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 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو
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B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 
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نودع الطيار الذي انتقم لشهدائنا يف ليبيا... ص13

 ألنه ُيولد لنا َولُد وُنعَطى إبنًا وتكون الرياسُة على
 َكتفِه وُيدَعَى امسُه عجيبًا ُمشريًا إهلًا قديرًا أبًا

أبديًا َرئيُس السالم
إشعياء ٩: ٦
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اعرف بكم تباع املنازل يف منطقتك
 
You don't have to talk to anyone.  Just call our 24/hr hotline 
below and leave a message indicating which street you would 
like to have information on.  You will receive 
by mail or email, a computerized printout on 
each active property for sale or recently sold 
including the address and photo of the home, a 
description of key features, along with the list price.
This information will give you a good idea of what your home 
might sell for if you were to put it up for sale in today's market.

الستالم تقرير إلكرتوني جماني عن عروض البيع يف املنطقة، اتصل بـ
1-800-798-5934   ID # 1041

Or visit www.yourhomeworth.net
(24/hr recorded massage)
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 االهرام اجلديد

 يتقدم يف املشاهدة 
تابعوا االخبار اول بأول 

www.ahram-

canada.com

الحكام  أخبث  من  ال��س��ادات  ك��ان 
الذين حكموا مصر ولقد شبه البعض 
وكأنه  للسياسة  السادات  ممارسات 
يقول لسائق عربته بان يعطى إشارة 
الدوران لليمين ثم يأمره بان ينحرف 
بالسيارة يسارا، وهكذا كان أيضا في 
سعيه إلصدار قانون ازدراء األديان.

فلقد قيل ان سبب وضع هذا القانون 
المسلمين  االخوان  جماح  لكبح  كان 
بعد  المسيحيين  مهاجمة  من  ومنعهم 
مذبحة الزاوية الحمراء عام 1980، 
بينما في نفس الوقت كانت التعليمات 
لألمن وقتها بان يرفضوا وال يحققوا 
هؤالء  ت��ج��اوزات  عن  ب��اغ  أي  في 

االساميين.

ورب��م��ا ت��م وض���ع ه���ذا ال��ق��ان��ون 
بموجبه  للسادات  يحق  لكى  أيضا 
االساميين  هؤالء  على  القبض  حق 
ونهارا  ليا  المسيحية  يسبون  الذين 
عندما  ولكن  المسيحيين،  ويقتلون 
وقتلهم  سبهم  بسبب  وليس  هو  يريد 

. للمسيحيين

كما   - وضعه  سبب  عكس  وعلى 
فأن  المسيحيين،  لحماية  انه   - قيل 
من  هم  القانون  هذا  ضحايا  معظم 
لإلسكندرية،  اسوان  من  المسيحيين 
وال��ذي��ن ُي��ن��س��ب ل��ه��م ع��ن ح��ق او 

تؤول  بكلمة  التلفظ  او  كتابة  باطل 
ولو  حتى  اإلس��ام  ضد  تجاوزا  انها 
هؤالء  وأخر  الكلمة،  هذه  من  خلت 
في  االحداث  من  اربعة  هم  الضحايا 
مسرحية  ف��ي  ش��ارك��وا  م���زار  بنى 
للسخرية بداعش كما يفعل الكل على 
االجتماعى،  التواصل  ومواقع  النت 
ولقد وجد وكيل النيابة القلب القاسى 
الصغيرة  ال��ب��راع��م  ه���ؤالء  لحبس 

التهمة. بهذه  أيضا  وتجديد حبسهم 

من  أيضا  القانون  ه��ذا  ن��ال  ولقد 
البحيرى  إس��ام  المشهور  المفكر 
ناعوت  فاطمة  الشهيرة  الكاتبة  ثم 
ولقد وجد هؤالء االثنين المشهورين 
والمذيعين  الكتاب  من  والكثير  الكثير 
ومهاجمة  عنهما  الدفاع  تولوا  الذين 
يدافع  لم  بينما  المطاط  القانون  هذا 

أحد عن هؤالء البراعم الصغيرة.

القانون  هذا  فان  الكل  من  قيل  كما 
غير دستورى ألنه يتعارض مع حرية 
دستوريا،  عليها  المنصوص  الفكر 
واسع  القانون  هذا  أن  باإلضافة  هذا 
القاضي  هوى  على  وُيفسر  ومطاط 
الشعب  مجلس  وعلى  المحقق،  او 
انه  يقيني  وفى  اسقاطه،  يتولى  أن 
هذا  برفع  الصحفيين  نقابة  قامت  لو 
فأنها  الدستورية  للمحكمة  القانون 

ببطانه.  تحكم  سوف 

وان كان أبرياء كثيرون من عموم 
الناس وآخرهم اربعة أطفال من بنى 
ساكنا  لهم  المجتمع  يحرك  لم  مزار 
والحكم  البحيرى  اس��ام  حبس  فأن 
الدنيا  اق��ام  قد  ناعوت  فاطمة  على 
في  البرامج  معظم  وح��رك  واقعدها 
تتلقف  لكى  التلفزيونية  القنوات 
القانون  ه��ذا  ان  وي��ب��دو  قضيتهما 

النهاية.  يترنح ويكاد يوشك على 

فلنشكر قاضيا الظلم

Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
I will always do,What is best for you

Tel:Ê905-782-7527Ê
tamer.topremax@gmail.com
www.best4uhome.com

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

2911 Kennedy Road, Toronto, ON M1V 1S8
CELL: 416-451-2744
BUS: 416-298-8200

FAX: 416-298-6602/905-492-5672
nader_zaky@rogers.com

NADER ZAKY, B.Sc.
sales representative

Percy Fulton Ltd.
Brokerage*
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ومشاركتنا  احساسنا  من  وبالرغم 
لأللم الذى فيه اسام البحيرى وفاطمة 
ناعوت فلنشكر القاضيان اللذان حكما 
الذى  المجتمع  يتحرك  لكى  عليهما 
النخبة  )او  المشاهير  غير  يحركه  ال 
مزار  بنى  أطفال  بينما  يقولون(  كما 
من  والكثير  حبسهم،  يجدد  األربعة 
هذا  بسبب  عليهم  محكوم  ال��ع��وام 

القانون الظالم، منهم مدرسة 
بالمنيا  وم���دون  ب��األق��ص��ر 
وغيرهم  بأسيوط  وم��درس 
ال��ك��ث��ي��ري��ن، وك��ل��م��ا ارت��ق��ى 
طفل  مظلمة  لكانت  المجتمع 
او حيوان أو حتى بطة كفيلة 
بسبب  فقط  وليس  بتحريكه 
الحكم  وه���ذا  ال��م��ش��اه��ي��ر، 
الدنيا  اقام  الذى  النخبة  على 
التي  الوسيلة  هو  سيكون 
واألطفال  العوام  بها  ينجو 
قانون  براثن  من  األب��ري��اء 

الظلم. 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

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

لنا على
ahram.teeba@gmail.com

او
  8164gindi@rogers.com
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
إللي وقع مرسي أجهزة المخابرات لم تكن معه، 
وأنت وزارة الخارجية مش معاك وسفارتنا في 

الخارج بيعاك ومش معاك
وزير الخارجية

علي  قضية  رفع  عرفت  فرنسا  في  سفارتنا 
أما سفارتنا  الصحف،  فرنسا من  في  السيسي 
في كندا فما عرفتش عن اجتماع اإلخوان مع 
جستين ترود خالص . أنا بقول بطلوا تبعتولهم 

فول علشان يصحوا شوية.
أبو تريكة

لو فعال عايز تجيب حق شهداء بورسعيد روح 
هاته من حبايبك اإلخوان.

ألتراس أهاوي
من حقكم تطالب بحق شهداءكم لكن مش من 

حقكم ترفعوا شعار »مكملين« اإلخواني.
محمد مرسي

بصراحة اإلعالم والصحافة لم يري حرية إال 
في عهدك، د إحنا كن بننفخ فيك ليل نهار يا 

راجل.
الحكومة المصرية

برنامج  علشان  البحيري  تسجن  اللي  الدولة 
وإسالم  مقال  علشان  وناعوت  تلفزيوني 
دولة  تبقي  كاريكاتيري  رسم  علشان  جاويش 

مهزوزة.
ميركل

سوريا  رجوعهم  من  البد  المهاجرين  بتقولي 
دخول  هو  بقولك  وأنا  الحرب،  انتهاء  بعد 
الحمام زي طلوعه؟؟ كنتي طلعتي األتراك يا 

حلوة.
رمضان صبحي

 15 في  الخطوبة  تفك  دي  األداء  سرعة  إيه 
يوم، الناس بتصيف ثالث أسابيع يا رمضان.

وزارة التربية والتعليم
حدش  ما  يبقي  السور  ينطوا  المدرسين  لما 
يزعل من التالميذ بقي أيها المربيين األفاضل.

مصطفي بكري
أرجع  مصر؟؟  دعم  إتالف  من  ليه  انسحبت 
مش هتالقي مكان تاني ترقص فيه أحسن من 

كدة.
وزير اإلعام السوداني

سودانية؟؟  أرض  في  العالي  السد  أن  بتقول 
أرض  كلها  السودان  علشان  أسكت  طيب 

مصرية من أيام مملكة مصر والسودان.
وزير الشباب والرياضة

العالم  كأس  في  للعب  مفتحين  سفر  فضيحة 
فتحنا  اللي  إحنا  أننا  دليل علي  الجرس  لكرة، 

األعمى وعمينا المفتح ودهنا الهوي دوكو.
وزير التعليم العالي

بتقول أن خريجي جماعات مصر أفضل من 
أقرانهم بالخارج، وانا بقولك علي إيدي بأمارة 

أنهم مش بيعبروا شهادتنا نهائي في الخارج.
رئيس هيئة الطرق

بتقول الطرق المكسرة تخفض السرعات وتقلل 
طرقك  يكسرلك  روح  بقولك  وانا  الحوادث، 

علشان يطول عمرك لينا يا عبقري.
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

أنواع امللكية

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

هناك انواع مختلفة لملكية المنازل يجب ان 
 Free )1( :تعرفها قبل اتخاذ قرار الشراء
األرض  تملك  حيث  الحر  التملك  او   hold
والمنزل وتكون مسؤول عن كل شئ داخل 
 Condominium  )٢( المنزل.  وخارج 
ownership او تملك الوحدات حيث تملك 
وحدتك وحصة فى ملكية المناطق المشتركة 
مثل القاعات وأماكن وقوف السيارات. تدفع 
رسوم شهرية لتغطية تكاليف صيانة األماكن 
او  المياة  مصاريف  تشمل  وقد  المشتركة 
الكهرباء. تملك الوحدات لديها قواعد صارمة 
المناطق  واستخدام  بالضجيج  يتعلق  فيما 
المشتركة والتجديدات التى يمكن تجريها فى 
وحدتك. لذلك يجب ان تكون على بينة من 
قواعد الوحدة الخاصة بك قبل الشراء. )٣( 
التعاونيات وهى على  او   Cooperative
غرار تملك الوحدات ولكن بدال من امتالك 
الوحدة، تملك أسهم فى المبنى بأكملة وتدفع 
رسوم شهرية لتغطية تكاليف صيانة المبنى. 
كن على علم بقواعد التعاونيات قبل الشراء 
رفض  التعاونى  المجلس  حق  من  حيث 
المشترى او المستأجر الجديد. لكل نوع من 
ان  المهم  وسلبياته،  إيجابياته  الملكية  انواع 

تأخذ قرار الشراء على دراية كاملة.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

الدميقراطية بالتدريج

د. عماد جاد
الخامس  لثورة  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
والعشرين من يناير ألقى الرئيس عبدالفتاح 
شاملة  كانت  أنها  أحسب  كلمة  السيسي 
ثورة  قيمة  عن  تحدث  فقد  للغاية،  وموفقة 
الخامس والعشرين من يناير ودماء الشباب 
البالد  وأن  البالد،  شرايين  جددت  التي 
تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع.

ومن بين ما شدد عليه الرئيس في كلمته 
ال  تدرجية  تطورية  عملية  الديمقراطية  أن 
من  أكبر  وهي  وضحاها،  ليلة  بين  تتحقق 
يعيه  أن  البد  أمر  وهو  انتخابات،  إجراء 
الشعب المصري جيدا ويتابع عملية التطور 
الديمقراطي الجارية في مصر اليوم والتي 
تنهض على الفصل بين السلطات والتوازن 
التشريعية هي  السلطة  بينها أيضا، فوظيفة 
ومراقبة  القوانين،  إصدار  أي  التشريع 
)الرئيس والحكومة( وهي  التنفيذية  السلطة 
مدار  على  بالدنا  في  غائبة  كانت  وظيفة 
أن  الجميع  وعلى  الماضية،  السبعة  العقود 
يتابع ذلك ويدعمه حتى تتحقق الديمقراطية 

في بالدنا.

تتواجد  ذاتها،  في  قيمة  والديمقراطية 
كالعدل،  أخرى  إنسانية  قيم  بتواجد 
في  نفسها  عن  وتعبر  والمساواة،  والحرية 
نيابة عن شعب،  السلطة  مؤسسات تمارس 
وتراقب  ومتوازنة  مستقلة  صالحيات  لها 
بعضها البعض، الديمقراطية تتواجد عندما 
تكون المؤسسات أقوى وأكبر من األفراد، 
عندما يخضع الجميع لحكم القانون، حكاما 
المعنى  قبل المحكومين. والديمقراطية بهذا 
قيمة  تكون  فال  المجتمع،  في  تنتشر  ثقافة 
شك،  أو  تساؤل  محل  اإلنسانية  القيم  من 
يتناقض  ما  المجتمع  ثقافة  في  يتواجد  وال 
اإلنسانية  القيم  وال  الديمقراطية  قيمة  مع 
الحديث  يصعب  هنا  ومن  بها.  المرتبطة 
لديه  مجتمع  في  ديمقراطى  نظام  بناء  عن 
القيم  مع  يتناقض  ما  الثقافي  الموروث  من 
المواطنة  المساواة،  الحرية،  مثل  اإلنسانية 
الديني  المجالين  والعدل وأيضا الفصل بين 

والسياسي.

وإذا نظرنا لحالنا في مصر نجد أنه كان 
 1٩٢٣ من  الليبرالية  شبه  الحقبة  في  لدينا 
رأس  وعلى  برلماني  نظام   1٩5٢ وحتى 
السلطة التنفيذية ملك جرت محاوالت لتقييد 
صالحياته من خالل الدستور، كنا في مصر 
من  وديمقراطية  تقدما  أكثر  الفترة  تلك  في 
وانتشرت  أوروبا،  ووسط  جنوب  في  دول 
األساسية  اإلنسانية  القيم  من  عدة  مكونات 
نظام  بذور  ووضعت  والمساواة،  كالحرية 
وتقييد  السلطة  بتداول  سمح  ديمقراطي 
التجربة  هذه  انتهت  وقد  الملك،  صالحيات 
السلطة فى  لالستيالء على  الجيش  بخروج 

يوليو 1٩5٢.

التجربة  إنهاء  على  الجديد  النظام  عمل 
الديمقراطية شبه الليبرالية وقلص من قيمة 
من  والمساواة  العدل  قيمة  لحساب  الحرية 
وبدأت  االجتماعية،  العدالة  مبدأ  خالل 
الذي  األمر  الواحد  الحزب  نظام  تجربة 
وجاءت  سلطوي،  نظام  أساس  وضع 
ومقتضيات  اإلسرائيلية  العربية  الحروب 
الحرية  قيم  حساب  على  إسرائيل  مواجهة 
والديمقراطية فقد ظهرت مقولة »ال صوت 
يعلو فوق صوت المعركة« التي استخدمت 

لتقييد مطالب الحرية والديمقراطية.

السادات  عهد  في  كثيرا  األمر  يتغير  لم 
استيعاب  منهما  كل  حاول  فقط  ومبارك، 
بإجراءات  والديمقراطية  التغيير  مطالب 
شكلية، أي بناء مؤسسات دون أن تصاحبها 
الديمقراطية،  ثقافة  المطلوبة وال نشر  القيم 
اإلنسانية  القيم  تشويه  جرى  بالعكس  بل 
بالكامل واستخدم »الدين« في مواجهة من 
يطالب بنشر هذه القيم أو ثقافة الديمقراطية، 
عن  ليحدثونا  الدين  رجال  علينا  خرج  فقد 
ولي األمر، عن الرابطة الدينية والتي تعني 
تقديم الديني على الوطني ومن ثم فال مجال 
للحديث عن ديمقراطية وال مساواة، وأيضا 
ال مجال للحديث عن حرية إال في الحدود 

التى يسمح بها ولي األمر.

المصريين  من  قطاعات  هجرة  جاءت 
العربية  المملكة  وتحديدا  النفط  بلدان  إلى 
الثقافية  المنظومة  مكونات  لتدمر  السعودية 
المصرية القائمة على التنوع والتعدد وقبول 
االختالف، التسامح والتعايش، لحساب ثقافة 
توظيف  وجاء  أحادية،  منغلقة  صحراية 
الحاكم  شرعية  تدعيم  في  الديني  العامل 
من  المصريين  لدى  تبقى  ما  على  لتقضي 
ثقافة الديمقراطية والقيم اإلنسانية األخرى.

الخامس  حتى  هكذا  الحال  استمر 
خرج  عندما   ،٢٠11 يناير  من  والعشرين 
الشباب المصري يطالب بالحرية والكرامة 
»عيش«  يهتف  كان  وعندما  اإلنسانية، 
بدأت  وهنا  بالمساواة،  يطالب  كان  فقد 
والعودة  األحادية  الثقافة  تجاوز  في  مصر 
القيم  واستلهام  والتعدد،  التنوع  ثقافة  إلى 
اإلنسانية، هناك مقاومة من تيارات اإلسالم 
السياسي نعم، وهناك أيضا مقاومة أشد من 
أنصار النظام القديم الذين تربوا على الفكر 
األحادي، ومن ثم يرفضون كل ما له عالقة 
وديمقراطية،  حرية  من  اإلنسانية  بالقيم 

مساواة وتنوع.

مرحلة  في  نعيش  نحن  القول  خالصة 
تحول وهي مرحلة تشهد صراعا حادا بين 
اإلنسانية  للقيم  معادية  ثقافة  يحملون  من 
اتجاه  في  يدفع  من  وبين  وللديمقراطية، 
الثقافة  قلب  في  وتضمينها  القيم  هذه  نشر 
فيها  وتختلط  شديدة  المعركة  المصرية، 
اإلنسانية  القيم  أعداء  من  فكثيرا  األوراق 
للتيار  شكليا  ينتمون  الديمقراطية  وثقافة 
قيم  نفس  يحملون  الحقيقة  وفي  المدني 
للحرية  المعادي  المتشدد  التيار  وأفكار 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

ببدء عمل البرلمان في العاشر من يناير 
الديمقراطى  التحول  عملية  تبدأ  الماضى 
صالحياته  يمارس  فالبرلمان  مصر،  فى 
البالد،  دستور  في  عليها  المنصوص 
بهذه  ذرعا  التنفيذية  السلطة  تضيق  قد 
أنها  تصوري  لكن  والحقوق،  الصالحيات 
توضع  الوقت  وبمرور  عليها  تعتاد  سوف 
في  مصري  نموذج  لبناء  الالزمة  اللبنات 
التحول الديمقراطي، نموذج وطني خالص 
ال هو مستورد وال هو مفروض من الخارج 
أن  وأتصور  المصرية  التربة  من  نابع  بل 
في  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  كلمات 
الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين 
تماما  مستوعب  الرجل  إن  تقول  يناير 
الديمقراطي  التحول  عمليات  لمتطلبات 
وللثمن المطلوب دفعه وهو التسليم بالفصل 
المصري  بينها.  والتوازن  السلطات  بين 

اليوم

اجليش يبدأ ترميم 23 كنيسة 
بتكلفة 110 ماليني جنيه

المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  تسلمت 
التي  الكنسية  والمنشآت  الكنائس  من   ٢٣
تنظيم  يد  على  والحرق  للهدم  تعرضت 
رابعة  اعتصاَمي  فض  عقب  اإلخوان، 
العدوية والنهضة، في 14 أغسطس ٢٠1٣، 
وذلك تنفيًذا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بإعادة بناء وترميم كل الكنائس المتضررة 
بنهاية العام الجاري.  وقال مصدر كنسي، 
مساء  لـ"الوطن"،  صحفية  تصريحات  في 
تسلمتها  التي  المتبقية  "األعمال  إن  أمس، 
ماليين   11٠ إلى  تحتاج  المسلحة  القوات 
جنيه، بعد إنفاق ٩٠ مليوًنا خالل السنوات 
الماضية على الكنائس والمنشآت التي أعيد 
بناؤها وترميمها، ولم تشارك فيها الكنيسة 
بأي مبالغ وتحمل الجيش كل المصروفات".  
وأشار المصدر، إلى أن "العمل سيتم على 
على  أشهر،   6 واحدة  كل  مدة  مرحلتين، 
أن تنتهي األعمال مع عيد الميالد المقبل".  
إعادة  الجيش  بدأ  التي  الكنائس  أبرز  ومن 
دلجا  بقرية  العذراء  دير  كنائس  بنائها، 
بمركز دير مواس بالمنيا، التي تشمل كنيسة 
وكنيسة  مارجرجس،  وكنيسة  إبرام،  األنبا 
إلى مبنى خدمات  العذراء األثرية، إضافة 
الكنيسة الكاثوليكية بدلجا الذي يشتمل على 
األنبا  وكنيسة  ومخزن،  وملجأ  حضانة 
موسى األسود لألقباط األرثوذكس، وملجأ 

ومجمع أمين إبراهيم الطبي.  إم سي إن 



شهادة زوجة مدير خمابراته » صالح 
نصر«   

ومن ربط الكلب العقور ببابه        
فكل بالء الناس من رابط الكلب

عبد الناصر يزور شهادة ميالد طفلة 
ليزوجها لصديقه الفلسطينى بغرض 

احلصول على اقامة فى مصر
كانوا جيندون الفنانات بعد التجسس 

عليهن وابتزازهن
اسرار فيال املخابرات باهلرم،  تشاهدها 
الراوية، وتروى تفاصيلها بعد ان القيت 

فيها 

وسط  فى  المعروفة  خورشيد  اعتماد  انها 
القرن  خمسينيات  منذ  المصرية  السينما 
الماضى والتى استهلت كتابها »حكايتى مع 
عبد الناصر« بهذه األبيات الشعرية المعبرة 
مخابراته  ومدير  الناصر  عبد  حقيقة  عن 
صالح نصر حيث قالت:  ومن ربط الكلب 
العقور ببابه        فكل بالء الناس من رابط 

الكلب.
 ثم تستطرد:  »الجماهير اعطت جمال عبد 
الناصركل حبها.... فاطلق يد الكالب تنهش 
والبطش،  القهر  عليها  وفرض  لحومها  فى 
السجون  و  والمعتقالت  المشانق  لها  نصب 
والوان من العذاب و الشقاء ال تضاهيه أسوأ 
ان  قبل  العالم«.   فى  الدكتاتورية  االنظمة 
ندخل فى لب شهادة اعتماد خورشيد  سوف 
اعطى القارئ لمحات عن شخصيتها. ولدت 
عام 1٩٣7 فى المنصورة السرة ارستقراطية 
فقد كان جدها البوها »باشا« واالخر المها 
لواءا فى الجيش  وكانت طفولتها بائسة نظرا 
لطالق ابيها وامها ومعاناتها من زوجة ابيها 
وتنقلها من بيت الخر و فى الخمسينات كان 
يشفق  وكان  السرتها  صديقا  الناصر  عبد 
عليها لتشابهما فى ظروف النشأه.  تدخل عبد 
الناصر ليزوجها لصديق له فلسطينى يدعى 
وكان  سنا،  والدها  يكبر  كان  الريس  خالد 
ينقل السالح من مصر الى فلسطين بمساعدة 
حينئذ  عمرها  كان  االحرار.  الضباط  تنظيم 
1٣ عاما وقد استطاع ان يصدر لها شهادة 
 1٩٣٠ مواليد  من  انها  على  مزورة  ميالد 
حتى يكون الزواج قانونيا وقد ضرب بذلك 
ينقذها  ان  اولهما  واحد  بحجر  عصفورين 
يستطيع  ان  واالخرى  المعذبة  طفولتها  من 
صديقة خالد الريس الحصول على تصريح 
الى  التنقل  له  يسهل  وبذلك  كمصرى  اقامة 
داخل وخارج مصر. تعلق اعتماد على هذا 
بابا  بمناداته ب  يسعد  بقولها: »كان زوجى 
خالد وكنت صديقة لزوجته االولى  التى تم 

الزواج على يدها فى القاهرة.. وكانت متأكده 
موقف  هو  انما  و  فعلى  زواج  ليس  هذا  ان 
مساعدتى!«  و  النقاذى  خالد  بابا  من  نبيل  
وما يثبت هذا القول ان خالد فى عام 1٩51 
للمنتج  ليزوجها  يطلقها  ان  من  يتردد  لم 
أغراها  الذى  خورشيد  احمد  السينمائى 
بها النها كانت  ان اعجب  بعد  بالزواج منه 
تتمتع بجمال غير عادى على حد قولها رغم 
اته كان يكبرها ب ٢7 عاما. تحكى اعتماد 
رد فعل عبد الناصر فتقول »عندما علم عبد 
على  يقعدها  ولم  الدنيا  واقام  ثار  الناصر 
قوى  مدلعها  انت  لخالد  وقال  جميعا  راسنا 
ده وسط وسخ  بالسينما،  تبوظها  ها  انت   ..
قذر منحط« .  استقرت الحياة العتماد بعد 
عدة مشاكل مع زوجها الجديد ورزقت باول 
ابنائها احمد عام 1٩5٢ ثم رزقت بعد ذلك 
دخلت   1٩58 عام  فى  وبنت.  اوالد  بثالثة 
بشرائها  السينمائى  االنتاج  مجال  »اعتماد« 
المناسبه  وبهذه  وجدى  انور  الفنان  معمل 
الهرم  بشارع  فيال  خورشيد  زوجها  اهداها 
قولها.  حد  على  مآساتها  من  الكثير  شهدت 
اعتماد  نصر  شاهد صالح  عام 1٩6٠  فى 
الول مرة )وهى لم تكن تعرفه( عندما تقابال 
وكانت  باالسكندرية  المواساه  مستشفى  فى 
اخ  وهو  الناصر  عبد  مصطفى  زيارة  فى 
حاول  وقد  الناصر  عبد  لجمال  شقيق  غير 
وعنفته  »اعتماد«  صدته  ان  بعد  االنتحار 
منها  لها وطلب  بحبه  بشده عندما صارحها 
ان يتزوجها وان تتطلق من خورشيد وعبر 
لها عن هيامه بها حيث كان يحبها. نرجع الى 
لقائها االول بصالح نصر والتى عبرت عنه 
فى كتابها«حكايتى مع عبد الناصر« بقولها: 
فى  اجلس  وكنت  المستشفى  الى  ذهبت   «
يجلس  شخص  وجود  والحظت  االستراحة 
يبحلق فى  اره فى حياتى ولكنه  لم  امامى.. 
وجهى ..ال يرفع عينه عنى ويخفى نظراته 
فلم  عليه  احد  يعرفنى  ولم  سوداء  بنظارة 
اهتم«. كانا اعتماد واحمد خورشيد قد حققا 
مع  وينعمون  والشهرة  النجاح  من  الكثير 
ان  الى  رغدة  هادئة  طبيعية  بحياة  ابناءهما 
اقتحم حياتهم فجاه  صالح نصر )الشيطان( 
 - »اعتماد«  ذلك  علية  تطلق  كانت  كما   -
 1٩64 عام  اكتوبر  فى15  ذلك  وكان 
وتحكى تفاصيل ذلك فى لقائها مع االعالمى 
»نيشان ديرهاروتيونيان« فى برنامجة »انا 
والعسل« فى حلقة 11 اغسطس ٢٠1٢ بما 
يفيد انها استوردت معمال  ب ٢ مليون جنية 
وبعد  المانيا  من  بااللوان  االفالم  لتحميض 
تمام تركيبة فوجئت بسرقتة كامال بمساعدة 
تقرر  وعائلتها  جعلها  مما  الدولة!!  سلطات 
تصفية نشاطها فى مصر و انشاء معمل مثلة 
وبدأت  هناك  كله  نشاطها  ونقل  بيروت  فى 

فى عرض ممتلكاتها بما فيها معاملها وفيلتها 
للبيع وعرفت فيما بعد انها كانت مراقبة من 
صالح نصر الذى جند بواب فيلتها والمدلكه 
الخاصة بها التى كانت تاتيها فى بيتها بانتظام 
والتى كانت ايضا المدلكة الخاصة للموسيقار 
الفنانين،  من  وآخرين  الوهاب  عبد  محمد 
على  للتجسس  يستخدمها  نصر  كان صالح 
خبر  نصر  لصالح  المدلكة  فنقلت  الفنانين 
الى  نشاطها  نقل  على  »اعتماد«  اعتزام 
لها.  بنفسة  الظهور  قرر  وعندها  الخارج 
تليفونية من »صالح نصر«  حدثت مكالمة 
مدعيا انه يريد شراء المعمل ويطلب موعدا 
للقاء لبحث االمر. واليكم وصف »اعتماد« 
الساعة  تمام  »فى  الغريبة:  المقابلة  لهذه 
خرج  سيارات..  ثالثة  فيلتنا  دخلت  السابعة 
منها شخص ضخم  معه ثالثة آخرين يتبعانه 
ثم سيدة وهى التى  قدمته لى بأسم »سمير 
اتى  ثرى  سينمائى  منتج  انه  اعتقدت  بك«، 
من الخارج النه كان يحاول التكلم بلكنة غير 
مصرية... وبعد ان عاين الفيال  طلب منى ان 
ارد له الزيارة فى فيلته التعرف على زوجته 
ونتكلم فى التفاصيل فقلت لما يجى خورشيد 
لم يكن  انا منتظرك،  الليله  فرد فى حسم ال 
همى اال انهاء الصفقة كسيدة اعمال فذهبت 
بعد  واستئذنت زوجى  االهرام  استوديو  الى 
شرح االمر له ووافق على اساس ثقته فى و 
فى قدراتى التجارية ....ارسل صالح نصر 
سيارة فارهة الستقلها الى فيلته... وصلنا الى 
فيال كبيره تطل على ترعة المريوطية بالهرم 
وكان يقف فى انتظارنا وبجوارة السيده التى 
جائت معه الى فيلتنا واناس آخرون وكانت 
هناك مائده كبيرة تحتوى كميات كبيرة من 
كآس  يده  فى  يمسك  وكان  وخمور.  الطعام 
لم  الى نظرات ذات مخزى  ويسكى وينظر 
اعرها التفاتا فى وقتها... وتحدث عن الوسط 
السينمائى و بعض الفضائح وطلب رأيي فقلت 
ال احب ان اسمع اساءة الى زمالئى فرد ال 
انت حاجة تانية واطلق الفاظا تخدش الحياء. 
شعرت بضيق.. فهل انا هنا لمثل هذا الهراء؟ 
واحدا  السينما  اهل  اعرف  انا  استطرد  ثم 
تفاصيل  وكل  معايا  بيشتغلوا  وكلهم  واحدا 
حياتهم عندى.  فتساءلت فى نفسى من يكون 
ولماذا لم اسمع عنه من قبل؟ ثم رديت هل 
عندى  انا  ال  قائال  فضحك  بالتنجيم؟  تشتغل 
ملف لكل واحد فى السينما.. حتى انتى، كل 
اكلت  اقولك  تحبى  عندى..  حياتك  تفاصيل 
داخل  واختفى  المكان  ترك  ثم  امبارح؟  ايه 
وطلبت  اياها  السيده  منى  اقتربت  الفيال... 
موضوع  للناقش  مكتبه  الى  الصعود  منى 
ما  يعجبنى  لم  األخرين..  عن  بعيدا  الصفقة 
يحدث وحاولت االعتذار واالنصراف لتأخر 
انهاء  الوقت ولكنها اصرت بحجة ضرورة 

وادخلتنى  معها   صعدت  اليوم...  االتفاق 
.. اصابنى  الباب خلفى  الى حجرة واغلقت 
غرفة  فى  سرير  على  نائما  اراه  وانا  الهلع 
نوم عاريا تماما ...احسست بالقرف والغثيان 
يجرى  به  واذا  المكان  اترك  ان  حاولت  و 
قواى  استجمعت  بالمفتاح..  الباب  ويغلق 
بحبك  انا  قال  بك؟..  ياسمير  هذا  ما  اساله 
ومن  تفارقنى  لم  وصورتك   6٠ سنة  من 
وبدأ  المستمرة  رقابتى  تحت  انت  لحظتها 
يوجه كالم رخيص ثم هجم على وتخلصت 
منه بصعوبه وانا اصرخ انت مين... احضر 
لى كارنيها مكتوب به : محمد صالح الدين 
العامة  المخابرات  مدير  النجومى   محمد 
مدير  ايه  يعنى  وعى  بال  قلت  المصرية... 
موظف  طلعت  سينمائى  منتج  فاكراك  ان 
منزلى.....  الى  فورا  العوده  اريد  حكومة! 
 ).....( بنت  شوفوا  تعالوا  بقوة  صرخ 
تعالوا  نصر  فى صالح  ايه  عملت  الشريفة 
انشقت  وفجاه  نصر؟  صالح  مين  وروها 
االرض على اعوانه وأنشب احدهم اظافره 
فى ذراعى لدرجة ان دمى سال وتهتك لحمها 
يشبح  مكان  الى  الحديقة  عبر  يجرنى  وهو 
الحمام العام فى المناطق الشعبية وفى وسطه 
مغطس يغلى مائه وتفوح منه رائحة الموت 
شعرت  لدرجة  البالط  على  بقوة  ورمانى 
 ... النهوض  احاول  وانا  تتحطم  بساقى 
تلفت حولى التقط انفاسى كان حولى اطياف 
منها مرمى  البعض  )جثث(  واشباح  ادميين 
واألخر  يغطيه  المغلى  والماء  المغطس  فى 
جثث ادمية ال زالت فيها الروح تئن وتصرخ 
معلقة من ارجلها وكأنها ذبائح... اغمى على 
..... مرت فترة لم احسب زمانها عدت فيها 
الى الوعى يتراءى لى من حولى اننى نائمة 
على سرير ومصابيح تلهب جسدى واجهزة 
المبهر  النور  ووسط  تصورنى..  تصوير 
الشيطان »صالح  افقت لحظة ورأيت وجه 
نصر«. تبين لى اننى  اصبت بالشلل وتولى 
هو االشراف على عالجى بعد ان نقلنى الى 
ونصف  شهر  العالج  فترة  واستمرت  فيلتى 
واالوالد  خورشبد  على  نفسة  فيها  فرض 
والخدم وكل شئ وتحولت الفيال الى بيت آخر 
يقطنه صالح نصر.  تم شفائى وبدأ الشيطان 
يتقرب لى بسخافة ويغازلنى دون حياء امام 
كى  يعرف  ولم  يده  فى  اسقط  الذى  زوجى 
يتصرف فى هذا البالء الذى اصابنا .. كنت 
الى  التفت  بتكلف شديد وال  احتقرة واعاملة 
وكان  ومقتضبة  قصيرة  كلماتى  تفاهاته... 

هذا يصيبه بالجنون.«        
والى الحلقة القادمة الكمال الموضوع.

الناصر:  عبد  مع  حكايتى  المراجع:1- 
اعتماد خورشيد  ٢- اعتماد خورشيد شاهده 
على انحرافات صالح نصر ٣- برنامج انا 

والعسل: حلقة 11 اغسطس ٢٠1٢ 
4- مذكرات صالح نصر

ادوارد يعقوب  
  Canadia.copt@gmail.com
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل)43(
ادوارد يعقوب

غرفة قياس ذكية تغين عن جتربة 
املالبس

أخبار مصر - وكاالت
مقاسات  يحدد  فريداً  جهازاً  أسترالية  شركة  صممت 
جتربة  إلى  احلاجة  دون  الدقة  مبنتهى  الشخص  جسم 

العديد من املالبس داخل احملالت التجارية أو شراء مالبس عن طريق اإلنترنت واالضطرار 
بعدها إلرجاعها لعدم تناسب القياس.

فيها  يدخل  مغلقة،  قياس  غرفة  شكل  على   ”mPort“ عليه  أطلق  الذي  اجلهاز  يأتي 
الزبون ألخذ قياسات جسمه عن طريق عمل مسح دقيق له وإعطائه مقاساته مبنتهى 
الدقة وتسجيلها لدى احملالت والعالمات التجارية املسجلة لدى هذا اجلهاز، فيحتفظ 
املناسبة  املالبس  العثور على  لُيسهل عليه  زبون على حدة،  كل متجر مبقاسات كل 

ملقاسه بسرعة دون احلاجة إلى االنتظار في طابور للتجربة في غرف القياس.

انتحار أفضل طباخ يف العامل بسويسرا
اختار أفضل طباخ في العالم أن يضع حًدا حلياته منتحرا بسالح 

ناري داخل بيته، في منطقة كريسيير السويسرية.
بينيا  يكون  أن  لها،  بيان  في  السويسرية  الشرطة  ورجحت 
قد  والسويسرية،  الفرنسية  اجلنسيتني  يحمل  الذي  فيوليي، 

لقي مصرعه منتحًرا.
ويبلغ املنتحر 44 سنة من العمر، وسبق أن جرى اختياره مبثابة أفضل طباخ، في اآلونة األخيرة، من 

بني ألف طباخ حول العالم.
وذكرت السلطات السويسرية أن حتقيقا قضائيا جرى فتحه لتحديد مالبسات وفاته، قائلة إنها 

لن تقول املزيد عن احلادثة احتراًما ألهله.
وعلق الطباخ الفرنسي الشهير، مارك فيرا، على احلادثة في موقع تويتر، بالقول إن األرض صارت 

يتيمة برحيل بينوا، “لقد أربكنا رحيله، فقد كان طباخا ذا موهبة كبيرة”.



روحيات6

العوائق  كل  مكافحة  طويلة  مسافات 
كما  عشها.  الي  لتصل  والمرتفعات 
ُذكر في سفر األمثال ) 6:6 ؛ ٣٠: 
٢5 ( اذهب إلى النملة أيها الكسالن؛ 
فالنمل  حكيماً  وكن  طرقها  تأمل 
طائفة غير قوية ولكنه يعّد طعامه في 
الصيف. وبالمقارنة النحل نتغذى من 
علي  ويساعد  الزهور  ويُلقح  عسله 
وهنا  األمراض.  من  العديد  عالج 
نذكر ليس فقط العسل بل لدغة النحلة 
أيضا حيث صرحت بعض االبحاث 
تَُعالج بعض األمراض بلدغاته.  انها 
الصغير  الجيش  هذا  قوة  ومن 
للظروف  المتحدي  المتحد  الضعيف 
والعوائق استشهد به العديد من كتاب 
أسفار الكتاب المقدس مثل: تثنية 1 : 
الساكنون  االموريون  فخرج   «  44
في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما 
يفعل النحل وكسروكم في سعير إلى 
يقول   1٢ ومزمور 118:  حرمة«. 
النحل.  مثل  بي  أحاطوا  الكاتب:« 
هنا  ننسي  وال  أبيدهم«.  الرب  باسم 
ووجد  رجع  عندما  شمشون  قصة 
النحل صنع أعجوبة اذ عشش وصنع 
الميت)  األسد  جوف  داخل  عسل 
قضاة 14 : 8( الذي هو علي عكس 
طبيعة النحل الذي يعيش بين عطور 
جيفة  وليس  والمرتفعات  الزهور 
ابن  يوناثان  قصة  وايضا  الميت. 
شاول الملك في  )1 صم 14 : ٢7 ( 
عندما أكل من العسل فاستنارت عيناه 
والقدرة  وطاقته  قوته  استعاد  أي   (
علي التفكير والقتال والحركة(. فمن 
النمل والنحل يمكنك أيها الكسالن أن 
تتعلم الحكمة والتعاون والعمل بنشاط 

باجتهـاد مـدبر 
د. روز غطاس

واجتهاد، والمثابرة والسعي نحو هدف 
واضح ومحدد، والقدرة علي القياس 
والحساب، واالتحاد والنظام والرؤية 
المقدس  الكتاب  اشار  المستقبلية. 
محذرا قائاًل: نوم قليل بعد نعاس قليل 
وطي اليدين قليال للرقود فيأتي فقرك 
كعداء وعوزك كغازي ) أمثال ٢4: 
٣٣ (. هذا وانكم عارفون الوقت إنها 
فان  النوم؛  من  لنستيقظ  ساعة  اآلن 
حين  كان  مما  اقرب  اآلن  خالصنا 
النهار  وتقارب  الليل  تناهى  قد  أمنا. 
أسلحة  ونلبس  الظلمة  أعمال  فلنخلع 
النور. لنسلك بلياقة كما في النهار ال 
بالبطر والسكر ال بالمضاجع والعهر 
ال بالخصام والحسد. بل البسوا الرب 
تدبيرا  تصنعوا  وال  المسيح  يسوع 
)رومية 1٣:  الشهوات  للجسد ألجل 
المدبر  فبسخاء،  المعطي  لكن   .)11
)رومية  فبسرور  الراحم  فباجتهاد، 
1٢: 8(. هنا يطرح التساؤل نفسه هل 
لإلنسان أن يكون مثل هذه المخلوقات 
يتعلم  الحجم؟  الضئيلة  الضعيفة 
النظافة والنظام والحكمة والمسؤولية، 
عزيزي  واالجتهاد.  والبناء  والنشاط 
سوف  المخلوقات  هذه  أن  تعلم  هل 
تكون دينونة لكثيرين فانت بال عذر 
أو تطبق  تتعلم  لم  أيها اإلنسان ألنك 
يحثنا  المقدس  فالكتاب  تعلمته.  ما 
األخرين  ونخدم  بنشاط،  نفحصه  أن 
لحفظ  ونجتهد  بنشاط  ونرعاهم 
فالرب  الروح،  ووحدانية  اإليمان 
الذي  ويطوب  يُبارك  المسيح  يسوع 
يعمل ويعلم ويعيش ما قد أوصي به 

)متي 5: 1٩(.

عن  الحديث  البعض  يحب  ال  ربما   
النمل أو النحل نظرا للسعاتهم المؤلمة 
الذي  المزعج  المخيف  ومنظرهم 
ينكر  ال  ولكن  البعض.  منه  يرتعب 
سريعة  نشيطة  مخلوقات  أنهم  أحداً 
نظيفة،  منظمة  مكافحة  الحركة، 
مرتبة ذات نظرة مستقبلية بالرغم من 
عدم وجود قائد لها. انهم طائفة ُمحبة 
لبعضها البعض تقدس معني األسرة 
الجماعي-  العمل  اي  العمل-  وفريق 
األزمات  مواجهة  في  الواحدة  واليد 
بمختلف  األعداء  علي  والهجوم 
وقدراتهم  وأحجامهم  نوعياتهم 
غير  قدرة  لهما  ان  كما  وإمكانياتهم. 
مع  والتأقلم  التكيف  علي  عادية 
األجواء والظروف المحيطة بصورة 
في  فتجدهم  والتعجب.  الدهشة  تثير 
يبنون  الباردة  والبالد  الحارة  البالد 
تركيبها  علي  اإلنسان  يتعجب  بيوتاً 
ومكوناتها ومحتوياتها. ليس هذا فقط 
لكن قدرتها علي البعد البصري عبر 
اختزان  علي  قدرتها  بمعني  الزمن، 
المواد الغذائية بالكمية الكافية للشتاء 
المقبل الذي سوف يمنعها من التواجد 
علي سطح األرض ولتغذية الصغار 
الشتاء  انقضاء  بعد  بدورهم  الذين 
سوف يتولون المسؤولية والقيادة من 
بعد فناء الجيل الكبير العجوز. فالنملة 
فإنها  حنطة  حبة  تجد  عندما  مثاًل 
تبتلها  عندما  تنبت  ال  حتي  تقسمها 
للخزين  تصلح  فال  األرض  رطوبة 
بها  وتسير  الحقاً.  عليها  التغذي  أو 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
مع  عامه:  تاريخيه  فكرة 
الخلقيدون  األضطهاد  هذا  كل 
ينحرف  لم  الون  وطومس 
األقباط من إيمانهم األرثوذكسى 
فإزدادوا  أنمله  قيد  النيقاوى 
تمسكاً ال يهابوا األستشهاد. هذا 
األصيل  الفرعونى  الشعب  هو 
حتى اآلن وإلى إنقضاء الساعة 
)أبواب الجحيم لن تقوى عليها(.

بنى  الكبير  قسطنطين  أ( 
الشعوب  أعطى  القيامة  كنيسة 
مكاناً.  سلطانه  تحت  التى 
للروم  األول  المكان  فأعطى 
جنسه.  بنو  ألنهم  اليونانيين  أى 
كان  التى  للقبط  الثانى  والمكان 
الرسولى  أثناسيوس  بها  يستمتع 
الناصرة  فى  كنائس  القبط  فبنى 

ويافا وأريحا وأورشليم.

الميالد  أعياد  أثناء  ب( 
يونانية  )كلمة  والبرامون 
ـ  والغطاس  أستعداد(  معناها 
منوط  كان  الصعود.  ـ  القيامة 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
الصلة بني مصر واألراضى املقدسة

فى  التواجد  دمياط  ألسقف 
الخدمة  لتنظيم  المقدسة  األراضى 
يوم  يذهب  والكهنة  الرهبان  مع 
لحم  بيت  إلى  الميالد  برامون 
القداس  ليقيم  المهد  كنيسة  حيث 
مساء  السابعة  الساعة  من  اإللهى 
إلى الساعة الواحدة والنصف بعد 
يوم  صبيحة  فى  ـ  الليل  منتصف 
الميالد المجيد يتبادل األسقف مع 
الكهنة والرهبان والشعب التهانى 
على  والعطايا  الهدايا  وتوزع 

أخوتهم وإخوة الرب.

الغطاس يذهب  يوم برامون  ج( 
نهر  إلى  شعبه  ومعه  األسقف 
اللقان  صالة  ويصلى  األردن 
لتقديس المياه وتستمر الصالة إلى 
األسقف  يقضى  ـ  متأخرة  ساعة 
إلى  ثم  أريحا  فى  الغطاس  عيد 

أورشليم.

وإفتقاد  رعويه  برحلة  يقوم  د( 
اآلالم  أسبوع  حفالت  إلى 
من  متصلة  وقراءات  والصلوات 

السيد  آالم  عن  المقدسة  األسفار 
الصوم  ختام  جمعة  ثم  ـ  المسيح 
المقدسة  المسحة  صالة  يتضمن 
التى  أنطونى  األنبا  بكنيسة  وتقام 
فى ساحة البطريركية ـ يوم سبت 
بموكب  األسقف  يخرج  الفرح 
القداس  يقام  حيث  الجثمانية  إلى 
كنيسة  فى  المساء  وفى  اإللهى 
القيامة تقام صلوات أحد الشعانين 

)أوصنا إلبن داود(.

هـ( تبدأ صلوات البسخه )عبور 
فى  ومساءاً  صباحاً  باليونانية( 
تسبيحات خاصه تتلى مرة واحدة 
فى السنة إلى يوم سبت الفرح. ففى 
أبوغلمسيس  المساء تصلى صالة 

باليونانى. )أبوكالبسيس( 

و( فى ظهر السبت تتدفق جموع 
القيامة  كنيسة  على  المؤمنين 
السيد  نور  ظهور  ليحضروا 
)الفند(  منهم  كل  يتمسك  المسيح 
الشمع  من  مجموعة  عن  عبارة 
إلى  ثالثة  من  تتألف  مربوطة 

جنوى غاىلقرأت لك 

عـيد احلـب 

نري  سوف  القادم  االسبوع  خالل 
وبالونات  حمراء  ورود  حولنا 
تنادي  كلها  وشكوالتة  حمراء 
اطفاله  سيساعد  منا  وكثير  بالحب 
جميلة  مزينة  كروت  صنع  علي 
في  والمعلمة  المدرسة  لزمالء 
ألخذ  االخرون  وسيخطط  الصف 
من يحبون الي مكان رومانسي او 
للعشاء والترفيه وسيهدي الكثير منا 
زهور حمراء  وهدايا لمن يحبون 
ونحن نفعل هذا لنحتفل بعيد الحب 
)فالنتين( وقد ال يعرف الكثيرين من 
الذي  فالنتينوس  القديس  الناس عن 
الميالدي  الثالث  القرن  في  عاش 
انه  القديسين   لحياة  كاتب  ويقول 
مدن  لعدة  مسيحي  أسقف   كان 
تقع في وسط إيطاليا وكانت روما 
االمبراطور  حكم  تحت  وقتها  
الروماني كلوديوس الثاني  وتعيش 
علي  قبض  أن  وحدث  الوثنية  في 
االسقف  لقيامه بالتبشير بالمسيحية 
ووضع تحت االقامة الجبرية بأمر 
القاضي  وقام  أستريوس  القاضي 
االسم  )وهو  فالنتينوس  بمناقشة 
الالتيني لفالنتين( عن حقيقة إيمانه 
في  ووضعه  المسيح  السيد  وعن 
أختبار الثبات صدق عقيدته فجلب 
له أبنته العمياء المتبناة وطلب منه 
أستطعت  اذا  له  وقال  يشفيها   أن 
أن ترد لها بصرها فسوف أفعل لك 
ما تريده فقام فالنتينوس بوضع يديه 
فانفتحت  وصلي  الفتاة  عيني  علي 
الحال  في  لها بصرها  عينيها ورد 
فسأل القاضي االسقف عما يريده  ؟  
فقال له فالنتينوس أنه يريد أن تكسر 
جميع االصنام الموجودة حول دار 
القاضي ثالثة  القاضي وان يصوم 
أيام ثم يتعمد علي أسم السيد المسيح 
حرر  لذلك  ونتيجة  القاضي  فوافق 
المسيحيين  السجناء  جميع  القاضي 

وتعمد  سلطته،  تحت  كانوا  الذين 
وعبيده  عائلته  كل  ومعه  القاضي 
،فكان عدد هم اربعة واربعين فرد  
االمبراطور  أصدر  فترة    وبعد 
يلزم  مرسوما  الثاني   كلوديوس 
زواج  مراسم  يقيموا  ال  بأن  الكهنة 
العزاب  الجنود  أن  معتقدا  للجنود 
وأدرك   المتزوجين  من  أفضل 
فقام  المرسوم  هذا  ظلم  فالنتينوس  
بأتمام الزواج سرا للجنود المحبين 
أكتشف  وعندما  هذا  في  الراغبين 
امام  الجنود  احضره  هذا   عمله 
ان  القديس  وحاول  االمبراطور 
ولكنه  المسيحية  باعتناق  يقنعه 
ان  اما  القديس  من  وطلب  رفض 
تقطع  او   المسيحية  عن  يتخلي 
إيمانه  ترك  القديس  ورفض  راسة 
فقطعت راسه  يوم 14 من فبراير 
من عام ٢6٩ ميالدي وقبل اعدامه 
ارسل رسالة الي أمراة تسمي جوليا 
وقع عليها بجملة تقول )من فالنتين 
الروم  كنيسة  وتعتبره  لك(  الذي 
الكاثوليك قديس وتم االحتفال االول 
به في عهد البابا جيالسيوس االول 
القرن  وفي  ميالدي  عام 4٩6  من 
ربط  تم  الميالد  من  عشر  الرابع 
عيد هذا القديس بالحب الرومانسي، 
هذا ويتم تبادل حوالي 15٠ مليون 
يجعل  مما  الحب سنويا  بطاقة عيد 
اكثر االعياد شعبية  ثاني  العيد  هذا 
بعد عيد الميالد ، ويبقي سؤال هو 
اال ينبغي أن نحتفل بالحب كل يوم؟
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ثالثين.

الكنيسة  يتوسط  المقدس:  القبر 
القبر حجره  وإلى شرق  الفسيحه 
على  مربع  مترين  عن  تزيد  ال 
نافذه  والجنوبى  الشمالى  جانبيها 
مستطيله يقف بجوارها مندوبون 
عن بيت لحم أما بداخلها مندوب 
الكنائس  مع  القبطية  الكنيسة 
يدخل  والسريان.  األرمن 
بطريرك الروم األرثوذكس داخل 
القبر المقدس ويصلى بعد تفتيشه 
بدقة بينما آالف المصلين يصلون 
أن  إلى  أرحم  يارب  كيرياليسون 

يبرق النور من القبر المقدس. 

أحد  وشى  هامة:  ماحظة 
الحاقدين إلى إبراهيم باشا إذ كان 
النصارى  أن  مصر  على  والياً 
يظهر  المسيح  نور  أن  يدعون 
فإستصحب  السبت.  يوم  لهم 
وقصدا  الجاولى.  بطرس  األنبا 
جميع  بإخراج  وأمر  القدس  إلى 
وإغالقها  الكنيسة  من  المؤمنين 
األسكندرية  بابا  يدخل  أن  وأمر 

القبر.  إلى  الروم  بطريرك  مع 
فى  جنده  مع  الوالى  ووقف 
نور  سطع  وفجأة  الكنيسة  ساحة 
وهاج مأل أرجاء الكنيسة وخرج 
خارجها بعد أن شق العمود القائم 
الكنيسة.  إلى  الداخل  يسار  على 
خارج  كان  الذى  الشعب  ففرح 
الكنيسة وهتف )أن المسيح خرج 
قد  الحاكم  أن  وجد  حين  إلينا 
أثر  بالقوة( ـ ال يزال  أبعدنا عنه 
النار واضحاً على العمود. توجد 
الحديد  من  مصنوعة  مقصوره 
وهو  للقبط  الخاص  الهيكل  هى 

مالصق لقبر السيد المسيح.

األثنين  يوم  النسيم  شم  يوم  ز( 
إقامة قداس بكنيسة الملكة هيالنه.

بعيد  إحتفاله  األسقف  يختتم  ح( 
الخمسين  يوم  وهو  العنصره 
)البنديكوستى( وهو حلول الروح 
الروح  هذا  التالميذ.  على  القدس 
على  مؤمن  كل  على  يحل  الذى 

مدى األجيال فى سر الميرون.

]البقية ص21 [
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2.49 % Fixed 5 Yr

2.00 % Variable 5 Yr

Nova Pharmacy

 Morteza  Nasr 
& 

Ottavio Tulini
Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687
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يف ذكري رحيل أم كلثوم ) كوكــب ال ينطفئ( 

ألبري ثابت فهيم

وأغانيها  ذكراها  ستظل  والسنني،  األيام  مرت  مهما 
لقد  وخارجها،  مصر  داخل  املاليني  وجدان  في  خالدة 
عرفت كوكب الشرق بصوتها الصادح وجماله وتأثيره، 
لقوة  منها  بعد  على  توضع  امليكروفونات  كانت  لذا 
تلك  حتمل  من  القريبة  األجهزة  قدرة  لعدم  صوتها، 
الزالت  فأنها  رحيلها بجسدها  فبالرغم  اخلارقة.  القوة 
تسكن قلب ووجدان كل بيت ألن عشقها الصغار قبل 
الكبار. ولتخليدها جلأ كثير من املصريني إلقامة مقاهي 
بصورة  اجلميلة  أغانيها  وتذيع  أسمها  حتمل  ومنديات 
متواصلة لكونها الكوكب الوحيد الساطع في سماء 

الغناء العربي. 

في  الفنية  رحلتها  العربي  الغناء  سيدة  بدأت 
أحمد  الشاعر  كلمات  احلبيب(  )رق  بأغنية  األربعينات 
)أروح  أغنية  مثل  األخرى  الروائع  سجلت  ثم  رامي، 
)لسه  )يا ظاملني(،  )احلب كده(،  انتظارك(،  في  )أنا  ملني(، 
فاكر( وغيرها من الروائع األخرى، لقد شهدت حفالتها 
جميع  من  عالية  بكثافة  ووفود  جماهير  الشهرية 
ونحن  حرصنا  كما  بأغانيها.  للتمتع  العربية  األقطار 
حفلتها  يوم  في  بالتجمع  اجلامعية  املرحلة  في  طالب 
على  أغانيها  لتسجيل  شهر  كل  من  خميس  أول  في 

الشرائط القدمية لكي نعيد سمعها مراراً وتكراراً.  

أما عن األغاني الرائعة في فترة الستينات )زمن الفن 
أغاني  العربية مبجموعة  اجلماهير  اجلميل( فقد متعت 
احلب(،  )سيرة  احلصر  وليس  املثال  سبيل  على  منها 
كله(،  و)احلب  عذاب(،  حياتي  عنك  )بعيد  امليعاد(،  )فات 
و )ظلمنا احلب(، و)ألف ليلة وليلة( و )أنت عمري( و)أمل 
ينسي  ال  كما  حدود(  و)للصبر  األيام(  و)دارت  حياتي( 
املصريون القصيدة املبدعة )األطــــالل( من أحلان رياض 

السنباطي. واألغنية اجلميلة )هو صحيح الهوى غالب( 
من أحلان زكريا أحمد.  

في  والدقة  والتجديد  التطوير  حتب  كلثوم  أم  كانت 
اختيار كلمات األغنية فرغم أنها بلغت سن السبعني 
بعازفني  واستعانت  الغربية  اآلالت  بعض  أدخلت  فقد 
اجليتار،  عازف  خورشيد  عمر  كالفنان  الشباب  من 
مزيداً  لتضفي  األورج،  عازف  احلسيني  مجدي  والفنان 
من اجلمال علي أغانيها الراقية، كما استعانت ألول مرة 
باملوسيقار سيد مكاوي الذي حلن لها أغنية رائعة وهي 
)يا مسـهرني(، كما حلن لها أغنية )أوقاتي بتحلو معك( 
لكن القدر لم ميهل أم كلثوم كثيراً، وفاجأها املوت قبل 
أن تطل باألغنية على جمهورها الكبير، ولتروي عطش 
ولو  تقف  كلثوم  أم  ملشاهدة  الوقت  ذلك  في  القلوب 
الذي كانت تقدم عليه  العريق  ملرة واحدة على املسرح 

أغانيها اجلديدة .   

كانت )ثومة( منوذجاً للوطنية واملرأة والفنانة الراقية، 
من  العديد  بإحياء  قامت  م   1967 عام  نكسة  فعقب 
احلفالت في الداخل واخلارج جلمع األموال لصالح اجملهود 
أحد  في  وقالت  لذلك.  مبجوهراتها  تبرعت  بل  احلربي 
يشعر  مصر  وشعب  جفن  لي  يغفل  )لن   : الصحف 
بالهزمية( كما أحيت حفالت على جبهات القتال للمرة 

األولي وغنت أغنية )إنا فدائيون(.   

 3 تاريخ  في  األصيل  النغم  صاحبة  عاملنا  عن  رحلت 
فبراير 1975، ليفتقد العالم العربي أجمع إلى عطائها 
الفنية ليتشح الوطن العربي بالسواد، وتندمج إذاعات 
الشرق األوسط والبرنامج العام وصوت العرب في موجة 
واحدة لتعلن للعالم أجمع وفاة سيد الغناء العربي أم 
كلثوم التي سحرت بصوتها املاليني في مشارق األرض 

ومغربها.   

 

Diabetes Online Survey 

Reaching out to Canadians living with diabetes 

The Canadian Diabetes Association and researchers from St. Michael’s Hospital are looking for people 
living with diabetes (type 1, type 2, gestational and prediabetes) and caregivers to participant in an online 

survey. 

You will be entered for a chance to win $100 cash (1 in 30 odds of winning). 

The survey can be completed in English or French. 

Complete the short survey by visiting:   
http://fluidsurveys.com/s/cda2015/ 

The Canadian Diabetes Association and researchers from 
St. Michael’s Hospital are looking for people living with 

diabetes (type 1, type 2, gestational and prediabetes) and 
caregivers to participant in an online survey.

STAR JAN SERVICE
Safwat Ghabour

925 Bayly St. Suite 53
Pickering On   L1W 1L4
Cell: 416 670 2854

WE SPECIALIZE IN:

- Carpet Cleaning
- Furniture Steam Cleaning
- Car steam Cleaning
-Floor Strip/Wax

سيارة فورد اجلديدة الذاتية القيادة تتصدى 
ملشكلة الثلوج

من  انتهت  إنها  فورد،  شركة  قالت 
إجراء تجارب ناجحة لسيارتها الجديدة 
الذاتية القيادة في بيئة ثلجية. وأضافت 
الشركة أنها أجرت اختبارات استشعار 
اآلن  لكنها  عام،  من  أكثر  مدار  على 
القيادة  الذاتية  سياراتها  تسيير  تستطيع 
وتعتبر  للتحكم.  تخضع  ثلجية  بيئة  في 
القيادة،  الذاتية  للسيارات  تحديا  الثلوج 

نظرا ألن أجهزة االستشعار المستخدمة الكتشاف عالمات الطرق واستشعار الخطر ال تعمل 
جيدا في الطقس الشتوي.
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مربر كاذب
كرمية كمال

تصديرها  يتم  نظرية  هناك 
أنه  وهى  المصرى  للمجتمع 
وجرائمه  اإلرهاب  نواجه  لكى 
كمجتمع  علينا  المتتالية  وضرباته 
حيث  اإلنسان،  حقوق  نتجاهل  أن 
إن احترام حقوق اإلنسان يتعارض 
مع إنفاذ القوانين بشكل فّعال، وإن 
مواجهتها  فى  األمنية  األجهزة 
تشن  أن  تستطيع  ولكى  لإلرهاب 
حرًبا عليه وتنتصر فى هذه الحرب 
عليها أال تتقيد بحقوق اإلنسان التى 
األمنية  األجهزة  هذه  إليها  تنظر 
بوصفها عراقيل يضعها المحامون 
فى  العاملة  الحقوقية  والمنظمات 
طريق  فى  اإلنسان  حقوق  مجال 
هذه  أن  والمشكلة  األجهزة..  هذه 
الفترة  فى  تطورت  قد  النظرية 
هذه  ترى  من  كل  لتشمل  األخيرة 
العام،  األمن  يهدد  أنه  األجهزة 
التصدى  على  تقتصر  تُعد  ولم 
بل  اإلرهاب،  فى  للمتورطين 
امتدت لكل من يتصور أنه مناوئ 
أن  يمكن  أنه  أو  له  ناقد  أو  للنظام 

يشكل معارضة ما..

ذكرى  حلول  قبل  رأينا  لذلك 
فى  التوسع  يناير   ٢5 فى  الثورة 
له  من  كل  على  والقبض  االشتباه 
صلة بالثورة من باب أنه يمكن أن 
يكون مشارًكا فى أى فعاليات فى 
االنفجار  رأينا  ثم  الثورة،  ذكرى 
على  القبض  فى  حدث  الذى 
والذى  معارض  أى رأى  صاحب 
السطور  هذه  كتابة  حتى  انتهى 
الكاريكاتير  رسام  على  بالقبض 
والمسؤولين  جاويش«  »إسالم 
عدم  بحجة  »الورقة«  فى صفحة 
وجود ترخيص. وإذا كنا قد رأينا 
ما جرى فى تشكيل مجلس النواب 
من محاولة تدجينه، بدًءا بالقوانين 

المنظمة له وهى قوانين االنتخابات 
للمستقلين  الباب  فتحت  التى 
وأغلقته فى وجه األحزاب وانتهاء 
فى  أنفسنا  نجد  فإننا  بالتعيينات.. 
من  السياسى  للمجال  إغالق  حالة 
نحن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية 
رأى  ألى  الرفض  من  حالة  فى 
معارض ليس بمناقشته بل بتشويهه 
هذه  أن  والمشكلة  باعتقاله..  أو 
من  الشهداء  تستثمر سقوط  الحالة 
الشرطة والجيش يوميًّا، لتؤكد أنه 
غير مسموح وال مقبول أن تكون 
الشهداء  وهؤالء  معارضة،  هناك 
يعارض  من  وكأنما  يسقطون 
يعارض هؤالء الشهداء، بل يعمل 
إن  بل  ضدهم ويهدر تضحياتهم.. 
التهديد  حالة  تستثمر  الحالة  هذه 
التى يشعر بها المواطن العادى مع 
قنبلة  كل  ومع  إرهابى  حادث  كل 
تبرر  لكى  يسقط،  شهيد  أو  تنفجر 
القانون  عن  خارجة  ممارسة  أى 
سواء كانت فى التوسع فى االعتقال 
أو  القسرى  االختفاء  يسمى  ما  أو 
الشرطة  وأمناء  ضباط  ممارسات 
ضد المواطنين فى األداء اليومى، 
فى  ملحوظة  زيادة  فى  كلها  وهى 

الفترة األخيرة.

إن فكرة الرد بأن كل هذا ليس 
فكرة  هى  فردية  ممارسات  سوى 
مردود عليها بأن هذه الممارسات 
مما  ملحوظ،  بشكل  ازدادت  قد 
ممارسات  كونها  من  يخرجها 
الوزارة  نسأل  أن  وعلينا  فردية، 
اللواء  علينا  مرة خرج  كم  نفسها: 
»أبوبكر عبدالكريم« مساعد وزير 
الداخلية للعالقات العامة واإلعالم 
فى األسبوع الماضى فقط للرد على 
ما يثار من تجاوزات للشرطة؟ لقد 
تحول الرجل إلى فقرة ثابتة فى كل 
برامج التوك شو المسائية.. إن كل 
هذه الممارسات وإن كانت تتذرع 

بمواجهة اإلرهاب األسود وتحدياته 
إال أنها تدريجيًّا وإن قبلها جزء من 
الرأى العام تحت وطأة الخوف من 
مواجهته  فى  والرغبة  اإلرهاب 
ممن  أكبر  قطاًعا  تطول  سوف 
يبررونها  أو  يوافقون عليها اآلن، 
تتسع  التى  الموجة  مثل  فإنها 
بشكل تدريجى لتطال من ال تطاله 
اليوم.. وإذا ما أخذنا فى االعتبار 
التى  المخالف  الرأى  حالة حصار 
المفكرين  الوقت  نفس  فى  تطال 
بقضايا  واستهدافهم  والمبدعين 
الحسبة فإننا نجد أنفسنا فى مجتمع 
يواجه حالة خنق للمجال العام مع 
فاٍش  واحد وخطاب  تسييد صوت 
فضائيات  بعض  من  علينا  يخرج 
كل  ويشوه  ليغتال  األعمال  رجال 

من يختلف.

سوف تزداد هذه الحالة حدة إذا 
لم يتم وضع حد لالرتباط الشرطى 
المصنوع ما بين مواجهة اإلرهاب 
وفتح المجال العام وتوفير الحقوق 
والحريات.. سوف تزداد الصورة 
بين  ما  الفصل  يتم  لم  إذا  قتامة 
الجيش  رجال  من  الشهداء  دماء 
وبين  وتضحياتهم  والشرطة 
والمختلفين..  بالمعارضين  التنكيل 
فهذا االستخدام المتعسف لإلرهاب 
السياسية  إلهدارالحياة  كمبرر 
يستقر  أن  يمكنه  ال  والحريات 
النظام  بصورة  المساس  دون 
فقط  خارجيا  ليس  السياسى، 
بل  األولى،  بالدرجة  داخليا  لكن 
التى  الداخلية  الجبهة  يمزق  إنه 
مواجهة  أساس  بالضرورة  هى 
تجد  قد  والحرب ضده..  اإلرهاب 
والتجاوزات  الفاشية  األصوات 
مؤيًدا  الحريات  واغتيال  األمنية 
اآلن، لكنها مع مرور الوقت سوف 

تستقطب المزيد من الرافضين

مقوله  لنبى فى وطنه«  »ال كرامه 
نطبقها بنجاح باهر فى مصر. االمثله 
على ذلك تتضح من نجاح المصريين 
خبرات  من  وكم   . مصر  خارج 
وكفاءات هربت من حضن االم مصر 
الى بالد اخرى . اما نتيجه الروتين 
العقيم او العقول المتخلفه او المتعسفه 
هذه  نجد  ذلك  مع  و  المتعصبه  او 
الخبرات التتردد ابدا فى خدمة بلدها 
سير  الدكتور  ذلك  امثلة  ومن  مصر 
مملوء  بقلب  والذى  يعقوب  مجدى 
بالصحه  االخرين  قلوب  مال  بالحب 
قلوبهم  فى  السعاده  زرع  فى  ونجح 
المريضه فامتالت على يديه بالصحه 
من جديد. مازال السير مجدى يعقوب 
فى  اقامه  الذى  المستشفى  فى  يعمل 
االقصر ليعالج القلوب مجانا كل يوم 
. كذلك المهندس العبقرى هانى عازر 
والذى صمم وشيد اكبر محطة قطار 
فى برلين فى زمن قياسى وقبل افتتاح 
فى  اقيمت  والتى  العالم  كاس  دورة 
المهندس هانى   . المانيا عام ٢٠٠6 
للرئيس  مستشارا  االن  يعمل  عازر 
السيسي وال يبخل بوقته وخبراته فى 
خدمة الحبيبه مصر . تذكرت هؤالء 
العظماء حين قرات عن واقعه غريبه 
اسيوط  جامعة  من  اساتذه  لرفض 
الخاصه  الدكتوراه  رسالة  مناقشة 
بالدكتور مدرس مساعد مينا ثابت . 
الدكتور مينا قضى معظم عمره فى 
واالنسانيه  العلم  تخدم  ابحاث  عمل 
الدكتوراه  رسالة  موضوع  وكان   .
السرطان  ادوية  سميات  تقليل   هو 
بحث  بالفعل  منها  منشور  والرساله 
فى مجلة السموم الدوليه كما تم تقديم 
اخرى   دوليه  طبيه  بمجله  اخر  بحثا 
ويجرى تقديم بحث ثالث لمجله طبيه 
مناقشى  حضور  عدم   . ثالثه  دوليه 
ضررا  مينا  للدكتور  سبب  اسيوط 
تاخره  وسبب  جسيما  وماديا  ادبيا 

وقد  مدرس.  ل  للترقيه  زمالئه  عن 
حاول االستاذين تبرير  موقفهما بعدم 
بقولهما  الدكتوراه   مناقشة  حضور 
انهما كان يتوقعان ان يكون المشرف 
- المعار لسلطنة عمان فى استقبالهما 
، اال انهما علما بوجوده فى القاهره  
قهريه.  لظروف  قصيره  اجازه  فى 
ترتب عن تعمد االساتذه عدم حضور 
مناقشة الدكتوراه رغم وجودهما فى 
الحرم الجامعى فى هذا الوقت الكثير 
وافراد  مينا  للدكتور  الحرج  من 
من  حضروا  الذين  وضيوفه  عائلته 
هذا  لحضور  مصر  محافظات  كافة 
هذا  حدة  من  يخفف  لم   . االحتفال 
الحرج سوى شهادة اساتذته وزمالئه 
له و ال ابحاثه المنشوره فى مجالت 
الرئيس  برقيه  ازاحت  كما  دوليه 
هذا  من  الكثير  السيسى  الفتاح  عبد 
الحرج. الرئيس السيسي هنأ  الدكتور 
والتى  الكتوراه  رسالة  بناقشة  مينا 
ادوية  سمية  تقليل  موضوع   تتناول 
استسلم  لو  معى  تخيلوا  السرطان. 
البيروقراطيه  لهذه  مينا  الدكتور 
جانب  من  والتعصب  التعسف  وهذا 
االساتذه ولو فكر مثال فى االنسحاب 
واللحاق بغيره من الطيور المهاجره 
وترك الجمل ... بما حمل . رغم كل 
ماحدث بصراحه لسه يامصر شايفه 
فيكى امل الن حتى لو اصاب جسمك 
من  بعض  كان  او  المرض  بعض 
االمل  فا  فاسدين  الجسد  هذا  اعضاء 
موجود بسالمة الراس والراس فعال 
متمثله  والنزاهه  الصحه  غاية  فى 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  فى 
السيسى  الرئيس  برقيه  اعتبر  وكما 
مينا  الدكتور  ولكرامة  عتبار  ال  ردا 
فاانا اعتبرها ايضا وسام على صدر 
الرئيس  واعتبر  بل  المصريين  كل 
صدر  على  »وسام  نفسه  السيسي 

مصر«
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وسام على صدر 
مصر

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

للمرأة فقط 
عليك باخلل والعسل للحصول على 

شعر أكثر ملعانًا
للتغطية  نتيجة  الشتاء،  فصل  خالل  والتعب  البهتان  إلى  شعرك  يتعرض  قد 
المستمرة وعدم التعرض للهواء الطلق وأشعة الشمس، فضاًل عن كثرة استخدام 
العالج  رحلة  تبدأ  الشتاء  فصل  انتهاء  وبعد  الشعر،  تنشيف  لسرعة  المجفف 
والبحث عن المستحضرات التي تعيد للشعر حيويته ولمعانه، لكننا اليوم سنستبق 
األمور ونقدم لك وصفات طبيعية لتستعدي الستقبال فصل الصيف بها، والتي 
تمكنك من الحصول على شعر صحي وأكثر لمعاناً وحيوية، وذلك بحسب ما ورد 

في موقع “موضوع”، ومن هذه الخلطات ذات التأثير الفعال: 
مزيج الخل مع الماء، وهي من الخلطات البسيطة وسهلة التطبيق، وذات نتائج 
فعالة، كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ، 
بعدها قومي بسكب المزيج على الشعر واتركيه لمدة دقيقتين، ثم اغسلي شعرك 
بالماء الدافئ، فقد أثبتت األبحاث قدرة خل التفاح على التخلص من القشرة وإعادة 
لشعٍر  المميزة  الوصفة  تترددي في تطبيق هذه  العادي، فال  الشعر  إلى  اللمعان 

المع وصحي. 
وهناك أيضاً خلطة خاصة بالشعر المصبوغ إلعادة اللمعان اليه والتي تتكون 
من العسل والبيض وزيت الزيتون، فهذه الخلطة تعمل على تغذية الشعر وترطيبه 
فضاًل عن منحه اللمعان الغني، ويمكنك تطبيق هذه الخلطة بمزج نصف كوب من 
زيت الزيتون مع بيضة واحدة وملعقة من العسل األبيض، ضعيها على شعرك ثم 
غطي رأسك بغطاء من البالستيك لمدة ال تقل عن ساعة، بعد ذلك اغسلي شعرك 
الخلطة مرة واحدة أو  إمكانية تكرار هذه  الدافئ والشامبو، مع مالحظة  بالماء 

مرتين في األسبوع، لحين الحصول على النتيجة المرغوبة

بلدة إيطالية تشهد أول والدة لطفل منذ 28 عاما
 أخبار مصر - وكاالت

احتفلت بلدة إيطالية صغيرة في إقليم بييمونتي اإليطالي بوالدة أول طفل فيها منذ عام 1٩87.
وقال رئيس بلدية أستانا الواقعة في جبال بييمونتي إن والدة الطفل “حلم تحقق” لمجتمعهم الصغير الذي شهد تراجعا في 
عدد السكان على مدى الـ 1٠٠ عام الماضية حيث يصل عددهم حاليا إلى حوالي 85 نسمة يعيش نصفهم فقط بشكل دائم 

في البلدة.
وأوضح رئيس بلدية أستانا أن عدد سكان البلدة بدأ ينخفض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن معدل الوالدات بدأ 

ينخفض بشكل ملفت مع بداية العام 1٩75.
وقد ولد الطفل بابلو في أحد مستشفيات مدينة تورينو األسبوع الماضي.

وتحاول بلدة استانا الحد من هجرة السكان منها من خالل خلق فرص عمل جديدة، وكان والدا بابلو من بين السكان الذين 
يخططون للهجرة منذ 5 سنوات لكن مع والدة الطفل تغير الوضع بعد توفير عرض لألب كي يعمل في إدارة ملجأ قريب.

صينية تدخل موسوعة جينيس متلك أطول شعر يف العامل
دخلت فتاة صينية موسوعة جينيس لألرقام القياسية عن أطول شعر في العالم، حيث بلغ طول شعرها م ٢٠1٣ نحو 5 

أمتار.
المتحدة  الواليات  الى  انتقلت  التي  الفتاة  قالت  لها  وفي تصريحات 
إنها تحتاج الى نحو ساعتين لتسريح شعرها فيما يستغرق غسله نحو 

6 ساعات كل أسبوعين.
جدائل  أطول  تمتلك  أميريكية  سيدة  تم رصد  اآلخر،  الجانب  على 
للشعر، والتي كشفت أنها تغسل جدائلها مرة في االسبوع، وهي تحتاج 
الى 6 عبوات من الشامبو وتحتاج الى يومين كاملين لتجفف جدائلها، 

والتي تزن نحو 11 كيلوجراما عندما تكون رطبة.



بقعـــــة ضــــوء  
الرابع( )اجلزء  األبالسة  وخمططات  مصر 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد
647-823-6779
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وباال  الفرنسية  الحملة  تكن  لم 
االستعمار  هو  كما  مصر  علي 
دائما، بل كان لها العديد من الفوائد 
جاء  عندما  قصرها.  والمزايارغم 
يكن  لم  مصر  الى  بالحملة  نابليون 
فقط  وأسطول  وجنود  ضباط  معة 
بل كان معه ايضا ما يزيد على مائة 
أنه  كما  المجاالت  مختلف  فى  عالم 
قد أحضر أول طابعة عرفتها مصر، 
ألنهم جاءوا الى مصر يهدف تحويل 
حالها  فرنسية  مستعمرة  الى  مصر 
والحضارة  التقدم  من  فرنسا  كحال 
بالعديد  قاموا  مصر.  فقدتها  التي 
االدارة  امور  فى  االصالحات  من 

والحكم منها:

وصف  كتاب  تأليف   -1
كل  يتناول  كتاب  مصر)وهو 
واالقتصادية  االجتماعية  النواحى 
القديمة  المصرية  والفنون  والثقافية 
الضخمة  المعلومات  من  وغيرها 
اول  وكان  ومواردها(  مصر  عن 
موسوعة حديثة ساعدت بشكل كبير 

على النهوض بمصر كدولة حديثة.

على  العثور   -٢
بواسطة  »حجررشيد« 
الفرنسى«بوشار«فى  الضابط 
العالم  وقيام  يوليو17٩٩   1٩
ذلك  بعد  الفرنسى«شامبليون« 
اللغة  معرفة  )وبالتالى  رموزه  بفك 
التاريخ  معرفة  بل  القديمة  المصرية 

المصرى القديم بأكمله(.

الديوان  نابليون بونابرت  ٣- أنشأ 
العام وديوان األقاليم وديوان القاهرة 
والعلماء  األعيان  لتدريب  وذلك 
مجالس  نظام  على  والمصريين 
الشورى من حيث تالقى االراء يعود 

بالنفع على األهالى.

التجارة  فى  مينو  مشاريع   -4
شملت:  والتى  والصناعة  والزراعة 
الزراعية  الحاصالت  تنويع  على 

واالهتمام بالرى. كما انشئت مصانع 
حروف  وصناعة  والدباغة  للنسيج 
الصناعات  من  وغيرها  الطباعة 
الدقيقة. أيضا استطاع مينو ان يفتح 
اسواقاً لمصر فى بالد البحر األحمر 
وبالد  والحبشة  والسودان  ودارفور 

شمال افريقيا.

الصحة  فى  رائعة  إنجازات   -5
المحاجر  انشاء  تم  حيث  العامة: 
القاهرة  فى  )المستشفيات(  الصحية 

والعديد من المدن األخرى.

6- كانت الحملة الفرنسية هى أول 
من فكر فى حفر قناة السويس والتى 
تعد من أكبر مصادر الدخل القومى 
المهندس  قام  حيث   اآلن  لمصر 
نوفمبر   14 فى  »لوبيير«  الفرنسى 
تربط  قناة  لشق  بمحاولة  17٩٩م 
المتوسط  والبحر  األحمر  البحر  بين 
منسوب  أن  العتقادهم  تراجع  لكنه 
التقط  وبعدها  مختلفان.  البحرين 
ديليسبس  الفرنسي  المهندس  الفكرة 

وقام بتنفيذها.

الفرنسية  الحملة  قامت  أن  بعد 
على مصر، وتولى نابليون بونابرت 
حكمها، أرسلت الدولة العثمانية عام 
أرناؤوطي  عسكرياً  قائداً  18٠1م 
بجيشه على وجه السرعة إلى مصر 
القائد  هذا  كان  الفرنسيين،  لطرد 
باشا مؤسس األسرة  هو محمد علي 
طرد  في  علي  محمد  نجح  العلوية. 
إلى  أدى  مما  الفرنسيين،  وهزيمة 
حدوث فراغ في السلطة وحكم البالد، 
القرن  منذ  عثمانية  إيالة  كانت  التي 
السادس بالرغم من احتفاظ المماليك 
عسكرياً.  والنفوذ  السلطات  ببعض 
تمكن محمد علي من توطيد سيطرته 
الخديوي  نفسه  وأعلن  مص،  على 
العالي  الباب  رفض  البالد.  على 
اللقب،  بهذا  االعتراف  العثماني 
يونيو   18 في  عنه  بداًل  واعترف 

والي،  وهو  منه  أقل  بلقب  18٠5م 
ثار  الذي  باشا  خلفاً ألحمد خورشيد 
الشعب عليه. مارس محمد علي دور 
الواقع، ومّكنه  الخديوي على أرض 
المحيطة  للظروف  واستغالله  ذكاؤه 
به من أن يستمر في حكم مصر حتي 
وافته المنية عام 1848م. خالل فترة 
بمصر  ينهض  أن  استطاع  حكمه، 
عسكرًيا وتعليمًيا وصناعًيا وزراعًيا 
دولة  من مصر  جعل  مما  وتجارًيا، 
الفترة،  تلك  في  وثقل  سيادة  ذات 
بسبب  تستمر  لم  تلك  حالتها  أن  إال 
حققه  فيما  وتفريطهم  خلفائه  ضعف 
من مكاسب بالتدريج إلى أن سقطت 
سنة  يونيو   18 في  العلوية  الدولة 
وإعالن  الملكية  بإلغاء  م،   1٩5٣

الجمهورية في مصر.

داخلية  حرًبا  علي  محمد  خاض 
ضد المماليك وتدخل اإلنجليز إلى أن 
خضعت له مصر بالكليّة، ثم خاض 
العلية  الدولة  عن  بالوكالة  حروًبا 
الوهابيين،  ضد  العرب  جزيرة  في 
الثائرين  اليونانيين  الثوار  وضد 
على الحكم العثماني في المورة، كما 
وسع دولته جنوًبا بضم السودان. ثم 
في  العثمانية  الدولة  لمحاربة  تحول 
يسقط  أن  وكاد  واألناضول،  الشام 
ذلك  تعارض  لوال  العثمانية،  الدولة 
التي  الغربية  الدول  مصالح  مع 
عن  التنازل  على  وأرغمته  أوقفته 
وفي  ضمها.  التي  األراضي  معظم 
لندن  معاهدة  ضمنت  184٠م،  عام 
لمحمد علي طلبه بخصوص توريث 

ساللته الحكم.

محمد  أرسل   ،181٣ عام  في 
الطلبة  من  عدد  إيطاليا،  إلى  علي 
وطرق  العسكرية  العلوم  لدراسة 
والطباعة،  والهندسة  السفن  بناء 
وإنجلترا.  لفرنسا  ببعثات  أتبعها  ثم 
صغيرة،  األولى  البعثات  كانت 
بعث خاللها ال  حيث كان جملة من 

فقد  ذلك  ورغم  طالًبا،   ٢8 يتعدى 
الذي  الدين  نور  عثمان  منهم  لمع 
أصبح أميراالي األسطول المصري 
مطبعة  أسس  الذي  مسابكي  ونقوال 
البعثات  تتالت  ثم   .18٢1 بوالق 
في  والنمسا  وانجلترا  فرنسا  إلي 
الالزمة  العلمية  التخصصات  جميع 
لنهضة مصر، عدد تلك البعثات تسع 
كانت  طالًبا،   ٣1٩ ضمت  بعثات، 
أهمها بعثة األنجال عام 1844م إلي 
بينهم  طالبا   8٣ ضمت  التي  فرنسا 
أحفاده.  من  واثنين  أبنائه  من  إثنين 
انشاء  البعثات  هذه  ثمرة  وكانت 
المختلفة  والمدارس  العليا  المعاهد 
الحديثة  العلوم  الشعب  أبناء  لتعليم 
بجانب التعليم األزهري. أمر بتوجيه 
سليم  البكباشي  بقيادة  حمالت  ثالث 
 ،184٠  ،18٣٩ أعوام  القبطان 
و1841 الستكشاف منابع نهرالنيل، 
الكبير  الفضل  الحمالت  لتلك  وكان 
المناطق ومعرفة  تلك  استكشاف  في 

أحوالها وضم السودان إلي مصر. 

وهذه  عاماً   4٣ علي  محمد  حكم 
الحكم  فترات  أطول  من  تعدة  المدة 
في تاريخ مصر الحديث، بينما كانت 
أقصر  باشا  إبراهيم  ابنه  حكم  فترة 
األسرة. وعلى عكس  في  فترة حكم 
القصيرة،  حكمه  فترة  توحي  ماقد 
فإن إبراهيم باشا بعيد كل البعد على 
أو  تاريخاً  مهملة  يكون شخصية  أن 
أغلب  أن  بالرغم من  أثر،  ذا  ليست 
وقبل  الوصاية  تحت  تمت  إنجازاته 

صعوده على العرش. 

األول،  حلمي  عباس  خليفته  أما 
المستبدين  »أسوأ  بأنه  وصف  فقد 
الشرقيين«، فقد أوقف العمل بجميع 
مما  قبله،  تمت  التي  اإلصالحات 
للجدل  إثارًة  األكثر  الحاكم  يجعله 
باشا  سعيد  من  كاًل  كان  العائلة.  في 
على  انفتاحاً  أكثر  باشا،  وإسماعيل 
في  واستمرت  الغربي،  الطابع 
والتحديث  التوسيع  عملية  عهديهما 
علي،  محمد  أنشأها  التي  البالد  في 

ولكن بشكل أكثر سخاًء

بعد وفاة محمد سعيد باشا في 18 
على  اسماعيل  حصل   186٣ يناير 
الحكم  مقاليد  تولى  أن  ومنذ  السلطة 
خطى  على  السير  إلى  يسعى  ظل 
يونيو   8 وفي  علي،  محمد  جده 
1876م أصدر السلطان عبد العزيز 
األول فرمان منح فيه إسماعيل لقب 
الجزية،  في  زيادة  مقابل  الخديوي 
أيًضا  الفرمان  هذا  بموجب  وتم 
لتصبح  الحكم  نقل  طريقة  تعديل 
سًنا،  الخديوي  أبناء  ألكبر  بالوراثه 
كما حصل في 1٠ سبتمبر 187٢م 
حق  له  يتيح  آخر  فرمان  على 
الرجوع  دون  الخارج  من  اإلستدانة 
يونيو   8 وفي  العثمانية،  الدولة  إلى 
إسماعيل  الخديوي  م حصل   187٣
منحه  تم  الذي  الشامل  الفرمان  على 
فيه إستقالله في حكم مصر بإستثناء 
دفع الجزية السنوية وعقد المعاهدات 
التمثيل  في  حق  وعدم  السياسة 
الدبلوماسي وعدم صناعة المدرعات 

الحربية.

اشتهر الخديوي إسماعيل بافتتاحه 
بناء  باإلضافة إلعادة  السويس،  قناة 
طراز  على  القاهرة  في  مناطق 
سياسته  أدت  األوروبي.  هاوزمان 
وتطوير  االحتفاالت  في  السخية 
إلى  األوروبي  الطراز  القاهرة على 
تزايد  إلى  أدى  مما  البالد،  إفالس 
البالد  في  األوروبيين  الدائنين  نفوذ 

والتدخل في شئونها الداخلية.

إسماعيل  نجل  باشا  توفيق  تولى 
أصدر  عهده  في  والده،  بعد  الحكم 
باشا  رفقي  عثمان  الحربية  ناظر 
اعتبرها  التي  القرارات  من  عددا 
للشركس  المصريون تحيزا  الضباط 
المصريين:  الجيش على حساب  في 
منع ترقية ضباط الصف المصريين 
المدارس  بخريجي  االكتفاء  و 
كبار  بعض  واستبدال  الحربية، 
في  بالشراكسة  المصريين  الضباط 
المواقع القيادية بالجيش. أثارت تلك 
القرارات غضب الضباط المصريين 
على  بالعمل  الشراكسة  واتهموا 
اجتمع  ثم  المماليك،  دولة  استعادة 
تقديم  على  المصريون  الضباط 
النظار  رئيس  باشا  لرياض  مذكرة 
زمالئه  من  واثنان  عرابي  وقعها 
التظلم  التالية:  النقاط  على  اشتملت 
للشراكسة،  انحياز عثمان رفقي  من 
الجيش  قوانين  بتعديل  والمطالبة 
في  االجناس  جميع  بين  للمساواة 
من  للحربية  ناظر  وتعيين  الجيش، 
مجلس  بقيام  والمطالبة  الوطنيين، 
الخديوي  وعد  كما  وطني  نواب 
الجيش  عدد  يرتفع  وأن  توليه،  ابان 

المصري إلى 18 ألفا.

المطالب  هذه  الخديوي  يتقبل  لم 
القبض على عرابي وزمالئه  وقرر 
اعتبرهم  حيث  عسكرياَ  ومحاكمتهم 
استدعي  وبالفعل  المتآمرين.  من 
عرابي و زمالؤه إلى ديوان الجهادية 
حيث تم اعتقالهم لبرهة قبل أن يقوم 
بتحريرهم  المصريون  الضباط 
من  المزيد  إليهم  انضمت  ثم  بالقوة. 
إتصل  المصري.  الجيش  وحدات 
إلعالمه  الفرنسي  بالقنصل  عرابي 
األجانب  القناصل  بقية  و  باألحداث 

وطلب تدخلهم إلصالح ذات البين.

استجاب الخديوي لمطالبهم و عين 
محمود سامي باشا بعد تزكية عرابي 
له رغم كونه من الشراكسة و شرع 
القوانين  تعديل  في  سامي  محمود 
العسكرية و إصالحها. ولكن سرعان 
داود  وعين  النظار  رئيس  عزله  ما 
عددا  اصدر  الذي  مكانه.  يكن  باشا 
الضباط  رفضها  التي  القرارات  من 
ثانية  مذكرة  وقدموا  المصريون 
سبتمبر   ٩ الجمعة  يوم  صباح  في 
بقدوم  الحكومة  فيها  يعلمون   1881
إلى  بالقاهرة  المقيمة  القوات  كامل 
سراي عابدين في عصر نفس اليوم 
ثم  الخديوي  على  طلباتهم  لعرض 
لتطمينهم  األجانب  القناصل  خاطبوا 
استجاب  وقد  رعاياهم.  سالمة  على 
فاسقط  ثانية  مرة  لمطالبهم  الخديوي 
وزاد  للنواب  مجلسا  وأنشأ  الوزارة 

عدد الجيش.
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يقول  نتاحجج  المقدس«هلما  الكتاب  يقول 
الرب«نتاحجج والمغزي نتحاور,وليكن بيننا لغة 
نتحاورلنتالقي,نتحاور  حوار,نتحاورلنتفاهم, 
في  مخبوء  اراك,المرء  حتي  لنتقارب,تحاور 
لك  اقول  تتحاور  كيف  لي  حواره,قل  طيأت 
البشري  الكائن  يميز  ما  اهم  انت,فالحوار  من 
ابداع  واللغة  اللغة  تتوالد  بالحوار  غيره,  عن 
انساني وابداع ذهبي للذات االنسانية,يستخدمها 
مع  يتواصل  وكيف  االخرين  مع  ليتواصل 
االخرين ؟ ان لم يكن هناك حوار! فاالنسان ان 

لم يجد من يحاور لتحاور مع نفسة

في  الكتاب  الحد  مقولة  تحضرني  وهنا 
فيها«ان  قال  االلكترونية  الصحف  احدي 
دور  ويعمق  المجتمع  البناءيطور  الحوار 
بين  المسافة  تضيق  المؤسسات,فبالحوار 
لغة  له  الرؤي,.....,والحوار  وتتوحد  االفكار, 
خاصةلها مرتكزاتها العلمية واالدبية والفكرية 
ومن هنا جاء الحوار ولكن ليس الحوار العبثي 
الرقي  سمة  له  الذي  المتمدن  الحوار  ولكن 

والتحضر

قال احد الكتّاب ان المدلول اللغوي لكل من 
(متداخل  الياء  بتشديد  هنا  والمدنية  المدنية) 

والحضارة  المدنية  تشير  بحيث  االخر  مع 
في  ديورانت  ول  ويقول  والرقي  التمدن  الي 
موسوعته » ان المدنية في وجه من وجوهها 
هي رقة المعاملة« ونحن نري ان التمدن هو 
اتسع  والمدنيةكلمة  المدنية  المشتقة من  الصفة 
مفهومها بشكل كبير حتي شمل كثير من المفاهيم 
االخري التي من اهمها المجتمع المدني الذي 
تعريفهالدقيق  في  المفكرين  من  كثير  اختلف 
وجه  هو  المدنيه  مفهوم  ان  كما  اري  ,ولكني 
من وجوه السمو في الحياة والفكر بصفة عامة 
فكذلك المتمدن هو من يحيا هذا السمو في فكره 

ومن هنا اقبل مفهوم المتمدن

االخرين   مع  حوارنا  في  نبحث  ماذا  عن 
أهم  الحضارات  حوار  مصطلح  كان  ولماذا 

مصطلحات العصر الحديث ,

المساواة,  العدالة,  الحرية,  عن  نبحث  هل 
قبول االخر دون ان يبتلع هويتي 

اعتقد من اجل هذا كانت حتمية وجود الحوار 
البناء المتمدن الراقي

ملــاذا احلــوار؟
جرجس نظري

جملس النواب يف ضربته األوىل للدستور املصري و إلغاء 
قانون اخلدمة املدنية املصري

كاريكاتري أمحد عادل

جتــربيت
نيفني سامى

تسير  الحياه  كانت 
اال  واطمئنان.  هدوء  في 
في  اقدامها  زلجت  ان 
كان  سوداء.  عميقه  حفره 
ّعن  يعلن  مدويا  صراخها 
موٍت حتمي. حيث ال نجاه 
من هذا العمق السحيق. لم 
البشر  من  احد  اي  يدري 
اال  تمنت  وقد  بسقوطها. 
يعلم احدااااا برغم احتياجها 
هذا  من  ترفعها  لَِيد  الشديد 

العمق العميق.
ان  شعورها  ولكن 
وجردها  عراها  قد  ابليس 
قبل  وقيدها  مالبسها  من 
استغاثاتها  جعل  اسقاطها 
واحد  فقط.  لواحد  موجهه 

ليس بشري.
بالبرد  شعورها  كان 
والخوف  والندم  والخجل 
حفرتها  في  لها  مالزمين 

السحيقه المخيفة.
وكان صراخها ودموعها 
وحدتها  أصدقاء  فقط  هم 
المكان  هذا  ظالم  داخل 
منه  هرب  الذي  الرهيب. 
األمان والسالم والطمأنينه.
لرب  صرختها  رفعت 

المجد فسمعها وتحنن.
و عند شعورها بوجوده 
ألسفل  رأسها  وضعت 
االرض ًوحاولت ان تغطي 
جسدها العاري. لم تجد شيئا 
حولها تستر به جسدها ولم 
تستطع ان تتحسس المكان 

الن الشيطان قد قيدها.
بينها وبين  دار حوار  و 

هللا.
ان  الهي  أرجوك  هي:- 
وان  بقيه  عمري  في  كان 
كان مقدر لي ان انتهي هنا 
قبل  فقط  استرني  فأرجوك 

ان تأخذ روحي.
وسأفك  سأسترك  هللا:- 
هذا  لك  وسأنير  قيودك 

الظالم 
وسأغطيكي بدمي 

هذه  من  وسأخرجك 
الهوه اللعينة

يارب  وماذا  هي:- 
تريدني ان افعل 

هللا:- ال شئ فقط ثقي بي 
هي:- اثق بك الهي 

تخافي..  انا هو ال  هللا:- 
انا هنا 

هي:- لكني ال اراك 
هللا:- يكفيكي ان تشعري 

بوجودي 
هنا  انك  أتيقن  انا  هي:- 

حيث ال احد اخر معي 
هللا:- انظري االن حولك 
القيود وال  اجد  هي:- ال 
تغطي  وقد  الظالم  اجد 
اخاف  العاري.. ال  جسدي 
االن  ألنك  هنا  الموت 

سترتني 
سأخرجك  وايضا  هللا:- 

من هنا 
كان  لقد  هي:- حقااااا... 
قيودي  تفك  ان  املي  كل 
ويمحي  جسدي  ويستر 

ظالمي 
كيف  الهي  أسالك  لن 

ستخرجني ؟؟؟؟
و ال متي ؟؟؟؟؟
يكفيني وعدك 

أعمل  دعيني  إذن  هللا:- 
وانتظري مجدي 
هي:- تنتظر 

الفتره  ان  أعلم  هللا:- 
استطيع  كنت  وقد  طويله 
في  وأخرجك  يدي  امد  ان 
لحظه واحده. ولكن سيكون 
مره  إيقاعك  السهل  من 

اخري من عدو الخير 
تصعدين  سوف  فلذلك 
انتي بنفسك فوق درج هذا 
وتنظرين  الخشبي  السلم 

للعلو. 
هي:- سأفعل 

هللا:- اما انا فسوف أظل 
واقفا عند المخرج أعد لكي 
السلم  لكي  واسند  الطريق 

مهما طال الوقت 
هي:- امين 

حتي  الصعود  واكملت 
المنتهي... 

وقد وجدت بعد خروجها 
كانت  اخري  اقدام  اثار 

بجوارها فوق السلم
درجات  بعض  بينما 

لشخص  اقدام  اثار  عليها 
واحد.

فسمعت صوت هللا.. نعم 
كنت بجوارك اصعد معكي 
درجه درجه وحينما تتعبين 

من الصعود كنت أحملك.
اعود  ثم  تتعافي  ان  اال 

للصعود بجوارك.
هي:- تبكي 

وتبكي وتبكي 
هللا:- يجفف دموعها 

هي:- اغفرلي سقطتي 
هو:- لقد فعلت 

مره  تخطئي  وال  اذهبي 
اخري

هي:- وان اخطأت
هللا:- دمي سيحررًك ان 

كنتي تثقي في ذلك 
هي:- احبك الهي يا من 
قيودي  وفككت  حررتني 
وسترتني  ظالمي  وأنرت 
واخرجتني من عمق الهوه 

السحيقه.
اريد  ولن  ال  الهي  معك 

شيئا 
........

وعاد الهدوء لحياتها من 
جديد

تعلم  االن  هي  ولكن 
جيدا قيمه كل ما هو حولها 
أمور  من  حدثت  ومهما 
حولها تعلم جيدا انها أمور 
تافهه بحجم ما كانت تعاني 

قبل ذلك 
....

هو  ما  بكل  نتمسك  ليتنا 
لدينا ونعرف قيمته 

تجربه  تأتي  ان  قبل 
ما  قيمه  جيدا  نعلم  تجعلنا 
نشعر  ال  ونحن  لدينا  كان 

بقيمته.
......

قالت:-  شيئا  اخر  وكان 
لقد جعلتني تجربتي اتمسك 

جيدا بكل ما هو عندي. 
وبكل ما كان لدّي وانا ال 

اعلم قيمته.
تجربتي  مرار  وبرغم 

فأنا أشكرها االن 
شكًرا تجربتي 

اسم اللوحة:ثورة 25 يناير
مريم مراد
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األساطير  أقدم  من  المقدس  الثالوث  أسطورة  إن 
الخلق  عقيدة  مع  نشأت  التي  القديمة  الفرعونية 
صراع  قصة  هي  المصريين-  قدماء  عند  والتكوين 
هما:  فيها  النزاع  طرفا  والشر،  الخير  بين  البشرية 
»ست« الذي كان رمزاً ألخطاء البشرية وشرورها، 
و  والحسد.  والحقد  والخيانة  الشر  عن  به  فعبروا 
المتجددة،  الحياة  علماً على  كان  الذي  »أوزوريس« 
وتروي أساطيرهم المتعددة عنه: أنه كان رمزاً للنيل 
العائد بالفيضان والخضرة والخير والثمرات. وتروي 
بعضها أنه كان ملكاً صالحاً أرسله اإلله األكبر )رع( 
إلقامة العدل وشرع القوانين وحمل تعاليم السماء إلى 

األرض.

فلسفة  عن  تعبر  التي  الرمزية  األسطورة  تلك  وتبدأ 
األكبر  اإلله  »خلق  األرض  خلق  مع  نفسها  العقيدة 
نفسه بنفسه توطئة لخلق الكون، ثم خلق آلهة التكوين 
الوجود  ويمثل  بأكمله«.  الوجود  عناصر  تمثل  التي 
المقدس  الثالوث  واستمراره  األرض  في  البشري 

المكون من »أوزوريس، وإيزيس، وحورس«.

بأخيه  »ست«  غدر  كيف  األسطورة  وتحكي 
وجهه،  جمال  فيه  يبغض  كان  الذي  »أوزوريس« 
بين  والخير  المحبة  رسالة  وحمله  عقله،  ورجاحة 
البشر والتفاهم حوله فمكر به بأن دبّر مكيدة للقضاء 
عليه، فاتفق مع أعوانه من آلهة السوء والشر على أن 
يقيموا له حفاًل تمجيداً ألعماله، وتكريماً لذاته. ثم أعد 
اإلله  بحجم  الخالص  الذهب  من  كسوَته  تابوتاً جمياًل 
التابوت  هذا  يقدم  بأنه  »ست«  وزعم  وحده  الشاب 
إله من الحاضرين يصلح ألن  النفيس هدية منه ألي 

يكون مرقداً يناسبه.

وهكذا جّرب كل من الضيوف حظه في االستلقاء في 
التابوت دون جدوى، حتى جاء دور »أوزوريس«، 
وما أن رقد في التابوت حتى أغلق »ست« وأعوانه 
عليه الغطاء، ثم حملوا التابوت والقوه في نهر النيل.. 
فحمله التيار حتى بلغ البحر األبيض المتوسط. وهناك 
تقاذفته األمواج حتى وصل إلى الشاطئ الفينيقي في 
على  فنمت  »بيبلوس«  مدينة  عند  »ليبانو«  أرض 
احتوت  الظالل،  وارفة  ضخمة  شجرة  الشاطئ 
عين  من  وحمته  عليه،  وحافظت  المقّدس،  التابوت 
الرقباء. وكان في »بيبلوس« ملكة جميلة هي اإللهة 
طول  على  عنه  تبحث  خرجت  التي  »عشتروت« 
النادرة،  الجميلة  الشجرة  تلك  فبهرتها  النيل،  شاطئ 

فأمرت بنقلها إلى حديقة قصرها.

فبكت  األحزان،  بها  استبدت  فقد  »إيزيس«  أما 
»أوزوريس« بدمعها المدرار، وهي تبحث عنه على 
طول شاطئ النيل، وكلما انهمرت الدموع من عينيها 
وكان  ففاض-  بمائه  وامتزجت  مجراه،  في  سقطت 
الفراعنة ينسبون سبب الفيضان إلى دموع »إيزيس«. 
وبينما كانت تجلس بين سيقان البردي- في مستنقعات 
رياح  إلى صوت  أنصتت   - التعب  أنهكها  وقد  الدلتا 

الشمال وهي تهمس في أذنيها أن اإلله »أوزوريس« 
منه  حملت  الذي  »بيبلوس«  شاطئ  على  ينتظرها 
»بيبلوس«،  إلى  »إيزيس«  ومضت  إليها،  رسالته 
أكرمت  التي  »عشتروت«  الملكة  على  ودخلت 
 - »إيزيس«  وكانت  لها،  نديمة  واتخذتها  وفادتها، 
كلما اقبل المساء - تحول نفسها بقوتها السحرية إلى 
نسر مقّدس.. فتحلق في السماء وتحوم حول الشجرة 
وحملت  المعجزة  حدثت  ثم  زوجها..  روح  تناجي 
»إيزيس« من روح »أوزوريس« ولم يمسسها بشر.

به  ورجعت  أحشائها،  في  »حورس«  الطفل  فحملت 
البردي في  بين سيقان  أخفته  إلى أرض مصر حيث 
الدلتا إلى أن كبر، وحارب الشر، وأعوانه،  أحراش 
عليه  فأطلق  »ست«  شرور  من  اإلنسانية  وخلص 
وبعد  المخلص«.  »اإلله  اسم  لذلك  المصريون 
»بيبلوس«  إلى  »إيزيس«  عادت  حورس  والدة 
تهديها  أن  منها  فطلبت  مكافأتها،  عشتروت  وأرادت 
إليها  فأهدته  زوجها  تابوت  يضم  الذي  الشجرة  جذع 
جذع  يحملوا  أن  حراسها  وأمرت  »عشتروت« 
لتحملها هي وشجرتها  لها  أعدتها  إلى سفينة  الشجرة 

المقدسة، وتبحر بها إلى أرض مصر.

من  الجثة  أخرجت  مصر  أرض  إلى  وصلت  ولما 
إليها  فردت  أنفاسها،  من  فيها  ونفخت  تابوتها؛ 
إلى  صعد  ثم  »حورس«  وابنها  هي  فباركها  الحياة 
اآلخر  للعالم  ملكاً  ويصير  العرش  ليعتلي  السماء 
والنار.  الجنة  على  وقيّماً  اآلخرة  لمحكمة  ورئيساً 
أبيه  من  مصر  ملك  ورث  الذي  »حورس«  وكان 
ذلك  بعد  البشر  من  الملوك  أورثه  ثم  »أوزوريس« 
الشر  ضد  المقدسة  للحرب  رمزاً  اآللهة(  )أنصاف 
وأعوانه حاماًل لرسالة اإلله لنشر العدل والعقيدة. أما 
اسم  القدماء  المصريون  عليها  أطلق  فقد  »إيزيس« 
»موت نتر« أي األم المقدسة التي تمنح الحياة وتفرج 
الكروب وتشرح الصدور. وكان للثالوث المقدس من 
التاريخ  طوال  مألها  ما  المصريين  نفوس  في  الحب 

القديم وخالل فترات المحن واالضمحالل باألمل

الكشف عن بقايا مركب خشيب من عصر 
الدولة القدمية بأبو صري

القاهرة - اخبار مصر

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير اآلثار، الكشف عن بقايا مركب خشبى 
كبير مبنطقة أبوصير إلى اجلنوب من املصطبة )AS 54(، وذلك ضمن أعمال 
احلفائر التى جتريها بعثة املعهد التشيكى لآلثار املصرية التابع لكلية اآلداب 

– جامعة تشارلز ببراغ.

الوحيد  هو  املركب  هذا  يعتبر  حيث  الكشف  أهمية  إلى  الدماطى  وأشار 
خالل عصر الدولة القدمية الذى مت الكشف عنه حتى اآلن بجوار مصطبة 
عصر  خالل  ومكانته  املصطبة  صاحب  أهمية  على  يؤكد  ما  ملكية،  غير 
الرغم من عدم  بامللك احلاكم وقتها على  الوثيقة  القدمية وعالقته  الدولة 
الوصول إلى اسمه حتى اآلن، نظراً للحالة السيئة ملقصورة القرابني والتى 

من املفترض أنها حتوى اسمه وألقابه.

اخلشبية  األوتاد  وجود  هو  املركب  هذا  مييز  ما  أهم  أن  “الدماطى”،  وأضاف 
اآلن  حتى  ظاهرة  البعض  بعضها  املركب  ألواح  جتمع  التى  احلبال  وبعض 
فى مكانها األصلى، األمر الذى يساهم بشكل كبير فى معرفة طرق بناء 
املراكب فى مصر القدمية، نظراً ألن معظم املراكب التى مت الكشف عنها 
حتى اآلن كانت إما فى حالة سيئة من احلفظ أو مفككة باستثناء مركبى 

امللك خوفو.

بالوزارة  اآلثار املصرية  الدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع  من جانبه قال 
املنطقة  بتنظيف   2015 احلفائر  موسم  أثناء  قامت  التشيكية  البعثة  أن 
)AS 54( حيث مت الكشف عن بقايا هذا  الواقعة إلى اجلنوب من املصطبة 
املركب والذى يبلغ طوله حوالى 18 م، باإلضافة إلى أجزاء من فخار، ما يشير 
يؤرخ  حيث  والفخار  واملركب  املصطبة  من  كل  بني  وثيق  ارتباط  وجود  إلى 
جميعهم بنهاية األسرة الثالثة أو بداية األسرة الرابعة من الدولة القدمية 

حوالى 2550 ق.م.

والتى   )AS 54( املصطبة  وكذلك  املكتشف  املركب  أن  “عفيفى”،  وأضاف 
بعمارتها  وتتميز   2009 عام  عنها  الكشف  فى  التشيكية  البعثة  جنحت 
األسرة  أواخر  من  “حونى”  امللك  اسم  على  العثور  إلى  باإلضافة  الفريدة 
يعدان خير  الشمالى،  بالبئر  داخل حجرة  إناء حجرى  الثالثة منقوش على 

دليل على أهمية منطقة أبو صير كجبانة لكبار موظفى الدولة القدمية.

املعهد  أن  صير،  بأبو  التشيكية  البعثة  مدير  بارتا”،  “ميروسالف  وأفاد 
إلى دراسة  يهدف  العام مشروعاً علمياً  التشيكى سوف يُطلق خالل هذا 
التقنيات التى استخدمت فى تشييد بدن املركب املكتشف، وذلك بالتعاون 
مع معهد اآلثار البحرية )INA( من جامعة Texas A&M، مؤكداً استكمال 
البعثة أعمال احلفائر باملنطقة فى محاولة للكشف عن املزيد داخل املوقع.

كلمتني وخالص
هل قانون الطوارئ= قانون ازدراء االديان ؟؟

طبعا ال.. فقانون الطوارئ هو نظام دستوري استثنائى تقره الدولة في حالة الكوارث و الحروب لتقيد الحريات 
و سرعة اتخاذ القرارات دون الرجوع للنيابة و احكام القضاء و مصر تعرفه جيدا اكثر من اي  بلد في العالم 
، اما عن قانون ازدراء االديان فهو جريمة احتكار الدين او احد  رموزه او مبادئه الثابته او نقده او السخريه 

منه ) عشان اللي مش عارف يعرف ( .

إذا قانون الطوارئ + قانون إزدراء االديان = عليه العوض في الحريه و التفكير 
االسكاروسى

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



السنة الثامنة، العدد )207(  - اخلميس 4 فرباير  122016

فبراير 1975،   3 في  عالمنا  كلثوم عن  أم  رحلت 
وقد ولدت عام 1898 وفقا للمؤرخين، وعام 1908 
شهادات  هناك  تكن  لم  السن..  في  للطاعنين  وفقا 
»داية«  للحياة  أخرجتها  للدنيا،  قدومها  عند  ميالد 

وشهد موتها طبيب.
أنا لست من عشاق هذه السيدة العظيمة التي يحبها 
ووردة  فيروز  أهوى  مختلف،  ذوقي  الماليين، 

وفايزة أحمد.

أحدث ضجة  الشرق  قرأته وجمعته عن كوكب  ما 
في الوسط الصحفي، كلفوني في صحيفة الجمهورية 
بتقديم صفحة عنها، والفن ليس تخصصي، لكن كان 
الحظ  سيء  أّي  على  يفرضونه  الذي  التحدي  هذا 

ليكتب عن فنان أو نجم سينمائي أو رياضي.

وفاتها،  تحيى مرور 25 عاما على  كانت  الجريدة 
لكوكب  اآلخر  »الجانب  عنوانا  للصفحة  اخترت 

الشرق«.

مثل  بخيلة  متسلطة،  سيدة  فهي  سيئا،  جانبا  كان 
منافسيها،  إذالل  تهوى  وعبدالحليم،  عبدالوهاب 
ناكرة للجميل، فقد افتعلت معركة مع بيرم التونسي 

وزكريا أحمد ورفضت دفع أجرهما.

مات بيرم كمدا ولحقه صديق عمره زكريا أحمد بـ3 
أشهر، كانا توأمي الفن، ظهرا معا ورحال معا، كيف 

حصلت على المعلومات؟

كان  جاويش  أحمد  صديقي  والتخطيط،  بالصدفة 
منه  طلبت  حسن،  فؤاد  أحمد  فرقة  في  موسيقيا 
الشاب  والمغني  الملحن  السنباطي  بأحمد  التعرف 

ابن الموسيقار الراحل رياض السنباطي.

فقط  يقّدرها  كان  والده  بأن  أخبرني  لّما  اندهشت 
كفنانة عظيمة، واستمر يلّحن لها ألنهما اشتهرا معا، 
مكاوي  وسيد  حمدي  وبليغ  عبدالوهاب  أن  ورغم 
وغيرهم أبدعوا معها، لكن السنباطي الذي لّحن أول 
أغانيه لها عام 1935، وظل معها 40 عاما، كان 
المستمر  وتهديدها  وعنجهيتها  تصرفاتها  يرفض 
شارع  في  منزلها  إلى  يحّجون  الكل  كان  بالسلطة، 
أبو الفدا بالزمالك إما تزلفا أو نفاقا أو لقضاء مصالح 

وأيضا إعجابا وشغفا بها.

رئيس  لكن  كبار،  صحافيين  من  الذع  نقد  نالني 
يوم  األولى  بالصفحة  مقال  في  عني  دافع  التحرير 
13 فبراير عام 2000، أكد فيه أن الفنان نعشق فنه 
يبرر  الخطايا وال  يغفر  ذلك ال  لكن  جيدا،  كان  إذا 

التجاوزات.

والحقيقة أن هناك جانبا من أم كلثوم لم أعرفه وقت 
على  ألعرضه  الفرصة  تسنح  ولم  عنها،  كتابتي 
عضويتي  أثناء   2007 عام  في  حدث  فقد  القراء. 
بالبرلمان المصري أن تعرفت إلى الدكتور الشهير 
محمد حسن الحفناوي أستاذ األمراض الجلدية وابن 

هذا  مؤسس 
د.  بالطب  الفرع 
الكبير  الحفناوي 
الذي ظل الزوج 

الوحيد ألم كلثوم طوال 31 عاما، منذ 1954 إلى 
أن توفاها هللا.

وكان يتذكر ما كتبته عن زوجة أبيه، ومنه عرفت 
نفسية  أسباب  إلى  يرجع  وتسلطها  خلقها  سوء  أن 
ومرضية، فكوكب الشرق كانت لديها مجموعة من 
العقد، هي لم تكن جميلة، وكسيدة كانت تغير من كل 

مطربة جميلة.

فاتنة، ودائما ما  الجزائرية جدا ألنها  كرهت وردة 
»تنرفز« بليغ حمدي الذي لم يكن يلتزم بمواعيده، 
ولكنها كانت تغفر له إلبداعه وهو الوحيد الذي كسر 

نظام أم كلثوم الصارم في البروفات.

»طبعا يا سيدي ما أنت غرقان في العسل مع وردة.. 
مش حتفضى لي« هكذا كانت تخاطبه..

الدرقية أصابها بجحوظ عينيها، لذا  بالغدة  مرضها 
كانت تصر على النظارة السوداء ال تخلعها إاّل عند 
أصبحت  »الغدة«  وبسبب  الحفالت،  في  أو  النوم 
هللا  لكن  طفل،  لها  يكون  أن  طويال  تمنت  عقيمة، 

غالب على أمره.

أشبه  كان  الذي  الدسوقي  محمد  شقيقتها  ابن  تبنت 
أنها  وتشعر  شقيقاتها  تحب  تكن  لم  أعمالها،  بمدير 

ستموت وتترك ثروتها لهم.

ولم  العظيمة  المطربة  رقدت  الموت  فراش  على 
تكن أسلمت الروح بعد وتسمع ما يدور حولها، كان 
زوجها الدكتور حسن يدخل إليها كل 5 دقائق، وسمع 
يوم الوفاة ما لم يسمعه من أهلها طوال أكثر من 30 
عاما، الشقيقات يقسمن التركة.. الكبرى تريد األرقام 
السرية للخزينة، والوسطى تريد الذهب واأللماس، 
الكريستوفل  والصيني  السجاد  تريد  والصغرى 

والحرير الياباني المصنوعة منه اللوحات.

مالك الموت يقترب، وتشعر أم كلثوم أنها صاعدة 
الخالدة  أغنيتها  مخيلتها  في  تسترجع  ربها،  لتقابل 
شهيدة  توفيت  عندما  العدوية«  »رابعة  فيلم  في 
العشق اإللهي كما يسمونها “طاف بالسالم.. طائف 
النجاة..  واحة  الوثيق  عهده  النيام..  يوقظ  السالم.. 

أول الطريق هو منتهاه..”.

أغانيها  سوى  منها  يتبق  ولم  كلثوم،  أم  ورحلت 
وتمثال لها أمام بيتها الذي باعته العائلة ليتحول إلى 
فندق كبير، رغم أن أسرة عبدالحليم حافظ حافظت 
على شقته وأشيائه وما زال عشاقه يزورونها سنويا 
في ذكرى وفاته، لكن أهل أم كلثوم باعوا تاريخها 
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تعبري و تعليق عن ما حيدث االن من حبس و كبت للمبدعني  
واملفكرين و الُكتاب و املثقفني ..! 

ورد فعل حلبس وظلم اسالم البحريي و فاطمه ناعوت...                        
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سقراط:  عهد  في  سائدة  خرافة  هناك  كانت 
“أن األوزة تموت، وهي تغني”!

من  كل  كاللعنة  تنتاب  الخرافة  تزال  وال   
وهو  ُحبّه،  في  يموت  من  هناك  “أن  يقول: 

يغني”!

 ومع ذلك..

 فهناك أغان، يُعبّر فيها المحبين عن: موتهم 
أحياء في حبهم!

في  حياً  أموت  انني  أعلن  أغان،  وهناك   
بالمعاني، وألحانها  المتألقة  حبها؛ ألن كلماتها 
الذي  الصوت  ومالئكية  بالعبقرية،  المتوهجة 
متدفقة،  مشاعر  إلى  تصطحبني  بها،  يشدو 
وعواطف نبيلة سخيّة، تجاه األم، وتجاه األب، 

وتجاه األوالد، وتجاه الحبيبة، وتجاه الوطن!

في  تجمع  أنها  إال  قليلة،  كلماتها  أن  ومع   
مغزاها بين السماء واألرض!

 من تلك األغاني، أغنية كلماتها تمضي على 
هذا النحو:

 “بحبك وحشتيني..

 “بحبك وأنت نور عيني..

 “ده وأنت مطلّعة عيني..

 “ بحبك موت..!

ليس  الكلمات،  هذه  في  فكري  أثار  الذي 
تعبير: “بحبك موت”؛ “فالمحبة قوية كالموت”، 

كما يقول سليمان الحكيم!

عنه،  نيابة  أو  كحبيب  المغني،  ألن  وإنما   
“مطلّعة  كونها:  رغم  موت..  حبيبته  يحب 

عينه”!ّ

 وتساءلت: لماذا ال يحب الزوج زوجته، ولو 
مطلّعة عينه؟!..

ولماذا ال يحب األخ أخاه، ولو مطلّع عينه؟!..

ولماذا ال يحب الصديق صديقه، ولو مطلّع 
عينه؟!..

وإجمااًل..

ولو  اإلنسان،  اإلنسان شبيهه  لماذا ال يحب 
مطلّع عينه؟!..

...،...،...، 

عابرة،  أغنية  مجرد  أنها  نعتقد  ألننا  هل   
وأنها ال تعبر عن مشاعر من القلب، ومن إرادة 

مخلصة؟!..

 أم ألن أصعب المشاكل وأشدها، التي نعاني 
منها، تتمثل في كيفية انتقال الحب من اللسان 

إلى قلبنا، ومن ثم إلى اآلخرين؟!..

به  نبدأ  أن  يجب  الذي  الحب،  ألن  أم   
نهارنا، ونحمله في طيات قلبنا طوال يومنا، لم 
يصبح بعد هو قصتنا غير القصيرة، وأغنيتنا 

المفضلة؟!..  

على صدى أغنية
بقلم: عادل عطية

نودع الطيار الذي انتقم لشهدائنا يف ليبيا 

فؤاد مرسي  محمود  طيار  النقيب 
الذي لقي مصرعه في سقوط طائرته 
»داعش«  قصفوا  الذين  ضمن  كان 
مصري.   21 الـ  ذبح  بعد  ليبيا  في 
وقال اقاربه أنه كان سعيدا جدا بهذه 
بهذا  البوح  العملية، طالبا منهم عدم 

ألنها سر عسكري.

ساعة  بعد  أنه  قريبه  وأضاف 
واحدة من بيان الرئيس السيسي الذي 
»داعش«  مذبحة  على  ردا  فيه  قال 
للمصريين، إن مصر تحتفظ لنفسها 
قائد  من  التكليف  وصل  الرد،  بحق 
ظهور  وقبل  للكتيبة  الجوية  القوات 
قواتنا  قامت  للصباح  ضوء  أول 
الضباط  أسماء  تعلن  ولم  بالرد، 
العملية  قبل  إال  بالعملية  المكلفة 

بلحظات قليلة.

بدافع  الشخصية  خواطرنا  ونكتب  نقرأ  حينما 
منها  القريب  وننسي  منها  البعيد  نتذكر  معنوي 
رد  من  والحذر  الترقب  من  هاالت  وسط  غالبا 
الذي يؤمن هو اآلخر عقال وعاطفة  فعل اآلخر 
التنموي  برؤية مختلفة وربما قدرة علي اإلبداع 
والفكري  واالقتصادي  واالجتماعي  والسياسي 
والمهني والثقافي بطريقة أفضل تعكس رد فعل 
ومحورية  هامة  قضايا  تجاه  العربي  الصمت 
تريد منا جميعا وقفة واضحة وصريحة ال وقفة 
في  ومحمودا  موصوال  دوما  والسالم  دبلوماسية 

االعراف العربية ؟!

الخليج  إلي  المحيط  من  كعرب  جميعا  ولعلنا 
بالشوكة  أما  اليومي  غذاءنا  تناول  في  نشترك 
واألغلب  االعم  هو  وهذا  المعلقة  أو  والسكينة 
لشعوبنا العربية والتي تفضل عادة تناول طعامها 
ينطبق  وهذا  بالمعلقة  ومساءا  صباحا  اليومي 
نتواصل  التي  اليومية  العربية  السياسة  علي 
والفضائيات  اإلعالم  وسائل  عبر  جميعا  معها 
والكتب االلكترونية والورقية سواء كان منا من 
يأكل بالشوكة والسكينة وسواء كان منا من يأكل 
اليمني  يده  غير  بديال  غيرها  ال  فقط!  بالمعلقة 
كعادة عربية مازالت موجودة في كثيرا من بيوتنا 
الفقراء وحدهم  بيوت  الفارهة وليست  وقصورنا 
أما  شئنا  ومشترك  واحد  همها  العربية  فالسياسة 
بضمير  الحياتي  واقعنا  قراءة  وعلينا  رفضنا 
عصري نشترك فيها جميعا دون معزل عن فئة 
من فئات الوطن حتي نسترد صوت السياسة غير 

العابثة والمعبرة عن وطن وحلم كبير ؟!

عندما  العربي  الربيع  ثورات  أن  عجب  ومن 
الهدف  كان  عميق  ونوم  طويل  ثبات  بعد  قامت 
وقلب  عقل  بين  الخصومة  حالة  إنهاء  هو  منها 
كئيب  وواقع  بين حلم  نفسي  بين ضمير وعذاب 
بين عالم يزداد شهوة في الثراء وعالم ينزلق إلي 
 ( من  والخروج  والجهل  والمرض  الفقر  هوية 

منظومة ( وطن ؟!

العربي وخرج بال رجعة  الربيع  ولكن توقف 
قال  كما  والعالمي  الدولي  الرهان  معادلة  من 
 ) فسيك  روبرت   ( المعروف  السياسي  الكاتب 
المتخصص في الشآن العربي لعقود طويلة والتي 
لم تستمر طويال في عواصمنا التي تتحدث بكل 
االصوات الرعدية في لحظة واحدة بنفس الطريقة 
التي تسجن السياسة في قفص حديدي وليس بث 

القدرة علي اطالق صوتا واحدا متزنا ؟

الحرية والعدالة والكرامة  يعيد  لكي  فمن جاء 
االجتماعية لمن يأكلون طعامهم اليومي بالمعلقة 
؟ تكلموا بنفس طريقة من يأكل بالشوكة والسكينة 
إلي  المحيط  من  العربية  االصوات  تلك  ونسوا 
عن  عاجزا  رجال  العربي  الربيع  فبدا  الخليج 
إنجاب طفل أنبوني يخضع لكل تجارب األطباء 
كل  تكرار  رغم  أنجابه  في  أمل  وال  العالم  في 
المحاوالت التي يقال عنها إنها فريدة ومبتكرة !!

هكذا سقط االخوان المسلمون بال رجعة ألنهم 
تصورا إنهم هم األكثر وعيا ولكن في واقع األمر 
افعال  ال  شعارات  اصحاب  ألنهم  واهمون  كان 
ولكونهم اصحاب فلسفة عقيمة بين نهار وليل فلم 

يستطيعوا رؤية اآلخر ؟

لذا كان نهارهم قصيرجدا وعادوا سريعا إلي 
ليلهم الداكن يكتبون قصائد ال تقرأ ولن تقرأ ؟!

لألسف  العربية  المؤسسات  أغلب  أن  كما 
اليومي  واإلستسالم  الضعف  شبح  تعاني  الشديد 
تؤمن  ال  والتي  الخاطئة  السياسات  تلك  بفعل 
العربي في قدرته علي أن يتصدر  العقل  بحقيقة 
المشهد السياسي بال حاجة لمختبر وطبيب يطلق 
عليه لقب استاذ او دكتور فكشف الغطاء عن وجه 
أصحاب اللحي والذقون سريعا بعدما تعمدوا أن 
بدون  اليومي  طعامه  يأكل  ال  صوتا  يتحدث  ال 
شوكه وسكينة وأكتفوا بأطالق الشعارات في كل 

فضائيات عالمنا العربي ؟

هما هكذا صوت ال تمل من سماعه ليل نهار 
من جمهور كبير بل عواصم وطن ؟

أن  تعمدوا  كما 
من  ويقللوا  يشوهوا 

وشورت  وكاب  تيشرت  يرتدي  من  كل  شآن 
وطن  الكبير  العربي  الوطن  وكآن  قصير 
الصحاب الشوكة والسكينة وفق المزاج السياسي 
؟ فأين إذا الحرية والعدالة والكرامة االجتماعية 
كلها شعارات كانت موجودة في ميادين عواصمنا 
العربية وكان البعض ممن يفضلون تناول طعامهم 
تناول  يفضل  ومن  والمعلقة  والسكينة  بالشوكة 
طعامه بيده اليمني او اليسري يآمل لهؤالء النجاح 
وبلورة العقل العربي في منطق جديد يعكس حجم 
عالم  مع  مفتوح  صراع  في  الرهبية  المخاوف 
؟  ومغنما  سبيال  هذا  في  جدال  ال  وشرس  كبير 
إنجاب  يستطع  لم  عقيم  برجل  أشبه  كانوا  لكنهم 
طفل إنبوبي ؟ فأسقطتهم تلك الميادين نفسها في 
كل عواصمنا العربية بل لفظتهم سريعا ألنهم لم 
يستطيعوا قراءة قصائد غيرهم وال أقالم غيرهم 
اعرافهم  حسب  طعامهم  تناول  يفضلون  ممن 
اليدين  صفر  المعادلة  من  فخرجوا  وتقاليدهم 
جماهيرشعبية  مع  حتمية  مواجهة  في  واصبحوا 
دعاة  يظن  كما  أمنية  وأجهزة  حكومات  وليست 
شعاراتهم  مغلوطة  شعارات  يرفع  ومن  االوهام 

الداكنة ؟!

من  شيئا  العربية  الميادين  استردت  وبعدما 
رؤية  علي  والقدرة  المستقبل  بل  بالغد  إيمانها 
في  ونحن  والمسيسين  المسيسين  غير  قصائد 
م   2016 عام  من  جديد  ميالدي  عام  مستهل 
العمل  أهمية  تأكيد  علي  العمل  جميعا  علينا  إذا 
 ( السياسية  األلوان  كل  أحتواء  علي  السياسي 
الكبير  العربي  الوطن  يستعيد  لكي   ) منظومة 
قدرته في بناء مؤسسات قوية علي رأسها ) العدل 
( فهو يقينا المحرك لكل الدوافع المكشوفة وغير 
والفتن  واالهواء  األزمات  كل  لتجاوز  المكشوفة 
والمؤامرات ومنح العقل العربي الثقة في المضي 
قدما نحو الحرية واستعادة الذات الهاربة من عالم 

األوهام؟

وال مراء أن كتابة الدساتير العربية تحتاج إلي 
أبيض  نهار  حقيقة  إلي  التوصل  في  عميق  جهد 
فيه الكل يشعر إنه أبن الوطن وفجره القادم حتي 
سياسة  علي  مستقبال  شعبي  استفتاء  اي  نري 
مع  منسجما  وجماهيريا  شعبيا  استفتاءا  وطن 
وديمقراطية  وعطاء  عمل  الحرية  أن  بنوده  كل 
وعدالة اجتماعية وليست مظاهرات واعتصامات 
بمؤسسات  النهوض  طبيعة  تعرقل  فوضوية 
هي  كما  ذلك  ترفض  بل  الكبير  العربي  الوطن 
وسط  جديد  مصري  برلمان  انتخاب  بعد  اليوم 

تفاؤل عربي؟

في  فقط  دبلوماسية  ليست  العربية  فالسياسة 
المكاتب المكيفة وتناول الغذاء او العشاء الفاخر 

بين وفد رسمي ووفد تفاوضي!

دورها  تعيد  أن  يجب  العربية  الدبلوماسية  بل 
كيفية  في  العربي  الداخل  في  أوراقها  وترتيب 
الخروج من كل األزمات االجتماعية والحدودية 
في  المزمنة  المشكالت  وكل  والعملية  واألمنية 
عن  والتعليم  والدراسة  والعمل  والزواج  الهجرة 
في  المرأة  حرية  واطالق  الجامعي  والتعليم  بعد 
العمل لكي تكون لها كيان حقيقي وليست مجرد 
ديكور الخ بلغة مختلفة يتفق عليها كل من يتناول 
طعامه اليومي بالشوكة والسكينة والمعلقة وأيضا 
كان  مهما  عربية  كعادة  بيده  طعامه  يتناول  من 

ثراءه المادي والفكري من عدمه!

بالمشاركة  العربي  الشباب  دور  وتفعيل 
والمساهمة في التعبير واطالق عنانه مبدعا ليس 
في الشآن الداخلي لدولة ما بل من خالل اتفاقيات 
إلي  المحيط  من  العربي  الوطن  دول  مع  مثمرة 
الخليج لكي تتغير منظومة السياسة العربية تغييرا 
تراودنا  التي  االحالم  كل  يعكس  وعمليا  منهجيا 
سياسة  نري  يقينا سوف  فهنا  فجر  عبراشراقات 
عربية مختلفة وميادين مفتوحة الستنشاق الهواء 

النقي بدون ضرائب باهظة التكاليف؟!

خواطر غري شخصية ؟! 
................................................

بقلم / عبدالواحد حممد 
............................................................
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 بنعمه املسيح سنبدأ من هذا العدد سلسله مواضيع مرتبطة بإحاالت 
اجلراحة اخملتلفة 

ارحب بأسئلتكم واقتراحاتكم 

د. رفيق رمزي عبد امللك
استشاري جراحه عامه، جراحه اجلهاز اهلضمي وجراحات املناظري

rafik.malik@gmail.com

 أي وقت جزاء من اجلسم الداخلية يدفع إلى منطقة آل 
ينتمي له، فإنه يسمى الفتق

الذي يفصل جتويف  العضلي  اجلدار  احلاجز هو  احلجاب   
حيث  البطن  عن  والرئتني  القلب  يوجد  حيث  الصدر 
يوجد اجلهاز الهضمي فتق احلجاب احلاجز أو الفتق هو 
بروز )أو فتق( في اجلزء العلوي من املعدة إلى الصدر من 

خالل الفتحه املريئية  في احلجاب احلاجز.
"HCL"او  املعده  حمض  ارجتاع  ينتج  لهذا،  نتيجه   

"Bile "العصاره الصفراء

 هذا واإلضافة الي الضغط علي الصدر ،)الرئتني والقلب( 
مما يؤدي الي حدوث بعض األعراض. 

أعراض  فتق احلجاب احلاجز
 "  great mimic " كثيرا ما تسمى فتق احلجاب احلاجز

ألن أعراضه تشبه ميكن أن العديد من االضطرابات.
األعراض

1-حرقة في املعدة
Belching   .2-التجشؤ

3-صعوبة البلع
4-الم في الصدر أو اضطرابات وضيق في التنفس لدرجه 

انه في بعض األحيان يشجع علي انها نوبه قلبيه
5-الشعور بالشبع وخاصة بعد وجبات الطعام

براز  ميرر  أو  دما  يتقيأ  املريض  وأحيانا  البطن  في  6-ألم 
اسود، مما قد يشير نزيف اجلهاز الهضمي

7-التهاب في احللق وأحيانا التهاب في اجليوب األنفية
باملريء،  تغيرات  حدوث  هو  التطورات  اخطر  من   -8
املريء  سرطان  الي  تتطور  قد   Barrett's oesophgitis

نتيجه االرجتاع GERD ملدد طويله بدون عالج

 اال انه في معظم احلاالت ال يسبب اي أعراض  
ان  اجلديد  للمولود  ميكن   ، النادره  احلاالت  بعض  في 
بوكداليك  ويسمي  احلاجز  احلجاب  في  بفتق  يولد 
"Bockdalek" ويشخص باعراض مثل صعوبة التنفس 

، التنفس السريع، وزيادة معدل ضربات القلب. 
العوامل أملساعده حلدوث هذه احلاله
زيادة الضغط داخل البطن الناجم عن:

1-رفع األحمال الثقيلة أو االنحناء
2-السعال املتكرر أو أمراض اجلهاد التنفسي املزمنة 

3-العطس املستمر 
4-القيء العنيف

5- احلمل وبالذات احلمل املتكرر
6- السمنه وزياده الوزن

انواع الفتاق احلاجز

   

 
يوجد أربعة أنواع من فتق احلجاب احلاجز:

اتساع  هناك  األول  النوع  مع  األول:          النوع 
الغشاء  وتراخي  العضلي  احلاجز  احلجاب  في  الفتحه 
phrenoesophageal، مما يسمح  جلزء من التحام املريء 
األكثر شيوعا،  النوع  وهي  الصدر  الي  للحركه  باملعدة 

وهو ما ميثل 95-85٪ من جميع الفتق احلجاب احلاجز. 
اكبر،  الفتحه  تكون  حيث   II نوع  الثاني:        النوع 
ولكن  الصدر،  الي  بالصعود  املعده  من  جلزء  فتسمح 

التحام املريء باملعهد يظل أسفل احلجاب احلاجز
عناصر  لها  الفتق  الثالث  النوع  الثالث:         النوع 
من كال النوعني األول والثاني مما قد يسمح املعده كلها 

بالتحرك الي الصدر مما قد يسبب  مضاعفات خطيرة 
النوع الرابع:       في احلاالت املتقدمة  يرتبط النوع الرابع 
 ،phrenoesophageal الغشاء  مع وجود خلل كبير في 
والطحال  القولون  مثل  األخرى،  لألجهزة  يسمح  مما 
والبنكرياس واألمعاء الدقيقة للدخول إلى كيس الفتق.

التشخيص 
التهاب  مثل  اخري  أمراض  مع  األعراض  لتشابه  نظرا 
املرارة، القولون العصبي، قرحه املعده، واالهم من ذللك 
أمراض القلب وبالذات الذبحه  الصدرية، للوصول الي 

systematic approach تشخيص دقيق يلزم اتباع
1- االستماع الي شكوي املريض بدقه
2-  أشعه علي املريء واملعده بالبريوم

 
، مع أخذ عينات لتحليل جدار   )OGD( 3-منظار املعده 
ادخال  وهو  السفلي:  املريء  من  وجزء  واألمعاء  املعده 
لتشخيص  عشر  واالثني  املعده  املريء،  لروءيه  املنظار 

الفتاق

   
 oesophageal motility احلركية  املريء  4-دراسات 

 studies

  
العالج

تظهر  ال  قد  احلاجز  احلجاب  فتق  مع  الناس  من  كثير 
أعراض، ألن الكثير من الناس لديهم فتق احلجاب احلاجز 
دون احلاجة GERD، والبعض اآلخر GERD دون وجود فتق 

احلجاب احلاجز.
ميكن  الصدر  في  ألم  من  يعانون  الذين  األشخاص 
بسهولة أن اخللط بينه وبني األلم من نوبة قلبية. هذا 
الختبار  للخضوع  جدا  املهم  من  انه  في  السبب  هو 

واحلصول على تشخيص صحيح.
وتشمل  املريء،  ارجتاع  بسبب  األعراض  تكون  عندما 

أهداف العالج ما يلي:
• منع ارجتاع محتويات املعدة

• حتسني حركه املريء
• تخفيض إنتاج حامض

هذه  حتقيق  ويتم  املرضى،  من  العظمى  الغالبية  في 
األهداف عن طريق مجموعة من اإلجراءات التالية:

إيقاف  التدخني،  إيقاف  امثله،  احلياه:  ظروف  تعديل   •
الوزن، جتنب أخذ وجبات  انقاص   ، الكحولية  املشروبات 
كبيره، وتبديلها بزيادة عدد الوجبات الصغيرة ، رفع رأس 

السرير حوالي 20 درجه
املنشار  نتايج  هناك  يكون  او  األعراض  تستمر  عندما 
املعدي،  احلمض  ارجتاع  نتيجه  التهابات  وجود  توكد 
وعالج   )PPI(املعوي احلمض  مضادات  بإضافه  ينصح 

)Prokienetics(ملساعده حركه املريء
في حالة حدوث فقر الدم الناجت عن نقص احلديد، فإنه 
 )PPI( عادة ما يستجيب جيدا للمضخة البروتون مثبط

.متى ننصح باجلراحة؟
1- في حاله حدوث مضاعفات نتيجه دوران املعده حول 

نفسها )volvoulus( ، وهذا في انواع الفتق 3&4
2-في حاله إثبات التشخيص، واملريض مرتاح جزئيا علي 

العالج، او العالج غير مؤثر
3- في حاله وجود التهاب نتيجه ارجتاع احلامض املعوي. 

HCL، وآل يستجيب للعالج
4-املرضى الصغار مع مضاعفات خطيرة أو متكررة من 
نزيف(  أو  والقرحة،  القيود،  املثال،  سبيل  )على   GERD
مدى   PPI العالج  تكاليف  حتمل  يستطيعون  ال  الذين 
احلياة أو يفضل جتنب العالج الدوائي على املدى الطويل

)على  رئوية  مضاعفات  من  يعانون  الذين  املرضى   -5
سبيل املثال، والربو، وااللتهاب الرئوي التنفسي املتكررة، 
والسعال املزمن، أو بحة في الصوت مرتبطة ارتداد املرض
وتضييق  الفتق   كيس  إزالة  اجلراحي  العالج  وتشمل 

الفتحه املريئية آلواسعه بشكل غير طبيعي.
• تثنية القاع نيسن

فتق احلجاب احلاجز
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شركة وول مارت في كندا ستبدأ بتقاضي 
خمسة سنتات عن كل كيس بالستيك 

غرب  مسيسوجا  في  مقرها  يوجد  التي  كندا  مارت  وول  شركة  أعلنت 
تورنتو ، أنها ستبدأ من يوم ٩ فبراير بخصم خمسة سنتات عن كل كيس 
بالستيك يعطي للزبائن وسوف توفر أكياس أخري يمكن أعادة أستخدامها 
بقيمة ٢5 سنتا وقالت الشركة أن تقاضي ثمن قليل لكل كيس ساعد علي 
الحد من أستخدام االكياس البالستيك الي النصف ، وهي التي كان ينتهي 
بها المقام الي مقالب القمامة وقالت أيضا الشركة أن العائدات  الناتجة من 
بيع االكياس ستساعد علي دعم أعادة تصنيع أكياس البقالة وبعض االشياء 
عن  لالستغناء  طرق  أليجاد  الموردين  مع  ستعمل  الشركة  وان  االخري 
أستعمال البالستيك في التعبئة والتغليف ، ويذكر بان شركة  وول مارت 

كندا لديها ٣٩7 متجرو تخدم أكثر من 1٫٢ مليون مستهلك في اليوم

 كنـــــــدا يف أسبوعني16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

كندا والدامنرك من بني أقل دول العالم فسادا 

برلين : اليزال الفساد في القطاع العام هو المشكلة الرئيسية في العالم ولكن يبدو أن هناك بعض الدول  تحسنت 
في هذا المجال ودول أخري إزدادت سوء ، وتقول  منظمة الشفافية الدولية و هي منظمة غير حكومية في مجال 
التنمية الدولية ترصد وتنشرعن الفساد السياسي وفساد المؤسسات. تأسست أصاًل في ألمانيا في أيار/مايو 1٩٩٣ 
كمنظمة غير ربحية ،وهي تنشر تقرير سنوي عن الفساد في الدول وتقيسه تبعا لباروميتر مبني علي حقائق عديدة 
وعلي رأي الخبراء فمن ضمن المعايير التي يأخذون بها هي هل المسؤولين في الحكومة يواجهون عواقب أعمالهم  
او ال يعاقبون علي فسادهم  ؟ وهل تنتشر الرشوة ؟ وهل تتجاوب  المؤسسات العامة مع أحتياجات المواطنين ؟ 
وقد  جاءت الدانمرك  في أعلي قائمة الدول االقل فسادا في العالم وحصلت علي ٩1 نقطة من مائة بينما حصلت 
كوريا الشمالية والصومال علي 8 نقاط وظل االثنان في أسفل القائمة  وحصلت كندا علي 8٣ نقطة وجاءت في 
المرتبة التاسعة وحصلت  كال من بريطانيا ولكسمبرج علي 81 نقطة وحصلت الواليات المتحدة علي 76 نقطة 
وجاءت في المرتبة السادسة عشر وكان في المرتبة الثانية الي الثامنة البالد االتية ؛ فنلندا والسويد ونيوزيلندا 
وهولندا والنرويج وسويسرا ، وسنغافورة  ، وقالت المنظمة ان هناك عالمات جيدة للتحسن فقد أرتفعت  درجات 
أربعة وستون   دولة وتراجعت درجات 5٣ دولة وظل الباقون من جملة 186 دولة دون تغيير وحصل ثلثين من 
هذه الدول علي درجات أقل من الخمسين بينما  كان المتوسط العام العالمي هو 4٣ وقال رئيس المنظمة أن العام 
الماضي شهد تظاهرات حول العالم أحتجاجا علي الفساد وأرسل الناس أشارة قوية لمن هم في السلطة بانه حان 

الوقت للتصدي للفساد الكبير .

شركة آير كندا تعيد  ثمن تذكرة الطائرة ملن هم  في خطر من االصابة 
بفيروس زيكا 

لهم  والمصاحبين  للمسافرين   ستسمح  أنها  كندا  آير  طيران  قالت شركة 
من أسرتهم المباشرة بتغيير الحجز او أعادة ثمن التذاكر له أذا كان الغاء 
 ، زيكا  بفيروس  االصابة  مخاوف  بسبب  السفر  وجهة  تغيير  او  الحجز 
االصابة  لخطر  معرضون  أنهم  تقول  طبية  مذكرة  تقديم  من  البد  ولكن 
التعويض  علي  الحصول  او  الحجز  تغيير  من  يتمكنوا  حتي  بالمرض 
قبل  من  أدرجت  التي  للمناطق  الرحلة  تغيير  الحوامل  النساء  ،وتستطيع 
منظمة الصحة االمريكية بانتشار فيروس زيكا بها ، وجاء إعالن شركة 

تذاكر  ثمن  أعادة  االمريكية عن  الجوية  والخطوط  يونايتد  أعلنت شركة طيران  أن  بعد  هذا  كندا  آير  طيران 
العامة في الواليات المتحدة من أن  القلقين من العدوي بالمرض وقد حذر مسؤولو الصحة  الرحالت للركاب 
الفيروس يمكن ان يسبب عيوب خلقية ولهذا قامت وكالة التبرع بالدم في كندا برفض أي متبرع بالدم من الذين 
سافروا الي بالد ينتشر بها المرض وتحظر الوكالة بالفعل نقل الدم من الكنديين الذين سافروا الي بالد ينتشر 
فيها مرض المالريا لمدة 1٢ شهرا وقالت دكتورة في وكالة نقل الدم أن إنتقال فيروس زيكا عن طريق الدم 
التي  البرازيل  النشطاء والمحامين في  ناحية أخري طالب مجموعة من  تأخذ حذرها ومن  الوكالة  قليل ولكن 
ينتشر بها المرض من المحكمة العليا هناك بأن تسمح باالجهاض للحوامل المصابات بالفيروس المسؤول عن 
عيوب خلقية في أدمغة االطفال الذين لم يولدوا بعد ، وذلك الن االجهاض في البرازيل غير قانوني فيما عدا 
حاالت االغتصاب أو لوجود خطر علي صحة االم ، وحذر الخبراء من ان ثالثة او اربعة ماليين فرد سوف 
يصابون بهذا المرض هذا العام ومعظم الناس ال تتطور لديهم اعراض المرض وليس هناك لقاح أو دواء لهذا 
والمستنقعات  البرك  وردم  البعوض  بلدغات  االصابة  تجنب  هو  المرض  لمجابهة  الوحيدة  والطريقة  المرض 

التي يتكاثر فيها .
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كندا سترفع العقوبات املفروضة علي أيران 

قال وزير الشؤون الخرجية ستيفن ديون أن حكومة كندا ستمضي قدما وترفع العقوبات المفروضة علي ايران 
حول  المحافظين  حزب  من  الناقد  كليمنت  توني  من  سؤال  علي  يرد  الوزير  وكان   ، معها  العالقات  وستطبع 
ممارسة شركة بومباردييه الكندية لالعمال التجارية في ايران علي الرغم من العقوبات التي فرضتها كندا عليها 
وأجاب الوزير  ن االمم المتحدة قد طلبت من االعضاء بأن يرفعوا العقوبات عن ايران حيث ثبت انها ال تستخدم 
التكنولوجيا النووية ألغراض عسكرية ، وتسأل عضو  البرلمان من حزب المحافظين عما إذا كانت حكومة كندا 
الليبرالية سوف تتخلي عن خططها الرامية لتطبيع العالقات مع ايران  ألن إيران تدعم نظام االسد في سوريا 
وتهدد إسرائيل فكانت إجابة الوزير ديون بان نهج حكومة المحافظين السابقة في كندا نهج أيدلوجي وغير مسؤول 
وال  المنطقة  في  االستراتيجية  كندا  لتطلعات  وال  االنسان  بحقوق  للنهوض  وال  االيراني  للشعب  جيدا  يكن  ولم 
لتطلعات إسرائيل وقال لهذا سوف نغير هذه السياسة وقال الوزير ايضا أعتقد انه عندما يكون لديك خالف مع 
نظام ما فال يمكنك االنسحاب عنه بل تعمل بجد وهذا ما يفعله حلفائنا في التفاوض مع أيران وهذا جيد للعالم كله 
، وقال الوزير أيضا إن رفع العقوبات عن ايران سيسمح لشركة بومباردييه الكندية ببيع طائراتها اليران النه أذا 
كانت شركة )آير باص( الفرنسية ستبيع مائة واربعة عشرة طائرات أليران فلماذا ال تقوم شركة بومبارييه بذلك 
؟ وقال الوزير إن أبقاء العقوبات علي آيران في الوقت الذي رفعت فيه الواليات المتحدة والمجموعة االوربية 

العقوبات عنها سوف يؤثر علي التجارة في كندا

أجتماع لوزراء الشؤون اخلارجية لكندا والواليات 
املتحدة واملكسيك في كبيك 

كندا  يناير وزراء خارجية ثالثة دول وهم  الجمعة ٢٩  يوم  أجتمع   : كبيك 
والواليات المتحدة والمكسيك لمناقشة عدة موضوعات منها دور كندا الجديد  
في مقاومة ) داعش(  وقال وزير الشؤون الخارجية في كندا ستيفن ديون أن 

دور كندا الجديد في المعركة ضد داعش والتي تقودها الواليات المتحدة سيشمل ضمان أستقرار االوضاع في 
االردن ولبنان  ووعد الوزير بان رئيس الوزراء جستن ترودو سوف يعلن قريبا عن تفاصيل مهمة كندا الجديدة في 
المعركة ضد داعش واضاف ان دور كندا لن يكون مركزا علي العراق فقط وناقش الوزراء الثالثة مواضيع اخري 
بما في ذلك االقتصاد واالتجار بالبشر وتغير المناخ وهذا االجتماع الثالثي يمهد الطريق لعقد قمة في وقت الحق 
يلتقي فيها رؤساء البالد الثالثة وقال ستيفن ديون متحدثا باالسبانية للصحفيين بان كندا ستزيل شرط الحصول علي 
تأشيرة دخول للمواطنيين المكسيكيين والتي كانت تفرضها حكومة المحافظين السابقة ولكن لم يحدد ميعاد لهذا ، 
وأشار وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري بان البضائع التي تعبر بين كندا والواليات المتحدة والمكسيك 
كل يوم قيمتها أكثر من ثالثة ونصف بليون دوالر وقال علينا ان نبذل المزيد من الجهود لزيادة االستثمار وتخفيض 

تكاليف التجارة واالعمال التجارية والسفر وتسهيل السياحة بدون أهمال جانب السالمة واالمن

أمراة كندية بيضاء من ساسكاتشوان تصبح االم 
امللكة  لقبيلة في غانا

تصبح  ساسكاتشوان  من  بيضاء  أمراة 
االم  الملكة لقبيلة في غانا بعد ان توج 
دوري  والسيدة   ، للقبيلة  رئيسا  زوجها 
مانو نشأت في ساسكاتشوان ولم تتخيل 
في يوم ما ان تصبح أم االمهات لقبيلة 
االف  ستة  سكانها  تعداد  يبلغ  غانا  في 
ان  اعوام  عدة  منذ  علمها  ومع  نسمة 

زوجها ايرك سوف يكون رئيس لقبيلته في يوم ما لم تدرك ان هذا سيحدث 
بسرعة ، ولكن عندما توفي رئيس القبيلة بالسكنة الدماغية تغير كل شئ 
فبعد الجنازة قضت القبيلة فترة تبحث فيها من بين المتنافسين للرئاسة عن 
االفضل للمنصب تلقي أيرك زوجها مكالمة من عمه تهنئه باختيارة لرئاسة 
القبيلة وكان إيرك يعمل في تنسيق الحدائق في بريتش كولومبيا ولكنه عاد 
التسعة أشهر وأسمة  أبنها ذو  الماضي وظلت دوري مع  الشهر  الي غانا 
كويكو في كندا وتخطط للذهاب الي غانا بمجرد ان يتم تطعيم الطفل ضد 
الحمي الصفراء وان يكون الطفل قويا بما يكفي لمقاومة مرض المالريا 
اذا أصيب به ، وقد تقابلت دوري مع إيرك في غانا عندما كانت تدرس 
الدكتوراه وكان هو يعمل مرشد سياحي للطالب ليتعرفوا علي تراث غانا 
وبعد فترة اقل من عام من تعارفهما تزوجا ، وقالت دوري أن ايرك عاد 
الي غانا ليعد مكانا لها والبنهم ) رئيس المستقبل ( حيث سينضموا اليه ، 
وكرئيس لقبيلته سيقوم ايرك بفض المنازعات المحلية والعمل علي تحسين 
الحياة في القرية وسوف تعمل دوري بجانبه ليقيموا مكتبة ويبنوا مدرسة 
لتشجيع الشباب علي التعليم وسيقوموا بتطوير العالقات مع الشركات التي 

ستساعد علي تحسين طرق الزراعة في المنطقة .

مرور قرن علي حصول املرأة في كندا علي حق 
التصويت في االنتخابات

عام  من  يناير   ٢8 وفي  عام  مائة  منذ 
1٩16 حصلت المرأة الكندية علي الحق 
المقاطعات  أنتخابات  في  التصويت  في 
في  مكلونج  نيللي  السيدة  جهود  بفضل 
عضوا  السيدة  هذه  وكانت  مانيتوبا 
ناشطا في الحزب الليبرالي عام 1٩15 

المساوة   ولتحقيق  التصويت  في  حقها  علي  المرأة  لتحصل  بقوة  وكافحت 
بين الرجل والمرأة وساعدت في قيادة االتهام ضد مقاطعة مانيتوبا لتكسب 
حق المرأة في التصويت وفي أحد المرات لعبت دور رئيس الوزراء في 
جلسة صورية للبرلمان وبينت للحضور كم هو سخيف أستبعاد المرأة من 
كانت هي عضو  الذي  الليبرالي  الحزب  فوز  وبعد   ، الديمقراطية  العملية 
فيه علي حزب المحافظين قدم الليبراليين تشريعا لضمان حقوق المرأة في 
االنتخابات وأصبح هذا المشروع قانونا رسميا في عام 1٩16 وسرعان ما 
حذت بقية المقاطعات حذو مانيتوبا ومنحت بقية المقاطعات المرأة الحق في 
التصويت في نفس العام ، وقد أصدر رئيس وزراء كندا جستن ترودو بيانا 
بهذه المناسبة قال فيه أن هذا االنتصار لعب دوراالهاما في تشكيل كندا التي 
نعرفها ونحبها كندا التي تؤمن بقبول االخر والمساواة واالحترام ، وهذه 
المبادئ هي جزء ال يتجزأ من هويتنا وسوف نعضد هذا ، وقال أيضا أننا 
سنواصل الضغط من أجل تحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمراة في 

كندا وجميع أنحاء العالم
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من  الحّب  عيد  قّصة  جاءت 
في  تكريمهما  تّم  اللذين  القّديسين 
فبراير،  شهر  من  عشر  الّرابع 
في  يعيش  كان  األّول  فالقّديس 
فكان  اآلخر  القّديس  أّما  روما، 
وكان  تورني.  مدينة  في  يعيش 
بهذا  الوثنيّون  الرومان  يحتفل 
عندهم  يصادف  وهو  أيضاً  اليوم 
عن  تعبّر  والّتي  الّربيع  عطلة 
خالل  من  اإللهي  الحب  مفهوم 
في  اآللهة  إلى  القربان  تقديم 
تاريخ 14 فبراير داخل روما. في 
عند  أّما  الميالدي.  الثّالث  القرن 
الحّب  عيد  ظهر  فقد  المسيحيين 
يحمالن  الّذين  القّديسين  إلى  نسبًة 
في  عاشا  واللذان  فالنتين  اسم 
فأحد  الوسطى،  العصور  بدايات 
تورني؛  في  يعيش  كان  القّديسين 
االمبراطور  عهد  في  قتل  حيث 
الّذي  االضطهاد  بسبب  اورليان 
تلك  في  المسيحيون  يعيشه  كان 
يتّم  أنّه  من  الّرغم  وعلى  الفترة. 
إلى  نسبة  الفالنتين  بعيد  االحتفال 
حياتهما  أّن  إاّل  القّديسين  هذين 
أّما   . رومانسيّة  أيّة  بها  يوجد  ال 
كان  الّذي  فالنتين  القّديس  قّصة 
عام  قتل  والذي  روما  في  يعيش 
بسبب  اضطهاده  تّم  م،   ٢6٩
استدعى  حيث  للمسيحيّة؛  اعتناقه 
كلوديس  الروماني  اإلمبراطور 
وتناقشا  فالنتين،  القّديس  الثاني 
معاً؛ حيث إّن االمبراطور أعجب 
بالقّديس فالنتين، وحاول أن يقنعه 
بأن يتخلّى عن المسيحيّة، ويدخل 
رفض،  أنّه  إاّل  الوثنيّة  الديانة 
اإلمبراطور  يقنع  أن  وحاول 
المسيحيّة  الّديانة  إلى  بالّدخول 
فيه.  اإلعدام  حكم  تنفيذ  تّم  لذلك 
رفض  عندما  القّصة  وبدأت 
يكن  لم  قانوناً  فالنتين  القّسيس 
حيث  رسميّاً،  عليه  التصديق  تّم 
الثاني  كلوديس  االمبراطور  قام 
من  الّشباب  يمنع  قرار  بإصدار 
العديدة  الروايات  أّن  إاّل  الّزواج، 
هذا  بإصدار  قام  قد  افترضت 
جيشه؛  أفراد  عدد  لزيادة  القانون 
الرجال  أّن  يعتقد  كان  ألنّه 
يكونوا  أن  يمكن  ال  المتزّوجين 
ينشغل  ال  ولكي  أكفاء،  جنوًدا 
الجنود عن الخوض في الحروب. 
القسيس  برفض  االمبراطور  فعلم 
عليه،  القبض  بإلقاء  فأمر  فالنتين 
وتقول  السجن.  في  وأودعه 

فالنتين  القّديس  إّن  الّروايات 
حب«  عيد  »بطاقة  أّول  كتب 
فيه،  اإلعدام  حكم  لتنفيذ  بنفسه 
ابنة  أنّه أحّب  ويقال على األغلب 
وعمل  كفيفًة،  كانت  التي  السّجان 
لها  فالنتين  وأرسل  شفائها،  على 
لها:  قائاًل  ووّقعها  قصيرًة  رسالًة 
وتم  فالنتين«.  لك  المخلص  »من 
تنفيذ حكم اإلعدام في 14 فبراير 
عام٢6٩ ميالدي. لذلك أطلق عليه 
لقب »قّديس«، ومن يومها أصبح 
الحّب  بمفهوم  مرتبًطا  اليوم  هذا 
والغرام والوفاء للقّديس )فالنتاين( 
وأصبح  بروحه،  دينه  فدى  الذي 
تبادل  المعتادة  الّطقوس  من 
الّتي  الورود الحمراء، والبطاقات 
ويكون   ، )كيوبيد(  صور  تحوي 
له جناحان يحمل  على هيئة طفل 
يعتبر  كيوبد  وكان  ونشاباً.  قوساً 
فكانوا  الّرومان،  عند  الحب  إله 
عيد  يعتبر  هللا!  دون  من  يعبدونه 
الحب أو عيد العّشاق، أو ما يسّمى 
أحد   « فالنتين  القّديس  »يوم  بـ 
العالم  بها  يحتفل  الّتي  المناسبات 
فبراير  الّرابع عشر من شهر  في 
داخل  األخّص  من كل عام. وفي 
اإلنجليزيّة،  باللغة  النّاطقة  البلدان 
ويعّد هذا اليوم أحد األيّام الرمزيّة 
العّشاق  خاللها  من  يعبّر  الّتي 
عن حبّهم عن طريق تقديم الورد 
تقديم  إلى  باإلضافة  األحمر 
كما  األعياد.  وبطاقات  الحلوى 
أّن هذا اليوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
فقد  والغرام؛  والحب  بالّرومانسيّة 
أبدع األدباء في العصور الوسطى 
اليوم.  هذا  في  حبّهم  بالتعبير عن 
ويتّم في هذا اليوم تبادل البطاقات 
أو  الحب  مالك  شكل  تحمل  التي 
ما يسّمى »كيوبيد«، ويكون على 
طائر  شكل  على  أو  قلٍب،  شكل 
حمام، ولذا انتشر تبادل البطاقات 
في بريطانيا بشكل كبير في القرن 
كما  أمريكا.  في  وكذلك  التّاسع، 
بها  قامت  التي  اإلحصائيات  أّن 
الّرابطة التجاريّة لناشري بطاقات 
المتحدة  الواليات  في  المعايدة 
مليار  أّن  إلى  تشير  األمريكية 
عيد  يوم  في  تداولها  يتّم  بطاقة 
مّما  العالم؛  أنحاء  كاّفة  في  الحب 
يجعل عيد الحب يصنّف بالمرتبة 
الثّانية بالنسبة لعدد البطاقات الّتي 
عيد  بعد  العالم  في  تداولها  يتم 

الميالد.

قصة عيد احلب 

عبد احلميد مشس الدين 
شباب  ترك  أن  منذ 
مدرجات  األلتراس 
القدم،  كرة  مالعب 
قاعات  إلى  واتجهوا 
التي  المؤامرات  من  يعانون  وهم  السياسة،  ودهاليز 
تحاك ضدهم سواء من جهات أمنية أو من ساسة أو 
ورقة  أصبحوا  أن  بعد  لصالحهم،  يستغلونهم  أحزاب 
ضغط سياسية في بعض األوقات فوق أرضية ملعب 

ال يجيدون اللعب عليه..

مشهد ألتراس األهلي أو الزمالك، على سبيل المثال، 
في المدرجات منذ تكوينه من سنوات عدة، كان يبهج 
المشاهد  ويسعد  األخضر،  المستطيل  داخل  الالعب 
بيته، ويحرض مشجعي  في  التلفاز  أمام  يجلس  الذي 
نهجه  السير على  أندية مصرية وعربية أخرى على 

تعبيراً عن حبهم وتشجيعهم ألنديتهم..

األلتراس  تحول  يناير ٢٠11،   ٢5 ثورة  اندالع  منذ 
للشارع المصري، فهناك  بالنسبة  إلى عالمة استفهام 
حكم  أيام  لإلخوان  بانتمائهم  الشباب  هؤالء  يتهم  من 
سهام  لهم  وجه  من  وهناك  مرسي،  محمد  المعزول 
سادت  التي  والفوضى  الشغب  وراء  بأنهم  االتهام 
العسكري،  المجلس  حكم  أيام  المصري  الشارع 
وهناك من اتهم هؤالء الشباب بأنهم ساهموا مع جهة 
األهلي  النادي  مشجعي  من  مشجعاً   7٢ قتل  في  ما 
فبراير  أول  في  الشهير  سعيد  بور  ستاد  حادث  في 
عام ٢٠1٢، سواء بالتواطؤ أو بالمساهمة في تعظيم 
الكارثة بكثرة عدد الضحايا.. كما أن األمر ال يختلف 
كثيراً عن مقتل ٢8 من ألتراس الزمالك أمام بوابات 
ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وهناك من حّمل رجال 
بالرصاص  ذنب،  دون  من  مقتلهم  مسؤولية  الداخلية 

الحي أو بالخرطوش.

المشجع  األلتراس  حوادث  كثرة  سبب  يدري  أحد  ال 
بين  يندسون  بلطجية  هناك  هل  المصرية،  لألندية 
بهدف  والذبح  القتل  بعمليات  ويقوم  الشباب  هؤالء 

بين  القطيعة  حدثت  مثلما  األندية،  بين  فتنة  إحداث 
بعد  البورسعيدي  المصري  والنادي  األهلي  النادي 
حادث ستاد بور سعيد.. أم أن هناك جهات أو أحزاب 
فوضى  إحداث  في  الشباب  هؤالء  تستغل  سياسية 

وشغب يهدد استقرار الوطن..

أن  قرر  األندية  األلتراس في بعض  أن  األكيد  األمر 
السياسة  ملعب  إلى  وينزل  القدم،  كرة  ملعب  يترك 
القذر، لذلك أصبح يواجه هجوماً حاداً من جهات عدة، 
في  يترددون  ال  رياضيين  إعالميين  هناك  أن  حتى 
نهار، ويصفون هؤالء  ليل  لأللتراس  االتهامات  كيل 
الشباب بأنهم ليسوا فوق مستوى الشبهات، بل يمثلون 
خطراً على الوطن، حتى بعض رؤساء األندية ضحوا 
بعد  تشجيعهم  يريدون  بل ال  مهادنتهم  بهم، ورفضوا 

أن تنمر الشباب وبدأ يملي شروطه على األندية..

تأثرت  قد  القدم،  كرة  مالعب  مدرجات  أن  شك  ال 
الروح  من  خالية  وظهرت  األلتراس،  بغياب  كثيراً 
والهتافات، بعد أن سكنتها األشباح، وأصبح الدوري 
المصري بال جمهور و بال طعم أو لون، بعد حرمان 
المصرية  الشرطة  وكأن  الحضور..  من  الجمهور 
الجماهير  عادت  كلما  كارثة  حدوث  تتمنى  أو  تتعمد 
الداخلية  وتنعم  الحضور  من  لتمنعها  للمالعب، 

بالراحة من »مسؤولية« تأمين المباريات..!

كل ما نتمناه اآلن، عودة األلتراس إلى القيام بدوره في 
السياسة  الدخول في دهاليز  بعيداً عن  أنديته،  تشجيع 
أو  هنا  من  مؤامرات  ضحية  يكون  ال  حتى  القذرة، 
أطراف  من  لالستغالل  عرضة  يكون  وال  هناك، 
تحاول االستفادة ولو على جثث هؤالء الشباب، الذي 
يجب أن يفهم اللعبة، وينأى بنفسه عن أي صراعات 
وأن  الشبهات، خاصة  مستوى  فوق  ليصبح  سياسية، 
أحد  يعد  ولم  األمور،  به  اختلطت  المصري  الشارع 
بالسياسة،  والتجارة  بالدين،  التجارة  بين  الفرق  يفهم 
فال داعي أن نمنح البعض فرصة للمتاجرة بالرياضة 
أيضاً، ووضع مشجعيها تحت المقصلة..! عن ايالف 

األلرتاس من »املدرجات« إىل »السياسة«
سلطان احلجار

انتهاء أغرب “قصة حب” بني املاعز “تيمور” والنمر “أمور” يف روسيا       
وكاالت

شغلت قصة احلب بني املاعز ” تيمور” والنمر “أمور” األذهان 
في روسيا والتى انتهت باالنفصال

حيث وضع املاعز تيمور في قفص النمور في متنزه للحياة 
البرية قرب فالديفوستوك، مع توقعات بأن يهجم النمر على 

املاعز في نهاية األمر ويقتله ويأكله.
غير أن االثنني لم يكتفيا بالتعايش مع بعضهما البعض بل 

حتوال إلى صديقني على ما يبدو.
وسائل  عبر  حديث  مادة  إلى  الغريب  الثنائي  هذا  وحتول 

التواصل االجتماعي، وظهرت صور لهما على قمصان قطنية حتتفي بهما وعرضت للبيع.
لكن تيمور بدأ يدفع النمر أمور وينطحه باستمرار، وفًقا ملا ذكرت “أسوشيتد برس”

وقال مدير احلديقة دميتري ميزنتسيف لوكالة تاس الروسية “إن سلوك التيس هو سبب املشكلة. فقد كان 
يضايق النمر بقرنيه ويلحقه وال يدعه يستريح”.

وأضاف “ضاق النمر ذرًعا ودفع التيس بعيًدا عنه، لم يصب التيس بأذى لكنه أصيب بصدمة إذ لم يعتد على 
هذا السلوك من النمر”.

أبًدا  يفترقان  ال  الصديقان  وكان  احليوانني.  بني  يفصلون  احلديقة  على  املسئولني  الذي جعل  املشكل  هذا 
ويجوالن كل يوم في احلديقة. وهذا ما أكده مديرها دمييتري ميزنتسيف الذي ينشر صورًا وأشرطة فيديو 

على اإلنترنت عن الصديقني.
ويظهر النمر أمور البالغ من العمر ثالث سنوات دائًما في مقدمة املوكب، في حني يتبع التيس تيمور كل 

خطواته أمام أعني النمور األخرى في احلديقة.
وعند توقفهما، يتمددان على الثلج جنًبا إلى جنب ويتأمالن الطبيعة.



ضبط لوحة للرسام االسباني 
“بيكاسو” بإسطنبول

ضبطت فرق مكافحة التهريب التابعة لمديرية أمن 
“بابلو  الشهير  االسباني  للرسام  لوحة  اسطنبول 
بيكاسو” في حي “آكسراي” بوسط اسطنبول. وكانت 
اللوحة قد سرقت من الواليات المتحدة وبذل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي األمريكي جهودا كبيرة للقبض 
التي  الشهيرة  اللوحة  سرقة  في  المتورطين  على 
1٩٣٢وذكرت  عام  الكبير  التشكيلي  الفنان  رسمها 
االثنين  اليوم  الفضائية   ” “سي.إن.إن.تورك  محطة 
اللوحة  بالغا عن  تلقت  التهريب  مكافحة  أن وحدة 
مساومات  في  اللصوص  مع  ودخلت  المسروقة 
اللوحة الشهيرة بمبلغ ثمانية ماليين دوالر،  لشراء 

ثم تمكنت من إلقاء القبض عليهم. 

كيف تتخلص الطائرات 
من حمتويات مراحيضها؟

الطائرات  تصنيع  في  ألماني  خبير  أكد 
تفرغ  الطائرات  أن  الشائعة  الفكرة  أن 
في  الرحلة  خالل  مراحيضها  محتويات 
شولتس  ديتر  وقال  صحيحة.  غير  الهواء 
وهو خبير في صناعة الطائرات في جامعة 
أن  صحيح  إنه  التطبيقية  للعلوم  هامبورج 
الخطوط الجوية تحاول خفض الوزن على 
متن الطائرات قدر المستطاع لتوفير نفقات 
أحواض  من  الصرف  مياه  وأن  الوقود 
تفرغ  الحديثة  الطائرات  اليدين على  غسل 
ساخنة.  تفريغ  فتحات  عبر  الرحلة  خالل 
الهواء  في  الصرف  مياه  من  والتخلص 
يساعد في خفض وزن الطائرة. ولكن مياه 
األحواض المكسوة بالصابون ال تصل أبدا 
إلى األرض لتؤذي أي شخص في األسفل 
المرتفع.  الجوي  الغالف  في  تتبخر  ألنها 
الركاب  مخلفات  مع  تختلف  القصة  ولكن 
تتبخر،  ال  المواد  هذه  ألن  نظراً  والطاقم، 
ويتم  صهريج.  في  إبقاؤها  يتم  وبالتالي 
التالي وتعالج  المطار  تفريغ الصهريج في 

المحتويات مثل مياه المجاري.

بصورة مؤقتة !!!
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

توقفت سيارة االسعاف أمام قسم االستقبال 
منها  خرجوا  أفراد  بالمستشفى...أربعة 
تحرك كل منهم بخفة ورشاقة، تحركاتهم تدل 
على ادراكهم العميق لمهام عملهم، من باب 
مريضاً  يحمل  سرير  تدلى  الخلفى  السيارة 
هبط فى سهولة ويسر على أرضية الطريق 
أحدهم  االستقبال..ليدفعه  باب  الى  المؤدى 
حتى مكتب االستقبال فيدون بيانات المريض 
وبعد  باستالمه  الممرضات  احدى  تقوم  ثم 
قياسات سريعة تبتسم فى مالئكية للمريض 
فى  سيبقى  أنه  وتخبره  الستين  جاوز  الذى 
احدى غرف االستقبال بصورة مؤقتة حتى 
يفحصه الطبيب المناوب. ابتسم المريض...
ضحك فانتابه سعال حاد وأعاد القول وهو 
مؤقتة”... بصعوبة....”بصورة  يتنفس 
كررها عدة مرات وهو ال يستطيع مقاومة 
ضحكاته...تركته الممرضة بعد أن أوصلت 
تبين  موصلة  ب”مونيتور”  أسالكاً  بجسده 
وأصداء  ساخرة  ابتسامة  ابتسم  قلبه.  حالة 
رأسه...لتتحول  فى  ترن  “مؤقتة”  كلمة 
فرأى  لحياته.  حقيقية  لمشاهد  خلفية  الى 
الجامعية  شهادته  يحمل  شاب  وهو  نفسه 
وردية  وأحالم  طموحات  معها  ويحمل 
تتبدد كلما تقدم الى وظيفة، قاوم اليأس فى 
لكنه  له،  فريسة  وقع  ما  ثم سرعان  البداية 
قرر أن يعدل مسار حياته بأن يقبل وظيفة 
يواجه  تخصصه  مجال  غير  فى  “مؤقتة” 
يواصل  أن  على  الحياة  متطلبات  بدخلها 
البحث عن حلمه فى العمل فى مجاله الذى 
أحالمه  فتاة  على  عندما عثر  ويتقنه.  يحبه 
البحث  رحلة  بدأت  المقبلة،  حياته  تشاركه 
فى  يتصرفا  أن  واتفقا  الزوجية  عن مسكن 
مسكناً  فاستأجرا  المتاحة  االمكانيات  حدود 
المدينة  أطراف  على  “مؤقتة”  بصورة 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

متحملين مشاق التنقل اليومية على أمل تدبير 
مسكناً مستقراً فى المستقبل القريب. عاودته 
الممرضة مرة أخرى بابتسامة مشرقة وهى 
الطبيب  أن  المونيتور..وأخبرته  الى  تنظر 
سيراه بعد قليل. انقطع المشهد واستسلم لمشهد 
األثاث  فى سوق  زوجته  مع  نفسه  فيه  رأى 
المستعمل باحدى الدول الخليجية....فان كان 
هنا  فاألولوية  تخصصه  مجال  فى  يعمل  لن 
تعاقد  عندما  نظره  وجهة  كانت  تلك  للمادة 
أن  زوجته  مع  واتفق  بالخليج  العمل  على 
حتى  “مؤقتة”  بصورة  بالخليج  العمل  يكون 
يكون رأس المال الالزم لمشروع حياته فى 
الوطن ويبدأ فى  الى  فيعود  مجال تخصصه 
استأجر  سنوات  قضى  الخليج  وفى  تنفيذه. 
“مؤقتاً”  أثاثاً  واشترى  “مؤقتاً”  مسكناً  فيها 
وصرف الكثير لصيانة مسكنه المؤقت اآلخر 
الوطن  الى  عاد  وأخيراً  األم!!!  الوطن  فى 
حاماًل معه أمااًل مدعمة بأموال أو هكذا ظن 
هو أنها أموال ....واذا باألموال ال تكفى حتى 
القديم......وأخيراً  مسكنه”المؤقت”  لتجديد 
ممرض  أنه  له  اتضح  الطبيب...لكن  ظهر 
وريده.  فى  المحلول  لتركيب  جاء  آخر 
استسلم مرة أخرى للمشاهد التى تخرجه من 
أرض  على  هبط  االنتظار.......عندما  ملل 
فى  سيعمل  أخيراً  الجديد  األحالم....الوطن 
سينعم  نفسه....أخيراً  الى  المحبب  مجاله 
األبد-  -والى  باالستقرار فى حياته وسيطرد 
كلمة مؤقتاً من قاموس حياته. هكذا كان الحلم 
أما الواقع فكان -كالعادة- شىء آخر....غريب 
فى بالد غريبة يومها قال لزوجته...سنسكن 
فى “بيسمنت” بصفة مؤقتة...وسنشترى أثاث 
أى  مؤقتة....وسأقبل  بصفة  أيضاً  مستعمل 
عمل بصورة مؤقتة الى أن تنصلح األحوال. 
مؤقتة  بصفة  يعمل  األعوام...وهو  ومضت 
مؤقتة... بصورة  آخر  الى  سكن  ومن 
مستوى  ارتفع  ومعه  دخله  مستوى  وارتفع 
غير  بصورة  دمه  ضغط  مصاريفه،وارتفع 
مؤقتة، لكنه امتلك منزاًل صغيراً “مؤقتاً”....
لكنه أيضاً لم يعمل فى مجال تخصصه الذى 
أراده ولو مؤقتاً. دخل الطبيب مبتسماً..نظر 
سريع  فحص  بعد  فاحصة...ثم  نظرة  اليه 
قال له الطبيب “ ستقضى معنا كام يوم حتى 
تتحسن حالتك”....نظر اليه المريض قلياًل  ثم 
أجابه  دكتور؟”  يا  بالتحديد  يوم  كام   “ سأله 
مؤقتة  بصفة  أيام  أربع  أو  ثالثة   “ الطبيب 
بالمستشفى”  بقاءك  أو  خروجك  نحدد  بعدها 
بينما  عارمة  ضحك  نوبة  المريض  انتابت 
المريض  فتدارك  الطبيب مستنكراً  اليه  نظر 
الموقف معتذراً للطبيب “ أنا آسف يا دكتور..

بعدما تجاوزت   - اكتشفت  أنا باضحك ألنى 
الستين - اننا بنقضى سنين حياتنا....بصورة 

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

دراسة: الكالب تسعد 
أصحابها أكثر من القطط

والكالب  القطط  بين  المنافسة  شكلت  لطالما 
دراسة  لكن  محبيهم،  بين  أزلي  جدل  محور 
أكثر  الكالب  مالكي  إن  قالت  حديثة  أميركية 

سعادة من مالكي القطط.
في  ماهاتانفيل  كلية  في  باحثون  أجرى 
شخصا،   ٢6٣ فيها  شارك  دراسة  نيويورك، 
للتعرف على العالقة بين امتالك حيوانات أليفة 

والتمتع بحياة صحية جيدة.
كبيرة  فروق  توجد  ال  أنه  الدراسة  ووجدت 
الذين  وأولئك  األليفة  الحيوانات  مالكي  بين 
والمشاعر  بالسعادة  يتعلق  فيما  يملكونها،  ال 
اإليجابية أو السلبية والصفات الشخصية، لكنها 
الحيوانات  مالكي  إن  قالت  نفسه  الوقت  في 
ذكرت  ما  وفق  أكبر،  برضا  يشعرون  األليفة 

صحيفة تلغراف البريطانية.
فقد وجدت  والكالب،  القطط  مالكي  بين  أما 
نتائج  سجلوا  كالبا  يمتلكون  من  أن  الدراسة 
أعلى في جميع مناحي الحياة الصحية )من حيث 

السعادة والرضا والمشاعر اإليجابية(.
وكانت دراسة سابقة قد أوضحت أن الكالب 
قال  إذ  القطط،  من  أكبر  بشكل  يحبون مالكهم 
الدكتور بول زاك الذي أجرى الدراسة: “لدينا 
أدلة قوية تؤكد أن الكالب تحب بالفعل اإلنسان 

الذي يملكها”.
مع  اإلنسان  يتفاعل  “عندما  وأضاف: 
مادة  ينتجان  االثنين  فإن  به  الخاص  الكلب 
الكيميائية  العناصر  أحد  وهو  األوكسيتوسين، 

التي تفرزها الثدييات عند شعورها بالحب”.

الربازيل تنصح احلوامل بعدم حضور 
االوملبياد بسبب فريوس زيكا

الى  الحوامل  النساء  البرازيلية  الرئاسة  دعت 
اولمبياد  البرازيل لحضور  الى  السفر  االمتناع عن 
٢٠16 وذلك تجنبا اللتقاط فيروس زيكا الذي يسبب 
منظمة  اعلنته  والذي  المواليد  لدى  خلقية  تشوهات 
وقال  طارئة.  عالمية  حالة صحية  العالمية  الصحة 
الذي  “الخطر،  ان  البرازيلية  الرئاسة  ديوان  مدير 
يمكنني وصفه بانه جدي، هو على النساء الحوامل، 
الى  المجيء  )بعدم  ننصحهن  حتما  نحن  بالتالي، 

البرازيل( ألنهن ال يردن اخذ هذه المخاطرة.”.
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حكومة  أستالم  مع 
الحزب الليبرالى بقيادة Justin Trudeau  مقاليد الحكم 
الوفاء  فى  الجديدة  الحكومة  بدأت  المحافظين  حزب  من 
الحملة  اثناء  نفسها  على  قطعتها  التى  الضريبية  بالوعود 
األنتخابية للحزب ولهذا سنرى سنرى بداية من هذا العام 
2016 بعض هذه التغيرات التى قد تكون جيدة او مفرحة 
واألخرى ربما غير مرحب بها.... والسؤال األن ماهى هذه 
التغييرات ومدى تأثيرها على دافعى الضرائب وسأحاول 
فى هذا المقال ان اسرد بأيجاز أهم تلك التغييرات ومدى 

تأثيرها علينا.

تخفيض الضريبة على الدخول الصغيرة وزيادتها   1-
على الدخول الكبيرة : سيتم تخفيض معدل الضريبة على 
اى  الى 20.5%  من 22%   $  42.288 البالغ  الدخل 
بمعدل %1.5 وهذا يحقق وفر ضريبى قدره 724 $ وفى 
نفس الوقت سيتم رفع معدل الضريبة على الدخل يزيد على 

$200.000 من %31 الى %33 اى بمعدل 2% .

الدخل  تقسيم  ألغاء  تقرر   2016 يناير  من  أبتدأ   2-
 Family Tax Cut Family/ ب  المعروف   العائلى 
العام  المحافظين  حزب  اقره  قد  وكان   income Split
الضريبى 2014 2015- وكان يسمح للشريك ذو الدخل 
األكبر بتحويل جزء من الدخل للطرف األخر وكان يحقق 

وفر ضريبى يصل الى $2000 لألسرة. 

   Employment insurance العمل  تأمين   3-
سيتم ألغاء تأمين العمل على توظيف الشباب من سن-81 
.2016.2017.2018 عام  على  يطبق  وذلك  سنة   24
هذه  فى  الشباب  توظيف  األعمال  أصحاب  لتشجيع  وذلك 

المرحلة.

توسيع نطاق السحب من RRSP  لشراء منزل   4-
The Home Buyers’ Plan )HBP( سوف يسمح 
  RRSP لألفراد بسحب مبلغ يصل الى 25.000 $ من
ليشمل NON-First Home Buyer Plan   وذلك  
Job Relo-  نحت عدة ظروف منها تغيير مكان العمل 

cation  أو وفاة أحد الزوجين Death of spouse  أو 

أنهاء عالقة الزواج Marital Breakdown  أو أسكان 
 accommodating احد أفراد األسرة ذو السن المتقدم

. elderly family member

للكتب  بالتعليم  الخاص  الضريبى  الخصم  ألغاء   5-
الجامعية المعروف ب Text book tax credit  وفى 
   Canada student grant المقابل أعطاء مزايا أكبر

برفع الحد األدنى لالعفاء الى 25.000 $ دخل سنوى.

كلها  ليس  بالطبع  الضريبة  التغييرات  بعض  كانت  هذه 
واليكم معدالت الضرائب لعام ٢٠16 

Federal tax rates for 2016:

• 15% on the first $45,282 of taxable in-
come, +

• 20.5% on the next $45,281 of taxable 
income )on the portion of taxable income 
over $45,282 up to $90,563(, +

• 26% on the next $49,825 of taxable in-
come )on the portion of taxable income 
over $90,563 up to $140,388(, +

• 29% on the next $59,612 of taxable in-
come )on the portion of taxable income 
over $140,388 up to $200,000(, +

• 33% of taxable income over $200,00

Ontario tax rates for 2016:

5.05% on the first $41,536 of taxable in-
come, +

  9.15% on the next $41,539, +

11.16% on the next $66,925, +

 12.16% on the next $70,000, +

  13.16 % on the amount over $220,000

    

Tax Tips
 Tax Specialist -أمال يوسف

التغيريات الضريبية حلكومة احلزب الليرباىل

كثيرة،  لسنوات  مريضتي  هى 
والضغط  بالسكر  ومصابة 
)اوستيو  المفاصل  وروماتيزم 
الخمسينات  فى  كانت  ارثريتس(،  
ذات  لى  قالت  عندما  عمرها  من 
ليوم خروجها على  تواقة  انها  يوم 
النافذة  بجوار  تجلس  لكى  المعاش 
يذهبون  الذين  على  تضحك  كى 
للعمل وهى جالسة بالبيت. وعندما 
أنها  أضافت  قالته،  مما  ضحكت 
تعمل بصفة مستمرة منذ العشرينات 
من عمرها ومن حقها أن تنتظر هذا 

اليوم.  

وبعد  ركبتها  آالم  عليها  اشتدت 
أن كانت األدوية والعالج الطبيعي 
بعض  تعطيها  الصينية  واألبر 
بعد  مفعول  بغير  اصبحت  الراحة 
ركبتها.  لغضاريف  الكامل  التآكل 

عندما  الستينات  اوائل  فى  كانت 
تمت  الذى  العظام  أخصائي  اشار 
استشارته بتركيب ركبة صناعية لها 
بعد أن اصبحت حقن الكورتيزون 
يكن  ولم  مجدية  غيرة  ركبتها  فى 
تردد  بعد  الموافقة  غير  أمامها 
كثير. تمت عمليتها بنجاح وبالطبع 
لم تذهب للعمل لبضعة شهور حتى 
واستعادت عضالت  آالمها  سكنت 
على  بالمداومة  قوتها  ساقها 

تمرينات العالج الطبيعي. 

قبل تمام شفائها كانت تستعجلني 
وكنت  للعمل  بالعودة  لها  بالسماح 
أننى  خاصة  التريث  منها  اطلب 
كنت اعلم ان طبيعة عملها تستلزم 
بشكل  والحركة  الوقوف  منها 
أمام  مرة  ذات  لها  قلت  مستمر. 
لعملها  المبكرة  بالعودة  الحاحها 

بأنك  القول  صاحبة  انت  الست 
المعاش  على  للخروج  تتوقين 
لتضحكي  النافذة  خلف  للجلوس 
على الذاهبين للعمل؟ قالت بعد أن 
ضحكت كثيرا “لقد قلت لك هذا منذ 
أكثر من عشر سنوات واتعجب انك 
ما زلت تذكره”، واضافت “أننى لم 
بالبيت  الجلوس  أن  اتصور  اكون 
مؤلم لهذه الدرجة فأنى مكتئبة منه 

اآلن جدا”  

كنت اشير عليها كما اقول دائما 
لمرضاى الذين هم مضطرين لعدم 
يرتدوا  أن  آخر  أو  لسبب  العمل 
مالبس الخروج بعد استيقاظهم وان 
ولو  مدة  ألى  المنزل  من  يخرجوا 
النوم  بمالبس  البقاء  ألن  قصيرة 

وعدم الخروج باعث على الكآبة

اخلروج من املنزل

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بصــــــراحة
الشرطة املصرية املظلومة بعد ثورة 

يناير
مدحت عويضة

الفيس  علي  صفحتي  خالل  من 
تنبع  التي  ارائي  دائما  أنشر  بوك 
الشخصية،  وقناعتي  ضميري  من 
وفي فترة ما بعد ثورة ٢5 يناير لحد 
المصرية  للشرطة  مساند  وانا  اآلن 
في الكثير من المواقف التي تحدث، 
للشرطة هو  يعتبر مساندتي  البعض 
وقيمي  مبادئي  عن  التخلي  من  نوع 
اإلنسان  حقوق  مؤسسي  من  كواحد 
ومؤسس لواحدة من كبري منظمات 
وهي  مصر  في  اإلنسان  حقوق 
للتنمية  حدود  بال  »وطن  مؤسسة 
الالجئين«  وشئون  وحقوق  البشرية 
سمعان  صفوت  الكفاح  زميل  مع 
لتكون أول مؤسسة حقوقية في جنوب 
حقوق  موضوع  ومازال  مصر. 
اإلنسان هو محور اهتمامي ويحظي 
في  الحظت  ولكن  نشاطي.  بمعظم 
اآلونة األخير تسيس حقوق اإلنسان 
من قبل جهات ال تريد الخير لمصر 
ال  اإلنسان  وحقوق  للمصريين،  وال 
تعني أن الشرطي يتجرد من إنسانيته 
وحقوقه بل تعني أيضا أن الكل ال بد 

أن تتوافر له نفس الحقوق.

لك  أعترف  دعني  البداية  في 
الشرطة  من  تقع  أخطاء  هناك  أن 
مضت  سنين  ثقافة  بسبب  المصرية 
السلطة  يد  هي  الشرطة  فيها  كانت 
لتأديب الشعب، وسياسات دولة كانت 
تضع علي عاتق المؤسسة األمنية كل 
مشاكل البلد، ودعني أعترف لك ان 
بعض رجال الشرطة ليس في مصر 
بعض  لديهم  كله  العالم  فى  بل  فقط 
الغرور في التعامل مع رجل الشارع 
وتحدث  السلطة  يمثلون  النهم  نظرا 
منهم تجاوزات في كل العالم قد تكون 
نسبتها في مصر أكثر أو اقل ولكنها 
موجودة. والشرطة المصرية تحتاج 
لتدريبات كثيرة في كيفية الحفاظ علي 
حقوق  علي  المحافظة  وكيفية  األمن 
مطالبنا  أحد  كانت  ولذلك  اإلنسان 
مطالبة  هو  مصرية  كندية  كجالية 
الحكومة الكندية بتوفير منح تدريبية 
كندية للشرطة المصرية االمر الذي 
وافقت عليه الحكومة الكندية في عهد 
الجالية  انجازات  من  وكان  هاربر 

المصرية الكندية.

تعالوا نلقي صورة علي التصرف 
القانوني الذي يقوم به ضابط الشرطة 
معني  لنعرف  الغربية  الدول  في 
االعتداء  منع  ليس  اإلنسان  حقوق 
أمن  علي  الحفاظ  بل  المواطن  علي 
مخالفات  في  أيضا.  الشرطة  رجل 
بإشعال  الشرطي  قام  لو  المرور 
صفارات  وإطالق  سيارته  أضواء 
تحذير الوقوف ولم تقف سيتم القبض 
أما في حالة وقوفك  عليك وسجنك، 
فلو قمت بفتح باب سيارتك والنزول 
ان  حقه  من  الشرطة  فضابط  منها 
يطلق عليك الرصاص، أن لم تنزل 
وأوقفك الضابط وعند االقتراب منك 
الحظ أنك تمد يدك لتبحث عن شئ 
في سيارتك قد يشعر أنك تبحث عن 
سالح لتؤذيه فسيطلق عليك النار. لو 
قام الضابط بإيقافك ألي سبب وامرك 
بتقييدك  ليقوم  خلفك  يديك  بوضع 
من  مساعدة  بطلب  سيقوم  ورفضت 

زمالؤه وسيتم الهجوم عليك وتقييدك 
بالقوة ولو حدث ان تم كسر ضلوعك 
أثناء  في  رقبتك  حتي  أو  رجلك  أو 
تخالف  لم  فالشرطة  تقييدك  عملية 
أي شئ  تحمل  كنت  لو  أما  القانون. 
في يدك وطلبت منك الشرطة إلقاءه 
إطالق  سيتم  تفعل  ولم  األرض  في 
النار عليك، وكانت أشهر قضية هي 
مصاب  شخص  علي  النار  إطالق 
بمرض نفسي في أمريكا كان يحمل 
النار  عليه  الشرطي  فأطلق  مفكا 
وقتله، وفي كندا تم إطالق النار علي 
شاب من أصول سورية كان يحمل 
التي  الطلقات  عدد  ووصل  سكينا 

أطلقت عليه لتسع طلقات.

في المظاهرات كل الدول الغربية 
تحرص علي تشجيع التظاهر السلمي 
خطوطا  وتضع  السلمي  كلمة  وعند 
حمراء كما تريد، فالسلمية تعني عدم 
الخروج للتظاهر حامال أي شئ غير 
تعني  والسلمية  وشعاراتك  الفتاتك 
التي ترددها  أن الفتاتات وشعاراتك 
علي  تحرض  ال  تكون  أن  ينبغي 
الكراهية  علي  تحرض  وال  العنف 
وإال  قانوني  غير  أي شئ  وال عمل 
عليك  القبض  سيتم  جريمة  اعتبرت 
التظاهر  طلب  عند  ومحاكمتك، 
ومكان  بزمان  الشرطة  مركز  تخبر 
وخط  المتوقع  والعدد  مظاهرتك 
أن  ألمحت  طلبك  في  لو  سيرك، 
العدد  اصبح  وفجأة  مثال  مائة  العدد 
القانونية،  المساءلة  رهن  فأنت  ألف 
كما أن الشرطة ستجبرك علي السير 
ووافقت  حددته  الذي  السير  في خط 
الشرطة عليه وستلزمك باالنصراف 
المظاهرة  المحدد إلنهاء  الموعد  في 
وإذا حدث وخالف أحد هذه الشروط 
فقد يتعرض للمحاكمة كما سيتعرض 
القانونية  للمسائلة  المظاهرة  منظمو 

أيضا.

به  تقوم  لما  امثله  بعض  هذه 
الشرطة في الغرب والدول المتقدمة 
اإلنسان  حقوق  علي  لتحافظ 
»الشرطي« أما نحن فعند كل تجاوز 
أن  وننسي  نقعدها  وال  الدنيا  نقوم 
الشرطة هي أحد المؤسسات الوطنية 
يناير  ثورة  بعد  غابت  عندما  وانها 
سكان  وكان  بالقلق  الجميع  شعر 
العمارات يتبادلون السهر في مدخل 
بالخوف  الجميع  وشعر  عماراتهم 
رجل  غياب  الشارع.  نزول  عند 
الشرطة يعني غياب القانون وغياب 
ومساندتي  األمان،  وغياب  األمن 
يطبق  ال  أن  أبدا  تعني  ال  للشرطة 
يتجاوز  الذي  الشرطي  القانون علي 
التعسف  أبدا  تعني  وال  القانون 
كلمة  ولكنها  القانون،  استخدام  في 
بأهمية  العميق  إليماني  تعود  حق 
وزارة  أطالب  كما  الشرطة،  رجال 
أطالبها  أفرادها  كفاءة  برفع  الداخلية 
في  الشرطة  به  تقوم  بما  أيضا  
متحدث  بتوفير  اإلهتمام  من  الغرب 
باسم  للتحدث  مؤهل  مدرب  رسمي 
تهم  أي مشكلة  الشرطة عند حدوث 
الشرطة  رجال  فبعض  العام  الرأي 
يسيئون  اإلعالم  في  يتحدثون  عندما 

للشرطة ودورها. 



كنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس الرسوىل

مسيساجا -  اونتاريو - كندا

اجتماع أغـابى

ضرورة املوت
يعز علينا كثيراً فراق األحباء إذ يأخذهم 
الموت منا، بل ان ذلك أيضاً يعز على هللا 
نفسه كما يقول الكتاب )عزيز في عينى 
ان  بل  أتقيائه( مز15:116  الرب موت 
بالروح  وانزعج  بل  بكى  نفسه  يسوع 
)يو  حبيبه  لعازر  قبر  أمام  واضطرب 
قد شابهنا فى كل  كإنسان  فهو   )٣٣:11
نقول  كما  وحدها  الخطية  خال  ما  شىء 
في القداس اإللهى وكما فى قول الكتاب ) 
ينبغى أن يشبه اخوته فى كل شىء( عب 
1٣:1٢ قد اختبر آالم فراق األحباء عند 
كذلك  ذلك  كان  إذا  اآلن  والسؤال  موتهم 

فعاًل فلماذا يسمح هللا بالموت ؟

ال  الموت ضرورة  ألن  هى  واإلجابة 
لماذا  تابع:  سؤال  الى  نأتى  ثم  منها،  بد 
نتأمل في ذلك  الموت ضرورة؟  دعونا 

ببعض العقالنية والكثير من الروحانية.

1- البد من الموت لنرث الحياة )هذا 
الفاسد البد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت 
يلبس عدم موت( كو5٣:15  وإال فكيف 
يمكن أن نرث الحياة األبدية ونتمتع بأمجاد 
لإلنحالل؟                                                            عرضة  ترابى  بجسد  السماء 
سنلبس  الترابى  صورة  لبسنا  )كما  لكن 
السماوى( )1كو 15:4٩(  أيضا صورة 
لباس  ارتداء  يتعجل  المؤمن  فالمسيحى 
المجد المعد له، حتى تبتلع الحياة ما هو 
زائل فينا )ألننا نعلم أنه إن نُقض مسكن 
خيمتنا األرضى فلنا فn السموات بناء 
من هللا، بيت غير مصنوع بأيدى، أبدى( 

)٢ كو 5: 1- 4(

2-الموت سفر على المستوى الرأسى 
فحكمة  للسماء  منها  نعبر  بوابة  هو  أو 
أى سفر  مثل  أنه  هنا هى  الموت  وجود 
له  العدة  وتجهيز  له  االستعداد  من  البد 
وهناك أهمية خاصة لدوام حباة االستعداد 
حيث أنه ال أحد يعرف متى يصله النداء 
اآلب  بيت  الى  تعال  إبنى  يا  األخير: 
متى  تعلمون  ال  ألنكم  وصلوا  )اسهروا 
يكون الوقت( مر٣٣:1٣  و )طوبى لمن 
وغياب  الموت  فذكر  يسهر( رؤ15:16 
االستعداد  لحياة  دافع  أكبر  هما  ساعته 
التى تلزم المسيحى أثناء وجوده فى غربة 
له ميعاد بل هو  فالموت ليس  العالم  هذا 
آٍت للجميع: الطفل الصغير والشاب اليافع 

والشيخ العجوز.

3- الموت عظة ومن ال يعظه الموت 
العربى.  المثل  يقول  كما  له  واعظ  فا 
بقاء لشىء أو لكائن  أنه ال  الموت يعنى 
على هذه األرض، وإذ نعلم أنه ) ليس لنا 
عب  العتيدة(  ننتظر  بل  باقية  مدينة  هنا 

14:1٣ فإن هذا يقودنا الى :

ا-الزهد في مقتنيات العالم،  ب- الرضا 
والقناعة بما عندنا، ج- عدم الطمع فيما 

لدى اآلخرين،  د-وبالتالى عدم الحسد.

وواضح  بشىء  العالم  ندخل  لم  )ألننا 
أننا ال نقدر أن نخرج منه بشْى( 1تى7:6

الغنى  الجميع:  يتساوى  بالموت   -4
وأعظم  والمغمور  المشهور  والفقير، 
ليس  انسان  عليه  يحصل  أن  يمكن  لقب 
أو  الرئيس  فخامة  أو  الوزير  معالى  هو 
أو..  فالن  المهندس  أو  فالن  الدكتور 
أو..   بل اللقب األخير الذى قد يحصل 
عليه هو »المرحـــــوم« فالن هذا إذا ما 
نال الرحمة فعاًل ألنه )ال رحمة لمن لم 

يستعمل الرحمة( أى يطلبها ويستفيد منها 
فى  نقول  كما  األرض  على  حياته  أثناء 

صالة نصف الليل

الرحمة  لعمل  يحفزنا  الموت  فتذكر    
مع اآلخرين و أيضاً طلبها ألنفسنا أثناء 
وجودنا فى هذه الحياة ألنه بالموت يكون 
مثل  فى  كما  أُغلق(  )قد  الرحمة  باب 

العذارى الجاهالت )مت٣:٢5(.

لآلخرين  المكان  نفسح  بالموت   -5
ولآلتين بعدنا الى هذه الحياة وتتواصل 
األجيال. هل كانت الكرة األرضية تسعنا 
علماء  يقول  موت؟  هناك  يكن  لم  لو 
دون  فقط  ذبابتان  بقيت  لو  أنه  اإلحصاء 
فقط ستُغلف  فإنه فى خالل سنتين  موت 
الكرة األرضية بطبقة من الذباب سمكها 
5 سنتيمتر! تحجب عنها الضوء فتستحيل 

الحياة.

البعض  لألحياء:  امتحان  الموت   -6
أن  التى )تبكى وتأبى  يكون مثل راحيل 
تتعزى( مت18:٢ ، أر15:٣1 والبعض 
اآلخر ال يحزن )كالباقين الذين ال رجاء 
لهم ألنه ان كنا نؤمن أن يسوع مات وقام 
هللا  سيحضرهم  بيسوع  الراقدون  فكذلك 
امتحان  عند   .1٣:4 1تس  معه(  أيضاً 
أيوب بفقدان أحبائه وكل ما له قال )الرب 
الرب  اسم  فليكن  أخذ  والرب  أعطى 
في  أيوب  ونجح   1٢:1 أي  مباركا(  

اإلمتحان بتقدير »ممتاز«.

7- الموت خاص للمؤمن من نكد هذه 
يموتون  الذين  لألموات  )طوبى  الحياة  
فى الرب منذ اآلن نعم يقول الروح لكى 
تتبعهم(  وأعمالهم  أتعابهم  من  يستريحوا 
رؤ1٣:14  )وال يكون حزن وال صراخ 
وال وجع فيما بعد ألن األمور األولى قد 
مضت( رؤ 4:٢1 ويجدون فى انتظارهم 
) ما لم تَر عين ولم تسمع أذن و لم يخطر 
على بال إنسان ما أعده هللا للذين يحبونه( 

1كو ٩:٢ 

نتغرب  أن  باألولى  ونسر  )نثق  لذلك 
الرب(  ٢كو  الجسد ونستوطن عند  عن 
)الموت هو  الرسول  بولس  فقال     8:5

ربح( فى ٢1:1

8- بقيامة السيد المسيح لم يعد الموت 
مفرحة   بداية  بل  للحياة  مؤسفة  نهاية 
لحياة فيها )يمسح هللا كل دمعة من عيونهم 
والموت ال يكون فيما بعد( رؤ4:٢1.كم 
يكون  )الموت ال  الكلمة  هى معزية هذه 

فيما بعد( !

د. عبد اجمليد كامل
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الشارع  داخل  بقوة  نفسها  فرضت  حالة  هو 
خرج  برمته،  العالم  مستوى  وعلى  األميركي 
بصورة فظة ليقارب بعض األزمات العاصفة من 
واإليغال  التطرف  حدود  تالمس  متشددة  زاوية 
الشعبويات  وتحريك  الغرائز  تحفيز  في  عميًقا 
المريضة في غير مكان. وبناء عليه، تحّول دونالد 
ترامب إلى واحد من أخطر األشخاص في العالم 
أعدت  التي  األلمانية،  شبيغل  دير  مجلة  بحسب 
تحقيًقا يحلل شخصيته وتصريحاته المثيرة للجدل.

خصصت مجلة دير شبيغل االلمانية في عددها 
السياسي  عن  فيه  تحدثت  مطواًل  تقريًرا  االخير 
ووصفته  ترامب  دونالد  للجدل  المثير  االميركي 
بأنه اخطر رجل في العالم، واختارت هذه الجملة 

عنواًنا لتقريرها. 

ترامب،  صورة  وضعت  المجلة  غالف  وعلى 
وخلفه علم اميركي يحترق ونقرأ الى جانبها عبارة 
عواطف  يثير  الذي  الخطيب  ترامب،  »دونالد 
التقرير  داخل  آخر  مكان  في  ونقرأ  الدهماء«، 
في  الكراهية  الذي يحرض على  الرجل  »جنون: 

اميركا«.

حركة  يقود  الرجل  هذا  إن  شبيغل  دير  وقالت 
الكراهية«  على  وتعتمد  شمولي  »طابعها  جديدة 
الغرب  يضعف  أن  يمكن  شيء  ال  بأنه  ووجدت 
والسالم في العالم اكثر من انتخابه رئيًسا للواليات 
بوش  جورج  اميركا  إن  تقول  كتبت  ثم  المتحدة 
دونالد  بأميركا  مقارنة  وعقالنية  منطقية  ستبدو 

ترامب.   

 قاسية ال ترحم!
وتقول المجلة إن ترامب يخفي خلف شعاره »كي 
تستعيد اميركا عظمتها مجدًدا« رؤية تستهين بكل 
االثنية  وباالقليات  الدولية  والمواثيق  المعاهدات 

وبمعايير المنطق ومبادئه االساسية. 

يبلغ  الذي  الملياردير  هذا  أن  المجلة  ورأت 
جديًدا  شكاًل  يجسد  العمر  من  والستين  التاسعة 
أنه  آخر  بمعنى  والوحشية،  القسوة  اشكال  من 
يمثل حركة شعبية محافظة وبيضاء تريد أن تقود 
الواليات المتحدة في اتجاه معاكس تماًما بعد ثماني 

سنوات من حكم اوباما. 

وترى المجلة ايًضا أن ترامب عندما يصف بلده 
بأنه قد اصبح ضعيفاً وواهًنا، وأنه قد تدهور، فهو 
يعني بذلك أن اميركا في حاجة الى رجل حقيقي 

يقودها )أي انها تحتاجه هو(. 

ولكي يرسخ هذه الصورة التي تعبر عن سطوة 
انواع  كل  ترامب  يستخدم  األذهان،  في  وتسلط 
واشكال االتصال باآلخرين وطرقه. فهو لم يغفل 
الجمهوريين اوال، فوصف  انتقاد أي من منافسيه 
جيب بوش بالقول إنه »واهن ويفتقد الى الحيوية«، 
كثيًرا«،  يتعرق  »إنه  روبيو  ماركو  عن  وقال 
مثل  اقوياء  زعماء  مع  للتعامل  عائًقا  ذلك  ورأى 

فالديمير بوتين، حسب قوله. 

كلنتون، من  الرئيسية هيالري  منافسته  مع  أما 
الى  تفتقد  صيغة  فاستخدم  الديمقراطي،  الحزب 
زوجها  تشعر  ال  »هيالري  قال  عندما  الحياء 
وهذه  اميركا؟«.  ترضي  ان  لها  فكيف  باالكتفاء، 
كلمات قالت دير شبيغل إنها جريئة بطريقة سوقية، 
ولكنها جعلت الماليين يعتقدون انه قوي الشخصية 

فأصبحوا يؤيدونه. 

صفات فاشية
في  القلق  يثير  ما  اكثر  ان  شبيغل  دير  ورأت 
الواقع وبشكل غير محدود هي استراتيجية ترامب 
فاشية  حركات  الستراتيجيات  امتداًدا  تعتبر  التي 
واالديان  الطبقات  بين  التوتر  إثارة  على  تتغذى 
واالعراق واالصول االثنية. فهو ال يترد في اطالق 
تصريحات عنصرية تكشف عن عدم امتالكه اي 
رؤية دولية كما يركز في حملته وبنرجسية عالية 
الوحيد  الشيء  وكأنها  وحده  هو  شخصيته  على 

الذي يمكنه عرضه على االخرين. 

من  يخاف  ال  ترامب  إن  شبيغل  دير  وقالت 
إلى  ذلك  وعزت  االعالم  من  ويسخر  التسخيف 
عدم امتالكه ذهنية نقدية. وفي الوقت نفسه يعتبر 
ان  ويجب  جيد  شخصيته  في  ما  كل  أن  ترامب 

يعرف ذلك اآلخرون وأن يستفيدوا منه. 

ونقرأ في تقرير دير شبيغل »إنها حقا لمعجزة 
انه لم يكن الشخص الذي اخترع السيلفي« وهي 
جملة قالها مايكل دانتونيو، وهو مؤرخ ومن كتاب 
سير الحياة اجرت معه دير شبيغل حواًرا مطواًل.  

ترامب  قصور  احد  زار  أنه  دانتونيو  واضاف 
المهمة فصدم ألنه دخل مكاناً ال حياة وال روح فيه 

حيث ال يوجد أي كتاب.

وقال المؤرخ إن الطموح والنرجسية هي الدوافع 
الوحيدة التي تحرك ترامب واضاف »إنه ال ينظر 
ايضا »ال  وقال  بعمق«.  او  بجدية  أي شيء  الى 
اعتقد انه قرأ أي شيء على مدى حياته حتى عندما 

كان طالًبا«. 

لم يهمل تقرير دير شبيغل أي جانب من جوانب 
الذي  وهو  وتصريحاته  واعماله  ترامب  شخصية 
يملك ثروة شخصية هائلة غير ان ذلك لم يمنعه من 
إنهم »وصوليون  بالقول  كلنتون وزوجها  وصف 

ومهووسون بالمال وانتهازيون ومجرمون«. 

لماذا؟ 
واالن ما الذي يجذب مؤيدي ترامب له؟ ولماذا 
يؤيده الكثيرون؟ نقلت دير شبيغل عن خبراء قولهم 
من  يعانون  االميركيين  من  به  بأس  ال  عدًدا  إن 
اصبحوا  حتى  مدخولهم  تحسين  على  القدرة  عدم 
وانه  حقيقًيا  عاد  ما  االميركي  الحلم  أن  يعتقدون 
خارج متناول اياديهم. يضاف الى ذلك انعدام ثقتهم 
بغضب  واالقتصادية وشعورهم  السياسية  بالنخب 
يتفاعل داخلهم مما يعتقدون أنه مؤامرة تحاك ضد 
رجل الشارع البسيط. والحظت دير شبيغل ان هذا 
ما  وهو  الديمقراطيين،  بين  ايًضا  منتشر  الشعور 
يفسر تساوي نتيجة ساندرز االشتراكي مع نتيجة 

كلنتون تقريًبا.  

 ورأت دير شبيغل ان ترامب يعرض نفسه مثل 
رئيس عصابة يقود حركة شمولية قد تغيّر الواليات 
االبد، والحظت ان بروزه وصعوده  الى  المتحدة 
المحتمل أمر مخيف ال سيما بالنسبة لاللمان الذين 
نبهت  ثم  سبق ان عاشوا تحت ظل نظام شمولي 
الى أن كل ما يعرف ترامب عن اوروبا يقتصر 
فلوريدا، وهي »يجب  في  قالها حديًثا  على جملة 
وشبه  المهاجرين«،  سموم  من  اوروبا  تخليص 

هؤالء بأفعى سامة. 

 وتابعت المجلة، اذا ما اخذناه بكلماته فستصبح 
الواليات المتحدة محاطة بجدار هائل، ولن تتعامل 
تجارًيا إال مع قلة محدودة، وسيضطر 11 مليون 
المتحدة في حمالت  الواليات  الى مغادرة  مهاجر 
مداهمة وترحيل مرعبة وستنتهي االيام التي كانت 

فيها الواليات المتحدة بلد مهاجرين. 

فكرة  هناك  كانت  إن  ايًضا،  المجلة  وقالت   
اساسية وراء حملة ترامب فهي قدرته وقابليته على 
القيادة. ترامب وعد مؤيديه بالقول »سنحقق الكثير 
فستضجرون  انتخابي  جرى  وإذا  المكاسب،  من 
من كثرتها«. وقالت دير شبيغل: يبدو انه يريد ان 

يحكم بالطريقة نفسها التي اصبح بها مليارديًرا.

دونالد ترامب ... أخطر رجل يف العامل!
ميسون أبو احلب  أليالف
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سوف  المقال  هذا  فى  حديثنا 
هى  التى  لكنيسة  ا  عن  يكون 
ألول  ذكرت  والكنيسة  العروس. 
قال  حينما   18: فى مت 16  مرة 
الرب له كل المجد لبطرس: »وأنا 
اقول لك ايضا انت بطرس وعلى 
كنيستي«..  أبنى  الصخرة  هذه 
شخصية  على  نتعرف  فدعونا 
خالل  من  والعروس  العريس 
ان  نعرف  كلنا  المقدسة.  الكلمة 

البشائر االربعة تتحدث عن

سيخطب  وانه  العريس  المسيح 
واألناجيل  )العروس(،  الكنيسة 

اعطت مواصفات لهذا العريس. 

واهتم  لليهود  كتب  متى  انجيل 
بالنبوات ليوضح لهم ان المسيح له 

كل المجد هو المسيا )الملك(.

للرومان  كتب  مرقص  انجيل 
واهتم بالعمل وترك سجال لرجال 
خادم  على  ليتعرفوا  الحرب 

البشرية )خادم(.

لليونانيين  كتب  لوقا  انجيل 
لرجال  ليوضح  بالتاريخ  واهتم 
الفلسفة ان المسيح هو ابن االنسان 
ومخلص االنسان  فهو يتحدث عنه 

)كانسان(.

واهتم  للعالم  كتب  يوحنا  انجيل 
بالالهوت الن فى ذلك الوقت بدات 
الدوسيتيه  مثل  الهرطقات  بعض 
التى تعلم ان جسد الرب كان خياليا 
الغنوسية  اسمها  اخرى  وهرطقة 
تعلم ان الخالص ممكن عن طريق 

العقالنيه المسيح فى يوحنا)هللا(.

العريس  لنا  يصف  متى  انجيل 
بأنه ملك

انجيل مرقس يصف لنا العريس 
بأنه خادم

العريس  لنا  يصف  لوقا  انجيل 
بأنه انسان

انجيل يوحنا يصف لنا العريس 
بأنه هللا

الذى  العريس  هذا  اعظم  ما 
الشروط ملك أى  فيه كل  توافرت 

صاحب قوة وسلطان كرامه 
وغنى لكنه خادم جاء     

ويقدم  الناس  يخدم  لكى 
وهو  كثيرين  فدية عن  نفسه 
تمر  بما  يشعر  إنسان  أيضا 
فهو  تحتاجه  وما  الكنيسة  به 

هللا المحب 

كل  يعطيها  ان  يستطيع 
ترتمى  فالكنيسة  تحتاجه  ما 
االمان  ففيه  حضنه  فى 

والحماية  الكفاية  فيه  واالطمئنان 
له المجد

العريس  المسيح  عن  تحدثنا 
من  لكن  االناجيل  من  عجالة  فى 
الرؤيا  سفر  إلى  سفراالعمال 

الحديث عن العروس

فنرى العروس فى سفر االعمال 
اتولدت

كبرت  الرسائل  فى  ونراها 
وتعلمت

نراها فى سفر االعمال اتخطبت

وفى الرسائل اتجهزت

اما فى سفر الرؤيا اتكللت

للموضوع تكملة. فانتظرونا فى 
العدد القادم

الكنيسة العروس )1( 
حليم منجة

بقية مقال »الكنيسة القبطية 
عرب العصور« ص6

ط( وال ننسى أن القبط يزورون 
العذراء  بالسيدة  إحتفااًل  القدس 
المريمية  الزيارة  وتسمى 
بكنيسة  الصوم  أسبوعى  خالل 
العذراء  القبط  ويكرم  الجسمانية. 
من  والعشرين  الحادى  اليوم  فى 
شهر  فى  وكذلك  قبطى  شهر  كل 
وأربعة(  سبعة  )بإسم  كيهك  
عبارة عن سبع ثيئوتوكيات وأربع 

هوسات وهى التسبيحات األربع.

الفتح  عن  العمريه:  العهده 
بن  عمرو  وزيارة  األسالمى 
القدس  إلى  مصر  والى  العاص 
وهو  أورشليم  بطريرك  مع  تقابل 
صفرونيوس  هو  األسكندرية  من 
أمام  شجاعة  بكل  وقف  الذى 
كورش وأعطاه المستعمر العربى 

تعهد الحرية والعبادة.

أثيوبيا ومصر 
الصلة  بدأت  المتينة:  الصلة 
عهد  منذ  ومصر  أثيوبيا  بين 
الرسولى برسامة  أثناسيوس  البابا 
على  أسقفاً  )سالمه(  فرومنتيوس 
الذى  م.   ٣٢6 عام  الشقيقة  البالد 
القبط  جانب  إلى  األحباش  جعل 
النيقى.  األرثوذكسى  إيمانهم  فى 
وأنضم عدد كبير من شباب أثيوبيا 
وهكذا  القبطية.  باألديرة  كرهبان 
أستمر رسامة األساقفة على يد بابا 
األسكندرية. فى عهد البابا بنيامين 
األسقف  بإسم  تلميذه  لهم  رسم 
ومن  ألكسوم.  لكرسى  كيرلس 

له من يساعده فى  رضى هللا هيأ 
الباباويه...

إختلف  تكاهيمانوت:  القديس 
البعض عن مسقط رأسه هل هى 
مصر ـ أثيوبيا ـ أورشليم ال يهمنا 
هذا ولكن يهمنا إيمانه ـ يحكى أنه 
جانب  وعلى  كهنوتيه  عائلة  من 
أن  أبوه  الثروة حرص  عظيم من 
األسفار  وآيات  المزامير  يعلمه 
اإللهية وهو فى السابعة من عمره 
وقته  قضى  أشده  تكال  بلغ  ولما  ـ 
فى  الكاسرة  الوحوش  صيد  فى 

الغابات.

السيد المسيح يتراءى له: وهو 
أنك  له  له وقال  الغابة تراءى  فى 
الناس  أنفس  ستصطاد  اآلن  من 
فوزع ثروته بعد إنتقال والديه على 
قسيساً  األسقف  ورسمه  الفقراء 
آالف  وإكتسب سبعة  الناس  فبشر 
مقاطعة  والى  أمر  للمسيح.  نفس 
دامون بالقبض عليه وعذبه وأثناء 
هذا العذاب نال الكثير من الشفاء. 
واحد  يوم  فى  اإليمان  فى  فدخل 
وتسعين  وتسعاً  ألفاً  عشر  أثنى 
نفساً ومعهم الوالى ونالوا الصبغة 

المقدسة. رأى رؤيتين:

1( رأى رؤية تشير إليه الذهاب 
بها  قضى  أسطفانوس  كنيسة  إلى 

سنين عشرة.

٢( رؤية تقول له أن يذهب إلى 
إلى  الجبل  نزل من  ثم  دامو  جبل 
القدس. ثم أنتقل إلى الفردوس فى 

سنة ٩٩ سنة + 8 شهور.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة

صلوا من أجلنا

العقوبات  عليها  قامت  التي  الفلسفة 
البدنية واإلعدام وعانية التنفيذ : 

ومنعها  الجريمة  سبب  إستئصال   1
بإعدام  أو  المتسبب،  العضو  ببتر  وذلك 

الشخص نفسه وإنهاء حياته. 
التفكير  علي  عليه  المحكوم  حمل   ٢

والتكفير عن ذنوبه. 
عن  وتميزه  عليه  المحكوم  دمغ   ٣
األخرين؛ بالبتر ألحد أعضائه، أو الوشم؛ 

حتي يكون محال للمراقبة طوال حياته. 
4 عالنية العقوبات البدنية أو تسجيلها 
وعرضها أو حتي اإلعالن عنها بغرض 

تحقيق أكبر قدر من الردع لألخرين.
لماذا عارض علماء السلوكيات الّرق، 
والعقوبات البدنية، واإلعدام، وعالنية تنفيذ 

األحكام: 
أهم  أحد  الّرق  تاريخ  إنهاء  كان   -

منجزات اإلنسان تجاه نفسه.
إعتمد  التي  األساسية  الفلسفة  كانت   -
عليها علماء السلوكيات في وقف العقوبات 

البدنية واإلعدام تقوم علي األتي : 
أن إرتكاب الذنب فعال وفكرة ليس شيئا 
دائما ثابتا، وإنما يمكن أن يتغير تبعا لتغير 
للمذنب،  والنفسية  اإلجتماعية  الظروف 
بينما  وتقويمه،  إصالحه  يمكن  وبالتالي 
ال  دائما  حكما  واإلعدام  البدنية  العقوبات 
يمكن إصالح أثره أو حتي الرجوع عنه 

المناسب  بالتعويض  القيام  يمكن  وال   ،
أو  براءته  ثبوت  حالة  في  عليه  للمحكوم 
حتي وجود خطأ في اإلجراءات التي تقرر 

الحكم علي أساسها. 
وبالنسبة لعقوبة اإلعدام أضاف علماء 

السلوكيات اإلعتبارات األتية : 
 1 حكم اإلعدام هو جزاء غير عادل؛ 
الجرائم  ظروف  بينما  مطلق،  حكم  ألنه 
مختلفة؛ وبالتالي الجرم يختلف من جريمة 

إلي أخري. 
اإلعدام قصير  الناتج من  األلم  إن   ٢  
األمد؛ وال يعطي الفرصة للمذنب بمراجعة 
العكس صحيح  بينما  والتكفير عنه،  ذنبه 

في حالة سلب الحرية بالسجن. 
ودمغ  األطراف  لبتر  بالنسبة  أما   -
أضاف  فقد  فقط،  بالوشم  حتي  المذنب 

العلماء األتي: 
شعور  المذنب  يعطي  الحكم  هذا   1  
باإلهانة والغضب والكراهية تجاه المجتمع 
، وإصرار علي اإلنتقام من المجتمع كلما 

حانت الفرصة لذلك. 
في  اإلنسانية  تقتل  العقوبات  هذه   ٢  
ال  الوقت  نفس  وفي  المعاقب،  شخص 
تصلح أو تضبط الخلل النفسي الذي أدي 

إلي وقوعها. 
للمجتمع;  اإلنتاجية  القوة  من  تقلل   ٣  
مبتور  شخص  ينتجه  أن  يمكن  فماذا 

األطراف أو حتي مسلوب الكرامة ؟ 

 - وبالنسبة للعقاب البدني بالضرب في 
السلوكيات  علماء  أوصي  فقد  المدارس 
من  مزيد  إلي  يؤدي  العنف  ألن  بإيقافه 
العنف؛ ذلك الن العنف دورات، وقد تم هذا 
اإلنجاز في معظم دول العالم، وأن كان هذا 
لم يمنع بعض من المدرسين من إستخدام 
يتم  البدني ولكن هؤالءالمدرسون  العقاب 

عقابهم. 
قبل  من  الوالدين  توصية  تم  وأيضا   -
علماء السلوكيات باألخذ بالعقاب التأديبي 

وليس البدني. 
شروط العقاب التأديبي : 

 1« ممنوع العقاب البدني« وال حتي 
الخفيف جدا منه فال يجب المساس بجسد 
الطفل. وفي كثير من دول العالم المتمدين 
لألطفال  البدني  العقاب  القانون  يجرم 

ويعاقب من يقوم به. 
٢ «عقاب مناسب« أي ال تهوين وال 

تهويل. 
مرة  كل  يجب  مبرر«  »عقاب   ٣
إيضاح سبب العقاب للطفل ومناقشته وال 
وتركه  الطفل  علي  السؤال  طرح  يجب 
ليستنتج بنفسه لماذا يعاقب؛ فسبب العقاب 

ليس فزورة. 
الحال« ما أمكن فمثال  4 »عقاب في 
إرتكبه  خطأ  علي  الطفل  عقاب  يجب  ال 
اإلسبوع أو الشهر الماضي الن هذا يفصل 
الغرض  يحقق  فال  والنتيجة  السبب  بين 

المطلوب. 
الرجوع  يجب  فال  مؤكد»  »عقاب   5
تحت أي دعوي عن تنفيذ العقاب، إال إذا 
عن  الرجوع  ألن  الخطأ؛  فعل  عدم  ثبت 
العقاب بعد إقرار الخطأ يشجع الطفل علي 

معاودة الخطأ. 
6 »عقاب تأديبي » مثال إجبار الطفل 
علي زيادة ساعات المذاكرة أو المشاركة 
أكثر في األعمال المنزلية أو حرمانه من 
المصروف أو نزهة معينة وفي األطفال 
عن  بالتوقف  عقابهم  يمكن  السن  صغار 
»دقائق«  قصيرة  ولفترة  معهم  الكالم 

ليدرك الخطأ. 
- كما تم تغير دور السجون والتشريعات 
بغرض أن تكون إصالحية تأديبية تعليمية، 
وليست إنتقامية، ولتساعد المسجون علي 
اإلنخراط في المجتمع فور إنتهاء العقوبة 
حالة  في  السجن  فترة  تقصير  ،وأيضا 
المجتمع  التي يضعها  بالقواعد  الملتزمين 
للمسجونين، مع ضمان رعاية المساجين 
فور إنتهاء فترة السجن ومحاولة إدماجهم 

مع المجتمع المدني. 
العقوبات  تنفيذ  لعالنية  بالنسبة  أما 
وباألرقام  إحصائيا  ثبت  فقد  البدنية. 
لم  أنها   ) تكذب  وال  تجامل  ال  )األرقام 
لم  وعليه  للمشاهدين؛  إرهاب  تؤدي ألي 
يحدث أي إنخفاض في معدالت الجرائم؛ 
بل علي العكس زادت معدالتها وقد شرح 

علماء السلوكيات األسباب وهي:
العناصر  من  الحاضرين  معظم  أن   1
المشاهد  هذه  من  إتخذوا  التي  المنحطة 
وسيلة للهو والتسلية؛ وعليه لم تحقق أي 

نوع من الزجر والترهيب لمعظمهم . 
جمهور  تحول  المشاهد  هذه  أن   ٢
عنف،وتغذي  مدمني  إلي  الحاضرين 
وصرخات  ورائحته  الدم  بمشاهد  الخيال 

األلم والتعذيب، فيتم التعود عليه والرغبة 
كما في اإلدمان في جرعات أكبر من هذه 

المشاهد. 
٣ أن مشاهدة العنف تؤدي إلي دورات 
علي  الحاضرون  العنف،ويشجع  من 
ممارسته بأنفسهم للحصول علي اللذة ألنها 
أصبحت إدمانا وعليه تأتي عالنية التنفيذ 

بنتائج عكسية. 
بأن  السلوكيات  علماء  أقر  هوامش: 
الغير حقيقية والتي  العنيفة حتي  المشاهد 
والتلفاز؛  السينما  شاشات  علي  تجري 
وأضاف  عنيف،  جيل  خلق  إلي  تؤدي 
من  هائل  عدد  بأن  السلوكيات  علماء 
مرتكبوها  أستوحاها  قد  البشعة  الجرائم 
أفالم  من  المزعجة  التفصيالت  وبنفس 
قوائم  السلوكيات  بكتب  )وتوجد  معينة 
التي  واألفالم  الجرائم  هذه  من  طويلة 
أوحت لمرتكبيها بتفصيالت الجريمة وذلك 
لمن يحب مراجعتها ( وعليه إتجه العالم 

وإنصاع لرأي علماء السلوكيات وهو : 
علي  أمكن  ما  العنف  مشاهد  تقليل   -

الشاشات. 
- واألهم -وهو المأخوذ به في كل العالم- 
تحديد الفئة العمرية المسموح بها لمشاهدة 

اإلفالم وحسب درجة وأثر المحتوي. 
المتمدين  العالم  أخذ معظم  أن  وبديهي 
بايقاف عالنية العقوبات البدنية؛ ألنها تمثل 
مشاهد حقيقية وليست حتي سينمائية للعنف 

والقتل البشع. 
كانت هذه هي اإلنجازات الرائعة لعلم 
السلوكيات )إيقاف جميع أشكال العقوبات 
في  حتي  التنفيذ  وعالنية  والرق  البدنية 
الدول التي ما زالت تعتمد عقوبة اإلعدام( 
وهذه اإلنجازات قد بنيت بالكامل علي ما 
جاء بالشريعة المسيحية وهذا هو ما سوف 

نتعرض له باذن هللا في المقالة القادمة. 

األصول املسيحية لعلم السلوكيات )9(
قراءة جديدة يف السلوكيات املسيحية

 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 
موقف املسيحية من العقوبات البدنية اجلسدية 



القهوة ال تسبب خفقان القلب .. 
وتقلل من الكآبة والبدانة والوفيات

وكاالت
بينت نتائج دراسة علمية أن الكافيين الموجود في القهوة ال 

يسبب خفقان القلب كما يعتقد.
أجرى علماء من الواليات المتحدة دراسة علمية بينت نتائجها 
فيها  األخرى  والمواد  القهوة  في  الموجودة  الكافيين  مادة  أن 

بل هي على  القلب  تسبب خفقان  ال 
العكس من ذلك مفيدة جدا للصحة.

ولم يكتشف الباحثون عالقة بين تغير نبضات القلب، وتناول 
)القهوة،  يوميا  الكافيين  على  المحتوية  والمواد  المشروبات 
االعتقاد  في  النظر  إعادة  يجب  لذلك  الشيكوالتة(.  الشاي، 

السائد من أن القهوة تسبب الخفقان.
وتابع الباحثون الحالة الصحية لـ 1٣88 شخًصا، ال يعانون 
من الخفقان، ومتوسط أعمارهم 7٢ سنة، 46ٌ% منهم رجال 
باستخدام أجهزة محمولة تسجل عمل  نساء، وذلك  والباقون 

القلب خالل ٢4 ساعة يوميا.
وكان 84٠ منهم يتناولون يوميا مواد تحتوي على الكافيين.

منتظمة  بصورة  القهوة  “تناول  أن  الباحثون،  استنتج  وقد 
يساعد على خفض احتمال اإلصابة بالنوع الثاني من مرض 
السكري، وأمراض القلب واألوعية الدموية، وأمراض أخرى 
مثل الكآبة والبدانة. كما أن مؤشرات قصور القلب والوفيات 

بالقلب، أقل بين هواة تناول القهوة بانتظام”.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

مضافات األطعمة خطر يهدد الصحة

من عيادة الطب الطبيعى
فقدان الوزن السريع

المبيدات  ومن امثلة هذه السموم 
او  الباستيك  مواد  او  الحشرية 
الكيميائيات  او  األطعمة  مضافات 
التنظيف،  مواد  في  الموجودة 
باألورام  مرتبط  منها  وكثير 
مثل  أخرى  وامراض  السرطانية 
ان  كما  والسكر،  القلب  امراض 
لها تأثير على أعضاء في الجسم 

مثل الثدى والبروستاتا.

طريق  عن  البطىء  الوزن  فقد 
تناول األطعمة الصحية المتوازنة 
وعدم التجويع هو أكثر امانا حتى 
لو تأخذ مدة أطول، مثا 20 رطل 
في السنة، وفى نفس الوقت يجب 
والفواكه  الخضر  من  كثير  تناول 
 C التي تحوى الكثير من فيتامين
التخلص  في  الجسم  يساعد  الذى 
من السموم، وينصح بتناول كثير 

من الماء مع عملية فقد الوزن.

  د.تباسيم جندي

طرق  في  رأيك  ما  س:  س: 
تضر  هل  السريعة،  الوزن  فقد 

بالصحة؟
السمنة خطر على  كانت  اذا  ج: 
الصحة من امراض القلب والسكر 
السريع  الوزن  فقد  فان  وخافه، 
فاذا  الصحة،  على  أيضا  خطر 
األسبوع  في  ارطال   10 فقدت 
الغالب  وفى  سريع،  فقد  فهذا 
وليست  وعضات  ماء  تفقد  انت 
اذا  انه  تعرف  ان  ويجب  دهون، 
الوزن  لفقد  الغذائي  النظام  كان 
قليا فى البروتين او الخضروات 

والفواكه فهذا نظام غير صحى.

السريع  الوزن  ومن مخاطر فقد 
الصداع  ونوبات  الشعر  سقوط 
المرارة  حصوات  وظهور 
معادن  توازن  في  واضطراب 
الجسم وقد يهدد صاحبه بالموت.

السريع  الوزن  ومن مخاطر فقد 
افراز السموم المختزنة في الدهون 
افرازا سريعا بكميات كبيرة، وهى 
الفرد  يكتسبها  التي  السموم  ذات 
او  األطعمة  من  سواء  البيئة  من 
العمل وال  لها في مجال  التعرض 
منها  يتخلص  ان  الجسم  يستطيع 
الدهون،  في  فتخزن  يهضمها  او 

نحن نعيش في عصر غير مسبوق 
في  للكيميائيات  االستخدام  في 
نتناوله  شيء  كل  فتقريبا  األطعمة، 
كيميائية  مضافات  على  يحتوى 
وباألخص اذا كانت األطعمة مصنعة 
المفرط  واالستخدام  بيتك،  خارج 
للكيميائيات في اآلونة األخيرة يسبب 
ضغطا شديدا على خاليا الجسم التي 
كيفية  على  قدرتها  تفقد  ان  قاربت 

التخلص من هذه المواد الكيميائية.

ان كل مضافات  فيه  ومما ال شك 
األطعمة ليست جيدة للصحة، فأغلب 
داخل  سموما  تعتبر  المضافات  هذه 
الجسم عليه ان يتخلص منها، ويحتاج 
االنزيمات  من  كثير  الى  الجسم 
عملية  في  الغذائية  والعناصر 
العناصر  قلة  مع  واآلن  التخلص، 
المواد  وزيادة  األطعمة  في  الغذائية 
منها  كثيرة  امراض  تنتج  الكيميائية 
الهضمية  واالضطرابات  الحساسية 
الطويل  المدى  وعلى  والعصبية 

االورام السرطانية.

من  الطازجة  األطعمة  وحتى 
ان  قبل  والبان  ولحوم  خضروات 
مرت  قد  تكون  مائدتك  الى  تصل 
للكيميائيات،  التعرض  من  بمراحل 
فإنتاج المبيدات الحشرية كل سنة هو 
يستهلك  رطل  بليون  ونصف  اثنين 
المزارعون منها %60 ، كما يقدم 
واللبن  للحوم  المنتجة  للحيوانات 
والبيض اكثر من 4 آالف نوع من 
العقاقير، وال يقتصر االمر على ذلك 
بل توجد اإلضافات األخرى، فاكثر 
من %90 من اطعمة السوبرماركت 
الشرب  ماء  حتى  مضافات،  تحوى 
من  فاكثر  الكيميائيات،  من  يسلم  ال 
700 مادة كيميائية تضاف الى مياه 
الشرب، وتقدر كمية اإلضافات التي 
بين 8  السنة ما  الفرد في  يستهلكها 

الى 15 رطل.

يصيب  الذى  الضرر  عن  اما 
تغير  ان  يمكن  فهى  بسببها  الجسم 
من قدرات الجهاز الهضمى، ويعتقد 
عمل  على  الجسم  قدرة  ان  العلماء 
تدخل  غريبة  مادة  لكل  جديد  انزيم 
الجسم يستغرق سنينا طويلة، ويعتمد 
ذلك على قدرة الجسم الوراثية وعلى 

كم الكيميائيات التي يتعرض لها.

المضافات  هذه  الجسم  ويواجه 
بإدخالها في عملية ديتوكس بمعنى ان 
يدخلها الجسم في تفاعالت كيميائية 
مع  يتعامل  مثلما  اقل سمية  ليجعلها 
تحتاج  التفاعالت  وهذه  الكحوليات، 
الهامة  الغذائية  المواد  بعض  الى 
يتم  وبعدها  ومعادن،  فيتامينات  من 
اتحاد هذه المواد بمادة الجلوتاسيون 
المواد  هذه  افراز  على  تساعد  التي 

في البول او البراز او العرق. وهنا 
عمليات  في  مهما  دورا  الكبد  يلعب 

الديتوكس التي تتم على مرحلتين.

استهدافا  األسرع  العضو  اما 
هو  المضافات  هذه  استخدام  من 
من  التأثير  يختلف  ولكن  المخ 
آالما  تسبب  فأحيانا  آلخر  شخص 
صداع  آخر  وعند  المفاصل  في 
ثالث  واعراض ربو وحساسية عند 
وغيرها من االعراض واالمراض.

على  هنا  الضوء  نسلط  وسوف 
المضافات  هذه  من  األمثلة  بعض 
من  وهى  الجسم،  في  تفعله  وما 
كثيرا  وتقرأها  استخداما  األكثر 
من  لكثير  الغذائي  المحتوى  ضمن 

األطعمة.

مادة  هو  المواد  هذه  أشهر  من 
السالفايت وهى تضاف الى السلطات 
تضاف  كما  لونها،  يتغير  ال  حتى 
البرتقال  وعصائر  الكحوليات  الى 
والبطاطس  والجمبرى  واالسماك 
وهى  المجففة.  والفواكه  االشيبس 
والحساسية  الشعبى  الربو  تسبب 
القىء  مع  والغثيان  الدوخة  واحيانا 
واالسهال، وهى تقضى على فيتامين 

B1 في األطعمة.

لهذه  األخرى  األمثلة  ومن 
التارترازين  صبغة  المضافات 
صناعية  صبغة  وهى   5 نمرة 
المشروبات  الى  تضاف  صفراء 
والى  والكيك  والحلوى  والعصائر 
يضاف  كما  عقار   500 حوالى 
مع  المكرونة  وعلب  الجبن  الى 
الجبنة والبودنج ودريسنج السلطات 
واآليس كريم والمربات والكتش آب 
والمخبوزات  والمارجارين  والزبدة 
والسيلاير واالسماك المدخنة. ومادة 
التارترازين مسموح باستخدامها في 
الشمالية ولكن غير مسموح  أمريكا 
والسويد  وفنلندا  النمسا  في  بها 
الحساسية  تسبب  وهى  والنرويج. 
من  يعانون  الذين  واالفراد  والربو، 
حساسية  لديهم  لالسبرين  حساسية 

لهذه المادة.

المشهورة  المضافات  ومن 
توجد  وهى   BHA, BHT مواد 
والبطاطس  السيلاير  في  كثيرا 
والعصائر  والمخبوزات  الشيبس 
تأثير  ولها  واللبان،  والمارجارين 
وعلى  العصبى  الجهاز  على 
بعض  وتوجد  األطفال،  تصرفات 
 BHT األدلة التي تشير الى إمكانية
في تحويل الهرمونات وحبوب منع 
الحمل الى مواد مسرطنة، ولهذا منع 
تسبب  وهى  بريطانيا،  في  تداولها 
وارتفاع  الجلد  وحساسية  الربو 

تجارب  عن  اما  الكولسترول. 
الحيوانات فقد اثبتت ان كال المادتين 
والجهاز  والكلى  للكبد  تلفا  تسببان 

التناسلى وفقد البصر.

في  الشهيرة   MSG مادة اما عن 
المطاعم الصينية فهى من مكسبات 
االكل  من  وجبة  وكل  الطعم، 
 10 الى   5 على  تحتوى  الصينى 
جدا  عالى  معدل  وهو  تقريبا  جم 
ويكاد  األخرى،  باالطعمة  مقارنة 
اليخلو مطعم من استخدام هذه المادة 
السريعة،  الوجبات  وخاصة مطاعم 
من  يعانون  الناس  من  والكثير 
حساسية لهذه المادة، فأكثر من 20 
المتحدة يعانون  الواليات  مليون في 
مع  وخصوصا  لها  حساسية  من 
التعرض للجرعات العالية وبالنسبة 
ويحدث  عرضة  اكثر  فهم  لألطفال 
لهم اضطراب في التصرفات وعلى 
تلفا  تحدث  ان  يمكن  الطويل  المدى 
من  األكثر  واالعراض  المخ،  في 
الصداع  هي   MSG مادة استخدام 
واالسهال  الصدر  وآالم  والربو 
والهبات  واالرهاق  العين  وزغللة 
الساخنة وتنميل الوجه وخفقان القلب 
البول.  مجرى  والتهاب  والعرق 
ولقد ازيلت من اطعمة األطفال سنة 
األخرى  األطعمة  ومن   .1978
هي  المادة  هذه  على  تحتوى  التي 
مثل  الخبز  بفتات  المغلفة  األطعمة 

والنوجيت  الدجاج  قطع 
الجبن  وكرات  والسمك 
مع  المعدة  واللحوم 
فيل  مثل  الخبز  فتات 
بعض  وحتى  بارميجان 
والصوى  التونة  انواع 
والمكسرات  صوص 
ومكعبات  المحمصة 
الشوربة  او  الشوربة 
آب  والكتش  البودر 
واللحوم المعلبة والباردة 
واالطعمة  والنودلز 
المجمدة الجاهزة سريعة 
المادة  وهذه  التحضير، 
في  كبيرا  نقصا  تسبب 

.B6 فيتامين

نستخلص  ذلك  ومن 
ان األطعمة االورجانيك 
علينا  وكذلك  كثيرا  أسلم 
األطعمة  من  التخلص 
سريعة  الجاهزة 
من  واالقالل  التحضير 
الوجبات  على  االعتماد 
السريعة، كما يجب علينا 
الغذائي  المحتوى  قراءة 

لكل طعام نشتريه.
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تنوع  ألن  وذلك  املدهشة،  ومشاهد  الروائع  من  بالعديد  البّرية  احلياة  تزخر 
واملتنوعة  اخملتلفة  بيئاتها  وألن  يومنا هذا  نعرفه حّتى  يفوق ما  مخلوقاتها 
سويًّا  نطوف  والتكّيف.  احلياة  أساليب  من  متعددة  أشكااًل  عليها  تفرض 
اليوم على تلك اخمللوقات الرائعة لنشاهدها بشكل مختلف ومبهر ولنتذكر 
مع كل صورة نراها أن هناك من يشاطرنا هذا الكوكب ال يقل دهشة وإثارة 

عّما نستمتع به يوميًّا في حياتنا املتحضرة.

سلحفاة مائية تبحث عن الغذاء في قاع احمليط

رحلة مجانية لألسماك على ظهر سمكة قرش

ال مانع من التوقف حلظة اللتقاط صورة تذكارية

تنني البحر العشبي النابض باحلياة وهو يحمل البيض بعد 
تخصيبه

هجرة سمك السردين من عجائب احلياة البحرية

وحيٌد فوق الشجرة
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