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الفتة انتخابية مبصر تثري الضحك

صورة لالفتة انتخابية أقامها الدكتور نبيل لوقا بباوي القيادي السابق باحلزب الوطني املنحل، في 
عهد مبارك، لتهنئة أهالي دائرته االنتخابية في مصر اجلديدة بحلول شهر رمضان وتضمنت الالفتة 
كلمات تقول »الدكاترة  نبيل لوقا بباوي احلاصل على 8 دكتوراه منها دكتوراه في الشريعة اإلسالمية 
اإلسالمية  األعياد  بحلول  اجلديدة  مصر  في  دائرته  أهالي  يهنئ  املسيحية  الشريعة  في  وأخرى 
واملسيحية »وأثارت الالفتة سخرية واستنكار البعض فيما حظيت بإعجاب وتأييد البعض اآلخر 
لطرافتها. وقال نبيل لوقا أنه قام بتعليق الالفتة بالفعل باعتباره مرشحا لالنتخابات البرملانية في 
مصر اجلديدة وأراد أن يهنئ أبناء دائرته مبناسبة حلول شهر رمضان مؤكدا أنه حاصل بالفعل على 
8 دكتوراه إحداهما في االقتصاد واألخرى في القانون وثالثة في الشريعة اإلسالمية وأشرف عليها 
اإلسالمي، كما  اجملتمع  في  املسلمني  غير  وواجبات  وعنوانها: حقوق  األوقاف  وزير  زقزوق  د.محمود 
حصل على الدكتوراه في علوم الشرطة والدكتوراه في القانون الدستوري والدكتوراه في القانون 

الدولي والدكتوراه في القانون املدني إضافة للدكتوراه في الشريعة املسيحية.

يختارها  كان  التى  القبطية  الشخصيات  من  بباوى  لوقا  نبيل  يعتبرون  االقباط  من  والكثيرون 
احلزب الوطنى زرا للرماد في العيون، وذات يوم حاول الدخول بعربته وسط جتمهر قبطى في ساحة 
الكاتدرائية بالعباسية فصاح االقباط فائلني له »اخرج بره« مما اضطر سائقه باخلروج به من ساحة 

الكاتدرائية. 

ولقد اثارت هذه الالفتة عاصفة من الضحك على مواقع التواصل.



خلق  عندما  ال��رب  أن  نعرف  كلنا 
المرأة لم يخلقها مثل آدم من تراب 
وليس  الرجل،  من  ضلع  من  ولكن 
رأسه  من  وال  ليدوسها  قدمه  من 
لكى تتحكم فيه ولتكون كما وصفها 

»معينا مساويا له«. 
وعندما سقط االثنان في الخطية فقدا 
كل  فأصبح  اإلله،  بالرب  ارتباطهما 
منهما عبدا لعنصر خلقته. فأُستعبد 
تنبت  ولكى  ليفلحها  ل��أرض  آدم 
استعبدت  كما  وحسكا،  شوكا  له 
الرجل  وهو  خلقتها  لعنصر  حواء 
وهو  اشتياقك  يكون  رجلك  »والى 
أمرا  هذا  يكن  ولم  عليك«.  يسود 
من الرب الذى خلق حواء مساوية 
للرجل ولكنه نتيجة النفصال العنصر 
البشرى عن الحضرة اإللهية بسبب 

الخطيئة.
ال��م��رأة  علي  بعدها  ال��رج��ل  س��اد 
واس��اء  ممتلكاته،  من  وأصبحت 
واصبح  القديم  العهد  في  معاملتها 
الرجل يجمع بين اكثر من زوجة ولم 

ُيستثنى االنبياء من هذا أيضا. 
الشريعة  م��وس��ى  تسلم  وع��ن��دم��ا 
القديمة حدد أن يكون طالق المرأة 
بمجرد  وليس  طالق  ورق��ة  بكتابة 
في ساعة غضب،  الرجل  كلمة من 
لكتابة  وتوثيق  شهود  يلزم  وأيضا 
األمور  لتكون  هذه،  الطالق  ورقة 

بتروى وعدم استعجال، وقال الرب 
لهم أيضا انه يكره الطالق. 

المجتمع  ف��ي  ال��م��رأة  أن  وب��رغ��م 
اليهودي وقتها لم يكن لها أي وزن 
ألدوار  أمثلة  منهن  ال��رب  اختار 
قوية مثل ناعومى وراعوت ورفقة 
استير  والملكة  داب��ورة  والقاضية 

وغيرهن.
البشرية  رفع  المسيح  تجسد  عندما 
العبودية  درج��ة  م��ن  أخ��ري  م��رة 
ال��ذات  مع  بالصلح  البنوة  لدرجة 
اإللهية لدفعه لثمن الخطيئة البشرية 
البشر  كان  فبعدما  الصليب،  على 
لتابوت  النظر  مجرد  عليهم  يحرم 
العهد أصبحوا مسكنا للروح القدس، 
وصاحب هذا تغيرا شامال في جوهر 

العنصر البشرى.
عادت  ان  التغيير  ه��ذا  من  وك��ان 
نظيرا  »معينا  تكون  لكى  ال��م��رأة 
للرجل« وانتهت فترة »وهو يسود 

عليك« 
العنصر  هي  ال��م��رأة  كانت  ولهذا 
العديد  في  يسوع  أستخدمه  ال��ذي 
لإليمان  الجوهرية   األس��س  م��ن 
عطاء  استخدم  فلقد  المسيحي، 
مفهوم  يغير  لكي  للفلسين  األرملة 
السامرية  والمرأة  العطاء،  وكيفية 
وأبرز  لإلنجيل.  مبشرة  أول  لتكون 
تمهيدا  الكنعانية  المرأة  إيمان  عظم 
لقبول من كان اليهود يطلقون عليهم 
كالبا، ومريم كمثل للتسليم المسيحي، 
ومرثا أختها للخدمة العاملة. ومريم 
المجدلية للرجاء المسيحي، والمرأة 
المسيحي،  لإليمان  ال���دم  ن��ازف��ة 
والمرأة الخاطئة التي مسحت رجليه 
للتوبة  بالطيب وبشعرها كانت مثال 

المسيحية. 
ويسوع أيضا منذ بداية كرازته في 
ثالث  تزيد عن  ولمدة  الثالثين  سن 
الصليب  على  موته  حتى  سنوات 
يقتات  الذى كان  النجارة  ترك عمل 
منه وكانت النسوة تنفقن عليه من 
أموالهن، كما اعطى لقب تلميذة في 
كانت  وان  لطابيثا.   الجديد  العهد 
عن  للبشرية  دخلت  قد  الخطيئة 
طريق حواء آلدم األول فان الخالص 
مريم  العذراء  طريق  عن  أتى  منها 
في والدتها ليسوع المسيح مخلص 

العالم ليكون آدم الثانى. 
بعد هذا أتت بعض التشريعات لتعود 
للرجل  عبوديتها  لمرحلة  بالمرأة 
حرث  وانهن  منه،  بكلمة  وُتطلق 
ومن  يريدون،  اينما  ياتيهن  للرجل 

تخالف أوامر الرجل ُتهجر 
في  ونصيبها  ُتضرب،  ثم 
وأيضا  النصف  الميراث 
شهادتها امام المحاكم اما 
النصف او التقبل، وايضا 
ناقصات  بانهن  وصفن 
وبالتأكيد   .... ودين  عقل 
لمن  طبيعيا  امرا  هذا  فأن 

لدرجة  بالبشرية  يعود  أن  أراد 
العبودية وأيضا ملكات اليمين. 

كما أتت أيضا بعض الحركات التي 
تنادى بسيادة المرأة وكامل حريتها 
المجتع  لها  وينحنى  الرجل  عن 
تعطافا مع خلفتها من اكثر من رجل، 
وأيضا حريتها في األجهاض. ويأتي 
»ليس  الرسول  بولس  صوت  لنا 
الرجل بدون المراة وال المرأة بدون 
خلقهما  ال��رب  ألن  وه��ذا  الرجل« 
اربع  آلدم  يخلق  ولم  متساويين، 
فسد  »ان  ولكن  واحدة  بل  زوجات 

الملح فبماذا ُيملح«. 
د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

 طرق بسيطة لالستثمار يف
 العقارات

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
حزب النور ياريس مخلي أحالمنا في بكرة 

ضلمة.

البابا فرانسيس
القيامة  بعيد  نحتفل  أن  العار  من  أنه  قولت 
ده  العار  من  خلصنا  سيدنا  يا  مرتين، طيب 

ربنا يخليك.

بدر عبد العاطي
لو  برلين  في  لمصر  سفير  تعيينك  مبروك 
كنت قريب عبعاطي كفتة وحياتك أوعي تاخد 

صباع كفتة معاك.

أحمد موسي
علي  ينضربش  ما  عم  له  إللي  ياعم  أيوه 

ضهره أبدا.

مرتضي منصور
زي ما صلحت خرابة الزمالك نعملك رئيس 

وزراء يمكن تصلح خرابة البلد.

السلفيين
رمضان،  في  الحمام  شطافة  بتحريم  بتفتوا 
جاتكم  الزلط  في  تتاجروا  عايزين  شكلكم 

القرف.

مصطفي بكري
نجوي فؤاء وسهير زكي راحت عليهم لوسي 
هتعتزل  ما  عمرك  معلم  أنت  أما  خالص 

الرقص.

محمود سعد
دوالر  مليون  قبضت  إنك  قال  ناصر  محمد 
لتلميع مرسي، أه يا بلد مش القي فيها واحد 

بيحبها.

أمير قطر
علي  والقرني  والعريفي  القرطاوي  جمعت 
مأدبة رمضان، صدقني من زمان بقول عليك 

قرني ابن قرني.

البرادعي
أنت فين يا أخويا مافيش تويتات ليه، ان عايز 
تويته البسه مايوه من شواطئ بالد الفرنجة.

رامز جالل
مافيه  بأحلي  زمان  رمضان  نفتكر  كنا 
رخامة  كله  رمضان  بقي  دلوقتي  الفوازير، 

وبرامج مقالب

سعاد صالح
بالنساء  يستمتع  أن  المحتل  حق  من  بتقولي 
األسري، أوال كسر حقك، ثانيا روحي عيشي 

في األرض العربية المحتلة.

هنري كيسنجر
بتقول أمريكا مسئولة عن تسليح داعش، صدقني 

كلنا عارفين ما جبتش الديب من ديلة يعني. 

1( شراء عقار بغرض التأجير 
ملكية  ممارسة  قدم  قديم  استثمار  هو 
األراضي. تشترى عقار وتؤجره لمستأجر 
عن  مسؤل  المالك  شهرى.  إيجار  مقابل 
العقارية  والضريبة  العقارى  الرهن  دفع 
المقابل يكون  العقار، فى  وتكاليف صيانة 
التكاليف  هذه  لتغطية جميع  كافى  االيجار 
باالضافة الى ربح شهرى، هذا من الناحية 
المثالية. لكن غالبا ما يكون االيجار كافيا 
االنتهاء  يتم  ان  الى  التكاليف  لتغطية  فقط 
معظم  يصبح  عندها  العقارى.  الرهن  من 
االيجار هو الربح. عالوة على ذلك، ترتفع 
القيمة السوقية للعقار مع الوقت وتستطيع 
القيمه  ارتفاع  عن  الناتج  الربح  هذا  جنى 

عند بيع العقار. 

٢( تجارة العقارات
تقوم  ثم  معقول،  بسعر  عقار  تشترى 
وتحسين  تجديد  خالل  من  قيمة  باضافة 
ربح  مقابل  فى  للبيع  تعرضه  ثم  العقار. 
معقول، تعتمد قيمته على مدى التحسينات 

وحالة السوق. 

يعتبر االستثمار فى العقارات من أفضل 
االستثمارات اآلمنة، ولكن هذا ال يعني أنها 
بعناية  تختار  ان  يجب  مضمونة.  مكاسب 
وتوازن بين التكاليف واالرباح، باالضافة 
قبل  عقارات  متخصص  استشارة  الى 

الدخول فى هذا النوع من االستثمار.

 ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 

 647 823- 6779/

ahram.teeba@gmail.com

الرقصات  من  االرجنتينيه  التانجو  رقصة 
المثيره للدهشه والعجب فهي تعتمد في الخطوات 
والتحركات على التلقائيه و االرتجال الكاملين، 
وقمة األبداع في هذه الرقصه يتمثل في أن ال 
توجد بها أي خطوات مدروسه بل ال أبالغ إذا 
قلت إن احدُهما ال يعرف-في معظم الوقت- في 
أي اتجاه سيتحرك األخر في الخطوه القادمه ،بل 
ويتواصل  بالتبادل  لآلخر  القياده  احَدهما  يَُسلم 
كل طرف  فيقوم  األحساس  مستوى  على  معه 
منهم بتأدية الحركات التى تتماشى مع حركات 
الطرف اآلخر في سهوله وانسجام كاملين وكما 
يقول الكتاب »ليس للمرأة تسلط على جسدها، 
بل للرجل. وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط 
على جسده، بل للمرأة« )1 كو 7: 4(  و على 
قلبين  بين  حوار  لغة  تمثل  فهي  األساس  هذا 
،لغه من نوع فريد ال تعتمد على الكلمات وال 
على القواعد المكتوبه ولكن تعتمد على شعور 
المشارك بشريكه في الرقص ومدي قدرة كل 
منهما على إيصال احساسه لالخر بشكل كامل 
ويصبح الجسدين خالل الرقصه جسداً  واحداً 
انُهما شخٌص واحد يسبح في  إليك  يُخيل  حتي 
بحر من النغم ويحلق في جو من الحب والسالم  
و كما يقول الكتاب »يصير األثنان جسداً واحداً 
إذ ليسا بعد أثنان بل جسداً واحداً » و كما نصلي 
في صالة األكليل المقدس قائلين »هؤالء الذىن 
الفهم الروح القدس معا مثل قيثاره مسبحين هللا 

فى كل شىء » .

وهذه الرقصه ترسم صوره رائعه من صور 
وهما  األثنان  يرقص  حيث  الزوجيه  الحياه  
وفي  يتالصقان  فهما  اختناق  بدون  متالصقين 
نفس الوقت توجد مسافه مناسبه لكل منهما لكي 
يتحرك فيها بحريه تساعده على أبراز مواهبه 
الرقصه  خدمة  في  توظيفها  أجل  من  الخاصه 
كل  قدرة  من  يُِحد  ال  فتالصقهما   . اِلنَجاحها 
اباه  الرجل  يترك  »لذلك  األبداع  على  منهما 
وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا..« 
)تك 32: 2( بل وأكثر من ذلك فهذه الرقصه 
عن  تعبر  ال  فهي  الحياه  في  الواقعيه  تمثل 
تجميعا  تشكل  أنها  بل  فقط  الجميله  األحاسيس 
لكل المشاعر  اإلنسانية بما في ذلك  المشاعر 
المتوافقه أو المتضادة، فتجد فيها  الرومانسية 
الرفض  تجد  كما  والرقة واالحتواء من جانب 
ويمكن  أخر  جانب  من  واألحتجاج  والخصام 
بسهوله أن ترى األكتفاء واالحتياج، األحساس 
الضحك  بالسعاده،  األحساس  و  بالوحده 
التعبير عن  أن  فيها  ما  أجمل  ولكن  والدموع. 
كل هذه األحاسيس المتناقضه يتم بحريه بدون 
خوف و هما ُمرتِمياِن في احضان بعضهم مما 
يوفر األحساس باالمان والمشاركه التي تجعل 
كل منهما عزيزاً وثميناً في عيني األخر ويكون 

الزواج مكرما.)عب4: 31(.

على  التواصل  األثنان  يفقد  حينما  ولكن   
الوهج  هذا   وينقطع  األحساس  مستوى 
األثنان  ،يبدأ  الحياه  لضغوط  نتيجه  والتالصق 
بداًل  مختلفه  اتجاهات  في  النظر  و  التغير  في 
البعض  بعضهما  على  نظراتهما  تركيز  من 
وتبدأ  الشكوى من بعضهما بعدما كان يشكوان 
لبعضهما ،فتفقد الحياه  بهجتها ويشعر الزوجين 
أن تالصقهما يؤدي إلى األختناق فيبدأ األثنان 
األنين  ويكثُر  بعضهما  أقدام  على  الدوس  في 
اقتفاء  في  ويفشالن  المشاعر  جرح  يتعمق  و 
أثر بعضهما »وتبرد محبة الكثيرين« وينقطع 
الصبر فتتحول العشره الى تشهير وتجريح.... 
بل الى محاكم واقسام و يبدأ السوأل التقليدي« 

ما الذى غيرهما؟؟؟« ....هذا الرجل الذى يئن 
الزوجه  هذه  أو  طالقها  ويطلب  زوجته  من 
الم  طالقه!!..  تطلب  و  زوجها  من  تئن  التي 
فى  كانهما  يعيشان  االيام  من  يوم  فى  يكونا 
االحالم من كثرة الحب والهيام؟ ما الذى افسد 
عشهما......وتبدأ أيضاً األجابات التقليديه ونقع 
في فخ محاولة تحديد من منهما المخطيء ومن 
لها  األراء  فكل  نتيجه  إلى  فالنصل  المصيب 
على  قدرته  كل  يستعمل  منهم  وكل  وجاهتها 
االقناع في الدفاع عن نفسه و يضيع الوقت في 
تتجدد بصوره  التي  الفرعيه-  المشكالت  بحث 
شبه يوميه-  وال ندخل إلى عمق المشكله وتتوه 

وتتشتت كل محاوالت األصالح.

جداً  والموجعه  ،الموئلمه  الحقيقيه  األجابه 
انهما توقفا عن أن يكونا جسداً وحداً ، لقد تراجعا 
واصبحا أثنان كما كانا من قبل، لم يعد تركيز 
األخر  على  منصباً  اهتمامه  وجل  منهما  كاًل 
وبالتالي فقدا التواصل على مستوى األحساس 
ففسدت الرقصه وضاعت الموسيقى من حياتهم 
الحياه جديره  البوم ،لم تعد  يبقى اال نعيق  ولم 
فتحل  يكون.  ما  وليكن  لنفِسه،  ُكٌل  باالهتمام، 
القلب -التي كانت من مبررات الطالق  قساوة 
قساوة  اجل  من  موسى  ان  القديم-«  العهد  في 
قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكن...ولكن من 
البدء لم يكن هذا...« )مت ٩1:٨(- تحل محل 
من  وتطردها  واالحتواء  الرقة  و  الرومانسية 
القلب شر طرده و يتصور األثنان أن السعاده 
هذا  عن  األنفصال  في  تكمن  السعاده-  -كل 
الشخص المقيت بعد أن كانت كل السعاده في 
القرب منه .فال يكون من الغريب أبداً  بعد كل 
ذلك أن يبدأ األثنان في تمزيق البقيه الباقيه من 

الود واألحترام. 

 و الحل  الوحيد لهذه المأساه يكمن أواًل في 
تقييم مدى استعداد الطرفين العاده المحاوله من 
أعادة  طريق  عن  الزوجيه   الحياه  انقاذ  أجل 
اكتشاف المشاعر و تجديد زمن الحب كما قال 
بك  »مررت    ٦1:٨ حزقيال  سفر  في  الرب 
فاذا زمنك زمن الحب« ، تجديد زمن الحب يتم 
باحياء و تجديد التواصل على مستوى المشاعر 
و  تقييم  وأعادة  العاطفي،  التواصل  واذكاء 
الصوت  نبرة  فيها  بما  الجسد  لغة  اكتشاف 
اإلصغاء  على  الطرفين  وتدريب  واللفظ  
عمليه  وهي  الكلمات  وراء  المختفيه  للمشاعر 
طالما  بالمستحيله  ليست  ولكنها  بالسهله  ليست 
هناك استجابه من الطرفين ورغبه صادقه في 
الكتاب »أذكر من  يقول  كما  المحاوله.  انجاح 

أين سقطت » روء ٥:2

وكم اتمنى أن تقوم الكنيسه في أرض الوطن 
كمؤسسه روحيه تهتم باوالدها بتنظيم اجتماعات 
يتم فيها تقديم التوعيه والمشوره بصوره علميه 
ال  حتى  لالزواج  متخصصين-  طريق  -عن 
كثيراً  يستنزف  الذي  المنحدر  هذا  الى  ينزلقوا 

من الجهد في اصالحه.

و.....يصري  التاجنو.....  رقصة 
االثنان جسدًا واحدًا )مت5:19(
بقلم مسري جرجس
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ويعتبر  األدارة  بعلوم  له  قَبَل  ال 
نفسة خبيرا فى كل اجملاالت

معارضة  لقى   1961 عام  التأميم 
واسعة من اساتذة ورجال األقتصاد 

الذين رفض بجهل ارائهم
سلوكية  امناطا  بذلك  انشأ 
فى  األثر  ابلغ  لها  كان  منحطة 
العام  املصرى  الذوق  انحدار 
وانعدام  العامة  األخالق  وأنحطاط 
األبداع  وموت  الشخصى  احلافز 

اخلالق
مستويات  الى  مصر  انحدرت 
من  واصبحت  اقتصاديا  متدنية 

البالد املتخلفة
 ومازالت تعانى لالن من اثار ذلك

الدول  فى  كبير  سياسىى  منصب  اى  ان 
المتقدمة هو فى حقيقة األمر منصب ادارى اى 
حتى  او  الوزراء  رئيس  او  الدولة  رئيس  ان 
المدير  ونجاح  مديرا،  اصال  يعتبر  الوزير 
كل  يرأسهم  من  تشغيل  فى  مقدرته  عل  يعتمد 
درجة  اقصى  الى  واألستفادة  اختصاصه  فى 
من خبرة وعلم كل منهم ووضع كل منهم فى 
واعطائهم  وخبرته  لقدراته  المناسب  المكان 
قدر من الحرية فى التصرف واتخاذ القرارات 
عبقريتهم  ألظهار  العنان  تطلق  التى  التكتيكيه 
خطة  وفق  تخصصهم  مجال  فى  وابداعاتهم 
عامة لتحقيق انجازات سبق التخطيط لها ومن 
هنا يتضح ان المدير الناجح ال يمكن ان يكون 
خبير  نفسه  يعتبر  او  شئ  بكل  يقوم  الذى  هو 
فى كل المجاالت ويفتى فى كل شيئ ويصدر 
له  او  قبل  لم يدرسها من  قرارت فى مجاالت 
عبد  على  هذا  طبقنا  فاذا  بها.  وخبرة  معرفه 
الناصر نجد انه بكل المقاييس مديرا فاشال فهو 
ويعتبر  األدارة  بعلوم  له  قبل  ال  شئ  كل  قبل 
يستخدم  وال  المجاالت  كل  فى  خبيرا  نفسة 

الخبراء وعلمهم و خبرتهم فى صنع القرار بل 
له  نفسه بمن يضمن والئه  العكس يحيط  على 
اوال وامنه الشخصى قبل الخبرة والعلم )فكان 
شعاره اهل الثقة قبل اهل العلم( فال هو متعلم 
بل قضى على  متعلمين،  هم  بمن  يستعين  وال 
كما  المصريين  من  والصفوة  الخبرة  اصحاب 
اوضحنا فى الحلقة السابقة وتحول الى الزعيم 
اجهزة  له  رسمته  كما  األوحد  والقائد  الملهم 
السابقة  الحلقة  فى  اوضحنا  المضللة.  دعاياته 
الزراعة  مجال  فى  الجاهلة  قرارته  خطورة 
سمى  ما  نناقش  واألن  والحرف.  واألقتصاد 
الدوافع  اهم  من  األشتراكية.  يوليه  بقرارت 
التى كانت تحكم تصرفاتة هو حقده الدفين على 
الطبقة الغنية الذى ناقشنا جذورة  واسبابة فى 
األقتصاديين  كبار  انتقد  وقد  السابقة.  الحلقات 
فى  جهله  واظهروا  الناصر  عبد  المصريين 
العلوم األقتصادية وكان اكثرهم شجاعة الخبير 
األقتصادى الكبير “على الشمسى” رئيس مجلس 
ادارة البنك األهلى الذى القى خطابا فى يوم 24 
مارس 1٩٥4 ابرز فيه باألرقام واألحصائيات 
فى  األقتصادية  الناصر  عبد  سياسة  عجز 
ادارة األقتصاد المصرى و ابرز حالة الركود 
والتقهقر األقتصادى منذ ما عرف بالثورة التى 
ان  وقال  والقلق  بالهلع  المستثمرين  اصابت 
األنعاش األقتصادى يتطلب جوا من الطمأنينة  
هذا  فى  تحقيقة  يصعب  األقتصادى  النمو  وان 
الجو و تنبأ بنكسة اقتصادية اذا ما استمر الحال 
بعد  بالفعل  حدث  ما  وهو  المنوال  نفس  على 
جريمة التاميمات التى نفذها عبد الناصر بجهل 
وعشوائية. كما هى عادة عبد الناصر فى اتخاذ 
تماما  ينفرد  كان  التى  المصيرية  القرارات 
كانت    ، متخصص  استشارة  دون  بأصدارها 
قراراته للتأميم عام 1٩٦1 والتى لقت معارضة 
واسعة من اساتذة ورجال األقتصاد الذين رفض 
بجهل ارائهم. يقول احمد حمروش: “ صدرت 
كل هذه القوانين بطريقة الصدمة المفاجئة حيث 
السرية  الناصر فى اصدارها على  اعتمد عبد 

ولم يستشر فيها أعضاء مجلس قيادة الثورة و 
شركائة فى األنقالب”. فلقد سلب عبد الناصر 
المئات  القرارات،  هذه  عن  اعالنه  لحظة  فى 
امالكهم  والتجارة  الصناعة  رجال  صفوة  من 
الغزاة  اسالفة  بطريقة  وشركاتهم  واموالهم 
األقتصادى  األخراب  طريق  وبدأ  العرب  
لمصر وايضا انشأ بذلك انماطا سلوكية منحطة 
كان لها ابلغ األثر فى انحدار الذوق المصرى 
العام وأنحطاط األخالق العامة و انعدام الحافز 
األفراد  لدى  الخالق  األبداع  وموت  الشخصى 
ما  المصرية  الجماهير  كيان  فى  اصله  والذى 
الدفين  حقده  واشبع  الخاص.  بالقطاع  سمى 
الشعب  من  الغنية  للطبقة  الرهيب  وانتقامه 
ذلك تحت مسمى  القضاء عليها كل  ومحاولته 
الصحيح  المعنى  اساسا  يعرف  ال  وهو  التاميم 
مارسته  الذى  األقتصادى  المصطلح  هذا  لمثل 
بحذر وفق معاير علمية بعض الدول المتقدمة. 
بعض الباحثين من األقباط يكشفون عن حقيقة 
وراء  الرئيسية  العوامل  احد  ان  وهى  هامة 
على  القضاء  هو  الناصرية  التأميم  قرارات 
اغنياء األقباط فأذا نظرنا الى قطاع النقل نجد 
اقباط  هم  شركاتهم  اممت  الذين  من   %70 ان 
األسيوطى  و  مقار  اخوان  شركة  اممت  حيث 
و حكيم مرجان وغيرها من عشرات الشركات 
الصناعة اممت  االخرى األصغر. وفى مجال 
فؤاد جرجس  قبطية كبيرة مثل مصانع  اسماء 
ومصانع عطية شنودة وكحال وغيرهم. وكانت 
نسب األقباط فى البنوك المؤممه حوالى ٥1% 
بنك  مساهمى  اكبر  موسى  موريس  واشهرهم 
األقباط  من  الكثيرين  كمدا  مات  وقد  القاهره 
البعض  اصيب  بينما  ممتلكاتهم  اممت  الذين 
بالشلل او العجز الكامل وأخرين بالجنون ومن 
المتقدمة  الدول  الى  هاجر  بصحته  منهم  نجا 
وبدا من جديد هناك وحقق بعضهم نجاحا باهرا 
اسهم فى تقدم الدول التى فتحت ابوابها لهم بينما 
هذا    . مصر  بلدهم  هو  الوحيد  الخاسر  كان 
غير تأميمة لألوقاف القبطية التى استولى عليها 

اوضح  وهو  عائد  بدون  الكنيسة  وترك  جميعا 
مثال على توجهه األخوانى األصولى وتعصبه 
طرق  عن  حاول  والذى  األقباط  ضد  الكريهه 
شعارات  تحت  يخفية  ان  األعالمية  اجهزته 
كان  لقد  التعسفية.  مناقضة العمالة  وادعاءات 
القطاع العام نكبة على مصر والمصريين فقد 
استبدل اصحاب الشركات وافراد االدارة العليا 
للشركات والمصانع باناس ال خبرة لهم وال علم 
األدارية  قمتها  فى  التى وضعوا  المجاالت  فى 
فبعضهم من ضباط الجيش الذى اراد ابعادهم 
الوقت  شراء سكوتهم واخرين من  وفى نفس 
محاسيب بطانته وكال من هب ودب من مؤيديه 
ومنافقية وامعانا فى اخراب هذه القالع الصناعيه 
العمال  بمشاركة  قانونا  اصدر  والتجارية 
األنتاجية  الوحدات  هذة  وتحولت  األدارة  فى 
بدون  “تكيات”  الى  البالد  ألقتصاد  الحيوية 
مالك يخاف عليها ويرعاها بل الى بؤر للسلب 
والنهب العام  تمارسة عصابات تضاهى المافيا 
العالمية ونتشر التكاسل والتواكل بين العاملين 
وتساوى البليد مع المجتهد مما احبط كل ماهر 
األعوام سلوكيات  متفوق وارسى على مر  او 
المجتمع  فى  تجذرت  منحطة  واخالقيات 
األقتصادية   الوحدات  هذه  فتدهورت  المصرى 
و انخفضت معدالت األ نتاج والجودة الصناعية 
مما خسف باألقتصاد المصرى وبالتالى الناتج 
القومى للبالد و انحدرت مصر الى مستويات 
المتخلفة  البالد  من  واصبحت  اقتصاديا  متدنية 
اثار ذلك. وهذه هى  ومازالت تعانى لالن من 
وامساكهم  الرعاع  لتحكم  المتوقعة  النتيجة 
يتخبط  الناصر  عبد  كان  لقد  الدولة.  لمفاصل 
ففى  علمى  تخطيط  او  واضح  مبدأ  يحكمه  ال 
الوقت الذى زج فية بالشيوعيون واألشتراكيين 
على  وينفذ  بمبادئهم  ينادى  كان  واليساريين 
ان  به  األولى  وكان  نظرياتهم  الواقع  ارض 
يستعين بهم فى التطبيق. و مما يثبت تخبطة هذا 
اعترافه شخصيا بأنه يجرب! حيث كان يسمى 
كل مغامرة له بالتجربة! تصوروا شخصا يضع 
الفردية  تجاربة ومغامراتة  مصائر شعبة وفق 
األخرين  فى  والتحكم  السلطة  فى  وشهواتة 

واألنتقام من الطبقة الغنية.
المراجع:

 1- ثورة 23 يوليو-الجزء الثالث: احمد الحمروش    
 2- صراع الطبقات فى مصر 1٨37 - 1٩٥2: الدكتور 
عبد العظيم رمضان    3- جمال عبد الناصر قراءه فى 

ذكراه الثالثين: اسامة الغزالى حرب

عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)40(
قرارات يوليو 1961 للتأميم

ادوارد يعقوب

التفاصيل الكاملة لرفض قبول أقباط 
يف مدرسة بسوهاج 

إم سي إن 
أعلن مدير مدرسة “جهينة” بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، 
“رفضه قبول أوراق التالميذ المسيحيين في المدرسة، والمتقدمين 
لمرحلتي الحضانة واالبتدائي، بالرغم من توفر الشروط القانونية 
لقبولهم، قائال:” طول ما أنا موجود في المدرسة، مفيش طالب 

مسيحي هيتقبل، وأعلى ما في خيلكم أركبوه”. 
ومحاولة  الواقعة،  تلك  والتعليم  التربية  وزارة  نفي  ورغم 
إظهار أن مدير المدرسة “مسيحي”، علمت وكالة أنباء مسيحيي 
الكاملة لرفض قبول  التفاصيل  الشرق األوسط “ إم سي إن” 

أوراق 1٨ من الطالب المسيحيين برياض األطفال والمرحلة 
ملفات  باستالم  المدرسة  إدارة  مطالبة  عن  فضال  االبتدائية، 
بشكوى  تقدموا  الذين  االمور  أولياء  رفضه  ما  وهو  أبنائهم 

لمحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج. 
نزلة  بقرية  أمور  أولياء  وأحد  زخارى  برسل  باهى  وذكر 
الحاجر لـ/ إم سي إن/:”أن مدير المدرسة قبطي ولكنه ال يتحكم 
المدرسة  ناظر  من  كاًل  الفعلى  والمتحكم  األمور  بمجريات 
“عادل زين الدين “ ومسئول رياض االطفال “ محمد على “ 
كما أنه المسئول عن ملف قبول التالميذ بالحضانة وهما اللذين 
رفضا قبول األطفال األقباط بالمدرسة، والتي تبعد حوالى 100 

متر فقط عن منازلهم . 
كما ذكر أحد أولياء االمور بالقرية للوكالة أنه :”تقدم للمدرسة 
أنهم رفضوا  إال  بالمدرسة  لقبولهم  تمهيداً  المطلوبة  باألوراق 
بحجة “االستكفاء من الطلبة “ على الرغم أن مدة فتح باب القبول 
لرياض األطفال تستمر مدة شهر كامل من بداية شهر يونيه 
الجاري وحتى نهايته”، مما أثار استياء أولياء أمور األطفال من 
رفض قبول طلبات أبنائهم على الرغم من استمرار فتح الباب 
وطالبوا بتطبيق الشروط الواردة بنشرة الوزير رقم 1٥ تاريخ 
1٩ -1 لعام 2003 والتى تعطى األولوية لشرط السن أوال ثم 

وجود أخوة وأقارب بالمدرسة ثم النطاق الجغرافى . 
األمور  أولياء  وفدا من  أن  المدرسة  أحد مدرسى  وأضاف 
يأسوا من تحرك  أن  بعد  ديوان محافظة سوهاج  تحرك نحو 
مدير إدارة جهينة بسوهاج والتحقيق فى الواقعة واستقبلهم مدير 
العالقات العامة بالديوان وأجرى اتصاال بوكيل وزارة التربية 
والتعليم بسوهاج والذى تحرك على الفور وأمر بإرسال لجنة 
لجنة  باألمس  أرسلت  وبالفعل  الحادث  مالبسات  فى  للتحقيق 

القانونية  الشئون  من  أعضاء  و3  حضانة  موجه  من  مكونة 
باإلدارة للتحقيق وحدثت مشادات بين هيئة التدريس وعدد من 
أولياء األمور وصلت إلى محاولة التعدى بالضرب على أحد 
أولياء األمور المعاقين، وقد نفى جميع المسئولين بالمدرسة أن 
يكونوا طالبوا أولياء أمور األطفال األقباط باستالم ملفات أبنائهم 

ورفض قبولهم على أساس دينى. 
كما استمعت اللجنة إلى أقوال 4 من أولياء األمور بالقرية 
باإلضافة إلى ناظر المدرسة ومسئول لجنة قبول األطفال برياض 
االطفال والذين نفوا كل ما نسب إليهم من رفضهم قبول األقباط 
بالمدرسة ومطالبتهم لهم باستالم أوراقهم من المدرسة للبحث 
عن مدرسة أخرى تقبلهم، وأكدوا أن األطفال األقباط متواجدون 
على قائمة الكشوف بالقبول تمهيداً لفرزهم وبيان مدى مطابقة 

األطفال لشروط القبول الوزارية كما حددها القانون. 
ورغم نفي ما قاله ناظر المدرسة في التحقيقات :”إن االقباط 
لن يدخلوا المدرسة طول ما أنا موجود “، علمت الوكالة من 
مصدر مطلع أن ناظر المدرسة على زين الدين قال هذا الكالم 
“صرخة  برنامج  عرضه  تقرير  أيضا  أكده  ما  وهذا  بالفعل. 

شعب”، والمذاع عبر فضائية “الحرية”. 
وأشار مصدر مطلع لـ/ إم سي إن/، إلى أن هذه المدرسة تضم 
4 مدرسين اعتقلوا النتمائهم للجماعات المتشددة أيام حكم الرئيس 
المتنحى مبارك وأمضوا فى السجن مابين ٩ سنوات و11 سنة 
ليمارسوا  اخرى  مرة  المدرسة  إلى  خروجهم  عقب  وعادوا 
التمييز بحق التالميذ األقباط باإلضافة إلى انتماء عدد كبير من 
فى  المسلمين، وخروجهم  اإلخوان  إلى جماعة  التدريس  هيئة 

المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى. 



روحيات6

العمي  »واسير    1٦  :42 اشعياء 
مسالك  في  يعرفوها.  لم  طريق  في 
الظلمة  اجعل  امشيهم.  يدروها  لم 
مستقيمة  والمعوجات  نورا  امامهم 
اتركهم«.  وال  افعلها  االمور  هذه 
األعمى يحتاج دائما لمن يعتمد عليه 
اما بمسك ذراعه أو توجيهه وارشاده 
انت  فمثاًل  الطريق.  لمعرفة  بالكالم 
تصل  كيف  تعرف  لن  غريب  ببلد 
الي غايتك ما لم تكن معك الخريطة 
لتلقي  االستعالمات  لمكتب  تذهب  أو 
مثلك  الحالة  هذه  في  فانت  المعلومة 
الرب  يفعله  الشيء  نفس  كاألعمى. 
قال  كتاب  اعطانا  حيث  معنا  االله 
فيه: «اعلمك وارشدك الطريق التي 
عليك«  عيني  انصحك.  تسلكها. 
تسمعان  اذناك   .)٨  :32 )مزمور 
الطريق  هي  هذه  قائلة  خلفك  كلمة 
اسلكوا فيها حينما تميلون الى اليمين 
وحينما تميلون الى اليسار   )اشعياء 
أمام مجهول  نقف  فنحن   .)22:  30
نخاف  وكم  المستقبل  عليه  نطلق 
ونفكر كثيراً في هذا المجهول، فهذا 
الوحيد  المبصر  اال  يعرفه  ال  الغيب 
الذي له عينان تخترقان استار الظالم 
فاحص القلوب ومختبر الكلي في هذه 
العالي خالق  الحالة وهو الرب االله 
هذا الكون الذي بيده مقاصير االرض 
ومفاتيح الهاوية  ومفاتيح كل االبواب 
احد  وال  يفتح  الذي  فهو   ، المغلقة 
يغلق، ويغلق وال احد يفتح )رؤية 3 
: 7(؛ ويجعل في البرية طريق وفي 
القفر انهار ماء حياة فهو رب الحياة 

أعرفـك الطـريق 
د. روز غطاس

اعلن  الذي  فهو  الحياة.  يحب  لذلك 
قوله: »من امن بي ولو مات )جسده( 
فسيحيا) روحه( ) يوحنا 11 : 2٥(. 
فهو الذي َعرف موسي طرقه وبني 
 )7 : افعاله )مزمور 103  اسرائيل 
الملك  سليمان  عنه  اعلن  الذي  وهو 
الحكيم قائال:  في كل طرقك اعرفه 
وهو يقوم سبلك )امثال 3 : ٦(. انها 
المزامير  كاتب  طلبة  كانت  نفسها 
عندما قال: «طرقك يا رب عرفني، 
 .)4 )مزمور2٥:  علمني«  سبلك 
فالرب الذي خلق هذا المخلوق الرائع 
الذي هو انا وانت هو االوحد الوحيد 
سلوكه  وتغيير  ضبط  علي  القادر 
مع  متناسقة  الغير  وافعاله  وافكاره 
قال  الذي  البداية  ما قصد صنعه في 
عنه: حسن جدا. كما يُذكر موسي بني 
البرية  الرب معهم في  اسرائيل فعل 
رأيت  حيث  البرية  وفي  قال:  حيث 
يحمل  كما  الهك  الرب  حملك  كيف 
التي  الطريق  كل  في  ابنه  االنسان 
سلكتموها حتى جئتم الى هذا المكان. 
ليلتمس  الطريق  في  امامكم  السائر 
لكم مكانا لنزولكم في نار ليال ليريكم 
وفي  فيها  تسيرون  التي  الطريق 
سحاب نهارا ) تثنية 1: 33 (. سالت 
يقود  من  كثيرا:  السؤال  هذا  نفسي 
طريقي وعلي من اعتمد في المشورة 
واالرشاد والنصيحة؟ هل عندما اقف 
حائرة في قرار ما اول شخص ارجع 
له هو من خلقني ويعرفني اكثر من 

نفسي ام ابحث عن اخر؟

ابلغ  كنت  عندما  خدمتي  بدأت 
بملجأ  عاما  عشر  سبعة  العمر  من 
فن  اعلمهن  كنت  االيتام.  للمكفوفات 
لعمل  الجلود  وصناعة  المكرامية 
الكتب كذلك  حقائب ومحافظ واغلفة 
ومساعدتهم  والنسيج  النجف  تركيب 
كنت  حيث  االنجليزية  اللغة  بمادة 
كاسيت  شريط  علي  لهم  اسجل 
والكلمات  وتصريفاتها  االفعال 
ونطقها وكذلك قراءة القصة المقررة 
برايل  لغة  تعلمت  وبدوري  وغيره؛ 
برايل،  سبورة  علي  الكتابة  وطريقة 
واالحتمال  والصبر  المالحظة  وقوة 
لتلقي  الحواس  كل  واستخدام 
االنسان  يفقد  فعندما  المعلومات، 
حاسة ما فانه يضاعف حساسية باقي 
الحواس ويستعين ويعتمد عليها كلية 
والحظت  المفقود،  تعويض  محاوال 
يعرفن  انهم  معهم  تواجدي  خالل 
بقياس  ألخري  غرفة  من  طريقهن 
المسافات بأقدامهن وتحريك ذراعهن 
قطع  حفظوا  قد  كما  معينة،  لمسافة 
واحيانا  الطريق  في  التي  االثاث 
من  واثقات  كالمبصرين  يسيرن 
في  يكن  لم  ما  يقع  حتي  طريقهن 
الحسبان وهو ان احدهم حرك المقعد 
او الطاولة من مكانها المعروف فتقع 
الواقعة والمشكلة. لماذا احكي لكم كل 
هذا ألنني تذكرت كل هذا عندما كنت 
اقراء اآلية التي قالها الرب االله بسفر 

السنة الثامنة ، العدد )191(  - األحد 28 يونيو 2015

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

بعد نياحة البابا أثناسيوس الرسولى 
المرقسية  السدة  أعتلى   20 رقم  البابا 
البابا  ثم  رقم 21  الثانى  بطرس  البابا 
وبعد   22 رقم  األول  تيموثيئوس 
نياحتهما جلس على الكرسى المرقسى 
البابا ثيئوفيلس رقم 23 اليتيم من بلدة 

ممفيس.

نشأته: عاش فى ممفيس )عاصمة 
المصريين  قدماء  أيام  األولى:  مصر 
مكان إقامة الملك رمسيس الثانى وتقع 
جنوب الجيزة ومدينة البدرشين( رجل 
كان  وإبنته.  وإبنه  وأمرأته  هو  غنى 
الرجل وزوجته يخافان هللا فغرسوا فى 

أوالدهما التعاليم المسيحية.

بحكمة إلهية: أنتقل هذان الزوجان 
إلى الفردوس. رأت المربية الحبشيه أن 
تأخذ طفليها إلى األسكندرية. دليل على 
الرضيع  ينسى  باليتامى وال  عناية هللا 
الكنيسة.  إلى  وذهبوا   )14  :4٩ )أش 
اإللهى  القداس  يصلى  كان  هللا  بعناية 
البابا أثناسيوس الرسولى الحظ الحبشيه 
هذين  عن  وأستفسر  الطفلين  ومعها 
الطفلين وهما ثيئوفيلس وأخته ومنذ تلك 
اللحظة وضعهما تحت رعايته الخاصة 
للقديس  خليفة  ثيئوفيلس  أصبح  حتى 

الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى سحقت اخلطية
البابا ثيئوفيلس رقم 23 بتاريخ 384 م تلميذ البابا أثناسيوس

لكيرلس  أماً  مرقس أما شقيقته أصبحت 
الكبير الذى حمل لواء األرثوذكسية.

ثيئوفيلس  الشاب  أنضم  قساً:  رسامته 
أثناسيوس  للبابا  المتتلمذين  جمرة  إلى 
وتزود بالعلوم الكنسيه والمدنيه والفلسفيه 
ثم  لسكرتاريته  البابا  فضمه  وغيرها 
مدة  المذبح  خدمة  فى  فظل  قساً  رسمه 
باباوية كل من أثناسيوس وبطرس الثانى 

وتيموثيئوس األول.

البابا  تنيح  فلما  ثيئوفيلس:  البابا 
أجمع  األبكار  بيعة  األول  تيموثيئوس 
أنتخاب  على  والشعب  األكليروس 

ثيئوفيلس خليفة لباباهم المتنيح.

إعتالئه  بعد  الكنائس:  ببناء  أهتمامه 
أن  عينيه  نصب  وضع  المرقسية  السدة 
الخبر  فطار  الكنائس  ببناء  إيامه  يشغل 
لسيدة لها قطعة أرض تبرعت بها لبناء 
عثر  األرض  هذه  حفر  وأثناء  كنيسة 
األرض  جوف  فى  كنز  على  العمال 
يرجع تاريخه إلى عهد األسكندر األكبر 
بهذا  الكبير  األمبراطور  يخبر  فبعث 
الكنز فحضر إلى األسكندرية ورأى أن 
يقتسمه مع البابا. فرح البابا لهذه العطية 
تشييد  فى  كلها  وأستخدمها  المفاجئة 
الكنائس واألديرة منها دير السيدة العذراء 
)المحرق(.  بإسم  المعروف  قسقام  بجبل 

وتجميل كنيسة مارمينا بضواحى مريوط 
وكنيسة المدن الخمس بليبيا التى بشرهم 

مارمرقس بالسيد المسيح.

هياكل  إلى  الوثنية  المعابد  تحويل 
مسيحية: أنتهز البابا وجود األمبراطور 
المعابد  تحويل  منه  وطلب  باألسكندرية 
فأعطاه  مسيحية  هياكل  إلى  الوثنية 

التصريح بذلك.

الخمر(  )إله  باكوس  هيكل  كان   )1
عليه  إستولى  هيكل  أول  باألسكندرية 
رسوم  على  المعبد  البابا  وجد  إذ  البابا. 
مخله باآلداب العامه التى عرضها على 
فنبذوا  عبادتهم  من  خجلوا  إذ  الوثنيين 

وثنيتهم وتحولوا إلى المسيحية.

السيرابيوم: وهو يضم هيكلى إيزيس 
وسيرابيس ومتحف ومكتبة كبيرة وهذا 
هضبه  فوق  يقوم  بحصن  أشبه  المعبد 
إقتفت بناء منه سلم للوصول إليه. وعندما 
لكن  فيه  النار  الوثنيون أضرموا  غادره 
المسيحيين حااًل أخمدوا النار حفاظاً على 
الهام. وقد عثروا على كتاب  هذه األثر 

هيروغليفى على شكل صليب.

إتهامات للبابا: إتُهم البابا بأن حرض 
بيد  السيرابيوم.  حرق  على  المسيحيين 
قد  سقراط  منهم  المؤرخين  جميع  أن 
شهدوا ببطالن هذه التهمة وأكدها الكاتب 

أفتونيوس عاش فى القرن الرابع قال أن 
فى  للجمهور  مفتوحة  السيرابيوم  مكتبة 

جميع ساعات النهار.

عاش  الذى  الفيلسوف  أمونيوس  أما 
هذه  وصف  الذى  السادس  القرن  فى 
أربعين  على  إحتوائها  وذكر  المكتبة 
الفلسفية(  )التحاليل  كتاب  من  نسخة 
ونسختين للفيلسوف أرسطاطليس وكذلك 
يوحنا الغراماطيقى إلى شغل أمين مكتبة 
وأخذ  األسالمى  الفتح  عند  السيرابيوم 
أن  وسيلة  بكل  العاص  بن  عمرو  يقنع 
ذهبت  جهوده  غيرأن  المكتبة  تحرق  ال 
أدراج الرياح لتنفيذ أمر الخليفة عمر بن 

الخطاب بحرقها.

جاءنا ما قاله العالمه د/ عبد اللطيف 
سنوات  عدة  باألزهر  األستاذ  البغدادى 
وهو من بغداد فى مذكرة قال بعد وصفه 
دار  وبها  والسيرابيوم  السوارى  لعامود 
العلوم ومكتبة األسكندرية عام 1٩10 م 
العاص  بن  عمرو  هو  حرقها  الذى  قال 

بأمر عمر رضى هللا عنه.

أسقف  الفم  ذهبى  يوحنا  األنبا 
الوثنيون  وصفه  )تركيا(:  القسطنطينية 
)كفى المسيحية فخراً أن تضم سيده من 
إستمع  الفم(.  ذهبى  يوحنا  أم  مثيالت 
الطوال  واألخوه  إيسيذورس  شكوى 
جسمانيه  قامة  لهم  مصريون  )رهبان 

طويله(.

لحرمه  ثيئوفيلس  البابا  من 
أوريجانوس: فأرسل ذهبى الفم برسالة 
إلى البابا بأسلوب رقيق وتبادل األثنان 
البابا  فقابل  الموضوع.  هذا  الحبران 
وأعلن  الطوال  واألخوة  إيسيذورس 

موافقته على تعاليم أوريجانوس.

البابا  وضع  القس:  أختيار  قوانين 
القوانين الخاصة )سنتكلم عنها بإسهاب( 
للرتب  بإنتخاب الالئقين  ما هو خاص 
القسوس  أن  فيها  جاء  فقد  الكهنوتيه. 
يرشحون من يرونهم أهاًل لهذه الرتب 
واألسقف يقوم بإمتحانهم ثم يعلن للشعب 
مزايا كل منهم فينتخب الشعب من بينهم 
هو  )الشعب  سواه  من  أجدر  يراه  من 
صاحب الحق( ثم ذيل األنبا ثيئوفيلس 
بآداب  تتعلق  بمواد  القوانين  هذه 

الكهنوت.

شخصيته  فى  كان  البابا:  شخصية 
يصفوه  المؤرخين  فبعض  جداًل. 
كلماته  من  جعل  المتجبر  بالفرعون 
أمامه  ينحنى  أن  الذى يجب  كالدستور 
جداً.  قوية  شخصيته  بأسره.  الشعب 
البعض يقول أنه أخطأ كثيراً وقد أحبه 

كثيراً. يعلن توبته حالما يدرك خطأه.

قديساً  هدوء  فى  تنيح  نياحته:  
والكنيسة الجامعة تعده بين معلميها.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
صلوا من أجلنا

جنوى غاىلقرأت لك 
 قصة قصرية

By ALIZA LATTAT
طابور  في  يقف  وهو  مقهي  في  نحن 
للكافيين  والمحتاجين  الجوعى  الزبائن 
المنتظرين أن نخدمهم وانا اقف وراء 
هذا  وفي  الزبائن  لخدمة  المنضدة 
الوقت المبكر جدا وقبل شروق الشمس 
عائدة  أجري  أن  استطيع  لو  تمنيت 
في  الغطاء  تحت  وأختبئ  المنزل  إلي 
إلي  نظر  دوره  سريري، وعندما جاء 
دون  إليه  النظر  أتجنب  أن  وحاولت 
الفارغ  القهوة  كوب  يحمل  وكان  فائدة 
القهوة  المزيد من  الحصول علي  يريد 
وقال )يا بنت اعطني المزيد من القهوة( 
فرجفت وقلت لنفسي انه يفترض إنني 
)هل  قائال  الطلب  كرر  ولكنه  سمعته، 
القهوة(  المزيد من  بنت؟–  يا  سمعتني 
ببطيء  يدي  وامتدت  إلي  فنجانه  وقدم 
عدة  قبل  من  خدمته  لقد  منه،  لتتناوله 
مرات في هذا المقهى ولكن هذه الكلمة 
قبل  من  اسمعها  ولم  جديدة  بنت(  )يا 
وبينما كنت اسكب له القهوة دارت في 
يمكن  التي  الكلمات  من  المئات  عقلي 
أن ارد بها عليه ولكن تجمدت شفتاي 
في  أتحكم  أن  استطعت  وبصعوبة 
الذي  فنجانه  إليه  ارد  ا ن  قبل  كلماتي 
سقطت منه بعض القطرات دون قصد 
مني وقلت له )يوم سعيد يا سيدي( ولم 
ينظر إلي، فقط تناول فنجانه وعاد إلي 
الذي  الكمبيوتر  جهاز  بجوار  مقعده 
أتخيل أن مليون شيء مهم ينتظره فيه، 
)أحبوا  الرب  وصية  بخاطري  وجال 
ال  بكلمة  وقاومتها  بعضا(  بعضكم 
األنسان  هذا  احب  أن  استطيع  ال  ..ال 
وادركت أن هذا يعني إنني غير صادقة 
ومنافقة وأقول غير ما افعل ألنني أتكلم 
افعلها!  أن  استطيع  وال  المحبة  عن 
وشعرت بالمرارة تنمو داخلي وبعد عدة 
نتحدث  صديقتي  مع  اجلس  كنت  أيام 
هناك  أن  تعتقد  كانت  إذا  عما  وسألتها 

بركة لي من هذا الموقف، فقالت وهي 
تبتسم إنها متأكدة أن لي بركة من وراء 
السيد  يقول  كيف  أفكر  وجعلت  هذا، 
المسيح أن نحب بعضنا بعض وكم هو 
الوصية  أن  هذا!  نفعل  أن  جدا  صعب 
تطلب منا أن نحب أعدائنا والرجل ليس 
عدو لي وأيضا أن نصلي ألجل الذين 
يضطهدونا وال اعتقد أن كلمة )يا بنت( 
حسنا  وقلت  االضطهاد،  بند  تحت  تقع 
سأغصب نفسي على الصالة من أجله 
إلى  الرجل  أتي  وعندما  ذلك  وحاولت 
البؤس  عليه  يظهر  كان  ثانية  المقهى 
على عادته وطلب مني القهوة وامتألت 
ابتسامة  رسمت  ولكني  بالغضب 
المياه  دورة  إلى  وهرعت  شفتي  على 
بصوت  وصحت  المرآة  في  وتطلعت 
يومه  يكون  ربما  باركه  يارب  عالي 
تعيسة وربما ال!  أو حياته  أسبوعه  أو 
وربما يكون طبعه كذلك ويعتقد أن كلمة 
وأدركت  مهينا،  شيئا  تعني  ال  بنت  يا 
عميقا  نفسا  فأخذت  منزعجة  أنا  كم 
يأرب   باركه  وقلت  صوتي  وخفضت 
ويحبني  معي  لطيف  ليكون  وساعده 
وفي الحقيقة إنني أحب يسوع وال أريد 
بعد  بالمرارة والغضب  قلبي  يمتلئ  إن 
الناس  من  للكثير  أصلي  إنني  األن، 
أدرك  ذلك ال  أيضا ومع  الرجل  ولهذا 
إن الغضب يعمل بداخلي ولكني أحاول 
وانا  قبل  من  أكثر  وسأحاول  ابعده  أن 

واثقة أن هناك بركة لي لهذا العمل.
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ونساعدكم أيضا يف األمور اجلنائية وخمالفات املرور  

We can also Help with Criminal Law Matters and Traffic Tickets

تيم جندي

2.59 % Fixed 5 Yr

2.15 % Variable 5 Yr

Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

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

حكايــات
مكسوفه منك..!

الجوازات  في  دايما  أسمع  كنت 
بتاعت زمان إن البنت اول ماتسكت يبقى موافقه على العريس 
الشهير...  الشعبي  المثل  يقولوا  الناس  بس مكسوفه.. وكانوا 
›‹ السكوت عالمه الرضا ›‹.. لغاية لما كبرت و بقيت بقعد 
مع الستات متجوزه و االقي الواحده من دول وال راضيه وال 
نيله و تفضل تقول‹ جبروني ع الجوازه‹..‹انا مش سعيدة ›!! 

وبعدين بدأت افكر في ايه هو معنى الرضا؟!... 
ولقيت إنه انسب معني اني اعمل الحاجه وانا موافقه عليها 
بكامل إرادتي ومبسوطه.. يعني وال اوافق وخالص وال اكون 

بعملها من غير نفس.. 
وأما كبرت اكتر.. بدأت اشوف إن مش الزم يكون في حد 
بيجبرك علي الجواز أو السفر أو اللبس أو اسلوب العيشه.. 
أل ده ساعات البنات هي اللي يتجبر نفسها.. هي اللي بتَسكت 
إحساس عدم الرضا واالرتياح جواها ناحية اللي هي بتعمله.. 
هي اللي بترفض تسمع اي فكره غريبة عن اللي هي عايزاها 

ومتمسكه بيها.. 
الحاكم  احنا  بقينا  إنما  اجبارنا..  بيتم  كلنا  مش 

والمنفذ والضحية.. 
صحي وكيل النيابة اللي جواكي.. فكري في الفكره وعكسها 
ماتخليش حد أو حتي نفسك تجبرك على وضع مش بتاعك.. 
اللي  الجديد  الوضع  ع  معاكي  يتعود  بيجي  محدش  عشان 
الوقت  اغلب  للرضا..  عالمه  دايما  مش  السكوت  بتعيشيه.. 

بيكون عالمة لقلة الحيله أو الخوف من التغير.. 
اصنعي حياتك.. عيشي سعيدة

روزى نشأت

ملاذا جيب عليك دائما غسل املالبس 
اجلديدة قبل ارتدائها 

في كثير من األحيان أول شيء يفعله معظمنا بعد يوم من 
التسوق هو إما وضع المالبس الجديدة في الخزانة أو ارتدائها  ، 
ولكن هناك خطوة إضافية مهمة ما بين شراء المالبس الجديدة 
وارتدائها يهملها الكثير من الناس ، وهي غسل المالبس التي 
المالبس  بان  الشائع  لالعتقاد  خالفا  الن  الخبراء  بها  ينصح 
التي تبدو وتظهر نظيفة أو مغلفة تغليفا جيدا نظيفة ليس حقيقي 
بجامعة  الطبي  المركز  في  الجلدية  األمراض  أستاذ  وقال   ،
كولومبيا في نيويورك أن المالبس الجديدة عادة تحتوي علي 
مواد كيميائية ضارة يمكن أن تسبب طفح جلدي وحكة وعلي 
تدل علي  التي  المالبس  الموضوعة علي  البطاقة  الرغم من 

مكان صنعها فان المالبس غالبا ما تكون صبغت في بلد ما 
وخيطت في بلد أخر كل منها لديه قوانين مختلفة في استخدام 
المالبس علي مكونات مشتركة  ، وتحتوي  الكيميائية  المواد 
مثل صبغة ) أزو – أنلين( أو )راتنج  فورمالدهيد( التي يمكن 
أن تسبب تهيج للجلد ويمكن منع حدوث هذا بغسل المالبس 
مرتعا  هي  المتجر  في  المالبس  تجربة  غرفة  فان  وأيضا   ،
األمراض  بعض  وهناك  والفطريات  والقمل  للبكتريا  خصبا 
التي يمكن أن تنتقل عن طريق المالبس وال يمكنك  المعدية 
فبدال  قبلك ، ولهذا  المالبس  بتجربة  قام  الذي  أن تعرف من 
من المخاطرة باإلصابة بعدوي ما فاألفضل إن تغسل المالبس 
بضعة ساعات  االنتظار  األحوال  كل  وفي   ، مرتين  الجديدة 
حتي ترتدي مالبس جديدة هو ثمن زهيد للصحة والنظافة . 

)نقال عن وول ستريت جورنال(

عزيزي القارئ

لو ال تصلك اجلريدة، وأردت ان يصلك االهرام 
اجلديد على البريد اإللكتروني مبجرد صدوره 

ارسل لـ
Ahram.teeba@gmail.com

او
8164gindi@rogers.com
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حريصا احلريصة
ليديا يؤانس

  .. علينا  حريصة  حريصا  قالوا 
قلت مش فاهمه!

نحن  علينا  قالوا حريصا حريصة 
اللبنانيين .. قلت مش فاهمه!

أي  لبنان  سيدة  حريصا  قالوا 
)العذراء مريم(  حريصة علي لبنان 
هذه األرض المقدسة، حريصا سيدة 
والشعب  لبنان  علي  تسهر  لبنان 
يتمتعون  اللبنانيين  اللبناني،   
ببركتها،   ويحبها ويقدرها المسلمين 
المسيحيين  ويقصدها  والمسيحيين،  
والشفاعة  بطلباتهم  والمسلمين 

بالصلوات عنهم.     
مكانة  لها  مريم  العذراء  القديسة 
خاصة في قلب اللبنانيين بغض النظر 
عن معتقداتهم،  الذين قالوا عنها أنها 
سلطانة البحار والجبال ومليكة لبنان 
العظيم،  وأن نقاوتها ضارعت ثلوج 
كاألرز  مرتفعة  تسمو  وأنها  لبنان،  

في لبنان.   
سألت أصدقائي اللبنانيين،   بالتأكيد 
أنا والكثيرين نعرف القديسة العذراء 
مريم،  ولكن لماذا تطلقون عليها اسم 
“حريصا” أو “حريصا سيدة لبنان”؟   
هي  “حريصا”  الواقع  في  قالوا 
سفح  فوق  تقع  جبلية  تلة  فوق  قرية 
متر   700 إرتفاع  علي  لبنان  جبل 
علي  وتطل  األرض،   سطح  من 
نحو  تبعد  مباشرة،    جونيه  خليج 
2٦ كيلومتراً  عن العاصمة اللبنانية 
أماكن  أبرز  من  وتعد  بيروت،   
الحجيج بالنسبة للمارونيين في لبنان.
حريصا من أجمل األماكن السياحية 
في لبنان،  يأتي إليها السياح من شتي 
األجنبية،   أو  العربية  سواء  البلدان 
والطقس  الرائعة،   المناظر  حيث 
المعتدل،   وسهولة الوصول إلي هذه 
المواصالت،   بمعظم وسائل  المنطقه 
يشاهد  حيث  التلفريك  إلي  باإلضافة 
الشخص روعة المنظر من أعلي قمة 
الجبل إلي سطح األرض،  ولكن أهم 
شئ أن هذه المنطقة تعتبر من أقدس 

لبنان،   يقصدها  الحجيج في  أماكن 
وخاصة  مكان  كل  من  الحجاج 
وتمثال  بكنيسة  للتبرك  المارونيين 

سيدة لبنان العذراء مريم.     
مرة  اللبنانيين  أصدقائي  سألت 
بناء  يتم  أن  طبيعي  شئ  أخري،    
إيه  ولكن  مكان،    كل  في  كنائس 
يأتي  الذي  الرائع  التمثال  هذا  حكاية 
للتبرك  مكان  كل  من  الحجاج  إليه 
وحاالت  شفاء  معجزات  وطلب 

مستعصية؟
اللبناني  الشعب  محبة  من  قالوا،  
العذراء،  ورغبتهم في عمل  للسيدة 
صرح ديني يمجد العذراء في وسط 
الماروني  البطريرك  قرر  لبنان،  
تشييد  تم  ثم  الديني  األثر  هذا  إنشاء 

المزار.
فظهرت  المال،   جمع  في  بدأوا 
من  بسخاء  أعطوا  اللبنانيين،   محبة 
المقدس،   الصرح  هذا  إنشاء  أجل 
األرض  مالك  قبل  الوقت  نفس  وفي 
هذه  بيع  يونس  يعقوب  فرنسيس 
تمثال  عليها  سيُقام  التي  األرض 
لبنان  سيدة  وكنيسة  حريصا 
خمسون  مقابل  الماروني  للبطريرك 

ليرة عثمانية
بسبب  توقفوا   العمل  بدأوا  بعدما 
قد  كونه  المكان  من  المعلمين  خوف 
إقامة هذا الصرح الضخم  ال يحتمل 

عليه. 
في سنة  1٩0٦  صمم البطريرط 
الجديد   الرسولي  والقاصد  الحويك 
العمل  معاودة   ”Mgr Giannini“
بالمشروع،    تعديل  مع  البناء،   في 
البطريرك صك  أبرم  العمل  وإلتمام 
ابراهيم  يدعي  قدير  معلم  مع  مقاولة 

مخلوف من عين الريحانة.
المعبد  بناء  تم    1٩07 سنة  في 
وقاعدة التمثال بإدارة األب شكر هللا 

الخوري رئيس الموارنه.
ولكي يتم نصب تمثال بهذا الحجم 
الحصول  من  البد  كان  والنوع،   
يتضمن  سلطاني  مرسوم  علي 
فأرسل  العثمانية،    موافقةالسلطات 
برقية  باشا  مغفر  لبنان  متصرف 

علي  أسطنبول  موافقة  فيها  طلب 
نصب التمثال. 

بأسم  مزاراً  حريصا   قرية  تضم 
حريصا سيدة لبنان )مريم العذراء(،   
رائع  فخم  تمثال  عن  عبارة  وهو 
علي  العذراء،   للسيدة  الجمال 
الصخرة،   طوله بإرتفاع ٥.٨ متراً،     
 1٥ ووزنه  أمتار،    خمسة  وقطره 
أبيض،   ولونه  البرونز،   من  طناً 
ناحية  يدها  مريم   العذراء  وتمد 
بيروت،  وكأنها تبارك لبنان وتعلن 

حمايتها لها.
األبيض  الحجر  من  التمثال  قاعدة 
متراً،     عشرون  ارتفاعها  الطبيعي 
متراً،     دائرة طولها ٦4  ترتكز علي 
يلفها درج من األسفل وحتي  التمثال 
درجة  وأربعة  مائه  من  يقرب   بما 

)أي درجات سلم(.  
كنيسة  توجد  التمثال  قاعدة  تحت 
بازيليك   توجد  وكذلك  صغيرة،  
الزجاج  من  حديثة  “كاتدرائية”  أو 
في  بناؤها  تم  أنه  ويرجح  والباطون 
سنة 1٩71 علي هيئة شجرة األرز 
وتقع  التمثال،   قرب  فينيقية  وسفينه 

قرب دير بكركي.
بازيليك  بالمنطقة  يوجد  أيضاً 
)كاتدرائية( سان باول التي أنشأت في 
الفترة 1٩47-1٩٦2  وهذه البازيليك 

تابعة لكنيسة الروم الكاثوليك.
مقر  أيضاً  بالمنطقة  يوجد  كما 

السفارة البابوية في لبنان.
في سنة 1٩0٨في األحد األول من 
آيار بارك القاصد الرسولي   المعبد 
والتمثال بحضور لفيف من الرسميين 
والمؤمنين وأعلن اإلحتفال  بأول آيار 
سيدة  العذراء   مريم  للسيدة   عيداً  

لبنان.
يوحنا  البابا  قام   1٩٩7 سنة  في 
الثاني بزيارة هذا األثر الديني الرائع 
كلمة  ووجه  وباركه  به  وتبارك 

للشباب عن العذراء مريم.
تبارك  لبنان  سيدة  حريصا  بركة 
نفسي  يقدرها ويحبها، وعن  كل من 
المعماري  الصرح  هذا  زيارة  أتمني 

والديني الرائع في القريب العاجل.

عندما سمعنا اغنية »بحبك ياحمار« 
وتباينت  اختلفت   ، سنوات  عدة  منذ 
ردود افعالنا من من مؤيدين لالغنيه 
وبالتالى طبعا للحمار ومن ناقدين لها 
باستخدام  االغانى  انحدار  يعجبهم  لم 
كلمات مثل »بحبك ياحمار« . بعض 
الناس قالوا وماله اغنيه دمها خفيف 
، بعضهم قالوا ده اسفاف وهبوط فى 
قال  بينما   ، واللغه  الكلمات  مستوى 
للحمار  انصاف  ده  وماله  البعض 
طافح  عمره  طول  اللى  الغلبان 
غير  بينوبه  ومش  وشقيان  الكوته 
التهزئ  )التهزيق( والسخريه مع انه 
ياحرام )الحظوا انها نفس حروف يا 
حمار( عمره مابيشتكى وطولةعمره 
بيستحمل حتى  اكتر م العربيه ومش 
اللى  كل  سوالر  وال  بنزين  بياكل 
بيحتاج  برسيم ومش  بياكله حزمتين 
  . حوادث(  بيعمل  وال  غيار  قطع 
فعال  هل  وفكرت  االغنيه  تذكرت 
بها  ومقصود  مكتوبه  الكلمات  كانت 
واحده  كانت  مثال  وال  بجد  الحمار 
 ... بتحبه  انها  واحد  تفهم  عايزه 
بس  مابيفهمش  حمار  كان  والبعيد 
طبعا لو ده كان المقصود كانت غنت 
فى  طبعا  ده  الكالم   . حمار(  )بحب 
حالة لو  صدقنا مايقوله بعض البشر 
الغباء  تهمة  الصاق  من  ومايدعونه 
بهذه  البشر  اغبياء  ونعت  بالحمار 
شايفه  انا  بصراحه  ان  مع  الصفه. 
بيفهم  كثيره  احيان  فى  الحمار  ان 
انه  ويكفى  الناس  بعض  من  اكتر 
جاي  رايح  صاحبه  يوصل  بيعرف 
اللى السكه اللى عاوزينا حتى لو كان 
صاحب الحمار نايم او المؤاخذه ... 
وتذكرت  الكلمات  تذكرت   . حمار 
ايضا لقاء تلفزيونى الفرا د مجمعية  
اصدقاء الحمير وهى جمعيه مصريه 
طريق  عن   1٩30 عام  فى  اسست 
بهدف  طليمات  زكى  الراحل  الفنان 
وقد  للحمار  الحيوان  حقوق  رعاية 
دخل عضوية هذه الجمعيه  عدد من 
امثال  والكتاب   والفنانين  الممثلين 
الكبير  والكاتب  ابيض  الفنان جورج 
نجيب محوظ وغيرهم كثيرين زمان 
بهدف  الجمعيه  اسست    . ودلوقتى 
رعاية تقريبا مليونين ونصف المليون 
لالحصائيات  طبقا  طبعا  ده  حمار 
دلوقت  حضراتكوا  شوفوا   ( القديمه 
اد  وصل  والمؤاخذه  الحمير  عدد 
الحمير  كانت  اذا  اال  طبعا  ده  ايه( 

من  بتستخبى  كانت  ده  الوقت  فى 
مندوب التعداد الاغراض معينه زى 
البنزين  حصة  او صرف  الضرايب 
دى  الخواطر  المهم  البرسيم.  اقصد 
ماسمعنا  بعد  دماغى  فى  نطت  كلها 
خصصها  اللى  الحمير  مزرعة  عن 
الكباب  محالت  لتمويل  صاحبها 
)خلوا  الكبيره  والمطاعم  والكفته 
فمثال سمعنا  الكبيره دى(  بالكوا من 
والست  شقره  ابو  ال  بيورد  كان  انه 
كنت  وان  اعلم(  وهللا   ( حسن  ام 
اشاره  مؤخرا  اعالنتهم  فى  لمحت 
)طبعا  منتجاتهم  وسالمة  امان  الى 
اللى على راسه لجام اقصد بطحه ... 
دلوقت وضحت  المهم  عليها(  بينهق 
عيانه  ام حسن  ليه  وعرفنا  الصوره 
ام  لها )سالمتها  يغنوا  النهار  وطول 
حسن(.  طبعا دى مش اول مره تثار 
فضيحه من هذا النوع ونهقنا كثير فى 
الموضوع ده. المهم بعد هذه الضجه 
انقسمت االراء مابين معارض لفكرة 
بشده  لها  مؤيدين  وبين  الحمير  اكل 
من  الحمار  ان  يقولون  انهم  حتى 
عناصر  وفيه  مفيد  الطبيه  الناحيه 
والكالسيوم.  الماغنسيوم  مثل  مهمه 
انهم  تخيلنا  لو  هو  االن  والسؤال 
الحمير  ذبح  وافقوا على حكاية  فعال 
هل  ؟!!  يحصل  ممكن  اللى  ايه  دى 
وال  ؟  يزيد  ح  الغباء  مستوى  مثال 
؟  تنهق  ح   ... ماتزعق  بدال  الناس 
من  تترعب  ح  ياحرام  الحمير  وال 
البنى ادمين ووشها يصفر لما تالقى 
الجزار داخل عليها المزرعه ؟ مش 
الموضوع  بعد  اكتشفت  بس  عارفه 
يمكن  بجد  الحمار  بحب  انى  دى 
يمكن   !! ومسالم  طيب  شكله  عشان 
استخدمتها  اللى  الوسيله  دى  عشان 
الست العدرا والقديس يوسف النجار 
المسيح  السيد  مع  دخولهم  رحلة  فى 
له المجد  الى ارض مصر !! يمكن 
اوشليم  المسيح  السيد  دخول  عشان 
 !! عظيم  بمجد  جحش  على  راكبا 
هذا  كل  وبعد  االخر  فى  بس  يمكن 
بجد   الحمار  بحب  فعال  انى  اكتشفت 
)انا  غلط  ماتفهمونيش  وارجوكم 
الحمار (  ... مش لحم  الحمار  بقول 
. سيظل الجدل موجودا ويظل الغش 
موجودا والحوار قائما الينتهى ولكن 
مع كثرة الجدل وطول الحوار  لسه 

بقول له .... بحبك ياحمار.   

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد  647-823-6779
ahram.teeba@gmail.com

حببك يامحار
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

عامل بناء يعثر على حنو 
400 قنبلة يف النمسا تعود 
لفرتة احلرب العاملية الثانية

في  البناء  عمال  أحد  عثر  أ  ش  أ   - فيينا 
النمسا، على نحو 400 قنبلة تعود إلى فترة 

الحرب العالمية الثانية.  وذكرت شبكة “فوكس نيوز” اإلخبارية األمريكية 
انشبروك في مقاطعة  القنابل في مدينة  قامت بتطويق موقع  الشرطة  أن 
التولرين وإجالء بعض المباني القريبة أثناء قيام خبراء المفرقعات بتفجير 
بعضها و نزع فتيل األخرى. وأشارت الشبكة األمريكية إلى عدم سقوط 
أي قتلى أو جرحى خالل عملية تفكيك القنابل والتي تعتقد الشرطة أنها 

كانت جزءا من مستودع للذخيرة أقيم تحت األرض.

ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دوالرات ستحمل صورة امرأة
واشنطن - أ ف ب أعلنت وزارة اخلزانة االميركية انها ستطبع ورقة نقدية 
نوعها  من  سابقة  في  امرأة،  صورة  عليها  دوالرات   10 فئة  من  جديدة 
“منذ اكثر من مئة سنة” من هيمنة صور الساسة الرجال على العملة 
املرأة  هي  من  بعد  تتحدد  لم  انه  لو  جاكوب  اخلزانة  وزير  وقال  اخلضراء. 
التي ستتوسط صورتها الورقة النقدية اجلديدة التي يتوقع ان توضع في 
التداول اعتبارا من 2020، مشيرا الى ان اسم هذه الشخصية سيكشف عنه النقاب “خالل هذا العام” بعد 
استشارة اجلمهور. واضاف ان املرأة التي ستحل صورتها محل صورة الكسندر هاميلتون، اول وزير خزانة 
اميركي، يفترض ان تكون شخصية “ساهمت في نشر دميوقراطيتنا”. وآخر امرأة كرمتها الواليات املتحدة 
بأن وضعت صورتها على احدى فئات عملتها الورقية هي مارثا واشنطن، زوجة اول رئيس اميركي جورج 
واشنطن، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر. وبحسب وزارة اخلزانة فان بوكاهونتاس، ابنة احد زعماء قبائل 
الهنود احلمر التي جسد مغامراتها فيلم كرتوني انتجته استديوهات ديزني، احتلت صورتها االوراق النقدية 
من فئة 20 دوالرا لبعض السنوات في منتصف القرن التاسع عشر. وقال الوزير ان “العملة االميركية هي 
وسيلة المتنا كي تقول من نحن وعما ندافع”، مشيرا الى ان الورقة النقدية اجلديد ستوضع في التداول في 

الذكرى املئوية االولى حلصول النساء على حق التصويت في الواليات املتحدة.



بقعـــــة ضــــوء  
التدبري اهلل  وعلى  احلمري 

فاروق عطية

السنة الثامنة ، العدد )191(  - األحد 28 يونيو 2015 آراء9

كتبت منذ 4 أعوام )شهر يونيو( مقال 
أن  فيه  جاء  الحمير  مع  حكايتي  بعنوان 
وحمال  وظريف  لطيف  حيوان  الحمار 
أسية, يعمل بإخالص دون تذمر ويأكل ما 
يقدم إليه دون اعتراض, تبٌن كان يأكل, 
شعير ال بأس, قليل من الفول عظمة علي 
عظمة, برسيم أو أى نبات أخضر منتهى 
األمتنان والغبطة. رغم أن اإلنسان بجهله 
أخاه  ويصف  الغباء  قمة  الحمار  يعتبر 
اإلنسان إذا كان قليل الفهم بالحمار, لكن 
الحقيقة هي أن الحمارحيوان شديدالذكاء 
فاإلنسان رغم إدعائه بأنه أذكى مخلوقات 
هللا قد يتوه عن الطريق لكن الحمار أبدا 
ال يتوه ويعرف طريقه بدقة. وعدّدت في 
المقال أنواع الحمير وجنسياتها المختلقة, 
الظريفة  ذكرياتي  من  بعض  ذكرت  كما 
قصة  ذكرت  كما  الحمبر.  مع  والطريفة 
التي  المصرية  الحمير  جمعية  إنشاء 
عليه,  هللا  رحمة  الحكبم  توفيق  أسسها 
وكيف أكتشف أحد أعضائه فّي شيئ من 
وإليكم  للجمعية.  ضمي  فأراد  الحمورية 
االطالع  يريد  لمن  االلكنروني  الرابط 

علي هذا المقال
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   وفي نفس العام أيضا )شهر سبتمبر( 
كتبت مقال آخر بعنوان حماري وأنا حّر 
األساطير  في  الحمار  فيه  عرضت  فيه, 
والصينية.  والبابلية  واليونانية  المصرية 
كما ذكرت الحمار في الديانات المختلفة 
الثالث.  السماوية  والديانات  الوثنيه 
وذكرت أن هناك شعوبا تأكل لحم الحمير 
وال تجد غضاضة فى ذلك, وهناك شعوبا 
شعوبا  وهناك  وحاجتها,  لفقرها  تأكلها 
تأكلها مجبرة غشا وخداعا دون أن تعلم. 
الصين  وخصوصا  آسيا  شرق  فشعوب 
يأكلون كل ما يدب على األرض ما عدا 
أكل  ويستسيغون  واإلنسان,  السيارات 
الحمير والكالب والزواحف والحشرات. 
غير  فقيرة  طبقة  فيها  شعوب  وهناك 
لحوم  استهالك  يلقى  تونس  ففى  قادرة, 

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

أثمانها  لرخص  كبيرا  رواجا  الحمير 
هذه  جزاري  وأن  اللحوم  ببقية  مقارنة 
الحمير يبيعون أسبوعيا 13 طنا من لحم 
فقيرة  الدخل”  “محدودة  لعائالت  الحمار 
هذه  مقابل  مضاعفة  أضعافا  ويربحون 
حمير  لحم  أنها  يعرفون  وهم  التجارة, 
وال يجدون حرجا في استهالكها لرخص 
أذلها  شعووبأ  هناك  أن  وذكرت  أثمانها. 
وأطعموهم  وتجارها  وأغنيائها  حكامها 
لحم الحمير على أنه لحم بقر, ففى مصر 
تم ضبط بعض الجزارين وتجار اللحوم 
أن  وذكرت  الحمير,  بلحوم  يتاجرون 
الدولة قد استقبلت شحنة لحوم حمير من 
الرقابية  الجهات  واعترضت  باراجواي 
المسئولين  أن  اال  والميناء  بالوزارة 
بدخولها  صريحة  موافقة  أصدروا 
المصرى  الشعب  واستهلكها  لالسواق 

بالهنا والشفا.

   ثم عرجت في المقال للناحية الدينية 
الخيل  أكل  اليهودية  الديانة  تحرم  حيث 
ليست  ألنها  والجمال  والحمير  والبغال 
المسيحية  وفى  مشقوقة.  أظالف  ذات 
ويحل  الحمير,  لحم  يحرم  يوجد نص  ال 
الفم  لنا أكل ما يستساغ ) ليس ما يدخل 
الفم  من  يخرج  ما  بل  اإلنسان،  ينّجس 
هذا ينّجس اإلنسان ) متى 11:1٥(، كل 
األشياء  كل  ليس  لكن  لي  تحل  األشياء 
ال  لكن  لي  تحل  األشياء  كل   , توافق 
يتسلط علي شيء )كورنثوس األولى ٦: 
12(. كما ال يوجد نص قرآنى يحرم أكل 
يحلل  نبوى  حديث  هناك  ولكن  الحمير, 
أكل الخيل والحمير الوحشية وينهى عن 
أكل الحمير األهلية ألنها آلة حمولتهم منذ 
مختلفة  وسائل  اآلن  لدينا  وحيث  القديم, 
تحريم  من  الغرض  فينتفي  حمولتنا  لنقل 
يريد  لمن  التالي  والرابط  لحومها.  أكل 

االطالع علي المقال المنوه عنه:
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اكتشافهم  من  الناس  لتفاجؤ  عجبت 
أن هناك في الفيوم مزرعة لتربية وذبح 

الحمير وتوريدها لمعظم محافظات مصر 
أشهر  وأن  األعظم,  النصيب  وللقاهرة 
شقرة  كأبو  الكباب  تقدم  التي  المحالت 
والدهان وغيرهما وأن محالت الحواوشي 
الحمير.  لحوم  من  مأكوالتها  تقدم  كلها 
تعلم  وحكوماتكم  قوم  يا  تفاجأتم  لماذا 
وتوافق بل تستورد لكم لحوم الحمير من 
أنكم ال تعلمون  باراجواي, ال تقولوا لي 
الشعب  مجلسي  مضابط  سجلت  وقد 
والشوري “المنحلين” مئات االستجوابات 
والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة حول 
الخارج.  المستوردة من  شحنات األغذية 
تصدرت اللحوم الفاسدة أعلي االرقام في 
قد  أنه  منها  البرلمانية,  المساءالت  عدد 
استقبلت الحكومة شحنة لحوم حمير من 
الرقابية  الجهات  واعترضت  باراجواي 
المسئولين  أن  اال  والميناء  بالوزارة 
بدخولها  صريحة  موافقة  أصدروا 
المصرى  الشعب  واستهلكها  لالسواق 
المناقشات  هذه  كانت  وقد  والشفا,  بالهنا 
ال  أنكم  تدعون  كيف  ومتداولة.  مذاعة 
الحواوشي  رغيف  تأكلون  وأنتم  تعلمون 
األقل  علي  يتكلف  وهو  جنيهات  بثالث 
غير  لحوم  من  لوكان  جنيهات   7 أو   ٦
الفقر  أن  المرة  الحقيقة  الحمبر؟  لحوم 
وعدم القدرة تجعل اإلنسان يأكل أي شيئ 
أفضل من ال شيئ ويتعامي عن مصدرها 

ونوعها.

    وما يبدو أنه قد فاحأ الناس وأصابهم 
الثلثاء  بحالة من الرعب هو أنه في يوم 
٩ يونيو ُضبطت مزرعة لتربية “الحمير” 
بطريق القاهرة - أسيوط الغربى وجد بها 
حمارا   ٨0 وقرابة  حى،  حمار   1٥00
مذبوحا، وتم ضبط صاحب المزرعة و٨ 

جزارين.

أشار مصدر مسؤول إلى أن صاحب 
يقوم  بلودر  يستعين  كان  المزرعة 
واألرجل  الرؤوس  ودفن  بالحفر  يوميا 
يتم االستعانة بأى طبيب  واألحشاء، ولم 
بيطرى رغم كثرة عدد الحمير بالمزرعة. 
 ٨ بـ  استعان  المتهم  أن  إلى  أشار  كما 
وكان  والجيزة،  كرادسة  من  جزارين 

يتقاضى كل منهم ٦00 جنيه يوميا مقابل 
وأن  إلى ٦ مساء،  العمل من ٦ صباحا 
المزرعة تعمل منذ 1٥ يوما، مؤكدا أن 
المتهم  ادعاء  مع  تتفق  ال  شواهد  هناك 
بأن هذه اللحوم مخصصة كطعام لألسود 
فى السيرك، حيث إن اللحوم يتم تشفيتها 
وتغليفها بشكل حرفى ونقلها في سيارات 
المشفاة  اللحوم  تأكل  ال  واألسود  مبردة، 
مبردة.  والغير  بالعظم  اللحوم  وتفضل 
واتهم صاحب المزرعة بذبح أعداد كبيرة 
وتجهيز  يوميا(  حمار   1٥( الحمير  من 
الكبرى  المطاعم  لبعض  لبيعها  لحومها 
الكباب  ومطاعم  والجيزة  القاهرة  في 
إن  النيابه  وقالت  والمشاوي.  والكفتة 
صاحب المزرعة كان يورد لحوم الحمير 
إلى أكبر المطاعم في البلد، وعلى رأسها 
ع  كباب   ، ش  أبو    ، ب  »ال  مطاعم: 
و، م «، وغيرهم من المطاعم الشهيرة. 
نيابة  اجرتها  التي  التحقيقات  وكشفت 
قاموا  انهم  الحمير  جزاري  مع  الفيوم 
ببيع 400 حمار الى المطاعم المشهورة 

بالقاهرة،

   وعن ظاهرة تداول لحم الحمير صرح 
الدكتور لطفى شاور رئيس إدارة التفتيش 
على المجازر والصحة العامة السابق إن 
وراء  واألمنية  البيطرية  الرقابة  غياب 
في  الحمير  لحوم  ذبح  عمليات  انتشار 
مصر خالل السنوات الماضية. وأضاف 
أن ذلك سمح بتسرب أنواع مجهولة من 
المستهلكين  وخداع  األسواق  إلى  اللحوم 
وجودة  لرخصها  عليها  أقبلوا  الذين 
الوزارى  القرار  وجود  رغم  طعمها، 
رقم ٥17 لسنة 1٩٨٦ والخاص بتنظيم 
ذبح  ومنع  المجازر،  في  الذبح  وتداول 
الخيلية.  الفصيلة  حيوانات  لحوم  وتداول 
أن  إلى  تصريحات  في  شاور  وأشار 
الغذائية  الفجوة  سد  في  ساهمت  الحمير 
وأن  األخيرة،  السنوات  في مصر خالل 
لحوم  في  كثيرا  انخدعوا  المواطنين 
مجهولة المصدر، الفًتا إلى أن المواطن 
أنواع  وكشف  الرقابة  في  دوره  ليس 
اللحوم والتفرقة بينها في حين أن الدولة 
البيطريين  األطباء  تعيين  عن  تمتنع 
الرقابة على  لتشديد  العمل  العاطلين عن 
الصحة العامة. وأكد شاور أن المواطنين 
كونها  الحمير  لحوم  على  يقبلون  قد 
الجليكولين  من  كبيرة  نسبة  تحتوى على 
وهو ما يعطيها طعما “مسكرا” إلى جانب 
يجعل  ما  وهو  ودقيقة  ناعمة  أليافها  أن 
الجمهور،  من  ومستساغا  طريا  لحمها 
منوًها أنه ال يوجد أي ضرر صحى من 

تناول لحوم الحمير.

عضو  تامرسمير  الدكتور  تساءل     
مؤسسة  هل  البيطؤيين  األطباء  نقابة 
على  يشرف  بيطري  طيب  بها  الرئاسة 
نفسه  الرئيس  أن  وارد  الرئيس؟،  أكل 
إن  وقال  حمير.  لحم  بياكل  يكون  قد 
لحم  بين  التمييز  يستطيع  لن  المواطن 
هو  الدور  هذا  وإنما  والبقري  الحمير 
خالل  من  الحكومية  الجهات  مسئولية 
على  وتفتيشية  رقابية  حمالت  عمل 
أن  وتابع  المجازر.  خارج  المذبوحات 
معدالت  أعلى  تسجل  غمر  ميت  منطقة 
الذبح خارج المجازر نظًرا لغياب أطباء 
البيطريين، مشيًرا إلى أن ظاهرة انتشار 
ذبح الحمير وبيع لحمها للمواطنين راجع 
األطباء  أعداد  قلة  منها  أسباب  لعدة 
البيطريين المنوطين بالتفتيش واإلشراف 
الذبح على مستوى  والرقابة على عملية 
محافظة  في  يوجد  حيث  الجمهورية 
فقط  بيطريين  أطباء   7 بأكملها  القاهرة 
بما يعني أن الطبيب لن يمر للتفتيش إال 
مرة واحدة كل 4 أعوام. وأشار إلى أن 
إجمالي عدد األطباء البيطريين هم ٥00 

مستوى  على  التفتيش  بحمالت  بيطري 
تعاون  عدم  سمير  وأوضح  الجمهورية. 
األطباء  مع  النزول  في  الداخلية  وزارة 
وكذلك  التفتيش  بحمالت  البيطريين 
المجازر  داخل  أفراد شرطة  عدم وجود 
التجار،  اعتداءات  ضد  األطباء  لحماية 
بأهمية  المواطن  جهل  يعد  كما  مضيًفا: 
الطب البيطري أحد أسباب استغالله من 
الحمير على  لحم  بيع  في  الجزارين  قبل 
توعية  وجود  عدم  عن  ناهيك  بقري  أنه 
والغذاء.  الذبح  بسالمة  المواطن  لدى 
ظاهرة  تفشي  أسباب  أحد  أن  إلى  ولفت 
الحمير وبيع لحومها هو عدم تولي  ذبح 
الغذاء  سالمة  جهاز  البيطريين  األطباء 
في  كافية  حيوانية  ثروة  وجود  وعدم 
المتاحة  الثروة  تنمية  عدم  وكذلك  مصر 
وجشع  اللحوم  أسعار  الرتفاع  أدى  مما 
التجار ولجوئهم لذبح الحمير. مشيًرا إلى 
الذبائح  الحمير هي  لحم  من  األخطر  أن 
النافقة والمريضة التي تتم خارج المذابح. 
وشدد على أن حاالت التسمم التي تحدث 
لعدم وجود  ناتج  أغلبها  الجامعية  بالمدن 
أطباء بيطريين بها، موضًحا أن المشكلة 
تكمن  المشكلة  بل  اتدبح  حمار  من  أكبر 

في اقتصاد دولة.

    وفي الحقيقة لحم الحمير كما قال 
رئيس هيئة سالمة الغذاء التابعة لوزارة 
مثل  مثله  إن  منصور،  حسين  الصحة، 
اإلجراءات  اتبعت  إذا  أخرى  لحوم  أي 
إلى صعوبة  مشيًرا  الذبح،  أثناء  السليمة 
والقطط  الحمير  لحوم  بين  التفريق 
تم “فرمها.  إذا  العادية  واللحوم  والكالب 
األسبق،  البيطريين  نقيب  صرح  كما 
الحمير  لحوم  إن  العزيز،  عبد  مصطفى 
اإلنسان،  صحة  على  خطورة  تسبب  ال 
األبقار؛  لحوم  من  أفضل  “طعمها  وإن 
الرتفاع نسبة المواد السكرية بها”. ومن 
قدم  فقد  حالل,  فهو  الشرعية  الناحية 
فأكله  حمار  لحم  من  فخذ  للرسول)ص( 
كما ذكر في صحيح البخاري. إذن تكمن 
المشكلة في رأبئ في نقطتين, أولهما أن 
الذيح يتم دون إشراف بيطري للتأكد من 
في  الثانية  النقطة  الحمار صحيا,  سالمة 
الغش التجاري إذ يباع لحم الحمير علي 
أنه بقري. يتم تحديد سعر الحمار حسب 
صحته وقوته وغالباً ما يتراوح ثمنه من 
تكلفة  أن  كما  جنيه،  إلي 3000   2000
تكن  لم  ما  للغاية  رخيصة  الحمار  أكل 
في  إلطالقه  البعض  يلجأ  حيث  منعدمة 
والحشائش  القمامة  من  ليأكل  الشوارع 
الممكن أن  في األرض، وعند ذبحه من 
اللحوم وهو  كيلو من  ينتج حوالي 200 
ما يعني أن الكيلو من لحم الحمير يكلف 
التاجر حوالي 1٥ جنيها، وبالتالي يكسب 
مضاعفة  أضعافاً  والجزار  التاجر  فيه 
األجدي  ومن  المواطن.  حساب  علي 
واألفضل أن يباع لحم الحمير في محالت 
تونس  في  به  هومعمول  كما  مخصصة 

ويباع بأسعار مناسبة. 

   وثيت صحيا أن لبن الحمير يماثل 
األلبان  أفضل  من  ويعتبر  األمهات  لبن 
صحيا. وفي سنتياجو عاصمة تشيلي يمر 
فنا مدربا علي حلب الحمير في شوارع 
الطازج  الحمير  لبن  ليبيع  العاصمة 
مع  هناك  النلس  ويفضله  حلبا,  للزبائن 
وجبة اإلفطار ويقولون أنه مفيد في حالة 
حموضة المعدة ويقضلونه أيضا لألطفال 
الرضع. ويمكنكم مشاهدة بائع لبن الحمير 

في سنتياجو علي رابط هذا الفيديو:

h t t ps : / /www. facebook .
c o m / m o n a r o m a n 2 /
posts/10153547501759381



تناول األسربين يوميا قد مينع منو سرطان الثدي
نيويورك - أ ش أ توصلت دراسة طبية إلى أن تناول جرعات يومية من االسبرين يعمل بشكل فعال في منع 
نمو أورام الثدي في االختبارات المعملية، يستخدم األسبرين في جميع أنحاء العالم بوصفه مانعا لتجلط الدم، 
وتسكين األلم والحمي. وقال جوشوانتا بانيرجي أستاذ بالمركز الطبي التابع لجامعة “كانساس” األمريكية، أن 
تناول األسبرين بصفة يومية يعمل على ضمان تهيئة ظروف حول الخاليا الجذعية السرطانية ال تساعد على 
انتكاسات والحفاظ على مستوى  لمنع حدوث  الكيميائي  العالج  يتم إعطاء األسبرين بعد  أنه  تكاثرها، مضيفا 
الضغط، وهو ما رأيناه فعاال في المختبر. ويأتي ذلك فى الوقت الذي أوصى فيه الباحثون بضرورة استشارة 
المرضى لألطباء قبل البدء فى تناول جرعات االسبرين اليومية, حيث من المعروف أن االسبرين يزيد من 

سيولة الدم وهو ما قد يزيد من خطر حدوث نزيف المعدة واألمعاء.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

)Sweet Potato Yam( البطاطا
أحلى من البطاطس وتناسب مرضى السكر

من عيادة الطب الطبيعى
GMO-Free!!

وفول الصويا 55% ونصف نبات 
القطن, وكذلك زيت الكانوال الذى 
هى  وراثيا  معدلة  بذرة  من  ينتج 
األطعمة  نسبة  وتقدر  الرابسيد, 
وراثيا  معدلة  نباتات  تحمل  التى 
الغذائية,  المنتجات  ثلثى  بواقع 
األطعمة  تشترى  لم  اذا  والحقيقة 
أنت  الغالب  ففى  األورجانيك 
وراثيا,  المعدلة  األطعمة  تشترى 
صويا  فول  اشتريت  اذا  وخاصة 
دقيق  مثل  مشتقاتها  أو  ذرة  أو 
الصويا او زيت الصويا أو بروتين 
نشا  أو  الذرة  زيت  أو  الصويا, 
الذرة أو دقيق الذرة أو سكر الذرة 

العالى فى الفركتوز.

العلماء  يعرف  ال  اآلن  وحتى 
أن  يمكن  التى  الصحية  األضرار 
تنجم عن استهالك هذه األطعمة, 
ولكن  جدا,  قليلة  األبحاث  ألن 
توقعات العلماء هى أن تكون هذه 
معدالت  زيادة  فى  سببا  األطعمة 
بعض  انتاج  او  الحساسية, 
السموم التى تسبب األمراض, كما 
مقاومة  فى  زيادة  العلماء  يتوقع 
الحيوية  المضادات  لتأثير  الجسم 
األمراض  من  مزيد  يسبب  مما 
البكتيرية والفيروسية, أما التأثير 
أسوأ,  يكون  فسوف  البيئة  على 
يخشون  المزارعين  من  فكثير 
زراعة  المستحيل  من  يصبح  أنه 
فالريح  األورجانيك,  المحاصيل 
حبوب  يحمالن  سوف  والنحل 
المعدلة  المحاصيل  من  اللقاح 
كما  األورجانيك,  لمزارع  وراثيا 
المحاصيل  مقاومة  من  يخشى 
المبيدات  لتأثير  وراثيا  المعدلة 
مزيد  الى  يؤدى  مما  الحشرية 
األنهار  تلوث  التى  ألمبيدات  من 

والبحيرات والمياه الجوفية.

كما يخشى المزارعون من ظهور 
بعد  للمبيدات  المقاومة  الحشائش 
االستخدام المكثف لها, كما يتوقع 
الويلد اليف  العلماء القضاء على 

مثل الفراش والنحل.

واألبحاث األولية تشير الى نسب 
والمواد  والمعادن  للفيتامينات 
هذه  فى  أقل  بنسب  الغذائية 

المحاصيل.

 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

الطعام  أذهب لشراء  س: عندما 
بعض  أجد  ماركت  السوبر  فى 
GMO-« الفتة عليها  المنتجات 
Free« فما معنى هذا ؟ وماهى 

قيمته بالنسبة لى؟
 GMO-« ج: الحقيقة ان عبارة
محال  فى  ترى  كانت   »Free
واألعشاب,  الطبيعية  األطعمة 
العادية  المحال  بدأت  حديثا  ولكن 
تحمل  التى  المنتجات  عرض  فى 
هى  العبارة  وهذه  العبارة,  هذه 
 Genetically« اختصار 
ومعناها   »Modified Food
األطعمة التى حدث فيها تغيير فى 

الجينات الوراثية.

والواقع ان عملية تغيير الصفات 
القديم  منذ  يتم  كان  الوراثية 
يعمل  كان  الذى  المزارع  يد  على 
من  مختلفة  سالالت  تهجين  على 
يحمل  جديد  نبات  إلنتاج  النباتات 
وأصح  أحسن  وراثية  صفات 
ولكن  أوفر,  محصول  وذات 
التعديل الوراثى الذى يحدث اآلن 
فى المحاصيل والذى يلقى مقاومة 
تغيير  هو  الطبيعة  أصدقاء  من 
يحدث عن طريق استخدام جينات 
فيروسية  او  بكتيرية  او  حيوانية 
او نباتية ال دخالها فى نبات آخر 
ليحدث تغيير فى الجينات الوراثية 

تغييرا كبيرا بال عودة.

العلماء  نجح  التكنولوجى  وبذلك 
على  تعيش  مزروعات  أنتاج  فى 
األرفف مددا طويلة مثل الطماطم, 
مثل  الضارة  للحشائش  ومقاومة 
لآلفات  ومقاومة  الصويا,  فول 
الحشرية مثل البطاطس, ونباتات 
مثل  للماء  احتاجت  كلما  تنير 
العلماء  يحاول  وحاليا  البطاطس, 
خضروات  انتاج  ذلك  باستخدام 
على  تحتوى  وحبوب  وفواكه 
الفيتامينات  من  كمية  أكبر 
والمعادن, او تحتوى على لقاحات 
المالريا  مثل  األمراض  لبعض 
الوبائى,  الكبد  والتهاب  والكوليرا 
تكنولوجى  عن  يدافعون  وممن 
ذلك  أن  يعتقدون   »GMO«
الغذاء  توفير  على  يساعد  سوف 
المجاعات,  ويمنع  العالم  فى 
والعلماء  المزارعين  ولكن 
والمهتمين بالبيئة وصحة األنسان 
غاضبون  كلهم  والمستهلكين 
األطعمة  من  كثير  وجود  بسبب 
كثيرا  ويشككون  وراثيا  المعدلة 
ومنذ  التكنولوجي,  هذا  فوائد  فى 
أول  ظهر  عندما   1996 سنة 
محصول من الطعام المعدل وراثيا 
النباتات  ان  حتى  العملية  وتوالت 
نسبتها  بلغت  وراثيا  المعدلة 
 ,%35 الذرة  فى  ونسبتها   ,%٢5

فى  البطاطا  عربات  تتذكر  هل 
الشتاء؟  فى فصل  الحبيبة  مصرنا 
ولسبب ما كنا نحب البطاطا على 
فى  البطاطا  من  أكثر  العربات 
فى  الصحية  فوائدها  هل  المنزل. 

جمال طعمها ؟

يخيل  البطاطا  تأكل  عندما 
من  حلو  نوع  مجرد  أنها  لك 
البطاطس, ولكن الواقع ان البطاطا 
من  مختلفان  نوعان  والبطاطس 
الى  ينتمى  منهما  وكل  النباتات 
عائلة مختلفة, وعلى الرغم من ان 
يتفوق  بمقدار  حلو  البطاطا  طعم 
البطاطا  ان  اال  البطاطس,  على 
المناسبة  األطعمة  قوائم  فى  تدخل 
لمرض السكر, بينما ال ينطبق ذلك 
على البطاطس, ويمكن أن يدهشك 
ذلك ألنها تحتوى على مواد سكرية 
على  تحتوى  البطاطا  ولكن  أكثر 
تجده  ما  ضعف  األلياف  من  قدر 
تؤخر  واأللياف  البطاطس,  فى 
السكر  وامتصاص  الهضم  عملية 
فى الدم, كذلك وجد للبطاطا تأثير 
فى  األنسولين  فاعلية  زيادة  على 

الجسم.

قدم  قديم  فهو  البطاطا  عمر  أما 
الكهوف  فى  اكتشفت  فقد  التاريخ, 
الى  تاريخها  يرجع  التى  القديمة 
أدخلها  وقد  سنة,  آالف  عشرة 
أوربا  الى  كولمبس  كريستوفر 
ألمريكا,  رحلته  بعد   14٩2 سنة 
أمريكا  هو  األصلي  موطنها  أما 

الوسطى.

األطعمة  من  تعتبر  والبطاطا 
طعام  ذكرنا  كما  فهى  الصحية 
فبعض  السكر,  لمرضى  مناسب 
حيوانات  على  العلمية  األبحاث 
البطاطا  أن  أظهرت  التجارب 
السكر  تعديل مستوى  تساعد على 

خاليا  مقاومة  من  وتقلل  الدم,  فى 
ذلك  يعزز  كما  لألنسولين,  الجسم 
مواد  على  البطاطا  احتواء  التأثير 
تتحول  لألكسدة  مقاومة  كاروتينية 
فى الجسم الى فيتامين  A  عالوة 

على مواد أخرى مضادة لألكسدة 
النحاس  ومعادن   C فيتامين  مثل 
الهامة  المعادن  وهى  والمنجنيز 

لألنزيمات المضادة لألكسدة.

على  البطاطا  احتواء  وبسبب 
كبيرة  بكميات  الكاروتينية  المواد 
على  المحافظة  على  تساعد  فأنها 
التنفسى,  والجهاز  الرئتين  صحة 
واألبحاث على حيوانات التجارب 
الناقص  الطعام  أن  أظهرت 
اصابة  الى  أدى   A فيتامين  فى 
األيمفيزيما  بمرض  الحيوانات 
عندما  الرئتين  يصيب  الذى 
لدخان  الحيوانات  هذه  تعرضت 
فى  البنزوبيرين  فمواد  السجاير, 
 ,  A فيتامين  من  تنقص  السجاير 
وعندما تناولت حيوانات التجارب 
طعاما يحتوى على فيتامين A قلت 
نسبة مرض األيمفيزيما, ومن هنا 
والمواد   A فيتامين  أهمية  نرى 

الكاروتينية لصحة الرئتين.

للحديد  مصدر  والبطاطا 
.B6 والبوتاسيوم وفيتامين

مختلفة  ألوان  للبطاطا  ويوجد 
فمنها األصفر والبرتقالى واألحمر 
لحم  وايضا  واألبيض,  والبنفسجى 
فبعضها  مختلفة  ألوان  له  البطاطا 
برتقالى,  أو  أصفر  أو  أبيض 
التى  البنية  القشرة  ذات  والبطاطا 
عليها  يطلق  البنفسجى  الى  تميل 
اللون  يكتسب  ولحمها   ,  Yam
وهى  الطهى,  عند  البرتقالى 
ألوان  أنواع على حسب  لها  ايضا 

قشرته  آخر  نوع  ويوجد  لحمها, 
بيج ولحمه أصفر, ونوع له قشرة 
وله  باألوكيناوان  يعرف  بنفسجية 
مادة  لوجود  اضافية  غذائية  قيمة 
األنثوسيانين المضادة لألكسدة فى 

القشر.

وعند شراء البطاطا أختر األنواع 
الجروح  من  الخالية  المتماسكة 
والتجاعيد,  والبراعم  والسحاجات 
مكان  فى  ضعها  التخزين  وعند 
بارد مظلم, وال تضعها فى الثالجة 
واال يتغير طعمها, ويناسبها حجرة 
البدروم,  فى  الباردة  المخزن 
وال  شهر,  لمدة  تخزن  أن  ويمكن 
أكياس  فى  تضعها  أن  يناسب 
تتعرض  أن  يجب  وال  بالستيك, 
للشمس او الحرارة فوق 1٥ درجة 
أما  وتخمر,  برعمة  تسبب  ألنها 
المطهى منه يمكن االحتفاظ به فى 
علبة أو كيس مفرغ من الهواء فى 

الثالجة لبضعة أيام.

األورجانيك,  يفضل  وبالطبع 
ويمكنك أكل القشرة بعد تنظيفها.

وقبل الطهى يمكنك اضافة ملعقة 
كبيرة من عصير الليمون فى الماء 
لتمنع  البطاطا  قطع  اليه  المضاف 

تحولها الى اللون البنى.

فقد  بأقل  البطاطا  تطهى  ولكى 
للمواد الغذائية يفضل الطهى على 
قطع  الى  تقطيعها  بعد  البخار  
بوصة  نصف  منها  كل  متساوية 
بالسلق  ينصح  وال  دقائق,   7 لمدة 
فسلقها  الزيوت,  مع  اوالطهى 
يفقدها كثير من الطعم ومن المواد 
الغذائية من فيتامينات ومعادن مثل 
المضادة  والمواد   B,C فيتامين 
بالطهى  ينصح  وال  لألكسدة, 
المواد  تكوين  لمنع  الزيوت  مع 

المؤكسدة.
والى لقاء يتجدد

 Tel: 647 823-6779   لالعالنات
ahram.teeba@gmail.com

دراسة: رد الفعل املرح جتاه املواقف الضاغطة يقوى املناعة
لندن-ا ش ا كشف بحث جديد أن رد الفعل المرح تجاه المواقف الضاغطة ربما يكون السبب الرئيسي في أن يعيش 
اإلنسان لفترة أطول.  وبحسب البحث – الذي نقلت نتائجه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية – فإن العلماء يرون 
أن رد الفعل اإليجابي في وجه األزمة ربما يقلل بشكل كبير من إصابة الجسم بااللتهابات. وأوضحت الدراسة 
أن كمية الضغط التي يتعرض لها الشخص يومًيا ليست هي التي لها التأثير األكبر، وإنما الكيفية التي يتعامل بها 
الشخص مع الضغط ذاته. وقالت نانسي سين الباحثة بجامعة بنسلفانيا “إن المشاعر اإليجابية والكيفية التي تساعد 
بها الناس في حاالت الضغط تم تجاهلها في حقيقة األمر”. وشملت الدراسة ٨72 من البالغين إذ تم رصد الضغوط 

اليومية التي يتعرضون لها وردود الفعل العاطفية على مدى ثمانية أيام متتالية.
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عرف المصريون القدماء العديد من 
كثير  أساس  تشكل  التي  الرياضات 
من االلعاب الرياضية الموجودة حالياً 

ومنها ما يلي :
من  أول  هم  القدماء  المصريون 
الشباب  إعداد  بغرض  اللكم  مارسوا 
للدفاع عن وطنه ويظهر علي مقبرة 
منظر  األقصر  بغرب  واف  خير 
آخر  ومنظر  المالكمة  رياضة  يمثل 
يمثل أزواج من المالكمين يمارسون 
الفرعون  أمام  المالكمة  رياضة 
بينما  بالمباراة  الفائز  بهجة  ويظهر 
وكم  الجمهور  لتحية  المهزوم  ينحني 
الروح  تلك  الي  اآلن  أحوج  نحن 
وقارها  للرياضة  تعيد  التي  المهذبة 
وجمالها وبذلك يمكن القول بأن مصر 
المالكمة  رياضة  عرفت  الفرعونية 

قبل اإلغريق بقرون طويلة .

 كرة اليد كان اللعب بالكرة معروفاً 
في مصر القديمة والمصريون القدماء 
فالثابت  اليد  كرة  اختراع  أصحاب 
ان  الفرعونية  المقابر  جدران  علي 
كرة  لعبة  مارسوا  المصريين  قدماء 
البشرية  تاريخ  في  مرة  وألول  اليد 
الرياضة  بممارسة  للفتيات  يسمح 
لتلك  العديدة  المناظر  ظهرت  حيث 
حسن  بني  مقابر  جدران  علي  اللعبة 
بمحافظة المنيا مما يثبت اننا أصحاب 
أخري  طريقة  فتظهر  اليد  كرة  لعبة 
هي أن تعتلي فيها فتاة ظهر زميلتها 
في  كرات صغيرة  بثالث  تتقاذفن  ثم 

حركات سريعة متالحقة .
الهوكي  لعبة  ان  الحقيقة  الهوكي   
مارسها  فقد  خالصة  مصرية  لعبة 
السنين  اآلف  منذ  المصريين  قدماء 
النقوش والرسوم  ثبت ذلك من  حيث 
التي اكتشفت بمقابر بني حسن بالمنيا، 
بالعصا  أمسكوا  قد  العبين  فيظهر 

المعكوفة في انحناءة رياضية .

 العدو كانت رياضة العدو معروفة 
في مصر منذ العصر الفرعوني فكانوا 
يتبارون في سرعة الجري ومن تلك 
العدو  ممارسة  توضح  التي  األمثلة 
بسقارة  حتب  بتاح  مقبرة  في  مناظر 
ولقد  الخامسة  األسرة  الي  ترجع 
كبيرة  درجة  العدو  رياضة  وصلت 
من األهمية اذ نجح فيه الفرعون تولي  
عرش مصر حيث كان شرطاً أساسياً 
أن  للفرعون  التجديد  أو  الحكم  لتولي 
أو  منفرداً  عدواً  محددة  مسافة  يقطع 

انه بصحة  يثبت  حيواناً  لكي  مسابقاً 
البالد , هذا ما  الي حكم  جيدة تؤهله 
تم تدوينه علي معظم اآلثار المصرية 
الحمراء  بالمقصورة  يظهر  ما  منها 
بمعبد حتشبسوت بالكرنك حيث نري 

الملكة وهي تعدو .

رياضة  تعتبر  المصارعة   
المنتشرة  األنشطة  أحد  المصارعة 
ظهرت  حيث  المصريين  قدماء  لدي 
الرياضة  التي تصورها هذه  المناظر 
في الدولة القديمة والوسطي والحديثة 
، فظهرت أشكال رياضة المصارعة 
مقبرة  علي  والصبيان  األطفال  بين 
القديمة  الدولة  بسقارة من  بتاح حتب 
وهذه أقدم صورة لرياضة المصارعة 
حيث ترجع الي األسرة الخامسة كما 
رياضة  تمثل  أخري  مناظر  صورت 
المصارعة بين الرجال المحترفين في 
وضعيات متعددة علي جدران مقبرة 

األمير باكت ببني حسن بالمنيا.

القدماء  المصريون  كان  السباحة   
السباحة  رياضة  بممارسة  مغرمين 
شاطئ  الي  يخرجون  دائماً  فكانوا 
وقد  السباحة  رياضة  لممارسة  النيل 
من  العديد  األثرية  المناظر  صورت 
تمثل  صورة   : منها  السباحة  مناظر 
اللوتس  زهور  بين  تعوم  وهي  فتاة 
وهناك نماذج عديدة لرياضة السباحة 
منها وعاء من األلبستر علي هيئة فتاة 

سابحة في النيل .
 

 

هي  القديمة  مصر  تعتبر  الجمباز   
التي وضعت األصول األولي أللعاب 
النقوش األثرية  الجمباز فقد وضحت 
منها  دقيقة  وأوضاع  عديدة  مناظر 
أحدهم  يقف  شباب  الربعة  منظر 

باسطا ذراعية بشدة الي الجانبين في 
ذراعيه  آخر  ويبسط  كتفه  مستوي  
بشدة أمامه في مستوي كتفه في حين 
يعتمد علي ساق واحدة دافعاً األخري 
الي األمام في وضع ويتخذ األخران 
أوضاعاً مماثلة من مقبرة األمير باكت 
النقوش  وتضيف  بالمنيا  حسن  ببني 
األثرية ان المرأة المصرية أولي نساء 
ثابت  وهذا  للجمباز  ممارسة  البشرية 
من خالل النقوش األثرية منها منظر 
يمثل ممارسة المرأة المصرية القديمة 
أللعاب الجمباز بمصاحبة الموسيقي .

 الفروسية سجلت الرسوم المنقوشة 
ان  القديمة   المصرية  اآلثار  على 
رياضة  الي  نظر  القديم  المصري 
حيث  االعتبار  بعين  الفروسية 
من  الفروسية  رياضة  اصبحت 
ممارستها  يجب  التي  الرياضات 
وظهرت مناظر عديدة للفروسية علي 
اآلثار المصرية منها منظر علي معبد 

رمسيس الثاني .

 ( المبارزة  لعبة  بالسيف  المبارزة   
الشيش حالياً ( لعبة مصرية خالصة، 
الي  القدماء  المصريون  توصل 
أدواتها واالقنعة  لها  ممارستها أعدوا 
وقد   ، الوجه  لحماية  استخدمت  التي 
ظهرت أول مباراة للمبارزة عند قدماء 
بمدينة  معبد  نقوش  في  المصريين 
هابو القريبة من االقصر والذي يرجع 
 ، الثالث  رمسيس  الملك  عصر  الي 
حيث ظهرت فيها المبارزان ممسكين 
بأسلحة مغطاة عند طرفها ومرتديان 
اقنعة لحماية الوجه تشبه الي حد كبير 

االقنعة الحديثة .

القدماء  المصريون  عني  الرماية   
للدفاع  كتدريب  الرماية  برياضة 
والمجرمين  الغزاة  ضد  الوطن  عن 
من  الرياضة  تلك  وأًصبحت 
ملوك  مارسها  التي  الرياضات 
مصر القديمة وظهرت مناظر عديدة 
لرياضة الرماية علي اآلثار المصرية 
منها منظر من معبد سيتي بأبيدوس .

من  مجموعة  تضم  صور  وايضاً 

رياضة  علي  يتدربون  الذين  الرماة 
القوس  استخدام  طريق  عن  الرماية 

والسهم .
 

القفز  رياضة  كانت  القوي  ألعاب   
العالي  بالوثب  يسمي  ما  أو  العالي 
معروفاً في مصر القديمة حيث تظهر 
بتاح   ( الوزير  مقبرة  في  مناظرها 
حتب ( الموجودة في سقارة ومن بين 
ألعاب  تحت  تندرج  التي  الرياضات 
القوي مصارعة الثيران وتعتبر مصر 
اتجهت  التي  الشعوب  أولي  القديمة 
ممارسة  في  الحيوان  الي  أنظارها 
الرياضة وهي بذلك تسبق جميع األمم 
في تلك الرياضيات فتظهر في النقوش 
أنة كيف يوقع  الفرعون  يعلم  األثرية 

العجل ويصارعه .

أن  الطبيعي  من  كان  التجديف 
رياضة  القدماء  المصريون  يمارس 
أو  النيل  نهر  في  سواء  التجديث 
البحار المحيطة بمصر وتحتفظ اآلثار 
المصرية بالعديد من النقوش والنماذج 
من  التجديث  رياضة  توضح  التي 
الدولة القديمة ومنها منظر المجدافين 

من الدولة الحديثة .

الصيد كانت رياضة الصيد من أهم 
القدماء  المصريين  عند  الرياضات 
يخرجون  القدماء  المصريون  فكان 
والثيران  والفيلة  السباع  لصيد 
الوحشية واعتاد النبالء والعظماء ان 
يركبوا القوارب الصغيرة المصنوعة 
من البردي ويخرجون في رحلة الي 
أحراش الدلتا ومعهم أسرهم وخدمهم 

وذلك لصيد األسماك والطيور .

الرياضة عند الفراعنة 

ظاهرة تعامد الشمس 
على ثالث مذابح 

بالكنيسة 

القس  قال 
حفظي،  ويصا 
كنيسة  كاهن 
ميخائيل  المالك 
األثرية بكفر الدير 
منيا  مركز  في 
بالشرقية،  القمح 
تستعد  الكنيسة  إن 
ظاهرة  لرصد 

تعامد الشمس يوم 1٩ من شهر يونيو، 
الجليل  المالئكة  رئيس  دير  على 
ميخائيل، بحضور وفد من وزارة اآلثار 
ومسئولي محافظة الشرقية، وذلك عقب 
الفرعونية  الظواهر  إحدى  اكتشاف 
بالدير والمتمثلة في تعامد الشمس ثالث 
الـثالث  على  الواحد  العام  في  مرات 

مذابح بالدير
الملك  دير  أن  ويصا،  القس  وتابع 
بعده  الكنيسة  بُنيت  والذي  ميخائيل 
بسنوات يعود إلى ما قبل القرن الرابع 
العثور  ذلك  على  والدليل  الميالدي، 
وجود  أهمها  لذلك،  كثيرة  شواهد  على 
أثري »وهو عبارة عن مدفن  طافوس 

خاص بالرهبان قبل وجود الكنيسة«. 
كنيسة  أن  ويصا،  القس  وأضاف 
الكنائس  من  االثرية،  ميخائيل  المالك 
المقدسة األثرية التي يشعر فيها الجميع 

برهبة عجيبة وروحانية عاليـــة. 
أنحاء  كل  من  ناس  إليها  ويأتي 
بشفيعها  والتشفع  بركتها  ألخذ  البالد 
بركتــه  ألخـذ  ميخائيل  المالئكة  رئيس 
هناك  أن  نعلم  أن  دون  المقدســـة، 
ظاهره فريدة مثلها مثل ما يحدث بمعبد 
وحتشبسوت،  الكرنك  ومعبد  أبوسمبل 
لميالد  وفًقا  بالمعابد  السمش  تعامد  من 
الملوك بالمعابد، وهذا ما استطاع فنان 
جعل  من  اآلن،  حتى  يُعرف  لم  قبطي 
دير الملك ميخائيل يتحول لكنيسة ذات 
مذابح،  ثالث  بها  أثري،  فرعوني  بناء 
مذبح  كل  على  الشمس  عليها  وتتعامد 
شهر  من   1 يوم  ففي  صاحبه،  بميالد 
مايو كل عام تتعامد الشمس على مذبح 
الشهيد مار جرجس، وفي يوم 1٩ من 
رئيس  مذبح  على  عام  كل  من  يونيو 
يوم 23  وفي  ميخائيل،  الملك  المالئكة 
الشمس  تتعامد  عام  كل  من  أغسطس 
على مذبح القديسة العذراء وهو موعد 

ميالدها.
 وقد ترأس األنبا صليب أسقف ميت 
غمر، دقادوس وبالد الشرقية وتوابعها، 

مارجرجس  بكنيسة  الجمعة  يوم  اإللهى، صباح  القداس  صالة 
األثرية بصهرجت الكبرى بالدقهلية.

والمعروف  ميخائيل،  المالك  بعيد  االحتفال  في  ذلك  ويأتى 
بتعامد الشمس على المذبح أثناء الصلوات كل عام بهذا التوقيت.
جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل بأعياد تذكارية للمالك 
ميخائيل، في اليوم الثاني عشر من كل شهر من شهور السنة 
القبطية، إنما هناك تذكاران لهما خصوصية عن باقى االحتفال، 
 21 يوافق  )وهو  هاتور   12 في  يقع  الذي  األول  العيد  فإن 

نوفمبر( والثاني يقع في 12 بؤونة )ويوافق 1٩ يونيو(
ويعد العيد األول مرتبًطا ببناء البطريرك إسكندر الـ 1٩ من 
المكان  من  بداًل  ميخائيل  المالك  باسم  مذبح  الكنيسة،  بطاركة 
الذي كان يتعبد فيه البعض لـ« زحل« حينما كان  هناك وثنيون.

بدء  في  دائًما  ويقع  بؤونة،   12 يوم  فميعاده  الثانى  أما 
المصريين،  قدماء  أعياد  أهم  من  عيًدا  أصله  وكان  الفيضان، 
فقد كان يقام لإلله ستيرون »إله النيل«، وبعد دخول المسيحية 
مصر وتحطم األوثان بات عيًدا للمالك ميخائيل نظًرا للمعتقد 
ليعم  النيل  مياه  أمام هللا الرتفاع  المتشفع  لكونه  األرثوذكسي، 
الخير بالوادي، بحسب العقيدة المسيحية.       نقال عن فيتو.....
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انا الاكتب وال اتحدث كثيرا لكن 
حينما يضيق صدري بما في داخله 
ال اجد سوي سالحي الذي هو من 
الرصاص              الطلق بيه 
النيران لعلها ةنير علي من هم في الظلمه وظالل الموت 
من  االخيره  انفاسي  التقط  ان  قبل  الصعداء  اتنفس  ولكي 
متابع  وانا  فتره  منذ  علي صدري  الطابق  الكابوس  هول 
عليه  ماهو  علي  يبقي  الحال  ان  يبدوا  ولكن  العام  للشان 
بالنسبه لالقباط  فيما قبل وبعد الثوره ومادفعه االقباط من 
ثمنا باهظا في حب مصر والدفاع عنها يبدو ان االذكياء 
يرون ان الحل في مصر منعا للطائفيه هو ان تكون مصر 
بدون اقباط وفي الحقيقه هي منذ زمنا بدون اقباط  *بدون 

اقباط في الشان العام *.
لدي  انها اصبحت الزمه  لدرجه  اقول مرارا كثيره  وانا 
ان مصر لن تقوم لها قومه اال اذا اصبح لالقباط شانا فيها 
شانهم شان اخواتهم المسلمين في كل قرار سياسي تجدهم 
كانت  لو  كما  عنهم  عيونهم  ويغمضون  االقباط  يجنبون 
للطائفيه  انه منعا  انفسهم  اقباط. ربما يقنعون  مصر بدون 
ولكنها في الحقيقه عمليات ارهابيه في فتره وجيزه شاني 
شان كل االقباط اراقب الجرح الذي ينذف وال يضمد اال 
وهو ظلم االقباط وتجاهلهم ففي احتفاليه عيد االم لم تكرم 
وال ام مسيحيه كما لو كانوا كلهن امهات اليستحقوا الكرامه 
رغم انهن كلهن امهات فاضالت   حتي انني كنبت مقال 

اقول فيه لالسف امي ليست مثاليه وال تستحق الهديه
وجمعيه  الوفاء واالمل للمكفوفين والتي ليس بها ال وفاء 
مقطوعات  لتعزف  النمسا  الي  جاءت  لالقباط  امل  وال 
ولم  محجبات  كلهن  كانوا  وبيتهوفن  لموتسارت  موسيقيه 
يكن بينهن مسيحيه واحده المسيحيات كلهن يبصرن بقدره 

قادر
الدستوري  اليمين  قاضيه  ادي سته وعشرون  فتره  ومنذ 

ليس بينهن قبطيه واحده ويوم تكريم العلماء الذي حضره 
السيسي وقدم لهم بنفسه جوائز تقدريه لم يكن بينهم واحد 
مسيحي  كلهم جهله بقدره قادر ولو عملوا احتفاليه لمحو 

االميه لن تجد بينهم واحد مسيحي
ال وزادت الطينه بله في الشقق التي لمؤسسه معا *محمد 
التليفزيون ويقول  المسئولين عنها في  صبحي* ظهر احد 
وطبعا  وكفي  والمسجد  والمدرسه  للمتجر  مكان  هناك 
التوجد كنيسه ومعني هذا ان المسيحيين بح في هذه الشقق 
الخساره  الضراء  في  فقط  معا  اقباط  بدون  معا  نحن  فهل 
لك والمكسب لي وعلي فكره انا ال  اتكلم في هذا من اجل 
تقوم  لن  مصر  ان  اجل  من  ولكن  لالقباط  مصالح ضيقه 
لها قومه اال لوكان لالقباط شان فيها شانهم شان اخواتهم 
المسلمين وحتي ريهام سعيد في صبايا الخير محمدوعلي 
وعبد الرحمن وسيد كلهم محتاجين يتعالجوا ومينا وجورج 
الرحمه  ايه  والده  ماولدتهمش  الحديد  زي  عيال  ومايكل 
حلوه وليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه وفي 
حركه السفراء االخيره ايضا اليوجد اقباط وتقريبا حتي وال 

عمال في السفاره
ال واهم من هذا وذاك وتلك ومنحل بسبب كل هذا االنحالل 
ولم  ارهابين ومجرمين واخوان  صدر عفوا رئاسيا شمل 
يشمل بينهم اقباط وهناك اقباط مظلومين في السجون مثل 
جرجس بارومي المتهم باغتصاب فتاه وهو ليس له قدره 
جنسيه لم يطلق سراحه ولم يشمله العفو اليس الحق اجدر 
بان يتبع منعا للطائفيه اليوجد اقباط او بمعني اصح في الهم 
مدعيه وفي الفرح منسيه حاجه تحزن التكريم وال والوفاء 
الجيش  وطبعا  االميه  والجوائزمحو  والقضاه  واالمل 
والرؤساء  اعالم  وال  والسفراء  والمحافظين  والشرطه 
جامعات وازدراء اديان من طرف واحد والعفوا واالفراج 
حبه  دم  حبه  مظلوم  ولو  حتي  مسيحي  واحد  وال  اليشمل 
ذوق حبه خجل حبه احساس بشركاء الوطن االصليين انتوا 
بشر وال حجر تفتكروا ربنا يبارك لكم وانتم ظلمه واكلي 
ده  كل  ورغم  تحزن  حاجه  لحمهم  كدا  البشروبعد  حقوق 
من  مولود  اللي  ابنك  حب  االصيل  الحب  يامصر  بنحبك 

بطنك ومن قلب النيل.

معا بدون اقباط       
بطرس حكيم

St Anthony Monastery. Perth, ON- Canada

 

608 Miners Point Rd Perth, ON K7H 3C5 
+1-613-264-8071
Abbaanthony.ca

9:7 الرب” 2 كو  يحبه  املسرور  “املعطي 

الدير يعطي إيصال ضريبي

بتكليف من قداسة البابا املعظم 
الثاني وحتت رعاية  االنبا تاوضروس 
في  وشريكه  قداسته  وإشراف 
احلبر  نيافة  الرسولية  اخلدمة 
إنشاء  مت  مكاريوس،  األنبا  اجلليل 
في  أرثوذكسي  قبطي  دير  أول 
العظيم  القديس  بإسم  كندا 
مجتمعاً  ليكون  أنطونيوس  االنبا 
منط  يطلبون  الذين  رهبان  ألباء 
الشركة  بحياة  شبيه  احلياة  من 
الكبير. مكاريوس  للقديس 

روحي  احتفال  في   ، الثاني  تاوضروس  األنبا  املعظم  البابا  قداسة  قام 
وشعبي وسط فرحة غامرة وبحضور االباء األساقفة والكهنة، بوضع 
حجر األساس لدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس - بيرث ، أونتاريو، 

يوم اجلمعة املوافق ١٦ سبتمبر ٢٠١٤. 

الزيارات اليومية: أبواب الدير مفتوحة ملن يرغبون بالزيارة من 9 صباحا 
حتى 6 مساءا - صلوات مسائية/عشية كل يوم

تتم إقامة القداس األسبوعي كل يوم سبت من 10 صباحا إلى الثانية 
عشر ظهرا. اجلميع مدعوون لنوال البركة

يرحب دير األنبا أنطونيوس بالزائرين، ولكن من يرغبون باملبيت عليهم 
الترتيب مسبقا

 
 
 
                                                                             
    

  

 احذر من االحتيال الهاتفي
ازديادًا في مكالمات االحتيال الهاتفي التي يدعي فيها yAnAgA eananea adanaC (yea ) تالحظ... 5192يونيو  91

هذه المكالمات االحتيالية التي يمكن أن —وتطلب من الكنديين الحذر منغير صحيح، ، ولكن هذا yeaالمتصل بأنه ينتمي إلى 
 .ل شخصية الغير والسرقة الماليةتؤدي إلى انتحا

ومن األمثلة على طرق االحتيال الهاتفي األخيرة تهديد دافعي الضرائب أو استخدام لغة عدوانية قهرية لترهيبهم وإرغامهم على 
ويقول إن الضرائب مستحقة  yeaيتلقى الضحايا مكالمات هاتفية من شخص يدعي بأنه يعمل لدى . yeaدفع ديون وهمية إلى 

ويطلب المتصل السداد الفوري بواسطة بطاقة االئتمان أو يقنع الضحايا بشرا  بطاقة مسبقة الدفع وإعادة االتصال على . دا األ
 . يتعرض دافع الضرائب غالبًا للتهديد بالقضا  أو الحبس أو اإلبعاد. الفور للحصول على معلومات

 .Canadian Anti-Fraud Centreط وبل ِّغ عنها إلى إذا وصلتك مكالمة احتيالية من هذه المكالمات، أغلق الخ

، فلديها إجرا ات رسمية محددة للتأكد من حماية yeaوعندما تتصل بك . yeaمثل هذا النوع من االتصاالت ال يتم عن طريق 
مبينة باستخدام األرقام ال yea، اتصل مباشرة مع yeaوإذا ما رغبت في التأكد من صحة رقم هاتف . معلوماتك الشخصية

رقم الهاتف الخاص بالشؤون الشخصية هو . 5525-959-800-1رقم الهاتف الخاص باألعمال هو . صفحة أرقام هواتفنا على 
1-800-959-8281. 

 : ليةولمساعدتك في كشف طرق االحتيال المحتملة، يمكنك اتباع اإلرشادات التا
 

 :yeaلن تقوم 
 أبدًا بطاقات مسبقة الدفع. 
  ًبطاقتك الصحية أو رخصة قيادتك، بطلب معلومات عن جواز سفرك أو أبدا 
  ًبمشاركة بياناتك الضريبية مع أي شخص آخر، إال في حال تقديمك التصريح المناسب لذلك، أبدا 
  ًترك رسالة تحتوي بياناتك الشخصية على جهاز بريد  بترك أية بيانات شخصية على جهاز بريدك صوتي أو تطلب منك أبدا

 .صوتي
 

 :، يجب أن تسأل نفسك األسئلة التاليةوعندما يساورك أي شك
  هل هناك سبب قد يدعوyea لالتصال بي؟ هل لدي رصيد ضريبي غير مسدد؟ 
 هل يطلب السائل بيانات ال يمكن أن أضعها في بيان االسترداد الضريبي؟ 
 يانات أعلم بوجودها في ملفي لدى هل يطلب السائل بyea؟ 
 كيف تمكن السائل من الحصول على عنواني اإللكتروني أو رقم هاتفي؟ 
 هل أثق في معرفتي بمن يسأل عن هذه البيانات؟ 
  
 

 يبــيه ضريــتنب

 

 

حيث أن الثقة والمسئولية التي يضعها األفراد وأصحاب . ممارسات قوية لحماية سرية معلومات دافعي الضرائب yeaهذا ولدى 
ولمعرفة المزيد حول أمان معلومات دافعي الضرائب . هي ركن أساسي في النظام الضريبي لكندا yeaاألعمال على عاتق 

 .www.cra.gc.ca/securityلة أخرى من طرق االحتيال بواسطة االتصال، يرجى الذهاب إلى موقع وأمث

 المركز الكندي لمكافحة االحتيال 
 Canadian Anti-Fraudصل بمركزلمزيد من المعلومات حول االحتيال الهاتفي، أو للتبليغ عن تسوق هاتفي احتيالي، ات

Centre  من الموقع اإللكترونيcentreantifraude.ca-www.antifraudcentre أو الرقم المجاني 
ة على نحو غير متعمد، اتصل بقسم إذا كنت تعتقد بأنك ضحية لالحتيال أو قدمت بياناتك الشخصية والمالي. 1-888-495-8501

 .الشرطة المحلي
 

 :للمعلومات اإلعالمية
 العالقات اإلعالمية 

Canada Revenue Agency 
613-941-6269 

 
 ابق على اتصال 
 

 :الستالم المستجدات عند إضافة معلومات جديدة على موقعنا، يمكنك
  متابعةCRA  على تويتر- @CanRevAgency. 
  االشتراك في قائمة بريدCRA اإللكترونية. 
  للتغذيات اإلخبارية إضافة خدمتناRSS بك إلى قارئ األخبار الخاص. 

  
 .YouTubeكما يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو ذات الصلة بالضرائب على 
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Sears Sherway Home
1860 The Queensway. Etobicoke, 

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

TF: 1-800-664-1888

We have the best selection from 
the best manufacturers.

 Ragui Felestin
راجى فلسطني

 Sales Manager
 مدير املبيعات 

نتحدث العربية ونرحب بابناء اجلالية العربية

Appliances

Mattresses

Furniture
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كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس  مبسيساجا    

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

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

 1 بط 15:3

حقائق إميانية

األعظم  الفخاري  للخليقة..نفخ  السادس  اليوم 
نسمة حياة في إنسان من طين سماه آدم فصار 
نفسـاً حية،وتنهد ابليس واوقد مكيدة الموت آلدم 
الحياة  مواقد  لآلن  السابع  اليوم  ومنذ  واوالده، 
احد  ويسلك  داخلها  يتراقص  االناء  ذلك  تجعل 

االوضاع التالية بالترتــيب:-

1ـ المقــلوب..هو إناء سليم وعلي قدر عالي من 
الجودة لكنه لالسف مقلوب الوضع او معكوس 
االتجاهات فبناءاً عليه يكون غير صالح إطالقاً 
الشيطان  كحل  انسان  االيجابي،هو  لالستخدام 
ذهنه بالسواد ليري بعقله كل مقلوباً معدول مثاًل 
يري الخير شر والشر خير،يؤمن ان قتل البشر 
ممتلكات  هلل،إستباحة  سعادة  وتفجيرهم  وذبحهم 
الغير غنيمة، الزنا وهتك االعراض واالغتصاب 
كرامة للضحية، هو دائما يمسك ريموت الحياة 
بالمقلوب،المعكوسات ترعرعت في ذهنه غالبا 
عليها  تربي  عرقية  او  دينية  معتقدات  نتيجة 
،الطبيعي في اي إناء فوهته من اعلي ويمتليء 
بالماء والخير السفل حسب قانون الجاذبية لكن 
فيه  ليس  لذلك  النوع اعاله مسدود  لالسف هذا 
خير إطالقا لكن بالتأكيد الفخاري يري فيه اعظم 

خير عند اعادته لوضعه االصلي.

لالسف  لكنه  سليم  المشــروخ...إناء  2ـ 
نتج  منه صالبة  اكثر  سطح  او  بكتلة  اصطدام 
عنه شرخ او كسر بطول االناء، فيظهر االناء 
كانه سليم في كل األجزاء لكنه ال يتحمل ضغط 
هو  أو  تحديداً،  الشرخ  منطقة  في  بداخله  الماء 

انكسر بالفعل الكثر من كسر.

هو انسان مشروخ المشاعر من القدر بسبب 
فقدان عزيز او غالي او من الحياة بسبب فقدان 
حلم او هدف ،او من الوطن بسبب الم المواطنة 
او من هللا نفسه بسبب اعاقة او عجــز.هو انسان 

خاصــم الحياة بسبب 
هذا الشرخ.

المثـــقوب... 3ـ 
ثقب من  فيه،اذا  نقطة  اإلناء من اضعف  يثقب 
اعلي فانه يمتلئ حتي يصل لنقطة الثقب،اما اذا 

ثقب من اسفل فانه ال يحتفظ بشئ داخله.

معين  شئ  من  ومهزوم  ضعيف  إنسان  هو 
بحياته قد تكون صفة كالكبرياء او العصبية او 
معين  ادمان  او  عادة   ، الكسل  او  المال  محبة 
معينة  الجنس،عالقة  او  الخمر  او  كالمخدرات 
معينة. اناس  او  معين  كراهية شخص  او  حب 
مثال انا ال اكره قريبي لكن احبه حتي الحد الذي 

ال يصبح فيه افضل مني.

4ـ المتــّرب او المغــبّر...هو إناء سليم لكنه 
غير مستعمل منذ فترة وغطاه التراب او الصــدأ 

ومستمر حتي التأكل واإلنتهاء.

هو انسان متعلم وحاصل علي شهادات علمية 
االوضــاع،يمتلك  من  سخطاً  يعمل  ال  لكنه 
غير  ايامه  لكن  والمواهــب  الوقت  من  كثير 
داخل  بغربة  يشعر  لكنه  الوطن  متجددة،يمتلك 

ارضه،يمتلك القلب لكنه ال يحب.

٥ـ المستخدم...ليس بالضرورة هو إناء سليم 
تماما لكنه قد يكون واحد من االربعة السابقين 
لكنه وضع نفسه بين يدي الفخاري صانعه وقبل 
تحــدي االستمرارية،انقلب وُعـدل عندما ابصر 
من حوله، انكسر لكنه شفي كسره واستمر،ثقب 
نفض  لكنه  الحياة  غبرته   ، لكنه غطي ضعفـه 

غباره وصدأه فأستحق ان يُستخـــدم.

إنســــان مـــن طــــني
بقلم / هـاني شـهدي

,,,ها قد بدا اليوم بالوداع ...كانت 
حين  صباحاااا  السادسه  الساعه 
..بدات  البيت  ساعات  كل  دقت 
شديده  بصعوبه  قدماى  أحرك 
منزلى  خارج  بخطوات  التقدم 
احشائى  تقطع  الخناجر  وكأنها  الخطوات  تعاقبت ورائها 
..نظرت ورائى الجد الحقائب الممتلئه التى اعددناها قبال 
انا ال اعلم نظرت الجد اوالدى و زوجى  ..كيف ومتى 
يتقدمون امامى الطريق لهبوط درج السلم قائلين لى هيا لن 
نلحق بالطائره هيا فسائق العربه ينتظرنا ..نظرت المى 
ونظرت  تفر  ولم  عيناها  فى  تحشرجت  الدموع  وجدت 
الخى وجدته يحاول اخفاء احزانه بابتسامه مزيفه .وفجأه 
سمعت صوت الجيران اعلى الدرج خرجوا من حجراتهم 
و فتحوا ابوابهم ليرمقونى بنظره سريعه انطلقت كالسهم 
داخل قلبى الدامى لتمزقه ارباااااا ..وقفت تسمرت اقدامى 
حيث  السفل  كلهم  جيرانى  ..هبطوا  ملوحه  يداى  رفعت 
)هتوحشينا  كثيراااا  كالما  ..سمعت  الصعود  استطع  لم 
(,,,)تروحى وتيجى بالسالمه ( ,,,)ابقى اتصلى بينا(...
دارت رأسى وشعرت اننى فى كابوس مزعج قد حلمت به 
كثيرا من قبل و تمنيت ان يكون ايضاا هذه المره كابوس 
وسالما  احضانا  على  انهالوا  ان  ما  ..و  حقيقه  وليس 
بااليادى حينها تيقنت انها الحقيقه واننى لست بنائمه كما 
أكثر من جراحى  و  ألمى  من  ذاد  الذى  ..و  اتمنى  كنت 
يبتسمون  هم  و  االحباء  عيون  فى  الدموع  وجدت  حين 
فى وجهى لكى ال يزيدوا من وطأه أحزانى ...انما الذى 
ال يعلموه ان ابتسامتهم المملوؤه بالدموع قطعت شرايين 
كى  درجه  القصى  التمسك  ..حاولت  حاده  كاله  جسدى 
ساخن  كبحر  الدموع  ..انسالت  هيهات  ولكن   .. ادمع  ال 
فوق وجنتي ..اقتربت من بوابه الخروج ,,صعد جيرانى 

كى  أو  أعلى شرفاتهم  من  ينظرونى  كى  بسرعه العلى 
يلقون نظره الوداع ,,نظرت العلى الراهم جميعاااا شرفه 
فوق شرفه ونافذه فوق نافذه ,ايادى تلوح و عيون تدمع 
السياره  خارج  من  العلى  ارفعها  ان  اال  بيدى  كان  فما 
البيت ,ظللت الوح بيدى  التى استقلتنا جميعااااا من أمام 
حتى بعد ما ابتعدت السياره بنا وعيناى تحاول ان تتمسك 
بأخر مشهد قبل ان يغيب عنى بسبب حركه العربه ..ثم 
تحولت عيناى لمن هم معى فى السياره الجدهم جميعااا 
صامتووون ال أحد لديه كلمه واحده تقال ,, ال المسافرين 
النظرات عبر  استرق  ...جلست صامته  الذين معهم  وال 
هذه  سأرى  هل  نفسى  أسال  و  ويسااارا  يمينااا  الطريق 
الطرق مره أخرى ؟؟؟ و متى ؟؟؟نظرت كثيرااا بعمق و 
بحزن ..تلك المره كانت الرؤيه مختلفه عن كل المرات 
وسيله  اى  نافذه  من  دائما  انظر  ان  اعتدت  فقد  السابقه 
مواصالت الرى بالدى و طرقها وأشجارها وسكانها ,كل 
مره اتأمل حولى كنت اتأمل بفرح اى كانت االمور ماعدا 
تلك المره كانت كل النظرات مختلفه صامته حزينه مملؤه 
بالدموع التى جعلت المشاهد باهته مغيمه تتوه وسط بركه 
من الدموع ..كيف اصف شيئااااا لن يشعر به اال من مر 
بالدموع  الممزوجه  بااللوان  لوحه  ارسم  ..كيف  فقط  به 
..كيف اكتب قصه تغرق سطورها وسط بحر من الشجن 
نقل  لصعوبه  المشهد  هذا  كتابه  فى  كثيراااااا  ...تعطلت 
تلك االحاسيس بالحروف والن الحدث الحى ال يمكن ان 
يتجسد فى بضعه سطور و أحرف وكلمات ...و بعد مائه 
يوم قررت الكتابه واالفصاح ..مع اعتذارى البطال هذا 
المشهد ان كنت قد اخفقت فى وصف مشاعرهم العميقه 
تكفى  المؤكد ال  ببضعه كلمات وبضعه سطور فهى من 
للتعبير عن المشاعر االنسانيه التى هى اسمى ما ميزنا به 

هللا عن سائر المخلوقات

لقاء ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا مع نيافة االنبا مينا واالباء 
الكهنة ليشكر الكنيسة القبطية على تعضديها لقوانين مكافحة اإلرهاب

On June 4th, Prime Minister Harper had 
the opportunity to meet with His Grace Anba 
Mina and Coptic clergy after he made an 
announcement in Toronto on new measures 
to better ensure the safety and security of 
Canadians. The announcement included new 
support for the Canadian Security Intelligence 
Service )CSIS(, cracking down on the financing 
of terrorist groups through registered charities 
in Canada, and also significant support over a 
five-year period to expand biometric screening 
measures to all foreign travellers entering 
Canada on a visa.

The Prime Minister thanked the Coptic 
community for their contributions to Canada.

يــوم الــوداع 
نيفني سامى

Prime Minister Harper 
Meets with Bishop 

Mina and Coptic Clergy in 
Toronto



الشاهد: »اللواء بدين قال للجنود الزم 
تدافعوا عن نفسكم دول جايين يقتلوكوا

المحقق العسكري رفض شهادتي وأصرَّ على 
أن »األقباط كانوا يحملون سالحا

األقباط لم يحرقوا مدرعة الجيش وتعرضت 
لمحاولتي قتل واختطاف

القاهرة في 17 يونيو /إم سي إن/ من حكمت 
حنا

محمود«،  زكي  حسين  أحمد  »محمد  د  أكَّ
»مذبحة  قضية  في  الوحيد  المسلم  الشاهد 
قائد  بدين،  حمدي  »اللواء  أن  ماسبيرو«، 
قتل  على  ض  حرَّ السابق،  العسكرية  الشرطة 
من  التاسع  في  السلميين،  األقباط  المتظاهرين 
أكتوبر عام 2011، في الوقت الذي لم يحمل 
خشبية  صلبان  سوى  أسلحة،  أية  فيه  األقباط 
قال  بدين  »اللواء  إن  قائال  وبالستيكية«، 
جايين  دول  نفسكم  عن  تدافعوا  )الزم  للجنود: 
أنباء  لوكالة  يقتلوكوا(«. وذلك في حديث هام 

مسيحيي الشرق األوسط.
شهد   2011 أكتوبر   ٩ أن  اإلشارة  تجدر 
 27 ضحيتها  راح  التي  ماسبيرو«،  »مذبحة 
الشرطة  بآليات  دهسا  مصرعهم  لقوا  قبطيا، 
العسكرية، وبالرصاص الحي، أثناء تظاهرهم 
السلمي أمام مبنى اإلذاعة والتليفزيون المصري 
متطرفين  اعتداء  على  احتجاجا  )ماسبيرو(؛ 
على كنيسة الماريناب بأسوان )جنوب مصر(، 
الخطأ،  القتل  بتهمة  جنود  ثالثة  محاكمة  وتم 
بينما لم يتم التحقيق مع قائد الشرطة العسكرية، 
اللواء حمدي بدين، الذي عيَّنه الرئيس المعزول 
فيما  بالصين،  عسكريا  ملحقا  مرسي  محمد 

اعتبره مراقبون »خروجا آمنا له«.
»كنت  إن/:  سي  لـ/إم  »حسين«  وأضاف 
متواجدا يومها أمام مبنى ماسبيرو من الساعة 
كنيسة  مشكلة  بحل  للمطالبة  والنصف؛   4
ليسوا  المسلمين  أن  لتوصيل رسالة  المريناب؛ 
جميعا ضد األقباط، وكانت هناك أعداٌد صغيرة 
الترانيم«، مستكمال:  بعض  تردد  األقباط،  من 
»شاهدت مجموعة ترتدي زيا مدنيا أمام مبنى 
أنواع  جميع  يحملون  والتلفزيون(،  )اإلذاعة 
األسلحة النارية والبيضاء والُعصي، وكأن شيئا 
غريبا سيحدث، دون أن يأتي في ذهني أن تلك 

المذبحة ستحدث«.
دقائق،  وبضع   ٦ الساعة  تمام  »في  وتابع: 
رمسيس،  هيلتون  فندق  من  مسيرة  ظهرت 
عند مطلع كوبري أكتوبر، وكان موقعي على 
الكورنيش أمام مبنى ماسبيرو، وقد أطلق نقيب 
في  طلقة رصاص  أول  متواجدا،  كان  جيش، 

الهجوم  لَبدء  إشارة  بمثابة  وكانت  اليوم،  هذا 
المدنيون  تحرك  حتى  القادمة؛  المسيرة  على 
وقتلهم  األقباط  دهس  عملية  وبدأت  بأسلحتهم، 

بالرصاص الحي«.
تسير  كانت  »األحداث  أن  »حسين«  د  وأكَّ
لها  وكان مخططا  اليوم،  هذا  في  منظم  بشكل 
بعناية فائقة«، مضيفا أنه رأى عددا من الجنود 
يسحلون أحد األقباط، لدرجة أنه مالمح وجهه 
منهم؛  الفرار  حاول  وقد  الدماء،  آثار  أخفتها 
وقد  ضربا،  وأوسعوه  ثانية،  باقتياده  فقاموا 
أبكاني المشهد لدرجة أني صرخت في وجههم، 
اإلسالم(؛  )شهادة  قلت  إمساكي،  حاولوا  ولما 

حتى يعرفوا أني مسلم؛ فتركوني«.
المدرعة  رأيت  ذلك؛  »أثناء  وأضاف: 
عند  تُصدر شرارا  بحرقها،  األقباط  اتُِهم  التي 
االحتكاك  كثرة  من  أكتوبر،   ٦ كوبري  مطلع 
قاموا  ذلك؛  الجنود  رأى  وعندما  باألحجار، 
الستفزاز  اشتعالها؛  على  ساعدت  مادة  بإلقاء 

األقباط، وتلفيق تهمة إحراق المدرعة لهم«.
قضية  في  الوحيد  المسلم  الشاهد  وكشف 
للشرطة،  تابعة  مركبة  ماسبيرو، عن »وجود 
والتلفزيون،  اإلذاعة  مبنى  من  قادمة  كانت 
يضرب  شرطة  نقيب  عليها  وكان   ،1٥ باب 
وأضاف:  الحي«،  بالرصاص  المتظاهرين 
أكن  لم  جيش،  لواء  األحداث  وسط  »شاهدت 
قائد  بدين،  حمدي  اللواء  أنه  وقتها  أعرف 
ض بالقول على  الشرطة العسكرية، وكان يُحّرِ
األقباط  مسيرة  شاهد  عندما  المتظاهرين،  قتل 
قادمة، وقال للجنود: )الزم تدافعوا عن نفسكوا، 
دول جايين يقتلوكوا(، وقد تعرفت عليه بعدها 

من خالل صورته في وسائل اإلعالم«.
مسجل  حديٍث  في  »حسين«  واستطرد 
البيت  في  طويلة  فترة  »مكثت  قائال:  للوكالة 
وجدُت  ولما  رأيت،  ما  هول  من  أتحدث  ال 
من  اعتداء  أنه  على  الحادث  يصور  اإلعالم 
األقباط على الجيش، قررت اإلدالء بشهادتي؛ 
أنهم  وأيقنت  األقباط،  الواقع  بالظلم  لشعوري 

بالفعل مضطهدون«.
المتطوعين  المحامين  من  »طلبت  وتابع: 
في القضية، اإلدالء بشهاداتي، وقلت ما حدث 
لما  فانزعج  العسكرية؛  بالنيابة  المحقق  أمام 
يسمعه، وقال لي )الجيش دافع عن جنوده؛ ألن 
المتظاهرين كان معهم سالح(؛ فقلت له )لم أَر 
قبطيا يحمل سالحا، وسالحهم كان صليبا من 
أنهم كانوا  خشب وبالستيك(، لكنه أصرَّ على 

مسلحين«.
أمام  شهادته  بإدالء  »حسين«  يكتِف  ولم 

ا حدث في  النيابة العسكرية، بل تحدث أيضا عمَّ
المستشار ثروت حماد،  أمام  مذبحة ماسبيرو، 
قاضي التحقيقات المنتدب من ِقبل وزارة العدل، 
لمتابعة القضية، وأدلى بشهادة ثالثة، أمام لجنة 
كان  وجميعها  العدل،  بوزارة  الحقائق  تقصي 
َمن  باستدعاء  مطالبه  ورغم  الحفظ.  مصيره 
رفضت؛  النيابة  لكن  ضدهم،  بشهادته  أدلى 
إصراره  مع  عليهم،  االستدالل  بحجة صعوبة 
على استدعاء حمدي بدين؛ لتأكيده على وجوده 
باألحداث، وتحريضه بالقول على قتل األقباط.

وكشف الشاهد المسلم في »مذبحة ماسبيرو«، 
»بعد  قائال:  قتل«،  لمحاوالت  »تعرضه  عن 
سيارة  صدمتني  بأيام،  القضية  في  شهادتي 
بمدينة نصر، وقد فقدت الوعي، ألستيقظ على 
بعدما حصل   ، يطمئن عليَّ كبير  صوت رجل 
على رقم السيارة، وأدخلني مستشفى التوفيقية، 
ألتوجه بعدها لقسم شرطة مدينة نصر؛ لتحرير 
محضر برقم السيارة، لكن مأمور القسم رفض، 
ولم أستدل على رقم السيارة في إدارة المرور، 
وعندما ذهبت للمستشفى للحصول على بيانات 
الدخول والخروج، لم اجد أي بيانات باسمي!«.
أقارب  أحد  مع  »اتفقت  حديثه:  واستكمل 
واتفقنا  القضية،  تدويل  على  ماسبيرو،  شهداء 
وكان  التدويل،  أوراق  لترتيب  المقابلة  على 
ألفاجأ  شخصية،  ومستندات  أوراق،  لديَّ 
ميدان  في  انتظاري  أثناء  نارية  دراجة  بسائق 
التحرير، يخطف الشنطة، وتوجهت لقسم قصر 
الضابط:  وسألني  سرقة،  محضر  لعمل  النيل 
مع  ماسبيرو  قضية  في  المسلم  الشاهد  )أنت 
ودخل  وقتها،  بالخوف  فشعرت  المسيحيين؟(؛ 
بفقد  مذكرة  لي  حرر  بعدها  القسم،  لمأمور 

األوراق، بعد انتظاره لمدة ساعة ونصف«.
»قضية  في  المسلم  الشاهد  ترقب  ومسلسل 
أحد  بصاحب  فوجئ  فقد  ينتِه؛  لم  ماسبيرو« 
المحالت المجاورة لسكنه في شبرا، يبلغه بأن 
عددا من األشخاص جاءوا ليسألوه عنه؛ فقرر 
أستقر في  آخر، مستكمال: »ال  لمكان  الرحيل 
سكن محدد. حياتي أصبحت مهددة«، مضيفا: 
مني  طلب  فقد  القبة؛  حدائق  في  شقتي  »أما 
صاحبها إما المغادرة أو اتهامي بقضية سرقة، 
ومرة أخرى انتقلت لشقة شبرا الخيمة، وبمجرد 
شخصيتي،  بحقيقية  المسيحي  صاحبها  علم 
ب بي، ورفض الحصول على إيجار الشقة،  رحَّ
بعدها فوجئت باتصاله طالبا مني مغادرة الشقة، 

وإال ستُلفق له قضية تنصير بسببي!«.
للحقائق،  اإلعالم  تزييف  »حسين«  وانتقد 
الجيش،  على  بالمعتدين  المسيحيين  وتصوير 

بخالف الحقيقة، وكذلك تشويه شهادته«، قائال: 
سرور،  هشام  حديث  سمعت  عندما  »مؤخرا 
العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة، مع اإلعالمي 
أحمد موسى، بأن )بعض القساوسة تعاونوا مع 
في  قلت  المذبحة(،  لتدبير  المسلمين،  اإلخوان 
حقيقيا،  ليس  الكالم  )هذا  إن  تليفونية،  مداخلة 
بمعاداة  فاتهموني  األقباط(؛  ضرب  والجيش 
وبعدها قررت عمل بالغ  الجيش، وشتموني، 
عن  فضال  سرور،  وهشام  موسى  أحمد  ضد 
بالغ من قبل ضد اللواء حمدي بدين؛ لتورطه 

في االحداث، وكان مصيرها أيضا الحفظ«.
تعرضه  تفاصيل  إن/،  سي  لـ/إم  وروى 
بالقرب  متواجدا  »كنت  قائال:  لمحاولة خطف 
شارع  عن  شاب  وسألني  المهندسين،  من 
سوريا، ولحظة الحديث، وجدت عربية حمراء 
نزل  وقد  طبنجة،  ومعه  سائق،  بها  بجواري 
دخول  على  إجباري  وحاوال  منها،  شخصان 
حتى  بالمارة  مستنجدا  فصرخت  السيارة؛ 
من  مكالمات  دائما  »أتلقى  متابعا:  هربوا«، 
أرقام خاصة، تهددني بالقتل، وقد قمت بتغيير 

مكان عملي«.
اختتم »محمد أحمد حسين«، الشاهد الوحيد 
لـ/إم  حديثه  ماسبيرو«،  »مذبحة  في  المسلم 
نادم على شهادته، رغم  بأنه »غير  إن/،  سي 
ما يتعرض له من محاوالت قتل؛ لرغبته في 
إظهار الحق«، متابعا: »شهادتي إلظهار الظلم 
الواقع على األقباط، ولتأكيد أنهم مضطهديون؛ 
بسبب  مكروه  معي  حدث  إذا  العالم  وليعرف 
تعنت األجهزة األمنية معي؛ فسيكون ذلك بسبب 
تلك الشهادة، التي جعلت أصدقائي يتخلون عني 

بمجرد معرفتهم بوضعي في القضية«.
قاضي  حماد،  ثروت  المستشار  اعتذر  وقد 
لمتابعة  العدل  وزارة  من  المنتدب  التحقيقات 
عن  ماسبيرو،  قضية  في  التحقيقات  سير 
استكمال نظر التحقيقات في القضية، وذلك بعد 
أربع سنوات من تداولها في ساحات المحاكم؛ 

ما أعاد القضية للمربع صفر
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"محمد أحمد حسني زكي محمود"، الشاهد 
املسلم الوحيد في قضية "مذبحة ماسبيرو"

إم سي إن« تنفرد حبديث مع الشاهد املسلم الوحيد يف »قضية ماسبريو

مئات األمريكيني يشاركون فى جنازة 
ضحايا جمزرة )تشارلستون(

شارك مئات األشخاص من البيض والسود فى تجمع حاشد 
قتلوا  الذين  التسعة  السود  للمواطنين  تكريما  مغلق  بملعب 
داخل كنيسة فى تشارلستون بجنوب شرق الواليات المتحدة ، 
فيما جلس ٥0 شخصا من أقارب الضحايا فى الصف األول، 
استقبل  الذى  الوقت  فى   ، بنفسه  ليعرف  منهم  ثم نهض كل 
كيمبسون  مارلون  المحلى  الشيوخ  مجلس  عضو  الحضور 
بالتصفيق حين ندد باستمرار رفع العلم األمريكى على مبنى 
األعالم  كل  تنكيس  تم  حين  فى  الجنوبية  كاروالينا  برلمان 

األخري.

وتقدمت عائلة ديالن ستورم روف )21 ( عاما المتهم بقتل 
الضحايا بتعازيها وصلواتها ألسر القتلى ، وقالت فى رسالة 
إن   : كونستيتيوشن«  جورنال  »أتالنتا  صحيفة  فى  نشرت 
عائلة روف »تأثرت« من كلمات أسر الضحايا الذين كانوا  
يطلبون مغفرة الرب والحب فى مواجهة هذه المعاناة الرهيبة 
وذلك خالل أول ظهور للقاتل أمام المحكمة ، وأكدت العائلة 
وعدم  وحزننا  صدمتنا  عن  الكلمات  تعبر  أن  يمكن  ال  أنه 
والحزن  باألسى  ونشعر  الليلة،  تلك  فى  حدث  لما  تصديقنا 

بسبب ما حدث.

ووقف روف أمس األول بهدوء خالل أول جلسة لمحاكمته 
اسمه  مؤكدا  القاضى  أسئلة  على  مقتضبة  إجابات  وقدم 
وعنوانه وقال : إنه عاطل عن العمل أمام أعضاء أسر العديد 
من المصلين التسعة المتهم بقتلهم بالرصاص فى الكنيسة التى 
تم إنشاؤها قبل 200 عام ، وحدد القاضى جيمس جوسنيل 
الذى ليس لديه سلطة لإلفراج عن روف كفالة قدرها مليون 
ومازال   ، نارى  سالح  بحيازة  خاصة  واحدة  لتهمة  دوالر 

روف رهن االحتجاز.

ومن جانبه، أكد الرئيس األمريكى باراك أوباما أن الهجوم 
أثار ذكريات ماض أسود، داعيا إلى مراجعة كيفية حصول 
لنكن  لكن  الحداد،  وقت  اآلن   : وقال  أسلحة،  على  القتلة 
هذا  أن  فى  نفكر  أن  ما  مرحلة  فى  كبلد  علينا   ، واضحين 
النوع من العنف ال يحدث فى دول متطورة أخري، فيما عبر 
عمل  من  تشارلستون عن غضبهم  شوارع  فى  األمريكيون 

استهدف إثارة »حرب عرقية« فى الواليات المتحدة .

وقال كورنيل وليام بروكس رئيس الرابطة الوطنية للنهوض 
بالشعوب الملونة التى تأسست عام 1٩0٩ : ليست هذه مجرد 
حادث إطالق رصاص جماعى ، وليست مجرد عنف بسالح 
نارى ، إنما جريمة كراهية عنصرية ويجب مواجهتها على 
باسم  المتحدثة  بيرس  إيميلى  أعلنت  بينما  األساس«،  هذا 
وزارة العدل األمريكية أن الوزارة تجرى تحقيقا بشأن الهجوم 

بوصفه »جريمة كراهية وعمال محتمال من أعمال اإلرهاب.

وكانت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالرى كلينتون 
قد علقت على الجريمة بأن على الواليات المتحدة أن تواجه 
»الحقائق الصعبة« بشأن العرق والعنف والسالح واالنقسام 
، وتساءلت : كم ينبغى أن يسقط من األبرياء فى بلدنا .. من 
األطفال الصغار إلى أعضاء الكنائس إلى جمهور السينما .. 
قبل أن نتحرك؟ وجاء الهجوم األخير فى عام شهد اضطرابات 
والنظام  القانون  وتنفيذ  العرقية  العالقات  بشأن  ومظاهرات 
القضائى الجنائى فى الواليات المتحدة بعد عدد من حوادث 
قتل رجال سود عزل على أيدى أفراد من الشرطة فى مدن 

من بينها نيويورك وبالتيمور وفيرجسون وميزوري.



الزيادة في إنتاج األلبان ترغم املزارعني على 
التخلص من الفائض 

اضطرت مزارع إنتاج األلبان الكندية للتخلص من الفائض من األلبان المنزوعة 
الدسم التي ال مجال لبيعها بتحويلها إلي علف رخيص الثمن للخنازير وإلقاؤها  
في األراضي الزراعية كسماد وكذلك إلقاؤها في البحيرات ، واألزمة الحالية 
لزيادة المنتج من األلبان منزوعة الدسم جاء نتيجة للطلب المتزايد علي الزبدة 
والكريم فالمتبقي بعد ذلك من اللبن قليل الدسم اكثر مما يستوعبه السوق ، وخالل 
الشهر الماضي أنتجت مزارع األلبان في أونتاريو ٥.4 مليون لتر من األلبان 
منزوعة الدسم ومنذ مايو الماضي تم الفاء ٨00 الف لتر منها في الحقول كسماد 
وبيع منها جزء كعلف للحيوان رخيص الثمن  بمبلغ ٥00 الف دوالر ، وقالت 
ذوي  هم  الهدر  لهذا  الحقيقيين  الضحايا  أن  السابقة  الليبرالية  النائبة  هال  مارتا 
الدخل المنخفض الذين ال يستفيدون من األسعار المخفضة ، وفي السوق الحرة 
فان الفائض في اإلنتاج يؤدي إلي انخفاض أسعار السلع ولكن هذا ليس الحال في 

كندا ، نظرا الن األسعار ثابتة .

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

السنة الثامنة ، العدد )191(  - األحد 28 يونيو 2015

مقاطعة مانيتوبا تعتذر رسميا عن فترة الستينات التي سمح فيها 
بالتبني اجلماعي ألطفال الشعوب األصلية 

أصبحت مانيتوبا هي أول مقاطعة تعتذر رسميا عن فترة الستينات التي سمحت 
للتبني  عائالتهم ووضعهم  من  األصلية  الشعوب  أطفال  بأخذ  كندا  فيها حكومة 
من قبل  اسر ذو أصول بيضاء ، وقد قام رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا جريج 
سلينجر باالعتذار يوم الخميس 1٨ يونية واعرب عن اسفه العميق لهذه الفترة 
مانيتوبا  مقاطعة  عن  بالنيابة  اعتذر  أن  أود  وقال   الستينات   في  وقعت  التي 
عن فترة الستينات وهي الفترة المظلمة التي جردت أطفال الشعوب األولي من 

ثقافتهم وهويتهم وسوف يتم وضع هذه الفترة في مناهج التعليم في المقاطعة وقد تسببت هذه الفترة في خسارة 
ثقافية وتركت هذه الممارسات أثار عميقة بين األجيال ،وفي إثناء هذه الفترة منذ بداية عام 1٩٦0  قام العاملين 
في مجال رعاية األطفال باقتطاع أطفال الشعوب األولي من بيوتهم ووضعوهم في رعاية اسر غربية في كندا 
والواليات المتحدة ، ويعتقد أن ما يصل إلي 20 الف طفل تم أبعادهم عن بيوتهم . وعاني األطفال جراء هذا من 
صدمات عاطفية وخسارة ثقافية واحيانا من سوء معاملة جسدية، وقالت مخرجة األفالم الوثائقية كولين رايوت إنها 
كانت ضمن هؤالء األطفال الذين حرموا من عائالتهم األصلية وانها عندما فكرت في عائلتها األصلية تلقت ملف 
من مكتب خدمات األطفال يحتوي علي رسائل من أمها تتوسل للحصول علي معلومات عن ابنتها وانها في عام 
2001 استطاعت إن تلتقي بعائلتها األصلية و تمنت إن يعثر األخرين علي أسرهم الحقيقية وقالت إنها كمخرجة 
لفيلم وثائقي عن هذه الفترة سمعت كثير من قصص الرعب من الباقين علي قيد الحياة ، وقالت أن الناس في حاجة 

لمعرفة ما حدث فعال خالل هذه الحقبة  

هاربر يدعو زعماء املسلمني في كندا حلفل إفطار في منزله

أوتاوا : سيسجل التاريخ هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونية لعام 201٥ 
وهو اليوم الذي دعي فيه رئيس وزراء كندا زعماء المسلمين لحضور حفل 
إفطار شهر رمضان في منزله ويقيم أيضا الرئيس األمريكي  باراك أوباما 
سنويا حفل إفطار بالبيت األبيض ، ولكن هذه هي المرة األولي التي يقيم فيها 
رئيس وزراء كندا  حفل إفطار ، وفي خطابه الذي القاه في الحفل قال ستيفن 

هاربر إن منزله يخص جميع الكنديين في النهاية ، وقال انه يأمل مشاركة الجميع في بركات هذا الشهر ، وأشار 
إلي أن هؤالء الذين يستضيفون الصائمين يجلبون الخير ألنفسهم ، وكانت العالقات بين حكومة هاربر والمجتمع 
اإلسالمي متوترة خاصة مع صدور مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب خالل احتفال المواطنة ، وكان 
هاربر قد تعرض النتقادات لتركيزه علي العناصر المتطرفة داخل اإلسالم اكثر من التركيز علي التواصل مع 
المسلمين المعتدلين خاصة بعد الهجمات اإلرهابية المرتبطة بالتطرف ، وخالل الخطاب الذي القاه هاربر أشاد 
بمساهمات الجالية اإلسالمية وقال أن المسلمين مثل الكثير من األخرين غالبا ما يأتوا إلي كندا سعيا وراء الحرية 
والفرص والتسامح ،وكان من بين الحضور السناتور سلمي اتاوالهجان المسلمة السنية من أصول باكستانية ولم 

يعلن عن أسماء بقية الحضور 

مشروع قانون يجرم املمارسات الثقافية البربرية 
مثل جرائم الشرف والزواج القسري

مشروع قانون جديد في طريقه للظهور في كندا وهو قانون رقم ) أس -7( وهو يجرم 
القانون الجديد مطلقا مع  الزواج باإلكراه وتعدد الزوجات وجرائم الشرف ، وال يتسامح 
الممارسات الثقافية البربرية وسوف يرفع القانون الجديد سن الزواج ليصبح 1٦ سنة اإلمر 
الذي رحبت به  هيئة اليونيسيف حيث أن سن الزواج حاليا يختلف من بلد إلي أخر عبر كندا 
،ويركز القانون الجديد علي منع قبول المهاجرين الذين يمارسون تعدد الزوجات ويجرم من 
يشارك في الزواج القسري سواء من الوالدين أو األصدقاء أو المعارف وقد تكون العقوبة 
السجن مدي الحياة ، وحاليا ال تشكل هذه الممارسات أي جريمة ، ويشدد القانون الجديد من القواعد حول ما يسمي جرائم 
الشرف فلن يمكن للمدافع عن المتهم أن يدعي أن المتهم  أهدرت كرامته وامتهن شرفه  ليخفف عقوبته،  وقال وزير الهجرة 
والجنسية كريس الكسندر أن هذا القانون ضروري وحكيم ألنه سيجعل من الممكن للجناة في الزواج باإلكراه واالعتداء 
الجنسي أن ينالوا عقوبة السجن مدي الحياة ، وان هذا لحماية النساء والفتيات االتي يقعن ضحايا لتلك الجرائم ، وسيكون 
تعدد الزوجات سببا لعدم قبول المهاجر وان هذه الجرائم ليس لها مكان في كندا ، وقال النقاد للقانون أن استخدام كلمة بربري 
يهدف إلي أثارة المخاوف لدي فئات معينة من المهاجرين . وقال المدافعين عن النساء الذين أكرهوا على الزواج انه يجب 
تعديل القانون ألنهم يشعرون أن هذه الممارسات البربرية سوف تتم في الخفاء وسيبقي ضحاياها مجهولين بعد تجريم من 
يمارسها. وقد طلبت هيئة اليونيسيف إزالة كلمة بربري من اسم القانون ومن المتوقع أن يصوت نهائيا لصالح القانون قريبا.

ما حتتاج أن تعرفه عن قانون املواطنة اجلديد 
-٢٤[ ملن يحملون جنسية مزدوجة  ]سي 

تلقي  عن  الكسندر  كريس  الهجرة  وزير  اليوم  اعلن   – يونية 201٥  أوتاوا: 1٩ 
الحصول علي  قواعد  الذي سيعزز  ) سي-24(  رقم  القانون  النهائية علي  الموافقة 
الكاملة واالندماج في  الجنسية لضمان أن المواطنين الجدد علي استعداد للمشاركة 

المجتمع الكندي . ويقسم القانون الجديد الكنديين إلي فئتين من المواطنين ، الفئة األولي هم الكنديين الذين ليس لديهم جنسية 
أخري والفئة الثانية للكنديين الذين يحملون جنسية مزدوجة ، والذين قد تنزع منهم الجنسية الكندية ألسباب ما حتي لو ولدوا 
في كندا ، وقد ال يكون بعض الكنديين علي علم بان لديهم جنسية أخري بجانب الكندية حصلوا عليها من األب أو الجد أو 
الزواج حتي لو لم يتقدموا بطلبها ، ويضع القانون الجديد كل من لديه جنسية أخري في خطر من أن يفقد الجنسية الكندية ، 
فقد تنزع الجنسية الكندية اذا ادين الفرد بجريمة في بلد أخر حتي لو كان هذا البلد غير ديمقراطي أو يفتقر إلي سيادة القانون 
، وقد تنزع الجنسية الكندية اذا ادين الفرد في جناية خطيرة في كندا  حتي لو قضي مدة العقوبة الخاصة  بها،  ولكن السؤال 
هو هل صحيح انه يمكن إلغاء الجنسية الكندية بصورة تعسفية ؟ واإلجابة ليس بالضبط ولكن تسحب الجنسية الكندية لمن 
هم مزدوجي الجنسية  بجانب األسباب السابقة اذا : 1 – حصل الفرد عليها بصورة زائفة أو بالتحايل 2- اذا عمل في قوات 
مسلحة أو جماعات مسلحة اشتبكت في نزاع مسلح مع كندا 3- اذا ادين بتهمة الخيانة أو التجسس أو الخيانة العظمي وحكم 
عليه بالسجن مدي الحياة 4- اذا ادين بتهمة اإلرهاب أو جريمة معادلة لذلك وادين وحكم عليه بالسجن خمسة سنوات أو اكثر 
، ومع ذلك فلن تسحب الجنسية الكندية اذا كان ذلك سيؤدي إلي جعل الفرد بال وطن وهذا طبقا التفاقية عام 1٩٦1 لألمم 
المتحدة ،واألفراد الذين حصلوا علي الجنسية الكندية ولم يرغبوا في اإلقامة في كندا بسبب انهم يدرسون في بلد أخر وحصلوا 
علي وظيفة وأقاموا في هذه البلد قد تنزع منهم الجنسية الكندية وأما من حصلوا علي الجنسية الكندية بالميالد فيمكنهم اإلقامة 
في دولة أخري ، والجانب األكثر أثارة في هذا القانون هو أن معظم حاالت نزع الجنسية سيتم تقريرها من قبل وزير الهجرة 

أو مندوب عنه بدال من قاضي المحكمة االتحادية مع عدم وجود فرصة للتحدث مع المسؤولين.

كندا تشعر بخيبة امل لعدم اعتقال البشير 
في جنوب أفريقيا

أصدر روب نيكولسون وزير الشؤون الخارجية 
الن  األمل  بخيبة  كندا  تشعر  ؛  التالي  البيان 
جنوب أفريقيا لم تف بالتزامها بموجب قانون 
المحكمة الجنائية الدولية العتقال الرئيس عمر 
لحضور  أفريقيا  لجنوب  زيارته  إثناء  البشير 
مؤتمر ) قمة االتحاد األفريقي( ، ولدي جنوب 

أفريقيا التزاما واضحا بالقبض علي عمر البشير وتسليمه حتي يواجه المحكمة 
علي  القبض  ٌطلب  وقد    ، بها  والمتهم  المدنيين  في حق  ارتكبها  التي  للجرائم 
عمر البشير بتهمة اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق 
اإلنسانية لدوره في الصراع  في دارفور ، ويجب محاسبة مرتكبي هذه األعمال 
البشعة ويجب أن يحصل المئات واألالف من الضحايا السودانيين  لهذا النزاع 
علي العدالة ، ونحن نحث جميع الدول المشاركة في المحكمة الجنائية الدولية أن 
تدعم تعهدها بالعدالة الجنائية الدولية وتفي بالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة 
إفريقيا  جنوب  في  العليا  المحكمة  وكانت  بفاعلية.  العمل  من  تمكينها  اجل  من 
أصدرت أمرا بعدم مغادرة البشير ألراضيها مؤقتا، لحين البت في طلب القبض 
عليه المقدم للقضاء الجنوب إفريقي، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. 
يوم  إفريقيا  البشير غادر جنوب  إن  السودان  في  الرسمية  األنباء  وقالت وكالة 
االثنين1٥ يونية ليتفادى محاولة محكمة جنوب إفريقيا  إلقاء القبض عليه بتهمة 

اإلبادة الجماعية وغيرها من االتهامات.                  

بيان وزير التنمية العاملية كريستيان براديس 
في اليوم العاملي لالجئني

20 يونية 201٥ – منذ 
كندا  كانت  طويل  زمن 
الالجئين  لتعزية  مكان 
العالمي  اليوم  وبمناسبة 
بان  كندا  تفخر  لالجئين 
لدعم  إنها مستمرة  تؤكد 
لحماية  العالمية  الجهود 

حقوق الالجئين وهدفها األقصى هو إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة وحفظ 
كرامة األنسان ، وكندا ترحب بحوالي واحد من كل عشرة من الالجئين 
العالمي وفي عام 2014 استقبلت كندا  يتم توطينهم علي الصعيد  الذين 
بنسبة  اإلنسانية  للمساعدات  المالية  المعونات  وزادت  الجئ    12.300
٦2% ولعبت أيضا كندا دورا هاما دبلوماسيا في طلب االلتزام بمعايير 
الحماية الدولية وفي السعي إلي إيجاد حل لألسباب التي تؤدي إلي التشرد 
وفي اليوم العالمي لالجئين اشجع جميع الكنديين علي أن يتذكروا جميع 
لهم  والذين  ودائم  إلي منزل حقيقي  يفتقرون  الذين  العالم  الالجئين حول 
للحياة. هذا وقد ذكرت  قليلة للحصول علي الضروريات األساسية  سبل 
وكالة الالجئين باألمم المتحدة في تقرير لها أن هناك اآلن الجئين اكثر 
من أي وقت مضي في التاريخ ويبلغ عددهم ٥٩.٥ مليون شخص شردوا 
من منازلهم في كل أنحاء العالم ، وقامت بزيارة الالجئين الممثلة العالمية 
لشؤون  المتحدة  األمم  من  خاص  كمبعوث  تعمل  والتي  جولي  انجلينا 
موطن  وهو  تركيا  شرق  جنوب  في  لالجئين  مخيم  وزارت  الالجئين 
لسوريين وعراقيين شردوا من أراضيهم بسبب الحرب وقالت انه لم يسبق 
لمثل هذا العدد من الناس أن تغتصب بيوتهم ويطردوا منها ويتجردوا من 

حقوقهم اإلنسانية وان هناك انفجار في أعداد المشردين.



 

,حذف  الماضية  السنة  كتاب  )هذا 
فصول  إليه  وأٌضيف  فصل  منه 
,,من    ) التغيير  بعض  وٌغيرعنوانه 
 11 بتاريخ  الثانية  الطبعة  مقدمة 
ط��������ه  قدم   ,,,,,,  1٩27 مايو 
حس�������ين كتابه قبل ذلك بعام فأثار 
وُقدم  والمتدينين  األزهر  غضب 
وكيل  لكن  اإللحاد,  بتهمة  للمحاكمة 
النيابة ألذى أجرى التحقيق معه قرر 
فى  جاء  ما  معتبراً  التحقيق  حفظ 
الكتاب هو رأى لبحث علمى , وفى 
العام التالى قدم الكتاب تحت إسم )فى 

األدب الجاهلى ( 
طه حسين غنى عن التعريف ميالده 
الكيلو  عزبة   –  1٩٨٩ نوفمبر   1٥
/ المنيا –  فقد بصره فى الثالثة من 
فى   ,,, العالج  جهل  بسبب  عمره 
العربى  واألدب  الفقه  درس  األزهر 
التدريس  ولم يكن راضياً عن طرق 
النقل من  باألزهر والتى تعتمد على 
وأطلق  العقل  إعمال  وليس  األقدمين 
والطنطنة  ألعنعنة  لفظة)  ذلك  على 
وتوجه  القاهرة  بجامعة  –إلتحق   )
مونبلييه  فى  للدراسة  فرنسا  إلى 
بريســــــو  بسوزان  تعرف  حيث 
وكانت  دراسته  فى  ساعدته  ألتى 
 . وتزوجا   .. بهما  يرى  التى  عينيه 
من  الدكتوراه  على  حصل  من  أول 
 1٩0٨ أٌنشأت  ألتى  القاهرة  جامعة 
من  الثانية  الدكتوراه  على  _ حصل 
السوربون / فرنسا –أول عميد لكلية 
)التربية  المعارف  –وزير  اآلداب 
والتعليم( 1٩٥0 – أحد الذين أثروا 
فى  المصرى  والوجدان  الفكر  فى 
القرن العشرين وحتى اليوم . باعث 
الشرق  فى  التجديد  النهضةوحركة 

األوسط وشمال أفريقيا . عميد األدب 
حسين  طه  شجاعة  تتجلى   , العربى 
عليه  وإصراره  رأيه  دفاعه عن  فى 
 ..... مناوئيه.  من  الكثيرين  أمام 
جاء  ما  بعض  تلمس  اآلن  ولنحاول 

فى الكتاب .
###########

قد  قــــــريش  لغة  المحقق أن  # من 
أثرت فى لغات العرب اآلخرين بعد 
رسمية  لغة  اإلســــــــالم  جعلها  أن 
,, ضاع  ودين  وإدارة  سياسة  لغة   ,
اللغات  أصول  من  جداً  كثير  شيء 
فيها  تدون  ولم  اليمنية  وغير  اليمنية 
قريش  لغة  فى  دونت  كما  المعاجم 
واللغتين الساميتين األخريين العبرية 

والسريانية . 
الذى  الرسمى  الجديد  العلم  #هذا 
لم  العربية  اآلداب  تاريخ  يسمونه 
فى  شيءجديد  عن  للناس  يكشف 
أو  الشعراءالجاهليين  هؤالء  أمر 
خفيت  بل  العباسيين  أو  اإلسالميين 

شخصياتهم واضمحلت .
لآلداب  تاريخ  وضع  يمكن  ال   #
العربيةبدون تدوين التاريخ السياسى 

واإلجتماعى والفنى.............
واألدب....  ألحـــــــــــــــرية   #
حرية  ضرورى..  أساسى  شرط  

الرأى.........
من  بها  يتصل  وما  العربية  #أللغة 
علوم وآداب وفنون وسيلة ال تدرس 
لنفسها ولكن لتحقيق غرض آخر لذا 
ألنها  مقدسة   ,, ومبتذلة  مقدسة  فهى 
ال  ألنها  ومبتذلة  والدين  القرآن  لغة 
عنها  اإلستغناء  وألن  لنفسها  تدرس 
يفهم  أن  أمكن  لو  ميسوراً  يكون  قد 
وبسبب   ,,, بدونها  والحديث  القرآن 
للبحث  تخضع  ال  فهى  مقدسة  أنها 
يستلزم  قد  الذى  الصحيح  العلمى 
النــــــقد والتكذيب واإلنكار والشك . 
أنا   : العربى  األدب  عميد  يقول   #

فى  اآلداب  تاريخ  أدرس  أن  أريد 
حـــــرية وشرف كما يدرس صاحب 
والنبات  الحيوان  علم  الطبيعى  العلم 
ال أخشى فى هذا الدرس أى سلطان 
يكلفنى  أن  يستطيع  الذى  ومن   ,
مبشراً  ألكون  األدب  أدرس  أن 
باإلســـــالم , أو هادماً لإللحاد , وأنا 
ال أريد أن أبشر وال أريد أن أناقش 
الملحدين , وأنا أكتفى من هذا كله بما 

بينى وبين اللــــــــه من حظ دينى .
واألدبية  اللغوية  العلوم  توجد  لن   #
ولن تستقيم فنون األدب إال يوم تتحلل 
لنا  ويباح  التقديس  من  واألدب  اللغة 
تخضع  كما  للبحث  نخضعهما  أن 
وتتحقق   ,,, العلماء  لتجارب  المادة 
بانفسنا  نأخذها  يوم  الحـــــرية  هذه 
ما  سلطة  إياها  تمنحنا  أن  ننتظر  ال 
فقد أراد اللـــــه أن تكون هذه الحرية 
حقاً للعلم , وقد أراد اللـــه أن تكون 
مصـــــر بلداً متحضراًيتمتع بالحرية 

فى ظل الدستور والقانون 

###########
الجاهلى  الشعر  مسألة   : ألجاهليون 
قاله  ما  إلى  يطمئنون  ال  العلماء   ,
القدماء وإنما يلقونه بالتحفظ والشك , 
ويتسائلون أهناك شعر جاهلى ؟ فإن 
كان فما السبيل إلى معرفته ؟ ما هو 
؟  ما مقداره  ؟ وبما يمتاز عن غيره 
؟  هم ال يعرفون أن العرب ينقسمون 
إلى باقية وبائدة وعاربة ومستعربة . 
لم  أشياء  فى  الشك  إلى  ينتهون  وهم 

يكن يباح الشك فيها .
أدباً  نسميه  مما  المطلقة  ألكثرة   #
فى  الجاهلية  من  ليست  جاهلياً 
بعد  منحولة  هى  وإنما  شـــــيء 
أن  نستطيع   , اإلســـــالم  ظهور 
نتصور العصر الجاهلى القريب من 
اإلسالم تصوراً واضحاً قوياً صحيحاً 
بل  الشعر  على  نعتمد  أال  بشرط 

والتاريخ  ناحية  من  القـــــرآن  على 
واألساطير من ناحية أخرى.

أمريء  إلى  ينسب  الذى  الشعر  فهذا 
القيس أو إلى األعشى أو إلى غيرهما 
من  يمكن  ال  الجاهليين  الشعراء  من 
يكون  أن  والفنية  اللغوية  الوجهة 
لهؤالء الشعراء وال أن يكون قد قيل 
وهذه   , القرآن  يظهر  أن  قبل  وأذيع 
تدل على  وال  تثبت شيئاً  األشعار ال 
شيء وال ينبغى أن تتخذ وسيلة إلى ما 
اتخذت إليه من علم بالقرآن والحديث 
واختُرعت  تُكلفت  إنما  فهى   ,,,,
إختراعاً ليستشهد بها العلماء على ما 

كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه . 
فى  أصطنع  أن  أريد   : العميد  يقول 
الذى  الفلسفى  المنهج  هذا  األدب 
وقاعدته  ديــــــــكارت  إستحدثه 
كل  من  الباحث  يتجرد  أن  األساسية 
شيء كان يعلمه من قبل  وأن يستقبل 
قيل  الذهن مما  بحثه خالى  موضوع 
القدماء  كان   ,,,,, تاماً   خلواً  فيه 
اإلسالم  حب  فى  مخلصين  مسلمين 
اإلسالم  لهذا  شيء  كل  فاخضعوا 
لمبحث  يعرضوا  ولم  إياه  وحبهم 
األدب  من فصول  لفصل  وال  علمى 
الفن إال من حيث  ألوان  أو لون من 
أنه يؤيد اإلسالم ويعزه ويعلى كلمته 
فما الئم مذهبهم هذا أخذوه وما نافره 

إنصرفوا عنه .
# مرآة الحياة الجاهلية , أدرسها فى 
الشعراء  هؤالء  شعر  وفى  القرآن 
الذين عاصروا النبى وجادلوه , فحياة 
شعر  فى  ظاهرة  الجاهليين  العرب 
الفرزدق وجريروذى الرقة واألخطل 
هذا  فى  أكثر من ظهورها  والراعى 
الشعر الذى يٌنسب إلى طرفة وعنترة 

وبشر بن أبى خازم .
ليس من اليسير أن نفهم أن الناس قد 
أٌعجبوا بالقرآن حين تٌليت عليهم آياته 
هى  صلة  وبينه  بينهم  تكون  أن  إال 
هذه الصلة التى تٌوجد بين األثر الفنى 
حين  به  يُعجبون  الذين  وبين  البديع 
أن  الممكن  من  وليس   ,, يسمعونه 
نصدق أن القرآن كان جديداً كله على 
فهموه  لما  كذلك  كان  فلو   , العرب 

وال وعـــوه وال آمن به بعضهم وال 
اآلخر  بعضهم  فيه  وجادل  ناهضه 
ويشهد  بالقوة  القرآن  يصفه  جدااًل 
هؤالء  أفتظن   . بالمهارة  ألصحابه 
والغلظة  والغباوة  الجهل  من  القوم 
هذا  لنا  يمثلهم  بحيث  والخشونة 
الشعر الذى يٌضاف إلى الجاهليين ؟ 
كال وإنما كانوا أصحاب علم وذكاء 
وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه 
لين ونعمة .القرآن يحدثنا بأن العرب 
من  حولهم  بمن  أتصال  على  كانوا 
تأثير  من  بنجوة  يكونوا  ولم   , األمم 
والهند  والحبش  والروم  الفــــرس 
وغيرهم ,,,, كان البخل والطمع من 
الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية  آفات 
الشعر  هذا  بينما   ... الجاهلية  فى 
أجواداً  العرب  يمثل  كان  الجاهلى 
فى  مسرفين  لألموال  مهينين  كراماً 
ازدرائها ,,,, الشعر الجاهلى ال يُعنى 
إال بحياة الصحراء والبادية وال يكاد 
يذكر البـــــحر الذى ذكره القرآن فى 

مواضيع كثيرة . 
األدب  هذا  واللغة:  الجاهلى  أألدب 
الجاهلى ال يمثل الحياة الدينية والقبلية 
بعيد  للعرب  واإلقتصادية  والسياسية 
العربية  اللغة  يمثل  أن  البعد عن  كل 
فالعرب   , الجاهلية  اللغة  يمثل  وال 
منازلهم  قحطانية  إلى  ينقسمون 
األولى فى اليمن , وعدنانية منازلهم 
األولى فى الحجاز , القحطانية عرب 
العربية  على  فٌطروا  هللا  خلقهم  منذ 
فهم العاربة أما العدنانية فقد اكتسبوا 
يتكلمون  كانوا   , إكتساباً  العربية 
تكلموا  ثم  الكلدانية  أو  العبرانية 
لغتهم  فمحيت  العاربة  العرب  لغة 
إلى  نسبهم  يتصل  وهؤالء  األولى 
العرب  وهم  إبراهيم   بن  إسماعيل 
بين  قوياً  المستعربة..... هناك خالفاً 
العاربة  العرب  حمــــــيروهى  لغة 
ولغة عدنان وهى العرب المستعربة 
, كماتبين بعد البحث الطويل أن اللغة 
الفصحى  والعربية  شي  الحميرية 

شيء آخر.  .......
 ألبقية فى العدد القادم .
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لالعالن  باجلريدة اتصل على:  823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

فى الشــعر اجلـــــاهلى )1( 
توفيق مرتي مينا

سلطات تشاد متنع ارتداء الربقع 
لدواع امنية

القاهرة فى 4يونيو 2015
ارتداء  التشادية  السلطات  منعت  ب   ف  جنامينا-أ 
انتحاري  هجوم  بعد  وذلك  امنية  ألسباب  البرقع 
ما  وفق  جنامينا،  في  االثنني  قتيال   33 خلف  مزدوج 
دودي.  فهيمي  كالزوبي  التشادي  الوزراء  رئيس  اعلن 
وقال رئيس الوزراء في كلمة توجه بها الى مواطنيه 
ارتداء  يتوقف  ان  “يجب  رمضان  شهر  بداية  عشية 
في  فقط  ليس  اليوم  هذا  من  واعتبارا  فورا  البرقع 
البالد”.  انحاء  كل  في  بل  واملدارس  العامة  االماكن 
واضاف “ان ارتداء البرقع او اي رداء آخر ال يكشف اال 
القيادات  ودعا  ممنوعا”.  اصبح  التمويه  العينني، هذا 

على  انه عالوة  الوزراء  رئيس  واضاف  واملساجد.  العبادة  واماكن  في خطبهم  االمر  هذا  نشر  الى  الدينية 
ذلك صدرت اوامر ألجهزة االمن بدخول االسواق وجمع كل البراقع التي تباع وحرقها”. وحذر من ان “كل من 
يرفضون االمتثال او يغامرون بانتهاك االمر من خالل ارتداء برقع سيتم توقيفهم ومحاكمتهم وادانتهم. 
وجاء هذا القرار بعد اجتماع خلية ازمة شكلت الثالثاء لدى عودة الرئيس ادريس ديبي من جنوب افريقيا 

حيث شارك في القمة االفريقية، بحسب رئيس الوزراء.

وفاة املعمرة ميزونة 
“صاحبة أشهر توكيل”

القاهرة: توفيت الحاجة “ميزونة معزب سليمان” صاحبة الـ 104 أعوام 
أكبر معمرة فى مصر وهى صاحبة أشهر توكيل للرئيس السيسى حين 
تقدم للرئاسة فى مصر فلم يمنعها سنها الكبيرة وقتها من عمل توكيل له 
ليستطيع النزول للترشح لرئاسة الجمهورية. وكذلك شاركت فى التصويت 
للرئيس السيسى فى االنتخابات الرئاسية قبل عام. وكانت الحاجة ميزونة 
قد قررت منذ عام فور علمها بميعاد التصويت على االنتخابات الرئاسية 
بمصر وهى ابنة الـ 103 أعوام حينها أن تذهب للتصويت ألجل الرئيس 
عبدالفتاح السيسى وتركت منزلها بقرية ” سوانى جابر” والتى تبعد عن 
االنتخابية  لجنتها  إلى  وتوجهت  كيلومترا   30 بـحوالى  الضبعة  مدينة 
الموجودة بلجنة ” تجمع أوالد عباس” وقال حفيدها عطية طاهر إن جدته 
يمكنه هللا  بأن  وفاتها  قبل  السيسى  عبدالفتاح  للرئيس  دعت   ” ميزونة   ”
من تحقيق األمن واالستقرار لمصر وكانت دائما ما تقول حين يذكر اسم 
الرئيس السيسى ” ديما منصور وربى يوفجه ” بمعنى دائما منصور بإذن 

هللا وربنا يوفقه.



السجن
أصدرت

تلك العيون
بقلم: مدحت موريس

               )voicy2005@yahoo.com(
  

جارنا  تامر  التقيت  صباح  كل  كعادة 
الشاب في المصعد حيث كان كل منا ذاهبا 
أوصله  أن  أعتدت  قد  وكنت  عمله,  إلي 
يعشق  لطيفا  شابا  كان  للعمل.  طريقي  في 
أننا  إال  بالعمارة  الكالم ورغم حداثة سكنه 
بمعظم  لمعرفته  نظرا  الحارة  بشيخ  لقبناه 
الدائم  تحديثه  علي  عالوة  المنطقة  سكان 
الحي,  علي  الطارئة  واألحداث  للمعلومات 
اخشي  بقولي«  أداعبه  كنت  أنني  حتي 
أنا  أجهله  ما  عني  تعرف  أنك  اكتشف  أن 
مناوشاته  الطريق عاود »  نفسى، في  عن 
يا  عينيه  بإحدي  يغمز  وهو  فقال  الكالمية 
الجدد-  بجيرانك  رمزي  أستاذ  يا   – بختك 
إن  أتقصد  الجدد؟؟,  جيراني  مندهشا  قلت 
أخيرا؟؟  سكنت  قد  لشقتي  المقابلة  الشقة 
رمزي  أستاذ  يا  عليك  حرام  مستنكرا  قال 
الشقة سكنت من أسبوع. أجبته أنت تعرف 
يا تامر أنني لست فضوليا وعملي وأسرتي 
باسما  أجابني  أخر.  شئ  أي  عن  يشغالني 
هللا يسامحك يا أستاذ رمزي صدقني أنا مش 
األخبار  كانت  إذا  إيه  أعمل  لكن  فضولي 
علي  شقتي,  باب  حتى  زاحفة  تأتي  كلها 
العموم مبروك عليك جيرانك رجل عجوز 
زي  إيه  بس  الوحيدة...  وأبنتهم  وزوجته 
القمر, شعر إيه وعيون إيه.... قلت ضاحكا 
يا هللا يا أبني أنت راجل متزوج حديثا, قال 
مقاطعا ال ال يا أستاذ رمزي ال تسئ فهمي 
أنا أقصد أنها بنت جميلة جدا..  ارجع واقول 
علي  بي  ستعجب  المواصفات  بهذه  بنت 
إيه!!؟؟ لكن طبعا لما يكون جارها وساكن 
الكبير  الصحفي  والكاتب  الشاعر  قصادها 
قلت  أكيد سيختلف,  الوضع  رمزي راغب 
محذرا تااااااااامر ألزم حدودك أنت تعرفني 
وتعرف أني ماليش في المواضيع دي. كنا 
قد وصلنا لمقر عمله فقلت بلهجة كوميدية 
آمرة أتفضل مع السالمة, رد ضاحكا عموما 
يا  شهر  لمدة  توصيلي  من  أجازة  في  أنت 
الشركة  بفرع  للعمل  منتدب  ألنني  أستاذ 
باإلسكندرية بدءا من الغد. ودعته وواصلت 
حديثه  من  وأتعجب  أضحك  وأنا  طريقي 
وأنا  المجلة  في  يومي  أمضيت  وأفكاره. 
عاجز عن إيجاد فكرة جديدة ألكتب عنها, 
فلجأت لقصائدي ومقاالتي القديمة والتي لم 
تنشر من قبل لكي أجد ما يناسب للنشر. في 
اليوم التالي تذكرت وأنا في طريقي للمصعد 
أن تامر لن يظهر اليوم ولمدة شهر بأكمله، 
حقاً كم سافتقد خفة ظله, كانت تسير أمامي 
شابة  ذراع  تتأبط,  العمر  في  متقدمة  سيدة 
وعرفت  تامر  حديث  استرجعت  صغيرة, 
على الفور أنهما جيراننا الجدد ألقيت تحية 
أما  واحد,  آن  في  االثنتان  فردت  الصباح 
داخل المصعد فقد الحظت أن الفتاة تتابعني 
لم ترفع عينيها من علي  أنها  بل  بنظراتها 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى
إحنا 

بالصور .. افتتاح أول متحف 
للبطيخ يف العامل

بكين - أ ف ب افتتحت السلطات الصينية أول متحف 
من نوعه في العالم مخصص للبطيخ ،في العاصمة 
السياح والتحفيز على  بكين, وذلك من أجل جذب 
نشرت  بالصين. وحسبما  البطيخ  ثمرة  تناول  حب 
هذا  تصميم  فإن  البريطانية,  ميل”  “ديلي  صحيفة 
بنائه  البطيخ ،وجاء  المتحف جاء على شكل ثمرة 
.وبحسب  البطيخ  فاكهة  في  الناس  لحب  تكريما 
الصور التي نشرتها الصحيفة ،يضم المتحف كتب، 
كاريكاتيور، وصور ساخرة عن البطيخ، كمايمتلئ 
المتحف بالعديد من ثمار البطيخ باختالف أشكالها 
وأحجامها من جميع أنحاء العالم, وكلها مصنوعة 

من الشمع, لضمان عدم تعفنها

أحرجتني  بصورة  تتأملني  كانت  وجهي... 
تجنبا  أخر  اتجاه  في  أنظر  كنت  أنا  بينما 
لنظراتها- ومع هذا- كنت أشعر وهي تصوب 
نظراتها نحوي وقبل أن يصل المصعد للدور 
األرضي, التفت نحوها بسرعة ثم... ثم ... 
ثم... يا إلهي إن لعينيها سحر غريب بل إنها 
قال,  فيما  تامر  صدق  وقد  جميلة  من  أكثر 
نحوها  المفاجئة  التفاتتي  من  الرغم  وعلي 
وهي ترمقني بنظراتها إال إنها لم تحرك ساكنا 
عيناها  هاجمتني  عني.  بنظراتها  تبتعد  أو 
فكيف  ما دهاني  وأنا ال اعرف  اليوم  طوال 
ينشغل فكري بإنسانة لمجرد أنني رأيتها مرة 
سألت  لمنزلي  عدت  عندما  المصعد!!!  في 
في  لي  فنظرت  الجدد  جيراننا  عن  زوجتي 
دهشة وسألتني, منذ متي وأنت تهتم بالجيران 
للصمت,  فاضطررت  حولنا؟؟  يدور  وما 
وفي الصباح التالي كنت مترددا في الخروج 
نفسي  وبين  بيني  فتساءلت  أعلمه  ال  لسبب 
إذا ما كانت ستخرج اليوم وجاءتني اإلجابة 
الجيران  باب  صوت  سمعت  عندما  سريعا 
يفتح ثم تاله صوت وقع أقدام, فانتظرت ثوان 
ثم خرجت بسرعة أللتقي وإياهم للمرة الثانية 
في المصعد, كانت الفتاة ترتدي نظارة شمسية 
عينيها  أن  وأيقنت  أدركت  ولكني  سوداء, 
النظارة  حاجز  خلف  من  تراقبني  مازالت 
األسود!! وللمرة الثانية أتساءل ماذا دهاني؟؟ 
فلماذا  العمر  من  الخامس  العقد  في  أنني 
انشغلت بهذه الفتاة؟؟ وصار سؤال يطاردني 
هل أنا خائن؟؟ لقد تزوجت عن حب ومازلت 
أحب زوجتي بنفس القدر فماذا يحدث لي؟؟ 
ألهمتني الفتاة بقصيدة جديدة أسميتها » تلك 
من  أول  زوجتي  فأن  وكعادتي  العيون« 
يقرأ لي وأيضا أول من ينقد اعمالى, قدمت 
تفهم ما وراءها  أن  القصيدة وأنا أخشي  لها 
جيدة  قصيدة  إنها.  قالت  بأن  اكتفت  لكنها 
المصعد – من جانبي علي  لقاءات  .تعددت 
األقل- وتمنيت أن تخبرني فتاة المصعد عن 
رأيها في القصيدة وتمنيت أيضا أن تفهم أنها 
ملهمتي وأن عينيها.... وفي الساحرتين هما 
مصدر إلهامي لكتابة هذه القصيدة...فى نفس 
السؤال  ونفس  يعذبني  ضميري  كان  الوقت 
بعد  تزوجنا  لقد  لزوجتي؟؟  أنا  أخائن  يتردد 
القصائد  الكثير من  كتبت خاللها  قصة حب 
تعلم  وهي  بطبعي  رومانسي  فانا  والقصص 
ذلك, رأيت فيها الحبيبة, الزوجةو األم التي 
أن  أكتفت  الزواج  بعد  لكنها  أبنائي  ترعي 
أن  أتمني  كنت  أبنائي,  وأم  زوجتي  تكون 
لكن  إنها تحبني  أثق  فأنا  ايضا حبيبتي  تظل 
الزواج  بعد  عندها,  اختلفت  الحب  صورة 
وطالما قالت لي إن اهتمامها بنظافة مالبسي 
و  حب  هو  بطعامي  واهتمامها  حب  هو 
اهتمامها بنظافة ونظام منزلي ورعاية أبنائي 

بريطانية تربى 122 قطة 
وتنفق على طعامهم 500 
جنيه إسرتلينى أسبوعًيا

إلى  منزلها  فالنتينو”  “سيلفانا  البريطانية  حولت 
من  أكثر  فيه  تربى  القطط ورعايتها  إلنقاذ  مأوى 
122 قطة فى الوقت الحالى وتفتح أبوابه ألى قطة.
النساء  لقصص  تكراًرا  ليست  سيلفانا  قصة 
وال  أسرة  بال  الحياة  فى  يعشن  الالتى  الوحيدات 
زوج أو أبناء وقررن أن يعوضن ذلك بالقطط، بل 
على العكس، تعيش “سيلفانا” فى بيتها مع زوجها، 
الذى ال يبدى امتعاًضا تجاه ما تفعله زوجته وهى 
القطط  أم لطفلين ورغم ذلك هى تحب أن ترعى 

وتوليها اهتماًما كبيًرا،
يسألنى  قطة  لتبنى  يأتى  رجل  كل  سيلفانا  وتقول 
دائًما هل أنا متزوجة أم ال وال يستطيعون تصديق 
ولكننى  القطط،  هذه  كل  تحمل  يمكنه  رجل  أن 

محظوظة بزوجى”.
ساعات  يعمل  هو  أيًضا  الحظ  “لحسن  وتضيف 
التى تحتاجها  الرعاية  طويلة فال يرى كل أعمال 

القطط”.
ملجأ  إلى  المنزل  تحويل  بدأت  سيلفانا  وكانت 
للقطط عام 1٩٩٨ حيث جهزته بشكل كامل ليكون 
ميرور”  “ديلى  لصحيفة  وتحكى  لتربيتهم،  مناسًبا 
أكثر  نفسه  المنزل  داخل  معى  “تعيش  البريطانية 
بيوًتا  لها  فصنعت  القطط  باقى  أما  قطة،   ٥0 من 

مخصصة للقطط فى حديقة المنزل”.

عائلة فرنسية تتلقى خطابا 
تأخر يف الربيد 138 عاما

بشمال  عمرها  من  الثمانينات  في  سيدة  تلقت 
جدها  إلى  موجهة  كانت  بريدية  بطاقة  فرنسا, 

األكبر قبل 13٨ عاما.
وكانت البطاقة البريدية قد أرسلت في 27 يناير 
الكائنة على بعد  عام 1٨77 من سان دو نورد 
عشرة كيلومترات من المرسل إليه المقصود في 

“تريلون”.
البطاقة  أن  إال  المسافة,  قصر  من  وبالرغم 
استغرقت كل هذه السنوات 13٨ بشكل يصعب 

تصديقه ألنها تزيد على قرن من الزمن.
وأخيرا وبعد كل هذه الرحلة تم تسليم البطاقة قبل 
بضعة أيام إلى “تيريز بايال” حفيدة المرسل إليه, 

والتي عقدت الدهشة لسانها هي وساعي البريد.
لي,  أحضرها  البريد  ” ساعي  إن  تيريز  وقالت 
وقد أصابه الذهول هو وزمالؤه وأنا أيضا”, وفي 
الرسالة التي ال تزال مقروءة, أشار الراسل إلى 
كان  الذي  الغزل  من مصنع  الغزول  من  طلبية 
يمتلكه ذات يوم جدها األكبر والذي توفى في عام 

. 1٨٩7
ولم يتضح حتى اآلن ما إذا كان الوصول المتأخر 
للرسالة يرجع إلى خطأ بريدي أو ما إذا كان قد 
تم العثور على الخطاب مؤخرا وتم إعادة إرساله. 
تحقق  إنها سوف  الفرنسية  البريد  هيئة  وذكرت 
لوكال”  “ذا  موقع  نقل  حسبما  الموضوع,  في 

االخباري االوروبي.
تأخر  بيان  في  اإلقليمية  البريد  هيئة  ووصفت 
عملية التسليم بأنها مسألة “استثنائية للغاية” مشيرة 
إلى أنه يحدث أن خطابا يفقد وربما يقع من غير 
قصد, ويتم العثور عليه فيما بعد ولكن عموما هذا 
يحدث نادرا, ويختفي لمدة عقد أو ما شابه, هذا 

وارد, ولكن قرن من الزمان”.

لكني  ذلك,  في  محقة  وهي  حب  هو  أيضا 
واتمنى  الحب  نظرات  ارى  ان  أريد  أيضا 
زوجتي  الحظت  الحب.  وكلمات  اسمع  ان 
وكانت  األخيرة,  الفترة  في  بأناقتي  اهتمامي 
التي  البيضاء  للشعيرات  تأملي  من  تضحك 
تغزوا رأسي, وبالطبع لم اكشف لها عن سر 
اهتمامي بأناقتي ولكنه أمر يسعد أي إنسان أن 
إذا كانوا....  بإعجاب اآلخرين خاصة  يشعر 
من الجنس اآلخر.فجأة وبدون مقدمات توقف 
لقاء المصعد اليومي حتي أنني لم أعد اعرف 
إن كانت األسرة موجودة أم ال, وبعد ثالثة أيام 
وجدت الرجل المسن يدخل الشقة فألقيت عليه 
زوجته  عن  أسأله  أن  أجرؤ  لم  لكني  التحية 
وأبنته, وتمنيت لو أن تامر- شيخ الحارة- كان 
هنا ليخبرني أين هي الفتاة ولماذا إختفت فجأة 
وكأنني أثق أنه وهو في اإلسكندرية يعرف كل 
أيام قالئل  العمارة.  العمارة وسكان  شئ عن 
متأخرا  فيه  يوم كنت عائدا  اتى  مضت حتى 
وقد  زوجتي  وجدت  المجلة  طباعة  لظروف 
عادت لتوها من الخارج وهي ترتدي مالبس 
انزعجت وسألتها عن سبب  السوداء,  الحداد 
ارتدائها هذه المالبس, أخبرتني في هدوء إنها 
كانت تؤدي واجب العزاء لجيراننا الجدد, يا 
بل  زوجته؟......  أم  الرجل  توفي  هل  إلهي 
علي  سقطت  صادمة  إجابتها  جاءت  أبنتهما! 
المقعد وأنا غير مصدق وأنا أردد في ذهول 
لقد ماتت الفتاة! بينما استطردت زوجتي قائلة 
مسكينة تلك الفتاة أخبرتني أمها بأنها أصيبت 
بالمرض اللعين منذ أشهر قليلة وعانت الفتاة 
هزت  االجل،  وافاها  حتى  كثيرا  وتعذبت 
زوجتى رأسها فى تأثر قبل ان ترمينى بقنبلتها 
االخيرة بقولها لم يكن القدر رحيما بها عندما 
لم يكتفي  اللعين وكأنه  المرض  بذلك  أصابها 
بأنها عاشت عمرها...... عمياء.!!!!!!!!!!.             

لإلعالن جبريدة األهرام 
اجلديد  االتصال على 

647-823-6779
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بصــــــراحة
يف الغربة حنن نري اهلل بأعيننا

مدحت عويضة
وصعوبتها  الغربة  قسوة  رغم 
اال اننا نري هللا فيها بأعيننا، نلمس 
عمل يديه ونرى عجائبه معنا، في 
المهاجرين  بخدمة  عملي  خالل 
أسر  مع  هللا  عمل  رأيت  الجدد 
بعضها،  أكتب  أن  فقررت  كثيرة، 
لن أذكر أسماء ولكنني سأذكر عمل 
ألنه  له،  شهود  فنحن  وحده،  هللا 
يستخدم  وقد  نحن  وليس  هو  عمله 

هللا شخص ضعيف كأداة في يده.

شخص  من  مكونة  أسرة  كانت 
صاحب مهنة مرموقة بكندا، وابن 
أتصل  العشرينات،  منتصف  في 
بي صاحب المهنة المرموقة يطلب 
مني المساعدة في إيجاد عمل له  أو 
لألبن، طلبت من األسرة الحضور 
لمقابلتي،  العامة  األماكن  ألحد 
بي  أتصلوا  المحدد  الموعد  وقبل 
ليخبروني بأن لم يلحقا باألتوبيس، 
القادم  واألتوبيس  أحد  يوم  واليوم 
أن  فقررت  ساعة،  بعد  سيكون 

أذهب أنا لهما

المرموقة  المهنة  صاحب  كان 
تكلم  عندما  معادلته،  في  متعسرا 
عن أن فرصته باتت قليلة ليمارس 
دموعه،  نزلت  أخري  مرة  مهنته 
دموع  أري  وأنا  باأللم  أحسست 
رجل من أسرة كريمة وراقية وقد 
أي  مني  طلب  الزمن،  عليه  قسى 
فرصة عمل وهو يعلم وأنا معه أن 
فرصة العمل قد تعطله عن مهمته 

األساسية وهي الدراسة.

خريج  وهو  الشاب  مع  تناقشت 
اإلنجليزية  ويتقن  ميكانيكا  هندسة 
أبحث  أن  فقررت  جيدة،  بطريقة 
وأترك  للشاب،  عمل  فرصة  عن 
مؤدب  شاب  كان  لدراسته،  األخر 
أنه  يبدو  ولكنه  جدا  ومحترم  جدا 
لديه  ولكن  حياته،  في  يعمل  لم 
االستعداد ليعمل في أي عمل حتي 

تتحسن ظروف العائلة.

خرجت ألجري اتصاالتي بأكثر 
عمل  فرصة  طالبا  شخص  من 
للشاب، استجاب أحدهم، فسارعت 
رقم  ألعطية  بالشاب  باالتصال 
التالي  اليوم  وفي  العمل،  صاحب 
أنه  ألطمئن  بالشاب  اتصلت 
وإذا  العمل،  صاحب  مع  تواصل 
به يرد أنه لم يتصل به، سألته عن 
السبب فوجدته أنه ال يشعر بالراحة 

ليمارس هذه الوظيفة.

وقمت  نظرة  وجهة  تفهمت 
في  عليه  وألحيت  بأخر  باالتصال 
وبعد  ومساعدته،  الشاب  مقابلة 
ألعطية  للشاب  رجعت  موافقته 
ولكني  العمل،  صاحب  بيانات 
وفعال  يتصل!!!!،  لن  أنه  شعرت 
فبحثت  يومين،  بعد  عرفته  ما  هذا 
عن ثالث وقمت باالتصال به ولكن 

الشاب لم يتصل للمرة الثالث.

الغير  أقدم  ال  أن  عاداتي  من 
متحمس للعمل، ألنه يترك انطباعا 
سيئا لدي أصحاب األعمال، وربما 
فيما  أخر  شخص  فرصة  يعطل 
نشيط  موظف  تقدم  فعندما  بعد، 

لصاحب عمل سيقوم باالتصال بك 
عندما يحتاج أخر، ولكن أن لم يكن 
ربما  نشيط  أرسلته  الذي  الشخص 
أي شخص  العمل  يرفض صاحب 

ترسله اليه فى المستقبل.

ولكنني قررت أن أساعد األسرة، 
تحدثت مع الشاب عن نوعية العمل 
التي يستطيع المهاجر الجديد العمل 
متفهم  وجدته  تفرج”  ما  “لغاية  بها 
االستعداد  لديه  ليس  ولكن  جدا 
له  فقلت  األعمال،  هذه  في  للعمل 

ربنا يدبرها أن شاء هللا.

من  عودتي  وعند  ليلة  ذات  في 
حيث  بتورنتو  مار جرجس  كنيسة 
خيري  حفل  في  أشارك  كنت 
بالكنيسة، كنت أقود سيارتي عندما 
صاحبها  قام  “غريبة”  نمرة  رأيت 
من  اقتربنا  قد  كنا   ، بي  باالتصال 
أقوم  هل  ترددت  الليل،  منتصف 
وبالرغم  للغد،  أنتظر  أم  باالتصال 
أنني كنت أقود سيارتي إال أن شيئا 
الوقت  هذا  في  لالتصال  دفعني 
قادم  بأنه  إحساسي  ربما  المتأخر، 
جديد ويحتاج خدمة، أو ربما الذي 
وقتا طويال  يمضي  لم  أنه  شجعني 

علي اتصاله هو.

به  وإذ  الرقم  وطلبت  تشجعت 
تخدم  أنك  علمت  لي  يقول  شخص 
لدينا  والشركة  الجدد،  المهاجرين 
يجيد  ميكانيكا،  مهندس  تطلب 
العمل  أن  ويكمل  اإلنجليزية، 
علي  المقدرة  لديه  شخص  يتطلب 
يسرد  وبدء  مقاطعات،  لعدة  السفر 
عليه  يملي  وكأنه  المواصفات 
صفات الشاب الذي أريد مساعدته.

الليل  منتصف  وفي  الفور  علي 
الشاب،  بصديقي  باالتصال  قمت 
ويكاد  صوته  في  بالفرحة  شعرت 
منه  طلبت  أقوله،  ما  يصدق  ال 
جادا  يكون  وأن  الغد  في  االتصال 
في  عليه  يؤكد  فوجدته  المرة،  هذه 

جديته.

العمل  بدأ صديقي  قليلة  أيام  بعد 
علي  هنأته  جدا  محترم  بمرتب 
عمل  أنه  له  وقلت  الجديد  العمل 
لي  يقول  كان  عندما  فالرجل  هللا، 
أنه  شعرت  يريد  من  مواصفات 
شهور  عدة  بعد  صديقي.  يصفك 
اتصل بي صديقي الشاب وأخبرني 
صاحب  وأن  مقابلتي  يريد  أنه 
قدمه  وضع  قد  المرموقة  المهنة 
اجتاز  ان  بعد  مهنته  اعتاب  علي 
االمتحانات، وانهما يريدان زيارتي 
في منزلي لتقديم هدية بسيطة، فكان 
صديقي  يا  هدايا  أقبل  ال  أنا  ردي 
ال  التي  الوحيدة  الهدية  ولكن 
أرفضها أن تصلي ألجلي، وعندما 
إليجاد  أخر  شخص  بخدمة  ستقوم 
لي،  هديه  قدمت  قد  ستكون  عمل 
أري  ولم  زميلك،  فعل  كما  أفعل 
أري  ولم  الوقت  ذلك  منذ  صديقي 
ولكنهما  المرموقة  المهنة  صاحب 
رأيت  عندما  جليلة  خدمه  لي  قدما 
عمل هللا بعيني فليتمجد أسمك يارب  

فصل الشتاء والشمس تغرب سريعا.

ومن المعروف ان الشهور العربية 
القمرى من قبل اإلسالم  التقويم  تتبع 
وهذا التقويم يقل 11 يوما تقريبا عن 
شهر  فأن  ولهذا  الشمسى،  التقويم 
رمضان يتقدم حضوره كل عام بـ 11 
يوما والمسلمون ينقطعون عن الطعام 
قبل شروق  يكون  الذى  السحور  بعد 
اى  غروبها،  بعد  ويفطرون  الشمس 
القمر  يكون  ان  وقت  يفطرون  انهم 
على  ينطبق  ال  هذا  و  األفق،  في 
األوسط  الشرق  ودول  المصريين 
حيث انهم أيضا في النصف الشمالى 
على  ينطبق  ولكنه  األرضية،  للكرة 
دول  وأيضا  والهند  االفريقية  الدول 

اآلن  يصومون  المسلمين  اخوتنا 
في  الحظت  ولقد  رمضان،  شهر 
زيارة  يكثر  انه  األخيرة  السنوات 
البعض منهم ألهاليهم بعكس سنوات 
العديد  يحضر  ولهذا  ماضية،  بعيدة 
الالزمة  التطعيمات  ألخذ  منهم 
أن  لى  قيل  سألت  وعندما  للسفر، 
نهاية  في  االيام  هذه  يأتي  رمضان 
العطلة الدراسية، وأيضا في الصيف 
في  متأخرة  تغيب  الشمس  ان  حيث 
الكرة  من  الشمالي  والنصف  كندا 
البعض  يذهب  وعندما  األرضية 
يكونون  فانهم  اهاليهم  لزيارة  منهم 
بصحبتهم وايضا يصومون اقل عدد 
النصف  في  أنه  حيث  الساعات  من 
يكون  األرضية  الكرة  من  الجنوبى 

والفلبين  وأستراليا  الجنوبية  أمريكا 
وغيرهم.

نفسى  وبين  بينى  تساءلت  ولقد 
يرتبط  الذى  الشخص  يصوم  كيف 
لو  الشمس  وغروب  بشروق  صومه 
الدول  بعض  فى  او  آالسكا  فى  كان 
االسكندنافية او فى اى مكان فى قمة 
الشمس  أن  حيث  الشمالى  القطب 
اليوم  طوال  ظهورها  فى  تستمر 
وحيث يذهب السائحون لرؤية شمس 
ـ  يلزمه  انه  اعتقد  الليل؟  منتصف 
بلغة المسلمين ـ فتوى خاصة! اجمل 
بحلول  المسلمين  الخوتى  التهانى 

هالل وصيام شهر رمضان.  
  

رمضان ألخوتنا املسلمني

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

مقابل اخلري!!
بقلم: عادل عطية

هناك أشخاص، عندما يعملون أي شيء.. يقّدرون ثمنه!
فكل شيء له ثمن عندهم، حتى الخير!

القائل: »اعمل الخير،  لذلك، فهم ال يعترفون  بالمثل 
وارميه في البحر«!

وعندما نقول لهم ـ على سبيل السخرية ـ: أال يوجد خير 
لوجه هللا؟!..

نفاجيء أنهم يفعلون أكثر من ذلك، مع هللا!
طلب  في  يسارعون  ثماره،  صنيعهم،  يؤتى  أن  فقبل 

األجر والمثوبة، من المولى عز وجل!
تأمل معي، مثل هذه الِطْلبات:

.. »أجعله اللهم في ميزان حسناتي«!
ذكرني  أو  اغتابني،  من  كل  سامحت  إني  »اللهم   ..
بسوء في غيبتي، وأسألك عن ذلك األجر، والمغفرة، 

وبلوغ مراتب المحسنين«!
للتقّرب من  ومن خالل أوامر تعمل في اإلرادات، ال 
هللا، بل للتقّرب من حصاد الحسنات، وإنتظار جوازيه؛ 

تجد من يقول لك: 
هل أدلك على طريق آخر للخير؟..

إذا دعوته، تمضي سنة، وال تستطيع  ما رأيك بدعاء 
المالئكة من االنتهاء من كتابة حسناتك!

ثواب«،  »ينوبني  أمنيّة:  من  يبدأ  عندهم  الخير  وألن 
تجدهم  المحدود«؛  غير  الربح  بالرغبة: »في  وينتهي 
ينتظرون، وينتهزون حلول المواسم الدينيّة؛ لممارسة 

المرابحة، ونوال الجزاء المضاعف إلى ما النهاية!

من  فجأة،  تتفجر،  الجياشة،  المشاعر  بينابيع  فإذا 
في  والسخاء  والعطف،  بالحنان،  وتفيض  نفوسهم، 
مثل هذه األيام »المفترجة«، فيقيمون الموائد لعابري 
لألرامل،  المتزايدة  األعطيات  ويمنحون  السبيل، 

واأليتام، والمحتاجين!
ومن منا لم تجذبه، في األيام القائظة، مبردات المياة، 
التي زرعوها في كثير من األماكن التي نمر بها، تحت 
مسمى: »الصدقة الجارية«؛ لنكتشف أن الغرض منها، 
هو: »الحسنة الجارية«، لهم، وألعزاء عليهم، ُكتبت 
الجزاء  وتستمطر  الدعاء،  تجلب  بحروف:  أسماؤهم 

الطيب!  
...،...،...،

ان من يريد أن يعمل بإخالص في مجاالت: الخير..
يجب أن يكون: »خيّراً«.. يحب الخير الذي يعمله!

به،  والتعلق  الخير،  محبة  إلى  اإلنسان  يصل  لم  فإذا 
والحماس ألجله، والجهاد لتحقيقه، ال يصبح من أهله، 
ولن ينال مكافآت السماء، التي تليق بمن يصنع الخير 

من أجل الخير!
...،...،...،

ان إحدى هبات حب الخير ـ إضافة إلى تقدير العلّي ـ:
.. الشعور باثبات ذاتك؛ فحين تحب الخير، تُعبّر عن 

قدرة نفسك في تقديره!
.. وحين تعطي غيرك، عن حب، تحس بوجودك، وأن 

لهذا الوجود معنى، وقيمة!
.. وحين تختبر هذا التالقي الوجودي مع اآلخر، تنال 
الرضا عن النفس، وتحصل          على الطوباوية  

التي ال تنتهي!...

تغريم سائق لقضمه أظفاره
ليون  بمقاطعة  »سلمانكا«  مدينة  فى  سائقاً  اإلسبانية  السلطات  عاقبت 

، بالغرامة بمبلغ ٨0 يورو )٩0 دوالراً( لقضمه أظفاره أثناء القيادة.
السائقين  الكثير من  يُفقد  اإلسبانية  المدن  المرور في بعض  أن  ورغم 
أعصابهم، لذا فمن غير المستغرب أن يلجأ البعض إلى قضم أظفاره، 
ولكن أحد السائقين أصابته الصدمة، حين تلقى غرامة إلقدامه على هذه 

العادة السيئة أثناء قيادته سيارته.
البالد  بوسط شمال  مدينة سلمانكا  فى  السائق  المرور  وأوقفت شرطة 
وغرمته بالمبلغ المذكور. وأفاد تقرير الشرطة بأن سبب الغرامة هو أن السائق لم يحافظ على الحرية المطلوبة 

للحركة، وأيضاً للقيادة أثناء قضم األظفار.
وليست هذه المرة االولى التى يقع فيها مثل هذا الحادث فى ليون وقشتالة، ففي الشهر الماضى تم تغريم سائق ألنه 

أزال الغالف من قطعة علكة »لبان« أثناء القيادة، حسبما ذكرت صحيفة »ال جازيتا سلمانكا« اإلسبانية
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مصر  اقباط  عن  سريعه  نظره 
فهم  وثنيين  كانوا  أنهم فى االصل 
ساللة وأبناء الفراعنه.  إلى أن جاء 
إخناتون وآمن بالتوحيد.  عقب ذلك 
بدأ المصريون يعبدون إلها واحدا 
ولكنه لم يكن االله الحقيقى النهم لم 

يكونوا يعرفونه بعد.
القديس  جاء  أن  لبث  ما  ثم 
المسيحيه  ونشر  الرسول  مرقس  
فى مصر.  وعليه أصبحت مصر 

مسيحيه.
زهاء  مسيحيه  مصر  استمرت 
ستة قرون.  ثم جاء االسالم على 
فتح  الذى  العاص  بن  عمرو  يد 
على  الجزيه  فرض  ثم  مصر.  
تثقل  الجزيه  وكانت  المصريين 
منهم  الكثيرين  دعا  مما  كاهلهم 
من  تخلصا  االسالم  اعتناق  إلى 
مصر  اصبحت  وهكذا  الجزيه.  
دوله إسالميه بحكم االغلبيه.  إلى 
وحكم  باشا  على  محمد  جاء  أن 
سياسيا  رجال  كان  فقد  مصر.  
على  وعمل  بعيد  حد  إلى  حكيما 
المسيحيين  بين  المساواه  تثبيت 
والمسلمين.  وفعال أصبحت مصر 
المسلمون   فيها  يتبوأ  تعدديه  دوله 
على  الدوله  مناصب  والمسيحيون 

حد سواء.
رئيس  أن  التاريخ  لنا  ويذكر 
كما  غالى  باشا  بطرس  الوزراء 
مسيحيا.   كان  اسمه  من  يتضح 
حقيقة أنه اغتيل ولكن كان اغتياله 

السباب سياسيه وليست عقائديه.
عام  بوجه  مصر  وكانت 
فعالوه  التعدديه  للدوله  نموذحا 
كان  والمسلمين  المسيحيين  على 
هناك االوروبيون. ولذلك رغم أن 
االحتالل كان جاثما على صدرها 
إال أن المصريين كانوا متماسكين 
فى قوه ووطنيه ذكرها المؤرخون 

فى عبارات ملؤها االعجاب. 
هو  المقال  هذا  فى  يهمنا  ما 
موقف االقباط  كمصريين أصالء.
ظلت التعدديه نموذجا للمواطنه 
فى مصر إلى أن جاءت ثورة 23 

يوليو. 
كل  ورغم  قيل  ما  كل  رغم 
الثوره  أن  الثبات  المحاوالت 
واقع  ففى  وشفافه  بريئه   جاءت 
عباءة  من  الثوره  جاءت  االمر 
كانت  فقد  المسلمين.   االخوان 
ثورة تعصبيه مائه فى المائه.  ولم 
حدث  ما  إال  الثوره  مسار  يغير 
كيرلس  االنبا  الراحل  القديس  بين 
مع  الناصر.   عبد  البنة  وشفاؤه 
ذلك فإن الحنين التعصبى لم يفارق 
أن  قرر  إذ  أنه  ذلك  الناصر  عبد 
الكليات  ومختلف  بالجامعه  القبول 
عبد  ذهل  فقد  للمجموع  طبقا  
الطلبه  أوائل  أن  وجد  أن  الناصر 
هم الذين يختارون الكليات العمليه 
وأغلبهم مسيحيون.  لذلك قرر أن 
يقيم التوازن أى التوازن التعصبى 
جعل  وقرر  التعبير«  صح  »إن 

علميه  جامعه  االزهر  جامعة 
فقط.  فجعل  دينيه  وليست جامعه 
مدنيه  جامعه  االزهر  جامعة  من 
باالضافه إلى كونها دينيه.  وبذلك 
المزعومه  المساواه  مشكلة  عالج 
التقدم  عنصر  للمسلمين  وحقق 

والتفوق الظاهرى على االقل.
تلك  أن  وذاك  هذا  من  وأهم 
التفرقه رسخت روح التعصب بين 
المسلمين والمسيحيين.  إذ عنصر 
المفرص قوض من جذوره  تكافؤ 
وأعطى للمسلمين تفوقا بغير كفاءه 
على المسيحيين.  ومن ثم استشرت 
روح التعصب فى ازدياد.  وكيف 
على  يعمل  الدوله  رئيس  بينما  ال 
وذلك  ويزكيه؟  التعصب  انتشار 
الظاهرى  الفرص  تكافؤ  رغم 
والذى ليس موضع تطبيق.  وأبرز 
مثال على ذلك وجود وزيرين فقط 
قد يصلوا إلى ثالثه من باب الكرم 
سياديه  ليست  وزارات  ولكنها 

كالخارجيه أو الداخليه مثال.
عبد  ابنة  شفاء  معجزة  طبعا 
كيرلس  البابا  بواسطة  الناصر 
وبعض  المفاهيم  بعض  غيرت 
لعبد  يمكن  ال  ولكن  التصرفات 
االغلبيه  يرضى  أال  الناصر 
من  خرج  الذى  وهو  المسلمه 
من  اعتقل  الذى  وهو  عباءتهم.  
نجيب,  محمد  الثوره,  تصدر 
الذى وضع رأسه على كفه لنجاح 
كان  نجيب  محمد  الن  الثوره, 
ينادى بالوحده بين عنصرى االمه 
النحاس  مصطفى  أسماهما  كما 

باشا وهم المسلمون والمسحيون.
بسيطه.   حقيقة  تحضرنى  وهنا 
يقيمون  المصريين  من  االف  أن 
باتا  حظرا  ومحظور  بامريكا 
بسبب  شخص  أى  ضد  التعصب 
الجنس أو العرق أو الدين أو اللون 
القرار  وهذا  االصل.   دولة  أو 
هو  كما  ورق  على  حبرا  ليس 
أجهزه  له  ولكن  مصر  فى  الحال 
ومحاكم  وتبحثها  الشكاوى  تقبل 
تفصل فى تلك الشكاوى.  ومن هذا 
ازدهارها  أمريكا  تحقق  المنطلق 

وقوتها.
أنور  بسالمته  جاء  ذلك  عقب 
عبد  على  حاقدا  وكا  السادات 
الناصر بسبب تراخيه فى موضوع 
على  أقسم  الذى  وهو  االقباط 
السادات  كان  ولما  المصحف.  
رجال مؤمنا فقد نفذ خطة االخوان 
الذين قاموا بالثوره.  وكانت إرادة 
اغتيل  إذ  وأمضى  أسرع  السماء 

بواسطة مؤيديه ومريديه.
مبارك  حسنى  بسالمته  جاء  ثم 
لم يدخر وسعا هو ووزير داخليته 
ينال  أن  فى  أفندى(  )العادلى 
غير  باسلوب  االقباط  ويضطهد 
إنسانى وغير كريم فإذا حدث أى 
خالف بين مسيحيين ومسلمين فى 
المسيحيين  بتهجير  قام  قريه  أى 
كريم  وغير  إنسانى  غير  باسلوب 
معاملة  من  ذلك  يتضمن  ما  مع 

عن  النظر  بصرف  إنسانيه  غير 
يكفى  وكان  العرق.   أو  الدين 
أن  قريه  أى  أقباط  من  لالنتقام 
مسلمه  فتاه  أو  مسلم  صبى  يقوم 
أن يدعى أو تدعى أى اتهام سواء 
معقول أو غير معقول حتى تهجر 
القريه  من  مسيحيه  عائالت  بضع 
ويتركوا أرضهم وبيوتهم وأثاثاتهم 
بصوره تعود بنا على عقود ما قبل 
التاريخ.  واالدهى واالمر أن ممثل 
التسويه  فى  طرفا  يكون  الحكومه 
من  وافرا  نصيبا  سينال  وطبعا 
الغنيمه التى تفرض على المسيحى 

الضحيه.
ولكن هللا العلى القدير يمهل وال 
يهمل فقد نال كل منهما ما يستحقان 
ولو أقل بكثير ولكن أهم شئ أنهما 
سيطروا  التى  العزبه  من  اقتلعا 

عليها ما ينوف على ثالثين عاما.
الوطنى  الرجل  جاء  واألن 
االصيل عبد الفتاح السيسى واالمل 
بأن  كبير  حد  إلى  عليه  معقود 
يدرك  أنه  والبادى  بمصر  ينهض 
قوة  أن  ويدرك  االدراك  تمام  ذلك 
ما  تكمن فى وحدتها.  هذا  مصر 
حتى  الوطنيه  تصرفاته  من  ظهر 
تسمحوا  أن  أرجو  ولكن  اآلن.  
لى أن أبدى بعض المخاوف:  إذ 
السلفيين  بتعصب  يتأثر  أن  أخشى 
الذىن ال يؤمنون بشى اسمه وطن 
وينظرون  االسالم  هو  الوطن  بل 
أنهم  على  المسيحيين  إلى  أيضا 
كفار.  وإنى لن أدخل فى تفاصيل 
هل  أتساءل  ولكن  الشأن  هذا  فى 
على  يستمر  أن  السيسى  للرئيس 
ترعى  التى  الوطنيه  سياسته 
سيتأثر  أم  أوال  مصر  مصلحة 
تكون  سؤال  السلفيين؟   بتطرف 

االجابه عليه فى االيام القادمه.
إن الوطن .. أى وطن ال يقوى 
على  مثال  وهناك  بالتعدديه.   إال 
أمريكا  فإن  ببعيد.   ليس  ذلك 
العالم  فى  دوله  أقوى  تعد  التى 
قوتها  مصدر  أن  ندرك  أن  يتعين 
كل  تحمل  أمريكا  التعدديه.   هو 
حصل  ومتى  العالم.   جنسيات 
المهاجر أو الشخص على الجنسيه 
له كل حقوق أى  االمريكيه كانت 
عن  النظر  بصرف  أخر  مواطن 
العرق أو الدين أو اللون.  وهاكم 
فإن رئيس الجمهوريه أسود.  ومع 
ذلك فكل أمريكى يلتزم أن يكن له 
لدولته..   رئيس  النه  االحترام  كل 
إذا ما تصرف  النقد  وهذا ال يمنع 
أى تصرف ال يعجب الناقد.  ومن 
الحريه والتى  انتشرت مفاهيم  هنا 
البناء  والنقد  الرأى  بإبداء  تسمح 
الذى يهدف إلى بناء الدوله وليس 
إلى هدم الرئيس.  فالنقد له هدف 
موضوعى وليس هدفا شخصيا أو 
الرئيس.   إلى شخص  موجها  هدفا 
تحسين  هو  النقد  من  الهدف  بل 
شخص  وليس  الموضوعى  االداء 
الرئيس.  كما كان يفعل السعديون 
ضد  االخوان  أو  الوفد  ضد 
االحزاب  تلك  آخر  إلى  السعديين 

الفاشله التى أدت إلى قيام الثوره.
فقد  الوطن  مصلحة  ولتحقييق 
تكون  أن  على  الدستور  نص 
فترتين  على  تزيد  ال  الرئيس  مدة 
انتخابيتين ال غير.  على ذلك لما 
التأقيت  هى  الرئيس  مدة  كانت 
يعمل  الرئيس  فإن  التأبيد  وليست 
الوطن  مصلحة  على  طاقته  قدر 
ذلك  على  إال.   ليس  والمواطنين 
والمواطنون  الرئيس  يستعرض 
خالل  الرئيس  منجزات  والتاريخ 

فترة رئاسته.
هو  الرئيس  به  يلتزم  وأهم شئ 
حماية الدستور وااللتزام بأحكامه.

والمالحظ فى مصر حتى كتابة 
الدستور  وضع  هو  السطور  هذه 
وذرا  الظاهر  فى  براقا  ليكون 
للرماد فى العيون فقط. كما ينص 
المطلقه  المساواه  على  الدستور 
بين المواطنين بصرف النظر عن 
اللون والعرق والدين ... إلى أخره 
االذن  فى  تطن  التى  النغمه  هذه 
كنحاس يطن أو صنجا يرن دون 
اى معنى او مفهوم أو مضمون أو 

تنفيذ فى دنيا الواقع. 
فى  يكمن  وطن  أى  نجاح  إن 
كل  أن  وهى  أساسيه:   حقيقه 
بناء  فى  يساهمون  الشعب  أفراد 
ولذلك  الوطن.   وإدارة  الوطن 
أن  مثال  أمريكا  فى  القانون  يلزم 
يكون لعضو مجلس الشعب مكتب 
عالجها  فإن  للشكاوى.   خاص 
بها  كان  الشعب  مجلس  عضو 
بعد  معالجتها  من  يتمكن  لم  وإن 
ااالمر  رفع  السبل,  كل  يستنفذ  ان 
إلى مجلس الشعب.  وهكذا تتحقق 
الديمقراطيه. مشاركه فعاله لتحقيق 

الديمقراطيه.
بمنتهى  أمرا  اطرح  أن  وأود 
لمصر  حبى  واقع  من  الصراحه 
الجامحه  ورغبتى  لوطنى  وحبى 
على  العزيز  وطنى  يكون  أن  فى 

قمة االوطان.
عباءة  من   ٥2 ثورة  قامت 
يكن  لم  لذلك  المسلمين.   االخوان 
الرجل  حتى  واحد.   مسيحى  بها 
الوطنى االصيل محمد نجيب الذى 
نجاح  أن  وطنيه  بحساسية  أدرك 
مصر وقوتها لن يتحققا إال بطرح 
ذلك  أن  إال  جانبا  الدين  موضوع 
لم يجد صدى لدى ثائرى االخوان 
فنكلوا به.  وعبد الناصر لم يدرك 
أن مصر واحده إال بمعجزة شفاء 
ابنته.  أما االخ السادات فلم ير إال 
أن مصر يجب أن تكون فى جعبة 
عليهم  كالمنا  يجعل  ربنا  االخوان 
حسنى  بسالمته  جاء  ثم  خفيف.  
ونيف  عاما  ثالثين  وقبع  مبارك 
على قلوب المصريين ينشر الفساد 
ونجح  مصر  تدهور  على  ويعمل 

فى ذلك نجاحا باهرا.
أن  فى  نطمع  هل   ..... واآلن 
دوله  نحلم؟   كما  مصر  تكون 
الدين  الشعب  يمارس  تعدديه 
ويوطدوا  كان  أيا  يتبعونه  الذى 
االعلى  ربهم  وبين  بينهم  العالقه 
طالبين منه الوحده والقوه والنجاح 
دولة  مصر  تكون  حتى  واالتحاد 
أو  اسما  وليس  حقيقة  الفراعنه 
تاريخا فقط.  تكون على قمة دول 
طبيعه  من  هللا  حباها  بما  العالم 

جذابه ونيل يعطيها الروح والحياه 
مسالم  أليف  محب  شعب  وطبيعة 
وطموح وأيضا مجتهد.  أى تكون 

مصر فى المكانه التى تستحقها. 
إننا فى القرن الواحد والعشرين 
وأدركنا  والعقل  الفكر  بنا  تقدم  قد 
مثال  كانجلترا  دوله  أى  قوة  أن 
وهى دوله فى االصل دينيه ولكنها 
لم تجعل الدين يؤثر على سياستها 
االديان  كل  نشرت  بل  الداخليه, 
ما  يمارس  إنسان  وكل  فرد  كل 
يعنى  وال  وعباده  عقيده  من  يشاء 
إال  الشخص  أمر  من  الحكومه 

عمله وإنتاجه فقط ال غير.
يتركون  المصريين  أن  يالحظ 
أرواحهم  ولكن  بأجسادهم  مصر 
االم  بالوطن  عالقه  تزال  ال  تكون 
تتطلع إلى تقدمها ونحاحها ورقيها.
إن  اآلن.   بى  يسبح  الخيال  إن 
ألى  شاسعه  مساحة مصر شاسعه 
يستثمر  ما  ولكن  جدا.   بعيد  حد 
ال  لماذا  جدا.   ضئيل  جزء  منها 
الشاسعه  االراضى  تلك  تستثمر 
من  المياه  استخراج  على  والعمل 
باطن االرض بأى وسيله مع تقدم 

العلم؟
لو استدعى االمر يمكن أن تمتد 
الصحراء  قلب  إلى  المياه  أنابيب 
على  والعمل  بالمياه  لتغذيها 
ال؟   لم  واستثمارها.   زراعتها 
عريضه  واالمال  شاسعه  االحالم 
رأسهم  وعلى  القاده  من  ونطلب 
السيسى أن تكون مصر كما نحلم 

وكما نرجو.
ولتحقيق كل ذلك ال بد أن يكون 
من  كبير  جانب  على  إعالم  هناك 
النقد  على  يعمل  إعالم  المسئوليه. 
الهادفه,   المقترحات  ويقدم  البناء 
مصر  وحدة  على  يعمل  إعالم 
عن  يعبر  إعالم  قوال  ال  عمال 
الوفاء لحورجى زيدان وكل القاده 
بمصر  ارتقوا  الذين  االعالميين 
وعملوا على إنشاء صحافه عظيمه 
بالتعدديه  يؤمن  إعالم  ناجحه.  
مصر  لوحدة  الريادى  وبالدور 

ونجاحها.
القول  أوجه  آخرا  وليس  أخيرا 
إلى حبيبتى ومهجة فؤادى ونبض 
قلبى مصر أن تعمل ويعمل قادتها 
وازدهارها  وقوتها  نجاحها  على 
بكل الوسائل المشروعه ويطردوا 
يسبب  عامل  أى  رجعه  غير  إلى 
ما  وكفانا  وهنها.   أو  ضعفها 

أصابنا من ثورة 1٩٥2.

االقباط .... ومصر .... واالعالم
بقلم: حنا حنا احملامي

عزيزي القارئ

لو ال تصلك اجلريدة، وأردت 
ان يصلك االهرام اجلديد 
على البريد اإللكتروني 
مبجرد صدوره ارسل لـ

Ahram.teeba@gmail.
com

او
8164gindi@rogers.com



قدمت  جانبا من هذا الموضوع 
القبطية - في  قناة مي سات  علي 
أقوم  حيث  والحياة،  مها  برنامج 
للبرنامج  العلمية  المادة  بإعداد 
من  العديد  تقديم  في  وأساهم 
هي  الحلقة  هذه  وكانت  الحلقات. 
مشاهدتها  يريد  لمن   1٩ الحلقة 

علي يوتيوب. 
اتذكر  الحب  يذكر  وعندما    -
  - الرومانسية  شاعر  قول  دائما 

الشاعر السوري نزار قباني  . 
علي  تخيلنا  من   بعض  الحب 

االرض  إن لم نجده إلخترعناه.
عالقة  هي  ما  بالسؤال:  وابدأ 

الحب بالمسيحية ؟ 
الحقيقة أن المسيحية هي عقيدة 

الحب وأدلل علي ذلك باألتي  
1-اصغر أية في الكتاب المقدس 

والتي تقول   هللا محبة
أن  القارئ  عزيزي  وأحب   .
هللا  ان  تقول  ال  اآلية  أن  تالحظ 
أن  تقول  ولكنها  بالحب  يتصف 

الحب هو هللا
2-عندما  سأل رب المجد عن 
الوصية األعظم أجاب وقال: تحب 
الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
والثانية  نفسك  كل  ومن  فكرك 
كنفسك،  قريبك   تحب  مثلها 
يتعلق  الوصيتان  بهاتين  وأضاف 
يتعلق  أي  واألنبياء   الناموس 

الناموس واالنبياء بالحب 
المسيح  يسوع  أوصانا    -  3
من   أكثر  في  لآلخرين  بالحب  

خمسين أية 
4  ثم نأتي للنقطة األهم  وهي 
نفسه  هللا  يبذل  العقائد  أي  في 
في  سوي  البشر  عن  )المسيح( 

المسيحية  
ليس حبا أعظم من هذا 

هو  ما  الثانية  للنقطة  نأتي  ثم 
الحب ؟ 

إتفق  مستفيضة  مناقشات  وبعد 
أسموه  ما  علي  السلوكيات  علماء 

بمثلث الحب
اإللتزام  هم   الثالث  وأضالعه 

واإللتصاق والعاطفة   
علم  أصول  أن  أجد  ودائما 
صورها  أكمل  في  السلوكيات 
مشتقة بالكامل من الكتاب المقدس 

للقارئ  اثبته  سوف  ما  وهذا 
العزيز  في كل مقاالتي 

فهذا المثلث تحدث عنه الكتاب 
في  مرات  أربع  تكررت  أية  في 
العهد  في  مرة  المقدس..  الكتاب 
العهد  في  مرات  وثالث  القديم 

الجديد :
وأمه  أباه  الرجل  يترك  لذلك 
ويلتصق بامرأته  ويصيران جسدا 
يفرقه  ال  هللا  جمعه  والذي  واحدا 

إنسان 
الحظ أوال قمة اإللتزام بالزوجة 

حيث يفوق اإللتزام بالوالدين 
وال يخفي علي أحدنا كم تسبب 
تفضيل أحد الزوجين لوالديه علي 
شريكه  من مشاكل قد تتسبب في 

اإلنفصال 
لتأكيد مدي  وال حظ ويلتصق  
الترابط حيث ينبغي أن ال يفّضل 
إنسان  أي  صحبة  الزوجين  احد 

علي صحبة شريكه 
واحدا  والحظ ويصيران جسدا 
الحميمية  العالقة  علي  للتأكيد 
فيها  يجتمع  أبناء   تثمر  والتي 

جينات الوالدين 
اإلبن  جسد  هو  واحد  جسد  في 
كان   من  كائن  إلنسان  يمكن  وال 

تفريق هذه الجينات  
فالذي جمعه هللا ال يفرقه إنسان 
أيه  أسميها   الدقة  بالغة  أية  
مثلث الحب الذي إتفق عليه علماء 

السلوكيات 
الجزء  بهذا  المرة  هذه  وأكتفي 
هللا  بْاذن  القادمة  المرة  واستكمل 

الجزء الثاني ويشمل: 
األربعة:  الحب  دعائم   1
 - االخر  به  يحس  بما  اإلحساس 
التعاطف مع االخر - اإلحترام - 

التعاون والمؤازرة
الحب  شعلة  نبقي  كيف   2

مشتعلة 
الدالئل  مرة  كل  أثبت  وسوف 

الكتابية  لعلم السلوكيات 
متابعة  يريد  لمن   : هوامش 
الحلقة التلفزيونية علي يو  تيوب  

اللينك الخاص بالحلقة هو
h t t p s : / / y o u t u . b e /
QZQhy8a10-l

الحلقة 1٩ من برنامج مها والحياة 
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النعمة و الرحمة و السالم ، كلمات 
بأنها  وصفها  يمكن  منهن  كل  ثالثة 
حلقة فى سلسلة ذهبية ترصع الكتاب 
فى  الكلمات   هذه  المقدس.تظهر 
رسائل  مقدمات  فى  المقدس  الكتاب 
بولس الرسول و يوحنا و بطرس ، و 
أحيانا تختم بها الرسائل. هذه الكلمات 
كثيرا ما نمرعليها عندما نقرأ الكتاب 
المقدس ، أو عند سماعها فى عظة 
األحاديث  فى  نستخدمها  عندما  أو 

الروحية.
أنها مجرد   كثيرون  يعتبرها  بينما 
تعبير يستخدم فى التحية و افتتاحيات 
الروح  فأن  المؤمنين،  بين  الرسائل 
و  الرسول  بولس  قاد  الذى  القدس 
يكتبوها  أن  اآلخرين  األنجيل  كتاب 
مرات عديدة ال بد أنه يريد أن ينقل 
لنا رسالة هامة ليفهمها كل واحد منا 
بعد    . اليومية  الحياة  فى  يطبقها  و 
لنفهم  كلمة  أعماق كل  ندخل فى  أن 
ماذا يريد الوحى الهى أن ينقل لنا ، 
أمام  أننا  بعد  فيما  سنجد كما سيتبين 
ما يمكن تشبيهه بنافورة من الحب : 
عند فوهة المنبع تتدفق كميات هائلة 
النعمة  هذه  تنساب   ، »النعمة«  من 
فى هيئة تيار مائى يسمى »الرحمة« 
تتجلى فيه قوة هللا و أعماله مع البشر، 
ثم تسقط نهاية التيار فى بحيرة ساكنة 
قلب  فى   « »السالم  تسمى  المياه 
األنسان.تحدثنا فى الحلقة األولى عن 
فى  نتأمل  الحلقة  هذه  فى  و  النعمة، 
الحلقة الثانية من هذه السلسلة الذهبية 

وهى الرحمة : 

الحلق���ة الثاني������ة :
الرَّْحَمـــــــة

غنى  يعرف  أن  يستطيع  أحد  ال 
الذين  اال  الرب  رحمة  كثرة   و 
موت  من  نجوا  أنهم  جيدا   أدركوا 
أبدى و نالوا الحياة األبدية  بدون أى 
منحوا  هذا  أكثر من  و  بل  استحقاق 
بولس  ألن  و   . الرب  خدمة  شرف 
بهذا  مروا  الذين  أبرز  هو  الرسول 
 ، أولهم  يكون  قد  و  بل،  األختبار 
سنجد فى كتاباته بوضوح أنه أوعز 
نجاته من الفناء و الموت األبدى الى 
بولس  شعر  فعندما  الرب.  رحمة 
الرسول أن انقاذه من حياة كان فيها 
هللا  رحمة  بسبب  تم  للكنيسة   عدوا 
ًفا  ُمَجّدِ َقْباًل  ُكْنُت  الَِّذي  »أََنا   : قال 
ُرِحْمُت  َولِكنَِّني  َوُمْفَتِرًيا.  َوُمْضَطِهًدا 
» )1 تيمو 1 : 13 (. كان سلوكه 
هذا  من  بدال  ولكن  الدينونة  يستحق 
الخالص.  نعمة  منحه  و  هللا  رحمه 
ولم تتوقف رحمة الرب على غفران 
المسييحيين  على  اعتداءاته  و  ذنوبه 
بل امتدت الى منحه شرف األشتراك 
فى خدمة »كأناء« يحمل اسم المسيح 
أَْجِل  »ِمْن   : رؤساء   و  ملوك  أمام 
ذلِكَ، إِذْ لَنَا هِذهِ اْلِخْدَمةُ  كَمَا رُحِمْنَا  اَل 

َنْفَشُل« ) 2 كو 4 : 1 (.
يجعل  الرب  برحمة  الشعور  كان 
بقدر كبير من  ينظر  الرسول  بولس 
اليومية  األحداث   الى  الحساسية 
التى تبدوا للبعض  أنها عادية ، مثل 
المرض و الشفاء منه، على أنها في 

الواقع هى مظاهر لرحمة هللا و رأفته 
:« َفإِنَُّه َمِرَض َقِريًبا ِمَن اْلَمْوِت، لِكنَّ 
 .  )  27 :  2 فيليبى   ( َرِحَمُه«.  هللاَ 
هو  القلبى   األحساس  هذا  كان  لقد 
الذى جعل الرحمة رجاءا من بولس 
»لِيُْعِط    : اآلخرين  األشخاص  الى 
بُّ َرْحَمًة لَِبْيِت أُِنيِسيُفوُرَس، أَلنَُّه  الرَّ
َيْخَجْل  َولَْم  أََراَحِني  َكِثيَرًة  ِمَراًرا 
َيِجَد  أَْن  بُّ  الرَّ لِيُْعِطِه  ِبِسْلِسلَِتي،.... 
اْلَيْوِم ) 2  ّبِ ِفي ذلَِك  ِمَن الرَّ َرْحَمًة 

تيمو 1 : 1٦ -1٨ ( .
امتد  لماذا  اآلن  نفهم  نحن  لذلك 
هذا الشعور الى افتتاحية  كل رسالة 
و  لآلخرين.  الرحمة  طلب  لتتضمن 
أيضا ليست هناك مبالغة فى أن نقول 
أن الحياة فى المسيح تولد فى القلب 
احساسا ليس فقط أننا تلقينا رحمة من 
ولكننا  للخالص،  هللا فى هبة واحدة 
نتلقى يوميا رحمة منه، عالمة على 
أنه تبنانا و يرعانا.هذه الرحمة تظل  
للمؤمنين  يوم   كل  و  دائما  متاحة 
الذين يتقدمون بثقة الى عرش النعمة 
ْم ِبِثَقٍة إِلَى  من خالل الصالة : »َفْلَنَتَقدَّ
َعْرِش النِّْعَمِة لَِكْي َنَناَل َرْحَمًة َوَنِجَد 

ِنْعَمًة َعْوًنا ِفي ِحيِنِه عب 4 : 1٦.
أن رحمة هللا اليومية لم تتوقف عند 
جيل معين أو اقتصرت على الكنيسة 
األولى بل أنه تستمر لتعبر من جيل 
َوَرْحَمتُُه  يتقونه : »  للذين  الى جيل 
إِلَى ِجيِل اأَلْجَياِل لِلَِّذيَن َيتَُّقوَنُه« ) لو 
الى  بوفرة  متاحة  ( وتظل   ٥0 :  1
ِهَي  َتُزوُل.  اَل  َمَراِحَمُه  أَلنَّ  األبد » 
َجِديَدٌة ِفي ُكّلِ َصَباٍح.« ) مراثى 3 : 
22-23 ( و ثمارها تمتد الى األبدية.
 و بينما تتجلى رحمة هللا فى هبات 
اال   ، احتياجه  لألنسان حسب  كثيرة 
حالة  فى  عظمتها  فى  تتجلى  أنها 
جديد  من  الروحية  األنسان  والدة 
رَحْمَتِهِ    بِمُقْتَضَى  بَلْ  المسيح:«  فى 
َوَتْجِديِد  الثَّاِني  اْلِمياَلِد  ِبُغْسِل  َخلََّصَنا 
وِح اْلُقُدِس،« تيطس 3 : ٥ -7 .و  الرُّ
تعطى  هبة  ليست  الرأفة  أو  الرحمة 
بل  الخالص  لحظة  فى  واحدة  مرة 
يكون  أن  المؤمن  تمكن  هى   أنها 

يقدم  حتى  هلل  حية  ذبيحة 
 «  : للرب  )عبادة(   مستمرة  خدمة 
َفأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيَُّها اإِلْخَوُة ِبَرْأَفِة هللاِ أَْن 
َسًة  ُمَقدَّ َحيًَّة  َذِبيَحًة  أَْجَساَدُكْم  ُموا  تَُقّدِ
اْلَعْقلِيََّة«  ِعَباَدَتُكُم  هللاِ،  ِعْنَد  َمْرِضيًَّة 

)رو 12 : 1(
 و عندما تغمر رحمة هللا األنسان 
تنتج ثمارا من نفس النوع. فالمؤمن 
التى  هللا  رحمة  بحق  يقدر  الذى 
غمرته سوف يطيع الرب بكل حب 
اآلخرين.  على  رحيما  سيكون  و 
أَْيًضا  أََباُكْم  أَنَّ  َكَما  ُرَحَماَء  »َفُكونُوا 
لهذا  نتيجة  . و  لو ٦ :3٦  َرِحيٌم » 
للذين  الرحمة  منح  فى  هللا  يستمر 
أَلنَُّهْم  َحَماِء،  لِلرُّ »ُطوَبى  يرحمون: 
تصل  و   .  7: مت٥  يُْرَحُموَن« 
يشعر  درجة  الى  الرحمة  ممارسة 
َولِكْن   «  : بسرور   المؤمنين  فيها 
النِّْعَمِة  ِبَحَسِب  ُمْخَتلَِفٌة  َمَواِهُب  لََنا 
َفِبُسُروٍر«   اِحُم  ......الرَّ لََنا:  اْلُمْعَطاِة 

رو 12 : ٦ 
لألنسان  األنسان  أن رحمة   على 
لألنسان.فمن  هللا  رحمة  عن  تختلف 
مع  ساروا  الذين  الناس  اختبارات 
الرب أن رحمة هللا تختلف عن رحمة 
األنسان فى أنها ال تنضب ، فنجد أن 
يد هللا  فى  يقع  أن  يفضل  مثال  داود 
»َفَقاَل   : أنسان  يد  فى  يقع  أن  ال  و 
ا.  َداُوُد لَِجاٍد: »َقْد َضاَق ِبَي اأَلْمُر ِجدًّ
َمَراِحَمُه  أَلنَّ   ، ّبِ الرَّ َيِد  ِفي  َفْلَنْسُقْط 
َكِثيَرٌة َواَل أَْسُقْط ِفي َيِد إِْنَساٍن«.) 2 
صم 24 : 14 (. والسبب فى هذا أن 
الرحمة هى نوعية تتضمنها الطبيعة 
األلهية.حتى أن هللا يوصف  بالرحيم 
َوإِلُهَنا  يٌق،  َوِصّدِ َحنَّاٌن  بُّ  »الرَّ  :
َرِحيٌم« مز 11٦ : ٥. و أحيانا تظهر 
الرحمة مع صفات أخرى فى تعبير 
يبصرها  التى  طبيعته  عن  واحد 
من  الوصف  هذا  جاء   . هللا  أوالد 
الرب نفسه عندما أعلن لموسى أثناء 
أجتيازه فى السحاب أمامه : »َوَناَدى 
بُّ إِلٌه َرِحيٌم َوَرُؤوٌف،...  : »الرَّ بُّ الرَّ

») خر 34 : ٦ ( 
 الحلقة القادمة: السالم .

الم  ة و السَّ َ َمة و الَرمحمْ الِنعمْ

ٌة َوَساَلٌم ِمَن اهلِل اآلِب َواملمَِْسيِح َيُسوَع َربَِّنا«2  َ َمٌة َوَرمحمْ »ِنعمْ
تيمو 1: 2

فرح العامل مؤقت
حليم منجة

اعترفلك يامن خلقتنى من العدم 
أنى عشت فرح العالم لكنة لم يدم 
رمانى ولم اصلح اكون من الخدم 

فصرت كارها للحياه  اريد ان آنتقم 

غفرت خطيتى وغيرتنى

 وجعلتنى صالحا لبنيان ما قد هدم 
رجعتلى الفرحه ورجعتنى ابتسم

وخليتنى آعيش فى طريق مستقيم 
وجعلت قلبى ولسانى يهلل بالترنيم 

وانا ماشى فى  وسط الزحام 
والرؤية ضعيفة من كترالظالم 
أنتشلتنى ووهبتنى الهدوء والسالم
دى محبة ملهاش نهاية او ختام 

خلصتنى 

من كل عادة سيئة وتقليد موروس 
وخليتنى امشى على ألخطية 

وآدوس
وكتبت أسمى وأصبحت من 

العروس
ساعدنى آلشهد عن أسمك القدوس

فيس بوك

 احلب بني الزوجني يف املسيحية

اجلزء األول

أ.د. ناجي إسكندر

عزيزي القارئ

لو ال تصلك اجلريدة، وأردت ان يصلك االهرام اجلديد على 
البريد اإللكتروني مبجرد صدوره ارسل لـ

Ahram.teeba@gmail.com
او

8164gindi@rogers.com
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الطالق.. يؤدى إىل الوفاة املبكرة
أن  إلى  الحديثة  الطبية  األبحاث  تشير  -أ.ش.أ  واشنطن 
مواقف  مع  التكيف  فى  يجدون صعوبة  الذين  األشخاص 
الحياة المؤلمة مثل الطالق أو البطالة، قد يواجهون تقلبات 
فى مشاعر الرضا عن الحياة التى يمكن أن تكون ضارة 
على امتداد العمر. فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى 
البالغين األكبر سنا من ٥0 عاما مع تراجع  بين  الحياة  الرضا عن  بين  تزايد االرتباط 
مخاطر الوفاة المبكرة. وقالت “جوليا بوهم”، أستاذ مساعد علم النفس فى جامعة “تشابمان” 
األمريكية، على الرغم من أن الرضا عن الحياة يعد نسبيا عبر الزمن، إال أنه يتغير وفقا 
الباحثون أن  البطالة. كما وجد  لظروف الحياة وما يتعرض له اإلنسان مثل الطالق أو 

التغييرات فى مستويات الرضا عن الحياة تؤثر سلبا على فرص الحياة والوفاة المبكرة.

دراسة : بعض أدوية احلموضة والقرحة تهدد القلب
قالت دراسة جديدة إنه ينبغي توّخي الحذر عند استخدام األدوية التي تُعَرف 
كمثبطات لمضخة البروتون، والتي تشتهر بأسماء: أنتاسيد والنزوبرازول 
وأوميبرازول. توصف هذه األدوية لعالج بعض مشاكل المعدة مثل ارتجاع 
حمض المعدة والقرحة، وقد تبين أنها تزيد مخاطر اإلصابة باألزمة القلبية 

بنسبة تتراوح بين 1٦ و21 بالمائة إذا استخدمت بانتظام.
قال المشرف على الدراسة البروفيسور جون كوك: “وجدنا أن مثبطات 
هذه  تناول  أن  نفترض  جعلتنا  مالحظة  وهي  الدموية،  األوعية  بطانة  على  سلباً  تؤثر  البروتون  مضخة 

المثبطات بانتظام كمضاد للحموضة قد يؤدي إلى اإلصابة بنوبة قلبية”.
الدراسة في مجلة “بلوس وان”، وأجرى أبحاثها علماء من جامعة ستانفورد، وتأتي هذه  نتائج  نُِشرت 
األبحاث كرد فعل على موجة من التشكيك في مدى سالمة هذه األدوية بعد أن تبين عام 200٩ أنها ثالث 

أكثر األدوية استخداماً في الواليات المتحدة، وأن حوالي 14 بالمائة من األمريكيين يتناولونها.
تم  مريض  مليون   2.٩ لحوالي  طبي  ملف  مليون   1٦ من  بيانات  جمع  على  الدراسة  أبحاث  اعتمدت 
الحصول عليها من قاعدة بيانات ستانفورد للبحوث البيئية، وتم البحث في البيانات عن األدوية التي تناولها 

من أصيبوا بالنوبة القلبية دون أن يكون لديهم تاريخ مع أمراض القلب.
التي تزيد خطر اإلصابة  البروتون  المثبطة لمضخة  تبين وجود أشكال أخرى من نفس نوعية األدوية 

بالنوبة القلبية، مثل: سيميديتين ورانيتيدين، وهي أشكال أخرى من معّدِالت الحموضة.
قال البروفيسور نيكوالس يبر أحد الباحثين في هذه الدراسة: “إن مصدر المخاوف من هذه األدوية هو 

أنها تتوفر دون وصفة طبية، وتباع بأعداد كبيرة حول العالم

الطماطم تقي اجللد من االنكماش والشيخوخة
االعتيادية  الطماطم  ان  الى  بعد دراسات عديدة  الخبراء  لندن – وكاالت،  توصل 
تقي الجلد من االنكماش والشيخوخة. من هذه النتائج يتضح انه ال يكفي تناول الطماطم 

المراهم  عمل  في  استخدامها  ويجب  بل  غذائية،  كمادة 
المغذية للجلد. استنتج علماء جامعة لندن البريطانية من 
الطماطم  ان  اجروها،  التي  واالختبارات  الدراسة  نتائج 
تأخير  في  تساعد  ان  يمكن  غذائية،  كمادة  نتناولها  التي 
المواد  ان  تبين  حيث  وانكماشه،  الجلد  شيخوخة  عملية 

الموجودة في الطماطم تحمي الجلد من األشعة فوق البنفسجية، وبالضبط من تأثيرها 
في  عالية  بنسبة  الموجودة   ”lakopin  – “الكوبين  مادة  تعتبر  لهذا  إضافة  السلبي. 
الطماطم احدى أقوى المواد المضادة لشيخوخة الجلد وتكوين التجاعيد. تابع العلماء حالة 
استمرت  التي  التجارب  المشتركات في  اعمارهن 40 -٦0 سنة،  الالتي  النساء،  جلد 
ثالثة اشهر، وقاموا بتقسيمهن إلى مجموعتين. المجموعة األولى كانت تتغذى كما في 
الحاالت االعتيادية. المجموعة الثانية كانت تتناول الطماطم أو معجون الطماطم يوميا.

بينت نتائج هذه التجارب ان جلد النساء في المجموعة الثانية اصبح أقل تأثرا باألشعة 
فوق البنفسجية بنسبة تصل الى ٥0 بالمائة، وهذا خير برهان على ان تناول الطماطم 

يوميا يقي الجلد من الشيخوخة.

دراسة : لقاح التهاب الكبد الوبائي “ب” أقل فعالية بني 
مرضى التهاب املفاصل
نيويورك -أ ش أ توصلت دراسة طبية إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
التهاب المفاصل الروماتويدي, هم أقل استفادة من فعالية لقاح التهاب الكبد 
الصدد.  التي أجريت في هذا  الطبية  الوبائي “ب”, وفقا ألحدث األبحاث 
وفي هذه الدراسة, أشارت البيانات إلى أن 11 % من أولئك الذين خضعوا 
للقاح استفادوا منه, مقارنة بنحو ٨3% ممن ال يعانون من التهاب المفاصل. 
وقالت الباحثة بالمركز الطبي في جامعة “دادبود” الهولندية, ميشا تيالنوس, 

إن غالبية مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي المشاركين في الدراسة لم يحصلوا على الحماية قبل التطعيم 
بمصل التهاب الكبد الوبائي “ب”, مشددة على أن هؤالء المرضى كانوا األكثر عرضة بصورة متزايدة للوفيات 
الناجمة عن االلتهابات, فضال عن تراجع كفاءة المصل بينهم. ويعد مرض التهاب المفاصل الروماتويدي من 
أهم األمراض المزمنة التي تصيب المفاصل واألنسجة الضامة والعضالت واألوتار باإلضافة إلى األنسجة 

الليفية. وقد قدمت النتائج المتوصل إليها في المؤتمر السنوي لمكافحة الروماتيزم.

حتذير.. السمنة فى سن اليأس تعرض السيدات 
لسرطان الثدى

سياتل  مدينة  من  باحثون  عليها  أشرف  امريكية،  دراسة  كشفت  واشنطون-رويترز. 
األمريكية، أن السمنة لها دور ملحوظ فى رفع فرص إصابة 
بسرطان  الطمث  انقطاع  لمرحلة  وصلن  الالتي  السيدات 
الثدى، أحد أخطر األورام القاتلة على مستوى العالم. وشملت 
 ٥0 بين  أعمارهن  تتراوح  سيدة،  ألف   ٦7 حوالى  الدراسة 
أن  النتائج  وكشفت  عاما،   13 لمدة  واستمرت  عاما،  و7٩ 

السيدات الالتي كن يعانين من السمنة، وتجاوز مؤشر كتلة الجسم “BMI” 3٥، خالل 
فترة انقطاع الطمث ارتفعت فرص إصابتهن ببعض أنواع سرطان الثدى الخطيرة بنسبة 
دور  يؤكد  ما  وهو  الصحى،  والوزن  بالرشاقة  يتمتعن  الالتي  بالسيدات  مقارنة   %٥٨
السمنة فى رفع فرص اإلصابة بهذا المرض الخطير. وأضاف الباحثون أنه كلما زاد 
وزن السيدات، كلما ارتفعت فرص اإلصابة بسرطان الثدي، الفتين أن ارتفاع أو فرط 
الوزن يساهم أيضا فى اإلصابة بهذا السرطان، حيث ارتفعت فرص إصابة السيدات 
بنسبة %37.  الثدى  بسرطان  أقل من 30   ”BMI“ كتلة  مقياس  تمتلكن مؤشر  الالتي 
الخطير أن منظمة الصحة العالمية “WHO” تتوقع أن أعداد السيدات المصابات بفرط 
أو زيادة الوزن سوف يزداد بشكل ملحوظ خالل عام 2030، وهو ما يوصى بضرورة 

تدشين الدول للبرامج الصحية التى تكافح السمنة وفرط الوزن.

املشي يف الصباح يعزز فرص احلصول علي ليلة نوم هادئة
بنسلفانيا-ا ش ا

الهادئ، وفًقا  النوم  تنصح أحدث األبحاث الطبية بأهمية ممارسة رياضة المشي في الصباح بغية تحقيق 
ألحدث األبحاث التي أجريت على أكثر من 400 ألف بالغ. 

فقد أكد الباحثون أن ممارسة األنشطة البدنية مثل المشي، والتمارين الرياضة كركوب الدراجات، وممارسة 
رياضة الجولف، والجري، ورفع األثقال، يعمل على تعزيز فرص الحصول على ليلة نوم هادئة، مقارنة 

مع أي نشاط حركي آخر.
وفي المقابل، حددت الدراسة أن أنواًعا أخرى من النشاط البدني مثل األعمال المنزلية، ورعاية األطفال 
مرتبطة بزيادة حاالت وعادات النوم السيئة.وقال الباحث مايكل كراندنر، أستاذ الطب بكلية الطب جامعة 
“بنسلفانيا” األمريكية، “إن الدراسة ال تظهر أن أولئك الذين يمارسون ولو قدًرا بسيًطا من الرياضة كالمشي، 

يحصلون بمعدالت أعلى على ساعات نوم هادئة”.
والمثير في هذه الدراسة أن األشخاص الذين يزاولون أنشطة وأعمااًل منزلية ورعاية األطفال يحصلون على 
ساعات نوم مضطربة وعدم كفاية للنوم.ويأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه الباحثون على أن النشاط البدني 

مرتبط بالفعل بتحسين أنماط النوم بشكل كبير.
وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات مستوى النشاط البدني ألكثر من 42٩,110 بالغ، حيث قاموا 
بقياس مستويات األنشطة الرياضية المختلفة ونوعيتها وطبيعتها، فضاًل عن أنماط النوم بالمقارنة بمستوى 
النشاط البدني.وأشارت التحليالت والمتابعة إلى أن األشخاص الذين حرصوا على ممارسة النشاط الحركي 
في الصباح نجحوا في الحصول على ساعات نوم أفضل وأطول أثناء الليل، مقارنة باألشخاص الذين لم 

يمارسوا الرياضة أو مارسوا أنشطة منزلية، كرعاية األطفال.

أطباء يؤكدون ضرورة الكشف الدوري على النظر 
بعد اخلمسني

الذين  الفرنسيون, ضرورة اهتمام األشخاص  العيون  أكد أطباء 
تعدوا ٥٥ عاما بأبصارهم والكشف الدوري لتفادى إصابتهم ببقعة 
صفراء في شبكية العين وهو المرض المرتبط بتقدم السن, حيث 
يتم الكشف عنها في غالب األحيان فى مرحلة متقدمة لذلك أصبح 

من المهم الكشف الدورى على النظر عند بلوغ هذا العمر.
وخصصت جمعية العيون الفرنسية يوم 2٦ يونيو الجاري للكشف مجانا على شبكية 

العين فى إطار الحملة التى تحمل شعار “كيف تراقب نظرك”.
أن  “أسناف”  البصرية  الصحة  معهد  أجراه  الرأى  استطالع  أخرى كشف  ناحيه  ومن 
23 % من الفرنسيين ال يرتدون نظارتهم الطبية فى أوقات الفراغ والتسلية, و 21 % 
يرتدونها أثناء العمل فقط , و 24 % أثناء مشاهدة التلفزيون , وأن ما يثير القلق أن 2٩ 

% يلبسونها بالصدفة وليس بانتظام كما هو المفروض.

رائحة زيت الزيتون متنح الشعور بالشبع
كشفت دراسة علمية عن ميزة أخرى يتمتع بها زيت الزيتون وهي أن رائحته تمنح الشعور 
بالشبع. وخلصت الدراسة الى أن زيت الزيتون يساعد على إفراز هرمون »سيروتونين« 
الذي يتم افرازه في حالة الشبع. وبحسب البروفيسور روبن داندو وهو أستاذ مساعد في 
جامعة كورنيل االمريكية فإن رائحة زيت الزيتون ترتبط في أذهان الكثيرين بوجبة الطعام 

الكاملة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الفواكه تتمتع بهذه الميزة كالموز والفراولة اللذين تمنح 
رائحتهما االنسان الشعور بالشبع. وتفتح هذه الدراسة الباب أمام الراغبين بالتخلص من 

الوزن الزائد لتبني حمية جديدة تعتمد على حاسة الشم من أجل الوصول الى مبتغاهم.

دراسة: القرفة متنع تكون االورام السرطانية بالقولون واالمعاء
نيويورك - أ ش أ توصلت دراسة طبية إلى احتواء القرفة على مركب يعمل 
الباحثون  توصل  وقد  واألمعاء.  بالقولون  السرطانية  األورام  تكون  منع  على 
إلى احتواء القرفة على مركب “سينمالدهيد” الذي يعطى للقرفة مذاقها ونكهتها 
اليومي  الغذائي  النظام  في  إضافتها  عند  فعاليتها  لوحظ  حيث  والقوية،  المميزة 
لفئران التجارب في وقايتهم من سرطان القولون والمستقيم. وأشارت األبحاث، 

التعرض  من  أنفسهم  حماية  على  القدرة  اكتسبوا  التجارب  فئران  أن  إلى  الصدد،  هذا  في  أجريت  التي 
“دونا  الدكتورة  السموم. وأكدت  إزالة  فعالية مركب “سينمالدهيد” في  المسرطنة، وذلك من خالل  للمواد 
تشانج” األستاذ بجامعة أريزونا ومركز السرطان أن هذا االكتشاف يشكل أهمية قصوى في مجال مكافحة 
أنواع السرطان فتكا وعدوانية مما يستلزم معه  القولون والمستقيم من أشد  السرطان، حيث يعد سرطان 

وضع استراتيجيات أكثر فعالية للوقاية من المرض.



السنة الثامنة ، العدد )191(  - األحد 28 يونيو  232015

ماتشو بيتشو: أسطورة اإلنكا الضائعة.. فوق السحاب!
على الرغم من كل ما وصلنا إليه من تقدم وتكنولوجيا، إال أن 
هناك العديد من ألغاز املاضي التي ال زالت حتيرنا حتى يومنا هذا، وهذا 
لغزاً آخر من ألغاز املاضي فى مدينة أسطورية لم تشاهدوا مثلها 
من قبل، ألننا لكي نرها علينا أن نصعد إلى ارتفاع 2340 متر في 
جبال األنديز على قمة أحد اجلبال، لنفاجأ بهذه املدينة الغامضة:

ماتشو  مدينة  هو  املهيبة  الصورة  هذه  في  تشاهدونه  ما 
بيتشو التي بناها شعب اإلنكا في البيرو منذ أكثر من 600 عام!

بواسطة  بالصدفة  املدينة  هذه  اكتشاف  مت  أنه  واملثير 
املستكشف األمريكي هيرام بينغهام في العام 1911، حني كان 
آثار اإلنكا التي دمرها اإلسبان،  ليبحث عن  يتسلق جداراً جبلياً 
ليكتشف هذه املدينة اخملبأة وسط السحاب بتنظيمها وبنائها 
املفقودة! املدينة  اسم  أيضاً  بيتشو  ماتشو  حتمل  ولذا  البديع. 

اجلبل  قمة  اإلنكية(  )باللغة  بيتشو  ماتشو  كلمة  تعني 
بانحدار  بها  يحيطان  هاويتني  شفا  على  املدينة  وتوجد  القدمي، 
أسفلها  يجري  بينما  كثيفة،  بغابات  مغطى  متر   600 طوله 

لهذه  مهيباً  مشهداً  العناصر  هذه  كل  لترسم  بانبا  أولو  نهر 
املدينة  هذه  بتصنيف  اليونسكو  قامت  لذا  الغامضة.  املدينة 
عن  فضالً   ،1983 العام  في  العاملي  اإلنساني  التراث  ضمن 
اجلديدة! السبعة  الدنيا  عجائب  من  واحدة  ضمن  اختيارها 

حضارة  على  تدل  شواهد  اإلنكا  لشعب  أن  من  الرغم  وعلى 
يوجد  ال  لذا  الكتابة،  يعرف  لم  الشعب  هذا  أن  إال  عظيمة، 
بدقة.  املدينة  هذه  قصة  أو  قصته  يحكي  تاريخي  سجل  أي 
األجيال! عبر  تناقله  مت  ما  هو  احلضارة  هذه  عن  لدينا  ما  وكل 

ولذا ال يعرف العلماء أو الباحثون تاريخ بناء هذه املدينة أو سبب 
بنائها، لكن العلماء يظنون أنها لم تكن للمعيشة وإمنا كانت 
لتقدمي القرابني، حيث وجد العلماء جثث أعداد كبيرة من النساء 
في هذه املدينة. وهو األمر الذي يتوافق مع ما نعرفه من عبادة شعب 
اإلنكا للشمس وظنهم أن النساء ُهّن بنات الشمس املقدسة!

وعلى الرغم من جمال وعبقرية املكان، إال أن هذا ليس التميز 
الوحيد ملاتشو بيتشو، بل العجيب أن هذه املدينة مبنية بأسلوب 

عصري ال يتناسب وحضارة قدمية لم تعرف الكتابة!

وقصور  وبنايات  مرتبة،  صغيرة  شوارع  على  املدينة  فتحتوي 
وحدائق وقنوات ري وبرك استحمام، والعجيب أن املدينة بأكملها 
أي  بدون  بعضها  فوق  ومتراصة  احلجم  أحجار كبيرة  من  مبنية 

أدوات تثبيت!

األشخاص  من  الكثير  ظهر  األهرامات(  مع  حدث  )وكما  لذا 
الذين ادعوا أن هناك مخلوقات فضائية نزلت في هذا املكان وبنت 

هذه املدينة!

وهذه بعض الصور األخرى ملاتشو بيتشو:



كلمتني وخالص
حتديات الشباب

الغلبة  من  والبد  حياته  طوال  كثيرة  تحديات  االنسان  يواجهه 
هو  التحديات  تلك  من  وكثير  ومعانتها،  بلذتها  الحياة  لتتواصل 
اجباري وانت وشطارتك وخبراتك ومؤهالتك وعالقاتك ومكوناتك 
النتائج حيث انك مضطر مجبر امام  الذهنية تواجه لتحقق افضل 

التحدي هذا، ولكن اليوم احدثكم عن من يختار التحدي بإرادته وحده انه اوال يتحدي نفسه ليصل لحالة من الرضاء إلتخاذ 
القرار بالمواجه واضعآ نصب عينيه الفوز والغلبة.نموذجين اضعهما امامكم ونتشرف كونهم مصريين، هو وهي.

هوصيدلى وترشح وعمل كنقيب للصيادلة لفترة، واخيرا ٱختير من بين المئات للترشح إلختيار افضل خمسة وعشرون 
الجائزة  ونال  لعام ٢٠15  افضل ٢5  وكان ضمن  اختياره  في  الجميع  كثيرة وشارك  متطلبات  وطبعا  مهاجرة  شخصية 

ومبروك للصيدلي شريف سيف جورجى.
اما هي لها من العمر مثل ربع قرن واكثر قليال وتخرجت من افضل مدارس االعمال ونالت ال C A وتعمل بنجاح في ذلك 
المجال المحاسبي وقررت ان تشارك في سباق الدراجات للمسافات الطويلة تورونتو/ نياجرا حوالي مئتان كيلومتر نعم 
مئتان بالدراجة والهدف من المسابقة هوجمع االموال بمعرفة كل مشترك للهيئة المنظمة لتمويل ابحاث عالج السرطان، 
فالهدف نبيل جدا ولكن مئتان كيلومتر بالدراجة في ظروف تقلب االجواء التي نعرفها جميعا....تحدي وليس هذا فقط بل البد 
ان تجمع بضعة االف من الدوالرات لتؤهل لالشتراك وقد تم السباق االسبوع الماضي وجمعوا تسعة عشر مليون وثالث 

وثالثين الف دوالر، مجهود تحدي صعب لفتاة شابة لديها عزيمة صلبة اسمها مريم سيحة.
تحية لشريف ومريم .

 
االسكاروسى

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

 Winona 
Hearing Aid 
Centre

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

All styles All 
sizes

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

Discount and ADP 
applied to listed price

Wagih Mitry
Sales Representative

Cell:416-895-7006
www.mitryrealty.com

mitry@mitryrealty.com
• Free home evaluations
• Complementary staging consultation
• HomeLife™ Home Warranty Program

RESIDENTIAL | COMMERCIAL

HomeLife Hearts Realty Inc.
Brokerage Independently Owned & Operated
151 Courtney Park drive West #101
Mississauga, Ontario L5W 1Y5

Bus: 905-712-9888
Fax: 905-712-9886


