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مصر: ال نستبعد أية فرضيات حول حادث الطائرة... ص4

 أحبك يا رب يا قوتي. الرب صخرتي وحصني ومنقذي. إهلي 
صخرتي به أحتمي.

I will love You, O LORD, my strength. The LORD 
is my rock and my fortress and my deliverer; My 

God, my strength, in whom I will trust. Ps. 18: 1,2
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اإلعالنات بحريدة األهرام اجلديد للعدد 
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اجلمعة 20 نوفمبر 2015
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ahram.teeba@gmail.com
أو  647-823-6679

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في 
يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
8164gindi@rogers.com  او

اسم اللوحة:احلرية
مريم مراد

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي
مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة

حبر اسود

عند نهاية المطر الغزير، يظهر في رحاب 
السحب الممتدة، ناشراً أجنحته السبعة الرائعة 

الجمال، ممنطقاً السماء بالمجد والبهاء!

الذي  األبدي  بالميثاق  طلّة،  كل  في  يُّذكرنا 
بطوفان  يهلكهم  ال  بأنه:  الناس،  مع  خّطه هللا 

آخر!  

لكننا أطلقنا على ألوان قوس قزح، صفات 
المرض،  وصفرة  الدماء،  حمرة  مخيفة: 
وبنفسجية  السموم،  وخضرة  الموت،  وزرقة 

الحزن، وبرتقالية النار!

لنرى  للعين؛  بهجة  ُخلقت  التي  األلوان 
السماء  واشراقات  الزهور،  ابتسامات  فيها: 
جعلناها:  الباسمة..  الربيع  وعيون  الصافية، 
عالمات للخوف، واشارات للخطر، ودالالت 

للشر:

فاللون األحمر، يقول: قف!

واألصفر، يقول: توتر واستعد!

ضياع  قبل  اسرع  يقول:  واألخضر، 
الفرصة!

إن ألوان القزح ـ رغم تشويهاتنا المتعمدة ـ 
باقية ببهائها في الكون، تحمل لنا ـ مع العهد 
ببني  هللا  عناية  تأثيرات  ـ  بالطمأنينة  اإللهي 

العلمية:  التجارب  بعض  أثبتت  فقد  اإلنسان؛ 
أن األلوان الزاهية المبهجة تضفي نسبة أعلى 
من الذكاء لألطفال، وتبرز فيهم ملكات الخلق 

واإلبداع!

واللون األصفر ـ األخضر، يهدئ ضربات 
القلب، ويساعد على تحسن الدورة الدموية!

بالضجيج  احساسنا  يقلل  األخضر،  واللون 
والشكوى منه!

تعد  الشفتين،  في  الحمراء  الطبقة  أن  كما 
ميكروب  كل  يقتل  الجسم  لداخل  حصناً 

يالمسه!

...،...،...،

ليحمل كل منا موشوره ـ بثالثيته المقدسة ـ 
النظر في  ليجد الطيف كما أوجده هللا، ونعيد 
المنزل،  النفس، وفي  لونها: في  الحياة..  لون 

وفي المكتب، وفي المدرسة، وفي الطريق!

أن  ـ  العجيب  بقرصه  ـ  نيوتن  استطاع  لقد 
األبيض؛  بالضوء  تشع  الطيف  ألوان  يجعل 
والنقاء،  والعذوبة،  والطهارة،  الحب،  لون 
بأصالته  الموشور  هذا  نحمل  فهل  والسالم، 
الطيف  دروب  هدى  على  ونسير  ونقائه، 
الذي  والجمال  السالم،  معنى  لنعيش  السبعة 

يعلنه هللا للبشر؟!...

على دروب الطيف 
السبعة!

بقلم: عادل عطية



وطفلة  طفل  بين  ما  راكب   224
شاب وشابة كهل وعجوز انفجروا 
الروسية  الطائرة  في  الجو  في 
المقلعة من شرم الشيخ، وأن كان 
بعد  ينشر  لم  األسباب  في  التحقيق 
فأن يد اإلرهاب واضحة للعين حتى 
وصوروها  الطائرة  تابعوا  انهم 
بما وضعوه  لمعرفتهم  تنفجر  وهى 
ستكون  التحقيقات  ونتيجة  فيها، 
وبعض  السياسيون،  يريد  كما 
النتائج سترجح المصلحة والمنفعة 

الحقيقة. قبل 

ال يفرق ان يكون المرتشى أو من 
او  الفندق  عمال  من  القنبلة  وضع 
المطار ام انه بريطاني او امريكى 
ام مصري فكلهم نتيجة لما أجرمه 
أنه  لهم  زين  الذى  األكبر  المجرم 

هذا هو ما يحبه هللا. 

كم من طفل كان يلهو بلعبته قبل 
تسبسب  كانت  طفلة  أو  ينفجر  ان 
شعرها قبل أن تسقط من هذا العلو 
الشاهق. كم من شاب وشابة قتلت 

احالمهم مع أجسادهم. 

بـ  هــؤالء  لقب  مــن  صــدق  لقد 
»وحوش األرض« ولم يقل عليهم 

من  سواء  الحيوان  ألن  حيوانات، 
والغير  اللحوم  أو  العشب  أكلى 
ان  ولكن  هــذا  يفعل  ال  متوحش 
فانه  التوحش  او  السعار  أصابه 

يقتل كل من يصادفه. 

العادى  البشرى  المستوى  وعلى 
قد تكون قاسيا ان لم تشعر بشعور 
اآلخرين، فكم وكم سيكون اجرامك 
الشخص  باألخرين،  هذا  فعلت  لو 
العادي يشعر الذنب لو تسبب بغير 
األخرين  ايذاء  في  بهفوة  او  عمد 
بالعمد،  هــذا  يفعل  من  وكــم  فكم 
صلواته  فــي  يــقــول  مــن  ــاك  وهــن
فعلناها  التي  ذنوبنا  لنا  »اغفر 
التي  معرفة  بغير  او  بمعرفة 
ارادتنا،  بغير  أو  بإرادتنا  فعلناها 
يكون  وكم  فكم  والظاهرة«  الخفية 
ذنب من اوصى بقتل األخر إرضاء 

هلل.

ليسوا  الروسية  الطائرة  ضحايا 
من  يحدث  لما  بسيطة  عينة  اال 
وليبيا  والعراق  في سوريا  كوراث 
ــدول  ال ان  نــقــول  وال  وغــيــرهــم، 
من  هو  بعضهم  ألن  بالفرجة  تلهو 

. صنعها

قد  ــارك  ــب م أن  المضحك  ــن  م
يفعلها  ــم  ل ــاء  اشــي عــلــى  ــم  ــوك ٌح
لم  ولكنه  المتظاهرين  قتل  فــي 
هؤالء  ترك  على  بالحقيقة  يحاكم 
فأطلق  مــصــر  فــي  ــتــوحــشــون  ي
لكى  المؤسسات  جميع  في  يدهم 
من  امكنهم  ما  ويفسدوا  يفسدوها 

وحوش األرض ليسوا حيوانات 
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شعب مصر.

اود لمصر أن تعلن بكل الشفافية 
بلغت  مهما  كاملة  الحقيقة  عن 
يعترف  الــذى  والمخطئ  قسوتها 
مثل  االعين  يسقط من  ال  بتقصيره 

الجميع  بينما  يراوغ  من 
وفي  ــاذب،  ك انــه  يعرف 
ممكن  البشرية  العالقات 
يخطئ  مــن  نسامح  ان 
من  نــســامــح  ال  ولكننا 

يخدعنا.

يضع  الجديد  األهـــرام 
للحداد  ســـوداء  شـــارة 

الطائرة  ضحايا  على  فقط  ليس 
ولكن  والعراق  سوريا  ضحايا  او 
ألنهم  األرض  وحوش  على  أيضا 

الحيوانات. لم يرتقوا لدرجة 
  د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم 
صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com
او

  8164gindi@rogers.com
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قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
وهاتولي  بدر  هللا  عبد  مرسي  وقع  إللي 
موسي  أحمد  من  بالك  فخلي  وخميس،  راجل 

والمطبالتية ال يكونوا السبب في وقوعك.
وزير الداخلية

القبض علي صالح دياب فكرنا بزوار الفجر، 
فايدة  ومافيش  فاشلة  امنية  معالجات  بصراحة 

فيكم.
المخابرات البريطانية

الطائرة  سقوط  سبب  عرفتوا  ساعات  بعد 
الروسية، سبحان هللا بقالكم 18 سنة مش قادرين 

تعرفوا سبب حادثة سيارة األميرة ديانا.
ملك السعودية

خلي  بس  ضهرنا  وكشفت  مصر  عن  تخليت 
أحنا  اليمن،  في  بتتروقوا  وجيشك  أنت  بالك 
انتم من غيرنا  أه بس  نتعب  ممكن من غيركم 

ممكن مملكتكم تفني.
وزير الهجرة الكندي

قلل  الف الجئ سوري  تجيب 25  لما  وحياتك 
قنبلة  أول  من  طيبين  الكنديين  الدواعش،  نسبة 
نصهم هيجري علي أمريكا والنص التاني هينط 

في المحيط.
جستين تردو

رقصت بالجالبية الباكستاني وقولنا ماشي، لكن 
الباكستاني!   بالطرحة  باكستان  تعجن مع حريم 
مش  كنديين  صعايدة  فيه  ياض  بقي  أسترجل 

عجباهم  الميوعة وال الحال المايل.
نافديب بيانز

طيب  »العلم«  وزير  بقيت  ماجستير  معاك 
وليسانس  إجتماعية  خدمة  بكالوريس  محسوبك 
وزارة  رئيس  أنفع  ممكن  ودبلومتين   حقوق  
بس مش عايز غير وكيل وزارة ويعوض عليه 

ربنا في الباقي.
حزب الليبرال

اإلخوان علي إياديكم دخلوا البرلمان الدواعش 
يقولوا إحنا عايزين السنت فقط... بصراحة ناس 

عداهم العيب وقزح.
التلفزيون المصري

عن   لخروجها  الحناوي  عزة  اوقفتم  بتقولوا 
السكربت يا بلد كتالوجها واقع إزاي ما يقعشي 

سكربتها؟؟
أمن مطار العريش

إسترليني  بعشرين  دخلت  العبوة  أعرف  عايز 
وال عشرين دوالر امريكي... لو عشرين أهيف 

مصري هزعل قوي.
الديلي ميل

شرم  في  صاروخ  إتفادي  اللي  الطيار  حكاية 
الشيخ خلتني أقول: يا خرابي أبو لمعة المصري 

صحي من قبره أمتي وراح لندن أمتي؟
السفارة المصرية في كندا

في موضوع  الكندية  الصحف  عدم ردكم علي 
الطائرة الروسية دليل علي حاجتين إما مافيش 

عندكم ضمير أو عندكم ضمير لكن إخواني.
سامح عاشور

هو  المحاميين  بنقابة  فوزك  والحمد هلل  مبروك 
يجيلنا  عايز  مرسي  من  الرئاسة  خلصنا  إحنا 

منتصر الزيات نقيب للمحامين وال إيه؟.
وزير التخطيط المصري

أسعد  من  سيكون  المصري  الشعب  أن  بتقول 
سد  أخويا  يا  طيب   2030 عام  العالم  شعوب 

حنك الجعانيين في 2016 األول.
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

استخدام RRSP  فى 
شراء املنزل

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
حساب  فى  مدخراتك  استخدام  يمكنك 
 Registered Retirement Saving
الف   25 اقصى  بحد   Plan (RRSP)
دوالر للفرد و 50 الف دوالر لألسرة كمقدم 
المبلغ  تدفع  ان  على  منزل.  اول  لشراء 
 RRSP المستخدم مرة اخرى لحسابك فى
على دفعات متساوية لمدة 15عام. هذا لكى 
المستخدم.  المبلغ  تتجنب دفع ضرائب على 
واذا لم تدفع هذه الدفعات فإنها ستضاف الى 

دخلك السنوى و تدفع ضرائب عليها.  
استخدام اموال ادخار التقاعد فى شراء منزل 
منزل  لشراء  تستخدم  ان  منها  شروط  له 
وان  التأجير.  او  لالستثمار  وليس  لتسكنه 

يكون المنزل اول منزل تشتريه فى كندا.  
انها  التقاعد  ادخار  اموال  استخدام  ميزة 
اموال لم تدفع عنها ضرائب ولن تدفع عليها 
منزلك  شراء  فى  استخدامها  عند  ضرائب 
الحكومية  التسهيالت  احدى  هذه  االول. 

المتاحة لشراء اول منزل لك فى كندا

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

األصول املسيحية لعلم السلوكيات )4(

 

   ا.د ناجي إسكندر    ا.د إميل واصف 
المسيح  صلب  منذ  المسيحية  تعرف  لم 

وحتى اآلن غير االضطهاد. 
قلنا  وأن  سبق  وكما  الصادمة:  الحقائق 
بسبب  شهيدا  مليون   ٤5 فقدت  المسيحية  أن 
ومازال  اآلخر  وكراهية  الديني  اإلضطهاد 
القتل مستمرا هذا بخالف اإلضطهاد الذي ال 

يرقى إلى مستوى القتل. 
فمن بين كل ضحايا اإلضطهاد الديني في 
ضحايا  من   ٪80 المسيحيين  يشكل  العالم 
المسيحيين  نسبة  أن  برغم  الديني  اإلضطهاد 

بين كل البشر ال تشكل سوى 30 ٪. 
واليوم يوجد حوالي 100 إلى 200 مليون 
من  كثير  في  العالم  عبر  مضطهد  مسيحي 
البلدان خاصة التي ال يشكل فيها المسيحيون 
أغلبية من سكان هذه البلدان. وحسب التقارير 
المفتوحة  األبواب  منظمة  عن  الصادرة 
في   )open doors organization)
عام 201٤ تقول المنظمة: أن كوريا الشمالية 
تتصدر قائمة الدول العشرة األكثر إضطهادا 
ولمدة  القائمة  هذه  تتصدر  وهي  للمسيحيين 
الشمالية  كوريا  في  ويوجد  متتالية.  سنة   12
في  مسيحي  الف   50 عدد   201٤ عام  في 
معسكرات مغلقة وقد مات منهم نتيجة التعذيب 

في نفس العام 2500 شهيدا.
إضطهادا  األكثر  العشرة  الدول  وقائمة 
كوريا  بالترتيب  هي   201٤ لعام  للمسيحية 
 - العراق   - سوريا   - -الصومال  الشمالية 
المالديف - باكستان  أفغانستان - السعودية - 
تتبع  يمكن  أنه  والثابت  اليمن.   - إيران   -
تاريخ إضطهاد المسيحيين منذ صلب المسيح 
وعبر التاريخ وحتي يومنا هذا ونعرض علي 
القارئ العزيز ملخصا لهذا التاريخ المؤسف. 
١ اإلضطهاد اليهودي: بدأ اليهود إضطهاد 
المسيح والمسيحيين منذ بدايات القرن األول 
)بولس  شاول  ذلك  في  شارك  وقد  الميالدي 
بقوله  بذلك  إعترف  وقد  الحقا(  الرسول 
)وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة 
وأضطرهم إلي التجديف وإذا فرط حنقي عليهم 
كنت أطردهم إلي المدن بالخارج. وحين سفك 
دم إستيفانوس شهيدك »أول شهداء المسيحية 
بقتله  وراضيا  واقفا   « بولس   « أنا  كنت   «
وحافظا ثياب الذين قتلوه(. وإستمر اليهود في 
حتي  عديدة  ولقرون  للمسيحيين  إضطهادهم 
أنهم قتلوا من المسيحيين في اليمن عام 516 

ميالدية قرابة 22 ألف شهيدا. 
حريق  بعد  بدأ  الروماني:  اإلضطهاد   2
روما في عصر نيرون )3٧ إلى 68 ميالدية( 
والذي إتهمهم زورا بحرق روما وقتل نيرون 
في  المفترسة  للحيوانات  بإلقائهم  المسيحيين 
حفالت عامة. وإستمر اإلضطهاد من جانب 
القياصرة الالحقين وحتي عام 313 ميالدية 
عندما أعلن قسطنطين شرعية المسيحية التي 
القرن  بنهاية  للدولة  الرسمي  الدين  أصبحت 
الرابع الميالدي ويقدر عدد شهداء المسيحية 
إلي  عشرة  بين  الروماني  اإلضطهاد  بسبب 

مئة ألف شهيد. 
 3٤1 عام  بدأ  الفارسي:  اإلضطهاد   ٣
ألف  أكثر من  المسيحيين  وقتلوا من  ميالدية 

شهيدا. 
الغالبية  ذات  الدول  في  اإلضطهاد   4
وحتي  اإلسالم  بدايات  منذ  إستمر  المسلمة: 
الدولة  عصر  في  الذروة  ووصل  اليوم 
من  وغيرهم  األرمن  مذبحة  في  العثمانية 
الطوائف المسيحية والتي بلغت فيها تقديرات 

الشهداء حوالي مليون ونصف شهيد.
عام  منذ  أنه  بنديكت  البابا  أعلن  هوامش: 
1٩8٩ يموت حوالي مئة ألف مسيحي سنويا 
بسبب إيمانهم كما يوجد حوالي مئتان مليون 
التي  الدول  في  معظمهم  مسيحي  مضطهد 

يدين معظم سكانها بغير المسيحية. 
واحدة  الموثقة  الحاالت  نعدد  أن  نريد  وال 
واحدة لقتل المسيحيين عبر التاريخ وفي كل 
بلد علي حدة بسبب إيمانهم ألنها تحتاج إلي 
مجلدات ويكفي علي سبيل المثال ال الحصر 
أن نتذكر شهداء كنيسة سيدة النجاة في العراق 
في  باألسكندرية  القديسين  كنيسة  وشهداء 
مصر وشهداء ليبيا من المسيحيين المصريين 

واألثيوبيين. 
من  إضطهاد  حدث  أيضا  هوامش: 
المسيحيين تجاه المسيحيين ونذكر علي سبيل 

المثال: 
الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  في  ماحدث 
حيث إضطهد المسيحيين المناهضين لسياسة 
هتلر وكان يسعى لتحطيمهم في الرايخ الثالث 
لهتلر  يتاح  لم  ما  وهو  الحرب  إنتهاء  عقب 

كنتيجة لهزيمته في الحرب وإنتحاره. 
في  اإلضطهاد  تاريخ  شرحنا  أن  وبعد 
األتية  الهامة  النقاط  نناقش  أن  المسيحية البد 
قبول  وجزاء  وأسبابه  اإلضطهاد  توقع  وهي 
هي  والمحورية  األهم  والنقطة  اإلضطهاد 
بإنكار  القبول  املسيحية  تقبل  لم  ملاذا   :
املسيح حتي في الظاهر فقط بغرض تفادي 

هذا التاريخ الطويل من اإلضطهاد 

األولى:  اللحظة  ومنذ  اإلضطهاد  توقع   ١
أول  في  التاسع  التطويب  في  هذا  ذكر  وقد 
الموعظة على الجبل: »طوبي لكم إذا عيروكم 
وطردوهم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 
يقبلوا  ولم  عذبوا  وأخرون   . كاذبين.  أجلي 
قيامة أفضل . رأيت تحت  ينالوا  النجاة لكي 
هللا  كلمة  أجل  من  قتلوا  الذين  نفوس  المذبح 
ثم  عندهم».  كانت  التي  الشهادة  أجل  ومن 
تتوالي األيات الكثيرة والتي يصعب حصرها 

والتي تدل علي توقع اإلضطهاد. 
والعالم  للمسيحيين:  اإلضطهاد  أسباب   2
أبغضهم ألنهم ليسوا من العالم كما أني لست 
من العالم. ألنه قد وهب لكم ألجل المسيح ال 
أن تؤمنوابه فقط بل أيضا أن تتألموا ألجله. 
فاإلضطهاد للمسيحيين هو جزء من الصراع 

بين الخير والشر. 
طوبي  االضطهاد:  قبول  جزاء   ٣
ملكوت  لهم  ألن  البر  أجل  من  للمطرودين 
ألنهم  فرحين  فذهبوا  هم  وأما  السموات. 
أسمه.  أجل  يهانوا من  بأن  مستأهلين  حسبوا 
نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق 
والتزكية رجاء  تزكية  والصبر  ينشئ صبرا 

والرجاء ال يخزي. 
وتالميذه  المسيح  يصرح  لم  لماذا   4
لتفادي  المسيح  وإنكار  بالكذب  والمسيحية 
اإلضطهاد وذلك وضح في قول المسيح )من 
الذي  أبي  أمام  أنا  أنكره  الناس  أمام  ينكرني 
بطرس  وبكاء  الندم  وأيضا  السموات.  في 
قد  المسيح  وكان  المسيح  أنكر  عندما  الشديد 

أنبأه بذلك( 

]البقية ص١7[

املسيحية بني اإلرهاب واإلضطهاد 
 اجلزء الثاني: املسيحية واالضطهاد 

التعاليم الصحيحة يحفظها اإلعجاب  والتعاليم اخلاطئة يحفظها اإلرهاب

مصر: ال نستبعد أية 
فرضيات حول حادث 

الطائرة
وزير  مساعد  زكي  حسام  السفير  قال 
اخلارجية لسفراء الدول األوروبية أن مصر 
السبب  حول  فرضيات  أية  تستبعد  ال 
الوقت  نفس  في  ولكنها  احلادث،  في 
اللجنة عملها  بأن تستكمل  متمسكة 
على النحو السليم دون قفز إلى نتيجة 

بعينها.
جتاه  التزاماتها  تأخذ  مصر  أن  وأضاف   
السياحة  يختارون  الذين  األجانب  الزوار 
بها مبنتهى اجلدية، وأنها من هذا املنطلق 
تقوم بكافة اإلجراءات املطلوبة من أجل 
تأمني مناطق املنتجعات التي يتردد عليها 
السياح في جنوب سيناء والبحر األحمر، 
حركة  تخدم  التي  املطارات  وكذلك 

السياحة في هذه األماكن.
وأوضح السفير أن مصر لم تكن تأمل في 
أن يستبق أي طرف نتائج التحقيقات في 
احلادث قبل أن يتوصل احملققون الرسميون 
إلى نتائج ملموسة أو قاطعة، مشيرا أن 
االعالم األوربي أساء إلى صناعة السياحة 
من  حالة  حدوث  في  وتسبب  مصر،  في 
في  السياحي  املوقف  على  أثرت  الفزع 

وقت حساس من املوسم السياحي. 



الزمن  اغانى  من  بعض  لكم  اخرتت 
والذوق  األحساس  تأملوا  اجلميل 
حنن  اين  اجلماليه،  والصور  الرفيع 
األن فى مصر من هذا؟  وحنن نشاهد 
األغانى  فى  شئ  كل  فى  القبح 
والذوق  البذيئه  والكلمات  اهلابطة 
املصريه  املرأه  ان  بل  املتدنى 
اجلميله دفنوا مجاهلا حتت ما يسمى 

باحلجاب والنقاب!!

غناء عبد احلليم حافظ،  القرنفل:    زهر 
كلمات الدكتور يوسف عز الدين و حلن على 

فراج
عبيره  احلي  ما  في ضحكته  زيه  اللي  مين 

وصحبته
ازهاره زي الكاس تسكر عيون الناس

ساكن منصان فوق االغصان
ساحر فتان صاحي ونعسان
بتحيي الخيال يارمز الجمال

يازهر القرنفل
ياقرنفل..... آه  أه ياقرنفل

بتسبي العيون يا تاج الغصون
يا زهر القرنفل ياقرنفل آه ياقرنفل

فيه  حبه  من  بهواه  مشغول  الندي  شوفوا 
بيبوس خده

ويقضي طول الليل وياه مين اللي يقدر علي 
بعده

والورد هايم بيحبه سهران ونايم يحلم به
والنسمة بتالعب عوده يحلي هواها بوجوده
بتحيي الخيال يارمز الجمال يا زهر القرنفل

ياقرنفل
بتسبي العيون ياتاج الغصون

يا زهر القرنفل ياقرنفل آه ياقرنفل
بين الزهور امر ناهي ع الروض سلطان
وفي الرياض لونك زاهي اشكال والوان

فتنة وجمال في لفتتك يا قرنفل
رقة ودالل في لمستك يا قرنفل

بالي  على  وتمر  االحالم  في  اسبح  أشوف 
االيام

بتحيي الخيال يارمز الجمال يا زهر القرنفل
ياقرنفل

بتسبي العيون ياتاج الغصون
يا زهر القرنفل ياقرنفل آه ياقرنفل

كان  الحبيب  ما  يوم  فتني  ما  جمالك  أول 
يوعدني

فرد حبيبي منديله فضلت أقطف وادي له
باسك وضمك على صدره يا قرنفل

وقلبه قال لك على سره يا قرنفل
من يومها حسنك بان لي

وزاد جمالك في عيني
بتحيي الخيال يارمز الجمال يا زهر القرنفل

ياقرنفل
بتسبي العيون ياتاج الغصون

يا زهر القرنفل ياقرنفل آه ياقرنفل
تبدو صعبة  قد  التى  الكلمات  بعض  معانى 
للبعض: الروض = الحديقة المزهره وجمعها 

رياض

نهر النيل:  غناءعبد احلليم حافظ كلمات 
سمير محجوب واحلان محمد املوجى

ياتبر سايل بين شطين 
يا حلو يا اسمر 

لوال سمارك جوه العين 
ما كانت تنور 

يا حلو يا اسمر 

الدنيا من بعدك مره 
يا ساقى وادينا الحياه 

د اللى يدوق طعمك مره 
م المستحيل ابدا ينساه 

يا نعمه من الخالق .. يا نيل 
دى ميتك ترياق .. يانيل 

يا حلو يااسمر 

خيرك علينا مالوش اخر 
ياللى القلوب بتعيش بهواك 

خلتنا نحكى ونتفاخر 
على الوجود كله بذكرك 

ياريحه من االحباب .. يانيل 

واهل مش اغراب .. يانيل 

جبران  الشاعر  كلمات  فيروز  غناء  الناى: 
خليل جبران وحلن جنيب حنكش

أعطني الناي وغن فالغناء سر الوجود
و أنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود

هل اتخذت الغاب مثلي منزال دون القصور
فتتبعت السواقي و تسلقت الصخور

هل تحممت بعطر و تنشفت بنور
و شربت الفجر خمراُ في كؤوس من أثير

أعطني الناي و غن فالغناء سر الوجود
و أنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود

هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب
و العناقيد تدلت كثريات الذهب

هل فرشت العشب لياًل و تلحفت الفضاء
زاهداً في ما سيأتي ناسيـًا ما قد مضى

أعطني الناي و غن فالغناء عدل القلوب
و أنين الناي يبقى بعد أن تفنى الذنوب
أعطني الناي و غن و انس داء و دوا

إنما الناس سطور كتبت لكن بماء

من  الوهاب  عبد  غناء  المجهول:  الحبيب 
احلانه وكلمات حسني السيد

حبيبي ياللي خيالي فيك 
ياللي حياتي حتكمل بيك 

مين انت ما اعرفش فين انت ما اعرفش
ما اعرفش امتى وفين حالقيك 

حبيبي ... حبيبي
الحبايب  بين  مشغول  والليل  عليك  انده 

والخالن
ويطول ندايا وافضل اقول فين انت يا أملي 

سهران 
أسمع صوتك بيكلمني والدنيا ساكته حوالَي

و المح نورك بيطمني وافضل اضمه بعنيه 
ويطول سهادي وافضل انادي 

حبيبي ... حبيبي
بنور  شبابي  احالم  بتشاغل  ياللي  انت  مين 

طيفك 
مين انت ياللي بتقابل افكاري قبل ما اشوفك

 

عليك  أغير  وياك  عاش  ما  فكري  كتر  من 
منه واداري

خايف يكون لي شريك في هواك حتى ولو 
كان افكاري

با حبيبي انا وياك روحي تتمنى لقاك
وحياتي ملك هواك مخلوقة وعايشه معاك 
أنا روحك وانت قلبي واحنا االثنين تايهين

أملين لو كانوا يتقابلوا ح يعيشوا اليوم بسنين
يا هل ترى األيام ح تحقق األحالم
واال تكون أوهام واتحققت في منام

 وارجع انادي من طول سهادي

حبيبي ياللي خيالي فيك ياللي حياتي حتكمل 
بيك

مين انت ما اعرفش فين انت ما اعرفش 
ما اعرفش امتى وفين حالقيك 

حبيبي حبيبي

من  الوهاب  عبد  غناء  الغزل:  علم  جفنه 
تلحيْنه وكلمات بشارة اخلولى

جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل
فحرقنا نفوسنا في جحيٍم من الُقَبل

وَنَشدنا ولم نزل ُحلَُم الحّبِ والشباب
ُحلَُم الزهِر والندى ُحلَُم اللهِو والشراب

هاِتها من يِد الرضى جرعًة تبعُث الجنون
كيَف يشكو من الظما من له هذه العيون

يا حبيبي أكلما ضّمنا للهوى مكان
أشعلوا الناَر حولنا فغدونا لها دخان

ُقل لمن الَم في الهوى هكذا الحبُّ قد أمْر
إن عشقنا فعذُرنا أّن في وجهنا نظر

كان اجمل يوم:    غناء والحان عبد الوهاب 
وكلمات حسين السيد

كان أجمل يوم يوم ما شكالى
قلبي من حبك وأنا خالي

كان اجمل يوم
كان لي قلب نسيته من ظلم الناس وجفيته

وارتحت  مرتاح  لقيته  الحلوة  عينيكي  فى 
معاه

كان أجمل يوم
شبكتني فى حبك نظرة شغلتني من غير ما 

أدرى
من يومها حبيت بكره وشهور وانا بستناه

كان أجمل يوم
وحياة من وهبك لي ارحم من روحي علي

أجمل من ضي عيني يوم واحد مش حانساه
كان أجمل يوم

السنة الثامنة ، العدد )201(  - اخلميس 12 نوفمرب  2015قضايا وآراء5

الزمن اجلميل
ادوارد يعقوب

طيار إسباني يعلن لدى اهلبوط يف مطار بن جوريون: 
"مرحبا بكم يف فلسطني"

تحقق الخطوط الجوية األسبانية )إيبيريا( في الشكوى من أن أحد طياريها قال 
»مرحبا بكم في فلسطين« لدى وصول الطائرة إلى إسرائيل.

وقال الركاب إن الطيار أعلن عن ذلك باألسبانية، وتابع باإلنجليزية معلناً عن 
أن الطائرة هبطت دون ذكر فلسطين أو اسرائيل.

وقالت متحدثة باسم إيبيريا إنه يتم التحقيق مع أفراد الطاقم واعتذرت عن أي 
»سوء فهم«، مشيرة إلى أن الشركة فتحت »تحقيقا لمعرفة ما حدث«.

وأضافت المتحدثة لبي بي سي أن هدف شركتها هو »أن يصل عمالؤنا إلى وجهة سفرهم بأمان أياً كانت 
جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم«.

التابعة إليبيريا تقترب من مطار بن جوريون في تل أبيب يوم  ووقع األمر بينما كانت الرحلة رقم 3316 
األربعاء 28 من شهر أكتوبر الماضى، حسبما قالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

وقال مسافر إسرائيلي اسمه ليور للقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي: »لقد كنّا في صدمة. ال أفهم لَم قال 
ذلك«.

األمر  كان  باإلنجليزية.  سهوا  يقلها  لم  اسرائيل.  يقول  أن  يجب  وكان  إسرائيل  دولة  في  »نعيش  وأضاف: 
متعمدا«.

وبعث مسافر آخر خطاب شكوى إليبيريا ورد فيه: »أنا وأسرتي شعرنا بإهانة بالغة. ليس األمر مقبوال على 
اإلطالق. لقد أساء لشركته كثيرا«.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: »كل ما في وسعنا قبل انتهاء التحقيق هو القول إننا نأسف على أي سوء فهم«.

منظمة الصحة العاملية تعلن انتهاء 
تفشي فريوس االيبوال يف سرياليون

سيراليون : احتفل مئات من االشخاص 
وقاموا  سيراليون  عاصمة  شوارع  في 
السبت ٧ نوفمبر  بالرقص والهتاف يوم 
الصحة  منظمة  ممثل  اعلن  ان  بعد 
االيبوال  فيروس  تفشي  نهاية  العالمية 
وشعب  حكومة  علي  نثني  نحن  وقال 
حد  وضع  من  به  قاموا  لما  سيراليون 

لتفشي مرض االيبوال بعد ان مرت ٤2 يوما بدون ظهور أعراض للمرض )وهي 
تساوي فترتين لحضانة الفيروس الذي يحتاج الي 21 يوما لتظهر اعراضه علي 
المريض(  وقد قتل هذا المرض حوالي ٤٠٠٠ فرد في  سيراليون و انتشر هناك 
اجل  من  تناضل  لسيراليون  المجاورة  غينيا  تزال  ، وال  اواخر عام 2٠13  في 
القضاء علي هذا المرض واعلنت ليبريا في شهر سبتمبر الماضي انها خالية من 
المرض وتدخل االن سيراليون فترة مراقبة لمدة ٩٠ يوما وقال رئيس سيراليون 
اننا قد ثابرنا و تغلبنا علي الفيروس الشرير وال يجب ان نتهاون حياله وتوالت 
برقيات التهنئة علي البلد بما في ذلك تهنئة من الواليات المتحدة التي نبهت الي 

اهمية استمرار الحيطة والحذر.

«Do small things
with great love»

Mother Tresa



روحيات6

ويتمسكن  يستجديه  أمه  نحو  كفطيم 
إلى  المعونة  طالبا  يصرخ  وأحيانا 
لحياته؛  وخطته  لمشيئته  يستسلم  أن 
ما  وتشتهي  عيناه  تتجه  فاإلنسان 
العالم  يرفض  عندما  لكنه  العالم  في 
ويسلم امره للرب بتواضع وانكسار 
هذا  مثل  يكون  الرب  وجه  يطلب 
الفطيم الذي ال يهدأ اال عندما يسمع 
حنانها.  ويتلمس  امه  قلب  دقات 
المفتوح  االله  الرب  حضن  ففي 
والشبع  الراحة  كل  الصليب  على 
قال:  الذي  الوحيد  هو  ألنه  والسالم 
المتعبين وثقيلي  يا جميع  إلى  تعالوا 
علي  القي  اريحكم،  وانا  االحمال 
 8  :  11 )متي  اعولك  ألنني  همك 
في  جدا  واضح  والموضوع   .)2
قصة  االم حنة والدة صموئيل النبي 
فطام  بعد  انه  بنذرها  اوفت  قد  التي 
ولم  بالهيكل  ليخدم  اخذته  الصبي 
ايامه  في  مثله  قاضي  أو  نبي  يكن 
اصحاح  االول  )صموئيل  بعدها  او 
فطمت  قد  الحالة  هذه  في  فاألم   .)1
من طفلها ووهبته ليخدم الرب طول 
قديسين  اناس  من  فكم  حياته؛  ايام 
متعبدين وخادمين  العالم  فطموا عن 
 . صموئيل  الصبي  هذا  مثل  للناس 
النشيد  بعروس  يذكرني  ايضا  وهذا 
التي اصرت على تثبيت عينيها على 
لها  يصرح  عندما  المحبوب   وجه 
عيناك  عني  حولي  حبيبتي  قائال: 
 6 االنشاد  )نشيد  غلبتني  قد  ألنهما 
بالمثل  تريدين.  ما  لك  أي   ،)5  :
الذي ثبت عينيه على الرب  بطرس 
لكنه عندما  الماء  يسوع فمشى على 

كفطيـم حنـو  أمـه 
د. روز غطاس

نظر إلى الظروف والموقف الراهن 
اختبره  الذي  والمستحيل  وإمكانياته 
ليرفعه  يده  يسوع  فمد  يغرق،  ابتدأ 
من  الغرق )متي 1٤ : 25(. وكثيرا 
عما  لنعود  لنا  الرب  أيضا  ينظر  ما 
ارتكبناه من أخطاء كما يغني كاتب 
ترجعني؛  حب  بنظرة  الترنيمة: 
مثلما حدث مع بطرس فالتفت الرب 
بطرس  فتذكر  بطرس  إلى  ونظر 
»انك  له:  قال  كيف  الرب  كالم 
ثالث  تنكرني  الديك  يصيح  ان  قبل 
مرات« )لوقا 22 : 61(. مما سبق 
فعل  على  اتفق  الجميع  أن  نالحظ 
والخضوع  االستسالم  وهو  واحد 
الكامل لمشيئة الرب الذي يعلم كلي 
العلم ما هو لصالح اوالده. فكثيرا ما 
بيت  او  ما  وظيفة  في  عمال  نشتهي 
ال  والرب  ما  لبلد  هجرة  او  نشتريه 
يكون راضيا عن ذلك ألنه يرى ما 
سوف يحدث بالمستقبل فيمنع الطلب 
االستسالم  اال  مني  يكون  فال  عني 
انه  فاكتشف  وجهه  وطلب  لمشيئته 
عما  واألحسن  األفضل  لي  ذخر  قد 

كنت أطلب أو أشتهي. 
ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها عليه

وف وادي ظل الموت ارفع عينك تالقيه

ان كنت فشدة وضيق وفاتك اعز صديق

في محب اسمه يسوع ماسك ايدك باديه

مشيت  مية  وعل  نداه  سمعت  كنت  ان 
وياه 

ليه تتلفت حواليك عينك خليها عليه

مزمور ١٣١ : 2 »هدأت وسكت 
نفسي كفطيم نحو أمه. نفسي نحوي 

كفطيم«.
يمر  التي  المواقف  اصعب  من 
بها االنسان هي عملية الفطام، فهي 
ولكن  االم  علي  فقط  ليس  قاسية 
انفصال  يعني  فالفطام  ايضا.  الطفل 
تقبل  على  والقدرة  ومعنوي  جسدي 
بدائل، فالطفل الفطيم ال يشرب اللبن 
اصبح  النه  الكوب  من  بل  أمه  من 
إلى  الكوب  رفع  علي  المقدرة  لديه 
هي  وأيام  لحظات  اصعب  فمه، 
يعمله  ما  وكل  النزع،  بعد  األولى 
وجه  على  نظره  تثبيت  هو  الفطيم 
والصراخ  والنحيب  والبكاء  االم 
رْاسه  فيضع  قواه  تنهك  ان  إلى 
إلى  ويستكن  ويسكن  صدرها  على 
لالمر.  ويستسلم  النعاس  يغلبه  ان 
تضع  أوسطية  الشرق  بالدنا  ففي 
االم مرا بصدرها حتي يكره الفطيم 
نسبي  واالمر  الرضاعة،  عملية 
لكن  آخر  إلى  من شخص  ومتفاوت 
على  الرأس  بتسكين  يتفق  الجميع 
األم  قلب  دقات  في  ملتمسا  الصدر 
الوضع  يتقبل  الهدوء والسكينة حتى 
الجديد؛ او يعمل على دفع وجه امه 
خالل  من  ويستعطفها  إليه  لتنظر 
اشاحت  فكلما  المتوسلة،  نظراته 
وجهها عنه يمد يديه محركا وجهها 
كاتب  يشرحه  ما  وهذا  وجهه،  نحو 
الرب  على  نظره  بتثبيت  المزمور 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
كنيسة  كاهن  هو  هو؟  من 
مارمرقس شديد التمسك باإليمان 
أختاره  الذى  األرثوذكسى 
بعد صاله هلل من  القدس  الروح 
وفى  واألراخنة.  األكليروس 
أنستاسيوس  األمبراطور  حياة 
مصر.  لبنى  الوفى  المتسامح 
تيموثيؤس  البابا  بأسم  فُرسم 

الثالث رقم 32 عام 551 م.

على  سار  الشركة:  رسائل 
إلى  أرسل  بأن  سلفائه  منوال 

أساقفة الشرق وأسقف أنطاكيا.

من  الحال  دوام  الزمان:  حاكم 
األمبراطور  أنتقل  فقد  المحال. 
المحب  المسالم  أنستاسيوس 
األمبراطور  وخلفه  للمصريين 
المناصر  األول  يوستنيان 
للخلقيدونيين. ودعم مناصرته له 
المؤمن  الكبادوك  أسقف  يوحنا 
أمر  المحروم.  الون  بطومس 
لمحاكمة  مجمع  بعقد  يوستنيان 
األنطاكى  ساويرس  األسقف 
الون  بطومس  يؤمن  لم  الذى 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا تيموثيئوس الثالث رقم 32 عام 511 م

إلى  الكنيسة  قسم  والذى  المشئوم 
شرقية وغربية. وأرسل دعوة إلى 
البابا تيموثيئوس لحضور المجمع 
بالقسطنطينية فلم يلبى البابا الدعوه 
األمبراطور.  موقف  يعلم  كان  إذ 
وحدثت  الكنيسة  إلى  الجند  فذهب 
القبط  من  ضدهم  شديدة  مقاومة 
متكافئة.  غير  كانت  القوى  ولكن 
األسكندرية  بابا  على  الجند  قبض 
المنفى. وفرض على  إلى  وساقوه 
يدعى  دخياًل  األسكندرى  الكرسى 

أبوليناريوس.

فى  ثيئودورا:  األمبراطورة 
مجمع القسطنطينية ُحوكم األسقف 
ويريد  وحرمه  بتجريده  ساويرس 
الملك قطع لسانه. إال أن هللا تعالى 
قد قبض لألرثوذكسيين صديقاً أميناً 
زوجة  شخص  فى  عنهم  ومدافعاً 
األمبراطور. وكانت شفاعتها لهذا 
الحبر الجليل ساويرس أكبر األثر 
فأخلى سبيل البطريرك األنطاكى. 
هرب إلى مصر من حاشية الملك.

ثار  البابا:  لقب  على  التنازع 

لكرسى  أغريغوريوس  األسقف 
روميه على األسقف يوحنا الصوام 
األمبراطور  لمنح  القسطنطينى 
بطريرك  لقب  األول  يوستينيان 
ضم  الذى  المجمع  فى  مسكونى 
يريد  وكان  أسقفاً  أربعين  فقط 
على  الحصول  أغريغوريوس 
فقط.  الرومى  للكرسى  بابا  لقب 
ولم يكن النزاع قائم على المنافسه 
وحدها ولكنه شمل مواضيع شتى 
الذى  أوريجانوس  شخصية  أهمها 
المصرية.  الكنيسة  به  أعترفت 
منهم  الفلسطينيين  الرهبان  وإنقسم 
لهذه  معارض  ومنهم  له  مؤيد 
األمبراطور  دفع  مما  الشخصية 
الكنيسة  أمور  فى  التدخل  إلى 
أوريجانوس  تعاليم  يفهم  لم  الذى 
ذلك  وليس  حرفياً.  وفسروها 
فحسب بل أن البعض حرف أقواله 
تحريفاً جعلها مليئة باألخطاء فوقع 
المعلم  على  الحرم  األمبراطور 
وحددت  ألوريجانوس.  الجليل 
هذه  فى  موقفها  القبطية  الكنيسة 

الشخصية يتلخص فيما يلى:

جنوى غاىلقرأت لك 
نرفض ونعري من الناس ولكننا 

حمبوبني من اهلنا
المخترع  أديسون  الفا  توماس 
المصباح  أخترع  الذي   االمريكي 
السينمائية   والكاميرا  الكهربائي 
البشريه  علي  اختراعته  اثرت  و 
كلها كان في عمره المبكر مصدر 
وصفته  حتي  المدرسة  في  ازعاج 
تقويم  الي  بحاجة  بانه  المدرسة 
ولهذا وبعد فقط ثالثة اشهر توقف 
الرسمية  المدارس  عن دراسته في 
 ( الحق  وقت  في  اديسون  وقال 
النها  صنعتني  التي  هي  أمي  ان 
كانت صادقة جدا ومؤمنة جدا بي 
وانني ال  لها  اعيش  انني  وشعرت 
رفض  وعندما   ) اخذلها  ان  يمكن 
اديسون من المدرسة لم تتوقف امه 
صابرت  بل  تتقهقر  ولم  هذا  عند 
وتحدت الجميع بايمانها بابنها حتي 
 ، اديسون  العظيم  المخترع  اصبح 
ويذكر الخبير المالي وارين بوفيت 
في  الناس  اغني  من  واحد  وهو 
رفضت  هارفرد  جامعة  ان  العالم 
واالعمال  االدارة  كلية  في  قبوله 
بسبب  التاسعة عشر  سن  في  وهو 
فشله في المقابلة التي اجروها معه 
ويقول لقد شعرت بالفزع والخوف 
يعلم  حين  ابي  فعل  رد  من  والقلق 
قاسي   شئ  كل   ولكن  برفضي 
حياتي  في   ما  وقت  في  لي  حدث 
كان يشجعني  التحول الي االفضل 
حقيقي  شئ  هو  الرفض  الم  إن   ،
في عالمنا فقد يرفض طفل من قبل 
والديه او يتحول زوج عن زوجته 
االصدقاء  يرفض  وقد  ويرفضها 
من اصحابهم وقد كتبت فتاة عمرها 

8 سنوات رسالة الي معلم في الدين 
والدها  تجعل  ان  يمكن  تساله كيف 
ان  الحظت  فهي  صورتها  يحمل 
محفظته  في  فقط  يحمل  والدها 
الصغير  الصبي  اخوها  صورة 
وصورة اختها الجميلة ذات الخمسة 
اليه  قدمت  وعندما  عاما  عشرة 
صورتها وضعها في الدرج وقالت 
في رسالتها يبدو ان صورتي ليست 
في  ليضعها  الكفاية  فيه  بما  جيدة 
من  نرفض  قد  وهكذا   ، محفظته 
العالم ولكننا لن نرفض من مسيحنا 
الذي عاني من رفض امته له ومن 
ونتقدم  الرفض  الم  سنعبر  خالله 
وذلك  لنا  اعده  الذي  الطريق  في 
بالرب  االلتصاق  في  نستمر  بان 
القيام  في  نستمر  وان  ومعرفته 
بعملنا بجد ونشاط بدون التوقف او 
برفض  وايضا  الوراء  الي  النظر 
التي قد  الخضوع ألغراء الخطية  
تدعوك لتضمد جراحك ، ان عناية 
الهنا المحب ومحبته سوف تساعدنا 
الرفض  والم  الظلم  تحمل  علي 
والي  مجد  الي  يتحول  قد  .والذي 
رفضه  الذي  الحجر  افضل.)  شئ 

البناؤون صار رأس الزاوية(

السنة الثامنة، العدد )201(  - اخلميس 12 نوفمرب  2015

1( الحرم هو أختصاص الكنيسة 
حرماً  فيعتبر  األمبراطور  وليس 

باطاًل.

التى حرمته  الغربية  الكنيسة   )2
من  رجع  ثم  جيروم  أمثال  سابقاً 

رأيه.

الكرام  ديمتريوس  البابا   )3
للمدرسة  مديراً  عينه   12 البابا 

الالهوتية.

األول  كيرلس  البابا  درج   )٤
البابا رقم 2٤ على نشر ملخصات 

لحياته.

5( أستمرار الرهبان المصريون 
يتناقلون تعاليم أوريجانوس.

أى  القبطية  الكنيسة  تتخذ  لم   )6
موقف عدائى ضد أوريجانوس.

على أنه يجب القول بأنه ليس من 

المتيسر اآلن الحكم بصورة قاطعه 
على أوريجانوس.

جزيرة  على  أسقفاً  رسامته 
فيله: وبينما كانت رحى المعارك 
نال  دائرة  المبادئ  حول  الكالمية 
فى  األسد  نصيب  المصريون 
األضطرابات. فمع أن باباهم عاد 
قداسته واألسقف  من منفاه إال أن 
ساويرس كانا يطاردان من بلد إلى 
أثناء  وفى  دير  إلى  دير  ومن  بلد 
هذه المطاردة رسم البابا أسقفاً على 
جزيرة فيله ونجح هذا األسقف فى 

تحويل شعبها إلى المسيحية.

المكان  إلى  تنيح  البابا:  نياحة 
الذى يعمه السالم بعد جهاد سبعة 

عشر سنة عام 528 م.
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة

صلوا من أجلنا



كانت لى عالقة محبة وثيقة مع أعضاء 
الزمن  فى  السكندرى  الملى  المجلس 
المجلس  أعضاء  كان  أن  وقت  الجميل، 
ولهم  المهوبة  الشخصيات  من  بأجمعهم 
وليس  بالحق  ويتكلمون  النافذة  الكلمة 
لهم مطامع شخصية، بل كانوا يخدمون 
الكنيسة بأخالص شديد وبحب. من أكثر 
معها:  أتعامل  كنت  التى  الشخصيات 
الفرعونى،  بك  فريد  المستشار  سيادة 
بسطوروس  عازر  عادل  واألستاذ 

المحامى والخادم الحقيقى األمين.
من  لفترة   - أسبوعى  لقاء  لى  كان 
فريد  المستشار  سيادة  مع   - الفترات 
 - الجبرتى  بشارع  بمنزله  الفرعونى 
بمنطقة الفراعنة باإلسكندرية - والمتفرع 
من شارع الدكتور ابراهيم باشا عبدالسيد 
المواساة  بمستشفى  المشهور  )الطبيب 
وراء  الفرعونى  فريد  األستاذ  وكان   -
الوثيقة  لصداقته  باسمه  الشارع  تسمية 

بجميع المحافظين باإلسكندرية(.
كان اللقاء يوم الجمعة يبدأ فى الحادية 
عشر صباحاً ويستمر لفترة تتراوح بين 
يتطرق  الحديث  وكان  ساعة.   3  -  2
لموضوعات شتى ومعظمها يدور حول 
عمل المجلس الملى السكندرى، وعالقة 
المجلس بالبابا كيرلس السادس، وعالقة 
المجلس ايضاً بكاهن الحق ابونا بيشوى 

كامل.
كان األستاذ فريد - فى عمق محبته لى 
- يمدنى بكثير من األوراق والمستندات 
المجلس،  بأعمال  الخاصة  والُمكاتبات 
على  المستندات عثرت  هذه  إحدى  وفى 
كامل  بيشوى  أبونا  قدس  كان  خطاب 
ديسمبر  فى  المجلس  أرسله ألعضاء  قد 

بكنيسة  للخدمة  وجوده  أثناء   1٩6٩
مارمرقس بلوس أنجلوس - أمريكا. من 
كتابته  سأعيد  بالخطاب  إعجابى  كثرة 
 (2( كاتبها،  بركة  أخذ   )1( لسببين: 
التركيز على بعض العبارات التى يمكن 
أن تمر بسهولة على القارئ غير اليقظ:
Coptic Orthodox 

Patriarchate of Alexandria
St. Mark Coptic Church of 

Los Angeles
Rev. Fr. Bishoy K. Ishak
701 S. Gramercy Drive, 

Apt. 223
L.A., Calif. 90005
Phone: 383 - 4667

إخوتى األحباء وابائى األعزاء أعضاء 
المجلس الملى

     سالم ربنا يسوع يكون دائماً معكم 
بركة  حياتكم  ويجعل  ويقويكم  يسندكم   -
بإسمه القدوس .. ولمجد الكنيسة الغالية.

احبائى .. مدين ومقصر إزاء محبتكم 
الحديث  عند  نفسى  من  أخجل  التى 
عنها - لم أشعر لآلن بأى استحقاق لكل 
أشعر  ولكنى   - أجلى  من  صنعتموه  ما 
والحق   - منكم  واحد  كل  إزاء  بتقصير 
حدود  يتعدى  لى  قدمتموه  تكريم  كل 
التكريم الشخصى - بل هو تكريم للكنيسة 
والتى  جميعاً  قلوبنا  إلى  الغالية  العزيزة 
كلها  الظروف  هذه  أن  أحبائى  يا  أحس 
تدفعنا بطاقة الروح القدس - بقوة أعظم 
محب  طاهر  قلب  من  دائمة  خدمة  نحو 
للمسيح - ليس من حقى أن أتحدث معكم 
عن الخدمة ألنكم عشتموها وأنا لم أتعدى 
أن أكون طفاًل. لذلك من كل قلبى أطلب 

إلى إلهى أن ينميكم فى خدمته ويثبتكم فى 
محبته - ويجعل أيامكم فى نمو وأزدهار. 

آمين.
التى  المدينة  هذه  فى  شهر  لى  أصبح 
النهاية لشوارعها - وبدأت أتعرف على 
بعمل  أقوم  وأنا  األقباط.  األحباء  أخوتى 
القداس يوم األحد ويحضر حوالى 300 
شخص كبير - والعشية فى السبت مساًء 
المسيح  وبنعمة   100 حوالى  يحضر 
مادام  الثالثاء  مساء  عشية  بعمل  سنقوم 
الرب شجعنا بهذه األعداد. واألقباط هنا 
كانت  وإن  ومجتهدون،  مكافحون  كلهم 
الحياة صعبة. فكاليفورنيا ال تعترف بأى 
بيتعبوا  ناس  وأكثر  الخبرة  سوى  شهادة 

هنا هم المحامون )آسف(.
موضوع  لنقرر  سنجتمع  بالليل  الليلة 
ليلة  هى  الليلة  )وهذه   - كنيسة  شراء 
دخول العذراء مريم الهيكل(. ولنا رجاء 
بصلواتكم أن نشترى هذه الكنيسة - وهى 
ملحقات  ولها   - بنا  تليق  كبيرة  كنيسة 
ليلة  فيها  نصلى  وبصلواتكم  جداً.  كثيرة 
عيد الميالد إن أراد الرب يسوع - ألننا 
الليلة سنقدم مجرد عرض فقط. والحقيقة 
من  شئ  عوضونى  هنا  األقباط  أخوتنا 
فى  مثيل  لها  ليس  التى  الكبيرة  محبتكم 

العالم كله.
ولمجد  اسمه  فى  دائماً  يحفظكم  الرب 

اسمه.
كونوا معافين باسم الثالوث
      +

القمص بيشوى كامل اسحق
3 كيهك )عيد دخول العذراء الهيكل(
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2.49 % Fixed 5 Yr

2.00 % Variable 5 Yr

Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687
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ذكرياتى مع أبونا بيشوى كامل اسحق )احللقة السادسة(
د. مينا بديع عبدامللك – أستاذ هبندسة اإلسكندرية وعضو اجملمع العلمى املصرى

الشيء الوحيد الذي تجاهله االعالم 
هم  الروسية  الطائرة  حادث  في 
تُــري كيف  ضحايا الطائرة أنفسهم، 
تنظر الينا اآلن عيونهم المتناثرة في 
صحراء سيناء؟، هل تراهم ينظرون 
كما  التي  السيرك  كحيوانات  الينا 
تتبادل االدوار في القفز كمــا يتبادل 
مع  االتهامات  المرتزق  اعالمنا 
سخافة  اكثر  دولية  مخابرات  اجهزة 
منه، وبرغم دمائهم التي لم تجف بعد 
راح االعالم يسّوق للسياحة في مصر 
شواطئها،لم  علي  والبهجة  والمتعة 
يعلق مذيع واحد من هوالء الكاذبين 
ألرواح  الرحمة  طالبا  مترحماً 
كتاكيت  حفنة  وكأنهم  الضحايا، 
فضائية  قناة  تعلق  لم  وماتت.لماذا 
شاشاتها  علي  اسود  شريط  واحدة 
في  ألننا  واحدة..؟  دقيقة  لمدة  ولـــو 
سلوكياتنا التي نعتبرها سياحية مازلنا 
فلوس  »شوال«  مجرد  نعتبرهم 
منه  نسحب  ان  مصر،ويجب  يزور 
ومش  طريقة،  وبأي  سرعة  بأقصي 
مشكلة الشوال دا خلص او غرق او 

اتحرق،بكرة ييجي غـــيره..عادي.
مع  الفضائية  القنوات  لقاءات  اين 
دموعهم  ومشاركتهم  الضحايا  اهالي 
وأحزانهم علي أسرهم، اين مراسلين 
هذه القنوات للقاء اهالي الضحايا في 

علي  جثة   150 صور  روسيا؟.اين 
قبل  الحادث  مكان  في  وجدت  االقل 
سفرهم لروسيا؟ وكيف كانت حالتها 
؟.تري كيف يرانا 22٤ انسان بينهم 
نضع  عندما  عالمهم  من  حوالي 2٤ 
وننسي  االحتماالت  جميع  امامنا 
انهم  واحدة مؤكدة  بل حقيقة  احتمال 

» بني أدمين« اوال وقبل اي شئ.
دولة  اي  من  المواطن  نقيِّم  مازلنا 
المصريين،  لمواطنينا  تقييمنا  اجنبية 
بمعني لو في حادثة غرق في مصر 
 100 قتل  قطار  وحادثة   50 مات 
دول  مكملين،  احنا  خالص  عادي 
كبيرة  حاجة  عندهم  المواطن  بقا 
اآلن  حتى  مترقب.  كله  والعالم  احنا 
مكانة  تقدر  دولة  لمفهوم  نصل  لم 
مكان  من  بسحبهم  وتأمر  مواطنيها 
لم  أرواحهم،  علي  خطر  به  متوقع 
سحب  اي  وجهت  مصر  مرة  اسمع 
او تحذير او توجيه ألي من مواطنيها 
مفهوم  العالم.هذا  في  خرابة  اي  في 

مفقود لدينا.
الخطوات الحقيقية التي كانت يجب 
علي االعالم المصري ان يتخذها امام 
العالم وامام الشعب الروسي خاصة ً 
بتاعهم  االعالمي  »الهــري«  قــبل 
في  االنساني  الجانب  اظهار  دا،هو 

الموضوع..
- مذيعة او مذيع يرتدي زي اسود.
باحترام  الحادثة  يتكلم عن  - مذيع 

ووقار دون سفه أو هزار.
- شريط اسود علي شاشة القناة.

ومطارها  الشيخ  شرم  فنادق  ـ 
الحداد  مظاهر  تعلن  وبازاراتها 
الدعاية  قبل  الضحايا  مع  تضامنا 

لجلب سياح جدد.
العالم  في  مشابهة  حادثة  اي  ـ 
الحادث  موقع  في  الكاميرات  ستجد 
الورود  واطواق  مقادة  والشموع 
كل  من  نحن  النعي...اين  وكروت 
وفقدت  هيبته  الموت  فقد  هذا.لماذا 

االنسانية كرامتها؟
- هل تعتقد ان اي دولة من الممكن 
لم  وانت  جدد  ضحايا  لك  ترسل  ان 
ضحاياها  احزان  تحترم  او  تقدر 
سبب  عن  النظر  بغض  القدامي؟ 

الحادث سواء ارهابي او فني.
عفوا اعزائي ضحايا الطائرة، نحن 
المصريون تذكرنا كل شئ، خمنا كل 
انكم...22٤  شئ  أهم  ونسينا  شئ، 

إنســــــــان.

عفواً اعزائي ضحايا الطائرة

بقلم / هـاني شـهدي
 ... المرآة  في  نفسها  الي  تطلعت 
البيضاء  الشعيرات  بعض  فوجدت 
رأسها...  في  طريقها  تشق  بدأت  قد 
تحت  الدقيقة  الخطوط  وبعض 
المسؤوليات  زادتها  وقد  عينيها... 
سناً  الحياة  تجارب  وبعض  والغربة 

فوق سنها...
فابتسمت...

وهي  لعبها  تتذكر  وهي  ابتسمت 
طفلة مع أقاربها على سطح المنزل.. 
مدرستها  تذكرت  عندما  وابتسمت 

ومرحلة الطفولة والمراهقة...
في  نفسها  تتذكر  وهي  وابتسمت 
ترتدي  وهي  الجامعة  في  يوم  اول 
مالبس غير زي المدرسة ألول مرة 

وهي تدرس..
حفالت  تذكرت  عندما  وابتسمت 
شاركت  كثيرة  ونشاطات  ورحالت 

فيها..
علي  كبيرة  ابتسامة  وارتسمت 
قلبها  دق  عندما  تتذكر  وهي  وجهها 
في  لها  لزميل  مرة  ألول  بالحب 

الدراسة ...
تذكرت  عندما  االبتسامة  واختفت 
فرحة والدها بتخرجها ..وكيف تفتقده 

اآلن جدا...
تذكرت  عندما  االبتسامة  وعادت 
بحبه  زميلها  صارحها  عندما 
بها  امها  ..وفرحة  االرتباط  وبنية 

كعروس...
دمعة علي وجنتيها عندما  ونزلت 
يسلمها  وهو  والدها  دموع  تذكرت 

لعريسها يوم زفافها..
تتذكر  وهي  عميقا  نفسا  وأخذت 
عريضة  وابتسامة  عميق  بحب 
يد  من  لمسة  وأول  احبك  كلمة  اول 

حبيبها...
نزولها  تذكرت  عندما  وسرحت 
المتوالية  وصدماتها  العملية  للحياة 

ببعض المواقف والبشر..
عندما  تنهمر  الدموع  بدأت  ثم 
الحنون  والدها  انتقال  يوم  تذكرت 

وهو ممسك كفيها..
تتذكر  وهي  بعمق  وتنفست 

اصدقائها وحبهم العميق...
وتذكرت شدائد كثيرة وضغوطات 
مضت... مواقف   ... ومسؤوليات 

وأحداث مازالت تعيش فيها....
 ... وبكت  وتذكرت...وتذكرت... 
وضحكت   ... وشكرت...وابتسمت 
يمر  حياتها  وشريط  وتأثرت...   ...
هي  المرآة  ...وكأن  عينيها  امام  من 

شاشة عرض كبيرة...
الصغيرة  خلوتها  من  افاقت  ثم 
شاكرة... مبتسمة..  تزال  ال  وهي 
الحنين  يغلبها   ... مفتقدة  راضية... 

ألشياء وأناس كثيرين..
تتمنى ان تعود طفلة...أو فتاة... أو 
تسمع  ان  منتظرة  جديدة...  عروس 
لم  إن  المدللة  الطفلة  انها  جديد  من 

تكن الصغيرة اآلن ...

ريهام زاهر

خواطر امرأة يف منتصف الثالثينات 
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جنْي  كولونيا ذات الربرُ
ليديا يؤانس

تحبوا تشموا كولونيا، وال تحطوا 
كولونيا، وال تشوفوا كولونيا ..

حتشموا  وأنتوا  معايا  تعالوا 
وحتحطوا وحتشوفوا كولونيا!

كنت  بالبعيدة،  ليست  فترة  من 
حديث  ودار  لهولندا،  زيارة  في 
المصريين  أصدقائي  وبين  بيني 
المعالم  أهم  عن  الهولنديين، 
السياحية البارزة في بلدهم الجميلة، 
“أمستردام”  في  الموجودة  سواء 
المنطقة  “زوول”  أو  العاصمة، 
التي كان بها فندق إقامتي، قلت لهم 
بزيارة  ُمغرم  صديق  من  سمعت 
كاتدرائية  عن  واألديرة،  الكنائس 
كولونيا،  اسمها  رائعة  أجنبية 
في  هي  هل  ُمتأكداً  لسُت  وقال: 
هولندا وال بلجيكا وال المانيا، وقال 
أكيد ستفتكري اسم الكاتدرائية لما 

تفتكري كولونيا 55555.
ضحك صديقي جداً، وقال لألسف 
دي في المانيا وليس هولندا، مطيت 
من  مناخيري  وقشعرت  شفايفي 

سوء الحظ،، كان نفسي أزورها!
وقال،  كتفي  علي  صديقي  ربت 
سوياً،  سنزورها  تزعليش،  ما 
المانيا؟  في  أنها  ُقلت  وأنت  كيف 
قال المسافة من هنا لكولونيا تأخذ 

حوالي ساعتين وعشرون دقيقة.
“كاتدرائية  عليها  أطلقوا  لماذا 

كولونيا”؟
مدينة  إلي  نسبة  كذلك،  ُسميت 
بها  أنشأت  التي  كولونيا، 
رابع  تُعتبر  المدينة  الكاتدرائية، 
علي  تقع  بألمانيا،  مدن  أكبر 
بون  مدينتي  بين  الراين  نهر 

ودوسلدورف.
تسمية  تأتي  أن  الطريف،  ومن 
إلي  نسبة  للحالقة  الكولونيا  ماء 

مدينة كولونيا! 
من أهم معالم مدينة كولونيا، هذه 
يرجع  التي  الرائعة  الكاتدرائية 
الروماني،  العصر  إلي  تاريخها 
والتي أختيرت علي أن تكون علي 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
توجد  الكاتدرائية  إلي  باإلضافة   
معالم أخري بالمدينة منها، كنيسة 
غيريون،  القديس  كنيسة  مارتن، 
البلدية،  مبني  الروماني،  المتحف 
يقام  حيث  الشيكوالتة  ومتحف 

سنوياً مهرجان للشيكوالتة.
أهم ما يُميز المدينة، وجود العديد 
العليا،  والمعاهد  الجامعات  من 

الحكومي  المكتب  مقر  وأيضاً 
الفيدرالي األلماني لحماية الدستور.
عام،  بشكل  بالثقافة  المدينة  تهتم 
محطات  من  عدد  أكبر  فتحتضن 
المانيا،  في  والراديو  التليفزيون 
صحيفة   ٧0 حوالي  يومياً  تصدر 
ومجلة لجميع أنحاء المانيا وأوربا، 
 60 حوالي  بالمدينة  يوجد  أيضاً 

دار نشر، و 200 مطبعة.
انت  كدة  كفاية  لجورج،  قلت 
كولونيا  لزيارة  خالص،  شوقتني 
خالص  والكاتدرائية،  المدينة 
استعدي في الصباح الباكر للرحلة.
وإنت علي الطريق السريع تُشاهد 
طواحين  الطريق،  طول  علي 
الطواحين  ان  أعتقد  وكنت  الهوا، 
ولكن  فقط،  هولندا  في  موجوده 
الطواحين  هذه  أن  قال،  جورج 
اوربا،  دول  ًمعظم  في  موجودة 
قوة  يُحولون  الطواحين  فبواسطة 
إلي  الحركية  الطاقة  اي  الرياح 
طاقة كهربائية، ضحكت وقلت: آه 
أنتو هنا بتعملوا من الهوا كهرباء 
وإحنا في مصر بندهن الهوا دوكو!
ونحن نقترب من الدخول للمدينة 
في  جداً  عاليين  برجين  شاهدت 
كولونيا  مدينة  دخلنا  السماء، 
يتجزأ  ال  جزء  بالبرجان  وإذ 
الرائع  المعماري  الصرح  من 
ومن  “الدوم”  كولونيا  لكاتدرائية 
تحركت  أينما  أنه  اللطيف  الشئ 
في وجهك  تجد  كولونيا  مدينة  في 
البرجان المهيبان ذو ال15٧ متراً.
روحية  مكانه  ذو  الكاتدرئية 
يعتبر  ولذا  وتاريخية،  ومعمارية 
بدون  كولونيا  مدينة  أن  البعض 

الكاتدرائية هي جسد بال روح! 
هذه  إنشاء  فكرة  جاءت 
 ،116٤ عام  في  الكنيسةالرائعة 
بعد أن قام الكاردينال راينالد فون 
داسيال، رئيس األساقفة في مدينة 
المجوس  كولونيا، بإحضار رفات 
كولونيا،  إلي  ميالنو  من  الثالثة، 
كهدية من القيصر بارباروسا الذي 

إحتل ميالنو في نفس العام. 
تنبأوا  من  ُهْم  الثالثة،  المجوس 
بميالد الطفل يسوع المسيح، ويبدو 
منطقة  من  نقلت  قد  رفاتهم  أن 
أورشليم أثناء الحمالت الصليبية. 

هذه الهدية القيمة “رفات المجوس 
رئيسي  دور  لها  كان  الثالثة،” 
ومؤثر في إنشاء هذه الكاتدرائية، 
في  المسئولين  جعل  مما  وهذا 
تدشين  بضرورة  يقتنعون  الكنيسة 
تليق  نوعها  من  فريدة  كاتدرائية 
المجوس  القديسين  هؤالء  برفات 

الثالثة.
من  الكاتدرائية  تصميم  إقتبسوا 
تم  الذي  للكنيسة  القديم  المبني 
فقاموا   ،8٧3 عام  في  تدشينه 
بهدم المبني القديم في عام 12٤8 
وبناء صرح جديد بداًل منه، علي 
من  الُمستوحي  الغوطي  الطراز 

الفن الفرنسي.
ومن الشئ الغريب جداً، أن بناء 
تقريباً  أستمر  العظيم  الصرح  هذا 
رئيس  وكان  عاماً،   300 حوالي 
“كونراد  كولونيا  في  األساقفة 
حجر  وضع  قد  هوخشتادن”  فون 
األساس لكاتدرائية كولونيا في عام 

.12٤8
ال  أن  أعتقد،  ما  علي  ولألسف 
رئيس األساقفة، وال أوالده، وربما 
إفتتاح  حفل  يحضروا  لم  أحفاده 

الكاتدرائية! 
أكبر  إحدي  تعتبر  الكاتدرائية 
الكاثوليكية،  الكنيسة  مقدسات 
قديمة  فنية  أعمال  بداخلها  وتخفي 
ال تقدر بثمن يرجع تاريخها للقرن 
الرابع عشر، ويتم اإلحتفاظ برفات 
المجوس الثالثة في خزائن مهيبة، 
شديدة،  أمنية  لرقابة  وتخضع 
أو  السرقة  من  عليها  للحفاظ 

التدمير. 
واسع  ميدان  بالكاتدرائية  يحيط 
يُستخدم  وغالباً  خاوي،  كبير 
الموسيقية  الحفالت  إقامة  في 

والمنتديات الثقافية.
كانت مدينة كولونيا قد تعرضت 
لقصف جوي عنيف خالل الحرب 
العالمية الثانية، ولكن الشئ العجيب 
العمالقين  ببرجيها  الكاتدرائية  أن 
لم يتأثرا، إال ببعض اآلثار الخفيفة 
الي تركتها 1٤ قنبلة أصابت بعض 
أجزاء منها، ومنذ ذلك الوقت تجد 
بالكاتدرائية،  ترميم  أعمال  دائماً 
مما  تنتهي،  ال  الترميمات  وكأن 
دفع سكان كولونيا إلي القول “في 
اليوم الذي ستنتهي أعمال الترميم 
في الكاتدرائية ستكون نهاية العالم 

أوشكت.”
أن  بعد  العودة،  رحلة  في  بدأنا 
إستنشقنا عبق الروحانيات، ورأينا 
رائع  صرح  في  ُمجسداً  التاريخ 
ما  بكل  كولونيا  وشاهدنا  شامخ، 
تحمله من روائع تاريخية وروحية.
من كولونيا الكاتدرائية والمدينة، 
هذه  بركة  وأخذ  للزيارة  أدعوكم 
الكاتدرائية، وبركة رفات القديسين 
تستمتعوا  وأن  الثالثة،  المجوس 

كما إستمتعنا نحن!

مع  خبراتى  واقع   من  كده  متهيالى 
معاها.  اليوميه  ومعافرتى  الحياه 
وزعلنا  مشاكلنا  معظم  ان  متهيالى 
هو   حولنا  االخرين  ومن  الدنيا  من 
التوقعات. انا هنا ال اقصد التوقعات 
تاثير  ليها  برضه  كان  وان  الجويه 
. الننا فى  الموضوع  بنفس   مرتبط 
يكون  ان  نتوقع  االحيان حين  بعض 
هذا  يحدث  وال  وجميل  الجو صافى 
وقد  باالحباط  نصاب  او  نتضايق   ..
يقودنا هذا التغيير المناخى الى تغيير 
كبير فى خططنا اليوميه واحيانا فى 
الكثيرين  اعرف   . الحياتيه  خططنا 
الذين تركوا بلدان ومقاطعات بسبب 
التغييرات الجويه او توقعات بحدوث 
كالزالزل   - البيئيه  الكوارث  بعض 
وغيرها .  المشكله اننا نتوقع اشياء 
ما  يحدث  ال  وحين  حولنا  ممن 
الزعل  او  الغضب  يصيبنا  توقعناه 
اوالدنا  نعطى  مثال  االخرين.  من 
ان  ونتوقع  الحنان  وكل  الحب  كل 
يكون رد الفعل كل الحب والحنان . 
هم يحبوننا بالفعل ولكننا نتوقع منهم 
تقديمه وحين ال  اكثر مما يستطيعوا 
نثور.  او  نغضب  ماتوقعناه  يحدث 
من  نجد  ان  نتعب  حين  مثال  نتوقع 
يلتف حولنا واليتركنا وحين ال يحدث 
حين  نتوقع  بالواقع.  نصطدم  هذا 
تكلل مساعينا  ان  نجتهد فى دراستنا 
هذا  يحدث  ال  واحيانا  بالنجاح  دائما 
اتينا  وحين  بالواقع.  ثانيه  فنصطدم 
منا  الكثيرين  توقع  المهجر  بالد  الى 
اسرع  عمل  وفرص  افضل  مستقبل 
كثيره  وصور  علينا  تتدفق  واموال 
الى  مجيئنا  قبل  بها  نحلم  كنا  ورديه 
قد   . وتوقعنا  حلمنا  كلنا  البالد.  هذه 
يتحقق  ال  وقد  لبعضنا  الحلم  يتحقق 
للبعض االخر. حتى حين نطلب من 
ان  نتوقع  وطلباتنا  سؤالتنا  فى  هللا 
تكافئنا السماء بما توقعناه . وبرضه 
حين ال تستجاب هذه الطلبات اوحين 
يصيبنا  التوقعات...  هذه  تتحقق  ال 
العائليه  عالقتنا  فى  حتى  االحباط. 
نتوقع من االقارب ما ال يستطيعون 
الحب فى عالم  نتوقع  دائما   . تقديمه 
طغت فيه الماده على معظم العواطف. 
دائما نتوقع العطاء فى زمن شح فيه 
يجد  قد  الحلوه  الكلمه  حتى  شئ  كل 
 ... عليهم  اسهل  قولها  عدم  البعض 

فيفضلون الصمت . انا هنا ال استثنى 
التوقعات ولكن يجب  نفسى من هذه 
المنطقه االخرى  ان اضع نفسى فى 
 ... الراى   من  المقابله  المنطقه   او 
يسعى  قد  التى   ... التوقعات  منطقة 
اليها او يتوقعها االخرون  منى.  ما 
شايفه  بصراحه  انا  ؟!!!  اذن  الحل 
توقع  اوعدم  جدا  القليل  توقع  الحل 
الكثير من االخرين . اضع نفسى فى 
مكان االخرين وتحت الظروف التى 
يقعوا فيها . هنا فقط استطيع ان اقرر 
هل استطيع اسعاد االخرين بتقديم ما 
يتوقعونه منى . دايما يجب ان نضع 
النقطه نصب اعيننا ويجب كما  هذه 
الى  ندعى  حين  المسيح  السيد  قال 
حفل اال نختار الجلوس فى المتكئات 
االولى بل ان نجلس فى المتكا الخير 
وهنا سيحدث عكس ما نتوقعه تماما 
ويطلب منا اصحاب الحفل التقدم الى 
المال  نتوقع  ال  فحين  االول.  المتكا 
مانشعر  بدون  نجدهم  المنصب  او 
نجدهم  اقول   ... مانقصد  بدون  او 
يسعون الينا. اتذكر زمان كان جدى 
مثال  يقول  دائما  كان   - يرحمه  -هللا 
عمرى ساعتها ما كنت فاهماه . كان 
يقول »ياطالب السمنه من بطن النمله 
... حرمت عليك التقليه » االن افهم  
واعى  معنى هذا المثل  : نعم معناه 
ال تتوقع الكثير من االخرين النك ال 
وال  قدراتهم  وال  امكانياتهم  تعرف 
ستقع  واال   . بهم  المحيطه  الظروف 
ما  تحقيق  بعدم  صعب  موقف  في 
كنت تحلم به او بمعنى اخر ... تحرم 
ماكنت  انجاز  او   ... التقليه  عليك 
نتوقع  اذن  دعونا  تسعيه.  او  تريده 
اقل القليل من االخرين . جربوا معايا 
وستدهشون  الجديده  النظريه  هذه 
فعال  اشياء   ستجدون  النتيجه  من 
معى  جرب   . قبل  من  تتوقعوها  لم 
عزيزى القارئ وضع دائما سقفا او 
.. ستجد  لتوقعاتك من االخرين  حدا 
فى النهايه الكثير من االشياء الجميله 
التى لم تكن تتوقعها او تحلم بحدوثها. 
من  تحدث  االشياء  هذه  ستجد  بل 
هذه  منهم  تتوقع  تكن  لم  اشخاص 
او  الغضب  قبل  قليال  .فكر  االشياء 
الزعل عند فشل هذ التوقعات وحاول 
اال  االخرى  انا  معك  وساحاول   ...

نتوقع الكثير . 

ال تتوقع الكثري
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

السنة الثامنة ، العدد )201(  - اخلميس 12 نوفمرب  2015

فوربس تعلن ترتيب أكرب 10 بنوك يف العامل

نشرت المجلة األمريكية “فوربس” قائمتها السنوية ألكبر المصارف في العالم 
لعام 2015، واحتلت البنوك الصينية المراكز األربعة األولى في الترتيب.

البنك  القائمة  وتصدر  دولة،   61 من  مؤسسة   2000 المجلة  قائمة  وشملت 
الصناعي والتجاري الصيني بقيمة سوقية بلغت 2٧8.3 مليار دوالر.

وفي المركز الثاني، جاء بنك التعمير الصيني بقيمة سوقية بلغت 212.٩ مليار 
دوالر، وبأصول بلغت 2.6٩8 تريليون دوالر.

واحتل البنك الزراعي الصيني المركز الثالث بقيمة سوقية 18٩.٩ مليار دوالر، 
وحقق البنك الزراعي الصيني أكبر اكتتاب عام أولي في العالم إلى أن طرحت 

شركة “علي بابا” الصينية أسهمها العام الماضي وتفوقت عليه.
بينما أظهرت البيانات تراجع البنوك الفرنسية في الترتيب عن العام الماضي، 

وحافظت المصارف البريطانية على مراكزها دون تغيير.



بقعـــــة ضــــوء  
لالنعقاد الكنبة  حزب  عودة 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

السنة الثامنة ، العدد )201(  - اخلميس 12 نوفمرب  2015

   بعد مرور عام من فترة رياسة 
»يا  بعنوان  مقاال  كتبت  السيسي 
خوفي يا بدران« عددت فيه األخطاء 
وألني  العام,  هذا  خالل  حدثت  التي 
تآكل  من  حذرته  الرجل  هذا  أحب 
شعبيته وتقلص حب الناس له, خاصة 
كانوا  الذين  المسيحيون  مصر  أقباط 
يحصلوا علي  فلم  له,  الداعيون  أول 
والتي  يستحقون  التي  الرعاية  أدني 
في عهده,  تحقيقها  يأملون من  كانوا 
كما  المعاناة  استمرت  لألسف  ولكن 
هي بل زادت وتيرتها لعدم تحجيم أو 
ربما إلطالق يد حزب النور السلفي 
في  وباألخص  الصعيد  في  خاصة 

المنيا وبني سويف وسوهاج.

وظهرت  توقعته  ما  وحدث     
انتخابات  في  واضحة  جلية  بوادره 
البرلمان »مجلس النواب«وهي آخر 
لدمقرطة  الطريق  مستحقات خارطة 
مصر. وكان اإلقبال علي التصويت 
وهو  مسبوقة,  غير  لدرجة  ضعيفا 
شعبية  تأكل  علي  واضح  مؤشر 
توليه  قبل  عليه  كانت  عما  الرئيس 
الرياسة, وهو جرس انذار نرجو أن 
يعيه السيسي وال يسمع لجماعة السوء 
من حوله الذين يروجون ويزينون له 
أن يكون عبد الناصر هذا الجيل وهو 
أبدا لن يكون, وليس ذلك لعظمة عبد 
الناصر وال لعبقريته ولكن الختالف 
الظروف  عن  الناصر  عبد  ظروف 
اآلنية. قد يتشابهان كونهما آتيان من 
خلفية عسكرية فقط ولكن ظروف كل 

منهما تختلف.

   في عصر عبد الناصر كانت في 
بمثلها  الزمان  يجود  لن  نخبة  مصر 
حسن  طه  أمثال  المجاالت  كل  في 
ومحمود عباس العقاد ونجيب محفوظ 
عوض  ولويس  الحكيم  وتوفيق 
واألخوان  القدوس  عبد  واحسان 
أبو  واألخوان  أمين  ومصطفي  علي 
ورياض  الوهاب  عبد  ومحمد  الفتح 

وأم  القصبجي  ورياض  السنباطي 
كلثوم وغيرهم العشرات من العباقرة 
الناصر  عبد  غيبهم  الذين  واألفذاذ 
الصمت  فآثروا  بالترويع  أو  بالسجن 
علي  إضافة إلجهازه  علي مضض, 
طبقة الساسة جميعا بمحاكمات هزلية 
أقعدتهم عن العمل السياسي حتي أتت 
إمكانية ظهور سياسيين  دون  منيتهم 
أوالموالين  العسكر  طبقة  من  إال 
الفاشلين, كما كانت الظروف العالمية 
لضعف  عالميا  الخبر  انتشار  وبُطء 
امكانيات الميديا عما هي عليه اليوم 
ورواجا  صيتا  الناصر  لعبد  أعطي 
زائفا وجعل منه بطال من ورق حتي 
يونيو  حرب  في  إسرائيل  داهمته 
1٩6٧ رغم أنه البادئ بنشر جيوشه 
عسكريا  عاجزا  فوقف  الحدود  علي 
ُمّرة  هزيمة  وحصدنا  وسياسيا 
ومنكرة أسميناها من باب اللطف أو 

الرفض أو ربما للسخرية بالنكسة.

فال  الغبرة  األيام  هذه  في  أما      
مجرد  فنخبتنا  يحزنزن,  وال  نخبة 
مطبلون ومهللون يجيدون فقط األكل 
كل  في  والرقص  الموائد  كل  علي 
السيسي, وال  سيدي  يا  ومدد  الموالد 
لوم عليهم ألنهم نتاج ما زرعه عبد 
الباصر ومن بعده  المغتال المعزول, 
يجيدون  ال  أصفار  مجرد  وهم 
أمثلتهم   من  والتهليل,  التطبيل  حتي 
مصطفي بكري واحمد موسي ووائل 
وريهام  عكاشة  وتوفيق  اإلبراشي 
سعيد, وُكتّاب الصحف أكبرهم َنِكرة 
رئيسها  وحكومة  أحد,  يعرفه  ال 
ووزرائها كسر ونصف كم ويكفي أن 
والتعليم  التربية  وزير  عجز  نالحظ 
الكتابة  يجيد  ال  أميا  يبدو  الذي  فيها 
والميديا  العربية.  باللغة  والقراءة 
الهائلة   االتصاالت  وثورة  العالمية 
فيها  الخبر  يُنقل  التي  بالسرعة  األن 
عالميا ربما قبل أن يحس يه البعض 
واإلنترنت  الحدث,  مكان  نفس  في 
بوك  والفيس  باإلنترنت  أدراك  وما 

حتي  ويقدر  ويستطيع  ينتشر  الذي 
هذه  الثورات.  وإثارة  التخطيط  علي 
من  تجعل  بعنفوانها  اآلنية  الظروف 
عبد  السيسي  يكون  أن  المسحيل 
االناصر الجديد, وال يمكن أن تعيدنا 
السنين  عشرات  لعصره  الوراء  إلي 
مهما هلل المهللون وطبل المطبلون.

علي  الجماهير  اقبال  ولعدم     
التصويت أسباب عديدة منها غموض 
وفردي  قوائم  بين  االنتخابية  العملية 
لم  التي  تمرهندي  لبن  بطريقة سمك 
االغلبية  ذو  المصري  الشعب  يألفها 
التعليم,  مستوي  أومنخغضي  األمية 
حتي المثقفون والمتعلمون لم يفهموا 
اإلحجام  األعلبية  فآثرت  طريقتها 

واالنضمام لحزب الكنبة.

   أيضا كان لوضوح رأي السيسي 
مناسية  كل  في  الدائمة  وإشادته 
تراه  والذي  النور  حزب  بوطنية 
اإلخوان  لجماعة  مماثال  الجماهير 
وخطرا  تطرفا  أشد  بل  المحظورة 
علي  سيطرتهم  المقبول  من  وليس 
أخري  مرة  لنعاني  جديد  من  الحكم 
وفجاجتهم  ووقحاتهم  سفاالتهم  من 
وقد أنهكت قوانا ثورتين مما يجعلنا 
ثالثة  بثورة  القيام  علي  قادرين  غير 
إلزاحتهم. وبالنكوص عن التصويت 
له  تقول  للسيسي  صريحة  رسالة 
أنت من أيدهم وترك لهم الحبل علي 
تسليمهم  تنوي  كنت  وإذا  الغارب 
العسكري  المجلس  فعل  كما  الحكم 
الذي سلم الحكم لألخوان, فأنت أول 
من سيعاني, وألنهم أكثر تنظيما من 
األحزاب المبعثرة القوي قد ينجحون 
النهاية  في  وأنت  األغلبية  ويمثلون 
يهني  وربنا  ذلك  عاقبة  سيتحمل  من 
سعيد بسعيدة. فقط نذكرك أننا عندما 
لم  بالماليين  يونيو   30 فى  خرجنا 
بل خرجنا  فقط  نخرج ضد اإلخوان 
السياسى،  اإلسالم  أشكال  كل  ضد 
وتجار  سماسرة  كل  ضد  خرجنا 

الدين، لم نتوقع أن نخرج من حفرة 
السلفيين,  دحديرة  فى  لنقع  اإلخوان 
التي  لألقلية  والشكر  الحمد هلل  ولكن 
وكانت  األولي  المرحلة  في  صوتت 
عند حسن الظن وفشل حزب الظالم 
تكون  أن  ونتعشم  زريعا,  فشال 

المرحلة الثانية بهذا الوعي.

   كانت الجماهير المطحونة تتوقع 
المعيشة في عهد  في  التحسن  بعض 
السيسي ولكن رغم زيادة الضرائب 
األسعار,  وارتفاع  الدعم  وتقليص 
من  المزيد  لتحمل  مستعدون  هم 
المصاعب االقتصادية لكن بشرط أن 
يروا نظام حكم له أولويات واضحة 
واحدة  وإجابات  محددة،  وخيارات 
هل  حائرة,  لتساؤوالت  وحاسمة 
دولة  تريد  السلطة   أو  الحكم  نظام 
مدنية  هي  أم  دينية  دولة  أم  مدنية 
أوضح  بمعني  أو  دينية  بمرجعية 
دولة  تريد  هى  هل  ؟  بزرميط  دولة 
تحترم المواطنة أم دولة األغلبية وال 
الجماهير  تجد  لألقليات؟..ولم  حقوق 

أي إجابات.

ثورة 30  طليعة  المرأة  كانت     
يونيو لكنها اآلن ال تري نتيجة جهدها 
الذين  السلفية  شيوخ  عليها  ُسلط  بل 
ال يرون للمرأة حقوقا بل هي عورة 
يجب حجبها عن العيون, وأحاطوها 
الميّتة  ونكاح  الجهاد  نكاح  بفتاوي 
القاصرات حتي سن  للوداع وزواج 
التاسعة وإرضاع الكبير حتي يجوز 
ال  وهم  العمل  في  بها  االختالط  له 
سوق  في  عرضها  من  بأسا  يرون 
لها من مكاسب حصلن  النخاسة ويا 

عليها !

   ال يستطيع منصف إنكار دور 
كل  في  المسيحيين  مصر  أقباط 
األحداث الوطنية خاصة ثورتي يناير 
ويونيو لكنهم لم يحصدوا غير العلقم 
وجزاء سنمار, لم تتحرك الدولة في 
القانون ضد من  بتفعيل  عهدالسيسي 
الممتلكات  والبيوت  الكنائس  أحرقوا 
بالتحريض  أو  بالفعل  والحقول 
ودعاة  للمتشددين  العليا  اليد  وجعلت 
اللحى  ذوى  من  العرفية  المجالس 
من  نّصبوا  الذين  الصعيد  قرى  فى 
أنفسهم وكالء هلل واستباحوا أمالكهم 
ونسائهم، صرخ ُجلهم فى وجه الدولة 
التى تركتهم فى العراء نهباً ألصحاب 
فتاوى القتل واإلرهاب، صرخوا في 
تتعامل  مازالت  التي  الداخلية  وجه 
فى  والوقوع  العادلي  بأسلوب  معهم 
نفس الفخ بالتحالف مع نفس الفصيل, 
مجيب  من  وال  واستغاثوا  صرخوا 
وتحملوا التهديد بالقتل لو خرجوا من 
بيتهم للتصويت فأثر أكثرهم السالمة 

وظلوا في بيوتهم قابعون.

   بدال من اصالح التعليم ومحاربة 
المتفوقين  مجهود  وسرقة  الغش 
الكبار  أبناء  لمصلحة  والنابغين 

بوضوح  كشفته  ما  »وهذا  الفاشلين 
بانتصار  انتهت  التي  مريم  قضية 
أصحاب  ضد  والمرتشين  الخديعة 
الوقوف  علي  قادرين  الغير  الحق 
ضد الطغيان الذي ساد وعال واجتاح 
التحقيق  من  وبدال  السدود«,  كل 
وزارة  وكالء  أحد  به  أدلي  فيما 
المسيطرين  استغالل  من  التعليم 
من  العامة  الثانوية  كنترول  علي 
إعادة  من  الموثرين  أبناء  تمكين 
كتابة أجوبة االمتحان بعد دفع المبالغ 
جنيها   500 بخصم  عاقبوه  الطائلة 
االشراف علي  ومنعه من  مرته  من 
الكنترول, وبدال من محاربة الدروس 
الخصوصيه ملّكوا المدرسين مصير 
واللى  حيعدى  حيدفع  واللى  الطلبه 
العشر  عليه  حتضيع  قادر  مش 
درجات وقد يضيع مستقبله, ومدد يا 

وزارة التعجيز

التعبير  حرية  إرساء  من  بدال     
وفتح المنابر لكل صاحب رأئ سلط 
األديان  ازدراء  قانون  الناس  علي 
ليضع تحت مقصلته كل من تسول له 
نفسه محاولة مناقشة ما هو في كتب 
في  تصلح  كانت  آراء  من  التراث 
زمانها لكنها تحتاج للتصحيح لتناسب 
السيد  مطالبة  الجديد, ورغم  العصر 
الديني  الخطاب  بتصحيح  الرئيس 
األصنام  وُحراس  المعبد  سدنة  لكن 
الضمائر  في  حتي  يفتشون  زالوا  ما 
من  علي  ليسلطوا  الصدور  وداخل 
إذا  والتكفير,  القتل  فتاوي  يتجاسر 
من حكم  نيرهم  تحت  وقع  من  نجي 
المتشددين.  حكم  تحت  وقع  القضاء 
وامتألت أبواق الفضائيات بالطبالين 
أمثال مصطفي  الفاشلين  والمزمرين 
سعيد  وريهام  موسي  واحمد  بكري 
الجادة  المعارضة  أصوات  واختفت 

الرصينة وسبحان من له الدوام.

لضعف  األخير  السبب  وكان     
اإلقبال علي التصوي والذي ال يمكن 
من  تحريض  هو  تأثيره  من  التقليل 
تبقي من اعضاء الجماعة المحظورة 
خارج السجون, هم ما زالوا يعملون 
وفي  محكم  بتنظيم  اآلرض  تحت 
سرية تامة كعهدهم منذ أنشئ التنظيم 

حتي ما شاء هللا.

وال  الدرس  النظام  يعي  أن  أتمني 
ويدرس  المطبلين  درب  في  يسير 
لحزب  الناس  عودة  أسباب  بعنياة 
الكنبة من جديد بعد أن انحاز الجميع 
لثوره 30 يونيو نساء وشباب وشيوخ 
في ظاهرة لم تشهدها مصر منذ ثورو 
1٩1٩ لتأييد سعد زغلول. وتمنياتي 
أن يكون السيسي أبعد ما يكون عن 
ما  وأقرب  الناصر  عبد  شخصية 
هل  زعلول,  سعد  لشحصية  يكون 
من الممكن أن يكون ؟ سؤال سوف 
تجيب عليه األيام وما أسرع دوران 

الزمان.
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طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

الرومانية  المعابد  أفضل  كالبشة  معبد  يعد 
التي حفظتها لنا األرض المصرية وذلك رغم 
حد  إلي  ونقوشه  أصاب جدرانه  الذي  الدمار 

كبير 

    والمعبد قبل أن ينقل إلي موقعة الحالي 
، كان يقع علي الضفة الغربية لنهر النيل علي 
بعد 55 كم إلي الجنوب من أسوان ،ومنذ بناء 
خزان أسوان والمعبد يغطي بالماء لمد تسعة 
أشهر من العام .    وقدر للمعبد بعد بناء السد 
العالي أن يغرق تماما وإلي األبد ، لذلك قام 
مع  بالتعاون  المصرية  اآلثار  تسجيل  مركز 
الضرورية  الخطوات  باتخاذ  األلمانية  البعثة 
الآلثار  تسجيل  مركز  فقام   ، المعبد  النقاذ 
األلهية  الوالدة  لبيت  نموذج  بأعداد  المصرية 
البعثة  الماميزي ( الذي أستحال نقله ، أما   (
المعبد وأختيار  أحجار  تفكيك  فرأت  األلمانية 
موقع جديد يكون في مأمن من أرتفاع منسوب 
المياه بعد بناء السد ، وقد نجحت البعثة األلمانية 
المعبد من جديد في منطقة صخرية  بناء  في 
البدء  تم  وقد      . العالي  السد  مرتفعة خلف 
في بناء المعبد في عهد األمبراطور أغسطس 
والمعبد   ،  ) م   1٤ إلي  ق.م   30( عام  منذ 
المصرية  المعابد  تخطيط  تخطيطة  في  يشبه 

في عصر الدولة الحديثة ، فواجهة المعبد 
يؤدي  مدخل  يتوسطة  صرح  من  تتكون 
إلي صالة  يؤدي  والفناء  أمامي  فناء  إلي 
من  الخلف  وإلي   ) األعمدة   ( األساطين 
إلي  يؤديان  دهليزين  نجد  الصالة  هذة 
قدس األقداس ويحيط بالمعبد ممر يتضمن 
سلم  به  دائريا  بئرا  منه  الجنوبي  الجزء 
يؤدي إلي قاعة .    أما الماميزي والذي 
إلي  فيقع  إيزيس  المعبودة  لعبادة  كرس 
الجنوب الغربي من المعبد ، كما أن هناك 
مقصورة شيدت في عهد الملك بطلميوس 
المعبد.     من  الشمال  إلي  وتقع  التاسع 
النوبة  لمعبودات  مناظر  المعبد  ويتضمن 
المختلفة مثل )ماندوليس المعبود الرئيسي 
للمعبد وإيزيس واوزوريس وآمون وشو 
وحورس وخنوم وبتاح (كما يتضمن نقوشا 
ديموطيقية وقبطية ويونانية باإلضافة إلي 
مجموعة من المخربشات المسيحية ، وكل 
هذة النقوش تشير إلي المعتقدات المختلفة 
التي تعاقبت علي هذا المعبد .    وال يمكن 

يشاهد  أن  قبل  يغادر  أن  كالبشة  معبد  لزائر 
اليونانية  باللغة  نقشا  هامين  تاريخيين  نصين 
علي  ومنقوش  م   2٤٩ لعام  يؤرخ  أولهما 
واجهة صالة األساطين ويتعلق بقرار الوالي 

الروماني بمنع تربية الخنازير في إطار حرم 
النوبي  الملك  أنتصار  يسجل  والثاني  المعبد 
السادس  القرن  في  البليميز  قبيلة  سيلكو علي 
الميالدي .    وبقدر ما يعجب الزائر بعظمة 
القدماء المصريين الذين شيدوا مثل هذا المعبد 

فإنه بال شك سوف يبدي إعجابا شديدا بقدرة 
من  مكنته  التي  الحديث  العصر  في  اإلنسان 
بأقل األضرار  الضحم  المعبد  بناء هذا  إعادة 

الممكنة .

معبـد كالبـشـه
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الكشف عن أجزاء من مقصورة أثرية ترجع 
للعصر البطلمي أثناء احلفر خلسة بأسوان

من  أجزاء  عن  الكشف  اآلثار  وزير  الدماطي  ممدوح  الدكتور  أعلن 
مقصورة أثرية ترجع إلى العصر البطلمي تحمل عددا من المناظر تمثل 
الملك بطليموس الثامن, تم العثور عليها بالتعاون مع إدارة شرطة السياحة 
واآلثار بأسوان والتي تمكنت من القبض على مجموعة من األفراد أثناء 
محاوالتهم القيام بأعمال الحفر خلسة أسفل أحد المنازل القريبة من معبد 

إدفو بمحافظة أسوان.

وأوضح الدماطي في تصريح له اليوم أنه فور الواقعة تم تشكيل لجنة 
أثرية متخصصة برئاسة نصر سالمة مدير عام منطقة آثار أسوان لمعاينة 

الموقع حيث تبين العثور على

 حفرة بعمق يصل إلى ما يزيد على خمسة أمتار وظهور مبنى أثري 
يمثل المقصورة المكتشفة الفتا إلى أن اللجنة أشارت في تقريرها إلى أنه 
من خالل حجم النقوش الظاهرة قد يصل ارتفاع المقصورة إلى حوالي 

12 مترا.

من جانبه قال نصر سالمة مدير عام منطقة أثار أسوان إن الجزء الذي 
تم الكشف عنه عبارة عن جدار يتوسطه مدخل يظهر عليه بعض المناظر 
تجسد بطليموس الثامن يقدم رمز العدالة “ماعت” إلى اإلله حورس ومن 

خلفه تظهر اإللهة حتحور كما يظهر اسم الملك أمامه داخل الخرطوش.

المنازل  يقع أسفل مجموعة من  المقصورة  امتداد  وأضاف سالمة أن 
المقصورة  عن  للكشف  المطروحة  اآلليات  دراسة  حاليا  ويتم  المجاورة 

بالكامل

اآلتية  المتواصلة  التعزيزات  بسبب 
من شتى أنحاء أوروبا، و لكن مع حلول 
حلّت  للحصار،  الثاني  الشتاء  فصل 
كارثة لم تكن في الحسبان بين صفوف 
بينهم  تفشت  فقد  الٌمحاِصرين،  الجنود 
األوبئة بسبب األمطار الموسمية الغزيرة 
شّح  كما  العام،  ذلك  في  هطلت  التي 
سوءاً  األوضاع  فاقم  الذي  األمر  الغذاء 
في المعسكر اآلخر، هرع صالح الدين 
و  عكا  داخل  المحاَصرين  جنوده  لنجدة 
كان الحمام الزاجل وسيلة اإلتصال بهم.

الجيوش  أمطرت  األثناء،  تلك  في 
المجانيق  من  بالحجارة  عكا  الصليبية 
لهدمها  المدينة  أسوار  حول  المنتشرة 
ترد  العربية  المدفعية  كانت  بالمقابل  و 
و  المدينة،  أسوار  داخل  من  بقوة  عليها 
ظهر  الحصار  من  عامين  مرور  بعد 
أخيراً في المشهد كل من فيليب أغسطس 
ملك  األسد  قلب  و ريتشارد  فرنسا  ملك 

إنجلترا
السرد  هذا  على  بناء  ملحوظة: 
بوضوح  نالحظ  أن  يمكننا  التاريخي، 
بأن الجيوش اإليطالية و اإلسكندنافية و 
و  الفرنسية  الجيوش  سبقت  النورماندية 
يكن  لم  إلى عكا و  للوصول  اإلنجليزية 
إنجلترا هما من تصدرا  ملكي فرنسا و 
صالح  »الناصر  فيلم  زعم  كما  الحملة 
مصادر  من  شاكلته  على  ما  و  الدين« 

عربية مشوهة
مطولة،  مداوالت  و  مشاورات  بعد 
غادر كل من فيليب أغسطس و ريتشارد 
سبق  )التي  فيزيليه  مقاطعة  األسد  قلب 
وعقدا بها معاهدة الصلح( متوجهْين إلى 
عكا، ففي يوم ٤ يوليو عام 11٩0 أبحر 
فيليب من مارسيليا بجنوب فرنسا، بينما 
غرب  )شمال  جنوة  من  ريتشارد  أبحر 

إيطاليا( وتالقيا في مسينة )مدينة إيطالية 
صقلية  جزيرة  غرب  شمال  في  تقع 
كاد  بها،  تواجدهما  أثناء  و  اإليطالية(، 
عقد  لكنهما  و  بينهما،  ينشب  أن  شجاراً 
معاهدة صلح جديدة، ثم واصل كل منهما 
بالرسو  فيليب  نجح  حيث  شرقاً  إبحاره 
سفن  حطت  بينما  عكا،  ميناء  على 
ريتشارد قبالة السواحل القبرصية وتمكن 
و بمساندة من جيش جاي دي لوزينيان 
وإنتزاعها  الجزيرة  على  اإلستيالء  من 
من سلطة اإلمبراطور البيزنطي إسحق 
كومنينوس مع قدوم الجيوش الفرنسية و 
اإلنجليزية على مشارف عكا، إستسلمت 
المدينة باألخير في 13 يوليو 11٩1 وتم 
أسر الحماية المسلمة المتواجدة بالمدينة، 
معاهدة  عقد  على  الدين  صالح  وأُجبر 
ولكنه  الصليبية  الجيوش  قادة  مع  صلح 
ماطل في تنفيذ بنود المعاهدة، فتم إعدام 

أسرى الحامية الُمستسلمة
عكا  على  اإلستيالء  على  يمضي  لم 
أيام معدودات حتى دبت الخالفات مجدداً 
بين ملكي فرنسا و إنجلترا، فغادر فيليب 
 11٩1 يوليو   28 في  عكا  أغسطس 
عائداً لبالده و أصبح ريتشارد قلب األسد 

القائد األوحد للحملة
 ماطل صالح الدين ببراعة في تمديد 
فترة المفاوضات مع قادة الحملة الصليبية 
إلعالن معاهدة صلح دائمة و تمكن في 
ُجل  كثيفاً  جيشاً  إعداد  من  األثناء  تلك 
قوامه من المصريين لشن هجوم مفاجئ 
تمكن  و  يافا  و  أورشليم  على  كاسح  و 
المقدسة  األراضي  إسترجاع  بالفعل من 
األسد  قلب  ريتشارد  أجبر  و  لسلطانه، 
تعدي  عدم  معاهدة  على  التوقيع  على 
بالطبع(،  المرة  تلك  المنتصر  )بشروط 
في  أوروبا  إلى  عائداً  ريتشارد  أبحر  و 

يرجع  لكي ال  و  أكتوبر عام 11٩2   ٩
من تلك الحملة خالي الوفاض، قام أثناء 
رحلة عودته لبالده ببيع جزيرة قبرص 
صعوبة  واجهوا  الذين  المعبد،  لفرسان 
تلك  في  العيش  على  التأقلم  في  بالغة 
الجزيرة، فقاموا ببيعها لألمير جاي دي 
يتخلى عن  الذي جعله  األمر  لوزينيان، 
كونراد  لصالح  أورشليم  مملكة  إدارة 

أمير مونتفيرا عام 11٩2
لم تكن عودة ريتشارد ألرض الوطن 
فشله  نتيجة  فحسب  األمل  بخيبة  مزيلة 
عليها  زاد  بل  الثالثة،  الحملة  قيادة  في 
وقوعه في أسر دوق النمسا الذي أمعن 
المهينة  للطريقة  منه  إنتقاماً  إذالله  في 
التى عامله بها ريتشارد أثناء حصارهما 

لعكا
الفرنسيون  حماس  إنعدم  فرنسا،  في 
من  المقدسة  األراضي  إلسترداد 
في  إشغالهم  بسبب  الدين  صالح  يد 
بين  الحكم  على  المشتعلة  صراعاتهم 
)أكبر  البالتاجينت  و  الكابتيان  من  كل 

أسرتين من أسر النبالء فرنسي( 
هنري  تتويج  تم  فقد  ألمانيا،  في  أما 
للصقلتين  ملكاً  برباروسا  فريدريك  إبن 
لجزيرة  ملكاً  بالفعل  كان  أنه  )حيث 
صقلية و ملكاً أللمانيا( يوم 25 ديسمبر 
و  السادس  هنري  بإسم   11٩٤ عام 
إلستالم  بإيطاليا  باري  إلى  ذهب  قد 
الصليب المقدس من بابا روما يوم 13 
بأن  القارئ  )ليالحظ   11٩5 عام  مايو 
الموافق  اليوم  وهو  ديسمبر   25 يوم 
الغربي  التقويم  في  المسيح  السيد  لميالد 
في  الغربيين  لدى  المفضل  التاريخ  كان 
القرون الوسطى لتنصيب ملوكهم( وكان 
للقيام  حماساً  أوروبا  ملوك  أشد  هنري 
المدينة  لتخليص  جديدة  عسكرية  بحملة 

احلمالت الصليبية )9(
حماوالت إسرتداد الواليات املسيحية يف الشرق )احلملة الصليبية الثالثة - فتح عكا(

بقلم/ عماد عبدالسيد

المسلمين، و إلنتزاع  أيدي  المقدسة من 
الثالث  آلكسياس  يد  من  القسطنطينية 
بأنه  يُعتقد في غرب أوروبا  )الذي كان 
ُمغتِصب للعرش البيزنطي، ففي سبتمبر 
كل  مع  تحالفاً  هنري  أقام   ،11٩٧ عام 
قبرص  ملك  لوزينيان  دي  آموري  من 
جيشه  قام  و  أرمينيا  ملك  الثاني  ليو  و 
بالزحف نحو عكا و أكمل مسيرته تجاة 
أورشليم، و لكنه حوصر في الفترة من 
نوفمبر 11٩٧ و حتى فبراير 11٩8 في 
بلدة تبنين )بلدة لبنانية صغيرة تابعة اآلن 
الحصار،  رفع  عند  و  النبطية(،  لقضاء 
 28 يوم  توفي  السادس  هنرى  بأن  ُعلم 
سبتمبر عام 11٩٧ بمدينة مسينة بإيطاليا 
أثناء إعداده لسفنه إلجتياح القسطنطينية 

وقع  السادس،  هنري  وفاة  عقب 
لتوطيد  و  المسلمين،  مع  هدنة  األلمان 
مركزهم و نفوذهم باألراضي المقدسة، 
الفرسان  فرقة  بإستحداث  قاموا 
غرار  )على  أورشليم  في  الجرمان 
فرقة الهوسبيتاليين( إعتماداً على وجود 
األلمان  النُساك  أحد  قام  ألمانياً  مستشفي 
ببنائه عام 11٤3 لتقديم الرعاية الطبية 
األراضي  يزورون  الذين  لمواطنيه 
 11٩8 عام  الفرقة  نقل  تم  ثم  المقدسة، 
من أورشليم إلى عكا، و في عام 11٩٩ 
مرسوماً  الثالث  إينوسنت  البابا  أصدر 
الجرمان  الفرسان  فرقة  بإعتماد  باباوياً 

كمنظمة شرعية 
)للمقالة بقية(
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Tel: 647-344-3153 
Fax: 647-344-3173 Hours: Mon – Fri 9:30 am – 7:00 pm 

Sat – 10:00 am – 2:00 pm 
Sun – Closed  

  Quick & Courteous Service 
  Accept all major insurance plans 
  Blister pack services 
  Flu Vaccinations 
  Fast & easy transfers 
  Free Deliveries 
  Senior's Day 
  Personalized Consultation 
Medical clinic next door 
 Easy prescription refills through the phone, 

iPad, or computer  through our website 
www.agapepharmacy.ca 

York Mills Rd 

Do
n 

M
ill

s R
d Diamond Plaza 

10 Mallard Rd 

األدویة جماان توصیل -  
نقبل معظم شركات التأمنی -  
یوم خاص لكبار السن –  
میكنك تكرار األدویة ابستعمال  -

االنرتنت من خالل موقعنا  التلیفون أو
 االلكرتوىن

 

With a purchase of $75 or more  
for any over-the-counter products.  

 Limit 1 per customer. Details in store. 

في لحظة قررت السفر للقاهرة لحضور حفل 
للقاهرة  تذكرة  عن  وبحثت  أخي،  بنت  زفاف 
على النت. كالمعتاد ظهر لي عدة اختيارات من 

ضمنها مصر للطيران. 
أن  لي  قال  القاهرة  في  أخي  مع  مكالمة  في 
للطيران  مصر  مضيفين  رئيس  وهو  عديله 
سابًقا، يقول أن خط تورنتو القاهرة المباشر من 

أفضل االختيارات. 
للقاهرة  مغادرتي  ليوم  الذاكرة  بي  عادت 
مهاجرا على متن مصر للطيران منذ 3 عقود، 
من  مباشر  تطير  للطيران  وقتها مصر  وكانت 
القاهرة لنيويورك بطائرات جديدة بوينج ٧٤٧. 
ووقتها ركبنا في درجة رجال األعمال وكانت 
أنسى  ولم  العمالقة.  الطائرة  في  الثاني  بالدور 
الخدمة وقتها على مصر للطيران، وكان الوطن 

يودعني أنا وأسرتي وداع جميل. 
بعدها عدت إلى مصر عّدة مرات من ضمنها 
مرة واحدة على مصر للطيران وكانت توبة أن 
أسافر عليها مرة أخرى.  قد يظن البعض السبب 
أنه  الحقيقي  السبب  ولكن  تقدم خمور.  ال  ألنها 
في الذهاب واإلياب كانت أخالقيات المضيفات، 
منتهى  المضيفين، في  المضيفات وليس  وأؤكد 

قلة الذوق؛ أستطيع أن أقول نوع من البلطجة. 
في الرحلة المؤسفة من 18 سنة كان يجلس 
المضيفة  من  طلب  كندي  شخص  بجواري 
اهتمام،  أي  المضيفة  تعيره  لم  فارغا.  كوبا 
لقد  وقال  أدب  بكل  أخرى  مرة  منها  وطلب 
فقالت  منك.  طلبته  الذي  الفارغ  الكوب  نسيتي 
به  تشرب  لكي  فارغ  بكوب  لك  آتي  لن  أنا  له 
السم  تطفح  شاء هللا  إن  بالعربي  وقالت  خمرا؟ 
من  طلبت  أدب.  قله  بكل  وتركته  الهاري!!! 

أحد المضيفين كوبا فارغا لجاري وتكلمت معه 
فارغا  الراجل طلب كوبا  له عيب  بلغتنا وقلت 
في  أننا  مع  به  تأتي  ولم  مرتين  المضيفة  من 
درجة رجال األعمال. وقالت له ما قالته. تأسف 
جاري  وفتح  الفارغ،  الكوب  وأحضر  الرجل 
منها  أفرغ  دواء،  زجاجة  منها  وأخرج  حقيبته 
مقدار معين ووضع عليها ماء من كوب ماء كان 
أمامه من قبل. وقال لي ضغطي منخفض وهذا 

الدواء يمنعني من الشعور بالدوخة و الغثيان. 
كان الزم أقص عليكم هذه القصة حتى تعرفوا 
للطيران  أحجز على مصر  وأنا  مدى شعوري 

للعودة مرة أخرى للوطن بعد غيبة طويلة.
فعال حجزت على الرحلة التي تغادر تورنتو 
مباشر إلى القاهرة وتغادر ظهيرة اليوم وتصل 

القاهرة الخامسة صباح اليوم التالي. 
قامت الطائرة متأخرة 2٠ دقيقة تقريبا لكن لم 
الفرق.  الرحلة 11 ساعة طيران فما  أهتم ألن 
وقلت في نفسي كل شركات الطيران يصادفها 
تأخير بالذات عندما يكون المسافرين يأتون من 

مدن أخرى. 
صعدت إلى الطائرة وكانت في منتهي النظافة 
من   3٧٧٧-٠٠ طراز  من  أنها  مالحظة  أول 
الترحيب  المدى.  البوينج طويلة  أنجح طائرات 

الممتاز بوجوه بشوشة مالحظة أخرى . 
لألرجل ضعف  والمساحة  المقعد مريح جدا 
مساحة الخطوط الكندية أو لوفتهانزا. المساحة 
المتاحة للحقائب المحمولة باأليدي ممتازة أيضا. 
عربية  أفالم  من  الترفيه  نظام  من  المتاح 
بخالف  هذا  جدا.  ممتاز  حديثة  أجنبية  وأفالم 
عدة قنوات لالستماع للقرآن الكريم أو لألغاني 

القديمة والحديثة. 
كافية جدا مع  العشاء ممتازة و  ُقدمت وجبه 
وعادت  جوافة.  أو  مانجو  المصرية  العصائر 
الكبير وقالت  المضيفة بزجاجة ماء من الحجم 
إن  وقالت  الليل.  أثناء  عطشت  إن  حتى  لي 
وكذا.  كذا  لدينا  يوجد  خفيفة  وجبة  أي  أردت 
ابتسمت  بلدي  وعيش  بيضاء  جبنة  لها  فقلت 
العيش  يا فندم  الجبنة موجودة  بكل أدب وقالت 
البلدي عندما حضرتك توصل بالسالمة مصر. 
في  ألنني  الوقت  لحظة طول  النوم  أستطيع  لم 
نصل  أن  قبل  المهم  لمصر.  االشتياق  منتهي 
االختيار  اإلفطار؛  وجبة  لنا  قدم  تقريبا  بساعة 
مشخلع  مدمس  فول  أو   خواجتي  أكل  كان 
بالخضار الطازج فلفل أخضر وطماطم وخيار 
بدون  الفول  أخذت  طبعا  طبعا...  بصل  بدون 
يوم  من  المضيفين  طاقم  رئيس  ملحوظة  شك. 
 3٠ وصول  وحتى  تورنتو  مغادرة  وقت   2٩
سبتمبر لم أرى في حياتي شخص عمل الـ 11 
ساعة دون توقف. الرجل لم يهدأ لحظة.. أحييه 
بالقدوة  الطائرة  طاقم  يدير  ألنه  قلبي  كل  من 

وليس بالكالم . 
و  عناء  أي  بدون  الساعات  مرت  المهم 
الطائرة البوينج تحلق علي ارتفاع 3٧ ألف قدم 
ووصلنا في الموعد المحدد علي الرغم من أنها 
اعتقد أن  دقيقة في اإلقالع، ولكن  تأخرت 2٠ 
مثلي  اشتياق  في  اآلخر  هو  كان  الكابتن محمد 
للعودة لمصر. الحقائب تأخرت حوالي ساعة.. 
من  الخروج  دقائق،  خمس  أخذت  الجوازات 
باب  على  للتزاحم  دقيقة   3٠ المطار  صالة 
و٩  و٧   5 معها  ناس  من  الخضراء  الخروج 
حقائب!!! . المطار الصالة 3 ممتازة و نظيفة 

ومكيفة ومنظمة مثلها مثل أي مطار عالمي. 
عن  كثيرا  تختلف  لم  العودة  رحلة  أحبائي، 
رحلة الذهاب وهي كانت يوم 8 أكتوبر الفارق 
هو تأخير غير عادي في اإلقالع. و السبب األخ 

الطائرة  طاقم  من  اثنين  سمعت  الذي  الطيار 
من  طبعا  التأخير  لبعض  ويقولوا  يضحكوا 
الكابتن إيهاب. كانوا واخذين راحتهم مخمومين 
في أني أجنبي مش هافهم. من خبرتي القليلة في 
الطيران أن الكابتن محتاج تأكيد طاقم الصيانة 
طاقم  وفعال  اإلقالع.  قبل  تمام  شيء  كل  أن 
الصيانة كان فاتح بطن الطائرة من عند الدرجة 
الطائرة  وقامت  شيء  كل  وتم  وشغال  األولي 
متأخرة ساعتين. لم يعلن الكابتن أو أي شخص 
للركاب عن سبب التأخير مع أن مدير الكونتر 
واسمه سامح كان في منتهي الذوق. وعلى الرغم 
له  وقال  متأمرك  شخص  معه  تشاجر  هذا  من 
أنتم مقصرين وأنتم ال ترتقوا لمصاف شركات 
الطيران العالمية الخ من كل هذا التعالي. وعلى 
الرغم من هذا األستاذ سامح - وأرجو أن يكون 
هذا اسمه - تعامل معه بكل أدب و بكل احترام 

مع أنه ليس له ذنب فيما حدث. 
في طريق العودة كانت تجلس بجواري سيدة 
بهذا،  علم  على  الضيافة  طاقم  وكان  مريضة 
السيدة  هذه  بها  عوملت  التي  المعاملة  أحبائي 
فوق الوصف مهما وصفت لكم كيف ترفق بها 
كأنها  وال  اهتمام  بها  واهتموا  المضيفات  طاقم 
رحلة  في  الضيافة  طاقم  أحيي  أيضا  والدتهم. 

العودة ألنهم احتملوا الكابتن إيهاب. 
في النهاية أود أن أرشح لكم السفر على مصر 
توفرون  للقاهرة،  مباشر  تورنتو  من  للطيران 
الطريق،  في  المطارات  في  االنتظار  عناء 
لتفهم  للطيران  وال يوجد أحد أفضل من مصر 
عادات المصريين في حمل الحقائب الثقيلة. هذا 
أي  للطيران  من مصر  أنتظر  وال  إعالنا  ليس 
مقابل. أنما أود أن نشجع السياحة لمصر وأود 

أن نساعد وطننا األم على قدر المستطاع.
وهمسة في أذن الكابتن إياه لوال أطقم الضيافة 
تطير  لكنت  للطيران  مصر  طائرات  على 

القاهرة الصعيد بالنفر. 

مصر للطريان عظمة على عظمة  
بقلم شريف منصور 
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Retired or planning for
retirement? Need income?
An investment of $100,000 can 
provide you with a monthly income of

 

For illustrative purposes only.

* May be adjusted depending on future market conditions. 
Please consult your advisor and read the prospectus before investing. There may be commissions, trailing commissions, management fees and expenses 
associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. 
This advertisement is intended as a general source of information only, and should not be construed as offering investment advice. Interest rates, market 
conditions, tax rulings and other investment factors are subject to rapid change. Cash flow payments are not guaranteed and may be adjusted depending 
on future market conditions. 
Cash flow from mutual funds should not be confused with mutual fund rates of return. Distributions may consist of interest income, Canadian dividends, 
capital gains, foreign non-business income or return of capital, and each may have different tax consequences. Individuals should consult with their 
personal tax advisor. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or any other government deposit insurer. 
For funds other than money market funds, unit values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that a fund will be 
able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in a fund will be returned to you. Past 
performance may not be repeated. 
Financial planning services and investment advice are provided by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank 
of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a 
financial services firm in the province of Quebec.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. ©2012 Royal Bank of Canada. 36028 (08/2012)

Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy, PFP, FICB, FCSI 
Financial Planner 
Investment &  
Retirement Planning 
Royal Mutual Funds Inc. 
Tel. 416-877-8353 
bassem.fawzy@rbc.com 

For more details or to set up an appointment, give me a call. 

$610.96* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of August 31, 2015): $7.12  

14044.94 
0.0435 
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كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس مبسيساجا 

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية

السنة الثامنة، العدد )201( - اخلميس 12 نوفمرب 2015

 تتوب
ً
الكنائس أيضا

النجاحات  أرصدة  التاريخ  في 
التاريخ  في  اإلخفاقات  وحساب 
أهمية  ورغم  الدروس.  أنواع  كل 
التاريخ إال أن التاريخ الكنسي ليس 
قيد علينا. ليس للتاريخ قدسية و ال 
دون  اإلنجازات  في  منحصر  هو 

غيرها. لكن له سلطة المعلم.
الكنيسة  تاريخ  حفل  لقد 
األرثوذكسية باألعاجيب اإليمانية 
كان  التي  الفريدة  والشخصيات 
مصر  في  ليس  األثر  أعظم  لها 
وحدها بل في كل العالم. فالرهبنة 
لكل  مسلكاً  صارت  المصرية 
جعلوا  والشهداء  العالم.  مسيحيي 
اسم الكنيسة القبطية معروفاً للكل. 
والمدافعين عن اإليمان لم يكونوا 
أبطااًل محليين. أثناسيوس و كيرلس 
يعرفهم  العظماء  ديسقوروس  و 
العالم. المجامع لم تكن محلية في 
عالمية.  أي  مسكونية  بل  البدء 
وكان للكنيسة األرثوذكسية سواء 
القبطية أو السريانية أو األرمينية 

صوالت وجوالت مع الهراطقة.
القيامة مسئولية مصر  كان عيد 
التي تحدد تاريخه ليحتفل به العالم 
شنودة  األنبا  تعاليم  كانت  أجمع. 
مقارة  ابو  و  أنطونيوس  األنا  و 
تصل إلي أرجاء المسكونة و كان 
يأتون  العالم  أرجاء  من  الزوار 
كانت  أعماقها.  عن  ليستفسرون 
كانت  وحين  مسكونية.  كنيستنا 
بهذا البريق لم نقرأ عنها كثيراً أنها 
تأزمت أو صار فيها انشقاقات بل 

كانت تقفز من مجد إلي مجد.
يتقوقع  التاريخ  منحني  بدأ  فقط 
إلي الداخل و ينكفأ علي نفسه حين 
و  الكنائس  بين  االنشقاقات  بدأت 
تجتمع  كنائس  من  الحال  تبدل 
تمارس  و  الواحد  اإليمان  لتناقش 
المحبة الواحدة إلي ملتقيات متفرقة 
تهجو بعضها بعضاً و يتوه بينها ما 

هو حق و ما هو متهرأ.
الهجوم  يسجل  البعض  وصار 
بصورة  األخرى  الكنائس  علي 
البطولة. وكلما عال الصراخ ظن 
البعض إليه أنه غيور علي اإليمان 
و أنه يفحم معارضيه. و صارت 
كل مجموعة تكلم نفسها و تهجو 
غيرها و ضاعت المحبة و تمزق 

الجسد الواحد.
أصبحت القوانين الكنسية تصدر 
أن  من  بداًل  اآلخرين  في  نكاية 
تكون نبراساً يجمع جسد المسيح. 
يتفاخر  البعض  بقي  هذا  مع  و 
هو  يصدر  ما  و  يحدث  ما  كأن 
نفس  اإليمان هذه  الدفاع عن  قمة 
القوانين التي  إحتار المؤرخون و 
العلماء اآلن في تنقيحها و معرفة 
المدسوس  أيهم  و  الصحيح  أيهم 
حتي أن الصفي بن العسال جامع 
القوانين الكنسية إحتار هو اآلخر 
القوانين  تنقيح  من  ضجر  لما  و 
وصرنا  واحدة  سلة  في  جمعها 
القوانين  عن  نبحث  اليوم  حتي 
الصحيحة منها والزائفة؟ فالتاريخ 
كاألمواج تجرف كل شيء الثمين 

والهش.
علي  بالحرم  باباوات  نطق 
بابوات. ثم تراجع بعضهم و اعتبر 
المحرومين قديسون كما فعلوا مع 

وأحياناً  الفم.  ذهبي  يوحنا  البابا 
أوريجانوس. وصار كل بطريرك 
يخشي أن يتراجع لئال يثور الشعب 
عليه. بينما أن الشعوب في القديم 
كانت تهاب معلميها. لكنه الخوف 
من ال شيء هو الذي صنع صنم 
يعبده  البعض  وصار  االنشقاق 
لنحطم  األوان  آن  فهل  له.  ويهلل 

الصنم ونعبد المسيح.
الحوار بين الكنائس

اآلن حان وقت التوبة. فالكنائس 
علي  و  أيضاً.  تتوب  كاألفراد 
بابوات زماننا أن تتوب عن أخطاء 
الثمر  من  التاريخية.  البابوات 
نعرف الشجر. والثمر بين ايادينا 
ُفرقة وانشقاق حتماً لم يكن مصدر 
هذه التحزبات مباركاً مهما شاعت 

وراجت حولهم القصص.
الروح  يخاطب  الرؤيا  سفر  في 
ويكشف  السبعة.  الكنائس  القدس 
ما ينقصها وينير لها طريق التوبة. 
الكنيسة.  أسقف  من  تبدأ  فالتوبة 
وإذا كان الفرد البسيط يتوب عن 
الكنيسة  فأسقف  الفردية  أخطاءه 
األساقفة  وعن  شعبه.  عن  يتوب 
التي  قراراتهم  وعن  سبقوه  الذين 
علي  كارثية  تراكمات  خلفت 
أو  األسقف  المسكونة.  مستوي 
هو  ما  يصحح  أي  يتوب  البابا 
خاطئ ألنه أخذ السلطان من أجل 

هذه أواًل.
يخيف  ال  الكنائس  بين  الحوار 
يتضع. من  أن  يريد  سوي من ال 
ال ينوي أن يكسب أخيه. من يقرر 
ال  الحوار  يتنازل.  ال  أن  مسبقاً 
يمكن أن يبدأ بينما البعض يتربص 

بالبعض.
يرفض  ومن  محبة.  الحوار 
الصالة  المحبة.  يرفض  الحوار 
حوار مع هللا. واإلنجيل حوار مع 
حوارين  بين  نقف  نحن  اإلنسان. 
إن نجحنا فيهما صرنا في طريق 

النور.
أمر  بل  نصيحة  ليست  إنها 
قبل  أواًل  نتصالح  أن  سماوي. 
أن نقدم هلل قرباناً. و قد أخذنا من 
الصغير  الضيق  معناه  التصالح 
أي تصالح شخصين و اآلن  حان 
المعني  نأخذ  فيه  الذي  الوقت 
بين  فيكون  التصالح   في  األكبر 

كنائس العالم .
كيف تتصالح الكنائس؟

كان وقت نظن من يهاجم اآلخر 
بطل. األن وقت نظن من يكسب 
تتباهون  أكثر بطولة. كنتم  اآلخر 
في كل كنيسة بأنها تعرف المسيح 
لتظهروا  فرصتكم  اآلن  أفضل. 
للعالم أن معرفة المسيح تأتي  من 
األخوة  كل  األخوة.  محبة  خالل 
من كل مكان ومن كل عقيدة تؤمن 
باإلنجيل  و  اإليمان  بأساسيات 

وبالفداء و األبدية. 
- مدارس األحد هي أول درجة 
من درجات التصالح. حين يكون 
محبة  علي  مركزاً  فيها  التعليم 
الجميع . وعلى عدم الفرز؟ ويكون 
المحبة  لهذه  مؤهاًل  نفسه  الخادم 
األيمان  يعلن  التعصب.  يخلو من 
دون  و  أحد  علي  هجوم  دون 

أن  أحد و دون حتي  انتقاص من 
يذكر اآلخر بل يركز علي المسيح 

و اإلنجيل.
أخري  درجة  يعلو  التصالح   -
باللقاءات المشتركة ليس بين القادة 
العقائد.  المختلفي  الشعب  بين  بل 
واإلنجيل  المشتركة  فالصالة 
المشترك كفيالن بتذويب الصخر.

القوانين  بتنقية  يأتي  التصالح   -
نفس  في  لغرض  وضعت  التي 
واضعها. علي الكنيسة أي كنيسة 
بأول.  أواًل  نفسها  تراجع  أن 
فالقوانين والقرارات التي تضعها 
أداة  فقط  بل  عليها  قيوداً  ليست 
لزم  متي  أيضاً  وتغيرها  تحتاجها 

األمر حسب مستجدات الحياة.
إال  يتم  أن  يمكن  ال  التصالح   -
تأخذ  مرنة  شخصيات  بانتخاب 
الكنائس  مع  للتفاهم  كافية  سلطة 
ألن  ذلك  من  خوف  وال  األخرى 
بالنقاط  يعودون  األساقفة  كل 
إلعادة  المقدس  للمجمع  الرئيسية 
يكون  أن  يجب  ال  كما  مناقشتها 
عندنا وسواس كأننا نذهب ليخدعنا 
اآلخرون فليست هذه هي الحقيقة 
إلي  كلها  مشتاقة  الكنائس  ألن 
الرجوع و قد أتعبها الفراق و أنهك 

االنشقاق الجميع.
بشعبها  المهجر  كنائس   -
وخدامها وكهنتها وأساقفتها عليهم 
الدور األكبر في التقارب مع بقية 
يكون  أن  يجب  كان  .و  الكنائس 
األمر سهل حيث أننا نعيش بينهم و 
بعض كنائسنا نتقاسمها مع كنائس 
أخري تختلف عنا في العقيدة و قد 
تركوا لنا كنائسهم بمحبة مسيحية 
الحقيقة  تعصب.  دون  و  حقيقية 
هناك  أن  نذكرها  أن  يجب  التي 
خوف لدي بعض األساقفة والكهنة 
إذا بادروا أو أظهروا هذا التقارب 
ويحبك  يشتكيهم  من  سيجدون 
الرؤوس  وألن  التهم.  ضدهم 
هذه  بسبب  كثيرة  حولهم  الطائرة 
التهمة فإنهم يخشون بل يتشددون 
وبهذا  مصر  اساقفة  من  أكثر 
التقارب  في  عنصر  أهم  خسرنا 
يكون  أن  والحل  الكنائس.  بين 
هناك قرار مجمعي يضع خطوات 
متفق عليها للتقارب و يحمي من 
بطش  من  الخطوات  هذه  يتبع 
الذين يظنون أن التشدد فضيلة و 
أن العدو ليس الشيطان لكنه أخي 

القابع في الكنيسة المجاورة؟؟؟
وفن  مسيحية  حرفة  التصالح   -
خلفه  نسير  أن  أردنا  فإذا  سماوي 
لألفكار  يجب أن نؤسس صندوقاً 
أي أفكار التقارب. هذا الصندوق 
ما هو ممكن من شتي  يجمع كل 
بطريقة  نصيغه  لكي  العالم  بقاع 
تحول األفكار إلي خطط محسوبة 

و مسارات واقعية.
- التصالح لن يتم بغير الشباب. 
المنفذة  الطاقة  وحدهم  و  فقط  هم 
للتصالح، و عندهم اللغة المطلوبة 
أن  فيكفيهم  الكبار  أما  للتقارب. 
الجيل  يتمكن  أن  ألجل  يصلوا 
أفسده  ما  إصالح  من  الجديد 
البعض بالتشدد. لهذا أعطوا الدور 

األكبر للشباب وهم سر النجاح.

The time to prevent taxes from eroding the value of your  
estate is now.  
We can recommend practical solutions to bene�t your  
loved ones for years to come.

Don’t let taxes erode your estate 

EHAB
 

NICOLA
 

CPA, CGA
, 

Consultant
Investors Group Financial Services Inc.

   

Tel: (647) 539-8015

 

|  Ehab.Nicola@investorsgroup.com

Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc. Insurance license 
sponsored by The Great-West Life Assurance Company.  Trademarks, including Investors Group, are 
owned by IGM Financial Inc. and licensed to its subsidiary corporations.  MP1110 (02/2014)

ملكة مجال كندا تتهم 
الصني باملماطلة يف منحها 

تأشرية دخول
تورونتو -)رويترز( 

قالت المتسابقة الكندية انستاسيا لين -المولودة في 
الصين- يوم الثالثاء إن تأشيرة سفرها لالشتراك 
في مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام بمنتجع 
في الصين تواجه التأجيل وإن مسؤولين صينيين 
ضايقوا والدها بسبب مجاهرتها بانتهاكات حقوق 

اإلنسان في الدولة الشيوعية.
قالت لين -وهي ممثلة توجت بلقب ملكة جمال 
كندا في مايو – إن تصميمها على الحديث عن 
االنتهاكات الحقوقية الصينية ربما كلفها فرصة 
 1٩ في  سيقام  الذي  النهائي  الحدث  حضور 

ديسمبر كانون األول في سانيا.
استماع  جلسة  خالل  بشهادتها  لين  وأدلت 
الديني  االضطهاد  بشأن  األمريكي  بالكونجرس 
في الصين في يوليو تموز. وقالت في شهادتها 
يتعرضون  الذين  باسم  الحديث  “أرادت  إنها 
للضرب في الصين ويحرقون ويعذبون بالكهرباء 
لتمسكهم بمعتقداتهم” وفق النص الكامل لشهادتها 
التنفيذية  للجنة  االلكتروني  بالموقع  نشر  الذي 

للكونجرس المعنية بالصين.

الثالثاء  يوم  لرويترز  عاما(   25( لين  وقالت 
“كنت أهتم بحقوق اإلنسان منذ وقت طويل قبل 

حتى التفكير في مسابقة ملكة الجمال.”
وقالت لين إن متسابقات من دول أخرى تلقين 
لهن  يسمح  مما  الصيني  المضيف  من  دعوات 
النهائيات  لحضور  دخول  تأشيرة  لطلب  بالتقدم 
لكنها لم تتلق أي رسالة وتعتقد ان الصين تحاول 

منعها من حضور الحدث.
ولم يتسن لرويترز التأكد من مصدر مستقل من 

تلقي المتسابقات االخريات دعوات للحضور.
جماعة  في  أيضا  عضوة  وهي  لين  وقالت 
الصين  في  المحظورة  الروحية  جونج(  )فالون 
“ال اعتقد انها مسألة إدارية. ليست كذلك. اعتقد 

انها مسألة مبدأ.”
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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 



العالم  البلد االكثر تسامحا في  كندا هي 
العالم  عبر  جديد  بتقييم  انجلترا  ومقره  والتحليالت  للبحوث  ليجاتوم  معهد  قام  
والفرص  البلد  اقتصاد  منها  فئات   8 اساس  علي   2015 لعام  المزدهرة  للبالد 

مشاريع  القامة  المبادرة  وروح  المتاحة 
جديدة والتعليم والحكومة والصحة واالمان 
والحرية الشخصية وراس المال االجتماعي 
وبعد فحص 1٤2بلد  جاءت النرويج علي 
رأس القائمة للبالد االكثر ازدهارا في العالم 
والحريات  الصحية  الرعاية  نظام  لجودة 
المدنية بينما لقبت كندا بالبلد االكثر تسامحا 

واالكثر حرية في العالم لقبولها المهاجرين واالقليات ولحرية المعتقد والتعبير فيها 
الكنديين علي ان بلدهم مكان جيد للمهاجرين وقال ٩٤٪ من  ووافق ٩2 ٪ من 
الكنديين انهم يعتقدون ان لديهم الحرية في اختيار مسار حياتهم ، وجاءت العشرة 
بالد االولي من الغرب وغابت بالد من اسيا ومن امريكا االتينية والشرق االوسط 
وافريقيا والحظ المحللون ان اندونسيا صعدت 21 درجة عما كانت عليه من قبل 
سبعة سنوات بسبب اقتصادها النابض بالحياة وتحسن مستوي المعيشة وحصلت 
السياسي  العنف  مستويات  الرتفاع  الحاديةعشر  المرتبة  علي  المتحدة  الواليات 
فيها وهذا ترتيب البالد في قائمة البالد المزدهرة االولي  النرويج ثم سويسرا ثم 
الدنمارك وتلتها نيوزيالندا ثم السويد وبعدها كندا ثم استراليا وتلتها هولندا ثم فينلندا 

والعاشرة هي ايرلندا.
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

مجلس مدينة تورنتو يصوت حلظر الشيشة في جميع املنشآت 
احلاصلة على ترخيص بذلك

جميع  في  الشيشة  استخدام  حظر  علي  تورنتو  مدينة  مجلس  صوت 
االقتراح 3٤  هذا  الموافقة علي  االصوات  وكانت  تورنتو  في  المنشأت 
واعترض فقط ثالثة من االعضاء وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ في 
االول من ابريل عام 2016 وقد عرضت هذه المسألة علي مجلس المدينة 
بناء علي توصية هذا العام من هيئة الصحة تحذر من استعمال الشيشة 
في المؤسسات المرخصة واوصي االقتراح ايضا بان يطلب المستشارين 
الحانات  في جميع  الشيشة  يحظر  قانون  ان تضع  اونتاريو  من حكومة 

والمطاعم والباحات عبر المقاطعة ويستند قرار مجلس المدينة علي تقرير قدم اليهم في مايو الماضي يعلن عن  
المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الشيشة وايضا بعد ردود افعال للشركات والمراكز الصحية التي تجاور 
االماكن التي تقدم الشيشة ، وكان التقرير قد طلب من مجلس المدينة ان تحظر استعمال الشيشة في جميع المنشأت 
المرخص لها بذلك في االول من اكتوبر 2015 ولكن تم تاجيل المسالة حتي اجتماع المجلس في ٤ نوفمبر وفي 
نفس الوقت اقترح  النائب جيم كريجيانيس ان تنشئ المدينة فئة جديدة من قانون التراخيص حتي يتاح الماكن 
تدخين الشيشة و التي تعرف باسم النرجيلة ايضا االستمرار في العمل وان يسمح باستعمال منتجات غير التبغ 
في تدخينها واال يسمح ببيع الخمور او الطعام في هذه االماكن واال يدخلها القصر وعلي هذه االماكن  ان تعلن 
عن االثار الصحية الضارة الناتجة عن تدخينها ، وقال مسؤول طبي ان االعتقاد السائد بان الماء يصفي المواد 
الكيميائية الضارة او الشوائب االخري ليس صحيح وتحت قانون عدم التدخين في اونتاريو فليس مسموح بتدخين 
الشيشة داخل االماكن المغلقة العامة ولكن يسمح بتدخينها في االماكن المغلقة الحاصلة علي ترخيص  وهذا يناقض 
قانون عدم التدخين في اونتاريو وهناك ما بين 60 الي 80 محل لتدخين الشيشة في تورنتو ولكن ال يتوفر العدد 

الصحيح بسبب ان هناك اماكن كثيرة غير مرخصة.

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد
ahram.teeba@gmail.com 

647-823 - 6779 

جماعة ارهابية تطلب ١٠٠ مليون دوالر فدية 
الطالق سراح رهائن بينهم اثنني من الكنديني

نشرت  جماعة ابو سياف االرهابية شريط فيديد جديد مطالبين فيه باكثر من مليون 
دوالر لالفراج عن الرهائن االربعة الذين اختطفوا من منتجع سياحي  في جنوب 
الكندي علي هذا  الفلبين في 21 سبتمبر الماضي وقد حصل فريق االستخبارات 
الفيديو ومدته ٩0 ثانية ويظهر فيه مجموعة من المسلحين يرتدون المالبس السوداء 
ويرفعون اعالم داعش ويقفون خلف االربعة المختطفين وهم جون ريدسديل  ويبلغ 
من العمر 68عاما  وروبرت هول ويبلغ من العمر  50  عاما وهما كنديان وتظهر 
ايضا صديقة روبرت هول وشخص اخر نرويجي وظهر شخص يمسك بسكين 
فوق عنق جون  الذي قال انهم يطالبون ببليون بيزو ) عملة الفلبين( عن كل فرد 

منهم الطالق سراحهم وناشد رئيس الوزراء 
الكندي وشعب كندا ان يدفعوا الفدية في اقرب 
وقت ممكن الن حياتهم في خطر كبير وايضا 
تحدث روبرت هول وقال انا مواطن كندي 
وانا اسير لدي جماعة ابوسيف  مقابل بليون 
بيزو وان هؤالء الناس خطيرون وغدارون 

جدا ويجب ان تاخذوهم علي محمل الجد وساعدونا لنخرج من هنا ، وقال الرجل 
الواقف خلفه اذا لم تلبي هذه المطالب فسوف يقتل الرهائن بواسطة ابو سياف ثم 
هتفت الجماعة . وقالت ادارة الشئوون الخارجية الكندية في وقت سابق انها تتواصل 
مع جميع القنوات المناسبة لتحصل علي المزيد من المعلومات ولم يريدوا التعليق 
كثيرا حتي ال يعرض هذا الجهود الجارية للفشل  أوقد تهدد سالمة المواطنين الكنديين 
في الخارج ، وقد تاسست جماعة ابوسياف في التسعينات وهي تريد فرض الشريعة 
االسالمية في جنوب الفلبين ووفقا لموقع السالمة العامة في كندا فان هذه الجماعة 

موضوعة في قائمة الجماعات االرهابية

حكومة ترودو تعيد التعداد السكاني االلزامي 
قررت حكومة كندا الليبرالية اعادة العمل بالنموذج الطويل للتعداد السكاني االلزامي 

بعد ان الغته حكومة المحافظين عام 2010 
االقتصادية  والتنمية  العلوم  وزير  وقال 
نافديب بينس اننا بحاجة الي بيانات جديدة 
ماذا  الوزير  يقل  يمكن االعتماد عليها ولم 
ستكون عقوبة رفض ملئ استمارة البيانات 
للتعداد السكاني ولكنه قال انه ستكون هناك 

خطة قوية لالتصال بغالبية الكنديين لشرح اهمية هذه البيانات واهمية المشاركة في 
هذه العملية مشيرا الي ان ٩3.5٪ من السكان قاموا بملئ هذه البيانات في التعداد 
لكل من مخططي  بثمن  يقدر  بما ال  االهمية  البيانات من  هذه  ان  وقال   ، االخير 
المدن والحكومات المحلية والشركات والمنظمات غير الحكومية وقال وزير التنمية 
االجتماعية واالسر واالطفال جان ايف دوكلو ان الكنديين سعداء بملئ  استمارات 
التعداد النهم يفهمون انها مهمة لرفاهية البالد ، وقال جستن ترودو اننا ملتزمون 
بحكومة تستند علي ادلة ووقائع والتعداد النموذجي هو جزء هام من التاكد اننا نخدم 
القادم  للعامة في 2 مايو  التعداد متوفرة  نماذج  من يشكلون  مجتمعنا . وستكون 
وستوزع علي 2.٩ مليون منزل ،وقد قامت حكومة المحافظين سابقا بالغاء التعداد 
السكاني االلزامي واستبدلته باخر تطوعي وقال وزير العلوم والتنمية االقتصادية ان 
هذا لم يكن جيد ومبني علي ايدلوجية ولكننا نركز االن علي سياسات سليمة و ادلة 

حقيقية وجيدة .

السنة الثامنة ، العدد )201(  - اخلميس 12 نوفمرب  2015

من هو هارجيت سينغ ساجان وزير الدفاع اجلديد في حكومة ترودو

جاء ساجان وعمره االن ٤٤ عاما  من الهند مع والديه وهو في عمر السادسة وعمل والده 
في مطحنة وعملت والدته في مزرعة واهتم الوالدين بتعليم ابنائهم في المدارس  ، وعندما 
تقدم لالتحاق بالجيش منذ 26 عام رفض طلبه اول االمر ولكنه تمسك بما يريد حتي قبل في 
الخدمة العسكرية  واصبح  اللفتنانت كولونيل احتياطي متقاعد  قبل ان يصبح وزيرا للدفاع 
والمسؤول عن االمن العام والمخابرات في كندا ، وقد انضم ساجان الي شرطة فانكوفر 
ثم  العصابات االجرامية هناك  لمدة سبعة سنوات في مكافحة  عام 1٩٩٩ كمخبر وعمل 

استعمل التقنيات التي تعلمها في فانكوفر لوقف انضمام الشباب الي حركة طالبان وقال عن هذا ان فرقة صغيرة من الجنود 
الكنديين اقامة عالقات طيبة مع السكان المحليين واستطاعات ان تستخلص معلومات مهمة جدا عن دفاعات حركة طالبان 
وقد نال عن هذا وسام االستحقاق العسكري للحد من نفوذ حركة طالبان في مقاطعة قندهار ، وخدم ايضا ساجان في الجيش 
االحتياطي ورحل مع بعثة حفظ السالم الكندية الي البوسنيا عام 1٩٩6وخدم في افغانستان  ثالثة مرات عام 2006 و عام 
200٩ وعام 2011 وفي عام 2012  ترقي الي رتبة كولونيل احتياطي وعين قائد لكتيبة وهو اول سيخ يقود كتيبة ، وخبرة 

ساجان سوف تكون موضع تقدير من الجنود ومن المنتظر ان يجلب قوة سياسية جديدة الي وزارة ترودو.

اختيار رونا امبروز لتكون رئيسة حزب احملافظني مؤقتا 

اختيرت رونا أمبروز زعيمة مؤقتة لحزب المحافظين وهي عضوة في 
انها  وقالت  عاما   ٤6 العمر  من  وتبلغ  السابقة  الصحة  ووزيرة  البرلمان 
فخورة للغاية لتكون زعيمة حزب المعارضة وان حزب المحافظين لديه 
الجديدة  الليبرالية  الحكومة  يراقب  متنوعة وسوف  ومواهب  عميقة  خبرة 
ويحاسبها وقد تقلدت رونا ثمانية مناصب وزارية مختلفة منذ عام 2006 
بما في ذلك وزارة البيئة واالشغال العامة ، وفي نفس يوم اختيار الزعيمة 
الجديدة المؤقتة لحزب المحافظين القي رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر 

كلمة ليودع فيها اعضاء الحزب وقال انه يتحمل مسؤولية خسارة االنتخابات واستمع الي خواطر وافكار االخرين 
حول الحملة االنتخابية سواء الجيد منها او السئ علي حد سواء ووصفت رونا امبروز كلمته بانها عاطفية ومؤثرة 
المعارض قد ال تكون رونا  بشكل ال يصدق خصوصا عندما قال وداعا ، وكزعيمة مؤقتة لحزب المحافظين 
امبروز مؤهلة للترشح لوظيفة رئاسة الحزب الدائمة ولكن قواعد الترشح لرئاسة الحزب الدائمة لن تكون متوفرة 

قبل يناير القادم .

خمسة تغييرات جديدة متت في حفلة مراسم 
اداء جسنت ترودو واعضاء وزارته لليمني 

بعد حملته االنتخابية الطويلة التي وعد فيها جستن ترودو بتقدييم تغييرات 
حقيقية الي البرلمان كان اول التغييرات هي في اداء اليمين لرئاسة الوزراء 
الخمسة  وهذه  قبل  من  المتبع  والبروتكول  التقاليد  التغيرات  هذه  وكسرت 
تغييرات هي ، اوال : فٌتحت حديقة قاعة روديو لعامة الجمهور للمرة االولي علي االطالق  حتي يتمكنوا من 
مشاهدة مراسم حلف اليمين علي شاشة تليفزيونية عمالقة خارج قاعة روديو التي تمت فيها المراسيم وبعد ان اقسم 
ترودو اليمين قامت الحشود خارج القاعة بالهتاف والتصفيق في ابتهاج . والتغيير الثاني  كان هو وصول جستن 
ترودو واعضاء حكومته الي قاعة روديو علي متن حافلة ثم قاموا معا كفريق بالسير في درب طويل بينما كانت 
الحشود تصفق لهم وتلقط لهم الصور وهذا شئ مناقض تماما لما كان يحدث في الماضي في مراسم اداء اليمين 
حيث كان يصل االعضاء واحدا تلو االخر في سيارت منفصله. وثالثا استخدمت تكنولوجيا العصر الحديث في 
بث مراسم اداء اليمين علي الهواء مباشرة وكتب الكثير من متابعين البث تغريدات علي تويتر بعضهم قدم التهاني 
والبعض انتقد والبعض علق ،والشئ الرابع المختلف عما قبله من الحكومات ان جستن ترودو باالضافة لمنصبه 
كرئيس للوزراء سوف يقوم ايضا بوزارة الشباب ووزارة الشؤون الحكومية الداخلية وخامسا اختار ترودو وزراء 
حكومته من 15 رجل و15 امرأة وبهذا حافظ علي وعده بتساوي عدد الوزراء الرجال مع  عدد الوزيرات من 

النساء



عيد  يحل  قليلة  أيام  بعد  لبنان،  أرزة  سيدتى، 
 21 محبوك  يحفظها  ذكرى  السعيد،،  ميالدك 
بهذه  بالتهنئة  إليك  ويتوجهون   1٩35 نوفمبر 
ويمد  يحفظك  أن  الرب  راجين  السعيدة  المناسبة 
فى عمرك لتحتفلى بهذه المناسبة وأنت فى كامل 
الصحة والهناء، وأن تظلّى سعيدة بقدر ما أسعدتى 

جمهورك ومألتى قلبه بهجة ونشوة.

نهـــــاد حداد،، ليس أروع فى هذه المناسبة من 
دارك  وابنائك زياد وريما فى شرفة  تجلسى  أن 
وتعودين  واللوز  التفاح  مزارع  على  تطل  التى 
جبال  فى  الجدة  بيت  الماضى،  إلى  بذاكرتك 
وضجيجها،  بيروت  صخب  عن  بعيداً  الشوف 
والطريق إلى النبع إلجتالب الماء والعودة، تتسلين 
بالغناء وكأنك تمهدين لفنك القادم، حصة األناشيد 
ويطلب  يشجعك  فليفل  محمد  واألستاذ  بالمدرسة 
منك اإللتحاق بالكونسرفاتوار، حليم الرومى يكمل 
تباشير القدر فيلحقك باإلذاعة اللبنانية لتتقابلى مع 
عاصى ومنصور رحبانى وكأن  القدر يرتب بكم 
أنتم الثالثة، قفزة أوليمبية لتطور الغناء العربى،، 
تتذكرين ألحاننا القديمة من داوود حسنى وسالمة 
درويش  سيّد  ليأتى  المهدية  ومنيرة  حجازى 
ليطور  إيطاليا  من  والعائد  بقفطانه  السكندرى 
موسيقانا وألحاننا،، لكن الشاب الصغير إبن باب 
الشعرية القاهرى محمد عبد الوهاب أخذ من سيّد 
درويش وأضاف من موسيقى الغرب ليقدم ألحاناً 
وموسيقى متطورة تناسب عصره حتى الح هذا 
الرحبانية باألداء  الجديد لموسيقى وألحان  الفجر 

الرائع لك يا فيروز.

فى مصر تأخر لقاء السحاب بين عبد الوهاب 
فى  لجمعهما  الحثيثة  المحاوالت  كلثوم رغم  وأم 
الوهاب  عبد  أن  وقتها  وقيل  مشترك،  فنى  عمل 
تخشى  كلثوم  أم  وكانت  )يتكلثم(  أن  يخشى  كان 
الفنى  العمل  يكون  أن  يبغى  فكالهما  )تتعبد(  أن 
الناصر  عبد  الرئيس  تمكن  حتى  إليه  منسوباً 
عام  عمرى(  )إنت  رائعة  وكانت  جمعهما..  من 

.1٩6٤

الرحبانية،  مع  تعملى  أن  وبسرور  قبلت  أنت 
فلينتصر الفن ويكفى أن األخوين لم يفكر أحدهما 
فى إظهار ذاته أو موهبته أو حتى إسمه. كانت 

أعمالكم مشتركة لذا نجحت.

من  األخوان  قدمه  ما  بالفخر  وستذكرين 
كما  العربية،  الموسيقى  فى  ثورة  أحدثت  أغانى 
بموهبتك  الكبيرة  ولثقتك  والشعر  المسرحيات 
يفكر  لم  مثلما  )ستترحبنى(  أنك  قط  تفكرى  لم 
الشراكة  واكتملت  )سيتفيرزوا(،  أنهما  األخوان 
أحبك  الذى  عاصى  مع  مقدسة  بشراكة  الفنية 
التى  الموسيقية  الفرقة  يقود  كان  جوارحه،  بكل 
تفارقك  ال  وعيناه  روائعك  تقدمين  وأنت  تعزف 
تصرخ بحبك، وكانت رحالتكم الفنية إلى أرجاء 
العالم واإلستقبال الرائع لكم ولفنكم الراقى تتويجاً 
اإلنتاج  وفرة  ورغم  للفن،  وإخالصكم  لجهودكم 
والذى زاد عن ٧50 أغنية،25 إسكتش،3 أفالم، 
فى  وانصهارك  عطاؤك  فإن  مسرحية،   15
الخمر  كان  بالكلمات  الدافق  واإلحساس  المعانى 

الطيبة التى أسكرت مستمعيك.

بالعربية  الناطقة  الجماهير  واستقبلتكم       
تستزيدكم  تكريم  من  تستحقون  بما  واألجانب 
من هذه الروائع فى رحالتكم إلى الدول العربية 
والدول  األمريكية  المتحدة  والواليات  وكندا 

األوربيةودول أمريكا الالتينية واستراليا.

    وفى إحتفالك الهادىء بهذه الذكرى ستذكرين 
الوهاب:  وعبد  درويش  لسيد  الخالدة  األعمال 
خايف أقول اللى ف قلبى، ياجارة الوادى، طلعت 
دا  أهو  مرة،  سنة  كل  زورونى  نورها،  يامحال 
اللى صار... وكيف التزم الرحبانية بالنغم لكنهم 
فقدموها  الموسيقى  التوزيع  أعادوا  وحس  بذكاء 
الشعر  وستذكرين  حديثة..  مشرقة  بصورة 
األندلسى الذى بأدائك عدنا إلى أيام الرشيد ورأينا 

شهر زاد وليال من ألف ليلة،،، 

ساهمت  والتى  الوطنية  األغانى  أما        
أهلية  وحرب  صراع  بعد  اللبنانيين  توّحد  فى 
إستمرت خمسة عشر عاماً وجعلت من لبنان ذى 
محدود  غير  كبيراً  وطناً  مربع  كيلو  ال10٤52 
يالبنان ياوطنى،  فهى أنشودات ال تٌنسى: باحبك 
يا  سوا،  كنا  الموج  ياوطنى  تكون  اللى  يوم  من 
ربوع بالدى، إحكيلى إحكيلى عن بلدى إحكيلى، 
لبيروت من قلبى سالم. ردنى إلى بالدى. خدنى 
على تاّلتها الحلوين، فى قهوة ع المفرق، ياجبل 
الشيخ، ع إسمك غنيت، لبنان يا أخضر حلو،،، 

والكثير الكثير.

فيروز  أغنيات  العديد من  نالت  فلسطين       
وأناشيدها الحماسية لكل بلدة فيها وأهازيج العودة،  
المدائن،  العتيقة، وزهرة  ألقدس  ألبوم راجعون، 
وسنرجع يوماً، خمسون عاماً نستمع إليها فننتشى 
وكأنها تٌذاع للمرة األولى. أما الشــــام )سوريّة( 
فقد فازت بالنصيب األكبر من قصائدك وفتحت 
وكان  مهرجاناتها  فى  تحتضنك  ذراعيها  دمشق 
بعض  أغضب  الذى  األمر   2008 عام  آخرها 
اللبنانيين الذين يكرهون حاكم سورية أما أنت فقد 
كنت ترين أن سورية ولبنان شعب واحد يعيش 
أليس  ذلك،  فى  الحق  ولك  مستقلتين  دولتين  فى 
والدك وديع حداد سريانى األصل؟ وتبدو وحدة 
عشرات  من  الرائعتين  القصيدتين  فى  الشعبين 

القصائد،

فى  المجد  يغب..ياكالم  لم  السيف  ياذا  ياشام 
استولى  بعدك  فى ظلمة..  التاريخ  قبلك  الكتب،، 
الصيف  عاد  ياشام  قصيدة  وفى  الشهب.  على 
تشدو فيروز: فأنا هنا جرح الهوى.. وهناك فى 
فمنك  يادمشق..  عينى  وعليك  جراح،،  وطنى 
وفى  الهوى  أنت  الشام  فى  الصباح،،  ينهمر 
والحضارة  وأهلك  أهلى  وراح،،  أغنية  بيروت 
األبطال  ومواكب  وصمودنا  والسماح،،  وحدتنا 

من ضحوا وراحوا.

 عندما تشدو فيروز فكأنها تصلى، لكنها قدمت 
يامريم  الحزينة،  والجمعة  الميالد،  تراتيل  أيضاً 

البكر، سبحان الكلمة،ياأم هللا،،، 

سلطان  أو  لرئيس  تغن  لم  أنك  ستذكرين     
وقفتك  وستذكرين  لألوطان،  أغنى  أنا  وقلتى: 
أرز  شجرة  كأنك  المسرح  خشبة  على  بشموخ 

لبنان ال تستجدين التصفيق واإلعجاب.

   رحل عاصى ومنصور وتركا لنا إرثاً عظيماً 
يحرسه ويرعاه زياد والعظيمة فيروز أمد هللا فى 

عمرها ومنحها الصحة والهناء.

أخبار وأراء17
إلــــى  فيــــــروز

توفيق مرتي مينا
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تابع مقال »األصول املسيحية 
لعلم السلوكيات )4(« ص4

في  بالكذب  التصريح  عدم  وسبب 
الظروف  أقسى  املسيحية وحتي في 

يرجع لألسباب اآلتية: 

فلم  المسيحي  اإليمان  وقوة  عظمة  ا 
بالموت »لم يسعي  أبدا  المسيحيون  يبالي 
منه  يخافوا  لم  لكنهم  للموت  المسيحيون 
أي  وال  المسيح  تالميذ  يرضي  فلم  أبدا. 
من الشهداء والقديسين أن يقايضوا اإليمان 
المسيحي بالنجاة بحياتهم وذلك لكي ينالوا 

قيامة أفضل. 

ب إن إنكار المسيحي لإليمان سيشكك 
المسيحي  به  يؤمن  ما  قوة  األخرون في 
وفي  لألخرين.  عثرة  حجر  وسيشكل 
المسيحية َوْيل لمن تأتي به العثرة وهو ما 
ال يقبله اإليمان المسيحي وعليه ال يقبل به 

المسيحيون . 

ب ثم نأتي لعالقة ذلك بعلم السلوكيات 
: إن إنكار اإليمان يهدم قيمة الصدق كقيمة 
أخالقية مطلقة. وعليه إتاحة الكذب سوف 
القيم  إلسقاط  مصراعيه  علي  الباب  يفتح 
اإلخالقية للوصول إلي المآرب الشخصية 
وبالتالي سيؤدي إلي فساد المجتمعات. في 
المسيحية  التعاليم  أدت  قد  وعليه  التعامل 
الكذب  الغربي  المجتمع  يزدي  أن  إلي 
 »you lie you أكثر من أي شئ أخر
اإلنسان  عالقة  يفسخ  الكذب  »dieالن 
بين  والعالقة  وبالمجتمع  اإلنسان  بأخيه 
فيها  بما  البعض  وبعضها  المجتمعات 
الدولية.  واإلتفاقات  بالمعاهدات  اإللتزام 

فنتائج الكذب كارثية 

وفي النهاية نحب أن نؤكد أن المسيحية 
لم تُمارس أي صورة من صور اإلرهاب 
اإلرادة  مع  يتنافي  هذا  ألن  اإليمان  لنشر 
يؤمن  لما  الشخصي  واإلختيار  الحرة 
حجر  االن  أصبحت  والتي  اإلنسان  به 
اإلرادة  وتلك  اإلنسان.  الزاوية في حقوق 
اإلنسان  دفع  حالة  في  تماما  تنتفي  الحرة 
قبلت  تماما  العكس  وعلي  لإليمان.  دفعا 
والمسيحيون  المسيحية  تقبل  ومازالت 
يؤكد  هذا  ألن  عليهم  الواقع  باإلضطهاد 
نفس الفكرة وهي التمسك باإلختيار الحر 
بارادته  يفعله  وما  اإلنسان  به  يؤمن  لما 
وأيضا  ضغوط.  ألي  تعرض  وإن  حتي 
ولقوة ما يؤمن به المسيحي فهو يقبل أن 
فقط  ليس  الموت  وحتي  شئ  كل  يتحمل 
لقوة إيمانه ولكن أيضا لشدة حبه لشخص 
المسيح رب المجد )وأما هم فذهبوا فرحين 
من أمام المجمع ألنهم حسبوا مستأهلين بأن 
يهانوا من أجل إسمه( وبذلك أسست التعاليم 
للقيم األخالقية المطلقة في علم  المسيحية 
الكذب  وعدم  الصدق  وأهمها  السلوكيات 
والنفاق حتي وإن تعرض لضغوط قاسية 
للعالقات  ذلك  أسس  وقد  القتل.  حتي  أو 
وبين  األفراد  بين  الصحيحة  األخالقية 
العالم  اليوم في  المجتمعات. وبما ننعم به 

األول. 

تدعوا  التي  الحقائق  من  هوامش: 
تدعوا  أنها  المسيحية  بالتعاليم  لإلعجاب 
روح  تلخص  والتي  الرائعة  األية  في 
المسيحية إلي محبة حتي من يضطهدهم. 
)أحبوا أعدائكم باركوا العنيكم أحسنوا إلي 
مبغضيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم(. وحيث يمثل الحب أعلي القيم 

في العالقات اإلنسانية.  
 

مراقبون أوروبيون يعربون عن قلقهم ازاء سري 
االنتخابات الرتكية

والتعاون في  األمن  قال مراقبو منظمة   --
التي  الفترة  شوهت  عنف  اعمال  إن  أوروبا 
في  األخيرة  النيابية  االنتخابات  اجراء  سبقت 
والتنمية  العدالة  حزب  فيها  فاز  التي  تركيا 

برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقالت المنظمة إن تصاعد العنف، وعلى األخص في الواليات الجنوبية الشرقية، »حدد 
قدرة بعض المرشحين على الترويج لبرامجهم االنتخابية بشكل حر.«

كما انتقدت المنظمة القيود المفروضة في تركيا على حرية الصحافة ووسائل االعالم.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد دعا في وقت سابق العالم الى احترام نتيجة االنتخابات 
التي جرت األحد.

في غضون ذلك، ذهب المنبر البرلماني التابع لمجلس أوروبا الى أبعد مما ذهبت اليه 
منظمة األمن والتعاون، إذ دان العملية االنتخابية برمتها بوصفها »غير عادلة« على حد 

تعبيره.

بيان  في  والتعاون،  األمن  منظمة  مراقبي  بعثة  أمور، رئيس  اغناسيو سانتشيز  وقال 
أصدره االثنين »إن االعتداءات الجسدية التي تعرض لها اعضاء األحزاب عالوة على 
المخاوف األمنية الخطيرة، خصوصا جنوب شرقي البالد« قد اثرت سلبا على الحمالت 

االنتخابية.

وأضاف إن الضغوط التي مورست على الصحفيين، بما في ذلك مداهمة الشرطة لمكاتب 
مجموعة كوزا-أيبك االعالمية في اسطنبول االسبوع الماضي، كانت سببا مضافا للقلق.

فقال »لسوء  لمراقبة االنتخابات،  البرلماني  المنبر  بعثة  أندرياس غروس، رئيس  أما 
الحظ، اتسمت الحملة االنتخابية بغياب العدالة وبالخوف الى حد خطير.«



علماء : لون القطة حيدد درجة 
عدوانيتها مع االنسان

األمريكية  كاليفورنيا  جامعة  علماء  جمع  وكاالت 
معلومات كاملة عن أكثر من ألف قطة من اصحابها، 
تتصرف  وكيف  اليوم،  خالل  عدوانيتها  درجة  تشمل 
عند مراجعة العيادة البيطرية وعند حملها على اليدين. 
وقد بينت نتائج االستطالع ان القطط ذات الفرو المثلث 
هي  فقط(  اإلناث  لدى  يكون  وراثية  )ألسباب  األلوان 
القطط ذات  تبين أن  أكثر عدوانية حيال اإلنسان. كما 
والرمادي من كال  واألبيض  واألسود  األبيض  اللونين 
اللون  ذات  القطط  أما  ايضا.  بالعدوانية  تتسم  الجنسين 
األسود أو األبيض أو الرمادي وكذلك القطط ذات الفرو 
المخطط هي لطيفة وهادئة وغير عدوانية. ويذكر ان 
اثبتوا  ان  لهم  سبق  األمريكية،  لينكولن  جامعة  علماء 
باألمان  تشعر  كي  للناس  بحاجة  ليست  القطط  أن 
بخالف الكالب، وهي ال تشعر بالقلق عند افتراقها عن 
صاحبها، وان األصوات التي تطلقها عند بقائها وحدها 

تشير فقط الى الضجر.

ذكريات جدى
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

وصوت  بقليل  اوقبلها  صباحاً  الخامسة   
 ، باالستيقاظ  آمراً  لكنه  هادئاً  يأتى  جدى 
الزال الوقت مبكراً بل مبكراً جداً - اقول هذا 
به لكن  فى نفسى وانا اشد الغطاء متدثراً 
صوت جدى يأتى ثانياً فى اصرار فانصاع 
له واجلس على الفراش. ينصرف جدى ثم 
اسمع صوت المياة ينساب على جسده فى 
دقائق  النال  الفرصة  فاغتنم  المياة  دورة 
لكنها  عيناى  فيها  اغمض  قليلة  اخرى 
دقائق تمر فى لحظة حيث يأتى صوت جدى 
مضطراً  فانهض  المرة  هذه  مؤنباً  صارماً 
واسير بعيون شبه مغلقة حتى دورة المياة، 
مفتوحاً  المياة  واترك صنبور  الباب  اغلق 
بينما اجلس انا على المقعد الخشبى الصغير 
مهرواًل  اخرى...انهض  غفوة  متسواًل 
عقب طرق جدى للباب فاضع رأسى تحت 
الصنبور مضطراً...لم تكن المياة باردة فى 
ايام شهر اغسطس من صيف  صباح احد 
االسكندرية الحار انتهى من حمامى سريعاً 
واذهب اللى غرفتى وانا لم افق بعد فارتدى 
قديمة  اغنية  يردد  جدى  وصوت  مالبسى 
خفيفة مع رنات الملعقة فى اكواب الشاى 
جدى  لى  يقدم  بعدها  يعدها  التى  بالحليب 
كنت  ان  ويسألنى  بالحليب  الشاى  كوب 
ارتديت مالبس البحر؟. تركنى والداى فى 
فى  الصيف  القضى  وجدتى  جدى  رعاية 
المدينة الساحرة االسكندرية التى اعشقها 
واحب شوارعها وشواطئها وايضاً حواريها 
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يحررها هانى نصحى

يفعل  كما  الخامسة صباحاً  فى  ليس  ولكن  
جدى كما اننى ال احب ما يفعله جدى معى 
ومعاملته لى باعتبارى طفاًل حتى انه يمسك 
الرابعة  ابن  الشارع...انا  نعبر  ونحن  بيدى 
ولم  بالحليب  الشاى  كوب  شربت  عشر. 
اترك به قطرة واحدة كما امر جدى الذى قام 
بغسيل الكوبين. واستعدينا للنزول وكالعادة 
نهضت جدتى من الفراش فى تلك اللحظة...
هى لم تكن نائمة لكنها ظلت بفراشها حتى 
يغادر جدى المطبخ فهو المكان الوحيد الذى 
اجتزنا  للمشاجرات.  منعاً  بينهما  يجمع  لن 
فى  تقريباً  خالياً  كان  الذى  زنانيرى  سوق 
القهوة  عامل  من  اال  المبكرة  الساعة  تلك 
الذى بدأ فى اشعال بوتقة الفحم، كان جدى 
مجاراته  استطع  لم  واسعة  بخطوات  يسبر 
ال  هو  بينما  بجانبه  اركض  اكاد  وانا  فيها 
يكف عن الحديث عن نقاء الجو فى الصباح 
الباكر وينصحنى بأن امأل رئتاى ما استطعت 
من االكسجين النقى وكان يسألنى بين حين 
ارد  كنت  وبالطبع  سعيداً  كنت  ان  وآخر 
بااليجاب والحق اننى لم اكن سعيداً بالمعنى 
المبكرة  اليومية  الرحالت  بتلك  المفهوم 
شوارع  فى  التسكع  اكثر  يسعدنى  كان  بل 
كريم  االيس  وتناول  الليل  فى  االسكندرية 
بالطبع   - احياناً  هذا  يفعل  جدى  كان  وقد 
بالتسكع  وليس  كريم  بااليس  يختص  فيما 
ونزع  الشاطىء  الى  وصلنا  الشوارع-  فى 
جدى قميصه ووضعه بجوار حجر كبير على 
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الشاطىء وفعلت مثله - فهكذا نفعل كل يوم- ثم 
يسبح  ان  يحاول  البحر وجدى  مياة  فى  نزلنا 
فى  يبدأ  بعدها  ثم  انا  افعل  مثلما  ظهره  على 
تحذيرى من الدخول الى العمق وعيناه تلتفتان 
كل دقائق الى حيث وضعنا مالبسنا للتأكد من 
ساعة  نصف  بعد  ثم  موجودة  مازالت  كونها 
خالله  ينام  طوياًل  يوماً  لنبدأ  البيت  الى  نعود 
جدى اربع ساعات بالنهار بينما امارس انا ما 
طاب لى خالل اليوم من لقاء باالصدقاء وتسكع 
بالشوارع حتى منتصف الليل اما عن جدتى فقد 
كانت فى البداية تلوم جدى على ايقاظه المبكر 
بالنوم  استمتع  يتركنى  ان  منه  وتطلب  لى 
ان سعادة  وبينها  بينى  لى  تسر  كانت  ولكنها 
جدى الحقيقية كانت فى خروجه اليومى معى 
اكثر عندما  وتزيد سعادته  الباكر  الصباح  فى 
كل صباح.   معه  بالخروج  بفرحتى  انا  اشعره 
تتكرر االيام وتتشابه ومن صيف الى آخر حتى 
هناك  فكان  باالسكندرية  اسرتى  استقرار  بعد 
على  جدى  منزل  فى  اقضيه  االقل  على  شهر 
نفس الوتيرة وبنفس الطقوس ولكن مع تقدمنا 
االمور فهو  اختلفت   - انا وجدى   - العمر  فى 
صحته  ان  اال  مبكراً  يصحو  مازال  كان  وان 
والسير  باستمرار  النزول  على  تقوى  تعد  لم 
كل هذه المسافة وبالنسبة لى فقد اصبح لدى 
ما  وكثيراً  الكورنيش  على  بها  امرح  سيارة 
نختلف  فقط  وكنا  معى  جدى  اصطحب  كنت 
على توقيت الخروج فانا افضل ساعات الليل 
بينما هو كان يصر على الخروج فى الصباح 
له من جهة  الباكر وقد كنت اطاوعه ارضاءاً 
والن الكورنيش فى الصباح الباكر يكون خالياً 
من جهة اخرى. وتمر االيام والشهورواالعوام 
ويرحل جدى عن دنيانا وتمضى الحياة بسرعة 
البرق ومازلنا نحتفظ بالشقة القديمة فى البناية 
العتيقة بالحى الجميل فى مدينتنا الساحرة....
الجد نفسى فى مقعد الجد واالحفاد من حولى 
الخامسة  فى  المنبه  جرس  يمرحون....ويدق 
واوقظهم  احفادى  غرفة  الى  فانهض  صباحاً 
ويستيقظوا  ذلك  عن  تنهينى  زوجتى  بينما 
فاحدثهم  اجفانهم  يثقل  النوم  وارى  مرغمين 
عن الهواء النقى بالخارج ثم اتذكر جدى فاقول 
تسهرون  انكم  الصراحة....اعلم  بمنتهى  لهم 
وال تريدون االستيقاظ مبكراً ولكن سعادتى فى 
لكم  فهل  الشاطىء مبكراً  الى  ان اخرج معكم 

فى ان تدخلوا السعادة الى قلب جدكم؟

Sudoku
Each column must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers 
in the same column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in 
the same row of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in 
the same block of a Sudoku puzzle can be the same. 

طفل يصطاد مسكة ضخمة 
بوزن 272 كيلوجراًما

رويترز تمكن طفل من اصطياد سمكة ضخمة بوزن 
مياه  من  كيلوجراًما،   2٧2 يعادل  ما  أي  رطل   600
مع  صيد  رحلة  أثناء  وذلك  كندا  في  “تشليواك”  نهر 
والده استمرت لمدة أسبوع. وقد استطاع الطفل “كيجان 
سمكة  صيد  سنوات،   ٩ العمر  من  البالغ  روثمان” 
وبمساعدة  تقليدية  بصنارة  الحفش،  نوع  من  عمالقة 
استمر  كبير  مجهود  بعد  الصيد،  مرشدي  وأحد  والده 
لمدة ساعة و٤5 دقيقة. وقد تمكن الطفل “كيجان” من 
صيدها وسحبها إلى أقرب نقطة خارج الشاطئ اللتقاط 
الصور معها وتسجيل مقطع الفيديو الثبات هذا اإلنجاز 
الكبير.وقد نال الطفل “كيجان” شهرة كبيرة على شبكات 
التواصل االجتماعي كأصغر طفل اصطاد سمكة بهذا 
الفيديو  وتسجيل  الصور  التقاط  وبعد  الكبير..  الحجم 
للسمكة العمالقة، قاموا بإطالق سراحها وأعادوها إلى 
النهر مرة أخرى رغم كونها صيًدا ثمينا لوزنها الكبير.

لص يستغيث بالشرطة بعدما 
احنشر يف صندوق سيارة حاول 

سرقتها
واشنطون-اش ا

إلى  األمريكية  مونتانا  والية  في  لص  اضطر 
الصندوق  في  انحشر  بعدما  بالشرطة،  االتصال 

الخلفي للسيارة التي كان يحاول سرقتها.

أن  بعد  بالشرطة  عاًما  باين” 31  “ريان  واتصل 
أدرك أنه انحشر داخل السيارة، ولم يخرج منها إال 
حين جاءت الشرطة التي تمكنت من الحصول على 

مفتاح السيارة من مالكها.

وقد اعترف “باين” بالجريمة على الفور، ويواجه 
وذلك  الممتلكات،  تخريب  بينها  من  اتهامات،  عدة 
محاولته  أثناء  بالسيارة  لحق  الذي  الضرر  بسبب 

سرقتها.

أغلى قطعة بسكويت 
بــ23 ألف دوالر!

من  النجاة  “بسكويت”  قطعة  استطاعت 
وسجلت  الـ”تايتانيك”،  سفينة  غرق  حادث 
في  الجدل  أثار  مّما  التاريخ،  في  ثمناً  أغلى 
العالم أجمع، إذ تم بيعها ليوناني مقابل 23 
أقيم  علني  مزاد  في  أمريكي،  دوالر  ألف 
في  ألدريدج”  “هنري  مزادات  صالة  في 

بريطانيا.
وتعود قطعة البسكويت ألحد الناجين من 
 1٤ في  الــ”تايتانيك”  سفينة  غرق  كارثة 
انطلقت  التي  رحلتها  خالل   ،1٩12 ابريل 
إلى  البريطانية  “ساوثهمبتون”  منطقة  من 
نتيجة  مأسوي  حادث  في  “نيويورك”، 

اصطدامها بجبل جليدي.
واستطاعت السفينة »كاربيثيا« إنقاذ أكثر 
من ٧00 شخص كانوا على متن “تايتانيك”، 
العديد من األشخاص بمتعلقات من  واحتفظ 
السفينة الغارقة، بينها قطعة البسكويت التي 

احتفظ بها المسافر جيمس.
أكثر من 200  بيع  تم  أنه  بالذكر  الجدير 
المنكوبة  للرحلة  تعود  التي  المقتنيات  من 
الجبل  صورة  وأشهرها:  أيضاً،  المزاد  في 
به،  الــ”تايتانيك”  اصطدمت  التي  الجليدي 
بريطاني  مواطن  اشتراها  التي  الصورة 

مقابل 32 ألف دوالر أمريكي.
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من  الخمسينات  أواخر  في  هي 
عمرها ومريضتي منذ أعوام طويلة، 
كانت قبلها قد أصيبت بمرض سرطان 
اكثر  منذ  الورم  استئصال  وتم  الثدي 
في  وقتها  وكانت  سنة  عشرين  من 

أواخر الثالثينات. 

مريضتي  تصير  ان  قبل  هذا  كان 
وفى  مستمرة،  بصفة  اتابعها  وكنت 
فقط  تشعر  انها  قالت  الدوري  الكشف 
بثقل في نفس الثدي الذى كان به الورم 

سابقا. 

لم اشعر باالرتياح من منظر الجلد 
في هذه المنطقة وبالرغم من أن اشعة 
ولم  طبيعية  كانت  )ماموجرام(  الثدي 
للجراح  أرسلتها  اشتباه،  أي  إلى  تشر 
منظر  من  ارتياحي  عدم  له  ونقلت 

الجلد المستجد.

الصوتية  لألشعة  الجراح  أرسلها 
فأشارت لورم بسيط وربما كان نتيجة 
ولكن  السابقة،  العملية  مكان  تليف 
يأخذ  جعله  االرتياح  بعدم  شعورى 
عينة من هذا المكان فكانت النتيجة ان 

به خاليا سرطانية.

لم يوافق أخصائي االشعة العالجية 
على اجراء عالج باألشعة مرة آخري 

وتم استئصال الثدي بالكامل. 

ما اردت ان أقوله في هذه الحالة أن 
على  أحيانا  يتفوق  قد  الطبيب  شعور 

نتيجة االشعة. 

  موعدنا العدد القادم ان شاء الرب

إحساس الطبيب قد يفوق االشعة 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

الصداقة احلقيقية يف زمن املتغريات 

ألبري ثابت فهيم

السنة الثامنة ، العدد )201( - اخلميس 12 نوفمرب 2015

بصــــــراحة
اجلالية القبطية بعد صعود تردو للحكم 

يف كندا
مدحت عويضة

الجالية  انتابت  الحزن  من  حالة 
بقيادة  الليبرال  صعود  بعد  القبطية 
تردو للحكم، بل أن البعض سيطرت 
بل  فقط  حزن  مشاعر  ليس  عليهم 
مشاعر قلق وخوف أيضا، وبعض 
المخلصين  الكنديين  المصريين 
مصر  أن  شعروا  مصر  لبلدهم 
فقدت مساندة كندا لوطنهم األصلي، 
في  أرتمي  قد  تردو  أن  فالواضح 
بل  السياسي  اإلسالم  تيار  حضن 
أن بعض التقارير تشير أن من بين 
هم  من  الكندي  البرلمان  أعضاء 
أعضاء في التنظيم الدولي لإلخوان. 
في  كجالية  نحن  األحوال  كل  في 
كنا  أننا  وخصوصا  أسوأ  وضع 
مصممين علي وضع كل البيض في 

سلة واحدة.

خطأين  أخطأنا  نحن  البداية  في 
أننا  أشرت  كما  أننا  أولهما  كبيرين 
واحدة،  سلة  في  البيض  وضعنا 
عدم  فهو  والكبير  الثاني  الخطأ  أما 
سبعاوي  لشريف  الجادة  مساندتنا 
لحزب  الداخلية  االنتخابات  في 
أن  ذلك  معني  وليس  الليبرال، 
الجالية لم تساند شريف ألنه حصل 
كبير  عدد  وهو  565 صوت  علي 
الداخلية، ولكن كان  في االنتخابات 
لو  عضو  ألفين  من  يقرب  ما  لديه 
حسمت  كانت  للتصويت  خرجوا 
جادة  الوقفة  كانت  ولو  المعركة، 
الداخلية  االنتخابات  في  كانت  كما 
لحزب المحافظين بمقاطعة أونتاريو 
لكنا اآلن أمام أحد أمرين، األول هو 
أن يكسب “بوب ديكارت” وفي هذه 
من  القريب  الرجل  يحتفظ  الحالة 
يكسب  أن  الثاني  بمنصبه،  جاليتنا 
شريف وفي هذه الحالة يكون الحلم 
في  ممثلين  لنا  وأصبح  تحقق  قد 
مناقشتي  وعند  الكندي،  البرلمان 
وقت  شريف  ضد  كانوا  الذين  لكل 
عاجزين  جميعا  يقفوا  االنتخابات 
شريف  نجح  لو  هل  أسألهم  عندما 
أفضل أم الوضع الحالي أفضل؟؟؟. 
اللبن  علي  كثيرا  نبكي  لن  عموما 
للغد  ننظر  تعالوا  بل  المسكوب 

ونتعلم من تجارب الماضي.

جسور  نبني  أن  لنا  األوان  آن 
كل  مع  المشتركة  العالقات  من 
في  متواجدين  نكون  وأن  األحزاب 
حسب  علي  منا  كل  األحزاب  كل 
شريطة  السياسية  وأفكاره  ميوله 
أجل  من  العالقات  هذه  تترجم  أن 
مصلحة الجالية، صحيح أن الغالبية 
لحزب  ينتمون  جاليتنا  من  العظمي 
هناك  ولكن  وقالبا،  قلبا  المحافظين 
لكن  أخري  ألحزاب  ينتمون  من 
لألسف نقمع أصواتهم ويكاد البعض 
من  خوفا  هويته  عن  يعبر  ال  منهم 
القمع الفكري الذي نمارسه ضدهم، 
بالذات محقين  األقباط  يكون  وربما 
فهم  محافظين  غالبيتهم  أن  في 
يعي  المحافظين  حزب  أن  يكفيهم 
اإلسالم  تمدد  خطورة  ويقدر  تماما 

النقطة  وهذه  كندا،  في  السياسي 
ولكنهم غير  األحزاب،  باقي  تغفلها 
ألحزاب  المنتمين  قمع  في  محقين 

أخري ألسباب أخري.

ان  أريد  التي  الثانية  النقطة 
اناقشها وهي مسألة الحزن والخوف 
وهنا  البعض  انتابت  التي  والقلق 
فأنت  رأسك  أرفع  لهؤالء،  أقول 
كندي فأنت تعيش في بلد المؤسسات 
أرفع  والقانون،  الدستور  واحترام 
تخاف  وال  أحد  تخشي  وال  رأسك 
من أي حد فما بينك وبين من هم في 
سدة الحكم هو القانون وال يستطيع 
أحد أن يأكل لك حق أن كان لديك 

الشجاعة في المطالبة به.

مكتب  فتح  يتم  دائرة  كل  في 
مكتب  وكان  الجالية  أبناء  لخدمة 
خدمات  لنا  يقدم  ديكارت”  “بوب 
عديدة، ولكن معظمنا اآلن في دوائر 
عضو البرلمان بها “ليبرال”، عليك 
تقريبا  يمول  أن كل مكتب  تعلم  ان 
دوالر  مليون  بنصف  تأكيدا  وليس 
فعندما  الجالية،  أبناء  لخدمة  سنويا 
التوجه  عليك  طلب  لديك  يكون 
مباشرة لمكتب النائب وانت مرفوع 
الممول  وانت  السيد  فأنت  الرأس 
الضرائب،  دافع  أنت  ألنك  للمكتب 
عليك  طلبك  لك  يقضي  ال  وعندما 
شكوي  تقديم  ويمكنك  بفضحة 
يمكنك  كما  نفسه  الحزب  لرئيس 
مخاطبة وسائل اإلعالم المختلفة بما 

حدث وستأخذ حقك وزيادة. 

مقاومة  في  طويلة  خبرة  لدينا 
نتواني  ولم  منهم  نخف  لم  الظلمة 
بالد  في  العالم  في  فضحهم  عن 
سنسكت  فكيف  قانون  بها  ليس 
في  العالم  في  األولي  هي  بلد  في 
نتلون  لن  أننا  بل  الحريات،  حماية 
المحافظين  لوننا وسيظل  نغير  ولن 
حقوقنا  وسنطلب  محافظين  مننا 
الذي  اليوم  وأنتظر  كمحافظين، 
ياتي إليه فيه قبطي يشتكي من سوء 
بسبب  النواب  أحد  موظفي  معاملة 
ورئيس  الليبرال  قبطي ألعطي  أنه 

حكومتهم درسا لن ينسوه أبدا.

نعم المحافظين خسروا االنتخابات 
 ٩٩ قوامها  قوية  معارضة  ولككنا 
معهم  سنتواصل  بالبرلمان  عضو 
علي  نهارا  جهارا  معهم  وسنعمل 
فنحن  الحكم  لسدة  عودتهم  سرعة 
محافظين كنديين، سنضاعف جهدنا 
سنضاعف تبرعاتنا للحزب سنساند 
يعود  حتي  ممكنة  قوة  بكل  الحزب 
أقوي مما كان، والحزب بدأ طريقة 
للعودة فاألسبوع الماضي تم انتخاب 
رونا أمبروز كقائد للحزب وزعيمة 
وقوية  شابة  سيدة  وهي  للمعارضة 
علي  جميعا  بمساعدتنا  وقادرة 
فوق  رأسك  فارفع  سريعا،  العودة 
أنت كندي، أرفع راسك عاليا فانت 

تنتمي لحزب المحافظين. 

الــصــداقــة 
اللدود  والعدو  الحياة،  مشاعر  زينة  هي 
بين شخصين  إنها عالقة وثيقة  للوحدة، 
أو أكثر فهي عالقة متبادلة وانسجام كامل 
في الود واألحاسيس، وهي بالغة األهمية 
في استقرار الفرد وتطور المجتمع، ومن 
معرض  فهو  حقيقيين  أصدقاء  يملك  ال 
وعضوية.  نفسية  بأمراض  لإلصابة 
شبح  من  وقاية  أفضل  تعتبر  فالصداقة 
بالوحدة والملل، كما  االكتئاب والشعور 
على  تحثه  لإلنسان  طاقة  مصدر  أنها 
بالقوة  والشعور  الذهن  وصفاء  النشاط 
والدفء والمحبة والراحة في حياته. كما 
الثقة  اكتساب  لها مفعواًل سحريًّا في  أن 
بالنفس، والشعور بأن الشخص في مأمن 
وله قيمة واعتبار، خاصة إن كان ممن 
الحقيقي هو  فالصديق  اختيارهم.  يحسن 
القديس يوحنا  أمين على سّرك كما قال 
باأللف،  أصحابك  )ليكن  الفم  الذهبي 

وكاتم أسرارك من األلف واحد(. 

يتخبـط  حياته  مراحل  في  منا  كثير 
تصادفنـا  كما  الواسعة،  الدنيـا  هذه  في 
ونمـر  والمواقـف  المشاكل  من  الكثير 
الصعبة،  الحياتية  التجارب  من  بالعديد 
منهم  الناس،  من  آالف  علينا  يمر  كما 
والشريف،  الخائن  والكاذب،  الصادق 
وبحــكم  إلخ،  والضعيف...  والمخادع 
طبيعـة اإلنسـان فهو بحاجـة إلـى صديق 
ويصارحه  همومه  عن  له  يحكي  لكي 
يـلوج في خاطره ويشاطره السعادة  بما 

والحزن. 

فالصديق الوفي هو الصادق في حبه 
مظاهر  وال  ــاء،  ري صداقته  في  ليس 
ألن  ؛  شك  وال  تصنع،  وال  خــادعــة، 
ال  وحقيقية.  تماماً  صادقة  مشاعره 
يعاملك بالمثل، دقة بدقة، بل يحتملك في 
وقت  في  عليك  ويصبر  غضبك،  وقت 
ويكسب  يجاملك،  ممن  ليس  خطئك. 
رضاك، وبأن يوافقك على كل ما تفعله 

مهما كنت خاطًئا. 

البابا  قداسة  الرحمات  مثلث  ويقول 
الثاني،  قلبك  الثالث: صديقك هو  شنودة 
الذي يحس بنفس شعورك. ويتألم أللمك 
فهو رصيد  لفرحك  ويفرح  أعماقه،  من 
لــك مــن الــحــب، ورصــيــد مــن العون، 
من  فهو  الضيق.  وقــت  في  وبخاصة 
الخير، وينقذك  لك  بالحق، ويريد  يحبك 
من نفسك ومن أفكارك الخاطئة إذا لزم 
األمر، بل قد يساعدك على نقاوة قلبك، 
ويعينك على العمل الصالح.. لذلك يقول 
الُمحب،  جــراح  هي  )أمينة  الكتاب: 

وغاشة هي ُقبالت العدو(. 

يكون  ــصــادق  ال الــصــديــق  أن  كما 
السعِة  في  والضراء،  السراء  في  معك 
يفهم ماضيك ويؤمن  والضيق، فهو من 
فهو  اآلن،  أنت  كما  ويقبلك  بمستقبلك 
يتألم أللمك، ويفرح لفرحك من أعماقه، 
فريداً  األمين على سرك وسنداً  أنه  كما 
تغيرت  إن  حبه،  يتغير  ال  حياتك،  في 
قلبك  هو  فصديقك  وظروفه،  ظروفك 
الثاني، الذي يحس بنفس شعورك. وهنا 

نفرق بين كلمة صديق، وكلمة رفيق قد 
تجتمع الصفتان أحيانا في شخص واحد. 

وقد يرافقك إنسان دون أن يصادقك. 

يديك  بكلتا  الحقيقي  بالصديق  فأمسك 
وصالحه،  وعمله  بأخالقه  يفيدك  ألنه 
باقي  يبتعد عنك  إليك عندما  يمشي  فهو 
في  واحــد  عقل  هي  فالصداقة  العالم، 
جسدين، وكما يقال إذا أردت أن تتعرف 
إلى إنسان راقب أصدقاءه فكما يكونون 
تملك  كنت  إذا  المثل:  ويقول  يكون، 

أصدقاء إذاً أنت غني. 

)أرسطو(  يقول  السياق:  هــذا  وفــي 
عندما طلب منه تعريف الصديق الحقيقي 
ويقول  جسدين،  في  تسـكن  روح  فقال: 
الصدوق  الصديق  )سقراط(:  الفيلسوف 
أظهره  ما  وعمله  بقلبه  يحقق  الذي  هو 
أتعس  )توماس(:  العالم  ويقول  لسانه. 
منه  وأتعس  صديق  بال  كان  من  الناس 
يقول  لذلك  له صديق وخسره.  كان  من 
الكتاب المقدس: ال تقاطع صديقك القديم، 
فإن الحديث ال يماثله. ومن رمى الطيور 
قطع  صديقه  َعيَّر  ومن  نفرها،  بالحجر 

الصداقة. 

كل  تجنى  األرض  ثمار  ــراً:  ــي وأخ
كل  تجني  الصداقة  ثمار  ولكن  موسم. 
تجدهم،  أن  صعب  فاألصدقاء  لحظة، 
أيضاً  ومستحيل  تهجرهم،  أن  وصعب 

أن تنساهم.

ملاذا ختلى أكثر من 
3 آالف أمريكي عن 

جنسيتهم خالل 2015؟

نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 
مواطن   1٤26 تخلى   --  )CNN(
أمريكي عن الجنسية في الربع الثالث 
الحكومة  لبيانات  وفقا  العام،  هذا  من 

الجديدة.
الذين  األمريكيين  عدد  ذلك  ويضع 
نبذوا جنسيتهم إلى 3221 حتى اآلن 
 ،2٠1٤ عام  وفي  العام.  هذا  في 
جواز  عن  أمريكي   3٤15 تخلى 
حللتها  حكومية  لبيانات  وفقا  سفره، 

.CNNMoney
من  الكثير  تعب  إلى  ذلك  ويعود 
الناس ممن يُعتبرون من طبقة العمالة 
األوراق  مع  التعامل  من  الوافدة 
في  زادت  والتي  المعقدة،  الضريبية 
األنظمة  بدأت  عندما  األخيرة  اآلونة 

الضريبية الضخمة العام الماضي.
عدد  ضعف   15 العدد  هذا  ويعتبر 
تخلوا عن جنسيتهم  الذين  األمريكيين 

في عام 2٠٠8.
تفرض  البلدان،  لمعظم  وخالفا 
على  الضرائب  المتحدة  الواليات 
عن  النظر  بصرف  مواطنيها  جميع 
المكان الذي حصلوا فيه على دخلهم، 

أو المكان الذي يعيشون فيه.
يعيشون  الذين  لألمريكيين  وبالنسبة 
من  جبال  ذلك  يعني  الخارج،  في 
لطلب  يضطرون  إذ  المعقدة  األوراق 
المساعدة المهنية لدفع ضرائبهم ودفع 

رسوم عالية للمحاسبين والمحامين.
بسبب  سوءا  الصداع  ذلك  ويزداد 
الضريبي  االمتثال  قانون  تطلب 
أن  األفراد  الخارج من  للحسابات في 
بعض  بشأن  رسمية  أوراقا  يقدموا 
أصولهم األجنبية، وتجبر البنوك على 
الكشف عن الحسابات الخارجية التي 

يمتلكها األمريكيون.

ويأتي القانون الجديد على رأس قاعدة 
أخرى تتطلب من األمريكيين بالكشف 
عن أرصدتهم في البنوك األجنبية التي 

تتعدى قيمتها العشرة آالف دوالر.
تحرك  من  جزء  هي  األنظمة  وهذه 
لمحاربة  األمريكية  للحكومة  أوسع 
خاصة  الضرائب،  دفع  من  التهرب 
السويسرية  البنوك  اعترفت  بعدما 
على  األمريكيين  بمساعدة  الكبرى 

إخفاء أصولهم في الخارج.
 ٧.6 حياة  تُّصعب  الحملة  هذه  ولكن 
مليون أمريكي يعيش في الخارج. كما 
بدأت بعض البنوك في الخارج، سواء 
عمالئها  بطرد  الصغيرة  أو  الكبيرة 
األمريكيين، وترك بعضهم دون حتى 

حسابات التوفير األساسية.
أحد  فشل  إذا  أنه  إلى  ذلك  ويرجع 
باإلبالغ  الخطأ  طريق  عن  البنوك 
األمريكيون  يمتلكها  أي حسابات  عن 
خارج الواليات المتحدة، فإنه يمكن أن 

يواجه عقوبات شديدة.
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رسالة إىل اهلل
 نيفني سامى

أحضرت اوراقي وأقالمي 
وجلست علي افضل منضده 
بيتي  أركان  افضل  في 
لي  ارسل  قنديال  وأشعلت 
حرارته قبل إضائته. وأيضاً 
أدرت تلفازي علي اصوات 
ظنا  الكالسيكية  الموسيقي 
من  اكثر  تقترب  انها  مني 
حد  علي  السماء  اصوات 
تفكيري الضيق. وبعد وقت 
شيئا  اكتب  لم  انني  أدركت 
كتابته.  أنوي  كنت  مما  بعد 
نعم فقد أعددت كل شيء من 
أفكاري  يساعد  كي  حولي 
علي االنطالق ولكن لم أجد 

ما اكتبه.
وأقالمي  اوراقي  تركت 
وقنديلي  ومنضدتي 
ألدراجي  وعدت  وتلفازي. 
اليوميه  حياتي  وتفاصيل 

افعلها عن ظهر قلب. 
باتت االفكار تتزاحم داخلي 
وشعرت  االنطالق  تريد 
برغبة قوية في الكتابة. وما 
كان بيدي إال ان أعود ثانيه 

ألوراقي وأقالمي.
كانوا في انتظاري.. وكنت 
الشاي  من  كوبا  أعددت  قد 
ما  ألكتب  وجلست  الدافئ 

أنوي وما أريد.
خطابي  أو  رسالتي  بدأت 
حياتي  مشاكل  بعرض 
بحسب  األخرى  تلو  واحده 
درجه األهمية واإللحاح في 
وأسلوب  وترتيب  تسلسل 
مهذب قدر االستطاع. قمت 
الشاي  من  اخر  كوبا  بعمل 
خطابي.  ألكمل  وعدت 
اوراقي  أراجع  ان  احببت 
قبل إنهاء رسالتي فوجدتني 
فقد  كتبت  ما  كل  امزق 
هائل  بكم  اوراقي  اكتظت 

من مشاكلي وهمومي.

ولكن  جديد  من  وبدأت 
االشياء  كل  بذكر  بدأت 
في  حدثت  التي  الجميله 
التسلسل  حسب  حياتي 
الزمني لها. فعادت وامتألت 

اوراقي من جديد. 
يعلم  أال  حالي:  سألت 
بل  األمور  هذه  كل  هللا 

ويتذكرها اكثر مني ؟
كل  بتمزيق  قمت  ثم 

أوراقي مرة أخرى.
 .....

ال  شيئا  اكتب  ان  حاولت 
يعرفه هللا ولكني لم اجد.

مشاكلي  فهويعلم 
وأفراحي  واحتياجاتي 

وأحزاني.
جلست صامته بين اوراقي 
وأقالمي ال ادري ماذا اكتب 
وكيف اكتب شيئا جديدا في 

رسالتي الي هللا.
هو.  كما  شئ  كل  تركت 
الجديده  اوراقي  وتركت 
فارغه. كنت في اشد الخجل 
امام الهي حيث تركت أمامه 

كل اوراقي فارغه.
قلمي  أمسكت  واخيرا 

وكتبت االتي :-
تعلم  انت  الحبيب  الهي   ((
احتياجاتي وانا اثق انك تسد 
جميعها في الوقت المناسب. 
النك  أفراحي  تعلم  انت 
انت  لي.  وهبتها  الذي  انت 
رأيتني قبل ان أوجد للحياه 
وفي اوقات نومي انت كنت 

مستيقظ.
فال  أفكاري  تعلم  انت 
استطيع ان اتظاهر بالسعاده 
في اوقات حزني مثلما افعل 
تعلم  االخرين..انت  امام 
معي  كنت  النك  ضعفاتي 
االن  وحتي  والدتي  منذ 
ضعفي  تسند  انك  اثق  وانا 

وتقيمني كلما زلت قدماي.

مما  اكثر  تعطيني  انت 
شر  عني  وتحجب  اطلب 
ما  تعلم  النك  اطلب  ما 
هوالصالح وتفعله من اجلي.
النك  مشاكلي  اسرد  لن 
نيابه  وتحملها  بل  تعلمها 
اسرد  ولن  حب.  بكل  عني 
انت  وهبتني  فقد  إنجازاتي 

اياها ايضا بكل حب.
دعني فقط اقول انني احبك 
حياتي..  في  عملك  وانتظر 
نعم احبك وانتظر عملك في 

حياتي..
رسالتي  هي  هذه  وكانت 

الي هللا.
الصغير  قلبي  من  رسالة 

إلى قلب هللا 
الكالم  كثره  يهم  ال 
اواكتظاظ االوراق بالكتابة 

الكلمات  ترتيب  يهم  ال 
يهم  وال  أوالحروف 
األسلوب المنمق في الكتابه 
يهم  وال  اللغة  اوقواعد 
اختيار الزمان أوالمكان عند 

الحديث مع هللا.
ألن في اعتقادي المتواضع 
هوما  قلب هللا  يفرح  ما  أن 
يخرج من قلوبنا دون تعديل 

اوفلتره.
...شكرا الهي 
....احبك الهي 

ما  الكلمات هي  .....وتلك 
ختمت بها رسالتي إلى هللا. 
نظرت ألوراقي وابتسمت 
انها  اكتشفت  ألنني  بشده 
فحواري  فارغة.  زالت  ما 
الزمان  انساني  قد  هللا  مع 
والمكان واالوراق واألقالم.
ما  اوراقي  حملته  قد  وما 
بيني  عشق  قصة  هوإال 
جيدا  هويقرئها  هللا..  وبين 
كلمات  بال  كانت  وإن  حتى 
قبل  قلبي  في  ما  يقرأ  ألنه 

أوراقي.

الحديث  وبدأ  معه  تقابلت  
بيننا. أحببت أن أسمع ما يموج 
يراها  أفكار؛  من  داخله  في 
اآلخر  والبعض  كفر  البعض 
يراها جنون، ويراها كثيرون 

تستوجب القتل!
أن  فضول  لدي  كان  لذلك   
صاحبه،  من  الفكر  أسمع 
له  سؤالى  كان  له   والدافع 
أجاب  ألحدت؟  لماذا  محدد 
العديد  هناك  قائال:  مسترسال 
أن  دفعتني  التي  األسباب  من 
هللا  وجود  وأنكر  ملحد  أكون 
وعدم  األديان  وجود  وقبله 
أسرد  ودعني  بها.  االعتراف 

لك بعض هذه األسباب.
هل قرأت التاريخ؟ - بالطبع 
قرأته أو بعضا منه. هل تعلم 
أن معظم وأشهر الحروب التي 
سببها  كان  التاريخ  في  جرت 
حروب  أدق  بمعنى  أو  ديني 
من  الحرب  هو  دافعها  دينية 
الحروب  هذه  وفي  هللا،  أجل 
ُهِدمت  الماليين،  ومات  د  ُشّرِ
ُقِتل  نساء،  اغتُصبت  بيوت، 
وُمحَيت  بالد  واحتُلت  أطفال، 
في  حدث  كما  ولغتها  هويتها 

بالدنا!  
 أيضا هل شاهدت المتدينين 
أكثر  من  فهي  بالدنا؟  في 
البلدان تدينا وأيضا نفاقا وكذبا 
ورشوة وسرقة وتحرشا وسوء 
سلوكي وتردي خلقي وتخلف 
فماذا  المجاالت  معظم  في 
التدين  بهذا  بالدنا  استفادت 
في  نعيش  إننا  الزائف؟!!! 
مجتمع متدين كما قلت مجتمع 
الغالبية العظمى فيه تصلي! ثم 
حياته  إلى  الكل  يخرج  ماذا؟ 
يسرق  السارق  كانت؛  كما 
والمتحرش  يزني  والزاني 
يرتشي  والمرتشي  يتحرش 

.....الخ 
أن  ذلك  من  األسوأ  واألمر 
اإلرهابية  الحوادث  معظم 
ما  تتابع  باسم هللا. هل  تحدث 
قتل  جرائم  من  داعش   تفعله 
وكله  الوصف  يفوق  وإرهاب 
الكفار؟   ومحاربة  الدين  باسم 

مجتمع  في  نعيش  إننا  أيضا 
أنها  المرأة  إلى  ينظر  مازال 
ُخلَِقت  وقد  ناقص  مخلوق 
فقط  األطفال  وتربية  للزواج 
وليس لها أي حقوق، ولألسف 
ج  وروَّ وضعها  النظرة  هذه 
نعيش  اننا   ! الدين  رجال  لها 
في مجتمع يشمئز من صورة 
غير  امرأة  من  أو  خليعة 
ملتزمة حسب فكره وال يشمئز 
المشردين  او يثور من صور 
والذين يموتون من الجوع في 
واألطفال  العالم،  انحاء  كل 
المشردين في الشوارع والذي 
يهتز  ان  دون  يوميا  يراهم 
يهمه!   ال  مشهد  وكأنه  لهم 
له  بالنسبة  المرأة  مجتمعنا 
الجسد  يدفن هذا  لم  جسد وان 
اصبحت المرأة تستحق كل ما 
يحدث لها من حوادث تحرش 

واغتصاب!
أشكال  شاهدت  وهل 
إلى  واستمعت  الدين  رجال 
سلوكهم  إلى  ونظرت  كلماتهم 

وتصرفاتهم؟؟
الفضيلة  عن  الناس  يكلمون 
عنها!  يكون  ما  أبعد  وهو 
يتحدثون عن القناعة والرضا 
أفخر  يركبون  وهم  بالفقر 
أفخر  في  ويعيشون  العربيات 
القدوة  يتكلمون عن  المساكن! 
ما  ابعد  أنفسهم  وهم  الحسنة 
يكون عنها! الدين بالنسبة لهم 

بزنس!!  
استُخدم  الدين  أن  الحقيقة 
في  -ومازال  تاريخيا 
على  للسيطرة  مجتمعاتنا- 
الشعوب سواء سيطرة الحكام 
أو رجال الدين. فرجال الدين 
والحكام  منه،  يتربحون  
خضوع  من  أيضا  يستفيدون 
الشعوب لهم باسم الدين وباسم 

هللا!
كذلك انظر إلى عدد االديان 
انه  يعتقد  دين  وكل  العالم  في 
بل  اآلخرين،  ويكّفِر  صحيح 
طوائف  هناك  الواحد  الدين 
انه  يقول  منهم  وكّل  ومذاهب 
فأيهم   خطأ!  واآلخر  الصح 

الصحيح  في كل هذا الكم؟!
إلى جانب ان الدين دائما ضد 
قد   فالعلم  يحاربه  ودائما  العلم 
كشف  شيء؛  كل  لنا  كشف 
التطور  نتيجة  اإلنسان  أن  لنا 
القصص  في  جاء  كما  وليس 
له  هللا  خلق  نتيجة  الدينية 

)ولهذا حديث آخر(!
ثم قال لي الشاب هل علمت 
لماذا رفضت االديان وتركت 
ارى  لم   باإلله ألنني  االيمان 
كل  سوى  االيمان  هذا  من 
شيء متخلف وضار وسيء !

في  الحقيقة كنت احضر في 
العقالنية  ذهني بعض االفكار 
والدالئل  والموضوعية 
وجود  تثبت  التي  والبراهين 
هذا  حديث  بعد  ولكن  هللا 
الشاب ادركت ان االمر ليس 
أ،و  براهين  أو  أدلة  مجرد  
صورة  ولكنها  عقلية  اثباتات 
هللا التي تشوهت والدين الذي 
جعل  سيئ  استخدام  استُخِدم 
االيمان  يرفضون  كثرين 
بالدين!!!  واالعتراف  باهلل 
في  كان  الشاب  أن  أدركت 
يجده،  ولم  ُحب  إلى  حاجه 
قدوة  يرى  أن  مشتاقا  وكان 
يتمنى  كان  يراها،  ولم  حسنه 
ان يشاهد االيمان متجسدا في 
وأخالق  وسلوك  تصرفات 
العكس  هو  عاشه  ما  ولكن 
الشاب  هذا  أن  أدركت  تماما. 
اآلالف  وربما  المئات  وغيره 
الصورة  أذهانهم  في  تشوهت 
لذلك تركوه ألنهم  الحقيقية هلل 
الصورة  هذه  ببساطة رفضوا 
من  ان  وأدركت  المشوهة، 
يُالم ليسوا الملحدين ولكن َمن 
دفعهم بتصرفاتهم وسلوكياتهم 
وأخالقهم إلى هذا اإللحاد؛ من 
وصورة  الدين  في  أعثروهم 

هللا الحقيقية!
يتبع

حوار مع ملحد )1(

عصام نسيم 

قررت الصني الرتاجع عن سياسة إجناب طفل واحد بعد أكثر 
من 30 عاما من فرضها، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية

وذكرت الوكالة إن كل زوجين سيسمح لهما بإنجاب طفلين.
ونشرت الوكالة بيانا صادر عن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في نهاية مؤتمر دام ٤ أيام لبحث 

يتضمن  المقبلة،  أعوام  الخمسة  خالل  للبالد  االقتصادية  الخطة 
هذا القرار.

وكانت الصين قد فرضت سياسة إنجاب طفل واحد منذ أكثر من 
3 عقود للحد من االنفجار السكاني، وقد أثارت تلك السياسة جداًل 

مستمراً في المجتمع.
ولكن المخاوف وراء تزايد عدد كبار السن في الصين أدت إلى 

الضغط باتجاه إلغاء تلك السياسة.
ويعتقد أن سياسة إنجاب الطفل الواحد في الصين منعت نحو ٤00 مليون حالة والدة منذ أن تم العمل 

بها عام 1٩٧٩.
وكانت السلطات تفرض غرامات على األزواج الذين يخرقون القانون إضافة إلى إمكانية خسارة 

عملهم.
وخففت السلطات من القيود المفروضة على اإلنجاب في بعض مناطق البالد خالل السنوات األخيرة 

بسبب التغير الديموغرافي واالجتماعي وتراجع عدد األيدي العاملة.

عباس: رفضت ضم 1000 كم من سيناء 
لغزة أيام مرسي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه رفض عرضاً 
قال  مرسي.  عهد  في  سيناء  في  كيلومتر   1000 الستالم 
وأضاف  المصريين  باإلعالميين  لقائه  خالل  هذا  عباس 
عباس إن مشروع سيناء كان مطروحاً للتشاور بين حركة 
سيناء  أراضي  من  كم   1000 القتطاع  وإسرائيل  حماس 
لتوسيع غزة في زمن مرسي، لكنه رفض المشروع قائاًل: 

»لن نأخذ أي سنتيمتر واحد من أرض مصر«.
كما ذكر عباس أن مرسى عاتبه بعدها وقال »وإنت مالك إنت هتاخد أرض وتوسع غزة«، 
موضحاً أن وزير الدفاع المصري »آنذاك« عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بأن أراضي سيناء 

أمن قومي ووطني فأغلق هذا المشروع.
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احلرب الروحية
د. عبد اجمليد كامل

ضربات العدو )الشيطان( الرئيسية 
الخصم  يحاول  الحربية  المعارك  في 
أن يقوم بتسديد ضربات شديدة رئيسية 
وهو  العدو،  وطاقة  قدرة  يشل  لكي 

يحاول ذلك بعدة طرق
القيادة  مع  االتصال  قطع  أوال: 

المركزية
أواًل  يضرب  أن  العدو  يحاول 
الشخص الذي يحمل أجهزة اتصاالت 
من  الذي  )المخابر(  ويدعى  السلكية 
ما  وإرسال  المعلومات  تلقي  وظائفه 
يجري على أرض المعركة للقائد العام 
ينقطع  المخابر  وبضرب  للمعركة. 
االتصال وبالتالي ال يعرف جميع الجنود 
ماذا يفعلون وكيف سيتصرفون. وعلى 
بضرب  الشيطان  يقوم  المنوال  هذا 
مؤمن  كل  أقصد  )مخابر(  مؤمن  كّل 
يُصلي!! لكي يقطع االتصال بينه وبين 
الرب إلهه قائده المنتصر )رب الجنود( 
ضد  الروحية  معركته  في  له  الموجه 
السماويات.  في  الروحية  الّشر  أجناد 
وبذلك يصبح المؤمن فريسة سهلة تجاه 
ضد  حتى  المؤمن  ينقلب  وقد  العدو، 
اخوته، وأفضل مثال على ذلك هو داود 
الملك والرجل المحارب الذي انضم في 
فترة من الفترات إلى المعسكر اآلخر، 
وقد وصل به األمر إلى محاربة أبناء 
 (2-1:28 صموئيل2٧،  شعبه)1 
عاد  نفسه  على  صحي  عندما  ولكنه 
 2( )شركة(  تعني  التي  حبرون  إلى 
أخرى  ناحية  ومن  صموئيل1:2-٤( 
عندما ينقطع المؤمن عن الصالة، فال 

تكون هناك وسيلة لإلنقاذ
(2 تسالونيكي 2:3( وذلك ألنه في 
لنجدة  أيضاً  الروح  »ويجيء  الصالة 

ضعفنا« )رومية 26:6)
ومدد  عونا  نطلُب  هنا  نحن  فطالما 

الروح فينا به نميت أعمال الجسد
الخطة المضادة:¨

»ُمصلين بكل صالة وطلبة كل وقٍت 
بكل  بعينه  لهذا  وساهرين  الروح  في 
مواظبة وطلبٍة ألجل جميع القديسين« 
انقطاع«  بال  »صلوا  )أفسس18:5( 

(1 تسالونيكي5:1٧)
ثانياً: قطع خطوط التموين

الحروب  تاريخ  دراسة  خالل  من 
وذلك  ُهزمت  كثيرة  جيوش  إن  نجد 
الغذائية  المواد  إمدادات  انقطاع  بسبب 
للجيش، فالجندي الجائع ال يقوى على 
الحرب، والعدو له عدة طرق لتحقيق 
المدن  حصار  وخاصة  الغرض  هذا 
القائد  ينخدع  وقد  ملوك1:25-٤(   2)
أيضاً عندما يُركز على الحرب الدائرة 
بالطعام -1  التزود  اكثر من ضرورة 

صموئيل 1٤:31-2٤
الشيطان أما  النحو يقوم  وعلى هذا 
األسوار  مستخدماً  المؤمن  بحصار 
العالمية لكي يشتد عليه الجوع وال يبقى 
له )طعام روحي( فيحدث ثغرات في 
حياته وبعدها يكون له موطئ قدم، ثم 
المؤمن  هروب  والنتيجة  أكثر  يتدخل 
أمام العدو، وقد ينشغل المؤمن بأمور 
يُعير  أن  دون  مقدسة  ومنها  كثيرة 
اهتمام لغذائه الروحي، فيفقد نضارته، 
ثم يشعر بالتعب، واإلعياء، وبذلك ال 
يرغب في حمل سالحه الكامل - أفسس 

11:6018
الخطة المضادة:¨

تغذى كل حين على أقوال هللا » ال 
 « فمك  من  الشريعة  هذه  سفر  يبرح 

)يشوع8:1)
ثالثاً: ترك السالح:

لكي  استراتيجيات  عدة  له  العدو 
سالحه  يترك  المضاد  الطرف  يجعل 
أما بالتخويف أو التشكيك بعدم فاعليه 
السالح، أو تغير ظروف المعركة من 
فتح  أو  أو قطع جسور  عمل حرائق، 
مياه السدود لإلغراق أو قطع إمدادات 
الطرف  يترك  الذخيرة.وبذلك  توصيل 
اآلخر السالح ويهرب. هذه صورة لما 

يفعله الشيطان مع كل مؤمن
فقد يحاول الشيطان تخويف المؤمن 
بزئيره )كأسد زائر( وهذا ما حدث مع 
من  تخويف  رسالة  سمع  عندما  إيليا 

إيزابيل  1 ملوك1٩
بمياه  المؤمن  الشيطان  ُيغّرق  قد   
محبة العالم ومحبة المال وبذلك يترك 
كما  بالعالم،  ويمسك  سالحه  المؤمن 
حدث مع ديماس إذ أحب العالم الحاضر 
ألجل فوائد مادية في ميناء تسالونيكي - 

2 تيموثاوس٤:10
 وأكثر شيء يركز عليه العدو هو 
أن يترك المؤمن سيف الروح، أو قد ال 
يكون هناك سالح بالمرة - 1 صموئيل 
يتحرك  أن  أخطر  1٩:13-22فما 
المؤمن يوميا غير مدرك إنه في ساحة 

المعركة وبدون سالح الكلمة
      السبي واإلذالل: في فترة ٧0 سنة 
الشعب  أغلب  ترك  والسبي،  الذل  من 
أصبحت  الكتاب  لغة  أن  الكلمة، حتى 
إلى  عادوا  عندما  لذلك  عليهم  غريبة 
 - بكوا  عليهم  الكلمة  ُوقِرئت  بالدهم 

نحميا 8
الخطة المضادة:¨

لكي  الكامل  هللا  سالح  »البسوا   
إبليس… تثبتوا ضد مكايد  تقدروا أن 
من أجل ذلك احملوا سالح هللا الكامل« 

- أفسس11:6،13
تذخر بالسالح الهجومي ضد مملكة 
يأخذ  ال  لكي  الدفاعي  والسالح  إبليس 
»في  مستمسك  أي  عليك  الشيطان 
كلمة الحق وقدرة هللا؛ بأسلحة البّر في 

الهجوم والدفاع« )كورنثوس6:٧) 
رابعاً: حرب االستنزاف:

+ استنزاف األموال )مثل نازفة الدم( 
فقد كانت غارقة في دوامة األطباء، من 
طبيب إلى طبيب، والنتيجة أنفقت كل 

معيشتها وصارت إلى حال اردأ 
الوقت  بقتل  األوقات  استنزاف   +
كان  الذي  كداود  بالكسل  المرتبط 
يتمشى على السطح، هناك مقولة )عقل 
الكسالن معمل للشيطان( وفعال استغل 
الشيطان داود وساقه إلى طريق مخزية
+ استنزاف األوقات بضياع األوقات 
المرتبط بعدم الفهم »ثم تحولنا وارتحلنا 
إلى البرية على طريق بحر سوف كما 
أياماً  سعير  بجبل  ودرنا  الرب  كلمني 
كثيرة. ثم كلمني الرب قائال: » كفاكم 
دوران بهذا الجبل. تحولوا نحو الشمال 

» ثنية2-1:2
الخطة المضادة: 

 »مفتدين الوقت ألن األيام شريرة» 
- افسس16:5

 + استنزاف األفكار :
  التشويش

عندما يرتبك المؤمن بسماع األخبار 
العالمية ويشعر أنه ليس بعيدا عن ما 
ستطوله،  األوضاع  هذه  وإن  يحدث 
يدخل الشك إلى قلبه، وتأتيه أفكار من 
هنا ومن هناك، وبذلك ال يعرف كيف 
أن  كثيراً  داود  سمع  فمثال  يتصرف، 
شاول يريد أن يقتله، وكان الرب دائما 
ينجيه، لكن مرة قال »أني سأهلك يوميا 
بيد شاول« لكن هذه كانت أفكار غير 

أيام،  شبعان  داود  ومات  صحيحة، 
وكذلك إيليا النبى الجبار قال ذات يوم 
أنبيائك وهدموا مذابحك وبقيت  )قتلوا 
رو  نفسى(  يطلبون  وهم  وحدى  أنا 

3:11
داود  كان  كما  مخطئاً  إيليا  وكان 

مخطئاً أيضاً.
وكم من المؤمنين استنزفت أفكارهم 
بسبب سماعهم المستمر ولفترة طويلة 
الحروب  أخبار  خاصة  األخبار، 
هو  أخر  نوع  وهناك  واالضطرابات، 
في  بالتشكيك  يبدأ  الروحى  التشويش 
مواعيد هللا أو في قيمتى الشخصية عنده 

أو بحرب صغر النفس
بدائرة  تبدأ  االستنزاف  وحرب 
صغيرة ثم يزداد محيطها، وكتوضيح 
هناك  األلعاب  مدينة  في  نقول  للفكرة 
شكل  على  غرفة  عن  عبارة  لعبة 
اسطوانة كبيرة، يدخل فيها الشخص، 
تبدأ  أن  ما  المركز،لكن  في  يقف  وقد 
ثم  المحيط  اتجاه  يأخذ  حتى  بالدوران 
يلتصق بجانب الدائرة، وبعد أن تتوقف 
الشيطان  هكذا  اتزانه،  فقد  قد  يكون 
المؤمنين  يدخل  لكي  ونهار  ليل  يعمل 

إلى دواماته التي يبتدعها كل يوم. 
تشاكلوا  »وال  المضادة:  الخطة   
شكلكم  عن  تغيروا  بل  الدهر  هذا 
بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة 
 – الكاملة«  المرِضيّة  الصالحة  هللا 

رومية2:12
:طلب  خادعة  معاهدات  خامساً: 

هدنة
ونزل  العموني  ناحاش  وصعد   
أهل  جميع  »فقال  جلعاد.  يابيش  على 
يابيش لناحاش اقطع لنا عهداً فنُستعبد 
لك.فقال لهم ناحاش العموني بهذا أقطع 
لكم. بتقوير كل عيٍن يمنى لكم وجعل 
 1( إسرائيل«  جميع  على  عاراً  ذلك 
صموئيل 11( فبالنسبة للمحاربين كان 
المقاتل يمسك السيف بيده اليمنى، أما 
اليسرى لمسك الترس، والترس يغطي 
الجزء العلوي من الجسم ومن ضمنها 
العين اليسرى، أما العين اليمنى فلرؤية 
العدو والموجهه الستخدام السيف، لكن 
المحارب  يصبح  اليمنى  العين  بتقوير 

بال نفع
الخطة المضادة:

)إحترزوا ألنفسكم من األنبياء الكذبة 
الحمالن  ثياب  في  اليكم  يأتون  الذين 
مت  خاطفة(  ذئاب  داخل  من  ولكنهم 

15:٧
سادساً: استغالل الطابور الخامس

طبيعتنا  إلى  نشير  أن  نستطيع 
بالطابور  العتيق(  القديمة)اإلنسان 
الخامس، فألنه مستعد لخيانة اإلنسان 
لذلك،  الفرصة  له  توفرت  متى  الجيد 
باألمور  الجسد  يغري  فالشيطان 
العالمية والشهوات الباطلة، لكي يحدث 
فينا،  التي  الجديدة  الطبيعة  تمرد على 
لذلك يجب أن ننتبه ونسهر على حالتنا، 
أعمال  نميت  أن  نستطيع  فبالروح 

الجسد.
إبليس والعالم صارا ضدنا فالصراع 
قد  الالزم  والسالح  هنا  مادمنا  دائم 

أعطي لنا والمسيح الظافر قائد لنا
 الخطة المضادة:

إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 
فستحيون )رو 13:8)

سابعاً: االستدراج وفقدان القوة:
مع  الطريقة  هذه  تُستخدم  ما  غالباً 

عن األفكار كتبت يوما: 
السالسل تقيد األحرار وال تقيد 

األفكار.   
المتعصبون يستعذبون قيود 

األفكار.  
ال يأسر الفكر إال شباك الهوي.   

الظروف ال تغير األفكار 
ولكن األفكار تغير الظروف.   

المخترعات النافعة  أوجدتها 
أفكار صائبة. 

فكرة صائبة لعقل حيران 
مياه باردة لفم ظمأن.    

الكثيرون يمتلكون أفكارا خالقة
 والقليلون يسعون لتحقيقها.   
الكالم الرزين يسبقه التفكير 

الرصين. 
بحار األفكار ال قيعان لها.   
األفكار المكتوبة حفظها التاريخ 
واألفكار المنطوقة ذهبت أدراج 

الريح.  
األفكار العظيمة يحفظها 

اإلعجاب
 واألفكار السقيمة يحفظها 

اإلرهاب

اجلزء الثاني عن احلكمة 
ا.د. ناجى إسكندر 

القادة، ألنه بسقوط القائد، تكون عملية 
االقتحام أسرع واسهل، خاصة عندما 
قوة  وله  كبيرة  أهمية  ذا  القائد  يكون 
ذلك  مثال على  غير طبيعية، وأحسن 
دليلة  بل  من  شمشمون  استدراج  هو 
)قضاة16( والشيطان ال يكف عن هذه 
الطريقة مع أي مؤمن، فهو يحاول بعدة 
طريق  إلى  المؤمن  استدراج  وسائل 
الروحي،  االندحار  والنتيجة  االنحدار 
المؤمن  أن  خطورة  األمر  يزيد  ومما 
القوة  فقدان  طريق  في  أنه  يشعر  ال 
إال عندما يصل إلى مرحلة يقول فيها 
ولم  وأنتفض  مرة  كل  »أخرج حسب 
يعلم أن الرب قد فارقه« - قضاة20:16

الخطة المضادة:
مع  حوار  أي  وبإصرار  ارفض 
بال  له  الكامل  رفضك  وأعلن  إبليس 

رجعة

وارفض أي خداع وأنت في صراع 
للتقديس واحتمي في ابن هللا

يا أخوتي تقّووا في الرب   »أخيراً 
وفي شدة قوته« – أفسس10:6 

ثامناً فتح ثغرة:
أضعف  يكتشف  أن  العدو  يحاول 
خاللها  من  ليهاجم  حياتك  في  نقطة 
ويفتح ثغرة يدخل منها إلى حياتك ويبدأ 

في التدمير.
حياتك؟  في  الضعف  نقطة  ماهى 
بالذات؟  واإلحساس  الزائدة  الكرامة 
الطمع؟  الحسيّة؟  الشهوة  المال؟ 
؟  باآلخرين  المقارنة  االحتمال؟  عدم 

الغضب؟ عدم التسامح؟ عدم الرضا؟
الخطة المضادة:

الصغار  )الثعالب  من  احترسوا 
المفسدة للكروم( نش 15:2

احلقل الغالي
 زهري دعيم

بقعة  كّل  في  أطنابه  يضرب  الغالء   
من بقاع األرض، فكّل شيء يغلو سعره 
األجواء،  يمأل  والتأُفف  ثمنه،  ويرتفع 

وكذا الفقر فانه يصول ويجول ُمقهقًها.
وارتفاًعا  غالًء  االمور  أكثر  ولعّل 
أسعار  شّك  بال  هو  والثمن  السعر  في 
قد يصل  الواحد  فالدونم  للبناء،  األرض 
بالدنا،  في  الدوالرات  آالف  مئات  الى 
والموقع  والمدينة  بالمكان  يتعلّق  وهذا 
المدينة  فكلما كانت  اليه،  الجغرافي وما 
مركزية والموقع جّذاٌب، أّخاذ، كلّما حلََّق 

السعر وُجنَّ الثمن.
كان  اذا  مّرة،  من  أكثر  وتساءلُت 
الرخيصة  المقدسة  الحال في بالدنا  هذا 
نسبًيا، وفي الجليل بالذات، فكيف يكون 
والواليات  اسكندينافيا  دول  مع  األمر 
المتحدة وأوروبا الغربية؟!..فكم يا تُرى 
سيكون ثمن الدونم هناك، والدونم يعني 
انّك تمتلك قطعة من الكرة األرضية من 

أعماق أعماقها إلى أعلى سمائها!!
األغلى  َمن   " التساؤل  هذا  واستمّر 
يداي  قادتني  أن  الى  يالحقني  وأين؟" 
كتاب   – الُمقّدس  الكتاب  إلى  وعيناي 
الكتب-، الكتاب الذي يُغّذي النظر والعقل 
نعم  والوجدان،  والروح  والفكر  والنفس 
متّى  الرسول  إنجيل  إلى  وح  الرُّ قادني 
اإلصحاح ال2٧ وجاء فيه: " أخذ رؤساء 
أعادها  الفضة  من   30( الفضة  الكهنة 
االسخريوطي(  يهوذا  الخائن  التلميذ 
الِخزانة  في  تُلقَيها  ان  يحّل  "ال  وقالوا: 
بها  واشتروا  "فتشاوروا  دم  ثمن  ألنها 

ارّي مقبرة للغرباء. حقل الَفخَّ

ان  تفكيري...حقًّا  وارتاح  وارتْحُت، 
بما  األغلى،األغلى  هو  هذا  الدم  حقل 
هللا  دم  هو  الحقل،  هذا  فثمن  يُقاس،  ال 
على  جميًعا  ألجلنا  بذله  الذي  الُمتجّسد، 
الصليب، واشترانا من كل لسان وشعب 

واّمة،
وجعلنا معه شركاء في الملكوت.

ثالثون من الفضة، تساوي كّل ماليين 
الجواهر  وكّل  ثرواتها،  وكّل  األرض 
اشترت  لقد  وبريقها،  وألوانها  بأنواعها 
هذه الثالثين الدم الغالي الذي ُسفك على 
هذا  ما  أدراَك  وما  الجلجثة،  صليب 
الدم؟!! انه دم َحَمل هللا الذي بال عيب، 
ولم  خطيّة  يعرف  لم  طاهر صاحبه  دم 
يكن في فمه غّش، دم الَحَمل اإللهي الذي 
دها في نهر الغفران  َل البشرية وعمَّ غسَّ

والمحبة.
من  أحاله  وما  دم!!  من  أروعه  ما 
الرّب  اله، هذا  أمجده من  خالص، وما 
موت  الموت،  حتى  نفسه  وضع  الذي 

الصليب ألجل جبلة من تراب.
سيدي الغالي، كل يوم ازداد تيّقًنا بأنك 
الطاهرة،  دمائك  من  فقط  واحدة  بقطرة 
عود  على  طواعية  سفكتها  والتي 
الصليب، نعم بقطرة واحدة، تستطيع أن 
وسيكون  وكائن  كاَن  انسان  كل  تُطّهر 
سيّد  يا  فدماؤك  الدهر،  انقضاء  والى 
وأريج  المحبة  الخالص،وشذا  عطر 

التضحية.
يسع  واسع  غاٍل  حقلك  رّب،  يا  أجل 
فائقة  ومحبتك  واالمم،  والغرباء  اليهود 
تحت  وما  والسماء  للخافقين  تتسع 

األرض.
يسوع اننا نحبك، نحبّك وكفى، نحبك 
محبة ال تشوبها شائبة..يسوع فيك وبك 

كل أجوبة الدنيا والضمير والكينونة.
يسوع ما أمجدك!!



السنة الثامنة ، العدد )201(  - اخلميس 12 نوفمرب  222015

 

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

هل للطعام ادمان؟

من عيادة الطب الطبيعى
حساسية األطعمة

قادرة  غير  تصبح  الجسم  أجهزة 
على التخلص منها.

اإلصابة  السبب  يكون  وأحيانا 
األمعاء،  في  الفطريات  بكثرة 
مثل  مواد سامة  تفرز  فالفطريات 
يؤدى  مما  وغيرها  االسيتالدهيد 

الى الحساسية.
الحساسية  حدوث  يسهل  ومما 
نقص البكتريا النافعة في األمعاء 
المضادات  تناول  كثرة  بسبب 
الحيوية او الهرمونات او عقاقير 

الكورتيزون. 
والشائعة  الهامة  األسباب  ومن 
المستمر  التناول  هي  الحدوث 
على  األطعمة  من  معين  لنوع 
لذا ينصح في عالج  مدى طويل، 
األطعمة  بتنويع  الطعام  حساسية 

وعدم تكرارها.
ان  يمكن  العصبى  الضغط  اما 

يظهر الحساسية
الحساسية  ان  نعى  ان  وعلينا 
على  الجسم  من  قدرة  عدم  هي 
تقبل الطعام، فالطعام ليس السبب 
يظهر ضعف  الذى  العامل  بل هو 

الجسم على التقبل.
 

 ودمتم فى صحة
  د.تباسيم جندي

وراء  األسباب  هى  ما  س: 
حساسية الطعام التي نراها تزداد 

كثيرا في اآلونة األخيرة؟
تمثل  لألطعمة  الحساسية  ج: 
تحديا كبيرا الكتشافها ألنها يمكن 
االعراض  من  كثير  تسبب  ان 
للطعام،  صاحبها  يرجعها  ال  التي 
الناس  من  كثير  عند  فالحساسية 
والحكة  الطفح  اال ظهور  تعنى  ال 
اإلحساس  او  الطعام  تناول  عند 
يؤدى  ان  يمكن  الذى  باالختناق 
الى الموت مثلما يحدث عند تناول 
من  ولكن  السودانى،  الفول  زبدة 
المهم ان تعرف انه توجد اعراض 
الصداع  مثل  للحساسية  عديدة 
واالسهال  البطن  وأالم  النصفى 
واحيانا  والربو،  التنفس  وضيق 
اعراض ذهنية مثل التوتر او عدم 
فكل عرض  التركيز،  على  القدرة 
ويمكن  حساسية  يكون  ان  يمكن 
أجهزة  على  تؤثر  ان  للحساسية 

الجسم المختلفة.
الوراثى  العامل  فان  شك  وبال 
كل  ليس  ولكنه  هاما  دورا  يلعب 
اكثر  الجسم  يجعل  فهو  الدور، 
الوالدين  احد  كان  فاذا  استعدادا، 
األطفال  إصابة  فاحتمال  مصابا 
يكون 50% واذا كان كال الوالدين 
مصابا بالحساسية فاحتمال إصابة 
األطفال يكون ما بين ١00-67%.
تراكم  الحساسية  أسباب  ومن 
مواد  من  الجسم  في  السموم 
وعقاقير  وملوثات  كيميائية 
ان  حتى  لألطعمة  ومضافات 

عن  قادر  غير  نفسك  وجدت  إذا 
التوقف عن التفكير في قطعة من 
وجدت  او  الكيك  او  الشوكوالتة 
القهوة  فنجان  الى  تهرع  نفسك 
او ال  الظهر،  بعد  او  الصباح  في 
تستطيع ان تقاوم اغراء كوب من 
البيرة المثلج في امسيات الويك اند 

فأنت تعانى من اإلدمان.
ادمانه  له  منا  كل  ان  والحقيقة 
الخاص لنوع معين من األطعمة، 
يتغلب  ان  يستطيع  ال  منا  فكثير 
على ادمان الخبز مع الجبنة، ومن 
اآلسيوية  الشعوب  وخاصة  الناس 
االرز  عن  يتخلى  ان  يرفض  من 
انه  يعلم  ان  بعد  حتى  األبيض 
يساهم في رفع نسبة السكر في الدم 
بمرض  مصابا  كان  إذا  وخاصة 
وخاصة  الناس  وبعض  السكر، 
عن  التخلي  يرفضون  االيطاليين 
فهى  المكرونات  وأنواع  الباستا 
طعام يومى بالنسبة لهم. واذا تخلى 
يحبه  الذى  الطعام  عن  الشخص 
واكتئاب  توتر  اعراض  له  تحدث 
تركيز  وعدم  باإلرهاق  وشعور 

ذهنى.
فهل للطعام ادمان مثل الكحوليات 

والسجائر والمخدرات؟
في  اختالل  تعنى  اإلدمان  وكلمة 
بإشباع  تتعلق  التي  المخ  وظيفة 
الرغبة في تناول مادة واالحساس 
واالحتياج  تناولها  عند  بالراحة 
أكثر منها مع  تناول جرعات  الى 
مرور الوقت واالحساس بأعراض 

سخيفة عند اإلقالع عن تناولها.
واذا اعترضت على كلمة ادمان 
دعنا  قوية  انها  واحسست  للطعام 
في  يحدث  ان  يمكن  ما  نرى 
التي تشابه  الفئران  التجارب على 
لإلدمان،  المخ  استجابة  في  البشر 
المحلول  الفئران  تناولت  فعندما 
نسبة  زادت  الجوع  بعد  السكرى 
وهى  المخ  في  الدوبامين  مادة 
والراحة  بالسعادة  إحساس  تعطى 
مثلما يحدث عند تناول الكحوليات، 
واراد الفئران المزيد من المحلول 
المزيد  تناولوا  وكلما  السكرى 
زادت نسبة الدوبامين حتى تشبعت 
أرادوا  وكلما  المستقبالت  كل 
الشعور  لنفس  ليصلوا  المزيد 
للسكر  ان  العلماء  الممتع واستنتج 
في  الرغبة  اإلدمان وهى  خواص 
تناول الكثير منه ووجود اعراض 

عند التوقف عن تناوله.
جرينبالت  جيمس  د.  ويصف 
الباحث في شئون التغذية ان القمح 
وااللبان ومنتجاتها لها القدرة على 
او  بالمورفين  شبيهة  مواد  انتاج 
-والمورفين  الهضم  بعد  االفيون 
مادة شديدة في اإلدمان-ولكن هذه 
الجزئى  الهضم  عند  تنتج  المواد 
القمح  من  للجلوتين  الكلى  وليس 
تجد  ولذا  االلبان،  من  والكازين 
القمح  لتناول  الممتع  التأثير  ان 
وااللبان ال يكون متساويا عند الكل 
القدرة  لديهم  ليس  لمن  ممتع  فهو 
الى  الكامل وتحويلها  على الهضم 

احماض امينية.
االفراد  على  أجري  آخر  وبحث 
الذين يدمنون االكل الجنك السريع 
نالتركسون  عقار  تناولوا  عندما 
االفيون  مستقبالت  يغلق  الذى 

فقدوا الرغبة في هذه المأكوالت.
المواد  لهذه  االستجابة  ولكن 
او  وااللبان  القمح  من  الناتجة 
ليست  السكرية  للمواد  االستجابة 
توجد  اذ  الناس  كل  مع  واحدة 
االفراد  بين  بيولوجية  اختالفات 
الكحوليات  حالة  في  يحدث  مثلما 
الكحوليات  يتناول  من  كل  فليس 

يصبح مدمنا.
وبعض الباحثين يعتبر ان ادمان 
وعدم  االختالل  من  نوع  الطعام 
الجسم،  في  الكيميائى  التوازن 
المتوازنة  األطعمة  تتناول  فعندما 
المستحضرات  وتتناول  الصحية 
الشديدة  الرغبة  ان  تجد  المناسبة 
ولقد  الوقت،  مرور  مع  تختفى 
من  كثير  مع  ذلك  الحظت 

المرضى.
تجد  ال  كيف  أتساءل  واحيانا 
او  الطماطم  او  للبروكلى  ادمان 

الخس او البرتقال؟
خرج  طعام  كل  ان  يثبت  ذلك 
يمكن  له  االصلية  الصورة  عن 
ينبغي  لذا  المشاكل،  تسبب  ان 
األطعمة  نتناول  ان  ببساطة  علينا 
لنا وليست  البسيطة كما خلقها هللا 

الناتجة عن التدخل البشرى.

خرباء : الطبخ بالزيوت النباتية 
يسبب السرطان ويضر باملخ

لندن - أ ش أ
حذر خبراء من أن الطبخ بزيوت نباتية يطلق مواد كيميائية 

سامة لها عالقة بالسرطان واإلضرار بالمخ مشيرين إلى أن الطبخ باستخدام الزبد وجوز الهند 
الصويا.وذكرت صحيفة  وفول  الشمس  عباد  بزيت  الطبخ  من  أفضل صحيا  الزيتون  وزيت 
الزيوت  وهي  الصويا  وفول  الشمس  وعباد  الذرة  زيوت  تسخين  عند  أنه  تليجراف”  “الديلي 
التي غالبا ما تسمى “بالزيوت النباتية” تفرز مواد كيميائية تسمى “األلدهيدات” التي تم ربطها 

باإلصابة بمختلف أنواع السرطان واألمراض المرتبطة بالمخ مثل مرض الزهايمر
ديمونتفورت  جامعة  في  والباثولوجيا  الكيمياء  أستاذ  جروتفيلد,  مارتن  عن  الصحيفة  ونقلت 
أكثر  مرات  تحتوي على 200-100  والبطاطا  السمك  مثل  النباتية  بالزيوت  مقلية  وجبة  أن 

ألدهيدات من الحد اليومي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
وأضاف جروتفيلد أن استخدام الزبدة وزيت الزيتون في مقالة ينتج مستويات أقل بكثير من 

األلدهيدات مشيرة إلى أن زيت جوز الهند هو أكثر الزيوت المفيدة لصحة اإلنسان

النظام الغذائي املنخفض الكوليسرتول 
خيفض ضغط الدم املرتفع

نيويورك - أ ش أ 
للكوليسترول  المخفض  الغذائي  النظام  اتباع  أن  طبية،  دراسة  أظهرت 
يساعد أيضا في خفض ضغط الدم المرتفع، وفقا ألحدث األبحاث الطبية 

التي أجريت في هذا الصدد. 
بروتين  المكسرات  تضم  والتي  الكوليسترول،  بخفض  المعنية  الغذائية  النظم  أن  األبحاث  وأوضحت 

الصويا، والخضراوات الورقية واأللياف والشوفان، لوحظ فعاليتها في خفض ضغط
 الدم المرتفع، وذلك عند مقارنة النتائج المتوصل إليها مع نظام غذائى آخر يعمل على خفض الضغط 

المرتفع. 
ويعد ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول من أهم عوامل الخطر الرئيسية المساهمة في زيادة فرص اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعالنظام ية الدموية والسكتات الدماغية، خاصة بين األشخاص الذين يعانون من 

تاريخ وراثي لهذه األمراض. 
وتؤكد الدراسة الجديدة على أهمية التغيير في النظم الغذائية ونمط الحياة لتقليل خطر اإلصابة بأمراض 

القلب.
لذا أوصى الخبراء باالهتمام بغسل اليدين والقيام بذلك كل ساعتين كحد أقصى، كما شددوا على أهمية 

الفرك بين األصابع وخلف اليد وتحت األظافر، وقضاء مدة 30 ثانية أثناء غسلهما بالماء والصابون.
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النوم سلطااااان : صور لطيفة للغاية ألطفال مستغرقني يف نوم عميق!
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من  بقليل  لننعم  الصاخب  عاملنا  ضجيج  عن  قليالً  لنبتعد 
الهدوء مع هذه الصور املميزة:

مجموعة من الصور للمصورة البارعة تريسي ريفر التي تشتهر 
بتصوير األطفال حديثي الوالدة. حيث تبدع تريسي في خلق جو 
لها  يسمح  عميق  نوم  في  ليستغرقوا  لألطفال  ومريح  دافئ 
بتصويرهم في وضعيات طريفة دون أن يسبب لهم ذلك أي إزعاج 

يذكر!!

هذه الصور اللطيفة للغاية ألطفال يعيشون بأجسامهم معنا 
الذي نعيش  العالم  في عاملنا، لكنهم بعقولهم في عالم غير 

فيه. 



كلمتني وخالص
وهناك  هنا  فيضانات 
ركابها  يموت  وطائرات 
لسبب او آلخر وبالد اهلها 
إطردوا منها لسبب وآلخر 

ايضآ .

اكتئابية  نظرة  لدي  ليست 
االحداث  جمع  ولكن 

وأحاول تحليلها.

الي  وصل  حد  لو  المهم 
نتيجة ياريت يعرفني

االسكاروسى

أن اردت ان تتلقى 
االهرام اجلديد في يوم 

صدوره على االمييل 
ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.
com
او  

  8164gindi@rogers. 
com

لوحة للفنان أسامة  الليثى 
بعنوان أطفال القرية

الوان زيت مقاس 120 في 80 سم على توال 
https://www.facebook.com/OsamaELLaithy  وملشاهده باقى اعماله

المتحدة  الواليات  نيويورك، 
خفضت   --)CNN( األمريكية 
أو  بورز"  آند  "ستاندرد  وكالة 
السعودية  تصنيف   "S&P"
  AA" االئتماني، الجمعة، من
 " إلى   "minus/A-1 plus
سحق  بعدما   ،A plus/A-1"

تحطم النفط ميزانية المملكة.
وقالت الوكالة إن الهبوط الكبير 
مدى  على  النفط  أسعار  في 
تسبب  الماضية  الـ18  األشهر 
واضح"  سلبي  "تأرجح  بخلق 
في الصورة المالية في المملكة 

العربية السعودية.
المملكة  قدرات  وانخفضت 
الغنية بالنفط من فائض ميزانية 
من  المائة  في   ٧ بنسبة  صحي 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
قدره  متوقع  عجز  إلى   2٠13

16 في المائة هذا العام.
وتقدر "S&P" أنه ما لم ترتفع 
مؤثر،  بشكل  النفط  أسعار 
ستعاني السعودية من العجز في 
السنوات الثالث المقبلة. ويعني 
أن  األقل  االئتماني  التصنيف 
تكلفة  أكثر  سيصبح  االقتراض 

للسعودية.
لقائدة   "S&P" نظرة  وتظل 
يترك  مما  سلبية،  أوبك  منظمة 
خيار الشركة بخفض التصنيف 
االئتماني أكثر من ذلك مطروحا 
على الطاولة إذا فشلت الحكومة 
أو  العجز  جماح  كبح  في 

انخفاض السيولة.
حول  إنذار  أحدث  هذا  ويعتبر 
منطقة  تواجه  التي  المتاعب 
الشرق األوسط التي تعتمد على 

النفط.
الدولي  النقد  كما حذّر صندوق 
حديثا معظم البلدان في المنطقة 
في خمس  النقدية  السيولة  بنفاد 
سنوات أو أقل إذا ظللت أسعار 
النفط قرب 5٠ دوالرا للبرميل، 
السعودية  التحذير  هذا  ويشمل 

وعمان والبحرين.
والمشكلة هي اعتماد السعودية 
الذي  النفط،  على  كبير  بشكل 
من  المائة  في   8٠ منه  تستمد 
 "S&P"أشار كما  عائداتها. 
المرنة"  "غير  االنفاق  لخطط 
"نقاط  من  واحدة  باعتبارها 
الناحية  من  الدولة  الضعف" 

المالية.
المملكة  أن   "S&P" وتتوقع 
طريق  عن  تستجيب  سوف 
النقد  من  مخزونها  سحب 
الديون،  من  المزيد  وإصدار 
بالفعل  باعت  قد  الدولة  وكانت 
الصيف  فصل  خالل  سندات 
لرفع مبلغ ٤ مليار دوالر على 
مرة  أول  كانت  والتي  األقل، 
سوق  إلى  المملكة  فيها  لجأت 

السندات في ثمان سنوات.
المركزي  البنك  وسحب 
السعودي أيضا ما يصل إلى ٧٠ 
مليار دوالر من شركات إدارة 
روك"  "بالك  مثل  األصول 
العام  من  األول  النصف  خالل 

الماضي.
األخرى  التغييرات  وتشمل 
تأجيل بعض مشاريع  المحتملة 
اإلعانات  وإصالح  اإلنفاق 
والمياه  الكهرباء  على  السخية 
في  مصدر  وقال  والوقود. 
الحكومة السعودية حديثا لشبكة 
تدرس  المملكة  إن   CNN

خفض الدعم الحكومي للغاز.

مؤلف مولود يف ترينيداد يفوز بأكرب جائزة 
للرواية يف كندا

تورونتو -رويترز

فاز المؤلف أندريه ألكسيس المولود في ترينيداد يوم الثالثاء بجائزة جيلر وهي أثمن جائزة 
بمجال كتابة الرواية في كندا عن قصته )فيفتين دوجز( التي تتناول مجموعة من الحيوانات 

بعيادة بيطرية في تورونتو تمتلك القدرة على فهم اإلنسان ولغته.

دوالر   ٧55٤0.11( كندي  دوالر  ألف   100 قيمتها  تبلغ  -التي  الجائزة  لجنة  وضمت 
فوستر  سيسل  الكنديين  والكتاب  بوين  جون  االيرلندي  المؤلف  عضويتها  في  أمريكي(- 

وألكسندر مكليود وأليسون بيك والمؤلفة البريطانية هلين اوييمي.

وقالت اللجنة إن الرواية “قطعة رائعة ومبتكرة للكتابة تتحدى القارئ من أجل اعادة ادراك 
وجوده واستدعاء السؤال االزلي .. ما الهدف من الحياة؟.”

روايته  عن  جيلر  بجائزة  للفوز  القصيرة  القائمة  ضمن  سابقا  اختير  قد  ألكسيس  كان 
)تشايلدهود(. ومن بين أعماله األخرى )اسايلم( و)إنجريد آند ذا وولف( و)باستورال(

»ستاندرد آند بورز« ختفض التصنيف االئتماني للسعودية 
بسبب هبوط أسعار النفط و«تأرجح الصورة املالية« للمملكة


