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وحشتنا اربع سنوات يا قداسة البابا شنودة 
صلواتك معنا نشعر بها دائما ألن قداستك شفيع املهجر أيضا

حمبةاهللألن،اهلليعرفملحيبالومن
He who does not love does not know 

God, for God is love. 1 John 4:8
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السيد الوزير السابق املستشار الزند

اقالتك  بسبب  وانزعجت  تألمت  أننى 
لك  اكن ادرى عندما أرسلت  الظالمة، ولم 
ان  باالستقالة  اطالبك  السابق  العدد  خطابا 
باإلقالة و  ولكن  فورا  له  طلبي سيستجاب 
منك  طلبت  قد  كنت  لقد  باالستقالة!  ليست 
مزار  بنى  أطفال  ظلم  اجل  من  االستقالة 
والظلم  القسوة  بمنتهى  عليهم  حكم  الذين 
بالسجن 5 سنوات بسبب ثواني على فيديو 
تمت  قد  يقصدوها، وها هو  لم  أمور  على 
على  ثواني  بسبب  بعدها  واقالتك  ادانتك 

فيديو انت أيضا لم تقصده!

في  فورا  تحققت  السماء  عدالة  هل هي 
شخصك وقبل الرب طلبي؟

قضية أطفال بنى مزار كانت قضية رأى 
تفعل  ان  انه كان في مقدورك  عام، ونعلم 
شيئا لتوبيخ هذا القاضي الظالم ولكنك قلت 
في نفس الحلقة أنك ال تستطيع ان تتدخل 
في أي قضية، ولكننا امام قاضى ظالم اثار 
كل  خالف  قد  انه  خاصة  كله،  العام  الرأي 
مقايس العدل والنزاهة ورفض ادراج طلب 
ولكنك  بكفالة،  األطفال  االفراج عن هؤالء 
عزيزى الزند تشدقت بانك ال تتدخل! ولقد 
انهم  اقالتك  بعد  القضاة  نادى  اجماع  قال 
أيضا ال يتدخلون في أي قرار من السلطة 
معك  متعاطفين  انهم  من  بالرغم  التنفيذية 

ويرون الظلم البين في اقالتك.

السؤال بعد هذا الى اين تذهب مصر؟ هل 
نحن في اتجاه الدولة الدينية التي تحاكم كل 
من يمس بواسير الدولة الدينية الملتهبة؟ 

أنك عندما  تماما بصفتى طبيب  اعلم  أنا 
يتألم  ملتهبة  شخص  أي  بواسير  تلمس 

أفعال  هذا الشخص وقد يثور وتصدر منه 
الدرجة  لهذه  مصر  وصلت  فهل  عصبية؟ 

من التهاب بواسيرها؟ 

الزند قال مثال خياليا أنه لو أخطأ رسول 
صدرت  أنه  غير  حدث  فماذا  فسيحاكمه، 
اوامر خفيه بانه قد لمس بواسير ملتهبة؟! 
الزند بسبب أخر نعلمه ام  اقالة  ولو كانت 
ال نعلمه فوجبت اقالته أيضا في وقت أخر 
صحة  أدري  -وال  سمعت  ولقد  هذا!  غير 
محاكمته!  طلبت  قد  السعودية  ان  الخبر- 

فهل تتحكم السعودية في امورنا األن! 

امام  األمريكي  الخارجية  وزير  قال  لقد 
الكونجرس »ان دول الخليج قدمت لمصر 
الباليين بينما أمريكا قدمت لمصر الماليين، 
فهل نتوقع ان مصر ستكون موالية ألمريكا 
لرئيس  أوباما  قال  وبعدها  الخليج؟«  ام 
الشرق  في  النفوذ  أن  استراليا  وزراء 
وإي��ران  السعودية  بين  منحصر  الوسط 
غير ذاكر مصر، يأتي هذا متزامنا مع قول 
الرئيس السيسى أنه مستعد لبيع نفسه من 
أن  السيسى  اجل مصر، فهل قصد رئيسنا 
للسعودية والخليج  بالفعل  بيعت  قد  ارادتنا 

بسبب احتياجنا؟!

قبل أن تتحكم فينا السعودية صدرت لنا 
بواسير سلفية ملتهبة، انشغلنا بها وتوقفنا 
بأيديهم،  لعبة  مصر  فصارت  اإلنتاج  عن 
وفى القرون السابقة عندما خشيت بريطانيا 
االفيون  لهم  صدرت  الصين  من  العظمى 
فيما  اإلنتاج  عن  الصينى  الشعب  لتلهى 
فعلت  وهكذا  االفيون«  »ح��رب  ب�  عرف 
السلفية  البواسير  لنا  بتصديرها  السعودية 

المحتقنة. 

لهذه  عالج  المصرى  الشعب  لدى  فهل 
البواسير؟ ام نرسل لهم مراهم ولبوس من 

الغرب لعالجها؟

 
 د. رأفت جندي
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Mathematics Tuition
In Mississauga
(Grades 7 to 12)

Special rates for groups
 of 2, 3 and 4 students

 Contact Victor on   9052764549
Cell 905 616 6802

Email vervictutor@gmail.com 

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

وجـدى خليـل
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس
جورج غالي

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة
جملس اإلدارة

التفاصيل اخلاصة بالشهادات الدوالرية
تهدي أسرة اإلدارة العامة لالتصال بأبناء الوطن بالخارج - الهيئة العامة لالستعالمات أطيب 
تحياتها إلى سيادتكم، وفي ضوء ما تلقته اإلدارة من استفسارات من بعض أعضاء الجاليات 
حول اصدار شهادة "بالدي" الدوالرية للمواطنين المصريين المقيميين فى الخارج، نتشرف 
الجديدة  بالشهادة  الخاصة  التفاصيل  على  االطالع  في  الراغبين  للسادة  يمكن  بأنه  باالحاطة 

زيارة الموقع اإللكتروني للبنوك الثالثة التي تقوم باصدار الشهادة وهي كالتالي:

www.nbe.com.eg :البنك األهلي المصري -

www.banquemisr.com :بنك مصر -

www.banqueducaire.com :بنك القاهرة -

من  كذلك  اإلدارة  تلقته  ما  ضوء  وفي  آخر،  جانب  من 
"تحيا  صندوق  في  المساهمة  كيفية  بشأن  استفسارات 
مصر"، نتشرف باإلحاطة بأنه يمكن للسادة الراغبين في 
االطالع على كافة تفاصيل الصندوق وكيفية المساهمة فيه 
وكذا المشروعات التي يقوم بتنفيذها زيارة الموقع الرسمي 
www.tahya-misr. :"الخاص بصندوق "تحيا مصر

 org

مع حتيات
اإلدارة العامة لإلاتصال بأبناء الوطن باخلارج

اهليئة العامة لالستعالمات



قضايا وآراء4
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
زي ما خلصتنا من اإلخوان سيب لنا السلفيين 
ونخلص  نخلصك  قادرين  هللا  بعون  وأحنا 

مصر منهم.
ميرهام حسين

أنا مصدقك  لهتك عرضك،  تعرضتي  بتقولي 
غربية  بلد  في  أنتي  ولو  الشرطة،  مش  بس 

كنتي تعرضتي لكسر ضلوع وبالقانون.
توفيق عكاشة

عمرو أديب قالك هتوحشنا بعد يومين وحشتنا 
يا اخويا األخبار  الواد عمرو بجيب  إال  بجد، 

قبل ما تطلع منين يا توفيق.
مرتضي منصور

لو  وديني  لكن  عكاشة  توفيق  عل  زعلت  انا 
أسقطت عضويتك وعضوية ابنك ال انا راقص 

عشرة بلدي.
الزند

اللي مختلفين معاك أكثر من المتعاطفين معك 
لكن لو المختلفين معك فكروا شوية في سبب 

إقالتك فعال هيقلقوا علي مصر.
السعودية

مش  تحاكموه  الزند  لكم  تسلم  مصر  عايزين 
القوالب  نكته وال حقيقة بس فعال  عارف دي 

نامت والنصاص قامت يا سعودية.
كاثلين واين

بصراحة مش  بحب سياستك  لكن الشهادة هلل 
أقل  دخلها  التي  لألسر  العالي  التعليم   مجانية 

من 50 الف في سنة ضربة معلم.
جستين تردو

بيقولوا انك راجع مش مبسوط من أمريكا ما 
حدش فيهم عايز يتصور سيلفي معاك، روح 
مش  إللي  الرحلة  تعوض  وأنت  عربية  دولة 

جايبة همها دي.
باتريك بروان

ركز شوية أوعي تطلع زي تيم هوداك وتطيح 
بحظنا هللا يهديك.

نتنياهو
دوالر   4500 الضرائب  خصم  بعد  مرتبك 
أي  مكتب  في  فراش  أي  طيب،  شهريا؟؟ 
وزير عربي عموالته  قدك مرتين ومن غير 

ضرائب.
 وزارة التربية والتعليم

حزين لخضوعكم للطلبة ورفض تعيين مديرة 
مدرس  يرفضوا  بكرة  مسيحية،  ألنها  مدرسة 
مسيحي  تلميذ  وجود  يرفضوا  وبعده  مسيحي 
المسيحي  بالمحافظ  بدأت  هي  ما  الفصل  في 

وماشيه بتسلسل منتظم!!
دونالد ترامب

بعد تصدرك سباق الجمهوريين الرئاسي موقع 
وزارة الهجرة الكندية تعطل وحياتك أبعد عننا 
كندا  توقع  ممكن  الكبيرة  األمريكان  هجرة  ال 

كلها.
أوباما

في  الطائفي  النزاع  تشجع  السعودية  بتقول 
في  اإلرهاب  بتشجع  دي  فاكر  لسه  المنطقة  

العالم كله.
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بيتـــــك 
و سوق العقارات

اعداد املنزل للبيع

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

الذى يعتبر افضل  الربيع  اقتراب فصل  مع 
ينتظره  حيث  العقارات.  وشراء  لبيع  موسم 
السواء  على  والمشترى  البائع  من  كال 
الحصول  طريق  عن  سواء  له  ويستعدون 
على mortgage preapproval بالنسبة 
للبائع.  بالنسبة  المنزل  إعداد  او  للمشتري 
اليك بعض نصائح إعداد المنزل للبيع لزيادة 
المنزل. بيع  وسرعة  الجاد  المشترى  انتباه 
)1( تخلص من المحتويات الغير مستعملة. 
لن  فغالبا  عام  من  ألكثر  تستخدمها  لم  اذا 
مخزن  استأجر  أمكن،  اذا   )2( تستخدمها. 
الزائدة.  االثاث  قطع  الية  وانقل  خارجى 
 )3( اقل.  بأثاث  وأوسع  اجمل  يبدو  المنزل 
قم باإلصالحات البسيطة فى المنزل وتجديد 
الوان الحوائط بألوان فاتحة. )4( استثمر فى 
اكثر  يستريح  المشترى  تجهيزات االضاءة. 
للمنزل المضاء جيدا. )5( حافظ على المطبخ 
مرتبا وغير مزدحم بأشياء كثيرة. قم بترتب 
ودواليب  النوم  غرف   )closets( دواليب 
الصور  ازل   )6( المطبخ.   )cabinets(
الشخصية والعائلية حيث يفضل ان ال تشتت 
فى  يعيش  نفسه  يتخيل  اجعله  بل  المشترى 
المنزل. )7( قم بتنظيف المنزل من الداخل 
والخارج بواسطة مختصين وتجنب الروائح 
المنزل من  )8( جمل مدخل  للطبخ.  النافذة 

الخارج ألنه عنوان للداخل. 
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم

القبض علي املتهم بطعن 
جنديان كنديان يف مركز 

للتجنيد بتورنتو 
يواجه أيانلي حسن علي 27 سنة وهو مواطن 
كندي من مونتلاير تسعة اتهامات تتعلق بهجومه 
علي مركز لتجنيد القوات المسلحة  في تورنتو 
يوم  المتهم  قام  فقد   ، الجنود  وطعنه الثنان من 
االثنين 15 مارس بدخول مبني حكومي يضم 
مركز للتجنيد في الطابق االرضي وهو يمسك 
من  اثنان  به  وضرب  يده  في  كبير  بسكين 
العسكريين وحاول ان يطعن جندية قبل أن يتمكن 
واحتجازة  عليه  السيطرة  من  االخرين  الجنود 
حتي حضرت الشرطة ، وقال المتهم ان هللا قال 
له أن يأتي لهذا المكان ويقتل الناس وبينما تستمر 
التحقيقات فأن قائد شرطة مدينة تورنتو مارك 
سوندرز قال أنه من غير المحتمل ان تكون هناك 
الرغم  أرهابية علي  بجماعات  للمتهم  أية صلة 
عسكريين  افراد  أستهداف  تعمد  الرجل  ان  من 
علي  االجابة  المتهم رفض  علي  القبض  ،وبعد 
أسئلة الشرطة وأقتيد الي المستشفي بسبب سلوكه 
وتلقي الجنديان المصاين عالج الصابات خفيفة ، 
وقد أرسل رئيس وزراء كندا تغريدة علي تويتر 
تقول ) أن الجنود الكنديين لن يخيفهم االرهاب 
والكراهية وتمني للجنود الجرحي الشفاء التام (

السيسي لصحيفة إيطالية:
أعدكم بكشف حقيقة موت 

جوليو رجيين 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حوار لصحيفة 
»أسمحوا  باإلنجليزية:  اإليطالية،  »الريبوبليكا« 
لي بأن أتوجه إلى عائلة ريجيني بالعزاء«، موجها 
رسالة إليطاليا بأن مصر تدرك تماماً موقف الرأي 
عائلة  وموقف  اإليطالي  واإلعالم  إيطاليا  في  العام 
ريجيني، ثم قال باللغة العربية، والتي فضل أن يكون 
الحوار بها، ليبدأ الحوار المترجم بعبارة: »أتحدث 
األلم  مدي  تماماً  وأدرك  كرئيس  ال  كوالد  إليكم 
والذي تعنيان منه بسبب فقدكم البنكم وأدرك تماماً 
مدى المرارة والحزن الذي دمر قلبيكم ونحن نتفهم 
معكم«.  دائماً  ودعائي هي  وقلبي  تماماً  األمر  هذا 
وأضاف: »أعدكم بأنني سنصل إلى الحقيقة وسنعمل 
مع السلطات اإليطالية للوصول إلى العدالة ومعاقبة 
نكتشف  »سوف  وتابع:  قتلوا«.  الذين  المجرمين 
ونعاقب المسئولين عن هذا األمر لكني أطرح سؤال 
عن توقيت الجريمة، لماذا تم العثور على جسده أثناء 

زيارة وزيرتكم؟«.
نص الحوار :

** كيف ترى العالقات المصرية اإليطالية ؟
في  وفريدة  تاريخية  هي  إيطاليا  مع  العالقة  إن 
تجاري  شريك  اكبر  تعدون  اليوم  وأنتم  طبيعتها، 
أن  االتحاد األوروبي، وال يجب علينا  لمصر، في 
بيننا راسخة وال  فالروابط  يقسمنا،  أن  نسمح ألحد 
عمل  فان  صراحة  وبكل  يفصلنا،  أن  ألحد  يمكن 
على  األكبر  الرمز  صار  مصر  في  إيني  شركة 
عمق وقوة العالقات بين البلدين في التعاون في أهم 
المصري.  االقتصادي  على  ستؤثر  التي  المشاريع 
وعلي المستوي تربطني عالقة قوية بماتيو رينزي 

رئيس الوزراء اإليطالي ودائم االتصال به.
** لقد أحدث مقتل ريجني دوياً في إيطاليا.. فهل 
الحادث  تأثير هذا  لديكم في مصر فكرة عن مدي 

على العالقات المشتركة بين البلدين ؟
أود أن أؤكد لإليطاليين أن هذا الحدث صدمة كبري 
لمصر كما إليطاليا، أن ما حدث أمًرا مأساوياً وغير 
الحكومة  فقط  تستنكره  أمر ال  بالمرة، وهو  مقبول 
وما  عام،  بشكل  المصري  الشعب  لكن  المصرية، 
حدث لجوليو ريجني أمراً مأساوياً وغريب، لكن من 
ناحية أخرى فقد زار مصر آالف اإليطاليين وعملوا 

بها، ولم يحدث مع أحد منهم ما حدث مع جوليو،
في  التعاون  أن  األخيرة  األسابيع  في  نالحظ   **

التحقيقات كان ضعيفاً وليس كافياً.. ما تعليقكم ؟
- إن التحقيقات في مصر ومنذ اللحظة األولي تدور 
تحت اإلشراف المباشر للنائب العام، ولدينا مجموعة 
العمل  يواصلون  الذين  المتخصصين  المحققين  من 
لياًل ونهاراً ليكشفوا عن األسباب الحقيقية، والظروف 
نتوقف  لم  وإننا  الدرامي  الموت  بهذا  أحاطت  التي 
عن العمل حتي نصل إلى الحقيقة الكاملة حول موت 

جوليو ريجني.
**لقد تم استقبال المدعي العام اإليطالي في القاهرة 

مؤخراً.. ما هي خطواتكم الفعلية للتعاون معه ؟
أريد أن أؤكد عن أهمية تكثيف التعاون بين بلدينا، 
لكي نصل إلى حقيقة مقتل جوليو ونقاضي المذنبين، 
البحث  فريق  سيسافر  القادمة  القليلة  األيام  وخالل 
المصري الذي يتابع القضية إلى روما، ليبحث عن 
مع  التحقيقات  في  التعاون  لتحسين  السبل  أفضل 

السلطات اإليطالية.
** كم من الوقت يلزمنا حتى تظهر النتائج؟

أود أن أشير إلى المجهود الكبير الذي تبذله الحكومة 
المصرية في محاربة اإلرهاب والتطرف لنصل إلى 
االستقرار واألمان في بلدنا، ومنذ 9 أشهر تم اغتيال 
اآلن  استطعنا  اننا  وتخيلوا  المصري،  العام  النائب 
فقط وبعد مجهودات من قوات األمن أن نصل إلى 
حقيقة هذا االغتيال وتعرفنا على المجرمين، ونقوم 

بتقاضيهم.

** هل لديكم فكرة عما يمكن أن يكون قد حدث 
لهذا الباحث ؟

التساؤالت  فهناك بعض  بخصوص موت ريجني 
الجريمة  توقيت  عن  أواًل  نطرحها،  أن  يجب  التي 
وخاصة عن اكتشاف جثته لقد جاء هذا متزامناً مع 
زيارة وفد المستثمرين اإليطاليين مع وزير التنمية 
اإليطالية، واتعجب »لماذا وقع هذا الحدث في وقت 
بلغ فيه التعاون بيننا حداً غير مسبوقاً من الناحيتين 
أن  يمكن  ال  أخر  وتساؤل  واالقتصادية،  السياسية 
هذا  تعطيل  في  المصلحة  صاحب  من  وهو  نغفله 
الطاقة واألمن في  البلدين، في مجالي  بين  التعاون 
بأكملها،  المنطقة  في  االستقرار  عدم  فيه  يعم  زمن 
ويجب أال ننسي أهمية هذا التعاون الذي يحدث في 
وقت يعاني فيه اقتصادنا ويمر بمراحل ضعف منذ 

سنوات .
** إذا سيادتكم تقولون بأن المجرمين في جناية 

ريجني يجب البحث عنهم بين أعدائكم؟
انحدار  وعن  السياحة  استهداف  عن  نتحدث  أننا 
الرقم  من  اقترب  والذي  الروسي  السياحي  التواجد 
صفر وكذلك السياحة اإليطالية، ويجب أن نضع هذه 
األمور في االعتبار وخصوصاً ما حدث في األونة 
بصورة  ونظرنا  النقاط  هذه  ربطنا  إذا  أنه  األخيرة 
كاملة سنعرف حقيقة ما يحدث، أن الهدف هنا هو 
تدمير االقتصاد المصري وعزل بلدنا من الساحة، 
وهذا يتم ضد مصر، ألنها تقود حرباً ضد اإلرهاب 
والتطرف، أنني أتمني أن نتوحد ضد هؤالء األعداء 

وأال نسمح ألحد أن يقسم مصر وإيطاليا.
** إذا ما هو تصرفكم في هذا الصدد ؟

أود أن أؤكد للشعب اإليطالي بأن مجهوداتنا ستستمر 
الحقيقة بخصوص كل  إلى  لياًل ونهاراً حتى نصل 
المجرمين  نستوقف  حتى  نهدأ  لن  ونحن  وقع  ما 

ونحاكمهم ونعاقبهم حسب القانون.
المذنبين  وعن  حدث  عما  فكرة  لديكم  هل   **

بالتحديد؟
لقد حدثت عن تحديات كثيرة تواجهنا وعن المخاطر 
التي تواجهها مصر، وحدثتكم ايًضا عن المجهودات 
التي نبذلها لتحقيق األمن واالستقرار، ونحن مهتمون 
بتقديم المذنبين إلى القضاء، فنحن نواجه في  تماماً 
ذات الوقت تحدياً إرهابياً يستهدف األماكن السياحية، 
كما أن حدودنا مع ليبيا إنه من مصلحتنا أال نبحث عن 
أشياء تفرق بين مصر وإيطاليا، ولكن عن عالقات 
ووحدة ودعم مع بلدكم الصديق، لكن أسمحوا لي أن 
اتحدث ايضاً عن الشاب عادل معوض هيكل، وهو 
شاب مصري اختفى في إيطاليا منذ 5 أشهر، وكل 
هذه  أن  توفق،  لم  عن  للبحث  المبذولة  المجهودات 
األحداث ال يجب أن تدمر العالقات بين بلدينا، إن 
األوقات الصعبة التي نمر بها تجعلنا نفكر في عمر 
وقوة العالقات بين مصر وإيطاليا، هناك نقطة رئيسية 
يجب أن نفكر فيها، إن استقرار مصر نقطة أساسية 
شعوب  الخطر  سيمس  مصر  انهارت  وإذا  للجميع 
البحر المتوسط وأوروبا وسيلحق الدمار بالمنطقة، 
لو  بأكملها  المنطقة  سيصيب  كبير  خطر  وهناك 
تطرف واحد في األلف من الشباب المصري، والذي 
يمثلون 60 مليوناً من النسبة الكلية لعدد المصريين 

الذي يبلغ 90 مليون.
الجيش  بالتعاون مع  اإلرهاب  تحاربون  كيف   **

وقوات األمن ؟
العمليات  انخفاض  األخيرة  الشهور  في  لوحظ 
بفضل  األمن  لقوات  نجاح  وهذا  اإلرهابية، 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المجهودات 
والفكرية، ألننا في هذا الصدد نحارب األيدولوجية 
الداعمة لإلرهاب، ويجب أن نكون أمناء وواضحين 
دولية،  ظاهرة  يعد  اإلرهاب  أن  أواًل  أنفسنا  مع 
لبلدان  تحدياً  وليس  كله  العالم  في  انتشاره  يتزايد 
المنطقة  بمشكالت  تماناً  في مصر  ومرتبط  محددة 
في ليبيا وسوريا واليمن والعراق ومالي والصومال 
ونيجيريا، لذلك يلزمنا أتباع استراتيجية دولية وليس 
مجهودات فردية لبعض الدول، فمحاربته يجب أن 
أن  ويجب  الدولي،  للمجتمع  األولي  األولوية  يكون 
ترسل رسائل واضحة وقوية للبالد ولألحزاب التي 

تدعم اإلرهاب بالسالح والمال والمقاتلين.
من  لإلرهاب  الحقيقيون  الداعمون  هم  من   **

وجهة نظركم؟
هي  ما  يعلم  الجميع  أن  صارمة:  بطريقة  يجيب 
البلدان واألحزاب التي تدعم اإلرهاب ونحتاج رسالة 
يتوقفوا عن دعم  بأن  فيها  قوية وواضحة، نطالبهم 
اإلرهاب وكلما تأخرنا في هذا األمر فسنعاني جميعا. 

المصرى اليوم



حتتاج  مصر  تاريخ  من  املرحلة  هذه 
وراءه  اجليش  يكون  قوى  حاكم  اىل 

ولكن....
جييد  وقوى  منضبط  عسكرى  قائد  انه 

إعطاء األوامر العسكرية ولكن...
كل  املسيحيون  االقباط  يتعرض  ملاذا 
يوم لالضطهاد والتمييز دون اى اهتمام 

منه او رد فعل
االن  تستخدم  االخوان  فزاعة  أسلوب 

لتخويف واسكات املنتقدين
كل راعى مسئول عن رعيته وكل رئيس 

جيب حماسبته عن أخطاء مرؤسيه
يف  شجاعة  جريئة  قفزات  تعنى  الثورة 
املوازين  كل  تقلب  التغيري  اجتاهه 
واالبتزاز  التهديد  تأبه  وال  اخلاطئة 
حق  ماهو  بثوريه  تطبق  بل  واإلرهاب 

وفى مصلحة الوطن من تقدم وحداثة
تقدم األمم ورقيها ال يتم اال حبرية النقد 
األخطاء  لكشف  الوحيده  الوسيلة  النها 

والفساد ومن ثم التصحيح

»السيسى  بعنوان  لى  مقال  في 
سنتان  منذ  المكان  هذا  في  واالقباط« 
وقتها  السيسى  الرئيس  وكان  تقريبا 
وشك  وعلى  االخوان  من  تخلص  قد 
ابديت   . الجمهورية  لرئاسة  ترشيحه 
قلقى من وضع االقباط اللذى لم يتغير بل 
يسير الى األسوأ. وطالبت السيسى في 
ثمان نقاط الى الرجوع لجذور المشكلة 
لحلول  األمد  طويلة  خطط  ووضع 
جذرية تركز على بناء عقل وشخصية 
االنسان المصرى من جديد ولكن لالن 
للمضى في  بادرة  لألسف ال أرى اى 
بواقعية  األمور  ولنحلل  االتجاه  هذا 

تاريخ  من  المرحلة  هذه  ان  صحيح  اكثر. 
الجيش  يكون  قوى  حاكم  الى  تحتاج  مصر 
الرهاب  فريسة  البالد  تقع  ال  حتى  وراءه 
دول  معظم  في  ماهو حاصل  مثل  الدواعش 
المنطقة ولكن لحماية وطن والحفاظ عليه قوى 
متقدم ال يكون فقط بالقوه األمنية المادية ولكن 
قبلها بناء المواطن السوى الواعى ألليات تقدم 
ثم  الفردى  المستوى  على  ومصلحته  وطنة 
اليها  توصلت  أسس حضارية  على  الجمعى 
واألبحاث  التجارب  من  قرون  عبر  البشرية 
في  االن  ترسخت  حتى  المريرة  والخبرات 
ان  يقول  من  هناك  المتقدمة.  الغربية  النظم 
الرئيس السيسى ال تسمح له خبرتة السياسية 
وثقافته وتعليمه المحدود على حد قولهم، الن 
يشخص االمراض االدبية )غير المادية( التي 
منه عالجا؟  نتوقع  فكيف  منها مصر  تعانى 
وقوى  منضبط  عسكرى  قائد  مجرد  فيرونه 
يجيد إعطاء األوامر العسكرية التي هي في 
ويحرص  النقد  او  المناقشة  تقبل  ال  طبيعتها 
على التنفيذ بدقة والتزام وهذا طبعا يفيد في 
بعض المجاالت الهامة ولكنة ال يصلح للتعميم 
في كل القطاعات التي يحتاج بعضها لمرونه  
سياسة وتقويم ال يتأتى اال بتقبل النقد والتحلى 
بالخطأ  لالعتراف  واالستعداد  بالمرونه 
ألصالحه. ويرى أيضا أصحاب هذا الرأي ان 
السيسى يعتمد على  الوعود البراقة ال تستند 
الميديا  وأيضا  مدروسة  تنفيذية  خطط  على 
بالتحكم في وسائل االعالم لتلميعة والمبالغة 
عبد  أسلوب  نفس  وهو  وانجزاتة  قدراته  في 
انتهجوا  الذين  الزعماء  من  وغيرة  الناصر 

من  أيضا  ويخشى  الديكتاتورى   األسلوب 
يعتقدون بذلك ان يؤله الزعيم من اتباعه وبذلك 
يصيبه الغرور والكبرياء وهى اول خطوات 
السقوط. يستندون في فكرهم هذا على النتائج 
وابداء  التفكير  لحرية  االنتهاكات  كم  منها:  
والتي  السيسى  عهد  في  حدثت  التي  الرأى 
لم تحدث في عهد اى حاكم أخر منذ محمد 
على باستثناء عبد الناصر حتى في عهد حكم 
االخوان. فنرى مثال الغاء البرامج التلفزيونية 
السياسيين   المحللين  واستبعاد  تنتقده  التي 
الكتاب  على  الحبس  واحكام  المعارضين 
الدستور  مواد  وجود  واستمرار  والمفكرين 
العنصريه مثل المادة الثانية و القوانين سيئه 
السمعة مثل قانون ازدراء األديان،  بل يصل 
بالبعض من هؤالء في االعتقاد بان  الشطط 
السيسى اصولى يتخفى تحت شعار  الرئيس 
التقية وذلك لتهاونه الغير طبيعى مع السلفيين 
بل انه يعين الكثيرين منهم في مراكز حساسة 
في الدولة من المفترض انها تحتاج الى تغيير 
واالعالم.   والثقافة  التعليم  مثل  وثورة  شامل 
الطرف عن محافظين سلفيين )مثل  ويغض 
محافظ المنيا( ورجال امن وقضاة )من عينة 
الذين حكموا على أطفال اقباط( كلهم ينتمون 
الى تفكير داعش العنصرى االرهابى.  وأيضا 

ما يتعرض له االقباط المسيحيون كل يوم من 
اهتمام  اى  دون  والتمييز  االضطهاد  اشكال 
منه او رد فعل ايجابى اللهم اال المظهريات 
أفعال  الى  تترجم  ال  التي  العامة  واالقوال 
الميالد واطالق  الكنيسة في عيد  مثل زيارة 
مشاعر  تلهب  التي  فقط  هناك  التصريحات 
االقباط  وهذا ذكرنى بقول زميل ناشط  في 
مجال حقوق االنسان عندما واجهه وفد حكومي 
تحت غطاء وزاره الخارجية المصرية و كان 
معظم أعضائه من المخابرات العامة،  جاء 
الى تورونتو مدعيا نقل مطالب اقباط المهجر 
تعاطفا  ومبديا  القاهرة  في  المسئولين  الى 
كما  رنانه  بتصربحات  االقباط  مع  مظهريا 
اعتاد االقباط ،  وهى ال عالقة لها بالواقع، 
فما كان من زميلنا اال ان عاتبهم قائال »اسمع 
اتعجب«.   امورك  اشوف  اصدقك  كالمك 
يعتقدون  السيسي  الرئيس  ينتقدون  والذين 
برع   التي  االخوان  فزاعة  أسلوب  ان  أيضا 
في استخدامها الرئيس السابق حسنى مبارك 
المنتقدين  واسكات  لتخويف  االن  تستخدم   ،
او  االخوان  حكم  سيكون  البديل  ان  بدعوى 
الجميع فيما  امام  الماثل دائما  إرهاب داعش 
يمارس في المنطقة وانه مهما حدث لمصر 
ومماراساتها  داعش  ارهاب  من  اهون  فهو 
وهو ان صح تبنى نظام السيسى له سيكون 
بمثابة منطق ابتزازى سلبى وغير سوى مثل 
الذى يسكت على جريمه اتقاءا لجريمة ابشع 
اعتداءات  ضدهم  تمارس  الذين  ذلك  مثال 
جبنهم وصمتهم  ويعللون  واالهانة  بالضرب 
بانه اهون من يقتلوا!! .   ومن ناحية أخرى 

يعتقد البعض ان الرئيس السيسى يعى و على 
علم بالتشخيص السليم باالمراض األدبية الى 
يعانى منها المواطن المصرى و يحاول جاهدا 
اإلصالح اال ان اغلبية من حوله يمشون في 
عكس التيار ويحاولون عرقلة ما يقوم به لذلك 
فهو يحتاج منا الصبر والتحمل وعدم التبرم 
حتى ال نشمت فيه اعدائه. واتباع هذا الراى 
ويرجعون  المؤامرة  بنظرية  احيانا  يلوحون 
تأييد  بمثابة  للنظام  معارضة  او  نقد  كل 
لالخوان وخيانة للوطن. ان هذا المنطق يسئ 
السيسى الن كل راعى مسئول  الرئيس  الى 
أخطاء  يحاسب عن  رئيس  وكل  عن رعيته 
مرؤسيه ومن المفروض في رئيس او حتى 
الحديثة  اإلدارة  بعلوم  ملما  يكون  ان  الوزير 
و اهم معطياتها ان يختار وبدقة اوال الكفاءة 
وكذلك  مسئول.   اى  في  الوالء  قبل  والعلم 
المرض  على  للقضاء  الالزم  بالعالج  ايمانه 
الذى تم تشخيصه.  والذى يثير في هذا المجال 
هو  السيسى  الرئيس  حول  استفهام  عالمات 
واالعالم  والثقافة  التعليم  مجال  في  تعيينه 
سلفيين بدال من علمانين مجددين ينتشلون هذه 
المجاالت من االتجاه المتخلف التي تسير فيه.  
ورئيس الدولة في مصر له سلطات تكاد تكون 
المسئولين  كبار  تعيين  او  اقصاء  في  مطلقة 
وبالنسبة لشخصية قويه مثل 
الغير  من  يكون  السيسى 
المفهوم وجود مسئولين كبار 
في الدولة يقال انهم يعرقلون 
ما يريد تنفيذه بل األكثر اثارة 
للحيرة ، ان يعين مثل هؤالء 
منه!!!  ومسمع  مرآى  على 
اما عن ادعاء ان الوقت غير 
مناسب ويجب علينا االنتظار 
ترديد  في ظل  له  معنى  فال 
ثورة ال ن  ما حدث هو  ان 
جريئة  قفزات  تعنى  الثورة 
التغيير  اتجاهه  في  شجاعة 
التهديد  تأبه  الخاطئة وال  الموازين  تقلب كل 
بثوريه ماهو  واالبتزاز واإلرهاب بل تطبق 
وحداثة.  تقدم  من  الوطن  مصلحة  وفى  حق 
كانت  انها  األخرى  الثورات  تجارب  فمن 
تحارب إرهاب وعنف اعدائها الذين يتمسكون 
بالماضى المرفوض أخالقيا وحقوقيا وفى نفس 
الوقت يغيرون ويخططون ويبنون للمستقبل.. 
الظالمة  المالئمات  في  الوقت  يضيعون  ال 
المجرمين  البتزاز  الخاضعة  والموازانات 
االقباط  ضد  ممارسات  من  االن  نراه  مثلما 
المسيحيين من اعتداء ثم اجبار على التصالح 
المخطئ  معاقبة  عن  والتغاضى  باالبتزاز 

مع  حدث  كما  الظالمة  لمطالبه  واألنصياع 
مديرة المدرسة المسيحية في بنى مزار-المنيا 
التي منع تعيينها الرعاع تحديا لسلطات الدولة 
التي من المفروض انها تحمى مواطنيها من 
اجرام االخرين وتجبر الخارجين على القانون 
على احترام القانون وتحاكمهم وتعاقبهم مهما 
كان عددهم ونفوذهم ومراكزهم. اما االدعاء 
يدعم  فهو  السيسى  الرئيس  ينتقد  من  بان 
صحيحا  يكون  ربما  فهو  وخائن،   االخوان 
في بعض األحوال ويكون مدمرا في أحوال 
أخرى. فهو صحيحا اذا كان تدعيم المنتقدين 
في مجال االعمال االرهابيه او حتى األفكار 
ان  والغريب  له  وتدعو  اإلرهاب  تدعم  التى 
جهة مثل االزهر ال تتهم انها تدعم االخوان 
االرهابى  الجهادى  فكرها  و  مواقفها  رغم 
الذى يدرس في معاهدها. اما النقد المشروع 
ينتقد  آخر  رأى  اى  فهو:   السيسى  للرئيس 
او اى راى  او تقصيره  سياساته او وزراءه 
آخر مهما كان وال يدعو للعنف او التجريح 
الشخصى لمواطنين عاديين اما الشخصيات 
الشخصى  للنقد  فتخضع  والتاريخية  العامة 
وكلما  الموضوعى  العلمى  والتحليل  أيضا 
عظم دورها كانت معرضة اكثر لتحمل النقد 
ومصادر  وسلوكياتها  الشخصية  لتصرفاتها 
ثروتها وكل ما يهم العامة.  فالشخص السوى 
الواثق من نفسه يرد على الفكر بالفكر وليس 
ضد  الغاشمة  سلطاته  استعمال  او  باالقصاء 
االخر او استخدام ابواقة الدعائية في معارك 
انتقامية شخصية لتشويه االخر، بل يجب عليه 
ورقيها  األمم  تقدم  ان  الموضوع.  في  الرد 
الوحيده  الوسيلة  النقد النها  يتم اال بحرية  ال 
تصحيحها  ثم  ومن  والفساد  األخطاء  لكشف 
االخر  الرأى  بحظر  الفساد  على  التستر  أما 
تكون النتيجة انتشار الفساد كالمرض الخبيث.  
يعتقد  الذى  الناس  من  األخير  النوع  وهناك 
ان الرئيس السيسى يعرف اعراض المرض 
ويتعمد تسيير األمور بالطريقة التي تسير بها 
االن وبذلك تكون له اجنده خاصة به ينفذها 
الشخصية  اعتقاداته  تخدم  و  التقية  بأسلوب 
بغض النظر ما اذا كانت لمصلحة مصر او 
ال ولكن من الممكن ان تكون من وجهة نظرة 
اليهم  ينتمى  من  او  عقيدته  لخير  الشخصي 
وهذا من وجهه نظرى اخطر االحتماالت التي 
غير صحيح.  يكون  ان  قلبى  كل  من  ارجو 
ان بناء المجتمعات الحديثة التي تسعى للتقدم 
القانون  يقوم أوال وقبل كل شيء على دولة 
والمساواه بين كل المواطنين وفصل الدين عن 
واولها  الشخصية  الحريات  و ضمان  الدولة 
حرية التعبير و كل ماعدا ذلك من حلول امنيه 
وغيره لن يجدى وحده بدون هذه األوليات. 
ولن يتم هذا بدون القيام الفوري بثورة شاملة 
في نظم التعليم واالعالم وتثقيف الكبار بثقافة 
حقوق انسان القرن الواحد والعشرون وليس 

بتخلف تراث بدو القرن السابع.

ادوارد يعقوب  
  Canadia.copt@gmail.com
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امسع كالمك اصدقك اشوف امورك استعجب
ادوارد يعقوب

راكب يفتح باب 
الطائرة إلستنشاق اهلواء

اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  تأخرت 
مطار  إلى  متوجهة  كانت  الصينية 
الصني  جنوب  في  الدولي  ديوبو  أورومكي 
سلوك  بسبب  دقيقة   40 ملدة  اإلقالع  عن 

غير متوقع من أحد ركابها.
بعض  “إلستنشاق  إقالعها  قبل  الطائرة  في  الطوارئ  باب  فتح  الرجل  حاول  فقد 

الهواء” مما أصاب املسافرين وطاقم الطائرة بصدمة بالغة.
وكان الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه يجلس في القسم اخللفي من الطائرة 
وشعر فجأة بحاجة الستنشاق الهواء حيث أكد الطاقم أن درجة احلرارة في الطائرة 

كانت مرتفعة فقام وفتح باب الطوارئ.
وبحسب قوانني الطيران الصينية فإن أي شخص يقوم بفعل يتهدد سالمة الطيران، 

يتحمل املسؤولية اجلنائية عن فعله.



روحيات6

به  ويحيط  أوميجا  علي شكل حرف 
للقديس  إشارة  فهي  حجرات  ثالث 
 :  20 )يوحنا  الشكاك  توما  الشهيد 
24 – 29( الذي قتُل في الهند عندما 
المسيح  يسوع  الرب  ببشارة  كرز 
حيث تم رجمه بالحجارة ثم بالرماح. 
لكنيسة  رسالته  في  بولس  والرسول 
يكتب عن  السادس  أفسس اإلصحاح 
ان  حيث  الكامل.  االله  الرب  سالح 
بل مع  ولحم  دم  مع  ليست  محاربتنا 
أجناد الشر الروحية بالسماويات. فقد 
استمد توصيفه هذا من مالبس الجندي 
حيث  الحين،  ذلك  في  الروماني 
يرتدي الخوذة ويلبس الدرع والحذاء 
ويتمنطق بحزام عريض حول وسطه 
ويتقلد السيف. فعلي الجندي المسيحي 
المؤمن المحارب في عالم الروح ان 
الصدق  أي  بالحق  حقويه  يمنطق 
يسبق  كان  يسوع  فالرب  واألمانة 
كلماته دائماً بقوله: الحق الحق أقول 
لكم، أي يقول الصدق وال يكذب أو 
يذكر أنصاف الحقائق؛ والمنطقة عادة 
اإلنسان  وسط  يحيط  حزام  تكون  ما 
ويكون  مفرودة  لتكون  قامته  ليشد 
جسده.  كامل  في  التحكم  علي  قادر 
الخير  أي  البر  درع  يلبس  انه  كما 
والمعونة ومساعدة األخريين كما قال 
داود: إنما خير ورحمة يتبعانني كل 
قدميه  في  البسا  ويكون  حياتي.  أيام 
أي  السالم؛  بإنجيل  دائماً  مستعدا 
الرب  وقيامة  وصلب  ميالد  بشارة 
بطن  تدوسه  مكان  كل  في  يسوع 

الكامل  السالح 
د. روز غطاس

من  لكل  لمجاوبتك  مستعدا   رجلك، 
فيك،  الذي  الرجاء  سبب  عن  يسال 
تقدر  به  الذي  اإليمان  ترس  رافعا 
الملتهبة.  الشرير  سهام  كل  تصد  أن 
حيث مكتوب أنه بدون إيمان ال يمكن 
إرضاء الرب االله. ولكن كن حذرا 
الخالص  خوذة  راسك  فوق  وضع 
وأحكامك  أفكارك  في  لتتحكم 
لآلخرين.  ودينونتك  وقراراتك 
خوذة الخالص التي تمدك بالمشورة 
ظنوناً  هادمين  واإلرشاد،  والحكمة 
المسيح  وكل علو يرتفع ضد معرفة 
المسيح  لطاعة  فكر  كل  مستأثرين 
فالخالص   .)5  : كورنثوس10   2(
هو عطية مجانية دفعها الرب يسوع 
الصليب.  علي  الكفاري  بعمله  لك 
نفسك  عن  مدافعا  تكون  أن  فيجب 
هو  الذي  الروح  بسيف  حولك  ومن 
الممتحنة  المنقية  االله  الرب  كلمة 
والمخاخ  ونياته  للقلب  الفاحصة 
واألفكار )عبرانيين 4 : 12(، الكلمة 
التي تغسلنا )أفسس 5 :26( المطهرة 
االله  الرب  أمام  لتحضرنا  المقدسة 
بال عيب حيث إنها كمرأة ننظر فيها 
لنكون  الصورة  لتلك  لنتغير  شكلنا 
تتمتع  القارئ  صديقي  هل  شبهه. 
بالكلمة البسا سالح الرب كامال لتقدر 
علي الثبوت ضد مكايد إبليس وفضح 
التي  وشباكه  ومؤامراته  غوايته 
يحاول اصطيادك بها؟ ليحميك الرب 
االله من سهامه الملتهبة التي أسقطت 

كثيرين جرحي وكل قتالها أقوياء.

التي  والصيد  الحرب  أدوات  إحدى 
البشرية  بدأت  ان  منذ  استخدمت 
المقالع.  األرض  علي  الوجود 
صغيرة  أداة  كونها  من  بالرغم 
لها  مشهوداً  أنها  إال  ضعيفة  بدائية 
والسداد.  بالقوة  العصور  مر  علي 
المظهر  ساذجة  صغيرة  بدائية  أداة 
الجلد طويلة  من  عبارة عن شريطة 
صغيرة  ملساء  حجارة  فيها  توضع 
تستخدمها أيدي الصبية غير المدربة 
إال أنها سالح قاتل إلسقاط واصطياد 
فهي  والبشر.  والحيوانات  الطيور 
عبارة عن عصي ذات طرفين يعقد 
كانت  قديما  لكن  رباط مطاطي،  بها 
ثم   ، الجلد  من  شريطة  بها  تربط 
الجندي حجارة  أو  الصياد  بها  يثبت 
الهدف  نحو  يصوبها  ملساء صغيرة 
العاب  من  أيضا  كانت  فقد  ينشن.  و 
حيث  البراري  في  وبخاصة  الصبية 
الصغيرة  والحيوانات  األرانب 
والطيور. وفي الكتاب المقدس بالعهد 
القديم يشير الي أنها كانت أداة حرب. 
ففي سفر القضاة يخبرنا عن سبع مئة 
علي  بالمقالع  الحجر  يرمون  رجل 
 : ) قضاة 20  يخطئون  الشعرة وال 
وأيضا   .)25  :  3 ملوك   2(  ،)16
يذكرنا بقصة جليات الذي قتله الفتي 
أما   .)23  :  17 صموئيل   1( داود 
المسيحية  اللوحات  في  ُرسمت  اذا 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور
بعض المشاكل: بعد نياحة البابا 
سيمون السريانى. شغر الكرسى 
سنوات  ثالث  مدة  المرقسى 
الرأى  فى  أختالف  لحدوث 
أنتخابها  المراد  الشخصية  نحو 
أصبح  الذى  أثناسيوس  فدخل  ـ 
رئيس ديوان الوالى وتشاور مع 
أنتخابهم  ووقع  والوالى.  الكنيسة 
من  الكسندروس  الراهب  على 
الوالى  إلى  أخذوه  الزجاج.  دير 
البابا  ورسم  األسكندرية  إلى  ثم 

الكسندروس الثانى.

هللا  عبد  الوالى  الزمان:  حاكم 
هللا(  وعبيد  وأسامه  قره  )وهم 
بن  العزيز  عبد  الوالى  وفاة  بعد 
المتسامح  العادل  الرجل  مروان 
ومحباً لألقباط وخلفه جبابرة ذو 
قوة وتعسف والتجرد من الرحمه 
فضاعفت الضرائب على األقباط 
كانوا  والموتى.  الفقراء  حتى 
أشبه بالصقور التى تخطف لقمة 

العيش من فم آكلها.

الكسندروس  البابا  إعتقال 
عبد  لتهنئة  البابا  ذهب  الثانى: 
هللا الوالى فى الفسطاط سأل من 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا الكسندروس الثانى رقم 43 عام 695 م

هو ؟ فأخبروه هو أبو القبط جميعاً 
ثالثة  وتسديد  عليه  بالقبض  فأمر 
آالف ديناراً. فتدخل أرخحن أسمه 
جاورجيوس الدمراوى وطلب من 
البابا ويذهب معه  يأخذ  أن  الوالى 
المبلغ  هذا  لجمع  البالد  جميع  إلى 

فوافق الوالى الغادر.

عبد  الوالى  أعلن  العربية:  اللغة 
بداًل  رسمية  لغة  العربية  اللغة  هللا 

من القبطية.

تغيير الوالى إلى قره بن شريك: 
من  بداًل  قره  مروان  الخليفة  عين 
عبد هللا. وكان هذا أيضاً محباً للمال 
فتدخل الكاتب يؤنس الذى يحبه قره 
الوالى أن يجمع له الجزيه لمعرفته 
نفس  فى  الشعب.  طبقات  بجميع 
رياسة  تحت  الكنيسة  وحد  الوقت 
الخلقيدون  من  األسكندرى  البابا 

وغيرهم.

أنوبيس  الدكتور  بيزنطى:  طبيب 
الوالى  مع  تصادق  الخلقيدون 
وأعطاه مااًل ورسمه أسقف دخيل 
فى  أحتمله  الذى  بالبابا  وهذء 
إلى  وأنضم  للبابا  فإعتزر  حب 

األرثوذكسية.

األحداث  بعد  البابا:  نياحة 
السياسية من شد وجذب تنيح البابا 

إلى فردوس النعيم.

البابا قزمان رقم 44 عام 720 م 
جلس على الكرسى 15 شهرْا

إنتخاب البابا: بعد نياحة البابا السابق 
أتجهت أنظار الكنيسة إلى راهب بدير 
األنبا مكارى )المطوب( الكبير إسمه 
بابا  األساقفة  فأقامه  قزمان  الناسك 
عام   44 رقم  المرقسية  السده  على 

720م

الخليفة  كان  المدنى:  الحاكم 
األسالمى عمر بن عبد العزيز عين 
مصر  على  والى  شريح  بن  حيان 
على  الجزيه  بمضاعفة  وأوصاع 
فإمتألت  الموتى.  على  حتى  األقباط 
إستحقاقه على  لعدم  أسى  البابا  نفس 
حمياة شعبه من الجزيه المتزايده. أخذ 
البابا يبتهل إلى هللا تعالى نهاراً ولياًل 
ضارعاً إليه أن ينقله من هذا العالم. 
ولقد أستجاب البارى. إنتقل البابا بعد 

خمسة عشر شهراً.

جنوى غاىلقرأت لك 

أسعوا للسالم 
By Andrea

هل كنت  في وقت ما تستمتع بلحظات 
سعيدة في جلسة بعد عشاء فاخر أو 
كنت  ربما  أو  العائلة  مع  جلسة  في 
تراقب  الشمس  أشعة  تحت  تجلس 
سماء  تحت  خارجا  يلعبون  أطفالك 
بالهدوء  تشعر  وبينما  صافية  زرقاء 
ردئ  بفكر  إذا  والرضي  الداخلي 
مقلق يقطع هدوئك ويزلزل أطمئنانك 
، وقد يكون فكر حول موقفك المالي 
أو يكون حول  المستقبل  أمر  وتدبير 
العمل والمسؤلية أو قد يكون  ضغط 
حول مشاجرة مع زوجتك او مع احد 
اقاربك وفي الحال يتبدل سالمك الي 
قلق ، ولكن تقول االية في االنجيل ) 
دعينا  وقد  قلوبكم(  في  السالم  ليحل 
علينا  يسود  المسيح  نجعل سالم  ألن 
ويعمل فينا وسالمه ليس بعيد المنال 
ولكن كيف نجعل السالم يسود علي 
؛  االتي  أفعلوا  ببساطة جدا   ، حياتنا 
صلوا  قلوبكم  تضطرب  حين  أوال 
فقد قال السيد المسيح ) ال تضطرب 
 (6–4 فيلبي  في  ويقول   ) قلوبكم 
التهتموا بشئ بل في كل شئ بالصالة 
أن  ننسي  كثيرة  وأحيانا  والدعاء( 
الصالة مفتاح لكل المشاكل فحسن أن 
فهو  ونتكل عليه  أي مشكلة هلل  نسلم 
حول  االرض  بدوران  يعتني  الذي 
ويعلق  المناسبة  بالسرعة  محورها 
فهل  الفضائية   المجرات  النجوم في 
؟  عليك  صعب  شئ  الصالة  ياتري 
كال  ، ثانيا ؛ حاول أن تعرف تدبير 
يقول   ماذا  تبحث  بأن  وذلك  لك  هللا 
المشكلة  أمر  في  المقدس   الكتاب 
تجد  أن  المتوقع  فمن  بها  تمر  التي 
بعمق  بحثت  إذا  لها  مماثلة  قصص 
في  نجدها  الظالمين  للزعماء  فأمثلة 
ومثال  الثالث  والفتية  دانيال  قصة 
وحنا  صموئيل  قصة  االنجاب  لعدم 
نعمي  لالرملة  الرب  لرعاية  ومثال 
سفر  في  نجدها  راعوث  وكنتها 
الشر  من  للهروب  ومثال  راعوث  
في قصة يعقوب الذي هرب من امام 
مصر   في  الصديق  ويوسف  أخوه 
تعرفك  االمثلة  من  العديد  وهناك 
الوسيلة  لديه  وهللا  تفعل  أن  يجب  ما 

وثالثا   ، نصابها  في  االمور  ليضع 
ذهنك  عن  المقلقلة  االفكار  أطرد   :
واستبدلها بفكر سالم فغالبا تأتي هذه 
جاءك  أذا  فمثال  الشرير  من  االفكار 
فكر أنهم يضطهدوك بدون سبب فقل 
لعدو الخير ان الرب يدافع عني وانا 
صامت وجميع الذين يسلكون بالتقوي 
يضطهدون وإذا عيرك أصحابك بأنك 
ال تأخذ موقفا فقل لنفسك سيظهر هللا 
ومتي  هللا  محبة  أخسر  ولن  الحق 
العدو  من  المقلق   الفكر  جاءك  
أذهب  وقل  المسيح   باسم  إنتهره 
عنك  سيذهب  وحاال  ياشيطان  عني 
في عالقاتك  السالم  أتبع   ، ورابعا   ،
بدال  السالم  يحل  ان  المهم  من  فانه 
يكون  انك علي حق وهذا  اثبات  من 
بين  المناقشات  أحتدام  خالل  صعب 
فتح  يعاد  عندما  خاصة  العائلة  أفراد 
موضوع تمت مناقشته خمسون مرة 
عن  تتوقف  ان  الحكمة  فمن  ولهذا 
وتحاول  بحب   لهم  وتسمع  المجادلة 
من  مع  عالقتك  تحمي  حتي  فهمهم 
تخليك  الي  سينظر  هللا  فأن   ، تحب 
المجادلين  لك  ويحضر  واتضاعك 
 ، ويحبوك  ويفهمونك  ليسمعوك 
وأخيرا كن شاكرا هلل علي الدوام فال 
بل  لديك  ليس  ما  أفكارك علي  تثبت 
فكر دائما في كل االشياء الجميلة التي 
أعطاك هللا وسوف تشعر باالطمئنان 
أقل  هم  لمن  انظر  ودائما  والهدوء 
وتشكر  تملكه  ما  مقدار  لتعرف  منك 
هللا عليه ، ومهما كان هذا الشئ الذي 
يبعث فيك القلق فليس هناك أي مجال 
في حياتك ال يستطيع سالم المسيح أن 
يعمل فيه ولتسلم نفسك وأفكارك عن 
حياتك كلها للرب وكل المشاكل التي 
قهر  من  امام  ستنهدم  كالجبال  تظهر 

الموت فثبت هذه الحقيقة في قلبك.
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البابا تاوضروس األول رقم 45 عام 
721 م

الكسندروس  البابا  به  تنبأ  قصته: 
الثانى فى جلسته مع رهبان الدير إذ 
مر أمامهم الراهب ثيئودورس. قال 
لهم البابا هذا الراهب الناسك سيخلف 
البابا الذى يأتى بعدى. وتم بالفعل إذ 
تذكر الرهبان بعد نياحة البابا قزمان 
فإتجهت أنظارهم إلى الذى أشار إليه 
البابا الكسندروس الثانى. هذا الراهب 
من دير دنمو بمريوط بشوش الوجه 
البابا  بإسم  الراهب  هذا  رسامة  تم 

تاوضروس رقم 45 عام 721 م.

هللا  عبيد  رجع  الزمنى:  الحاكم 
فى  القلب  قاسى  وكان  مصر  والى 
جمع الجزيه. ولكن بعد رسامة البابا 
الحر  هو  لمصر  جديد  مالى  ُعين 
بن يوسف الحكم. وكان على شاكلة 
غضباً  القبط  قلوب  فإمتألت  سلفه 
الشرقية  فى  عارمه  بثورة  فقاموا 

الوالى هذه  ثالثة شهور وأخمد  مدة 
الثورة القبطية. عاد عبيد هللا واليته 
على مصر ونقل الحاكم السابق إلى 
أسبانيا. إستقدم عبيد هللا الوالى خمسة 
القيس  قبيلة  من  مسلم  عربى  آالف 
تمسكهم  فى  القبط  إزداد  هذا  ومع 

بالرب يسوع.

بشكوى  القبط  القاسم:رفع  الوالى 
ضد الوالى عبيد هللا إلى الخليفه هشام 
األبن  وهو  القاسم  بالوالى  إستبدله 

األكبر لهشام.

األنبا  العصر:  هذا  فى  قديسون 
رجاًل  كان  أوسيم.  أسقف  مويسيس 
شهيد بدون سفك دم من األضطهادات 
بآيات  يديه  على  وأجريت  الكثيرة 

كثيرة وتنيح فى عمر مائة سنة.

اإليمان  تثبيت  بعد  البابا:  نياحة 
دامت  وقد  تنيح  لشعبه  األرثوذكسى 
وسبعة  سنة  عشر  إحدى  باباويته 

أشهر.



ال نستطع في خضم الحياة وانشغاالتنا 
بروح  االحتفاء  يوم  ننسى  أن  المتالحقة 
إنه  )األم(.  والحنان  العطف  ومصدر 
أجمل األيام لتكريم مالك الرحمة وحضن 
إن  جفن  له  يغمض  ال  الذي  الرعايـة، 
بسعادتنا،  إال  السعادة  يعرف  وال  تألمنا، 
فاألم بفطرتها هي الحضن الدافئ والمالذ 
اآلمن ألبنائها، إنـه يوم الحادي والعشرين 
وهو  عام،  كل  من  مارس  شهر  من 
والصفاء  التفتح  رمز  الربيع  فصل  بداية 

والمشاعر الجميلة .   

من  األم  بيوم  االحتفال  فكرة  نبعت  قد 
وعلي  مصطفى   ( المرحومين  األخوين 
أمين( مؤسسي دار أخبار اليوم المصرية. 
وكان أول احتفال بتلك المناسبة في مصر 
عام 1956م، ومن مصر خرجت الفكرة 
إلى البالد العربية األخرى لكونها فرصة 
والمشاعر  االستثنائي  الحب  عن  للتعبير 
الشخصية  لهذه  يحملونها  التي  الجياشة 

التي مجدتها كل الديانات واألعراف . 

من  وقت  في  البعض  اقترح  وقد 
األسرة؛  بيوم  األم  يوم  تسمية  األوقات 
ليكون تكريماً لألب أيضاً لكن هـذه الفكرة 
لم تلق قبواًل كبيراً حتى من اآلباء أنفسهم، 
واعتبر الناس ذلك انتقاًصا من حق األم، 

يوم  فكرة  ألصحاب  يبدو  وفيما 
األم  على  يستكثرون  أنهم  األسرة 

يوماً يخصص لها.

وتضحية،  وعطٌف  حب  فاألم 
وإنها واحة من ضلّوا ومن تاهوا، 
عيوننا  تفتحت  بسمة  أول  إنها  بل 
أدخلت  التي  األيادي  وأول  عليها، 
إنها  قلوبنا،  إلى  الدفء والطمأنينة 
حضن األمان ونبع الحب والحنان!. 
في  ليس  شكسبير:  عنها  قال  لهذا 
العالم ِوسادة أنعم من حضن األم .      

لذا يتوجب عليناً أن نتذكر دائماً 
منزلة  يعادلها  ال  األم  منزلة  أن 

والرسل،  األنبياء  منزلة  بعد  البشر  في 
على  السماوية  األديان  كل  وحضت 
في  فاضت  والتي  وتجليلها،  إكرامها 
وتقول  وفضائلها.   خصالها  عن  الكالم 
أحد الوصايا العشرة :) أكرم أباك وأمك 
أيامك على األرض ( مؤكداً  لكي تطول 
السيد  هو  األم  إلكرام  مثال  خير  بأن 
على  وهو  حتى  فإنه   ، المجد  له  المسيح 
أمه  ينس  لم  شديداً  ألماً  متألما  الصليب 
العذراء القديسة مريم فعهد بها إلى تلميذه 
يوحنا الحبيب وقال له : ) هوذا أمك ( ... 
مجده  لحظات  في  نابليون  القائد  أن  كما 
ما صنعته  أساوي  أنا   : قال  وانتصاراته 
إلى  باإلضافة   . تماثيلها  أحد  فأنا   ، أمي 
الشاعر  اختصر  وقد  والشعراء،  األدباء 
حافظ إبراهيم فضلها عندما وصفها بأنها: 
) مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب 
األعراق( . كما يقول عنها الشاعر أحمد 
شوقي : ) حب األم ال ينطفئ إال بانطفاء 

القلب( .

الحنون.  األم  مصدرها  البيت  فبركة 
ويقول المثل العربي: ) كل القلوب هامدة، 
البيت  أمه في  )اللي  الوالدة(،  ماعدا قلب 
يأكل خبز وزيت( بل هي ) ست الحبايب( 
الفنانة الراحلة فايزة أحمد  كما تغنت بها 
. فاألم قيمة سامية بين كل شعوب العالم،  
يقول الشعب الهندي عنها : )هي أمي ال 

فرق عندي، غنية كانت أم فقيرة(، حتى 
األم   (  : عنها  يقولون  اإليطالي  الشعب 
عنها  وقال  بحكمة(،  واألب  برقة،  تحب 
الزعيم سعد زغلول: ) من أجل احترامي 
ألمي احترمت كل امرأة( . مؤكدين بأن 
المشاعر  في  صادقة  األمومة  غريزة 
الطيبة تجاه األبناء ولم ولن ينتهي دورها 
عند مرحلة الطفولة األولي وال ما بعدها 
يستقلوا  أن  بعد  همهم  تحمل  أنها  حتى   .
فاألم   . وأمهات  أباء  ويصبحوا  بحياتهم 
أنها  بل  حياتنا  في  موجودة  ثمينة  قيمة 
شمعة منيرة تحترق ألجل أسرتها ، إنها 
قيظ  في  الحياة  ونسمة   ، الرطب  العود 
صخـرة  إنها   ، والمتاعب  اآلالم  حرارة 

قوية للصدمات والمحن .   

لهذا يتوجب علينا أن نعلم أبناءنا انتقاء 
كانت  لو  حتى  المعبرة  البسيطة  الهدايا 
مدى  عن  تعبيراً  وذلك  ألمهاتنا،  وردة 
يشبوا  وحتى  حدود،  بال  ووفائنا  حبنا 
لكل  بالجميل  واالعتراف  الشعور  على 
من ساعدهم يوماً في معترك حياتهم. إن 
هذا اليوم من كل عام، مجرد قطرة حب 
والحب  العطاء  من  محيط  بل  بحر  في 

ونكـران الذات .

بالتحية  نتقدم  الغالية،  المناسبة  في هذه 
بدورهـا  اعترافاً  أم  كل  إلى  والتقدير، 
كل  على  ونترحم  حياتنا،  في  العظيم 
إلى  انتقلن  الالئي  أمهاتنا 
هللا  )رحمة  تعالى  هللا  جوار 

عليهن جميعاً(. 
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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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حب األم ال ينطفئ     

ألبري ثابت فهيم

للمرأة 
رجيم املياه..6 نصائح تشجعك على تناوهلا 

بكميات كبرية
تشتكى الكثير من الفتيات أن وزنها ال ينخفض مهما اتبعت أنظمة الرجيم القاسية وهذا يكون أكبر دليل 
على أن الجسم يمر بمرحلة جفاف داخلى أدت إلى فقدان الجسم لقدرته على حرق الدهون المختزنة 
فعندما تفقد الخاليا الجسم نسبة الماء الموجودة داخلها تصبح بدون قدرة على الحرق ولهذا يجب تناول 

8 أكواب ماء يومياً لتنشيط الخاليا ورفع قدرتها على الحرق .
ولكن البعض يشتكى بأنه ينسى تناول الماء وهنا يقدم موقع “womanandhome” 6 نصائح للتشجيع على تناول المزيد من كميات المياه على 

مدار اليوم.
تناول كثير من الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء مثل ” البطيخ، 
الخيار، الخس، الكرفس” بحيث يمكن أن تكون بمثابة وجبات خفيفة يتم تناولها على مدار اليوم.
واحرصى أن يكون على مكتبك زجاجة من الماء وأيضاً فى السيارة حتى تحفظى نفسك على 
الشرب باستمرار ويمكن أن نخلط الماء ببعض النكهات مثل الليمون والبرتقال ليكون شرب 
الماء بكميات أكبر وكذلك احرصى أن يكون على طاولة الغذاء أو العشاء كوب كبير من المياه. 
الموبايل من الوسائل المساعدة لك على تناول الماء بكميات كبيرة حيث يمكنك وضع بعض 
التطبيقات التى تذكرك بشرب الماء فى المواعيد المحددة، ومن األفضل الحرص على قياس 

نسبة الماء فى لجسم كل فترة.
ال تذهبى على صالة الجيم وأنت ال تمتلكى زجاجة من الماء وذلك لضمان الحصول على كمية 

المياه المناسبة لجسمك وعند التدريب عليك شرب كمية صغيرة على فترات متباعدة حتى وأن لم تشعِر بالعطش.
ضيفى إلى طعامك مقدار من الفلفل الحامي والحرص على شرب كميات من المياه يومياً وذلك للمساعدة على رفع درجة حرق الدهون والتخلص 

منها سريعاً سواء عن طريق العرق أو البول

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
-Area rugs cleaning
-Janitorial services

We work 
evrywhere
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بين  قدميه  أحتضن  إنحنيت 
ضلوعي، أقبل أصابع قدميه واحداً 
واحداً، تركت قدميه وصعدت علي 
مكاني  عن  أبحث  بجانبه،  السرير 
بين أحضانه، لألسف لم يشعر بي، 
لم تطوقني ذراعاه، لم يضع إحدي 
واألخري  رأسي  تحت  ذراعيه 
تحتوي جسدي النحيل بين ذراعيه 
أنفاسه  بلهيب  أشعر  لم  كان،  كما 
يتجول فوق وجهي الرقيق يمطره 
بالقبالت كما كان، هذا الرجل الذي 
أعشقه وأحبه بجنون، دائماً يبهرني 
بتُميزه، ذو جسد قوي ُمفعم بالحيوية 
والرجولة، قوي الشخصية والجسد، 
رفع  في  بطوالت  علي  حاصل 
األثقال وكمال األجسام، ولكن أهم 
بطوالته أنه الرجل الوحيد بالنسبة 
بدونه  الحياة  تُساوي  ال  الذي  لي 

شيئاً!

الرجل  الغرفة ودخل  باب  إنفتح 
الثاني برفقة طبيب، حاوال أن يهدءا 
من روعي، فقدت أعصابي وقلت 
وجهي  عن  أغرب  الثاني،  للرجل 
هو  هذا  بحياتي،  مكان  لك  ليس 

الرجل الوحيد في حياتي.

وقال  برفق  سحبني  الطبيب 
مكتبي،  في  حالته  لك  سأشرح 
الطبيب يجرني من يدي لنخرج من 
الحجرة، ولكن قدماي ال تطاوعاني، 
عيوني ملهوفة عليه، وقلبي يذوب 
أرجع  أن  أضلعي خشية  بين  هلعاً 

فال أجده.

قلت للطبيب، عشت حياتي كلها 
في رعب أن أسمع عنه مكروه، ال 
أستطيع الحياة بدونه، بل حياتي كلها 
تحت قدميه، تلقيت مكالمة هاتفية، 
في  اآلن  وهو  جداً  خطرة  حالته 
مستشفي القوات المسلحة، خرجت 
الشارع،  في  أصرخ  كالمجنونة 
بدون حذاء، بدون نقود، بدون أي 
معلومات عن مكانه أو حالته، فاعل 

خير أوصلني للمستشفي ومكانه.

من  إستقبلناه  الطبيب،  قال 
مروع،  أثرحادث  علي  اإلسعاف 
تُنقذه،  لكي  تدخلت  اإللهية  العناية 
السيارات  عجالت  تدهسه  أن  من 
من  وقع  لقد  بالطريق،  الُمسرعة 
سيارة اإلطفاء وهي تجري بسرعة 

جنونية ألداء مهمة إطفاء حريق.

أنه  اإلطفاء،  سيارة  سائق  قال 
اللواء  أنه هو  بجانبي،  كان يجلس 
العتبة،  إطفاء  وحدة  عن  المسئول 
مركزية،  جداً  كبيرة  وحدة  وهي 
وتخدم مناطق عديدة من وسط البلد، 
كان يحاول إرتداء البوت، أثناء شده 
للبوت، ُربما إتكأ بجسده علي باب 

السيارة، فجأة وجدت باب السيارة 
اللواء  سيادة  أجد  ولم  بقوة،  إنفتح 

بجانبي!

عديدة  مرات  أخذني  لقد  قلت، 
إلي مكان عمله، سوف تري كيف 
يضحون  قد  الجنود  هؤالء  أن 
لهيب  من  الناس  ألنقاذ  بأرواحهم 
عليه  يجب  اإلطفاء  جندي  النار، 
إقتحام النيران ألنقاذ الضحايا حتي 
تواجدهم  أثناء  حياته،  هو  فقد  ولو 
علي  دائماً  هم  اإلطفاء،  وحدة  في 
أهبة األستعداد، تجد الوحدة منظمة 
بطريقة تسهل قفز الجنود في عربة 
البصر،  لمح  من  أقل  في  اإلطفاء 
عمود  الوحدة  منتصف  في  يوجد 
ونهايته  السقف  في  معلق  حديدي 
أن  يجب  التي  اإلطفاء  عربة  فوق 
أيضاً،  اإلستعداد  أهبة  علي  تكون 
ليعلن  اإلطفاء  جرس  يدق  وحينما 
الجنود  تجد  حريق،  هناك  أن 
أو  تواجدهم  أماكن  من  يقفزون 
أي  في  كانوا  ولو  حتي  سرايرهم 
يأخذ  واحد  وكل  المبنى،  من  دور 
حذائه )البوت( والخوذه والجاكيت، 
الحديدي،  العمود  يمتطي  وبسرعة 
الذي ينتهي به فوق عربة اإلطفاء 
أثناء  مالبسهم  لبس  ويستكملون 

إنطالق السيارة ألداء مهمتها.

سيادة  حالة  أن  الطبيب،  قال 
اللواء حرجة جداً، حيث أن ُمعظم 
جروح  ويوجد  مكسورة،  ضلوعه 
من  متفرقة  مناطق  في  وسجحات 
جسده، وأن عدم قدرته علي الكالم، 
بسبب العالج والُمخدر القوي لتقليل 

اإلحساس باأللم لديه.

لملمت أشالئي الُمبعثره، جسدي 
عيوني  الُمشتت،  فكري  الُمتهالك، 
علي  المتلهفة  أنفاسي  الزائغة، 
نبضات  أنفاسه،  بعبق  اإلستمتاع 
قلبي البطيئة الحزينة الُملتاعة علي 
بصعوبُة،  قدمي  جررت  رفيقها، 
المستشفي،  أرضية  أنظف  وكأنني 
حتي وصلت إلي غرفة حبيبي، أنه 
مازال في شبه غيبوبة، لم أستطع 
كما  صدره،  علي  أذني  أضع  أن 
حيث  قلبه  دقات  ألسمع  تعودت 
يديه  قبلت  والضمادات،  األربطة 
من  جزء  وكل  ووجهه  ورأسه 
مع  جسدي  تالمس  حينما  جسده، 
جسده شعرت بأنه مازال علي قيد 
وهدأت  أساريري  فأنفرجت  الحياة 

نفسي.

ُمتأكده  أذنيه،  أهمس في  جلست 
أنه يسمعني ويتجاوب معي، برابطة 
الدم  يجمعنا،  الذي  الُمقدس  الحب 
الذي يجري في عروقي من دمه، 
كل خلية من جسدي تنحني إحتراماً 
الذي  الرجل،  لهذا  وعشقاً  وتقديراً 
كلها  حياتي  أضع  حياتي،  كل  هو 
تحت قدميه، ألنه السبب فيما أنا فيه 
وحياة  وجود  من 
وسعادة،  ونجاح 
أنا به أسعد إنسانه 
الوجود،  في 
وبدونه ال أستطيع 

الوجود.

ال  حبيبي 
الحياة  أستطيع 
إختلطت  بدونك، 
مع  دموعي 

من  الُمتوجسه  الباهتة  إبتسامتي 
علي  الكلمات  وتعثرت  ُفقدانه، 

لساني.

المنزل  ُمغادرة  كنت ال أستطيع 
بدون أن أسمع رأيك، في مالبسي 
ومكياجي وإطاللتي، فأنت ترمومتر 
رشاقتي وأناقتي .. لن أرضي بك 

بدياًل.

عندما نكون كالنا خارج المنزل، 
العودة  علي  أقوي  لهفتنا  تكون 
وحلو  باللقاء،  نسعد  لكي  للمنزل، 
 .. الحب  لمسات  وتبادل  الحديث، 

لن يكون لي رفيق غيرك.

عندما أكون مريضة، أنام وأنت 
برفق  توقظني  بجانبي،  تسهر 
واضعاً ذراعك خلف رأسي وبيدك 
تضع  ثم  الدواء  تُعطيني  األخري 
لن   .. الوسادة  علي  برفق  رأسي 
جسدي  علي  أمينا  سواك  يكون 

ونفسي.

عندما  ُعمرك،  لحظات  أسعد 
أو  إبداعاً  أو  نجاحاً  أحقق  ُكنت 
تفوقاً، دموع الفرح تتساقط غزيرة 
من عينيك، تنتشلني من وسط الناس 
لتحتضني، وتلف بي لنتراقص علي 

أنغام سعادتنا وضحكاتنا.

لسعادتي  رهناً  حياتك  وضعت 
ولذا أضع حياتي تحت قدميك.

الثاني،  الرُجل  جاء  أخري  مرة 
فقطع همس الذكريات الجميلة بيني 
وبين حبيبي، إرتفع صوتي بإنفعال، 
أغرب عن وجهي ال أريدك، وفجأة 
الثقيلة،  أجفانه  يفتح  حبيبي  بدأ 
إحتضنت رأسه أقبلها وأنا أبكي أنها 
الفرح علي سالمته، جائني  دموع 
أعماق  من  ضعيفاً  واهناً  صوته 
أسعد  سأكون  حبيبتي  صدره، 
عندك  يكون  لما  الدنيا  في  مخلوق 
أثنين رجاله، ُمش أثنين أفضل من 

واحد!

ثاني  رجاله  عايزه  ُمش  أنا  ال 
أنت  حياتي،  كل  إنت  معاك، 
أعطتني حياتك كلها، فحياتي كلها 

تحت قدميك.

حبيبة قلبي، إنتظرنا سنيناً عديدة 
حوالي 17 سنة لمجئ طفل أو طفلة 
يُكمل سعادتنا، وعندما جاءت الطفلة 
أنفاسها،  األم  لفظت  الموعوده، 
أخذتك بدمك وحبل سرتك لم يقطع، 
الفرح  دموع  كفي،  بين  إحتضنتك 
الفرح  الحزن،  دموع  مع  إختلطت 
بفلذة كبدي، جزء مني ومن صلبي 
أحملها بين أصابعي، والحزن علي 
ولكنها  أعشقها  ُكنت  عمر،  رفيقة 
لحظة،  آلخر  معي  كريمة  كانت 
إلي  هي  وذهبت  الفرحة  أعطتني 

السماء.

ياحبيبة قلب بابا، بابا عايز يكون 
حبيبك  بابا  رجاله،  اثنين  عندك 
وواحد ثاني ترتبطي به، أنا ساأكون 
في منتهي السعادة لما يكون عندك 

اثنين رجاله! 

الغريبه  العناوين  ايه  عارفه  مش 
دى.  بخترها  اللى 
لما  البدايه  كانت  بس 
الكبار  الناس  بااشوف 
بيتقدموا  الكنيسه  فى 
والكثير  المناوله  الخذ 
المشايه  يستخدم  منهم 
اكتب  فكرت  العكاز  او 
الموضوع.  هذا  فى 

الغريبه ان من كام سنه كده لما كنت 
بيلفت  ماكنش  ده  المنظر  بشوف 
كنت  اصح  وبمعنى  اوى...  نظرى 
بحس انى بعيده قوى عن المشايه... 
االكيد  او  الظاهر...  لكن  والعصايه. 
العمر....بيبدا  تقدم  مع  الواحد...  ان 
يفكر بطريقه مختلفه... ويحس يعنى 
ايه...  يعنى  او   !!! رجلين  وجع  ايه 
تقدم عمر. رجعت افكر تانى ان الزم 
او  الكنيسه  من  قريب  يبقى  الواحد 
بمعنى اصح مش قريب بجسمه فقط 
يمسك  ويبطل  قريب  قلبه  يكون  لكن 
 ) )الاقصد مصر طبعا  الدنيا  ام  فى 
افكر  رجعت  بعدها  وسنانه.  بايديه 
تانى )وده نادرا ما يحدث( !!! طب 
وايه يعنى المشايه والعكاز !! ما دول 
العمر  نهاية  معناهم  كان  ما  عمرهم 
الشخص  يكون  ممكن  بالعكس   !!
عجوز وقلبه قلب شاب وربنا يدي له 
يكون شاب ووقع  او  عمر طويل... 
ومضطر مؤقتا يتسند على عصايه.. 
يبقى  عكازات.  او  مشايه...  او 
الموضوع بقى مش موضوع مشايه 
مفكره  وعكازات... رحت  وعصايه 
فى  وقلت  الرياضه  فى  طول  على 
الرياضيين  اكيد  يبقى  اه...  نفسى... 
احسن حاال واوفر صحه. على الفور 
اللى  االقوياء  الشباب  بالى  على  جه 
ممكن -بعيد عنكم-، يقعوا فى لحظه 
الراحل  الفور  عل  برضه  وافتكرت 
واللى  العليم«  عبد  »ممدوح  الفنان 
وقع من طوله وهو بيلعب رياضه... 
بيلعب ع ال تريد ميل. اول ما فكرت 
بالى  فى  جه  العليم  عبد  ممدوح  فى 
على طول الفيلم الكوميدى »بطل من 
جدا  فيه  تمثيله  بحب  واللى  ورق« 
تكرار  من  مطلقا  ازهق  او  امل  وال 
اسمه  كان  الفيلم  فى  الفيلم.  مشاهده 
او  روايات  بيكتب  وكان  »قشوع« 
المجرم »سمير  سيناريوهات سرقها 
» او الفنان »احمد بدير« وبدا ينفذها 
من  فيها  بما  الواقع  فى  بحذافيرها 
لبنوك  ونهب  سرقه  واعمال  جرايم 
حاجه  اكثر  القتل.  وحتى  وغيره... 
المشهد  هو  الفيلم  فى  نظرى  بتلفت 
االخير لما »سمير« اللى كان بيهدد 
بتفجير القطار بالركاب اللى فيه..... 
لو مطالبه بالهروب فى طياره واخذ 
المهم  ماتحققتش.  طائله....  مبالغ 
الحرامى »سمير«...... وكل ده فى 
القطار  فى  قنبله  حط  طبعا...  الفيلم 
واعتبر الركاب رهائن عنده... لحين 
تنفيذ مطالبه. »قشوع » الغلبان قال 
وافقت  الحكومه  ياسيدى  »ماشى  له 
على تنفيذ مطالبك » وقف بقى مفعول 
بقى  المفاجاه  تنفجر.  ال  حتى  القنبله 

بعرف  وقاله »انا بس  ان سمير رد 
مبعرفش  بس  اشغلها... 
الطامه  كانت  هنا  اوقفها«. 
الكبرى.... وقعد »قشوع« 
يلطم على وشه  امه  ياعين 
الصعيديه  بلهجته  ويقول 
يوجفها....  »مابيعرفش 
يوجفها«.مش  مابيعرفش 
القنبله  عليكم...  اطول  ح 
فعال كانت على وشك االنفجار وعند 
القطار  من  القفز  »قشوع«  محاولة 
طفله  صوت  سمع  بعمره،  والنجاه 
ل  محاوله  فى  تانى  رجع  بتعيط ف 
»سمير   « ؟!!!!  حدث  فماذا  انقاذها 
»قشوع«  بنطلون  رجل  فى  مسك 
ل يعيقه عن الهروب والنجاه بعمره 

»قشوع  بمحاولة  المشهد  ويستمر 
له  ويقول  وهوبيصرخ  الفلفصه   «
»سيب ياسمير » و«سمير » متبت 
فى رجل ام.... البنطلون وهو بيطلع 
ويرفض  الدنيا  ومفارق  الروح  فى 
قشوع.  بنطلون  يترك...  ان  تماما 
انفجار  وقبل  الفيلم  اخر  فى  المهم 
القنبله بثانيه تمكن قشوع من االفالت 
القطار..  من  والقفز  »سمير«  من 
يرثى  حاله  فى  خرج  صحيح 
الدخان...  من  مهبب  ووشه  لها... 
والمؤاخذه.... من غير بنطلون. بس 
قعد يتنطط ويضحك ويقول » اعمل 
البنطلون.....  عجبه  سمير  ايه... 
شبط فيه ف.... سبتوهوله ». المهم 
ان »سمير« مات في الفيلم ولم يتهنى 
بالفلوس اللى واخدها وال ب )بنطلون 
قشوع(. المغزى فى القصه كبير.... 
كلنا كتير بنبقى »سمير » وبنمسك فى 
»رجل البنطلون«. البنطلون ده بقى 
ممكن يكون هو )الفلوس( او المركز 
من  يعوقنا  ممكن  مادى  شئ  اى  او 
النجاه بعمرنا من شر الدنيا. بصراحه 
ونكوش  حاجه  كل  نلم  بنحاول  كتير 
مانقدر..  قد  على  الدنيا  فى  ونكلبش 
مع ان فى االخر بجد بجد... ماحدش 
»قشوع«  الفيلم...  فى  حاجه.  واخد 
بعمره  ينفد  البنطلون » علشان  خلع 
وفى الحقيقه... »ممدوح عبد العليم« 
فاكر  اكيد  كان  انه  مع  الدنيا«  ترك 

انه ح يعيش كثير قوى... ل  وواثق 
كونه رياضى وواخد باله م صحته...
الجيم...  مع ذلك مات... وفين.. فى 

على ايه..... ع ال تريد ميل«.
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 بنطلون ...... 
قشوع

احالم فانوس-وينيبج - 
مانيتوبا

حياتي حتت قدميه
ليديا يؤانس



بقعـــــة ضــــوء  
السابع( )اجلزء  األبالسة  وخمططات  مصر 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب
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وسندال  مطرقة  بين   -7
الفاشيتين العسكرية الدينية:

   منذ انقالب 23 يوليو حتي يومنا 
بين  العالقة  يحكم  تاريخ طويل  هذا، 
الفاشيتين: العسكرية، والدينية المتمثلة 
في جماعة اإلخوان اإلرهابية. ألكثر 
من 65 عاماً تتأرجح عالقتهما ما بين 
المشاركة  وبين  واالنقالب،  المواالة 
اإلخوان  محاولة  ثم  والعراك، 
بسيطرة  لتنتهي  بالحكم،  االستئثار 
الفاشية  ومهادنة  العسكرية  الفاشية 
الدينية واستبدال اإلخوان بالسلفيين. 

يوليو   23 حركة  بداية  في     
المسلمين  األخوان  جماعة  ساندت 
الجماعة  كانت  بالتعاون.  الحركة 
تعلم  التي  الوحيدة  المدنية  الهيئة  هي 
بميعاد االنقالب وكان تنظيم الضباط 
األحرار يضم عددا كبيرا من الضباط 
الخلية  كانت  لإلخوان،  المنتمين 
المسلمين  األخوان  لجماعة  الرئيسية 
تشمل:  المسلحة  القوات  داخل 
اليوزباشي عبد المنعم عبد الرؤوف، 
اليوزباشي جمال عبد الناصر حسبن، 
مالزم أول كمال الدين حسين، مالزم 
أول  مالزم  توفيق،  حسن  سعد  أول 
حسن  أول  مالزم  الدين،  محي  خالد 
الدين  صالح  أول  مالزم  حمودة، 
الخلية تعمل سراً  خليفة. وظلت هذه 
طيلة أربع سنوات وأربعة أشهر بدءاً 
مايوعام  حتي  15  عام 1944  من 
من  ممكن  عدد  أكبر  لضم   1948
التنظيم  هذا  صفوف  إلي  الضباط 
التنظيم  نجاح  بعد  ولكن  السري. 
التأييد  تحول  ما  سرعان  باالنقالب 
إلى معارك وصراعات بين الجماعة 
بأعضاء  انتهى  األحرار  والضباط 

التنظيم إلى السجون والمعتقالت.

في  حماد  جمال  اللواء  يقول     
يوليو«:   23 ثورة  »أسرار  كتابه: 
أي  والتاريخ  للحقيقة  هناك  يكن  لم 

مصر  في  سياسية  جماعة  أو  حزب 
للقوات  للتصدي  اإلمكانيات  لديه 
سوى  الجيش  جانب  إلى  البريطانية 
جماعة اإلخوان المسلمين؛ فقد كانت 
ومتماسكة،  منظمة  شعبية  قوة  وقتئذ 
ولديها جماعات عديدة من المتطوعين 
والذين  بالسالح،  المزودين  المدربين 
سبق أن أثبتوا شجاعتهم خالل حرب 
1948م، وأثناء معركة الكفاح المسلح 
ضد اإلنجليز في منطقة قناة السويس 

بعد إلغاء معاهدة 1936م.

   عندما أصدر مجلس قيادة الثورة 
السياسية  بحل جميع األحزاب  قراراً 
اإلخوان،  جماعة  استُثنى  البالد،  في 
حسن  اإلخوان  مرشد  قدم  حيث 
سليمان  الداخلية  لوزير  الهضيبي 
أن  تضمن  إخطارا  شخصياً،  حافظ 
وأن  دعوية،  دينية  جمعية  اإلخوان 
ال  وأنصارها  وتكويناتها  أعضاءها 
وال  السياسي،  المجال  في  يعملون 
طريق  عن  أهدافهم  لتحقيق  يسعون 
أسباب الحكم كاالنتخابات،, برغم أنه 
أوسع  أنشطة سياسية  وقتها  لهم  كان 
بكثير من أنشطة األحزاب األخرى. 

   وحتي يتم التالحم بين الفاشيتين 
بينهما أصدر  المحبة  وتزداد أواصر 
مجلس قيادة الثورة في أكتوبر 1952 
عفًوا خاًصا عن قتلة المستشار أحمد 
الخاذندار، وبقية المحبوسين في قضية 
المحكوم  ومن  باشا،  النقراشي  مقتل 
عليهم من اإلخوان في قضية المدرسة 
المجلس  أصدر  وبعدها  الخديوية، 
كل  الشامل عن  بالعفو  خاًصا  قرارا 
الجرائم السياسية التي وقعت قبل عام 
عنهم  المفرج  عدد  بلغ  وقد   ،1952
934 سجيًنا، معظمهم من الجماعة. 
على  الثورة  حكومة  حرصت  كما 
مؤسس  البنا  اغتيال حسن  ملف  فتح 
اإلخوان ومحاكمة المسئولين عن ذلك 
وإصدار أحكام ضد أربعة من ضباط 

األمن في عهد الملك فاروق. 

   وألن لكل من الفاشينين أجندته 
كان  الجكم  علي  لالستيالء  الخاصة 
اليد من المواجهة بيتهما. كانت نقطة 
التحول، وبداية انقالب اإلخوان على 
عبد  قالها  جملة  وحكومتها  الثورة 
إننا  سابقا  للمرشد  قلت  الناصر«لقد 
لن نقبل الوصاية وأكررها اليوم مرة 
انتهي  وإصرار«.  عزم  في  أخرى 
سريعا،  الفاشيتين  بين  العسل  شهر 
صدور  وبعد   ،1953 يناير  ففي 
األحزاب، ذهب عدد من  بحل  قراًر 
يطلبون   لـ”عبدالناصر  اإلخوان  قادة 
االشتراك في الوزارة وكان رد عبد 
محنة  في  لسنا  »إننا  قاطعا:  الناصر 
الظرف  هذا  أن  تعتقدون  كنتم  وإذا 
هو ظرف المطالب وفرض الشروط 
بأن  طالبوا  كما  مخطئون«.  فأنتم 
تعرض عليهم القوانين قبل صدورها 
هو  وهذا  قائلين:  عليها،  للموافقة 
سبيلنا لتأييدكم أن أردتم التأييد ، فكان 
وبعدها  الوصاية،  برفض  جمال  رد 
دأب المرشد على إصدار تصريحات 
صحفية يهاجًم فيها الثورة وحكومتها 
والداخلية،  الخارجية  الصحافة  في 
كما كانت تصدر األوامر شفهيا إلى 
هيئات اإلخوان بأن يظهروا دائما في 
الثورة  يعقدها رجال  التي  المناسبات 

بمظهر الخْصم المتحدى.

قيادة  مجلس  أصدر  وبالفعل    
الثورة في يناير 1954 قراًرا باعتبار 
حزًبا  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
المجلس  أمر  عليها  يُطبق  سياسًيا 
الخاص بحل األحزاب السياسية. وفي 
قرابة  حاصر   ،1954 فبراير   28
قصر  الجماعة  من  متظاهر  المليون 
عابدين في القاهرة، حيث كان يتواجد 
الرئيس جمال عبدالناصر وعدد من 
اإلخوان  وخرج  العسكريين،  القادة 
فرض  محاولين  الشوارع  إلى 
األحرار  الضباط  على  الوصاية 
مستخدمين  مختلفة،  عناوين  تحت 
التنظيم مع  ورقة وجود عناصر في 

درجتهم،  كانت  أيا  األحرار  الضباط 
يكن هذا  لم  الحكم.  لنيل مكاسب في 
التي  السنة  تلك  في  الوحيد  الحادث 
اإلخوان  بين  كبيًرا  تحواًل  شهدت 
كان   1954 أكتوبر  ففي  والنظام، 
المنشية  بميدان  يخطب  الناصر  عبد 
احتفال شعبي كبير  باالسكمدرية في 
الجالء،  اتفاقية  التوقيع على  بمناسبة 
عبداللطيف  محمود  السباك  حاول 
لإلخوان  السرى  الجهاز  عضو 
اغتياله بإطالق ثمان رصاصات عليه 
وأصاب  الهدف،  جميعها  أخطأت 
ميرغنى  السودانى  الوزير  معظمها 
التحرير  هيئة  وسكرتير  حمزة 
باإلسكندرية أحمد بدر الذى كان يقف 
الفور  وعلى  »ناصر«،  جانب  إلى 
كان  مدنياً  زيا  يرتدى  ضابط  هجم 
يبعد عن المتهم بحوالى أربعة أمتار، 
وألقى القبض عليه وبحوزته مسدسه، 
جديدة  مرحلة  الحادثة  بهذه  وبدأت 
الثورة  بين  المواجهة  من  وحاسمة 

وتنظيم اإلخوان المسلمين.

   وفي أول نوفمبر 1954، أصدر 
مجلس قيادة الثورة أمًرا بتأليف محكمة 
الشعب”  “محكمة  ُسميت  خاصة 
أنور  وعضوية  سالم،  جمال  برئاسة 
عقدت  الشافعي،  وحسين  السادات 
جلساتها بمبنى قيادة الثورة بالجزيرة، 
لنظر  فرعية  دوائر  ثالث  ألّفت  ثم 
قضايا بقية اإلخوان، المشتركين في 
عدد  واإلرهاب،  االغتيال  حوادث 
الشعب  محاكم  عليهم  حكمت  الذين 
حكمت  الذين  وعدد  متهما،   867
عليهم المحاكم العسكرية 254 متهما، 
يوم  مداه  إلى  المعتقلين  ووصل عدد 
24 أكتوبر 1955، بعد كشف مخابئ 
السرية  والمخابئ  السري  الجهاز 
لإلخوان،  التابعة  والقنابل  لألسلحة 
فوصل إلى 2943 معتقاًل، وتناقص 
هذا العدد في عام 1956 إلى 571 
معتقاًل، أُفرج عنهم قبل يوم 23 يوليو 
محمود  علي  الحكم  صدر   .1956
باإلعدام  العام  والمرشد  اللطيف  عبد 
األخير  على  الحكم  تخفيف  وتم 
ظهر  التنفيذ،  وقف  مع  السجن  إلى 
بعث  خطية  رسالة  خالل  الهضيبى 
بها من مخبئه إلى جمال عبدالناصر 
الذين خططوا  التبرؤ من  حاول فيها 

ونفذوا هذه الجريمة..

ذروة  بمثابة   1965 عام  كان     
الصدام بين الفاشيتين بعدما تم الكشف 
عن أبعاد مؤامرة إخوانية كبرى ضد 
حيث  عبدالناصر،  الرئيس  نظام 
عدد  لنسف  خططاً  التنظيم  وضع 
والقناطر  والمصانع  الكبارى  من 
القاهرة  ومطار  الكهرباء  ومحطات 
مراكز  وبعض  التلفزيون  ومبنى 
األمن  ضباط  كبار  ومنازل  البوليس 
السينما  دور  من  وعدد  والمباحث 
إحداث  بقصد  والمتاحف  والمسارح 
شلل عام فى جميع المرافق، وإحداث 
بعد  التنظيم  ليتقدم  الناس،  بين  ذعر 
وتم  معارضة،  بغير  الحكم  إلى  ذلك 
لهذه  أعدت  التي  الخرائط  ضبط 
المواقع كلها، وأعدم سيد قطب مفكر 
الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة 
االخوان  وذاق  اإلخوان  قيادات  من 
التنكيل  من  أنواع  الفترة  تلك  خالل 
أدى  مما  السجون  داخل  والتعذيب 
إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني 

جراء ذلك.   

جمال  السادات  خلف  أن  بعد     
وعد  مصر،  حكم  في  عبدالناصر 
القوى  مع  مصالحة  سياسة  بتبني 
إغالق  فتم  المصرية  السياسية 
السجون والمعتقالت التي أُنشئت في 
عهد عبد الناصر واجراء إصالحات 
سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس 
االخوان وغيرهم من القوى السياسية 
الطمانينة  هذه  وتعززت  المصرية، 
حيث   1973 أكتوبر  حرب  بعد 
أعطي لهم السادات مساحة واسعة من 
بعد  تستمر طويال السيما  لم  الحرية 
تبنيه سياسة االنفتاح االقتصادي وبعد 
إبرامه معاهدة السالم مع إسرائيل عام 
1977، شهدت مصر  في تلك الفترة 
لسياسات  شديدة  معارضة  حركات 
السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من 
اآلخرى  السياسية  والقوى  اإلخوان 
في  التحفظ  بإجراءات  سمي  فيما 
يوم  بقتله  المواجهة  سبتمبر. وانتهت 
المنصة إبان احتفاله بانتصار أكتوبر، 

في 6 أكتوبر1981.

   بعداغتيال السادات خلفه في حكم 
مصر حسني مبارك الذي اتبع سياسة 
المصالحة والمهتدنة مع جميع القوي 
السياسية ومنهم الجماعة المحظورة. 
للمحظورة  ُسمح  المهادنة  من  كنوع 
البرلمانية  االنتخابات  بدخول 
كمستقلبن عام 2000م وحصلوا علي 
2005م  انتخابات  وفي  مقعدا،   18
سمح  كما  مقغدا،   88 علي  حصلوا 
لهم  كأحد صور المشاركة السياسية 
مجالس  عضوية  لنيل  الالحزبية 
رافعين  مصر  في  المهنية  النقابات 
اكتسحوا  الحل(  هو  )اإلسالم  شعار 
والمهندسين  المحامين  نقابات 
إال  والعلميين،  والصيادلة  واألطباء 
هذه  أنشطة  معظم  جمدت  الدولة  أن 
النقابات ووضعتها تحت الحراسة، أو 
إلى  أدى  مما  االنتخابات  فيها  منعت 
استمرار مجالسها النقابية بال تغيير. 
مداهمة  تم   1972 فبرير   5 وفي 
شركة سلسبيل للكمبيوتر التي أسسها 
كل من خيرت الشاطر وحسن مالك 
بها  ما  علي  واسنولوا   1986 عام 
من أجهزة وأقراص مدمجة، ونسبت 
إليها أجهزة األمن محاولة إعادة خطة 
الجماعة المحظورة للتمكين، واعتقل 
من  كبيرة  مجموعة  إثرها  علي 
وقد  المحافظات.  شتي  من  اإلخوان 
ظهر دورها في تحول ملف األخوان 
 1995 عام  أمني  إلي  سياسي  من 
بتمويل الثورة اإلسالمية بستين مليار 
دوالر، وهذا ما كشفته وثيقة أمريكية.

   في ديسملر عام 2010 رصدت 
أجهزة األمن لقاء بين مرسي العياط 
أجهزة  أحد  في  الثاني  والرجل 
بجسر  تم  األمريكية  االستخبارات 
عليه  للقبص  أدي  مما  السويس، 
ودخوله السجن يوم 27 يتاير 2011. 
وفي 20 يناير 2011 رصدت أجهوة 
األمن لقاء جمع بين أحمد عبد العاطي 
مسئول جماعة اإلخوان في الخارج، 
وصالح عبدالمقصود وسعد الكتاتني، 
أجهزة  أحد  في  األول  بالرجل 
ورئيس  األمريكية  االستخبارات 
في  مرسي  مع  تقابل  الذي  العميل 
»جسر السويس«، ودار بينهم نقاش 
حول إمكانيات الجماعة وقدرتها على 

تكرار النموذج التونسي في مصر.
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مابالش نصــّبح علي مـصــر جبــنيه..
بقلم / هـاني شـهدي

فول  ساندوتش  تفطر  هيكـّفيها  مش  اجلـنيه  دا 
وطعميه حتي ..مش هيشربها كوباية شاي حتبس 
بيها، مش هيركبها ميكروباص تروح شغلها، مش 
شغلها  في  حضور  بيه  متضي  قلم  هيشتريلها 
هيلمعلها  مش   ، الدنيــا«  ام   « العريق  باسمها 
واتربت  الثورات  اتقطعت في شوارع  اللي  جزمتها 

من كل من هب ودب..

طيب انا لو صّبحت عليها بجنيه ، هي هتحس اني 
بني آدم وحتترمني؟!

بطــريقة  عليها  نصبح  اييييه...تعالوا  اُمـــال 
وتستاهل  عظــيمة  بلد  بيها..النها  تليق  تانــي 

احلي صباح..كلنا نصبح من الوزير للغفير...

الوزير يتفضل يفتح درج مكتبه ساعة واحدة كل 
يوم ويفرج ويسّهل مشاريع املستثمرين احلقيقني 
كدا  والرشاوي  واحملسوبية  الروتني  بسبب  املتأخرة 

عجلة االنتاج الفعلية متشي.

امني الشرطة اللي مزّعــل ناس مصر، وفر اجلنيه 
بتاعك ،بس عامل اهلها بذوق وادب واحترام والتزم 

احترم  مهنتك.  اداب 
علشان  مصر  اهل 

يحترموك ويحبوك.

بيشتكي  اللي  الدكتور 
عندك  احلكومية  املستشفيات  صالحية  عدم  من 
اليوم  في  كشف  تخصص  ممكن  بس  جدا،  حق 
علي  بيه  تصبح  منك  تطوعي  الشهر  في  يوم  ،او 
تطور  زيك  هيستنوا  لو  اللي  الغالبة  مصر  اهل 

املستشفيات هيكونوا شبعوا موت..

السواق... النجار  العامل  املدرس  احملامي  املهندس 
كلنا.

ترد الصباح، وتصبح علي اهلها  ومصر كمان الزم 
ومثقفيها  كتابها  حتترم  متبادل..الزم  باحترام 
ثروتها  دول  الن  وثوارها  وشبابها  ومفكريها 
تلزق  وباليل  القضبان  خلف  يناموا  ازاي  احلقيقية، 
بقهم وتسكتهم بالقهــر ومستنية الصبح يردوا 

عليها الصباح.؟ 

املصري..صبح  املواطن  عزيزي 
اهم  ودي  بامانتك  مصر  علي 
،بتعاونك،  بعملك  حاجة، 
بعزميتك  بذوقك،  باجتهادك، 

ومخك النضيف...

صبّحي  مصر  يا  وحضرتك 
باحترامك  مواطنيكي  علي 
اللي  بقوانينك  الدميتهم، 
تنصفهم، برعايتك اللي تكفلهم عيشة كرميـــة.

مفاتيح املساء
وهيب  نديم  وهبة – فلسطني 

ُلُِم.  ، على حاّفِة احلحْ وِفيُّ أَوَقَفني الصُّ
ُردُّن،  كاَن هائًما يَحِمُل نَهرَ الحْ

َماِء،  ُمَتوًَّجا ِمَن السَّ
َقاِصًدا أَرَض ِكنَعاَن.. 

وَُكنحُْت َصاِعًدا إلى َملَُكوِت الحَْكلِماِت. 
َدى،  يَُخاِطُبِني الحَْغَماُم وَيَُحاوِرُنِي الصَّ

َزِمَنِة.  وَيَناُم حَتَت يَِدي َمدًى ِمَن الحْ
َرِض،  لَُغِتي الرِّيُح، وََقِميِصي َجَسُد الحْ

وَِجَهِة  مِس  الشَّ آلَِهِة  بنََي  ِجسٌر  وََجَسِدي 
رِق،  الشَّ

تَُسابُِق  وَالحَْغَماِم  الرِّيِح  بنََي  َاِمَحُة  اجلحْ وَُخيولِي 
نَيا الزََّماَن.  َسيَِّد الدُّ

راِب.   وَاملََكاُن يَِضيُع ِفي َمَتاَهاِت السَّ
: اُنُظرحْ، ُهَناَك.. يََناُم الحَْيَماُم َعلى  وِفيُّ َقاَل الصُّ

ُشرَفِة الحَْبحرِ.. 
َطَفاِل يَلُهو بَِنِشيِد الحَْكائِناِت.   وَالحَْبحُر َكالحْ

ََصابِِع وَالتَّلِوين. الحَْبحُر يَرُسُم بِالحْ
فُق أَبَعُد ِمنحْ َمَداُه الحْ
فُق أبعُد ِمنحْ َمَداُه الحْ
تَعزُِف  َغابَاُت الرِّيِح،

نَايَاُت الَغياِب، وََصوجَلَاُن
الزََّماِن وََفرَُس التَّاريِخ الحَْهادِرِ:

الحَْفرَُح الحَْعاِصُف آٍت.
يا َملَكوَت ..

زرَُق ِفي يََديحَْك..  التَّاُج الحْ
ِمنحْ  الحَْبِديِع  وَرَوائُِع  َرِض  الحْ َعيَنيَك َشكُل  وَِفي 

ُصَورِ الرَّمزِ 
وََخفايَا الحْكائِناَِت.  

َماِء أَبواٌب  تُفتُح؟ لِلسَّ
ََماِم؟ وََكيَف تَخُرُج املاَلئَِكُة َكأَسراِب احلحْ

ِد..  عحْ السَّ وََسيَِّدَة  نيا  الدُّ َجوَهرََة  يَا  َكيَف 
الحَْغيِب..

تَأتنَِي ِمنحْ ُمُدِن الحَْقَداَسِة؟
يَسًة.. ِقدِّ

هرِ، وَالحَْبرَاَءُة.   وَالحَْقداَسُة رُوُح الطُّ
مُس وَهُج النَّارِ،  الشَّ

تَصُحو وَتَغُفو نُورًا َعلى َمالِعِب الحَْقَمرِ
مُس وَالحَْقَمُر وَأَنِت الشَّ

وَالنَّاِصرَُة،                                                   
َكِمثِل الّليِل املَُعلَِّق َفوَق أُرُجوَحِة الرِّيِح يَهَتزُّ، 

يَرُقُص بِالحَْفرَِح،
يََتَدفَُّق النَّبُع َحّتى املُنَحَدرِ .. 

َجُر   خُر وَالُتراُب وَالشَّ ََجُر وَالصَّ وَيَهِتُف َحّتى احلحْ
َرُض ثِياَب الحَْقَداَسِة تَرتَدي الحْ

يَُجوُب ُجبرائِيُل، يَسَبُح ِفي بَحرِ الحَْفَضاِء،
ِي يَخِفُض لَُه الرَّبُّ أَجِنَحَة الحَْوححْ

وَيَهِبُط َكالرِّيِح الحَْعابِرِ بنََي الحَْوحِي وَالحِْبَشارَِة..
ُُروِف وَُكُروِم الحَْكلَِماِت  بَاِعًثا ِفي ُحُقوِل احلحْ

وَبََساتنِِي اللَُّغِة الحِْبَشارََة..
َجرِ.. خرِ وَالشَّ تَنُمو وَتُزِهُر َفوَق الصَّ

تَعلُو ِفي َفَضاِء الرَّبِّ املُعِجزَُة، الرَّمُز، 
َنِبياِء باَلَغٌة.. وَالرَّمُز ِفي ُكُتِب الحْ

َسَيأتِي َحاِماًل، 

َقنادِيَل الحَْكلَِماِت، وَِمصَباًحا ِمنحْ بَّلورٍ
رِّ املَوُعودِ،  وَالنُّورُ.. َمالُك السِّ

َماواِت َسرَارِ وََمَفاتِيَح السَّ مَيلُك ِسرَّ الحْ
يُخرُِج الحَْعَتَمَة ِمَن الحُْعُقوِل وَيَزرَُع بُذورَ احمَلَبَِّة.

َرِض وَالحَْعاِصَفِة ُهَو الحَْقادُِم،  َسيُِّد النُّورِ وَالحْ
َقادٌِم َجَسًدا وَأُسُطورًَة..

وَأَنِت الحِْقّديَسُة، 
زِ  باِل دَنٍَس حَتِملنَي وَبِاملُعِجزَِة تَلِديَن.  بِالرَّمحْ

ُُيوِل الحَْعابِرَِة يَا رَقَصَة الحْ
ِمنحْ َمرِج ابِن َعاِمٍر َحّتى النَّاِصرَِة ..

َيِل الرَّاِكَضِة أسَمُع َصهيَل الحْ
وَرَاَء َجوَقِة املاَلئِكِة.

يَدُة، الّليلََة تُغادِرُ النَّاِصرََة، السَّ
ََسِد  رِيُق َمَساَفٌة َما بنََي الرُّوِح وَاجلحْ وَالطَّ

: أَسرَاٌب ِمَن املاَلئَِكِة، وِفيُّ َقاَل الصُّ
ِفي  تَِطيُر  ُطُيورٌ  َفرٍَح..  ِميَعادِ  َعلى  َكانَتحْ   

ََياِة.  نَِشيِد احلحْ
يَهِمُس  بِالنَّارِ،  املُشَتِعُل  النَُّحاِسيُّ  الُُفُق 

لِلحَْبحرِ.. 

ِب. ِصحْ َرُض ُحبلى بِالحْ الحْ
ُد الرَّبِّ ُمعِجزًَة ِفي بُسَتاِن امرَأٍة..  يََتجّلى َمجحْ
تََهُب الحَْعالََم دُوَن دَنٍَس .. َمنحْ مَيَسُح بَِدِمِه َعّنا 

َخطايَانا..
امرَأٌة تُعِيُد لِلنِّساِء َمجَد الُُموَمِة.. 
َياِة.  وَيَسُمو زََمُن املَرأَِة ِفي َتِديِد احلحْ

هَي ثَورَُة الَرِض..
َعاِصَفٌة في تَبِديِل ثِياِب الحُْفُصوِل
َعادِلٌَة في تَبِديِل ُظلُماِت النَّفِس 

بَِنارِ الحَْعدِل وََمجِد أَفراِح احمَلَبَِّة..
َالِِق  َرِض وََمقِدرَُة الحْ ِهي ثَورَُة الحْ

َلِق وَاملَوِت وَاالنِبَعاِث.  َعلى الحْ
أتُرُك الحَْقِصيَدَة  وَِحيَدًة.

أُشِعُل َشمَعًة .. 
أماَم النُُّجوِم اّلِتي نَزَلَتحْ  ذَاَت َصَباٍح 

رِ.  واغَتَسلَتحْ ِفي الحَْبححْ
ًءا..  َحّتى َخرََجتحْ أَكثرَ مَلَعانًا وَبَهاًء وََضوحْ

كيحْ تُنيرَ ُكلَّ َطريٍق وََمفرٍَق وََشَجٍر  وَأصَغرَ،
يدِة..  أَصَغرَ َحًصى، أََماَم دَرِب السَّ

ِء وحْ ريُق َخيٌط ِمَن الضَّ الطَّ
َكَمرَايا الَبّلورِ، َكاملَنارَِة ..

يَسَتوِطُن بِالحَْوحِي، بِالرَّمزِ،
بَِنارِ النُّورِ، َسَماَء بَيَت حَلَم

الَم يَدُة، تَُعانُِق الظَّ وَالسَّ
تَبَحُث َعنحْ َمِبيِت َمكاٍن لِلحَْولِيِد، 

تَطُرُق  الرِّيِح  لَيِل  وََصرَخاُت  َوارَِع  الشَّ طاَفِت 
أَبَواَب املَنازِِل.

انُها  .. وَنَاَم ُسكَّ أَغلََقِت املَِديَنُة أَبوابََها، وَنَاَمتحْ
َعلى الحَْعَتَمِة، 

ُرَقاُت َهاَجرَِت املََكاَن. َوارُِع وَالطُّ وَالشَّ
يَدُة اسَتَقرَّ بِِها املََقاُم، َكما تَروي ِقَصُص  السَّ

الَوَّلنَي، 
لِلحَْحيَوانَاِت  املَُتَواِضَعِة  املََغارَِة  تِلَك  ِفي 

وَالحَْبَهائِِم.. 
ُرِّيَِة.   وَِمنحْ ُهَناَك أَشرََقتحْ َشمُس احلحْ

رِ ِفي أَوَِّل تَتويٍِج .. ُرِّيَُة: َقِميُص الزَّهحْ احلحْ
رََسَمِت النَّارُ َعلى َشكِل الّريِح َفرَاَشًة

ُرِّيَِة ُلُم َما بَيَنَك وَبنََي احلحْ يَغرَُق احلحْ
يُصِبُح الرَّمُز ِعَبادًَة

وَالحِْعَبادَُة،
ُد َمَعَك..  اِت وَالتَّوحُّ حَترِيُر الذَّ

َكِمثِل  الرَّبِّ  َسَماِء  ِفي  الرُّوُح  حُتّلُق  وََمَعَك 
الحَْيَماَمِة. 

ارَتََف الزَّهُر َعلى ُسُفوِح ِجَباِل الحَْقلِب
َسَكَن ِفي أَعَماِق النَّبِض، َخوًفا- َهلًَعا- َموتًا – 
الحُْبيوِت املُزِهرَِة  نُي هيُرودَُس َفوَق َعَتباِت  وَِسكِّ

بِالَطَفاِل..
تَذبَُح الَزَهارَ .. 

أفَتُح لِلرُّوِح َطريًقا لِلحُْهُروِب
ََسُد؟ َكيَف يََتَسرَُّب اجلحْ

ياِء رَِضيٌع يُِشعُّ بِالضِّ
ِمنحُْه  تَسَتلُّ  يٍَد  ِمنحْ  َخوًفا  يَدُة  السَّ حَتُضُنُه 

َياَة،  احلحْ
بحِْح..  نِي الذَّ وَيسُقُط حَتَت ِسكِّ
ُلُُم َكما الُسُطورَُة..  يَأتِي احلحْ

 ، َت واحِملحْ َصِغيرََك وَارَحلحْ ُخذحْ َما اسَتَطعحْ
 أََماَمك ِمصُر.. 

الحَْبعيُد..  َفُر  وَالسَّ وَالتَّهِجيُر  الحِْهجرَُة  تَُعودُ 
َكانَِت الحِْبَشارَُة رَمزًا.. 

وََكاَن الرَِّحيُل، وََكاَن الحَْعذاُب أُمُثولًَة.. 
ِنَساِن.. وَتَخَضَع َكيحْ تَسَتيِقَظ نَفُس الحْ

َبَِّة اهلِل.. حمِلَ
بِالحَْعَذاِب يَُعودُ َخالُصَك.. 

وَبِالحَْعذاِب يَكوُن َخالُص الحَْعالَِم. 
َجرِ،  الرِّيِح، الشَّ مَملََكِة  وِفيُّ ِفي  أَيَقَظِني الصُّ

بَداِع..  الحْ
بَِيِدِه نَحَو الّنهرِ وََمضى  وَقاَل: )ما َقاَل( أََشارَ 

في الحَْغاِب، 
وََغاَب ِفي َغياِهِب النَّهرِ. 

إلى  الرَّبِّ  َمائَِدِة  ِمنحْ  نَزَلَتحْ  َغَماَمٌة  أَُقوُل: 
ماُء ِعيًدا  النَّهرِ. َكاَن النَّهُر َسماًء وَكانَِت السَّ
اغَتَسَل  َكالًما  وحُْت  الصَّ وََكاَن  لِلتَّقديِس.. 
 ، َطارَتحْ َحَماَمًة  وَالَغَماَمُة  »تََعّمَد«،  بالنَّهرِ، 
وََخرَج   – اهلِل  َكالِم  رَذَاذِ  َحوَل ُسقوِط   ، َطاَفتحْ
وََخالُص  ادُ  والُعمَّ هُر  الطُّ املَاِء..  بَِثوِب  نَِبيًّا 

الحَْبَشريَِّة.

األهرام اجلديد حيتفل ببداية عامه 
النخبة  التاسع حبضور هؤالء 

هولندا تستعنت بالنسور لالنقضاض على طائرات الـ درون
أوجدت الشرطة في هوالندا طريقة غير مسبوقة لمواجهة من يستخدمون الطائرات دون طيار، 
موجات  أيًضا  الشرطة  تستخدم  و  السجون.  إلى  الهواتف  وشرائح  السجائر  لتهريب   ، "درون" 
الراديو والِشباك اللتقاط هذه الطائرات. وعبرت بعض جمعيات الرفق بالحيوان عن قلقها من هذا 

الشأن، إال أن مرّوضي النسور يؤّكدون أنه ما من أذى يصيبها أثناء التمرينات. بى بى سى 
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الفرعون  السم  هريوغليفية  كتابة 
رمسيس الثاني على جدران معبد األقصر، 

ترجع إىل عهد الدولة احلديثة.

يف  تييت  هرم  من  هريوغليفية  نقوش 
سقارة.

الذي  األدب  هو  القديم  المصري  األدب 
القديمة  مصر  في  المصرية  باللغات  كتب 
في  مصر  سقوط  حتى  الفراعنة  منذ عصر 
يمثل  وهو  الرومانية،  اإلمبراطورية  قبضة 

مع األدب السومريأقدم اآلداب المعروفة. 
سواًء  القديمة  مصر  في  الكتابة  ظهرت 
في  مرة  ألول  الهيراطيقية  أو  الهيروغليفية 
مرحلة  في  الميالد  قبل  الرابعة  األلف  نهاية 
وفي  األسرات.  قبل  ما  عصر  من  متأخرة 
عصر الدولة القديمة، شملت األعمال األدبية 
والتراتيل  والرسائل  الجنائزية  النصوص 
الدينية والقصائد والسير الذاتية التي خلّد بها 
عصر  وحتى  أعمالهم.  البارزة  الشخصيات 
السردي  األدب  يكن  لم  الوسطى،  الدولة 
عالم  وصف  بحسب  ظهر.  قد  المصري 
المصريات ريتشارد باركنسون، كانت هناك 
أدبي  نتاج  ظهور  نتيجة  فكرية«،  »ثورة 
لطبقة الكتبة، وهم النخبة العاملة في الحكومة 
ومع  الحاكم.  للفرعون  الملكي  والديوان 
العلماء  بين  اآلراء  في  اختالف  هناك  ذلك، 
المصري  األدب  اقتصار  حول  المعاصرين 
القديم على إنتاج النخبة االجتماعية والسياسية 

في البالط الملكي.
أصبحت اللغة المستخدمة في عصر الدولة 
الدولة  عصر  خالل  مهجورة  لغة  الوسطى 
الحديثة، عندما انتشرت الكتابة باللغة العامية، 
إال أنها ظلت تستخدم لتدوين التعاليم الدينية 
مصر  عصر  حتى  تستخدم  وظلت  القديمة، 
الحكايات  الكتابات  تلك  شملت  البطلمية. 
الشعبية مثل قصة سنوحي والفالح الفصيح، 
الهامة  النصوص  من  العديد  إلى  باإلضافة 
مثل وصايا أمنمحات. وبحلول عصر الدولة 
الحديثة، زينت الكتابات التذكارية التي تخلد 
المعابد  جدران  الهامة  الشخصيات  أعمال 
كحالة  ازدهرت  والتي  والقبور،  المقدسة 

فريدة من األدب.
طائفة  على  القديم  المصري  األدب  دّون 
مخطوطات  شملت  المواد،  من  واسعة 
والفاينس  الجيري  الحجر  وألواح  البردي 
الحجرية  والصروح  الخشبية  واأللواح 
أيدينا  إلى  يصل  لم  والتوابيت.  الضخمة 

يرجع  اليسير،  النذر  إال  النصوص  تلك  من 
البيئة الرطبة التي يسببها الفيضان  ذلك إلى 
السنوي للنيل، والتي ال تصلح لحفظ النقوش 
الصحراوية  البيئة  حفظت  بينما  والبرديات، 

الجافة القطع المدفونة فيها.

املخطوطات واللغات
الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية

 الكتابة في مصر القديمة

جدارية من عصر الدولة القدمية يف مقربة 
يف  ق.م(   2565-2590( نفرتيابيت  األمرية 
منحوتة  هريوغليفية  كتابات  بها  اجليزة، 

ورسومات ملونة على احلجر اجلري. 
اللغة  على  القديم  المصري  اعتمد 
كلغة  الهيراطيقية  ووليدتها  الهيروغليفية 
كتابة منذ عصر األسر المصرية المبكرة في 
أواخر األلفية الرابعة قبل الميالد.  استخدمت 
المصرية مجموعة من  الهيروغليفية  الكتابة 
الصور الفنية الصغيرة ألشياء من الطبيعة.
]6[ تمثل كل صورة منطوًقا صوتًيا معيًنا، 
وعند دمج بعضها، ينتج كلمة ما. فعلى سبيل 
المثال في لوحة نارمر التي ترجع إلى حوالي 
عام 3200 ق.م خالل المرحلة األخيرة من 
بين  الجمع  عند  األسرات،  قبل  ما  عصر 
الملك  اسم  ينتج  واإلزميل  القرموط  صورة 

نارمر. 
كان المصريون يعتبرون لغتهم الهيروغليفية 
على  استخدامها  قصروا  لذا  هللا«،  »كالم 
الجنائزية.  والنصوص  الدينية  االستخدامات 
اعتقد  عشرة،  الثانية  األسرة  عصر  منذ 
لبعض  حذف  أو  تشويه  أي  أن  المصريون 
النصوص  من  الهيروغليفية  األحرف 
إما  المتوفي،  قبر  في  المنقوشة  الجنائزية 
على  سيئة  أو  محمودة  عواقب  ذا  يكون  أن 
تلك  على  روحه  تعتمد  الذي  المتوفى، 
الحياة  إلى جسده في  تهتدي  لكي  النصوص 

اآلخرة.

ترجع  باهلرياطيقية  مكتوبة  خمطوطة 
املتحف  يف  حمفوظة  ق.م،   1110 لعام 

الربيطاني.
للكتابة  مبسًطا  شكاًل  الهيراطيقية  تعد 
وتماًما  القديمة،  المصرية  الهيروغليفية 
في  الهيراطيقية  استخدمت  كالهيروغليفية، 
األلفية  وبحلول  الدينية.  النصوص  كتابة 
الهيراطيقية  أصبحت  الميالد،  قبل  األولى 
كتابة  في  استخدامها  يغلب  التي  اللغة 
المعابد.  جدران  وعلى  الجنائزية  النصوص 

للدقة  الهيروغليفية  الكتابة  لحاجة  ونظًرا 
والعناية عند كتابتها، على النقيض من الكتابة 
كتابتها،  عند  واألسرع  األسهل  الهيراطيقية 
السجالت.  لحفظ  الهيراطيقية  استخدمت  لذا 
استخدمت الهيراطيقية لتكون بمثابة نصوص 
والرسائل  رسمية  الغير  للكتابات  مختصرة 
والقصائد  القانونية  والمستندات  الخاصة 
الطبية  والنصوص  الضرائب  وسجالت 
كما  التعليمية.   والوسائل  الحسابية  واألمور 
للكتابة،  مختلفين  نمطين  للهيراطيقية  كان 
الحكومية  للسجالت  مخصًصا  كان  أحدها 
للخطابات  واآلخر  األدبية،  والمخطوطات 

بين العامة. 

تعود  هرياطيقية،  نقوش  بها  قطعة 
لعصراألسرة املصرية احلادية والعشرون.
وفي منتصف األلف األولى قبل الميالد، في 
الوقت الذي كانت الهيروغليفية والهيراطيقية 
والنقوش  الملكية  للكتابات  تستخدم  تزال  ال 
والجنائزية،  الدينية  والنصوص  التذكارية 
في  سهولة  أكثر  جديدة  أبجدية  ظهرت 
وظهرت  الديموطيقي[  وهي  االستخدام 
لألبجديات  تطور  كآخر  القبطية  األبجدية 
القديمة، والتي كانت بمثابة نسخة  المصرية 
القرن  في  اليونانية[و  األبجدية  من  منقحة 
الرابع الميالدي، أصبحت القبطية هي اللغة 
الدين  المسيحية  أصبحت  بعدما  المستخدمة 
اإلمبراطورية  أنحاء  جميع  في  الرسمي 
الرومانية؛ وُهجرت الهيروغليفية على اعتبار 
أنها أحد صور التقاليد الوثنية، وبالتالي فهي 

غير صالحة لكتابة الكتاب المقدس. 
األدوات والخامات المستخدمة في الكتابة

األدب  لتدوين  المواد  من  العديد  استخدمت 
المصري القديم، فباإلضافة إلى اإلزميل الالزم 
لعمل النقوش الحجرية، كانت أقالم القصب 
األداة الرئيسية للكتابة في مصر القديمة، كما 
استخدمت أصباغ سوداء من الكربونوحمراء 
من  لفائف  على  للكتابة  كأحبار  المغرة  من 
والحجر  الفخار  و  الفاينس  و  البردي  ورق 
الجيري.  يعتقد أن لفائف البردي كانت غالية 

نسبًيا، نظًرا ألن محتواها كان يمكن 
تتميز  استخدامها.   إعادة  إزالته، 
تقسيمها  يمكن  بأنها  البردي  لفائف 
في  الستخدامها  صغيرة  قطع  إلى 
كتابة الرسائل القصيرة، وهو ما أدي 
البردي  للفائف  موسمية  ندرة  إلى 
في فترات العام التي ال يصلح فيها 
استخدام نبات القصب، وهو ما يفسر 
استخدام رقائق الحجر الجيري لكتابة 
استخدم  كما  القصيرة،   الرسائل 

الخشب والعاج والجص. 
والية  مصر  أصبحت  عندما 
رومانية، استعيض عن قلم القصب 
المصري بقلم روماني أقصر وأكثر 

سمًكا ذي رأس مدبب،كما استبدلت األحبار 
المصنوعة  اليونانية  باألحبار  المصرية 
أدوات  على  لالعتماد  كان  الرصاص.  من 
الكتابة اليونانية والرومانية تأثير على الخط 

المصري، فأصبحت أكثر دقًة ووضوًحا. 
حفظ المواد المكتوبة

املصريني  الفالحني  من  الثنني  نقش 
الربدي  نباتات  وجيمعون  الكتان،  يرتدون 
لعصر  )ترجع  املدينة  دير  يف  احلقل،  من 

األسرة املصرية التاسعة عشر(.
تحت  المبنية  المصرية  المقابر  وّفرت 
األرض في الصحراء، أفضل البيئات لحفظ 
وثائق البردي، فمثاًل، هناك العديد من كتب 
الموتى المحفوظة جيًدا في تلك المقابر لترشد 
الروح إلى جسد المتوفي في الحياة اآلخرة، 
الدولة  نهاية عصر  خالل  العادة  جرت  كما 
الدولة  عصر  من  األول  والنصف  الوسطى 
الحديثة على حفظ البرديات غير الدينية في 
غرف الدفن، لذا، فأن أغلب البرديات األدبية 

الباقية تعود لتلك الفترة.] 
تعرضت الكثير من الكتابات على األحجار 
أيًضا للفقد، ألنها كانت كثيًرا ما يعاد استخدامها 
كمواد بناء، كما أن المواد السيراميكية تتطلب 
بيئة جافة لضمان الحفاظ على األحبار على 
أسطحها. يؤكد »جون و. تيت« أن »المواد 
المصرية المكتوبة التي ما زالت باقية متفاوتة 
للغاية، بحسب الزمان والمكان.«. فعلى سبيل 
المثال، هناك المواد المكتوبة في كل العصور 
هي  حين  في  النيل،  دلتا  منطقة  في  القديمة 
موجودة بوفرة غرب مدينة طيبة. كما الحظ 
تيت أنه على الرغم من وجود عدة نسخ من 
بعض البرديات، إال أن البعض اآلخر لم يبق 
المالح  قصة  مثل  واحدة،  نسخة  سوى  منه 
التائه تنسب إلى عصر الدولة الوسطى،على 
الرغم من اكتشاف تدوين القصة نفسها على 
الدولة  عصر  من  الفخارية  القطع  بعض 
الحديثة.] العديد من األعمال األدبية األخرى 
لم يبق منها سوى بعض األجزاء من نسختها 

األصلية المفقودة ]البقية العدد القادم[

كلمتني وخالص
كالم الناس كتير

ده لو نزل مالك من السما ....ال يمكن ابدٱ ده لو ابويا 
طلع من قبره برضك ال ده لو انطبقت السما ع االرض 
كناية  بنسمعها  و  سمعناها  اقوال   ، هذا   يكون  ...ال 
عن المستحيل لالستدالل علي صالبة الرأي و بتعدي .

ال يهم من هو او هي فكل من يقترب من هذه المنطقة 
فمصيره  اطفال  حتي  او  وزير  صحفي  اعالمي  كان 
يسترها  ...ربنا  أحكام  پإحكام  عليه  محكوم  و  محتوم 

ويجعل كالمنا خفيف عليهم .
االسكاروسى
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لغة األحذية
جرجس نظري

ذهبت  فان همو  بقيت  ما  الخالق  المم  إمنا 
أخالقهم ذهبوا – أحمد شوقي

بالخالق  يتبجح  العالم شعب  في  »ليس 
ولكن  العربية،  الشعوب  من  أكثر  الراقية 
في  شعب  هناك  ليس  الوقت  نفس  في 
العالم فيه ممارسات ال أخالقية أكثر مما في 
الشعوب العربية أيضاً. ولذلك يحلو لهم 
عوا بأنهم »خير أمة أخرجت للناس«،  أن يدَّ
على غرار إدعاء بني إسرائيل أنهم »شعب 
العرب  أن  والمر،  والدهى  اخملتار«.  اهلل 
يرتكب  عندما  فرحاً  ويرقصون  يتباهون 
أحدهم جرمية مخلة بالخالق فيعتبرونها 
مفخرة وطنية وقومية يحتفل لها الشارع 

العربي.
املدعو  احلذائي،  الصحفي  به  قام  ما  إن 
الفضائية  مراسل  الزيدي،  منتظر 
الذي  الصحفي  املؤمتر  في  البغدادية، 
دبليو  جورج  المريكي  الرئيس  حضره 

بوش.....................
برمي احلذاء نحوهما، لم تكن حالة فردية 
يعتقد  كما  اهتمام  دون  تركها  يجب 
يعكس  بل  الشديد،  السف  مع  البعض 

الخالق املنحطة..........................
وهو ليس فردياً بل مرض شامل في البالد 
العربية، بدليل ما نال هذا احلدث الشنيع 
هذا  العربي.«  الشارع  في  واسع  تأييد  من 
الكالم الرائع الذي قرأته أيها القاري العزيز 
عبد  الدكتور  العراقي  املفكر  الكالم  هو 
الالق حسني كنت أتذكره بني احلني والخر 
كلما مررنا بحادث أخالقي يعبر عن أخالق 
أن  يبدو  ما  وعلي  بالدنا  في  النخبة  بعض 
المر سوف يصبح عاديا فمنذ عدة سنوات 
كتبت عن حذاء محمود بدر مؤسس حركة 

آنذاك«ساءني جدا واحزن قلبي  مترد وقلت 
الثار الفرح الفخور بشعبه وبثورته

احلقيقية وبحركة مترد ذاتها أنا أري محمود 
مناظره  علي  ويعتدي  حذاءه   يرفع  بدر 
في مشهد ال يليق ال بثائر وال مبناضل وال 
الدب  قواعد  ابسط  يعرف  بشخص  حتى 
واالحترام كنا أمتني أن يتصرف محمود بدر 
قواعد  ويعلمهم  جمهوره  يحترم  كثائر 
اللياقة وال يتدني إلي هذا املستوي البذيء 
والليبرالية  املدنية  نظهر  أن  نريد  نحن 
من  شخصا  لي  قال  راقي  مشرف  مبظهر 
بدر  محمود  شاهدت  هل  التطرف  دعاة 
الشيخ  هاجم  ,اجلميع  املشهد  هذا  في 

محمود شعبان عندما
رفع حذاءه أمام مناظرة علي قناة القاهرة 
والناس فلم أجد إجابة أحفظ ماء وجهي 
بدر  القل محمود  أقول علي  أن  بها سوي 
يعتلي  وال  به  الناس  يقتدي  شيخا  ليس 

املنابر يعظ ويعلم

كمال  احملترم  النائب  علينا  يخرج  واآلن 
النائب السابق توفيق  أحمد ويعتدي علي 
ويدلي  يتفاخر  ذلك  من  واالدهي  عكاشة 
يعرض  سوف  »حذائي  قنبلة  بتصريح 
عن  أدافع  ال  ,أنا  لغتنا  هذه  هل  مزاد«  في 
حوار  لغة  علي  حزين  ,أنا  عكاشة  توفيق 
بدت سمة ظاهرة كانت أحالمي الساذجة 
لنا  يكون  ليتنا  يا  وتقول  تدفعني وتصيح 
سامية  حوار  ولغة  راقيا  مشرفا  منهجا 
دهماء  نقلد  وال  العالم  أمام  بنا  نتباهى 
لك  يعد  لم  الحالم  أيتها  لك  تبا  القوم 

مكان حتي في مخيلتي 

اسم اللوحة:غرق أنوبيس 
أحبار و ألوان مائية علي كانسون

مريم مراد

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 
647 823- 6779 

ahram.teeba@gmail.com



السنة التاسعة ، العدد )210(  - اخلميس 17 مارس  132016

في  العظيم  نياحة  على  السنوات  تمر 
لنشعر  الثالث  شنودة  البابا  قداسة  البطاركة 
بقيمة وقامة هذا الرجل اكثر واكثر , وكيف 
كنيستنا  تاريخ  في  فارقة  عالمة  اصبح  انه 
المعاصر فما فعله وقدمه هذا العظيم لكنيستنا 
اصبح  كلها  ولمصر  بل  وشعبها  القبطية 
ومصري  قبطي  كل  وجدان  في  محفور 

ووجدان التاريخ نفسه , 

قداسة البابا الذي قدمه حياته من اجل خدمة 
الكنيسة عقود عديدة خدم فيها الكنيسة من كل 
قلبه ومن كل فكره ومن كل كيانه منذ ان كان 
اسقف  ثم  راهب  ثم  االحد  مدارس  في  خادم 

للتعليم ثم بطريركاً .

اجل  من  شنودة  البابا  قداسة  قدمه  ما  ان 
الكنيسة ال ينكره اال جاحد او ناكر  فمن منا 
لم يتتلمذ على كتب قداسة البابا في الالهوت 
الكتب  او  المقارن  الالهوت  او  العقيدة  او 

الروحية ؟!

او  الروح   انطالق  كتاب  يقرأ  لم  منا  من 
التوبة والنقاوة او االنسان الروحي ولم  حياة 
يتأثر بهم ولم ينمو في حياته الروحية بسببهم؟

ويسر  سهولة  بكل  لنا  وفسر  شرح  كيف 
الهوت  كتابه  في  المسيح  الهوت  وعمق 

المسيح او طبيعته في كتاب طبيعة المسيح!

في  المنحرفة  االفكار  على  بالرد  قام  كيف 
نرفض  لماذا  او  المقارن  الالهوت  كتابيه 

المطهر!

تناولت  التي  العشرات من كتبه  الي جانب 
روحية  خبرات  لنا  ليترك  الموضوعات  كل 
والعمق  بالبساطة  يمتاز  الهوتي  وتعليم 
امتازت  التي  الكنيسة  اباء  كتابات  كمعظم  
اللغوية   البالغة  عن  بعيد  والبساطة  بالعمق 

والفلسفة والفكر الذاتي !

المئات وربما االالف  قداسته  لنا  ترك  كما 
من العظات التي تناولت تقريبا كل المواضيع 
التي تخص االيمان المسيحي والحياة الروحية 
لتكون مرجع لكل انسان يريد خبرات في كل 

المجاالت.

والرائع في عظات قداسة البابا شنودة غير 
والغير  المتعلم  يفهمها  بسيطة  عظات  انها 
المستويات  وكل  والصغير  الكبير  متعلم 
عظاته  امتازت  ايضا  والروحية  الفكرية 
فقليل  المقدس  الكتاب  بايات  بالغنى والغزارة 
اليها وتجد فيها هذا  التي تستمع  من العظات 
االبائية  االقوال  او  الكتابية  االيات  من  الكم 
حتى انه في عام  1987 حصل على جائزة 
افضل واعظ في العالم المسيحي واكثر واعظ 
يستخدم ايات من الكتاب المقدس من مؤسسة 

بروننج االميريكية .

الي جانب العديد والعديد من الدكتورهات 
وما  العالمية  االخرى  الجوائز  او  الفخرية 

اكثرها .

ان  بكل فخر  نستيطع  اننا 
شنودة  البابا  قداسة  نلقب 

الثالث بالبابا المعلم.

الشاغل  هو  كان  فالتعليم 
منذ  حياته  في  واالهم  االكبر 
ان كان خادما ثم كاتبا في مجلة 
يتم  ثم  وراهبا  االحد  مدارس 

اختياره على يد القديس البابا كيرلس السادس 
المعاهد  ومدير  التعليم  عام  اسقف   ليكون 
البابا  التي استحدثها  الالهوتية وهي االسقفية 
كيرلس السادس  وكأنسان قديس كشف له هللا 
والي  االسقفية  لهذه  مستقبال  الكنيسة  احتياج 
شنودة  االنبا  يصبح  ثم   , المعلم  االسقف  هذا 
البابا ال 117 في بطاركة كرسي مارمرقس 
االكليركيه  جلست   « الشهيرة   جملته  ليقول 

علي كرسي مارمرقس » 

حديثة  تعليمية  نهضة  اكبر  قداسته  ليقود 
انشاء  من  المعاصر  الكنيسة  تاريخ  في 
فروع للكلية االكليركية الي جانب العديد من 
المعاهد الالهوتية ,واالهتمام الكبير بها حتى 
فروع  التدريس في بعض  في  قداسته  استمر 

الكلية والمعاهد الي نياحته !

حتى  التعليم  على  ابدا  قداسته  يتوانى  ولم 
النفس االخير لم يمنعه شيخوخة او مرض او 
المنحرفة  االفكار  والرد على  التعليم  الم عن 
وتنفيد البدع بكل قوة وعزيمة لم يجامل احد 
ابدا  يتوانى  ولم  والتعليم  العقيدة  على حساب 
محاسبة  او  مخالف  فكر  اي  على  الرد  في 
الكنيسة  ايمان  على  ابدا  يتنازل  ولم  صاحبه 

وعقيدتها .

تعبر  ان  يمكن  ال  الكلمات  ان  الحقيقة 
نيافة  وصفه  كما  المحبوب  العظيم  هذا  عن 
على  نتكلم  هل  نياحته  بعد  باخوميوس  االنبا 
وطنيته  عن  نتكلم  هل   , ومثال  كقدوة  حياته 
عن  نتكلم  هل   , الوطن  لهذا  وعشقه  وحبه 
محبته وتسامحه حتى مع االعداء , هل نتكلم 
 , االخير  النفس  حتى  خدمته  في  امانته  عن 
كانوا  سواء  له  الجميع  محبة  عن  نتكلم  هل 
واحترموا  احبوا  كيف  مسلمين  او  مسيحيين 

هذا الرجل حتى لو اختلفوا معه؟

الحقيقة ان عظمة هذا الرجل ال تحتاج الي 
الي كلمات ولكنها واضحة  شرح وال تحتاج 
وضوح الشمس انجازته تعيشها الكنيسة وما 
قدمه للكنيسة  نشعر به  ونعيشه و ما صنعه 
وقدمه لكرسي مارمرقس اصبح طريق يسير 

عليه كل بطريرك يأتي من بعده.

ملئ  العظيم  القبطية  كنيستنا  تاريخ  ان 
الظلمة  في  اضاءت  التي  المضيئة  بالكواكب 
حياتهم  قدموا  اباء  للجميع  نور  واصبحت 
ونفيس  غالي  بكل  وضحوا  واعطوا  وبذلوا 
من اجل كنيستنا القبطية ومن اجل العالم كله  
الثالث ليكتب اسمه  البابا شنودة  وجاء قداسة 
بحروف من نور وسط اباء الكنيسة العظماء 
والكنيسة  يذكرهم  التاريخ  سيظل  والذين 
تمجدهم والشعب يتعلم منهم ويطلب شفاعتهم  

وبركتهم .

البابا  قداسة  بصلوات  الرب  الي  نصلي 
في  يحفظها  ان  كنيسته   وعن  عنا  شنودة 
الي  الي  االرثوذكسي  االيمان 
مجيئه وان يحافظ على كنيسته 
وكل  مصر  وبالدنا  وشعبه 

العالم .

والكل  عام  وكل 
عيد  بمناسبة  بسالم 
في  العظيم  نياحة 
قداسة  البطاركة 
شنودة  البابا 

الثالث 

العظيم يف البطاركة 
البابا شنودة الثالث

عصام نسيم

   جاء الربيع في جمال بهي ال تشوبه شائبة 
من  برفق  يدنو  وأخذ  عبره،  الذي  الظالم  من 
الخضرة،  أوراقها  ليصبغ  األشجار؛  أعالي 
األزهار  فيها  فينثر  األودية،  في  ويطوف 
المعطرة  الرقيقة  نسماته  ويطلق  واألعشاب، 

بعبير البهجة الفياضة.

لتشاهد  التي جاءت  الجموع،  ولما رأى     
آذار  جبل  إلى  صعد  المتجددة،  الحياة  والدة 

المقدس، وفتح فاه، وعلمهم، قائاًل:

   جئت إليكم من القدرة العليا؛ ألفرش لكم 
النور، والنمو، والتألق، واألمل،  إلى  الطريق 
ويصغي  يتبعني،  فمن  والتأثر...  واالثارة، 

لكالمي، يعاين مواطيء أقدام هللا!

   يا أبناء الربيع اآلتي!

   أطلقوا لعيونكم حريّتها المطلقة؛ لتتجول 
الملّونة  والخمائل  والمروج،  البساتين،  في 
رغم  الجمال  يصّر  كيف  وتعلموا  والمثمرة، 

تطاوالت القبح العنيد!

   أهووا رائحة الشجر، وزقزقة العصافير، 
الالنهائية،  إلى  المتدفقة  المياه  خرير  ونغمات 
البعيد  األفق  خط  النبيل  بخيالكم  وتسلقوا 
زاخر  فالكون  باألرض؛  السماء  يصل  الذي 
بالمباهج، غني باالمكانات المدهشة.. وأعلموا 

أن حب الجمال أثمن من قيمته!

   يا أبناء الربيع اآلتي!

تستطيعوا  لن  انكم     
إذا جعلتم  إال  الربيع؛  معرفة 
ألف  من  باقة  أنفسكم:  من 
تولد  إنسانية،  وزهرة  زهرة 
الجميل  الفرح  دموع  من 

النابع من الحب!

   ولن تعاينوا جمال الحياة 
في  تزرعوا  لم  إن  األبدية؛ 
هو:  الذي  الجمال،  نفوسكم 

طهارة القلب، ونقاء الضمير، وعفة النظر!

   يا أبناء الربيع اآلتي!

على  أحالمكم  وضعتم  ان  لكم  طوبى     
المجنّحة؛ فستقوم أحالمكم من الموت  الشمس 

إلى شيء أعظم وأكمل!

وسائد  حياتكم:  جعلتكم  إن  لكم  طوبى     
إليها جميع  ليرتاح  خضراء، نضراء، وارفة؛ 

المتعبين!

   طوبى لكم ان تركتم من رحيق غناكم ما 
يكفي؛ ليصنع منه طعاماً للجياع الضالين!

إرادتكم  أشواك  عيّروا  إذا  لكم  طوبى     
المسنونة،  المقدسة  األشواك  فهذه  الصالحة؛ 

تدافع عن إيمانكم، وكيانكم، ونقاء حياتكم!

   طوبى لكم إذا نُزعتم من ُرباكم ، وداستكم 
سيفيض،  سيرتكم،  فعطر  الهمجية؛  األقدام 
وينسكب في الهواء، إلى أن يصل إلى السماء!

فوجدكم  الربيع،  جاءكم  إذا  لكم  طوبى     
والجمال  والمحبة،  الخدمة،  حقل  في  ساهرين 

المتنامي! النابض 

...،...،...،   

شعروا  األقوال،  هذه  مثل  أكمل  فلما     
قلوبهم  وتفتحت  الزهر،  بأنفاس  أمتلئوا  بأنهم 
من  الربيع  أعطاهم  ما  وقبالت  البتسامات 

حكمته المولودة من فوق!...

املوعظة على جبل آذار 
املقدس!

بقلم: عادل عطية

ختفيض كبري يف أسعار اإلعالنات يف األهرام اجلديد
بدءا من عام 2016 أجرت إدارة الهرام اجلديد تخفيضات في معظم الصفحات بها

ahram.teeba@gmail.com لوضع إعالنك في الهرام اجلديد اكتب إلى
أو اتصل على 647-823-6779
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د. رفيق رمزي عبد امللك
استشاري جراحه عامه، جراحه اجلهاز اهلضمي وجراحات املناظري

rafik.malik@gmail.com

 الفتق االربي هو خروج او نزول بعض محتويات البطن خالل القناه 
االربيه Inguinal canal في منطقه الفخذ

نسبه الحدوث 27٪ من الرجال و3٪ من السيدات في وقت ما من حياتهم
من األسباب المباشره لهذا هو ان الخصيه تنزل خالل القناه االربيه وهذا 

يجعلها منطقه ضعيفه لحدوث الفتق

   
يوجد نوعان من هذا الفتق

النوع االول الفتق االربي المباشر Direct Hernia، هذا النوع ينتج 
عن ضعف في الطبقه المبطنة للقناة االربيه ، اما النوع الثاني ويسمي 
الغير مباشرIndirect Hernia يحدث عند بدايته القناه االربيه فوق 

النوع االول، 

 
النوع الثالث عبارة عن النوعين السابقين في نفس الوقت ويسمي 
بانتالونPantaloon  النه يشبه رجلي البنتالون وهما يمثالن الفتقين 

 
وفي الحاالت المتقدمة، ينزل الفتاق في كيس الخصيه

أعراض الفتق االربي
تشمل  في حاالت  الحجم  في  يكبر  الفخذ حيث  في  الفتق كورم  يظهر 

السعال، حمل أشياء ثقيلة، او حتي الوقوف لمدد طويله
هذا الورم يمكن ارجاعه بالرقاد ودفعه للداخل

ولكن في الحاالت المتقدمة، آل يمكن ارجاعه داخل البطن مما قد يسبب 
مضاعفات 

في حاله حدوث الم شديد مفاجيء، هذا قد يدل علي حدوث انسداد معوي 
او اختناق
التشخيص

1- أخذ تاريخ الحاله بدقه    2-الكشف الدقيق

 

Ultrasound examination 3-االشاعه التليفزيونية
السابقة،  الخطوات  بعد  الحاالت عندما يظل هناك شك  4- في بعض 
نطلب عمل أشعه مقطعيه CT Scan للتأكد من التشخيص، بالذات في 

حاله وجود الفتق في األشخاص الذين يعانون من السمنه المفرطه

5- نادرا ما نحتاج لعمل منظار تشخيصي لمعرفه وجود فتاق من عدمه 
وهذا في نسبه قليله جدا

األسباب الموءديه لحدوث هذا النوع من الفتاق
1-هناك عامل وراثي، حيث ان نسبه حدوث هذا النوع من الفتاق يحدث 

بنسبه كبيره مع حاالت عدم او تاخر نزول الخصيه
2-زياده الضغط داخل التجويف البطني

3- وجود منطقه ضعيفه تودي الي حدوث الفتق خاللها
4-حمل األحمال  الثقيلة 

5- السعال المزمن، واالمراض الصدرية، بما في ذللك، التدخين
6- صعوبه التبول، وتضخم البروستاتا او االمساك

7- الحمل
8- زياده الوزن

9- االستسقاء، مياه في البطن
10- وجود او عالج فتاق في نفس المريض سابقا

مضاعفات الفتق االربي
هذا   ،  incarceration ارجاعه  علي  القدره  وعدم  الفتق  نزول   -1

يسبب الم شديد وممكن يتطور الي انسداد معوي

 
2 - اختناق الفتقStrangulation ، وهذا قد يبداء اوال او يكون تطور 

من الحاله السابقة 
هذا قد يتسبب في منع وصول الدم الي األمعاء، مما قد يودي الي موت 

هذا الجزء من األمعاء 

 
العالج

في الحاالت التي فيها الفتاق صغير او آليسبب الم او أعراض ، يمكن 
مالحظه الحاله وعدم التدخل الجراحي

في الحاله السابقة، او في حاله احتياج المريض الجراحه ولكنه ال يحتملها 
، ممكن للمريض استعمال حزام طبي حتي يمنع المضاعفات

الجراحه، وينصح بها في الحاالت التأليه 
1- الفتق المتوسط الحجم وبالطبع الكبير الحجم

2- المريض يحتمل التدخل الجراحي
3- الم في الفتاق

4- عدم القدره علي القيام باألنشطة اليوميه او العمل كنتيجة الفتاق
5- وجود مضاعفات في الفتاق

6- فشل العالجات اآلخري في التحكم في أعراض الفتاق

Open Surgery وهذه قد تكون الجراحه التقليديه، اي

تعمل العملية تحت تخدير كلي او نصفي، وأول خطوه فيها هي إزاله 
الغشاء البريتوني المبطن للفتق

الخطوه الثانية وهي حسب اختيار الجراح، وهي قفل المنطقة التي يخرج 
خاللها الفتق

هذه قد تكون إغالق بخيوط جراحيه او استعمال شبكه فتق، في الحالتين 
تعتبر جراحه يوميه

 

 
في حاله االغالق بخيوط جراحيه ، نسبه رجوع الفتق 2-15٪ خالل 

10 سنوات متابعه
في حاله االغالق باستعمال شبكه فتق نسبه الرجوع 3-6٪ خالل 10 

سنوات متابعه
بعد  عام  اول  في  بنسبه ٪15-10  يحدث  الجراحه  بغد  المزمن  االلم 

الجراحه، وقد يستمر بنسبه اقل من 1٪ بعد اول عام
ينصح الرجوع للعمل بعد هذا النوع من التدخل الجراحي بعد أسبوعين 
في حاله عدم حدوث مضاعفات، وعدم حمل اي أحمال ثقيلة لمده 6 

أسابيع 

او جراحه المناظير وفيها تستعمل الشبكه الجراحيه روتينيا
،حيث  منتشره  أصبحت  واآلن  عام 1990،  في  االستخدام  في  بدأت 

حوالي ثلث الحاالت يعمل بالمنظار الجراحي
مزايا المنظار الجراحي

1- اقل الم، ويستمر فترت اقل بكثير
2- نسبه اقل لأللم المزمن

التقليديه  الجراحه  نظيرتها  من  نسبيا  اقل  او  مماثلته  الجوع  نسبه   -3
)٪3-1(

4- الرجوع للعمل أسرع ، بعد أسبوع واحد من الجراحه
وتعتبر جراحه المناظير الزمه )gold standard( في حالتين، الفتق 

)bilateral hernia( المراجع والفتق المتكرر

مضاعفات الجراحه
1-تجمع دموي مكان الجراحه  2- التهاب الموضع الجراحي

3- وجود الم مزمن مكان الجراحه
4- ضمور في الخصيه   5- ارتجاع الفتق

6- االحتباس البولي بعد الجراحه
هذه المضاعفات اقل بكثير قي حاله جراحه المناظير

بنعمه املسيح نتكلم اليوم عن نوعا اخري من الفتق 

   Inguinal Hernia     الفتق االربي
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



الكندية ستحمل صور  النقدية  االوراق 
لنساء كنديات بحلول عام ٢٠١٨ 

كندا  وزراء  رئيس  قال   : أوتاوا 
يبحث  كندا  بنك  أن  ترودو  جستن 
كندية  نسائية  شخصيات  عن  االن 
علي  صورتهم  تظهر  أن  يستحقون 
االوراق المالية الكندية ويطلب البنك 
لهذا  كندية  أمرآة  ترشيح  العامة  من 

الغرض ويمكن التقدم بالترشيحات علي موقع بنك كندا من االن وحتي 14 
المرشحة أمرآة كندية مر علي وفاتها 25  أبريل وبالطبع يجب ان تكون 
سنة علي االقل وتكون قد قدمت أنجازا متميزا أو تكون قائدة متميزة  في 
خيالية  تكون شخصية  أن  يجب  وال  الكندي  الشعب  منه  أستفاد  مجال  أي 
وسوف يقوم مجلس المستشارين المستقل  المكون من قادة الفكر االكاديمي 
الجمهور  و  الخبراء  مع  والتشاور  المقدمة  الترشيحات  بمراجعة  والثقافي 
وتقديم قائمة بالمرشحات لوزير المالية وعلي مدار مائة وخمسون عام لم 
اليزابيث  الملكة  الكندية بأستثناء  المالية  للمرآة  ظهور علي االوراق  يكن 
وقال وزير المالية انه في عام 2018  سيحدث تغير لجيل جديد من النساء 
الذين سيحملون معهم تذكارا مستمرا ليس النهم فقط يمثلون مستقبل كندا 

ولكن لكونهم جزء هام  يحتفل به  من تاريخ كندا .
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

جسنت ترودو و أوباما يتفقان علي بعض أألشياء 

وأسرته  ترودو  كندا جستن  أوباما رئيس وزراء  باراك  االمريكي  الرئيس  أستقبل 
بالترحيب الحار عند وصولهم الي العاصمة واشنطن دي سي في زيارة رسمية ، 
ووسط تبادل االحترام واالعجاب والنكات أدلي الزعيمان بعدة أعالنات بخصوص 
السفر بين حدود البلدين واالنبعاثات الحرارية ، وأصدر الزعيمان بيانا مشتركا يوم 

الخميس10 مارس قالوا فيه أنهم ملتزمون بتخفيض االنبعاثات الحرارية وبتخفيض أنبعاثات غاز الميثان بنسبة  
من 40  الي 45 ٪ تحت مستواه لعام 2012  من قطاعي النفط والغاز وذلك بحلول عام 2025  وقال البيان 
أيضا أنهم سيكتشفون طرقا جديدة للمزيد من تخفيضات أخري لغاز الميثان الذي هو أكثرتاثيرعلي البيئة  بما 
تنفيذ  المتحدة سوف تعمالن علي  البيان أيضا أن كندا والواليات  الكربون وتضمن  يساوي 20 مرة من أكسيد 
أتفاقية باريس ) بشأن تغير المناخ ( ويلتزموا بالتوقيع علي االتفاقية وفي المشاركة الجدية مع الشعوب االصلية في 
الشمال والقيادات  للتصدي لتحديات التغير المناخي في القطب الشمالي  علي أساس علمي ويشمل هذا أعادة التأكيد 
علي حماية 17٪ علي االقل من مساحات االراضي و 10٪ من المناطق البحرية في القطب الشمالي بحلول عام 
2020 وأتفقا الزعيمان أيضا علي تأمين الحدود البرية بين الدولتين بأدخال نظام جديد لرصد الدخول والخروج 
عبر الحدود الكندية – االمريكية كأجراء أمني أضافي ويقوم نظام الرصد االن بتبادل معلومات تُجمع من االجانب 
والمقيمون في كندا والواليات المتحدة عبر الحدود ، وال يرصد المواطنين من كال البلدين ولكن الخطة الجديدة 
لنظام الرصد ستكون  مشاركة المعلومات لجميع المسافرين بما فيهم المواطنين عبر الحدود ، وبينما يزور رئيس 
وزراء كندا وأسرته واشنطن ويحضروا العشاء الرسمي في البيت االبيض الذي  لم يحضره  رئيس وزراء كندي 
منذ مدة طويلة  فأن الرئيس أوباما أعلن أنه سوف يزور أوتاوا في يونيه القادم كجزء من مؤتمر القمة المشترك 
والذي يسمي ) االصدقاء الثالثة ( والذي يضم قادة كندا والواليات المتحدة والمكسيك وسوف يلقي أوباما كلمة 

أمام البرلمان الكندي . 

ألول مرة تهبط طائرة في مطار فانكوفر كل طاقمها من النساء لالحتفال 
باالسبوع الدولي للمرأة في مجال الطيران

لتسجل عالمة  االناث  من  طاقمها  كل  الدولي  فانكوفر  مطار  في  الكندية  الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة  هبطت 
الطائرة  لمسار  الجوية  الحركة  مراقبين  أيضا  وكان   ، الطيران  عالم  في  بارزة 
وهبوطها أيضا من النساء ، وتعتبر هذه الرحلة جزء من االحتفال الذي جري في 
االسبوع  الي 13 مارس وهو  7 مارس  الماضي من  االسبوع  العالم  أنحاء  جميع 
الدولي للنساء الذي يهدف الي إذكاء الوعي  بشأن الفرص المتاحة للفتيات في جميع 
الطيران وقد تحدثت  المرآة في مجال  التي حققتها  باالنجازات  االعمال واالحتفال 

كابتن الطائرة في مؤتمر صحفي يوم االثنين 7 مارس وقالت إنها تأمل ان تفكر الفتيات في ألعمل في مجال 
فقط 6٪ من طياري  ، وهنااك  المهنة مجزي جدا  بهذه  العمل  وفأن  بجد  ويعملن  واذا كن طموحات  الطيران 
الطائرات التجارية في كندا و15 ٪ من العاملين في مجال مراقبة حركة الطيران من النساء وتعقد كل عام في 8 
مارس  ندوات للتوعية بهذا المجال وهو يمثل الذكري السنوية ألول أمرآة تقود طائرة في العالم وحصلت علي 
رخصة قيادة الطائرات عام 1910 وهي البارونة ريموند دي ال روش وكجزء من االحتفال باالسبوع الدولي 

للمرأة أضاء برج مراقبة الطيران بي فانكوفر  باللون الوردي لدعم تطلعات المرآة
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 حبس فتاة ليلة واحدة لتغيبها الدائم عن حضور احلصص
ليلة  لمدة  مراهقة  فتاة  بحبس  باري  شرطة  أمرت   : باري  مدينة   – أونتاريو 
بسبب غيابها المتكرر عن حضور الحصص وهذا بحسب قانون التعليم ، وقالت 
الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 16 سنة قد تغيبت عن حضور حصص المدرسة 
عدد كثير من المرات ولم تظهر في التاريخ المحدد امام القاضي لسؤالها عن هذا 

فقامت الشرطة بالقبض عليها وحبسها ليلة الجمعة حتي تحضر المحكمة يوم السبت وبحسب قانون التعليم ينبغي 
علي االفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين ستة سنوات وثمانية عشر سنة ان يلتزموا بحضور المدارس .

حكومة ساسكاتشوان تعد مبراجعة سياستها بعد أعطاء رجلني بدون 
مآوي تذكرتني الجتاه واحد الي فانكوفر 

وعدت حكومة ساسكاتشوان بمراجعة سياستها بعد أن قال رجلين ال مآوي لهم 
الخدمات  وزيرة  وقالت   ، فانكوفر  الي  واحد  تذاكر التجاه  أعطتهم  الحكومة  أن 
االجتماعية هناك أنه سوف يتم أستعراض وتحديث لهذه السياسة أذا أعيد أنتخاب 
الحكومة الشهر المقبل لضمان معاملة الناس بالرحمة ، وقالت انهم مثل المقاطعات 
االخري لهم سياسة قائمة بخصوص شراء تذاكر لالشخاص الذين يحتاجون للعودة 
الي بلدهم االصلي أو يريدون االنضمام الي عائالتهم في المقاطعات االخري ، وقد 

قال الرجالن تشارلز نيل 23 سنة وصديقه جيري روي 21 سنة انهما بال مآوي منذ خمسة أشهر وكانا يقيمان معا في 
منارة في شمال باتلفورد بمقاطعة ساسكاتشوان وقال تشارلز ان المقاطعة قطعت عنه المعونة المالية مما أضطره للبحث 
عن مكان أخر ليقيم فيه وانه أصال من ساسكاتشوان ولكنه عاش في فانكوفر مدة من الزمن  وقد طلب أعطاؤه تذكرة 
للذهاب الي هناك وبعد خمسة دقائق أعطوه هو وزميله تذاكر  الي فانكوفر هو وزميله في الملجئ ووصال االثنان الي 
فانكوفر بدون ان تكون لهم خطة وبدون مكان لالقامة وأستقبلهم عند محطة الحافالت جيريمي هونكا من منظمة االنجيل 
المتحد  والذي حاولت منظمته االتصال بالرجلين بعد ان عرفت محنتهم وقال جيريمي ان المنظمة ستقدم لهم المساعدة 
الطبية الالزمة حيث تبين ان روي مصاب بالصرع وقال ان المنظمة ستوصلهم بالمختصين لتقييم أحتياجاتهم  ويأمل 

الرجالن ان يجدا عمال ومآوي لهما ويبدءا حياة جديدة هناك.

هيئة )باف( التي تقف ضد تعليم اجلنس في املدارس تهيب بجميع أالباء في منطقة وترلوا بالوقوف معا ضد االباحية 

أرسلت رئيسة هيئة ) باف( وتعني االباء هم المعلمون االوائل ألطفالهم نداء الي أالباء واالمهات الذين لديهم أطفال في منطقة وترلوا التعليمية والمناطق المحيطة بها ترجوا 
منهم التوقيع علي خطاب لالعتراض علي وضع صور بذيئة واباحية علي إنترنت المدارس هناك  ومطالبة مجلس المدارس بمراقبة ما يعرض وفلترته ، وقالت الرسالة اننا 
بحاجة لمساعدتكم فأن أطفالنا يشاهدون صور اباحية علي موقع االنترنت الخاص بالمدارس هناك ، وطلبت هيئة ) باف( من االهالي ارسال هذه المعلومات الي جميع االصدقاء 
والعائالت التي تعيش في منطقة وترلوا و كتشينر وكامبريدج والمناطق المحيطة بهم وتقول رئيسة الهيئة ان وترلوا هي نقطة الصفر في المعركة ضد االباحية وأن العديد 
من االباء قد أشتكوا من هذه الصور البذيئة التي يشاهدها أطفالهم الصغار علي شبكة إنترنت المدارس هناك ، وان االباء والمواطنين هناك قد رفعوا عالمة الخطر في مجلس 

المدارس وانهم مستاؤون جدا حيث أن مجلس المدارس الذي ينبغي عليه حذف المناظر االباحية يسمح بعرضها وانه رغم االعتراضات الكثيرة التي قدمت من شهر الي شهر فلم يحدث اي تغيير وسيستمر االباء 
بالضغط علي المسؤولين هناك الصدار قانون لحماية االطفال وازالة الصور االباحية من انترنت المدارس وستعقد هيئة ) باف( اجتماعا لالهالي في فندق هوليداي إن يوم 31 مارس الساعة السابعة والنصف 

http://www.gopetition.com/petitions/stop-porn-in-ontario-schools.html ألتخاذ موقف ضد الضرر الواقع علي االطفال وتشجع الجميع علي التوقيع علي خطاب االعتراض

الشعوب االولي في مانيتوبا تعلن حالة الطوارئ 
بسبب عجزها عن وقف حاالت االنتحار 

ستة  أنتحر  الماضيين  الشهرين  خالل 
أشخاص وهدد 140 فرد أخر بأالنتحار 
لمراقبتهم  قائمة  مائة طفل علي  وهناك 
خوفا من انتحارهم وكل هذا يحدث في 
 ( تسمي  التي  االولي  الشعوب  مساكن 
وينيبيج  شمال  في  وتقع  الك(  كروس 
أٌعلنت  ولهذا  كيلومتر   500 بعد  علي 

حالة الطوارئ هناك ، وقالت خدمة االسعاف هناك ان محطة التمريض 
يعمل بها أثنان فقط  من الممرضين ويستمروا 24 ساعة في العمل حتي 
يكادوا ان يسقطوا ، وهذا المجتمع من الشعوب االولي الذي  يضم 8300 
حكومة  من  فورية  مساعدة  ويحتاج  يحدث  مما  الذهول   اصابه  قد  فرد 
المقاطعة والحكومة الفيدرالية ،وهؤالء الناس  يسكنون حول محطة لتوليد 
الكهرباء في  مانيتوبا  وقد  أقيمت علي  قطع  من اراضي اقتطعت منهم  
مزدحمة   ومساكن  فقر  في  ويعيشون  العمل  عن  عاطلون  منهم   ٪80 و 
المقاطعة  وزراء  رئيس  قدم  عام  ومنذ   ، معامالتهم  إساءة  من  ويعانون 
الكهرباء  توليد  محطة  فيها  تسببت  التي  االضرار  عن  شخصي  أعتذارا 
الناس هناك  للشعوب االولي في طريقة حياتهم وهويتهم وثقافتهم وشعر 
رئيس  نائب  وقال   ، سريعا  تبخر  االمل  ولكن  االعتذار  هذا  بعد  باالمل 
وهي  قليل  وقت  منذ  عمه  ابنة  أنتحرت  والذي  روبنسون  شيرلي  القبيلة 
الدين  أستخدموا رجال  انهم   ، العمر 33 سنة  وتبلغ من  اطفال  لثالثة  أم 
وشيوخ القبيلة واالطباء والممرضين لمنع حاالت االنتحار ولكن الموقف 
صعب جدا ، وقال وزير شؤون السكان االصليين أن الحكومة تعمل مافي 
حتي  االنتحار  أسباب  معالجة  يجب  انه  وقال  المجتمع  لمساعدة  وسعها 
يعود الشعور بأألنتماء والفخر للسكان االصليين في هذه المقاطعة ، وقد 
تواصل مسؤولين من هيئة الصحة الكندية مع رئيس قبيلة ) كروس الك( 
لتقديم المساعدات الالزمة وطلبت القبيلة توفير ستة من العاملين في مجال 
وقالت   ، الساعة  مدار  علي  يعملون  ومستشارين  وأطباء  العقلية  الصحة 
شيرلي روبنسون ان الناس هناك يشعرون بالقلق ازاء احتمال أنتحار فرد 

أخر ويراقبون بعيون ساهرة كل افراد المجتمع خوفا من  هذا.
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  قد يقع البعض فى خطأ حين 
الوالدهن  ضريبى  إقرار  لعمل  الداعى  انه  يتصور 
فى  التى حصلوا عليها  المبالغ  ان  بناتهن طالما  او 
فى  للشخص وهو 11,327  المقرر  االعفاء  حدود 
لمصلحة  مستحقة  مبالغ  هناك  ليس  وبالتالى  السنة 

الضرائب.
والحقيقة ان عدم تقديم االقرار حتى لو لم يكن هناك 
“خطأ”  يعتبر  الضرائب  لمصلحة  مستحقة  ضريبة 
الن تقديم االقرار يخلق بعض المزايا الضربية التى 

يمكن ان يستفيدو منها فى المستقبل ومنها : 
 HST / GST 1 – الحصول على مبلغ

فأنهم   19 سن  الى  وصل  بنتك  او  ابنك  كان  اذا   
يمكنهما ان يحصلو على HST / GST وهو مبلغ 
 Ontario   360$+ السنه  فى  دوالر   272$

)sales tax credit )OSTC

 Tuition &  Education 2 – الحصول على
 Tax Credit

الذين  للطلبه  مزايا ضريبية   الكنديه  الحكومة  تقدم 
على  الثانوى  التعليم  بعد  ما  مرحلة  فى  يدرسون 
المبالغ المدفوع كرسوم تعليم وكذلك خصم ضريبى 
هذه  تصل  وقد  الدراسة  شهور  شهرمن  كل  عن 
المزايا والخصومات الى مايزيد على 20% من قيمة 
تلك الرسوم  فاذا لم يتم تقديم اقرار الدخل فانك تفقد 
   Tuition &  Education Tax Credit ال
للدراسة  أبنائها  ترسل  التى  األسر  عدد  زيادة  ومع 
خارج كندا حيث تبلغ قيمة تلك الرسوم الدراسية فى 
بعض األحيان على ما يقرب من 30000 دوالرفى 

السنه  وبالتالى يزداد الوفر الضريبى. 
المبلغ  هذا  يتراكم  سنة  كل  األقرار  تقديم  ومع 
الحاالت  بعض  ولدى  سنة  كل  للخصم  المستحق 
مائتى  الى  الضريبية  الخصومات  فيها  تراكمت  التى 
ألف دوالر لتحقق وفر ضريبى مقداره 40000 $ 
يمكن للشخص أن يستفيد به  كخصم من الضرائب 

المستحقه عند دخول سوق العمل بعد التخرج.

المسمى  التقاعد  معاش  ميزة  من  الألستفادة   –  3
 RRSP

عند تقديم األقرار الضريبى عن الدخل الذى يحصل 
فرصة  يفتح  صغيرا...  كان  لو  حتى  األوالد  عليه 
.ومع  الدخل  هذا  من   %18 بنسبة  للمعاش  األدخار 
تشغل  ال  السن  هذا  فى  للمعاش  التوفير  فكرة  أن 
أوالدنا أال أن بتقديم الألقرار الضريبى تقوم مصلحة 
الضرائب بفتح حساب لهذا الغرض يتراكم فيه الدخل 

المزايا  األستفادة من  يمكنك  التخرج  كل سنة وعند 
مثال  فيبمكنك  األستثمارى  الصندوق  بهذا  المرتبطه 
ان  تشترى RRSP  لتخفيض الضريبة على الدخل 
غرامة ضريبية  بدون  أخرى  مرة  أعادة سحبها  ثم 
الى  العودة  أو  الزوجية  منزل  شراء  عند  وذلك 

الدراسة مرة أخرى.

You can file a return if any of the 
following situations apply:
• You want to claim a refund.
• You want to claim the WITB 
for 2015.
• You want the GST/HST credit 
(including any related provincial 
credits). For example, you may be 
eligible if you turn 19 before April 
2017.
• You or your spouse or com-
mon-law partner want to begin or 
continue receiving Canada child 
tax benefit payments, including 
related provincial or territorial 
benefit payments.
• You want to carry forward or 
transfer the unused part of your 
tuition, education, and textbook 
amounts.
• You want to report income 
for which you could contribute 
to an RRSP and/or a pooled reg-
istered pension plan (PRPP) to 
keep your RRSP/PRPP deduction 
limit for future years current.

اقرار  بعمل  انصح   .... المزايا  هذه  لكل   •
ألوالدنا وبناتنا الذين يدرسون حتى لو لم يكن هناك 

ضريبه مستحقه لمصلحة الضرائب .

Tax Tips
أمال يوسف 

مزايا تقدمي أبنائنا لإلقرار الضريىب

احالم زمان       
نيفني سامى

مرت أعوام و لم تتغير، و مرت 
أحالمها.  ايضا  تتغير  لم  و  أعوام 
في  تتحقق  لم  التي  أحالمها  ورأت 
احالم هؤالء الصغار . وفي برائتهم 

وطفولتهم
أحالمها  تحقيق  بامكانها  يكن  لم 
ايام طفولتها و صباها و شبابها . اال 
ان مر بها العمر تاركا جرحا عميقا 

داخل كيانها و وجدانها.
فكان القرار هو ان تري أحالمها 
لم  الذين  الصغار  هؤالء  في  تتحقق 

يكن أحد يهتم بأحالمهم .
أخذت علي عاتقها حمال كبيرا و 
وأصبح   . شاق  طريق  في  مضت 
ذاته  هو  األحالم  من  الفارغ  بيتها 

مصنع إلنتاج و تحقيق األحالم . 
هم  فقيره.  كثيره  أسر  اليها  اتي 

فقراء و لكن يمتلكون األحالم.
وهي تمتلك المال و ينقصها جميع 
داخلها  مشتعله  كانت  التي  األحالم 
منذ الصغر و كانت التقاليد و العادات 

هي العائق بينها و بينهم 
الصغار  بهؤالء  سعادتها  كانت 
وهي تراهم أمامها يحققون احالمهم 
البسيطه ال تقدر بأموال العالم اجمع.

منهم من تألق في العزف و األنغام 
راح  و  الغناء  في  تألق  من  ومنهم 
الفنون  و  الرسم  أتجاه  في  البعض 
التشكيليه. واخرون ابرعوا في كتابه 
القصص والروايات واتجهوا لمجال 

الدراما .
أهدافه  كانت  من  هناك  وايضا 

الغناء و تدريبات الصوت و المجال 
الموسيقي .

لورشه  الكبير  بيتها  تحول  حتي 
لون.  كل  من  بالمواهب  تكتظ  فنيه 
حتي في مجال الزراعه فقد تحولت 
حديقه منزلها الي جنه تمتلئ بأجمل 

الورود و النباتات.
ذاع صيتها و أقبلت أسر و أطفال 
لورشتها الفنيه كل يحمل حلما خاصا 

و يحمل موهبه و ابداع .
كانت تري الدنيا أمامها من خالل 
احالم اآلخرين . و قررت ان تكتب 
قد  انها  كله  العالم  لتخبر  مذكراتها 

وجدت احالم زمان .
لن يموت  لم و  الحلم  ان  أخبرتهم 

ابدا حتي و ان رحلت اجسادنا . 
وهذه كانت اخر كلماتها...

رحل الجسد و لكن لم يرحل الحلم 
ابدا  يموت  ال  يولد  حينما  الحلم  الن 

....
والده  في  الكثيرين  ساعدت 
علي  يحمل  ماهر  كطبيب  احالمهم 

يديه مولود جديد ...
المواليد  آالف  ورائها  تركت 
من  عاليه  شجره  ورائها  وتركت 

األحالم التي تناطح السماء ...
غير  سالم  في  عيناها  وأغمضت 
نادمه او باكيه علي أحالمها الضائعه.
و أصبحت احالم زمان هي واقع 
لحاضر و مستقل كل من احتضنتهم 

بحبها و قلبها الذي اتسع للجميع ...
تحيه لكل حلم قد تحقق و لكل حلم 

مازال بالوجدان 
وألحالم  حاضرنا  ألحالم  وتحيه 

زمان 

اكتمال بناء برج “شانغهاي” ثاني أعلى بناية يف العامل بعد برج 
خليفة يف دبي

بكني - أ ش أ
اكتمل مؤخرا بناء برج “شانغهاي” الذي يبلغ ارتفاعه 632 مترا ليحتل مرتبة أعلى مبنى في الصني إلى اآلن وثاني 
أعلى بناية في العالم بعد برج خليفة بدبي البالغ طوله 828 مترا ومن املتوقع أن يفتتح البرج قريبا ليصبح معلما 

جديدا من معالم مدينة شانغهاي.
واسعة  الصينية  اليومية(  )الشعب  لصحيفة  ووفقا 
االنتشار يقع برج شانغهاي في منطقة لوجيازو املالية 
الرض  فوق  طابقا   127 من  ويتكون  املركزية  والتجارية 
كهربائية  مبصاعد  مجهز  وهو  الرض  حتت  طوابق  و5 
فائقة السرعة والتي تبلغ سرعتها 18 مترا في الثانية 
املراقبة  منصة  إلى  البرج  زائري  توصيل  وتستطيع 

بالطابق ال119 خالل وقت أقل من دقيقة.
ويعتبر البرج “مدينة عمودية” تمع بني وظائف املكاتب 

والفنادق واملعارض والتجارة والسياحة.

كلب ينقذ رجال أوشك على الغرق بـ 
“نباحه” جنوب أسبانيا

مدريد - أ ش أ
الغرق في  إنقاذ رجل كان على وشك  “البرادور” من  متكن كلب من فصيلة 
أثار قلق  الذي  الشديد  نباحه  وذلك بفضل  “مالقة” جنوب أسبانيا،  مدينة 

صاحبه.
وكان خوسيه إجناثيو يصطحب كلبه في نزهته الصباحية مبحازاة البحر 
النباح  “نانوك” في  الكلب  بدأ  “أندلسية”، عندما  الواقعة مبنطقة  باملدينة 
الشديد ولكن صاحبه ، الذي أخذ في تهدئته وحاول العودة باتاه املنزل، لم 

يتبني ما يحدث إال عندما جذبه الكلب ناحية البحر.
وفوجئ صاحب الكلب بوجود رجل على وشك الغرق في البحر، فأسرع طالبا 
النجدة، حيث متكن رجال النقاذ من سحبه من املياه، وتبني أنه في الستينات 
من عمره، ومت نقله وهو يرتعد إلى قارب ولفه في بطانية بعد أن كاد أن يغرق 

لوال نباح الكلب.
ووصف إجناثيو ملوقع “ذا لوكال” الخباري الوروبي كلبه، البالغ من العمر عاما 
واحدا، بأنه حنون ومطيع ومسالم واآلن أصبح بطال في عيون سكان مالقة.

يذكر أن فصيلة “البرادور” تتصف بالوفاء ويطلق عليه لقب “أفضل صديق 
لإلنسان” وذلك ملقدرته العالية على تذكر صاحبه، ولو بعد أن انقطاع طويل 

عنه.



وفاة من اخرتع الربيد اإللكرتوني 

ولد ري توملينسون المبرمج األميركي توملينسون 
مخترع البريد اإللكتروني في عام 1941 وتخرج 
للتكنولوجيا الشهير، وكتب  من معهد ماساشوستس 

أول بريد إلكتروني في التاريخ عام 1971.
إرسال هذه  يتيح  الذي  البرنامج  توملينسون  وصمم 
»اربانت«  شبكة  على  يعمل  كان  حين  الرسائل 
المخصصة للباحثين والعسكريين والتي تولدت منها 

الحقا اإلنترنت
ولقد كتب تومليسون تفاصيل تاريخ اختراعه: »تم 
إرسال أول بريد إلكتروني بين جهازين متحاذيين« 
رسالة  »أول  وأضاف:  اربانت.  بنظام  مرتبطين 
نسيت«،  الواقع  وفي  للنسيان،  تماما  قابلة  كانت 
وما جاء فيها »على األرجح كانت أشبه بالحروف 
أو  باإلنجليزية(  الكمبيوتر  مفاتيح  للوحة  )األولى 

شيئا من هذا القبيل«.

عامل افرتاضى
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

 - توب  الالب  امام  لساعات  جلسته  طالت 
ثم  االنترنت  يتصفح   - دربه  ورفيق  صديقه 
يعلق على تويتة من التويتات الحد من يتابعهم 
االساسية  قاعدته  الى  يعود  ثم  تويتر  على 
لينشر  بوك  الفيس  على  بصفحته  المفضلة 
المتتالية....بوستات  البوستات  من  مجموعة 
بامر  تتعلق  وال  البعض  بعضها  عن  تختلف 
خبرى  احدهم  محدد  بمجال  اوحتى  واحد 
بارتفاع  يتعلق  المجالت  احدى  عن  منقول 
اعراض  يتناول  طبى  وآخر  البنزين  سعر 
بوست  ثم   ، حديثاً  المكتشفة  االمراض  احد 
المنافس  الرياضى  الفريق  هزيمة  من  يسخر 
لشخصية  مأثوراً  قواًل  يتضمن  آخر  وبوست 
فذة رحلت عن عالمنا واخيراً بوست شخصى 
يكتب فيه رأيه و ينتقد اوضاع البالد السياسية 
ومحاكمة  الفالنى  الوزير  بتغيير  وينصح 
تتوالى  حتى  دقائق  انتظر  العالنى.  السفير 
تزايد  مع  تزداد  والتى  والتعليقات  الاليكات 
عدد االصدقاء على صفحته الحبيبة ...الفيس 
بوك. هو كائن اجتماعى بطبيعته يحب الناس 
ان  به  اجدى  وكان  العامة  العالقات  ويعشق 
يعمل فى مجال العالقات العامة لكنه لالسف 
موهبة  مؤخراً  اال  هذه  موهبته  يكتشف  لم 
اكتشفها  معهم  والتواصل  الناس  مع  التعامل 
من خالل تعامالته الكبيرة من خالل صفحة 
صفحته  اشتعلت  ما  بوك....وكثيراً  الفيس 
بالحوار والجدل حول موضوع طرحه او رأياً 
كل  بعيد  مجال  فى  يعمل  لالسف  لكنه  ابداه. 
البعد عن مجال العالقات العامة فهو مهندس 
كيميائى يقضى يومه بين المعامل والتجارب 
التربة وكتابة تقارير فى هذا الشأن.  وتحليل 
وما ابعد تحاليل التربة عن العالقات االنسانية 
والمشاعر واالحاسيس البشرية. حتى زمالء 
العمل يبدو انهم تأثروا بطبيعة العمل فصارت 
احاسيسهم متبلدة اشبة بطبيعة التربة الحجرية 
الصلبة... ومكوناتها 
االحساس  افتقد  لهذا 
مجال  فى  يحبه  الذى 
وكثيراً  بل  عمله 
المرض  ادعى  ما 
فى  حقه  ليستخدم 
االجازات  استخدام 
فى  ويظل  المرضية 
جهازه  بجوار  المنزل 
خرج  االثير..واذا 
لينعش نفسه فى الهواء 
اال  يذهب  فلن  الطلق 
واى  لديه  مكان  الى 
ان  يضمن  لكى  فاى 
معه  جهازه  يأخذ 
الالب  حياته  ويمارس 
بوكية  الفيس  او  توبية 
بل انه ومن شدة تعلقه 
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يحررها هانى نصحى

العمل  الى  معه  يصحبه  اصبح  توب  بالالب 
ويستخدمه فى فترات الراحة او فترة الغذاء بل 
وكان احياناً يضعه فى المعمل ويختلس الدقائق 
وحذره  ما  يوماً  رئيسه  وبخه  لمتابعته...حتى 
الشخصى  توب  الالب  جهاز  استخدام  من 
فقد  تصادمى  غير  والنه شخص  العمل  داخل 
معه  توب  الالب  يأخذ  يعد  ولم  السالمة  آثر 
نفس  ادى  المحمول  تليفونه  العمل...لكن  الى 
الوظيفة بامتياز دون ان يتنبه لذلك رئيسه فى 
بها  سعيد  هو  به  الحياة  مضت  وهكذا  العمل. 
ويظن ايضاً ان الحياة سعيدة به....و بحكمة فى 
الحوار  ان  وآمن  بل  وقال  غير موضعها ظن 
االنسان  يجعل  الكمبيوتر  اجهزة  خلف  من 
دون  طبيعته  على  للجميع  فيظهر  جرأة  اكثر 
تزييف او تجميل....واستشهد بقوة وقدرة تلك 
قامت  طريقها  وعن  خاللها  من  بأنه  االجهزة 
وحكومات.  وانظمة  رؤساء  اسقطت  ثورات 
قطعة  الى  منزله  فى  التليفزيون  جهاز  تحول 
...ولماذا  الكهرباء  تصلها  ال  الجماد  من 
يشاهده وجهازه السحرى يغنيه عن الف جهاز 
او  يشتريها  يعد  لم  الورقية  تليفزيون..الجريدة 
قبل  يعرفه  تحويه  ما  فكل  اليها  النظر  يحاول 
ان  والمجالت...بل  الصحف  تلك  تنشره  ان 
اللهم  الى حد كبير  قد قل  المنزل  خروجه من 
اال ذلك الوقت الذى يقضيه فى العمل ولو كان 
المرتب النقطع  الى  بيده ولوال احتياجه  االمر 
لحياته  وتفرغ  العمل  الى  الذهاب  عن  تماماً 
الجديدة المثيرة. هل صار مثل جده الذى كانوا 
بيتوتياً؟  كائناً  كان  بأنه  بالقول  عليه  يتندرون 
البقاء داخل البيت..... بمعنى انه يفضل دائماً 
ليكن لكن الفارق الكبير بينه وبين جده ان الجد 
يصنع  ان  دون  البيت  فى  الوقت  يقضى  كان 
شيئاً مفيداً بينما هو ...يصنع الكثير...انه يبنى 
ينظر  وهو  لنفسه  هذا  الناس..قال  مع  عالقات 
لقد وصل  الفيس بوك  الى عدد اصدقائه على 
عدد االصدقاء الفيسبوكيين الى 746 صديق...

من  اكثر  العدد  هذا  وسيتضاعف  تأتى  والبقية 
بالتالى  وهم  اصدقاء  قائمة  صديق  فلكل  مرة 
اصدقاء مرتقبون. اعد احصائية لعدد الاليكات 
بل  شيره  او  اضافه  بوست  لكل  والتعليقات 
وكتب اسماء من يضعون الاليك ومن يعلقون 
عليه لكى يصنف ميول االصدقاء وبالتالى يزيد 
حسب  البوستات  نوعية  من  يبدل  او  يقلل  او 
ميولهم فاهم شىء لديه هو زيادة اعداد الاليكات 
والتعليقات فهى المعبر عن مدى تجاوب الناس 
والخروج  الحبيب  جهازه  لترك  اضطر  معه. 
لشراء بعض االطعمة..فذهب الى اقرب متجر 
رأى  المتجر  مدخل  وعلى  يحتاج  ما  ليشترى 
مبتسماً  رأسه  يعرفها..فهز  انه  تخيل  امرأة  
فهزت رأسها دون ابتسام ومضت فى طريقها 
مغادرة للمكان ...حاول ان يتذكر من هى لكنه 
فشل لدرجة انه ظن انه بالفعل ال يعرفها ولم 
يلتقيها من قبل...انتهى من التسوق وعند ماكينة 
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Sudoku

منحت شهادة الثانوية 
العامة بعد 74 عاما من طرد 

املدرسة هلا

الثانوية  من  تتخرج  أن  أميركية،  سيدة  استطاعت 
أكبر  بذلك  لتكون  عاما،  الـ93  في  وهي  العامة، 

الخريجات سنا في مجمل الواليات المتحدة.
وتعرضت دوروتي هوستون، التي باتت جدة، اليوم، 
للطرد من الثانوية قبل 74 عاما، من ثانوية “أكرون”، 

بأوهايو، بسبب زواجها السري من رجل عسكري.
وكانت السيدة األميركية على وشك التخرج، األمر 
لتبحث  مؤخرا،  مدرستها  تراسل  ابنتها  جعل  الذي 
إمكانية تسليمهاشهادة “الدبلوم” في عيد ميالدها الثالث 

والتسعين.
وارتدت دوروتي قبعة التخرج، لتتوج بذلك 13 سنة 
قضتها على مقاعد الدراسة، دون أن تحصل على أي 

شهادة، لوال أن جاء األمر متأخرا.

الماكينة  عند  الجالس  للموظف  نظر  الحساب 
محاواًل  كثيراً  اليه  ونظر  مرحباً  له  ابتسم  الذى 
ان يتذكره فهو متأكد انه يعرفه جيداً وقد اضافه 
الى قائمته منذ اسابيع قليلة حاول ان يتذكر اسمه 
لكن عبثاً....خرج من المتجر ووضع مشترواته 
بالسيارة ثم قاد السيارة نحو المنزل وعند توقفه فى 
االشارة لمح قائد السيارة الواقفة بجوار سيارته...
يعرفه جيداً ويحفظ صورته بل ان القميص الذى 
يرتديه اآلن هو نفس القميص الذى فى صورته 
بالفيس نظر اليه والتقت اعينهما للحظات قبل ان 
تعبير  يظهراى  ان  دون  بسيارته  الرجل  ينطلق 
على وجهه. عاد الى منزله وقد استثاره ان يلتقى 
ثالثة من اصدقاء الفيس وال يعيرونه اهتماماً...
بسرعة  مشترواته  وضع  خطأ.  ما  شىء  هناك 
وتأكد  على صفحته  االصدقاء  قائمة  وفتح  جانباً 
يكتب  ان  القائمة...فكر  التالتة ضمن  وجود  من 
له  تجاهلهم  ليسألهم عن سبب  الخاص  على  لهم 
جهة  من  لنفسه  احتراماً  ذلك  عن  تراجع  لكنه 
ولخشيته من ان يظنوا به سوء خاصة وان بينهم 
امرأة قد تظن انه يريد اقامة عالقة ما معها. لكن 
جداً....ودون  له  تحمس  آخر  امراً  بباله  خطر 
االصدقاء  فيه  يدعو  جديداً  بوستاً  وضع  تردد 
فى  العامة...نعم  الحديقة  فى  لقاء  الى  قائمته  فى 
العدد  هذا  سيستوعب  مكان  فاى  العامة  الحديقة 
فبعد  العامة  الحديقة  غير  االصدقاء  من  الكبير 
االصدقاء  من  البالد  خارج  يقيمون  من  استبعاد 
المدينة... نفس  فى  مقيمين  صديقاً   594 يتبقى 
القليل  واعتذر  الزمان  ايضاً  وحدد  المكان  حدد 
فابدوا حماساً  العظمى  الغالبية  اما  من االصدقاء 
يفوق حماسه. وانتظر يوم لقاء االصدقاء والجل 
يوم  كل  يضع  كان  اثارة  اكثر  االمر  يجعل  ان 
بوستاً جديداً يكتب فيه عداً تنازلياً للقاء االصدقاء 
وتوقع بعد اعتذار البعض لظروفهم الخاصة ان 
صديقاً...  064 عن  يقل  ال  ما  بالحديقة  يتجمع 
وياله من امر مثير....فى اليوم الموعود ذهب الى 
الحديقة العامة قبل الموعد بساعتين وجلس على 
احد االرائك وقد وضع عليها الفتة صغيرة كتب 
فيها  “ لقاء اصدقاء...ابن المدينة” وابن المدينة 
الساعتان  الفيس. ومضت  اسم صفحته على  هو 
ثم  بعيد  من  اليه  ينظرون  الناس  بعض  ..ولمح 
اخرى  ساعة  وتلتها  ساعة  يمضون...ومضت 
واتى شاب يسأله ...انت ابن المدينة؟ اجابه نعم 
اليه مبتسماً  الشاب  ثم نهض وصافحه...ثم نظر 
فى بالهة وقال...يااااه ده انت شكلك فى الصور 
اطول من كده....وما اغاظه اكثر انه نطق كلمة 
الصور بكسر الصاد!!! ثم اضاف الشاب هو انا 
بس اللى جيت وال ايه....لكن مجىء فتاتان حفظ 
ان  الفتاتين  احد  وسألت  الشاب  امام  وجهه  ماء 
الفتاة  لزمت  ثم  نعم  فاجاب  المدينة  ابن  هو  كان 
الصمت وجلست بعيداً مع صديقتها التى لم يتبين 
الحضور  ال....وتوالى  ام  قائمته  من ضمن  انها 
على مدار اربعة ساعات ليصل عدد من حضروا 
من االصدقاء الى سبعة.!!!! سبعة فقط من توقع 
باستثناء  السبعة  يقل  االقل...ولم  على   063 بلغ 
الشاب االول اكثر من جملة فرصة سعيدة....ثم 
دون  المكان  غادر  بعضهم  ان  بل  جميعاً  ذهبوا 
العامة  الحديقة  فى  وحيداً  وجلس  بذلك.  اخباره 
واخرج هاتفه المحمول وفتح صفحته على الفيس 
التقاهم  الذين  السبعة  االصدقاء  بقائمة  ويراجع 
قائمته  تضمهم  الذين  السبعة  ان  ليكتشف  اليوم 
يختلفون تماماً عمن رآهم اليوم...وامتدت ابتسامة 
ساخرة على شفتيه شعر انها غطت وجهه كله.. 
وتذكر مقولته الفاشلة لنفسه بأن الناس تظهر على 
بأنه  طبيعتها من خالل االنترنت....وتذكر ايضاً 
االجهزة  خلف  جلسوا  من  ان  من  الرغم  على 
تلك  ان  اال  ثورات  واشعلوا  رؤساء  اسقطوا 
الى  وعاد  فاشلة.  ثورات  كانت  نفسها  الثورات 
اليوم  الذين رآهم  السبعة  قائمة االصدقاء وشاهد 
شاهدهم وهم يكتبون تعليقاتهم وهو يكاد يتخيلهم 
ويسمع اصواتهم لكن صورهم واصواتهم ليست 
هى الصور وال االصوات التى رآها وسمعها فى 
الحديقة العامة لكنها صور واصوات اخرى رآها 
وسمعها فى عالمه االفتراضى الذى عاش فيه.   



أخبـــار وأراء 19

تمريني  بداية  من  شهر  أول  في 
تليفون  لي  اتى  المستشفى  في 
وهو  فالن  د.  انه  المتحدث  وقال 
منى  وطلب  األقسام،  رؤساء  احد 
ـ  مريض  باسم  روشته  اكتب  أن 
األلم  ضد  لعقار  ـ  اسمه  اعطانى 
الروشتة  اعطى  ان  منى  وطلب 
باب  على  الذى  االمن  لحارس 

المستشفى ففعلت. 

قابلت هذا الطبيب بعدها بيومين 
منى  طلبه  ما  نفذت  اننى  له  وقلت 
لم  انه  لى  فقال  بى،  اتصل  عندما 
شيء!  أي  منى  يطلب  ولم  يتصل 
وذهبت  خدعت،  قد  أننى  وفهمت 
حدث  بما  واخبرته  القسم  لرئيس 
وأرسل  خاطرى  وطيب  فابتسم 
أن  التدريب  أطباء  لباقى  منشورا 

لطلبات  ويستجيبوا  ينخدعوا  ال 
مثل هذه ألن هذه االدوية يتعاطاها 

المدمنين ايضا. 

عيادته  في  طبيب  اى  بداية  عند 
يتعرض لهذا االختبار أيضا كجس 
االدوية  مدمن  له  فيأتى  نبض، 
كان  عملى  بداية  في  ويختبروه، 
يستغرق منى هذا االمر وقتا طويال 
لكى افهم انه مدمن وبمرور الوقت 
يتم  االكتشاف  هذا  اصبح  والخبرة 
هددني  ولقد  ثوانى  او  دقائق  في 

احد هؤالء بانه سيخرج لكى يقول 
للمنتظرين في غرفة االنتظار أننى 
دكتور معتوه “نتس” أن لم استجب 
لمن  بعدها  أقول  بأن  واكتفيت  له، 
سألوني انه فعل هذا ألنني لم اكتب 

له الدواء الذى يريده.

صحة  وزارة  فعلت  وحسنا 
إدارة  هناك  جعلت  بأن  اونتاريو 
لها  يرسل  االدوية،  هذه  لمتابعة 
الصيدلي الروشتة بهذه النوعية من 
يذهب  ان  يحدث  ال  حتى  االدوية 
لوصفها  أكثر  او  لطبيبين  مريض 
لنفس المريض في نفس الوقت وهو 

ما يعرف بـ )دبلينج دوكتورز(  

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب 

ادوية اإلدمان 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي
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بناء صرح  فى  شرع  واحد  ب  المشهد  فكرنى  برضه 
حاجه  كل  بينقى  وكان  فيه  ليسكن  القصر(  )يشبه  كبير 
ويختار الشابيبك البحرى الجميله عشان تبقى مكان اوض 
النوم بتاعته وينقى ويختار ناحية الشمس المشرقه )الجهه 
الشرقيه ( عشان تبقى اوضة المكتب. المهم صاحبنا سافر 
مايرجع  قبل  واالستمتاع  للفسحه  افريقيا  الى  رحله  فى 
؟!!!!  حدث  فماذا  وينوره.....  الفخيم  قصره  في  يعيش 
اصيب فى افريقيا بفيروس قاتل... ولم يسكن يوم واحد 
ولم  المنوره...  الفسيحه  شبابيكه  يرى  لم  بل  القصر  فى 
يدخل اصال من عتبته. المشهد برضه فكرنى بالطفل اللى 
حط ايده جوه برطمان مليان بونبون وراح كابش.. كبشه 
كبيره !! جه يطلع ايده ماطلعتش.... قعد يعيط... لغاية ما 
ابوه شافه وقال له: ياحبيبى سيب شوية بونبون وايدك ح 
تتطلع على طول وبسهوله... وحصل. طب احنا كابشين 
ايه ؟ !!! فى االكل.... وال  ايه ؟ !!! ومكلبشين فى  فى 
وال  الثمينه....  االشياء  وال  الهدوم....  وال  الفلوس.... 
بثقافة  ليه عالقه  ده  الموضوع  والسلطه. و هل  المركز 
الشعوب. يعنى مثال احنا فى مصر كنا متعودين نشترى 
بتشترى...  الناس  لقينا  هنا  وجينا  بالكيلو  او  بالكبشه 
تفاحايه... قوطايه... بصااليه... وغيره.هل   !! بالواحده 
احنا.... مع طول قعدتنا فى البالد دى وتجنسنا بجنسيتها... 
ادخل  بالكبشه.  لسه  وال  العاده...  هذه  من  تخلصنا  هل 
على اى مطبخ وشوف كمية االدوات اللى فيه )المكرره( 
ع  ممكن  اسره  استعمال  ل  وحله مخصصه  طبق  وكام 
االكثر تكون مكونه من اربع او خمس افراد. وعلى فكره 
االربع  ام  نفس  بتستعمل  نفسك  تالقى  ممكن  االخر  فى 
اطباق واالربع معالق بتوع كل يوم ومحنط طقم الصينى 
نفس  بتستعمل  وبرضه  ماتجوزت  ساعة  من  النيش  فى 
من  معاك  جبتها  واللى  مخلوعه  ايد  ام  القديمه  الحله  ام 

مصر من عشرين سنه وبقية الحلل محبوسه فى دوالب 
المطبخ ) لزوم عمل الهيصه والدوشه لما تيجى تسحب 
حله او غطا(. ادخل بقى على دوالب الهدوم وخصوصا 
حتى  ايه.  اد  اللبس  حجم  وشوف  الستات  هدوم  دوالب 
لم نعد نستعملها...  التى  القديمه او  التخلص من هدومنا 
صعب جدا... اديهم قاعدين فى الدوالب... ال بياكلوا وال 
بيشربوا.... وغيره وغيره من ممتلكات.. وعربيات... ده 
فاضل الواحد يروح المشوار الواحد بعربيتين... عشان 
مايزهقش. يمكن العقده دى بدات معانا من مصر عشان كنا 

االزمات  على  واخدين 
بعض  فى  بتحصل  اللى 
السلع اللى كانت بتختفى 
على  وكنا  السوق  من 
طول بنخزنها. كتير مننا 
لغاية  كده  على  اتربى 
وحب  التكويش  مابقى 
اقتناء كل حاجه منهج او 
اسلوب لحياته. بصراحه 
الدنيا  فى  نكون  الزم 
ونخف  خفاف...  دى 
عن  تعوقنا  حموله  اى 

من  ايدنا  نطلع  الروحيه...الزم  حياتنا  فى  والنمو  التقدم 
البرطمان... باقل عدد من البونبون.... و باخف حموله. 
ما  المسيره... زى  بتعوق  اللى  التقيله  الحاجات  ونسيب 
»قشوع« عمل. ياريت انا وانت ياعزيزى القارئ نخف 
الحموله شويه حتى ال يضطر احد ان ينفد بجلده مننا... 
اويكرهنا نتيجة صراعاتنا معه فى الحياه.....او كلبشتنا 
الشديده فى الماده... وحتى اليضطر »قشوع » فى يوم 
ما ان يصرخ فى وجهك قائال ...... »سيب ياسمير.... 

دى ايام العمر .... مش كتير«. 

بصــــــراحة
اجلالية املصرية الكندية تستعد ملؤمترها 

العاملي يف الثاني من أبريل 
مدحت عويضة

نوعه  من  األول  هو  فريد  حدث 
المصرية  الجالية  له  تستعد  الذي 
العربية  الجاليات  جميع  بمشاركة 
في  القادم  أبريل  من  الثاني  يوم  فى 
كندا، تلك الدعوة التي وجهها اتحاد 
األهرام  بمشاركة  األقباط  النشطاء 
الكندي الذي سيطفئ شمعته التاسعة 
أن  وبعد  الكبير،  العرس  هذا  في 
قامت ثورة 30 يونيه المجيدة بتوحيد 
عام  بشكل  الخارج  في  المصريين 
وفي كندا بشكل خاص، بدأت الجالية 
الوطن  مصلحة  أجل  من  العمل 
وتشجع جمع المصريين للحدث مما 
دعي اتحاد النشطاء لعقد المؤتمر في 
قاعة تسع 650 فرد بدال من 350 
فرد، بل أن الجالية السورية الجالية 
للمشاركة  موافقتها  أبدت  العراقية 
وبقوة ليكون المؤتمر مؤتمرا عربيا 
العربية  الجاليات  جميع  بمشاركة 

بكندا.

أهداف  البعض ما هي  وقد يسأل 
المؤتمر ولماذا نعقد مؤتمرا وهناك 
سلبيات كثيرة من النظام المصري، 
سيعقد  لماذا  للجميع  أوضح  ودعني 
الكثير  نبذل  ولماذا  الكبير  مؤتمرنا 

من الجهد والوقت إلنجاحه:

للمجتمع  نظهر  أن  علينا  أوال: 
والعرب  المصريون  أننا  الكندي 
المدنية أكثر بكثير  بالدولة  الحالمين 
من داعمي الدولة الدينية، وأن غالبية 
المصري  النظام  تساند  المصريين 
دولة  مصر  لتري  باألمل  وتتمسك 
والدول  كندا  مثل  مدنية  عصرية 
يسمعونه  ما  معظم  وأن  الغربية، 
في وسائل إعالمهم عن مصر غير 

صحيح.

للحكومة  قوية  رسالة  ثانيا: 
أن غالبية  الجديدة  الفيدرالية  الكندية 
المصريين داعمين للنظام المصري 
معها  تتعامل  التي  األصوات  وأن 
الحكومة الليبرالية الحالية ما هم إال 
أقلية متشددة وها هم المصريون في 
وأن  وحكومتهم  رئيسهم  خلف  كندا 
أستمرت حكومة الليبرال في مواالة 
األسد  ومعاداة  مصر  في  اإلخوان 
أصوات  معظم  ستخسر  سوريا  في 
رسالة  سترسل  كما  المصريين، 
قوية لرؤساء األحزاب الكندية علي 
المقاطعة  او  الفيدرالي  المستوي 
أن  المصرية  للجالية  األوان  آن  أنه 
يكون لها ممثلين في البرلمان الكندي 

وبرلمان المقاطعة.

التواصل  من  جسرا  نقيم  ثالثا: 
وبين  الجالية  أبناء  بين  والحوار 
عن  معهم  نتكلم  المصرية  الحكومة 
التي تغضبنا والتي تحزن  السلبيات 
قلوبنا وتفقد البعض األمل في تغيير 

حقيقي في مصر.

رابعا: سنكون مجموعة ضغط مع 
التيار المدني المصري إللغاء المادة 
المصري  العقوبات  قانون  من   98
أربعة أطفال  تم حبس  والذي بسببه 
أقباط أبرياء، وتم الحكم علي إسالم 
بسببه  واخرون  وسجنه  البحيري 
والحل في رأينا ليس صدور إعفاء 

التي  المادة  إلغاء  ولكن  رئاسي 
استخدمت كسيف مسلط علي كل من 

يعادي الفكر المتطرف.

تضع  كهذا  مؤتمر  بعقد  خامسا: 
الجالية المصرية قدمها كقوة سياسية 
من  بالرغم  بلدها  خدمة  تستطيع 
وتعيد  الوطن،  عن  بعيدا  وجودها 
أن  بعد  أخري  مرة  الجالية  نشاط 
واجبهم،  ادوا  أنهم  الجميع  شعر 
خدمة  في  نشاطها  الجالية  ولتكمل 
يونيه  ثورة  قبل  فعلت  كما  مصر 
فكان  الثورة،  وبعد  الثورة  وأثناء 
لم  كندا  أن  الجالية  نشاط  بفضل 
ساعدت  كما  انقالبا  الثورة  تسمي 
الشرطة  الجالية في حصول ضباط 
تدريبية  منحة  علي  المصرية 
ومساعدات  الكندية  الحكومة  من 
بأن  توجت  وسياسة  اقتصادية 
أرسلت كندا وزير خارجيتها لزيارة 
مصر في ابريل  2014،وكان ذلك 
من نتائج مؤتمر الجالية في البرلمان 
الكندي 19 نوفمبر 2013. كما كان 
الفضل للجالية في إصدار أول بيان 
رسمي غربي يبارك للمصريين علي 
انتخاب السيسي وتبعتها دول غربية 
في  الجالية  تستمر  ان  فالبد  كثيرة، 

دعمها لمصر.

أبناء  في  الحماس  بث  سادسا: 
االقتصاد  لدعم  المصرية  الجالية 
المصري بشراء شهادات االستثمار 
في  المشاركة  أجل  من  الدوالرية 
انقاذ االقتصاد المصري فلو سقطت 
ومعه  النظام  لسقط  اقتصاديا  مصر 
له  يخطط  ما  وهو  احالمنا  سقطت 

أعداء الوطن.

بوفد  المؤتمر  تشريف  سابعا: 
رفيع المستوي يضم وزيرة الهجرة  
العالقات  لجنة  ورئيس  المصرية 
المصري  الشعب  بمجلس  الخارجية 
وحوار  تواصل  إقامة  في  سيساعد 
والجانب  المصري  الجانب  بين 

الكندي.

الحسيني  يوسف  حضور  ثامنا: 
اإلعالميين  ألمع  من  واحد  وهو 

فرصة  الجالية  سيمنح  المصريين 
إلقاء الضوء علي نشاط الجالية في 
في  أهالينا  وسيجعل  وقوتها،  كندا 
أن  وسيشعرهم  بنا  فخورين  مصر 
عنهم  يفصلنا  ولن  لم  المسافات  بعد 

فهموهم همومنا وأحالمهم أحالمنا.

الالمعة  الكاتبة  وجود  تاسعا: 
فاطمة ناعوت في هذا الوقت بالذات 
قضائي  حكم  بصدور  فيه  والمهددة 
نهائي بسجنها لهو دليل علي رفضنا 
ومساندة  والكتاب  المفكرين  لسجن 
فاطمة ناعوت هو واجب علينا جميعا 

بقلمها  دافعت  ما  فكثرا 
وهمومنا  قضايانا  عن 
بل  فقط  كأقباط  ليس 
دائما  وكانت  ومصريين 

بالمرصاد لكل ظالمي.

المؤتمر  عاشرا: 
شمل  للم  فرصة  سيكون 
الجالية في كندا وتعضيد 
ببعض  بعضها  عالقاتها 

وبالجاليات العربية األخري لنتوحد جميعا لخدمة بالدنا، 
المصري  والقنصل  المصري   السفير  وجود  أن  كما 
القدير سعيد  والصحفي  الكبير محمد جوهر  واإلعالمي 
شعيب، وحضور القيادات المصرية في أوربا متمثلة في 
بمثابة  هو  حبيب  وإبراهيم  رمزي  وبهاء  قالدة  مدحت 

تكريم لمصر في عرس كندي كبير.

وأخيرا أجمل ما في المؤتمر أنه ليس قبطيا وال إسالميا 
بل مصريا بمشاركة عربية فعالة، وأنه ليس حزبيا فقد 
الحكومة  الكندية علي مستوي  األحزاب  دعوة جميع  تم 
حزب  في  ممثلة  والمعارضة  اليبرال  حزب  في  ممثلة 
علي  الجدد،  الديمقراطيين  حزب  وأيضا  المحافظين 
المستوي الفيدرالي والمقاطعة والجميع مرحب به في هذا 

المؤتمر.

أعتقد أن هذه األهداف كفيلة بأن نبذل الوقت والجهد 
علي  ونحن  المؤتمر  انجاح  أجل  من  جميعا  ونتعاون 
كتلك  كندية  أعتاب حدث مصري كندي ووقفة مصرية 
التي كانت في 30 يونيه أقول لكم ما أحلي العمل لخدمة 
بالدنا وما أحلي الحهد المبذول ألجل المساهمة في رسم 
وانتظركم  والمصريين  مصر  وجهة  عل  أمل  ابتسامه 
جميعا يوم الثاني من أبريل لنردد جميعا تحيا مصر تحيا 

مصر. 



20 

شربت من دمي ما يشبع ذئاب األرض 
هادي زاهر

السنة التاسعة، العدد )210(  - اخلميس 17 مارس  2016

أفراح الغربـــة

بقلم :البيـــــــر الفريـــــــــــــــــــد
أعود إليك .. بال  تذكرة

كطير مهاجر فوق السنين 

كطفل يتيم .. كسير .. حزين ..

أعود إليك أيا صابرة 

يعبئ صدري شذي الياسمين

واطلب صفحا مع المغفرة ..

نأوت بعيدا أروم المحال

رمتني سهام الوغى الغادرة

أعود إليك بال تذكرة

أنا شهوة أبدا لم تنم

أنا عطش الكرمة المزهرة 

فال تحرميني حنان اللقاء 

وكوني لٍّيِ الصدر والمئزرة

وكوني لرأسي الظالل الرءوم 

وكوني لّي أألرض والمقبرة ...

أعود إليك بال تذكرة 

أنا لوعة الشوق في الغائبين 

أنا حرقة اللهف في النازحين

وفاء الحمائم للقنطرة 

شددت لك من ليالي الظالم 

شددت لك ضياء القمر 

فال تبخلي وانظري في السماء 

فها أنذا عائد في السحر 

أعود إليك حنيني اشتياق 

أعود وكلي انتظار العمر

أعود إليك بال تذكرة 

أعود إليك كطفل حزين

كطير مهاجر فوق السنين 

أعود إليك أيا صابرة 

أعود ألسكن قلب الديار

أعود مع الليلة المقمرة 

وحين يا أمي تقام الجسور.. 

وتفصل في األرض عني الجذور 

فعذرا يا أمي أيا صابرة 

نويت الرجوع وكان المحال 

وكانت حياتي هي التذكرة 

وأترك بعدي وشم الخيال 

ورسما سيبقي بسمة ساخرة 

يقول غريبا بحضن السنين 

وها هو رسم .. وللتذكرة 

معلومات وتعليقات

+ رنين ضحكة طفل صغير هى 
ببساطة أجمل صوت فى العالم.  

+ أنت تحيا مرة واحدة فقط لكن إذا 
أنت عشتها بحق فمرة واحدة تكفى.

على  نتأسف  نحن  النهاية  فى   +
العالقات  وعلى  الضائعة  الفرص 
القرارات  وعلى  إقامتها  خشينا  التى 

التى تأخرنا طويال فى اتخاذها.

أن  أحد  يمكن ألى  أنه ال  + رغم 
يعود بالزمان الى الوراء لعمل بداية 
أن  أحد  ألى  يمكن  أنه  إال  أخرى 
لنهاية  اإلعداد  فى  اآلن  من  يبدأ  أن 

أخرى.

فهناك  تسمع  ما  كل  تصدق  ال   +
رأيك  تسمعه:  لما  أوجه  ثالثة  دائما 

أنت، ورأى اآلخرين والحقيقة.

أكثر  هى  العين  عضالت   +
عضالت الجسم عماًل. يقول العلماء 

المختصين أن عضالت العين تتحرك 
حوالى مائة ألف مرة فى اليوم.

+ األكل هو أكثر ما يساء استخدامه 
ما  أقل  هى  والرياضة  التوتر  لعالج 

يستخدم ضد اإلكتئاب.

يوم  بعد  يوما  أنه  الطريف  من   +
عندما  ولكن  يذكر  تغييرا  تالحظ  ال 
تنظر الى الوراء بعيدا تجد كل شىء 

مختلفا.

األيام  هذه  الوظائف  اعالنات   +
عمره  شخص  مطلوب  هكذا:  تبدو 
25 أو 26 عاما مع خبرة 30 عاما.

عبد اجمليد كامل

بريد القراء 
]رجاء تناول ملف املصانع املصرية املتعثرة وطرق احلل

 السيد الفاضل الدكتور رأفت اجلندى - رئيس حترير جريدة 
االهرام اجلديد الغراء - بكندا

حتية تقدير ومحبة ونعمة وسالم 
اجلأ لسيادتكم لعلى اجد نعمة امامك فى ان تساعدنى 
ترونها ملا متلكونه من وسيلة اعالم قوى  التى  بالطريقة 
وجرئ وتتناولون بقلمكم  الكرمي ملف  اصحاب املصانع 
املتعثرة مبصر - ومصنعى ضمن هذه املصانع .  لذا ارجو ان 
يسمح سيدى الفاضل بعرض موقف مصنعى والسبيل 

للحل - هى فكرة قد تاتى بنتيجة موفقة بسببكم
وكلى ثقة بان ينال هذا امللف عناية سيادتكم فتتناولونه 

اعالميا بحكمتكم السديدة .
منذ  اجلديدة  الصناعية  املدن  باحدى  مصنع  امتلك 
بالشهر  ومشهر  مسجل  املصنع  وهذا  التسعينات 
العقارى واقترضت اقل من نصف املليون بضمان املصنع 
وبدأ البنك فى املطالبه بالقسط االول ولم تكن املعدات 
قد مت تركيبها بعد - وعلى الرغم من جدولة القسط االول 
اسرع فى مالحقتى قضائيا   البنك  ان  اال  التشغيل  حلني 
ثم بدأت فى التسديد اقساط شهريا ملدة اكثر من عشرة 
التهديد  مع  القضائية  املالحقات  توالت  وبالطبع  شهور 
وعجزت متاما عن مواصلة التشغيل واالنتاج  والتسويق  
والسباب اخرى -قد اوضحتها هنا فى ملف حقوق االنسان 

بكندا حتى حصلت على اجلنسية والباسبور ايضا . 

اراها  لم  التى  واسرتى  مصر  تركت   1998 ديسمبر  ففى 
سيادتكم   يد  حتت   اضع  ان  مستعد  اننى   - االن  حتى 
باالرض  وبيان   امللكية  على  الدالة  املستندات  الكرمي  
واملبانى واملعدات والقرض ونتائح احملكمة االقتصادية ومع 

ذلك لم ينتهى امللف واحلال واقف دون حراك 

سيدى الفاضل متى امكن تناول هذا امللف اعالميا ارجو 
مخاطبة االدارة املصرية باملقترحات التالية حسب رؤيتى 

- مع اضافى رؤية سيادتكم ايضا 

ذلك  امكن  متى  سيادى  سياسى  قرار  اصدار   - اوال 
املصانع  اصحاب  بني  املنازعات  تسوية   -  1  - ليتضمن   
اعادة   -2   - االقتصادية   احملاكم  امام  واملنظورة  املتعثرة 
النظر نحو مراجعة الفوائد البنكية والغرامات الباهظة  

مرونه  اكثر  بطرق  تشغيلها  واعادة  املصانع  فتح   -  3  -
ملزاولة  جديدة  فرصة  ومنح  اخملتصة  اجلهات  تقدمها 
نشاط املصانع املتعثرة  - 4 - على ان يكون نطاق تطبيق 
واملسجلة  املتعثرة  للمصانع  السيادى  السياسى  القرار 

بالشهر العقارى 

ثانيا  - نناشد املستثمرين العظام فى مصر ان يعاونوا 
اصحاب املصانع املتعثرة ليتخطوا عثرتهم ويكفى 

ملستثمر واحد ينقذ مصنع واحد وهذه دعوى للجميع 

ثالثا  - كنموذج يحتذى به ميكن ان يكون فى حب مصر 
التبرع من اجل التملك النقاذ مصنع متعثر 

سيدى الفاضل مع عدم ذكر بياناتى لوجود اسرتى مبصر 
وخوفا على حياتهم اوجو ان يكون وسيلة االتصال على 

امييل اجلريدة املوقرة مع تقدمي وافر الشكر واالحترام 

---------------------------------------------------
مرقس حبيب عوض تليفون     4164521868  حتريرا فى 
ميسيساجا 13 مارس 2016  صاحب مصنع الكسمارمينا 
فوتو مبدينة برج العرب اجلديدة باملنطقة الصناعية الثالثة 
بلوك رقم 19 قطعة رقم 19 باالسكندرية مبساحة ارض 
ان  ارجو  مربع  متر   312 املبانى  مربع ومساحة  متر   1940
تفتح مجال اعالمى مبصر وليكن االستاذ عمرو اديب مع 
حالة  فى  االمور  لتنسيق  مبصر  متبرع  محامى  مناشدة 
بان  خاص  رجاء  مع  بعاليه  املوضح  من  واحد  حل  وجود 
يكون فى اعالم سيادتكم متى مت -عدم التعرض لبياناتى 
رعاية  حتت  امل  بادرة  وجود  على  املوافقة  حالة  فى  اال 
حياتكم  القدوس  الهنا  ادام  الكرمي  شخصكم  وعناية 

زخرا للمتعثرين الغالبة 
,Thank you

Morcos Awad

مرقص  أستاذ 
عوض 

رسالة  وضع  مت 
على  حضرتك 
االهرام  سايت 

اجلديد.حتياتى 

لالعالن  باجلريدة اتصل على:
647 823-6779  

ahram.teeba@gmail.com

أنا العربي الدرزي
عروبتي رأس مالي وكنزي

جذوري هنا في أحشاء الصخر
في عروق ينابيع البحيرة والنهر

في بوح مشاكل الزهر
أنا من ذرات الهواء.. وفي خرير املاء

وانت.. من أي غبار وصلت إلينا
جئت تستعطي فهل أخطأنا حني لبينا؟

ومنحناك الدفء والبز والكساء.
مثلك ال يجدي به الير أبدا

وكل معروف من اآلخرين إليه ُسدا
ولو كان قطرة الندى

والير والشر عنده سواٌء.. سواء
لن أكون طينة في يدك
وتشكلها كما تشاء.

عروبتي زمرة دمي
وهي شهيقي الذي أتنفس

وهذا هو هوائي النقى والقدس
حّرى هي أنفاسي وزفيري عليك بالء.

ومهما حاولت أن تسمم جرمقي
سيظل مقدسي التقيُّ النقي

وكل ما فيك ومنك مدنٌس ال يرتقي
لذرة من هواء بالدي

في ليلة عاصفة النواء
ومهما عاملتني على قاعدة " جوع كلبك 

بلحقك"
فلن أجوع.. ولن أذرف الدموع

فإن جعت ذات يوم.. جوعي الكافر سيحرقك
وكل مياه املتوسط

ال تقوى على االطفاء
شربت من دمي 

ما يكفي ذئاب الرض 
ووضعت التم على فمي 
وسحبت في أوردتي النبض

وكأني حيوان اصطدته من البرية
وحاولت أن تروضه

وتذبحه في وليمة جماعية
فلن تد سوى الفال
وبعد أن فقدت المال

حاولت أن تعقد صلًحا
وهل متتثل للصلح احلّية الرقطاء
فكل املسئولني الساسة والقادة
ينكثون وعودهم كما جرت العادة

هنا صيرورة تاريخكم نفاذة.. معادة
فلن نصدق نواياكم الطيبة
هذه الغابة لم تعد حتتمل
حوارات الثعلب مع الرنبة
انكشفت أفعال ابن آوى

وانقلبت على رأسه املرتبة
وعواُءه املوتور مأل الصحراء.
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مازال حديثنا عن الكنيسة التى هى سر 
المسيح وانها العروس امراة الخروف 
ان  اروع  وما  اجمل  وما  حى  كل  ام 
فهو  الكنيسة   عن  الحديث  نستكمل 
اعظم اعالن وامتع اعالن النها اعالن 
فى  يعلن  ان  هللا  سرور  وكان  االبن 
يعلن  ابنه وهللا سر ان  الرسول بولس 
فى  كان  الذى  يسوع  فالرب  ابنه  فينا 
صورة هللا ورسم جوهرة  وحامل كل 
االشياء بكلمة قدرته وكونه صورة هللا 
يعنى اعالن هللا  وهنا اريد ان اتحدث 
والذى   الكنيسة  عن  اعالن  اول  عن 
جاء فى سفر التكوين حتى ان الكتاب 
صورته  على  االنسان  هللا  خلق  يقول 
وانثى  ذكر  خلقه  اللة  صورة  على 
والمراة  فالرجل    27:1 تك  خلقهم  
هم االثنين انسان على صورة هللا  قد 
ظن البعض ان من القداسه ان نفصل 
بين الرجل والمراة وظنوا ان هذا نوع 
من القداسه ونسوا انهم بذالك يشرخون 
المراة  الرجل  ظلم  لقد  هللا   صورة 
الخير  معرفه  شجرة  ان  قال  عندما 
والشر هى حواء مع ان الكتاب يعلمنا 
االكل  ونهى عن  موجودة  الشجرة  ان 
الى  حواء  تخرج  ان  قبل  ادم   منها 

الوجود وان كان الوحى يكلمنا عن  ادم 
االول وحواء العروس انهم صورة هللا  
عروس  الكنيسة  عن   يكلمنا  فالوحى 
فى  ووضعه  ادم  خلق  لقد  االخير  ادم 
الجنه لكن الرب قال ليس جيد ان يكون 
ادم وحدة قد تكون حاله ادم بالنسبة له 
جيدة لكنها مش جيدة  بالنسبة هلل  كان 
ادم ال ينقصه المسكن الن الجنه واسعة 
لكنة كان يبحث عن بيتا  وها هو بيته  
وهو  ليسكنها  بل  ليساكنها   ال  حواء 
عين االعالن السماوى ان الكنيسه بيت 
مسكننا هلل فى الروح وعين ما قيل هى 
عظم من عظمى  وهذا ما قاله الرسول 
فحواء   عظامه   من  عظم  اننا  بولس 

فلقد  للكنيسة  رائعه  اشارة  هى 
كانت فى جسد ادم  كانت ضلعه 
اعلنته  ما  وهذا  ضلوعه  من 
فيه  مخلوقين  اننا  الرب  كلمة 
قديسين   لنكون  العالم  كون  قبل 
لقد كانت صورتها مرتسمه  فى 
احالمه  عروس  كانت  كيانه  
وجنة   مشاعره  جنة  كانت 
الحقيقيه  حواء  الكنيسة  جالله 
رغم  الخروف  امراة  العروس 
ادم  فى  كانت ضلعه  حواء  ان 
بها  خرجت  التى  الطريقه  لكن 

وقع  الذى  السبات  كانت  الوجود  الى 
ربنا  موت  نرى  هذا  وفى  ادم  على 
موته  بعد  جنبه  وانفتح  المسيح  يسوع 
مش بسبب فتح جنبة مات الن الجندى 
بالحربه  طعنه  مات  انة  يتاكد  علشان 
فى جنبه فحواء تشير الى الكنيسة النها 
ام كل حى والكتاب يعلمنا عن الكنيسة 
لقد  السماوية  اورشليم  امنا جميعا  انها 
ولقد  جسمه  اعضاء  لنكون  اختارنا 
عدو  لكن  هللا  صورة  لنكون  اختارنا 
الصورة  هذه  يشوة  ان  اراد  الخير 
بافكارة  الجنسين  بين  حاجزا  فوضع 
على  المراة  الى  ينظر  الرجل  فجعل 
انها اساس الشر والخطيه وبعين الكيفيه 

الكنيسة العروس )4( 
حليم منجة

أربع  يوجد  اليونانية  اللغة  في 
مرادفات لكلمة الحب وهذه المرادفات 

هي : 
1) إيروس Eros : ومعناها شهوة 
الكلمة  إشتقت  ومنها  جنسية،  ومحبة 
اإلنجليزية Erotic أي مثير لإلنتصاب 
بسبب الشهوة والمحبة الجسدية ، وهذا 
منه   وحذر  أدانه  الحب  من  النوع 

اإلنجيل بعهديه.  
ومثاله محبة شمشون لدليلة ) قض 
16: 4 ( وما جرته عليه من ضياع إذ 
كسر نذره، وقبض عليه الفلسطينيون، 
وأذلوه وقلعوا عينيه وأكثر من هذا كله 

أن الرب فارقه.   
لبتشبع )صموئيل  َداُوَد  محبة  كذلك 
الثاني األصحاح 11( والتي قادت َداُوَد 
إلي الزني والقتل وجرت عليه عقوبة 

شديدة من هللا. 
حب  وهو   :  Phileo فيليو   (2
حب  يمثل  ألنه  اإليروس،  من  أعمق 
واألحاسيس  المشاعر  مستوي  علي 
من  باألحباء  خاص   Affection
يحبونك  الذين  تحب  أي  األصدقاء، 
العهد  وباركه  عنه  تحدث  النوع  وهذا 

القديم. 
3) ستورج Storge : وهو يشابه 
من  باألحباء  خاص  ولكنه  الفيليو، 
إعتبار  يمكن  وعليه  واألقارب  العائلة 

هذا الحب نوع من الفيليو. 
هو  وهذا   :  Agape أغابي   (4
شأنا  وأعظمها  الحب  أنواع  أعمق 
إختيار  وهو  والعطاء  بالبذل  ويرتبط 
وال  بالظروف  يتغير  وال  إرادي  

بتأرجح العالقة بين األشخاص، وأيضا 
واألعداء،وال  األحباء  الجميع  يشمل 
في  قلنا  كما  ألنه  األيام؛  مع  يضعف 
المسيحية   في  الحب   « المقالة  عنوان 
نوع  إجبار » وهذا هو  إختيار وليس 
الحب الذي تتحدث عنه المسيحية. وقد 
ذكر  في الموعظة علي الجبل  للسيد 
المسيح في إنجيل متي، هذه الموعظة 
والذي  المسيحية.  دستور  تمثل  التي 
»أحبوا  الخالدة  األية  عنه  عبرت 
أعداءكم ، باركوا العنيكم، أحسنوا إلي 
مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون 
يتسائل  وهنا   « ويطردونكم  إليكم 
البعض ويأخذ علي المسيحية أنها تطلب 
األعداء!   محبة  وهو  فعله  يمكن  ال  ما 
الخاطيء  الفهم  بسبب  التسائل  وهذا 
لطبيعة الحب الذي تطالبنا به المسيحية 
لألعداء. فالمسيحية لم تطلب منا أن نقع 
لألعداء  جسدية  ومحبة  عواطف  في 
يمكن  محددة  أشياء  منا  طلبت  ولكنها 
أن نفعلها باختيارنا وذكرتها األية وهي 
المباركة واإلحسان والصالة ألجل   «
األعداء« وهذه قمة التحضر واألخالق 
إنجيل  وإستفاض  السلوكيات.  علم  في 
لوقا واألصحاح 6  وفي نفس موضوع 
اإلحسان  طرق  بشرح  األعداء  محبة 
وهي  : من أخذ رداءك فال تمنعه ثوبك 
أيضا، وكل من سألك فأعطه، ومن أخذ 
القاعدة  ولخص  تطالبه.  فال  لك  الذي 
عليها  والمتعارف  الرائعة  األخالقية 
علم   في  األخر  مع  للتعامل  كأساس 
السلوكيات وهي : » وكل ما تريدون 
أيضا  أنتم  إفعلوا  بكم  الناس  يفعل  أن 
التفسير  اإلنجيل  وقدم   . هكذا«  بهم 
لوجوب محبة األعداء وهو  : » ألنه 

إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم 
فإنَّ الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم 
فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم 

   .«
ونعيد ما سبق أن تحدثنا عنه في مقال 
عقيدة  هي  المسيحية  أن  وهو  سابق، 
أوال   : باألتي  ذلك  علي  وندلل  الحب 
:أصغر أية في الكتاب المقدس تقول » 
هللا محبة » ونالحظ أن األية ال تقول 
أن هللا يتصف بالحب ولكنها تقول أن 
الحب هو هللا. ثانيا : عندما سأل السيد 
 : أجاب  األعظم  الوصية  عن  المسيح 
ومن  قلبك  كل  من  إلهك  الرب  تحب 
كل فكرك ومن كل نفسك والثانية مثلها 
بهاتين  وأضاف  كنفسك  قريبك  تحب 
الوصيتين يتعلق الناموس واألنبياء أي 
يتعلق الناموس واألنبياء بالحب. ثالثا: 
أوصانا الكتاب المقدس بمحبة األخرين 
في  وذلك  الذات  علي  وتفضيلهم  بل 
أكثر من خمسين أية.  ثم رابعا واألهم 
وهو في أي من العقائد يبذل هللا نفسه ) 
المسيح ( عن البشر سوي في المسيحية 

وليس حبا أعظم من ذلك.   
في  األربعة  الحب  خصائص   

المسيحية وهي : 
األخر  به  يحس  بما  اإلحساس   )1
درجات  أعلي  ويمثل   :  empathy
البشر  بين  اإلنساني  والتواصل  الحب 
باألخر   اإلحساس  ذلك  عن  عبر  وقد 
تألم مجربا  إذ   « اإلنجيل  في  ذكر  ما 
يقدر أن يعين المجربين ». وايضاً قول 
معلمنا بولس : صرت لليهود كيهودي 
للضعفاء  صرت  اليهود....  ألربح 
كضعيف ألربح الضعفاء. وعليه فمحبة 

األخر تتطلب أن تحس بما يحس به وأن 
يصل إليه هذا الشعور وبهذا تربحه.    

 sympathy 2( التعاطف مع األخر
األخرين  محبة  في  مهم  أيضا  :وهذا  
وهنا يقول الكتاب : فرحا مع الفارحين 
الباكين. ومعناه أن تشارك  وبكاءا مع 

األخر في السراء والضراء . 
3( إحترام األخر مهما أن كان وضعه 
اإلجتماعي أو رأيك في تصرفاته وقد 
وفي  المقدس  الكتاب  في  ذلك  إتضح 
 : األتي  منها  نذكر  موقف  من  أكثر 
قالت  العذراء إلبنها  السيدة  في حديث 
كنّا نطلبك معذبين.   أبوك وأنا  : هوذا 
بكل  العذراء  السيدة  بأن  نالحظ  وهنا 
فلم  نفسها،  علي  قدمت زوجها  قيمتها 
 ، وأنا   أبوك  قالت  بل  وأبوك  أنا  تقل 
وبذا أرسي اإلنجيل وجوب تقديم األخر 
علي النفس.وأيضا أضافت أحتراما له 
لرعايته للسيد المسيح في طفولته  بأن  
قمة  يمثل  أخري  ومثال   . أبوك  لقبته 
ظروفه  أسوأ  وفي  لإلنسان  اإلحترام 
وذلك عندما قدمت للسيد المسيح المرأة 
التي أمسكت في ذات الفعل ) الزنا ( 
له  تتعرض  أن  يمكن  ما  أقصي  وهو 
إمراة فماذا يقول الكتاب : وأما يسوع  
فإنحني إلي أسفل وكان  يكتب بأصبعه 
يسوع  إنتصب  .....فلما  األرض  علي 
ولم ينظر أحدا سوي المرأة قال لها: أين 
أولئك المشتكون عليك  أما أدانك أحد 
فقالت  : وال أحد يا سيد فقال لهايسوع 
تخطئي   وال  إذهبي  أدينك  أنا  وال   :
أيضا. وهنا نالحظ ثالثة أشياء أوال: أن  
السيد المسيح نبه  الجميع بأن ال أحد 
فالجميع قد أذنب فال أحد  أفضل منها 
بار سواه ولذلك بقي هو معها وحيدا. 
في  وهي  يجرحها  أن  يشأ  لم  ثانيا:  
اليها  هذا الموقف السيء حتي بالنظر 
خاصة في وجود أخرين ولذلك إنحني 
إلي أسفل ولم ينتصب ويتكلم معها في 
هذا الموقف إال بعد أن إنصرف الجميع 
وبذلك أعطانا درسا مثاليا في وجوب 
إحترام األخر وعدم جرحه ولو بالنظرة 

خاصة في وجود إخرين وهو ما ينص 
اليوم : ال إساءة  السلوكيات  عليه علم 
لألخر خاصة في وجود أخرين ألن هذا 
يضاعف من شدة اإلساءة. وثالثا : أنه لم 
يعاتبها حتي عندما كان وحيدا بل طيب 
والنصيحة  األمل  وأعطاها  خاطرها 
رغم أنها كانت في أسوأ موقف يمكن 
أن يتعرض له إنسان عندما قال لها وال 
وسيظل  تخطئي  وال  إذهبي  أدينك  إنَّا 
ونتعلم  به  نهتدي  نبراسا  الموقف  هذا 
منه وعلي مدي العصور كيفية وأهمية 

إحترام األخر.    
4( التعاون ومساعدة األخر : وهذا 
ما دعي إليه  الكتاب المقدس، فقد دعت 
المسيحية  إلي التعاون اإليجابي »أي 
بالفعل وليس بالقول« .وقد ظهر ذلك 
الكنيسة  في  مسبوقة  غير  وبصورة 
: وكان عندهم  الكتاب  فيقول  األولي  
كل شيء مشتركا واألمالك والمقتنيات 
كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع. 
أيضا يقول الكتاب : إذا كان أخ أو أخت  
ثم  اليومي  للقوت  ومعتازين  عريانين 
إستدفئا  بسالم  إمضيا  أحدكم  لهم  قال 
وإشبعا ولكن لم يعطهم  حاجات الجسد 
الكتاب  أن  نالحظ  وهنا  المنفعة.  فما 
 « وهو  اللين  بالقول  اإلكتفاء  أدان 
لم  طالما  ينفع  ال  بسالم »ألنه  إمضيا 
تكن المحبة إيجابية. ويشمل هذا الحب 
والتعاون اإليجابي  حتي  األعداء وهذا 
ما قد أوضحنا في بداية المقالة المقصود 

به وطريقة ممارسته.  
في  الحب  فإن  الخالصة  وفي 
هو  األربعة  بخصائصه  المسيحية  
إيجابي  أقدار ألنه حب  وليس  إختيار 
شهوة  وليس  الجميع  ويشمل  إرادي 
في  فالحب  محكومة.  غير  قدرية 
صورة  في  نفسه  يظهر  المسيحية  
والتعاطف  األخرين  بمشاعر  إحساس 
الظروف  كل  في  وإحترامهم  معهم 
وتقديم كل عون إيجابي ومساعدة لهم 

حتي وإن كانوا من اإلعداء.      

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

 

   ا.د ناجي إسكندر     ا.د إميل واصف 
احلب في املسيحية  إختيار وليس أقدار )٢( 

ذئب  انة  على  للرجل  المراة  نظرت 
وضعها  التى  االفكار  وبهذة  متوحش 
لقد فهم  الشيطان تشوهت صورة هللا  
بين  نبنى  ان  هى  القداسه  ان  البعض 
بعضنا  بعض الحواجز ولكن القداسه 
بيننا   التى  الحواجز  نحطم   ان  هى 
الروح  من  نمتلئ  عندما  يحدث  وهذا 
القدس علشان تعلن صورة هللا البد ان  
نتحد على مثال الثالوث واالتحاد على 
اى  ابدى  عرسى  اتحاد  الثالوث  مثال 
اتحاد القداسه لذلك غير قابل النفصال 
مهما كانت الخالفات ثم ان هذة العالقه 
كاتحاد  عرسى  اتحاد  على  القائمه 
بالكنيسه هذا االتحاد يعلن فى  المسيح 
هو  هنا  والخضوع  والخضوع  المحبه 
خضوع عضوى وليس خضوع ادارى 
كما  يضحى  لها  محبته  فى  فالرجل 
ضحى الرب من اجل الكنيسة  والمراة 
والن  له  محبتها  تعلن  خضوعها  فى 
الخضوع العضوى يتم فى اطار الحب 
ومرؤس  رئيس  يوجد  ال  اذا  والمحبه 
الجل ذالك قال الرب البراهيم فى كل 
تك  لقولها   اسمع  سارة  لك  تقول  ما 
حالة  يخص  هذا  كان  وان   12-21
نفس  فى  لكن  اسماعيل  وابنها  هاجر 
ان  يحتاجون  الرجال  ان  تثبت  الوقت 
كلمة  تقول  لذالك  لزوجاتهم  يسمعوا 
الرب كونوا خاضعين بعضكم لبعض 
وبذل  الكنيسة  يسوع  الرب  احب  لقد 
هو  السماوى  كان  وهكذا  الجلها  ذاته 
الوحى  يطالبنا  وهنا  للالرضى  المثال 
احبوا نسائكم كما احب المسيح الكنيسة  
ادم فى مركز  لقد كانت حواء شريكة 

الرئاسه والسيادة على كل الخليقه كذالك 
كنيسة هللا عروس المسيح سيحضرها 
ان  وسلطانة   مجدة  لتشاركة   لنفسه 
كنا نشتاق ان ندخل فى عالقه عرسيه 
يجب  المسيح  يسوع  ربنا  شخص  مع 
ان ازف روحى للرب بالحب واعطيه 
نفسى ثم ازف نفسى الخوتى اعضاء 
جسد الرب ثم ازف نفسى انا والكنيسة 
واالمتيازات  بالبركات  فنتمتع  للرب 
التى لنا فى الرب بيتكلم فى افسس عن 
الثالث  االصحاح  حتى  كجسد  الكنيسة 
ان  يطالبهم  الرابع  االصحاح  فى  لكن 
يعيشوا الجسد يعيشوا الكنيسة فيطالبهم 
المحبة  يكونا محتملين بعضهم فى  ان 
نحتمل  عندما  البيت  من  تبدا  الكنيسة 
بعض  نحتمل  كيف  البعض  بعضنا 
احيانا وانت بتاكل سنانك تعضد لسانك 
فماذا يفعل لسانك يروح يشتكى اسنانك 
متالمةالنها  اسنانك  فيجد  تالم  النه 
بالوجع  شعر  واللى  لسانك  عضدت 
اكثر الراس النهم اعضاء جسد واحد 
كنائسنا  تكون  حتى  يساعدنا  الرب 
التى  الكنيسة  الن  الجسد  حياة  بتعيش 
التى  الكنيسة  هى  الجسد  حياة  تعيش 
خلينا  احبائى  يا  الجسد   امكانية  لها 
نزف انفسنا للسيد الرب بالقداسه والبر 
للجماعة  انفسنا   ونزف  والخضوع   
والبر  بالقداسة  الرب  جسد  اعضاء 
والخضوع  ونزف الجماعه )الكنيسة( 
بالقداسه  الرب  للسيد  فيها  نحن  التى 
المجد  كل  والخضوع   واللهنا  والبر 

فى كنيسته فى المسيح يسوع ربنا



الرقابة االمريكية: البعوض املعدل وراثيا 
ملكافحة زيكا صديق للبيئة

أعلنت إدارة األغذية واألدوية األمريكية )إف دي أيه( أن البعوض المعدل وراثيا 
الذي يستخدم في مكافحة عدوى زيكا الفيروسية ليست له آثار ضارة تذكر على 

البيئة وربما يمهد السبيل لتعميم استخدام هذا األسلوب في شتى أرجاء البالد.
كانت شركة )أوكسيتيك( الفرع البريطاني لشركة )انتريسكون( األمريكية للبيولوجيا التخليقية تولت إنتاج ساللة من 
البعوض تم تحويرها وراثيا بحيث تهلك أنسال ذكور البعوض من جنس )أيديس ايجبتاي( قبل أن تصبح يافعة وقادرة 

على التكاثر.
وأوضحت النتائج المبدئية لتجربة ميدانية قامت بها )إف دي أيه( في منطقة )فلوريدا كيز( استبعاد أي آثار ضارة على 
البيئة للبعوض المحور وراثيا وأشارت )إف دي أيه( إلى أن النتائج تتفق مع تقييم بيئي طرحته شركة )أوكسيتيك(.

تجئ هذه النتائج في أعقاب تصاعد القلق بشأن عدوى زيكا الفيروسية في الواليات المتحدة بعد أن أعلنت فلوريدا 
حالة الطوارئ الصحية الشهر الماضي.

وفيروس زيكا -الذي رصد ألول مرة في أفريقيا خالل أربعينات القرن الماضي- لم يكن معروفا في األمريكتين حتى 
العام الماضي عندما ظهر في شمال شرق البرازيل حيث يشتبه في عالقته بصغر حجم الرأس لدى آالف المواليد.

ويقول مسؤولون إن ارتفاع درجة حرارة الطقس في فلوريدا أدى إلى انتشار البعوض على مدار العام تقريبا على 
الرغم من أن جميع الحاالت المكتشفة في الوالية حتى اآلن جاءت من الخارج.

وقال هايدن باري الرئيس التنفيذي لشركة )أوكسيتيك( في بيان لوسائل اإلعالم “إذا تلقينا ترخيصا من إدارة األغذية 
واألدوية األمريكية للمضي قدما فنأمل بأن نبدأ في تطبيق البرنامج خالل عام 2016 “.

وأوضحت نتائج تجارب جرت في البرازيل وبنما وجزر كايمان لقياس مدى فاعلية البعوض المعدل وراثيا أنه ساعد 
في الحد من أعداد بعوضة )ايديس ايجبتاي( بنسبة تتجاوز 90 ٪.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

ADHD االضطراب احلركى والذهنى

من عيادة الطب الطبيعى
هشاشة العظام

السابق  والتاريخ  الدورة،  انقطاع 
القليل  والوزن  كسور،  لحدوث 
اقل من 127 رطل مع BMI اقل 
تناول  والتدخين، وعدم  من 21، 
 D وفيتامين  مغنسيوم  الكالسيوم 
وتناول المشروبات الكحولية اكثر 
واالنقطاع  اليوم،  في  مرتين  من 
سواء  الشهرية  للدورة  المبكر 
طبيعى او بسبب ادوية وجراحة، 
وعلى  العقاقير  لبعض  والتعرض 
رأسها الكورتيزون والتناول الزائد 
الثيروكسين  الدرقية  الغدة  لعقار 
مثبطات  مثل  أخرى  وعقاقير 
التشنج  ومضادات  المناعة 
العصبي وعقار الهيبارين وبعض 

عقاقير منع الحمل بالحقن.

نوع  يوجد  وحديثا 
يسمى  التحاليل  من  بسيط 
يحدد  وهو   N.Telopeptide
الداخلية  الشبكة  تكسير  منتجات 
فاذا  البول،  او  الدم  في  للعظام 
العظام  ان  معناها  طبيعية  كانت 

قوية والعكس صحيح.

  
د.تباسيم جندي

هشاشة  من  أمي  عانت  س: 
العظام والكسور، كيف اعرف اذا 
او  العظام  لهشاشة  معرضة  كنت 

الكسور؟

هو  العظام  كثافة  مقياس   : ج: 
مرض  لتحديد  الحالي  المقياس 
من  نوع  وهو  العظام  هشاشة 
كثافة  ويحدد  باألشعة  المقياس 
هما  هامتين  منطقتين  في  العظم 
القطنية  الفقري  العمود  سلسلة 
والحوض،  الفخذ  عظمة  وعنق 
وهذا التحليل يقارن بين السيدات 
في نفس االعمار ويوضح اذا كنت 
في المعدالت الطبيعية ام خارجها، 
ليست  الصورة  ان  الحقيقة  ولكن 
العظام  كثافة  مقياس  الن  كاملة 
لقوة  مقياسا  بالضرورة  يكون  ال 
فحتى  للكسر،  وعرضتها  العظام 
تكون  ان  يمكن  الكثيفة  العظام 
عرضة للكسور وخاصة اذا كانت 
ضعيفة،  للعظم  الداخلية  الشبكة 
العظام وتحملها يعتمد ليس  فقوة 
على  أيضا  بل  فقط  الكثافة  على 

صحة الشبكة الداخلية.

وينصح األطباء عند قياس كثافة 
معمل  نفس  تستخدم  ان  العظم 
االشعة للمقارنة، وعادة يكون كل 
سنتين لمرضى الهشاشة او كل 5 

سنين لألصحاء.

ويؤخذ في االعتبار عوامل خطر 
اإلصابة بالهشاشة وهى السن بعد 

اطلق هذا اللقب منذ سنة 1970 
الذين  األطفال  من  مجموعة  على 
ويقومون  بسهولة  التركيز  يفقدون 
بأنشطة سريعة متوالية وال يهدئون 
في  ومتغير  سريع  اضطراب  مع 
 10 الذكور  ويصيب  المزاج، 
والنسب  االناث،  من  اكثر  مرات 
بسبب  السنين  بمضى  تتغير 
ال  وللتشخيص  التشخيص،  تغيير 
اذا كان  يوجد تحليل معملى يحدد 
االضطراب،  بهذا  مصابا  الطفل 
مرضا،  وليس  اضطرابا  ويسمى 
النفسية او  ويلجأ أطباء االمراض 
من  كبيرة  مجموعة  الى  األطفال 
على  الطفل  بقدرة  تتعلق  األسئلة 
الكالم  عند  واالستماع  التركيز 
على  والقدرة  االرشادات  واتباع 
الثبات والتحكم فى الحركة والكالم 
مجموع  حسب  وعلى  واالنفعال، 
يتم  األسئلة  على  اإلجابة  درجات 

التشخيص.

وعندما يتم التشخيص يأتي دور 
عقار  طريق  عن  وهو  العالج 
الريتالين، وال نخفى سرا ان عقار 
له  عقار  اى  شأن  شانه  الريتالين 
توقف  واهمها  الجانبية  أعراضه 
او بطء النمو عند األطفال واالرق 
وفقدان الشهية، ومن المثير للعجب 
منبه  عقار  هو  الريتالين  عقار  ان 
وليس مثبطا للمخ، فال يفهم العلماء 
تهدئة  في  يساعد  كيف  اآلن  حتى 

الطفل.

ان  نعلم  اننا  من  الرغم  وعلى 
الحركة الكثيرة وعدم القدرة على 
ظاهرة  هي  المستمر  التركيز 
هؤالء  ان  اال  لألطفال  طبيعية 
فيها  مبالغ  اعراض  لهم  األطفال 

وأكثر من التصرف العادى.

اما عن السبب فال يعرف األطباء 
يكون  ان  يمكن  ولكن  سببا،  له 
لعوامل  راجعا  االضطراب  هذا 
تتعلق  بيئية  عوامل  او  وراثية، 
االم  إصابة  او  للتدخين  بالتعرض 
االمراض  ببعض  الحمل  اثناء 
الحشرية،  للمبيدات  التعرض  او 

يشكل  ونوعه  الطعام  دور  ولكن 
هذا  في  محوريا  رئيسيا  عامال 
تصدق  ان  وعليك  االضطراب، 
سوف  التي  الفصل  في  المدرسة 
باإلقالل  للوالدين  النصيحة  تعطى 
وعلى  األطعمة،  بعض  من 
السكريات  هو  القائمة  هذه  رأس 
مواد  من  األطعمة  واضافات 
ملونة ومواد حافظة والكافيين في 

المشروبات والشوكوالتة.

عموما  السكريات  ان  والحقيقة 
سيما  وال  السريع  االنفعال  تسبب 
حساسية  لديهم  الذين  األطفال 
للسكر، فالسكريات تسبب ارتفاعا 
هبوط  يليه  السكر  في  مفاجئا 
مما  االنسولين  افراز  بسبب  شديد 
يؤدى الى رفع مستوى هرمونات 
والنورادرينالين  االدرينالين 
مستوى  لرفع  الجسم  من  كوسيلة 
في  االدرينالين  وزيادة  السكر، 
مماثلة  اعراضا  تعطى  الجسم 
وذلك   ،ADHDألعراض
سنة  في  نشرت  أبحاث  بمقتضى 

.1990

السكر  تأثير  الى  وباإلضافة 
وانفعاالت  من حركة  الجسم  على 
امراض  في  الباحث  الطبيب  قام 
العالقة  ببحث  فاينجولد  الحساسية 
مواد  من  األطعمة  مضافات  بين 
وتصرف  حافظة  ومواد  ملونة 
المواد  هذه  ان  فوجد  األطفال، 
يمكن ان تصيب األطفال بمشاكل 
والتركيز  التعلم  على  القدرة  في 
األخص  وعلى  الالئق  والتصرف 
وعندما  حساسية  لديهم  الذين 
األطعمة  تناول  من  األطفال  منع 
شاهد  المواد  هذه  على  المحتوية 
تحسنا بل عالجا لهذا االضطراب، 
ابحاثه  على  االطالع  ويمكنك 

وكتابه.

وحديثا في مجلة الالنست الطبية 
ببحث  د.فاينجولد  نظرية  ثبتت 
ظهرت  وكيف  طفل   300 على 
عندما   ADHD اعراض  عليهم 
على  المحتوية  األطعمة  تناولوا 

المواد الملونة والحافظة.

وفى بعض األحيان يكون للطفل 
حساسية من الجلوتين الموجود في 
القمح والراى والشعير او الكازين 
االلبان  منتجات  في  الموجود 
اضطراب  ظهور  في  وتتسبب 

انفعالى وحركى.

بالنسبة  يعنى كل هذا  ماذا  ولكن 
هذا  نساعدهم؟  وكيف  لألطفال؟ 
يعنى انه قبل ان تلجأ الى العقاقير 
اعراض  من  يصاحبها  وما 
طفلك  تمنع  ان  حاول  جانبية 
السكرية  األطعمة  تناول  عن 
الملونة  بالمواد  المملؤة  واالطعمة 
والسيلاير  الحلوى  مثل  والحافظة 
والعصائر  الغازية  والمشروبات 
واهتم  والشوكوالتة،  والمعجنات 
مع  والفواكه،  الخضر  بتناوله 
الصحى  اإلفطار  بطعام  االهتمام 
والدهون  البروتين  على  المحتوى 
مثل  مصنعة  الغير  األطعمة  من 
والجبنة  والفول  والزبادى  البيض 
وزبدة اللوز واالوت الكامل وليس 
ان  أيضا  المهم  ومن  المعلب. 
يتناول الطفل وجباته في مواعيدها 
على  محتوية  متوازنة  تكون  وان 
يتناول  وان  الغذائية  العناصر  كل 
والبذور  المكسرات  من  سناك 

والفواكه والخضر.

وتذكر ان عدد ساعات النوم هام 
اقل  يكون  ان  يجب  وال  لألطفال 
من عشر ساعات، هذا مع االلتزام 
واالستذكار  الطعام  بمواعيد 

واللعب واتباع روتين يومى.

يستفيد  ان  ويمكن 
بعض  من  الطفل 
والمعادن  الفيتامينات 
على  تساعد  التي 
تنظيم معدل السكر في 
بى  فيتامين  مثل  الدم 
مغنسيوم  والكالسيوم 

واالوميجا 3.
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نراها كثيراً حولنا في كل مكان قد نعرف املقصود من بعضها والبعض 
اآلخر ال ميثل لنا سوى أشكال! إنها شعارات الشركات التي من املفترض 
أن متثل رسالة الشركة وهدفها لتصل للناس كلما وقع نظرهم عليها. 
ولكن في أغلب الحيان نحن ال نستطيع فك طالسم تلك الشكال أو 
املقصود منها أو قد نفهمها بشكل خاطئ! لذا، إليكم شعارات أشهر 

الشركات وما تتضمنه من معاني غابت عّنا كثيرًا!

IBM

يحمل شعار شركة أي بي إم المريكية الرائدة في مجال احلاسبات 
رسالة خفّية بني طّياته للعالم، حيث تعمل الطوط البيضاء الفقية 
على إظهار عالمة يساوي “=” في احلرف الول والخير والذي مُيثل شعار 

الشركة “املساواة”. 

Amazon

البرتقالي في شعار  رؤية ذلك السهم  إلى ذهنك عند  يتبادر  أول ما 
شركة أمازون الرائدة في مجال البيع عبر النترنت هو أنه ميثل وجًها 
ميثل  فهو  السهم  لذلك  إضافي  معنى  أمازون  لدى  ولكن  مبتسماً، 
ذلك  إلى  مشيرًا  أمازون  متاجر  لدى  واملنتجات  البضاعة  تنوع  مدى 

 .”Z“ إلى احلرف ”A“ بإنتقاله من احلرف

Apple

القرب  التفسير  الشهر، لكن  أبل  تفاسير عدة لقصة شعار  هناك 

على  والقضمة  العالم،  في  التقنية  سوق  هي  التفاحة  هذه  أن  هو 
تأتي  أبل للعالم! فأفضل وأول قضمة للتفاحة  اجلانب هي ما متثله 
أعالها؛ ما يعني أن أبل هي وجهة واملتهلك املفضلة وأول ما يتهافت 

عليه الناس. 

BMW

ِشعار شركة بي إم دبليو الملانية للسيارات يُعد ثناًءا على تاريخها في 
مجال صناعة محركات الطائرات للجيش الملاني في احلرب العاملية 
ميثل  الزرق  واللون  دوران  في حالة  مروحة  الِشعار  ميثل  الثانية، حيث 

السماء.

FedEx

قد يكون من الصعب اكتشاف املعنى وراء هذا الشعار ولكن بتدقيق 
النظر على املسافة بني حرفّي E و X سنالحظ سهماً باللّون البيض 
اجلدير  املستقبل”، من  نحو  ُقدماً  “املُضي  الشركة  والذي ميثل شعار 

 .Federal Express اختصار لـ FedEx بالذكر ان كلمة

Toyota

اليابانية  تويوتا  شركة  شعار  في  دائرية  أشكال  ثالث  وجود  نالحظ 
التقدم  قلب  و  املنتج  قلب  العميل،  قلب  منها  كل  ميثل  للسيارات 

التكنولوجي. 

Mobil

ولكن  الشركة  اسم  سوى  متثل  ال  موبيل  شركة  شعار  في  احلروف 
اللوان حتمل رسالتهم، فاللون الحمر يدل على القوة بينما ميثل اللون 

الزرق اجلدارة بالثقة والمان. 

Volkswagen

ميثل شعار شركة السيارات الملانية فولكسواجني احلروف الولى من 
 W وهي أملانية تعني الناس واحلرف volks من كلمة V إسمها، احلرف

من Wagen وتعني سيارة. 

Audi

الربع حلقات الشهيرة في شعار شركة أودي للسيارات متثل أربع شركات 
ثم  الملانية عام 1932  السيارات  احتاد  من جمعية  مختلفة كانت جزءاً 

اندمجت معاً لتصبح شركة واحدة. 

 التعبير عن السرعة باللون الحمر، ثانياً نالحظ بني حرف F  واللون الحمر رقم 1. 

Mercedes-Benz

مُتِثل جنمة شركة مرسيدس الثالثية هيمنتها على الرض،البحر واجلّو. 
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