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]1- األخ الفاضل د. رأفت 
سالم و محبه و بعد .. فقد كان عددا مشوقا 
192  و استمتعت بقراءة كل كلمه فيه و لو 
المالحظات  بعض  أقدم  صدرك  اتساع  سمح 
األحباء  من  سمعتها  التى  واإلقتراحات 

والمتابعين لألهرام الجديد :
1- فاكسات مدحت جيده و جذابه   

2-  مقال أحالم فانوس القى قبوال كثيرا
واحد  بند  على  تختصر  الفرعونيات  ليت   -3
     ) واحد  فرعون  أو  واحد  أثر  أو  واحد  معبد   (
4- الكنيسه القبطيه عبر العصور تختصر على 
قديس واحد فى كل عدد مع استكمال البحث في 

كل ما يتعلق بتاريخه و حياته  
5- مقال الى كل غنوشى جيد  6- » يد هللا 
مصر  بمقال  وردت  عباره   « بى  تمسك  كانت 
تفسحون  ليتكم   .. حنا  حنا  لألستاذ  حبيبتى 
المجال لكبار السن ليخبرونا كم صنع هللا معهم 
جريدتنا  فى  أرى  أن  أرجوا   -7 حياتهم   فى 
التشكيليه و الروائيه و  للفنون  المحبوبه ركنا 

المسرحيه  ..
الصلح  قبلت  ألنك  رأفت  دكتور  وبرافو 
المعروض عليك من الملكه و قد تعلمنا الدرس 
... على  الصلح مع هللا  نقبل  بك و  و سنتمثل 
بكل  رسالتكم  تأدية  و  بالنجاح  نهنئكم  العموم 
لشخصك  و  المحبوبه  لجريدتنا  ونتمنى  أمانه  
فى حفظ  دمتم  لك  النجاح شكرا  دوام  المحترم 

القدير[
د. ماهر رياض أورالندو   فلوريدا

احملرر
أوال: شكرا لحضرتك على اهتمامك بالجريدة 

ثانيا: سنولى اقتراحاتك أهمية كبرى  
دمت لنا د ماهر رياض 

[2-Hi Dr Raafat Gindi
I would like to be on your 

mailing list. I always read 
the paper copy of Al-ahram 
Algadeed and it would be 
my pleasure to receive the 
electronic copy on my email.
Thank you
Monir Hanna
Montreal - Canada[

احملرر
بكل سرور أستاذ منير حنا 

]3- اخى العزيز رافت:
بمقاالتك  إعجابي  اليوم ألسجل  لك  اكتب  انا 
الجديد،  األهرام  من  عددين  آخر  فى  وخاصة 
إيه ياعم الموهبة الجامدة دى. تمنياتي القلبية 

بدوام الصحة والنجاح.[ 
George Mikhail

احملرر
اشكرك اخى جورج وهذا تعليق اعتز بيه 

 د. رأفت جندي  

[4- I got the new issue  االهرام 
 from Dr. Mina Adel Malek الجديد
and its really an excellent one.

If you can add me to your list 
will be great

Thank You 
Please accept my best 

regards[
Wageeh

احملرر
العدد  لك  وارسلت  وجيه  أستاذ  سرور  بكل 

191 ايضا

من بريد القراء



ولكنه  الخيال  من  ليس  الحدث 
حقيقة، أنه في األسبوع الماضي قد 
قبض البوليس المصرى على متهم 
بلحا  ي��وزع  وهو  متلبسا  مسيحي 
رمضان  صائمي  المسلمين  على 
وق��ت اف��ط��اره��م، وات���وا ب��ه مكبال 
للنيابة للتحقيق معه بتهمتي المحبة 
والتبشير بالبلح، ولنتخيل سويا ماذا 

جرى معه 
المحقق: هل تعرف ايه تهمتك؟

المتهم: ال اعرف 
المحقق: طيب انا حا اقولك، انت 

متهم بازدراء الدين اإلسالمي
المتهم: كيف؟ 

المحقق: هل تؤمن باإلسالم ونبي 
االسالم؟ 

المتهم: ال 
المحقق: شفت اديك اعترفت أنك 

تزدري بدين االسالم 
بألوهية  تؤمن  انت  وهل  المتهم: 

المسيح؟ 
المحقق: ال 

اعترفت  ادي���ك  شفت  المتهم: 
بازدراء الدين المسيحي 

المحقق: انا أؤمن بان عيسى نبى 
المتهم: هذا ال يكفي فى المسيحية، 

ألن المسيح هو كلمة هللا الذي اخذ 
جسدا وتمثل لنا بشرا سويا، نؤمن 
أيضا انه صلب ومات وقام من بين 

األموات. 
جانبا  األمور  هذه  اترك  المحقق: 
واال ممكن ان اضيف لك اآلن تهمة 
التبشير الفاضح، واجب لماذا وانت 
وتشترى  تذهب  باإلسالم  تؤمن  ال 
وق��ت  للمسلمين  وتعطيه  بلحا 

افطارهم؟ 
المتهم: محبة منى لهم 

ان  تريد  أنك  تقصد  هل  المحقق: 
تظهر لهم سماحة المسيحية؟ 

المتهم: انا ال اقصد اال عمل المحبة 
أنك  اعترفت  قد  انت  ها  المحقق: 

تريد اظهار المحبة لهم 
المتهم: وما الخطأ في هذا؟ 

المحقق: هذا تبشير بالمسيحية 
المتهم: هل انا كلمتهم عن السيد 

المسيح؟
ه��ذا،  م��ن  اذك��ى  ان��ت  المحقق: 
انت تريد ان تريهم ان دينك ساميا 

بإظهار محبتك لهم  
اذن،  منى  المطلوب  وما  المتهم: 

هل اريهم كراهية؟ 
عليه  تحاسب  أيضا  هذا  المحقق: 

بالقانون 
المتهم انا احترت، ماذا تريدني ان 

افعل؟ 
محبة  تظهر  ال  المحقق: ال شيء 

وال كراهية، تقعد وانت ساكت
ونظر المحقق للكاتب 

دون عندك
تفصيليا  المتهم  اع��ت��رف  ولقد 
بجريمة المحبة بالبلح وضبطت معه 
الجريمة وتم تحريزها وهى  أدوات 

كاالتي:  
وبه  اللون  داكن  ورق  1-1كيس 

بقع  
2- 2 كيلو بلح احمر به نوايا 

محضر  في  المتهم  ادع��ى  ولقد 
البوليس انه كان قد اشترى 3 كيلو 
بلح بينما أفادت تحريات البوليس ان 
عم إسماعيل بائع البلح على الناصية 
قد قال انه كان قد باع للمتهم 5 كيلو 
عم  واقر  كامال،  الثمن  وقبض  بلح 
المتهم  ان  يظن  كان  انه  إسماعيل 
سيأكلهم مع اسرته، ولو كان يدري 
انه سيرتكب بهم جريمة المحبة ما 

كان قد باع البلح للمتهم 
قرار النيابة 

من  النيابة  تطلب   -1
من  كل  س��ؤال  البوليس 
ت��ن��اول م��ن��ه ب��ل��ح��ه، هل 
في  مفرطا  المتهم  ك��ان 
يعطيها  وه��و  االبتسامة 

لهم؟ 
عن  ب��األف��راج  النيابة  تأمر   -2
جنية،  االف  عشرة  بكفالة  المتهم 
كل  عن  جنيه   2000 تمثل  وه��ى 
كيلو محبة اقصد بلحا. هذا مع تعهد 
المتهم بأن ال يذهب ناحية أي بائع 
بلح مرة أخرى، وأيضا عدم االقتراب 
من أي نخله تحمل بلحا، ولكن من 
الممكن له ان يقترب المتهم بجوار 

نخله دكر ال تحمل بلحا 
البلح  يوضع  ان  النيابة  تأمر   -3
يجف  لكى  الشمس  في  المضبوط 

ويظل دليال دامغا على الجريمة 
قفل المحضر، تحيا مصر

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

حتقيق مع متهم باحملبة 
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قضايا وآراء4

بيتـــــك 
و سوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي

كنت أتمني أن يشمل العفو مساجين ازدراء 
األديان وجرجس بارومي المتهم باالغتصاب 

وهو عاجز جنسيا!!!.

اردوغان

تركيا  في  يحدث  ما  وراء  مصر  أن  بتقول 
عنينا  نور  انك  تعرفش  ما  أنت  هو  اآلن... 

وال إيه.

وزير الداخلية

لما ضابط عندك يركب تكييف في عنبر من 
مش  مؤسسة  تبقوا  كرداسة  في  زمالءه  قتل 

مخترقة دي مخرقة.

محمد مرسي

األهلي  نكسب  أمتي  بيسأل  الزمالك  جمهور 
رد األهلوية وقالوا لما مرسي يرجع.

مرتضي منصور

حج  يا  معلهشي  بيقولك  األهلي  جمهور 
دايما  والمؤمن  مؤمن  راجل  أنت  مرتضي 

زكريا

نادر بكار

غريب قبولك منحة في هارفارد مش هارفارد 
كافرة وال هيدخلوك قسم السيدة زينب؟؟  

جامعة هارفارد

ونادر  غنيم  ووائل  يوسف  باسم  تمنحوا  لما 
بكار منح دراسية، تبقي الحكاية فيها أن وكان 

واخواتهم وبنات خاالتهم.

أمير قطر

ده  ال  موزة  قشرلك  مش  المصري  اإلعالم 
دحسها وخالها زتونة.

ملك السعودية

علشان  واإلخوان  حماس  مع  تتحالف  رايح 
علي  المتعوس  أتلم  إيران؟؟،  من  يحموك 

خايب الرجي.

خالد منتصر

بالنواية...  واإليمان  بالبلحة  التبشير  قولت 
فايدة  فيش  ما  أصال  طين  النية  هي  ياعم 

صدقني.

داعش

أنتم  التاريخ...  قراءة  علينا  وفرتوا  أنتم 
جعلوتنا نشوف التاريخ بعنينا ونعيشه كمان.

ستيفن هاربر

سمعت أنه جاري تأسيس حزب إسالمي في 
كندا وكنت عايز اعرف هو إخوان وال قاعدة 
وال داعش وال النصرة وال عاملين كوكتيل؟؟

اذا  انة  يعتقدون  المنازل  مالكى  من  العديد 
عرض  بداية  في  للمنزل  باهظا  ثمنا  طلبوا 
الثمن في  تخفيض  يمكن  فإنه  للبيع،  المنزل 
مشترى.  إيجاد  عدم  حالة  فى  الحق  وقت 
إذا كان سعر المنزل مبالغ فية، فأنة لن يجد 
اهتمام كافي من المشترين. تدريجيا يضطر 
السوقية  القيمة  إلى  السعر  ان يخفض  البائع 
فى  المنزل  يكون  الوقت  ذلك  بحلول  ولكن 
المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة  السوق 
السعر  ينخفض  األحيان  بعض  وفي  الجاد. 
يكون  البائع  ألن  السوق  قيمة  من  أقل  الى 
قد نفذ صبره وفى النهاية يباع المنزل بأقل 
من قيمتة الحقيقية. ربما تعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
المشتري  المطلوب ولكن  السعر  النظر عن 
اقل  نطاق سعرى  فى  يبحث  الذى  المحتمل 
قد ال يرى المنزل اطالقا فى بحثه. وأولئك 
السعرى  النطاق  ذلك  فى  يبحثون  الذين 
على  الحصول  يستطيعون  انهم  سيدركون 
قيمة أفضل في منازل أخرى. وبحلول الوقت 
الذي ينخفض فيه السعر يكون قد فقد اهتمام 
غالبية المشترين الجادين. ان فترات العرض 

الطويلة فى السوق تكون وصمة للمنزل. 

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 ..... التضامن يف املسيحيه 
واستدفئا  اذهبا 

بقلم مسري جرجس
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مينا  القس  قصد  ١٩٣٦م  عام  أوائل  فى 
بعد(   فيما  السادس  كيرلس  )البابا  المتوحد 
وإذ  العازر  سبت  هو  اليوم  ذلك  وكان  الدير, 
الدير, خيول  به يرى حركة غير عادية حول 
أن  وعرف  مستغرباً,  فدخل  وجنود,  وجمال 
رئيس الدير حضر ومعه عمدة الوادى, وضابط 
بوليس وجنود ليطردوا بعض الرهبان, فوضع 
بالقصر,  حاجاته جانباً, ودخل قاعة االستقبال 
فوجد رئيس الدير جالساً فى الصدارة وبجانبه 
وبعض  والجنود,  البوليس  وضابط  العمده, 

األباء الرهبان. 

الجالسين,  وحيا  الدير,  رئيس  أمام  فسجد 
بسالمة  ألهنئك  جئت  إنى  أبانا  "يا  وقال: 
حول  سمعته  ما  صحة  عن  وأسأل  الوصول, 
"ياابنى  له  فقال  السبعة"  الرهبان  األباء  طرد 
هذا أمر سيدنا, وأنا جئت ألنفذه" فأجابه: "أن 
ليلة  فى  الرهبان  طرد  ويؤلمه  يحزنه,  سيدنا 
يرضى  أن  يمكن  فال  المبارك,  الشعانين  أحد 
رئيسنا  وأنت  المسيح,  فى  أخوة  رجاء  بقطع 
عن  أمام هللا  ومسئول  وراعيهم  الرهبان  وأب 
المريض والتائه والضال, وبيدك سلطان قوى 
مستمد من قوانين الرهبنة, وأحكامها الصارمة 
التى تهدى الضال. أرجوك باسم صاحب هذه 
حتى  طردهم  أمر  ترجئ  أن  المباركة  األيام 
يقرر مصيرهم  للبابا  بالتماس  الدير  أباء  يتقدم 
هذه  فى  تطردهم  فال  الدير,  داخل  ومحاكمتهم 
األيام المقدسة". فثار الرئيس لكبريائه, إذ كيف 
يتجاسر قس حديث الرهبنة ) تمت رسامة القس 
مينا في عام ١٩٢٨ أي إنه لم يكن له أكثر من 
سبع سنين في الرهبنه انذاك( وأمام هذا الجمع 
أن يعترض أوامره, وشيوخ الدير األقدم منه لم 
يفتح أحدهم فاه بكلمة. فقال له "اسمع يا ابنى ال 
تعارضنى فيما أفعل, حتى ال تكون خارجاً على 
طاعة سيدنا. كما انك رجل متوحد ال شأن لك 

فيما يجرى اآلن". 

ولكن القس مينا عاد ليقول له: "أسألك يا أبى 
من أجل المسيح الذى بذل نفسه عنا ان تتمهل, 
القديسين,  آبائنا  ولنتصرف بما يرضى أرواح 
والخارجين  المخالفين,  فى  تشفع  تعاليمهم  ألن 
دون  جزاءه  واحد  كل  وتعطى  القانون,  على 
الجنود  وأمر  الرئيس  فثار  رجاءه".  تقطع  أن 
أن يخرجوا الرهبان بالقوة, وأمر القس مينا أن 
إلى مغارته حتى يرفع  بالدير, وال يعود  يبقى 
أمره للبابا, ألنه ارتكب جريمة االعتراض على 
لقد  أبى  "يا  قائاًل:  مينا  القس  فأجاب  أوامره. 
وهبت نفسى لخدمة هؤالء األباء الذين طردوا 
حتى  عبداً  لهم  وسأكون  رحمة,  وبال  بالقوة 

يعودوا إلى ديرهم أمنين بقوة هللا". 

واجب  فقط  ليس  المسيحيه  في  "التضامن 
تتعدى  هي  بل  أخالقيه  قضيه  وال  اجتماعي 
مسيحية  فضيلة  كونها  إلى  كله  ذلك  حدود 
نابعه من الحب الذي يميّز تالميذ المسيح. هذه 
الفضيله تلزم الضمير الشعور بالمسؤولية تجاه 
نملك  ما  لمقاسمتهم  واالستعداد  ضعفاً  االكثر 
وعابر،  سطحي  بالشفقة  شعور  مجرد  عن  ال 
اختيار  و  بالمسئوليه  آحساس  عن  باالولى  بل 
اجل  من  بالعمل  وثابت  حازم  قرار  و  واعي 
الخير العام الذي هو خير الجميع.وهذه الفضيله 
كائناً  فقط  ليس  االنسان  وترى  الذات  تتخطى 
هللا  صورة  بل  االساسية،  حقوقه   له  بشرياً 
بالروح  والمقدسة  المسيح،  بدم  المفتداة  الحية، 
القدس، ولهذا يجب أن يُحب ولو كان عدواً". 
) البابا بولس السادس) وبهذا يُعرف المسيحّي- 

ومدى  األخرين  مع  التفاعل  على  قدرته  من 
القس  فعل  كما  آآلمهم  فى  لالشتراك  أستعداده 
عزم  سمعه  الى  ترامى  حينما  المتوحد  مينا 
السبعه.وأعتقد  ألرهبان  طرد  الديرعلى  رئيس 
أنه يمكن لنا أن نتعزى ونستفيد روحياً من هذه 
القصه أكثر مما لو قرأنا العشرات من قصص 

معجزات هذا القديس   

النماذج  هذه  بأتباع  يتأتى  المجتمع  أصالح 
لو  أنه  شك  أدنى  لدي  يوجد  وال  المضيئه 
المدركه  أاليجابيه  العناصر  هذه  مثل  توافرت 
لمسئوليتها التى تُحتمها و تُمليها تعاليم الكتاب 
العناصر  هذه  توافرت  لو  أقول  المقدس. 
فى  مراكزهم  عن  النظر  بصرف   - المضيئه 
ألنصلح  مجتمع  أى  االجتماعى-فى  السلم 
فأن  للحق  ولكن    " المجتمع  حال  بالضروره 
مجتمعنا المسيحى يعانى بشده من أتباع أسلوب 
معلمنا  رساله  فى  المذكور  أستدفئا"  و  "أذهبا 
أو  أخ  كان  إن   " الرسول)٢-١٤(  يعقوب 
فقال  اليومي.  للقوت  أخت عريانين ومعتازين 
ولم  وأشبعا  واستدفئا  بسالم  أذهبا  أحدكم  لهما 
تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة." وأكثرمن 
يُضار من أتباع هذا أالسلوب هم أنُفسهم الذين 
حينئذ  قال"   حينما  المسيح  السيد  تحدث عنهم 
يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي 
ابي، رثوا الملكوت المعّد لكم منذ إنشاء العالم؛ 
ألني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، 
وكنت غريباً فآويتموني، وعرياناً فكسوتموني، 
إلي.  فأتيتم  ومحبوساً  فزرتموني،  ومريضاً 
حينئذ يجيبه االبرار قائلين: يا رب، متى رأيناك 
ومتى  فسقيناك؟  أو عطشاناً  فأطعمناك،  جائعاً 
فكسوناك؟  عرياناً  أو  فآويناك،  غريباً  رأيناك 
إليك؟  فأتينا  أو محبوساً  رأيناك مريضاً  ومتى 
فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: كل 
ما عملتموه ألحد إخوتي هؤالء الصغار، فلي 

عملتموه!" 

مع  المستويات-  كل  -على  نتعامل  فنحن 
والعائالت  األفراد  بها  يمر  التي  المشاكل 
"اذهبا  بطريقة  مجتمعنا  في  الشباب  وأيضاً 
واستدفئا"  و هي طريقه تحمل كثيراً من عدم 
توحي  أنها  كما  الذات  المبااله واألنغالق على 
في  معه  يشترك  أحد  بأن ال  المشكله  لصاحب 
نعيش  ان  هو  يهمنا  ما  فكل  بأالمه  احساسه 
في هدوء بعيداً عن المشاكل -كما سمعت من 
هؤالء  وتناسى  الكنسي-  المحيط  في  كثيرين 
دعانا  بل  ذلك  إلى  يدعنا  لم  المسيح  السيد  أن 
بعضنا  الالم  نتألم  واحداً  جسداً  نكون  أن  إلى 
األم  تخفيف  في  مسئوليتنا  تحمل  في  ونشترك 
األخرين كما فعل البابا كيرلس وغيره كثيرين 
من الشخصيات المسيحيه التي دخلت إلى عمق 

الحياه المسيحيه وتأثروا بها   

وختاماً لهذا الموضوع فانني أورد رأياً الحد 
األعتصام  من  ترجى  فائده  "ال  فيه  قال  األباء 
داخل النفس حتى لو كان بغرض األنفراد مع 
هللا فهدف كل مسيحي أن يحيا ثالوثياً، أي أن 
ويقول  القدوس.  للثالوث  صورة  حياته  تكون 
أن  هو  مسيحي  كل  هدف  أن  الالهوتيين  احد 
يحيا مع أخيه، أو باألحرى "في أخيه" كما أن 
اآلب "في االبن" واالبن "في اآلب"، والروح 
القدس "في اآلب واالبن" )أنظر يو١7: ٢١(. 
والمؤمنون مدّعوون إلى أن يعيشوا هذه الحقيقة 
في الليتورجيا اإللهية، فيحّولوها إلى عمل في 

الحياة اليوميّة )١ كو١0: ١٦-١7(.

تغيري تاريخ صدور 
األهرام اجلديد

منذ صدور العدد األول لألهرام 
اجلديد في شهر مارس 2008

االعداد تطبع صباح كل خميس 

كان يتوافق مع وصول االعداد 

كل عدد خالل البريد اإللكتروني 
للكثير من القراء يوم الطباعة 

االهرام في نفس اليوم، لهذا مت 
تغير تاريخ الصدور ليوم اخلميس 

الذى يوافق يوم الطباعة.

اإللكتروني واردت إضافة اسمك 
اكتب إلى

ahram.teeba@gmail.com
او

8164gindi@rogers.com
  مع حتيات اسرة حترير االهرام اجلديد
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ومصر  القدمية  مصر  بني  مقارنة 
احلديثة

اكرب  كان  املصرى  النقدى  الغطاء 
غطاء فى العامل

ساعدت  و  بريطانيا  اقرضت  مصر 
بلجيكا وسالتها امريكا معونة ألوروبا

كانوا  العربية  اجلزيرة  عرب  كل 
يقتاتون من هبات الطعام املصرى

مصر  ملك  من  تطلب  اوغندا 
األنضمام للتاج املصرى

اىل  نبه  من  اول  املصريني 
استخدام الطاقة الشمسية

اساليب  لتتعلم  بعثة  ترسل  اليابان 
النهضة املصرية

على  مصر  وكيف"تكعبلت"  متى 
حد قول احد املذيعني

وطريقة  اسلوبه  على  تحفظاتى  رغم 
عرضه لألحداث فى معظم حلقات برنامجه 
مصر  عن  بحلقته  اعجبت  اننى  اال  اليومى 
وقام  تاريخية  حقائق  جمع  حيث  القديمة 
اسلوب  وايضا  الحالية  باألوضاع  بمقارنتها 
الحالى  للجيل  الصادمه  للحقائق  عرضه 
الذى ال يعرف شيئا  المغيب من المصريين 
النهضه  باعث  على"   "محمد  مصر  عن 
المصرية الحديثه. اتكلم عن المذيع المصرى 
مقتطفات  واعرض  اديب.  َعْمرو  المشهور 
مما قدمه فى هذه الحلقة وهو يردد بعد كل  
حدث  "ماذا  والحاضر  الماضى  بين  مقارنة 
لمصر ومتى ولماذا ؟ " وايضا شرح لبعض 

المصطلحات وتحليالت من عندى: 

١- الجنيه المصرى كان يساوى اكثر من 
جنيه دهب )الجنية الذهب هو عمله انجليزية 
الملك  صورة  عليها   ٢٢ عيار  الذهب  من 
جورج الخامس  وزنها ٨ جرام وكان يساوى 
وبالمقارنة  استرلينى(  جنيه  الوقت  ذلك  فى 
األن فان ال ٨ جرام ذهب عيار ٢٢ تساوى  
المقارنة  تكون  ولكى  مصرى  جنيه   ٢٣٣٣
الذهب يساوى األن ١٦7  الجنيه  عادلة فان 
المصرى  األقتصاد  ان  اى  استرلينى  جنية 
انحدر  األنجليزى  األقتصاد  يفوق  الذى كان 

الى ١٤ ضعفا مقارنة باألنجليزى.

كل  ان  )اى  المصرى  النقدى  الغطاء   -٢
اوراق النقد المصرى لها مايعادل قيمتها لدى 
هذا  قيمتها(  من  اكثر  او  الذهب  من  الدولة 

الغطاء المصرى كان اكبر غطاء نقدى فى 
العالم خالل األعوام من ١٩٢٦ الى ١٩5٣. 
النقد  بالسالب اى ان  الغطاء  واألن فان هذا 
المصرى ال يقابله اى قيمه بالذهب بل يقابله 

ديون رهيبه.

٣- مصر اقرضت بريطانيا خالل الحرب 
قيمته  فى  األن  يعادل  ما  األولى  العالمية 
مليار دوالر  األقراض: ٢٩  لوقت  الشرائيه 
عام  بلجيكا  الى  معونة  وقدمت  امريكى. 
الحرب  اثناء   ١٩٤٦ عام  وفى     .١٩١٨
الى  بطلب  امريكا  تقدمت  الثانية  العالمية 
مصر لتقديم معونة الى الدول األوربية!!  اما 
من  خوفا  اديب  يقوله عمر  ان  يجرؤ  لم  ما 
شيوخ الجزيرة العربية ان مصر كانت تقدم 
دول  وكل  السعودية  الى  الجزيله  المعونات 
تماما  طعامها  فى  تعتمد  كانت  التى  الخليج 
واالن  هبات.  من  مصر  لها  ماتقدمه  على 
مصر تستجدى منهم المال  وترهن حريتها 
لديهم و يحتقرون ابنائها ويزلونهم لديها و انا 
شهادتى  سأقدم  وقريبا  هذا  َخَبْرتث  شخصيا 
المكتوبة على هذا وتجربتى اثناء فتره عملى 

بدول الخليج.

من  تطلب  اوغندا   ١٩50 عام  فى   -٤
جاللة الملك فاروق ملك مصر األنضمام الى 
التاج المصرى )حيث كانت السودان وتشاد 
التاج  حدود  كانت  اى  المصرى  التاج  تتبعا 
المصرى الجنوبية تمتد فى افريقيا الى حدود 
يوضح  وهذا  السودان(  جنوب  )تقع  اوغندا 
به  تتمتع  كانت  التى  واألحترام  الهيبه  مدى 
مقارنة  جيرانها(  ومع  المنطقه  فى  مصر 
لمصر  المجاوره  الدول  جميع  فان  باليوم 
تحتقرها  بل  تعاديها  للمجاوره  والمجاوره 
واوضح مثال على ذلك سد النهضه األثيوبى.

الشمسية  الطاقة  ألستخدام  فكرة  اول   -5
واألن   .١٩١٣ عام  للعالم  مصر  تقدمها 
ومنذ ما يقرب من ستون عاما لم تقدم مصر 
اجياال  خرجت  بل  البشرية  يفيد  جديدا  شيئا 
من األرهابيين يسعون الى تدمير الحضارة 

الغربية.

فترة  خالل  مصر  فى  البطالة  معدل   -٦
الخمسينات كان اقل من ٢% وكانت فرصة 
يتسابقون  لالجانب  بالنسبه  فى مصر  العمل 
هجرة  بلد  مصر  وكانت  عليها  للحصول 
لجميع الدول المجاورة وحلم لمواطنيها. بينما 
معدل البطالة األن فى مصر يتعدى ال ٢0%.  
وماليين من المصريين االن يتصارعون من 

اجل الهجرة خارج مصر. 

والتذوق  العام  المصرى  الذوق  كان   -7
بعد  العامه  لدى  مستمر  ارتفاع  فى  الفنى 

ان حقق معدالت عاليه لدى الصفوة. كانت 
مثال الموضه لألزياء تظهر فى القاهرة قبل 
باريس! وكانت شوارع المدن المصرية أية 
فى النظافة واالناقة وكنت تشاهد فى شوارع 
والسيدات  اآلنسات  واألسكندرية،  القاهرة 
جمال  ويُبرزَن  الموضات  احدث  يلبسن 
المرأه المصرية المتميز عالميا. وقد اختيرت 
العالم  مدن  كأجمل  عديدة  لسنين  القاهرة 
البحر  عروس  تسمى  األسكندرية  وكانت 
المتوسط. ال احتاج ان اتكلم عن الحال األن: 
عن كم القذارة والزباله و القبح وقلة الذوق 
الذى  العام  التذوق  فى  الرهيب  واألنحدار 
يعرفه كل من يزور مصر األن وخصوصا 
دفنوا  التى  المصرية  المرأه  اصاب  ما 
والنقاب  بالحجاب  يسمى  ما  داخل  جمالها 
واصبح منظر النساء فى االماكن العامة يثير 
األشمئزاز والعطف بعد اهدار حرية وجمال 

نصف المجتمع األنسانى المصرى.

المهنة  يزاولون  مصر  اطباء  كان   -٨
فى اى دولة فى العالم دون المرور فى اى 
تسبقها  مصر  جامعات  كانت  فقد  اختبارات 
فى مصر  التعليم  ومستوى  العالمية  سمعتها 
يضاهى مثيله فى ارقى دول العالم اما االن 
فى  مصر  له  ماوصلت  يعرف  فالجميع 

مستوى الثقافة والتعليم.

متسارعة  بخطى  تتقدم  مصر  كانت   -٩
ومعدل قياسى لدرجة ان اليابان ارسلت بعثة 
فى  المصرية  بالتجربة  اسموه  ما  لدراسة 

النهضة!!

لم يشر عمر اديب الى األنحطاط الثقافى 
الذى  األخالقى  والتدهور  الدينى  والخطاب 
هو اساس كل األخفاقات األخرى وظل يردد 
لَمَح  انه  رغم  حدث؟"  "ماذا  مرارا  السؤال 
انه يعرف األجابة ولكنه لم يذكرها صراحة 
على  محمد  مع  بدا  التقدم  "ان  قال  عندما 
وانتهى على يد ثورة ١٩5٢ المباركة )على 

حد تعبيرة(

يعرف  التى  اسئلته  على  انا  اجيب  واألن 
ذكرت وحللت  ان  اجاباتها وسبق  تماما  هو 

الكثير منها فى مقاالتى السابقة:

ان  بسهولة  يرى  مصر  لتاريخ  الدارس 
انقالب  تاريخ  الى   ١٨٢٨ عام   بين  الفترة 
عبد الناصر عام ١٩5٢ حوالى مائة عام هى 
الفترة الوحيده فى تاريخ مصر منذ األحتالل 
الن  وذلك  مصر  فيها  تنهض  التى  العربى 
بشريعته  جانبا  الدين  وضع  على  محمد 
الغوغائية وفصله عن الدولة وهذا هو المنبع 
منه  نبت  الذى  األساسى  الجذر  او  الرئيسى 
األقباط  بدأ  حيث  األخرى  التقدم  ادوات  كل 

مصريين  كمواطنين  حقوقهم  استعادة  فى 
انماط  طبق  و  اجانب  بخبراء  واستعان 
اوربية متقدمة فى ادراة الدولة وفى التخطيط 
للمشاريع النهضة المصرية وكانت مصر فى 
الن  اديب  عمر  حلقة  فى  جاء  كما  طريقها 
الدول األوربية تقدما وبعدها  تضاهى اعتى 
حدثت الكعبلة يا سيد عمر اديب )كان يتسأل 
حد  على  الكعبلة؟  حدثت  متى  الحلقة  طول 
الغوغاء  السلفين  قام  عندما  حدثت  تعبيره( 
انصاف المتعلمين بقيادة عبد الناصر بانقالب 
الى  اخرى  مرة  مصر  وتقهقرت   ١٩5٢
تخلفة  بكل  العرب  المحتلين  اسالفهم  عهود 
ودمجوا الدين مرة اخرى فى الدولة وارجعوا 
مارسوا  و  العنصرية  بشريعتهم  العمل 
األقباط  ضد  العنصرية  التفرقة  اخرى  مرة 
بتصفية اغنيائهم بما سمى بقوانين االصالح 
الزراعى ثم قوانين يوليو األشتراكية وتحت 
مشاريعهم  صادروا  بالتأميمات  ماسمى 
ومؤسساتهم األنتاجية ثم قضوا على المهنين 
والصيادلة  المهندسين  و  األطباء  من  منهم 
جامعة  انشاء  وهى  ناصرية  جهنمية  بفكرة 
التفت  ثم  األسالمية  البعوث  ومدينة  األزهر 
تمثل اساس  التى كانت  اليهودية  األقلية  الى 
هام جدا للقاعدة األقتصادية المصرية وهدم 
الى  بدفعهم  كلها  وعلى مصر  عليهم  المعبد 
وبذلك  بحياتهم  لينجو  مصر  من  الفرار 
النخبة  على  األعمى  وتعصبه  بغبائة  قضى 
المصرية المتقدمة والمتحضرة. فماذا تتوقع 
ياسيد عمر اديب بعد ذلك؟ لقد اعمل َمعول 
الحديثة  المصرية  الدولة  اساسات  فى  الهدم 
انت  تكلمت  الذى  المسخ  ذلك  هذا  فنتج عن 
ستون  األن.  نشاهده  والذى  حلقتك  فى  عنه 
عاما من التخريب الممنهج والنخر فى عظام 
كلمة  النتيجه.  هى  وهذه  المصرية  الدولة 
اخيره الى الذين مازالوا ال يعون ماحدث وال 
يريدون تصديق التاريخ وتأثروا بغسيل المخ 
الناصرى الذى ُضَخ ومازال يُـضخ فى عقول 
معظم افراد الشعب المصرى الذى تم تغيبه 
عبر الست عقود الماضية ومنهم الكثير من 
األقباط ، اهمس فى اذانهم العبارة المشهوره 
"العبرة بالنتائج" اال يكفيكم ما تشاهدونه األن 
هذا  يكفى  اال  الناصرية؟  التجربة  نتائج  من 
خلفائه؟  و  الناصر  عبد  تاريخ  على  للحكم 
الحكم  فى  العلمى  األسلوب  تتبعون  ال  لماذا 
على تجربة ما بتحليل النتائج والمقارنة بحياد 
كارثة  قبل  مصر  عليه  ماكانت  بين  وتجرد 
بعد  ماذا  األن؟  عليه  هى  وما  الناصر  عبد 
ذلك من ادلة لكى تقتنعوا وتستفيدوا من تلك 
األخطاء الخطيرة وترجعوا الى طريق التقدم 
مرة اخرى؟ هل هناك من امل قريب فى ان 
تبدأ مصر من جديد؟ اال يلوح فى األفق اى 
من  النهضة  يبعث  جديد  على  لمحمد  بشائر 

جديد لمصر؟

"عبد  حلقات  راجع  التفاصيل  من  )لمزيد 
الناصر بين الحقيقة والتضليل" لنفس الكاتب(

     ادوارد يعقوب

Canadia.copt@gmail.com

شركة نستله لتعبئة املياه تستخرج املياه من برتيش 
كولومبيا مجانا بينما تعاني املقاطعة من اجلفاف 

واحلرائق
المياه  لتعبئة  نستلة  شركة  أخري ضد  مرة  النقد  اشتعل 
من  اكثر  حاليا  وتستخرج  العالم  في  شركة  اكبر  وهي 
مقاطعة  من  مجانا  عام  كل  المياه  من  لتر  مليون   ٣00
جديدة  قواعد  المقاطعة  وقد وضعت   ، كولومبيا  برتيش 
بدفع  األخرى  الشركات  وبعض  نستله  شركة  تلزم 
دوالرين وخمسة وعشرون سنت عن كل مليون لترمياه 
تستخرجها بداية من عام ٢0١٦ ، وكان سكان المقاطعة 
قد قاموا باالعتراض علي استعمال مواردهم الطبيعية من 

المياه من قبل شركة نستلة وجمعوا ١75 الف توقع علي عريضة علي األنترنت تقول انه امر 
شائن أن تستخرج شركة نستلة كميات غير محدودة من الموارد المائية في كندا مجانا لتجني 
حدائقهم  يتجنبوا ري  إن  كولومبيا  بريتش  مقاطعة  سكان  من  يطلب  حين  في  أرباح ضخمة 
وقصر االستحمام علي الدش بسبب الجفاف الذي تعاني منه المقاطعة ، وحرائق الغابات التي 
وصل عددها إلي ٢00 حريقة ، وقال الفريق الذي يجمع التوقيعات انه سيقدم العريضة إلي 
وزير البيئة في المقاطعة عندما يصل عدد التوقيعات إلي ٢00 الف ، وقد أشارت شركة نستلة 
إلي إنها تحصل علي ١% من المياه الجوفية وليس من األنهار والبحيرات والجداول التي تأثرت 
بالجفاف وانها تراقب مستوي المياه لضمان عدم وجود اثر سلبي علي خط توزيع المياه أو علي 
مستخدمي المياه ، وكانت الشركة قد تعرضت لهجوم من مواقع التواصل االجتماعي عندما 
ظهر شريط فيديو لرئيس الشركة يقول فيه أن المياه ال تعتبر حق من حقوق األنسان وانها 
مادة غذائية  يجب أن تقيم حسب السوق الحر ، وبعد هذا عاد ليصحح ما قاله  وقال أننا نحتاج 
الماء للبقاء علي قيد الحياة ويجب أن يتاح للجميع أينما كانوا حتي ولو لم يستطيعوا دفع ثمن له



روحيات6

او  فسدت  وإذا  عينيه  في  حسن  كيفما 
اعوجت أعاد العملية مرة اخري حتي 
تطيعه الطين وتتشكل حسبما أراد هو 
مرحلة  المرحلة  تلك  تتلو  هي.  وليس 
ثم  اياما  لتجف  تترك  حيث  التجفيف 
ذو حرارة عالية جدا  فرن  في  توضع 
طويل  لوقت  الدرجات  لمآت  تصل 
طويلة  لساعات  تماما  الفرن  مغلق 
تضرب النار جسم االناء وبعدها تفصل 
عنه الكهرباء او بعد خمود النار - اذا 
كان فرن يوقد بالخشب او الفحم - تحت 
تماما  لتبرد  اخر  ليوم  تترك  األواني 
باألكاسيد  تلوينه  يتم  ثم  فخارا  لتخرج 
مرة  الفرن  وتدخل  الملونة  المتنوعة 
اخري للحريق ثم تترك لتبرد لتنتج لنا 
الخزف الملون الرائع المتميز .كل هذا 
يخضع ألصابع وعيون وفكر الخزاف 
رائع  شيء  انتاج  الشاغل  شغله  الذي 
متميز ، وللعلم كلما ُخف وزن الخزف 
تبعا  هذا  غالي  ثمنه وصار  علي  كلما 
العجين  عمليات  وكثرة  الطين  لنوع 
ومهارة أصابع الخزاف. وهذا يذكرني 
بيت  في  ولكن  الرسول:  بولس  بقول 
كبير ليس انية من ذهب وفضة فقط بل 
من خشب وخزف ايضا وتلك للكرامة 
 :  ٢ الثانية  تيموثاوس   ( للهوان  وهذه 
اوان  في  الكنز  هذا  لنا  ولكن   .)  ٢0
خزفية ليكون فضل القوة هلل ال منا )٢ 

كورنثوس ٤: 7 (، وأعداد الترنيمة: 
ايها الفخاري االعظم 
انا كالخزف بين يديك

عد واصنعني وعاء اخر مثلما يحسن 
في عينيك 

اخضع ذاتي دون عناد ألصابعك 

كاخلرف بيدي اخلزاف
د. روز غطاس

تشكل في 
لن اتوجع لن اتراجع فقد اشتقت لعملك 

في 
الحظ عزيزي قول المرنم )لن اتوجع 
لن اتراجع( هل تعتقد ان الطينة لن تتألم 
والتشكيل  التحضير  عمليات  كل  من 
منتج  النهاية  في  لكن  بها؟  مرت  التي 
للتجمل  االشخاص  عليه  يتنافس  رائع 
او لالستفادة منه ، اي منتج له وظيفة 
وتسد  العين  تسر  عملية  او  جمالية 
لنا  يشهد  المقدس  فالكتاب  االحتياج. 
بمزمور ١٤ وعدد ٣ ان الجميع زاغوا 
وال  يعمل صالحا  من  ليس   ، وفسدوا 
واحد. وكما وصف ارميا بنو صهيون 
النقي  بالذهب  موزونون  كرماء  بانهم 
يدي  عمل  اباريق خزف  حسبوا  كيف 
وقد  وآثامهم  تعدياتهم  بسبب  فخاري 
سدوم  خطية  من  اعظم  عقابهم  صار 
مراثي   ( ابراهيم  ايام  في  وعمورة 
ايضا  يؤكده  ما  (. وهذا   ٢ : ارميا ٤ 
سفر الرؤية اصحاح ٢ : ٢7 ان العقاب 
سيكون كما تتكسر انية الخزف بقضيب 
ال  مهانة  مكسورة  فتصبح  حديد  من 
اصالحها.  في  رجاء  وال  منها  فائدة 
التشكيل  مرحلة  في  كنت  ان  عزيزي 
من السهل اعادة صياغة حياتك اما اذا 
المنتهي  الخزف  اناء  لمرحلة  وصلت 
اناء  تكون  اما  اثنين  من  خيار  لك 
للسيد  نافع  مكرس  مخصص  للكرامة 
مستعدا لكل عمل صالح او تكون اناء 
للفساد والهوان تنتظر قضيب من حديد 
يكون  وال  بالمزبلة  وتلقي  ليكسرك 
بسفر  يكتب  لن  ذكر حيث  اي  السمك 

الحياة .

ان  نفسي  الي  الهوايات  وأمتع  أحب 
وتعمل  الطين  من  قطعة  علي  احصل 
أناملي بها لتشكل إياها وعاء او اصيص 
للزهور او إناء ملون جميل نأكل فيه او 
نضع الفاكهة او نطهي فيه الطعام فما 
اجمل وال اطعم من لحم دجاج مطبوخ 
الفخار  يكسبه  بالفرن حيث  في طاجن 
اال  ينبغي  خاص.  مذاق  الخزف  او 
ننسي القلل القناوي او الزير االسوانلي 
حيث يتم تنقية المياه طبيعيا من خالل 
مسام البالص او الزير او القلة التي من 
مشمس  يوم  في  االنسان  يرتوي  مائها 
حار بمياه مذاقها احلي واطعم من ماء 
الصنبور او الثالجة. فالرب أخذ ارميا 
عمله  ليريه  الخزاف  محل  الي  النبي 
علي دوالب الخزاف، فصناعة الخزف 
تختلف  ومتنوعة  معقدة  بمراحل  تمر 
بقطع  تبدأ  فهي   ، آلخري  عملية  من 
الطين من االرض ونقله من المحاجر 
التصنيع؛ ثم تمر الطين في  الي مكان 
عملية النقع حيث تترك في الماء لتخمر 
وتتعفن وتتشرب الماء لمدة كافية تساعد 
الخزاف علي تشكيلها، اي عندما تكون 
مادة طبيعة مرنة تقبل التشكيل؛ يقتطع 
ويستمر  يضربها  ثم  قطعة  الخزاف 
راحة  بين  او  المائدة  علي  بضربها 
يديه بكل عنف ويعجنها الي ان تصل 
لشكل معين يسمح بوضعنا علي عجلة 
ويدور  يلف  الذي  الخزف  دوالب  او 
يثبت  بينما  الخزاف  قدمي  بواسطة 
ليشكلها  الطين  علي  لتضغط  أصابعه 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

ميالدية   ٤0٤ سنة  فى  نشأته: 
خلت السدة المرقسية فإتجهت أنظار 
األكليروس والشعب إلى كيرلس أبن 
ثيئوفيلس  األنبا  الراحل  البابا  أخت 
برية  إلى  البابا  خاله  أرسله  حيث  ـ 
بدير  سرابيون  لألنبا  ليتتلمذ  شيهيت 
فتسلح  )المطوب(  مكارى  األنبا 
قساً  خاله  رسمه  ثم  اإللهية  بالحكم 
البابا  نياحة  عند  المرقسية.  بالكنيسة 
األساقفة  النور. وضعوا  مساكن  إلى 
)شدد  قائلين  رأسه  فوق  األناجيل 
أخترته  الذى  الرجل  هذا  يارب 
كرسى  على  وجلس  لرياستنا( 
فلقبوه  بالشجاعة  أشتهر  مارمرقس. 
مارمرقس  )شبل  منها  كثيرة  بألقاب 
المصباح  ـ  الجرئ  ـ األسد  األنجيلى 
ـ عمود  األرثوذكسية  للكنيسة  المنير 
فى  الثانية  الشخصية  ـ  القويم  الدين 
الشخصية  عن  اإليمان  عن  الدفاع 

األولى هى ألثناسيوس(.
البابا  إطلع  الجاحد:  يوليانوس 
التى  المقاالت  على  األول  كيرلس 
كتبها يوليانوس الجاحد. نقضها حجه 
ببرهان. كانت كتابته  بحجه وبرهاناً 
أفكاره  أضحض  الجارف.  كالسيل 
وآراءه ثم أتجه إلى الحكم الذى كان 
الفم ألن  ذهبى  يوحنا  قد صدر ضد 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا كريلس األول عمود الدين رقم 24 عام 404 م

السابق قد ندم على حرمه.  البابا  خاله 
المرقسية  الكرازة  مجمع  البابا  جمع 
إعداد  فى  ونظمه  الحرم  حكم  وألغى 
فى صالة  أسماؤهم  تذكر  الذين  اآلباء 

المجمع فى كل قداس.
هو  نسطوريوس  نسطور:  بدعة 
فى  فقال  )تركيا(  القسطنطينية  أسقف 
بدعته )حيث أن هللا ال يمكن أن يموت 
أقنومين  المسيح  كان  لذلك  يتألم  أو 
اآلالم  على  تعلو  إلهية  ذات  متباينين: 
عرضه  إنسانية  وذات  األنسانية. 
الذات  كانت  ثم  ومن  والموت  لآلالم 
وحدها  األنسانية  الذات  هى  المتألمة 
هللا  هيأ  اإللهية(.  الذات  عن  منفصله 
ليكون  كيرلس  فهيأ  الداء  لهذا  الدواء 
فى  فكتب  الحق  اإليمان  عن  المدافع 
رسائله الفصحية اآلتى )كيف أن أتحاد 
النار  باتحاد  أشبه  بالناسوت  الالهوت 
يكن  لم  ما  يصاغ  ال  فالحديد  والحديد. 
محمياً بالنار. وحين يطرقه الحداد يقع 
الطرق على الحديد وحده دون النار مع 
كونها متحده بهـ  وهذا األتحاد بين النار 
وال  أختالط  يشوبه  ال  أتحاد  والحديد 
أمتزاج وال تغيير فالنار تظل محتفظة 
بطبيعتها النارية والحديد يظل محتفظاً 
بطبيعته الحديدية(. وعلى هذه الصورة 
إتحد الالهوت بمادة الناسوت فإصطبغ 
أن  فكما  جديه  علميه  بصبغة  النقاش 
الروح والجسد ينشآن كالهما معاً داخل 

المرأه مع أن الروح ال يمكن أن تكون 
وليدة المرأه. وهكذا الكلمة المتجسد نما 
ناسوته داخل العذراء ألن الهوته شاء 
أن يتخذ له جسداً من الحشا البتولى ألن 
يوحنا  قول  ومع  الجسد.  فى  هللا ظهر 
وهكذا  جسداً(  صار  )الكلمة  الحبيب 
)والدة  العذراء  السيدة  المؤمنون  يلقب 

اإلله(.
البابا  بين  الرسائل  تبادل 
يذكر  لم  البابا  أن  مع  ونسطوريوس: 
إسم المبتدع فى رسائل البابا الفصحيه 
برسالة  فبعث  نسطور  أغضب  مما 
غاضبة إلى البابا فرد البابا عليه. إنى 
إلى  رعيته  قيادة  عن  مسئول  كراعى 
المراعى الخصبه. وأستعطفه بالرجوع 
إلى رشده )ألنك ال تملك محاربة من 
وهو  بالجسد  ومات  عنا  الموت  ذاق 
حى بقوة الهوته( ولكن بما أنك تجلس 
)القسطنطينية(  رسولى  كرسى  على 
البالد  أنحاء  إلى  صيتك  خرج  وقد 
الرب  على  جدفت  وقد  المسيحية. 
تأييدها  أو  إثباتها  عن  تعجز  بعبارات 
ـ إقرأ الكتب وفتشها لعلها تنفعك عنها 
الكائن  الوحيد  )األبن  األنجيلى  يوحنا 
ومتى   )١٨  :١ يو  اآلب.  حضن  فى 
معنا(  هللا  عمانوئيل  )إنه  األنجيلى 
ونبوة أشعياء. ويشهد مرقس األنجيلى 
األنسان  إبن  ترون  وسوف  هو  )أنا 
جالساً عن يمين القوة وآتياً فى سحاب 

السماء. مر ١٤: ٦١(. وبولس الرسول 
فى رسالته األولى إلى تيموثاوس )٦: 
أمام بيالطس  الحسن  باألعتراف   )١٣

البنطى.
يقول  غبلاير  المالك  تسمع  ألم 
من  منِك هو  الذى سيولد  )إن  للعذراء 
هللا  وإبن  قدوس  وهو  القدس  الروح 
رجاًل  ليس  فهو   .)٣٢  :١ لو  يدعى. 
ألم   )٦  :٢ )فى  المتجسد  الكلمة  ولكنه 
تعرف ! فإعرف وأصغى ! ! أن تمسك 
األباطره  فأطاح  اإليمان  بهذا  الشهداء 
أن  أيضاً:  تعرف  أنت  برؤوسهم. 
الخالص لم يتم بإنسان ولم يحققه مالك 
وال كاروب. لكنه تم باهلل ـ أى بيسوع 
األموات.  من  وقام  مات  الذى  المسيح 

فإقرأ الكتب تعلمك ما لم تعلم.
الرسائل  بإرسال  البابا  أستمر 
اإليمانية المقنعه لعله يرجع عن جحوده 
بل أبعد من ذلك أرسل إليه رساًل رفض 

أن يقابلهم.
والمجمع  المكانيه  المجامع 
بأساقفة  البابا  أجتمع  المسكونى: 
البدعة ووقع  لتداول  المرقسية  الكنيسة 
روما  أسقف  أستشار  ثم  عليه  حرمهم 
أفسس  مجمع  فعقدوا  واألمبراطور 
عدة  فى  الثالث  ثم  الثانى  ثم  األول 
جلسات فوضعوا مقدمة قانون اإليمان 
الحقيقى....  النور  ياأم  )نعظمك  وهو 
يارب  ونمجده  له  نسجد  واحد  الهوت 
أرحم يارب أرحم يارب بارك آمين(. 
إنضم فى هذا المجمع المسكونى جميع 
بدولة  أفسس  بمدينة  المسكونه  أساقفة 
مائتين  األساقفة  ومجموع  اليونان 
المتوحدين  رئيس  شنوده  األنبا  ومعهم 

أساقفة  أما  السوهاجى  بقطر  واألنبا 
أسقفاً.  خمسون  المرقسى  الكرسى 
المسكونى  المجمع  نتيجة  وكان 
الذى  اإليمان  دستور  مبدأ  )وضع 
وتجريد  وحرمان  ـ  سابقاً  ذكر 
جميع  من  القسطنطينى  نسطوريوس 
ودافع  حافظ  وبهذا  الكهنوتيه(  رتبه 
اإليمان  على  البابا  الثائر  الفرعون 

الرسولى وصدق عليه األمبراطور.
البابا  أضاف  الكيرلسى:  القداس 
سمى  ثم  المرقسى  البابا  قداس  على 
بعد ذلك بالقداس الكيرلسى تصلى به 
الكنيسة حتى اآلن وخاصة فى الصوم 
األربعينى وشهر كيهك. إقتبس األنبا 
قيساريه  أسقف  الكبير  باسيليوس 
ووضع  القداس  هذا  من  الكبادوك 

القداس الباسيلى. 
المجيد:  القيامة  عيد  يحدد  البابا 
بناء على نتائج مجمع نيقيه فى تحديد 
على  البابا  فواظب  العيد  هذا  ميعاد 
هذا  بميعاد  المسكونة  جميع  إعالن 

العيد.
يعد  كان  أنه  البابا  كتب  الكهنوت: 
له  المسيح  لخدمة  تتممه  الكهنوت 
المجد الكاهن األبدى ألنه يمثل خدمة 
بتفسير  البابا  قام  ـ  الواحد  المسيح 

جميع أسفار العهدين القديم والجديد.
اإليمان  عن  دفاعه  بعد  نياحته: 
المسيحى وأستنزف كل قواه الجسمية. 
إلى فرح سيده عن عمر سبعة  دخل 
وستون سنة منها واحد وثالثون عام 

فى السده المرقسية عام ٤٣5 م.
إلى اللقاء فى الحلقة القادمة

صلوا من أجلنا

جنوى غاىلقرأت لك 
قيمتك اكرب من أن تقاس

  By   Holley Gerth
صفحة  إلى  أتطلع  كنت 
إلحصائيات عالمية على األنترنت 
في  يوميا  المواليد  أرقام  ورأيت 
أرقام  كذلك  وتتغير  تتغير  العالم 
سكان  عدد  بلغ  وقد  الوفيات 
ذلك  ومع  نسمة  بليون   7 األرض 
شعور  عدد  يعرف  واحد  فهناك 
العالم  في  األفراد  من  فرد  كل 
يولد  فرد  بكل  يرحب  الذي  وهو 
أخر  حتى  به  ويعتني  العالم  في 
يمكننا  ال  ترون   وكما  له.  نفس 
أن نكون أبدا كبار الن واحد فقط 
أن  يمكننا  الكبير وهو هللا وال  هو 
نكون صغار الن هللا قال انه يهتم 
بنا، وهذا هو الموضوع فقد اعتدنا 
في  األشياء  حجم  علي  نركز  أن 
هذا العالم فنفتخر بكمية األصدقاء 
لدينا علي الفيس بوك أو عدد من 
من  وعدد  تويتر،  علي  يتبعونا 
الناس  وعدد  احتفالنا  حضروا 
الذين يساهمون معنا ونختار أرقام 
معينة اعتباطية  في أذهاننا لمعني 
الهنا  إلينا  وينظر  وصغير  كبير 
ويقول )أن كل هذا ال يعنيني( الن 
كبير  كلمة  يطلقون  عندما  الناس 
أو صغير  علي شيء ما فان هذا 
دائما مقارن بشيء أخر والمقارنة 
تدور  ألنها  جدا  خطير  شيء 
إما  وتدفعنا  واألقل  األكثر  حول 

بما  واالفتخار  الكبرياء  ناحية  إلي 
حققناه أو إلي ناحية انعدام الشعور 
من  يقول  بينما  هذا  وكل  باألمن، 
أي  مع  أقارنك  ال  )إنني  صنعنا 
واحد  فرد  احتضنت  فاذا  احد( 
فرد  مليون  إلي  تحدثت  أو  بحب 
فال فارق عنده اذا كنت تعمل هذا 
وأنت واضع في قلبك انك تقوم به 
علي  ينطبق  وهذا  فقط،  هللا  لمجد 
أي شيء وكل شيء تقوم به فانت 
صغير  لست  وأنت  كبير  لست 
تصبح  الن  بنزعة  تشعر  وعندما 
كبيرا ذكر نفسك بان هللا وحده هو 
الكبير وعندما تواجه شعورا بانك 
شعرة  كل  بان  نفسك  ذكر  صغير 
قبل  من  مرقمة  راسك  شعور  من 
تتناسي  أن  واألفضل  المجد  رب 
هذه األفكار وتختار أن تكون محبا 
قيمتك  بان  يقين  علي  و  وعطوفا 
اكثر بكثير من أي مقياس ارضي.
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احلمالت الصليبية ) 2 (
بقلم/ عماد عبدالسيد

العدد  في  املقالة  تلك  من  األول  اجلزء  في 
بسبب  معكوسة  التواريخ  و  األرقام  السابق 
باخلطأ  ذكرت  أنني  كما  التجميع،  في  خطأ 
)الذي   ٢٠١١ سبتمبر  من  عشر  احلادي  تاريخ 
متّ جتميعه معكوساً أيضاً( بدالً من ٢٠٠١، لذا 

لزم التنويه

منشأ الحمالت الصليبية
الغربية  أوروبا  كانت  السابع،  القرن  منذ 
و  الدول  من  العديد  من  تتكون  الكاثوليكية 
على  سياسياً  بينها  فيما  تتنازع  الدويالت 
بعض  في  الُمتمثلة  و  الزمنية  السلطة 
مناطق  على  المحدودة  العسكرية  الُمناوشات 
القاسم  وكان  الجغرافية،  الحدود  و  النفوذ 
الُمشترك الذي يوحدها جميعها هو إحترامها 
باباوات  في  تتمثل  التي  الروحية  للسلطة 
الكرسي الرسولي في روما، ولم يكن هنالك 
اإلمبراطورية  إال  يواجهها  حقيقياً  تهديداً 
دول  وبعض  )تركيا  األرثوذكسية  البيزنطية 
في  الُمتمثل  واإلسالم  حالياً(،  الصغرى  آسيا 
لجحافل  الُمتوالية  العسكري  الغزو  موجات 
القبائل العربية التي خرجت من شبه الجزيرة 
ثالثة  خالل  في  إستولت  التي  و  العربية 
من  شاسعة  مساحات  على  نصف  و  قرون 
)إيران  آسيا  وغرب  جنوب  و  أفريقيا  شمال 
وسوريا و العراق و لبنان و فلسطين حالياً( 
غرب  جنوب  في  اإليبرية  الجزيرة  شبه  و 
قد  و  حالياً(،  البرتغال  و  )أسبانيا  أوروبا 
ما  الفترة  في  الرومانية  الكنيسة  دور  تعاظم 
بين بدايات القرن السابع وحتى أواخر القرن 
الحادي عشر بسبب اإلصالحات التي قام بها 
البابا جريجوري  و  التاسع  ليو  البابا  كل من 
مركز  وهي  كلوني  لرهبان  كان  و  السابع 
منها  يأتي  التى  الروماني  الالهوتي  اإلشعاع 
تُماثل  كانت  )و  آنذاك  روما  باباوات  غالبية 
العشرة  في  باألسكندرية  الألهوتية  المدرسة 
قرون األولى بمصر( الفضل في تنامي الهيبة 
الروماني  األعظم  للحبر  الزمنية  و  الروحية 
في أعين كل سكان أوروبا الغربية، و لم يكن 
بمقدور أي من ملوك أو أمراء أوروبا البدء 
بشّن الحمالت الصليبية نظراً لمحدودية النفوذ 
السياسي و العسكري التي يتمتع بها أي منهم، 
والوحيد الذي كان فقط بإستطاعته تدشين تلك 

الحمالت هو الحبر األعظم الروماني
ولكن بالرغم من كل ذلك النفوذ الذي يملكه 
الباباوات الُمتعاقبون من القرن السابع و حتى 
أي  يحاول  لم  عشر،  الحادي  القرن  أواخر 
منهم إستغالل ذلك النفوذ لكي يبدأ األوروبيون 
منذ  المقدس  القبر  إلستعادة  أنفسهم  بتسليح 
العام ٦٣7،  منذ  المسلمون  عليه  إستولى  أن 
حتى أصغى األوروبيون أخيراً لنداءات البابا 
أوربان الثاني )الذي تولي الحبرية الرومانية 
و  بحنين  مدعوماً  حتى ١0٩٩(  من ١0٨٨ 
القبر  لزيارة  الُمتناميّين  األوروبين  شوق 
التاريخية  المحبة  أواصر  وإلعادة  المقدس 
التي كانت ُمتجذرة بين األوروبيين و سوريا 
منذ القرن الرابع و التي تقطعت تدريجياً منذ 

إستيالء العرب على الشام عام ٦٢٩
المشرق  الخامس، كان  القرن  أواخر  فمنذ 
اإليمان  لنشر  واحة  خاصًة  سوريا  و  عامًة 
المسيحية في كبرى مدن  الفنون  الثقافة و  و 
و  الفرنسية  المدن  األخص  وعلى  أوروبا، 
بالضرورة  إستتبعه  الذي  األمر  اإليطالية، 
إلى  األوروبيين  من  غفيرة  أعداد  وفود 
سوريا و فلسطين لزيارة األماكن المقدسة أو 
لإلسترشاد بالحياة النسكية لآلباء الرهبان في 

برية شيهيت وسيناء بمصر
ويوجد مخطوطة تتحدث عن يوميات أحد 
إلى  بفرنسا  بوردو  من  سافر  الذي  السياح 
أن  كما  عام ٣٣٣،  بتاريخ  مؤرخة  أورشليم 
القديسْين جيروم و بوال الروماني قاما بتأسيس 
 ،٣٨5 عام  لحم  بيت  في  لالتين  أديرة  عدة 
شمال  في  البربر  هجمات  إزدياد  مع  وحتى 
أفريقيا على المسافرين األوروبيين لألراضي 

لم  الخامس،  و  الرابع  القرنْين  في  المقدسة 
يْحول ذلك دون زيادة أعدادهم، وقد ورد في 
مذكرات القديسة سيلفيا أثناء سفرها مع أحد 
بأن  المقدسة  األراضي  من  التبرك  رحالت 
طوال  الحملة  تحرس  كانت  عسكرية  حامية 

الطريق
قام القديس غريغوريوس الكبير عام ٦00 
الزوار  لخدمة  أورشبيم  في  إستراحة  بإنشاء 
المراجع  أغلب  بأن  القارئ  عناية  )أوجه 
ما  يوجد  ال  أنه  بما  و  ُحجاج  كلمة  تستخدم 
يُسمى بالحج في المسيحية لذا لن أستخدم ذلك 
األراضي  زائري  لوصف  نهائيا  الُمصطلح 
المقدسة، كما إنني لن أستخدم كذلك ُمصطلح 
المؤرخون  إستخدامه  أُشاع  الذي  المحمديين 
القرن  تدوينهم لألحداث منذ  األوروبيون في 
الثامن للتدليل على المسلمين حيث أنهم كانوا 
وصل  لنبيّهم  المسلمين  تقديس  بأن  يعتقدون 
لحّد تأليهه(، كما أنه أرسل هبات و صدقات 
ُمدونة  األمور  تلك  وكل  سيناء  جبل  لرهبان 

في مخطوطات تتحدث عن حياته
وبالرغم من الحالة الُمزرية التي آلت إليها 
المسيحية بالشرق بعد إحتالل العرب لكل من 
سوريا و فلسطين و مصر، والتي أثرت بشدة 
لألراضي  األوروبيين  الزوار  إعداد  على 
تلك  أن  إال  المصربة،  األديرة  و  المقدسة 
الزيارات لم تنقطع بالكلية حتى أواخر القرن 

الحادي عشر كما ذكر معظم المؤرخون
تعرض  الثامن،  القرن  أوائل  في 
الِمحن  أعظم  من  لواحدة  األنجلوساكسون 
ويليبولد  القديس  ذكر  وقد  أورشليم،  لزيارة 
في  األلماني  بافاريا  بإقليم  إخيستداد  أسقف 
التي  المصاعب  و  المخاطر  كّم  مذكراته 
أنه  حتى  المقدسة  األراضي  زوار  يواجهها 
عام 7٢٢  )من  إحتاج سبع سنوات  شخصياً 
حتى عام 7٢٩( لكي يصل إلى أورشليم قادماً 

من المانيا
على  سيطرتهم  الكارولنجيين  أحكم  عندما 
حكمت  ملكية  ساللة  )وهم  الغربية  أوروبا 
القرن  أواخر  حتى  الثامن  القرن  أواسط  من 
العاشر( تمكن أول ملوكهم وهو الملك بيبان 
القصير من عقد معاهدة مع الخليفة المنصور 
ثاني الخلفاء العباسيين في بغداد لحفظ حقوق 

الالتين المقيمين في األراضي المقدسة
نوفمبر  من  الثالثين  يوم  في  و  روما  في 
الملك  فيه تنصيب  تم  الذي  اليوم  عام ٨00، 
على  الكارولنجيين  ملوك  أعظم  شارلمان 
هارون  سفراء  أهدى  الثالث،  ليو  البابا  يد 
الرشيد الخليفة العباسي الذين حضروا مراسم 
التنصيب مفتاح القبر المقدس و راية أورشليم 
لملك الفرنجة الجديد إعترافاً منه )أي هارون 
الرشيد( بأحقية شارلمان في حماية مسيحيي 
القدس، فقام األخير ببناء العديد من الكنائس 
و األديرة على نفقته عام ٨0٨ في األراضي 

المقدسة
أثناء  برنار  الراهب  دّون   ،٨70 عام  في 
اإلزدهار  مدى  المقدسة  لألراضي  زيارته 
التي وصلت إليه الكنائس و األديرة التي بناها 
شرلمان و كانت المعونات تصل بشكل منتظم 

من أوروبا إلى أورشليم دون إنقطاع
من  بالرغم  و  العاشر،  القرن  بدايات  في 
التي  اإلجتماعية  و  السياسية  اإلضطرابات 
عصفت بأوروبا في تلك الفترة، لم يفتر حماس 
النبالء و األساقفة و الرهبان عن زيارة القبر 
العدائية  الهجمات  تنامي  من  بالرغم  المقدس 

للمسلمبن تجاههم
الخليفة  قرر   ١00٩ عام  في  و  فجأة، 
نوباته  إحدى  في  هللا  بأمر  الحاكم  الفاطمي 
الجنونية تدمير القبر المقدس و كل المقدسات 
الشرق  مسيحيو  وعاني  بأورشليم  المسيحية 
التنكيل  أشد صنوف اإلضطهادات و  عموماً 
لسنوات عديدة حتى جاء عام ١0٢7 لتنتهي 
األراضي  على  الغربيين  الفرنجة  وصاية 
البيزنطيين  األباطرة  وصاية  تبدأ  و  المقدسة 
و الذين بسبب دبلوماسيتهم مع العرب تمكنوا 
من إعادة بناء القبر المقدس و إقامة األسوار 
بناء  و  لحمايتها  المسيحية  الضواحي  حول 

مستشفي  مثل  المستشفيات  و  اإلستراحات 
القديس يوحنا والفضل في كل تلك اإلنجازات 
بأن  هنا  )يتضح  الهوسبيتاليين  لفرقة  يرجع 
فرقة الهوسبيتاليين كانت ُمتواجدة بالفعل في 
الحادي  القرن  بدايات  المقدسة في  األراضي 
عشر أي قبل بداية الحمالت الصليبية بسبعين 
ُمصاحبة  تأتي  لم  وهي  األقل  على  عاماً 
بل  الكاثوليك،  الغربيين  الفرنجة  لحمالت 
كانت باألساس من مواطني الدولة البيزنطية 
إستوطنوا  الذين  الشرقيين  األرثوذكس  من 
فيلم  ذكره  ما  وكل  المقدسة،  األراضي 
»الناصر صالح الدين« عنها محض تأليف 

و إختالق فني مكذوب(
يفتر  لم  عشر،  الحادي  القرن  أوائل  في 
القبر  لزيارة  الغربيين  األوروبيين  حماس 
المقدس، بل على العكس فقد تزايدت أعدادهم 
النبالء  الزيارات قاصرة على  تلك  تعد  لم  و 
إليهم  إنضم  بل  فقط،  الفرسان  و  األساقفة  و 
بعشرات  الدنيا  الطبقات  من  نساءاً  و  رجاال 
أصبح  الدانوب  وادي  أن  حتى  اآلالف 
يتزود  لكي  اإلستراحات  من  بالمئات  يعج 

المسافرون بالمؤن
في عام ١0٢٦ ترأس القس ريتشارد قس 
سان فانز رحلة قوامها 700 زائر على نفقة 

ريتشارد الثاني دوق نورماندي 
و في عام ١0٦5 عبر ١٢000 من األلمان 
أوروبا قاصدين أورشليم بقيادة جونثر أسقف 
تحصنوا  لفلسطين،  طريقهم  في  و  بامبرج، 
بأطالل قلعة مهدمة لإلحتماء من إغارة البدو 
العرب عليهم بهدف إستالب األموال و سبي 

النساء و قتل الرجال
مع نهاية القرن الحادي عشر، كانت جميع 
األراضي  و  أوروبا  بين  الدروب  و  الطرق 
المقدسة مألوفة تماماً لدى مسيحيي الغرب، و 
لم تعد تثنيهم مخاطر الطريق عن زيارة القبر 

المقدس حتى لو كلفهم ذلك حياتهم

)للمقالة بقية(

بعض السياسيني
حليم منجة

بعض السياسيين كالمهم خالى من الوضوح 
شعارات كاذبه ال يهمهم مقتول أو مجروح

عايزين 
شهره رجليهم تجرى على الفضائيات وتروح

ياترى  هيقابلوا ربنا ازاى لما تقف قدامه الروح

بعضهم بيضيع وقت الناس والحكومه
تصريحات وتبريرات كلها اكذوبه 

وأن قدموا بعض الحقائق يخفوا آهم معلومه
ما فيش عندهم حل الى  مشكله وال منظومه

البعض عايز يصدر آوامر ويرفض يتأمر 
وعايز الناس تقدم له الطاعه ويتشكر 

وبعضهم 
 على الفضائيات يخون االخر ويرفض يعتذر 

ولما تخالفهم الرأى يعتبروها خطيه اليمكن تتغفر

ويهاجموك ليل ونهار لغايه ما تنتحر 
والبعض آلن عنده مال ومقتدر 

يجهز شنطة الفقراء فى عيد الفطر 
يغسل بها دماغ الفقير المنكسر 

يأتون بمعلومات ال نعرف لها مصدر 
ولما يدوك وعود قول لنفسك احذر 

فكم من وعود فى الماضى كانت آخطر 
ثم اكتشفنا أنهم يحبون الظهور والمظهر

بعضهم يعتبروا انفسهم بالنسبه لنا أساتذه 

واحنا الزم نتعلم منهم زى التالمذه 
وكل مره نمشى وراهم نتورط وتبقى ازمه 

فال خير منهم واالستمرار وياهم ملهوش الزمه

بعضهم يكلمنا عن الفساد والتزوير 
و فى الحقيقه ال يوجد عندهم ذمه وال ضمير 

كل منهم عايز يصل لكرسى الوزير 
ولما يجلس عليه كأنه نايم على السرير

يتكلمون عن الحقوق وهمه ال يطبقون الدستور
فى خطاباتهم  يوعدوك بحياة ورديه كلها سرور 

مع ان
 عمرهم ما نزلوا الشارع عايشين وراء السور 

بياعين كالم وشهادتهم شهاده زور

أجتماعات كتيره تمت لكل احزاب الوطن 
ومش قادرين يوفروا لمحدود الدخل سكن 

ولما نالقى المسئول اللى يؤتمن 
يخاف

 يمضى  الن القانون يسجنه فى هذا الزمن

عايزين
 نشوف سياسيين يحموا البلد من الفساد اللى صار

اللى يقدروا يرجعوا لها لغة المنطق والحوار
اللى يشجعوا الشباب ويهتموا بكل االعمار

الن البلد محتاجه الى البناء واالعمار
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ليتوانيا وتل الصلبان 
ليديا يؤانس

العالم،  كل  في  مثيل  له  ليس  المكان 
شدة  من  قلبك  يخفق  منه  تقترب  حينما 
والسكون  الهدوء  والرهبة،  الوحشة 
القاتل يُخيم علي المكان فيما عدا صوت 
الطبيعة وهمسات الزائرين، ربما تدور 
حوارات صامتة أو هامسة بين الزائرين 
والقائمين بهذا المكان، الرؤوس تطاطئ 
المكان  بهذا  للقائمين  وتقدير  إجالل  في 
قد  وقداستة،  وروعته  نوعه  في  الفريد 
سجوداً  األرض  علي  البعض  ينبطح 
الصلوات  لتقديم  الرموز  هذه  أحد  أمام 
هذه  تأخذ  أن  وعسي  لعل  والطلبات 
الرموز الصلوات وترفعها إلي صاحبها 

في السماء. 
المكان عبارة عن تل يبعد بحوالي ١٢ 
Siau- “سييوليا”  مدينة  عن  “كيلومتراً 
تل  ويسمي   ، ليتوانيا  شمال  في   ”liai
من  األآلف  مئات  أن  حيث  الصلبان، 
الصلبان قائمة بهذا التل، بعض الصلبان 
أمتار  عدة  إلي  طولها  يصل  قد  كبيرة 
مثبتة علي التل، بعض الصلبان قصيرة 
آخر،  صليب  علي  معلقة  وتجدها  جداً 
الصلبان مصنوعة من مواد مختلفة مثل 
الخشب أو النحاس أو الحديد أو القصدير 
الحجارة،  من  منحوتة  أو  األبنوس  أو 
تمثال  عليها  معلق  الصلبان  هذه  معظم 
أيضاً  غير،  من  والبعض  للمصلوب 
للمسيح  الدينية  التمايل  من  العديد  توجد 

والعذراء. 
أن  يعتقدون  المسيحيين  من  كثيرين 
والضيق،  والشدة  لأللم  يرمز  الصليب 
وسط  في  وخصوصاً  البعض  فتجد 
األقباط حينما يمر شخص بتجربة قاسية 

يقولون عنه أن صليبه كبير.
في  ولكنه  وضيق  ألم  الصليب  نعم 
نفس الوقت قوة هللا الفعالة المحيية، ولذا 
أراد  “إن  المجد:  له  المسيح  السيد  قال 
أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل 
الشخص  أن  بمعني  ويتبعني،”  صليبه 
المؤمن الحقيقي بمحبته للمسيح وثقته في 
قوة الصليب والمصلوب يجب أن يتحمل 

الحياة  وتجارب  واإلضهادات  األآلمات 
القاسية. 

ذهلت  الرهيب  التل  هذا  نظرت  لما 
الصلبان وعددها، تخيلت أن  من منظر 
حمل  من  وملوا  كلوا  المؤمنين  بعض 
صلبانهم فذهبوا إلي هذا المكان وتركوا 

صلبانهم هناك أماًل في حياة أفضل!
لم أعتمد علي فهمي أو تخميني وبدأت 
أبحث ألعرف الحقيقة وراء هذا التكدس 

الرهيب للصلبان وفي ليتوانيا بالذات!
اإلتحاد  جمهوريات  إحدي  ليتوانيا 
 ١٢٣٦ عام  تأسست  السابق،  السوفيتي 
أكبر  وهي  الثالث عشر،  القرن  في  أي 

دولة من دول البلطيق الثالث.
تحدها التفيا من الشمال،

روسيا البيضاء من الشرق والجنوب،
بولندا من الجنوب الغربي،

وبحر  الروسي  كالينيغراد  أقليم 
البلطيق من الغرب.

الليتوانيون  من   %  ٨٣.5 حوالي 
اللغة  هي  التي  اللتوانية  اللغة  يتحدثون 
الرسمية للبلد ويشار إليها علي أنها لغة 
الليتوانيون  من   %٨0 حوالي  البلطيق. 
معتقدات  من  البقية  كثوليك،  رومان 
واألرثوذكسية  اليهودية  مختلفة، 
والبروتستانتية باإلضافة إلي قلة مسلمة.

في القرن ال ١٤ إحتلت اإلمبراطورية 
الصلبان  أن  ويعتقد  ليتوانيا،  الرومانية 
كوسيلة  التل  هذا  علي  تظهر  بدأت 
من  األستقالل  في  رغبتهم  عن  للتعبير 

اإلحتالل الروماني.
طوال  الكاثوليك  الليتوانيين  إستمر 
وضع  في  الوسطي  العصور  فترة 

الصلبان علي التل.
في سنة ١7٩5 دخلت تحت السيطرة 
الروسية، وكانت إنتفاضة الفالحين ضد 
ليتوانيا في عام  الروسية علي  السيطرة 

.١٨٣١
في الحرب العالمية األولي وبالتحديد 
ليتوانيا  المانيا  إحتلت   ١٩١5 عام  في 

وبلدان البلطيق.

اإلستقالل،  أعلن   ١٩١٨ عام  في 
في  بليتوانيا  السوفيتي  اإلتحاد  وأعترف 
عام ١٩٢0 وأعلن قيام ليتوانيا جمهورية 
كل  مباشرة  يُنتخب  رئيس  لها  برلمانية 

خمس سنوات. 
يعتقد الليتوانيين في قوة الصليب وأنه 
التقليد  هذا  بدأوا  ولذا  معجزات،  يصنع 
إنتفاضة  بعد  التل  الصلبان علي  بوضع 
عام  الروسي  القيصر  ضد  الفالحين 
١٨٣١ لتقف حاجزاً بينهم وبين األشرار 

ولحمايتهم.

أيضاً وضعوا الصلبان إلحياء ذكرى 
أقاربهم الذين تمردوا ضد القيصر وقتلوا 

وال توجد لهم جثث.
رمزاً  يُعتبر  الصلبان  تل  عموماً 
-١٩٤٤ الفترة  في  وخاصة  للتحدي 
للبلد،  الروسي  اإلحتالل  أثناء   ١٩٩١
قوة  في  الليتوانيين  معتقدات  يؤكد  ومما 
الصليب والعمل الُمعجزي له، أنه ثالث 
لليتوانيا  السوفيتي  أثناء اإلحتالل  مرات 
عليه،  التي  والصلبان  التل  تجريف  تم 
التل،  رمزية  علي  للقضاء  كمحاولة 
مرة  الصلبان  ترجع  ما  سرعان  أنه  إال 
للبلد  األصليين  السكان  بواسطة  أخري 
يأتون  الذين  الحجاج  بواسطة  وأيضاً 
أن  إلي  تشير  التقديرات  أن  حيث  للحج 

األآلف يزورون التل كل عام.
العظيمة  الروحية  الشخصيات  ومن 
التل  بزيارة  قام  الثاني  جون  البابا 
نصب  بوضع  قداسته  وقام  لتدشينة، 
كلمة  عليه  نقش  الحجر  من  تذكاري 
أجل  من  الليتواني  الشعب  فيها  يشكر 
هذا التل العظيم المقدس الذي يشهد علي 
كله  العالم  أمام  الليتواني  الشعب  إيمان 

وكتب ما يلي:
 ”Thank you, Lithuanians, 

for this hill of crosses which 
testifies to the nations of 
Europe and to the whole 
world the faith of the people 
of this land ” 

تلقى  قهوه  كل  على  مجلس  كل  فى 
وتلقى  زاد  اللى  تلقى  شايار  اللى 
وتلقى  تاج  اللى  تلقى  عاد    اللى 
زمان  وبدال  والتغريده.  التويته 
دلوقت  باشكها  هاشكها  نقول  ماكنا 
الموضه نقول هاشتاجها ... شايارها 
. ماعدش ابدا شئ مستخبى كل اللى 
الغريبه  . بس  بان  السطح  مخفى ع 
وسائل  كل  مع  دوه  عالمنا  فى 
بتقرب  انها  مفروض  اللى  االتصال 
باالمان  وتحسسهم  وتجمعهم  الناس 
وسائل  كل  مع  أقول  والدفء، 
ليه  عارفه  مش  هذه      االتصال 
ده  االحساس  واكيد  بالغربه  حاسه 
موجود عند ناس كتير غيرى يمكن 
بنقراها  اللى  االخبار  معظم  عشان 
يعنى   . مأساوية  يوم  كل  أونسمعها 
كده  ثالثه  شهرين  جوالى  من  مثال 
بنته  قتل  كندى  راجل  عن  قريت 
عشان  العشرينات  فى  شابه  وهى 
)المايجرين(  الصداع  من  بتعانى 
صعبت  عشان  قلبه  حنية  من  وهو 
عشان  ليها  حاجه  احسن  قال  عليه 
تتستريح م االلم هو القتل برصاصه 
من  وبرضه  المتألمه  رأسها  فى 
حنية قلبه قال ان احسن حاجه آلمها 
برضه انه يطخها رصاصتين عشان 
بنتها  على  زعالنه  وهى  ماتعيش 
المالئكى  الوجه  الجميله ذات  الشابه 
تانى  الجميل. برضه فكر  والصوت 
برضه  إنه   – مافكر  وياشوم   –
ماتعيش  عشان  عيارين  أخته  يطخ 
السود  عملتينوه  من  مكسوفه  وهى 
ضميره  عشان  برضه  إنه  المهم   .
راح  وقت  الخر  مستريح  يبقى 
بنفس أم الطبنجه موت نفسه وحرق 
مأساويه  القصه  فيه.  باللى  البيت 
اعترف  الراجل  ان  الغريب  بس 
السوده  مصايب  االربع  أو  بالثالث 
قبل  كده  بالليل  وقعد  بل  اللى عملها 
الخاص  حسابه  على  وحطها  ماينام 
قبل مايموت واالغرب  بالفيس بوك 
إنه كان حاسس براحه غريبه وبإنه 
فى  المعاناه  من  الناس  هؤالء  نقل 
ملكوت  فى  السعاده  الى  االرض 
إيه  إيه.  إسمه  ده  بالذمه   . السموات 
العالم ده ناقصنا  ده قد كده احنا فى 
بالغربه  حاسين  أحنا  كده  واد  سالم 
الغربه مش  إن  لقيت  تانى  فكرت   .
الناس ساعات  بعدنا بس عن  بسبب 
تكون فى وسط االف البشر وبرضه 
بسبب  الغربه  هل  بالغربه.  حاسس 
يمكن   .. وهجرتنا  بالدنا  عن  بعدنا 
االقى  افكر  ارجع  برضه  لكن   !
اللى  االخيره  السنوات  فى  حتى  ان 
نزلت فيها مصر لقيت الناس برضه 
مع  مايفرقش  يعنى  بعض  عن  بعاد 
او  االجتماعى  والجو  التواصل  حد 
 . زمان  عليه  اتعودنا  اللى  االسرى 
وممكن  حاله  فى  واحد  كل  الناس 
تالقى اتنين قرايب – ودى مش من 
الشارع  نفس  فى  عايشين   _ تأليفى 
تالت  بواحد  الصدفه  وجمعتهم 

بالفعل  وهما  بعض  على  بيعرفهم 
كل  بس  عم  والده  وال  خاله  والد 
العيش  لقمة  تقولى   . فى حاله  واحد 
بتجرى  عمرها  طول  الناس  ماهى 
جرى  اللى  ايه   .. العيش  لقمة  ورا 
فى عالقاتنا االنسانيه وايه اللى زود 
وسائل  كل  مع   – بالغربه  احساسنا 
العالم  خلت  فعال  اللى  االتصال- 
بين أطراف اصابعنا. مش بس كده 
يكون  ده  بالغربه  الشعور  ممكن  ده 
بين االخوات اللى عايشين فى نفس 
البيت أو بين الزوج وزوجته أوبين 
وسائل  أكيد  واالم.  واالب  االوالد 
االتصال الكتيره دى هى اللى خلت 
عايشين  البيت  نفس  فى  اللى  الناس 
فرقتهم  ماتجمعهم  وبدال  غربه  فى 
بعض  عن  بالغربه  وحسستهم 
وباعدت المسافات بينهم ، كل واحد 
فيس  وال  توبه  الب  وال  تليفونه  مع 
وسط  الغربه  مره  جربت   . بوكه 
البشر. طبطت يوم على طفل  االف 
آلن دمعه انهمر . جربت تسمع كالم 
من شخص قلبه اتعصر. وال إنت فى 
الدنيا دى عايش وقلبك حجر . يبقى 
بعدنا  بس  سببها  مش  أكيد  الغربه 
الحقيقى  سببها  أكيد  آل  الناس  عن 
بجد  الموضوع  هللا.  عن  بعدنا   ...
محتاج  مش  إنه  رأى  وفى  شائك   
تفكير اد ماهو محتاج صاله.. صاله 
وإننا  قلوبنا  كل  من  هللا  نحب  إننا 
نعامل  وإننا  كأنفسنا  قريابنا  نحب 
نفسنا  اللى  الطريقه  بنفس  الناس 
القلب تدعو  يعاملونا بها. صاله من 
قلوبنا  للحب والسالم . صاله تجعل 
مع  العالم  هذا  من  وأوسع  أرحب 
نقبل  تجعلنا  صاله   . ووسعه  كبره 
 . معهم  إختالفنا  مع  حتى  االخرين 
هذا  فى  يعانوا  من  أجل  من  صاله 
أو  أوإضطهاد  حروب  من  العالم 
مجاعات أو أمراض أو فقر وضيق 
حال. صاله تعطينا إحساس باالمان 
وعدم الشعور بالغربه حتى وإن كان 
هذا العالم زائل. وقبل هذا كله صالة 
شكر من أجل النعم التى أنعم هللا بها 
علينا وينعم بها علينا كل يوم . يارب 
يامن هو نور هذا العالم  اعكس على 
قلوبنا بنورك لكى نستطيع ان نفيض 
إجعل  النور.  بهذا  االخرين  على 
أعيننا مضيئه حتى  نرى بهذا النور 
قبيح.  ماهو  حتى  جميل  شئ  كل 
نستطيع  حتى  بسيطه  أعيننا  إجعل 
العيون  بهذه  الناس  ونرى  نراك  أن 
البسيطه بال غش وال رياء . أمنحنا 
سالمك واعطنا الرضا والقناعه بكل 
اليطغى  طموحنا  واجعل  ماتعطيه 
لآلخرين  حبنا  وال  عالقاتنا  على 
بنى  من  الكثير  نتوقع  ال  واجعلنا   .
آلنك  ياقدوس   أنت  منك  بل  البشر 
بنى  أروع جماال من   ....... بالفعل 

البشر

هاش تاجها .. 
شايارها

احالم فانوس 
وينيبج - مانيتوبا
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حمافظة االسكندرية تتعنت 
فى بناء كنيسة مسجلة بقرار 

مجهوري منذ 40 عاما 
  قال القس " عوض فلمون ملك " راعى كنيسة االيمان 
لألقباط االنجيليين بمحرم بك باإلسكندرية إن الكنيسة تعاني 
خمس  منذ  االسكندرية  بمحافظة  التنفيذيين  المسئولين  مع 
سنوات، بهدف استصدار رخصة بناء لتلك الكنيسة القائمة 
بالفعل وذلك بعد تصدعها واستصدار قرار رسمي من حي 

وسط االسكندرية بهدمها . 
أن  إن/،  سي  لـ/إم  اإليمان  كنيسة  راعى  وأوضح 
:"معاناته قد بدأت منذ سنوات مع قيام أحد المقاولين ببناء 
للكنيسة  المجاورة  للمواصفات على األرض  عقار مخالف 
مما أثر بالسلب على حوائط الكنيسة التى أصابتها شروخ 
نافذة من جراء تشييد ذلك العقار المخالف كما تأثرت أيضا 
أجهزة الصرف الصحي للكنيسة وأصابها التلف"، وأضاف 
أنه: "تقدم بشكوى ضد مالك العقار الذى تسبب فى تصدع 
الكنيسة إال أنه لم يصل ألية نتيجة مع المسئولين فى حى 
بمعاينة  بالحى  الهندسية  اإلدارة  قامت  ذلك  وعقب  وسط، 
 /7/  ١5 فى  قرارها  وأصدرت  المتصدع  الكنيسة  مبنى 

٢0١0 بهدم العقار حتى سطح األرض". 
يسعى  وهو  التاريخ  ذلك  ومنذ  الكنيسة:"  راعى  وتابع 
إن  حيث  جديد  من  الكنيسة  لبناء  رخصة  على  للحصول 
بقرار  مسجلة  الكنيسة  أن  كما  للكنيسة،  ملك  هى  األرض 

جمهوري رقم 7٦٣ لسنة ١٩75 صادر فى عهد الرئيس 
المبنى  تشييد  يتم  أن  البديهى  ومن  السادات،  أنور  األسبق 
الجديد للكنيسة على نفس األرض وذلك عقب هدم المبنى 

الحالي" . 
للبناء  المطلوبة  المستندات  بجميع  عوض  القس  وتقدم 
االسكندرية  أمن  بمديرية  الدينية  الشئون  لجنة  إلى  وذلك 
ولكنه لم يتلق ردا حتى اآلن، كما تقدم بطلب لهانى المسيرى 
محافظ االسكندرية الحالي مرفقا به جميع األوراق القانونية 
، فما كان من المحافظ إال أن قام بتحويل الطلب للعرض 
على حى وسط، رغم أن قرارات بناء الكنائس تتبع المحافظ 
ومن سلطته وهو األمر الذى أخبره به مسئولو الحى عندما 

لجأ إليهم . 
والشعائر  :"الصلوات  إن  اإليمان  كنيسة  راعى  ويقول 
وذلك  الكنيسة  هدم  قرار  استصدار  منذ  توقفت  قد  الدينية 
حرصا على أرواح المصلين باإلضافة لعدم وجود دورات 
مياه حاليا بالكنيسة بعد تلف الصرف الصحي بها ، ويتساءل 
القس في استنكار :"هل المطلوب منا أن نقوم بهدم الكنيسة 
الذى  الوقت  وفى  جديد،  من  بنائها  دون  الحى  لقرار  وفقا 
بناؤها  يتم  التي  المخالفة  بالعقارات  االسكندرية  فيه  تكتظ 
يتعنت  تراخيص،  أية  بدون  المحافظة  شوارع  جميع  فى 
المسئولون معنا فى اصدار رخصة بناء لكنيسة قائمة بالفعل 
وتمتلك األرض وفق عقود مسجلة بالشهر العقاري وصادر 

لها قرار جمهوري بالترخيص منذ ٤0 عاما".  



بقعـــــة ضــــوء  
قتلناه حيت  أحببناه  الذي  إتش 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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 فى العقار رقم ٢١ بشارع »ابن 
خلدون« المواجه لقصر السكاكينى بـ 
»حى الضاهر« نشأ إتش، فى منزل 
مكون من ٣ طوابق، في عائلة كانت 
أباً  الخير،  وحب  باألدب  معروفة 
عن جد، والدته الدكتورة هنية محمد 
عبده، الست الطيبة، كانت تعالج أى 
الخاصة  نفقتها  على  مجاناً  مريض 
وال تتوقف عن أعمال الخير وتشارك 
بين  كبيرة  كانت  والنصيحة،  بالرأى 
الناس كلمتها حكمة، كل أهالى الحى 
ويحلفون  جداً،  كويس  عارفينها 
العالية  وأخالقها  كرمها  بحسن 
وعقلها السديد. كان إتش في صغره 
شاطر جدا، ومجتهد وذكى، وعمره 
ما بيخاف طالما هو على حق، كان 
الحق، معاه  دايماً: »اللى معاه  يقول 
الصبا  مرحلة  فى  شخصيته  ربنا«. 
أو  سنه  كبر  مع  تختلف  لم  والشباب 
عمله كمسئول كبير بالدولة. غادرت 
إلي  أعوام  عدة  قبل  المنزل  عائلته 
في  ياسر  بن  عَمار  بشارع  منزله 
لكن  الجديدة،  بمصر  النزهة  حي 
أبوابه ال تزال مفتوحة الستقبال ذوى 
الحاجة والسائلين بالطابق األول فى 
قبل  العائلة  أسستها  خيرية  جمعية 
زمالوء  يذكر  إتش  ظل  الرحيل. 
يذكرونه،  أيضا  والشبان وهم  الصبا 
التعليم  مراحل  واصل  من  منهم  من 
وكانوا  الطريق  في  توقف  من  أو 
جميعا ال ينادونه إال باإلسم المفضل 
كبرت  مهما  إتش  الطفولة  منذ  لديهم 
حلمى  حسين  عم  عنه  قال  مناصبه. 
أحسن  إنه  النجارة  ورشة  صاحب 
عاش  اللى  الطيب  الرجل  فينا،  من 
حياته بيننا بأدب، ما شفناش منه غير 
لما  أو  وهو صغير  سواء  خير،  كل 
اتخرج من الحقوق وواصل مناصبه 
ماهر«  »الحاج  يحكى  القضائية. 
عن أيام الدراسة التى جمعت بينهما 
ومجتهد،  جداً،  شاطر  »كان  قائال: 
مرحلة  فى  شخصيته  أن  وذكى، 

كبر  مع  تختلف  لم  والشباب  الصبا 
سنه أو عمله كمسئول كبير بالدولة. 
بائع فاكهة، يستعيد أياماً مضت عليها 
من  تمضى  لكنها ال  سنوات طويلة، 
تمأل  الحب  وابتسامة  يقول  ذاكرته، 
أخ،  من  أكتر  »إتش«  جوانحه: 
راجل بجد مش أى كالم، من صغره 
طريقه مستقيم، ويعرف ربنا، الصح 
صفاته  وأحلى  غلط،  والغلط  صح 
التواضع، كان مشهور عند الجماعة 
)إتش(  باسم  حاالتى  زى  الكبار 
نقوله يا )إتش( دون حرج. يتذكرعم 
خير  أعمال  السيد«  حلمى  »حسين 
»السكاكينى«  حى  البن  تحصى  ال 
مشكالت  وحل  فقراء،  مساعدة  بين 
مناسبات  فى  والمشاركة  لألهالى، 
من  يُخرج  »كان  والسراء:  الضراء 
جيبه ويعطى للمحتاج، وأكتر من مرة 
حضر مشكالت تتعلق بحقوق مادية 
وكان يدفع من ماله الخاص لتراضى 
ما  وعمره  األزمة،  وحل  الطرفين 
فرح  أو  به  يعّرف  عزاء  عن  غاب 
صغير  شاب  وهو  سواء  له،  يُدعى 
أو خالل مراحل عمله، وعشان كده 
كلنا بنحبه ولسه ريحة العيلة موجودة 
له  الحي  أهل  حب  ومن  وسطنا«، 
علي  أطلقوا  العائالت  من  خمس 
أطفالهم إسمه. "مالحظة: لم أجد ذكر 

لوالده في أي مرجع"
إتش الذي أحببناه هو هشام محمد 
 ١٩50 نوفمبر   ٢١( بركات  زكي 
العام  النائب   )٢0١5 يونيو   ٢٩  –
المصري منذ ١0 يوليو ٢0١٣ حتى 
في  الثالث  العام  النائب  وهو  مقتله، 
تخرج  يناير.   ٢5 ثورة  بعد  مصر 
من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 
وتم  جدا،  جيد  عام  بتقدير   ١٩7٣
تعيينه وكياًل للنائب العام حتى أصبح 
تم  ثم  االستئناف،  بمحكمة  رئيس 
انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة 
وقت  اإلسماعيلية  استئناف  بمحكمة 
في  المتهمين  محاكمة  قضية  نظر 

كما  بورسعيد.  ستاد  أحداث  قضية 
المساجين  قضية هروب  أيضاً  تولى 
والذين  النطرون،  وادي  سجن  من 
كان من بينهم الرئيس المعزول محمد 
للمكتب  رئيساً  انتدابه  تم  ثم  مرسي. 

الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
محمد  المعزول  الرئيس  أصدر   
بمقتضاه  تم  دستورياً  إعالناً  مرسي 
محمود  المجيد  عبد  المستشار  عزل 
منصبه،  من  السابق  العام  النائب 
إبراهيم  طلعت  المستشار  وتعيين 
بداًل منه، لكن حكمت محكمة النقض 
المصرية ببطالن هذا التعيين وعودة 
استقال  الذي  محمود  المجيد  عبد 
فقام  تعيينه.  إعادة  فور  منصبه  من 
مجلس القضاء األعلى المصري، في 
األربعاء ١0 يوليو ٢0١٣، بالموافقة 
على ترشيح المستشار هشام بركات 
وهو  منصبه،  في  رسمياً  وتعيينه 
استقالل  على  المدافعين  القضاة  من 
القضاء المصري، ثم قام بأداء اليمين 
المستشار  الرئيس  أمام  الدستورية 
عدلي منصور. وفي أول تصريحاته 
إلجراء  سيسعى  أنه  أكد  الصحفية، 
أعضاء  بمعاونة  موسعة  تحقيقات 
من  االنتهاء  أجل  من  العامة،  النيابة 
وأضاف  المفتوحة،  القضايا  جميع 
أنه يسأل هللا أن يكون معه في تحمل 
عام  كنائب  عمله  خالل  المسئولية. 
أصدر قرارات كفض اعتصام رابعة 
محكمة  إلى  مرسي  محمد  وإحالة 
عدد  أموال  على  والتحفظ  الجنايات 
آخر  وكان  اإلسالمية.  القيادات  من 
أمره  هي  اغتياله  قبيل  اتخذه  قرار 
 ٢50 القضية  في  النشر  بحظر 
دولة عليا،  أمن  لسنة ٢0١١ حصر 
وذلك على خلفية نشر بعض وسائل 
المتعلقة  البالغات  من  عدداً  اإلعالم 
بهذه القضية التي لم ترد فيها تحريات 

األمن حتى اآلن.
وكانت  متزوجا  هللا  رحمه  كان   
أول  وكيل  منصب  تشغل  زوجته 

بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقاً، 
األولى  وولد،  بنتان  أبناء  ثالثة  وله 
تجارة  بكالوريوس  على  حاصلة 
الشركات،  بإحدى  وتعمل  إنجليزي 
وابنته الثانية كانت في النيابة العامة 
ابتدائية  لمحكمة  رئيسا  تعيينها  وتم 
مؤخرا"قبل ١٩ يوما من وفاته بقرار 
محمد  الثالث  ونجله  جمهوري"، 
نيابة  في  وكيال  يعمل  بركات  هشام 

أمن الدولة. 
اغتيال  حادث  فى  العيان  شهود   
بسيارة  بركات  هشام  المستشار 
مختار  مصطفى  شارع  فى  مفخخة 
أصحاب  من  وهم  النزهة  بمنطقة 
العقارات  وحراس  التجارية  المحال 
موكب  أن  أفادوا  المنطقة،  وسكان 
شوارع  من  يومياً  يمر  العام  النائب 
مختار  ومصطفى  الفارسى  سلمان 
وعمار بن ياسر عقب تحرك الموكب 
 ١0 الساعة  قرابة  منزله  أمام  من 
الحادث وبالتحديد  يوم  صباحاً، وفى 
فوجئوا  دقيقة  و55   ٩ الساعة  فى 
قبيل  هائل  انفجار  صوت  بسماع 
انتهاء شارع مصطفى مختار بقرابة 
١00 متر من شارع عمار بن ياسر، 
من  حالة  أحدث  االنفجار  دوى  وأن 
و  المنطقة،  سكان  لدى جميع  الذعر 
أعقبت  التى  التفجيرية  الموجة  أن 
 ٤0 من  أكثر  إلى  امتدت  االنفجار 
متراً فى االتجاه الرأسى بينما امتدت 
شظايا االنفجار فى االتجاه األفقى إلى 
أعمدة  وتصاعدت  متراً،   ٨0 قرابة 
الدخان وألسنة اللهب عقب استهداف 
من  العديد  من  العام  النائب  موكب 
السيارات، وعندما أسرعوا إلى نقطة 
دقائق   5 قرابة  مرور  التفجير عقب 
بعد هدوء الموجة التفجيرية، شاهدوا 
فى  مصاباً  بركات  هشام  المستشار 
جاكت  على  تسيل  والدماء  وجهه 
من  تسيل  الدماء  كانت  كما  بدلته، 
كتفه اليمنى، وأوضحوا أنهم شاركوا 
فى استخراجه من سيارته ونقله إلى 
سيارة أخرى وبعدها تحرك سائقه به 
إلى مستشفى النزهة الدولى إلسعافه. 
لم  العام  النائب  أن  الشهود  وأوضح 
يكن فاقداً للوعى أثناء نقله من سيارته 
منتبهاً  كان  وأنه  أخرى،  سيارة  إلى 
لما يحدث حوله حتي تم نقله لسيارة 
األشخاص  أحد  أحضرها  أخرى 
فى  ساعدهم  الذى  سائقه  واستقلها 
استخراجه من السيارة عقب الحادث.
سائق  رفعت،  ناصر  وقال   
المستشار هشام بركات، فى تحقيقات 
المستشار  بإشراف  النزهة،  نيابة 
العام  المحامى  عبدالشافى،  محمد 
إنه  القاهرة،  شرق  لنيابات  األول 
تحرك بالسيارة من أمام منزل النائب 
 5 بقرابة  العاشرة  الساعة  قبل  العام 
دقائق، وأوضح السائق أن قائد طاقم 
الحراسة كان يجلس بجانبه، وأصيب 
اليسرى  يده  فى  طغيفة  بإصابات 
فى  المشاركة  من  منعته  وقدميه 
السيارة،  من  العام  النائب  استخراج 
وفتح  السيارة  من  نزل  أنه  وتابع 
الباب الخلفى بمعاونة المارة وأهالى 
المنطقة ونقل النائب العام إلى سيارة 
أخرى انطلق بها إلى مستشفى النزهة 
استفسار  وحول  إلسعافه.  الدولى 
إصابته  عدم  عن  السائق  من  النيابة 
شظايا  إن  قال  الهائل،  التفجير  فى 
المكان  فى  مؤثرة  تكن  لم  التفجير 
فى  نزل  ألنه  فيه،  يجلس  كان  الذى 
حتى  التفجير  أثناء  السيارة  دواسة 

وبعدها  التفجيرية،  الموجات  انتهت 
على  لالطمئنان  الخروج  فى  أسرع 
النائب العام وإسعافه. وقال في حديث 
لحظة  الشهيد  برفقة  كان  أنه  متلفز، 
من  بإخراجه  وقام  االنفجار،  وقوع 
جيدة  بحالة  كان  أنه  مؤكًدا  السيارة، 
االنفجار  عقب  السيارة  من  وخرج 
طلب  "المستشار  وأضاف:  مباشرة. 
الطبي  للمركز  به  أذهب  أن  مني 
لبعد  ذلك  رفضت  أنني  إال  العالمي، 
لمستشفى  نقله  وفضلت  المسافة، 
النزهة الدولي بسبب قربها من مكان 

الحادث". 
http://www.
elwatannews.com/news/
details/761154
شهود  أحد  صفوت،  حاتم  قال   
منزل  من  بالقرب  القاطنين  العيان 
إنه  بركات،  هشام  الشهيد  المستشار 
رأى النائب العام الراحل يسير على 
يد  على  سيارته  انفجار  عقب  قدميه 
إن  صغوت،  وأضاف  اإلرهابيين 
هناك بعض المارة أخذوا بركات إلى 
أحد الكافيهات لغسيل يديه ووجهه من 
الدم عقب الحادث اإلرهابي. وتابع: " 
ومن نقل النائب العام هم أهله وأسرته 

الذين أخذوه من الكافيه".
http://www.
elwatannews.com/news/
details/761378
عبدالغفار  حسام  الدكتور  قال   
إن  الصحة،  وزارة  باسم  المتحدث 
هشام  المستشار  الشهيد  العام  النائب 
الحادث،  عقب  واعًيا  كان  بركات 
مستشفى  إلى  االنتقال  بنفسه  وطلب 
وعيه  درجة  وكان  الدولي  النزهة 
أن  عبدالغفار،  وأضاف  مرتفعة. 
كانت  العام  للنائب  المبدئية  التحاليل 
من  يعاني  كان  أنه  موضحا  جيدة، 
ونزيف  بالكبد  وتهتك  دموي  تجمع 

بالبطن. 
مفاجأة  األولية  التحقيقات  كشفت   
مثيرة فى حادث اغتيال النائب العام 
المستشار هشام بركات. تبين أن وفاة 
النائب العام لم تكن نتيجة اصابته فى 
مسرعاً  نزوله  عقب  لكن  االنفجار 
من سيارته المصفحة فدهسته سيارة 
وتغيرت  لقتله.  متربصة  تقف  كانت 
الشهيد  سائق  رفعت  ناصر  أفوال 
اجريت  التى  التحقيقات  فى  فجأة 
»بركات« صباح  اغتيال  معه حول 
االثنين بميدان الحجاز بمنطقة مصر 
بمحاولة  فوجئ  أنه  فقال:  الجديدة، 
تفجير الموكب بواسطة سيارة مفخخة 
كانت تقف على جانب الطريق، وأن 
االصابات  ببعض  اصابه  االنفجار 
الخفيفة، وأضاف أنه خشى على حياة 
النائب العام فنزل من السيارة مسرعا 
متجها الىه لمساعدته على النزول من 
السيارة وكان مصابا ببعض الجروح 
إال أنه نزل على رجليه، وقال »وبعد 
اسرعت  كبيرة  بسيارة  فوجئت  ذلك 
فجريت  ودهسته  العام  النائب  باتجاه 
مع الحارس إلنقاذ النائب العام الذى 
سقط أرضا وسط بركة من الدماء«. 
اجاب  ورقمها  السيارة  نوعية  وعن 
هاربة  فرت  السيارة  بأن  السائق 
احدثتها  التى  الفوضى  حالة  وسط 

التفجيرات. 
]البقية ص 17]



االعتماد على الفواكه 
واخلضروات واحلبوب 
يقهر السكر وحيد من 

اإلصابة به
السن  وصغار  المراهقين  التغذية  خبراء  يوصي  وكاالت   – لندن 
من  أكثر  والفواكه  الخضروات  على  يركز  غذائياً صحياً  نظاماً  باتباع 
التي  والسمنة  السكري  بمرض  اإلصابة  تجنباً  والحلويات،  السكريات 
إصدار  أعقاب  في  ذلك  يأتي  الصحة.  على  داهمين  خطرين  أصبحا 
يحذر من  مخيفاً  تقريراً  البريطانية  للتغذية”  العلمية  االستشارية  “اللجنة 
أن ١٢ مليون بريطاني على حافة اإلصابة بمرض السكري، مشدداً على 

ضرورة تخفيض األشخاص كمية السكر في نظامهم الغذائي واالعتماد 
ميل  دايلي  صحيفة  بحسب  الكاملة،  والحبوب  الطازجة  الفواكه  على 
العامة  الصحة  كلية  من  كابويل  سيمون  البروفيسور  يحذر  البريطانية. 
بالقول “نحن اآلن نغرق في بحر من  إياه  الموقف واصفاً  من خطورة 
والحبوب، وعندما  الفواكه  التركيز على  علينا  لذا  الحرارية،  السعرات 
نعطيها إلى أطفالنا، ينبغي أن نخبرهم بأن األطعمة غير الصحية تجعلنا 
اللجنة بضرورة تناول 7  بدناء وبالتالي نصاب بالسكري”. وأوضحت 
مالعق سكر يومياً على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن عبوة من مشروب 
الكوال تحتوي على أكثر من 7 مالعق سكر، موضحة أن األطفال الذين 
صغيرة  سكر  مالعق   5 يكفيهم  سنوات  و7   ٤ بين  أعمارهم  يتراوح 
 7 يتناولون  أن  فينبغي  وأكبر  عاماً   ١١ سن  من  األطفال  أما  يومياً، 

مالعق سكر صغيرة يومياً، أي أقل مما تحتويه عبوة كوال واحدة.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

Yogurt اللنب الزبادى
طعام يطيل العمر

من عيادة الطب الطبيعى
دهون الكبد

الدهون  استهالك  من  الحد 
واأللبان  اللحوم  فى  المشبعة 
والدهون  الترانس الموجودة فى 
المصنعة,  واألطعمة  المارجارين 
على  تحتوى  التى  الدهون  اما 
مثل  اساسية  دهنية  احماض 
المكسرات والبذور  الموجودة فى 

وزيت بذر الكتان فهى صحية.

استهالك  من  الحد  المفيد  ومن 
واستهالك  المنقاة  الكربوهيدرات 
البنى  األرز  مثل  الكاملة  الحبوب 
وايضا  والكينوا,  والشوفان 
والفواكه  الخضر  بتناول  االهتمام 

المليئة بمضادات األكسدة.

وتوجد أطعمة مفيدة للكبد, على 
والشوفان  التفاح  المثال  سبيل 
من  كذلك  والثوم,  والبصل 
الخضروات الخرشوف والروبارب 
والبيض  األحمر  بأنواعه  والفجل 

واألسود.

ومن الطرق السريعة التى تساعد 
الكبد فى وظيفته هى تناول ملعقة 
او  الليمون  عصير  من  صغيرة 
خل التفاح او خل األرز مع ملعقة 
من  كوب  فى  العسل  من  صغيرة 

الماء اول شيء فى الصباح.

الهامة  الطبية  األعشاب  ومن 
السيج  نبات  المجال  هذا  فى 
وشربها  األوراق  غلى  فيمكن 
كشاى وكذلك نبات الجعضيض او 
الدانديلوين, اما نبات الميلك ثيسل 
كمستخلص  استخدامه  فيمكن 

طبى.

وينبغي تجنب الكحوليات, وايضا 
الهرمونات فى األطعمة واستهالك 

األطعمة األورجانيك.
 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

طبيبى  الى  ذهبت  عندما  س:  
اشعة  نتيجة  لمعرفة  المعالج 
الصوتية,  فوق  بالموجات  البطن 
تراكم  يعانى من  الكبد  قال لى ان 
فى الدهون فما معنى هذا ؟ وهل 
وما  ؟  المستقبل  فى  ضرر  يوجد 

هو العالج ؟
الكبد  على  الدهون  تراكم  ج: 
األخيرة,  اآلونة  فى  شائعا  اصبح 
وذلك بسبب شيوع السمنة ومرض 
غير  غذائى  نظام  واتباع  السكر 
تعاطى  فى  األفراط  وايضا  صحى 

الكحوليات وتناول الكيميائيات.

هام  عضو  الكبد  ان  والحقيقة 
فهو  كثيرة,  معقدة  بأعمال  يقوم 
من  الوظائف  متعدد  معمل  يشبه 
وعمل  غذائى  تمثيل  عمليات 
هرمونات وانزيمات ومواد مناعة 
سموم  من  التخلص  عمليات  الى 
الجسم. وتراكم الدهون على الكبد 

يعيق من عمله ويجعله خامال.

ومما يؤذى الكبد كثيرا ويتسبب 
ال�  األكل  هو  الدهون  تراكم  فى 
»جنك« او كثرة استهالك األكالت 
المصنعة, والمبيدات الحشرية فى 
فى  والهرمونات  األطعمة  بعض 
العقاقير,  وكثرة  واأللبان  اللحوم 
اما استهالك الكحوليات فهو واحد 
من اهم اسباب تدهور نشاط الكبد, 
الغنية  األطعمة  تناول  كثرة  كذلك 
اللحوم  فى  المشبعة  بالدهون 
تناول  وكثرة  المقلية  واألطعمة 
او  الخالية  والنشويات  السكريات 
منتجات  مثل  األلياف  فى  القليلة 
األبيض  واألرز  األبيض  الدقيق 

والمعجنات.

يمكن  الكبد  فى  الدهون  وتراكم 
لطبيعته  الكبد  ويعود  ينتهى  ان 
المريض  اتبع  اذا  األصلية 
تناول  مع  السليم  الغذائى  النظام 
المناسبة  الغذائية  المستحضرات 
بالكبد  خاصة  طبية  أعشاب  من 
الكبد  تساعد  طبيعية  ومنتجات 
بعض  فى  ولكن  وظيفته,  على 
األحيان القليلة يمكن ان يؤدى الى 

التهاب او تليف.

ينبغى  معا  والوقاية  وللعالج 

متخمر  لبن  هو  الزبادى  اللبن 
مما  اللبن  الى  البكتريا  بإضافة 
يؤدى الى تحول سكر اللبن المسمى 
الالكتيك  حامض  الى  الالكتوز 
وقواما  خاصا  طعما  يكسبه  وذلك 
مثل البودنج, والبكتريا المستخدمة 
بولجاريكاس  الكتوباسيالس  هى 

وستربتوكوكس ثرموفيلس.

والزبادي هو احد مكونات قائمة 
األطعمة الصحية, ويمكن اعتبارها 
طعام  او  وسهلة  سريعة  وجبة 

خفيف بين الوجبات.

الى  يرجع  الزبادى  وتاريخ 
٢000 سنة قبل الميالد فى منطقة 
هام  طعام  وهو  األوسط,  الشرق 
فى هذه المنطقة وفى آسيا وروسيا 
العلماء  أدرك  ولقد  أوربا.  وشرق 
العشرين  القرن  فى  الغذائية  قيمته 
بموجب األبحاث التى أثبتت فوائد 
البكتريا المنتجة لحامض الالكتيك, 
ولقد وجد ان فالحي بلغاريا الذين 
اعتادوا ان يتناولون كميات كبيرة 
حياة  عاشوا  الزبادى  اللبن  من 
طويلة مقارنة بغيرهم, ولو اننا ال 
نعلم على وجه اليقين اذا كان اللبن 
طول  وراء  السبب  هو  الزبادى 

العمر.

وانواع الزبادى:

:Plain البسيط -
ليس به مكسبات طعم او فواكه, 
ويحتوى على اقل عدد فى السعرات 

الحرارية وأصلحهم لألكل.
:Sundae Style -

القاع,  فى  الفواكه  على  ويحتوى 
الزبادى  ى  تحركه ف  ان  ويجب 
قبل األكل, وهو يحتوى على كثير 

من السكر.
 Swiss or French  -

:style

باللبن  ممزوجة  الفواكه  وفيه 
الزبادى

- Yogurt Drinks مشروب 
الزبادى:

به  مشروب  صورة  فى  وهو 

فواكه.
- Frozen Yogurt الزبادى 

المجمد:

وهو مثل اآليس كرمي
:Greek Yogurt -

وقوامه أغلظ من األنواع األخرى 
أكثر, وهو  بروتين  ويحتوى على 

محبوب فى اآلونة األخيرة.

لألكل  الزبادى  تختار  وعندما 
المكتوب  األنواع  تختار  ان  حاول 
وذلك   Live Culture عليها 
بسترة  لعملية  يتعرض  اللبن  ألن 
وهى  الضارة  البكتريا  لقتل 
لذا  النافعة,  البكتريا  تقتل  ايضا 
التى  األنواع  اختيار  يستحسن 
نافعة  بكتريا  وجود  فيها  تضمن 
األنواع  شراء  يستحسن  كما  حية, 
تاريخ  وافحص  األورجانيك, 
التى  األنواع  وتجنب  االنتهاء, 
مكسبات  او  األلوان  على  تحتوى 
السكريات,  او  الصناعية  الطعم 
اما بالنسبة للزبادى المحتوى على 
الفواكه او المجمد فهو حلو الطعم 
لكنه يحتوى على كثير من السكر 

والسعرات الحرارية.

الزبادى هو طعام صحى  واللبن 
البكتريا  على  الحتوائه  نظرا 
النافعة وهى هامة لجهاز المناعة, 
لألفراد  وسهل  جيد  طعام  وهو 
ذوى المناعة المنخفضة مثل كبار 
ان  أثبتت  دراسة  وتوجد  السن, 
الذين يتناولون اللبن الزبادى اكثر 
تطول  األسبوع  فى  مرات   ٣ من 
بنسبة ٣٨% مقارنة بمن  اعمارهم 
فى  مرة  من  اقل  بمعدل  يتناولونه 
األسبوع, ودراسة أخرى أوضحت 
الفوائد الصحية للبكتريا النافعة فى 
الحيوانات  ان  وجد  فقد  الزبادى, 
التى تناولت اللبن الزبادى المحتوى 
كان  الالكتوباسيلس  بكتريا  على 
اقل  فيهم  الروماتيزمى  االلتهاب 
يتناولون  لم  الذين  نظائرهم  من 
الخالى  الزبادى  او  الزبادى  اللبن 
من البكتريا, ودراسة أخرى اثبتت 
اللبن  يتناولون  الذين  األفراد  ان 
البكتريا  على  المحتوى  الزبادى 

 H. النافعة قل عندهم نشاط بكتريا
المسئولة  البكتريا  وهى   Pylori

عن قرح المعدة واالثني عشر.

ان  يمكن  الزبادى  اللبن  وتناول 
يكون طعاما مناسبا لراغبي انقاص 
الوزن, فقد وجد بالبحث العلمى ان 
الكالسيوم  بعنصر  الغنية  األطعمة 
ألنقاص  نافعة  الزبادى  مثل 
الوزن, فقد وجد ان األطعمة الغنية 
بالكالسيوم أقدر على المساعدة فى 
عند  وخصوصا  الوزن  انقاص 
باألطعمة  مقارنة  الوسط  محيط 

األخرى.

وتناول اللبن الزبادى يساعد على 
المتسببة  النسائية  االلتهابات  منع 
اللبن  تناول  فعند  بالفطريات, 
 ٦ لمدة  اليوم  فى  مرة  الزبادى 
شهور تتناقص اإلصابة بااللتهابات 
الفطرية النسائية بمقدار ٣ مرات, 
وهذا بسبب وجود البكتريا النافعة.

فالزبادى  ذلك  الى  وباألضافة 
يحتوى على عناصر ومواد غذائية 
اخرى مثل عنصر الزنك المضاد 
لألكسدة واليود الهام للغدة الدرقية, 
وفيتامين B12, K الهامان للقلب, 
والفوسفور   B2, B5 وفيتامين 
كما  الطاقة,  الستخراج  الهام 
والحامض  البروتين  على  يحتوى 
على  المساعد  تريبتوفان  األمينى 
الذى  الموليبدينم  وعنصر  النوم, 

يخلص الجسم من السالفيت.

األفراد  ان  الزبادى  مزايا  ومن 
الذين يعانون من حساسية الالكتوز 
مايسمى  او  اللبن  فى  الموجود 
ال   Lactose Intolerance
بحدوث  اللبن  مثل  منه  يعانون 
والغازات  واالنتفاخ  اإلسهال 
تحول  بسبب  وذلك  المعوية 
الالكتوز بفعل البكتريا الى حامض 

الالكتيك.

اللبن  تناول  والمهم  المفيد  ومن 
البكتريا  على  المحتوى  الزبادى 
المضادات  تناول  بعد  النافعة 
البكتريا  تستعيد  حتى  الحيوية 
نمو  وتمنع  القولون  فى  النافعة 

الفطريات.

Tel: 647 823-6779 /ahram.teeba@gmail.com   لالعالنات
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طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

  
الغربية  الضفة  ادفو علي  معبد  يقع 
النيل  عن  غربا  ويبعد  النيل  لنهر 
ويربط  تقريبا  متر   ١٣00 بمسافة 
النيل مجري صغير تحت  بينه بين 
االرض كان يستخدمه الفراعنة في 
من  القصد  وكان  النهر  مياه  قياس 
إستمالة  هو  الموقع  هذا  إختيارهم 
حتي  سياسي  كهدف  المصريين 
البالد  في  حكمهم  تثبيت  يستطيعوا 
اللى  الفخم  حورس  معبد  ويضم 
ق.م.  التالت٢٣7(  بطليموس  بناه 
بنايته  خلص  و   ، حورس  لالله   )
الرابع ٢١٢( ق.م.( من  بطليموس 
غير ما يزخرفه ، و كمل زخرفته و 
بنايته بطليموس العاشر وبطليموس 
البنا و الزخرفه  الحداشر ، و كمل 
بيعتبر  و  ق.م.   57 سنة  بالكامل 
المعابد  اجمل  و  أهم  من  المعبد 
القديمه  ادفو فى مصر  المصريه.و 
مصريه  حراسه  نقطة  اخر  كانت 
عاصمة  و  النوبيه،  الحدود  على 
و  الصعيد  اقاليم  من  التانى  االقليم 
فيها أثار رومانيه و يقع معبد إدفو 
مدينة  في  بادفو   حورس  معبد  أو 
أسوان .    ويقع على بعد ١٢٣ كيلو 
متراً من شمال أسوان ، بمدينة إدفو 
.    وهو من أجمل المعابد المصرية 
وروعته  بنائه  بضخامة  ويتميز      .
إلى  المعبد  هذا  تاريخ  ويرجع      .
هذا  تشييد  بدأ   ، البطلمي  العصر 
المعبد الضخم لإلله »حورس« فى 
عهد »بطليموس الثالث - يورجيتس 
تعنى  »يورجيتس«  )كلمة  األول« 
 ، فى سنة ٢٣7 ق.م  »الُمحسن«( 
عهد  فى  إنشائه  من  االنتهاء  تم  و 
فى  عشر«  الثالث  »بطليموس 

القرن األول قبل الميالد . 

فى  ادفو  مدينة  على  يطلق  وكان 
التى  ادبو  او  دبو  القديمة  العصور 
تعنى مدينة الطعام أو بلدة االقتحام 
كما يقال ان اسمها اشتق من الكلمة 
المصرية القديمة جبا التى اصبحت 
الى  القبطية  فى  حولت  ثم  وتبا  دبا 
اتبو أو ادبو و اتفو الذى اشتق منه 

االسم الحديث »ادفو« .

وكان اسمها الدينى القديم بحدت او 
بحددتى وكان الها المحلى وهو واحد 
من االلهة العديدة التى يدعى الواحد 
منها حورس ويدعى حور بحددتى 
او حورس ادفو وذللك للتفرقة بينة 
وبين حورس ابن ايزيس وكان من 
القديمة  المصرية  المعبودات  احد 
التى كان يعبد فى هيئة الصقر على 
ان المصرين مزجو بينهم فى كثير 

من االحيان .

فى مصر  هامة  مدينة  ادفو  وكانت 
ابان  الرخاء  عظيمة  وكانت  العليا 
اليونانيون  ربط  وقد  القديمة  الدولة 
ومن  ابوللو  بالههم  حورس  االله 
اليونانية  المدينة  اسم  جاءت  ذلك 
ابولينوبولس ماجنا التى تعنى مدينة 
ابوللو الكبيرة تمييزا لها عن مدينة 
ابوللو الصغيرة وهى مدينة قوص .

وكانت ادفو قديما عاصمة المقاطعة 
هى  و   . العليا  مصر  فى  الثانية 
الموقع التقليدى للمعركة االسطورية 
التى دارت بين االله حورس و االله 

ست .
كان معبودها االول االله حورس و 
الصقر و كان  يعبد على هيئة  كان 

ينسب الى البلدة فيدعى بحدتى .

وتدين مدينة ادفو بشهرتها لمعبدها 
الذى يعتبر من اجمل واكمل المعابد 
العناصر  متكامل  لكونه  المصرية 
هائل  بعدد  زاخر  و  كبير  حد  الى 
التى  والنصوص  المناظر  من 
وليس  مميز  فنى  باسلوب  كانت 
ادفو  امراء  احد   )isi( ايزى  الى 
قرون  لعدة  كاله  وعبد  اله  قد  الذى 
معبدها  جدران  على  سجلت  قد  و 
حورس  بين  الصراع  اسطورة 

وست وكيف ان حور بحددتى الذى 
المجنحة  الشمس  قرص  يمثل  كان 
وقد  واعوانه  ست  على  تغلب  قد 
حسب  ايزيس  ابن  حورس  عاون 
عاونة  وقد  اوزوريس  اسطورة 
فن  عرفوا  الذين  الرجال  من  عدد 
صناعة المعادن وقد تغنى بانتصارة 
كهنة ادفو ونساء ابو صير فى الدلتا 
وكانت تعبد معه حتحور سيدة دندرة 
واتخذها  بينهم  الصلة  انعقدت  التى 
حورس  بعد  فيما  اتخذ  كما  زوجة 
سماتاوى ) حورس موحد القطرين 

( ولدا له فكون منهم ثالوث ادفو .
كان  المجنحة  الشمس  اسطورة 
ممتازا  مكانا  االدفوى  لحورس 
اتخذ  وقد  المصرية  االساطير  فى 
الشمس  قرص  لقب  حورس  االله 
المجنحة منذ عصر االسرة السادسه 
وقد سطرت اسطورة قرص الشمس 
المجنح على جدران معبد ادفو حيث 
حور  رع  االله  ملك  ان  عنه  جاء 
اختى رب المشرق كلفه بقهر الثوار 
راسهم  وعلى  ضده  ثاروا  الذين 
المعبود ست وذلك اثناء ابحارة فى 
بالد النوبة عام ٣٦٣ من حكمة فقام 
بمطاردتهم من الجنوب الى الشمال 
او  صقر  براس  رجل  هيئة  متخذ 
شكل اسد براس انسان وقد هزمهم 
وبخاصة  النيل  فى  مواقع  عدة  فى 
دندره والفيوم الى ان تعقبهم الى بالد 
لها  الى شمس  تحول  النوبه وهناك 
جناحان وقام بهزيمتهم ففرح بذالك 
رع حور اختى وامر بان تكون هذة 
الشمس المجنحة فى كل مكان حيث 
بان  تحوت  اختى  حور  رع  امر 
كل  فى  المجنح  القرص  هذا  يجعل 
مكان االرباب مصر العليا والسفلى 
وهكذا انتشر ذلك الشعار الذي يزين 
رمزا  وسارت  المعابد  ابواب  كل 

للنصر وكذلك رمزا لحمايه الملوك 
وااللة .

)إدفو(  مدينة  في  المعبد  هذا  شيّد 
)حورس(  المعبود  لعبادة  خص   ،
بقي  الذي  الوحيد  المعبد  ويعتبر   ،
تشييده  في  بدأ   ، الجيّدة  حالته  على 
ولكن   ، الثالث(  بطليموس  الملك( 
بناؤه  استمر  والفتن  الحرب  بسبب 
بالصرح  المعبد  يبدأ   ،ً كامال  قرناً 
 ٣5 ارتفاعه  يبلغ  الذي  الكبير 
متراً، ومثّل على برجيه )بطليموس 
الثالث( يذبح األعداء ، يلي ذلك فناء 
ثالث  من  األعمدة  به  تحيط  مفتوح 
يوجد  كان  وسطه  وفي   ، جوانب 
بعد  نصل   ، القرابين  لتقديم  مذبح 
ذلك إلى ردهة ذات ١٢ عموداً تمثّل 
ندخل  ذلك  بعد  ثم  النباتات  تيجانها 
داخل  إلى  نصل  ثم   ، األعمدة  بهو 
أن  إلى  الضوء  بها  يخفت  منطقة 
الموجود  األقداس  قدس  إلى  نصل 

في آ خر نقطة بالمعبد ..
بوابة  من  المعبد  هذا  ويتكون 
تتكون من بهو وصالة أعمدة وفناء 
مكشوف وفي الواجهة رمز حورس 
الفناء المكشوف يقام اإلحتفال  وفي 
تقيم  كانت  التي  السنوية  بالرحلة 
زوجتة  إلحضار  حورس  اإلله  بها 
اإللهة )حتحور( من معبدها بدندرة 
ويوجد  إدفو  معبد  في  بها  لإلحتفال 
توضح  نقوش  بها  صالة  بالمعبد 
تأسيس المعبد ثم صالة أعمده أخري 
المركب  وحجرة  األقداس  وقدس 
متواجدة  كانت  والتي  األصلية 
بالرحلة وقد أهداها العالم )ماربيت( 
المعبد  إكتشف  الذي  وهو  للمعبد 
مطمور تحت التراب وقام بإظهاره 
الكشف  هذا  أي  م   ١٨٦٩ سنة 
ولم  الحديث  العصر  في  تم  األثري 
اآلن  حتي  الزائرين  عنه  ينقطع 
ويعتبر هذا المعبد من أكبر المعابد 
هذا  وتعرض  مصر  في  المختلفة 
لإلحتراق  الرومان  عهد  في  المعبد 
إلضاعة  وذلك  جدرانه  وتشويه 

معالم الحضارة اليونانية .
يعتبر معبد ادفو هو االكثر واالعظم 
الباقية  مصر  معابد  كل  من  حفظا 
في  الرملى  الحجر  من  بنى  وقد 
عصر الرعامسة علي أنقاض معبد 
تم  البطالمة  مجئ  وعند  فرعوني 

معبد إدفو )1(
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من  قيمة  اكثر  و  جديد  بناء  احالل 
اعمال  واستغرقت  القديم  البناء 
الزينة ستة اعوام و افتتح رسميا في 
عهد بطلميوس السابع و اضيفت اليه 
اضافة  تم  حيث  ذلك  بعد  اضافات 
القاعة الكبرى ذات االبراج و كانت 
بطلميوس  في عهد  االضافات  اخر 
الحادى عشر فقد بدأ البناء فيه سنه 
٢٣7 ق.م وأنتهي العمل به سنة 57 

ق.م .
جاء عن امنحوتوب كبير كهنه عين 
شمس فى عهد الملك زوسر انه اقام 
فى ادفو معبد للمعبود حورس شيده 
فى  السماء  من  نزلت  خطة  وفق 
شمال منف فليس من شك فى انه كان 
لهذا المعبود معبد قديم فى ادفو وقد 
عثر على انصاب من عهد االنتقال 
الثانى لبعض كهنته وفى االسرتين 
كل  قام  والعشرون  عشر  التاسعة 
االول ورمسيس  الملكين سيتى  من 
بالعمل  الرابع  ورمسيس  الثالث 
وقتئذ  موجود  كان  الذى  المعبد  فى 
خراطيشهم  بذالك  وشهد  ادفو  فى 
قدوم  مع  ولكن  هناك  وجدت  التى 
البطالمه تم احالل بناء جديد واكثر 

ضخامة من البناء القديم .

بدأ العمل فى البناء الجديد فى عهد 
بطليموس الثالث فى سنه ٢٣7 ق.م 
السابع  اليوم  فى  العاشره  السنه  فى 
من شهر ) ) epiphi اى ما يعادل 
المبنى  اقامة  تم  وقد  اغسطس   ٢٣
الرئيسى فى السنه العاشرة من عهد 
سنه  فيلوباتير  الرابع  بطليموس 
٢١٢ ق.م اي ان بنائه قد استغرق 

٢5 عام .
 

ويتضح من ذلك كثرة الفتن والثورات 
البطالمه  حكم  تخللت  التى  الدامية 
فى مصر العليا فكانت تعوق العمل 
استؤنفت  حتى  اخر  الى  حين  من 
المعبد  وافتتح  اخرى  مرة  االعمال 
فى عام ١٤٢ ق.م رسميا واضيفت 
بطليموس  عهد  فى  المعبد  الى 
االساطين  ردهة  الثانى  يورجتيس 
الثانى  سوتير  بطليموس  عهد  وفى 
شيد  االول  الكسندر  وبطليموس 
والسور  والصرح  باروقته  الفناء 
الخارجى ، وفى السنة ٢5 من حكم 
المشهور  عشر  الحادى  بطليموس 
باسم بطليموس الزمار وبذلك يكون 
مايزيد  استمرعلى  قد  باكملة  البناء 
من ١٨0 عام وهكذا فان ذلك المعبد 
بانة  عهدا  االقدم  بالمعابد  بمقارنته 
تالف  هذا  ومع  منفرد  بجهد  تم  قد 
كما  منسقة  معمارية  وحده  اجزاءه 
ان نقوشة ومناظرة تتفق معا الى حد 
كبير وتزخر جدران المعبد باسماء 
من  مصر  حكموا  الذين  من  كثير 

البطالمة .

يتضح من طرازة وصورة ونقوشه 
انه معبد مصري صميم نشئ على 
المتوارث  القديم  المصري  التقليد 
 . االغريقية  بالعمار  يتاثر  ان  دون 
الفراعنة  عصر  إنتهاء  من  فبرغم 
فرعونى  الطراز  إن  إال  وقتها 
متأثرة  كلها  فرعونية  والرسوم 
المعبد  إن  حتى  الفراعنة  بمعتقدات 
الفرعونى  المعبود  أجل  من  بنى 

حورس .
]البقية العدد القادم]

باحث أثري يكشف: أصل “الكعك” فرعوني

قال الباحث األثري أحمد عامر إن المصريين القدماء عرفوا صناعة الكعك 
في  الملوك  ”اعتادت زوجات  وأضاف:  عام.   آالف   5 نحو  قبل  القدم  منذ 
وقت  خوفو،  هرم  حراسة  على  القائمين  للكهنة  الكعك  تقديم  القديمة  مصر 
تعامد الشمس على حجرة الملك خوفو، واعتاد المصريين القدماء علي تقديم 

الدقيق  الكعك على شكل قرص الشمس وكان وقتها يتم صناعة الكعك من 
والسمن وعسل النح، وتم العثور علي أقراص الكعك محتفظة بأشكالها ومعها 
قطع من الجبن األبيض وزجاجة عسل النحل”. وتابع : “وصلت درجة إتقان 
صناعة الكعك في عهد المصريين القدماء حيث تنوعت أشكالة منها اللولبي 
الحيوانات  بعض  شكل  على  وأيضاً  والمستدير  والمستطيل  والمخروطي 
شكل  مائة  إلي  وقتها  صناعته  أشكال  ووصلت  والزهور  الشجر  وأوراق 
ذات أشكال متنوعة، على حد قول عامر”. وقال عامر: “عرفنا كيف كان 
المصريين القدماء يقومون بصناعة الكعك حيث وجدنا ذلك في شكل صور 
واضحة في كاًل من مقابر طيبة ومنف في مقبرة الوزير رخمي_رع الذي 
كان ينتمي إلي األسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، فقد رأينا كيف 
كان يتم خلط عسل النحل ثم بعد ذلك يتم تقليبه علي النار لكي يتم إضافته علي 
الدقيق ويتم تقليبه مره ثانية حتى يتحول لعجينة يتم تشكيلها بسهولة، وبعد 
ذلك يتم رص الكعك على ألواح يتم وضعها بعد ذلك داخل الفرن”. وأضاف 
:” كانت هناك أنواع يتم قليها في السمن و الزيت لكي يتم عمل أشكااًل آُخرى 
مثل الحيوانات وأوراق الشجر والزهور، كما كان يتم حشو الكعك بالعجوة 

أوالتين ثم يتم زخرفته بالفواكه المجففة كالنبق والزبيب“.
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جمانًا الرتكيب  على  واحصل  كورنر  تك  مع  التوفري  يف  ابدأ 
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Sears Sherway Home
1860 The Queensway. Etobicoke, 

ON. M9C 5L4
T: 416-695-3888 
F: 416-626-8212

TF: 1-800-664-1888

We have the best selection from 
the best manufacturers.

 Ragui Felestin
راجى فلسطني

 Sales Manager
 مدير املبيعات 

نتحدث العربية ونرحب بابناء اجلالية العربية

Appliances

Mattresses

Furniture
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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
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إلتحقت بجامعة تورنتو وكان عمري 16 عاما
كنت أول مصري يرأس كلية الصيادلة بكندا

وأول رئيس للكلية يفتح اتصال مباشر مع جميع الصيادلة
فى  الصيادلة  اختصاصات  توسيع  علي  التوقيع  شرف  لي  كان 

2012
سعيد بالجائزة ألنها على إسم بلدي و جاليتي

أن  استطاعت  التي  المهاجرة  المصرية  الطيور  من  واحد  هو 
تحفر طريق النجاح في المجتمع الكندي. هو صانع الفرحة للجالية 
الصيادلة  كلية  "رئيس  بلقب  فاز  هدوء  في  لها،  فخر  ومصدر 
بأونتاريو" كأول مصري يحظي بهذا المنصب المهم، وفي هدوء 
أيضا تم ترشيحه لجائزة أفضل ٢5 مهاجر لكندا لعام ٢0١5، كنت 
دائما أريد لقاءه وعمل حوار صحفي وكان ضيق الوقت لديه سبب 
في أن ال ألتقي مع أول مصري يشغل منصب رئيس كلية الصيادلة 
بأونتاريو، ولكن بعد فوزة بجائزة أفضل ٢5 مهاجر لكندا، وتكريم 
الجاليات  وأبناء  بل  المصريين  له، وشعور  الهجرة  وزير  مساعد 
هذه  ابنائهم  أحد  يكسب  أن  في  والفخر  بالفرح  أوسطية  الشرق 
مدي  علي  والتقينا  فوافق  معه،  لقاء  لعمل  محاصرته  تم  الجائزة، 
ساعتين لنخرج لكم بهذا الحوار الصحفي الشيق والممتع مع فخر 
المهذب  الشخص  مع  بكندا،  أوسطيين  والشرق  المصريين  شباب 

الخلوق الصيدلي شريف جورجي
 

عرفنا وعرف الناس بيك..
أنا شريف جورجي صيدلى متزوج  وعندى ولد وبنت

متي هاجرت لكندا وبداية مشوارك في كندا؟
المرحلة  في  وكنت  التسعينات  أوائل  فى  األسرة  مع  هاجرت 
المدارس  بالقاهرة ألحدى  الچوزيت  مدارس  من  وأنتقلت  الثانوية 

الفرنسية بتورنتو 

دخلت الجامعة في كندا ثم حولت للقاهرة هل هذا صحيح؟
نعم دخلت كلية العلوم بجامعة تورنتو وأنا عندي ١٦ سنة ودرست 
القاهرة، فقررت  فيها لمدة سنتين، ثم عاد أبي لمتابعة أعماله في 
العودة معه وااللتحاق بصيدلة القاهرة، قبلوا أوراقي وأدخلوني سنة 
العلوم  التى درستها في كليه  للكورسات  تقديمي  أولي صيدلة بعد 

بكندا وحصلت علي بكالوريوس الصيدلة سنة ١٩٩٨

أنت كنت متفوق جدا لماذا أخترت الصيدلة؟
وجدي  ماما صيدالنية  العيلة،  في  الصيدلة  في  الثالث  الجيل  أنا 
ألمي صيدلي، وكان ياخدني معه للصيدلية، وأبى كان  يعمل مدير 
لشركات أدوية عالمية في مصر، فأرتبطت بالصيدلة منذ طفولتي 

كيف حصلت علي المعادلة في كندا؟
قدمت أوراقي للحصول علي المعادلة وبدأت اإلمتحانات في سنة 
١٩٩٩ وربنا سهل وخلصت المعادلة في سنة حصلت بعدها علي 

رخصة مزاولة المهنة في كندا 
 

ماذا بعد التخرج؟
بعد التخرج فتحت صيدلية في مسيسوجا لمدة ثالث سنوات، ثم 
عرض علي شوبرز دراج مارت فرانشايز لصيدلية في أحد فروعه 
الفرع يحقق خسائر  وعرضوا علي مكانين مختلفين أحدهما كان 

واآلخر كان يحقق أرباح فأخترت الذي يحقق خسائر

وأنت في بداية مشوارك ماذا دفعك للمغامرة في محل "بيخسر"؟
قمت  ولو  للخسارة  أسباب  هناك  أن  شعرت  المحل  عاينت  لما 
الجاد وتصحيح كل  العمل  بدأت  بتصليحها سيكون مكان جيد، و 

أوجه القصور في الفرع و بالفعل 
بدأ يحقق أرباح

هل كان لهذا النجاح في التحدي 
مردود في الشركة؟

له  يكون  الزم  إيجابي  شئ  كل 
مردود في كندا الحقيقة، قد نجحت 
لشريف  اإلدارة  نظر  لفت  في 
بي  باالتصال  وقاموا  جورجي، 
مدير  أكون  أن  علي  وعرضوا 
هلل  والحمد  لفروعهم،  منطقة 
كنت  و  الجديد  عملي  في  نجحت 
وشمال  تورنتو  لمنطقة  مديرا 
أنتقلت  وبعدها  معا  أونتاريو 
لشركة ركسال حيث حصلت علي 
عرض أفضل كمدير منطقة أيضا

دائما  كنت  عملك  بداية  مع 
الصيادلة"  "كلية  في  متطوع 
بين  الفرق  لينا  تشرح  وياريت 

الكلية والنقابة في كندا..
هي  ليست  الصيادلة  كلية 
الجامعة التي يدرس فيها الطالب، 
تضع  التي  المؤسسة  هي  لكنها 
المهنة  ممارسة  وقوانين  قواعد 
وتشرف علي تطبيق تلك القواعد 
الجهة  هي  النقابة  أما  والقوانين، 
التي تدافع عن الصيادلة كأى نقابة 
تملك  ال  ولكن  مصر  في  أخرى 
المهنة.  قواعد  تغيير  أو  وضع 

عملت متطوع بالكلية وكنت أتطوع في أكثر من لجنة بها بالرغم 
من عملي ساعات طويلة

تطوعك للعمل الخيري في الكلية أسفر عن اختيارك رئيس للكلية 
كيف  كندا  في  المنصب  هذا  علي  يحصل  وعربي  مصري  كأول 

حدث ذلك؟ 
وهي  فترات  أربع  الكلية  إدارة  مجلس  في عضوية  اختيارى  تم 
للكلية.  انتخابى رئيساً  عن طريق اإلنتخاب، وفي سنة ٢0١١ تم 
وأنا ال أهتم باأللقاب ولكن المهم ماذا أنجز من مسئوليات في هذا 
باالتصال  يقوم  الكلية  إدارة  لمجلس  رئيس  أول  فكنت  المنصب، 
المباشر بكل صيدلي في أونتاريو، وكنت أرسل لهم أميالت شهرية 
وأطلب منهم مراسلتي بصورة شخصية ألي مشكلة او استفسار، 

وكنت أرد بنفسي علي كل إميل

هذا  هل  الكلية  من  االقتراب  من  حتي  يتخوف  الصيادلة  بعض 
صحيح؟

الصيادلة شئ  كلية  يعتبرون  الزمالء  لألسف هذا صحيح بعض 
مخيف، وال يحبون حتي االقتراب منها، ولكن في خالل رئاستي 
الصيادلة،  مع  جيدة  عالقة  أقيم  أن  حاولت  الكلية  إدارة  لمجلس 
زي ما قولتلك أني كنت بتواصل مباشرة مع الصيادلة، وحاولت 
أوضح لهم أن الكلية هي مكان لتحسين أداء المهنة والمحافظة علي 
قواعدها وتطويرها بما يتناسب مع التطور السريع اللي حوالينا في 

كل المجاالت ومنها مهنة الصيدلة

حققت انجازات للصيادلة في عهدك الكل يتكلم عنها، تحكي لنا 
هذة اإلنجازات..

تم  الكلية،  إدارة  لمجلس  رئاستي  وقت  في  أن  الشرف  لي  كان 
إعطاء عدة صالحيات جديدة للصيادلة ألن الصيدلي مش شخص 
بيبيع دواء ،ال، هو مشارك في عملية عالج المريض، وكان لي 

الشرف أن أكون رئيس الكلية الذي يعتمد هذه القرارات.

ما هو أفضل شئ حصل وأنت رئيس لمجلس اإلدارة؟
أفضل شئ حصل أن مثلت جاليتى ومثلت مصر بشكل كويس جدا 
بشهادة الجميع، وهناك كثير من أبناء الجالية ممكن يكونوا أحسن 
مني لكن لم تتاح لهم الفرصة، والحمد هلل لما أتيحت الفرصة لحد 
مصري أثبت وجوده وجدارته و هذا مهم لكي يفتح االبواب للغير.

انتقلت للعمل في النقابة بالرغم االختالف ما بين النقابة والكلية..
المؤسستين هدفهم تطوير وتحسين أداء المهنة ككل، ولو نظرنا 

للمؤسستين نظرة صحيحة لوجدنا أن كل منهما يكمل األخر ولكن 
لكل منهم دوره.

دورك في النقابة لخدمة ابناء مهنتك كان متمثل في إيه؟
لدينا فريق قوي يدافع عن حقوق الصيادلة. كما نعقد إجتماعات 
كل حزب  ممثلي  مع  وأيضاً  أونتاريو  برلمان  أعضاء  مع  دورية 
القضايا  ونحاول شرح  الصيادلة  نظر  وجهة  لهم  لننقل  حدة  علي 

المثارة والتي تخص المهنة.

كنت دائما في خدمة زمالئك وتعمل على مساعدتهم..
شوف أنا أؤمن أن علي كل فرد يجب مساعدة الغير، فأنا ال أتأخر 

عن مساعدة زميل لي، و أعطى الجميع وقتى.
 

أنت شرفت الجالية المصرية بفوزك بجائزة واحد من أفضل 25 
شخصية هاجرت لكندا أحكيلنا كيف ترشحت وما هي هذه الجايزة؟
تم ترشيحي وتقديم أسمي من خالل أحد الزمالء والحمد هلل بعد 
التصفية كان العدد المرشحون يزيد عن ٦50 شخصية فكنت واحد 
اإللكتروني إلختيار  للتصويت  أسمائهم  من 75 شخصية طرحت 

٢5
 

حاولت أعمل معاك لقاء صحفي أثناء اإلنتخابات وكان ردك بعد 
النتيجة!!! أنت كنت واثق من الفوز؟؟

رد الصيدلي شريف جورجي ضاحكا أنت عندك اإلحساس بكدة، 
لكن عموما أنا حبيت أسيبها كدة من غير اإلعالم 

كان إيه شعورك لما كوستاس منجاكيس مساعد وزير الهجرة 
سلمك الجائزة؟

كنت سعيد أن التشريف ده كان لبلدي ولكل أوالد الجالية المصرية.

بعد تكرميه واحد من أفضل 25 شخصية 
هاجرت لكندا 

األهرام الكندي يلتقي بالصيدلي شريف 
جورجي صانع الفرحة للجالية
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مسيسوجا تتكلم وترقص وتغين لبناني يف املهرجان اللبناني الكندي
المهرجان يزداد تألقا ونجاحا ويجذب العديد من أبناء الجاليات 

األخرى
اللبنانيون يقدمون ثقافة وتراث مجتمعهم في صورة وال أروع

أدب ورقي واحترافية المتطوعين تبهر جميع الزوار
مدخل  تتصدر  دياب  مارك  الكندي  اللبناني  البطل  صورة 

المهرجان

المدينة  أهالي  الكندي: في مدينة مسيسوجا أصبح  األهرام 
علي موعد سنويا لاللتقاء بالفن اللبناني والمطربين اللبنانين 
اللبناني  بالمطبخ  كذلك  اللبنانية،  الشعبية  بالفنون  الكنديين، 
الشهير، وذلك من خالل المهرجان اللبناني الذي تقيمه كنيسة 

مارشربل بمسيسوجا.

المهرجان لم يعد يجذب أهالي مدينة مسيسوجا فقط أو ابناء 
الحالية اللبنانية، بل أصبح يجذب كل أبناء الجاليات الشرق 
أبناء  من  العديد  وكذلك  الكبري،  تورنتو  بمنطقة  أوسطية 
الجاليات األخرى، األمر الذي أدي إلي أن يحضر المهرجان 
معظم السياسيين الكنديين، فحضر بوب ديكارت عضو البرلمان 
الكندي عن دائرة إيرن ميلز، وبرد بات عضو البرلمان الكندي 
عن دائرة ستريت فيل وكذلك حضرت عمدة المدينة وغيرهم 
لاللتقاء  فرصة  المهرجان  في  رأوا  الذين  السياسيين  من 

بالجماهير الغفيرة التي تحضر المهرجان.

في  المتطوعين  واحترافية  التنظيم  بروعة  المهرجان  يتسم 
التعامل مع الجمهور، من شباب وبنات ورجال وسيدات وحتي 
األطفال منهم، فكل متطوع مكلف بعمل معين يؤديه بمنتهي 
االحترافية، كما يمتاز المتطوعين بالرقي واألدب الجم الشئ 

الذي أبهر الزوار.

الشهير،  اللبناني  المطبخ  أطباق  لتقديم  فرصة  المهرجان 
وكذلك فرصة لتقديم الفنون الشعبية اللبنانية والثقافة اللبنانية، 
اللبناني  التراث  وأغاني  اللبنانية  بالدبكة  الزائرين  وأستمتع 

وكذلك بأصوات المطربين اللبنانين.

كنيسة مار شربل وراعيها القس شربل استغلت المهرجان 
بعمل قداسات في ثالثة أيام المهرجان التي بدأت الجمعة 17 
المهرجان  مسرح  فيتحول  يوليو،   19 األحد  وأنتهت  يوليو 
لكنيسة تقام فيه الصلوات والطقوس، أبونا شاربل حمل بشري 
سعيدة وسارة فبعد عناء قام أبناء الجالية بشراء قطعة أرض 
بمدينة مسيسوجا، لتقام عليها كنيسة ما شربل وكذلك مدرسة 

خاصة ألبناء مسيسوجا.

بالصور .. أصغر جنمة يف العامل تبلغ 10 شهور
فازت طفلة بريطانية، لم يتجاوز عمرها الـ ”عشرة شهور” ..بلقب أجمل طفلة في بريطانيا في مسابقة نظمتها حضانتها 
بالتعاون مع شركة دعاية وإعالن، رأت أنها األجدر لتمثيل عالمتها التجارية . والطفلة 
نانسي ماك فارلني ، التي وصلت إلى الدنيا من عشرة شهور، أصبحت أصغر جنمة 
في العالم بعد اختيارها من بني أطفال كثيرين اشتركوا في املسابقة حيث أجمعت 
جلنة التحكيم على أنها األحق باللقب. وقالت والدتها “كيت” “لم أستطع أن أصدق 
نفسي عندما حصلت على دعوة ليقول أن نانسي قد فازت في املنافسة على الرغم 
الفوز يجعلني وكل عائلتي  املسابقة اشترك فيها 4٠٠ طفل جميل وهذا  ان  من 
فخورين”. وأضافت “بالطبع أعتقد أنها جميلة للغاية ولكن أن يقول اآلخرون إنها 
رائعة وجميلة فهذا شعور رائع” وال يسعنا إال أن ننتظر لنرى نانسي كوجه العالمة 
التجارية للعام املقبل. ويقول أحد احملكمني للجائزة أن كل األطفال الذين اشتركوا 
في املسابقة كانوا رائعني مما جعل جلنة التحكيم في موقف صعب للغاية، ولكننا 
اخترنا نانسي للفوز ألننا نرى أنها األقدر على متثيل العالمة التجارية. ووفقا للجائزة، 
فإن نانسي ستكون بطلة احلمالت اإلعالنية التي ستتوالها الشركة ملنتجات األطفال ملدة عام قادم، كما حصلت مع أمها 

على إقامة ليلتني بأحد فنادق بريطانيا الفاخرة، مع جلسة تصوير لهما هناك.



وكالة اإليرادات الكندية تشطب باليني الدوالرات 
من الديون الضريبية غير القابلة للتحصيل 

أوتاوا : أظهرت سجالت وكالة اإليرادات الكندية عن شطب ما ال يقل عن ٤ بليون 
دوالر بما في ذلك  حسابات قيمتها اكثر من ١0 مليون دوالر وذلك لعدم القدرة علي 

تحصيلها إما لوفاة أصحابها أو إعالن إفالسهم أو عدم التمكن من معرفة مكانهم أو النهم يعيشون خارج كندا ، وهناك 
حاالت اعتبر فيها المسؤولين أن تعقب المديونين أو حتي محاولة التوصل إلي تسوية معهم ال تساوي التكاليف المدفوعة 
في ذلك ، و قالة وكالة اإليرادات الكندية أن كل جهد يبذل لتحصيل الديون الضريبية هو جهد تطوعي ، وكان مجموع 
األموال المستحقة من الضرائب غير المدفوعة عام ٢0١٢ هي ٢٩ بليون دوالر وفي الفترة ما بين ١٢ يناير عام ٢0١٣ 
حتي ١0 أكتوبر ٢0١٤ تم شطب اكثر من ٤ بليون دوالر وفي مذكرة إلي مفوض اإليرادات اندرو تروش ذكرت قطاع 
واحد من الديون المعدومة خالل السنة المالية ٢0١٤ –٢0١5 كان هناك 700 حساب بلغ مجموعها ٣0٦ مليون دوالر 
المالية وتستند الحكومة في  الديون يستند علي قواعد منصوص عليها في قانون اإلدارة  اتخاذ قرار بشطب  ،هذا وان 
تحصيل الديون علي األلويات السياسية  للمديونين الذين يعيشون في الخارج ، ففي العام الماضي شطبت الحكومة ديون 
ضريبية  الثنين يعيشون في الخارج كل منهم مدين بي ١0 مليون دوالر .وقال متحدث من وكالة إيرادات كندا أن هناك 
مخاوف من التهرب الضريبي الدولي والتهرب من دفع الضرائب باستعمال حسابات بنكية في الخارج ال تختص بكندا 

ولوكالة اإليرادات الحق في تحصيل الديون في المستقبل اذا علمت بمكان الدائن أو علمت بتحسن حالته المالية. 

مكتب رئيس وزراء كندا يستغل تخفيض 
بنك كندا للفائدة للترويج حلملة احملافظني 

االنتخابية 

أوتاوا: حاولت حكومة المحافظين 
االقتصاد  عن  األنباء  تستغل  أن 
سياسية  ميزة  إلي  لتحوله  السيء 
وهذا بعد أن اعلن البنك المركزي 
الفائدة  سعر  تخفيض  عن  الكندي 

األساسي إلي 5.% وكذا إلعالنه عن توقعات غير متفائلة بالنسبة لبقية السنة 
المالية ، وبالنسبة لحكومة المحافظين فان التوقع بعجز في الميزانية ليس 
في صالحهم  وهم مقبلون علي االنتخابات الفيدرالية ولذا فهم يروجون ال 
نفسهم علي انهم الحزب الوحيد الذي يستطيع إدارة األموال الحكومية في 
األوقات العصيبة ، وقد تضطر الحكومة إلي التحول إلي ٢ بليون دوالر 
لتحقق  بليون دوالر محفوظة لوقت الطوارئ  لها  واستعمال ١  مدخرات 
التوازن في الدفاتر ، وقد استخدم مكتب ستيفن هاربر إعالن بنك كندا عن 
تخفيض الفائدة ليطلق دعوي سياسية علي أحزاب المعارضة وقال في بيان 
له ) أن الناخبين ال ينبغي أن يخاطروا بانتخاب أي شخص من أي حزب 
أخر غير حزب المحافظين ( وقال ناقد من الحزب الديمقراطي الجديد أن 
صيغة الحكومة إلبقاء االقتصاد منتعشا غير فعالة ورسالتها تعني االلتزام 
بهذه الصيغة التي ال تعمل و هي توحي للناخبين بان أي حزب أخر قد يكون 
اكثر خطورة علي االقتصاد منهم ) وهذا الكالم حقا ال معني له( وقال أيضا 
كارون من نفس الحزب أن محاولة حكومة المحافظين تحقيق التوازن في 
الميزانية يؤدي إلي قرارات سيئة بما في ذلك استخدام األموال الفائضة في 
دوالر  بليون   ٢ بمبلغ  الطوارئ  احتياطي  العمالة وخفض  تامين  صندوق 
وكل هذا حتي تظهر أن لديها فائض في الميزانية والذي قد ال يحدث في 
الليبرالي سكوت بريسون  الواقع بسبب الظروف المتغيرة ، وقال العضو 
أن رد مكتب رئيس الوزراء هو تنازل عن القيادة من حكومة ليس لديها 
أي خطة القتصاد حقيقي فقط تكتيكات سياسية ، وقال بريسون أن حكومة 
الناخبين  يستطيع  حتي  المالية  المعلومات  تحدث   الن  بحاجة  المحافظين 
واألحزاب المعارضة أجراء تقييم مستنير للوضع المالي وان السبب الوحيد 
لعدم تقديم معلومات حديثة عن الوضع المالي هو انهم يردون إخفاء حقيقة 

أن الميزانية الفيدرالية ال تزال في عجز.
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو لن تفي مبا وعدت به بتخفيض أقساط 
التامني على السيارات بنسبة ١٥ % 

تورنتو: ارتفعت أقساط تامين السيارات في أونتاريو بشكل طفيف في الربع 
الليبرالية  أونتاريو  حكومة  تعهد  من  الرغم  علي  المالية  السنة  من  الثاني 
 ، القادم  بحلول شهر أغسطس  المتوسط  في  بنحو ١5%  األقساط  بتخفيض 

التامين في  المقاطعة أن معدالت أقساط  التامين في  التي تنظم قطاع  المالية في أونتاريوا  الخدمات  وتقول هيئة 
٢٦ شركة تامين تمثل 5٢ % من السوق زادت بمتوسط ٦.% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية ، وكانت 
حكومة أونتاريو قد أعلنت في شهر أبريل الماضي أن أقساط التامين قد انخفضت بنسبة ٩5.% في الربع األول من 
هذا العام وخفضت بنسبة 7% في المتوسط منذ صيف عام ٢0١٣ وطالب الحزب الديمقراطي الجديد من حكومة 
أونتاريو أن تفي بوعدها بتخفيض ١5% من أسعار التامين علي السيارات الذي قدمته  مقابل دعم الحزب لها في 
قبول ميزانية عام ٢0١٣ لتجنب هزيمتها أنذاك وقال ناقد مالي أن حكومة أونتاريو ليس لديها خطة لتحقيق هدفها 
الذي وعدت به وقال  وزير المالية تشارلز سوسا أن الحكومة تبذل جهودا لخفض التكاليف للشركات عن طريق 
معالجة االحتيال في مجال التأمين  ولكن يحتاج هذا لمزيد من الوقت واتخذ الوزير خطوات لخفض أسعار التامين 
لبعض السائقين وذلك بان طلب من شركات التامين إعطاء خصومات غير محددة ألولئك الذين يستخدمون إطارات 
الشتاء واعترف مكتب تأمينات بيرو بان أونتاريو أغلي بي ٤5% في أسعار التامين علي السيارات من البرتا واكثر 

بالضعفين من مقاطعات كندا علي الساحل الشرقي

كندا علي راس قائمة البالد التي لها أفضل سمعة في العالم

وفقا لدراسة استقصائية سنوية يقوم بها معهد تقييم سمعة الدول جاءت كندا علي 
راس القائمة التي ضمت 55 دولة من كل أنحاء العالم ، وقال التقرير من معهد لتقييم 
سمعة الدول ، أن كندا  اكثر البالد احتراما في العالم و جاءت هذه النتيجة بسبب  
عدد من العوامل البيئية والسياسية واالقتصادية وقال متحدث من المعهد أننا نحب 
كندا للعديد من األشياء منها وجود حكومة فعالة وعدم وجود فساد والصداقة والود والترحيب بالناس وكذا لنظام 
الشؤون االجتماعية والفوائد المالية بها ، وقد تنقص كندا بعض األشياء مثل عدم وجود شركات ذات أسماء تجارية 
قوية ولكن هذا ال يعتبر شيء مهم للثقافة العالمية ، وبعد أن  كانت كندا   في المرتبة الثانية عام ٢0١٤  استعادة 
الصدارة علي قائمة البالد ذات السمعة الجيدة  هذا العام ٢0١5  ، وقد قام المعهد باستفتاء بين ٤٨ الف مواطن 
من  عدة بالد لجمع معلومات للتقييم ، ولقد سؤل الذين قاموا باالستفتاء بان يصنفوا 55 من البالد حسب سمعتها 
علي أساس الناتج المحلي اإلجمالي لعدة فئات ،وجاءت النرويج في المركز الثاني ثم تلتها السويد ثم سويسرا ثم 
أستراليا وجاءت الواليات المتحدة في المركز ٢٢  وكذا اصدر المعهد قائمة منفصلة بترتيب البالد علي أساس 
ما يقوله مواطنيها عنها ،فجاء في المرتبة األولي أستراليا وتلتها كندا ثم روسيا والهند وألمانيا والواليات المتحدة 
، وكان هناك فجوة بين راي المواطنين الروس في بالدهم وراي بقية العالم فيها ، فقد قال المواطنين الروس عن 
بلدهم أنها ثالث اكبر بلد محترم في العالم ، ولكن الدول األخرى وضعتها في المرتبة 5٢ من بين 55 دولة وجاءت 
بعدها باكستان ثم ايران ثم العراق ، وكانت هناك أيضا فجوة كبيرة بين راي المواطنين  في بالدهم وسمعتها من 

وجهة نظر البالد األخرى وهذه البالد هي الصين والهند والواليات المتحدة . 

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد

647-823 - 6779 

عضوة في البرملان من حزب احملافظني تقارن بني 
احلكومة والسيد املسيح 

قامت كنيسة هارفيست سيتي في فانكوفر بدعوة النائبة البرلمانية واي  يونج  
من حزب المحافظين للتحدث إلي المصلين وتحدثت يونج عن قانون اإلرهاب 
الجنائية األخرى ،  العدالة  الذي أقرته الحكومة وعن تشريعات  ) سي- 5١( 

وقالت إنها تعتقد إن حكومة كندا تقوم بما يجب القيام به وليس للشيء األكثر شيوعا وقارنت بين عمل الحكومة 
وعمل السيد المسيح لفعل الشيء الصحيح دائما غير محاب للوجوه وقالت كلنا نعلم قصص اإلنجيل التي تدل علي 
ذلك ، وأود إن أعرفكم أن حكومتنا سوف تقف بصالبة وستتصرف دائما لعمل الشيء الصحيح ، وقام واحد من 
المعضدين للحزب الديمقراطي الجديد بنشر هذه األقوال علي مواقع األنترنت مما جعل الناس ينتقدون يونج بشدة 
، وقام البعض منهم بالضحك عليها ، ولكن لم يتساءل احد منهم لماذا قامت عضوة البرلمان بالتحدث عن السياسة 
في الكنيسة ؟ وكنيسة هارفيست سيتي مسجلة لدي هيئة إيرادات كندا علي إنها منظمة  غير هادفة للربح ، ووفقا 
لقواعد الهيئة فهي ممنوعة من االشتراك في أي أنشطة سياسية منحازة ، واي منظمة غير ربحية تقوم مباشرة 
أو غير مباشرة بتأييد أو معارضة أي حزب سياسي أو مرشح لمنصب ما ، فهي تشارك في نشاط سياسي حزبي 
محظور وتنتهك قواعد هيئة اإليرادات الكندية ، وقال باتريك سميث أستاذ علوم سياسية في جامعة سيمون فريزر 
أن يونج  عضوة البرلمان في الحكومة مسؤولة عن تأييد وتطبيق قواعد هيئة إيرادات كندا وان ما يحدث األن هو 
التفاف حول هذه القواعد ، وفي شهر مارس الماضي ذكرت دراسة من جامعة فيكتوريا أن رئيس وزراء كندا 
وضع مبلغ ١٣.٤ مليون دوالر لتمويل عملية مراجعة حسابات الضرائب للمنظمات غير هادفة للربح التي تقوم 

بنشاطات سياسية والتي تقدم إيصاالت عن التبرعات لهيئة اإليرادات الكندية .

وزيرة الصحة حتث جميع األسر على التسجيل 
للحصول علي  إعانة رعاية األطفال    

امبروز  رونا  الصحة  وزيرة  حثت 
العائالت الذين لم يسجلوا للحصول علي 
رعاية   ( لبرنامج  المالية  االستحقاقات 
الطفل العالمي ( أن يسرعوا بالتسجيل 
الذي بدا يوم االثنين ٢١  البرنامج  في 
ويمكن  يخصهم،  المال  هذا  الن  يوليه 

من  مزيد  علي  العائالت  من  الكثير  وستحصل   ، األنترنت  علي  التسجيل 
األموال ، ووفقا لجداول السداد الجديدة ستحصل اآلسر التي لديها أطفال 
من عمر خمسة سنوات فاقل علي  ١٦0 دوالر شهريا لكل طفل أي بزيادة 
٦0 دوالر عن السابق وكذا ستحصل اآلسر التي لديها أطفال ما بين سن 
٦ سنوات إلي ١7 سنة علي شيك بي ٦0 دوالر شهريا لكل طفل ، وتعتبر 
هذه اكبر مدفوعات تذهب إلي اآلسر  في تاريخ الحكومة وتبلغ قيمتها ٣ 
بليون دوالر ، وقالت وزيرة الصحة إنها تحاول جعل الحياة اكثر احتماال 
ولكن الليبراليين انتقدوا هذه المدفوعات في بيان صحفي وقال جستن ترودو 
أن المدفوعات غير عادلة للطبقة المتوسطة وسيستفيد منها األشخاص الذين 
ليسوا في حاجة إليها ، وقال إن الحكومة الليبرالية سوف توفر فوائد اكبر 
لرعاية األطفال وسوف تكون متاحة فقط لألسر التي لها دخل اقل من ٢00 
الف في السنة ، وستكون معفاة من الضرائب وقالت وزيرة الصحة ردا 
علي هذا إن حكومة المحافظين سوف تعيد أموال الضرائب إلي اآلسر  إن 

امكن ليقرروا كيف يستفيدوا منها.         

)UCCB( وهذا عنوان صفحة التسجيل    
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تغمرنى  عام،  كل  من  األخير  أليوم 
بإجازة  فيه  أنعم  وراحة،  سكينة 
أقضيها فى البيت بعيداً عن منغصات 
مرت  التى  األحداث  أتأمل  العمل. 
بى فى العام المنصرم حلوها ومرها 
وكيف  فيها  وقعت  التى  واألخطاء 
شىء  الجديد,  العام  فى  ذلك  أتجنب 
أشبه بتقفيل الدفاتر فى علم المحاسبة 
جديد  عام  فى  كبير  أمل  يحدونى 
هكذا  أخطاء.  وبال  وسالم  خير  كله 
طقوسه  اليوم  لهذا  وأصبح  تعودت 
أؤديها فى هدوء. فى الصباح أتوجه 
التى  السمك  أصناف  أشترى  للسوق 
تحددها زوجتى حسب أاألطباق التى 
للشى،  بورى  السهرة،  فى  ستقدمها 
لشوربة  وبلطى  للقلى  بياض  قشر 
سيرة  واألوالد  ننسى  بهذا  السمك، 
بعد  الميالد  إلى عيد  المؤجلة  اللحوم 
كل  ومعى  للبيت  وبعودتى  أسبوع. 
فى  مهمتى  تنتهى  والجريدة  الطلبات 
من  إنتهينا  أمس  للسهرة.  اإلعداد 
إعداد ) الطمبوال( ليسحب كل واحد 
منها  كثير  جائزة  يعنى  برقم  )بخته( 
مثير للضحك أكثر من قيمته،, أيضاً 
فى  مستقرة  األحمر  النبيذ  زجاجة 

مكانها بعيداً عن العيون.
أدخات السمك فى البراد، زوجتى فى 
العمل وأوالدى يستكملون نومهم بعد 

سهرة طويلة أمام التلفاز
أعددت لنفسى قدحاً من القهوة وبدأت 
على  طرقات  لكن  الجريدة،  أتصفح 
إنتزعتنى من  الباب، سريعة وعنيفة 
رسمية  تقف  الباب  أمام  سكونى،, 
استأجر  الذى  البيت  صاحب  خادمة 
فى  المسنة  زوجته  مع  ويعيش  منه، 
المسكن المقابل لسكنى، ال أحد معهم 

فى  ويعيشون  األبناء  تزوج  أن  بعد 
مساكن بعيدة،,فقط رسمية تقوم على 
خدمتهم وترعى السيدة عندما يتوجه 
فى  يديره  الذى  المصنع  إلى  زوجها 

وسط المدينة.
طرقت الباب كثيراً والسيدة   •
فى الداخل ال تجيب وال تفتح، أخشى 
أن تكون فى غيبوبة أو مكروه  أطلب 
ويفتح  ليأتى  بالتليفون  عفيفى  الحاج 

الشقة.
الرجل  صوت  جائنى  الهاتف  عبر 
ال  ولكن  المحاولة،  إعادة  طالباً 
زوج  محفوظ  سأرسل  قال:  مجيب. 
إبنتى، ذّكرته بان يرسل معه المفتاح، 
أجابنى: المفاتيح معها ) زوجته ( فى 
الداخل. أصابنى قلق على السيدة فقد 
تكون فى غيبوبة وعلينا أن نسرع فى 

إنقاذها
محفوظ  أنتظر  لن  إذن   •
سأكسر زجاج شّراعة الباب وأفتحه.

رسمية  وتركت  الرجل،  وافقنى 
السيدة  إيقاظ  محاولة  فى  مستمرة 
شقتى  ودخلت  المستمر،  بالطرق 
ب  وعدت  مطرقة  عن  أبحث 
)الشاكوش(. أحاول كسر الزجاج لكن 
مرتان،  تكسر،,  وال  ترتد  المطرقة 
ثالث مرات،, أستمر فى المحاولة،, 
لكن..... ياأهلل جسم يتحرك من خلف 
إستيقظت.  ألسيدة  ألحمد هلل  الزجاج، 
رسمية...  أسارير  وانفرجت  توقفت 
عن  ينفتح  والباب  المزالج  صوت 
سالحاً  شاهراً  العشرينات  فى  شاب 
من  المدوية  الصرخات  ومع  نارياً. 
عملتها  بعبارة:  مصحوبة  رسمية 
ياأشرف؟؟!! توقف ذهنى عن التفكير، 
ثوان أردت أن أستوعب الموقف ولما 
الشاب:  فشلت، أخذت أصرخ مهدداً 
ماذا فعلت يامجرم ؟ لم يدعنى أكمل، 
فوهة  الشتائم، وجه  بل مع سيل من 

سالحه نحو رأسى فانزلقت عويناتى 
السلم،   إلى درجات  يتخطانى  به  وإذ 
قد  كان  لكنه  حافياً  خلفه  أسرعت 

إختفى.

رسمية  وصرخات  سريعاً  عدت 
مستمرة، داخل الشقة فوجئنا برائحة 
فتحنا  مفتوحة.  واالسطوانة  الغاز 
وبدأنا  االسطوانة  واغلقنا  النوافذ 
حجرتها  فى  السيدة،  عن  نبحث 
على  ملقاة  كانت  سريرها  بجانب 
فى   المكان.  تغطى  والدماء  األرض 
شجاعة  أو  اإلنهيار  إما  كهذا  حدث 
بتبلد حسى غريب، وهذا ما أصابنى 
تقدمت  فقد  شجاعة،  إلى  أدت  بالدة 
علنى  السيدة  رقبة  ولمست  بثبات 
ماتت  شىء...  ال  لكن  بنبض  أحس 
التليفون  إلى  أسرعت  قٌتلت،  السيدة، 
سألونى  البيانات،  بكل  النجدة  أبلغت 
بيانات  لهم  ذكرت  به  المشتبه  عن 
أشرف نقاًل عن رسمية. تلفنت للحاج 
الحضور  منه  أطلب  السيدة  زوج 
متعلاًل بأن زوجته مغمى عليها، كنت 
أخشى أن يٌصاب الرجل بمكروه إن 

علم بما جرى.
سيارة  صوت  وسمعنا  قليلة  دقائق 
النجدة، تقدم ضابط كبير يسأل عنى، 
الضابط:  قال  حدث،  ما  له  رويت 
مدمر  حريق  من  العمارة  أنقذت  لقد 
وساعدت العدالة، لوال وجودك ومعك 
يترك  أن  دون  القاتل  لهرب  رسمية 
أثراً، لكنكم شاهدتموه فى حالة تلبس، 
إتصال السلكى بالضابط يبلغه أنه تم 
موقف  فى  به  المشتبه  على  القبض 
السائق  يهدد  وهو  األجرة  عربات 
بالتوجه إلى مدينة طنطا وعثروا معه 
على السالح النارى  وحلى المغدورة 
الذهبية التى كان يزمع بيعها هناك ، 
إبتسم الضابط وأردف: ولوال سرعة 

بالغك للشرطة وبيانات المشتبه لما تم 
القبض عليه بهذه السرعة، أحسست 
وبعد  ذلك  الضابط  والحظ  باإلجهاد 
وصول الزوج  قال الضابط: يمكنك 
اإلنصراف اآلن لترتاح بعض الوقت 
قبل أن تستدعيك النيابة ألخذ أقوالك 

حيث أنك الشاهد األساسى.
إستلقيت على الفراش بال نوم وتظل 
رأسى  على  تتوالى  األحداث  مشاهد 
وصلت  إيقافه  أستطيع  ال  بتكرار 
إجمااًل  حدث  ما  عرفت  زوجتى، 
مرتعبة:  قالت  التفاصيل  لها  حكيت 
كان من الممكن أن يقتلك أنت أيضاً 
أمام  خاطرت  لماذا  كذلك..  ورسمية 

رجل مسلح ؟
كان علّى أن أشارك زوج القتيلة فى 
وأستزيد  المعزين  واستقبال  محنته 

منه  بتفاصيل ما حدث.
بدأ الموقف ينجلى... أشرف إبن شقيق 
الحاج عفيفى خرج من السجن حديثاً 
بعد قضاء  محكوميته الرتكابه حادث 
سرقة... رفض والده مساعدته مالياً، 
تعرف على فتاة وقررا الزواج.. لكنه 
أبيه  مع  كثيراً  حاول  مااًل..  يملك  ال 
وتدّخل عمه لكنه فشل فى إقناع أبيه 
عمه  زوجة  تقدمت  إبنه،  بمساعدة 
الشاب  بمساعدة  زوجها  على  تلح 
الذى تخلى عنه الجميع،, وافق الحاج 
عفيفى على مساعدته بمبلغ جيد يعينه 
على بدء حياة جديدة وتكوين أسرة. 
ألفتى لم يقنع بهذا المال وأراد المزيد، 
على  الضغط  تحاول  السيدة  وكانت 
زوجها ليساعده بكل ما يستطيع لكن 
مطالبه التى ال تنتهى جعلتهم يطلبون 
منه أن يكف عن هذه الطلبات وأعلنوا 
ٌمرحب  فيه وغير  أنه غير مرغوب 

به فى دارهم. 
يوم الحادث، كمن أشرف بالقرب من 
متوجهاً  خروجه  منتظراً  عمه  بيت 
ألعربة  يوم  كل  كعادته  المصنع  إلى 
وكأن  ليستقلها.  البيت  أمام  تنتظر 
بها،  يحلم  لم  فرصة  يمنحه  القدر 
الخادمة  مصطحباً  الحاج  خرج  فقد 
إلى  هو  العربة.  واستقال  رسمية 
طلبات   لشراء  والخادمة  المصنع 

العربة  البيت،  إلى  تعود  ثم  ومن 
إبتعدت براكبيها واندفع أشرف قفزاً 
تفتح  الباب،  ويطرق  الساللم  على 
الطارق  أن  من  متيقنة  وهى  السيدة 
زوجها أو الخادمة تذكرا شيئاً وعادا 

ألخذه.....
أول مرة تقع فى هذا الخطأ ألمميت، 
وهى  إال  بابها  تفتح  ال  عهدناها 
متيقنة من القادم، أذكر قارىء عّداد 
الكهرباء والرجل يحاول إقناعها لتفتح 
ترفض..  وهى  مهمته  ليستكمل  له 
بابها  واتكلم معها وهى خلف  أخرج 
خروج  منتظراً  وأظل  تقتنع  حتى 
الموظف بعد أداء مهمته وغلق بابها 
هكذا  هى  دائماً  سكنى،  إلى  ألعود 
منتهى الحرص فماذا جرى فى تلك 
اللحظة السوداء؟ هكذا وقعت السيدة 

كعصفور صغير فى شباك الصياد.
التحريات  أخرى كشفت عنها  حقيقة 
وكانت مفاجأة لى، ألسالح الذى كان 
نارياً،  سالحاً  يكن  لم  الجانى  يحمله 
الفوالذى  كعبه  لكن  صوت  مسدس 
القوى كان أداة القتل، حّطم به رأس 
الذهبية ثم جال  القتيلة وانتزع حليها 
فى المكان يبحث عن األموال، ولما 
البيت  إحراق  قرر  طرقاتنا  سمع 
الغاز  أسطوانة  ففتح  جريمته  ليخفى 
المكان  ستفجر  صغيرة  شعلة  وأى 
ليجدنا فى  أن يخرج  قدره  لكن  كله، 

إنتظاره.  
ألليل يقترب وحل بى اإلجهاد.. أخيراً 
سراى  إلى  الضباط  أحد  إصطحبنى 
النيابة، األمطار تنهال بغزارة وشدة 
البرد تؤلم عظامى، أتعجل نهاية هذه 
بيتى  إلى  بالعودة  وأحلم  األحداث 
هذا  ينتهى  متى  الدافىء  وفراشى 
الكابوس الطويل ؟   نسيت أكلة السمك  
والطمبوال،  المعتق،  النبيذ  وشراب 
فلينعم بها أوالدى وزوجتى سراً وبال 
ضجيج حتى ال يؤذوا مشاعر جيراننا 
نوع  من  سهرة  هاهنا  المنكوبين، 
النيابة  رئيس  إستدعاء  أنتظر  آخر. 

لى ألدلى بأقوالى............

) البقية فى العدد القادم (             
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أحببناه  الذي  »إتش  مقال  بقية   
حتي قتلناه« المنشور ص 9:

من  نزل  العام  النائب  أن  وأكد 
الصاباته  وذلك  مترجاًل  سيارته 
االنفجار،  اثر  بسيطة  بجروح 
به  الخاص  الحارس  من  وطلب 
العالمى،  الطبى  المركز  الى  نقله 
مجهولة  بسيارة  فوجئوا  أنهم  إال 
تصدمه ما تسبب فى قطع ذراعه 
بالكامل،  وجهه  عظام  وتهشيم 
أقرب  إلى  نقله  الحارس  فقرر 
وبالفعل  اسعافه  لسرعة  مستشفى 
تم نقله الى مستشفى النزهة الدولى 
من  ساعة  عقب  هناك  وتوفى 
بسرعة  النيابة  وأمرت  وصوله. 
النائب  ضبط السيارة التى دهست 
العام وتحديد رقمها وتفريغ جميع 
الحادث.  التى صورت  الكاميرات 
كما ناشدت النيابة المواطنين تقديم 
الفيديوهات التى صورها بهواتفهم 
هوية  تحديد  فى  لمساعدتهم 

المتهمين وسرعة القبض عليهم.
 من نصدق أفوال الشهود الذين 
بل  رجليه  علي  واقفا  الشهيد  رأو 
نقلوه إلي مقهي حيث غسل وجهه 
المتلفز  السائفق  وحديث  ويديه، 
إلي  الشهيد  نقل  أنه  فيه  قال  الذي 
كامل  وهو  الجيران  أحد  سيارة 

الوعي وقال له ودينيي للمستشفي 
العالمي، أم نصدق اكتشاف النيابة 
المذهل بأن شاحنة كانت متربصة. 
المشهد  بانوراما  إلي  نظرنا  وإذا 
بعد الحادت نجد أنه ال يوجد خرم 
متربصة  شاحنة  منه  تمرق  ابرة 
صورة  وإليكم  الشهيد.  دهس  بعد 
التفجير،  بعد  المكان كامال  لمشهد 
التغجير  لحظة  يصور  فيديو  يليه 

واستحالة وجود شاحنة متربصة:

http://www.
elwatannews.com/
news/details/761326
الطبي  التقرير  يأتينا  ثم   
الشاحنة  حكاية  يضحض  الذى 
اختارت  التي  الوهمية  المتربصة 
وتترك  بمفرده  الشهيد  تدهس  أن 
الخروج  في  يعاونونه  كانوا  الذين 
من  وتمرق  المحترقة  السيارة  من 
المتحدث  أعلن  فيقول:  إبرة  خرم 
باسم الطب الشرعي أن سبب وفاة 
النائب العام:"هو تهتك في األحشاء 
حاد  ونزيف  والصدرية  البطنية 
والصدري"  البطني  التجويف  في 
استهدف  الذي  االنفجار  نتيجة 
وأنهي  االثنين.  صباح  موكبه 
بالطرف  كسور  بوجود  التقرير 
بالضلوع  وكسر  األيمن  العلوي 

باألحشاء  تهتك  ووجود  واألنف، 
صاحبها  وما  والبطنية  الصدرية 
أدت  وصدمة  دموي  نزيف  من 
ناتجة  إصابات  وهي  الوفاة،  إلي 
عن الموجة اإلنفجارية والتخلخلية 

المصاحبة للتفجير.
الشرعي  الطب  تقرير  وحتي   
الدهس  مسألة  تماما  استبعد  الذي 
المزعومة، لكته وضعنا أمام لغز: 
الموجات  أن  فيزيائيا  المعلوم  من 
محيٍط  فى  أثرها  تُحِدث  التخلخلية 
دائرٍى مركزه نقطة االنفجار، أى 
أن أثرها يظهر فى كل الموجوداِت 
تُحدُث  فكيف  تأثيرها،  بمحيط 
النائب  إلى  بالنسبة  القاتل  أثرها 
العام وحده وتترك سائقه وحارسه 
ذات  معه  يستقالن  كانا  اللذين 
السيارة ؟ مسألة نحتاج إلي تفيسر

إتش  مات  نقول  النهاية  وفي   
وتم  بارئها  عند  روحه  وصعدت 
المشير  مسجد  من  جنازته  تشييع 
الخامس،  بالتجمع  طنطاوي 
حلها  عن  نعجز  ألغازا  لنا  وترك 
حتي نعرف من قاتله، ويعن علي 
للقضية  خاطري سؤال ساذج هل 
بفتح  العام  النائب  أمر  التي   ٢50
أنه  أعتقد  ذلك؟،  في  دخل  ملفاتها 
يماط  القريب  المستقبل  في  ليس 

سر اغتياله.

حكايــات

زمهــالوي!
الناس  بحب  ماكنتش  صغيرة  وانا 
السمراء ابدا.. لما كان اي حد اسمر 
مش  انا  أل   ›‹ اقوله  عليا  يسلم  يجي 

بسلم على السمر‹‹.. 
ان  اكتشفت  شوية  كبرت  أما  و 
السمر زيهم زي البيض عادي جدا.. 
جنس  هماش  ما  يعني  ادمين  بني 

تالت... 
ابطل  خالني  اللي  إن  افتكر  و 
لمعني  ادراكي  هو  السمر  اكره 
›العنصرية‹.. وإنه كنت بقول لنفسي 
بتتعامل  مش  دول  في  يعني  ازاي 
لمجرد  شعوبها  وبتفصل  بعضها  مع 
ان  اكتشفت  كمان  بس  اللون..!! 
العنصرية والتفريق والتميز مش في 
اللون بس ده كمان في الدين و الجنسية 
حبك  منها..  جاي  انت  اللي  البيئة 
اللي  النادي  األكل،  في  معينة  ألنواع 
انت بتشجعه، مهنتك، بلدك،نوعك ... 

حاجات كتير جدا.. 

بقيت  اكتر..  ادرك  بدأت  وأما 
بيزعلوا  ليه  الناس  هما  نفسي  بسأل 
›كلنا  اصال  كان  اذا  العنصرية  من 

عنصرين‹ ..؟!! 
ليه بتدايق لما حد يميز حد عليك.. 
إذا كان انت في نفس الوقت بتميز حد 

عن التاني..!! 
ليه بترتاح إنك تتعامل مع أشخاص 
معينة بثقافة معينة ودين معين ويبقوا 

هما ›دايره الراحه‹ بالنسبة لك.. ؟! 
معنى  هي  ما  اد  علي  العنصرية 
بيسيب  قرايته  أو  سماعه  مجرد 
ماهي  اد  علي  سلبي..  اثر  جواك 
انت مش  لو   .. أسلوب حياة..  اصال 
هاتكون  مش  األهلي  ضد  عنصري 
ضد  عنصري  مش  لو  زملكاوي.. 

الجهل مش هاتكون متعلم.. 
يعني من االخر.. لو مش عنصري 
انتماء..  أو  هوية  ليك  هايكون  مش 
بالعكس  غلط..  العنصرية  دايما  مش 

ساعات هي اللي بتحدد احنا مين..! 

روزى نشأت
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هذه المرة افسح المجال لقصة واقعية رواها لنا 
القمص لوقا سيداروس يوم ان كان كاهناً بكنيسة 
باسبورتنج....انقلها  مارجرجس  العظيم  الشهيد 
كما هى وكما رواها فى كتابه رائحة المسيح فى 

حياة ابرار معاصرين.
الشهيد  السادس مع  البابا كيرلس  للمتنيح  كان 
أعمق  عجيبة   دالة  العجايبي  مارمينا  العظيم 
من أن يدركها الناس, فأرواح األنبياء مخضعة 
في  القديسين  مع  الشركة  وعمق   , لألنبياء 
أو  خيال  في  ليس  حقيقي  واقع  يسوع  المسيح 

مبالغات في الكالم.
لقد لمس القريبون من البابا القديس هذه الدالة 
هذه  ويتناقلون  بينهم  فيما  يتعجبون  وكانوا 
حياة  في  يوم  كل  تحدث  التي  العجيبة  األخبار 
البابا وهو يرعي ويعتني بقطيع المسيح مسنودا 
ً من الشهيد العظيم مارمينا العجايبى                                                                                     
من  وهي  التقيات  السيدات  إحدي  أعرف 
مسيحية  حياة  يحيون   , قنا  من  متدينة  عائلة 
خوف  في  عائشين   , جميلة  بفضائل  ويتحلون 
هللا ويتمسكون باإليمان وحياة القداسة. - كعائلة 
إذ  اليه  مقربين  كيرلس  البابا  لدي  معروفين   –
للمسيح  حبهم  مدي  الفائق  بإفرازه  أدرك  قد 

وتمسكهم بالفضيلة وحياة اإليمان فيهم. 
علي  يواظبون  الذين  من  السيدة  هذه  وكانت 
البابا  وجود  فترة  في  السيما  اليومية  القداسات 
باإلسكندرية... فهي حريصة علي نوال بركته 

يومياً  هي وبعض أفراد عائلتها.
من صالة  البابا  فرغ  بعدما  يوم  ذات  وحدث 
القداس اإللهي وبارك الحاضرين ووزع عليهم 
البركة, وهو في طريقه إلي قاليته أمسكت به 
سيدة تبكي بدموع وتستغيث بالبابا أن يعينها في 
ذلك  في  وكنت  بها,  ُمجربّة  كانت  مرة  تجربة 
وعبثا  القداس  صالة  البابا  مع   ً حاضرا  اليوم 
منفعلة  كانت  التي  السيدة  أهدىء  أن  حاولت 
بكثرة البكاء وكان بكاءها و ولجاجتها يذكرانني 
أجل  من  تصرخ  كانت  التي  الكنعانية  بالمرأة 

ابنتها حتي أخذت من الرب شفاء ابنتها.
كان المجتمعون حول البابا في طريقه يراقبون 
كان  المنظر  هذا  أن  يقال  والحق  المنظر,  هذا 
واألمراض  الحاجات  ذوى  من  كثيرا  يتكرر 
والضيقات والتجارب , وكانوا يثقون أن باباهم 
الحنون يستطيع بنعمة المسيح أن يربح المتعبون 
منهم                                       التفت 
لها  وقال   , المسكينة  السيدة  هذه  الي  البابا 
هانبعتلك  يابنتي  طيب  العذب   بأسلوبه 
مارمينا                                              هانبعتلك  خالص  خالص   مارمينا 
األخري  الناحية  من  جواري  إلي  تقف  وكانت 
إلحاح  تراقب  أختها  بنت  الصعيدية مع  األخت 
السيدة وجواب البابا ووعده أنه سيرسل لها ما

رمينا                                        
 : وتقول  البابا  نحو  األخت تصرخ  بهذه  وإذا 

وأنا يا سيدنا وأنا ياسيدنا......
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يحررها هانى نصحى
إحنا 

علماء يابانيون حيددون عمر 
اإلنسان من خالل مشيته

طوكيو – وكاالت صمم العلماء اليابانيون مؤخرا 
جهازا يسمح بتحديد عمر األنسان استنادا الى شكل 
من  اليابانية  اوساكا  جامعة  علماء  تمكن  مشيته. 
تصميم جهاز يمكن بواسطته تحديد عمر الشخص 
استنادا الى طريقة مشيته. لتصميم هذا الجهاز، درس 
الباحثون طريقة مشي أكثر من ٤000 شخص من 
مختلف األعمار، حيث كل فرد منهم مشى مسافة 
٦ أمتار ذهابا ومثلها ايابا. صور الباحثون طريقة 
الدراسة، ومن  المشتركين في  مشي كل واحد من 
لمشي  نماذج  تتضمن  بيانات  قاعدة  وضعوا  ثم 
األشخاص من مختلف األعمار، واالختالفات بينها، 
مثل حركة األيدي، طول الخطوة، توتر عضالت 
الذين  األشخاص  ان  الدراسة  نتائج  بينت  الظهر. 
بقوة  ايديهم  اعمارهم ٢0 – ٣0 سنة ال يحركون 
الذين اعمارهم ٤0 –  اثناء المشي، كما يفعل  في 
50 سنة. كما اتضح انه مع التقدم في العمر يزداد 

تحدب الشخص في اثناء المشي.

فإلتفت أليها البابا وقال : » عاوزه إيه يابنت إنتي ؟                                                                                                                                         
فقالت في سذاجة تشبه األطفال الصغار ابعت لي 

مارمينا يا سيدنا.... ابعت لي مارمينا  
فقال لها البابا وهو يبتسم : » طيب روحي يابنت 

انِت كمان                                  
وذهب  قاليته,  إلي  البابا  بعدأن صعد  انصرفنا 
هذه  وذهبت  سبيله.......  حال  إلي  واحد  كل 
في  مدرسة  كانت  ألنها  مدرستها  إلي  األخت  
إحدي المدارس اإلعدادية وعادت في آخر النهار 
إلي منزلها                                                                           

الطعام  وأعدت   , المنزلية  بأمورها  واهتمت 
إذ  الطعام  تناوال  العمل  من  عاد  ولما   , لزوجها 
األقارب  بعض  وزارهما  أوالد.  لهما  يكن  لم 
كعادتهما وقضيا وقتا ً طيبا ً بين الكالم الروحي 
عادتهم  هي  هذه  ألن   القديسين  وسير  والصالة 
إذا اجتمعوا                                                     

مع  الصباح  في  حدث  ما   ً تماما  ناسية  وهي 
وال  حسبانها  في  األمر  هذا  تضع  لم  إذ   , البابا 
شـــــــــىء.                                                  كل  نسيت  قد  كانت  اهتماما  أولته 
وزوجها  هي  الليل  نصف  صالة  صليا  وبعدما 
التقي , خلدا إلي النوم وكانت الساعة تقترب من 

الحادية عشر قبل منتصف الليل
 , الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  وحوالي 
عينيها  األخت  هذه  فتحت   , مقدمات  وبدون 
مستيقظة من نومها وسمعت صوت باب الحجرة 

ينفتح وهالها المنظر الرهيب النوراني 
كلتا   ً رافعا  التقليدي  بمنظره  العجايبي  مارمينا 
هدوءعجيب  في  يدخل  القصير  وبردائه  يديه 
رقيق                                                           نوراني  كطيف  نحوها  ويتقدم 
داهمها  إذ  مرتاعة  التنفس  عن  األخت  توقفت 
شعور بالخوف وعدم االستحقاق لم تضبط نفسها 

, ولم تصدق ماتراه
زوجها,  توقظ  أن  اللحظة  تلك  في  حاولت 

استجمعت قواها لكي تحرك يدها لتوقظه 
أن  حاولت  ذراعها..  تحرك  أن  تستطيع  فلم 
تنادي زوجها , فلم تجد نفسها قادرة علي الكالم  

تجمدت تماماً 
وبالكاد من هول ما أصابها  استطاعت بعد جهد 

أن تسحب البطانية وتستر بها وجهها 
ولم تدر بنفسها كيف غلبها النعاس فنامت

قامت في الصباح الباكر متأخرة أكثر من ساعة 
عن  تأخرت  لقد  نفسها  في  قالت   , ميعادها  عن 
للخروج  نفسها  جهزت  بسرعة  لكنها  القداس 
وجرت مسرعة الي الكنيسية وبالفعل وصلت الي                                                                                  
القداس                                                                     انتهاء  بعد  ولكن  المرقسية  الكنيسة 
الناس  وصرف  القداس  من  انتهي  قد  البابا  كان 

وصعد الي قاليته                
وفي  بالتأخير  وشعورها  هذه  عجلتها  وفي 

محاولتها للوصول في هذه الزحمة ,
فجر  في  شاهدتها  التي  الرؤيا  نسيت  قد  كانت 

اليوم.
سألت عن البابا قالوا لها لقد صعد إلي قاليته من 

االمارات تلجأ اىل “تلقيح 
السحب” لالستمطار

التي تعد من  العين - أ ف ب تسعى االمارات 
افقر دول العالم بالمياه العذبة، الى االستفادة من 
كل قطرة ماء عبر تقنية تلقيح الغيوم واالستمطار 
من اجل سد جزء من حاجاتها المائية المتزايدة. 
مدينة  مطار  في  الحارقة  الشمس  اشعة  تحت 
العين الصحراوية، تقف طائرة تعمل بمحركين 
مروحيين جاهزة للتحليق باتجاه الغيوم، وتنتظر 
اشارة قد تأتي في اي لحظة لالنطالق في مهمة 
االمالح  من  عبوات  الطائرة  وتحمل  التلقيح. 
يتم ضخها في الغيوم المحملة بنسب عالية من 
الرطوبة لزيادة التكثف المائي وتشكيل المطر. 
فقرا  االكثر  العشر  الدول  بين  االمارات  وتعد 
هطول  معدل  ويبلغ  العالم.  في  العذبة  بالمياه 
في  ميليمترا  بحدود 7٨  االمارات  في  االمطار 
بريطانيا  في  ميليمترا  ب١٢٢0  مقارنة  السنة، 

على سبيل المثال، بحسب ارقام البنك الدولي.

صيين يعيش 256 عاما ويتزوج 
23 امرأة

بكين - أ ف ب ذكر موقع “ليو يوان باي كه” كان 
الصيني “لي تشينج يون” هو من كسر هذه القاعدة، 
حيث عاش قرابة قرنين ونصف من الزمن. ولد “لي” 
عام ١٦77، وتوفي عام ١٩٣٣ عن عمر ناهز ٢5٦ 
عاًما، اسمه الحقيقي “تشو ليانج” وعاش أغلب حياته 
في الجبال في جمع األعشاب سواء لألكل أو للطب 
وما ال يمكن تصديقه أنه عندما بلغ من العمر 7١ عاًما 
التحق وخدم في الجيش الصيني كمدرس للفنون القتالية 
بلغ  النفس ومستشار عسكري، وعندما  والدفاع عن 
المئة عام، ظهرت إنجازاته في مجال الطب الصيني 
حيث حصل على منحة خاصة من الحكومة. وفي سن 
الـ٢00 عام، كان يذهب إلى الجامعة ليحاضر، وفي 
هذا الوقت انهالت عليه الزيارات من الخارج تزوج 
“لي” من ٢٣ امرأة على مدار سنوات عمره، وكان له 
عدد هائل من األوالد، وكان له من األحفاد ١٨0. كان 
“لي تشينج يون” نباتياً، ويمكن أن نرجع طول عمره 

إلى ثالثة أسباب:

١- تناوله الطعام النباتي لوقت طويل.

٢- مدوامته على أن يكون هادئاً ومرحاً.

٣- شرب الشاي مع العوسج المغلي، وهو نبات ينبت 
الجافة والحارة ألنه يعيش على  عادة في األراضي 

القليل من الرطوبة.

لإلعالن جبريدة األهرام 
اجلديد  االتصال على 

647-823-6779
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دقائق  جرت مسرعة إلي الطابق العلوي 
لدي  معروفة  وهي  لها.  فتحوا  الباب  قرعت 

السكرتارية وخدام البابا 
آخذ  قالت   , نعم  لها  قالوا  ؟  فاتح  سيدنا  قالت 

بركة....... قالوا لها ادخلي , دخلت مسرعة 
وكان البابا جالسا ً علي كرسيه في طرف صالة 
عند  من  مطانية  عملت  بقاليته.  الملحقة  اإلستقبال 

الباب
وهي تقول السالم لك يا سيدنا....

فاجأها البابا بأن رد عليها بصوت عال وهو محتد 
وقال لها :

» انت يا بنت يا قليلة الذوق  انت ماعندكيش دم 
.«

الكالم...  هذا  لماذا  الغرابة  في  غاية  استغربت 
سيدنا..  يا  ماذا   , يوبخها  سيدنا  تسمع  مرة  وألول 

ليه يا سيدنا ؟
فقال لها نبعت لك الرجل تعملي فيه كده!

مارمينا...  ومنظر  الرؤيا  األخت  تذكرت  هنا 
أنا  عليا  حقك   , سيدنا  يا  خفت  تعتذر..  فصرخت 

خفت ولم أعرف ماذا أفعل 
... أخطيت حاللني وسامحني.

قد  انت مش  لما   « : لها  ويقول  يبتسم  البابا  عاد 
الحاجات دي تبقي تسكتي » 

يده علي رأسها  لها. وضع  إليه ان يصلي  طلبت 
وباركها. وكانت تتوسل إليه وتقول اوعي مارمينا 

يزعل مني ياسيدنا
مايعرفوش  القديسين  ويقول:  يضحك  البابا  وكان 

الزعل يابنتي 
عادت السيدة تقص علّي في ذات اليوم هذه الحادثة 
العجيبة  لقد أرسل لها مارمينا فعالً   وعاد  مارمينا 
فحكي للبابا ما حدث مع السيدة تماما ً....أصابتني 
دهشة عظيمة                                                         

إلي هذا الحد من الصداقة واأللفة صار البابا مع 
مارمينا 

أحسست أننا نعيش أيام السماء علي األرض... ال 
فرق وال حساب للزمن، ال حدود للمكان  انفتحت 
السموات , صار الناس في زمن نعمة منحدرة من 
الصالة  رجل  الروحاني   البابا  هذا  بسبب  السماء 
بالتمام  حياتنا  انحازت  فإن  مارمينا    وصديق 
للمسيح الذي اشترانا  صرنا بالحق أمناء له ضد كل 

ما يجري في العالم
نطلب بإلحاح و توسل إلي هللا أن تكون هذه العينات 
الشاهدة للمسيح سبب بركة لكل من يقرأها وحافزا 
ً علي حياة الصالة والقداسة والتمسك باإليمان إلي 

النَفس األخير                
         آميــــــــن
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بصــــــراحة
انتخابات كندا تشتعل

مدحت عويضة
الجاليات  تهتم  أن  جميل  شيء 
في  يدور  بما  أوسطية  الشرق 
بالدها األم، واالرتباط بالتفاعالت 
بل  هناك،  تجري  التي  واألحداث 
أوسطية  الشرق  الجاليات  كل  أن 
أصبحت مشاركا فعاال للسياسة في 
البالد األم، ومعظم النشاط السياسي 
قضية  دعم  علي  يقتصر  لجالياتنا 
معينة في الوطن األم، وهذا شيء 
جميل ويحسب لنا وهو دليل علي 
انتمائنا وإخالصنا لبالدنا وارتباطنا 
الكبير باألهل واألصدقاء القدامي، 
نفس  نعطي  أن  األجمل  ولكن 
االهتمام لبلدنا كندا، فهي بلدنا التي 
اخترناها وطنا لنا وألوالدنا، وهي 
ببالدنا  اهتمامنا  نفس  منا  تستحق 
األشهر  في  سنركز  هنا  من  األم. 
الفيدرالية  االنتخابات  علي  القادمة 
الكندية وما يجري فيها ونتعشم من 
ان  الشرق أوسطية  الجاليات  أبناء 
تشارك بفاعلية في هذه االنتخابات 

المشتعلة هذه المرة.

بعد ظهور جستين تردو كرئيس 
لحزب الليبرال بدأ الحزب يستعيد 
في  يتقدم  وبدء  ونشاطه،  قوته 
حزب  حاول  الرأي،  استطالعات 
الزعيم  تقدم  إيقاف  المحافظين 
أن  لدرجة  فشلوا  ولكنهم  الشاب 
كانت  الكندية  الرأي  استطالعات 
لو  أن   ٢0١٤ صيف  في  تشير 
صيف  في  االنتخابات  أجريت 
٢0١٤ فأقل تقدير ان حزب اليبرال 
بحكومة  االنتخابات  سيكسب 
بداية خريف ٢0١٤  أقلية!!، ومع 
أحدهما  إرهابيين  حادثين  ووقوع 
بالبرلمان  واألخر  مونتلاير  في 
الكندي، بدء ستيفان هاربر يستعيد 
القائد  بشخصية  بظهوره  شعبيته 
واألمان  األمن  توفير  علي  القادر 
الكنديين  وبارك  الكندي،  للشعب 
اتخذتها  التي  الجديدة  القوانين 
لمكافحة اإلرهاب،  حكومة هاربر 
ظهر  بينما  داعش.  ضد  وحربه 
الضعيف  بالشخص  تردو  جستين 
قليل الخبرة وضعيف الشخصية بل 
اإلرهابيين  بمهادنة  البعض  أتهمه 
عيون  في  شخصيته  فاهتزت 
من  الكثير  وفقد  الكندي  الشعب 

شعبيته لحساب ستيفان هاربر.

من  مايو  شهر  بداية  مع  ولكن 
أزمة  عن  الكالم  بدأ   ٢0١5 سنة 
لها  تتعرض  أن  محتمل  اقتصادية 
المحافظين  حزب  بدء  وهنا  كندا، 
لم  ولكن  أخري،  مرة  يفقد شعبيته 
ومحافظين  ليبرال  المنافسة  تعد 
فقط، بل دخل حزب الديمقراطيين 
قوي  ومنافس  بل  كمنافس  الجدد 
للرأي ل  ليتقدم في أخر استطالع 
٤٣ نقطة مقابل ٢٨ نقطة لليبرال 

الثالث  للمركز  المحافظين  ويهبط 
ب ٢٦ نقطة حسب أخر استطالع 
 ,٢0١5-١٦-٦ في  أجري  للرأي 
قلب  الجدد  الديمقراطيين  صعود 

موازين اللعبة تماما.

الرأي  استطالعات  عموما 
أيام  أو  اسابيع  عدة  في  تتغير  قد 
تنقلب رأسا علي عقب  وأحيانا قد 
لالنتخابات  األخيرة  األيام  في 
ولكن  األخيرة،  الساعات  وربما 
استطالعات  مع  نتعامل  أن  يمكننا 
منا  يتطلب  قوي  كإنذار  الرأي 
كان  فالبعض  واليقظة،  االنتباه 
الكندية  االنتخابات  أن  يشعر 
الحقيقة  ولكن  ومنتهية،  محسومة 
عكس ذلك فالمنافسة هذه المرة بين 
حزبين  بين  وليس  احزاب  الثالث 
القادمة  الحكومة  بأن  يوحي  مما 

ستكون حكومة أقلية.

هو  بات  االقتصادي  الوضع 
هللا  قدر  ال  فإذا  اآلن،  الفيصل 
في  اقتصادية  أزمة  كندا  واجهت 
فرص  ستكون  القادمة  الشهور 
الحكم  في  البقاء  في  المحافظين 
سترتفع  الذي  والحزب  جدا  قليلة 
الديمقراطيين  حزب  هو  حظوظه 
حكومة  استطاعت  لو  لكن  الجدد، 
أزمة  في  الوقوع  تفادي  هاربر 
وتدابير  حلول  وامتلكت  اقتصادية 
وبدون  بسالم  منها  للعبور  عاجلة 
سترتفع  العمل،  سوق  علي  تأثر 
وسيفوز  أخري  مرة  هاربر  أسهم 
في االنتخابات علي األقل بحكومة 

أقلية.

الجالية  كأبناء  نحن  علينا 
المشارك الفعالة البعض يسأل كيف 
نشارك؟؟ أوال ال تنتظر نزولك فقط 
ايام االنتخاب للتصويت فقط، ولكن 
دائرتك  بمرشح  باالتصال  سارع 
لديك وقت  لو  لمكان حملته  أذهب 
أعرض عليه تضوعك في الحملة، 
علي  وستتعرف  خبرات  ستكتسب 
عن  الكثير  وستفهم  جديدة  ناس 
لك  بلد  اخترتها  التي  البلد  سياسة 
وقت  لديك  يكن  لم  أن  وألوالدك. 
قدر  علي  بشيك  التبرع  يمكنك 
امكانياتك لمرشحك علما بأن العائد 
االنتخابية  للحمالت  التبرعات  من 
مع  تتحدث  أن  يمكن   ،%75
علي  وتحثهم  وأصدقاءك  جيرانك 
الذي  الحزب  لمرشح  التصويت 
وألفكارك  إليك  األقرب  أنه  تري 

وأنه األجدر بحكم كندا.

فيجب أن يكون لنا دور ملموس 
ومؤثر ليشعر الجميع بأهميتنا لنجد 
من يستمع إلينا ويهتم بالقضايا التي 
تثير اهتمامنا سواء في البلد األم أو 

وطننا الجديد.

االنفية  الجيوب  ان  اشارت  قد  قبلها 
بها ورم لحمى فأشار المتخصص انه 

يلزم له جراحة. 

هذه  كل  ان  بعدها  لى  اشتكى 
األمور استغرقت شهورا طويلة حيث 
بعد بضعة  اتى  األخصائي  ميعاد  ان 
استغرقت  المقطعية  واالشعة  شهور 
بضعة شهور وتحديد ميعاد الجراحة 

استغرق وقتا أيضا. 

قلت له هذا كله حقيقي، ولكنك أيضا 
مالم في هذا ألنك كنت تستغرق وقتا 
تشعر  لم  أنك  وشرح  للعودة  طويال 
بتحسن، وأيضا عندما احيلك لطبيب 
الميعاد  اعرف  ال  فربما  أخصائي 
الذى اخذته، ألنني ال اتابع اال مواعيد 

األمور المستعجلة. 

الظلم  قاضى  لمثل  له  واشرت 
االلحاح،  كثرة  من  يستجيب  الذى 
أعطيتنني  قد  كنت  لو  له  وقلت 
االعراض  باستمرارية  اإلحساس 
وعدم استجابتك لألدوية أو ان الميعاد 
قد  لكنت  تعانى،  زلت  ما  ألنك  بعيد 
ارسلتك  او  عاجال  ميعادا  لك  رتبت 
للطوارئ، ولكن الختفائك شهور فلم 

في  بلدتها  الى  مريضتي  ذهبت 
أمر أتى مريض حديث للعيادة وكان 
وذكر  األنفية،  الجيوب  من  يعاني 
ولم  طويلة  لفترة  منها  عانى  انه  لى 
يتحسن  انه  حيث  عالج  معه  يجدي 
اشارت  االعراض،  نفس  اليه  وتعود 
االشعة ان الجيوب االنفية بها التهاب 
شديد يجعلها معتمة تماما فوصفت له 

األدوية االزمة.

وهو  بأسابيع  بعدها  المريض  عاد 
ووجدت  بتحسن،  يشعر  لم  انه  يقول 
الذى  الدواء  يستخدم  لم  انه  أيضا 
وصفته ولكنه اعتمد على ادوية كانت 
معه من بلده حيث انه كان يعمل أيضا 

في مجال الطب. 

االدوية  باستخدام  له  اشرت 
الموصوفة من كندا حيث ان االدوية 
فعالية،  اقل  تكون  ربما  معه  التي 

واحلته لطبيب انف واذن. 

غاب المريض شهورا واتى بعدها 
اجراء  قبل  الطبي  الكشف  ألجراء 

جراحة له. 

كانت االشعة المقطعية التي أجريت 

يتولد عندى اإلحساس بالعجلة. 

ولقد شرح السيد المسيح مثل قاضى 
من  يستجيب  يكن  لم  ولو  انه  الظلم 
كثرة  من  يستجيب  ولكنه  عدله  عدم 
ألهمية  مشيرا  والمضايقة  االلحاح 
استجاب  ان  ألنه  بإلحاح،  الصالة 
قاضى الظلم فكيف ال يستجيب الرب 
بإلحاح؟!  الصالة  كثرة  من  اإلله 
يستجيب  الرب  ان  بعدها  وأضاف 

سريعا. 

أيضا  الطبيب  يستجيب  وهكذا 
احساسه  من  مختلفة  بطريقة 
الشكوى،  وتكرار  باستمرارية 
فيها  يفكر  ال  معينه  امراض  وهناك 
كرونز  مرض  )مثل  مبدئيا  الطبيب 
أو سليك او سرطان المعدة وغيرهم( 
وعدم  المريض  شكوى  بتكرار  اال 

استجابته للعالج المبدئي.

تستجب  لم  ان  القارئ،  عزيزى 
تنتظر  فال  المبدئ  الطبيب  لعالج 
عامله  بل  الطبيب،  لمعاودة  طويال 

مثل مثال قاضى الظلم. 
موعدنا العدد القادم 

عامل الطبيب مثل قاضى الظلم

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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إذا كان موقع الفيسبوك وما شابهه 
تواصـل  موقع  أنه  علي  يصنّف 
خالله  من  تتواصل   ، اجتماعي 
بالفعل  تعرفهم  أنت  أشخاص  مع 
الحياة  تلك  خارج  بهم  اتصال  وعلي 
من  عليهم  تعّرفت  أو  اإللكترونية، 
ما  وإذا  وكلماتهم،  أفكارهم  خالل 
أن  ستجد  معدودة  لدقائق  فكرت 
الفيسبوك أعاد اكتشاف هؤالء بالنسبة 

إليك :-
1- اك��تشاف أس��رتك:- 

قد يكون ابيك أو أمك ، ابنك أو بنتك، 
»المفســفسين«  أحد  أختك  أو  أخيك 
الفيسبوك،  في  أصدقائك  قائمة  علي 
قبل هذا األختراع اإللكتروني العجيب 
بيت  جدران  داخل  تواجدكم  ورغم 
أبعاد ومالمح  لم تكتشف  واحد لكنك 
شخصيته وهو بالمثل لم يكتشفك، أما 
موبايل  أو  كمبيوتر  داخل  بوجودكم 
مساحة  بينكما  تزداد  الفيسبوك  عبر 
بمرور  والود  والمكاشفة  المصارحة 
فتُــعيد  فيسبوكيين  كأصدقاء  األيام 
اكتشافه من جديد من حيث الهوايات 
والمعتقدات  والمجامالت  والطباع 
تمنعنا  كشرقيين  طباعنا  .لألسف 
والُمصادقة  والتصريح  البوح  من 
لذلك  الواحدة،  األسرة  أفراد  بين 
أصبح هذا األختراع الغربي المسمي 
جدران  داخل  يحيا  الذي  الفيسبوك 
بضعة  مساحته  تتعدي  ال  موبايل 
لنا  وراحة  اتساعاً  أكثر  سنتيمترات 
التي  الواسعة  منازلنا  من  كشرقيين 

تقدر بمئات األمتار.

2. اك��تشاف اص��دقاءك:-
من  الكثير  عايشت  تكون  قد 
اصدقاءك في الواقع ، لكن لم تتح لك 
األراء  وتبادل  للحوار  كافية  فرصة 
بينكما ، الفيسبوك يتيح لك وباستفاضة 
أصدقائك  مع  الراقي  الحوار  فن 
أصدقاء  في طريقك  ويزرع  القدامي 
جدد ، يتحولون بمرور األيام وترابط 
إلي  الكترونيين  أصدقاء  من  األفكار 

أصدقاء حقيقيين.
اصدقاءك  اكتشاف  لك  يُعيد  أيضاً 
عباءة  لبس  الذي  الطيب  فتكتشف 
بسبب  مخيلتك  في  لسنوات  القــسوة 
الُمخادع  تكتشف  مثاًل،  عمله  طبيعة 
نياته«،  »علي  تراه  كنت  الذي 
بعدما  علماً  الممتلئ  المثقف  تكتشف 
قائمة  أول  علي  يضعه  هدوءه  كان 
الساكتين في األرض، وتكتشف التافه 
الذي لم يكن صوته العالي إال فراغــاً 
الذي  الموجوع  وتكتشف  يُـغنّي، 
جراحته  تالمس  عندما  إال  يتأّوه  ال 
لطالما  الذي  العنيد  وتكتشف  بلطف، 
سمعت منه أجمل كلمات الديمقراطية 
ُمجبر أن تضع  أيضاً  أنت  والحرية، 
اللّماح  الذكي  تحت  ذهب  من  خط 
ألنهم  الصندوق  خارج  يفكر  الذي 
طالما  الذي  الزمان  هذا  في  قليلين 
عقلك الضعيف وضعه في صفــوف 

المجانين.

3. اك��تشاف العال��م :-
أنت تقرأ العالم من حولك بأفكاره 
المختلفة من خالل مطالعتك  وأفعاله 
بعقلك  بنفسك  أنت  عابر،  خبر  ألي 
البشر  أدمغة  اكتشاف  تُعــيد  الصغير 
وأنت  تتمايل  األرض.  بقاع  كل  في 
أنغام  علي  القهوة  يشربون  تراهم 
كيف  وتُصَدم  روما  في  الموسيقي 
يشربون دماء البشر في بلدنا العربية 
مخلوطة بالجهل المقدس ، تستاء من 
الحمير في  لحم  الطبخات من  أحدث 
عشاءتقدم  دعوة  تتمني  بينما  مصر 
أحد  في  ضـفادع  ُشــربة  لتناول  لك 
تشاهد  ثواني  في   ، باريس  مطاعم 
روعـة المرور في اليابان وسلوكيات 
فتحيهم  المرورية  الياباني  المواطن 
ب-«هللا عليكم« وكيف تكون تعليقات 
األف المصريين ب-«هللا يرحـمهم« 

بعد كل حادثة بشعة...وكذا وكذا.
بعد مطالعتك لتعليقات وأراء البشر 
في  كالطوفان  تجذبك  التي  المتنوعة 
أن  ُمضطر  أنت  متعاكسة  اتجاهات 
رؤيتك  علي  وتعتمد  عقلك  تستخدم 
الشخصية حتي تتمكن من فرز الكالم 
الصالح من الطالح وَتبني وجهة نظر 

معينة تعبر بها عن رايك. 
أو  لمعرفتك  الوحيد  المـّسوْق  أنت 
جهلك ، لقبولك أو رفضك ، ألفادتك 
أو استفادتك في هذا الفضاء الفسـيح.

إكـتشــافات فــيسـبوكـية

بقلم / هـاني شـهدي
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أمراض الجسد النفس السوية تحتويها 
أما النفس العليلة فمن يداويها.  

ولورانس  زيفاجو  د.  فيلم  بطل  رحيل  وبعد 
والعرب النجم العالمي  » عمر الشريف »متأثرا 
وقد   )Alzheimer‹s( األلزيمر.  بمرض 
أثناء مرضه. وكان ضمنه  تابعت ما كتب عنه 
عدم تذكره لسيدة الشاشة العربية » فاتن الحمامة 
» زوجته السابقة عندما أخبر بوفاتها.  وأيضا 
ما قدمه إبنه طارق من إعتذار لكل من زاره عن 
اإلساءات الخارجة عن إرادة والده التى وجهها 

لهم بسبب مرضه. 
الجامعات  المرض في  وقد حاضرت عن هذا 
الجهاز  فسيولوجيا  في  كمتخصص  والندوات 
قمت  كما  السلوكيات.  علم  في  وخبير  العصبي 
مع  سات  مي  قناة  في  حلقة  وتقديم  بإعداد 
أخصائية التغذية المشهورة  في مصرنا العزيزة 

د مها رداميس عن األلزيمر .  
واألن أحب أن أكتب عنه في جريدتكم الكندية 

وذلك لألسباب األتية :
عام  في  بكندا  العقلي  التدهور  مرضي  عدد   -
العدد  وهذا  مريضا  ألف   7٤7 كان   ٢0١١
سيصل إلي ١.٤ مليون بحلول عام ٢0٣0 ذلك 
أن كندا بها ثالث أطول متوسط عمر في العالم« 
بسبب العناية الطبية الفائقة »حيث يبلغ عدد من 

تجاوزوا ٦5 عاما ١5 % من السكان. 
 وكانت تكلفة  أمراض التدهور العقلي في كندا 
٣٣ بليون دوالر في سنة ٢0١١ ومرشح للزيادة 

إلي ٢٩٣ بليون دوالر في سنة ٢0٣0 .  
كندا يوجد واحد  ولمن تجاوزوا ٤5 عاما في 
رعاية  في  ما  بطريقة  مشغول  خمسة  كل  من 
هؤالء المرضي. »Caregivers » ويصرف 
السنة  في  عمل  ساعة  مليون   ٤٤٤ الكنديون 
للعناية  بهم  غير مدفوعة األجر تسبب خسارة  
أخري غير محسوبة مقدارها ١١ بليون دوالر.  
هوامش : مرضي التدهور العقلي في العالم هذا 

العام ٤7 ونصف مليون مريض. 
 والسبب األساسي  الذي دفعني للحديث والكتابة 
بمرضي  المعتنون   هو   المرض  عن  اليوم 
التدهور العقلي)Caregivers( والذي  يصدق  
فيهم القول » العذاب فوق شفاه تبتسم »  وألن 
العقلي  التدهور  أمراض  عن  المعلومات  توفر 
أيضا  معاناتهم.   تخفيف  في  كبير  بقدر  يساهم 
أكتب بغرض إزالة الوساوس التي تهاجم البعض 
والتي تزايدت في األونة األخيرة خشية إصابتهم 
باأللزيمر مع أي صعوبة تقابلهم في تذكر بعض 
المقالة  في  أذكر  وسوف  األحداث  أو  األسماء 
الذي  البسيط  الفاصل  األختبار  بإذن هللا  القادمة 
يمكن للشخص تجربته علي نفسه ليطمئن أنه ال 

يعاني من مرض األلزيمر   
أمراض   ٣/5 يشكل  لوحده   األلزيمر  مرض 

التدهور العقلي.  
التدهور  بسبب  العقلي  التدهور  أمراض   ١/5
 )Vascular Dementia( الوعائي  العقلي 
التي  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  المتعلق 

يمكن اإلقالل منها.   
أما الخمس األخير يعزي ألسباب عديدة 

نقص  أهمها  مرتجع   الحظ  لحسن  بعضها 
الدرقية  الغدة  فيتامين ب ١٢ ونقص هرمونات 
وعليه  الكحوليات.  وتعاطي  اإلكتئاب  وأيضا 
يمكن  العقلي  التدهور  من  ضئيلة  نسبة  يوجد 

شفائها. 
منه  أذكر   أخري  ألسباب  األخر  والبعض 

الطفل المنغولي.    

العقلي   التدهور  بين  للفرق  ونأتي 
:)Delirium( والهذيان العقلي  )Dementia(
يوجد ثالث فروق بين التدهور العقلي ) مثال 

مرض األلزيمر( وبين الهذيان العقلي: 
١ التدهور مرض مزمن )سنوات( دائما يتطور 
الهذيان مرض حاد )ساعات أو  بينما  لألسوأ   

أيام( متموج بين السيء والطبيعي.    
واإلدراك  بالذاكرة  يختص  مرض  التدهور   ٢
والتصرف   بينما الهذيان يختص بدرجة الوعي.   
مرض   العقلي  للتدهور  الرئيسي  السبب   ٣
األلزيمر )٣/5 الحاالت( بينما الهذيان له العديد 
أو  تعاطي   ، جسدية  أمراض   ( األسباب  من 

التوقف عن تناول األدوية أو المخدرات(  
مريض  يصاب  والحين  الحين  بين   : هوامش 
األلزيمر بالهذيان الذي يتسبب في تموج درجة 
المريض  حالة  بتحسن  خطأ  يوحي  بما  الوعي 

بينما الهذيان فقط ) الوعي ( هو الذي يتحسن.
يصيب  العموم  في  العقلي    التدهور  مرض 
وكل  عاما.   ٦5 أعمارهم  تجاوز  ممن   %١0
خمس سنوات تقدم في  عمر الشخص تتضاعف 
فرصة  اإلصابة بالمرض  إلي أن تصل تقريبا 

إلي النصف لمن تجاوزوا ٨5 عاما. 
في الواليات المتحدة وحدها يوجد 5.٦ مليون 
مريض يتكلفوا ١50بليون دوالر سنويا  ) غير 
مليون   ١5 إلي  العدد  وسيصل  المتطوعين( 
إلرتفاع  نظرا    ٢050 عام  بحلول  مريض 

متوسط عمر اإلنسان.  
العالم  إلي  المرض  إكتشاف  قصة  وتعود 

األلماني الذي سمي المرض بإسمه الزيمر
فرانكفورت  في  عليه  عرضت  مريضة  وأول 
 ١٩0١ سنة  ذلك  وكان  عاما(   5١( اوجستي 
 ( المبّكر  النوع  من  ألزيمر   من  تعاني  وكانت 
خيانة  في  وتشك  سمعية  وهالوس  ذاكرة  فقدان 
زوجها لها ( وبرغم أن الشك في أقرب المقربين 
جزء من المرض إال أنه من الطريف أنه ثبت 
بالفعل خيانة الزوج لها. وتوفيت بعد 5 سنوات 
اوجستي  المريضة   مخ  وأرسل   ١٩0٦ سنة 
أللزيمر في ميونيخ )حيث إنتقل( لفحصه فالحظ  
وحبائك  لويحات  شكل  في  بروتينية  ترسيبات 
وظائفه.  تعوق   المخ  خاليا  وخارج  داخل 
ووصف  مرض األلزيمر سنة ١٩07 ولم يتنبه 
له أحد إال بعد وفاة الزيمر نفسه ) بعد 55 عاما( 
الطبي  القاموس  ليدخل   ١٩70 سنة  ذلك  وكان 

كأحد أهم أسباب التدهور العقلي.  
الرئيس  ريجان  رونالد  المرضي  أشهر  ومن 
باأللزيمر   إصابته  توقع  الذي  السابق  األمريكي 
الشعب  وخاطب  الحادة   أعراضه  ظهور  قبل 
حياتي.  شمس  غروب  بدأ  لقد  قائال  األمريكي 
وعندما ترك الرئاسة وتفاقم المرض كان يسأل 
بالتحية ؟  الناس علي  يلقي  لماذا  نانسي زوجته 
الرئيس  يدري ألنك كنت  تجيبه وهو ال  فكانت 
السابق لهم  ومن القصص التي تأثرت بها  )ما 
روته زوجته نانسي(  أنها في يوم وجدته وقد بلل 
زراعه بعد أن أدخله في حوض للسمك وأخرج 
ماكيت  ذلك  وكان  يده  في  وأمسكه  منه  شيئا 
ممسك  أنت  لماذا  فسألته  األبيض  للبيت  صغير 
بهذا الشئ  ؟ أجاب قائال أحس أنني مرتبط بذلك 
الشئ  ال أعلم لماذا؟ ! فبكت نانسي متأثرة  وبعد 
واسعة  تبرع  حملة  نانسي  قادت  ريجان  وفاة 
وأيضامن  األلزيمر.   ومرضي  بمرض  خاصة 
عمر  العظيم   الفنان  ذكرت  وكما  المشاهير  
الشريف والعب الكرة العالمي الراحل  المجري 
األصل العب لاير مدريد بوشكاش وأخرون  ال 

يسع المجال لذكرهم. 
وفي المقالة القادمة بإذن هللا سوف نتناول أنواع 

وأعراض وتشخيص مرض األلزيمر 

فيس بوك

مرض األلزمير والتدهور العقلي 

اجلزء األول  

أ.د. ناجي إسكندر
وقف التاكسي ..

رقص صاحبنا من الفرحه...
بقاله ساعه مفيش وال تاكسي عدي في الحته 

دي..
انها  قرر  لكن  و  عمره  بيزور صديق  كان 
اتزار  ما  عنه  انشاهلل  مره....  اخر  هتكون 

اساسا...
و مش هينكر انه فكر بجد ...

انه يقطع عالقته بيه من االساس ..
و  يعدي....  راضي  تاكسي  ال  و  مفيش 

اخيراااا واحد وقف..
ركب بسرعه طبعا ..

*صباح الخير يا بيه الساعه واحده صباحا ..
*صباح النور يا سيدي

بيه  يا  ده  تلبش  اللي  الحته  جابك  اللي  *ايه 
؟؟!!...

*و اما هي بتلبش... عديت ليه يا سيدي!!!..
*رزقي بقي يا بيه ..

عندك  بزوره  كنت  هنا  ساكن  *صاحبي 
مانع..

)كمل   !! االرواح  في حي  *صاحبك ساكن 
وصوته ييرتعش ( انت متعرفش يا بيه ان هنا 
المقابر...و محدش وافق يشتري  البيوت علي 
او يسكن فيها... فاتهجرت.. و االرواح سكنتها 
بني  ..كأنهم  يعني  ...بس كلهم عايشين عادي 

ادمين ...
*ايه الهرتله دي يا عم... انت شارب ايه!!.

*مش مصدقني وال ايه !! ..
بقالي  الواد  انا كنت مع  ...ما  * ال... طبعا 
خمس ساعات مشفتش ارواح و الواد محكاليش 
حاجه من الهبل ده ..غير انه بيخاف من خياله 

...
* خد مني يا بيه ...طب صاحبك ده عايش 

هنا من زمان ..؟؟؟
سنه  بقاله  مسافر  كان  الواد  سيدي..  يا  *ال 

بره واتصل بيا
في شقته  مارجع مصر  اول  ازوره  علشان 

الجديده ..ده عشرة عمري ...
*متأكد طيب انه عايش ..!؟؟؟

معاه  قاعد  كنت  بقولك  ياعم  اال هللا  اله  *ال 
بشرب شاي ..

*طب شرب الشاي معاك ؟؟
* ال يا سيدي الدكتور منننننعه... ايه ياعم !! 

انت هترعب اللي خلفوني ليه .؟؟؟!
* صدق بس انا خايف عليك... انا سمعت ان 
لما االرواح بتتصل بحد يزورها يبقي هيموت 
ويجي يسكن معاها ... وهي بتحضره يعني ...

*يخرب بيتك ....
وبعد  برقم...  واتصل  موبايله  .....ومسك 

عشر محاوالت اتصال..
الو ماجد اذيك ....

يرد عل الخط .واحد نايم تقريبا
.ايوه يا سعد خير ...صحتني... يخرب بيت 

صحبويتك ...
كريم  عارف   .. اسف  ماجد...  يا  معلش 

صاحبنا اللي كان في السعوديه..
ايوه يا عم ...هللا يرحمه ..خير
تيت تيت تيت و يقفل السكه ..

*ده بجد بقي .... الواد طلع ميت ..
انا  ....يعني  ياعم  تاني  ايه  تعرف  *انت 

هموت ..
اتكلملك كام مكالمه  انا قلتلك مصدقتش..   *

بقي ودع اهلك ..
* مش هتصل ...انت بتهزر !!وال انا بحلم!!! 

وال ايه !!! طب المفروض هيحصل ايه؟؟؟..
بتتصل  الروح  ....ان  اعرفه  اللي  انا  *ال 
مروح  ...وهو  يزورها  يجي  هيموت  باللي 
فلت  لو   ... للموت  ...تاخده  تانيه  تقابله روح 

منها نجا ...مفلتش يبقي مات ...
*هللا يطمنك وقعت قلبي ...الحمد هلل انا كده 

فلت ...
*السواق بضحكه مخيفه :  فلت ايه بس!!! 
... انا سبتك ساعتين علشان تفلت بجلدك..... 

فضلت واقف مستني .....نصيبك بقي....
الشقا  علي  استعنا  عالي...........  وبصوت 

باهلل يا قوي....
ونطت العربيه في النيل عدل ..

تك تك تك .. خبط متواصل علي باب شقه 
كريم ....

ساعتين  بقالي  مستنيك  انا   .. ازيك  سعد   *
...اتأخرت ليه ؟؟؟

 ... وشه  في  بوكس  كريم   يضرب  سعد   
وبعدين يترمي في حضنه و يعيط  ....

تبقي  ....بقي  كريم  يا  الصحوبيه  دي  هي 
ميت ومتقوليش ..

........

قصه رعب قصريه
لوسي يوسف

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

 جـورج غـاىل 
وجـدى خليـل

تباسيم جندي 

اشـرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة



روحيـــات21
أقنومية الروح 

القدس )2(              
د. عبد اجمليد كامل

واآلن الى سؤال: 
في  القدس  الروح  دور  ماهو 

حياتنا اليوم؟
الجواب:

ملك  فأنننا  خالصنا  لحظة  منذ 
ويسكن  فينا  ساكن  هللا  وروح  هلل، 
بنوته  بختم  ويختمنا  لألبد،  فينا 
األبدية. ولقد قال يسوع أنه سيرسل 
المعزي  المعين،  القدس  الروح 
اآلب  من  أطلب  »وأنا  والمرشد. 
معكم  ليمكث  آخر  معزياً  فيعطيكم 
)يوحنا ١٦:١٤. وكلمة  األبد«  الي 
»معين« في اليونانية تشير الي من 
ومرشداً  مشجعاً  الطريق  يشارك 
لإلشارة  »ملتصقاً«  الطريق،  في 
المؤمنيين  قلوب  في  السكنى  الي 
و٢0   ١٩:٦ كو  و١   ٩:٨ )رو 
و١٣:١٢(. فلقد »عوضنا« المسيح 
القدس،  الروح  بحضور  غيابه  عن 
أن  بها  قام  يسوع  كان  أمور  لتولي 

كان معنا في الجسد. 
وواحد من هذه األمور هو اظهار 
فينا  القدس  الروح  فسكنى  الحق. 
هللا.  كلمة  وتفسير  فهم  من  يمكننا 
متي  لتالميذه »وأما  يسوع  قال  فقد 
جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم 
من  يتكلم  ال  ألنه  الحق،  جميع  الي 
به،  يتكلم  يسمع  ما  كل  بل  نفسه، 
ويخبركم بأمور آتية« )يو١٣:١٦(. 
فيما  هللا  ارشاد  لعقولنا  يظهر  فهو 
والحياة  واأليمان،  بالعبادة،  يتعلق 
المسيحية. فهو المرشد األمين الذي 
يقودنا نازعاً كل عرقلة في الطريق، 
موسعاً ادراكنا، وموضحاً لنا كل ما 
طريقنا  في  يرشدنا  فهو  نحتاجه. 

الروحي. 
الخطية.  قيادتة نسقط في  فمن غير 
يظهرها  التي  الحقائق  أهم  ومن 
لنا، هو أن المسيح حقاً ابن هللا )يو 
القدس  الروح  ويقنعنا   .)٢٦:١5
بآلوهية المسيح وبنوته، »ليس أحد 
إال  رب  يسوع  أن  يقول  أن  يقدر 
القدس«١كو٣:١٢ وحياته،  بالروح 
المنتظر، كذلك آالمه  المسيا  وكونه 
وصعوده،  وقيامته  بل  وموته، 
ومجيئه  هللا،  يمين  الى  ورفعته 
الثانى ودوره كديان العالم. ويعطي 
)يو  األشياء  كل  في  للمسيح  مجداً 

.)١٤:١٦
أنه  هو  أدواره  من  أخر  ودور 
األولي  وكورنثوس  العطايا.  مانح 
التي  الروحية  الهبات  يصف   ١٢
علي  المسيح  كجسد  للمؤمنين  تمنح 
كبيرها  العطايا  هذه  وكل  األرض. 
الروح  لها  يمنحها  وصغيرها، 
المسيح،  القدس حتي نصبح سفراء 
لكي يري الناس نعمته ويمجدوا هللا.
يساعدنا  القدس  الروح  أن  كما 
المسيحية.  حياتنا  في  نثمر  كي 
فعندما يسكن فينا، يبدأ حصاد ثمار 
محبة،   – فينا  المزروعة  اإليمان 
تعفف،  أناة،  طول  سالم،  فرح، 
لطف، ايمان، وداعة، وضبط النفس 
)غل٢٢:5-٢٣(. فهذه ليست أعمال 
الجسد، الذي ال يقدر أن يحمل ثمراً 
القدس  الروح  حضور  عمل  ولكن 
»رائحة  للعالم  فنظهر  حياتنا  في 

المسيح الزكية« ٢كو٢:١5
متت

همســــات فـى أذن 
القـيــــــروانى

هل تقابل القريوانى مع بولس الرسول 
وأفشى له سرا؟

السنة الثامنة ، العدد )193(  - اخلميس 23 يوليو  2015

أدم الثاني 
اجلــحــش الضـــال!

    وجدى خليل
التاريخ  في  »جحش«  أشهر 
هو »الجحش« الذي امتطاه السيد 
هذا  أورشليم  دخوله  عند  المسيح 
كان  الكتاب  يخبرنا  كما  الجحش 
بال  صاحبه  بيت  عند  مربوطا 
وانعدام خبرته   . عمل وال خبره 
َعلَْيِه  َيْجلِْس  لَْم   « أنه  الي  تعود 
 ٢:  ١١ مرقس  النَّاِس«  ِمَن  أََحٌد 
مجهوال  جحشا  كان  أيضا  وهو 
اليه  أشار  أن  الي  كثيرين  لدي 
عليه  التالميذ  ودل  المسيح  السيد 
فقال لهم » اْذَهَبا إِلَى اْلَقْرَيِة الَِّتي 
َداِخاَلِن  َوأَْنتَُما  َفلِْلَوْقِت  أََماَمُكَما، 
 « َمْربُوًطا  َجْحًشا  َتِجَداِن  إِلَْيَها 
مرقس ١١ :٢ فلوال دعوه المسيح 
له لبقي مجهوال مربوطا ال يلتفت 
اليه أحدا . كان هذا الجحش ينظر 
األتان«   « ألمه  شديد  بأعجاب 
فكم من المرات وجدها وقد حملت 
فوق ظهرها صاحبهما بعزم شديد 
ولم تكل يوما ولم تمل حتي عندما 
فوق  بأحمال  يأتي  مالكهما  يجد 
أحمال ويضعها فوق ظهرها وفي 
هذا لم يجد أمه األتان يوما تشكو 
تتحمل  بل بصبر شديد  تتذمر  أو 
وتجمع  عليها  الموضوع  الثقل 
الخطوة  فقط  تبدأ  لكي  قوتها  كل 
 . بحمولتها  التحرك  في  األولي 
الخطوة  أن  تعلمت »األتان«  فقد 
األولي هي مفتاح الرحلة كلها فأن 
بدأتها ضمن لها أن تنتهي وتعلمت 
في  البدء  أن  الطويلة  من خبرتها 
العمل هو الوسيلة الوحيد ألنهائه 
. أما محاوالت الجحش مرارا أن 
يشارك أمه العمل فقد قوبلت كثيرا 
بالرفض لصغر سنه وقله خبرته 
أو قل انعدامها الي أن جاء اليوم 
يعرفهما  بمن ال  الجحش  وفوجئ 
وال رأيهما من قبل يحالن رباطه 
وال  يستأذنا  أن  بدون  هكذا   –
الجحش أن  سأال صاحبه- وتوقع 
يكون لصاحبه رد فعال عنيفا ألنه 
يعرف عنه أنه ال يتهاون في حق 
حميره فما بالك وهم يسرقونه منه 
في وضح النهار وحدث تماما ما 
توقعه الجحش فاذا بصاحبه ينظر 
قائال  يحالنه  اللذان  الرجالن  الي 
»َماَذا َتْفَعاَلِن، َتُحالَِّن اْلَجْحَش؟« 
الجحش  وتحمس   5:  ١١ مرقس 
من  مشاجره  سيري  أنه  وظن 

األيدي  فيها  تتشابك  الثقيل  النوع 
فقد  يدري  ومن  النهيق  يتعالى  و 
تراق الدماء دفاعا عنه وتخليصا 
الرد  وجاء   ! سارقيه  يد  من  له 
قائلين  الغرباء  هؤالء  من  سريعا 
إِلَْيِه« مرقس ١١  ُمْحَتاٌج  بُّ  »الرَّ
أجابه  الي  الجحش  ينتبه  لم   ٣  :
بكيف  اهتمامه  قدر  الغريبان 
سيسترسل صاحبه في الذود عنه 
المفاجأة  اما  »األتان«  أمه  وعن 
فورا  أستجاب  قد  صاحبهما  أن 
أمه  الي  وأستدار  الغرباء  لطلب 
مستكينه  هادئة  وجدها  ولدهشته 
ولم يفهم شيئا ولم يشعر اال بمن 
 . أرادوا  حيث  الي  وأمه  يقوده 
عشر  بأثني  محاطا  نفسه  ووجد 
يدعونه  كانوا  من  يتقدمهم  رجال 
عن  هذا  وأختلف  »المعلم« 
صوتا  ذا  كان  أنه  في  الجميع 
سواء  تفارقه  ال  وابتسامه  هادئا 
األتان  وفهمت  صمت  أو  تكلم 
ألنه  أستقدمهما  قد  »المعلم«  أن 
هكذا  أو  كليهما  اليهما  محتاج 
قال وسرت رجفه في بدن األتان 
يتم  لم  الجحش  أبنها  أن  تعلم  أذ 
يجلس  لم  أذ  قبل  من  ترويضه 
عليه أحدا من الناس و من الممكن 
أن يهيج ويرفس يمنه ويسره وقد 
تتطور األمور و يؤذي »المعلم« 
وتصير »األتان« في حرج شديد 
فوق  المعلم  جلس  عندما  ولكن 
كان  أذ  األتان  اندهشت  الجحش 
وفهمت  رزينا  هادئا  الجحش 
سرا  األمر  في  أن  للتو  األتان 
وزاد يقينها عندما وجدت األالف 
لتضعها  ثيابها  تخلع  البشر  من 
كعالمه  الطريق  علي  أمامهم 
أنهم يرتضون بالمعلم ملكا عليهم 
صوب  كل  من  الناس  وتراكض 
وجهه وصارت األالف مئات من 
مسامعها  الي  وتطرقت  األلوف 
قد  أورشليم  في  الحشود  عدد  أن 
يصرخ  والجميع  المليون  قارب 
الْبِن  أُوَصنَّا   « عظيم  بصوت 
 ! ِبّ الرَّ ِباْسِم  اآلِتي  ُمَباَرٌك  َداُوَد! 
 :٢١ متي  اأَلَعالِي!«  ِفي  أُوَصنَّا 
أغصان  منهم  األالف  وقطع   ٩
الطريق  في  وفرشوها  األشجار 
هذا  هو  من  »األتان«  تعلم  ولم 
»الجحش«  أبنها  يمتطي  الذي 

يقولون  الجموع  سمعت  حتي 
ِمْن  الَِّذي  النَِّبيُّ  َيُسوُع  »هَذا  أن 
 ١١:  ٢١ متي  اْلَجلِيِل«  َناِصَرِة 
الصعود  في  الطريق  بدأ  أن  وما 
صعب األمر في عيني« األتان« 
أذ تعلم أن أبنها »الجحش« ليس 
الجبل  يصعد  أن  مقدرته  في 
وفوق ظهره »المعلم« وأذ كانت 
الزالت في اللحظة عينها متفكره 
»المعلم«  ووجدت  اال  األمر  في 
»الجحش«  فوق  من  نزل  وقد 
فرحا  أيما  ففرحت  فوقها  وجلس 
هذا  »يسوع«  أن  علمت  أذ 
المشاعر  رقيق  يكون  وأن  البد 
ومرهف األحاسيس وأنه ال يضع 
علي أحدا حمال ال يستطيع حمله 
استدعائهما  من  الحكمة  وفهمت 
من  األتان  تنخدع  لم   . كليهما 
أما  أمامها  ثيابهم  يلقون  الذين 
قد  هؤالء  كل  أن  فظن  الجحش 
يصدق  ولم  الستقباله  هرعوا 
نفسه وهو يري الناس تجري من 
منه  تقترب  لكي  وتتباري  حوله 
ناهيك عن أغصان األشجار التي 
والثياب  وجهه  أمام  بها  يلوحون 
حوافره  تدوسها  التي  الفاخرة 
من  وظهرت  اساريره  فانفرجت 
الضخمة  البيضاء  أسنانه  تحتها 
مستقبليه  وجوه  في  يبتسم  وكأنه 
وتصور  الجحش  قلب  وأرتفع 
أنهم سينصبونه ملكا عليهم وفجاه 
توقف المسير ونزل الراكب فوقه 
وترجل الي الهيكل وذهب وراؤه 
كل الجمع . ونظر الجحش حوله 
يتوسل الناس أن تعود وللضجيج 
أن يعاود ولكن ذهب األمل أدراج 
قيمه  للجحش  يكن  لم   . الرياح 
أن  أرتضي  الذي  المعلم  بدون 
خادم  لكل  رساله  أنها   . يمتطيه 

للمسيح.

عنق  حول  السيد  ذراع  التف  هل 
يستند على  القيروانى و هو  سمعان 
كتفه ، مما جعل فم السيد قريبا من 
أذن سمعان؟ البد أن السيد كان يهمس 
عن  روعة  تقل  ال  بكلمات  أذنه  فى 

الكلمات التى قالها للص اليمين!!
ح سمعان من لمسة اكليل  هل تَجرَّ

الشوك القريب الى وجهه ؟ 
و ماذا قال القيروانى لزوجته بعد 
رداءه  و  الصليب  رحلة  من  عودته 
لها   وصف  وهل  ؟  بالدماء  ملطخا 
وقوعه  من  المسيح  السيد  قام  كيف 
على األرض و بدأ يستند على كتفه؟ 
تنجس  على  زوجته  أنََّبته  هل 
مالبسه التى كانت غسلتها له لألحتفال 

بالفصح؟
لقد خرج سمعـــــان القيــــــــروانى 
من بيته فى الصباح و لم يكن يتوقع 
أن تجبره ظروف خارجة عن ارادته 

تذكره  تاريخى  بعمل  يقوم  بأن  
البشرية آلالف السنين .... 

تاريخ  فى  شرف  أعظم  كان  فاذا 
العذراء  للسيدة  أعطى  قد  األنسانية 
ألنها حملت السيد المسيح فى بطنها، 
فان الشرف الذى يليه فى العظمة قد 
القيروانى ألنه حمل  أعطى لسمعان 

الصليب مع السيد المسيح
نعرف من القديس مرقس فى انجيله 
)٢١:١5(  أن سمعان القيروانى هو 
الشمالى  الساحل  على  القيروان  من 
يسميان  ابنين  لديه  أن  و  ألفريقيا. 

الكسندر و روفس.
و نعرف أيضا من رسالة القديس 
بولس الى روما أن عائلة القيروانى 
كانت قريبة الى قلب بولس الرسول 
انها  روفس  أم  يعتبر  كان  أنه  حتى 
المختار  روفس  على  سلموا   " أمه: 
فى الرب و على أمه التى هى أم لى" 

)رو ١٣:١٦(

و لكن من الملفت للنظر أن سفر 
عن  الستار  يزيح  الرسل  أعمال 
المعلمين  أو  األنبياء  من  شخص 
اسمه "سمعان الذى يدعى األسود" 
فى  موجودا  ،كان   )١:١٣ )أع 
ولما  شاول.  مع  أنطاكية  كنيسة 
بعض  تضم  أنطاكية  كنيسة  كانت 
مؤسسيها من القيروانيين فنحن اآلن 
أمام احتمال قوى أن كنيسة أنطاكية 
كانت محل لقاء هام بين القيروانى 
القديس  أيضا  و  الرسول  بولس  و 
المرقس. و الذى يدعم هذا األحتمال 
مرقس  و  بولس  الرسولين  كال  أن 
فى  بولس  أن  و   ، روما  الى  كتبا 
على  يسلم  كان  روما  الى  رسالته 

و  روفس(  )أم  القيروانى  زوجة 
يعتبرها أمه. 

و اذا صح هذا األحتمال فان هذا 
قد يشرح لنا أروع ما كتبه القديس 
و  المسيح،  السيد  آالم  عن  بولس 
السيد  شعور  بولس  عرف  كيف 

المسيح و هو يحمل الصليب.
للقيروانى  السيد  أباح  هل   
بالسرور الموضوع  أمامه فى تلك 
رأى  القيروانى  أن  أم  ؟  اللحظات 
بنفسه أمجادا – كالتى رآها اللص 
فى  بها  احتفظ  السيد-   يمين  على 
للقديس بولس  ثم أفشى سرها  قلبه 
رسالته  فى  وصفها  بدوره  الذى 

للعبرانيين:
السرور  أجل  من  "الذى 
الصليب  احتمل  أمامه  الموضوع 
يمين  فى  فجلس  بالخزى  مستهينا 

عرش هللا. " )عب١٢:٢( 
قد ال نعرف اجابات هذه األسئلة  
هذا  فى  أنه  نعرف  لكننا  و   ، أآلن 
العظيم أعطى وعدا و أسس  اليوم 
عهدا ال زال يحفظه حتى اآلن .... 

هذا العهد هو:
أمتارا  الصليب  الذى يحمل  أن   
ثم   ... المسيح  السيد  معه  يمشى 
آخر  الى  عنه  الصليب  يحمل 

المشوار. 



علوم وتكنولوجيا22
أعراض ضعف وتلف األعصاب.. أهمها التنميل 

والشعور باألمل
تلف األعصاب أحد أمراض المخ واألعصاب والتى 
األعراض  ببعض  األشخاص  شعور  فى  تساهم 
والعالمات مثل التنميل بالقدمين أو اليدين، مع عدم 
حسب  الطرفية  األعصاب  فى  التحكم  على  القدرة 
المتخصصين  احد  يقول  ذلك  حول  التلف.   درجة 
فى جراحة المخ واألعصاب، أن تلف األعصاب هو عبارة عن حدوث ضعف 
باألعصاب أو اضطرابات عصبية بالجسم واألطراف أو أعصاب المخ أو الحبل 
الشوكي والتى تصل أحيانا إلى تعرض الشخص إلى الشلل. يتابع قائال: “تختلف 
أعراض إصابة األشخاص بتلف األعصاب من حيث كونها عالمات تدل على 

تلف جزئى أو حدوث ضعف كامل بالعصب وفقا لآلتى”:

دراسة: سن الـ23 األفضل إلجناب ثالثة 
أطفال

أمستردام - أ ش أ توصل باحثون إلى أن سن ٢٣ هو أفضل عمر للزوجة 
نتيجة  ذلك  جاء  أطفال.  لثالثة  وخاصة  أما  تصبح  لكي  االنجاب  في  للبدء 
البحث الدولى الصادر عن المستشفى التعليمي بجامعة “إراسموس روتردام” الهولندية نشر هذا االسبوع 
معدالت  أفضل  لتحديد  الكومبيوتر  برامج  العلماء  استخدم  حيث  البشري  للتناسل  االكاديمية  الدورية  في 
فرص االنجاب وفقا لعدد أفراد االسرة المرغوب فيه. وقال البروفيسور ديك هابيما لصحيفة “فوكسكرانت” 
الهولندية إن االزواج تنتظر وقتا أطول للبدء في تكوين أسرة , وأن العديد منهم يرغب في معرفة أفضل 
فرصة لهم للتخطيط للتعليم والعمل بالنسبة لألطفال في المستقبل. وأظهر البحث أن االزواج الذين يرغبون 
في أن يكونوا متأكدين بنسبة ٩0 % أنهم سينجبون ثالثة أطفال على االقل, يتعين عليهم أن يخططوا النجاب 
طفلهم االول عندما تكون الزوجة في سن ٢٣ عاما. وأشار البحث إلى أنه إذا كان االزواج يرغبون في 
انجاب عدد أقل من االطفال فيمكنهم تأجيل خطوة االنجاب الحقا. واعتبر البروفيسور هابيما أن العديد من 
االزواج, الذين يبدأون في إنجاب االطفال في سن الحق وينجبون ثالثة أطفال, هم محظوظون. وأوضحت 
الدراسة أن 50 % فقط من النساء الالئي يبدأن في تكوين أسرة في سن ٣5 عاما ينجبن ثالثة أطفال بصورة 

طبيعية. ولكن إذا ما أردن إنجاب طفلين فقط فإن السن المناسبة ال تزيد على ٣١ عاما، وفقا للبحث.

استخدام اجليل املخلوط بالكحل ال يغنى 
عن غسل األيدى بالصابون

باريس - أ ش أحذر طبيب األمراض الجلدية الفرنسى “مارتين باسييراى” 
من استخدام الجيل المخلوط بالكحل قبل غسل األيدى جيدا بالماء والصابون 

فهو ال يحل محل الصابون فقد أثبتت الدراسة التى أجراها فى ٢00٩ على تهيج األيدي ويسبب الحساسية.  وينصح 
بالماء  األيدي  وغسل  الحمام  إلى  الذهاب  المطعم  فى  أو  المكتب  فى  السائل  الجيل  هذا  يستخدمون  الذين  الطبيب 
والصابون بدال من إخراج الجيل واستخدامه ويرى الطبيب أنه من األفضل ارتداء القفاز فى المواصالت العامة حتى 

ال تلمس األيدي المقاعد.

سائل نبات الشوك يساهم يف عالج سرطان اجللد
توصل فريق من العلماء األمريكيين أن السائل اللبني المتواجد في نبات 
الشوك والذي يطلق عليه إسم “سيليبينين” يساهم في الوقاية من سرطان 
عن  الناجمة  الشيخوخة  من  الوقاية  في  أيضا  السائل  هذا  ويساهم  الجلد. 
اللون  عشاق  بين  الضارة  بنفسجية  الفوق  الشمس  ألشعة  التعرض  كثرة 
البرونزي. وأوضح العلماء أنه عند تعرض الخاليا الجلدية لألشعة الفوق 
بنفسجية بصورة مبالغ فيها، فان اإلنسان بحاجة إلى أمرين إما عن طريق 

عالج التلف الناجم عن هذه العلمية أو التخلص منها إال أن األبحاث الحديثة للسائل اللبني للشوك يقوم بفاعلية 
هاتين المهمتين.  وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي تتعامل من أنسجة وخاليا بشرية تعرض بصورة 
مبالغ فيها إلى األشعة الفوق بنفسجية الضارة والتي تشكل نحو ٩5% من إجمالي إشعاعات الشمس. وأشار 
العلماء إلى أن مادة “سيليبينين” تعمل على قتل الخاليا التالفة بفعل هذه األشعة الضارة ومن ثم التخلص من 

الخلل الجيني الذي تعرضت له هذه الخاليا التالفة وبالتالي تراجع فرص اإلصابة بالمرض أو الشيخوخة .

علماء فلك: اكتشاف 5 ثقوب سوداء 
جديدة “هائلة احلجم” بالفضاء

الفلك  علماء  من  فريق  اكتشف  نيوز  بريطانيا-سكاي 
البريطانيين 5 ثقوب سوداء عمالقة، أو “هائلة الحجم”، 

كانت مختفية خلف تكتالت غيوم فلكية وغبار كوني. ويثير هذا االكتشاف، الذي 
قاده عالم الفلك واألستاذ في مركز المجرات البعيدة في جامعة دور هام جورج 
النسبيري، االعتقاد بوجود ماليين الثقوب السوداء في الكون وبشكل يفوق كثيراً 
تقوم  “بواليع”  عن  عبارة  بأنها  السوداء  الثقوب  وتوصف  السابقة.  االعتقادات 
المطاف أشعة إكس  نهاية  يقترب منها، وينبثق عنها في  بامتصاص كل شيء 
األمر الذي يكشف عن وجودها، وهو ما حدث بخصوص هذه الثقوب السوداء 
العمالقة المكتشفة حديثاً، التي تصنف بأنها من أضخم الثقوب السوداء في الكون. 
وكان المرصد الفلكي النووي “نيوستار” التابع لوكالة الفضاء األميركية “ناسا”، 
الذي بدأ العمل عام ٢0١٢، قد اكتشف هذه الثقوب السوداء من خالل رصده 
النبعاثات أشعة إكس. وقال النسبيري إنهم على علم بوجود ثقوب سوداء عمالقة 
الذي  منها  الكثير  هناك  أن  نعتقد  “بتنا  الكوني، ولكن  والغبار  الغازات  تحجبها 
لم نكتشفه بعد”. وأوضح أنه بفضل مرصد “نيو ستار، فإنها المرة األولى التي 
نتمكن فيها من رؤية الثقوب السوداء العمالقة المحجوبة عن أعيننا”، مضيفاً أنه 
على الرغم من “أننا اكتشفنا 5 منها فقط، فإنه عندما نطبق النتائج على الكون 

كله فإننا نعتقد أن العدد يقدر بالماليين”.

 647 823- 6779  ahram.teeba@gmail.com لالعالن  باجلريدة

دراسة أمريكية: عدم التحاق الشباب باجلامعة يعرضهم 
للوفاة املبكرة

نتائج جديدة وخطيرة وقد تكون بمثابة المفاجأة بالنسبة للكثيرين، حيث أشارت دراسة طبية حديثة أشرف عليها 
باحثون من جامعة كولورادو األمريكية أن عدم االلتحاق بالجامعة وعدم اجتياز هذه المرحلة التعليمية المهمة له 
أضرار خطيرة وقاتلة مثل تدخين السجائر تماًما. وتابعت الدراسة أن األشخاص الذين ينهون مسيرتهم التعليمية 
ببلوغ ١٨ عاًما وال يلتحقون بالجامعة، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة تحاكى ما يتعرض له مدخنو السجائر، 
بالجامعة، وتعرضوا  التحقوا  الذين  أقصر عمًرا من األشخاص  نظرًيا  كانوا  أن هؤالء األشخاص  إلى  الفتة 
لإلصابة بالسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية.  وزعم الباحثون أنه كان من الممكن منع حدوث ١٤5 
ألف حالة وفاة فى عام ٢0١0، حال التحاق مجموعة طلبة المرحلة الثانوية الذى اختاروا إنهاء حياتهم التعليمية 
فى عمر ١٨ عاما، بالجامعة، مضيفين أن نسبة الوفيات ذاتها يمكن الحد منها نظرًيا حال إقالع الشباب عن 
تدخين السجائر. ونشرت هذه النتائج على الموقع اإللكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية فى التاسع من شهر 

يوليو الجارى.
استخدام اهلاتف 68 دقيقة يومياً 

يسبب اضطراباً عقليًا
بوسطن-رويترز أوضحت دراسة أمريكية حديثة أن استخدام 
اإلصابة  إلى  تؤدي  قد  يومياً  دقيقة   ٦٨ الذكية  الهواتف 

باضطرابات عقلية، نتيجة اإلصابة باالكتئاب الذي يؤثر سلباً على المزاج والمشاعر النابع 
من قضاء وقت طويل أمام الشاشة. وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة الشمال الغربي 
مدرسة فينبرج للطب إن متوسط استخدام األشخاص المصابين باالكتئاب نحو ٦٨ دقيقة، 
مقارنة بنظرائهم الذين يشعرون بالسعادة يصل معدل استخدامهم إلى ١7 دقيقة فقط في اليوم.

وأشارت الدراسة إلى أن األشخاص الذين يقضون أغلب أوقاتهم في المنزل أمام هواتفهم أو 
في أماكن قليلة، األكثر لظهور عالمات االكتئاب عليهم، إذ استعانت الدراسة رصد “جي بي 
إس” على هواتفهم، موضحين أن بيانات الهاتف أصبحت تساعد األطباء على اكتشاف إصابة 
الشخص باإلحباط واالكتئاب من دون طرح أسئلة عليهم. شملت الدراسة ٢٨ رجاًل وامرأة 
تم تسجيل متوسط استخدامهم للهاتف ألكثر من أسبوعين عن طريق مراقبة أماكنهم كل 5 
دقائق، وبينت النتائج أن األشخاص المحبطين يميلون أكثر للجلوس في منازلهم أو في أماكن 

محددة وعزوفهم عن الذهاب ألماكن عديدة أو اكتشاف أماكن أخرى جديدة

دراسة: الروابط األسرية القوية ختفض مشاعر 
القلق بني األطفال

أن  طبية  دراسة  أأظهرت  ش  أ   - واشنطن 
تساعد  األسرة  أفراد  بين  القوية  األسرية  العالقات 
على زيادة الثقة بالنفس بين األطفال وتقلل مشاعر 
التى تعانى  المنازل  القلق والتوتر بينهم خاصة فى 
من العنف المنزلى. وقالت الباحثة “كاترين نوتون” 

من جامعة “ليميريك” فى أيرلندا نظرا للسرية التى تحيط العنف المنزلى , من 
المهم أن يدرك اآلباء واألمهات أهمية الحفاظ على الترابط األسرى والحرص 
على اآلثار الوقائية للروابط األسرية القوية الطفالهم , وبهذه الطريقة يمكن أن 
نشجع الشباب المصابين بالحفاظ على المعنى األصيل لالنتماء داخل األسرة فى 
شملت  قد  الدراسة  كانت  اإليجابى.  النفسى  الدعم  يوفر  ما  وهو  المطاف  نهاية 
نحو ٤٦5 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين ١7 و ٢5 عاما , أكملوا استطالعا 
على اإلنترنت عن تجاربهم مع والديهم , والعنف المنزلى , ومقدمى الرعاية , 
فضال عن الروابط األسرية والنفسية. وأظهرت التحاليل أن تعرض المشاركين 
فى الدراسة للعنف المنزلى سواء من الوالدين أو مقدمى الرعاية كان مرتبطا مع 
انخفاض احترام الذات , وزيادة القلق والروابط األسرية األضعف بين الشباب 

بالمقارنة مع أولئك الذين نشأوا فى بيوت مستقرة.

السنة الثامنة ، العدد )193(  - اخلميس 23 يوليو  2015

اللفت يقلل من خطر البدانة
تتعدد فوائد جذور اللفت في انها مناسبة جدا للياقة البدنية؛ فهي تغذي 
بدون أن يسبب زيادة في دهون الجسم، كما تحتوي على نسبة عالية 
من فيتامين )C( ومضادات األكسدة التي تساعد على مقاومة األجسام 
الضارة وتفاعالت األكسدة المدمرة. كما تقلل جذور اللفت من خطر 
البدانة وضغط الدم المرتفع والسكري وسرطانات المعدة والبنكرياس 

غناه  بسبب  الصحية  المشاكل  من  واسعة  مجموعة  شفاء  على  اللفت  ويساعد  الرئة.  وأمراض  والمثانة 
بالعناصر الغذائية. مثل البروتين الكربوهيدرات الكالسيوم السكريات الحديد الفسفور البوتاسيوم الصوديوم 
فيتامين c  حماض الفوليك  ومصدر غني بالكالسيوم، الفسفور، حمض الفوليك والماغنسيوم الضروري 
القلب  وأمراض  العين  عدسة  بإعتام  اإلصابة  منع  على  يساعد  اإلنسان.  جسم  في  النمو  تطورات  لجميع 

واألوعية الدموية 
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درجة  كانت 
تخطت  قد  الحرارة 
تلك  في  الثالثين 
المنطقة  من  البقعة 
قال  حينما  الحدودية 
ياسين وهو يبتلع ريقه بصعوبة : " كم أشتاق إلى 
كوب من مشروب التمر الهندي المثلج الذي تعده 
رني أن أطلب  ذّكِ يا روماني!  لنا  أمك خصيصاً 
منها تعليم خطيبتي خديجة كيفية عمله". رد عليه 
روماني: " هذا ما تفعله أمي كل رمضان أما نحن 
فال نرى منكم شيئاً !". قالها مازحاً وهو يتحسس 
العسكري،  زيه  خلف  المختبئة  الذهبية  سلسلته 
نسيت  وهل   " مصطنع:  بغضب  ياسين  فأجابه 
لقد اعتدت أن  التي تعدها أمي،  الكنافة  صواني 
تلتهم معظم هذه الصواني بمفردك أيها الَشِره! ". 

- هذا الَشِره يصوم معك كل عام! انظر إليَّ 
، إنني لم أضع شيئاً في فمي منذ وجبة السحور 
الهزيلة التي تناولتها. أليس هذا غريباَ! مسيحي 
أفطر  سوف  أنني  واألغرب  رمضان!  يصوم 
بأكل نباتي .هل نسيت أننا في صيام الرسل هذا 

يعني أنني لن أتمكن من أكـ .........!". 

قاطعهما فجأة صوت إنفجار في أول الكمين. 
كان إنفجاراً مدوياً لم يشاهدا مثله من قبل، ومع 
ذلك ،في سرعة، راحا ينفذان الخطة التي تدربا 
عليها وانتشرا مع باقي الجنود في نصف دائرة 
الساعة  قرابة  المعركة  استمرت  الكمين.  حول 
الطلقات  أطلق خاللها روماني عشرات  والربع 
خمس  اليمنى  ساقه  اخترقت  بينما  الصائبة 
سالحه.  األرض حاضناً  فوقع على  رصاصات 
اتجه نحوه اثنان من اإلرهاببين محاوليين أسره 
حياً لكن ياسين ظهر فجأه و أمطرهما برصاص 
روماني  وحمل  قتيلين  وأوقعهما  اآللي  سالحه 
الشرقي  بالسور  اإلحتماء  محاواًل  كتفيه  على 

للكمين. وهنا وقع اإلنفجار الثاني!

المحافظ  تقدمها  مهيبة  عسكرية  جنازة  كانت 
والقيادات الشعبية والتنفيذية ومندوب عن السيد 
الرئيس. بذل شيخ األوقاف و أسقف اإليبارشية 
القرية وألقى  في تعزية أهل  كبيراً  الشاب جهداً 
صوان  في  رائعة  عظة  البابا  قداسة  مبعوث 
العزاء المشترك عن سيدتنا "مريم العذراء" التى 
صمت  في  المصاعب  واحتملت  هللا  اصطفاها 
الصبر  في  جميعاً  به  نحتزي  مثااًل  لنا  ضاربة 

على الشدائد. 

هرب  كيف  العسكرية  المنطقة  قائد  روى 
على  القبض  من  يتمكنوا  أن  دون  اإلرهابيون 
أسير واحد.. روى كيف قال ياسين قبل أن يلفظ 
أنفاسه األخيرة : " ال يمكن أن أتركك يا روماني 
روى   ..." عمر!  عشرة  الجبناء!...إنها  لهؤالء 
كيف وجدوا جثة روماني وعلى وجهه ابتسامة 
ممسكاً يد ياسين بيمناه ويده اليسرى قابضة على 

سلسلة ذهبية.

اآلن إذا ذهبت إلى قرية الشهداء القابعة فوق 
الجبل و مررت من األزقة الضيقة ستشتم رائحة 
تاريخ مصر العتيق. ستكون محظوظاً إن تمكنت 
من زيارة منزل ياسين. إذا حدث ذلك إحرص أن 
تطلب من أم ياسين أن تريك سلسلة روماني التي 
تحتفظ بها! أتحداك أن تميز بين بقع الدماء على 
مهاًل،  لروماني؟!  أم  لياسين  هي  هل  السلسلة، 
روماني  أم  وجدت  إن  أكثر  محظوظاً  تكون  قد 
التمر  من  بكوب  ستستمتع  أنك  لك  أؤكد  هناك! 
..فهو ممزوج  الهندي الذي لن تنسى مذاقه أبداً 
تسقط  لن  التي  الحقيقية  المحبة   ... المحبة  بماء 

أبداً... أبداً! 

  بيشوي بولس 
 كنيسة مارجرجس و القديس يوسف 
مونتريال - كندا

السلسلة الذهبية!
)قصة قصرية مستوحاة من أحداث حقيقية(

الطيور  غردت 
فوق األسطح القديمه، 
الفجر  ضوء  سطع 
فتحات  من  يتسلل 
ظهرت  النوافذ، 

بوادر بدايه يوم و لكنه ليس اخر يوم.. 
حاَولَْت أن تفتح عيناها الثقيلتين ولم تستطع، 
الشرفه،  أسفل  الماره  َسِمَعْت صوت حركه 
أسفل  الموضوعه  الساعه  في  لتنظر  أسَرَعْت 
هي  و  أخري  مره  عيناها  أغلقت  ثم  وسادتها 
للتمُسك بأطراف  تقول )) لسه بدري((،عادت 
اليقظه  عن  الغياب  في  نجحْت  حتي  النوم 

وراحت في نوٍم عميق.
عادت لُحلمها الذي لم تكمله تبحث عنه في 
أعماِقها، تحاول أن تراه و تتوه فيه عن واقعها 

الذي تهرب كل يوٍم منه بأحالمها الدفينه.
كانت تلك األحالم هي المتنفس وهي الحريه 
فوق  ليله  كل  تجُدها  باتت  التي  السعاده  وهي 
وسادتها الصديقه كاتمه االسرار، كانت تغيب 
عن واقع حياتها الملئ بالصراعات و المتاعب 
و االحزان بالذهاب كل ليله ألماكن بعيده لتقابل 
لم  ما  الحريه  طعم  تتذوق  و  غريبه  أشخاصا 
تعهَدُه من قبل في سنينها و أيامها و نهارها و 
جديده  امرأة  الي  ليله  كل  تتحول  كانت  ليلها، 
زهره  فوق  ليله  كل  تطير  جديده  أشياًء  تفعُل 
مختلفه تتذوق من كل زهره رحيق مختلف ال 

أحداً ينهيها و ال أحداً يقيدها .
اجمل  علي  أحالمها  في  تتراقص  كانت 
ليله  السترات،  احلي  ترتدي  كانت  النغمات، 
تغني و ليله ترقص و ليله تدق الطبول وتلعب 

علي كل االالت .
ليله تسافر و ترحل و ليله تعود . وهكذا من 

في  تتنقل  كانت  لدراجه،  لقطار  لسفينة  طائره 
لحظٍه  في  و   . عجيب  انبهار  و  متعه  و  فرح 
تعود هذه المرأه الشقيه البائسه ألدراجها كمن 
فقد حياته وذهب الي الجحيم . َعِشَقْت أحالمها 
اكثر من أيامها و تمنت ان تحيا عمرها كله في 
اال  يوم  تُزِعُجها كل  لحظه  تأتي  لكن  ..و  حلم 
وهي لحظه دقات ساعه االستيقاظ، تقوم و تفتح 
عيناها كمن يرفع جبال ثقيال بيديه . و تحاول ان 
تتمسك داخلها بكل ما صنعته في ليلتها السابقه 
لتأخذ قدرا من السعاده يعينها علي إتمام مهام 

يومها الثقيل .
الحلم  طاااال  يوم  بعد  يوم  و  ليله  تلو  وليله 
ساعه  دقات  بعد  حتي  و  ليله  كل  من  اكثر 
دخول  بعد  حتي  و  ُحلمها  ينتهي  لم  االستيقاظ 
و  بالقيام  يناديها  حجرتها  الي  الشمس  ضوء 
بعد ظهور ضوضاء الصباح من حركه الماره 
أسفل شرفتها لم يتوقف حلمها و لم ينتهي نومها 

و لم تستيقظ تلك الحالمه .
قد رحلت الي حلم بعيد طويل لم تستطع ان 
تفق منه تلك المره. والغريب انها باتت سعيده 

مبتسمه 
الطويل  حلمها  من  لتقترب  هذه  ليلتها  باتت 
الذي ليس له نهايه، فكم و كم رأته في يقظتها، 
و رغم نومها الثقيل هذه المره اال انها شعرت 
بالحريه تدب في أوصالها. و لن يستطع احدا 

ان يسرق منها حلمها او ان يوقظها منه. 
والعجيب كل العجب... ))ان تمسكها بحلمها 

كان اقوي من تمسكها بالحياه (( ...
..شعاع  عاد كل شئ علي وتيرته كما كان 
همس  الليل،  عتمه  الماره،  صوت  الشمس، 
الفجر،  و عادت الطيور لتغرد فوق األسطح 

القديمه.. و لم تعد هي من حلمها !!!!!!! 

األسطح القدميه
 نيفني سامى



كلمتني 
وخالص

الدفعة  تخرج  حفل  شاهدت 
43 دفاع جوي و الدفعة 66 
بحرية  بكلية الدفاع الجوي 
السيد  وحضور  باالسكندرية 
إنتابني  وحقيقي  الرئيس  
شعورا زهوا وفخرا وإعزازا 
بأبناء الوطن وتم استعراض 
والتدريبات  المؤهالت 
القتالية  والكفاءات 

والعسكرية.

علي  تدربوا  هل  والسؤال 
و  التفجيرات  مقاومة  كيفية 

المفخخات ؟؟ ربنا يسترها

االسكاروسى

لتصميم اعالنك اجلديد  6779 823 647
ahram.teeb a@gmail.co m

 Winona 
Hearing Aid 
Centre

 Get 2 digital 
hearing aids 
for as little 
as $895.00 
your cost

All styles All 
sizes

847 St. Clair Ave West
Tel: (416) 652-0201

Discount and ADP 
applied to listed price

النــمـيمــة

والسمر  التسالي  بسبب  يكون  ان  يمكن  والقال..،  بالقيل  واستمتع  بل  ...؟!!  ينم  لم  منا  من 
او للشكوى او من باب ) الفضفضة( او العاده األسباب كثيره وتختلف و نختلف عليها ... 
النميمه عاده تقود لإلدانة و سهل جدا الوقوع فيها ) وانا أولكم..( جميعنا نصدر احكام علي 
غيرنا ولكن هللا هو فقط من يعرف األعماق و النوايا هي اغتصاب لحق و سلطان هللا الحق 
هي تجاوز للديان العادل.. فال تحكموا بحسب الظاهر  “كثره الكالم ال تخلو من المعصية “
مريم مراد




