
اقرأ يف هذا العدد
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كيف تحول متشرد إلى رجل أعمال ناجح خالل 
عامين فقط؟

الناسخ والمنسوخ في المسيحية

أسماء قرى في مصر: لماذا يخجل البعض من 
ذكر اسم قريته؟

مجانين الكورة

صوم الميالد تاريخيًا وطقسيًا

فى رحيل المباركة بالحقيقة تاسونى أنجيل 
تحية واجبة إلى هذه األم
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 السيسي وهتك الحريات

 هل حان الوقت لتكوين لوبى قبطى قوى ؟!

 الثعابين السامة والثعابين العاصرة والجزيرة 
التي يحكمها الثعابين

 حكاية القس الذي أنفق ما ورثه على شراء 
كنائس مغلقة ليعيد فتحها

الجريمة الناقصة تفضح مدبريها

 شعاع نهار

 هل نضب المعين ؟

 ال دعم وال زيادة دخل

بين التفسير الرمزي للكتاب المقدس 
والميثولوجيا

الخبراء العسكريون يبحثون في إدعاء 
كندا بعدم وجود صلة بن مبيعات االسلحة 

للسعودية وانتهاكها لحقوق االنسان

ال ننسى أن تأخذ بينات تأمين سيارة الذي 
صدمك

التهاب باطن القدم

الله يسمعك ويرسل لك عونا
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

Distributors, Stores, Handymen, Plumbers and Resellers are welcome.
All our flexible pipes (3/8” & 1/2”) are compatible with the Canadian standard.

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

Hot & Cold Mixer. Easy to 
Install Under the Water Tank

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

Best certified hybrid electric Bidet in its category, Best quality & 
cost ratio. All options in one bidet : heated seat, instant hot water. 
Easy to install, only one connection, tankless, hybrid, water on 
demand.

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

 جميع الوصالت  3/8"-1/2"، مطابقة
نرحب بجميع المحالت وتجار الجملة والموزعين والخبراء في تركيب الشطافات.

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon .
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

الفارق -21

بقلم جمدي حنني

فى حياة اإلنسان فى حياة الشعوب واالمم  
او فى التاريخ البشرى عامة قد يكون هناك 
شخص أو مجموعة من األشخاص او موقف 
أو حدث قد يغير من مجريات الحياة أو قد 
يؤثر فيها سلبا أو إيجابا وقد يجعلها احسن أو 

حتى اسوء وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

                                                                   
هل حان الوقت لتكوين لوبى 

قبطى قوى

اليها  هاجروا  التى  البالد  كل  فى  االقباط 
مجتمعات  ألنفسهم  يصنعون  ان  يحاولون 
بلدهم  فى  تركوها  التى  تلك  تشابة  صغيرة 
ان  يحاولون جاهدين  الوقت  نفس  وفى  االم 
هاجروا  التى  البالد  مجتمعات  مع  يتفاعلوا 
اليها وهم بذلك يحاولون ان يحلون المعادلة 
بوطنهم  االرتباط  وهى  لهم  بالنسبة  الصعبة 
نعم  الجديدة.  مجتمعاتهم  فى  واالندماج 
المعادلة ونقطة االتزان بالنسبة للقبطى صعبة 
جدا وذلك الن الشخصية القبطية و بالطبيعة 
شخصية معقدة جدا وذلك الن ارتباطة الشديد 
وحبة الجارف لمصر احيانا كثيرة يعمل ضد 
التام  الزوبان واالنصهار  الكامل فى  نجاحة 
فالشخصية  بالذات  الغربية  المجتمعات  فى 
القبطية غالبا متحفظة متزنة خالقة ومبدعة 
ويكون الماضى جزء كبير من تكوينها وهذه 
الفرعونية  الشخصية  من  متوارثة  الصفات 
.النة وبالرغم من احتالل مصر على طول 
تاريخها القديم والحديث ابتداء من الهكسوس 
ونهاية بالغزو الوهابى المدمر الى حضارة 
دائما  المحتل  ان  نجد  ونحن  الوجود  فى 
يحاول ان يغير من الطبيعة الفريدة لالنسان 
المصرى ولكن ال يستطيع الن الحاجز االمنى 
من  بكثير  اقوى  العميقة  القبطية  للشخصية 
اى مؤثرات تحاول ان تهدم الهرم الفرعونى 
بتاريخنا  .فارتباطنا  القبطىى  االنسان  داخل 
الفرعونى متاصل فينا نحن االقباط منذ فجر 
على  حافظنا  من  فنحن  االن  وحتى  التاريخ 
لغتنا القبطية التى هى امتداد للغة الهيروغلفية 
االلحان  اخذنا  الفرعونى  لتراثنا  حبنا  ومن 

القبطية  االلحان  فى  وادخلناها  الفرعونية 
بعض  هذا  يومنا  حتى  نستخدم  ومازلنا 
الكلمات الفرعونية فى لغتنا الدارجة وايضا 
يومنا  الفرعونية حتى  االعياد  ببعض  نحفظ 
هذا اما بالنسبة الوالدنا الموجودين والمولدين 
فى المهجر  فشخصيتهم منقسمة الى جزئين، 
جزء يعيش الحياة الغربية واالخر ينتمى الى 
المجتمع القبطى ولكنهم لم يتحولوا تماما الى 
حضارة المجتمعات التى يعيشوا فيها وال هم 
انفصلوا تماما عن جذورهم المصرية .اعتقد 
بوطنهم  يربطهم  ما  عمل  الى  بحاجة  انهم 
وقبطيتهم وايضا يبعدهم عن سلبيات موجودة 
فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها .وحنينا الى 
وطننا يجعلنا دائما قلقين على اهلنا الموجود 
فية ويجعلنا نتفاعل عاطفيا مع كل االحداث 
التدخل  النستطيع   ولكن  لهم  تحدث  التى 
نمتلك  ال  الننا  ذلك  و   لمساعدتهم  مباشرة 
كيان قوى ومؤثر يستطيع ان يحدث الفارق 
مع اهلنا فى مصر او مع انفسنا او مع اوالدنا 
واحفادنا .اذا ماذا وما هو العمل الذى نستطيع 
من خاللة ان يكون لنا بة مكان تحت الشمس 
ونستطيع ان نكون جزء من االحداث نؤثر 
لوبى  .الحل فى تكوين  لها  فيها وال نخضع 
قبطى عالمى ولكن هل هوا الوقت المناسب 
لذلك وهل لدينا امكانيات لتكوين لوبى قبطى 
؟ .ولكى نجاوب على هذين السؤالين يجب 
نسئل انفسنا سؤال ما هو الواقع القبطى االن 
فى الداخل والخارج؟ وما هو حال الجاليات 
وما  الجديدة؟  مجتمعاتنا  فى  بنا  المحيطة 
اللوبى  لتكوين  المتاحة االن  هى االمكانيات 

القبطى؟

بنظرة بانورامية على واقعنا اليوم نجد ان 
قبطية  كنيسة  عن  عبارة  مصر  فى  الوضع 
السياسية  القيادة  مع  تماما  ومتوافقة  قوية 
للحكومة  خاضعة  اصح  بمعنى  مصر  فى 
الكنيسة  الن  خطء  ليس  وهذا  المصرية 
ومنذ ثورة ٣٠ يونيو قد راهنت على القيادة 
السياسية الحالية وقد كان اختيار موفق تماما 
الن الرئيس السيسى رجل وطنى ويقدر تماما 
وتاييدهم  وبعدها  الثورة  اثناء  االقباط  وقفة 
المطلق لسيادته ودعمة فى الدخل والخارج 
الماضية  سنوات  االربع  خالل  واالقباط 
ومشاريع  وقوانين   حقوق  على  حصلوا 
قبل صحيح  من  عليها  يحصلوا  لم  قوانين  
ان معظم هذة القوانين لم يفعل ولكن ظروف 
اذا  ماذا  هنا  المشكلة  ولكن  ذلك  تمنع  البلد 
تولى االخوان مرة اخرى الحكم او حتى ماذا 
وال  عادل  غير  اخر  رئيس  الحكم  تولى  لو 
يهتم لمشاكل األقباط ؟ سؤال يحتاج إلى تأمل 

عميق . 
]البقية ص12[
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.
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You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.



بأن  تؤمن  كيف  الملحد،  صديقي  لي  قال 
المسيح هو هللا في الجسد وهو قد قال إنه ال 

يعرف الساعة، أي نهاية العالم؟ 

قلت له دعنا نقرأ ما قيل سويا في انجيل 
مرقس 13 أيه 32  

»أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما 
وال  السماء،  في  الذين  المالئكة  وال  أح��د، 

األبن اال األب.« 

ثالثة  الجملة هناك  قلت لصديقي في هذه 
نوعيات 

اولهم »أحد« أي البشر 

وثانيهم »المالئكة الذين في السماء« 

وثالثهم األبن واآلب« 

ففي أي خانة وضع يسوع المسيح نفسه؟ 
هل مع البشر ام المالئكة ام مع اآلب؟

قال صديقي، مع اآلب ولكنه أيضا قال إنه 
ال يعرف! 

قلت له النار لهب وحرارة وضوء والثالثة 
سألت  ولو  اختصاصه،  له  كل  ولكن  واحد 
الضوء عن الدفء سيقول لك اسأل الحرارة 
لك  ستقول  الرؤية  عن  الحرارة  سألت  ولو 
حرق  عن  االثنين  سألت  ولو  الضوء  اسأل 

المكان سيقوالن لك اسأل اللهب.

عن  المسيح  لهم  ق��ال  آخ��ر  مكان  وف��ى 
عالمات الساعة فمثال في انجيل لوقا قال: 

أم��اك��ن،  ف��ي  عظيمة  زالزل  »وت��ك��ون 
ومجاعات واوبئة. وتكون مخاوف وعالمات 

عظيمة من السماء« 

وعاد وقال لهم في اعمال الرسل أن هذا 
اليوم في سلطان اآلب. 

ال  فأن مساعدتي  ذهنك  في  هذا  ولتقريب 

تقول للمريض عن تشخيص مرضه بالرغم 
الطبيب  أسال  له  تقول  ولكنها  معرفتها  من 

ألن هذا ليس في سلطانها.

ولقد قال البابا شنودة من قبل أن أي وزير 
يعرف ميعاد الحرب ولكنه ال يقوله ألنه ليس 

في سلطانه ولكن في سلطان وزير الدفاع. 

واضفت له ان الوهية المسيح ليست جملة 
صلب  ولكنها  المقدس  الكتاب  في  عارضة 

العهد القديم والعهد الجديد.

فكتب العهد القديم تتنبأ عنه، وكتب العهد 
المحورية  والشخصية  اليه،  تشير  الجديد 
في كتب العهد القديم هو هللا الذي لم نراه، 
والشخصية المحورية في كتب العهد الجديد 

هو المسيح الذي هو هللا الذي رأيناه. 

ودعوته لقراءة كل كالم يسوع مشيرا له 
الكاملة،  بشريته  أولها  مقاطع  ثالثة  به  ان 

ثانيها خضوعه، لالب ثالثهما، الوهيته.

ومثال واحد لها 

عبارة »ابن األنسان« تشير لبشريته 

اما عن خضوعه لألب والوهيته أيضا ففي 
هذه العبارة 

»ال يقدر األبن أن يعمل من نفسه شئيا إال 
ما ينظر األب يعمل. ألنه مهما عمل ذاك فهذا 

يعمله األبن كذلك.«

وإعالن الوهيته واضح وصريح في قوله 

»ألنه كما أن اآلب يقيم األموات ويحيى، 
كذلك األبن أيضا يحيى من يشاء« 

وعد صديقي ان يقرأ كلمات المسيح مرة 
آخري بهذا المفهوم 

كل عام وأنتم بخير ببدء صيام عيد التجسد 
اإللهي أي عيد ميالد يسوع المسيح.

 د. رأفت جندي

8164gindi@rogers.com 
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

 Mon-Friday : 9-6:30 Sat : 9-3

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon .
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

حوار مع ملحد

  

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى  

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390        
edenmeb.cbt@gmail.com

احملكمة العليا يف كندا تربئ ساحة سيدة رفضت امساك 
]يد السلم املتحرك[ وتأمر بتعويضها 20 الف دوالر 

بينما كانت السيدة بيال كوسويان تتسوق في  أوتاوا : 
منها  طلب   ,  2٠٠9 عام  مونتلاير  في  للتسوق  مركز 
علي  الملصقه  بالتنبيهات  تلتزم  ان  الشرطة  ضابط 
الدرابزين[   [ السلم   بيد  وتمسك  المتحرك  السلم  جانب 
اثناء تحركه , ولكنها رفضت ذلك فقام ضابط الشرطة 
اوراق  منها  طلب  وعندما  دقيقة   ٣٠ لمدة  باحتجازها 

هويتها رفضت تقديمها فاعطاها غرامتين واحدة ب 1٠٠ دوالر لرفضها االلتزام بتنبيهات 
السالمة واالمساك بيد السلم المتحرك وغرامة أخري مقدارها ٣2٠ دوالر لعرقلة عمل 
الضابط , وفي عام 2٠12 برئت السيدة من هذه المخالفات في مونتلاير ولكنها رفعت بعد 
ذلك دعوي تطالب فيها ب 45٠ الف دوالر تعويضا عن االضرار التي لحقت بها ورفضت 
دعواها , وبعد رفع القضية امام المحكمة العليا حكمت لصالحها المحكمة يوم 29 نوفمبر 
وأعلنت القاضية أن  السيدة بيال كوسويان  تصرفت ضمن حقوقها عندما رفضت إطاعة 
أمر غير قانوني ,وإن ضابط الشرطة ال ينبغي أن يعتبر رفضها جريمة ,وقالت القاضية 
الشرطة  تعليمها لضباط  ارتكبت خطأ من خالل  العام في مونتلاير  النقل  هيئة  إن  أيضا 
بفرض االلتزام بي االمساك بيد السلم المتحرك علي الناس , وبسبب االضرار التي لحقت 

بالسيدة فقد حكمت لها المحكمة بتعويض مقداره 2٠ الف دوالر .



السنة الثانية عشر، العدد )307( - األربعاء 4 ديسمرب 2019أخبار وآراء4

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
إما خاليا  كامل  رامي  قبضوا علي  الذين 
أو  الدولة،  أجهزة  داخل  نائمة  إخوانية 
أغبياء جدا وفي الحالتين يجب عزلهم فورا.

رامي كامل
ثق تماما أنك منقوش علي كفه واثق أنك 
ستخرج قريبا  لكنك ستخرج بطال مرفوع 
الداخل  في  لنا  قائدا  وستصير  الرأس 

والخارج.
مرتضي منصور

وأمير  أحمد  قولت  الكأس  أخد  ميتشو  لما 
أنبي  من  أتغلب  ولما  مدرب  أعظم  جابوا 
ميتشو  إختار  إللي  مين  قولت  ومازيمبي 
عمو  كذب  بطل  أخي  يا  ليه  بيتكلموا  مش 

جوجل مش بيرحم.
 جمهور الزمالك

ضد  أنا  صدقوني  الزمالك  ضد  مش  أنا 
مرتضي سي دي.

ترامب
بقولك إيه االنتخابات قربت إتقي هللا وبطل 
للمظلومين  إيدك  ومد  الظلمة  في  مساندة 
شوية علشان ربنا يقف معاك ويهدي عليك 

المدام.
جستين تردو

فكك من ضريبة الكربون أحنا بلد األشجار 
إحنا  مالنا  مرة  الف  سكانها  قد  فيها  اللي 

ومال التلوث البيئي؟؟.
ثروت أباظة

شادية  الخوف  من  شئ  فيلم  كتبت  أنت 
عملوا  شاهين  ويحيي  مرسي  ومحمود 

القصة فيلم، إحنا بقي عشناه واقع مر.
محمد الباز

لم أكن أنتظر منك أن تهاجم رامي كامل 
وهو في حبسه وعاجز عن الرد عليك، أنها 

سقطة يجب أن تعتذر عنها.
نادية هنري

عن  ودفاعك  المنفتحة  أرائك  تصدمني 
الشباب ولكني متأكد أن المحترمين أمثالك 

ليس لهم مكان في زماننا لألسف.
أحمد أحمد

خلصنا من عيسي حياتو وجبنا أحمد فيطلع 
أحمد زي الحج أحمد زي حياتو ومدغشقر 

زي الكاميرون.
اإلعالم المصري

تتعدي  ال  بتاعتكم  الفيديو  مقاطع  فوقوا 
بيشوفه  اإلخوان  يوتيوب  األالف…. 
ثقة  ورجعوا  إعالم  قدموا  مشاهدة  ماليين 

الناس ليكم يوتيوب بيفضح.
تونس

الغرب  من  بتشرق  الشمس  وقولنا  غنينا 
جبتولنا سلفي رقاص هجاص والشمس لسه 

بيدور علي الطريق لتل أبيب.
لبنان

مصر  مظاهرات  بين  الفرق  إيه  بيقولوا 
ومظاهرات لبنان قلت مظاهرتنا أتصورت 

أبيض وأسود مظاهرات لبنان باأللوان

بيتـــــك 
وسوق العقارات
Location, 
Location, 
Location

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من اهم االشياء التى ينبغى ان تؤخذ فى 
االعتبار عند البحث عن منزل هى الموقع 
باألمان  يشعرك  الذى  والحى  المناسب 
ولعائلتك.عند  لك  مناسبا  ويكون  والراحة 
اختيار الموقع عليك ان تأخذ فى الحسبان 
متوسط  هى  التى  للحى  العقارية  القيمة 
اسعار المنازل فى المنطقة. ومن االفضل 
فيه  ترتفع  حى  فى  منزال  تشترى  ان 
االسعار بدال من حى تنخفض فيه االسعار 
او تكون ثابتة. غالبا ما يعتمد اختيارك فى 
تحديد الموقع الذى ترغب العيش فيه على 
مكان العمل وقربه من المواصالت العامة 
اطفال  لديك  كان  اذا  السريعة.  والطرق 
فابحث عن حى بالقرب من مدرسة جيدة. 
تختارها  التى  المنطقة  ان  من  تأكد  ايضا 
تحتاجها  التى  الخدمات  معظم  فيها  يتوفر 
خاصة اذا لم يكن لديك سيارة. على سبيل 
المثال ان تكون قريب من المتاجر وأماكن 
كان  وإذا  العبادة.  دور  و  الطبية  العناية 
الحى غير معروف لك فاقضى وقت كافى 
فى التجول فى كل انحاء المنطقة للتعرف 

عليها جيدا قبل اتخاذ القرار.

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com

 8164gindi@rogers.comأو

قس  أنفق 
سابق  بريطاني 
ألف   2٠٠ نحو 
استرليني  جنيه 
التي  مدخراته  من 
والدته  عن  ورثها 
على شراء الكنائس 
ويلز،  في  المغلقة 

إلى شقق سكنية،  التحول  والتي كانت بصدد 
وأعاد فتحها أمام المصلين.

وخالل السنوات األخيرة قام القس روبرت 
بشراء  عاما،   71 العمر  من  البالغ  ستيفي، 
12 كنيسة قديمة مغلقة في قرى جنوب ويلز 

وكلفته آخرها 4٠ ألف جنيه استرليني.

»كلمة الرب«

وقال ستيفي إن األمر ال يتعلق بالمال وإنما 
تراثنا،  على  والحفاظ  الرب  كلمة  »بنشر 
قلب  في  الكنيسة  كانت  فقط  عام   1٠٠ فمنذ 

مجتمعاتنا«.

كنيسة  في  عمل  الذي  ستيفي،  القس  وكان 
زار  قد  لندن،  البريطانية  العاصمة  بشمالي 
العدد  الحظ  حيث  ويلز  جنوب  منطقة  قرى 
هناك  إغالقها  يتم  التي  الكنائس  من  الكبير 

شقق  إلى  وتحويلها 
تسويتها  أو  سكنية 

باألرض.

هذه  إن  وقال 
تغلق  التي  الكنائس 
دينية  مراكز  تكن  لم 
لها  كان  بل  فحسب، 
ما  في  كبير  نفوذ 

والحياة  والتعليمية  الثقافية  بالنواحي  يتعلق 
السياسية أيضا في المجتمع.

وقرر حينئذ أن يبذل كل ما في طاقته إلنقاذ 
ما يستطيع إنقاذه منها من هذا المصير وإعادة 
من  أقيمت  الذي  األصلي  الهدف  أمام  فتحها 

أجله.

»إنقاذها من أيدي المستثمرين«

هذه  نزرع  أن  »نريد  ستيفي:  القس  وقال 
من  إنقاذها  وأريد  القرى،  قلب  في  الكنائس 
إلى  الذين يريدون تحويلها  المستثمرين  أيدي 

شقق ومنازل«.

إلى  بحاجة  الناس  »إن  قائال:  وأضاف 
رسالة بسيطة عن الحب وكيف مات المسيح 

من أجلهم«.

وأشار إلى أنه قد 
ال يستطيع إنقاذ كل 
الكنائس ولكنه يفعل 
ما في وسعه »وذلك 
كثيرا  يشعرني 
وباإليجابية  بالرضا 

تجاه المستقبل«.

وأوضح القس ستيفي أن األموال التي أنفقها 
عن  ورثها  مدخرات  كانت  المهمة  هذه  في 

والدته.

خمسة  وله  متزوج  ستيفي  القس  أن  يذكر 
حادث  في  آخر  وأصيب  أحدهم  توفي  أبناء 

مرور كاد أن يودي بحياته.

في  يموت  »كاد  ستيفي:  القس  ويقول 
فراشه  جانب  إلى  كثيرا  وقد صلينا  الحادث، 
كرسي  على  اآلن  يسير  وهو  المستشفى  في 

متحرك ويساعدني في إدارة الكنائس«.

»أمر إيجابي«

وقد رحب األب غاريث كومبيس، وهو قس 
إنجيلي، بخطوات ستيفي قائال: »إن الكنائس 
إقبال  نتوقع  نعد  ولم  بالمجتمع  صلتها  فقدت 
الكنائس  على  الناس 
التي  الطريقة  بنفس 
سابقا،  عليها  كانوا 
يمارسون  فاألطفال 
األحد،  يوم  الرياضة 
من  وجود  فإن  ولذلك 
الستقبال  الباب  يفتح 
أمر  للصالة  الناس 

إيجابي«.

ماثيوز،  غيثين  الدكتور  يقول  جانبه،  ومن 
بجامعة  التاريخ  في  المحاضرين  كبير 
سوانزي: »منذ عام 19٠5 بدأ عدد الكنائس 
في التراجع في ويلز ولم يرتبط ذلك بإغالق 
المناجم فحسب بل إن عدداً كبيراً من العائدين 
متشككين  كانوا  األولى  العالمية  الحرب  من 
بـ »الحرب  يتعلق  ما  في  الكنيسة  في رسالة 

العادلة«.

تطور  الحين  ذلك  »ومنذ  يقول:  ومضى 
مختلفة  أشكال  وظهرت  المعاصر  المجتمع 
من الترفيه وبدأ النظر إلى الكنائس على أنها 
تاريخ  ذلك  يبدو  قد  قديمة«.  وموضة  جامدة 
ماض ولكن النتيجة واضحة اليوم.بى بى سى

حكاية القس الذي أنفق ما ورثه على شراء كنائس 
مغلقة ليعيد فتحها

املرياث يف مصر: امرأة 
قبطية تفوز يف معركة قضائية للمساواة يف 

املرياث مع أشقائها الذكور 
قالت إمرأة قبطية مصرية إنها فازت في معركة قضائية للمساواة 

في الميراث من أشقائها الذكور.

مصر،  في  للتشريع  الرئيسي  المصدر  اإلسالمية،  للشريعة  ووفقا 
للذكر مثل حظ األنثيين في قوانين الميراث.

اإلنسان،  في مجال حقوق  ورفعت هدى نصر هللا، وهي محامية 
الختبار مدى قانونية هذا التشريع.

وبنت نصر هللا قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في 
المسيحية علما بأن األقباط في مصر يخضعون لقوانين الميراث وفقا 

للشريعة اإلسالمية.

ورفضت محكمتين من قبل الدعوى التي أقامتها نصر هللا، المحامية 
بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لتوزيع أنصبة هدى وإخوتها 

الذكور في الميراث طبًقا للشريعة اإلسالمية، رغم أنهم من األقباط.

على  هللا  نصر  وستحصل 
ميراث  من  الحصة  نفس 
والدها كأشقائها، الذين يؤيدون 

مساعيها.

لوكالة  هللا  نصر  وقالت 
ال  "األمر  برس  أسوشييتد 
لنا  يترك  لم  بالميراث.  يتعلق 

أشقائي  مع  بمساواة  أُعامل  أن  أطلب  أن  حقي  من  الماليين.  والدي 
الذكور".

القانون  الحكم "يفترض  إبراهيم عن  الحقوقي إسحق  الناشط  وقال 
للقوانين  وفقا  الميراث  توزيع  على  المسيحيون  الورثة  اتفق  إذا  إنه 
تطبق  اختلفوا،  إذا  ولكن  بالتساوي.  يوزع  الميراث  فإن  المسيحية، 

الشريعة اإلسالمية".

وتثير قضايا الميراث جدال في العديد من الدول العربية بعد مشروع 
قانون للمساواة في الميراث في تونس.

والكنيسة القبطية هي المرجع الرئيسي فيما يتعلق بالزواج والطالق 
لألقباط، ولكن الميراث متروك للدولة.عن بى بى سى



حينما كنت أظن كل مره تاخذني 
الرحايا بين شقي التجربه والضيقة 
المؤسفه  النهايه  صياغه  تم  قد  انه 

وانه ال نجاه لي 
وعتمته  ليلي  اري  كنت  وحينما 
الفجر  ضوء  امتنع  حيث  نهار  بال 

عن البذوغ
تجف  ال  وسادتي  كانت  وحينما 
يتدفق  االحزان  من  نهر  حيث  أبدا 
مع حلول المساء وهروب آالمل مع 

هروب شعاع النهار 
وحينما كانت أحالمي ترتجف لها 
عيناي كل ليله راجيه ان يكون هذا 

هو الحلم األخير 
 وحينما وحينما 

 كان هناك دائماً شيئاً يترسب في 
األعماق ال أستطيع أن آراه ولكني 
اشعر به كصوت نهٍر متدفٍق وسط 

أرض جفت من كل مالمح الحياه 
يسير وصوت  وهو  اسمعه  كنت 
سريان  مع  تتراقص  وهي  المياه 
النهر يدخل الي وجداني قبل أذناي 

 
لم أكن أعلم وانا وسط التجربه ما 

هذا الذي يمنحني بعض الثبات 
ألري  جفوني  أغمض  كنت   
ذلك النهر وأغلق مسامعي لينصت 
المياه  جريان  لصوت  وجداني 
المتدفق وكأنه أنغام القيثارة في ليله 

شتاء بارده 
او شعاع نهار يحاول ان يخترق 

ظالل عتمه ليلي
مع  االحزان  تراكم  من  وبرغم 
وأصوات  الساخنه  الدموع  طوفان 
وقد  اال  حولي  من  العاليه  البكاء 
كان هناك دائما صوتاً اخر يسترق 

مسامعي 
من  امامي  يلوح  اخر  ومشهدا 
بعيد كضوء خفي ملون بألوان باهته 

تتقدم نحوي 
التي  النيران   وبرغم من هبوب 
رائحه  مع  الموت  قدوم  ّعن  تعلن 

هناك  وكان  اال  األسود  دخانها 
رائحه اخري تخترق رئتي وأنفاسي 
كرائحة جريان األنهار ومعها نسمه 

الحياه 
 شتان بين الصورتين والحالتين 

واألعجب هو وجودهما في نفس 
المشهد معاً 

ال  السماء  وعنايه  هللا  يد  وكأن 
الشده والنار والضيق  تتركنا وسط 

والعتمه
اخري  صوره  لنا  ترسل  بل 
تشغل العقل والقلب واالنفاس بلونها 

الهادئ ورائحتها الطيبه 
ادعوها  ان  اال  مني  كان  وما   

بأنهار الحياه 
بخيالي  اليها  اقفز  كنت  والتي 
لتنقذني من النار المشتعله من حولي 
من  النتشالي  بشريه  يداً  تمتد  لم 
الهوه اللعينه التي تفتح فاها لتبتلعني 

في أزمنه وامكنه مختلفه 
بل كانت هناك يداً اخري وعنايه 
اخري لها طابع اخر ومذاق مختلف 
ال اعلم من أين أتت وكيف امتدت 

إلّي 
وما علمته عنها ليس بالكثير 

فهي يد الرحمه ويد الحب 
يُد  وهي  الحب  تحمل  يد  هي 
تروي كل ظمآن كما االرض الجافه 
وتحملنا فوقها كقارب صغير كادت 

ان تتقاذفه المحيطات بكل قسوه 
نعلم  ال  جارفه  محبه  هي  نعم   

كيف او من أين مصدرها
اال انه لن يكون هناك اال مصدرا 

وحيدا 
سنبحث عنه ولن نجده اال داخلنا 
انفاسه  من  هللا  لنا  أعطاه  روحا 

المحييه 
لكي يضئ حياتنا 

لكي ينير طريقنا هو 
روح هللا القدوس 

هو رجائنا 
هو شعاع نهارنا وطوق نجاتنا
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شعاع  نهار   

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )79(

اجلرمية الناقصة تفضح مدبريها

 ادوارد يعقوب
مات  املشير  ان  اثبات 
الناصر  عبد  بأوامر  مقتوال 

شخصيا وتنفيذ اجهزته

اسرة  من  قضائية  دعوى 
في  التحقيق  إلعادة  املشير 
املشير...  موت  مالبسات 

والسادات يوقفها

بفتح  املسلمني  األخوان  سمح 
مع  حسابات  كتصفية  القضية 

العصر الناصري

هذا معناه ان هناك طارئا حدث 
األخيرة  دقيقة  املائة  في  للمشير 
هذه  في  حدث  ماذا  حياته..  من 

الفترة؟  

الدقة  وبهذه  الشريط  وجود  ان 
مدبرة  األغتيال  عملية  ان  يؤكد 

ومعدة من قبل بعناية

لذلك  الوحيد  املبرر  ان  واضح 
املشير  جثة  اعداد  هو  التأخير 

لتبدو الوفاة انتحارا 

هناك تناقض بني اقوال املمرض 
والدكتور "بطاطا" 

السابقة  الحلقات  في  عرضت 
عبد  لعصابة  الرسمية  الرواية 
عامر  انتحار  تدعي  والتي  الناصر 
اجهزته  كل  حبكها  في  وشارك 
الجمهورية  رياسة  موظفي  من 
بما  الرسمية  الدولة  أجهزة  الي كل 
النيابة  )قرار  المسيس  القضاء  فيها 
اجهزة  الي  التحقيق(  بحفظ  العامة 
اعالمه بقيادة حسنين هيكل المطبل 
األول له. وسأعرض االن ما يثبت 
وتزوير  االدعاءات  هذه  كذب 
مات  المشير  ان  واثبات  الحقيقة 
مقتوال بأوامر عبد الناصر شخصيا 
خيوط  بدأت  اجهزته.  وتنفيذ 
من  يقرب  ما  بعد  تتجمع  المؤامرة 
الناصر  عبد  من موت  سنوات    5
بالتحديد  في 4 مايو عام 1975، 
كان اول المتكلمين هو صالح نصر 
مدير المخابرات السابق حيث أعلن 
في حديث لجريدة الجمهورية  كذب 
من  الناصر  عبد  عصابة  ادعاءات 
انه اعطى سم األكونتين الى المشير 
واكد ان المشير مات مقتوال و بناء 
على ذلك أقيمت دعوى قضائية من 
اسرة المشير في أغسطس من نفس 
مالبسات  في  التحقيق  إلعادة  العام 
السموم  خبير  وقدم  المشير  موت 
األستاذ الدكتور محمد دياب تقريره 
سلطاته  استغل  السادات  ولكن 
المطلقة كرئيس للجمهورية وأوقف 
تقرير  وقتها  واختفي  شيء  كل 
السموم وظهر في عام 2٠1٠ وفي 
السلطات  مبارك و رفضت  عصر 
مرتين إعادة فتح القضية وان كان 
يكشفوا  ان  الكتاب  لبعض  سمح  قد 
تفاصيل  عن  كتب  او  مقاالت  في 
الدكتور  األستاذ  تقرير  ومحتوي 
النقاب عن  كما كشف  دياب  محمد 
اقوال أبناء المشير واخوته والكثير 

االغتيال  عملية  اثبات  شهود  من 
في  احاديثهم  او  كتاباتهم  سواء 
التليفزيونية.   البرامج  من  الكثير 
األخوان  سمح   2٠12 عام  وفي 
اثناء فترة حكمهم لمصر  المسلمين 
مع  حسابات  كتصفية  القضية  بفتح 
الى  واحيلت  الناصري  العصر 
انتهاء  وبعد  العسكرى  القضاء 
االهتمام  حدة  خفتت  األخوان  حكم 
بالقضية التي مازالت تؤجل و تؤجل 
بقصد تمييعها.  سأرتب األدلة التي 

تثبت عملية االغتيال كالتي:

أوال: أدلة تلفيق تقرير النيابة: 1- 
يقول تقرير النيابة الملفق كدليل على 
المشير  ان  لالنتحار،  المشير  نية 
قبل  من  مرتين  االنتحار  حاول 
ولكن ال يوجد دليل على ذلك سوي 
شهادة اتباع عبد الناصر واولها في 
ذلك  حللنا  وقد  الناصر  عبد  بيت 
من  اقوال  تضارب  وثبت  قبل  من 
الناصر  عبد  لقاء  حاضرين  كانوا 
األخير مع عامر وخصوصا كذب 
رواية السادات. اما المرة الثانية ما 
منزله  في  شيء  تناوله  من  ادعوه 
على  بالقوة  اجباره  محاولة  اثناء 
مغادرة المنزل معهم وادعائهم انهم 
استطاعوا اجباره على لفظ ما كان 
بالمستشفى  للتحليل  وسلموه  بفمه 
انها  السابقة  الحلقات  في  اثبت  وقد 
أطباء  اقوال  تؤيدها  ملفقه  قصة 
صحته  ان  أكدوا  الذين  المستشفى 
الي  أثر  يوجد  وال  جيدة  كانت 
او  اللعاب  تحليل  من  سواء  سموم 
المادة التي ادعوا انه لفظها او بقية 
التي  األخرى  والكشوفات  التحاليل 
قاموا بها. كذلك إصرار كل الشهود 
ان  على  الناصر  عبد  عصابة  من 
المشير  ان  التحقيقات  في  يذكروا 
االنتحار  ينوي  انه  لهم  صرح 
وتكرار نفس االقوال بطريقة تثبت 
انهم لقنوا جميعا هذه الشهادات. 2- 
الالصق  الشريط  ان  التقرير  يدعي 
كان ألقراص دواء الريتالين فرغت 
فجواته الثالث وعبئت بسم األكونتين 
ال  التي  القصوى  الكمية  ان  وبما 
تترك أي أثر يدل عليها وتؤدي الي 
من  فيكون  مليجرام   1 هي  الوفاة 
احتمالين  هناك  يكون  ان  المنطقي 
يكون  ان  األول  الكمية  هذه  لتناوله 
ب  الفجوات  هذه  احدى  عبئ  قد 
مليجراما واحدا من مادة األكونتين 
السامة وبلع محتويات الفجوة كلها، 
قياسها  من  المشير  تمكن  فكيف 
داخل  يعبئها  ان  يستحيل  حيث 
العادية  بالطريقة  الفجوات  احدى 
بل تحتاج الى أدوات دقيقة وميزان 
بينما  تعبئتها.  قبل  لتقديرها  حساس 

قد  يكون  ان  الثاني  االحتمال 
والتي  أخرها  عن  الفجوة  ملئ 
مليجرام   25 ب  سعتها  تقدر 
ثم بلع منها وهو في بيته يقاوم 
عملية القبض عليه 1 مليجرام 
يستطع  ولم  مستحيل.   وهذا 
حددوا  كيف  يثبت  ان  التقرير 
هذه الكمية الضئيلة جدا؟ حيث 
يبين ان  التقرير أي شرح  لم يذكر 
الجرعة القاتلة بدون ظهور أي أثر 
للسم في الجسم هي 1مليجرام. وهذا 
يدل على ان مدبري عملية االغتيال 
التقرير  واضعوا  على  هذا  املوا 
مادية  دالئل  أي  يقدموا  لم  الذين 
تدعم هذا بل اعتمدوا على التخمين 
يتجاوز  أيضا  مما  واالستنتاج، 
يقول   -٣ العلمية.   اختصاصاتهم 
فجوات  محتويات  كل  ان  التقرير 
الشريط تزن 15٠ مليجرام من سم 
األكونتين )تكفي لقتل أكثر من 15٠ 
ادعاءات  حسب  والسؤال  شخصا( 
بكل  المشير  يحتفظ  لماذا  التقرير 
عرف  انه  خصوصا  الكمية  هذه 
كافيا  واحدا  مليجراما  ان  مقدما 
الشخص  هل   -4 بالمهمة؟   للقيام 
ان  السم  تناوله  بعد  يهمه  المنتحر 
يعيد لصق الشريط على جسده بهذه 
ال  فأنه  أراد  وإذا  والوعي؟   الدقة 
يقدر على ذلك الن مجرد لمس السم 
لشفاه المنتحر تجعله يفقد توازنه مع 
شعوره بالدوخة فيستحيل ان يتحكم 
في وضع الشريط مرة أخرى تحت 
بلصق  يقوم  ثم  رفعها  بعد  مالبسة 
لم  مالبسة.  هندام  وإعادة  الشريط 
لبهدله  اشاره  أي  التقرير  في  يوجد 
في الملبس. وما الغرض من ذلك؟ 
هل إلخفاء انه انتحر؟ غير منطقي 
يحتويه  وما  الالصق  الشريط  الن 
ان  االنتحار!!  بعملية  يشي  سم  من 
وجود الشريط وبهذه الدقة يؤكد ان 
العملية مدبرة ومعدة من قبل بعناية 
ولكن زيادة عن الحد الطبيعي وكل 
 -5 المفضوحة.  ذالتها  لها  جريمة 
جاءت  الذين  األطباء  شهادات  من 
أسمائهم في التقرير سواء في فترة 
تواجده بمستشفى المعادي العسكري 
او من الزموه في استراحة االغتيال 
صحية  حالة  في  ظل  المشير  ان 
يوم  مساء  من  الخامسة  حتى  جيده 
ساعة   24 ال  ان  اي  االغتيال 
الذي  الوقت  انه  ادعوا  لما  التالية 
تناول فيه السم في بيته وكان السم 
يسري في جسده لم يسجل األطباء 
أي اعراض سواء تغير ضغط الدم 
ان  المفرض  من  والذي  النبض  او 
يهبطا تدريجيا الي ان تحدث الوفاة 
فجاه  حدث  التغيير  هذا  يبدو  ولكن 
الي  وادي  الخامسة  الساعة  بعد 
الوفاة في الساعة السادسة واربعين 
هناك  ان  معناه  هذا  اليس  دقيقة!! 
طارئا حدث للمشير في المائة دقيقة 
األخيرة، منذ تركه طبيبه الذي كان 
يالزمه حتى الخامسة وكان في حالة 
ونبضه  دمه  عادية وضغط  صحية 
المسجلين طبيعيين؟ ماذا حدث في 

هذه الفترة؟  6- من الواضح ان نقل 
المريوطية  استراحة  الى  المشير 
تسهيال  اسرته  عن  ألبعاده  كان 
كشفتها  التي  األمور  فمن  الغتياله! 
تحقيقات النيابة ان كل من الممرض 
في  خدماه  اللذان  والسفرجي 
افراد  كانا من  المريوطية  استراحة 
الحرس الجمهوري فأحدهما مسئول 
األدوية  لتقديم  واألخر  الطعام  عن 
بدس  اما  قتله  بذلك  فيسهل  وحقنه 
السم له بالمشروبات او عن طريق 
الحقن والسفرجي هو الذي استغاث 
بالطبيب "بطاطة" وربما يكون هو 
بالشراب  سواء  السم  له  دس  الذي 
او  ثم اصطنع االستغاثة  الطعام  او 
يكون الممرض هو الذي حقنه بالسم 

للسفرجى!!  االستغاثة  مهمة  وترك 
السلطات  ان  الريبة  يثير  ومما 
شطبت من التقرير ما ضمنه النائب 
والممرض  السفرجي  ان  من  العام 
من افراد حرس عبد الناصر. 7- تم 
استدعاء النيابة بعد مضي ما يقرب 
من 6 ساعات على الوفاة وأكثر من 
ذلك لم يسمح للطبيب الشرعي من 
معاينة الجثة اال بعد 19 ساعة من 
الوحيد  المبرر  ان  وواضح  الوفاة 
لذلك التأخير هو اعداد جثة المشير 

لتبدو الوفاة انتحارا.
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روحيات6
هل نضب املعني؟

د. روز غطاس

البئر ولم يعد فيه  السؤال هل جف  سالت نفسي هذا 
ماء؟ هل تقسي القلب وما عاد يحنو من كثرة ما واجه 
من إحباطات واأللم، أم أن العقل تجمد فتجمدت تبعا له 
المكان  أو  الزمن  أدرك  اعد  لم  واألحاسيس؟  المشاعر 
هل انا في صحو أم منام، إلهي لماذا زاد الشر ولم يعد 
للخير والصدق مكان. لماذا انا هائم علي وجه الصحراء 
سكون  عن  بحثا  لنفسي  بنفسي  والوذ  الهواء  اضارب 
وسالم. مازال السؤال حائرا والقوي خائرا فلم يعد قادر 
وافعال  اقوال  من  الصديق  يتحرق  لماذا  القيام.  علي 
الشرير اين المراحم اين الحب والوالء. صرخاتي لم يعد 
لها اي طعم فللمرارة مكان بعد ان خان الصديق واختبئ 
القريب وباع المحبوب وبعد البعيد. من انا في خضم هذا 
الشاطئ  ابتلع في طياته، بعدت عن  اكاد  الهائج  البحر 
الي تشوه  ام ان الصورة تحولت  الشاطئ عني  بعد  ام 
الذكريات، غابت االحالم  تناثرت االشالء كما  وحطام 
غامضة  ظواهر  خضم  في  انا  من  المنام،  هرب  كما 
ذلك  الغريب،  المر  الواقع  عن  بعيدا  لتبتلعني  تسحبني 
الواقع الذي لم اعد افهمه كما لو كان يتكلم لغة غامضة 
غير مفهومة بعيدة عن عقلي ونفسي واعماق وجداني. 
بحثت عن الحب في اعماقي فوجدت المعين قد نضب 
التصحر، بحثت عن صديق  وتشققت االرض وعالها 
المرات،  عشرات  لحظة  كل  تقتلني  الوحدة  اجد،  فلم 
والعناد.  والغدر  الكره  اجد سوي  فلم  الحب  بحثت عن 
فيكرر السؤال نفسه من أنا؟ ال أحب الكذب أو النفاق او 
المحاباة، وقفت ضد العالم فوقف العالم ضدي فلم أجد 
لنفسي فيه مكان فهل نضب المعين ام تحول النبع الي 
ويفهمني...ال  ويسندني  يردني  من  جدباء،  وواحة  قفر 

أحد. تتعالي الصرخات داخلي ويلي وويحي انا االنسان 
الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، لست ادري ماذا 
اريد ولست ادري من انا؟ حتي فجاءة وللحظة عاد الي 
فالحظت  المرآة  في  صورتي  صدمتني  عندما  رشدي 
مالمحي وتحسست وجهي ألتأكد اني مازالت علي قيد 
الحياة، فبالرغم من عدم لذة الطعام اال انني اشعر بجوع 
قاتل يسلبني الحياة حيث ذبل جسدي عن سمن ونحل. 
ربي احتاج اشراقة وجهك نحوي، كيف لي ان احتاج 
المعين وانا في محضرك هل  ابنك؟ كيف ينضب  وانا 
كل ذلك لبعدي عنك وخوفي من من هم حولي؟ من يريح 
نفسي ويجيب اسالتي سواك خالقي وجابلي الهي. اشرق 
كالعميان.  اتلمسه  وال  طريقي  فاري  نحوي  بوجهك 
وادرك  حولي  ومن  نفسي  فاحب  علي  بوجهك  اشرق 
من انا فيمتلئ المعين بماء الحياة ويفيض ليروي اخرين 
انت  قوتي  يا  رب  يا  احبك  اصرخ  كان.  باألمس  كما 
ملجئي ومتكلي ماذا يصنع بي انسان عندما اقترب الي 
االشرار ليكلوا لحمي مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا 
الرب حصن  أخاف،  نوري وخالصي ممن  انت  ألنك 
غدير  القفر  يجعل   .)27 )مزمور  ارتعب  ممن  حياتي 
مياه وأرضا يبسا ينابيع مياه )مزمور 1٠7: ٣5(. هذا 
واليوم  أمس  هو  هو  مازالت  فانت  القدماء  به  شهد  ما 
المستحيالت  إله  والنهاية  البداية  أنت  ألنك  االبد  والي 
والمعجزات قادر علي كل شيء. احبك يا رب يا قوتي 
أنت صخرتي، أنت متكلي منذ صباي عليك اتكلت من 
الرحم الي المشيب. من انا؟ انا من انت عرفته باسمه 
فصار ملكك. انا من احببتني الي المنتهي حتي الصليب 
وموت العار ومجد القيامة ألجلي انا. انا من تجد لذتك 
الذي  ابنك  انا  وآهاتي.  وتذمراتي  وطلباتي  حديثي  في 
خرج لبالد بعيدة عن محضرك لكنك مازالت واقف في 
انتظار رجوعي. انا نسمة الحياة التي نفختها في فصرت 
كائنا متميزا حيا. احمدك ألنك انت هو من يعرف من 

انا. اشكرك

ببلدة  سليمان  يوسف  ُولد 
»سندبيس« مركز قليوب فى 11 
فبراير 1864م، وقد إهتم بتربيته 
بعد  سليمان  عطاهلل  األكبر  شقيقه 
طفاًل.  مازال  وهو  والده  وفاة 
والثانوى  االبتدائى  تعليمه  تلقى 
ولذكائه  الكبرى،  األقباط  بمدرسة 
والعربية  القبطية  اللغات  أتقن 
والفرنسية. وفى عام 1878 إجتاز 
الحقوق  بمدرسة  القبول  امتحان 
لجنة  أمام  االمتحان  أدى  أن  بعد 
المدرسة »فيدال  ناظر  مكونة من 
باشا« والشيخ »حسونة النواوى« 
حتى  بتفوق  دراسته  فى  واستمر 
الليسانس عام 1881م  نال شهادة 
كانت  حيث  »أعلى«  بدرجة 
الدرجات وقتئذ ثالثاً: أعلى، عال، 

مناسب.
بوظيفة  التحق  تخرجه  وفور   
المختلطة  مصر  بمحكمة  كاتب 
ُعين  حتى  وظيفته  فى  وتدرج 
أبريل 1884م  فى  للنيابة  مساعداً 
مصر  محكمة  بنيابة  والُحق 
يتدرج  وظل  األهلية  االبتدائية 
حتى بلغ درجة رئيس نيابة محكمة 
فى  189٠م.  سبتمبر  فى  مصر 

محكمة  نيابة  كانت  الوقت  ذلك 
األمن  إدارة  بأعمال  تقوم  مصر 
وكان  البوليس  وحكمدارية  العام 
يتبعها فى اإلدارة القضائية القاهرة 
والجيزة والقليوبية. وفى عام 19٠2 
ثم  االستئناف  لنيابة  رئيساً  إنتدب 
قاضياً بمحكمة المنصورة المختلطة 
عام  حتى  بها  وظل   19٠6 عام 
19٠9 حينما نُقل إلى محكمة مصر 
المختلطة، وفى عام 1916 ُرقى إلى 
وظيفة مستشار بمحكمة اإلستئناف 
األهلية. فى تلك األثناء كان الشعب 
فكتب  باالستقالل  يطالب  المصرى 
بمحكمة  المستشارون  هو وزمالؤه 
للمسئولين  عريضة  االستئناف 
يطالبون باستقالل مصر وتحررها 
من النفوذ األجنبى، ولكن لُفت نظره 
إلى أن ذلك يُعد تدخاًل من القضاء 
مدوية  صيحة  فصاح  السياسة  فى 
معلناً أن هذا فرض على كل مواطن 

وليس تدخاًل فى السياسة.
اختير   1٠2٠ مايو   27 فى 
ُحراً  وزيراً  فكان  للزراعة،  وزيراً 
تسيطر  أن  أجنبية  يد  تستطع  لم 
مصلحة  وجد  أنه  حدث  وقد  عليه. 
أنشئت  قد  كانت  التى   – التموين 
الوزارة – قد استوردت  قبل توليه 
األسترالى  القمح  من  كبيرة  كمية 
بطلب  فتقدم  التلف،  فيه  يسرى 
منع  وطلب  السلطات  إلى  احتجاج 
استيراد القمح واإلكثار من زراعة 
أسعار  تدهورت  وعندما  الحبوب، 

أن  الحكومة  من  طلب  القطن 
اإلجراء  هذا  فعاد  القطن  تشترى 
من  أول  وكان  بالخير.  البالد  على 
بعثة زراعية مكونة من  إيفاد  قرر 
حديثى  من  المصريين  من  خمسة 
لدراسة  الزراعة  كلية  من  التخرج 
الواليات  فى  الزراعية  العلوم 
إنجلترا  بداًل من  األمريكية  المتحدة 
الفكرة،  هذه  تعارض  كانت  التى 
أن  ذلك  وراء  من  يهدف  وكان 
يقف أبناء مصر على أحدث العلوم 
التى  المناصب  لتولى  الزراعية 
شديد  وكان  األجانب،  يشغلها  كان 
كانوا  الذين  المصريين  عن  الدفاع 
منهم  يفصل  فلم  الزراعة  بوزارة 
أحداً، واستمر فى الوزارة حتى 16 

مارس 1922م.
بعد أن رفض »ملنر« التحفظات 
المصرى  المفاوض  أدخلها  التى 
طلبت  المشروع،  لقبول  أساساً 
إنجلترا – بعد أن رأت تكاتف األمة 
إجراء  المصرية  السلطات  من   –
الطرفين،  بين  جديدة  مفاوضات 
وفد  لرئاسة  يكن  عدلى  واختير 
على  إنجلترا  مع  المفاوضات 
أساس االستقالل التام، وفى أواخر 
من  يكن  عدلى  طلب   192٣ مايو 
يوسف سليمان أن يشترك مع الوفد 
وقبل  لندن،  إلى  المسافر  المصرى 
على  االطالع  رأيه طلب  يبدى  أن 
من  ليتحقق  المفاوضات  برنامج 
كان  المفاوضات  أثناء  وفى  األمر. 

قرأت لك 
جنوى غاىل

اهلل يسمعك ويرسل لك عونا
هذه   , تموت  ال  الصالة 
أدوارد  االمريكي  الكاتب  كلمات 
تعد  والذي   , بوندز  ماكيندري 
للعديد  ملهمة  الصالة  عن  كتاباته 
 « يقول  كتب  فقد  االجيال   من 
قد  بالصالة  تنطق  التي  الشفاه  ان 
الذي  والقلب   , الموت  عند  تغلق 
يشعر بالصالة قد يتوقف , ولكن 
الصالة تعيش دائما أمام هللا وقلب 
هللا عليها , والصالة تحيا لما بعد 
تتعدي  وهي   , بها  نطقوا  الذين 
حدود االجيال والعمر والعالم كله 
الي عرش هللا  » والصالة تصل 
وهذه قصة رجل    , علينا  فيتحنن 
متزوج صاحب شركة يعيش في 
مونتلاير وكان من صغره يحاول 
التي ترضي هللا  الحياة  يعيش  ان 
ويشعر دائما انه قريب منه, وبينما 
إيمانه  تعرض  الحياة  في  يكافح 
ووجع  الفشل  من  عديدة  لهزات 
تركه هللا  لماذا  يتسأل  وبدأ  القلب 
تجارته  وبدأت  ؟  بشدة  ليعاني 
ضغوط  عليه  وكان  االنهيار  في 
كثيرة لم يكن قادرا علي إحتمالها 
وأضطرت زوجته للعمل بائعة في 
بوسط  شارع  في  للمالبس  محل 
مدينة مونتلاير , وكان يجب عليه 
العمل  إنتهاء  بعد  اليها  الذهاب 
لديهم  للمنزل حيث ان  ليحضرها 
االيام  أحد  وفي   , واحدة  سيارة 
هائلة  ثلجية  عاصفة  هناك  كانت 
االرض  علي  الثلوج  وتراكمت 
وخلت  سنتيتر   ٣٠ إرتفعها  وبلغ 
الشوارع تماما من الناس , وبينما 
اللتقاط  للذهاب  الرجل  استعد 
زوجته بعد إنتهاء عملها في متجر 
 , العاشرة مساء  الساعة  المالبس 
أن االطار االمامي  الرجل   وجد 
لضخه  ويحتاج  مسطح  لسيارته 
الساعة  في  ذلك  وكان  بالهواء 
9:45 مساء وبعد أن ملئ االطار 
بالهواء خشي التأخر علي زوجته 
طريق  الي  المعتاد  مساره  فغير 
ولكنه   , أسرع  سيكون  ظنه  أخر 
أساء التقدير وعندما أكتشف خطأه 
حاول الدوران بالسيارة ليعود الي 
للدخول  المعتاد واضطر  الطريق 
من  أثنان  بين  ضيق   ممر  الي 
ولكن  الصغيرة  المكاتب  مباني 
الثلوج  في  السيارة  إنغرست 
تحريكها  يستطيع  ولم  المتراكمة  
خاصة انه لم لديه أطارات للثلج , 

وحاول تحريكها لالمام او الخلف 
في  اكثر  تغوص  كانت  ولكنها 
خالية  الشوارع  ,وكانت  الثلوج 
في  هو  وبينما   , الناس  من  تماما 
ثالثة  سوي  يبقي  ولم  اليأس  قمة 
من  زوجته  خروج  علي  دقائق 
بالقلق عليها النها  المتجر , شعر 
للمشي وسط هذه  سوف  تضطر 
العاصفة الثلجية ,و خفض الرجل 
رأسه وقال » يارب ساعدني من 
وما  هنا »  واخرجني من  فضلك 
الكلمات حتي شعر  بهذه  تلفظ  ان 
بأن ظهر سيارته يرتفع من علي 
االرض وظن ان هناك شيئا ما قد 
المرآة  في  فنظر  سيارته  ضرب 
فرأي  حدث  ماذا  ليري  االمامية 
رجالن عمالقان يقفان كتفا لكتف 
بعرض ظهر سيارته , ويحمالنها 
الرئيسي  الشارع  الي  ويجرونها 
, واضطرب جدا لرؤية هذا فهو 
لم يكن هناك احدا في  انه  يعرف 
ان  يمكن ألحد  وال  حوله  المباني 
كانت  حيث  سيارته  بجانب  يمر 
عدة  فقط  تبعد  الجانبية  المرايا 
وما   , المباني  هذه  عن  بوصات 
الشارع  علي  السيارة  حطت  ان 
كان  دقائق  خالل  وفي  الرئيسي 
التفت ليري هذان  يقودها وعندما 
عينيه  امام  من  اختفيا  الرجالن 
زوجته  الي  الرجل  ووصل   ,
واخذ  انتظاره  في  كانت  التي 
له  سمع  هللا  ان  تيقن  فقد  يبكي 
سيارته  لترفع  له مالئكتة  وارسل 
وترفع من  روحه اليأسة  لتمتلئ 
ان  هللا,  محبة  و  والثقة  بااليمان 
سفر الرؤيا يذكرنا بأهمية الصالة  
 « فيقول   5:1-8 االصحاح  في 
وصعد دخان البخور مع صلوات 
القديسين من يد المالك امام هللا« 
هللا  الي  ترفع  صلواتنا  ومادامت 
المثابرة  علي  ويحثنا  يريحنا  فهذا 

في صلواتنا إلنها ثمينة امام هللا 
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)59( يوسف سليمان )1864 – 1939(

ُمّشرفاً،  سليمان  يوسف  موقف 
حقوق  من  حق  أى  فى  يفرط  فلم 
مع  المفاوضات  وكانت  بالده، 
الوزراء  رئيس  »هندرسون« 
وفى  الوقت.  ذلك  فى  البريطانى 
نشرت  المفاوضات  فترة  خالل 
 1٠ فى  األفريقى«  »العالم  مجلة 
ما  فيه  قالت  مقااًل   192٣ يونيو 
سليمان  يوسف  )إن  ترجمته: 
أن  أثبتا  قد  طلعت  أحمد  وصديقه 
بوحى  إال  تصدر  ال  قرارتهما 
تقدمت  وعندما  ضميريهما(.  من 
بمشروع  البريطانية  الحكومة 
الوفد  يقبله  لم  »كيرزون« 
المفاوضات.  وُقطعت  المصرى 

وعقب عودة الوفد إلى مصر ألقى 
يوسف سليمان خطاباً فى القليوبية 
شرح فيه التفاصيل التى دارت فى 

المناقشة مع اإلنجليز.
عندما تشكلت وزارة نسيم باشا 
الثانية فى ٣٠ نوفمبر 1922 ُطلب 
وزارة  تولى  سليمان  يوسف  من 
الوزارة  أمام  وكانت  المالية، 
مشكلة  منها  مشاكل  عدة  الجديدة 
المشاكل  أخطر  وهى  التعويضات 
يوسف  بين  أزمة  حدثت  أن  فكان 
للمالية  وزيراً  بوصفه  سليمان 

واإلنجليز. 
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خطوط  محراء

 بقلم عبدالواحد محمد

عابرة  نزهة  األوطان   ليست  
لكل من  يملك  كلمة  أو يري في 
نفسه  متوهما القدرة علي نقد اآلخر 
بل   النظير   منقطع  وجهل  بغباء 
األوطان هي كل  الحياة لمن يعيش  
أرضها   تحت  بل  سمواتها   تحت 
رحم   من  خارج  وطن  بدون  فالكل 

الطبيعة ؟

كل  وتعقل  تفهم  من  البد  لذا  
المعاني التي تصدر من دعاة  تفتيت 
كل  لتدمير  السعي  بل   األوطان 
الوطني لدول مهما  التراب  ثروات 
كانت المحن والظروف وسط عالم  
يكتوي جسده بنار القتل والدمار كل 
دقيقة في ظاهرة غير مسبوقة  من  
رؤي مبعثرة مثل  أشالء  الموتي!!!

وما نشاهده  من أحداث دامية في 
العديد من الدول العربية مثل العراق 
واليمن  وليبيا  وفلسطين   ولبنان 
وغيرهما من البلدان يجعلنا  نضع 
نصب أعيننا أولويات في تبني كل 
األفكار البناءة  التي تعيد االستقرار 

البلدان قبل فوات األوان  في  لتلك 
تضميد جراحها من غيبوبة األفكار 
والصراعات الهالمية التي  هي في 
ملتوية  لمؤامرات  استكمال  الحقيقة 
وعلي  البالد  تلك  تراب  من  للنيل 
رأسها اإلنسان  وثرواته التي ال تعد 

وال تحصي !

االهتمام   هو  نعيه  ما  لكن 
العربي  التعليم  بمنظومة   الحقيقي 
اإلبداعي  دوره  للعقل  يحفظ  الذي 
في  يحدث  لم  ما  وهذا  والريادي  
ظني المتواضع منذ منتصف القرن 
الثورات ضد  مولد  مع  العشريني  
أوطاننا  في  األجنبي   المستعمر 
 ! الخليج  إلي  المحيط  من  العربية 
فالتعليم العربي كان في أعمه مجرد 
واجهات  صدر  في  يضع  ديكور 
أهم  فقدت  التي  العربية  بيوتنا 
علي  القدرة  وهي  التعليم  رساالت 
التفكير وخلق بيئة مناسبة للعمل باليد 
وليس بجلب كل صغيرة وكبيرة من 
الواهية  الحجج  كانت  مهما  الغرب 
البقاء   فرص  علينا  أضاعت   التي 
وسط عالم أوربي شرس في سنوات 

اليوم  أصبحت  التي  قوته  استكمال  عدم  وعقود 
مخيفة وأضعاف  ما كان عليه في السابق الغرب  
األوربي وهذه هي الحقيقة أننا عشنا في كنف من 
التعليم الهش والثقة الزائدة في غير عقولنا التي 
هي عقول استعمارية مهما تغيرت أدواتهم  من 

مرحلة إلي أخري !

لذا البد من دعم العملية التعليمية العربية وبث 
مع  التعاون  الوقت  نفس  وفي  عقولنا  في  الثقة 

اآلخر !

 وحفظ هويتنا العربية  من الذوبان في النسيج 
علي  قادرة  رؤية   فيه  مختلف  بوعي  الغربي  
العمل والوحدة  وفق منظومة حوار من الداخل 
وليس الخارج ! اعتقد الوضع الراهن صعب في 
العقل  ظل هيمنة الغرب الشرسة علي مقدرات 
العربي ! لكن البد من فتح كل القنوات العربية  
تناسب مقدراتنا وثرواتنا   بلغة مبتكرة وواعية  
واألهم بناء اإلنسان العربي  الذي هو علي رأس 
من  الكثير  تسقط   معها   التي  المنظومة  تلك 
من  العربية  بلداننا  في  المدمرة  الغرب  فلسفات 

المحيط إلي الخليج !

العقيدة   روح  بث  علي  العمل  مع  البد  كما 
اإلسالمية والمسيحية وكل مذاهب الكيان العربي 
بما يتفق مع تطوير الفكر العقائدي الذي يواكب 
علي  النظر  وقصر  التطرف  عن  بعيدا  العصر 
من  كثيرا  بتصحيح  وذلك  الصلوات   أقامة  
المفاهيم الحياتية  التي تؤكد علي هوية األرض 
والمعتقد وترفع من قدر العلم  والمعلم  والمدرسة  
وإبداع  وليصبح  والجامعة  كمنظومة  وعي  

شعارنا اليومي الرغبة الدائمة في التعلم ! 

االكتئاب 

بقلم مسري جرجس

والصحه  األدمان  مركز  أخصائيوا  يقول 
أكثر  هو  االكتئاب  أن    )CAMH( العقليه 
بكثير من مجرد تعاسة بسيطة والشخص الذي 
يعاني من االكتئاب ليس مجرد شخص حزين 
االجتماعيه  للحياه  مفتقد  حتى  أو  فاشل  أو 
األكلينيكي،  االكتئاب  أن  بل  والتعضديد 
الذي يُطلق عليه أحياًنا االكتئاب الشديد، هو 
اضطراب مزاجي معقد ناتج عن عدة عوامل، 
والشخصية  الوراثي  االستعداد  ذلك  في  بما 
واإلجهاد وكيمياء الدماغ. في حين أنه يمكن 
أشكال  بعض  تتطور  قد  أو   حدته  تخبو  أن 
االكتئاب  فإن  فريدة:،  ظروف  في  االكتئاب 
ليس شيًئا يمكن للناس أن »يتخطوه« بجهدهم 
الخاص بل يحتاجون في معظم الحاالت إلى 

متخصصين في العالج النفسي.
على  النساء،  بين  شيوًعا  أكثر  االكتئاب   
الجنسين  النسبهبين  الفارق في  الرغم من أن 
العديد  تساهم  قد  العمر.  تقدم  مع  يتناقص 
معدل  زيادة  في  الهرمونية  العوامل  من 
أوقات  خالل  خاصة  النساء،  لدى  االكتئاب 
والحمل  الشهرية  الدورة  في  التغيرات  مثل 
أما  الطمث.   وانقطاع  واإلجهاض  والوالدة 
بالنسبه للرجال فعادة ما يكون  لدي المصابين 
بالغضب  الشعور  من  أعلى  معدل  باالكتئاب 
واإلحباط. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب 

التعرف على االكتئاب عند الرجال.
 يبلغ معدل االنتحار المكتمل عند الرجال 
أربعة أضعاف معدل االنتحار لدى النساء ، 
االنتحار  يحاولن  النساء  من  المزيد  أن  رغم 
اال أن نسبه فشلهم في تحقيق ذلك تكون أعلى 

من الرجال .
 لدى بعض األشخاص فكرة خاطئة مفادها 

أنه من الطبيعي أن يشعر كبار السن باالكتئاب. 
األحيان  من  كثير  في  السن  كبار  يرغب  ال 
الحزن  أو  باليأس  الشعور  عن  التحدث  في 
أو  عادة  ممتعة  بأنشطة  االهتمام  فقدان  أو 
الشعور بالحزن لفترات طويلة بعد الخسارة. 
بأنه  باالكتئاب  المصاب  الطفل  يتظاهر  وقد 
أو  المدرسة  إلى  الذهاب  يرفض  أو  مريض 
التشبث بأحد الوالدين أو القلق من وفاة الوالد. 
األطفال األكبر سنا قد يصطدمون بالمتاعب 
في المدرسة ، ويكونون سلبيين ويشعرون بأنه 
الطبيعية  السلوكيات  ألن  نظًرا  يساءفهمهم. 
تختلف من مرحلة الطفولة إلى مرحلة أخرى 
كان  إذا  ما  معرفة  الصعب  من  يكون  فقد   ،

الطفل يعاني من االكتئاب.
مزاج حزين  هو  االكتئاب  أعراض  أهم    
يائس موجود معظم األيام ويستمر معظم اليوم 
وألكثر من أسبوعين وفي نفس الوقت يضعف 
أو  المدرسة  في  أو  العمل  في  الشخص  أداء 
األعراض  تشمل  االجتماعية.  العالقات  في 
في  التغيرات  يلي:  ما  لالكتئاب  األخرى 
الشهية والوزن، مشاكل النوم، فقدان االهتمام 
االنسحاب  الجنس،  أو  الهوايات  أو  بالعمل 
بعدم  الشعور  واألصدقاء؛  األسرة  أفراد  من 
الجدوى أو اليأس أو الذنب المفرط أو التشاؤم 
أو  الهياج  ؛تباطأ  الذات  احترام  تدني  أو 
الشعور؛ التهيج؛ إعياء ؛ صعوبة في التركيز 
أو التذكر أو اتخاذ القرارات؛ البكاء بسهولة 
على  قادر  غير  ولكنك  بالبكاء  الشعور  أو   ،
ذلك ؛ أفكار االنتحار )والتي يجب أن تؤخذ 
على محمل الجد(؛ فقدان التواصل مع الواقع 
، أو سماع أصوات )هلوسة( أو وجود أفكار 

غريبة )أوهام(.
سبب  يوجد  ال  الخطر:  وعوامل  األسباب 
المحتملة  الدوافع  تتضمن  بل  لالكتئاب  وحيد 

ألن نكسة العقل العربي جاءت في ظني المتواضع  كاتب تلك 
السطور من التعصب المرضي بل االنتماء إلي إيديولوجيات 
جوفاء  تتجه في األساس نحو تبني األفكار الغربية وليست 
عقود  في  األوربي  للعقل  الهام   مصدر  كانت  التي  العربية 

ضعفه وشرذمته بين اليمين واليسار !

فهل نستوعب الدرس وال نهدم أوطاننا العربية بل نسعي 
للحفاظ  عليها والعمل  بكل طاقتنا لتصحيح المسار العلمي 
والسياسي  والثقافي واالجتماعي  والعقائدي في ثوبهما المبدع  
في األلفية الثالثة التي نعيشها ونراها في زمن اإلنترنت مثل 
زقاق ضيق جدا بالفعل  نحتاج إرادة عقل حر من أجل الحفاظ 
علي أوطاننا العربية ونبذ التعصب والتطرف والجهل  وكل 
الدعاوي المغرضة  من هنا وهناك لكي نسقط أوطاننا  بأيدينا  
ال بيد غيرنا ثم نبكي عليها  وال نجد  من يمسح دموعنا  ألننا 

صدقنا الجهل مرات وأزمنة عديدة !

القلب والعقل والضمير األوطان  كلمة  حرة صادقة  من 
اسمي  منها  نستمد  التي  كل ضمائرنا  هي  بل  نزهة   ليست 

معاني البقاء واألمن واألمان !!!

لالكتئاب ما يلي: التاريخ الوراثي أو العائلي 
لالكتئاب؛ الميل النفسي أو العاطفي لالكتئاب؛ 
في  االختالالت  مثل  البيولوجية  العوامل 
 / الصماء  الغدد  أجهزة  وفي  الدماغ  كيمياء 
الشخص.  حياة  في  كبيرة  ضغوط  المناعة؛ 

االكتئاب والمرض البدني.
 قد تتشابه أعراض االكتئاب مع أعراض 
مرض آخر يشارك في نفس األعراض مثل 
أو  الدرقية  الغدة  نشاط  وفرط  الذئبة  مرض 
بسبب  أو  القلبية  والنوبات  السرطان  مثل 
التغيرات العصبية الناتجة عن مرض جسدي 
مثل السكتة الدماغية. وبالرغم من عدم وجود 
ال توجد فحوصات مخبرية لالكتئاب اال أن 
أخصائيو الرعاية الصحية إد يقومون بإجراء 
اختبارات الستبعاد الحاالت األخرى التي لها 

أعراض مشابهة لالكتئاب.
أخصائيو  يطرح  والعالج:  التشخيص 
كان  إذا  ما  مثل   ، أسئلة  الصحية  الرعاية 
شخص ما يشعر باإلحباط أو اليأس أو لديه 
القليل من االهتمام أو المتعة في فعل األشياء 
الشخص  كان  إذا  ما  تحديد  في  للمساعدة   ،
المتابعة  تقييم  يسأل  قد  باالكتئاب.  مصاًبا 
تاريخ  أو  والسلوك  والمشاعر  األفكار  عن: 
التي  والعالجات  العقلية  الصحة  مشاكل  من 
كانت مفيدة في الماضي وكذلك أيضاً مشاكل 
مشاكل  من  األسرة  وتاريخ  البدنية  الصحة 
الصحة العقلية وحياتك اليومية: العالقات أو 

العمل أو المدرسة.
العالج  هي:  شيوعا  األكثر  العالجات 
االكتئاب.  مضادات  مثل  )األدوية(،  الدوائي 
عالجات  النفسي؛  العالج  النفسي.  التثقيف 
بالصدمة  العالج  مثل  الدماغ،  تحفيز 
المغناطيسي  والتحفيز   ،)ECT( الكهربائية 
بالنوبات   والعالج  الجمجمة  عبر  المتكرر 
المغناطيسية. ويمكن استخدام هذه العالجات 
تكون  أن  يمكن  مجتمعة.  أو  فردي  بشكل 
يديرها  التي  الذاتية  المساعدة  منظمات 
عائالتهم  وكذلك  العقلية  أخصائيواالصحة 
لألشخاص  والشفاء  العالج  من  مهًما  جزًءا 

المصابين باالكتئاب.  

االكتئاب األكلينيكي يحتاج إلى إدارة على 
على  السيطرة  يمكن  الشخص.  حياة  مدى 
بين  الجمع  خالل  من  فعال  بشكل  االكتئاب 
تؤدي  قد  حياة صحي.  أسلوب  و  العالجات 
متابعة التحذيرات المبكرة من االنتكاس إلى 

منع حدوث حالة اكتئاب كاملة.
على  األخرى  والمخدرات  الكحول  تؤثر   
االكتئاب ويمكن أن يوفر الكحول والمخدرات 
الموصوفة  األدوية  وبعض  الشوارع  في 
استراحة مؤقتة من بعض أعراض االكتئاب. 
ومع ذلك ، فإن هذا »العالج الذاتي« يخفي 
األعراض - ويزيدها سوًءا في بعض األحيان 
يحدث  أن  يمكن   ، األشخاص  بعض  في   -
الكحول وغيره  االكتئاب عن طريق تعاطي 

من المخدرات.
الذين  األشخاص  أن  إلى  األبحاث  تشير 
بنسبة  لديهم فرصة  عانوا من االكتئاب مره 
5٠ في المائة لمعاوده المرض مره أخرى في 
مرحلة ما من حياتهم. كماأنه بعد حالتين من 
االكتئاب ، هناك فرصة بنسبة 8٠ في المائة 
االنتكاس هو  لالنتكاس. وأفضل حماية ضد 
على  إدارته  يجب  مرض  االكتئاب  أن  فهم 

مدار حياتك ، حتى أثناء فترات الصحة. 

 ، المثا  سبيل  على  الدراسات،  إحدى  في 
وجد باحثون في مستشفى ماكلين في بلمونت، 
ماساتشوستس، أن اإليمان باهلل ارتبط بنتائج 
عالجية أفضل. لقد تابعوا 159 شخًصا على 
مدار العام لدراسة العالقة بين مستوى إيمان 
ونتائج   ، العالج  وتوقعات   ، باهلل  الشخص 
لديهم  ليس  الذين  األفراد  الفعلية.  العالج 
كانوا  باهلل   - طفيف  اعتقاد  فقط  أو   - اعتقاد 
أكثر عرضة مرتين لرفض االستجابه للعالج 

األشخاص  من 
لديهم  الذين 
معتقدات أقوى.
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دراسة حتليلية 
لنتائج إنتخابات 
كندا الفيدرالية 

)3(
 

بقلم عماد عبدالسيد
 

ملحوظة هامة: أود التنويه بأن اإلنتخابات 
إنتخابات  )وجميع  الكندية  الفيدرالية 
في  المحلية  اإلنتخابات  وحتى  المقاطعات 
الفردي  الترشيح  على  تعتمد  المقاطعات( 
أو اإلئتالفية غير  الحزبية  القوائم  ، ونظام 
معمول به في كندا ، كما أن نظام األغلبيات 
أو  ُمطلقة  أغلبية  كانت  )سواًءا  التصويتية 
بسيطة( ال وجود له في أي نظام تصويتي 
المقاطعاتي أو  الفيدرالي أو  المستوى  على 
على  الحاصل  والُمرشح   ، المحليات  حتى 
يصبح  بدائرته  األصوات  من  عدد  أعلى 
حتى  المنصب(  )أو  بالمقعد  الفائز  تلقائًيا 
أقل من 25% من مجموع  لو حصل على 
على  التغلب  ويكفيه  الصحيحة  األصوات 
أقرب منافسيه ولو بفرق صوت واحد فقط 

للفوز بمقعد دائرته ، و
التصويتي  التصميم  هذا  على  بناًءا 
لإلنتخابات الكندية ، فإن التصويت الشعبي 
تلك  بتوضيح  أقوم  وسوف   ، له  قيمَة  ال 
النقطة تحديًدا الحًقا باإلستعراض الُمفّصل 

للنتائج باألرقام واإلحصاءات 
 

صوت  الليبرالي:  الحزب   .1
الحزب  لصالح  ناخب   5,915,95٠
بلغت  بنسبة  كندا  أنحاء  كافة  في  الليبرالي 
عن   %6,4 بلغ  وبإنخفاض   ،  %٣٣,1
تلك  من  وبالرغم   ، الماضية  اإلنتخابات 
النسبة الُمتدنية ، إال أنه تمكن من الحصول 
التي تمثل %46,4  على 157 مقعًدا ، )و 
ال  النواب  مجلس  مقاعد  عدد  إجمالي  من 
في  بمرشحين  الحزب  تقدم  والتي   ٣٣8
التي  المقاعد  من   29 خاسًرا   ، جميعها( 

إستحوذ عليها في إنتخابات 2٠15 
 ملحوظة: أود أن أصحح معلومة ذكرتها 
بأن  أشرت  أنني  حيث  األول  الجزء  في 
ولكن   ، مقعًدا  الليبرالي خسر 2٠  الحزب 
تبين  والرسمية  النهائية  النتائج  إعالن  بعد 

بأن الحزب خسر  فعلًيا 29 مقعًدا
خسر  الليبرالي  الحزب  أن  هنا  الالفت 
تلك المقاعد في كافة أنحاء كندا ، يإستثناء 
والمنطقة  إدوارد  األمير  جزيرة  مقاطعة 
التي  يوكون  ومنطقة  الغربية  الشمالية 
الستة  مقاعدها  بجميع  اإلحتفاظ  إستطاع 
 ، األربعة  إدوارد  األمير  جزيرة  )مقاعد 
ومقعد  الغربية  الشمالية  المنطقة  ومقعد 
منطقة يوكون( كما أشرت في الجزء الثاني

بيانها  كانت  فقد  لخسائره،  بالنسبة  :أما 
كالتالي

7 مقاعد في بريتش كولومبيا
6 مقاعد في كيبيك

4 مقاعد في كل من ألبرتا ونيوبرونزويك
٣ مقاعد في مانيتوبا

فاوندالند  نيو  من  كل  في  واحد  مقعد 
وساسكتشوان  ونوفاسكوتشيا  وأونتاريو 

ومنطقة نونافوت

وتشير تلك األرقام بأن المزاج العام في 
أداء  على  راٍض  غير  عموم  بوجة  كندا 
الحزب في األربعة سنوات السابقة ، ولكن 
الفضل األول لبقائه في الُحكم بحكومة أقلية 
اللتين  وكيبيك  أونتاريو  لمقاطعتي  يرجع 
مقاعد  الحزب سوى سبعة  فيهما  لم يخسر 
فقط ، بفوزه ب 114 مقعًدا من أصل 199 

مقعًدا وهو مجموع عدد مقاعد المقاطعتان
  

صوت  المحافظين:  حزب   .2
في  الحزب  لصالح  ناخب   6,155,662
 ،  %٣4,4 بلغت  بنسبة  كندا  أنحاء  كافة 
وبإرتفاع بلغ ٣% عن اإلنتخابات الماضية ، 
وبالرغم من تلك الزيادة ، إال أن الحزب لم 
يتمكن من الحصول إال على 121 مقعًدا ، 
)و التي تمثل ٣6% من إجمالي عدد مقاعد 
مجلس النواب ال ٣٣8 والتي تقدم الحزب 
سحب  لكنه  )و   ، جميعها  في  بمرشحين 
الترشح(،  باب  إغالق  بعد  واحدة  مرشحة 
التي  للمقاعد  إضافها  مقاعًدا   2٣ فائًزا ب 

إستحوذ عليها في إنتخابات 2٠15 
:و بيان تلك المكاسب كالتالي 
8 مقاعد في بريتش كولومبيا

4 مقاعد في كل من ألبرتا وساسكتشوان
برونزيك  نيو  من  كل  في  مقاعد   ٣

وأونتاريو
مقعدان في مانيتوبا

مقعد واحد في نوفاسكوتشيا
أما مقاطعة كيبيك فهي المقاطعة الوحيدة 
التي خسر فيها حزب المحافظين لمقعدين 

و تشير تلك النتائج بأن مقاطعتي أونتاريو 
من  المحافظين  حرمان  في  تسببتا  وكيبيك 
الُحكم ولو بحكومة أقلية حيث أنه لم يستطع 
ال  لمقاعده  فقط  واحد  مقعد  إضافة   سوى 
45 التي كان يستحوذ عليها في اإلنتخابات 
أونتاريو  في  مقاعد   ٣ )بزيادة  الماضية 

وخسارة مقعدين في كيبيك( 
هاتين  أهمية  مدى  يتبين  هنا  ومن 
حزب  مقاعد  أن  حيث  المقاطعتين 

  2٠19 إنتخابات  بعد  فيهما  المحافظين 
والبالغ عددها 46 ، )من أصل 199 مقعًدا( 
لن تُمكنه بأي حال من األحوال بالفوز في 
اإلنتخابات وبالتالي تشكيل حكومة )أغلبية 
أو أقلية( حتى لو حقق نتائج كاسحة في بقية 
المقاطعات ما لم يتخطى عدد نوابه الفائزين 

فيهما 1٠5 على األقل 
 

 3. الحزب الديموقراطي الجديد: صوت 
في  الحزب  لصالح  ناخب   2,849,214
 ،  %15,9 بلغت  بنسبة  كندا  أنحاء  كافة 
اإلنتخابات  عن   %٣,8 بلغ  وبإنخفاض 
الماضية ، ولم يفز الحزب إال ب 24 مقعًدا 
إجمالي عدد  تمثل 7% من  التي  )و   ، فقط 
مقاعد مجلس النواب ال ٣٣8  تقدم الحزب 
نتائج  بأن  علًما   ، جميعها  في  بمرشحين 
الحزب تباينت بين مكاسب هزيلة وخسائر  

فادحة وبيانها كالتالي:
من  كل  في  واحد  مقعد  المكاسب:  أ( 

مانيتوبا ونيو فاوندالند ونونافوت
في ساسكتشوان  مقاعد  الخسائر: ٣  ب( 
كولومبيا  بريتش  من  كل  في  ومقعدان 

وأونتاريو
إال أن خسائر الحزب األفدح جاءت من 
جميع  الحزب  خسر  حيث  كيبيك  مقاطعة 
، ما عدا مقعًدا واحًدا ظّل  مقاعدة ال 15 

بحوزته
والفضل لتلك النتيجة الكارثية يرجع إلى 
قبيل  اإلنجليزية   بالغة  األخيرة  الُمناظرة 
اإلنتخابات بأيام  لزعماء األحزاب الرئيسية 
)والتي نوهت عنها في الجزء األول( والتي 
الحزب  زعيم  سينج  جامجيت  فيها  إنبرى 
للجدل  الُمثير   21 قانون  بتحدى  بالتوعد 
لمقاطعة كيبيك والذي وافق عليه أكثر ثلثي 
برلمان  عليه  وافق  كما  المقاطعة،  سكان 
المقاطعة بنفس النسبة تقريًبا والذي يحظر 
المؤسسات  داخل  الدينية  الرموز  إرتداء 
الحكومية تأكيًدا على مبدأ علمانية المقاطعة، 
»بالقانون  ُمبطن  بشكل  سينج  وصفه  وقد 
العنصري« الذي يجب تحديه أمام المحكمة 

الفيدرالية تمهيًدا إلبطاله ومن ثم إلغائه
سكان  غضب  التصريح  ذلك  أثار  وقد 
في  ووقًحا  فًجا  تدخاًل  وإعتبروه  كيبيك، 
لجامجيت  عقابهم  وكان  الداخلية،  شئونهم 
لم  حيث  وفورًيا،  وقاسًيا  صارًما  وحزبه 
مقعًدا  سوى  بكييبك  بمقاطعة  لحزبه  يتبقى 
الحزب  كان  مقعًدا   15 أصل  من  يتيًما 

يستحوذ عليها منذ إنتخابات 2٠15
الديموقراطي  الحزب  خسائر  وتعتبر 
على  النتائج  أسوأ  هي  كيبيك  في  الجديد 
اإلطالق ألى من األحزاب الرئيسية في تلك 
اإلنتخابات ، حيث إشتم سكان كيبيك عداًئا 
والتي   ، لكيبيك  سينج  جامجيت  يّكنه  دفيًنا 
يّميزها  وُمتميز  ُمتفرد  سياسي  بحكم  تتمتع 
األخرى  والمناطق  المقاطعات  جميع  عن 
تجاه  مفرطة  حساسية  سكانها  ولدى   ،
التدخالت الخارجية ، ال سيّما لو جاءت تلك 

التدخالت من الحكومة الفيدرالية
  )للمقالة بقية(

 –  1864( سليمان  يوسف   )59( بقية 
1939( ص 6 

فأرسلت دار المندوب البريطانى مذكرة بتاريخ 
 Scott »سكوت«  السير  من   192٣ يناير   21
فى  والطمع  التهديد  تتضمن  باشا  نسيم  إلى 
الجنيهات  مبلغ عشرة ماليين من  االستيالء على 
بهذا  سليمان  يوسف  يعبأ  فلم  األجانب.  للموظفين 
الرد  وضع  فى  باشا  نسيم  معه  واشترك  التهديد 

على المذكرة البريطانية.
مؤسسى  أحد  أنه  الوطنية  أعماله  من  أيضاً 
 19٣7 عام  وفى  للبترول،  التعاونية  الجمعية 

إنتُخب أول رئيس لمجلس إدارتها.
فى عام 189٠م إنتُخب عضواً بالمجلس الملى 
الثالث وانتهت مدة  المجلس  العام، وكان هذا هو 
المجلس عام 1891م، ثم إنتُخب عضواً بالمجلس 
الثانية ونال أكثر األصوات وكان معه فى  للمرة 
وويصا  سميكه  مرقس  المجلس:  هذا  عضوية 
بالمجلس  وظل  وغيرهم،  حنا  ومرقص  واصف 
انتهت مدته وإنتُخب فى عام 1912 وكياًل  حتى 
للمجلس وظل يشغل هذا المنصب إلى أن استقال 

عندما اختير وزيراً.
اإلمبراطورة  كانت  عندما   192٣ عام  وحدث 
زيارة  فى  ترغب  الحبشة  إمبراطورة  »منن« 
الخامس  كيرلس  للبابا  خطاباً  أرسلت  أن  القدس 
البطريرك 112 تطلب فيه زيارة مصر لمدة عشرة 
أيام للتبرك من غبطته. فبعث البابا كيرلس خطاباً 
أعرب فيه عن سروره لزيارتها وأنه يرى ضيافتها 
بسراى يوسف سليمان بالعباسية. ووصلت األميرة 
يوم 14 أبريل 192٣ وصباح يوم وصولها ذهبت 
للصالة بالكنيسة المرقسية الكبرى باألزبكية، وبعد 
البابا  بركة  لنوال  البابوى  للمقر  صعدت  الصالة 
األماكن  من  العديد  زارت  ثم  الخامس،  كيرلس 
األثرية الفرعونية والقبطية. وفى ختام فترة إقامتها 
أقيمت حفلة كبرى بفندق الكونتيننتال تكريماً لها. 
وبعد العشاء وقف يوسف سليمان وألقى كلمة عن 

العالقة بين كنيسة مصر وكنيسة أثيوبيا.
وأيضاً من أعمال يوسف سليمان أنه قام وأفراد 
أسرته بتشييد كنيسة كبرى ببلدة »سندبيس« على 
للبنين  مدرسة  شيد  كما  فدان،  مساحتها  أرض 
وأخرى للبنات. كما كان عضواً فى جمعية ثمرة 
وجمعية  تأسيسها  منذ  الخيرية  والجمعية  التوفيق 
المحبة وملجأ األيتام القبطى للبنين والبنات. وكان 
حدثت  مشكلة  حل  فى  الفضل  وشجاعته  لتدخله 

بالدير المحرق بأسيوط.
وبعد أن أكمل جهاده بسالم رقد فى الرب فى 
أحتفال  فى  جنازته  فُشيعت   19٣9 أبريل   21
شعبى كبير ورأس الصالة على جثمانه بالكنيسة 
البطرسية البابا األنبا يؤانس 19 البطريرك 11٣ 
ومعه لفيف من المطارنة. وبعد الصالة وقف ليلقى 
المدرسة  مدير  جرجس  حبيب  األستاذ  عنه  كلمة 
وقف  ثم  المصرى،  حبيب  واألستاذ  االكليريكية 
األستاذ كامل إبراهيم – الوزير السابق للخارجية 
والزراعة وزوج كريمة يوسف سليمان – فشكرهم 

نيابة عن أسرة الراحل العظيم.

ال دعم وال زيادة دخل
أتخذت الحكومة العراقية عند بدلية الحصار المفروض 
عليها في بداية التسعينات خطة إقتصادية متبعة قديما وهي 
دعم وسيطرة كل شيء من قبل الحكومة ، ويجب أن تكون 
القيمة الفعلية للمنتج قليلة جدا حتى لو كان سعرها عالميا 
طريقة  بأي  متوفر  يكون  أن  فيجب  المنتج  أما   ، مرتفع 
حتى لو كان ذات جودة سيئة أو متدنية ، حتى ال يتضايق 

المستهلكين .
هذه الخطة أبتكرها االتحاد السوفيتي العمالق في حينها 

وبداية حكم النظام الصيني قبل أن يصبح رأسمالي متوحش 
يلتهم الصغير قبل الكبير ، ومن الدول العربية التي طبقتها 
مصر لفترة قصيرة أبان حكم جمال عبد الناصر ،والعراق 

وسوريا لفترة طويلة .
الجميع  عون  في  هللا  وكان  الغالء  من  يصرخ  الكل 
وشكواهم حقيقية بكل تأكيد ، وهم يتشبثون بطلبين ال ثالث 
لهم وهما بالدعم  الحكومي أو زيادة الدخل ، لكن ماذا عن 
الخيار الثالث وهو أن الدول تتبع سياسية السوق المفتوحة 
والعرض والطلب ، والمواطن هو من يجد ما هو مطروح 

ويختار ما يشاء فهو صاحب القرار .

ثالثمائة  سعره  كهربائي  جهاز  تجد  المتحدة  الواليات 
دوالر لكن بإمكانك شراءه عبر االنترنيت وشحنه إلى باب 
بيتك من الصين بنصف السعر وحتى أقل ، وفي بريطانيا 
المحالت الغذائية ذات االسم الرنان تجد فيها مختلف المواد 
الغذائية لكن في يوم السبت واألحد وهي أيام العطل كما هو 
معلوم تجد أسواق مفتوحة في أماكن محددة تعرض المواد 
الغذائية بأسعار منافسة ومغرية ، وهكذا تتمكن الحكومات 
من خدمة الجميع من دون أن تقدم دعم ومن دون أن تزيد 

دخل المواطنين .
حسني علي غالب

ahram. لالعالن باجلريدة اتصل على

teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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بقعـــــة ضــــوء 
خلفاء نابليون يف محلته على مصر 

فاروق عطية

الجنرال جان باتيست كليبر: 
نابليون  نّظم 
العسكرية  األمور 
في  واإلدارية 
عودته  قبل  القاهرة 
لفرنسا، وعين كليبر 
ليكون على رأس ما 
تبقى من حلمه بضم 
كليبر  كان  مصر. 
كارها البقاء بمصر 

ومعارضا الحتاللها. وعندما عاد بونابرت إلى 
كان يرى  القيادة.  تسلم هو  فرنسا عام 1799م 
أحوال  لسوء  وذلك  مصر،  فى  البقاء  استحالة 
لسواحل  االنجليز  محاصرة  االقتصادية،  مصر 
المعنوية  الروح  انخفاض  الشمالية،  مصر 
وتحالف  المصريين،  ثورات  كثرة  لجنوده، 
انجلترا وروسيا مع دولة الخالفة العثمانية ضد 
فرنسا. بادر بإطالع فرنسا علي حراجة الوضع 
في مصر وطلب التصريح له بالتخابر مع الباب 
العالي العثماني على االنسحاب بطريقة الئقة ال 
تشين فرنسا. وكان الباب العالي أيضا راغبا في 
فقام  الفرنسيين.  يد  من  أخري  مرة  مصر  نزع 
يناير 18٠٠م  األولى في  العريش  اتفاقية  بعمل 
التي نصت على جالء الفرنسيين بكامل أسلحتهم 
ومعداتهم وأن يكون الجالء في مدة ثالثة أشهر 
فرنسا  إلى  لنقلهم  تركيا أسطوال  لهم  وأن تجهز 
بعد تحطم اسطولهم في موقعة أبي قير البحرية، 
الحكومة  رفض  بسسب  فشلت  المعاهدة  لكن 
حرب،  كأسرى  إال  الفرنسيين  عودة  البريطانية 
لهم  التي  والمؤن  المراكب  كل  عن  والتخلي 
باإلسكندرية. رفض كليبر ذلك لما فيه من إهانة 
العثمانيين  وبين  بينه  قتال  ونشب  للفرنسيين، 
مارس  في  شمس  عين  موقعة  في  وهزمهم 
وقرر  سياسته  من  كليبر  عدل  بعدها  18٠٠م، 

البقاء في مصر.
كليبر  انشغال  فرصة  المصريون  انتهز 
وطردهم  شمس  عين  في  العثمانيون  بمطاردة 
إلى بالد الشام وقاموا بثورة القاهرة الثانية )2٠ 
مارس- 21 إبريل 18٠٠م(، وكان من زعماء 
السادات  محمد  والسيد  مكرم  عمر  الثورة  تلك 
كليبر  سحق  وغيرهم.  المحروقي  أحمد  والسيد 
الثورة التي كانت متمركزة ببوالق. نصب كليبر 
مدافعة على قمة جبل المقطم وشرع بقصف الحى 
حتى جعله أثرا بعد عين وهكذا تمكن من القضاء 
مشاعر  استفزاز  في  كليبر  استمر  الثورة.  على 
الكثيرين  واعتُقل  الناس  وإذالل  المصريين 
األمر  الميادين حتى وصل  في  المذابح  وأقيمت 
بمنع  جوعا  المصريين  لقتل  الغدر  سالح  إلى 
القوت عن القاهرة. في ذلك الوقت قدم من سوريا 
للقاهرة  عمره  من  والعشرين  الرابع  في  شاب 
طالبا باألزهر اسمه سليمان الحلبي. تنكر سليمان 
في زي متسول، وتسلل إلى حديقة قصر كليبر 
الذي كان يتناول الغداء في قصر مجاور لسكنه 
الحديقة  كليبر  دخل  وعندما  مهندسيه،  كبير  مع 
اندفع سليمان الحلبي نحوه وهو يتظاهر برغبته 
في تقبيل يده، فمد كليبر يده إليه، فأمسكها الحلبي 
والذ  قاتلة  أربع طعنات  بالسكين  ثم طعنه  بقوة 
يومين  بعد  الفرنسيون  اعتقله  أن  إلى  بالفرار، 
بحديقة  كليبر  دفن  مجاورة.  حديقة  في  مختبئاً 
خروج  عند  جثته  ُحملت  ثم  بالقاهرة،  قصره 
الجيش الفرنسي من مصر ليدفن في فرنسا كما 

ذكر في وصيته وذلك في عام 18٠1م.
   في اليوم التالي مباشرة الغتيال كليبر قدم 

مكونة  فرنسية  عسكرية  محكمة  أمام  الحلبي 
القائد  قتل  بتهمة  علنية  بجلسة  تسعة ضباط  من 
الحملة،  مهندسي  كبير  قتل  في  والشروع  العام 
الدارسين  زمالئه  من  أربعة  أيًضا  معه  وقدم 
بحي  المسكن  بذات  معه  والمقيمين  باألزهر 
الحسين وجميعهم من غزة وقد وجهت لهم تهمة 
عدم ابالغ السلطات بالجريمة رغم علمهم بها. 
ما  جملة  لتكون  قياسي  زمن  في  الحكم  وصدر 
فقط،  ايام  أربعة  والمحاكمة  التحقيق  استغرقه 
وزمالؤه  الحلبي  سليمان  من  كل  بإدانة  وصدر 
يونيو 18٠٠م  األربعاء 17  يوم  األربعة. وفي 
تنفيذ الحكم بعد دفن جثة كليبر، بإحراق يد  بدأ 
سليمان الحلبي اليمنى التي أمسكت بالخنجر الذي 
أودى بحياة كليبر، ثم أعدم عقب ذلك بالخازوق. 
كما أعدم زمالؤه بقطع رؤوسهم وإحراق جثثهم 
عقب ذلك على الفحم وقد تم ذلك كله أمام سليمان 
ورهبتة.  إيالمه  من  لمزيد  إعدامه  قبل  الحلبي 
رأسه  نقلت  الحلبي  سليمان  جثة  تشريح  وعقب 
الى فرنسا ووضعت في متحف باريس الجنائي. 
ورفات سليمان الحلبي موجودة حاليًّا في فرنسا، 
في  االنسان  متحف  في  معروضة  وجمجمته 
قصر شايو في باريس بجانب جمجمة ديكارت 
الجمجمة  تحت  كتب  األكبر،  فرنسا  فيلسوف 
األولى: جمجمة العبقري ديكارت وتحت الثانية: 

جمجمة المجرم: سليمان الحلبي.

الجنرال جاك فرانسوا مينو
الحملة  في  شارك 
الفرنسية على مصر. 
تسلم  كليبر  مقتل  بعد 
مينو- جاك  الجنرال 

جاك  هللا  عبد  أو 
أعلن  أن  بعد  مينو- 
18٠1م  عام  إسالمه 
امرأة  من  ليتزوج 
تسمى  كانت  مسلمة 
محمد  ابنة  زبيدة 

بعد  مطلقة  وكانت  رشيد،  أعيان  أحد  البواب 
نعمة  آغا  سليم  يدعى  شخص  من  سابق  زواج 
هللا، فقبل أبوها وقبلت هي، وتم عقد الزواج في 
وثيقة شرعية مؤرخة بتاريخ 25 رمضان سنة 
وَتسّمى  لإلسالم،  اعتناقه  وتضمنت  1٣1٣هـ 
فيها باسم »عبد هللا باشا مينو«. بعد ذلك تظاهر 
مينو بتمسكه بالشعائر 
أنه  حتى  اإلسالمية 
صالة  يؤدي  كان 
شهر  في  التراويح 
بمساجد  رمضان 
إلى  وكتب  رشيد، 
بذلك  ينبئه  نابليون 
رسالة  في  ويقول 
الطريقة  هذه  أن  إليه 
نفوس  إلى  حببته  قد 
هللا  عبد  رزق  الرافعي.  روى  حسبما  األهالي، 
أسماه  ولداً  زبيدة  السيدة  زوجته  من  مينو  جاك 

سليمان في يناير 18٠1م.
كان مينو متحمسا لقضية االستعمار الفرنسي 
المصريين  من  وللتقرب  مصربفرنسا،  واندماج 
سعى مينو للزواج من مصرية مسلمة من أجل 
الفرنسية  الحملة  أن  خاصة  المصريين  استمالة 
نابليون  رحيل  بعد  حرجة  بظروف  تمّر  كانت 
القائد  بونابرت إلى فرنسا عام 1788م، ومقتل 
18٠٠م،  كليبر  بابتيست  جان  للحملة  الثاني 

تلقي  وقد  اإلسالم.  اعتناقه  ذلك  واقتضى 
بعض  من  بزواجه  والمباركة  التهنئة 
والجنرال  ديجا  الجنرال  منهم  الجنراالت 
مارمون.غير أن هذه المباركات الرسمية 
للزواج لم تحل دون تعليقات شديدة البذاءة 
الفرنسي.  الجيش  داخل  الموضوع  حول 
ذكر  مواريه  ماري  جوزيف  فالجنرال 
في مذكراته الواردة في كتاب »مذكرات 
الفرنسية على مصر«  الحملة  ضابط في 
أن لقب »عبد هللا« الذي حمله مينو خلق 
بين الجنود الفرنسيين انطباعات ليست في 
أفكارهم  بجذوة  ذلك  اصطدم  إذ  صالحه، 
تربيتهم  من  تعاليمها  نهلوا  التي  الدينية 
ما  حول  بينهم  تساؤالت  وثارت  األولى، 
دينه  عن  ارتد  الذي  الرجل  هذا  كان  إذا 
المؤرخين  بعض  يقول  لقيادتهم.  ُكفوًء 
إن زواج مينو من زبيدة أتى عليه وعلى 
زوجته بسخط كبير من المصريين وليس 
البعض خائنة ألنها  اعتبرها  فقد  العكس، 
زبيدة  أقامت  لبالدهم.  غاٍز  من  تزوجت 
حاكماً  كان  عندما  رشيد  في  زوجها  مع 
القيادة  تولى  أن  بعد  فيها  وبقيت  للمدينة، 

العامة للجيش الفرنسي.
تحالفت إنجلترا وتركيا وقررتا اإلطاحة 
الجيش  تحرك  بمصر.  الفرنسي  بالجيش 
أوائل  في  طارق  جبل  من  اإلنجليزي 
نوفمبر18٠٠م وأقلعت سفنه إلى شواطئ 
وأوائل  ديسمبر  أواخر  في  األناضول 
يناير، حيث اتفقت كلٌّ من إنجلترا وتركيا 
فأعدت  القتال  في  مشتركة  خطة  على 
تركيا جيشين األول بقيادة الصدر األعظم 
يوسف باشا يزحف إلى مصر عن طريق 
برزخ السويس والثاني بقيادة حسين قبطان 
الشمالية،  مصر  شواطئ  ويقصد  باشا 
البر  اإلنجليزي  الجيش  قوات  فوصلت 
واصل  بينما  إمبابة  وبلغ  للنيل  الغربي 
الجيش العثماني تقدمه من الشرق ووصل 
كلٌّ  وضع  حيث  للنيل  الشرقي  البر  إلى 
من الجيشين خطة مشتركة للزحف على 
الجيش  أحس  األثناء  تلك  وفي  القاهرة، 
الفرنسي بقيادة الجنرال »بليار« خطورة 
كان  الفرنسي  الجيش  أن  وخاصة  موقفه 

انتشار  في غاية من الضعف خاصة بعد 
وباء الطاعون بمصر بالقاهرة والصعيد. 
مستعدين  كانوا  القاهرة  سكان  أن  كما 
الجيوش  إلى  واالنضمام  عليه  للثورة 
اإلنجليزية والتركية فرأى أن يعقد مجلًسا 
حيث  الفرنسي  الجيش  قواد  من  حربيًّا 
القتال وفتح  التسليم وتجنب  قرر المجلس 
باب المفاوضات للجالء فوافق الفرنسيون 
إتفاقية  ووقعت  مصر  عن  الجالء  على 
18٠1م  يونيو   27 في  الثانية  العريش 
وكان من شروطها جالء الجيش الفرنسي 
ومدافعهم  وأمتعتهم  بأسلحتهم  مصر  عن 
نفقة  على  فرنسا  إلى  ويبحرون  وغيرها 
وقت  أقرب  في  الجالء  يتم  وأن  الحلفاء 
يوًما  تزيد عن خمسين  مدة ال  في  ممكن 
وبذلك رحلت الحملة الفرنسية على مصر 
في أوائل شهر أغسطس سنة 18٠1م إلى 
الفرنسي  االحتالل  انتهى  وبذلك  فرنسا 
ثالث  دام  احتالل  بعد  نهائيًّا  مصر  على 

سنوات وشهرين.
   بعد أن احتل األتراك واإلنكليز رشيد 
أمها  من  أخيها  بصحبة  زبيدة  خرجت 
علي الحمامي ثم انتقل بها إلى الرحمانية، 
القاهرة  إلى  بها  قدم  الحلفاء  احتلها  ولّما 
)بيت  العام  القائد  بدار  ونزال  فدخالها 
األلفي بك باألزبكية( ثم انتقال إلى القلعة 
وكان  االضطرابات،  من  بمأمن  ليكونا 
زبيدة  وبقيت  باإلسكندرية.  وقتئذ  مينو 
إلى أن وّقع  القاهرة  وابنها وحاشيتها في 
حاكماً  كان  الذي  بليار  الفرنسي  الجنرال 
لهذه المدينة على شروط التسليم وتم جالء 
الفرنسيين، فأذن لها قائد الجيش اإلنكليزي 
الجنرال جون هيلي هتشنسون بالسفر إلى 
اإلسكندرية لتلحق بزوجها، على أن مينو 
طلب اإلذن لها بالسفر إلى فرنسا فرحلت 
جيش  أقلت  التي  السفن  إحدى  على  إليها 
مينو  قصة  خاتمة  ولكن  بليار.  الجنرال 
وزبيدة لم تكن سعيدة. يروي الرافعي أن 
الجنرال الفرنسي أساء معاملة زوجته ثم 
هجرها عندما انتقل إلى تورينو بإيطاليا، 
خليالت،  اتخذهن  براقصات  واستبدلها 
وتركها تعاني مشقة العيش إلى أن توفيت.

أندرو شري يرفض دعوة كبار املتحدثني يف 
وسائل االعالم للتنحي 

كالجاري : رفض زعيم حزب المحافظين 
أندرو شير دعوة كبار المتحدثين في السياسة 
خسارة  بعد  بالتنحي  له  االعالم  وسائل  في 
الشهر  الفيدرالية  االنتخابات  في  حزبه 
االجتماع  أمام  القاها  كلمة  وفي   , الماضي 
يوم  البرتا  في  المحافظين  لحزب  السنوي 

إن  يعتقدون  االعالم  وسائل  في  المتحدثين  هوالء  ان   : قال  نوفمبر   ٣٠ السبت 
ماتحتاجه كندا هو حزب ليبرالي ثاني , وإنكم ربما سمعتموهم يطلبون مني التنحي 
!, ولكنني لن أقبل بهذا , وتحدث أندرو شير في قلب المدينة الموالية للمحافظين 
حيث أستقبل بحفاوة بالغة , ويعرف انه لم ينتخب اي عضو من الحزب الليبرالي 
في مقاطعة البرتا ومقاطعة ساسكاتشوان , بسبب غضب الناس هناك من ضريبة 
السفر  النفط من  ناقالت  الليبرالية وبسبب حظر  الحكومة  التي فرضتها  الكربون 
في  االصالحات  مراجعة   وبسبب   , كولومبيا  بريتش  في  الشمالي  الساحل  قبالة 
كانت  إذا  عما  الحضور  شير  أندرو  سأل  وعندما   , البيئية  المصادر  مشروعات 
االنتخابات  في  للفوز  الطريق  ستكون  الفيدرالية  الكربون  ضريبة  علي  الموافقة 
القادمة أجاب الجميع ]أل أل[ وتبع ذلك هتافات بأسم أندرو -أندرو , وقال أندرو 
شير : إنه يشعر بخيبة أمل عميقة من نتائج االنتخابات وإنه سيستمع الي الناس من 
حزبه حول ما يمكن القيام به بشكل أفضل في المرة القادمة, وقال إنه مهتم جدا 
بمعرفة كيف يفكر الناس الذين يعضدون حزبه , عن الطريقة التي يجب أن يشكل 
بها الحزب النهاء العمل الذي بداوا فيه , وأضاف شير إنه غير مهتم علي االطالق 
بهوالء االعالميين الرافضين والذين يجمعون االموال عن طريق إثارة االنقسام في 
حزب المحافظين , وحذر من االستماع اليهم وهم يريدون تحويل اجتماع حزب 
المحافظين الي معركة داخلية . وفي وقت سابق في يوم الجمعة 29 نوفمبر قال 
عضو البرلمان والوزير السابق في حزب المحافظين آيد فاست ؛ إن زعيم حزب 
المحافظين يحتاج الي أن يكون محاطا باشخاص يدعمونه بالكامل , واعرب عن 
إن  وقال  المناخ  تغير  مع سياسة  المحافظين  تعامل حزب  إزاء  باالحباط  شعوره 

معظم الناخبين لم يعرفوا أن الحزب لديه خطة للمناخ
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فريق  يفز  لم   199٠ عام  منذ 
وهو  وينيبج«   - بومرز  »بلو 
زي  وطبعا    ... الفوتبول  فريق 
الفوتبول  ان  عارفين  ماحضراتكم 
بيه  وأمريكا  مقصود  كندا  في  هنا 
كرة اليد وليست كرة القدم بالمعني 
المتعارف عليه في بالدنا ألعربيه او 
في أوروبا وغيرها من البلدان عاشقة 
كرة القدم اللي بتتلعب بالرجل مش 
عارفين  حضراتكم  وبرضه  باليد. 
دي»  رجلين  »ام  بيسموا  هنا  ان 
الخبر   .... ماعلينا    ... الساكار 

بومرز  »بلو  فريق  فوز  هو  المهم 
وينيبج« يوم 24 من نوفمبر 2٠19 
 – كاتس«  »تايجر  فريق  علي 
هاميلتون ٣٣ /12 وكانت المباراة 
تلعب  في كالجري – ألبرتا. قامت 
 ... وينيبج  في  وماقعدتش  الدنيا 
والموضوع كان مثير جدا ....  وده 
دفعني للقرايه عنه ومحاولة معرفة 
المزيد عن هذا الكاس ... الصراحة 
األول ... نتيجه لمعلوماتي الكرويه 
الضئيلة والضحلة ... كنت فاكره ان 
اسم الكاس اللي فازوا بيه هو الكاس 
ال«جراي  اسمه  الن  الرمادي 
عرفت  عنه  قريت  لما  لكن  كاب« 
المعلومات دي » الكاس أتعمل سنة 
الفضه  من  معمول  وكان   19٠9
وأخذ  دوالر   48 أتكلف  وساعتها 
الكاس اسم حاكم عام كندا في ذلك 
علي  واللي  »ايرل جراي«  الوقت 
اسمه برضه ماركة الشاي المعروفة 
... بتاعة الناس الرايقه ... المهم ان 
يدي  انه  يامل  كان  ده  عمنا جراي 
الكاس ده هديه لفريق الهوكي لكن 
ربنا رزق فريق الهوكي بكاس اخر 
اسمه »كاس االن« .. فقرر جراي 
أهدائه او منحه لفريق الفوتبول إياه 
قاعده  مع  الفضه  من  الكاس   ...
محفور عليها أسماء الفرق الكسبانه  
منذ عام 19٠9 وطبعا تقريبا القاعدة 
ل  كافي  مكان  فيها  مابقتش  دي 
إضافة المزيد من اإلسماء فبيفكروا 
اللي  التصميمات  بعض  إضافة  في 
دمر   1947 ...سنه  القاعدة  تكبر 
في  حريق  اندالع  بسبب  الكاس 
وتعرض  بتورنتوا  التجديف  نادي 
الكاس ... وده كان رقم 86 للعديد 
من التلفيات ولكنه نجا من الحريق 
الحائط  علي  بمسمار  تعلقه  بسبب 
ميداليات  من  حظا  اكثر  وكان   ...
ساحت  اخري  وكاسات  وأوسمة 
وانصهرت من شدة الحريق ... بعد 
ذلك تعرض الكاس للكسر 6 مرات 
سقط  حين   1978 سنة  أشهرها 
بدون قصد من يد العب من فريق 
ادمنتون ثم تكرر ذلك سنة 2٠٠6 

مره  ثم  الكاس  قاعده  كسرت  حين 
انكسرت  حين   2٠12 عام  اخري 
اخري  مره  ثم  الكاس  يدي  احدي 
القاعدة  كسرت  حين   2٠14 سنة 
مره اخري ... سرق الكاس مرتين 
... اول مره اختفي فيها لمده ٣ أيام 
وكان ذلك عام 1967 ومره اخري 
في ديسمبر 1969 حين سرق من 
اللصوص  وحاول  اوتوا  في  مكانه 
الكره  فريق  إدارة  مجلس  مساومة 
وطلب فديه ل إرجاع الكاس ولكن 
المساومة  رفض  اإلدارة  مجلس 
بنسخه  الكاس  استبدال  وقرروا 
اخري .. ثم تلي ذلك مكالمه تليفونية 
قادت الي إيجاد الكاس واسترجاعه 
بعد شهرين من سرقته .. ووجدوه 
يورك  فندق  خزائن  احدي  في 
يورك  رويال   ... بتورنتو  الملكي 
نقح  اللصوص ضميرهم  .. وشكل 
لم  الن  اتصلوا  اللي  وهما  عليهم 
هويتهم...  علي  ابدا  التعرف  يتم 
بهذا  فوزا  الفرق  اكثر  عن  اما 
 « »ارجونوتس  فريق  فهو  الكاس 
ب تورونتو وفاز 17 مره ... يليه 
ادمنتون  ب  »االسكيموز«  فريق 
»بلو  فريق  يليه  مره   14 وفاز 
بومرز« وينيبج وفاز 11 مره.... 
كده انا لخصت لكم المعلومات اللي 
ندخل    ... الكاس  هذا  عن  عرفتها 
بقي لمجانين الكوره اللي هو عنوان 
... نالقي رهان غريب  الموضوع 
»كريس  اسمه  واحد  عامله  كان  
ماثيو« وده راهن في نوفمبر 2٠٠1  
.... علي  يعني من 18 سنه    ....
ان فريق ال »بلو بومرز« يكسب 
 ... شورت  البس  يفضل  وإال   ...
صيف شتا... ومن يومها .. ياعين 
وال   ... كسب  الفريق  ال   ... أمه 
كان  هو  طبعا  بنطلون...  لبس  هو 
ساعتها متاكد تماما وقلبه حاسس ان 
.. وماحصلش...  الفريق ح يكسب 
فقط  اتنين  او  يمكن مره  بيقول  هو 
في خالل ال 18 سنه دي ... لبس 
بنطلون ...وده فقط في جنازات ... 
شرط ان تكون وسط ناس ... مش 
عارفه موضوع الرهان...  وتقول 
خالص  »انا  »دارال«  زوجته 
فارقه  ومابقتش  كده  علي  أتعودت 
معايا ...البس شورت وال بنطلون 
... هو حابب الموضوع ده .. وهو 
مش صغير ... احنا بنبقي ماشيين 
وما   .... وينيبج  تلج  عز  في  سوا 
ادراك ما تلج وينيبج ... وانا البسه 
 ... بالشورت  وهو   ... فرو  بالطو 
 ... بدهشة  لنا  بتبص  الناس  ولما 
ببص لهم وأقول لهم ... »مجنون« 

.... مرفق صورته.
بعض  مع  نكمل  ما  وقبل 
الكوره  عشاق  مجانين  مراهانات 
قبل  كتبته  اللي  بالمقال  افكركم 
هاو »  هاو   .. بعنوان »وسام  كده 
 ... هيركيوليز  ان  برضه  وافكركم 
علي  قوي  واخد  كان  العزيز  كلبنا 
ل  مديت   .. عشان  مني  خاطره 
الكلب  صورة  وحطيت   ... بره   ..
االمريكاني ... وهو ال ... حاولت 

اقصد   ... الموضوع  له  اهوهو 
له  وأقول   .. الموضوع  له  أوضح 
يعني من غير مؤاخذة ياهيركي ... 
انت ما أنقذتش حد من الغرق زي 
ماحدث في جنوب اسبانيا من كلب 
علي  مشرف  رجل  انقذ  البرادور 
الغرق ... وقعد ينبح ... الكلب طبعا 
مش الراجل ..  صاحب الكلب حاول 
يهديه ويسحبه بعيد في اتجاه المنزل 
البحر...  ناحية  يجذبه  والكلب   ..
علقة  خدت   .. ياهيركي  مثال  وال 
موت زي اللي بتأخدها الكالب في 
مصر... بص لي »هيركي» بعشم 
ولسان حاله يهوهو »كفايه المقابله 
بتمسح   وانا   .. بيها  بقابلك  اللي 
فيكي بكل حنان ... وبجيب الكوره 
 ... تالعبيني  عشان  عندك  لغاية 
الرقه حبيت  بعد كل هذه  بصراحه 
وسام  او  قالدة  »هيركي«  أهدي 
 .. وخفت  بسرعه  رجعت  بس   ...
كالب تانيه تزعل .. وفكرت ... بما 
وهيركي   .. الكوره  عن  الكالم  ان 

غاوي كوره ... اعوضه عن الوسام 
 ... صغنن  وهو  ليه  بصوره   ...

مرفق صورته برضه ...
عن  لموضوعنا  تاني  نرجع 
اللي   .... المجانييني  المراهنات 
بيراهنها عشاق المستديرة المجنونه 
... في تنزانيا راهن احد المشجعين 
احد  علي  رهان  زوجته  بتقديم 
يتعلم  عشان  وطبعا   ... المباريات 
 ... اخري  مقوله  في  او   ... األدب 
عشان أمه داعيه له ... خسر فريقه 
من   ... المشجع  ان  وقيل   ...  1/2
بالظبط  أنهوه  معرفش   ... حظه 
 ... اخره  مره  مراته  استعاد   ...
للتعويض  مالي  مبلغ  دفع  ان  بعد 
زوجات   ادخال  ...ظاهرة  عنها 
القدم  كرة  رهانات  في  المشجعين 
جديده  ليست  التنزانية  الكره  في 
المشجعين  من  العديد  ان  ويقال 
فقدوا زوجاتهم نتيجه لهذه الرهانات 
دلوقتي  البعض  طبعا   ... الغريبه 
المحظوظه”   »والد  بيسميهم 
“برضه انطالقا من هذه الشطحات 
موقع  عبر  فيديو  انتشر  المجانيني 
التواصل  االجتماعي »فيس بوك« 
لعروسة زملكاوية ترفع الحذاء في 
على  رًدا  األهالوي  عريسها  وجه 
الزفاف  حفل  في  لها  استفزازه 
وترجع  األهلي.  لنادي  بأغاني 
مع  اتفق  العريس  أن  إلى  الواقعة 
ليلة  العروس  باستفزاز  أصدقائه، 
القدم  كرة  نادي  وتشجيع  زفافهما 
الشهير األهلي ألنها تشجع بدورها 

فريق الزمالك.  
]البقية ص 19 [

جمانني ... الكوره  
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

فى رحيل املباركة باحلقيقة تاسوني 
أجنيل.. حتية واجبة إىل هذه األم

حقيقية،  وخدمة  مقدسة  حياة  بعد 
زوجة  المباركة  األم  عنا  رحلت 
كامل،  بيشوى  القمص  الحق  كاهن 
وكل  واللبان  بالمر  ُمعّطرة  رحلت 
عشية  فى  رحلت  التاجر.  أذرة 
مينا  القديس  أستشهاد  بعيد  أحتفالنا 
العجايبى. وهنا اسجل تلك الخواطر:
من  أدركت  التى  األم  إلى  تحية 
األمومة  معنى  األولى  الساعة 
األمومة  وأعطت  ومسئولياتها، 
األولوية فى حياتها األسرية، فكانت 
ِنعم األم ألوالدها، حتى صاروا آباء 

وأمهات.

صحتها  بذلت  أم  لكل  تحية 
وجمالها الجسدى فى سبيل اهتمامها 

بأسرتها، كشمعة تحترق ألجلهم.
لنا  وقدمت  أنجبت  أم  لكل  تحية 
وعلى  الميادين،  شتى  فى  عمالقة 

مدار التاريخ.
تحية إلى األم التى ترملت مبكراً، 
اآلمها  تجتر  أيامها  بقية  وعاشت 
عليها  وتستعين  بالشكر،  وتمزجها 

بالصبر ومناجاة هللا.
التى اُضطّرت أن  تحية إلى األم 
تقوم بدور األب واألم، وذلك لغياب 
عن  تخليه  أو  بلده  خارج  الزوج 
مسئولياته وهو فيها، فجمعت األبوة 

واألمومة فى شخصيتها.
لها  تنكر  التى  األم  إلى  تحية 
وتزوجوا،  كبروا  بعدما  أوالدها 
ناسين كل ما فعلته ألجلهم، فلم تغير 
موقفها منهم، ولم تتخّل عن أمومتها 

لهم.
صارت  التى  األم  إلى  تحية 
“أماً” ألمها وأبيها بعد أن تقدما فى 
جيلين،  بأمومتها  فجمعت  أيامهما، 

بحبها وحنانها.
أن  أبت  التى  األم  إلى  تحية 
منازلهم  فى  أوالدها  مع  تحيا 
الجديدة، وأال تقتحم حياتهم وتجرح 
خصوصياتهم وتُثّقل عليهم، فعاشت 

وحيدة راضية.
تحية إلى تلك االبنة التى صارت 
متخلية  وإخوتها،  وأبيها  ألمها  أماً 
كصغيرة،  وحقوقها  طفولتها  عن 
صباها،  منذ  للنير  كتفها  وأحنت 
الطبيعى  حقها  عن  تنازلت  وربما 

فى تكوين أسرة.
أن  أختارت  التى  األم  إلى  تحية 
تحيا خلف باب بيتها وفى الظل، ولم 
والمحافل،  المجتمعات  فى  تظهر 
وحسبها فقط أن تفرح وتفخر بخدمة 

أوالدها ونجاحهم.
تحية إلى األم التى لم تتزوج ولم 

حنوناً  أماً  صارت  وإنما  تنجب، 
ألوالد غيرها، بفرح وشكر، ودنما 

تقصير أوتذمر.
صارت  التى  المربية  إلى  تحية 
تعلقت  التى  أم،  من  وأفضل  أكثر 
بقية  فالزمتهم  بها،  األوالد  قلوب 

حياتهم فى منازلهم الجديدة.
صارت  التى  األم  إلى  تحية 
واأليتام  والمسنين  للمعاقين  أماً 
وبذل  بحنو  والمرضى،  واليتيمات 

عطاء مستمر.
صارت  التى  الزوجة  إلى  تحية 
فقط  أوالدها  وليس  لزوجها،  أماً 

فاحتضنت األسرة بكاملها.
صارت  التى  الخادمة  إلى  تحية 
األحد،  مدارس  ألطفال  مثالية  أماً 
وقامت معهم بما يجب على األمهات 

المثاليات.
تحية إلى األم التى سلمت اإليمان 
لألستشهاد،  وأعدتهم  ألوالدها 
وأمامهم،  قبلهم  اُسًتشهدت  وربما 

وأستقبلتهم فى الفردوس.
كانت  روحية،  أم  كل  إلى  تحية 
والُحب،  اإليمان  فى  لكثيرين  مناراً 
أو  التكريس  أو  الرهبنة  فى  سواء 

الخدمة.
تحية إلى األم التى ما تزال تبكى 
على أوالدها مثل “راحيل”، وتأبى 
أن تتعزى حتى يصبحوا موجودين، 
تكف  لم  والتى  “مونيكا”  األم  ومثل 
حتى عاد أبنها القديس أغسطينوس.

تحية إلى كل أم ماتت وطفلها فى 
ُولد،  يوم  بعينيها  تره  لم  أو  مهده، 
ولم تسعد به وهو يشب ويخرج عن 

الطوق.
إلى  فارقتنا  الآلئى  ألمهاتنا  تحية 
ونذكرهن  عنا،  يصلين  الفردوس 

بكل الخير واالمتنان.
تحية إلى الكنيسة “األم” التى من 
بطنها )جرن المعمودية( ُولد جميع 
جعلت  التى  هلل،  أوالداً  المسيحيين 
تطعمنا  تزال  وما  إخوة،  جميعنا 

وتسقينا وتحتوينا.
الست  حى،  كل  أم  إلى  تحية 
حواء  األمومة،  رمز  العذراء، 

الجديدة.
باسيلى  أنجيل  تاسونى  إلى  تحية 
التى أتقنت ألحان الكنيسة وصلواتها 

ولغتها القبطية وسلمتها لكثيرين.
اآلن أنتقلت بكل فرح إلى كنيسة 
شفيعنا  تهليل  بكل  وتعاين  األبكار 
القديس مينا العجايبى، وأبونا الرائع 
البابا كيرلس السادس، وحبيبنا أبونا 
وزمرة  الحق،  كاهن  كامل  بيشوى 

من القديسين الذين يشفعون فينا.

د. مينا بديع عبد امللك 
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كشف أسرار مومياء مصرية 
قدمية بتكنولوجيا فائقة

فرعونيــات

في  شهير  مختبر  في  علماء  استعان 
تكنولوجيا  من  فائق  بنوع  المتحدة  الواليات 
مصرية  مومياء  لدراسة  إكس  بأشعة  المسح 
مازالت ملفوفة بأربطتها الكتانية منذ اكتشافها 

قبل مئة عام.
وتعتبر هذه هي المرة األولى التي تستخدم 
فيها مثل هذه التكنولوجيا الفائقة للمسح عالي 
لمومياء  السنكروترونية  إكس  بأشعة  الكثافة 
األبعاد  ثالثية  تفصيلية  دراسة  إجراء  بغية 
غير  أخرى  محتويات  وأي  المومياء  لجسم 

ظاهرة أسفل األربطة.
استثنائية،  بوضعية  المومياء  هذه  وتتميز 
ليس بسبب احتفاظ الجسم بحالته فحسب، بل 
لكونها أيضا تحتوي على صورة لوجه طفل.
ويعتقد أن هذه المومياء، وهي من مجموعة 
جامعة نورث ويسترن في شيكاغو، لفتاة تبلغ 
العمر خمس سنوات توفيت قبل 15٠٠  من 

عام.
»صور المومياء«

الجسم  تحنيط  جانب  إلى  العلماء  ووجد 
فوق  وموضوعة  مرسومة  صورة  بالكامل، 

قماش ملفوف بإحكام حولها.
نحو  بين  من  واحدة  المومياء  هذه  وتعد 
الحفظ،  جيدة  بحالة  مئة »مومياء مصورة« 
صاحبت عملية تحنيطها المصرية رسم على 

الطريقة الرومانية في تصوير الموتى.
الباحثون في معرفة شئ غريب    يرغب 

تظهره األشعة داخل الجمجمة

دقيقة غير  تفاصيل  بإظهار  الرسم  ويتميز 
عادية لمالمح الفتاة، ويسعى مشروع المسح 
باألشعة إلى الكشف عن المزيد من تفاصيل 
حول  األقمشة  طبقات  إتالف  بدون  حياتها 

الجسم.
وقال مارك والتون، أستاذ باحث في المواد 
نورث  بجامعة  للهندسة  ماكورميك  كلية  في 
الفتاة  أن  للمشاعر  مثير  هو  »كم  ويسترن، 

ماتت في سن صغيرة«.
إلى  الدراسة تشير حتى اآلن  أن  وأضاف 
أنها كانت »تتمتع بصحة جيدة نسبيا« وأنها 
لم تعاني من أي صدمة حادة تفسر وفاتها«.

وقال إن السبب األرجح للوفاة هو إصابتها 
بمرض مثل المالريا أو الحصبة.

ضوء كثيف
وليام  سير  اإلنجليزي  اآلثار  عالم  كان 
عام  المومياء  اكتشف  قد  بيتري  فليندرز 
ونقلت  في صعيد مصر،  في هوارة   1911

بعد عام من االكتشاف إلى شيكاغو.
وظلت المومياء منذ ذلك الوقت معروضة 
من  الكثير  خالف  على  حالتها،  على 
من  العلماء  استخرجها  التي  المومياوات 

لفائفها.
العثور عليها  إلى شيكاغو بعد  المومياء    

خالل أعمال حفائر عام 1911

وقرر العلماء مؤخرا للمرة األولى الكشف 
عما بداخل هذه المومياء، فنقلوها من مكانها 
الحالي في كلية غاريت للدراسات الالهوتية 
إلى  ويسترن  نورث  جامعة  في  اإلنجيلية 

مبدئي  مسح  إلجراء  شيكاغو  في  مستشفى 
باألشعة المقطعية.

أرغون  مختبر  إلى  المومياء  نقلت  ثم 
جامعة  تديره  بحثي  مركز  أبرز  الوطني، 

شيكاغو لحساب وزارة الطاقة األمريكية.
للمسح  التي تخضع  األولى  المومياء  وتعد 
طريقة  وهي  السينكروترونية،  إكس  بأشعة 
يسلط فيها حزم مركزة من ضوء كثيف لمسح 

أي هيكل أسفل السطح.
أنسجة  فحص  في  الطب  علماء  ويرغب 

العظام واألسنان.
وتعد الدراسة في مراحلها األولى، إال أن 
تساؤالت تبرز بشأن طبيعة شئ يوجد داخل 
من  تفريغها  المفترض  من  التي  الجمجمة، 

المخ أثناء عملية التحنيط.
تحليل عظام قديمة

تجمعا  هناك  أن  يبدو  إنه  والتون  وقال 
في  التحنيط  عملية  أثناء  حدثت  »إلفرازات 

مؤخرة الجمجمة«.
إلى  ذلك  يقودهم  أن  في  العلماء  ويأمل 
معرفة شئ عن وضع الجسم وتفاصيل عملية 

التحنيط.
 

نوع  وجود  إلى  تشير  عالمات  توجد  كما 
من األسالك حول الرأس والقدم.

ويعتقد والتون أن هذه ربما تكون دبابيس 
ربما  القديمة،  بالقطع  لها  عالقة  ال  حديثة، 

وضعت بعد أو أثناء الحفائر عام 1911.
غرضهم  فهم  إلى  نسعى  :«مازلنا  وقال 

على وجه الدقة من تثبيت اللفائف ببعضها«.
وأضاف والتون أن تكنولوجيا أشعة إكس 
السينكروترونية تتيح للباحثين إمكانية دراسة 
المومياء  داخل  شئ  ألي  الداخلي  الهيكل 
عمليات  باي  مقارنة  تفصيال  أكثر  بطريقة 

مسح أخرى.
حزم  إن  األمريكية  الطاقة  وزارة  وقالت 
طاقة«  واألشد  الضوء  »فائقة  إكس  أشعة 
بتكنولوجيا  والمواد  الهياكل  فحص  يمكنها 

النانو.
فينبيرغ  كلية  من  ستوك،  ستيوارت  وقال 
أكثر   »: ويسترن  نورث  جامعة  في  للطب 
العظام  هو  اهتمامي  جذبت  التي  األشياء 

الموجودة«.
من  تبلغ  لطفلة  مومياء  :«إنها  وأضاف 
بصفة  مهتمون  نحن  سنوات.  خمس  العمر 
طبية بجودة العظام. هل تغيرت العظام بمرور 
بيانات  قاعدة  وضع  نبدأ  أن  يمكننا  الوقت؟ 

لمقارنة العظام القديمة بالعظام الحديثة«.
إخضاعها  حيث  من  األولى  المومياء    

لمسح بأشعة إكس المتقدمة

ويأمل في التوصل إلى مزيد من التفاصيل 
بفضل األشعة المقطعية التقليدية.

نوع  على  التعرف  في  »نرغب  وقال 
لنا شيئا عن  الموجود وذلك سيوضح  المواد 
المومياء،  إلعداد  استخدموها  التي  العمليات 
على  للحفاظ  ذلك  بعد  فعلوها  أخرى  وأشياء 

حالة المومياء مستقرة«.

مصر تكشف عن "متحف كامل" 
يضم مومياوات أسود ومتاسيح 

وطيور

مومياوات  تفاصيل  عن  المصرية  اآلثار  وزارة  كشفت 
ألسدين  مومياوين  تضم  إنها  قائلة  مؤخراً،  مكتشفة  حيوانية 
صغيرين، باإلضافة إلى العديد من التماسيح والطيور والقطط.
جاء اإلعالن خالل معرض في الهرم المدرج الشهير في 
سقارة، جنوب القاهرة، حيث عثر على المومياوات وغيرها 

من األشياء في مقبرة شاسعة.

مؤتمر  في  اآلثار  وزير  العناني،  خالد  الدكتور  وأعلن 
في  وأجنبية  عربية  لدول  سفراء  حضره  عالمي،  صحافي 
المحلية  األنباء  اإلعالم ووكاالت  إلى وسائل  إضافة  مصر، 
والعالمية، عن الكشف األثري الجديد بمنطقة سقارة األثرية، 

أثرية  بعثة  به  قامت  والذي 
مصرية أثناء أعمالها بجبانة 
المكان  بجوار  الحيوانات 
قبل  من  به  الكشف  تم  الذي 
عن  الماضي  العام  خالل 
الدولة،  رجال  لكبار  مقابر 
للقطط  جبانة  إلى  باإلضافة 

والحيوانات والطيور.
أنه  أوضح  اآلثار  وزير 
عن  اإلعالن  بصدد  ليس 
وإنما  جديد،  أثري  كشف 

اإلعالن عن متحف كامل.
في  اآلثار  علماء  ويعثر 
كثير من األحيان على قطط محنطة، لكن العثور على أسود 

أمر نادر الحدوث.

مومياوات  إن  الوزارة  وقالت 
العصر  إلى  تعود  كلها  الحيوانات 
 ٣٣2-664( المتأخر  الفرعوني 

قبل الميالد(.
وكانت الوزارة قد أعلنت األسبوع 
الماضي أنها تجري فحوصا لتحديد 
بالفعل  المومياوات  كانت  إذا  ما 

ألسود أم ال.
ليس  الكشف  هذا  أن  إلى  وأشار 

األخير هذا العالم، وإنما هناك كشف آخر سيتم اإلعالن عنه 
مشاريع   ٣ من  االنتهاء  سيتم  كما  القادم،  ديسمبر  شهر  في 
مهمة تشمل قصر البارون والمعبد اليهودي ومتحف الغردقة.

وتكثف مصر من الترويج الكتشافاتها األثرية بهدف إنعاش 
قطاع السياحة.
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الديسرباكسيا .. صعوبة 
التآزر احلركى

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

اضطراب فى مرونة الحركة يجعلها صعبة 
على  والفكر  اللغة  يصيب  و  تعقيد,,  واكثر 
المدى البعيد,, فينعكس ذلك على التعلم والى 
الديسبراكسيا  انه اضطراب  يزيد,,  صعوبته 
هنا  من  و  اكيد,,  سبب  له  معروف  الغير 
الطفل  يصيب  قد  العنيد,,  االضطراب  يبدأ 
او  لحادث  تعرض  الذى  الراشد  او  الوليد,, 
الديسبراكسيا  حدة  تتراوح  و  فريد,,  مرض 
مصابها  شديد,,  الى  متوسط  الى  بسيط  من 
ال يكون بالضرورة منخفض الذكاء او ذهنيا 
الطفل  تأخر  عالماته  أولى  تكون  و  بليد,, 
التمهيد,,  يكون  هذا  المشى  و  الوقوف  فى 
و  القفز  و  الجرى  فى  يجد صعوبة  ايضا  و 
ألتقاط الكرة و فى المهارات االخرى العديد,, 
و  يستفيد,,  المرء  العالج  خطوات  بأولى  و 
يوقف زحف الديسبراكسيا و التهديد,, و رغم 
استمراريتها معه لطيلة حياته إال ان العالج 
فى  عمقا  بأكثر  نبحر  ,,فهيا  التصعيد  يوقف 

اسرار اضطراب الديسبراكسيا

Dyspraxia ديسبراكسيا

البريطانية«  »الديسبراكسيا  جمعية  حّدد 
التآزر  إعاقة صعوبة فى  بأنها  الديسبراكسيا 
الحركى  يؤدي إلى مشكالت مرتبطة باللغة 
واإلدراك والفكر. وهي تؤثر بشكل كبير في 
الى  بسيطة  من  شدتها  تتفاوت  التعلم  عملية 

متوسطة الى شديدة

سبب الديسبراكسيا ليس معروًفا إلى اليوم 
يعتقد الباحثون أن الخاليا العصبية التي تتحكم 
 ,, صحيح  بشكل  تتطور  ال  العضالت  في 
لتحليل  الوقت  من  مزيد  إلى  الدماغ  سيحتاج 
المعلومات.. و قد تكون الديسبراكسيا والدية 
نتيجة  عمر  اى  فى  االنسان  بها  تصاب  او 
على  يؤثر  مرض   ,, دماغية  سكتة  حادث,, 

المخ

نسبة اإلصابة هي 5 إلى 6 % من مجموع 
األطفال و تصيب الذكور 4 اضعاف االناث,, 
و تالزم الطفل طيلة عمره و لكن العالج يقلل 

من حدة االعراض المصاحبة لها 

الديسبراكسيا ليس لها عالقة بنقص الذكاء 
واغلب المصابين ذكائهم طبيعى  

أهم األعراض

التأّخر في النمو  الحركي مثل تأّخر الطفل 
في الجلوس، والوقوف، والمشي،صعود ونزل 
المرحاض,   استعمال  على  والتدّرب  السلم  
عدم تمّكنه من ربط  الحذاء,, التحكم باألزرار  
النشاطات  في  صعوبة   المالبس  ارتداء  أو 
والقفز،  الركض،  مثل  البسيطة   الرياضية 
واللعب بالكرة، والصعوبة في مضغ الطعام 
وإلتقاط القطع الصغيرة,,صعوبة فى استخدام 
ادوات المائدة و حمل االكواب,, عدم وضوح 

الكتابة ,, او النقل من السبورة

والبطء في تعلّم أي مهارة والوقوع بشكل 
فهم  عدم  السمعية,,  المهارات  ,,ضعف  دائم 

التعليمات

إمساك  في  صعوبة  من  يعاني  حين  أيضاً 
وتبدو رسومه غير واضحة,,   والرسم،  القلم 
خلف،  أمام،  مثاًل  المكان  تحديد  في  صعوبة 
داخل، خارج،يمين , يسار..الخ  وفي المقابل 
حين يكون هناك من صعوبة في إقامة عالقة 

مع األصدقاء، وكيفية التصرف في المجتمع

العالج: 

تتحّسن حالته مع االكتشاف المبكر والعالج 
من  عدد  عالجها  على  يشرف  و  الصحيح 
االخصائيين بحسب شدة الحالة و االعراض 
 ,, تخاطب  اخصائى  هم  و  لها  المرافقة 
اخصائى تكامل حسى, اخصائى تربية تقويمية 
.. و يكون العالج بوضع خطة عالجية لتنمية 

المهارات التى يفتقد اتقانها

تالزم  الديسبراكسيا  ان  من  الرغم  على 
صاحبها طيلة الحياة اال انها ال تمثل عائقا امام 
نجاحه .فكثيرين من مصابيها استطاعوا ال ان 
يكونوا ناجحين فقط بل مشاهير و متفوقين من 
 Danial Radcliffe ابرزهم الممثل الشاب
الذى جسد شخصية هارى بوتر و الذى يعد 
لم  الذين  الكثيرين  غيره  و  االفالم  انجح  من 
تمنعهم الديسبراكسيا من.. و لعل ذلك يكون 
بانهم  الديسبراكسيا   مصابى  امام  امل  نافذة 
التنبه  يمكنهم تحقيق امالهم...و لكن البد من 

لالهتمام بالتشخيص المبكر و العالج

بقية مقال الفارق -21  ص 2 
في  يعيشون  المهجر  أقباط  اآلخر  المشهد 
االتفاق  وعدم  والتشتت  التشرذم  من  حالة 
عليها  متفق  قيادية  شخصية  وجود  لعدم 
قبطية  مظلة  تحت  األقباط  توحد  أن  تستطيع 
القبطية فى  المنظمات  واحدة فهناك عشرات 
اوروبا واضعافها فى كندا وأمريكا ولكن كلها 
أو  األقباط  لتمثيل  ترقى  ال  شكلية  منظمات 
الخذ مواقف إيجابية ألى قضية تخص الشأن 
القبطى وكل عمل هذا المنظمات هو الشجب 

واالدانة 

الشباب القبطى المولود فى المهجر يحتاج 
اذا  أمان  ومظلة   لهويتة  اساسى  داعم  إلى 
الغربية  المجتمعات  ظروف  علية  اشتدت 
المتطرف فى  اليمين  خاصة مع صعود نجم 
أغلب المجتمعات الغربية وبدء تطبيق عادات 

غير سوية فى هذة المجتمعات 

المحيطة  الجاليات  على  سريعة  وبنظرة 
اسعد  معظمهم  أن  نجد  المهجر  بالد  فى  بنا 
الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  منا   حال 
الجالية العربية المسلمة فى كندا ممثلة ب 12 
عضو فى البرلمان الكندى واثنين على األقل 
استبدلوا  وهم  األمريكي  النواب   مجلس  فى 
فكرة اللوبى  التى ال يؤمنون بها بمبدأ العمل 
وكذلك  الجالية  لمصلحة  الهادف  الجماعى 
اليهودية  الجالية  اما  الوروبا.  بالنسبة  الحال 
فهى األقوى واالنجح بين كل الجاليات وذلك 
ألنها تمتلك لوبى قوى. الجالية االرمانية حدث 
وال حرج فهم سادة العمل القومى الناجح فى 

العالم وكذلك باقى الجاليات  

لتكوين  اإلمكانيات  لدينا  هل   سؤال  يبقى 
أكثر  ولدينا  بل  نعم  واالجابة  ؟  قبطي  لوبى 
ذكرت  كما  األقباط  األمر  يتطلب  مما  بكثير 
القبطية فى  العديد من المنظمات  سابقا لديهم 

اوروبا وقد أتحدث منهم مؤخرا 1٠ منظمات 
تحت اسم اتحاد المنظمات القبطية فى اوروبا 
المنظمات  من  العديد  وكذلك  فعلوا  وحسبنا 
العديد  توجد  .كذلك  الشمالية  امريكا  فى 
نواحي  مختلف  فى  القبطية  المؤسسات  من 
خدمات المجتمع .لدينا أصحاب رؤوس أموال 
اللوبى  هذا  عمل  فى  يشاهدوا  أن  يستطيعوا 
أصحاب  األفراد  من  الكثير  وايضا  القبطى 
الخبرة فى العمل المجتمعات وحقوق اإلنسان 
هذا  إنشاء  بمسؤولية   يطلعوا  أن  المستعدين 

العمل الضخم 

اذا ماذا يمكن أن يعيقنا؟ الزعامات الفارغة 
هى اول ما يمكن أن يؤثر على تكوين اللوبى 
على  لألمر  ننظر  أن  علينا  فيجب  القبطى 
قضية  انها  لنقل  أو  وجودى  حيوى  عمل  انا 
حياة أو موت بالنسبة ألقباط الداخل وبالنسبة 
بالد  فى  سيولدون  االذين  وأحفادنا  ألوالدنا 
المهجر .يجب على الكنيسة أن تؤهل األقباط 
الشواء  حفالت  إقامة  من  بدال  الفكرة  لهذا 
واستقبال األساقفة والدعاية الجتماعات بالية 
والممنتفعين  السن  كبار  اال  يحضرها  يعد  لم 
وبدال من أن ننظر على غيرنا ونتحسر ننظر 
إلى األعلى ونطلب ونضع يد على المحراث 
المنظمات  من  .نطلب  للوراء  ننظر  وال 
خالفاتهم  تترك  أن  العالم  كل  فى  القبطية 
قلب  على  كلهم  ويكونوا  الزعامات  وتنسى 
المستفيدين  اول  سيكونون  النهم  واحد  رجل 

من إنشاء اللوبى القبطى 

فى مقال بعد القادم سوف اشرح ماهو اللوبى 
وإثارة  تكوينية  يمكن  أهميته وكيف  وما هى 
والمصريين  عامة  األقباط  على  اإليجابية 
والدولة المصرية  وكيف يمكن اللوبى القبطى 

أن يصنع الفارق فى حياة االقباط   

تورنتو ترحب بي 27,5 مليون زائر خالل عام 2018

 , عام 2٠18  زائر  مليون  بي27,5  رحبت  تورنتو  مدينة  أن  الي  جديدا  تقريرا  أشار 
وارتفع هذا الرقم الي 44,5 مليون زائر بالنسبة لمنطقة تورنتو الكبري , وادي ذلك الي 
دخل مقداره 1٠,٣ بليون دوالر . ولم يتضمن التقرير اي شرح عن نوعية السياحة التي 
ادت لهذا االرتفاع الكبير لعدد الزائرين , فقد يكون علي سبيل المثال مشاهدة مباريات 
المحليين بلغت نسبتهم  الزوار  التقرير أن  المهرجانات وغيرها , وقال  الجليد او  هوكي 
85% من اجمالي الزوار وكانت نسبة السواح االمريكان 9% بينما شكل الزوار االجانب 
نسبة 6% من المجموع , وتقول هيئة السياحة في تورنتو ان مجال السياحة يدعم وظائف 

تبلغ عددها  6995٠ في المدينة  و تتكلف اجورا مقدارها ٣,1 بليون دوالر .
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++ صوم امليالد ++

           تارخييا وطقسيا

بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر 

 )غل 4:4( )وملا جاء ملء الزمان 
إمراة  من  مولودًا  إبنه  اهلل  أرسل 
الذين  ليفتدى  الناموس  مولودا حتت 

حتت الناموس لننال التبنى (
خير  بالف  وحضراتكم  عام  *كل 

وفى ملء النعمة
نبدأ فى  المباركة   فى هذه االيام 
التهيئة لميالد ربنا والهنا ومخلصنا 
يسوع المسيح الذى يُعتبر ثانى أهم 
االعياد المسيحية على االطالق بعد 

عيد القيامة 
معنى  َيحمل  الذى  الصوم  *هذا 
التجسد االلهى واستقبال هللا الظاهر 

فى الجسد
هذا  مقالنا  فى  هنا  وسنتناول   
ومن  التاريخية  الناحية  من  الصوم 

الناحية الطقسية 
هذا  بتاريخ  ولنبدأ   +: أوال 

الصوم:ـ 
حيث يحتوى تقليدنا القبطى علي 
االستعداد لعيد الميالد المجيد بشهر 
كيهك ذلك الشهر ذى العالقة الوثيقة 
يسمى  لذا  مريم  العذراء  بتكريم 
بالشهر المريمى )ولنا كالم عن هذا 

الشهر فى مقال آخر (
+ نجد فى الديداكية )5٠- 15٠م( 
نص يقول )عن صوم االستعداد أى 
اليوم السابق ومن هنا نشأ البرامون 

لعيد الميالد 
)تعليم  الدسقولية  تخبرنا  كما   +
 : الثامن  الباب  فى   ) الرسل  أبائنا 
أيام  فى  تحفظوا  أخوتنا  )يا  كاالتى 
االعياد التى هى ميالد الرب وكملوه

الشهر  من  وعشرين  خمسة  فى 
هو  الذى  للعبرانين  الذى  التاسع 
التاسع والعشرين من الشهر الرابع 

الذى للمصريين .... (
النصوص  بعض  فى  وورد   +
للقديس أكليمندس االسكندرى ق2 
ذكر هذا العيد وكان يُعيد به مع عيد 
الغطاس ) ويُسمى بعيد االبيفانيا أى 
الظهور االلهى ( وأستمر ذلك إلى 
كنيسة  فى  والخامس  الرابع  القرن 

بهما  االحتفال  وكان  االسكندرية 
لو   ( فى  ورد  ما  على  استناداً  معا 

 )2٣:٣
صوم  الرابع  القرن  فى  نجد   +
)كفترة تهيئة ( لعيد الظهور االلهى 
القديس  عند  وذلك  أسابيع   ٣ مدتها 

هيالريون أسقف بواتيه .
+ وفى نهاية القرن الرابع كان 
هذه  أمتدت  ثم  كيهك  شهر  يُصام 
الفترة حتى أصبحت )4٠يوما ( فى 

القرنين الخامس والسادس 
+ أما فى القرن العاشر 

ساويروس  االنبا  لنا  يسرد   
أسقف  )915-987م(  المقفع  بن 
)مصباح  مؤلفه  فى  االشمونين 
العقل( فى شأن هذا الموضوع ) أن 
لكن  للميالد(  استعداد  هناك  صوم 

دون ذكر المدة .
الميالد  صوم  عن  أما  ق11+ 
الكنيسة  فى  الحالى  بوضعه 
أدخله  فقد  االرثوذكسية  القبطية 
البطريرك  خرستوذولوس  البابا 
القرن  فى  66)1٠46-1٠77م( 
الحادى عشر فى قوانينه التى حدد 

فيها االصوام 
فقال ) كذلك صوم الميالد المقدس 
من عيد مارمينا فى خمسة عشر من 
هاتور إلى تسعه وعشرين يوما من 

كيهك(
+ مدة الصوم هى 43 يوما تنتهى 
29 كيهك أو 28 كيهك فى السبوات 

الكبيسة 
لنتشبه  40 يوما  أن  االصل   )1

الذى صام 4٠ يوما كاملة  بموسى 
على  المكتوبة  هللا  كلمة  يتسلم  كى 

لوحى الحجر ) خر 24( 
ونحن نصوم 4٠يوما كى نستقبل 
القديسة  من  مولودا  يسوع  الرب 

الطاهرة مريم العذراء 
أما عن )3 أيام( أضيفوا فى أيام 
السريانى  زرعه  بن  ابرام  البابا 
)975-979م(   62 البطريرك 
تذكارا لصوم الشعب ٣ أيام أنتهت 

بنقل جبل المقطم .
ثانيا : + طقسيا +

الجميل  طقسه  له  الصوم  هذا   +
وألحانه الرائعة وتسابيحه ومدائحه 

البديعة التى تُقال فى شهر كيهك .
الثانية  الدرجة  من  صوم  هو   +
يومى  ماعدا  السمك  فيه  يؤكل  أى 

االربعاء والجمعة .
+من بداية الصوم إلى أول كيهك 
السنوية  بالطريقة  االلحان  يُصلى 
باالضافة إلى قسمة صوم الميالد .

حتى  كيهك  شهر  من  بداية   +
برامون عيد الميالد يُصلى بالطقس 
بااليقاع  الكيهكى وهو طقس يمتاز 
المبهج للنفس الستقبال الرب يسوع 
بالتوبة  النفس  العداد  بخشوع 
لتستطيع أن تشترك مع المالئكة فى 

عرس السماء .
بااللحان  صلواتنا  كل  فتكون 
الذكصولوجيات  الكيهكية 
المزمور  ومرد  واالبصاليات 
واالنجيل كيهكى والتوزيع الكيهكى 
مردات  طريقة  على  ومدائح 

االناجيل.
وهناك مالحظة هامة : ـ  	•

+ إنه إذا لم يكن فى شهر كيهك 

أربعة أحاد سابقة للبرامون يُحسب 
آخر أحد من هاتور على أنه االحد 

االول من كيهك 
فيها  يُقرأ  كيهك  شهر  أحاد  الن 

لوقا اصحاح 1 وتشير إلى 
بميالد  البشارة  االحد االول : 

يوحنا المعمدان 
بميالد  البشارة   : الثانى  االحد 

ربنا يسوع المسيح 
العذراء  زيارة   : الثالث  االحد 

الليصابات 
يوحنا  ميالد   : الرابع  االحد 

المعمدان 
هذا العدادنا الستقبال رب  وكل 

المجد وليد المذود 
آخرى  لقاءات  معه  لنا  الذى 
األم  كنيستنا  جمال  فى  متعمقة 

لتُمتعنا بربنا يسوع المسيح 
إلى أن نلقاكم مرة آخرى 

صلواتكم 
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إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى 
ِمْن َطْبِعِهْم، لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن 

لُوا  ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم َيَتأَمَّ
اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 

)1 :13
الحلقة العاشرة: أغرب الزواحف في 

العالم
الجزء الثاني الثعابين

د - الثعابين السامة والثعابين العاصرة 
والجزيرة التي يحكمها الثعابين

تم  أنه ما  التاكيد على  اود  احبائي األعزاء 
قدرة  يثبت  فإنه  يعرض  سوف  وما  عرضه 
الرب يسوع وأبدعاته في الخلق، ومن المحال 
أن تستطيع الطبيعة أن يكون لها اي مشاركة 
الطبيعة  خالق  ألن  الخلق  عملية  في  تذكر 
وعلى  كل شئ  بيده  الذي  وهو  هو هللا  ايضا 
في  قليال  يتأملوا  أن  والملحدين  المتشككين 
جميع التفاصيل الدقيقة لجميع ما صنعه الرب. 
كثيرا ما نتساءل : ما هي أكثر الثعابين سما 
في العالم و ما هي أكبرهم؟  إن أكبر الثعابين 
أميركا  في  العاصرة  البووا  هي  العالم  في 
والثعابين الكبيرة في آسيا وافريقيا واوستراليا 
. ومن الصعب جداً أن نقول أيهما األكثر سماً 
والكريت  الكوبرا  هي  سما  فئاتها  أشد  ولكن 
البحرية  والحيات  الخبيثة  واالفعي  والممبة 
كافية  األنواع  هذه  معظم  من  واحدة  لدغة   .
أنواع  بعض  باستثناء  وكلها  اإلنسان،  لقتل 
األفاعي الخبيثة تعيش في أنحاء العالم الدافئة، 
أن  أيضا  تستطيع  الكبيرة  والثعابين  والكوبرا 
بالسم  ال  بالعصر  تقتله  ولكنها  اإلنسان  تقتل 
وذلك بااللتفاف على جسم الفريسة وبعصرها 

حتى الموت
- الثعابين المجلجلة

األفعى  أنواع  من  معروًفا  نوًعا   32 هناك 
ذات الجرس، وما يتراوح بين 65 و70 نوًعا 
فرعًيا و هي مجموعة من الثعابين السامة وهي 
الحيوانات  وتصطاد  المفترسة  الزواحف  من 
الصغيرة مثل الطيور والقوارض. وتقتل هذه 
األفاعي فرائسها بلدغة سامة بداًل من القبض 
الجرس  ذوات  األفاعي  جميع  وتمتلك  عليها. 
خاللها  من  تُدخل  التي  األنياب  من  مجموعة 
كميات كبيرة من السم السام للدم. وينتقل السم 
عبر مجاري الدم ليدمر النسيج ويسبب الورم 
أن بعض  كما  الحاد  واأللم  الداخلي  والنزيف 
األنواع مثل أفعى موهافي ذات الجرس لديها 
مكون إضافي سام لألعصاب في سمها يتسبب 
األعراض  من  وغيره  الشلل  بـ  اإلصابة  في 
للتسمم،  التعرض  تهديد  أن  ويُذكر  العصبية 
الموجود  “الجرس”  اهتزاز  عنه  يعلن  الذي 
عند نهاية الذيل بصوت عاٍل محدًثا جلبة )كما 
من  الكثير  يردع  األفعى(،  اسم  ذلك  عن  ينم 
المفترسة. ومع ذلك، تقع األفاعي  الحيوانات 

ذوات الجرس فريسة لطائر الباز وابن عرس 
أنواع  من  متنوعة  ومجموعة  الملك  وثعبان 
األفاعي  افتراس  ويتم  األخرى.  الحيوانات 
حديثي  يكن  عندما  بكثافة  الجرس  ذوات 
ناضجات  وغير  ضعفاء  يكن  حيث  الوالدة، 
األفاعي  للغاية من  كبيرة  أعداد  وتُقتل  عقلًيا. 
أعداد  وتعد  اإلنسان.  يد  على  الجرس  ذوات 
األفاعي ذوات الجرس مهددة باالنقراض في 
العديد من المناطق نتيجة تدمير البيئة والصيد 
لدغات  إن  اإلبادة.  وحمالت  القانوني  غير 
األفاعي ذوات األجراس هي السبب الرئيسي 
لإلصابة بـلدغات األفاعي في أمريكا الشمالية 
وتسبب في حوالي 82% من حاالت الوفاة. إال 
أن األفاعي ذوات األجراس نادًرا ما تلدغ ما 
معالجة  تمت  وإذا  تهديدها؛  أو  إثارتها  تتم  لم 

اللدغات على الفور نادًرا ما تكون مميتة

         

طائر الباز ابن عرس  
شمال  في  بالبرني  ومعروف  الباز  طائر 
الذيل وحاد  أفريقيا و هو طائر جارح طويل 
ويصطاد  الغابات،  في  يعيش  و  البصر 
كبيرة  بسرعة  الفريسة  على  باالنقضاض 
مصطلح  ويستخدم  ومخفي  مرتفع  مكان  من 
طائر  وهو  الصقر،  على  للداللة  أحيانا  الباز 
الصقر  يتبع  حيث  الباز،  عن  تماما  مختلف 
فصيلة  الباز  يتبع  بينما  الصقريات،  فصيلة 
ومعكوفا،  حادا  منقارا  الباز  يملك  و  البازية 
للطيران  مناسبة  وعريضة  طويلة  وأجنحة 
قوية مع  وأقداما  يملك سيقانا  كما  أعلى،  إلى 
وتختلف  خلفي،  مخلب  بينها  صيادة  مخالب 
تكون  الحجم، حيث  في  ذكره  الباز عن  أنثى 
كتلة األنثى أحيانا ضعفي كتلة الذكر و الباز 
من الحيوانات الالحمة، حيث يصطاد معتمدا 
على بصره الحاد نهارا أو عند الغسق، وهو 
يصيد عادة الثديات الصغيرة، وأحيانا الطيور 
الموسم  حسب  غذاؤه  ويختلف  والزواحف، 
المعتاد  غذاءه  أن  إال  السنة،  من  الوقت  أو 
هو القوارض، ومنها الفئران والسناجب، أما 
والخفافيش  األفاعي  فتشمل  األخرى  األغذية 

واألسماك والحشرات.
أو  ْرُعوب  السُّ أو  الِعْرس  أو  ِعْرس  اِْبُن 
»ابن  اسم  ويقترن  الرغوب  أو   ْنُعب  السُّ
عرس« بسلوكه الماكر وهو موجود في جميع 
القارات باستثناء قارة أستراليا ويتراوح طوله 
35 سم، وعادة ما يكون ذو فراء  من 15 - 
أبيض، وطرف ذيل أسود.  فاتح، وبطن  بني 
الفرائس  إلرباك  يستخدمه  بسلوك  يشتهر  و 
الحربية  ابن عرس  و تضليلها يسمى رقصة 
بصر  وحاسة  قوية  شم  حاّسة  عرس   والبن 
الرائحة،  كريه  سائل  بإفراز  ويقوم  حادة، 
وله  هجوم  أو  لتهديد  يتعرض  عندما  وذلك 
قوة تثير العجب بالنسبة لحجمه حيث يفترس 
الفئران والسناجب. وهو يعض الفريسة عادًة 
ويأكل  الجمجمة.  أسفل  في  أو  رقبتها  في 
والحشرات  األرض  ديدان  كذلك  عرس  ابن 
باب  والذُّ واألرانب  والسحالي  والضفادع 
النحيل  ابن عرس  والحيّات والطيور. وجسم 
يمكنّه من أن ينفذ بسهولة إلى جحور الفئران 
وشقوق الصخور وأعشاش السناجب. وكثيًرا 
ويقتل  المزارع  باجتياح  عرس  ابن  يقوم  ما 
في طعامه.  إليه  يحتاج  مما  أكثر  الدجاج  من 
ونتيجة لذلك يناصب كثير من المزارعين ابن 
على حشرات  يقضي  أنه  رغم  العداء  عرس 

المزرعة.
- ثعبان الصل األسود

هو جنس من الثعابين السامة و يتميز بلونه 
األسود الالمع من ناحية الظهر أما بطنه فلونه 
أغبر، الرأس أعرض من العنق نسبياً والجسم 
الحيوان  طول  يصل  وقد  طويل  اسطواني 
البالغ إلى أكثر من متر الذنب قصير ودقيق، 
العينان صغيرتان والحراشف األمامية ملساء 
أما الخلفية فخشنة نوعاً ما، و له أنياب دقيقة 
في الفك العلوي والتي لها المقدرة على إفراز 
كمية من السم قادرة على قتل اإلنسان، أما الفك 
ويعيش  قرنية صغيرة  أسناناً  فيحوي  السفلي 
في منطقة الشرق األوسط. تم العثور على هذا 
الثعبان في دول مصر ولبنان ليبيا واألردن، 
وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، ويوجد 
للبنان  المتاخمة  السورية  المناطق  في  أيضاً 
في  نشاطاً  أكثر  ويكون  المعيشة  ليلي  هو  و 
منتصف الليل تقريباً وغالباً ما يستخدم أساليب 
االنقباض واالختناق باإلضافة إلى السم لقتل 
الثعبان بأنه  الفريسة و هناك تقارير عن هذا 
ولكن  بالخطر،  يشعر  عندما  عدواني  يكون 
إلى  عادة  يحاول  الثعابين، سوف  معظم  مثل 
مواجهة  أو  اللدغة  من  بداًل  فوراً  الهروب 
األسود  الصل  أن  من  الرغم  وعلى  التهديد 
)كوبرا الصحراء السوداء( قد يرفع رأسه عند 
نفخ عنقه  أنه ال يستطيع  بالتهديد إال  الشعور 
القلنسوه مثل الكوبرا الحقيقية و هذا  وتكوين 
الثعبان هو سام للغاية حيث أن سمه يؤثر على 
وقد  للجسم  شلاًل  يسبب  مما  العصبي  الجهاز 

يؤدي إلى الوفاة.
جزيرة  البرازيل  فى  الثعابين  جزيرة   -
ايالدى كيمادا جراندى )الجزيرة التي يحكمها 

الثعابين(

 

  

 

 

مساحتها  تقدر  البرازيلية  الجزيرة  هذه 
430م2 و الجزيرة معروفة بجمالها الساحر، 
و يوجد بها أنواع فريدة و نادرة من الثعابين 
حيث تسمى الجزيرة بموطن الثعبان الذهبي، 
يمكنها  ال  الجزيرة  على  الموجودة  والثعابين 
أن تعيش في مكان آخر غيره، و يوجد أنواع 
القدرة  لها  التي  السامة  الثعابين  من  متعددة 
الموجود  والسم  وقتها،  في  اإلنسان  قتل  على 
بها قادر على إذابة لحم اإلنسان بمجرد لمسه، 
والدراسات  األبحاث  من  العديد  قامت  قد  و 
الثعابين،  هذه  و سمية  لمعرفة سبب خطورة 
و لكن إلى اآلن لم يتم التوصل إلى سبب محدد
هي إحدى الجزر التي تقع على بعد مسافة 
32كم عن سواحل مدينة سان باولو، وقد تّم 
حوالي  منذ  أنه  فيها  ذكر  قديمة  دراسة  نشر 
البحر  مستوى سطح  ارتفع  قد  عام  ألف   11
في هذه المنطقة حتى فصلت هذه الجزيرة عن 
الثعابين  فبقيت  البرازيل،  في  المناطق  باقي 
الغذائية  والموارد  المصادر  من  القليل  مع 
وبقي  جراندي،  كيمادا  دي  إيال  جزيرة  على 
الطيور  فصائل  من  العديد  الجزيرة  هذه  في 
هذه  أّن  كما  لألفاعي،  الغذاء  أصبحت  التي 
الدراسة أشارت إلى أّن سّم الثعابين واألفاعي 
بسبب  ذلك  الفريسة،  لقتل  لفترة  يحتاج  كان 
بعيدة  أماكن  في  الطيور  لبعض  جثث  وجود 
أصبحت  الثعابين  ولكن  مسمومة،  وهي 
تطّور من قّوة سّمها بحيث يقتل الفريسة على 
من  العديد  على  الجزيرة  هذه  تحتوي  الفور. 
النباتات المتنّوعة، كما أّن فيها غابات مطيرة، 
جزيرة بإيال دي كيمادا جراندي يقصد باسمها 
أهالي  ألن  نتيجة  وذلك  والحرق”،  “اإلزالة 
بحرق  األفاعي  من  التخلص  حاولوا  البالد 
الجزيرة، ولكن جميع المحاوالت باءت بالفشل 
ومازالت جزيرة األفاعي لآلن موجودة، كما 
أّن الحكومة البرازلية قامت ببناء منارة تحذر 
هذه  وتعّد  الجزيرة.  من  االقتراب  من  السفن 
حول  والمميّزة  الفريدة  األماكن  من  الجزيرة 
العالم، فهي أهّم وأخطر منطقة طبيعيّة عالمياً، 
كما أنّه يحظر زيارتها من قبل العاّمة والسياح، 
المختّصين  والخبراء  للعلماء  يسمح  وفقط 
رسمّي  تصريح  على  الحصول  بعد  بدخولها 
بذلك. هذه الجزيرة تخلو من السكان من البشر 
ولكنها مليئة بالثعابين واألفاعي، وتعرف هذه 
الزواحف بأنّها من أخطر األنواع التي تتواجد 
في العالم، كما أنّها من أندر الفصائل وأكثرها 
الجزيرة  على  الثعابين  كثافة  أّن  كما  سّميّة، 
من  مربع  متر  كّل  في  ثعبان  أو  بأفعى  تقّدر 
الجزيرة  خلو  من  الرغم  وعلى  الجزيرة، 
الصيادين  من  بعضاً  هنالك  أّن  إال  البشر  من 
والمغامرين قد يذهبون لهذه الجزيرة بنيّة صيد 
األفاعي  أو  الثعابين  من  النادرة  األنواع  أحد 
ومن ثم القيام ببيعها والمتاجرة بها من خالل 
التي  األنواع  أشهر  ومن  السوداء،  األسواق 
يستهدفها الصيادون هي األفعى الذهبيّة، فهذه 
األفعى من أندر األنواع كما أنّها ال تتواجد في 
األماكن األخرى من العالم، ويمكن لثمنها أن 
يصل لحوالي ثالثين ألف دوالٍر تقريباً وذلك 

في السوق السوداء طبعاً.
إعداد

د. شاكر اسطفان
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    بني التفسري الرمزي للكتاب املقدس 
وامليثولوجيا

   عصام نسيم 

االخيرة  السنوات  في  انتشرت 
بعض االفكار المنحرفة التي تدعي 
على  يحتوي  المقدس  الكتاب  ان 
راح  وأيضا  ميثولوجيا  او  اساطير 
الرمزي  التفسير  ان  يدعي  البعض 
يعني عدم حرفية او تاريخية الحدث 
مثل  شخصيات  ان  البعض  وادعى 
اي  رمزية  شخصيات  وحواء  ادم 
احداث  وأيضا  حقيقية  غير  انها 
احداث  هي  والطوفان  السقوط  مثل 
رمزية بمعنى انها لم تحدث ولكنها 
مجرد سرد قصصي اليصال معاني 

معاينة !
يعني  حقا  الرمزي  التفسير  فهل 
عدم حدوث الحدث؟ وهل استخدمت 
بهذا  الرمزي  التفسير  الكنيسة 

المفهوم؟ 
هذا  في  نكتشفه  سوف  ما  هذا 

المقال.
اوال - ماذا تعني كلمة رمزية؟!

 αλληγορία رمزية  كلمة 
باليونانية الليجوريا  -  وباالنجليزية 

 allegory
وهي تتكون من مقطعين 

اآلخر   وتعني   αλλη االول 
 agoreuo  -   γορία والثاني 

وتعني يُظهر 
والكلمة تعني  المجاز في الحديث. 

الكتاب المقدس والرمزية
يحتوي الكتاب المقدس على 

تاريخية  حقيقة  احداث   – اوال 
 – والسقوط  الخلق  احداث  .مثل  
الطوفان – تاريخ  االباء البطاركة 

ثانيا – قصص  أو امثال رمزية 
المسيح  السيد  أمثال  مثل  تحدث  لم 
مثال   – لداود  النبي  ناثان  قصة   –

العوسج . 
ثالثا- تعبيرات او صور وتشبيهات 
اإلنشاد  نشيد  سفر  مثل  رمزية  
الرؤيا  سفر   – المزامير  بعض    –
)سفر الرؤيا هو سفر  كتب بأسلوب 
رمزي ولكنه يتنبأ عن احداث سوف 

تحدث في اخر االزمنة (
للكتاب  التفسير  مدارس  عن  اما 

المقدس فهي 
اوال التفسير الحرفي لإلحداث .	 
المسياني 	  الرمزي  التفسير 

)الخاص بالسيد المسيح وخالصه(.
التفسير الروحي واألخالقي . 	 

التفسير الرمزي للكتاب المقدس
متى بدأ التفسير الرمزي للكتاب 

المقدس ؟ 
اول من استخدم التفسير الرمزي 
وضع  عندما  نفسه  االله  الرب  هو 
الرموز  من  كثير  القديم  العهد  في 
المسيح  السيد  بخالص  الخاصة 

وأيضا الخاصة بالعهد الجديد 
فنجد كثير من ظالل العهد الجديد 

القديم وكثير من  العهد  موجودة في 
ومعلنة  مفسرة  القديم  العهد  أحداث 
في العهد الجديد وهكذا الن مصدر 
ومحوره  واحد  المقدس  الكتاب 
وهدفه واحد بعهديه القديم والجديد 

نوح  فلك  مثل  احداث   – امثلة 
والمعمودية  الختان   – والمعمودية 
– فرعون والشيطان وعبور البحر 
فرعون  من  والخالص  االحمر 
الموت  من  والخالص  والمعمودية 
الحية  أيضا  الشيطان  وسلطان 
النحاسية إلي جانب كثير من الرموز 
الموجودة في خيمة االجتماع والتي 

وضعها هللا نفسه؟ 
التفسير الرمزي في العهد الجديد

في العهد الجديد اول من استخدم 
هو  القديم  للعهد  الرمزي  التفسير 
ربط  عندما  نفسه  المسيح  السيد 
بعض احداث وشخصيات في العهد 

القديم بنفسه وموته على الصليب .
 قصة يونان النبي 

بطن  في  يونان  كان  كما  ألنه 
الحوت ثالثة ايام وثالث ليال هكذا 
يكون ابن االنسان في قلب االرض 
ثالثة ايام وثالث ليال . مت 40:12  

ايضا لو 29: 11
الحية النحاسية 

ايضا استخدم السيد المسيح قصة 
موسى  رفعها  التي  النحاسية  الحية 
العدد  سفر  في  وردت  والتي  النبي 
على  لرفعه  كرمز   21 اصحاح 
خشبة الصليب وكما كان النظر الي 
التي صنعها موسى  النحاسية  الحية 
شفاء لكل من لدغتهم الحيات كذلك 
الصليب  خشبة  الي  النظر  يكون 
الحية  من  لدغوا  من  لكل  شفاء 

القديمة ابليس بالخطية 
 وكما رفع موسى الحية في البرية 
هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان، يو
الرسول  بولس  استخدم  ايضا 
العهد  الحداث  الرمزي  التفسير 
المسيح  بالسيد  وربطها  القديم 

والخالص  مثل 

اسرائيل  بني  شعب  عبور  قصة 
من البحر االحمر كرمز للمعمودية 

عندما قال   
أن  اإلخوة  أيها  أريد  لست  إني   
كانوا  جميعهم  آباءنا  أن  تجهلوا 
تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في 
لموسى  اعتمدوا  وجميعهم  البحر. 
في السحابة و في البحر” )1كو10: 

 .)2 ،1
ايضا بطرس الرسول 

إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص 
أنفس بالماء،  أي الثماني  قليلون 
أيًضا  نحن  يخلصنا  مثاله  الذي 
بالمعمودية« )1بط 3: 20، 21(. 

بولس  في رومية 5 وربط  ايضا 
البشر  ابو  االول  ادم  بين  الرسول 
المسيح  السيد  الثاني  وادم  جميعا 

الذي تجسد  لخالص البشر
في  المقدس  الكتاب  تفسير 

الكنيسة االولى
كان هناك مدرستان شهيرتان في 
القرون  في  المقدس  الكتاب  تفسير 

االولى 
والتي  االسكندرية  مدرسة  اوال 
التفسير  في  الرمزي  المنهج  اتبعت 

وكان رائدها العالمة اويجانوس . 
واتبعت  انطاكية  مدرسة  ثانيا 
الكتاب  تفسير  في  الحرفي  المنهج 
التفسير  بشدة  ورفضت  المقدس 
اسس  االسكندرية  لمدرسة  الرمزي 
االنطاكي   لوسيان  انطاكية  مدرسة 
معلم  هو  ويعتبر   – لوقيانوس   –
الروحي  الهرطوقي واالب  اريوس 

له . 
انطاكية  مدرسة  منهج  وكان 
للكتاب  الجدلي  العقالني  المنهج 
المقدس ولذلك خرجت معظم البدع 
وهي  انطاكية  مدرسة  الشهيرة  
بدعة اريوس ونسطور ومقدونيوس 
في  درسوا  وجميعهم  واوطاخي  

مدرسة انطاكية . 
والتفسير 	  اسكندرية  مدرسة 

الرمزي 
لتفسير  الرمزية  المدرسة  تبنت 
كل  تفسر  وكانت  المقدس  الكتاب 
القديم  العهد  في  قصة  وكل  حدث 
على انها رمز او نبؤه او بها معنى 
روحي خفي لخالص السيد المسيح 
في العهد الجديد وهكذا فسرت هذه 
القديم  العهد  معظم  او  كل  المدرسه 
على انه يحمل معنى خفي وروحي 

ورمزي للعهد الجديد .

اول من استخدم التفسير الرمزي 
العالمة  في مدرسة االسكندرية هو 
تلميذه  اكليمندس السكندري ثم تبعه 
رائد  وكان  اوريجانوس  العالمة 
المقدس  للكتاب  الرمزي  التفسير 
في مدرسة االسكندرية بل والكنيسة 

كلها . 
بنوع  العالمة اوريجانوس  تعامل 
الرمزي  التفسير  في  المغاالة  من 
مع  لكنه  عدة  اخطاء  في  وقع  حتى 
ذلك لم ينكر وجود شخصيات سفر 
ونوح  وحواء  ادم  مثل  التكوين 

والطوفان ...الخ 
التفسير  بدأ  الرابع  القرن  منذ 
شكل  يأخذ  االسكندرية  مدرسة  في 
متزن بين الرمزية والحرفية خاصة 
والبابا  اثناسيوس  البابا  كتابات  مع 
البابا  خاصة  الدين  عمود  كيرلس 

كيرلس . 
الرمزي  التفسير  عن  مالحظات 
اباء  او عند  الجديد  العهد  في  سواء 

الكنيسة
حقيقة 	  الكنيسة  اباء  ينكر  لم 

يعلم  فلم  المقدس  الكتاب  احداث 
القديم  العهد  في  كتب  ما  ان  احد 
او مجرد سرد قصصي  يحدث  لم 

خيالي وليس حرفي ! 
العهد 	  شخصيات  احد  ينكر  لم 

ادم  ابونا  شخصيات  مثل  القديم 
وامنا حواء وهابيل وقايين  وأيضا 
وأبونا  النبي  نوح  شخصيات 
السيد  ان  نجد  بل  ...الخ  ابراهيم 
جاء  بما  استشهد  نفسه  المسيح 
احداث  انه  على  التكوين  سفر  في 
حقيقية وأيضا حادثة كحادثة يونان 
كذلك  ايضا  حقيقية  انها  النبي 
الرسول  وبطرس  الرسول  بولس 
هذه  وجميع  الطوفان  حادث  في 
االحداث يشكك فيها البعض ايضا . 

اوضحنا 	  كما  الرمزي  التفسير 
ال ينفي حقيقة األحداث او تاريخية 
المعنى  عن  يبحث  ولكنه  الحدث 
الخفي والباطني فيه فما يحدث هو 
رمز والمرموز هو السيد المسيح . 

العهد 	  في  ُمفسر  القديم  فالعهد 
الجديد والعهد الجديد موجود بشكل 

باطني خفي في العهد القديم 

ثانيا التفسير الرمزي والميثولوجيا
معنى كلمة اسطورة او ميثولوجية  

وهي كلمة يونانية  
الكلمة  من  مشتقة   mythology

 μυθολογία – اليونانية
وتعني علم االساطير وتتكون من 

مقطعين 
و  اسطورة  اي   μυθο االول 

λογία وتعني علم 
يوناني  فعل  هي  ميثو  وكلمة 

ويعني  اسطورة 
 واألسطورة هي سرد مقدس ديني 
يرتبط محتواه بأصل او خلق الكون 
للطبيعة  الخارقة  الظواهر  وأيضا 
يعتبر  ال  خيال  هي  واألسطورة 
تفسير  تحاول  قصص  وهي  حقيقة 
بعض جوانب العالم من حولنا مثل 
وجود  وأيضا  العالم  ونشأة  الخلق 

االلهة . 
يحتوي  دائما  االسطورة  وجوهر 

محاولة  االول  جوانب  ثالثة  على 
القوى  والثاني  الكبير  العالم  لتفسير 
والثالث  العالم  على  تسيطر  التي 
العالقة التي تربط البشر بهذه القوة. 
القديمة  الثقافات  كل  في  وتقريبا 
االساطير  اشهرها  اساطير  هناك 
واسطورة  ايليشا  انيوما  البابلية 
المصرية   واالساطير  جلجامش 
وأيضا االساطير اليونانية االغريقية 
المتمثلة في  مثل ملحمة هوميروس 

االلياذة واالوديسة 
على  تحتوي  دائما  واألسطورة 
الغير  واالمور  الخرافات  من  كثير 
االلهة  تعدد  مثل  مقولة  او  معقولة 
والدماء  والقتل  االلهة  وصراعات 
فكر  تعكس  كثيرة  اخرى  وأمور 
االنسان  وعالقة  االلهة  نحو  مشوه 

بتلك االلهة ! 
متى بدا االدعاء بان هناك أساطير 
هذه  ومصدر  المقدس  الكتاب  في 

األفكار  ؟؟
الحقيقية القول بان الكتاب المقدس 
قصة  ان   او  أساطير  على  يحتوي 
وبرج  والطوفان  والسقوط  الخلق 
أسطورية  شعبية  قصص  بابل 
نهاية  في  تظهر  بدأت  ادعاءات 
القرن  وبداية  عشر  الثامن  القرن 
يعرف  ما  ظهور  مع  عشر  التاسع 

بالالهوت الليبرالي
هو  الرمزي  التفسير  هل 

االسطورة ؟ 
عمد  عن  سواء  البعض  يخلط   
الرمزي  التفسير  بين  قصد  او 
قصص  ان  ويدعوا  واألسطورة 
وأحداث الكتاب المقدس خاصة سفر 
التكوين الخلق والسقوط وشخصيات 
رمزية  شخصيات  هي  وحواء  ادم 

بمعنى انها غير حقيقية ؟
التعليم بأسطورية الكتاب المقدس 
القرن  بداية  مع  ظهر  توجه  هو 
ظهور  بعد  وبالتحديد  عشر  التاسع 
يعرف  وما  الكتابي  النقد  مدارس 
وهو  الليبرالي  الالهوت  بتيار 
يعتمد على اخضاع  مذهب عقالني 
الكتاب  ان  وادعوا  للعقل  شيء  كل 
وانه  اساطير  على  يحتوي  المقدس 
في  الموجوده  الثقافات  من  تأثر 

عصره ! 
بهذه  الالهوتيين  بعض  تأثر 
بأسطورية  ذلك  بعد  ليدعوا  االفكار 
احداث  مثل  المقدس  الكتاب  احداث 
سفر التكوين وأيضا شخصيات مثل 
ادم وحواء ولتخفيف االمر استخدم 
من  بدال  الرمزية  كلمة  البعض 

االسطورية . 
البعض  بدأ  االخيرة  السنوات  في 
 ( برمزية  ينادي  كنيستنا  داخل 
التكوين  سفر  احداث  اسطورية( 
بهذا  متأثرين  وحواء  ادم   وأيضا 
كل  البعيد  التحرري  الغربي  الفكر 
ولألسف  كنيستنا  ايمان  عن  البعد 
الفكر  هذا  ان  البعض  ادعى  الشديد 
هو التعليم الرمزي الذي علم به اباء 

الكنيسة االولين . 
الرمزي وبعض  التفسير  اما عن 
الكتاب  احداث  عن  االباء  تعاليم 
المرة  في  نتناوله  فسوف  المقدس 

القادمة ان شاء الرب وعشنا .



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

انضمام مسؤولوا الصحة الكندية ايل نظرائهم يف الواليات 
املتحده يف حث الناس علي عدم تناول اخلس الروماني املزروع 

يف منطقة ساليناس بكليفورنيا لتلوثه ببكرتيا ] إي كوالي [ 
طلبت وكالة  فحص االغذية الكندية من الناس عدم تناول الخس او اي سلطة مصنوعة منه  إذا لم يكن 
معروف منطقة زراعته ,والتخلص منه علي  الفور وتوجد بطاقة علي جميع المنتجات المحتوية علي الخس 
تذكر منطقة زراعتها , ونصحت الوكالة الموزعين والمستوردين والمطاعم وتجار التجزئة بعدم توزيع او 

استخدام اوتقديم هذا الخس القادم من كاليفورنيا , وقد نصح  مسؤولوا الصحة 
الروماني  الخس  اكل  يتجنبوا  ان  الناس  نوفمبر   22 الجمعة  يوم  االمريكية 
المزروع في منطقة ساليناس بكليفورنيا , وكان محققون يبحثون في تفشي 
بكتريا ] أي كوالي [ واصابة الناس بالمرض بعد تناول الخس الروماني العام 
الماضي  قد حددوا مصدر التلوث في منطقة ساليناس بكليفورنيا حيث أصيب 
4٠ فرد في 16 والية امريكية واصيب 29 فرد في كيبيك وقامت شركة  

الوبالوس للبقاله  بتنبيه العمالء الذين أشتروا الخس الروماني الملوث وقالت الشركة - لقد أزلنا  المنتجات 
المتضررة من علي الرفوف , وأتصلنا بالمستهلكين الذين أشتروا الخس الروماني مؤخرا الخبارهم - هذا 
وتشمل أعراض االصابة ببكتريا ] أي كوالي [ الصداع والغثيان والقئ والحمي الخفيفة وتشنجات المعدة 

الشديدة واالسهال .

السنة الثانية عشر، العدد )307( - األربعاء 4 ديسمرب 162019  كنـــــــدا يف أسبوعني

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل باشرف اسكاروس   659-8744(416)

اخلرباء العسكريون يبحثون يف إدعاء كندا 
بعدم وجود صلة بن مبيعات االسلحة 
للسعودية وانتهاكها حلقوق االنسان 

إدعت كندا  إنها لم تجد أي دليل يربط ما بين صادراتها لالسلحة 
بعد  حتي   , االنسان  لحقوق  المملكة  وإنتهاك  للسعودية  العسكرية 

ظهور مقاطع لفيديو تظهر فيه مركبات عسكرية كندية الصنع في الصراع الدائر بين التحالف بقيادة السعودية 
والمتمردين الحوثيين في اليمن  ,وقالت مذكرة من هيئة الشؤون العالمية الكندية انه ال يوجد خطر كبير من 
تصدير االسلحة العسكرية او غيرها من المواد الخاضعة للرقابة الي السعودية , ولكن بعد ظهور  مركبات 
عسكرية مصنوعة في كندا  علي أرض القتال في شريط الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة وقناة المصير التي 
يديرها الحوثيين في شهر سبتمبر الماضي , قال خبير عسكري إن هناك أدلة واضحة تظهر أن االسلحة 
والمعدات العسكرية التي تصدرها كندا الي السعودية تستعمل في القتال في اليمن حيث تحدث إنتهاكات لحقوق 
االنسان وقتل االف المدنيين ,وكانت حكومة ترودو قد أعلنت عن مراجعة مبيعاتها  الحالية من االسلحة الي 
السعودية بعد ظهور تقارير تفيد أن الحكومة السعودية وراء مقتل الصحفي جمال خاشوشجي , غير أن هذا 
لم يؤثر علي صفقة مقدارها 15 بليون دوالر لتصدير أكثر من  7٠٠ مركبة قتالية كندية الصنع , وواجهت 
حكومة ترودو إنتقادات حادة بسبب هذه الصفقة ودعمها المستمرللسعودية التي لها تاريخ طويل في إنتهاكات 
في  دورها  وايضا  للمعتقلين  والتعذيب  القسري  والترحيل  المشروع  القتل غير  تشمل  ,التي  االنسان  حقوق 
العسكري  التحالف  قيادة  االنساني بسبب دورها  في  والقانون  الدولية  االنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
في اليمن , وردا علي شريط الفيديو الذي ظهرت فيه مركبات عسكري كندية  في اليمن قالت هيئة الشؤون 
العالمية الكندية : إن هذه المركبات التي تظهر في الفيلم  قديمة ومن صفقات سابقة في اوائل التسعينات وليست 
من صفقات جديدة , ولكن قال الدكتور في العلوم السياسية انطوني فينتون أن جزءا من العقد العام لشراء 
مركبات عسكرية يشمل ترقية وتطوير المركبات القديمة , وان هنك ترابط واضح ما بين العقد بقيمة 15 
بليون دوالر والمركبات العسكرية القديمة, التي تم بيعها للسعودية في التسعينات , ويعرف انه في عام 2٠17 
قامت القوات السعودية باستخدام مركبات عسكرية مصنوعة في كندا ضد شعبها في أجزاء من السعودية , 
ويحث االن اصحاب المصالح المشاركين في اسهم شراكات صناعة االسلحة في كندا ومنظمات المجتمع 
المدني والجمعيات الصناعية الحكومة الكندية علي توضيح موقفها من سياسة تصدير المواد الخاضعة للرقابة 

الي السعودية .

حكومة االقلية الليربالية ستواجه اول تصويت 
عليها إما بالبقاء او باالنتهاء 

بعد عودة جلسات البرلمان االعتيادية االسبوع المقبل لالنعقاد , سيراقب الجميع 
تصويت اعضاء مجلس العموم علي الثقة بالحكومة الجديدة  لمعرفة ما إذا كانت ستستمر ام ستنتهي , وصرح 
مسؤولون كبار في مجلس العموم للصحفيين يوم الخميس 28 نوفمبر بأن التصويت االول بعد عودة البرلمان 
للعمل سيكون علي السماح للحكومة بمواصلة عملها والموافقة علي فواتير المال  واالنفاق والميزانيات , 
وذلك لدفع أجور الموظفين العموميين علي سبيل المثال وتغطية تكاليف التحويالت المالية الفيدرالية واالقليمية 
ومن المقرر أن يتم ذلك يوم 5 ديسمبر في اول جلسات البرلمان ويعتبر التصويت بالموافقة علي مواصلة 
الحكومة للعمل بمثابة التصويت االول علي الثقة في الحكومة , وبينما يكون الحزب الليبرالي حكومة أقلية 
وينقصه 1٣ مقعدا لتمرير القرارات فسيحتاج الي دعم االحزاب االخري للحصول علي التصويت بالثقة , 
وتستطيع حكومة االقلية بعد ذلك ]اذا أرادت[ ان تجري تصويتا ثانيا علي خطاب العرش الذي سيلقيه ترودو 
أمام جولي باييت ممثلة الملكة والحاكم العام يوم 1٠ ديسمبر ليحدد فيه جدول اعمال الهيئة التشريعية , وفي 
النظام البرلماني يتعين علي الحكومة أن تحتفظ بثقة مجلس العموم وتحافظ عليه , وتنص االتفاقية البرلمانية 
علي إنه لو خسرت الحكومة تصويتا بالثقة فمن المتوقع ان يزور رئيس الوزراء ممثلة الملكة والجنرال العام 
جولي باييت ويطلب منها اجراء إنتخابات جديدة او يستقيل من منصبه , ويمكن لمجلس العموم ان يمرر 

إقتراحا يعلن فيه بصراحة عدم الثقة في الحكومة .

وكالة الصحة العامة يف مسيسوجا تطلب من 
املرضي الذين عاجلوا أسنانهم يف مركز عيادة ] 

الفرات[ ان يقوموا باختبار للدم خوفا من االصابة 
بفريس بي أو فريس سي او فريس االيدز 

طلبت وكالة الصحة العامة في منطقة بييل ] مسيسوجا [ من جميع 
المرضي الذين ترددوا علي عيادة  االسنان ] الفرات [ علي مدي الخمسة 
لم يصابوا  إنهم  للتأكد من  للدم  باختبار  يقوموا  أن   , الماضية  سنوات 
بفيرس ]بي[ او فيرس ]سي[ المسبب اللتهاب الكبد الوبائي اواالصابة  
بفيرس نقص المناعة  ]أتش إي في [ وهي االمراض التي تنتقل عن 
طريق اللعاب , وقالت ذلك لخوفها   من نظافة  وتعقيم وتخزين االدوات 
المستعملة في عيادة  االسنان  المذكورة ,   في الفترة ما بين فبرايرعام  
2٠14 و19 سبتمبرعام  2٠19 , وأكد بيان وكالة الصحة العامة علي 
أن خطر االصابة  بالعدوي منخفض , ولكنها أوصت المترددين علي 
العيادة باخذ اختبار الدم كإجراء إحترازي الن الوكالة لم تستطيع التأكد 
من تعقيم جميع معدات  وأدوات طب االسنان في العيادة المذكورة , 
وكانت قد امرت بإغالقها يوم 2٠ سبتمبر 2٠19 , ولكن أعيد فتحها 
بعد التعاون مع وكالة الصحة العامة , لضمان إستيفاء الشروط الصحية 
االقليمية , ولم يرد للوكالة أي تقرير يفيد االصابة بمرض مرتبط بعيادة 
االسنان المذكورة  حتي االن , ويمكن للمترددين علي هذه العيادة ملئ 
نموذج علي موقع الوكالة وتقديمه لطبيب العائلة حتي يتم اختبار الدم 

لهم أو الذهاب الي أي عيادة ويطلبوا أختبار الدم لهم 

الصلوات قبل أجتماعات اهليئة 
التشريعية يف مقاطعة بريتش كولومبيا 

ستبقي وسيضاف هلا تأمالت 

الهيئة  أعضاء  يعود  عندما 
بريتش  مقاطعة  في  التشريعية  
جديد  من  لالجتماع  كولومبيا 
ستكون الصلوات والتأمالت هي 
عقد  قبل  به  يقومون  شئ  أول 

الجلسات , فقد وافق االعضاء باالجماع يوم الخميس 28 نوفمبر علي 
أقتراح من عضو من الحزب الديمقراطي الجديد باضافة تامالت الي 
الصالة القصيرة التي يؤديها االعضاء , وكان وراء هذا التغيير جمعية 
االنسانية في بريتش كولومبيا التي تسعي للفصل ما بين الكنيسة والدولة 
, وقال آيان بوشفيلد المدير التنفيذي لهذه الجمعية » أعتقد انها خطوة 
جيدة ولكننا ال نزال نعتقد انه يمكن تقليل الصالة واالكتفاء بالتأمالت 
, وإن أولئك الذين يريدون ان يعطوا وقتا أطول في الصالة فيمكنهم 
القيام بذلك ولكن ليس المجلس التشريعي هو المكان المناسب لذلك » 
وكانت الجمعية االنسانية قد أصدرت دراسة في سبتمبر الماضي تقول 
إن غالبية الصلوات التي تقال في مجلس الهيئة التشريعية خالل الخمسة 
عشرة سنوات الماضية والتي هي ذات طابع ديني معظمها من الديانة 
المسيحية , واشارت الجمعية الي حكم المحكمة العليا في كندا الذي صد 
بالصالة  الجلسات  تبدأ  التي  المدن  إن مجالس  , وقال »  عام 2٠15 
معينة  دينية  نصوص  تفضيل  خالل  من  الديني  الحياد  واجب  تنتهك 
أنه يجب  نعتقد  بوشفيلد »  آيان  وقال  المؤمنين«  وفرضها علي غير 
علي أعضاء الهيئة التشريعية ان يحاولوا ان يجعلوا النصوص العلمانية 
التي تناسب جميع سكان مقاطعة بريتش كولومبيا أكثر شموال , وقال 
وغير  ما  حد  الي  علمانييون  كولومبيا  بريتش  سكان  معظم  إن  أيضا 
أن  ويعرف  بانتظام »  الكنيسة  الي  يذهبون  وإن معظمهم ال  مؤمنين 
ثمانية من عشرة مقاطعات كندية وجميع االقاليم الثالثة ومجلس العموم 
فمثال   , الجلسات  بداية  في  الصالة  أشكال  لديهم شكل من  الفيدرالي  
الهادئ  التآمل  بلحظات من  التشريعية في كيبيك  الهيئة  تفتتح جلسات 
,في حين أن مقاطعة نيوفوندالند ومقاطعة البرادور ال يقومون أبدا بأي 
نوع من التأمل او الصالة قبل إفتتاح الجلسات , وفي وقت سابق من 
هذا العام اتخذت مسألة الصالة قبل بداية الجلسات في الهيئة التشريعية 
في مقاطعة نيوبرونزويك مكان الصدارة عندما سعت  عضوة البرلمان 
المسيحية  الصلوات  علي  للقضاء  جدوي  دون  االخضر  الحزب  من 

االلزامية في الهيئة التشريعية لهذه المقاطعة .
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توفيق مرتي مينا

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( توريد شيكات االيجارات في وقتها

٣( تفتيش العقار سنويا  ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك   
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده        ١٠( ٢١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416 أودانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

3 ع��������رفة
----------------

الجدار,,  بحذاء  تسلل وزحف  ثم  الباب  دفع 
فأين سيده  الخدم  إال  البيت  هذا  فى  يرى  ال 
السور  حتى  الحديقة  ارض  على  ,زحف 
وراح يتحسس موضع الثغرة ودخلها زاحفاً 
البدروم  فى  النهاية.,,,  بلغ  حتى  جاء  كما 
إغتسل ثم أُغمى عليه, أفاق بعد قليل فقص 
على عواطف وحنش ما وقع له فى رحلته 
من  ابشع  إنها  بالقول:  وانتهى  العجيبة 
جرائم السنطورى وسائر الفتوات,, لقد قتلت 
الخادم  لعله  يدرى  ومن  له  ذنب  ال  عجوزاً 
من  يالها  قاسم,  إلى  الجبالوى  ارسله  الذى 
رحلة شاقة وخاسرة فقال حنش: ليتك عرفت 
من السحر ما يمكنك من الوصول الى البيت 
ال  السحر  عرفة:  المغامرة...قال  تلك  دون 
نهاية له , ليس بين يدى منه اليوم إال بعض 
االدوية ومشروع زجاجة للدفاع او للهجوم 
الجاهلة  المغرورة  الحارة  هذه  بحدة(  ثم   (
ويظنون  والرباب  الحكايات  إال  لديها  ليس 
مأوى  إال  هى  وما  الدنيا  قلب  حارتهم  ان 
البلطجية والمتسولين,,,  أنا عندى ما ليس 
عند احد وال الجبالوى نفسه , عندى السحر 
وهو يستطيع ان يحقق لحارتنا ما عجز عنه 

جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين.
اصوات  وتبعته  السكون  فى  صوت  جلجل   
صراخ وعويل ,, وثب عرفة قائماً وجرى الى 
الخارج,, سأل رجاًل آتياً من اقصى الحارة: 
ماذا جرى ياعم؟ ,, اجاب الرجل: هلل االمر 
الجبالوى.                                                             مات   .. الطويل  العمر  بعد  من   ,
البيت,,  حول  الحارة  فى  الناس  واجتمع 
وتناقلوا ان لصوصاً سطوا على البيت الكبير 
ولما علم الجبالوى بالخبر لم تحتمله صحته 
جبل  آل  واقترح  روحه,,,,  ففاضت  الواهنة 
ان ُيدفن الجبالوى فى مقبرة جبل العتقادهم 
انهم اقرب نسباً إليه من اآلخرين, وطالب آل 
رفاعة ان ُيدفن فى القبر الذى ُدفن فيه رفاعة 
, وقال آل قاسم ان قاسم خير احفاد الواقف , 
لكن الناظر قال أنه سيدفن فى المسجد الذى 
رفاعة  آل  وتهامس  الكبير,  البيت  فى  أُقيم 
الذى  القبر  فرحين ان الجبالوى سيدفن فى 

دفن فيه رفاعة بيديه  .وورى فى قبره.
العزاء,  سرادق  الى  وحنش  عرفة  وذهب   
لم  بنفسه  يدور  ما  ولكن  حزيناً  عرفة  وبدا 
يخطر ألحد على بال,, شىء واحد يكفى هو 
تمكنه من  التى  الدرجة  السحر  يبلغ من  ان 

إعادة الحياة الى الجبالوى. 
تخف  يطمأنه:ال  لحنش  قال  البدروم  فى    
الجريمة  عن  ستنشغل  الحارة  إن  علينا, 
وستكون  عجائب  ستقع   , باالحداث  الكبرى 
ذرونها أن تعود الحياة الى الحبالوى,, قال 
حنش: هل جننت؟ , أجاب عرفة: جدنا يوجب 
على االبن الطيب ان يفعل كل شىء,, ان يحل 

محله, ان يكونه, ,,, أفهمت؟

حنش:  قال  البدروم,  لمغادرة  عرفة  تأهب 
ال تستعمل الزجاجة إال عند اليأس... مضى 
الوطاويط  حارة  حول  ودار  الجمالية  نحو 
سور  الى  انتهى  حتى  والخالء  والدراسة 
دأب  الذى  الممر  فى  بيت سعد هللا,, غاص 
ليلة بعد اخرى, نفذ  على حفره هو وحنش 
صدره  من  إستل  الفتوة,  بيت  حديقة  الى 
من  حجراً  وتناول  متوثباً  ولبث  خنجراً 
اول  بارتقاء  سعدهللا  هم  بيسراه,  االرض 
درجة من السلم فانفض عليه وأغمد خنجره 
والتفت  الرجل  القلب,صرخ  فوق  ظهره  فى 
البواب حاماًل الفانوس مذعوراً , لكن الحجر 
بسرعة  عرفة  وجرى   ,, الفانوس  اصاب 
اقدام  وتدافعت  البواب  صرخ  السور,  نحو 
النفق  فى  بنفسه  رمى  اصوات,  وتالطمت 
وزحف بسرعة حتى خرج الى الخالء, رأى 
اشباحاً تندفع نحوه فتضاعفت سرعته, اقدام 
المطاردين تقترب واصواتهم) إمسك- حلّق ( 
,, عند ذاك اخرج الزجاجة من عّبه ثم توقف 
حتى  بوجهه  القادمين  واستقبل  الجرى  عن 
تراءت له اشباحهم ثم قذف الزجاجة عليهم 
وما هى اال ثانية حتى دوى انفجار لم تعرفه 

أذن من قبل 
  تتابعت صرخات وتأوهات,, وواصل جريه 
نحو الدّ راسة ومضى راجعاً فى نفس الدورة 
التى جاء بها حتى غّيبه الربع فارتمى بين 
فتوة  ُقتل  عرفة:  قال  وحنش,,  عواطف 
يبدأ التناحر بين الفتوات على  الحارة وغداً 
الفتوات  عهد  زوجته(  الى  وناظراً   ( مكانه 

يوشك على الزوال وأولهم قاتل أبيك.
  فى باكر الصباح جاء عم يونس بواب حضرة 
الناظر وقال: حضرة الناظر يطلب عم عرفة 
مرتدياً   ,,  , عاجلة!  الستشارة  مقابلته  إلى 
خير مالبسه دخل عرفة بيت الناظر,, أشار 
ياحضرة  الى جانبه... عفواً  ان يجلس  إليه 
الناظر, لكن الناظر أصّر على دعوته ,, قال 
؟  قتلت سعدهللا  لم   ,, بهدوء: عرفة  الناظر 
مهرب  ال  ترتعدون؟  كنتم  إذا  تقتلون  لماذا 
وفى الخارج اناس لو علموا بأمرك لمزقوك 
الى  بك  دمك سأدفع  من  ولشربوا  بأسنانهم 
الوحوش فى الخارج واقول لهم: هاكم قاتل 

سعدهللا والجبالوى
أنا  الناظر   ياحضرة  برىء  عرفة:   قال 
جعل  حيرةعما  فى  نفسه  سائل   ,,, برىء. 
الرجل يؤجل الفتك به إلى اآلن,, قال الناظر: 
يالك من رجل خطير ,, فرد: أنا رجل مسكين, 

فقال الناظر:
أيعد من المساكين من يحوز سالحاً   •
احد  بالنبابيت,,إنضم  هزىء  الذى  كسالحك 
خدمى الى مطارديك وكان متأخراً فلم يصبه 
الّى  واسرع  هدوء  فى  تبعك  ثم  سالحك 

فاخبرنى, اآلن حدثنى عن سالحك.
هو ابسط مما يتصور الناس.  •

لن تهلك ما دمت تطيعنى .  •
ستجدنى رهن مشيئتك.  •

حارتنا,  ياساحر  تفهمنى  بدأت   •
حدثنى عن سالحك.

زجاجة سحرية.  •
الديك منها الكثير؟  •

الساعة,  شىء  منها  لدّى  ليس   •
يريد  مثلها.سيدى  اصنع  ان  استطيع  لكنى 

االستغناء عن الفتوات المالعين؟
ستثرى  مستحكم,,  شر  إنهم   •
فى  لسحرك  تفرغ   ,, تحلم  كنت  ما  فوق 

حمايتى وسيكون لك كل ما تشتهيه نفسك.                                                                         
ما  الكنبة وعرفة يقص  ثالثتهم على  جلس 
حنش:  وقال  نهرب,  عواطف:  قالت  حدث, 
سنصبح آلة رهيبة الستذالل حارتنا, وقالت 
عواطف: قد ينال منك ما يريد ثم يتخلص منك 
غيلة كما يدبر للفتوات فقال عرفة: سأجعله 
دائماً فى حاجة الى سحرى.            قال 
رموز  على  نتفق  ان  ينبغى  لحنش:  عرفة 
وان  السحرية  اعمالنا  للداللة على خطوات 
نسجل صورها فى كراسة أمينة سرية حتى 

ال يتعرض جهدنا للضياع.
   بدأت الخالفات همساً فيمن يخلف سعاهلل 

نشبت  السلطان  حمام  وفى  مقتله,  بعد 
وقاسم  ورفاعة  جبل  من  نسوة  بين  معركة 
المعركة  وانجلت  المغطس  فى  عرايا  وهن 
عن إغماء إمرأتين وإجهاض ثالثة, وتقابل 
عجاج والسنطورى سراً واتفقا على القضاء 
على  ذلك  بعد  االقتراع  ثم  يوسف  على 
معركة  دارت  التالى  اليوم  وفجر  الفتونة, 
رجال  ورفاعة ضد  قاسم  رجال  بين  شديدة 

جبل ُقتل فيها يوسف والكثير من اتباعه.
والرفاعية  القاسمية  هرع  الظهر  وعند 
وجاء  الكبير,  البيت  امام  الحارة  رأس  الى 
عجاج  جاء  كما  وعصابته  السنطورى 
وعصابته فتبادلوا التحيات والسالم , وجاء 
رجالن بمقطف ملىء بالقراطيس ُوضعت بها 
نماذج مصغرة للقادوم رمز عجاج والساطور 
وجىء  متساوية  باعداد  السنطورى  رمز 
المقطف  من  ليأخذ  العينين  معصوب  بغالم 
الساطور,  القاسمية:  هتف   ,, قرطاساً 
الرفاعية  السنطورى,, ومن صفوف  يعيش 
تقدم رجل الى السنطورى مفتوح الذراعين 
ليعانقه,, لكنه طعنه بسكين فى قلبه بمنتهى 

القوة, بذلك تقررت الفتونة لعجاج.
محفوظ                                      نجيب  حارتنا-  اوالد  من 
يتب����ع                                                                     

حزين ووحيد : هذه بعض 
االشياء لتعرفها عن احلزن يف 

فرتة  الشتاء 

للشعور  الخطر  درجات  اعلي  في  البالغين  يعتبر 
اكثر من االطفال  الشتاء  فترة  بالحزن والوحدة في 

.ولكن بعد سن 5٠ ينقص هذا الشعور 
ال يرتبط االحساس بالحزن فقط بقصر وقت النهار وطول فترة الليل , بل ايضا يرتبط 
بزيادة الغيوم في السماء وعدم ظهور الشمس لفترات طويلة, وايضا  بالجو العاصف في 

فترة الشتاء 
النساء بصفة خاصة في خطر االصابة بالحزن ثماني مرات ضعف الرجال 

يمكن ان نكون ورثنا  الحزن من أجدادنا في العصر الجليدي , عندما يكون البطئ مفيد  
لالنسان وخاصة للنساء في فترة الحمل 

هناك بعض الخطوات تستطيع مساعدتك للتغلب علي الحزن والوحدة : منها أن تقضي 
حوالي 2٠ دقيقة مرتين في اليوم خارج المنزل , و أن تجلس بجوار النافذة لتسمتع بالضوء 
, وان تتغذي بشكل صحي , وان تحتفظ بعالقاتك مع االقارب واالصدقاء وتتصل بهم , 

وان تتواصل مع أي فرد تعتقد إنه وحيد او يعيش بمفرده .
يستطيع طبيبك الخاص أن يصف لك بعض االدوية الخاصة باالكتئاب 

هذه المعلومات جاءت من مركز اونتاريو للصحة العقلية  



                                                                                                                                                      
 نصف الصورة              

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

جلست منهكا على أحد المقاعد، نظرت حولى وأنا 
أرى الحقائب والصناديق مبعثرة فى كل مكان....
جاء  الجديد.  منزلنا  لترتيب  الكثير  أمامنا  مازال 
صوت زوجتي من المطبخ مناديا على ابنى األكبر 
الذى بدوره أسرع الى والدته حامال صندوقا ضخما 
فى  هى  بدأت  حيث  األواني  بعض  على  يحتوى 
ترتيبها ووضعها فى أماكنها، بعدها جاءت زوجتى 
حاملة كوبين من الشاى وضعتهما أمامى ثم جلست 
بجوارى لتنال قسطا من الراحة هى األخرى. »مش 
بعد  ولو  نخلص  ح  مش  ده....كده  الكالم  ينفع  ح 
شهرين، إيه رأيك لو أخذت يومين ثالثة أجازة أنظم 
فيها كل حاجة ونخلص بقى هكذا اقترحت زوجتى 
لألجازة،  داعى  أنه ال  أعتقد  قائال »  رددت عليها 
ح  كويس  اند  الويك  واستغلينا  جميعا  تعاوننا  فلو 
نقدر نظبط األمور كلها أو -على األقل- جزء كبير 
ما هو الزم  الحوار   فى  األكبر  ابننا  تدخل  منها« 
نرتب كل متعلقاتنا بسرعة أنا بصراحة مش عارف 
له  قلت  الشنط   فى  مازالت  مالبسى  ألبس،نصف 
الشنط  إخراج مالبسك من  يمنعك من  وماذا  مؤنبا 
يا ترى؟ أجابنى فى خجل بعدما فهم قصدته » ما 
قال  فاتوا »  اللى  اليومين  ماما  أنا برضه ساعدت 
هذا وهو ينظر المه مستنجداً اما هى فلم تخيب ظنه 
عندما قالت بصوت عال وهى تنظر البننا الصغير 

المدلل 

 بصراحة هو بذل مجهود كبير معايا اليومين اللى 
فاتوا، أما البيه الصغير فمش فاهمة بيختفى فين كل 
شوية« رد ابنى األكبر ضاحكا »طبعا بيلعب بالى 
اللحظة  نفس  الكمبيوتر«.فى  قاعد على  أو  ستيشن 
ظهر ابنى األصغر حامال صندوقا آخر و هو ينادى 
الصندوق  وضع  أمامه،  الطريق  بافساح  مطالبا 
 « معاتبا  األكبر  ألخيه  التفت  ثم  األرض  على 
أمام  أكن  لم  ظلم.....تعسف......عنصرية.......أنا 
ستيشن....أنا  بالبالى  ألعب  أكن  الكمبيوتر....ولم 
كنت أنظم غرفتى، كذلك انتهيت من رص وتعليق 
كويس   « األكبر  رد  الدوالب.«  فى  مالبسى  كل 
جدا لكنك لم تساعد ماما وبابا فى توضيب البيت«.
مش  غرفتى  وهى  سالم  »يا  محتجا  الصغير  قال 
جزء من البيت وال ايه؟ تدخلت موجها كالمى ألبنى 
األصغر » طيب يا فيلسوف...أترك هذا الصندوق 
بحاجة  غرفته...فهو  لتنظيم  أخيك  مع  واذهب  لى 
لخبرتك« ضحك االثنان وذهبا معا بينما فتحت أنا 
كان  والذي  الصغير  ابنى  أحضره  الذي  الصندوق 
عائلية  لصور  البراويز  من  مجموعة  على  يحتوى 
ودينية باإلضافة لبعض المناظر الطبيعية ،أخرجت 
البرواز األول وكان لصورة زفافنا ،نظرت لزوجتى 
مبتسما وقلت«أظن أنه ال بد أن تحتل صورة زفافنا 

صدارة غرفة المعيشة« 

ردت ضاحكة » يا راجل....بعد أكثر من عشرين 
 « تصميم  فى  قلت  غرفتنا«  فى  يبقى  مكانها  سنة 
وأساس  البيت  أساس  هى  دى  طبعا....الصورة  أل 
األسرة يعنى وجودها فى غرفة المعيشة هو الوضع 
الصحيح.« قالت معترضة » غرفة المعيشة ممكن 
نضع فيها صورنا العائلية أو صور ألفراد األسرة 
ح  الصورة  ان  قلت   « حسم  فى  لكن.....قاطعتها 
مكانها  والعريس  العروسة  هنا......صورة  تتعلق 
 « سخرية  فى  قالت  المعيشة«  غرفة  صدارة 
عروسة وعريس!!!!! يا راجل ...أوالدنا بقوا أطول 
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الصورة  علق  حر  انت  مننا.....عموما 
مكان ما تحب« قالتها ضاحكة وهى تنهض 
لتستكمل ترتيب المطبخ. أمسكت بالصورة 
الجميلة  عمرى  سنوات  متذكرا  و  متأمال 
التى  األتربة  ألزيل  الصورة  بمسح  ،قمت 
الحائط  بتعليقها على  بها....ثم قمت  علقت 
مكان  بالفعل  أنه  اعتقدت  الذى  المكان  فى 
الصدارة. استرخيت على األريكة وعيناى 
...تحديدا  الصورة  ...على  عليها  مثبتتان 
على العروس الحسناء التى كنت ومازلت 
وجه  على  عروس  وأرق  أجمل  أراها 
بفستان  كالمالك  تبدو  األرض.....كانت 
،أما  الرقيقة  وابتسامتها  األبيض  زفافها 
اكليل الزواج على رأسها فقد جعلها وكأنها 
ملكة متوجة على عرش البراءة والجمال. 
المطبخ  من  زوجتى  خروج  تأملي  قطع 
عادت  ثم  قليال  الصورة  الى  نظرت  حيث 
إلى  الرجوع  مبتسمة. حاولت  المطبخ  الى 

صورة  ولكن  ثانية  مرة  تأمالتي  مركز 
هى  الواقع  أفكاري....فى  شوشت  جديدة 
صورة مقارنة سخيفة بين العروس التى فى 
التى خرجت  مثيلتها  وبين  الزفاف  صورة 
من المطبخ بعد عشرين عاما !!!! حاولت 
ذهبت  ولكن  المقارنة  تلك  من  الهروب 
بالطبع  هناك  الرياح.  أدراج  محاوالتى 
أمر  ذاته  حد  فى  وذلك  اختالفات  عدة 
فى مجملها  االختالفات  هذه  أن  ثم  طبيعى 
اختالفات ومتغيرات شكلية، فبالتأكيد ترك 
العمر آثاره عليها فلم تعد تلك الفتاة الشابة 
أمامى  أراها  الممتلئة حيوية والتى مازلت 
فى الصورة ،كذلك افتقدت التناسق الجسدي 
الذى كانت عليه......لكنها ال تزال تحتفظ 
من  ببعض  وأيضا  الساحرة  بابتسامتها 
دهاني  ماذا  أدرى  ال  الهى  حيويتها.....يا 
شديد  بضيق  أصابتنى  المقارنة  تلك  ولكن 
حتى أننى أصبحت أشك فى أن تلك المرأة 
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يحررها هانى نصحى
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هى  المطبخ  والى  من  والداخلة  الخارجة 
نفس عروس صورة الزفاف!!!!! ....هى 
بالتأكيد تعرف وتدرك تلك المتغيرات.....
الصغيرة  الفتاة  تلك  تعد  لم  أنها  تدرك 
مازلت  أننى  أيضا  الرقيقة.....وتدرك 
أقل  أكثر.....فال  أو  القدر  بنفس  أحبها 
....وال  باالمتنان  نحوى  تشعر  أن  من 
تملكنى  قد  بالفخر  شعورا  أن  هنا  أنكر 
أقدمت  بمشاعرى-  باحتفاظي   - وكأننى 
على تصرف مثالى....والحقيقة أن الكثير 
من األزواج تتبدل مشاعرهم بعد فترة من 
الزواج نتيجة لتلك المتغيرات حتى تكررت 
بـأنهم  األزواج  لبعض  الشهيرة  المقولة 
يعيشون  بأنهم  يكتشفون  سنوات-  -بعد 
تزوجوها.  التى  غير  أخرى  امرأة  مع 
المرة  وهذه  تأمالتى  تنقطع  الثانية  للمرة 
فجأة  أمامى  وجدتهما  حيث  أبنائى  بسبب 
االثنان  أفكارى......نظر  فى  غارقا  وأنا 
للصورة تأمالها قليال ثم نظرا نحوى.....
قال أحدهما فى تعجب »ياااااااه يا بابا ده 
انت كنت رفيع وصغير فى الصورة دى 

وقبل ان افيق من وقع كلماته« 

أضاف ابنى اآلخر » ده انت كمان كان 
عندك شعر!!!!!!!!« نظرت مرتبكاً اليهما 
ثم الى الصورة عدة مرات واسقط فى يدى 
فقد نظروا الى الصورة من زاوية اخرى 
كاملة   الصورة  رأوا  قد  انهم  اعتقد  بل 
الكتشف أننى وبانانية مطلقة لم اكن اشاهد 

سوى ......نصف صورة الزفاف

كيف حتول متشرد إىل رجل أعمال 
ناجح خالل عامني فقط؟

في  عمومي  هاتف  كشك  في  النوم  من  إيسثام  غافين  انتقل 
لتدريب  مشروعه  قيمة  تفوق  ناجح  أعمال  رجل  إلى  الشارع 

الفنون القتالية المليون جنيه استرليني خالل عامين فقط.
ففي فبراير من العام الماضي، وجد نفسه في مشردا ال ملجأ 

له وال يملك شيئا في هذه الدنيا.
ليلته األولى في العراء بعد فشل زواجه، وتعرضه  وقضى 

إلصابة في الظهر جعلته غير قادر على العمل.
يقول غافين البالغ من العمر ٣6 عاما: "ألنني لست من ويلز 
أصال، لم يكن لدي هناك أقارب وال أصدقاء، وبالتالي لم أجد 

من أقصده في تلك الظروف".
وكانت طليقته تعتقد أنه سيجد مكان يعيش فيه، إال أنها كانت 

مخطئة، إذ دخل غافين عالم التشرد.
وقرر في بادئ األمر الذهاب إلى المكتبة بحثا عن الدفء، 

ولكنه شعر بضرورة أن يغير حياته.
ُقلت في نفسي سأبدو كمشرد، وإذا  اللحظة  وقال: "في تلك 

ظهرت في هذه الصورة سينظر الناس إلّي بطريقة معينة".
وبعد أيام قضاها في المكتبة أثار شكوك الموظفة المسؤولة، 
فقال لها إنه يعتزم إنشاء شركته الخاصة، موضحا: "قلت في 

نفسي البد أن أغير حالي، البد أن أفعل شيئا".

وهو  آخر،  لعمل  المكتبة  في  وجوده  يستغل  غافين  وكان 
البحث في االنترنت عن كيفية تحمل حياة التشرد والعيش في 
الشارع. فكان يقرأ المدونات ويشارك في المنتديات التي تعنى 

بهذا الموضوع.
وفي الليل كان يبحث عن مكان يبيت فيه، وفي النهار يقرأ 

الكتب عن كيفية إنشاء مؤسسة تجارية وإدارتها.
ويقول غافين إنه ال يمكن يجيد شيئا ولم تكن له أي موهبة 
في الحياة سوى الفنون القتالية. "فكيف أحول هذه الموهبة أو 
إلى فكرة تجارية أكسب منها قوتي وأضمن  الخبرة الصغيرة 

مستقبلي؟".
لها.  وشعار  شركة  اسم  وضع  إلى  البحث  بعد  وتوصل 
واشترى لها موقعا على االنترنت بسعر 1،58 جنيه استرليني.
وقال إن شراء موقع للشركة سيحفزني على مواصلة العمل. 
ويمنحي  والجهد  المزيد  بذل  إلى  يدفعني  بالنجاح  الحلم  وكان 

الطاقة لالستمرار والبقاء.

حصل  الشارع  في  والمبيت  التشرد  من  أسابيع  ثالثة  وبعد 
مدرسته  فتح  الماضي  العام  من  مايو  وفي  مؤقت.  ملجأ  على 

للفنون القتالية في ويلز وسماها كوبرا.
المليون  تفوق  المالية  قيمتها  مؤسسة  يدير  اليوم  إنه  ويقول 

جنيه استرليني.
ويسعى إلى فتح فروع لمدرسته وتوظيف مدربين بشكل دائم.
القوة لالستمرار، "فتلك  القتالية منحه  الفنون  وقال إن تعليم 
المهارات التي تعلمتها وأنا طفل جعلتني أتحمل الصعاب وأركز 

على تحقيق األهداف التي رسمتها". بى بى سى



أخبـــار وأراء السنة الثانية عشر، العدد )307( - األربعاء 4 ديسمرب 192019

ال ننسى أن تأخذ بينات تأمني سيارة الذي صدمك

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

اإلشارة  في  متوقفا  كان  بينما 
الحمراء صدمته سيارة من الخلف، 
أصيبت  ولكن  جسده  في  يصب  لم 

سيارته من الخلف. 

الذي  مع  جانبي  لطريق  ذهب 
صدمه لكيال يتعطل المرور وطلب 
من الذي صدمه بياناته من رخصة 
لوحة  رقم  أيضا  واخذ  القيادة 
منه  يطلب  ان  نسى  ولكنه  العربة، 

بيانت تأمين العربة. 

 

كان يظن أيضا انه يكفيه ان يبلغ 
يظن  يكن  ولم  تأمين عربته  شركة 
انه عليه ان يذهب لمركز التصادم 

 )Collison centre(

ان  له  البد  بالقانون  انه  اكتشف 
وتم  فذهب  المركز  لهذا  يذهب 

تصوير إصابة عربته.

عندما ابلغ شركة تأمينه بالحادثة، 
سيدفعون  انهم  حقيقة  له  قالوا 
لتصليح العربة ولكنه عليه أن يدفع 
 )deductable( بأنه  يعرف  ما 
وذلك  التكاليف  من  المخصوم  أي 

ان كان الحادث نتيجة خطأ منه. 

ليس  الحادث  ان  لهم  قال  عندما 
خطأ منى، قالوا له ولكن كان عليك 
الذي  تأمين  بيانت  ان تحصل على 

اصابك.

ان  نحاول  سوف  اننا  له  قيل 
نحصل عليها من رقم لوحة العربة 
سيأخذ  هذا  ولكن  اصابتك،  التي 
فسوف  نجده  وحتى  الوقت  بعض 
ان  طلبت  انت  الذى  المبلغ  تدفع 
يكون مخصوم منك عندما اشتريت 

بوليصة التأمين.

السيارات  مؤمني  من  بعض 
جزء  به  تأمينه  يكون  ان  يطلب 
مخصوم )deductible( وهذا في 
حالة حدوث خطأ منه وبالتأكيد هذا 
على  التأمين  مبلغ  لتخفيض  يؤدى 

العربة. 

موعدنا العدد القادم. 

بصــــــراحة
الرئيس السيسي وسجناء الرأي

 مدحت عويضة

السيسي  الرئيس  تولي  بالرغم 
 2٠14 يونية  في  رسميا  السلطة 
لمصر  الفعلي  الحاكم  هو  أنه  إال 
وكان   ،2٠1٣ يونيه  ثورة٣٠  منذ 
وقت عصيب،  بالفعل  التوقيت  هذا 
التي  النتائج  ترفض  الدول  فمعظم 
وتطلق  بل  الثورة،  علي  ترتبت 
تعلن  دول  إنقالبا،  ماحدث  علي 
اإلخوان  بجانب  وقوفها  العلن  في 
حسب  الشرعية  إعادة  يتم  حتي 
مزامعهم، اإلخوان يهددون بالعنف 
قياداتهم،  من  الكثير  لسان  علي 
المسلحة  اإلسالمية  التنظيمات  كل 
تعلن  المجاورة  والدول  مصر  في 
حربا  وخوضها  لإلخوان  تأييدها 
الفصائل  المصري،  الجيش  ضد 
العمليات  بدأت  سيناء  في  المسلحة 
العسكرية بالفعل، تنظيمات مسلحة 
والغرب  الشرقي  الشمال  جهة  من 
الحدود  إختراق  تحاول  والجنوب 
مصر.  في  إرهابية  عمليات  لتنفيذ 
وقف الشعب المصري خلف جيشه 
وتصدي الجيش المصري والشرطة 
الذي  الوحيد  الشئ  اإلرهاب.  لهذا 
يهزم اإلرهاب هو عدم وجود ظهير 
شعبي له، ولكن كشف الشعب ظهر 

اإلرهاب وعجل من عملية سحقه.

إستقرار  بعد 
في  نسبيا  األمور 
يد الرئيس السيسي 
في  النظام  بدأ 
علي  هجوما  شن 
 ٣٠ في  شركاءه 
والذين  يونيه، 
الطريق  مهدوا 
باإلخوان  لإلطاحة 
علي  القبض  فتم 

التهم  ونشطاء،  وكتاب  حقوقيون 
اإلرهاب،  واحدة  هي  تقريبا 
الخارج،  من  أموال  تلقي  التمويل، 
الخيانة والعمالة، نشر أخبار كاذبة، 
كانوا  البعض  األمن،  زعزعة 
محظوظين ووجهت لهم بعض التهم 
شال  األخر  والبعض  القائمة  في 
الليلة بالكامل كما يقول المصريين.

رامي  علي  القبض  تم  أخيرا   
التي  ماسبيرو  شباب  منسق  كامل 
المعروفة  المذبحة  ضدهم  أرتكبت 
شاب  رامي  ماسبيرو.  بمذبحة 
جميل من الشباب الذين قاموا حكم 
اإلخوان وكان له ورفاقه دور بارز 
فضحت  التي  الشعبية  الحركة  في 
من  المسلمين  اإلخوان  أسقطت  ثم 
الحكم. تم القبض علي رامي كامل 
فجر 2٣ نوفمبر 2٠19 من منزله، 
وتم توجية خمس تهم كاملة له وهي 
: اإلنضمام وتمويل جماعة إرهابية، 
إستخدام  إساءة  العام،  السلم  تكدير 

وسائل التواصل اإلجتماعي، تأليب 
وأخيرا  الدولة  علي  العام  الرأي 
المسيحيين  بين  والتمييز  التحريض 
معلبة  كلها  تهم  وهي  والمسلمين. 
مجهزة يتم القذف بها في وجه أي 
المصري  النظام  يخالف  شخص 

الرأي أو ال يوم بالتطبيل للنظام.

أثار  كامل  رامي  اعتقال   
العالم  في  األقباط  وغضب  حفيظة 
قبطي  اتهام  يتم  مرة  فألول  كله، 
األقلية  فاألقباط  باإلرهاب!!!. 
قرون  منذ  تعاني  التي  المسالمة 
أحد  أصبح  اإلرهاب  من  طويلة 
الذي  الشئ  إرهابي!!!.  أفرادها 
قبطي  كل  كرامة  في  جرحا  مثل 
الداخل والخارج والذي أعتبره  في 
من  موجهة  مباشرة  إهانة  األقباط 
النظام المصري لهم مباشرة. فحتي 
في  مرت  التي  الظروف  أحلك  في 
الناصر  عبد  عهد  في  سواء  مصر 
أو السادات أو مبارك أوحتي عصر 
اإلرهاب  تهمة  توجه  لم  اإلخوان 
لقبطي سوي في عهد النظام الحالي.

القبض علي رامي أشعل غضب 
أقباط  أن  صحيح  المهجر،  أقباط 
المهجر ليس في 
حالة تأييد مطلق 
لكنهم  للنظام، 
حالة  في  ليس 
أيضا،  عداء 
دعموا  أنهم  كما 
السيسي  الرئيس 
أحداث  في 
 ،2٠19 سبتمبر 
ضد  وكانوا 
عمل  بأي  القيام 
يهدد إستقرار البالد، لكن قد تكون 
القضية  هي  كامل  رامي  قضية 
الفاصلة بين أقباط المهجر والنظام 
ويعود المهجر لنشاطة السابق الذي 
أن  كما   ،2٠11 قبل  عليه  كان 
أضعف  كامل  رامي  علي  القبض 
التي  القبطية  المنظمات  جدا موقف 
المصري،  النظام  قبل  أخترقت من 
بل وكشفهم أمام الرأي العام القبطي 
في  سواء  حرقهم  تم  لقد  والحقيقة 

أوربا، أمريكا، كند أو إستراليا. 

كان  كامل  رامي  علي  القبض   
المصري  النظام  قدمها  خدمة  أكبر 
سبق  والذين  المسلمين.  لإلخوان 
وأتهمهم النظام المصري باإلرهاب. 
واإلنضمام  باإلرهاب  قبطي  فإتهام 
لجماعة إرهابية ال وجود لها إال في 
المصرية،  األمنية  األجهزة  خيال 
األجهزة  مصداقية  هدم  في  تسبب 
وتم  العالم،  أمام  المصرية  األمنية 
التشكيك في تهم اإلرهاب الموجهة 

 ahram.teeba@gmail.com لالعالن باجلريدة اتصل على

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
ضد اإلخوان، التنظيم الدولي لإلخوان كان أكثر ذكاءا 
من النظام المصري وأستغل القضية وقام بنشرها علي 
نطاق واسع في كل صحف العالم ليهدم مصداقية النظام 
تهمة  من  الجماعة  ويبرئ  العالم  عيون  في  المصري 

اإلرهاب.

محامية  منع  وتم  للتعذيب  كامل  رامي  تعرض   
كل  يبطل  مما  األول،  اليوم  في  معه  الحضور  من 

اإلجراءات الجنائية التي ترتبت علي ذلك بما فيها التهم 
التي وجهت له في اليوم األول، يمر رامي بحالة صعبة 
المريضة،  ووالدته  ألسرته  العائل  فهو  صعبة  وأيام 
بل  األقباط  كل  عيون  في  أيقونة  أصبح  رامي  ولكن 
وكل الشباب المصري والعربي، رامي أصبح بطال في 
عيون بني جلدته وجذب تعاطف الكل معه أال الخونة 
والعمالء الذي تسبب القبض عليه في كشف معظمهم 

بل واإلنهاء عليهم تماما.

الكوره«   ... »مجانين  مقال  بقية 
ص10

 وبدأ العريس برفقة مجموعة من الشباب باستفزاز 
لجماهير  شهيرة  هتافات  ترديد  خالل  من  العروس 
تستطع  لم  يبدو  ما  وعلى  أمامها،  والقفز  األهلي 
العروس »الزملكاوية » تحمل المشهد، فما كان منها 
فخلعت حذاءها  بطريقة كوميدية عليهم،  أن ردت  إال 
واتجهت نحوهم لضربهم وسط ضحكات وتصفيق كل 

المدعوين. وفي نهاية 2٠16، 
 94 نيوزيلندي  مشجع  خسر 
-أي ما  نيوزيلندي  ألف دوالر 
دوالًرا  و٣57  ألًفا   67 يعادل 
أمريكيًّا- في رهان على مباراة 
أكتوبر   22 في  أقيمت  رجبي 
من  الثاني  القسم  في   ،2٠16

الدوري.
وقال موقع »ستاف« النيوزلندي إن المقامر الذي لم 
يكشف عن هويته، راهن على فوز فريق »ولنجتون 
فريق  ضد  النهائي  قبل  الدور  في  بمباراته  الينز« 
»نورث هاربر«، وخالل وقت الرهان، في وقت متأخر 
من الشوط األول من المباراة، تقدم فريق »ولنجتون« 
بفارق 5 نقاط، لكن فريق »ولنجتون« خسر المباراة 
لصالح فريق »نورث هاربر« بنتيجة 4٠ نقطة مقابل 
٣7، في مرحلة نهائية مثيرة، ومن ثم لم يتأهل للنهائي. 
وفي عام  2٠1٣، خسر مشجع أوغندي منزله وبات 
على  زمالئه  أحد  مع  الرهان  خسر  بعدما  مأوى،  ال 
نتيجة مباراة مانشستر يونايتد مع أرسنال في الدوري 
اإلنجليزي.  وقد راهن المشجع المنتمي ألرسنال زميله 
منزله،  عن  له  سيتنازل  وإال  المدفعجية،  فوز  على 
وسيارته  زوجته  سيهديه  اآلخر  الطرف  كان  بينما 
ماركة تويوتا إذا خسر يونايتد، وانتهت المباراة بفوز 
روبن  الهولندي  سجله  نظيف  بهدف  الحمر  الشياطين 
اما  القديم.  ناديه  فان بيرسي بضربة رأس في مرمى 
كتير  مجانين  برضه  ففيه   ... المصري  الجانب  من 
الحميد يضرب من جديد ويراهن علي  .. جمال عبد 
شيئ غير مضمون في عالم كرة القدم، فبعد أسابيع من 

أنه  ليثبت  بالدوري  الزمالك  خسارته رهان علي فوز 
»مبيفهمش« حاجة في الكرة ، عاد ليراهن من جديد 
سيحلق  وإال  مصر  كأس  ببطولة  الزمالك  فوز  علي 
شعره بالكامل . رهان  جيمي الكرة المصرية ... او 
مسلسل  في  حلقة  إال  هو  ما    ... الحميد  عبد  جمال 
رهانات يضفي علي لعبة كرة القدم مزيدا من اإلثارة 
... ف قبله كان أحمد حسام ميدو واحد من اللذين شغلوا 
للزمالك  حربة  كرأس  الحميد  عبد  جمال  مركز  نفس 
ومنتخب مصر ... وقد دخل ميدو رهانا مماثال منذ 4 
مواسم عندما أكد أنه سيحلق شعره 
بالكامل إذا ما فاز ليستر سيتي بلقب 
الدوري اإلنجليزي، وقد كان بالفعل 
وفاز الثعالب بالدوري وخسر ميدو 
شعره بحالقته علي الهواء مباشرة. 
اما عن اغرب الرهانات المجانيني  
علي اإلطالق ...  كان بين سيرجيو 
أجويرو ...  ومدربه مارادونا في المنتخب األرجنتيني 
مارادنا   إبنة  يتزوج  أن  أجويرو  طلب  عندما    ....
البرازيل،  أمام  للتانجو  هامة  مباراة  قبل   » »جيانا 
فطلب مارادونا مهر ابنته أن يحرز أجويرو هدفين في 
....  وكان  إبنته  يتزوج من  لن  البرازيل وإال  مرمي 
ذلك أمام كل العبي المنتخب، فما كان من أجويرو إال 
أن أحرز الهدفين في مرمي السامبا خالل المباراة التي 
إنتهت بفوز التانجو بثالثية وكسب الرهان وتزوج من 
 ... لها عشاق   ... من ساحره  يالها   ... مارادونا  إبنة 

ومجانين ... مجانين الكوره ..

اقرأ معايا البخت .... ياما في الجراب ياحاوي اصل 
اللي ببراهن .... مجنون وعاشق غاوي مايهمه يلبس 
الناس ...  الشتا ومهما تكون  شورت ... في عز برد 
في هدومها متكلفته يقول اهم األمور .... يبقي  الفريق 
اللي فايز وده اللي يتمناه ... واللي ماغيره عايز واحد 
يراهن ويحلف ... علي المدام بالطالق يقول دي فرصه 
وجت ...  يامرحبا يا انطالق بالذمة ده اسمه كالم ... 
وال حديت عاقلين ح نقول ونحكي ايه ... اصله كالم 

مجانين يجعل كالمهم خفيف ... وبعيد عن السامعين
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
السيسي وهتك احلريات

بقلم فادي جرجس

ر  ثا ا
لقبض  ا
الناشط  علي 
لقبطي  ا
كامل  رامي 
من  حاله 
ء  ستيا ال ا
م  لعا ا
يمتلكه  ما  كل  شاب  علي  وقع  كونه  والسخط 
بهما عن صرخات  بعبر  الذي  وقلمه  لسانه  هو 
وهو  األقباط  من  والمنكوبين  المظلومين  وآنات 
ال يمثل خطرا أو تهديدا علي النظام أو أي من 
أركانه ولعل ما يمثل غصه في خلق األقباط انها 
ليست المره األولي التي يتم القبض والتنكيل بأحد 

المهمومين بامور وأحوال األقباط في مصر.

والحرية في اللغة ألعربيه معناها الخلوص من 
الشؤائب أو الرق أو اللوم ومصدرها حر ووزنها 
في  عابرة  كلمه  مجرد  ليست  والحرية  فعليه 
القاموس بل هي فعل ثم قول وهي من ضرورات 
الحياه  من  أساسي  اإلنسانية وهي جزء  الكرامة 
السعيدة والكاملة وعلي الجميع ان بسعي للحريه 
من  اوتي  ما  بكل  ويحارب  اجلها  من  ويحارب 
قوه وحزم للوصول اليها الن قيود الحريه تعني 

والحرية  العبودية. 
تعرف علي انها إمكانيه 
دون  المطلقة  األفراد 
اجبار  أو  شرط  أو  قيد 
أو ضغط خارجي علي 
اتخاذ  أو  خيار  تحديد 
قرار من عده إمكانيات 
أيضا  وتعني  متوفره 
التحرر من كافه القيود 
إنتاجات  تكبل  التي 
سواء  وطاقاته  الفرد 

تشتمل  حيث  معنوية  أو  ماديه  القيود  هذه  كانت 
أو  الفرد  أو  للذات  العبودية  من  التخلص  علي 
الجماعة والحريًه ليست منحه بل هي حق للجميع 
تؤخذ وال تطلب واليمكن أبداً تقسيمها أو التنازل 
الحياه  مصادره  تعني  مصادرتها  الن  عنها 
والتعدي علي اكبر قيمه معنوية يمتلكها اإلنسان 
والحريًه ال بمكن ان تكون مطلقه دون تنظيم او 
عند  تنتهي  الفرد  حريه  الن  ضوابط  أو  توجيه 
المساس بحريات اآلخرين فهذا يعد تعد صارخ 
اجل  الجماعة  حريه  ان  كما  الحريه  مبدأ  علي 
واسمي من حريه الفرد فمن يسعي لتحقيق حريته 
حساب  علي  او  األفراد  من  غيره  حساب  علي 

شعبه او وطنه تصبح حريه مسروقه. 

الكلمه  حريه  من  تبدأ  متعددة  أشكال  والحريًه 
وتمر بأشكال كثيره منها حريه ممارسه الشعائر 
الدينيه وحريه اختيار العمل والتعليم وحريه التنقل 
واالجتماعية  اإلنسانية  العالقات  اختيار  وحريه 
وتعتبر الحريه مقياسا لنمو المجتمعات وتطورها 

ورفاهيتها.

الحريه  منعا  متعددة  أنواع  للحريه  وتوجد 
الموجبة والحريًه السالبه وتعني الحريه الموجبة 
المعطاه  الحريه  او  المعطاء  اإلمكانيات  هي 
ليتمكن الشخص من من ممارسه حريته وتعتبر 
أما  لإلنسان  وأساسي  طبيعي  حق  الحريه  هذه 
حقه  من  الشخص  إمكانيه  فهي  السالبه  الحريه 
الطبيعي في اتخاذ القرار دون أي قيد او شرط 
الخارجيه  والحريًه  الداخليه  الحريه  يوجد  ما   ،
والحريًه الداخليه تعني غايه الفرد في الخصوصيه 

بمعني اخر هي حريه الفرد الشخصيه أما الحريه 
مهم  اجتماعي  امر  عن  عياره  هي  الخارجيه 
وعام وله صله وثيقه وكبيره بالظروف السياسية 
الحريه  يوجد  أيضا  المحيطة،  واالجتماعية 
االجتماعية والحريًه الفردية والحريًه االجتماعية 
الفردية  الحريه  أما  ككل  المجتمع  حريه  تعني 
فتعني حريه ابداء الرأي في وجهات نظر خاصه 
نوعيه  واختيار  القول  وحريه  شخصيه  واراء 
العمل ومحل السكن وغيرها واإلرادة الحره تعني 
قدره الفرد علي االختيار والتقرير إلمكاناته من 
عدد من اإلمكانيات المتاحة والممكنة والمتوفرة 
فالخالصة ان اإلرادة الحره هي قدره الفرد علي 
جميع  من  الخاصة  حباته  ورسم  واختيار  تعيين 

جوانبها. 

منذ  االن  مصر  في  يحدث  ما  الي  وبالنظر 
ان  نجد  مصر  في  الحكم  سده  السيسي  اعتالء 
مستوي  علي  لألسف  اصبح  بالحريات  المساس 
المحارم وصودرت  من  الكثير  فانتهكت  مخيف 
الحريات ومنع الكثير من ممارسه ابسط حقوقهم 
في الحياه وتم التنكيل ليس بالمعارضين فحسب 
بل كل من له رأي ولو فيه شبهه معارضه للنظام 
علي  خافت  بضوء  ولو  يلقي  ان  يحاول  من  او 
او  النصح  ابداء  يحاول  من  او  سلبي  شيء  أي 

إسداء الرأي السديد فيكون المعتقالت هي السبيل 
اجل  الي  القضبان  خلف  ليقبعوا  لهوالء  الوحيد 
لهم  يعرف  لم  يوجد معارضون  بل  غير مسمي 
طريق او ايه معلومات عن أماكن تواجدهم منذ 
اللغه  هي  األفواه  وسد  التنكيل  وأصبح  سنوات 
النظام وأصبح هاجس  التي يعرفها هذا  الوحيدة 
كبير  حد  الي  مشابها  ديكتاتوري  نظام  استنساخ 
لنظام عبد الناصر هو التخوف األكبر لدي العديد 
تراجع  ظل  في  الحريات  بملف  المهتمين  من 
يبدو  ما  علي  ولكن  بمصر  الحريات  مستوي 
الفردية  الحريات  بفكره  مؤمنا  ليس  السيسي  ان 
وان الحس الحقوقي لديه ليس مكتمال مما جعله 
الكامنة  الدكتاتورية  النزعات  لبعض  مستسلما 
بداخله وهو ما أدي الي الوضع الفج الذي تعاني 
منه مصر االن من انتهاك للحريات ووأد لالرآء 
زمان  في  الوضع  كان  كما  األصوات.  وخفض 
عبد الناصر فان السيسي يحيط نفسه بكوكبه من 
حمله  عليهم  يطلق  مما  والصحفيين  اإلعالميين 
المباخر وممن يأكلون علي كل الموائد ويصفقون 
منازل  في  ويضعونه  الرئيس  همهمات  علي 
االلهه الذي ال ينطق عنه الهوي ومن المستحيل 
ان يخطئ. ولعل ما يتذرع به السيسي من حربه 
التي يتخذها في كافه  المطيه  علي اإلرهاب هو 
اإلجراءات التعسفية والبطش بكل ليس معارضيه 
فقط بل كل من يحاول ان يقول رأي ال يرضي 
نفس  في  والمبكي  المضحك  ومن  السيسي  عنه 
بها  يغدق  التي  والحنيه  الهيام  حاله  هي  الوقت 
ديكتاتور  بداخله  يخفي  ما  وهو  الشعب  علي 

وفرعون ال يقبل النقاش او المعارضة.

كمال حممد ابراهيم

الناسخ واملنسوخ يف 
املسيحية

تضطرب  ال  األحبة،  أيها  مهال،  مهال 
حيرة  اآلية  هذه  لي  سببت  فلقد  قلوبكم، 
بين الحين واآلخر ولعدة سنوات، واآلية 
نجدها في سفر الرؤيا )5:٣(، حيث قال 
َفذلَِك  َيْغلُِب  "َمْن  المجد  له  المسيح  السيد 
اْسَمُه  أَْمُحَو  َولَْن  ِبيًضاء،  ِثَياًبا  َسَيْلَبُس 
في  فاآلية  نرى  وكما  اْلَحَياِة".   ِسْفِر  ِمْن 
الناحية  من  طياتها  في  تحمل  ظاهرها 
االحتمال  وجود  األقل  على  النظرية 
فسيتم  يغلب  العكسي، وهو من ال  اآلخر 
بالتالي.  الحياة  كتاب  من  اسمه  محو 
بطرح  أقوم  فرصة  أجد  عندما  وكنت 
الرعاة  أو  المعلمين  بعض  على  األسئلة 
زائرين  ومنهم  الكنائس،  مختلف  في 
نراهم على الشاشة البيضاء، والحق يقال 
كانت إجاباتهم رائعة تعلمت منها الكثير، 
ولكن سرعان ما تقفز إلى رأسي كلمات 
وكالم  جميل  )كالم  مراد  ليلى  المطربة 
للمعلم  األمر  وتركت  لكن(.  معقول.. 
األعظم ليعطينى استنارة عقلية مقنعة. هذا 
ولمن ال يعرف علم الناسخ والمنسوخ فهو 
www.el-eman.( كما نقرأ في موقع

com(: ]اعتبر علماء القرآن علم الناسخ 
وهو  القرآن،  علوم  أهم  من  والمنسوخ 
عمدة العلوم، ألنه ال يمكن تفسير القرآن 
بإيجاز  ذلك  ومعنى  دراسته..[.  بعد  إال 
سنوات  عدة  بعد  آية  تأتى  ان  يمكن  فإنه 
أو  تالوة  سابقة،  آية  تمحو(  )أي  لتنسخ 
مثلها  تكون  أن  أو كالهما، ويمكن  حكما 
عكسها.  أو  لها  مخالفة  منها،  أحسن  أو 
المسيح:  السيد  قال  المسيحية  في  ولكن 
)متى 5(،  َل"  أُلَكّمِ َبْل  أَلْنُقَض  ِجْئُت  "َما 
وفى يعقوب 1 نقرأ بأن هللا "أَِبي اأَلْنَواِر، 
الَِّذي لَْيَس ِعْنَدُه َتْغِييٌر َواَل ِظلُّ َدَوَراٍن.". 
أبي  عند  من  االستنارة  جاءت  وبالفعل 
األنوار، وودت أن اشارككم بها، حتى ال 
يُسأل فيها. وبداية اآلية  يعثر بها أحد أو 
الذي  ما  َيْغلُِب"، والسؤال هو  "َمْن  تقول 
يجب أن يفعله المؤمن كي يغلب؟ ويجيب 
عن هذا السؤال يوحنا الرسول في رسالته 
األولى5: "َمْن ُهَو الَِّذي َيْغلُِب اْلَعالََم، إاِلَّ 
الَِّذي يُْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع ُهَو اْبُن هللاِ؟"، وقال 
َوَصاَياه..  َوَحِفْظَنا  هللاَ  أَْحَبْبَنا  "إَِذا  أيضا 
َوَوَصاَياُه لَْيَسْت َثِقيلًَة"، ومن يغلب جاءت 

أنها  أي  المستمر،  المضارع  بصيغة 
 .)life style( ،اسلوب حياة لدى المؤمن
قويا:  تصريحا  يعطى  الرسول  ويوحنا 
اْلَعالَم"،  َيْغلُِب  هللاِ  ِمَن  ُولَِد  َمْن  ُكلَّ  "أَلنَّ 
هذا ولن تترك لمواجهة الضيقات وحدك، 
ِة هللاِ  بل بقوه من األعالي، "أَْنتُُم الَِّذيَن ِبُقوَّ
أَْن  ُمْسَتَعّدٍ  لَِخاَلٍص  ِبإِيَماٍن،  َمْحُروُسوَن، 
َماِن اأَلِخير" )بطرس االولى  يُْعلََن ِفي الزَّ
هللا  من  المولود  أن  والخالصة     .)4
يحرسه هللا بقوته ألى الزمن األخير، وهللا 
ال يفشل بالطبع، والذي لم يولد من هللا فال 
أصله،  من  الحياة  سفر  في  وجود السمه 
"ِمنَّا َخَرُجوا، لِكنَُّهْم لَْم َيُكونُوا ِمنَّا، أَلنَُّهْم 
لَْو َكانُوا ِمنَّا لََبُقوا َمَعَنا" )يوحنا االولى1( 
أما  بيضاء،  ثيابا  يغلب(  يرتدى)من  وبذا 
محو االسم فهذا مربط الفرس. ففي موقع 
سفر  عن  رائعة  مقدمة  هناك  تكال  األنبا 
كل  السبع  الرسائل  أن  لنا  توضح  الرؤيا 
منها رسالة للكنيسة المضطهدة والمتألمة، 
رسالة عزاء، ودعوة من هللا أن من يغلب 
سيكون شريًكا في هذا المجد المعلن، وكل 
ومشاكلها،  ضيقاتها،  في  تختلف  كنيسة 
الرسالة  )موضوع  ساردس  مدينة  وفى 
اسمه  يكتب  فإنه  أحد  يولد  فعندما  اليها( 
في سجل المدينة، فإذا أصبح ذو شأن فإن 
بالذهب(،  كتابته  يعاد  )أي  يدهب  إسمه 
يمحى  إسمه  فإن  جرما  فعل  إذا  ولكن 
فإن  النقطة  هذه  وإليضاح  رحمة.  بال 
الحكومة الكندية مثال، تسحب الجنسية من 
المواطنين الذين يدانوا في جرائم معينة. 
مخارج"  للموت  له  اإلله  الرب  "ولكن 
فتوجد  الرحمة،  عمل  )مزمور68(، 
فرصة للتوبة، يقول السيد المسيح "َفاْذُكْر 
ِمْن أَْيَن َسَقْطَت َوتُْب" ) رؤيا2(، وهناك 
منها  أذكر  ومطمئنة  موازية  كثيرة  آيات 
قول السيد المسيح "ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي، 
َحَياًة  أُْعِطيَها  َوأََنا  َفَتْتَبُعِني،  أَْعِرُفَها  َوأََنا 
َيْخَطُفَها  َواَل  اأَلَبِد،  إِلَى  َتْهلَِك  َولَْن  أََبِديًَّة، 
األخير  الجزء  الى  َيِدي".ونأتي  ِمْن  أََحٌد 
من اآلية وهى تتعامل أيضا مع الضيقات 
التي يعانون منها مؤمنوا  واالضطهادات 
كنيسة ساردس وهى إجبارهم على إنكار 
المسيح، لذا فالجزء األخير من اآلية يقول 
أََماَم  ِباْسِمِه  "َوَسأَْعَتِرُف  المسيح  السيد 
يمكننا  هذا  كل  من  َماَلِئَكِتِه".  َوأََماَم  أَِبي 
أن نتفهم لماذا إذا حاولت البحث عن علم 
الناسخ والمنسوخ في الكليات اإلكليريكية 
أساسا غير  له وجود، ألنه  تجد  لن  فإنك 
موجود. وهناك علم آخر لن تجد له وجود 
وهذا   ، النزول  أسباب  علم  وهو  أيضا، 

موضوع آخر.

بقية مقال »الجريمة الناقصة تفضح مدبريها» ص5
كانت  المشير  حالة  ان  بين  الذي  المعادي  مستشفى  التقرير محضر  أهمل   -8  
طبيعية دون وجود أي اعراض مرضية حين غادر المستشفى. 9- أهمل التقرير 
اجماع جميع األطباء سواء في مستشفى المعادي او أطباء االستراحة انهم لم يشاهدوا 
أي شريط ملصق على بطن المشير عكس ما جاء في التقرير من العثور على شريط 
ملصق على بطنه مع العلم ان أخر كشف تم له كان الساعة الخامسة وال يعقل ان 
المشير كان يحتفظ بالشريط في مكان آخر فقد تم تفتيشه بدقة عند دخوله االستراحة. 
1٠- ان القراءة المتأنية لتقرير الطبيب الشرعي المرفقة مع التقرير تبين انه لم يأتي 
بأي ذكر ان المشير تناول السم ولم يحدد نوع السم وانما استند على النتائج.  عكس 
ما قرره النائب العام من التأكيد على تناول المشير لسم االكونتين مما يلقي بشكوك 
ان الذين وضعوا السم هم الذين أملوا ذلك نوع السم. 11- هناك تناقض بين اقوال 
الممرض الذي قال ان المشير بدأت تظهر عليه عالمات الضعف منذ الساعة 12 
النبض  الخامسة وكان  الساعة  في  الذي كشف عليه  بطاطا  الدكتور  بعكس  ظهرا 
وضغط الدم طبيعيين ولم يالحظ أي عالمات مرضية مما يدل ان الممرض لقن ان 
يقول عالمات التسمم بينما لم يستطيعوا التأثير على الطبيب. وهكذا ارتكب مدبري 

عملية االغتيال الكثير من األخطاء التي فضحتهم فال يوجد هناك جريمة كاملة.

المراجع: 1 – تحطيم اآللهة: عبد العظيم رمضان الجزء األول 2- اغتيال عبد 
 -4 فوزي      محمود  المشير:  اغتيال  مؤامرة   -٣ فهمي  فاروق  عامر:  الحكيم 

مذكرات الدكتور محمد دياب
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

ضعف الذاكرة

من عيادة الطب الطبيعى
التهاب باطن القدم

في  سيدة  أنا  س: 
العمر  من  الخمسين 
باطن  في  بآالم  أشعر 
وخصوصا  القدمين 
الكعب  منطقة  عند 
الداخلى  والجانب 
الصباح  في  وخاصة 
وأضع  أستيقظ  عندما 
قدمى على األرض، او 

عندما أقف بعد جلسة طويلة، وعندما 
أمشى تتحسن قليال قليال مؤقتا لتعود 
االعراض مرة أخرى، فما هو السبب؟ 

وهل من عالج؟

في  التهاب  هي  الحالة  هذه  ج: 
القدم  باطن  في  الداخلية  االنسجة 
وهى   Plantar Fasciitis وتسمى 
الرياضة  يزاولون  لمن  كثيرا  تحدث 
بانتظام، او الذين يمتهنون مهن تتطلب 
كثيرا من المشى على أرض صلبة، او 
مددا طويلة  أرجلهم  يقفون على  الذين 
السيكيوريتى،  او  الكاشيير  مهنة  مثل 
فهى تصيب االفراد النشطاء أكثر من 
وخاصة  كثيرا،  يتحركون  ال  الذين 
من  يزيد  ومما  زائدا،  الوزن  كان  اذا 
المتهالكة  األحذية  ارتداء  هو  االلتهاب 
يمكن  تعالج  لم  واذا  مريحة،  الغير  او 
  Heel Spur ان تؤدى الى ما يسمى
او زيادة تكلس في االنسجة وفيها يشعر 
المريض بألم الوخز في منطقة الكعب.

يتلخص  فهو  الحالة  هذه  عالج  أما 
المريض  كان  إذا  الكعب  اراحة  في 
من ارباب الرياضة وتجنب الحركات 

للقدم،  المتكررة  العنيفة 
ولكن ال يجب للمريض 
عن  تماما  يتوقف  ان 
التحرك  بل  الحركة 
يمكن  كما  المريح، 
يستفيد  ان  للمريض 
على  الثلج  كمادات  من 
مدة  المؤلمة  المنطقة 
مرات   4 دقيقة   2٠
في اليوم لتخفيف األلم مع عمل مساج 

للقدم.
ذو  المريح  الحذاء  ارتداء  ويراعى 
بعض  ادخال  ويمكن  المريحة  الوسادة 
االنسرت من الصيدلية إلراحة الكعب، 
التمارين  بعض  عمل  ينبغي  كما 
في  لتساعد  بالقدم  الخاصة  الرياضية 

تخفيف األلم.
بالماء  العالج  أيضا  المفيد  ومن 
بوضع القدم في ماء ساخن درجته من 
ابسوم  ملح  وفيه  درجة   4٣ الى   4٠
لمدة ٣ دقائق ثم االنتقال الى ماء بارد 
بدرجة 7 درجات لمدة بسيطة ٣٠ ثانية 
إنعاش  على  يساعد  هذا  الن  بعدها، 
 ٣ ذلك  وفعل  للقدم،  الدموية  الدورة 

مرات ويجب ان تنتهى بالبارد.
تناول  الطبيعية  العالج  طرق  ومن 
مضادات  من  الغذائية  المكمالت 
والكركم  السمك  زيت  مثل  االلتهاب 
وأيضا فيتامين C الذى يساعد االنسجة 
على االلتئام، ومن المفيد أيضا العالج 
باألبر الصينية واألدوية الهوميوباثيك.

د.تباسيم جندي

هل ذهبت الى المطبخ 
وتساءلت  غرفتك  او 
لماذا انا هنا؟ هل حاولت 
الذى  الطعام  تتذكر  ان 
تناولته البارحة في الغذاء 
حاولت  بل  تتذكر،  ولم 
شخص  اسم  تتذكر  ان 

ان  الحقيقة  في  الذاكرة،  تسعفك  ولم  جيدا  تعرفه 
هذا يحدث كثيرا ومألوف جدا، ولكن من المهم ان 
بالخطر  نذيرا  الذاكرة  يكون ضعف  متى  نعرف 

وماذا نفعل تجاهه.
المرحلة  مراحل:  بثالث  تمر  الذاكرة  عملية 
وفهمها  المخ  في  المعلومات  تسجيل  هي  األولى 
لمدة قصيرة من اجل الذاكرة القريبة او السريعة، 
المعلومات  تخزين  مرحلة  هي  الثانية  والمرحلة 
في المخ بوجود أشياء مصاحبة مثل كلمات معينة 
او معانى او تخيل حتى تخدم الذاكرة البعيدة او 
استدعاء  مرحلة  هي  الثالثة  والمرحلة  الطويلة، 

المعلومات المخزونة في الذاكرة.
والقدرة على التذكر تزداد من الميالد حتى سن 
الثالثين، وبعدها تبدأ في التدهور التدريجى، وتجد 
ان االفراد الذين تخطوا السبعين عاما يعانون من 
الواضح  التفكير  على  القدرة  او  الذاكرة  ضعف 
أخرى  مجموعة  وتوجد   ،%5 بنسبة  والتركيز 
القدرة  في  تدهور واضح  من  يعانون  بنسبة %5 
الذهنية يسميه األطباء ديمينشيا، وهى غالبا تكون 
نتيجة جلطة دماغية او مرض مثل االلزهايمر او 
التعرض لمرض خطير مزمن او بسبب االفراط 
العقاقير  لبعض  ثانوية  نتيجة  او  الكحوليات  في 
بعض  في  شديد  نقص  نتيجة  تكون  أحيانا  او 
 B12, الفيتامينات والمعادن وعلى رأسها فيتامين

.B3
أما عن العقاقير التي تساهم في خفض الذاكرة 
فهى مجموعة مضادات الحساسية وعقار التخسيس 
والمهدئات عالوة على الماريوانا والكافيين، كذلك 
تجد ان ضعف الذاكرة يكون مع مرضى التوتر 
وامراض  للكيميائيات  والحساسية  واالكتئاب 
الحساسية عموما واصابات الرأس وارتفاع نسبة 
الدرقية  الغدة  وامراض  الجسم  في  الفطريات 
وهبوط سكر الدم والمهن التي تعرض أصحابها 

للمبيدات مثل الفالحين او عمال الجنائن.
هي  الذاكرة  ضعف  نسب  فان  العموم  وعلى 
القريبة مثل  الذاكرة  االناث وخصوصا  أكثر في 
تذكر األسماء، وهى تحدث كثيرا في سن انقطاع 
الجراحية  العمليات  بعد  او  الوالدة  وبعد  الدورة 

الستئصال المبيض، وتجد ان 
الطبيعية  الهرمونات  استخدام 
من  يحسن  المرحلة  هذه  في 
الذهنية، وحتى مرض  القدرة 
في  اكثر  نسبته  االلزهايمر 
 ٣ بمقدار  الرجال  من  االناث 

مرات.
ولكن كيف تساعد نفسك على تحسن الذاكرة؟

مع  عقاقيرك  تراجع  ان  المهم  من         -
الطبيب كما تراجع اذا كنت تعانى من اى امراض 

يصاحبها ضعف الذاكرة.
التذكر  على  تساعدك  بأشياء  استعن         -
مثل نوت بوك على الثالجة او اورجانيزر، وضع 
اشياءك في أماكن محددة ال تغيرها مثل مفاتيحك 

او حافظة نقودك.
-       حاول ان تقلل من األشياء التي تفقدك 
مثل  أخرى  جهات  في  انتباهك  وتشد  التركيز 

التلفزيون او النت.
-       تعلم تمارين التنفس العميق التي تساعد 
الجسم على االرتخاء الن التوتر يضعف الذاكرة، 

كما تفيدك الرياضة المنتظمة مثل المشى.
-       تناول األطعمة الغنية بالخضر والفواكه 
تناول  من  واكثر  االكسدة  بمضادات  مليئة  فهى 
تتحول  التي  الكولين  بمادة  غنية  فهى  األسماك 
على  وتحتوى  للذاكرة  الهام  كولين  اسيتيل  الى 
االحماض الدهنية الهامة للمخ، ومن المهم شرب 
االفراط  تجنب  يجب  كما  اليوم،  في  اكواب   8
والنشويات  والسكريات  والكحوليات  الكافيين  في 

المصنعة.
هو  الهامة  الغذائية  المكمالت  ومن         -
فيتامين  وباألخص  والمعادن  الفيتامينات  تناول 
او  السمك  وزيت   B12 وفيتامين  المركب   B
من  مناسبة  كمية  على  تحتوى  التي  اوميجا٣ 
فوسفاتيديل  يسمى  مكمل  يوجد  كما   ،  DHA
الجنكو  نبات  الطبية  األعشاب  ومن  سيرين، 

والجنسنج والجوتوكوال وخاصة عند تقدم السن.
-       استشر طبيبك إذا وجدت نفسك بدأت 
تعرف  نفسك ال  تجد  اى  بالواقع  احساسك  تفقد 
اين انت اآلن او إذا كان الوقت صباح ام مساء 
رفيق  مثل  اليك  الناس  أقرب  اسم  تنسى  ان  او 
االرتياح  بعدم  إذا احسست  او  االبن،  او  العمر 
في فقدان الذاكرة، او إذا وجدت نفسك غير قادر 

على تأدية وظائفك اليومية بسبب الذاكرة.

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

املوز خيلص الشرايني من الرتسبات الضارة 
اليت ترتاكم مع الوقت  

يحتوي  إذ  الغذائية،  بالعناصر  الغنية  الفواكه  إحدى  الموز  يعد 
على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقي الجسم من العديد من 

األمراض، كما يساعد البشرة على أن تكون ناعمة ونضرة.
أنه غني  بينهاA ، B6، وC، كما  والفيتامينات، من  البروتين واأللياف  الموز على  ويحتوي 

بالبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والفوالت والريبوفالفين والنياسين والحديد.
الشرايين  الموز دورا محوريا في تخليص  فاكهة  بكثرة في  الموجودة  البوتاسيوم  وتلعب مادة 
من الترسبات الضارة التي تتراكم مع مرور الوقت. وأشارت دراسات عدة إلى أن البروتينات 
واأللياف والفيتامينات الموجودة في الموز تساهم بشكل كبير في الوقاية من الجلطات والنوبات 
القلبية. وإلى جانب ما تحتويه ثمرة الموز من فوائد، فإن لقشورها أيضا منافع قد يجهلها كثيرون. 
إذ تعد قشور الموز صالحة لألكل، ويمكن أن توفر مجموعة كاملة من الفوائد الصحية المضافة.

وبحسب مختصين، فقد اتضح أن األشخاص الذين يتناولون قشور الموز يمكنهم تحسين عملية 
الهضم وخفض الكوليسترول في الدم وعالج مشاكل الجلد الشائعة.

كما تلعب قشور الموز دورا مهما في تبييض األسنان، ويلجأ إليها البعض من أجل هذا الغرض 
كبديل عن الذهاب إلى طبيب األسنان لتجنب التكاليف الباهظة.
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أمساء قرى يف مصر: ملاذا 
خيجل البعض من ذكر اسم 

قريته؟

أشرف مدبويل

عامه  أتم  الذي  الشاب  السالم  عبد  أحمد  صوت  ارتفع 
اعتبرها  عبارة  سمع  بعدما  واحد  شهر  قبل  عشر  السابع 
المدني  السجل  أمام  آخر  شاب  قبل  من  حقه  في  تجاوزا 

بمدينة بلقاس بدلتا مصر.
تحول الصوت العالي إلى شجار قبل أن يفصل الحاضرون 
بطاقة هوية  الذي حضر الستخراج  أحمد،  بينهما. رفض 
من  وانصرف  غضبه،  سبب  لنا  يوضح  أن  مرة،  ألول 
المكان غير أن أحد شهود العيان قال إن هذا الشاب سخر 

من اسم قرية أحمد، فتبادال السباب.
وينحدر أحمد من قرية تدعى "أبو عرصة"، إحدى قرى 
أفصح عن محل  الدقهلية، وعندما  بمحافظة  بلقاس  مركز 

ميالده، سخر شاب من اسم قريته بألفاظ نابية.
لم تكن تلك المرة األولى التي تقع فيها مثل هذه الحادثة، 
المصلحة  أمام  حضروا  من  لنا  ساقها  عدة  وقائع  فهناك 
الحكومية فيما يتعلق باسم قرية "أبوعرصة" تتسم بالسخرية 
الغضب  أصابهم  الذين  القرية  أهل  والتنمر، ضد  والجدل 

والسخط مما دفعهم إلى تقديم طلب لتغيير اسم قريتهم.
تغيير اسم  الحالي ووافق على  الدقهلية  استجاب محافظ 
موافقة  بعد  األول،  بلقاس  قرية  إلى  عرصة"  "أبو  قرية 

مديرية األمن وعدة جهات حكومية.
لكن المحافظ كمال شاروبيم أوضح أن تغيير أسماء القرى 
"مكلف للغاية"، كونه يستلزم تغيير هويات عشرات األالف 
من المواطنين وأختام حكومية وغير ذلك من اإلجراءات.

بتقديم  تغيير األسماء إال  أنه ال يمكن  وأوضح شاروبيم 
طلب من األهالي تتم دراسته بعناية، باعتبار أن هذه األسماء 

موجودة منذ عشرات السنين.
قرية   4726 مصر  في  يوجد  حكومية  بيانات  وبحسب 
يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة، بها عشرات من 

أسماء القرى التي يطلب أهلها تغييرها.

القرى  تسمية بعض  أسباب  إلى  دراسات عدة  وأشارت 
في ريف مصر التي اشتق بعضها من لغات قديمة أو ألقاب 
عائالت سكنت بعضها، إذ إن هناك مئات القرى التي تبدأ 
بكلمة "ميت" وهي كلمة ذات أصل فرعوني تعني "األرض 

الجديدة".
أسماء محرجة

األسبوع  خالل  وجذبا  شدا  الدقهلية  محافظة  وشهدت 
الحالي بين شاروبيم وهيئة النيابة اإلدارية التي طلب أحد 
أسماء عدة  تغيير  في مذكرة رسمية  المحافظ  قضاتها من 
العامة  لآلداب  منافية  دالالت  "تحمل  أنها  باعتبار  قرى 
واألخالق العامة، أو دالالت عنصرية وأسماء غير مفهومة 
تلك  مراجعة  نحو  الالزم  التخاذ  وذلك  للقانون،  بالمخالفة 

األسماء وتغييرها واإلفادة"، بحسب نص المذكرة.
غير أن المحافظ أوضح أن النيابة اإلدارية ال صالحية 
لها أن تطلب ذلك، وأن هذا ال يحق لها ويجب أن يعبر عنه 

األهالي فقط وينظر فيه بشكل محدد.
اإلدارية  النيابة  طالبت  التي  القرى  أسماء  بين  ومن 
وعزبة  والشلطيطة  والسود  والعبيد  "أبوعرصة  بتغييرها: 

كفر الغول وكوم اليهود".
باإلدارة  متخصص  باحث  وهو  عرفة،  حمدي  ويقول 
تغيير  بشأن  وإجرائية  قانونية  هناك خطوات  إن  المحلية، 
أسماء القرى من خالل شكوى يتقدم بها المواطنون للمحافظ 
ثم  القرية  لها  التابع  المدينة  رأي  يستطلع  الذي  المختص، 

يعرض األمر في اجتماع مجلس المحافظة.
يعقب ذلك، بحسب عرفة، تشكيل لجنة مسميات مكونة 
من ممثل من أهالي القرية وعضو مجلس النواب، وممثل 
من الوحدة المحلية التي تشرف على القرية المطلوب تغيير 
اسمها للتوافق علي اسم محدد يرتضيه الجميع وبعدها يتم 
اختيار االسم الجديد ويتم إبالغ جميع األجهزة التنفيذية به.

وكان محافظ الغربية قد أمر قبل ثالثة أعوام بتغيير اسم 
النور"  "ميت  إلى  البز"  "ميت  من  المحافظة  قرى  إحدى 

بعدما رفضت سيدة نطق اسم القرية لشعورها باإلحراج.
وقبل عقود، تم تغيير اسم قرية "طوخ البراغيت" مسقط 
رأس وزير الداخلية السابق زكي بدر إلى "منشأة عصام"، 
ورغم ذلك ال زال البعض يستخدم االسم القديم لهذه القرى.

أسماء غريبة
ومن بين القرى التي يقول عرفة إن أهلها طلبوا تغييرها 

بسبب ما تحمله من أسماء غير مفهومة أو معان ذات دالالت 
عنصرية أو منافية لآلداب العامة: قرى الجربوعة وخمارة 
برسيم  وقرية  بالبحيرة  والسحالي  الحمير  وكفر  وأبوالنوم 
وقريتا  بالمنوفية  براشيم  وقرية  بمطروح  الرخم  وأم  بقنا 
خرمان وطناش بالجيزه وبني حرام بالمنيا والزرائب بقنا 

والبدنجانية وأبوقراميط بالدقهلية وطاجن بالمنوفية.
بمجلس  التشريعية  اللجنة  رئيس  شقة،  أبو  بهاء  ويعلق 
النواب، على مطالب بإصدار تشريع بشأن أسماء القرى إن 

هذه األمور "ال تحتاج تشريعات أو قوانين".
وأضاف أبوشقة في تصريح صحفي، تعليقا على الجدل 
بين النيابة اإلدارية ومحافظ الدقهلية، أن تغيير أسماء القرى 
األحياء  أو مسؤولي  المحافظة  يتم من خالل  الشوارع  أو 

بالتنسيق مع األهالي. بي بي سي

حكم بسجن فرقة فنية يف ميامنار 
لتقدميها عرضا يسخر من اجليش

في  محكمة  قضت 
ميانمار بسجن خمسة 
أعضاء بفرقة للشعر 
تقديم  بسبب  الساخر 
عرض فني سخر من 

الجيش.
وكان أعضاء فرقة 
جينريشن«  »بيكوك 
الماضي بسبب  أبريل  القبض عليهم في  ألقي  قد  الخمسة 
تقديم عرض فني يطلق عليه »ثانغيات«، وهو شكل فني 
تقليدي يجمع بين إلقاء كلمات الشعر والكوميديا والرقص.
وأدين أعضاء الفرقة بتهمة تقويض الجيش وُحكم على 
من  ثالثة  يواجه  كما  عام.  لمدة  بالسجن  منهم  واحد  كل 
لعروض  مباشر  ببث  تتعلق  إضافية  تهما  الفرقة  أعضاء 

على موقع فيسبوك.
تون،  كاي خين  الخمسة،  للشعراء  االتهامات  وُوجهت 
وزاي يار لوين، وباينج بيو مين، وباينج يي ثو، وزاو لين 
هتوت، وفق قانون يتعلق بإلقاء البيانات العامة. وأدانتهم 
التي يطلق عليها  ميانمار  أكبر مدن  يانغون،  محكمة في 

ايضا اسم بورما سابقا
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