
مهرجان امللك »توت عنخ آمون« أشهر فراعنة مرص
كاليفورنيا. بوالية  املقبل،  مارس  شهر  خالل  يبدأ 
الواليات  آمال  أبرز  من  يعترب  آمون  عنخ  توت 
أخرى. مرة  السياحة  لتنشيط  األمريكية،  املتحدة 
حجـز  تايمز«  أنجلوس  »لوس  صحيفــة  أكــدت 
القطع  مشــاهدة  أجــل  من  للمدينــة  رحــالت   10
ىف  شهرة  األكثـــر  الشـــاب  امللك  قبـــر  من  األثرية 
الرعاة  وأنفق  أنجلـــوس،  لـــوس  العامل ىف مقاطعة 
عدة مالييـــن من الدوالرات خالل فرتة املعرض.
من  يعتبـــر  آمـــون  عنـــخ  تـــوت  امللك  أن  إىل 
املعرض  ويضم  القدماء،  املرصيني  امللوك  أبرز 
إفتتاحه املقرر  ومن  قربه،  من  ثمينة  أثرية  قطًعا 
للعلوم. كاليفورنيا  مركز  ىف  املقبل  مارس   24 يوم 
وأن اإلهتامم بتوت عنخ آمون يأتى ىف ظل منافسـة 
قوية مع األعمـــال املوسيقية واألحـداث الـرياضية 

العامليــــة.
مشاهبـــًا  معــرًضـــــا  أن  إلــى  الصحيفـة  ولفـتــت 
أرباحه وختطت   ،2005 عــام  إفتـتــاحــه  جرى 
من  أكثـــر  جذب  حيث  دوالر،  مليون   168 الـ 

الفرعونى  للملك  آخر  معرًضا  أن  و  زائر،  مليون 
وجذب  ،2007 عام  خــالل  فالديفيــا  ىف  أقيــم 
دوالر. مليون   127 بلغت  بأرباح  زائر  مليون   1.3
املعرض  إيرادات  تتــراوح  أن  املتوقــع  من  أنــه  و 
وقد  دوالر،  ملـيــون   272 إىل   109 مــن  اجلديــد 
مليون   352 نحو  لإلقتصاد  األرباح  إمجاىل  يصل 
عمل. فرصة   1045 توفري  إىل  باإلضافة  دوالر، 
للتسويق  التنفيذى  الرئيس  سكيوتش،  دون  وقال 
عنخ  »توت  للسياحة:  أنجلـوس  لـوس  جملس  ىف 
لوس  أن  املعروف  فمن  السياحة،  سينعش  آمون 
لعرض  األوىل  العاملية  الوجهة  ستكون  أنجلوس 
العامل«. حول  رحلته  يســتكمل  أن  قبــل  مقتنياته 
له  األوىل  الزيارة  أن  سكيوتش«  دون   « وأوضح 
يضم  حيث   ،1987 عام  ىف  كانت  أنجلوس  لوس  إىل 
الفرعوين. امللك  مقتنيات  من  قطعة   55 املعرض 
من  أكثر  هناك  أن  إىل  سكيوتشى  »دون  وأشار 
1.25 مليون زائر عىل استعداد للوقوف ىف طوابري 
امللك املرصى ىف املعرض  طويلة من أجل مشاهدة 
سعر  مضاعفة  ومتت  أشهر،   4 ملدة  يستمر  الذى 

تــذكــرة دخــول املعــرض خــالل فرتة وجوده«.
و أن وزارة اآلثــــــار املصـــــرية حتتفـــــل بالذكرى 
تضم  والتى  املقربة،  الكتشاف   100 رقم  السنوية 
التي  املجموعة  وهذه  أثرية،  قطعة   150 من  أكثر 
التي  املجموعات  أكرب  من  ستكون  العامل  ستلف 
بحلـول أوروبـــــا  وتصل  مصــر  خــارج  تعــرض 
باحلجم  متثااًل  تشمل  األثرية  القطع  وأن   ،2019 عام 
ثالثية  وصوًرا  جنــازته  وســرير  لتــوت  الطبيعــى 
زوجته. مع  يصوره  ذهبًيا  ورضحًيا  له،  األبعــاد 
املاضى  األربعاء  يوم  للزيارة  املسبق  التسجيل  فتح 
تقريًبا  أسعارها  وتصل  املقبل،  يناير   8 يوم  وحتى 
وحتى   29 من  ترتاوح  أخرى  وفئة  دوالًرا   20 إىل 
املعرض  ألعضاء  كبرية  خصومات  مع  دوالًرا،   95
اجلامعية. والرحالت  الســـن  وكبـــــار  والطــالب 
وكان الكاتب الربيطانى سيمون كالدر، قـد قــال ىف 
مقال له، إن االكتشافات األثـرية املصــرية اجلديــدة 
كان هلا تأثـري السحر علـى السـيــاح حــول مجيـــع 
أنحاء العامل، وستـدفع السائحــون للتــوجــه ملصــر 

بأعداد كبرية خالل الفرتة القادمة.

امللقب بملك القلوب واحلاصل عىل لقب سـري وفــارس من بريطــانيــا 
أنه أجرى أكثر من ٢٥ ألف عمليـة جراحيــة

مشـرياً إىل أنه رغم كثرة العدد فإن شعوره يف كل عملية جراحية مل يتغري، ويعتمد عىل اإلحرتام للمريض
وحالته، ودراستها بشكل منفصل عن غريها، حتى لو تشاهبت مع غريها من احلاالت.

جراح القلـب العاملى الدكتور جمدى يعقوب الذى إستقبله اإلنجليز بإستهجان بعد خترجه »أنت جاى هنـا تعمل إيه« 
هو نفسه الذى منحته بريطانيا لقب سيري والباحث امللكى ومنحته أمريكا أسطورة الطب بالعامل

 وذلك بعد نبوغه وبراعته ىف عالج وجراحة القلب عىل مستوى العامل.
6وهو نفسه اجلراح اإلنسان الذى ال يرضيه أوسمة العامل قدر فرحته بشفاء طفل أو مريض قلب.    احلوار صـــــ





نـاعـوت فاطمـة  لـ  جديدان  كتابان 
 مع معرض الكتاب القادم٢٠١٨

أعلنت األديبة فاطمة ناعوت أهنا تعكف حاليا 
عىل املراجعة النهائية، وترتيب قصائد ديواهنا 

اجلديد، الذي سيصدر مع معرض القاهرة 
الدويل للكتاب، يناير ٢٠١٨، عن دار "روافد"
 ليكون الديوان رقم )٩( يف مشوارها األديب

 والكتاب رقم )٢٥( يف جممل إنتاجها 
عنوان الديوان املبدئي:

طُّ العصافري( )ُشفتي َمَ
كام يصدر هلا مع املعرض أيًضا، عن نفس دار 
النرش "روافد"، كتاٌب فكري جديد  عنوانه 

املبدئي:)آن للشيطاِن أن يسرتيح(

األثقـــال  رفـــع  ىف  مـصـــر  أبـطـــال  هتنـــئ  بـــالقـــاهــــــرة  األمـــريكـــيـــة  الســــــفارة 
هبا حيتذى  نامذج   .. إحتفاالً   هلم  تقيم  خميمر  ملياء  السفرية  سعادة  أنجلوس  بلوس  املرصى  العام  والقنصل 

األثقال املرصيني  أبطال رفع  القاهرة،  السفارة األمريكية لدى  هنأت 
ذهبية  ميداليات   4 عىل  حصوهلم  بعد  سمري،  وسارة  إهياب  ممد 
ىف بطولة العامل بأمريكا، وكتبت السفارة عرب صفحتها الرسمية عىل 
إهياب  ممد  املرصيني  األثقال  رفع  أبطال  إىل  "مربوك  بوك:  فيس 
العاملى  االحتاد  بطولة  ىف  الذهبية  بامليداليات  للفوز  سمري  وسارة 
القادم  للجيل  هبا  حيتذى  نامذج  فهم  وكاليفورنيا،  أهنايم  ىف  الدوىل 
وصاحب  األثقال  رفع  بطل  إهياب  ممد  وحقق  الرياضيني"،  من 
منافسات  ىف  الثالث  الذهبيات  جانريو  ودى  رى  أوليمبياد  برونزية 

الكلني واخلطف واملجموع ىف بطولة العامل بأمريكا، ىف إنجاز مل يتحقق 
عىل  واحلاصلة  املنتخب  العبة  سمري  سارة  حققت  كام   ،1953 منذ 
برونزية أوليمبياد الربازيل أيضا امليدالية الذهبية ىف النطر بمنافسات 
نفس البطولة و شيامء فضية، ثم إحتفلت هبم سعادة السفرية مليـــاء 
وقالت  أصيله،  مرصية  وسهرة  إحتفالية  ىف  العام  القنصل  خميمر 
سامء  يف  يرفرف  مرص  )علم  بوك  الفيس  عىل  حساهبا  خالل  من 
إهياب  ممد  بلدي،  ووالد  بنات  يا  بيكم  الدنيا  قد  فخورة  أناهايم. 
مرص. حتيا   .. وبرونزية  فضية  شيامء   - ذهبية  سارة   - ذهبية   ٣



إسالمية مسيحية  عربية  القدس  ترامب..  عىل  يرد  عباس 

بـوتـن يعلـن "النـرص الكامـل" عىل داعـش شـرق سـوريا

فـــــرعـــــونيــــــة بــــوابــــــة  نقــــــل 

حممـد بـن زايـد يعزي أمحد عيل صالح يف وفاة والـده

ترامب..  بقرار  يرحب  نتانياهو 
القدس يف  يرفرف  أمريكا  وعلم 

أكد الرئيس الفلسطيني، ممود عباس، أن قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس 
يشكل تقويضا متعمدا جلميع اجلهود املبذولة لتحقيق السالم، مشريا إىل أن األيام القادمة ستشهد 

دعوة الجتامعات طارئة.
األمريكية  اإلدارة  إن  عباس  قال  إلرسائيل،  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  ترامب  قرار  عىل  رد  ويف 
والثنائية..". الدولية  واالتفاقات  القرارات  مجيع  ختالف  أن  اختارت  "قد  اإلعالن  هبذا 
العامل  وزعامء  دول  خمتلف  مواقف  عنه  عربت  الذي  الدويل  اإلمجاع  تناقض  "أن  اختارت  كام 
القدس". موضوع  حول  املاضية  القليلة  األيام  خالل  اإلقليمية  واملنظامت  الروحية  وقياداته 
للرشعية  وحتدهيا  لالتفاقات  تنكرها  عىل  إلرسائيل  مكافأة  متثل  اإلجراءات  "هذه  أن  وأضاف 
العرقي". والتطهري  واألبارهتايد  واالستيطان  االحتالل  سياسة  مواصلة  عىل  هلا  وتشجيعا  الدولية، 
حتويل  حتاول  التي  املتطرفة  اجلامعات  خدمة  يف  تصب  اإلجراءات  "هذه  أن  عباس  وتابع 
رصاعات  أتون  يف  حرجة  أوضاعا  تعيش  التي  املنطقة  جتر  دينية  حرب  إىل  منطقتنا  يف  الرصاع 
وماربته". رفضه  عىل  حرصنا  وأكدنا  الدوام  عىل  منه  حذرنا  ما  وهو  تنتهي،  ال  وحروب  دولية 
جلميع  متعمدا  تقويضا  تشكل  واملرفوضة  املستنكرة  اإلجراءات  "هذه  إن  قائال  وأردف 
املتحدة  الواليات  بانسحاب  إعالنا  ومتثل  السالم،  حتقيق  أجل  من  املبذولة  اجلهود 
السالم". عملية  رعاية  يف  املاضية  العقود  خالل  تلعبه  كانت  الذي  الدور  ممارسة  من 

وفيام يأيت النص احلريف لكلمة رئيس دولة فلسطني كام نقلتها وكالة األنباء الفلسطينية:

يا أبناء الشعب الفلسطيني الشجاع واملرابط، متر قضيتنا الوطنية بلحظة فارقة اليوم بعد اإلجراءات 
التي أعلنت اإلدارة األمريكية عن اختاذها اليوم بشأن القدس.

إن اإلدارة األمريكية هبذا اإلعالن قد اختارت أن ختالف مجيع القرارات واالتفاقات الدولية والثنائية 
وزعامء  دول  خمتلف  مواقف  عنه  عربت  الذي  الدويل  اإلمجاع  تناقض  وأن  تتجاهل  أن  وفضلت 
القدس. موضوع  حول  املاضية  القليلة  األيام  خالل  اإلقليمية  واملنظامت  الروحية  وقياداته  العامل 
اجلهود  جلميع  متعمدًا  تقويضًا  تشكل  واملرفوضة  املستنكرة  اإلجراءات  هذه  إن 
من  املتحدة  الواليات  بانسحاب  إعالنًا  ومتثل  السالم،  حتقيق  اجل  من  املبذولة 
السالم. عملية  رعاية  يف  املاضية  العقود  خالل  تلعبه  كانت  الذي  الدور  ممارسة 
الدولية،  للرشعية  وحتدهيا  لالتفاقات  تنكرها  عىل  إلرسائيل  مكافأة  متثل  اإلجراءات  هذه  أن  كام 
العرقي. والتطهري  و"االبارهتايد"  واالستيطان  االحتالل  سياسة  مواصلة  عىل  هلا  وتشجيعا 
يف  الرصاع  حتويل  حتاول  التي  املتطرفة  اجلامعات  خدمة  يف  تصب  اإلجراءات  هذه  أن  كام 
دولية  رصاعات  أتون  يف  حرجة  أوضاعًا  تعيش  التي  املنطقة  جتر  دينية  حرب  إىل  منطقتنا 
وماربته رفضه  عىل  حرصنا  وأكدنا  الدوام  عىل  منه  حذرنا  ما  وهو  تنتهي،  ال  وحروب 

أيتها األخوات واإلخوة
الشقيقة  الدول  زعامء  من  العديد  مع  وثيق  اتصال  عىل  املاضية  األيام  خالل  كنا  لقد 
القدس  قضية  جتاه  والدويل  واإلسالمي  العريب  املوقف  وحدة  جمددًا  أكد  ما  والصديقة 
دولة  قيام  أساس  عىل  وشامل  عادل  سالم  حتقيق  ومتطلبات  الفلسطيني  الشعب  وحقوق 
الرشقية  القدس  وعاصمتها   67 العام  املحتلة  األرايض  كل  عىل  املستقلة  السيدة  فلسطني 
العربية. السالم  ومبادرة   194 القرار  وفق  الالجئني  قضية  وحل  إرسائيل،  جانب  إىل 

يا أبناء شعبنا الشجاع
تعكف  وهي  املوقف  ومستجدات  تطورات  الساعة  مدار  عىل  تتابع  القيادة  إن 
واألصدقاء. األشقاء  مع  بالتشاور  املناسبة  واإلجراءات  القرارات  صياغة  عىل 
إن هذه اللحظة التارخيية ينبغي أن تشكل حافزًا إضافيًا لنا مجيعًا لترسيع وتكثيف اجلهود إلهناء االنقسام 
واالستقالل. احلرية  أجل  من  نضاله  يف  شعبنا  انتصار  ضامنة  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  واستعادة 
وستشهد األيام القادمة دعوة اهليئات واألطر القيادية الفلسطينية املختلفة إىل اجتامعات طارئة ملتابعة 
طارئة  دورة  عقد  إىل  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس  دعوة  بصدد  ونحن  التطورات، 
سندعو إليها مجيع الفصائل لتأكيد املوقف الوطني الفلسطيني املوحد، ووضع كل اخليارات أمامه.

أيتها األخوات واإلخوة
املسيح  السيد  ومهد  وسلم(  عليه  اهلل  ممد)صىل  النبي  مرسى  حيث  املقدسة  األرض  هذه  إن 
املسجد  مدينة  السالم،  مدينة  القدس  إن  نقول  السالم،  عليه  إبراهيم  سيدنا  ومثوى  السالم  عليه 
هي  القيامة،  كنيسة  مدينة  الرشيفني،  احلرمني  وثالث  املسجدين  وثاين  القبلتني  أوىل  األقصى 
والقدس  العربية،  هويتها  قرار  أو  إجراء  يغرّي  أن  من  وأعرق  أكرب  فلسطني  دولة  عاصمة  القدس 
وكنائسها  ومساجدها  وبمقدساهتا  أرجائها،  من  بقعة  كل  يف  الشواهد  به  تنطق  الذي  بتارخيها 
أو تزوير تارخيها أية ماولة الغتيال هويتها  أكنافها، عصية عىل  الصامدين يف ربوعها ويف  وبأبنائها 
الطويلة. التاريخ  حقب  مدى  عىل  املقدسة  املدينة  هذه  فعلت  كام  تستهدفها  مؤامرة  أية  وسُتدحر 
إن قرار الرئيس ترامب هذه الليلة لن يغري من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أي شعية إلرسائيل 
األبدية. فلسطني  دولة  عاصمة  إسالمية،  مسيحية  عربية  فلسطينية  مدينة  كوهنا  الشأن،  هذا  يف 
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  بقرار  نتانياهو،  بنيامني  اإلرسائييل،  الوزراء  رئيس  ارحب  “قد 
وبـ"الشجاع والعادل". بـ"التارخيي"  إياه  القايض باالعرتاف بمدينة القدس عاصمة إلرسائيل، واصفا 
وتعهد نتانياهو أيضا بعدم إجراء أي تغيريات عىل "الوضع القائم" يف األماكن املقدسة يف القدس، مؤكدا 
الثالثة،  الساموية  لالديان  املقدسة  األماكن  بوضع  يتعلق  فيام  يشء  أي  يغري  لن  األمريكي  القرار  أن 
ونقلت رويرتز عن نتنياهو يف كلمة مصورة معدة سلفا قوله إن أي اتفاق سالم مع الفلسطينيني ينبغي 
أن يتضمن القدس عاصمة إلرسائيل، كام حث الدول إىل نقل سفاراهتا إىل املدينة، ومباشة بعد إعالن 
ترامب، أضاءت بلدية القدس التي حتتلها إرسائيل جدران البلدة القديمة بعلم الواليات املتحدة إلظهار 
الشكر للرئيس األمريكي، وقال رئيس البلدية، نري بركات، إن املدخل الرئييس للمدينة سيضاء أيضا 
بألوان العلم األمريكي، مشريا إىل أن هذا العلم سريفرف يف الشوارع الرئيسية باملدينة، اخلميس، وأضاف 
بركات أن إعالن ترامب "يبحث برسالة واضحة للعامل بأرسه" أن الواليات املتحدة تقف مع إرسائيل 
اليوم نعرتف  "نحن  اليهودي، واعرتف ترامب، األربعاء، بالقدس عاصمة إلرسائيل، وقال  والشعب 
"تأخر كثريا"، وشدد عىل أن بالده  بالواقع، بأن القدس هي عاصمة إرسائيل"، معتربا أن هذا القرار 
"ملتزمة بالتوسط لتحقيق اتفاق سالم يصب يف مصلحة اإلرسائيليني والفلسطينيني"، وأن هذا القرار 
ال يمس بالوضع النهائي للتسوية بني الطرفني، الفتا إىل أنه يدعم حل الدولتني يف حال اتفق الطرفان.

بوتن فالديمري  الرويس،  الرئيس  عن  األربعاء،  لألنباء،  الروسية  إنرتفاكس  وكالة  نقلت 
سوريا. يف  الفرات  هنر  ضفتي  عىل  داعش  تنظيم  عىل  حتقق  الكامل  النرص  إن  قوله 
الرتكيز  وإن  اآلن،  اكتملت  املنطقة  يف  العسكرية  العملية  إن  املصدر،  وفق  بوتن،  وقال 
وبرملانية. رئاسية  انتخابات  إجراء  املطاف  هناية  يف  ستشمل  سياسية  عملية  إىل  سيتحول 
الفرات. بوادي  املحيطة  املناطق  فقط  أو  بأكملها  سوريا  إىل  يشري  كان  إن  بوتن  حيدد  ومل 
داعش،  ضد  معاركها  يف  إيرانية  وميليشيات  احلكومية  السورية  القوات  روسيا  وتدعم 
داعش. من  مسلحون  يتحصن  يزال  ال  حيث  الزور  دير  شق  يف  جويا  غطاء  هلم  وتوفر 
مساحات  استعادة  عىل  اإليرانية  وامليليشيات  السورية  القوات  الرويس  التدخل  وساعد 
املعارضة. فصائل  بعض  من  وكذلك  املتطرفة  الفصائل  من  السورية  األرض  من  واسعة 

قالت وزارة اآلثار املرصية، األربعاء، إهنا نقلت بوابة يعود تارخيها إىل ما يقرب من 3 آالف عام، من شامل 
القاهرة إىل متحف جديد بالقرب من األهرامات الشهرية يف اجليزة، وأوضح بيان للوزارة أن البوابة 
مصنوعة من الغرانيت الوردي، وعليها نقوش ملكية تشري إىل أمنمحات األول، أول ملوك األرسة الثانية 
عرش يف مرص القديمة، وستخضع البوابة لعملية ترميم، وستعرض يف املتحف املرصي الكبري، الذي 
من املقرر أن يتم افتتاحه جزئيا عام 2018، ويضم املتحف اجلديد آالف القطع األثرية املرصية القديمة، 
من ضمنها الكثري من القطع التي تعود إىل الفرعون الشهري توت عنخ آمون، املعروف باسم امللك توت.

القائد األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية، الشيخ ممد بن زايد آل هنيان قدم ويل عهد أبوظبي نائب 
السابق اليمني  الرئيس  العزاء إىل أمحد عيل صالح يف وفاة والده عيل عبداهلل صالح  األربعاء، واجب 
نائب  ممد،  الشيخ  جانب  إىل  العزاء  واجب  وقدم  أبوظبي،  يف  إقامته  ملقر  زيارته  خالل  وذلك 
جملس  رئيس  ونائب  هنيان،  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  الداخلية  وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
"وام". اإلماراتية  األنباء  وكالة  وفق  هنيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 



أعلن ويل عهد بريطانيا األمري تشارلز يف بيانرسمى، أن ابنه األصغر األمري هاري خطب 
صديقته املمثلة األمريكية ميغان ماركل، من املرتقب أن يتم الزواج يف 2018، وذكر بيان صادر 
من مقر اإلقامة امللكي، أن هاري )33 عاما(، خطب ماركل )36 عاما(، يف وقت سابق من 
الشهر اجلاري، وتعرف ماركل بدورها يف الدراما التلفزيونية األمريكية "سوتس"، وتعرف 
هاري إليها عن طريق أصدقاء يف يوليو  2016، وأورد البيان "أبلغ األمري هاري جاللة امللكة 
ومقربني آخرين يف أرسته باألمر. وطلب األمري هاري مباركة والدي ماركل وحصل عليها".
كانت  التي  إعالم  وسائل  وعاتب  بشهور،  ذلك  بعد  علنا  بامركل  ارتباطه  األمري  وأكد 
يف  سبتمرب،  يف  وصديقته  هلاري  علني  ظهور  أول  وكان  خصوصيتها،  يف  تتدخل 
قدامى  من  املصابون  فيها  يشارك  التي  تورونتو  يف  الرياضية  إنفكتوس"  "ألعاب 
"نحن  بيان  يف  راجالند  ودوريا  ماركل  توماس  ماركل؛  والدا  ورصح  املحاربني، 
ومبة.  لطيفة  إنسانة  دوما  كانت  ابنتنا  وهاري.  ميجان  أجل  من  جدا  سعداء 
األبوين". نحن  لنا  كبري  فرح  مبعث  الصفات  نفس  يشاركها  الذي  هاري  من  وزواجها 

إهنم  مومباي،  بعد  البالد  يف  مدينة  أكرب  ثاين  نيودهلي،  اهلندية  العاصمة  يف  سكان  قال 
الوطنية  املحكمة  فتحت  وقت  يف  املطر،  مثل  السامء  من  فضالت  بتساقط  شعروا 
اخلرضاء حتقيقا يف احلادث، وطلبت املحكمة يوم اجلمعة املايض، من جلنة خاصة تضم 
السيطرة  الطيور وجملس  املدين، ومعهد بحوث  للطريان  العامة  املديرية  ممثلني عن 
عىل التلوث، مجع عينات من املطر الذي تساقط عىل املناطق القريبة من مطار دهلي.
أو  مهاجرة  طيور  إىل  يعود  بفضالت  املحمل  املطر  كان  إذا  ما  يف  اللجنة  وحتقق 
اجلاري. ديسمرب  من  الثاين  يف  تايمز"  "إنديا  صحيفة  ذكرت  ما  وفق  برشية،  فضالت 
وكانت املحكمة قد أقرت العام املايض غرامة قيمتها 50 ألف روبية )حوايل 800 دوالر 
أمريكي( عىل أي شكة طريان تقوم إحدى طائراهتا بإفراغ مراحيضها يف اهلواء قبيل 
اهلبوط عىل األرض، وقال أعضاء يف جلنة التحقيق إن العينات أرسلت السبت لالختبار، 
ملعرفة ما إذا كانت تعود لبرش أم الطيور. وقال سواتانرت كومار، رئيس اللجنة، إن هذه 
العامة  املديرية  من  اللجنة  وطلبت  ديسمرب،   5 يف  استامع  جلسة  يف  ستقدم  التقارير 
للطريان املدين مراقبة هبوط الطائرات يف املطار، لضامن عدم إفراغ خزانات املراحيض 
أثناء اهلبوط، وعدم إلقاء النفايات يف املناطق السكنية أو يف أي مكان آخر قبل اهلبوط، 
ويتم إنشاء املراحيض عىل متن الطائرات لتخزين النفايات البرشية أثناء الرحالت، ويتم 

التخلص من متوياهتا من قبل طواقم فنية عىل األرض 
خرباء  لكن  الطائرة،  هبوط  بمجرد 

قد  الترسيب  إن  يقولون  الطريان  يف 
خالل  املراحيض  بعض  يف  حيدث 

حاالت  وأن  اجلو،  يف  الطائرة  حتليق 
اهلند. يف  وحتديدا  بالفعل،  حدثت  مماثلة 

يورو  ألف   340 قيمته  جديدا  عقدا  هازارد  إيدين  عىل  اإلنجليزي  تشليس  فريق  عرض 
بالتوقيع  رغبة  يبد  مل  البلجيكي  النجم  لكنه  السنة،  يف  يورو  مليون   18 حوايل  أي  األسبوع،  يف 
 2022 إىل  يمتد  هازارد  عقد  أن  وبام  "ماركا"،  صحيفة  ذكرت  حسبام  احلايل،  الوقت  يف 
اإلسبانية. الصحيفة  حسب  جديد،  التزام  توقيع  باجتاه  لالندفاع  رضورة  أي  يرى  ال  فإنه 
الذي  للعرض  املالية  التفاصيل  الثالثاء،  الربيطانية،  "التايمز"  صحيفة  وذكرت 
وزميله  مواطنه  حال  حاله  البلجيكي،  النجم  وسينتظر  هازارد،  طاولة  عىل  وضع 
ريال  يقوم  أن  يف  أمال  جديد  التزام  أي  توقيع  قبل  كورتوا،  تيبو  املرمى  حارس 
خدماته. عىل  للحصول  بحركة  زمن،  منذ  به  أعجب  الذي  الفريق  مدريد، 

أمثــــال شـــــعبـيــة .. أصلها ومعانيها
إعداد م/ جمدى عزيز

- آخر خدمة الغز علقه:
كان  و  املامليك.  من  كانت  تركية  عرقية  وهم  األوغوز  لكلمة  الدارجة  التسمية  هو  الغز 
و  خدمتهم  و  لدهيم  العمل  عىل  أجربوهم  و  أهلها  أخرجو  بقرية  حلوا  ما  إذا  املامليك 
بالقرية  أقامتهم  أنتهت  ما  إذا  و  مقابل  بدون  الرشاب  و  الطعام  منهم  ينهبون  كذلك 
كنوع  معاملتهم  يسيئون  و  األهاىل  يرضبون  كانوا  فأهنم  املغادرة  عىل  عزموا  و 

قولتهم. يقولون  زمان  كل  ىف  املرصيون  فصار  السطوة  فرض  و  التجرب  من 

- آدي وش الضيف:
كنايه عن الىل بيسيب الناس و هو مش ناوي يرجع هلم. آدي وش الضيف، يعني وشه 

الىل بيكرهوه و أديه رحل عنهم و مش حا يرجع. بيتقال كامن ىف واحد راح و ما 
رجعش من ساعتها.

- ما قصة مقولة “ابن الوز عّوام”؟
بموهبة  يتميز  شخص  رؤية  عند  عّوام  الوز  ابن  مثل  يقال  ما  عادًة 

جّراًحا  جتد  أن  ذلك  ومثال  قبله،  من  والده  عند  موجودة  كانت 
يف  حتى  أو  والده  مثل  متميز  راٍم  أو  قبله،  من  والده  كان  كام  متميًزا 

وهكذا. والده  مثل  األخالق  حسن  طفاًل  جتد  أن  كام  اخللق  حسن 
وبعد  بيضتني  وضعت  إوزة  عن  حتكي  فهي  املقولة،  لقصة  وبالنسبة 

بوضع  قام  أن  إاّل  اإلوزة  مالك  صاحب  من  كان  فام  ماتت،  ذلك 
وبالفعل  بيضه،  لريقد عليه مع  الدجاج  بيض  مع  البيضتني 

البيض مجيع  فقس  أن  إىل  البيض  عىل  الدجاجات  أحد  رقدت 
وخرجت اإلوزتني والصيصان من البيض، وعاشوا مع بعضهم 

اقرتبت  األيام  أحد  يف  ولكن  النوع،  نفس  من  كأهنم  البعض 
الدجاجة والصغار من حوض مياه فقفزت فيه اإلوزتني 

ذلك عىل  مسبق  تدريب  بدون  املياه  يف  بالعوم  وبدأتا 
 فالحظ صاحب الدجاجة األمر وقال ابن الوز عّوام.

ارضب األرض تطلع بطيخ
يرضب هذا املثل عندما تطلب شيئا مستحيال   

مثل أن ترضب األرض 
وتتوقع أن خترج 

لك بطيخا

تنيح يف الرب يوم الثالثاء ٥ ديسمرب ٢٠١٧ بمدينة شيكاغو بأمريكا
األب الفاضل واألرخن العظيم واخلادم األمني

الـدكتـــور/ ثـروت باســيـيل
صاحب ومؤسس واملدير التنفيذي لقناة يس يت ىف

نياحا لروحه املباركة وعزاًء ألفراد األرسة وللشعب القبطى
 يف مرص والعامل

الـدكتـــور/ ثـروت بـاســيـلـي
رجل االعامل املرصى املعروف

وهو رجل عصامي صاحب عدة شكات لالدوية، ورئيس شكة آمون لالدوية
                     وعضو أسبق ملجلس الشورى بالتعييني

ووكيل املجلس امليل لألقباط األرثوذكس
             ورئيس شعبة األدوية باحتاد الصناعات املرصية  

             ووكيل جلنة الصحة بمجلس الشورى

بالعاصمة  املقدس  الكتاب  متحف  إفتتاح  املنتظر  من 
بلغت  بتكلفـــة  املقبــــل،  الشهر  يف  واشنطن،  األمريكية 
ألف   430 مساحة  عىل  املتحف  ُبني  دوالر،  مليار  نصف 
طوابق.  8 ويرتفع  مربع(  مرت  ألف   40( مربع  قدم 
ر  ويقّدم املتحف ذاته بأنه األكثر تطوًرا تقنًيا يف العامل، ويقدَّ
قطعة  كل  ورؤية  ولوحة  الفتة  كل  لقراءة  الالزم  الزمن 
ساعة.   72 بنحو  املتحف  يف  نشاط  كل  وجتربة  وحتفة 
واملتحف من بنات أفكار امللياردير ستيف غرين الذي يرأس 

سلسلة متاجر Hobby Lobby للقطع الفنية واحلرف اليدوية.
هلذا  "نريد  املتــحف:  رئيسة  ســـمرز،  كــاري  وقالت 
الناس مجيع  الهتامم  ومثرًيا  مثرًيا  يكون  أن  املتحف 
علامء  أبرز  من  بالعــديــد  استعنا  الغاية  هذه  أجل  ومن 
واألديان املجاالت  شتى  يف  والباع  اخلربة  ذوي  من  العالــم 
اليهودية  عىل  واإلطالع  املعرفة  أصحاب  فيهـــم  بمـــن 
صياغة  عىل  يساعدونا  كي  والكاثوليكية؛  والربوتستانتية 
املتحف" هلذا  الســــردية  واملواضيع  القصصية  احلبكة 

أمريكية ممثلة  سيتزوج  هاري  األمري  طويالرسميا..  شجعه  فريقا  وينتظر  و..  يور ن  مليو  18 يرفض  هازارد 

حتقيقا تفتح  ت  والسلطا هلي..  د نيو يف  برشية"  ت  فضال "متطر 



- اإلكـتـئــاب يـــؤدى إلــى أمــراض القـلــب
- اإلمكانيات اهلائلـه لألطباء املرصيني  موجـودة ولـكـن .. 
- أخبـــار عن توســعــات مركــز أسوان الطبي
- روشــــتـــــه ملـــــرضــــى الــقـــلـــــب
- ممـارسـة الريـاضـة مهمــه ملــرضى القــلب

حوار/ جيـنــا حنــا
يوجد هبا طاقة برشية كبرية جدا وهائلة وهي اهم شئ يوجد 
جيدًا. توظف  ان  فيجب  املتاحة  البرشية  الطاقة  مرص  يف 

حية  النا من  لتطوير  ا وكيفية  مرص  يف  ينقصنـا  ي  الذ هو  ما   -
قية؟  واالخال لعلمية  ا

مهم جدا كلمة أخالقيه ومهم للشاب أن يعرف ويعلم ما 
هو املهم، الضغط املوجو عليهم يف الدراسه وما يدرسون يف 

اجلامعات ال يعطيهم الفرصه الكتشاف االهم وهذا شئ مهم 
جدا، ال يوجد لدهيم الوقت والفرصة يعرفوا ما هو املهم 

وفكرة اعطاء الفرص للشباب إلكتشاف ذلك بنفسه ويفكون 
بأنفسهم ومع بعض وهذا ناقص وإذا اتيحت هلم الفرصه 

سينطلقون هبا. 

حياة  يعيشون  وكيف  القلب  ملرضى  املقدمة  الروشته  هي  ما   -
قلبية؟  الزمات  تعرضهم  بعد  أفضل 

نعمل  نحن  جينات  توجد  ولكن  العالج،  من  خري  الوقاية 
مثال  ولكن  جدا  مهمه  وهي  العائلة  يف  املوجود  وما  باجلينات 
أهم  من  ولكن  التدخني  الرياضة  الغذاء  الدهنيات  الدم  ضغط 
االشياء املساعدة الرياضة والغذاء مهم جدًا جدًا ويكون صحيًا 
ويف مرص توجد خرضوات وفواكة وأشياء مجيلة جدا وتوجد 
فرصة النيل ورياضة التجديف واجلرى وصعود ونزول السلم .

يستطيعون  ال  القلب  عمليات  بعد  أهنم  يعتقدون  املرصيون   -
هنائياً؟ الرياضة  ممارسة  أو  احلركة 

بالعكس بعد الصدمة القلبية البد من ممارسة الرياضة.

آخرى  وأمراض  القلب  المراض  تؤدي  النفسية  االمراض   -
مرص  يف  النفسية  الضغوط  ونتيجة  االيام  هذه  يف  كثرية، 
كثرية  نفسية  وامراض  باإلكتأب  االصابات  من  املهجر  ودول 
نسيطر  نفسة  الوقت  ويف  نحزن  كيف  القلب  امراض  ايل  تؤدي 
النفسية؟ الضغوط  نتيجة  بالقلب  االصابه  لعدم  أنفسنا  عىل 

القلب  أمراض  من  يزيد  فاالكتأب  سليم  كالم  هذا  شك  بدون 
الن  جدًا،  صحيح  كالم  تقولينه  فام  مره،   ١٥ بنسبة  االقل  عيل 
املوضوع  اشتغل عيل  وانا  يتوقع من جيعله سعيد  ال  الشخص 
وكل شخص يكتشف ما هي السعاده من وجهة نظره  وما تريد 
ان يفعله ليكون سعيد والشغل الكثري ال يميت الشخص ولكن 
تفادى  ويمكن  القلب  المراض  ويعرض   املميت  هو  اإلكتأب 
اإلكتأب بمجرد معرفتك ملا تريد وتصنعه وهذه هى السعادة. 

كانت  حالته  لطفل  عملية  إجراء  كل  وراء  حرضتك  سألت  ولو   -
تشعر؟ بامذا  جيدة  صحية  حاله  يف  اجلراحة  بعد  وتشاهده  صعبة 

عندما  السعادة  منتهى  يف  وأكون  سعادة  يل  بالنسبة  هذا  كل 
هلم  وليس  ىل  حرضوا  عندما  اجلراحة  بعد  األطفال  أشاهد 
فرصة للحياة وبعد ذلك أقابلهم يف مطار لندن بعد ثالثني سنة يف 
صحة جيدة وعندما أرى نتيجة عمىل فهذا يل منتهى السعادة. 

- مـا هي رسـالة حضـرتك بخصـوص مـركز أسوان والتوسع فيه؟
مارس  يف  اهلل  شاء  إن  املرشوع  هذا  نبدأ  أن  جدا  مهم  رسالتي: 
مل  طبعًا  دوالر(  مليون   ٣٥٠( حواىل  مبلغ  نحتاج  ولكن   ٢٠١٨
املهداه  باهلدية  بتؤمن  الناس  لو  هييجي  واحد  مكان  من  ياتى 
تلوث  غري  من  شمسية  بطاقة  سينشأ  أنه  وخصوصًا  ملرص 
والقيام  من غري مقابل  املحتاجني  للمرضى  وسيقدم خدمات 
الناس  تربعات  إىل  نحتاج  ولكن  واالخرتاعات  بالبحوث 
ونحن ال نقبل تربعات غري بإقتناع وإيامن منهم هبذا املرشوع 
التربعات. عيل  املرشوع.معتمدين  هلذا  مرص  واحتياج 

وغري  اجلاد  العمل  بني  يميزوا  أن  يستطيعون  املرصيون 
من  كل  ان  اعلم  وانا  حُيرتم  مكان  اسوان  مركز  ولذلك  اجلاد 
املرصيني  من  كان  املرشوع  من  االول  اجلزء  يف  وساهم  شارك 
العامل  وكل  وداخلها  مرص  خارج  املرصيني  كل  من  ونتمني 
الرصح  ويكملوا  يسامهوا  عام  بشكل  وأفريقيا  العريب 
عام  بشكل  االنسانية  نساعد  ان  ونستطيع  العاملي  الطبي 
البرشية،  مساعدة  فهي  احلياة  يف  احلقيقية  رسالته  فاالنسان 
االنسانية نخدم  ان  ونستطيع  يكمل  املرشوع  اهلل  شاء  ان 
كل  درس  تعطينا  ودائاًم  التواضع  عيل  حرضتك  ونشكر 
اسوان  مركز  فريق  وكل  عام  بشكل  لإلنسان  وخدمتك  يوم 
شف  وهذا  حرضتك  أشكر  أن  واحب  حقًا،  مفرح  شئ 
وان  دائام،  وعقيل  قلبى  ىف  اللقاء  هبذا  أحتفظ  وسأظل  ىل 
بجريدة  حرضتك  لوجود  وشكرا  املرشوع  يكمل  اهلل  شاء 
ونتمني  التحرير  أرسة  من  والتقدير  اإلحرتام  فكل  كاريزما 
عام  بوجه  البرشية  لصالح  اإلنجازات  من  مزيدو  لك 
املديد.. والعمر  والسعادة  الصحة  كل  شخصيًا  لك  ونتمنى 

كثــيــرا  ملصـر  تأيت  كنت  املاضيـة  عـاماً  اخلمسـني  مـدار  عيل   -
تكتـفـي  أن  املمكـن  من  وكان  القلب  ملــرضى  بعمليات  وتقــوم 

بداية  هي  ما  أسـوان،  مـركـز  إلقامة  اللجـوء  ملـاذا  فقـط  بـذلك 
الطبي؟ أسوان  مركز  فكرة 

عند زياريت للقاهـرة ويف بعـض املستشفيـات ومنها مستشـفى 
أبو الريـش كــان يؤملنـي جـدًا االطفــال اآلتيــن مـن السفرًا مــن 
أسوان والصعيد يف حالـه يـرثى هلا، لذلك قررت انه بدال من أن 

يأتون لنا نذهب نحن هلم.
عاملي  مركز  إنشاء  ىف  أفكر  كنت  سنة  ثالثني  من  أكثر  منذ 
يف  مهملون  والصعيد  أسوان  ألن  ؟!  أسوان  فلامذا  بأسوان، 
املعتدل  املناخ  سبب  وثاين  سبب  أول  وهذا  الصحية  اخلدمة 
اجلميل املناسب للشفاء ثالثًا ألن العامل كله يعرف أسوان والثقافة 
اخلاصه هبا من أثار وعراقه وسمعتها الطيبه ولقرهبا من دول 
افريقيا، نحن نعمل يف تسعة مراكز بأفريقيا أسوان أكرب مركز 
موزمبيق  و  أوغندا  و  أثيوبيا  منها  أفريقيه  دول  يغطى  فيهم 
للموقع  جيدة  فكره  كانت  وغريها  ماالوي   و  بوروندي  و 
كلها. العربية  والدول  بالكامل  أفريقيا  خيدم  طبي  رصح  فهو 

جمـدي  ملركز  االول  اجلزء  إنشاء  تم  املجموعة  مع  جمدي  دكتور   -
توسـع  يـوجـد  واآلن   ٢٠٠٩ منز  بـاهـر  بنجاح  بأسـوان  يعقـوب 

فلامذا  املركز  من  األول  باجلزء  تكتفي  أن  املمكن  من  كان  للمركز، 
الثانى؟  اجلزء  تكملة  عيل  التصميم 

املركز بدأ ونجح باجلزء األول اخلاص به يف مدة قصرية جدًا، أى 
من حوايل سبع سنوات، اآلن سنويًا يتم عمل الف عملية قلب 
بالقلب  الثقوب  وغلق  للتوسيع  قسطرة  عملية  والفى  مفتوح 
قلب  وعمليات  القلبية  للصدمات  الرشايني  لفتح  وبرنامج 
منترش  مرص  يف  الروماتيزم  ألن  روماتيزم  وعمليات  صناعي 
ألنه يؤثر بنسبة ٢٥٪ عيل العمليات نتيجة احلمى الروماتيزمية 
مـــريـــض. اآلف  ثـــالثة  اإلنتظـــار  قائمة  عيل  لدينـــا  ويوجد 
العمليات  هى  واإلجابة  العمليات؟  نوعية  عن  سألتى  حرضتك 
املعقدة، ونعطي األولويات للمرضى الفقراء وخصوصًا األطفال 
من عمر أسبوع أو  شهر ألننا متخصصون يف عمليات األطفال يف 
األصل، املركز خيصص جزءًا من نشاطة ىف جزء كبري لألبحاث 
العلمية وتنرش سنويًا يف جمالت علمية وهذا مهم جدًا ويوجد 
)بالنا(.  أسوان  بجوار  علمية  وقرية  أبحاث  معهد  املركز  يف 

أســوان؟ مـركـز  تـوسـع  خطـة  هـى  مــا   -
التوسع  عاملي  مستوى  عيل  ضخمة  بطريقة  نتوسع  أن  نريد 
الناس  وكل  عاملي  مستوى  عيل  اآلن  أنه  رغم  اكرب  بطريقة 
اجلنسيه  عن  النظر  بغض  أجر  بدون  اخلدمة  نقدم  اننا  يعلم 
واالطفال  للفقراء  األولويات  ونعطى  الديانه،  أو  اللون  أو 
الصعيد أهل  وكذلك  معقدة  صحية  مشاكل  لدهيم  الذين 
للعالج. األولويه  فلهم  اسوان  لسكان  أنتظار  قائمة  توجد  وال 
يوجد تصميم توسع للمركز عاملي من الناحية الغربية ىف أسوان 
يف  املعامريني  اشهر  من  فاسرت(  )لوت  عاملي  ملصمم  اجلديدة 
العامل فهو ليس فقط مستشفي ومعهد ابحاث بل رصحًا طبيًا 
عامليًا خيدم املريض من مجيع انحاء العامل فيوجد توسع للعالج 
واالبحاث ومساكن لالطباء والعلامء وثالثامئة رسير للمرضى.

هائلة  طاقات  فهم  املركز  يف  صغري  االطباء  شباب  أعامر  متوسط   -
؟ اسوان  مركز  يف  وتوظيفهم  عليهم  احلصول  تم  كيف 

هناك كفاءات كثرية ىف مرص ليست لدهيا الفرصة فهم يبحثون 
عنا ونحن نبحث عنهم وهناك شباب كثري مرصى خارج مرص 
يف اسرتاليا ودول خمتلفة معظمهم من اصل مرصي يريدون 
يف  اثنان  يوجد  ابحاثًا  ويقدمون  معنا  ويعملون  بلدهم  خدمة 
وبمجرد  املانيا  يف  يعمالن  كانا  النوبه  من  اصلهم  احلايل  الوقت 
الفور  عيل  معنا  تعاونا  املتاحة  والفرص  باملركز  معرفتهام 
يف  اشخاص  وهناك  مرص  لبلدهم  الرجوع  يرغبون  وغريمها 
توصيات  يوجد  وال  بمقاييس  ونختارهم  بجد  يعملون  مرص 
ويكون سنهم مناسب ومظبوط ويكون عندهم القابلية للدراسة 
كا  ويعملوا  البلد  وخدمة  والتقدم  واملريض  العلم  واحرتام 
الـفريق  بروح  بعملهم  جدا  سعداء  وكلهم   )Teamwork(
يف  ليس  نادرًا  الفريق  روح  ان  يقولون  وكلهم   )Teamwork(
مرص فقط ولكن يف العامل كله، وكلهم يعملون بدقة تامه ليخدموا 
املريض والعلم ومل يستطيعوا خدمة املريض إال باالبحاث ، مرص 



يف مشارف عام ٢٠١٢، كتبُت مقاال عنوانه )مريي 
كريسامس رغم أنفهم!(، ويف هناية ذلك العام، كتبت 
وكامن( كامن  كريسامس  )مريي  عنوانه  مقاال 
)مريي  عنوانه  مقاال  كتبت   ٢٠١٣ عام  هناية  ويف 
كريسامس يا مرص(، ومع هناية عام ٢٠١٥، كتبُت 
غالستهم( رغم  كريسامس  )مريي  عنوانه:  مقاال 
املسلمني نحن  أننا،  تنويعة  عىل  مجيُعها  تدور 
"مريي  املسيحييـــن:  ألشقائنـــا  نقـــول  ســـنظل 
مشايُخ  أفتانا  مهام  أعيادهم،  يف  كـــريســـامس" 
بُحرمة  صّدعونا  ومهام  نقوهلا،  بأال  الظالم 
كام  الفرح،  حلظات  ومشاركتهم  مبتهم 
يشاركوننا فرحنا، والوقوف جوارهم جداًرا صلًبا 
يف حلظات األمل، التي غالًبا ما نكون نحن املتسبيني 
للنكد  وعشقهم  "غالستهم"  عن  سنتجاوز  فيها. 
عن  ونتغاضى  الناس،  بني  البغض  وشيوع 
مثلام  قلوبنا  ُتغلِظ  أن  حتاول  "فظاظتهم"التي 
مثلام  أفظاًظا  جتعلنا  أن  وجتهد  غليظة،  قلوهبم 
عام  مشارف  عىل  ونحن  واليوم،  أفظاظ.   هم 
مازلنا  أننا  احلاّد  الشوك  قلبي بوخز  ُيصّدع   ،٢٠١٨
ندور يف تلك احللقة اجلهنمية، وقد جرت يف النهر 
؛ إال لكي  مياٌه كثرية! وكأن سنواٍت كثرياٍت مل مترُّ
يركُض،  ال  الزماَن  وكأن  حلوقنا!  يف  املُرَّ  حتفظ 
إال ليمنحنا من جعبته األسوَأ!  وكأن االنتفاضات 
لُنعيد  إال  ترتاكم  ال  واملقاالت  والثورات  والبيانات 
وُتتحفنا  ضده،  متّردنا  بام  وُتفجعنا  كتبنا  ما 
بوجوه شوهاء من عصور ما قبل اإلنسان. كأننا 

بجنون  أطاحت  بثورة   ٢٠١٣ يونيو   ٣٠ يف  نقم  مل 
الدنسة من  أنفَسهم، وُتسقط رؤوسهم  الكارهني 
فوق كتفي مرص الرشيفتني! مّرت أياٌم وشهوٌر 
آذاننا  يف  تبخُّ  الظالم  أفاعي  ومازالت  وسنواٌت 
املساملني! أشقائنا  ضد  صدورنا،  لتوغر  سموَمها 
صعقني أحد "مشايخ" اخليبة ناطًقا باإلنجليزية: 
فاَق  وإال  كريسامس)،  (مريي  تقول:  أن  "إياَك 
عىل  بسمٍة  رسُم  هل  إهلي!  يا  القتَل."  إثُمك 
توزيُع  هل  روح؟  إزهاق  عندك  يساوي  وجه، 
حيلو  كام  املرُء  يطلقها  احلد،  هذا  إىل  سهٌل  اآلثام 
عىل  ترتّسب  أدراٍن  من  أتعّجُب  التعس؟!  لعقله 
عىل  الدءوب  السعي  من  وبدال  البعض،  قلوب 
ويعلنها  بل  نفسه،  يف  املرُء  يباركها  منها،  التطّهر 
فرًحا طروًبا مثلام رّصح أحد مشاخينا )مرصّي 
الذي  "الُبغض"  له يف  إن ال حيلة  قائال   ،) لألسف 
يا  ملاذا  املسيحيني(!.  )يقصد  للنصاري  حيمله 
موالنا تكرههم؟ فيَم آذوك؟ هل ناصبوَك العداَء أو 

طردوَك من بيتك أو حرقوا لك مسجًدا أو قتلوا 
يتحلمون  مرص،  أقباط  أليسوا،  أًخا؟  أو  ابًنا  لك 
ثم  ُمصّليهم؟  وقتلنا  كنائسهم  وهدمنا  سخافاتنا 
منا،  السفهاء  خطايا  اهلُل  لنا  يغفر  حتى  ُيصّلون 
ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون. هال حرضت بعض 
صلواهتم لتسمع بُأذنيك كيف يتعلمون يف ِعظاهتم 
أن حيبوا كلَّ خلق اهلل، دون قيد أو شط! حتى 
بأعداء هلم، مهام  املسلمني،  العدو،  ولسنا، نحن 
سيظل  وبينهم.  بيننا  حاجًزا  تصنعوا  أن  حاولتم 
وُيفقدكم  يعذبكم  وحدكم  أنتم  قلبوكم  يف  احلاجُز 
لعرفتم  جربتموها  لو  التي  والسالم  املحبة  متعة 
فيها  َتْصُف  مل  حلظة،  كل  يف  خترسون،  كم 
أحبهم.  نفيس  عن  واجلامل.  الرباءة  إىل  قلوُبكم 
القلب.  الروح نقيُّ  مثلام حيبهم كل مسلم سوّي 
إياهم  مبتي  ألن  فرح،  بكل  هلم  حبي  وُأعلُن 
تطمئنني أن قلبي سويٌّ خال من أدران اإلقصاء 
عليائه.  يف  اهلل  حُتزن  التي  والبغضاء  والعنرصية 

أطفاٌل  ا  كلنُّ بعد.  أفقد طفولتي  أنني مل  ُتطمئُنني 
أولئك  السامُء.  نا  حتبُّ لكي  السامِء  إىل  نتتطّلُع 
مرص،  حكومة  يا  احلقيقيون  اإلرهابيون  هم 
عند  توقفوهم  أن  جيب  من  مرص،  حاكَم  ويا 
ملرص. اخلراب  جالبو  الفتن  مؤججو  حّدهم، 
عند  املجيد  امليالد  عيد  ديسمرب،   ٢٤ األحد  اليوم 
وهم  عام  فكل  والعامل،  مرص  كاثوليك  أشقائنا 
عيوهنم  عىل  كريسامس"  و"مريي  خري  بألف 
الطيبة، وبعد أسبوعني سيحلُّ عيُد امليالد املجيد 
وسأقول  األقباط،  مرص  أرثوذوكس  أشقائنا  عىل 
الطيبة.  عيونكم  عىل  كريسامس(  )مريي  هلم: 
بشجرة  معهم  نحتفل  وسنظل  نقوهلا،  سنظلُّ 
الكريسامس دائمة االخرضار، ألن قلوبنا خرضاُء 
لنا  مبتهم  عىل  وسيظّلون  والسالم.  باحلّب 
ويمنحوننا  رمضان،  قبيل  شوارعنا  معنا  يزّينون 
كل  يف  حّبنا  ونمنحهم  عيدنا،  يف  العيد  كعك 
العرسة. وسنظلُّ  الطيبة، وكل حلظاهتم  حلظاهتم 
العادلة  املواطنة  يف  حقوقهم  ينالوا  حتى  نكافح 
املُهدرة  تلك  الطيبة،  بمرص  تليق  التي  املحرتمة 
"سامونا"  هلم  نقول  سنظلُّ  طوال.  عقود  منذ 
مّنا.  هم  وما  بحقهم،  مّنا  السفهاُء  فعل  ما  عىل 
وسنظلُّ نكافح ذلك السفه املقيت وتلك البلطجة 
ختتفي  حتى  حّقهم،  يف  مُتارس  التي  اإلرهابية 
الفكري.  اإلرهاب  وماربة  والقانون  بالعلم 
سيظلُّ احلبُّ بني ربوع مرص مرشًقا مزهًرا، ولو 
أشقائي. يا  كريسامس  ومريي  الكارهون.  كره 

هل حيتاج اخلطاب املسيحى إىل جتديد؟.. سؤال ال 
يرحب األقباط كثرًيا بطرحه، رغم حالة التدهور 
باخلطاب  مرتبطة  جماالت  عدة  ىف  الواضحة 
ظاهرة  انتشار  أشهرها  لعل  املسيحى،  والفكر 
الوعظ الشعبى، التى ينتمى هلا عدد من الكهنة.
املسجوع  بالكالم  القصص  الكهنة  هؤالء  خيلط 
كمبادئ  صاحلة  البعض  يعتربها  ِحَكٍم  لتكوين 
واإلرشاد،  للنصح  ُتلقى  مأثورة  وكأقواٍل  للحياة، 
»اإليفيهات«  إىل  أقرب  بطريقة  تظهر  وهى 
املستمع  ليبحث  ومتضى،  وقتها  تأخذ 
جديدة. مسجوعة  حكم  عن  املوعوظ  أو 
هناك  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
يسمى  ما  بني  تدمج  منترشة  تضليل  عملية 
ىف  املقدس،  الكتاب  وآيات  البرشية  التنمية 
وال  الدماغ  يشوش  »هجني«  إىل  يؤدى  خلط 
والرواج. الربح  حيقق  كان  وإن  أحًدا،  يفيد 
وىف وسط حالة الرتدى هذه، جاء برنامج »أقوال 
النبوة« عىل قناة »احلرية«، للباحث املتعمق واملتميز 
ليقدم  حبيب،  أكرم  الدكتور  املقدس  الكتاب  ىف 
مدرسة مفقودة متاًما، ويعطى نموذًجا عملًيا ىف 
الكتاب املقدس، املفرتض أن يكون  فهم ودراسة 
الكنيسة،  داخل  واعظ  لكل  األساسى  العمل  هو 
السطحية  بالقصص  املستمعني  كسب  عن  بعيًدا 

الزمان. عليه  عفا  ما  وكل  الرنانة  والكلامت 
والرهبان ىف  للكهنة  ليقدم درًسا عملًيا  أكرم  جاء 
وقدرة  وحذق  بمهارة  الكتاب،  تفسري  باء  ألف 
وليس  والطرح،  اإلعداد  ىف  حقيقى  وجهد 
بعض  يفعل  كام  باملاء،  املاء  تفسري  طريقة  عىل 
تتضمن  التى  العظة  يقدمون  عندما  الكهنة 
بلغة  اآليات  ىف  جاء  ما  وتكرار  اإلنجيل  قراءة 
ترمجات  مقارنة  أو  أبعاد  دون  فقط،  بسيطة 
األصلية. باللغات  الكلامت  معانى  ىف  بحث  أو 

»أكرم« بطريقة جديدة شيقة  الربنامج يفرس  ىف 
هذا  وستجد  والعلم،  للبحث  مبته  فيها  ُيظهر 
التارخيى  والربط  املعلومات  غزارة  ىف  ظاهًرا 

ألصل  واإلنجليزية  العربية  اللغتني  واستخدامه 
مراجع  جانب  إىل  عنها،  يتحدث  التى  اآليات 
»شخصية  املثال  سبيل  عىل  بينها  من  نفيسة، 
من  كبري  وعدد  محدان،  مجال  للدكتور  مرص« 
املرصيات. علم  ىف  املتخصصة  الغربية  املراجع 
الوعظ من  أو  التفسري  وبذلك ينقل أكرم مفهوم 
أكثر  جماالت  إىل  املخل  والتبسيط  التكرار  جمال 
الكلامت  عمق  إىل  الدخول  طريق  عن  رحابة، 
املهتم  اآلباء  بثقافة رفيعة وبعلم  واملعانى، مسلًحا 
الكبار. الكنيسة  آباء  وأقوال  وتراث  حياة  بسري 
ىف  الطريقة  هذه  أن  أحد  يظن  ال  وحتى 
إن  نقول  الربنامج،  بشكل  خمتصة  الرشح 

مرص-  ىف  كنائسنا  ىف  املفقود  النهج-  هذا 
عديدة  حلقات  سلسلة  ىف  قبلها  اتبعه 
القبطية  الكنيسة  اجتامعات  ىف  قدمت 
لندن«. »جنوب  برايتون  بمدينة  األرثوذكسية 
وكان أكرم بالذكاء الذى جعله يبدأ حلقات برناجمه 
 ١١ وتتضمن  إشعياء«،  سفر  نبوة  ىف  »مرص  عن 
الوقت  ىف  فقط،  مرص  عن  خمصصة  حلقة 
داخل  بالكامل  السفر  ذلك  اختصار  فيه  يتم  الذى 
مرص«. شعبى  »مبارك  تقول:  آية  ربع  ىف  مرص، 
يقدم  الذى  الغريب  الوعظ  من  نوٌع  ذلك 
غريب  دعائى  إطار  ىف  ويتجاهل  مرص  ىف 
وهو  والكلامت،  اآليات  وسياق  احلقائق  بقية 
أو  للمستمع  يقدم  ألنه  بالفعل،  مؤسف  أمر 
يبهجه،  ما  أو  فقط  يسمعه  أن  يريد  ما  املوعوظ 
السفر. ىف  جاءت  كام  املكتوبة،  احلقائق  وليس 
لـ»أكرم«  القادمة  احللقات  تقدم  أن  املنتظر  ومن 
العربية  باململكة  اخلاصة  لآليات  تفسريات 
كام  وغريها،  وإرسائيل،  وآشور  وبابل  والعراق 
أنه ُيعد كتاًبا عن »نبوات مرص ىف سفر إشعياء«.
اخلطاب  جتديد  حقل  ىف  املطلوب  فإن  وختاًما، 
والكهنة  األساقفة  يتخذ  أن  هو  املسيحى، 
نموذًجا  األسلوب  هذا  والوعاظ  والرهبان 
املظلم. الشعبى  الوعظ  نفق  من  لنخرج  يعمم 

بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور .. 

وقد تكون بطعم النار .. 
لكنها ) بصمه(

التي  احلوارات  وأمتع  اللقآت  أمجل  من 
التليفزيوين  برناجمي  يف  هبا  حظيت 
املرصيات  جوجل  مع   (..كان  بصمه   (
السييس. وسيم  الدكتور  املعرفه  وحايب 
الرائعه  الثالثيه  كانت  حلقات  ثالث  مدي  عيل 
حتاور  عندما  الفكريه  املتعه  كل  املتعه   ، معه 
 . العبقري  الرجل  ذلك  وقيمة  قدر  يف  شخصًا 
تغوص  ان  التيار  يغريك  عوامله  يف  تسبح  عندما 
الدهشة  من  عاملًا  لتجد  العمق  نحو  اكثر 
واحلكمه. املعرفه  وكنوز  بآللئ  والفرحه 
تفصلنا  األثري  عرب  رحلة  يف  معًا  جتولنا 
كاليفورنيا  ايل  القاهره  من  شاسعه  مسافات 
املرصيه اهلويه  عن  فيها  حتدثنا  رحلة 
واجلغرافيا  بالتاريخ  مرص   ، املرصيه  والقوميه 
باملنطق والعلم ، مرصيه ام عربيه ؟.  حتدثنا عن 
العلم املرصي رمز االمه وكيف ينبغي ان يعرب عن 
روح كيمت بلون اوراق الربدي الذي يزين صدره 
رمز من الرموز املرصيه كزهرة اللوتس او عني 
حورس او ماعت ، أيًا ماكان الرمز املهم ان حيمل 
ألوان  وسط  بألوانه  يتوه  وال  املرصيه  البصمه 
االعالم االخري بال معني ، كيمت جديره ان يكون 
املناطق  احد  وهي  املرصيه  مميزًا..اللغه  علمها 
االصوليون  العروبيون  خيشاها  التي  الشائكة 
من  أحياؤها  جيب  وحياه  ثقافه  اللغه  هذه   ،
ولنعرف  ومرصيتنا  لوطننا  انتامئنا  لنعمق  جديد 
الكثري عن الكنوز احلضارية الجدادنا ، هذه اللغه 
.وكان  أرسها.  نفك  ان  جيب  االسريه  املظلومه 
الفرعونيه  العامره  لعبقرية  نتطرق  ان  طبيعيًا 
وتفردها والسؤال املدهش كيف يكون لدينا هذه 
لكل  مميز  كطابع  هبا  نحتفي  وال  الفذه  العامره 
منشآتنا بينام نتسول الطرز املعامريه الغريبه عن 
بيئتنا هل حقًا ليس لنبي كرامه يف وطنه ؟ ياللعار.
وسيم  للدكتور  كتاب  القديمه  مرص  يف  الطب 

لذلك   ، االمريكي  الكونجرس  مكتبة  يف  السييس 
املرصي  الطبيب  عبقرية  يف  لنسبح  املوج  اخذنا 
القديم صاحب اول عملية تربنه يف املخ منذ فجر 
القديم  املرصي  لذلك  جربوت  من  ياله   ، التاريخ 
االطباق الطائره والكائنات الفضائية  وكل ما يدار 
عن  بعده  او  قربه   مدي  ما   ، االمر  هذا  فلك  يف 
احلقيقه العلميه ؟ .. وبعد املد الذي عشناه يف هذه 
العوامل شدنا اجلذب للواقع املر الذي يعيشه احفاد 
الديموقراطيه كدواء  ، قلنا ان  القدماء  املرصيني 
أمهها  (من   side effect( جانبيه  أعراض  هلا 
كام قال الفيلسوف الساخر چورچ برنارد شو اهنا 
جتربك عيل االستامع ايل احلمقي ، وهكذا أفرزت 
لنا صناديق االنتخابات الكثري من اصحاب العاهات 
وبرهامي  برهان  خري  النور  حزب  لعل  الفكريه 
العقول  بعض  لفظت  بينام  هذا،  عيل  شاهد 
املستنريه مثال الكاتبه فاطمه ناعوت.. فام احلل !!
الذي  للمريض  حل  عن  وبحثنا  حتدثنا  ايضًا 
العلامء واحلكامء العطاؤه  حيتاج ايل كنسلتو من 
قبلة احلياه ، اال وهو التعليم يف مرص وهو َعّصب 
كانت  ايضًا  الكره   .. التقدم   وقاطرة  التحرض 
فرحة  يفرس  كيف  سألته   ، حوارنا  يف  حارضه 
بقدمه  الكره  الالعب  ركل  عندما  املرصيني 
فرحة  فكانت   ، املنافس  الفريق  شباك  فاسكنها 

بنوبل  فرحتهم  من  اكثر  الركله  هبذه  الناس 
مفوظ وزويل  ؟ سألته هل جسد الوطن توقف 
؟ الدرجه  هذه  حتي  الفرح   هرمون  إفراز  عن 
حارضين  كانوا  ايضًا  والغضب  واملراره  األسف 
لوزارة  السلبي  املوقف  عن  نتحدث  ونحن 
حيث   ، فرنسا  يف  املرصيه  والسفاره  اخلارجيه 
باريس  العاصمة   يف  السوربون  جامعة  حتتضن 
لعامل  متثااًل  الفرنسيه  اجلامعات  اعرق  وهي 
عن  الكشف  يف  ساهم  الذي  شامبليون  املرصيات 
مرص  حلضارة  العاشق  العامل  ذلك   ، رشيد  حجر 
حراك  بال  ويسقط  اخليال  يتداعي   : قال  الذي 
فإذا   ، القديمه  املرصيه  احلضاره  اقدام  حتت 
بارتيلدي  فريدريك  اسمه  مأفون  فرنيس  بمثال 
فوق  بحذائه  قدمه  يضع  وهو  متثااًل  له  يصنع 
منتهي  يف  متثااًل    . القدماء  املرصيني  احد  رأس 
االستفزاز وترصف يف منتهي السوقيه واحلامقه 
ان  السوربون  جامعة  تقبل  ان  هو  االسخف   ..
التمثال  باحتضاهنا هلذا  العار وتساهم  حتمل هذا 
الغبي يف إهانة احلضاره األعظم عيل وجه التاريخ
كان التساؤل عرب الربنامج كيف غفلت احلكومات 
وزارت  وأين  االهانه  هذه  املتعاقبه  املرصيه 
امام  حيتجوا  مل  ملاذا   ، واآلثار  والثقافه  اخلارجيه 
واإلعالم  الفرنيس  والربملان  الفرنسيه  احلكومه 

وهي  اليونسكو  حيركوا   مل  ملاذا  ؟.   الفرنيس 
اهليئه املعنيه بالثقافه والرتاث يف العامل كله  ؟ مل  ال 
نرفع دعوي امام مكمة العدل الدولية يف الهاي 
ضد جامعة السوربون إلهانتها للحضاره املرصيه 
..سألني  املرصي  وللشعب  املرصي  والتاريخ 
الدكتور السييس ملاذا ال يفعل املرصيون  عندكم يف 
كاليفورنيا شيئًا ، وها انا من خالل هذا املنرب اجلديد 
هذه  امحل  عمالقًا  ولد  الذي  املنرب  كاريزما 
احتجوا   ، وللمسئولني  القّراء  لكل  الرساله 
ومن  مرصنا،   الغاليه  كيمت  كرامة  اجل  من 
اصحـــاب  العظامء  اجدادنـــا  كـــرامـــة  اجـــل 
التـــاريـــخ. وجـــه  عيل  بصمـه  وأعظم  اعـــرق 
https://www.facebook.com/per�
malink.php?story_fbid=19652597
47133108&id=100009473061145
)ج2(  املرصيات  جوجل  السييس  وسيم  د.  لقاء 
متي يوسف  تقديم  و  اعداد  بصمه  برنامج  يف 
)ج2(  املرصيات  جوجل  السييس  وسيم  د.  لقاء 
متي يوسف  تقديم  و  اعداد  بصمه  برنامج  يف 
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Csat.tv مفوظة لقناة
برنامج بصمه .. إعداد وتقديم :  يوسف متى

يمكنكم متابعة الربنامج عيل موقع القناة 
http// www. Csat.tv
Arabic package
 Ip tv
Magic box. (405(

الربنامج يذاع اربع مرات يف االسبوع 
اخلميس    Am & 4:00 pm      توقيت كاليفورنيا 

              Am & 2:00 pm         توقيت مرص 
األحــــد    pm & 4:30 Am       توقيت كاليفورنيا

            Am &4:30 pm        توقيت مرص



برنامج  صربي  سمري  الفنان  قدم  املايض،  القرن  ثامنينيات  يف 
جيلس  طاوالت  فيها  تتناثر  بقاعة  املساء(،  )هذا  يسمى  منوعات 
حياورهم.  و  بينهم  ليطوف  خمتلفة،  جماالت  من  مشاهري  حوهلا 
-حسبام  سلسلة  يرتدي  نحيفا  شابا  استضاف  احللقات،  من  حلقة  يف  و 
أنه  يبدو  كان  و  جاكسون،  مايكل  رقصات  تقليد  هيوى  و  أذكر- 
أمحد  الدكتور  ذلك  بعد  استضاف  ألنه  يفعل،  ما  و  بالشاب  مستخف 
التناقض  يظهر  كي  بعد-  نوبل  عىل  حصل  قد  يكن  مل  -الذي  زويل 
دول".  اليومني  "شباب  تسميته  عىل  اصطلح  ما  و  العلامء  بني 
طلب سمري صربي من الدكتور زويل أن يعلق عىل ما يفعله هذا الشاب، و 
أن ينصح الشباب الذين يضيعون وقتهم يف هذه األمور بدال من العمل اجلاد. 
اليوم.  حتى  بذهني  عالقا  يزال  ال  و  طويال  فيه  فكرت  شيئا  زويل  قال 
علامء.  يكونوا  أن  الناس  كل  من  مطلوبا  ليس  إن  معناه  بام  قال 
االستعرايض  الرقص  يف  فعال  موهوبا  كان  لو  الشاب  هذا  إن  و 
كي  االحرتاف  و  بالتدريب  املوهبة  هذه  ينمي  أن  فعليه 
العلم.  هو  كام  احلياة  هذه  يف  مهم  يشء  فالفن  فيها،  ينجح 
نفسه  الشاب  و  صربي  سمري  أدهشت  -كام  العبارة  هذه   أدهشتني 
يف  أنا  و   - جعلتني  فقد  نفيس.  يف  كبريا  أثرا  تركت  و  يبدو-  فيام 
مدى  و  املجتمع..  يف  التنوع  و  التعددية  لفكرة  ألتفت  مبكرة-  سن 
واحد. قالب  يف  يتطابقون  جعلهم  و  الناس  لتنميط  السعى  عبثية 
حقا.. ليس مطلوبا أن يسعى كل الشباب لاللتحاق بالطب أو اهلندسة أو 
الصيدلة كام هي الثقافة الشائعة، ألن كل ميرس ملا خلق له.. افعل ما تربع فيه 
و حتبه و تشعر أنك ستكون ناجحا فيه، فاإلداري الناجح أفضل من الطبيب 
الفاشل، و املجتمع الصحي هو من يامرس فيه كل شخص مهنته برباعة.
ليس مطلوبا من كل الناس أن يتبعوا تيارا مددا أو طيفا سياسيا واحدا، 
فاحرتام التعددية هو ما خيلق ثقافة ديموقراطية حقيقية، و املجتمعات 
األكثر تعددية و انفتاحا هي -غالبا- األكثر حراكا و تقدما و تساما مع اآلخر.
قلت لنفيس: حني ختتار لنفسك شيئا ما فإن هذا ال يعني أن هذا االختيار 
مناسب لغريك بالرضورة.. و حني جتد أن هناك رأيا صحيحا، فإن هذا 
ليس ملزما ألحد غريك بالرضورة..ال تكن كشخص ارتدى نظارة طبية و 
وجد أنه يرى هبا جيدا، فسعى جاهدا ليجعل اآلخرين حوله يرتدوهنا.
من حقك أن تعتنق أسلوب حياة معني، و من حق غريك أن يتبنى أسلوب 
حياة خمتلف.. لو مل تعطه هذا احلق، فهذا يعني ضمنيا اإلقرار بحقه يف منعك 
من ممارسة حياتك كام تريد، لو تفوق عليك يف القوة.. لتصبح احلياة -كام 
كانت يف احلضارات البدائية- سلسلة من الرصاعات اهلمجية التي ال تنتهي! 
يعتقد  بينام  لذيذ،  البطيخ  أن  أحدمها  يعتقد  شخصني،  معي  ختيل 
أنه  منهام  كل  ليثبت  يتجادالن  و  يتصارعان  فراحا  ألذ.  املوز  أن  اآلخر 
عىل صواب!  هذا املوقف العبثي هو ما نراه حولنا اليوم يف كل مكان.. 
ما يناسبك قد ال يناسب غريك.. و النصيحة التي تنفعك قد ال تنفع غريك.. 
ألن حياتك غري حياة اآلخرين، و حترضك مبني عىل احرتام هذا االختالف.   
هذه  كل  حتتمل  ال  بسيطة  زويل  الدكتور  عبارة  كانت  ربام 
التي  كالبذرة  الثلج،  ككرة  كان  عندي  تأثريها  أن  إال  الدالالت، 
احرتاما  تصبح  و  تزدهر  و  الوقت  مع  لتكرب  ذهني  يف  انغرست 
كثري  يف  ينعكس  ما  هو  و  االختالف..  احرتام  و  التعددية  لقيمة 
الشخيص. املستوى  عىل  فعال  عليه  نفيس  أجاهد  ما  و  كتابايت  من 
تاركا  ساعات،  منذ  تويف  الذي  زويل  أمحد  الدكتور  اهلل  رحم 
مجيعا. نفوسنا  يف  أيضا  و  الطبيعية  العلوم  يف  عظيام  أثرا 

هذه الورقة الثانية من أوراق شجرة حياة خصيصا لكم احبائي القراء 
األعزاء جلريدة كاريزما لقد اخرتت لكم بعضا من مبادئ احلياة اجلميلة 

الذي أراد اهلل لنا ان نعيشها. 
ولكن كام تعلمون كثريا ما يقابلنا أناسًا ومواقف سلبية يتوقف عندها 

مجال احلياة فلنحاول معًا ان نتخطي هذه املواقف السلبيه ونسعي نحو 
حياة إجيابية مجيلة، فلنبدأ بانفسنا 

للتدريب عيل تنفيذ بعض حكم احلياة السليمة حتي ال نصتدم يف حياتنا 
ونخرص عمرنا الذي اعطانا إياه اهلل، واسمحويل ان اقدم لكم بعض من 

هذه احلكم املدروسة واملنفذة يف احلياة لنستمتع بحياة مجيلة هادئة 
بعيدا عن األحجار التي تلقي علينا من هنا وهناك. 

1 - الضمري صوت هادئ خيربك بأن اهلل ينظر اليك 
2 - ليس العيب يف أن نسقط ولكن العيب أن ال نستطيع الرجوع

3 - خري لإلنسان ان يندم عيل ما فعل من ان يتحرس عيل ما مل يفعل
4 - ليس من الصعب ان تضحي من اجل صديق ولكن من الصعب ان 

جتد الصديق الذي يستحق التضحية 
5 - مفتاح الفشل هو ماولة إرضاء كل شخص تعرفه

6 - من احب اهلل رأي كل يشء مجيل
7 - اكثر الناس أذي لنا هم األشخاص الذين اعكيناهم كل ثقتنا وألهنم 

بمعرفتهم ارسارنا يستخدموهنا ضدنا يوم نختلف معهم
8 -الشجرة املثمرة هي التي هيامجها الناس

9 -ليست األلقاب هي التي تكسب املجد بل الناس من يكسبون األلقاب 
جمدا 

10 - اللباقة هي وصف االخرين كام يرون هم انفسهم. 
11 - الفاشلون يقولون ان النجاح هو جمرد عملية حظ. 

12 - ان اللذين لدهيم اجلرأة عيل مواجهة الفشل هم اللذين يقهرون 
الصعاب وصوال للنجاح والتفوق. 

13 - ان قاموس النجاح ال حيتوي عيل كلمتي اذا ولكن. 
14 - ال تبصق يف البئر فقد ترشب من مائه يوما ما. 

15 - احلياة مليئة باحلجارة فال نتعثر بل نجمعها ونبني هبا سلم نصعد به 
نحو النجاح. 

16 - الصداقة الصادقة كاملظلة كلام اشتد املطر كلام ازدادت احلاجةهلا. 
17 - كل يشء اذا كثر رخص اال االدب فانه اذا كثر غال سعره. 

18 - اصدق احلزن ابتسامة يف عيون دامعة. 
19 - ان االبتسامة ال تكلف شيئا ولكنها تعني الكثري. 

20 - السعادة هي ثالثة جوانب رئيسية ... قرب من اهلل واحب وظيفتي 
واقتنع بنصيبي يف احلياة .

21 - سعادتك تفوح عطرا هادئا يستمتع برائحته النفسية كل من 
يتعاملون معك .

22 - اذا مل تستطيع العيش متفائال فال جترب من حولك ان يعيشوا كئابتك
 ارجو ان أكون قد وفقت يف اختيار بعض من حكم احلياة التي تتميش 
معنا مجيعا ... املجتمع الرشقي الذي مبادئه تنبع من األديان الساموية
أخريًا امتني لكم مجيعا حياة مجيلة ملئها الصحة والسعادة وراحة البال 
وايل لقاء انشاء اهلل يف العدد القادم من جريدتكم املفضلة جريدة كاريزما.

سبقه  جيله  العبي  وأشهر  وبارع  فذ  قدم  كرة  العب  اخلطيب  ممود 
إمام  محاده  إلال  اللهم  بينهم  يذكر  أحد  وال  أبوتريكه،  وحلقة  سليم  صالح 
لدماثة  انتامءاهتم  اختالف  عىل  الكرة  مشجعو  أحبه  لذلك  الزمالك، 
أخالقه وهدوءه واتزانه إضافة إىل فنه يف اللعبة الشعبية األوىل يف مرص. 
لكن مهاراته اإلدارية غري معلومة لدينا بصورة واضحة، فكل ما نعرفه 
باإلنضباط  حافلة  فرتة  يف  لألهيل  كرئيس  محدي  حلسن  نائبا  كان  أنه 
نائبا حلسن محدي كرئيس  واإلنجازات والبطوالت، كذلك كان اخلطيب 
انتخاب  من  عجبت  لذلك  وناجحة.  طويلة  ملدة  لإلعالن  األهرام  لوكالة 
قاد  الذي  طاهر  ممود  منافسه  عىل  باكتساح  رئيسا  له  النادي  أعضاء 
النادي بنجاح يف فرتة رئاسته املليئة باإلنشآت والبطوالت املحلية والقارية 
صعوبة  من  بالرغم  اجلامعية  األلعاب  كل  يكن  مل  إن  معظم  مستوى  عىل 
حضور  من  اجلامهري  منع  بسبب  التميل  ضعف  حيث  من  املرحلة 
املباريات وكذلك اإلرتفاع املغاىل فيه يف أسعار الالعبني. فلامذا مل جيدد له 
تتوقع  الذى  للخطيب  اجلارفة  املحبة  أعلم سببا سوى  ال  البيعة؟  األعضاء 
كرة  العبي  من  السابقني  الرؤساء  سيناريوهات  تكرار  اجلامهري  منه 
التوفيق.  كل  للخطيب  ونتمنى  ذلك  نأمل  سلفا.   ذكرناهم  الذين  القدم 

اإلرهـــــــــــاب  ٠٠٠ وســـنـــيـــنـــه!
يف  جذوره  متتد  بل  البرشية،  عىل  جديدا  أو  اللحظة  وليد  اإلرهاب  ليس 
عمق التاريخ ومنذ وجد اإلنسان عىل األرض متمثال يف تناحر وتقاتل البرش 
ماور  أربعة  وهناك  به،  يقتات  ما  وعىل  الغنائم  عىل  احلصول  أجل  من 
أسهل. أمر  فهذا  اإلرهابيني  ماربة  أما  عنها،  بديل  ال  اإلرهاب  ملحاربة 
والعنف  التطرف  وإىل  اآلخر  كراهية  إىل  الداعي  الفكر  ماربة  أوال: 
عند اختالف الرأي او العقيدة باإلضافة إىل الغلو يف الدين بعدما أصبحنا 
ومل  فتاك  سالح  إيل  أضيف  وقد  حقيقي  تدين  دونام  دينيا  هوسا  نعيش 
العنف  مناهج  لتدريس  داعي  وال  العقول،  يف  تدور  فكرة  جمرد  يعد 
األمور  متييز  عىل  قادر  الغري  الصغري  وللشباب  املدارس  ألوالد  والقتال 
هناك. أو  هنا  صحيحة  نصوص  إىل  املناهج  تلك  استندت  لو  حتى 
ثانيا: التويل ال إرهاب بال متويل وتتبع مصادر التمويل وجتفيف منابعه مل 
تعد مهمة صعبة بعد اإلعتامد عىل البنوك والتحويالت املرصفية، باإلضافة 
إىل كشف وفضح القائمني عىل التمويل باألدلة وليس بإلقاء التهم جزافا 
فمعظم إن مل يكن كل من حيمل سالح التطرف ال يعي شيئا عن العقيدة التي 
حيارب من أجلها بل يستمع ملا يتلوه عليه منظرو التطرف ودعاة الفتنة 
دونام بحث أو تدقيق يف األمر، وال خيفى أن الكثريين من محلة السالح 
يتخذونه وسيلة للرزق ولدخول اجلنة من أيرس طريق إذا حدث وقتل.
بالغ األمهية يف  التحريات واالستخبارات دورا  تلعب  ثالثا: اإلستخبارات 
اكتشاف البالء قبل وقوعه واختاذ التدابري الالزمة لؤده يف مهده قبل ان 
يتكاثر ويتوحش مثلام حدث يف الثالثني عاما املاضية قبل أن يتنبه أحد.
رابعا: العــدالة الناجــزة التي بــدوهنا لن يــرتــدع أحـد، فالبد من توقيـع 
العقاب عىل املذنب رسيعا حتى نبعث برسالة أىل مـن تســول لــه نفســه 

االنخراط يف هكذا سلوك إجرامي.

من الغريب أن يتحدث اإلنسان إىل مرآة !!! .
ينقل هلا أفكاره، يناقشها يف معتقداته، جيادهلا يف مبادئه، يبثها شجونه 
أمامها أشالء أحالمه ويشيد رصوح طموحاته. يلملم  يغني هلا سعادته 
ذاته.  يف  واعتزل  الواقع  هجر  ملن  إال  ذلك  حيدث  أن  الغريب  من 
خيرج  إلنسان  صفة  املرآة  تكون  أن  الغريب  من  ليس  ولكنه 
بحرية  الروح،  بشفافية  اآلخر  مع  ليتامزج  اجلسدي  ردائه  من 
ضحكات  بصدق  األبواب،  وراء  الذكريات  بشوق  القلب،  رضبات 
األمل. دوامة  يف  النسيان  بروعة  املنسية،  الوجوه  بعودة  الطفولة، 

º الوجه اخلفي لكل إنسان حيرتم وجوده ويسعى لبلورة  إنه الصديق 
معناه، كم نحن بأمس احلاجة لتلك العاطفة الشفافة والوعي الناضج 

º بمعنى اإلنسانية 
زمن  يف  خاصة  املعاين  تلك  جيسد  الذي  الصديق  إىل  بحاجة  نحن  كم 
التي  الصداقة  إىل  بحاجة  نحن  الوحدة،كم  وبرودة  الفردية  املبادئ 
أصبحت  التي  الصداقة  الغريب،  اجلسم  العني  تلفظ  كام  ُلفظت 
املومياء.  متحف  يف  كاملحنطات  القديمة،  الفوتوغرافية  كالصور 
ـ كيف لردائها أن يدفئ برودة القلب وقد انترشت فيه رقع احلسد والغرية ؟

ـ  كيف هلا أن حتلق عاليًا وبحرية كرسب الطيور السعيدة وقد سّد 
طريقها شوك املنفعة وزؤان االنتهازية؟

فالصداقة هي عالقة اجتامعية راقية. هي وجه من وجوه احلرية ألهنا 
حترر الفرد من أرس ذاته ورواسبه املوروثة ومن ثم تكامله مع ذات أخرى. 
هي ماورة بني الروحانية واملادية، بني الظاهر والباطن. فلو سئل إنسان 
ما، كّم من األصدقاء املخلصني لديه بكل ما توحيه كلمة اإلخالص من معنى؟ 
ألجاب بابتسامة هادئة خجولة واحد أو اثنني أو ربام أجاب ال أحد …!!! .
حتته  ويندرج  لإلخالص  ضمني  تعريف  عىل  تلك  إجابته  يف  استند 
من  ألنه  طبيعي  رد  هي  اثنني  أو  واحد  إجابته  أما   º الصداقة  تعريف 
البرشية أن حيسم هذا  الطبيعة  الصعب إلنسان تتصارع يف داخله أهواء 
الرصاع بعطاء بال حدود لآلخر وبتكامل مبدع بينهام إال لعدد قليل من 
األشخاص. ولكن إجابة ال أحد فتلك هي احلالة الشاذة، التي بدأت تتسلل 
بني البرش كثعباٍن تغري زهيا، حينًا بانعدام الصدق، وآخر بصعوبة احلياة، 
الكتشاف  وقت  فال  العميل  النمط  تأخذ  بدأت  احلياة  أن  بادعاء  وغالبًا 
الشعارات  وانطلقت  ُنعامل،  أن  نحب  كام  معهم  والتعامل  اآلخرين 
تصبح  رويدًا  ورويدًا  الخ،  أوال(  نفسك)ملصلحة  إال  لك  صديق  "ال  املعقلنة 
مفقودة  فسيفسائية  كلوحة  التعريف  جمهولة  لقيمة  شعار  الصداقة 
األجزاء،فالصداقة هي جرس منسوج من وشائج الروح ورهافة املشاعر 
متعددة. لوجوه  واحدة  روح  إال  تربطهام  ال  آخر  مع  اإلنسان  يصل 
الدائمة  الطبيعة  هي  اللزجة،  بأصابعها  الرتابة  تطاله  ال  الذي  اللحن  هي 
تكتشف  مل  رسية  وردة  عطر  األزهار.هي  ونادر  األلوان  املتفنن  الربيع 
باحلدود  تعرتف  ال  قوانني،الصداقة  تقّرها  مل  ذاتية  مسئولية  بعد،هي 
وال باملسافات وال يقيدها زمان وال مكان، فمن يزرع بذور حب الصداقة 
أريج  أجنحتها  عىل  حتمل  التي  احلاممة  ستبقى  ألهنا  اهلل.  حب  يزرع 
الضياء فتنرشه نورًا لكل من فتح هلا نوافذ قلبه. املخبأ يف كرات  احلياة 

العنف  سيطرت  وهى  القانون  دوله  غياب  بعنوان  كلمه  ترتدد  وتكرارًا  مرارًا 
والبلطحه ضد فئه معينه، اختالفات ومشاحنات إنسانية يغذهيا الفقر واجلهل 
حيمل  آخر  منحنى  لتأخد  مشاجرات  كوهنا  عن  فتنحرف  العصبية،  وأحيانا 
طابعا دينيا تتفجر عىل إثره عدد من األزمات يف مشهد بات متكررا وسط غياب 
تام لدولة القانون، عززت أحداث العنف التي شهدهتا مرص أخريًا غياب دولة 
القانون وليس فقط ندرة تطبيقه وهو الغياب الذي تسبب يف استفحال ظاهرة 
العنف واخلطورة أن خترج األمور عن السيطرة لتزداد الفوضى وتتعمق األزمة.

حول  املختلفة  املرصية  الفعاليات  عن  الصادرة  الفعل  ردود  مجيع 
جرى  ما  أسباب  مرجعة  القانون  دولة  حضور  رضورة  إىل  دعت  األزمة 
سلبيته  أدت  الذي  القائم  النظام  ظل  يف  اهنيارها  يكن  مل  إن  غياهبا،  إىل 
من  يعقد  الذي  األمر  ترهلها  يكن  مل  إن  الدولة  مؤسسات  تراخي  إىل 
. الفوضى  من  مزيد  إىل  الدخول  يف  اخلطر  ناقوس  ويدق  احلل  صعوبة 

عىل  يعمل  أمن  هناك  يكون  أن  دون  القانون  تطبيق  يتم  أن  بحال  يمكن  وال 
. تطبيقه  يف  الفاعلية  طريق  عن  ولكن  بالبطش  ليس  بقوته  القانون  فرض 

والذى  فج  بشكل  تكررت  التى  االخريه  االونه  ىف  أالقباط  عىل  االعداءت  كثره 
وبشكل  مباح  االمر  اصبح  ولكن  االرهابيه  التنظيامت  فكره  عن  خرجت 
اهنم  بحجه  االبرياء  قتل  ىف  احلق  النفسهم  يعطوا  االشخاص  بعض  عشوائى 
يشاء وقتام  يريد  من  حياه  وينهى  االله  مكان  نفسه  نصب  البعض  كفره 
عده سنوات  مدار  عىل  االقباط  منها  عانى  التى  االجداث  نتذكر  دعونا 

١٩٧٢ )أحداث اخلانكة( - ١٩٧٥ )كنيسة املالك يف أسيوط(
١٩٨١ )قنبلة كنيستى مارجرجس باسبورتنج ومارجرجس بغيط العنب 

باإلسكندرية ليلة عيد امليالد( - ١٩٨١ )أحداث الزاوية احلمراء(
١٩٨١ )قنبلة كنيسة العذراء مرسة – القاهرة( - ١٩٨١ )مذبحة اسيوط(

١٩٩٠ )احداث املنفلوط( - ١٩٩٠ )أحداث كنيسة العذراء سوهاج(
١٩٩٠ )أحداث مدينة ابو قرقاص باملنيا( - ١٩٩٠)مركز أبو املطامري بالبحرية(

١٩٩٢ )قرية املنشية يف أسيوط( - ١٩٩٢ )احداث طام(
١٩٩٤ )دير العذراء مريم املحرق بالقوصية وقتل مخسة رهبان(

١٩٩٦ )كفر دميانة يف الرشقية( - ١٩٩٧ )عزبة كامل تكال التابعة لقرية هبجورة 
مركز نجع محادى( - ١٩٩٧ )كنيسة مارجرجس ابو قرقاص(
١٩٩٨ )مذبحة الكشح األوىل طرح اجلثث عىل مشارف القرية(

١٩٩٩ )قتل أقباط كنيسة مارجرجس هليوبوليس وهم ىف طريقهم ألحد أديرة 
الصعيد( - ٢٠٠٠ )مذبحة الكشح الثانية وهنب بيوت املسيحيني وقتل وذبح 

وحرق ١٩ قبطي( - ٢٠٠٣ )قرية جرزا مركز العياط مافظة اجليزه(
٢٠٠٥ )كفر سالمة إبراهيم - كنيسة أبى سيفني -مركز منيا القمح الرشقية(

٢٠٠٦ )هتجري ١٥ عائلة قبطية من قرية حجازة قبيل مركز قوص مافظة قنا( 
- ٢٠٠٧ )دير مواس( - ٢٠٠٧ )كنيسة العذراء بالدخيلة(

٢٠٠٧ )قرية صفط ميدوم مركز الواسطى( - ٢٠٠٧ )قرية طوق بسوهاج بجانب 
قرية الكشح( - ٢٠٠٧ )قرية بني منصور بمركز البلينا بسوهاج(

٢٠٠٧ )الكنيسه املعمدانيه يف مانتوت يف ابوقرقاص املنيا( - ٢٠٠٧ )ارمنت( - ٢٠٠٨ 
)اهلجوم بالرصاص والسالح وخطف رهبان يف دير أبو فانا باملنيا( - ٢٠٠٩ )قرية 

نزلة رومان مركز أبوقرقاص باملنيا(
٢٠١٠ )نجع محادي مافظة قنا( - ٢٠١٠ )أحداث العمرانية باجليزة ىف شهر 
نوفمرب(

علمني الدكتـور زويــل
مبــروك     للخطيــب..

ولكـــن!  مبــادئ  وحكـــم

فـي مـرآة صديـق )انتصـارا لدوله القانـون(   

٢٠١١ )حادث كنيسة القديسني املُدبر يف ليلة راس السنة امليالدية ١ يناير(
٢٠١١ )مذبحة ماسبريو( - ٢٠١١ )أحداث كنيسة صول( - ٢٠١١ )أحداث ساملوط( 

- ٢٠١١ )أحداث اسوان( - ٢٠١٢ )هتجري اقباط العامرية ومل يتحرك األسقف 
املسئول عن القرية وقتها ومل هيتم

٢٠١٣ )أحداث اخلصوص و اهلجوم عىل الكاتدرائية ىف شهر ابريل(
٢٠١٣ )حرق عدة كنائس عيل مستوي اجلمهوريه يف شهر أغسطس(

٢٠١٥ )شهداء ليبيا يف ىف شهر فرباير(
٢٠١٦ )أحداث املنيا( - ٢٠١٦ )تفجري البطرسيه يف شهر ديسمرب(

٢٠١٧ )هتجري أهايل العريش(
٢٠١٧ )تفجريات أحد السعف ىف ٩ ابريل يف طنطا واإلسكندرية(

املعرتف  صموئيل  األنبا  دير  طريقهم  ىف   27 وإصابة  قبطيًا   28 )قتل   ٢٠١٧
يومى  بشكل  تتكرر  التى  االختطاف  حاالت  عن  ناهيك  بمغاغة(، 
الفتيات تلك  اعاده  ىف  االمن  يعجز  والتى  القبطيات  الفتيات  من  لكثري 
موقف  ال  من  العديد  معاناه  من  االقباط  عىل  مر  وما  ذلك  كل  برغم    
فض  عقب  اإلخوان  يد  عىل  الكنائس  فيه  حرقت  الذى  الوقت  ىف  املرشفه 
البابا  تعامل  وطريقه  الوطني  األقباط  وموقف  والنهضة  رابعة  اعتصامي 
يف  األقباط  ضد  العنف  هذا  قيمة  من  قلل  البابا  احلدث  هذا  مع  توارضوس 
ووطنهم،  بلدهم  يف  رهائن  األقباط  فهل  أبنائها،  لكل  الدولة  مرص  بقاء  سبيل 
من  اجلناة  وإفالت  القانون  دولة  تغييب  عىل  مرصة  السلطة  تبقى  وهل 
واملحاسبة. العدالة  من  املجرمني  وإفالت  القانون  دولة  غياب  العقاب؟  
اخلطاب  بتغيري  السيسى  الفتاح  عبد  تامجهوريه  رئيس  فينا  بام  طالبنا  ما  كثريا 
يقابله،  قبطى  اى  قاصدا  وخيرج  البعض  يسمعه  الذى  التحرييض  الديني 
كمسكنات  العرفية  املجالس  عىل  الكىل  واالعتامد  القانون،  دولة  غياب 
عىل  القضاء  شأهنا  من  وجادة  فعلية  حلول  دون  وانكسارها  األزمة  لتهدئة 
التضافر  وعدم  ومؤسساهتا  الدولة  دور  غياب  إىل  إضافة  املشكلة،  جذور 
املشاهد. تلك  تكرار  لتفادى  واقعية  رؤية  لوضع  بينها،  فيام  والتنسيق 
أقرص  هي  املجالس  هذه  أن  الدوله  من  ظنا  االستسهال  أنواع  من  نوع  وهذا 
الطرق  أبعد  كانت  وإن  حتى  ذلك  تؤكد  السابقة  والتجارب  للتهدئة،  طرق 
املجالس  عىل  املعنية  املؤسسات  تعتمد  إذ  للغاية،  سيئ  احلقيقي،   للحل 
القانون،  دور  إغفال  مع  املنازعات  لفض  ورئيسى  أساسى  كعامل  العرفية 
. الفتن  مثريى  ماكمة  رضورة  عىل  أكد  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أن  رغم 
والبعض يظن ان مواقع السوشيال ميديا »فيس بوك« و»وتويرت« يؤدى اىل تفاقم 
االزمه لكن هذه املواقع تلعب دور اإلعالم البديل لكشف أخطاء اجلميع والتداعيات 
التي تنتج عنها وكان عىل رأسها حادث املنيا بعدما استمرت سياسة التعتيم والضبابية
املهمشة  املناطق  عن  وغياهبا  املدنى  املجتمع  منظامت  دور  تقزم  ايضا 
املصادمات،  هذه  تفاقم  إىل  أدت  التي  العوامل  أهم  من  واحًدا  كان 
هذه  يف  به  القيام  هلا  املخول  والثقاىف  التنموى  الدور  يف  لتقصريها  نظًرا 
الوعيى وينخفض  األمية  نسب  فيها  ترتفع  والتي  الفقرية  املناطق 
تعاون  هناك  يكون  وأن  خمطئ،  كل  عىل  القانون  تطبيق  يف  يكمن  احلل 
يف  وحتديدا  املرصى  املواطن  سلوك  لتقويم  الدولة  مؤسسات  بني  وتضافر 
الديني  وحتى  واالجتامعى  واملعرىف  الثقاىف  الوعى  رفع  خالل  من  الصعيد 
الطرفني  ممثىل  وأحد  الدين  ورجال  العرفية  املجالس  عىل  األمر  يقترص  وال 
داخل  املدنى  املجتمع  ملنظامت  أكرب  تنمويا  دورا  نحتاج  وكذلك  املتصادمني 
احلل. من  جزَءا  يمتلك  وختصصه  لرؤيته  وفًقا  فالكل  والقرى  النجوع 
املؤسسه  راسها  عىل  جهودها  تكلل  الدوله  مؤسسات  ابتدت  حق  شهاده  لكن 
ىف  اخلمور  بائع  مع  ماحدث  مثل  وقويه  رادعه  احكام  صدرت  التى  القضائيه 
كاهن  اهلل  رزق  شحاته  سمعان  القس  قاتل  مع  وايضا  االسكندريه  مافظه 
سويف بنى  مافظه  الفشن  جرجس  بعزبه  االقفصى  يوليوس  كنيسه 
حق  من  ليس  الن  املفتى  فضيه  اىل  اوراقه  حتويل  تم  جلسه  ثانى  ومن 
وعىل  اهلويه  اساس  عىل  قتل  النه  انسان  حيات  وينهى   ويقتل  يكفر  احد 
مثل  ننتظر  كنت  القانون  لدوله  انتصار  يعد  هذا  عقائديه  اختالفات 
وقت السامء  حتت  شىء  لكل  ولكن  بعيده  فرتات  منذ  االحكام  هذه 
ملا  عبــــره  تكــــون  لكى  الرادعــــه  االحكــــام  من  العــــديــــد  ننظــــر 
كافه  له  مرصى  فــــرد  اى  عىل  االعتداء  عىل  ويقــــدم  نفسه  له  تسول 
القانون. لدوله  اكثر  انتصــــارا  ننتظــــر  الواحبات  كل  وعليه  احلقوق 



طـرحــت بـقــوة عــلــى الصحــافــة واالعــالم 
والكهرباء وزيرالرى  ترصحيات  السودانى 
الــذى ادلــى هبــا ىف املؤمتــر الــوزارى الــدوىل 
للطاقة النووية، الذى عقد ىف ابوظبى ىف اوائل 
نوفمرب 2017، حيــث رصح أن السودان شع 
و  الكهربائية  الطاقة  مصادر  بتنوع  األخذ  ىف 
الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطة  بتشييد  ذلك 
مصادر  بتنوع  االخذ  ىف  شع  السودان  وان 
الطاقة الكهربائية بام فيى ذلك التوليد النووى 
إتفاق  توقيع  بصدد  السودان  وان   ، للكهرباء  
لتوليد  نووية  مطة  أول  إلنشاء  الصني  مع 
الكهرباء ، وان موقع املحطة قد ُحدد . و سبق 
روسيا  مع  مبدئى  إتفاق  ايضا  االعالم  ذكر  ان 
، وان هنالك   للكهرباء  نووية  إنشاء مطة  ىف 
والصيــن.  روســيا  مع  نووى  تعاون  برنامج 
    هنا يطرخ تساؤل واضح هل السودان ىف حوجة 
إلقامة مطة نووية لتوليد الكهرباء اآلن ؟؟؟ . 
بعض  من  خطرية  حوادث  عدة  حدثت 
شري  مطة  مثل  العاملية  النووية  املحطات 
بعض  شعت  وغريها،  الروسية  نوبيل 
العاملة  املحطات  بعض  قفل  ىف  الدول 
نووية.  جديدة  مطات  تشييد  من  واحلد 
النووى.  لإلشعاع  السالب  التأثري  من  ختوف 
ىف  الكهرباء  إستهالك  قمة   ان  اإلشارة  جتدر 
القومية  الشبكة  عىل   2017 عام  ىف  السودان 
للكهرباء مل يتعدى 3000MW أكثر من 70٪ 
الوحدات  من  املولدة  الكهربائية  الطاقة  من 
السودانية.   واخلزانات  السدود  عىل  املائية 
سنويا   الكهرباء  عىل  الطلب  زيادة  متوسط 
حواىل ٪10 جتدر اإلشارة بأن اكثر من ٪50 من 
املواطنني السودانيني مل تصلهم بعد  خدمات 
الكهربــاء. وان مســاحة الســودان الشاســعــة 
وإنتشار الواليات حتــد من تــقــديــم خــدمــات 
الكهربــاء عن طريق الشبكة القومية للكهرباء 

تســتخــدم بعــض املــواقــع النائيــة مولــدات 
لإلنارة  الشمسية  الطاقة  لوحات  او  الديزل 
الغالل  وطواحني  املياه  مضخات  إدارة  و 
وبعض اخلدمات العامة واخلاصة، ثبت نجاح 
وكفاءة لوحات اخلاليا الشمسية ىف السودان . 
مطة  من  النووى  اجلزء  الفنية  الناحية  من 
توليد الكهرباء هو اجلزء اخلاص بتوفري البخار 
اى  الكهرباء،  ومولد  الرتبينات  إلدارة  الآلزم  
الآلزم.  البخار  توفري  هو  النووى  اجلزء  مهام 
هذا البخــار يمكــن توفريه عن طريق حرارة 
املغرب  نجحت  وقد   ، الشمسية   الطاقة 
وتونس وعدة دول ىف إنتاج البخار من انابيب 
معدنية ُتركز عليها حرارة الطاقة الشمسية ، 
تربينات  به  ُتدار   الذى  بخار  اىل  املياه  فتحول 
مولدات الكهرباء احلرارية . لذلك يمكن تفادى 
تكنولوجية  بإستخدام  النووية  املحطة  إقامة 
احلرارية  الوحدات  إدارة  ىف  الشمسية  الطاقة 
مشاكل  من  عالية  بكفاءة  الكهرباء  لتوليد 
يتم  كيف  الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطة 

بعد  النووى  القطب  نفايات  من  التخلص 
إستخدامه، حيث اشعاعه النووى قائم وفعال 
وضار جدًا عىل البرش، التخلص من املخلفات 
  .  !!! اآلن  قائمة  عاملية  مشكلة  هى  النووية 
الطاقة  استخدام  األفضل  للسودان  بالنسبة 
الشمسية ىف توليد الكهرباء من اخلاليا الشمسية 
حيث للسودان تطبيقات مدودة ناجحة ىف 
وأمداد  املياه  ومضخات  الطرق  بعض  إنارة 
احلكومية  واملواقع  املنازل  لبعض  الكهرباء 
مل  التى  النائية  الواليات  ىف  خاصة  واخلدمية 
عطاء   . القومية   الشبكة  كهرباء  بعد   تصلها 
 ، جيدة  السودان  ىف  الشمسية  اخلاليا  وكفاءة 
يوجد  خاصة  استخدامها  ىف  التوسع  ويمكن 
تطور عاملى كبري مستمر ىف تصنيع ورفع كفاءة 
هامًا.  ال20   تعدت   التى   ، صالحيتها   ومدة 
الرمل  مواقع  عدة  وىف  السودان  ىف  يوجد 
الشمسية   اخلاليا  منه  ُتنتج  الذى  الكريستاىل  
واقتصاديًا  فنيًا  واملجدى  األمهية  من  أرى 
الثروة  هذه  السودان  يستغل  ان  وبيئيًا 

الشمسية. اخلاليا  انتاج  ىف  املتوفرة  القومية 
عاملية  شكة  مع  يتعاقد  ان  السودان  عىل 
اخلاليا  انتاج  ىف  خربة  وذات  متخصصة 
الشمسية بعقد شاكة معها النتاج كميات كبرية  
اعداد  ومعها  الشمسية   اخلاليا  من  ومتطورة 
بأحجامها  الشمسية  الطاقة  لوحات  وجتهيز 
املختلفة املطلوبة، يوجد طلب كبري ومستقبل 
استخدامات  ىف  للتوسع  السودان  ىف  واسع 
الكهرباء. لتوليد  الشمسية  الطاقة  لوحات 
عىل  كبري  عاملى  طلب  هنالك  ان  كام 
 . للبيئة  الصديقة  الشمسية  اخلاليا  لوحات 
هذا املرشوع اذا ُأعد بصورة جيدة  يمكن ان 
جيد متويل ودعم  من الدول الصناعية الغنية 
النه  الدولية،  والبيئية  املالية  املنظامت  ومن 
اخلفض  ىف  ويساهم  للبيئة  صديق  مرشوع 
العامليى حسب خمرجات  مؤمتر  الكربونى 
باريس  مؤمتر  خمرجات   . للمناخ  باريس 
الكربونى  اخلفض  أمهية  عىل  ركزت  للمناخ 
املؤثر عىل إرتفاع درجات احلرارة عىل االرض 
، والتأثري املباش من رفع درجات احلرارة  عىل 
عىل  للحفاظ    . عاملى   نطاق  عىل  املناخ  تغيري 
البيئة مليًا وعامليا جيب ان تؤخذ خمرجات 
وتنفيذها  بجدية  للمناخ  باريس  مؤمتر 
واملحليــة. املـركزيــة  احلكومـات  قبــل  من 

يـبدأ املوعد السنوي للتقديم  ) فــتــره التــقــــديــم 
املفتوحه (  لـ  أوبــامـــا كيـــر يف الفرته مــن األول 
من نوفمبــر ٢٠١٧ حتــي نــهــايــة يــنــايــر  ٢٠١٨

تستطيع األرسه أن حتصل عـيل تأمــيــن صحــي 
بـســيط التكلفــة مــع احلصــول علــي مســاعــده 
ماليه شهريه ملساعـدتــهــم عــلــي دفــع أقســــاط 

التأمني  حسب اجلدول التايل :
ويوجد جمموعه من اخليــارات خلطط التــأميــن 
الصحي ذات اجلوده مع أربعــه مســتويــات مــن 

التغطيه  و متمثله ىف :
- املستوى الربونزي  و يغطــي ٦٠٪ مــن النفقــات 

الصحيه املغطاه.
- املستوى الفضــي    و يغطـى ٧٠٪ مــن النفقــات 

الصحيه املغطاه.
- املستوى الذهبـــي   و يغطـى ٨٠٪ مــن النفقــات 

الصحيه املغطاه.
- املستوى البالتيني   و يغطــي ٩٠٪ مــن النفقــات 

الصحيه املغطاه.
*  املستندات املطلوبه للحصول عيل امليدي كال أو 

: Covered CA
- إثبات الدخل احلايل .

- رخصه قيادة أو بطاقـة شخصيــه صــادره مــن 
واليه كاليفورنيا.

- ما يثبت اإلقامــه الرشعيــه مثــل جــواز الســفر 

االمريكي أو شهاده اجلنسيه األمريكيه أو اجلرين 
كارد.

- تاريخ امليالد وعنــوان الســــكن ورقــم الضمــــان 
اإلجتامعي .

* وهناك بعض احلاالت اخلاصه التــي يســتطــيــع 
أصحاهبا التقديم خالل ٦٠ يومًا  من احلدث مثل : 

-  حــاله الزواج.
- أن تــكــون األســره رزقــت مــولــودًا جـديــدًا.

- فقدان التغطــيه الصحيه املمنوحــة مــن جهــه 
العمل.

- تغيري مل اإلقامه الــدائــم الــي واليــه اخــري.
- احلصول عيل اإلقامه الرشعيه حديثًا .

- فــقــدان الــميــديــكــال
*  تقدم شكات التأمني الصحي ثالثه أنواع مــن 

اخلطط التأمينية وهي:
- اخلطة األوىل  HMO :  وتعنــي أن ختتار طبيبــًا 
ومستشفي مدرجه داخل شبكه اخلطه الصحيه 
وجيب احلصول عيل إحاله referral من طبيب 
الرعايه األوليه primary Doctor لكـي يتمكــن 

من زياره طبيب إختصايص .
- اخلطــه الثــانية PPO : وتعنــي إنــك تســتطيــع 
زياره طبيب من داخل شبكه اخلطه أو خارجهــا 

.  Referral دون احلاجه ايل إحاله
- اخلطه الثالثه فهي EPO : و تعنــي إنك تستطيع 
زياره طبيب إختصايص من داخل شبكه اخلطــه 

. referral دون احلاجه ايل إحاله
      ومن مميزات القانون إنــه أتاح احلصول علــي 
تامني صحي دون السؤال عن احلاله الصحيــه أو 

التاريخ الصحي Pre Existing condition  فال 
يمكن لرشكه التأمني الصحي رفض بيــع تأميــن 
صحي ألي شخص مهام كانت حالته الصحيــه .

كام وحد ذلك القانون  بيـن اخلطط التــأمينيــة يف 
 Co pay , Deductible, Maximum out

of pocket مما سهل من إختيار اخلطه التأمينية 
املناسبه.

وكذلك أيضًا ساهم ذلك القانون يف  عــالج مشــكلــه 
كانت تعاين منها بعض األرس وهي خوف األرسه 

من فقدان امليديكال يف حاله زياده الـدخل فيمكــن 
األن لكل أرسه احلصول عيل دعم شهري للمساعده 
عيل احلصول عيل تأمني صحي بتكلفه يف متنــاول 

اجلميع و، تقــوم Covered CA بإرســال نمــوذج 
رقم  A 1095 لكل مستفيد من القانون  لتقــديــمــه 

ل IRS عند التقديم عيل الرضائب السنويه.
- وعليك عزيزي القــارئ مــالحظــه أن مــن ليــس 
لديه تغطيه صـحيه   سـيكون ملـزمًا قانـونيًا بدفـع 

غـرامه قـدرهـا ٢،٥٪ من الـدخل السنوي .
الحظ عزيزي القارئ ان اوباما كري مــازال ســاريــا 
حتي يومنا هذا وسوف نوافيكم باي تغيــيــرات أو 

تعديالت تطرأ عيل القانون.
أرحب بجميع أسئلتكم عيل الربيد اإللكرتونى التـايل

samy@goldenwayins.com

مع متنيايت القلبيــه لك عزيـزي القـاري بمــوفــور 
الصحه والعافيه .

Covered CA
بقـلــــــم

األستاذ/ سـامى بشـاى
خبيـــر تـــأميـــن

خاص جلريدة كاريزما

أســعار النفـط تــتــراجــع واجتمــاع لبحـث متــديــد خفــض اإلنتــاج
انخفضت أسعار النفط وسط شكوك يف إمكـــــان 
تأثر األسواق بتمديد العمــل باتفـــــاق ختفيـــــض 
اإلنتاج بني منظمة الدول املصدرة للنفـط أوبـــــك 

واملنتجني املستقلني بقيادة روسيا.
جاء هذا ىف االجتامع الوزاري للمنظمة بمقرهــــا 
يف فيينا الذي يبحث متديد التخفيضات البالغـــــة 

1.8 مليون برميل يوميا.
وينتهي أجل االتفاق احلايل يف مارس/آذار املقبــــل

لكن وكالة رويرتز نقلت عن مصـــــادر أن جلنـــــة 
مشرتكة أوصت بتمديد االتفاق إىل هنايــة العـــــام 
املقبـــــل، مع خيـــــار ملراجعـــــة االتفـــــاق فـــــي

 يونيو/حزيران 2018.
وتراجع سعر مزيج برنـــت إىل نحـــــو 63 دوالرا

 كام هبط سعر خام تكساس األمريكي إىل نحـــــو 
57.5 دوالرا للربميل.

وتأثرت أسعار النفط ببيانات معهـــــد البتـــــرول 
األمريكي التي أظهرت أن خمزونات النفط اخلام 
يف الواليات املتحدة سجلت زيادة غري متوقعـــــة 

األسبوع املايض.
وأفادت البيانات أن املخزونات ارتفعت بمقــــدار 
1.8 مليون برميل لتبلغ نحو 457 مليون برميــــل.

وكانت توقعات املحلليـن تشـــــري إىل انخفـــــاض 

بواقع 2.3 مليون برميل.
وقال معهد البرتول إن مستوردات النفط اخلــــام 
ارتفعت بقرابة 570 ألف برميـــل يوميـــــا إىل 8.2 

ماليني برميل يوميا.
ودعا رئيس أبحاث الســـلع األوليـــــة يف ســـــيتي 
غروب، إد مورس أمس الثالثاء أكرب مصـــــدري 

النفط اخلـــام  إىل االتفـــــاق عىل متديـــــد تقييـــــد 
اإلمدادات.

وقال "سيدهشني أن يكــــون التمديـــــد لتســـــعة 
أشهر... ما مل ينفذوا )متديدا مدته( تسعة أشــهر 

فسيكون هناك هبوط".
وأفاد مراسل اجلزيرة من فيينا يوسف خطــــاب 
أن اخليار األقرب للمنتجني سواء من أوبك أو من 
خارجها هو التمديد، لكن يظل التباين قائام بشأن 
ما إذا كان هذا التمديد لتسعة أشهر أم لستة أشهر 

فقط.
وأشار إىل أن ثمة حتديات حتيط بمسـار اختـــــاذ 

قرار من هذا النوع، بعضها يتعلق بالرغبـة يف أن 
تظل األسعار بحدود ســـــتني إىل ســـــبعني دوالرا
واملخاوف من زيادة اإلنتاج بالسوق مــن خـــــارج 

الدول املوقعة عىل اتفاق التمديد.



فيسبوك يطلب صورة للوجه..
 ألسباب أمنية

شع موقع "فيسبوك" للتواصل االجتامعي يف اعتامد 
"حيلة" جديدة للتأكد من احلسابات احلقيقية، وكشف 

الومهية منها.
ووفق ما ذكره موقع "وايرد"، فإن فيسبوك بات يطلب من 
املستخدمني يف الواليات املتحدة حتميل صورة شخصية هلم

للتحقق من أهنم ليسوا روبوتات.
وقبل ولوج فيسبوك، ستظهر رسالة للمستخدم، تقول 

"الرجاء حتميل صورة لنفسك يظهر فيها وجهك بوضوح.. 
سنحذفها فيام بعد من خوادمنا".

وتأيت اخلطوة اجلديدة ضمن عملية ترمي إىل التقليل من 
احلسابات الومهية و"غري النافعة"، وفق ما نقله "وايرد" عن 

متحدث باسم فيسبوك.
وأضاف املتحدث "التحقق من صورة 

املستخدم هي طريقة من الطرق الكثرية 
التي سنعتمدها مستقبال للتقليل من 

احلسابات الومهية"، ومن املعروف أن 
فيسبوك يطلب من أي مستخدم التحقق 
من حسابه، من خالل إدخال رقم هاتفه 

والتحقق منه بعد إرسال رسالة نصية 
إليه، إال أنه من اآلن 

فصاعدا سيستخدم 
طريقة جديدة 

للتحقق من    
احلسابات.

"العبقري" ماسك ينجز وعده.. ويبني أكرب 
بطارية يف العامل

شغلت أسرتاليا أكرب بطارية يف العامل من طراز "إيون الليثيوم" رسميا يف جنوب البالد، متعهدة 
بإحداث ثورة يف كيفية إنتاج الكهرباء وختزينها.

وحقق "العبقري" إيلون ماسك رئيس جملس إدارة تسال وعده ببناء البطارية العمالقة بطاقة 
100 ميغاوات يف 100 يوم فقط، أو تقديمها جمانا، وذلك بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يف 

املنطقة العام املاضى، وكانت البطارية قد بدأت ىف إرسال الكهرباء إىل شبكة عامة بعد ظهر 
اجلمعة، حيث ارتفعت درجات احلرارة فوق 30 درجة مئوية. وأشاد رئيس الوزراء، جاي 

ويثريل، بعملية التحويل يف جيمس تاون، قائال إهنا "نقطة حتول تارخيية".
وقال يف بيان "أريد أن أعرب عن امتناين للعامل الذين شيدوا هذه البطارية، فلهم احلق ىف الفخر 

بام شيدوه". وأضاف:"ستكون أكرب بطارية "إيون الليثيوم" يف العامل جزءا هاما من شبكة 
الطاقة لدينا، وسرتسل أوضح رسالة بأن جنوب أسرتاليا ستكون رائدة الطاقة املتجددة هبذه 
البطاريات". ويتم توصيل البطارية بمزرعة هورنزديل لطاقة الرياح، واململوكة من 
قبل شكة نيون الفرنسية، لتحقيق املزيد من االستقرار لشبكة الكهرباء يف الدولة. 

ولدى البطارية القدرة عىل تشغيل 30 ألف منزل ملدة تصل إىل ساعة يف حالة 
حدوث انقطاع التيار الكهربائي.

وجاء تشييد البطارية بعد تبادل تغريدات عىل تويرت بني 
ماسك وامللياردير األسرتايل مايك كانون بروكس، الذي حتدث 

مع رئيس تسال إلهناء مشاكل الطاقة يف بالده.
ورد ماسك بأنه إذا مل يتمكن من بناء بطارية 

100 ميغاوات يف 100 يوم من توقيع العقد، فإنه 
سيوفرها جمانا. وأنجزت تسال املرشوع يف

حوايل 60 يوما. 

والدة أول طفل من رحم مـزروع يف أمريكا  

وضعت سيدة أمريكية أول مولود ناتج عن 

زراعة رحم يف أحشائها، يف خطوة اعتربت 

عالمة بارزة يف تاريخ الواليات املتحدة الصحي، 

وأفادت جملة "التايم" األمريكية، اجلمعة، بأن السيدة 

وضعت املولود داخل املركز الطبي التابع جلامعة بايلور يف مدينة 

داالس بوالية تكساس.واكتفى املتحدث باسم املركز الطبي بتأكيد 

حدوث عملية الوالدة، دون أن يديل بتفاصيل إضافية ومل يكشف 

هوية السيدة حفاظا عىل خصوصيتها.ومن املقرر أن يعقد املركز 

الطبي مؤمتر صحفيا األسبوع املقبل للكشف عن تفاصيل العملية 

النوعية.وكانت السيدة التي وضعت ابنها ولدت دون رحم، واحدة 

من 10 نساء أجرت عليهن اجلامعة دراسة بشأن احتامل زراعة 

أرحام بداخلهن.ويف أكتوبر 2016 قال املركز الطبي إنه زرع أرحام 

يف 4 سيدات، لكن 3 منهم أزيلت بسبب ضعف تدفق الدم.وسبقت 

السويد أمريكا إىل هذا اإلنجاز بسنوات، واستطاع الطبيب تاسويدي 

ماتس برانسرتوم إنجاب أول طفل نتيجة زراعة رحم قبل سنوات، 

ونجح العام املايض فقط يف إجراء 5 عمليات أدت إىل والدة 5 أطفال.

قصرية لفرتة  عامليا"  "عطال  واجه  واتساب 

أعلن موقع الرتاسل األوسع انتشارا "واتساب"، 

اخلميس، أن مستخدميه يف خمتلف أنحاء العامل عجزوا 

عن استخدامه بسبب عطل، مشريا إىل أنه يعمل عىل 

إصالح املشكلة، وقال موقع "داون ديتكتور دوت كوم" 

إن أشد املناطق تأثرا بالعطل كانت يف شامل أوروبا 

والربازيل، وذكر املصدر ذاته أن اخلدمة عادت إىل 

طبيعتها بعد فرتة توقف قصرية.

ويعترب املوقع الذي يقع مقره يف كاليفورنيا واشرتته 

فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دوالر هو من بني 

أكثر خدمات الرتاسل الفوري شعبية يف العامل.

اجلديدة املريخ  سيارة  عن  تكشف  ناسا 

كشفت وكالة أبحاث الفضاء األمريكية ناسا عن تصميم 

مقرتح للمركبة التي ستطلقها إىل كوكب املريخ عام 

2020. املركبة غري املأهولة مزودة بأجهزة استشعار 

شديدة الدقة وتستهدف البحث عن عالمات عىل 

وجود حياة ميكروبية يف مناطق من الكوكب األمحر

"كاسبريسكي" برامج  استخدام  من  حتذر  بريطانيا 
طلبت وكالة األمن اإللكرتوين الربيطانية من اإلدارات احلكومية عدم

 استخدام برنامج ملكافحة الفريوسات تصنعه شكة كاسبريسكي الب 
الروسية.وقال سياران مارتن، رئيس املركز الوطني لألمن اإللكرتوين

"إن روسيا تترصف ضد املصلحة الوطنية للمملكة املتحدة يف الفضاء اإللكرتوين"
 ويف رسالة مؤرخة يوم اجلمعة إىل رؤساء اإلدارات املدنية قال إن روسيا تسعى "إىل استهداف 

احلكومة املركزية والبنية التحتية الوطنية احلساسة يف اململكة املتحدة"، وأشار إىل أنه "ال 
جيوز مطلقا استخدام مزود يف روسيا" لألنظمة التي تعالج القضايا املتعلقة باألمن الوطني، 
تقول الوكالة إهنا ال تقدم هذه املشورة للجمهور بوجه عام ضد استخدام منتجات مكافحة 

الفريوسات الشائعة من كاسبريسكي، وقال مارتن إن السلطات الربيطانية جتري مادثات مع 
كاسبريسكي حول منع "نقل بيانات اململكة املتحدة إىل الدولة الروسية"، ونفت كاسبريسكي 

ارتكاب خمالفات قائلة إهنا ال تساعد جهود التجسس اإللكرتوين الروسية.







يــــاتــــي الكــــريســـــامس 
قارعــا أبواب منازلنــــا 

وقلوبنا كل عام ونتحدث 
عنه مع الكثريين عن أشياء قد 

حتدث تساؤالت كثريه بداخل بعض منا و ال نجد  
إجابة  و لذلك قررت أن أبحر بكم داخل رحله 
مشوقة حتمل الكثري من املعاين والتفسريات 
املبسطة ألغلب مظاهر الكريسامس من رموز 

و ألوان و عادات و تقاليد و شخصيات مرتبطـة 
بالكريسامس و مظــاهــر اإلحتفــال بــة مــن كــــل 

عــــام .
- عيد امليالد:

يتوجب علينا يف البدايه أن نتعرف عيل أصل أحتفال  
christmas الكريسامس

 "X" ماس" الن احلرف الروماين X" فيخترص اسم عيد امليالد
الذي يشبه احلرف اليوناين "X" الذي هو "تيش" أي خمتصــــر 

السم املسيح                      خريستوس.
كلمة عيد امليالد مكونة من مقطعني: املقطـع األول )كريســــت( 
هو املسيح ومعناها املخلص وهو لقب للســيد املســيح واملقطــــع 
الثانى هو )ماس(هو مشتق من كلمة فرعيه معناها ميالد مثــــل 
رمسيس معناها ابن رع )را - مسيس( وجـــائت هذه التســــميــة 

للتأثري الدينى للكنيسة القبطية االرثـوذكسية يف القــــرون األوىل.
فقد إختار قسطنطني هذا اليوم كميالد ليسوع ألن الروم قدياَم 
يف ذلك الوقت كانوا حيتفلون بنفس اليوم كوالدة إلله الشمــــس 

"سول إنفكتوس" والذي كان يسمى بعيد "الساتورناليا". 
لقد كان يوم 25 ديسيمرب عيدًا لغالب الشــــعوب الوثنية القديمة 
التي عبدت الشمس فقد إحتفلوا بذلك اليوم ألنه من بعد يوم 25 
ديسمرب يزداد طول النهار يومًا بعد يوم خالل السنة .. بينمـا يف 
الرشق كان السادس من شهر يناير يصادف يف يوم عيد امليــــالد 

العذرّي لإلله ديونيسوس. 
فكان اختيار هذين اليومني يف سـبيل ماربة التأثيـر الوثـنّي عىل 
املؤمنني املسيحّيني وخصوصــاً املامرســــات التي كانت ترافـــق 

األعياد الوثنّية )كاحلفالت والسكر والدعارة(.
قد وضع الروم هذا التأريخ حيث تشكل تسعة أشهر من ذكــرى 

البشارة بشارة املالك ملريم التي تصادف يف 25 من مارس. 
القدم يف العصور الوسطى كان يف 

االحتفال بعيــــد 
امليــــالد يعــــد 

احتفااَل ثانويًاَِ أو ال 
يتم اإلحتفال به 

أبدا.
   

- مغارة امليالد:
فرنسيس  القديس  قام  عندما   1223 عام  إىل  فكــــرهتــــا  ترجع 
كائنات  هبا  حقيقية  مغــارة  أول  بتجســيد  األســــيـــــــزى 
يف  الناس  عن  يســوع  الطفل  ولدها  التي  املغارة  مثل  حية 
مكان. كل  ىف  املغارة  عمل  انتشار  بدأ  هنا  ومن  لزيارهتا  القرية 
املغارات  ببناء  إيطاليا  ىف  العادة  بدأت  م   15 القرن  ففى   
خمتلفة. وطرق  مواد  من  تصنع  كانت  البيوت  ىف  الثابتة 
حتتوى املغارة التقليدية عىل :الطفل يسوع داخل مذود )معلف 
النجاروأيضا  ويوسف  العذراء  مريم  و  للحيوانات(  األكل  ومكان 
واملالئكة  والنجمة  واحلامرواخلرفان  والبقرة  واملجوس  الرعاة 
ىف  وروحية  دينية  داللة  له  من  وكل  للطفل  املقدمة  واهلدايا 
معاين  بني  االعتباراإلنسجام  يف  تأخذ  أن  عىل  املسيحية  العقيدة 
الفقر والبساطة مع امللك و الغنى واحلكمة املتجسدة يف املغارة .

- يسوع املسيح طفال:
التواضع  ليعلمنا  املاشية  مزود  ىف  وولد  العيد  صاحب  وهو   
الساموي  عرشه  وترك  بالتضحية  بتكون  احلقيقية  املحبة  و 
خيلصنا. و  خطايانا  ليحمل  البرش  لعند  نزل  و  أبوه  وحضن 

- يوسف ومريم :
اهلل  "صورة  معًا  مها  واملرأة  الرجل  حيث  كّلها  ًاإلنسانّية  رمزا 
عىل  اإلنساَن  اهلُل  فخَلَق   ": التكوين  سفر  يف  ورد  كام  ومثاله" 
خَلَقُهم وُأنثى  َذَكًرا   ، البرَشَ خَلَق  اهلِل  صورِة  وعىل  صوَرتِه 

" )تك ١ : ٢٧ (

- الــــــرعـــــــــاة:
كوهنم  والبسطاء  الفقراء  فئة  يمّثلون  وهم   
األيــــــــام  تــلـــك  يف  الشـــعـــب  طبقـــات  أفقـــر 
التعــابـــى  ليـــريـــح  املســـــــــيح  املنتظريـــن ملجـــي 
و احلزانى املتأملني و ينعم عليهم بالفرح و السالم و يضاف 
إىل ذلك أهنم يذّكروننا أن املسيح هو الراعي احلقيقي 
اّلذي خرَج من نسل امللك داود، امللك اّلذي ُولَِد راعيَا .

- املجــــــــوس:
فارسيون  أو  كلدانيون  أوكهنة   أمراًء  هم  املجوس 
واسم  الفلكية  والظواهر  الفلك  بدراسة  هيتمون 
خاصة  العلم  ورجال  للفالسفة  يعطي  جموس 
بني  من  ومنجمني  سحرة  أهنم  ويقال  الفلك  علم 
احلكامء  و  املتعلمني  فئة  يمثلون  وهم  النهرين 
واألغنياء اّلذين ال قيمة ملا يملكونه أو يعلمونه إن مل يقدهم 
إىل املسيح وكان املجوس حُيسبون بني املنجمني أي الذين يتنبأون 
النار  األربعة:  العنارص  عبدوا  وقد  النجوم  بقراءة  األحداث  عن 
النار  يف  أنحرصت  عبادهتم  جّل  ولكن  واهلواء  والرتاب  واملاء 
الكنيسة املسيحية وهناك  الداخلني إىل  الوثنني  وكانوا هم باكورة 
تقليدان يتناوالن البحث يف أصل املجوس، األّول شقّي )رسيايّن( 
إثني  كانوا  املجوس  أّن  يقول  الرشقّي  فالتقليد  غريّب  والّثاين 
)أورفا  الّرها  بلغوا مدينة  الذي ظهر هلم حتى  النجم  تبعوا  عرش 
يف  أن  بلغهم  حيث  العليا  النهرين  بني  ما  بالد  يف  الواقعة  احلالية( 
منهم  ثالثة  إرسال  عىل  استقررأهيم  و  فقّر  و  جماعة  فلسطني 
الباقون إىل  امللك ورجع  الطفل يسوع  فقط ليحملوا هداياهم إىل 
حيث أتوا آسفني عىل عدم استطاعتهم رؤية املولود العجيب أما 
التقليد الغريب فيقول أن املجوس ثالثة أقبلوا عىل أغلب االحتامل 
من املناطق املجاورة ملدينة بابل وكانوا إّما أمراًء أوعلامًء أو كهنة 
النار. عبدة  ِمن  كانوا  األغلب  وعىل  قديمة  شقية  آهلة  يعبدون 
وتقول الكنيسة الغربية إهنم كانوا ثالثة رجال حكامء بافرتاض أن 
كل واحد منهم قدم نوعًا من اهلدايا الثالث املذكورة..نظًرا إىل أن 
التقليدين، أي الرشقي والغريب، ينقالن لنا أسامًء آرامّية رسيانّية 
هلؤالء املجوس، فعىل األرجح أهنم كانوا ِمن أصل آثورّي أو آرامي.

واألسامء التي نقلها الغربيون هي: 
 . Baghdasar وَبْغَداَسار ،Kaspar وَكْصَباْر، Malkoon َمْلُكون

َملِك  ومعناها  َمْلكواآلرامية  كلمة  تصغري  )َمليك(هو  "َملُكون"  فـ 
مرّكب  آرامي  اسم  وهو  ْصَفار"  "َكْوَكْب  خمترص  "هو  و"َكْصَباْر 
معناه كوكب الصباح وأّما "َبْغَداَسار" فهي لفظة مصحفة وأصلها 
بيْل." ِمن  عليه  "املنعم  البعض  رأي  عىل  معناها  "َبْلَطاَشارّص" 
كام أهّنم يذّكروننا أيضًا باملسيح اّلذي هو ملك امللوك الذين ركعـوا 
له و الذى تكلم عنه األنبياء و انتظرته البشــرية قرون طـويــلــة و 
نجد أن كل األرض بكل يش فيها أحياء و مجاد تسجد و تبـــارك 

ملك السموات ربنا و إهلنا .
                                                                                  يـتــبــــع صـ ١٤ - ١٥



- البـــــقــــــــرة :
وهي رمز الغذاء املادّي
 اّلذي ال بّد منه لإلنسان

 ال ليعيش من أجله وإنام 
ليساعده ليعيش ويتمكن من خدمة اإلله احلقيقي  
ورمُز البقــرة التي تقوم بتدفئة املسيح يف مــــذود 

القش.
األساسية  الربي  النقل  وسيلة  احلــمـــــــــار:   -
واحتامل  رمزالصرب  أيضا  وهو  الناس.  عامة  لدى 
املخلص. خدمة  ويف  اإليامن  سبيل  يف  املشقات 
- اخلــرفــــان: وسيلة للغذاء والتدفئــــة وتــــرمــــز 
بشكٍل خــاص إىل قطيــــع اخلــــراف والــــوحــــدة 
الرضورية يف مجاعة املؤمنني التي حتــــافــظ عىل 

دفء اإليامن يف قلوهبم.
- املالئـكـــــة : يرمزون إىل حضور اهلل الفعال بني الناس 
عىل أن ال تعيقه قساوة القلــوب وظلمة الضامئـر .
- الـدهــــب: رمز للملك و ال يوجد هدية تليق بملك 
أكرت من الدهب وهذه اهلدية كانت إعرتاف أخــر 

بملوكية املسيح. 
- البـخـــور: رمز للكهنـــوت وهو مــــن مظــاهــــر 

العبادة و داللة عىل إلوهية املسيح .
- املــــــــــر: رمز لألالم و العذابــــات التى تذوقهــــا 
املسيح والتى مل و لن يقدرأن يتحملها إنسان وتـدل 

عىل التضحيات الكبرية التى قدمهــــا ليخلصنــــا.
- مذود القش : تنازل إهلي فــــاهلل قــــرر يتجســــد 
و يشاهبنا بطبيعتنا البرشية و لكن بـدون خطيئــــة 
وإختارإن يكون جميئه عىل هــذا العالــــم بمغــــارة 
باردة بني احليوانات ليعلمنــا التواضــــع و املحبــــة 
احلقيقية بالتضحية و تركه لعرشه الســــمــــاوي و 
حضن أبوه و نزل لنا نحن البرش ليحمل خطايانـــا 
و خيلصنا وولد بمزود قش ألطعام احليوانات ولــم 
يكن جمهز لة أى مالبس أو حلل تليق بة كمــلــــك 
و لكنة ولد ىف مكان فقري و تقمط باألقمطة ونــــام 

مضجعَا وسط احليوانات .
- بـابــا نويـــل : قصة سانتا كلـــوز قصــــة واقعيــــة 
مأخوذة من قصة القديس نيكوالس وهــو أسقف 
"مريا" وقد عاش يف القرن اخلامس امليـالدي كــــان 
معروفاً بحبه لألطفــــال عىل وجــــه اخلصــــوص 
وكرمه  واملعروف يف الكنيسة الرسيانية باسم مــار 
زوخي أي )الفاضل، الظافر، النقي(وهو القديــس 
احلامي للبحارة يف صقلية واليونان وروســـيا وهــو 

أيضًا القديس احلامي لألطفال.
ىف التقاليد اجلرمانية كان األطفال ينتظـرون اإللــه 

Thorالذى كان يأتى ليلة عيد الـYule ىف 25 
كانون األول ويزور البيوت التى حرضت مذبح له 
)املوقد( وجيلب اهلدايا لألطفــال الذيـــن علقــــوا 

أحذيتهم اخلشبية عىل املواقد عىل أمل أهنا ستمتلئ 
هبدية. 

وكان القديس نيكوالس يقوم أثنـاء الليــل بتوزيــــع 
اهلدايا للفقراء ولعائالت املحتاجني دون أن تعلــــم 
هذه العائالت من هو الفاعل وصادف وأن تويف يف 

ديسمرب. .وقد إندجمت الصورتان يف أوروبا مــــع 
طغيان فكرة العطاء املجاين.

أما الصورة احلديثة لبابا نويل فقد ولـدت عىل يــــد 
الشاعر األمرييكي كليمنت كالرك مور اّلــذي كتب 

سنة 1823 قصيدة بعنوان "الليلة التـي قبـل 
عيد امليالد" يصف فيها هذا الزائر املحّبب 
ليلة عيد امليـــالد ويف عام 1881 قـام الرسام 
األمريكي توماس نيسـت يف جــريــدة 
هاربرس بإنتاج أول رسٍم لبابا نويل 
كام نعرفه اليوم، ببدلته احلمــراء 
اجلميلة وذقنه البيضاء الطويلــــة 

وحذائه األسود الالمع!! 
ويقال أن ذلك كــــان ضمــــن محلــــة 
تروجيية لرشكة كبـــــرى ربمــــا تكــــون 
كوكاكوال!! ومن وقتها انترش بابا نويل يف ثوبه 
اجلديد )نيو لوك( وصار من أشهر الشخصيــــات 

التي حيبها األطفال يف كل أنحاء العامل.
ومع تغري املكان ختىل )سانتا كلوز( عن محــــاره 
الذي كان حيمل عليه اهلدايا واأللعــــاب ليمتطي 
زحافة عىل اجلليد جيرها ثامنية غـزالن يطــلــــق 
عليها حيوان )الرنة( ذو الشكل املميز يف الكثيــــر 
من الشعر واملصورات التوضيحية يقوم سانتـــــا 
كلوز بلحيته البيضاء ومعطفه األمحر وقلنسوته 
اجلميلة برحلة يف الليلة التي تسبق عشــية أعيــــاد 

امليالد يف عربته التي جترها غزالن الرنة الثامنيـــة 
ولكل غزال إسم معني وقد اضيف إسم غزال الرنة 
التاسع “رودولف” ذا األنف األمحــــر الالمـــع يف 
عام1939، فيقوم سانتا كلوز بتسلق املداخن ليرتك 

هداياه يف جوارب األطفال عىل رف موقــد النــــار 
التي جتتمع حوهلا األرسة يف ليايل الشتاء الباردة.

األسطورة تقول بأن سانتا كلوز يعيـــش يف القطب 
الشاميل حيث تقع ورشة صنـــع هدايــــا العيــــــــد 
أيضًا ويتلقى املساعدة من جمموعة من األقــــزام 
الدؤوبني الذين هلم تاريخ خاص هبم يف األساطيـــر 

االسكندنافية.
ويف عام 1860، قام الرسام األمرييكــي بإنتــــاج أول 
رسٍم لبابا نويل كام نعرفه اليوم واشتهرت عىل أثر 
ذلك هذه الشخصية يف أمريكا وبعدها يف أوروبا ثّم 

يف سائر أقطار العامل.
- الشـــجرة: وهي ترمز بإخرضارهــــا اىل حيــــاة 
املسيح األولية ويف يومنا هذا حتتفــل معظــــم دول 
العامل بتزيني شجرة رأس السنة وهي العادة األكثر 

شيوعا ً.
يعود أصلها إىل العرص الفرعونــــى فاملصــــرييــــن 
القدماء هم أول من احتفلوا بعيد امليالد وشجــــرة 
امليالد وذلك ىف أول شهر كيهك )رابع أشهر السنــة 
والذى تنحرص فيه املياه وتعود اخلرضة إىل األرض 

فرتمز للبعث( 
ويتم فيه اإلحتفال 

ببعث أوزوريس بعد 
موتــه وتـحــــولــــــه 

حســــب االسطورة إىل شجرة خرضاء لـذلك 
فمـــن أهم تقاليد هذا العيد إختيار شجرة دائمة 

اخلرضة طوال العام رمز للحياة املتجددة ومن هنا 
انتقلت هذه العادة من مرص عرب البحر املتوســط 
لتظهر ىف أعياد الرومان اللذين إستخدموا شجرة 

شابــــة الراعى أو حقيبة الراعى كجزء من زينة 
عيد ميالد الشمس التى التقهر ثم جاءت املسيحية 
واختــذت من أوراقهــا ذات الشوك رمــز الكليـــل 
املسيح وثمرها األمحر رمزا لدمـه  أمــــا الشـــــكل 
االبرى للشجرة املتجه نحو األعلــى يــــرمـــــــز إىل 

الصلوات املتجهة نحو السامء . 
ويف روما كان الناس يزينون املنــــازل والرشفــــات 
بمناسبة اإلحتفاالت التي تبدأ باألسبوع األخري من 

العام .
ويف أثينا كانت اإلحتفاالت تدور حــــول شجرة يف 

منتصف املدينة تسمى شجرة العامل ..
وىف االحتفال بعيد امليـــالد يتــــم اختيــــار شــــجرة 
الكريسامس من االشجار التى حتتفظ بخرضهتـــا 
طوال العام مثل التنوب أو الســــرو أو الصنوبــــر. 

بدأت فكرة الشجرة تنترش بكثــــرة و بأشــــكــــال 
خمتلفة عىل يد البابا بونيفاس ىف أملانيـا ىف أوروبــــا 
مـن القــــرن 15م ىف منطقــــة األلزاس بفــــرنســــا 
وإعتربت تذكرياً بشجــــرة احليــاة الوارد ذكرهـــا 
ىف الكتاب املقدس ىف سفر التكوين ورمزًا للحيــــاة 
والنور ) ومن هنا جاءت فكرة وضــــع االضــــاءة 
عليها( .وكانت تزين ىف البداية بالتفــــاح األمحــــر 

والورود واألشطة التى من القامش.
وُيعتقد بأّن مارتن لوثرMartin Lutherاملصلـــح 
الربوتستانتي كان أول من أضاء شــــجــــرة عيــــد 
امليــــالد بالشمـــوع، فعند عودته للمنزل يف إحدى 
ليايل الشتاء املظلمة القريبة من فرتة عيد امليــــالد 

اكتشف مجال ضوء النجوم الساطعة من خــــالل 
فروع شجرة التنوب الصغرية خارج منزله وقام 
بمحاكاة ضوء النجوم باستخدام شمــوٍع عّلقهــــا 

عىل فروع شجرة عيد امليالد املـوجــــودة داخــــل 
منزله.

- أول شجرة ذكرت ىف وثيقة مفوظة إىل اليــوم 
كانت ىف سرتاســــبورج سنــــة 1605م ، لكــــن أول 
شجرة ضخمة كانت تلك التى أقيمت ىف القصــــر 

امللكى ىف انجلرتا 
سنة 1840م عىل 

عهد امللكة فكتوريا 
ومن بعدها إنتشــــر 

بشكل رسيع استخدام 
الشجرة كجزء أساسى ىف 

زينة امليــــالد .
الزينة اخلاصة بالشجرة:

- النجــــمة: توضع النجمه 
يف البيوت عىل رأس الشجرة 
أو زينه عىل سطح البيــــوت 
وهى الرمزالساموى للوعــد 

)أرسل اهلل خملصة للعــــالــــم (
 وكإشــــارة لــــوالدة املســــيــــح 

ولنوراملســيح املتجســــد وهــــي 
رمــز للنجمة التي هدت املجوس 
إىل املسيح وقادهم ودهلم عــــلــــى 

مكان ميالد املسيح كام أهنا ترمـــز 
إىل الرجاء و األمل لألنسانية.

- األجــراس: ترمز ألستخدامهــــــا 
للعثور عىل اخلروف الضال وتــــرمــــزللهــــدايــــه 
والرجوع هلل و دليل لعنايـة و أعتناء اهلل بنــــا كمــــا 
سيدق اجلرس لكل شخص أيضًا ليجــــد طريقــــه 
إىل اآلب وتشري اىل اننا مجيعا اعزاء يف عيون اهلل . 

- احلاممة: ترمز للوداعة و املحبة فهى متثل 
تسبيحة وأنشودة املحبة ) املحبة ال تسقط أبدًا ( .

- اجلــوارب احلمــراء: ترمز للعطاء و احلب إذ كان 
األطفال يملئون اجلوارب باجلزر من أجل إطعــــام 
حيوانات »سانتا كلوز«، ليأيت هـــذا إىل منــــازهلــــم 
حيث كان يتسلل )بابا نويـــل( من خــــالل فتحــــة 
املدفأة حتى ال يراه األطفال ليــال املدفــــأة ويضــــع 
يف مقابل ذلك اهلدايا واأللعاب ويفاجئــون هبــــا يف 

الصباح فيتملكهم الرسورأكثر وأكثر.
- الثـــــلــــــج: يرمز للنقاء والطهر و الـذى يتواجـد 
داخل األطفال و الـــذى يمثلـهــم الطفــــل يســــوع 
و تتواجد كـــرات و وحــــدات الثلــــج ىف صــــورة 
كريستاالت تسمى ب ندف الثلـج و هى متناهيــــة 

الصغر و شبة مستحيل أن تتطابق أى ندفـــة عىل 
ندفة أخرى مثل بصمـــه األصبــــع وذلك بســــبب 
إختالف درجات احلرارة املتفاوتـــة والرطــــوبــــة 

و إختالف ظروف تساقطها .
- هدايا شجره الكريسامس: اهلدايــــا املعلقــــه يف 

الشجره أو املوضوعه حتتها كام جرت العــادة أن 
يقدم الناس يف عيد امليالد هدايا متنوعـــة للبعــــض 
كانت هذه العادات منتشــــرة أيــــام االحتفــــاالت 
الرومانّية ولكن تبــــادل اهلدايــــا يف عيــــد امليــــالد 
لــــم يصبح عادة دائمة يف عيد امليـالد إال يف القــــرن 
السابع عرش وهي كلها ترمزيف األساس إىل الســـيد 
املسيح "هدية اهلل لإلنسان "فكلها ترمزاىل العطــــايا 
التي قدمها املجوس للطفل يسوع وهم كانـــوا أول 
من قدم هدايا يف العرص املسيحي ورمزل اهلل الذي 
يعطينا أيضا اهلدايا السبع من الروح القدس ملتابعة 
اجتاهه وهي: احلكمة والتفاهم واملحاماه واملعرفة 

والتقوى والثبات واخلوف من الرب .
- الفيونكة أوالبمباغ أو الربـطة: ترمــــز للرتابــــط 
و توضع عىل اهلدايا وتذكــــرنـــا بــــروح األخــــوة 
والرتابط و تطورت الربطة أو الفيونكة أو البمباغ 

منذ سنوات كثرية لتصبح جــزء ال يتجــــزء مــــن 
األزياء كرابطة للعنق و أختلفت ألواهنا و أحجامها 
بحسب كل زى و أشهر ما أمتد إلينــــا حتــــى األن 
البيبيون والذى يستخدم األن ىف املناسبات الراقيـــه 

و األحتفاالت .



- الــعــكـــــــــاز:
 متثل عصا الراعى الذى جيمع 

اخلراف و اجلزء امللفوف و 
امللتوى املعقوف كان يستخدم 

جللب اخلروف الضال كام ترمز 
الرشائط امللونة احللزونية للون 
االمحر واالخرض وبقية االلوان 

امللتفة بعناية ودقة حول العكاز 
إىل إننا ملتفون جيدًا حول األبن الضال 

لألهتامم به، وكانت عكازة احللوى موجودًة منذ قرون 
ولكنها مل ُتزّين بخطوط محراء وتنحني لتأخذ شكل 

العكازة حتى حواىل عام 1900 وكانت ُتوّزع أحيانًا 
خالل خدمات الكنيسة للحفاظ عىل هدوء األطفال، 

إحدى القصص التي ُتروى عادة حول أصل عكازة 
احللوى،تقول القصة: 

يف أواخر عام 1800 أراد صانع حلوى يف والية إنديانا أن 
يعرّب عن معنى عيد امليالد من خالل رمٍز مصنوٍع من 

احللوى وأتته فكرة ثني واحدة من عصيات احللوى 
البيضاء لتأخذ شكل عكازة حلوى.

ودمج العديد من رموز مبة املسيح والتضحية يف 
pep�  عكازة احللوى ففي البداية استخدم عصا نعناع

permint بيضاء خالية من الزخارف حيث يرمز اللون 
األبيض إىل النقاء والطبيعة املعصومة ليسوع املسيح. 

ثّم أضاف ثالثة خطوط صغرية ترمز إىل اآلالم التي 
تكّبدها يسوع قبل موته عىل الصليب ثالثة منها متّثل 

الثالوث األقدس وأضاف خطًا واضحًا يمّثل الدماء التي 
ذرفها يسوع ألجل البرشية.

وعندما ننظر إىل عكازة احللوى وجزءها املنحني يف 
األعىل فإهنا تبدو كعصا الراعي ألن يسوع هو راعي 

اإلنسان وإذا قمنا بقلبها رأسًا عىل عقب  فإهنا تصبح 
احلرف "J" يف الالتينية الذي يرمز إىل احلرف األول يف 

 ."Jesus" اسم يسوع
ابتكر صانع احللوى عكازة احللوى هذه من أجل عيد 
امليالد لكي نتمكن مجيعًا من تذكر ما هو معنى عيد 

امليالد. 
- إكليل الزهورأو الطــوق أوالكورونا: 

يعترب وضع أكليل من الزهورعىل الباب األمامي للمنزل 
وقت بدء امليالد هو جزء من زينة اإلحتفال وهبجة 

امليالد ولكن ويف احلقيقة ترضب جذور هذه العادة ألمد 
بعيد فلعدة قرون مضت كانت أكاليل الزهور متثل 
دورة ال تنتهي من احلياة وترمز اىل النرص والرشف 

وترمز اىل الطبيعة اخلالدة للحب التي ال تنتهي وال 
تتوقف. 

ولقد كان الدرويديون والسلتيون كام الرومان 
يستخدمون فروع دائمة اخلرضة مصنوعة عىل شكل 

أكاليل يف احتفاالهتم بمناسبة االنقالب الشتوي.
و استخدمت أكاليل الزهور ويف وقت مبكر من عام 

1444 ألول مرة كجزء من زينه امليالد يف لندن.
 أما يف القرن السادس عرش ويف أملانيا تشابكت الفروع 
الدائمة اخلرضة عىل شكل دوائر لكي ترمز إىل مبة 

اخلالق الواحد األحد الذي ال حد أو هناية له وهو السبب 
احلقيقى والصادق مليالد املسيح و ترمز إىل الرشف

 )أم12: 4(والظفر )مراثي5: 16(، واحلياة األبدّية واملجد 
)1 بط 5: 4(.

- الشـموع:
 رمًزا للمسيح وأحد ألقابه يف العهد اجلديد )نور العامل( 

وتستخدم لتقديرنا للنجمة تعلمنا أن نكون شموع 
مضاءة وسط العامل املظلم وتم أستبداهلا ىف األزمنة 

احلديثة باألشطة الضوئية واللمبات و الكورامللونة 
وتعود فكرة ربط شجرة امليالد باألنوار إىل العليقة الَّتي 

رآها موسى النبي يف الربية وهي مشتعلة بالنار ومل 
حترتق  فالعليقة ترمز إىل العذراء مريم الَّتي محلت يف 

بطنها مجر الهوت املسيح ومل حترتق.                                                                                                                         
 - القطن : يرمز اىل الثلج فال وجود اي معنى الهويت او 

ديني له اما الغاية من وجود القطن هو املعتقد الشعبي 
بميالد املسيح يف فصل الشتاء كام ان منطقة بيت حلم 
هي منطقة جبلية وتساقط الثلوج يشء طبيعي فيها 

فريمز القطن )الثلج( يف معتقداتنا الشعبية اىل الطهارة 
ونقاوة النفوس  فاملسيح جلب معه الطهارة والنقاوة اىل 

جانب الوفرة وكثرة الثامر.
- املالئكة:

 يرمزون إىل حضور اهلل الفعال ووجوده  بني الناس و 
يذكرونا بتواجدهم بكل أحداث الكتاب املقدس.

: ) Tinsel ( عناكب الكريسامس أو التنسل -
هي أفرع طويله من زينه الشعر يغلب عليها الطابع 

الالمع و متثل خيوط العناكب املجدوله و هلا أسطورة 
مجيله  حيث ان هناك العديدين من يضعوهنا يف اشجار 

الكريسامس دون معرفه قصه و أسطورة عناكب 
الكريسامس و ترجع ايل انه يف عشية عيد امليالد منذ 

وقت طويل كانت هناك أم مزدمحة ب تنظيف املنزل 
ألفضل يوم من أيام السنة و هو عيد امليالد و مل ترتك ذره 

واحده  من الغبار وحتى العناكب قد نفيت من كل زاوية 
يف املنزل ومن عىل سقف املنزل الفقري .

وكانت شجرة عيد امليالد مزينة بشكل مجيل.وكانت 
العناكب الفقرية مهمومة و حزينه ألهنم مل يتمكنوا من 

رؤية الشجرة  ولن تكون موجودة لزيارة الطفل الصغري 
املسيح يف املغاره يف املنزل ثم قام أقدم وأكربعنكبوت 

باقرتاح أنه ربام يمكن أن تنتظر حتى يذهب اجلميع يف 
املنزل  إىل الفراش ومن ثم احلصول عىل نظرة فاحصه 

لكل ارجاء املنزل و قد كان ..
وعندما كان املنزل مظلام وصامتا قامت العناكب 

باخلروج  من مكان اختبائهم وعندما اقرتبوا من شجرة 
عيد امليالد كانوا سعداء بجامهلا وتربقت ذهابا و ايابًا 

يف مجيع أنحاء الشجرة وصعودا وهبوطًا عىل الفروع 
واألغصان ورأوا كل األشياء اجلميلة والعناكب أحبت 

شجرة عيد امليالد. 
كانت ليلة طويلة رقصوا يف الفروع و الشجره وتركت  
العناكب  الشجره مغطاة بشبكات العنكبوت املنسوجه 
يف تناسق بديع ويف الصباح عندما جاء عيد ميالد الطفل 

يسوع الصغري و حان وقت مباركته املنزل وقال انه  كان 
حيب العناكب الصغرية ألهنا خملوقات اهلل و خليقته و 
لكنه كان يعرف أن األم التي عملت بجد جلعل كل يشء 

نظيف ب الكامل و التامم وأهنا  لن يكون من دواعي 
رسورها اهنا تري مافعلته العناكب .

ومع كل احلب الذي  يف قلبه وابتساماته  وضع ملسه 
حب  بلطف  عيل شبكات العنكبوت ف بدأت شبكات 

العنكبوت تتألق وتتألق! لقد حتولوا مجيعا إىل الفضة 
الفضية والذهبيه املتأللئة.

وفقا لألسطورة منذ ذلك احلني فان  الناس علقت  عىل 
أشجار عيد امليالد التنسل و كام أصبح العرف لتشمل 

العنكبوت بني الزينة.
- كسارة البندق:

 وجدت كسارات البندق يف شكل املنحوتات اخلشبية 

يرمز الديك الرومى للنرص و الظفر و الغطرسة .
و مع الوقت وجد أن أهم أسباب تناولة عىل مائدة 

الكريسامس هو ذلك اإلرتباط االقتصادي البحت  فالديك 
الرومي حيتوي عىل حلم وفريومذاق جيد و قيمة غذائية 

عالية و حلم أبيض أقل رضرًا من األمحرو مع سعر 
معقول.

ولكن هناك سبب آخر تارخيي حيث موسم تكاثر الطائر 
يتزامن مع الشهور األخرية للعام مما جعله الوجبة 

األساسية لألعياد املتزامنة مع هناية العام.
وهناك سبب آخر يتبناه بعض مبي نظرية املؤامرة ف 

تقول: إن األوروبيني يذبحون الديك يف أعيادهم  كرمز 
لإلنتصار عىل اإلمرباطورية العثامنية  وعىل نفس نمط 

مصارعة الثور يف إسبانيا حيث كان الثور رمزا لدولة 
األندلس واندثرت مع الوقت  احلكاية القديمة.

ثم انتقل التقليد ب الديك الرومي إىل أوروبا من نيويورك 
ثم قيل انه تم إحضاره إىل إنجلرتا من الواليات املتحدة 

وىف رواية أخرى قيل إنه من أسبانيا فيام يقول الباحثون 
التارخييون: إن الديك الرومي دخل إىل أوروبا عن طريق 
تركيا ولذلك ُسّمي الطائر الـ"تركي" وظلت هذه التسمية 

موجودة حتى العرص احلايل يف اللغة اإلنجليزية.
تعددت الروايات وبقي الديك الرومي القربان جمهول 
اجلنسية الذي يضحي به يف الكريسامس واملناسبات ...
يتخذ الديك الرومي موطنه األصيل يف أمريكا الشاملية 

ومل يعرفه االسبان اإل بعدما جلبه املبرشون وكولومبس 
من األرايض اجلديدة قائلني إن إسمه »بولـيه ديـند« 

)»الدجاج اهلـندي« نسبة إىل اهلنود احلمر سكان البالد 
األصليني( , وعرف يف فرنسا بإسم »ديـند«. لكنه عرف 
يف بريطانيا باسم "تريكى " ولوحظ أنه كان أثناء فرتة 

عرضة ىف األسواق و املزارع يرتدى حذاءاّ بالستيكياّ 
مرحياّ ىف قدمية ليتحمل شقاء الرحلة طوال هذه الفرتة 

ىف إنجلرتا مل يرتبط أكله بالكريسامس اإل يف عهد إدوارد 
السابع عندما كانت هذه العادة حكرًا عىل طبقة النبالء 

من دون عامة الشعب.
 لكن الديك الرومي نزل من هذا املقام السامي اىل 

الشارع يف القرن السابع عرش عندما أتى به البحارة من 
املستعمرات األمريكية التي كانت تعتربه غذاء رئيسيًا 
طوال فصل الشتاء و نجد أن املكسيكيون هم أول من 

دّجن الديوك الرومية فنجد أن حضارة األزتيك تربط 
الديوك الرومي مع آهلتهم ربام بسبب سلوكها الذي يتسم 

بروح الدعابة. 
نرى أن الديك الرومى حيتل املركز األول بني اللحوم 

عىل مائدة الكريسامس و تفوق عىل األنواع األخرى مثل 
اخلنزير ىف أمريكيا الالتينيه والسلمون اململح و كرات 

اللحم و الرنجة اململحة وباتيه الكبد والبطاطس وطبق 
سمك خاص و  اخلراف و العجول ىف دول أوربا الرشقية 
و الدجاج املحشى و األوز و اخلنزير و الكافيار و املحار و 

الراتوتاى ىف دول أوربا األخري.
- مرشوبات الكريسامس:

تنوعت املرشوبات التى حتتسى ىف الكريسامس وذلك 
بحسب كل دولة فهناك دول تضع مرشوب التفاح 

)apple cider( أو العنب كرشاب رئيسى عىل مائدة 
الكريسامس مثل بريطانيا 

 أما يف أملانيا وفرنسا والنمسا عادة ما يشمل عشاء امليالد 
التقليدي مرشوبات كحولية خاصة كالنبيذ األمحر 

والليكور والشوكوال املنترش يف فرنسا أو البرية كام ىف 
الدول األسكندنافية.

كام يرتفع معدل تناول مرشوب اجللوج وهو مرشوب 
النبيذ املتبل و املبهر الساخن ويرشب خالل فرتة 

إحتفاالت عيد امليالد يف البيت مع العائلة أو مع األصحاب 
حيث تقام جلسات تسمى حفلة اجللوج ,كام يضاف 
إىل هذا النبيذ الساخن اللوز والزبيب ويقدم مع كعك 
الزنجبيل وكعك الزعفران، كام يمكن احلصول عىل 

اجللوج خال من الكحول.
أما الفرنسيون فيستقبلون العام اجلديد برشب اخلمور 
القديمة املخزونة يف بيوهتم معتقدين بأن هذه اخلمور 

قد تسبب الرش والرضر إذا ظلت خمزونة حتى مطلع 
السنة اجلديدة , لذلك يفضلون شهبا حتى الثاملة بدال 

من تركها خمزونة يف بيوهتم.
ومن املعروف أن األكثار من املرشوبات الروحية و 

الكحولية ىف هذه الفرتة قد يرجع لربودة املناخ ىف الكثري 
من الدول و البلدان ىف هذا الوقت الذى يتزامن مع 

إحتفاالت الكريسامس كام يتخذة البعض كداللة عىل 
الطهارة و ذلك ملا يقوم بة الكحول من تطهري و تنقية 

- فاكهة الكريسامس: 
ترمز سالل الفاكهه التي تعطي للناس و األطفال كهدايا 

مثل التفاح و التوت الربي و الربتقال وغريها من الفواكه 
التي  تعترب جزء من العديد من وجبات عيد امليالد يف 

مطلع القرن املايض  كهدية عيد امليالد. كام رمز الفاكهة 
بثامر الروح القدس وهدايا الروح القدس يف حياتنا. و 

ثامر وفواكه الروح القدس هي: املحبة, الفرح، السالم، 
التعفف الوداعه  اللطف طول أناه  صالح ، اإليامن.

- حـــــلوى الــكريسامس:
- جذع امليالد) Bûche de Noël ( او السويرسول:

حلوى امليالد الرئيسيه أو كام يطلقون عليها حاليًا 
السويرسول أو البوش دو نويل , هذه احللوى قديمه 

جدًا وهو يعد طبق احللوى الوحيد الذي ال يمكن 
نسيانه يف هذه املناسبة السنوية املميزة و حل مل 

الفاكهه املجففة و حلوى الربيوش و أصبح رئيسيَا ىف 
الكريسامس .

إرتبط إستخدامه عند الرومان بعيد الشمس حيث 
كانوا خيرجون ىف أقرص يوم ىف السنة و يبحثون عن 

أكربجذع من شجرة البلوط أو الدردار أو الزان أو 
الكرز إلحراقه باعتباره رمزًا لنهضة الشمس  ولشكر 

أشعتها التي تدفئ األرض و يوقدون به النريان للتدفئة 
وأعتربوه رمزا للسالم أما ىف املسيحية فإنه يرمز خلشبة 

الصليب . 
أرتبط إستخدامه ىف أوروبا بالبعد العائىل فكان يتم إختيار 

جذع كبري من اخلشب يضعه رب العائلة ىف املوقد ليلة 
امليالد ويشعله ىف نار هادئة ليحرتق و يدفئهم حتى حلول 

رأس السنة  وفكرة اإلحرتاق هذه ترمز للتطهري من 
اخلطايا ثم يؤخذ املتبقى من الرماد ويرش حول املنزل 

كعربون للربكة . 
وهناك رواية تقول إن نابليون بونابرت أصدر قرارا َ 

يطالب فيه سكان مدينة باريس بعدم إستعامل املواقد 
متذرعًا بأهنا تسبب األمراض وحتدث تلوثًا يف اجلو وألن 

املواقد كانت وال تزال سبباً جيمع أكثر أفراد العائلة يف 
فصل الشتاء القارس وألنه بسبب هذا الطلب مل يعد 

بإمكان العائالت االجتامع للتنعم بدفئها ومراقبة نرياهنا 
ابتكر اخلبازون الفرنسيون بفطنتهم حلوى عىل شكل 

جذع شجرة أي احلطب الذي يوضع يف املواقد ومن هنا 
صار اجلميع جيتمعون حوهلا من أجل التمتع بشكلها 

والتلذذ بمذاقه .. لذا أصبح هو احللوى التقليدية يف امليالد 
بخاصة يف فرنسا والدول الفرنكفونية ومستعمرات 

ك جندي، فارس، ملك، أو مهنة أخرى عىل األقل منذ 
القرن 15th. هذه كسارات البندق تصور شخص ذو الفم 

الكبري الذي يفتحه املستخدم من خالل رفع رافعة يف 
اجلزء اخللفي من التمثال.

أصاًل يمكن للمرء إدراج اجلوز يف فم كبري ذو أسنان و 
الضغط ألسفل وبالتايل كرس اجلوز. 

كسارات البندق احلديثة يف هذا النمط تستخدم يف الغالب 
للزينة ال سيام يف وقت عيد امليالد وهو موسم التي ظلت 

لفرتة طويلة رمزًا التقليدي
 كان ينظر إىل كسارات البندق األصلية األوىل يف أملانيا وكان 

يعتقد أن هلا خصائص مثل احلارس بسبب مظهرها 
القوي و ألهنا ترمز للقوة فكانت تصنع كبرية احلجم و 

توضع لتزيني البوابات و املداخل ىف بعض األحيان .
نحت من كسارات البندق كذلك الشخصيات الدينية 

وأرسعت ىف النمو كصناعة املنزلية يف املناطق الريفية 
التي تغطيها الغابات يف أملانيا وأنترشت صناعتها حتى 
وصلت الواليات املتحدة األمريكية و أصبحت تعرض 
ىف معارض متثل تنوعها وإختالف زينتها مثل اخلزف 

والفضة والنحاس و تطورت لتصبح ممثله ىف شخصيات 
شهريه أسامء شهرية مثل Junghanel، كالوس 
مريتنز، كارل، أوالف كولبي، بيرتسن، كريستيان 

Ulbricht كام أصدرت دائرة بريد الواليات املتحدة 
)USPS( الصادر يف أكتوبر 2008 أربعة طوابع مع 

كسارات البندق للمرة األوىل.
- الــبــــومــــــة:

تكثر الزينه عيل شكل طائر البوم و توضع يف الشجر 
وبالقرب من املدافئ وبالرغم من اختالف تقبلها عند 

الكثري من الشعوب األ اهنا مبوبه عند الشعوب 
االوربيه و األمرييكيه بل و يعتربوهنا رمزًا للبصريه 

واألستناره الروحيه املتوجه هباله من احلكمه والفضيله 
وكام اهتمت احلضارات اليونانيه و األغريقيه بذلك 

وعن الروايات او األساطري القديمه التي تربط البوم 
بالكريسامس نجد  تعدد الروايات فها هى األويل حتكى 
أن أرسه ما أجتهت لياًل للغابه حتت ضوء القمر لقطع 

شجره ألحتفال الكريسامس وكان عليهم تزينها يف نفس 
الليله ووضع الزراكش عليها ثم اخللود للنوم ولكن كان 

هذا العام خمتلفًا عن كل عام حيث ظلت البومه خمتبه 
بداخل الشجره ملده تقارب األسبوعان ويرجح أهنا كانت 

خترج لياًل لتأكل ماجتده يف املنزل من وجبات جافه 
وخفيفه موضوعه يف املنزل و يقال أهنا كانت تشعر بكل 

ما حيدث حوهلا يف املنزل من حركه و أصوات و كانت 
تلجأ للسبات و هو درجه من درجات النوم تستخدمه 

الطيور لتوفر الغذاء و الطاقه للحفاظ عيل احلياه و لكن 
العائله وجدهتا وقت انزال الزراكش وكان هناك زينه 

واحدة متبقية يف عمق الشجره وكانت صدمه للعائله  
حينام رأهتا تنظر برأسها للخلف ورأسها به عينان 

كبريتان والتي رسعان ما اختذهتا للعياده البيطريه من 
اجل استعاده صحتها.

أما الروايه الثانيه فحدثت يف فلوريدا و هذه املرة كان 
الضيف مفاجأة لبوم صياح شقي و بدال من أن تكون 

يف سبات الطقس البارد )هذا البومة عىل األرجح خيتبئ 
يف شجرة لتجنب رضبة الشمس(و لكن عندما وجدهتا 

األرسه وجدت يف حاله من النشاط ورسعان ما اختذهتا 
للعياده البيطريه و لكن الغريب اهنا كانت تفوح منها 

رائحه مثل املارجيوانا ..و نجد أن الروايتان تأكيد لنفس 
احلدث و هو إختباء البوم ىف شجر الكريسامس 

- و من املعروف أن البوم  له قدره برصيه قادره عىل 
أخرتاق الظالم و هو ما يرمز إيل نور املسيح الذي حل يف 

ظالم العامل ..
مظاهر و عادات الكريسامس:

- زهور و نباتات الكريسامس: 
- اهلدال أو الــــدبــــق )Mistletoe (  واإليلكس 

: ) Holly  (  أوالبهشية
قبل مئتي عام من ميالد املسيح إستخدم الدرويديون 
Druids - وهم الكهنة الكلتيون Celtic يف بالد الغال 
القديمة وبريطانيا- نبات اهلدال أو)الّدبق( لإلحتفال 

بقدوم الشتاء يف األحتفاالت الوثنيه ،حيث كانوا 
جيمعون هذا النبات دائم اخلرضة والذي يتطّفل عىل 

األشجار األخرى، لإلستخدامه يف تزيني منازهلم.
وكانوا يعتقدون بأّن هذا النبات يمتلك قوة شفائية 

خاصة تشفي كّل يشء بدءًا من عقم النساء وحتى 
إجرتاع السموم واألمراض املستعصيه . 

وإعتقد اإلسكندنافيون أيضًا بأن نبات اهلدال هو نبات 
السالم والوئام، فربطوا بينه وبني آهلة احلب، فرجيا 

Frigg وربام إشُتقت عادة تبادل القبل حتت نبات 
اهلدال من هذا االعتقاد.

لكن الكنيسة يف األزمنة الباكرة حظرت استخدام اهلدال 
يف االحتفاالت بعيد امليالد بسبب أصوله الوثنية  وعوضًا 

عن ذلك، اقرتح آباء الكنيسة استخدام نبات اإليلكس 
Holly كبديٍل مناسٍب لنباتات امليالد اخلرضاء ويتميز 

بأوراقه املصقولة شائكة األطراف وزهره الصغريو لكن 
الكريسامس ظل متفظَا ب اهلدال أو الــــدبــــق   ضمن 

زينته عرب الزمان  ..
 :Poinsettias البوينسيتا -

إن زهرة البونسيتا نشأت ىف والية املكسيك والزهرة 
الفعلية صغرية وصفراء اللون، لكّن ميط الزهرة 

كبري، وهو عبارة عن أوراٍق محراء زاهية اللون , ُسمّيت 
كذلك نسبًة ألول سفري أمريكي إىل املكسيك، جويل 

بوينسيت Joel Poinsett. حيث أحرض هذه النباتات 
إىل أمريكا يف العام 1828.

وصاحبتها أسطورة قديمة تربطها بعيد امليالد وهى: 
أنه كان هناك فتاة مكسيكية فقرية تريد أن تقدم هدية 

لطفل املغارة املقامة بجوار الكنيسة ىف القرية مثلام 
يفعل باقى األطفال فلم جتد شيئا سوى إهنا إلتقطت 

بعض األعشاب من عىل جانب الطريق وصنعت منهم 
باقة صغرية وذهبت وجثت عىل ركبتيها أمام الطفل 

ىف املذود ووضعت هديتها أسفله وفجأة حتولت هذه 
األعشاب إىل زهور محراء زاهية تشبه النجوم . 

فلذلك أسامها البعض بزهور الليلة املقدسة ويعتقد 
ىف بعض األحيان إهنا ترمز للنجمة التى قادت 

املجوس للميالد وأوراقها احلمراء ترمز لدم املسيح  
وأوراقها البيضاء متثل النقاء وهي تعطي وهج دافئ 

للكريسامس.
- عـــشاء الكريسامس :

 يذكرأنه فيام ميض كان التقليد املعتاد تناول أوزة وكانوا 
بعد طهي األوزة يزينوهنا ببعض الريش واملنقار بلون 
ذهبي حتى تضفي شكال مميزا َعىل مائدة العشاء أو 
رأس خنزير أو أقدام خنزير هوالمية )كوارع( وكام 

تقول القصة أن الطعام يتم تركه عىل الطاولة طيلة الليل 
وذلك حتى يأيت املوتى لإلحتفال و الذين يتمنى أن 

يكونوا قد إستمتعوا بأرجل اخلنزير اهلوالمية .. وكذلك 
كان يتواجد حلم البجع عىل مائدة الكريسامس.

و بعد ذلك أصبح الديك الرومى مرتبعًا عىل عرش مائدة 
الكريسامس و أحتل املرتبة الرئيسيه ىف أصناف الطعام و 

فرنسا سابقًا كلبنان و أنتقلت منها 
لباقى دول العامل ..

Ginger�  +بسكويت الزنجبيل) 
:   ) bread

 يصنع عيل شكل الرجل واملرأه 
الزنجبيل و به توابل و يتم 

تصنيعه و خبزه وبذلك يذكرنا 
بخلق اهلل آدم يف جنه عدن وخلق 
اهلل لكل واحد منا والتوابل تذكرنا 

بتلك احلادثه املذكورة يف العهد القديم  
جلعل الرجل الزنجبيل لون تراب األرض )آدم تم إنشاؤه 
من غبار األرض(ومثلنا كذلك  بسكويت الزنجبيل ليس 

خالد فهو متجهة إىل أن يؤكل وبالتايل لن يعيش إىل األبد .
- الكعك والفطائر و حلوى امليالد: 

تعترب صناعتهام من أقدم التقاليد التى ظهرت 
عنداملرصيني القدماء لالحتفال بالسنة اجلديدة والتى 

انتقلت فيام بعد لتالزم خمتلف األعياد واملناسبات حيث 
جعل لكل منها نوعًا خاص به  وكانت الفطائر مع بداية 

ظهورها ىف األعياد تزين بالنقوش والطالسم والتعاويذ 
الدينية ، ثم أصبحت اليوم تصنع بأشكال وطرق خمتلفة 

 .
و منها فطائر الفاكهه املجففة و املكرسات الشهرية 

يف أوروبا وقت الكريسامس و التى ال تفسد رسيعا 
َ والقرفة  واملعمول وحلوى القصب و متاثيل 

الشوكوالته التي تتعدد أشكاهلا بني بابا نويل )سانتا 
كلوز( وشجرة الكريسامس واملنازل املغطاة بالثلوج و 

حلوى العكازوبودينج الكريسامس الذى ظهر ىف القدم 
ىف عرص الكلت و هم مجاعة عرقية تواجدت ىف العرص 

احلديدى وعصور أوربا الوسطى و أعتادوا عىل إستخدام 
احللوى للحفاظ عىل أهله احلصاد ) داجدا احللو( وإرضائة 

من خالل حتضري وعاء من هذه احللوى و ظلت حتى 
أصبحت طبقَا تقليديا من حلوى الكرسيامس و الكعك 

املحىل بالسكر الناعم رمزًا للثلوج البيضاء وغريها من 
أنواع احللوى املحتلفة التي تواكب أجواء املناسبة .

و لعدة قرون فقط كان  األثرياء يستخدمون السكر 
وتستخدم الطبقات الدنيا العسل أو دبس السكر 

كمحليات ورموزه وجدت يف كثري من األحيان يف 
الكتاب املقدس وعد اهلل إبراهيم بأنه سيجلب شعبه إىل 
"أرض احلليب والعسل" وهو وطن غني وخصب وهو 

طليعة و مقدمه من اإلفخارستيا التي وإن مل يكن ميل 
بالعسل فهو حلو لنا روحيا ألنه هو جسد املسيح وكام 

يرمز ل املن  الذي أعطاه اهلل لشعب أرسائيل يف الصحراء 
"مثل الرقائق املصنوعة من العسل" ليطعمهم به ،وكذلك 

يوحنا املعمدان الذي أعد إرسائيل ملجيء املسيح عاش 
عىل "اجلراد والعسل الربي" واحللويات التي نستهلكها 

يف عيد امليالد تذكرنا حالوة وجود اهلل وتأيت إىل العامل يف 
عيد امليالد احللو يسوع.

ـ ألوان عيد امليالد: 
األحـمر : هو اللون االول لعيد امليالد ويرمز للدفئ العائىل 
و إستخدم من قبل املؤمنني األوائل لتذكريهم بالدم الذي 
سفك من قبل املسيح الذى أعطى حياته وسفك دمه من 

أجل أن نحصل عىل احلياة االبدية . 
األخـرض : هو اللون الثاين لعيد امليالد و يرمز إىل احلياة 

واخللود واألمل واللون األخـرض لألشجار دائمة اخلرضة 
يبقى كام هو طول أيام السنة.

 األخرض هو الشباب واألمل واكثر األلوان غزارة يف 
الطبيعة والشجرة هي أمجل خلفية للزخرفة احلمراء .

األبيــض : لون الثلج وهو رمز النقاوة والطهارة التى 
جيسدها الطفل يسوع وكل األطفال . 

الذهبـى : يرمز بشكل خاص لنجمة الشامل التى هدت 
املجوس ملكان ميالد املسيح وهو جيسد الضوء والرجاء 

والتفاؤل كام يدل عىل امللك و الغنى.
- األحلان امليالدّية و موسيقى الكريسامس: 

أوائل األحلان امليالدية تعود للقرن الرابع امليالدى 
وأول من وضع قصائد ملحنة للميالد هو " مار افرام 

الرسيانى" الذى لقب ب شاعر امليالد والتزال هذه 
الرتانيم متداولة حتى اليوم ىف الكنائس ذات الطقس 

الرسيانى.
 ووضعت الكثري من املوشحات اخلاصة بامليالد و األغانى 

الشعبية اخلاصة بامليالد و التى أزدهرت ىف فرنسا و 
أيطاليا و أنجلرتا و أملانيا و النمسا و من أشهر ترانيم 

امليالد باالنجليزية والتى ظهرت ىف القرون الوسطى 
 Adesteوأيضًا ترنيمةGloria in excelsisDeo هى
Fidelis)تعالوا يا مجيع األمم( والتى ترجع للقرن الـ13 

ووضعت موسيقاها ىف القرن الـ18. 
ومنذ القرن الـ18 بدأت تنترش أغانى امليالد ىف دول أوروبا 

وتنوعت أحلاهنا وأيضًا بدأت تظهر عند املسيحيني 
العرب قصائد وأناشيد ميالدية ملحنة باللغة العربية 

وعربت أناشيد أخرى مشتقة من الرسيانية مثل : 
ترنيمة "سبحان الكلمة".

 - البطاقات و الطوابع :
تعترب بطاقات املعايدة جزًءا من االحتفاالت التقليدية 

للعيد، تشمل البطاقات امليالدية صوًرا لسانتا كلوز ورجال 
الثلج إىل جانب الشجرة وغريها من رموز العيد أو بعض 

األيقونات الدينية امليالدية كميالد يسوع أو نجمة بيت 
حلم واحلاممة البيضاء رمًزا للسالم عىل األرض وللروح 

القدس، هناك أيًضا البطاقات التي تبتعد عن الرموز 
الدينية مثل شموع العيد أواجلوارب اخلاصة بوضع 

اهلدايا والتحّية التقليدية للعيد وترفق البطاقات عادة مع 
قصيدة مطبوعة أونص صالة قصرية أوآية من الكتاب 

املقدس والبعض اآلخر ينأى بنفسه عن اجلانب الديني 
وتقترص عىل تبادل التحّيات العامة. 

أما بطاقات املعايدة إىل األصدقاء فتعود إىل سنة 
1843 حني طلب السري هنري كول اإلنكليزي من 

ج.ك.هورسيل تصميم بطاقات ميالدّية لريسلها إىل 
أصدقائه وإنترشت عىل إثر ذلك هذه العادة وأضحت 

تقليدًا ثابتًا. 
صدر ملناسبة عيد امليالد عدد كبري من الطوابع الربيدية 

يف خمتلف دول العامل وغالًبا ما تستخدم يف الرسائل التي 
ترسل فيها بطاقات عيد امليالد كام أهنا حتظى بشعبية 

بني هواة جامعي الطوابع علاًم أن الطوابع تبقى صاحلة 
عىل مدار السنة وغالًبا ما تصدر احلكومات هذه الطوابع 

بكميات كبرية بني أكتوبروبداية ديسمرب من كل عام 
وبكميات كبرية.

 أقدم الطوابع وأكثرها متيًزا صدر يف كندا عام 1898، وىف 
عام 1937 أصدرت النمسا بدورها طوابع ختص حتية 

عيد امليالد، ويف عام 1939 أصدرت الربازيل طوابع تصور 
املجوس الثالثة ونجمة بيت حلم واملالئكة 

والطفل ومريم والطفل ويف 
الواليات املتحدة يصدر سنوًيا 

جمموعة طوابع خاصة 
بالعيد كل عام.



   رأى النــــور 
يف مدينة شهدت 

معارك نضالية، واملدهش 
أنه يعيش حياته يف معرتك 

معــــارك فــــكــــريــــة!
أزهري يف زّيه، لكنه ليــــس 

كاألزهريني يف فكرهم وحياهتم
 ترى ذلك وهو يشاهد األفالم

 ويستمع إىل األغاين
التي حتمل معنى ورسالة! 

   قال عن نفسه: "وهبت نفيس 
للدعوة ونرش رسالة السالم

وتصحيح اخلطاب الديني، وتنقية 
الرتاث من األكاذيب التي علقت 

بــــه"!
قدمته "الســــوشــــيال ميديا"

 عىل أنه الرجل الديني املثــــري 
للجــــدل!

لذلك، كان ال بد لنا أن نجيب عىل 
هذا التساؤل، بالتحديد:"ملــــــاذا"!

ولذلك ـ أيضًا ـ، كان هذا اللقاء
وهذا احلوار، مع الشيخ الدكتور 
مصطفى راشد، رئيس االحتاد 
العاملي لعلامء اإلسالم من أجل 

السالم..

• مسريتــــكم 
من أيـن بــدأت

وإلـى مـاذا تريـــد 
أن تصـــــل؟

   أعمل رئيسًا لالحتاد 
العاملي لعلامء اإلسالم من 

أجل السالم، ومن موقعي هذا، حرضت العديد 
من املؤمترات الدولية حول العامل، كمتحدث 
عن كيفية التعايش السلمي بني أتباع األديان، 

ودعيت للحديث أمام العديد من برملانات العامل
 مثل: الربملان األورويب، والربملان الفرنيس، 

واألسرتايل.
صدر يل 28 كتابًا، و 989 بحثًا منشورًا.

كل  ويعيش  العامل،  السالم  يعم  أن  احلياة،  يف  هديف 
واخوات اخوة  البرش،  فكل  كريمة؛  حياة  إنسان 
وحواء. آدم  األولني:  األبوين  إىل  مجيعًا  ينتسبون 
اجلليل.. شيخنا  قال  هكذا  بدايايت،  اىل  بك  أعد 
مافظة  أعامل  من  رشيد،  مدينة  يف  نشأت 
بشكل  متدينة  بسيطة،  ألرسة  البحرية، 
واألخــــــالق العلــــــم،  قيمـــــــة  تعرف  مستنري، 
العظيمة.  واملبادئ  واألصول،  القانون  وحترتم 
ألتحقت بمعهد  انتقلت إىل االسكندرية، وهناك،     
والقانون  الرشيعة  كلية  ثم  األزهري،  سموحة 
العاملية.  عىل  منها  حصلت  التي  األزهر،  جامعة 
الدولية،  السالم  بأكاديمية  التحقت  ذلك،  بعد 
األديــــــــان. مقارنة  يف  الدكتوراة  عىل  وحصلت 

• كيف ترى الوضع الديني يف مرص؟
   الوضع الديني يف مرص مزن وكارثي؛ فالتدّين 
وأكثر  الناس،  عموم  بني  منترش  اجلاهل،  الكاذب 
جهلة،   اما  عندنا،  الدين  رجال  من   95٪ من 
وسائل  عرب  علنًا  اهلل  عىل  يكذبون  مّدعني،  واما 
انزل  ما  شيعة،  ويضعون  والصحافة،  اإلعالم 
تتسم  التي  وصفاهتم  تتوافق  سلطان،  من  هبا  اهلل 
الرئيس السيد  من  أمتنى  لذا  واإلجرامية؛  بالعنف 
اهلواء عىل  الدينية  الربامج  منع  واملسئولني، 
نفسيًا عليا:  جلنة  بمعرفة  هؤالء  فحص  يتم  حتى 
وتربويًا، وعلميًا. دولة املغرب، كانت سباقة يف هذا 
الديني بالتعليم  العبادة،  دور  خصت  فقد  التحّول؛ 
من  للناس  محاية  املالحظة؛  وحتت  سواها،  دون 
الكراهية  ُينّمي  الذي  املريض،  الفكر  أصحاب 
مباشة. وغري  مباشة،  بصورة  واإلرهاب، 
• دائاًم تبدأ أحاديثك بتكريم موسى وعيسى، فهل 
أنت تؤمن باليهودية، واملسيحية، إيامنك باإلسالم؟
ومن  اهلل.  عند  من  رسائل  واملسيحية،  اليهودية     
القرآن عندما وصف  ال يؤمن هبا ليس بمسلم؛ ألن 
الكتب بكل  يؤمن  من  بأنه  قال  املسلم،  املؤمن 
سورة  من   285 اآلية  يف  جاء  كام  الرسل،  وكل 
النساء. سورة  من  و152   150 واآليتني   ، البقرة 
• ما رأيك يف مقولة أن املسيحي كافر؛ ألنه ال يؤمن 

باإلسالم؟
   من يضع الشــرع، أهـــذا القائــل، أم القـــــرآن 
واألحاديث الصحيحة؟!، فالقرآن واألحاديث  

الصحيحة مل تقل بأن اليهودي واملسيحي من أهل 
الكفر، بل قالت يف 32 آية، أهنم أهل كتاب. وفّرقت 
اآليات بينهم وبني املرشكني الكفار. وال احد ينسـى 

قول 
نبينا، عندما كان ممسكًا 

بالتوراة، يف حادثة شهرية: 
"جيب أن يعىل هذا الكتاب وال يعىل 

عليــه"، كمــا أن اآليـــة 55 مـــن ســورة 
آل عمران، تؤكد عىل أن الذين اتبعوا عيسى 

فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة؛ لذا من يقول 
بكفر اليهود واملسيحيني، فقد أنكر ما هو معلوم 

من الدين بالرضورة، ويقع يف دائرة الكفر.
• هل الدواعش كفار، من وجهك نظرك؟

   الدواعش بالفعل كّفــار؛ ألهنـم كفــروا بشــرع اهلل 
الصحيح، الذي مل يأمر بالقتل، واحلـرق، والتدميـــر
واغتصاب النساء، وترويع اآلمنني، رغم أن القــرآن 

حرم دم كل البرش عىل إختالف عقائدهم.
• هــل مسيحيو مصــر أهــل ذمــــة، كـمــا يـقــول 

السلفيني؟
   بالقطع مسيحيو مصـر، ليسوا أهل ذمــة.. فهــل 
أهل البلد، ونحن من أتى إليهم، نطلـق عليهــم أهـــل 
ذمـــة؟!. وللعلــم احلملــة التي جـاءت مـع اخلليـفــة 
عمرو بن العاص، رجعت بالكامل، ومل يتبــق منهــا 
إال حوايل 50 فردًا، مما يعني  أن أكثر من ٪99 مــن 

مسلمي مرص، هم نسل من أجداد أقباط.
• يف املناهج األزهرية، كقاعــــدة اســــتنــدت إليهــا 
فتوى صدرت عن األزهر نفسه، حُتّرم إعدام قاتـل 

املسيحي.. فام رأيك؟
   إن قتل النفس التي حـرم اهلل إال بـــاحلـــق، تعتـبـــر 
كبرية من أكرب الكبائر، وجريمة من أعظــم اجلرائم
فإذا كان اإلسالم قد حـّرم االعتـــداء عىل احليــــوان 

عمـدًا بــدون سبب، فمــا 
بالك باإلنسان العاقل الذي كّرمه 

اهلل!
   إن قتـــل العمـــد أو الغـــدر ال عفـــو فيــــه 
ال لألولياء وال للسلطان، ولو كان املقتول كافـــرًا 
والقاتل حرًا مسلاًم. فالقتل للقاتل دفعًا للفســاد يف 
األرض، وهو حق هلل ال لآلدمي. وإلسالم مل يفـــرق 
بني مسلم وغري مسلم، ومن يقول بغري ذلك، هو ال 
يرغب يف تطبيـق شـــرع اهلل، بـــل تطبـيـــق شـــرع 
الشيطان خللل يف النفس، فإحـذروهــم. وأمـــا مـــن 
قال ذلك بدون قصد وباخلطأ يف الفهـــم والتفســـري

فسوف حياسبه اهلل عىل االستخفاف بدماء خلقــه 
وتصديه للرأي والفتوى بال إدراك، وبال أدلة قاطعة 

مؤكدة.

•كــيــــــــف 
ترى جتديــــد 
اخلطـــــــــــــاب 

الــديـــنــــــــــــي؟
   دعنا نتفق يف 

القول: "تصحيح اخلطاب 
الديني، وتنقية الرتاث من األكاذيــب"

وليس "جتديد". وهي مسئولية مشرتكة بيــن 
الرئيس، واحلكومة، وجملس النــواب، فكلهــم 
مسئولون عام حيدث يف مرص من إرهــــــــاب
لرتكهم الفكر املتطرف، يقود منظومة التعليــم

والصحافة واإلعالم، والقضاء. وسكوهتـــــم عىل 
أحكام السجن، والتنكيل بكل شخص، يقدم فكرًا 

مستنريًا مساملًا.
   أضف إىل ذلك، تركهم العديـد من املتطــرفيــن يف 
الوظائف احلكومية، واألماكن السيادية، وتعمـدهم 
التأخري يف تفعيل مفوضية عدم التمييز، التـي نص 
عليها الدستور، ورفضهم إلغاء مادة إزدراء األديـان

وعدم اعامل القانون مع املتطرفني املجـــــرميـــــن 
العرفيـة،  الصلح  بجلسات  وسامحهم  بحسم، 

إقالة  وعدم  املتطرف،  جلربوت  ختضع  التــي 
محاية  عن  املسئولني  من  واملتخاذلني  املقرصين 
لغريهم.  عربة  ليكونوا  واملساواة؛  بالعدل  الناس 
التي  املرتبــــات  عىل  ســــكوهتــــم  الكــل،  وأخطر 
والصحافة  الدين،  رجال  من  العديد  يتقاضاها 
الوهابية؛  الدولة  من  معلومة  بكشوف  واإلعالم، 
الـــدم. ونـــزيف  اإلرهـــاب،  هذا  وإستمرار  لدعم 

• أال ننتظر دور األزهر؟
   هذا امللف "أمن قومي"، وال حيتمل رفاهية التباطؤ. 
وال جيب أن ننتظر حترك رجال األزهر؛ ألهنم سبب 
بالعنف  امليلء  الرتاث  عىل  بصمتهم  فيه،  نحن  ما 
والدم، واستمرارهم يف تدريس كل هذا الرتاث املتخم 

باألكاذيب املغرضة، يف معاهدهم، وكتبهم الدراسية.
هذه  رأس  عىل  الطيب،  الشيخ  لدينا  صحيح        
من  غالبية  أن  إال  طيب.  رجل  وهو  املؤسسة، 
سلفيًا.  إخوانيًا،  فكرًا  حيملون  معه،  يعملون 
وأمن  اإلسالم،  عىل  الكبري  اخلطر  هم  وهؤالء 
لإلسالم ينسبون  ألهنم  واملواطن؛  الوطن، 
شيطانية. أفكار  من  وقلوهبم  عقوهلم  يف  ما 
• لكن الدولة تبـــذل جمهـــودًا كبيـــرًا يف مكافحة 
اإلرهابيني، وكل يوم يسـقط  للوطــن شـــهـــداء يف 

املعركة ضد اإلرهاب؟
   لألسف، الدولة ال حتارب اإلرهاب، هي حتارب 
إرهابيني.. ما إن يقتلوا حتى حيل ملهم إرهابيون 
غريهم. لذا املعركة ضد اإلرهاب ستطول، وسوف 
مفرخة،  بالداخل  ألن  الضحايا؛  من  املزيد  تكلفنا 
تفرخ كل يوم إرهابيني جددًا. املعركة ضد اإلرهاب 
تعني  مفارخه،  غلق  تعني  منابعه،  جتفيف  تعني 
التضييق  تعني  وخطابه،  األزهر  مسار  تصحيح 
والفضائيات  املساجد  تطهري  تعني  السلفيني،  عىل 
الدينية من كل مارق يدعو للكراهية ويتهم اآلخرين 
هلل  "الدين  شعار  حتويل  تعني  والكفر،  بالرشك 
نطبق  أن  تعني  نعيشه،  لواقع  للجميع"  والوطن 
القانون، وأن نحكم بعقوبات رادعة ملن خيرج عليه، 
تعني أن تكون الدولة مايدة يف الشأن الديني، وأن 
املواطنة. ملفهوم  إعالء  يف  أمامها  اجلميع  يتساوى 

• يقولون، بأن الِعلامنية ضد الدين وهي كفر؛ فكيف 
يمكن لرجل دين مثل الدكتور مصطفى راشد، أن 
الِعلامنية فيها نجاة للمسلمني واإلسالم؟ بأن  يقول 
ماهي  يعرف  ال  كفر،  الِعلامنية  أن  قال  من     
وتساوي  األديان،  حترتم  فالِعلامنية  الِعلامنية؟.. 
كرامة  وحترتم  بالعدل،  بينهم  وحتكم  الناس،  بني 
الضمري  من  وُتعيّل  احليوان،  وحتى  اإلنسان 
اإلنساين، وجُتّرم الكذب... فهل اإلسالم ضد ذلك؟!
الدول  عدا  ما  الِعلامنية  طبقت  البالد  كل     
القاع،  يف  تبقى  أن  هلا  أرادوا  لقد  اإلسالمية، 
متخلفني  لنظل  الِعلامنية،  كفر  فاخرتعوا 
اآلن! حاصل  ما  وهو  احلياة،  نواحي  كافة  يف 
• التدّين الكاذب أخطر من اإلحلاد. هل هذه دعوة 

رصحية منك لإلحلاد؟
   هذه ليست دعوة لإلحلاد، بل هي توضيح خلطر 
يف  واضح  فامللحد  اإلسالم؛  عىل  الكاذب  التدّين 
أصحاب  أما  العنف.  يستخدم  وال  لألديان،  رفضه 
التدّين الكاذب، عىل شاكلة داعش، فهؤالء وأمثاهلم، 
أكثر من أساءوا لصورة اإلسالم، وشّوهوه عند غري 
املسلم، بام فعلوه ويفعلونه باسم اإلسالم من تقتيل، 
للرتاث  وتدمري  ورسقة  وزين،  وحرق،  وتدمري، 
التارخيي للشعوب، حتى انترشت يف العامل ظاهرة 
اخلوف  أصبح  حيث  فوبيا"،  "اإلسالم  يسمى  ما 
العكس! يثبت  أن  إىل  عقيل،  واجب  املسلمني  من 

• أهيام يكمل اآلخر: الدين أم اإلنسانية؟

روحية  رسالة  فالدين  بعضه؛  يكمل  كالمها     
القوانني  وتضع  اإلنسانية،  تنظمها  أخالقية، 
العقل  اإلنسانية  تستخدم  كام  لتطبيقها،  واآلليات 
لتواكب  النصوص  وتأويل  لتغيري  اهلل  من  املمنوح 
كل عرص، وتراعي مصالح الناس، حتى ال تصطدم 
البعض. عقل  يف  اجلامدة  بالنصوص  املصالح 
• هل تؤيد التصالح مع مجاعة االخوان املسلمني؟

   مع انني امقت اسلوب الشلليلة، ومتزيق وحدة 
واسامء  وفرق،  ومجاعات،  كيانات،  إىل  املؤمنني 
حيمل  مل  من  مع  التصالح  أؤيد  انني  إال  خمتلفة، 
الفرصة  وإعطائهم  اجلامعة،  هذه  من  السالح 
بالرأي.  مساملني  سياسيني  معارضني  ليكونوا 
املعزول،  الرئيس  مريس،  ممد  عن  واالفراج 
ووضعه بمنزله حتت اإلقامة اجلربية ملدة مددة؛ 
ألنه كان جمرد دمية، حيركها مكتب اإلرشاد، فقد 
القصد  أن  أي  إدراك..  أو  وعي،  بدون  ملرص  أساء 
املتواضع. عقله  بسبب  عنده،  منتفي  اجلنائي 
• هل تؤيد ترشح السييس لدورة رئاسية جديدة؟

رئيسًا.  ليكون  السييس  انتخب  ممن  كنت     
كل  أرى  أن  متاج  فأنا  ألوانه؛  سابق  السؤال  اآلن 
من  اختار  حتى  واحد،  كل  وبرنامج  املرشحني، 
وحريته،  وعقله،  املرصي،  اإلنسان  تنمية  يضع 
واألخذ  واملساوة،  اإلجتامعية  والعدالة  وكرامته، 
الشوارع  أطفال  ظاهرة  وإهناء  العلم  بأسباب 
ووضع  قومي.  كهدف  الرشعية  غري  واهلجرة 
وخفض  احلكومي  للتقشف  حقيقي  برنامج 
السيادية،  واملؤسسات  النواب،  جملس  نفقات 
رجال  ومنع  الشارع،  يف  واإلزعاج  البلطجة  ومنع 
انتخب  سوف  لذا  سيايس؛  دور  لعب  من  الدين 
إسمه. عن  النظر  بغض  الربنامج  هذا  صاحب 

• هل ترى اسامء منافسة للرئيس السييس؟
ال  أننا  العريب،  عاملنا  يف  احلكم  أنظمة  كوارث  من     
نصبح  وبذلك  للمستقبل؛  القادة  من  صفوفًا  ُنعد 
مكومني باختيار من نقول عنهم: أفضل السيئني

!
   نحييك شيخنا اجلليل، عىل عقلك املستنري؛ فدين 

بال عقل، عقل بال دين!



من  لكثري  كبرية  متعة  يمثل  املقهى  يف  اجللوس 
حيث  أخرى،  متعة  أي  تضاهيها  ال  الشباب 
فيها،  حياهتم  نصف  منهم  كبري  عدد  يقيض 
ويضحكون،  يلعبون،  أصدقائهم،  مع  يتقابلون 
فال  األحاديث  وتطول  ويتحدثون  ويمرحون، 
املوضوعات  هي  ما  ولكن  يكلون،  وال  يملون 
هذا  بينهم.  ما  يف  الشباب  فيها  يتحدث  التي 
التالية.  السطور  يف  إجابته  ستجد  السؤال 

* الرياضــة:
تشغل الرياضة حيزًا كبريًا من أحاديث الشباب 
ال سيام عندما تكون هناك مباراة مهمة بني أكرب 
اجلانب  القدم  أي بطولة. وتنال كرة  فريقني يف 
احلديث  فيبدأون  الشباب،  أحاديث  يف  األكرب 
عن التوقعات وتشكيلة الفريقني والنتيجة وقد 
األهداف. سيسجل  من  حتديد  إىل  األمر  يصل 

* أحوال البلــد:
ال خيلو اجللوس يف املقهى من التطرق إىل أحوال 
مناحي  يف  يشء  كل  أصاب  الذي  والغالء  البلد 
والتهكم  السخرية  إىل  األمر  يصل  وقد  احلياة، 
عىل األوضاع والظروف املعيشية. من املعروف 
عىل  الضحك  ويعشق  نكتة  صاحب  املرصي  أن 
نفسه وأوضاعه، ويف بعض األحيان تقلب األمور 
بغم وخناق بسبب تأييد أحد أو بعض األشخاص 
اآلخر. البعض  يرفضها  معينة  لسياسة 

* اجلنس:
يف  الشباب  حوهلا  جيتمع  حالة  اجلنس  يمثل 
ال  واحلوارات  واخلربات  اآلراء  لتبادل  املقهى 

العلمي  اجلنيس  بالتثقيف  هتتم  ال  دولة  يف  سيام 
لألطفال منذ الصغر، فيحاولون مجع خرباهتم 
من  أو  زميله  من  أحدهم  سمعها  معلومة  من 
كتاب عىل الرصيف أو حتى من خالل اإلنرتنت 
الغامض  اليشء  إليهم  بالنسبة  اجلنس  ويصبح 
لقاءاهتم. يف  طالسمه  فك  حياولون  الذي 

* الديــن:
وهيوى  متدين  بطبعه  املرصي  الشعب 
اجللوس  أثناء  سيام  ال  الدين،  أمور  إىل  التطرق 
برنامج  شارة  سامع  عند  سيام  ال  املقهى  يف 
االنتهاء عىل  قاربت  دينية  أغنية  أو  ديني 
بعض  حول  اجلدل  إىل  يميل  نقاًشا  فيفتحون 
أهو  املرأة  عىل  كالسالم  البحتة،  الدينية  األمور 
ال،  أم  عورة  املرأة  صوت  وهل  حرام،  أم  حالل 
عن  بالكالم  تنتهي  قد  التي  األمور  من  وغريها 
شاب. أي  شباك  يف  وقوعهن  وكيفية  البنات 

* البنــات:
الغالب  يف  املقاهي  يرتاد  ممن  الشباب  بعض 
مرتبط، إما بخطوبة أو ارتباط عاطفي. وخالل 
استجاممهم مع أصدقائهم ال تكف هواتفهم عن 
مكاملة  استقبال  عن  معلنة  رنني  صوت  إصدار 
تبدأ  تنتهي  أن  بمجرد  احلبيبة  أو  اخلطيبة  من 
النقاشات بني الشباب حول ما يعانيه كل شخص 
من عثرات مع فتاته وكيفية حلها ومواجهتها 
العروس  أرسة  ومطالب  معها،  والتعامل 
وخالفه. والشبكة،  والشقة  واملهر  الباهظة، 

كيفية االعتناء بالجسم في مرحلة البلوغسـن المـراهقـة عنـد األوألدما هي أهم مشاكل الشباب
 ما هي املشكلة؟

أفضل  هو  ما  والشباب  لألطفال  اجليدة  النفسية  الصحة  هي  ما   
لنكون  أرسهم،  يف  سعادة  أكثر  جيعلهم  الذي  ما   ، هلم  يشء 
املدرسة يف  أفضل  هو  ما  لنفعل  أفضل،  بشكل  التعلم  عىل  قادرين 
والتمتع بصداقات وخربات جديدة نحن بحاجة لصحة نفسية سليمة 
النفسية  الصحة  تطوير  يتم  عندما  هي  املراهقة  وسنوات  الطفولة 
النفسية  بالصحة  يتميز  فالبالغ  لذلك   ، للمستقبل  أنامط  تعيني  ويتم 
اجليدة بشكل أفضل بكثري مما نجدها عند الشخص املراهق ، ونحن 
الكبار  لنكون قادرين عىل حتمل مسؤوليات  لنفسية جيدة  بحاجة 
وحتقيق إمكاناهتم ، ولألسف، فإن املجتمع الذي نعيش فيه يمكن أن 
يؤثر بطريقة سلبية عىل الصحة العقلية ألطفالنا والشباب يف هذا العامل

التفكك األرسي عىل نطاق واسع :-
هناك الكثري من الضغوط للحصول عىل املال، واجلسد املثايل وأسلوب 
الشباب و عىل مدار  الشبكات اإلجتامعية عىل  ، إن سيطرت  احلياة 
وتفتح  سليمة  غري  بطرق  الشباب  إىل  باملعلومات  تؤدي   ، ساعة   24
جيعل  بشكل  املجتمعات  من  العديد  يف  املنترش  العنف  إىل  أذهاهنم 
الشباب  من  اآلالف  عند  للبؤس  دائاًم  مصدرًا  اجلريمة  من  اخلوف 
عىل  لدخول  التنافسية  وإزدياد  للمدارس  الكبري  اإلنتشار  أن  وكام 
التي  املادية  والكلفة  عمل  عىل  احلصول  وصعوبة  اجلامعة  أبواب 
املشاكل بمعظم  تتسبب   ، باإلرتفاع  تستمر  والتي  االن  نعيشوها 

 الصحية عند األطفال .
طفل يضع رأسه بني يديه :-

الصحة  إضطراب  من  يعانون  درايس  فصل  كل  يف  أطفال  ثالثة 
و  تشخيصها(  يتم  التي  تلك  فقط  )وهذا  للتشخيص  النفسية 
عالمات  عليهم  تظهر  الشباب  البالغني  من  مخسة  كل  من  واحد 
عمدا  نفسها  ترض  بالغ   12 أصل  من  واحد  و   ، األكل  إضطراب 
ما  إن   ، هذا(  بسبب  عام  كل  املستشفى  يدخلون  منهم  )و25،000 
يقرب 80،000 من األطفال والشباب يعانون من اإلكتئاب الشديد .

 إحصاءات الصحة النفسية :- 
األطفال  من  اآلالف  وعزل  املجتمع،  جانب  من  التجريح  غالبا 
،حتى  النفس  وإيذاء  األكل  يف  إضطرابات  لدهيم  يسبب  والشباب، 
ضحايًا  يصبحوا  أن  املحتمل  من  و  لإلنتحار  يلجئ  منهم  البعض  أن 
للجريمة،فمعظم من يؤول هبم احلال إىل عامل اإلجرام يكونون ممن 
املفككة، أو ممن قد تعاملوا مع املرض واملخدرات  كربوا يف األرس 
بأنفسهم  ذلك  جربوا  قد  أن  بالرضورة  وليس   - الكحول  مشاكل  أو 
رغب قد عاشوا التجربة بالعيش بجو فاسد يتضمن هذه املشكالت .

ما هي الصحة النفسية؟ 
العقلية بام يف ذلك  إن مجيع جوانب نمو الطفل تؤثر عىل الصحة 
قدراهتم املعرفية، واملهارات االجتامعية، فضاًل عن رفاهيتهم العاطفية 
، و بناء القدرة عىل التكيف العاطفي هو مفتاح احلل، ونحن نعتقد 
أن هناك سامت أساسية ترى يف األطفال األصحاء عقليا والشباب :- 
1- القدرة عىل الدخول يف عالقات شخصية واملحافظة عىل مساجة 

مرضية للطرفني . 
2- التقدم املستمر من النمو النفيس .

3-القدرة عىل اللعب والتعلم بشكل مناسب لسنهم واملستوى 
الفكري .

 4-التطوير احليس و األخالقي والتميز بني احلق والباطل .

 11 الـ  سن  من  تكون  التي  العمرية  الفرتة  هي  عام  بشكل  املراهقه 
اإلنسان  هبا  يمر  التى  املراحل  أصعب  من  وهي   ،21 الـ  سن  وحتى 
التقلبات  كثري  فيها  يكون  اإلنسان  أن  صفاهتا  أهم  من  مرحلة  فهي 
أول اختبار فعيل لإلنسان يف حياته حيث  املرحلة هي  وتكون هذه 
تتحكم هذه الفرتة املحددة التي يمر هبا اإلنسان يف حياته وقد يبنى 
اإلنسان  ويتأثر  عام،  بشكل  اإلنسان  مستقبل  شكل  الفرتة  هذه  عىل 
يف  املراهقة  وكلمة  جًدا.  كبري  بشكل  به  املحيطة  البيئة  من  املراهق 
اللغة العربية مأخوذة من راهق ومعناها االقرتاب من الشيئ، وهي 
يف العلم النفيس تعني اقرتاب اإلنسان من النضوج العقيل واجلسدي 
ال  املرحلة  هذه  أن  هنا  اإلشارة  املهم  ومن  واالجتامعي،  والنفيس 
إنام هي جمرد  بل  اإلنسان بشكل كامل،  ينضج فيها  تعترب مرحلة 
للفرد  اجليد  النضوج  إىل  إجيابية  كانت  إن  تبعاهتا  تؤدي  قد  مرحلة 
والبلوغ  املراهقة  بني  فروق  هناك  أن  ذكر  من  بد  وال  املستقبل،  يف 
فاملراهقة هي عبارة عن املرحلة التي حيدث فيها عند الفرد تغريات 
تغري  حدث  فهو  البلوغ  أما  وعاطفية،  وعقلية  واجتامعية  جسدية 
يطرأ عىل جسد اإلنسان جيعله قادر عىل النسل بمعنى أوضح قادر 
الفرد  هبا  يمر  للمراهقة  مراحل  عدة  وهناك  أرسة.  تكوين  عىل 
ويرجع ذلك إىل طول هذه املرحلة وهذه املراحل عىل النحو اآليت :
تكون  التي  املرحلة  وهي  األولـى  املراهـقة  مرحلة  أواًل: 
ومتتاز  عام   14 الـ  سن  وحتى   11 الـ  السن  من  فيها  الفرتة 
اجلسد  يف  رسيعة  بيولوجية  تغريات  بحدوث  املرحلة  هذه 
وتكون  الوسطى  املرحلة  وهي  الثانية  املراهقة  مرحلة  ثانًيـــا: 
املرحلة  هذه  ويف  عام   18 سن  وحتى   14 الـ  سن  من  املرحلة  هذه 
األوىل. املرحلة  يف  وذكرناها  سبق  التى  التغريات  اكتامل  يتم 
وتـــكـــون  للمراهقـــة  األخيـــرة  املـــرحلــــة  وهـــي  ثالثـــًا: 
ومتتاز  عام   21 سن  وحتى   18 الـ  سن  من  الفرتة  هذه 
وراشد. ناضج  شخص  اىل  الفرد  بتحويلها  املــرحلة  تلـــك 
هذه  ويف  للفرد  اجلسدي  النمو  منها  عديدة  عالمات  وللمراهقة   
املرحلة تظهر عىل اإلنسان توسع املنكني والطول ونحو ذلك، و من 
يف  ويكون  احليض  بدء  يكون  النساء  ففي  اجلنيس  النضج  عالماهتا 
الذكور زيادة حجم اخلصية وظهور نمو شعر العانة، ومن عالماهتا 
النفسية  التغريات  يف  تتسبب  املرحلة  فهذه  النفيس  التغيري  أيضا 
قذف  فأول  املراهق  الفرد  جسد  يف  اهلرمونات  تغري  بسبب  للفرد 
عنده  واإلجيابية  السلبية  املشاعر  من  كثري  يصاحبه  البالغ  للذكر 
ويمر  املراهق  الفرد  تواجه  التي  التحديات  أهم  ومن  ذلك.  ونحو 
الفرد  لتوتر  نتيجة  وذلك  التعامل  وحدة  بالعصبية  مروره  هبا، 
املراهق فينتج عن ذلك عناده أماًل منه يف حتقيق مطالبه الشخصية 
الرأي  فردية  وحب  التمرد  تواجهه  التي  املشاكل  من  أيًضا  ويكون 
واستقالليته فهو حيب يف هذه املرحلة أن يظهر نفسه وشخصيته 
ذلك. ونحو  حوله  من  مع  تعامله  حساب  عىل  ذلك  كان  ولو 

الدهون  من  عالية  نسبة  عىل  حتتوي  التي  األطعمة  تناول  جتنب 
عىل  حيتوي  متوازن  غذائي  نظام  اتباع  عىل  واحلرص  املشبعة، 
والشوكوالتة. املكرسات،  تناول  من  والتقليل  واخلضار،  الفاكهة، 

 تناول األطعمة التي حتتوي عىل نسبة مرتفعة من األوميغا3، وذلك من 
أجل احلفاظ عىل البرشة، والشعر، وملنع ظهور احلبوب عىل الوجه.

االستحامم  طريق  عن  وذلك  الشخصية،  النظافة  عىل  املحافظة   
بشكل  املالبس  وتغيري  العرق،  رائحة  ظهور  لتجنب  اليومي 
استخدام  أو  العرق،  مزيل  استعامل  عىل  احلرص  مع  يومي، 
الشبة. أو  الورد،  ماء  مثل،  الطبيعية:  الوصفات  بعض 

 تطبيق عصري الليمون عىل املناطق الداكنة، وذلك من أجل تفتيحها 
باإلضافة إىل التخلص من رائحة العرق.

 ممارسة التامرين الرياضية بشكل يومي، حيث تقوي عضالت 
اجلسم، باإلضافة إىل أهنا تقلل القلق، والتوتر.

الشباب. البرشة بشكل يومي، وذلك لتجنب ظهور حب   ترطيب 

الغازية، والتي حتتوي عىل نسبة عالية من  االبتعاد عن املرشوبات   
اليسء عىل اجلسم، فهو حيتاج يف مرحلة  لتأثريها  الكافيني، وذلك 
البلوغ إىل اإلكثار من شب احلليب ومشتقاته، والعصائر الطبيعية.

 عالمات البلوغ عند الذكور:
ملحوظ.  بشكل  اخلصيتني  نمو  القضيب،  حجم  طول  زيادة 
الشارب،  مثل:  اجلسم،  من  خمتلفة  مناطق  يف  الشعر  نمو 
االحتالم  والصدر،  واللحية،  واألرجل،  واألذرع،  العانة،  ومنطقة 
تغري  املني،  نزول  يف  يتسبب  مما  املنام  يف  اجلامع  رؤية  هو 
الوجه،  عىل  الشباب  حب  ظهور  الصوت،  نربة  يف  ملحوظ 
القامة. طول  زيادة  اهلرمونية.  التغريات  بعض  بسبب  وذلك 

 عالمات البلوغ عند اإلناث:
 نمو الشعر يف مناطق خمتلفة من اجلسم، مثل: منطقة العانة، وحتت 
اإلبطني، واليدين، والقدمني. نمو الثدي. زيادة طول القامة. ظهور 
حب الشباب عىل الوجه نتيجة بعض التغريات اهلرمونية. اتساع عظام 
احلوض. حدوث الدورة الشهرية، ونزول دم احليض. نعومة الصوت.

 وصفات طبيعية لالعتناء باجلسم وصفة طبيعية إلزالة رائحة العرق 
الليمون فرك نصف حبة من الليمون حتت اإلبطني، وهترك حتى 
جيف، قبل احلصول عىل محام ماء داىفء، مع احلرص عىل تكرار 
هذه الوصفة مرة يوميًا، أو عن طريق مزج عصري نصف حبة من 
باستعامل  اإلبطني  عىل  ويطبق  املاء،  من  كوب  نصف  يف  الليمون 
زيت  غسله.  قبل  دقائق   10 ملدة  ويرتك  النظيف،  القطن  من  قطعة 
الشاي مع  الشاي: مزج ملعقتني كبريتني من زيت شجرة  شجرة 
للعرق.  الستعامله كمزيل  رذاذ،  عبوة  يف  وضعه  ثم  املاء،  من  القليل 

وصفة طبيعية لعالج حب الشباب:
 البابايا: هرس حبة من البابايا، ثم وضعها عىل املنطقة املصابة ملدة 

تصل إىل نصف ساعة قبل غسله باملاء الفاتر. اخليار: وضع بضع 
شائح من اخليار عىل املنطقة املصابة ملدة نصف ساعة قبل غسله 

باملاء البارد.



“Section 1031″ is slowly making its way into daily 
conversation, bandied about by realtors, title com-
panies, investors and soccer moms. Some people 
even insist on making it into a verb, a la FedEx , as 
in: “Let’s 1031 that building for another.” (While 
Section 1031 isn’t restricted to real estate, that’s 
clearly where most of the discussion takes place.)
So what is 1031? Broadly stated, a 1031 exchange 
(also called a like-kind exchange or a Starker) is a 
swap of one business or investment asset for an-
other. Although most swaps are taxable as sales, if 
you come within 1031, you’ll either have no tax or 
limited tax due at the time of the exchange.
In effect, you can change the form of your invest-
ment without (as the IRS sees it) cashing out or 
recognizing a capital gain. That allows your in-
vestment to continue to grow tax deferred. There’s 
no limit on how many times or how frequently 
you can do a 1031. You can roll over the gain from 
one piece of investment real estate to another to 
another and another. Although you may have a 
profit on each swap, you avoid tax until you ac-
tually sell for cash many years later. Then you’ll 
hopefully pay only one tax, and that at a long-term 
capital gain rate (currently 15%). 
Warning: Special rules apply when depreciable 
property is exchanged in a 1031. It can trigger 
gain known as “depreciation recapture” that is 
taxed as ordinary income. In general, if you swap 
one building for another building, or one machine 
for another machine, you can avoid this recapture. 
But if you exchange improved land with a build-
ing for unimproved land without a building, the 
depreciation you’ve previously claimed on the 
building will be recaptured as ordinary income.
Such complications are why you need professional 
help when you’re doing a 1031. Still, if you’re con-
sidering a 1031–or just curious–here are 10 things 
you should know.
1. A 1031 isn’t for personal use. 
The provision is only for investment and business 
property, so you can’t swap your primary resi-
dence for another home. There are ways you can 
use a 1031 for swapping vacation homes, but this 
loophole is much narrower than it used to be. For 
more details, see No. 10.
2. But some personal property qualifies.
Most 1031 exchanges are of real estate. However, 
some exchanges of personal property (say a paint-
ing) can qualify. Note, however, that exchanges 
of corporate stock or partnership interests don’t 
qualify. On the other hand, interests as a tenant 
in common (sometimes called TICs) in real estate 
do. 

3. “Like-kind” is broad. 
Most exchanges must merely be of “like-kind”–
an enigmatic phrase that doesn’t mean what you 
think it means. You can exchange an apartment 
building for raw land, or a ranch for a strip mall. 
The rules are surprisingly liberal. You can even ex-
change one business for another. But again, there 
are traps for the unwary.
4. You can do a “delayed” exchange. 
Classically, an exchange involves a simple swap of 
one property for another between two people. But 
the odds of finding someone with the exact prop-
erty you want who wants the exact property you 
have are slim. For that reason the vast majority of 
exchanges are delayed, three party, or Starker ex-
changes (named for the first tax case that allowed 
them). In a delayed exchange, you need a middle-
man who holds the cash after you “sell” your prop-
erty and uses it to “buy” the replacement property 
for you. This three party exchange is treated as a 
swap. 
5. You must designate replacement property.
There are two key timing rules you must observe 
in a delayed exchange. The first relates to the desig-
nation of replacement property. Once the sale of 
your property occurs, the intermediary will re-
ceive the cash. You can’t receive the cash or it will 
spoil the 1031 treatment. Also, within 45 days of 
the sale of your property you must designate re-
placement property in writing to the intermedi-
ary, specifying the property you want to acquire. 
6. You can designate multiple replacement prop-
erties.
There’s long been debate about how many prop-
erties you can designate and what conditions you 
can impose. The IRS says you can designate three 
properties as the designated replacement proper-
ty so long as you eventually close on one of them. 
Alternatively, you can designate more properties 
if you come within certain valuation tests. For ex-
ample, you can designate an unlimited number 
of potential replacement properties as long as the 
fair market value of the replacement properties 
does not exceed 200% of the aggregate fair market 
value of all the exchanged properties. 
7. You must close within six months. 
The second timing rule in a delayed exchange re-
lates to closing. You must close on the new prop-
erty within 180 days of the sale of the old. Note 
that the two time periods run concurrently. That 
means you start counting when the sale of your 
property closes. If you designate replacement 
property exactly 45 days later, you’ll have 135 days 
left to close on the replacement property.
8. If you receive cash, it’s taxed. 
You may have cash left over after the intermediary 
acquires the replacement property. If so, the inter-
mediary will pay it to you at the end of the 180 
days. That cash–known as “boot”–will be taxed as 
partial sales proceeds from the sale of your prop-
erty, generally as a capital gain.
9.You must consider mortgages and other debt. 
One of the main ways people get into trouble with 
these transactions is failing to consider loans. You 
must consider mortgage loans or other debt on 
the property you relinquish, and any debt on the 
replacement property. If you don’t receive cash 

back but your liability goes down, that too will be 
treated as income to you just like cash. Suppose 
you had a mortgage of $1 million on the old prop-
erty, but your mortgage on the new property you 
receive in exchange is only $900,000. You have 
$100,000 of gain that is also classified as “boot,” 
and it will be taxed. 
10. Using 1031 for a vacation house is tricky. 
You can sell your primary residence and, com-
bined with your spouse, shield $500,000 in capi-
tal gain, so long as you’ve lived there for two years 
out of the past five. But this break isn’t available 
for your second or vacation home. You might have 
heard tales of taxpayers who used a 1031 to swap 
one vacation home for another, perhaps even for a 
house where they want to retire. The 1031 delayed 
any recognition of gain. Later they moved into 
the new property, made it their primary residence 
and eventually planned to use the $500,000 capital 
gain exclusion.
In 2004 Congress tightened that loophole. Yes, 
taxpayers can still turn vacation homes into rental 
properties and do 1031 exchanges. Example: You 
stop using your beach house, rent it out for six 
months or a year and then exchange it for other 
real estate. If you actually get a tenant and con-
duct yourself in a businesslike way, you’ve prob-
ably converted the house to investment property, 
which should make your 1031 exchange OK. But 
if you merely hold it out for rent but never actual-
ly have tenants, it’s probably not. The facts will be 
key, as will the timing. The more time that elaps-
es after you convert the property’s use the better. 
Although there is no absolute standard, anything 
less than six months of bona fide rental use is 
probably not enough. A year would be better.
If you want to use the property you swapped for as 
your new second or even primary home, you can’t 
move in right away. In 2008 the IRS set forth a safe 
harbor rule under which it said it would not chal-
lenge whether a replacement dwelling qualified 
as investment property for purposes of a 1031. To 
meet that safe harbor, in each of the two 12-month 
periods immediately after the exchange: (1) you 
must rent the dwelling unit to another person for 
a fair rental for 14 days or more; and (2) your own 
personal use of the dwelling unit cannot exceed 
the greater of 14 days or 10% of the number of 
days during the 12-month period that the dwell-
ing unit is rented at a fair rental. 
Moreover, after successfully swapping one vacation/
investment property for another, you can’t immedi-
ately convert it to your primary home and take ad-
vantage of the $500,000 exclusion. Before the law was 
changed in 2004 an investor might transfer one rental 
property in a 1031 exchange for another rental prop-
erty, rent out the new rental property for a period of 
time, move into the property for a few years and then 
sell it, taking advantage of exclusion of gain from 
the sale of a principal residence. Now, if you acquire 
property in the 1031 exchange and later attempt to 
sell that property as your principal residence, the 
exclusion will not apply during the five-year period 
beginning with the date the property was acquired in 
the 1031 like-kind exchange. In other words, you’ll 
have to wait a lot longer to use the primary residence 
capital gains tax break.
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Ten Things to Know About 1031 Exchanges

Why Germans Work Fewer Hours But Produce More: A Study In Culture
When many Americans 
think of Germany, imag-
es of WWII often come 
to mind. But what many 
people don’t realize is 
that Germany is the in-
dustrial powerhouse of 
Europe, and is a leading 
manufacturer of goods 
for export to developing 
Asian nations. We don’t 
hear about the superiori-
ty of German engineering 
in Volkswagen commer-
cials for nothing!
The economic engine of 
the EU, Germany sin-
gle-handedly saved the 
Eurozone from collapse 
in 2012. At the same time, 
German workers en-
joy unparalleled worker 
protections and shorter 
working hours than most 
of their global counter-
parts. How can a country 
that works an average of 
35 hours per week (with 

explained her culture 
shock while on a working 
exchange to the UK.
“I was in England for an 
exchange... I was in the 
office and the people are 
talking all the time about 
their private things... 
‘What’s the plan for to-
night?’, and all the time 
drinking coffee...”
She was quite surprised 
by the casual nature of 
British workers. Upon 
further discussion, the 
Germans reveal that 
Facebook is not allowed 
in the office whatsoever, 
and no private email is 
permitted.
Goal-Oriented, Direct 
Communication Is Val-
ued
German business culture 
is one of intense focus 
and direct communica-
tion. While Americans 
tend to value small talk 

ing day is focused on de-
livering efficient produc-
tivity, the off hours are 
truly off hours. Because of 
the focused atmosphere 
and formal environment 
of German businesses, 
employees don’t neces-
sarily hang out together 
after work. Germans gen-
erally value a separation 
between private life and 
working life.
The German government 
is currently consider-
ing a ban on work-relat-
ed emails after 6pm, to 
counter the accessibility 
that smartphones and 
constant connectivity 
give employers to their 
employees. Can you im-
agine President Obama 
enacting such a policy in 
the United States?
To occupy their plentiful 
Freizeit, most Germans 
are involved in Verein 

an average 24 paid vaca-
tion days to boot) main-
tain such a high level of 
productivity?
Working Hours Mean 
Working Hours
In German business cul-
ture, when an employee is 
at work, they should not 
be doing anything other 
than their work. Face-
book, office gossip with 
co-workers, trolling Red-
dit for hours, and pull-
ing up a fake spreadsheet 
when your boss walks by 
are socially unacceptable 
behaviors. Obviously, in 
the United States these 
behaviors are frowned up 
on by management. But 
in Germany, there is zero 
tolerance among peers 
for such frivolous activi-
ties.
In the BBC documentary 
“Make Me A German“,  a 
young German woman 

and maintaining an up-
beat atmosphere, Ger-
mans rarely beat around 
the bush. German work-
ers will directly speak to 
a manager about perfor-
mance reviews, launch 
into a business meeting 
without any ‘icebreakers’, 
and use commanding 
language without soften-
ing the directives with 
polite phrases.Whereas 
an American would say, 
“It would be great if you 
could get this to me by 
3pm,” a German would 
say, “I need this by 3pm”.
When a German is at 
work, they are focused 
and diligent, which in 
turn leads to higher pro-
ductivity in a shorter pe-
riod of time.
Germans Have a Life 
Outside Work
Germans work hard and 
play hard. Since the work-

(clubs); regularly meet-
ing others with shared 
interests in their com-
munity. Common inter-
ests in Germany include 
Sportvereine (sports 
clubs), Gesangvereine 
(choirs or singing clubs), 
Musikvereine (music 
clubs), Wandervereine 
(hiking clubs), Tierzucht-
vereine (animal breeding 
clubs - generally rabbits/
pigeons) and collectors’ 
clubs of all stripes. Even 
the smallest village in 
Germany will have sev-
eral active Vereinen to 
accommodate residents’ 
interests. Rather than 
settling in for a night of 
TV after work, most Ger-
mans socialize with oth-
ers in their community 
and cultivate themselves 
as people.
By Amol Sarva



As Harvey’s devastation raged 
through Houston recently, the city’s 
mayor was compelled to address ru-
mors that those seeking aid could be 
deported.
In the wake of a statewide ban on 
“sanctuary cities,” the mayor sought 
to reassure the Houston area’s more 
than 500,000 undocumented immi-
grants that they would not be tar-
geted for deportation at emergency 
shelters.
Nevertheless, out of the disaster 
have come stories of immigrants 
afraid to seek shelter, and of undoc-
umented mothers sitting at home 
with their American-born children, 
weighing the threat of rising flood-
waters against a newly “unleashed” 
immigration enforcement effort.
The reluctance to access help did not 
surprise Sandro Galea, the dean of 
Boston University’s School of Pub-
lic Health, who spoke with me after 
the hurricane struck. “Rampant sto-
ries of unchecked powers of Immi-
gration and Customs Enforcement 
agents” have created a “justifiable 
fear” among immigrant popula-
tions, making them too worried to 
ask for any kind of aid, he said.
I’ve seen the same thing in my pri-
mary care clinic in Everett, where 
the past eight months have seemed 
like so much rising floodwater, 
threatening the trust that is so vital 
to me as a physician.
President Trump’s first executive or-
ders on immigration enforcement 
were handed down as I was facing 
the height of flu season. My office 
was filled with people with fevers, 
coughs and muscle aches.
Since I speak Spanish and Portu-
guese, and two out of five Everett 
residents are foreign born, most of 
my patients are immigrants. Some 
are newly arrived, some have been 
in Everett for 20 years. Nearly all de-
scribed a heightened sense of anxi-
ety about their family’s place in the 
country, as rhetoric about immi-
grants turned increasingly hostile.
The fear and anxiety of my patients 
was palpable, and affected all as-
pects of our interactions. Questions 

about where they lived and what 
kind of work they did suddenly 
seemed dangerous. Patients began 
asking me if their answers would be 
used against them, and if their med-
ical records could be read by immi-
gration authorities. Many declined 
routine care, worried that they 
would be targeted by immigration 
authorities.
And now, more bad news has come, 
as the administration has an-
nounced plans to end a temporary 
hold on deportations of immigrants 
who entered the country illegally as 
children. I dread seeing my young 
patients who have built lives, busi-
nesses and military careers under 
this program. How will I convince 
them to push forward, to stay 
healthy and keep dreaming?
One of my patients quit taking her 
diabetes medications and nearly 
died of an infection. “It just felt like 
nothing mattered,” she recently con-
fessed to me, as we counted her un-
swallowed pills. Meanwhile, many 
declined the flu vaccine, one of our 
best tools to stop yearly epidemics.
What must I have looked like to my 
patients, a white woman in a white 
coat, offering them an injection they 
hadn’t ask for, in a country that did 
not seem to want them?
Across town, a colleague shares the 
recent story of caring for a woman 
in the ICU who had stopped coming 
to the clinic for her diabetes, for fear 
of being deported. Though she had 
been in the country for decades, she 
no longer felt safe. When she got flu 
symptoms, her family told my col-
league, she continued to stay home 
out of fear. When she finally showed 
up at the hospital, it was too late. 
She had a massive heart attack and 
died. Her family was devastated and 
angered by their needless loss.
These stories, while important, can-
not convey the full impact that in-
creased deportations will have on 
the health of individuals and our 
country as a whole. But research on 
the health effects of statewide immi-
gration policies and local raids can 
give us some insight into what the 
consequences may be.
The controversial “show me your pa-

pers” law, which was enacted in 2010 
in Arizona, required police to veri-
fy the status of anyone whom they 
“suspected” of being in the country 
illegally. Researcher Russell Toomey 
and his colleagues found that teen 
mothers of Mexican heritage, who 
were already at high risk of poor 
outcomes, were 7 percent less like-
ly to bring their baby to the doctor 
after the law was passed. These ef-
fects were actually stronger for sec-
ond-generation citizens, whose own 
mothers were born in the U.S.
Toomey explained in an interview 
that, “while the policy is targeted 
at undocumented immigrants, it 
has this spillover effect on Latino 
women” who are citizens or author-
ized immigrants. He speculated that 
these laws were perceived as racially 
discriminatory, creating a sense of 
mistrust even for Latinos born in 
the U.S. As a result, similar policies 
are likely to widen poor health out-
comes for all Latinos.
This mirrors more recent research 
on an immigration raid that took 
place in a meat-processing plant in 
Iowa in 2008. Nearly 10 years lat-
er, researchers found there was a 
24 percent increase in low-birth-
weight births for all Latino mothers 
in the town, regardless of whether 
they were born in the U.S. or abroad.
These studies raise concerns that in-
creased immigration enforcement 
could turn Latinos and other immi-
grant populations into a permanent 
underclass, disadvantaging even 
their American-born children from 
birth.
These policies also put our nation 
as a whole at risk. They lead Lati-
no populations to seek care in the 
emergency room instead of the clin-
ic, leading to nearly a billion dollars 
in preventable hospitalizations.
These policies have also decreased 
reporting of sexual assault in Los 
Angeles, leaving others more vul-
nerable to predators who may act 
with impunity. This drop in report-
ing is no surprise to those of us who 
listen weekly to stories of assault, 
watching women shake with fear of 
an assailant but remain unwilling to 
call police, who they no longer be-

lieve will protect them.
Anti-immigrant policies could po-
tentially even help an epidemic 
take hold. While it has long been a 
talking point of American anti-im-
migrant activists that “immigrants 
spread disease,” Galea, the BU dean, 
clarifies that immigrants are actual-
ly healthier than native born popu-
lations when they arrive. But when 
immigrants are afraid of accessing 
care, Galea says, their communities 
can become “reservoirs of disease,” 
where people may be afraid to get 
vaccines, like the flu shot, or seek 
care when they are sick. When peo-
ple are afraid to ask for help, infec-
tious diseases will spread faster.
This is not inevitable. In Massachu-
setts this year, we experienced an 
outbreak of mumps among Lati-
no populations. The Boston Public 
Health Commission and other local 
public health entities were able to 
partner with Latino organizations, 
like the Chelsea Collaborative, 
which have long-established rela-
tionships in the Latino community, 
and were able to use these connec-
tions to bring affected people into 
the clinics. As a result, they were 
able to contain the outbreak and 
help people access care.
It was also important that Boston 
had leadership that signaled its sup-
port for immigrant communities, 
according to Julia Gunn, director of 
the Communicable Disease Control 
Division at the city public health 
commission.
“Right now, we have a very strong 
mayor [in Boston] who is very sup-
portive of social justice in immi-
grant communities, and this allows 
us to do our work,” she said in an 
interview.
Harvey won’t be the last disaster 
we face as a country. A future cri-
sis could be as mundane as a flu, as 
exotic as Ebola, or something we 
cannot yet dream of. In a globalized 
world, border fences cannot keep 
out airborne diseases any more than 
levees can stop a hurricane. Crises 
will come, and without the faith of 
those affected, we will not be able to 
respond effectively.
ELISABETH POORMAN, - www.kevinmd.com

Anti-immigrant policies put people at risk 
during Harvey. And that’s just the beginning.



King Tut 
Treasures To 

Come To Cali-
fornia Science 

Center
New “KING TUT: Treasures 
of the Golden Pharaoh” Ex-
hibition Will Celebrate 100-
year Discovery of King’s 
Tomb with Unprecedented 
Collection of Priceless Works
World Tour to Premiere in 
Los Angeles in Spring 2018 
at the California Science 
Center
Presented by the Egyptian Min-
istry of Antiquities, Exhibitions 
International, IMG and the Cal-
ifornia Science Center, the new 
immersive exhibition will display 
more than 150 real artifacts from 
Tutankhamun’s (also known as 
King Tut) tomb. The ten-city in-
ternational exhibition tour will 
debut in Los Angeles on March 
24, 2018 and be on view through 
early January 2019 at the Califor-
nia Science Center, proudly spon-
sored by American Express.
The exhibition’s curated collection 
represents the largest assembly of 
artifacts and gold from Tutankha-
mun’s tomb ever on public display 
outside of Egypt, which has his-
torically been limited to approx-
imately 50 items. On display will 
be many items the Boy King him-
self used in life and in death, in-
cluding: golden jewelry, elaborate 
carvings, sculptures, and ritual 
antiquities. Forty percent of these 
artifacts will be leaving Egypt for 
the first and last time before re-
turning for permanent display at 
the new Grand Egyptian Museum 
currently under construction.
“To celebrate the 100th year an-
niversary of discovering the tomb 
of the Boy King Tutankhamun, as 
a part of the celebration, Egypt is 
sending 150 masterpieces to tour 
all over the world…Please see 
them, visit them, before they re-
turn back to Egypt forever,” said 
Dr. Mostafa Waziry, Secretary 
General of the Ministry of State 
for Antiquities, Egypt.
Regarding the exhibition’s de-
but, California Science Center 
President Jeff Rudolph says, “We 
are pleased to host the world 
premiere of KING TUT: Treas-
ures of the Golden Pharaoh. Its 
ornate artifacts and multimedia 
displays will stimulate interest in 
the many sciences related to ar-
chaeology. Guests will also learn 
how the scientific analysis of his 
3,000 year-old mummy revealed 
new information about his health 
and lineage, as well as how cut-
ting-edge archeological tools are 
assisting in discovering tombs 
and analyzing existing ones in 
ways never before imagined.”
The exhibition will remain in Los 
Angeles for nearly ten months 
before moving to Europe. Exhibi-
tion guests can follow King Tut as 
he journeys from death through 
the underworld to find his place 
in the afterlife, learning how each 
burial artifact was used to assist 
him in his life-after-death jour-
ney. Guests will also discover how 
their presence in the exhibition 
perpetuates King Tut’s immortal-

ity.
According to the ancient Egyp-
tians, a man dies twice. First, when 
his soul leaves his body and a sec-
ond time after the death of the last 
person who speaks his name. King 
Tut’s intact tomb was first dis-
covered by British archaeologist 
and Egyptologist Howard Carter 
in 1922. If not for the destiny of 
King Tut and Howard Carter, two 
men separated by 3,400 years, the 
18th Dynasty Pharaoh might have 
been lost for eternity.
“Some stories are everlasting, 
and that is the case with the leg-
end of King Tut,” said President 
of Exhibitions International John 
Norman, who also produced both 
Tutankhamun exhibitions that 
toured during the past decade. 
“For this new exhibition, we have 
curated an extraordinary collec-
tion of treasures from King Tut’s 
tomb and given this historical dis-
covery a timely new dimension. 
Visitors will be truly immersed 
in a modern presentation like no 
other.”
“We are proud to be collaborat-
ing with the Egyptian Govern-
ment, Exhibitions International 
and presenting sponsor American 
Express to stage the final ten-city 
tour of Tutankhamun’s artifacts,” 
said Stephen Flint Wood, Manag-
ing Director of Arts & Entertain-
ment Events at IMG. “Many of 
the artifacts have never left Egypt 
before, so for many of our visi-
tors it is a truly once-in-a-lifetime 
opportunity. We are delighted to 
bring this tour first to the Califor-
nia Science Center.”
Unlike past tours, KING TUT: 
Treasures of the Golden Phar-
aoh is exclusively focused on in-
terpreting the significance and 
meaning of artifacts from Tut-
ankhamun’s personal tomb and 
includes:
•Wooden Guardian Statue of the 
King – The  dramatic, life-size ka 
statue of Tutankhamun marks his 
passage from the dark night of 
the Netherworld to his rebirth at 
dawn. 
•Gilded Wooden Bed – The cer-
emonial bed was likely made for 
Tutankhamun’s funeral. The lion 
feet guard him and the bed rep-
resents the idea of resurrection. 
Other protective images and 
carvings keep Tutankhamun safe, 
warding off the dark forces bent 
on harming him. 
•Gilded Wooden Shrine with 
Scenes of Tutankhamun and Ank-
hesenamun – One of the most ex-
quisite items in Tutankhamun’s 
tomb, this golden shrine offers a 
rare glimpse into the daily life of 
a royal household with intimate 
scenes of the Pharaoh and his 
wife, Ankhesenamun.
•Gold Inlaid Canopic Coffinette 

of Tutankhamun – This exquisite, 
jeweled coffinette held the King’s 
mummified liver. The image of 
the protective god Isis decorates 
the inside of each lid.
The exhibition will feature nine 
distinct experiential galleries 
and an array of 3D visuals, digi-
tal content, 360-degree theatrical 
manifestations, custom sound-
scapes and more in an engaging, 
audio-guided tour.
“This new visual and sensory ex-
perience brings his story to life 
with objects that have never been 
displayed outside of Egypt, il-
lustrating its incredible history 
and impact for an international 
audience like never before,” said 
esteemed archaeologist Zahi Ha-
wass. “KING TUT: Treasures of 
the Golden Pharaoh is a monu-
mental achievement for the pres-
ervation of ancient Egyptian his-
tory and King Tutankhamun’s 
place in it – his legacy will live for-
ever within the Grand Egyptian 
Museum as well as in the hearts of 
people all over the world.”
Set to open in May 2018, the 
Grand Egyptian Museum – sup-
ported by proceeds from the exhi-
bition – will be situated adjacent 
to the Giza Plateau within 1.5 
miles of the Giza pyramids. Once 
completed it will be a world-lead-
ing scientific, historical and ar-
chaeological study center that will 
cover approximately 3,000 years 
of ancient Egyptian history and 
house more than 100,000 arti-
facts. This stunning location will 
serve as a backdrop to a display 
of priceless artifacts, including 
the final resting place of the Tu-
tankhamun collection. The Giza 
Plateau is a UNESCO World Cul-
tural Heritage site. Aside from the 
pyramids, it is home to the Giza 
Necropolis and the Great Sphinx.
As presenting sponsor of the ex-
hibition, American Express will 
be providing American Express 
Card Members with exclusive ac-
cess to presale tickets and special 
ticket packages from November 
30 – December 10 at www.tutpre-
sale.com. Terms apply. 
“We are thrilled to be sponsor-
ing the KING TUT: Treasures of 
the Golden Pharaoh exhibition 
and providing our Card Members 
with an opportunity to be among 
the first to get access to what will 
certainly be a one-of-a-kind col-
lection and unforgettable expe-
rience,” said Josh McKay, Vice 

President and General Manager 
of Global Benefits and Services, 
American Express.
General tickets will go on sale 
mid-January 2018. Due to antici-
pated sellout, ticket pre-registra-
tion is open today through Jan-
uary 8. The free registration will 
allow guests first access to tickets 
before they go on sale to the gen-
eral public.  
Ticket prices range from $19.20 
to $29.95. Discounts are available 
for members, students, seniors 
and groups. Groups of 15 or more 
may inquire about group reserva-
tions by calling 213-744-2019.
For more information, visit www.
californiasciencecenter.org or 
www.kingtutexhibition.com. Dis-
cover more at Facebook.com/
KingTutTour, @KingTutTour on 
Twitter and @KingTutTour on In-
stagram.
About the California Science 
Center 
The California Science Center 
is a dynamic destination where 
families, adults and children can 
explore the wonders of science 
through interactive exhibits, live 
demonstrations, innovative pro-
grams and awe-inspiring films. 
The California Science Center 
and IMAX Theater are located in 
historic Exposition Park just west 
of the Harbor (110) Freeway at 
700 Exposition Park Drive. The 
Science Center is open daily from 
10:00 a.m. – 5:00 pm. Parking is 
$12, cash only.
About Exhibitions International 
Founded by John Norman in 2003, 
Exhibitions International is the 
world’s preeminent museum exhi-
bition producer. Under Norman’s 
direction, the company has been 
entrusted with the most valuable 
treasures from earth and sea, in-
cluding objects from the tomb of 
Tutankhamun, relics from Cleo-
patra’s Royal Palace, Princess 
Diana’s Royal Wedding Gown, 
artifacts revealing the secrets of 
Pompeii, and the only authenti-
cated pirate treasure in the world. 
These riches are the heart and 
soul of breathtaking museum ex-
periences created by Exhibitions 
International. Each unforgettable 
experience has mesmerized audi-
ences at the finest art, science and 
history museums worldwide – to-
taling more than 30 million visi-
tors.
NEWS PROVIDED BY
Exhibitions International 



First manned flight of the $200,000 
SureFly Electric Hybrid Octocopter

Workhorse Group Inc., an Ameri-
can technology company focused on 
providing sustainable and cost-ef-
fective solutions to the commercial 
electric transportation sector, today 
announced it will conduct the first 
manned flight of its SureFly person-
al hybrid octocopter on January 8 
in Las Vegas prior to the start of the 
2018 CES. The date is dependent on 
several factors, including weather, 
regulatory approval from the Fed-
eral Aviation Administration and 
local municipalities.
“After productive conversations 
with the Federal Aviation Adminis-
tration, we’re excited to be on a path 
forward to experimental status for 
the SureFly,” said Stephen Burns, 
CEO of Workhorse. “The response 
to SureFly’s public displays has 

tery pack to drive the electric mo-
tors in the event of engine failure. In 
addition to the redundant design, a 
ballistic parachute that safely brings 
down the craft will be included in 
the final design.
SureFly’s hybrid design leverages 
Workhorse’s battery pack, manage-
ment systems and controls utilized 
in its currently commercialized 
range-extended battery electric road 
vehicles. It features a gas combus-
tion engine generating electricity 
and a parallel battery pack offering 
a redundant backup power source, 
eliminating the need for long bat-
tery charging periods between 

been enthusiastic, and while we 
have much work ahead of us in our 
march toward certification, this first 
test flight represents a significant 
milestone for the project.”
SureFly, the world’s first personal 
electric hybrid octocopter, was first 
unveiled at the Paris Air Show in 
June. It is scheduled to be statical-
ly displayed at CES in Las Vegas, 
January 9-12, 2018. The Workhorse 
CES display will be located on the 
Central Plaza at Booth #31, near the 
main entrance of the show.
SureFly re-invents the helicopter, 
making it safer, easier to fly and 
much more affordable than a con-
ventional helicopter. Its redundant 
design includes four propeller arms, 
two fixed contra-rotating propellers 
on each arm, a backup lithium bat-

flights. Pilots who have seen the 
SureFly like the easy-to-pilot design, 
as the aircraft is piloted by joystick 
in a similar fashion to flying a 
drone. The SureFly is expected to be 
capable of carrying pilot and pas-
senger or cargo up to 70 miles. After 
a quick refill, SureFly is ready for 
the next hop.
Early models will be pilot-operated. 
Future models will be capable of 
autonomous flight, with payloads of 
up to 400 pounds. Anticipated mar-
kets for the SureFly are precision 
agriculture, emergency responders, 
city commuters and military. The 
company is working toward full cer-
tification of the vehicle in late 2019. 
The expected price of the SureFly is 
approximately $200,000, and Work-
horse is currently accepting pre-or-
ders for the aircraft at
 www.workhorse.com.
Press release issued by Workhorse 
Group Inc. 





إييل صعب )ولد عام ١٩٦٤ يف بريوت( هو مصمم أزياء لبناين
الستائر  يقص  كان  التاسعة  يف  كان  عندما  موهبته  برزت 
وقامش املوائد لصنع فساتني لشقيقاته وكان يرسم الفساتني 
عىل الورق. عندما أصبح عمره سبعة عرش بدأ دراسة األزياء 
يف باريس، وعاد إىل لبنان عام ١٩٨٢ وافتتح مشغالً يف بريوت 
وقدم أول جمموعة يف كازينو لبنان. و يف عام ١٩٩٧ قدم أول 
يا وهو أول مصمم  جمموعة خاصة به خارج لبنان يف إيطال
خطًا  وأطلق  روما،  يف  املوضة  أسبوع  يف  يعرض  عريب  أزياء 
للمالبس اجلاهزة يف ميالنو، وانتقل بعد ذلك إىل باريس وبدأ 
بتقديم اخلياطة الرفيعة واملالبس اجلاهزة يف أسبوع املوضة.
يف عام ٢٠٠٢ ارتدت املمثلة هايل بريي فستان من تصميم صعب 
يف حفل جوائز األوسكار وفازت بجائزة أفضل ممثلة، وأصبح 
اييل صعب يصمم للكثري من النجامت يف هوليوود والعامل.

صمم إييل صعب فستان زفاف زوجة العاهل االردين امللك 
عبد اهلل بن احلسني امللكة رانيا الياسني.

العامليات  النجامت  من  للعديد  فساتني  صعب  إييل  صمم 
حفل  يف  ارتدته  جويل  ينا  ألنجيل فستانا  صمم  حيث 
.٢٠١٤ مارس  يف  والثامنون  السادس  األوسكار  جوائز  توزيع 
شكة  وعقدت   ،٢٠٠٥ عام  األول  عطره  صعب  اييل  أطلق 
لتصميم  صعب  إييل  مع  شاكة  عن  اإلماراتية  تطوير 
مرشوع  يف  صعب«  »إييل  اسم  سيحمل  فاخر  فندق 
الفندق. أفتتح   ٢٠٠٩ عام  ويف  ديب«،  وودز  تاجير  »ذي 
وحيمل  تصميمه  من  خيت  أول  صعب  ٢٠١٠أطلق  عام   
وتم  العاملية   WEYVES شكة  مع  وتعاون  اسمه 
أبوظبي. يف  اليخوت  معرض  يف  اليخت  عرض 
متزوج من السيدة كلودين صعب وله منها ثالثة من األبناء 

إييل وسيليو وميشال.
نجامت ارتدين من اييل صعب

رايتشل   - سويفت  تايلور   - كيندريك  أنا   - ستيوارت   كريستني 
كوتيار  ماريون   - كروغر  ديان   - رهيانا   - بريي  -كايتي  مكأدامز 
داكوتا فانينغ - ميال كونيس - أيشواريا راي - كريستينا أغويلريا
بلنت ايمييل   - وود  رايتشل  إيفان   
جيسيكا  سارة   - وينسليت  كيت   
إيام   - سوانك  هيالري   - باركر 
ديون يلني  سـ  - واتسـون 
جوهانسون سكارليت   
أدامز ايمي   - بيونسيه   
تييس فون  ديتا   - ليفيل  بليك   
اليتن   - كيدمان  نيكول 
زيتا  كاثرين   - ميسرت 
نايتيل كريا   - جونز 
أنجلينا جويل، جوينيث 

بالرتو - شارون ستـون 
هيالري داف

 وغريهم.




