
د. رأفت جندي
ذهب محمد بن سلمان ولى عهد السعودية وقابل 
ترامب امريكا وماي بريطانيا وماكرون فرنسا وشكا 
لهم من انفراد روسيا بالملعب السوري وبهذا فشل 

فريق السعودية إللحاق الهزيمة بفريق األسد.
كشر ترامب عن انيابه امام بن سلمان وطالبه على 
العلن وامام الشعب األمريكي بأموال لتوجيه ضربة 
أمريكية للفريق السوري وكذلك فعلت ماى بريطانيا 
وماكرون فرنسا ولكن بدون العالنية، فعاد بن سلمان 
الثالثية  الضربة  بهذه  ألقناعهم  سعيد  وهو  لبلده 

وتمويلها. 

 التكملة صفحة 3 

اقرأ يف هذا العدد

اعرف مضطهدك

قصة هذا المشرد بشوارع 
القاهرة تكشف مفاجأة 

وطنية مدوية

يبس اللسان من العطش

حبيب المصري

الكيمياء والوقيات 
الشمسية

سيدة  محترمة  جدا!!

 عنونة اآلخرين 

خطف القبطيات .... 
وإرهاب الدولة

معلومات تنشر ألول 
مرة عن االنبا أنطونيوس 

اسقف منفلوط

نهاية سيطرة اإلخوان فى 
الخليج

محو األمية العاطفية

وجهة نظر

كندا تخفف من القواعد 
التي تستبعد المهاجرين 

ألسباب مرضية

 تطعيم الوافدين الجدد

آالم الظهر وعمل االشعة..
هل من فائدة؟

 

الملك تحتمس األول 
وخلفه الملكة أحمس 
,وأمامهما ابنتهما 

نفروبيتي

الخواجة

الضرائب والعد التنازلي

مهما كانت قيمة عطاُءك 
فطالما هو من قلب محب 

فلن يذهب سدي

 طريقان

 يوم حزين في تورونتو

القصة الكاملة ألحداث 
منع االقباط من الصالة 
بقرية بنى منين بالفشن
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation



على  صواريخ  »مباراة  مقال  تكملة 
ملعب سوريا« ص1

كان الفريق األوربي-أمريكي غاضبا من 
يد  الغوطة على  من  اتباعه  هزيمته وطرد 
استخدام  فافتعل مسرحية  السوري  الجيش 
السوري  الجيش  قبل  من  السامة  الغازات 

لكى يبرر هزيمته ويعلن انسحابه بعدها.
نبه ترامب كال من سوريا وروسيا بنيته 
لتسديد ضربات جزاء على الفريق السوري 
ولكى  ليستعدا  روس��ي  مرمى  ب��ح��ارس 
السوري  المرمى  على  تسديده  قوة  يختبر 
وهذا  مرة  ألول  تستخدم  التي  بالصواريخ 
الدفاع  صالبة  م��دى  أيضا  يختبر  لكى 

الروسي في صدها. 
الفريق  اخ��ت��ار  ش��رف��اء،  وكرياضين 
صباح  من  مبكرا  وقتا  األوروبي-أمريكي 
لهذه  لكى ال يكون هناك ضحايا  يوم سبت 
المباراة بين تسديدات صواريخهم وحارس 

المرمى الروسي.
قال حارس المرمى الروسي انه استطاع 
ان يصد 71 تسديدة صواريخية من 120 
اكتفى  بينما  سوريا،  مرمى  على  تسديدة 
الفرنسي  البريطاني  األمريكي  الفريق 
وانهم  مهمتهم  نجاح  اتموا  بأنهم  بالقول 
لم يقصدوا هزيمة الفريق السوري ولكنهم 

فقط يرعبونه.

الفريق  مولت  جانبها  من  السعودية 
دخل  من  استفاد  والذى  األوربي-األمريكي 
التمويل لمصانع أسلحته واستفاد أيضا من 
مرة  ألول  تستخدم  التي  صواريخه  اختبار 
صالبة  بمدى  معرفته  من  كذلك  واستفاد 
وأقيمت  الصواريخ،  لهذه  الروسي  الدفاع 

هذه المباراة على ارض فضاء سورية.

هذه  من  الضحية  هو  السوري  الشعب 
األالعيب، والروس اكتسبوا انفرادهم بملعب 
واالنجليز  واالمريكان  األوس��ط،  الشرق 

والفرنسيون كسبوا امواال لمصانعهم.

ان  الجديدة  السعودية  القيادة  في  نأمل 
الدم  من  تبقى  ما  إراق��ة  عن  ايديها  تكف 
أمريكا  ترامب  هو  وها  واليمنى،  السوري 
يعلن انسحابه من األرض السورية ويطلب 
مكتفيا  اليمنيين،  دم  ألراق��ه  حل  إيجاد 
لمصانع اسلحته ودخل خزانته بما ناله من 

أموال السعودية وقطر معا. 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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أسرة حترير 
األهرام اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

يوم حزين يف تورونتو جملس اإلدارة

10 قتلى 15 مصابا يف 
حادث دهس يف 

نورث يورك



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Condo vs
freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  لكثير  جيد  خيار  يكون  قد  الكوندو 
للمرة  المشترى  ذلك  في  بما  الناس، 
جيدة  انطالق  نقطة  يكون  حيث  األولى، 
لالمتالك  تكلفة  أقل  يكون  ما  عادة  ألنه 
من المنزل التقليدى. يمكن أيضا أن يكون 
على  للبعض  الصحيح  القرار  الكوندو 

أساس أسلوب الحياة السهل واآلمن. 

لكن بعض الناس ليس لديهم فهم واضح 
لمصطلح » الكوندو«، يستخدمونه كما لو 
كان مرادفا ل »شقة »، إال أن المصطلح 
يشير إلى شكل من أشكال الملكية و ليس 
للوحدة.  الشكلية  بالخصائص  عالقة  له 
تاون  او  شقة  يكون  أن  يمكن  فالكوندو 
هاوس ، أو أي نوع من الوحدات المتعددة 
كانت  سواء  المشتركة  المناطق  ذات 
لهذه  ويمكن  تجارية.  او  سكنية  وحدات 
المناطق المشتركة ان تأخذ شكل حوض 
سباحة، غرفة تمرينات، جراچ للسيارات، 
الخ. ويشارك أصحاب الوحدات فى تكلفة 
المشتركة  المناطق  هذه  وصيانة  تشغيل 
ما  عادة  التي  الصيانة  رسوم  شكل  في 
تدفع شهريا. يتم تحديد التكاليف من قبل 
أصحاب الوحدات ويقوم باإلشراف عليها 
يوفر عليك  مما  إدارة متخصصة  شركة 

مجهود العناية والصيانة.       
هذا الشكل من التملك لديه قواعد تحكمه 
مثل السماح او عدمه باالحتفاظ بحيوانات 
أليفة، األلوان الخارجية المسموح بها،الخ. 
كذلك يذهب جزء من رسوم الصيانة نحو 
حالة  فى  لالستخدام  احتياطي،  صندوق 
كبيرة  صيانة  مصروفات  الى  الحاجة 

خاصة عند تقدم المباني فى العمر.   

الحر  التملك  ناحية أخرى ، وحدات  من 
مع كونها اكثر تكلفة للتملك، اال انها توفر 
لك المزيد من الحرية للصيانة او التغيير 
بك.  الخاصة  االحتياجات  مع  لتتالئم 
 ، الصيانة  عن  المسؤول  انت  انك  وبما 
فلديك سيطرة اكبر على تكاليف الصيانة. 
اذا  منخفضة  النفقات  تبقي  أن  ويمكنك 
قمت ببعض اعمال الصيانة بنفسك.       

 
   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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ذكرى حترير ارض الفريوز

بقلم امحد ياسر الكومى

سره  با  العربي  العالم  و  مصر  إعتادت 
أرض  تحرير  بعيد  عام  كل  اإلحتفال  على 
الفيروز سيناء الحبيبة وبالتحديد يوم الخامس 
والعشرون من شهر إبريل ، وسيناء لها أهمية 
العالم،  لكل  وإنما  فقط  لمصر  ليس  كبيرة 
مهد  وهى  الهام  اإلستراتيجي  بموقها  فتتميز 
الحضارة  قيام  شهدت  فقد  أجمع  الحضارات 
أراضيها.ال  على  عراقتها  بكل  الفرعونية 
كل  قلب  في  متميزة  بمكانة  تحظى  انها  شك 
و   .. الجغرافيا  صاغتها  مكانة   .. مصري 
دماء  و  سواعد  سطرتها  و  التاريخ..  سجلها 
هي  فسيناء  العصور..  مر  على  المصريين 
و   .. ذكرت  كما  المهم  االستراتيجي  الموقع 
قلب  في  العبقري  مصر  لموقع  المفتاح  هي 
العالم بقارته و حضارته، هي محور االتصال 
بين أسيا و أفريقيا .. بين مصر و الشام .. بين 

المشرق العربي و المغرب العربي.
سيناء هي البيئة الثرية بكل مقومات الجمال 
و الطبيعة و الحياة برمالها الذهبية .. و جبالها 
وديانها  الساحرة..و  شواطئها  و   . الشامخة 
الثروة تحت  الجمال و  .. و كنوز  الخضراء 
بحارها, و في باطن أرضها من كائنات .. و 

مياه .. و نفط و معادن.
 

,وتمثل سيناء جزء غالى وعزيز من ارض 
من  والعشرين  الخامس  يوم  ويعتبر  الوطن، 
شهر ابريل هو يوم تحرير سيناء من العدوان 
الحبيبة  الغاشم على ارض سيناء  االسرائيلي 
بين  المسلح  الصراع  من  سنوات  بعد ست   ،
يوم  هو  اليو  هذا  ويعتبر   ، واسرائيل  مصر 
حفر في قلوب وعقول المصريين ، السترداد 
احتالل  بعد  .وذلك  الغالية  الفيروز  ارض 
هجومه  مصر  شنت  بعدها   ، سيناء  الرض 
على االسرائلين بأرض سيناء في اكتوبر عام 
1973 ، وحققت مصر نصر عزيز وغالي 
في  بعدها  مصر  دخلت   ، جميعا  قلوبنا  على 
 ، النار  اطالق  لوقف  واتفاقيات   ، مباحثات 
ثم وقعت مصر اتفاقية السالم “كامب ديفيد ” 
بعدها حصلت مصر على اخر قطعة من ارض 
سيناء بالتحكيم الدولي في عهد الرئيس السابق 
 ،1982 عام  في  طابا  وهي  مبارك  حسني 
المغتصبة من  اراضيها  باقي  لتستكمل مصر 
اسرائيل ، بعد انتصار سياسي عسكري ، دام 
بإستخدام  العظيمة  مصر  .قامت  طويلة  فترة 
نجدها  حيث  النضال،  من  المختلفة  الوسائل 

بحرب  لتكافح  المسلحة  القوات  إستخدمت 
اإلستنزاف، والتي إستمرت لستة سنوات على 
التوالي، وقد إستطاعت مصر أن تحقق النصر 

في حرب أكتوبر من سنة أ1973.
 

الحروب  معايير  جعل  الذي  النصر  هذا 
المسلحة  القوات  حققته  لما  تنقلب  العكسرية 
المصرية من معجزة بتحطيم » خط بارليف 
» وهكذا إستطاعت مصر أن تسترد سيادتها 
شبه  من  وجزء  السويس  قناة  على  الكاملة 
مراحل  أولى  هذه  وكانت  سيناء،  جزيرة 

النصر وتحرير سيناء.
 

ثم بدأت مرحلة ثانية من النضال، من خالل 
قرار 383  وإصدار  سياسية  مفاوضات  عقد 
المعارك  لكل  كامل  وقف  يتم  بأن  يقر  الذي 
من  أكتوبر  شهر  آخر  في  وذلك  العسكرية، 
الدبلوماسية  الجهود  كانت  وقد  العام،  نفس 
 « السادات   « الراحل  الرئيس  بها  قام  التي 
حينما زار إسرائيل وألقى كلمته الشهيرة بـ » 

الكنيست » وعرض مبادرة السالم.
 

مصر  عقدت  1978حينما  عام  جاء  ثم 
االمريكية  المتحدة  الواليات  مع  ثالثي  إتفاق 
ديفيد  بكامب  الشهير  المؤتمر  لعقد  وإسرائيل 
التوقيع على  أمريكا، وتم  يقع مقره في  الذي 
بالبيت   « ديفيد  كامب   « الشهيرة  اإلتفاقية 
بالفعل  مصر  وقعت   79 عام  وفي  األبيض، 
الزمت  بالسالم والتي  الخاصة  المعاهدة  على 
جزيرة  شبه  من  تماماً  تنسحب  أن  إسرائيل 

سيناء.
 

ثم رفرف العلم المصري عالياً فوق أرض 
في  بالكامل  تسليمها  تم  والتي  الحبيبة  سيناء 
عام 1982، وتم إعالن هذا اليوم العظيم عيد 
بعد  ثم  سيناء(،  تحرير  )عيد  مصري  قومي 
ذلك جاءت مشكلة جديدة وهى أزمة بين مصر 
أوضحت  وقد   « طابا   « تخص  وإسرائيل 
مصرنا الحبيبة موقفها الصريح وهو أنها لن 
تتنازل ولن تفرط عن قطعة من أرض مصر.

 
حفظ هللا مصرنا الحبيه قياده وشعبا 

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
مثال  بلدنا  في  بتحصل  كتير  صدف  فيه 
موضوع خطف البنات توقف قبل االنتخابات 

وكتر قوي بعد االنتخابات.
علي عبد العال

بتغيير  الدستور  وغيرت  إتشطرت  لو 
فترة الحكم هضمن لك أنك مش هتطلع من 

المجلس غير بعد عمر طويل علي الترب.
عبد الهادي بكار

كلما تعرضت سوريا لعدوان بفتكر مقولتك 
»هنا القاهرة من دمشق« وبشعر أني مديون 
قلوب  من  دمشق  هنا  ألقول  سوريا  بمساندة 

المصريين.
كاثلين وين

يشوفلك  تردو  تكلمي  أنك  غير  أمل  مافيش 
عقد عمل في قطر بس أوعي تطمعي في كرم 

ولي العهد وتروحي السعودية.
جستين تردو

قلبك طلع من ضلوعك بعد حادث الحجاب 
قلبك  تري  يا  بتكذب...  كانت  البنت  أن  مع 

عمل إيه يا عين ماما بعد مقتل 10 كنديين.
داج فورد 

الحكم  لخسارتنا  بداية  شقيقك  سقوط  كان 
فوزك  شاء هللا  وأن  والفيدرال  المقاطعة  في 
فيدرال  للحكم  الحزب  عودة  سبب  هيكون 

ومقاطعة.
النائبة غادة العجمي

وبتقولي  الوزراء  مرتبات  بزيادة  بتطالبي 
تليفون؟؟  فاتورة  الف جنية  بتدفعي 17  أنك 
وأنا بقولك بطلوا إفترا فيه أسر بتعيش بألف 

جنية.
صدقي صبحي

األسبوع  لكن  عندنا  ما  أغلي  بلدنا  جيش 
ده  واألسبوع  ماثيو  المجند  إنتحر  الماضي 
إنتحر ميخائيل. الزم تشوفلك حل ألن خلصنا 

تأليف كل قصص الكذب.
محمد صالح

أول العب مصىري يفوز بأحسن العب في 
الدوري اإلنجليزي عقبال يارب أحسن العب 

في أوربا والعالم.
ميدو

منعت ظهور العبين  قلت عنصرية مصر 
مسيحيين.... وأنا بقولك مش بس في الكورة 
دي في كل المجاالت ولو جات علي الكورة 

تبقي سهلة قوي
ترامب

مات صدام وترك بوش الحكم ولم نعثر علي 
الحكم  النووي وشكلك هتترك  العراق  سالح 

قبل ما تالقي سالح سوريا الكيميائي.
سوريا

بفلوس  ثالثي  عدوان  ضربنا   1956 في 
المعتدي وفي 2018 ضربكم عدوان ثالثي 
بفلوس قطر والسعودية وده أسمه التطور في 

العالقات العربية وأمجاد يا عرب أمجاد.
السلفيين

حاسس أن زيادة عمليات خطف بنات األقباط 
مكافأة ليكم علي انتخاب السيسي, ويمكن مكافأة 
لألقباط علي وقوفهم مع السيسي انه بيهدي لهم بناتهم 

وربنا يستر علي شبابنا من هداية السيسي لهم. 

مقتل عشرة أفراد وأصابة ١٥ أخرين يف حادثة دهس يف قلب تورنتو
سائق   علي  القبض  القت  إنها  تورنتو  قالت شرطة 
سيارة بيضاء  قام متعمدا  بدهس المارة علي الرصيف 
في تقاطع شارع يونج مع شارع فينش في تورنتو ، 
وكانت شرطة النجدة قد تلقت عدة مكالمات تليفونية 
حوالي الساعة 1:٣0 يوم االثنين 2٣أبريل حول سيارة 
نقل صغيرة  بيضاء مؤجرة مسرعة جدا  تدهس المارة 

السائرين علي طريق عبور المشاة ثم تصعد علي الرصيف لتقتل واحدا بعد االخر وقامت 
الشرطة بالحضور الي مكان الحادث وتتبعت السيارة البيضاء حتي تمكن واحد من الشرطة 
بالقبض علي سائقها ووضعة في الحبس وقال رئيس شرطة تورنتو مارك سوندرز ان 
 ) كلية )سينكا  العمر 2٥ سنة وهو طالب في  يبلغ من  المشتبه به هو عليك ميناسيان 
ويعيش في مدينة ريتشموند هيل ، وإن دافعه الرتكاب هذا الحادث المتعمد غير معروف ، 
ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن الضحايا وطلبت من اي شخص لديه معلومات عن الحادثة 
أن يتصل بالخط الساخن ٤1٦٨0٨٨70  وقال عمدة تورنتو انه يؤكد للشعب أن المدينة 
في أيدي أمينة وهذا الحادث ليس من أنواع االشياء التي نتوقع حدوثها في المدينة وقال 
وزير السالمة العامة رالف جودال أن مستوي التهديد االرهابي في كندا ال يزال متوسط 
وانه ليس هناك معلومات متاحة في الوقت الحالي تشير الي تغيير مسوي الخطر وقدم 
الوزير تعازيه لضحايا الحادث ، وكذلك قدم جستن ترودو وكاثلين وين وأندرو شير ودوج 
فورد تعازيهم ألهالي الضحايا .وقد نكست االعالم في تورنتو حدادا علي ضحايا الحادث . 



لم يكن العالم يشغله كباقي البشر 
، و لم تكن 

اهتمامات  اي  تحمل  اهتاماماته 
عالميه ، برغم من كونه يملك كل 
شباب  من  الماديه  النجاح  مقومات 
و غني و علم و ثقافه ، اال انه لم 
بل  هذا  لكل  يسعي  لم  و  يكترث 

كانت أهدافه مختلفه تماما .فقد 
ارتداء  هو  األكبر  حلمه  كان 
الجلباب األسود و االبتعاد عن العالم 
حاول  التي  العزله  لحياه  السعي  و 
ضوضاء  برغم  يعيشها  ان  جاهدا 

العالم من حوله.
في  يسير  هو  و  أعوام  مرت  و 
بقلبه  فيه  يخطو  .طريق  طريقين 

ووجدانه و اخر يسير فيه بقدميه .
في  يسير  ان  الصعب  من  كان 
طريق واحد دون االخر ، فقد كانت 
من  كثيرا  تعوقه  حوله  من  الحياه 
 . التوحد  و  العزله  طريق  اختيار 
أخته  و  المريضه  المه  نظر  فكلما 
الصغيرة و احتياجهما الشديد له بعد 
رحيل األب زاد يقينه بااللتزام سيرا 
في طريق العالم. و كلما نظر للعلو 
محدثا االله العظيم و ممجدا إياه  ، 
كلما زاد اشتياقه للسير في  طريق 

العزله.
في  به  يحلم  بات  الذي  الطريق 
ان  اال  كان  فما   . نومه  و  صحوه 
يسير في طريق العالم نهارا ثم يجعل 
من هدوء الليل أوقاتا للخلوه مع هللا 
األسود  ِجْلبابه  فيها  يرتدي  .كان 
في  طويله  ساعات  يقف  و  خلسه  
محراب  الي  تحولت  التي  حجرته 
و  العظيم  االله  مع  يتحدث  للعباده. 
يسبح و يمجد. ساجدا كراهب متعبد 
، كأنه داخل مغاره في أعلي الجبال 
اختار أن يسكن فيها مع من يحب .  
العزله  و  العالم  بين  سنينا  فعاش 
و بين الضوضاء  و الخلوه . أحب 
عليه  و خطا  بنفسه  طريقا صنعه  
 . االرض   علي  مالئكية  خطوات 
اخر،    طريقا  الحياه  له  اختارت  و 
فلم يتذمر  ! بل اكمل عليه مسيرته 

بشكر و قبول ..
 

و كان يحاول جاهدا ان يخفي عن 
كل من حوله خلوته الليليه مع هللا .

و ذات ليله افاقت االم من نومها 
مع اقتراب حلول الفجر ...

 و سمعت صوت صلوات االبن 
المملوءة بالدموع و مناجاته لربه و 

سؤال قلبه فدخلت حجرته 
خاشعا  عابدا  أمامها  لتجده 
امام  يبكي  ساجدا  األسود  بالجلباب 
صوره  و  بالشموع  المضاء  قنديله 

رب المجد امام عينيه .
لم يكن منها اال ان تجري عليه و 
تأخذه في حضنها و تنهمر بالبكاء . 
دموعه  عنها  يخفي  ان  حاول 
بمثابه  . و كان هذا  ذلك  ففشل في 

السكين في قلب االم المريضه .
ان  اللحظه   تلك  في  تمنت  التي 
الفرصه  تعطيه  حتي  العالم  تترك 
عنها  أخفاه  الذي   طريقه  الختيار 

طول العمر . 
حتي  بغزارة  دموعهما  انهمرت 
نعرف  نعد  لم  لحظه  في  امتزجت 
أيهما دموع االم و أيهما دموع االبن 
كان الصمت أقوي من اي كلمات 
الدموع  كانت  و  تقال  ان  يمكن 

الصادقه اروع من اي حديث . 
حتي قطع صوت االم هذا الصمت 
في إلحاح شديد قائله :- )) أرجوك 
يا بني ان تسلك الطريق الذي تمناه 

قلبك ان كنت حقا تحبّني ((
ثم أعادت االم جملتها مره اخري 

...
تسلك  ان  بني  يا  أرجوك   ((
كنت  ان  قلبك  تمناه  الذي  الطريق 

تحبّني ((
حاول االبن ان يرد عليها و لكنها 
من  لتعفيه  ذهبت  و  تركت حجرته 

الرد ..
 لم ينم اي منهما في تلك الليله . و 
ظل كليهما في حجرته في صلوات 

صامته تصحبها الدموع .
و ظل صوت االم في أذنه يردد 

نفس الجمله طوال ساعات الليل .
أطول من  الليله  تلك  كانت  قد  و 
علي  االن  السابقة.فهو  مثيالتها 
الطريقين  اي    .. االختيار  وشك 
سيكمل معه المسيره.  و ما ان اتي 
النهار دخل مسرعا حجره أمه يقبل 
يديها و وجنتيها بحراره و الدموع 

في عينيه .
فابتسمت  يودعها  انه  االم  ظنت 
و   . الداخلي  دموعها  سيل  لتخفي 
لن   ( يقول  ما سمعته  لكن سرعان 
  ! طريقي  هو  انتي   ! أمي  أتركك 
الحياه  المجد بركه  وسيمنحني رب 

معكي 
لن اذهب في اي مكان !  انا هنا 
االن ليس من اجل وداعك ، بل من 
اجل أخذ بركتك فيما قد اخترت ....

***
 قد يكون طريق العالم هو الذي 
ليس  و  لالبديه  خالله  من  سنصل 

بالضروره طريق العزله . 
و قد يمنحنا هللا بركات ِمن خالل 
و  للخدمه   يحتاجون  لم  خدمتنا 
الرعاية في طريق الحياه كالبركات 
في  يتعبد  لراهب  يمنحها  التي 

محرابه ..
***

طريقان .. كليهما يحمل صعوبات 
و تجارب 

طريقان ... كليهما يحتاج لمعونه 
الهيه كل نكمل السير فيه بأمانه 

طريقان ... سينتهي ِبَنا كل منهم 
لنوال المجد االبدي في الحياه االبديه 
الهنا  يتركنا  لن   ... طريقان 

بمفردنا في السير في اي منهم .
***

تحيه لكل من اختار طريق العالم  
طالما هو سائر مع هللا و تحيه لكل 

من اختار 
 طريق الخلوه طالما تلك الخلوه  

هي مع هللا
***

المؤديان  الطريقان  أيها  تحياتي 
لحضن هللا
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طريقــان 

نيفني سامى
خطف القبطيات .... 

وإرهاب الدولة
ادوارد يعقوب

موثقة  لقبطيات  خطف  وقائع 
ومعظمها لُقْصْر

املباحث  ضابط  منه  طلب 
قام  حيث  لدقائق  بها  االنفراد 

بإرهابها وضربها ضربا مبرحا.

ضابط امن الدولة في احمللة هو 
الذي خطط لعملية اخلطف

النصارى  مال  ان  يرددون 
ونسائهم هو حالل لهم

البابا شنودة يلمح الى عمليات 
ثالث  في  واألسلمة  اخلطف 

مناسبات

تضخمت  اخلطف  جرائم   
بشكل ملفت في هذه األيام بعد 

إعادة انتخاب السيسي

واال فيجب محاكمتهم جميعا 
السابقني  احلكام  وكل  هم  عامليا 
املتورطني  الدولة  امن  ضباط  وكل 
ال تسقط  انها جرمية  فيها حيث 

بالتقادم

واقعة حقيقية حدثت عام 2005 
فيديو  في  الضحية  بنفسها  روتها 
شاهدته بنفسي: أنجى عادل وسيلى 
و7  عام   12 عمرها  كان  إبراهيم 
وتلميذه  مسيحية  قبطية  فتاه  شهور 
اإلعدادية  داود  محمود  مدرسة  في 
امام  من  خطفها  تم  باإلسكندرية 
محجبة  امرأه  بواسطة  مدرستها 
وشابين بعد ان رشوها بمادة مخدرة 
ووضعوها في غرفة وهى مكتوفة 
الشديد  للضرب  وتعرضت  اليدين 
حين قاومتهم وتناوب أربعة رجال 
لمدة 24  اليوم  نفس  في  اغتصابها 
ظلوا  انهم  وتقول  متواصلة  ساعة 
المخدرات  تعاطى  على  يجبروها 
ذلك  خالل  واغتصبها  شهر  لمدة 
معظمهم  شخصا   50 من  اكثر 
بحثا  الدنيا  والدها  قلب  ملتحون. 
عنها ولم يستثنى مسئول واحد في 
اال  الجمهورية  رئيس  حتى  الدولة 
وراء  الشكوى  له  يرسل  راح  و 
الشكوى ولما لم يجد اي استجابة من 
الدولة راح يبحث عنها بنفسه ولكى 
ال اطيل في التفاصيل على القارئ 
بمجهود  االب  هذا  استطاع  فقد 
خرافي ان يعثر على ابنته وهى في 
حالة يرثى لها وتوجه بها الى قسم 
الشرطة وياليته فعل ذلك فقد طلب 
بها  االنفراد  المباحث  ضابط  منه 
لدقائق حيث قام بإرهابها وضربها 
رفضت  ان  بعد  مبرحا  ضربا 
بإصرار التوقيع على محضر ملفق 
ولكى  بإرادتها  هربت  انها  يقول 
تنفى ما قالته سابقا ولألن لم يتم فتح 
ملف هذه القضية رغم كل البالغات 
والشكاوى التي قدمها بإصرار والد 
في  حدثت  أخرى  وواقعة  الفتاة.   
المحلة ومعروفة: في 12 أغسطس 

2007، تلقت أمل وهى اقل من 18 
عام، الفتاة القبطية المسيحية مكالمة 
اثناء عملها في شركة  في  تليفونية 
تخبرها  والنسج،  للغزل  المحلة 
ويريد  للمستشفى  نقل  والدها  ان 
مديرها  فأسرع   فورا  يراها  ان 
الملتحي باإلذن لها ان تغادر العمل 
المنقبة  زميلتها  واسرعت  مبكرا 
بجانبها  لتكون  مساعدتها  بعرض 
المستشفى  في  أبيها  مع  وقفتها  في 
)عرفت فيما بعد ان الموضوع كله 
و  الملتحي(  مديرها  من  مخطط 
بواسطة  أجبرت  خروجها  بمجرد 
الشيوخ  من  ومجموعة  المنقبة 
أجبرت  بالخارج  ينتظرون  كانوا 
ومضى  معهم  سيارة  ركوب  على 
السابقة  الواقعة  في  كما  المسلسل 
وجدوها  اهلها  ان  االختالف  ولكن 
والمختطفون  اشهر  تسعة  بعد 
اشهروا اسالمها وزوجوها ألبن عم 
تحقيقات  في  اعترف  الذى  المنقبة 
في  الدولة  امن  ضابط  ان  النيابة 
المحلة هو الذى خطط  له كل ذلك 
الشيوخ  ان  ذكرت  انها  والمثير 
اغتصابها  على  تناوبوا  الذين 
وان  نصرانية  انها  يرددون  كانوا 
حالل  هو  ونسائهم  النصارى  مال 
الوقائع  من  العديد  هناك  لهم. 
فيها  يتم  التي  والموثقة  المماثلة 
الخطف واألسلمة القسرية لقبطيات 
وهؤالء  ُقصر.  أغلبهن  مسيحيات 
يعلنوا  الن  الشجاعة  واتتهم  من 
يعتقد  المقابل  وفى  لهم  حدث  عما 
االجرامية  الظاهرة  لهذه  المحللون 
التي  ان هناك االالف من الحاالت 
بطش  من  خوفا  أصحابها  يسكت 
السلطات أو تجنبا للفضيحة وثابت 
من  مؤسساتها  بجميع  الدولة  ان 
وقضائية  وامنية  وتنفيذية  تشريعية 
تخطط وتدعم هذه الجرائم المصنفة 
دوليا على انها جرائم ضد اإلنسانية 
وال تسقط بالتقادم مهما مضى عليها 
من سنون.  وهذه الجرائم رغم انها 
الهمجي  العربي  الغزو  منذ  تحدث 
على مصر عبر االربعة عشر قرنا 
الماضية اال انها كانت في طريقها 
الى التوقف تماما مع عصر محمد 
انقالب  مع  جديد  من  وعادت  على 
في  وتأججت  السلفي  الناصر  عبد 
بشكل  وتضخمت  السادات  عصر 
إعادة  بعد  األيام  هذه  في  ملفت 
امن  ان  يبدو  فيما  السيسي  انتخاب 
الدولة اوقفها فترة االنتخابات لتعود 
بكثافة بعدها وكل هذا للضحك على 
اتعجب  انني  وتضليلهم.  االقباط 
الذين  السيسي  عباد  االقباط  من 
االقباط  البنات  بالالئمة على  يلقون 
وبإستثناء يهوذات االقباط المجندين 
فأنى  السيسي،  ونظام  األمن  من 
النية  حسن  األغلبية  في  افترض 
الدعائية  السيسي  بأبواق  وتأثرهم 
بالشعارات  نهار  ليل  تزعق  التي 
المزعومة  واإلنجازات  الفارغة 
لمعبودهم والتي تناقض الواقع األليم 

الذى مازالت مصر تنحدر الى هوته 
العميقة و تبتز االقباط بالتلويح لهم 
بفزاعة االخوان واإلرهاب بينما في 
االرهابين  للسلفيين  تسلمهم  الواقع 
يفرغون في االقباط طاقات الكراهية 
المحملين  واإلرهاب  والعنصرية 
لتجنب  قذرة  صفقة  في  وذلك  بها 
وما  والجيش  االمن  في  افراغها 
يثبت ذلك تغاضى السيسي عن كل 
ما يفعله السلفيين ويغازلهم من حين 
الى حين. اناشد االقباط ان يصحوا 
عقولهم  ويعملوا  األوان  فوات  قبل 
مؤامرات  من  بهم  يحيط  ما  ويعوا 
البحث  من  فبقليل  لتصفيتهم 
واليكم  الفاجعة  الحقيقة  سيكتشفون 
تثبت إرهاب  التي  العالمات  بعض 
الدولة المصرية لألقباط: أوال فلتات 
لبعض المسئولين بالدولة: 1-  عن 
إحصاء  اليوسف وفي  جريدة روز 
للجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء 
ان هناك 1195  لعام 2007 ذكر 
اإلسالم.  الى  تحولوا  مسيحية  فتاة 
تم  الالئي  من  أغلبهن  ان  وواضح 
تصريح  في   -2 باإلكراه.  اسلمتهم 
للدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة 
العالقات الخارجية بمجلس الشعب 
ان  اقر   2008 يناير   8 في  وذلك 
الحاالت من خطف  هناك عشرات 
البنات القاصرات من اسر مسيحية 
الهام  مركزة  )رغم  مصر.  في 
الموضوع  يثير  لم  الشعب  بمجلس 
 -1 االزهر:  ثانيا  المجلس(.   في 
الدستور  لجريدة  تقرير  في  جاء 
رئيس  الزفزاف  فوزي  الشيخ  ان 
قال:  باألزهر  األديان  حوار  لجنة 
ينفى وجود حاالت خطف  »انه ال 
فتيات قبطيات في مصر«.  2- في 
تصريح للعربية نت للشيخ عبد هللا 
مجاور رئيس لجنة الفتوى باألزهر 
للصغار  الزواج شرعي  »ان  قال: 
الن  التاسعة  سن  في  الذين  وحتى 
رسول اإلسالم تزوج السيدة عائشة 
في هذا السن« يالحظ انهم يزوجون 
دون  وهم  القاصرات  المختطفات 
ويضربون  القانوني  الزواج  سن 
الحائط  عرض  المدني  بالقانون 
اإلسالمية  الشريعة  حسب  وذلك 
معتمدين على ان القضاء في النهاية 
المادة  الى  استنادا  يدينهم  ال  سوف 
تعطى  التي  الدستور  من  الثانية 
فوق  السيادة  اإلسالمية  الشريعة 
القانون المدني. 3- المنشور رقم 5 
يوليه 1970 ينص  الصادر في 7 
على انه ال يمنع من األسلمه الَحْجْر 
كان.    مهما  السن  وصغر  والُعْتْه 
الكنيسة  تحفظ  رغم  الكنيسة:  ثالثا 
تصريحاتها  من  الكثير  في  القبطية 
التي  التلميحات  بعض  نجد  اننا  اال 
خطف  جرائم  تواجد  حقيقة  تؤكد 
البنات: 1- في مؤتمر رجال الدين 
 1976 ديسمبر   17 في  االقباط 

برئاسة المتنيح البابا شنودة قال: 
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وصدق السامرية علي البئر ) يوحنا 
حياة،  أعطيه  الذي  الماء   »:  )4
والفرح الذي أعطيه انهار سالم«. 
المجرب  االنسان  المسيح  يسوع 
هو  خطية  بال  مثلنا  شيء  كل  في 
الوحيد عزيزي الذي يُقدر ويحترم 
مشاعرك التي تمر بها. هو الوحيد 
الذي عنده الحياة ونهر ماء الروح 
ويقود  ويعزي  يرشد  الذي  القدس 
يفتح  الذي  وهو  جدباء  برية  في 
وسط  وفي  انهارا،  الهضاب  علي 
الذي  الوحيد  وهو  ينابيع،  البقاع 
واألرض  ماء  أجمة  القفر  يجعل 
عند  وبالتالي  مياه.  مفاجر  اليابسة 
والرخاء  الحياة  توجد  الماء  وجود 
والزراعات المختلفة وكذلك الثمار 
والغذاء. الشعب في القديم كلما نفذ 
خروج   ( موسي  علي  تذمر  الماء 
من  الماء  لهم  فاخرج   )3  :  17
الصخرة التي تبعتهم طوال الوقت؛ 
والتي هي رمز للرب يسوع الساكن 
في وسطهم يرويهم من نبع محبته 
االولي  وسالمه)كورنثوس  وفرحه 
10 : 4 ( اما كاتب المزامير) 42 
الي  فنفسه عطشت   )1 ؛63:   2  :
الرب االله الحي القادر ان يستجيب 
 :  41 اشعياء   ( الماء  يطلب  لمن 
لذهني  يتبادر  17؛ 44: 3(. وهنا 
 :8 عاموس  النبي)  عاموس  قول 
11( انه في تلك األيام يقول الرب 
سوف يرسل جوعا في االرض ال 
بل  للماء  عطشا  وال  للخبز  جوعا 

روحيات6
يبس اللسان من العطش  

د. روز غطاس
ما  وهذا  الرب،  كلمات  الستماع 
يحدث في العالم هذه االيام بالرغم 
لمنع وصول  الشيطانية  الخطة  من 
اإلنجيل ) البشارة السارة المفرحة( 
لكل االرض. فنري في زماننا الذي 
لقراءة  عادي  غير  جوع  نعيشه 
عادي  غير  جوع  المقدس،  الكتاب 
لمعرفة الرب يسوع المسيح. جوع 
غير عادي للرجوع الي ذلك الذي 
مصالحا  العار  علي صليب  صلب 
المياه  ومرجعا  األب  مع  إيانا 
يتحول  بيننا وبينه. جوع  لمجاريها 
الحياة  خبز  من  االكل  بعد  للشبع 
اذا  الذي  الحي  الماء  من  والشرب 
ما  وهو  أبدا.  تعطش  لن  وصلك 
انه   )16  :7( الرائي  يوحنا  سجله 
وال  ال جوع  المجد  سماء رب  في 
األلف  هو  ألنه  حر  وال  عطش 
والياء، البداية والنهاية الذي يعطي 
العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا 
) رؤية 21 :6؛ 22: 17( والذي 
ويقبلني  ويضمنني  االبدية  يضمن 
فقط  كابن من شعبه  ويتقبلك  كبنت 
أقبله انت اوال وسلم له طريقك وهو 
يجري ويجعلك مثمرا لنفسك ولمن 
حولك. تعالي اليه وسلم لديه وضع 
حياتك بين يديه، سيغفر لك خطايا 
ماضيك وسيضمن كل الحاضر له، 
ويضمد  الراحة  سيعطيك  وبالتالي 
كل جراح ويرويك من نبعه الفائض 
العطشانة  لنفسك  المروية  بالمياه 

كالخبر الطيب من ارض بعيدة.

فى 6 مايو 1885 ُولد حبيب 
وقضى  سوهاج  بمدينة  المصرى 
إذ  بها  حياته  من  األولى  السنوات 
كاتباً  المصرى  حنين  أبوه  كان 
وترعرع  نشأ  وقد  بالمديرية، 
جدة  فكانت  جداً  تقية  أسرة  فى 
»ستيت«  المقدسة  وتُدعى  أبيه 
المجاعات  أثناء  مجوهراتها  تبيع 
لتُطعم الجائعين بدون أستثناء، كما 
يفتح  شنوده  المقدس  زوجها  كان 
مخازنه للغرض عينه. ثم وهو فى 
الخامسة من عمره توفيت والدته، 
العمل  إلى  نُقل والده  وبعدها بسنة 
بمديرية أسيوط فقضى حبيب سنين 
المدينة.  بتلك  االبتدائية  الدراسة 
 1897 سنة  االبتدائية  شهادة  نال 
فى  للعمل  بالمديرية  والده  فألحقه 
وظيفة كانت تُعرف فى ذلك الوقت 
ثم  بدون مرتب،  تلميذ«  »بوظيفة 
بدأ يتقاضى مرتباً عام 1900. ثم 
القاهرة  استقال من وظيفته وقصد 
التوفيقية  بالمدرسة  إلتحق  حيث 
فى  البكالوريا  شهادة  فنال  بشبرا 

سبتمبر   15 وفى   .1902 يونيو 
األمالك  بمصلحة  ُعين   1903
األميرية التى كان مديرها إنجليزياً 
فظل  والده  توفى  العام  نفس  وفى 
أميناً فى االهتمام برعاية أخوته. فى 
مترجم  وظيفة  شغل   1907 أبريل 
بالنيابة العمومية وبعد سنة ونصف 
المحكمة  فى  بوظيفة مترجم  إلتحق 
ثالثة  وبعد  باإلسكندرية  المختلطة 
بمجلس  وظيفة  فى  ُعين  أشهر 
 – الوزراء حالياً  النُظار – مجلس 
الوظيفة  فى  األمر  به  إستقر  ولما 
الحقوق  كلية  إلى  انتسب  الجديدة 
الصيف  فى  يسافر  وكان  الفرنسية 
لتأدية االمتحان فى باريس وحصل 

على الليسانس بتقدير ممتاز. 

وهو فى الخامسة عشر من عمره 
الوطنية  سجل على ورقة خواطره 
عظامنا  )ستذوب  فقال:  الصادقة 
بالتربة  ستمتزج  ولكنها  وتتحلل، 
المصرية، ستُخّصب أرض مصر، 
ستفنى فى مصر، ستبقى إلى األبد 
ميته.  أو  حية  ذرات  مصر  فى 
ونغمها  مصر  نشيد  دائماً  سنسمع 
على  وتسطع  والحزين،  الِمرح 
ماذا  قبورنا واجداثنا شمس مصر. 
نبغى؟ ومم نشكو؟ ُخلقنا من مصر 
فى  مصر(.  وألجل  مصر  وفى 
أوائل عام 1922 كانت المفاوضات 
قد أنتهت بين المصريين واإلنجليز 
 ،1922 فبراير   28 بتصريح 
األولى  الخطوة  بمثابة  كان  والذى 
النيابية  الحياة  وبدء  االستقالل  نحو 

مكتوباً  التصريح  وكان  مصر،  فى 
أن  لزاماً  فكان  الفرنسية  باللغة 
على  لعرضه  العربية  إلى  يُترجم 
الرسمية.  البالد  بلغة  فؤاد  السلطان 
 – باشا  ثروت  الخالق  عبد  فطلب 
 – الوقت  ذلك  فى  الوزراء  رئيس 
إلى  يسافر  أن  المصرى  من حبيب 
اإلسكندرية مع المستشار البريطانى 
لوزارة الداخلية مستر »كين بويد« 
ويترجمه  التصريح  على  ليطلع 
وقابال  كالهما  فسافر  العربية.  إلى 
اللورد  البريطانى  السامى  المندوب 
لـ  التصريح  سلم  الذى  »اللنبى« 
بترجمته  فقام  المصرى«  »حبيب 
الملحقة  اإليضاحية  المذكرة  مع 
إلى  والترجمة  األصل  سلم  ثم  به 
اللورد. وهكذا كان حبيب المصرى 
تصريح  على  أطلع  مصرى  أول 

28 فبراير.

أن  حدث   1923 ديسمبر  فى 
تمثل  دستورية  نيابية  هيئة  تشكلت 
دولته  فى  المصرى  الشعب  تجمع 
الجديدة التى حصلت على استقاللها 
يحكمها  مصر  وأصبحت  الجزئى، 
قرار  فصدر  سلطان،  ال  ملك 
سكرتيراً  المصرى  حبيب  بتعيين 
الدرجة  فى  الشيوخ  لمجلس  عاماً 
 1924 يونيو   21 وفى  األولى. 
الشيوخ  مجلس  إدارة  مكتب  قرر 
لدراسة  المصرى  حبيب  إيفاد 
فى  البرلمانية  واألساليب  األنظمة 
فرنسا وبلجيكا، وبعد عودته وضع 
تقريراً مفصاًل عن تلك النظم، فأنعم 

قرأت لك 
جنوى غاىل

مهما كانت قيمة عطاُءك فطاملا هو من قلب 
حمب فلن يذهب سدي

التي  المرآة  المسيح  السيد  مدح 
الهيكل  خزانة  في  فلسين  وضعت 
وألنها  ماعندها  كل  أعطت  النها 
أعطته من قلب محب وعلي الرغم 
من أن مساهمتها قد تبدو تافهة لمن 
حولها فإن لدي الرب معايير خاصة 
بالنسبة لعطايانا ، وعندما حكت لي 
سيدة مسنة  غير قادرة علي الحركة 
عن مساهمتها الصغيرة- من وجهة 
نظرها - في نشر كلمة هللا بالكتابة 
عنه ،  إنتقد   احد معارفها  كتابتها 
المسيحية قائال أنه ال يجد قيمة فيما 
تكتبه ، فاصابها االحباط وأصبحت 
الذي  الصغير  الشئ  هذا  في  تشك 
تقدمه للرب ، وكانت ستتوقف عن 
الكتاب  وقرأة  بالصالة  أنه  اال  هذا 
المقدس وتشجيع أسرتها لها تأكدت 
تماما من أن الرب وحده هو الذي 
وما  دوافعنا  ويعرف  عطايانا  يَُقيم 
هذه  قامت  فقد  ولهذا  قلوبنا  في 
هللا  من  وطلبت  بالصالة  السيدة 
مهارتها  تطوير  في  يساعدها  أن 
ما  لمشاركة  الفرص  لها  ويوفر 
مواهب  او  موارد  من  إياه  يعطيها 
خدمة  نقدم  وعندما   ، االخرين  مع 
قد  الرب  نمجد  عمل  او  عطية  او 
منها  والفائدة  صغيرة  إنها  نشعر 
كورنثوس  من  االية  ولكن  ألحد 
وعدد 58   15 واالصحاح  االولي 
تقول )إذا يا أخوتي االحباء كونوا 
مكثرين  متزعزعين  راسخين غير 
عالمين  حين  كل  الرب   عمل  في 
 ) الرب  في  باطال  ليس  تعبكم  أن 
وحتي لو لم نستطيع أن نري نتيجة 
عند  محسوبا  يزال  فال  هذا  لعملنا 
فكثير   ، سدي  أبداً  يذهب  وال  هللا 
ألعمالنا  ثمارا  النري  االحيان  من 
رئيس  جودي  أنطوني  لهذا  ومثاال 

المهندسين  المعماريين في برشلونة 
عاصمة أسبانيا ، ففي عام 1882 
بدأ أنطوني في االشراف علي بناء 
وتعني  فاميليه(  )ساجردا  كنيسة 
قام بتصميمها   التي  المقدسة  العائلة 
كاثوليك  رومان  كنيسة  أكبر  وهي 
تجد  أن  يمكن  وال  برشلونة   في 
البناء   عالم  تاريخ  في  مثلها  كنيسة 
االنتهاء  يتم  أن  لها  مقررا  وكان   ،
من بناؤها عام 2026 ٫ وخصص 
أنطوني  جزء كبير من حياته لهذا 
العمل وهو يؤمن انه يعمل هلل وكان 
يعرف تماما انه لن يرى أبدا اكتمال 
هذا المشروع  ! ولكن لم يكن هذا 
يعنيه بالمرة وكان عندما يُسئل متي 
؟  الكنيسة  هذه  في  العمل  سينتهي 
يجاوب )إن صاحب العمل ليس في 
عجلة ( وبالفعل انتقل أنطوني عام 
 73 العمر  من  يبلغ  وكان   1926
سنة وكان 25 % فقط  من البناء قد 
تم ، وقام البابا بندكت السادس عشر 
الرغم  علي   2010 عام  بتدشينها 
من ان جزء كبير منها غير مكتمل 
،يا أخوتي هل الطريقة التي نقضي 
أيامنا لها تأثير علي مشيئة هللا  بها 
في  عملنا  هل  ؟  العالم  لخالص 
او  التدريس  او  النجارة  او  التجارة 
التكنولوجيا او اي شئ أخر يجعلنا 
حولنا  من  العالم  تغيير  في  نشترك 
لمجد هللا ؟ لنعلم أن كل عمل نعمله 
ثمارا  سيثمر  هللا  طاعة  في  اآلن 

طيبة ولن يذهب سدى .
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عليه الملك فؤاد بنيشان النيل من 
الدرجة الثالثة. كما أسهم بجهد رائد 
لنظام  التطبيقية  األسس  وضع  فى 
ضرائب الدخل فى مصر وإصدار 
اللوائح الُمنظمة للعمل فى مصلحة 
لها  رئاسته  فى  واستمر  الضرائب 
حتى 25 أغسطس 1941، وكانت 
الصرح  بناء  فترة  هى  الفترة  هذه 
واستطاعت  مصر.  فى  الضريبى 
عام  أول  فى  الوليدة  المصلحة 
تحقق  أن   1940/39 لها  مالى 
حصيلة قدرها 2786090 جنيهاً، 
وهى حصيلة ضخمة بمقاييس تلك 
األيام تمثل قفزة كبرى فى ميزانية 
موسوعة  أول  وضع  كما  البالد، 
الدخل فى مصرتضمنت  لضرائب 
وخبرته  العلمية  دراساته  خالصة 
بعنوان  صفحة   684 فى  العملية 
مصر«،  فى  الدخل  »ضرائب 
العمل  قيادة  على  بعده  وتوالى 
سامى  أولهم  رئيساً   32 الضريبى 
عام  حتى   – وآخرهم  بك  راغب 
2003 – طلعت همام. واصل بعد 
إبرام  فعقب  القومية  خدماته  ذلك 
 1937 عام  »مونترو«  معاهدة 
برئاسة  الضرائب  لجنة  تشكلت 
حبيب المصرى لتصحيح النظام 

الوضع  ضوء  على  الضريبى 
عام  وفى  البالد.  الستقالل  الجديد 
لقسم  ملكياً  مستشاراً  ُعين   1938
قضايا وزارة المواصالت. فى عام 
مصلحة  من  بإستقالة  تقدم   1941
 1941 سبتمبر  وفى  الضرائب، 
نال رتبة الباشوية لجهوده الوطنية 
 1942 فبراير  وفى  المتواصلة، 
وأصبح  العدل  وزارة  إلى  نُقل 
نوفمبر  وفى  الخاص.  مستشارها 
وأفتتح  الخدمة  أعتزل   1943
فريد  محمد  بشارع  للمحاماة  مكتباً 

بالقاهرة.

أوفدته  الثالثينات  بداية  فى 
المجر  إلى  المصرية  الحكومة 
ديزل  وفوضته فى شراء قطارات 
من  أول  فكان  الحديدية.  للسكك 
سارت  ديزل  قاطرات  أشترى 
وعندما  المصرية.  التربة  فوق 
قامت ثورة يوليو 1952 كان أحد 
الدستور،  بلجنة  عضواً  الخمسين 
وطلب االنضمام إلى لجنة الحريات 
والتى  العامة  والواجبات  والحقوق 
المرأة  إعطاء  فى  الفضل  لها  كان 

الحق بممارسة واجبها السياسى.
]البقية ص 1٥ [

التجربة  بتلك  يوما  مررت  هل 
العطش  وهي  قاسية  اعتبرها  التي 
والحرمان من الماء؟ كم من مرات 
وتستنفذ  طريقنا  في  نسير  عديدة 
طاقتنا الي ان ييبس اللسان ويتشقق 
مرات  من  كم  الي حجر؛  ويتحول 
ولساننا-  وطلبنا  صرخنا  عديدة 
تماما  ويبس  جف  يقولون-  كما 
عديدة  مرات  من  كم  معين.  وال 
جف  ان  الي  سراب  وراء  جرينا 
كم  الجري.  من  تعبا  ولهثنا  حلقنا 
وصرحنا  انفعلنا  عديدة  مرات  من 
هذه  ليست  عزيزي  فائدة؛  ال  انه 
نجتازه  واقع  لكنها  متشائمة  نظرة 
الكثير من األحيان، واقع مؤلم  في 
احد  تشارك  ان  يمكنك  ال  مرير 
وجدت  لكنني  تجاهه؛  بمشاعرك 
واحد وحيد أوحد يمكنه ان يسمعني 
يرثي لضعفي)عبرانيين 4 : 15 ( 
 :  63 )اشعياء  لضيقي  ويتضايق 
تمتزج  التي  بمشاعري  9( ويشعر 
والجوع  والتعب  والياس  بالرفض 
قال  الذي  الوحيد  هو  والعطش. 
احد  ان عطش  وصدق:  ثقة  وبكل 
فليقبل الي لتجري من داخله انهار 
ماء حية تروي الجدوب الذي نعيش 
ثقة  بكل  قال  الذي  الوحيد  فيه. هو 

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

)18( حبيب املصرى )1885 – 1953(
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العقول  كل  وبين  بينها  ليست 
ال  إنساني  نداء  لكونها  حواجز 
يعرف تطرف وال لغات عقيمة من 
يخالج  ال  فيما  الوقت  اهدار  شانها 
مشاعرها النقية في البحث الدءوب 

عن وطن ؟

عوامل  بيننا  األخالق  ولسوء 
كثيرة بعضها مرتبط بالثقافة الهزلية 
عامة وبعضها اآلخر بحكم التخلف 
والمرض والفقر وعدم القدرة علي 

فهم طبيعة رسالة إنسان!

الدول  علي  بالتأكيد  ينطبق  وهذا 
الدول  علي  الحروب  تشن  التي 
المسالمة غدرا تحت دعاوي الزيف 
العارمة في محو  والكذب والرغبة 
األرض  فوق  من  أوطان  هويات 

بكل حيل الدهماء ومكر األفاعي!

تفشي  هو  األمل  يمنحنا  ما  لذا 
شاب  جيل  عقول  في  األخالق 
بفعل تربية المرأة األم لهؤالء أمل 
وعقولهم  عواطفهم  بكل  المستقبل 
كل  أمام  الدائم  بالربيع  المسكونة 
ووسائل  التكنولوجيا  عواصف 
الواي  وشبكة  اإلجتماعي  التواصل 

فاي التي اصبحت تشكل عالم يومي 
عالم  في  بيت  كل  داخل  وحياتي 
الكبير والذي اصبح يقينا اليوم عالم 

صغير جدا!

لذا سوء األخالق في المجتمعات 
الفكر  بعنصرية  يرتبط  ال  عامة 
بالتربية  يرتبط  بل  فقط  اآلحادي 
األم  وعمادها  البشر  لبني  السوية 
التي هي أما سيدة محترمة جدا أو 
المفتوحة  تساؤالتنا  في  ذلك  عكس 
اإلنسان  عن  فيها  نبحث  والتي 

والوطن ؟

فقد حولت األم فشلة إلي زعماء 
وأطباء  وعلماء  ومبدعين  وكتاب 
نابهين بفضل رؤيتها الصائبة للحياة 
في  العميقة  برسالتها  إيمانها  ومدي 
تبني الخير ومساعدة نفسها واآلخر 
في إيجاد تربة ممهدة تستوعب كل 
الناضجة  والفاكهة  الثمار  انواع 
كثيرا  وغياب  المعاناة  كانت  مهما 
كل  بين  العلمي  الحرث  آليات  من 

نداءات زمن ؟

صانع  بمفرده  الرجل  فليس 
اطوارها  بكل  المرأة  بل  التاريخ 

سيدة  حمرتمة  جدا  !!

بقلم عبدالواحد محمد

في رحلة حياة والحديث هنا عن امرأة عادية من 
عصرنا الحالي لكنها بألف رجل جاءت من رحم 
والتي  البناء  عاملة  تدعي صيصة  مصر  صعيد 
تبلغ من العمر خمسة وستون عاما والتي اردتت 
مالبس الرجال عقب موت زوجها العامل البسيط 
بعد  يكتمل  لم  احشاءها جنين  تركها وفي  والذي 
لتواصل مشوار العمل والكفاح حتي ربت أبنتها 
كل  في  لها  الراعي  كانت  بل  وزوجتها  الوحيدة 
شئون حياتها بصبر وجهد يفوق كثيرا من الرجال 
لتثبت أنها المرأة العربية التي لم تهزمها الظروف 
مهما كانت قسوة وشظف الحياة فالتاريخ العربي 
ثري جدا بنماذج نسائية لعبت أدوار عظيمة في 

حياة أبناءهم وأوطانهم!

 ومن بين تلك النسوة العظام 
وأوطان  وطن  حياة  في 

)الخنساء(

التي  الفاضلة  المرأة  تلك   
عاشت بين عصري الجاهلية 
واإلسالم، وقد ُعرفت بقوتها 
وقد  وقومها  وأبنائها  ألخويها  وحبها  وصبرها 
اشتهرت برثائها وحزنها علی أخوتها الذين قتلوا 

في الحروب.

عمرو  بنت  تماضر  واسمها  عمرو،  أم  تدعی 
اشتهر شعرها  الشريد وهي شاعرة مضرية  بن 
رثاء  في  قالت  وقد  والحزن،  والرثاء  بالعاطفة 

أخيها مضر

إن صخًرا لتأتم الهداة به … كأنه علم في رأسه 
نار

 ثم نجد شجرة الدر نموذج فريد للمرأة الذكية 

الكيمياء والواقيات 
الشمسية

Sunscreen or 
sunblock

بالرغم من أن الشمس تعتبر مصدرا 
هاما للطاقة فإنه تعتبر مصدرا لنوعين 

من األشعة الضارة الغير مرئية:
    أشعة الشمس فوق البنفسجية – 

أ ذات طول موجي طويل   
   أشعة الشمس فوق البنفسجية – 

ب  ذات طول موج قصير   
األشعة  من  النوعين  كال  ويخترق 
فوق البنفسجية الغالف الجوي ويتسبب 
كل منهما في األصابة بأمراض خطيرة 
مثل  العيون  بأمراض  األصابة  مثل 
المياه اليبضاء وشيخوخة الجلد المبكرة 
إلى جانب األنواع المختلفة من سرطان 

الجلد
ولألسف أهتمت فقط أغلب األبحاث 
أكتشاف  في  في  السابقة  الفترة  في 
التي  الطبية  المستحضرات  وتحضير 
من شأنها أن تحمي األنسان من األثار 
الشمس  ألشعة  تعرضه  نتيجة  الضارة 
طول  ذات  ب    – البنفسجية  فوق 
األنسان  يستمر  ولكن  قصير     موج 
من  أخرى  بأنواع  لألصابة  معرض 
ألشعة  تعرضه  نتيجة  السرطان  من 
الشمس فوق البنفسجية – أ ذات طول 
إلى  ذلك  أدى  مما  طويل     موجي 
وتحسين  لتطوير  األبحاث  من  مزيد 

شأنها  من  التي  الطبية  المستحضرات 
أن تعطي حماية كاملة لكل من النوعين 

من األشعة فوق البنفسجية         
أو  الكريم  هو  الشمسي  الواقي 
الجلد من  لحماية  الذي يهدف  المحلول 
الحروق الشمسية  أو من األثار الضارة 
عن  البنفسجية  فوق  الشمس  ألشعة 
يعكس جزء  أن  أو  امتصاصها  طريق 

منها. 

أشكال  من  شكل  هو  الشمس  حروق 
اإلشعاع )اإلشعاع طاقة تطلق في شكل 
موجات أو جسيمات صغيرة من مادة 
ما وله أشكال عديدة مثل أشعة الشمس 
السينية  واألشعة  الضوء  وأشعة 
من  الصادر  واإلشعاع  جاما  وأشعة 
اشعة  تبثه  الذي  النووية(  المفاعالت 
الحية  األنسجة  ويصيب  الشمس, 
نتيجة  بحروق  الجلد،  مثل  لإلنسان، 
فوق  لألشعة  المفرط  للتعرض 
البنفسجية، مما يسبب التهاب واحمرار 
من  فعل  رد  هو  االلتهاب  وهذا  بالجلد 
جهاز المناعة تجاه خاليا الجلد التالفة، 
الدموية  األوعية  الحاالت،  بعض  وفي 
في  شمسي  بحرق  تصاب  التالفة.  وقد 
أي  وفي  النهار  أوقات  من  وقت  أي 
الشمس  أن  برغم  الفصول،  من  فصل 
وفي  ظهرا  شدتها  أقصى  في  تكون 
السحب  تفعل  ال  وقد  الصيف  فصل 
الكثير الحتجاز األشعة فوق البنفسجية، 
من  الحماية  تضمن  ال  الظالل  حتى 
األشعة فوق البنفسجية.فالماء، والرمال 
الفاتحة  األلوان  ذات  واألماكن  والجليد 
تعكس هذه األشعة، وهي  ضارة بنفس 

 . تقريبا  المباشرة  الشمس  أشعة  قدر 
تكون  لشتاء  شمس  أشعة  أن  وبرغم 
بالجلد  قد تسبب حرقا  أنها  إال  أضعف 
إذا  وبخاصة  بالحماية،  يتمتع  ال  الذي 

انعكست من الجليد أو من الماء.
الواقيات  في  األساسية  المكونات 
بامتصاص  للمركب  تسمح  الشمسية 
الطاقة  عالية  البنفسجية  فوق  األشعة 
بطاقة  أشعة  شكل  وتحريرهأعلى 
أخفض، بذلك منع وصول األشعة فوق 

البنفسجية إلى طبقات الجلد.
أو  واحدا  الشمسية  الواقيات  تحوي 
البنفسجية  أكثر من فالتر لألشعة فوق 
ثالثة  إلى  تقسم  والتي   UV filters

أنواع رئيسية:
1- مركبات عضوية  تمتص األشعة 
فوق البنفسجية )المركب العضوي هو 
أي مركب من المركبات الكيميائية التي 
مثل  الكربون  على  جزيئاتها  تحتوى 
البروتينات والليبيدات والكربوهيدرات 
الكيمياء  علم  في  كبيرة  أهمية  ذات 

الحيوية(.
تعكس  عضوية  غير  جزيئات   -2
وتمتص   scatter وتبدد   reflect
البنفسجي  فوق  الضوء   absorbs
تلك  هي  العضوية   غير  )المركبات 
ذرات  إلى  تفتقد  قد  التي  المركبات 
نترات  والهيدروجين  الكربون 

البوتاسيوم و ملح الطعام(
عموماً  تعمل  عضوية  جزيئات   -3
على امتصاص الضوء مثل المركبات 
تحوي  لكن  أعاله  المذكورة  العضوية 
كذلك على عدة مجموعات حاملة للون 
تعكس  قد  والتي   chromophores
وتشتت جزء من الضوء مثل الجزيئات 
غير العضوية وتعمل بشكل مغاير عن 

عمل المركبات العضوية
البقية ص 1٥

الملكة  الجمال،  والبارعة 
شديدة الدهاء التي استطاعت 
أن تحكم مصر ثمانون يوًما 
مخفية خبر وفاة زوجها الملك 
حتی  األيوبي”  الدين  “نجم 
الجيش  عزيمة  تضعف  ال 
الطوائف،  ملوك  عصر  في 
ولكنها ما لبثت أن أعلنت نبأ 
ملكة  ونصبت  زوجها  وفاة 
صعوبات  تواجه  بدأت  حتی 
الحكم وفي مقدمتها اعتراض 
المستعصم؛  العباسي  الخليفة 
رسالة  مصر  إلی  فأرسل 
ولوا  لقوم  “ويل  فيها:  قال 
قد  كنتم  إن  المرأة،  أمرهم 
عدم الرجال لديكم فأخبروني 
أرسل لكم رجاًل” فاضطرها 
هذا إلی الزواج من عز الدين 
العرش  علی  ونصب  أيبك 
تبقی  حتی  آنذاك،  بجانبها 
عن  تتنازل  وال  السيادة  لها 

كرسي الملك.

يقال بأنها كانت جارية تركية 
وقد  أروی  تسمی  األصل 
لقبت بأروی الصليحية نسبة 
لزوجها الملك الصالح وأيضا 
لقوة  الحرة  بالملكة  لقبت 
رأيها  وسداد  شخصيتها 

ودهائها في الحكم!

وعند الحديث عن الملكات 
أذينة  الملك  زوجة  تتصدر 
في  تدمر  حكمت  التي 
باسم  الثالث  القرن  منتصف 
وفاة  بعد  الالة”  “وهب  ابنها 
أبيه وتذكر األخبار أن اسمها 
وقيل  عمرو،  بنت  نائلة 
الزباء بنت عمرو بن الطرب 
قتل  إليها  وينسب  حسان  بن 

جذيمه األبرش اننقاًما ألبيها.

كانت )زنوبيا( تتمتع بثقافة 
عالية، تتكلم إلی جانب العربية 
وتجيد  اليونانية  واآلرامية 
المصرية  وتتقن  الالتينية 
وينسب إليها تأليف كتاب عن 
مصر، وقد اهتمت بالفالسفة 
اليونانية  الفلسفة  ودرست 
وقربت المفكرين منها وكان 
“لونجينوس”  الفيلسوف 
عاشوا  الذين  المشاهير  أحد 
مولعة  وكانت  بالطها،  في 
وتلم  والصيد  بالفروسية 
ألنها  والمعارك  بالحروب 
راففت زوجها وشاركته فيها 
وادعت  بكليوباترا  وتشبهت 

أنها من نسلها.

الدولة  اتسعت  وقد 
حكمها  فترة  في  التدمرية 
وأعلنت استقاللها عن روما، 
ضد  وحروب  معارك  قادت 
صاحبة  وهي  الرومان، 
أن  يجب  الشهيرة:  المقوله 
بين  تميز  تعرف روما كيف 
وحضارة  الحضارة  قوة 
اسطورتها  وانتهت  القوة، 
أورليان  مع  صراع  بعد 
وكثرت  روما،  إمبراطور 
الروايات عن نهايتها، فهناك 
في  أسرت  بأنها  قال:  من 
قد  أنها  روما ورواية أخری 
تسلم  ال  حتی  السم  شربت 

نفسها ألورليان!

لتبقي المرأة المحترمة جدا 
هي فاكهة كل تاريخ وعذوبة 
العمق  لكونها  الديار  كل 
فينا  يكتب  الذي  اإلنساني 
الشعر  قصائد  اروع  جميعا 

والحكمة والوطن ؟!
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نهاية سيطرة اإلخوان فى 
اخلليج

عبد اللطيف المناوي

أحمد  السعودى  التعليم  وزير  قال  عندما 
تجديد  على  تعمل  بالده  »إن  العيسى  محمد  بن 
لنفوذ  أثر  أى  على  للقضاء  التعليمية  مناهجها 
اعتراف  هذا  كان  المسلمين«  اإلخوان  جماعة 
الذى  والتغلغل  والنفوذ  التأثير  لحجم  واضح 
تمكنت منه جماعة اإلخوان المسلمين، ليس فقط 
فى المجتمع السعودى ولكن فى المجتمع الخليجى 
ككل. أيضاً يأتى هذا اإلعالن عن هذه اإلجراءات 
كامتداد لتوجه بدأ منذ أشهر، كانت إحدى عالماته 
الماضى جامعة  فى سبتمبر  أعلنته  ما  الواضحة 
ستفصل  أنها  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 
الموظفين المشتبهين فى عالقتهم بجماعة اإلخوان 

المسلمين.

وأضاف العيسى أن »وزارة التعليم السعودية 
الجماعة  يتعاطف مع  بإبعاد كل من  أيضا  بدأت 
إشرافى  منصب  أى  من  رموزها  أو  فكرها  أو 
أو تدريسى«. وأن »السلطات لم تتنبه إلى خطر 
اإلخوان إال فى وقت متأخر، حيث بدأت الجهود 
شوائب  من  التعليمى  النظام  لتخليص  تزال  وال 

منهج الجماعة«.

تعود جذور جماعة »اإلخوان المسلمين« فى 
من عمر  المبكرة  المرحلة  إلى  العربية  الجزيرة 
من  بدأت  بالخليج  اإلخوان  عالقة  الجماعة، 
فى  اإلخوان  بتجربة  نشأتهم  فى  تأثرا  عودية  السُّ
األول،  ومرشدها  الجماعة  مؤسس  السعودية، 
مواسم  فى  الّسياسى  حراكه  أثناء  البنا،  حسن 
عام  سعود  آل  عبدالعزيز  بالملك  التقى  الحج، 
المسلمين  لإلخوان  فرع  إنشاء  وطلب   )1936(
عودية، فرفض الملك قائاًل »كلنا مسلمون  فى السُّ
وكلنا إخوان فليس فى دعواك جديد علينا«، إال 
أّن اإلخوان ُوِجدوا كتيار فكرى، وكأفراد تمتعوا 
تاريخية  مراحل  فى  المملكة  داخل  كبير  بنفوذ 

الحقة.

العربية  الجزيرة  بلدان  بلد من  أن كل  وبرغم 
لنشاط  الفعلية  البداية  حول  الخاصة  حكايتها  لها 
وذلك  تشكيالتها،  ومستوى  وطبيعة  الجماعة، 
حسب أوضاع كل بلد، فإن دول مجلس التعاون 
لفروع  واحدة  جغرافية  وحدة  شّكلت  الخليجى 
فى  واحدة  استراتيجية  وامتلكوا  الجماعة،  تنظيم 

التغلغل داخل مجتمعات الخليج.

اإلخوانى،  المشروع  رواج  على  ساعد  ومما 
تشّرب الطاّلب ورجال األعمال الخليجيين الذين 
الجماعة،  ألفكار  األربعينيات  فى  مصر  زاروا 
محاولين  شهدوا،  بما  متأثرين  لبالدهم  عادوا  ثم 
تطبيقه فى مشاريع حركية ودعوية فى أوطانهم.

تجربة اإلخوان فى دول الخليج تبدو متشابهة 
فى هذه الدول إلى حد كبير، فى العهد الناصرى 
هاجر اإلخوان من مصر بعد صدامهم مع النظام 
عليه،  واالنقالب  الحكم  على  القفز  ومحاولتهم 
فى  عبدالناصر  جمال  عند  سعود  الملك  ط  وتوسَّ
أزمة اإلخوان األولى، واستجيب له نسبيا، ولكن 
فعاد  االنقالبية،  محاوالتهم  إلى  عادوا  اإلخوان 
الصدام من جديد. وجد أعضاء الجماعة الهاربون 
فنشروا  آمنة  سماء  إليها  هربوا  التى  الدول  فى 
فى  خاصة  يتواجدوا،  أن  واستطاعوا  وانتشروا 

منطقتى التعليم واالقتصاد.

ظلت العالقة بين دول الخليج واإلخوان قائمة 
اإلخوان  قدرات  من  واالستفادة  اإليواء  على 
لإلخوان  المنتمون  سيطر  واإلدارية،  التعبوية 
الجامعات  فى  التعليمية  المناحى  على  المسلمين 

تحديدا فى عقدى السبعينيات والثمانينيات، وكذلك 
على العديد من المنابر اإلعالمية ومنابر الدعوة. 
انتشر أعضاء الجماعة وكونوا تنظيمهم وشعبهم 
تحت أعين الحكومات الخليجية فى معظم األحيان، 
ولم يدركوا وقتها أنهم يربون ثعبانا داخل ثيابهم، 
اعتقدوا أن مزيجاً من الدعم واالستيعاب يمكن أن 
يضمن لهم مناخا مستقرا. لم يدركوا وقتها أنهم 
يحولون الخليج إلى منطقة تمركز وانطالق جديدة 

لتنفيذ مخططاتهم.

صدام  غزا  حينما  الثانية،  الخليج  حرب 
السعودية  عالقة  فى  شرخ  أول  كان  الكويت، 
بجماعة اإلخوان، أوال بسبب انحياز بعض فروع 
حسين ضد  لطرف صدام  علنى  بشكل  الجماعة 
السعودية والكويت، وثانيا بسبب استغالل تالميذ 
مدرسة وثقافة اإلخوان بالسعودية للظرف بتثوير 
المجتمع وانتهاز الفرصة للحصول على مكاسب 

سياسية واجتماعية.

يحولون  أنهم  وقتها  الخليج  أهل  يدرك  لم 
لتنفيذ  بالدهم إلى منطقة تمركز وانطالق جديدة 
مخططاتهم، وعلى سبيل المثال فإن التنظيم الدولى 
للجماعة كان يعقد اجتماعاته فى مكة والمدينة فى 

موسم الحج كما قال القرضاوى نفسه.

هنا أَُذكر بموقف األمير نايف بن عبدالعزيز، 
وزير الداخلية السعودى الراحل، الذى قال منذ ما 
يقرب من خمسة عشر عاما إن اإلخوان المسلمين 
فى  نايف  األمير  يضيف  البالء«.  »أصل  هم 
تصريحاته التى أشير إليها »من دون تردد أقولها 
إن مشكالتنا وإفرازاتنا كلها جاءت من اإلخوان 
اشتدت  لما  »اإلخوان  وأضاف:  المسلمين«، 
دولهم،  فى  المشانق  لهم  وعلقت  األمور،  عليهم 
وجعلتهم  وصانتهم  فتحملتهم  المملكة  إلى  لجأوا 
األخرى  العربية  الدول  فى  وإخواننا  آمنين، 
بين  سنوات  بقائهم  بعد  لكن  الوضع،  بهذا  قبلوا 
فأوجدنا  العمل،  يطلبون  أنهم  وجدنا  ظهرانينا، 
لهم السبل، ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنا أمامهم 
لم  لألسف  لكن  والجامعات،  المدارس  أبواب 
ينسوا ارتباطاتهم السابقة، فأخذوا يجندون الناس، 

وينشئون التيارات، وأصبحوا ضد المملكة!«.

مع  السادات  عهد  فى  السياسية  الصفقة  بعد 
عام  وعقد  السعودية،  الهضيبى  زار  اإلخوان 
فيه  َتَشّكلت  لإلخوان،  عا  موسَّ اجتماعا   )1971(
مالمح التنظيم اإلقليمى، الذى ضّم إخوانا آخرين 
الرغم  البحرين واإلمارات والكويت، وعلى  من 
اعتقد  التنظيم  فى  الجغرافى  التوسع  هذا  من 
عديدون أن دور اإلخوان الخليجيين لم يزد عن 

جباية األموال.

المسلمين  اإلخوان  جماعة  أن  الحقيقة  لكن 
التبرعات  تجمع  التى  تلك  تعد  لم  الخليجية 
والجوامع  العامة  الشوارع  فى  والصدقات 
والمساجد، وال يقتصر عملها على كفالة األرامل 
واأليتام، ولكن أصبحت ذراعاً سياسية واقتصادية 
للجماعة األم فى مصر، واألخطر أنها تبنت الفكر 
صرح  كما  التعاون  مجلس  دول  فى  االنقالبى 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  خارجية  وزير 
الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان، وهذه الحقيقة ال 

يمكن إخفاؤها، وال يمكن نفيها.

الوعيد األخير الذى أطلقه ولى العهد السعودى 
خّص به جماعة اإلخوان المسلمين باجتثاثهم من 
تبقى من »فكر  بالقضاء على ما  بالده، والتعهد 
غزا  الذى  المسلمين  اإلخوان  جماعة  عناصر 
المدارس السعودية« يعد أول تهديد حازم يصدر 
من قيادة سياسية، تنتظر الجماعة الخطوة التالية.

عنده  بيكون  الواحد   لما  عمرنا  طول 
أنا  بيقول  محدده  فكره  أو  معين  رأى 
افكر  أخيرا حاولت   . عندى  وجهة نظر 
... مامعنى وجهة نظر ؟  والصراحه من 
الناحيه اللغويه طلعت الوجهه هى الجانب 
اليه  تتجه  الذى  الموضع  أو  الناحيه  او 
وتقصده .... بمعنى أن هذا هو إتجاهك ... 
وبمعنى اخر وبكلمات ابسط ... يعنى ذلك 
يتجه  الذى  األتجاه  هى  نظرك  وجهة  أن 
اليه نظرك ويعبر عن رأيك... وكما يقول 
الكتاب المقدس ... حيث يكون كنزك ... 
حيث  وبرضه  أيضا...  قلبك  يكون  هناك 
فكرك  أيضا  هناك  يكون   ... يتجه نظرك 
... ورأيك ووجهة نظرك ... والحقيقه أن 
تختلف  األحيان  وجهات نظرنا فى معظم 
على  أو    .... الشئ  نفس  على  ولو   ...
األشخاص  نفس  أو   .. الموضوع  نفس 
 ... تصورى  فى   ... ده  واإلختالف   ...
بس  أيضا...  وهام  بل  ومفيد  شئ صحى 
 ... النظر دى  بوجهة  والتمسك  المحافظه 
فى رأى برضه ... شئ هام جدا ... وبرضه 
بأختار  وأنا  أيضا  فكرت   ... جدا  صعب 
وجهة  مسرحية   .... هذه   كلماتى  عنوان 
المسرحيه   ابطال  كل  كان  حيث   ... نظر 
مكفوفين ... وكذك بطلة المسرحيه  سنيه 
وجهة  عندها  ولكن  والترى   .. ضريره 
تحاول  كانت   . حاده  وبصيره  قويه  نظر 
الى  والنظر  النور  ارجاع  جهدها  بكل 
تغيرت  أبصرت  حين  ولألسف  عينيها... 
المسئولين عن  ... ألن  هذه  النظر  وجهة 
بإجراء  أو  بالمال  أغروها  المكفوفين  دار 
العمليه على شرط ان تمدح وتصور هؤال 
المسئولين على إنهم يقوموا بواجبهم تجاه 
الدار على أكمل وجه... وعلى أساس اال 
تحكى مارأت من بذخ ورخاء يعيشون فيه 
حين  فهى   ... العميان  من زمالءها  ألحد 
المظلم  الحقير  المكان  ترى  لم  أبصرت 
الذى كانت تعيش فيه مع باقى المكفوفين 
... والذى كانت رائحته تشبه لالسف ... 
الدور  رأت  ولكنها   ... القمامه  صندوق 
هؤالء  يسكن  حيث  السالملك  أو  االعلى 
المسئولون .... وحيث كل الساللم رخام ... 
واألرضيات  سيراميك المع ... وبمجرد 
ماإلتقت ... بعد نجاح العمليه بالبطل الذى 
ساهم وساعدها كثيرا على اجراء العمليه 
وإرجاع النظر الي عينيها  ... أقول بمجرد 
يسألها  وبدأ  المسرحيه  فى  البطل  ماقابلت 
عما رأته ويطالبها بفضح المسئولين الذين 
أمواله  ويأخذون  الدار  خيرات  ينهبون  
وتبرعاته ألنفسهم... ومجرد مابدأ يسألها  
ويقول لها هل الدور الثانى محاط بالتحف 
؟  وهل   ... وهل     ... بالرخام  ومغطى 
بدأت   ... كله  ذلك  عن  سألها  ما  مجرد 
تقول له ... »يالهوى ... هو إنت طلعت 
الدور التانى » وعلى الرغم  من أن البطل 
تلك  كل  بعينيه  ير  لم  الشواف«  »عرفه 
إال  السيراميك...  أو  الرخام   أو  التحف 
أنه رأها بقلبه وإحساسه ووجهة نظره ... 
وقد فوجئت برد فعله وتلعثمت فى كالمها 
فى  تغير  بنبرة  منها  يحس  وبدأ   ... معه 
إحساسها بزمالئها وتغير فى وجهة نظرها 
من ناحيتهم ... فورا وبدون تفكير قال لها 
»يبقوا عموكى ياسنيه » تذكرت أيضا هذه 
المقوله وأنا أشاهد برنامج وائل اإلبراشى 
وهو يستضيف الشيخ محمد عبد هللا نصر 
بعد خروجه   ... ميزو   ... الشهير ب   ...
المحامى  ضده  رفع  أن  وبعد  السجن  من 

سمير  «
 » ى صبر

قضيه يتهمه فيها بإزدراء األديان... الشيخ 
يهاجم األزهر  السجن كان  قبل دخوله  ده 
بأنها تراث  التراث ويصفها  ويهاجم كتب 
األخر  ونبذ  والكره  القتل  إلى  يدعو  عفن 
... وهى تقريبا نفس أفكار إسالم البحيرى 
وقريبه جدا من أفكار المفكر »سيد القمنى 
األزهر  زى  يرتدى  كان  الشيخ   ...  «
 ... وجلباب  وقفطان  عمه  من  المعروف 
وكان يبحث فى كتب التراث ويفند وينتقد 
بعد  أن سجن  ...إلى  فيها  المكتوب  معظم 
رفع المحامى إياه القضيه ضده ... الشيخ 
 .... تماما  السجن رجال مختلفا  خرج من 
 ... البدله  يرتدى   ... تماما  مختلفا  رجال 
حتى انه علق على هذا األمر إنه إختارها 
السجن  بأيام  تفكره  عشان  أزرق  لونها 
عموكى  »يبقوا  طول  على  ...إفتكرت 
ياسنيه » الراجل نبرته إختلفت تماما وزى 
فى  إنه  لدرجة  وأناب«  »تاب  بيقولوا  ما 
مداخله مع سمير صبرى المحامى قال له 
ولو  نفسه  يراجع  الواحد  مانع  مفيش  إن 
فى  يرجع  عيب  مش  حاجه  فى  غلطان 
كالمه  والمحامى طبعا بيرد ويقوله طلما 
الخزعبالت   عن  وبعدت  كده  هداك  ربنا 
تمام...  كله  يبقى  خالص  والتخاريف... 
وكان فاضل يقوله .... كده إنت بقى بقيت 
أمور وحلو وبتسمع الكالم ... حسيت كده 
إن الراجل فى السجن »قلموا له ضوافره 
... وخرسوه ... أو عموه ... زى سنيه كده 
» إيه ده فين وجهة النظر ... راحت فين 
ألومه وال أحكى  أنا هنا ال  !!!؟ ... طبعا 
عن موقفه من دافع شخصى لتأييد أفكاره 
موضوع  عن  أتحدث  ولكنى  أورفضها 
ومدى  النظر  وجهة  وهو   .... محدد 
صمودنا فى التمسك بها ... وأتساءل هل 
إحنا فى حياتنا اليوميه وإحنا مقتنعين بشئ 
أو رأى معين نتمسك به حتى النهايه »لو 
صح طبعا » ... أو لو الموضوع يخص 
وهنا   ... لكنيستنا  دينى  أوتعليم  عقيده 
إيمان  إلى  نظر  وجهة  من  الرأى  يتحول 
... هل هنا نظل على تمسكنابهذا اإليمان 
تصل  وهل    ... وأباءنا  أجدادنا  فعل  كما 
درجة اإليمان بوجهة النظر هذه الى مثال 
كنيستنا  يميز  والذى   ... اإلستشهاد  درجه 
مجتمع  فى  إحنا  وال   .... وحديثا  قديما 
كل  فنخلع   ... بابه  من  ندخل   ... مختلف 
تقاليدنا ونلبس تقاليده وعاداته ... ووجهات 
 ... بالظبط زى مقولة   لنصبح   ... نظره 
الموضوع   ....  « ياسنيه  »يبقوا عموكى 
طبعا صعب وخصوصا فى زمن صعب 
وسط  وفى   ... مختلفه  وثقافه  وظروف 
وجهة  أو   ... رأيهم  أبسط  يكون  قد  ناس 
نظرهم فيك ... »أنك متخلف« ... ياريت 
نضع نصب أعيننا قول القديس أثناسيوس 
كله  العالم  إن   ... له  قيل  حين  الرسول 
سيكون ضدك وكان رده بمنتهى البساطه 
أجد  ال  النهايه  فى   « العالم  ضد  وأنا   «
التى  الكلمه  أجمل من  كلماتى  به  أختم  ما 
مسرحية    « الشواف  »عرفه  بها  إختتم 
الحقيقى  وجهة نظر حين قال ... الشوف 
مش نظر ... الشوف الحقيقى .... وجهة 

نظر....   

وجهة نظر

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا
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شرف عبد الحميد

مهندس  أبطالها  ومؤثرة،  موجعة  قصة  هي 
وفصولها  مسيحي  وشاب  بارز  مسلم  مصري 
الجحود والنكران،  فيها  يتجلى  عبارة عن دراما 
ولكن تشهد نهايتها أروع معاني الوفاء واإلنسانية.

التفاصيل بدأت قبل أيام في شارع ثروت بجوار 
حيث  الجيزة،  بمحافظة  العريقة  القاهرة  جامعة 
مينا صالح  المسيحي  للشاب  األول  المشهد  كان 
بعد  الجامعة  فقد خرج من  يعمل مصورا،  الذي 
إنهاء معامالت خاصة به، وأثناء مروره الشارع 
شاهد رجال مسنا يقع من فوق مقعده الذي يجلس 

عليه فوق الرصيف.

مينا يكمل القصة لـ »العربية.نت« ويقول إن 
العامة  وحالته  الثياب،  رث  كان  المسن  الرجل 
فوق  من  سقوطه  بعد  وجهه  في  وأصيب  سيئة، 
النهوض،  على  وساعده  نحوه  فتوجه  المقعد، 
القيام  يمكن  حتى  صيدلية  ألقرب  به  توجه  ثم 

باإلسعافات الالزمة له.

ويضيف أنه سأل الرجل عن اسمه أو عنوانه 

فلم يجب، وبدا له أنه فاقد للذاكرة ومصاب 
يتذكر شيئا على اإلطالق،  بالزهايمر، فال 
أي  عن  جيوبه  في  يبحث  أن  اضطر  لذا 
أوراق تكشف هويته، واستخرجها بالفعل، 
وكانت المفاجأة أنه مهندس معماري ويقيم 
الصيدلية  في  فتركه  المعادي،  حي  في 
وتوجه لمحل إقامته المثبت في بطاقة هويته 

للبحث عنه.

ويكمل مينا ويقول إنه عرف من صاحبة العقار 
يقيم  الذي  العقار هو شقيقه  يقيم في  أن من كان 

الرجل  أن  كذلك  وعلم  أوروبا،  في  حاليا 
في  واآلخر  فرنسا،  في  أحدهما  ولدان  له 
كندا، وأنه حاليا وحيد بال مأوى ومصاب 

بالزهايمر.

عاد  إنه  قائال  المصري  الشاب  ويتابع 
لمنزله  معه  الرجل  واصطحب  للصيدلية 
واضطر  لمأساته،  حل  على  العثور  لحين 
أن يلجأ لمواقع التواصل، حيث كتب تدوينة 
هاتفه،  رقم  معها  ودون  القصة  فيها  روى 
عسى أن يعثر على أحد من أقاربه، مضيفاً 
واسع  نطاق  على  القصة  تداول  تم  أنه 
ووصلت ألبنائه وشقيقه لكن كانت الصدمة 

كبيرة.

الصدمة كما يقول مينا أن بعض أصدقاء 
ابني الرجل أكدوا له أنهم تواصلوا معهما 
المقيم  شقيقه  اتصل  فيما  استجابة،  دون 

في فرنسا ليسأل عليه لكن بعد أن تم حل 
التي  المفاجأة  أما  اكتراث،  ودون  المشكلة 
به  اتصلوا  الرجل  تالميذ  أن  فهي  أذهلته 
وأنهوا  وتدخلوا  كبار  مسؤولون  ومنهم 

معاناته

ويضيف مينا أن اللواء مهندس هشام أبو 
سنة مدير موانئ البحر األحمر، والمهندس 
هاني ضاحي وزير النقل والبترول السابق 
والنقيب الحالي للمهندسين في مصر، اتصال 
به وطلبا منه أن يأتي بالرجل ويقابلهما في 
مكتبهما، وذهب إليهما مصطحبا المهندس 

عمر ليكتشف مفاجأة أخرى.

شرده  الذي  المسن  الرجل  أن  المفاجأة 
الزهايمر هو واحد من أبرز المهندسين في 
مصر، وله تالميذ في الدول العربية، ووالده 
من أهم مصممي المتاحف المصرية، وفور 
لقائه بنقيب المهندسين ومدير موانئ البحر 

محالت  ألحد  باصطحابه  قاما  األحمر 
ثم  جديدة،  مالبس  له  واشتريا  المالبس 
اصطحباه لواحدة من أفضل وأفخم دور 

المسنين في مصر.

التبرعات  انهالت  لقد  مينا:  ويضيف 
الرجل،  أجل  من  المهندسين  نقابة  على 
برعايته  بالتكفل  النقابة  من  أمر  وصدر 

وعالجه وإعاشته، على أكمل وجه.

الرجل  هذا  إن  يقول  كما  مينا  يتخيل  لم 
3لغات  يجيد  وإنه  العلمية،  القيمة  بهذه 
اإلنجليزية  وهي  بطالقة  بها  ويتحدث 
والفرنسية واأللمانية، وله مؤلفات باسمه 
تم ترجمتها لعدة لغات، مضيفاً أن النهاية 
كانت سعيدة وتم توفير حياة آدمية وكريمة 
تليق به وبقيمته وترحم شيخوخته وتجعله 

ال يحتاج ألحد.عن العربية

قصة هذا املشرد بشوارع القاهرة تكشف مفاجأة 
وطنية مدوية
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Tax Tips
أمال يوسف 

الضرائب والعد التنازىل

نهاية  على  معدودة  أيام  الزمن  من  باقى 
للعام  الضريبى  األقرار  تقديم  فرصة 
الضريبى 2017 ويتبادر الى الذهن سؤال 
ماهو أخر يوم وماهى الفرصة المتاحة لعدم 
الوقوع فى دائرة دفع الغرامة والفوائد ؟؟؟  

وهناك بعض النقاط للتوضيح :                                                                             

الضريبى  األقرار  لتقديم  يوم  اخر  ن  أ 
لعام 2017 هو منتصف الليل ليوم األثنين 

الموافق 30 ابريل 2018

المستحقات  لدفع  ايضا  يوم  وآخر 
الضريبية هو ايضا 30 ابريل 2018                                    

اما اذا كنت صاحب عمل قد يمتد موعد 
تقديم القرار الى 15 يونيه 2018 ولكن أخر 
موعد لدفع الضريبة هو 30 ابريل 2018 
ايضا                                                                                        

تقديم  فى  التأخير  أن  نعلم  ان  البد  وهنا 
عليه  الضرائب(   بشرط مستحق  األقرار) 

غرامة

أما التاخر فى دفع الضريبة المستحقة يتم 
دفع فوائد تحتسب من اول مايو 2018                                               

ظروف  األشخاص  لبعض  يكون  وقد 
ميعاده  فى  االقرار  تقديم  تاخر  فى  خاصة 
ومن بعض األسباب عدم أستالم ايصاالت 
او غيره ولكن من األفضل تقديم األقرار فى 
ميعاده حتى لو نقص اى أيصاالت او غيره 

وقد يتم تقديم وعمل تعديل بعد ذلك .   

من فوائد تقديم األقرار فى موعده فضال 
المفتاح  هو  التاخير   غرامة  تفادى  عن 
ألستالم كل المبالغ المخصصة لألسرة مثل 

مبالغ االطفال وخالفه

File and pay on or before the 
tax filing deadline to avoid any 
interest and penalties

Most Canadian income tax 
and benefit returns for 2017 are 

due on April 30, 2018. However, 
CRA will consider your return as 
filed on time and your payment 
to be made on time if the CRA 
receives your submission by 
midnight on April 30 2018.

Self-employed individuals and 
their spouses have until June 15, 
2018, to file their income tax and 
benefit returns, but any balance 
owing is still due no later than 
April 30 2018.

It is important to file on time 
even if some slips or receipts are 
missing. And remember, filing 
a tax return is key to receiving 
benefits.

Do you have a balance owing?

There are many ways you can 
make a payment to the CRA. 
One way is to use your financial 
institution’s telephone or Internet 
banking service.

Worried you can’t pay your 
full tax bill before the deadline?

Even if you can’t pay all of 
your balance owing right away, 
you should still file your return 
by the deadline to avoid a late-
filing penalty. If you can’t pay 
the full amount, you may be able 
to make a payment arrangement 
with the CRA.

نبضات حتليليه 
للشخصية 
االنطوائية

ماريا ميشيل
اخصائية نفسية

عن  البعيدة  اللحظات  تلك  اجمل  ما 
االضواء وصخب االصداء التي يسدل عليه 
فيها الليل بأستاره عاكسا ضوئه الخافت الذى 
يتخلل نوافذ غرفته حيث يجمع شتات افكاره 
ممسكا  ذاته  حول  متمركزا  وحيدا  ويقبع 
بال  بحر  في  غارقا  دفتيه  بين  مبحرا  بكتاب 
يرخى  التي  االوقات  تلك  ينتظر   , شطآن 
يحدها  ال  التي  الجامحة  ألفكاره  العنان  فيها 
التي  فيهيم بخياله مشبعا كل رغباته  جدران 
لها  تجد  التي ال  وتطلعاته  ايفائها  يعجز عن 
تراه وحيدا شاردا   ,, الواقع  دربا فى ارض 
الكثيرين حوله  التفاف  داخله رغم  الى  ينأى 
وافرة  كلمات  بينبوع  تفيض  الساكنة  عيناه 
ولكن لسانه يظل عاقدا يكتم ما بصدره تكاد 
تسمع دقات قلبه الشاكية التي تحبسها ضلوع 
تفسير  عن  عاجزا  متحيرا  فتقف  المتشابكة 
وتحاول  المعقدة  الشخصية  تلك  غوامض 
جاهدا ان تفسر متحيرا هذا اللغز المعقد فال 
عجب ها نحن امام الشخصية االنطوائية فهيا 

نتعمق اكتر فى دهاليزها
و تخبرنا ا.د سوسن شاكر مجيد استاذ علم 

النفس ان االنطوائية
Introvert

نمط من انماط الشخصية تتحكم فى صوغه 
ويتسم  مكتسبة  بيئية  واخرى  وراثية  عوامل 

العالم  عن  بالبعد  الشخصية  هذة  صاحب 
ومثله  واخيلته  عالمه  فى  وعيشته  الخارجى 
وعدم  النشاط  بقله  يتميز  به  الخاصة  العليا 
الثقة بمن يحيط به وتتمركز كل اهتمامه حول 
ولكنه  انفعاالته  عن  التعبير  يجيد  ال   , ذاته 

يجيد التعبير على الورق
و تستطرد ا.د سوسن لتوضح لنا بعض من 

خصائص الشخصية االنطوائية :
والنصيحة  النقد  تتحمل  ال  شخصية 
والتصحيح , صعبة االنقياد لما حولها بسب 
فى  الراسخة  العليا  ومثلها  خصوصياتها 
والتقدير  االحترام  تحب  , شخصية  صاحبها 
من االخرين , رغباتها وشهواتها تتجه نحو 
ذاتها , شخصية نظرية ومثالية , مفكرة ذات 
 , الحساسية  شديدة   , متشائمة   , واسع  خيال 
ما هو جديد  كل  تتناول   , قوى  ذات ضمير 
بحذر , تمتلك معرفة فائقة , تنمو لديها مواهب 
وملكات فوق المستوى االعتيادي , شخصية 
هادئة , رقيقة, سلبية , تفضل االعتماد على 
لذاتها  عديدة  بمزايا  تحتفظ   , , صلبة  نفسها 
قبل  التفكير  فى  تمعن   , االخرين  يفهما  فال 

اصدار الحكم
الطب  استاذ  عيسوى  هبة  د.  لنا  تذكر  و 
النفسى بجامعة عين شمس بأن هناك سلبيات 
للشخصية االنطوائية كعدم االنسجام والتفاعل 
عميقة  مسحة  حياتها  تلون   , االخرين  مع 
االستفادة  على  القدرة  عدم   , االكتئاب  من 
مهارات  ضعف  بسب  الخالقة  طاقاتها  من 
هذة  آخر  جانب  على  االجتماعى  التواصل 
من  تمكنها  اخرى  مميزات  لها  الشخصية 
اداء بعض االعمال بتفوق كمجال العمل فى 

الشبكات االجتماعية االلكترونية.
فيمكنهم التأثير فى اآلالف من خالل الكلمة 

المكتوبة..
ما  االنطوائية  الشخصية  تتأرجح  هكذا  و 
بين مواطن القوة وجوانب الضعف بل وهكذا 
تتحد  ولهذا  االخرى  الشخصيات  انماط  كل 
حين  ففى  تكاملى  نسق  فى  معا  الشخصيات 
ان الشخصية االنطوائية تحول اهتماماتها الى 
العالم الذاتى فى حيت أخر نجد ان الشخصي 
االنبساطية تتجه الى العالم الخارجي فالوعى 
بيئة  يخلق  المختلفة  الشخصيات  بسمات 
واستغالل  بالمجتمعات  بالنهوض  خصبة 
الطاقات الكامنة ومواطن القوة المختلفة لدى 

افرادها

أسرة حترير األهرام اجلديد 
تقدم تعازيها إىل

تاسونى مريان وقدس ابونا ميخائيل

النتقال
 

األستاذ منري حبيب باسليوس
والد تاسونى ماريان

كما يقدم تعازيه احلارة ايضا 

للسيدة زوجته منى غربيال وأبنه األستاذ ماجد باسليوس 
وباقى العائلة

نياحة لنفسه يف فردوس النعيم وعزاء لألسرة

الذكرى العشرون النتقال

السيدة مرتا زكى جرجس
 املدير العام بوزارة اخلزانة – مصر

زوجك توفيق مينا احملاسب وابنتك ســاىل مينا الصيدالنية زوجة 
د . مهندس رضا أســــعد وابنك د . مهندس كميل مينا زوج االستاذة 

تريزا بطرس وابنك مهندس رامـــز مينا زوج االستاذة هيام نور 
وأحفادك مينا وجفرى وناتاىل وتايلر وكريس رضا أسعد, ونيفرت 
ومنريه كميل مينا , ويوسف رامز مينا , حييون ذكرى إنتقالك إىل 

األبدية يوم 2 مايو20١8 ذاكرين حمبتك وتضحياتك للكل وحكمتك 
وخصالك التى قّل أن توجد فى آخرين.



الملك تحتمس األول وخلفه الملكة أحمس ,وأمامهما 
ابنتهما نفروبيتي.

الثالث  الفرعون  تحتمس األول أو تحوتمس األول 
خالل األسرة الثامنة عشر.

 اعتلى العرش وهو قد جاوز األربعين من عمره 
الفرعون أمنحتب األول. خالل فترة حكمه،  بعد وفاة 
كان يقوم بحمالت في عمق بالد الشام والنوبة، ودفع 
حدود مصر إلى أبعد من أي وقت مضى. بنى أيًضا 
العديد من المعابد في مصر وبنى لنفسه مقبرة في وادي 
الملوك، فهو أول من قرر أال يدفن في هرم أو ما شابه، 
أمنحتب  يكون  ا  )ربمَّ بعيد  مكان  في  يدفن  أن  وفضل 
الثاني، وشقيقته  ابنه تحتمس  قد سبقه في ذلك(. خلفه 
حتشبسوت التي شاركت تحتمس الثاني في الحكم لفترة. 
تؤرخ لحقبته عموًما 1506-1493 ق.م، ولكن أقلية 
المستخدمة  الفلكية  المالحظات  بأن  تشعر  العلماء  من 
القديمة  المصرية  السجالت  الزمني من  الخط  لحساب 
من  وليس  ممفيس  مدينة  من  األول  تحتمس  عهد  في 
طيبة ،وترجح أن حكمه كان في الفترة من 1526 ق.م 

إلى 1513 ق.م
يعتقد أن والد تحتمس هو   
والدته  األول  أمنحتب 
سنسنب، من أبوين خارج 
وربما  المالكة  العائلة 
غير  الزوجة  كانت 
رية.  السُّ أو  الرئيسية 
لقب  حملت  التي  أحمس، 
)ملكة(  الملكية  الزوجة 
ا كانت ابنة  لتحتمس، ربمَّ

أحمس األول وأخت أمنحتب األول  ومع ذلك، لم تكن 
تلقب أبًدا تحت سمى »ابنة الملك«، لذلك هناك بعض 
المؤرخين  بعض  ويعتقد  الموضوع،  هذا  حول  الشك 
كانت  أنها  افتراض  وعلى  تحتمس.  أخت  كانت  أنها 
ُمْنَتِسبه ألمنحتب، فإن زواجها من تحتمس كان من أجل 
الحال  هو  هذا  يكون  لن  لكن،  العرش.  وراثة  ضمان 
اسم  يشرك  الكرنك  في  أمنحتب  مبنى  أواًل،  لسببين. 
وفاة  قبل  ذلك  وكان  أيًضا  تحتمس  اسم  مع  أمنحتب 
آمون  أحمس،  من  تحتمس  أبناء  أول  ثانًيا،  أمنحتب. 
مس، على ما يبدو أنه ولد قبل فترة طويلة من تتويج 
من  التذكارية  اللوحة  على  مالحظته  ويمكن  تحتمس. 
العام الرابع له في الحكم يصطاد بالقرب من ممفيس، 
وفاته،  قبل  ما  وقت  في  والده«  جيش  »قائد  وأصبح 
والذي قد ال يتجاوز وفاة تحتمس في العام الثاني عشر 
له في الحكم.  كان لتحتمس من الملكة أحمس ابن آخر، 
توفي واج  ونفروبتي.  وابنتان، حتشبسوت  واج مس، 
مس قبل والده، وتوفيت نفروبتي وهي رضيعه. كان 
لتحتمس ابن واحد من الزوجة األخرى، موت نفرت. 
الذي  الثاني،  تحتمس  باسم  وعرف  االبن  هذا  خلفه 
سجلت  حتشبسوت.  ابنته،  من  األول  تحتمس  زوجه 
حتشبسوت الحًقا أن تحتمس ولى العرش إلى كل من 
تحتمس الثاني وحتشبسوت. ويعتبر هذا دعاية من قبل 
أحّقيتها  على  الشرعية  إلضفاء  حتشبسوت  أنصار 

بالعرش عندما تولت السلطة الحًقا.

 

أعدت حتشبسوت هذا التابوت من حجر الكوارزيت 
لكي توضع فيه مومياء أبيها تحتمس األول في المقبرة 
الفنون  بمتحف  اآلن  التابوت  هذا  ويوجد   ،KV20

الجميلة ببوسطن.
عد تولي تحتمس الُحكم، تمردت النوبة ضد الحكم 
بن  أحمس  مقبرة  من  الذاتية  لسيرته  فوفًقا  المصري. 
إبانا، سافر تحتمس إلى أعلى نهر النيل وقاتل شخصًيا 
قام  االنتصار،  بعد  النوبي.  الملك  وقتل  المعركة،  في 
بتعليق جسد الملك النوبي على مقدمة مركبه، قبل أن 
ثانية ضد  قاد حملة  الحملة،  تلك  بعد  إلى طيبة.  يعود 
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فرعونيــات
حتومتس األول

أثنائها  الثالث وفي  النوبة في عامه 
الجندل  عند  القناة  بتجريف  أمر 
عهد  في  بُنيت  قد  التي  ـ  األول 
األسرة  من  الثالث  سيزوستريس 
تسهيل  أجل  من   - عشر  الثانية 
التَّيَّار  ِضدُّ  تسير  التي  المياة  تدفق 
هذا  ساعد  النوبة.  إلى  مصر  من 
في اندماج النوبة في اإلمبراطورية 
المصرية. ُسجلت هذه الحملة على 
نقشين منفصلين من قبل ابنه توري.

عهد  من  الثانية  السنة  في 
لوحات  الملك  وقطع  تحتمس، 
تذكارية في طومبس )بالنوية(، الذي 
طومبس،  في  قلعة  بنى  أنه  يسجل 
بالقرب من الشالل الثالث، وبالتالي 
المصري،  العسكري  الوجود  تمُدد 
عند  بوهين،  في  سابًقا  توقف  الذي 
دائم. هذا يدل  الثاني بشكل  الشالل 
على  حملة  بالفعل  خاض  أنه  على 
وقعت  ربما  هنا،  ومن  سوريا؛ 
عامه  بداية  في  سوريا  على  حملته 
الثانية  الحملة  كان  بالحكم.  الثاني 
مصري  حاكم  إليه  وصل  ما  ابعد 
بحملة من جهةالشمال. على الرغم 
العصر  في  عليها  يعثر  لم  أنه  من 
يبدو  ما  على  وضع  فقد  الحديث، 
حتى لوحةتذكارية عندما عبر نهر 
أعلن  الحملة،  هذه  الفرات.  خالل 
لتحتمس.  الوالء  السورين  األمراء 
الضريبه  أوقف  عودته،  بعد 
التحصينات  إنشاء  وبدأ  المفروضه 
احتفل  المستقبل.  في  الغارات  ضد 
باصتياده  بانتصاراته  تحتمس 
من  بالقرب   ، نيا  منطقة  في  للفيله 
أفاميا بسوريا، وعاد إلى مصر مع 
»أن  الفرات،  من  غريبة  حكايات 
المنبع  من  وتتدفق  مقلوب  المياه 
المصب«،  من  تتدفق  أن  من  بداًل 
»المياه  يُعرف  الفرات  نهر  وبات 

المعكوس.
عسكري  تهديد  تحتمس  واجه 
بتمرد نوبي آخر في سنته الرابعة.. 
توسعت نفوذه حتى أقصى الجنوب، 
تم العثور على نقًشا يعود إلى فترة 
حكمه جنوًبا إلى كاراجوس، جنوب 

الشالل الرابع. بدأ خالل فترة حكمه 
انتهت  التي  المشاريع  من  عدًدا 
مدى  على  النوبة  باستقالل  فعليا 
وسع  المقبلة.   500 الـ  السنوات 
معبد لسنوسرت الثالث وخنوم، في 
عين  منسمنة.  للنيل  المقابله  الجهة 
أيًضا رجل يدعى الطيري بمنصب 
والمعروف  في كوش،  الملك  نائب 
أيضا باسم »ابن الملك في كوش«.
دائم  بشكل  للملك  مدني  ممثل  مع 
في النوبة نفسها،لم تثور النوبة بعد 
ذلك وتمت السيطرة بسهولة من قبل 

الملوك المصريين في المستقبل 

ملك  حدود  توسعت  أن  بعد 
بما  باالحتفال  قام  األول،  تحتمس 
قاعة  فبنى  انتصارات  من  حققه 
قيامه  بعد  آمون  معبد  في  فسيحة 

بتجديد وتعمير المعبد في طيبة.

وأقام مسلتين أمام البوابة الرابعة 
إحدهما  تزال  ال  آمون  معبد  في 
ُصنعتا  وقد  الكرنك،  بمعبد  قائمة 
من الجرانيت الذي أحضره تحتمس 
من مصر العليا محمال على قارب 
وعرضه  مترا   60 حوالي  طوله 
كتلتان  ويحمل  مترا   22 حوالي 
هائلتان من الجرانيت تبلغ كل منهما 
حوالي 22 متر طوال ومترين حول 
طن،   143 حوالي  وتزن  القاعدة 
كما شيد الصرحان الرابع والخامس 

في معبد الكرنك.
أن  يبدو  أبيدوس  لوحة  ومن 
تحتمس أضاف إلى معبد أوزوريس، 
وله آثار في الجيزة وأرمنت ومنف 
وفي سيناء في منطقة شرابة الخادم.

تسديد خمالفات املرور بطريقة مبتكرة يف 
الصني يف طريقة مبتكرة 

سمحت السلطات المحلية لمدينة داتشو في مقاطعة سيتشوان الصينية 
باالعتذار عبر اإلنترنت، وجمع ما ال يقل عن 20 “إعجابا” عوضا عن 

دفع غرامة مالية للمخالفات المرورية البسيطة.

أحد  على وكتب  المخالفين 
التواصل  “لقد شبكة  االجتماعي: 
المرور  التقاطعات خالفت  أحد  في 
المدينة،  اكتشفت في  وبعدها 
أخطأت  لي أنني  أوضح  عندما 
الشرطة  المرورية. ضابط  المخالفة 
يتعلم  لكي  اإلنترنت أعتذر  مستخدمو 
الدرس،  هذا  يهملوا من  ال  ولكي 
يستخدمون قواعد السير حتى  كانوا  لو 

دراجة”.

وقد حصل مخالف المرور، الذي نشر قصته واعتذر عبر اإلنترنت، 
على 28 “اليك”، وبهذا يكون قد دفع الغرامة بـ “اإلعجابات”!!

أسرة جريدة األهرام اجلديد
تهنئ

الدكتور اشرف خبيت
على اجتيازه مجيع امتحانات الطب البيطرى يف اونتاريو وحصوله 

على رخصة مزاولة املهنة
د. اشرف خبيت أدى خدمات جليلة لألهرام اجلديد نذكرها له دوما 
ونتمنى له التوفيق يف مهنته، وهو مثال للخادم األمني الذى قيل له 

"كنت امينا يف القليل سوف اقيمك على الكثري"
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
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Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

حتت رعاية قداسة البابا املعظم األنبا تواضروس الثانى، 
حفل  أول  إبريل   21 املوافق  املاضى  السبت  يوم  أقيم 
عشاء ألسقفية اخلدمات العامة منذ تسجيل فرعها 

BLESS CANADA         فى كندا عام 1٩٩5 حتت إسم
وذلك بحضور نيافة احلبر اجلليل األنبا يوليوس أسقف 
اخلدمات العامة واالجتماعية واألسقف العام لكنائس 
التى  اخلدمات  تعدد  عن  نيافته  وحتدث  القدمية.  مصر 
احتياجات  فى  الرب  إخوة  لدعم  األسقفية  بها  تقوم 
والطوارئ  الكوارس  وحاالت  والزواج  والعالج  التعليم 

وتدعيم نظام املشروعات الصغيرة للشباب ولألسر احملتاجة، بعض النظر عن اجلنس أو 
العرق أو الديانة. كما حتدث نيافة احلبر اجلليل األنبا سرابيون أسقف كاليفورنيا ولوس 
إشراف  آخر سبتمبر 1٩٦2 حتت  بدايتها فى  اخلدمات منذ  تاريخ أسقفية  أجنلوس عن 
ثم  يونيو 1٩٨5  األنبا سرابيون فى  بعده  األنبا صموئيل ومن  الشهيد  الرحمات  مثلث 
األنبا يؤنس عام 1٩٩٦، ثم تولى األنبا يوليوس املسئولية منذ عام 2٠15. وقد انتقلت 
خدمة األسقفية إلى بالد املهجر وكانت بداية النشاط الفعلى فى كندا عام 1٩٩٩ حتت 

إشراف األستاذ إكرام يوسف وزوجته الدكتورة ناهد.

حممد صالح يتخطي »ماجر« ويصبح أفضل 
هداف عربي يف دوري أبطال أوروبا

قياسي  برقم  لينفرد  القياسية،  األرقام  حتطيمه  صالح  محمد  املصري  الدولي  واصل 
عربي جديد، كأفضل هداف عربي في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، برصيد 13 هدفا، في 

املسابقة متوفًقا على اجلزائر رابح ماجر.
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أعرف مضطهدك!!
عـادل عطيـة

يسمى  ما  المسيحية  في  يوجد  ال 
بالعدو، سوى عدو واحد، أال وهو: 

الشيطان!

   لذلك، ال أقل لك: أعرف عدوك، 
بل أعرف مضطهدك!

   مضطهدك، ال يعرف سوى نوعين 
من األخّوة: أخّوة في الرحم، وأخّوة 
في اإلسالم. وكل من دونهما، هم في 
نظره: أعداء ألداء.. وستجد نفسك، 

أنت هو العدو، رغم أنفك!

   مضطهدك، يظهر عادة متقنّعاً؛ 
ولكن  متوهج،  كضوء  لك  ليبدو 
بالضرورة  كاذب  فهو  بشعة،  آثاره 
ومخادع ومناور، وكالذئب الخاطف، 
يسعى للوصول إلى أهدافه التي هي 

غالباً دنيئة!

حبه  لك  يعلن  قد  مضطهدك،     
والموائد،  المحافل،  كل  في  الجامح 
المناسبات، ولكنه ذلك  وغيرها من 
الحب البارد الذي يقتل الحبيب بعناق 

حار.

ولسانين:  بوجهين  مضطهدك،     
إذا رضى عنك لمصلحة ما، أظهر 
لك من كتبه، ومراجعه، النصوص 
واحترامك،  حبك  إلى  تدعوه  التي 
»أنت  الشهيرة:  استدراكيته  مع 
شخص ممتاز.. لكنك، ويا لألسف، 
عليك،  غضب   وإذا  مسيحي«.. 
التطبع،  يغلب  الذي  الطبع  بحتمية 
فانه يُظهر لك النصوص التي تدعوه 

إلى إذاللك، والقضاء عليك!

انتمائك     مضطهدك، ينزعك من 
بـ:  فيلقبك  والوطني؛  الديني، 
أن  يريد  وكأنه  »النصراني«.. 
يقول لك: أنت ال تنتمي إلى المسيح، 
وإنّما إلى مدينة الناصرة التي كانت 
ُمحتقرة، وإلى طائفة النصرانية التي 

كانت ُمبّتدعة!

على  يرغمك  مضطهدك،     
االعتراف بأنه من خير أمة أخرجت 
واألسمى  األعلى  فهو  لذلك  للناس؛ 
منك، ويسعى بإجتهاد إلى تصغيرك 
على  وتعويدك  نفسك،  عين  في 
لك  يحق  أنه ال  ذاتك، حتى  أحتقار 
أن تكون رئيساً بل مرؤساً أبداً.. وال 
تأكل، أو تشرب، أو تصلي، إال بإذنه 

وبأمره!

   مضطهدك، يشكك في أهم كلمتين، 
هما أساس عقيدتك، وإيمانك: 

   كلمة هللا، الكتاب المقدس، متهماً 
اياه بأنه ُمحّرف وُمزّور، وأنه يأتيك 

بالباطل من بين متنيه!

   وكلمة هللا، يسوع المسيح، بأنه ليس 
يقدم  ولم  يُصلب،  ولم  متجّسد،  بإله 
والخالص،  الفداء،  وللبشرية:  لك 

والحرية، والحياة األبديّة!

يسلبك  وهو  يظن،  مضطهدك،     
وكل  وأوالدك  وعرضك،  مالك، 

ممتلكاتك، أنه يقدم خدمة جليلة هلل!

...،...،...،  

   أعرف مضطهدك، وكن ساهراً 
بيتك،  وأهل  إيمانك،  على  ويقظاً: 

وكل ما هو لك!

تبادل املوت بشجرة وردية
ــــــــــــــــــــــــــ

زهرة الطاهري ، املغرب

كل يوم نأمل أن نأمل

فال تنكسري

ي أجنحة اإلرادة

مهما يقتفي اللحن الحزين

أثري

أبحث عن السعادة

ومهما يضمني األنين

ويمتزج بعطري

أغيّر وجهتي

وأغني بلغتي

على أي وتر

مهما اغتيلت حواسي

سأخلق رغبتي

كلحظة جنونية تحت المطر

فهذه االبتسامة

تطلق لنفسها العنان

وهذا الضوء يشتعل

أحياناً من الحرمان

وهذه الرغبة في الحياة

تبادل الموت

بشجرة وردية

أقيم عليها المهرجان

حمو األمية 
العاطفية 

Oliver كتبها
في  تتسبب  العاطفية  األمية   -
مصرع النفس حتي لو ظل لإلنسان 
ميتة.محو  العاطفة  ألن  حى  جسد 
األمية العاطفية تبنى الكيان اإلنسانى 
نقيصة  أنواعها  بجميع  كله.األمية 
ليتخلص  المجتمع  و  اإلنسان  يسعى 
األمية  فقط  أمكن.ليست  كلما  منها 
التعليمية بل كل أنواع األمية تتسبب 

في تأخر األمم و تخلفها. 

- العاطفة ظهرت في اإلنسان حين 
ظهرت حواء آلدم.إذ قبل المرأة كانت 
عالقة آدم تتركز بين الروحيات – هللا 
الملموسات  بين  و  الروحى-  والعالم 
ثالثة  اإلنسان ذو  فيها-  بما  الجنة   –
النفس  و  للملموسات  أبعاد.الجسد 
للتواصل مع غير  الروح  للعاطفة و 
المرئي كان آلدم عالقة بالملموسات 
باإللهيات بروحه و  بجسده.و عالقة 
بقي هناك عنصر خامل غير متفاعل 
هللا  عاطفته.  مركز  و  آدم  نفس  هو 
آدم  خلق  كان  إنما  طبعاً  هذا  يعلم 
حواء  خلق  و  حواء  لخلق  خطوة 
معاً  ووجودهما  آدم  لخلق  إستكمال 
للكمال.لم  أيقونة  الحب يجعلهما  بكل 
يوجد قبل حواء من َتنشط العاطفة من 
أجله و تتفاعل المشاعر معه.فكان آدم 
ناقصاً لم يكتمل و لم يصبح في حال 
حسن جداً إال لما ِمن ضلع آدم ُخلقت 
حواء.آدم بدون حواء ال يكتمل و ال 

حواء تكتمل من غير آدم.

التي  األولي  هي  حواء  كانت   -
من  امرأة  آدم.فرآها  جنس  نفس  من 
تساويه و تشبهه. أُخذت.رآها  إمرئ 
فقال هذه لحم من لحمي و عظم من 
أخذ  حين  نائماً  كان  أنه  عظامى.مع 
منه  خلق  و  من عظامه  الرب عظم 
حواء.البد أن رسالة وصلته من هللا 
تخبره بأن حواء هذه هي هي نفسه.
ليست خارجة عنه لكنها خارجة منه. 
يخجالن. ال  هما  و  عريانان  كانا 
نفسه؟  من  اإلنسان  يخجل  هل  ألنه 
كليهما  أن  الكتاب  يقول  أن  يريد  أو 
رأي اآلخر مكشوف قدامه و إرتض 
في  يرى  أن  دون  حقيقته  بكل  به 
عائقاً  البيولوجى  التكوين  إختالف 
أنهما واحد.لهذا كان  يمنع اإلحساس 
الزواج.  عن  كالم  العبارة  هذه  بعد 

لإلنسان. األولي  الصورة  هي  هذه 
نأخذ منها المعاني  و نتعلم. 

- الصالة و اإليمانيات لغة الروح 
.الزيادة و النقصان لغة الجسد. القرب 
و البعد لغة النفس. لغة النفس تحتاج 
إلى دروس تقوية.عن لغة النفس هذا 

المقال.

أنك  الشعور  به  تعطي  ما  كل   -
نفسه. تخاطب  فأنت  لغيرك  قريب 
نفسك  تجعل  و  عاطفته.تجعله  تنشط 
إليه و هو إليك. متفاعل معه منتسباً 
لغة  أمه  حضن  إلي  الصغير  لقرب 
أنه  مع  يعانيها  آالم  للترك  و  يفهمها 
داخله  النفس  بعد.  الكالم  يتعلم  لم 
نفسه  من خالل  تصله  تتأثر.الرسالة 
سر  أذنه.آه,,هذا  خالل  من  ليس  و 
من  أن  نعرف  السر  بهذا  عميق... 
لكالمك  ينصت  و  أذناً  يعطيك  ال 
قريبا  .كن  نفسه  تخاطب  أن  يمكنك 
من الطفل المعاند.كن قريبا من اإلبنة 
هي  و  عليك  متمردة  تحسبها  التي 
في الحقيقة متمردة علي إهمالك لها.
هذا  يكون  كيف  منها.تسأل  إقترب 
.بكلمة واحدة هي ) الحوار( .إختلق 
أن  تتكلم.تعلم  دعها  و  يعجبها  حديثا 

تنصت لها فاإلنصات قربي.

الجسد  تخاطب  ال  التي  الهدايا   -
هي رسائل للنفس.الورود و العطور 
منها. الشخصية  حتي  اللوحات  و 
األغنيات  و  الروايات  و  القصائد 
إلي  نفس  من  رسائل  هي  الراقية. 
و  الرقة  معاني  تترجم  نفس.هي 
الجمال و التقدير.النفس تفهم ذلك ال 
تحمل أنت عبء توصيل الرسالة.قد 
يكفي  ال  الدخل  أن  البعض  يعترض 
الورود.أقول  نشتري  فهل  للطعام 
لك أن كل الدخل ال يمكن أن يصنع 
واحدة. وردة  تجلبها  التي  المشاعر 
فقدم الشبع للنفس كما تبالى بالجسد.

َمَرٌض  حساب  بال  الصمت   -
كالكالم بال حساب.فليكن مع حبيبتك 
.إن  متقطع  صمت  و  متقطع  كالم 
عدت فوجدتها نائمة من مجهود اليوم 
قل  و  التالى  اليوم  بها  إتصل  الشاق 
تخاطب  كنت  وحشتك.إن  أنها  لها 
حياتك. شريكة  أو  حياتك  شريك 
مهما  تنس  فال  أسرتك  أفراد  أي من 
تختتمها  أن  المكالمة  موضوع  كان 
قائاًل :أنت حبيبي أنت حبيبتي سالم.
علي  النفس  تفتح  و  الهاتف  ستغلق 
النفس  يطمئن  ما  مصراعيها.فأعمق 
أن تشعر أنها محبوبة.فال تنس الهدف 
من الرسالة.كررها و أكد عليها بكل 

تستطيعها.بالكالم  التي  الوسائل 
بالنكات  بالهدايا  بالمداعبة  بالنظرات 
المشتركة  بالمشاهدة  بالضحكات 
لمقطع في صفحاتهم و حساباتاهم في 
مواقع التواصل.بل برسائل تفاجئون 
مواقع  علي  الحياة  شركاء  بها 
التواصل.أترك لهم قلبك في الكلمات 
وسطهم  حضورك  الضحكات.فليكن 

سبباَ للفرح ال التضييق عليهم.

في  سريعة  نتائج  تتوقع  ال   -
النطق  فمصاعب  النفس  لغة  تعلم 
لسنوات  اإلهمال  ظلمة  تعترضها.و 
يعلم  كمن  لحظات.كن  في  تنقشع  ال 
الحب  عبارات  النطق.كرر  طفاَل 
اليوم و تسمع منهم  بصدق و سيأت 
تتعجلي. تتعجل.ال  ال  عباراتك  نفس 
فقط داوم علي التعليم فإنك إن فعلت 
صارت  التي  النفس  إلى  تصل  ذلك 
سريعا  تزدهر  ال  العاطفة  نفسك.لغة 
لكنها إذا نشطت ال تموت بل تنمو.كل 
أن  نشطة.تجنب  تبقيها  أن  عليك  ما 
أن  بالضحكات.تجنب  الهموم  تخلط 
يكون وقت األسرة هو وقت الحديث 
اللغة.هذه  تختنق  المتاعب.هنا  عن 
غير  بالهموم  المتشبعة  الضحكات 
صادقة تأثيرها ضعيف.أنت قبل الكل 
عند  العمل  متاعب  تنسي  أن  تحتاج 
متاعبهم.فلتكن  لهم  العمل.هم  أبواب 
أخري.أما  جانبية  حوارات  للمتاعب 
الحوار الجماعي فليكن للفرح.ثق أن 
الفرح سيؤهلك لمتاعب اليوم التالي.

ستكون أقوي.

- لو سألت نفسك لماذا خصص هللا 
أعياداً نعيدها.هل هللا يحتاج أعيادنا؟ 
طبعا هللا ال يحتاج شيئاً.لكنه يعلم أننا 
نحتاج األعياد.نخرج بها عن روتين 
الحياة.ننسلخ من األعباء التي تتراكم 
اليومي  النفقة  حساب  يوم.ننسي  كل 
الربح  منطق  عن  بعيداً  ننطلق  و 
نحصل  ال  بإرتياح  والخسارة.فنشعر 
يكون  العيد  قرب  دوماً.حتي  عليه 
العيد  يأتي  ثم  مبدئى  فرح  مصدر 
إصنع  المنطق  بهجتنا.بنفس  فتكتمل 
لشريكتك أعيادها.فليكن يوم أول لقاء 
يوم  فليكن  نسيته  لو  و  مفرحة  قصة 
عيد  متكرر.فليكن  عيد  يوم  زواجك 
ننساه. ميالده و ميالدها يوم عيد ال 
ال  األعياد  ففي  يتكلف  كم  يهم  ال 
بالعيد. نفرح  أن  النفقة.المهم  نحسب 
عيد ميالد األوالد فرح لهم و رسالة 
الخاصة  األمد.األعياد  طويلة  حب 
للنفس. هامة  أردناها.هي  لو  كثيرة 
و  اإلهتمام  و  الفرح  لغة  منها  تتعلم 

التقدير.فلنتعلم لغة العاطفة.

سفينة امللكة إليزابيث الثانية 
تتحول لفندق عائم فى دبي

عادت سفينة الملكة إليزابيث الثانية للحياة مرة أخرى، لكن هذه المرة 
كفندق عائم يرسو بشكل دائم فى دبي، وذلك بعد أن توقفت عن العمل 

لفترة دامت عشر سنوات.

وأتمت سفينة الملكة إليزابيث الثانية آخر رحالتها يوم 11 نوفمبر عام 
2008 حينما اتجهت من المملكة المتحدة إلى مدينة دبي.

وتم افتتاح السفينة بشكل تجريبي يوم األربعاء، بينما سيكون االفتتاح 
الكامل في شهر أكتوبر 2018، ويُتاح للزوار حاليا حجز غرف ومطاعم 

وجوالت تراثية بالسفينة.

يوم  السفينة  فيليب  األمير  وزوجها  الثانية  إليزابيث  الملكة  وأطلقت 
20 سبتمبر وسط حضور 30 ألف متفرج في كاليدبانك عام 1967، 
 Istithmar وذلك قبل أربعة عقود من انتقال ملكية السفينة إلى شركة
World المملوكة لحكومة دبي عام 2007 مقابل 100 مليون دوالر.
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أعطــو تعطـو
تحت رعاية قداسة البابا املعظم األنبا توارضوس الثاين

 وبترشيف رشيكه يف الخدمة نيافة الحرب الجليل األنبا مينا

يســــر جمعيـة األنبا أبرام أن تدعوكم لحضور حفل العشاء الخريي

بحضور القمص داود ملعي 

يقام الحفل يوم األثنني املوافق ٢١ مايو الساعة السادسة مساء

وذلك بفندق دلتا مبنطقة املطار

Delta Hotel Toronto
655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

الرب يعوضكم مئة ضعف يف هذا الدهـر وحياة أبدية يف الدهـر اآليت

جمعية األنبا أبرآم

بقية مقال شخصيات قبطية 
المصرى  حبيب    - مؤثرة 
)1٨٨٥ – 19٥٣(  ص ٦ 

القبطية  الكنيسة  خدمة  مجال  فى 
تأسيس  فى   1916 عام  أشترك 
عام  فى  بالقاهرة،  التوفيق  جمعية 
جمعية  تأسيس  فى  ساهم   1939
الطفولة.  لتربية  القبطية  السيدات 
لعضوية  انضم   1928 عام  فى 
ومن  بالقاهرة،  العام  الملى  المجلس 
نادرة  بشجاعة  أعلن  المجلس  خالل 
الكنسى  التقليد  متناهية  وصراحة 
الراسخ الذى أستقر فى الكنيسة والذى 
يحتم: )أن يكون البابا البطريرك من 
تعلو  ال  الذين  فقط  الرهبان  اآلباء 
رتبتهم عن درجة قمص( وبالتالى ال 
يجوز للمطران أو األسقف أن يكون 
بطريركاً. هذا األمر سبب له العديد 
والمضايقات  واآلالم  المتاعب  من 
ليس  الضمير.  مستريح  كان  لكنه 
لكن  ذلك  بسبب  تألم  الذى  فقط  هو 
المخلصين  وجماعة  أيضاً  أوالده 
المقال.  هذا  كاتب  ومنهم  للكنيسة 
أكتوبر 1953   9 الجمعة  يوم  وفى 
رحل عن عالمنا بسالم وعلى شفتيه 
من  للوطن  قدمه  لما  رضى  عالمة 
وخدمة  حب  من  وللكنيسة  خدمات، 
إلى األمة  نعاه  وبذل وتضحية. وقد 
رئيس  باشا  ماهر  على  وفاته  يوم 
الوزراء فى اإلذاعة المصرية بقوله: 
)أنعى إلى األمة المصرية رجاًل من 
رجاالتها خدمه فى صدق ووالء إلى 
حبيب  هو  الرجل  هذا  حياته.  آخر 

المصرى باشا(.

بقية مقال الكيمياء والواقيات الشمسية 
ص 7

 SPF: Sun عامل الوقاية الشمسي 
Protection Factor

هذه القيمة هي مقياس يدل على فاعلية الواقي 
حماية  نتجت  كلما  أعلى  كانت  كلما  الشمسي، 
الحروق  عن  )المسؤولة   UV-B ضد  أكبر 
الشمسية(. تشير قيمة SPF إلى الزمن الممكن 
الشمس والذي  الشخص ألشعة  به  أن يتعرض 
يستخدم الواقي الشمسي قبل أن يصاب بحروق 
شمسية بالمقارنه إلى الزمن لشخص ال يستخدم 
الذي  الشخص  فإن  وبذلك  الشمسي،  الواقي 
الشمس  تحت  دقيقة   12 بعد  للحرق  يتعرض 
فإنه يتعرض للحرق بعد 120 دقيقة إذا أستخدم 
واقي شمسي ذو قيمة SPF تعادل 10 بالنظام 

األمريكي.
بشكل جيد عن  تقدر  الـSPF  ال  قيمة  إن  
المرئية  غير  اإلصابة  ألن  الجلد  إصابة  مقدار 
األشعة  بواسطة  كذلك  تحدث  الجلد  وشيخوخة 
تسبب  ال  والتي   A النوع  من  البنفسجية  فوق 
احمرار أو ألم. إن الواقي الشمسي التقليدي ال 
UVA بشكل كفء مثل  UVB حتى  يحجب 
أن بعض المنتجات المذكور عليها بأنها واسعة 
الحماية  تقدم  ال  فهي    )UV )A+Bلـ الحجب 

   UVAالكافية ل
بواسطة  تكون   UVA أفضل حماية ضد  إن 

المستحضرات الحاوية على :
avobenzone, ecamsule, 

titanium dioxide
تم  األخرى  والمقاييس   SPF قيمة  إن 
التوصل إليها للحد من االدعاءات غير المنطقية 

للشركات مثل »حماية طوال اليوم«
)منقول(

نضع  و  دائمة  نعطي »صفات«  ما  كثيراً 
الذين  األشخاص  علي  وهمية  »الفتات« 
»غير  وهذه   ، »سطحي«  فهذا  ؛  نعرفهم 
مسؤولة« ، وذاك »كئيب« ، أو تلك »فائقة 

القدرات« ، ...الخ!!!
 

لو  حتي   - لآلخرين  »عناوين«  إعطاء 
 ، كائنات جامدة  إيجابية-  يجعل منهم  كانت 

للنمو  قابلة  عاقلة وغير  غير 
حقيقياً  ليس  وهذا   ، والتغيير 

بالمرة!!! 
 

وإلصاق صفة سلبية معينة 
كانت  وإن  -حتي  لشخص 
صحيحة في فترة من فترات 
حياته- هي جريمة نفعلها في 
حقه ؛ ألننا بداًل من تشجيعه 
علي التغيير لألفضل أو علي 
و  ندفعه   ، إدانته  عدم  األقل 

الصفة،  هذه  لتصديق  به  المحيطين  ندفع 
هذه  يصدق  فالمسكين  له!  مالزمة  فتكون 
الصفة في نفسه ، وتُحفر داخل عقله ويعيش 
أراد  لو  حتي   ، عليها  بناءاً  ويتصرف  بها 

عكس ذلك!!!
 

إن إرادة التغيير من اكثر ما يميز اإلنسان؛ 
والتاريخ وواقع خبراتنا اليومية يعج بتغييرات 
متعددة حدثت وتحدث مع كل شخٍص فينا ؛ 
فصفة »الضعف« اليوم .. قد تصبح »قوة« 

تصبح  ..قد  اليوم  وصفة«الكسل«   ، غداً 
قد   .. اليوم  و«النجاسة«   ، غداً  »نشاطا« 
صحيح  والعكس   ، غداً  »طهارة«  تصبح 
صعوداً  تتغير  البشرية  طبيعتنا  هي  فهذه   ،

وهبوطاً.
عدة  علي  يعتمد  اإلنسان  داخل  والتغيير 
عوامل خارجية وداخلية، منها اإلرادة والنضج 

، وعوامل نفسية تخص نظرة المحيطين له!

 
وضد  نفسه  اإلنسان ضد  جهاد  أن  وحيث 
التي  المعارك  أشرس  من   ، طبيعته وضعفه 
ولنساعد  فلنرحم   ، إذاً  يومياً!   لها  يتعرض 
كفانا   ، لألفضل  التغيير  علي  بعضاً  بعضنا 

جلداً وإدانة و«عنّونة« لغيرنا.
ولنشجع بعضنا اثناء رحلة الحياة... رحلة 

النمو والنضج والتغيير!!!

عنّونة« اآلخرين!!!   
Labelling others

ريهام زاهر 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أرتفاع معدل التضخم )تكاليف 
املعيشة( الي ٢٫٣% في شهر مارس بسبب 

أرتفاع اسعار اجلازولني 
بعد دراسة للمواد التي أرتفعت أسعارها أظهرت بيانات االحصاءات 

الكندية يوم الجمعة 20أبريل أن تكاليف المعيشة او ما يسمي معدل التضخم قد أرتفع الي أعلى مستوي له 
في شهر مارس الماضي الي 2٫3% وهو االعلي منذ اكتوبر عام 2014 ٫ وذلك بسبب أرتفاع أسعار البنزين 
وايضا معظم  االشياء االخري ماعدا أسعار االحذية وأسعار المالبس التي إنخفضت بنسبة 1% خالل االثني 
عشرة الماضية ، وقد أرتفعت أسعار البنزين بنسبة 17٫1% خالل شهر مارس اكثر مما كانت عليه العام 
الماضى وقال دوج بورتير أقتصادي في بنك أوف مونتلاير أن أسعار الجازولين في طريقها الي االرتفاع 
اكثر بنسبة 5% في الشهر الحالي وأن البنك المركزى الكندى يضع فى أعتباره معدل التضخم عندما يعدل 

أسعار الفائدة البنكية ومعدل التضخم الحالي كان في نطاق تقديراته.

بسبب النقص الشديد ملدرسني اللغة 
الفرنسية في فانكوفر جتول  أدارة املدارس هناك 

عبر كندا للبحث عن مدرسني 

تأمل إدارة المدارس في فانكوفر 
أن تجد في منطقة تورنتو الكبري 
الفرنسية  اللغة  مدرسين  من  عدد 
الغرب  الي  لالنتقال  المستعدين 
مقاطعة  في  جديدة  حياة  وبدء 
ادارة  أقامة  وقد  كولومبيا  بريتش 

أبريل   20 الجمعة  يوم  عقد  للوظائف  معرضا  فانكوفر  في  المدارس 
في تورنتو  لجذب مدرسين جدد في محاولة لملئ الشواغر التي طال 
ادارة مدارس   الفرنسية ذهبت  للغة  بحثها عن مدرسين  ، وفي  آمدها 
فانكوفر الي كيبيك وأوتاوا ايضا ، وقالت جانيس ماير مديرة مدرسة 
مدرسين  تجد  أن  لتحاول  هناك  من  جاءت  إنها  فانكوفر  في  ابتدائية 
متخصصين في اللغة الفرنسية والبرامج التخصصية مثل التكنولوجيا 
دوالر   1500 التخصصات  بعض  في  للمعلمين  يقدمون  انهم  وقالت 
لبدل االنتقال ومسكن مؤقت وعقود بدوام كامل باالضافة أن مقاطعة 
الفصل  الطلبة في  بريتش كولومبيا اعتمدت قواعد جديدة بجعل عدد 
قليل ولذا فهناك احتياج لتوظيف أكثر من 2000 معلم ، وقد حضر الي 
معرض الوظائف في تورنتو مئات من المعلمين والخريجين الجدد من 
كليات المعلمين وقالت جانيس ماير ان لديهم في بريتش كولومبيا أكبر 
المختلفة ولديهم  المدارس  الفرنسية وعدد كبير من  اللغة  لتعليم  منهج 
الكثير من فرص التطوير المهني والنجاح ومشكلة توفر مدرسين للغة 
الفرنسية ليست مقصورة علي فانكوفر فقط  ولكنها مستمرة في كندا 
وقد سجلت االحصاءات الكندية زيادة مطردة في عدد الطلبة المسجلين 

في المدارس الفرنسية خالل السبعة سنوات الماضية .
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أكثر مكالمات شرطة الطوارئ )911( غرابة في منطقة أونتاريو 
وكاليدون  وبرامبتون  مسيسوجا  منطقة  تخدم  التي  بييل  شرطة  بدأت 
حملة لتوعية ألعامة عن متي يتصلون بشرطة الطوارئ )911( وقال 
الف مكالمة  بين 365  أنه من  باترسون  الرقيب واين  الشرطة  ضابط 
تلقتها شرطة الطوارئ عام 2017 كان هناك 131 الف مكالمة وهمية 
او مخادعة او من اطفال يلعبون ويمزحون وهذا اكثر من ثلث المكالمات 
تقريبا وبأرتفاع مقداره  28% عن عام 2016 ٫ وفي محاولة الشرطة 
أن غسالة  يشكو من  احدهم  كان  منهما  واحدة  تافهتين  لمكالمتين  تسجيالت صوتية  اظهرت  لتعزيز حملتها 
الهدوم بها خلل في غرفة الغسيل والثانية شكي احدهم من ردائة خدمة غسيل سيارته وقالت  السيدة القائمة 
باستقبال المكالمات أن هناك قائمة بهذه المكالمت التافهة التي نستقبلها أنا وزمالئي وهذه قائمة بي احدي عشرة 
مكالمة تافهة تلقتها شرطة طوارئ بييل ، 1- أنا لست راضيا عن خدمة غسيل السيارة الذي تلقيته 2– ماكينة 
غسيل الهدوم متعطلة في غرفة الغسيل 3– لقد كسر طبيب االسنان ضرسي 4– لقد فقدت قطتي5– الكهرباء 
مقطوعة متي ستعود ؟ 6– لقد ترك فرد ما سيارته واقفة  في مكان للمعوقين بصورة غير قانونية 7– جيراني 
يزعجونني باصواتهم العالية 8– لقد فقدت مفتاح منزلي وأريد مساعدة 9– الأستطيع فتح باب جراج منزلي 
10– ساعات العمل في البنك تنص علي انه من المفترض أن يكون االن مفتوح وهوليس مفتوح ! 11– أحاول 
االتصال برئيسي في العمل ألبلغه بانني مريض وال أستطع الوصول اليه ، هل من الممكن أن يتصل أحد 
به ليبلغه بأنني مريض ؟ ويصر الرقيب واين باترسون علي أن الحملة ليس المقصود منها أحراج المتصلين 
بل فقط للحد من عبئ المكالمات التافهة حتي يستطيع ضباط شرطة الطوارئ التركيز علي حاالت الطوارئ 
الحقيقية وقال أن المتصلين لغير حاالت الطوارئ يمكنهم االتصال علي رقم 905453331 للشكوي من عدم 
جمع القمامة اوغيرها من مسائل البلدية او االتصال بالكلية الملكية لجراحي االسنان في أونتاريو  للشكوي من 
طبيب االسنان او االتصال بهيئة غسيل السيارات في كندا للشكوي من خدمة غسيل السيارات وعلي كل حال 

إذا كان الفرد في شك فيمكنه االتصال بي 911

كيبيك تطلب مساعدة احلكومة الفيدرالية 
حلل مشكلة طالبي اللجوء 

كيبيك : رئيس وزراء مقاطعة كيبيك 
بالمرة  راضي  غير  كويالرد  فيليب 
عن إستجابة الحكومة الفيدرالية لطلب 
المساعدات  من  مزيد  لتقديم  المقاطعة 
شؤون  وإدارة  رعاية  من  لتتمكن  لها 
طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود الي 
كندا وقال رئيس وزراء كيبيك إن التحكم في الحدود الكندية هي مسؤولية 
حكومة كندا الفيدرالية ويجب أن تقضي وقتا أطول لتري بنفسها ما نحن فيه  
وكيف تسبب هذا اللجوء في أرهاق ميزانية المقاطعة في خدمات الصحة 
والتعليم و تحل هذه المشكلة ، وفي رد عنيف منه لرسالة بعث بها وزير 
الالجئيين علي عاتق  فيها مسؤولية  أحمد حسين يضع  الفيدرالي  الهجرة 
مقاطعة كيبيك ، قال فيليب  البد أن تستمعوا االن الي رأي المقاطعة والبد 
أن تأتي حكومة كندا الي كيبيك لتري بنفسها ما نعاني منه ، فنحن غير 
راضيين عن هذا الوضع الذي يظهر عدم فهم لما يحدث لنا ، لقد لعبت 
كيبيك دوراً أنسانيا العام الماضي وهي علي أستعداد للقيام بذلك مرة أخري 
ولكن في نطاق قدرتها ولذلك فأنا أقول لقد حان الوقت يا )أوتاوا ( للبدء في 
العمل ولديك دورا خاص لتقومي به ، وقال رئيس وزراء كيبيك أيضا لقد 
فاض بنا الكيل لنأوي طالبي اللجوء الذين لم تعتمد أوراقهم بعد  وان النظام 
لدينا سينفجر ولذا نعتزم التوقف عن قبول القادمين عبر الحدود بداية من 
24 أبريل ، وقد تضاعف عددهم ثالثة مرات هذا العام الي 6074 فرد 
وكانوا العام الماضي حوالي 2000 فقط خالل نفس الفترة ، ويقدر أن 400 
فرد من طالبي اللجوء سوف يعبرون حدود المقاطعة يوميا خالل الصيف ،  
وبينما رد وزير الهجرة الفيدرالي أحمد حسين علي خطاب فيليب كويالرد 
وقال  مع انه آسف من أن كيبيك لديها فقط أربعة مالجئ عاملة،  لكنه يري 
أن مخاطر التاخير في أستقبال الالجئين يصبح وضع غير مقبول أنسانيا 
، ولهذا رد عليه وزير الهجرة في كيبيك دافيد هيورتيل قائال  واضح أن 
الماضي  العام  يختلف عن  الحالي  الوضع  أن  متفهمة   كندا غير  حكومة 
عندما أستجبنا لموجة من طالبي اللجوء من )هايتي( الفارين من الواليات 
يأتي طالبي  اليوم  ، ولكن  لهم  الرئيس دونالد ترامب  بعد رفض  المتحدة 
اللجوء من كل مكان بما في ذلك أسيا ونيجيريا و40% منهم ال يريدوا البقاء 
في كيبيك ، وهذه ظاهرة جديدة البد لحكومة كندا ان تتدخل اكثر وتضمن 
الفيدرالية  الحكومة  من  كيبيك  حكومة  طلبت  وقد   ، البالد  عبر  توزيعهم 
اموال أضافية لتغطية مصاريف لم يسبق لها مثيل من العام الماضي وتبلغ 
146 مليون دوالر ، هذا وسيتقابل وزير الهجرة في حكومة  كيبيك مع 

الحكومة الفيدرالية في أوتاوا لبحث كيفية التعامل مع أزمة الالجئيين 

كندا تخفف من القواعد التي تستبعد 
املهاجرين ألسباب مرضية 

المهاجرين  قبول  عدم  سياسة  إن  حسين  أحمد  الهجرة  وزير  قال   
ألسباب طبية والتى تطبق منذ  اكثر من 40 عاما هي )سياسة قديمة( 

ال تتمشى مع القيم الكندية وال سياسة الحكومة الحالية وال هي في أطار السياسة المنفتحة وإن القادمين الجدد 
لن يحرموا من الحصول علي االقامة الدائمة إذا كانوا هم أو أطفالهم يحتاجون الي تعليم متخصص أو لديهم 
الصحية   للرعاية  التكلفة االساسية   النمو وإن  متوسط  لديهم مرض يؤخر  او  الرؤية  أو  السمع  مشكلة في 
للمهاجر في السنة  ال ينبغي أن تتجاوز  المبلغ االساسي للرعاية الصحية للمواطن الكندى ، ولكي تكون التكلفة 
مقبولة ستزداد الي 20 الف دوالر في السنة للفرد ، وقال الوزير أن القواعد الجديدة سوف تسمح بقبول حوالي 
75% من ما يقرب من الف شخص سبق رفضهم ألسباب طبية وإن الهدف هو القضاء علي سياسة عدم 
قبول مهاجرين ألسباب طبية وقال الوزير انه ال يمكن أن يقول إذا كانت المقاطعات واالقاليم الكندية سوف 
تعوض عن التكاليف المالية المحتملة من جراء هذا ولكن سيتم دراسة هذا االمر ، وقال الوزير أيضا لقد سمعنا 
بوضوح من لجنة المواطنة والهجرة عن انه حان الوقت لتغيير سياسة رفض قبول المهاجرين ألسباب مرضية 
وقد التزمت حكومة كندا بالتخلي عن سياستها القديمة ،هذا وقد أدانت مجموعة تمثل حقوق المعوقين ومرضي 
االيدز تخفيف القواعد لسياسة عدم قبول المهاجرين ألسباب مرضية قائلة انها تعديالت طفيفة وان حكومة كندا 
أخفقت في جعل سياستها تتماشي مع التزاماتها لحقوق االنسان المحلية والدولية ،وكانت هناك كثير من القضايا 
قد  اثيرت حول هذا الموضوع بما فيها أستاذ في جامعة يورك ُرِفض طلبه للحصول علي أقامة دائمة الن أبنة 
معوق جسديا ، ووفقا للقواعد المتعلقة بعدم قبول مهاجرين ألسباب طبية فإن القدرة المالية لمقدم الطلب ليست 
عامال للحصول علي الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة حيث ان كندا ليس لديها نظام ألسترداد تكاليف العالج 
الذي تدفعه الحكومة ويؤخذ فقط  في االعتبار القدرة المالية لمقدم طلب الهجرة  عند تقييم وضعه حيث يمكن 

أن يغطي تكاليف العالج أو الخدمات التي ال تمولها الحكومة مثل عالج  مرض االيدز .

كاثلين وين تقارن دوج فورد بي دونالد ترامب 
أونتاريو : إنتقدت كاثلين وين رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو زعيم حزب المحافظين 
في المقاطعة  دوج فورد وقارنته بي الرئيس االمريكي دونالد ترامب قائلة عنه انه 
متمركز حول نفسه ، وقالت هذا أمام الحضور في مركز العلوم والصحة )صني 
بروك( في تورنتو واضافت أن دوج فورد يحب دونالد ترامب الشرس الذي يعتمد 
علي سياسة االكاذيب وكانت تقرأ من بيان معد سابقا و ترد علي أسئلة الصحفيين حول ما قاله دوج فورد عنها بإنها 
لو لم تكن تعمل في السياسة لكانت االن في السجن مثل نائب رئيس الوزراء السابق دالتون ماكجنتي الليبرالي ديفيد 
ليفينجستون الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن أربعة أشهر لدوره في محو بيانات حكومية هامة معنية بفضيحة الغاء 
إقامة مصانع الغاز ، وردا علي هذا تعهد دوج فورد باستخدام شركة خاصة لمراجعة كل سطر في أوراق حكومة 
كاثلين وين إذا ما أنتخب زعيما للمقاطعة في 7 يونية القادم. وفي مكالمة هاتفيه من عضوة في البرلمان من حزب 
المحافظين ليزا ماكلويد قالت إن تعليقات كاثلين وين غريبة وهي تحاول أخافة الناس ولكن الناس لن يقتنعوا بما تقوله.
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أملفاوضات السرية
بني العرب واسرائيل )3(
ودية ية والدولة ال�هي اطور ألأسطورة والإم�رب

توفيق مرتي مينا

 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
2( توريد شيكات االيجارات في وقتها

3( تفتيش العقار سنويا    ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك    
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده               ١٠) 2١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416    أو  دانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

العشرين  القرن  من  األولى  السنوات  فى 
فإن خطوط الحرب العالمية االولى وتحالفاتها 
إستامبول  مجاريها,,,  تحفر  مبكراً  راحت 
الحلفاء  معسكر  ومن  برلين,  من  تقترب 
اللتان  وفرنسا  بريطانيا  الحرب  اندالع  عند 
تنتظران الجائزة الكبرى وهى هزيمة المانيا, 
لكن  العثمانية,  للخالفة  الشرقية  والممتلكات 
هزيمتها  بعد  األضعف  الجانب  هى  فرنسا 
من المانيا فى حرب السبعين)1870(, إدارة 
مراكز:  ثالثة  فى  البريطانية  االمبراطورية 
لندن/دلهى/القاهرة, وانضم إلى مركز القاهرة 
كابتن  أبرزهم  المساعدين  من  مجموعة 
لورنس  ب  بعد  فيما  اُشتهر  الذى  لورانس 
ان  قبل  للحقيقة  لرصد صورة  وذلك  العرب 
عما  قلق  هناك  كان  النار,  جيوش  تزحف 
فى  اليهودية  المستوطنات  يصيب  ان  يمكن 
االلمان  ومعهم  االتراك  احتشد  إذا  فلسطين 
حول هذه المستوطنات استعداداً لبدء الحرب 
عن  تبحث  التى  العربية  القيادات  وكانت   ,
الحرية واالستقالل وتتصور انها تستطيع ان 
تتعاون مع بريطانيا. ومنها عزيز المصرى 
الذى اجرى لقاءات الستكشاف نوايا الحكومة 
عربية  دولة  قيام  احتمال  تجاه  البريطانية 
لندن  تعليمات  وجاءت  تركيا,  عن  مستقلة 
أن  تستطيع  مصر:  فى  البريطانى  للمعتمد 
تقدم أية تأكيدات لعزيز المصرى بان الحركة 
وسيلة,وان  بكل  تشجيعها  من  البد  العربية 
تضع تحت تصرفه 2000 جنيه استرلينى , 
تأثيرها,  واننا سنساعدها بمقدار ما يبدو من 
وطلب عزيز المصرى مساعدته فى االتصال 
بأنشط ضابط عربى من العاملين فى الجيش 
التركى وهو) نورى السعيد (, لكن التعليمات 
تشجيع  أى  إعطاء  عن  باإلمتناع  صدرت 

لعزيز المصرى.

متقدمة  قيادة  إلى  تحولت   1915 ألقاهرة 
 ,, للحلفاء  والعسكرى  السياسى  للجهدين 
الدول  وفيها  للمنطقة  الجديدة  الخريطة 
االوروبية يمكن أن تتقاسم النفوذ فى الساحل, 
تركه  يمكن  وقبائله  بصحاريه  الداخل  أما 
للعرب إذا ما ساعدوا على هزيمة تركيا  ,,,, 
وألن باريس تشك فى نوايا بريطانيا أرسلت 
إلى القاهرة خبيراً هو) جورج بيكو(,,, تركيا 
مكة  والى  بن عون(  الشريف)حسين  تستبعد 
, وابنه) األميرعبدهللا ( يتصل باإلنجليز فى 
القوميون   ,, تأييدهم  على  للحصول  مصر 
وزعيمه  اإلسالمى  اإلتجاه  أنصار  العرب 
الخالفة  على  الحفاظ  شاغلهم  رضا  رشيد 
يكتب  البريطانية  الخارجية  وزير  أن  حتى 
بعد  شروطها  ضمن  تصر  حكومته  أن   :
النصر على ان تقوم حكومة إسالمية مستقلة 
تنتقل إليها مسؤلية الخالفة, وبدأ اإلتجاه إلى 
الهاشميين فى مكة ) الشريف حسين وابناؤه 
عبد هللا وفيصل ( لكى يكونوا ركيزة الخالفة 
اإلسالمية , لكن صديقهم ) ابن سعود( حاكم 
نجد لن يقبل أن يعطى بيعته للشريف حسين 

خليفة للمسلمين.

 – بريطانية  لجنة  تألفت  بيكو:  سايكس/ 
فرنسية تجتمع فى باريس لكى تضع خريطة 
جديدة للشرق األوسط تعدل فى قسمة التركة 
مارك   ,,, الكبيرتين  القوتين  بين  العثمانية 
سايكس كاثوليكى بتأثيرات يهودية فأمه كانت 

وآخر  أول   ) دزرائيللى  بنجامين   ( صديقة 
يهودى يتولى رئاسة الوزارة فى بريطانيا ,, 
أما اإلتفاثية التى وقع عليها اإلثنان)سايكس و 
بيكو( فقد ظلت سراً من اسرار الحرب حتى 
بيتسبرج ( بعد سقوط حكم  أذاعتها) حكومة 
إذاعتها  وأحدثت  روسيا,  فى  رومانوف  آل 
فيها  ما  العربى ألن  العالم  فى  صدمة كبرى 
جاء متناقضاً مع كل ما كانت تجرى مناقشته 

مع الشريف حسين وابنائه.

كانت الخطط البريطانية) الحقيقية(:1 –أن 
السورى  الساحل  فاعلة على  تحتفظ بسيطرة 
الحدود  االسكندرونة على  فلسطين حتى  من 
لفرنسا بجزء من ساحل  السماح  التركية مع 
سوريا الشمالى, وأن يكون هناك ) موزاييك( 
الساحل,  منطقة  فى  واألديان  القوميات  من 
مسلمون فى سيناء, يهود على ساحل فلسطين 
الساحل,  وسط  فى  مسيحيون  الجنوبى, 
طوائف عربية غير سنية فى شمال الساحل. 
2 – األماكن المقدسة لكل األديان فى الشرق 
يجب أن تكون تحت الحماية البريطانية:مكة 
وقبة  القيامة  وكنيسة  والنجف  وكربالء 
التفكير  المبكى. 3 – يمكن  الصخرة وحائط 
التمهيد إلقامة خالفة إسالمية عربية. 4  فى 
– ضمان السيطرة على العراق لمنع روسيا 
من الوصول إلى المحيط الهندى.,, وجاء فى 
تعليمات مرسلة إلى مكتب القاهرة: أن الوقت 
مساعدة  فى  بدورهم  العرب  ليقوم  أزف  قد 
المشرق,  فى  البريطانى  الحربى  المجهود 
وأن التعامل مع شيوخ القبائل أفضل, ويمكن 
لبريطانيا أن تمارس مناورات تتكفل بالتفرقة 
الهاشميين  التقليديين)  العرب  معسكر  داخل 

والسعوديين( لترسيخ العداوة بينهم.

العربية تقترب من  الثورة     عندما بدأت 
إدوارد  توماس  , كان   الفعلى  العمل  مرحلة 

لورنس     

يتولى التنسيق بين مكتب القاهرة وبين قيادة 
إلى  يميل  وكان  الحجاز,  فى  العربية  التورة 
قوات  من  لديه  بما  يتقدم  بان  ويغريه  فيصل 
) ملحق بها قوات مدفعية مصرية ( وبأسرع 
ما يمكن إلى العقبة ومنها إلى دمشق وبعدها 
الظروف  هذه  وفى   ,,,,. االسكندرونة  إلى 
كتب المعتمد البريطانى فى مصر رسالة إلى 
ملك  جاللة  إن  فيها:]  جاء  حسين  الشريف 
الخالفة  باسترداد  يرحب  العظمى  بريطانيا 
الدوحة  تلك  فروع  من  يد عربى صميم  إلى 
حسين  الشريف  وكان   ,   ] المباركة  النبوية 
يحاول أن يدير أموره مع الحكومة البريطانية 
ال  وعبدهللا  فيصل  وابناؤه   , مستقلة  بطريقة 
عبدهللا  أما  الوالد,  بسياسات  يخفيان ضيقهما 
فكان ال يكف عن إظهار قلقه من انفراد شقيقه 
وأقلقه  دونه  االنجليز  برضا  فيصل  االصغر 
أن لورنس انفرد بفيصل واخذه مع جيشه فى 
اتجاه العقبة ,,,, أما األمير عبدهللا فقد سحب 
جيشه وراءه وتوجه شمااًل إلى عمــــــان فى 
إلى  بجيشه  فيصل  ووصل  االردن,,,  شرق 
إلى  عاد  القاهرة  وفى   ,, دمشــــق  مشارف 
لما  يرتب  لكى  سايكس  مارك  سير  الظهور 
بعد تقسيم العالم العربى  وأوله التمهيد النشاء 
وطن قومى لليهود, وكان هناك اقتراح بوضع 
ويُعهد  البريطانية  الحماية  تحت  فلسطين 

بادارتها إلى سلطان مصر.

1904 وفاة هيرتزل, واختيار سولوكوف 
ومن  اليهودية,,  الحركة  تدير  للجنة  رئيساً 
1906 إلى 1914 شهدت معارك دامية بين 
فى  وجرحى  قتلى  فيها  سقط  ويهود  عرب 
معارك ساخنة أخطرها فى منطقة الناصرة , 
وكان القرار البريطانى : أن فلسطين يجب أن 
تُوضع بعد الحرب تحت السيطرة البريطانية 
ليعطى تسهيالت للمنظمات اليهودية فى شراء 
االراضى وإقامة المستعمرات وتنظيم الهجرة 

, والمساعدة على التطور اإلقتصادى,, 

فى  بلفور  وعد  نوفمبر 1917 صدر   20
)جيمس  إلى  بلفور(  لورد)آرثر  من  خطاب 
 [ فيه  اإلنجليزوجاء  اليهود  زعيم  روتشيلد( 
بالعطف  تنظر  الجاللة  صاحب  حكومة  إن 
فى  اليهودى  للشعب  قومى  وطن  إنشاء  إلى 
االعالن  أن هذا  المفهوم  ..... ومن  فلسطين 

والدينية  المدنية  الحقوق  ضد  تحيزاً  يمثل  ال 
لطوائف غير يهودية موجودة فى فلسطين.[ 
يهودى[  ]فيلق  تشكيل  تم  فقد  الوعد  وقبل 
دور  لهم  ليكون  الحلفاء  فى صفوف  يحارب 
فى  يُدبّر  ذلك  كل  وكان  النصر,  تحقيق  فى 

غيبة مصر وفى انشغالها بثورة 1919 

عن  )فرساى(  فى  الصلح  مؤتمر  تمخض 
القومية  اليهودية 2 –  القومية  وليدين: 1 – 
العربية وشتان بينهما , فاألول يمتاز بحيوية 
ونشاط, على حين يمتاز الثانى بكسله وخموله 
المكتسبين من الصحراء ) نص ما جاء بمذكرة 
مدير العمليات فى الشرق األوسط إلى اللنبى 

الذى حولها لرئيس الوزراء البريطانى(

العرب  بين  السرية  ألمرجع:المفاوضات    
واسرائيل لمحمد حسنين هيكل

الشرطة الفيدرالية الكندية تقول إنه من املبكر جدا معرفة ما 
حدث بالضبط وتسبب يف إصطدام شاحنة  النقل حبافلة تقل 

العبني اهلوكي 
ريجينا : قالت الشرطة إنه من المبكر جدا ان نقول ما 
الذي حدث وتسبب في إصطدام شاحنة نقل  بحافلة تقل 
فريق الناشئيين في الهوكي )برونكو هومبولدت( وقال 
أن  المؤكد  من  إنه  الفيدرالية  للشرطة  مفوض  مساعد 
شاحنة ومقطورة تصادمت مع حافلة فريق الهوكي يوم 
الجمعة 6 ابريل وقتل بسبب هذا 16فرد واصيب 13 

اخرين ولم يصب سائق الشاحنة باي ضرر وتم احتجازة لبعض الوقت ثم أطلق سراحة ، 
وقال صاحب شركة النقل التي تمتلك الشاحنة أن المقاطعة سحبت منه رخصة العمل بعد 
هذه الحادثة وأمرته بسحب جميع الشاحنات المملوكة له  من علي الطرق حتي أستكمال 
التحقيقات والتي قد تأخذ من عدة أسابيع الي عدة أشهر حيث سيبحث الخبراء في ثالثة 
مجاالت وهي العوامل البيئية مثل ظروف الطريق والرؤية وميكانيكا السيارتان علي حد 
سواء ودور السائقين في ما حدث ، ومن ناحية أخري أنتهت حملة جمع التبرعات لضحايا 
الحادث وقد بلغت أكثر من 15 مليون دوالر وهذه أكبر حملة تبرعات في تاريخ كندا ،  
ونقلت هذه التبرعات الي صندوق تم إنشاؤه حديثا لمساعدة اهالي الضحايا والمصابين و 
سيشرف عليه مجموعة من المحامين والمحاسبين للمساعدة في إدارة وتقسيم هذه االموال 

بين أسر الضحايا .

لصعوبة الواجبات املدرسية..طفل يتصل بالشرطة

 د ب أ 
بعد شعوره باليأس من صعوبة فروضه المدرسية لم يجد 
طفل 10 أعوام في ألمانيا سبيال سوى االتصال بالشرطة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في والية بادن-فورتمبرج 
ومتذمرا،  غاضبا  بدا  طفل  “سمعنا صوت  الثالثاء:  اليوم 

لكن الخط أُغلق قبل بدء الحديث”.
وذكر المتحدث أن الشرطة في مدينة بول خشيت أن يكون األمر متعلقا بحالة طارئة، 

ما جعلهم يتحرون عن عنوان الطفل عبر بيانات االتصال الهاتفي.
وقال المتحدث: “تبين أن القيام بالفروض المدرسية أثار استياء ويأس الطفل لدرجة أنه 

لم ير سبيال آخر سوى إبالغ الشرطة دون تردد”.

ولم يذكر المتحدث نوعية الفروض المدرسية التي أثارت غضب الطفل.



 اخلواجة 
بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

الزال الشارع يحمل نفس االسم، شارع االشجار 
كان اسماً على مسمى فبالفعل كانت االشجار تمتد 
فى  تصطف  وكأنها  بديع  تناسق  فى  جانبيه  على 
استقبال زائرى الشارع الجميل..كان عمال البلدية 
يأتون فى مواعيد محددة من العام حيث يهذبونها 
شارعنا  لتزين  حالها  على  ويتركونها  اتفق  كيفما 
الطويل. ال يزال الشارع يحمل نفس االسم، لكنه 
لم يعد اسماً على مسمى فاالشجار المسكينة تُرك 
بالعون  لها  يد  تمتد  لم  ُمهماًل وكأنه  تبقى منها  ما 
تربينا  حيث  القديم  شارعنا  انه  طويل.  زمن  منذ 
لضاحية  ينتمى  االشجار  شارع  وكان  ونشأنا 
لكنه - ومنذ  باميال  المدينة  تبعد عن وسط  هادئة 
سنوات ومع ما يسمونه باالمتداد العمرانى- صار 
شارعنا الهادىء فى قلب المدينة، استفاد الكثيرون 
من هذا التغيير الذى ضاعف من قيمة االراضى 
هادئاً.  كان  الذى  او  الهادىء  بشارعنا  والمبانى 
جالت عيناى فى المكان الذى تغيبت عنه لسنوات، 
والصبا... الطفولة  ذكريات  لتجتر  عيناى  جالت 
نظرت الى الركن االيسر من الشارع حيث بيت 
ذلك  لجدى  الصدوق  الصديق  »رينيه«  الخواجة 
البيت الذى كانت رؤياه تفتن عيوننا صغاراً، كان 
الخواجة رينيه يعتنى بحديقة منزله بنفسه فكنا نراه 
-قبل ان يذهب الى محل البقالة الذى يملكه بنفس 
الشارع- وهو يقص الحشائش او يروى احواض 
الصغار-  االشقياء  -نحن  رآنا  ما  وكثيراً  زهوره 
ونحن نحاول تسلق سور حديقته لنقطف ما تدلى 
من ثمار شجرته المطلة على الشارع والحق انه 
وهو  مبتسماً  الينا  ينظر  كان  بل  ينتهرنا  كان  ما 
عربية  بلهجة  منا  السور  تسلق  من  على  ينادى 
مكسرة »على بابا« فى اشارة الى قصة على بابا 
باالذاعة  غنائية  اسطورة  بعد  فيما  صارت  التى 
المصرية حتى تمنى كل واحد منا ان يصبح على 
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بابا فى يوم من االيام. افقت من ذكرياتى 
على تلك البناية الشاهقة التى حلت محل 
الجد  ذكرياتى  من  الخواجة...افقت  بيت 
شاهقة  عمارة  صار  الخواجة  بيت  ان 
لجمال  حسرتى  على  افقت  االرتفاع، 
ال  كى  جلستى  من  عدلت  قبحاً.  صار 
التى  بالكافيتيريا  الشمس  عيناى  تواجه 
مع  فيه جدى  يجلس  مقهى صغير  كانت 
ويحتسيان  يتسامران  رينيه  الخواجة 
الشاى ومثلما كان يصطحبنى جدى كان 
حفيده   ايضاً  يصطحب  رينيه  الخواجة 
الذى كان يأتى بكرة من الجلد كنا نتقاذفها 
بيننا ونلهو سوياً طوال جلسة جدى  فيما 
بالمدرسة  والتحقنا  كبرنا  الخواجة.  مع 
االبتدائية الوحيدة بحينا واقتربت اكثر من 
اكرم وكنت احمد هللا انه يتكلم مثلى تماماً 
وبلغة عربية سليمة وليس مثل جده. كنا - 
انا واكرم - من ضمن المتفوقين وان تميز 
اكثر  لالنجليزية  اجادته  فى  عنى  اكرم 
منى ويرجع الفضل فى ذلك الى جده الذى 
االيجيبشيان  جريدة  عن  يستغنى  ال  كان 
والحق  باالنجليزية  تصدر  والتى  بوست 
اننى استفدت كثيراً من اكرم فى فهم اللغة 
كنت  بمستواى.  واالرتقاء  االنجليزية 
فى  رينيه  الخواجة  ارى  عندما  اندهش 
محل البقالة يفتح الراديو ويستمع بشغف 
لالغانى المصرية سواء الم كلثوم او لعبد 
انه يعشق  الحليم حافظ بل وعلمت ايضاً 
آلة العود الشرقية االصيلة لكن جدى ازال 
دهشتى لما اخبرنى ان الخواجة رينيه وقد 
وانه  السابعة  يبلغ  ولم  مصر  الى  حضر 
االيجابية  المصريين  عادات  كل  اكتسب 
منها والسلبية وقد ضحك منى جدى عندما 
سألته عن ماهية عاداتنا السلبية لكنه حكى 
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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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اللي ما يعرفش يقول عدس

محمد السيد طبق 
والفول  العدس  دكانه  في  يبيع  تاجر  أصله  المثل 

والبقوليات، وكان يثق بزوجته تقة عمياء، فتركها يوًما بالمتجر وذهب ليتفق على شحنة 
جديدة من العدس، وحين عاد وجد زوجته تخونه مع شاب بالمحل، فانتفض الرجل وأخذ 
يجري وراء الشاب الذي الذ بالفرار بمجرد رؤيته للزوج، فتعثر في شوال العدس فوقع 

الشوال بكل ما فيه.
لما رأى الناس شوال العدس وقد وقع على األرض وجرى التاجر خلف الشاب ظنا منهم 
أنه لص سرق بعض العدس وهرب وأن التاجر يجري خلفه فالموا التاجر على تصرفه، 
وقالوا له: »كل هذا الجرى من أجل شوال عدس؟ أما في قلبك رحمة والتسامح؟«، فرد 
تناقلتها  التي  الشهيرة  بالعبارة  المشينة،  الحقيقة  عن  اإلفصاح  عن  عجز  الذي  التاجر: 

األلسن بعده * قائاًل: »اللي ميعرفش يقول عدس«.

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

لى ايضاً كيف رقص الخواجة رينيه فى الشارع 
عند اعالن الثورة المصرية وخروج االنجليز من 
مصر وكيف انه قام بتوزيع المرطبات مجاناُ على 
الخواجة  كان  اليوم.  بهذا  ابتهاجاً  الشارع  سكان 
ابناؤه  ورث  وقد  النخاع  حتى  مصرياً  رينيه 
لهذا  االصيلة.  المصرية  الوطنية  عنه  واحفاده 
فى  يجاورنى  وهو  اكرم  ارى  ان  غريباً  يكن  لم 
حصة االناشيد مردداً مثلى اغانينا الوطنية. صار 
وعالقتنا  صداقتنا  وكانت  االقرب  صديقى  اكرم 
مستغرباً  يكن  ولم  شارعنا  فى  المثل  مضرب 
ناصية  الكنيسة على  تلك  ادخل  الحد رؤيتى وانا 
شارعنا اللتقى اكرم حيث نخرج سوياً عقب انتهاء  
بالطبع  انسى  وال  معاً  اليوم  بقية  لنقضى  الصالة 
يوم  الشرفة  من  تنظر  وهى  المحببة  امى  هواية 
االحد حيث كانت تقتبس وتتنافس مع نساء عائلة 
الخواجة رينيه فى ارتداء آخر صيحات الموضة 
وبالفعل كانت امى وسيدات عائلة رينيه من اشيك 
من  الكثيرات  وكانت  الشارع  سيدات  وارقى 
السيدات يأتين المى طلباً لمشورتها فى تفصيل او 
شراء مالبسهن نظراً لذوق امى الراقى. ظل حال 
شارعنا كما هو حتى شاركنا انا واكرم بعد تخرجنا 
اصابة  اكرم  فيها  اصيب  التى  اكتوبر  حرب  فى 
تكريماً  بسببه  نال  جزئياً  عجزاً  ذراعه  اعجزت 
ومبلغاً رمزياً من الدولة وبالرغم من خروجى من 
الحرب بال اصابات اال اننى جلست على المقهى 
مع اكرم حيث لم تتوفر لى وظيفة مناسبة اما اكرم 
جده  بقالة  الدارة  تماماً  تفرغ  فقد   - المحظوظ   -
الذى كان قد رحل عن دنيانا بعد رحيل جدى بعام 
واحد...ولم اكن ادرك ان برحيل الجدين ورحيل 
زمانهما رحل ايضاً الزمن الجميل. كنت جالساً مع 
اكرم فى بقالته اناقشه فى فكرة الهجرة التى داعبت 
الزبائن  ان  انتباهى  لفت  عندما  زمن  منذ  خيالى 
ورثت  »هل  قائاًل  بالخواجة...ضحكت  ينادونه 
لقب الخواجة عن جدك« لم يشاركنى اكرم دعابتى 
بل عبس وجهه وهو يؤنبنى على عدم مالحظتى 
اذ انهم يلقبونه بالخواجة منذ زمن فلو لديك الوجه 
وتلك..  هذه  من  واالهم  الملونة  والعيون  االبيض 
العقيدة المختلفة عندئذ فانت مستحق للقب خواجة 
اكرم  بكلمات  كثيراً  اعتد  لم  نظرهم!!  وجهة  من 
وتصويره  االمر  تهوين  امكانى  قدر  وحاولت 
جانبه..لكنى  من  الحساسية  فى  افراط  باعتباره 
كنت مخطئاً، ال اريد ان اقول باننى كنت غبياً فقد 
طوال  سنوات  بعد  ولكن  اكرم  ادركه  ما  ادركت 
فقد هاجرت من وطنى وبقى اكرم فى الوطن باع 
بقالة جده بعد ان قاطعه الكثيرون النه اجنبى او 

خواجة...لم يستسلم اكرم فقد باع 

بقالة جده وافتتح شركة خاصة به 

ونجح  السياحة  مجال  فى  وعمل 

مرت  الجديد...ثم  مشروعه 

الوطن  هوية  فيها  تغيرت  اعوام 

وثار الشعب على حاكم رأوا فيه 

الشعب  لكن  حقهم  وهذا  فساداً 

يستطع  لم  هويته  من  بدل  الذى 

الفوضى  فكانت  البديل  يحدد  ان 

لكن الغريب بل والمذهل ان قادة 

من  كانوا  والذين  كلهم  الفوضى 

اصحاب البشرة السمراء والعيون 

المتاجر  ملونة...سرقوا  الغير 

وثرواته  الوطن  متاحف  ونهبوا 

واحد... خواجة  بينهم  من  وليس 

فلم  صديقى  اكرم  عن  سألت 

يتذكره احد لكنى عندما سألت عن 

الخواجة عرفت انه استشهد وهو 

يدافع عن احد المتاحف التى نهبها 

لحال  اتعجب  الوطنيون!!...لم 

الوطن لكنى تعجبت لحال اخوتى 

فى الوطن..لكن تعجبى كان يزول 

عندما اتذكر ان نفس هذا الشعب 

قد بدل من مالبسه وارتدى مالبس 

افكاره  من  غير  ثم  عنه  غريبة 

بعد  ثم  مستوردة  افكاراً  وتبنى 

السمراء  البشرة  ابناء  نظر  ذلك 

مختلفون  ليرونهم  الوطن  الخوة 

تغيروا  الذين  هم  وكأنهم  عنهم 

فينفرون منهم، وتذكرت الخواجة 

بعلى  وينادينا  يبتسم  وهو  رينيه 

بابا وادركت اننا سقطنا يوم جعلنا 

يكن سوى  لم  الذى  بابا  على  من 

اسطورياً..غادرت  بطاًل  لص 

اكرم  اترحم على  وانا  الكافيتيريا 

ذو  الوطنى  المصرى  الخواجة 

البشرة البيضاء والعيون الملونة.  
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أتى والد أحد األطفال من الوافدين 
لكندا  اللجوء  طالبي  من  الجدد 
يلزمهم  اطفاله  كان  ان  ليسألني 
مكالمة  تلقى  أنه  حيث  خاصة  حقن 
تليفونية من الصحة العامة ان اطفاله 
اختلطوا بمريض بالحصبة ويلزم له 
جرعة سريعة من االجسام المضادة 
لكيال يصاب اطفاله بالحصبة ايضا.

فتحت الملف الخاص بهم واخبرته 
ألنني  هذا  يلزمهم  ال  أبنائه  ان 
اعطيتهم الجرعات الالزمة واضافة 
على هذا أننى قمت باالختبار المعملي 
ووجدت ان لديهم األجسام المضادة 
للحصبة والحصبة األلماني والتهاب 

الغدة النكفية وايضا الجديري.
القادمين  األطفال  من  الكثير 
من  المطرودين  اصح  بمعنى  -او 
أطفالهم  ان  ابائهم  السعودية-يظن 
وعند  الالزمة  التطعيمات  تلقوا  قد 
ان  ابائهم  يفاجئ  المعملي  التحليل 
التطعيمات كانت غير ناجحة واقوم 

السعودية  ان  حيث  التطعيم.  بإعادة 
بها  العاملين  من  الكثير  طردت 
هناك  المولودين  حتى  واوالدهم 
بتغريمهم  او  المباشر  بالطرد  سواء 
تصريح  إلعطائهم  باهظة  غرامات 

اإلقامة.
سألت أحد الذين عملوا في معامل 
صالحية  عدم  سر  عن  السعودية 
غاية  في  انهم  فقال  هناك،  التطعيم 
االمصال  وتخزين  نقل  في  اإلهمال 

مما يجعلها تفقد صالحيتها.
الصحة  إدارة  تقوم  اونتاريو  في 
السنوي  الدوري  بالتفتيش  العامة 
عيادات  في  التطعيم  ثالجات  على 
تقرير  على  ويراجعون  األطباء 
لي  أتت  ولقد  للثالجة  الترمومتر 
تطعيم  لتلقى  يوم  ذات  مريضة 
إدارة  منعته  السابق  طبيبها  ألن 
تطعيم،  إعطاء  من  العامة  الصحة 
التطعيمات  ثالجة  ان  وباالستنتاج 

بعيادته لم تكن وافية للشروط.  

اذكر أيضا انه عند انقطاع التيار 
في  كثيرة  واليات  عن  الكهربائي 
في  يومين  لمدة  الشمالية  أمريكا 
حوالى عام 2003 )على ما اذكر( 
مفتشة  أتت  حتى  التطعيم  اوقفنا  أن 
ترمومتر  وراجعت  العامة  الصحة 
استئناف  على  ووافقت  الثالجة 

التطعيم باألمصال الموجودة. 
طلبا  قدمت  الماضية  والشهور 
العامة ووافقوا عليه  الصحة  إلدارة 
لمضاعفة اعداد جرعات التطعيمات 
االعداد  تكفى  لكى  للعيادة  المقررة 

القادمة من طالبي اللجوء.   
من  الجدد  للوافدين  نداء  أقدم 
طالبي اللجوء ان يتأكدوا من تطعيم 
أطفالهم، كما اناشد األطباء الذين ال 
يقبلون طالبي اللجوء ان يعدلوا عن 
قرارهم حيث أن المرضى كثيرون 

والفعلة قليلون.
موعدنا العدد القادم ان شاء الرب  

تطعيم الوافدين اجلدد   

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

بصــــــراحة
كسبنا احلزب وسنكسب االنتخابات مع 

فورد
مدحت عويضة

براون  باتريك  تنحي  عندما 
المحافظين,  حزب  زعامة  عن 
الكندي   األهرام  في  مقال  كتبت 
تحت عنوان قد نخسر االنتخابات 
أريد  كنت  الحزب.  كسبنا  ولكننا 
بالقلق  شعروا  الذين  قرائنا  تهدئة 
استعادة  في  األمل  ضياع  خشية 
ولكن  ألنتاريو.  المحافظين  حزب 
داج  ونجاح  المعجزة  حدوث  بعد 
استطيع  الحزب,  بزعامة  فورد 
القول وبكل ثقة أننا كسبنا الحزب 
لنا  وعادت  االنتخات  وكسبنا 
اونتاريو مرة أخري, لو استمرينا 
الجدية  من  الدرجة  نفس  علي 
اآلن  عليها  نحن  التي  والنشاط 
وحتي السابع من يونيه القادم. فمن 
الجامحة  الرغبة  نار  هناك  ناحية 
ومن  أونتاريو  تجتاج  التغيير  في 
فورد  وخبرة  حنكة  أخري  ناحية 
أغلبية  حكومة  لتحقيق  سيقودانه 
لو أقيمت االنتخابات اليوم بحسب 
تعطي  التي  الرأي  استطالعات 
التوقعات  بينما   %42 المحافظين 
في أصوات الناخبين بصفة عامة. 

نفسه كسياسي محنك  قدم فورد 
كل  بجمع  قام  حيث  للناخب, 
الحزب  انتخابات  في  منافسيه 
ووضع يده في يد الجميع ليطوي 
صفحة التنافس داخل البيت ويستعد 
بكل  مسلحا  الليبرال  مع  لمعركته 
االتجاهات داخل الحزب. وأن دل 
ذلك علي شئ فيدل علي ثقته في 
نفسه,فالقائد الواثق في نفسه يجمع 
األقوياء خلفه أما الضعيف فيخاف 
علي منصبه من األقوياء. كما أنه 
للميديا جدا  فهو   الحديث  قلل من 
في  الميديا  توجهات  جيدا  يفهم 
المقاطعه. كما أنه يعمل كالمكوك 

وال يكل وال يمل أبدا.

الشئ الجميل فيه أنه يتكلم للناس 
يتكلم  ألنه  قلوبهم  فيلمس  مباشرة 
العيش,  لقمة  وهي  يشغلهم  فيما 
كرجل  فيه  الناس  ثقة  يسساعده 
لدرجة  يده  وطهارة  ناجح  اعمال 
كان عضوا  عندما  يحصل  لم  أنه 
مرتب  علي  المدينة  مجلس  في 
كان  عندما  شقيقه  فعل  وكذلك 
عمدة للمدينة. كل ما تكلم عنه قبل 
نفسه  هو  للحزب  رئيسا  انتخابه 
برئاسة  فوزه  بعد  عنه  يتكلم  ما 
الحزب. لم يغير كالمه ولذلك نال 

ثقة الجميع.

ظهور  فهو  األجمل  الشئ  أما 
األمور  مع  التعامل  في  عبقريته 
االجتماعي  البعد  ذات  االقتصادية 
األدني  الحد  كمسألة  الكبير, 
ارتفعت  لو  الفائدة  فما  لإلجور. 
ارتفعت  بينما  دوالرا  األجور 
الرجل  أكبر؟؟؟  بنسبة  األسعار 
تثبيت  وهي  عبقرية  فكرة  وجد 
الضرائب  وخفض  األدني  الحد 
علي اصحاب الدخل المنخفض بل 

يكون  لمن  الضىرائب  من  اعفاء 
الف   30 من  أقل  دخلهم  إجمالي 
دوالر في العام. وهنا استفاد عامل 
جوانب.  ثالث  من  األدني  الحد 
الضرائب  من  اإلعفاء  أولها 
وثانيها زياده دخله مع عدم ارتفاع 
عدم  ضمان  وكذلك  االسعار, 
يفعل  كما  عمله  ساعات  خفض 
ارتفاع  كل  مع  العمل  اصحاب 
مساعدة  هو  األهم  األجور.  في 
اصحاب المشاريع الصغيرة علي 

نمو مشاريعهم.

أونتاريو  أبواب  فتح  شعاره 
يعطي  شعار  وللعمل  لإلستثمار 
من  سنوات  بعد  للجميع  األمل 
مقاطعتنا.  من  المال  رأس  هجرة 
وغلق شركات كبيىرة ابوابها ونقل 
نشاطها من أونتاريو, مما أثر علي 
فرص العمل التي أصبحت نادرة 
الشباب  جذب  أيضا  الشعار  جدا. 
اإلنهيار  بعد  للحزب  الصغير 
والذي جعل  للمقاطعة  االقتصادي 
الجامعات  خريجي  من  الشباب 
يتركون المقاطعة بحثا عن فرص 
عمل في مكان أخر. كما أنه اعاد  
المحافظين الغاضبين للحزب مرة 
الحزب  قيم  أعاد  أن  بعد  أخري 
مبررا  هناك  يعد  فلم  ومبادئه 

للغضب.

نجاحها  وقرب  فورد  تجربة 
كبار  أحد  مع  لي  بحديث  ذكرتني 
الجالية, عندما قال لي البعض في 
الناجح  البزنس  أن  يعتقد  جاليتنا 
أن  يتطلب  الناجح  والسياسي 
والقيم  المبادئ  من  بقليل  نضحي 
معتقد  وهذا  النجاح,  يتحقق  حتي 
خطأ فكثيرا من البزنس الناجح جدا 
يدار بمبادئ وقيم اخالقية رفيعه ال 
الشرف واألمانة, ألن  تتخلي عن 
واالمانة  الشرف  عن  تخلينا  في 
عملنا  في  هللا  وجود  عن  نتخلي 
من  أنفسنا  ونحرم  حياتنا,  وفي 
العمل!!!. وها هي  بركة ربنا في 
تجربة أمامنا عندما تخلي باتريك 
خسر  ومبادئه  قيمه  عن  براون 
كل شئ بينما سيكون نجاح فورد 
أساسه التمسك بالشرف واألمانة. 

بقية مقال خطف القبطيات .... وإرهاب الدولة 
ص٥ 

»ان هناك ضغوطا تمارس لتحويل الفتيات القبطيات 
اعتناق اإلسالم وتزويجهن تحت اإلرهاب بزوج  الى 
الفتيات  بإرجاع  السلطات  المؤتمر  طالب  ثم  مسلم« 
 2000 عام  محاضرة   -2 اهاليهم.  الى  المختطفات 
والبهنسة  بنى سويف  اثناسيوس مطران  االنبا  للمتنيح 
لندن  مدينة  في  المحاضرة  وكانت  الوقت،  ذلك  في 
بإنجلترا والتي تكلم فيها بالتفصيل عن اختطاف البنات 
تمتلك  إسالمية  منظمة  هناك  ان  ذكر  حيث  القبطيات 
بيوتا مخصصة الستقبال البنات القبطيات المختطفات. 
عام  في  أسيوط  مطرانية  اشتكت  عام 2003  في   -3
المحسن صالح  عبد  محمد  يدعى  من شخص   2003
وهو أمين عام الحزب الوطني في أسيوط بانه متورط 
في جرائم خطف القبطيات ولديهم تسجيالت له بالصوت 
اجتماع  واثناء  ذلك. 4- في 17 مارس 2004  توثق 
قداسته من  تكلم وحذر  للبابا شنودة  االربع االسبوعي 
وجود محالت توهم البنات القبطيات انهن فزن بجائزة 
الستالم  العلوي  الطابق  الى  الصعود  منهن  وتطلب 
الجائزة ثم يتم حبسهن هناك واختطافهن. ورغم ان هذا 
يعتبر بالغ رسمي على الهواء مباشرة للمسئولين اال ان 
احدا منهم لم يتحرك. وتعليقا على هذا ولنبين عنصرية 
كبار المسئولين في الدولة فان لواء امن دولة شاهد فتاة 
مسلمة تركب بجانب شاب مسيحي في سيارته فما كان 
منه اال ان قبض على الشاب موجها له تهمة التحرش 
سنوات  ثالث  بالسجن  العنصري  القضاء  علية  وحكم 
الفتاة بانها ركبت بإرادتها وانها لم  بالرغم من شهادة 
تتعرض ألي نوع من المضايقات من الشاب!!.   رابعا 

منذ  االمريكية  الحريات  لجنة  تقارير  دولية:  منظمات 
القاصرات  البنات  الى خطف  تشير  كلها   2005 عام 
القبطيات وتجاهل الحكومة المصرية لها ورفضها الرد 
تقرير هلسنكي في 9  اللجان. 2-  على تساؤالت هذه 
نوفمبر 2006 عن وجود عمليات اغتصاب للقبطيات 
القاصرات واجبارهن على اإلسالم. 3- تقارير منظمة 
)مؤسسها  المتحدة  الواليات  في  المسيحي  التضامن 
الحاالت  هذه  وثقت  والتي  خليل(  مجدي  األستاذ 
السيسي  الحقوقيين نحمل  والكثير من  انني  بالتفصيل. 
وحكومته والمسئولين عن االمن مسئولية هذه الجرائم 
ويجب  الدولة  راس  على  فهم  دوله  جرائم  باعتبارها 
ان يقوموا فورا بفتح تحقيق شفاف وعادل تشارك فيه 
مؤسسات حقوقية عالمية ويتم معاقبة كل مسئول على 
ما اقترفه من جرائم. واال فيجب محاكمتهم جميعا عالميا 
السابقين لمصر وكل  الحكام  كمجرمين دولة هم وكل 
المسجلة أسمائهم في وثائق اإلدانة  الدولة  ضباط امن 
حسب  بالتقادم  ابدا  تسقط  ال  الجرائم  هذه  ان  باعتبار 
القانون الدولي. واهيب باألقباط في جميع انحاء العالم 
الى االتحاد جميعا وفضح هذه الجرائم امام العالم وان 
لوضع  الدولية  الخارجية  الحماية  الداخل  اقباط  يطلب 
مواطنيها  ضد  الدولة  تمارسها  التي  الجرائم  لهذه  حد 

االقباط.

الحياة  قناة  على  جرئ  سؤال  برنامج  المراجع: 
المسيحية حلقة رقم 140 في نوفمبر 2009 مع الضيف 
مجدى خليل. 2- مقاالت وابحاث االستاذ مجدي خليل. 
3- مواقع مسيحية على شبكة االنترنت. 4- منشورات 
وابحاث منظمة التضامن. 5- جريدة روز اليوسف عدد 
9 نوفمبر 2009. 6- جريدة الدستور عدد 17 نوفمبر.

املولود امللكي اجلديد قد جيلب 05 مليون جنيه 
إسرتليين 

لندن - أ ش أ
أكثر  سيجلب  الجديد  الملكي  المولود  بأن  بريطانيون  محللون  يعتقد 
األميرة  كامبريدج  دوقة  ووالدته  ويليام  األمير  لوالده  الفرحة  مجرد  من 
إلى  إسترليني  جنيه  مليون   05 يضيف  أن  يمكن  إنه  بل  ميدلتون،  كيت 
االقتصاد البريطاني قبل إتمام عامه األول، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي 

البريطانية. إكسبريس” 
االستراتيجية  لالستشارات  العالمية  فاينانس(  )براند  شركة  وأشارت 
المولود  من  االستفادة  بإمكانها  البريطانية  الشركات  أن  إلى  المستقلة 
الجديد  للشركة ديفيد هاي إن مولد األمير  التنفيذي  المدير  الجديد، وقال 

يعد فرصة تسويقية هائلة لمنتجي وتجار مستلزمات األطفال في بريطانيا، 
إذ يمكنهم اإلشارة إلى المولود الملكي في حمالتهم الترويجية.

غير أن فيليب شو كبير االقتصاديين في شركة انفستك -هي مجموعة 
بأن  يعتقد  واألصول-  المصرفية  األعمال  إدارة  في  متخصصة  دولية 
االقتصاد البريطاني المتوسع لن يستفيد كثيرا من أحدث عضو في العائلة 

المالكة.
وقال شو إنه من الناحية التاريخية عادة ال يكون لطفل ملكي جديد تأثير 
ملموس على االقتصاد، ولكنه يعترف بأن وصول المولود الجديد باألمس 
في  ماركلي  وميجان  هاري  لألمير  الملكي  الزفاف  حفل  إلى  باإلضافة 
91 مايو المقبل سيجعل العائلة المالكة في دائرة الضوء ويشجع السياحة 
المطاعم  في  اإلنفاق  ويزداد  الجوية  الرحالت  مما سيزيد  بريطانيا،  إلى 

وأماكن اإلقامة.
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القصة الكاملة ألحداث 
منع االقباط من 

الصالة بقرية بىن منني 
بالفشن 

صورة ارشيفية

نادر شكري أقباط مصر 

منني  ببنى  الطائفية  االحداث  الحتواء  مساعى 
بالفشن لرفض صالة االقباط 

جتديد حبس 20 قبطيا ومسلما 15 يوما 

واالمن يجتمع بالكهنة والشيوخ لبحث احلل 

وشيوخ  الفشن  كهنة  مع  اجتماع  يعقد  االمن 
القرية الحتواء االوضاع واجتاه للتصالح 

غلق  مقابل  التصالح  يعرضون  القرية  اهالى 
الكنيسة واالقباط » ما الضرر من صلواتنا« 

بتجديد  سويف،  بنى  جنوب  الفشن  نيابة  قررت 
الحبس ل 20 شخصا  15 يوما على ذمة التحقيقات في 
التابعة  منين  بنى  بقرية  وقعت  التى  الطائفية  االحداث 
قيام االقباط الصالة  فى  الفشن، احتجاجا عل  لمركز 
مبنى كنسى  ملك مطرانية الفشن وقدمت اوراقه  للجنة 
تقنين اوضاع الكنائس .وجاء القرار من نيابة بالتجديد 
الفتنة  واثارة  االعتداء  بتهم   مسلمين  و9  قبطيا   11
وتكدير الرأى العام كانت احداث طائفية وقعت مساء 
االثنين  العنف  اعمال  وتجددت  الماضى  قبل  السبت 
العشاء  صالة  عقب  متطرفين  خرج  عندما  الماضى 
االقباط  لهم  ، فتصدى  الكنسى  المبنى  اقتحام  وحاولوا 
التكبير  هتافات  وسط  بالحجارة  وتراشق  تبادل  وتم 
االقباط  قيام  لرفض   ، االقباط  ضد  عدائية  وعبارات 
القاء  تم  االمن  قوات  وصول  وفور  بالمبنى  بالصالة 
القبض على 9 مسلمين و11 قبطيا ، ووضع حراسة 
وقائع  يروى  قبطى          • الكنسى  المبنى  على 
الهجوم روى احد اقباط قرية بنى منين بمركز الفشن 
اعتداء  القرية من  اقباط  له  تعرض  ما   ، ببنى سويف 
مساء  ضدهم  االحداث  وتجددت  الماضى  السبت  يوم 
فى  االقباط  لرفض صلوات  المتشددين  قبل  من  امس 
اوراقه  تقديم  الفشن وتم  لمطرانية  ، ملك  مبنى كنسى 
فى  يصلون  انهم  القبطى  وقال   . الكنائس  تقنين  للجنة 
مبنى كنسى باسم العذراء والبابا كيرلس  بالقرية منذ 8 
سنوات بصفة منتظمة كل يوم سبت وكان المبنى ملك 
إسطفانوس،  لألنبا  باعه  والذي   ، لبيب  مجدي رشدي 
أسقف ببا والفشن في 2010 بعقد بيع مسجل بالمحكمة، 
بغرض الصالة في المبنى موضحا ،وتم تقديم اوراق 
الكنيسة للجنة توفيق االوضاع التابعة لمجلس الوزراء 
لتقنين اوضاعها  ومساحتها 260 متر فضال عن قاعة 
اسرة   35 تخدم  والتى  متر،  مساحتها 200  مناسبات 
بتعداد 1000 نسمه ، وفى يوم الجمعة كان يتم افتتاح 
وجاء  بالكنيسة  الضباط  احد  وعلم  بالقرية  مسجدين 
مساعد مدير االمن وضابط من مباحث القسم ودخلوا 
توزيع  وتم  لالقباط  تهانى  وقدموا  الكنيسة  وعاينوا 
حراسة  وضع  وتم  الخطوة  بهذه  فارحين  المشروبات 
لتأمين الكنيسة . وتابع قمنا بعمل اجتماع صالة مساء 
السبت قبل الماضى  داخل الكنيسة ، وفوجئنا بانصراف 
الغفر المكلفين بحراسة الكنيسة ، وبعدها فوجئنا عقب 
صالة العشاء ، بخروج تظاهرات من المساجد ، وهم 
يهتفون ضد االقباط وحاولوا اقتحام الكنيسة ولكن قام 
بالحجارة  تراشق  وحدث  الكنيسة  عن  بالدفاع  االقباط 
يقذفون  التكبير وهم  المتشددين يرددون هتافات  وكان 
الكنيسة بالحجارة ، واستمر االمر حتى وصلت قوات 
الشرطة ، والقت القبض على 9 متشددين و11 قبطي 

وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق . •        قبض 
عشوائى وهروب االقباط واضاف ان  االقباط يعيشون 
فى حالة ترويع بعد استمرار تهديدهم والتوعد بالهجوم 
اضطر  االقباط  على  العشوائى  القبض  ونتيجة  عليهم 
الكثير من الشباب ترك القرية ، خوفا من القبض عليهم 
فى ظل انتشار االمن بالشوارع وقيام بالقبض العشوائى 
، ولم يتمكن الطالب الذهاب لمدارسهم فى ظل االجواء 
الماضى ورغم  االثنين  وتابع » فى مساء   . المتوترة 
بقيام  العنف  اعمال  تجددت  بالقرية  االمن  التواجد 
على  تقع  التى  االقباط  منازل  باستهداف  متشددين 
يملكه  مخزن  بحرق  وقاموا   ، خارجا  القرية  اطراف 
قبطى  وتكسير واجهات 4 منازل لالقباط فضال عن 
بالزراعات يملكه مسلم ، وعندما  حرق » حظيره » 
اسرع بعض الشباب القبطى الخماد الحرائق تم القبض 
على 5 منهم   ، مشيرا انه هناك محاولة لتوجيه اتهام 
لتهدئة  الحريق وكانت تجرى محاوالت  لهم بمسئولية 
االوضاع باالفراج عن ال 5 اقباط ، وبحث حل لتهدئة 
االوضاع. •        اجبار على التصالح واسترد ليقول 
الجميع  الرغام  محاولة  هى  له  يتعرضوا  ما  انه   «
على التصالح وبالفعل عرض بعض اهالى القرية من 
المسلمين عقد جلسة تصالح مقابل غلق الكنيسة ، وهو 
ما رفضه االقباط  مطالبين بحقهم فى الصالة السيما ان 
للكنيسة قدمت اوراقها للجنة تقنين الكنائس ، وكيف ال 
يسمح لهم بوجود كنيسة رغم وجود اكثر من 6 مساجد 
بالقرية ، وهو حق قانون ودستورى . واشار ان التعامل 
بنفس سياسات والتوازنات بالقبض على مجموعه من 
الجانبين واللجوء لجلسات العرفية يمثل انتصار للجانى 
وظلم المجنى عليه ، السيما انهم تقدموا بشكل قانون 
للجنة توفيق االوضاع بشأن الكنيسة . وقال المصدر ان 
االقباط المقبوض وجدد لهم 15 يوما عليهم هم - عزت 
لبيب فرج هللا - عوض صادق إبراهيم - رؤوف عدلي 
جرجس - سمير عزيز يوسف - عوض معوض توما - 
مجدي نصيف عياد - مينا سمي عزيز - ميالد محروس 
عدلى - ناجح حكيم غالى - كامل صبحى كامل - بباوى 
حكيم غالى •        اجتماع االمن مع كهنة الفشن واشار 
مصدر كنسى بمطرانية ببا والفشن ، ان الكنيسة التى 
تمارس فيها الشعائر الدينية تقام منذ سنوات وبها قاعة 
ويشاركون  يحضرون  القرية  اهالى  وكان   ، مناسبات 
فيها فى كافة المناسبات حتى وقعت االحداث مشيرا أن 
المبنى مقدم اوراقه للجنة تقنين الكنائس ، وتم ارسال 
نسخة من الملف لمديرة االمن واالمن الوطنى والرقم 
االسكان  فى ملف وزارة  برقم 52  الذى حصل علية 
اليبارشية ببا والفشن . وتابع ان االمن  التقي  االربعاء 
القيادات  من  فيه  شارك  ببا  ايبارشية  كهنة  من  بعدد 
الجنائي  العام والبحث  الوطني واألمن  األمنية واألمن 
وذلك بقسم شرطة الفشن لبحث حلول النهاء االحتقان 
بالقرية ، وطالب االمن تهدئة االوضاع ومحاولة ازالة 
الذين قبض عليهم  االقباط  االفراج عن  التوتر وبحث 
فى  الكهنة  واكد   ، للنيابة  احالتهم  يتم  ولم  االثنين  يوم 
وانهم  اوراقها  وتقديم  الكنيسة  قانونية  على  االجتماع 
االجهزة  وكانت     . التقنين  لجنة  انتظار وصول  فى 
االمنية عقدت اجتماع ايضا مع شيوخ القرية من رجال 
  ، التهدئة  واوضاع  الحلول  لبحث  القرية  وكبار  الدين 
والتحذير من تجدد اعمال العنف مجددا . وعلمنا من 
مصادر بالقرية ان االمن طالب الكهنة بوقف الصالة 
بالكنيسة بالقرية من اجل تهدئة االوضاع ، حتى تكون 
اقامة جلسة  الفرصة مناسبة العادة فتحها ، مع بحث 
الجميع  للتصالح واالفراج عن  القرية  ابناء  بين  صلح 
ذمة  على  يوما   15 لهم  جدد  الذين  المحبوسين  من 
تعرضت  االخيرة  الفترة  ان  بالذكر  الجدير   . التحقيق 
للجنة  اورقها  قدمت  التى  الكنسية  المبانى  من  عدد 
التقنين لالعتداء أو الغلق من قبل المتشددين ، رغم ان 
هذه الكنائس تقام فيها الشعائر منذ فترة طويله ، ولكن 
فى احداث كثيرة يتم تسريب اخبار من جهات رسمية 
للمتشددين بان اسماء المبانى التى قدمت اوراقها للتقنين 
ما يحرك  الرسمية ككنيسة وهو  الصفة  لتحصل على 
كنائس  مثل  كنيسة  وجود  ورفض  للهجوم  المتشددين 
وقرى  بالجيزة  باطفيح  الواصلين  وكفر  القبابات  قرى 
السالم  دار  مركز  والنغاميش  ساقلته  مركز  الحاجر  
بسوهاج ، وصفط الخرسا الفشن بنى سويف والقشيرى 
مركز  الطود  وقرية  بالمنيا  ابوقرقاص  مركز  والكرم 
ابوتشت بقنا وقرية البيضا مركز العامرية باالسكندرية 
وتوفيق  تقنين  قرب  مع  متكرر  اصبح  مسلسل  فى   ،

اوضاع هذه المبانى. عن االقباط متحدون

حممد صالح  ماردونا 
مصر وتأهل مصر لكأس 

العامل  ..
 بني مريدي الغمة وطاليب 

الفرحة

ا.د ناجي إسكندر 

مع  بمشاركة  المقال  هذا  أكتب 
وصديق  وزميل   ، األمس  تلميذ 
اليوم األستاذ الدكتور / محمد وجيه 
الديب إستاذ أمراض العيون بجامعة 

القاهرة.  
 1982 عام  من  يونيو   14 في 
»وأقصد  المتحدة  المملكة  تمكنت 
منها إنجلترا» من هزيمة األرجنتين 
وذلك  فوكالند  جزر  موقعة  في 
اإلستخباراتية  أمريكا  بمعاونة 
القطع  مواقع  إلنجلترا  نقلت  -التي 
عبر  بدقة  لالرجنتين  البحرية 
األقمار األمريكية التي تدور حرب 
الساعة  مدار  علي  األرضية  الكرة 
األرجنتين  مباراة  جاءت  ثم    -
النهائي  قبل  الدور  في  وإنجلترا 
إكتست  مباراة  في   1986 عام  في 
بذكري حرب الفوكالند وما صاحب 
مشاعر  ذكريات  من  المباراة  هذه 
اإلنكسار ولرغبة  في رد اإلعتبار 
والذي  األرجنتيني  الفريق  قبل  من 
للعزة  االعالء  تحقيق  في  نجح  
الشعبية  للكرامة  رد  وفي  الوطنية 
حينما حقق فوزا ال يقدر بثمن علي 
إنجلترا وذلك بقيادة ماردونا ساحر 
الجماهير  ومعبود  العالمية  الكرة 
تلك  في  سجل  والذي  األرجنتينية 
في  التاريخيين   الهدفين  المباراة 
هدفه  عن  هو  وقال  إنجلترا  مرمي 
برأسي؛   كثيرا  بيدي  قليال  األول: 
ويقصد بذكائه وسماه الهدف اإللهي 
التي  هي  هللا  يد  إن  قال  -حيث 
الهدف  أما   - الهدف  هذا  أحرزت  
المباراة  نفس  في  لمارادونا  الثاني 
والذي نجح فيه في مراوغة نصف 
حارس  فيهم  بما  اإلنجليزي  الفريق 
الهدف  هذا  إختيار  تم  فقد  المرمي؛ 
القرن.  كهدف   2000 عام  في 
األرجنتين  فازت  فقد  العموم  وعلي 
هذه  بعد  العالم  بكأس  النهائي  في 
الموقعة التاريخية مع إنجلترا وذلك 

في الدور قبل النهائي.   
وقد تذكرت هذه القصة بعد فوز 
وتأهلهم  الرائع  الفراعنة  منتخب 
 2018 روسيا  لمونديال  التاريخي 
بعد 28 عاما من الغياب عن مباريات 
كأس العالم ، و ما أشاعه هذا التأهل 
من مشاعر الفرحة  العارمة والتي 
الُمخلصين  من  إنتظارها  طال 
بعد  لتعوضهم   ، لبالدهم  والُمحبين 
من  طويلة  وعقوٍد  ثقيلة  سنواٍت 
ينجح  لم  واإلحباط  والمعاناة  الشقاء 
خاللها المنتخب في التأهل ، ولكن  
أنه  في نفس الوقت،  كان  أذهلني 
هناك من أصحاب النفوس المريضة 
قوة  بكل  يسعي  من  الغمة  ومريدي 
والروح  الزعاف  الُسم  بث  إلي 
السلبية والحقد األسود بشتي الطرق 
ينعم  أن  يزعجهم  كانوا  لو  وكما   ،
هذا الشعب بفرحًة بعد حزٍن طويل 

وإنتصاراً بعد إنكساٍر مرير ..
النصر  هذا  أن  الغريب  ولكن 

ماردونا  بقيادة  البعيد  والحلم  الكبير 
يفلح  لم  صالح   محمد  مصر 
النخوة  من  نوع  أي  إستدعاء  في 
والوطنية لمريدي الغمة من مرضي 
رون  يُِصّ والذين  والقلوب  العقول 
من  أي صورٍة  محو  علي  يوٍم  كل 
صور الوالء، ويستميتون كل ساعٍة 
رموز  من  رمٍز  أي  نسف  علي 
المقيت  الِغل  أسلوب  بنفس  اإلنتماء 
والسخرية اللزجة والوقاحة السافرة 

والمناقشات البيزنطية العقيمة ..
د  مجرَّ القضية  تُكن  فلم  ولذلك 
مباراة فاصلة مؤهلة لكأس العالم ، 
خفيَّة  مرآة  الرياضة  كانت  فلطالما 
أحداث  العالم من  في  يدور  ما  لكل 
سياسية وكما عرضنا لما حدث في 
مباراة األرجنتين وإنجلترا  ، مصر 
حتي  عصيبة  بمباراة  فقط  تفز  لم 
الدقيقة األخيرة ، ولم تتأهل فقط إلى 
كأس العالم بعد غياب طويل ، ولكن 
بكثير  ذلك  من  أكبر  اإلنجاز  كان 
وتتحّدي   ، الجميع  تحارب  لكونها 

األحداث والزمن والتاريخ :
والحقد  الغل  أهل  نحارب  كنا   -
وآناء  الليل  طوال  يُسِبّحون  الذين 
المنتخب  هزيمة  ويتمنون   ، النهار 
حتي  فقط  للمونديال  وصوله  وعدم 
عهد  في  اإلنجاز  هذا  يكون  ال 

السيسى ..
وضع  من  كل  نحارب  كنا   -
 ، الدولة  لهدم  المرسوم  ط  المُخطَّ
المؤامرة  قواعد  أرسي  من  وكل 
مصر  إلسقاط  الكبري  الشيطانية 
سياسياً وإقتصادياً وسياحياً وبالطبع 

رياضياً ..
إبتسم  من  كل  نحارب  كنا   -
إبتسامة صفراء وقال جهراً وعالنيًة 
أن مصر قد أصبحت في ِعداد األمم 
بعد  قائمة  لها  تقوم  ولن  الهالكة 

اليوم..
- كنا نحارب كَل من باع وخان 
خطط  من  وكَل  وقبض..  وساوم 
ومول ونفذ وشمت.. وكَل من راوغ 
من  وكَل  ن..  وتلوَّ وكذب  ومكر 

تفلسف وبرر وأنكر وإدَّعي ..
إعادة  فهو  األكبر  اإلنجاز  أما   -
إكتشاف أننا ال زلنا قادرين ، فبرغم 
كل ما صادفناه من أهواٍل وكوابيس 
الُمتشائمين  أكثر  بخاطر  تُجل  لم 
الِمَحن  من  ثقيلٍة  سنواٍت  وبعد   ،
 ، واإلنتظار  واإلنكسار  واألزمات 
الشعب  هذا  من  المخلصون  يوضع 
الحياة  عن  الكشف  أجهزة  على 
تنبض  قلوبُهم  تزال  ال  أنه  فيثبت 
عقولُهم  تزال  وال  الوطن،  بحب 
والتزال  األرض،  بعشق  ُمعلَّقًة 
علي  عظيماً  خوفاً  تحمل  أرواحهم 
بالدهم مهما جارت أو َضنَّت عليهم 

 ..
رأينا نماذج مشرفة تُدمي القلوب 
من  آلالف  الفرحة  طالبي  من 
شاٍب  من  بدءاً   ، الوطن  عاشقي 
المدرجات  فى  بحرقة  يبكى  بسيط 
القاتل  الوقت  الخصم في  بعد هدف 
لو  كما  مصر  بعلم  يلتحف  وهو   ،
 ، القدر  من صدمة  به  يحتمي  كان 
ودموٍع  زائغة  بنظراٍت  ومروراً 
جارفة  حزٍن  ومشاعر  مترقرقة 
لمئات اآلالف خوفاً من ضياع الحلم 

البعيد ..
]البقية ص 21[
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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

معلومات تنشر ألول مرة عن 
املتنيح األنبا أنطونيوس أسقف 
منفلوط واحد من أهم أساقفة 

الكنيسة

هو الدكتور زكريا عزت، وهواألسم العلمانى له قبل 
دخوله الرهبنه، من مواليد 31 مايو 1951 بمحافظة 

قنا.
حصل على شهادة بكالوريوس طب األسنان عام 
النشطاء  من  وهو  القاهرة،  جامعة  من  م.   1977
البارزين فى مدارس األحد، وكان نشاطه واسع وكبير 
فى خدمة الكنيسة ومساعدة إخوة الرب والمرضى. 

على  قامت  الذين  المثقفين  أكبر  من  واحد  وهو 
كاهلهم تطور الكنيسة القبطية، كان خادما بمدينة قنا 

وضواحيها.
 8 في  النطرون  بوادى  السريان  دير  إلى  حضر 

ديسمبر 1980 م.
الدير على وجه الخصوص  حيث كان يزور هذا 

بصفة مستمرة قبل الرهبنة.
أحب الرهبنة وفضلها على الحياة العلمانية، فسلك 
الرهبنة بعدما أجتاز كافة اإلختبارات الصعبة  سلك 
التى تسبق الرهبنة وأصبح راهباً باسم الراهب القس 
إلى  الرهبان  كل  مثل  مثله  منتسباً  السرياني  يحنس 

الدير الذى ترهبن فيه.
 

نال نعمة الكهنوت فى 19 يونيو 1986، بيد قداسة 

البابا شنودة الثالث.
عيد  يوم  في  آخرين  مع  أسقفا  سيامته  وتمت 

العنصرة إليبارشية منفلوط 
 – الحواتكة   – منفلوط  وهى  لها  التابعة  والمدن 

الجاولي
تاركاً بذلك كافة متاع الحياة الدنيا ومرتقياً لمشوار 
طوياًل وصعب وهو سلك الرهبنة سائراً على مسلك 

ودرب اآلباء األوائل.

ومن يقرأ التواريخ الخاصة بنيافة األنبا أنطونيوس 
منذ أن دخل الدير إلى أن ٌسيم أسقفاً يالحظ قرب هذه 
التواريخ من بعضها البعض حيث تدرج نيافة األنبا 
كبيرة  بسرعة  الرهبانية  الدرجات  فى  أنطونيوس 
مما يدل على أنه راهب على أعلى درجات األلتزام 

والشدة.
وقد أشتهر بأنه مثال للراهب الزاهد المتقشف يطبق 
حياة الزهد على نفسه أواًل شهد له جميع األساقفة بأنه 
منفلوط  أيبارشية  إختاره شعب  عالية.  طاقة روحية 
أسقف له وقد فرحوا به فرحاً كبيراً وذلك سيراً على 
على  يقول  والذى  شنودة  البابا  قداسة  المتنيح  مبدأ 
الشعب أن يختار راعيه وردد ذلك بكثرة فى مجلة 

الكرازة. 
وقد جاء إختيار الشعب له بالرغم أنه كان متقدماً 
قداسة  أستجاب  ولقد  راهب  من  أكثر  قبله  للترشيح 

البابا لرغبة الشعب.
تنيح فى األحد 18 مارس 2018 م.

بعد نياحته جاءت سيارة تحمل جثمانه متجهة إلى 
ألقى  حيث  بمنفلوط،  الشاطبي  تادرس  األمير  دير 
أبناءه نظرة الوداع األخيرة عليه وأخذوا بركته، كما 

تقرر أن يحضر الجثمان صالة التسبحة.

وتقرر القيام بصالة التجنيز في اليوم التالي للنياحة 
عشر  الثانية  )الساعة   .2018 مارس   19 االثنين 
ظهًرا( صالة التجنيز بدير األمير تادرس بينما تتاح 
ومحبيه  ألبنائه  الفرصة  الجثمان  وصول  بمجرد 
بمجرد  عليه  األخيرة  الوداع  نظرة  إلقاء  فرصة 
وصول الجثمان بمقر الدير وحتى موعد بدء الجنازة 

.

بقية مقال حممد صالح  
ماردونا مصر ص 20

وتوقفت  القاتل  الصمت  ساد 
األنفاس  ولهثت  الساعة  عقارب 
أن  قبل   ، القلوب  دقات  وتعالت 
آخر  بطل  الملعب  فى  يصرخ 
حماس  ليشحذ  الفراعنة  كتيبة  من 
جماهيره ويُلهب عزيمة زمالئه بأال 

يفقدوا األمل ..
قد  الكريم  الخالق  كان  لو  وكما 
من  الماليين  لدعوات  إستجاب 
طالبي الفرحة ، لتأتي هدية السماء 
األسطوري  الفرعون  هذا  ويضع 
مرمى  فى  ومهارة  بثقة  الكرة 
الخصم ليحسم المباراة ويحقق الحلم 
، ولتظهر معجزة أخري في الشاب 
الذي قهرت الفرحة إعاقته وجعلته 
يقفز وساقه الوحيدة معلقة في الهواء 
في صورة تاريخية تصدرت معظم 
الصحف العالمية، وتذكرت ساعتها 
قصة هدف مارادونا والذي قال عنه 

أنه هدف إلهي ..
كل  فئاتهم  بكل  الحاقدون  ترك 
العلم  جهابذة  وتفرغ  المالحم  هذه 
هوايتهم  لممارسة  العصر  وعباقرة 
وجلسات  اللّت  حلقات  في  المقيتة 
بعد  األكالن  ووصالت  الهري 
علي  كالصاعقة  نزل  الذي  الفوز 
مصر  يشاهدون  وهم   ، رؤوسهم 
ذكري  في  العالم  كأس  إلي  تصل 
عهد  وفي  المجيد  أكتوبر  نصر 
السيسي وبقدم محمد صالح وعلي 
ستاد الجيش المصري ، في مشاهد 
وطنيٍة  ومالحم  هيستيرية  فرٍح 
المريضة  أحالَمهم  أحالت  جارفة 
ليٍل سرمدي  في  شنيع  كابوس  إلي 
بتسلخاٍت  أصاَبهم  السواد  حالك 
عبر  تأوهاتهم  وأرسل   ، ُمفرطة 
البحار وجعلت صيحاِتهم تصل إلي 
أرض األباطرة حيث ستلعب مصر 
مصر  ماردونا  بقيادة  الكبار  مع 
العب  كافضل  إختياره  تم  والذي 
رغم  وذلك  اإلنجليزي   بالدوري 

أنوفهم وأحقادهم ..
هؤالء  غير  حياتي  في  أر  ولم 
بالده  لمنتخب  الهزيمة  يتمني  من 
ويقوم بتشجيع أي فريق من الفرق 
بالكراهية  ويتفاخر  بل   ، المنافسة 
عيون  علي  نهاراً  جهاراً  والوقاحة 
لشخص  كراهيته  لمجرد  األشهاد 
رئيس الدولة في ظاهرة سيكوباتية 
فريدة لم ترد في كل مراجع الطب 

النفسي. 
ثم ننتقل بعد ذلك للفصل الثاني من 
وصالت الهري واألكالن والُمتمثّلة 
المكافأة  جنيه  ونصف  المليون  في 
لكل  السيسي  الرئيس  التي رصدها 
العب من العبي المنتخب الوطني 
وُفتحت   ، للمونديال  الوصول  بعد 
 ، والسباب  النقد  بوابات  كالعادة 
من  تموت  الغالبة  سايبين  بحجة 

ومنين   ، فلوس  وبيوزعوا  الجوع 
ومنين   ، فلوس  مافيهاش  البلد 
علي  وشمال  يمين  الفلوس  بيرموا 
حد  )علي  تعليمها  ماكملتش  ناس 
قول أهل الِغل( ، تماماً كما إعتادوا 
بإختالق قضية فرعية للخوض فيها 
الحدث  لتشويه  يائسة  محاولة  في 

وسرقة نشوة اإلنتصار ..
تجاهل كالعادة الخبراء والجهابذة 
الدولي لكرة  الملتصقين أن اإلتحاد 
منتخب  لكل  يعطي  »فيفا«  القدم 
العالم  كأس  في  ويشارك  يتأهل 
مليون   12 قدرها  مالية  مكافأة 
دوالر يتم توزيعها علي مرحلتين :

2 مليون دوالر )بما يوازي 35 
مليون جنيهاً مصرياً( تصل فورا من 
الرسمي  التأهل  بمجرد  »فيفا«  ال 
في  المجموعة  مباريات  وإنتهاء 
مصاريف  مسمى  تحت  التصفيات 
 10 وبعدها   ، للمونديال  اإلستعداد 
مليون دوالر المتبقية )حوالي 177 
مليون جنيهاً مصرياً( عند وصول 
يتم  مبلغ  وهو   ، لروسيا  المنتخب 
رصده لكل فريق من الفرق ال 32 

المشاركة ..
الوطني  المنتخب  بمعني أن فوز 
مايقارب  الدولة  لخزينة  أدخل  قد 
 ، مصرياً  جنيهاً  مليون   212 من 
باألندية  الخاصة  العائدات  بخالف 
الالعبين  مشاركة  عن  كتعويض 
عائدات  وبخالف   ، البطولة  في 
المساهمين  والرعاة  اإلعالنات 
ذلك  وبرغم   ، المباريات  نقل  في 
الفرصة  المنتخب  العبو  فَّوت  فقد 
بالتبرع  وقاموا  الشؤم  علي غربان 
مصر  تحيا  لصندوق  بالمكافأة 

إلخراس كل أصوات النعيق ..
فرحتهم  تبقي  األوطان  فعاشقي 
ف  ُمشِرّ إنجاز  أي  عند  متأججة 
مجال  وأي  مجاٍل  كل  في  لبالدهم 
يقتصر علي نصٍر عسكرٍي  ، وال 
أو  هام  سياسٍي  إنجاٍز  أو  تاريخي 
إختراٍع  أو  فريد  طبٍي  إكتشاٍف 
شأن  يُعلي  ما  فكل   ، مفيد  علمٍي 
الوطن هو مدعاة للفرح واإلنتصار 

ومصدر للزهو واإلفتخار ..
مشجعي  من  األوطان  عاشقو 
بجنون  فريقهم  يساندون  الكرة 
 ، بجنون  ويرقصون  يفرحون   ،
، سواء  بجنون  ويغضبون ويبكون 
كان اإلنتصار للمرة األولي أو للمرة 
إلي  الوصول  كان  وسواء   ، المائة 
البطوالت العالمية متتالياً وسهاًل أو 
بِشق األنُفس ، فروح  قاسياً عزيزاً 
سوي  تري  أن  تريد  ال  اإلنتماء 
بالفوز  سوي  تعترف  وال  النصر 
يُدركها  ال  أشياٌء  بالطبع  وهي   ،
أو يعترف بها من ال يعرف معني 

األرض أو الوطن أو التراب ..  
وِمسك الختام .. فمنتخب الفراعنة 
في المونديال بقيادة مارادونا مصر 
أيضا  تم  والذي  صالح  محمد 
بالدوري  العب  كافضل  إختياره 

اإلنجليزي لهذا العام. .. 
المحبُّين   كل  خلفه  ومن 
الشعب  من  واألوفياء  والمخلصين 

األصيل ..
وليبحث الحاقدون عن فريق آخر 
في  بالدهم  منتخب  ضد  يشجعونه 

روسيا ..



السنة احلادية عشر، العدد )265( - األربعاء 25 إبريل 222018

 

د.تباسيم جندىصحتني وعافية

آالم الظهر وعمل االشعة.. هل من فائدة؟
من عيادة الطب الطبيعى

اخلمول وآالم االعصاب
س: أنا في الثمانين 
من العمر، وال أعانى 
اآلالم  بعض  من  اال 
التي  الروماتيزمية 
تجعلني أتناول بعض 
المخففة  العقاقير 

الماضية  األشهر  في  ولكنى  لأللم، 
وضعف  شديد  بخمول  أشعر  بدأت 
ويصاحب  االكتئاب،  بعض  مع  عام 
كل ذلك تنميل في األطراف وآالم عل 
طول  على  واحيانا  الذراعين  طول 
بالصعق  إحساس  مع  والساق  الفخذ 
في  بتأخر  اشعر  كما  الكهربائي، 
ماذا  األذن،  الذاكرة واحيانا رنين في 

أفعل والتحاليل المعملية سليمة؟

ج: الواقع ان كل هذه االعراض تشير 
والذى   B12 فيتامين  في  نقص  الى 
بسبب  السن  تقدم  عند  حدوثه  يشيع 
العامل  افراز  لعدم  امتصاصه  نقص 
المعدة،  من  لالمتصاص  المساعد 
ويكون هذا جليا اذا تواكبت االعراض 
مع فترة الصوم المقدس التي ال تؤكل 

الحيوانية  األطعمة  فيها 
وهى المصدر الرئيسى 
 ،B12 لفيتامين 
مع  أيضا  ويتضح 
المثبطة  العقاقير  تناول 
وتناول  المعدة  لحامض 
لمستوى  المخفض  ميتفورمين  عقار 

السكر في الدم.
عمل  في  يساعد   B12 فيتامين 
االغشية المحيطة باألعصاب، ونقصه 
مرتبطة  كثيرة  أعراض  الى  يؤدى 
عمل  في  يساهم  انه  كما  باألعصاب، 
حامض  مع  الحمراء  الدم  كرات 

الفوليك، ونقصه يؤدى الى االنيميا.
أنصحك بعمل مستوى B12 في الدم 
ومكوناته في البول، وحاول ان تتناول 
B12 األقراص التي تمص بالفم على 
في  ميكروجرام   1000 جرعة  األقل 
حتى  اثنين  او  أسبوعا  وانتظر  اليوم 
ترى تحسنا وانتظم عليه فليست له اى 

اعراض جانبية.
تباسيم جندي

المرضى  القلق واالضطراب مع  من دواعى 
اإلصابة بآالم الظهر، والحقيقة 
ان آالم الظهر شائعة ومنتشرة 
عن  للتغيب  كبير  سبب  وهى 
ان  بعد  أحيانا  وتأتى  االعمال، 
شيء  لرفع  المريض  يضطر 
بدون  واحيانا  حادث،  او  ثقيل 

سبب واضح.
وبما ان آالم الظهر تكون سببا 

في التغيب عن العمل وتسبب صعوبة في القيام 
ينزعج  المريض  ان  تجد  المعتادة  باألنشطة 
كثيرا منها ويطالب الطبيب بعمل اشعة عادية 
يرتاح  وال   ،)MRI( مغنطيسى  رنين  واشعة 
وال يهدأ اال بعد ان يقوم الطبيب بعمل كثير من 
الفحوصات المعملية، وعلى الرغم من محاولة 
ال  المريض  ان  تجد  المريض  لتهدئة  الطبيب 
يهدأ نفسيا طالما األلم موجود، وخاصة اذا كان 
األلم ممتدا الى الجهة الخلفية للفخذين والساقين 
مثل عرق النسا، ويؤكد األطباء المختصون انه 
وال  بالخطير  ليس  هذا  كل  األحيان  أغلب  في 
بعض  في  اال  لالنزعاج  سببا  يكون  ان  يجب 
الحاالت النادرة، وفى اغلب األحيان فان األلم 
يستجيب للمسكنات او االبر الصينية والمكمالت 
الغذائية المناسبة والتمارين الرياضية المناسبة 

او الفيزيوثيرابى.
ال  انه  المريض  اقناع  الصعب  من  انه  وتجد 
واالتجاه  آى،  ار  ام  او  االشعة  لعمل  داعى 
الحالي في الطب هنا انه ال داعى لعمل هذا اال 
في الحاالت النادرة التي يعرفها الطبيب، ومن 
بريطانيا  في  أجريت  دراسة  في  انه  العجيب 
أجرت  التي  المرضى  من  المجموعة  ان  وجد 
التي  هي  الظهر  آالم  بسبب  االشعة  فحوص 
لم  مقارنة ممن  فيها سيئة  االعراض  استمرت 
يقوموا بالفحص، وحتى مع فحوصات ام ار آى 

أدت  الفحوصات  هذه  بل  النتيجة،  نفس  كانت 
الى اكتشافات سببت للمرضى 
أحد  ففي  داعى،  بدون  ذعرا 
ممن   %64 ان  تبين  األبحاث 
آى  ار  ام  لفحص  خضعوا 
بدون أعراض وال آالم اتضح 
انزالق  يسمى  ما  لديهم  ان 
من  كثير  وفى  غضروفي، 
المريض  ألم  ان  تجد  األحيان 
ال يتوافق مع نتائج الفحوصات، فتجد المريض 
الذى يعانى كثيرا ولكن كل فحوصاته طبيعية، 
والمريض ذو الفحوص الغير طبيعية من تآكل 

وانزالق غضروفي وهو ال يشعر بأي شيء.
العصبي  الجهاز  ان  لذلك  العلماء  وتفسير 
يستقبل كثيرا من المؤثرات الخارجية والداخلية 
ولكنه ينحى جانبا ما يعتبره غير مهم، وتجد ان 
الجهاز العصبي يركز فقط على ما يعتبره مهما 
ويمكنك ان تالحظ ذلك عندما ترى أنك تنسى 
ألمك تماما عندما تنشغل بأمور أكثر أهمية في 
العمل او الحياة، وتآكل الغضروف يحدث مع 

تقدم السن مثله مثل تجاعيد الوجه.
اما االعراض التي يجب ان تلفت نظر المريض 
إذا  والطبيب معا في موضوع آالم الظهر هو 
كان نتيجة حادث كبير او سقوط من علو، او 
إذا بدأ المريض يشعر بأعراض مختلفة بالنسبة 
للتحكم في البول والبراز، او إذا شعر بتخدير 
في المنطقة السفلى من الظهر او المثانة، او إذا 
صاحب األلم ارتفاع في درجات الحرارة، او 
إذا كان يوجد اشتباه في وجود خاليا سرطانية 

في العمود الفقري او حاالت هشاشة العظام.
عزيزي القارئ ال تنزعج كثيرا من آالم الظهر 
إذا لم تكون حالتك مما سبق ذكره، والنصيحة 

ال فائدة من عمل االشعة.

اكتشاف عالقة بني قوة 
املصافحة والقدرات العقلية

األشخاص  أن  مانشستر  جامعة  علماء  اكتشف 
الذين يمتازون بمصافحة قوية لديهم قدرات عقلية عالية، ويتمتعون بذاكرة متطورة 
الدراسة:  الذين ساهموا في هذه  العلماء  البلوغ. ويقول جوزيف فيرت، أحد  في سن 
“نرى عالقة واضحة بين القوة العضلية وصحة الدماغ. واآلن نحتاج إلى إثبات إمكانية 
بحسب  األثقال”،  رفع  بتمارين  مثال  العضلية  القوة  تعزيز  من خالل  أدمغتنا  تطوير 

صحيفة ديلي ميل.
ويؤكد العلماء على أن الناس ذوي المصافحة الضعيفة يمتلكون مادة بيضاء أقل كثافة 
في أدمغتهم. لذلك، تبين الدراسة أنه من خالل قوة المصافحة يمكن تقدير التغيرات 

المحتملة في القدرات العقلية للشخص في سن البلوغ وعند الشيخوخة.
ممارسة الرياضة بعد النوبة قلبية ينقذ احلياة

ستوكهولم أ ش أ
 

أفادت دراسة طبية حديثة أن الحفاظ على نشاطك وحيوية 
جسدك عقب تعرضك ألزمة قلبية يمكن أن ينقذ حياتك.

ووفقا لدراسة أجرتها “الجمعية األوروبية ألمراض القلب” 
فإن الحرص على الحفاظ على النشاط البدني عقب التعرض لنوبة قلبية يخفض بمعدل النصف 

مخاطر التعرض للوفاة فى غضون
أربع سنوات.

وأشار الدكتور” أرويجان إيكبلوم ” قائال:” من المعروف أن األشخاص النشطين بدنيا أقل عرضة 
التمارين  تأثير  لفترة أطول ومع ذلك لم نكن نعلم  قلبية ومن المرجح أن يعيشوا  لإلصابة بنوبة 

الرياضة على صحة المرضى بعد التعرض للنوبات القلبية”.
وأشارت المتابعة إلى وفاة ما مجموعه 1087 مريضا خالل فترة المتابعة وحلل الباحثون العالقة 
بين الفئات الثالث ما بين النشاط البدني والموت بعد تقييم تأثير عوامل التكيف مع العمر والجنس 
والتدخين والعوامل السريرية وبالمقارنة مع المرضى الذين كانوا غير نشطين على الدوام كان 

خطر الوفاة 37% أقل مقارنة بالمرضى الذين صنفوا ضمن فئات النشاط المنخفض والمتزايد.

املضغ اجليد جينبك مشاكل اهلضم

الجيد  المضغ  فايسبرود إن  يوليا  التغذية األلمانية  أوضحت خبيرة 
باالمتالء  الشعور  مثل  الشائعة،  الهضم  مشاكل  تجنب  على  يساعد 

واالنتفاخ وآالم البطن
وأرجعت خبيرة التغذية األلمانية السبب إلى أن األمعاء ال يمكنها تفتيت أجزاء الطعام الصلبة، 

مثل المكسرات وحبوب الذرة وما شابه.
وأضافت أن المضغ الجيد يقي أيضاً بعض الشيء من حرقة المعدة.

تناول كميات صغيرة من الطعام، مع مراعاة اإلقالل من األطعمة  ولهذا الغرض ينبغي أيضاً 
والمشروبات الحريفة أو الحمضية أيضاً.
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من عامل اإلبداع..  مكتبات بتصميمات مذهلة ستبحر بك إىل عامل األساطري! )2(

١2- املكتبة املركزية – واشنطن

هي من المكتبات المميزة علي مستوي العالم 
تتكون من 11 طابق مغطي بالزجاج المشبك 
بالحديد، تضم مايقرب من 1,٤٥ مليون كتاب 

ومخطوطة.

١3- مكتبة ترينتي – آيرلندا

مستوي  علي  المكتبات  أكبر  من  واحدة  تعد 
العالم، تتبع مكتبة ترينتي كلية ترينتي وجامعة 
من  مجموعة  علي  تحتوي  آيرلندا،  في  دبلن 

الكتب القديمة المطبوعة والمجلدات.

١٤- مكتبة سير دانسون رايس- اململكة 
املتحدة

حلزوني  شكل  علي  المكتبة  هذه  صممت 
ومزودة بالخاليا الضوئية لسطحها لكي تتحول 

الطاقة من الضوء إلي الكهرباء مباشرًة.

١٥- مكتبة سان جيوفاني – باريس

يد  علي  عشر  التاسع  القرن  في  أنشأت 
وقد  البروزيت،  هنري  المعماري  المهندس 
معهد  أنها  علي  المؤرخين  قبل  من  صنفت 
المعرفة وساحة التأمل فهي تعد المرجع األول 

لطالب جامعة باريس.

١٦- مكتبة كانازاوا – اليابان

تقع مكتبة كانازاوا في مدينة كانازاوا باليابان، 
وقد صممت علي شكل كعكة تتكون من ثالث 

طوابق وبها نوافذ بيضاء.

١٧- مكتبة فينيسال – النرويج

حيث  العالم  في  مكتبة   20 أجمل  من  تعد 
صممت بطريقة مميزة من الداخل تتكون من 
أقواس نصف دائرية تشبه أضالع السمك، هذا 

كما ورد علي موقع سنيار.

١٨- مكتبة بيجينج الصينية – الصني

فهي  غريب  بتصميم  المكتبة  هذه  تتميز 
مغطي  والسطح  األخشاب  من حزم  مصنوعة 
نظام  فيها  يتوافر  ذالك  من  بالرغم  بالحصي 

تبريد متكامل.

١٩- املكتبة الوطنية النمساوية – فيينا

حيث  من  النمسا  في  المكتبات  أغني  من  تعد 
الوثائق فهي تضم 7.٥ مليون كتاب ووثيقة.

2٠- مكتبة البرملان -كندا

واستغرق   1970 عام  في  المكتبة  أسست 
ملحقة  ضخمة  مكتبة  هي  عاماً،   1٦ بنائها 
مهماً  مصدراً  وتعد  الكندي  البرلمان  بمبني 

لألبحاث والمعلومات ألعضاء البرلمان.
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