
د. رأفت جندي
أتى  مسيحي  غير  شخص  هناك  أن  لوتخيلنا 
هدفا  شاهد  انه  بسبب  لها  االنضمام  وطلب  للكنيسة 
الدخول  يود  ولهذا  به  لكريستيانورونالدووأعجب 
للمسيحية ألن الالعب اسمه »كريستيانو« فهل يقبله 

األب الكاهن ويقوم بتعميده؟

بالتأكيد ال وألف ال.

بل ان هذا الطلب سيثير الضحك، ليس سخرية من 
الطالب ولكنه من سبب طلبه، وسيصرفه األب الكاهن 

بهدوء بدون ان يجرح مشاعره.
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األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني )االمييل( إلى 5188 مشترك، 

كما يقوم الكثير من القراء األحباء بأرساله على البريد اإللكتروني أيضا 
ألصدقائهم.  كذلك هويوضع على النت في موقع اهرام كندا، والذي يزوره األالف 

يوميا.  من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف اسمه، ومن ال 
يجده عليه البحث حتت سبام اوجنك ميل ومبجرد حتويلة إلى انبوكس مرة واحدة 

يعود للبريد الطبيعي. 

األهرام اجلديد
يهنئ 

قرائه األحباء 
املسلميـن 
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تكملة مقال »كريستيانو رونالدو
ليس المسيحية« ص1

المواقع  بعض  أن  بسبب  ه��ذا  أق���ول 
مصر  لالعب  أهدافا  تعرض  االلكترونية 
أن  بفخر  وتكتب  صالح  محمد  المحبوب 
هذا الهدف يجعل مشجعي ليفربول يدخلون 
اإلسالم، ثم يطلب هذا اإلعالن من الساذجين 
هذا  تعرض  التي  القناة  في  يشتركون  ان 

اإلعالن.
ضحكي  من  أكثر  هذا  من  ضحكت  ولقد 
من الداعية عمروخالد الذي يعلن عن نوع 
الدجاج  من  النوع  ه��ذا  ان  مدعيا  دج��اج 

يجعلك أكثر روحانية عندما تأكله!
يهدى  صالح  محمد  هدف  ان  قلنا  فأن 
اإلسالميين  تفجيرات  عن  فماذا  لإلسالم 
محمد  هدف  فهل  البشر؟  وقتل  ألنفسهم 
ليس  البشر  قتل  ولكن  هواإلسالم  صالح 

هواإلسالم؟
اهداف  عن  يتكلم  لم  القرآن  ان  الحقيقة 
مباريات كرة قدم ولكنه تكلم عن قتل الكفار 

حيثما وجدوا!
الذي يعلق عقيدة دينية بقدم العب اولحم 

العقيدة،  ه��ذه  من  يسخر  ه��وأوال  دج��اج، 
وثانيا يعرض على العلن بغير قصد منه عن 
عدم اقتناعه الداخلي بهذه العقيدة ويحاول 
ان يجد سببا ولواشد من الهيافة لكي يثبت 
لنفسه أوال قبل اآلخرين عن صحة ما يعتقد.

محمد  هدف  كان  أن  المنطق،  وبنفس 
صالح يدخل الناس لإلسالم فأن فشل محمد 
ان  المفروض  من  هدف  احراز  في  صالح 
ان  أم  اإلس��الم،  يتركون  المسلمين  يجعل 

العكس غير صحيح؟
هذا الربط يجعلني أتذكر القضية المنطقية 

الكوميدية القديمة
إذا  مات،  قد  سقراط  تموت،  القطط  كل 

سقراط قطة!
والتقدم  بالنجاح  مصر  لفريق  تمنياتنا 
القادمة، ولالعبنا  العالم  في مباريات كأس 
على  يتفوق  ان  ص��الح  محمد  المحبوب 
كريستيانورونالدو، وليس األول هواإلسالم 

وليس الثاني هوالمسيحية.

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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نزاع بني مقاطعة الربتا ومقاطعة بريتش كولومبيا 
يصل الي احملكمة

وافق المجلس التشريعى في مقاطعة البرتا علي مشروع 
القانون  رقم ١٢ الذى يقضي بأيقاف شحنات البترول الى 
المقاطعة في وضع  إذا أستمرت  مقاطعة بريتش كولومبيا 
عراقيل وحواجز أمام مشروع التوسع في أقامة خط انابيب 

جديدة لنقل البترول والذى يمتد من البرتا الي مقاطعة بريتش كولومبيا عبر الجبال ، وكانت 
رئيسة وزراء البرتا راشيل نوتلى قد عبرت عن نواياها واستخدمت كلمات قوية لتمرير 
القانون وقالت ) إن مقاطعة البرتا ومقاطعة بريتش كولومبيا وكل الكنديين يجب أن يفهموا 
أنه إذا لم يتم تسوية االمر سريعا فأنا جاهزة ومستعدة ألغالق صنابير البترول عن بريتش 
كولومبيا ( ويعرف أن سائقى السيارات في مقاطعة بريتش كولومبيا يدفعون حاليا ١٫٥٧ 
البنزين مما  للمقاطعة سترتفع أسعار  البترول  لتر بنزين واذا تم حظر ارسال  دوالر لكل 
راشيل  خطاب  علي  وردا   ، هورجان  جون  المقاطعة  وزراء  رئيس  علي  سيضع ضغط 
نوتلى رئيسة وزراء البرتا أرسل المدعى العام لمقاطعة بريتش كولومبيا خطابا الى وزيرة 
يحكم  رقم ١٢ حتى  القانون  إعالن  تأجيل  هناك  الحكومة  من  فيه  يطلب  البرتا  في  العدل 
القاضي  بدستوريته حيث انه يعتزم رفع دعوى طعن في صالحية هذا القانون دستوريا أمام 
محكمة في البرتا ، وتعمل مقاطعة بريتش كولومبيا علي أعاقة مشروع اقامة خط انابيب 
أخر بجانب الخط الموجود حاليا ليحمل قار مخفف من البرتا الي ساحل المحيط في بريتش 
كولومبيا للتصدير علي ناقالت النفط بسبب االضرار البيئية التى قد تنتج عنه ،وتقوم بتنفيذ 
هذا المشروع شركة )كندر مورجان( والتى هددت الشهر الماضي بأن تتخلى عن المشروع 
إذا لم يتم التوصل الي أتفاق نهائي قبل ٣١ مايو، وقال وزير المالية الفيدرالي بيل مورنوأن 
أوتاوا مستعدة لتعويض الشركة عن أى خسائر مالية بسبب العرقلة السياسية وحتى تضمن 

أن المشروع سيتم تنفيذه

حذاء حممد صالح فى املتحف الربيطانى جبوار اآلثار املصرية
كشف المتحف البريطانى عن عرض حذاء النجم 
المصرى محمد صالح، العب ليفربول اإلنجليزى، 

بجانب اآلثار المصرية. 
الرسمى  حسابه  عبر  تغريدة  فى  المتحف  وقال 
على موقع التواصل االجتماعى »تويتر«: »سيتم 
عرض حذاء محمد صالح بجوار اآلثار المصرية 
حتى نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد األرقام 

التى حققها هذا الموسم«.
ويستعد ليفربول السبت ٢6 مايو نهائى دورى أبطال أوروبا أمام لاير مدريد اإلسبانى.

وتوج صالح بالحذاء الذهبى بالدورى اإلنجليزى هذا الموسم، بعدما سجل ٣٢ هدفا فى 
المسابقة، وحصد العديد من الجوائز، من بينها العب العام فى إنجلترا وليفربول، وأفضل 

العب فى اختيارات الرابطة المحترفة واتحاد الكرة ورابطة الكتاب البريطانيين.



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 أنواع امللكية

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

هناك انواع مختلفة لملكية المنازل يجب ان 
 eerF )تعرفها قبل اتخاذ قرار الشراء: )١
األرض  تملك  حيث  الحر  اوالتملك   dloh
والمنزل وتكون مسؤول عن كل شئ داخل 
 muinimodnoC  )٢( المنزل.  وخارج 
pihsrenwo اوتملك الوحدات حيث تملك 
وحدتك وحصة فى ملكية المناطق المشتركة 
السيارات.  وقوف  وأماكن  القاعات  مثل 
صيانة  تكاليف  لتغطية  شهرية  رسوم  تدفع 
مصاريف  تشمل  وقد  المشتركة  األماكن 
المياة اوالكهرباء. تملك الوحدات لديها قواعد 
واستخدام  بالضجيج  يتعلق  فيما  صارمة 
يمكن  التى  والتجديدات  المشتركة  المناطق 
تكون  ان  يجب  لذلك  وحدتك.  فى  تجريها 
على بينة من قواعد الوحدة الخاصة بك قبل 
الشراء. )٣( evitarepooC اوالتعاونيات 
ولكن  الوحدات  تملك  غرار  على  وهى 
فى  أسهم  تملك  الوحدة،  امتالك  من  بدال 
لتغطية  شهرية  رسوم  وتدفع  بأكملة  المبنى 
تكاليف صيانة المبنى. كن على علم بقواعد 
التعاونيات قبل الشراء حيث من حق المجلس 
اوالمستأجر  المشترى  رفض  التعاونى 
الجديد. لكل نوع من انواع الملكية إيجابياته 
الشراء على  قرار  تأخذ  ان  المهم  وسلبياته، 

دراية كاملة.

 
   ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

naser@estatesavvy.ca
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مستقبل البيتكوين.. 
بني التاريخ واألمل

حممد_السيد_طبق 
اهرام كندا

ألول  إطالقها  منذ 
كان   ،٢008 عام  مرة 
حافل  طريق  للبيتكوين 
الفشل  توقعات  بين 
الربح  من  والمزيد 

لتصل إلى ما هي عليه اآلن، فكونها أول ُعملة 
من نوعها، عملة مشفرة، لم يمنعها من التقدم 
واالقتصاديين  المحللين  من  العديد  وإبهار 
حول العالم. وصلت البيتكوين حاليا إلى قيمة 
أميركي،  دوالر  ألف  عشر  سبعة  عن  تزيد 
وذلك بعد ثماني سنوات من صدورها لم تخُل 

من المفاجآت.

مستقبل مبشر.. لكن، ألي أسباب؟
ال يمكننا الجزم أبدا بأن للبيتكوين مستقبال 
إنها  والقول  التنبؤ  يمكن  لكن  فعال،  زاهرا 
مما  انطالقا  وذلك  نحواألفضل،  تتجه  عملة 
مع  األخيرة.  األعوام  في  خالله  من  مرت 
ذلك، هناك عدة أسباب تجعلنا نطمئن حول 
المثال،  سبيل  فعلى  ومستقبلها،  العملة  هذه 
قامت العديد من البنوك الكبرى باالستثمار في 
البيتكوين،  وبالخصوص  المشفرة  العمالت 
أزيد  حاليا،  قيمتها  إليه  وصلت  لما  وذلك 
من ثمانية آالف دوالر، رغم أن هذه البنوك 
تهتم أكثر للتعامالت التقليدية والنظام القديم. 
البلوك  تقنية  على  اعتمادها  إلى  باإلضافة 
محصنة  تجعلها  التعامالت،  وتشفير  تشين 
ضد االحتيال والتزوير، إذ يتطلب األمر ٣0 

مليار دوالر لخلق بتيكوين مزور.
ماينارد  “جون  الكبير  االقتصادي  ينصح 
وليس  عالمية،  عملة  بامتالك  العالم  كينز” 
هذا  لتأخذ  حاليا  البيتكوين  من  أفضل  هناك 
لالفتراضية  العالم  توجه  ظل  في  المنصب، 

والرقمنة
تشبه  الُعملة  هذه  حالة  إن  الكثيرون  يقول 
سابقاتها فيما يُعرف بـ “الفقاعة االقتصادية” 
قيمة  تتصاعد  حيث  البالون”،  أو“اقتصاد 
يشبه  فيما  فجأة  تنهار  حتى  كثيرا  الشيء 
الفقاعة، لكن هذه الفكرة قد تكون السبب في 
سيقف  بحيث  لالستثمار،  آمنا  مكانا  كونها 

الجميع ضدها وينفرون منها.
ماينارد  “جون  الكبير  االقتصادي  نصح 
بأن  الماضي  القرن  أربعينيات  خالل  كينز” 
وليس  عالمية،  عملة  إلى  حاجة  في  العالم 
هذا  لتأخذ  حاليا  البتكوين  من  أفضل  هناك 
البيتكوين العملة  المنصب، لهذا يمكن اعتبار 
العالمية المستقبلية خصوصا وأن العالم يتجه 
نحواالفتراضية والرقمية، كما أن “آدم وايت” 
للتبادالت   )coinbase( “كوينبايز”  رئيس 
العمالت  إن  يقول  الرقمية،  العمالت  عبر 
المشفرة يمكن اعتبارها كأنها بديل للذهب في 

العالم الرقمي.

قيمة البيتكوين المستقبلية.. أي توقعات؟
 Fundstrat“ يتوقع “توم لي” -مستشار بالـ
قد  البيتكوين  أن   -”Global Advisors
تصل إلى ٢٥ ألف دوالر مستقبال، في حين 
مليون  إلى  تصل  قد  إنها  كرامر”  “جيم  قال 

دوالر يوما ما.
“بيزنيس  للموقع  التنفيذي  المدير  على  ردا 
إنسايدر” الذي علق قائال إن البيتكوين سوف 
“كرامر”:  كتب  دوالر،  مليون  إلى  تصل 
“أعتقد بأنها تستطيع الوصول إلى تلك القيمة، 

في  األوروبية  فالبنوك 
لشراء  هيجان  حالة 
فبتلك  البيتكوين، 
يستطيعون  الطريقة 
دفع  من  التخلص 
الرسوم”. مع بداية عام 
وصلت  فقط   ٢0١٧
وها  األولين،  دوالرها  ألفي  إلى  البيتكوين 
هي تتخطى ثمانية آالف اآلن، هذا التزايد قد 
يصل إلى المليون يوما ما على حسب العديد، 
فكل  صحيح،  األمر  أن  معناه  ليس  هذا  لكن 
ذلك ما زال محض توقعات ودراسات للسوق 

واستعمال العملة.
يكون  ال  قد  البيتكوين  إن  البعض  يقول 
العمالت  العديد من  بسبب وجود  لها مستقبل 
إنه  حيث  بعدها،  ظهرت  التي  المشفرة 
باإلمكان تعويضها يوما ما، لكن األمر عكس 
على  مبنية  األخرى  الُمشفرة  فالعمالت  ذلك، 
ستسقط  البيتكوين  سقطت  إن  لهذا  البيتكوين، 
متعلقا  األمر  يبقى  األخرى.  العمالت  جميع 
البديلة  العمالت  إحدى  تخطي  بإمكانية  فقط 
للبيتكوين، وهوأمر جد بعيد المنال لما نرى من 
القيمة التي وصلت إليها البيتكوين حاليا، فكما 
البيتكوين(:  أخبار  )مجلة  “فورتيكس”  قالت 
“البيتكوين هي الذهب الرقمي الذي تعتمد عليه 

العمالت المشفرة األخرى”.

البيتكوين.. استثمار أم لعبة قمار؟!
استطاعت البيتكوين ألول مرة الوصول إلى 
تصاعدت  عندما  عام ٢0١٣  دوالرا   ١١6٣
قيمتها من ١0 دوالرات لتصل إلى تلك القيمة 
عشر  لثمانية  ثابتة  شبه  ولتظل  العام،  نفس 
دوالر،   ٢00 قيمة  إلى  تتراجع  حتى  شهرا 
رغم أنها عادت إلى االرتفاع بعدها، يدل األمر 
على أن قيمتها غير مضمونة وقابلة للنزول، 
مما يجعلها مجرد لعبة قمار. لم يقتصر األمر 
وهبوط  لصعود  مثاال   ٢0١٣ عام  على  فقط 
الشيء الحقا، فمن  العملة، بل نفس  قيمة  في 
يريد االستثمار فيها يجد نفسه أمام نفس سؤال 
البتكوين  قيمة  أوتتناقص  المقامر: هل ستزيد 
اعتبار  يمكن  السبب  لهذا  المستقبل؟  في 

البتكوين لعبة قمار.
غامضا،  زال  ما  مستقبلها  أن  من  بالرغم 
المفاجآت  من  العديد  تملك  زالت  ما  لكنها 
في  تزيد  أن  أكثر  المرجح  ومن  القادمة، 
أيضا  السبب  لهذا  حد؟  أي  إلى  لكن  قيمتها، 
تبقى لعبة قمار، فكما يعتبرها البعض شبيهة 
في  البتكوين  قيمة  فإن  االقتصادية  بالفقاعة 
تزايد على المدى البعيد، إذ إنها ازدادت بنسبة 
٢089 بالمئة خالل ٢4 شهرا األخيرة، لكن 
الفقاعة  فقدان  ليسبب  االنفجار  سيحدث  متى 

لقيمتها المتزايدة؟
حاليا  باألساس  البيتكوين  مستقبل  يعتمد 
أن  تقرر  هل  الحكومات.  به  ستقوم  ما  على 
أخذت  أوتمنعها؟  المشفرة  العمالت  تقنن 
عبر  التعامالت  لتقنين  األولى  البادرة  اليابان 
باتخاذ قرار  المغرب  البيتكوين، في حين قام 
التعامالت  بمنع  قام  حيث  تماما،  معاكس 
المتعلقة بهذه العملة، وأي عملة رقمية مشفرة 
أخرى، مهددا بعقوبات زاجرة في حق كل من 
تسبب بضرب  القرار، وهوقرار  هذا  يخالف 
أحالم كل من كان يفكر في االستثمار في هذا 
المجال بعرض الحائط، لهذا يبقى مستقبل هذه 
العملة رهنا بما ستقوم به الحكومات العالمية 

مستقبال، وهذا في حد ذاته رهان مقامر.
]البقية ص7 [

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
بالصب  بيستمتع  كان  الشعب  صراحة 
لما  خميس  يوم  كل  المواطن  مصلحة  في 
االستمتاع  تحول  المترو  تزكرة  ارتفعت 

لصراخ من األلم.
إبراهيم عيسي

بلد فيها اللي زيك يتكلم عن األميرة فوزية 
محلليين  يبقم  وموسي  وبكري  ويسرية 

سياسيين الزم  تصعد للقاع.
مرتضي منصور

أحلي  وورينا  الكأس  مبروك  عم  يا  يلال 
أنا  زكي  احمد  أغنية  نغمات  علي  رقصة 

بيه أنا بيه.
حسام البدري 

أثبت أنك مدرب محترم وال يهمك وقفت 
تانية  حتة  في  معاك  هتمشي  األهلي  في 

وهترج تاني وبكرة أفكرك.
 جستين تردو

مش  خالص  هتمشي  وين  كاثلين  أبلتك 
ناوي تحضر شنطتك.

كاثلين وين
عايز  كندا  في  فين  بتتباع  القلل  يدلي  حد 

أكسر قلل البلد كلها وراكي.
داج فورد

بس  حاجة  قلناش  ما  وقوي  أه  معلم  أنت 
برضه أرزاق ودعي والدين.

تانيا جرانيك
اللي  لآلقباط  تقولي  تروحي  وحياتك 
قبلك  باسيس  أنجيلي  وساندوا  ساندوكي 
لعبه  ويشوفوا  دم  عندهم  ويخلوا  يختشوا 

غير السياسة يتسلوا بيها.
ترامب

عبقري  لكن  كارثة  الخارجية  سياستك 
أمي  وال  ألبويا  وظيفة  يدي  واللي  اقتصاد 

آقوله يا عمي وياسيدي كمان.
السعودية

سؤال بيحيرني لماذا لم يتم إنشاء مدينة في 
الصحاري السعودية الواسعة لتستوعب كل 

الالجئين السوريين؟؟.
عمرو خالد

مقبوال،  الصوم  تجعل  الوطنية  فراخ  هي 
طيب وفراخ الست أم الاللي الغلبانة مالها 

بتبيض في معدتك وال إيه؟؟.
أماني الخياط

ولية  يا  الكندي  األهرام  تقولي  شوية  كل 
بطلي نق وأول ما تفرج  بميزانية هنالقيلك 

وظيفة معانا وتبطلي رط بقي.
رئيس كوريا الشمالية

يا تري اجتماعك مع ترامب ممكن نسمية 
قمة إيه؟ المجانين وال قمة الشمال واليمين؟؟    



كان  الكثير،  الحظ  من  تمتلك  لم 
كانوا  كما  الجمال  من  نصيبها 
ومن  األدني،  هوالحد  يقولون 
التعليم لم تكمل سوي مرحله التعليم 

االساسي.

الذي  الرجل  الدنيا  تمنحها  ولم 
رسمته في أعماقها. 

........

بيت  من  تنقلت 
رحيل  بعد  آلخر 
واالم.  األب 
أخيها  بيت  فمن 
وزوجته الي بيت 
والعمه.  الخاله 
الراحه  تجد  ولم 

في اي منهما.

.....

اال ان عادت لمكانها االول تفضل 
أصبحت  بأنها  الشعور  عن  الوحدة 

حمل ثقيل علي اآلخرين.

.....

األحالم   في  غارقه  أصبحت 
األنيس  هم  يكونوا  ان  واختارت 

والونيس بعد غياب والداها.

......

تتمني  تكن  لم  يقظتها  في  بينما 
شيئا من العالم الن عالمها كان بحرا 
من الدموع. لم يكن لديها األمل يوما 

في ان شيئا سوف يتغير...

......

وسط  غارقه  وهي   ما  ويوما 
في  نفسها  رأت  ليله  ككل  الدموع 
وهم  بالناس  يكتظ  عريض   مكان 
جميعا ينظرون اليها نظره إعجاب 

وتقدير. 

 .....

عده  تكرر  الحلم  ان  العجيب 
ليالي واألعجب من ذلك انها كانت 
تستيقظ وعلي وجهها ابتسامه رغم 

بياتها وسط بركه من الدموع.

.......

الدموع  وسط  ليلتها  تبيت  وهكذا 
منحها  ابتسامه  وتصحوبابتسامه. 
اصبح  الذي  حلمها  في  هللا  لها 

هوصديقها الصدوق.

.........

الدموع  في  باتت  ليله  وذات 
واختفت ابتسامتها عند الشروق.فلم 
تلك  انتظارها  في  الحلم  هناك  يكن 
ولم  كثيره  ليالي  وانتظرته  الليله.. 

يأتيها......

وسادتها  تبل  دموعها  عادت 
التي  االبتسامه  تلك  عنها  وغابت 
كانت كزائر الفجر ثم 

اختفت.....

تتأمل  كانت  ويوما 
الصور  بعض  في 
ايام  لها  التذكارية 
كم  وتذكرت  الدراسه 
كانت جميله تلك األيام 
وكم كانت هي متميزة 
برغم  دراستها  في 

عدم تشجيع األهل.. 

داخلها  يتجدد  شيئا  ان  شعرت 
شرايينها....  في  يتدفق  الدم  وان 
وأقالمها..  حقيبتها  لتحمل  عادت 
وكتبها وأحالمها.. عادت لتكمل ما 
جديد.  من  لتحيا  عادت  توقف..  قد 
لم تكن األمور سهله في البدايه ولم 

يتقبلها الجميع فيما اقدمت عليه..

ولكن لم يكن ما اقدمت عليه  أشد 
بحر  في  الغرق  من  عليها  صعوبه 

الدموع. 

البقاء  علي  اصرارها  وكان 
هودافعها لخوض تلك التجربه.

العلم  في  اكملت طريقها  ان  وما 
لفيف  وسط  تكريمها  يوم  وجاء 
وجدت  حتي  علميا  المتفوقين  من 
إعجاب  في  نحوها  تتجه  األنظار 
بالغ. حتي اسرتها وأقربائها تغيرت 
الحلم  تذكرت  تماما..  لها  نظرتهم 

وابتسمت...

الجميع..  تصفيق  وسط  ابتسمت 
بدايًه  هي  االبتسامه  تلك  وكانت 

جديده.. 

ليجف بحر دموعها المتدفق.. 

ابتسامه تحمل لها حياه جديده 

وكأنها الدواء الذي جفف دموعها 
أحالمها  في  عنه  بحثت  والذي 

وحققته في يقظتها...

التي حولت  االبتسامه  لتلك  تحيه 
بحر الدموع الي ينبوع حياه متجدد 

والي نهر افراح متدفق 
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ابتسامه يف حبر الدموع  

نيفني سامى

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

 8164gindi@rogers.comاوahram.teeba@gmail.com   

عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل 
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5 يونية.... احلرب حتسم يف 3 ساعات

ادوارد يعقوب
القادة  اهمال  يدل على كم  وهذا 
هذا  يغير  ان  املمكن  من  كان  حيث 

مما حدث.

سفينة جتسس أمريكية تسجل 
اخلاصة  الالسلكية  الرسائل  كل 
واالردني  املصري  اجليش  من  بكل 

واإلسرائيلي

اجلوي  الدفاع  أسلحة  قيدت 
لوجود  نظرا  للطائرات  واملضادة 

طائرة املشير في اجلو

فقدنا فرصة ثمينة، لو استغلت 
القيادة  من  املناسب  الوقت  في 

لتغيرت أشياء كثيرة

تدمير  مت  ثالث ساعات  على مدى 
ممرات كل املطارات احلربية والقواعد 

اجلوية املصرية و300 طائرة

حتارب  العسكرية  القيادة  كانت 
بالبيانات الكاذبة. 

احداث  سرد  في  ابدأ  ان  قبل 
القارئ  نظر  أوجه  ان  اود  الحرب 
قص  في  سأتبعها  التي  الطريقة  الى 
مختلفين  فريقين  هناك  االحداث: ١- 
من  الحرب  خالل  الجيش  قادة  من 
بما حدث،  الحرب  بعد  الذين شهدوا 
الذين  وهم  الناصر  عبد  يتبع  فريق 
موت  بعد  قيادية  مناصب  تقلدوا 
الضغط  كم  يدرك  والقارئ  عامر 
الواقع عليهم اثناء االدالء بشهاداتهم 
شهادة  اي  ان  إلدراكهم  الحرب  بعد 
الناصر  عبد  ادعاءات  تناقض 
مسؤلية  أتباعه  و  عامر  بتحميله 
تكلفهم  قد  لسان  زلة  اي  او  الهزيمة 
انتقام عبد الناصر الرهيب ليس فقط 
أيضا  يطول  قد  بل  اشخاصهم  في 
عائالتهم. اما الفريق اآلخر فهو فريق 
المشير عامر واتباعه من القادة الذين 
بعد  بهم  والتشهير  للسجن  تعرضوا 
اغتيال المشير. في ليلة 4 يونيو ابلغ 
موقع متقدم للجيش يقع على الحدود 
مع إسرائيل في منطقة »ام بسيس« 
عن تحركات إسرائيلية مكثفة وغير 
المصرية  الحدود  اتجاه  في  عادية 
وتشكل استعدادا هجوميا وأبلغت هذه 
المعلومات الى كل من القيادة العامة 
سيناء  في  الجبهة  وقيادة  القاهرة  في 
وفى التحقيقات التي تمت بعد الحرب 
ظهر ان هذه المعلومات لم ينظر فيها 
من القادة اال في ثاني يوم ظهرا اي 
بعد تدمير القوات الجوية  وهذا يدل 
كان من  القادة حيث  اهمال  كم  على 
اذا  حدث  مما  هذا  يغير  ان  الممكن 
المناسب  القدر  العالمة  هذه  أعطيت 
في  لهم.   ابالغها  فور  األهتمام  من 
فجر ٥ يونية عام سبعة وستون كانت 
تسمي  أمريكية  تجسس  سفينة  هناك 
السادس  تابعة لإلسطول  »ليبريتي« 
األمريكي تقف في المياه الدولية على 
القدس  و  العريش  بين  يصل  خط 
بالبحر المتوسط وكانت مهمتها سرية 
للغاية فحتي قيادة الجيش اإلسرائيلي 
فيما  تبليغها بوجودها وعرف  يتم  لم 
الرسائل  كل  تسجل  كانت  انها  بعد 
الجيش  من  بكل  الخاصة  الالسلكية 

واإلسرائيلي  واالردني  المصري 
المصرية  الشفرات  كانت  ولما 
واالردنية مخترقة أساسا من الواليات 
مهمتها  كانت  فقد  واسرائيل  المتحدة 
اإلسرائيلية  الشفرات  اختراق  أوال 
فكانت  مشقة.  بعد  ذلك  واستطاعت 
تتبع  في  االمريكان  أعين  بذلك  هي 
ان  بعد  الحربية  العمليات  سير 
بموعد  أمريكا  إسرائيل  اخبرت 
مصر.  ضد  الحربية  العمليات  بداية 
الكونجرس  لجنة  تحقيقات  )نقال عن 
بدأت  ليبرتى(.  تدمير  حادث  في 
الساعة  في  البرية  عملياتها  إسرائيل 
بإختراق  صباحا  والنصف  السابعة 
موقع  على  واالستيالء  مصر  حدود 
»ام بسيس« )نفس الموقع الذى ابلغ 
تحذيراته في الليلة السابقة( وذلك بعد 
هذا  وكان  الموقع،  افراد  مع  اشتباك 
من  الكثير  يغير  بان  كفيال  الحادث 
استغلته  القيادة  ان  لو  الحرب  نتائج 
ان  بعد  الهجومية  الخطة  تنفيذ  في 
وكان  رسميا  الحرب  إسرائيل  بدأت 
يمكن للطائرات المصرية الحربية ان 
تنطلق من قواعدها قبل بدء الضربة 
الفريق  ويعلق  اإلسرائيلية.  الجوية 
بقوله:  ذلك  على  كتابه  في  الحديدي 
خطأ  العدو  ارتكب  الهجوم،  »بذلك 
جسيما، كما ارتكبت قواتنا خطأ اكبر 
عدائي  بعمل  العدو  فقيام  جسامة. 
صغيرا  كان  مهما  حدودنا  داخل 
وقبل  الجوية  قواتنا  تدمير  قبل  و 
كان  الجوية،  لقواته  العدو  استخدام 
كله  الموقف  يشعل  ان  الممكن  من 
حيث كان التوتر قد بلغ أقصاه، وكان 
من الممكن ان تقوم القوات المصرية 
فورية  ردع  بعملية  والجوية  البرية 
الذى  التخطيط  على  شك  وال  تؤثر 
لتدمر  االسرائيلية  القيادة  وضعته 
ومن  قواعدها،  في  الجوية  قواتنا 
ثمينة،  فرصة  فقدنا  فقد  آخري  جهة 
مرت  التي  والنصف  الساعة  فرصة 
بالهجوم  إسرائيل  نوايا  اكتشاف  بين 
الن  الجوية  الضربة  وبين  البرى 
إسرائيل هي التي بدأت بأطالق النار 
وهذا يعطى لمصر موقفا دوليا قويا 
من  المناسب  الوقت  في  استغل  لو 
الثامنة  الساعة  في  جيدا«.   القيادة 
والنصف صباحا كانت طائرة حربية 
تحمل المشير عامر ومعه عدد كبير 
قائد  بينهم  العسكريين  القادة  من 
الطيران وقائد الدفاع الجوي ورئيس 
هيئة العمليات للجيش وكانوا متجهين 
سيناء  في  تمادا«  »بير  مطار  الى 
قد  سيناء  في  الجبهة  قيادة  وكانت 
أبلغت بالزيارة لذلك ُعملت الترتيبات 
ليكون القادة في استقبال المشير عند 
تمادا«  »بير  بمطار  طائرته  هبوط 
الهليكوبتر  الطائرات  أستخدمت  و 
على  الممتدة  مواقعهم  من  نقلهم  في 
عددهم  اكتمل  وفعال  الجبهة  طول 
بالمطار قبل الساعة الثامنة والنصف 
القادة  انشغال  كان  ربما  صباحا. 
هي  المشير  بزيارة  العسكريين 
السبب في عدم االهتمام بأنباء لهجوم 
اإلشارة  السابق  االسرائيلي  البري 
اليه.  وفى نفس الوقت قيدت أسلحة 
للطائرات  والمضادة  الجوي  الدفاع 

نظرا لوجود طائرة المشير في الجو.  
ثالثة  خطيرة  عالمة  أيضا  وهناك 
وهى رؤية الطائرات اإلسرائيلية من 
األردن وهى تنطلق من قواعدها في 
القوات  رصدته  والذى  مصر  اتجاه 
عبد  الفريق  فورا  فأسرع  األردنية 
الى  برقية  بإرسال   رياض  المنعم 
اهمال  حال  و  القاهرة.  في  القيادة 
المتلقين للرسالة بين سرعة وصولها 
من  كان  الذى  الجوية  القوات  لقائد 
الممكن اذا استلم البرقية في حينها ان  
يصدر األوامر بإقالع الطائرات قبل 
من  موجة  اول  اقالع  كان  ضربها. 
قواعدها  من  اإلسرائيلية  الطائرات 
القاهرة  بتوقيت  ربع  اال  التاسعة  في 
وضربت  طائرة   ١٧4 عبارة  كانت 
كل قواعد العمق المصري ثم لحقتها 
موجة ثانية من ١6١ طائرة ركزت 
على المطارات المتقدمة في سيناء ثم 
تكتسح  ثالثة من ١٥٧ طائرة  موجة 
المطارات  على  حطام  من  بقى  ما 
المشير  الى طائرة  نرجع  المصرية. 
الجيش  قادة  كبار  من  معه  ومن 
الطائرات  الطائرة  قائد  شاهد  فقد 
اتجاهه  بتغيير  فاسرع  اإلسرائيلية 
والحظ ذلك قائد القوات الجوية فدخل 
على الطيار في كابينة القيادة وشاهد 
فأخبر  اإلسرائيلية  الطائرات  بنفسه 
الى  فورا  بالعودة  امر  الذى  المشير 
مطار القاهرة الدولي ولم يكن هناك 
المشير  واستقل  مستقبلون  بالطبع 
كانت  حيث  التاكسي  سيارات  احدى 
الوحيده الرابضة خارج المطار ومن 
نوع عتيق جدا وانحشر بها عدد قليل 
من القادة الى مقر القيادة العامة بمدينة 
القادة  كان  الوقت  نفس  وفى  نصر. 
بانتظار  سيناء  مطار  في  مصطفون 
وصول المشير الى ان رأوا الطائرات 
اإلسرائيلية تضرب المطار بطائراته 
وممراته. وبجهد 49٢ طائرة مقاتلة 
موجات  ثالث  في  مركزة  أسرائيلية 
تدمير  تم  ساعات  ثالث  مدى  على 
الحربية  المطارات  كل  ممرات 
والقواعد الجوية المصرية التي يبلغ 
طائرة   ٣00 دمرت  و   ١9 عددها 
على  قابعة  وهى  مصرية  حربية 
طائرات  عدد  اجمالى  من  األرض 
٣40 طائرة. وبتدمير القوات الجوية 
لصالح  الحرب  حسمت  المصرية 
إسرائيل. وفى العاشرة صباحا بدأت 
الكاذبه  المصرية  العسكرية  البيانات 
االول  البيان  ادعى  تباعا حيث  تذاع 
وفى  إسرائيلية  طائرة   ٢٣ اسقاط 
الحادية عشر ادعى اسقاط 4٢ طائرة  
في  طائرة   ٧0 الى  العدد  وصل  ثم 
مساءا  الثامنة  وفى  الثانية  حوالى 
العسكرية  القيادة  كانت  طائرة.   86
بقية  والى  الكاذبة.  بالبيانات  تحارب 

احداث الحرب في الحلقة القادمة.

 المراجع: ١- اعترافات قادة حرب 
يونية: سليمان مظهر.  ٢-شاهد على 
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الحديدى ٣- االنفجار ١96٧: محمد 
يوليو   ٢٣ ثورة   -4 هيكل.  حسنين 
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اللغة  قواميس  في  توجد  لم  التي 
ما  وهذا  السابقة.  االعوام  مئات 
لمالحظة  لحظات  اقف  جعلني 
النفسي  والصراع  والتوتر  التخبط 
هذا  شباب  به  يمر  الذي  والعقلي 
المسيحي  الشباب  العصر وبخاصة 
هذا  تحديات  امام  حائرا  يقف  الذي 
المعرفي  باالنفجار  المتميز  العصر 
واالنترنت.  المعلومات  وثورة 
اذا  تتسأل:  التي  وهنا تذكرت اآلية 
انقلبت االعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ 
الكتاب  ان  كما   .)٣  :١١ )مزمور 
نور  النور  ان  الي  يشير  المقدس 
والظلمة ظلمة ال يمكنهما ان يكونا 
في معون واحد كما ان الحلووالمالح 
ان  لواحد  فالحال  يجتمعان.  ال 
يتغلب علي االخر ويفرض صفاته 
الغلبة.  له  فتكون  عليه  وخصائصه 
فان  يسال:«  بنفسه  يسوع  فالرب 
كم  فالظلمة  ظلمة  فيكم  النور  كان 
شريرة  عينك  كانت  فان  تكون؟ 
كان  فان  مظلما  يكون  كله  فجسدك 
كم  فالظالم  فيك ظالما  الذي  النور 
والرسول   .)٢٣  :6 يكون!)متي 
تقدر  هل  يتسأل:«  ايضا  يعقوب 
زيتونا  تصنع  ان  تينة  اخوتي  يا 
اوكرمة تينا؟ وال كذلك ينبوع يصنع 
ماء مالحا وعذبا«)يعقوب ٣: ١٢(. 
االله يخاطب راعي كنيسة  والرب 
اوباردا  حارا  يكون  بان  الودوكية 
فمه  من  يتقياه  فسوف  فاتر  لكنه 
فاتر،  ألنك  “هكذا  له:  فهويقول 
مزمع  انا  حارا،  وال  باردا  ولست 
عارف  انا  فمي«  من  اتقياك  ان 
اعمالك، انك لست باردا وال حارا. 

روحيات6
النور والظلمة  

د. روز غطاس
ليتك كنت باردا اوحارا! هكذا ألنك 
انا  حارا،  وال  باردا  ولست  فاتر، 
ألنك  فمي.  من  اتقياك  ان  مزمع 
استغنيت،  وقد  غني  انا  اني  تقول: 
ولست  شيء،  الى  لي  حاجة  وال 
تعلم انك انت الشقي والبئس وفقير 
 )١6  :٣ )رؤية  وعريان.  واعمى 
وعدم  الميوعة  تعني  فالوسطية  ؛ 
يمكن  واضح  محدد  شكل  وجود 
قياسه وبالتالي يصبح نبراسا للكثير 
ذلك  كان  فقد  الموضوعات.  من 
دائما المحك الرئيسي لشعب الرب 
في  المطروح  السؤال  دائما  وكان 
كل موقف:« ان كان الرب هواالله 
كان  مرة  كل  وفي  ؟«.  فاعبدوه 
تشبهونني  فبمن  االله:«  الرب  رد 
فأساويه يقول القدوس)اشعياء 40: 
مثل  من  تساوونني؟«.  بمن   .)٢٥
فيه  وليس  هونور  ؟  االله  الرب 
شركة  لنا  ان  قلنا:  ان  البتة،  ظلمة 
نكذب  الظلمة،  في  وسلكنا  معه 
ان سلكنا  الحق. ولكن  نعمل  ولسنا 
فلنا  النور،  هوفي  كما  النور  في 
شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع 
المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. 
نضل  خطية  لنا  ليس  انه  قلنا:  ان 
انفسنا وليس الحق فينا. ان اعترفنا 
حتى  وعادل،  فهوامين  بخطايانا 
كل  من  ويطهرنا  خطايانا  لنا  يغفر 
نجعله  نخطئ  لم  اننا  قلنا:  ان  اثم. 
)يوحنا  فينا.  ليست  وكلمته  كاذبا، 
كن  عزيزي   .)١0  -٥  :١ االولي 
النور  النور ويظهر  نور يسلك في 

الساكن فيه. 

مايو٢0١4  من  األول  فى 
أنطلقت نفس األم البارة واألمرأة 
حبيب  دورا  بالفضائل  الملتحفة 
جهادها  أكملت  أن  بعد  المصرى 
التى  بالوزنات  وربحت  بسالم 
موضع  فدخلت  لها  أعطيت 
الراحة حيث مسكن هللا مع الناس، 
لتسترح من أتعابها وتُكلل بأكاليل 

المجاهدين 
واألبرار والصديقين.

مدام/  منى  طلبت   ١998 فى 
أشرف  أن  المصرى  دورا حبيب 
على طباعة كتاب كانت قد أنتهت 
)التحدث  بعنوان:  كتابته  من 
فى  هللا  وعمل  هللا...  بعظائم 
أن  منى  طلبت  ثم  اآلخرين(، 
ففى  الكتاب!!  لهذا  تقديم  أسجل 
مقدمة التقديم كتبت أقول: )بتكليف 
روح أمومة حانية، تقبلت بطاعة 

دورا  مدام/  طلب  الصادقة  البنين 
لهذا  تقديم  بكتابة  المصرى  حبيب 
الطلب  هذا  فكان  الرائع،  الكتاب 
من  لى  وتكريم  تشريف  بمثابة 
لها بصمات واضحة  اسرة عريقة 
فى تاريخ الوطن عامة وفى تاريخ 
الكنيسة بصفة خاصة. وما يربطنى 
بالوطن من عالقة وطنية صادقة، 
عالقة  من  بالكنيسة  يربطنى  وما 
بينى  التجاوب  جعل  نقية  كنسية 
العريقة  األسرة  هذه  تاريخ  وبين 
هذا  لكتابة  فتحمست  جداً،  شديداً 
على  باإلشراف  وتشرفت  التقديم 
هذه  بعد  ثم  الكتاب(.  هذا  إخراج 

المقدمة بدأت فى تسجيل اآلتى:
بأسرة  معرفتى  بداية  تعود 
حبيب  )سواء  »المصرى« 
المصرى أوجرجس المصرى( إلى 
العشرين  القرن  ستينيات  منتصف 
عندما التحقت بكلية الهندسة جامعة 
 ،١96٧ أكتوبر  فى  اإلسكندرية 
األخ  الفرقة  نفس  فى  معى  وكان 
المصرى  رامزعزيز  العزيز 
)العالم المشهور فى مجال الحاسب 
اآللى بالواليات المتحدة األمريكية( 
على  كنت  الوقت  نفس  فى  لكن 
الكنيسة  بمؤرخة  وثيقة  معرفة 

حبيب  ايريس  األستاذة  القبطية 
المصرى من خالل كتابها )تاريخ 
الكنيسة القبطية(.ثم حدث فى شهر 
كنت  حين   –  ١984 أغسطس 
العذراء  السيدة  صوم  فترة  أقضى 
بوادى  مقار  أنبا  القديس  بدير 
عن  والبُعد  للهدوء  طلباً  النطرون 
ضوضاء المدينة – أن حضر إلى 
الدير فى عشية عيد السيدة العذراء 
)الجراح  المصرى  عزيز  د. 
مدام/  وحرمه  القدير(  السكندرى 
وشقيقتها  المصرى  حبيب  دورا 
المصرى.  حبيب  ايريس  الكبرى 
وفى الصباح الباكر حضرنا سوياً 
السيدة  جسد  صعود  عيد  قداس 
ميخائيل  المالك  بكنيسة  العذراء 
الذى   – القداس  وبعد  بالحصن. 
السادسة صباحاً  فى حوالى  أنتهى 
وبدأت  األفطار،  طعام  تناولنا   –
مع  حميمة  عالقة  الوقت  ذلك  منذ 

عائلة »المصرى«.
العائلة  هذه  فى  الُمفرح  الشئ 
بالكتاب  عالقتهم  أن  المباركة 
فنصوص  جداً  وثيقة  المقدس 
بتلقائية فى  المقدس تنساب  الكتاب 
وتمسكهم  اآلخرين،  مع  أحاديثهم 
بالكنيسة وتقاليدها ال تشوبه شائبة، 

قرأت لك 
جنوى غاىل

تذوق احلياة البسيطة
BY JOSHUA BECKER

قرأت مؤخرا  كتاب نصائح ماليه 
لالهتمام  مثيرا  إتجاها  والحظت 
نصائح  الكتب  جميع  تنصح  فبينما 
لتعيش  واالدخار  النفقات  بتقليل 
كتاب  هناك  كان  الحقا،  مليونير 
يعرض وجهة نظر مختلفة وهى أن 
الحياة البسيطة هى االساس في حياة 
سعيدة، فالحياة السعيدة ال تتمثل في 
كثرة ما نمتلكه، ولالسف منذ  الحظة 
التى نولد فيها يقال لنا ان االفضل في 
الحياة هومن يمتلك االكثر، وتصرخ 
لنا يوميا وسائل االعالم  والمواقع 
االلكترونية بانه كلما كنا نمتلك اكثر 
كان هذا أفضل ونتيجة لذلك فنحن 
طويلة  لساعات  جهد  بكل  نعمل 
حتى نتمكن من الحصول على عدد 
لشراء  الدالرات  من  يحصى  ال 
وأزياء  فخمة  وسيارة  أكبر  منزل 
واجهزة  الطفالنا  والعاب  عصرية 
جميعا  نعلم  ولكن  حديثة  الكترونية 
نحتاج  ال  قد  اننا  قلوبنا  أعماق  في 
لهذه وان السعادة ال يمكن شراؤها 
من المتاجر وإن جمع االشياء ليس 
يرددون  انهم  أفضل،  بالضرورة 
علي أسماعنا كالم كذب طول الوقت 
ولكن  فيه،  االعتقاد  في  نبدأ  حتى 
كيف يكون الحال إذا كانت الحقيقة 
هى أن السعادة في أمتالك ألقليل ؟ 
إن هذه الحقيقة ستغير كل شئ فينا 
نقضي  التى  الطريقة  تتغير  فسوف 
طاقاتنا  فيها  ونهدر  أوقاتنا،  بها 
أنتباهنا  يكون  وسوف  واموالنا 
وتركيزنا علي أشياء أهم في الحياة، 
ونتحرر من الضغوط التى تضعها  
وتذكروا  المزيد،  إقناء  في  الرغبة 
عندما  المعمدان  يوحنا  القديس  ان 
سأله الفريسيون ماذا نفعل؟ أجابهم 
» من له ثوبان فليعط من ليس له » 
لوقا ٣–١١ ٫ هل يمكننا فعل هذا ؟ 
انه يتحدث عن ثوبان وليس عشرة 
مع  الحياة  إن  االثواب!  من  اواكثر 
القليل من الممتلكات ال تروق للكثير 
الفكرة! الن  يمكنهم هضم هذه  وال 
ولم  الستكشافها  أحد  يدعوهم  لم 
يدركوا أبدا فوائدها، ولذلك أسمحوا 
بها  نصائح  ستة  لكم  أقدم  أن  لي 
بالقليل  العيش  تذوق  تستطيعون 

وعليك يا صديقى ان تجربها واحدة 
تلواالخري لمدة عدة أسابيع وسوف 
تعطيك فكرة عملية عن فوائد الحياة 
مالبسك  خزانة  أفتح  البسيطة، ١– 
وتخلص من المالبس التي صغرت 
عليك اولم تعد تحبها فتصبح خزانة 
ومريحة  إذدحاما  اقل  مالبسك 
في  الديكور  من  ٢–كثيرا  للنظر، 
لنا فقد  منازلنا ال يعنى شيئا خاصا 
اوفي  بتخفيض  اشتريناهم  نكون 
مزاد فتخلص من هذه التى ال تمثل 
شيئا هاما لك،٣–لعب االطفال التى 
تتناثر في كل مكان والتى ال نكف 
الكثير  منها  ونجمع  شراؤها  عن 
ان  أطفالنا  يتعلم  ال  لذلك  ونتيجة 
االشياء  اويكتشفوا  مبدعين  يكونوا 
الكثير  المنزل  أثاث  بانفسهم،4– 
الذى يمنع الهواء من االنسياب داخل 
المنزل ويزحم المكان، حاول ازالة 
ويعطى  المكان  ليتسع  منه   بعض 
المطبخ  للناظر،٥–أدوات  راحة 
الكثيرة جدا والتى ال نحتاجها يجب 
صندوق  في  اووضعها  تخزينها 
وجداتنا  امهاتنا  كانت  فقد  للحفظ 
وكانوا  منها  القليل  يستعملون 
يعرف   –6 الطهى،  في  ماهرين 
أن المنزل المتوسط يملك اكثر من 
االحصاءات  وتدل  تليفزيون  جهاز 
اننا نشاهد التليفزيون اربعة ساعات 
ونصف يوميا في المتوسط وبالطبع 
الجلوس للمشاهدة هذا الوقت يفصلنا 
بين  ما  ويبعد  يجرى حولنا  ما  عن 
افراد العائلة لذلك احتفظ بعدد قليل 
يتاح  حتى  التليفزيون  اجهزة  من 
ألفراد العائلة االجتماع معا، وأخيرا 
» أنظروا وتحفظوا من الطمع فإنه 
متى كان ألحد كثير فإن حياته ليست 

من أمواله ( لوقا ١٢–١٥
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تفوقهم  مع  يأتى  كله  وهذا 
العلمى وتنعمهم بعطايا هللا الكثيرة 
كثيرين  ألن  الوفيرة،  وخيراته 
الواضح  العلمى  التفوق  وسط  فى 
هللا  فضل  ينسون  الشديد  والثراء 

ونعمه.
العائلة  هذه  لتمسك  واألمثلة 
بالرب عديدة أذكر منها: )١( فى 
عام ١989 أصدر د. رامز عزيز 
الحاسب  هندسة  أستاذ  المصرى 
بجامعة  تكساس – حالياً – كتابه 
)مقدمة  بعنوان  باإلنجليزية  األول 
فى قاعدة البيانات( وألهمية الكتاب 
تم تداوله فى حوالى ١٧0 جامعة 
فى العالم. أرسل د. رامز نسختين 
بالبريد من الكتاب لوالده د. عزيز 
وفور  باإلسكندرية.  المصرى 
خطاباً  لنجله  سطر  الطرد  تسلمه 
الواحد  بالحرف  فيه  قال  رائعاً 
اآلتى:  منها  أقتطف  رائعة  كلمات 

السموات  فى  الذى  أبانا  )يا 
فى  أطلت  بأنك  شكراً  لك  أسجد 
فى  وحملت  رأيت  حتى  عمرى 
من  رامز  مؤلفات  باكورة  يدى 
المسيح  يسوع  يا  العلمية.  الكتب 
الرب أسجد لك شاكراً بأنك أنعمت 
وطول  الذكاء  بذلك  رامز  على 
جميعها  الالزمة  واألصرار  األناة 
إلنجاز هذا العمل الرائع والضخم 
بكل المقاييس وألنك سجلت اسمه 
وإلى األبد فى أكبر مكتبة فى العالم 
يا  إليك  أتوسل  الكونجرس.  مكتبة 
يسوع أن تسكن فى داخله وال تدع 
أى مكان مهما صُغر لعدوالبشرية 
بسمومه  دائماً  يسعى  الذى  أبليس 
عشاً  يهدم  لكى  بالعسل  الُمغلّفة 
صغيراً أويوقع بين الُمحبين..(.  

]البقية ص 14 [

ما  فكر  يحمل  عالم  في  نعيش 
المتضاربات  زمن  الحداثة،  بعد 
الكلمات  زمن  والمتناقضات، 
اكثر  تحمل  التي  واالشارات 
االبيض  يحمل  زمن  معني،  من 
الحرية  والظلمة،  النور  واالسود؛ 
والعبودية، الكذب والصدق، االيمان 
الحياة  والجهل،  الحكمة  وااللحاد، 
صلح،  ومعاهدة  حرب  والموت، 
تقارب وانفصال، مكسب وخسارة، 
حب وكراهية، رجل وامرأة، الناعم 
االتحاد  والتجمع،  العزلة  والخشن، 
الخير  والقبيح،  الحسن  والتفرقة، 
الين  والحاضر،  الماضي  والشر، 
واليانج، التعددية الثقافية واالصول 
المفهوم  هذا  الخ.  الحضارية.... 
شمل كل شيء من مجاالت اآلداب 
اسلوب  حتي  والعمارة،  والفنون 
االعالنات والتسوق. فاصبحنا نري 
في لوحة واحدة جميع الخامات وكل 
الرموز اومبني حديث جدا بالزجاج 
وجزء  انسيابية  هندسية  واشكال 
منه عبارة عن منظر معبد  صغير 
اومكسيكي  اويوناني  فرعوني  قديم 
من  وغيرها  اوصيني  ازتيكي 
كما  القديمة.  الحضارات  مالمح 
حديثة  مصطلحات  نسمع  اصبحنا 
صراع  ؛  الحضارات  صدام  مثل: 
اتحاد  والعوتمة؛  العولمة  الشعوب؛ 
االلهة  مجمع  وتوحيدها؛  االديان 
وغيرها من الكلمات والمصطلحات 

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

)20( دورا حبيب املصرى )1922 – 2014(
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ما  و د
ما  لكل  الجارف  الحنين    ) )بزاف 
وعقائديا  مركبا  وفلسفيا  هوإبداعيا 
مشتركا وإنسانيا مهما كانت الظنون 
والتحديات  والمحن  والمرادفات 
في  العقلية  تصوراتنا  كل  تفوق 
كثيرا منها مهما كانت رؤية اآلخر!

األنثوي  الشعر  يجتمع  وعندما 
مع اإلبداع غير التقليدي في لحظة  
اإلعاقة  ذوي  غير  عالم  بين  تأملية 
وعالم ذوي اإلعاقة علي فنجان قهوة 
بعد تناول طعام األفطار الرمضاني   
لتكتب تلك المبدعة العربية االلمانية  
من  هي  والتي  امزاوي  مماس 
الشعر  ويسكنها  مغربية    اصول 
ولم  األلماني  المهجر  في  العربي  
الوفاء  إنها  العربية  األنثي  تنس 
األيام  بها   طالت  مهما   لعروبتها 
الحرية  واعماق  الجليد  جنح  تحت 
للعقل  الممنوحة  بل  المكتوبة  غير 
وسط كل عواصف الضاد وردة كل 
ضميريا  الفاعل   اإلبداع   تيارات 
في لحظات فارقة من عمر التاريخ 
اإلبداع  نوافذ  اغلقنا  بعدما  العربي 

في كثيرا من صفحات وطن !

الثقافية  التيارات  تلك  بفعل 
إنها  تظن  كانت  والتي  المتطرفة 
الحقيقة  لكن  الواعية  والثقافة  العقل 
غير تلك االفكارالتي اغلبها عقائديا  
ذونزعة   متطرفة لالسف  والبعض 
منها  يعاني الضعف في ردة اإلعالم 
علينا  يطل  بينهما   وما  العربي  
االجتماعي  التواصل  جميعا عصر 
بكل  الرقمية  والوسائط  فيسبوك 
كأننا  والومضية  السريعة  احداثه 
نعيش عالم الومضة الزمنية بالفعل 
وال مجال للمزايدة علي واقع رقمي!

المبدعة   كلماتها  من  لتمنحنا 
تلك  امزاوي  مماس   الشاعرة 
فيه  تسرد  وهي   العميقة  السطور 
العربي   الثقافي  واقعنا  الصدق  بكل 
عن  دائم  وبحث  ووهم  عقل  بين 

وطن ؟

 ) االحزان  )ليل  قصيدتها  ففي 
يفوح من من بين ثنايا عطرها تلك 

الكلمات 

ليل االحزان  يلبسني

ظلمته  تعشقني

فوق كل التوقعات  !!

بقلم عبدالواحد محمد

 تضحكني  ثم تبكيني  

تميتني ومن جديد تلدني                        

ومن رحم الديجور تنشلني 

لتعيدني اليه وفيه تغرقني  لكن ابقي انا شعاع 
االمل

لن ينجلي شمعة تفاؤل لن تنطفئ

انا بسمة حب  لن تختفي

انا الصراع والعناد   انا المقاومة  ولن تنتهي !

وكأنها  تجيد العزف بالفعل علي واقعنا العربي  
اليوم وهي تعيش في المهجر وما نراه جميعا  من 
عاصفة   بدوامات  المتناقضات   فوق  متناقضات 
مع تبلد مشاعرنا اليومية ونحن نطل علي فلسطين 
الجريح  والعراق الذي يعاني اليتم واليمن الذي 
يطير بأجنحة دجاج  وليبيا التي  تخطوخطوات 
تترمل  التاريخي   عبقها  بكل  وسوريا  النعامة 

كامرأة جميلة في سنوات الشباب ؟

فاستطاعت الشاعرة مماس  امزاوي أن تعبر 
في  المضبب  حلمها  عن  البسيطة  الكلمات  بتك 
بالد الجليد وهي تقول في قصيدتها )متي تستمر 

الحياة(

 قلنا سالما  وقالوا سالم 

لكن سالمنا  ضاع وسط  الزحام

لم يسمع  احدنا الحديث 

البيتكوين..  مستقبل  مقال  بقية 
بين التاريخ واألمل ص4

األموال الكبرى يجب أن تبقى بعيدة 
عن البيتكوين.. لَم؟

البتكوين  قامت   ٢0١١ عام  منذ 
)باستثناء  التقليدية  العمالت  بتخطي 
األمر  هذا  يُغِر  لم  لكن   ،)٢0١4 عام 
إذ  نحوها،  للتوجه  الكبار  المستثمرين 
ما زالت في رأيهم عملة غير ناضجة 
وتتعلق فقط بمروجي المخدرات وتجار 
األسلحة في الويب العميق. وصل عدد 
صناديق التحوط المستثمرة في البتكوين 
ما  لكن  أزيد من ١١0،  إلى  العام  هذا 
قيمتها كلها ال  إن  إذ  قليال،  زال األمر 
تتعدى ٢٫٢ مليار دوالر، مما يدل على 
أن المستثمرين الكبار ما زالوا يحاولون 

البقاء بعيدا عن هذه العملة.
بسبب تأرجح قيمة البتكوين ال يرى 
المستثمرون الكبار أن هذا التأرجح في 
الكبير  الخسارة  لخطر  أعمالهم  صالح 

الذي قد يصل لخسارة كل شيء
مواقع التواصل

يصعب  إنه  غريتام”  “تريفور  يقول 
متقلبة  وإنها  المشفرة،  العمالت  تحليل 
كثيرا، رغم أنها قد تطول في الوجود، 
وإن التنوع في االستثمار أمر جيد، لكن 

ذلك ال يعني االستثمار في أي شيء.
صعود  بين  البتكوين  قيمة  تتأرجح 
المستثمر  أموال  يجعل  مما  ونزول، 
ففي  كل شيء،  قيد خطر خسارة  فيها 
آالف  خمسة  قيمة  إلى  وصلت  حين 
دوالر خالل شهر )سبتمبر/أيلول( من 
يصل  لما  قيمتها  فقدت   ،٢0١٧ عام 
إلى الثلث خالل أسبوعين فقط، لتصعد 

يرى  ال  آالف.  نحوستة  إلى  مجددا 
التأرجح  هذا  أن  الكبار  المستثمرون 
في صالح أعمالهم. وكما يقول مؤسس 
“لم  جينسون”:  “سيدريك  بيتسبريد 
في  االستثمارية  المؤسسات  تستثمر 
يجدوا  لم  ألنهم  االقتصادي  النظام  هذا 

الجهاز الصحيح بعد”.

فقاعة البيتكوين.. هل ستنفجر؟

لشركة  التنفيدي  المدير  صرح 
“جيمي   ”JPMorgan Chase“
ديمون” بأن العملة المشفرة لعبة احتيال 
ُضبط  موظفيه  من  أيًّا  سيطرد  وبأنه 
وهويتعامل بهذه العملة، رغم أن الكثير 
من النقاد علق على هذا التصريح بأن 
فقط،  عمله  حماية  يحاول  “جيمي” 
هذه  ضد  يقف  الذي  الوحيد  ليس  فإنه 
إنسانا”  “رون  فالمحرر  العمالت، 
ويقارن  سابقه  عن  كثيرا  يختلف  ال 
الفقاعات  بحاالت  البيتكوين  حالة 
التاريخ، كحالة  السابقة في  االقتصادية 
في   )Tulip Mania( مانيا”  “توليب 
السابع  القرن  ثالثينيات  في  هولندا 
الجنوبي”  البحر  “فقاعة  وأيضا  عشر، 
في   )South Sea Bubble(
عشر،  الثامن  القرن  خالل  بريطانيا 
في  األوائل  المستثمرون  ينجح  حيث 
يصلون  من  لكن  األمر،  من  االستفادة 
يقول  شيء.  كل  يخسرون  متأخرين 
الحدوث،  دائمة  الحالة  هذه  إن  “رون” 
إذ ال يمكن لقيمة البيتكوين أن تظل في 
أن  من  بد  األبد، ال  إلى  الصعود  حالة 
تصل إلى درجة االنفجار لتكون نهايتها 

ونهاية من استثمروا فيها متأخرين.
قرن  والعشرون  الحادي  “القرن 
المفاجآت، ولن نعلم متى ستكون مفاجأة 
الفقاعة أوتنظمها  البتكوين حتى تنفجر 

الحكومات لتصبح عملة عالمية رقمية”
يؤكد “رون” على أن البيتكوين ليست 
العالمية،  العملة  لتكون  المناسبة  العملة 
فهي تفشل في تحقيق الشروط األساسية 
القيمة،  لتكون نقودا، أال وهي: مخزن 

ووحدة الحساب، ووسط التبادل.
الشركة  لبنك  التنفيذي  المدير  يقول 
 )SocGen( الفرنسي  العامة 
التعامالت  إن  أوديا”  “فريديريك 
خاصة  البتكوين  في  المجهولة 
نعمة  تُعتبر  عامة  المشفرة  أوالعمالت 
لطرفي  نعمة  نفسها،  للعملة  ونقمة 
المعامالت، ونقمة للحكومة، إذ ال يمكن 
الحكومات إن  العملة من طرف  تنظيم 
على  قادرة  غير  األخيرة  هذه  كانت 
التعرف على طرفي الصفقة، وما دام ال 
يمكن تنظيمها، ال يمكن أن تصبح عملة 
في المستقبل، وبالتالي ال يوجد مستقبل 
للعملة المشفرة. رغم أن الشركة العامة 
في  تشين  البلوك  تقنية  استعمال  بدأت 
يقول:  “أوديا”  فإن  تعامالتها،  بعض 
دفتر  تكنولوجيا  أقول عنها  أن  “أفّضل 
األستاذ الموزعة ِعوض البلوك تشين”، 
تقنيات  بعض  “نستعمل  ويضيف: 

العمالت المشفرة لحماية التعامالت”.
البتكوين  النقاد  من  العديد  يصف 
للفقاعة  معاصرة  كحالة  بالفعل 
االقتصادية، وال بد أن تنفجر مستقبال. 
هذا ال يعني باألساس أنها فعال مشروع 
فاشل، فالقرن الحادي والعشرون قرن 
المفاجآت، ولن نعلم متى ستكون مفاجأة 
الفقاعة أوتنظمها  البتكوين حتى تنفجر 
الحكومات لتصبح عملة عالمية رقمية، 
كال  في  تنصّب  مستقبلها  وتوقعات 
الطرفين، لكن ال بد ألحدهما أن يكون 
صحيحا، وهذا ما سيكشفه لنا المستقبل 

القريب

وال مغزي الكالم !

المحن   كانت  مهما  تبقي  وطن  عواطف  كل  والمؤكد 
واالزمات في ليل طويل ليعزف مع كل نداءاته الطويل  في 
احد  حمودة  بن  كيالني  التونسي   الباحث  اإلنترنت  عصر 
روافد مبدعي ذوي اإلعاقة حالة أخري من التفاؤل في كل 
سطوره اليومية وهو يقول  كلنا الوطن عندما استحدث جائزة 
كبري لذوي اإلعاقة بأسم  ) جائزة نجمة العرب ( واسنادها 
فنانة واعدة  كما يعكتف  السيدة مليكة حيدوشي  وهي  إلي 
اآلن الباحث التونسي كيالني بن حمودة علي جمع  نصوص 
الشاعرة مماس امزاوي  في كتاب حول تجربتها في الشعر 

وقراءتها الفياضة في مستقبل وطن عربي قادم !

لكن تظل نكهة الشعر العربي  تطل علينا من كل عواصم 
من  كثيرا  نرصد  ونحن  وخليجه  محيطه  العربي  الوطن 

صفحات مسروقة بفعل فاعل في عالم مفتوح وليله طويل !

كندا تتربع بي ٥٠ الف دوالر جلمعية خريية 
أحتفاال بزفاف االمري هارى والسيدة ميجان 

ماركل

أصدر رئيس وزراء كندا جستن ترودوبيانا يوم السبت 
هارى  االمير  زفاف  حفل  بمناسبة   ، مايو٢0١8   ١9
نهنئ  وزوجتى صوفى  أنا  وقال  ماركل  ميجان  والسيدة 
العروسين  بأسم  حكومة كندا ونتمنى للسموالملكى دوق 
ليبدأوا  الخير  السعيد وكل  المديد  العمر  ودوقة ساسيكس 
مقبلة  زيارة  في  بهم  ألترحيب  الي  ونتطلع  جديد  فصل 
بزواج  االحتفال  الي  الكنديين  ينضم  واليوم   ، كندا  الي 
القديس  كنيسة  في  ماركل  ميجان  والسيدة  هارى  االمير 
فإن  بزفافهم  ولالحتفال   ، وندسور  قصر  في  جورج 
الكنديين سيتبرعون بي ٥0 الف دوالر للجمعية الخيرية 
)جمب ستارت ( وهى الجمعية الخيرية التى تهدف لجعل 
في  وتساعد  المحرومين  لالطفال  سهولة  أكثر  الرياضة 
عام  ومنذ   ، أخرى  واشياء  والتسجيل  المعدات  تكاليف 
٢00٥ ساعدت هذه الجمعية أكثر من ١٫6 مليون طفل 
مختلفى القدرات ليكونوا جزءا من فريق االلعاب ، هذا 
عن  معربة  البيان  هذا  على  بسرعة  الجمعية  ردت  وقد 

شكرها لهذه الهدية
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أصبحنا فى زمننا الحالى نستخدم 
متكرره.  بصوره  الزهايمر  كلمة 
تبقى    مننا  الواحده   مثل  يعنى 
م  درج  وبتفتح  المطبخ  فى  واقفه 
حاجه  منه  تجيب  عشان  االدراج 
وهى  وتنحت  وقفت  تالقيها  تبص 
ايه  تاخد  عايزه  كانت  فاكره  مش 
محل   تدخل   الدرج.   من  بالظبط 
لعمل شوبينج وهى محتاجه حزمة 
بقدونس تطلع م المحل بجبنه ولحمه 
ع  اللى  البضاعه  ونص  وبطاطس 
االرفف... ماعدا البقدونس.  نمسك 
التليفون نكلم حد وبعد ما نفتحه نقف 
عاوزين  كنا  هوإحنا  متسمرين... 
عارفينهم  ناس  نقابل  مين...  نكلم 
كويس قوى... وإننا نفتكر هما مين 
أوأساميهم إيه... أحيانا يصبح ده شبه 
لبعض  نبص  وبسرعه  مستحيل... 
انا  ده  ده...  إيه  ونقول  ونضحك 
بقيت الزهايمر ع االخر.... أومثال 
المؤقت  الذاكره  فقدان  حالة  فى 
وإحنا فى المطبخ أوبندور ونحاول 
شخصيا  أنا  حاجه...  مكان  نفتكر 
بحاول أعمل مايسمى بالفالش باك 
أومايسمى بترجيع الشريط من أوله 
إيه  عاوزه  كنت  مثال  أفتكر  عشان 
بالظبط  أوبدور على إيه بالظبط... 
المهم كده إن إحنا بنأخد الموضوع 
بهزار وتهريج ونكرر كلمة عندى 
الهزار...  من  كنوع  الزهايمر... 
الموضوع ده خطير  بس بصراحه 
بإسم  النسيان  عملية  وربط  قوى 
ده  الزهايمر...  زى  خطير  مرض 
بجد حاجه خطيره...   قلت احاول 
افكر شويه.... قبل ما انسى... فى 
وإحنا  ده...  الزهايمر  موضوع 
كتير  بنسمع  ماكناش  صغيرين 
زى   ... ده  الموضوع  عن  قوى 
مابنسمع دلوقتى... وال انا ناسيه.... 
لوالمرض  طيب  برضه  فكرت 
عنه  بنسمع  أوبقينا  انتشاره...  زايد 
أكتر... هل ده بسبب مثال ضغوط 
اللى  الصعب  والعصر  الحياه... 
والسالم...  البال  راحة  فيه  بقت 
الجميع...  إليه  يسعى  وهدف  حلم 
إلن حتى لوقفلت الباب الفعلى على 
ح  فى سالم...  أعيش  وقلت  نفسك 
جايلك  واإلضطراب  القلق  تالقى 
رساله...  فى  عنك....  غصب 
فيس  فى  أخبار...  نشرة  فى 
هل  وغيره...  وغيره  بووك.... 
للهروب  وسيله  الزهايمر  مثال  
أشخاص....  أومن  أشياء....  من 
أومن مشاكل... هل هوهروب من 
أحباء...  أوخيانة  أبناء...  عقوق 
وبعد  أوغربه   ... أصدقاء  أوغدر 
األسباب   مثال  هل  الحبايب...  عن 
ليها دور فى موضوع  النفسيه دى 
الزهايمر... والإيه... مثال فى فيلم 
نتيجة  األوالد  كان   « »زهايمر 
طمعهم فى ثروة أبوهم... هما اللى 
فى  وعيشوه  تمثيليه  حواليه  عملوا 
أحداث غريبه حتى يقتنع إنه أصيب 
بالزهايمر... لدرجة إنه لما إكتشف  
خديعتهم وإكتشف حقيقة األمر وإنه 
والحاجه...  الزهايمر  معندوش 
الحقيقه  إنه لما فعال إكتشف  أقول  

دى تمنى من أعماق قلبه أن يكون  
فعال مصاب بالزهايمر حتى اليرى 
أوالده بهذا العقوق... نسيت برضه 
الفيلم كان »سعيد  اقول لكم إن فى 
من  واحد  دور  بيعمل   « صالح 
فعال  المصابين  البطل  أصحاب 
عمل  إنه  والغريب  بالزهايمر... 
شديده...  وبراعه  بإتقان  الدور 
من  إننا عرفنا  فعال   أكثر  الغريب 
إنه  وفاته  بعد  بنته  مع  الحق  لقاء 
تصوير  وأثناء  ده  الوقت  فى  فعال 
من  بيعانى  فعال  كان  المشاهد  هذه 
مشاهير  كبيره.  بصوره  الزهايمر 
كانوا   إنهم  وعرفنا  سمعنا  أخرين 
مصابين  ب الزهايمر ومنهم رئيس 
ريجان  روالند  السابق    أمريكا 
المشهوره   الممثله  وريتا هيوارس  
شارلتن  األمريكى   والممثل 
هوستن  والعب كرة القدم المجرى 
عمر  الراحل   والفنان  بوشكاش 
فكرت  لما  تانى  نرجع  الشريف.  
سبب   يكون  ممكن  اللى  إيه  بقى 
اللعين...  المرض  هذا  أسباب  من 
هل هى نوعية أطعمه معينه ناكلها 
مقليه  بنجرى...  وإحنا  بسرعه 
مهم  بالدهون... مش  مشبعه  بقى.. 
نترك  ماعلينا...  نشبع.   المهم  بقى 
مع  ونروح  وتصوراتى  خياالتى 
لنحاول أن نعرف  بعض فى جوله 
المرض.   هذا  عن  العلم  مايقوله 
 « عارف   هانى   « الدكتور  يقول 
أستاذ المخ واألعصاب بطب قصر 
من  الزهايمر  مرض  إن  العينى، 
السن  كبار  فى  الشائعة  األمراض 
فنسبة حدوثه تتعدى الـ6% بعد سن 
إلى ٥0% بعد سن  الستين، وتصل 
المتاحة  الحالية  واألدوية  الـ8٥، 
تؤجل أعراض المرض وتحسن من 
يوجد  ال  لألسف  ولكن  األعراض، 
عالج شافى للمرض، وإن كان تناول 
وجبات معينه قد  يقلل من اإلصابه 
األكسده  مضادات  مثل  بالمرض 
أوالمشروبات  الوجبات   وبعض 
التى تحتوى على مضادات األكسده 
قليله   بكميات  المكسرات  وكذلك 
وكذلك االسماك وغيرها ل إحتوائها 
على  عنصر األوميجا ٣. أول من 
إكتشف المرض هوالطبيب األلمانى  
المرض  وتسمى  ألزهايمر  أوليس  
مريضه  أول  إسم  وكان  بإسمه 
ذلك فى  أوجستاى وكان  به  تسمت 
الطبيب فى  عام ١906 وقد الحظ 
تغير  وفاتها   بعد  المريضه   حالة 
وكانت  المخ  خاليا  لبعض  وتأكل 
تعانى أثناء حياتها من فقدان   فى 
الذاكره   ومشاكل   فى اللغه أوالنطق 
وبعض ردود االفعال الغير متوقعه. 
السيدات  فى  شيوعا  أكثر  المرض 
وترجع   بعض  أسبابه إلى عوامل 
األوعيه  أمراض  أوبعض   وراثيه 
أواإهمال  بالمخ  الموجوده  الدمويه 
التطعيمات  األطفال  إعطاء  فى 
فى  أواإلهمال  أخذها....   الواجب 
تدريب األطفال على بعض األلعاب 
التى تنمى الذكاء.... وغيره وغيره 
.... معظمها إجتهادات أما  أغرب  

ما قرأت عن 

أسباب  من  يكون  أن  مايمكن 
بأن  يقال  ما  فهو  المرض  هذا 
المرض،  بهذا  المصابين  أكثر 
بحيث  الذهب،  من  الكثير  يمتلكون 
الذهب  داخل  الموجود  الذرات  إّن 
وتعرف  الدم،  إلى  الجلد  من  تنتقل 
بما  خصوصا   الفيزيائين  عند 
التمرينات  الذهب.  هجرة   يسمى 
الذهنية للمريض كألعاب الكمبيوتر 
واأللعاب  المتقاطعة  والكلمات 
الشطرنج  مثل  الذاكرة  تحفز  التى 
بعض  فأن  وكذلك   ، والسدوكو 
أن وجود  أثبتت  الغربية  الدراسات 
القطط والكالب والعصافير لها آثار 
المريض  عالقة  تحسين  فى  جيدة 
بالبيئة المحيطة به. وكذلك ممارسة 
الرياضه حتى رياضة المشى بشكل 
منتظم يحافظ على صحة المريض.  
أما عن  كيفية التعامل مع مريض 
بكل  محاورته   فيجب  الزهايمر 
خدمته  على  والصبر  هدوء  
التذمر ، كما يجب التركيز  وعدم  
بأّن  ليشعر  المريض  على  بالعيون 
هناك من يهتّم به. معاملته بلطٍف، 
ألنّه  وجهه،  في  العبوس  وعدم 
عدم  يجب  كما  جداً،  حّساساً  يكون 
الجّو األسرّي  الحديث عنه وتوفير 
وإضفاء  والحنان،  بالحّب  المليء 
ومحاولة  والفرح،  المرح  من  جٍو 
يرويها  التي  بالقصص  االستمتاع 
خاطئة  لوكانت  حتى  المريض، 
أوغير صحيحة، وال يجب محاولة 
يقولها.   قد  معلومة  أّي  تصحيح 
بدأناها...  اللى  للدردشه  بقى  نرجع 
قبل ما ننسى... اللى أنا بجد عاوزه  
أقوله إن التفكير فى هذا الموضوع 
ليه...  عارفه  مش  فيه....  والبحث 
أرهقنى ذهنيا جدا.... وبعد قراءات 
عن  والبحث  الموضوع  عن  كتيره 
أسبابه العلميه وغير العلميه... أقول 
هى  واحده  كلمه  لقيت  ده  كل  بعد 
اللى بتقفز إلى ذهنى.... عارفين إيه 
هى... الحب.....  إقرا كل السطور 
المتعلق  الجزء  خصوصا  السابقه 
وفكر  الزهايمر  مريض  بمعاملة 
مع   معامالتنا   فى  لوطبقناه  معايا 
واللى  بالزهايمر  اللى  الناس   كل 
من غير زهايمر.... أكيد فى األخر 
شوية  فيه  حيكون  لوعالمنا  حتى 
ح  أكيد  أكيد....  لكن   الزهايمر... 

يكون.... عالم مليان حب.

الزهامير.... واحلب

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

عبد الفتاح القصري.. 
عمالق الكوميديا 

الشعبية
)15 إبريل 1905 إلي 8 مارس 1964(

بقلم: د. حممد وجيه الديب
أستاذ الرمد بقصر العيين

القصري"   الفتاح  "عبد  يعتبر 
المصرية  السينما  ممثلي  أهم  من 
القديمة، وهومن جيل العمالقة الذين 
أدوار  في  واضحة  بصمات  تركوا 
ذات  الفريدة  الشعبية  الكوميديا 
فيها  إشتهر  والتي  الخاص،  الطابع 
غير  البلد  إبن  المعلم  أدوار  بآداء 
المتعلم، وقد ساعدته علي تجسيد هذه 
الشخصيات مواصفاته  النوعية من 
وأسنانه  القصيرة  بقامته  الجسمانية 
بعينه  الشهير  والحول  المتباعدة 
المميزة،  مشيته  وطريقة  اليمني 
في  الخاصة  إلى طريقته  باإلضافة 

نطق الكالم وإرتداء المالبس..

بحي  القصري"  الفتاح  "عبد  ولد 
 ١90٥ إبريل   ١٥ في  الجمالية  
ألب ثري يعمل في تجارة الذهب، 
وبعكس ما يعتقد الكثيرون أنه كان 
أميا غير متعلم، فقد درس القصري 
الفرنسية"  "الفرير  بمدرسة 

أو"القديس يوسف" بالخرنفش..

أحب القصري التمثيل منذ الصغر 
وبدأ مشواره الفني ضد رغبة والده 
الميراث  من  بالحرمان  هدده  الذي 
فما  الهواية،  تلك  عن  يرجع  لم  إذا 
طريقه  في  استمر  أن  إال  منه  كان 
أبيه من  تركة  بنصيبه من  مضحيا 
بفرقة  والتحق  بالتمثيل،  حبه  فرط 
"عبد الرحمن رشدي" ثم فرقة عميد 
الكوميديا "نجيب الريحاني" ١9٢6 
قبل أن يتركها لعدم إتفاقه مع "بديع 
خيري" مدير الفرقة آنذاك، ثم فرق 
"عزيز عيد" و"فاطمة رشدي" قبل 
ياسين  إسماعيل  بفرقة  يستقر  أن 

..١9٥4

قليل  عدد  في  القصري  شارك 
من المسرحيات : قسمتي، الدلوعة، 
في  يوم   ٣0 المصري،  الجنية 
وكوهين،  ومرقص  حسن  السجن، 

ماحدش واخد منها حاجة 

كما بلغ رصيده من األفالم حوالى 
60 فيلما منها علي سبيل المثال :

"سي   ،١9٣٥ بحبح"  "المعلم 
الجمعة"   "ليلة   ،١94١ عمر" 

 ،١946 الست"  "لعبة   ،١94٥
"حماتى  زهر" ١9٥0،  يا  "معلش 
األشباح"  و"بيت  ذرية"  قنبلة 
و"عنتر  النتاش"  "بيت   ،١9٥١
ولبلب" و"األستاذة فاطمة" ١9٥٢، 
"حسن ومرقص وكوهين" ١9٥4، 

"القلب له أحكام" ١9٥6..

وتعتبر سلسلة أفالمه مع العمالق/ 
أعماله  أبرز  من  ياسين  إسماعيل 

الفنية : 

 ،١9٥4 حنفى"  "اآلنسة 
"إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة" 
١9٥٥، "إسماعيل يس في متحف 
الشمع" ١9٥6، "إسماعيل يس في 
"إبن   ،١9٥8 المجانين"  مستشفى 
رمزي  أحمد  مع   ١9٥٧ حميدو" 
وزينات صدقي وهند رستم، والذي 
شيخ  حنفي  "المعلم  بدور  فيه  تألق 

الصيادين" وفي نفس الوقت الزوج 
زوجته  أمام  أمره  على  المغلوب 

المتنمرة..

"المعلم  مميزا  دورا  لعب  كما 
شاهين الزلط" في آخر أفالمه "سكر 
هانم" ١960 مع عبد المنعم إبراهيم 
الحريري  وعمر  الشناوي  وكمال 

وحسن فايق وسامية جمال..

العبقري  الكوميديان  إشتهر  وقد 
حفظها  التي  اإلفيهات  من  بالكثير 
وأحبها جمهوره العريض حتي اآلن 

وعلي سبيل المثال :

يا  السايحة..  الزبدة  يا صفايح   -
براميل القشطة النايحة.. يا جوز يا 

لوز

زهرهر..  يا  أزهار..  مدام  يا   -
زي  اللي  عالصوابع  يادهوتي 

صوابع الموز 

األرض  ماتنزلش  كلمتي  أنا   -
أبدا. خالص هاتنزل المرة دي 

- بت يا فكيهة يا بنت الوارمة.. 
الولعة يا بنت المجعلصة.. حاسبي 

يا بنت المبطرخة

الملخفنة  الحرمة  ياخواتي  إيه   -
دي.. 

أياتوها  شايف  مش  أنا  ست..   -
مالرين  أبقي  جنبك  دانا  ست.. 

مورنو

الطويل  الفني  التاريخ  يشفع  ولم 
النهاية  من  العظيم  العمالق  لهذا 
والتي  أيامه  أواخر  في  المأساوية 
بدأت أولي فصولها أثناء آدائه دورا 
الفنان  مع  المسرحيات  إحدى  في 
به يصاب  ياسين"، وإذا  "إسماعيل 
بالعمى المفاجئ فيصرخ قائال : ال 
أن  الجمهور  وظن  الرؤية  أستطيع 
هذا األمر ضمن أحداث المسرحية 
فزاد الضحك ولكن أدرك إسماعيل 
إلى  فسحبه  األمر  حقيقة  ياسين 

كواليس المسرح..

]البقية ص 9[
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بقعـــــة ضــــوء 
لكميت         الغزوالعربي 

فاروق عطية

آراء

تاريخ  عن  عجالة  كتبت  السابق  المقال  في 
 - الثالثون  األسرة  فراعين  أخر  منذ  كميت 
 ٣4٣-١60« )نكتنابو(  انبوالثاني  نخت  الملك 
بداية  استقاللها  كميت  فقدت  وبعده  ق.م« 
الغزواليوناني  تاله  الذي  الغزوالفارسي  من 
فالروماني وانتهي بالغزوالعربي فالعثمانلي الذي 
رزحت كميت تحت نيره حتي والية محمد علي 
باشا الكبير. كما ذكرت فيه كيف جاء إسم مصر 
في  آثاره  بقيت  وإن  الفرعوني  إسمها  واختفي 
مقالي  وكان  »ايجبت«.  عالميا  المتداول  اإلسم 
السابق بداية لسلسلة مقاالت نويت كتابتها أشرح 
)القبطي(  الكميتي  الشعب  معاناة  فيها مستفيضا 
اليوم  ومقال  احتاللها،  فترات  من  فترة  كل  في 
لكميت  الغزوالعربي  وهوعن  السلسلة،  هوبداية 
وإن كنت قد كتبت سابقا مقاال عن هذا الموضوع 
الحوار  وغزومصر  العاص  »عمروبن  بعنوان 

المتمدن-العدد: 4٣٣١ - ٢0١4 / ١ / ١0«

http://www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=395107   

بعدها أهداني صديق حميم كتاب طبعته األولي 
وأعيد  )١898م(  ١٢0عاما  حوالي  منذ  كانت 
األمة  )تاريخ  عنوانه:  ٢000م  عام  طباعته 
القبطية( ومؤلفه هويعقوب نخلة روفيلة. وجدت 
فيه ثمة اختالف للتسمية )مصر( الحالية وددت 
لتلك  إسم  يقول: مصر  بإيجاز  عليه  أطلعكم  أن 
البالد التي نسكنها وهي كلمة عبرانية مشتقة من 
مصرايم بن حام بن نوح الذي أتي بعشيرته ألي 
وادي النيل واتخذه موطنا له وألوالده. ويسمي 
الفرنجة مصر إيجبت نقال عن اليونان، حين غزا 
االسكندر األكبر  مصر أطلقوا عليها )إيجتوس( 
بمعني  )إي(  مقطعين  من  مرّكبة  كلمة  وهي 
أرض أودار، و)جيتوس( بمعني قفط )جفط كما 
بمعني  إجيتوس  فتكون  الصعيد(،  أهل  ينطقها 
أرض أودار القبط. وقبط جاءت من قفطايم بن 
اآلن هي  قفط. »قفط  مدينة  بني  الذي  مصرايم 
مدينة ومركز بمحافظة قنا، تقع جنوب مدينة قنا 
ب٢0 كم وشمال مدينة األقصر ب4٣ كم علي 
تاريخي  اختالف  هناك  للنيل،  الشرقي  الجانب 
بناها  المؤلف يعقوب روفيلة حيث  عما جاء به 
األول  اإلضمحالل  عصر  في  قفطاي  الملك 
الدولة  في عصر  أهميتها  ثم زادت  الميالد  قبل 
حرب  في  ودعم  أساسي  مورد  وكانت  الحديثة 
احمس ضد الهكسوس«. وقيل أيضا أن إيجبت 
قبطية  كلمة  وهي  )هيكبتاه(  كلمة  من  جاءت 
مركبة من مقطعين، هيكي بمعني أرض، وبتاه 
»بتاح« وهواسم المعبود األكبر الذي كان يعبده 
المصريون القدماء ومعناه الخالق أوالمبدع. أما 
اسم مصر باللغة القبطية فهوكيمي أوحمي نسبة 
من  مشتقة  أنها  أيضا  وقيل  أبي مصرايم،  لحام 

كيم بمعني أسود نسبة لسواد تربتها.

نعود لُصلب المقال وهوعن سقوط مصر في 
براثن االستعمار العربي واسبابه وكيف حدث. 
في السنة الخامسة من حكم هرقل زحف الفرس 
ثم  أرمينيا  على  واستولوا  االمبراطورية  على 
االسكندرية  إسقاط  من  وتمكنوا  والقدس  دمشق 
»سنة 6١8م« واحتل الفرس مصر لمدة عشر 
سنوات وسط سخط المصريين وكراهيتهم. وفي 
اإلمبراطورية  إلى  مصر  عادت  6٢٧م  عام 
في  الفرس  على  هرقل  انتصار  بعد  البيزنطية 
للصلح  معاهدة  معهم  ووقع  »نينوي«  معركة 
كانت  مصر.  عن  الفرس  جالء  تم  بمقتضاها 
الحرب بين البيزنطيين والفرس قد امتدت لمده 
4٧ سنة خرجت منها اإلمبراطوريتين منهكتين 
ضعيفتين وفقيرتين في الموارد، في هذا الوقت 

ظهر اإلسالم. 

وفي خالفة عمر بن الخطاب بدأت الغزوات 
والشام  والعراق  )مصر  اإلسالمية  أوالفتوحات 
تسليم  بعد  وسنجستان(.  وخراسان  وفارس 
قابله عمروبن  الخطاب،  بن  لعمر  المقدس  بيت 
العاص في)الجابية( قرب دمشق )وكان عمروبن 
المال  من  بقليل  بالتجارة  يعمل  فقيرا  العاص 
وفى  اإلسالم،  قبل  الشمال  رحلة  سفريات  في 
من  رأي  ما  وراعه  زار مصر  سفرياته  إحدى 
ثراء مصر ومدنيتها وجمال بلدانها فافتتن بها( 
لغناها  غزومصر،  في  الخّطاب  ابن  علي  وألح 
وسهولة االستيالء عليها،  مؤكدا أنها ستكون قوة 
للمسلمين إذ هم ملكوها. ووافق الخليفة ُعمر بن 
فارس.  آالف  اربعة  الغزووأنفذه  على  الخّطاب 
في ديسمبر 6٣0م )١8هـ( وصل إلي العريش 
مرير  قتال  بعد  فتحها  التي  بلبيس  إلي  ومنها 
علي  قبض  دخلها  وعندما  شهر،  لمدة  استمر 
كانت  التي  )المقوقس(  بنت سيروس  أرمانوسة 
تقود القتال، فلم يمسسها بسوء وأرسلها إلي أبوها 
من  مكرمة  سيروس  )اعتبرها  منف  مدينة  في 
ابن العاص(. استمر في تقدمه حتي وصل إلي 
حصن بابلون. كان الحصن منيعا يغص باقوي 
العاص  ابن  حاصر  وأجنادهم.  الروم  أبطال 
الحصار  طال  ولما  شهور.  سبع  لمدة  الحصن 
المدد  الخليفة  عمرومن  طلب  االنتصار  وامتنع 
فأنفذ له المزيد من المقاتلين ) قيل اربعة آالف 
وقيل إثني عشر ألفا( استقوي بهم مشددا الحصار 
فأبوا.  بالتسليم  مطالبا  الروم  مع  يتخابر  وظل 
وكان سيروس ومعاونيه يرغبون في االستسالم 
بأتباعه  فانسحب  الروم،  مقاتلي  اعتراض  رغم 
إلي  ومنها  بها  وتحصن  الروضة  جزيرة  إلي 
منف، تاركا حصن بابلون تحت قيادة القليل من 
الهمة جمع جنوده  قليل  قائد  الروم يرأسهم  جند 
لم  الذين  القبط  الجنود  لبعض  الحصن  وترك 
يقووا علي مقاومة العرب فعمدوا للهرب أيضا 
قاصدين جزيرة الروضة. ولما هرب القبط إلي 
الجزيرة اقتفي العرب أثرهم، فتركوها إلي منف 
بعد أن أزالوا الجسرين الموصلين بين الحصن 
الجسران  الجزيرة ومنف )كان  والجزيرة وبين 
مكونان من عدد من القوارب المتراصة وفوقها 
بالجزيرة  العرب  وبقي  الخشب(  من  قوائم 

محاصرون بالماء من كل جانب.

أرسل سيروس خطابا إلي ابن العاص يطالبه 
بالماء  الجزيرة  في  محاصر  ألنه  باالستسالم 
من كل الجهات، وطلب منه أن يرسل وفدا من 
رجاله للتفاوض المباشر عسي أن يجدوا مخرجا 
رد  كان  جيشه.  إلبادة  الروم  جند  وصول  قبيل 

واحد  غير  مأربا  له  ليس  أن  العاص  ابن 
من ثالث » الجزية أواإلسالم أوالقتال إلي 
وافق سيروس  يريد«.  بما  يقضي هللا  أن 
بعد اقناع أتباعه علي صلح مشروط يقبله 
إلي  وفدا  العاص  ابن  أرسل  الطرفان. 
سيروس بمنف وال حديث لهم غير مطلب 
مطّول  تداول  وبعد  الثالث،  المطالب  من 
الصلح  علي  سيروس  وافق  رجاله  مع 
الجزية  دفع  مقابل  للقبط  األمان  بإعطاء 

للغزاة.

بهذا  يخبره  هرقل  إلي  سيروس  أرسل 
الصلح، غضب الملك غضبا شديدا  وأرسل 
له مرسوما يخبره فيه: بأن ما أتاه العرب 
من جند ال يتجاوز الـ ١٢ ألف مقاتل وأن 
الروم ما ال يقل عن ١00  لديك من جند 
ألف مقاتل، أراك رضيت أن تكون ومن 
األقباط  كما  للروم  كارهين  جند  معك من 
أذالء متقاعسين عن القتال، وكان بإمكانكم 
فضلتم  ولكنكم  أوالموت  للنصر  القتال 
ما  بفداحة  سيروس  أحس  والمذلة.  العار 
ونقض  التراجع  يستطع  لم  ولكنه  فعل 
المعاهدة. وأطلع سيروس ابن العاص علي 
رسالة هرقل وتأنيبه لما فعل، وطلب منه 
أال ينقض ما تعهد به معه، وإن طلب منه 
الروم الصلح ال يصالحهم، وأال يكف عن 

قتالهم حتي يخضعهم ويستعبدهم.

بهذا الصلح دخل ابن العاص إلي منف 
واستولي عليها وعلي البلدان التي حولها، 
ثم قصد االستيالء علي االسكندرية فجمع 
أسوارها  أمام  ونزل  إليها،  واتجه  رجاله 
عدا  الجهات،  جميع  من  إياها  محاصرا 
وبين  بينها  مفتوحا  كان  الذي  البحر  جهة 
والزخائر  العتاد  منها  تأتي  القسطنطينية 
ابن  هاجم  الحصار  طال  ولما  والمؤن. 
العاص واثنين من رجاله أحد أبواب السور 

ونقبوه ودخلوا المدينة من هذا النقب، أُغلق 
ثالثتهم،  ولوجهم وقبض علي  فور  النقب 
وأوتي بهم إلي حاكم المدينة الذي قال لهم: 
طاقة  وال  أيدينا  بين  أسري  اآلن  أنتم  ها 
بكم  جاء  الذي  ما  فاخبروني  بقتالنا  لكم 
لدينا ؟ أجابه ابن العاص: أتيناكم لندعوكم 
لإلسالم فيكون لكم ما لنا، أوتدفعوا الجزية 
من  الحاكم  تعجب  لكم.  قتالنا  أويستمر 
جراءة هذا األسير والتفت ألتباعه قائال ال 
بد أن يكون هذا الرجل من وجوه العرب 
وكبار قوادهم فال ينبغي التخلي عن قتله. 
كان أحد أتباع عمرويعرف اللغة الرومية 
قائال:  جهرا  وخاطبه  سمع،  بما  له  فأسر 
انت حتي  ومن  يا رجل،  الهزيان  هذا  ما 
ما  ألسيادك  وتنسب  نطقت،  بما  تنطق 
وما  بإسمهم،  متحدثا  نصبك  ومن  نسبت، 
من  صعلوكا  وأنت  بمقاصدهم  أدراك 
ال  فيما  تتدخل  وال  فاصمت  صعاليكهم، 
وأيقن  الحاكم  علي  الحيلة  انطلت  يعنيك. 
أنه ليس من القادة وأمسك عن قتله، وقال 
من  حال صعلوك  هذا  كان  إذا  نفسه:  في 
وتقدم  كبراؤهم.  يكون  فماذا  صعاليكهم 
أميرنا  إن  وقال:  عمرونحوالحاكم  تابع 
ويرغب  المسالمة  إلي  الناس  أقرب 
قادة  من  مجلسا  عقد  بعد  االنسحاب  في 
االنسحاب،  لالتفاق علي شروط  الجيشين 
وإذا أذنت لنا بالعودة لنخبره بما القيناه من 
والضيافة.  األخالق  وكرم  المعاملة  حسن 
أُعجب الحاكم بهذا الرأي وأطلق سراحهم 
نجوا  بأنهم  يصدقون  ال  وهم  فانصؤفوا 

بحياتهم.

سيروس  فعل  بما  هرقل  علم  حين 
العرب  للغزاة  مصر  وتسليمه  وخيانته 
كما  وفاته.  إلي  أدي  شديد  حزن  أصابه 
حدث انقسام شديد بين القادة بالقسطنطينية 
فازدادت  ملوك،  ثالثة  بها  الملك  وتنازع 
الروم  بقادة  حدي  مما  وانهيارا،  ضعفا 
المدافعين عن االسكندرية للهرب يأسا من 
شدة الحصار، وسقطت االسكندرية في يد 
الغزاة دون مقاومة تذكر في ٢٢ ديسمبر 
640 م الموافق األول من محرم سنة ٢0 
هـ، بذلك أصبحت كميت مستعمرة عربية.                    
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ومع إصابته بالعمى تنكرت له زوجته الرابعة 
منه  وطلبت  كثيرة  بسنوات  تصغره  كانت  التي 
الطالق بعد ما جعلته يوقع على بيع كل ممتلكاته 
عليه  يعطف  كان  صبي  من  وتزوجت  لها، 
القصري ويعتبره االبن الذي لم ينجبه، وقد زادت 
هذه الصدمة إصابته باإلكتئاب وظل حزينا في 

منزله رافضاً للحياة..

وجاءت الحكومة لتجهز على باقي األمان في 
فيه،   يسكن  كان  الذي  البيت  له  وهدمت  حياته 
فاضطر إلى أن يقيم بحجرة فقيرة جداً تحت بئر 
الشرابية  حي  في  الفقيرة  البيوت  أحد  في  السلم 
ليعاني من الفقر والبرد وعدم اإلهتمام، ويصاب 
بتصلب في الشرايين الذي أثر على مخه وأدى 
نهايته  للذاكرة، حتي جاءت  بفقدان  إصابته  إلى 
المبرة في 8 مارس  المنية في مستشفى  ووافته 
أفراد  ثالثة  سوى  جنازته  يحضر  ولم   ،١964
رستم  وهند  سالم  نجوى  والفنانة  فقط  وأسرته 
الستار  الفني ليسدل  الوسط  وفريد األطرش من 
علي حياة نجم كبير ورمز قدير من رموز الفن 

المصري..

الزمن  ذلك  في  العمالقة  أحد  علي  هللا  رحمة 
الجميل الذي لم يتبقي منه سوي األطالل..

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

لتصميم اعالنك 
اجلديد

 647 823 6779 
اواتصل باشرف 

اسكاروس
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حديث مع سائق تاكسى مغربى

 بقلم حممد أبوالغار 
ذهبت إلى مدينة الدار البيضاء فى المغرب 
إللقاء  للخصوبة  المغربية  الجمعية  من  بدعوة 
به  ولكن  ناجحاً  كان  المؤتمر  محاضرتين. 
المتحدثة  أفريقيا  شمال  لدول  األزلية  المشكلة 
بالفرنسية  تلقى  فالمحاضرات  بالفرنسية، 
فرنسا  من  دعوتهم  يتم  المتحدثين  ومعظم 
وبالتالى  بكندا،  كيوبيك  ومقاطعة  وبلجيكا 
المغرب  الثالث  الدول  كانت  طويلة  لسنوات 
المؤتمرات  عن  معزولة  وتونس  والجزائر 
العلمية الطبية لبقية دول الشرق األوسط، التى 
بقية  عن  أيضاً  ومعزولة  باإلنجليزية  تتعامل 

أوروبا وأمريكا الشمالية.

األخيرة  القليلة  السنوات  فى  تطور  حدث 
باإلنجليزية  المحاضرات  يلقون  أساتذة  بدعوة 

مع إدخال ترجمة فورية.

العلمية  الناحية  من  ناجحاً  كان  المؤتمر 
الغناء  يحبون  المغاربة  أن  إليه  وأضاف 
المصرى  الفن  وكان  والرقص  والموسيقى 
الكالسيكى، أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم 
مدينة  البيضاء  والدار  مسيطراً.  وعبدالمطلب 
تجارية على المحيط األطلسى وتبعد أكثر من 
خمس ساعات بالطائرة من القاهرة، وهناك فى 
المغرب مدن قديمة بها حضارة وقد شاهدتها 
وفاس  مراكش  وأهمها  سابقة  زيارات  فى 
خاصة  طبيعة  له  منها  وكل  وطنجة  ومكناس 

وتاريخ طويل وتستحق الزيارة جميعاً.

باإلسالم،  يدين  معظمه  المغربى  الشعب 
المغربيين  اليهود  من  كبير  عدد  هناك  وكان 
الذين هاجر معظمهم إلى إسرائيل وكونوا كتلة 
هامة من اليهود الشرقيين فى إسرائيل. تاريخياً 
باستثناء  المغرب  فى  هناك مسيحيون  يكن  لم 
كنيسة  أنشئت  وحديثاً  األوروبيين،  الفرنسيين 
لألفارقة من الدول األفريقية المتاخمة للمغرب.

نأتى إلى الجزء الطريف لنكتشف الدرجة 
الكبيرة من التشابه بين رجل الشارع المصرى 
والمغربى الذى يلعب الدين دوراً فى تفكيرهم، 
والمرح.  للحياة  حب  أيضاً  عندهم  ولكن 
يسألونك  ألنهم  محاوالت،  بعد  تاكسى  ركبت 
إذاعة  على  مفتوحاً  الراديو  كان  فين.  رايح 

فقال  المقرئ،  هو  من  السائق  فسألت  للقرآن، 
ثم  المصرية.  بالطريقة  يقرأ  إنه  وقال  اسمه 
الذى  كشك  الشيخ  عن  فجأة  معى  يتحدث  بدأ 
شعبية  له  متشدداً  شيخاً  كان  أنه  أعرف  كنت 
ظهر  عن  يحفظ  السائق  أن  واكتشفت  كبيرة، 
وبالذات  كشك  خطب  من  أجزاء  بعض  قلب 
الثانى  الحسن  الراحل  الملك  فيها  يهاجم  التى 
سائق  هذا  لنفسى  وقلت  وغيرهما.  والقذافى 
الموسيقى  تسمعون  أال  وسألته  متطرف، 
أغنية  إلى  المحطة  بتغيير  فقام  المغرب،  فى 
عن  باستفاضة  ويتحدث  يغنى  ويدأ  كلثوم  ألم 
أساريرى  فانفرجت  وعبدالحليم،  عبدالوهاب 
فقلت  سيجارة  أدخن  أن  يمكن  هل  قال  وفجأة 
يقول هذا حرام وضحك وبدأ  الشيخ كشك  له 

فى التدخين.

أكثر  عمره  ربما  ومتهالك  قديم  التاكسى 
يشير  عندما  التاكسى  ويتوقف  عاماً   40 من 
أكثر  يركب  وبذا  طريقه،  عن  ويسأله  أحد 
أيام  مصر  فى  يحدث  كان  وذلك  راكب،  من 
ال  ولكنه  عداد  يوجد  طبعاً  التاكسيات.  أزمة 
حاجة  أكثر  كبير.  تشابه  هناك  يعنى  يعمل، 
عن  وسألته  لمسافة  فتاة  ركبت  حين  أذهلتنى 
المبلغ المطلوب فقال ٢0 دينارا، أعطته ورقة 
بمائتى دينار ولم يكن معه فكة، فقالت سوف 
أفك من هذا الدكان، ولكنه فتح الشباك، وقال 
لبائع متجول للفاكهة أعطنى ٢0 ديناراً فأعطاه 
البائع المبلغ، فقال السائق له خذها من اآلنسة 
فسألته هل  والبائع يصرخ،  بالتاكسى  وانطلق 
الفتاة سوف  ولكن  فقال ال  البائع،  هذا  تعرف 
كبير،  صايع  إنه  لنفسى  قلت  المبلغ.  له  تدفع 
وأخيراً دفعت له خمسة يورو بعد أن سألته عن 
أتعرض  الوقت وال  أوفر  التحويل حتى  سعر 

لدفع األجرة عند بائع متجول آخر.

شعبنا وشعب  بين  كبير  شبه  هناك  حقيقى 
المغرب، وهم أيضاً عندهم فروق شاسعة بين 
مشاكل  وعندهم  وثقافياً،  اقتصادياً  الطبقات 

سكانية وإخوان وكل حاجة!.

سعدت  الذى  السائق  هذا  إلى  سالمى 
المغرب،  عن  الكثير  منه  وعرفت  بصحبته 
المؤتمر  رئيس  سفروى،  عمر  د.  إلى  وتحية 

المغربى.

إكتشاف "املدينة املفقودة" يف موقع ملكي سري
يبلغ  األلواح  من  مجموعة  كشفت 
عمرها ٣٢00 سنة، عثر عليها داخل 
تعود  قديمة  مدينة  موقع  عن  أباريق، 
النهرين في منطقة  بين  ما  إلى عصر 

كردستان العراق. 
جامعة  من  اآلثار  علماء  وكان 
كشفوا  قد  األلمانية،   Tübingen
عن هذه األلواح في عام ٢0١٧، بعد 
العثور عليها مخبأة داخل مجموعة من 

األقداح الخزفية في Bassetki في إقليم كردستان العراق.
ويعود تاريخ األلواح إلى عام ١٢٥0 قبل الميالد، عندما كانت المنطقة جزءاً من اإلمبراطورية 

اآلشورية الوسطى.
 ،Heidelberg وعملت الدكتورة بيتينا فايست، المتخصصة في اللغة اآلشورية بجامعة
على فك رموز الرسائل المنحوتة على األلواح، والتي كشفت أن مدينة Bassetki كانت في 

يوم من األيام موقعا لمدينة Mardaman الملكية القديمة.
لكونها مرجعية في المصادر  يذكر أن علماء اآلثار كانوا على علم بوجود المدينة، نظراً 

البابلية القديمة، ولكن لم يكن موقعها معروفا حتى اآلن.

حذاء حممد 
صالح

زاهي حواس
 

أمين  سبنسر،  نيل  فعله  ما  أن  قد 
المصريات فى المتحف البريطانى، بوضع 
قاعة  داخل  للعرض  صالح  محمد  حذاء 
الهدف  يكن  لم  المصرية  اآلثار  عرض 
منه حب الشعب اإلنجليزى لمحمد صالح 

لفت  بل  فحسب، 
والدعاية  األنظار 
المصريات  لقسم 
الشعب  يشجع  كى 
على  اإلنجليزى 
المتحف،  زيارة 
نظًرا لعشقهم لمحمد 
والدعاية  صالح 

لشركة أديداس.

الموضوع  هذا  أناقش  أن  أود  وهنا 
بعقالنية شديدة والبعد تماًما عن العواطف 
إلى  أشير  أن  أيًضا  وأود  األمر.  هذا  فى 
أننى مثل كل المصريين فخور جًدا بمحمد 
صالح الذى أصبح أيقونة مصرية عالمية. 
وأتابعه شخصًيا، وأعشق مبارياته مثل كل 
الناس فى العالم كله. وأقدر حبه لبلده مصر 
وما يقوم به من أعمال خيرية لبلدته وأهله 
باإلضافة إلى تواضعه وأدبه الشديد. وكنت 
أتمنى أن نضع حذاءه فى المكان المناسب 
أى  فى  أو  رياضى  متحف  فى  أى  له 
الشاب  لهذا  العالم  من  تقديًرا  شعبى  مكان 

المصرى المعجزة.

نبيل  الفنان  تصريح  أعجبنى  وقد 
الحلفاوى على تويتر فى جريدة »المصرى 
أثًرا  تعليًقا على هذا الحدث »ليس  اليوم« 
متحف  فى  ومكانه  بينها  ليكون  اآلثار  من 
رياضى أو فى قاعة ألساطير كرة القدم«.

وأظنها احتفالية عابرة لن تستمر وحتى 
احتفاء رائع ولكن فى غير  لو كانت فهى 

مكانه«.

ومقالى هذا ال يقلل أبًدا من حجم محمد 
وإنما  إطالًقا،  له  وحبى  عندى  صالح 
أن  وهى  موضوعية  نظرة  لألمر  أنظر 
المتحف  فى  المعروضة  المصرية  اآلثار 
شعب  وحضارة  تاريخ  هى  البريطانى 
فروع  كل  فى  إبداعهم  على  يدل  عظيم 
حذاء  نضع  أن  يعقل  وال  والمعرفة  العلم 
بين  يعرض  كى  كان  مهما  شخص  ألى 
ونعرف  العظيمة.  الفراعنة  وآثار  تماثيل 
أن المعروض يمثل عبقرية مصرية حديثة 
أى  يوجد  وال  عبقرى،  مصرى  لالعب 
توافق بين هذا وذاك، وال يوجد تجانس بين 
مصر  تاريخ  من  عظيمة  فترة  تمثل  آثار 

الفرعونية وبين رمز حديث بين هذه اآلثار 
العظيمة.

وهو  البريطانى  سبنسر  شاهدنا  وقد 
رمسيس  الملك  تمثال  أمام  الحذاء  يضع 
المصرية.  اآلثار  قاعة  داخل  الثانى 
أبًدا ضمن  مكانه  ليس  الحذاء  أن  ووجدت 
أن  للزائر  يمكن  وال  العظيمة،  اآلثار  هذه 
يربط بين االثنين ألنه ال يوجد أى مقارنة 

بين الحاضر والماضى.

وأنا أعتقد أن الالعب المتواضع البسيط 
محمد صالح لن يرضى بذلك ألن شخصيته 
بل  التكريم،  هذا  مثل  ترفض  المتواضعة 
فإنه يرفض العديد من التكريمات األخرى، 
لذا رأيت أن من واجبى األثرى أن أوضح 
رأيى العلمى فى هذا الموضوع بعيًدا عن 
العصبية أو تفسير رأيى بطريقة قد يفهمها 
يدفع  الموضوع قد  البعض خطأً، ألن هذا 
أحد المواطنين اإلنجليز لطلب وضع حذاء 
محمد  حذاء  بجوار  آخر  إنجليزى  العب 
صالح. فهل وجدنا األرجنتين تضع حذاء 

رونالدو  أو  اآلثار  متحف  داخل  ميسى 
بيليه  الكرة  بالبرتغال. وهل شاهدنا ساحر 
أو مارادونا توضع أحذيتهم داخل متاحف 

أثرية؟!!

وهنا يجب أن نسأل: هل من حق مدير 
المتحف البريطانى وأمين قسم المصريات 
أن يضعوا حذاء صالح ضمن معروضات 
تاريخ وآثار الفراعنة؟!! اإلجابة ال. وذلك 
المصرى  الشعب  تخص  اآلثار  هذه  ألن 
فقط وليس معنى وجود هذه اآلثار بالمتحف 
البريطانى أنها ملك لهم، بالعكس هى ملك 
لمصر، وواجبنا أن نعترض إذا ما حدثت 
منعنا  أن  سبق  وقد  اآلثار.  لهذه  إهانة  أى 
مدير متحف برلين من وضع رأس نفرتيتى 

على تمثال يمثل الجزء السفلى المرأة.

كله  العالم  قلوب  دخل  صالح  ومحمد 
والمصريين بالذات، وأنا منهم، وأتمنى أن 
يكون تكريمه ووضع تمثال له داخل متاحف 
رياضية. ولكن هذا التكريم ليس فى محله 
وال فى مكانه ويمثل تعدًيا وإهانة للحضارة 
الفرعونية ليس بسبب وجود العظيم محمد 
كان  أًيا  حذاء  وجود  بسبب  ولكن  صالح، 
جًدا  وقد سعدت  المعروضات.  هذه  ضمن 
كمال  عبدالحميد  البرلمانى  النائب  بقيام 
بتقديم طلب إحاطة للوزراء المعنيين لوقف 

هذه المهزلة.

اللجنة  تقوم  أن  أرجو  النهاية،  وفى 
اآلثار  وزارة  فى  المصرية  لآلثار  الدائمة 
البريطانى  المتحف  بمخاطبة  المصرية 
لم  وإذا  التمثال،  أمام  من  الحذاء  إلزالة 
أعمال  جميع  وقف  علينا  يجب  يمتثلوا 

المتحف البريطانى بمصر وآثاره.
 



المعمارية  الهندسة  هي  القديمة  مصر  في  العمارة 
من  عدة  نواحي  في  والتشييد  البناء  في  المستخدمة 
عملية  في  مستخدمة  وأدوات وطرق  هندسية  تصاميم 
وعلماء  المؤرخين  أجمع  فقد  القديمة  بمصر  البناء 
المعرفة  بناة  هم  القدماء  المصريين  أن  المصريات 
األوائل، فهم من علموا اإلنسانية كيفية تصميم وتشييد 
المباني، وأرسوا بذلك األُسس الحضارية لإلنسان. فقد 
مثيل  ال  عالية  مستويات  إلي  المصريين  قدماء  وصل 
لها في التصميم المعماري وهندسة البناء. حتى اآلن ال 
يزال من الصعب تصور كيف يمكن أن تكون كل هذه 
من  عال  مستوى  علي  أقيمت  التي  والمنشآت  المباني 
الكمال والدقة باستخدام أدوات بدائية ال تضاهى اآلالت 

والمعدات الحديثة.

خصائص العمارة
 

تخطيط المنازل في مصر القديمة
من  القديمة  مصر  في  المعمارية  الهندسة  إنبثقت 
خاصية ذات أهمية كبير وهي الخلود بعد الموت ألن 
المصري القديم كان يؤمن بالبعث والعودة بعد الموت، 
فأهتم ببناء المقابر والمعابد الجنائزية علي مر العصور 
البناء  مواد  كانت   ، األخشاب  قلة  وبسبب  الفرعونية. 
والحجر  اللبن  الطوب  القديمة  مصر  في  المستخدمة 
كبيرة.  بكميات  الرملي   والحجر  الجيري  والحجر 
األحجار  فكانت  بعدها،  القديمة وما  الدولة  من عصر 
حين  في  والمعابد،  للمقابر  لبناء  عام  بشكل  تخصص 
والحصون. الملكية  القصور  في  الطوب  أستخدام  تم 
بنيت المنازل في مصر القديمة من الطين الذي جمع 
النيل ووضع في قوالب وترك ليجف تحت أشعة  من 

البناء. في  ألستخدامها  تقسي  حتي  الحارقة  الشمس 
من  قربها  بسبب  اختفت  المصرية  المدن  من  العديد 
بالمياة  وغمرت  النيل  وادي  من  المزروعة  المساحة 
اآلخر  والبعض  السنين،  آالف  خالل  ببطء  وأرتفعت 
مصر  في  الحار  الجاف  إليه.المناخ  الوصول  يتعذر 
حافظ علي بنيات الطوب اللبن. ومن األمثلة على ذلك 
الالهون  في  الوسطي  المملكة  وبلدة  المدينة  دير  قرية 
، والحصن في بوهين  ومرجسا. وقد نجت العديد من 
المعابد والمقابر ألنها بنيت على أرض مرتفعة حتي ال 
تتأثر بفيضانات النيل وشيدت من الحجر. وهكذا، يستند 
على  رئيسي  بشكل  القديمة  المصرية  للعمارة  فهمنا 
المعالم الدينية والبنايات الضخمة التي تتميز بجدرانها 
ربما  مكررا  قليلة،  فتحات  مع  المنحدرة  السميكة، 
االستقرار  على  للحصول  استخدامها  تم  التي  الطريقة 

في الجدران الطينية.
أدوات البناء

حجر  وخاصة  الحجر  القدماء  المصريين  استخدم 
الجرانيت كخامة أساسية في البناء.

نماذج معمارية
تمتد من أبورواش بالجيزة حتي هوارة علي مشارف 
المصريين في  قدماء  بناها  ملكية  بنايات  الفيوم. وهي 
الفترة م٢6٣0 ق.م. وحتي سنة ١٥٣0 ق.م. وقد تدرج 
بناؤها من هرم متدرج كهرم زوسر )٣6٣0 ق.م. – 
في  الشكل  مسحوب  هرم  إلي  بسقارة  ق.م.(   ٢6١١
شكل هرمي كأهرامات الجيزة. وبني الملك خوفوالهرم 
المملكة  وفي  الحياة.  بعد  فيما  لتسير  الملكية  األكبر 
 ١640  – ق.م.   ٢٥8٥(  Old Kingdom القديمة 
ق.م.( كان الفنانون المصريون ينقشون بالهيروغليفية 
نصوصا  الملكية  للمومياء  الدفن  حجرة  جدران  علي 
عبارة عن تعليمات وتراتيل يتلوها أمام اآللهة وتعاويذ 
النصوص  وهذه  الحياة.  بعد  لما  ممره  في  لتحرسه 
عرفت بنصوص األهرام Pyramid Texts. وإبان 
عصرهذه المملكة القديمة بنيت األهرامات الكبيرة من 
الحجر لكن مع الزمن قل حجمها. ألنها كانت مكلفة. لهذا 
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فرعونيــات
العمارة يف مصر القدمية

 Middle نجد في المملكة الوسطي
 – ق.م.   ٢6٣0(  Kingdom
بالطوب  تبني  كانت  ١640 ق.م.( 
أضالع  وكانت  الطبن.  من  اللبني 
األهرام األربعة تتعامد مع الجاهات 
 cardinal directions األصلية
والشرق  والجنوب  األربعة)الشمال 
والغرب(.ومعظم األهرامات شيدت 
حيث  النيل  غربي  بالصحراء 
قدماء  ألن  الشمس.  تغرب  خلفها 
المصريين كانوا يعتقدون أن روح 
لتسافر  جسمه  تترك  الميت  الملك 
بالسماء مع الشمس كل يوم. وعندما 
تعود  الغرب  ناحية  الشمس  تغرب 
الروح الملكية لمقبرتها بالهرم لتجدد 
األهرمات  خل  مدا  وكان  نفسها. 
من  الشمالية  جهة  الوا  وسط  في 
الهرم األكبر  الهرم. ويرنفع مدخل 
األرض  سطح  فوق  من  مترا   ١٧
حيث يؤدي لممر ينزل لغرفة دفن 
الملك. وتغير تصميم األهرامات مع 
جهة  يقام  ظل  مدخلها  لكن  الزمن. 
ألسفل  ينزل  لممر  ليؤدي  الشمال 
الملك  دفن  لغرفة  يؤدي  وأحبانا 
التي كانت تشيد في نقطة في مركز 
تقام  كانت  الهرم.وأحيانا  قاعدة 
غرف مجاورة لغرفة الملك لتخزبن 
سيستخدمها  التي  واألشياء  مقتنياته 
في حياته األخروية ومن بينها أشياء 
للنهب  يعرضها  كان  ثمينة.مما 
حوله  يبني  الهرم  وكان  والسرقة. 
داخل  صغيرة  وأهرامات  معابد 
الدولة. رجال  وكبار  للكهنة  معبد 

وكان متصال بميناء علبي شاطيء 
قنوات.وكان  عدة  به  ويتصل  النيل 
الذي كان  الوادي  يطلق عليه معبد 
طويل  بطريق  بالهرم  موصوال 
وكان  فيه.  للسير  ومسقوف  مرتفع 
هذا الطريق يمتد من الوادي خالل 
جنائزي  لمعبد  ليؤدي  الصحراء 
يطلق عليه معبد الهرم وكان يتصل 
بمركز الواجهة الشرقية للهرم الذي 
كان يضم مجموعة من األهرامات 
من بينها أهرامات توابع وأهرامات 

األهرامات  هذه  الملكات.وكانت 
للدفن  صغيرة  أماكن  التوابع 
تماثيل  بها  سرها.وكان  واليعرف 
تمثل روح الملك. وكانت أهرامات 
وحولها  وبسيطة  صغيرة  الملكات 
مخصصة  وكانت  صغيرة  معابد 
المحببات له. ويطلق  لدفن زوجاته 
علي هرم الملك خوفوالهرم األكبر 
الجيزة  بالصحراء غرب  يقع  حيث 
بمصر وبجواره هرما الملك خفرع 
)حفيد  منقرع  والملك  خوفو(  )ابن 
قد  الدفن  طريقة  خوفو(.وكانت 
من  المصريين  قدماء  لدي  بدأت 
ما  األهرامات  إلي  قديما  مقابر 
سنة  إلي  ق.م.   ٢9٢0 سنة  بين 
٢٧٧0 ق.م.ومنذ عام ٢٧٧0 ق.م. 
–٢649 ق.م. كان الملوك يدفنون 
في بلدة أبيدوس في قبور عبارة عن 
فوقها مصطبة  الطوب  من  جدران 
ق.م.   ٢649 سنة  الرمل.وفي  من 
الملوك  ٢٥٧٥ٌق.م.كان  سنة  حتي 
الطوب  من  مصطبة  تحت  يدفنون 
اللبن. لكن الملك زوسر الذي حكم 
من سنة ٢6٣0 ق.م. حتي ٢6١١ 
بسقارة  المدرج  هرمه  بني  ق.م. 
مربعة  مصطبة  عن  وهوعبارة 
مصاطب  ويعلوها  كبيرة  مساحتها 
هرما  مكونة  المساحة  متدرجة 
مصاطب.   6 من  يعلوها.ويتكون 
المعماري  الوزير  صممه  وقد 
يبنون  الملوك  أخذ  ثم  أمنحتب. 
وأول  الحجارة.  من  مصاطبهم 
الملك  كان  حقيقيا  هرما  بني  من 
بين  دهشور.وما  بلدة  سنفروفي 
ق.م.  ق.م.و٢٣٢٣   ٢46٥ سنتي 
اليهتم  الملكية  األهرامات  أخذت 
المملكة  عهد  وفي  جيدا.  ببنائها 
 ١0٧0– ق.م.   ١٥٥0( الحديثة 
في  يدفنون  ملوكها  يعد  لم  ق.م.( 
األهرامات ونقلوا موقع مقابر الدفن 
عاصمتهم  حيث  الملوك  وادي  في 

الجديدة األقصر )طيبة(

مصر: وصول رفات 20 
قبطيًا قتلهم داعش يف 

سرت الليبية

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
وصول  القاهرة  مطار  في  مسؤول  أعلن 
في  داعش  قتلهم  مصريا  قبطيا   ٢0 رفات 
السابق  المعقل  قرب سرت،  فبراير ٢0١٥ 

للتنظيم في ليبيا.
وحضر بابا االسكندرية بطريرك الكرازة 
المرقسية تواضرس الثاني في مطار القاهرة 
مطار  من  نقلها  تم  التي  الجثامين  الستقبال 

مصراته.
أن  الزنتاني  عثمان  الطبيب  وأوضح 
سهلة«  »مهمة  ليس  الجثث  على  التعرف 

بسبب تحللها.

هذا وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي 
في مصر حالة الطوارئ استعدادا الستقبال 

رفات األقباط.
الكاتدرائية  إن  كنسية  مصادر  وقالت 
رفات  الستقبال  تستعد  بالعباسية  القبطية 
الليبية  السلطات  أبلغتها  بعدما  الضحايا، 
بذلك، تمهيدا لنقلها إلى مسقط رأس الضحايا 

بقرية العور بمحافظة المنيا جنوب مصر.
لـ«العربية.نت«  الضحايا  أقارب  وقال 
والسلطات  الكنيسة  جانب  من  أبلغوا  إنهم 
المصرية بموافقة السلطات الليبية على إعادة 
أخذ  أن  بعد  بمصر  لدفنه  الضحايا  رفات 
عينات الحامض النووي من أهاليهم وذويهم 

في مصر ومطابقتها مع عينات الجثث.

أنه  أقارب الضحايا  وذكر عطا سعد أحد 
إلى  أوال  والجثامين  الرفات  وصول  سيتم 
بالقاهرة،  بالعباسية  المرقسية  الكاتدرائية 

وسيتم الصالة عليها هناك، ثم نقلها إلى قرية 
العور تمهيدا لدفنها في احتفالية كبيرة بكنيسة 
الشهداء التي تم بناؤها خصيصا لدفنهم فيها.
أمر  الجديدة  الكنيسة  هذه  أن  وأضاف 
تخليدا  ببنائها  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
قرية  في  رأسهم  بمسقط  الضحايا  لذكرى 
العور بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حيث 
سمالوط  مطران  بفنويتوس  األنبا  سيقوم 
باستقبال  المنيا،  في  األرثوذكس  لألقباط 
عليهم  والصالة  الضحايا  رفات  واستالم 

ودفنهم.
إحدى  في  تضم  الكنيسة  أن  وأضاف 

قاعاتها لوحة كبيرة تضم صور الضحايا.

أنه  وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت 
الستعادة  الليبية،  السلطات  مع  التنسيق  يتم 
جثامين األقباط الذين ذبحوا على يد داعش.

رزق،  يسري  خالد  السفير  وصرح 
القنصلية  للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 
السلطات  بأن  الخارج،  في  والمصريين 
اإلجراءات  اتخاذ  في  شرعت  المصرية 
الالزمة إلعادة الجثامين فور إعالن السلطات 
الليبية القبض على عناصر تنظيم »داعش« 

المتورطين في الحادث.
وأكد مساعد وزير الخارجية على تواصل 
لترتيب  المصرية  الكنيسة  مع  الوزارة 
إجراءات استقبال ودفن الضحايا، فضال عن 
التواصل مع أهالي الضحايا إلطالعهم على 

كافة الترتيبات.

وكان تنظيم داعش قد بث في فبراير من 
مصريا  قبطيا   ٢١ فيديولذبح   ٢0١٥ العام 
في سرت بليبيا وفي أكتوبر الماضي عثرت 
السلطات الليبية، على رفات الضحايا وتم 
نقلها  عل  المصرية  السلطات  مع  االتفاق 

لمصر
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	
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Welcome	
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20%	Discount	
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  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	
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(647)	344-3153	
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(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	
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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
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	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	
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NADER ZAKY
DIR: 416-451-2744

OFF: 416-298-8200

DIR: 416-831-1337PERCY FULTON LTD
BROKERAGE

nzaky.c21@yahoo.com nfarag.c21@gmail.com

SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

ULTRAMAR1.5 HRS NORTH OF GTA 

ULTRAMAR 1 HR NE OF GTA

ESSO W/ TIM HORTONS GTA SHELL W/ TIM HORTON’S

ULTRAMAR PIONEER

ASKING: $3M 10.5% CAP RATE

ASKING: $5.3M 10.5% CAP RATE

ASKING: $8.3M ASKING: $6M

ASKING: $3M 12.6% CAP RATE ASKING: $4M

• 2 Yrs’ old
• 8 M Litres
• C-Store 2 M

• 7.5 M/L
• C-Store $1M • 6 M/L

Ranked # 10 in Canada 2015  |  Master’s Hall Of Fame 2014 www.thegasstationrealtors.com 20 Years of Experience

• One year old
• 6 M/L
• C-Store $1.4M

• 6 M/L
• 2 Yrs’ old
• 5,5  M Litres
• C-Store 700K
• 15 Acres Lot
SOLD

حكاية وزيرة كانت 
ترعى الغنم!

حممد أمني

فتاة  اليوم عن قصة  لكم  أكتب 
من »راعية غنم« إلى كرسى 
من  تبرأت  هى  فال  الوزارة.. 
أصلها وال هى حرقت صورها 
عندما  نجاح  قصة  القديمة.. 
االختيار  فى  المعيار  يكون 
يحدث  ما  هذا  الكفاءة..  هو 

وغداً..  اليوم  أوروبا  فى 
عقبال بالدنا إن شاء هللا.. 
من  صفحة  قرأت  فقد 
تاريخ نجاة بلقاسم.. ولدت 
المغرب  فى   ٧٧ عام 
والدها..  مع  هاجرت  ثم 
»وزيرة  أصبحت  وهناك 

للتعليم«!.
التى  صورها  رأيُت 

نشرتها، بنفسها، وهى »ترعى 
األصلى..  موطنها  فى  الغنم« 
أى  عن  تنبئ  تكن  لم  فتاة 
فى  بقيت  ولو  مستقباًل..  شىء 
ابن  تزوجت  لربما  المغرب 
ولو  بقرة..  لها  واشترى  عمها 
كانت  لربما  مصرية  كانت 
لكن  الشوارع..  فتيات  من 
ذلك  بعد  صورتها  ترى  حين 
الحسن،  رائعة  القوام  ممشوقة 
ال تملك إال أن تقول تبارك هللا 
هادئ  جمال  الخالقين..  أحسن 

وثقة فى النفس!.
أصلها  تكره  لم  نجاة  فالوزيرة 
ولم تهرب منه أبداً.. ولم تحطه 
تحرق  ولم  حديد..  من  بسياج 
تذكرها  التى  القديمة  الصور 
تحتفظ  عاشت  الضنك..  بأيام 
وصورها  وأوراقها  بذكرياتها 
وحصلت  الرائعة..  وابتسامتها 
على الجنسية الفرنسية فى سن 
المعترك  دخلت  عاماً..   ١8
منصب  لتشغل  السياسى، 
المرأة والناطقة  وزيرة لحقوق 
باسم الحكومة، وذلك فى عصر 

الرئيس فرانسوا أوالند!.
ولم  الماضى..  يطاردها  فلم 
أسرارها  يكشف  من  يظهر 
للصحافة الفرنسية.. الفقر ليس 

عيباً.. واألصل ليس عيباً.. هذه 
التى  الرمضانية  الرسالة  هى 
لكم.. فهذه هى  أنقلها  أحب أن 
البالد التى تقدس الكفاءة.. وال 
تفتش فى الدفاتر القديمة.. فليس 
النوع..  هذا  من  وزيرة  عندنا 
وليس عندنا وزير أيضاً بخلفية 
عندنا  ليس  غنم«..  »راعى 
ألنه  أصاًل،  ضابط  وال  سفير 

»غير الئق اجتماعياً«!.
من  معركة  ُخضنا  ولألسف 
عبدالحميد  »العبقرى«  أجل 
انتحر غرقاً  الذى  الشاب  شتا، 

كما  الوضع  وبقى  النيل،  فى 
معركة  وُخضنا  عليه..  هو 
العدل، من  سياسية ضد وزير 
أجل »ابن الزبال«، وخرج من 
الوزارة، وبقى الوضع كما هو 
وبقى  ثورتين،  عليه.. وخضنا 
ألن  عليه،  هو  كما  الوضع 
ولو  تتحكم..  األمن  تحريات 
احتاجت »نجاة« تحريات أمن 
باريس، لعادت ترعى الغنم من 

جديد!.
الخارج  فى  أنهم  والطريف 
كافحت  »نجاة«  بأن  تفاخروا 
حتى نالت »كرسى الوزارة«.. 
القديمة  الصور  ونشروا 
بناء  رحلة  إنها  والجديدة.. 
اإلنسان، ورحلة التقدير أيضاً.. 
من  سيتطوع  كان  عندنا 
األسود  الكتاب  يكتب 
يعيّرونها  بلقاسم..  لنجاة 
الغنم  ترعى  كانت  بأنها 
وربما  بالية..  بمالبس 
وتستقيل  تكتئب  كانت 
نفسية..  مصحة  وتدخل 
كان  »النبى«  أن  ونسوا 
من  ويأكل  الغنم،  يرعى 

عمل يده!.
مكان  ال  الفشخرة  ولألسف، 
فقد  العرب..  عند  إال  لها 
األمير  فرح  بساطة  لفتت 
أنه  مع  العالم،  أنظار  هارى 
لكانت  شاء  ولو  ملكى..  فرح 
والمجوهرات  األلماظات 
وهذه  الزفاف..  فستان  ترصع 
أنها  من  تخجل  لم  الوزيرة 
فمتى  غنم«..  »راعية  كانت 
نلتفت إلى »المضمون« وليس 

الشكل فقط؟!.
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بوتيـن يهنئ مادورورئيس فنزويال وامريكا 

تشجب
نيكوالس  بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس  هنأ 
وتمنى  لفنزويال  رئيسا  انتخابه  مادوروبإعادة 
له »النجاح« في مواجهة التحديات االقتصادية 
رفضت  وقت  في  وطني«  »حوار  الى  داعيا 

المعارضة نتيجة االقتراع.
وفي برقية تهنئة، »تمنى الرئيس الروسي لنيكوالس مادورو)...( النجاح 
في خوض التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها البالد«، وفق 

ما قال الكرملين في بيان.
واعرب بوتين عن االمل في »بدء حوار وطني من اجل مصلحة الشعب 

الفنزويلي«.

الدولة  رأس  مادوروعلى  نيكوالس  اعمال  بان  مقتنع  »انه  بوتين  وقال   
ستضمن مواصلة توطيد الشراكة االستراتيجية بين البلدين«.

وفاز االشتراكي نيكوالس مادوروفي االنتخابات الرئاسية االحد ب%68 
من االصوات متقدما على خصومه. وقاطعت المعارضة االقتراع منددة 

ب«تزوير«.

 وكانت الواليات المتحدة وكندا واالتحاد االوروبي وحوالى ١0 دول من 
اميركا الالتينية اعلنت قبل اجراء االنتخابات انها لن تعترف بنتائجها.

من جهتها دانت الخارجية الروسية ما اعتبرته محاوالت تدخل لدول غربية 
في العملية االنتخابية في فنزويال.

الكسندر  الالتينية  ألميركا  الوزارة  مسؤول  عن  انترفاكس  وكالة  ونقلت 
هذه  في  ثالث  طرف  هناك  كان  انه  لألسف  »نالحظ  قوله  شتشيتينين 
االنتخابات غير الشعب الفنزويلي والمرشحين : انها الدول التي دعت علنا 

الى مقاطعة االقتراع«.
ما  ديونها مع روسيا  اتفاقا إلعادة جدولة  الماضي  العام  فنزويال  ووقعت 

امن لهذا البلد متنفسا مع تراجع اسعار المحروقات والعقوبات االميركية.

12 مطلبا أمريكيا من إيران
تحدث وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، عن أقسى عقوبات في 
التاريخ على إيران، وذلك خالل إعالنه االستراتيجية األميركية الجديدة 
للتعامل مع طهران، عقب انسحاب واشنطن من االتفاق النووي اإليراني.

وشملت االستراتيجية األميركية ١٢ شرطاً، من شأنها أن تجعل إيران، لونفذت هذه الشروط، بلداً في تناغم مع 
محيطه والعالم، حيث إن بومبيوشدَّد على أن العقوبات على إيران ستنتهي فوراً بمجرد تنفيذ ما هومطلوب منها.

أما المطالب األميركية الـ١٢ فهي:

١- وقف محاوالت تطوير سالح نووي.
٢- السماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول كل المواقع النووية.

٣- وقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
4- الكشف عن جهودها السابقة لبناء سالح نووي.

٥- وقف دعم اإلرهاب وخاصة حماس وحزب هللا والجهاد اإلسالمي.
6- وقف دعم الميليشيات الشيعية في المنطقة والحوثيين.

٧- سحب قواتها من سوريا.
8- وقف دعم طالبان وجماعات إرهابية في أفغانستان.

9- وقف استضافة قيادات القاعدة.
١0- وقف تهديد دول جوارها.

١١- اإلفراج عن كافة المعتقلين األميركيين في إيران.
١٢- وقف عمليات القرصنة اإللكترونية.

ويأتي اإلعالن عن االستراتيجية األميركية بعد أسبوع على إعالن الرئيس، دونالد ترمب، االنسحاب من االتفاق، 
الذي وقعه سلفه، باراك أوباما، مع إيران والقوى العالمية. كان الحلفاء األوروبيون قد ناشدوا ترمب عدم االنسحاب 

من االتفاق.

اسكتلندا تسعى جمددا لالستقالل
إجراء  مجددا  ستبحث  إنها  ستيرجن  نيكوال  اسكتلندا  وزراء  رئيسة  قالت 
البريطانية صورة  الحكومة  تقدم  استقالل_اسكتلنداعندما  على  ثان  تصويت 

واضحة لالنسحاب من االتحاد األوروبي.

وأضافت ستيرجن لبرنامج »بيستون«« على شاشة تلفزيون »آي. تي. في« 
أن حزبها، وهوالحزب القومي االسكتلندي، لن يمانع في إجراء تصويت آخر 

على االتفاق النهائي النسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي )البريكست( لكنها تخشى العواقب إذا تباينت نتائج 
التصويت في كل جزء من المملكة_المتحدة كما حدث في ٢0١6.

وقالت ستيرجن: »بمجرد أن يكون لدينا بعض الوضوح، وهوما نأمل أن يحدث في خريف هذا العام، عن نتيجة 
المتحدة والتكتل، فسأبحث مجددا مسألة موعد  المملكة  االنسحاب من االتحاد األوروبي والعالقة المستقبلية بين 

إجراء استفتاء على االستقالل.

يذكر أن اسكتلندا كانت قد أجرت ٢0١4 استفتاء حول استقاللها عن المملكة المتحدة وجاءت نتيجته سلبية )٥٥٫٣% 
رفضوا االستقالل(، بينما في االستفتاء الذي جرى حول البريكست صّوت غالية من االسكتلنديين لمصلحة البقاء 

في االتحاد األوروبي.

احتياط أمين روسي للمونديال وضيوفه
لحماية  تشويش  أجهزة  نشر  روسيا  تعتزم 
القدم من مخاطر  لكرة  العالم  كأس  مالعب 
اعتداءات بوساطة طائرات بدون طيار.ولقد 
أصدر قائد الجيش أوامر في فبراير الماضى 
مالعب  خارج  تشويش  وحدات  بإقامة 
تشغيل  من  يجعل  ما  االثني عشر،  البطولة 
طائرة من دون طيار عن بعد أمًرا مستحياًل. 
ولقد حددت وزارة النقل 4١ موقًعا في أرجاء 
البالد ستحظر فيها كل أنواع الطيران، من 
الطائرات بدون طيار إلى الطائرات العادية.

وسيكون تشغيل طائرة بدون طيار عماًل غير قانوني في نطاق ١00 كلم 
من أي مدينة من ١١ تستضيف البطولة. وتحظر السلطات الروسية تشغيل 

هذا النوع من الطائرات فوق موسكوبشكل دائم.

اجلارديان: ترامب يهدد كيم أون بأن يلقى مصري القذايف
هدد  ترامب«  »دونالد  األمريكي  الرئيس  أن  »الجارديان«  صحيفة  ذكرت 
نظيره الكوري الشمالي »كيم جونغ أون« بأن مصيره سيكون مماثاًل للزعيم 
الواليات  اتفاق مع  إلى  التوصل  يتم  لم  القذافي في حال  الراحل معمر  الليبي 

المتحدة.

 المقترح الذي تقدم به مستشار ترامب لألمن القومي »جون بولتون« تركز 
على أن تكون محادثات ترامب خالل القمة مع زعيم كوريا الشمالية على أساس النموذج الليبي أي نموذج تخلى 
بموجبه القذافي عام ٢00٣ عن برنامج نووي في طور النشأة، إال أنه بحسب الصحيفة فإن ترامب أساء فهم القصد 

من النموذج الليبي متحدثا عن تدخل التحالف الدولي في ليبيا عام ٢0١١ والذي قاد بعدها إلى مقتل القذافي.

قتلي وجرحي يف هجوم انتحاري استهدف 
موكبا عسكريا بالصومال

سقط عدد من القتلي والجرحى، جراء 
هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبا 
الصومالية  العاصمة  خارج  عسكريا 

مقديشو. 

الصومالية  الشرطة  في  رائد  وقال 
يدعى عبد القادر- حسبما أوردت قناة 

بسيارة  هاجمت  اإلرهابية  الشباب  حركة  »إن   - بالعربية  نيوز  سكاي 
نحو ٣0  بعد  على  أفجوي  منطقة  في  يمر  كان  عسكريا  موكبا  ملغومة 

كيلومترا شمال غربي مقديشو.

عدد  عن  يعلن  لم  فيما  الهجوم،  عن  مسؤوليتها  الشباب  حركة  وأعلنت 
القتلي والجرحى، وتشن الحركة الموالية لتنظيم القاعدة هجمات إرهابية 

في الصومال منذ سنوات.

القوات العراقية تعتقل مسؤول اإلعدامات يف »داعش«
اعتقلت القوات األمنية العراقية ما يسمى بـ »مسؤول اإلعدامات« لدى 
كركوك،  غربي  جنوب  الحويجة  قضاء  في  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم 
المدعو أبو وهاب العراقي، خالل عملية نوعية قامت بها القوات األمنية 
لياًل، وأسفرت عن اعتقاله، بجانب أربعة من مرافقيه كانوا متواجدين في 

أحد المنازل بمنطقة الزاب بقضاء الحويجة.  
وتورط اإلرهابي أبو وهاب في العديد من جرائم القتل واالختطاف في 
قضاء الحويجة؛ حيث عثرت معه على خرائط وخطط لألهداف التي تريد 

تلك العصابات مهاجمتها. 
وكان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
قد أعلن في وقت سابق تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم »داعش«. 

آالف الربيطانييـن حييون الذكرى األوىل هلجوم مانشسرت
شارك آالف المواطنين البريطانيين في تأبين قتلى الهجوم اإلرهابي الذي استهدف حفال 

موسيقيا قبل عام وكان أسوأ هجوم تشهده بريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات. 

وفجر سلمان عبيدى ٢٢/ عاما/ بريطانى من أصل ليبى، نفسه فى نهاية حفل للمغنية 
األمريكية أريانا جراندى فى مانشستر أرينا بشمال إنجلترا فى أكثر هجوم دموى ينفذه 
متشدد داخل بريطانيا منذ ١٢ عاما، ليقتل ٢٢ شخصا، بينهم سبعة أطفال أصغرهم فى 

الثامنة كما أصيب أكثر من ٥00 شخص. 
وترك آالف األشخاص رسائل تأبين ومواساة ألهالي الضحايا في مانشستر مع مرور عام على الحادث, إضافة 
إلى ترك مئات من باقات الورود في ساحة ميدان »سانت آنا«، الذي تحول إلى نقطة مركزية للمشيعين في العام 

الماضي بعد هجوم سلمان عبيدي في مانشستر أرينا. 

كما من المقرر أن يقام قداس لمدة ساعة فى كاتدرائية مانشستر في وقت الحق اليوم, يشهد الوقوف دقيقة صمت 
حدادا على أرواح الضحايا فى سائر البالد فى الساعة الواحدة والنصف، كما أعلنت رئيسة الوزراء تريزا ماي 
حضورها لالنضمام إلى عدد آخر من المسؤولين في كاتدرائية مانشستر, بجانب ولي ولي العهد األمير وليام, الذي 

سيجتمع مع بعض عائالت الضحايا. 
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االنبا موسى االسقف احملبوب 
 عصام نسيم 

الصقر الذهبي
عـادل عطيـة

   ذات يوم وطني، أرادت »مصر 
للطيران«، أن تضع على طائراتها 
العابرة للقارات، شعارا يعكس الهوية 
»حورس«،  في  المتمثلة  المصرية 

متطلعة إلى المستقبل! 
   وحورس، هواسم للصقر، ويعني 
»هوالذي  الفراعين:  أجدادنا  عند 
فوق«،  الذي  »ذلك  أو:  أعلى«، 
»وجه  ويصبح:  المعنى،  وليكتمل 
أنوار  في  يمرح  وجه  السماء«.. 
عن  ومعبرة  الغمام،  فوق  الفضاء 

الخير!
    ومنذ ذلك اليوم عينه، وقوى الشر، 
والقسوة  والغدر،  للخيانة  سمحت 
والتعصب،  والحسد  والمظالم، 
كلها  تتألب  أن  واألنانية،  والجبن 
لتحد  المصري؛  الصقر  ذلك  ضد 
من طيرانه، وتحليقه.. اما باختطافه، 
أو: بطرحه من عليائه إلى اليم العم

يق!                               ولكن 
يستجمع  كيف  يعرف  »حورسنا«، 
يستعيد  وكيف  الملكية،  عظمته 
األعزاء  اشالء  جمع  في  بطوالته 
المتناثرة وجمع اشالء األمل، والثقة 

في عدالة السماء!
    صقرنا، ال يتغذي على فريسة 
الصقور  كعادة   - الميتة  ضمائرهم 
الميتة  الفريسة  تتغذى على  التي ال 
ولكنه  ـ،  جائعة  ولوكانت  حتى 
أحد  في  زيارته  إلى  يدعوأعدائه 

شامخا  ليروه  األثرية،  متاحفنا 
ممتطياً حصانأ وهويطعن تنيناً قابعاً 
بذلك  ليذكرهم  حصانه؛  سيقان  بين 
النضال الشاق الذي ما زال مستمراً 

بين الخير والشر!
    قد تجتاز الخطوب المدلهمة قلب 
مغرداً  سيظل  أبدأ  ولكنه  حورسنا، 

بانشودته األبدية، هذه: 
   »كصقر من ذهب أطير، 

   »على أجنحتي البراقة المفرودة، 
النقاب من  األفق     »حين يسحب 

على وجهه،
فكي  بين  من  الشمس  »وتقفز     
الثعبان، وإلى األرض يعود الموتی.

   »إلى الغرب أتخذ طريقي،
   »وقت أن تشتعل السحب الملتهبة 

بالنور،
بين  الشمس  مركب  »وتمخر     

أبواب الليل،
   »في وهج البحيرة المشتعلة.
   »إلى كرسي القضاء أسير،

    »ويقف أعدائي ُصماً مبهوتين،
    »حين يرونني قادما ال يجرأون 

على الكالم،
    »بوصفي ذلك الذي قتل إله الشر.
    »إلى علوالسماء أطير وأجلس 

ذاتي على عرشي،
    »وقوة هللا معي.

    »فأنا الصقر الذهبي.«!

أطول فيك..
ــــــــــــــــــــــــــ

زهرة الطاهري ، املغرب

ألفك بي
بقلبي

بالقبالت
دون توقف

وأشتم عطرك
بلمساتي

لم نلتق على الدوام

ولم نفترق على الدوام
ألن ما بيننا خيط أبدي
من الحقيقة واألحالم

ألن ما بيننا
كعينيك

يشرق حتى في الظالم
أنظر إلى
في يديك

في صخب شفاعك الصغيرة
في ضجيج قصصك الكبيرة

في الطلقات التي تحتفظ بها لغير 
الحمام

أجوبك بجسدي
بحواسي

بكل ما أوتيت
من أحزاني

ومن لهفة
ومن ألغام
توقد البحر
والغابات
أطول فيك

أكثر من هذا البعد
حتى ألقيه

أطول في فرحك
كشجرة كرز ال تنتهي
كرقصة على الوادي
كغيبوبة في صدرك

كحلم يشرب رحيق الغمام
ً لم نبتعد عنا يوما

ً ولم نترك بعضنا يوما
والمسافات التي تدخلت بيننا

التقينا فيها في كل األيام

تمتاز كنيستنا القبطية بأنها كنيسة أبوية. كنيسة 
أب  بلقب  يلقب  اوالقس  األسقف  فاالب   ‹ آباء 
الكهنوت  تحول  ابوته  لوفقد  الكاهن  رتبته  قبل 
الي وظيفة كما قال أحد االباء. وهناك دائما في 
كنيستنا القبطية آباء مباركين مميزين أحبوا الشعب 
وخدموا الرعية لذلك سجل ويسجل تاريخ كنيستنا 
تنير  أنوار  يظلوا  نور  من  بحروف  أسماءهم 
للجميع ويظلوا قدوة ألجيال وأجيال. أحد هؤالء 
صاحب  المحبوب  هواألسقف  المميزين  االباء 
موسى  انبا  سيدنا  الحنون  والقلب  المفرح  الوجه 
أسقف الشباب وحبيب الشباب بل والشعب القبطي 
وال أبالغ وأقول حتى غير المسيحيين يحبون جدا 
االنبا موسى أسقف الشباب. االنبا موسى هوعالمة 
فارقة في تاريخ كنيستنا المعاصر في خدمة الشباب 
فقد أسس ونهض ووضع األسس لهذه الخدمة التي 
اوكله لها ابونا الحبيب قداسة البابا شنودة الثالث. 
منذ ايام كانت احتفالية مئوية مدارس األحد وفيها 
عن  يتحدث  حجي  طارق  دكتور  الرائع  وقف 
محطات التعليم في الكنيسة المعاصر وذكر ثالثة 
محطات هي الكلية االكليركية ومدارس األحد ثم 
ويكون  كيرلس  البابا  أسسها  التي  التعليم  اسقفية 
االنبا شنودة أسقف التعليم اول أسقف لها ، وهنا 
لسقفية  تأسيس  ان  وأقول  المحطات  هذه  أكمل 
ويكون  البطاركة  في  العظيم  يد  على  الشباب 
اسقفها االنبا موسى عام ١989 هي محطة أخرى 
التعليم في كنيستنا.  تضاف على محطات نهضة 
وترعرعت  كبرت  والتي  الجديدة  األسقفية  هذه 
لتكون  الكرازة  وعرض  طول  في  وانتشرت 
الرائعة  خدمتها  وتكون  الشباب  ومتنفس  صوت 
موجهه للشباب وكان الشعار الرائع لقداسة البابا 
وال  مستقبل.  بال  كنيسة  شباب  بال  كنيسة  شنودة 
أبالغ أن كنت اسقفية الشباب هي نقلة كبيرة وهامة 
جدا في خدمة مدارس األحد في المئة سنة. وقد 
كان ومازال أسقف الشباب كتلة من العمل النشط 
الذي ال يتوقف وقد نقل هذه الروح الي األسقفية 
العمل  يتوقف  النحل ال  لتكون األسقفية خلية من 
ال  الذي  الكرازة  مهرجان  من  العام.  طوال  بها 
في  يشارك  لم  مصر  في  اوصغير  كبير  يوجد 
الي وضع  اوالرياضية.  الروحية  مسابقاته سواء 
الي  المختلفة.  بمراحلها  األحد  لمدارس  المناهج 
كورسات تعليمية في شتى المجاالت ومؤتمرات 
للعقيدة والشباب وندوات في كل ربوع مصر. ان 
أحببنا أن تصف اسقفية الشباب فادق وصف لها 
هي اسقفية العمل والنشاط. هي في عمل ال يتوقف 
أربعين عام. وكل هذا كان بفضل  أكثر من  منذ 

ومجهود وعمل وتوجيه وروح االنبا موسى. أما 
عت شخصية االنبا موسى المتميزة والتي يشعر 
بها ليس فقط من تعامل معه بل الذي يسمعه هي 
كثيرا. شخصية مفعمة  تتكرر  فريدة ال  شخصية 
بالنشاط حتى في عز التعب والمرض. شخصية 
والذي  الداخلي  والسالم  والمرح  بالفرح  مفعمة 
معه.  ويتحدث  سيدنا  يقابل  من  كل  على  ينعكس 
طاقة  لدية  الحدود  أبعد  الي  مشجعة  شخصية 
إنسان.  في  نجدها  ان  نادرا  والتشجيع  الحب  من 
شخصية محب للجميع وقابل للكل ومحتمل الكل. 
شخصية محب للكنيسة بأقصى درجة ويريد لها 
فهواب  لذلك  وأبناءه  بالكنيسة  يشعر  خير  كل 
تجده  ان  فمستحيل  اللسان  عفة  حقيقي. شخصية 
للكل  أحد. فهومحب  أويهاجم  باساءة ألحد  ينطق 
لذلك يحبه الكل. لقد شرفت في السنوات األخيرة 
واكتشفت  الرائع  الحنون  األب  هذا  مع  بالخدمة 
كنت  ربما  أشياء  شخصيته  في  والكثير  الكثير 
في  وجدتها  كنيستنا  الباء  الكتب  في  عنها  اسمع 

هذا األب واألسقف األمين. 

في عيد تأسيس اسقفية الشباب. 

وعيد رهبنة سيدنا والذي كان منذ أسابيع قليلة. 

وبمناسبة رجوع سيدنا من فحوصات طبية في 
إنجلترا. 

نقول لسيدنا كل سنة ونيافتك بكل خير وسالم 
بالحب، وتظل  النابض  الكنيسة  وتظل دائما قلب 
االنبا  الشباب  اسفف  المحبوب  االسفف  دائما 

موسى األبيض القلب. 

قبطية  شخصيات  مقال  بقية 
المصرى  حبيب  دورا   - مؤثرة 

)1922 – 2014(  ص 6 

د.  األصغر  لألبن  بالنسبة  أما   )٢(
على  الحائز  المصرى  عزيز  ماهر 
 MIT جامعة  من  الدكتوراه  درجة 
كبرى  إحدى   –  ١9٧8 سبتمبر  فى 
بجوار  يضع  فإنه   – العالم  جامعات 
محبس النور بغرفة مكتبه اآلية اآلتية: 
الرب..  أطيب  ما  وأنظروا  )ذوقوا 
وأثناء  عليه(.  المتكل  للرجل  طوبى 
مكتبه  على  وضع  بالجامعة  دراسته 
طريق  يارب  )علمنى  اآلتية:  اآلية 
كان  النهاية(.  إلى  فأحفظها  فرائضك 
دائماً يُرجع أنجازاته الهندسية الجبارة 
إلى: )اإللهام والنور اإللهى الذى ينير 
عقله ويرشده إلى الحلول الصحيحة(.

دورا  مدام/  مع  أتقابل  كنت  عندما 
أقامتها  بمقر  سواء  المصرى  حبيب 
بفيال عزيز المصرى بمنطقة سموحة 
)حرم  صليب  هدى  مدام/  أوبمنزل 
البلد  وسط  بمنطقة  حبيب(  مفيد  د. 
مفرحاً  أمراً  الحظت  باإلسكندرية، 
يتطرق  عندما  كالمها:  طريقة  فى 
كنت  يسوع  الرب  شكر  إلى  الحديث 
فمها  من  وتقربهما  كفيها  تضم  أجدها 
وتصمت قلياًل رافعة عينيها إلى فوق 
أيها  )أشكرك  تقول:  ثم  ثواٍن  لبضعة 

الرب يسوع(.

للدراسة  التحقت   ١9٣0 عام  فى 
ماجستير  على  حصلت  ثم  بأنجلترا 
فى األدب األنجليزى من جامعة فؤاد 
 ،١940 عام  حالياً(  )القاهرة  األول 
د.  من  تزوجت   ١948 عام  وفى 
عزيز المصرى )١908 – ١99١(. 

وثريا  ايريس  وشقيقاتها  هى  شاركت 
وأيفا فى جمعيات كثيرة منها: جمعية 
الطفولة،  لتربية  القبطية  السيدات 
جمعية  الصحة،  تحسين  جمعية 
رئيسة  كانت  كما  المسيحية.  الشابات 
الجامعة  لخريجات  المصرية  الجمعية 
أبريل ١96٧  أربع سنوات. فى  لمدة 
خريجات  جمعية  أعمال  عن  تحدثت 
مؤتمر  فى  اإلسكندرية  جامعة 
السيدات الجامعيات من الدول العربية 
يسارها  على  تجلس  وكانت  بالقاهرة، 
تخدم  كانت  القلماوى.  سهير  د. 
العذراء  السيدة  بكنيسة  شديد  بحماس 
والقديس يوسف بسموحة باإلسكندرية 
القمص  النشط  الكاهن  إشراف  تحت 

ميخائيل سعد )١909 – ١996(.

فى عام ١994- بعد رحيل زوجها 
إلى  سافرت   – المصرى  عزيز  د. 
الواليات المتحدة األمريكية وأستقرت 
هناك مع أبنيها النبغاء، وأستغلت وقت 
الكتب  من  العديد  تسجيل  فى  فراغها 
التى تحمل ذكريات جهاد جيل اآلباء 
وأيضاً العديد من المقاالت. وكان من 
نصيبى أن أتلقى منها – على فترات 
متقاربة – العديد من الرسائل الشيقة. 
كانت تضع ثقة كبيرة فًى، األمر الذى 
يونيو٢000  ال أستحقه حقيقة. فى ٧ 
ختمته  رقيقاً  خطاباً  منها  أستلمت 
بقولها: )أنا أعرف وأقّدر حق التقدير 
مشاغلك الكثيرة والمجاالت التى تهتم 
الفكرى  بالنشاط  حياتك  وتمأل  بها 
المسيح  يسوع  ربنا  أن  والعملى. 
وأنت  كثيرة  بوزنات  عليك  أنعم  قد 
وتاُلزم  نطاق.  أوسع  على  تستعملها 
إلى  نودعها  والبركة(.  النعمة  لهذه 
السعى  أكملت  أن  بعد  األبدية  الراحة 

وجاهدت الجهاد الحسن.
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء 
رواتبهم بي ٢٥ الف دوالر )هيدرووان( يرفعون 

إدارة شركة )هيدرووان( علي دفع مبلغ ٢٥  وافق أعضاء مجلس 
الف دوالر لزيادة رواتب اعضاء مجلس إدارة الشركة العاملين بدوام 

الف دوالر  لتصبح ١8٥  السنة  في  الف دوالر  بداية من عام ٢0١8 وزادت  رواتبهم من  ١60  جزئي 
وسيتلقون نصف المبلغ نقدا والنصف االخر علي شكل أسهم في الشركة ، وارتفع راتب رئيس مجلس االدارة 
من ٢60 الف دوالر الي ٣٣0 الف دوالر حسب ما أشارت له المستندات وتأتي هذه االخبار بينما أنخفض 
سعر السهم في شركة )هيدرووان ( ١6% وجاءت زيادة رواتب أعضاء مجلس االدارة الذين يعملون بدوام 
جزئي هذه بعد قيام شركة استشارية بدراسة هذه الرواتب وتعديلها لتماثل اوتقترب من رواتب من يعملون 
في نفس الوظيفة في الشركات الكبري االخرى مثل شركة طيران كندا اوالبنك الوطنى الكندى اوشركة النقل 
العام وشركة )سي أن ( لقطارات نقل البضائع ، هذا وبينما كان مجلس إدارة شركة )هيدرووان( مجتمع عقد 
زعيم حزب المحافظين دوج فورد مسيرة خارج المبني وقام بانتقاد هذه المصاريف التى تنفقها الحكومة وما 
تدفعه من تعويضات بما في ذلك 6٫٢ مليون دوالر دفعتها الحكومة للرئيس التنفيذى لشركة) هيدرووان ( 
وهومايوشميت والذى تعهد فورد بتسريحه مع كافة أعضاء مجلس االدارة إذا فاز برئاسة وزراء أونتاريووقال 
دوج فورد متهكما عليهم انهم يقومون بوظيفة بدوام جزئي ويحصلون علي ١60 الف دوالر في السنة وقد 
أعطوا أنفسهم زيادة لتصل الي ١8٥ الف دوالر في السنة ،لماذا هذا ؟ هذ تبديد  ألموال دافعي الضرائب 
ستعيد  انها  الجديد  الديمقراطى  الحزب  رئيسة  أندريا هورواث  أعلنت  وقد  هذا    ! مقبول  االمر غير  وهذا 
شركة الكهرباء الي الحكومة وتلغي خصخصتها اذا فازت في االنتخابات القادمة  ، وأعلن وزير الطاقة في 
أونتاريوجلين تيبوأن الحكومة ستجرى استعراضا في هذه التعويضات المالية اعتمادا علي خبراء من طرف 
ثالث وانتقد خطة دوج فورد لتسريح اعضاء مجلس دارة الشركة ورئيسهم قائال ان هذا التصريح غير مسؤول 

وسيلحق الضرر بأحد االصول القيمة التى يعتمد عليها الناس في كل أنحاء أونتاريو.

الفلسطينيني يشكرون كندا لعدم تأييد نقل 
السفرة االمريكية الي القدس

الدبلوماسيين  رحب  ؛  أوتاوا 
حكومة  بقرار  الفلسطينيون 
السفارة  إفتتاح  ترودوبعدم حضور 
االثنين  يوم  القدس  في  االمريكية 
١4 مايووقد أثار هذا االفتتاح موجة 
دموية من االحتجاجات عند الحدود 

القوات االسرائيلية أكثر من ٥0 فلسطينيا  بين غزة وإسرائيل وقتلت 
ندد  وايضا  العنف  علي  بالتحريض  حماس  حركة  أسرائيل  وأتهمت 
منظمة  حماس  إن  قائال  حماس  بحركة  كندا  لدى  االسرائيلي  السفير 
إرهابية تحاول أن تخطف مستقبل الشعب الفلسطينى لتحقق طموحاتها 
بيانا  في  قالوا  أوتاوا   في  الفلسطينيون  الدبلوماسيين  ولكن   ، الشائنة 
أسرائيل  رد  وإن  قانونى  غير  االمريكية هوعمل  السفارة  نقل  ن  لهم 
القوة  أعتمدت  حيث  أخالقى  غير  عمل  االحتجاجات  علي  العسكرى 
تجعلنا   أن  اال  يمكن  ال  والدامية  المروعة  الصور  هذه  وإن  المفرطة 
نرحب بقرار الحكومة الكندية والحكومات االخرى التي لم تشارك في 
أفتتاح السفارة االمريكية في القدس و قال متحدث باسم وزيرة الشؤون 
الخارجية كريستيا فريالند إن حفل افتتاح السفارة االمريكية لم تدع اليه 
كندا وقالت كريستيا فريالند في تغريدة لها علي تويتر إن العنف ضد 
المدنيين والمراسلين الصحفيين واالطفال ال يغتفر وإن جميع االطراف 
في النزاع مسؤولين عن حماية المدنيين ، وقال جستن ترودوانه شعر 
بالجزع حين علم  بأطالق النار علي طبيب كندى  كان يحاول مساعدة 
الجرحى من المحتجين  في قطاع غزة وطالب باجراء تحقيق مستقل 
النار علي المحتجين وقتل ما يزيد علي خمسون  في عمليات أطالق 
طاولة  الي  الجانبين  بعودة  تنادى  كندا  إن  وقال  المئات  وجرح  فرد 
المفاوضات وقال كلنا نعلم أن هذا هوالطريق الوحيد لالمام من خالل 
والمجتمع  اليه نحن  ندفع  ما  الدولتين وهذا  بين  المباشرة  المفاوضات 

الدولى.
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دراسة تقول أن مرايل وبطانيات  االطفال الرضع تحتوى علي مواد خطرة 
حظرت كندا استعمالها في منتجات أخرى

أوتاوا : قام علماء للبيئة في نافتا باختبار مرايل وبطاطين ومراتب االطفال 
الرضع ووجدوانها تحتوى على مواد كيميائية سامة ترتبط بمعدالت عالية 
بي مرض السرطان والعقم وتبطل جهاز المناعة في الجسم وهذه المواد 
تم حظر استعمالها بالفعل في معظم المنتجات االخرى في كندا ،وأظهرت 
المتحدة ان  التى أختبرت منتجات من كندا والمكسيك والواليات  الدراسة 

الثلوج  ومن  البرد  من  الواقية  والسترات  والبطانيات  االطفال  مرايل  من  تكون %86  الكيميائية  المادة  هذه 
وقفازات الشتاء والمالبس المعاد تصنيعها والسراويل الواقية من الماء  وقفازات حمل االثقال ، وقال مدير 
برنامج المواد السامة في الدفاع عن البيئة انه بعد هذه الدراسات فقد حان الوقت ألن تتوقف حكومة كندا عن 
إعطاء أعفاءات تسمح باستخدام هذه المواد الكيميائة في المالبس والمنسوجات وهذه المادة الكيميائية تعرف 
علي نطاق واسع  بي )بي أف أيه أس( وبداء أستعمالها في الخمسينيات في عدد من المنتجات االستهالكية 
والصناعية. وقال مدير برنامج المواد السامة انه عادة ما تلصق بطاقة علي هذه المنتجات توصفها بانها خالية 
من المواد الكيميائية والرصاص وتظهر بانها آمنه لالستخدام بدون أن تزود المستهلكين بجميع المعلومات 
الالزمة التخاذ قرار مستنير وقال أنه يريد أن تقوم وزيرة البيئة كاترين ماكينا باستعراض تشريعات لضبط 
والتحكم في المواد الكيميائية السامة  اوال بمنع  استعمال هذه المواد في تصنيع المالبس وثانيا وضع بطاقات 
اكثر تفصيال علي   المنتجات التى تحتوي علي مواد كيميائية خطرة ليعرف المستهلكين معلومات أكثر عنها.

طالب املدارس الثانوية في تورنتويقومون 
بحملة )لسنا شائعات ( احتجاجا علي سوء 

السلوك اجلنسي في املدارس

قام طالب معهد هاربورد باالحتجاج 
بها  تتعامل  التى  الطريقة  علي 
المدرسة مع الشكاوى المتعلقة بسوء 
السلوك الجنسي والتى تشمل العاملين 
والطالب وقالت واحدة من الطالبات 
أن  )علينا  للصوت  مكبر  خالل  من 
نكسر حاجز الصمت حول سوء السلوك الجنسي في المدارس للتأكد من 
ان ال أحد من الطالب سيعانى كما نعانى وإن كالمنا  ليس مجرد إشاعة 
ونحن لسنا مجرد شائعات ، وجاء تنظيم هذه االحتجاجات بعد تحرش 
احد المدرسين بالطالب ، ونظم طالب أخرين احتجاجا ت أخرى في 
عدة مدارس ثانوية عبر المدينة لدعم حركة )لسنا شائعات ( المتنامية 
المدرس  أن  بيان  إداراة مدارس تورنتوفي  وقالت متحدثة من مجلس 
المسؤول عن واقعة التحرش قد أوقف ولزم منزله حتى يتم التحقيق فى 
االمر ولم توجه له تهمة بعد ، وقالت الطالبه هناه نحن نطالب بأن تؤخذ 
محمل  على  الجنسي  السلوك  في جميع حاالت سوء  الطالب  شكاوى 
الجد ويتم إتخاذ االجراءات المناسبة حتى يمكن حماية الطالب بشكل 
صحيح وال تكون سالمتهم في خطر ، وكانت الطالبه ساره إسكالون 
قد قدمت التماس الشهر الماضي الى وزيرة التعليم في أونتاريولتعديل 
قانون حماية الطالب وكتبت تقول  فيه » فى كثير من االحيان تكون 
االجراءات التأديبية التى تتخذ ضد الجناة غير كافية كمثل ضربة على 
الطالب  أمن  للتدريس لضمان  بلغى رخصتهم  يعاقبوا  ان  اليد ويجب 
في جميع االوقات ، ووقع علي هذا االلتماس ١٧ الف فرد مما أدى 
بسحب رخصة  يقضي  جديد  تشريع  واصدار  بالرد  الوزيرة  قيام  الي 
التدريس للمعلمين اذا أدينوا  بلمس  اى اعضاء جنسية ألى من الطلبة 
، ولكن الطالب وأولياء االمور قالوا إن هذا ال يكفى ويجب محاسبة 
ادارة المدرسة التى تتعامل بشكل سيئ مع شكوى الطالب من التحرش.

ارتفاع أسعار البترول يزعج املستهلكني 
ويؤدى الي سرقة البنزين

دوالر   ٧١ الى  البرميل  سعر  ووصول  النفط  أسعار  أرتفاع  مع 
تظل  أن  يتوقع  البترول  امدادات  خطوط  وقف  جانب  الي  أمريكى 
أسعار البنزين مرتفعة عبر كندا هذا العام ومع هذا االرتفاع الكبير 

فانه يتوقع لمن يستهلك 60 لتر في االسبوع ان يدفع من ٥00 الى  ٧00 دوالر أكثر في السنة وهذا فقط 
للذهاب الي العمل والقيام باالشياء المهمة ، وقد أرتفع سعر اللتر من البنزين ليصبح ١٫٢٧ دوالر فى مدينة  
كالجارى  ولهذا السبب  قام اللصوص  هناك بسرقته من الشاحنات المتوقفة ليال في مواقف السيارات وخاصة 
هذه التى ال تتمتع  بإضاءة كافية أوكاميرات مراقبة وأستعملوا عدة أساليب لذلك منها قطع انبوبة البنزين 
اوشفط البنزين اوعمل ثقوب في خزان البترول وأستهدف اللصوص شاحنات جمع المالبس القديمة واالدوات 
المنزلية المستعملة التى تتبع المؤسسات الخيرية وقالت مديرة مؤسسة خيرية تجمع مالبس ومستلزمات للنساء 
ليالى متتالية وقطعت  البنزين علي مدى ثالثة  للمؤسسة سرق منها  المملوكة  الشاحنات  الفقيرات أن جميع 
انابيب البنزين وجفت مخازن البنزين بها ، وقد رصدت كاميرات المراقبة في موقف السيارات هذه السرقات 
وقالت مديرة المؤسسة ايضا انهم  أضطروا لسحب الشاحنات  وتصليحها بعد ذلك  ومنيت  المؤسسة بخسائر 
جراء هذا وأضطرت ألغالق مركزها بسبب أرتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع البنزين حيث أنها تستخدم ٣8 
الف لتر تقريب في السنة ونبهت شرطة  مدينة كالجارى السائقين ان يكونوا علي يقظة وان يتركوا سياراتهم 

في موقف للسيارات مضاء جيدا وبه كاميرات مراقبة.

شركة بيع السلع المنزلية علي االنترنت )واي- فير( 
تفتح مستودع لها في أونتاريو

أعلنت شركة بيع السلع المنزلية عن طريق االنترنت )واي – فير( عن فتح مستودعا 
لبضائعها في أونتاريووسيخلق هذا حوالي ٢00 فرصة عمل جديدة وتقوم الشركة 
حاليا بملئ هذه الوظائف والتي منها وظائف إدارية وهندسة صناعية وخدمة العمالء ، وسيقام هذا المستودع في 
مسيسوجا بأونتاريوعلي مساحة ٧4٥00 متر مربع ويهدف الي توصيل السلع المنزلية بسرعة للعمالء في كندا ، 
وقال نائب رئيس الشركة في كندا بول تومس في بيان أن مستودع الشركة في كندا سيسمح للشركة بنقل جميع السلع 
الثقيلة والضخمة أسرع من قبل وقال أيضا أن الشركة في طريقها لتقديم خدمة االستالم الشخصي للسلعة في بعض 
المناطق  في الوقت المحدد لتسلمها ، ويتضمن موقع )واى – فير ( حوالى ١0 مليون قطعة أثاث منزلى وديكور 

وبعض السلع االخرى.
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أملفاوضات السرية
بني العرب واسرائيل )5(

ن العرب وإرسائيل
ب�ي

توفيق مرتي مينا

لالعالن باجلريدة اتصل على:
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

 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

إلى  افندى  ناحوم  الحاخام  زيارات  كثرت 
لليهود وومما  القدس حق  بأن  القصرإلقناعه 
وذهبوا  القدس  تركوا  )ألمسيحيون  قاله: 
إليها  توجههم  غيروا  والمسلمون  روما,  إلى 
وتحولوا إلى مكة, وأما اليهود فقد بقوا طول 
معركة  تقدم  ومع  ضياعها(,  يبكون  العمر 
, ظهرت  روميل  تقدم  من  والخوف  العلمين 
الدبابات األمريكية ,ووصل السالح االمريكى 
إلى  بسرعة  توجه  الذى  اليهودى  الفيلق  إلى 
فلسطين , وتم توزيع االسلحة الصغيرة على 

المستوطنين فى المستعمرات. 

كان على يهود امريكا تحقيق هدفين ١ – 
تأكيد وتثبيت قيام الدولة ٢ – تحقيق إعتراف 
اجتماع  قرارات  وصدرت  بقيامها,  العرب 
بلتيمور ) فندق صغير فى نيويورك( 9 إلى 
إسرائيل,  دولة  قيام  تؤيد  مايو١94٢   ١١
يهود  مسؤليتها  يتحمل  أهداف  ثالثة  وتحدد 
أمريكا:١ – فتح ابواب الهجرة ٢ – مساعدات 
 ٣ الدولة  إلنشاء  وعسكرية  وسياسية  مادية 
العالم  من  جزءاً  المنتظرة  إعتبارالدولة   –
الديموقراطى,,,, وألن الرئيس روزفلت مقدم 
على الترشح للرئاسة لمرة رابعة , فقد احتاج 
إلى الدعم اليهودى صاحب المال , وهنا ظهر 
) اللوبى الصهيونى( وكانت معركته األولى 
اليهودية  للهجرة  فلسطين  أبواب  فتح  هى 
يتقدم   ١944 فى  إسرائيل,,  دولة  تقوم  لكى 
الكونجرس بمشروع قرار بان تبذل الحكومة 
مساعيها الحميدة لفتح باب هجرة اليهود إلى 
والعراق  مصر  دفع  الذى  االمر  فلسطين, 
وسوريا إلى اإلحتجاج ويشعرون بالخيانة من 
مبادىء  لكل  مخالفة  الكونجرس  قرارات  أن 
يعتبر  االمريكى  والجيش  االطلنطى,  ميثاق 
قرار الكونجرس مخالف لوعد بلفور بانشاء 
تعّرض  وحّذرمن  دولة,  وليس  قومى  وطن 
 ( ظهور  حالة  فى  عدائية  لمشاكل  إمداداته 
إنحيازنا لليهود(وقد يعطل إتصاالتنا بالعربية 
السعودية بشأن بناء خظ انابيب البترول إلى 
البحر األبيض,, وانضم الى المحتجين الملك 
ولكن  عبدهللا.  واألمير  ولبنان,   , سعود  بن 
نتيجة للضغط اليهودى أصدر روزفلت بيان 
سوف  فلسطين  أبواب  بأن   ١944/٣/9 فى 
تُفتح اآلن أمام الالجئين اليهود وأن) الحقوق 
العادلة سوف تتأكد لكل هؤالء الذين يطالبون 
بوطن قومى لليهود(... وأحدث البيان صدى 
مزعجاً فى العالم العربى: فى مصر مصطفى 
النحاس يحتج ويعتبر البيان إساءة إلى الشعب 
أن  اإلحتجاج  على  الرد  وكان  المصرى, 
يتحدث  ولم  قومى  وطن  عن  تحدث  الرئيس 
عن دولة ,, وفى لندن يعتقد تشرشل بضرورة 

تقسيم فلسطين بين العرب واليهود.

قوى  ثالث  هناك  كان  الحرب  وبانتهاء 
الواليات   –  ١ إليها:  ُدعيت  الدوار  جاهزة 
االقتصادية  بمواردها  االمريكية  المتحدة 
وطاقاتها العسكرية, ٢ – الحركة الصهيونية 
العالمية وقد تملكها الشعور بأن تحقيق الحلم 
ان  جوريون(  بن  دافيد   ( وأدرك  قريب, 
موجات الهجرة الكبيرة لن تتحقق إال إذا كان 
دولة  فلسطين  فى  اليهودى  القومى  الوطن 
والفكر  والفن  باألدب  مصر    –  ٣ بالفعل, 
أمثال  ساسة  بتأثير  الشرق  من  واقترابها 
الرحمن  وعبد  ماهر  وعلى  المصرى  عزيز 

عزام ومصطفى النحاس ,,,, فى ١94٥ جاء 
امريكية  بمدمرة  ورسا  مصر  الى  روزفلت 
السويس  قناة  المرة وسط  البحيرات  مياه  فى 
أكبر  سعود  آل  العزيز  عبد  الملك  وقابل   ,
وغادر   , فاروق  الملك  ثم  البترول,  شيوخ 
روزفلت إلى بالده بعد كل ما قال وسمع لكن 
ترومان(,,,,  هارى   ( وخلفه  داهمه  الموت 
وجاء  باشا  النحاس  فاروق  الملك  وأقال 
لقى مصرعه  الذى  باشا  أحمد ماهر  بوزارة 
بثالث رصاصات فى البهوالفرعونى بمجلس 
النقراشى  فهمى  محمود  نائبه  وخلفه  النواب 
البطل  تشرشل  يفقد  بريطانيا  وفى   ,, باشا 
األسطورى رئاسة الوزارة البريطانية وخلفه 

نائبه العمالى ) كليمنت آتلى(.

ومن نتائج هذه المتغيرات المتالحقة أنه مع 
بداية ١94٥ إختلفت قواعد اللعبة السياسية فى 
المنطقة كما اختلف الالعبون, وتزامن دخول 
الشرق االوسط  إلى  بقوتها  المتحدة  الواليات 
مع وصول القوة الصهيونية إلى مواقع القرار 
األمريكى وعند قمته,, وكانت االرض مهيأة 
لمن يملك جسارة العقل وجرأته, وليس بالغة 
اللفظ وفصاحته,, وبدأت تحذيرات من الدول 
العربية من مصر ومن بن سعود ومن االمير 
عبدهللا الوصى على عرش العراق الذى كتب 
للرئيس روزفلت: إن العرب فرادى وجماعة 
حياة  قضية  فلسطين  مستقبل  ان  يعتبرون 

أوموت.

وزير  إلى  مذكرة  يونيو١94٥   ٢0
اليهودى  المجتمع  األمريكية:  الخارجية 
والتصميم  العزم  روح  تسوده  فلسطين  فى 
ستون  ولديهم   , الصهيونى  الهدف  لتحقيق 
للقتال  مستعدون  ومدرب  مسلح  جندى  الف 
يتهم  جوريون  بن  حقوقهم(,  عن  )دفاعاً 
الحكومات الغربية بتأخير الحقوق المشروعة 
الباشوات  لبعض  إسترضاًء  اليهودى  للشعب 
المصريين فى القاهرة ولبعض شيوخ البدوفى 
من  الضغط  وبتأثير  العربية  الصحارى 
ترومان  الرئيس  أصدر  الصهيونية  الحركة 
بالهجرة  يهودى  ألف  لمائة  بالسماح   ( أمراً 
إلى فلسطين(,, وفى ٢ نوفمبر ١94٥ ذكرى 
القاهرة  تجتاح  المظاهرات   , بلفور  وعد 
واعتدوا  شغب  إلى  وتحولت  واالسكندرية, 
بالحجارة والعصى على المحالت التى يملكها 
للقنصلية  المجاورة  وأرمن  ويونان  يهود 
االمريكية باالسكندرية , وعلى أربع لوريات 
عسكرية امريكية وجرح إثنان من الجنود,,, 
وتصاعدت أعمال العنف المنظمة التى تقوم 
وعددها  فلسطين  فى  الصهيونية  القوات  بها 
األرجون  من  الهاجاناه,٧000  من   80000
زفاى لويمى, عدة مئات من منفذى العمليات 

المثيرة من شتيرن.

وفى لقاء بين بيفن وزير خارجية بريطانيا 
وناحوم جولدمان سنة ١946  يعرب االخير 
بالكامل,,  فلسطين  يريدون  اليهود  أن  عن 
فيها  اجد  ولم  التوراة  قرأت  لقد  بيفن:  فيرد 
ما يشير إلى حق اليهود فى امتالك فلسطين 
بالكامل, وكان رد جولدمان: وأنا أيضاً قرأت 
التوراة ولم أجد فيها ما يدل على أن الحكومة 
البريطانية لها الحق فى امتالك كل فلسطين,, 
االردنية  المملكة  أُعلنت   46 مارس  فى 
الجزء  لضم  عبدهللا  الملك  لتهيئة  الهاشمية 

العراق  وفى  بعد,  فيما  فلسطين  من  العربى 
واصبح  الكيالنى  عالى  رشيد  ثورة  فشلت 

نورى السعيد رجل الهاشميين القوى.

وفى مصر كانت الحركة الوطنية المصرية 
تحريك  من  تمكنت  قد  فى شبه جبهة وطنية 
مطلبين:  فى  المصرى  الشعب  قوى  كل 
تحت  السودان  مع  بوحدة  الوطنى  اإلستقالل 
التاج المصرى, ثم قضية فلسطين. ,, وتحرك 
الملك فاروق ليضع نفسه فى مقدمة الحركة 
الوطنية, ووافق على قبول الحاج أمين الحسينى 
مفتى فلسطين الجئاً فى مصر وجيء به إلى 
مزرعة الملك فى إنشاص ليعيش فيها, وكان 
: من  الوزراء  اسماعيل صدقى رئيس  رأى 
الخير أن نفرغ من المفاوضات مع االنجليز 
فى جوهادىء وال نتورط فى القضايا العربية 
التى ستضايق اليهود فى مصر. ,, لكن الملك 
دعا إلى أول مؤتمر قمة عربى فى مزرعته 
فى إنشاص  وصدر عنه بيان يعتبر بداية عمل 
عربى مشترك برفض التوصيات البريطانية 

االمريكية بفتح أبواب الهجرة إلى فلسطين , 
وفى   , واستقاللها  فلسطين  بعروبة  والتمسك 
أمين  الحاج  فاروق  الملك  قدم  المؤتمر  نهاية 
الحسينى إلى الوفود الحاضرة وصافح الجميع 
بما فيهم الملك عبدهللا الذى قال فيما بعد ) هذا 
الرجل لم يظهر فى بلد إال وحلت المصائب 

بهذا البلد(

أما الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية فقد 
بقوتها  التى  التحوالت فى مصر  تتابع  كانت 
مسؤلون  وقام  به,  يُستهان  ال  خطر  الذاتية 
فاروق  الملك  بمقابلة  اليهودية  بالوكالة  كبار 
التأكيدات  كل  إليهم  وقدموا  المسؤلين  وكبار 

عن حسن نوايا الوكالة تجاه مصر 

العرب  بين  السرية  المفاوضات  المرجع: 
وإسرائيل_محمد حسنين هيكل

يتبـــــــــــــــــــــــع

استعدادات بالكونغوالدميقراطية لتحصني أكثر السكان 
عرضة ̀ل"إيبوال"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حكومة جمهورية 
والشركاء  المنظمة  من  وبدعم  الكونغوالديمقراطية 
عرضة  السكان  أكثر  لتحصين  االستعدادات  بدأت 
لخطر مرض فيروس »إيبوال« في المناطق الصحية 
تطعيم  اليوم  جرى  أنه  إلى  مشيرة  المتضررة, 

العاملين الصحيين العاملين بالمناطق المتأثرة.  
لقاح فيروس  أنه تم نشر أكثر من ٧٥00 جرعة من  للمنظمة في جنيف,  وذكر تقرير 
»إيبوال« إلجراء التطعيم في مقاطعة اكواتور الشمالية الغربية, حيث تم اإلبالغ عن 46 

حالة إصابة, و٢6 حالة وفاة منذ ١8 مايو. 
وأضافت المنظمة أن وزارة الصحة بجمهورية الكونغوالديمقراطية باالشتراك مع المنظمة 
باللقاح, كما سيتلقى  التطعيم  بتنفيذ عملية  أطباء بال حدود ويونيسيف سيقومون  ومنظمة 
اللقاح العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية وغيرهم من األشخاص 
العاملين في المختبرات وفرق المراقبة واألشخاص المسؤولين عن الدفن اآلمن والكريم 

للمتوفين. 
وأشارت إلى أن استراتيجية التطعيم الدائري تعتمد على تتبع جميع من كانوا على اتصال 

مع الحالة التي تم تأكيدها مؤخرا وفي أقرب وقت ممكن.



                                                                                                   
إختفاء زوجة       

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

حفل  طويل  سفر  يوم  بعد  ُمجهداً  المنزل  دخل 
طويلة،  شاقة  وُمفاوضات   عمل  باجتماعات 
دخل  خالياً،  المنزل  وكأن  هادئاً  شىء  كل  كان 
صعد  بعدها  حقيبته  وضع  حيث  المكتب  غرفة 
على أطراف أصابعه للطابق األعلى لئال يزعج 
النوم  مقاومة  تستطع  لم  أنها  أدرك  التى  زوجته 
يرخى  ساخن  حمام  المتأخرة.  الساعة  هذه  حتى 
وأفضل  أقصى  كان  المنهك  جسده  عضالت 
أمنيته  ناشداً  للفراش  يذهب  أن  قبل  له  أمنية 
لسوء   - ولكن  عميق،  .....نوم  وهى  اال  الثانية 
فتح  السفن،  تشتهى  ال  بما  الرياح  تأتى   - حظه 
باب غرفة النوم بنفس الهدوءحيث كان كل شىء 
ُمنظماً وُمرتباً ولكن.... لم تكن زوجته هناك!!!.

إندهش ألول وهلة ثم غمرته الحيرة وهو يتلفت 
الغرفة  باب  خلف  سيجدها  وكأنه  ويساراً  يميناً 
ونزل  خارجاً  إندفع  مالبسها.  دوالب  بداخل  أو 
هذه  للهدوء  مراعاة  دون  مسرعاً  السلم  درجات 
رقم  طلب  فى  وبدأ  الهاتف  سماعة  رفع  المرة، 
أنها - ولسبب ما - قررت قضاء  والدتها فال بد 
اللية معها، لكن جاءه صوت على الطرف اآلخر 
يخبره أنه طلب رقماً خاطئاً !!! عاود طلب الرقم 
مرة ثانية....لكنه تردد بعدما فكر قلياًل....ماذا لو 
لم تكن هناك أيضاً؟؟؟؟ سينتاب أسرتها قلقاً شديداً 
بكل تأكيد، ولكن ماذا عن القلق الذى أمسك برأسه 
وال يريد أن يفارقه؟ وهل يستطيع أن يظل على 
هذا الحال ساعات أخرى حتى يذهب الليل ويأتى 
خياراً...جلس  أمامه  يكن  لم    . ؟؟؟  جديد  نهار 
بكامل مالبسه على مقعد يواجه باب المنزل وهو 
الباب فجأة ويجدها أمامه.. يُمنى نفسه بأن يُفتح 

ويقسو  سيعنفها  ويوبخها...ال...بل  سيعاتبها 
ظهرها  على  ويربت  سيحتضنها  بعدها  عليها، 
ويرجوها اال تتأخرمرة أُخرى....فهو يقلق عليها 
العمل  ظروف  ولوال  فراقها،  يحتمل  وال  بشدة 
بعدما  مرات  عدة  الكلمة  لكان...لكان...تكررت 
تكتلت جيوش النوم على جفنيه فأثقلتها وأسقطت 
رأسه على صدره. شد جفنيه قدر استطاعته رفع 
بالغة  بصعوبة  أطناناً  تزن  أنها  شعر  وقد  رأسه 
نظر إلى ساعة الحائط...الثالثة صباحاً، ثم نظر 
لساعة يده.....الثالثة وخمس دقائق. الهانم لم تأت 
ال  وزوجها  وبيتها  نفسها  تحترم  إمرأة  بعد...أى 

الواحـــــــــة 18

يمكن أن تتأخر حتى هذه الساعة. أخرج 
دخانها  يراقب  وأخذ  سيجارة...أشعلها 
لطلب  تقدم  ويتذكر....عندما  المتصاعد 
يدها، كان هناك من يريدها زوجة له بل 
ويقولون أنه كان يحبها....سألتها عنه ولم 
يهمك  فيما   « قالت  شافياً  جواباً  تعطنى 
أمره وقد اخترتك أنت« لم أشأ بعدها أن 
أسألها خاصة وقد إختفى من حياتنا على 
الرغم من صلة القرابة بينهما. ولكن أين 
هو اآلن؟ وأين هى؟ بل أين هما معاً؟...

مع...وتكررت  هما  معاً؟..أين  هما  أين 
الطرق  فى  آخذة  السوداء  التساؤالت 
على رأسه بعدما هاجمته جيوش النعاس 
ثانية فأرخت جفونه وانسدلت على  مرة 
حقيقية  رؤية  أية  عنه  لتغيب  مقلتيه 
المعالم  واضحة  غير  لخياالت  ويستسلم 
ببقايا  شعر  عندما  فجأة  منها  إستفاق 
أصابعه... بين  إحترقت  التى  سيجارته 

نهض  بعيداً...ثم  السيجارة  ملقياً  انتفض 
ليلتقطها ويلقيها خارجاً قبل أن تتسبب فى 
يشتعل  الذى  الحريق  فيكفيه  آخر  حريق 
داخله. فتح باب المنزل ملقياً ما تبقى من 
السيجارة فلفحه هواء الليل البارد لكنه لم 
الباب  بداخله....أغلق  إشتعل  ما  يطفىء 
عائداً إلى مقعده ونظر إلى ساعة الحائط 
عن  عقاربها  أعلنت  بعدما  كرهها  التى 
رآها  لو  آآه  صباحاً.  والنصف  الرابعة 
اآلن لن ينجيها أحد من قبضته، من اآلن 
وإلى المنتهى لن يكون ليناً معها ستتسم 
مجال  وال  والحزم  بالشدة  معها  مواقفه 
أن  أواًل  اآلن..وعليها  بعد  معها  للتهاون 
تفسر سبب تأخيرها الغير مقبول. تداعت 
األفكار فى ذهنه وتغلبت األفكار الخبيثة 
لتستحيل النار المشتعلة بداخله إلى جحيم 
يلهبه ثم بدأ يستعيد آخر مكالمة تليفونية 
إلى.... ستذهب  أنها  بينهما.....قالت 

إلى...ال يتذكر!! هب واقفاً للمرة المليون 
الساعات  فى  ونهض  ما جلس  أكثر  فما 
لتشترى  ستذهب  أنها  األخيرة.....قالت 
شيئاً ما....يا إلهى لقد خرجت بالسيارة....
ركض نحو الجراج وقد أصابه رعب من 
أن يكون قد أصابها مكروه...وجد السيارة 
بالجراج.....ثم  المعتاد  مكانها  فى  واقفة 
جاء صوت زوجته ثانياً ليكمل ما قد نساه 
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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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صور طريفة

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

من المحادثة التليفونية األخيرة  سأشترى 
» مرتبة »  لغرفة نوم »البيسمنت«....

هرول إلى الداخل قفز درجات السلم قفزاً 
إلى »البيسمنت« محدثاً ضجيجاً  متجهاً 
نهضت  وقد  زوجته  وجد  حيث  صاخباً 
نحوه  نظرت  ..ثم  فزع  فى  نومها  من 
بابتسامة رقيقة قائلة له » حمد هللا على 
سالمتك يا حبيبى ..إتأخرت كده ليه؟....

المطبخ....إتعشى  فى  جاهز  العشاء 
عليك  باين  إنت  وإستريح  نام  وإطلع 

التعب قوى.  

امرأة مل تقلم أظافرها 
منذ 7 أعوام وأخرى 

منذ 23 عام

مارجريتا  روزا  الكولومبية  تطمح 
من  قياسي  رقم  تحقيق  إلى  ماروالندا، 
في  لشخص  أظافر  أطول  تسجيل  خالل 
لألرقام  جينيس  مجموعة  في  العالم، 

القياسية. 
أظافرها  تقلم  لم  التي  ماروالندا،  دخلت 
منذ ٧ سنوات، موسوعة بالدها باعتبارها 
كولومبيا،  في  أظافر  أطول  صاحبة 

وتسعى حالياً للوصول إلى العالمية.
وابنها  زوجها  إّن  ماروالندا  وقالت 
والعناية  أظافرها  تربية  على  يساعداها 
تلقى معارضة  أنّها  إال  بها منذ سنوات، 
يصفون  الذين  أسرتها  أفراد  بعض  من 

أظافرها بأنّها “مخالب”.
وتلون ماروالندا أظافرها بحسب الموسم، 
من  علب   ٣ حوالي  لطالئها  وتستخدم 

طالء األظافر في كل مرة.
ونظراً لطول أظافرها، فإنّه من الصعب 
المنزلية  بأنشطتها  القيام  ماروالندا  على 
يمكنها  ال  أنّه  درجة  إلى  اليومية، 
االستحمام بسهولة، كما أنّها تجد صعوبة 

في القيام بأعمال المطبخ.
أمريكية  امرأة  توجت  أخرى  جهة  من 
“أطول  بلقب صاحبة  تكساس  والية  من 
أظافر في العالم”، والتي يبلغ طولها أكثر 

من 4٫٥ متر.
وهي  ويليامز،  أيانا  األمريكية  وقضت 
فنانة األظافر من هيوستن أكثر من ٣٢ 
ضمنت  والتي  أظافرها،  لتربية  عاًما 
لألرقام  جينيس  موسوعة  في  مكاًنا  لها 
“ديلي  لصحيفة  وفًقا   ،8١0٢ القياسية 

ميل” البريطانية.

تستخدم  بأظافرها،  العناية  أجل  ومن 
وفرشاة  للبكتيريا  المضاد  الصابون  أيانا 
ولمساعدتها  يومًيا،  لتنظيفها  األظافر 
على النمو، قالت إنها تضع بانتظام طبقة 

رقيقة من اإلكريليك.
أي  أن  أطفالها  أخبرت  أنها  وأضافت، 
به،  القيام  يمكن  إنجازه  يريدون  شيء 
واالنضباط  الشجاعة  يستلتزم  ولكن 

والصبر حتى يمكن تحقيقه.
و نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
على  تطلق  التي  عاًما(   4٥( إيانا  عن 
 : قولها  الصغار«  »أطفالها  أظافرها 
أنا  ووقحة.  مثيرة  الطويلة  »األظافر 

أعتبر نفسي آلهة بأظافر طويلة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدمان إيانا ال 
عاًما   0٣ بعد  اليومية  حياتها  في  يؤثر 
على رفضها تقليم أظافرها، إال أنه يهدد 
بمرض  إصابتها  اكتشفت  فقد  صحتها، 
األمر  الثانية،  الدرجة  من  السكري 
التمارين  وممارسة  النشاط  يتطلب  الذي 

الرياضية للتغلب عليه.
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من  وهي  حديثا  للعيادة  أتت 
طالبي اللجوء لكندا، كانت تعمل في 
السعودية منذ سنوات طويلة، ولكنها 
وفى  السعودية  مواليد  من  ليست 

الثالثينات من عمرها.
سألتها عن كيفية وصولها لكندا؟

قالت: وصلت ألمريكا منذ بضعة 
اللجوء  وطلبت  لكندا  واتيت  شهور 

على الحدود.
سألتها وكيف وصلت ألمريكا؟
قالت: عن طريق فيزه األميرة.
سألتها، وما هي فيزه األميرة؟

دوالر  ألف  دفعت ٢0  انها  قالت 
أمريكي لكي تحصل عليها.

الفضول  اوقل  االهتمام  توالني 
لكي اسأل عن التفاصيل

السعودية  في  يوجد  انه  فقالت 
وسطاء ممكن لهم ان يدرجونك في 
اواألميرة ويحصلون  األمير  حاشية 
لك على فيزه زيارة لمصاحبة األمير 
اواألميرة لمدة شهر ولكن عليك ان 
تدفع ٢0 ألف دوالر أمريكي لفيزه 
لفيزه  دوالر  ألف  او١٥  أمريكا 
فيزه  على  وتحصل  اوروبا،  دول 
لمدة شهر لهذه الدول وعندما تصل 
هناك يمكنك ان ال تعود مع األمير 

اواالميرة وتطلب اللجوء اوخالفه.
السعوديين  االمراء  وهل  سألتها 

يعلمون هذا؟
قالت: ان الوسيط يقول ان األمير 
اواالميرة يحصل على معظم المبلغ 
تعرف  ال  عمولة  يعطيهم  وفقط 
تفاصل  ان  يمكن  ال  ولهذا  مقدارها 
اوتجادل في مقدار المبلغ، اما القبول 
اوالرفض، وتدفع نصف المبلغ قبل 
والنصف  الفيزه  على  الحصول 

اآلخر بعد الحصول عليها.
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

فيزه االمرية أواألمري

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

بصــــــراحة
دعوة آلبناء جالياتنا للمشاركة يف دعم 

احملافظني بأونتاريو
مدحت عويضة

علي  قليلة  أيام  سوي  يتبقي  لم 
دعونا  أونتاريو،  برلمان  انتخابات 
نعد العدة للخالص من كاثلين وين  
يوم ٧ يونية القادم  ولآلبد، لنحافظ 
علي البقية الباقية من مقاطعتنا التي 
اقتصاديا  الليبرال  حزب  دمرها 
طاردة  مقاطعة  وجعلها  واجتماعيا 
أوالدنا  بمقدور  يعد  ولم  للبزنس 
الحصول علي فرصة عمل فهاجروا 
اتوجة  فأنا  المقاطعة. ولذلك  خارج 
بالدعوة لكل جالياتنا العربية  وليس 
بمساندة  فقط  المصرية  القبطية وال 
داج فورد الرجل القوي القادر علي 
دعم اقتصاد المقاطعة من خالل فتح 
األبواب لعودة رأس المال لألستثمار 
في أونتاريو، وعودة القيم والمبادئ 
للمقاطعة وإلغاء مناهج الجنس التي 

أصبحت تمثل خطرا علي أوالدنا.
الجالية  أبناء  مع  مقابلتي  وعند 
الطرق  هي  ما  عن  يسأل  الكل 
المشاركة  خاللها  من  يمكن  التي 
وهنا  فورد  فوز  في  والمساعدة 
لكم  يمكن  التي  الطرق  لكم  آوضح 

مساعدة الحزب.
للتصويت  التام  االستعداد  أوال- 
يوم االنتخابات يوم ٧ يونية ويمكن 
من  بداية  المبكر  التصويت  ايضا 

يوم ٢6 إلي يوم ٣0 مايو.
الحملة  في  المشاركة  ثانيا 
في  الحزب  لمرشح  اإلنتخابية 
أسم  تعرف  ال  كنت  وأن  دائرتك 
أحد  رأيت  أنك  فالشك  المرشح 
التي  المنطقة  في  الدعاية  لوحات 
علي  الحصول  عليك  فيها،  تعيش 
أسم صاحب اللوحة الزرقاء ثم عمل 
بحث علي األنترنت للتعرف عليه، 
وتحصل علي عنوانه ورقم تليفونه. 
ثم يمكنك المشاركة باألتي: الرجاء 
اللوحة  صاحب  زن  من  التآكد 
المحافظين(  لحزب  ينتمي  الزرقاء 
لوحات  لديهم  المستقليين  فبعض 

زرقاء في بعض الدوائر.
وأعالن  بالحملة  االتصال   -١
لهم،  المحافظين  لمرشح  دعمك 
وأن كان لديك وقت آو لدي أوالدك 
وقت أطلب أن تنضم للحملة وهناك 
كثيرة وستتعرف  ستكتسب خبرات 
علي أصدقاء جدد، وستكون فرصة 
السياسي  العمل  للممارسة  لألوالد 
وكسب خبرات تفيدهم في مستقبلهم 
وتكوين عالقات جديدة مع النشطاء 

في المناطق التي يعيشون بها.
٢- يمكن التبرع بمبلغ ولو بسيط 
للحزب أو لمرشح المنطقة علما بأن 

هناك خصم ٧٥% من الضرائب.
وطلب  بالحملة  األتصال   -٣
المرشح  أسم  تحمل  لوحة  وضع 

لتضعها أمام منزلك.
أصدقاءك  دعوة  يمكنك   -4
من  العمل  في  وزمالئك  وجيرانك 

أجل التصويت للحزب.

المرشح  مع  التواصل  يمكن   -٥
االشتراك  في  ترغب  ال  كنت  وأن 
تطلب  أن  األبواب  في حملة طرق 
كوضع  أخر.  عمل  في  المشاركة 
المشاركة  المنازل،  أمام  اللوحات 
في االتصال بالناخبين، أو المشاركة 

في أعمال كتابية وإدارية.
الحملة  في  المشاركة  يمكن   -6
من خالل ليستة األميالت التي لديك 
اصدقائك  لكل  إميل  إرسال  فيمكن 

تدعوهم النتخاب المحافظين.
االجتماعي  التواصل  وسائل   -٧
األن  بها  يستهان  ال  قوة  اصبحت 
الفيس  المساهمة من خالل  فيمكنك 
لكل  رسالتك  لتصل  تويتر  أو  بوك 
للحزب  دعمك  وتعلن  اصدقائك 
وتنشر أسم مرشح دائرتك ليتعرف 
عليه اصداقائك من هم في منطقتك.

وهو  جدا  مهم  عمل  يوجد   -8
االنتخابات  للجان  الناخبين  توصيل 
وهي خدمة تقدم لكبار السن وذوي 
ليس  والذين  الخاصة  اإلحتياجات 
التطوع  فيمكنك  سيارات،  لديهم 
يوم  الناخبين  لنقل  بسيارتك 

التصويت.
9- الرجاء التآكد من زن صاحب 
لحزب  ينتمي  الزرقاء  اللوحة 
المستقليين  فبعض  المحافظين 
عند  بالتحري  لوحات زرقاء  لديهم 
شبكة  المرشحين علي  علي  البحث 

االنترنت.
لم  الذين  هل  سؤال  تتبقي  وهنا 
يمكنهم  الجنسية  علي  يحصلوا 
فالتصويت  ال  األجابة  التصويت؟؟ 
فقط للحاصلين علي الجنسية الكندية، 
للذين لم يحصلوا علي  ولكن يمكن 
والمال،  بالوقت  التبرع  الجنسية 
والدعوة  الحملة  في  المشاركة 
للمرشح  أي يمكنهم المشاركة بكل 

الطرق األخري ما عدا التصويت.
نتحرك  أن  يجب  النهاية  في 
أوال  جالياتنا  أجل  من  ونشارك 
لها  ليس  تشارك  التي ال  فالجاليات 
وزن والجاليات التي تشارك تصنع 
في  محترمة  ومكانة  وزنا  لنفسها 
المجتمع الكندي، ومن أجل مقاطعتنا 
وأصبح  اقتصاديا  دمرنا  لقد  ثانيا 
كبير  حلم  وظيفة  علي  الحصول 
في أونتاريو، فالبد لعودة أونتاريو 
حتي  فيه  للعيش  مكان  كآفضل 
نضمن بقاء أوالدنا معنا. ثالثا يجب 
الجنس  مناهج  لنوقف  نشارك  أن 
أصبح  حتي  مدارسنا  غزت  التي 
فالمناهج  ألوالدنا،  جحيم  مدارسنا 
سن  في  ألطفال  تدرس  الثقيلة 
كبيرة  مشاكل  في  وتسبب  صغيرة 
وخصوصا  األوالد  لها  يتعرض 

البنات منهم.
بكاثلين  باإلطاحة  نحلم  دعونا 
وين، دعونا نحلم بآنتاريو جديدة بها 
مستقبل حياة أفضل ومستقبل أفضل 
لنا وألوالدنا تحت قيادة داج فورد.

الكيمياء واحلماية من حاالت 
التسمم بغاز أول أكسيد 

الكربون القاتل     

وعديم  اللون،  عديم  غاز  هو  الكربون  أكسيد  أول 
عمليّة  من  ينتج  الرائحة.  وعديم  )الطعم(،  النكهة 
للكربون(  التام  غير  )االحتراق  الجزئيّة  األكسدة 
عند  يحدث  وهذا  الفحم،  مثل  العضوية  والمركبات 
ندرة األكسيجين، أو عند احتراق ذي حرارة مرتفعة 
ا. يعتبر من الغازات الشديدة السمية وهو من صور  جدًّ
اآلالت  من  والشحوم  الزيوت  بعض  وأيضا  الكربون 

والمركبات.

 )Haemoglobin : الهيموجلوبين  )باإلنجليزية
هو بروتين محمول داخل خاليا الدم الحمراء ويحتوي 
على ذرات الحديد. يتحد  الهيموجلوبين  مع األوكسجين 
حياة  على  للحفاظ  األنسجة  إلى  ويسلّمه  الرئتين  في 

الجسم

سبب األصابة بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون

ترجع سبب األصابة بالتسمم هو أستنشاق اول اكسيد 
الكربون بدال  من الكسجين حيث يتحد مع هيموجلوبين 
إلى  األوكسجين  نقل  بذلك  مانًعا   ، الرئتين  في  الدم 
الجسم  تبدأ خاليا  الحاله  هذه  في  و  والخاليا  األنسجة 
الية  وهذه هي  االكسجين  من  نتيجة حرمانها  بالموت 
حدوث مرض التسمم بالغاز اول اكسيد الكربون. وعند 
التعرض له تظهر على الجسم بعض األعراض كتغير 
لون الجلد واألغشية المخاطية إلى األحمر والعديد من 

األعراض األخرى. 

عن  الكربون  أكسيد  أول  بغاز  التسمم  عالج  يمكن 
لفترة  الصافي  لألوكسيجين  الكافي  التعريض  طريق 
أي  بالطرد  الكربون  اكسيد  اول  من  للتخلص  طويلة 
بزيادة االوكسجين و في الدم  )البد أن يتنفس المصاب 
تركيزات عالية من األكسجين لفترة طويلة من الزمن 
بها  حجرة  في  بوضعه  وذلك  التسمم  تأثير  لمعادلة 
ضغط عاٍل من األكسجين بنسبة ١00%.( واألهّم من 
ذلك الكّف من التعرض لمصدر الغاز الساّم CO، أو 
نقل كريات دم حمراء إن اضطّر األمر. وللحفاظ على 

السالمة يجب التخلص من هذا الغاز عن طريق تهوئة 
أماكن تواجده، ولتجنب التسمم بمثل هذا الغاز، يجب 
أن تكون المنازل مزودة بأجهزة كاشفة النبعاث غاز 

أول أكسيد الكربون والتأكد من فاعليتها.

مصادر غاز أول أكسيد الكربون

من الممكن أن يتسرب هذا الغاز، من أياً من المصادر 
التالية: - المواقد التي تعمل بالغاز. - مجففات المالبس 
التي تعمل بالغاز. - سخانات المياه التي تعمل بالغاز. 
أو  بالغاز  تعمل  التي  الشوايات   - الخشبية.  األفران   -
 - بالديزل.  أو  بالغاز  تعمل  التي  المولدات   - بالفحم. 
البخارية  الدراجات   - بمحرك.  تعمل  التي  القوارب 
)الموتوسيكالت(. - أجهزة المسطحات الخضراء التي 
تعمل بالغاز. - المدفأة التي تعمل بالغاز أو الزيت. - 

بعض أنواع السجائر. – السيارات.

أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

والتقيؤ  والغثيان  والضعف  والدوار  الصداع  يعتبر 
حاالت  أعراض  أكثر  من  والتشويش  الصدر  وآالم 
التسمم الناتجة عن أول أسيد الكربون. ويمكن أن يؤدي 
الكربون  أكسيد  أول  غاز  من  كبيرة  كميات  استنشاق 
إنه  المتوقع  غير  وعلى  الوفاة،  أو  الوعي  فقدان  إلى 
بأول  التسمم  حالة  تشخيص  يكون  أن  الممكن  من 
مشابهة  تكون  األعراض  ألن  صعباً  الكربون  أكسيد 
لألعراض الخاصة بامراض األخرى. ومن الممكن أن 
يتسبب استنشاق أول أكسيد الكربون بالوفاة قبل ظهور 

األعراض على المصاب.

إسعاف المصاب بغاز أول أكسيد الكربون

ذا تعرض شخص للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون 
فيجب تقديم اإلسعافات األولية التالية: - إبعاد الشخص 
عن المكان الذي يوجد به غاز أول أكسيد الكربون على 
الفور، من أجل استنشاقه الهواء النقي وإيقاف التعرض 
 - سوًءا.  الحالة  زيادة  وبالتالى  للتسمم  المسبب  للغاز 
إلى  المصاب  لنقل  الفوري بسيارة اإلسعاف  االتصال 
أقرب مستشفى، ألن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون 
إتباع   - األكسجين.  بأجهزة  التنفس  تدعيم  إلى  يحتاج 
سيارة  وصول  حتى  األولية  اإلسعافات  أساسيات 
اإلسعاف. - البحث عن المصدر الذي ينبعث منه غاز 

أول أكسيد الكربون وإغالقه على الفور.

منقول

  د. شاكر اسطفان
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 ١( دليل الناخب 
إلنتخابات مقاطعة 

أونتاريو

 بقلم عماد عبد السيد
 

للسيدات والسادة قراء  أعتذر  أن  أواًل  أود 
جريدنا الُمحترمة إلنقطاعي عن كتابة سلسلة 
مقاالت "حصان طروادة" في األعداد األخيرة 
للجريدة نظراً لضيق الوقت ومشاغلي الكثيرة 
بمواصلة  أعدكم  ولكنني  السابقة،  الفترة  في 
الكتابة في وقت الحق إن شاء الرب وأراد. 

في  إنتخابياً  إستحقاقاً  مشارف  على  ونحن 
السابع من شهر يونيو٢0١8 إلختيار ممثلي 
مقاطعة أونتاريوالكندية لألربعة أعوام الُمقبلة، 
األحزاب  هي  ما  الناخب  يعرف  أن  يجب 
السياسية التي سوف تخوض تلك اإلنتخابات 
علماً  السياسية،  وبرامجها  توجهاتها  وماهي 
المقاطعات  أكبر  أونتاريوهي  مقاطعة  بأن 
مليون   ١٣,٥ )حوالي  للسكان  تعدداً  الكندية 
نسمة من أصل ٣٥ مليون نسمة )أي أكثر من 
٣8,٥%( حسب آخر إحصاء لعام ٢0١6، لذا 
فتلك اإلنتخابات تكتسب أهمية قصوى نظراً 
الفيدرالية  لإلنتخابات  الرئيس  المؤشر  ألنها 

التي سوف تُقام في ٢١ أكتوبر ٢0١9

ولكن قبل أن نتعرف على تلك التفاصيل، 
يجب  التي  الشروط  أواًل  نعرف  أن  يجب 
توافرها للناخب لكي يدلي بصوته في مراكز 

اإلقتراع:

الجنسية  كندي  الناخب  يكون  أن  ١. يجب 
وال يحق للمقيم الدائم أوالمؤقت )الذي يحمل 

فيزة عمل أودراسة( اإلدالء بصوته 

٢. يجب اال يقل سن الناخب يوم اإلقتراع 
عن ١8 سنة

٣.يجب أن يكون الناخب ُمسجاًل بكشوف 
الناخبين 

ملحوظة: بالنسبة للكنديين الحاصلين حديثاً 

على الجنسية ولم يتسنى لهم التسجيل بالكشوف 
يوم  بأصواتهم  باإلدالء  اإلنتخابية والراغبين 
أقرب  إلى  الذهاب  عليهم  يجب  اإلنتخابات، 
إستمارة  وطلب  اإلقامة  لمحل  إنتخابية  لجنة 
مع  اللجنة  داخل  المشرفين  أحد  من  تسجيل 
 )١( الشرطْين  توفر  يُثبت  ما  إصطحاب 
و)٢( الُمشار إليهما أعاله مثل بطاقة الجنسية 
إثبات  وبطاقة  كندي  سفر  أوجواز  الكندية 
شخصية تحوي محل اإلقامة واإلمضاء مثل 
رخصة القيادة علماً بأن البطاقة الصحية غير 

ُمعتمدة وال يُعتّد بها كأوراق ثبوتية

في حالة عدم توفر األوراق الثبوتية الُمعتمدة 
على  يجب  رسمياً، 
يوّقع  أن  الناخب 
تصريح  على 
)متوفر  قانوني 
لكي  اللجنة(  داخل 
يتحصل على بطاقة 

ترشيح 

لوثبت  ملحوظة: 
ال  التصريح  على  وقع  الذي  الناخب  بأن 
أعاله  إليهما  المشار  الشرطان  لديه  يتوفر 
قانونية،  غير  بصورة  بصوته  باإلدالء  وقام 
سيقع تحت طائلة القانون وقد يُعاقب بالسجن 

أوالغرامة أوكالهما 

عندما يتحصل الناخب على بطاقة ترشيح، 
دائرته  في  المرشحين  جميع  أسماء  سيجد 
مرتّبة أبجدياً على أساس إسم العائلة  )وليس 
على أساس الترتيب األبجدي لألحزاب( وإسم 
إليه كل مرشح وبجانب  ينتمي  الذي  الحزب 

كل إسم دائرة بيضاء 

جميع اللجان مزودة بأقالم رصاص، وعند 
حصول الناخب على بطاقة ترشيح، سيطلب 
بصوته،  لإلدالء  ساتر  خلف  الذهاب  منه 
ُمتاح  غير  اإللكتروني  التصويت  بأن  علماً 

بالمقاطعة

على الناخب أن يضع عالمة )إكس( بجوار 
حذاَر  ولكن  إنتخابه  يريد  الذي  المرشح  إسم 
من إرتكاب ما يلي من أخطاء لتحاشي بطالن 

الصوت

١. ممنوع منعاً باتاً كتابة إسمك أواإلمضاء 
أوكتابة أي شيئ على بطاقة الترشيح

٢.  وضع أكثر من عالمة على أكثر من 

مرشح.

٣. ترك البطاقة فارغة دون وضع عالمة 
على أحد المرشحين.

لمرشح  بالخطأ  عالمة  بوضع  لوقمت   .4
بطريق  بالكتابة  أوقمت  إنتخابه  تريد  ال 
أحد  من  أطلب  البطاقة،  على  السهوأوالخطأ 
المشرفين بتزويدك ببطاقة أخرى وبعد اإلدالء 
بصوتك، ضع البطاقة داخل الصندوق الذي 

سوف يرشدك إليه أحد المشرفين

كالبهم  بإصطحاب   للمكفوفين  مسموح 
المساعدة  بطلب  مسموح  أنه  كما  الُمرشدة، 

من المرافقين من األقارب أواألصدقاء أوأحد 
المشرفين داخل اللجنة أوإصطحاب ُمترجمين 
أوالفرنسية  باإلنجليزية  الُمتحدثنين  لغير 
تأدية  المترجمين  هؤالء  وعلى  لمساعداتهم 

اليمين قبل إسداء أية خدمات للناخبين.

واإلحتياجات  اإلعاقات  لذوي  يجوز 
اإلدالء  في  الراغبين  والُمسنين  الخاصة 
بأصواتهم طلب التصويت بالمنزل، على أن 
اللجنة  مع المشرفين على  التنسيق ُمسبقاً  يتم 
يوجد  أنه  كما  الناخب  سكن  لمحل  التابعة 
اللجان  بعض  داخل  الٌمبكر  التصويت  خدمة 
بالبريد  وElections Ontarioالتصويت 
الناخب  على  يجب  اإلستفسار  من  ولمزيد 

اإلتصال ب 

دائرة   ١0٧ أونتاريومن   مقاطعة  تتكون 
أي  واحداً  عضواً  دائرة  كل  ويمثل  إنتخابية 
أن عدد أعضاء برلمان أونتاريو١0٧ عضواً  
هوالمرشح  دائرته  في  يفوز  الذي  والمرشح 
األصوات  من  عدد  أكبر  على  الحاصل 
األغلبية  على  يحصل  ولولم  حتى  الصحيحة 
والحزب  واحد(   زائد  )خمسين  البسيطة 
يصبح  المقاعد  من  عدد  أكبر  على  الحاصل 
الحزب  ذلك  زعيم  ويصبح  الحاكم  الحزب 

رئيس وزراء أونتاريولمدة 4 سنوات

عدد  على  حزبان  حصول  حال  في  أما   
العام  الحاكم  تلجأ  قد  المقاعد،  من  متساٍو 
لكندا )حالياً السيدة جولي باييت الممثلة لملكة 
تلك  بدعوة  الثانية(  إليزابيث  الملكة  بريطانيا 
إئتالفية مكونة من  األحزاب لتشكيل حكومة 
النواب  عدد  يكون  أن  على  أوأكثر  حزبين 
أوأكثر،  األحزاب ٥4 عضواً  لتلك  الممثلين 
ذلك  تكوين  في  األحزاب  تلك  فشلت  وإذا 
الُمنتهية  الحزب  يقوم  الحكومي،  اإلئتالف 
إنتخابات  عقد  لحين  األعمال  بتسيير  واليته 

الحقة

الليبرالي  الحزب  نواب  عدد  ملحوظة: 
)والذي  الحالي  المقاطعة  ببرلمان  الحاكم 
 ٥6 اإلنتخابات(  تلك  عقب  والياته  ستنتهي 
عضواً لذا كانت حكومته حكومة أغلبية )أكثر 
أسلفت وأشرت سابقاً(،  كما  من ٥4 عضواً 
بينما كان عدد نواب حزب المحافظين التقدمي 
المركز  في  يأتي  الذي  )الحزب  ٢٧ عضواً 
الرسمي(،  المعارضة  حزب  يمثل  الثاني 
بينما كان عدد نواب الحزب الوطني الجديد 
 ١8 بالمقاطعة(  الرئيسي  الثالث  )الحزب 
عضواً وأخيراً يوجد ممثل واحد فقط ببرلمان 
المقاطعة لحزب التريليوم )وهوحزب يميني 

شعبوي(

بمقاطعة  يوجد  هامة:  معلومة 
رسمي،  بشكل  ُمسجاًل  أونتاريو٢١حزباً 
لها  وجود  ال  كرتونية  أحزاب  منها  الكثير 
في الشارع ولم يسمع عن معظمها أحد ولذا 
على  القادم  العدد  في  حديثي  أحصر  سوف 
الثالثة أحزاب الجماهيرية الرئيسية بالمقاطعة 
وهي الحزب الليبرالي وهوحزب يسار وسط 
وترأسه "كاثلين وين" زعيمة الحزب ورئيسة 
التقدمي  المحافظين  وحزب  الحالية  الوزراء 
يمين وسط ويرأسه "دوج فورد"  وهوحزب 
أقصى  وهوحزب  الجديد  الوطني  والحزب 
قبل  ولكن  "آندريا هورفاث"  اليسار وترأسه 
تلك  بيت  التباين  أوجه  لشرح  اإلسترسال 
أن  أود  والصدق،  األمانة  وبدافع  األحزاب، 
أنبه القارئ بأني غير محايد حيث أنني أعتبر 
الحياد خيانة للمبادئ والقيم التي تربيت عليها 
ولذا فالمقارنة التي سوف أوردها تمثل وجهة 
قارئ  أويتفق معها  قد يختلف  نظر شخصية 

المقال

)للمقالة بقية(

ارقام 
الطوارئ

ملا تكون فى هذه الظروف 
اتصل باالرقام التالية

انا مستحيل اتغير 

 27  :18 بلوقا  اتصل 
الناس  عند  المستطاع  غير 

مستطاع عند هللا
انا تعبت من نفسي ومن 

املشاكل 

اتصل بمتي ١١ :٢8 -٣0 
تعالوا الى يا جميع المتعبين و 
الثقيلي االحمال و انا اريحكم

محدش بيحبني بجد 

اتصل بيوحنا ٣ :١6 النه 
هكذا احب هللا العالم حتى بذل 
إبنه الوحيد لكى ال يهلك كل 
من يؤمن به بل تكون له حياة 

ابدية
انا ضعيف  ..يارب 

 12 ب2كورنثوس  اتصل 
: 9 تكفيك نعمتي الن قوتي 

في الضعف تكمل
انا مش عارف الطريق 

 6-5  :  3 بامثال  اتصل 
قلبك  بكل  الرب  على  توكل 
في  تعتمد  ال  فهمك  وعلى 
كل طرقك اعرفه و هو يقوم 

سبلك
انا مش بعرف اعمل أي 

حاجة 

 13  :4 بفيلبي  اتصل 
استطيع كل شيء في المسيح 

الذي يقويني
انا مش قادر اتغير 

اتصل ب2كورنثوس 9 : 
كل  يزيدكم  ان  قادر  وهللا   8
كل  لكم  و  تكونوا  لكي  نعمة 
اكتفاء كل حين في كل شيء 
تزدادون في كل عمل صالح
فني اخلير يا رب في وسط 

ظروفي ؟ 

 28  :  8 برومية  اتصل 

االشياء  كل  ان  نعلم  ونحن 
تعمل معا للخير للذين يحبون 
هللا الذين هم مدعوون حسب 

قصده
انا مش قادراسامح نفسي 

اتصل ب1يوحنا 1 : 9 ان 
امين  فهو  بخطايانا  اعترفنا 
وعادل حتى يغفر لنا خطايانا 

ويطهرنا من كل اثم
مش عارف ادبر احوالى 

 19  :4 بفيلبي  اتصل 
احتياجكم  كل  الهي  فيمأل 
في  المجد  في  غناه  بحسب 

المسيح يسوع
انا فاشل 

 1 ب2تيموثاوس  اتصل 
: 7 الن هللا لم يعطينا روح 
الفشل بل روح القوة و المحبة 

و النصح
انا داميا قلقان و مضطرب 

ب1بطرس 5 : 7  اتصل 
ملقين كل همكم عليه النه هو 

يعتني بكم

انا امياني ضعيف 

 20  :  17 بمتى  اتصل 
حبة  مثل  ايمان  لكم  كان  لو 
لهذا  تقولون  لكنتم  خردل 
الجبل انتقل من هنا الي هناك 
غير  شيء  يكون  وال  فينتقل 

ممكن لديكم
يارب انا مش ذكي 

 1 ب1كورنثوس  اتصل 
بالمسيح  انت  منه  و   30  :
حكمة  لنا  صار  الذي  يسوع 
من هللا و برا و قداسة و فداء

انا لوحدى 

 5:  13 بعبرانيين  اتصل 
ال اهملك و ال اتركك

عندما تكون في مشكلة 
او ضيق 

اَل   14 بيوحنا  اتصل 
َتْضَطِرْب ُقلُوبُُكْم.أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن 

ِ َفآِمنُوا ِبي.  ِباللَّ
عندما يخذلك الناس 

بُّ  ألرَّ بمزمور 27  اتصل 

ْن  ِممَّ َوَخاَلِصي  نُوِري 
َحَياِتي  ِحْصُن  بُّ  ألرَّ أََخاُف؟ 

ْن أَْرَتِعُب؟  ِممَّ
عندما تخطئ 

 51 بمزمور  اتصل 
َحَسَب  أهللُ  َيا  اِْرَحْمِني 
َرْأَفِتَك  َكْثَرِة  َحَسَب  َرْحَمِتَك. 
َكِثيراً  .اْغِسْلِني  َمَعاِصيَّ أْمُح 
َخِطيَِّتي  َوِمْن  إِْثِمي  ِمْن 

ْرِني.  َطِهّ
عندما تكون قلقًا 

اتصل بمتى 6 : 19- 34 
َماِويَّ َيْعلَُم أَنَُّكْم  أَلنَّ أََباُكُم ألسَّ

َتْحَتاُجوَن إِلَى َهِذِه ُكلَِّها 
عندما تكون فى خطر 

 91 بمزمور  اتصل 
َمَعُه  لَُه.  َفأَْسَتِجيُب  َيْدُعوِني 
ُدُه  أُْنِقُذُه َوأَُمِجّ يِق.  أََنا ِفي ألِضّ
ِمْن ُطوِل اأَليَّاِم أُْشِبُعُه َوأُِريِه 

َخاَلِصي. 
عندما يبدو اهلل بعيدا عنك 

 139 بمزمور  اتصل 
َوِقَياِمي.  ُجلُوِسي  َعَرْفَت 

َبِعيٍد.  ِمْن  ِفْكِري  َفِهْمَت 
ْيَت  َذرَّ َوَمْرَبِضي  َمْسلَِكي 
َوُكلَّ ُطُرِقي َعَرْفَت. أَلنَُّه لَْيَس 
َيا  َوأَْنَت  إاِلَّ  لَِساِني  ِفي  َكلَِمٌة 
َخْلٍف  ِمْن  ُكلََّها.  َعَرْفَتَها  َربُّ 
اٍم َحاَصْرَتِني َوَجَعْلَت  َوِمْن ُقدَّ

َعلَيَّ َيَدَك. 
اذا شعرت بانك وحيد 

وخائف 

بُّ  اَلرَّ  ٢٣ بمزمور  اتصل 
َراِعيَّ َفاَل يُْعِوُزِني َشْيٌء 

عندما تتسرب اليك املرارة و 
تصبح ناقدا للغير 

كورنثوس   1 ب  اتصل 
َوَتْرُفُق.  َتَتأَنَّى  اْلَمَحبَُّة   13
اَل  َتْحِسُد.اَْلَمَحبَُّة  اَل  أْلَمَحبَُّة 
َتَتَفاَخُر َواَل َتْنَتِفُخ َواَل تَُقِبُّح َواَل 
َتْطلُُب َما لَِنْفِسَها َواَل َتْحَتدُّ َواَل 
ِباإِلْثِم  َتْفَرُح  َواَل  َؤ  ألسُّ َتُظنُّ 
َوَتْحَتِمُل   . ِباْلَحِقّ َتْفَرُح  َبْل 
َشْيٍء  ُكلَّ  ُق  َوتَُصِدّ َشْيٍء  ُكلَّ 
َوَتْصِبُر  َشْيٍء  ُكلَّ  َوَتْرُجو 
اَل  َْلَمَحبَُّة  َشْيٍء.  ُكِلّ  َعلَى 

َتْسُقُط أََبدا
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فرق  العدد  هذا  فى  بالتحليل  نتناول 
المجموعمين الثالثة والرابعة                                             

 المجموعة الثالثة :  فرنسا - الدنمارك - 
بيرو- استراليا                                      

فكرة  انطلقت  فرنسا  من     : فرنسا   -1
طرح  عندما  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
»جول  الشهير  الفرنسى  المحامى  الفكرة 
اسمه  الذهبية  الكأس  حملت  الذى  ريمييه« 
عندما   ١9٧0 عام  البرازيل  امتلكتها  حتى 
احتفظت  ثم  الثالثة ومن  للمرة  باللقب  فازت 
تشارك  ان  الطبيعى  من  وكان  بالكأس. 
هناك  تكن  وام   - دورتين  اول  فى  فرنسا 
البطولة  انجاح  اجل  من   - تأهيلية  تصفيات 
على  شرفياً  كان  اشتراكها  ان  اال  الوليدة 
بطوالت  فى  شاركت  حيث  عقود  مدى 
شرف  لها  )وكان   ١9٣8  ،١9٣4  ،١9٣0
وخرجت   ١9٧8 تنظيمها(،١966،١9٥4، 
االستثناء  االولى  االدوار  من  جميعها  فى 
احتلت  بطولة ١9٥8 حيث  فى  كان  الوحيد 
فونتين  جوست  نجمها  وجاء  الثالث  المركز 
 ١٣ احرز  بعدما  الهدافين  قائمة  رأس  على 
العب  يحرزه  الذى  االعلى  وهوالرقم  هدفاً 
فى بطولة واحدة والذى لم يتحطم حتى اآلن. 
الفرنسى يظهر كقوة عظمى فى  الفريق  بدأ 
 ١98٢ بطولة  من  بدءاً  القدم  كرة  مالعب 
واحرز  رائعة  عروضاً  الفريق  قدم  حيث 
المركز الرابع فى وجود الجيل الذهبى االول 
لفرنسا بقيادة ميشيل بالتينى ثم احرز المركز 
الثالث فى بطولة ١986 ثم اخيراً تحقق الحلم 
 ١998 بطولة  فى  اللقب  بحراز  الفرنسى 
تحت قيادة النجم الفذ زين الدين زيدان وتأهل 
الفريق لنهائى بطولة ٢006 وخسر النهائى 
امام ايطاليا بركالت الترجيح غير ان الفريق 
واصل كبواته وخرج من االجوار االولى فى 
النهائى  بطوالت ٢00٢،٢0١0  ومن ربع 
السرعة  على  الفريق  يعتمد   .٢0١4 فى 
نجم  وجود  عدم  ظل  فى  الجماعى  واالداء 
سوبر كبالتينى اوزيدان ويعتمد هجومياً على 
مهارة كيليان مبابى ومن خلفه العب الوسط 
بول بوجبا. الفريق الفرنسى مرشح للمنافسة 
تجازوه  المنتظر  فمن  وبالتالى  اللقب  على 

للدور االول بسهولة.

يذكر  تاريخ  لها  ليس   : الدنمارك   -2
اول  كانت  حيث  العالم  كأس  بطوالت  فى 
بطولة  فى  الدنماركى  الفريق  مشاركات 
١986 بالمكسيك وحقق نتائج طيبة فى الدور 
االول متصدراً مجموعته  وتوقع الجميع ان 
يواصل مفاجآته اال انه خرج من الدور الثانى 
ثم  الفريق  خبرة  قلة  تعكس  غريبة  بسهولة 
وخرج   ١998 بطولة  فى  جيدة  نتائج  حقق 
اما  النهائى  ربع  فى  البرازيل  امام  بشرف 

فى بطولتى ٢00٢ ، ٢0١0 فقد 
وقد  االولى.   االدوار  من  خرج 
بعد  التأهل  بطاقة  الفريق  انتزع 

الفريق  ويتميز  االوروبى  الملحق  فى  فوزه 
بميله الى الكرة الهجومية معتمدا على نجمه 
الشاب كريستيان اريكسون الذى احرز اكث 

من نصف اهداف الفريق فى التصفيات.

مشاركة  من  الرغم  على  بيرو:     -3
بيروفى اولى نسخ كأس العالم عام ١9٣0 اال 
التصفيات لعدة  الفريق لم يستطع تجاوز  ان 
الى ان شارك فى بطولة عام ١9٧0  عقود 
ثم بطولة عام ١9٧8 وخرج من دور ربع 
النهائى  ثم عاد فى آخر مشاركة عام ١98٢ 
عروض  بعد  المجموعات  دور  من  وخرج 
وعادت  عاماً   ٣6 بيرولمدة  غابت  ثم  باهتة 
تجاوز  بعد  روسيا  مونديال  فى  لتشارك 
الملحق االخير للتأهل بالفوز على نيوزيلندا 
لتكون آخر المتأهلين للبطولة. ويعانى الفريق 
من غياب العبه باولوغيريروالموقوف لمدة 
الفريق  ان  اال  المنشطات  تناوله  بسبب  علم 
حقق نتيجة طيبة فى اولى ودياته بالفوز على 

ايسلندا القوية بثالثة اهداف لهدف.

رحلة  بدأت  استراليا:   -4
الكانجارواالسترالى فى بطوالت كأس العالم 
 ١9٧4 عام  االولى  للمرة  شارك  عندما 
الفريق  الدور االول بعدها غاب  وخرج من 
عن الساحة العالمية اال انه عاد ممثاًل لقارة 
االخيرة  بطوالت  الثالث  فى  ليشارك  آسيا 
لكنه خرج من زور المجموعات فى جميعها. 
الملحق  فى  سوريا  على  الفريق  يفوز  ثم 
ليشارك   ٢  0١8 لروسيا  المؤهل  االسيوى 
للمرة الرابعة على التوالى. ال يتمتع الفريق 
بفنيات عالية ويعتمد على القوة والسرعة فى 

مواجهة خصومه.

التوقعات : يبدواالمر سهاًل بالنسبة لفرنسا 
الثانى  للدور  والتأهل  المجموعة  تصدر  فى 
والبيرولخطف  الدنمارك  تتصارع  بينما 
كفة  كانت  وان  للمجموعة  الثانية  البطاقة 
فى  االستراليون  يأمل  بينما  ارجح  الدنمارك 

تحقيق مفاجأة هى اقرب الى الحلم.

المجموعة الرابعة : االرجنتين - كرواتيا 
- ايسلندا - نيجيريا

بصعوبة  تأهلها  رغم     : االرجنتين   -1
دائماً  ستبقى  االرجنتين  ان  اال  للنهائيات 
بالكأس  فازت  فقد  بالبطولة  للفوز  مرشحة 
ثانى  وهى    ١986  ،١9٧8 عامى  مرتين 
عالوة   ١990  ،  ١9٣0 بطولتى  فى  العالم 
وقد شاركت  االخيرة ٢0١4.  البطولة  على 
وان  بطولة   ٢١ اصل  من  بطولة   ١٧ فى 
باقى  النهائى فى  لم تتجاوز دور ربع  كانت 
ميسى  بقيادة  االرجنتين  لكنها  البطوالت. 
للبطولة مهما كان مستواها  القوية  المرشحة 

الفنى.

حققت     : كرواتيا   -2
اول  فى  كبرى  مفاجأة 
عام  فيها  تشارك  بطولة 
فى  حلت  عندما   ١998
المركز الثالث لكنها خيبت 
اآلمال فى بطوالت ٢00٢ 
حيث   ٢0١  ،  ٢006،
من  جميعاً  فيها  خرجت 

الدور االول. 

الفريق  ويعتمد 
خط  قوة  على 
الذى  وسطه 
لوكا  يضم 
مودريتش وماتيوكوفاسيتش العبا لاير مدريد 

باالضافة الى ايفان نجم برشلونة.

فى  دولة  اصغر  تشارك     : ايسلندا   -3
العالم الول مرة بعد تصدرها لمجموعتها فى 
التصفيات وتشهد ايسلندا طفرة فى مستواها 
الكروى بتنأهلها لنهائيات كأس العالم ٢0١8 
اوروبا  امم  فى  االولى  مشاركتها  ان  لتثبت 
فوزها  بعد  النهائى  لربع  ٢0١6 ووصولهل 
ويأمل  الصدفة  وليد  يكن  لم  انجلترا  على 

الفريق ان يواصل مفاجآته العالمية.

4- نيجيريا :   يأمل النسور الخضراء فى 
فى  العالمية  الساحة  على  السادس  ظهورهم 
ثالثة  منه  خرجوا  الذى  ال١6  دور  تخطى 
،بينما   ١994،١998،٢0١4 اعوام  مرات 
فى  االول  الدور  من  مخيباً  خروجهم  كان 
بطولتى ٢00٢،٢0١0. ويقود الفريق صانع 
ميكيل  المخضرم جون  المفكر  العابه وعقله 
مع قائمة طويلة من المحترفين فى الدوريات 

االوروبية.

هذه  عن  المتأهالن  يتحدد  لن   : التوقعات 
المجموعة اال مع انطالق صافرة النهاية آلخر 
ومعقدة  متشابجة  مجموعة  فهى  مباراياتها 
وفاز  التصفيات  فى  التقيا  وايسلندا  فكرواتيا 
كال منهما على ارضه بينما تعانى االرجنتين 
الكامل  الفنى واعتمادها  من هبوط المستوى 
الذى  الوقت  فى  ميسى   االول  نجمها  على 
لنيجيريا  المتذبذب  المستوى  احد  يضمن  ال 
ويبقى االحتمال المتوقع بنسبة ضئيلة هوتأهل 

االرجنتين وايسلندا.  

كأس العامل لكرة القدم - روسيا 2٠18       )2(   
اعداد: مدحت موريس       

األمري الربيطاني هاري 
وعروسه يؤجالن شهر 

العسل

وعروسه  هاري  البريطاني  األمير  قرر 
عسلهما  شهر  تأجيل  ــاركــل  م ميجان 
وسيحضران حفل عيد ميالد األمير تشارلز 
والد العريس بعد بضعة أيام فقط من زفافهما 
التاريخي الذي مزج بين الحديث والتقليدي. 
االرتباط  عهود  الزوجان  قطع  أن  وبعد 
في كنيسة سان جورج بقصر وندسور في 
والمشاهير  المالكة  العائلة  أفــراد  حضور 
وتحت أنظار ماليين المشاهدين في مختلف 
مساء  وميجان  هاري  أمضى  العالم  أرجاء 

السبت في حفل خاص مع األصدقاء.
قصر  فــي  منزلهما  ــى  إل ــعــودان  وســي
مناسبة  أول  يحضرا  أن  قبل  كينزنجتون 
وهو  ساسكس  ودوقة  دوق  بصفتهما  لهما 

عيد الميالد السبعين لألمير تشارلز.
ويمثل الحفل الذي سيقام في الهواء الطلق 
الذي  تشارلز  ميالد  بعيد  االحتفاالت  بداية 
يحل في نوفمبر تشرين الثاني ويجري فيه 
لجمعيات  ورعايته  للجيش  النتمائه  تكريمه 

خيرية تدعمها األسرة المالكة.
في  األحد  صباح  العروسان  يظهر  ولم 
لحضور  الملكة  توجهت  عندما  الكنيسة 

القداس.

التي  المكان  عن  يعلن  لم  اآلن  وحتى 
سيقضي فيها العروسان شهر العسل وتكهنت 
إلى  سيذهبان  بأنهما  اإلعالم  وسائل  بعض 
بوتسوانا على األرجح لزيارة مخيم خاص 
قضيا فيه بعض الوقت في أغسطس آب من 
العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعالن 

خطبتهما.

ألماسة خاتم الخطبة من  واشترى هاري 
بوتسوانا، أكبر منتج لأللماس في العالم.

 ٣٣( هــاري  األمير  زفــاف  حفل  وكــان 
عاما( وهو السادس في ترتيب والية عرش 
وهي  عاما(   ٣6( ميجان  على  بريطانيا 
مطلقة وأمها أمريكية من أصل أفريقي حفال 

لم تشهد العائلة المالكة مثله من قبل.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

ملاذا أشعر بالقلق؟
من عيادة الطب الطبيعى

الفواكه ومرض السكر
من  أعانى  س: 
فهل  السكر،  مرض 
بما  الفواكه  تناول 
مواد  من  تحويه 
سكرية مناسب أم ال، 
عصائر  تناول  وهل 

الفواكه مناسب؟

مسموح  الفواكه  تناول  ان  الواقع  ج: 
به لمرضى السكر ولكن بعض األنواع 
أحسن  من  فمثال  غيرها،  من  أحسن 
أنواع الفواكه لمرضى السكر البلوبيرى 
والفراولة،  والكريز  والبالكبيرى 
وأيضا التفاح والجريب فروت والخوخ 
والكمثرى وحتى العنب ولكن ال تزيد 
عن نصف كوب، وينصح بتناول نوع 
واحد في كل مرة وثمرة واحدة وتوزع 
الفاكهة  تناولت  اليوم، واذا  على طول 
السكر  من  كثير  على  تحتوى  التي 

فيجب ان تكون شريحة 
البطيخ  مثل  واحدة 
اوالبابايا،  اواالناناس 
مانجووال  اونصف 
الفواكه  بتناول  ينصح 
المجففة فهى مركزة في 
التمر،  السكرية وعلى األخص  المواد 
سكر  على  تحتوى  عموما  والفواكه 
الفركتوز والجسم يتعامل معه بطريقة 
مختلفة عن سكر الجلوكوز اوالسكروز 
من  وهوخليط  األبيض(  )السكر 
الجدير  ومن  والفركتوز.  الجلوكوز 
بالذكر ان الفواكه تحتوى على االلياف 
السكر  امتصاص  تنظم  التي  الطبيعية 
في  متاحا  يكون  ال  وهذا  الدم،  في 
عصائر الفواكه حتى لوكانت 100%، 
ومن هنا أكل الفاكهة أحسن بكثير من 

شرب العصير.

تباسيم جندي

سمات  من  سمة  والتوتر  القلق 
الواقع  الحديث، وهوفي  العصر 
في  الجسم  داخل  طبيعي  تفاعل 
عملية استجابة لضغوط خارجية 
مرضا  تصبح  ولكنها  اوداخلية، 
اوتحتاج الى عالج إذا استمرت 
شهور   6 من  أكثر  االعراض 
سبب  بدون  يحدث  اوعندما 

واضح.

ويعرف القلق بأنه حالة من حاالت توقع خطر 
العام  القلق  منها  أنواع  وله  اوتهديد،  اومصيبة 
اوالقلق الذى يتسبب من حادث نفسى اوعضوي 

ومنها ما يسمى بالوسواس القهري.

في  سرعة  هوعادة  والتوتر  القلق  وأعراض 
القدرة  وفقدان  بها  واالحساس  القلب  ضربات 
والصداع  الدم  ضغط  وزيادة  التركيز  على 
والدوخة والتنفس السريع والعرق واضطراب 
افراز  من  تنتج  االعراض  وهذه  الهضم، 
الغدة  من  والكورتيزول  االدرينالين  هرمون 

الفوق كلوية.

ومن المهم في هذه الحالة التعرف على التاريخ 
هاما،  دورا  تلعب  الوراثية  فالجينات  العائلى 
على  التعرف  محاولة  ايض  المهم  من  ولكن 
السبب، ونحن في العادة نعزى القلق الى أسباب 
الواقع،  في  وهوصحيح  وسيكولوجية  نفسية 
هذا  تسبب  كثيرة  عضوية  أسباب  توجد  ولكن 
يمكن  الدرقية  الغدة  اضطراب  فمثال  الشعور، 
ان يؤدى الى أعراض القلق والتوتر وخصوصا 
عند الزيادة في هرمون الثيروكسين، وفى هذه 
الحالة توجد أعراض مصاحبة مثل اضطراب 
في  بالحرارة  واالحساس  الهضمى  الجهاز 

الجسم وأحيانا تورم في منطقة العنق.

ألنواع  هوحساسية  السبب  يكون  وأحيانا 
كيف  تتساءل  ان  ويمكنك  الطعام،  من  معينة 
يكون للجهاز الهضمى عالقة بالمخ، ولكن في 
الواقع توجد عالقة وثيقة بين الجهاز الهضمى 
والمخ، فكل انسان يحوى في جهازه الهضمى 
على أنواع مختلفة من البكتريا وهى مميزة لكل 
البكتريا  وهذه  االصبع،  بصمة  مثل  مثلها  فرد 
عالوة  واالعصاب  المخ  أغشية  لتكوين  هامة 
على المساهمة في تكوين خاليا المخ بمختلف 
وظائف  في  التحكم  بتغييرها  ويمكن  أنواعها، 
المخ ولكن يمكن ان يكون هذا مفيدا في السنين 

األولى من العمر وليس لإلنسان البالغ.

الموجودة  المفيدة  البكتريا  أنواع  بعض  ولكن 
في الجهاز الهضمي تشارك في عمل هرمونات 

المخ مثل الجابا والسيريتونين 
واالسيتيل كولين والدوبامين، 
الضروري  من  كان  لذا 
البكتريا  هذه  تعويض 
التخلص  يتم  التي  النافعة 
بالعقاقير  واضعافها  منها 
وااللتهابات  والكيميائيات 
الغير  لألطعمة  والتعرض 

صحية.

نعلم  ان  علينا  األطعمة  ذكر  يأتي  وعندما 
الشعور  أذكاء  في  تساهم  التي  األطعمة  أنواع 
المنقاة  الكربوهيدرات  مثل  والتوتر  بالقلق 
والفطائر  والمعجنات  والبيتزا  األبيض  كالخبز 
تؤدى  كلها  فهى  األبيض،  واألرز  والحلويات 
الى ارتفاع نسبة السكر في الدم ثم يليها هبوط 
للسكر وهبوط نسبة السكر يعطى أعراضا تشبه 
لنبضات  سرعة  من  المعروفة  القلق  اعراض 
ومن  التركيز،  على  قدرة  ودوخة وعدم  القلب 
من  يعانون  الذين  االفراد  أغلب  ان  المالحظ 
حلقة  في  فيظلون  األطعمة  هذه  يشتهون  القلق 
محاولة  االفراد  لهؤالء  المهم  ومن  مفرغة، 
والبقول  والفواكه  الخضروات  على  التركيز 

واالسماك والمكسرات والبذور.

هواضطراب  القلق  سبب  يكون  وأحيانا 
هرمونى عند انقطاع الدورة الشهرية، اوأحيانا 
تحليل  يستلزم  مما  الثقيلة  للمعادن  التعرض 

للشعر اوالبول.

من  الخارجية  للضغوط  المستمر  والتعرض 
عمل اوزواج مرتبك اوغيره يحدث اضطرابا 
الى  المريض  ويحتاج  كلوية،  الفوق  الغدة  في 

توجيه العناية لعالجها.

ان  القلق  حاالت  في  عموما  ينصح  ولكن 
كان  إذا  سيما  وال  التأمل  حياة  المريض  يتعلم 
مصحوبا بالخلوات الروحية، كما ينصح بتعلم 
يكن  لم  واذا  رياضية،  لعبة  أي  اوتعلم  اليوجا 
هذا متاحا فعلى األقل رياضة المشى والخروج 
دقيقة   ١٥ ولولمدة  الطبيعية  األماكن  الى 
سوف يكون له تأثير طيب، كذلك اللجوء الى 
الموسيقى والرسم والفنون المختلفة يبعث على 

النفس سالما وهدوء.

القلق،  من  يعانون  لمن  العزلة  بعدم  وينصح 
ان  المهم  ومن  مهم،  العائلة  بأفراد  فاالرتباط 
يكتمها،  وال  مخاوفه  كل  عن  المريض  يعبر 
اوالتواجد مع صديق مخلص اومرشد روحي.

وتوجد ايضا كثير من أدوات العالج الطبيعي 

أمريكا تقر أول عقار ملنع الصداع النصفي
صدقت »إدارة األغذية والدواء« األمريكية على أول عقار 
عقار  إلى  الباحثون  وتوصل  النصفي.  الصداع  حدوث  لمنع 
»إييموفيج« الذي يمكن أن يمنع حدوث الصداع النصفي حال 

فشل العقاقير األخرى في القيام بهذه المهمة. 
وذكر إيريك باستينج نائب مدير قسم منتجات األعصاب في إدارة األغذية والعقاقير 
في نشرة طبية ان عقار »إييموفيج« يوفر خيارا جديدا لتقليل عدد األيام التي يعاني فيها 

المرضي من الصداع النصفي.
لألكاديمية  السنوي  االجتماع  في  قدمها  التي  النتائج  خالل  البحثي  الفريق  وأوضح 
األمريكية لعلم األعصاب الذي عقد في لوس أنجلوس الشهر الماضي أن العقار الجديد 
تبعث  رئيسية   « »ناقلة عصبية  بمثابة  تعمل  كيميائية  مادة  حجب  طريق  عن  يعمل 
إشارات األلم. ومن خالل العمل مع مجموعة من األشخاص الذين يعانون من الصداع 
حاالت  عدد  متوسط  قلص  »أييموفيج«   أن  الدراسة  وجدت  العالج  النصفي صعب 

الصداع النصفي الشهرية بأكثر من ٥0 % لحوالي ثلث المشاركين في الدراسة.

السمك يقلل اإلصابة بأمراض القلب
أوصت دراسة حديثة بأن األشخاص الذين يتناولون األسماك - خاصة 
ملحوظة  بصورة  بينهم  تتراجع  األسبوع  في  أومرتين  مرة   - الدهنية 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.  
األمينية  األحماض  من  وفيرة  بكميات  الغنية  الزيتية،  األسماك  وتعد 

واألوميجا -٣، والتى تشمل أسماك السالمون، والتونة، والماكريل، والتروت والرنجة والسردين 
من الخيارات المفضلة فى األسماك. 

وأوضحت الدكتورة سونيا أنجيليون، اخصائية تغذية ومتحدثة باسم “أكاديمية التغذية والحمية” إن 
األحماض الدهنية الرئيسية واالوميجا- ٣ المتواجدة فى األسماك هى  )EPA( و)DHA(، وأن 
هذه األحماض لها تأثيرات مضادة لاللتهاب قد تساعد فى التصدى لتصلب وتضيق الشرايين التى 

يمكن أن تؤدى إلى نوبة قلبية. 
وتابعت إن )األوميجا-٣( قد تجعل الدم أقل عرضة للتجلط، في حين أن الجرعات العالية يمكن 
أن تساعد في خفض الدهون الثالثية، وهونوع من الدهون فى الدم، كما شددت على أن األسماك 
الدهنية قد ال تعد المصدر الوحيد لألوميجا -٣ ، بل تتواجد أيضا فى بذور الكتان، وبذور الشيا، 

والجوز، وهى مصادر جيدة لحمض “ألفا لينولينيك”. 



السنة احلادية عشر، العدد )267( - األربعاء 23 مايو232018

من عامل اإلبداع..  سلوكيات الكائنات احلية: أفعاٌل غريبٌة ال تكاد تصدق!
تربيُة أبناء الوقواق

أنواِع  بقّيِة  دون  غريٌب  أمرُه  الطائُر  هذا  حًقا، 
تربيِة  مهمَة  تُوكل  ا  أُمًّ أرى  مرة  فألول  الطيورِ، 
خالِل  من  يتّم  ذلك  أّن  واألغرُب  جليرانها!  األبناِء 
اخلداِع، حيث تعمُل األُمُّ على وضِع بيوضها في 
أعشاِش الطيورِ األُخرى، وما ميّيُز بيوض الوقواق 
لها  يجعُل  مما  بسرعة،  وتفقُس  تنمُر  أّنها 
التربيِة  في  األُخرى  الطيورِ  لدى  األفضليَة 
واالهتماِم على حساِب بيض الطيور احلقيقية. 
حّقا، لم يقدر على ذلك بنو اإلنسان! لذلك فقد 

قيَل عنه بأّنه أخدُع وأحقُد مخلوٍق في الكوِن.
الوالدُة عند قمل البحر

تقتصُر  الوالدِة  مسألَة  أّن  األذهاِن  في  رسخْت 
من  والقليِل  واإلنساِن  البريِة  الكائناِت  على 
التكاثرَ  للحشراِت  وأّن  البحريِة،  الكائناِت 
فقمُل  متاًما،  مختلٌف  الوضُع  فهنا  بالبيوِض، 
وتلد  تُلقح  اإلنسان،  أنثى  كمثل  مثلها  البحرِ 
وتشعُر بألِم الوالدِة بشكٍل كبيٍر، ويشارُ إلى أّنه 
عند بلوِغ موسِم الوالدِة تستلقي مجموعٌة من 

إناِث قمِل البحرِ على ظهرها لتلد بكّل ألٍم.

الوفاُء الزوجي عند الثعلب

أّنه  إاّل  بالثعلِب،  املكرِ  صفِة  اقتراِن  من  بالرغم 
عند التأمِل في أبعادِ حياِة الثعلِب، ستالحُظ أّنه 
أكثُر كائناِت الكرِة األرضيِة وفاًء ليفوق الكالب، 
ويخّص بالذكرِ العالقة الزوجية، فيتزوُج الثعلُب 
مرًة واحدًة في حياته، فيحافُظ على صفِة الوفاِء 
واإلخالِص لها حتى بعد مماتها فيبقى أعزبًا، أّما 

أنثاه فتبحُث عن ذكٍر آخٍر فور وفاة زوجها.

الغزاُل أسرُع حيوان

أشعُر بأّنه ال بدَّ أن تقدَم نصيحًة للغزاِل بطريقٍة 
أو بأُخرى؛ ألن ال يلتفت إلى اخللِف أثناء ركضه! 
حيث يسهُم ذلك في إيقاعِه كفريسٍة سهلٍة 
بأّن  علًما  تالحقُه،  التي  املفترسِة  للحيواناِت 
سرعته تصُل إلى ٩٠ كم في الساعة الواحدة، 
يقُع  جتعلُه  اخللِف  إلى  االلتفاِت  كثرَة  أّن  إاّل 
أن  أّن كائًنا لطيًفا كهذا  املؤسف  سريًعا، ومن 
يّتصَف بعدِم الثقِة بالنفِس، مما يجعلُه غيرَ قادرٍ 

على إنقاذِ نفسه.
الَِّل فرُس البحِر على ِقّمِة الشَّ

أغرب سلوكيات الكائنات احلية

فرُس البحرِ
التقطْت عدساُت كاميرات أحد املصورين صورًة 
الَِّل، وما أثارَ  لفرِس البحرِ جالًسا فوَق جسرِ الشَّ

مبحِض  تكن  لم  العادَة  هذه  أّن  حًقا  الدهشة 
الصدفِة، بل لوِحظت مرارًا وتكرارًا. ميكنك قراءة 
تصدق  ال  بألوان  مدهشة  حيوانات  حول  مقال 

على أراجيك.

ذكاُء الفيلة

على  ذكاًء  الكائنات  أكثر  من  الفيلُة  تُعتبر 
تساعدُه  إدراكية  قدرات  لديه  إذ  األرِض،  سطِح 
التي  احليوانات  مع  منافسٍة  في  الدخوِل  على 
تتمتُع بالذكاِء كالقردِة والدالفني، هذا وتّتصُف 
الفيلُة أيًضا بأّنها اجتماعيٌة ومحبٌة للتجمعات 
تُظهر مشاعرَ  إذ  بشكٍل كبيٍر وحساسٌة جًدا؛ 
احلزِن بعمٍق عند وفاِة أّي فرد من أفرادِ قطيعها، 
على  تساعدها  حساسيتها  أّن  الرائع  ومن 
حتى  واألغصاِن  بالتراِب  املتوفي  الفيل  تغطيِة 
أّنها  بل  تندثر جثته متاًما. وليس ذلك فحسب، 
تّتصُف  كما  وفاته،  من  األولى  باألياِم  تفارقه  ال 

باإليثارِ أيًضا.
ُعرف األسد

من  األسِد  ذكرَ  أّن  جميًعا  أذهاننا  في  ارتبَط 
ميتلُك ذلك الشعرَ الكثيَف حوَل رأسه واملعروُف 
باسِم الُعرف، واللبؤة من يخلو رأسها من ذلك، 

إناثها  متتلُك  األسودِ  من  األنواِع  بعُض  فهناك 
إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى  رأسها،  حوَل  عرًفا 
األنواع،  هذه  بعض  لدى  جينية  طفرات  وجودِ 
كما يؤثُر أيًضا هرمون التستوستيرون سواًء في 

الزيادِة أو النقصاِن في ذلك.

رائحُة النمل

يتواردُ إلى الذهِن العديُد من التساؤالِت عن رؤية 
ذهابًا  مستقيٍم  بخٍط  يسيُر  النمِل  من  سرٍب 
وإيابًا، بأّنه كيف متّكن من معرفِة طريِق العودِة!؟ 
أغرب  وضَع  أن  وجل  عز  اهلل  خلق  بديِع  وِمن 
يترُك  إذ  النمِل،  في  احلية  الكائنات  سلوكيات 
رائحًة مميزًة في كّل مكاٍن يعبرُه ليسترشد بها 
العودِة بعد االنتهاء من العمِل،  عند اتخاذِ قرارِ 
بني  التفرقة  ميكنه  النمَل  أّن  ذلك  من  واألغرُب 

االجتاهات األربعة وفًقا ملوقِع الشمِس.
النحُل الطناُن ُمولٌِّد للكهرباِء

مبنحه  النحِل  على  وتعالى  سبحانه  اهلُل  َمّن 
رفًة   23٠ مبقدار  باجلناحني  الرفرفِة  على  القدرة 
هذه  من  رفٍة  كلُّ  فتساهُم  الواحدة،  بالثانية 
شحنة  ذات  كهربائيٍة  طاقٍة  توليِد  في  الرفات 
في  القدرة  هذه  على  تعتمُد  كما  موجبة، 
استقطاِب غبارِ الطلِع الذي يّتخُذ قيمًة سالبًة، 

وبالتالي فتجتذبه النحلة نحوها.
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