
د. رأفت جندي
فى  المسيح  السيد  قبر  من  نور  يخرج  عام  كل 
يد  على  القيامة  عيد  عشية  في  القدس  اورشليم 
بطريرك الروم األرثوذكس وهو رسالة للبشرية كلها 

أنه هناٌ قبر وقام يسوع المسيح. 
هذا النور رسالة للبشرية كلها أن يسوع المسيح 
ليس بشرا عاديا، وانه ليس مثل باقي األنبياء، ألن 
كلمة  هو  المسيح  فيسوع  ألحد،  مجده  يعطى  ال  هللا 
في  الذي ظهر  فهو هللا  بشرا سويا،  تمثل  الذي  هللا 
الجسد، وكل كلمات السيد المسيح وافعاله تدل تماما 

على هذا.  
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تكملة مقال »النور لجميعنا« ص1
يدل  قبره  من  ع��ام  كل  النور  وخ��روج 
باقي  قبور  مثل  ليس  فقبره  الوهيته،  على 
األنبياء المظلمة، ولقد اخفى هللا قبر موسى 
لكيال يعبده الشعب القديم. وكما قال بولس 
َيُقوَل:  أَْن  َي��ْق��ِدُر  أََح��ٌد  »َولَ��ْي��َس  الرسول 
وِح اْلُقُدِس«، بمعنى  « إاِلَّ ِبالرُّ »َيُسوُع َربٌّ
بألوهية  لإليمان  الروح  عمل  يقاوم  ال  انه 

المسيح. 
أنهم  المسلمين  ألحبائنا  رسالة  والنور 
عيسى  موت  في  يشكون  ألنهم  خطأ  على 
ابن مريم على الصليب مدعين ان هللا خدع 
الصليب،  على  آخر  شخصا  ووضع  البشر 

ألن هللا ليس مضال. 
لم  الذين  اليهود  ألحبائنا  رسالة  وهو 
يحاولون  ولكنهم  يسوع  صلب  ينكروا 
على  بها  ملقين  مسؤوليته  من  التنصل 
الرومان ومتهمين يسوع انه كان مضال في 
وان  ينتظرونه،  الذي  المسيح  انه  ادعائه 

تالميذه قد سرقوا جسده وادعوا قيامته.
والنور الذي يخرج هو رسالة للمسيحيين 
لتقوية ايمانهم وأيضا لحثهم على االتحاد، 
بعيد  الشرقي  االحتفال  مع  يخرج  فالنور 
القيامة وليس في احتفال الغرب، وفى رأيي 
الكنيسة  احتفال  عند  يخرج  انه  الشخصي 
لكل  رسالة  وه��ذه  المسيح  قبر  بها  التي 
الكنائس لكي توحد عيد القيامة على األقل 

كما كان من قبل.  
هل  البعض،  سألني  وعندما   
بطريرك  بها  يقوم  خدعة  هناك 
كنيسة القيامة لكي يخرج النور 
كل عام؟ قلت لهم دعنا نقول ان 
البوليس اإلسرائيلي الذي يفتش 
هو  القبر  دخوله  قبل  البطريرك 
هذا  أن  وبديهي  متآمر  أيضا 
مستحيل، ولكن هل أيضا الخدعة 
تجعل كل الشموع المحمولة في 
الكنيسة  في  التي  الجموع  أيدي 
التو  ف��ي  ال��ن��ور  ه��ذا  م��ن  توقد 
من  النور  خروج  من  واللحظة 

النور  القبر؟ وهل الخدعة ايضا تجعل هذا 
لمدة  والمالبس  والشعر  الوجوه  يحرق  ال 
33 دقيقة هي عمر يسوع على األرض ثم 

تتحول بعدها لنار حارقة؟ 
الدين  ص��الح  منع  عندما  القديم  وف��ى 
نزل  للقبر  الدخول  من  البطريرك  األيوبي 
وفشل  الشموع  واضاء  السماء  من  النور 
منع  وعندما  اطفائها،  في  الدين  ص��الح 
للكنيسة  الدخول  من  الشعب  باشا  إبراهيم 
النور  شق  الكنيسة  في  بمفرده  وتواجد 
عامودا للكنيسة وخرج للشعب في الخارج، 

والتفاصيل تطول في هذا الموضوع. 
السيد  لالهوت  انكار  هو  ابليس  وعمل 
لكي  أيضا  ولقيامته  لصلبه  وانكار  المسيح 
ما تستمر مملكة الظلمة ولكن خروج النور 

يراد به تبديد مملكة الظلمة.
من  النور  خروج  يروا  لم  الذين  وادعو 
»يو  على  ليروه  يذهبوا  ان  المقدس  القبر 
بارك  قد  المسيح  السيد  كان  وأن  تيوب« 
باألكثر الذي يؤمن بدون ان يرى، فما هي 
النور  ألن  يؤمن؟!  وال  يرى  ال��ذي  درج��ة 

لجميعنا. 
كل عيد قيامة وجميعكم بخير. 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  

السنة احلادية عشر، العدد )264( - األربعاء 11 إبريل 32018

أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

لتصميم اعالنك اجلديد
 647 823 6779 

اواتصل باشرف اسكاروس
  (416) 659-8744

cell: 647-997 8417



بيتـــــك 
وسوق العقارات

االستثمار فى العقارات

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

يعتبر االستثمار فى العقارات من أفضل 
وآمن االستثمارات. إليك بعض الخطوات 
فى  تستثمر  ان  رغبت  اذا  والنصائح 
قيمة  لمعرفة  البنك  مع  تحدث  العقارات. 
تحصل  ان  يمكنك  الذى  العقارى  الرهن 
الذى  العقار  عن  ابحث  لالستثمار.  علية 
تكاليف  تغطى  ان  تستطيع  إيجاره  من 
العقارية،  والضريبة  العقارى  الرهن 
إلصالح  كافية  نسبة  الى  باالضافة 
فى  خبير  استخدم  المحتملة.  األعطال 
العقار  إيجاد  فى  ليساعدك  العقارات 
مفتش  استخدم  لالستثمار.  المناسب 
عقارات للتأكد من حالة العقار. ابحث عن 
المطلوبة  ليقوم باإلصالحات  مقاول جيد 
التى قد يحتاجه العقار فى البداية او فيما 
اتخاذ  كيفية  فى  محاسب  استشر  بعد. 
ملكية العقار لتوفير الضرائب على الدخل 
العقار.  بيع  عند  والربح  اإليجار  من 
عقارات  إدارة  شركة  استخدام  يمكنك 
لتتولى عنك التعامل مع شكاوى ومشاكل 
المستأجرين. تجنب شراء وبيع العقار فى 
دفع ضرائب عالية  لتتجنب  وقت قصير 

على الربح.  
   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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أسامة غريب

عن الالعب القبطى

أثار الكاتب الكبير طارق الشناوى فى مقاله 
»العب كرة قبطى« موضوعاً مهما يتعامى 
كالشمس،  وضوحه  رغم  رؤيته  عن  الجميع 
وذلك عندما تساءل عن السبب فى غياب العب 
بأندية  السنين  قبطى على مدى عشرات  كرة 
الدورى. والحقيقة أن اإلجابة الصادقة عن هذا 
السؤال مؤلمة للغاية، لهذا لن تسمعها من أحد 
يا أستاذ طارق. لن يقول لك أحد إن خطاب 
قنوات  تبثه  الذى  الجميل  الوسطى  اإلسالم 

التليفزيون حتى اآلن يؤكد 
فى  هو  القبطى  أن  للناس 
تحت  يعيش  ذمى  حقيقته 
رعاية المسلمين وأنه كافر 
َحُسن  مهما  النار  سيدخل 
أن  وبعد  الدنيا..  فى  عمله 

إلى  انتقلنا  فإننا  الُكفر  فكرة  تثبيت  انتهينا من 
ُحكم  للناس  أوضحنا  وفيها  التالية  المرحلة 
التعامل مع الكافر، ولم يتخلف شيخ أو داعية 
عن تبصير الناس بحقوقهم عند قتال الكفار، 
سبى  على  بالضرورة  الحقوق  هذه  وتشتمل 
النساء والبنات وتوزيعهم على جيش المسلمين 
المنتصر حيث يحصل كل مقاتل على نصيبه 
له  حالاًل  ويصير  الكافر  العدو  نسوان  من 
لن  كما  النساء!  ويفترس  البنات  يغتصب  أن 
يخبرك أحد أن شيوخ الوهابية الذين يمرحون 
بكراهية  الناس  قلوب  مألوا  قد  المساجد  فى 
األقباط باعتبار أن كراهيتهم وإيذاءهم تمنحنا 
حسنات وتقربنا إلى هللا. لكن بما أن المصرى 
عدوانياً  وال  شريراً  ليس  مسلم(  أو  )قبطى 
ودعواتهم  الدعاة  دعاوى  فإن  لذلك  بطبعه، 
يقتل  إرهابياً  المصرى  المسلم  من  تجعل  لم 
القبطى ويغتصب بناته، لكنها مع ذلك تركت 
أثراً سلبياً غائراً فى النفس تمثل فى الخوف من 
أن تعترينا مشاعر محبة وصداقة نحو الجار 

القبطى خشية أن تكون هذه المحبة مما يباعد 
الدعاة  دعاوى  وهللا!..  آه  الجنة..  وبين  بيننا 
ودعواتهم لم تجعل من المسلم قاتاًل لكنها جعلته 
ينظر للقبطى كغريب يحسن تجنبه )خاصة أن 
رائحته وحشة وال يستحم كما تقول المرويات 
واألخذ  مساعدته  عدم  يُفّضل  كما  المتوارثة( 
بيده ألن المسلم أولَى!.. ولما كان معروفاً أن 
مسؤولى النشاط الرياضى باألندية الكبرى فى 
غالبيتهم من المتدينين الجدد الذين جمعوا المال 
من الكرة ولم يعد ينقصهم 
سوى السعى لدخول الجنة، 
فإنك لن تجد من بينهم من 
ولو  مسيحى  بطفل  يرحب 
كان فى موهبة ميسى حيث 
يغضب  أن  يخشون  إنهم 
عليهم هللا ويمنع عنهم البركة!.. لن يقول لك 
أحد يا طارق إن الالعبين المتدينين والمدربين 
األكثر تديناً بعد أن مأل اإليمان الوهابى قلوبهم 
البطوالت وال  عليهم ضياع  األهون  من  فإن 
يستوردون  قد  إنهم  بل  بقبطى،  يستعينون 
العباً مسيحياً من أفريقيا يدفعون فيه الماليين 
أن  ذلك  المصرى،  بالمسيحى  يرحبون  وال 
يحقق  ولن  النهاية  فى  لبالده  سيعود  األجنبى 

مجداً تستفيد منه كاتدرائية العباسية!
وأخيراً لن يخبرك أحد أن القبطى الذى لم 
يلعب الكرة باألهلى والزمالك قد أخرج طاقته 
فى لعب الكرة بالكنيسة التى أصبحت بالنسبة 
له بدياًل عن الدولة، ولن يقول لك أحد إن هذا 
لم يُغضب اآلباء والكهنة فى حقيقة األمر لكنه 
مصطلح  وبروز  الكنيسة  دولة  صعود  دّعم 
القساوسة  بعض  كان  ولئن  الكنيسة،  شعب 
يبدون الغضب على استحياء من هذه التفرقة 
المساواة  دولة  من  خشيتهم  أن  الواقع  فإن 

والمواطنة ال تقل عن خشية أهل السلطة!

احتجاجات تطالب بالغاء قرار حكومة كيبيك بزيادة 
أجور االطباء االخصائيون بي ٢ بليون دوالر 

أحتشد حوالي ٨٠٠ من االفراد في 
وسط مدينة مونتلاير منددين بقرار 
حكومة كيبيك زيادة أجور االطباء  
بليون   ٢ بنحو  المتخصصين 
فضال   ٢٠٢٤ عام  بحلول  دوالر 
عن ٤٨٠مليون دوالر تعويضات 
بأثر رجعي ، وقام المتظاهرون الذين رفعوا شعار  )نتحد ألجل الصحة( 
باالحتجاج علي عدم المساواة في نظام الرعاية الصحية وكانت مجموعة 
من االطباء قد عارضت رفع أجور االخصائيين منهم وقالوا أن الرعاية 
التأمين  االسنان اليغطيها  العقلية وامراض  لالمراض  االساسية  الصحية 
الصحي للمقاطعة ودائما يطلب من الممرضين والممرضات القيام برعاية 
أعداد كبيرة من المرضي ويُلَزمون بالبقاء ساعات أضافية للعمل والكثير 
من موظفي الخدمات االجتماعية يجاهدون من أجل شروط عمل عادلة ، 
وهذه االموال تحتاجها الصحة العامة ، وقد حمل المحتجين الفتات تقول 
)االرهاق الشديد للممرضين = خطر للمرضي( والصحة العامة للجميع 
وحمل أخر الفتة صفراء كبيرة كتب عليها أن أبنته شارلوت التي تبلغ من 
العمر ٧سنوات تنتظر عالج للنطق منذ اكثر من خمسة سنوات ، وقال 
توقفوا عن أعطاء الماليين لالطباء االخصائيين وأبدأوا في أعطاء العالج 
االساسي ألطفالنا ، وصرحت اخصائية أجتماعية بان العاملين في الخدمة 
يقول  وعندما  الضعيفة  واالجور  الزائد  بالعمل  جدا  مرهقين  االجتماعية 

العاملين بانهم إستنفذوا جدا فيجب ان نطالب لهم بالعدالة .

مقتل ١٥ فرد واصابة ١٤ أخرين يف حادثة 
تصدام بني حافلة َتقل فريق للهوكي للناشئني  

وشاحنة جتر مقطورة لنقل البضائع
في  تحقق  الشرطة  تزال  ال   : هومبولدت   : ساسكاتشوان 

بين  الرهيب  التصادم  سبب 
الهوكي  فريق  تقل  حافلة 
ساسكاتشوان  من  للناشئين 
لنقل  وشاحنة تجر مقطورة 
الي  أدي  والذي  البضائع 
 ١٤ وجرح  فرد   ١٥ مقتل 

فرد اخرين اليزال بعضهم في حالة حرجة ، وقال مفوض 
مساعد الشرطة أن الحافلة التي تقل فريق الهوكي للناشئين 
الطريق  علي  شماال  متجهة  وكانت  فردا   ٢٩ تحمل  كانت 
السريع بينما كانت الشاحنة متجهة غربا مساء يوم الجمعة 
٦أبريل وعند مفترق الطرق ولسبب ما أصطدمت الشاحنة 
التي تجر مقطورة تحمل بضائع بالباص الذي يحمل فريق 
الهوكي ومن شدة التصادم انقلبت السيارتين الي حفرة في 
الطائرات  وقامت  الطرق  لمفترق  الغربي  الشمالي  الركن 
بحمل المصابين الي أقرب مستشفي لعالجهم ، ولم يصاب 
سائق الشاحنة بأذي وقد أحتجزته الشرطة لفترة قصيرة ثم 
أطلقت سراحه ، وانهالت التعزيات من العديد من رؤساء 
البالد بما فيهم دونالد ترامب وقال جستن ترودو في بيان 
ان كندا كلها في حداد وأن قلوبنا إنكسرت لعلمنا بان هؤالء 
الشبان كانت التزال الحياة ممتدة أمامهم ، ونحن نحزن مع 
ال  التي  السيئة  االخبار  هذه  واجهوا  الذين  الضحايا  اهالي 
ينبغي أن تواجهها اية أسرة وهذا أسواء كابوس للوالدين فال 
أحد يحب أن يري أطفاله تذهب لتشارك في لعبة يحبونها 
ثم ال يعودون ثانية ، ، هذا وقد أقيمت صالة واجتمع اهالي 
وليساندوا  البعض  بعضهم  لتعزية  معا  والجرحي  الضحايا 

بعضهم البعض في هذه المأساة الرهيبة.

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
البيجاما ال  الست وزيرة الهجرة ال تلبسها 

هفصل ليها بيجامه مطرزة علي مزاجي.
الفريق صدقي صبحي

ضد  حربك  في  بنساندك  بس  مش  أحنا 
اإلرهاب، أحنا عندنا استعداد نكون جنودك 

وقت ما تؤمر يا أفندم.
نبيلة مكرم

األنتخابات  في  كندا  من  اللي صوتوا  عدد 
اللي  من غيرك في ٢٠١٤ خمس أضعاف 
صوتوا بعد رحالتك ٢٠١٨يعني يا أم التيتي 

يا ريتك ال روحتي وال جيتي.
مصطفي الفقي

كافية،  ليست  رئاسية  سنوات   ٨ بتقول 
الغازية  تموت  الصعيدي  بالمثل  فكرتني 

وكعبها يرف.
عماد أديب

هاجوا  اإلخوان  مع  المصالحة  طلبت  لما 
عليك مش عارف ليه وهو حد بيقول حاجة 

بمزاجة كله بيقولوله.
ترامب

علشان  سوريا  تضرب  عايز  راجل  يا 
ده حتي  كيميائية حرام عليك  أسلحة  عندها 

الرصاص خلص من سوريا.
السعودية

انا معجب جدا بحفالت الموسيقي وصاالت 
في  الوهابي  الفكر  علي  والقضاء  القمار 

المملكة ويارب عقبال مصر.
مصطفي موسي

انتخابات  في  السيسي  هتقابل  أنك  بتقول 
٢٢ طيب روح قابل األصوات الباطلة اللي 

أخدت المركز الثاني منك.
 األمير تميم

لما قريت خبر قطر بتعيد ٢٠ مليار دوالر 
من  بنوكها  إلنقاذ  بالخارج  استثماراتها  من 
اإلفالس قلت بركاتك يا ريس ترامب عقبال 

الباقيين.
جمهور الزمالك

هزيمة الزمالك في عيد القيامة جات علشان 
وبيعيد  الوطنية  الوحدة  نادي  الزمالك  يبقي 
علي  بيعيد  ما  زي  القبطي  جمهورة  علي 

جمهورة المسلم.
مرتضي منصور

كنا بنقول أنك عملت الزمالك عزبة أتاري 
عملت النادي خرابة وقعدت علي تلها.

علي عبد العال
لما تغير الدستور أعمل حسابك تعمل بدل 
نكرر  علشان  مدد  ست  خمس  مدد  ثالث 

تجربة مبارك وتحيا مصر.
داج فورد 

ما  عقبال  المحافظين  حزب  لنا  رجعت 
ترجع لينا اونتاريو.

كاثلين وين
تطلعي  ما  قبل  يوم  كل  للكوافير  روحي 
علشان تسيبي صورة حلوه في اذهان الناس 

واهديكي أغنية محمد فؤاد بودعك.



البرد  وكان  الليل  منتصف  في 
قارصا خرج من حجرته التي كانت 
سلم  اسفل  مهجوره  حجره  بمثابه 
خشبه  علي  ووقف  الكبير  المسرح 
المسرح ينظر الي المقاعد الفارغة 

والدموع تمأل عينيه.
المكان  ارجاء  جميع  في  تأمل 
لالمام حتي  وخطي بضع خطوات 
تعد  لم  التي  الجماهير  من  اقترب 

تجلس كسابق عهدها.
فما  يعرفها  ولم  نفسه  الي  نظر 
تبقي منه اال أطالل رجل ذهب عنه 
الجميع. رجال وحيدا بال اسره وبال 

جمهور وبال رفاق.
حينما  الفارهه  سيارته  تذكر 
باب  من  ليدخل  منها  يخرج  كان 
رهيب  زحام  في  الكبير  المسرح 
تذكر  وهتاف.  وتصفيق  وعناق 
ومنه  المكان  لهذا  يوم  كل  دخوله 
عن  امتألت  التي  المالبس  لحجره 
اخرها بالديكورات واالكسسوارات 
تحمل  التي  واللوحات  والمالبس 
والصحف  والملصقات  له  صورا 

التي تحمل اخباره.
عجوز  ممثل  حطام  اال  يجد  لم 
دارت به االيام وتبدلت به االحوال 
حتي أصبح كل دوره في الحياه ان 

يقدم المشروبات للجماهير.
يخرج  كان  أشالئه  يلملم  وحتي 
من حجرته كل يوم ليعانق المسرح 
خلف  المفقودة  روحه  وليستعيد 
كان  الكبير.  الصرح  هذا  جدران 
يقوم بتمثيل ادوار عديده حتي مطلع 
بال  جسد  لحجرته  يعود  ثم  الصبح 

روح. 
المنسي  الفنان  وقف  ليله  وذات 
ليلقي مونولوجا عنوانه ))من أنا(( 
وكان هذا الدور هواألقرب الي قلبه 
الحوار  بكتابه  قام  حيث  ووجدانه 
ليله  كل  ليقف  الباكي  قلبه  بنبض 
يتحدث به الي جماهير غائبه والي 

مقاعد فارغه.
قائال:- 

ذهب الجميع ولم يبقي سواي، أنا 
انا االن وقد  وحدي الذي يقيم هنا. 
صاحب  انا  البواب.  حجره  تركت 

االمر في هذا المسرح. أنا.......
أنا من أنا؟؟؟؟ 
أنا نكره ؛)؛)؛)

بي  وألقوا  الكل  أنكرني  الذي  أنا 
لي  ليس  ألنه  مهجوره،  حجرٍه  في 
مأوي. أنا ليس لي مأوي أنا ضائُع 

في الحياه. هل هذه نهايُه فنان؟؟؟؟
أنا... أنا الذي كنُت اذا ما وقفُت 

علي المسرح اهتز تحت قدمي.
 ُ أتلمس  انا  ضعيف..  انا  االن 

كسرَه الخبز ؛)؛)؛)
المئات  كان  أمامي...  هنا  هنا... 
محملقين  يجلسون  المتفرجين  من 

،، وكانوا يصفقون. فّيِ
اليوم.. اليوم يصفقون. ولكن لما 

التصفيق؟؟؟
يقولون ! أحضر فنجان قهوه ؛)

من  انا..  الكبير.  الممثل  انا  انا.. 
أنا ؟؟؟؟

له  انساٍن  وكل  يكبر  انساُن  كل 
بدايه وله نهايه.

نهايتي  تكون  ان  اريد  كنت  انا 
عملي،  أؤدي  المسرح  هذا  علي 
أسمُع أصوات الناس، أسمُع بكائهم، 
تصفيقهم.  أسمُع  ضحكاتهم.  أسمُع 

ثم....
مرتاح  وأنا  أموت  أموت،  ثم 

البال. 
أنا  فعال،  اليوم  اليوم..  ولكن 

أموت ؛)؛)؛)
بال  جمهور.  بال  ولكن!  أموت 
أضواء. بال قوم. بال ناس. أموت.. 

إنما أموت وحدي... وحدي...
قد  أنني  أبداً  أحُدٰ  يعرُف  والذي 

ِمت ؛)؛)؛)
......

وكانت تلك الكلمات في هذه الليله 
هي آخر ما نطق به.

تحقق أمله االخير ان تكون نهايته 
فوق خشبه المسرح.

الجميع  أتي  حينما  الصباح  وفي 
وجدوه. وايضا وجدوا بجواره هذا 
مصورا  وايضا  مكتوبا  المنولوج 
عنوانها  اسطوانه  علي  ومسجال 

))من أنا ؟؟؟((
الفنان  قصه  الجميع  عرف 
جديد  من  صيته  وذاع  المجهول 
فنان  ))نهايه  الصحف  عنه  وكتبت 
فوق خشبه المسرح بال جمهور ((.
الجماهير  من  األلوف  ودعوه 

لمثواه االخير.
بمعاهد  التدريس  اساتذه  وقام 
ماده  المنولوج  هذا  بوضع  التمثيل 

دراسيه لطالب المعهد. 
ابتسم في مكانه االخير الذي رقد 
والسعاده  بالراحه  اخيرا  وشعر  به 
حيث تحقق حلمه الذي رافقه سنينا 

طويله من حياته. 
التي  البواب  حجره  من  رحل 
وظلت  له  السجن  بمثابه  كانت 
المسرح  فوق  ليله  كل  تهيم  روحه 
في سعاده بالغه. فقد كانت تعرض 

مسرحيه ))من أنا(( 
الفنان  ذلك  قصه  تحكي  والتي 

الراحل. 
ليله عن  يمتلئ كل  المسرح  كان 
كل  من  أتي  الذي  بالجمهور  آخره 
الفنان  حياه  قصه  ليشاهد  مكان 
العظيم الذي قضي سنينا طويله يقدم 

لهم المشروبات وهم ال يعرفونه.
هكذا قد تأتي الحياه بما ال نشتهيه 
وجهها  الحياه  تعطينا  قد  وهكذا 
االخر. فكن مستعد عزيزي االنسان 
للوجه االخر وكن مستعد لمفارقات 
الحياه في العطاء واألخذ. فيوما قد 
نكون فوق المسرح ويوما قد نكون 

اسفل السلم. 
ولن يتبقي لك ولي اال ذكري قد 
حتي  الحياه  في  االمل  هي  تكون 
نستطيع ان نكمل حياتنا وان كنا في 

حجره البواب.
تحياتي لذكري صديقه قد تمنحنا 
هواء  وسط  النقي  الهواء  بعض 

العالم الملوث من حولنا. 
بداخلنا  تحيا  موهبه  لكل  تحياتي 
كان  ان  و  حتي  دائم  شباب  في 

خارجنا أصبح مجرد أطالل.
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من أنا ؟ 

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )60(

أحداث ما قبل حرب يونية مباشرة
ادوارد يعقوب

عبد  ان  االخرون  القادة  شهد 
سواء  قرار  كل  وراء  هو  الناصر 

سياسي او عسكري.

الناصر  عبد  حذر  الطيران  قائد 
الهجوم  من  للخطة  تغييرة  من 

الى تلقى الضربة اجلوية األولى

قام وغير كل اخلطط العسكرية 
وقد  اخلرائط  على  يشرح  وهو 
أعترض املشير وغضب عبد الناصر 

قائال ماذا سيقول عنى العرب؟

ضد  واستفزاز  تهديد  حملة   
التهديد  الى  وصلت  إسرائيل 
وتدمير  البحر  في  اليهود  بألقاء 

إسرائيل

الدعاية  أجهزة  استغلت 
هذه  بذكاء  اإلسرائيلية 

التصريحات على مستوى العالم

املشير  التهام  ذلك  استغل 
اجلسيم  باإلهمال  الطيران  وقائد 

وعدم تنفيذ حتذيراته

ناقشت في الحلقة الماضية اقوال 
الناصر  عبد  ادعاءات  ايدوا  الذين 
هو  انه  عامر  للمشير  إتهامه  من 
ذكر  كما  الهزيمة  عن  المسئول 
الحاضرين  أحد  الحديدي  الفريق 
وأيضا  الخطير  يونية   ٢ الجتماع 
رمى  في  وبالغ  هيكل  لذلك  طبل 
مسئولية الهزيمة على عامر.  بينما 
شهد القادة االخرون الذين حضروا 
االجتماع ان عبد الناصر هو وراء 
كل قرار سواء سياسي او عسكري. 
عين  )الذي  فوزي  الفريق  أكد  فقد 
قائدا للجيش بعد مقتل المشير وكان 
تحميل  في  الناصر  عبد  اتباع  من 
ان  أكد  الهزيمة(  مسئولية  المشير 
الناصر  عبد  حذر  الطيران  قائد 
الى  الهجوم  من  للخطة  تغييرة  من 
قائال  األولى  الجوية  الضربة  تلقى 
للقوات  تكسيح  يسبب  قد  هذا  ان 
تعبيره  حد  على  المصرية  الجوية 
بينما أصر عبد الناصر على رأيه. 
صدقي  الفريق  أيضا  ذلك  أكد  وقد 
هذا  في  مرة  وألول  فوجئ  الذى 
من  الناصر  عبد  بتحول  االجتماع 
الخطة الهجومية الى مطالبته القادة 
الجوية  الضربة  بتلقي  العسكريين 
وقدر  صدقي  اعترض  و  األولى 
المصرية  الجوية  القوات  خسائر 
اسرائيل  خسائر  بينما   %  ٢٥ ب 
يتم  ان  احتمال  ذكر  انه  بل   %١٠
المصرية  الجوية  القوات  تكسيح 
االجتماع  هذا  ان  صدقي  ويضيف 
وليد  بل كان  قبل  له من  لم يخطط 
به  اتصل  حيث  وعشوائي  لحظة 
الى  الحضور  منه  وطلب  عامر 
تعال  فاضي  قائال:«اذا كنت  مكتبه 
وفوجئ  صدقي  فذهب  شوية«  لنا 
بوجود معظم كبار القادة العسكريين 
وكانت هناك مناقشات عادية حول 

بان  »فوجئنا  ويضيف:  األوضاع 
الباب  فتح  الناصر  عبد  الرئيس 
ودخل وبدأ يتكلم كالم عام الى ان 
احتمال  ان  بشوف  انا  دلوقتي  قال 
الحرب بقى كبير قوى واردف وهللا 
بهدوء  دول  ثالثة  اليومين  فاتوا  لو 
عكس  وهذا   ( يتحسن«  ها  موقفنا 
مقتل  بعد  الناصر  عبد  أدعاه  ما 
عامر من انه تنبأ في هذا االجتماع 
يونية   ٥ في  الحرب  إسرائيل  ببدء 
تحديدا وهو ما ردده ايضا المطبل 
األول له هيكل(. ويستطرد صدقي: 
انا  وقال:  ناحيتي  بص  »وبعدين 
اتخذت قرار بأنك انت ما تضربش 
ويستمر صدقي  األولى«.  الضربة 
وقلت  احتج  مرة  وألول   « قائال: 
له قرار ايه اللي اخذته سيادتك ده،  
حانضرب  مش  احنا   .. كده  قال: 
له: سيادتك  الضربة األولي،  قلت 
عارف ما معنى هذا القرار بالنسبة 
لنا.. ال يمكن اقبل هذا القرار ودار 
فيها:  له  قلت  مناقشة  وبينه  بيني 
الضربة األولى كونى انا اتلقاها دي 
جايز تشلني! فرد عبد الناصر: هل 
يضيف  ؟.    أمريكا  محاربة  تريد 
المناقشة  طالت  ان  بعد   « صدقي: 
متأكد  سيادتك  هل  للرئيس  قلت 
الضربة  وجهت  لو  إسرائيل  ان 
األولى ستكون بقوتها وحدها برغم 
المعروف لنا من المخابرات؟ فأجاب 
ايوه!! قلت له هذه المسألة مش قادر 
اقبلها او اعقلها لكن أذا كان الوضع 
كم  )يالحظ  هلل.   امرى  يبقى  كده 
العشوائية في قرارات عبد الناصر 
وايضا هو الذي كان يقرر كل شيء 
وفى اي وقت حسب مزاجه الخاص 
واتعجب من التناقض في استنتاجاته 
الضربة  مصر  بدأت  أذا  فكيف 
األولى ستحارب معها أمريكا بينما 
لو بدأت إسرائيل لن تحارب معها 
احتمال  يحسب  كان  وإذا  أمريكا!! 
مواجهه امريكا فكيف يجرؤ أساسا 
على محاربة إسرائيل؟ !!(. وتقول 
ذكره  ما  على  بناء  المشير  زوجة 
الناصر  عبد  ان  عامر  زوجها  لها 
كل  وغير  قام  االجتماع  ذلك  في 
يشرح  وهو  العسكرية  الخطط 
على الخرائط وقد اعترض المشير 
بقولة »ده تغيير جذري في الخطة 
عام  من  أجيال  فيها  بيشتغل  اللي 
الناصر  عبد  وركز  وخمسون  ستة 
وغير  غزة  عن  الدفاع  في خططه 
واعترض  سيناء  في  الفرق  أماكن 
خطير  تغيير  »ده  قائال:  المشير 
الدفاعية«  خطوطنا  وسيضعف 
غزة  عن  الدفاع  »ان  ناصر  ورد 
حيوي سياسيا ودعائيا فماذا سيقول 
ان  أعدهم  الذي  وانا  العرب  عنى 
غزة  فيجدون  فلسطين  لهم  أرد 
والعريش تسقط؟«.  فرد المشير:« 
وماذا سيقول العرب فيما لو خسرنا 
الحرب كلها؟« غضب عبد الناصر 
نسى  انه  حتى  ثائرا  وانصرف 
بدران  شمس  خلفه  فجرى  الكاب 

منزله  الى  ورافقه  الكاب  ومعه 
عامر  حاول  وقد  تهدئته.  محاوال 
تهدئته تلفونيا وتمت مناقشة طويلة 
»حاضر  بعدها:  عامر  قال  بينهما 
بعض  أشار  وقد  التغيير«.  انفذ  ها 
الخطة  في  التغيير  هذا  الى  القادة 
التفاصيل.  هذه  في  الخوض  دون 
يقول صدقي: »انتهت القعدة وخرج 
الرئيس فطلبت من المشير ان اتخذ 
األوضاع  وليس  دفاعية  أوضاعا 
الخطة  حسب  المحددة  الهجومية 
بان  طالبني  المشير  ولكن  قبل  من 
الخطة  لتنفيذ  أيضا  مستعدا  أكون 
أن  فاتفقنا  وقت  اي  في  الهجومية 
مطارات  من  الطائرات  نسحب 
سيناء يوميا اخر النهار لتعود ثانية 
الي سيناء اول النهار«. )هذا عكس 
المشير  ان  من  هيكل  ادعاه  مع 
إجراءات  أي  يتخذا  لم  وصدقي 
وقائية بعد تغيير الخطة من الهجوم 
أنور  الفريق  أكد  وقد  الدفاع(.  الى 
العمليات  هيئة  رئيس  القاضي 
قاله  ما  أكد  االجتماع  شهود  واحد 
يونية   3 يوم  وفى  صدقي.  الفريق 
التي  التمويه  عمليات  في  وإمعانا 
كانت قد بدأتها إسرائيل قبل الحرب 
الدفاع  وزير  ديان  موشى  اذاع 
اإلسرائيلي بأن الوقت مازال مبكرا 
جدا للقيام بعمل عسكري لحل هذه 
االزمة وأيضا عمدت إسرائيل الى 
تحريك قوات برية مخادعة و مبالغ 
هو  منه  الهدف  جوى  ونشاط  فيها 
اقناع المصريين بأن إسرائيل ستتبع 
خطة اندفاع جنوبا نحو شرم الشيخ 
وقد  وخمسون  ستة  عام  فعلت  كما 
أعدادا  خدعت فعال مصر وحولت 
من  الحربية  والسفن  الطائرات  من 
الشمال الى مشارف البحر األحمر 
منحت  والتمويه  للخداع  وكتحقيق 
الوحدات  بعض  االسرائيلية  القيادة 
الشاطئ  من  القريبة  و  المعبأة 
تحت  االستجمام  و  للترفيه  إجازة 
زعم تخفيف التعبئة. وفي ٤ يونية 
اإلسرائيلي  الوزراء  مجلس  عقد 
قادة  من  عدد  حضرة  اجتماعا 
الجيش ورئيس المخابرات وقد نشر 
فيما بعد تفاصيل عن هذا االجتماع 
)نقال عن دراسة ل مايكل بريشر( 
منها ان وزير الدفاع عرض خطط 
الحرب وتتضمن ١- ضربة رئيسية 
المصري  الطيران  ضد  جوية 
في  المصري  الجيش  ضرب  ثم 
بحت  دفاعي  موقف   -٢ سيناء. 
االنتهاء  الى  واألردن  سوريا  امام 
النقاش  باب  فتح  ثم  من مصر.   
ساعات   ٧ استمر  الذي  ذلك  بعد 
وصدر بيان سرى جاء فيه: »تأكد 
مصر  جيوش  ان  الحكومة  لدى 
بهدف  منتشرة  واألردن  وسوريا 
شن عدوان فورى متعدد الجبهات، 
مهددة بذلك صميم وجود إسرائيل، 

]البقية ص ١٥[



)صموئيل الثاني ٢١ ( وكذلك في 
ايام ايليا واليشع النبي )ملوك االول 
فالسيف   .)٤ الثاني  ملوك  ؛   ١٨
والجوع والوباء )سفر التثنية وسفر 
في  ادوات  ثالث  وحزقيال(  ارميا 
يطلقون  ما  او  الُمهلك  المالك  يد 
في  نراه  وذلك  الموت  مالك  عليه 
ايام  مصر  علي  العشر  الضربات 

العقاب  أدوات  انها  كما  موسي؛ 
في كل مرة ترك فيها شعب الرب 
عبادته والبعد عن قوانينه وشريعته 
يدفعهم لهذا الجزاء. وسفر األمثال 
التحذيرات  بتلك  ممتلئة  والمزامير 
من الكسل الذي يؤدي الي الجفاف 
والموت  الي  وبالتالي  والقحط 
بعد  نوم  من  قليل   )١٠  :٦ )أمثال 
قليال  اليدين  وطي  نعاس  من  قليل 
وعوزك  كساع  فقرك  يأتي  رقود، 
كغاز.  امثال ١٩: ١٥الكسل يلقي 
المتراخية  والنفس  السبات  في 
فيصف  النبي  ارميا  اما  تجوع. 
بانه  الرب  علي  يتكل  الذي  الرجل 
وعلي  مياه،  علي  مغروسة  شجرة 
نهر تمتد اصولها، وال تري اذا جاء 
وفي  اخضر،  ورقها  ويكون  الحر 

روحيات6
  ســنوات اجلفــاف  

د. روز غطاس
سنة القحط ال تخاف وال تكف عن 
من   ،)٨،  ٧  :  ١٧ )ارميا  اإلثمار 
سماته انه في سنة القحط ال يخاف 
ما  فكثيرا  اإلثمار.  عن  يكف  وال 
وإذ  مات  قد  انه  نظن  نباتا  نري 
ما  فكثيرا  الحياة،  فيه  تدب  فجأة 
يقول العيان مستحيل، غير معقول، 
يقول: ال  االيمان  لكن  ليس ممكنا، 
لديه كل  الرب شيء  يستحيل علي 
الذي قال: ان  شيء مستطاع، فهو 
آمنت تري مجدي. وقيل عنه بدون 
فهذه هي  إيمان ال يمكن إرضاؤه، 
)ايماننا(  العالم  تغلب  التي  الغلبة 
وكلمة  الخروف  بدم  غلبوا  ألنهم 
حتي  حياتهم  يحبوا  ولم  شهادته 
الموت. فما كان لي ربحا فقد حسبته 
لي  الن  خسارة،  المسيح  اجل  من 
الحياة هي المسيح والموت هو ربح 
بالحياة  نتمسك  عندما  اننا  اي  لي؛ 
شهوات  عن  ونموت  المسيح  مع 
العالم حتي في سنة الجفاف والقحط 
الخالص  نري  باإليمان  سوف 
والثمر واالثمار؛ فنقول مع المرنم: 
شايفه  لكنه  جفاف  شيفاه  »الناس 
مطر، الهي صخر الدهور ال ينعس 
النور  واضح  الكل  قدامه  ينام  ال 
زي الظالم؛ والقدرة في ايده وحده 
غالي  وألني  لمجده  يخضع  والكل 
عنده قلبي مليان سالم. امور الرب 
العجاب،  عجب  مواعيده  عجيبة 
االسباب،  ويسبب  االوقات  يغير 
واذا عداني في صحرا يفتح ينبوع 
مجاعة  اشتدت  واذا  صخرة  في 

يبعث خبزي ويا الغراب«.

عام  صبحى  جورجى  ُولد 
ببلدة  لعائلة  ينتمى  وهو   ١٨٨٤
الواسطى،  مركز  »الميمون« 
لمصلحة  رئيساً  والده  وكان 
بأسبوع  والدته  وبعد  البارود. 
توفيت والدته فاحتار والده فى أمر 
تربيته. فطلبه دكتور »هاربور« 
مؤسس   – اإلنجليزى   Harbor
مستشفى هارمل – ليكون أخاً البنه 
الصغير الرضيع، فتعهده الطبيب 
حتى  والعناية  بالرعاية  وزوجته 
بلغ التاسعة من عمره وتكلم اللغة 
على  حصل  بطالقة.  اإلنجليزية 
المدرسة  من  االبتدائية  الشهادة 
المدرسة  فى  درس  ثم  الناصرية 
وحصل  بشبرا  الثانوية  التوفيقية 
واجهته  البكالوريا.  شهادة  على 
بكلية  ليلتحق  سنه  صغر  مشكلة 
وافقت  الكلية  إدارة  ولكن  الطب 

بالكلية  فالتحق  قبوله  على  أخيراً 
١٩٠٤م.  عام  الطب  دبلوم  ونال 
العينى  بالقصر  امتياز  ُعين طبيب 
الحميات  لمستشفى  مديراً  ثم 
بالعباسية لمدة عام واحد وبعد ذلك 
الطب  بكلية  للتشريح  مدرساً  ُعين 
»أيليت  بروفسور  مع  عمل  حيث 
أستاذ   Ellite Smith سميث« 
حوالى  معه  وبحث  األجناس  علم 
عصور  مختلف  من  جثة   3٠٠٠
سافر   ١٩٠٩ عام  وفى  التاريخ. 
تقابل  لندن  إلى  دراسية  بعثة  فى 
عبيد  مكرم  األستاذ  مع  خاللها 
بجامعة  القانون  يدرس  كان  الذى 
»اكسفورد« Oxford واستمر فى 
دراسته لمدة عامين اضطر بعدهما 
والده  وفاة  بعد  القاهرة  إلى  للعودة 
ألهله.  الوحيد  العائل  كان  أنه  إذ 
للدكتور  مساعداً  أستاذاً  ُعين  ثم 
»فيلبس« أستاذ األمراض الباطنية 
– والذى أشركه فى بحوث متصلة 
والحميات  الطفيلية  باألمراض 
وظيفة  شغل   ١٩٤٠ عام  وفى   –
رئيس قسم األمراض الباطنة وظل 
به حتى عام ١٩٥٢ حصل خاللها 
على زمالة كلية الطب الملكية فى 
وظيفة  شغله  إلى  باإلضافة  لندن 
الباطنة  لألمراض  خاص  طبيب 
عالج  إكتشف  من  أول  كان  بها. 

مرض الربو بأمالح الذهب، وكان 
الطب  تاريخ  علم  أدخل  من  أول 
حصل  من  وأول  الطب،  كلية  فى 
الطب  تاريخ  »أستاذ  لقب  على 
فى  وله  الباطنة«،  واألمراض 
المؤلفات  من  العديد  الطب  مجال 
ويقع  الفافقى  ابن  مفردات  منها: 
فى خمسة أجزاء تناول فيه األدوية 
الجامعة  قامت  وقد  واستعماالتها، 
بطبعه على نفقتها الخاصة باللغتين 
 ،١٩٢٥ عام  واإلنجليوية  العربية 
كتاب الدوسنتاريا أصلها وعالجها، 
كتاب »الذخيرة« فى الطب ونُشر 

أيضاً بالعربية واإلنجليزية. وفى 

الجامعة  له  نشرت   ١٩٤٩ عام 
تاريخ  باإلنجليزية محاضراته عن 

الطب.

المهدى  ثورة  قامت  عندما 
مكاريوس  األنبا  غادر  بالسودان، 
األراضى  الخرطوم  أسقف 
القديس  بدير  وأقام  السودانية 
وخالل  بالقاهرة،  مرقوريوس 
د. جورجى  معه  تقابل  الفترة  تلك 
اللغة  يديه  على  ودرس  صبحى 
بضرورة  ينصحه  وكان  القبطية 
والتمسك  األجداد  بلغة  االهتمام 
لدرجة  اللغة  تعمق فى  بها، وفعاًل 
زغلول  سعد  كلفه  وقد  إجادتها. 

قرأت لك 
جنوى غاىل

الكمال احلقيقي  واملثالية ال تأتي مبا نقوم به

 بل  مبعونة اهلية 

By Michelle Teo, Singapore
الفتيات  واحسد  أغار  كنت 
وشعبيتهم  لجمالهم  االخريات 
شئ  كل  في  كاملين  واراهم 
شئ  لديهم  ليس  انهم  واعتقدت 
شئ  هناك  كان  لو  فحتي  يقلقهم 
بسيط في حياتهم مثل ان احداهم 
في  درجة    ٩٨ علي  حصلت 
أمتحان بدال من    ١٠٠ درجة  
تجذب  لم  احداهم  كانت  اذا  او 
الكلية  في  الوسيم  الشاب  أنظار 
فهذه كلها ال ترقي الي ما أعانيه 
فإن رغبتي في الكمال تؤثر علي 
االشياء  بها  أري  التي  الطريقة 
نكون  بأن  هوسنا  يكون  وأحيانا 
كاملين وأن يرانا االخرين كاملين  
يؤثر علي حياتنا الخاصة ، فنحن 
نحاول دائما أن نخلق وهم اسمه 
الوقت  نفس  في  ونحن  الكمال 
واالهمال  الفوضي  من  نعاني 
احيانا  ونتوهم  المكسور  والقلب 
ان الجميع من حولنا كاملين ألننا 
ال ننظر اليهم عن قرب بما فيه 
أن قضيت  بعد  ولكن    ، الكفاية 
ثالثة أعوام في الجامعة أدركت 
ان الكمال والمثالية ال وجود لها 
النها واجهة ال يمكن أن تصمد 
الكمال  بذلك  واقصد  االبد  الي 
الذي نسعي اليه بقوتنا وطبيعتنا 
بالضعف  الملوثة  البشرية 
المادي والعقلي والرغبة االنانية 
والهوس في أن نكونَ مقبولين من 
االخرين والنتائج تكون سطحية 
الزوجين  رأيت  فقد  وفارغة 

اللذان أرتبطا عن حب  المثاليين 
يختلفان ويطلبا االنفصال والناس 
يسقطون  كاملين  ظننتهم   الذين 
المثاليين ال  والطلبة  الخطايا  في 
يجدون معني للحياة وربما يكون 
هذا نفس الشئ مع المؤمنين ففي 
الصلبان  تعجز  االحيان  بعض 
من  رقبتنا  حول  نرتديها  التي 
 ، الخطيئة  عمل  من  تمنعنا  ان 
عندما  ومثاليين  كاملين  كنا   لقد 
ابعدتنا الخطيئة  خلقنا هللا  ولكن 
وال  الكمال  مصدر  هللا  عن 
المسيح  بدون  نستعيده  أن  يمكن 
صورة  صنع  عن  لنتوقف  لهذا 
مشوهة من الكمال  فال يمكن لنا 
عي  باالعتماد  كاملين  نكون  أن 
عندما  كاملين  سنكون  بل  أنفسنا 
لنا   يهبها  التي  هللا  نعمة  نقبل 
وتعمل فينا لنعمل مشيئته ولنكمل 
عن  ولنتوقف  فينا  الصالح  هدفه 
أن  أمكاننا  لعدم  بالذنب  الشعور 
عن  ولنتوقف  كاملين   نكون 
مطالبة االخرين بالكمال ولنثبت 
وليس  المسيح  السيد  علي  أعيننا 

علي أنفسنا ورؤية الناس لنا .

السنة احلادية عشر، العدد )264( - األربعاء 11 إبريل 2018

فى  كبير  علمى  مرجع  بتأليف 
هذا  صدر  وفعاًل  القبطية،  اللغة 
المرجع عام ١٩٢٥ بإسم »كتاب 
القبطية«.  المصرية  اللغة  قواعد 
العمومية  المعارف  اهتمت وزارة 
بطبعه على نفقتها الخاصة بمطبعة 
الشرقية  لآلثار  الفرنسى  المعهد 
بالقاهرة والكتاب من القطع الكبير 
ُكتب  وقد  صفحة   ٢٥٤ فى  يقع 
تم  التى  اآلثار  لمدرسة  خصيصاً 
افتتاحها فى عهد جاللة الملك فؤاد 
األول. ويذكر د. جورجى صبحى 
فى مقدمة كتابه هذا: »يحتوى هذا 
القبطية  اللغة  قواعد  على  الكتاب 
اللهجة  مع  مقارنتها  مع  البحيرية 
كتابته  فى  إتبعت  الصعيدية، 
األفرنجية  االجروميات  نسق 
القبطية  اللغة  كيان  مالحظة  مع 
ُمقراً  أرى  وإنى   ... وطبيعتها 
الجرومية  بالجميل  باالعتراف 
المكتوبة  البحيرية  مالون  الكسيس 
باللغة الفرنسية .. وقد استعنت بعدة 
االجرومية  هذه  تأليف  فى  كتب 
منها اجرومية أسترن وستيتدروف 
وزيتى  سبيلبرج  ومؤلفات 
الخ   .. وكّرم  ومرى  وجريفث 
االجرومية  هذه  فإن  وباالختصار 
هى نتيجة دراستى للغة المصرية 

خصوصاً  بأنواعها  القديمة 
لمدة  والديموطيقية  منها  المتأخرة 
والكتاب  سنة«  عن عشرين  تزيد 
على  وكان  قرشاً   ١٨٠ ثمنه  كان 
على  يحصل  أن  الجامعة  طالب 
الجامعة  أساتذة  أحد  من  خطاب 
ليحصل على الكتاب بثمن مخفض 
وقد  فقط  قرشاً  عشرون  وهو 
لتدريس  اآلداب  كلية  اختارته 
الكتابة  وهى  الديموطيقية –  اللغة 
بمدرسة   – للفراعنة  الدارجة 
اللسان  بتدريس  قام  كما  اآلثار، 
الكلية  فى  والقبطى  الفرعونى 
معهد  وفى  بالقاهرة  االكليريكية 
الدراسات القبطية كما قام بترجمة 
وتسجيل  القبطية  النقوش  بعض 
التاريخية مع مرقس باشا  أحداثها 
سميكه، أسهم فى تأسيس المتحف 
بمجلس  اختير عضواً  ثم  القبطى، 
بالقاهرة  اآلثار  جمعية  إدارة 
كذلك   ،١٩3٤ عام  إنشائها  منذ 
األمثال  سفر  كتاب  بنشر  إهتم 
الصعيدية،  بلهجتها  القبطية  باللغة 
واهتمت بطبعه الجامعة المصرية 
عام ١٩٢٧ ويقع فى ١٩٩ صفحة.

]البقية ص 7 [

بسنوات  البشرية  مرت  ما  كثيرا 
من الجفاف والقحط، فتوقف المطر 
الكائنات  من  للكثير  الموت  يعني 
والحيوانات  النباتات  من  الحيوية 
المخلوقات  يدفع  فالجفاف  والبشر. 
الطعام  عن  بحثا  مكانها  ترك  من 
والماء. فالماء أصل الحياة والتصحر 
أساس الموت، وكثيرا بكلمة الرب 
- الكتاب المقدس- وعود من الرب 
االله لسنوات التعويض عن الجفاف 
والقحط فالرب من طبيعته الخير ال 
يحب الموت او الهالك او الجفاف 
او القحط. فاإلثمار واالكثار والحياة 
ألنه رب الحياة التي هي سماته حتي 
علي  يطلق  كثيرة  مواقف  في  انه 
الموت  فاعتبر  النوم؛  سمة  الموت 
ورخاء.  وحياة  استيقاظ  يعقبه  نوم 
والرب يسوع استخدم هذه التعبيرات 
في العديد من المرات منها مثال: ان 
لم تقع حبة الحنطة وتموت فإنها ال 
كما   .)٢٤  : )يوحنا١٢  بثمر  تأتي 
قال:  عندما  بالنوم  الموت  وصف 
 ١١ )يوحنا  نام  قد  حبيبنا  لعازر 
بالعهد  عديدة  مرات  وفي   .)١١  :
دفع  والقحط  الجفاف  نري  القديم 
ابنه  اخري  ومرة  ابراهيم  ابونا 
يعقوب  حفيده  ثالثة  ومرة  اسحق 
مصر  الي  اللجوء  الي  ويوسف 
للحصول علي الطعام والقمح للخبز 
)تكوين ١٢ : ١٠ ؛ ٢٦  ؛ ٤١(؛ 
وفي سفر راعوث نري قصة جوع 
اخري؛ وثالث سنين في ايام داود 

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)١7( د. جورجى صبحى )١88٤– ١96٤(
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عربي  وطن  احزان  كل  رغم 
في  الخليج  إلي  المحيط  من  كبير 
واليمن  وليبيا  العراق  آسر  ظل 
دمار  من  بهم  لحق  وما  وسوريا 
إنهيار  بل  وتشريد  واحتالل  شامل 
تلك الدول بفعل عدة عوامل ما بين 

في  والرغبة  والفوضي  الجهل 
حساب  علي  مزعومة  حريات 
تظل مصر  وعقل  جسد  قدرات 
المسجد  لكونها  شامخة  العربية 

والكنيسة والكيان الواحد؟!

الرئاسية  االنتخابات  ومرت 
المصرية بكل مالمحها الوطنية 
منذ أيام قليلة بيسر وإنتماء مجرد 

من كل األهواء من قبل شعبها اآلبي 
بعدما تم إنتخاب الرئيس عبدالفتاح 
ينص  كما  ثانية  لفترة  السيسي 
أبناء  قبل  من  المصري  الدستور 
المحروسة  مصر  الحبيب  وطنه 
والمسيحي  المسلم  بنسيجيهما 
بناء  في  نطمع  وكلنا  الحضاري 
واقتصادا  استقرارا  أكثر  مصري 
الثانية  الفترة  في  إبداعا  و  وتعليما 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

والسالم  باألمن  يتسم  مستقبل  مع 
بأعتبارهما مفتاح كل تقدم منشود !

المشهد  قرأءة  جميعا  وعلينا 
العربي معا حتي ال تصبح سطورنا 
بال  كلمات  مجرد  المتواضعة 
مصر  لطبيعة  جوهري  مضمون 

والتي  العربية  والمنطقة  العربية 
شبح  من  النجاة  بالفعل  استطاعت 
الممنهجة علي  االرهاب والفوضي 
الداخل  في  العصر  متطرفي  يدي 
والخارج بفضل وحدة أبناء الشعب 
المصري والسياسة الحكيمة للجيش 
المصري الوطني ومؤسسات الدولة 
الوالية  حكم  ظل  في  المصرية 
السيسي  عبدالفتاح  للرئيس  األولي 
علي  وقدرته  يونيو   3٠ ثورة  بعد 

مصر  القدر...واإلميان والوطن 

!!

بقلم عبدالواحد محمد

حكم  في  سابقة  مراحل  أخطار  بكل  الوعي  بث 
الدوءب علي تطهير سيناء من  العمل  مصر بل 
الدواعش وكل القوي الشريرة التي اتخذت منها 
غاليا  ثمنه  دفع  والذي  المنظم  لألرهاب  مأوي 
شهداء الجيش المصري جنود وضباط وقادة من 

أجل أمن سيناء خاصة ومصر عامة!

فمن يعمل علي بث الفوضي في مصر السالم 
مصر األزهر والكنيسة عليه أن يفكر مليون مرة 
بعقل ونحن نري الفراغ األمني في دول الجوار 

التي إنهارت تماما بفعل 

المشاعر السلبية التي بثتها قوي الشر في عقول 
تلك الشعوب التي كانت آمنة وسالمة!

وليبيا  واليمن  وسوريا  العراق  اليوم  أين 
كانت  التي  العربية  البلدان  من  ذلك  وغير 
تحتضن أبناءها جميعا في أمن وسالم تحولت 
الديمقراطية  أدعياء  واختفاء  الفوضي  إلي 
تلك  أموال  نهبوا  بعدما  الزائفة  والحريات 
الشعوب العربية التي كانت تعيش في بحبوحة 
عيش في عصر تلك األنظمة الحاكمة العربية 

التي قالوا عنها مستبدة وطاغية وظالمة ؟!

المخططات  تلك  تعي  أبناءها  بكل  فمصر 
نهار بخطط حكيمة  ليل  تعمل  لذا هي  الممنهجة 
يتبناها الجيش المصري العريق في مرحلة دقيقة 
البناء  مراحل  استكمال  أجل  من  الحرج  وبالغة 
يتحملها كل  التي  المعاناة  الحر رغم  األقتصادي 
واإليمان  )القدر  مصر  أجل  من  الوطن  أبناء 
والوطن( فمصر هي األمن القومي االستراتيجي 
لكل بلدان الوطن العربي محيطه وخليجه لذا البد 
من فتح مزيد من القنوات اإلعالمية الفضائية لبث 
روح اإلنتماء في عقول الشباب من خالل رسائل 
تحتوي علي مزيد من الوعي الوطني في ظل تلك 

الكيمياء ومحوضة 
املعدة 

تحدث  حالة  هي  الحموضة 
حمض  يسمى  حمض  يتسلل  عندما 
الطعام  تناول  بعد  الهيدروكلوريك 
ومواد  االنزيمات  من  ومجموعة 
وهو  المريء  إلى  أخرى  كيميائية 
االنبوب الذي يصل الفم بالمعدة واذا 
المريء  في  طويال  الحمض  بقى 
حيث ال ينبغى ان يتواجد فانه يحدث 
شعور  إلى  يؤدى  بطانته  في  حرقا 

بحرقة الجوف وعدم االرتياح.

حمض الهيدروكلوريك هو حمض 
معدني قوي، وهو عبارة عن محلول 
الهيدروجين  كلوريد  لغاز  مائي 
للعصارة  الرئيس  المكّون  وهو 
واسع  استخدام  نطاق  وله  الهضمية 
حمض  مع  التعامل  الصناعة.  في 
يتم  أن  يجب  الهيدروكلوريك 
احتياطات  اتخاذ  مع  شديد  بحرص 
األمان المالئمة حيث أنه سائل أّكال 
تلحق  مادة  كل  هي  األكالة  )المادة 
بها،  تحتك  أخرى  مواد  في  ضرراً 
أضراراً  الكيميائي  بفعلها  وتسبب 

بالغة لألنسجة الحية التي تلمسها(.

تحتوي العصارة الهضمية على:

املاء.

وهو  الهيدروكلوريك  حمض 

الغذائية  القطع  حجم  بتقليص  يقوم 
البكتيريا  معظم  وقتل  والبروتينات 

التي تتسرب في الوجبةالغذائية.

مادة  عن  عبارة  وهي  املوسني 

من  المعدة  جدار  تحمي  مخاطية 
حمض الهيدروكلوريك.

تحت  يتحول  الذي  ببسينوجني 

إلى  الكلوريدريك  حمض  تأثير 
يتم  ما  وهذا  نشط،  ببسين  أنزيم 
وتفكيك  بهضم  ويقوم  المعدة،  داخل 

البروتينات إلى عديدات البيبتيد.

ويسمى  المجبنة  أو  كيموسني 

عن  المسئول  يعتبر  نين  الِرّ كذلك 
تقلل  حيث  الحليب،  تخثر  عملية 
هذه العملية من معدل سريانه خالل 

المعدة.

المعدة  لحموضة  المباشر  السبب 
المريء؛  إلى  الحامض  اندفاع  هو 
العاصرة.  المعدة  عضلة  لضعف 
على  تساعد  التي  األسباب  واما 
حدوث وتفاقم األعراض هي -تناول 

وجبات الطعام بسرعة -األكل الدسم، 
والطعام الذي يحتوي على مكونات 
والتوابل،  كالبهارات،  حارة، 
بسبب  المقلية؛  واألطعمة  والبصل، 
-تناول  الدهون.  على  احتوائها 
االستلقاء  والشوكوالتة.  الطماطم 
أو النوم مباشرة بعد األكل. -شرب 
القهوة،  مثل:  المنبهة،  المشروبات 

والشاي، والمشروبات الغازية.

مضادات الحموضة
قواعد  هي  الحموضة  مضادات 
ضعيفة )مثل مزيج من هيدروكسيد 
األلمنيوم و هيدروكسيد الماغنسيوم( 
التعادل مع  القابلية على  لها  التي  و 
حمض الهيدروكلوريك الموجود في 
وبذلك  والملح  الماء  لتكوين  المعدة 
أن  بسبب  المعدة  من حموضة  تقلل 
نشط  غير  يكون  الببسين  حامض 
عندما يكون تركيز أيون الهيدروجين 

أعلى من ٤

للحموضة    الطبيعية  المضادات 
زيت الزيتون- التمر هندى- اللوز- 
التفاح-  خل  الزنجبيل-  الكركم- 
جذور  الشائعة   المرة  النباتات 
مثل  العطرية  النباتات  جنتيان(-  
Gentian  واإلفسنتين(- نعناع  
سيل(  )worm wood-)جولدن 
)السنور(-   Golden seal

والشمر 
  

د. شاكر اسطفان

االخطارالسفلية التي تأتي من 
في  المصري  الوطن  اعداء 
الداخل والخارج وفق اجندات 
ومكشوفة  مشبوهة  دولية 

لكونها التطرف والفوضي!

المصرية  فاإلنتخابات 
صوت  كانت  الرئاسية 

الوطن في مواجهة كل أعداء 
يقينا  والغل  والحقد  التطرف 
األدعياء  رأي  كان  مهما 
نظريات  اصحاب  ورأي 
األوهام لتكتب مصر العربية 
تظل  سوف  عديدة  رسائل 
إيمانها  عمق  علي  شاهدة 

بالبناء والسالم واإلبداع!!

بقية مقال شخصيات قبطية مؤثرة -   د. جورجى 
صبحى  ص 6 

من مؤلفاته: )١( التقويم القبطى وحساب األبقطى الذى 
جمعية  بمجلة  نُشر  وقد  الثانى  ديمتريوس  البابا  وضعه 
فى  التعليم   )٢(  .١٩٤3  ،١٩٤٢ عامى  القبطية  اآلثار 
مصر خالل العصر المسيحى – وبين األقباط، نُشر أيضاً 

بمجلة اآلثار المصرية عام ١٩٤3. 

وقد  المصرية«  الكنيسة  فى  القبطية  اللغة  )3( »نطق 
نُشر بمجلة اآلثار المصرية عام ١٩١٥. )٤( »الكلمات 
الدارجة العربية التى من أصل يونانى أو قبطى«، وهو 
اآلثار  جمعية  بطبعه  اهتمت  صفحة   ٢٤ فى  يقع  كتاب 

القبطية.

محاضرة  ألقى   ١٩٢٤ مارس   ٤ الجمعة  يوم  وفى 
بعنوان:  بالقاهرة  اللمسيحية  الشبان  جمعية  بنادى 
فيها:  جاء  الحديثة«  بمصر  القدماء  المصريين  »عالقة 
يختلف عن  ال  الديار  بهذه  اليوم  الموجود  المصرى  )إن 
المصرى الذى كان موجوداً بها منذ سبعة آالف سنة فى 
بكل  احتفظوا  المصريين  إن  والعادات واألخالق.  الشكل 
ما كان ألجدادهم من عادات وأخالق وغيرها ال فرق فى 
ذلك بين المسيحى والمسلم فكالهما عنصر واحد ..( وقد 

اهتمت مجلة »الكرمة« بنشر هذه المحاضرة.

كان د. جورجى صبحى يجيد ثمان لغات: اإلنجليزية – 
الفرنسية – اإليطالية )وقد تعلمها عندما كان يُشرف على 
القبطية  العالمية األولى( –  إبان الحرب  المعتقلين  عالج 
إلى  الالتينية – باإلضافة  اليونانية –  الهيروغليفية –   –

العربية.

هذه  القبطية  الدراسات  معهد  طلبة  على  ردد  طالما 
الوصية: )أن يصلى الكاهن باللغة القبطية فقط، أن يدرس 
أبناء الكنيسة القبطية لغتهم القديمة، أن يهتم أبناء الكنيسة 
بمعرفة تاريخهم العريق، أن يحمل شباب الكنيسة القبطية 
هو  الخالد  التراث  فهذا  الخالد  أجداهم  تراث  إحياء  فكرة 
فى صميمه تراث مصرى أصيل(. لقد كان د. جورجى 
حافلة  حية  صورة  وكان  برسالته  مؤمناً  إنساناً  صبحى 

بالنشاط والخدمة.

وبعد أن خدم جيله من أبناء وطنه وكنيسته بمشورة هللا 
رقد فى الرب عام ١٩٦٤.
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ُعظماء ِبال جوائز!
 ليديا يؤانس

َتْم ِكتابة النعي التالي: »تاجر الموت ميت«.

قبل  مماته  نعي  اإلنسان  يقرأ  أن  جيًدا  ليس 
مماته!

واألسوأ أن يكون النعي تنكياًل وليس تبجياًل.

)٠١(

ألفرد  شقيق  لودفيج  توفي   ١٨٨٨ عام  في 
الفرنسية  الصحيفة  اعتقدت  بالخطأ  نوبل، 
بسبب  به  التنديد  في  فبدأت  نوبل،  ألفرد  أنه 

اختراعه الديناميت.

ميت«،  الموت  »تاجر  الصحيفة:  كتبت 
وأضافت »الدكتور ألفرد الذي أصبح غنًيا من 
خالل ايجاد طرق لقتل المزيد من الناس أسرع 

من أي وقت مضى، توفي باألمس«. 

ألفرد  قرأ  حينما 
نوبل النعي الخاص 
به، انتابه القلق بشأن 
الموت  بعد  ذكراه 
الناس،  عيون  في 
فقرر أن يعمل شيًئا 
به يُخلِد اسمه، قرر 
بإسم  جوائز  إعطاء 
نوبل، لألشخاص النابغين في مجاالت مختلفة 

بشرط عدم التمييز لجنسية الفائز.

نوفمبر ١٨٩٥،  كتابة وصيته في ٢٧  عند 
وقع لدى النادي السويدي النرويجي في باريس 
لتأسيس  شركته  من  األكبر  الجزء  ُمكرًسا 
جوائز نوبل، التي تمنح سنوًيا للذين لهم دوًرا 
الثالثة جوائز  ُمتفرًدا في تخصصاتهم، فجعل 
األولى، في العلوم الطبيعية والكيمياء والعلوم 
الجائزة  األعضاء،  وظائف  علم  أو  الطبية 
الرابعة خصصها لألعمال األدبية، أما الجائزة 
الخامسة فخصصها للشخص أو المجتمع الذي 

يقوم بأكبر خدمة للسالم الدولي.

وكيميائي  ومخترع  مهندس  نوبل  ألفرد 
أكتوبر   ٢١ في  أستكهولم  في  ولد  سويدي، 
نوبل،  عمانوئيل  األب  فقيرة،  ألسرة   ١٨33
واألم أندريت اهلسل نوبل، اللذان أنجبا ثمانية 

أبناء، وكان ألفرد نوبل هو األبن الرابع.

أنتقل وهو في التاسعة مع أسرته إلى سانت 
بطرسبرج، حيث عمل والده في صناعة أدوات 
الخشب  اخترع  كما  والمتفجرات،  األآلت 

الرقائقي وبدأ يعمل الطوربيدات.

وعندما  المالي،  األسرة  وضع  تحسن  بعد 
أكمل ألفرد نوبل ١٨سنة تم ارساله إلي الواليات 
المتحدة لدراسة الكيمياء فبرع فيها، على الرغم 
من عدم وجود التعليم الرسمي الثانوي والعالي 
اإلنجليزية  لغات؛   ٦ أتقن  أنه  إال  المستوي، 
والسويدية  والروسية  واأللمانية  والفرنسية 

واأليطالية بطالقة.

بسبب مروره  الطبع  كان وحيد  نوبل  ألفرد 
حياته  في  كان  بل  يتزوج  لم  إكتئاب،  بفترات 
للزواج،  طلبه  رفضت  األولي  نساء،  ثالث 
الثانية بعد فترة تركته لتتزوج عشيقها، ولكن 
يُعتقد انه كان لها تأثيًرا كبيًرا في قراره لكي 
الجوائز،  تتضمن جائزة نوبل للسالم من بين 
حصلت  ستنر  فون  بيرتا  واسمها  المرأة  هذه 

على جائزة نوبل للسالم ألنشطتها الصادقة في 
العالقة  مدة  فكانت  الثالثة  المرأة  أما  السالم، 

بينهما ١٨ سنة.

تسميته  أراد   ١٨٦٧ في  له  اختراع  أول 
صورة  لتحسين  نوبل«  السالم  »مسحوق 
إلى  والمثيرة  الخطيرة  التفجيرات  حوادث 
تسميته  علي  استقر  أخيًرا  ولكن  الجدل، 
»الديناميت«، كما حصل على براءة اختراع 
كما  الُمتفجر،  الهالم  أو  »جلجنيت«  أسماه 
أخترع مادة »الباللستيت« وهي من المتفجرات 
الحديثة عديمة الدخان وتستخدم كمادة مفجرة 

في الصواريخ.

األكاديمية  في  عضُوا  أنتخب  حياته  خالل 
الملكية السويدية للعلوم في ١٨٨٤، كما حصل 
علي الدكتوراه الفخرية من جامعة أوبساال في 
اختراع  براءات   3٥٠ نوبل  أصدر   ،١٨٩3
لألسلحة  مصنعا   ٩٠ أنشأ  وفاته  وقبل  دولًيا 

على الرغم من اعتقاده في السلمية!

صدرية  ذبحة  من  عانى   ١٨٩٦ عام  في 
فلقد  دماغي،  نزيف  جراء  منزله  في  وتوفي 

مات عن عمر يناهز ال٦3 عاًما.

أكثر من  نوبل عاش  أن  لو  تتخيلوا  أن  لكم 
يد  العالم ستكون على  نهاية  ذلك، ربما كانت 

نوبل صاحب الجوائز العالمية! 

نعم إختراعاته تستخدم في الحروب والدمار، 
البشرية،  لصالح  أيًضا  استخدامها  يتم  ولكنه 
المناطق  وتمهيد  والهندسة  التعدين  مجال  في 

الستخدامها لعمل المشاريع الضخمة.

مسيحًيا  كان  أنه  شريًرا،  بطبعه  ليس  نوبل 
السويدية،  اللوثرية  بالكنيسة  وعضوا  ُملتزًما 
ولكنه نشأ في أسرة مهنتها ووظيفتها صناعة 
والده  أرسله  وعندما  واألسلحة،  المتفجرات 
عالما  فأصبح  الكيمياء،  لدراسة  ارسله  للتعليم 
في صناعة المتفجرات وبناء مصانع األسلحة.

على ما أعتقد أن نوبل لم يرشحه أحد لجائزة 
نوبل!

ما رأيكم؟ هل يستحق نوبل جائزة نوبل؟!

كانوا  العالم  عظماء  من  كثيرين  عموًما 
يحصلوا  لم  ولكنهم  نوبل  لجائزة  مستحقين 

عليها!

)٠٢(

صاحب السمو األمير محمد بن سلمان بن 
 ٢٠١٧ سنة  شهدت  سعود،  أل  العزيز  عبد 
أحداث سعيدة وخطيرة بالنسبة لصاحب السمو 

وللشعب السعودي وللعالم. 

األبن  هو 
للعاهل  السادس 
سلمان  السعودي 
آل  العزيز  بن عبد 
تعيينه  تم  سعود، 
بمنصب ولي العهد 
 ،٢٠١٧ يونيو  في 
ولكن أهم مافي الموضوع أنه لديه رؤية خاصة 
ببالده، التي كانت منغلقة لسنين عديدة، فأظهر 
توجهات مختلفة وانفتاحية عن ما سبقوه لكي 
تستطيع بالده اللحاق بالدول األخري المتقدمة.

]البقية ص 1٢[

عن  وهو  الجديد....  موضوعنا 
التحرش... ايه ده طب ايه عالقة التحرش... 
من  بعض  مع  نحكى  تعالوا  بالزغزغه... 
حاجه  نشوف...التحرش  واحنا  االول... 
قديمه قوى... اعتقد قدم وجود الجنس البشرى 
لنا  مايطلع  طبعا  قبل  وحوا...  ادم  بنوعيه 
الكائنات االخرى زى المثليين مثال... نسمع 
كثيرا عن تحرش ب اطفال مثال... واعتقد 
ان  سببه  المتحرشين  هؤالء  به  مايقوم  ان 
القدره على  لديهم  يكون  لن  هؤالء االطفال 
الرغم  على  ماحدث...  وصف  او  التعبير 
لهؤالء  بيسببوها  اللى  النفسيه  العقده  من 
مدى  نالزمهم  تظل  قد  عقده  االطفال... 
ولها  كبيره  قضيه  طبعا  التحرش  العمر... 
او  الكبت  الى  يرجع  كثيره معظمها  اسباب 
امراض نفسيه لدى اشخاص غير سويين.... 
و  الشوارع  فى  مصر  فى  التحرش  نجد 
مع  زاد  التحرش  المواصالت.  وسائل  فى 
علبه  فى  المراه  وتغليف  والنقاب  الحجاب 
اليراها  حتى  اسود  زباله  كيس  او  كرتون 
مقفوله  حاجه  كل  تكون  لما  وطبعا  احد... 
ذراع  اوبان  ظهر  فلو  قوى....  ومتغطيه 
امراه او شعر مكشوف او حتى لو واحد من 
او  معزه...  رجل  شاف  دول....  المساعير 
ورك فرخه... الزم طبعا يكون متحرش... 
الشئ الغريب... ان وانا بكتب كلماتى هذه... 
سمعت من اذاعة لندن خبر عن واحده كانت 
بتعمل عمره فى السعوديه... وواحد اتحرش 
بيها... ولما بصت وراها ماعرفتش تميز مين 
المحاوله  وتكررت  الزحمه...  كتر  من  هو 
ان  ذهول  حالة  فى  والست  تانى...  مرتين 
ولما  ده...  مكان زى  فى  ده ممكن يحصل 
وقال  رد  بجوارها  الواقف  ل جوزها  قالت 
لها مش معقول اكيد بيتهيالك... ده احنا فى 
اماكن مقدسه ياشيخه )او ياحاجه(.... ردت 
وقالت... ال مش متهيالى.... الحظوا معى 
مصر  فى  الشواطئ  ماكانت  ايام  زمان  ان 
المايوهات او  البنات والسيدات  ترتدى فيها 
موجوده  جيب  المينى  موضة  ماكانت  ايام 
ماكنش فيه تحرش زى دلوقتى... ح تقولوا 
برضه اشمعنى بتكلم دلوقت عن الموضوع 
ده  الموضوع  عن  بتكلم  انى  الحقيقه  ده... 
لما اتفرجت على فيديو لبنت محجبه اسمها 
لمس  المتحرشين  احد  فهمى... حاول  رانيا 
جسمها... وكان يوم امه اسود... البنت قعدت 
تجرى وراه وتضربه بشنطة ايدها... لغاية 
منها... وهى برضه مستمره  مابقى يجرى 
ان  الغريب  الشئ  ومالحقته...  ضربه  فى 
الناس جم وبدل مايشجعوها على اللى بتعمله 
انهم  بل  تسيبه...  عشان  يستعطفوها  قعدوا 
لم  البنت  التفترسه...  حتى  منها...  هربوه 
تسكت وعرفت ان فيه كاميرات فى الشارع 
ممكن تكون سجلت الموضوع وسعت فعال 
اللى  الفيديو  شريط  تاخد  ماعرفت  لغاية 
الكاميرا مصوراه وقدمت الشريط للمحكمه 
والنيابه وكسبت القضيه والواد اتص 3 سنين 
سجن... دى اول قضيه يتحبس فيها متحرش 
فى قنا فى الصعيد... جدعه يارانيا... البنت 
بنات  واختين  امها  مع  عايشه  انها  قالت 
ووالدهم متوفى بس اهلها علموها ان جسمها 
وان  يلمسه  حد  وماينفعش  غاليه  حاجه  ده 
طبعا  عليها.....  بتحافظ  امانه  ده  جسمها 
انها  وخصوصا  تخاف  ممكن  كان  البنت 
عايشه مع امها واخواتها البنات... يعنى زى 
مابيقولوا فى مصر... واليا... ومع ذلك لم 
البنت بصراحه وصلت  تسكت...  او  تخف 
ماتخفش  انها  تانيه  بنت  لكل  حلوه  رساله 
وصلت  وبرضه  نفسها...  عن  تدافع  وانها 
انه  بشرى...  ذئب  او  متحرش  لكل  رساله 
يفكر الف مره قبل مايحاول يتحرش ببنت... 
افتكرت برضه اللى كان بيرمى مية نار على 
قصت  اللى  المتخلفه  او  البنات...  رجلين 

شعر البنت فى 
مش  المترو... 

ده تحرش برضه... طب دول اتحاكموا وال 
رانيا...  عملته  اللى  عموما  كده...  اتسابوا 
رجلها...  ومغطيه  محجبه  كانت  واهى 
ماتسكتش  بنت  اى  ان  امل  يعطى  ده  اقول 
عندها  ويكون  التحرش  من  نوع  اى  على 
جراة رانيا... متهيالى اى بنت او ست فى 
لنوع  اتعرضت  اكيد  مصر  فى  مكان  اى 
او  بالمالمسه  سواء  التحرش  انواع  من 
الكالم... من حوالى سنتين كنت ماشيه فى 
وسمعت  المحروسه...  مصر  شوارع  احد 
التحرش...  بند  تحت  يدرجوا  كده  كلمتين 
جاتلى  اللى  الشجاعه  ايه  عارفه  ومش 
الراجل ده ووصفته  ساعتها ووقفت شتمت 
بقلة االدب فما كان منه غير انه رد وقاللى 
فرديت  بيكلمنى  ومش  نفسه  بيكلم  كان  انه 
ولو  ادب...  قلة  تبقى  بتكلمنى  لو   ( عليه 
خاف...  شكله   ) مجنون  تبقى  نفسك  بتكلم 
بس مخبيش عليكم انا كنت بتكلم كده وشكلى 
جوايا  من  كنت  بس  وشجاعه...  جامده 
بتنفض م الخوف...وطبعا لما وصلت البيت 
ردود  كانت  ماحدث...  قرايبى  ل  وحكيت 
برافو  جدعه  قالى  البعض  مختلفه...  الفعل 
اتصرفتى  طبعا  ال  لى  قال  االخر  ›البعض 
غلط... فاكره نفسك رامبو... طب كنتى ح 
تعملى ايه لو تطاول عليكى.. رديت وقلت 
واجيب  وابلغ  البوليس  قسم  اروح  ح  كنت 
 : قالولى  الحكايه...  يشوف  بنفسه  الظابط 
العسكرى  وال  الظابط  ومين  قوى  متفائله 
معاكى...  ويقوم  مكانه  من  يتهز  ح  اللى 
بوظت  الفرنجه  بالد  فى  قعدتك  ان  واضح 
دماغك ونستك ايه اللى ممكن يحصل لك فى 
اللى عملته رانيا عندى  بعد  مصر... طبعا 
يتغير من  او  اختلف  يكون  الوضع  ان  امل 
االن... ده يرجعنا بقى الى بالد الفرنجه... 
ويرجعنا  ايه...  شكله  التحرش  ونشوف 
عن...  اختارته  انا  اللى  للعنوان  برضه 
الزغزغه... ليه بقى... ال انى استغربت جدا 
اتفتحت  فجاة  اللى  الوزير...  موضوع  عن 
بالتحرش...  واتهامات  هجوم  حنفيه  عليه 
اللى انا بقى بجد مش قادره افهمه هو ازاى 
كل  فى  الحريه  حيث  هذه...  مثل  بالد  فى 
سنين..  تسع  بعد  تخرج  من  نجد  شئ.. 
والظريف  بها...  الوزير  تحرش  لتعلن عن 
االذاعات..  كل  فى  مافضحته  بعد  انها... 
منه...  زعالنه  ومش  مسامحاه  انها  بتقول 
فعال  وممكن  عنه....  بدافع  مش  طبعا  انا 
يكون تحرش بيها... بس اللى انا مستغرباله 
هل  كله...  ده  مسكتها  كان  اللى  ايه  هو... 
هى مثال كانت خايفه على وظيفتها... وهل 
او  زغره...  له  تزغر  او  تصده...  حاولت 
ترزعه بالشنطه على راسه... زى ما رانيا 
جامدين  كمصريين....  احنا  وال  عملت... 
قوى....افتكرت برضه فوزيه فى المسرحيه 
حاول  انه  خطيبها  تتهم  وهى  الكوميديه 
يمسك ايدها والدنيا زحمه جدا... والعربيات 
امة  عليه  لمت  انها  رايحه وجايه... وكيف 
فج عميق  كل  من  اتوا  الذين  اال هللا  اله  ال 
وهى  ده  كل  الغلبان....  الخطيب  ليضربوا 
عن  ابوها  ل  بتحكى  وهى  بتضحك  واقفه 
اللى حصل وبتقول له » مسك ايدى يابابا... 
بالمشهد  فكرنى  اللى  بيعدينى«...  ايه  قال 
بتقول  كانت  اللى  البنت  اللى  ان  هو  ده... 
عن  بتحكى  كانت  بيها  اتحرش  الوزير  ان 
نوع غريب من التحرش... ايه بقى هو نوع 
التحرش... الحقيقه البنت قالت الوزير كان 
ولما  بيعاكسها....  بمعنى  بيها...  بيتحرش 
مذيعة البرنامج سالت عن نوع المعاكسه... 

..Tickling ...ردت البنت وقالت تيكلينج

...... قال ايه.... بيزغزغنى...

سحر امليكروفون 

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا
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بقعـــــة ضــــوء 
زيارتي للغردقة اليت أعشقها     

فاروق عطية

آراء

   بدأ عشقي لمدينة الغردقة منذ زمن بعيد، منذ 
العلوم قسم جيولوجيا. في عام  بكلية  كنت طالبا 
١٩٥٧ كنت بالسنة الثانية وقرر قسم الجيولوجيا 
أن يخرج بنا لدراسة علم طبقات األرض المصرية 
بالصحراء الشرقية علي الطبيعة. أنتهت امتحانات 
التيرم األول لقسم الجيولوجيا قبل األقسام األخري 
بخمسة عشر يوما، يليها إجازة نصف السنة خمسة 
عشر يوما، وُقرر بدء الدراسة بقسم الجيولوجيا 
يوما،  عشر  بخمسة  األقسام  باقي  عن  متأخرا 
وبذلك تيسر لنا خمسة واربعون يوما للرحلة التي 
بدأت إلي السويس ومنها إلي شتي بقاع الصحراء 
الشرقية، جبل الجاللة، العين السخنة، الزعفرانة، 
رأس عارب، الغردقة، القصير، سفاجة، مرسي 
يرافقنا شاحنة تحتوي علي مخيمات  علم. وكان 
لدراسة  مكان  كل  في  التعسكر  لزوم  ومأكوالت 
جيولوجيته والمبيت به، أما إذا مررنا بأماكن بها 
كشركة  عليها،  ننزل ضيوفا  كنا  عاملة  شركات 
شل للبترول برأس غارب، ومعهد األحياء المائية 
بالغردقة، وشركة الفوسفات بسفاجة. وفي العودة 
عبرنا طريق رأس علم قنا مرورا بمناجم الذهب 
)فواخير والسكري(، ثم الطريق الزراعي من قنا 
للقاهرة. وكانت أول زيارة لي لمديبة الغردقة حيث 
بمعهد  جوهر  إبراهيم  الدكتور  ضيافة  في  نزلنا 
وجوها  الغردقة  جمال  راعني  المائية.  األحياء 
الدافئ شتاء، وجمال الطبيعة بها، ومن يومها وأنا 

أعياد  فترة  لقضاء  شتاء  كل  إليها  الذهاب  مدمن 
من  عديد  أن  خاصة  والكريسماس،  السنة  رأس 
األقارب قد نزحوا بحكم عملهم من الصعيد إليها 
واستوطنوها، مما كان يوفر لي اإلقامة المجانية. 
الغردقة  إلي  األخيرة  زيارتي  الحديث عن  وقبل 
التي استمرت لمدة شهر، كان البد من إسقاط بقعة 

من ضوء علي نشأتها وتاريخها.   

   كانت قرية صغيرة يسكنها صيادو األسماك، 
الماصي  القرن  بداية  منذ  بعد  فيما  تطورت 
الغردقه.  مدينه  اآلن  أصبح  ما  إلى   )١٩٠٥(
اكتسبت الغردقة اسمها من شجرة الغردق، الذي 
الصيادون  كان  المنطقة.  هذه  في  بكثرة  ينمو 
عند  ويلتقون  العربية  الجزيرة  شبة  من  يأتون 
كانوا  الكبير.  االرتفاع  ذات  الغردق  شجرة 
يرددون جملة بعينها وهى "نتقابل عند الغردق" 
استراحة  تشييد  تم  الغردقة.  إسم  أشتق  ومنها 
فؤاد  للملك  الشجرة  هذه  موضع  في  إستجمامية 
عهد  في  التأميم  وبعد  فاروق.  للملك  بعده  ومن 
المبنى  هذا  أصبح  الناصر  عبد  جمال  الرئيس 
نادي القوات المسلحة للرياضات المائية، وموقعة 
األن أمام مركز اإلستعالمات السياحية بالمدينة. 
 ،١٩١3 سنة  المنطقة  تلك  في  البترول  اكتشف 
وبدأ اإلنتاج االقتصادي للتصدير في آبار الغردقه 
عام ١٩٢١. كانت شركة آبار الزيوت االنجليزيه 
لمجموعة شل  تابعة  )شركة  المحدودة  المصرية 

العالمية( من أوائل الشركات التي بدأت في 
إنتاج النفط بهذه المنطقة.

   تم توسيعها منذ ثمانينات القرن الماضي 
المصريين  المستثمرين  قبل  من  باستمرار 
الساحلي  المنتجع  ليصبح  واألجانب 
توفر  البحر األحمر.  الرئيسي علي ساحل 
القرى السياحية والفنادق المرافق الرياضية 
الشراع،  ومستخدمي  لمتزلقين،  المائية 
والسباحين.  والغواصين  واليخوتات، 
تشتهر الغردقه بأنشطتها الرياضية المائية 
درجات  الدافئ.  والطقس  الليلية  والحياة 
 3٠ حوالي  المتوسط  في  اليومية  الحرارة 
درجة مائوية لمعظم أيام السنه، لكن خالل 
الحرارة  درجات  تصل  وأغسطس  يوليو 
مائوية  درجه   ٤٠ من  أكثر  إلى  أحيانا 
نهارا ويعتدل الجو ليال. وقد اختار العديد 
عطالتهم  لقضاء  الغردقه  األوروبيين  من 
الشتاء  موسم  خالل  وخاصه  العادية، 
الجديدة  السنه  الميالد ورأس  أعياد  لقضاء 
بشكل  روسيا  من  السياحة  انخفضت  بها. 
الرحلة ٩٢٦٨ في  كبير بعد تحطم طائره 

نوفمبر ٢٠١٥.

كيلومترا   3٦ لحوالي  الغردقه  تمتد     
)٢٢ ميال( علي شاطئ البحر األحمر، وال 
بها.  المحيطة  الصحراء  عن  كثيرا  تبعد 
لسياحة  المناسب  المنتجع  الغردقة  وتعتبر 
المصرية  البقاع  شتي  من  المصريين 
إضافة  والصعيد(،  والدلتا  )القاهرة 
لمجموعات من سياح العطالت من أوروبا. 
 3٧٧ بحوالي  يقدر  الغردقة  سكان  تعداد 

ألف نسمة، وتنقسم الغردقة إلي:

- الجزء الشمالي ويشمل األحياء المائية 

والهالل.

المدينة  وسط  ويشمل  القديم  الجزء   -
)الدهار(.

- مركز المدينة )السّقالة(.

- الجزء المستحدث )الكوثر(.

- طريق القري السياحية )الممشي( وهو 
كيلومترات.  أربعة  لـ  يمتد  للمشاه  طريق 
توجد العديد من الفنادق الجديدة علي طول 

الممشا.

البازار  منطقة  في  الدهار  فندق  يقع 
ومحطات  البريد  ومكتب  للمدينة  التقليدي 
الحافالت إلي القاهرة أو الدلتا أو الصعيد. 
الدولي،  الغردقة  مطار  المدينة  يخدم  كما 
أو  القاهرة،  من  الركاب  لنقل  المخصص 
المدن  من  عدد  من  المباشر  النقل  خطوط 
استقبال  محطة  افتتحت  كما  األوروبية. 
جديدة )مطار(عام ٢٠١٥ الستيعاب تزايد 

القادمين إليها.

   في أيام الملك فؤاد، وإبان تواجد جاللته 
باالستراحة الملكية، إصطاد أحد الصيادين 
وقرر  المنظر  غريبة  الحجم  كبيرة  سمكة 
السمكة  الملك  شاهد  وحين  للملك،  إهدائها 
قال للصياد: أطلب ما تريد أعطيك. أجاب 
الصياد: أعطني لقب باشا. تردد الملك كيف 
له  وهمس  باشا،  المعدم  الفقير  هذا  يكون 
ضير  فال  باشا  أنت  له  قل  مجالسيه:  أحد 
في ذلك، فاستجاب جاللته وقال له: شكرا 
أحد  وفي  باشا.  يا  العظيمة  السمكة  علي 
الصياد  شعر  البرد  القارس  الشتاء  ليالي 
بالبرد  البالية  بمالبسه  وهو   الصيد  أثناء 

الباشا  أنا  إذا كنت  لنفسه:  فقال  يهز جسده 
أشعر بهذا البرد القارس فكيف يكون الحال 
مع العامة المساكين ..! ويبدو أن أحد أحفاد 
فاقتني  بالثراء  عليه  من هللا  قد  الباشا  هذا 
فندق  بالغردقة وأطلق عليه  فندقا ومنتجعا 
المقابل  الشارع  وسمي  الباشا،  ومنتجع 

للفندق بشارع الباشا.

   انطلقت إلي الغردقة بطائرات مصر 
الساعة  الماضي  مارس   ٢١ يوم  للطيران 
السابعة صباح  إليها  الثالثة عصرا ألصل 
٢٢ مارس وكان إبني في انتظاري)كتبت 
وبقيت  السابق(.  بالمقال  السفر  معاناتي 
أبريل   ٢٢ في  كندا  إلي  ألعود  شهرا  بها 
الماضي. تغيرت الغردقة كثيرا عما كانت 
وتغيرت  مضت  عاما  عشرين  من  عليه 
بشكل  اتسعت  أعرفها.  كنت  عما  معالمها 
مذهل وامتدت شوارعها الطولية واتسعت 
وأصبحت جيدة الرصف، ولكن لألسف كل 
الشوارع العرضية تفتقر للنظافة والرصف 
كونها مليئة بالمنخفضات واالرتفاعات كما 
أن مخلفات البناء من دبش وطوب ورمال 
منظرها.  تشوه  البنايات  بجوار  مازالت 

وأهم مالحظاتي لما شاهدته بها:

يزيد  التي  العمارات  لعدد  هائل  تنامي  ـ 
السكان  )عدد  بناية  المليون  عن  عددها 
حوالي3٧٧ ألف نسمة( ويالحظ أن العديد 
وبعضها  السكان  من  خالية  العمارات  من 
مسكون جزئيا، قيل لي أن بعض العائالت 
بتلك  الشقق  بقاع مصر يشترون  من شتي 
منها  االستفادة  في  أمال  بكثافة  العمارات 
تأجيرا للسائحين، البعض يشتري أكثر من 

شقة وقدتصل لثالت أو أربع شقق.

أجانب  يتماكها  العمارات  من  العديد  ـ 
ال  منهم  ومن  وسوريون(،  وألمان  )روس 

يمتلك عمارة يمتلك شقة علي األقل.

تجاريا  شارعا  يمألون  السوريون  ـ 

خاصة  شيئ  كل  في  يتاجرون  بالكامل 
الحلويات والمأكوالت السورية، ويمتازون 

بجودة ما يبيعون.

ـ هناك همسات عن بعض األثرياء الذين 
أو  ماركتس  السوبر  عشرات  يتملكون 
العمارات. علي سبيل المثال سلسلة محالت 
من  جاء  صاحبها  أن  يقولون  عشرة،  أبو 
قنا ال يمتلك سوي عشر جنيهات وكان في 
فصل الصيف، نام علي شاطئ البحر وفي 
إطار  الشاطئ  علي  وجد  الباكر  الصباح 
أصبح  بيعه  من  بالكوكايين،  مليئ  شيارة 
أبو عشرة  مليونيرا وافتتح سلسلة محالت 
تيمنا بالعشر جنيهات التي أتي بها. وآخر 
يمتلك عدد ال بأس به من العمارات إضافة 
لعشرات القطع من األراضي المعدة للبناء، 
كان يعمل في الكويت كعامل مّحارة، أتي 
العمارات،  من  العديد  لينشئ  الغردقة  إلي 
تقول الهمسات أنه من األقصر غرب النيل 
)وادي الملوك( وأن ثراءه المفاجئ مصدره 
عليها  حصل  آثار  من  عليه  استولي  ما 
أتساءل  وأنا  قانونية.  غير  بطريقة  وباعها 
؟  هذا  لك  أين  من  قانون  بالدنا  في  أليس 

ولماذا لم يفّغل ؟

التي  العمارات  من  الهائل  العدد  رغم  ـ 
معظم شققها عير مسكونة، يالحظ االرتفاع 
الشقق.  ألثمان  طبيعي  والغير  المستمر 
أخشي بعد وقت ليس ببعيد أن تحدث كارثة 
اقتصادية وهبوط شديد لألسعار تبعا لقانون 

العرض والطلب.

المصوغات  )تجار  الجواهرجية  ـ 
بالميزان  وليس  بالقطعة  يبيعون  الذهبية( 
ال  الصيدليات  أن  كما  لألجانب.  خاصة 
لألجانب،  خاصة  المحدد  بالسعر  تلتزم 
الدواء  علبة  كانت  لو  المثال  سبيل  علي 
بعشرين جنيها تباع للسائح بعشرين يورو 

أو عشرين دوالرا حسب جنسيتة.
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Tax Tips
أمال يوسف 

احرتس من االحتيال
Protect yourself against fraud 

دافعي  الى  الضرائب  مصلحة  طلبت 
ظّل  في  الشديد  الحذر  توّخي  الضرائب 
هذه  في  االحتيال  عمليات  وتيرة  ارتفاع 
الفترة من السنة المخصصة للتصريح عن 

الدخل.

أعلنت  تحذير الى جميع دافعى الضرائب 
قد  التى  االحتيال  صور  من  يحترسو  بأن 
يتبعها البعض ويقع فيها الناس خاصة خالل 
تقديم  موسم  أى  أبريل  و  مارس  شهرى 

األقرارت الضريبية.

وعليك أن تعرف أن أفضل وسيلة لحماية 
صور  على  أوال  تتعرف  أن  هى  نفسك 
عديدة  صور  االحتيال  يأخذ  فقد  االحتيال. 

منها:

االحتيال عن طريق أرسال رسالة   •
EMAIL عبر بريدك اإللكتروني

رسالة  ترك  طريق  عن  االحتيال   •
على تليفونك.

 WEB ال  طريق  عن  االحتيال   •
SITE

أن  البداية  تكون  األحوال  تلك  كل  وفى 
هناك مبلغ من حقك أسترداده ولكن ينقصهم 
األجراءات  ألستكمال  المعلومات  بعض 
جدا  شخصية  معلومات  تكون  وبالطبع 
 SOCIAL األجتماعى  التأمين  الرقم  مثل 
INSURANCE NUMBER  أو رقم 
الكرديت كارد أو رقم حسابك البنكى أوحتى 

رقم جواز السفر.

قد  مؤخرا  حدث  كما  أخرى  احيانا  وفى 
مشابه  الكترونى  موقع  الى  أرشادك  يتم 
وفيه  الضرائب  لمصلحة  الرسمى  للموقع 
يتطلب منك أيضا أدخال بعض المعلومات 
من  للتأكد  اعاله  المذكوره  الشخصية 

شخصيتك.

   EMAIL وقد حدث مع البعض أن تسلموا
يفيد بأنه جارى مراجعة األقرار الضريبى 
الخاص بهم وسوف ترسل لهم المصصلحه 

ينقصها  ولكن  كأسترداد  المستحق  المبلغ 
ورقمك  عنوانك  مثل  المعلومات  بعض 

التأميني وحتى اسم األم.

وبعد معرفتنا بصور األحتيال األن يجب 
مصلحة  أونبهتنا  حذرتنا  بماذا  نعرف  أن 

الضرائب:

-1 أن مصلحة الضرائب الترسل أبدا أى 
من  والتطلب   EMAIL ألكترونى   بريد 
أى أحد أرسال أى معلومات عن طريق ال

 EMAIL

رسائل  أية  التترك  المصلحة  أن   -2
هاتفية تحتوى على معلومات شخصية على 
التليفون واذا تركت MESSAGE   تترك 
المطلوب  التليفون  فقط أسم الشخص ورقم 
االتصال به وعليك أيضا التحقق بأن الرقم 

تابع لمصلحة الضرائب. 

معلومات  أية  التعطى  المصلحة  -3أن 
بموافقة  أال  الضريبى  وضعك  أوعن  عنك 

كتابية من الشخص نفسه.

القبيل  لك شيء من هذه  إذا حدث  ولهذا 
مثل استالم EMAIL   أو مكالمة تليفونية 
أو خطاب عبر البريد العادي من أي شخص 
أو جهة تدعى أنها مصلحة الضرائب لطلب 
معلوماتك الشخصية ال ترد EMAIL وال 

تعطي أي معلومات على اإلطالق.

 ويمكنك للتأكد أنها جهة احتيالية االتصال 
بالرقم8281 959 1800  )بالنسبة لألفراد( 
بالنسبة   (   1800  959 5525 والرقم  

للشركات(.

تلك  لمثل  فريسة  وقعت  قد  كنت  أذا  أما 
بقسم  األتصال  عليك  فيجب  األعمال 
مراجعة االحتيال رقم 8501 495 1888 
 ROYAL CANADA MOUNTED

  POLICE

 بدون أى مسئولية عليك حتى تساعد فى 
تجنب هذه االحتياالت.

مع املسيح ذاك أفضل جداً  راقداً على رجاء القيامة إىل فردوس النعيم  

االرخن احلبيب ألفونس جورج قالدة

عميد اليقظة ورائد القضية القبطية باملهجر 
بكندا و أمريكا 

الشماس بالكنيسة القبطية االرثوذكسية 
جبرينفييل ساوس كارولينا  فى 7 ابريل 

 2018

قد جاهدَت اجلهاد احلسن وأكملت السعى وحفظت االميان وأخريًا 
وضع لك إكليل الرب

اهليئة القبطية مبونرتيال و بتورنتو 
تفتقده مبزيد من اآلسى و تتذكر نشاطه

الفقيد كرس كل شبابه و حمبته من أجل إخوته االقباط و دافع عن 
إميانه املسيحى فى غرية حسنة.  و كان قدوة و مثاال.

فلنذكره مجيعا فى صلواتنا وتضرعاتنا راجني له حياة النعيم فى 
الفردوس و تعزيات الروح القدس السرته و كل حمبيه

مصري يسافر بـ”دراجة” إىل روسيا حلضور 
كأس العامل

 ٢٤- نوفل  محمد  المصري  إنطلق 
لحضور  دراجته  على  رحلة  في  عاما- 
التي  القدم  لكرة  العالم  كأس  مباريات 

تستضيفها روسيا في يونيو القادم.
ويأمل “نوفل” أن يصل إلى موسكو بعد 
كيلومتر  آالف  يبلغ طولها خمسة  رحلة 
لمتابعة منتخب  برا  يوما  وتستغرق ٦٥ 
بالده في أول مشاركة له بنهائيات كأس 

العالم لكرة القدم منذ ٢٨ عاما.
ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر األردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، 
وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب األهلية ولن يتوجه إلى العراق ألسباب أمنية.
ومعدات  وبطاريات  إضافيا  محموال  وهاتفا  غيار  قطع  دراجته  على  نوفل  وحزم 
تخييم، وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد 

على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.
وصّرح “نوفل قائال: “أفكر طول الوقت في الطريق أكثر منه في لحظة الوصول، 
الفرصة مش عملية تبديل قد ما هي فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي إن أنا بأشوف حاجة 

جديدة وإن أنا بأوريها للناس”.



»الروح  ويعني  إخناتون؛  ى  َتَهجَّ )أيًضا  أخناتون 
الحية آلتون«( عرف أيًضا قبل العام الخامس من ملكه 
الثامنة  األسرة  من  فرعون  كان  الرابع.  امنحوتب  بـ  
في  ا  ربمَّ وتوفي  عاماً   ١٧ لمدة  مصر  حكم  عشرة 
تعدد  بتخليه عن  يُشتهر  أو ١33٤ ق.م.  ١33٦ ق.م 
اآللهة المصرية التقليدية وإدخال عبادة جديدة تركزت 
على آتون، التي توصف أحياًنا بأنها ديانة توحيدية و 
هينوثية.  تمثل نقوش مبكرة آتون بالشمس، ِبالُمقاَرَنِة 
آتون  تسمية  الرسمية  اللغة  جنبت  والحًقا  النجوم،  َمع 
باإلله  ،ُمعطية إياه اإِللَوِهيَّة الشمسية مكانة أعلى من 

مجرد كونه إله.
حاول  إخناتون  إحداث مفارقة عن الدين التقليدي، 
ولكن في النهاية لم يكن مقبواًل. فبعد وفاته، تم استعادة 
أعوام  بضع  وبعد  تدريجًيا،  التقليدية  الدينية  الممارسة 
لم يكن بعض الحكام دون حقوق واضحة للخالفة من 
وأَساؤوا  جديدة،  أسرة  فأسسوا  عشرة  الثامنة  األسرة 
َنفِسه  أخناتون  إلى  مشيرين  وخلفائه،  إخناتون  لسْمَعة 

بأنه »العدو« في السجالت األرشيفية. 
حاول توحيد آلهة مصر القديمة حيث تعددت اآللهة 
فيها التي تعبد في مناطقها المختلفة بما فيها اإلله األكبر 
أمون رع في شكل اإلله الواحد آتون. رغم أن هناك 
شكوكاً في مدى نجاحه في هذا، ونقل العاصمة من طيبة 
إلي عاصمته الجديدة أخيتاتون  بالمنيا، وفيها ظهر الفن 
الواقعي والسيما في النحت والرسم كما في مقبرة رع 

الجديد  لإلله  باألناشيد  يتميز  أدب جديد  موسى وظهر 
آتون، أو ما يعرف حالياً بنظام تل العمارنة.

الريئسية  الملكة  بزوجته  متزوجاً  إخناتون  كان 
نفرتيتي التي كانت تشاركه الفكر في عبادة آتون وتظهر 
معه في االحتفاالت الدينية. وتزوج زوجة ثانية تدعى 
» كيا »  ؛ والتي يرجح أنها والدة توت عنخ أمون. وقد 
أعلن المجلس األعلى لآلثار المصرية في شهر أبريل 
عام ٢٠١٠م أنه بناء على اختبارات الحمض النووي 
المعروف اختصاراً ب حمض نووي ريبوزي منقوص 
األكسجين، أن تلك الفحوص تبين أن توت عنخ آمون 

هو ابن الملك أخناتون بالفعل.
الدينية  وإصالحاته  بفلسفته  إخناتون  الملك  انشغل 
وانصرف عن السياسة الخارجية وإدارة اإلمبراطورية 
فانفصل  جنوباً،  والنوبة  الفرات  أعالي  حتي  الممتدة 
رع  كا  سمنخ  خلفه  مات  ولما  منها.  اآلسيوي  الجزء 
 « رع  كا  »سمنخ  خلف  ثم  وجيزة،  فترة  حكم  الذي 
أخوه توت عنخ أمون الذي كان صغير السن وارتد عن 
عقيدة آتون وترك العاصمة أخيتاتون عائداً إلى طيبة)  
األقصر اليوم(، وأعلن عودة عقيدة أمون تحت ضغط 
كهنة أمون الذين كانوا ال يزالون على عقيدة اإلله أمون 
اإلله  فكرة  من  إخناتون  لهم  يقدمه  ما  رافضين  رع، 
سنه  وبسبب صغر  الضغوط  تلك  تحت  أتون.  الجديد 
فقد غير اسمه من »توت عنخ  أتون« إلى توت عنخ 
آمون. وهدم كهنة طيبة آثار إخناتون  ومدينته أخيتاتون 

ومحوا اسمه من عليها، وهجرها الناس.
أخناتون  مصير  حول  النظريات  من  العديد  هناك 
إال أنه ال يوجد دليل قاطع على ما حل به بعد سنوات 
من انتقاله إلى عاصمته الجديدة. وطبقاً لمراسالته مع 
ملك الحيثيين فقد وصلته تهنة من الملك باالنتقال إلى 
العاصمة الجديدة أخيتاتون. وجاء في تلك المخطوطات 
أن ملك الحيثيين كان يشكوا من عدم إجابة إخناتون على 
التفكير وعبادة  إذ كان إخناتون مشغواًل في   . رسائله 
اإلله الجديد آتون، وكان يالقي معارضة شديدة من قبل 
الشؤون  بذلك  وأهمل  الجديد،  لدينه  آمون  اإلله  كهنة 
الخارجية للبالد. بدأت على ساحة الشرق األوسط في 

هذا العهد بالد عظمى أخرى منافسة لمصر.
منذ  إخناتون  الملك  مقبرة  عن  البحث  استمر  وقد 
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فرعونيــات
أخنـــاتون

وادي  مقابر  أولى  على  العثور 
الملوك في القرن الـ١٩ وفي القرن 
نتيجة  إلى  الوصول  دون  العشرين 
حاسمة، حتى بدأت الدراسات التي 
لآلثار  األعلى  المجلس  أجراها 
المومياوات،  على  القاهرة  وجامعة 
٢٠١٠م  فبراير  في  أعلن  حيث 
تحليل  عبر  اكتشف  قد  الفريق  أن 
الجينات  وتحليل  الوراثية  البصمة 
في   ٥٥ المقبرة  في  »مومياء  أن 
وادي الملوك هي مومياء والد الملك 
الذهبي توت عنخ آمون، وكان يعتقد 
بين  المومياء تعود لرجل توفي  أن 
سن ٢٠ و٢٥ عاماً، إال أنه تبين من 
سن  بين  توفي  أنه  األبحاث  نتيجة 
٤٥ و٥٠ عاماً، وهو ابن ألمنحتب 
الثالث والملكة تيي، مما يشير إلى 

أنه هو نفسه إخناتون
المجلس  فحوصات  بينت  كما 
من  أنه  مصر  في  لآلثار  األعلى 
المرجح أن يكون توت عنخ آمون 
الثانوية  زوجته  من  إخناتون  ابن 
أعلن  وقد   . كيا  تدعى  كانت  التي 
المجلس األعلى لآلثار المصرية في 
بناء  أنه  ٢٠١٠م  عام  أبريل  شهر 
النووي  الحمض  اختبارات  على 
المعروف اختصاراً ب الدي ان ايه 
ابن  هو  آمون  عنخ  توت  أن  تبين 

الملك أخناتون.
امتد عهد الملك أمنحوتب الثالث 
تاركاً  بعدها  توفي  عاماً   3٨ لنحو 
العرش البنه أمنحوتب الرابع وربما 
 )coregency( بعد حكم مشترك
دام بين ٢ إلى ١٢ عاماً، حيث يعتقد 
أنه شارك والده في الحكم وهو في 
سن السادسة عشرة، ويعتقد أن فترة 
قبل   ١3٥3 من  هي  إخناتون  حكم 
أو  الميالد  قبل   ١33٦  - الميالد 
قبل   ١33٤  - الميالد  قبل   ١3٥١

الميالد.
حول  الجدل  من  الكثير  وهناك 
تولى  الرابع  أمنحوتب  كان  إذا  ما 
أمنحوتب  والده،  وفاة  بعد  العرش 
حكم  هناك  كان  إذا  ما  أو  الثالث، 
من  أنه  ورغم  وبالمثل،  مشترك 

المقبول ان إخناتون نفسه توفي في 
السنة ١٧ من حكمه، وهناك الكثير 
من الجدل حول ما إذا كان سمنخ كا 
رع شارك اخناتون في الحكم ربما 
سنوات  الثالثة  أو  السنتين  خالل 
األخيرة إلخناتون. أصبح سمنخ كا 
مصر،  على  الوحيد  الفرعون  رع 
ومن المرجح انة حكم لمدة تقل عن 

سنة.
آلتون  يصلون  وأسرته  خناتون 

)الشمس( ويقدمون إليه القرابين.

 
الزوجه :

الزوجة  وهي  نفرتيتي   •
في  تزوجها  وقد  ألخناتون  الملكية 
بداية حكمه، وأنجب منها ست بنات 
وربما يعرف اثنين من أوالده أبناء 

من زوجته األخرى كيا.
ثانوية  زوجة  وهي  كيا   •
والدة  أنها  ويرجح  أخناتون  اتخذها 
توت عنخ أمون )١33٢ - ١3٢٢ 

ق.م
وبنات أخناتون والملكة نفرتيتي 

هن:
آتون  ميريت   •
في  الكبرى  ابنته   ،Meritaten
اواخر حكمه، وإن كان من األرجح 
أنها حصلت على هذا اللقب بسبب 

زواجها من سمنكارع.
إخناتون  ابنه  ميكيتاتون   •
هو  االفتراض  هذا  وسبب  الثانية 
في  اإلنجاب  بسبب  ميكيتاتون  وفاة 

السنة الرابعة من حكم إخناتون.
األبنة  أتن  پا  سن  عنخ   •
الثالثة والتي أصبحت زوجه لتوت 

عنخ آمون فيما بعد.

لم يتم  اكتشاف التأثير القوى للمشاعر على حاله االنسان الصحيه والنفسية 
الخالفات  تسويه  على  العمل  اختبار  يتم  ولًم  االخير  ألقرن  خالل  فى  اال 
 corrective emotional الزوجية عن طريق االهتمام بتصحيح المشاعر

experience  اال فى خالل العقود االخيرة فقبل ذلك كانت المشاعر 
واألحاسيس تعتبر جزءا من المشكلة بدال من اعتبارها جزءا فعااًل  فى 
اوهام غير منطقيه  الحب كما نعرفها االن كانت مجرد  الحل وفكره 
الفكرة نفسها كانت تعتبر ضربا من الجنون ال  منذ ماءه عام بل ان 
تحمد عقباه كما فى حاله قيس وليلى أو قصه فآوست الشهيرة للكاتب 
األلمانى جوته بل حتى فى وقتنا المعاصر حينما تنازل ملك  إنجلترا 
ادوارد الثامن عن العرش  للزواج مًن محبوبته وأليس سيمبسون اعتبر 
كان  حينما  نفسه  هللا  وحتى  السليم.  المنطق  عن  خروجا  ذلك  الناس 

يتحدث الى الناس بلغه الحب فى العهد القديم كانوا يستخفون به  وسفر نشيد اإلنشاد أوضح 
مثال على عدم فهم الناس حتى يومنا هذا لفكره الحب فهذا السفر ينتقده بشده غير المسيحيين 
كلها معانى روحيه وهى كذلك  ان هذه  المسيحيون ويحتمون وراء  الحديث عنه  ويتحاشى 
االن  المشهد  تصدر  وقد  األهمية.  من  القدر  نفس  وعلى  أيضا  حياتية  معاٍن  لها  لكنها  فعال 
هذا الكم الهائل من الدراسات واالبحاث التى صدرت فى االونه األخيره للتأكيد على اهميه 
ارتباط المشاعر وتواصل العواطف واتفاق األحاسيس بين االزواج هذة المشاعر والعواطف 
واألحاسيس المتبادله بين االزواج أصبحت تشكل االًن فى نظر الباحثين حائط  الصد االول 

المتبادله  المشاعر  قوه  ان  التاكيد على  تم  فقد  الحياه  فى مواجهه اعاصير 
تعتبر المالذ األمن للزوجين يحتمون ببعضهم داخلها وأصبح العاملون فى 
على  قويه  بصوره  يعتمدون  األسريه  و  الزوجيه  الخالفات  عالج  مجال 
الطرفين  من  كال  فهم  تعزيز  فى  يستعملونها  المشاعر  بخريطه  يسمى  ما 
لمتطلبات االخر العاطفيه وليس فقط الحياتيه. ومن هنا نشاء االعتماد على 
التى  الداخلين  المشاعر  فهم  فى   Body language  الجسد لغه  تفسير 
االول  المركز  لياخذ  المشاعر  بتصحيح  االهتمام  وتقدم  عنها  التعبير  يراد 
فقد  الزوجيه  بالعالقات  يتعلق  فيما  السلوك  بتصحيح  االهتمام  متقدما على 
توصل العلماء والباحثون الى إن الزوجين قد ال  يحتاجا الى بذل الجهد فى 
تصحيح السلوكيات فقد تأكد انه بمجرد الوصول الكتشاف وفهم 
المشاعرالكامنه وراء السلوك المعين تتحسن السلوكيات من تلقاء 
نفسها ونحن فى ذلك ال نختلف كثيرا عن األطفال الذين فى سبيل 
الحصول على االهتمام من والديهم ال يترددون فى البكاء والصراخ 
وفعل أشياء قد نظنها سوء تربيه لكنها فى حقيقتها محاوالت مضنية 
للفت انتباه اآلباء لهم. لذلك فاهتمامهم االزواج ببعضهم وتقاربهم 
من للناحيه العاطفيه كفيل فى حد ذاته بتغيير سلوكيات كنّا نظنها 
غير قابله للتغيير. وهنا يحضرني مشهد المالكمين اللذان يتباريان 
فى تسديد اللكمات لبعضهما فى حلبه المالكمة وللغرابة فإنك تالحظ إنهما حينما يريدان أخذ 
قسطا من الراحه خالل الجوله تجدهما يحتضنان بعضهما وهنا ال يصبح للكمات اى تأثير 
يذكر وهنا ندرك ان القرب الشديد يحميهم من اللكمات العنيفه وهذه هى نصيحتى لألزواج 
التطاير هنا  المؤلمه فى  الكلمات  الحياه وتبدان فى االختالف معا وتبدا  تشتد عليكما  حينما 
اقتربا واحتضنا  باألحرى  بل  االنفصال   تطلبا  وهناك ال تحاوال االختباء من بعضكما وال 
بعضكما فهذا كفيل بازالة جزء كبير من األسباب الداخلية للخالف. …وللحديث بقيه              

The  power of emotions         
بقلم مسري جرجس
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بقية مقال ُعظماء ِبال جوائز! ص8
 »على مدي الزمان لم نسمع عن إمرأة 
ولكنه  السعودية،  في  سيارة  تقود  سعودية 
السعودية  للمرأة  السماح   ٢٠١٧ في  قرر 

بالقيادة.

المالعب  بدخول  للنساء  السماح  في  بدأ 
الرياضية.

َففّعل  الشعب،  للترفيه عن  النظر  في  بدأ 
هيئة الترفيه.

التشدد  لمحارية  السعودية  توجه  في  بدأ 
نشاط  تقييد  الدولة، وأهم شئ  داخل  الديني 
عن  والنهي  بالمعروف  األمر  جماعات 

الُمنكر.

مجلة السياسة األمريكية اختارت صاحب 
السمو، ليكون من ضمن قائمة القادة األكثر 
تأثيًرا في العالم، قائمتها السنوية ألهم ١٠٠ 
ووضعت   ،٢٠١٥ لعام  العالم  في  مفكر 
األهم  النصف  في  بن سلمان  القائمة محمد 
في  القرار  صناعة  في  تأثيرا  األكثر  وهو 

العالم.

لديه رؤية من أجل  السمو   نعم صاحب 
تغيير وجه بالده والرقي بها واإلنفتاح على 

العالم، ولكنه لم يتم ترشحه لجائزة نوبل! 

السمو  صاحب  يستحق  هل  رأيكم؟  ما 
جائزة نوبل؟! 

)٠3( 

منذ أيام شاهدت على الميديا جنازة مهيبة 
لرجل عظيم، نعاه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب ب«رجل إستثنائي« وهو فعاًل َرُجل 

استثنائي في كل شئ.

الواعظ العالمي بيلي غراهام، لم يهتم ولم 
يفكر، هل سيذكره الناس أم ال؟! 

أنه هو الشخص المتواضع أمام هللا وخليقته، 
الجنازة  ومتواضًعا،  وديًعا  خالقه  ِمثل  أنه 
من  بالرغم  جًدا  متواضعة  كانت  أيًضا 
حضور لفيف من المشاهير ورؤساء العالم.

 »Casket« الصندوق  إلى  نظرت 
غراهام،  بيلي  فيه  الموضوع  »التابوت« 
أيًضا،  بسيط  وتصميم  بسيط  خشب 
الحكاية:  فعرفت  واستفسرت  استغربت 

عن  تنيح  والذي  بالصندق  الموجود  هذا 
نحو  منها  قضي  عاما،  ال٩٩  يناهز  عمر 
بكلمة هللا،  ُمبشًرا  كارًزا  واعًظا  عاما   ٧٥
في كل مكان ولكل الناس، وصلت حمالته 
التبشيرية إلي أكثر من مائتي مليون نسمة، 
كانت الساحات المفتوحة لتستوعب الجموع 
الغفيرة، وأيًضا الراديو والتليفزيون ساعدوا 
إلى  متابعيه  عدد  فوصل  نشر رسالته،  في 

٢.٢ بليون متابع.

بالسجون،  )الوعظ(  خدماته  إحدى  في 
للموتى  توابيت  يصنعون  المساجين  وجد 
بسيطة وجميلة، فطلب منهم أن يصنعوا له 
تابوت ولزوجته تابوت، هذا التابوت البسيط 
الموضوع به غراهام، لهو أكبر دليل على 
أنه ال يفكر في المجد األرضي بل السماوي، 
أنه صنع ذكراه عند هللا وفي قلوب ونفوس 
وقبلوا  فخلصوا  بوعظاته  استناروا  الذين 

كلمة هللا بمحبة وفرح.

بيلي غراهام نشأ في أسرة مسيحية ألبوين 
تقيين وبالرغم من امتالك والده لمزرعة إال 
أثناء األزمة األقتصادية  أنه خسر كل شئ 
عام ١٩٢٩، فعانى الفقر الشديد وعلى حد 
طفولتي  فيها  عشت  التي  الفترة  »أن  قوله 

كانت فقيرة إلى حد ال يصدقه عقل!«

سن  في  وهو  غراهام  بيلي  الطفل  كان 
الحادية عشر مطلوًبا منه حلب عدد معين 
من البقرات قبل الذهاب إلى المدرسة وكذلك 
بعد العودة من المدرسة وتوزيع اللبن على 
البسيط  الريفي  الجو  أن هذا  يبدو  المنازل، 
الذي يعتمد علي مايعطيه هللا من رزق، أثر 
في حياة بيلي وجعله يتأمل في هللا وكلمته، 
فأخذها إلي العالم فأصبح خادم هللا ومع هللا 

ال يريد شيئا.

بيلي غراهام كان يتمتع بجاذبية وكاريزما 
على  فحصل  كرازته،  نجاح  في  ساهمت 
إثارة  رجل  ألكثر  غالوب  مؤسسة  جائزة 

لإلعجاب خمسة وخمسين مرة.

غراهام  بيلي  أن  أيضا  أعتقد  ما  على 
من  بالرغم  نوبل  لجائزة  أحدا  يُرشحه  لم 

انجازاته الكبيرة في خدمة كل هللا!

ما رأيكم؟ هل يستحق بيلي غراهام جائزة 
نوبل؟! 

في النهاية كثيرين من عظماء العالم كانوا 
يحصلوا  لم  ولكنهم  نوبل  لجائزة  مستحقين 

عليها!
ليست  فهي  الجوائز،  كانت  إن  مهما 
للشخص، ولكن  الحقيقي  التقييم  بالضرورة 
حكم الناس من خالل ما قدموه للبشرية من 

انجازات هو المقياس الحقيقي.

المرجع: ويكيبديا

املوت يغيب اإلعالمية املصرية الكبرية آمال فهمي
آمال_فهمي، عن  الكبيرة  المصرية  اإلذاعية  الموت،  غيَّب 

عمر يناهز ٩٢ عاماً بعد صراع مع المرض.
آمال فهمي من مواليد العام ١٩٢٦ وتعتبر من أبرز رائدات 
اإلعالمية  حصلت  مصر.  في  واإلذاعي  اإلعالمي  العمل 
الراحلة على ليسانس اآلداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة 
أشهر  ومن   ،١٩٥١ عام  المصرية  اإلذاعة  في  تعيينها  وتم 
إذاعة  تترأس  سيدة  أول  كانت   ." الناصية  "على  برامجها 

مستشاًرا_لوزير_اإلعالم  ثم  اإلعالم  لوزارة  وكياًل  وعينت   ،١٩٦٤ عام  األوسط  الشرق 
وكانت داعمه لألعمال الخيرية في مصر والعالم العربي.

بيرم_التونسى  مع  العربية  اإلذاعة  في  الفوازير  أدخل  من  أول  الراحلة  اإلعالمية  تعتبر 
ثم صالح جاهين. من جانبه قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم، إن االعالمية 
القديرة لم ينقطع أبداً عطاؤها المتميز لإلعالم المصري، حيث كانت نموذجا يُحتذى به في 
المهنية واالحترام وخالل رئاستها إلذاعة الشرق األوسط، وعملت على تقديم إعالم هادف 
الناصية،  برامجها علي  أشهر  قدمت  اإلعالمية  أن  أجيال عديدة.وأضاف  يدها  وتتلمذ على 
حيث أمتعت المشاهدين والمستمعين بصوتها المميز وتركت بصمة في قلوب الجميع ولقبت 

بملكة الكالم. 
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مريم مراد 

االنتخابات 2018 
إدلي برقصتك..!!

ارغمني يا اهلل
عـادل عطيـة

  

ارغمني يا هللا على طاعتك.

بكلمة:  أنطق،  أن  قبل  اخرسني     
»ال«..

   ـ إال عند مجابهة الشر.

   انزع عني حريتي المقدسة؛ ألني 
برغباتي  عليها  ووطئت  تجرأت، 
الدنيئة، وألتفت إلى المعصية، ألتهم 

ثمراتها بشهية مفرطة.

   أنظر إلّى، تراني، قد أدمنت إرادة 
التعدي، وممارسته بغيرة االمتالك.

   أريد أن أستولي على الغنم والبقر، 
دون أن يقاومني صموئيل!

   أريد أن أدخل إلى بثشبع في أي 
صوت  يزعجني  أن  دون  وقت، 

ناثان!

ثمن  من  جزءاً  أعطي  أن  أريد     
الحقل، وأسرق الجزء الخاص بي، 

دون أن يكشف خداعي بطرس!

...،...،...،   

   يا هللا..

   ال تنتظر صالحي في ظل الحرية 
الممنوحة منك.

يجب،  كما  طاهراً،  أكن  لن     
برغبتي.

   لن أكن قديساً، كما تريد، بدونك.

   اخضعني بسلطانك، واجبرني على 
لرأفتك،  إنكاري  طال  فقد  طاعتك؛ 
ألف  الديك  وصاح  أناتك،  ولطول 
مرة، ومرة، ولم أحاول أن أصغي، 

وأن أشعر، وأن أبكي بكاءاً مراً.

   اصابتني لعنة العصيان، الُمعّمرة، 
بالعمى األسود.

   لم أعد أعرف طريق نجاتي.

   خدعني الطريق الرحب، واسال 
لعابي المفتقر إلى تذوق العفة.

الهالك  من  بت على شفا حفرة     
حافة  عند  تنتظرني  فال  المميت؛ 

الجب العميق.

   اقتحمني، واختطفني: بلهفة حبك، 
بقوة رعايتك، برحمة حمايتك.

   أرجوك اختطفني يا هللا، وأنقذني، 
السحيقة،  الهوة  في  أسقط  أن  قبل 
وصرير  والعويل،  البكاء،  حيث 

األسنان.

   ضعني، رغماً عني، على بداية 
الدرب القويم الصالح الضيق.

   قدني بعصاتك الغليظة، حيث تريد 
أريد  كما  ال  لي،  الصالحة  إرادتك 
أنا الكفيف؛ لعلي أرى عظمة أبوتك 
الخالدة، التي لم اكتشفها بعد في ظل 
وطول  ولطفك،  ووداعتك  حريتك، 

أناتك!...

هيئة املعاني
ــــــــــــــــــــــــــ

زهرة الطاهري ، املغرب

حبات المطر تتحول إلى وردة

حين تتكسر على األرض 

أثناء الهطول 

أو كقلب العاشق 

 حين يحب

ذاك الطفل الذي يركض إليها 

كأول الفصول 

يربك األصوات 

بخطواته الشاهقة كجبل 

 وبفرحته الفواحة كالقرنفل

وذاك الغريب على الرصيف 

يعض التفاحة حتى العضة 
األخيرة 

ويقذفها عاليا بال خجل 

دون أن يحدد وجهتها 

 كما قذفت حياته بين األرجل

وذاك الماء الذي يكاد يجف 

على قمصاني 

يتبادل مع ذكرياته القبل 

حتى تمر ساعة من التدليك 
المجمد 

على هذا الجسد 

وحتى يبحث في نفسه 

عن مدفأة 

أوعن حزن مشتعل 

يعيد للصدى المتدحرج 

لدى األغاني 

ويعيد للصمت المزدوج 

 هيئة المعاني

األرثوذكسية 
واألقزام السبعة 

Oliver كتبها

عن  تختلف  الصحفية  الكتابة   -
تحاول  األولي  الروحية.  الكتابة 
فيها أن تكتب ما يتفق وفكر القارئ 
يتفق  ما  تكتب  أن  تحاول  والثانية 
أن  جداً  السهل  من  المسيح.  وفكر 
تجلب  بطريقة  الكلمات  نرص 
اإلشادة مع أنها تخلو من اإلفادة. لكن 
المستقيم.  اإليمان  من  األمانة جزء 
عقيدة  يمارس  ال  الكلمات  إيمان 
لكنه يمارس صحافة. بعدما صارت 
مواقع التواصل وسيلة جيدة منتشرة 
صالح  بعضها  منها  الكثير  رأينا 
في  الخالفات  له.  قيمة  ال  وبعضها 
ومنها  للجدل  مجال خصب  العقيدة 
من  يهاجم.  ومن  يدافع  من  يبرز 
القراءة  يشن حرباً.  ومن  رأياً  يقدم 
كالكتابة الروحية تتحقق بفكر منفتح 
علي السماء قبل األرض. هذا مقال 
لألرثوذكسية.  أعداء  سبعة  يختار 
أحدنا  يتورط  أقزام. كي ال  يسميها 
فضائل  أنها  حاسباً  ويمارسها 
وغيرة ثم يكتشف ما نبه عنه روح 
هللا أنه توجد طريق تظهر لإلنسان 
مستقيمة) اي أرثوذكسية( وعاقبتها 

طريق الموت أم ١٦. 

إفتراض  هو  األول  القزم   -
هو  األرثوذكسى  المسيحى  أن 
الحائز  الوحيد  الحقيقى  المسيحى 
نعم,األرثوذكسية  هللا.  رضا  على 
وتاريخ عريق  وتسليم  وتراث  فكر 
علي  اإليمان  أعمدة  من  وعمود 
األرض وإمتداد صادق من الكنيسة 
األولي ولكنها ليست اإلمتداد الوحيد 
يعيش  الواعي  األرثوذكسي  منها. 
ينادي  الذى  نفسه  اإلنجيل  إيمان 
أى  في كل جيل.  للرب شهود  بأن 
كان  فيما  ومكان.  زمان  كل  في 
األكالت  في  الرسول  بطرس  يفكر 
الطاهرة والنجسة كان الرب يرشده 
اليهودي.  غير  البار  لكيرنيليوس 
أع٩. فيا من تعتقد في هذا أو ذاك 
أنه بار ألنه يشبهك أو غير بار ألنه 
الروح  إلرشاد  أنصت  يشبهك  ال 
اين  فتتعلم  ليرسلك  الوديع  القدس 

كرنيليوس وكيف حاز رضا الرب 
منك  إعتماداً  يحوز  أن  غير  من 
جداً  المطمئن  من  ببره.  لتعترف 
أن المسيح لن يأخذ راي الناس قبل 
إلي  الداخلين  ويقبل  بابه  يفتح  أن 
راي  ألحد  ليس  دام  فما  ملكوته. 
فلماذا  يهلك  وفيمن  يخلص  فيمن 

نتورط بالحكم علي الناس. 

قولبة  هو  الثاني  القزم   -
لقديس  كلمات  فى  األرثوذكسية 
أو  عمالق  بطريرك  أو  عظيم 
لها  ليس  األرثوذكسية  قدير.  عالم 
وحده  حاز  مفسر  وال  وحيد  بطل 
كنيستنا  في  ليس  التعليم.  حق 
األرثوذكسية  حصرياً.  تفسيراً 
العصور من  أجيال كل  نتاج جهاد 
والرتب  والمستويات  الفئات  جميع 
إطار  هي  األرثوذكسية  الكنسية. 
واضحة.  إنجيلية  وضوابط  روحى 
بالممارسة  نفسها  حمت  عقيدة  هي 
قديماً  يكن  لم  بالشعارات.  وليس 
صحافة  وال  مطابع  وال  فيسبوك 
األرثوذكسية  لكن  األبطال  تختلق 
معتمدة  مجملها  فى  سالمة  وصلتنا 
متخطية  وحده.  اإلنجيل  علي 
واإلرهاب. عاشت  السيف  عصور 
فغرست  السبعة  بأسرارها  اإلنجيل 
من  يقزمها  لهذا  بالتعايش.  العقيدة 
سواه  ما  كأن  تفسير  إلي  ينسبها 
باطل ويقولبها في كلمات معلم كأنما 
األرثوذكسية  من  األرض  خلت 
لألرثوذكسية  الحقيقى  البطل  قبله. 
تعلمنا  منه  ألن  اإلنجيل  هو 
المعلمين  إختالف  و  األرثوذكسية. 
هرطوقي  أحدهم  أن  يعني  ال  معاً 
هو  اإلنجيل  مع  اإلختالف  لكن 
الذى يوصل للهرطقة. فلنحب آباءنا 
جميعهم دون أن نحصرالعقيدة فيما 
ألفاظاً  ليست  فاألرثوذكسية  كتبوه 
جامدة وقوالب بل هى روح تسرى 

في طيات التفاسير. 

الهتاف  هو  الثالث  -القزم 
فيأخذ  بها.  علم  دون  لإلرثوذكسية 
وال  أرثوذكسية  بمظاهر  البعض 
فيصير  اإلنجيل  في  أصلها  يعيش 
فحضور  ذاتها..  العقيدة  يجهل 
القداس كاف إلعتباره أرثوذكسى. و 
تعليق صور القديسين كاف إلعتباره 
لبعض  حفظه  و  بالشفاعة.  يؤمن 
األلحان كاف للتفاخر بأرثوذكسيته. 
لكنها  عميقة  عميقة  األرثوذكسية 

عند البعض سطحية أو ومزايدة أو 
تجارة. ممارسة الفريسية تحت ستار 
فاحص  قدام  اإلرثوذكسية مكشوف 
تتوارى  الذين  والكلى.  القلوب 
األرثوذكسية.  عباءة  تحت  ذواتهم 
الغيرة.  بزعم  أصواتهم  تعلو 
يمارسون نقصاً روحياً إذ يفصلون 
فيهتفون  األرثوذكسية  عن  اإلنجيل 
مع  اإلنجيل.  يعيشون  وال  للمذهب 
وسيلة  إال  هي  ما  األرثوذكسية  أن 
اإلنجيل.  ونعيش  ذواتنا  لجحد 
المستقيم  اإلنجيل  من  يبدأ  اإليمان 
لى  المرجع  أرثوذكسى.  أنا  لهذا 
هو اإلنجيل وهو المصدر الذى منه 
ليتنا  العكس.  وليس  العقيدة  تنبثق 
نتعلم من اإلنجيل لمن نهتف وكيف. 
بمخلصنا  اإليمان  أرثوذكسية 
الصالح يسوع بالفعل ال بالصراخ. 
تصبح  فقط  ووقتها  الجوهر  نعيش 
و  بالسمائيات.  إلتصاق  الطقوس 

يصبح لكل ما نمارسه قيمة. 

- القزم الرابع هو الجهل بتاريخ 
لم  أنها  وإفتراض  األرثوذكسية 
هذا  العصور.  تتأثرعبر  ولن  تتأثر 
إفتراض خيالى. فال الكنيسة األولي 
وال كنائس العالم الكبري إستعصت 
علي التأثر والتأثير في زمانها وعبر 
الكنيسة  تأثرت  لقد  العصور.  كل 
األولي بالتهويد في بدايتها حتي تم 
مجمع  في  الجسدى  الختان  إستبعاد 
أورشليم األول كما تأثرت الكرازة 
بالرب يسوع.  بقبول األمم لإليمان 
ال توجد كنيسة لم تتطور تفاسيرها 
الكنيسة  ليست  وعلومها وطقوسها. 
األرثوذكسية إستثناء. فاألرثوذكسية 
لم تكتمل حتي اليوم. ستنمو وتتطور 
كما كل فكر روحى دون أن تتبدل 
ثوابت عقيدتها المستمدة من اإلنجيل. 
تأثرنا  أننا  يشهد  كنيستنا  تاريخ 
إيجاباً وسلباً في كل العصور وحتي 
اليوم. سواء في لغتنا من الفرعونية 
في  باليونانية  المطعمة  القبطية  إلى 
في  الصعيدية  القبطية  ثم  بحري 
بالمكان.  تأثرها  يؤكد  مما  الصعيد 
تأثرها  يعكس  مما  عربية  إلى  ثم 
بالزمان. أبنيتنا في معابدنا وألحاننا 
التي كان بعضها فرعونياً ثم صار 
قبطياً ومعالمه شاهدًة بتغيير العبادة 
المكان.  حضارة  بآثار  ممتزجًة 
فنية  بمدارس  تأثرت  أيقوناتنا 
متنوعة عبر األزمنة وما زالت إلي 
ليست  فنية  مدارس  تخترقها  اليوم 

تفاسير  السريالى.  كالفن  قبطية 
بلغة أزمنتها  تأثرت  الروحية  آباءنا 
وعالجت مفاهيم أزمنتها حتي طريقة 
ممارسة األسرار تأثرت بالظروف 
التاريخية التي عبرت على الكنيسة 
كائناً  تكن  لم  أرثوذكسيتنا  القبطية. 
زمانها.  عن  إنفصلت  أو  متجمداً 
تاريخها.  يجهل  من  ذلك  يظن  كما 
للعودة  منهجاً  األرثوذكسية  ليست 
إلى الوراء لكنها تمسك بثوابت في 
اإليمانيات بحسب اإلنجيل دون خلل 
ذلك  عدا  شيء  كل  في  مرونة  مع 
وسيصير.  صار  ما  هذا  ,بحكمة. 
مستقيماً  خطاً  التاريخ  في  ليس 
ومن  بالمنعطفات  دائماً  مملوء  ألنه 

يدخلها يقرأ كيف نتعلم المرونة. 

اإلستهانة  هو  الخامس  القزم   -
األرثوذكس  نحن  اآلخر.  بمسيحية 
غير  مع  التعايش  علينا  يسهل 
البعض  علي  ويصعب  المؤمنين 
األرثوذكسيين.  غير  مع  التعايش 
قديسين  نمتدح  أن  نخش  نتجنبهم. 
شأنهم  من  نقلل  األخرى؟  الكنائس 
األرثوذكسية  الكنيسة  تملك  كأنما 
جرح  هذا  يدها؟  في  القداسة  ختم 
عميق في قلب المسيح إذ تر العين 
أنها أفضل من اليد وترى القدم أنها 
أقوى من اللسان وتتناحر األعضاء 
الواحد. و األكثر مرارة  في الجسد 

أن نجعل للمسيح عدة أجساد. 

]البقية ص  ١٨[
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Cordially invites you and your family to join us celebrating our 
 Annual Easter Fundraising  

On 
 Sunday, April 15, 2018 

From 12:00pm after the Holy Liturgy 
 

 بطريركية األقباط األرثوذكس
 ستوفيل –بيشوي األنبا كنيسة القـديس العظيـم 

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A5Z4       Online Donation: www.saintbishoy.ca  

Come and enjoy a program filled with 
gourmet lunch, choir, prizes, play and more 

Truly He is Risen 

بقية مقال عبد الناصر بين الحقيقة والتضليل ص5
وتقرر اتخاذ إجراء عسكري لتحرير إسرائيل من قبضة 
الحكومة  خولت  وقد  حولها  تدريجيا  تشتد  التي  العدوان 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع تأكيد توقيت العمل ألركان 
المعلومات  يتلقى أعضاء الوزارة  حرب الجيش. ولسوف 
المتعلقة بالعمليات العسكرية التي ستنفذ بأسرع ما يمكن. 
وفى  باألجماع.   المجلس  موافقة  على  القرار  وقد حصل 
الساعة الخامسة وخمس دقائق بد ظهر يوم ٤ يونية اتصل 
اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة بالقاهرة بمكتب 
المشير يبلغه ان قائد الطائرة المسافرة الى براغ ذكر انه 
طائرات  حاملة  احداها  أمريكية  حربية  قطع  أربع  رأي 
شمال  المصري  الشاطئ  من  ميل   ٤٠ بعد  على  موجودة 
بلطيم. وكان هذا بمثابة انذار مبكر لم ينل االنتباه الكافي 
الطائرات  حاملة  ان  الى  يقود  الذى  المنطقي  والتحليل 
لعمل  متأهبة  تكون  لكى  إسرائيل  من  تقترب  االمريكية 
مظلة جوية فوقها تحميها حال قيام طائرات إسرائيل بعمل 
ضربة جوية، باإلضافة الى ان مخابرات البحرية المصرية 
باخرة  الى  إسرائيل  إشارات السلكية صادرة من  التقطت 
إيالت  ميناء  الى  تبحر  ان  »دولفين«  تدعى  إسرائيلية 
دالالت  يعطى  مما  األحمر  البحر  طريق  عن  اإلسرائيلي 
قوية انها عندما تصل الى منطقة المضايق المصرية التي 
اغلقها عبد الناصر لن تجد ما يمنعها من المرور اي تكون 
إسرائيل قد حطمت القوات المصرية. واشارة أخرى تفيد 
السعودية  السواحل  تجاه  تتحرك  أمريكية  مدمرة  بوجود 
لمراقبة تحرك البحرية المصرية في البحر األحمر مما يدل 
على توقع قرب تحركات عسكرية ضد مصر. واشارة ثالثة 
تفيد وضع االسطول البحري االنجليزي في البحر المتوسط 
تحت قيادة االسطول السادس االمريكي وهذا يعطى داللة 
المنطقة.   في  لعمل عسكري  وتأهبا  تحسبا  هناك  ان  قوية 
لقد كانت كل هذه اإلشارات احدى العالمات المنذرة بتوقع 
هجوم اسرائيلي قريب والتي أهملها عبد الناصر )معروفا 
انه صاحب القرار وال يجرأ أحد من قادته العسكريين او 
أهملها  قراراته(  مناقشة  حتى  او  مخالفته  على  السياسيين 
لسبب ما غير مفهوم منطقيا اال أذا استثنينا غطرسة وعنجهية 
عبد الناصر التي اعمته عن خطورة قراراته الرعناء في 

سبيل الظهور امام الجماهير العربية بمنظر يرضى غروره 
المريض حتى ولو على حساب سالمة شعبه وجيشه. وفى 
٤ يونية أيضا انضمت العراق الى اتفاقية الدفاع المشترك 
مع مصر وقررت ومعها الكويت وقف ضخ البترول في 
حال مساندة الدول الغربية إلسرائيل. وقد أرسلت كل من 
السودان والجزائر قوات الى مصر. بينما سمحت األردن 
بدخول قوات من العراق والسعودية. وشنت كل من العراق 
وسوريا وإذاعة فلسطين وإذاعة صوت العرب من القاهرة 
التهديد  الى  وصلت  إسرائيل  ضد  واستفزاز  تهديد  حملة 
بألقاء اليهود في البحر وتدمير إسرائيل وقد استغلت أجهزة 
مستوى  على  التصريحات  هذه  بذكاء  اإلسرائيلية  الدعاية 
العالم وأصبح كل الرأي العام في الغرب المتحضر مساندا 
ومؤيدا إلسرائيل باعتبارها الدولة المحصورة دخل غالف 
مصاصي  العرب  جيرانه  من  والعدوان  بالكراهية  محاط 
عبد  استغل  وقد  إسرائيل.  ابواق  صورتهم  كما  الدماء 
الكثير  بعمل حفل ساهر ضم  الجيش  قيادة  الناصر سماح 
بأكبر  للطيارين  وذلك  المشهورين  المصرين  الفنانين  من 
القواعد الجوية بأنشاص ليلة ٤ يونية والذي ادعي انه امتد 
الى فجر ٥ يونية. استغل ذلك التهام المشير وقائد الطيران 
باإلهمال الجسيم وعدم تنفيذ تحذيراته التي ادعى توجيهها 
في اجتماع ٢ يونية بتوقع هجوم يوم ٥ يونية. ولكن صدقي 
قائد القوات الجوية نفى ان يكون لهذا الحفل اي تأثير على 
االستعدادات الوقائية في القاعدة حيث صرح انها تهويالت 
العاشرة  في  الحفل  انتهى  حيث  الصحة  من  لها  أساس  ال 
في  باالنتظار  المكلفون  الطيارون  وان  مساءا  والنصف 
الوقت  موجودون طول  كانوا  ساعة  طائراتهم طوال ٢٤ 
بالتناوب في نوباتهم ولم يكن هناك خمر او سكر او كانوا 
يدلقون عليهم ماءا إلفاقتهم كما ادعت ابواق عبد الناصر 

بعد الهزيمة.

 المراجع: ١- اعترافات قادة حرب يونية: سليمان مظهر.  
٢-صنع القرار في إسرائيل خالل أزمة ١٩٦٧: دراسة ل 
مايكل بريشر 3- االنفجار ١٩٦٧: محمد حسنين هيكل. ٤- 
ثورة ٢3 يوليو الجزء الثاني: احمد الحمروش. ٥- المشير 

وانا: برلنتي عبد الحميد.  

على تقاطعاتك أنشد خالصاً!
عـادل عطيـة

على جبينك المشرئب نحو 
السماء

اكتب علة مرثّياتي..
أنا الذابح، والمذبوح، 

والضحية
احتضن آثامي وحدي
مسمراً بالعذاب وحدي
نازفاً من األلم وحدي

ما أكثر ساكبي دموع الرياء
كأن األرض سماء
كأن الوهم بهاء

اكتب لك كلمات حب

بشراسة الكراهية
التي تؤمن ان اسمك عورة

ورسمك عورة
ومعانيك، 
كفراً وخطّية

ارتمي على تقاطعاتك 
الُمجّنحة

أروم خالصاً 
أنشد الحرّية



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

قواعد جديدة للعاملني بدوام جزئي او 
مؤقت تدخل حيز التنفيذ في أونتاريو 

 قواعد جديدة في )المساواة في االجر عن العمل المتساوي القيمة( 
دخلت حيز التنفيذ في االول من إبريل لهذا العام وهي تقضي بان يدفع 

صاحب العمل للموظفين بدوام جزئي او مؤقت او موسمي نفس معدل أجور زمالئهم العاملين بدوام كامل 
إذا كانوا يؤدون نفس الوظيفة وهذه القواعد جزء من القانون الجديد  لمقاطعة أونتاريو الذي رفع الحد االدني 
لالجور الي ١٤ دوالر في الساعة منذ االول من يناير ٢٠١٨ وبهذا تصبح مقاطعة أونتاريو أول مقاطعة 
في شمال أمريكا تشترط المساواة في أالجور للعاملين بدوام جزئي أو مؤقت ، والقواعد الجديدة تعدل قانون 
بدوام جزئي  للعاملين  يدفعوا اجور  أن  يقدرون  المقاطعة وتقول أن أصحاب االعمال ال  العمل في  معايير 
أو مؤقت أقل من معدل أجور العاملين بدوام كامل إذا كانوا يقومون بنفس العمل وكان إدائهم يتطلب نفس 
المهارات والمجهود والمسؤولية واذا كانوا يعملون تحت نفس ظروف العمل لزمالئهم العاملين بدوام كامل 
، وسمح القانون الجديد ببعض االعفاءات من هذه القواعد علي أساس االقدمية والجدارة او بحسب كمية او 
نوعية االنتاج ، وأعلنت حكومة أونتاريو أن القواعد الجديدة تهدف لحماية العاملين بدوام جزئي والذين زادت 
أعدادهم خالل السنوات االربعين الماضية واصبحوا يمثلون ٢٠% من العدد االجمالي للعاملين ووفقا للقواعد 
الجديدة يحق للعاملين بدوام جزئي أن يطلبوا استعراض معدالت رواتبهم اذا كان يعتقدون انهم ال يتلقوا أجور 
مساوية لزمالئهم العاملين بدوام كامل ويجب علي صاحب العمل أن يرد علي أي طلب منهم بتعديل أجورهم 
او يفسر خطيا أي تناقض في هذا ، ويحمي القانون الجديد العمال من أي رد فعل او إساءة  تٌَتخذ ضدهم من 
صاحب العمل لسؤالهم عن معدل أجرهم او لسؤالهم الموظفين االخرين عن ما يتقاضونه من أجر ، وبسبب 
هذه القواعد الجديدة تأثرت أيضا وكاالت تعيين االفراد فهم يجب عليهم اآلن التأكد من ان الموظفين بدوام 
جزئي  الذين يعينون من قبلهم سيحصلون علي نفس رواتب العاملين بدوام كامل عند إداء نفس الوظيفة وكانت 
حكومة المقاطعة قد الحظت علي مدي العشرين سنة الماضية أن وكاالت تعيين العمال والموظفين اصبحوا 
يقدمون لطالبي العمل عقودا مؤقتة متتالية بدال من وظائف بدوام كامل ليدفع لهم اصحاب االعمال مرتبات 

أقل وبدون فوائد.

تورنتو تقدم تخفيضات كبيرة في أسعار 
املواصالت لذوي الدخل املنخفض 

تورنتو  مدينة  في  المعيشة 
أرتفاع   ومع  جدا  مكلفة  صارت 
مثل  الضرورية  االشياء  أسعار 
الغذائية  والمواد  الشقق  إيجارات 
كندا  مدن  اكبر  في  الحياة  تصبح 
يوم  من  بداية  لكن   ، ممكنة  غير 

االربعاء ٤ أبريل  سيتمكن االف المقيمين في المدينة من ذوي الدخل 
المنخفض من استعمال وسائل النقل العامة بسعر مخفض حيث سيبدأ 
تطبيق  ألمرحلة االولي من برنامج أعدته المدينة ويسمي )بطاقة النقل 
برسوم عادله( وهو الذي سيقلل تكاليف استعمال النقل العام بنسبة الثلث 
للمقيمين في المدينة ذوي الدخل المنخفض وفي لقاء مع وسائل االعالم 
هذا  ان  توري  جون  تورنتو  مدينة  عمدة  قال  أبريل   3 الثالثاء   يوم 
البرنامج سيحد من الفقر في المدينة ،  ومن المهم أن يستطيع كل فرد 
في تورنتو أن يستعمل وسائل المواصالت ، وهذا البرنامج الذي وافق 
عليه مستشارين المدينة في ديسمبر عام ٢٠١٦ يراقب ويدار بواسطة 
العاملين في مجلس المدينة وقسم الخدمات العامة بدال من إدارة النقل 
العام وخالل المرحلة االولي من هذا البرنامج فإن سكان تورنتو الذين 
يعيشون علي شيكات المعونة االجتماعية او يحصلون علي معونة مالية 
من برنامج تعضبد المعوقين والذين ال يتلقون دعم مالي للمواصالت 
عن  واحد  دوالر  مقداره  تخفيض  علي   للحصول  مؤهلين  سيكونوا 
في  دوالر   3٠.٧٥ قدره  تخفيض  و  بالمواصالت  واحدة  رحلة  كل 
البريستو ،وتتوقع  الشهرية  مبرمجة علي كروت  المواصالت  بطاقة 
المرحلة  في  العام   هذا  الف شخص   3٦ هذا  من  يستفيد  أن  المدينة 
االولي للبرنامج وسيكلف هذا المدينة ٤.٦ مليون دوالر ، ومع العلم 
أن مجموعات مثل الطالب والمسنين واالطفال يحصلون بالفعل علي 
تخفيضات لوسائل المواصالت فإن البرنامج الجديد ال يعتمد علي فئات 
العمر بل علي مقدرة الفرد علي الدفع ، ويعرف أن تكلفة المواصالت 
قد زادت بنحو 33% منذ عام ٢٠٠٩ وقالت ناشطة في مجموعة تدافع 
التي يوفرها هذا  التخفيضات  النقل ان  لتقليل تكاليف استعمال وسائل 
البرنامج كانت البد ان تكون أكثر من ذلك الن تكلفة المواصالت ال 

تزال مرتفعة للعديد من الناس.
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فتاة مراهقة  كندية تتحدث امام الجمعية العامة 
لالمم المتحدة وتقول )أعطو أهمية للمياه كما 

للبشر (  
تحدثت فتاة مراهقة كندية وهي أوتمن بيلتير و تبلغ من العمر ١3 عاما 
من جزيرة مانيتولين للشعوب االصلية  في خليج جورجيا بكندا امام 
١٩3 عضوا من أعضاء الجمعية العامة في االمم المتحدة في مناسبة 
يوم المياه العالمي ، وهي أصغر مدافعة وناشطة في مجال المياه في العالم وقالت )لقد حان الوقت للمجاهدين 
أن يوقفوا تلوث كوكبنا وأن يعطوا للمياه نفس الحقوق والحماية التي تعطي للبشر ، وربما  ال يعتقد الكثير من 
الناس أن المياه كائن حي ولها روح ولكن قومي يعتقدون أن هذا حقيقي وإن المياه التي لدينا تستحق أن تعامل 
كالبشر بحقوق لحمايتها،  ومياهنا ليست للبيع ونحن لنا كل الحق في هذه المياه التي نحتاجها وليست هي حق 
لالغنياء فقط– وال يجب أن يكون هناك من يقلق النه لن يجد المياه او لن يستطيع الحصول عليها او يقلق من 
عدم صالحيتها للشرب لتلوثها واليجب أن يكون هناك طفل لم يري مياه نظيفة او مياه جارية صالحة للشرب 
( والفتاة أوتمن هي ناشطة في مجال المياه في كندا ومعروفة حيث حضرت مؤتمر المناخ عام ٢٠١٥ لالطفال 
في السويد وهي الطفلة الوحيدة التي ٌرِشحت لجائزة نوبل للسالم الدولية عام ٢٠١٧ وتقابلت مع جستن ترودو 
عام ٢٠١٦ وحصلت منه علي وعد بأن يحمي المياه في كندا ، وقد القت خطابا في يوم االرض قالت فيه 
)أن أمنا االرض بقيت حية لماليين السنين بدوننا ونحن في أقل من قرن دمرناها وأمنا االرض ال تحتاج الينا 
ولكننا نحتاج اليها وقد تلقت الفتاة أوتمن تأييد كبير وكثير من ردود الفعل االيجابية من قادة الدول المجتمعين 
في االمم المتحدة وقالت إنها تأمل أن تتحول الكلمات الي أفعال وإنها تريد ان يعرف أحفادها انها حاولت بكل 

جهدها ان تفعل ما تستطيع ليحصلوا علي مياه صالحة للشرب. 

هيئة االرصاد الكندية تقول ال يزال الطقس 
الشتوي ممتد ألسبوعني أخرين 

حتي االن الكثير من الكنديين يظنون 
أن شهر أبريل هو أقسي شهور الشتاء 
عبر  حقيقية   تبدو  الكلمات   وهذه  
مناطق كثيرة في كندا علي الرغم من 
الشتوي مازال  الطقس  بدأ رسميا في ٢٢ مارس ولكن  قد  الربيع  أن 
أسبوعين أخرين  الكندية سيكون هناك  البيئة  لوزارة  مستمرا،  ووفقا 
علي االقل من هذا الطقس قبل أن ترتفع درجات الحرارة الي مستويات 
عادية وعلي سبيل المثال فمدينة وينيبيج شهدت يوم الثالثاء 3مارس 
المعتاد  من  أقل  وهذا  الصفر  تحت  مئوية   درجة   ١٦ حرارة  درجة 
بي ١٠ درجات والوضع هكذا في كل أنحاء كندا ، فمنطقة البراري 
الكندية  بلغت الحرارة فيها أثناء النهار ١٠ درجات مئوية وهذه  أبرد 
من المعتاد في هذا الوقت من السنة ، ويعزي سبب برودة الجو الي 
)دوامة قطبية ( أتت من سيبريا والقطب الشمالي وأستقرت فوق اجزاء 
من شمال أمريكا وهي تمنع الطقس الحار من التحرك تجاهنا ،ولهذا 
لن نري درجات حرارة عالية لمدة أسبوعين اخرين علي االقل ويتنبأ 

البعض بي فترة أطول.

مخربون يكتبون شتيمة للسيد املسيح 
مع رسوم بذيئة علي جدران كنيسة في 

هاليفاكس 

 في حوالي الساعة الساعة صباح يوم االحد ١أبريل الموافق لعيد 
الفصح في الكنيسة الكاثوليكية. وجدت كتابة ورسوم بذيئة تمت برش 
جانبي  علي  أحمر  طالء 

الباب الخارجي لكنيسة القديسة إجنس والقديس بندكيت وقال كاهن 
الكنيسة االب بول موريس نحن. ال ننزعج بهذا التخريب المتعمد وال 
نعلم الدافع وراء هذا ؟ ولكن نأمل ان يكونَ شيأً بسيط وليس وراؤه 
شئ أكبر مملوء بالكراهية . وقالت واحدة من عضوات الكنيسة انها 
الكنيسة منذ 3٥ عاما ولم تري شئ مثل هذا من قبل  الي  تحضر 
وإن هذا أمر محزن وبالطبع من قام بهذا الفعل أراد أن يحدث تأثيرا 
علي إجتماعنا لحضور قداس عيد الفصح ، وسوف تضطر الكنيسة لتعيين متخصصين إلزالة الطالء من علي 
الجدران ، وقال كاهن الكنيسة اننا سوف نصلي لهؤالء الذين قاموا بالتخريب فالبد انهم مملؤون بالغضب 
وربما ال يدركون تماما ما فعلوه  ، وإذا لم يمكننا التحدث اليهم مباشرة فنحن نقول لهم إننا نحبكم وندعوكم باسم 
المسيح الذي شتمتوه ان يعطيكم السالم ،هذا وسوف تستعرض الشرطة الكاميرات االمنية لتحدد المخربين .

بيانات 6٢٠ الف كندي  علي االقل جمعتها من الفيس بوك  شركة 
إستشارات سياسية وهي )كامبريدج أناليتكا( بدون إذن أصحابها

أوتاوا : أعلنت إدارة الفيس بوك في بيانا لها يوم االربعاء ٤ أبريل أن عدد الناس 
الذين سرقت بياناتهم من صفحاتهم علي الفيس بوك  بلغ ٨٧ مليون فرد ٨٢% 
منهم يعيشون في الواليات المتحدة وحوالي ٦٢٢١٦١ كندي ، وهذه البيانات جمعتها بدون إذن أصحابها شركة 
االستشارات السياسة )كامبريدج أناليتكا( لمساعدة الحملة االنتخابية الرئاسية لدونالد ترامب عام ٢٠١٦  وقد 
أثارت هذه الحادثة ضجة عالمية بسبب أستخدام معلومات إجتماعية إلغراض سياسية ، وبعد أن أٌِعلن عن هذا  

مفوض  فتح  الماضي  الشهر  بوك  الفيس  مستخدمي  لبيانات  االختراق 
أحترم  قد  بوك  الفيس  كان  إذا  ما  ليقرر  تحقيقا  كندا  في  الخصوصية 
قانون الخصوصية الفيدرالي الذي يشمل شركات القطاع الخاص أم أل 
القائم بأعمال وزير كندا للمؤسسات الديمقراطية انه سوف  ؟ كما قال 
يعزز قوانين الخصوصية الفيدرالية التي ال تنطبق حاليا علي االحزاب 
السياسية ، هذا وقد أعلنت إدارة  الفيس بوك نظام جديد لتقييد الوصول 

الي البيانات الشخصية وتحسين حماية معلومات المستخدمين.
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)بداية  الوقت  ذلك  فى  مصر  سكان  عدد 
القرن التاسع عشر( ٢ مليون، بينما اليهود فى 
فلسطين ١٨٠٠ منهم ١3٥ فى مدينة القدس، 
وكانت ورقة نابليون اليهودية رؤية امبراطور 
كان  وبعيداً،،  نابهاً  استراتيجياً  حساً  يملك 
والتارخ  الجغرافيا  بدراسة   - يعتقد  نابليون 
ويتميز  العالم  فى  بلد  أهم  هى  مصر  أن   –
أفريقيا  رأس  قرب  المستقر  الفريد  بموقعه 
مستنداً على كتف آسيا، يصلح أن يكون قاعدة 
طرق  على  ويتحكم  كبير،  لجيش  مأمونة 
التوسع االمبراطورى إلى الهند. وكان يراها 
السهل  مع  لالنفصال  غيرقابل  اتصال  فى 
السورى، وكانت احالمه بالسيطرة على مصر 
وسوريا وأن يزرع بينهما شيئاً ال عربى وال 
إسالمى، هكذا تجيء الورقة اليهودية، وحتى 
بعد أن أصبح إمبراطورا لفرنسا دعا فى عام 
١٨٠٧  إلى عقد مجمع يهودى )سانهردان( 
قرارات  من  وكان  اليهودية،  األمة  شمل  يلم 
إلى  اليهود  وعى  إيقاظ  ضرورة  المجمع 
حاجتهم للتدريب العسكرى،،،،، وبعد هزيمة 
نابليون،، وتولى محمد على حكم مصر، فإن 
أفكار نابليون عن الرؤية االستراتيجية للزوايا 
الحيوية وضلع مصر- سوريا قد تبناها محمد 
على سواء بحسه، أو عن طريق سليمان باشا 
الفرنساوى أحد ضباط الحملة الفرنسية على 
ألركان  رئيساً  بعد  فيما  أصبح  والذى  مصر 
باشا، وقد توصل محمد على  ابراهيم  حرب 
التى تجمع مصر وسوريا،  الضرورات  إلى 
وفى بريطانيا تبنى بالمرستون رؤى نابليون 
وأوكل  لليهود،  القومى  بالوطن  يؤمن  وكان 
الصديق  شافتسبرى  صهره  إلى  المهمة  هذه 
وعائلته،،،،،  روتشيلد  اللورد  من  المقرب 
محمد  إخراج   - بريطانيا:١  إهداف  وكانت 
الحدود  داخل  حصره   -  ٢ سوريا  من  على 
فتح   –  3 سيناء  صحراء  وراء  المصرية 
ابواب فلسطين لهجرة اليهود وتشجيعهم على 
بناء مستعمرات لتكون ذات يوم عازاًل يحجز 

مصر عن سوريا. 

محمد على: بداية القرن التاسع عشر بدأت 
معركة تصفية الخالفة العثمانية بهجمات على 
بمطلب  العلية  للدولة  األوروبية  الممتلكات 
العثمانى  الخليفة  أسر  من  المسيحيين  تحرير 
ب  اليهودية  الورقة  دخلت  وفجأة  المسلم،، 
يعيشون  اليهود  وكان  المرة(  هذه  )بريطانيا 
خروجهم  بعد  السلطان  حكم  تحت  بسالم 
أهم  وكانت  المسلمين،،  مع  االندلس  من 
هى ضرب  الوقت  ذلك  فى  انجلترا  مصالح 
محمد على واخراجه من سوريا بعد ان انشأ 
عن  مصر  استقالل  ليعلن  واسطواًل  جيشاً 
حتى  بجيشه  وتقدم  العثمانى(  الخليفة  )سيده 
السورية،  التركية  الحدود  على  )نصيبين( 
وبعد أن هزم األسطول التركى وانضم قائده 
محمد  أسطول  إلى  ألًف  العشرون  والبحارة 
فرض  وتم  المنتصر(  مصر  )دكتاتور  على 
وروسيا  بريطانيا  من  بحلف  بحرى  حصار 
على  مدافعهم  وتركيز  وبروسيا،  والنمسا 
مواقع وطرق مواصالت جيوش محمد على 
فى الشام،، إلعادة الباشا إلى عقله والخضوع 
ويقول  سوريا،  من  واالنسحاب  للسلطان 
كانت  سولوكوف(:  )ناحوم  اليهودى  الزعيم 
لكى  اليهودية  الحركة  أمام  الذهبية  الفرصة 
إسرائيل من  ببعث  الفراغ وتطالب  تمأل هذا 

فى  سفيره  يكلف  بالمرستون  جديد.،،،،، 
استانبول بفتح خط مباشر مع رشيد باشا كى 
يبذل جهده مع السلطان لتشجيع هجرة اليهود 
الذى  والثراء  بالفوائد  منوهاً  فلسطين  إلى 
سوء  ومن  ذلك،،  من  السلطان  على  سيعود 
لم  المنطقة  فى  األمر  يعنيهم  الذين  أن  الحظ 
يكونوا واعين لما يُدبر لهم،،،، وكان الشيوخ 
من اليهود هم المتحمسون للعودة بينما الشباب 
أن  ويعتبرون  فلسطين  الكثير عن  يعرف  ال 
الحاخامات  أما  أمريكا،  هى  صهيون  أرض 
فال يوافقون على هذه الهجرة إال بعد ظهور 
يهودى  تنظيم  يوجد  وال  المخلص،،  المسيح 

جاهز يقود الشعب إلى هذه العودة.

بالمرستون  روتش����������������������يلد: 
بريطانيا  وزراء  رئيس 
يوّجه رسائل إلى قناصله 
فى دمشق وحلب والقدس 
وبيروت وحيفا يقول فى 
مطالبون  )نحن  نهايتها: 
اليهود  نجعل  بأن  اآلن 
يتأكدوا  وأن  بنا  يثقون 

عن  مسؤلة  نفسها  تعتبر  انجلترا  حكومة  أن 
سالمتهم وراغبة فى حمايتهم ومصممة على 
ذلك(،، مما دعا حاخام القدس بإرسال حجاب 
وعندما  فيكتوريا.  الملكة  إلى  الشر  من  واق 
فاتح )مونتيفيورى( محمد على )وكانت الشام 
تابعة له( فى هجرة اليهود إلى فلسطين كان 
منه  يعانى  ما  مع  يتعاطف  أنه  الباشا:  رد 
اليهود، ولكن قرار فتح باب فلسطين لهجرتهم 
وفى  العثمانى.  الخليفة  بسلطة  يتصل  أمر 
مطلع الخمسينات من القرن التاسع عشر نشر 
)توماس كالرك( استاذ التاريخ فى أوكسفورد 
كتابه الشهير بعنوان ]فلسطين لليهود[ وترافق 
)لألغانى  الكاملة  المجموعة  نشر  مع  ذلك 

العبرية( للشاعر بايرون ومنها قصيدة:

إطلع أيها اإلله العظيم ودع قدرتك تتجلى    
وارسل أشعتها مضيئة دافئة على ابناء يعقوب

وأعد فلولهم التائهة إلى أرضهم الموعودة 
فهى  فلسطين  إلى  يذهبوا  لكى  واهدهم  هناك 

وطنهم 

أمثال  السياسيين  من  الجديد  الجيل  وكان 
على  يتنافسان  و)دزرائيللى(  )جالدستون( 

تأييد ومساعدة اليهود 

دزرائي��������������������للى: 
سنة ١٨٧٥ قام دزرائيللى 
 - روتشيلد  بمساعدة   -
المصرية  الحصة  بشراء 
السويس  قناة  شركة  فى 
جنيه  ماليين  أربعة  بمبلغ 
 ١٨٧٧ وعداً،  نقداً  ذهب 

مستعمرة  أول  إنشاء  تمّول  روتشيلد  أسرة 
مساحة  على  فلسطين  فى  لليهود  استيطانية 
تكفاه(،  )بتاح  مستعمرة  وهى  فدان   ٢٢٧٥
عسكرية  قوات  إنزال  تم  السنة  نفس  وفى 
ممتلكات  لحماية  قبرص  فى  بريطانية 
السلطان، وسنة ١٨٨٢ بذريعة وجود قالقل 
لقمع  فى مصر)ثورة عرابى( إحتالل مصر 
روتشيلد  العام  نفس  وفى  العرابية،  الثورة 
ينظم أول هجرة جماعية يهودية إلى فلسطين 
ليصل عددهم هناك إلى ٢٤ الفاً،،،، وتسارع 

القادمين،  للمستوطنين  المستعمرات  إنشاء 
وفى ظرف عشر سنوات من احتالل مصر 
مساحة  وصلت  مستعمرة  عشرين  إنشاء  تم 
بعضها إلى ٢٧٥٠ فدان وأصغرها إلى ٢٥3 

فدان.

صحفى  هي����������������������رتزل:  تيودور 
مولود فى فيينا، نشر كتاباً 
اليهودية(  )الدولة  بعنوان 
فلسطين   [ إلى  فيه  انتهى 
الذى  الوحيد  المكان  هى 
يذهبوا  أن  اليهود  يستطيع 
عمله  خطة  وكانت  إليه[ 
ثالثة:  محاور  على  تقوم 

السلطان / بريطانيا/ مصر.،،، عرض على 
السلطان ٢٠ مليون جنيه منها ٢ مليون )بدل 
ديون  سندات  لشراء  مليون  و ١٨  فلسطين( 
حدود  خارج  القدس  تكون  بأن  ووعد  تركيا 
تخص  المقدسة  االماكن  ألن  اليهودية  الدولة 
اليهود  يصبح  وسوف  كله،  المتمدين  العالم 
مخلصين  رعايا  فلسطين  إلى  المهاجرون 
لصاحب الجاللة السلطان شرط حصولهم على 
واليهود  بانفسهم،  أنفسهم  لحماية  مطلق  حق 
نهر من الذهب والتقدم والحيوية جاهز لخدمة 
يطلب  البريطانى  المحور  وعلى  تركيا.،،، 

الساحلية  المنطقة  فى  مؤقتاً  اليهود  تسكين 
بين العريش وشبه جزيرة سيناء حتى تنتهى 

المفاوضات مع السلطان.

   وهكذا جاء الدور على المحور المصرى: 
بها،  المحيطة  والوديان  العريش  منطقة  زار 
والتقى بالخديوي عباس حلمى الثانى وطلب 
قدرها ستمائة وثالثون  تأجير مساحة أرض 
الخديو  أن  ويبدو  العريش  حول  مربعاً  مياًل 
هو  للمشروع  تصدى  الذى  لكن  يعترض  لم 
البريطانى فى مصر  المعتمد  اللورد كرومر 
ستؤثر  للمشروع  المطلوبة  المياه  أن  بحجة 
القطن فى مصر. دعا هيرتزل  على زراعة 
إلى مؤتمر صهيونى للقوى المؤيدة لالستيطان 
فى فلسطين وانعقد فى بازل بسويسرا بتاريخ 
الروح  تحريك  قراراته  ومن   ١٨٩٧/٨/٢٩
اللغة  وإحياء  اليهودى  والضمير  اليهودية 
واألدب والثقافة العبرية. ومن المفارقات أن 
مصطفى كامل )باشا( زعيم الحزب الوطنى 
للقضية  تأييده  ليمنح  هيرتزل  لمقابلة  سعى 
المصرية،، وكتب هيرتزل فى مذكراته )إن 
مصر  فى  اضطهدونا  الذين  الفراعنة  سليل 
تقوده طريقه إلى أنا اليهودى طالباً مساعدتى(.                                                            

يتبـــــــــــــــــــــــع

انطالق أول سباق دراجات نسائي بالسعودية 
للدراجات  سباق  أول  في  للتنافس  فتاة   3٠ تتأهب 
جدة  في  ينطلق  والذي   ، بالسعودية  للنساء  الهوائية 
مساء اليوم الثالثاء ، ويأتي بعد نجاح تجربة الماراثون 

النسائي التي شهدتها مكة المكرمة الشهر الماضي.

المتنافسات قطع مسافة  يكون على  ان  المقرر  ومن 
الفائزات  تتويج  يجرى  أن  على   ، كيلومترات  عشرة 

بملعب الجوهرة في إطار استمرار االحتفاالت بيوم الصحة العالمي الذي وافق السابع من 
أبريل الجاري ، وكرسته األمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة ، حسب ما ذكرته 

صحيفة “عكاظ” بموقعها على اإلنترنت.

وستحصل الفائزات بالسباق على ميداليات وكئوس من الهيئة العامة للرياضة ، وقد دعت 
إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة 

الهوائية بشكل يومي.

سلسلة زالزل تهز غرب اليابان 
وحذرت  االثنين  اليابان  غرب  زالزل  سلسلة  هزت 
السلطات من احتمال وقوع المزيد من الزالزل القوية 

خالل األيام القادمة.
اليابانية   إن زلزاال  الجوية  وأشارت وكالة األرصاد 
بقوة ٥.٨ درجة وقع على عمق عشرة كيلومترات مما 
تسبب في هزات قوية في مناطق بمقاطعة شيمان المطلة 

على ساحل بحر اليابان. ووقوع هزة بهذه الشدة يمكن أن يؤدي إلى انهيار حوائط وحدوث 
تصدعات في األرض وانهيارات أرضية. وأكدت هيئة المسح الجيولوجي األمريكية إن 
الزلزال األول بلغت شدته ٥.٦ درجة وكان على عمق سبعة كيلومترات. وحذر مسؤول 
بوكالة األرصاد الجوية اليابانية في إفادة صحفية من أن المنطقة يمكن أن تعاني من المزيد 

من االهتزازات خالل األسابيع القادمة وخاصة خالل اليومين أو الثالثة القادمين



انا صاحب االشواك     
) فكرة منقولة(         

             

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

كان هناك رجال يمتلك حقال خاص به وكان هذا 
المسيح  السيد  به اشواك كثيرة. فمر عليه  الحقل 
تنزعها  ان  فحاول  اشواك  بة  حقلك  ان  له  وقال 

وتهتم بحقلك اكثر.
لالسف  لكنه  انزعها  اننى سوف  الرجل  له  فقال 
يقم  ولم  اخرى  بامور  انشغل  فقد  ذلك  يفعل  لم 
التالية  السنة  فى  الحقل.  من  االشواك  بنزع 
بعينها  االشواك  فوجد  المسيح   السيد  عليه  مر 
له  وقال  الرجل  الى  فذهب  الحقل  تمأل  مازالت 
تترك  ان  جيداً  فليس  حقلك  من  االشواك  انزع 
حقلك على هذا الحال. خجل الرجل جداً واعتذر 
للسيد المسيح مقدماً مبررات واهية ثم فى النهاية  
الشوك                                                منه  ويزيل  بالحقل   يعتنى  ان  وعده 
ان  كلما نوى  الحقل  اكثر من عام وصاحب  مر 
يعتنى بالحقل وينزع اشواكه ينتابه الكسل فيؤجل 
عمله كل يوم حتى تذكر ان السيد المسيح يمكن 
ان يزوره مرة اخرى وقتها لن يعرف بماذا يجيبه 
ما سأله عن  اذا  يسوقها  ان  يمكن  واية مبررات 
ان  الرجل  ينزعها...نوى  لم  التى  الحقل  اشواك 
ينزع االشواك فى اليوم التالى بعد ان يذهب الى 

السوق ليقضى احتياجاته اواًل. 
فى اليوم التالى وفيما كان الرجل عائداً من السوق 
مر بحقله وانتابته دهشة شديدة عندما وجد الحقل 
خالياً من االشواك وللمرة الثانية  او الثالثة يشعر 
بالخجل خاصة فيما لو كان السيد المسيح هو من 
بيته  الى  الرجل  بنفسه. رجع  بنزع االشواك  قام 
مسرعا ليسال زوجتة عمن ذهب الى الحقل ونزع 
الشوك منه. فقالت لة زوجته اننى كنت بالفعل فى 
الحقل ووجدت جنود الرومان فى الحقل ينزعون 
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االشواك فسالتهم لماذا تفعلون هكذا فقالوا 
لى اننا سناخذ هذه االشواك لنصنع منها 
اليهود.  ملك  يسوع  يدعونه  لمن  اكليال 
وقد كنا نبحث عن اشواك لها مواصفات 
معينه فلم نجدها فى اى مكان اال فى حقل 

زوجك!!!!!!!
يده  فى  واسقط  الكالم  هذا  الرجل  سمع 
المسيح  منه  طلب  مرة   كم  يتذكر  وهو 
الرجل  جرى  الحقل.  اشواك  ينزع  ان 
يسأل ويبحث عن السيد و فى ذهنه ايضاً 
ان يتوسل للجنود اال يصنعوا اكلياًل من 
السيد  رأس  به  ويتوجوا  حقله  اشواك 
مضى  ويؤلمونه.    فيدمونه  المسيح 
الرجل فى طريق طويل عرف ان الجنود 
الموكب  اليه...رأى  المسيح  السيد  اخذوا 
الحزين امامه عن بعد، رأى السيد يحمل 
صليباً ثقياًل يمضى به فى طريق الجلجثة 
وعلى رأسه اكلياًل مصنوعاً من اشواك 
الخطى  يسرع  ان  حاول  جيداً  يعرفها 
لعله يصل اليه ويقدم العون له او يحمل 
التى  خطواته  لكن  الثقيل  الصليب  عنه 
اثقلتها هموم الحياة ومشاغلها وزاد عليها 
شعوره بالذنب لم تساعده كى يصل الى 
السيد اال فى موضع الجلجثة. وهناك عند 
اللتان  السيد  بعينى  عيناه  التقت  الجلجثة 
يعتقد.  كان  كما  عتاباً  او  لوماً  تحمال  لم 
تدق  كانت  التى  المطارق  اصوات  ومع 
كلمات  الرجل  فم  من  خرجت  المسامير 
بالحزن  بالدموع...وتغلفت  امتزجت 
سيدى...سامحنى  يا  والندم....سامحنى 
فانا الذى وضعت الشوك على رأسك...
باهمالى وتهاونى تسببت فى كل آالمك...

سامحنى الننى انا صاحب االشواك.  
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا 
على

ahram.teeba@gmail.com
8164gindi@rogers.comاو
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واألقزام  األرثوذكسية  مقاال  بقية 
السبعة ص 14

 فنفصل غير األرثوذكسي من عضويته 
الحق  نملك هذا  المسيح ونحن ال  في جسد 
األرثوذكسية  مصدر  اإلنجيل  و  أصاًل. 
يحذرنا مراراً أنه في المسيح ال يهودي أو 
يوناني ال عبد وال حر غل3:٢٨. لماذا ال 
وأيضاً  المسيح  في  واحد  بإعتبارنا  نتعايش 
بإعتبارنا لسنا واحد في العقيدة. هل ال توجد 
تدافع  أنك  قلت  فإن  تقربنا؟  مشتركة  نقاط 
كما  دافع  لك حسناً  أقول  األرثوذكسية  عن 
تقلل من شأن  أو  أحداً  تهاجم  لكن ال  تشاء 
أحد. ليس من الضروري أن يشبهني اآلخر 
حتي أقبله؟ لماذا ونحن عائشون في المهجر 
ويقدمون  وإمكانياتهم  كنائسهم  من  نستفيد 
نفرح به ونشكرهم عليه ثم  لنا دعماً كثيراً 
وهالكين  هراطقة  نسميهم  عنهم  نكتب  لما 
ونتطاول علي قديسين من كنائسهم. هل هذا 
قدام هللا؟  مكشوف  غير  الروحى  اإلنفصام 
لإليمان  سيقوده  غيرنا  شأن  إستصغار  هل 
إلى  المستقيم  اإليمان  يحتاج  المستقيم؟أال 

قلب مستقيم؟

لسلطان  البعض  السادس سرقة  القزم   -
عن  اإلختالف  إلعتبار  هللا  من  الدينونة 
األرثوذكسية هالك أبدى. يظن من يرتكب 
هذه الخطية أنه يحمي الكنيسة ويحمى اإليمان 
حين يوصم غير األرثوذكسيين بالهراطقة. 
وهو  يخجلنا  وحده  الديان  المسيح  إتضاع 
البشر  بين  اإلختالفات  إحتواء  فى  المثال 
لم  المسيح  والتقاليد.  والثقافات  والعقائد 
يحتقر هذا كله. تالميذ المسيح أنفسهم أيقونة 
المختلفة  الشخصيات  قبول  تعكس  سمائية 
الروح  وإنصهارهم في كنيسة واحدة بفعل 
القدس دون أن يفقد أحدهم تفرده مع إتفاقهم 
جميعاً في جوهر اإليمان الَُمَسلم مرة لهم ثم 
لقبول  درس  ذاتها  السماء  خاللهم.  من  لنا 
الرسول هؤالء  المختلفين حين رأي يوحنا 
أنهم  عرف  ثم  بيض  بثياب  المتسربلين 
قادمون من كل األلسنة والقبائل والشعوب 
والشعوب  والقبائل  األلسنة  كل  فهل 
تقبل اإلختالف.  السماء  أم أن  أرثوذكس ؟ 
كنيستنا تعلمت وصية اإلنجيل. إمتحنوا كل 
شيء وتمسكوا بالحسن. فإمتحنت من كتبوا 
بما  وتمسكت  الهراطقة  من  حتي  تاريخها 
رأته حسناً. لم تأخذ عنهم الهرطقات لكنها 

كانت جريئة في إعتماد ما كتبوه في التاريخ 
يقول  أن  تخش  لم  كتب.  ما  أدق  بإعتباره 
يكن  لم  األرثوذكسية  تاريخ  كاتب  أن  أحد 
تعرف  وجريئة  ناضجة  كانت  أرثوذكسي. 
حسن  هو  ما  وتنتقي  فكر  كل  تمتحن  أن 
الزاعق  الصوت  اصحاب  يرهبها  أن  دون 
سبقت  العارفين.  وأنصاف  والمتصيدين 
زمانها برؤية روحية متدبرة. األرثوذكسية 
علي  يتم  ال  أحد  بهرطقة  الحكم  أن  تعلمنا 
صفحات الفيس وال حتي في العظات علي 
بسهولة  يصدر  ال  قاس  حكم  هذا  المنابر. 
وفرص  حرية  بكل  مناقشات  تسبقه  بل 
كثيرة للرد والتوبة. ثم إذا إستمر المبتدع ال 
يحكم عليه من شخص واحد ولو كان البابا 
مجمع  األرثوذكسية  في  نفسه.  البطريرك 
بعد  وحده  هو  األساقفة  اآلباء  جميع  يضم 
يستطيع  مطولة  ومداوالت  مستفيض  بحث 
يظل  بعدها  وحتي  الحكم  هذا  يأخذ  أن 
يترقب رجوع الخاطئ وليس هالكه. فليس 
مهما ظن  ما  يتجرأ شخص  أن  أرثوذكسياً 
في نفسه أن يسرق سلطان المسيح للدينونة 
على  للحكم  الكنيسة  سلطان  يسرق  وال 
الهراطقة. السلطة في الكنيسة جماعية ولها 

ضوابط وليست فردية ولها أهواء. 

يضع  أن  يريد  من  هو  السابع  القزم   -
خائف  ألنه  ليس  قوقعة.  فى  األرثوذكسية 
بل ألنه خائف علي  المستقيم  األيمان  علي 
نفسه لسبب قلة معرفته.. يسمي كل إنفتاح 
للكنائس  يده  تفريط في اإليمان. و من يمد 
األخري يصبح عنده خائن. يا أخي الحبيب 
والدراسة.  البحوث  مجال  في  بداية  لننفتح 
البعض فتح باب النقد حتي للكتاب المقدس 
وهو ما ال نوافق عليه ألنه كالم هللا الموحى 
به لكن فلنفتح أبواب النقد لكل ما هو غير 
معاهد  كل  في  بمعرفة.  لنتفحصه  اإلنجيل 
البحث والعلوم الالهوتية. ليكن لنا هدف تنقية 
الكتب وتحقيق التفاسير وتدقيق المخطوطات 
والقوانين. فنصف تاريخنا متناثر فى كتب 
الكبار  آباءنا  كتب  ترجموا  والذين  كثيرة 
والذين  الشبهات.  فوق  جميعهم  يكونوا  لم 
الجمع  في  تعثروا  الكنيسة  قوانين  جمعوا 
كل  فليس  والمخالف.  منها  الصحيح  بين 
قديم أرثوذكسي. و ليس كل مخطوط يصلح 
قاعات  إلى  بأرثوذكسيتنا  لنخرج  مرجعاً. 
الكليات الالهوتية في جامعات العالم وننبش 
وعتقاء.  جدداً  ونستخرج  الكتب  بطون  في 
نمد ايادينا لمن سبقونا في األبحاث ونتائجها 
في  حتي  وال  آخر  الروحية  للمعرفة  فليس 
في  األرثوذكسية  نضع  وال  لننفتح  األبدية. 
عليه.  نتستر  حتي  يخيفنا  شيء  فال  قوقعة 
لنتآخى مع جامعات العالم وأديرتها ونتكاتف 
ألننا جميعاً نريد كل ما هو حق وكل ما هو 
فضيلة لعل األخَوة في قاعات البحث يتلوها 
واإلتفاق.الرب  التفاهم  من  أعمق  خطوات 
الصغيرة  الثعالب  تلك  من   األيمان  ينجي 

وينمينا في المحبة والحكمة.

عضوة مبجلس الشيوخ األمريكي تضع 
مولودة ألول مرة يف تارخيه 

واشنطن - وكاالت
األمريكي على  الشيوخ  تاريخ مجلس  ألول مرة في 

مدار أكثر من ٢٠٠ عام، وضعت عضوة بالمجلس مولودة.
وأعلنت السيناتور تامي داكويرث، مساء اإلثنين، عن والدة ابنتها الثانية، واسمها ميل 
بيرل بولسبي. أعلنت داكويرث، وهي سيناتور عن والية إلينوي وأحد المحاربين القدماء 

في الحرب في العراق، الوالدة على موقع فيسبوك.
ليفتنانت  برتبة  إلينوي  الوطني في  الحرس  متقاعدة في  وداكويرث ٥٠ عاما ضابطة 

كولونيل كانت قد فقدت ساقيها كقائدة لمروحية في العراق عام ٢٠٠٤.
كانت داكويرث قد أنجبت طفلها األول، أبيجيل، في عام ٢٠١٤ عندما كانت عضوة 
في مجلس النواب، وقالت داكويرث، وهي ديمقراطية، إنها وزوجها بريان وأبيجيل “ال 

يمكن أال يكونوا أكثر سعادة” الستقبال ميل بيرل.

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
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السادة 
األكادمييون

مسري عطا اهلل
لتصبح  األبد  إلى  مأثورة  تذهب  األقوال  بعض 
»صراع  وسالم.  وحروب  وأحداث  مراحل  عناوين 
الحضارات« جملة نقلها صمويل هنتنغتون من أكاديمي 
آخر هو برنارد لويس، وجعلها عنواناً لواحد من سبعة 
عشر مؤلفاً في الفكر السياسي. نحن ال ننتبه دائماً إلى 
أن هذا العالم، هو في حاالت كثيرة عالم المفكرين. لقد 
انتقلنا من قرن إلى آخر وال تزال مقاييسنا ومعاييرنا 
كيسنجر  هنري  طرحها  التي  النظريات  تلك  هي 
وزبغنيو بريجنسكي وصمويل هنتنغتون. ثالثة أسماء 
أهم  اسم  حملوا  الثالثة  المولد.  وبولندي  ألماني  بينها 
جامعات أميركا، هارفارد، طالباً أو أساتذة أو االثنين.

اثنان منهم، كيسنجر وهنتنغتون، أثارا جداًل عالمياً، 
وال يزال قائماً. بريجنسكي كان مستشاراً غير أساسي 
األمن  مستشار  وأصبح  جونسون،  ليندون  للرئيس 
اسمه،  يرتبط  لم  لذلك،  كارتر،  جيمي  لدى  القومي 
مثل كيسنجر، بحروب آسيا والشرق األوسط. بعكسه، 
التي طرحها  السالم  بمبادرات  بريجنسكي  اسم  ارتبط 

كارتر حول العالم.
الثالثة،  بين  للجدل  إثارة  األقل  هو  البولندي  كان 

عنوان  وظل  اإلعالم.  في  لمعاناً  األقل  وبالتالي، 
»صراع الحضارات« األكثر شهرة حتى اللحظة. ليس 
بالمعنى الدموي، بل بكل المعاني. وقد فسره المعلقون 
القراءة  لكن  والغرب،  اإلسالم  يعني  أنه  على  العرب 
كانت سريعة وخاطفة. األكاديميون الجديون ال يقرأون 

هكذا، إال إذا كانوا مدعوين إلى العشاء.
تتذكر صراع الحضارات اليوم عندما تجد أن الصين 
على  رداً  أميركية  سلعة  الضرائب على ١3٢  رفعت 
حرب ترمب التجارية. أو عندما ترى البحر المتوسط 
األرض  ترى  عندما  أو  األفارقة.  بالالجئين  فائضاً 
السورية مخضبة بجميع أنواع الدماء. أو عندما تشاهد 

مجازر الروهينغا المريعة في ميانمار.
تلك  المطالعات.  لنا  يضعون  غالباً  األكاديميون 
المقارنة التي ال تنتهي بين عناصر التاريخ ومكونات 
المملة،  المطوالت  يضع  كيسنجر  زال  وما  الحاضر. 
اليوم.  معنى  لها  يعد  لم  تاريخية  معادالت  من  غارفاً 
عادية  حكومية  تقارير  عن  عبارة  مؤلفاته  ومعظم 
وضعها مساعدوه والباحثون لديه. لكن ال يمكن ألحد 
أن يلغي دوره في التاريخ، أو أنه كان وزير الخارجية 
في  الصين  إلى  نيكسون  ريتشارد  رئيسه  حمل  الذي 

ذروة النزاع اآليديولوجي معها.
الفكر  لرجال  الزعماء  من  الكثيرون  يصغي  ال 
مثاًل،  البريطاني  التقليد  في  هذا  ليس  واألكاديميا. 
بالمرستون،  الكبير:  المفكر  أيضاً  هو  السياسي  حيث 
وديزرائيلي، وتشرشل. أو التقليد األلماني أو الفرنسي. 
وقد رفع كيندي هذا التقليد إلى ذروته، عندما مأل البيت 
األبيض بالمستشارين، ولم يعش ما يكفي ليرى نتائج 

التجربة

القاطنين  الرحالة  البدو  من  ولد 
أصلهم  يعود  والذى  العراق  جنوب 
وأهله  هو  كان  العربية.  للقبائل 
يسكنون الخيام وكانوا يتجولون بين 
الكويت والعراق بدون أن تعترضهم 
هذه الدول ألنهم يذهبون يفتشون فى 
بها  اماكن  عن  الواسعة  الصحارى 
عشب نتيجة هطول بعض األمطار 
تربى  عائلته  كانت  وهناك.  هنا 
وتبيع الجمال لذلك كان ترحالهم في 
الصحراء لمسافات طويله للوصول 
للمناطق التي يكون بها عشب طويل 
غزير، وفى هذا يختلفون عن الذين 
يربون األغنام والذين يرتحلون فقط 

لمسافات قصيرة. 
مقر  كان  المدرسة  دخوله  وقت 
وذهب  الكويت  صحارى  عائلته 
دخول  ليستطيع  يسننه  لكى  لطبيب 
به  يذهب  أخوه  وكان  المدرسة، 
مسافات  قاطعا  يوم  كل  للمدرسة 

بعيدة. 
الكويت  العراق  غزت  عندما 
مازالت  عائلته  كانت   ١٩٩٠ عام 
إجالء  وبعد  الكويت،  فى صحارى 
ترك  من  يتمكن  لم  عنها  العراقيين 
أثبات  معه  يكن  لم  ألنه  الكويت 
من  الكثيرين  مثل  مثله  شخصية 

البدو. 
فكر فى الذهاب للعراق لكى يحاول 
أن يحصل على اثبات شخصية ألنه 
أن يحصل  المستحيل   أنه من  يعلم 
على جنسية كويتية، ولكن حصوله 
على جنسية عراقية أسهل كثيرا إذا 
بالعراق.  ولد  بأنه  شهودا  أحضر 
ولكن السفر من الكويت للعراق فى 
التسعينيات كان يمثل خطورة شديدة 

وقتها.

أنهى دراسته الثانوية في الكويت 
أن  على  الحميم  صديقه  ساعده  ثم 
يحصل له على جواز سفر لشخص 
السجن  في  عليه  محكوم  سعودي 
له  ووضع  بالكويت،  طويلة  لمدة 
وخبأوه  عليه  صورته  المزورون 
من  خروجه  عند  العربة  شنطة  في 
الكويت ألن االسم الذى انتحله كان 
الكويت  خارج  السفر  من  ممنوعا 
التى  العربة  كانت  نفسها.  لألسباب 
عميقة  شنطة  لها  مرسيدس  تحمله 
ووضعوه فيها واقاموا أمامه حاجزا 
الحاجز.  امام  الشنطة  ووضعوا 
استمر فى مخبأه لمدة عشرين دقيقة 
قبل الحدود. وعندما تجاوزت العربة 
مخبأه  من  خرج  الكويتية  الحدود 
ولمعرفة  عادى  راكب  مثل  وجلس 
صديقة بضابط الجوازات السعودى 
دخل السعودية بهذا الجواز السعودى 
المزور بدون مشاكل. تجنب السفر 
لألردن لمعرفته بأنهم يدققون النظر 
فى الجوازات هناك فذهب للبحرين 
إلى  يذهب  لكى  تركيا  إلى  ومنها 

اوروبا.
أن  اكتشفوا  تركيا  مطار  وفى 
بترحيله  فأكتفوا  جواز سفره مزور 
من حيث أتى وعاد  للبحرين. سمع 
الدول  اكثر  من  أنها  على  كندا  عن 
حالته  تتفهم  أن  الممكن  من  التى 
وعرف أن دخوله كندا بجواز سفر 
يتطلب  وال  سهال  سيكون  سعودى 
تأشيرة دخول وقتها وكان هذا عام 
سبتمبر   ١١ أحداث  وقبل   ٢٠٠٠

٢٠٠١ حيث تغير الحال بعدها. 
ولم  المزور  بجوازه  لكندا  وصل 
بقصته  أبلغهم  ولكنه  أحدا  يكتشفه 
وقرأ  سمع  قد  كان  اللجوء.  وبطلبه 

عن كندا أنها من اكثر الدول رعاية 
أن  يعرف  وكان  األنسان  لحقوق 
لديهم ويطلقون علي  حالته معروفه 
هؤالء »”Stateless أى يعيشون 
رحالة بدون أن يكون لهم وطن أو 
افريقيا  قارتى  فى  جنسية  أو  هوية 
واسيا, ويقدر عددهم - كما قال لى 
نتيجة دراسته - بحوالي 3٠٠ الف 
أشهر   ٦ حالته  استغرقت  شخص. 
وانتهت  الكندية  المحكمة  امام  فقط 
الكندى  المجتمع  فى  انخرط  بقبوله. 
بعدها  وحصل  جامعاتها  فى  وتعلم 
قضاءه  بعد  الكندية  الجنسية  على 
هى  هذه  وكانت  القانونية،  الفترة 
هوية  له  يعرف  التى  األولى  المرة 
ما  بلد  جنسية  على  فيها  ويحصل 
وليس  حقيقى  سفر  جواز  وعلى 
مزورا مثل الذى أتى به. هو إنسان 
األفق  بسعة  ويتميز  المشاعر  رقيق 
عالية  درجة  وعلى  الخلق  ودماثة 
عكس  على  والترتيب  النظام  من 
الصحارى  فى  نشأته  من  تتوقع  ما 

الجافة.  
أو  ولدوا  الذين  من  الكثيرون   
المنطقة  بهذه  طويلة  لمدد  عملوا 
لكندا.  اللجوء  أو  الهجرة  يطلبون 
هؤالء األشخاص ليس فى مقدورهم 
أو  اقامه  اوراق  على  يحصلوا  أن 
جنسية من الدول التى كانوا يقيمون 
السعودية  مثل  حياتهم  طوال  فيها 
واألمارات  وقطر  والكويت 
تقصر  الدول  هذه  ألن  والبحرين 
على  الدائمة  واقامتها  جنسيتها 
ابنائها األصليين وال تعطى جنسيتها 
يولدون  للذين  حتى  عنهم  لألغراب 

بها إال فيما ندر جدا.

كندا الدولة الوحيدة اليت منحته جنسية   

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

بصــــــراحة
وزيرة اهلجرة املصرية ال تستمع لشكوي 

املهاجرين 
مدحت عويضة

الماضي  يوليو  من  التاسع  في 
القدم  كرة  في  مباراة  هناك  كانت 
بين الزمالك واألهلي الليبي شهدت 
بعدها  القبض  وتم  شغب،  أحداث 
كان  زملكاوي  مشجع   ٢3٦ علي 
من بينهم ابن شقيقتي، مع معايشتي 
 ٢١٨ أن  وتأكدت  عرفت  للقضية 
ولد من المقبوض عليهم شباب برئ 
أللتراس  ينتمون  وال  شئ  يفعل  لم 
تحوم  ولد  ١٨فقط  و  أخوان  وال 
كل  في  تحركنا  الشبهات.  حوله 
والخارج  الداخل  في  االتجاهات 
مع  تقابلت  القضية،  حل  أجل  من 
ومسؤل  الكندي  البرلمان  عضو 
المحافظين  بحزب  اإلنسان  حقوق 
المعارض والذي قام بمقابلة السفير 
في  وديا  معه  وتحدث  المصري 
البداية،  وقبل عرض القضية علي 
البرلمان الكندي كانت قد حلت في 
بعد حوالي خمسة  ١٦ ديسمبر آي 
طول  والصراحة  ونصف.  أشهر 
هذه المدة كان يتواصل معي السفير 
عني  وينقل  مشكورا  زهران  معتز 

كل الطلبات للخارجية المصرية.

حاولت  المدة  هذه  خالل  في 
المصرية  الهجرة  بوزارة  االتصال 
ومقابلة  للتدخل  الوزيرة  وبالسيدة 
مجموعة من األسر ثم عرض األمر 
وزيرة  أنها  بإعتبار  الرئيس،  علي 
الهجرة و وأنا أعلم أن وزيرة الدولة 
أقل من أن تحل قضية كهذه ولكنها 
تستطيع نقل وجهة نظرنا ليس إال، 
بها  االتصال  محاولتنا  تحترم  أو 
تجاهلها  لكن  التدخل،  عن  وتعتذر 
أمرا  مهاجر  مصري  وألي  لي 
الذين  تتجاهل  كيف  مقبول.  غير 
وزارتها،  الدولة  أنشات  أجلهم  من 
وكما تأتي إلينا لطلب المشاركة في 
أمر وطني عليها أن تستمع لشكوانا 
كما  عبيد.  وليس  مواطنين  فنحن 
وعمل  المهجر  شباب  استقبال  أن 
برنامج ترفيهي لهم شئ مهم كذلك 
سماع صرخات المتألم في المهجر 

أكثر أهمية.

في  الوزيرة  السيدة  قدوم  عند 
أجل  من  للحشد  الفاشلة  رحلتها 
في  تكلمت  الرئاسية  االنتخابات 
القبطي  بالمركز  عقد  الذي  اللقاء 
بالعفو  الدولة  وطالبت  الكندي، 
ثم  بارومي  جرجس  عن  الرئاسي 
تكلمت عن تجاهل الوزيرة لي وقت 
وأرسلت  الزمالك  جماهير  سجن 
تجاهلتني  هي  وكما  للدولة  رسالة 
وطلبت  أيضا  اتجاهلها  أن  تعمدت 
توصيل  المصري  السفير  من 
رسالتي للدولة بشأن ال ٢3٦ الذين 
تآهيل  برنامج  وعمل  عنهم  أفرج 
منهم  السن  صغير  للشباب  نفسي 
بسبب  عمله  خسر  من  وتعويض 

فترة السجن بعمل يناسب قدراته.

أرد  فكيف  الوزيرة  وهنا شاطت 
لها التجاهل بالتجاهل وكيف لي اني 

الوطن  في  الشريك  بطريقة  أفكر 
والمواطن وليس العبد، لتستغل نفاق 
منافق لها وقف قسما باهلل في نفس 
مبارك،  لينافق  المكان سنة ٢٠٠٩ 
كان  جدا  بلدي  بطريقة  عليه  وترد 
وتقول  اللف  الماليا  فقط  ينقصها 
”علشان تعرف أني كنت مشغولة يا 
أنها ال  يبدو  أستاذ ”مدحت“. ولكن 
تعرف جيدا لمن تتحدث وال تعرف 
وجهة  صرخ  الذي  ”مدحت“  من 
األمريكي  الخارجية  وزير  مساعد 
في قلب المونجرس األمريكي وقبل 
”قل  يونيه   3٠ ثورة  من  أسبوع 
تخرس“  أن  القاهرة  في  لسفيرتكم 
تقف  بالدة  أن  قال  عندما  وذلك 
في  القوي  جميع  من  محايد  موقف 

مصر.

ما  الرئيس  سيادة  أسأل  وهنا 
الهجرة  وزارة  من  الهدف  هو 
المصريين  مع  التواصل  أليس 
الوزيرة  كانت  وإذا  الخارج؟؟  في 
أن  لنا  فكيف  علينا  الرد  ترفض 
نستقبلها ونلبي ندائها عندما يحتاجنا 
الوطن، ،ماسبب فشل زيارتها لكندا 
اتوبيسات   3 يخرج سوي  لم  حيث 
شخص  سبب  كان  والذي  فقط 
التي  المهمة  تولي  محترم  مصري 
جد  بكل   وعمل  الجالية  بها  كلفته 
الديري“  ”فضل  وهو  وإخالص 
ولواله لما خرج أحد والذين خرجوا 
وليس  شخصيا  هو  ندائه  لبوا 
كمصريين  نحن  بينما  الوزيرة. 
وبدون وزيرة وال وزارة ولم نكلف 
الدولة مليم أخرجنا ٢٠ اتوبيس في 
انتخابات ٢٠١٤. فيا سيادة الرئيس 
تقيم جسورا  الوزيرة ال  مثل سيادة 
بيننا وبين سيادتك بل تقطع الجسور 

القائمة.

حتي  وطنيون  مصريون  نحن   
النخاح نختلف حول سياسات ولكن 
نحترم  الوطن،  حول  نختلف  ال 
تضحياتهم  ونقدر  وشرطتنا  جيشنا 
 ٧ يوم  مقاال  كتبت  شخصيا  فأنا 
أحداث  من  يومين  وقبل  يوليو 
الليبي  واألهلي  الزمالك  مباراة 
لو  المصري  ”العسكري  بعنوان 
أنا بيادته“، نتفق مع سيادتك  حافي 
من  نريد  ال  أحيانا  ونختلف  كثيرا 
سوي  شيئا  مصر  من  وال  سيادتك 
واحة  ببلدنا  نحلم  لنا،  تستمعوا  أن 
وأحترام  أيضا  والحرية  لألمان 
اإلنسان  اإلنسان ألن حقوق  حقوق 
المواطن وال كرامة  تصون كرامة 
لمواطنيه.  كرامة  يعطي  ال  لوطن 
معك في حربك ضد اإلرهاب ونقف 
جهة  أو  شخص  ألي  بالمرصاد 
للقوي  المفرض  لالستخدام  تلمح 
الوزيرة  سيادة  ومثل  سيناء.  في 
يهدم العالقة بيننا وبين الوطن وبين 
صالح  من  أنه  أعتقد  فال  سيادتك 
أخري،  مرة  لنا  ترسلها  أن  الوطن 
في  مشاكل  في  تتسبب  فهي  وللعلم 
كل بلد تزورها وليس في كندا فقط.
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الفاشل  )تكملة( قصص اإلندماج 
في الغرب

يناير   ٢٥ في  الخامسة:  القصة 
٢٠١٦ ، قام شاب صومالي يدعى 
»يوسف خليف نور« و الذي إدعى 
تبيّن  )ثم  عشر  الخامسة  في  بأنه 
الحقاً كذبه حيث أنه كان في الثامنة 
عشر أنذاك( بقتل ُمشرفة إجتماعية 
طعناً  لبنانية  أصول  من  مسيحية 
مزهر«  »آلكسندرا  تدعى  بسكين 
في أحد  العمر ٢٢ عاماً  وتبلغ من 
الالجئين  األحداث  رعاية  دور 
في  و   ، بالسويد  مويندال  بمدينة 
المتهم  ُعوقب   ،  ٢٠١٦ أغسطس 
النفسي  بعد وضعه تحت اإلشراف 
بغرامة مقدارها  3٠٠ ألف كورونا 
و  الضحية  ألهل  تعويضاً  سويدي 
السماح  عدم  و  السويد  من  ترحيله 
له بدخولها قبل عام ٢٠٢٦ ، و بعد 
الُحكم  المحكمة  أيدت   ، اإلستئناف 
تمديد منع  الُمتهم مع  الصادر على 

دخوله للسويد حتى عام ٢٠3١

القصة السادسة : في ١٧ أبريل 
نيجيري  مهاجر  قام   ،  ٢٠١٦
في  سويدية  إمراة  بإغتصاب 
السالح  تهديد  تحت  بورالنج  مدينة 

األبيض  و قام بطعن

إمرأة أخرى

الشرطة  قامت  السابعة:  القصة 
مقاطعة  من  كل  في  األلمانية 
ساكسونيا-أنهالت ، و مقاطعة بادن-
مكلنبورج- مقاطعة  و  فورتمبرج 

فوربومرن

أربعة  على  القبض  بإلقاء 
أريتريين من طالبي اللجوء تتراوح 
بعد  سنة   ٢١ و   ١٨ بين  أعمارهم 
ألمانية  إمرأة  بإغتصاب  قاموا  أن 
كانت  سنة   ٥٦ العمر  من  تبلغ 
في  الفارغة  الزجاجات  بجمع  تقوم 
أن  بعد  األلمانية  ديسو  مدينة  وسط 
أوهموها بأنهم يعرفون أحد األماكن 
المليئة بالزجاجات الفارغة ثم قاموا 
و  مهجورة  لمدرسة  بإصطحابها 
األمر   ، بوحشية  إغتصابها  تناوبوا 
في  أيام  لعدة  بقائها  تطلب  الذي 
المتهمين  إيداع  تم  قد  و  المستشفى 
قال  و  سجون  عدة  في  األربعة 
تلك  بأن  الشرطة  بإسم  ُمتحدث 
الواقعة تسببت في إحداث إضطراب 
تم  لكنه سعيد ألنه  بالمدينة و  كبير 
األربعة  الُمشتبهين  على  القبض 
يعيشان  منهم  إثنين  بأن  تبين  حيث 
تحديد  يتم  لم  بينما  ديسو  مدينة  في 

محل إقامة اإلثنين األخرين  

و يُعتقد على نطاق واسع بأن تلك 
إغتصاب  بحادث  ُمرتبطة  الواقعة 
عاماً   ٨٩ تبلغ  ُمسنة  إلمرأة  سابق 

بعد أن إقتحم ثالثة شباب إريتريين 
شقتها

نوفمبر   ٢٨ في  الثامنة:  القصة 
٢٠١٦ ، قام الجئ صومالي يُدعى 
بشن  آرتان«  علي  »عبدالرزاق 
حيث   ، مزدوج  إرهابي  هجوم 
أن  قبل  بسيارته  المشاة  بدهس  قام 
تصطدم سيارته بحائط ، ثم ترجل 
و إقتحم قاعة »واتس هول: التابعة 
لجامعة كولومبوس  بوالية أوهايو 
و أصاب عدة طلبة بطعنات بسكين 
ضابط  تدخل  قد  و   ، يحمله  كان 
شرطة بالجامعة فوراً و أطلق عليه 
 ١3 نقل  وتم   ، قتياًل  فأرداه  النار 
إلصابتهم  المستشفى  إلى  شخًصا 
و  الدهس  عملية  نتيحة  بجروح. 
اإلرهابي  هذا  نفذها  التي  الطعن 
عصابة  بدعاية  مهووساً  كان  الذي 
داعش اإلرهابية في العراق وسوريا

 

حوالي  في  التاسعة:  القصة 
يوم  مساء  الربع  و  الثامنة  الساعة 
قام »عدنان   ، ١٧ سبتمبر ٢٠١٦ 
ضاهر« صومالي الجنسية بإقتحام 
مركز تسوق تجاري »كروسرودز 
سنتر« بسانت كلود بوالية مينوسوتا 
األمريكية و كان مسلحاً بسكينْين و 
بدأ يطعن المتسوقين خارج المركز 
قبل   ، للتغذية  متجر  في  التجاري 
أحد  ويطعن  المبنى  إلى  يدخل  أن 
ثم   ، لإللكترونيات  متجراً  موظفي 
»تارجت«  متجري  نحو  ركض 
أنكور«  »ماسي  ومستودع 

الشهيرين

 ، أشخاص  عشرة  بطعن  قام  و 
فآصاب ثالثة منهم إصابات خطيرة 
غير قاتلة تطلبت دخولهم للمستشفى 
و كان اإلرهابي يُكبر أثناء عمليات 
إذا  عما  المتسوقين  ويسأل  الطعن 

كانوا مسلمين.

سألهم  من  ضمن  من  كان  و 
أسلحة  مدرس  ديانتهم  عن  ضاهر 
متفرغ  غير  شرطة  ورجل  نارية 
يُدعى  بمينيسوتا  القريبة  آفون  من 
وعندما     ، فالكونر«  »جيسون 
أجابه فالكونر بالنفي ، هرب ضاهر 
فالكونر  فقام  ميسي   متجر  إلى 
أسلحته  بإسقاط  أمره  و  بمالحقته 
منطقة عرض  إلى  فركض ضاهر 
أرضاً  فالكونر  فطرحه   ، المالبس 
يزال  ال  المهاجم  و  األرض  على 
يحمل السكينْين ثم قام بطعن فالكونر 
عليه  نارية  أعيرة  عدة  أطلق  الذي 
في  وجيزة  لفترة  كالهما   فسقط   ،

الفن والطب أم 
االنتخابات 

حممد أبو الغار

الممر الرئيسي ، ثم نهض المهاجم 
مرة أخرى و حاول تسديد طعنات 
ولكن   ، أخرى  مرة  لفالكونر  قاتلة 
النار مرة  بإطالق   فالكونرعاجله  

أخيرة فأرداه قتياًل

 

القصة العاشرة: في ١٢ نوفمبر 
أصل  من  شخص  قام   ٢٠١٧
صومالي يدعى »مهاد عبد العزيز 
في  رجلين  بطعن  الرحمن«  عبد 
من  بالقرب  أمريكا«  أوف  »مول 
مينيابوليس  بمدينة  جروتو  سانتا 
و  معاقل  إحدى  مينوسوتا  بوالية 
بالواليات  الصوماليين  تمركز 

المتحدة 

الشرطة  من  مصدر  أفاد  قد  و 
ُطعن  األولى  الضحية  إن  المحلية 
المالبس  غرفة  إلى  عودته  بعد 
بمتجر ماسي الشهير و أن الُمعتدي 
و  متعلقاته«  »سرقة  بهدف  طعنه 
عندما حاول شقيق الضحية األولى 
بطعنه  المتهم  قام   ، إلنقاذه  التدخل 
هو اآلخر و أصابه بجروح خطيرة

عبد  أقّر   ،  ٢٠١٧ ديسمبر  وفي 
العمر ٢٠ عاماً   البالغ من  الرحمن 
العمد  القتل  تهمتي  في  مذنب  بأنه 
الموجهتين إليه ، علماً بأن القاضي 
و   ، اإلرهاب  تهمة  إليه  يوجه  لم 
 ١٠3 بسجنه  ُحكماً  قاضي  أصدر 
 ٨٤ و  األولى  التُهمة  عن  شهراً 
يناير  من  الثاني  في  للثانية  شهًرا 
الُمتهم  بالرغم من إعتراف   ٢٠١٨
العزيز عبد الرحمن بأن  مهاد عبد 
اإلرهابية  داعش  عصابة  دعاية 
ذلك  لتنفيذ  إلهامه  مصدر  كانت 

الهجوم 

عن  الشذرات  تلك  سرد  بعد   
عينة صغيرة من اآلالف من أمثلة 
أو  للمهاجرين  الفاشل  اإلندماج 
نجد   ، شئت(  ما  )سمهم  الالجئين 
هؤالء  كل  بين  الُمشترك  القاسم 
)سمهم  اإلرهابيين  أو  المجرمين 
غير  من  أنهم  هو  أيضاً(  شئت  ما 
ينتمون  ال   ، األصليين  السكان 
حضارياً أو فكرياً أو ثقافياً أو دينياً 
ووفر  إحتضنهم  الذي  المهجر  لبلد 
لهم كل أسباب األمن اإلقتصادي و 
ينظرون   ، السياسي  و  اإلجتماعي 
بنظرة  األصليين  السكان  إلى 
إستعالئية عنصرية ُمتكبرة )بفضل 
ما زرعه رجال  الدين في أدمغتهم 
أبعد  عن تفوق إخالقي و ديني هم 
ُعقد  لتعويض  كالهما(  عن  الناس 
النقص و الفشل المعنوي و المادي 
نتيجة  بها  المصابين  الحضاري  و 
تحكم  التي  الديكتاتورية  و  الفساد 
بلدانهم  الدين في  بإسم  في معظمها 

األصلية.

إذاً ، مشكلة هؤالء الوافدين لم و 
العادات  و  اللغة  إختالف  تكون  لن 
و التقاليد و الممارسات السياسية و 
اإلجتماعية ، فاإليطاليين على سبيل 
المثال عندما هاجروا بمئات اآلالف 
للواليات المتحدة و كندا عقب هزيمة 
العالمية  الحرب  في  موسيليني 
خراب  في  تسببت  )والتي  الثانية 
من  يأتوا  لم   ، إليطاليا(  كامل  شبه 
ديموقراطية ُمتأصلة و ال حتى من 
 ، إقتصادياً  ُمستقرة سياسيا و  دولة 

بل جاؤا من دولة يحكمها ديكتاتور 
دمرتها حرباً عالمية و بالرغم من 
األول  الجيل  مهاجري  معظم  أن 
شبه  الفالحين  و  العمال  من  كانوا 
سوى  يعرفون  ال  الذين  األميين 
كافحوا  أنهم  إال   ، اإليطالية  اللغة 
لتعلم اللغة اإلنجليزية و عملوا بجّد 
المعمار  مثل  الدنيا  المهن  كافة  في 
و  المتاجر  في  العامة  األشغال  و 
في  تفانوا  و  الورش  و  المصانع 
تربية أبنائهم حتى خلقوا جياًل ثانياً 
مجاالت  في  الناجحين  األبناء  من 
شغلها  التي  تلك  من  أرقى  عمل 
هؤالء اآلباء كالطب و المحاماة و 
سمسرة العقارات و غيرها ، و لم 
المهاجرين  يكن في حسبان هؤالء 
)من الجيل األول و الثاني على حّد 
سواء( تغيير ثقافة أو لغة أو ديانة 
السكان األصليين و من سبقهم من 
مهاجرين آنجلوساكسون ، ولم يخلد 
وسائل  شتى  إختراع  أذهانهم  في 
موارد  لحلب  اإلحتيال  و  النصب 
على  اإلعتماد  و  الُمضيفة  الدولة 
الذي  السخي  اإلجتماعي  الضمان 

توفره تلك الدولة لهم 

نجد   ، ذلك  من  النقيض  وعلى 
توافدوا  الذين  الُجدد  المهاجرين 
و  أوروبا  على  اآلالف  بمئات 
الجنوب  دول  من  الشمالية  أمريكا 
في السنوات القليلة الماضية ال هّم 
و  الثقافي  النسيج  تغيير  سوى  لهم 
اإلجتماعي و فرض ُمعتقدات قبلية 
تتنافي   ، الزمان  همجية عفا عليها 
ليس فقط مع ما إستقرت عليه تلك 
الشعوب لقرون ، بل و تتنافي مع 
أدنى مبادئ و معايير اإلنسانية  في 

القرن الحادي و العشرين ، ال قدرة 
لغوياً  اإلندماج  لهم و ال رغبة في 
الذين  بل هم  إجتماعياً  أو  ثقافياً  أو 
السكان  على   قصراً  يفرضون 
مظاهر  أشكال  شتى  األصليين 
و  الحضارية  الهمجية  و  التخلف 
البعض  حاول  لو  وحتى  الثقافية 
إستحياء  عن  األصليين  السكان 
الِردة  تلك  على  اإلعتراض 
بلدانهم  تشهدها  التي  الحضارية 
السرطاني  اإلحتالل  هذا  نتيجة 
الناعم الذي تتكشف مخاطره اليوم 
كروت  إشهار  يتم   ، اآلخر  تلو 
المعنوي فوراً  الفكري و  اإلرهاب 
و  بالتعصب  وإتهامهم  وجههم  في 
و  األغيار  كراهية  و  العنصرية 
إلخ. إلخراسهم عن  معادة اإلسالم 

دق ناقوس الخطر 

بل و األدهي من ذلك تم إستحداث 
الذي   ١٠3 الموشن  )مثال  قوانين 
الكندي  الفيدرالي  البرلمان  أقره 
التي  و   )٢٠١٧ مارس   ٢٤ في 
لثقافات و معتقدات   تعطي حصانة 
أو  نقض  أي  ضد  الُجدد  الوافدين 
لثقافة  تتوفر  ال   ، تدقيق  أو  فحص 
الذين  و  المحليين  السكان  ديانة  و 
غياهب  في  المطاف  بهم  ينتهي  قد 
باهظة  غرامات  دفع  أو  السجون 
أصواتهم  رفع  على  تجرؤا  ما  إذا 
الُمدمرة  التغيرات  عن  باإلحتجاج 
الحضارية  و  الثقافية  و  المجتمعية 
التي فرضها عليهم باإلكراه ساستهم 

اليساريين الُمتطرفين
 
 
)للمقالة بقية(

األصدقاء  من  العديد  سألنى 
لماذا لم تكتب عن االنتخابات، هل 
بالكتابة،  استهلك  موضوع  ألنه 
أم ألن الكتابة فى أمر محسوم ال 
قيمة لها أم ألن ما يقوله اإلعالم 
فى مصر يختلف عما يقولونه فى 
الدنيا كلها أم ألنك زهقت وقرفت 
ومش عايز وجع دماغ؟ والحقيقة 
جزء  فيه  لى  قيل  ما  كل  أن 
أكتب  أن  أحب  ولكننى  صحيح، 
التفكير  فى  يغير شيئاً  عن شىء 
أو يضىء أمراً غامضاً أو يساعد 
على تقدم مصر والمصريين، أو 
يرفع من الذوق العام وفى جميع 
الكتابة  تكون  أن  يجب  األحوال 
أمينة ومهذبة وبدافع وطنى عن 
مصر  لرفعة  وتكون  أعشقه  بلد 
أى  عن  بعيداً  مواطنيها  وتقدم 

تزلف أو مديح يمتهن اإلنسان.

ساعة   3٦ لمدة  دبى  زرت 
مؤتمر  من  بدعوة  لبلدى  ممثاُل 
أطفال األنابيب وهذه هى الزيارة 
إللقاء  واحد  عام  فى  الثالثة 
مجال  فى  طبية  محاضرات 
وجود  تصادف  تخصصى. 
مهرجان كبير للفن التشكيلى لمدة 
كريستى  لدار  بمزاد  بدأ  أيام   3
مقتنيات  بيعت  وقد  العالمية 

األهم  الجزء  وكان  هائلة،  فنية 
المصريين  الفنانين  أعمال  هو 
الرواد فكالعادة كان محمود سعيد 
وغيرهما  الجزار  الهادى  وعبد 
النجوم الكبار والذين حققوا أعلى 

األسعار.

 ٤ أقيمت  الوقت  نفس  فى 
معارض كبرى فى نفس المنطقة 
على البحر مباشرة وهى متصلة 
تستطيع  كبرى  فنادق  بخمسة 
الوصول إليها من على الشاطئ.

هو  الحديث  الفن  معرض 
أماكن  إيجار  وكان  األهم 
كبيرة واشتركت  بمبالغ  العرض 
األوسط  الشرق  جاليريهات 
اشترك  مصر  ومن  وأوروبا 
جاليرى كريم فرنسيس وجاليرى 
واللذان  الضبع(  )أحمد  أوبنتو 
للفنانين  هامة  لوحات  عرضا 
رافع  سمير  الرواد  المصريين 
سمير  وعرض  رائف.  وماهر 
الكبير  المصرى  الفنان  ابن 
الراحل حامد عبدهللا وهو فرنسى 
يعيش فى باريس أعمال والده من 
أربعينيات القرن الماضى. وكان 
الخليج  أهل  من  كبيراً  اإلقبال 

واألوروبيين المقيمين هناك.

]البقية ص ٢1[
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أمجل 30 بلدة وقرية يف أوروبا
ليخ، إلنمسا

منتجع منساوي مجيل حمليب هواية التزجل على الثلج، تقع يف وادي يبقيها 
معزولة عن العامل اخلارجي شطًرا كبرًيا من موسم الشتاء

الوثايق التارخيية لصلب 
السيد املسيح

كتب  قد  كان  بيالطس  أن  اآلثار  علماء  اكتشف   
التقرير  هذا  وكان  واليته،  مدة  عن  مطوال  تقريرا 
محفوظا في سجالت اإلمبراطورية الرومانية مرفقا به 
الحكم الصادر بالصلب. وقد استرشد هؤالء العلماء بما 
كتبه مؤرخو الجيل األول والثاني المسيحي.. الفيلسوف 
وقد  القس.  ترتليانوس  والعالمة  يوستينوس  الشهيد 
األصفر  النحاس  من  لوح  على  منقوًشا  الحكم  كان 
ومع  بيالطس  تقرير  مع  عليه  عثروا  العبرية،  باللغة 
مدينة  بقايا  أقباط  ضمن  الجليل  والى  يوليوس  رسالة 
اكويال من أعمال نابولي عام ١٢٨٠للميالد، وقد أشار 
هذه  حفظ  إلى  ذكرهما  السابق  المسيحيان  المؤرخان 
البعض  يشكك  اآلخر،  الجانب  وعلى  بالذات.  الوثائق 
الموجود  المسيح  للسيد  المفصل  الوصف  محتوى  في 
وآالم  لعذابات  قد خضع  كان  المسيح  السيد  فيها، ألن 
وضربات عدة -كما أوضحنا في أكثر من قسم هنا في 
موقع األنبا تكال- لم تكن لتسمح بأن يرى الوالي مثل 
تلك المواصفات التي أسهب في شرحها برسالته، إال إذا 
كان قد رآه سابًقا، أو تكون هذه القائمة هي مجرد قائمة 

بما سمعه من شهود أو غيره، وليست رؤيا العين..

وفيما يلي نص هذه الوثائق.:-

إلى  الجليل  والى  يويليوس  رسالة  صورة   : أوال 
المحفل الروماني :

أيها القيصر شرازينى أمير رومية، بلغني أيها الملك 
اآلن،  به  أخبرك  أنا  ما  في معرفة  أنك ترغب  قيصر 
فاعلم أنه يوجد في وقتنا هذارجل سائربالفضيلةالعظمى 
الفضيلة،  نبي  بمنزلة  متخذه  والشعب  يسوع  يدعى 
وتالميذه يقولون انه ابن اللـه خالق السموات واألرض 
وبهما وجدويوجد فيهما. فبالحقيقة أيها الملك أنه يوميا 
يُْسَمع عن يسوع هذا أشياء غريبة.. فيقيم الموتى ويشفى 
ذو  معتدل  بقوام  إنسان  وهو  واحدة.  بكلمة  المرضى 
منظر جميل للغاية له هيبة بهية جدا حتى من نظر إليه 
يلتزم أن يحبه ويخافه، وشعره بغاية االستواء متدرجا 
على أذنيه، ومن ثم إلى كتفه بلون ترابي إنما أكثر ضياء. 
الناصريين. ثم جبينه مسطوح  وفي جبينه غرة كعادة 
وإنما بهج، ووجهه بغير تجاعيد بمنخار معتدل وفم بال 
كأشعة  فهو رائق و مستر وعيناه  وأما منظره  عيب. 
وجهه  في  النظر  يحدق  أن  إلنسان  يمكن  وال  الشمس 
أرشد  يرهب ومتى  يوبخ  فحينما  لطلعة ضيائه.  نظرا 
أبكى، ويجتذب الناس إلى محبته. تراه فرحا وقد قيل 
عنه أنه ما نظر قط ضاحكا بل بالحرى باكًيا. وذراعاه 

بالمفاوضة  أنه  ثم  والجمال.  اللطافة  بغاية  هي  ويداه 
يأسر  كثيرين وإنما مفاوضته نادرة، وبوقت المفاوضة 
يكون بغاية االحتشام، فيخال بمنظره وشخصه أنه هو 
ما  أحسن  التي هي  كثيرا ألمه  ويشبه  األجمل  الرجل 
العلوم  جهة  من  أنه  ثم  النواحي.  تلك  نساء  بين  وجد 
أذهل مدينة أورشليم بأسرها ألنه يفهم كافة العلوم بدون 
أن يدرس شيًئا منها البتة ويمشى حافيا عريان الرأس 
لكن  به،  يهزأون  يرونه  إذ  فكثيرون  المجانين،  نظير 
بحضرته والتكلم معه يرجف ويذهل. وقيل أنه لم يسمع 

قط عن مثل هذا اإلنسان في التخوم.

و بالحقيقة كما تأكدت من العبرانيين، أنه ما سمع قط 
روايات علمية كمثل ما نعلم عن يسوع هذا. وكثيرون 
من علماء اليهود يعتبرونه إلها ويعتقدون به، وكثيرون 
غيرهم يبغضونه ويقولون أنه مضاد لشرائع جاللتك، 
ويقال  األردياء،  العبرانيين  هؤالء  من  قلًقا  في  فترى 
أولئك  عنه  يخبر  بالعكس  بل  قط  أحًدا  أحزن  ما  أنه 
الذين عرفوه واختبروه أنهم حصلوا منه على إنعامات 
كلية وصحة تامة. وإني بكليتي ممتثل لطاعتك وإلتمام 

أوامر عظمتك وجاللتك.

 يوليوس ستوس والى اليهودية

يسوع  على  بيالطس  أصدره  الذي  الحكم  صورة 
الناصريبالموت صلبا :

اإلمبراطور  حكم  من  عشرة  السابعة  السنة  في 
طيباريوس الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر 
آذار، بمدينة أورشليم المقدسة في عهد الحبرين حنان 
وقيافا، حكم بيالطس والى والية الجليل الجالس للقضاء 
في دار ندوة مجمع البروتوريين، على يسوع الناصري 
بالموت صلبا، بناء على الشهادات الكثيرة البينة المقدمة 

من الشعب المثبتة أن يسوع الناصري:

١-  مضل يسق الناس إلى الضالل.

٢-  أنه يغرى الناس على الشغب والهياج.

3-  أنه عدو الناموس.

٤-  أنه يدعو نفسه ابن هللا.

٥-  أنه يدعو نفسه ملك إسرائيل.

الناس  من  غفير  جمع  ومعه  الهيكل  دخل  أنه    -٦
حاملين سعف النخل.

فلهذا يأمر بيالطس البنطى كونيتيوس كرينليوس قائد 
لقتله،  المعد  المحل  إلى  بيسوع  يأتي  أن  األولى  المئة 
وعليه أيًضا أن يمنع كل من يتصدى لتنفيذ هذا الحكم 

فقيًرا كان أم غنًيا.

أم  والطب  الفن  مقال  بقية 
االنتخابات ص ٢٠

سام  نظمه  الثانى  والمعرض 
األمريكي  اللبناني  بردويل 
التشكيلى  الفن  مؤرخ  وهو 
ومؤلف كتاب هام عن السريالية 
بتنظيم  قام  الذى  وهو  المصرية 
المصرية  السريالية  معرض 
فى  بومبيدو  متحف  فى  الشهير 
باريس فى العام الماضى لجماعة 
أعمال  انتقى  وقد  والحرية،  الفن 
الدول  معظم  من  الرواد  الفنانين 

العربية.

أعمال  عن  الثالث  والمعرض 
الفنانين الذين عاشوا فى دبى وقاموا 

بأعمالهم هناك.

الفن  عن  الرابع  والمعرض 
العالم  أنحاء  جميع  من  المعاصر 
وعرض فيه الفنان المصرى أحمد 
الدسوقى لوحته الكبيرة عن أم كلثوم 

وفرقتها.

الفن  أن  هى  الهامة  المالحظة 
األعمال  كل  عصب  هو  المصرى 

الراقية المتميزة واألعلى سعراً.

أنا سعيد بما فعلته دبى لرفعة الفن 
الفرصة لآلالف  وتشجيعه وإعطاء 
لتشاهد وتتعلم وتسعد ويرتفع ذوقها. 
وفى نفس الوقت أشعر باألسى ألن 
معارض  تقيم  كانت  التى  مصر 
كبرى فى أربعينيات القرن الماضى 
عمل  على  قادرة  غير  أصبحت 
الممكن أن  الذى من  المعرض  هذا 
يصحبه إعادة افتتاح لمتحف الفنون 
الجميلة الذى تغطى مخازنه عشرة 
جانبية  معارض  وعمل  متاحف، 
فتح  مع  الثقافة  وزارة  مقتنيات  من 
كل متاحف الوزارة وكليات الفنون 
واالحتفال  الخاصة  والمعارض 
األمر  عام.  كل  الرواد  من  بفنان 
ليس صعباً وال محااًل وإنما يحتاج 
فكراً متحرراً وحرية فى التصرف. 
المعرض يجب أن تكسب منه مصر 
هو  والمطلوب  عليه  تصرف  وال 
أجمل  فى  تسهيل عرض بضاعتها 
البيروقراطية  وأرقى صورة ورفع 
تنظيم  من  بدءاً  المختلفة  والعوائق 
الفنية  األعمال  وخروج  دخول 
وإبعاد من  تأمينها  واإلشراف على 
موظفى  من  اإلتاوات  يفرضون 
قد  الفنى  المهرجان  هذا  الحكومة. 
يصحبه مزاد إلحدى دور المزادات 
الفنية.  لألعمال  العالم  فى  الكبرى 

ويقام بجانبه معرض كبير لألعمال 
الفنية الموجودة عند المصريين من 
مقتنياتهم الخاصة والتى ال يراها إال 

مجموعة صغيرة.

اسم  يرفع  سوف  المشروع  هذا 
الفن  سوق  فى  كمنافس  مصر 
فقط  المطلوب  السياحة.  وينشط 
من الدولة أن تحدث متاحفها الفنية 
المشروع  للعرض.  جاهزة  لتكون 
يجب أن تقوم به شركة متخصصة 
الدولة شيئاً  تتكلف  ترعاه بحيث ال 
العقبات  وتذلل  تساعد  فقط  وإنما 

وأيضاً تكسب.

فكبار  بالمواهب  مليئة  مصر 
لكل  الفقرى  العمود  هم  فنانيها 
الممثلون  وهو  المنطقة  متاحف 
المتاحف  فى  األوسط  للشرق 
المصريين  الفنانين  شباب  العالمية. 
عندهم  والتصوير  النحت  فى 
شديدة  بثقة  وأقول  مذهلة  تجارب 
المصريين  النحاتين  من  عدداً  إن 
وفقط  عالمى  مستواهم  الشباب  من 
إقليمياً  للظهور  فرصة  المطلوب 
وعالمياً. من غير المعقول أن يكون 
المبنى  الحديث  للفن  قطر  متحف 
أساساً على الفن المصرى له رونق 
المتحف  من  بكثير  أرقى  ومظهر 
المصرى للفن الحديث الذى يحتوى 
باإلضافة  مخازنه  فى  كنوز  على 
إلى بقية متاحف اإلسكندرية الرائعة 

ومتاحف القاهرة المختلفة.

ذلك  من  أكثر  نستحق  نحن 
وليس من المعقول أن يزدهر الفن 
وال  الخليج  فى  ويباع  المصرى 
أسبوع  إقامة  مصر.  فى  يزدهر 
للفن التشكيلى فى مصر كل عام مع 
مزاد عالمى قادر على جذب كبار 
المقتنين من الخليج وتنشيط السياحة 
وإتاحة الفرصة للمصريين وخاصة 
الذى  الجميل  الفن  لتذوق  الشباب 

يرتفع بمشاعرهم وأحاسيسهم.

رائدة  تكون  أن  يجب  مصر 
بالفعل الحقيقى وليس بالكالم الفارغ 
نملك  نحن  والزمبليطة.  والزيطة 
وعندنا  التاريخ  وعندنا  اإلمكانيات 
ونشجع  نتقدم  فدعونا  الموهوبون 
الفن الجميل حتى نتخطى كل ما هو 
ردىء وقبيح فى تصرفاتنا. دعونا 
الفنانة  الجميلة  مصر  إلى  نعود 

الحرة.

قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.

فيل ضخم يهاجم 
سائحني بسبب رائحة 

الطعام 
سيارة  عمالق  فيل  هاجم 
جيب مليئة بسائحين متجولين 
بحديقة  سفاري،  رحلة  في 

“ياال” الوطنية في سريالنكا.
ينقض  فيال  ميل”،  “ديلي  نشرتها صحيفة  ولقطات  وتظهر صور 
على عربة دفع رباعي مكشوفة مكتظة بالسائحين، بعد أن اشتم رائحة 
الطعام مع زوار الحديقة، ليدخل خرطومه الضخم ويلفه حول أعمدة 
من  حياتهم  السائحون خوًفا على  ليفر  بعنف،  بهزها  ويقوم  السيارة 

بطش الفيل .
فيما تهشمت السيارة بالكامل جراء هجوم الفيل العنيف والضخم، 

وبالرغم من المواجهة المميتة لم يلق أًيا من السائحين مصرعه.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

خلل وظائف الكلى
من عيادة الطب الطبيعى

تورم القدمني
 55 عمرى  س: 
من  وأعانى  سنة 
بالقدمين  تورم 
وخاصة بعد الوقوف 
فترات  الجلوس  او 
طويلة فهل انا اعانى 

من اضطراب في وظائف الكليتين؟

يكون  الكليتين  وظيفة  اضطراب  ج: 
في اغلب األحيان في حاالت ارتشاح 
للبروتين  الماء بالساقين مصحوبا بفقد 
في البول، لذا من الضروري ان تقومي 
وتحليل  للبول  معملي  تحليل  بعمل 
الكليتين،  وظائف  لتحديد  للدم  معملي 
ولكن يجب التنويه الى ان ارتشاح الماء 
بالساقين له أسباب كثيرة منها خلل في 
صمامات االوردة فيحدث ارتشاح للماء 
يحدث  ما  او  االوردة،  احتقان  بسبب 
في  الدم  واحتقان  القلب  هبوط  بسبب 
االوردة وفى هذه الحالة توجد اعراض 
أخرى مصاحبة مثل التعب واالرهاق 
يكون  ان  يمكن  او  النفس،  وكرشة 
السبب من الكبد بسبب تليفه وفى هذه 
الحالة تحتاج للفحوص بالموجات فوق 
األحيان  بعض  وفى  للكبد،  الصوتية 
يكون اوعية الليمف هي السبب، وفى 
السبب بسيطا  كثير من األحيان يكون 

وهو إطالة وقت الراحة 
مما  الحركة  وعدم 
يؤدى الى ارتشاح الماء 
عدم  أو  االوردة.  من 
كمية  بتناول  االعتناء 
مناسبة من البروتين في 

الطعام.
المهم  من  البسيطة  الحاالت  وفى 
لتحريك  والرياضة  بالحركة  االعتناء 
عند  القدم  رفع  مع  الدموية  الدورة 
بتناول  االعتناء  يجب  كما  الجلوس، 
وباألخص  مناسبة  بكمية   B فيتامين 
الى  نقصه  يؤدى  الذى   B6 فيتامين 
ارتشاح الماء، كذلك من المهم االعتناء 
بتناول المعادن في صورة الكيلب وهو 
احد أعشاب البحر، كما يجب االهتمام 
والسمك  البيض  مثل  البروتين  بتناول 

والدجاج والبقول.
ومن األعشاب المفيدة في هذه الحاالت 
والدانديلوين  البقدونس  هو  البسيطة 

والروزهيب والكورنسيلك.
تكون  ان  يمكن  الحاالت  بعض  وفى 
الحساسية لبعض األطعمة هي السبب، 

وتحتاج اختبار حساسية.
تباسيم جندي

كثيرا ما ننسى وال نعير اهتماما لعمل الكليتين 
أعضاء  باقي  على  ونركز 
او  القلب  على  نركز  الجسم، 
األمعاء،  او  الكبد  او  الرئتين 
بكل  االهتمام  يجب  انه  ومع 
علينا  اننا  اال  الجسم  أعضاء 
هو  الكليتين  عمل  ان  نعلم  ان 
منظومة  في  األخير  الفصل 

عمل األعضاء، فهو العضو القادر على اخراج 
ان  ويمكن  البول،  في  الجسم  وفضالت  سموم 
يكون السبب في اننا ال نعيرها االهتمام ان خلل 
مثل  ليست  أعراضا واضحة،  يعطى  الكلى ال 
األمعاء مثال التي تعطى لك إنذارات كثيرة او 

الرئتين وما يصاحبها من أعراض.
في  الكلى؟  وظائف  خلل  نكتشف  كيف  اذن 
العادة يكتشف الطبيب هذا في التحاليل المعملية 
الفلترة  ومعدل  الكرياتينين  نسبة  من  الروتينية 
للكلى ومعدن البوتاسيوم، فهى تنذر بوجود خلل 

في وظائف الكلى.
من  التخلص  بجانب  الكليتين  وظيفة  اما 
الفضالت والسموم هو تنظيم السوائل والمعادن 
مع  وتنقية  للدم  فلترة  بعمل  وذلك  الجسم  فى 
هامة  أيضا  وهى  المفيدة،  للعناصر  امتصاص 
هرمون  طريق  عن  الدم  ضغط  تنظيم  في 
الكليتين تفرز  الرينين، وال يجب ان ننسى ان 
مادة تحفز نخاع العظام على انتاج كرات الدم 
أحيانا  تصاحب  االنيميا  ان  تجد  لذا  الحمراء، 

خلل وظائف الكلى.
الدم  فلترة  عن  المسئولة  الكلى  وحدات  اما 
وتنقيته او ما يسمى جلوميروالى فهى مجموعة 
كرة  تكوينها  في  تشبه  الدموية  االوعية  من 
بالالتينية  الوحدة  الصوف ومنها جاءت تسمية 
في  المفلتر  السائل  رحلة  وتستكمل  جلوماس، 
انابيب طويلة ملتوية المتصاص ما يمكن من 
مواد مفيدة مثل االحماض االمينية والماء لكى 
يترك البول أخيرا وبه العناصر التي ال يحتاجها 
الجسم، اما كل وحدة فلترة او ما يسمى نفرون 
هو عبارة عن جلوماس مع االنابيب، واالنسان 
يولد وفى الكلية مليون او اكثر من هذه الوحدات 
ولكنها تقل بتقدم السن حتى تجد ان عددها في 
األربعين حوالى 3٧٥,٠٠٠ وحدة كلوية وفى 
عمر الثمانين يقل العدد حتى يصبح ١٥٠,٠٠٠ 

وحدة.
ولكن كيف نحافظ على وظيفة الكلى حتى ال 
يصاحبه  وما  الكلوى  الغسيل  هو  البديل  يكون 
ان  علينا  شيء  كل  وقبل  أوال  مشاكل.  من 

 ٨ بمعدل  النقى  الماء  تناول  على  نحرص 
أكواب في اليوم، وهذا ينطبق 
مرضى  اال  الناس  كل  على 
ان  يجب  الذين  الكلوى  الفشل 
فالماء  الماء،  كمية  يحددوا 
هو أرخص دواء يساعد على 
اخراج السموم ويساعد الكلى 

في وظيفتها.
التي  العقاقير  على  نتعرف  ان  المهم  ومن 
الى  يؤدى  ان  يمكن  منها  فالبعض  نتناولها 
هذه  رأس  وعلى  الكلى،  وظائف  في  اختالل 
االدفيل  مثل  االلتهاب  مضادات  العقاقير 
والنابروسين وااليبوبروفين وباقى القائمة وهى 
الروماتيزمية  االلتهابات  لتخيف  كثيرا  تستخدم 
بصفة منتظمة أحيانا وكثير منها ال يحتاج حتى 
الثانية  والمجموعة  الطبيب،  من  روشتة  الى 
هي مجموعة تستخدم في عالج ارتفاع الضغط 
امثلته  ومن   ACE Inhibitors وتسمى 

االلتيز والكوفارسيل.
الكلى  وظيفة  اختالل  من  للوقاية  المهم  ومن 
الحيوانية  األطعمة  تناول  في  مكثرا  تكون  اال 
مثلما يحدث في بعض النظم الغذائية العالية في 
عليها  عبئا  تشكل  فهى  االتكينز  مثل  البروتين 
من  كذلك  االمونيا،  استخالص  عمليات  في 
المهم تناول األطعمة الغنية باأللياف وكثير من 
الخضروات  والفواكه وخصوصا  الخضروات 
المفيد  ومن  واالصفر،  األخضر  اللون  ذات 
تناول المشروبات من الخضروات التي تحتوى 
على الكلوريال والسبيرولينا، وتوجد أنواع من 
الخضروات مفيدة جدا للكلى مثل االسباراجاس 
الفواكه  ومن  والكرفس  والجرجير  والبقدونس 
الكرانبيرى  عصير  شرب  عن  اما  البطيخ، 
النقى فهو مفيد للتخلص من البكتريا التي تلصق 
الجهاز  التهابات  من  للوقاية  البولى  بالجهاز 
حاالت  مثل  بذلك  للمعرضين  وخاصة  البولى 

تضخم البروستاتا.
للكلى عنصر  المفيدة  الغذائية  المكمالت  ومن 

.C وفيتامين B6 المغنسيوم وفيتامين
ومن األعشاب المفيدة الدانديلوين والهورستيل 

وجذور المارشماللو والبقدونس.
ومن المهم عدم االسراف في استخدام الملح 
من  كثيرا  تحوى  التي  واالطعمة  والمخلالت 
الملح مثل األطعمة المحفوظة واللحوم الباردة.

مستوى  في  بالتحكم  االهتمام  يجب  كذلك 
السكر في الدم في حالة مرض السكر وضغط 

الدم في حالة ارتفاعه.

علماء صينيون يكتشفون عوامل 
خطر جينية جديدة مرتبطة بـ 

“الزهامير”
بكين -أ ش أ

إجرائهم دراسة  بعد  )الزهايمر(  متعلقة بمرض  اكتشف علماء صينيون عوامل خطر جينية جديدة 
تسلسل )جينومي( شامل للمرض بين الشعب الصيني في أول دراسة من نوعها.

شينزين  معهد  بقيادة  الباحثين  من  فريقا  أن  األحد,  اليوم  الصينية,  )شينخوا(  أنباء  وكالة  وذكرت 
للتكنولوجيا المتطورة استطاع تحديد متغيرات شائعة في جينين اثنين, )جي سي إتش ١( و)كيه سي إن 
جيه ١٥(, تظهر صلة إيحائية بمرض )الزهايمر(. وأضافت الوكالة, أن الباحثين انتقوا مجموعة من 
مرضى )الزهايمر( بالصين ومجموعة من الصينيين األصحاء في نفس األعمار قبل أن يجروا تحليال 

للتركيب الوراثي لتعميق التحقيق في اآللية البيولوجية الكامنة وراء المرض.
وأشارت إلى أنه بجانب عاملي الخطر الجينيين , أظهرت الدراسة أيضا أن المخاطر الجينية تتفاعل مع 
إشارات المناعة لدى اإلنسان, وهو ما يكشف عن العالقة بين خلل نظام المناعة ومرض )الزهايمر(.

وأبحاث  )الزهايمر(,  بـ  اإلصابة  عن  المبكر  الكشف  في  يساعد  قد  البحث  أن  الوكالة  وأوضحت 
العالمات البيولوجية, وتطوير أدوية )الزهايمر( , مشيرة إلى أن دراسات جينومية سابقة اكتشفت عدة 
مخاطر في مواضع وجينات مرتبطة ب` )الزهايمر( , الفتة إلى أن أغلب البيانات الجينية الموجودة 
حاليا تأتي من الشعوب القوقازية , مضيفة أن المعلومات حول المرض من العرقيات األخرى محدودة.
وذكرت أن الصين سجلت أكثر من ٧ ماليين مريض ب` )الزهايمر( مع توقعات بارتفاع الرقم مع 

زيادة شيخوخة السكان.

دراسة: احلب مضاد لآلالم
باريس - أ ش أ

الباحثين  من  فريق  أجراها  علمية  دراسة  كشفت 
الفرنسيين في األكاديمية العلمية الفرنسية أن اإلمساك 
يعمل  سيئة  نفسية  حالة  من  يعاني  عندما  الحبيب  بيد 

على تهدئته.
التعايش  إلى حالة  السبب في ذلك  الدراسة  وأرجعت 

واالتحاد بين االثنين لتشاركهما نفس المشاعر ليصبح هذا التعاطف بمثابة المخدر 
الذي يسكن اآللم ويساعد على التغلب على االضطرابات والحالة النفسية السيئة.
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من عامل اإلبداع..  مكتبات بتصميمات مذهلة ستبحر بك إىل عامل األساطري! )١(
المكتبة من أجمل وأهم مصادر المعرفة التي نعيش 
واإلستعارة،  والبحث  اإلطالع  أجل  من  بداخلها 
ويتخيل البعض عندما يذكر أمامه كلمة مكتبة أنها 
العديد من  عبارة عن مجموعة من األرفف تضم 
الكتب المنظمة بشكل نمطي وتقليدي ال يعلم كيف 
لذلك سأذكر  التقليدي،  المكتبة  وتطور شكل  تغير 
العالم  في  مكتبة   ٢٠ أجمل  القارئ  عزيزي  لك 
وستالحظ مدي التطوير الذي حدث للمكتبات سوف 

تندهش من جمال التصاميم.

١- مكتبة أدمونت آيبي – النمسا

تعد مكتبة أدمونت من أجمل ٢٠ مكتبة في العالم، 
جبال  بأعالي  أدمونت  منطقة  في  النمسا  في  تقع 
األلب، تتميز بطرازها المعماري الفريد من نوعه 
ورسومات  الباروكي  الطراز  علي  صممت  حيث 
في سقف الصالة ترمز للجمال والتسامح، تحتوي 
علي ٢٠٠ ألف كتاب تقريباً و14٠٠ مخطوطة قد 

جمعت من القرن 16.

2- مكتبة جورج بيبودي – األمم املتحدة

يد  علي  عشر  التاسع  القرن  في  المكتبة  صممت 
جميل  معماري  بطراز  تتميز  ليند،  أدوند  المصمم 
يعبر عن أصالة الماضي والتاريخ العريق، تحتوي 

المكتبة علي حوالي ثالثمائة ألف كتاب ومخطوطة 
وتمتلك بعض من أصول أوائل الكتب المطبوعة.

3- املكتبة امللكية – كوبنهاجن

يطلق علي المكتبة الملكية الماسة السوداء وهذا 
أغلب  بأن  تتميز  وضخامته،  المبني  لون  بسبب 
علي  المكتبة  تضم  الزجاج،  من  جدرانها صممت 
وتقدم  وكتيب  نشرة  ألف  ماليين و6٠٠   7 األقل 

جميع أشكال األدب بالعديد من اللغات.

٤- مكتبة بوسنت العامة – الواليات املتحدة

بالواليات  مكتبة  أكبر  ثاني  بوستن  مكتبة  تعد 
المتحدة حيث تحتوي علي ٢3 مليون كتاب تقريباً 
النادرة،  والمخطوطات  الكتب  من  مليون  و1.7 
شهادات  من  العديد  علي  بوستن  مكتبة  حصلت 
الثناء والتقديرات من قبل أبرز الكتاب والمؤرخين.

٥- مكتبة شتوتغارت سيتي – أملانيا

المكتبات  أعظم  من  سيتي  شتوتغارت  مكتبة  تعد 
علي مستوي العالم، تتميز بتصميم فريد من نوعه 
ورد  كما  هذا  فقط،  األبيض  باللون  حيث صممت 

علي موقع اليوم السابع.

املتحدة  الواليات  العامة-  نيويورك  مكتبة   -٦
األمريكية

ثالث  فهي  العالم  في  مكتبة   ٢٠ أجمل  من  تعتبر 
المكتبة  أنشأت  العالم،  مستوي  علي  مكتبة  أكبر 
 53 تضم  عشر،  التاسع  القرن  في   1895 عام 
مليون عنصر من الكتب والمخطوطات والروايات 
علي  تحتوي  رائعة  بديكورات  تتميز  المختلفة، 

العديد من الزخارف والنقوش الجميلة.

٧- املكتبة امللكية البرتغالية- البرازيل

تتميز  عشر  التاسع  القرن  في  المكتبة  أنشأت 
تحتوي  القوطي،  الطراز  علي  الفريد  بالتصميم 

علي مايقرب من 35٠.٠٠٠ كتاب.

٨- مكتبة بينيك رير – الواليات املتحدة

في  ييل  جامعة  بداخل  رير  بينيك  مكتبة  توجد 
الواليات المتحدة األمريكية وأنشأت عام 1963، 
النادرة  الكتب  من  مجموعة  علي  المكتبة  تحتوي 

والوثائق والمخطوطات بما يقارب 78٠,٠٠٠.

٩- مكتبة اإلسكندرية – مصر

المكتبات  وأقدم  أجمل  من  اإلسكندرية  مكتبة  تعد 
في  تأسست  وقد  العالم  مستوي  علي  التاريخية 
القرن الثالث قبل الميالد، تعرضت المكتبة لعدد من 
وأصبحت  وتطويرها  إصالحها  تم  ولكن  الحرائق 

أفضل مما كانت عليه.

١٠- مكتبة فن موساشينو – اليابان

باليابان  طوكيو  في  موساشينو  فن  مكتبة  تقع 
تتميز  فوجيموتو،  سو  الياباني  المهندس  شيدها 

بتصميم بسيط في غاية من الجمال والدقة.
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