  حكم  وان 
دمشق  من  الحكم  يضيره  وال  شرف، 
بالحكم  ويفخر  األموية،  الدولة  اي��ام 
وال  العباسية،  الدولة  وقت  بغداد  من 
اآلتية  الفاطمية  الدولة  تحكم  يستنكر 
من المغرب، ويعتز بحكم صالح الدين 
الحملة  اي��ام  وف��ى  ال��ك��ردي،  األيوبي 
وزعماء  شيوخ  ينادى  لم  الفرنسية 
بعودتها  ولكن  باستقالل مصر  األزهر 
الذى  المسلم  العثماني  التركي  للحكم 

خفس بمصر فى اسفل السافلين.

الشعار اإلسالمي السياسي »اإلسالم 
مسيحي  شعار  اس��اس��ه  ال��ح��ل«  ه��و 
ولكن  المسيح«  ه��و  »ال��ح��ل  يقول 
فالمسلمون  المعنيين  بين  ش��ت��ان 
التحكم  بمعنى  به  ينادون  السياسيون 
اليد والرجم،  الدولة وتطبيق قطع  في 
بأن »الحل هو  ينادى  المسيحي  بينما 
المطببة  الروحية  بالطريقة  المسيح« 
السيد  لقول  تطبيقا  المتعبة  للنفس 
المسيح »َتَعالَْوا إِلَيَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن 

َوالثَِّقيلِي اأَلْحَماِل َوأََنا أُِريُحُكْم.« 

ال تقدم وال نهوض لمصر أن تحكمت 
فيها أفكار اإلسالم السياسي العنصرية 
ما  ت��ردد  بل  الوطنية  تحترم  ال  التي 
»طز  المسلمين  األخ��وان  مرشد  قاله 
في مصر«، وشتان بين وطنية فاطمة 
ناعوت و »طز« مرشد هذا األخطبوط. 

  د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة

عبد احلليم حافظ الغائب احلاضر
عاما   39 مرور  رغم 
األسمر  العندليب  لرحيل 
الذي  حافظ  الحليم  عبد 
مع  صراٍع  بعد  رحل 
أعماله  بقيت  المرض، 
وال  األجيال  عبر  خالدة 
باألعمال  حاضراً  يزال 
ما  قدمها  التي  المميزة 
بين أكثر من 300 أغنية 
في  فيلماً   16 ونحو 
السينما بقيت خالدة رغم 
الوطنية  فأغانيه  رحيله. 
أفضل  من  ُتعتبر  تزال  ال 
في  ُتذاع  التي  األغاني 

المناسبات الوطنية. 



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
خيبة أملك في المسئولين المصريين بيفكرني 
محيراني  فيكي حاجة  بلدنا  »يا  الشعر  بييت 
كل ما نزرع القمح في سنين يطلع القرع في 

ثواني«.
محلب

شكرا لك علي حل مشكلة دير وادي الريان, 
اإلفراج عن  قبل  عنه  نرضي  لن  الحل  لكن 

الرهبان المحبوسين ظلما.
سفير مصر بروسيا

روسيا تعلن عن تأجيل عودة رحالتها لمصر 
تقول  تطلع  وسيادتك  الطائرة.  خطف  بعد 
هنتعلم  السياح،  يؤثر علي عودة  لن  الحادث 

نبطل كذب أمتي بقي؟؟.
أيمن نور

مقابالتك لرجال من المخابرات األمريكية في 
تركيا فكرني بعم أحمد نجم لما قال الرجولة 
من  أرجل  إسماعيل  وجميلة  الذكورة  مش 

أيمن نور.
فاطمة ناعوت

أهال يبكي يا صانعة الفرح في أرض كندا كلنا 
متضامنين معاكي ضد أي حكم يصدر ضدك 
وزي ما طول عمرك بتدافعي عننا جه الدور 

علينا نرد جزء صغير من جميلك.
وزيرة الهجرة

بالخارج  المصريين  كان  وزيرة  تعيينك  قبل 
أكثر توافقا مع الحكومة المصرية أنتي عملتي 

زي إللي جه يكحلها عماها.
رمضان صبحى

بصراحة استويت وقمعت واحلويت في سن 
صغير جدا ربنا يسترها عليك من الغرور.

أحمد شيبة
غنيت أه لو لعبت يا زهر أهو لعب يا أخويا 
وإللي مسافر من اسكندرية للقاهرة لقي نفسه 

في قبرص. 
وزير الدفاع الكندي

بيتزا  تجيب  علشان  صحفي  مؤتمر  تركت 
للعيال، يا راجل رد علي أسئلة الصحفيين وأنا 

أدفع تمن الدليفري من جيبي لمحل البيتزا.
جستين تردو

وال  البطالة  وال  االقتصاد  هسألك عن  ال  أنا 
قل  »السيلفي«  قلقان  بس  أنا  داعش  حرب 

كتير ليه طمنا عليك وحياتك.
هشام جنينة

إقالتك  والدليل  مصر  في  األقوي  هو  الفساد 
وهيفضل األقوى ومافيش فايدة خد فيزا لكندا 

وتعالي وريح دماغك.
سمير غطاس

بتقول يتم اختيار نواب لسفريات الخارج ما 
الزم  إللي  إيه  انجليزي  انجليزي،  بيعرفوش 

يعرفه كفاية أنه بيعرف يمشي مصلحته.
 ميسي

مصر  في  الخيرية  لألعمال  بحذائك  تبرعت 
كان  إلسرائيل  بيه  اتبرعت  لو  بهدلوك 
كانوا  للهند  لو  شكر  برقية  بعتلك  نتينياهو 

عملولك تمثال. 
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متهمون حنن باالرهاب 
ان حنن دافعنا عن االرض 

وعن كرامــــــة التــراب 
اذا متردنا على اغتصاب الشعب .. 

واغتصابنا ... 
اذا محينا آخر النخيل فى 

صحرائنا ... 
وآخر النجوم فى مسائنا ... 

وآخر احلروف فى امسآئنا ... 
وآخر احلليب فى أثداء أمهاتنا .. 

..... ان كان هذا ذنبنا 
فما اروع االرهــــــــاب!! 

)نزارقباني (

داخل  نفسه  يجد  البشر  من  مختلف  مثل  هو 
عالم يستدعيه بلغة تحمل  ألف شك  ألف تعبير 
وحيل غير إنسانية تحمل ألف سؤال من اآلخر!

زي القطط بسبع أرواح مثل صدق علي هذا 
الشخص الذي ال يقدر قيمة وعقل اآلخر بمفهوم 
من  يقذفه  فيما  نظر  أعادة  إلي  يحتاج  خاطئ 
اتهامات تأخذ أحيانا شكل المنطق وأحيانا شكل 
إنعكس  الذي  التطرف  شكل  وأحيانا  الهجوم 
وجود  نتيجة  الوطن  مؤسسات  من  كثير  علي 
مثل هؤالء االشخاص الذين يطنون إنهم الذكاء  

ودونهم الجهل!

زي القطط بسبع أرواح حتي عندما يستدعيه 
صغيرة  كانت  سواء  ما  مشكلة  لحل  البعض 
وهو  الثعلب  شخصية  يتقمص  تجده  كبيرة  أو 
خارج  وأصبح  بريقه  فقد  لذا  يظهر  ما  يبطن 
منظومة وطن سريعا  رغم أنه يحاول أن يبدو 
بسيطا  ومتواضعا لكن الصورة الحقيقية تظهر 
التطرف  رحم  من  خرج  ألنه  يوما  بعد  يوما 
تبدو  بلغة  الكل  فوق  نفسه  وظن  واالرهاب 
الموت  لغة  البعض  نظر  في  بل هي  موسيقية 

البطئ !

لكن ما يؤلمنا جميعا كوطن عربي من المحيط 
مثل  كثر  بيننا  مثل هؤالء  نجد  أن  الخليج  إلي 
بعض  إلي  يذهبون  وهم  أرواح  بسبع  القطط 
والمجالت   والصحف  الفضائية   القنوات  
والفيس بوك  والمدونات اإللكترونية الخ لبث 
سمومهم المريضة بل كل تجاربهم القديمة التي  
فال  تغادرهم  ولن  تغادرهم  لم  الدماء  لغة  فيها 
يعرفون من السالم غير اسم مكون ستة حروف 
وغير هذا كثيرا مما يعملون علي صنعه ومن 
قلوب سوداء   الصنع هدم األوطان  ألنهم  هذا 

عقول سوداء !

فكم يعز علي كل عربي ما حدث امس السبت 
الموافق  19 مارس  في سيناء الحبيب بسقوط 
بسبع  هم  الذين  القطط  هؤالء  يد  علي  شهداء 
أرواح كما  يظنوا لكن هللا كاشف أمرهم ألنهم 

لعنة في جسد األوطان !

فهم في كل عواصم الوطن العراق ليبيا  اليمن 
والمدن  العواصم  سوريا  سيناء وغيرهما من 
العربية بل يوجد منهم الكثير أيضا في مؤسسات 
الوطن العربي الكبير محيطه وخليجه بدعوي 
العمل علي مد يد العون وهم كاذبون ينتحلون 

صفات عقائدية ومذهبية وفلسفية بل وطنية !

هما مثل القطط بسبع ارواح كما يظنون كما 
فمنهم  الشيطان   حيل  بكل  الخفاء  في  يعملون 
يؤدي  نهار رمضان ومنهم  بالطبع من يصوم 
العمرة والحج ومنهم من يصلي  وهم  مناسك 
هدم   غير  لهم  الهم  مختلفون  بشر  الحقيقة  في 
حيلهم  بكل  األبرياء  وقتل  اآلمنة  األوطان 
علي  خافية  تعد  لم  التي  والشيطانية  المريضة 

طفل عربي صغير ؟

تطلق  كانت  هكذا  أرواح  بسبع  القطط  زي 
عليهم أمي وجدتي وكل من لديهم فطرة سليمة 

لكن كانوا يقولون أيضا لهم يوم قريب ؟!

عبدالواحد محمد

كاتب وروائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.com

زي القطط بسبع االرواح ؟!
بقلم عبدالواحد حممد

قربص لن تسلم ملصر خاطف الطائرة 
أيضا  باالتصال  بعدها  قام  ثم  الحادث  بتطورات  المصري إلبالغه  بالرئيس  اتصل  القبرصي  الرئيس 
الحادث  تطورات  على  ليطلعه  األوروبي  البرلمان  برئيس 
ألن أن قبرص دولة أوروبية وتطبق كافة القوانين األوروبية 
السياسي،  اللجوء  وحق  اإلنسان  وحقوق  اإلرهاب  بمكافحة 
صعوبة  ستجد  بمصر  وثيقة  عالقات  تربطها  التي  وقبرص 

بالغة في تسليم المتهم بخطف الطائرة لهذه األسباب:
الدولي  الطيران  اتفاقيتي مونتلاير وطوكيو لسالمة  إن  أوال: 
وكذلك القانون الدولي الجوي يرخص للدولة التي هبطت في 

طائرة  إقليمها 
مختطفة بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.

ثانيا: أن طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به الخاطف لدول 
االتحاد األوروبي جعل الرئيس القبرصي يبادر باالتصال 
الذي  اللجوء  بطلب  الطالعه  األوروبي  البرلمان  برئيس 
تقدم به المتهم، وفي حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه 

حق اللجوء السياسي وهنا يصعب تسليمه 
بالتأكيد  قبرص  ومنها  األوروبي  االتحاد  دول  إن  ثالثا: 
المصرية  للسلطات  االستجابة  في  رغبتها  عند  ستنظر 
بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهي ضمان أن يلقى 

المتهم محاكمة عادلة بمصر.
رابعا: في حال ثبوت أن الخاطف يعاني من مرض نفسي أو اضطراب عقلي فهذا سيؤخذ في الحسبان وقد يمنع 

تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة

بيتـــــك 
و سوق العقارات
Condo vs freehold

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

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

واآلمن. 

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

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

المباني فى العمر.   

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

الصيانة بنفسك.       
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم
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مناقشة احتمال قتل األمن 
املصرى لرجيينى

عماد الدين حسني
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ضيفا  كنت  الماضى  السبت  مساء 
الزميل  مع  المصرية  الفضائية  على 
الذى  مقالى  وسألنى عن  ناصر،  تامر 
اليوم  ذلك  فى  »الشروق«  فى  نشرته 
واللبس  وريجينى  »الداخلية  بعنوان 
عبدالكريم  أبوبكر  اللواء  الحيط«.  فى 

وزير  مساعد 
للعالقات  الداخلية 
واإلعالم،  العامة 
فى  مداخلة  أجرى 
وسألته  البرنامج، 
هو:  مباشرا  سؤاال 
اتهام  هناك  هل 
لعصابة  مباشر 
المقتولة  الخمسة 
بأنها تقف وراء مقتل 

جوليو ريجينى؟!.
أنهم  وأضاف  بوضوح،  نفى  الرجل 
تزال  ال  والتحقيقات  ذلك،  يقولوا  لم 

مستمرة.
إًذا قاتل ريجينى اليزال مجهوال، لكن 

القضية تتعقد يوما بعد يوم.
لمن  المتعددة  االحتماالت  بين  من 
يقف وراء قتل ريجينى يطرح البعض 
األمن  أفراد  أحد  يكون  أن  احتمال 
المصريين هو الذى ارتكب الجريمة؟!.
إنهم  يقولون  االحتمال  هذا  أصحاب 
أمن  جهاز  تورط  تماما  يستبعدون 
رسمى فى هذه العملية، ألن حدوث ذلك 
يطرحون  لكنهم  كبرى،  كارثة  يعنى 
سيناريو خالصته أن أحد أفراد األمن 
أو مجموعة صغيرة منهم ألقت القبض 

على ريجينى، يوم ٢٥ يناير.
تسمعه  بما  تأثرت  المجموعة  هذه 
الحوارية  البرامج  بعض  فى  يوم  كل 
المؤامرة  عن  تتحدث  التى  الصارخة 
األجنبية، وربما اعتقدت أن هذا الباحث 
فى  فبدأت  المؤامرة،  هذه  فى  ضالع 
التقليدية  المصرية  بالطرق  استجوابه 
تنوى  تكن  لم  وأنها  أيديها.  بين  فمات 
قتله، لكن قلة كفاءتها فى التعذيب قادت 

إلى هذه النهاية المأساوية.
هذا  يكون  أن  أتمنى  األلف  للمرة 
االحتمال خاطئا ومكذوبا، وأن ريجينى 
يكون  أن  بخالف  آخر  سبب  قتل ألى 
غير  حتى  أو  رسمي  تورط  هناك 

رسمي قاد إلى هذه النهاية الكارثية.
نناقش كل  أن  السياسة علينا  لكن في 
االحتماالت ونستعد لها. ولنفترض أن 
هذا االحتمال هو الصحيح ــ ال قدر هللا 

ــ فماذا علينا أن نفعل؟.
التحقيق  مراحل  خالل  اكتشفنا  إذا 
الجارية أن هناك تورطا من أفراد أمن 
مصريين ففى هذه الحالة علينا أن نبادر 

الرأي  أمام  الحقيقة  إعالن  إلى  فورا 
العام.

ليس فقط إلرضاء اإليطاليين ــ الذين 
وقفوا بجانبنا بقوة فى السنوات األخيرة 
ــ ولكن إلظهار الحق والحقيقة، وحتى 
الجريمة  هذه  ثمن  آخرون  يدفع  ال 

الغريبة.
هذا  حال صحة  فى 
إعالن  فإن  السيناريو 
الحقيقة اآلن وبسرعة 
مرة  مليار  أفضل 
تأخيرها. فى كل  من 
ثمنا،  سندفع  األحوال 
يزيد  قد  التأخير  لكن 
الفاتورة.  حجم  من 
يخطئ  أن  عيبا  ليس 
مجموعة  أو  فرد 
أنها  طالما  أمنى  جهاز  أى  فى  أفراد 
أو  وزير  من  مباشرة  أوامر  ليست 
جهاز ــ لكن العيب الخطير أن تستمر 
مثل هذه  فى  التغطية عليهم خصوصا 
تورط  لو  وحتى  الجرائم.  من  النوعية 
فوق  مصر  مصلحة  فإن  مسئول  أى 

الجميع.
سألت العديد من المسئولين عن إمكانية 
فى  المصرية  األمنية  األجهزة  تورط 
بصورة  جميعا  فأنكروا  الحادث،  هذا 
حادث  وجود  إما  مرجحين  واضحة. 
مخابرات  أجهزة  تورط  وإما  جنائي 
محلية  مجموعات  عبر  ودولية  إقليمية 
العزلة  من  المزيد  لفرض  الحادث  فى 

على مصر.
طريقة  أن  الردود  هذه  فى  المشكلة 
تعامل وزارة الداخلية مع الحادث منذ 
كانت  شهرين،  نحو  قبل  عنه  الكشف 
كارثية، وتجعل الكثيرين يتشككون فى 
فى  الكرة  فإن  وبالتالى  تقوله.  ما  كل 
ملعب وزارة الداخلية إلظهار الحقيقة، 
الجريمة  هذه  لغز  فك  ضرورة  وهى 

وتقديم الجناة الفعليين لها.
االرتباك األمنى فى هذه القضية، جعل 
الداخلية  وزارة  مع  يتعاملون  كثيرون 
باعتبارها متورطة فى الجريمة، وتريد 
التغطية عليها بالبحث فى سيناريوهات 
عدم  يوم  كل  يتبين  ومتفككة،  متتالية 
كما  تسويقها  أو  بيعها  على  القدرة 
األسبق  اإليطالي  الوزراء  رئيس  قال 

انريكو ليتا »كالم ال يدخل الدماغ«!.
مرة أخيرة لو أن هناك ــ ال قدر هللا ــ 
أى تورط رسمي حتى لو كان بصورة 
غير مباشرة، فعلينا أن ننهى هذا األمر 
البالء  »وقوع  يقولون  وكما  فورا، 
يعديها  وربنا  انتظاره«..  من  أفضل 

على خير!.

حلظة احلساب..!
جمدي اجلالد

وإال  صعبة..  مهمته  أن  السيسى  الرئيس  يعرف 
ما بدا كثيراً كمن يحمل هموم الدنيا.. »قارن بين 
ثمة  الرئاسة«..  تولى  وبعد  قبل  وجهه  قسمات 
مشاعر مختلطة لدى الرجل: إصرار وتحٍد.. إحباط 

وأسى.. وحيرة من أمر مصر والمصريين..!
.. ويعرف الرئيس السيسى أن من حوله - مقربين 
يقال  فليس كل ما  ألوان وصنوف..   - أو مؤثرين 
منزهاً عن الهوى.. وليست كل نصيحة نابعة من 

حرص على مستقبل الوطن..!
التالية  السطور  فى  ألننى  ذلك؟!..  أقول  لماذا 
سأكتب له وعنه.. »له« ألن نجاحه نصر شخصى 
لن  مصر  وألن  منهم..  وأنا  عليه  راهنوا  لمن 
تتحمل إخفاقات جديدة.. و»عنه« ألن الرجل- مع 
أحياناً..  لالنفعال  إحباطه  يدفعه  وتفانيه-  إخالصه 
ويؤلمه إحساسه الدائم بأنه يحارب وحيداً فى جبهة 
مفتوحة، ومحفوفة بالمخاطر.. واألعداء والمكائد.. 

بل بـ»األقدار«..!
سأقول لك- سيدى الرئيس- كلمة صادقة من ُمحب 
ال يبتغى منك شيئاً.. من شخص يخشى َمْن حولك 
ولكنه يخشى هللا عز وجل أكثر.. من مواطن يحبك 
أنت-  وأكثر..  أكثر  مصر  يعشق  ولكنه   - وهللا   -
لك:  سيقولون  تقرأنى  لم  وإن  ستفهمنى..  وحدك- 
والقدح..  النُّصح  بين  كبير  وفارق  يهاجمك..  إنه 
ولكنها- فى كل األحوال- كلمة.. وشرف الكلمة ال 
التبعات  حتى  وال  االصطياد..  وال  بالتأويل،  يأبه 

ودفع األثمان..!
وراءك اآلن- سيدى الرئيس- تجربة قاربت على 
العامين.. لم يكتمل فى صدرك خاللها نفس.. ولم تنم 
ساعة دون تفكير.. غير أن »التقييم« قاٍس دائماً.. 
لماذا؟! ألنه- ببساطة شديدة- يهتم بالنتائج والثمار.. 
»الحكام«  مع  عالقتنا  فى  لنا  تعلم-  كما  فنحن- 
شأن متقلب.. نحب ونهتف و»نبلع الزلط«.. وفى 
السمك« ونجلد من  فارقة نستدعى »ذاكرة  لحظة 
أحببناهم.. وربما نهبط بهم من العلياء إلى »تحت 
األرض«.. لذا.. دعنى أذكرك بما قد يحدث يوماً 

فيدهشك.. وتسأل نفسك: معقولة؟!
الرئاسية  فترتك  على  عام  باق  الرئيس..  سيدى 
ال  كيف؟!..  بالضبط..  وشهران  عام  األولى.. 
أن  كلها  التجارب  فى  والراسخ  فالثابت  تندهش.. 
ثالث  إلى  تنقسم  »الرئاسة«  من  الرابعة  السنة 
الترشيحات  معركة  الرئيس..  أداء  تقييم  فترات: 
االنتخابات..  وإجراءات  والمنافسات  والترشحات 
وأخيراً فترة التسليم والتسلم »إن كان هناك رئيس 

جديد«..!
عام وشهران.. وسيكون من حق كل مصرى أن 
وال  انتماًء  وال  جهداً  ليس  فعلت؟!..  ماذا  يسألك: 
وإنما  فيها..  يشكك  أن  بمقدوره  أحد  فال  وطنية.. 

أرقام وبطون وعقول وحقوق..!
أكاد أرى تلك اللحظة مجسدة أمام عينى.. وألننى 
ال أريد أن أراك مدافعاً فى مواجهة الماليين ممن 
لم يجنوا أى ثمار.. دعنى أصارحك مبكراً بأفكار 
اجتهاد  أنها  غير  أخطئ..  أو  فيها  أصيب  ربما 
مواطنين  مع  ممتدة  أحاديث  من  استقيته  شخصى 

بسطاء.. وشباب متقد العقل وصادق اإلحساس..!
القومية  بالمشروعات  الكثيرون  يكترث  لن 
معدالت  تنخفض  لم  بينما  أهميتها-  على  الكبرى- 
المرض  ينزِو  ولم  الفقر..  ينحسر  ولم  البطالة.. 
يقول  أن  أحد  بمقدور  يكون  لن  وللحق  والجهل.. 
لـ»المصريين«: أنتم على خطأ..!.. ربما ألنه يرى 
الواقع دون رتوش.. وربما ألن السياسة ليست غاية 
فى حد ذاتها.. وإنما هى وسيلة لتحسين الحياة.. كما 
أن »الحكم«، أياً كان نظامه وهيئته، هو مجرد أداة 

لالرتقاء باإلنسان فى تفاصيله اليومية..!
فى أوروبا والدول المتقدمة.. ونصف المتقدمة.. 
»الجهد  على  الرؤساء  يحاسبون  ال  والصاعدة.. 
المبذول« وال األشخاص والدوائر المساعدة.. وإنما 

كم  »الثمار«:  على 
على  حصل  عاطاًل 
أى  إلى  وظيفة؟! 

هل  واألسعار؟!..  الدخول  بين  التوازن  تحقق  حد 
توفرت العدالة فى توزيع الثروة والفرص؟!.. إلى 
التنافسية؟!..  الوطنى وقدرته  أين وصل االقتصاد 
وكفاءة؟!..  بكرامة  كم مريضاً حصل على عالج 
وأين وصل »العقل الوطنى« فى المدارس والثقافة 
واإلعالم؟!.. واألهم: كم مواطناً أصبح يعيش فى 
مسكن آدمى.. ويأكل طعاماً نظيفاً وآمناً.. ويركب 
»وسيلة مواصالت كريمة«.. ويحمل أماًل ما فى 

مستقبل أفضل له وألبنائه؟!
هنا- سيدى الرئيس- مربط الفرس.. وهنا- أيضاً- 

الصعب  السؤال 
والتحدى األكبر..!

األرض  سكان 
حياة..  عالمان:  اآلن 
ونحن  وعيشة.. 
ننتمى للعالم الثانى.. 
وفارق  العيشة.. 
العيشة  بين  كبير 

والحياة..!!
ولكنه  وزفير«..  »شهيق  متعبة  أنفاس  العيشة: 
و»الزفير  اآلسيوى«  »الشهيق  عن  كلياً  مختلف 
األوروبى«.. سكن وخالص.. دون مياه ومجارى 
قد  حاجة..  أى  وشرب  أكل  فى »عشة«..  وربما 
تمتلئ المعدة بـ»لقمة بائسة«.. وقد ال تمتلئ وينام 
ولكنه  الدماغ..  فى  عقل  عشا«..  دون  »العيال 
المرض  ينهشه  جسد  يضيف..  وال  يخصم  جاهل 
أو  الصحى«  »التأمين  من  عشوائية  وبرشامة 
»موتة رخيصة فى طرقة مستشفى«.. عايشين.. 

نعم.. ولكن أين الحياة؟!
الحياة: لم تعد قضية نقاش أو هدفاً فى العالم.. فهم 
يتحدثون منذ سنوات طويلة عن »جودة الحياة«..!
جودة الحياة.. مفاهيم ورؤى وبرامج فى »األمم 
المتحدة« وخطط حقيقية فى دول العالم.. وتلخصها 
شرحها:  يطول  نقاط  فى  الدولية  المنظمات 
مستوى المعيشة المادى.. جودة العمل.. المشاركة 
البيئة..  التعليم والمهارات.. نظافة  المدنية.. جودة 
الشخصية  الرفاهية  الصحية..  الخدمات  جودة 
البنية  تطور  الشخصى..  األمن  واالجتماعية.. 

التحتية.. وحقوق وحريات وكرامة اإلنسان..!
عن  تتحدث  ال  الحياة«  »جودة  أن  الحظ.. 
فقد  اإلنسانية..  والمطالب  الخدمات  هذه  »توافر« 
باتت أموراً محسومة منذ عقود طويلة.. لذا تركز 
على »الجودة«.. أى االرتقاء بها أكثر وأكثر إلى 

حدود »الرفاهية«!
هدفاً  مصر  فى  تتوفر  لم  التى  »الحياة«  تعد  لم 
هو  واألنظمة  الحكومات  أمام  فالتحدى  عالمياً.. 

»جودة الحياة«..!
بات  مواطن..  مليون   90 من  أكثر  مصر  فى 
لحظة  كل  منفتحين   - الشباب  تحديداً   - أغلبهم 
يسألون  وسوف  العالم..  فى  الحياة«  على »جودة 
لهؤالء  شأن  ال  حياتنا؟!..  فى  تغير  ماذا  يوماً: 
سيادة  اخترت-  بمن  وال  بـ»اإلخالص«..  جميعاً 
شأن  ال  بل  المتعاقبة..  الحكومات  فى  الرئيس- 
الجهاز  ومعوقات  والروتين  بالبيروقراطية  لهم 
اإلدارى والفساد ومناخ االستثمار ومعدالت النمو 
االقتصادى.. وال حتى بمعركة البنك المركزى مع 

»المضاربين« على الدوالر..!
واألسعار  جنيهات..  العشرة  تجاوز  الدوالر 
ترتفع.. هذا شأنهم.. االستثمارات- مهما تعاظمت 
عمل  فرص  توفر  لم  المسؤولين-  تصريحات  فى 
حتى  متخلفاً،  اليزال  التعليم  شأنهم..  هذا  كافية.. 
لو أقسم الوزير أنه أفضل من التعليم فى أمريكا.. 
للقطط  مرتع  الحكومة  مستشفيات  شأنهم..  هذا 

الصرف  شأنهم..  هذا  واإلهمال.. 
آالف   4 فى  المنال  بعيد  حلم  الصحى 
يدخلون  أبناؤنا  شأنهم..  هذا  قرية.. 
هذا  آرائهم..  السجن ألنهم عبروا عن 

شأنهم!
يطرحون  حين  المصريون  يكون  لن 
العالم..  دول  بين  بدعة  األسئلة  هذه 
يقيّمون  وهكذا  الحساب..  يكون  فهكذا 

الرؤساء والحكومات..!
يشعر  أن  البد  الرئيس..  سيادة 
والعرق  الجهد  بثمار  المواطن 
واإلخالص فى عمله.. مسكنه.. جيبه.. 
سوف  وإال  ومعدته..  عقله..  صحته.. 
ماذا  مرة:  مليون  السؤال  ويكرر  يعيد 
تغير؟!.. وأنا بصراحة أشفق عليك من 

صعوبة السؤال..! المصرى اليوم
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يقوم  فيها  متصلة،  اشهر  خمسة  أي 
بكسر منقاره وأظافره بنفسه بضربهم 
مع  ريشه  بنتف  يقوم  ثم  بالصخور، 
القنص  علي  قدرته  عدم  مالحظة 
يتجدد شبابه  بعدها  والصيد والغذاء. 
كذلك  وحيويته.  قوته  لسابق  ويعود 
ويكسيها  باألشواك  النسر عشه  يبني 

البيض وخروج  فقس  بالريش. وبعد 
واألم  األب  يقوم  النور  الي  الصغار 
الصغار  فتنغز  العش،  بتحريك 
باألشواك فترفرف بأجنحتها الصغيرة 
الضعيفة وتصرخ من األلم. وتتكرر 
العملية لعدة إيام حتي يتهاوى الفرخ 
الي  الجبال  قمم  اعلي  من  الصغير 
الحاسمة  اللحظة  في  ولكن  الوادي، 
جناحيه  علي  األب  يتلقفه  والمناسبة 
التالي  وباليوم  العش.  الي  إياه  معيدا 
وحده  يطير  ان  الي  القصة  تتكرر 
غير معتمدا علي والديه. وهذا ما قد 
قاله الرب االله يوما لشعبه أنه حملهم 
تواجدهم  طوال  النسور  أجنحة  علي 
بالبرية ) خروج 19:4 (. فهو ينبههم 
أنه في كل مرة كانوا يمرون بضيقة 
معها  يعطي  الرب،  بها  يسمح  ما 
المنفذ واالستجابة في الحال بطريقته. 
فهدف هذه الضيقات أن يعتمد اإلنسان 
بالكامل ،  الرب يسوع  المؤمن علي 
متوكال وليس متواكال علي من لديه 
استار  تخترقان  وعيناه  امرنا  كل 
من  الفريسة  يري  فالنسر  الظالم. 
علي ارتفاع عال، وعليه اتخاذ القرار 
ومقاومة  سرعته  يحسب  وبسرعة 
الرياح )كل هذا بالغريزة التي فطرها 

كالنـسور                أجـنحـة 
د. روز غطاس

قوة  خالل  ومن  عليه(  االله  الرب 
كل  يحرك  ثم  الهدف،  يحدد  نظره 
علي  لالنقضاض  وعضالته  جسمه 
فريسته ليشبع جوعه وجوع صغاره 
هذا  قسوة  نري  أننا  فبالرغم  بالعش. 
الطائر علي صغاره من ما قد سبق 
انه والد حنون يرعي  ان سردته إال 
في  ويعيش  بمهارة  صغاره 
مجتمعات مترابطة متعاونة. فهو 
الطائر الوحيد القادر علي تحدي 
الشامخة  الجبال  قمم  كبرياء 
ومعرفة  بكنوزها  والتمتع 
أسرارها.   وهذا يذكرني بقصة 
دانيال  سفر  في  نصر  نبوخذ 
وأظافره  النبي حيث طال شعره 
كالنسور عندما تكبر ونسب مجد 
عمل يديه لنفسه. فكما لو كان الرب 
يعلمه درساً قاسياً وهو انه ذو نظرة 
كالنسور  ليعيش  ويحتاج  قاصرة 
البانورامية  الرؤية  تلك  يختبر  حتي 
الشاملة لألمور، منتظرا الرب وليس 
ما  أو  الشخصية  قدراته  أو  إمكانياته 
عمره.  سنين  مدار  علي  انجزه  قد 
الرب  قول  أيضا  بالذكر  نغفل  وال 
الذي  ابن اإلنسان  يسوع عن مجيء 
الرب  سوي  احد  ميعاده  يعرف  ال 
توجد  حيثما  فأنه   . الخالق  االله 
 ٢8  :٢4 النسور)متي  تجتمع  الجثة 
نكون  بها  عالمات  توجد  أنه  أي   .)
يسوع  الرب  يأتي  عندما  مستعدين 
الختطاف كنيسته العروس المجاهدة، 
مريحا إياها من أرض الظلم والموت 
أيها  نعماً  وتسمع صوته:  واألتعاب، 
العبد الصالح واآلمين كنت أميناً في 
ادخل  الكثير،  علي  سأقيمك  القليل 
بعشاء  واستمتع  سيدك  فرح  الي 
الخروف، قد جاهدت الجهاد الحسن، 
اإليمان،  وحفظت  السعي  أكملت 
أخيراً وضع لك أكليل البر الذي يهبه 
يحبونه  لكل من  العادل  الديان  الرب 

وينتظرون سرعة مجيئه.

الطيور  من  والعقاب  والصقر  النسر 
من  بالعديد  المتميزة  الجارحة 
الخصائص المتفردة. بجانب منقارها 
الثاقب،  ونظرها  الحاد،  الصلب 

ومخالبها القاسية، وجسمها الكبير. 
الحركة  بخفة  تُعرف  إنها  إال 
الشمس،  لقرص  مباشرة  والنظر 
اتخاذ  وعمق  االستجابة  وسرعة 
الطيور  من  أنها  كما  القرار. 
تعيش  عام.  لمائة  تصل  المعمرة 
القوارض  واقتناص  الجيفة  علي 
قمم  تسكن  المختلفة.  والزواحف 
وقد  االرتفاع.  الشاهقة  الجبال 

تمكن اإلنسان من ترويضها وتدريبها 
المختلفة فبرع  الصيد  علي مسابقات 
عادات  وللنسر  ذلك.  في  العرب 
الكثير  المقدس  كتابنا  ذكر  غريبة 
منها. فالنسر استخدمت صوره علي 
مر العصور والحضارات – مرسوما 
والدروع  الدول  وأعالم  رايات  علي 
الحربية وال ننسي حورس ذلك االله 
وغير  الحارس  الفرعوني  المصري 
ذلك- للتعبير عن الحرية واالنطالق 
والصمود  والشجاعة  والسمو  والعلو 
بشارة  فرمز  والكرامة.  واإلقدام 
يحلق  الذي  النسر  هو  يوحنا  القديس 
كل  مالحظاً  عالياً  السماء  أجواء 
شاملة  بانوراميه  بنظرة  األمور 
يطير  الذي  المنظر  لكل  جامعة 
لدي  المفضلة  الكتابية  واآلية  فوقه. 
 31  :  40 أشعياء  بسفر  الكثيرين 
قوة  فيجددون  الرب  منتظرو  »وأما 
يركضون  كالنسور.  أجنحة  يرفعون 
يعيون«.  وال  يمشون  يتعبون،  وال 
التي  الحقائق  من  عدداً  توضح  فأنها 
عند  فالنسر  البعض.  يعرفها  ال  قد 
خيارين.  أمامه  األربعين  سن  بلوغه 
األول أما ان يموت أو يخضع لعملية 
تغيير مؤلمة تستمر لمدة 1٥0 يوما 

السدة  خلت  البابا:  أختيار  قصة 
سنوات  ثالث  لمدة  المرقسية 
فيما  عنيف  جدال  فى  إنصرفت 
للكرسى  المالئم  الشخص  يختارون 
الباباوى وكان من ضمن المجتمعين 
فى كنيسة أبى سرجه بمصر القيمة 
الذى  أوسيم  أسقف  مويسيس  األنبا 
لمدة  والصاله  بالصوم  نصحهم 
أحد  فذكر  ساعة.  وعشرون  أربعة 
الشمامسه أسم الراهب ميخائيل من 
دير األنبا مكارى فإتجهت أنظارهم 
الوالى  وأعلنوا  سماوى  بتدبير 
ليعطيهم الموافقة على السفر ورسامة 
باباهم. فتم رسامته فى عام 73٥ م.

الوالى حفظ بن وليد: كان ألين من 
ليس  وقت  بعد  وإذ  السابق  الوالى 
بقليل أصبح محباً للمال فعين أسامة 
بن يزيد متولى الخراج فرض جزية 

باهظة.

قصة: خطف تمساح إبن إمرأة كانت 
السفينة  وصلت  وعندما  السفينة  فى 
طلب الجزية عن أبنها ولم يلتفت إلى 
شفاعة جميع ركاب المركب عن هذه 

المرأة الحزينة.
الثانى:  مروان  األسالمى  الخليفة 
الوالى حفظ  األقباط شكوى ضد  رفع 
بن الوليد. تعين بداًل منه الوالى حسان 
بن  سليمان  الملك  مثل  حكيماً  وكان 
الوالى  وأختار  األقباط.  فأحبه  داود 
كان  ولما  له.  ميخائيل مستشاراً  البابا 
للبابا فتوطدت  األنبا مويسيس مالزماً 
أواصر الصداقة بينه وبين الوالى. إذ 
قضى ثالث سنوات بالدير ليكون قريباً 

من أسقف أوسيم.
تنازع  بمطروح:  مارمينا  كنيسة 
هذه  ملكية  على  والخلقيدون  القبط 
الكنيسة ورفعت الشكاوى إلى الخليفة 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا ميخائيل األول رقم 46 عام 735 م

وفصل فيها والى مصر بملكيتها للقبط.
والى  رجع  النوبه:  ملك  قرياقوس 
مصر إلى جمع الجزيه الكبيرة وخاصة 
على البابا واألساقفة وحبسهم فى سجن 
النوبه  ملك  علم  ولما  األرض  تحت 
على  وأنتصر  مصر  على  بحملة  قام 
الصعيد وزحف إلى الفسطاط ولما علم 
الملك بن مروان فى ذلك  الوالى عبد 
وطلب  السجن  من  البابا  أطلق  الحين 
البابا من ملك النوبه أن يعود إلى بالده 

وحدث سالم بين الوالى والقبط.
الجيش  قائد  السمنودى  يؤنس 
القبطى: إنتقلت الواليه إلى مروان بن 
الجيش  فقام  الجزيه  ضاعف  مروان. 
القبطى بمحاربة جيش مروان وحدث 
خيانة فى الجيش القبطى التى ذبح فيها 
األقباط  من  كبير  وعدد  الجيش  قائد 

وحالفتهم الهزيمة.

جنوى غاىلقرأت لك 

من هو سانت باتريك الذي حيتفل به 
االيرلنديون كل عام ؟ 

عشر  السابع  اليوم  في  عام  كل  في 
االيرلنديون  يرتدي  مارس  من شهر 
بهذا  ويحتفلون  خضراء  مالبس 
القديس  نياحة  يوم  يوافق  الذي  اليوم 
باتريك والذي يقع خالل أيام الصوم 
الكبير ومن أكثر من الف عام يعتبره 
االيرلنديون عطلة دينية ويقيمون فيه 
قداس في الصباح ثم يقومون بطقوس 
وجبات  فيه  ويتناولون  الحقا  أخري 
القديس  ويعتبر   ، تقليدية  أيرلندية 
باتريك شفيع دولة إيرلندا وهو الذي 
نشر المسيحية اوال فيها خالل القرن 
الخامس الميالدي وقد ولد باتريك في 
عائلة مسيحية في أنجلترا وكان أبوه 

قسيسا  وجده  شماسا 
يهتموا  لم  ذلك  ومع 
بتنشأته دينيا ولم يأخذ 
قسطا جيد من التعليم 
باتريك  بلغ  وعندما 
من  عشر  السادسة 
قراصنة  قام  عمره 
من أيرلندا بأسره مع 
الوف أخرين ورحلوا 
به الي أيرلندا وباعوه 
هناك كعبد وعن هذا 
أعترافاته  في  يقول 

بعيدا  عنه  وبعدنا  هللا  أغضبنا  )لقد 
نستمع  ولم  وصاياه  علي  نحافظ  ولم 
عن  نصحونا  الذين  الكهنة  لنصائح 
االمم   بين  تشردنا  لذلك  خالصنا  
وبين االجانب( وعمل  باتريك راعيا 
عرف  سنوات  ستة  لمدة  لالغنام 
يصلي  وكان  يسوع  الرب  خاللها 
ألوقات  ويصوم  ونهارا  ليال  بقوة 
طويلة  وزاد أيمانه ومحبته هلل حتي 
كان يصلي في اليوم الوحد مائة مرة 
وفي أعترافاته يقول )كنت أصلي في 
قبل  وأصحوا  الجبال  وعلي  الغابات 
والجليد  الثلوج  وسط  ألصلي  الفجر 
والمطر ولم أشعر بالكسل وال بالضيق 
ألن روح هللا كان يلتهب داخلي( وفي 
أحد الليالي سمع صوت يكلمه ويقول 
له )انظر أن السفينة المعدة لك علي 
أستعداد للرحيل ( وبالفعل هرب من 
سيده كاهن االوثان وبقوة هللا أستطاع 
وطلب  السفينة  مكان  الي  الوصول 
معهم  ياخذه  أن  الوثني  القبطان  من 
ولكنه رفض غاضبا وهنا  قام باتريك 
وقبل  يسوع  للرب  بحرارة  بالصالة 

ليسرع  البحارة  ناداه  الصالة  انتهاء 
للركوب معهم  في السفينة وبعد ثالثة 
الي  السفينة  االبحار وصلت  أيام من 
علي  بالسير  فيها  من  كل  وقام  البر 
االقدام في البرية لمدة ٢8 يوما وعندما 
منهم  الطعام  نفذ 
وكانوا في جوع عظيم 
باتريك  من  طلبوا 
يصلي  أن  المسيحي 
يستجيب  لعله  هلل 
الطعام  ويرسل  لهم 
صلي  بعدما  وبالفعل 
بقطيع  إذا  باتريك 
الخنازير  من  كبير 
فقام  أمامهم  يظهر 
الكثير  بقتل  البحارة 
منهم وطهيه واكله ثم 
وجدوا ايضا عسل بري كثير وارادوا 
ان يقدموه قربانا أللهتهم الوثنية فأمتنع 
باتريك عن أكله ، وبعد عدة أعوام عاد 
وهناك  أنجلترا  في  اهله  الي  باتريك 
أليرلندا  يعود  بان  رؤية  له  ظهرت 
لينقذ شعبها من الوثنية ولك أن تتخيل 
ما جال بذهن باتريك حين سمع نداء 
التي  االرض  الي  بالعودة  له  الرب 
ان  من  بدال  ولكنه  كعبد!  فيها  خدم 
هللا  خطة  تبع  آمن  مكان  الي  يهرب 
لحياته ، وكرجل حر ذهب الي فرنسا 
حيث التحق بمؤسسة القديس جيرمان 
البابا  رسمة  فترة  بعد  ثم  التبشيرية 
الي  وارسله  أليرلندا  أسقف  سلستين 
هناك للتبشير بالمسيحية للوثنيين وعند 
وصوله الي هناك قابل مقاومات شديدة 
ولكنه تمكن من نشر تعاليم المسيحية 
من خالل الوعظ والتعليم وعمد عدد  
ورسم  هناك  الناس  من  يحصي   ال 
ورقة  وأستخدم  كنائس  وبني  قسس 
الثالثة  الحواف  ذات  الشمروخ  نبات 
ليشرح للوثنيين وحدانية هللا ذو االقانيم 
الثالثة وقد توفي في عام 4٦1 ميالدي 

وتعتبره الكنيسة الكاثوليكية قديس.
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مسلم  )أبو  العباسية  الدولة  ظهور 
كثيرة  قالقل  حدثت  األسود(:  المعلم 
جيش  ظهر  إذ  مروان  الخليفه  نهاية 
الفسطاط  فى  القبط  من  البشموريون 
إليها  أرسل  التى  األسكندرية  وثورة 
)جوثره( إلخمادها. وقائد البشموريون 
أن  مروان  يقدر  فلم  بقيره:  بن  مينا 
ينتصر على هذه الثورات فأمر بحرق 

الفسطاط.
وجنده  العباسى  مسلم  أبا 
إيران  شرق  من  )هم  الخراسانيين: 
وغرب الهند( أخذوا يتجولوا بحثاً عن 
مروان الذى هرب إلى الجيزة وإختبأ 
بكنيسة فى بلدة أبى صير. فدخل عليه 

جند الخراسانيين وقتلوه.
الخراسانيين والبشموريين: بسقوط 
أميه  بنى  من  الخالفه  إنتقلت  مروان 
العاصمة  فتحولت  العباس  بنى  إلى 
أطلقوا  بغداد.  الكوفه  إلى  دمشق  من 
البابا الذى سجنه مروان وأعفوهم من 
الجزيه وردوا للقبط ما سلبه مروان. 
عاد السالم إال أنه مؤقت لكثرة تغيير 

الواله.

الخليفه العباس يعين أبى عون والياً 
عاصمة  العسكر  مدينة  أتخذ  لمصر: 
هذا  وكان  الفسطاط  من  بداًل  لمصر 
البابا  قام  القبط.  فأحبه  منصفاً  الوالى 
برحلة رعويه فى أنحاء البالد وقراها.
خلى  األنطاكى:  أسحق  األسقف 
األسقف  هذا  فدفع  األنطاكى  الكرسى 
الذى كان فى حاران رشوة للملك عبد 
تنصيبه  على  ليوافق  جعفر  أبى  هللا 
من  طلب  الذى  األنطاكى  البطريرك 
البابا ميخائيل أن يوافق على هذا فأخذ 
فرصة من والى مصر ليبحث األمر 
مع أساقفته وكان هذا الوالى يجل البابا. 
رسالة  فأرسل  الموضوع  هذا  درس 
إلى أسحق وقال )ال سيف وال نار وال 
نفى... تخيفنى ولن أرضى بعمل غير 
ما حرمته  اليوم  أبرر  ـ كيف  قانونى 
باألمس( ومحروم من يأخذ الكهنوت 
أن  ألسقف  يجوز  ال  سلطان.  يد  من 

يصير بطريركاً.
نياحة البابا: أنتقل إلى عالم النور بعد 
أن قاد الكنيسة مدة ثالثة وعشرين سنة 

ونصف.



اتفقت شعوب العالم باختالف ثقافاتهم 
من  األول  بجعل  ومعتقداتهم  وألوانهم 
عليها  يطلق  أو  الكذب  يوم  أبريل  شهر 
قبل  من  استخدامها  ويتم  أبريل،  خدعة 
الضحك،  باب  ومن  والمزاح،  المداعبة 
ليكون يوًما كل سنة للترويج والممازحة 
لتلطيف األجواء المشحونة دوًما بالتوتر 
على  تضغط  التي  اليومية  حياتنا  في 
أعصابنا ويبتكرها الكثيرون وخصوًصا 
أما  والرياضية.  الفنية  األوساط  في 
مستمر  والخداع  الكذب  فمسلسل  اآلن 
ال  السنة،  أيام  مدار  على  انقطاع  دون 
أغسطس،  أو  يوليو  أو  أبريل  بين  فرق 
تزايد  بل  »أبريل«،  الكذابين  عند  فكله 
وانتشر في زماننا بشكل ملموس وعلى 
نجاة  طوق  كأنه  المستويات  مختلف 
لمعظم الناس، بل يجعلهم يستأهلونه في 
في  منافعهم  وتحقيق  مصالحهم  قضاء 

االجتماعية.  حياتهم 

كذبة  عن  للدفاع  البعض  يذهب  وقد 
من  فنجد  وتلوينها،  وتبريرها  أبريل 
حـدة  وتكسر  بيضاء،  كذبة  بأنها  يقول 
المرح  من  نوعاً  وتضفي  الروتين 
بين  قبواًل  وتلقي  الممتعة،  والطرافة 
استفزازية  غير  مادامت  الفئات  بعض 
أن  أي  الحمراء؛  الحدود  تتجاوز  وال 
على  تبعث  التي  الكذبة  بين  فرقاً  هناك 
التي  واألخرى  واالبتسامة  البهجة 

المعمورة. البيوت  تخرب 

صادقون  الجميع  هل  والسؤال: 
اليومية  حياتهم  مواقف  مختلف  في 
حتى  الوظيفية  وأعمالهم  واالجتماعية 
بات  لقد  للكذب؟!  واحًدا  يوًما  نخص 
الكذب يحيط بنا من كل صوب وحدب، 
هائل  عدد  حالًيا  األجـواء  ويجتاح 
الفضائيات  في  سواء  األكاذيب  من 
والمواقع  والمجالت  الصحف  أو 
واقع  وأصبح  وغيرها،  اإللكترونية 
في  متكررة  مواقف  يعكس  يومياً 
من  الكثيرون  يمارسها  وعادة  حياتنا، 
زوجاتهم  على  يكذبون  فهم  األزواج 
يكذبون  البائعين  أن  كما  والعكس، 
بضائعهم  تسويق  أجل  من  الزبائن  على 
من  يكذبون  قد  والموظفون  الراكدة، 
أو  رؤسائهم  رضا  على  الحصول  أجل 
التزويغ من العمل، والمسئولين بدورهم 
موضوع  في  مرؤوسيهم  على  يكذبون 
ذلك،  شابه  وما  والعالوات  الترقيات 
البرلمانية  االنتخابات  في  والمرشحون 
لكسب  دوائرهم  أهالي  على  يكذبون 
على  يستحوذون  والشباب  أصواتهم، 
والكالم  والخداع  بالكذب  الفتيات  قلوب 
السياسي  الكذب  عن  أما  المعسول، 
كبري  مصيبة  فهو  حرج،  وال  فحدث 
باحتراف  مارسها  فقد  حياتنا،  في  نراها 
وخاصة  السياسة  رموز  من  الكثيرون 

في فترة حكم الجماعة اإلرهابية. 

اختارت  فقد  الغرب،  دول  عن  أما 
من  األول  هو  العام  طوال  واحًدا  يوًما 
أبريل للكذب بغرض المداعبة والتسلية، 

حتى أطلق الشعب اإلنجليزي عليه( يوم 
المغفلين(، لكننا في المقابل  نحتاج يوًما 
التخلص  علينا  ويجب   ! للصدق  سنوي 
من الموروثات الخائبة واألقوال المعتادة 
يساعد  بأنه  المصائب  علينا  جلبت  التي 
وأن  األسرة،  كيان  على  المحافظة  في 
وال  النساء،  وسكر  الرجال  ملح  الكذب 
وفي  العبارة؟!.  تلك  أتت  أين  من  نعلم 
هذا السياق، يقول الكتاب المقدس )ليكن 
كالمكم نعم نعم ال ال. وما زاد على ذلك 
الفيلسوف  يقول  بل  ير(  الّشّرِ من  فهو 
من  خير  الصدق  مع  الموت  أرسطو: 
فالكذب داٌء والصدق  الكذب،  الحياة مع 
شَفاٌء، فالكذب ما لهوش رجلين، كما أن 
شمعة الكذاب ال تنير، وأن أنارت تكون 

لفترة قصيرة ثم تنطفئ إلي األبد.

إلى  تؤدي  قد  سيئة  الكذب ظاهرة  إن 
الزور  فالشهادة  أحياًنا،  الحقوق  ضياع 
قد  المحاكم  داخل  القضايا  بعض  في 
والمصائب،  الكوارث  من  العديد  تسبب 
حق  وتهضم  الظالم  تبرئ  أنها  كما 

المظلوم. 

والسؤال: لماذا ال نعبر عن مشاعرنا 
دون  خاطرنا  في  يجول  ما  ونقول 
أسود؟  وال  أبيض  وال  أبريل  ال  كذب، 
في  الربيع  شهر  هو  أبريل  فشهر 
بالكذب  نشوهه  فلماذا  العربي،  عالمنا 
الكذب  يعرف  ال  فالطفل  والتضليل... 
النفس  وكذلك  والدوران،  اللف  وال 

الشــر.  المنزهة عن 
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Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687
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يوم الصدق      

ألبري ثابت فهيم

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

عدلي أيوب : نعمل بكل طاقة إلجناز سور دير الريان 

جون طلعت : االتفاق يحافظ 
مصالح  ويحمى  الدير  على 

الجميع
عدلى  المهندس  قال  شكرى  نادر   : كتب 
تنفيذ  عن  المسئول  االعمال  رجل  أيوب 
بكل  سيعمل  إنه  الريان،  وادى  دير  سور 

طاقة الشركة إلنجاز السور حول األرض للرهبان فى اقرب وقت، فى اطار االتفاق النهائى الذى 
تم بين محلب والكنيسة. واضاف فى تصريح خاص لالقباط متحدون، ان االتفاق جاء بعد حوارات 
مثمرة شارك فيه اطراف عديده من نواب البرلمان ونشطاء اقباط وجمعية المحافظة على التراث 
المصرى  مقدما  الشكر للجهات المسؤولة في الدولة وللكنيسة القبطية األرثوذكسية وألعضاء مجلس 
النواب والشباب القبطى الذين ساهموا في الوصول لالتفاق األخير بشكل أرضى الجميع دون الدخول 
فى امور اخرى نحن فى غنى عنها. وقال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، إنه يتابع 
العمل في الدير وسيستمر في متابعة القضية حتى تحقيق مطالب الجميع، وأشار إلى أن زيارته يوم 
إبراهيم  المهندس  وأنه سيطالب  الجميع.  التاكيد والحرص على مصالح  بهدف  كانت  للدير  السبت 
محلب بوجود نقطة شرطة في المكان لحماية الرهبان مستقبال. واكد أن الجميع بذل جهدا كبيرا في 
تلك القضية لنهايتها بالشكل األخير على رأسهم البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية، الذي أكد في بداية األزمة على عدم معارضة الكنيسة ألى مشروعات قومية، 
وكذلك المهندس إبراهيم محلب ، مساعد رئيس الجمهورية، الذي رفض تنفيذ الطريق إال بعد استجابة 
الرهبان رغم موافقة الكنيسة وعدد من الشباب القبطى الذي ذهب للدير أكثر من مرة ألقناع الرهبان 
بشق الطريق. وكان االتفاق الذى ابرم بين المهندس ابراهيم محلب والكنيسة ينص على تقنين اوضاع 
الدير لثالثة االف وخمسمائة فدان لصالح الدير فضال عن مزرعه تابعة للدير ب 1000 فدان على 

يسار الطريق الذى سيشق الدير بعد التقنين

حمكمة يف بنجالدش ترفض دعوى 
لوقف اعتبار اإلسالم دين الدولة

رويترز رفضت المحكمة العليا في بنجالدش اليوم االثنين 
ينص  ال  حتى  الدستور  لتعديل  مواطنون  رفعها  دعوى 

على أن اإلسالم هو دين الدولة. وينص دستور بنجالدش الصادر عام 1971 على أن 
كل األديان سواسية أمام الدولة لكن الحاكم العسكري حسين محمد أرشد عدل الدستور 
في 1988 لينص على أن اإلسالم هو دين الدولة. ودفع قرار أرشد مجموعة تضم 1٢ 
مواطنا إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا حتى تلغي التعديل لكن شهريار كبير قائد 
نفس  القضية. وبعد ٢8 عاما رفعت  متابعة  المواطنين قرروا عدم  إن  قال  المجموعة 
المجموعة دعوى جديدة رفضتها المحكمة. وقال سوبراتا تشودري محامي المجموعة 
إن المحكمة لم تسمح حتى بجلسة للنظر في القضية ولم تبرر قرارها. وعدلت حكومة 
بنجالدش برئاسة الشيخة حسينة الدستور إلعادة مبدأ العلمانية لكن مع التأكيد على أن 

اإلسالم هو دين الدولة

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد االتصال على 
647-823-6779



أخبار  وأراء8

جميلة  حول  الروايات  إختلفت 
التي  كوستاس  إبنة  الجميالت، 
ولدت باألسكندرية في عام 194م 
وكانت تسمي “زوروسياوكانت”. 

كان  أبوها  أن  يقول  البعض 
يقول  والبعض  األسكندرية،  حاكم 
مسيحيين،  مؤمنين  كانا  أبواها  أن 

والبعض يقول أنهم كانوا وثنيين!

المراجع،  بعض  أشارت  ولكن 
الباحث المصري عبد  وكما روي 
الرحيم ريحان، فإن كاترين كانت 
من  ومصرية،  وجميلة  مثقفة  فتاة 
تعيش  وثنية  أرستقراطية  عائلة 

باألسكندرية. 

األمبراطور  حكم  أيام  في 
وكانت  مكسيمانوس،  الروماني 
العصر  بدايات  في  تقريباً  ذلك 
تنجذب  كاترين  بدأت  المسيحي، 
حاول  الجديد،  اإليمان  هذا  نحو 
إبعادها عن  بها  والُمحيطين  أبوها 
ُمتعددة  بإغراءات  الطريق،  هذا 
ولكنها  تزويجها،  محاولة  ومنها 
إختارت أن تتحول إلي المسيحية. 

له  يروق  لم  الوثني  الحاكم 
الجميلة،  الفتاة  هذه  تصرفات 
المسيحية،  من  إستردادها  أراد 
من  أصدر أوامره إلي ٥0 حكيماً 
يُجادلوها  لكي  عصره،  ُحكماء 
دحض  سبيل  في  ويُناقشوها، 
لألسف  المسيحية،  عن  ُمعتقداتها 
بالفشل، وجاءت  ُمحاوالتهم  باءت 
عدداً  أن  لدرجة  عكسية،  بنتائج 
من  وبعضاً  الحكماء،  هؤالء  من 
رجال  من  األمبراطور  أقرباء 
البالط الملكي، حذوا حذوها وآمنوا 

بالمسيحية.

أو  مكسيمانوس  إعتبر 
“مكسيمينوس” ذلك هزيمة له، أمام 
الوثنية  للُمعتقدات  ترضخ  ال  فتاة 
التي يدين بها كل المجتمع، وأيضاً 
المجتمع  علي  تأثيرها  من  خوفاُ 
بتعذيبها  فأمر  المسيحية،  نشر  في 
ترجع  لم  ولكنها  شديدة  عذابات 
يضعوها  أن  أمر  األوثان،  لعبادة 
مسامير  منها  يبرز  عجالت  في 
ولكنها  ُمدببة،  سكاكين  ورؤوس 
لعبادة  ترجع  ولم  بإيمانها  تمسكت 
األوثان، مما دفع أحد الجنود لقطع 

رأسها.

يجدوا  لم  كاترين  إستشهاد  بعد 
علي  الستار  وأسدل  جسدها، 

قصتها لمدة خمسة قرون!

من  بالقرب  مقدسة  منطقة  في 
سيناء،  جنوب  في  موسى  جبل 
مصر،  في  الجبال  أعلي  حيث 
الدير  ورئيس  معتزل،  دير  يوجد 

هو أسقف سيناء.

في  دير  أقدم  يعتبر  الدير  هذا 
أي  لسلطة  يخضع  وال  العالم، 
وإن  مقدس،  مجمع  أو  بطريرك 
مع  وطيده  عالقات  تربطه  كان 
اسم  يذكر  ولذا  القدس،  بطريرك 

بطريرك القدس في القداسات. 

من  بالرغم  األثري  الدير  هذا 
وجوده علي أرض مصر، إال أن 
الوصاية علي الدير كانت لفترات 
األرثوذكسية  للكنيسة  طويلة 
الدير  وكهنة  رهبان  أما  الروسية، 
أو  مصريين  وليسوا  اليونان  من 

عرب.

حسب  وعلي  قرون  خمسة  بعد 
الدير، ظهر جسد  روايات رهبان 
بالحلم،  ألحدهم  كاترين  القديسة 
بقايا  حملوا  قد  المالئكة  أن  يُبين 
قمة جبل  جسمانها ووضعوه فوق 

قرب الدير.

الجبل  لقمة  الرهبان  صعد 
وبالفعل وجدوا بقايا الجسمان عند 
الجبل  هذا  الجبل،  بهذا  صخرة 
الذي يعرف اآلن بإسم جبل سانت 
كاترين والذي يرتفع ٢٦4٢ متراً 
أعلي  ويعتبر  البحر،  سطح  فوق 

من جبل موسى ب400 متر.

المالئكة  بأن  الرهبان  يعتقد 
إلي  األسكندرية  من  الجسد  حملوا 
صخرة هذا الجبل، ثم قام الرهبان 
بنقل رفات القديسة من فوق الجبل 
بجانب  صندوق  في  ووضعوه 
الهيكل في الكنيسة الرئيسية بالدير، 
وضعوا  1٢31م  عام  في  ولكن 
المرمر،  من  تابوت  في  الرفات 
الكنيسة  بمذبح  اآلن  ويوجد 
الرئيسية “كنيسة التجلي”، أما كف 
صندوق  في  وضعوه  فقد  القديسة 
من الفضة الخالصة أهداه قياصرة 

روسيا للدير عام 1٦88م.

من  الُمنساب  الطيب  ومازال 
يُعتبر  دائم  بشكل  القديسة  رفات 
أعجوبة يشهد بها جميع من يزور 
ميالدها  بعيد  يحتفلون  الدير، 
وبعيد  نوفمبر،  من  الخامس  في 

إستشهادها في ٢9 هاتور.

ومن الطريف أن يوم ٢9 هاتور 
أعياد  بثالثة  اإلحتفال  فيه  يتم 
تخص السيد المسيح )عيد البشارة 

وعيد الميالد وعيد القيامة(.

وأيضاً يتم فيه اإلحتفال بإستشهاد 
كاترين  )القديسة  قديسين  ثالث 
الروماني  أكالمندوس  والقديس 

والقديس بطرس خاتم الشهداء(. 

أن  إلي  “ريحان”  الباحث  أشار 
شهرة القديسة كاترين إنتشرت في 
وخصوصاً  أوربا،  أنحاء  جميع 
بعد أن حمل سمعان الُمترجم الذي 
يتحدث خمس لغات، رفات القديسة 
إلي الرون وترينس بفرنسا، وكتب 
في  الميالدي  العاشر  القرن  في 
العصر الفاطمي كتابه عن القديسة 
كاترين، بعنوان “إستشهاد القديسة 
المسيح  شهيدة  الُمتنصره  كاترينا 

المعظمة”. 

علي  أطلق  الوقت،  ذلك  ومنذ 
والذي  كاترين،  سانت  إسم  الدير 
كان يطلق عليه دير طور سيناء، 
من  الدير  علي  المعونات  وتدفقت 
كل حدب وصوب، وإنتشر تكريم 
القديسة، ورسمت صورها وأآلت 
والغرب،  الشرق  في  تعذيبها 
بعض  تمثل  صور  بالدير  ويوجد 

أطوار حياتها واستشهادها.

هاماً  سياحياً  مزاراً  الدير  يُعد 
دول  كل  من  الحجاج  له  يأتي 
أقدم  وألنه  لشهرته،  نظراً  العالم، 

دير في العالم، ولقيمته األثرية.

إلي  الدير  بناء  تاريخ  فيرجع 
قبل  أي  الرابع  القرن  مطلع 
قسطنطين  اإلمبراطور  إعتراف 
واعتناقه  المسيحي  بالدين  رسمياً 

المسيحية.

أوامر  علي  بناؤه  وتم 
أم  )هيالنة(  هيلين  اإلمبراطورة 
ولكن  قسطنطين،  اإلمبراطور 
اإلمبراطور  هو  بالبناء  قام  الذي 
ليحوي  ٥4٥م  حوالي  جستنيان 

رفات القديسة كاترين.

كنيسة  علي  الدير  يحتوي 
تاريخية بها هدايا قديمة وقييمة من 
أثري  برج  وأيضاً  وأمراء،  ملوك 
)معضمة(  توجد  كما  لألجراس، 
تحوي رفات جميع الرهبان الذين 

عاشوا بالدير.

يوجد بالدير بئر يقولون عنه أنه 
بئر موسى، كما توجد شجرة يُقال 
بالنيران  إشتعلت  التي  العليقة  أنها 
موسى،  مع  الرب  تكلم  حينما 
ولكن  إستزراعها  حاولوا  وقد 
ولكن  بالفشل،  باءت  محاوالتهم 
الفروع  بعض  أن  يقول  البعض 
الصغيرة منها تنمو داخل الجدران 

بالقرب من جبل سيناء

مكتبة  علي  الدير  يحتوي 
ثاني  أنها  يقال  للمخطوطات، 
بعد  المخطوطات  مكتبات  أكبر 

الفاتيكان.
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فى  المتالحقه  االحداث  كتر  من 
فيه  نتواجد  الذى  الغريب  الزمن 
وجدتنى عاجزه عن الكتابه او بمعنى 
بتجرى  كلها  بقت  االفكار  اخر.... 
له  يسبق  لم  سبق   فى  بعض   ورا 
يلحق  فيها  مين  عارفه  مش  سبق... 
من  للنور...  يخرج  مين  وال  يتكتب 
ومحطة  مطار  فى  المؤسف  الحدث 
ضحيته  راح  والذى  بلجيكا  قطار 
الفزع  وسبب  االبرياء  من  الكثير 
وما  الناس...  قلوب  فى  والرعب 
حدث فى قاعه لالحتفال بعيد القيامه 
ضحيته  راح  والذى  باكستان  فى 
كلهم  فردا...  السبعين  من  يقرب  ما 
السيد  بقيامة  يحتفلون  كان  ابرياء 
المسيح ويستمتعون  بالفرح االرضى  
فى تصورهم  يكن  لم  واكيد   للقيامه 
ان يكونوا معه فى نفس اليوم ليرونه 
معه   باالحتفال  ويستمتعون  بالفعل  
السماء.احداث  فى  المجيد  بشخصه 
كثيره مثل حادث قتل المواطن المسلم 
اوروبيه  بلده  فى  بازار  يمتلك  الذى 
وقرر   اسكتلندا(   االرجح  )على 
ارسال هدايا لعمالؤه المسيحين يهنئهم 
حدث...  فماذا  القيامه...  بعيد  فيها 
تصوروا.  المسلمين...  جيرانه  قتلوه 
احداث متالحقه تخللهها الضجه التى 
الذى  المعتبر  العرض  من  حدثت 
ميسى  العظيم  الكره  العب  قدمه 
بعائد  والتبرع  للبيع  حذائه  بعرض 
البيع لصالح االطفال الفقراء والغالبه 
من  ذلك  صاحب  وما  مصر  فى 
االشخاص  بعض  من  واستياء  تذمر 
االجتماعى  التواصل  مواقع    على 
طب   ... لمصر  اهانه  ذلك  واعتبار 
حذائه  ماعنده...  احسن  قدم  الراجل 
ماله...  رجل  اخرى...  بعباره  او 
راس  تقدم.....  ممكن  ناس  بعكس 
مالها... طب نزعل منه ليه... عشان 
قدم اغلى حاجه عنده وال عشان احنا 
فقرا  ماعندناش  هللا(....   )السمح 
فقر و عنطزه.... وفى   .... وال هو 
مقولة اخرى... شحات وطالب عيش 
فينو.... الى اخر االحداث قبل كتابة 
االهبل  عمله  اللى  من  المقال  هذا 
اللى خطف الطياره المصريه وطلب 
الى مطار  االتجاه  الطائره  من طاقم 
عشان  ايه  قال   - بقبرص   الرناكا 
اربع  من  اعتذار  جواب  يسلموا 
قبرص..  فى  لطليقته    .... صفحات 
ناسف وطلع  انه البس حزام  وقالهم 
ناسف  حزام  مواخذه  وال  الخر  فى 
ايه  ده  بفته......  او  دامور  فشنك... 
الغلب اللى احنا فيه ده. على كل حال 
واكتب  دى  المواضيع  اسيب  قلت 
رئيس  ماكتبه  على  بسيط  تعليق 
العدد  فى  جندى  رافت  د.  التحرير 
 - المؤاخذه   - التهاب  عن  الماضى 
فقد  طبيب  انه  وبما  مصر  بواسير 
صح...  الحاله  تشخيص  فى  نجح 
واقترح  االلتهاب  هذا   بوصف 
المطلوب  اللبوس  او  المرهم  صرف 
للعالج. وكما نعلم فتشخيص المرض 
برضه  بس  لعالجه.  خطوه  اهم  هو 
لقيت ان فيه ناس كثير بدات تشخص 

هذا االلم وتحاول الوصول الى اسبابه 
من غير ماتخدع نفسها ومن غير لف 
وال دوران. وبصراحه كده لقيت ان 
اى كالم ح اكتبه مش ح يكون اقوى 
وال اكثر تاثيرا من الحوار اللى دار 
بين المحاور اوالمذيع الكبير »عمرو 
الشعريتين  يشد  قرب  واللى  اديب« 
اللى فاضلين فى دماغه من كتر اسفه 
على ما يحدث من االرهابين وربطه 
بين هذه  االحداث والفكر االسالمى 
 - بدوى  رانيا  والمذيعه  المتطرف 
شعرها  تقطع  ح  كانت  برضه  اللى 
)كلها  وتعاليمه  االسالم  عن  دفاعا 
الصاق  ومحاولتها  بل  استثناء(  بال 
على  الضحيه...  بالدول  التهمه 

متربيه...  ومش  وحشه  انها  اساس 
االرهابيين   العيال  تربى  ومعرفتش 
ازاى...مش  شوفوا   ... كويس  دول 
عارفه ليه حسيت كده من كالمها ان 
ملتهبه   بواسير  والمؤاخذه...  فيه... 
وهللا صعبت عليه انا لو مكانها وحد 
اكيد  دينى...  افكار  فى  بيشككنى 
الموضوع مش ح يكون سهل.  المهم 
الحوار  من  اجزاء  بعض  بنقل  انا 
التفجير  حادث  وقوع  بعد  دار  الذى 
من  بعض  واليكم  بلجيكا  فى  البشع 
اجزاء هدا الحوار )كما قيلت بالضبط 

وبدون اى تصرف منى( :   

هو : الفكر ده جاى منين ... برضه 
من اوربا - يعنى معلش انا اسف ... 

مضطر اوجه السؤل ده ؟؟؟ !!!!

مانواجه   .. مشكله  مفيش   : هو 
نفسينابقى .. حكم فيه مشاكل ... دين 
 .... مشاكل  فيه  فساد   .. مشاكل  فيه 
ماتواجهوا   ... العربى  العالم  ده  هو 
نفسكوا ... هى دى الحقيقه .. محدش 
عايز !!! .. هو مصرى  مسلم اللى 
مانواجه   ... ايه  فكر  ده   .. بيقتلك 
 .. بتغذيه  انت  ماتقوليلى  قبل  بعض 
وبتعمل ... الفكر ده اصله ايه ... ده 
فكرك اتتى - انتى بتفكرى كده  ترد 
هى : صح ... هو : انا برد ع السؤال 
اللى هما بيحاولوا يسالوه الن االجابه 
بتاعة حضرتك مش هى دى االجابه 
... هما بيقولوا لك : اتتوا بتكرهونا 
ليه ... ده انا ماكلك ومشربك ومقعدك 
معايا وبدفع لك من فلوس الضرايب 
.. وكل  الخ   ... .... وكتير  ... و  و 
الكالم ده . احنا عارفين ان فيه دول 
كثيره عربيه اصال مارضيتش تاخد 
حد من الناس دى !! انا بعد ماربيتك 

اجيال ...
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لسه ... الكالم .... 
ماخلصش

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

حكاية كاترين املصرية وديرها
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
)األخرية( 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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8- المعونة مقابل السيادة والتبعبة  

الحلقات:  هذه  بداية  في  قلت  كما 
ولثرائها  جغرافيا  المتميز  لموقعها 
مستهدفة  دائما  مصر  شعبها،  وعظمة 
وجنوبا  وغربا  شرقا  جيرانها  من 
خاصا حينما تصاب بالضعف والوهن 
كما هو حادث هذه األيام الغبرة. كانت 
مستهدفة منذ العصر الفرعوني كما هي 
الفرعوني  العصر  في  مستهدفة.  األن 
وأمنها  قوية بحضارتها وثرائها  كانت 
من  مكنها  مما  جيشها  وقوة  وعدالتها 
اتباع سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع 
لتأديب المتآمرين عليها، ووضع الحاكم 
من  المجاورة  البلدان  لتلك  المناسب 
أهلها الذي يحفظ احترام الجيرة ويخاف 

بأسها. 

يحيط  عالميا  المتفشي  اإلرهاب 
اتقينا  الشرق  من  جانب.  كل  من  بنا 
السالم  بمعاهدة  إسرائيل،  عداوة  شر 
والموقوفة  وخارجيا  حكوميا  المفعلة 
الشر إرهابا من  ثقافيا وشعبيا، ويأتينا 
لم  التي  الحماسطينية  العروية  أخوة 
تدريب  غير  للجميل  ردا  منها  يصلنا 
علينا  وإطالقهم  المتأسلمة  الجماعات 
لينهشوا  المسعورة  الجائعة  كالكالب 
لحم جنودنا، وحتي اآلن لم نطلق عليهم 
فعلوه  ما  كل  رغم  واحدة  رصاصة 
إبان ثورة الخريف العربي من انتهاك 
ذات  سياراتهم  ودخول  مصر  لسيادة 
الدفع الرباعي مدججة باألسلحة الثقيلة 
حراسها  ويقتلون  السجون  ليحطموا 
مساجينهم  ويخرجون  وجنودا  ضياطا 
ومساجين الجماعة الباغية المحظورة. 
كلما  أنفاقهم  يحفرون  األن  وحتي 
وتهريب  شعبنا  قوت  لسرقة  هدمناها 
يقوم  وال  لنا،  واإلرهابيين  المخدرات 
اإلرهاب  مقاومة  بمحاولة  إال  جيشنا 
عدم  مع  جدوي  دون  عليه  والقضاء 

التعرض لمدربية ومسلحيه ومرسليه.

ليبيا  دولة  زوال  بعد  الغرب  من 

إلي  وتحولها  العربي،  بالخريف 
دويالت إسالمية بين قاعدية وداعشية 
المخاصمة  الجماعات  من  وغيرها 
مصر  تجابه  والبشرية،  والديّان  للدين 
محمومة  بمحاوالت  آلخر  آن  من 
للتسلل لبالدنا عبر الحدود الصحراوية 
المليئة بالمسالك الوعرة، لتوجد لنفسها 
منها سما، ونحمد  تتنفس وتنفس  بؤرا 
هللا أن جيشنا قادر حتي اآلن علي وقف 

زحفها وسحق ما ينجح منها.

امتدادا  نعتبره  كنا  وما  الجنوب 
جفرافيا واستراتيجيا لمصر، وما نُكنه 
لهم من محبة لما بيننا من أواصر األخوة 
والنسب، لكنهم لألسف إلخوانية الحكم 
هناك فهم يناصبوننا الود جهرا والعداء 
ضدنا  أثيوبيا  مع  ويتآمرون  سرا، 
بتأييدهم بناء سد النهضة مع أن مضاره 
الواقع  والضرر  تصيينا  كما  تصيبهم 
عليهم سيكون أكبر وأخطر، ومن حين 
غير  بمطالب  علينا  يخرجون  آلخر 
مشروعة حول حاليب وشالتين رغم 
والوثائق،  بالخرائط  مصريتهما  ثبوت 
بعض  تسلل  يشجعون  أيضا  وهم 
األسلحة  ومهربي  المتأسلمة  الفصائل 
مصر  بسيادة  للعبث  والمخدرات 

وأمنها.

 19٥٢ الضباط  حركة  قيام  منذ 
إلي  سيئ  من  ونسير  نتخبط  ونحن 
أسوأ سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وازداد 
إثر  األخيرة  السنوات  في  األمر سوءا 
المخطط  كان  أولهما  بثورتين  القيام 
لها أمريكيا، وانساق الشعب لها مؤمنا 
والحرية  العيش  نيل  علي  بقدرته 
من  واستيقظ  االجتماعية،  والعدالة 
الخونة  اإلخوان  ركوب  علي  غفلته 
عليها أمال في التمكين والبقاء في الحكم 
المخطط  كان  وثانيهما  السنين،  لمئات 
سلطاتها  السترداد  العميقة  الدولة  لها 
التي استحوزها اإلخوان غدرا، وانقاد 
أمال  بالماليين  وخرجوا  لها  الشعب 
تطلعا  الدينية،  الفاشية  إزاحة غمة  في 

لتمُكنه من عودة الحكم العلماني المدني 
من  ليستيقظ  عاما،   ٦4 منذ  المفقود 
غفوته علي امتطائها بالفاشية العسكرية 
المتحالفة مع الفاشية الدينية السلفية، ولم 

يجن الثائرون غير مضغ الحصرم. 

والتفجيرات  اإلرهاب  والنتشار     
االقتصاد  ولتباطؤ  السياحة،  توقفت 
قناة  ايرادات  انخفضت  العالمي 
السويس، ولكثرة اإلضرابات وتدهور 
وازدادت  المصانع  توقفت  الطاقة 
الفعلية،  والبطالة  المقنعة  البطالة 
الجنيه  وصل  حتي  االقتصاد  وتدهور 
عمالت  أقوي  كان  الذي  المصري 
العالم واعتلّت صحته حتي أُدخل غرفة 
اإلنعاش وسبحان من له الدوام وتمنياتنا 
له بالشفاء بمعجزة في زمن عّزت فيه 
قاربت  ذلك  لكل  نتيجة  المعجزات. 
فاضطررنا  اإلفالىس،  علي  الدولة 
مرغمين علي مد أيدينا لطلب المعونة 
لهم  فنعطيها  منا  يطلبونها  كانوا  ممن 
بحب، واألن يعطونها لنا مقابل السيادة 
والتبعية ونحن نقبلها ونحن صاغرون.

لم ينس آل سعود لمصر حملة محمد 
علي باشا والي مصر بقيادة ابنه إبراهيم 
باشا ضد الدولة السعودية األولي والتي 
181٦-1819م  عامي  بين  جرت 
وتخريب  حكمهم  علي  قضي  الذي 
أميرهم عبد  الدرعية وأسر  عاصمتهم 
محمد  لوالده  وأرسله  سعود،  ين  هللا 
علي باشا الذي أرسله إلي الباب العالي 
باألسيتانة، فطافوا به في أسواقها ثالثة 
باشا هدية  إبراهيم  قتلوه، ونال  ثم  أيام 
ثمينة من السلطان كما نال أبوه محمد 
علي باشا لقب خان وهو لقب لم يحظ 

به سواه. 

   لم ينس آل سعود اعتراض الملك 
للحجاز  السعودية  ضم  علي  فؤاد 
)19٢٥م(، ويرجع ذلك إلى أن الملك 
قبول  عدم  عن  اعتذر  عبدالعزيز، 
الملك  وبين  بينه  فؤاد  الملك  وساطة 

علي بن الحسين، أثناء حصار القوات 
الملك  أرسل  إذ  جدة،  مدينة  السعودية 
فؤاد إلى الملك عبدالعزيز وفداً مصرياً 
برئاسة الشيخ مصطفى المراغي شيخ 
الوساطة، وكان  بمهمة  للقيام  األزهر، 
عدم  عن  عبدالعزيز  الملك  العتذار 
قبول الوساطة المصرية مبرراته، ألن 
قبوله تلك الوساطة يعني التسليم مبدئياً 
اليمن  وإمام  مصر   ملك  باعتراض 

على توحيد الحجاز.

لم ينس آل سعود حادث المحمل في 
أول  وهو  19٢٦م  عام  الحج  موسم 
عبدالعزيز  الملك  يتواله  للحج  موسم 
علماء  اعترض  الحجاز،  دخوله  بعد 
نجد على الموسيقى واألبواق وغيرها 
محمل  تصاحب  التي  المظاهر  من 
بدعا،  واعتبروها  المصريين  الحجاج 
الحج  قائد  أصدر  منعهم  حاولوا  ولما 
المصري محمود عزمي باشا، أوامره 
بين  ما  فسقط  عليهم،  النار  بإطالق 
قتياًل  أربعين  إلى  وعشرين  خمسة 
منهم، وكادت تقع فتنة بين المصريين 
عبدالعزيز  الملك  وحافظ  والنجديين، 
رباطة  على  فيصل  األمير  وابنه 
بسالم،  المسألة  وسويت  جأشهما، 
إلى مصر  المحمل ورجاله  قائد  وعاد 
سالمين. واعتبر الملك فؤاد هذا األمر 
إرسال  بمنع  فأمر  له،  شخصياً  تحدياً 
اعتادت  التي  المشرفة  الكعبة  كسوة 
كما  عام،  كل  إرسالها  على  مصر 
أوقف صرف واردات األوقاف العائدة 

للحرَمين الشريَفين.

   لم ينس آل سعود وقوفهم صاغرين 
فاروق  المعظم  الملك  جاللة  معية  في 
علي  للحصول  عام  كل  جالسا،  األول 
لرسالة  المصاحبة  المقررة  المنحة 
لم ينسوا  الكعبة )المحمل(، كما  كسوة 
بمكة  المصرية  التكية  وجود  مذلة 
المكرمة، تلك التكية التي بناها إبراهيم 
العربية  الجزيرة  بعد دخوله شبه  باشا 
منتصرا، إلطعام فقرائها وظلت تؤدي 
دورها الخيري حتي عام 1983م بعدما 
أقدمت السلطات السعودية على هدمها. 
وكان آل سعود يسعون على الدوام إلى 
مصر  وكانت  اإلسالمي،  العالم  قيادة 
قامت  لهذا  لها،  القوي  المنافس  تمثل 
بهدم كل اآلثار المصرية في الجزيرة 
في  المصرية  التكية  سواء  العربية، 
األجيال  تتذكر  لكي ال  أوالمدينة،  مكة 
الراهنة الدور القيادي لمصر في أرض 
“تطعم”  كانت  مصر  وأن  الحجاز، 
المكرمة  ومكة  المنورة  المدينة  سكان 

وكذلك حجاج بيت هللا الحرام.

صدورهم  المملوءة  سعود  آل  وجد 
الفرصة  مصر  علي  والحقد  بالغل 
سانحة هذه األيام، بعد تدهور اقتصادها 
العون  قدمت  منها.  العون  وطلب 
كانت  األخري  وباليد  بيد،  المشروط 
تمول داعش والحركات اإلسالمية التي 
وعلي  الخارج  في  مصر  ضد  تعمل 
الوقت  نفس  في  كانت  كما  حدودها، 
أيضا تغدق المال الوفير علي السلفيين 
المصريين لتخريب مصر من الداخل.

الماضي  مارس   30 صباح  في 
بنيأ  القاهرية  األهرام  طالعتنا صحيغة 
منتصف  في  السعودية  المملكة  أعلنته 
إسالمي  تحالف  بتشكيل  منفردة  الليل 
يضم  اإلرهاب  لمحاربة  عسكري 
ويكون  مصر  بينها  من  دولة   34
دباجة  وبعد  الرياض،  العاصمة  مقره 
اإلنيان  وحقوق  اإلرهاب  عن  مطولة 

العربية  الدول  »قررت  البيان:  كان 
عسكرى  تحالف  تشكيل  واإلسالمية، 
المملكة  بقيادة  دولة   34 من  إسالمى 
مصر  وبمشاركة  السعودية  العربية 
مدينة  فى  ويتم  اإلرهاب،  لمحاربة 
عمليات  مركز  تأسيس  الرياض 
العمليات  ودعم  لتنسيق  مشتركة 
واآلليات  البرامج  ولتطوير  العسكرية 
الالزمة لدعم تلك الجهود، أن التحالف 
األخيرة،  ساعة  الـ 7٢  فى  تشكيله  تم 
للتنسيق  الترتيبات  وضع  وسيتم 
للسالم  والمحبة  الصديقة  الدول  مع 
خدمة  سبيل  فى  الدولية  والجهات 
اإلرهاب  لمكافحة  الدولى  المجهود 

وحفظ السلم واألمن الدوليين«.

للفخ  مصر  يدفعون  سعود  ال 
هذا  أن  واضحا  ويبدو  االمريكى، 
إال  ليس  هو  بليل  طبخ  الذي  اإلعالن 
التى  امريكا  لتعليمات  حرفيا  تنفيذا 
صرح بها بالنص جون ماكين وليندسي 
الشيوخ  مجلس  عضوا  جراهام 
بغداد،  فى  نوفمبر   ٢9 يوم  األمريكي 
الف جندي  قوة من 100  تشكيل  عن 
اجنبي معظمهم من دول المنطقة السنية 
لقتال  اميركيين،  جنود  الى  اضافة 
سوريا،  في  االسالمية  الدولة  تنظيم 
علي  صعب  القوة  هذه  تكوين  ألن 
السعودية والدول األصغر ولكنه ليس 
جراهام  واوضح  مصر.  علي  كذلك 
االف   10 نحو  ستشمل  القوة  هذه  ان 
ال  قدرات  »يوفرون  اميركي  جندي 
يملكها العرب« وهنا تتصح مخططات 
لجر  واألمريكان   آل سعود  األبالسة  
حاولوا  كما  السوري  للمستنقغ  مصر 
قبلها جرنا للمستنقع اليمني. وأعتقد أن 
مصر ستنضم للتحالف صوريا ولكنها 
لن تتورط كما حدث فى اليمن بالضبط 
نهايات  السيسي  حضور  ولكن   .
البلبلة  أثار  الشمال  رعد  مناورات 
واللغط حول استجابة مصر ووقوعها 

في الفخ المنصوب.

المتحدث  السفير عالء يوسف،  قال 
الجمهورية  رئاسة  باِسم  الرسمي 
تدريبات  شهدت  المناورات  »إن 
وأن  التهديدات،  مواجهة  على  مكثفة 
مصر  مشاركة  على  حرص  السيسي 
إطار  في  الشمال  رعد  مناورات  في 
واستقرار  أمن  لتعزيز  القومي  دورها 
المنطقة العربية إقليمياً ودوليا، والتزاماً 
البناءة  التعاون اإليجابية  بتعزيز روح 
اللواء  وأصاف  العربية«.  الدول  بين 
لرأب  كان  زاهر«الحضور  محمود 
وربما  قطر،  بحضور  خاصة  الصدع 
وحضوره  لتركيا،  الحوار  يمتد  أيضا 
كان رسالة تشجيع وإبداء حسن النوايا، 
في  ويتبقى  للصلح،  بنية  ذاهب  فهو 
اآلخر   الجانب  له  سيقدم  ماذا  المقابل 
من  مصر  قدمتها  مطالب  من  قطرـ 
وتمويل  دعم  عن  التوقف  مثل  قبل، 
واحتضان رموز اإلخوان اإلرهابيين، 
إلخضاعهم  لمصر  الهاربين  وتقديم 
الحمالت  وتوقف  قانونية،  لمحاكمات 
اإلعالم  وسائل  من  العدائية  اإلعالمية 

القطرية«.

وال  يقظا  السيسي  يظل  أن  نتمني 
الذين  األبالسة  لمخططات  ينجّر 
يحاولون تطويق عنقه بالمعونات تارة 
لناظؤه  غدا  وإن  تارة،  وبالتحالفات 
قريب، وهللا هوالحافظ لمصر كما كان 

دائما وأبدا. 
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عـــيد االم ...بالصــيين
بقلم / هـاني شـهدي

املوافق 12 مارس من  االم املصري  مبناسبة عيد 
العالم  في  الناس  ازاي  اشوف  ،حبيت  عام  كل 
..وكان  ايدي الصني  بتكرم امهاتها..فجت حتت 

هذا اخلبر..

الصينية  تشنغتشو  مدينة  شرطة  رجال 
األم  عيد  مبناسبة  ألمهاتهم  األقدام  يغسلون 
العاملي املوافق يوم األحد الثاني من مايو كل عام 
بتقدمي  شرطيا   21 قام  حيث  العاملي،  األم  عيد 
األزهار والدردشة مع أمهاتهم وغسل أقدامهن 

وغيرها من األشكال األخرى.

بصناعته  ويكتسح  عملي  شعب  الصني  الن 
زيه،  عملي  احتفاله  فتوقعت  كله،  العالم 
امه  عن  كالم  الفيسبوك  هاري  مش  يعني 
اللي معندهاش فيسبوك اساسا،او عّيـد علي 
علي  يعّيــد  ونسي  كلهم  الفيسبوك  امهات 

امه...

بني  مقارنة  نعمل  جتي  رايكم  ...ايه  املهم 
املصــرية...مني  واالم  الصينــية  البضاعة 

بيعرف يفكـــر..؟!

في  جتي  حاجة  اول  الصينية  البضاعة   -
وتبوظ  واحدة  مرة  بتستعمل  غالبا  تفكيرك، 
برضو  اوالدها  حياة  في  بتجي  املصرية  االم   ،
فيها  معاك،  بتعلم  املرة  لكن  بس  واحدة  مرة 
حنان واهتمام ومحبة العالم كله،مهما اجتوزت 
من  اهتمام  اخدت  و  واتعاملت  وزاملت  وحبيت 
في  وحيد  شخص  امك  تبقي  مختلفة  منابع 

حياتك ال يتكرر ،بتجي مرة واحدة.

- برغم اتهام ناس كتيرة للبضائع الصينية انها 
التانية  االسواق  وبضائع   ، كفاءة  ذات  ليست 
كفاءة،اال  منها  اكثر  انها  واالملانية  كاليابانية 
ان الواقع بيقول ان الصني وبضاعتها كاسحني 
العالم كله،التاجر املصري بيروح الصني يصنعوا 
له لعبة اطفال بدوالر او اتنني او عشرة او مية 

الطفل  االخر  في 
بيتبسط...

بنت  املصرية  االم 
املدينة،  او  الريف 

بيت،جوزها  او ست  بتشتغل  امية،  او  متعلمة 
بيصرف عليها او متطلقة او ارملة ،لكن في كل 
ممكنة  صورة  افضل  في  اوالدها  بتخرج  احلاالت 
.ويوضع علي جبني اوالدها »صنع بام مصرية«.

نقطة  عرفت  وحكومتها  »الالدينية«  الصني   -
ضعف شعوبنا »املتدينة« وصنعت لنا فانوس 
رمــضان، وكتبوا عليه »وحوي ياوحوي« ،كمان 
مــرمي،مبيفتهمش  العـدرا  متاثيل  صنعوا 

حاجة.

لكن لالسف احنا حكومتنا املصرية من ســنني 
طــويلة فايتها او »مطنشة« انها تخرج لنا ام 
مصـرية مثالـية مـسيحية تقف علي منصة 
املسلمات،  اخواتها  بجوار  االم  عيد  في  التكرمي 
بيستشهدوا  وجوزها  اوالدها  برضو  ان  برغم 
علشان مصر، وبيتحبسوا وهما اطفال علشان 

قضاء مصر...

لالسف لّســه فايتنا حاجات كتـــير.

إلي هذا  التفت  الذي  السيسي  الرئيس  نشكر 
القبطية  املثالية  األم  تكرمي  ومت  املهم،  األمر 
أبناء  ألربعة  أم  أنها  حيث  وهيب  مرمي  وتدعى 

معاقني، ونرجو تكرار هذا التكرمي. 
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تطور اللغات المصرية القديمة
أواخر  في  الكتابة  ظهور  من  الرغم  على 
كانت  أنها  إال  الميالد،  قبل  الرابعة  األلفية 
تستخدم فقط لتدوين األسماء واأللقاب؛ وظلت 
كذلك حتى حوالي عام ٢٦00 ق.م، في بداية 
عصر الدولة القديمة. من خالل هذا التطور، 
المصرية  اللغات  تطور  مراحل  أولى  بدأت 
اللغة  ظلت  القديمة.   المصرية  اللغة  وهي 
حتى  المنطوقة  اللغة  هي  القديمة  المصرية 
حوالي عام ٢100 ق.م، حيث تطورت إلى 
عصر  بداية  مع  الوسطى  المصرية  اللغة 
الدولة الوسطى. بالرغم من االرتباط الوثيق 
القديمة،  باللغة  الوسطى  المصرية  اللغة  بين 
مختلفة  كان  الحديثة  المصرية  اللغة  أن  إال 
يعتقد  اللغوية.  القواعد  كبير من حيث  بشكل 
أن اللغة الحديثة ظهرت كلغة بين العوام في 
تستخدم  لم  لكنها  تقريًبا،  ق.م   1٦00 عام 
إال عام 1300 ق.م خالل حقبة  كتابة  كلغة 
القرن  بحلول  الحديثة.  الدولة  في  العمارنة 
المصرية  اللغة  تطورت  الميالد،  قبل  السابع 
الحديثة إلى الديموطيقية، وظلت كلغة منطوقة 
حتى القرن الخامس الميالدي. تدريجًيا، بدأت 
اللغة القبطية تحل محل الديموطيقية مع بداية 

القرن األول الميالدي. 
مع  جنب  إلى  جنًبا  الهيراطيقية  استخدمت 
الدولة  في عصري  كتابة  كلغة  الهيروغليفية 
لغة  القديمة والوسطى، لتصبح بعد ذلك هي 
الكتابة السائدة في عصر الدولة الحديثة. في 
من  المتبقية  والفترة  الحديثة  الدولة  عصر 
تاريخ مصر القديمة، أصبحت اللغة المصرية 
الكالسيكية  الهيروغليفية  اللغة  هي  الوسطى 
للقراءة  تكون مخصصة  ما  التي كانت عادة 
اللغة  الوسطى  اللغة  ظلت  كما  والكتابة، 
المنطوقة المقدسة عند ذكر الحكايات التاريخية 
ومع  الجنائزية.  والطقوس  الدينية  والتراتيل 
باللغة  المكتوب  األدب  كتابة  أعيد  فقد  ذلك، 
خالل  بالهيراطيقية  الوسطى  المصرية 

الفترات الالحقة. 
اإلنتاج األدبي االجتماعي والديني والتعليمي

يجلس  مصري  لكاتب  ملون  حجري  متثال 
القرفصاء وهو يقرأ بردية، يعود لعصر األسرة 

املصرية اخلامسة.
كانت  القديم،  المصري  التاريخ  طوال 
الرئيسية  المتطلبات  من  والكتابة  القراءة 
هناك  كانت  حيث  العامة،  الوظائف  لشغل 
الكتبة،  من  متميزة  متعلمة  اجتماعية  طبقة 
الحكوميين.  المسؤولين  بمساعدة  تقوم 
األولى«  أنستاسي  »بردية  من  يتضح  كما 
من  كان  فقد  الرعامسة،  لحقبة  ترجع  التي 
الكتبة المساعدة في ».. تنظيم حفر  وظائف 
الرجال  عدد  وحساب  األبنية،  وبناء  الترع 
للحمالت  والتجهيز  المسالت  لنقل  الالزمين 
العسكرية«، وباإلضافة لوظائفهم الحكومية، 
والوثائق  الرسائل  يصيغون  الكتبة  كان 
األميين.  الشعب  ألفراد  والقانونية  التجارية 
 %1 تتجاوز  لم  المتعلمين  نسبة  أن  ويعتقد 

المزارعين  من  والبقية  السكان؛  من  فقط 
األميين،وكذلك  والعمال  والحرفيين  والرعاة 
التجار الذين كانوا يحتاجون لخدمات الكتبة. 
الموضوع  للكتبة هي  المتميزة  المكانة  كانت 
نص  وهو  دوا-خيتي،  تعاليم  في  الرئيسي 
والتي  الرعامسة،  لحقبة  يعود  تعليمي شعبي 
المتواضعة  والمهن  الصنائع  من  فيها  سخر 
والخدم  والصيادين  الفخار  صانعي  مثل 

والجنود، وأشاد بمهنة الكاتب. 
تولت طبقة الكتبة مسؤولية حفظ ونقل األدب 
طلبة  كان  جديدة.  أعمال  وتأليف  الكالسيكي 
الكالسيكية  األعمال  بنسخ  يقومون  المدارس 
أمنمحات،  ووصايا  سنوحى  قصة  مثل 
القيم  ولغرس  الكتابة  على  تربوية  كتمارين 
األخالقية والمعنوية الالزمة والمميزة لطبقة 
غالبية  الحكمة  أدب  مثّل  االجتماعية.  الكتبة 
الدولة  عصر  خالل  التربوية  النصوص 
قصة  مثل  السردية  الحكايات  أما  الوسطى؛ 
سنوحى والملك نفر كا رع والقائد ساسينيت، 
فنادًرا ما نسخت كتمارين مدرسية حتى عصر 
المصريات  عالم  ويصف  الحديثة.  الدولة 
السردية  الحكايات  سمبسون«  كيلي  »وليام 
»تعليمات  بأنها  التائه  والمالح  سنوحى  مثل 
أو نصائح في صورة قصة«، فقد ضمت تلك 
عند  المحمودة  الفضائل  من  العديد  القصص 
الوطن  مثل حب  الفترة،  تلك  في  المصريين 
أو االعتماد على النفس. ولم تقتصر الكتابات 
على طبقة الكتبة، بل عثر على كتابات دونها 
أشخاص لم يمتهنوا مهنة الكتابة مثل الرسام 
»مينينا« العامل في دير المدينة خالل عصر 
استخدم  والذي  العشرين،  المصرية  األسرة 
والمالح  الفصيح  الفالح  قصتي  من  مقاطع 

التائه في رسالة تأنيب أرسلها البنه العاق. 

قطعة حجرية بها كتابة هيروغليفية زاهية 
موجودة  رأسية  أعمدة  في  مكتوبة  األلوان، 
في معبد الكرنك، تنسب لعصر امللك سيتي 

األول.
ممارسة  األدلة حول  الكثير من  هناك  ليس 
قدماء المصريون لفن اإللقاء، لكنها أدلة قوية. 
للملك  الجنائزية  اللوحة  المثال،  سبيل  فعلى 
األشخاص  صراحة  تذكر  األول  سنوسرت 
الذي  للكاتب  لالستماع  سيجتمعون  الذين 
كان  كما  الجنائزية.  النصوص  عليهم  سيتلو 
في  أثره  المصريين،  بين  الغناء  فن  النتشار 
تدوينهم ألشكاله المختلفة ما بين أغاني المديح 

وأغاني الحب والترانيم الجنائزية. 
استخدم األدب أيًضا في األغراض الدينية، 
بداية من نصوص األهرام من عصر الدولة 
التي  الجنائزية  النصوص  وحتى  القديمة، 
تكتب على جدران المقابر ونصوص التوابيت 
وكتاب الموتى الذي كان يوضع داخل المقابر، 
لتسترشد به الروح للوصول للجسد في الحياة 
سحرية  تعاويذ  كتابة  استوجب  مما  اآلخرة، 
لحفظ المقبرة. كما يمكن تفسير العثور على 
في  جنائزية  غير  أدبية  نصوص  من  نسخ 
المقابر غير الملكية، إلى أنها وضعت للترفيه 
في  القصص  قراءة  خالل  من  الموتى  عن 

حياتهم اآلخرة. 
على الرغم من أن اإلنتاج األدبي كان أغلبة 
من كتابات الذكور، إال أنه كانت هناك بعض 

األعمال النسائية، حيث تشير عدة مصادر إلى 
العثور على بعض الرسائل الخاصة المرسلة 
والمستلمة من قبل نساء. ومع ذلك، يؤكد عالم 
وجود  رغم  أنه  وينت”  “إدوارد  المصريات 
الرسائل  تلك  أن  إلى  تشير  واضحة  دالئل 
رسائل نسوية، إال أن ذلك ال يلغي احتمالية 

كون النساء قد استأجرن من يكتب لهن. 
تحديد تاريخ النصوص

لوحة ميناخت كبير الكتبة التي تؤرخ لعصر 
الفرعون آي.

يعتقد عالمي المصريات ريتشارد باركنسون 
القديم  المصري  األدب  أن  مورينز  ولودفيغ 
لم يكتب حتى عصر األسرة المصرية الثانية 

عشرة، أي مع بداية عصر الدولة الوسطى
القديمة  الدولة  الكتابة في عصر  لم تستخدم 
والمعامالت  الدينية  الطقوس  كتابة  في  إال 
لتدوين  الكتابة  تستخدم  لم  كما  التجارية، 
عهد  في  إال  والثقافية،  الترفيهية  النصوص 
باركنسون  اعتقد  كما  الوسطى.  الدولة 
في عصر  المكتوبة  النصوص  أن  ومورينز 
الدولة الوسطى، ما هي إال تدوين لنصوص 

شفهية من عصر الدولة القديمه[
يعد تحديد تواريخ كتابة النصوص باستخدام 
بسبب  صعًبا،  أمًرا  الخطوط  دراسة  علم 
أن  كما  الهيراطيقية،  الكتابة  أنماط  اختالف 
هو  المستخدمة،  والرمز  الكتابة  نظم  دراسة 
بعض  الستخدام  نظًرا  صعب،  أمر  أيضا 
الكتبة رموًزا من بعض األنماط القديمة،  لذا 
من  القليل  يقدم  الكتابة  نمط  بأن  القول  يمكن 
النصوص. أحد  تاريخ  تحديد  عند  المساعدة 
الدولة  كتبة  سّجل  فقد  المثال،  سبيل  على 
من  الحكمة  أدب  من  نصوص  الوسطى 
تعاليم  مثل  القديمة  للدولة  الذهبي  العصر 
كاي جمني، كما سّجلوا قصًصا أخرى تنسب 
لعصر الفوضى، والتي تصور صعوبة الحياة 
قصة  مثل  األول  االضمحالل  عصر  خالل 

الفالح الفصيح.
أنواع األدب المصري القديم وموضوعاته

المعاصرين  المصريات  علماء  يصنّف 
أنواع عدة، منها  إلى  القديم  األدب المصري 
على سبيل المثال الرثاء والخطابة والحكايات 
الحكايات  فقط  وتعد  والتعاليم.   والوصايا 
كتابات  هيئة  على  المكتوبة  هي  السردية 
نثرية، ورغم ذلك فالكثير من تلك الحكايات 
السردية إضافة إلى األنواع األدبية األخرى، 
أبيات شعرية. معظم  كانت مكتوبة في هيئة 
هيئة  في  كان مكتوًبا  القديم  المصري  الشعر 
أو  ثالث  من  وأحياًنا  مقطعين،  من  أبيات 

أربعة مقاطع. 
الوصايا والتعاليم

كتابات  عليها  ممزقة  بردية  من  قطعة   
تعود  واألحمر،  األسود  باحلبرين  هيراطيقية 

لعصر الدولة احلديثة.
يمكن تصنيف أدب الوصايا والتعاليم، كأحد 
الشرق  في  نشأ  الذي  الحكمة  أدب  أشكال 
جزًء  يمثل  كان  أنه  ويعتقد  القديم،   األدنى 
عصر  في  المستخدم  التعليمي  المنهج  من 
التعاليم  نصوص  اعتمدت  الوسطى.   الدولة 
قراءتها  يمكن  التي  السردية  الحكايات  على 
أن  باركنسون  ويؤكد  الترفيه.  بغرض  أيًضا 
هناك أدلة على أن في البداية، لم يكن الهدف 
استخدامها  هو  التعاليم،  نصوص  كتابة  من 
أهدافها  كانت  ولكن  التعليمية،  لألغراض 
أيديولوجية.  فمثااًل، يستشهد عالم المصريات 
األول  أمنمحات  بوصايا  إيرمان  أدولف 
مدرسية،  فلسفة  أي  بها  ليس  والتي  ألبنائه، 
أكثر من كونها توصية ألوالده بأن يحافظوا 
الذي  الوقت  وفي  للملك.   إخالصهم  على 
الفالح  السردي مثل  فيه أعمال األدب  دعت 
وأيديولوجياته،  المجتمع  تحدي  إلى  الفصيح 
إال أن نصوص التعاليم أكدت على ضرورة 

االمتثال لعقائد المجتمع وتقاليده.  
التي ساعدت على  الكلمات األساسية  كانت 
)ره(  »معرفة«  التعاليم  نصوص  تحديد 
النصوص  هذه  كانت  )سبا.يت(.  و«تعليم« 
توجيه  أو  تكون في صورة نصائح  ما  غالًبا 
معنوي من شخصية مسئولة مثل فرعون أو 
وزير إلى ابنه أو أبنائه. من أمثلة ذلك أمثال 
الوالء  وتعاليم  أمنمحات  بتاح حتب ووصايا 
وتعاليم كاي جمنيوتعاليم أمينيموبي.  نصوص 
الوسطى  الدولة  عصر  من  الباقية  التعاليم 
مكتوبة على مخطوطات من البردي، ولم يبق 
تدوينها على  تم  التي  النصوص  تلك  أي من 
المدونة  التعاليم  نصوص  أقدم  اما  حجارة، 
بتاح  أمثال  من  نسخة  فكانت  الخشب،  على 
حتب، تعود إلى عصر األسرة الثامنة عشرة.  
مدونة  جمني  وكاي  حتب  بتاح  أمثال  كانت 
على بردية بريسي، التي كتبت خالل عصر 
فقد  الوالء  تعاليم  أما  الثانية عشرة.   األسرة 
وصلت إلينا كاملة عن طريق مخطوطات من 
عصر الدولة الحديثة، على الرغم من العثور 
لوحة  على  مدوًنا  منها  األول  النصف  على 
عشرة.   الثانية  األسرة  عصر  من  حجرية 
من  هي  أمنمحات  وصايا  أن  من  وبالرغم 
أعمال الدولة الوسطى، إال أنها وصلت إلينا 
الحديثة.  الدولة  عصر  من  نسخ  طريق  عن 
الدولة  أعمال  من  فهي  أمينيموبي  تعاليم  أما 

الحديثة. 

كلمتني وخالص
االحباء  احد  يغادر  يوم  بعد  يوم 
حتي  او   انذار  دون سابق  حياتنا 
بإنذار مرضي ، نحزن ونتألم ونبكي 
المسيح  السيد  يقم  ألم  ونتسأل 
يشف  وألم  اآلن  ال  فلما  لعاذر 
النهاية  وفي  اآلن  ال  فلم  المفلوج 
ياهلل  مشيئتك  لتكن  لنا سوي  ليس 
ودعوة للجميع لإلستعداد للمغادرة 

للحياة الجديدة.

االسكاروسى
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افتكرت حاجة
جرجس نظري

*رئيس مدنية في بني سويف يلتقي صورة 
مع قطعة حلمة حتمل لفظ اجلاللة .............

يا سالم الناس بتدور علي ربنا في اللحمة  
وبعد ذلك في الفراخ  ويا بخت اجلزارين

محافظة  يزور  والرياضة  الشباب  *وزير 
سباحة  حمام  إنشاء  ويقرر  سوهاج 
............... جينة  مليون  خمسه  بتكلفة 

فعال البلد محتاجة  تنضف

*مصر هبة النيل ......................ملاذا  اختفت 
هبة من حياتنا هذه األيام؟ 

الزند  األسواق كتاب سقط  اآلن في  *يباع 
تأليف أبو العالء املعري

في  تفعله  ما  بسبب  ايطاليا  تلوموا  *ال 
هي  فهذه  ريجيني    قضية  عن  البحث 

طبيعة الدول الغربية

يشاهد  سوف  متي  صديقي  سألني   *

علي  الشعب  مجلس  جلسات  الناس 
التليفزيون؟

مجلس  بأنهم  هم  يعترفون  عندما  قلت 
شعب 

يكون  أن  أدعو اهلل  وزاري   تعديل  *في كل 
القادم  أن يكون منطيا وال يغير شيئا ألنني 

أصيبت بعقدة التغيير لألسوأ

يأتي  الكتروني  جهاز  مثل  أضحت  البلد 
املسؤول يفكه  وال يعرف يركبه مرة أخري 

*  بعد اختيار الفنانة الراقصة فيفي عبده 
آمال  حتطمت  املاضي   العام  املثالية  األم 

الكثيرات من الراقصات الالئي 

انتظرن فرصتهن هذا العام 

مصر  في  االقتصاد  خبراء  يتبادله  سؤال  
هل ارتفع الدوالر ام اجلنية املصري هو الذي 
علي  صعب  .؟...................سؤال  سقط 

ادراك بعض العقول املصرية

ذكرى رحيل إمرباطور الفن.. أمحد زكي

اعداد: عال الحاذق. النمر االسود..االمبراطور..العبقري..الحاضر الغائب..مهندس االقناع..
ألقاب عديدة حصدها الفنان الموهوب أحمد زكي.

خرج إلى الدنيا يتيماً وحرم من حنان والديه ولم يكن كبقية أبناء جيله، توفى والده في عامه 
األول وتزوجت والدته ليعيش مع جده ..وحيداً ..يتعلم.. يضحك.. يتألم .. رسم في ذاكرته 
عالمه الخاص ليهرب من قسوة الحياة لعالم البهجة والسعادة.. ذلك الفتى األسمر  تميز بكاريزما 
خاصة، فنظرة عينه تعبر عن ما بداخله، مالمحه تحمل معاني يصعب وصفها، جسد كل 
الشخصيات ببراعة فائقة ليس لها نظير، هو المطرب والكفيف والطبال والوزير والعسكري 
والدجال  والقاتل  والبواب  والعاشق 
والمحامي  والمدمن  والضابط 
والرئيس والمجنون والهارب وسيدنا 
هو  “زكي”.  مع  عرفناهم  األفندي، 
واحد من هؤالء الذين جعلوا مشوار 
أصبح  فقد  صعباً،  الشباب  الفنانين 
مطلوًبا منه فعل المستحيل حتى يحفر 
النجوم  قائمة  أسماءه  بجانب  أسمه 
مرور  مع  الجمهور  ينساهم  لن  التي 
الوقت. وفي الذكرى الـ11 على وفاة 
الفنانين  النجم األسمر، أحيا عدد من 
ذكرى رحيل الفنان أحمد زكى الـ11 
والشخصية  الرسمية  حساباتهم  على 

على مواقع التواصل االجتماعى
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للتاريخ ولألمانة أسجل 
تلك القصة احلقيقية

 

احتفلت الكنيسة القبطية - فى أنحاء المسكونة 
- يوم ٢1 مارس بالذكرى 37 على انتقال كاهن 
 .)٢01٦  -  1979( كامل  بيشوى  أبونا  الحق 
الحقيقية  القصة  حدثت  نياحته  عيد  عشية  وفى 

اآلتية:

باإلسكندرية  جانكليس  منطقة  من 
لكنيسة  تتوجه  أن  فتاة  فكرت 
مارجرجس بأسبورتنج لحضور عشية 
سيارة  لتستقل  منزلها  غادرت  العيد. 
أشارت  عندما  للكنيسة.  للتوجه  أجرة 
إلى إحدى سيارات األجرة وجدت أن 
السائق من أصحاب اللحى!! فترددت 
فى  أتفضلى  لها  فقال  الركوب،  فى 

السيارة.

إلى  فسألها:  السيارة،  أستقلت 
منطقة  فى  فقالت  ستتوجهين؟  أين 
أسبورتنج. فسألها: أين فى أسبورتنج؟ 

فقالت: نواحى نادى أسبورتنج. فسألها: تقصدين 
ثم عاد  باإليجاب.  فأجابت  كنيسة مار جرجس؟ 
وسألها: تقصدين عند أبونا بيشوى؟ وهنا أصاب 
لها  قال  وهنا  باإليجاب.  فأجابت  الفتاة،  الذهول 
الشاب: سوف أذكر لِك قصتى مع أبونا بيشوى:

االبتدائية،  المرحلة  فى  طفل  كنت  عندما 
كنا  )ألننا  قماش  شنطة  كتفى  على  وأحمل 

من  فبالقرب  مطير،  اليوم  وكان  الفقراء(  من 
ووقعت  قدامى  تزحلقت  جرجس  مار  كنيسة 
على  والكراسات  الكتب  وتناثرت  األرض  على 
ونزل  بجوارى  تقف  سيارة  فوجدت  األرض، 
بتجميع  وقام  بيشوى"،  "أبونا  هو  قسيس  منها 
ثم  لى.  وسلمها  تنظيفها  بعد  األرض  من  الكتب 
سألني عن اسمى ومكان سكنى. فشكرته وأخذت 

شنطتى ألعود إلى المنزل.

فى  عندنا  حضر  مباشرة  التالي  اليوم  فى 
بيشوى" وأحضر لى شنطة جديدة  "أبونا  البيت 
الكراسات  من  ومجموعة 
ال  وقاللى  كتفى،  على  وربت 

تزعل يا أبنى.

ومازالت هذه القصة عالقة 
فى ذهن هذا الشاب.

هذا هو أبونا بيشوى كامل 
الذى ذكراه متجددة كل يوم.

جيلنا عاصر  أن  نشكر هللا 
المسيحية  الحياة  فى  عمالقان 
كيرلس  البابا  هما:  الحقيقية 
السادس وأبونا بيشوى كامل.

لألمانة والتاريخ سجلت هذه القصة التى رواها 
القمص  باإلسكندرية  المرقسية  بالكنيسة  باألمس 

مرقس جبره نقاًل عن رواية الفتاة مباشرة.

متى ستعود هذه األيام؟

د.مينا بديع عبد امللك 

خرب سار ..قبول دعوى البابا بوقف هدم 
كنيسة رشيد 

كتب : نادر شكرى. قبلت محكمة القضاء اإلداري 
برئاسة  بالبحيرة  األولى  الدائرة  باإلسكندرية 
خفاجى  الوهاب  عبد  محمد  الدكتور  المستشار 
نائب رئيس مجلس الدولة تدخل البابا تواضروس 
الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة اإلدارة لمنع هدم 
بيعها  تم  البحيرة  بمحافظة  برشيد  العذراء  كنيسة 

للمدعى من بطريركيه الروم األرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع، في حكم تاريخي خطير يؤكد حرية 
العبادة ألصحاب األديان السماوية. قال شاكر وديع محامى  الدينية وحماية دور  ممارسة الشعائر 
مطرانية البحيرة ، ان الحكم يعد انتصار للكنيسة فى اعادة الحق ألصحابه ضد المستشار مصطفى 
ترانه الذى هدم اجزاء من الكنيسة بحجة حصوله على عقد شراء من بطريركية الروم االرثوذكس 
فى عام 1991 وقام برفع دعوى الستكمال الهدم واضاف وديع ان الكنيسة تدخلت مع جهاز مدينة 
رشيد بوقف الهدم وابقاء الوضع كما هو وتدخلنا باسم قداسة البابا تواضروس باعتباره رئيسا للكنيسة 

ونجحنا فى الحصول على حكم برفض دعوى المستشار ترانه ، وابقاء الكنيسة كما هى 

وتابع » ان الخطوة القادمة ستكون دعوى خرى إلعادة الكنيسة كما كانت عليها وبناء ما تم هدمه 
من قبل المستشار ترانه الذى يحاول هدم االجزاء ألخرى من الكنيسة الذى تعدت ال 100 عام وذلك 
لبناء برج سكنى به ، والقانون يؤكد ان الوقف ال يباع وان بطريركية الروم تنازلت وخصصت 
الكنيسة وقف للكنيسة االرثوذكسية ولذ ان استمرار ترانه بالتهديد بإزالة الكنيسة امر خطير لهدم 
تراث كنسي. وكانت الكنيسة قد تعرضت العتداء في أكتوبر ٢01٢، حيث قام كل من المستشار 
محمد مصطفى كمال الشهير باسم مصطفى تيرانلي، وابناه، وكيال نيابة، ومحاميه، باستئجار لودر، 
ومجموعة من البلطجية؛ لهدم كنيسة العذراء برشيد، في تجدد ألزمة ناتجة عن نزاع قضائي بينه 
األرثوذوكس،  للروم  تابعة  كانت  الكنيسة  إن  حيث  األول،  االعتداء  هذا  يكن  ولم  الكنيسة.  وبين 
أثرية،  كنيسة  وهي  باخوميوس،  األنبا  ودشنها  فيها،  للصالة  األرثوذوكس  لألقباط  عنها  وتنازلوا 
وتعرضت لهجوم من نفس األشخاص في سبتمبر ٢008، ولكن هذا المستشار َيدَّعي أنه اشترى 

الكنيسة والمحال المجاورة لها. االقباط متحدون 

األهرام اجلديد

ينعى                               األستاذ جمدى متى 
ويذكر له انه كان صاحب اقتراح وضع التاريخ القبطى باألهرام اجلديد.        

 تعزيتنا لألسرة فردا فردا 
وعزائنا انه اآلن يف أحضان القديسني.
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 د. رفيق رمزي عبد امللك
استشاري جراحه عامه، جراحه اجلهاز اهلضمي وجراحات املناظري

rafik.malik@gmail.com

قليله  ما  حد  الي  انها  األنواع  لهذه  المميز   
أوعيه  من  بالقرب  تحدث  وأنها  الحدوث 

دموية 

 Femoral الفخذي  الفتق  االول:  النوع 
 hernia

يحدث هذا الفتاق تحت الرباط االربي، اعلي 
منطقه  وهي  الفخذيه،  القناه  خالل  الفخذ، 
والوريد  الشريان  بجانب  طبيعيا،  موجودة 

الفخذي مما يمثل بعض الخطورة 
يمثل 3% فقط من انواع الفتق

يحدث هذا النوع في اإلناث بنسبه اكثر، لالن 
محيط القفص الحوضي اكبر في اإلناث.

 Obturator الفتق  الثاني:  النوع 
Hernia

يضغط هذا الفتق علي َعّصب مما يسبب الم 
في الفخذ او الساق

 Gluteal االليه  فتق  هو  الثالث:  النوع 
 Sciatic الوركي،  الفتق  أو   hernia

Hernia

ايضا يحدث خالل منطقه الحوض
يحدث ايضا بنسبه اكثر في اإلناث 

الجانبي  البطني  الفتق  وهو  نوع:  اخر 
Spigelian hernia

يحدث هذا النوع في الجدار البطني األمامي 
مشابه  الم  من  يعاني  الحاالت  هذه  بعض 

لاللتهاب الزاءده الدودية 

ما يميز هذه األنواع هو انها قد آل تصل الي 
حجم كبير، وقد تتسبب في المضاعفات التي 

ذكرت في العدد السابق 

1-عدم االرتجاع، مما قد يسبب انسداد معوي
٢-اختناق الفتق

3- باالضافة الي السابق، نتيجه لمكان هذه 
األنواع انها قد تسبب الضغط علي األوعية 

الدمويه المالصقة لها
الضغط  نتيجه  مزمن  الم  في  تتسبب  قد   -4

يلي االعصاب المجاورة لها

التشخيص

كما ذكرنا سابقا، بأخذ تاريخ الحاله بدقه
وقد  المقطعية،  االشعه  التليفزيونية،  االشعه 
في  المغناطيسي  الرنين  أشعه  عمل  نحتاج 

بعض الحاالت 

العالج

Open Surgeryالجراحه التقليديه
 Laparoscopicالمناظير جراحه 
هذه  كل  في  المفضله  وهي   Surgery

الحاالت
في العاده جراحه اليوم الواحد، والعوده الي 
العمل في خالل أسبوعين ، والعوده لألنشطة 

العاديه في خالل ٦ أسابيع 

والي لقاء اخر في عياده الجراحه

يف هذا العدد نتكلم عن األنواع املتبقية من 
الفتق

اسم اللوحة:مصر احللوه 
حبر علي كانسون 

مريم مراد

إعالن هام خبصوص حفل عشاء 2 أبريل 
إعتذر اليوم الثالثاء 29 مارس، عن حضور حفل العشاء املُقام، يوم السبت 2 أبريل في تورنتو بكندا، كل 

من، 

سيادة السفري السابق حممد العرايب، 
واألستاذ اإلعالمي يوسف احلسيين.

جاء اإلعتذار بناءًا علي ظروف خارجة عن إرادتهما ومرتبطة بعملهما 
السياسي واإلعالمي.

وبالتالي من جانبنا نحن، إحتاد نشطاء أقباط كندا، 

نؤكد علي إستمرار حفل العشاء في 2 أبريل، مع ضيوفنا األجالء، 

األستاذة األديبة والكاتبة 
فاطمة ناعوت، 

سيادة سفري مصر بكندا، 
السادة الضيوف من حكومة كندا، 

وبعض اجلاليات العربية واألجنبية في كندا، 
كما سيشاركنا احلفل بعض النشطاء من أوروبا وأمريكا.

كما نقدم إعتذارنا للسادة احلضور لعدم حضور "احلسيني" و "العرابي".

لإلستفسار
برجاء االتصال باألرقام التالية: 

9054244557 - 4165403355

االهرام اجلديد يطلب صلوات اجلميع 

لـ مدام مادلني بدوى 

حيث ترقد في العناية املركزة 
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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

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



ميزانية كندا لعام ٢٠١٦ ماذا تعني لالباء واالمهات 

واسعة  طائفة  الجديدة  الليبرالية  للحكومة  االولي  الميزانية  تشمل   : أوتاوا 
البنية  أموال كثيرة في  إنعاش االقتصاد ففي حين ستنفق  من االنفاق بهدف 
التحتية ومشاريع الصيانة فأن االعفاءات الضريبية والفوائد الكثيرة للكنديين 

والعائالت  المتوسطة  االسر  من 
كبير  جزء  هي  السن  وكبار 
 ، لليبراليين  المالية  الخطة  من 
تلقي شيكات  في  العائالت  الطفل دون سن 18 سنة وستبدأ  الشهرية ألعانة  المدفوعات  والمتوسط ستذداد  المنخفض  الدخل  ذات  بالنسبة لالسر 
بمبالغ متفاوتة تبعا لدخل كل أسرة في يولية القادم  فعلي سبيل المثال العائلة التي لديها طفلين ولها دخل سنوي أقل من تسعون الف ستحصل علي 
خمسة االف وخمسمائة وسبعون دوالر لكل طفل في السنة وقد خفضت الحكومة الفوائد الضريبية علي دروس اللياقة البدنية والفنون الي النصف 

هذه السنة وستلغي تماما عام ٢017 والغت الحكومة ايضا تقسيم الدخل بالنسبة لضريبة الدخل للعائالت  التي لديها اطفال اقل من 18 سنة

محاولة  فشل 
احلريات  النقاذ مكتب 

الدينية في كندا

أوتاوا : منذ أن تولت حكومة جستن 
ترودو السلطة في نوفمبر الماضي كانت هناك دالئل تشير الي انهاء عمل 
وعينت    ٢013 عام  هاربر  حكومة  أنشأته  الذي  الدينية  الحريات  مكتب 
بادارته  بنيت  أندرو  السفير  له  ميزانية قدرها خمسة مليون دوالر  وقام 
هناك  كانت  ولكن  العالم  حول  الدينية  الحريات  تشجيع  منه  الهدف  وكان 
مخاوف من احتمال التوسع الشديد في ربط السياسة بالدين وأيضا أثيرت 
المكتب سوف يركز أساسا علي االقليات المسيحية حيث  مخاوف من ان 
أن فكرته جاءت بعد مقتل ناشط مسيحي في باكستان ، وحيث أن مدة عمل 
المكتب التي وضعتها له الحكومة السابقة قد انتهت فكان البد من تصويث 
مجلس العموم علي بقاؤه ، وحاول حزب المعارضة انقاذ المكتب وفكر في 
تقديم اقتراح للحكومة لالعتراف بأهمية المكتب والموافقة علي أستمراره 
. ولكن صوت 99  من أعضاء البرلمان بعدم الموافقة علي تجديد ميزانية 
المكتب وإنهاء عمله  مقابل ٢٢ فقط  ، وذلك بعد أن أنضم أعضاء الحزب 
الديمقراطي الجديد وحزب كبيك والحزب االخضر للحزب الليبرالي وقد 
تسأل وزير الشؤون الخارجية  ستيفان ديون عن أهتمام حزب المحافظين 
ببقاء مكتب الحريات الدينية وقال إذا كنتم مهتمون بهذا لماذا وضعتم وقت 
معين النهاء التزاماته ، وأصر الوزير علي أن حكومة كندا تلتزم بتعزيز 
وتقوية الحريات الدينية ولكن في سياق سياستها الخارجية االوسع نطاقا ، 
وقال ان هذا حق عالمي وأساسي وبالغ االهمية للكنديين خصوصا عندما 
يرون الحريات الدينية تنتهك في أجزاء كثيرة من العالم وكان سفير الحريات 
الدينية أندرو بنيت علي علم بما سيأتي وقبل العمل في وظيفة في السياسة 

العامة ليقود الجهود لتعزيز الحريات الدينية .

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

زمالء وأصدقاء روب فورد يذكرونه بأنه رجل مملوء بأألنسانية 

رحل روب فورد عمدة مدينة تورنتو السابق عن عمر 4٦ سنة بعد صراع مع 
مرض السرطان ، وقد أعلنت أسرته عن خبر وفاته وطلبت من العامة أحترام 
خصوصياتهم واالنضمام لهم في الحزن والصالة ، وقال البيان أن روب فورد 
كرس نفسه للناس وكمستشار أمضي حياته في خدمة المواطنين في تورنتو ، 
وقدم عمدة مدينة تورنتو جون توري تعازيه لعائلة روب فورد وأشاد بقدرة فورد 
الفريدة علي التواصل مع االخرين وكيف كان يتواصل معهم في جميع أنحاء 

المدينة بالمكالمات التليفونية وبتقديم المشوررة وقال جون أعرف أن هناك العديد من الناس الذين تأثروا بخدمته وأن 
الوقت الذي قضاه في خدمة المدينة تضمن أوقاتا من العطاء والطيبة لزمالؤه المستشارين وان فورد كان يقوم بمجهود 
حقيقي لعمل ما يراه أالفضل لتورنتو وكان رجل مملؤ باالنسانية وأنه أحب مدينة تورنتو وأحب الناس وكان صادقا 
مع نفسه ، وأرسل جستن ترودو تغريدة علي تويتر قال فيها أن روب فورد في معركته مع السرطان كان شجاعا 
وحاربه بكل عزيمته وقدم تعازيه وتمنياته الطيبة ألسرة روب فورد ، وقالت رئيسة وزراء أونتاريو كاثلين وين  عن 
روب فورد انها الحظت انه كان يتخذ لنفسه خط سياسي أتسم به جزء كبير من حياته وانه  أكتسب أحتراما واسع 
النطاق لثباته في مواجهة المخاوف الصحية الخطيرة  وخالل حملة أنتخابات عمدة جديد لتورنتو عام ٢014 أصدر 
بيانا من علي سريره بالمستشفي ملخصه ) كن قويا وأيجابيا وال تفقد االمل أبدا ( ، وقالت رونا أمبروز الزعيمة 
المؤقته لحزب المحافظين انها تذكر روب فورد كمدافع ال يهدأ عن دافعي الضرائب ونصير حقيقي للناس الذين يمثلهم 
وكان هدفه هو خدمة المواطنين في تورنتو بأفضل الطرق التي يعرفها ، وأنه بالرغم من العقبات والتحديات والقضايا 
المثيرة للجدل التي واجهها فهي تأمل بصدق أن يتذكر الكنديون روب فورد لمحبته الكبيرة لبلده ومجتمعه وتفانيه في 

خدمة دائرته االنتخابية ، هذا وقد أرسل ستيفن هاربر رسالة تعزية ألسرة فورد عبر تويتر .
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املتهم بطعن اثنان من اجلنود الكنديني عمل من قبل في 
مناطق محظورة مبطار بيرسون الدولي 

للتجنيد  مركز  في  الكنديين  الجنود  من  أثنان  بطعن  المتهم  علي  حسن  إيانلي 
بتورنتو عمل من قبل في أماكن محظورة في مطار بيرسون الدولي بتورنتو ، 

وكان يعمل من خالل طرف ثالث كما قال متحدث باسم سلطة المطار وكان يحمل بطاقة هوية تسمح له بالدخول 
ألماكن محظورة ، وكانت شرطة تورنتو قد القت القبض علي المتهم بعد ان طعن اثنان من الجنود بسكين كبير 
كان يحمله وقال أن هللا أمره بان يقوم بهذا وقامت الشرطة بتفتيش منزل المتهم الذي يعيش فيه مع والدته واخته 
وقالت  الشرطة ان المتهم من مواليد مونتلاير ويقيم في تورنتو منذ خمسة سنوات ، وبينما تبحث الشرطة عن 
دافع للهجوم قامت الجماعات االسالمية بأدانة الفعل ، وقال رئيس المجلس الدكتور محمد إقبال انه من المحزن ان 
نعرف أن الشخص الذي قام بالهجوم قد تلفظ باسم هللا تبعا للمصادر االعالمية مما يشير الي أنه ينتمي الي العقيدة 
االسالمية وقال المجلس الكندي لألئمة في بيان له  انه يدين بشدة هذا العمل االجرامي وليس هناك ما يبرر مثل 

هذا الجنون ، وسيظل المتهم في الحبس حتي يظهر امام المحكمة .

في أعقاب هجمات بروكسل جسنت ترودو يقول 
) أن كندا ليست في حرب مع داعش( 

ااالسالميين  ليست في حرب مع  كندا  أن  الليبرالية  كندا  قالت حكومة   : أوتاوا 
فرنسا  رئيس وزراء  قال  فقد  الرأي  هذا  كندا  تشارك  ال  فرنسا  ولكن  المسلحين 
مانويل فالس بعد يوم واحد من  الهجمات االرهابية التي وقعت في بروكسل وقتل 

فيها أكثر من ثالثين شخص وأصيب حوالي ٢70 فرد أخرين )أن أوربا في حرب(  خاصة أن هذه الهجمات جاءت بعد 
أربعة أشهر من هجمات أرهابية في باريس أسفرت عن مقتل 130 فرد وأعلنت الجماعات المسلحة التي تعرف بأسم 
)داعش( مسؤوليها عن الحادثين وفي تعليق أدلي به رئيس وزراء كندا خالل مقابلة له مع إذاعة سي بي سي رفض أن 
يدعو الصراع مع الجماعات االرهابية بألحرب وكذلك فعل وزير الشؤون الخارجية ستيفان ديون أمام مجلس العموم 

وقال االثنان ان الصراع مع أيزيس يختلف عن التعريف الحقيقي للحرب

أعالن مناهض لالجهاض علي ظهر حافلة في أوتاوا 
يثير ضجة في وسائل االعالم االجتماعية 

أثار أعالن  يقول ) االجهاض يوقف نبض 
القلب ( موضوع علي ظهر حافلة نقل عام في 
أوتاوا ضجة في وسائل االعالم االجتماعية  
الجونكوين   كلية  في  طالبه  نٌشرت  حين 
صورة الحافلة التي تحمل االعالن المناهض 
تحتها  وكتبت  بوك   الفيس  علي  لالجهاض 
تعليق بان شركة الباصات ) أو سي ترانسبو 

( جاهلة وقد قامت هيئة ) الدفاع عن الحياة في أوتاوا ( وهي هيئة تعليمية  بدفع 
ثمن هذا االعالن وقالت المديرة التنفيذية للهيئة  في أوتاوا لويز هاربر أننا نعزز 
وقال   ، الطبيعية  الوفاة  حتي  االخصاب  وقت  منذ  البشرية  الحياة  أحترام  رسالة 
رئيس الشركة التي تملك المساحات االعالنية في وسائل المواصالت راندي أوتو 
أن الشركة تتبع قوانين كندا التي تحكم نشر االعالنات وان أحد هذه المبادئ هو 
بوضوح  مكتوبة  به  االتصال  ووسيلة  االعالن  عن  المسؤول  أسم  أن  من  التأكد 
وأن هذه ليست المرة األولي التي تالقي فيها شركة الباصات العامة مشاكل بسبب 
أعالنات مثيرة للجدل وفي عام ٢009 قامت المدينة بتعديل لوائحها التي تسمح 
في محطات  او  الطرقات  في  العامة  المقاعد  او  الحافالت  علي  أعالنات  بوضع 
الباصات وهذه الوائح تنص علي رفض أي دعاية دينية تدعو الي أيدلوجية معينة 
أو أخالقيات أو وجهة نظر أو سياسة أو عمل معين يعتبر ضار من وجهة نظر 
المدينة بالجماعات الدينية األخري أو بالجمهور . وقد تم تعديل هذه اللوائح بعد 
ان قامت جماعة ملحدة بنشر أعالن يدعو إلنكار وجود هللا ، وقال رئيس مكتب 
أدي  فقد  االعالن  ويناقشون  يتحدثون  الناس  ان  طالما  أنه  يعتقد  أنه  االعالنات 

االعالن الغرض المرجو منه ويعتبر أعالن فعال

مسيرة لنشطاء حركة ) حياة الناس ذوي البشرة السوداء  مهمة ( تطوق 
مقر الشرطة بتورنتو 

حاصر مئات من النشطاء للدفاع عن حياة االشخاص ذوي البشرة السوداء مقر 
شرطة تورنتو يوم السبت ٢٦ مارس لالحتجاج مرة ثانية  علي ما تسميه الحركة 
في  أحتجاجاتهم  بعرض  المتظاهرون  وبدأ   ، المدينة  في  العرقي  الشرطة  تحيز 
الساعة الرابعة مساء وقالوا سوف نظل هنا طالما يحتاج لنا المجتمع وشارك في 
التظاهر نشطاء من مجموعات أخري بما فيها الشعوب االصلية وكانت قد وقعت 
يوم  المدينة  مبني  المتظاهرون خيام خارج  أقام  ذلك حين  قبل  أعمال عنف من 

االحد ٢0 مارس وازالتها قوات الشرطة بالقوة ،  وقامت المظاهرات  بعد أن أعلنت أدارة التحقيقات الخاصة 
التي تحقق في الوفيات المتعلقة بحوادث من عمل الشرطة عن ) عدم  أتهام الشرطي   الذي  قتل أندرو لوكو 
الكندي من اصل سوداني  العام الماضي داخل مبني سكني( وتقول تقارير عن الحادث أن الشرطة أستدعيت 
مرض  من  يعانون  الذين  لالشخاص  وخدمات  مساكن  توفر  التي  الكندية  العقلية  الصحة  لرابطة  مؤجر  لمبني 
عقلي  بسبب وجود رجل يحمل مطرقة يهدد بها السكان وعندما توجهت الشرطة للمكان طلبت من الرجل ان 
يسقط المطرقة وان يتوقف عن تهديد السكان  ولكنه استمر في التقدم ناحية الشرطة ولم يسقط المطرقة وقام 
بأستفزاز الشرطة قائال ماذا ستفعلون لي  هلي ستقتلوني ؟  وعندما اقترب جدا ناحية الشرطي ضربه الشرطي 
بالرصاص في صدره وقتله ،  وقال عم القتيل اننا ال نعرف بالضبط كيف وصلت هيئة التحقيقات الي قرارها   
بعدم القاء تهم علي الشرطي وقال أن أندرو لوكو نشأ في جنوب السودان  وسط الحرب هناك كان يعاني من 
صدمات نفسية وأشتكي أنه ال يزال يسمع صوت طلقات النار وقال مؤسس حركة ) حياة االفراد السود مهمة( 
العدالة وقال  لديها رغبة في رؤية  الناس  الشرطي قرار مخيب لالمال وان  اتهامات علي  القاء  ان قرار عدم 
محامي عن الكنديين االفريقيين اننا ندعو الي تغيرات اليقاف المشاحنات القاتلة بين الشرطة وأعضاء المجتمع 

االفريقي في كندا.
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يسأل العديد من القراء ما الفائدة الضريبية من 
دفع التبرعات وخصمها من األقرار الضريبى؟
 وقد يشعر البعض بالخجل من ادراج التبرعات 
الرب  بمقولة  عمال  عالنية  عنها  فصاح  أل  وا 
فيمكنك  شمالك!!!  تفعل  ما  يمينك  تعرف  ال 
مرة  بها  وتبرع  التبرعات  من  العائد  احتساب 

أخرى وهكذا                   
 وسوف اعطى فكرة مبسطة عن مزايا اوطريقة 

األستفادة من التبرعات على النحو التالى:
س: كيف يتم حساب الخصم الضريبى العادى 

على التبرعات؟
التبرعات  على  المسترد  الضريبى  الخصم  ج: 
المدفوعة هو فى العادة يكون 40% من آجمالى 

التبرعات التى تزيد على ال٢00$ األولى..
فأن   $1٢00 ما ب  تبرع شخص  ما  أذا  مثال 
العائد الذى يسترد من الحكومة عاى ال1000 
المدوفوع  المبلغ  من   %40 أى   $400 هو   $

تبرع.
“السوبر”  الضريبى  الخصم  هو  ما  س: 

للمتبرعين ألول مرة ؟
خصم  هو  “السوبر”  الضريبى  الخصم  ج: 
الخصم  الى  باألضافة   %٢٥ مقداره  إضافى 
الضريبى العادى الذى يحصل عليه دافع التبرع 
. و قد اعلن عنه ألول مرة ديسمبر ٢013.  

س: كيف يتم حساب الخصم    
الضريبى “السوبر”  الجديد على التبرعات؟

إذا كان الشخص متبرع  السابق  المثال  ج: فى 
المسترد  الضريبى  الخصم  كان  فاذا  مرة  ألول 
الخصم  بحساب  هو   $1٢00 مبلغ  على 
الضريبى العادى يكون 400$ على ال$1000 
يكون ٦٥0  = 400$+  السوبر  بالخصم  اما 

 $٢٥0
أى أجمالى المبلغ المسترد هو ٦٥0$ أى ٦٥% 

من قيمة المبلغ المتبرع به.
س: من هم المستحقون لهذا الخصم الضريبى 

؟
األشخاص  هم  الخصم  لهذا  المستحقون  ج: 
الذين يقدمون تبرعات ألول مرة على أن تكون 

تبرعات نقدية وليس عينية .
من  تبرعات  قدموا  الذين  األشخاص  هل  س: 

قبل يستحقون هذا الخصم األضافى ؟
قدموا  الذين  فاألشخاص  األسف  ...مع  ال  ج: 
هذا  يستحقون  السابقة ال  السنوات  فى  تبرعات 
الخصم األضافى .ألن الغرض من هذا الخصم 
هو تشجيع األشخاص الذين ال يقدمون تبرعات 
األسر  لمساعدة  التبرعات  تقديم  فى  البدء  على 

والمجنمع .
هذا  من  لألستفادة  أقصى  حد  هناك  هل  س: 

الخصم ؟
ج: نعم الحد األقصى لألستفادة من هذا الخصم 

الجديد هو $1000 .
س: متى يمكن الحصول على هذا الخصم ؟

لدافعى  الخصم  هذا  على  الحصول  يمكن  ج: 
ديسمبر  الى   ٢013 مارس  من  التبرعات  

.٢013
انواع  كل  على  الخصم  هذا  يسرى  هل  س: 

التبرعات؟
ج: ال يسرى هذا الخصم على على كل انواع 

 ...... التبرعات 
علي  يسىري 
النقدية  التبرعات 

فقط.

Fi rst- t ime 
donor’s su-
per credit
The First-

time donor’s super credit )FDSC( 
supplements the value of the 
charitable donations tax credit 
)CDTC( by 25% on donations 
made after March 20, 2013, by a 
first-time donor. 
For the purpose of the FDSC, 
you will be considered a first-
time donor if neither you nor your 
spouse or common-law partner 
)if you have one( have claimed 
and been allowed a charitable 
donations tax credit for any year 
after 2007.
The FDSC applies to a gift of 
money made after March 20, 
2013, up to a maximum of 
$1,000, in respect of only one 
taxation year from 2013 to 2017.
If you have a spouse or common-
law partner, you can share the 
claim for the FDSC, but the to-
tal combined donations claimed 
cannot be more than $1,000.
Example
An eligible first-time donor claims 
$700 of charitable donations in 
2015, of which $300 are dona-
tions of money. The charitable 
donations tax credit )CDTC( and 
the first-time donor’s super credit 
)FDSC( would be calculated as 
follows:
• On the first $200 of chari-
table donations claimed, the 
CDTC is )$200 x 15%( = $30.
• On the donations claimed 
in excess of $200, the CDTC is 
])$700 − $200( x 29%] = $145.
• On the donations that are 
gifts of money, the FDSC is 
)$300 x 25%( = $75.
• The total of the CDTC and 
FDSC is $250.

القارىء من هؤألء  فأذا كنت عزيزى   •
الذين لم يتبرعوا من قبل .. أو ممن لم يدرجوا 
تبرعاتهم فى األقرار الضريبى من قبل. فعليك 
أن تبدأ فى األستفادة من هذا الخصم الكبير وهو 
 $1000 ال  مبلغ  من   %٦٥ قيمته  ما  أسترداد 
قبل  المدفوعة  للتبرعات   المدفوعة  األولى 

ديسمبر ٢013.

Tax Tips
أمال يوسف 

التربعات واألقرار الضريىب

أمومه أدهشت العامل 
و إحنين هلا التاريخ                     

نيفني سامى
لمست  مثاليات  أمهات  عن  كثيرا  سمعنا 
مختلفه  نماذج  وأبكتنا..  بل  قلوبنا  قصصهن 
والكفاح  والصبر  االلم  عاتقهن  فوق  حملتن 
حتي أكملتن طريقهن بسالم ونجاح وقوه برغم 
ليحمل  االخر  الطرف  وجود  عدم  في  المعاناه 

معهن المسؤليه.
هن أكملن للنهايه بال ضجر وبال تذمر بل بكل 

الحب والتضحيه والعطاء.
........

منفرد  االمومه  نموذج من  توقفت عند  لكنني 
نموذج  الحياه.  في  يتكرر  ولن  لم  متكرر  غير 
من االمومه توقف عنده التاريخ لينقل لنا قصه 
واقعيه تحملت كل ما مرت به في صمت وقوه 

واتضاع.
.........

ألعرف  التاريخ  صفحات  عبر  معها  ذهبت 
اسئله  عن  شافيه  اجابات  وألجد  عنها  المزيد 

كثيره أشعلت أفكاري وألهبت مشاعري...
........

التاريخ  صفحات  ألجد  الزمن  عبر  سافرت 
تستقبلني داخلها لتزيد حيرتي....

كانت الصفحة األولي التي طوتني داخلها هي 
تجد  ولم  للوالده  مكان  عن  تبحث  أم  مشهد 
المزود...  يسمونه..  للحيوانات  بيتا  اال  أمامها 
وسألت صفحه التاريخ التي حملتني داخلها  )) 

هل حدث هذا من قبل عبر التاريخ ((؟؟؟
فكانت االجابه..ال...

وماهي  عمرها  هو  وما  األم  هذه  تكون  من 
خبرتها بالحياه ليضعها القدر أمام تلك المعاناه 

لحظه وضعها لطفلها ؟؟؟؟؟؟
ثم حملني الزمن لصفحه أخري فوجدت نفسي 
الرضيع  بابنها  تهرب  أم  الثاني.  المشهد  أمام 
المهدد بالقتل لتترك مدينتها وترحل في طاعه 
ومعها  هللا.  اراده  هي  تلك  ان  ويقين  وصمت 
شيخ كبير في العمر تخدمه وترعاه كما ترعي 
الطريق  وعناء  مشقه  تتحمل  الرضيع.  طفلها 
غير سائله او متذمره. رغم انها ال تعلم اال اي 

هم ذاهبون ؟؟
ًورغم صغر سنها  الملحوظ. قد فاق احتمالها 

كل احتمال...
تعجبت من صبرها وصمتها وإتضاعها.....

وسألت صفحه التاريخ عن انفراد الحدث لتؤكد 
لي انه حدث لم يتكرر عبر صفحات التاريخ...

.......
الثالث.  للمشهد  التاريخ  صفحات  طوتني  ثم 
ثالث  لمده  آلخر  مكان  من  تتنقل  أم  ألري 
كانت  واحد.  مكان  في  مستقره  غير  سنوات 
وتعرضت  الحياه  رحالت  أصعب  من  رحله 
رفضوا  كثيرون  المواقف.  ألصعب  خاللها 
أغلقوا  وكثيرون  وصغيرها  هي  مساعدتها 
أبوابهم في وجهها فما كان منها اال ان تنتقل من 
هنا لهناك متحمله كل األجواء الصعبه ومتحمله 
كل أوجاع السفر وعدم االستقرار لفتره طويله 

اكثر من ثالثة أعوام.
التنقل  الرحله ورغم صعوبه  تلك  في  وايضا 

اال انها لم تتذمر ولم تعترض ولم تناقش.
ايضا فاق احتمالها كل احتمال.

.....
هنا ايضا تسألت عن تكرار الحدث فلم اجد له 

مثيل بين صفحات التاريخ.
.....

من  آخر  لمشهد  التاريخ  صفحات  ونقلتني 
بكيت  واحتمالي.  قلبي  علي  المشاهد  أصعب 
كل  من  اكثر  وتألمت  األوقات  كل  من  اكثر 

اآلالم...
رأيتها تلك المره فقد كبرت في العمر وكانت 
حقا  الموت...  حتي  تتألم  صمت..  في  تتألم 
جاز في نفسها سيف.. رأيتها بمشاعر االمومه 
درجات  أقصي  يتحمل  الوحيد  ابنها  تشاهد 
تمزق  مع  أحشائها  تمزقت  البشري..  العذاب 
علي  السياط  صوت  مع  قلبها  وانخلع  لحمه 
العالم  لعينيها فوجدت كل االم  ظهره.. نظرت 
قد تجمعت بها. سمعت دقات قلبها الذي كانت 
دقاته أعلي من هتاف الجموع واعلي من صوت 
الذي كان  الداخلي  الجنود. رأيت نزيفها  سياط 
يتدفق كالبحر مع كل نقطه دٍم منهمره من جسد 
ابنها  ورأيت دموعها التي كانت تصرخ مع كل 

صرخه ألم يصرخها االبن..
النهايه.  حتي  قويه  كانت   ، هذا  كل  مع  و 
الطعنات  معه  تتحمل  اآلالم  في طريق  سارت 
ترتجف  أحشائها..  تلتهب  واللطمات.. 
مشاعرها..يدق قلبها.. تتمزق ضلوعها.. ذهبت 
الجموع  توقفت  حتي  االمه  طريق  في  معه 
خطيه  حامال  الصليب  علي  حبيبها  وارتفع 
اصعب  لتري  معه  عيناها  وارتفعت  العالم. 
مايمكن ان تراه أم.. دقت المسامير في قلبها قبل 
ان تدق يداه. وانغرس الشوك في ضلوعها قبل 
واقفه..  صامته  وظلت  جبينه.  في  ينغرس  ان 
مر  بالخالص..  العالم  ويفرح  أحشائها  تلتهب 
الساعات عليها كالسنين.. ساعات من العذاب لم 
ولن تتكرر عبر التاريخ.. ساعات من اصعب 
لحبيبها  ناظره  شامخه  وقفت  االالم..  درجات 
الذي كست الدماء جسده ووجهه.. والذي تورم 
نظرت  عيناه..  الدماء  وغطت  بالكامل  وجهه 
وتذكرت  وصباه  طفولته  ايام  ًوتذكرت  له 
كيف كانت السنين واأليام.. وتذكرت احضانه 
تذكرت  ومحبته..  طاعته  وتذكرت  وضحكاته 
وتذكرت  بينهما.  جمعت  مضت  عاما  ثالثون 
السماء لحظه ميالده.. وكانت  له  كيف شهدت 
ن فيها داخل  تعلم منذ اللحظه األولي الذي تكوَّ
اخذوه  وان  حتي  ابدا  يتركها  لن  انه  أحشائها 
بكل  معه  امتزجت  قتلوه..  وان  حتي  منها.. 
كيانها فاستحقت ان تجلس عن يمينه.. تحملت 
فنالت  ًوقًوه   وصمت  شكر  في  التجارب  كل 

التكريم...
 .....

لم تحظي بحياه مرفهه منذ بدايتها.. 
عاشت يتيمه وأبويها علي قيد الحياه 

وعاشت فقيره رغم غني ابيها 
وعاشت مع رجل شيخ وهي صغيره تخدمه 

في صمت..
وحملت وهي بتول ولم تناقش..

اتضاع  في  حولها  من  كل  تخدم  وعاشت 
ومحبه..

وعاشت لتري ابنها الوحيد يحمل خطيه العالم 
ويتجرع كل ألوان العذاب..

عن  جلست  حتي  طهاره  في  حياتها  واكملت 
يمين اآلب.. 

هي االم العظيمه والقلب الكبير والفتاه البتول 
وهي نبع حنان متدفق ال ينضب ابدا  

.... تحيه لتلك االم عبر كل السنين وتحيه لكل 
صفحات التاريخ التي ذكرتها.....

ايتها  النعمه..  عرش  امام  أمي  يا  اذكرينا 
االمومه التي ادهشت العالم وانحني لها التاريخ 

..
اذكريني أمي العذراء مريم 
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بعد  ينتهى  فجدوله  الثالثاء،  يوم  يحب 
بعدها  المدرسة  يغادر  الرابعة  الحصة 
عائداً  القطار  كله....استقل  اليوم  ويمتلك 
ان  مبتدىء  كمدرس  فقدره  المدينة  الى 
ينتقل  ان  قبل  والريف  القرى  فى  يدرس 
اسماً  ويصنع  الكبرى  المدن  فى  ويدرس 
ان  يعلم  كان  التعليم،  عالم  فى  مرموقاً 
بطريقه  مؤمناً  كان  لكنه  شاقاً  الطريق 
بين  تعارض  ال  بانه  يؤمن  ايضاً  وكان 
للتميز  وسعيه  التعليمية  لرسالته  آدائه 
وتحقيق مكاسب مادية...فقد وضع نصب 
الدروس  طريق  عن  يبتعد  ان  عينيه 
على  المادية  احالمه  وبنى  الخصوصية 
تفتح  التى  الخاصة  المعاهد  فى  التدريس 
ابوابها لغير القادرين من الطالب اما هدفه 
يتضمن شرحاُ  كتاباً  تأليف  فكان  االسمى 
كتاب  الى  باالضافة  الوزارة  لمنهج  وافياً 
آخر  لالسئلة واجاباتها النموذجية....كان 
هذا هو حلمه الكبير منذ كان طالباً جامعياً 
والذى  راتب  جمال  الكبير  باستاذه  مقتدياً 
كان  لسنوات  العلمية  المادة  نفس  درس 
وحتى  بل  للمعلم  المثالى  النموذج  خاللها 
بعد تقاعده ظلت مؤلفاته االكثر طلباً من 
للمادة  تبسيطه  فى  منهجه  لسهولة  الطلبة 
العلمية وايضاً لعدم ارتفاع ثمنها....والنه 
من ابناء الطبقة الكادحة فقد صار االستاذ 
جمال راتب هو االب الروحى له وتقرب 
المعلم  وبخبرة  ارشاده  يطلب  كثيراً  اليه 
الكبير ادرك االستاذ جمال مدى حبه لعلمه 
نصيحة  او  برأى  عليه  يبخل  فلم  وعمله 
ينسى  فلن  نسى  وان  دراسته  فترة  طوال 
بعد تخرجه حينما  له  كلمة االستاذ جمال 
اختصه بقوله انه يرى فيه بدايات كفاحه 
فما كان منه اال وان نهض وكاد يقبل يد 
استاذه - الذى سحب يده بسرعة - فقال له 
انه يتمنى لو حقق جزءاً يسيراً مما حققه 
المرة  تكن  لم  معلم االجيال جمال راتب. 
بل  االحداث  تلك  فيها  يتذكر  التى  االولى 
فيتوهج  يومياً  يتذكرها  حكاية  تكون  تكاد 
عينيه... امام  اآلمال  وتتراقص  طموحه 

واخرج  الخشبى  القطار  مقعد  جلس على 
يتوارثها  اصيله  مصرية  وكعادة  جريدته 
الوفيات  صفحة  افرد  اآلباء  عن  االبناء 
وبدأ فى قراءتها بتمعن...لكن جسده اهتز 
مع اهتزاز القطار وافلتت الجريدة من بين 
يديه وتبعثرت السطور والكلمات وهو يقرأ 
نعياً كان ابعد ما يكون عن تخيله ان يقرأه 
اسرة  بالذات....تنعى  اللحظات  تلك  فى 
المربى  االستاذ  العلم  وفقيد  فقيدها  راتب 
الجنازة  وستشيع  راتب  جمال  الفاضل 
اليوم من......الخ...تماسك واكتفت عيناه 
التى ابت ان يراها ركاب  الدموع  ببريق 
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يحررها هانى نصحى

الى منزله  القطار...نزل فى محطته ذهب 
وذهب  مالبسه  ارتدى  سريع  حمام  وبعد 
ليشارك  القاهرة  الى  ذاهباً  القطار  لمحطة 
تعطل  ومعلمه.  استاذه  جنازة  تشييع  فى 
القطار لالسف، سيتأخر عن موعد الجنازة 
فترة  فى  اكثر من مرة  الى ساعته  ، نظر 
قصيرة تمنى لو تأخرت الجنازة صحيح انه 
يعرفه ولن يعاتبه احد  قد ال يصادف احداً 
سواء شارك فى تشييع الجنازة او لم يشارك 
لكنه دافع داخلى وواجب اماله عليه ضميره 
ومشاعره وعقله الذى نما من خالل استاذية 
صار  الذى  راتب  جمال  الفاضل  االستاذ 
يحمل لقب “الفقيد”. اخيراً استجاب القطار 
لدعواته ووصل الى المحطة متأخراً ساعة 
واحدة فقط  لكنه ركض من المحطة حتى 
النعش محمواًل  فوجد  الجنازة  تشييع  مكان 
بعد ان تم آداء الصالة....حمدهللا انه استطاع 
مراسم  اتمام  قبل  وبالفقيد  بالنعش  اللحاق 
وسط  نفسه  وجد  يشعر  ان  وبدون  الدفن 
اكثر  ويقبله  النعش  على  ينحنى  المشيعين 
من مرة وغلبته الدموع وهو يحتضن نعش 
استاذه الجليل حتى وجد اكثر من يد ترفعه 
فى حنان من فوق النعش وتربت على كتفه 
نحو  الموكب  روعه.....اتجه  من  لتهدىء 
العزاء  مراسم  عن  هو  سأل  بينما  المدافن 
والتى عرف انها ستكون بعد الغروب فى 
ُشيعت  الذى  المسجد  بنفس  المناسبات  دار 
منه الجنازة...وفضل اال يذهب الى المدافن 
على  اليها  الذاهبون  يقتصر  ان  رأى  التى 
المقاهى  احد  الى  وذهب  والمقربين  االهل 
حيث تناول ساندويتشاً من الفول وآخر من 
الطعمية مع كوب من الشاى وعاود قراءة 
النعى عدة مرات وكان نعياً قصيراً يتناسب 
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طفل يولد بشعر شاب 
ويتحول إىل جنم “السوشيال 

ميديا” األول

أن يولد الطفل أقرع أو نحيل أمر من الممكن تخيله 
لكن الذى ال يمكن أن يخطر لنا على بال أن يولد كامل 
الذكورة، ففى حادث نادر من نوعه ولد طفل إنجليزى 
برأس وشعر شاب بالغ، فبمجرد والدته فوجئ والديه 
بأنه يمتلك شعر كثيف وطويل وكأنه شاب فى مرحلة 
العشرينات، وكانت هذه الهبة التى ميزته سبباً فى تحوله 
إلى نجم إعالنات. فوفقاً لما ورد بموقع ” بورد باندا” 
الحظ األطباء المشاركين بعملية الوالدة لألم اإلنجليزية 
” كنزى” أن الطفل يتسم ببعض الصفات التى لم يحدث 
أهمها  وكان  غيره  مولود  أى  بها  واتصف  قبل  من 
األمر  بالغ،  لشعر كثيف وطويل وكأنه شاب  امتالكه 
الصور ونشرها على مواقع  والديه اللتقاط  دفع  الذى 
للطفل  التواصل االجتماعى ومن هنا كانت االنطالقة 
“الفيس  على  الدعائية  الصفحات  معظم  تناولتها  حيث 
الفوتوشوب”   ” برنامج  خالل  من  واستخدمتها  بوك” 
لتركيب الصور بشكل فكاهى، وتحول الطفل إلى نجم 

“السوشيال ميديا” األول

مع طبيعة االستاذ جمال راتب الذى لم يبحث 
يوماً عن شهرة بقدر ما كان يهمه ان يؤدى 
رسالته كأحسن ما يكون. مضى الوقت سريعاً 
وقبل الغروب وقبل ان يحضر احد حتى من 
العزاء  سرادق  فى  جالساً  كان  الفقيد  اقارب 
لم يهمه ان يراه احد فقد يتذكره احد مصادفة 
وقد ال يعرفه احد على االطالق ..كل ما كان 
يهمه هو ان يؤدى واجباً اخالقياً تجاه استاذه 
يكن  ولم  التوافد  فى  المعزون  ومعلمه...بدأ 
فهو  المعزين  وجوه  على  يتعرف  اال  غريباً 
او  جيرانه  من  او  اقاربه  من  احد  يعرف  ال 
حتى اصدقائه لكنه تمنى ان يرى ولو وجهاً 
الذين بدوا وكأن  القدامى  من االساتذة  واحداً 
احد  الحياة...بدأ  عن  جميعاً  غيبهم  القدر 
رجال الدين يلقى كلمة تركزت على االخالق 
على  تماماً  ينطبق  هذا  كان  وكم  والعطاء 
الفقيد واستمر الرجل فى بيان اهمية العطاء 
تصديق  بين  اآلخرة  فى  ومقابله  الدنيا  فى 
الشفاة  بمصمصة  او  الرؤوس  بهز  المعزين 
الوجوه  بعض  يرى  بدأ  منصتاً  هو  وبينما 
التى ُخيل اليه انه يعرفها...ثم تعددت الوجوه 
تليفزيونية  وجوه  انها  له....ياهللا  المألوفة 
او  المشهورين  والفنانات  الفنانين  لبعض 
انصاف المشهورين...استاء من تركيزه على 
الحاضرين وبدأ ثانياً فى االنصات للمتحدث 
بدأ  دين  رجل  وليس  عادياً  رجاًل  كان  الذى 
والخير  البر  مآثرواعمال  عن  الحديث  فى 
خطأ  سمع  انه  اعتقد  للفقيدة....الفقيدة!!!!!؟؟ 
او ان المتحدث اخطأ لفظياً لكن تكراره لكلمة 
الفقيدة وتوكيده لكلمة المرحومة اصابه بالقلق 
ان  وشعر  بل  الخطأ  المكان  فى  انه  وشعر 
كل المعزين واقارب المرحومة علموا انه ال 
ينتمى لهذا السرادق...نهض مسرعاً فصافح 
صفاً من اقارب المرحومة واسرع خارجاً  ثم 
قرأ الفتة كانت موضوعة خارج السرادق وقد 
ُكتب عليها “ عزاء المغفور لها باذن هللا الفنانة 
نفسه من  يمنع  لم يستطع ان  سوسو حمدى” 
االبتسام ولم يكن يعرف ان الراقصة سوسو 
احد  سأل  ثم  اليوم  نفس  فى  ماتت  قد  حمدى 
المسئولين فى دار المناسبات عن مكان عزاء 
القاعة  فى  انه  فاخبره  راتب  جمال  االستاذ 
وتساؤل  السرادق   فى  الصغرى...جلس 
ساخر يغمره عن النعش الذى احتضنه وبلله 
هو  ام  راتب   جمال  نعش  كان  هل  بدموعه 
اتت  ثم  حمدى!!!!!!؟  سوسو  الراقصة  نعش 
كلمات احد المتحدثين فى السرادق وكان احد 
الساخرة  تساؤالته  لتخرجه عن  الدين  رجال 
و تركزت كلماته على االخالق والعطاء شب 
فوجده  المتحدث  الى  ناظراً  العلى  بجزعه 
الراقصة  سرادق  من  قدم  الذى  الرجل  نفس 
الدنيا  العطاء فى  اهمية  ثم استرسل موضحاً 
ومقابله فى اآلخرة بينما يصدق المستمعون له 
على كالمه بهز الرؤوس ومصمصة الشفاة.
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أوائل  في  هذا  مريضي  كان 
االربعينات من عمره، عندما حدثت 
بإصابة  اصابته  سيارة  حادثة  له 
وقفصه  ورقبته  ظهره  في  بالغة 
نزيف  معه  وحدثت  الصدري، 

داخلي استدعى تدخال جراحيا. 

باألدوية  الصحية  حالته  تحسنت 
والعالج الطبيعي ولكنه أصبح غير 
في  الشاق  لعمله  العودة  على  قادر 

المباني )كونستركشن( 

اصابته،  على  جدا  حزينا  كان 
التأمين  شركة  ألن  حزنه  وازداد 
لما  طبقا  بسيطة  بمبالغ  عوضته 
الضريبي  اقراره  في  يقدمه  كان 
كان  هذا  مريضي  وألن  عام،  كل 
يتناول معظم اجره نقدا )كاش( فلم 
الضريبي  اقراره  في  يسجل  يكن 

هذه المبالغ.

أننى  اعرف  كنت  لى  قال 
ولكنى  أمانتي  عدم  في  مخطئ 
كنت اظن انى ذكي ألنني اتحاشى 
عرفت  اآلن  ولكن  الضرائب، 
ايضا  مخطئ  كنت  أننى  باإلضافة 
كنت غير ذكي، ألن تعويضي عن 
أقدمه  ماكنت  مع  تماشى  اإلصابة 
كان  والذي  الضريبي  إقراري  في 
وألن  اكتبه،  ما  مضاعفة  اضعافا 
معونة  لى  يحق  فال  تعمل  زوجتي 
في  واالجتماعي  الطبي  الضمان 
عرفت  وأيضا  اونتاريو،  مقاطعة 

الفيدرالية  الحكومة  من  معاشي  ان 
جدا  ضئيال  سيكون  بى(  بى  )سى 
في  أقدمه  كنت  ما  مع  يتماشى  بما 

إقراري الضريبي.

انا  كم  عينيه  في  والحزن  قال 
نادم على هذا ولو عادت األيام فلن 
اكرر نفس الفعلة، ألنها أذتني فعال 
وكان هذا جزاء عادل لعدم أمانتي. 

وليست  مشابهه  ظروف  وفى 
مطابقة، كان هذا موقف أحد رجال 
االعمال الذي يملك شركة في مجال 
ما، حيث كان كل دخله باسم شركته 
بينما يعطى لنفسه مرتبا بسيطا من 
الشركة لكى يتجنب الضرائب، ألن 
الضرائب على دخل الشركات اقل 
وهذا  االفراد،  على  الضرائب  من 
بخالف  جدا  وامين  قانونى  موقف 
موقف المريض األول الغير قانونى 
رجل  ولكن  ايضا،  امين  والغير 
نفس  في  نفسه  وجد  هذا  االعمال 
الظروف عندما عجز عن العمل. 

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب 

إخفاء الدخل عن الضرائب 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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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

بصــــــراحة
زعالن ليه ما فيش مستوي

مدحت عويضة

األفريقية  الدورة  تتذكرون  هل 
التي أقيمت في مصر سنة 1991 
وكان يشترك فيها الفريق المصري 
تحت  سنة   ٢3 تحت  القدم  لكرة 
وأقيمت  عبدة،  مصطفي  قيادة 
تلعب  التي  المجموعة  فعاليات 
اإلسماعيلية.  بمدينة  مصر  فيها 
الفريق  أمام  مباراة  مصر  لعبت 
النيجري في ذلك الوقت الذي كان 
بعد  الذي صار  »إيمانويل«  يضم 
الزمالك. تالعب  لفريق  نجما  ذلك 
الفريق النيجيري بالفريق المصري 
جمهور  جعل  مما  مخزي  بشكل 
الفريق  علي  ينقلب  اإلسماعيلية 
من  غضبه  عن  ويعلن  المصري 
مئات  عدة  يوجد  وكان  األداء، 
من مشجعي نيجيريا في مدرجات 
اإلسماعيلية. وقتها هتف النيجريين 
الجماهير  مخاطبين  ظريف  هتاف 
 « قائلين  العربية  باللغة  المصرية 

زعالن ليه ما فيش مستوي«.

في  النيجريين  هتاف  تذكرت 
استيقظت  عندما   1991 سنة 
وفتحت  مارس   ٢9 الثالثاء  يوم 
علي  بوك  الفيس  علي  صفحتي 
اختطاف  حادث  وهو  محزن  خبر 
قلبت صفحات  المصرية.  الطائرة 
من  مهولة  كمية  ألجد  أصدقائي 
وخفة  الحادث.  علي  »التريقة« 
موعدها  غير  في  أتت  ولكنها  دم 
نعم  السماجة.  منتهي  في  فكانت 
الشعب المصري ابن نكته وحفيف 
أن  هؤالء  أدرك  هل  ولكن  الدم 
خطف الطائٍرة هو كارثة قومية؟؟ 
ذنب  ال  ناس  بيوت  سيخرب  وأنه 
لهم من العاملين في السياحة الذين 
هم يعانون أصال. هل أدرك هؤالء 
أن الحادث سيؤثر علي سمعة البلد 
حجم  هؤالء  أدرك  هل  العالم  في 

المصيبة التي نحن فيها؟؟

بالطبع هؤالء لم يدركوا شئ من 
ظللت  ينكت،  أنه  المهم  هذا.  كل 
أبحث عن خبر الطائرة يطمني أين 
ذهبت ومصير الرهائن فلم أجد ولم 
وقلقي  لهفتي  مع  التليفون  يسعفني 
لجهاز  مسرعا  قمت  ألطمئن، 
وأطمئن  األخبار  ألتابع  الكمبيوتر 
المصريين  الركاب  سالمة  علي 
يشهد  لم  الحادث  أن  هلل  والحمد 

ضحايا.

ليست  المصرية  الطائرة  أوال 
فطائرات  خطفت  التي  الوحيدة 
لحوادث  تعرضت  كله  العالم 

مشابهة، ففي مرة تم خطف طائرة 
الذي  ما  لكن  مطبخ!!!،  بشوكة 
وماذا  المصريين  من  اغضبني 
تفعل شعوب العالم المتحضرة في 
العالم  شعوب  الحوادث،  هذه  مثل 
وتتابع  التريقة  تؤجل  المتحضرة 
الحادث وتتطوع لتقديم أي معلومة 
ممكن أن تساعد السلطات في حل 
المشكلة  حل  نهاية  وبعد  المشكلة، 
بمعاقبة  والمطالبة  بالتريقة  تقوم 
المقصرين وتطبيق القانون عليهم.

وانتهينا  بالتريقة  فبدأنا  نحن  أما 
عليه  مر  الذي  الموقف  بالتنكيت، 
أفكر  الطائرة جعلني  خالل حادث 
العالم  في  توجد  ال  أنه  شئ،  في 
حكومات  أو  محترمة  أنظمة 
محترمين،  مسئولين  أو  محترمة 
من  يأتي  والديمقراطية  االحترام 
متحضرة  شعوب  فهناك  الشعب 
تطبق  متحضرة  حكومات  تفرز 
غير  شعوب  وهناك  القانون، 
بالشكل  حكومات  تفرز  متحضرة 
الذي نراه في بالد الشرق األوسط 

كلها.

والمسئولين  الحكومة  سادة  يا 
الشارع  إفرازات  من  هم  والنواب 
قاعدته  فالمجتمع كهرم  المصري، 
الكبيرة هي الشعب وقمته الصغيرة 
هم النظام، ال يمكن أن تأتي حكومة 
مستوي  علي  نواب  وال  نظام  وال 
لم يكن  حكومة دولة متحضرة أن 

الشعب متحضر.

الشعب  مجلس  علي  نلوم  كيف 
جميعا  هم  أليس  مثال  المصري 
باستيرادهم  قمنا  أننا  أم  مصريين 
من الخارج، أليس هم من إفرازات 
المصري  وشارعنا  مجتمعنا 
مثال  النائب  يغير  هل  الخالص، 
الشارع أم أنه يحضر بما حملة من 
عادات وتقاليد ومميزات للشخصية 
التي استمدها من األسرة والمدرسة 
والجامعة والبيئة المحيطة به كيف 
نطالب بأن يكون مستواه كمستوي 
وال  فرنسي  وال  ألماني  نائب 
بعيدة  تصرفاتنا  كانت  أن  كندي، 
جدا عن تصرفات هذه الشعوب؟؟ 
قبل أن  الرسمي  لن يتحسن األداء 
وهي  أوال  نحن  أنفسنا  من  نطور 
ككل  المجتمع  علي  تقع  مسئولية 
وليس النظام فقط، وفي النهاية أن 
الجمهور  قاله  ما  نتغير سنكرر  لم 
 1991 سنة  في  لنا  النيجيري 

»زعالن ليه ما فيش مستوي«. 

ماخلصش   .... الكالم   ... لسه  مقال  بقية 
ص8

المجتمع  جوه  اجيال  هى  ده  بالدور  قايمه  اللى  الناس   
... ومش الجيل االول ... مش ده المهاجر االول .... ده 
فكر ايه ... مانواجه نفسنا ياجماعه ... ده فكر اسالمى 
متطرف ... فكر موجود ... فكر احنا كان بيحكمنا هنا فى 
مصر . الوضع اللى احنا فيه االن هو ان هناك مسلمين 
طلقاء ... عاوزين يقتلوا العالم ... انا عارف ان الحقيقه 
مضايقاكوا ... واحد ح يخش دلوقتى ويقول لى ... مش 
مسلم .... ليس منا ... ال ...منا ... منا . ترد المذيعه : 
والمسلم   !! منين  منهجه  .. خد  البريطانى  والمسلم  طب 
اللى هو فرنساوى ... خد منهجه منين!! يرد بسرعه ... 
ايه م االسالم !!!  م االسالم ترد برضه بسرعه : يعنى 
 ... االسالم  م  مش   ... ال   ! االسالم  فى  تجيبها  ح  انت 
يرد المذيع هو كده ... واجهى نفسك ... فيه تيارات جوه 
االسالم بتبيح الكالم ده ... واجهى نفسك ... من االسالم 
.... هو جابه منين ترد : تيارات اشخاص مش دين يرد 
عليها : لو مكنش عندك التيار ده ... مكنش حد شجعه ... 
انا مبقولش ان   .. اه هما استغلوه سياسيا   : المذيعه  ترد 
التيار مش عندى .. هو استغله سياسيا .. وغذاه سياسيا 
والناس  دى  التيارات  عندك  نفسك  واجهى   : عليها  يرد 
مستحلين  احنا   ... عليها  وبيكبروا   ... عليها  بتتغذى 
ياجماعه ... كلنا ... دمنا حالل هى الدوله االسالميه اللى 
فى سوريا دول ... دول مين ... ماتقوليش مش مسلمين  
بيتعمل ده ده  اللى   ... .... مسلمين  العراق  اللى فى   ...
داعش واللى خدوا العيال بتوع جبل  سنجار ودبحوهم ... 
واغتصبوهم كل دول ... مسلمين ... اجيب لك التاريخ م 
االول ... مسلمين ... اللى قتل سيدنا الحسين ... مسلمين 
والعقيده اما تبوظ ... بيحصل اى حاجه .  ترد : احنا مش 
مختلفين ... والدول اللى غذت المتطرفين دول ... سياسيا 
... مش لغرض دينى ... رد : ماكنش ح يتم استغاللك 
تانيه  اديان  ليه ماستغلوش  .. هو  الفكر ده  لو معندكيش 
.... ليه بس المسلمين هما اللى بيعملوا الكالم ده ...ترد 
مش مختلفه معاك يرد : الراجل اللى ف امريكا اللى فتح 

النار على 18 واحد ... الراجل بيقتل ويقول ... هللا اكبر 
داعش  بتبقى  الناس  ياجماعه   ... منا  ليس  تقولى  ح   ...
بالنت  ... الناس بتقتل ... بالنت ... يعنى يقرا مقال كده 
برضه  بلجيكا  ماهو  طيب   : المذيعه   . يقتل   ينزل   ...
قتلوا  برضه  ... خرجوا  للناس  تعليم  احسن  عملوا  اللى 
رد : عشان الفكر اللى كان موجود ده هو فكر فاسد ... 
هو فكر منحرف ... بيتم تغذيته  من اصل من االصول 
الفاسده داخل الدين االسالمى ... انا بتكلم فى المساله دى 
بحرص شديد ... ولكن الحقيقه كلنا عارفينها ... عاوزين 
تريحوا دماغكوا ... اه هما السبب  ...  ارجع لك م االول 
انتى عندك ثالث  ... ده  الخطاب  اللى قتل عمر بن   ...
خلفاء راشدين اتقتلوا ... وهما بيصلوا !!!  ترد : لو انت 
بحته  سياسيه  تربيه  دى   ... وغيرها  داعش  على  بتتكلم 
.. استغلوا فيها مسالة التطرف الدينى على عينى وعلى 
راسى ... لكن كانت البدايه استقطاب سياسى ... تمويل 
... فلوس يرد : ال دقيقه واحده ... االستقطاب  ده جه ليه 
... الن حضرتك عندك استعداد تقتلى اى حد .... ده تيار 
عنده استعداد يقتل اى حد ده )on call(   هللا هو ليه تم 
استقطابه  ليه ماتمش استقطاب مثال ... ليه مابتشوفيش 
عناصر ارهابيه يهوديه .. ترد : ليه هما الصهاينه كانوا 
ايه ... يرد ال ال ... موضوع الصهاينه والبتاع .... انا 
بتكلم عن الدين ... انتى بتتكلمى عن المذهب ... الجنسيه 
اليهوديه  الجماعات  عن  بكلمك  انا   .... االسرائيلى   ...
يقتل  ماشى   ... العالم  فى  يهودى  مثال  حد  بتشوفى   ...
بتقتل  مسيحيه  جماعات  مثال  بتشوفى   ... بالرصاص 

بالرصاص ؟؟!!!!!!!

عمرو اديب بيقول »كلنا مستحلين ... دمنا حالل» واحنا 
ك مسيحين طول عمرنا عارفين ان احنا اللى مستحلين 
وان مالنا وعيالنا ودمنا ... حالل ... طب ايه اللى بيحصل 
ده واللى زى عمرو اديب وغيره من المسلمين المفكرين 
نسمى الواحد فيهم ايه دلوقتى .... نسميه مثال ... مسلم 
نقلتها  فقرات  ماسبق  .... صدقونى  .... مسحم  .... وال 
بالحرف والكلمه من حوار المذيعين الكريمين  ال تعليق 

..... ولسه .... الكالم .... ما خلصش ...

الشرطة األمريكية تلقي القبض على رجل استعار فيلما منذ 14 عاما ومل يعده
ألقت الشرطة األمريكية في والية نورث كارولينا القبض على رجل لتخلفه عن إعادة فيلم كان قد استعاره من أحد المتاجر قبل 
14 سنة ولم يعده. وقال الرجل، ويدعى جيمس ماير، إن رجال الشرطة أوقفوه عندما كان يقود سيارته، لخلل في أحد مصابيحها 
الخلفية، وعند ذاك أخبره ضابط الشرطة بأن ثمة مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقه. وتبين أن مايرس كان قد استعار في العام 
٢00٢ فيلما كوميديا من متجر أغلق منذ فترة. ووجهت اليه – دون علمه – تهمة التخلف عن إعادة مواد مستعارة، وهي جنحة 
حسب قوانين الوالية. وقال مايرس، لمحطة تلفزيون محلية في الوالية:” قال لي الضابط، ال أعلم كيف أخبرك بهذا، ولكن ثمة 
مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقك منذ العام ٢00٢، ظننت أنه يمزح، ولكن للمرة األولى في حياتي قيدوا يدي باألغالل”. واقتيد 

مايرس إلى مركز الشرطة حيث سجلت بياناته وحدد له موعد للمثول أمام القضاء، ولكن التهمة أبطلت الحقا.
وقد واجه مايرس حكما بتسديد غرامة تبلغ ٢00 دوالر
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بريد القراء 
]استاذ رأفت جندي احملترم

حتية من مصر
امكانية  عن  االفادة  وارجو 
الثقافية  املقاالت  نشر 

والنقدية وعرض الكتب 
نشر  ميكن  هل  وايضا 

القصص
مع حتياتى

سميراملنزالوى
عضو احتاد كتاب مصر[

- بكل ترحيب أستاذ سمير املنزالوى
+  +  +

 
]حضرة  د. رأفت  جندي احملترم

من  عاره  وادي  منطقة  من  صيداوي  وجيه  اسمي 
فلسطينيي ال48 )اسرائيل(

في  النفسيه  الصدمات  قضية  على  اطلعك  ان  اريد 
مجتمعنا.

النفسيه في اسرائيل.  هناك 14 مركز لعالج الصدمات 
كل هذه املراكز معدة لعالج اجملتمع اليهودي كذلك طرق 

العالج واللغه.
قبل سنتني ونحن في مرحلة بناء مركز لعالج الصدمات 

النفسيه للمجتمع الفلسطيني في البالد.
اتوجه حلضرتك مساعدتنا في التوجه لصناديق دعم من 

اجل النهوض باملركز بقوة اكبر.
يسعدنى بعث وثائق رسميه عن املركز.

شكرا لك على وقتك الثمني
باحترام

وجيه صيداوي
مدير ومؤسس مركز نور لعالج الصدمات النفسية

مركز نور لعالج الصدمات النفسية[

04-6351080
04-6351333

  -  انشر طلبك ملن يحثه قلبه للمساعدة
+  +  +

معها  ينفع  ال  السلفية  البواسير  رأفت  دكتور  نعم 
املسكنات و لكن  أين جند اجلراح املتخصص ليجرى هذه 

اجلراحة ؟؟ 
اقالة الزند مجرد مسكن .. و أعتقد أن السيسى مازال هو 
اجلراح املناسب لكن ... يعوزه طاقم متريض مؤهل و على 
مستوى ثقافى مدنى .. و وزارة تربيه و تعليم تعرف هدفها 
جيدا وعلينا أن نتوقع سنني حتى جترى العملية بكفاءة 

وبدون مضاعفات .
حتيه و تقدير لشخصك د.  ماهر رياض - أورالندو فلوريدا.[

-  اشكرك د. ماهر رياض على متابعتك وابعت لنا شوية 
شمس من عندك 

+  +  +

]I›m proud for your work and  el ahram el gadeed, 
God bless you and your work

Khalil Awadalla[ 

- اشكرك أستاذ خليل عوض اهلل ربنا يباركك 

لالعالن  باجلريدة اتصل على:
647 823-6779  

ahram.teeba@gmail.com

بقية مقال حكاية كاترين املصرية 
وديرها ص8

فتجد  رائعة،  تاريخية  فنية  قطعة  يمثل  الدير 
الزيتية  الجدارية  واللوحات  العربية،  الفسيفساء 
والنقش علي الشمع وغيره، كما تجد أيضاً األيقونات 

الروسية واليونانية.

في  ضع  كاترين،  سانت  دير  زيارة  قررت  إذا 
الباكر  الصباح  من  بالزيارة  مسموح  أنه  إعتبارك 
األبواب  غلق  يتم  أنه  حيث  فقط،  الظهر  بعد  وحتي 

ليتفرغ الرهبان لصلواتهم وعبادتهم وتوحدهم.

ثوباً  أوتأخذ  ُمحتشمة،  مالبس  إرتداء  أيضاً  عليك 
فضفاضاً عند بوابة الدير ترتديه فوق مالبسك لحين 

إنتهاء الزيارة.

باب  هو  للدير  الوحيد  المدخل  أن  أيضاً  الحظ 
لحماية  كذلك  صمم  وقد  قدم   30 بإرتفاع  صغير 

الديرمن الغرباء.

بالرغم من عظمة وروعة وروحانية الدير، إال أن 
تاريخ  مدي  علي  حدثت  التي  األحداث  بعض  هناك 
البعض  عليها  يعترض  وقد  البعض  يُثمنها  قد  الدير 
ولكن في النهاية هي جزء ال يتجزأ من تاريخ الدير:

 1٦89 عام  في  للدير  رعايتها  روسيا  أعلنت 
األكثر  القديسات  إحدي  تعتبر  كاترينا  أن  والسبب 

عبادة في روسيا.

للنساء الروسيات هو وسام  يُمنح  كان أعلي وسام 
القديسة كاترينا، وذلك قبل عام 1917 وتخليدا لهذا 
الحدث، تم تصنيع تابوت خاص لبقايا القديسة كاترين، 
بدير  األرثوذكسية  الكنيسة  مذبح  في  لآلن  به  يحتفظ 

سيناء.

تحفة  يمتلك  الدير  كان  ال19  القرن  منتصف  قبل 
والجديد  القديم  العهدين  مخطوطة  وهي  جداً،  نادرة 
إلي  تاريخهما  يعود  والتي  القديمة،  األغريقية  باللغة 
القرن الرابع الميالدي، سلم رهبان الدير المخطوطة 
تعود  لم  ولكن  للدير،  وإعادتها  لدراستها  إلي روسيا 

المخطوطة!

تداولت المباحثات بين روسيا وراعي الدير في هذا 
المخطوطة  إهداء  إتفاقية  توقيع  فأسفرت عن  الشأن، 

لروسيا، وأطلق عليها ميثاق سيناء لروسيا.

عام  الكسندرالثاني  الروسي  اإلمبراطور  قام 
18٦9م بإصدار مرسوم، يقضي بمنح الدير 9 أآلف 
في  أجراس  برج  إنشاء  في  أنفقوها  روسي،  روبل 
الدير، لكن أيضاً روسيا لم تعد تمتلك هذه المخطوطة، 
ألن الحكومة السوفيتية باعت المخطوطة عام 1933 
للمتحف البريطاني مقابل 100 ألف جنية أسترليني.

مسجد  الدير  بداخل  يوجد  أنه  بالذكر  الجدير  من 
العصر  في  مصر  حكام  أحد  ببناؤه  قام  صغير، 
من  الدير  يحمي  لكي  ذلك  في  وحجته  الفاطمي، 
الهجمات التي كان يتعرض لها الدير من وقت آلخر!

ولكن هناك بعض المستشرقين يفسرون ذلك علي 
في  اإلسالمية  السيطرة  فرض  أشكال  من  شكل  أنه 

ذلك الوقت وهذا حقيقي.

الفرنسية  الحملة  أثناء  بونابرت  نابليون  قام  أيضاً 
يبلغ  الذي  وتعليته  الدير  سور  بتقوية  مصر  علي 
ارتفاعه من 40 إلي ٢00 قدم وذلك لحماية الدير من 

الهجمات التي يتعرض لها.

تاريخية  قيمة  يُعتبر  كاترين  سانت  دير  عموماً 
مستوي  علي  دير  وأقدم  أعرق  فهو  ودينيه،  وثقافية 
من  وبالرغم  الًمقدسة،  العالية  الجبال  حيث  العالم، 
وجوده علي أرض مصر إال أنه ليس لمصر وصاية 
الزائرين  كل  أولي من  نحن كمصريين  ولكن  عليه، 
بزيارته وأخذ بركة القديسة كاترين واإلستمتاع بعبق 

الروح وُقدسية المكان.

النقد الفطري

 بقلم /سميرالمنزالوى

كان ملك الصين منذ زمن بعيد، 
يقيم مسابقة سنوية في الرسم!

يزحف  لها  المحدد  الوقت  في 
المملكة،  بقاع  شتى  من  الفنانون، 

ليقيموا في القصر. 
أعمالهم  رسم  في  ينهمكون   
يعرضون  ثم  مجانية،  بخامات 

لوحاتهم في الساحة الكبيرة.
التحكيم  لجنة  أن  الغريب 
لم  الكبرى،  الجائزة  تمنح  التي 
النقاد  أو  الفنانين،  كبار  من  تكن 

المتخصصين! 
بل تتكون من جميع سكان مملكة 

الصين المترامية األطراف!
يعثر  أال  الفوز،  شرط  كان 
أحدهم على عيب واحد في اللوحة 

الفائزة!
فيه  حدثت  الذي  العام  في 
اللوحات،  علقت  المثيرة،  حكايتنا 
ووقف رجال القصر يستمعون من 
وصيحات  النقد،  كلمات  إلى  بعيد 

اإلعجاب .
حدب  كل  من  وفود  جاءت 
ساحات  وامتألت  وصوب، 
األصوات،  وارتفعت  القصر، 
وأرهفت اآلذان إلى النقد الفطري، 

الخارج من القلب!
يوما،  وعشرين  خمسة  طيلة 
صار في حكم المقرر، فوز لوحة 
سنبلة  على  وقع  الذي  العصفور 

القمح!
أبدى الجميع إعجابهم بالتصوير 
الطبيعية،  واأللوان  البديع، 

واإلتقان القريب من اإلعجاز .
العصفور،  يتحسسون  كانوا   
أنه  ليتأكدوا  بأيديهم،  والسنبلة 
طائرا  وليس  صورة،  مجرد 

حقيقيا، يوشك أن ينطلق!
نقد  كلمة  واحد  يبد شخص  لم   

أو يعثر على عيب .
اللوحة،  صاحب  الفنان  حصل 
 . النظير  منقطع  إعجاب  على 
ألن  لحظات،  بالنوم  يهنأ  يكد  لم 
المعجبين كانوا يقتحمون مخدعه، 
أن  دون  احترام،  بكل  ويرمقونه 

ينطقوا كلمة واحدة!

يجرى  بما  مليكهم  الرجال  أبلغ 
في الساحة . طلب أن يخلوها لمدة 

ساعة، ليتفرج على اللوحة!
شفتيه  من  خرجت  رآها،  حين 
امتدت   . منعها  يستطع  لم  آهة، 
الرعية،  أيدي  امتدت  كما  يده، 
برعشة  وشعر  العصفور،  فمس 

تحتويه!
المسابقة،  عمر  في  يبق  لم 
سوى خمسة أيام . بعدها ستتزين 

العاصمة، وتمتلئ بالزائرين .
القادم  المحظوظ،  الفنان  استعد 

من قرية جبلية لتسلم الجائزة .
والشهرة،  بالمجد  يحلم  كان 
ويحدث نفسه بأنهما تأخرا طويال 

 .
كاد ينفذ ما نصحه به األصدقاء، 
من ترك الجبل و الحياة المملة . 

من  سيكون  العاصمة،  في  هنا 
الخاصة، بعدما ظهرت عبقريته!

والشهرة  بالمال  سيحظى 
وسيتهافت  الجميالت،  والنساء 

األمراء والنبالء على لوحاته .
العمال  بدأ  األخير،  اليوم  في 
يستعدون إلنزال اللوحات، وخف 

إقبال الرواد إلى حد بعيد .
التهنئة،  يتلقى  الفنان،  وقف 
ويسمع كلمات اإلطراء، لكن شيئا 
كل  وغير  فجأة،  حدث  خطيرا 

شئ!
آثار  عليه  تاجر،  الساحة  دخل 
اللوحات،  يتأمل  وقف   . السفر 
دون أن يبدو عليه أدنى اهتمام . 

أسرع المراقبون يقتربون منه، 
العصفور  لوحة  إلى  ويشيرون 

قائلين:  والسنبلة، 
أيها المواطن، تلك اللوحة   -
نالت معظم الدرجات، هيا اقترب 

وقل لنا، هل يوجد فيها عيب ؟
كان الفنان يرقب من بعيد، وقد 
يتابع  وهو  قلبه،  دقات  تسارعت 

التاجر الناقد .
في  وتفرس  عينيه،  قلب   
الوقت،  طال  واأللوان،  الصورة 
رأسه  رفع  لكنه  القلق،  وسيطر 

فجأة وقال بثبات: 
فئ  الرسام  وقع  لألسف،   -

خطأ كبير!
والمراقبون  الفنان  حوله  التف 
وصاحوا  الموجودين،  وبعض 

بصوت واحد مملوء بالفضول: 
ماهو أيها المواطن ؟   -

قال بنفس الثبات: 
بهذا  عصفور  يسقط  كيف   -
ال  ثم  نحيلة،  سنبلة  على  الحجم، 

تنحني ؟ 
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تحدثنا فى العدد الرابع عن اول اعالن 
عن الكنيسة و الذى جاء فى تك ٢7:1 
هم  حواء  و  االول  ادم  ان  وعرفنا 
صورة هللا وعرفنا ان حواء العروس 
هى اشارة  رائعة  للكنيسة اذ كانت فى 
ما  ادم ضلعه من ضلوعه وهذا  جسد 
اعلنته كلمة الرب لنا كعروس للمسيح 
وما  العالم  قبل كون  فية  اننا مخلوقين 
عن  الرائع  الحديث  نتابع  ان  اجمل 
الواحد  المسيح  العروس جسد  الكنيسه 
بدمه   الرب  اقتناة  الذى  الجسد  هذا 
وعندما نعود الى الخليقه فاهلل خلق ادم 
النسل  وجاء  حواء  اخذت  ومنه  واحد 
الخليقه  كل  اى  ادم  من  كله  البشرى 
تكون  ان  والمفروض  ادم  جسد  هى 
الخطيه  ولكن  البشر  بين  وحده  هناك 
سببت االنقسام فالخليقه كلها راسها ادم  
ومات ادم والخليقه كلها قد ماتت معه 
ليعيد  اتى  المجد  كل  له  المسيح  ولكن 
هذة الوحدة فنسمعه يقول ليكن الجميع 
واحد كما انك انت ايها االب فى وانا 
)يو  فينا  واحدا  ايضا  هم  ليكونوا  فيك 
واحد  الكل  ليجعل  اتى  لقد   )  ٢1:17
المخلص  المسيح  قدم  لقد  جسدة  فى 
ذاته وتمت عمليه الفداء على الصليب 

وقال قد اكمل )يو 30:19 ( فالخالص 
قد اعد لكل البشرية  وجاء النور الى 
العالم لكى ينير الطريق للذين يعيشون 
فى الظلمات ولكن الناس احبوا الظلمه 
قبلوة  الذين  كل  لكن  النور  من  اكثر 
اعطاهم سلطان ان يصيروا اوالد هللا 
ها هم الذين صاروا اعضاء فى جسدة 
الذى هو الكنيسة التى صارت العروس 
وصارت مميزة حتى اننا نجد الرسول 
الى  االولى  رسالته  فى  يقول  بولس 
اهل كورنثوس كونوا بال عثرة لليهود 
)1كو10:3٢  ولكنيسة هللا  ولليونانيين 
الرب  شعب  هى  االن  فالكنيسة   )
الرب  جسد  هى  الرب  جماعة  هى 

ليست  فالكنيسة  العروس  هى 
منفصله عن الرب النه هو راس 
اجسادنا  فى  ان  وكما  الكنيسة 
نجد الراس بتحكم فى االعضاء 
الذى  العصبى  الجهاز  بواسطة 
يمتد من الراس الى كل عضو 
الرب  جسد  كذلك  الجسد  فى 
الذى  الراس  والرب يسوع هو 
والتوجيهات  االشارات  يعطى 
بواسطه  الجسد  فى  لكل عضو 
كل  فى  الساكن  القدس  الروح 
يربط  الذى  الجسد  فى  عضو 

بالراس  ويربطها  معا  االعضاء  كل 
وعندما نعود الى كلمة الرب فى سفر 
نجد  الثالث عشر  االصحاح  االعمال  
مثاال لقيادة الراس بالروح القدس تقول 
كلمة الرب كان فى انطاكيه فى الكنيسة 
وسمعان  برنابا  ومعلمون  انبياء  هناك 
الذى يدعى نيجر ولوكيوس القيروانى 
ومناين الذى تربى مع هيرودس رئيس 
يخدمون  هم  وبينما  وشاول   الربع 
القدس  الروح  قال  ويصومون  الرب 
الذى  للعمل  برنابا وشاول  لى  افرزوا 
هى  الجسد  فوحدانية  اليه  دعوتهما 
وحدانيه الروح فالكنيسة ليست منفصله 
عن الراس وهنا دليال قاطعا على وحدة 

الكنيسة العروس )5( 
حليم منجة

لشاول  الرب  ظهور  بالراس  الجسد 
ماذا  لدمشق  طريقه  فى  الطرسوسى 
لماذا تضطهد  له  يقل  لم  الرب  له  قال 
الكنيسة  لكن قال له شاول شاول لماذا 

تضطهدنى 

 أع 4:9 لذلك نرى ان الرسول بولس 
من بدء ايمانه وخدمته قد فهم وعرف 
لذلك  المسيح  جسد  هى  الكنيسة  ان 
استخدمه  قد  القدس  الروح  ان  نرى 
الى  رسائله  فى  الحقيقه  هذة  ليوضح 
اذن  الجسد  على  يركز  1كو1٢:1٢ 
الكنيسة هى جسد المسيح على االرض 
ان الكنيسة موجودة على االرض لكنها 
متصله بالراس فى السماء وهنا يتحقق 
تقوى  لن  الجحيم  ابواب  الرب  قول 
حتى  بالراس  متحدة  النها  لماذا  عليها 
ظاهرة  غير  الوحدة  هذة  كانت  وان 
وحدة  احدهم  شبه  لقد  للعالم  بالنسبه 
على  ممدودة  بسلسله  المسيح   جسد 
هنا  من  طرفاها  يرى  النهر  جانبى 
تغوص  الوسط  فى  ولكنها  هناك  ومن 
كنيسة  هكذا  مقطوعه  كانها  الماء  فى 
كوحدة  البدايه  فى  ترى  كانت  المسيح 
واحدة وسترى فى النهاية وحدة واحدة  
ولو  االن  هللا  نظر  فى  لوحدة  وانها 

كانت اعين البشر ال تراها 

الكنيسة هى مكونه من اعضاء كثيرة 
والهدف  الجسد عمل  فى  ولكل عضو 
الكنيسة  امتداد  هو  وعمله  خدمته  من 
بالمسيح  يؤمن  شخص  فكل  وبنيانها 
فالروح  البناء حجر حى   الى  يضاف 

القدس يضم كل يوم الى الكنيسة الذين 
يكتمل  وعندما   47:٢ اع  يخلصون 
البناء  سوف ياتى الرب لياخذ الكنيسة 
اجلها   احبها ومات من  الذى  العروس 
فى  تسير  وهى  االن  يرعاها  والذى 
اقبال  البريه لن يتركها بل يعينها عند 
ضيقات  فى  اجتازت  فاذا  الصبح 
انها  لها  فخرا  فهذا  اجله  من  وتألمت 

تتالم الجله لكى تتمجد معه

 فال تخافى يا عروس المسيح تشجعى 
بزينه  وتزينى  وانتصبى  وقومى 
الوديع  الروح  زينه   القدس  الروح 
الثمن  كثير  هللا  قدام  هو  الذى  الهادى 
العريس  ان  ثقى  المسيح  عروس  يا 
كل  يمسح  وسوف  قريبا  ياتى  سوف 
وعد  الذى  فى  ثقى  زرفت  قد  دمعه 
انه سياتى والى ان ياتى عيشى الحياة 
التى تعلن اسمه وتظهر اسمه للعالم  يا 
من تنتظرى الرب بشوق عظيم يا من 
السماء  فى  وسيرتك  السماء  فى  قلبك 
التى منها ننتظر مخلصنا الرب يسوع 
الذى سوف يغير شكل جسد تواضعنا 
لنكون على صورة جسد مجدة وهكذا 
تعود الينا صورة هللا التى كانت لنا يوم 
سوف  كمثاله  صورته  على  هللا  خلقنا 
وستذهب  المؤقته  الرحله  هذة  تنتهى 
وستكون  االبدى  بيتها  الى  العروس 
معه  وستجلس   يكون  العريس  حيث 
فى عرشه فالملكه ستكون بجوار الملك 
والى ان ياتى تسمع العروس صوته ها 
انا اتى سريعا  واشواق العروس معلنه 

امين تعالى ايها الرب يسوع

)جربوا أنفسكم هل أنتم فى اإلميان. 
إمتحنوا أنفسـكم ( 2كو13: 5

د. عبد اجمليد كامل
غريباً،  معنى  تحمل  اآليات  هذه 
أنا  هل  وأجرب  نفسى  أمتحن  كيف 
فى اإليمان؟ قد يرد واحد على بولس 
ولكن  فأجيبك  أنت  إسألنى  ويقول 
يحيل  شديد  ذكاء  فى  الرسول  بولس 
نفسك وأجب  أنت  إسأل  اليك:  األمر 
أنت على نفسك، هل أنت فى اإليمان؟
أن إسمى  يكفى  أال  قائل:  يقول  قد   
جرجس أو مريم؟ أال يكفى أننى أضع 
أننى  يكفى  أال  عنقى؟  يزين  صليبا 
كل  وأتناول  بل  الكنيسة  الى  أذهب 
أسبوع؟ أال يكفى أننى أصوم بتدقيق؟ 
من  كل  )ليس  هنا  يجيب  والرب 
ملكوت  يدخل  يارب  يارب  لى  يقول 
تنس  وال   ٢1:7 مت  السموات( 
الهيكل  في  يصلى  كان  العشار  أن 
ويصوم ويُعشر كل أمواله ومع ذلك 
كله خرج مداناً )لو1٢:18( والتدين 
هو أن تفعل هذه كلها لكن )ليس كما 
لقوم عادة( عب ٢٥:10 فالتدين شىء 
والحياة المسيحية الحقيقية شىء آخر.
القديس بولس  من أجل أن يساعدنا 
أن نمتحن أنفسنا أعطانا بعض النقاط 
التى تسهل لنا فحص النفس واإلجابة 

على سؤاله فقال:
هللا  سالح  إحملوا  ذلك  أجل  )من 
فى  تقاوموا  أن  تقدروا  لكى  الكامل 
كل  تتمموا  أن  وبعد  الشرير،  اليوم 
ممنطقين  فإثبتوا   . تثبتوا  أن  شئ 
أحقائكم بالحق ، والبسين درع البر، 
إنجيل  بإستعداد  أرجلكم  وحاذين 
ترس  الكل  فوق  حاملين  السالم، 
اإليمان ، الذى به تقدرون أن تطفئوا 
جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا 
الذى  الروح  وسيف  الخالص  خوذة 
صالة  بكل  مصلين   ، هللا  كلمة  هو 

وطلبة كل وقت فى الروح وساهرين 
لهذا بعينه بكل مواظبة ( أف ٦: 11 

 19 –
تــ طـ بـ يـ قـ ـا ت عـ مـ لـ يـ ـة :

◄ منطقة الحق:
هل كالمك معلٌن للحق؟

فينا  يثبت  الذى  الحق  أجل  )من   †
وسيكون معنا إلى األبد( ٢يو: ٦ 

الكذب  عنكم  إطرحوا  )لذلك   †
وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه( 

أف4: ٢٥ 
† )ال يُسَم بينكم كما يليق بقديسين.. 
السفاهة والهزل  القباحة وال كالم  ال 

التى ال تليق( أف ٥: 3 
ال  ال  و  نعم  نعم  كالمكم  )ليكن   †
وما زاد على ذلك فهو من الشرير( 

مت٥: 37 
† )كل ما هو جليل كل ما هو عادل 
كل ما هو طاهر كل ما هو ُمسٌر كل 
ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن 
كان مدح ففى هذه إفتكروا ( فى4: 8 
هذا  من  أعظم  فرح  لى  )ليس   †
يسلكون  أنهم  أوالدى  عن  اسمع  ان 

بالحق( 3يو: 4 
◄ درع الب�ر:

 هل لك إشتياق لحياة البر؟
† )طوبى للجياع والعطاش إلى البر 

ألنهم يُشَبعون( مت٥: ٦ 
تُدان(  وبكالمك  تتبرر  )بكالمك   †

مت 1٢: 37 
† )يليق بنا أن نكمل كل بر( مت3: 

 1٥

وبره(  هللا  ملكوت  أواًل  )اطلبوا   †
مت ٦: 33 

باإليمان(  هللا  من  الذى  )البر   †
فى3: 9 

† )وأما البار فباإليمان يحيا( رو1: 
 17

 ◄ حذاء إستعداد إنجيل السالم:
إلى أى مدى يقودك إنجيلك؟

ونور  كالمك  لرجلى  )سراج   †
لسبيلى( مز119: 10٥ 

ألقوالك(  تبعاً  أعمالى  )أكتب   †
القداس اإللهى

من  أو مالك  نحن  بشرناكم  )إن   †
فليكن  به  بشرناكم  ما  بغير  السماء 

أناثيما"محروماً"( غل1: 8 
من  أكثر  هللا  يُطاع  أن  )ينبغى   †

الناس( أع٥: ٢1 
وكالم  نذهب  يارب  من  )إلى   †
الحياة األبدية هو عندك( يو ٦: ٦8 
† )من سيفصلنا عن محبة المسيح.
أشدة أم ضيق أم إضطهاد أم إضطهاد 
أم سيف  أم خطر  ُعرى  أم  أم جوع 
أنه ال موت وال حياة  ...فإنى متيقن 
وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال 
علو  وال  مستقبلة  وال  أمور حاضرة 
أن  تقدر  وال عمق وال خليقة أخرى 
تفصانا عن محبة هللا التى فى المسيح 

يسوع ربنا ( رو 8: 3٥ – 39 
 ◄ ترس اإليم�ان:

إلى أى حد تسلك باإليمان ؟
† )ألننا باإليمان نسلك ال بالعيان( 

٢كو٥: 7 

إرضاؤه(  يمكن  إيمان ال  )بدون   †
عب11: ٦ 

أن  باهلل  آمنوا  الذين  يهتم  )لكى   †
يمارسوا أعمااًل حسنة( تى3: 8 

له  يكن  لم  إن  أيضاً  )اإليمان   †
أعمال ميت فى ذاته( يع ٢: 17 

† )آمنت لذلك تكلمت( مز11٦: 10 
حياة  آمنتم  إذا  لكم  تكون  )لكى   †

بإسمه( يو٢0: 31 
المسيح  الناموس هى  † )ألن غاية 

للبر لكل من يؤمن( رو 10: 4 
خالص  إيمانكم  غاية  )نائلين   †

النفوس( 1بط1: 9 
 ◄ خ�وذة الخ�الص:

هو  هل  خالصك؟  مصدر  هو  من 
مركزك او علمك او ثروتك؟

وقد  الرب  هو  وترنمى  )قوتى   †
صار لى خالصاً( مز118: 14 

إله  لنا  خالصنا.هللا  إله  )يحملنا   †
للموت  السيد  الرب  وعند  خالص 

مخارج( مز ٦8: 19 – ٢0 
مز  فليرفعنى(  هللا  يا  )خالصك   †

 ٢9 :٦9
† )بالحقيقة المسيح مخلص العالم( 

يو4: 4٢ 
† )تمموا خالصكم بخوف ورعدة( 

فى٢: 1٢ 
 ◄ سيف الروح:

هل سيفك مرفوع للحرب ؟
وأمضى  حيةوفعالة  الرب  )كلمة   †

ذو  سيف  كل  من 
حدين( عب4:1٢ 

بوداعة  )إقبلوا   †
المغروسة  الكلمة 
تخلص  أن  القادرة 
نفوسكم( يع 1: ٢1 

† )كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين 
فقط خادعين نفوسكم( يع1: ٢٢ 

ويحفظها  وصاياى  عنده  )الذى   †
يحبه  يحبنى  يحبنى.والذى  الذى  فهو 
ذاتى(  له  وأظهر  أحبه  وأنا  أبى 

يو14: ٢1 
إن  عرفناه  قد  أننا  نعرف  )بهذا   †
عرفته  قد  قال  من   . وصاياه  حفظنا 
كاذب  فهو  وصاياه  يحفظ  ال  وهو 

وليس الحق فيه( 1يو٢: 3 – 4 
† )كل من يأتى إلى ويسمع كالمى 
يشبه  يشبه.  من  أريكم  به  ويعمل 
إنساناً بنى بيتاً وحفَر وعّمق ووضع 
حدث  فلما  الصخر.  على  األساس 
سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر 
على  مؤسساً  كان  ألنه  يزعزعه  أن 

الصخر( لو ٦: 47، 48 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال�خ�الص��ة:

الحق  )وتعرفون  الحق:  منطقة   ●
والحق يحرركم( يو8: 3٢ 

للجياع  )طوبى  البر:  درع   ●
يُشَبعون(  فإنهم  البر  إلى  والعطاش 

مت٥: ٦ 
● ترس اإليمان: )كل شئ ُمستطاع 
غاية  ٢3)نائلين  مر9:  للمؤمن( 

إيمانكم خالص النفوس( بط1: 9
كل  )فى  السالم:  إنجيل  حذاء   ●  
أم  سبلك(  م  يَقّوِ وهو  إعرفه  طرقك 

 ٦ :3
● خوذة الخالص: )أنتم الذين بقوة 
هللا محروسون بإيمان لخالص مستعٍد 
أن يُعلََن فى اليوم األخير ( 1بط1: ٥  
بكلمة  )متمسكين  الروح:  سيف   ●
الذى  )الكالم   1٦ فى3:  الحياة( 
أكلمكم به هو روح وحياة( يو٦: ٦3 



“البامية” تعاجل مرض السكر والكلى والربو
كشف الموقع األمريكى “هيلث فوود هاوس” عن أن البامية تساعد فى 
عالج عدد من األمراض، أبرزها السكر والربو والكلى والكولسترول 
المرتفع، ألنها من النباتات الغنية بالمواد الغذائية. وتحتوى البامية على 
والكربوهيدرات  واأللياف  الماغنسيوم  وعنصر  وبروتين  سى  فيتامين 
وصفة  البامية  ماء  أن  إلى  التقرير  وأشار  والدهون.  الفوليك  وحمض 
الوصفة  وهذه  طبيعية،  بطريقة  بالدم  السكر  مستوى  تنظيم  فى  تساعد 
البامية الطازجة –  مفيدة لمرضى السكر، وتكون بإضافة ثمرتين من 

بعد تقطيع رأسيهما – لكوب من الماء وترك المزيج طوال الليل، وتناول الماء المنقوع فيه البامية على 
الريق قبل اإلفطار بـ10 دقائق.

وأوضح التقرير أن ماء البامية له العديد من الفوائد األخرى منها:
1- تقليل مستويات الكولسترول فى الدم.

٢-عالج مرضى السكر.
3- تعزيز المناعة.

4- تخفيف أعراض الربو والوقاية من أمراض الكلى

السنة التاسعة ، العدد )211(  - اخلميس 31 مارس  222016

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

مرض السكر والدهون
هل من عالقة؟

من عيادة الطب الطبيعى
البقول ومرض السكر

فاكل  كله  ذلك  على  وعالوة 
سريعا  باالمتالء  يشعرك  البقول 
فال تتناول كميات كبيرة زائدة عن 
احتوائها  هذا  الى  ويضاف  الحد، 
الغذائية  المواد  من  كثير  على 
النافعة  والمعادن  والفيتامينات 
وقاية  على  وقدرتها  للجسم، 
الكولسترول  ارتفاع  من  الجسم 

والوقاية من اورام القولون.

ال تخف من تناول البقول إذا كنت 
مصابا بمرض السكر فعلى العكس 
لمرضى  األطعمة  أحسن  من  هي 
السكر، ولكن ضع في االعتبار ان 
البقول  عن  تزيد  المعلبة  البقول 
التي تطهيها من الحالة الجافة في 
السكر،  نسبة  رفع  على  تأثيرها 
البقول  نقع  هي  طريقة  فأحسن 
طول الليل في الماء وطهيها اليوم 

التالى.

فرصة  هو  المقدس  والصوم 
ان  يجب  وال  البقول،  لتناول 
المقدسة  األيام  هذه  على  تقتصر 
بل يجب ان يكون عادة صحية في 

كل وقت.  
د.تباسيم جندي

كثير  على  البقول  تحتوى  س: 
تصلح  فهل  النشوية  المواد  من 

كطعام اذا كنت مريضا بالسكر؟
مثل  البقول  ان  الحقيقة  ج: 
بأنواعها  الجافة  الفاصوليا 
األحمر واألسود واألبيض وأيضا 
والبسلة وأيضا  الحمص والعدس 
نسبة  على  تحتوى  الصويا  فول 
النشوية  المواد  من  قليلة  غير 
األطعمة  احسن  من  ولكنها 
رفع  ومعامل  السكر،  لمرضى 
ألسباب  وذلك  قليل  فيها  السكر 
على  البقول  احتواء  منها  عديدة 
امتصاص  من  تقلل  التي  االلياف 
المواد  ان  كما  الدم،  في  السكر 
هضمها  في  بطيئة  فيها  النشوية 
وامتصاصها، كما تحتوى على ما 
التي  المقاومة  بالنشويات  يسمى 
استخدامها  ويتم  هضمها  يصعب 
النافعة مما  بالبكتريا  القولون  في 
من  وينتج  زيادتها  على  يساعد 
هذه  قصيرة،  دهنية  احماض  هذا 
الدهون القصيرة لها فوائد صحية 
منها الوقاية من سرطان القولون 
والمساعدة في امتصاص المعادن 
لهرمون  االستجابة  وتحسين 

االنسولين.

المقاومة ال  النشوية  اذن المواد 
تتحول كلها الى مواد سكرية ولكن 
جزء قليل جدا منها وانما تتحول 
نافعة  الطول  قصيرة  دهون  الى 
القولون  في  الموجودة  للبكتريا 
االنسولين  هرمون  لعمل  ومفيدة 

في الجسم.

في  السكر  مرض  تفشى  مع   
الثالثين سنة األخيرة يظن كل منا 
بالمواد  يتعلق  مرض  السكر  ان 
ويغفل  فقط،  والنشوية  السكرية 
عالقة  عن  منا  الكثير  يتغافل  او 
وصحيح  السكر،  بمرض  الدهون 
والسكرية  النشوية  المواد  ان 
تتحول الى الجلوكوز الذى يحتاج 
الى االنسولين إلدخاله في الخاليا، 
النشوية  المواد  كمية  زادت  فكلما 
والسكرية كلما ازداد االحتياج الى 
هرمون االنسولين، ولكن الصورة 
ليست بهذه البساطة، اذ ان مفعول 
الذى يفرز في  هرمون االنسولين 
الجسم وتأثيره على الخاليا تتحكم 
المواد  منها  كثيرة  عوامل  فيه 

الدهنية.

المواد  ان  هنا  نغفل  اال  ويجب 
في  زادت  اذا  والسكرية  النشوية 
الجسم فهى تتحول الى واد دهنية، 
ان  االعتبار  في  نأخذ  ان  ويجب 
ليست  الكربوهيدراتية  المواد 
المواد  الن  مفعولها  في  متساوية 
مثل  المنقاة  والسكرية  النشوية 
او  األبيض  الخبز  في  الموجودة 
األبيض  السكر  او  األبيض  األرز 
النشوية  المواد  بالمرة عن  تختلف 
الكاملة  الحبوب  في  الموجودة 
والبقول وذلك بسبب عوامل كثيرة 
من  تقلل  التي  االلياف  مثل وجود 
االمتصاص السريع للسكر ووجود 

ما يسمى النشويات المقاومة.

السكر  مرض  ان  المالحظ  ومن 
كثيرا  فيه  التحكم  ويسهل  يتراجع 
ولو  حتى  الوزن  إنقاص  عند 
من  وأيضا  بنسبة 5%،  هذا  كان 
تزيد  السكر  نسبة  ان  المعروف 
وهنا  الوزن،  ازدياد  مع  وتتفاقم 
عن  البعض  يتساءل  ان  يمكن 
بالسمنة  المصابين  الناس  بعض 

مصابين  غير  ولكن  الواضحة 
هذا  ان  والحقيقة  السكر،  بمرض 
الباحثين  عند  تفسير  وله  استثناء 
أكبر على  مقدرة  لديهم  ان هؤالء 
ويمكن  االنسولين  هرمون  افراز 
من  أكبر  عدد  لديهم  يكون  ان 
التي تفرز الهرمون داخل  الخاليا 
يستمر  لن  هذا  ولكن  البنكرياس، 
ان  يمكن  السنين  فبمرور  لألبد 

يعانوا من المرض.

الذى  الهرمون  هو  واالنسولين 
-الذى  الجلوكوز  امام  الباب  يفتح 
ينتج من التمثيل الغذائي للسكريات 
الخلية  والنشويات-لدخول 
يتم  ال  حالتان  وتوجد  لالستخدام. 
الخلية  الى  الجلوكوز  دخول  فيها 

وارتفاع نسبته في الدم وهما:

إذا كان هرمون االنسولين قليال

او إذا كانت الخلية غير مستجيبة 
لعمل االنسولين

استجابة  عدم  سبب  هو  ما  اذن 
يرى  االنسولين؟  لهرمون  الخاليا 
الوزن  زيادة  ان  الباحثون  العلماء 
في الجسم ولو بمقدار صغير يجعل 
لدخول  معوقا  الدهنية  الخاليا  من 
الدهنية  فاألحماض  االنسولين، 
الدهنية  الخاليا  من  تفرز  التي 
لعمل  مقاومة  اكثر  الخاليا  تجعل 
اتحاد  أماكن  وتغلق  االنسولين 
االنسولين على الخاليا، كما تفرز 
البروتينات  بعض  الدهنية  الخاليا 
االنسولين على  بأماكن  تتحد  التي 
عليه،  الطريق  وتغلق  الخاليا 
الزيوت  من  فات  الترانس  ويلعب 
وأيضا  والمارجرين  المهدرجة 
في  كبيرا  دورا  المشبعة  الدهون 
االنسولين  اتحاد  أماكن  تغيير 
في  فاعلية  اقل  وجعله  بالخاليا 

الى  يؤدى  ما  الجلوكوز  ادخال 
ارتفاع نسبته في الدم.

المعتمدين  المرضى  ويالحظ 
على عقار االنسولين ان االنسولين 
يزيد  عندما  فاعلية  اقل  يصبح 
يزداد  او  الدهنية  المواد  تناول 

الوزن لديهم.

زيادة  تعنى  هنا  الوزن  وزيادة 
يعنى  بما  البطن  في  الدهون  كمية 
مقياس الوسط، فمقياس الوسط يعد 
من أحسن المقاييس تكهنا باإلصابة 
امراض  وأيضا  السكر  بمرض 
االنسولين  نسبة  زيادة  القلب، الن 
نسبة  زيادة  الى  تؤدى  الدم  في 
اإلصابة بأمراض القلب، ومقياس 

الوسط ادق حتى من الوزن.

وكلما زاد الوزن في الجسم كلما 
زاد عدد الخاليا الدهنية وزاد معه 
احتياج الخاليا لهرمون االنسولين 
المفرز من البنكرياس ليصل أحيانا 
للوزن  االحتياج  مرات  عشر  الى 
يحدث  المدة  وبمرور  الطبيعى، 
يقدر  فال  إنهاك  عملية  للبنكرياس 
لألنسولين  افرازه  في  يتواكب  ان 
مع االحتياج الكبير مما يؤدى الى 
الدم والى  السكر في  ارتفاع نسبة 

االحتياج لألنسولين الخارجي.

مرض  ان  هذا  من  والخالصة 
مرتبطا  مرضا  ليس  السكر 
للمواد  الكبير  باالستهالك 
بل  فقط  المنقاة  الكربوهيدراتية 
استهالك  بزيادة  يرتبط  أيضا 
في  الموجودة  المشبعة  الدهون 
كاللحوم  الحيوانية  األطعمة 

وزيادة  وااللبان، 
فات  الترانس  استهالك 
في الزيوت المهدرجة، 
االكل  نظام  كان  لذا 
الرياضة  مع  الصحى 
من احسن طرق عالج 

مرض السكر.
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تبدأ العناية بالوجه مع جعل خاليا جلدك صحية من الداخل إلى 
التي  املواد املغذية املفيدة  إذا كانت بشرتك ال حتصل على  اخلارج. 
حتتاجها، فأنت ال تبدين في أفضل حال. فبدال من أن تغطي وجهك 

باملستحضرات فلم ال تنظمني طعامك.

املأكوالت البحرية

املأكوالت  تعمل 
معظم  أن  حيث  ومتوهج  ناعمة  بشرتك  جعل  في  البحرية 
منها  الدهنية  وخاصة  العامة  لصحتك  مفيدة  تكون  األسماك 
حيث حتتوي على كميات وفيرة من دهون أوميجا 3 والتي ميكن أن 
أن  لها  وميكن  كما  للبشرة  احلادث  واجلفاف  اإللتهاب  من  تقلل 
تساعد في احلفاظ على شرايني قلبك وتساهم في حتسني الدورة 
الدموية كما يساعد الزنك في مكافحة حب الشباب كما يشارك 
يؤثر  الذي  التستوستيرون  لهرمون  الغذائي  التمثيل  عملية  في 
على إنتاج الزيوت في اجللد وهو أحد أسباب حب الشباب ويأخذ 
الزنك دورا في إنتاج خاليا جديدة ويتخلص من اجللد امليت وينتج 

توهج لطيف على اجللد.

القهوة و الشاي

القهوة  تفيد 
شرب  أن  حيث  اجللد  بسرطان  اإلصابة  خطر  تقليل  في  والشاي 
اإلصابة بسرطان  يقلل من مخاطر  يوميا  القهوة  واحد من  كوب 
من   93000 من  أكثر  على  أجريت  حديثة  لدراسة  وفقا  هذا  اجللد 
على  حتتوي  التي  القهوة  من  واحد  كوب  شرب  أن  حيث  النساء. 
وفي   %15 بنسبة  بالسرطان  اإلصابة  خطر  يقلل  يوميا  الكافيني 
كانت  كلما  اليوم(  في  أكواب   5 )حتى  أكثر  شربوا  كلما  الواقع 

والتي  السرطانية  اجللد  خاليا  الكافيني  يقتل  حيث  أقل  اخملاطر 
تضررت من أشعة الشمس.

احلمضيات

جتعل  احلمضيات  تناول 
آلالف  الرئيسي  املكون  هي  أنها  حيث  ومشدودة  ناعمة  البشرة 
من الكرميات ومستحضرات العناية بالبشرة وهو عنصر فيتامني 
سي النشط الذي يساعد اجلسم في إنتاج الكوالجني وهو بروتني 
االنهيار  في  الكوالجني  يبدأ  للجلد.  األساسية  البنية  يشكل 
السريع بعد سن 30 سنة. وميكن أخذ فيتامني إضافي عن طريق 
على  تساعد  والتي  فروت  وجريب  والكرز  البرتقال  مثل  األطعمة 
خصائصه  بسبب  االلتهابات  يحارب  كما  مشدود  جلدك  جعل 

املضادة لألكسدة.

حليب الصويا

حليب  يساهم 
الصويا في املساعدة على احلفاظ على ثبات كوالجني اجللد كما 
حليب  استهالك  أن  دراسة  وأظهرت  بااليسوفالفون  غنية  أنها 
فوق  لألشعة  تتعرضني  بينما  التجاعيد  من  يقلل  الصويا 
على  يساعد  االيسوفالفون  أن  الباحثون  ويعتقد  البنفسجية 
البشرة  صحة  على  احلفاظ  وبالتالي  الكوالجني  على  احلفاظ 

وشبابها.

اخلضروات احلمراء

احلمراء  اخلضروات 
جتعل البشرة مشرقة وناعمة وحيث أن اجللد أكبر عضو في جسم 
اإلنسان فمن املعقول أن كل ما هو جيد للجسم فهو بالتالي جيد 
للبشرة أيضا، حتتوي اخلضر احلمراء مثل الطماطم واجلزر والبطاطا 
إلى  يتحول في جسمك  والذي  بيتاكاروتني  والبرتقال على  احللوة 

فيتامني )أ( ويعمل كمضاد للسموم ومؤخر للشيخوخة.

اخلضروات اخلضراء

اخلضروات  تفيد  كما 
جديدة  خاليا  إنتاج  خالل  من  ناعمة  بشرتك  جعل  في  اخلضراء 
ومنها السبانخ واخلضر الورقية وهي توفر أطنان من الفيتامينات 
الشباب  عن  يبحث  الذي  وجهك  على  وحتافظ  اجلفاف  من  وحتد 

املشرق.

املكسرات

في  املكسرات  تساعد 
لألكسدة  مضادة  أنها  حيث  وناعمة  شابة  بشرة  على  احلصول 
وحتمي اجللد من األشعة الفوق البنفسجية وهي عامرة بفيتامني 
“إي” الذي يحارب جفاف اجللد ويجعله رطب وأكثر شبابا. إضافة 
لهذا  ميكن  للسيلينيوم  كبير  مصدر  هو  والذي  اجلنب  مع  اللوز 

اخلليط أن يعزز قدراته املضادة لألكسدة.
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