
د. رأفت جندي
اونتاريو  وزراء  رئيسة  وين«  »كاثرين  حاولت 
اونتاريو  ناخبي  ترشو  أن  شعبيتها  تهالك  وسط 
امتداد  الماضي  أشهر  بستة  االنتخابات  قبل  فأعلنت 
والبالغين  لألطفال  األدوية  ليشمل  الصحي  التأمين 

حتى سن الرابعة والعشرين. 
الرشوة  لهذه  ينصاع  لم  اونتاريو  شعب  ولكن 
وأسقطها وأيضا أسقط حزبها، ألن احلزب اللبرالي 
فقد وضعه كحزب معترف به في قانون اونتاريو ألن 
االنتخابات األخيرة كانت  التي كسبها في  املقاعد 
سبعة مقاعد فقط، وقانون األحزاب ال يعترف بحزب 

ليس له 8 مقاعد على االقل.
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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. 
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تكملة مقال »رشوة الناخبين« ص1
»فورد« كسب المعركة لجسارته بالرغم 

من محاولة الخصوم في اثارة ما يشينه. 
»كاثرين  أسقطت  األخطاء  من  الكثير 
من  أن  رأي��ي  في  ولكن  وحزبها،  وي��ن« 
تغيير  حاولت  أنها  للهاوية  وحزبها  جذبها 
مفاهيم االفراد وبعض المؤسسات أيضا بما 
يتفق مع مفاهيمها، بل اقرت مواد تدريس 
ال تتفق مع ميول الكثيرين، وفى الوقت الذي 
لم يدينها شعب اونتاريو لمفاهيمها الخاصة 
في االنتخابات قبل األخيرة أصرت هي ان 
بل  واياها،  يتفق  بما  األطفال  مفاهيم  تغير 
التي  الدينية  المؤسسات  تعاقب  أن  أصرت 
المؤسسات  فمنعت  مبادئها  على  توافق  ال 
المثليين  توافق على زواج  التي ال  الدينية 

من المنح الحكومية. 
كل  ادانة  عدم  تطلب  الحرة  المجتمعات 
معتقدها  تفرض  ال  ولكنها  لآلخر  معتقد 

على اآلخر وال تعاقب الذين ال يؤمنون بما 
المجتمعات  حتى  اآلخر،  البعض  به  يؤمن 
اإلسالمية المتدنية جدا في حقوق اآلخرين 
تؤمن  ال  التي  المؤسسات  على  تفرض  ال 
تؤمن  انها  على  توقع  أن  الزوجات  بتعدد 

بتعدد الزوجات. 
ويمارسه  به  يؤمن  بما  حر  شخص  كل 
ولكن حريته تقف عندما يريد ان يلزم اآلخر 
بما يؤمن هو به، ولهذا كان سقوط كاثرين 
وين عظيما بالرغم من رشوتها للناخبين، 
األخ��وان  يفعل  كما  والزيت  بالسكر  ليس 
المسلمين في مصر، ولكن بامتداد التامين 

الصحي لألدوية لبعض األعمار. 

 د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com  
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عدة أشياء مهمة سوف تعمل عليها 
حكومة دوج فورد بسرعة

بمجرد أن يؤدى دوج فورد اليمين الدستورية يوم ٢٩ يونيو ويشكل حكومته الجديدة 
سيقوم بعدة أشياء مهمة بدون تشريع لها وهي أوال : النظر في دفاتر حسابات المقاطعة  
فواحد من أهم  مواضيع حملته االنتخابية  كان إدعاؤه بأن حكومة كاثلين وين قد لعبت 
في الحسابات ،ووعد هو بإجراء مراجعة شاملة لهذه الدفاتر سطرا بسطر وتشكيل لجنة 
للتحقيق في الفرق في العجز المالي ومقداره ٦٫٧ بليون دوالر  لميزانية  عام ٢٠١٨–
٢٠١٩ الذي أعلنته حكومة كاثلين وين وبين العجز المالي الذى وجده مدققي الحسابات 
وهو ١١٫٧ بليون دوالر ، وبما إن العديد من وعود دوج فورد مرهونة بما سيكشف 
عنه التحقيق فمن المنطق أن يكون هذا أول تحرك له وقال أحد المسؤولين في حزب 
المحافظين انه ينبغي أن نعرف ما ورثناه من أموال مقاطعة أونتاريو، وثانيا: سيقوم دوج 
فورد بالنظر في أمور شركة كهرباء )هيدرو – وان ( فقع وعد بإقالة مديرها التنفيذى 
الذى حصل علي دخل مقداره ٦ مليون دوالر العام الماضي قبل المكافأت ، ولكن يجب 
أن يتخذ فورد اوال خطوات باقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينون من قبل الحكومة 
وتعيين مجلس إدارة جديد ليتخذ قرار باقالة المدير التنفيذى مايو شميدت وإذا حدث هذا 
فسيحصل مايو شميدت علي مكافأت ضخمة لنهاية خدمته ، ثم يقوم فورد باعادة الشركة 
لملكية اونتاريو ويصحح الخطأ الكبير لحكومة كاثلين وين بخصخصتها، وقد يعمل فورد 
لهذا هو وضع ٣٠٠  المقترحة  االساليب  واحد  الكهرباء،   أسعار  تخفيض  أيضا علي 
مليون دوالر وهى الفائدة السنوية التى تحصل عليها الحكومة من شركة الكهرباء في 
أسهم الستعماالت مختلفة مثل دعم نظام الطاقة في المقاطعة لتخفيض سعر الكهرباء ، 
ثالثا : تحدى ضريبة الكربون وانهاء نظام )كاب أند تراد( الذى وضعته حكومة كاثلين 
وين واصبح  له صفة قانونية ضمن التشريعات ووافقت عليه الحكومة الفيدرالية ويتطلب 
االمر من فورد ان يتحدى حكومة كندا بطلب مناقشة دستورية هذا القانون امام محكمة 
االستئناف في أونتاريو ، رابعا : أعادة النظر في منهج التثقيف الجنسي وهذا ما ساعد 
دوج فورد علي اختياره رئيسا لمقاطعة أونتاريو وهو سيكون تحت ضغط من مؤيديه 
للعمل بسرعة علي منهج تعليم الجنس ليعود الي سابق عهده عام ١٩٩٠ حتى يتم تنقيح 
المنهج الجديد وجعله مناسبا لكل فئة عمرية ويبنى علي التشاور مع االباء واالمهات ، 
ويعرف أن الحزب الديمقراطى الجديد برئاسة أندريا هورواث سيكون حزب المعارضة 
الرسمى ليبطئ أية تشريعات جديدة يقوم بها دوج فورد ولكن حزب المحافظين سيكون 

قادرا علي دفع هذه التشريعات خالل أيام النه يمثل االغلبية . 



بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Condo vs freehold

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

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

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

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

اعمال الصيانة بنفسك.       
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم.

naser@estatesavvy.ca
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ديار تنتظر الرحيل 
د/ حممد وجيه الديب 

أستاذ طب وجراحة العيون – جامعة القاهرة 
مع إنطالقة مونديال 
روسيا ٢٠١٨ منذ أيام 
المناسبة  تلك  قليلة، 
عشاق  ينتظرها  التي 
واحد  )وأنا  القدم  كرة 
أربع  كل  منهم( 
سنوات، ينفجر بداخلي 
الهائل  البركان  ذلك 
الجميلة  الذكريات  من 

والتي  والشباب،  والصبا  الطفولة  أيام  وأسعد 
باختالف  مؤلمة  أطالل  إلي  كغيرها  تحولت 
كان  من  ورحيل  والسنين،  والشهور  األيام 
نشعر  كنا  من  وغياب  السعادة،  طعم  يعطينا 

معهم بالدفء واألمان ..
كانت هذه الذكريات والتي أعدها من أجمل 
ذاكرتي  في  محفورة  ظلت  قد  حياتي  فترات 
باسترجاعها  أقوم  عاما،  األربعين  قرابة 
كشريط السينما الكالسيكي كلما راودني الحنين 

إلي الماضي الرائع الذي ذهب ولن يعود ..
وكان  تابعته  عالم  كأس  أول  جيدا  وأذكر 
وفازت  نظمته  الذي  الشهير   ١٩٧٨ مونديال 
الهولندي  المنتخب  األرجنتين علي حساب  به 
الصيفية  األجازة  في  آنذاك  وكنت  المنحوس، 
أذكر  أزال  وال  اإلبتدائي،  الرابع  الصف  بعد 
تفاصيل األحداث كما لو كانت باألمس القريب، 
وقد يتذكرها معي عشاق ومهاويس كرة القدم 
الحقبة  تلك  والثمانينات،  السبعينات  أجيال  من 

الرائعة التي أشرف أن أنتمي إليها :
- فال أزال أذكر والدي )رحمه هللا( عندما 
كان يوقظني لمتابعة المباريات والتي كان ينقل 
نظرا  الفجر  من  مبكرة  ساعات  في  بعضها 
الهادئ  يستخدم صوته  وكان  التوقيت،  لفارق 

الرخيم مع هزات خفيفة متباعدة ..
- وال أزال أذكر أطباق البطيخ المثلج التي 
كنا نتناول منها أطناناً أثناء مشاهدة المباريات 
في صيف يونيو الحار وكانت مراوح توشيبا 
آداة  هي  آنذاك  الهادر  الصوت  ذات  العربي 

التبريد الوحيدة ..
- وال أزال أذكر تجمع بعض المقربين من 
التي  أطفال الجيران حول الطفرة اإللكترونية 
الملون  تلفازنا  في ١٩٧٧..  والدي  بها  فاجأنا 

األول العتيق )فيليبس ذو ال ٢٦ بوصة( ..
وثورتها  والدتي  غضب  أذكر  أزال  وال   -
واإلستهجان  اإلستحسان  لصيحات  العارمة 
إلي  الفجر  بيتها عنوة مع إشراقة  ن أحالوا  ممَّ

إستاد مجنون لعشاق الساحرة المستديرة ..
ماريو  والدي علي  تعليق  أذكر  أزال  - وال 
كمبس مهاجم األرجنتين المخضرم : )شنبه كان 
ناحسه(، وكان هذا الكمبس صائما عن التهديف 
ذو  مهندما  كان  عندما  األولي  األدوار  في 
شارب سبعيناتي مميز أقرب لزين العشماوي، 
عندما  النهائية  األدوار  في  عليه  فتحها هللا  ثم 
قام بحلق شاربه، وإسقاط جوربه واستطاع أن 
الحلم  تحطيم  بعد  البطولة  هداف  لقب  يحصد 

الهولندي في النهائي ..
- وال أزال أذكر حزني العميق وبكائي الشديد 
ليومين متصلين بعد خروج الفريق األسطوري 
وإيدر  وفالكاو  وسقراطيس  )زيكو  للبرازيل 
إبن  اإليطالي  الفريق  يد  علي  ورفاقهم( 
وتارديللي  وكونتي  )باولو روسي  المحظوظة 
مونديال  نهائي  قبل  في  ورفاقهم(  وألتوبيللي 

أسبانيا ١٩٨٢ ..
والدي  أصدقاء  غضب  أذكر  أزال  وال   -
أشاهد  حتي  دماغي(  )تربست  عندما  ووالدتي 
وفرنسا،  ألمانيا  بين  الحاسمة  الجزاء  ضربات 
وكان ذلك أيضا في قبل نهائي مونديال ١٩٨٢، 
الحسين  إلي  للذهاب  وكنا في رمضان ونستعد 
إليهم  ألمح  الذي  والدي  أنقذني  ولكن  للسحور، 
ولكن  موجود  السحور  أن  مفادها  ذكية  بعبارة 

ضربات الجزاء لن تتكرر ..
واألحداث  النوادر  من  وعشرات  عشرات 

واإلجتماعية  الكروية 
والدرامية  والفكاهية 
التي  الهزلية  وحتي 
ذاكرتي  في  ترسخت 
جدران  بين  وقبلها 
في  الدافئ  العائلة  بيت 
 .. الجميلة  ضاحيتي 
الفاتنة  تلك  المعادي، 
حملت  التي  الحسناء 
أيام  وأسعد  عمري  ذكريات  أجمل  ثناياها  بين 
القرار  يأتي  عندما  دائما  أتردد  والتي  حياتي، 
بتركها بعد أن طالتها لألسف يد القبح والتشويه 

كغيرها من الضواحي الراقية ..
بعض  وأشاهد  أخري  مرة  المونديال  ويعود 
ليس  ولكن  أخري،  مرة  مصر  في  مبارياته 
مظاهر  كل  وجود  برغم  يكون  أن  إعتدت  كما 
من  المبهرة  والتكنولوجيا  الحديثة  الرفاهية 
قنوات وتصوير وتعليق وتحليل، فلم يعد هناك 
من يوقظني ويشجعني للمشاهدة، ولم يعد هناك 
من يشاركني الحماس والفرح للمتابعة، ولم تعد 
فوز  عند  تملؤني  التي  الغامرة  السعادة  هناك 
من  وغاب  الحدث  ظل  فقد   .. المفضل  فريقي 

كان يفرحني ويفرح معي بالحدث .. 
توقفت عقارب الساعة عند هذا اإلرث الهائل 
من ذكريات الزمن الجميل الذي أتخم ذاكرتي، 
وجعل كل ما هو سواه مسخا مشوها اصطناعي 

الجوهر والمضمون والمالمح والرتوش .. 
الجميلة  اإلحتفاالت  روح  هناك  تعد  فلم   -
السنة  ورأس  والنجاح  الميالد  بأعياد  البسيطة 

وشم النسيم ..
األجازة  إلنتظار  الوله  ذلك  هناك  يعد  ولم   -
الصيفية بين شطآن األسكندرية الساحرة مدينة 

السمر والحيوية و الحياة والجمال .. 
بشهر  الحقيقية  الفرحة  تلك  هناك  تعد  ولم   -
الفوانيس  من  الخالدة  وطقوسه  رمضان 
الجميل  والسهر  والسحور  واإلفطار  والفوازير 

بين أحضان األهل واألصدقاء ..
- ولم تعد هناك النشوة لصالة العيد أو الشوق 

للمالبس الجديدة وزيارة المتنزهات ..
- ولم يعد هناك صدق المشاعر الذي نجد فيه 
مالذا في لحظات اإلنكسار ؛ كأمسيٍة دافئة في 

إحدى ليالي الشتاء الباردة ..
- ولم تعد هناك الضحكة الصافية النقية التي 
تخرج من بين جوانحنا فتغسل هموم الدنيا وتنير 

لنا الطريق .. 
سوي  نعيشه  ما  يعد  لم   .. مؤلم  بإختصار 
سعادة زائفة مغلفة برفاهية تعيسة ليس فيها متعة 

أو روح أو إحساس ..
في  انتباهي  اجتذب  ما  أن  األمر  وحقيقة 
وأخواتي  أنا  فقط  لسنا  أنه  األخيرة  زيارتي 
ووالدتي )أطال هللا في عمرها( من نشعر بغياب 
من إختاره هللا إلي جواره، ولكن أيقنت بأن كل 
ما في جنبات البيت يشاركنا هذا الحنين الجارف 
مهما مرت األيام، وقد رأيت أمثلة أخري مطابقة 
القدامي  واألصدقاء  األقارب  بعض  بيوت  في 
هللا  يسترد  أن  األقدار  شاءت  والتي  المقربين، 

منها أصحاب الدار .. 
الجماد  ذلك  الديار  بأن  الشخصي  فإعتقادي 
من  يرحل  من  تفتقد  نظنه،  هكذا  أو  األصم 
وتذرف  المقربون،  يفتقده  كما  تماما  أهلها 
وتمتلئ  األبناء،  يبكيه  كما  دمعا  جدرانها  عليه 
يفعل  كما  ذكراه  تحين  عندما  حزنا  ردهاتها 
األهل، وتفيض شرفاتها أسي عندما تري بعض 

متعلقاته الشخصية ..
حقا .. كم أنت جبار أيها الزمن .. وكم أنتي 

قاسية أيتها األيام .. 
الخضوع  سوي  نفعل  أن  عسانا  ماذا  ولكن 

واإليمان بأقدار الخالق العظيم ..
وفي المقابل لكم أنتي وفية أيتها الجدران .. 

وكم أنتي مخلصة أيتها الديار .. 
تخذلين،  وال  توفين  تنسين،  وال  تتذكرين 

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
كتر  من  الشعب  بالك  خلي  ياريس   ال 
كفايه  المزيد  مستحمل  بقاش  ما  الصب 

صب وحياتك ال يصبوا غضبهم عليك.
 البابا تاوضروس

وصيتك  يونان  مكاري  أبونا  وصيتك 
من  الموهبين  الكنيسة  كهنة  علي  تحافظ 
كانوا  لو  حتي  موهبين  األنصاف  ظلم 

أساقفة.
 مجلس الشعب

ضريبة علي دفن الموتي يا مفتريين ده 
حتي الصب في الميت جرم عظيم تتهزله 

السبع سموات.
 محمد الشناوي

شركة  من  مقدمة  هدية  تاخد  رفضت 
العيار  زودوا  الروس  أهو  طيب  خمور 

الكحولي وأهدوك ثالثة بطعم الفودكا.
 محمد صالح 

األول من  الدور  من  مهم خروجنا  مش 
كأس العالم المهم خلصتنا من ذل مجدي 

عبد الغني.
 كريستيانو رونالدو

والمانيا  واألرجنتين  البرازيل  فرق 
معاك  هيستمر  الحظ  شكل  ضايعة 
والبرتغال هتكسب الكأس وقيراط حظ لك 

وال فدان شطارة لميسي.
 كاثلين وين

الفان“   ” فورد  العربية  بين  الفرق 
والليبرال هي ليها ثمن كراسي والليبرال 

سبعة فقط.
 فورد

معهم  وتواصلت  الناس  علي  آعتمدت 
أونتاريو  لنا  ورجعت  فنصروك  مباشرة 

تاني.
 جستين تردو

الدور الدور الدور وسعيدة يا اللي عليكي 
الدور وحاسس دورك هيكون في ٢٠١٩.

  ترامب
فترة  في  شتمك  تردو  أن  عارفين 
ذنبنا  احنا  شوية  خف  لكن  االنتخابات 

إيه؟؟.
 أقباط المهجر

موضوع  علي  كتير  تتفرجوا  هتفضلوا 
والشجاعة  النخوة  خالص  البنات  خطف 

ماتت، نبعت نجيب لكم طرح؟؟.
 نبيلة مكرم 

اللي زعالن من تصريحك أن التكفيريين 
االحتفاظ  سر  ده  قوليله  الطرفين  من 

بالمنصب الوزاري يا روح …..!!!.
 محمد مرسي

السيسي  بعد تحليف  المصريين  رد فعل 
أن  علي  دليل  األثيوبي  للراجل  يمين هللا 
يكرهك  واللي  الظلط  يبلعلك  يحبك  اللي 

يتنمالك الغلط.

أن اردت ان تتلقى االهرام 

اجلديد في يوم صدوره على 

االمييل ارسل لنا على

   ahram.teeba@gmail.com

8164gindi@rogers.comاو



تحت  مقمره  ليله  فى  جلست 
أسمع  ال  نائمون  والجميع  النافذه 
سوى صوت همس النجوم وال أرى 
سوى ضوء القمر الذى مالء صفحه 
السماء وكأنه قطعه ماس فى طبق 
من الفضه وتأملت مليااااا ونظرت 
لم  أخر  شيئا  أرى  قد  لعلنى  بعمق 
أره من قبل فقد اعتدت منذ سنوات 
احتجت  كلما  ذلك  أفعل  أن  طوال 
مع  أتحدث  أن  أو  بنفسى  أخلو  أن 
أنها  الكثيرون  ظن  التى  الطبيعه 
فيها  شىء  كل  أجد  بينما   صامته 
يتحدث بل ويروى قصص ويسرد 
روايات حدثت تحت سمعه وبصره 
وسمعت  البشر  نحن  أبطالها  وكان 
أرى  وكأننى  والعجيب  العجيب 
السماء  صفحه  فى  البشر  مايفعله 
أهلها  بات  بيوتاااا  ,,ورأيت  االمعه 
فى أنتظار خبر مفرح ناظرين الى 
,,,ورأيت  البشرى  لتعطيهم  السماء 
ناظرين  الخالء  فى  نائمون  أطفاال 
لفوق لعل السماء تبنى لهم حائطاااا 

مرضى  عرائهم,,,ورأيت  يستر 
المرض  سرائر  على  مطروحين 
راحه  يجدوا  كى  العلى  ينظرون 
عن  االطباء  عجز  التى  ألالمهم 
ناظرات   أمهات  تسكينها,,ورأيت 
فى  السماء  معونه  تطلبن  لفوق 
مشاركتهن عالم من الوحده عاشتن 
وزواج  االزواج  رحيل  بعد  فيه 
االبناء,,,ورأيت أيتامااا يبكون فوق 
يخبىء  ماذا  يعلمون  ال  وسائدهم 
واالم  االب  رحيل  بعد  القدر  لهم 
اال  يرتدون  ال  فقراء  ,,,ورأيت 
القديم وال يأكلون اال القليل ناظرين 
للسماء وفى شده االحتياج,,,ورأيت 
إن  الغد  فى  يفكرون  ساهرين  أباء 
أتى ماذا يفعلون وهم ال يملكون إال 
قوت اليوم,,,ورأيت أبطاال وأبطاال 
صنعوا قصص حياتيه لم يشهدها اال 
ال  ساعات  الساكنه,,,وبعد  الطبيعه 
وذهبت  النافذه  أغلقت  عددها  أذكر 
النوم وسألت نفسى ماذا  الى  ألخلد 
هذه  أصحاب  لهؤالء  أنا  قدمت 

القصص الحزينه؟ 
الرد لألسف ال شىء...  !وكان   
والغريب أننى خلدت الى النوم .... 
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ليله ُمْقِمَره   

نيفني سامى
عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل 

)62(
 بعض الغاز ضربة 5 يونية

ادوارد يعقوب
عالمات  من  الكثير  هناك 
رحلة  تزامن  لغز  االستفهام حول 

املشير مع بدء الضربة اجلوية

تبادل  بعيدا عن  حتليل منطقي 
الهزمية  مسئولية  والقاء  التهم 

بني فريقي عبد الناصر وعامر.

اللغز الثاني هو كيف لم يتنبه 
متتالية  حتذيرات   3 الى  القادة 
بتغيير  كفيلة  كانت  خطيرة 
لو  احلرب  مسارات  من  الكثير 

اخذوا بها؟

تضارب في روايات كل من الفريق 
احلديدي وهيكل حول عدم وصول 

إشارة عبد املنعم رياض

مبارك  حسنى  طيار  العقيد 
يتسبب غبائه في تدمير 6 طائرات 
بدأ  عند  يقودها  كان  تدريب 

الضربة.

ذكرت في الحلقة الماضية تدمير 
المصري  الجو  لسالح  إسرائيل 
 5 صباح  في  ساعات  ثالث  في 
الضربة  توقيت  ان  وكيف  يونية 
طائرة  وجود  مع  تزامن  الجوية 
من  الكثير  ومعه  الجو  في  المشير 
القادة  بقية  بينما  العسكرين  القادة 
وصول  النتظار  مصطفين  كانوا 
الجوية  القاعدة  مطار  في  طائرته 
في سيناء و صدرت  تمادا«  »بير 
األسلحة  )وقف(  بتقييد  األوامر 
لوجود  نظرا  للطائرات  المضادة 
ان  كما  الجو  في  المشير  طائرة 
مع  العسكريين  القادة  كبار  وجود 
قائد  ومنهم  طائرته  في  المشير 
في  القادة  كبار  وأيضا  الطيران 
انتظار  في  كانوا  بسيناء  الجبهة 
طائرته يعنى ان معظم قادة الجيش 
الهجوم  توقيت  في  كانوا  المصري 
مقر  عن  بعيدون  كلهم  اإلسرائيلي 
قيادتهم بل من اليوم السابق 4 يونية 
القائد  زيارة  بترتيبات  مشغولين 
وزير  ديان  وكان  للجيش.  العام 
الدفاع اإلسرائيلي قد اذاع بيان يعلن 
المصري  الجو  سالح  تدمير  فيه 
وان الهدف من العمليات العسكرية 
عبد  حكم  من  مصر  تخليص  هو 
 ٣ الى  ايضا  وتعرضنا  الناصر. 
تنبأ  عالمات هامة كانت كفيلة بان 
وهي  اإلسرائيلي  بالهجوم  الجميع 
على التوالي التحركات اإلسرائيلية 
الساعة  بالتحديد  يونيو   5/4 ليلة 
والتي  يونية   5 من صباح  الواحدة 
رصدتها وحدة للجيش على الحدود 
وارسلت بشإنها اشارات الى القيادة 
العامة للجيش وأيضا لقيادة الجيش 
القوات  تحرك  وثانيها  سيناء.  في 
اإلسرائيلية البرية الى داخل الحدود 
ذاتها  للوحدة  ومهاجمتها  المصرية 
قبل الضربة الجوية بساعة ونصف 
باإلبالغ  القوات  وقد اسرعت نفس 
بذلك  إشارة  وارسال  أخرى  مرة 
الى القيادة العامة وقيادة الجيش في 

التي  االشارة  تلك  والثالثة  سيناء.  
بعث بها الفريق عبد المنعم الرياض 
اإلسرائيلية  الطائرات  انطالق  فور 
الى  وصولها  وقبل  قواعدها  من 
شوهدت  وقد  دقائق  بعشر  أهدافها 
بوضوح من األردن حيث كانت ما 
المشتركة  العربية  بالقوات  يسمى 
عبد  الفريق  بقيادة  هناك  مرابطة 
من  الكثير  هناك  رياض.  المنعم 
عالمات االستفهام حول لغز تزامن 
رحلة المشير مع بدء الضربة الجوية 
ألهمية  نظرا  منها  كل  وسنعرض 
الجيش  هزيمة  في  الموضوع  هذا 
البشعة.  الطريقة  بهذه  المصري 
الموالين  العسكريين  القادة  ردد 
عبد  سلمهم  والذين  الناصر  لعبد 
التخلص  بعد  الجيش  قيادة  الناصر 
الحرب  بعد  عامر  الحكيم  عبد  من 
ان  الناصر  عبد  ادعاءات  رددوا 
المشير وقائد الطيران رتبا رحلة 5 
يونيو عنادا وتحديا ل عبد الناصر 
خاطئة  تحذيراته  ان  له  يثبتا  ولكي 
يوم  ستكون  الجوية  الضربة  بان 
بعد  الناصر  عبد  )ادعي  يونية   5
في  بالموعد  حذرهم  انه  الحرب 
كذلك  الحرب(  قبل  عقد  اجتماع 
وراء  هذا  ان  و  والتسيب  اإلهمال 
فريق  نفى  بينما  العسكرية  الهزيمة 
عامر ان عبد الناصر قد حدد أصال 
ال  انه  كما  للضربة،  يونية   5 يوم 
يعقل ان يكون القادة قد وصلهم اي 
شك بضربة في 5 يونية ويعرضوا 
بل  الخطر.   لهذا  وجيشهم  انفسهم 
عبد  باتهام  المشير  انصار  يتمادى 
بموعد  علم  على  كان  بأنه  الناصر 
الذى  هو  وانه  اإلسرائيلية  الضربة 
للمشير  يونية  اوامره في 4  اصدر 
عامر ان يقوم برحلته المشبوهة بل 
بالضبط  الميعاد  حدد  الذى  هو  انه 
ليتخلص من المشير!!. ومن ناحية 
المحللين  بعض  يرجح  آخري 
حددت  إسرائيل  ان  العسكريين 
ميعاد الضربة بعد ان حصلت على 
المشير  برحلة  الخاصة  المعلومات 
لديها  كانت  إسرائيل  ان  ثبت  حيث 
شفرة  لفك  المتقدمة  الفنية  الوسائل 
المصري  الجيش  رسائل  جميع 
وكانت تستطيع التجسس أيضا حتى 
على المكالمات التليفونية بين قيادات 
عبر  سيناء  و  الداخل  في  الجيش 
السويس  قناة  تحت  البحري  الكابل 
وانني اميل شخصيا الى هذا التحليل 
المنطقي بعيدا عن تبادل االتهامات 
والقاء مسئولية الهزيمة بين فريقي 
اللغز  بينما  وعامر.  الناصر  عبد 
الى  القادة  يتنبه  لم  الثاني هو كيف 
كانت  خطيرة  متتالية  تحذيرات   ٣
مسارات  من  الكثير  بتغيير  كفيلة 
ويضيف  بها؟.  اخذوا  لو  الحرب 
لم  المشير  ان  الناصر  عبد  فريق 
يكن يهمه وضع األكفاء في األماكن 
التي يستحقونها بل كانت كل أمور 
يكن  ولم  بالمحسوبية  تدار  الجيش 
ومحاسبة  الحزم  من  شيء  هناك 

المخطئ بطريقة عادلة بل ان مجرد 
وله صلة  الجيش  في  مجند صغير 
بمحاسيب المشير كان الكل يخشاه. 
ويرون تأكيدا لهذا ان إشارة الساعة 
الواحدة صباحا التي وصلت مركز 
يعرف  لم  بالقاهرة  العامة  القيادة 
تسلمها  ومتى  بالضبط  مصيرها 
المشير اما التي وصلت الى مركز 
القيادة في سيناء فيقول مؤيدي عبد 
الناصر انها سلمت لقائد الجيش في 
أي  يونية   5 يوم  ظهر  بعد  سيناء 
ألنه  الجوية،  الضربة  انتهاء  بعد 
و  المشير.  بزيارة  مشغوال  كان 
نفس السيناريو حدث أيضا إلشارة 
بدأ  عن  والنصف  السابعة  الساعة 
في  حدودنا  عبر  البري  الهجوم 
سيناء. اما إشارة عبد المنعم رياض 
اإلسرائيلية  الطائرات  مشاهدة  عن 
إسرائيل  داخل  قواعدها  تنطلق من 
ان  وهي  آخري  قصة  لها  يدعون 
هذه  مثل  بتلقي  المكلف  الجندي 
استقبال  تردد  غير  اإلشارات 
ولم  يونية   5 في صباح  اإلشارات 
يبلغ الوحدات األخرى بهذا التغيير 
لم  وبذلك  هيكل(  رواية  )حسب 
رياض.  المنعم  عبد  إشارة  تصل 
وفى تضارب للرواية يذكر الفريق 
مفتاح  هو  تغير  الذي  ان  الحديدي 
الشفرة لذلك من استقبل الرسالة لم 
يستطع فك رموزها. وهذه الروايات 
كان  وربما  مقنعة  غير  غيرها 
التكنولوجي  إسرائيل  تفوق  واقع 
اإلتصاالت  مجال  في  وخصوصا 
هو الحل لهذا اللغز حيث ذكر هيكل 
ان  »١٩٦٧االنفجار«  كتابه  في 
تحقيقات لجنة الكونجرس في حادث 
األمريكية  التجسس  سفينة  تدمير 
ان  اكتشفت  السفينة  ان  »ليبرتي« 
الرسائل  طبخ  ل  تتدخل  إسرائيل 
واألردن،  مصر  في  الشفريه 
حدث  انه  المستبعد  غير  من  وان 
موضع  اإلشارات  هذه  جميع  في 
دون  حال  اسرائيلي  تدخل  اللغز 
او  المناسب  الوقت  في  وصولها 
تشويهها بحيث ال تفهم. وال يفوتني 
بالرئيس  خاصا  حادثا  اذكر  ان 
كان  حينما  مبارك  حسنى  السابق 
وقت الحرب عقيدا طيارا، ويروى 
بهي  متقاعد  طيار  اللواء  الحادث  
يقول:  حيث  السيد  منيب  الدين 
»في التاسعة صباح يوم  5 يونيو 
انطلقت ست طائرات من التيو ٦١  
وهى قاذفات قنابل ثقيلة، في جولة 
تدريبية بقيادة مبارك و علم وهو في 
وبتدمير  اإلسرائيلي  بالعدوان  الجو 
غير  وألنه   ، المصرية  المطارات 
علي  القدرة  لديه  وليس  مبدع 
والصحيح  المناسب  القرار  اتخاذ 
الخاطيء  القرار  اتخذ  وكالمعتاد 
واتجه صوب مطار األقصر ليحط 
إال  وماهي  فيه  الست  بطائراته 
لحظات حتي دمرت الست طائرات 
الطيارين  أعين  أمام  األرض  علي 
وهو حدث مأساوي تكرر كثيرا في 

شديدة  ببساطة  المخيف.  اليوم  ذلك 
كان قرار توجهه إلي مطار األقصر 
في نفس الوقت الذي كانت إسرائيل 
تضرب فيه كل المطارات المصرية 
المفروض  وكان  خاطئا،  قرارا 
الوقود  ويمتلك  الجو  في  وهو 
الدول  احدي  إلي  للوصول  الكافي 
المجاورة مثل السودان أو السعودية 
سالما  بطائراته  إليهم  والوصول 
التفكير  علي  قادرا  يكن  لم  ولكنه 
عن  أقوله  ما  علي  مثاال  وسأعطي 
تصرف طيار آخر أصغر منه في 
السن وكان في ظروف مشابهة في 
هذا اليوم وتصرف بشكل محترف 
يقود  عنان  مدحت  المقدم  فكان   ،
طائرة اليوشن4١ وهي طائرة نقل 
صغيرة وعلم وهو في الجو بضرب 
المطارات فما كان منه إال أن اتخذ 

قرار الطيران إلي مطار الخرطوم 
للوصول بطائرته سالمة وهو ما لم 
وسأعرض  مبارك.   العقيد  به  يقم 
مضادة  اراء  القادمة  الحلقة  في 
ومناصريه  الناصر  عبد  الدعاءات 
بالمسئولية  وتلقى  الجيش  قادة  من 
األولى عليه وعلى قادته العسكريين 

من غير اتباع المشير. 

قادة  اعترافات   -١ المراجع:   
مظهر.   سليمان  يونية:  حرب 
الفريق   :٦٧ حرب  على  ٢-شاهد 
صالح الدين الحديدي ٣- االنفجار 
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ثورة ٢٣ يوليو الجزء الثاني: احمد 
عبد  مع  رحلتي   -5 الحمروش. 
مجلة   -٦ فايز  منصور  الناصر: 
آخر ساعة عدد ٣١ - ٠5 - ٢٠١١

روسيا متنع دخول الدجاج احلى "متيمة احلظ 
النيجريية" ملالعب املونديال 

الحكومة الروسية طلبا لرابطة  رفضت 
يلعب  الذي   - نيجيريا  منتخب  مشجعي 
مساء السبت مباراته األولى في المونديال 
إلى  الحي  الدجاج  إدخال   - كرواتيا  أمام 
يدعموا  أن  عليهم  يتعين  وبذلك  الملعب، 

فريقهم دون تميمة الحظ المعتادة.  
وذكر وزير الثقافة والسياحة الروسي أندريه إرناك - فى تصريحات 
صحفية اليوم السبت - إنه ال يمكن السماح بدخول الدواجن الحية إلى 
غير  من  بأنه  للمشجعين  الصورة  توضيح  تم  أنه  وأضاف  الملعب. 
المسموح دخول الحيوانات الحية إلى داخل الملعب وفقا لقواعد السالمة. 
وتلتقي نيجيريا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة في مونديال روسيا 

على ملعب كالينينجراد. 
وكان مشجعو المنتخب النيجيري قدموا الطلب ذاته قبل ٨ سنوات في 
جنوب أفريقيا، وتم طرد مشجعين نيجيريين من أحد المالعب بعد أن 

تمكنوا من إدخال الدجاج إلى الملعب. 
باللونين  الملون  الحي  الدجاج  أن  نيجيريا  منتخب  مشجعو  ويعتقد 

األخضر واألبيض، يجلب الحظ لفريقهم.



الرب  خادم  فتركت  كهدية.  ألحد 
يقلب في ما لدي واذ به يختار هذه 
دون عن أي واحدة اخري. فطلبت 
اكرامه  اود  ألنني  يأخذها  إال  منه 
وإعطاءه افضل ما عندي لكنه أصر 
ثم  بعيدة  بلد  الي  علي ذلك. وسافر 

يوم  ذات 
من  كلمني 
البلد   تلك 
لك  قائال: 
في  ثمر 
 . ء لسما ا

هل  قال:  كيف؟  وقلت:  فضحكت 
التي  المقدس  الكتاب  جلدة  تذكرين 
اليد  عليها  المرسوم  منك  اخذتها 
القبيحة.  ردي:  كان  المصلية؟  
انقذت  القبيحة  هذه  وقال:  فضحك 
كلمتها  أن  وبعد  االنتحار  من  فتاة 
عن عمل الرب يسوع المسيح الذي 
اخدمه في حياتي قررت أن تمشي 
الذي  اإلله  الرب  هذا  من  وتتعلم 
أعطاها امل جديد في الحياة. انت لم 
القبيحة  اليد المرسومة  تكلميها لكن 
علي  تجري  بينما  انتباهها  شدت 
وقد  بنفسها  لتلقي  النهر  كورنيش 
جانبي  المقدس  الكتاب  اضع  كنت 
بينما اصلي علي كرسي يطل على 
النهر. فاذا بي افيق علي صوت فتاة 
تقول لي: هذا كتاب يسوع ، كلمني 
عنه أن كنت تعرفه ألنني أمر بضيق 
الشخص  هذا  أن  وسمعت  شديد 
يريح القلب للمتعبين مثلي. فكلمتها 
وشرحت لها من هو يسوع المسيح 
واخدمه.   اعبده  الذي  والهي  ربي 
أن  طلبت  بها  واذا  معها  فصليت 

روحيات6
الفخاري االعظم  

د. روز غطاس
علي  يملك  المسيح  يسوع  الرب 
علي  ويسامحها  وحياتها  أفكارها 
فكر الحماقة باالنتحار. واخذت مني 
الكتاب المقدس ذو الجلدة القبيحة ؛ 
الي   تذهبين  عندما  عزيزتي  وهكذا 
السماء سوف تسلم عليك واحدة ال 
من  ترينها  ولم  تعرفينها 
يسوع  عن  سمعت  قبل 
ال  ربما  عزيزي  منك. 
تكون خدمتك الوعظ او لك 
صوت جميل في الترنيم أو 
لكنك  روعة  لوحات  ترسم 
تعطي  او  بارد  ماء  كاس  تعطي 
دقائق من وقتك لتسمع قصة شخص 
متألم محتاج من يتحدث اليه،  لكنك 
هو  حياتك  في  يسوع  لعمل  مفتوح 
عظيم  نجار  ألنه  يستخدمك  سوف 
ال تقف أمامه اي نوع من األخشاب 
أو أي اداه من األدوات لتشكيلك كما 
ارميا  يريد هو كما ورد في سفر  
ما  األعظم  الفخاري   ١٨ اصحاح 
فصناعة  يفعل.  عينيه  في  يحسن 
لتشكيل  عالية  مهارة  تحتاج  الفخار 
تلك قطعة الطين وتحويلها من تراب 
الي عجينة متماسكة يمكن تشكيلها 
الفخاري وكلما اعوجت  كيفما شاء 
أو تشوهت يعود يضربها ويعجنها 
ويفردها لتتشكل كما يريد هو وليس 
ان  العجينة  لهذه  يمكن  ال  إرادتها. 
تتذمر او تحتج او تهرب لكنها بكل 
تسليم واستسالم تسمح ألصابعه ان 
وكما  عينيه  في  يحلو  كما  تشكلها 
يشاء للوظيفة التي عينها لهذا االناء. 
طيعة  نكون عجينة  يساعدنا  يسوع 
واالستخدام  التشكيل  سهلة  طرية 

لمجد إسمه. امين

أسطفانوس  جرجس  رفله  ُولد 
سبتمبر   ٧ فى  سوهاج  بمدينة 
لمدينة  ينتميان  أبوين  من  ١٨٦٢م 
خيرة  من  والده  وكان  أسيوط، 
وقبل  المصرية،  الحكومة  موظفى 
القسم  رئيس  وظيفة  شغل  وفاته 
المالى لمديرية الجيزة. وكان جده 
ذكرى  هللا  لطف  جرجس  لوالدته 
عندما  أسيوط.  أعيان  كبار  من 
تجاوز رفله مرحلة الطفولة أحضر 
العربية  اللغة  فى  أستاذاً  والده  له 
لتثقيفه وهو الشيخ عبد الاله مناع، 
األمريكية  بالكلية  ألحقه  ذلك  وبعد 
ذلك  فى  ناظرها  وكان  بأسيوط 
يوحنا  »د.  العاّلمة  هو  الوقت 
دراسته  أنهى  أن  وبعد  هوج«. 
انتقلت األسرة إلى القاهرة فالتحق 
والتى  واإلدارة  األلسن  بمدرسة 
الحقوق  بمدرسة  بعد  فيما  ُسميت 

فى  بتفوق  إجازتها  ونال  الخديوية 
اللغات  يجيد  وكان   ،١٨٨٢ عام 
ساعده  وقد  والفرنسية  اإلنجليزية 
والتزود  االطالع  كثرة  على  هذا 
التحق  العامة. فور تخرجه  بالثقافة 
بعمل إدارى بوزارة الداخلية ونظراً 
لوظيفة  ُرشح  اللغات  فى  لكفاءته 
مترجم بالجيش ثم ُرقى إلى وظيفة 
لحملة  الجيش  مترجمى  رئيس 
وبعد   ١٨٨4 عام  األولى  السودان 
فترة قصيرة نُقل إلى وظيفة رئيسية 
الحربية  بوزارة  الترجمة  سلك  فى 
واستمر بها حتى سنة ١٨٨٩. وفى 
المعارف  وزارة  أعلنت  السنة  تلك 
فى عهد وزيرها على باشا مبارك 
أمين  وظيفة  لشغل  مسابقة  عن 
مساعد دار الكتب بداًل من فرنسى 
على  وتفوق  لها  فتقدم  يشغلها  كان 
الوظيفة  هذه  فشغل  المتقدمين  كل 
رياض  عينه  قصيرة  فترة  وبعد 
 – وقتئذ  الوزراء  رئيس   – باشا 
ومترجماً  محرراً  الداخلية  بوزارة 
كفاءته  فكانت  الرسمية،  بالجريدة 
رؤسائه  تقدير  موضع  العمل  فى 
عبده  محمد  الشيخ  ومنهم  وزمالئه 
وأمير  المصرية،  الديار  مفتى 
والمؤرخ  شوقى،  أحمد  الشعراء 
باشا. وفى عام ١٨٩٨  أحمد زكى 

إختاره بطرس باشا غالى – وزير 
وكياًل  الوقت –  ذلك  فى  الخارجية 
اللغات  من  لتمكنه  األجنبية  لإلدارة 

وظل بها حتى وفاته.

بكثرة  فراغه  وقت  يشغل  كان 
عدة  فوضع  والكتابة  االطالع 
»أصول  كتاب  منها  مؤلفات 
األقتصاد السياسى« والذى يقع فى 
موسوعة  أول  وهو  صفحة   4٠٠
العلم وقد صدر  عربية تناولت هذا 
فى أبريل ١٨٨٩، كما ساعد مسز 
فى  اإلنجليزية  المؤرخة  »بوتشر« 
األمة  »تاريخ  كتابها  مادة  جمع 
القبطية« الذى صدر عام ١٩٠٠م. 
فى هذه الفترة كان لألقباط دور فى 
األولى  نشأتها  منذ  الصحافة  ميدان 
فى مصر، فقد أصدر ميخائيل عبد 
السيد جريدة »الوطن« عام ١٨٧٧ 
فى عام ١٨٩5 صدرت جريدة  ثم 
شنوده  تادرس  لصاحبها  »مصر« 
المجالت  بدأت  بعد ذلك  المنقبادى. 
القبطية فى الظهور مع أواخر القرن 
رفله جرجس  فرأس  التاسع عشر، 
التى  »التوفيق«  مجلة  تحرير 
سبتمبر   ٨ فى  األول  عددها  صدر 
١٨٩٦ وكانت مجلة دينية، علمية، 
فى  بها  المشتركين  عدد  بلغ  أدبية، 
هذا  مشترك   ١5٠٠ الوقت  ذلك 

قرأت لك 
جنوى غاىل

شكرا يا أبي 

By Kristin
في عيد االب يجب أن نعترف 
بفضل أباؤنا ونكرمهم فهم نموذج 
كنت  واذا  السماوى  أبونا  لحب 
كامل  غير  االرضي  أبوك  تعتبر 
فأعلم اننا جميعنا خطاة وال نكتمل 
كنت  إذا  و  المسيح  بمحبة  اال 
فضع  والدك  عن  راضيا  غير 
المسيح  قدمى  عند  مشاعرك  كل 
النفوس  شفاء  علي  القادر  فهو 
جميعا  ونحن  المشاعر  وتهدئة 
شكرنا  كان  مهما  أب  لكل  نقدم 
فشكرا  لنا  قدمه  شئ  لكل  العميق 
لك يا أبي النك تعطينا كل وقتك 
لتعمل من  اجلنا وتساعدنا سواء 
المنزل ، شكرا  في شغلك او في 
لنا  لتوفر  تجاهد  النك  أبي  يا  لك 
كل أحتياجاتنا ، شكرا لك يا أبي 
النك جعلت منزلنا مكانا نحب أن 
النك  أبي  يا  شكرا    ، فيه  نكون 
وعلمتنا  الرب  طريق  في  تقودنا 
المسيحية  والحياة  المسيح  عن 
علمتنى  النك  أبي  يا  لك  شكرا   ،
الرب  احب  وأن  االلهية  ألوصايا 
الهى من كل قلبي وفكري وقوتى 
تؤمن  ألنك  أبي  يا  لك  شكرا   ،
 ، بي  المعجبين  اول  والنك  بي 
شكرا لك ياأبي النك أريتنى كيف 
أثابر واعمل بقوة واكمل ما بدأته 
ألنك  أبي  يا  لك  شكرا   ، بنجاح 
الثانى  للميل  امضي  ان  علمتنى 
لك  شكرا   ، لي  قدوة  انت  وكنت 
يا أبي ألنك علمتنى االمانة وكيف 
أكون وفيا لبيت الرب.  شكرا لك 
أحترم  أن  علمتنى  ألنك  أبي  يا 
واخدمهم  واساعدهم  االخرين 

سواء بالتدريس في مدارس االحد 
بتدريس  او  المسنين  بزيارة  او 
 ، لي  قدوة  المقدس وكنت  الكتاب 
شكرا لك يا أبي النك علمتنى أن 
أظل أعمل وخاصة عندما تقابلنى 
الصعوبات وعلمتنى أن مشاعرى 
ليست  الظروف  حول  الشخصية 
عادة مؤشرا علي أنه حان الوقت 
لترك العمل ، أشكرك يا أبي ألنك 
واقمتنى  سقطت  عندما  ساعدتنى 
ثانية،  اليك  وقبلتنى  سقطتى  من 
شكرا لك يا أبي النك تبحث عنى 
وتفكر في وتصلي ألجلي دائما ، 
إيها االبناء المباركين أتبعوا مسار 
أباؤكم الصالحين واباكم السماوى 
أباك  أكرم   ( هللا  وصية  وتذكروا 
وامك لكى تطول أيام حياتك علي 
اكرم  الوصية  تقل  ولم  االرض( 
والكاملين  االصالحين  وامك  اباك 
هذه  صعوبة  يعرف  فاهلل  فقط  
وعد  معها  اعطى  ولذا  الوصية 
االرض  علي  الحياة  ايام  بطول 
، فما أجمل  كلمات هذه الوصية 
مدى  تصور  والتى  لنا  المشجعة 
لنا. ومهما قدمت البيك  محبة هللا 
من هدايا فإعلم ان شعوره بمحبتك 

واهتمامك هو افضل الهدايا .

السنة احلادية عشر، العدد )269( - األربعاء 20 يونيو 2018

بإصدار  قام  أنه  إلى  باإلضافة 
مجلة أسبوعية – باللغة الفرنسية – 
كانت  »البردى«  اسم  عليها  أطلق 
له  كان  كما  اإلصالح.  إلى  تهدف 
أيضاً دور كبير فى تشجيع جريدتى 
»الوطن« و »مصر« من الناحية 
اإلصالحية. فى أواخر القرن التاسع 
إكليروساً  األقباط  حال  كان  عشر 
 – الثقافية  الناحية  من   – وشعباً 
إلى  باإلضافة  جداً  جداً  متأخراً 
هذا  فاسترعى  الداخلية.  الخالفات 
األمر المحزن انتباه بعض الشباب 
القبطى المثقف وأكثرهم من تالميذ 
أبى اإلصالح  الرابع  كيرلس  البابا 
فاجتمعت   .١١٠ البطريرك 
ممن   –  ١٨٩١ عام  منهم  نخبة 
والتمسك  الدينية  بالفضائل  تحلوا 
واتقان  األرثوذكسية  بالعقيدة 
فيما  وتشاوروا   – األجنبية  اللغات 
أمتهم  شئون  فى  بإخالص  بينهم 
نادياً  البداية  فى  فأسسوا  القبطية، 
واصف«  »برسوم  بدار  صغيراً 
بدرب  القاضى  بعلبة  بالعزباوية 
الجنينة، وكان برسوم واصف من 
الغيورين الفضالء كما كان موضع 
ثقة البابا كيرلس الرابع. فى مقدمة 
هؤالء الشباب القبطى الغيور رفله 
جرجس، يعقوب نخله رفيله المؤرخ 
المشهور، شكرى سليمان المجلى، 
عبد  مفتاح،  حبشى  ابراهيم،  فرج 

روفائيل  جبران  يوسف،  الملك 
الطوخى اللغوى المعروف، اسكندر 
إسم  جمعيتهم  على  أطلقوا  إبراهيم 
تأسست  وقد  القبطية«  »التوفيق 
وقد   .١٨٩4 أغسطس   ٢4 فى 
واجهت الجمعية مقاومة عنيفة من 
اإلصالح  أعداء  الجهالء  بعض 
فاحترق مبنى النادى واحترقت معه 
الكتب  وجميع  الجمعية  مقر  غرفة 
والنشرات والمطبوعات ومحاضر 
االجتماعات فظهرت بعض اآلراء 
ظهرت  بينما  الجمعية  بحل  تنادى 
بمواصلة  تنادى  أخرى  آراء 
الرأى  انتصر  أن  فكان  اإلصالح، 
أكثر،  استجابة  ووجد  األخير 
نوبار  بشارع  آخر  مكاناً  فاختاروا 
بملك »وهبه شلبى« ثم انتقلوا بعد 
ذلك إلى مكان ثالث بشارع »كلوت 
بك« وانضم إليهم كثير من رجال 
األقباط البارزين. وجعلت الجمعية 
من أغراضها األساسية نشر مبادئ 
الجمعية  وتدرجت  والتربية،  العلم 
أمكنها  حتى  وخدماتها  آمالها  فى 
بميدان  السلحدار  سراى  شراء 
المقر  وهى  بالفجالة  الرطلى  بركة 
مؤسساتها.  وكل  للجمعية  الحالى 
رئيساً  جرجس  رفله  اختاروا  وقد 

للجمعية باإلجماع. 

]البقية ص 8 [

اول  من  الفخار  صناعة  تعد 
االنسان  عرفها  التي  الصناعات 
لتصنع  الحضارات  فيها  وتنافست 
بأروع  وتتزخرف  االشكال  اجمل 
بدأت  انها  يعتقد  فالبعض  االلوان. 
قبل  انسان ما  بالصدفة حيث صنع 
اصابعه  بين  يلعب  وهو  التاريخ 
هطول  بعد  نتجت  طين  بقطعة 
وعندما  التراب  علي  االمطار 
والحظ  نشف  عليه  الشمس  طلعت 
النار  من  االناء  اقترب  عندما  انه 
االنسان  اكتشف  ثم  صالبة؛  ازداد 
الي  تعرضت  عندما  التي  االكاسيد 
اكثر  لتصبح  الوانها  تغيرت  النار 
منظراً؛  واروع  واقوي  صالبة 
قرأت  عندما  تذكرته  كله  وهذا 
االله  الرب  أمره  وقت  ارميا  قصة 
وجده  الذي  الفخاري  بيت  لزيارة 
ففسد  الدوالب.  علي  وعاء  يصنع 
الوعاء فأعاد تشكيله وصناعته من 
بدوره  الذي  ؛  منه  ييأس  ولم  جديد 
ذكرني بموقف حدث معي شخصيا 
منذ سنوات طويلة. كان في زيارتي 
خادم الرب وقد كنت في ذلك الوقت 
اصنع أغلفة للكتاب المقدس تحميه 
من أن يتمزق من كثرة االستعمال. 
الماعز  جلد  من  اصنعها  كنت  فقد 
يسوع  الرب  وجه  صورة  وارسم 
المسيح أو اليدين المصليتين عليها. 
وفي احدي هذه القطع اهتزت يدي 
غامق  الرسم  فأصبح  الحرق  بأداة 
بخطوط غليظة ولن اقدر ان اعطيها 

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

)22( رفله جرجس )1862– 1904(
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النادي  خرج  الوطن   رحم  من 
عزيزا   عمالقا   المصري  االهلي 
كل  عبر  العطاء  عظيم  ومتفردا  
لكونه  ليس  التاريخية   عقوده 
)ومنطومة  مصرية  رياضية  قلعة 
الحي  الضمير   هو  بل  رياضية(  
الساحرة  جماهير  الهم  الذي 
العزف  يكون  كيف  المستديرة 
ومبادئ  قيم  بكل  وطن  أوتار  علي 

الرجال!

للرياضة  األهلي  والنادي 
 Al Ahly:باإلنجليزية( البدنية 
Sporting Club( أو كما يعرف 
بين مشجعيه اختصاراً باسم النادي 
مصري  رياضي  ناٍد  األهلي،هو 
يلعب  القاهرة  مدينة  في  محترف 
في الدوري المصري الممتاز وهو 
بجانب  مصر  في  الوحيد  النادي 
إلي  يهبط  لم  الذي  الزمالك  نادي 

دوري الدرجة الثانية.

وقد تأسس النادي األهلي بتاريخ 
العديد  يد  علي   ١٩٠٧ أبريل   ٢4
مصر  في  الشخصيات  كبار  من 
سامي  وأمين  بك  لطفي  عمر  مثل 

وطلعت  كامل  ومصطفي  باشا 
للشباب  كناٍد  حرب،وتأسس 

المصريين  الوطنيين 
فيه  اجتمع  إنشائه  ومنذ 
المصريون لقضاء أوقاتهم 
وممارسة الرياضة ،وبعد 
ذلك تم إنشاء مجلس إدارة 
اإلنجليزي  برئاسة  للنادي 
ميشيل إنس ،وفي ١٩٠٩ 
ملعب  أول  تأسيس  تم 
كرة قدم في تاريخ النادي 
حتى  الملعب  هذا  وتطور 
الحالي  بمسماه  أصبح 
كما  التتش  مختار  )ملعب 
، تم  إنشاء أول فريق كرة 
١٩١١،ووصل  عام  قدم 

األهلي  النادي  داخل  األلعاب  عدد 
عام ١٩١٦ إلي 4 ألعاب هي كرة 

القدم والتنس والبلياردو والجمباز.

األندية  أكثر  من  األهلي  يعتبر 
واإلفريقية  والعربية  المصرية 
شهرة وبطوالت في لعبة كرة القدم، 
حيث حصل األهلى على ٢٠ بطولة 
قارية وضعته في المركز الثاني بين 

النادي األهلي إبداع وتاريخ !!

بقلم عبدالواحد محمد

أندية العالم بعد لاير مدريد وحصل النادي األهلي 
على درع الدوري المصري لكرة القدم 4٠ مرة 
وحصل   ٢٠١٧ عام  درع  آخرها  قياسي(  )رقم 
قياسي(  )رقم  مرة  كأس مصر ٣٦  بطولة  على 
آخرها عام ٢٠١٧. وحصل »نادي الوطنية« أو 
»المارد األحمر« كما يلقبه مشجعوه على بطولة 
دوري أبطال إفريقيا ثمانية مرات )رقم قياسي( 
والتي   ٢٠١٣ نوفمبر  من  العاشر  في  آخرها 
للمرة  لألندية  العالم  كأس  إلى  خاللها  من  تأهل 
فاز  وقد  تاريخه،  في  الخامسة 
المصري  السوبر  بكأس  أيضاً 
وكأس  قياسي(  )رقم  مرات   ٩
مرات   ٦ اإلفريقي  السوبر 
إلي  باإلضافة  قياسي(  )رقم 
)الكأس  اإلفريقي  االتحاد  كأس 
واحدة  مرة   ) الكونفدرالية 
 4 اإلفريقية  الكؤوس  وكأس 
األفروآسيوية  والكأس  مرات 
األهلي  واحدة،واختير  مرة 
القرن  في  إفريقي  ناٍد  كأفضل 
لقرار  طبًقا  وذلك  العشرين 
االتحاد األفريقي لكرة القدم الذي 
وتيمًنا   ،٢٠٠٠ عام  أصدره 
باسمه سميت عدة أندية في المنطقة باسم األهلي 
الليبي،أهلي  بنغازي  أهلي  )أهلى طرابلس،  مثل 
األهلي  السعودي،  جدة  أهلي  الجزائري،  البرج 
األردني، أهلي دبي اإلماراتي، األهلي البحريني، 

األهلي القطري(.

فيتفوق  األخرى  الرياضات  مستوي  وعلي 
السلة  كرة  رياضات  في  وعربًيا  إفريقًيا  األهلي 
في  يتفوق عالمياً  الطائرة كما  اليد والكرة  وكرة 

الكيمياء و األلعاب النارية

هي  النارية  أللعاب 
المقذوفات  من  صنف 
ضعيفة  النارية 
تستخدم  االنفجار 
جماليتها  بسبب 
الترفيه  ألغراض 
والتسلية، غالباً احتفااًل 
والمناسبات  باألعياد 
ضمن  المختلفة 
وتركيبات  أشكال  عّدة  هناك  النارية.  لأللعاب  عرض 
العناصر األساسية  النارية تضمن الحصول على  لأللعاب 
والدخان  والشكل  واللون  اإلضاءة  وأهمها  للعرض، 

والضجيج.

تصنع األلعاب النارية من مزيج من مواد كيميائية تعطي 

التحّكم بدرجة وتنّوع  العديد من األلوان؛ ويتّم  عند اشتعالها 
المستخدمة، بحيث  الكيميائية  المواد  هذه األلوان حسب نوع 
تصّمم لتعطي لهباً وشرارات بألوان محّددة بما فيها األحمر 
واألرجواني  واألزرق  واألخضر  واألصفر  والبرتقالي 
الغاية  في  المفرقعات  النارية عن  األلعاب  تختلف  والفضي. 
أضواء  تحدث  متفّجرات  النارية  األلعاب  أّن  حيث  منها، 
تحدث  وال  أصواتاً  تحدث  المفرقعات  أّن  حين  في  ملّونة، 

أضواء ملحوظة.

القدماء  الصينيون  النارية هم  األلعاب  أّول من اخترع  إّن 
في القرن السابع الميالدي، وانتشر استخدامها العتقادهم أنّها 
األلعاب  تزال  وال  الشّريرة؛  األرواح  وطرد  إخافة  في  تفيد 
النارية واحدًة من أركان االحتفال في رأس السنة الصينية أو 
طبيعية  نتيجة  النارية  األلعاب  اختراع  كان  القمر.  مهرجان 
األربعة  االختراعات  من  يعّد  الذي  البارود،  الختراع  تالية 
مصنّع  أكبر  حالياً  الصين  تعّد  القديمة.  للصين  العظيمة 

ومصّدر لأللعاب النارية في العالم.

أنبوبة  أو  أسطوانة  من  عموماً  النارية  األلعاب  تتكّون 
الماّدة  تغلّف  التي  المقّوى  أو  العادي  الورق  من  مصنوعة 
القابلة لالشتعال داخلها. عادًة ما يتّم دمج عّدة أسطوانات أو 
أناببب ذات أصناف مختلفة مع بعضها البعض والتي تعطي 
عند اشتعالها تنّوعاً في العرض من حيث األشكال واأللوان. 
تطلق األلعاب النارية إّما على شكل قذيفة مثل الهاون أو أن 

يكون لها قّوة دفع ذاتية مثل الصاروخ.

كيفية صناعة األلعاب النارية

المقّوى،  الورق  من  الخارج  من  النارية  األلعاب  تُصنع 
ويحتوي  دائري،  أو  أسطوانّي  شكل  على  بالعادة  وتكون 
المواّد  يُكّون  الذي  المتفّجر  المسحوق  على  المقّوى  الورق 
الكيميائية المختلفة، باإلضافة إلى ماّدة حافظة لمنع االنفجار 
الوقت المطلوب،    ثم توضع قطعة مصنعة في فتحة  قبَل 
األلعاب الناريّة، وتثبت الفتيلة التي يترك جزءاً ظاهراً منها 
المتفجّرة  المواد  إلى  عبرها  الحرارة  تصل  حتى  إلشعالها، 
في الداخل. تعتمُد صناعة األلعاب الناريّة بشكل أساسّي على 
انحالل نترات البوتاسيوم عن طريق الحرارة، مما يؤّدي إلى 
تولّد غاز األكسجين الذي يُسبّب صوت انفجار عند خروجه، 
وبالطريقة نفسها فإّن خامس أكسيد الفسفور يولّد ثالث أكسيد 
للغازات  تجّمعاً  يحدث  المادة  هذه  اشتعال  وعند  األكسجين، 
فيها  تشتعل  التي  المدة  تعتمُد  تنفجر.  وبالتاّلي  مفاجئ  بشكٍل 

العبّوة النارية على الكميّات التي تّم خلط مكونات المسحوق 
بينما  فقط،  صغيراً  شراراً  تعطي  الصغيرة  فالكميات  فيها، 
إنارًة  بعدها  تاركة  كبيرًة  شراراٍت  الكبيرة  الكميّات  تعطي 

قويّة.
المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة األلعاب النارية

الكربون:  النارية.  لأللعاب  األحمر  اللون  يعطي  الليثيوم: 
يعتبر من أهّم مكونات المسحوق األسود الموجود في األلعاب 

الناريّة. 
شكل  على  النارية  األلعاب  صناعة  في  يدخل  األكسجين: 

مواّد مؤكسدة تساعُد في االشتعال.
 الصوديوم: يضفي اللون األصفر أو الذهبّي على األلعاب 

الناريّة.
 المغنيسيوم: المسؤول عن الوميض األبيض البّراق الذي 

يحدُث في األلعاب النارية. 
الفسفور: يعتبر بمثابة وقود لأللعاب النارية.

 األلمنيوم: يعطي توهجاً فضيّاً في األلعاب النارية.
النارية  األلعاب  مسحوق  مكونات  من  مكّون  الكبريت:   

األسود.
الكلور: يعتبر من أهم المواّد المؤكسدة في األلعاب النارية.

 البوتاسيوم: يعمل كماّدة مؤكسدة في األلعاب النارية.
 الكالسيوم: يعطي لوناً برتقاليّاً عند انفجار األلعاب النارية. 

النحاس: عند اإلنفجار يعطي توّهجاً أزرق.
 الخارصين: ينتج عنه تأثيراً دخانيّاً.

 السترنتيوم: له أثٌر لونه أحمر.
 األنتيمون: يضفي بريقاً عند انفجار األلعاب النارية. 

الباريوم: ينتج اللون األخضر.
 السيزيوم: يساعد في أكسدة مخاليط األلعاب النارية، وينتج 

عنه اللون النيلّي.
 الحديد: مسؤول عن إعطاء البريق.

اللون  الروبيديوم: يعطي  اللون األخضر.  ينتج  الراديوم:   
البنفسجّي، واألحمر.

منقول

  د. شاكر اسطفان

لعبة اإلسكواش .

عقوده  كل  عبر  المصري  األهلي  النادي  تفوق  هنا  ومن 
التاريخية  ككيان مصري عربي بفضل نجومه الكبار ومنهم 
كابتن صالح سليم  ومحمود الخطيب ورانيا علواني وغيرهم 
بل  الرياضية   البطوالت  من  وحاقل  طويل  تاريخ  عبر 

المواقف التاريخية سياسيا واجتماعيا !

 كما كان الوجه اآلخر لإلبداع األهالوي المصري متجسدا 
في  لها  معارض  صوت  تجد  لم  التي  الحكيمة  إدارته  في 
المنهجية   إدارته  فرسان  اخالقيات  بفضل  والخارج  الداخل 

منذ انشاءه عمالقا وسط كل منظومات الرياضة العالمية !

والبد من االشادة ببعض رجاله المبدعين من أمثال دكتور 
عمرو أبو المجد رئيس قطاع الناشئين ومدي إيمانه العميق 
بدور كل ناشئ يرتدي فانلة النادي االهلي في استكمال مسيرة 
النجاح والعطاء واإلبداع  من خالل وضع سياسة استراتيجية  
الدائم  الشاب األهالوي لإلبداع  العقل  للبناء والعمل وتحفيز 
بال توقف  فهذه هي سياسة النادي األهلي  الدائمة والراسخة  

والتي تؤكد علي هوية وطن!
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والدنا  من  بنسمعها  كلمه  أكتر 
كلمة  صغيرين  وهما  وخصوصا 

.I get board  زهقت(

بتضايقنا  الصراحه  دى  الكلمه 
بنالقى  وبصراحه  جدا  وبتخنقنا 
منها(.  )زهقنا  كمان  إحنا  نفسنا 
فكرت شويه فى الحكايه دى ولقيت 

إن العيال لو عندها شوية زهق...

فيه... السبب  إحنا  بنكون  فغالبا 
بنتكلم  نقصد  ما  غير  من  يعنى 
نفس  يوم  كل  ده  إيه  قدامهم... 
هو  هو  شغل.....  لو  الحكايه... 
وتقريبا نفس الوجوه هى هى... لو 
فى البيت نفس كل حاجه هى هى.. 
فى  نغير  مابنحاولش  حتى  يعنى 
ألن  هى.....  هى  االوض...  شكل 
أويتبنى  مابيتصمم  أول  من  البيت 
منظرها  بيكون  األوض....  وكذلك 

كده...

سفره  أوضة  كده...  تصميمه  أو 
أو أوضة نوم أو حتى المطبخ بيكون 
بيلت إن... حاجه تزهق مش كده... 
من غير ما نقصد بننقل حالة الزهق 
دى لوالدنا... فمنزعلش بقى.... أو 
زهقنا...  قالوا...  لو  مانزهقش... 

إيه ده معلش.... أنا زهقتكم...

اللى  بصراحه  أنا  ماعلينا... 
خالنى أتكلم فى الموضوع  ده  هو 

كلمة عابره قالها

عن  محاضره  فى  مينا  األنبا 
لكنيستنا  زيارته  أثناء  الصاله 

أبوسيفين بوينيبج...

كان سيدنا بيحكى عن أم بتعتذر 
له إن إبنها ماقدرش يكمل حضور 

القداس )وال هى

كان  ده  الوقت  فى  إلنه   ) طبعا 
لسان  كان  موسيقى...  حصة  عنده 

حالها بيقول...

برضه...  إحنا  بيزهق..  الواد 
أو  نأفإف  ونقف  بنزهق...  ككبار 

نعوج رجلينا ونسند

الزهق...  من  هربا  راسنا... 
أوأو  إيه...  الزمتها  بيقولوا  وكتير 

أوواى طول

إيه؟....  الزمتها  الوقت... 
ده  السؤال  فى  فكرت  زهقنا... 
ولقيت إن الرد ببساطه إن االلحان 
الطويله دى هى مايميز كنيستنا عن 
الطابع  إما  مايعطى  وهى  غيرها 
كما  الحزين...  الطابع  أو  المفرح 
فى ألحان  إسبوع االالم... ما احنا 
لو فضلنا نزهق كده... ح نزهق من 
طابور  من  نزهق  ح  حاجه...  كل 
المناوله الطويل ومن فترات الصيام 
نقعد  ننبسط ح  الطويله.... وعشان 
نقصقص فى كل حاجه لغاية ما تبقى 
ديلفيرى...  المناوله فى كنيستنا.... 
أه ديليفرى... صدقونى ده بيحصل 
فى كنايس تانيه... ماحدش بقى يقول 
لى االرثوذكس كالكيع ومعقدين أو 
النكته السخيفه اللى بتقول إنهم بس 

السما...   طلعوا  نفسهم  لقوا  اللى 
االخرين  شأن  من  أقلل  ال  هنا  أنا 
وال أشكك فى إيمانهم... بس كمان 
بطقوس  تمسكى  يستغل  محدش 
أويكون  بالتزمت  ويتهمنى  كنيستى 
بتوصيل  االصاغر  إلخواتى  عثره 
رسائل غير مباشره... أو مباشره. 
الناس  مفاهيم  كنيستنا...تلخبط  عن 

أوتشككهم.... كنيستنا  هى كده...

أهال  وألف  حر  إنت  عاوزها 
حبايب  خلينا  عاوز  مش  وسهال... 
بس.. يا نحله التقرصينى وال عاوز 
عسل منك... يعنى ماتتهمنيش إنى 

ممل.. نرجع تانى للموضوع

اللى  هو  الملل...  الملل...   ...
حاجه  أى  تعمل  يخليك  ممكن 
نطاق  عن  أوخارجه  صح  سواء 
هذا  من  التخلص  بدافع  المألوف... 
عاوز  يخليك  اللى  هو  الملل... 
جديد  أى  ورا  تجرى  أو  تجرب  
بدافع التخلص  أو الخروج من هذا 
الملل... تذكرت أيضا هذا الموضوع 
العائله  دخول  بعيد  نحتفل  ونحن 
للعام  مصر   أرض  إلى  المقدسه 
الثالث عشر على التوالى وإحتفالنا 
بل  إفتكاسه..  بدعه..أو  ليس  هذا 
أن الكنيسه القبطيه فى مصر تحت 
إحتفلت  تواضروس  البابا  رعاية 
العديد  وفى حضور  العيد...   بهذا 
فى  أفكر  ماجعلنى  الوزراء...  من 
رأيته  ما  هو  أيضا  الموضوع  هذا 
أقول سلبية  من عدم حماس... وال 
الكثيرين منا تجاه هذا المهرجان... 
زى  جديد...  مفيش  بقى...  زهقنا 
يوم  كل  كده...  الغضبان  األرنب 
خس وجزر... أنا معاكم زهقنا بس 

ماتنسحبش...

هذا  لكسر  جديده  أفكار  إدينى 
أو  ماتكسرنيش...  بس  الملل... 
األخرين...  تعب  من  وتقلل  تبخس 
بتتنقل  دى  الصوره  كل  بجد 
قدامهم   إتكلمنا  سواء  لوالدنا... 
بطريقه مباشره أو لم نتكلم. يكفى إن 
المهرجان ده بيعرف ولو عدد قليل 
القبطى  تراثنا  بروعة  الكنديين  من 
وتاريخ كنيستنا... وحتى لو لم يأتى 
الغير  الجنسيات  من  قليل  عدد  إال 
مصريه إلى هذا المهرجان... أقول 
حتى لو حدث ذلك...أقول يجب آن 
مدعاه  السنوى  اإلحتفال  هذا  يكون 
العائله  زيارة  بيوم  والفخر  للسعاده 
المقدسه إلى أرض مصر... حتى لو 
كان هذا التعب فى اإلعداد والتجهيز 
تعريف  أجل  من  فقط  اليوم  لهذا 
أوالدنا  فتعريف  الصغار...  أوالدنا 
جدا  مهمه  حاجه  كنيستنا  بتراث 
المشاركه  نشجعهم على  أن  ويجب 
الجميل...  التقليد  بهذا  واإلحتفاظ 
أسعدنى جدا مشاركة أطفال صغيره 
نقل  مثل  صعبه  وأنشطه  مهام  فى 
المكان  بتنظيف  القيام  أو  أشياء 
بصوره جميله مشرفه. طفل صغير 
ولو  ورقه...  أى  يلتقط  رأيته  جدا 
وبدون   األرض...  من  صغيره.. 
ملل... أسعدنى ذلك جدا... وهالنى 

األشخاص  أحد  من  سمعته  ما 
وهو يتعجب ويتسائل..

هما والدى  ح يعملوا إيه يعنى!!  
يعملوا  ح  المايله...  يعدلوا  ح 
كتير... وحيعدلوا المايله... بس إنت 
ساعدهم  وماتكسرش  مجاديفهم  أو 
تخليهم  اللى  الملل  لدرجة  توصلهم 
العمل...  هذا  فى  المشاركه  يسيبوا 

ليذهبوا للمشاركه فيما  قد يضرهم

حتى  بيشاركوا  إشمعنى   ...
بأعمال  تطوعيه... قد تكون ممله 

جدا -... وببالش...

فرصه  تعطيهم  قد  أنها  لمجرد 
بعض  إشمعنى  بعد...  فيما  للعمل 

المذاهب فى الهند

مثال واللى بيقدسوا الهه معينه... 
المانجه  تقديم  من  مابيزهقوش 

الطازجه والمياه

األطعمه..  من  أخرى  وانواع  
كنوع من العباده..... مابيزهقوش... 

ياريت مانزهقش

والدنا من العمل الجيد والخدمه... 
مكررا...  العمل  هذا  كان  لو  حتى 
أنا  ليا  ده  والكالم  معا...  ولنحاول 
الذى  بالشكل  نجدد  أن  قبلكم... 

اليضر األصل وال يشوهه

بس  بنزهق...  كلنا  أويمسخه... 
مش عاوزين الزهق ده يدفع الوالد 
إلى ماقد ال يسرنا أويسعدنا..  كتير 
شنوده  البابا  سيدنا  كلمة  أفتكر  
لو  بيقول  كان  لما  نفسه  ينيح  -هللا 
تصلى...  عاوز  ومش  زهقان 
لغاية  نفسك...  إغصب  ياأخى 
تتكلم  نفسك  بجد....  نفسك  ماتالقى 
نفسك   ماتالقى  ولغاية  ربنا...  مع 
ده...  اإلحساس  حاببب   فعال  بجد 
أن  لك  سيحق  الحاله....  هذه  وفى 
تقول بجد....  حصللى .....  مهما 

حصللى....

مهما حصللى

احالم فانوس-وينيبج  مانيتوبا

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

تباسيم جندي
أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

شخصيات  مقال  بقية 
قبطية مؤثرة - رفله جرجس 
)1862– 1904(  ص 6 

القبطية  التوفيق  جمعية  وكانت 
فى  القبطية  الجمعيات  ثانية  هى 
مصر بعد الجمعية الخيرية القبطية 
باسم   ١٨٨١ عام  تأسست  التى 
وعندما  الخيرية.  المساعى  جمعية 
عضواً  جرجس  رفله  إنتُخب 
 ١٨٩٢ سنة  العام  الملى  بالمجلس 
فتوالها  الجمعية  رئاسة  عن  تنحى 
بعد ذلك المؤرخ ميخائيل شاروبيم. 
فى فترة رئاسته للجمعية عمل على 
بها  وأدخل  االقتصاد  مدارس  ضم 
بتحرير  قام  كما  كثيرة  تحسينات 
عن  تعبر  التى  النشرات  بعض 
رأى الجمعية منها: تقرير عن حالة 
تنظيم  وتاريخه،  القبطية  المدارس 
المجلس  تأييد  األكليروس،  أحوال 
الملى، رأى الجمعية بشأن األوقاف 
القبطية وسوء الرعاية، الحق يثبت 

إلى األبد.

بذل فى عمله، أثناء شغله لوظيفة 
أقصى  األجنبية،  لإلدارة  وكيل 
فأثر  وعرق  جهد  من  يستطيع  ما 
عالمنا  من  فانطلق  فى صحته  هذا 
الزيتون  بضاحية  بمنزله  األرضى 
فى  وهو  أغسطس ١٩٠4،   ٨ يوم 
بداية عقده الخامس من العمر تاركاً 
وفى  الخالدة  الذكريات  من  الكثير 
نفس الوقت لم يكن قد استكمل بعد 
تربية أبنائه األربعة أثنين من البنين 
أطفااًل  جميعاً  تركهم  فقد  وبنتان 
تادرس  صهره  بتربيتهم  فاهتم 
صالحة  نشأة  نشأوا  حتى  جرجس 

وكانوا ثماراً طيبة لوالدهم.

رفله  حياة  تاريخ  فى  نرى  هكذا 
والقدوة  البالغة  العبرة  جرجس 
الحسنة على وطننا  والغيرة  الطيبة 
مصر بصفة عامة وكنيستنا القبطية 

بصفة خاصة.

من يكون اهلوموـ 
ديوس؟

نوال السعداوي

لم يعد اإلنسان رجال فقط، ولم يعد 
رئيس أى دولة يخاطب الشعب بكلمة 
النساء  لقد شاركت عقول  يا رجال، 
الجديدة،  العلمية  االكتشافات  فى 
المجاالت  فى  خاصة  تفوقت،  بل 
والميكروبيولوجية  اإللكترونية 
للذكاء  تحتاج  التى  والبيوكيميائية، 
مع  والتعاون  والصبر  والتنظيم 
العضالت  قوة  وليس  اآلخرين، 
والتهديد  الحنجرة  حبال  وخشونة 
فى  الحرق  أو  االغتصاب  أو  بالقتل 

نار جهنم.
فى  طفلة  وأنا  عاما  ثمانين  منذ 
وجهى  على  أخى  صفعنى  السابعة، 
وهو  بالماء  أسقيه  أن  رفضت  ألنى 
يدى  فرفعت  الكرسى،  على  متربع 
يتوقف  ولم  وجهه،  على  وصفعته 
العراك بينى وبينه باأليدى واألرجل، 
وانتهى  وأبى،  أمى  جاءت  حتى 
أنت  ألخى:  أبى  قال  بأن  التحقيق 
أن  يجب  له:  أمى  وقالت  المخطئ، 
تسقى نفسك كما تسقى أختك نفسها.

هذا الحكم العادل فى طفولتى لعب 
الدور األساسى فى تشكيل شخصيتى، 
غير  حكم  أى  أرفض  وأصبحت 
أو  سياسية  سلطة  أى  من  عادل، 
أو  الدولة  فى  أو  البيت  فى  دينية، 
فى العالم، وإن أدى ذلك إلى فصلى 
والنفى  السجن  وإيداعى  عملى،  من 
أعمالى  ومصادرة  سمعتى  وتشويه 
النار،  فى  وحرقى  بقتلى  والتهديد 
رغم كل هذا، ظل الحكم العادل منذ 

طفولتى هو إيمانى الوحيد.
أقرأ كتابا  الذكرى وأنا  طافت بى 
نوح  »يوفال  اسمه  لباحث  جديدا 
باإلنترنت  لى  أرسله  هرارى« 
أحد  عبدالملك«،  »كمال  الدكتور 
األساتذة باإلمارات، ويلخص الكتاب 
الحديثة،  العلمية  البحوث  نتائج 
المؤنث،  بصيغة  البشر  ويخاطب 

معظم  فى  باإلنسانة  واإلنسان 
دليال  ذلك  يكون  ربما  األحيان، 
بالعدالة  وإيمانه  فكريا  تقدمه  على 
بصرف  البشر،  بين  والمساواة 
النظر عن الجنس، لكن هذه النظرة 
السياسية،  األمور  فى  عدالتها  تفقد 
ضد  وإلسرائيل  ألمريكا  والتحيز 

روسيا وفلسطين.
يوحى  نوح(  )يوفال  المؤلف  اسم 
إلحاده  ورغم  يهودية،  أصوله  بأن 
باآللهة  إيمانه  وعدم  المتين،  العقلى 
لم  أنه  إال  والسماوية،  األرضية 
الذى  اليهودى  وجدانه  من  يتخلص 
يستطع  ولم  طفولته،  فى  تكون 
إدانة  شعوريا(  ال  )أو  شعوريا 
فلسطين،  فى  اإلسرائيلية  الحرب 
وهو  جميعا،  للحروب  إدانته  رغم 
واألحاسيس  المشاعر  أن  يؤكد 
الحيوان  أو  باإلنسان  خاصة  ليست 
إن  بل  فقط،  العضوية  الكائنات  أو 
األجهزة الالعضوية الصناعية تتمتع 
بالمشاعر واألحاسيس، وإن اإلنسان 
روبوت،  البيو  أو  الروبوت،  اآللى، 
اخترعه  الذى  البيولوجى،  الروبوت 
اإلنسان، ال يفتقد اإلحساس باأللم أو 
فى  أو  الجنس  فى  والرغبة  السعادة 
القتل واالنتقام، وقد أصبحت »النانو 
ـ البيوـ  روبوتات«، قادرة اليوم على 
السباحة فى األوردة والشرايين وقتل 
الخاليا السرطانية فى جسم اإلنسان، 
وربما خالل السنوات القادمة يتفوق 
الذكاء  على  روبوتات  البيو  ذكاء 
لخالقها اإلنسان، وبضغطة  الطبيعى 
ـ  البيو  بإصبع  ما  رقم  على  خفيفة 
النظام  تغيير  يتم  النانو،  روبوت 
الشمس  كوكب  وسقوط  الفضائى، 
العالم  وحرق  األرض،  كوكب  على 
ظهور  ثم  البشرى،  الجنس  فيه  بما 
جنس أرقى من »الهومو - سابيانس« 
الدى تطور من الغوريال على مدى 
أربعة ماليين عام، وهذا »الهومو« 
وذكاء  تطورا  أكثر  سيكون  الجديد 

وأقل جشعا مما نحن اليوم.
يسميه المؤلف »الهومو - ديوس« 

وتعنى: اإلنسان اإلله.
غير  حكم  أى  أرفض  أصبحت 
أو  سياسية  سلطة  أى  من  عادل، 
أو  الدولة  فى  أو  البيت  فى  دينية، 
فى العالم، وإن أدى ذلك إلى فصلى 
من عملى، وسجنى وتشويه سمعتى 
بقتلى  والتهديد  أعمالى  ومصادرة 

وحرقى فى النار
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بقعـــــة ضــــوء 
كميت حتت حكم األمويني            

فاروق عطية

آراء

بن  معاوية  التّوالي:  ُهم على  أمية  بني  خلفاء 
أبي سفيان، ويزيد بن ُمعاوية، وُمعاوية بن يزيد، 
مروان،  بن  الملك  وعبد  الحكم،  بن  ومروان 
والوليد بن عبد الملك، وُسليمان بن عبد الملك، 
الملك،  عبد  بن  ويزيد  العزيز،  عبد  بن  وُعمر 
وهشام بن عبد الملك، والوليد بن يزيد، ويزيد بن 
الوليد، ومروان بن ُمحّمد بن مروان بن الحكم 

وهَو آخر ُخلفاء بني أميّة. 

   فترة حكم الوالة األمويين لكميت كانت فتره 
وامتصت  الشعب  وأذلت  التاريخ  لوثت  سوداء 
جهده وماله، كانت فيها كميت واليه غير مستقله 
تحت حكم األمويين امتدت من اغسطس ٦5٩م 
حتي اخر سنة ٧5٠م. فى هذه الفتره تولّي علي 
مصر ٢5 والى اولهم كان عمرو بن العاص و 

اخرهم كان عبد الملك بن مروان:

من  العاص:)4١-4٣هـ(  بن  عمرو   -
الثانية له علي مصر،  الصحابة، و هي الوالية 
األولي كانت من قبل عمر بن الخطاب، والثانية 

من قبل معاوية بن أبي سفيان.

- عتبة بن أبي سفيان:)4٣-44هـ( أخو معاوية 
بن أبي سفيان، واله معاوية بعد وفاة عمرو بن 

العاص، مات  بعد عام واحد من واليته

من  الجهني:)44-4٧هـ(  عامر  بن  عقبة   -
أشهر،  ثالثة  و  سنتين  واليته  دامت  الصحابة، 
عزله معاوية بن أبي سفيان وولي مكانه مسلمة 

بن مخلد األنصاري.

- معاوية بن خديج السكوني:)4٧-4٩هـ( شهد 
عبد هللا  وشارك  وفتح مصر،  اليرموك  معركة 
بشمال  البربر  بالد  في غزوات  السرح  أبي  بن 
أفريقيا. وقد ولي حروباً كثيرة في المغرب، فكان 
أعور  وأصبح  النوبة  وغزى  إفريقية،  فتح  قائد 
وولي  هـ،   44 سنة  صقلية  غزى  كما  خاللها، 

برقة سنة 4٧ هـ 

اإلنصاري:)5٠-٦٢هـ(  مخلد  بن  مسلمة   -
علي  مكث  سنة،  اثناعشر  حوالي  واليته  دامت 
الخليفة  المنية في عهد  وافته  والية مصر حتي 

يزيد بن معاوية.

واليته  دامت  يزيد:)٦٢-٦4هـ(  بن  سعيد   -
 ، جحدم  بن  الرحمن  عبد  خلعه  سنتين،  حوالي 
والي مصر من قبل عبد هللا بن الزبير بن العوام 
الذي أقام خالفة في مكة بداًل من الخالفة األموية 
في دمشق. و بايعه أهل مصر بعد وفاة يزيد بن 

معاوية وتخلي ابنه معاوية عن الخالفة.  

- عبد الرحمن بن جحدم الفهري:)٦4-٦5هـ( 
والي مصر من قبل عبد هللا بن الزبير بن العوام، 
دامت واليته تسعة أشهر، خلعه مروان بن الحكم 
دمشق،  في  األموية  الخالفة  علي  وثب  الذي 
عبد  من  انتزعها  و  مصر  إلي  بجيش  سار  و 
الرحمن بن جحدم وولي عليها ابنه عبد العزيز 

بن مروان.

- عبد العزيز بن مروان :)٦5-٨5هـ( دامت 
واليته حوالي عشرين سنة، اشتهر بفقهه وجوده 
وكرمه، ضرب الطاعون في عهده أهل مصر، 
و اصيب هو بالجذام، فاعتزل الناس في حلوان 

و عٌمرها، مكث في واليته حتي مات.

-٨5(: مروان  بن  الملك  عبد  بن  هللا  عبد   -

٩٠هـ( ابن الخليفة عبد الملك بن مروان، دامت 
أهل  عند  سيرته  ساءت  سنين،  ثالث  واليته 
مصر، فعزله الوليد بن عبد الملك وولي قرة بن 

شريك مكانه.

دامت  العبسي:)٩٠-٩٦هـ(  شريك  بن  قرة   -
و  الظلم  مثال  كان  واليته حوالي ست سنوات، 
الجور و الفسق، كرهه أهل مصر، و قال عنه 
عمر بن عبد العزيز » الحجاج بالعراق، و الوليد 
بالشام، وقرة بن شريك بمصر، وعثمان بن حيان 
بالمدينة، و خالد بمكة !، اللهم قد امتألت الدنيا 
ظلماً وجوراً، فأرح الناس« فمات الحجاج وقرة 
في شهر واحد، تبعهما الوليد بن عبد الملك.           

واله  رفاعة:)٩٦-٩٩هـ(،  بن  الملك  عبد   -
الوليد بن عبد الملك، ثم مات الوليد و خلفه أخوه 
سليمان الذي أقره علي والية مصر، ُعرف عنه 

عفة اليد و العدل في الرعية.

- أيوب بن شرحبيل األصبحي:)٩٩-١٠١هـ( 
الخالفة  تولي  عندما  العزيز  عبد  بن  واله عمر 
في  و  الملك،  عبد  بن  سليمان  عمه  البن  خلفاً 
عهده كثرت العطايا للناس و تحسنت األحوال. 
و عندما توفي عمر بن عبد العزيز وتولي من 
بعده يزيد بن عبد الملك تركه علي والية مصر 

حتي توفي.

الكلبي:)١٠١-١٠٢هـ(  صفوان  بن  بشر   -
تولي والية مصر من قبل الخليفة يزيد بن عبد 
علي  واليا  يزيد  أرسله  ثم  مروان،  بن  الملك 
المغرب وولي أخاه حنظلة علي مصر بداًل عنه.    

الكلبي:)١٠٢-١٠5هـ(  صفوان  بن  حنظلة   -
عندما ولي يزيد بشرا واليا علي إلمغرب، ولّي 
أخيه حنظلة علي مصر سنة ١٠٢هـ. ثم عزله 

الخليفة هشام بن عبد الملك سنة ١٠5هـ.

مروان:)١٠5هـ(  بن  الملك  عبد  بن  محمد   -
أخو الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان، واله 
أخيه علي مصر ١٠5هـ، وعندما جاء إلي مصر 
وجد فيها وباًء، فطلب إعفاءه من الوالية فأُعفي. 

و بذلك تكون مدة واليته لمصر شهراً واحداً.

أهل  ثار  يوسف:)١٠5-١٠٨هـ(  بن  الُحٌر   -
بن  هللا  عبيد  الخراج  عامل  ألن  عليه  مصر 
الحبحاب قد زاد في خراج األرض. وكانت خذه 
أول ثورة ألهل مصر علي الوالة. فأرسل إليهم 

جيشاً من العرب و أخمد الثورة بالقوة.   

لم  الحضري:)١٠٨هـ(  الوليد  بن  حفص   -  
في  الخراج  عامل  ألن  يوماً،   4٠ واليته  تدم 
مصر عبيد هللا بن الحبحاب الذي كان مقرباً من 
الملك  عبد  بن  هشام  فعزله  اشتكاه  قد  الخليفة، 
وولي عبد الملك بن رفاعة الذي توالها من قبل 

سنة ٩٦ هـ.

- عبد الملك بن رفاعة:)١٠٩هـ( مكث خمسة 
عشر ليلة ثم توفي، وتولي أخوه الوليد بن رفاعة 

والية مصر.

رفاعة:)١٠٩-١١٧هـ(  بن  الوليد   -
له  استقرت  ثماني سنوات، و  ولّي مصر 
لألقباط  ووافق  الرعية،  أحبته  و  األمور، 

علي عمارة كنيسة يوحنا بالحمراء. 

- عبد الرحمن بن خالد الفهمي:)١١٧-
١١٨هـ( تولّي مصر حوالي سبعة أشهر، 
فأغري  متراخياً  كان  ألنه  الخليفة  وعزله 
الروم بالنزول علي شواطئ مصر وقتلوا 

وأسروا عدد كبير من أهلها.

الكلبي:)١١٩- صفوان  بن  حنظلة   -
١٢4هـ( دامت واليته خمس سنوات. ثار 
اخضعهم.  حتي  فقاتلهم  مصر  أهل  عليه 
وفي عهده حضرت رأس زيد بن علي بن 
الحسين، فطيف بها في الشوارع وعلقت، 
وكان زيد بن علي قد قتل في حربه ضد 

الخليفة األموي ودفنت رأسه في مصر.

دامت  عتاهية:)١٢4هـ(  بن  حٌسان   -  
واليته ستة عشر يوماً ألنه خفض رواتب 
الجند، فثاروا ضده و أخرجوه من مصر، 
الوليد  بن  حفص  وولوا 

مكانه.

الوليد  بن  حفص   -
الحضري:)١٢4-١٢٧هـ( 
دامت واليته ثالث سنوات، 
ثم استعفي مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية، فأعفاه 

و ولي مكانه حٌسان بن عتاهية.

الباهي:)١٢٨- حسين  بن  الحوثرة   -
من  مصر  والية  حوثرة  تولّي  ١٣١هـ( 
قبل الخليفة مروان بن محمد، فقاتل الجند 
من  ليمنعوه  تجمعوا  الذين  والمصريين 
دخول مصر. و أرسل إلي كبار أهل مصر 
ثورتهم.  علي  جزاًء  أعناقهم  ضرب  و 
واستقرت له األمور في مصر مدة ثالث 
سنوات حتي أمره الخليفة مروان بن محمد 
أن يذهب لقتال العباسيين الذين كانوا علي 
و  مصر  فترك  األموية،  الخالفة  أبواب 

تولّي من بعده المغيرة بن عبيد هللا.

- المغيرة بن عبيد هللا الفزاري:)١٣١-
١٣٢هـ( دامت واليته عشرة أشهر، احبته 
تولي  و  مات  أن  لبث  ما  لكنه  و  الرعية، 
مكانه عبد الملك بن مروان بن موسي بن 

نصير.   

 - عبد الملك بن مروان بن موسي بن 
باتخاذ  أمر  من  أول  هو  نصير:)١٣٢هـ( 
فوقها  من  ليخطب  الجوامع  في  المنابر 
و  فقاتلهم  مصر  أهل  عليه  ثار  الخطباء. 
قتل منهم الكثيرين حتي اخضعهم. قدم إليه 
الخليفة مروان بن محمد فاراً من العباسيين 
الذين دخلوا دمشق سنة ١٣٢ هـ. و تبعه 
صالح بن علي بن عبد هللا بن عباس، و 
التقي جيش العباسيين و علي رأسهم صالح 
بن علي مع مروان بن محمد و عبد الملك 
بوصير  بلدة  في  مصر  والي  مروان  بن 
بالجيزه، و انهزم األمويون و ُقتل مروان 
بن محمد وأرسلت رأسه إلي الشام. و بذلك 
زالت دولة بني أمية التي استمرت حوالي 
قرن من الزمان، و قامت دولة العباسيين.

الراشدين  الخلفاء  عصر  نهاية  مع     
وفى  مصر،  على  األمويين  استولى 
لجمع  واليه  مصر  ظلت  عصرهم 
المصريين  شقاء  و  عرق  من  الضرايب 
األموال  هذه  وصارت  البلد،  اصحاب 
الطائلة ترسل للخلفاء األمويين فى دمشق. 
تحت  كميت  تحكم  الخالفه  هذه  استمرت 
مسمي مصر عن طريق واليها حتي سنة 

٧5٠م، ولم يفكر أي من الخلفاء منذ الغزو 
حتى  او  والى  تعيين  في  لكميت  العربي 
الوالي  نجاح  وكان  عليها.  وزير مصرى 
يتوقف على كمية األموال التى يجمعها من 
عرق وجهد المصريين دون النظر لعوزه 

وفقره.

   في سنة ٦5 هـ الموافق ٦٨٣ م ولّي 
عبد  ابنه  الملك  عبد  بن  مروان  الخليفة 
العزيز بن مروان واليا علي مصر. كان 
عبد العزيو رجال حليما لطيفا وبشوشا. في 
عام ٧٠ هـ تفشي الطاعون في مصر كما 
الفسطاط  من  فخرج  بالجزام،  هو  أصيب 
وهواءها  موقعها  أعجبه  التي  حلوان  إلي 
إليها  ونقل  للوالية  فاتخذها عاصمة  النقي 
بيت المال وكان األمين عليه رجل قبطي 
البنائين  وكلف  أنياس،  يدعي  مسيحي 
والحدائق  الشاهقة  القصور  ببناء  األقباط 
النضرة، كما أمر األقباط ببناء قصور لهم 
بها، وطلب من البطريرك ايساك أن يبني 
األقباط  يرّغب  حتى  وكنيسة،  له  دار  بها 
المسيحيين الموثرين لالنتقال والعيش بها، 
الفخيمة.  المساجد  وتشييد  ببناء  أمر  كما 
األصمع  يدعي  ولدا  العزيز  لعبد  كان 
الضرائب  لجمع  الخراج  إمارة  أبوه  واله 
والعوائد. كان هذا األصمع فظا غليظا زاد 
أقباط  جميع  علي  والعوائد  الضرائب  في 
علي  وكذلك  ومسلمين  مسيحيين  مصر 
األقباط  خص  لكنه  المستوطنين،  العرب 
أيضا  وفرضها  الجزية  بزيادة  المسيحيين 
من  معفين  قبله  )كانوا  األكليروس  علي 
سنويا  بدينار  منهم  كل  ألزم  الجزية(، 
من  كثير  دينار.  آالف  بثالثة  والبطريرك 
حتي  اإلسالم  اعتنقوا  المسيحيين  أألقباط 
بتخلصوا من الجزية و الغرامات االضافيه 
بن  دفعها. ظل عبد هللا  التى عجزوا عن 

مروان في واليته حتي مات سنة ٨5 هـ.

بن  العزيز  عبد  الوالي  وفاة  بعد     
عبد  ابنه  الملك  عبد  الخليفة  ولّي  مروان 
عام  مصر  علي  واليا  الملك  عبد  بن  هللا 
المسيحيين  لألقباط  كارها  وكان  هـ،   ٨5
الوظائف  نزع  علي  وعمل  عليهم  فاشتد 
الكنابية بالدواوين من أيديهم. اصدر قرار 
فى  العربية  باللغة  القبطية  اللغة  بإستبدال 
وقف  علي  وأصر  الدوله،  شئؤون  كل 
الكتابة باللعة القبطية اكتفاء باللغة العربية، 
المال  بيت  علي  األمين  أنياس   وعزل 
ورئيس ديوان األعمال الكتابية والحسابية 
وولّى مكانه شخصا من حمص يدعي إبن 
يربوع الفزاري. ولما رأى األقباط أن هذا 
التغيير يعود عليهم بالضرر ويهدد بفقدانهم 
العربية  اللغة  تعلم  في  اجتهدوا  لوطائفهم 
فنالوا مبتغاهم وأتقنوا فن الكتابة والحساب 
فيها وجعلوا لحساباتهم قواعد  بها وتفننوا 
وروابط خاصة بهم.  ومن أكثر من اشتهر 
في  الخراج  عمال  من  والعسف  بالجور 
عهده رجل يسمى أسامة بن يزيد، فرض 
أو  بقارب  النيل  يعبر  مصري  كل  على 
مقدارها  نزوال ضريبة  أو  عبارة صعودا 
النيل، وال  في  المار  يدفعها  دنانير  عشرة 
حامال  كان  إذا  اآل  العبور  المار  يستطيع 
أمر يؤذن له بذلك. ومما يحكي أن أرملة 
سافرت في النيل مع إبن لها، حاول اإلبن 
أن يستقي من النيل فاختطفه تمساح وابتلعه 
بثيابه وكانت تذكرة العبور في جيبه، ولما 
المقصود طالبها  للمكان  المكلومة  وصلت 
فأخبرتهم  المرور،  بتذكرة  الجابى  أعوان 
يفرجوا  ولم  عذرها  يقبلوا  فلم  حدث  بما 
عنها حتي باعت كل ما بين أيديها وجمعت 

الباقي من أهل البر واإلحسان.

]البقية ص 11[
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نتائج اجلولة األوىل من 
دور اجملموعات 

ارقام وحتليالت             
               -

اعداد: مدحت موريس

دورى  من  األولى  الجولة  مبارايات  قليل  منذ  انتهت 
المجموعات واتت النتائج لتزيد األمور غموضاً فى معظم ال
مجموعات                                                              

البطولة  منظم  روسيا  فوز  يكن  لم   : األولى  المجموعة 
على السعودية بمثابة المفاجأة ، لكن المفاجأة الحقيقية كانت 
التي احتضنتها الشباك  الثقيلة واالهداف الخمسة  النتيجة  في 
الفريق  قوة  نبالغ في  تجعلنا  لن  النتيجة  السعودية . ضخامة 
الروسى فالنتيجة التي تحققت سببها األول هو مستوى الفريق 
السعودى الذى ظهر مهلهاًل وطالت األخطاء جميع خطوطه 
بل ان قلبى الدفاع والظهير االيسر كانوا بمثابة كارثة على 
لفتت  الذى  الفريق  مرمى  حارس  الى  باإلضافة  السعوديين 
بين  الثانية فكانت صراعاً  المباراة  بدانته انظار الجميع. اما 
الدفاع المصرى وهجوم اوروجواى ذلك الصراع الذى تفوق 
فيه الدفاع المصرى ومن خلفه محمد الشناوى حارس مرمى 
الفريق وبطل المباراة لكن هذا التفوق توقف عند الدقيقة ٩٠ 
به  حصدت  الذى  الوحيد  المباراة  هدف  اورجواى  باحراز 

الثالث نقاط.

المجموعة الثانية : تصدرت ايران المجموعة بعد فوزها 
على المغرب بهدف عكسى في الثوانى األخيرة من المباراة 
في سيناريو مشابه لمباراة مصر واورجواى. المباراة الثانية 
كانت واحدة من اقوى المبارايات حتى اآلن وانتهت بالتعادل 
وسجل  فريق   لكل  اهداف  بثالثة  والبرتغال  اسبانيا  بين 
كريستيانو رونالدو اهداف البرتغال الثالثة محققاً اول هاتريك 
قدم  العالم  العبى  افضل  بلقب  احقيته  وليؤكد  البطولة  في 
الفريقان اداءاً ممتعاً رشحهما للمنافسة على البطولة وان كان 
التساؤل عن حال منتخب البرتغال اذا ما غاب عنه رونالدو.

المجموعة الثالثة : حققت فرنسا فوزاً هزياًل على استراليا 
بأحد  يليق  ال  بمظهر  الفرنسي  الفريق  الفريق  وظهر   ١/٢
للفرنسيين جاء  الفوز  ان هدف  بل  للبطولة  المرشحة  الفرق 
 ، استراليا  مدافعى  احد  بقدم  الكرة  ارتطام  بعد  بضربة حظ 
على الجانب اآلخر حققت الدنمارك الفوز على بيرو بهدف 

نظيف بعدما اهدرت بيرو ضربة جزاء.

عقبة  تخطى  االرجنتين  تستطع  لم   : الرابعة  المجموعة 
ايسلندا – الضيف الجديد – على النهائيات وام تقدم االرجنتين 
العرض المنتظر وأضاع ميسى ضربة جزاء بغرابة شديدة، 
المرمى  واقتحمت  جيدة  مباراة  ايسلندا  قدمت  المقابل  في 
لتنتهى  السبق  هدف  استقبالها  من  دقائق  بعد  االرجنتينى 
المباراة بالتعادل ١/١. في المباراة األخرى أحبطت نيجيريا 
مشجعيها باالداء السلبى وااليقاع البطىء الذى لم يتغير حتى 
مع تأخر الفريق بهدف ثم بهدفين اما الكروات فاخذوا األمور 

بجدية منذ البداية وانهوا المباراة متفوقين بهدفين نظيفين.

العرض  البرازيلي  الفريق  يقدم  لم   : الخامسة  المجموعة 
المتوقع واتسم آداء العبيه بالفردية خاصة نجمه نيمار وعلى 
الرغم من تقدم الفريق على سويسرا بهدف صاروخى لكوتينيو 
اال ان مستوى الفريق هبط بصورة كبيرة بعد الهدف مما أتاح 
الفرصة لسويسرا من احراز التعادل بضربة رأسية ليتعادل 
األخرى  المباراة  اما  فريق.  لكل  بهدف  النهاية  في  الفريقان 
في نفس المجموعة فقد خالف الصرب التوقعات واستطاعوا 

الفوز على كستاريكا بهدف رائع من ضربة حرة من خارج 
مرمى لاير  وحارس  كوستاريكا  حارس  يستطع  لم  المنطقة 
مدريد التصدي لها لتنتهى المباراة بتقدم صربيا بهدف وحيد.

المجموعة السادسة : فجرت المكسيك مفاجأة كبيرة بالفوز 
وقدمت  نظيف  بهدف  اللقب  وحامل  العالم  بطل  المانيا  على 
المكسيك مباراة اكثر من رائعة واستطاعت احراج بطل العالم 
وهددت مرماه اكثر من مرة على مدار الشوطين. وقد حاول 
االلمان العودة للمباراة دون جدوى لصالبة الدفاع المكسيكى 
فكانت  الثانية  المباراة  اما  االلمانى..  الهجوم  لرعونة  وايضاً 
متكافئة وان لم ترق الى المستوى المنشود واستطاعت السويد 

الفوز على كوريا الجنوبية بهدف جاء من ضربة جزاء.

المجموعة السابعة : لم تجد بلجيكا اى صعوبة في الفوز 
نظيفة  اهداف  بثالثة  للنهائيات –  الجديد  الوافد  بنما –  على 
احرز منها لوكاكو هدفين بينما عانى االنجليز في مباراتهم مع 
تونس فبعدما أحرزت إنجلترا هدفاً استطاعت تونس التعادل 
الدقيقة األولى  التعادل معلقاً حتى  من ضربة جزاء واستمر 
من الوقت بدل الضائع حين استطاع هارى كين احراز هدفه 

الثانى القاتل في مرمى تونس لتفوز إنجلترا بالمباراة ١/٢

المباراة كانت  : ثالث دقائق من عمر  الثامنة  المجموعة 
كافية لينال الفريق الكولمبى ضربة قاضية بعدما فقد الفريق 
البطاقة  المباراة  حكم  له  اخرج  بعدما  سانشيز  كارلوس 
الحمراء البعاده الكرة بيده وهى في طريقها الى مرماه ليكمل  
الفريق المباراة بعشرة العبين وتحرز اليابان هدفها األول من 
ضربة جزاء وقد كافحت كولمبيا حتى أحرزت هدف التعادل 
لكن كان لالعب الياباني رأياً آخر عندما احرز هدف الفوز 
لليابان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة لتفوز اليابان ١/٢. 
في المباراة األخرى حفظت السنغال ماء وجه افريقيا بالفوز 
الوحيد الفريقيا في مبارايات الجولة األولى بعدما استطاعت 

هزيمة بولندا ١/٢ بعد آداء مشرف.

التي  الثانية  الجولة  مبارايات  نتائج  انتظار  في  ومازلنا 
ستحدد االى حد كبير الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائي 

او دور الستة عشر. 



اآلخر  النصف  إلى  وباالنتقال 
يشاهد  العرضية  الصالة  من 
يمين  على  المسجلة  المناظر 
فنشاهد رخمي رع  مباشرة  الداخل 
)ممحى( وهو يشرف على حصيلة 
الثيران  من  المكونة  الدلتا  ضرائب 
إلى  باإلضافة  والماعز  واألبقار 
رخمي  ذلك  يلى  والعسل.  الذهب 
على  يشرف  رع)ممحى(وهو 
امون  بمعبد  الخاصة  المصانع 
العديد  فنشاهد  التماثيل  وبخاصة 
الواقف  منها  الملكية  التماثيل  من 
ومنها  الراكع  ومنها  الجالس  ومنها 
من نحت على هيئة أبو الهول هذا 
األوانى  من  مجموعة  باألضافة 
بمختلف  والقالئد  والبلط  والمباخر 
خشبى.  سرير  بجانب  اشكالها 
ويلى ذلك على نفس الجدار رخمي 
رع)ممحى(وهو يشرف على تكييل 
وحمل الحبوب وإحضار الحيوانات 
الفالحين  بعض  وهناك  المختلفة 
القمح  حقول  بحصد  يقومون  الذين 
منظر  كذلك   ، بمناجلهم  والكتان 
تحرث  وهى  األبقار  من  مجموعة 
الحائط  إلى  اآلن  نتجه  ثم  األرض. 
من  افراد  بعض  فنشاهد  الضيق 
عائلة رخمي رع الذى يرجو اغلب 
العالم  في  معه  يظلوا  ان  الظن 
في  منه  بالقرب  كانوا  كما  اآلخر 
الدنيا األولى. نتجه اآلن إلى الحائط 
المواجه للداخل على اليمين فنشاهد 
والعمال  للنبيذ  لمعصرة  منظرا 
اوان  في  العنب  بأقدامهم  يهرسون 
كبيرة ومناظر للطيور واألسماك ثم 

البرية  الحيوانات  إلحضار  مناظر 
من وعول وثيران وفهود باإلضافة 
المنظر  نتابع  ثم  إلى كالب الصيد. 
الصيد  منظر  بقايا  نشاهد  حيث 
وبعض  بحيواناتها  الصحراء  في 

الطيور فوق بحيرة بردى.
الصالة الطويله

يبدو واضحا في مقبرة رخميرع 
ان جدران الصالة العرضية لم تكن 
التى  الدنيوية  المناظر  لجميع  كافية 
في  تسجيلها  في  الوزير  يرغب 
الصالة  في  باضافتها  فأمر  مقبرته 
الجدار  على  ونشاهدها  الطويلة 
المناظر  هذه  كثيرة  ولعل  الغربى 
التى  األسباب  من  كانت  الدنيوية 
التدريجى  االرتفاع  إلى  دعت 
وذلك  الطويلة  الصالة  هذه  لسقف 
للتسجيل  أكبر  مساحات  لكسب 
الطويلة  الصالة  اآلن  ندخل  عليها. 
فنشاهد على الجدار الذى على يسار 
رع  رخمي  يمثل  منظر  الداخل 
يشرف  وهو  اتباعه  وخلفه  جالسا 
على اصحاب الحرف والصناعات 
المختلفة الخاصة بالمعبد فنراهم وقد 
منهم  اختالف  على  امامه  اصطفوا 
وحجارين  نجارين  من  وحرفهم 
بالمعادن  والمشتغلين  ونحاتين 
النعال   وصانعى  األوانى  وصانعى 
،مقدما  تخصصه  في  يعمل  كل   ،
انتاجه للوزير رخمي رع. يلى ذلك 
بالجنازة والرحلة  الخاصة  المناظر 
المقدسة إلى ابيدوس وهى مصورة 
زوجة  نشاهد  ذلك  بعد  بالتفصيل 
رخمي رع وافراد من عائلته وهم 

يشيعونه إلى مقره األخير ثم هناك 
مائدة كبيرة للقربان امام رخمي رع 

وأمه.
المناظر  المشاهد  تتبع  اذا 
على  الذى  الجدار  على  الموجودة 
الطويلة  الصالة  إلى  الداخل  يمين 
ومعه  رع  رخمي  ابن  فنشاهد 
إلى  األزهار  يقدمون  األقارب 
الوزير  نرى  كذلك  رع،  رخمي 
ومعه اتباعه وهو يستقبل مجموعة 
من  صفوف  ثالثة  من  تتكون 
الموظفين. يلى ذلك بنات رخمي رع 
يقدمن له ولزوجته السالسل وهناك 
موسيقية  حفلة  يمثل  الذى  المنظر 
فيها  العزف  في  يشترك  نسائية 
والجيتار  الرق  الفتيات على  بعض 
وعلى »الهارب« ثم يلى ذلك بعض 
المناظر التى تمثل الطقوس الدينية 
بواسطة  التماثيل  لبعض  تقدم  التى 
الكهنة وأخيرا منظر يمثل قاربا في 
بحيرة تحيط بها االشجار وقد يكون 
يرجو  رع  رخمي  ان  هنا  المغزى 
ان يكون له في العالم اآلخر حديقة 
مركب  بداخلها  بحيرة  يتوسطها 
ليتنزه به في العالم اآلخر وفي نهاية 
المناظر  بعض  توجد  الجدار  هذا 
رخمي  عائلة  من  أفراد  تمثل  التى 
القرابين.  له  يقدمون  وهم  رع 
المواجه  الضيق  الجدار  ويتميز 
للداخل بوجود نيشة مرتفعة وعليها 
رع  رخمي  تمثل  مزدوجة  مناظر 
اوزيريس  الموتى  اله  امام  راكعا 

وإحدى اآللهات .
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فرعونيــات
مقربة رمخى رع

  بقية مقال كميت تحت حكم 
األمويين ص9

 في عام ١٠٢هـ عين الخليفة يزيد 
صفوان  بن  حنظلة  الملك  عبد  بن 
هذا  وكان  مصر  علي  واليا  الكلبي 
الوالي ظالما شديد القسوة تدهورت 
أحوال المصريين في عهده وعجز 
الضرائب  تسديد  عن  الفالحون 
المفرزضة عليهم. فلم يكتف حنظلة 
ورؤوس  األرض  ضريبة  بجبي 
الرجال )الجزية( بل فرض ضريبة 
الماشية،  رؤوس  علي  مستجدة 
وطاح في المصريين ظلما وجبروتا 
بقطع أيدي من يمتنع أو يعجز عن 
الصعيد  ثار األقباط في  الدفع حتي 
لهم  فأرسل  الخراج  وطردوا عمال 
حنظلة جيشا قتل أعدادا كبيرة منهم. 
استمر حنظلة في أساليبه اإلجرامية 
الخليفة هشام بن عبد  حتي اضطر 
الملك عزله خوفا من أن تعم الثورة 

جميع أطراف البالد.     

عبد  بن  هشام  الخليفه  بموت     
و  االمويه  الدوله  تقهقرت  الملك 
فى  مصر.  فى  المظالم  اتضاعفت 
ثار  ٧٧٣م  و   ٧٣٩ مابين  الفتره 
هذه  تكن  لم  مرات.  خمس  االقباط 
االقباط   على  مقصوره  الثورات 

يشارك  كان  لكن  فقط   المسيحيين 
المطحونين،  المسلمين  األقباط  فيها 
فقد كان الجميع يتعاملون كإخوة ولم 
يكن التعصب الديني قد انتشر بعد. 
ومن المصايب االضافيه التى حلت 
بمصر فى هذه الفترة نزول الجيش 
اعداد  قتلهم  البيزنطى فى دمياط و 
وفى  فيها  المصريين  من  كبيره 
القرى المجاورة، فقد وقر في أذهان 
مصر  ان  البيزنطيين  المستعمرين 
للمستعمرين  ملكا  وليست  ملكهم 
بإستعادتها  يحلمون  كانوا  العرب 

كي يستمتعوا بضرائبها وغالتها.

   فى سنة ٧5٠م )١٣٢هـ( فى 
مروان  بن  الملك  عبد  والية  فترة 
حينما كان ابوه مروان بن ُمحّمد بن 
مروان بن الحكم مشغوال فى الشام 
الذي  السفاح  العباس  ابو  بمحاربة 
استعظم أمره ونزع جميع الواليات 
غير  لهم  يبق  فلم  األمويين  يد  من 
مصر، كان ابنه عبد الملك مستمرا 
مصر،  فى  االقباط  اضطهاد  في 
خاصة  البحري  الوجه  سكان  فثار 
بالبشمور)الدقهلية  المعروفة  الجهة 
عمال  وقتلوا  ودمياط(  والمنزلة 
الدلتا  برارى  فى  وقاوموه  الخراج 
البشموريين  وانتصر  وبحيراتها 
مينا  بقيادة  مرتين  عساكره  على 

وصل  ذلك  غضون  فى  بقيره.  بن 
بن  محمد  بن  مروان  أبوه  مصر 
ابو  بطش  من  الهارب  مروان 
العباس، وانضم جيشه مع جيش ابنه 
وانتصر عليهم  البشموريين  وهاجم 
فيها  واتحصنوا  قراهم  إلى  فهربوا 
فحاصرهم، وشن البشموريين عليه 
ليلية حتي أجبروه  حرب عصابات 
لعلمه  واالنسحاب.  الهرب  علي 
قياداتهم  يحترمون  المسيحيين  أن 
أمر  أمرا،  لهم  يخالفون  الدينية وال 
أن  البطريرك وطلب منه  بإحضار 
منهم  ويطلب  البشموريين  ينصح 
طاعته، فكتب البطريرك لهم رسالة 
يحثهم فيها علي الخضوع والطاعة 
كان  أنه  مروان  فظن  يذعنوا،  فلم 
العضيان،  علي  سرا  يحرضهم 
عليه  وقبض  العنف  معه  فاستعمل 
والقسس  األساقفة  من  كثير  وعلي 
استمر  إذا  بالقتل  وهددهم  وسجنهم 
فكتب  المقاومة.  في  البشموريون 
أخري  رسالة  واألساقفة  البطريرك 
التي  المرعبة  النتائج  فيها  وضحوا 
عموما  األقباط  علي  تعود  سوف 
الطاعة،  عصا  شق  جراء  من 
ونصحوهم بالتسليم واالمتثال لحكم 
المهددين  اخوانهم  لدماء  وحقنا  هللا 
الخطاب  يؤتي  أن  وقبل  بالقتل، 
العباس وعساكره  ابو  ثماره وصل 

تابوت مصري يف جامعة سيدني

احتفظ متحف في جامعة سيدني بتابوت مصري قديم ومعقد التصميم 
عمره ٢5٠٠ عاما. كان يعتقد أن التابوت خال أو يحتوي على ركام. 

ولكن وبعد فتح غطاء التابوت وجد العلماء مفاجأة غير متوقعة.

اكتشف علماء في أستراليا رفات مومياء في تابوت يحمل نحتا رائعا 
فارغ،  أنه  على  ذلك  قبل  مصنفا  التابوت  وكان  عام.   ٢5٠٠ عمره 
العام  الصدفة  بطريق  الخطأ  اكتشاف  وتم  للدراسة.  أبدا  يخضع  ولم 
الماضي عندما رفع باحثون غطاء التابوت وعثروا على بقايا مومياء 
مهترئة. ويمنح هذا االكتشاف العلماء فرصة نادرة إلجراء اختبارات 

على المومياء.

واحتفظ متحف "نيكولسون" في جامعة سيدني بأربعة توابيت مصرية 
منذ  كاملة،  مومياوات  تحتوي على  منها  ثالثة  التصميم،  معقدة  قديمة 

أكثر من ١5٠ عاما. 

هيمنة  بسبب  البحث  من  وفير  يحصل على حظ  لم  التابوت  وكان   
التوابيت الثالثة األخرى التي تحتوي على مومياوات كاملة. وتم فحص 
التابوت ومحتوياته بالفعل بأشعة الليزر إلعداد صورة ثالثية األبعاد، ثم 

تم إرساله لعمل أشعة مقطعية له، وهو ما تم االنتهاء منه .

ولم يتبق من المومياء، التي وصفت بأنها "ممزقة على نحو سيئ"، 
سوى ١٠% من الرفات في التابوت. ويعود التابوت إلى نبيلة مصرية 
قديمة كانت تدعى "مير نيث إت إس" ،وفقا للكتابة الهيروغليفية التي 
المخصص لالسم. وكانت هذه  المكان  في  التابوت  نقشت على غطاء 

النبيلة هي سيدة معبد المعبودة سخمت.

العظام  نبدأ في طرح تساؤالت ستقدم هذه  وذكر فريزر "يمكن أن 
تلك  حياة  ونمط  واألمراض  الغذائي  بالنظام  يتعلق  فيما  عنها  إجابات 
في  مفاتيح  "هناك  وأضاف  ماتوا".  وكيف  عاشوا  كيف  الشخصية.. 
وشكل  المومياء  تحنيط  طريقة  جانب  إلى  لنا  توضح  الهيروغليفية 

التابوت كيف كان معبد سخمت يعمل".

وال تخضع المومياوات السليمة لالختبارات عادة حفاظا عليها، مما 
يقلص فرص االستفادة العلمية منها. ويعود التابوت الحجري إلى عصر 
األسرة ٢٦ )٦٦4 إلى 5٢5 قبل الميالد(. وحصل تشارلز نيكولسون، 
القرن  ستينيات  في  التابوت  على  سيدني،  لجامعة  سابق  رئيس  وهو 
التاسع عشر في مصر. ومنذ ذلك الحين وهو يوجد في متحف الجامعة 

التي تحمل اسم نيكولسون 

صفه  فى  االقباط  فوقف  لمصر 
ونهب  الصعيد  إلى  مروان  وهرب 
القرى وهدم الكنايس. رفض اقباط 
طخا فى المنيا ان يدفعوا له الخراج 
دمهم  استباحوا  لهم عسكرا  فأرسل 
على  اعتدوا  و  كنائسهم  دمروا  و 
االديره. اندلعت الثوره ضد مروان 
رجع  وحين  بمصر.  مكان  كل  فى 
جيش  وجد  الفسطاط  إلى  مروان 

فأشعل  انتظاره  في  العباس  ابو 
مبانيها.  وأحرق  بالفسطاط  النيران 
في  يعيش  من  وكل  االقباط  عانى 
مصر معاناه كبيره حتي انتصر ابو 
آخر  قتل مروان  و  السفاح  العباس 
خلفاء األمويين فى أبوصير، وبذلك 
الشام  فى  االمويه  الخالفه  انتهت 
فى  العباسيه  الخالفه  محلها  وحلت 

بغداد. 
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	
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2911 Kennedy Road

Toronto, ON M1V 1S8
Tel: 416-298-8200

Sales Associate
Dir: 416-451-2744

nzaky.c21@yahoo.com

Sales Representative
Dir: 416-831-1337

nfarag.c21@gmail.com

Centurion Award Winner 2007-2016
Master’s Hall of Fame 2014

Centurion Honour Society 2011
Ranked #10 in Canada 2015

20 years experience 
in Commercial and Residential 

Real Estate
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SALES REPRESENTATIVE SALES REPRESENTATIVE
NABIL FARAG

LIFETIME OPPORTUNITY! 
9.8 ACRES ZONED  

COMMERCIAL

CASH COW THREE IN ONE  
GAS STATION, C-STORE + PIZZA PIZZA  

+ COUNTRY STYLE 

GREAT OPPORTUNITY:  
GAS STATION W/ C-STORE

GAS STATION WITH  
TIM HORTONS  

VTB AVAILABLE WITH REASONABLE DOWN-PAYMENT!
  CALL NOW FOR DETAILS

CALL NOW FOR DETAILS FOR MORE INFORMATION CALL TODAY!

  CALL TODAY!

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

GAS STATION W/ C-STORE AND A SOLID 2,000 SQ 
FT BRICK HOUSE.1 HR FROM TORONTO.

0.6 ACRE, 1 HR FROM TORONTO,  
8 M/L . STORE SALES $1.6M

4 ACRES, 4/HRS FROM TORONTO. C-STORE 
SALES: $1,2M. NET PROFIT: $455K . BRAND NEW 
DWFG TANKS. RESIDENTIAL HOME W/FINISHED 

BASEMENT INCLUDED IN THE SALE.

1/HR FROM TORONTO.  6 M/L . C-STORE SALES 
$900,000.  NET PROFIT $575,000. DON’T MISS 

THIS OPPORTUNITY! 

حقائق رقمية حول 
االكتئاب

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

به  ابتسام,,  من  شفتيه  يبدوعلى  عما  ننخدع 
تعجز  التى   ,, آالم  به من  يطاق  ما ال  يخفى 
عن وصفها كافة مفردات الكالم,, يبدو كبقايا 
الضوء التى تسبق الظالم,, التى يظنها البعض 
سرعان  القتام,,  يخفى  قناع  أنها  إال  اشراقة 
نفسه  تكبت  االعتام,,  الكون  يلبد  و  ينقشع  ما 
فيوما  الدوام,,  على  ليس  لكن  و  آنينها  آزير 
همه  ثقل  على  مفصحا  تحمله  وعاء  ينفجر 
لطيلة أعوام,, الى ان  نال من إرادته و قادها 
كل  و  طموحاته  أفترس  و  األستسالم,,  الى 
األحالم,, و ابتلى جسده بشتى أنواع األسقام,, 
يشبعها  ال  التى  الشرسة  االكتئاب  أنياب  أنها 
الطعام,,  عن  شهيته  فتعتل  األلتهام,,  سوى 
المنام,, و  لئال يستغرق فى  و تؤرقه األفكار 
شيئا فشئ هكذا تنهار قوته و تضعف عن اداء  
اصغر المهام,, الى ان يسأم الضحية الحياة و 
ينقذ خطاه من  قد  بأقدام,, و  الألنتحار يسعى 
الزلق و االستسالم,, العالج النفسى و الحظو 
بمزيد من االهتمام,, فهيا نعرف المزيد حول 
الحقائق الخطيرة عن داء العصر »االكتئاب«

النفسية  بأكثر االضطرابات  االكتئاب  يصنف 
العالم. ففي عام ٢٠١5، قدرت  شيوعا حول 
منظمة الصحة العالمية أن ٣٢٢ مليون شخص 
عانوا من اإلكتئاب من مختلف االعمار، مما 

جعله السبب الرئيسي لسوء الصحة واإلعاقة 
في جميع أنحاء العالم اى يمكننا ان نقول انه 
عالمنا  فى  مكتئب  ميلون  جوالى ٣٠٠  يوجد 
المعاصر اذا كان تعداد العالم ستة آالف مليون 

نسمة  
و يعانى من االكتئاب حوالى ١٢ مليون فرد 

من العالم العربى 
فى  المدرجين  المرضى  لنسب   وفقا  هذة   و 
كشوف العيادات و المستشفيات و ترتفع النسب 
عن  الكبيرة  نسبة  المتناع  ذلك  عن  الفعلية 
الذهاب للنظرة الشائكة حول العالج النفسى , 
البعض لعدم االكتراث, واخرين يرون العالج 
و  االمكانيات  لضعف  وفئة  رفاهية  النفسى 

يحتمل ان تتزايد النسب مع مرور السنوات 

التى  االكتئاب  اعراض  بين  التفرق  علينا  و 
تسبب اختالالت مزاجية لدى الكثيرين نتيجة 
االقتصادية  و  االجتماعية  الظروف  تفاعل 
بين  اضطراب  و  االسرية..   و  السياسية  و 

االكتئاب الذى يحتاج الى تدخل طبى دوائى 

ووجدت  منظمة الصحة العالمية، وجدت أن 
غالبية المصابين بهذا المرض يفتقدون الرعاية 
الدخل  ذات  البلدان  ففي  الكافية،  الصحية 
المتضررين  المرتفع نجد اقل من  5٠% من 
في  بينما  العالج،  على  يحصلون  من  فقط 
إلى  المعدل  ينخفض  الدخل  منخفضة  البلدان 

.%  ١٠-٢٠
كفاية  وعدم  الموارد،  نقص  بسب  ذلك  و 
مقدمي الرعاية الصحية المدربين، والوصمة 
النفسية  باالضطرابات  المرتبطة  االجتماعية 
الرعاية  تقديم  أمام  يقف  آخر  عائق  وهناك 

الفعالة يتمثل في عدم دقة التشخيص

دون  الشديدة   حاالته  فى  االكتئاب  ويفضى 
عالج الى االنتحار  و ينتحر حوالى ٢٠% من 

مرضى االكتئاب 

]البقية ص 20 [
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مريم مراد 

دخول العائله املقدسه إلّي أرض مصر
حبر علي كانسون

الكتاب املقدس وبدع معاصرة 
 عصام نسيم 

قلبك يا اهلل
عـادل عطيـة

قلبك.. قلبك.. يا هللا...
.. أرنو.

فقلبك يجعل:
.. من األم، أماً.

.. ومن األب، أباً.
.. ومن األخ، أخاً.

قلبك.. قلبك.. يا هللا...
.. أطلب.

فبدون قلبك:
.. تنسى األم رضيعها.

.. ويتخلى األب عن أبّويته.
.. ويتنكر األخ ألخيه.

قلبك..قلبك.. يا هللا...
.. ألتجيء.

فهو السلوى، والعزاء:
.. عند فراق األم.
.. وانتقال األب.
.. ورحيل األخ.

قلبك.. قلبك.. يا هللا...
.. أرتجي.

ليتجسد في قلبي:
حباً، وعطفاً، وخيراً.

وصالحاً، وقداسة، وبراً.
فأصبح كداود، أبنك، بحسب قلبك..

ويتهلل قلبي، ويفرح!

إىل سيدة املعاناة.. 
مينة بوشكيوة!
ــــــــــــــــــــــــــ

للكاتبة املغربية: زهرة 
الطاهري 

بحرية،  تطير  التي  العصافير 
أن  يحاول  من  ـ  دائماً  ـ  هنالك 
إال  لشيء  ال  أجنحتها..  يكسر 
الشجاعة  جمال  إلى  يفتقد  لكونه 

وال يملك جرأة الطيران!
تعتني  التي  األيدي  وتلك     
من  عطراً  وتمنحها  بالورود، 
أنفاسها الرائعة، هنالكـ  دائماـً  من 
بالسموم..  الرقيقة  روحها  يرش 
بالغيرة؛  يشعر  ألنه  إال  لشيء  ال 
ألنه ال يمتلك قلباً ينبض بالمحبة، 

ويشع بالنور!

   وبدالً من أن يحاول أن يُغيّر 
ما بداخله من قحط وعتمة ، ويعبر 
للعتمة  يُكرس  النهار،  كرم  إلى 
والظلم والكراهية والظالم، ويُعلن 
الحرب على أي بصيص للشمس 

المشرئبة!
   لماذا كل عمل نبيل يُشعرهم 
إلى  بشراسة  ويقاومونه  بالرعب، 
لضميرهم  األوفياء  اغتيال  درجة 
بعد  اإلنساني،  ولواجبهم  الحي، 
وبآالف  التهم،  بآالف  اتهامهم 
يجعلون:  بينما  األسباب؟!.. 
واللصوص  أبطاال،  األوغاد 
والعدمية  الحقد  وملقني  شرفاء، 
وعاظاً  الضمير  وعديمي  علماء، 

ودعاة!
   عزيزتي مينة.. 

البناء  يحب  ال  بلد  نحن 
تدمير  نحب  نحن  والتضحية. 
ونقابل  الخراب،  ونحب  العقول، 
اإلنسانية  ونجابه  بالشر،  الخير 

بالتجاهل والعقاب المرير!
والفكر  والقيم  نحن       
يهمنا  ال  سراب.  في  والمسؤولية 
أن نساعد أحداً: في صحته، أو في 
أي  ينقذ  نراه  من  ونحارب  عقله. 
إنسان بكل ما أوتينا من سوء وقبح 
غاراتنا  كل  نشن  نحن  ووحشية. 

كل  ونحمل  سجوننا،  كل  ونفتح 
من  يضحي  من  كل  أسلحتنا ضد 
أجل هذا الوطن ومن أجل األطفال 
والنساء والبؤساء، ونتحد عليه ال 
العلم  في  حقه  من  ونحرمه  معه. 
العيش  في  حقه  ومن  والتعليم 

الكريم. نعاقبه وكأنه في الجحيم!
   عزيزتي مينة.. 

متحضراً،  بلدا  فعال  كنا  لو     
كما يروج إعالمنا، ولو كنا فعال 
بشرا، كما ارادنا خالقنا، الحتفينا 
بك، وجعلناك قدوة ألنك فعال أهال 
لوزارة  غضبنا  ولوجهنا  للقدوة. 
صحة  توفر  ال  التي  الصحة 
مستشفيات.  توفر  وال  مجانية، 

ولحاسبنا كل مسؤول غشوم!
باقية  ذرة  فينا  كانت  ولو     
بالواجب؛  والشعور  اإلنسانية  من 
كل  تعاني  بأن  لك  سمحنا  لما 
بدور  قمت  ألنك  المعاناة؛  هذه 
وألنك  الصحة،  في  المسؤولين 
لنقذي  بوسعك  مما  أكثر  فعلت 
وإعادته  اإلعاقة،  من  يتيماً  تلميذاً 
لكننا  الحياة..  إلى  كامالً  بجسده 
كما ذكرت ال حس فينا وال إنسانية 
فينا.. كل ما فينا سديم، كل ما فينا 

فسد ومات!

او  لهجوم  ال يوجد كتاب تعرض 
المقدس  كتابنا  مثل  نقد  او  تشكيك 
هللا  كلمة  المقدس  الكتاب  وبقي 
أمواج  كل  ضد  الصامدة  الصخرة 

التشكيك والطعن.
المفاهيم  بعض  انتشرت  ولألسف 
المقدس وخصوصا  للكتاب  الخاطئة 
في  اإللحادي  التيار  انتشار  مع 
الغرب وحتى في بالدنا في السنوات 
وحي  في  تطعن  أفكار  األخيرة 

وقداسة وعصمة كلمة هللا . 
ان  التشكيكية  األفكار  هذه  ومن 
الكتاب المقدس به اساطير - الكتاب 
المقدس ضد العلم - الكتاب به أخطاء 
ستتناول  أخرى  وافكار   . علمية 

بعضها. 
كتاب  المقدس  الكتاب  هل   اوال  

علم؟ 
علم  كتاب  ليس  المقدس  الكتاب 
باالعجاز  يعرف  ما  فيه  يوجد  وال 
العلمي بالمفهوم الذي يردده البعض 

في مجتمعنا .
هللا  كلمة  هو  المقدس  الكتاب 
وسقوطه  اإلنسان  خلقة  تاريخ  هو 

وخالصه 
هو رسالة الخالص للعالم كله 

والمبادئ  اإللهية  الوصايا  هو 
الروحية التعاليم اإليمانية .

هو الرسالة والبشارة والتحذير .
نؤمن أن كل الكتاب موحى به من 

هللا .

وأن كل ما في الكتاب من أحداث 
هي حقائق حدثت بالفعل وليس كما 

يدعي البعض انها أساطير .
علم  كتاب  ليس  المقدس  الكتاب 
حقيقية  وأحداث  حقائق  يذكر  ولكنه 
ربما يثبتها العلم كما حدث قي كثير 

من األمور 
حقيقية  أحداث  الخليقة  أحداث 

نؤمن بها
هي  والمخلوقات  الخليقة  ترتيب 

حقائق نؤمن بها
أحداث  وسقوطه  اإلنسان  خلق 

حفيقية نؤمن بها .
الطوفان وبرج بابل أحداث حقيقية 
باقي التاريخ اإلنساني كما جاء في 
الكتاب من شخصيات وأحداث نؤمن 

انها حقيقية وحدثت فعال .
الكتاب المقدس ذكر لنا حقائق النه 

كتب بوحي من الروح القدس. 
كتبه أناس هللا  القديسون مسوقين 
) تحت قيادة ( من الروح القدس. ) 

٢بطرس ٢١
او  كيمياء  او  فيزياء  كتاب  ليس 
جيولوجية. ..ولكنه كتاب هللا وما به 

هو حق وحقيقية .
كان  فما  باستمرار  متغيير  العلم 
عام   5٠٠ من  العلماء  به  يؤمن 
مختلف تماما عن ما يؤمن به علماء 
اليوم وربما المستقبل . ولكن الكتاب 

المقدس ثابت غير متغيير 
ثانيا هل هناك تعارض بين الكتاب 

المقدس والعلم ؟! 
امرين  بين  نفرق  ان  اوال  يجب 
العلم  و  التشغيلي  او  التطبيقي  العلم 

االفتراضي .
أوال العلم التطبيقي هو كل نواحي 
واكتشافات  اختراعات  من  العلم 
يوجد  ال  وبالطبع  ...الخ  وعلوم 
المقدس  الكتاب  بين  تعارض  اي 
واإليمان بشكل عام وبين هذه العلوم 
الحديثة الحقيقية والتي تخدم اإلنسان 

والبشرية بشكل عام .
ثانيا العلم االفتراضي و هو وضع 
بعض  لتفسير  افتراضية  نظريات 
الحقائق مثل خلق الكون او اإلنسان 
مثال لذلك نظرية التطور او نظريات 
يضعها  العلمية  والفرضية   . أخرى 
العالم ثم يحاول أن يثبت صحة هذه 
النظرية ربما ينجح في إثباتها او ال ! 
او  المقدس  للكتاب  وبالنسبة 
اإليمان واضح جدا انه ال يوجد اي 
النوع األول اي  بينه وبين  تعارض 
العلم وتطبيقاته فال يوجد اي تعارض 
بين الكتاب المقدس واي اختراع او 
مجال من مجاالت العلم الذي نعيشه 
ربما  لكن   . حياتنا  في  ونمارسه 
التعارض يكون مع العلم االفتراضي 

والتي  االفتراضية  النظريات  او 
يطلق عليها البعض نظريات علمية 
للحقيقة  بعد  ترتقي  لم  وهي فرضية 
وضعها  التطور  نظرية   . العلمية 
داروين ومازال العلماء يحاولون أن 
وهناك  ينجحوا  ولم  صحتها  يثبتوا 
هذه  ترفض  العلماء  من  جدا  كثير 
او  المؤمنين  وليس  بشدة  النظرية 
لألسف  لكن   . فقط  المقدس  الكتاب 
أن  يروج  أن  يحاول  من  هناك 
ضد  المسيحية  او  المقدس  الكتاب 

هذه  على  تعترض  ألنها  فقط  العلم 
الفرضيات العلمية والتي حتى كثير 
 . أيضا  عليها  تعترض  العلماء  من 
الكتاب المقدس ال يتعارض مع العلم 
الحقيقي او العلم التطبيقي الذي يخدم 
اإلنسان واإلنسانية . المسيحية ليست 
ضد العلم ربما هناك أمور من عقائد 
وايمان تفوق وتتعدى مستوى العقل 
البشري المحدود ، ولكن ال تعارض 

بينها وبين علم حقيقي .
يتبع

مصر تتفوق على بريطانيا 
وأمريكا يف معدالت األمان

أكثر  مصر  أصبحت 
بلدان قارة أفريقيا أمنا وأمانا 
من  كل  على  وتفوقت  بل 
وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
في معدالت األمان، بحسب 
لمؤسسة  السنوي  التقرير 

جالوب الدولية.
وأصدرت المؤسسة تقريرها السنوي الدولي عن القانون والنظام في 
١٣5 دولة حول العالم، وجاءت مصر في المركز ١٦، وُصنفت على 
أمنها على بريطانيا،  أفريقيا، وتفوقت في معايير  أمنا في  أنها األكثر 

التي جاءت في المركز ٢١ والواليات المتحدة، في المركز ٣5.
بلدان  كأكثر  األول  المركز  في  سنغافورة  جاءت  التقرير،  وبحسب 
النرويج، وايسلندا، وفنلندا، فيما جاءت فنزويال في  تلتها  أمانا،  العالم 

المرتبة األخيرة كأكثر البلدان خطورة في العالم
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CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND OUR ANNUAL FESTIVAL  

TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY
“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOR”

Festival Activities
BBQ , Basketball, Ping-Pong, Bazar, Face Painting, Henna, Hair braiding 

Fri. July 13 11:30am – 07:30pm Festival Activities & Celebration
Sat. July 14 11:30am – 07:30pm Festival Activities & Celebration

07:30pm – 08:30pm Vespers prayers
Sun. July 15 08:30am – 11:30am Divine Liturgy

11:30am – 05:30pm Festival Activities & Celebration

6500 Main St., Stouffville, ON L4A 5Z4 ~ www.saintbishoy.ca

ستوفيل~كنيسة القديس العظيم األنبا بيشوي
St. Bishoy Coptic Orthodox Church
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(2)The power of emotions

احرتس من أن حتب كما احب  
املسيح....كالم يف فلسفه احلب 

بقلم مسري جرجس
أواًل أسمحوا لي أن أقدم اعتذاري 
فقد يبدو العنوان صادماً بل قد يبدوا 
لكنه  األدب...  حدود  جاوز  أنه 
أن  بل  مطبعيه  غلطه  ليس  بالتاكيد 
منه  مقصود  هو  بما  يوحي  العنوان 
نحب  أن  لنا  يمكن  ال  فنحن  تماماً 
التي أحبنا بها السيد  بالكيفيه  بعضنا 
في  نسترسل  أن  قبل  لكن  المسيح. 
هذا الحديث دعونا نتفق على ماهيه 
الحب أواًل وهل الحب أنواع مختلفه 

أم نوعيه واحده.
ال  أنها  غير  قويه  كلمه  الحب 
قوتها  لكن  نفسها  من  قوتها  تكتسب 
تتحدد تبعاً لالطار الذي توجد فيه . 
فكلمه الحب بالنسبه لنا لم ولن تكون 
أبدا كلمه مطلقه أي أنها غير موجوده 
 it’s not created الفراغ  فى 
لها  يضع  ما  ..لكن   in vacuum
العالقه  نوعيه  التطبيق والحدود هو 
في  والعالقات  وبعضها.  الناس  بن 
الحقيقه في نوعيتها ليست كثيره بل 
أنها يمكن تلخيصها في أربع أنواع.

 
عابره  عالقات  أو  معارف   )١(
مكان  في  التواجد  ظروف  فرضتها 
جغرافي وزمني لمده محدده ويدخل 

تحتها رفاق الدراسة أو العمل

)٢( أصدقاء
)٣( أصدقاء اعزاء

)4( عالقات حميمه ودائمه )زوج 
وزوجه أو اباء واوالد( وهذه االخيره 

يدخل تحتها أيضا عالقه هللا ِبَنا.
 

لها  العالقات  هذه  من  واحده  كل 
االخر  يختلف عن  الحب  تعبير عن 
أن نحترس  لنا ويجب علينا  بالنسبه 
أما هللا فال  بينهم....  الخلط  من  جداً 
الحب  لدرجات  تبعاً  معنا  يتعامل 
بما  معنا  يتعامل  لكنه  ذكرناها  التي 
النوعيه  المطلق وهذه  يسمى بالحب 
من الحب توجد فقط لديه هو بل انه 
هو الوحيد القادر علي ممارسه هذا 
فمن  نحن  أما  الحب.....  من  النوع 
أيضاً  اوالدنا  ونعلم  نتعلم  ان  الالئق 
 the اللعبه  اسم  من  يحترسوا  ان 
name of the game ...ونحن 
كثيره  اخطاء  فى  نقع  العاده  فى 
حينما  كثيره  نفسيه  واضطرابات 
المختلفة  الحب  درجات  لدينا  تختلط 
وضع  بدون  معها  التعامل  ونحاول 
فلن  االعتبار  فى  العالقه  نوعيه 
القدم  كره  لعبه  تُمارس  ان  تستطيع 
الهوكي  لَْبس  اذا ذهبت مرتديا  مثال 
الزي  لعبه  لكل  ترتدي  أن  بل يجب 

تؤديها  أن  على  قادراً  يجعلك  الذي 
القواعد  تتعلم  أن  يجب  كما  بكفائه 
اللعبه قبل أن تنزل  اللتي تحكم هذه 
أو  تتوه  ال  حتى  الملعب  أرض  إلى 
لباقي  اضحوكه  نفسك  من  تجعل 

الالعبين.
 

الحب  ممارسه  في  أخري  نقطه 
اننا ال نستطيع أن  يجب أن نعترف 
المسيح  السيد  مارسها  كما  نمارسها 
من  نوعيه  الذات.فكل  اخالء  هي 
معينه  درجه  تلزمها  العالقات  هذه 
أن  نستطيع  حتى  الذات  اخالء  من 
نمارسها وهذه الدرجه تحددها أيضاً 
نوعيه العالقه. ونحن فى هذه الحاله 
السيد  فعل  ما  نفعل عكس  ان  يجب 
أخلى  المسيح  فالسيد  المسيح..... 
ذاته النه أحبنا اوال.....أذا هو أحبنا 
من  انقاذنا  أجل  من  ذاته  فأخلى 
الهالك....وهذه من أهم نقاط الخالف 
فهو أحبنا أواًل فاخلى ذاته من أجلنا 
وهو لم يخلي ذاته بدرجات متفاوته 
الناس  لجميع  عاماً  أخأًلء  كان  بل 
يكرهونه  اللذين  كما  يحبونه  الذين 
فعلى  نحن  اما  سواء......  حد  على 
نحب  ان  نستطيع  لن  تماماً  العكس 
بدون درجه معينه من اخالء الذات 
تبعاً  طبعاً  تختلف  الدرجه  هذه  اوال 

لدينا  فنحن  نفسها.  العالقه  لدرجه 
مع  الذات  اخالء  من  اكبر  درجه 
اوالدنا من تلك الموجوده بيننا وبين 
ان  الواضح  من  اذاً  مثال.  اصدقائنا 
السيد المسيح بصفته أصل الكمال ال 
بل  ذاته  يخلى  لكى  شيئ  اي  يلزمه 
أنه إد فعل ذلك بمنتهى السرور.... 
ما نصل  لكى  علينا  فيجب  نحن  اما 
الى الحب ان نعمل اوال داخل أنفسنا 
على الفهم الجيد لمتطلبات العالقات 
المختلفة ثم نعمل على اخالء ذواتنا 
بصور مختلفه طبقا لطبيعه العالقه.

 
يمكن  كيف  هو  أخر  موضوع 
عدم  من  بالرغم  الحب  ممارسه  لنا 
في  اننا  احيانا......حيث  القبول 
المحبه  كمال  إلى  للوصول  رغبتنا 
محبه  على  قدرتنا  قصور  من  نتألم 
أفعالهم  قبول  يمكننا  الذين ال  هوالء 
وتصرفاتهم وهذا أحيانا يضع علينا 
مبتعدين  باننا  يشعرنا  ضميرياً  عبئاً 
بعيداً عن تنفيذ وصايا السيد المسيح 
و  نفوسنا  في  األمل  يبعث  قد  لكننا 
يعزينا أن السيد المسيح نفسه وضع 
علينا  يسهل  حتى  للمحبه  حدودا  لنا 
تطبيقها. فهو لم يضع الجميع فى خانه 
واحده. بل قال احبوا أعداءكم )وهم 
باطنيه  عداوه  لكنها  يعادونكم  من 
فقط( لكن من يجاهرون بالعداوة عن 
وعاملوا  باركوهم(   ( اللعن  طريق 
ومن  يبغضوكم  من  )باالحسان( 
االيذاء  مراحله  الى  ذلك  يتخطون 
والطرد ) صلوا ألجلهم( ... وهو لو 
جميع  فى  المحبه  أراد ألطلق صفه 
أعداءكم والعنيكم  احبوا   ( األحوال 
إليكم(  يسيؤن  والذين  ومبغضيكم 
افعال  يفعل بل وضع ردود  لم  لكنه 

مختلفه ألنواع مختلفه من التفاعالت 
بين الناس. اما اذا كان هناك شخص 
زور( الى  من  لى  نازل  مش   ( ما 
ابتعد  ان  الحب  من  يكون  فقد  سبب 
من  الصاله  من  اتمكن  حتى  عنه 
أجله. أو حتى أعاقبه لو كان ده فى 

إطار مسئوليتى.
 

أننا  إليه  أصل  أن  أريد  ما 
امكانياتنا  ومحدوديه  بمحدوديتنا 
حينما  أنفسنا  ونخدع  كثيراً  نتعب 
شيء  كل  في  محدودون  اننا  نتخيل 
فهي  الحب  على  قدرتنا  في  اال 
النهائيه. وهذا خطأ فنحن لدينا قدره 
محبه  ممارسه  على  أيضاً  محدوده 
نمارس  أن  يجب  لذلك  االخرين 
أن  يلزمها  التي  المحبه  في  الحكمه 
تتغير تبعاً لنوعيه العالقه وايضاً تبعاً 
لدرجه التفاعل مع األخرين كما أننا 
بدون ممارسه  لن نستطيع أن نحب 
أحداً  نكره  ال  وكوننا  الذات.  اخالء 

هو في حد ذاته محبه.

لالعالن باجلريدة 
اتصل على:
ahram.

teeba@gmail.
com

اواتصل باشرف 
اسكاروس 

(416)659-
8744



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

إحتاد العمال في أونتاريو يريد أن يحافظ دوج 
فورد علي الوعد بزيادة احلد االدنى لالجور ١٥ 

دوالر في الساعة 
وزراء  رئيس  ليصبح  االنتخابات  سباق  في  فورد  دوج  فوز  بعد 
مقاطعة أونتاريو أعلن انه سيلغي  خطة رفع الحد االدنى لالجور في 

يناير ٢٠١٩ ، ولذا قام أتحاد العمال في المقاطعة وهو يضم أثنتى عشرة مجموعة من عمال المقاطعة بتحذير 
رئيس الوزراء المنتخب من نتائج هذه االلغاء ، وكان دوج فورد قد قال من قبل يجب أن يعلم الناس أن ١5 
دوالر  في الساعة كحد أدنى لالجور لن تحدث أبدا ،ولذا قال رئيس أتحاد العمال كريس باكلي إن هذا سيكون 
له تأثير سلبي علي ١٫٧ مليون عامل وكانت حكومة كاثلين وين الليبرالية في محاولة منها لوقف نجاح الحزب 
الديمقراطى الجديد قبل إنتخابات ٧ يونيو قد أعلنت عن رفع الحد االدنى لالجور الي ١5 دوالر في الساعة 
من اول يناير ٢٠١٩  وقال كريس باكلي ان بعد صعود دوج فورد الي القيادة ستختفي هذه الخطة وبدال منها 
يقول دوج فورد انه سيمحو ضريبة الدخل للمقاطعة ممن يحصلون علي الحد االدنى لالجور ، وتعهد بانفاق 
55٨ مليون دوالر في السنة ليعطى خصم ضريبي لممن يتقاضون الحد االدنى لالجور ولكن كريس باكلي 
يقول ان هذا أمل زائف وإن العمال يريدون أن يروا أرتفاع فيما يحصلون عليه من مال لينقوا علي معيشتهم 
وطلب كريس ان يقابل دوج فورد ليبحث معه هذا الموضوع ولم يوفق،  ولكنه سيعود ليطلب لقاؤه ثانية بعد 
أن يقسم دوج فورد يوم ٢٩ يونيو ليصبح  رسميا رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو ، وفي نفس الوقت يخطط 
العمال والناشطين للقيام باحتجاجات للمطالبة بالمضي في زيادة الحد االدنى لالجور كما هو مخطط له  في 

االول من يناير العام القادم .

كأس العالم ٢٠٢٦ قادم الي كندا

صوت أعضاء إتحاد الفيفا لكرة القدم بي ١٣٢ صوت  
شمال  دول  من  المقدم  العطاء  لصالح  الي ٦5 صوت 

والمكسيك   وكندا  أمريكا  الثالثة  امريكا 
وذلك يوم االربعاء ١٣ يونيو  وفشل عطاء 
قدمته دولة المغرب ألستضافة هذه االلعاب 
، وستقوم الدول الثالثة باستضافة مباريات 

كرة القدم لكأس العالم ٢٠٢٦  وكان المغرب قد قدم خمسة 
عطاءات ولم تفوز أي منهم بهذه الفرصة وكانت المكسيك قد أستضافت 
وأستضافت   ١٩٨٦ و   ١٩٧٠ عامى  القدم  لكرة  العالم  كأس  مرتين 
الواليات المتحدة مباريات كأس العالم لكرة القدم عام ١٩٩4 وفشلت 
المباريات عام ١٩٨٦ وقال  كندا سابقا في محاوالتها الستضافة هذه 
لنا  عظيم  شرف  هو  الفيفا  قرار  إن  الكندية  القدم  كرة  رابطة  رئيس 
وسيفتح الباب لعودة كندا الي الساحة العالمية ، والمدن الثالثة المرشحة 
الستضافة المباريات في كندا هي تورنتو ومونتلاير وإدمنتون وستختار 
الفيفا حوالى ١٦ مدينة من الدول الثالثة .التى عملت بقوة لتكسب هذا 

العطاء 
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الحكومة الكندية تشتري مشروع توسيع انابيب 
البترول عبر الجبال بمبلغ 4٫٥ بليون دوالر 

أوتاوا : ستدفع حكومة كندا 4٫5 بليون دوالر لشراء مشروع تمديد 
خط انابيب النفط عبر الجبال من شركة كندر مورجان التى بسبب 

أمور سياسية لم تستطيع البدء في المشروع وستصبح كندا مالكة لهذا المشروع ، وجاء قرار الحكومة الكندية 
هذا قبل يوم واحد من إنتهاء المهلة التى وضعتها شركة كندر مورجان للتوقف عن اكمال المشروع الذى حدث 
بسببه خالف كبير بين مقاطعة البرتا ومقاطعة بريتش كولومبيا ووصل االمر  الي المحكمة التى لم تقضي 
لصالح بريتش كولومبيا التى ترفض تمديد االنابيب عبر أراضيها خوفا من التسرب النفطى والتلوث البيئي 
،وقال وزير المالية الفيدرالى بيل مورنو انه بعد االنتهاء من شراء  مشروع توسيع خط االنابيب المتوقع 
في أغسطس ستقوم الحكومة ببيعه لشركة  تقوم ببناؤه وقال الوزير ان جماعة الشعوب االصلية والممولين 
للمشروع واخرون أعربوا عن اهتمامهم به وان االتفاق التجارى هذا فرصة استثمارية سليمة ، وسوف تقدم 
حكومة البرتا مساعدات لصندوق الطوارئ في هذا المشروع تبلغ ٢ بليون دوالر ويسمح إالتفاق الحكومى  
بامكانية أعادة شراء المشروع   ثانية اذا لم يستطيع المشترى الجديد اكماله او في حالة قرار قضائي سلبي 
يمنع اكمال المشروع ، ويتضمن شراء المشروع  كل خطوط االنابيب وكل محطات ضخ البترول علي طول 
الطريق بين إدمنتون وفانكوفر فضال عن المحطة البحرية في بورنبي في بريتش كولومبيا حيث يتم تحميل 
النفط علي ناقالت للتصدير، وهذا المشروع سيضاعف ثالثة مرات من كميات النفط التى ستنقل من إدمنتون 
الي المحطة البحرية وسترتفع كميات النفط من ٣٠٠ الف برميل في اليوم  الي ٨٩٠ الف برميل في اليوم ، 
ومع ذلك فإن مقاطعة بريتش كولومبيا. تقول إنها لن تسمح ابدا بمد خط انابيب ثانية خالل المقاطعة وقالت 

مجموعة من السكان االصليين انهم يستعدون لتصعيد معارضتهم لقرار الحكومة.

احملكمة العليا في كندا  ترفض طلب  مدرسة 
القانون في جامعة ويسترن ترينتى املسيحية 

بأعتماد  شهادتها 

ترينتى  ويسترن  جامعة  فقدت 
شهادة  العتماد  معركتها  المسيحية 
القانون للخرجين منها ورفض سبعة 
قائلين  الجامعة  طلب  القضاة  من 
مقاطعة  في  القانونية  الجمعيات  أن 

استنادا  الشهادات  أعتماد  قوة رفض  لديها  وأونتاريو  كولومبيا  بريتش 
علي ما تطلبه الجامعة من الطلبة الذين يريدون االلتحاق بها من التوقيع 
علي ميثاق  ملزم يقول ان علي  الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعة 
المسيحية عدم ممارسة الجنس خارج اطار الزواج والذى يكون بين ذكر 
وأنثي ، وجاء رفض القضاة لطلب الجامعة بناء على أن هذا الميثاق 
ينبذ االفراد المثليين والمتحولين جنسيا والشواذ ويمنعهم من االلتحاق 
بمدرسة القانون في الجامعة ، وهؤالء الذين يدرسون في الجامعة قد 
يلحقهم ضرر جسيم ، وَوِجد أن المصلحة العامة لمهنة القانون تعطي 
الحق في المساواة بين االفراد ويٌعرف أن المحاكم في مقاطعة بريتش 
كولومبيا ونوفا سكوتشيا انحازت للجامعة وحكمت ان يكون لها الحق في 
التصرف بما يناسب معتقداتها طالما ليس هناك دليل علي ضرر لفرد 
ما ، واما محكمة االستئناف في أونتاريو فقد دعت الميثاق التى يوقع 
عليه الطلبة بانه بالغ التمييز لمجتمع المثليين وقالت أستاذة ساعدت علي 
إنشاء مدرسة القانون  في الجامعة انها تشعر بحزن بالغ لهذا الحكم  الذى 
حكمت به المحكمة العليا الن كندا تؤيد قيم التنوع أليجاد طائفة واسعة 
من وجهات النظر الدينية ، وقالت أن الجامعة ستأخذ بعض الوقت لتقرر 
الجامعة في عدم  ينظر مجلس  أن  الوحيد هو  المقبلة والخيار  الخطوة 
جعل الطلبة يوقعون علي الميثاق، وقالت أن لدى الجامعة برامج أخرى 
مثل التدريس والتمريض وكلها تعمل بنجاح ويحظى الخريجيين منها  
باحترام كبير في المجتمع وكل هؤالء قاموا بالتوقيع علي الميثاق بدون 

اي مشاكل.

السياسيون في كندا يدعمون جسنت ترودو 
بعد الهجمات الكالمية ضده من الرئيس 

دونالد ترامب وادارته 
أوتاوا : أعرب القادة السياسيين في كندا عن تأييدهم لجستن ترودو بعد 
الهجوم  الذي شنه دونالد ترامب وادارته عليه ، وكان من بين هؤالء 

السياسيين أندرو شير زعيم حزب المحافظين الفيدرالى الذى قال أنه من المؤكد ان هذا النوع من الكالم ال 
يساعد علي تعامل حكومتان وبلدان لهما معا تاريخ طويل في تبادل الدعم والتعاون وايضا صرح دوج فورد 
رئيس الوزراء المنتخب لمقاطعة أونتاريو انه يقف جنبا الي جنب رئيس الوزراء وقال إن االولوية بالنسبة 
له هي حماية الوظائف في أونتاريو وال سيما حماية عمال الصلب وااللومنيوم الن وظائفهم معرضة للخطر 
وقالت كريستيا فريالند نحن ال ندير جهودنا الدبلوماسية عبر هجمات كالمية ، وجاءت هجمات دونالد ترامب 
عبر تويتر بعد مغادرته قمة مجموعة الدول السبع الذي عقد في كيبيك فقال عن ترودو انه ضعيف وغير أمين 
لحديثة عن التعريفة الجمركية التى فرضتها امريكا علي الصلب وااللومنيوم بانها اهانة لكندا ، وهدد ترامب 
بفرض تعريفات جمركية عالية علي السيارات المصنوعة في كندا والتى هي )الدعامة االساسية القتصاد 
أونتاريو( وقال المستشار التجارى لترامب بيتر نافار أن هناك مكان خاص في الجحيم لجستن ترودو وقال 
أخر من ادارة دونالد ترامب ان جستن ترودو طعننا في الظهر ، وطلب السفير الكندى السابق لدى امريكا 
من الكنديين أن يبقوا هادئين ، و أعرب عديد من اعضاء الكونجرس االمريكى عن معارضتهم لهذا الهجوم 
الكالمى وقال السناتور الديمقراطى كريس مورفى ان لجستن ترودو مكانا خاصا في السماء وشكرا لكندا علي 

تنظيمها المثالي لقمة الدول السبع .

عمدة تورنتو يقول لمن اطلق النار علي اطفال في ملعب صغير )لن ترهبوا مدينتنا ( 
قبضت الشرطة علي الشخص الذى أطلق النار علي أطفال يلعبون في ملعب صغير في مدينة سكاربرو ، وهو من مدينة ماركهام ويبلغ من العمر 
٢١ سنة ، ووقعت هذه الحادثة يوم الخميس ١4 يونيو واصيبت طفلتان اختان واحدة تسعة سنوات واالخرى خمسة سنوات بالرصاص وتم نقلهما 
الي المستشفي وقال عمدة تورنتو جون تورى في مؤتمر صحفي  انه ابلغ رئيس الشرطة مارك سوندرز بان ال يترك حجرا في المدينة دون ان 
يفتش اسفله ليجد مطلق النار وقال انه مع جميع سكان تورنتو يريدون احضاره للعدالة واضاف العمدة قائال هؤالء الذين يطلقون النار علي االطفال 
وهم يلعبون ال يستحقوا أن يكونوا بيننا في المجتمع الذى نبنيه وهذا الكالم موجه ايضا لهؤالء الذين يشاركون في العنف المسلح في مدينتنا وسوف 
يتم القبض عليكم وتواجهون العدالة ولن ترهبوا مدينتنا وجيراننا ، وقالت الشرطة أن المتهم كان يستهدف رجل تواجد في ملعب االطفال في نفس 
الوقت وانه اطلق ما يقرب من سبعة اعيرة نارية ثم غادر المكان في سيارة ، وال تزال الشرطة تبحث عن اثنان اخران من المشتبه فيهم ، وقال 

عمدة تورنتو اننى كأب وكجد ال استطيع تصور معاناة هؤالء االطفال الصغار الحقا لفهم ما حدث لهم .هذا ومن المتوقع أن تتعافي االختان من اصاباتهم .
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أملفاوضات السرية
بني العرب واسرائيل )7(

ن العرب وإرسائيل
ب�ي

توفيق مرتي مينا

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

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

كانت الصورة العامة فى ميادين القتال وما 
ورائها:

الحرب  غمار  خاضت  مصـــــــر:   .١
الشعب  عن  تدافع  أنها  ظن  تحت  واقعة 
الفلسطينى, لكن الحقيقة االستراتيجية الكبرى 
اجل مصر  من  كانت  الواقع  فى  الحرب  أن 
حتى ال يتم عزلها عن محيطها وحجز دورها 

وراء الصحراء فى سيناء.

سياسية  قيادة  العرب  لدى  يكن  لم   .٢
فكرة  الكفاية عن  فيه  ما  تعرف  أو عسكرية 
الحرب وعناصرها ومطالبها وتحديد اهدافها 

وادارة مجهودها . 

العــــدد(   ( وهم   إعتراهم  ألعرب   .٣
فتصوروا أنهم أقوى من اليهود فى فلسطين, 
فى  عربى  مليون  أربعين  وقتها  كانوا  فقد 
 ,, يهودى,  مليون  نصف  من  أقل  مواجهة 
وحتى ذلك لم يكن صحيحاً , ففى حين وضع 
 ٣٧ إلى  يصل  ما  جبهاتهم  كل  على  العرب 
ألف جندى , فإن الوكالة اليهودية فى فلسطين 
معظم  مقاتل  ألف   ٨١ حشد  من  تمكنت 
ضباطهم وجنودهم ممن سبقت لهم الخدمة فى 
السالح  ,, وفى  الحرب  أثناء  الحلفاء  جيوش 
نفس الشىء : فى الطيران كان لدى العرب 
الوكالة  لدى  مجتمعين ٣٠ طائرة مقابل ٧٨ 

اليهودية فى يوليو ١٩4٨ 

ألجيوش العربية كلها لم تتلق توجيهاً   .4
سياسياً محدداً بشأن األهداف التى كان عليها 

أن تحققها فى فلسطين.

والجيش   ( العربية  الجيوش  إمداد   .5
اسلحة  من  يلزمها  بما  بالذات(  المصرى 
إلى  تدعو  ال  بطريقة  يجرى  كان  وذخائر 
على  فاروق  الملك  حصل  فقد  االطمئنان, 
القواعد  من  والذخائر  األسلحة  من  كميات 
, وأيضاً  السويس  قناة  البريطانية فى منطقة 
الثانية  العالمية  الحرب  تبقى من معارك  مما 
أثر  مما  لسنوات  العراء  فى  متروكة  وكانت 
على صالحيتها ) ما ُعرف بقضية االسلحة 

الفاسدة (

الوسيط  إقترحها  هدنة  بفعل  القتال  توقف 
أن  رأى  الذى  برنادوت(  الكونت  الدولى) 
داخلة  فلسطين  جنوب  النقب  منطقة  تكون 
ضمن الدولة العربية, فتم قتله على يد جماعة  
)األرجون(وضمن اعضائها) إسحق شامير( 
ؤئيس وزراء إسرائيل فيما بعد, األمر الذى 
فى  األمن  لمجلس  عاجلة  دورة  إلى  دعا 
إتصاالت  ودارت   ,  4٨ خريف  فى  باريس 
رئيس  وعقد   , واليهود  العرب  بين  مباشرة 
باشا,  خشبة(  أحمد  المصرى)محمد  الوفد 
زوج  بك  شيرين(  )إسماعيل  واالميرآالى  
المفوض)  والوزير  فاروق,  الملك  شقيقة 
الملكى  الوفد  والتقى  مصطفى(  المنعم  عبد 
إلياهو ساسون(ومعه ضابط   ( مع  المصرى 
أو  ديان  موشى  يكون   أن  إسرائيلى)يحتمل 
آلون ( وعقدوا ثالثة إجتماعات لم تصل إلى 
اليهودية  الدولة  إصرار  بسبب  وذلك  نتيجة, 
على ضم منطقة النقب إليها ورفض مصرلهذا 

الضم.

تتوقف  لم  تدور,  الحوادث  عجلة  كانت 
فى  السر  فى  تُعقد  حوار  جلسات  أو  بهدنة 

فى  األرض  على  يجرى  ما  وإن  باريس.,, 
المسنقبل  شكل  يصنع  سوف  القتال  ميادين 
ويرسم له خريطة جديدة لمواقع القوة والتأثير 
بعد ان كانت عالمات وحدود رسمتها خريطة 

سايكس/ بيكو.

المركزية  المخابرات  لوكالة  تقرير  وفى 
الرئيس ترومان : إن  إلى  االمريكية مرفوع 
اليهود أثبتوا قوتهم مما يسمح لهم اآلن بتوجيه 
ضربة واسعة النطاق إلخراج القوات العربية 
 ١٠ االردن  العربية:  القوات   , فلسطين  من 
مصر١٣   --- آالف   ١٠ العراق  آالف— 
ألف --- سوريا ٢5٠٠ --- لبنان ١٨٠٠ --- 
ألسعودية٣٠٠٠ --- المتطوعون من جنسيات 
مختلفة ٦5٠٠ --- المجموع 4٦٨٠٠ ,,, أما 
إسرائيل فقد وصل حجم قواتها إلى ٩٧٨٠٠ 
,, وأصدرالرئيس ترومان تعليماته إلى وزير 

الخارجية )مارشال( : 

القانونى  اعترافنا  واعلن  جهز   .١
باسرائيل على الفور.

رتب تقديم قرض السرائيل .  .٢

مساعدة اسرائيل فى الحصول على   .٣
عضوية األمم المتحدة.

كانت أوامر بن جوريون بتركيز المجهود 
العسكرى على النقب بقصد احتالله واخراج 
الجيش المصرى منه, وبالعودة إلى مذكرات 
بن جوريون يوم 4 يوليو 4٨ : القالع الطائرة 
ستقوم بقصف القاهرة لياًل من ارتفاع ٢٠ ألف 
قدم , ثم تعود لتقصف القنيطرة ودمشق.. وفى 
٧ اكتوبر : يجب الضرب فى الجنوب باقصى 
المصرى  الجيش  على  لإلجهاز  ممكنة  قوة 
سوريا,  فى  غليان  هناك  ديسمبر:   ٩  .. كله 
والوضع فى مصر يغلى,, حل تنظيم االخوان 
لطرد  االستعداد   , قادتهم  واعتقال  المسلمين 
المصريين من النقب ...  وفى رسالة بعث بها 
إليه  الملك عبد هللا وحملها  إلى  بن جوريون 
طبيبه شوكت باشا يوافق فيها على قرارات 
) أريحا( بضم الضفة إلى المملكة تحت قيادة 
الهاشمية  االردنية  والمملكة  عبدهللا  الملك 
وينصح جاللته باعالن الهدنة الرسمية الدائمة 
, أو االتفاق على ذلك سراً, وان يتجنب بقدر 
االمكان وساطة االجانب لتسوية األمور) بيننا 
وبينه(, وكان  رأى بن جوريون أن مصر فى 
حل  بسبب  وذلك  قرارها  تشل  فوضى  حالة 
جماعة االخوان المسلمين واضراب البوليس 
بسبب  المصرى  الجيش  لدى  االحباط  وحالة 
التفوق االسرائيلى, وانه على ثقة أن اللحظة 
القاصمة  لتوجيه ضربته  جاءت  قد  المناسبة 
العملية  بدأت  ديسمبر 4٨  إلى مصر.,, ٢٦ 
الفالوجا  حصار  تم  التحرير(   ( جــوريف 
بمدافع عيارات مختلفة كما تم قصفها من الجو 
ثالث مرات , ويواصل االسطول قصف غزة 
ورفح ,, ٢٧ ديسمبر : العوجة فى أيدينا --- 
يحدث سيحسم مصير  عندما  الفالوجا  سقوط 
غزة .,, صباح ٣٠ ديسمبر: قوة بقيادة إيجال 
ألون تتقدم صوب الحدود المصرية فى اتجاه 
عن  يتحدث  جوريون  وبن  العريش,  مطار 
تدخل  يطلب  فاروق  والملك   ,, مصر  غزو 
يقول  الورراء  ورئيس   , ترومان  الرئيس 
للسفير البريطانى : ال بد أن تساعدونا,, فيرد 
إحياء  تريدون  انكم  ذلك  من  أفهم  السفير: 

معاهدة  بمقتضى  المشترك  الدفاع  نصوص 
١٩٣٦ ) التى ألغتها مصر(,,, طلبت امريكا 
للقوات  الفورى  االنسحاب  اسرائيل  من 
 ... المصرية,  االراضى  من  االسرائيلية 
الجمعة  جوريون  بن  مذكرات  إلى  وبالعودة 
٣١ ديسمب 4٨ : أعطيت أوامرى بانسحاب 
وتدميركل  المصرية  االراضى  من  قواتنا 
العريش  من  انسحابنا  قبل  تدميره  يمكن  ما 
من  البد   ,, بالطائرات  الفالوجا  ضربنا   ---
مع  والقوة  الحزم  درجات  أقصى  استعمال 
الجيش المصرى حتى يتعلم درساً ال ينساه .

األمم  مصر  أخطرت   ١٩4٩ يناير   ٦
بفاعلية  القتال  تنفيذ وقف  تم  إذا  بأنه  المتحدة 
المفاوضات  ستبدأ  المصرية  الحكومة  فإن 
إشراف  تحت  إسرائيل  ممثلى  مع  الفورية 

األمم المتحدة. وتتابع المذكرات:

العام  فى   : أمنية  :تأمالت   4٩ يناير   ٨
تاريخ  فى  الكبرى  بالثورة  قمنا  الماضى 
شعبنا – أسسنا الدولة العبرية – أقمنا جيش 
الدفاع اإلسرائيلى – حررنا النقب والجليل – 
أحضرنا أكثر من ١٢٠ ألف يهودى مهاجر 

واالتحاد  أمريكا  دولتين  أكبر  ود  كسبنا   –
السوفييتى ,,,,. ١٠ يناير: وصلنا إلى إيالت 

على البحر االحمر  

كاملة  العربية  الهزيمة  يناير١٩4٩:   ٢١
لكنى اتخوف من نداءات بتوحيد قيادة الجيوش 
وتطبيق  السالح,  مصانع  وإقامة  العربية 
اتخوف  وأنا   ,,, علينا  اقتصادية  عقوبات 
زعــــــــــــيم  يقوم  ان  من  الوقت  طوال 

عـــــــــــــــــربى بقيادتهم.

      كان حلم نابليون القديم قد تحقق , وحلم 
بالمرستون ولويد جورج وونستون تشرشل, 
وقامت الدولة الحاجزة العازلة , وانقطع العالم 
العربى إلى نصفين وقام بين النصفين جدار 
وتياراته  التاريخ  لفعل  ويتصدى  مانعاً  يقف 

المتجددة.

)إنتهى الكتاب األول من ثالثية محمد 
حسنين هيكل 

عن المفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائ����������يل (

حكومة كندا ستدفع باملزيد من االموال للمدن الكندية 
حلل مشكلة املشردين 

كندا  ستقدم حكومة  جديد  برنامج  بموجب   : تورنتو 
المزيد من االموال للمدن الكندية مع تقليل القيود علي 
صرفها لحل مشكلة المشردين الذين ال يجدون مآوى 
البرنامج  هذا  في  بالنظر  كندا  حكومة  وقامت   ، لهم 
بالشكوى حول  الكندية  المدن  بعد ان قامت كثير من 
عدم كفاية التمويل والتوقعات غير الواقعية عن مدى  

السرعة التى ينبغي فيها صرف هذه االموال ، وبموجب القواعد الجديدة فإن المدن سوف 
تعطى معونة مالية لتنفق علي المبادرات المحلية والتجارب بحيث تكون النتيجة خفض عدد 
البرنامج  الجديدة ويستهدف  للمدن  المالية متاحة  المعونة  النصف وستكون  الى  المشردين 
الجديد بالفعل ٦١ مدينة عبر البالد ، وفي عام ٢٠١٧ ضاعفت حكومة كندا كمية االموال 
التى تصرف علي المشردين لتصل الي ٢٫١ بليون دوالر لتغطى العشر سنوات القادمة 
وقالت الحكومة ان جزء من هذه االموال ستنفق علي الشعوب االصلية والمجموعات التى 

تسكن في مالجئ.

علماء يرصدون ثقًبا أسود يأكل جنًما ألول مرة على اإلطالق 
ثقب  رصد  في  نجحوا  إنهم  العلماء،  من  مجموعة  أكد 
وذلك  اإلطالق،  على  مرة  ألول  نجًما  يأكل  هائل  أسود 
أثناء مراقبتهم عملية االبتالع السريعة والجنونية التي قام 
باستخدام  الدرامي  الحدث  العلماء  شاهد  وقد  الثقب.   بها 

تلسكوبات متخصصة عالية الجودة.
نحو  تبعد  متصادمة  مجرات  في  االبتالع  عملية  ووقعت 

١5٠ مليون سنة ضوئية عن األرض، ففي وسط واحدة من تلك المجرات، اقترب نجم 
الشمس  حجم  على  حجمه  يزيد  الذي  األسود  الثقب  من  الشمس  من  مرتين  أكبر  حجمه 
بنحو ٢٠ مليون مرة، وبدأ النجم في االنفجار والتالشي بفعل الجاذبية القوية عند مركز 
الثقب األسود، فقام الثقب األسود بابتالعه. وعملية االنفجار والتالشي تعرف علمًيا باسم 
"اضطراب المد والجزر"، ويسفر عن هذه العملية انتشار واندفاع الحطام بسرعات عالية 
جًدا، وتولد األشعة السينية شديدة السطوع. وقد تمكن العلماء من رؤية ورصد هذه العملية 

للمرة األولى على اإلطالق.



                                                                                                                         
عامل افرتاضى             

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

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

الواحـــــــــة 18

اصبح يصحبه معه الى العمل ويستخدمه 
بل  الغذاء  فترة  او  الراحة  فترات  فى 
المعمل ويختلس  وكان احياناً يضعه فى 
الدقائق لمتابعته...حتى وبخه رئيسه يوماً 
ما وحذره من استخدام جهاز الالب توب 
الشخصى داخل العمل والنه شخص غير 
يأخذ  يعد  ولم  السالمة  آثر  فقد  تصادمى 
الالب توب معه الى العمل...لكن تليفونه 
المحمول ادى نفس الوظيفة بامتياز دون 
وهكذا  العمل.  فى  رئيسه  لذلك  يتنبه  ان 
ويظن  بها  سعيد  هو  به  الحياة  مضت 
بحكمة  به....و  سعيدة  الحياة  ان  ايضاً 
وآمن  بل  وقال  ظن  موضعها  غير  فى 
الكمبيوتر  اجهزة  خلف  من  الحوار  ان 
يجعل االنسان اكثر جرأة فيظهر للجميع 
تجميل.... او  تزييف  دون  طبيعته  على 

بأنه  االجهزة  تلك  وقدرة  بقوة  واستشهد 
ثورات  قامت  طريقها  وعن  خاللها  من 
وحكومات.  وانظمة  رؤساء  اسقطت 
الى  منزله  فى  التليفزيون  جهاز  تحول 
الكهرباء  تصلها  ال  الجماد  من  قطعة 
السحرى  وجهازه  يشاهده  ...ولماذا 
تليفزيون..الجريدة  الف جهاز  يغنيه عن 
الورقية لم يعد يشتريها او يحاول النظر 
اليها فكل ما تحويه يعرفه قبل ان تنشره 
تلك الصحف والمجالت...بل ان خروجه 
اللهم  كبير  حد  الى  قل  قد  المنزل  من 
العمل  فى  يقضيه  الذى  الوقت  ذلك  اال 
الى  احتياجه  ولوال  بيده  االمر  كان  ولو 
الى  الذهاب  عن  تماماً  النقطع  المرتب 
المثيرة.  الجديدة  لحياته  وتفرغ  العمل 
هل صار مثل جده الذى كانوا يتندرون 
عليه بالقول بأنه كان كائناً بيتوتياً؟ بمعنى 
البيت..... داخل  البقاء  دائماً  يفضل  انه 
جده  وبين  بينه  الكبير  الفارق  لكن  ليكن 
ان الجد كان يقضى الوقت فى البيت دون 
...يصنع  هو  بينما  مفيداً  شيئاً  يصنع  ان 
الكثير...انه يبنى عالقات مع الناس..قال 
الى عدد اصدقائه  لنفسه وهو ينظر  هذا 
على الفيس بوك لقد وصل عدد االصدقاء 
صديق...والبقية   ٧4٦ الى  الفيسبوكيين 
تأتى وسيتضاعف هذا العدد اكثر من مرة 
بالتالى  وهم  اصدقاء  قائمة  فلكل صديق 
لعدد  احصائية  اعد  مرتقبون.  اصدقاء 
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اضافه  بوست  لكل  والتعليقات  الاليكات 
يضعون  من  اسماء  وكتب  بل  شيره  او 
يصنف  لكى  عليه  يعلقون  ومن  الاليك 
ميول االصدقاء وبالتالى يزيد او يقلل او 
يبدل من نوعية البوستات حسب ميولهم 
فاهم شىء لديه هو زيادة اعداد الاليكات 
والتعليقات فهى المعبر عن مدى تجاوب 
الناس معه. اضطر لترك جهازه الحبيب 
والخروج لشراء بعض االطعمة..فذهب 
يحتاج  ما  ليشترى  متجر  اقرب  الى 
تخيل  امرأة   المتجر رأى  وعلى مدخل 
فهزت  مبتسماً  رأسه  يعرفها..فهز  انه 
فى طريقها  ابتسام ومضت  دون  رأسها 
من  يتذكر  ان  ...حاول  للمكان  مغادرة 
هى لكنه فشل لدرجة انه ظن انه بالفعل 
قبل...انتهى  من  يلتقيها  ولم  يعرفها  ال 
نظر  الحساب  ماكينة  وعند  التسوق  من 
للموظف الجالس عند الماكينة الذى ابتسم 
ان  محاواًل  كثيراً  اليه  ونظر  مرحباً  له 
وقد  جيداً  يعرفه  انه  متأكد  فهو  يتذكره 
اضافه الى قائمته منذ اسابيع قليلة حاول 
من  عبثاً....خرج  لكن  اسمه  يتذكر  ان 
ثم  بالسيارة  مشترواته  ووضع  المتجر 
قاد السيارة نحو المنزل وعند توقفه فى 
االشارة لمح قائد السيارة الواقفة بجوار 
سيارته...يعرفه جيداً ويحفظ صورته بل 
نفس  هو  اآلن  يرتديه  الذى  القميص  ان 
نظر  بالفيس  فى صورته  الذى  القميص 
ان  قبل  للحظات  اعينهما  والتقت  اليه 
ينطلق الرجل بسيارته دون ان يظهراى 
وقد  منزله  الى  عاد  وجهه.  على  تعبير 
اصدقاء  من  ثالثة  يلتقى  ان  استثاره 
الفيس وال يعيرونه اهتماماً...هناك شىء 
ما خطأ. وضع مشترواته بسرعة جانباً 
وفتح قائمة االصدقاء على صفحته وتأكد 
القائمة...فكر  ضمن  التالتة  وجود  من 
ليسألهم عن  الخاص  لهم على  يكتب  ان 
ذلك  عن  تراجع  لكنه  له  تجاهلهم  سبب 
احتراماً لنفسه من جهة ولخشيته من ان 
يظنوا به سوء خاصة وان بينهم امرأة قد 
تظن انه يريد اقامة عالقة ما معها. لكن 
آخر تحمس له جداً.... خطر بباله امراً 

ودون تردد وضع بوستاً جديداً يدعو فيه 
االصدقاء فى قائمته الى لقاء فى الحديقة 
العامة...نعم فى الحديقة العامة فاى مكان 
سيستوعب هذا العدد الكبير من االصدقاء 
من  استبعاد  فبعد  العامة  الحديقة  غير 
يقيمون خارج البالد من االصدقاء يتبقى 
5٩4 صديقاً مقيمين فى نفس المدينة...
حدد المكان وحدد ايضاً الزمان واعتذر 
القليل من االصدقاء اما الغالبية العظمى 
فابدوا حماساً يفوق حماسه. وانتظر يوم 
االمر  يجعل  ان  والجل  االصدقاء  لقاء 
اكثر اثارة كان يضع كل يوم بوستاً جديداً 
االصدقاء  للقاء  تنازلياً  عداً  فيه  يكتب 
لظروفهم  البعض  اعتذار  بعد  وتوقع 
الخاصة ان يتجمع بالحديقة ما ال يقل عن 
٠٦4 صديقاً...وياله من امر مثير....فى 
العامة  الحديقة  الى  الموعود ذهب  اليوم 
احد  على  وجلس  بساعتين  الموعد  قبل 
الفتة صغيرة  عليها  وقد وضع  االرائك 
كتب فيها  » لقاء اصدقاء...ابن المدينة« 

منح رضيع ولد مبحطة مرتو 
بباريس اشرتاك جماني 
للسفر حىت سن الـ٢٥ 

باريس  في  للنقل  المستقلة  الهيئة  أعلنت 
)إر إي تي بي( عن منح اشتراك مجاني 
لرضيع  والعشرين  الخامسة  سن  حتى 
ولد صباح اليوم االثنين بإحدى محطات 

مترو األنفاق بقلب العاصمة الفرنسية.
العام  للنقل  المشغلة  الشركة  ذكرت  و 
الطفل  لهذا  المفاجئة  الوالدة  أن  بباريس 
الضواحي  قطار  حركة  توقف  إلى  أدت 
أن  بعد  ساعة  نحو  لمدة  إر«  او  »إر 
تدخلت الشرطة لتوفير اإلسعافات الطبية 
الالزمة و إلخالء المحطة التي تمت فيها 

الوالدة.
باريس  لمترو  المشغلة  الشركة  وكتبت 
بي(  تي  إي  )إر  »هيئة  تويتر:  على 
طفلها  منح  على  تحرص  و  األم  تهنيء 
حتى  شبكتها  على  مجانا  السفر  إمكانية 
طويلة  حياة  فاليحيا   ..  5٢ الـ  سن  يبلغ 

وسعيدة«.

وابن المدينة هو اسم صفحته على الفيس. 
الناس  بعض  ..ولمح  الساعتان  ومضت 
يمضون... ثم  بعيد  من  اليه  ينظرون 
واتى  اخرى  وتلتها ساعة  ومضت ساعة 
شاب يسأله ...انت ابن المدينة؟ اجابه نعم 
اليه  الشاب  نظر  وصافحه...ثم  نهض  ثم 
انت  ده  وقال...يااااه  بالهة  فى  مبتسماً 
كده....وما  من  اطول  الصور  فى  شكلك 
اغاظه اكثر انه نطق كلمة الصور بكسر 
بس  انا  هو  الشاب  اضاف  ثم  الصاد!!! 
فتاتان  مجىء  ايه....لكن  وال  جيت  اللى 
احد  الشاب وسألت  امام  ماء وجهه  حفظ 
فاجاب  المدينة  ابن  هو  كان  ان  الفتاتين 
نعم ثم لزمت الفتاة الصمت وجلست بعيداً 
مع صديقتها التى لم يتبين انها من ضمن 
قائمته ام ال....وتوالى الحضور على مدار 
حضروا  من  عدد  ليصل  ساعات  اربعة 
فقط  سبعة  سبعة.!!!!  الى  االصدقاء  من 
يقل  بلغ ٠٦٣ على االقل...ولم  توقع  من 
من  اكثر  االول  الشاب  باستثناء  السبعة 
جميعاً  ذهبوا  سعيدة....ثم  فرصة  جملة 
المكان دون اخباره  بل ان بعضهم غادر 
العامة  الحديقة  فى  وحيداً  وجلس  بذلك. 
واخرج هاتفه المحمول وفتح صفحته على 
السبعة  االصدقاء  بقائمة  ويراجع  الفيس 
السبعة  ان  ليكتشف  اليوم  التقاهم  الذين 
قائمته يختلفون تماماً عمن  الذين تضمهم 
رآهم اليوم...وامتدت ابتسامة ساخرة على 
شفتيه شعر انها غطت وجهه كله.. وتذكر 
مقولته الفاشلة لنفسه بأن الناس تظهر على 
االنترنت....وتذكر  خالل  من  طبيعتها 
بأنه على الرغم من ان من جلسوا  ايضاً 
واشعلوا  رؤساء  اسقطوا  االجهزة  خلف 
كانت  نفسها  الثورات  تلك  ان  اال  ثورات 
قائمة االصدقاء  الى  ثورات فاشلة. وعاد 
شاهدهم  اليوم  رآهم  الذين  السبعة  وشاهد 
يتخيلهم  يكاد  وهو  تعليقاتهم  يكتبون  وهم 
ويسمع اصواتهم لكن صورهم واصواتهم 
التى  االصوات  وال  الصور  هى  ليست 
لكنها  العامة  الحديقة  فى  وسمعها  رآها 
صور واصوات اخرى رآها وسمعها فى 

عالمه االفتراضى الذى عاش فيه. 
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الكندية  الحكومة  يلوم  البعض 
ان  الالجئين ويرون  على استضافة 
على  المنافذ  قفل  في  محقا  ترامب 
صورة  لكم  انقل  وسوق  الالجئين 

سريعة من معاناة البعض منهم.
االم  من  مكونة  االسرة  كانت 
واألب وثالثة أطفال أصغرهم سبع 
سنوات، استطاعت األسرة الخروج 
فيها  بما  الشرق األوسط  من منطقة 
في  تعثر  األب  ولكن  جحيم  من 
بلد آخر،  لكندا وتعلق في  الوصول 

بينما نجحت األم واطفالها. 
اطفاله  عن  األب  انفصل  عندما 

انه  بالرغم  لهم  شديدة  معاناة  كانت 
كان على تواصل تليفوني بهم. 

شرحت لي االم معاناة أحد ابنائها 
وانه يبكي في كل ساعة وانه يرفض 

األكل ألنه متعلق جدا بوالده. 
ِ«شيلتر«  ملجأ  في  مقيمين  كانوا 
وطلبت من المعالجة النفسية أن تراه 
جلسات  في  معهم  جلست  وبالفعل 

عالج نفسي.
أتت لي األم ملتاعة ذات يوم ان 
ابنها حاول االنتحار وارتني عالمات 

على رسغه وان اخوته اوقفوه.

النفسية  والمعالجة  معه  جلست 
انه  ووجدت  بمفرده  معه  ثم  سويا 
يفعله ووعد  نادم على ما حاول ان 
حولته  أيضا  ولكنى  التكرار  بعدم 
اللجوء  لحاالت  المخصص  للقسم 
النفسية في أحد مستشفيات تورونتو 
ارساله  يبرر  ما  هناك  أجد  ولم 
للمستشفى على الفور ولكنى طلبت 
من المعالجة النفسية ان تتواصل مع 

العائلة يوميا.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

من معاناة الالجئني

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

بصــــــراحة
القمص اجنيلوس سعد... أربعون عاما من 

العطاء
مدحت عويضة

في الثالث من شهر سبتمبر القادم 
أربعون عاما علي  بمرور  سنحتفل 
كاهنا،  سعد  انجليوس  أبونا  رسامة 
سيقف التاريخ طويال عند شخصية 
هذا الرجل فهو واحد من أهم كهنة 
الكنيسة القبطية وأكثرهم عطاءا في 
مبدع  هو  األخيرة،  سنة  الخمسين 
في خدمته ال يهدأ وال يكل وال يمل 
وال يشبع، دائما تجده جائع إلضافة 
كنائس  أن  حتي  للخدمة،  المزيد 
الخدمات  فيها كل  مسيسوجا أصبح 
بل أمدت الخدمة خارج كندا، لتمد يده 
من خالل جمعية األنبا أبرام للفقراء 
في مصر ثم للمضطهدين ويحصل 
علي برنامج يمكنه من جلب األسر 
التي تعرضت لألظهاد، وخصوصا 
في محافظة المنيا فأصبح لدينا منيا 
جديدة في مسيسوجا. ويستمر أبونا 
ألثيوبيا  خدمته  فتمتد  عطاءة  في 
لتلعب الكنيسة المصرية دورا وطنيا 
في فترة حالكة من التاريخ المصري 
سيكتب عنها التاريخ المصري يوما 

ما.
 

الروح  مواهب  أن  يعتقد  البعض 
الوعظ  القدس تقتصر علي مواهب 
رأيي  في  ولكن  المرضي  وشفاء 
من  موهبة  هي  اإلدارة  موهبة  أن 
روح هللا وموهبة اإلبداع في الخدمة 
ساعة  لعشرين  العمل  علي  القدرة 
متابعة  علي  القدرة  وموهبة  يوميا 
البناء  موهبة  وصغير،  كبيرة  كل 
وبعد النظر كل شئ يرتبط بالخدمة 
يحتاج لروح هللا وأن لم يكن العمل 
بإرشاد من هللا وألجل شعبه وألجل 

خدمة شعبة سيفشل.
 

القمص  مع  تتفق  أو  تختلف  قد 
انجليوس سعد ولكنك ال تستطيع أن 
تنكر أنه واحد ذو يد طاهر ويد نظيفة 
صعب أن تجد لها وجود في عالمنا، 
يركب  متواضع  بيت  في  يسكن 
أقرب  يعيش حياة  متواضعة  سيارة 
وعظمة  وقوة  سر  وهذا  للتقشف، 
نجاحه،  أسرار  من  وسر  خدمته 
ما  والطموحة  المتالحقة  فمشاريعة 
إيمان  لوال  النور  تري  أن  لها  كان 

الجميع بطهارة يد الرجل.
بكاريزما  انجليوس  أبونا  يتمتع 
يحترمة  أن  يراه  من  كل  تجبر 
خالل  من  تجربة  لي  شخصيا  وأنا 

وتصوير  بالكاميرا  اإلمساك 
فيها  يحضر  التي  المناسبات 
وخلف  كبيرة  سياسية  شخصيات 
الكاميرا وخلف العدسة أصور لحظة 
وأالحظ  الشخصيات  بهذه  إلتقاءة 
متي تأثير وجبروت شخصيته علي 
وإنحنائهم  احترامهم  ومدي  هؤالء 
إنحنت  الذي  الرجل  فهو  أمامه، 

أمامة قيادات كندا بالكامل.
القمص  نظري  وجهة  في 
انجيلوس سعد هو صاحب التجربة 
ثمر،  واألكثر  وبريقا  نجاحا  األكثر 
فمن خالل خدمته استطاع أن يجلب 
أعداد  من   %٢5 حوالي  لمسيسوجا 
وأصبحت  لكند  المهاجرين  كل 
كندا،  في  لألقباط  معقل  مسيسوجا 
وليس لدي احصائيات دقيقة ولكني 
في  األقباط  عدد  يكون  أن  أتوقع 
عدد  من   %٢5 حوالي  مسيسوجا 
األقباط في كل كندا. أصبحت كنيسة 
في  األكبر  هي  بمسيسوجا  العذراء 
الكنائس  كل  بين  أمريكا  نورث 
ركن  كل  في  كنيسة  لنا  وأصبح 
أبونا  بني  بل  المدينة  أركان  من 
كنيسة في مدينة ميلتون وأخري في 
بيرلنجتون.  لكنيسة  ويجهز  أوكفيل 
بشعبة  ارتباطة  هو  ذلك  من  األهم 
للكنيسة  الذي يحضر  الكبير  والعدد 
في كل القداسات والخدمات الرهيبة 
بالكنيسة وكذلك  الشباب  التي تربط 
تهتم  والتي  األطفال  ترعي  التي 
بالقادمين الجدد وأخري بكبار السن. 
الموضوع يحتاج لكتاب وليس مقال 

في الحقيقة.
 

تحترم  الدنيوية  المؤسسات  في 
حياته  من  أعطي  من  المؤسسات 
لمؤسسته وتقدرهم وتأخذ بنصيحتهم 
تقديرا  وتضعهم في مكانه محترمة 
منهم لعطائهم فلوال جهد هؤالء لما 
من  موظفين  وال  مؤسسة  فيه  كان 
يمارسون  كانوا  لو  حتي  أساسة 
نفس الوظيفة، وهذا أقل ما ننتظرة 
هي  التي  الكنيسة  مؤسسة  من 
المسيح.  هو  ورأسها  المسيح  بيت 
الرجل  بمجهود  يليق  تكريما  ننتظر 
مع  يتناسب  واحتراما  وبعطاءة 
حتي  له  تكريما  ننتظر  قدمه،  ما 
كيف  ونعلمهم  الوفاء  أوالدنا  نعلم 
يحترموننا ألننا أن لم نحترم كبيرنا 

لن يحترمنا صغارنا.

بقية حقائق رقمية حول االكتئاب  ص12

كل عام يموت ما يقارب ٨٠٠٠٠٠ شخص من جراء 
االنتحار الذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة 

العمرية ١5-٣٠ عاماً
االنتحار  محاوالت  من  ان 5٠- ٧٠%  القول  يكفى  و 

الناجحة بين المجموع العام سببها االكتئاب
يتأثر باالكتئاب عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال 

و يعتبر االكتئاب هو رابع االمراض التى تسبب العجز 
و ينتظر ان يكون ثانيها فى عام ٢٠٢٠ 

أهمها  اإلنسان  على  كبيرة  تأثيرات  اإلكتئاب  يسبب 
والشعور  النوم  وقلة  الشهية،  وفقدان  الطاقة  نقص 
بالقلق والتفكير بإيذاء النفس. فهو يعرقل المريض عن 
حياته االجتماعية والمهنية  الدراسية  و يمنعه عن اداء 

مهامه بنجاح  اذ ان عجز االكتئاب يقوق الروماتيزم و 
امراض الكلى و القلب...الخ 

حيث تقدر منظمة الصحة العالمية التكاليف و الخسائر 
المرتبطة باإلصابة باإلكتئاب بنحو ١ تريليون دوالر 

سنويا
قد يراها البعض ما اال مجرد نسب و ارقام صماء .. 
تعبر على العين فى قرائها كمر الكرام اال انها تعكس 
العالم و  انها دعوة اليقاظ  دالالت فى غاية  اهمية و 
البلدان من اجل اعادة التفكير فى النهج الذى تتعبه من 
هذة الفئة المهمشة التى تكبت أنينها بصمت يقودها الى 
التخلص من الحياة برمتها .. و هذا ما يضعف و يهشم 
الحياة االسرية و االجتماعية و االقتصادية و يأخدها ال 

شعوريا الى االنهيار تباعا 

األهرام اجلديد يودع 
للسماء

عروس املسيح
األستاذة ليديا يؤنس

َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر َلْيَسْت ِمْن هِذِه اْلَِظرَيِة، َيْنَبِغي َأْن آِتَي ِبِتْلَك َأْيًضا 
َفَتْسَمُع َصْوِتي )يوحنا 10-١٦)

املنتخب املصرى يودع مونديال روسيا 
شبه  بشكل   ،٢٠١٨ روسيا  مونديال  المصري،  الوطني  المنتخب  ودَّع 
رسمي، بعد خسارته أمام المنتخب الروسي، بثالثة أهداف مقابل هدف، في 

اطار الجولة الثانية من المجموعة األولى لبطولة كأس العالم ٢٠١٨.

عاصفة ترابية تضرب املريخ 
وتغطي مركبة لـ«ناسا« 

غطت "عاصفة ترابية ضخمة في المريخ" لم يسبق 
لها مثيل، بعثة المركبة الجوالة "أوبرتيونيتي"، حسب 
والفضاء  الطيران  إدارة  في  خبراء  عنه  أعرب  ما 

األمريكية "ناسا". 
مثل  مساحة  تماثل  كبيرة  منطقة  العاصفة  وتغطي 
مساحة  ربع  أي  مجتمعتين،  وروسيا  الشمالية  أمريكا 
حجم  حجمها  يماثل  التي  المركبة  وجعلت  المريخ، 
عربة أدوات الجولف، غير قادرة على إجراء عمليات 
األمريكية  الفضائية  المركبة  وتعمل  مؤقًتا.  علمية 
بالطاقة الشمسية، وتم ضبطها على وضع توفير الطاقة 

المنخفضة للحفاظ على الطاقة.
وقالت وكالة "ناسا" في بيان صدر في وقت سابق من 
أنه من  البعثة يعتقدون  األسبوع الجاري، إن مهندسي 
غير المحتمل أال يتوفر للمركبة الفضائية ما يكفي من 
ضوء الشمس، إلعادة شحنها خالل األيام القليلة المقبلة 

على األقل، حسب وكالة األنباء األلمانية.
اليوم  "ناسا"،  بوكالة  العالم  زوريكن  ريتش  وقال 

الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف )كونفرانس كول( إنه تم 
تحديد المؤشرات األولية للعاصفة في ٣٠ مايو )أيار(، 

وأفاد بأنها تدور حول الكوكب تقريًبا.
إن  الوكالة،  في  علماء  قال  وأن  سبق  ذلك،  إلى 
طاقم المركبة الفضائية "كريستي" عثر على مركبات 
عضوية في رواسب عمرها 5. ٣ مليار عام، في فوهة 

مريخية.
البيانات التي تم جمعها عن طريق الحفر في حفرة 
من  جزء  هي  األحمر،  الكوكب  على  البركانية  غيل 
التوسع األخير في وكالة الفضاء األمريكية، للبحث عن 
الجزيئات العضوية، التي قد تشير إلى الحياة الماضية 
على سطح المريخ. والنتائج المستخلصة من المسبار، 
الذي تم تثبيته في قشرة الكوكب األحمر، هي جزء من 
مهمة مختبر علوم المريخ لدراسة تكوين سطح المريخ، 
بما في ذلك وجود جزيئات عضوية، ما قد يشير إلى 

وجود حياة سابقة على سطح المريخ.
وأكد المتخصصون أن الماء كان موجوًدا على سطح 
"ناسا"  عالم  قاله  ما  هذا  جًدا"،  طويلة  "لفترة  المريخ 
"بيئة  الكوكب  هذا  أن  إلى  مشيًرا  ويبستر،  كريس 

صالحة للسكن".
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ضد اإلحلاد ) جمموعة 
مقاالت هتم اجلميع ( 

املقالة األويل : 
حقائق حول أنواع 

اإلحلاد ونسبته

المقاالت  هذه   : واجب  تنويه 
وجود  فقط  العلمية  باألدلة  تثبت 
هللا،ولكنا ال تعتمد وال تتناول وال 

تدعو ألي معتقد.    

 

بدأت كلمة ملحد في الظهور في 
عصر  في  عشر  الثامن  القرن 
التنوير، وشهدت الثورة الفرنسية 
عن  للدفاع  سياسية  حركة  أول 

سيادة العقل البشري. 

الملحدين  بعض  يري   : هوامش 
أنه ليس هناك تضاد بين اإللحاد 
الذين  البوذيين  ألن  والبوذية؛ 
السامية  البوذية  مبادئ  يعتنقون 
نفس  في  هم  لها  ويتعصبون 

الوقت ال يؤمنون بوجود هللا. 

غير  تقسيم  يمكن  العموم  وفي 
أنواع  إلي  بعينه  بدين  المؤمنين 

رئيسة ثالث وهي : 

ولكنهم  لهم  دين  ال  من   )١
يؤمنون بوجود هللا  » الالدينيون 
من  عدد  من  أكثر  وعددهم   «
يؤمنون بوجود هللا من خالل دين 

أو معتقد بعينه.    

هللا  وجود  في  يشككون  من   )٢
أدلة  بان هناك  يعتقدون  ألنهم ال 
كافية مادية مؤكدة تثبت وجوده. 
أو  هللا  بوجود  يهتمون  ال  وعليه 
هؤالء  ويسمي  هللا  وجود  عدم 

 .cistongA غير المعنيون

هللا  وجود  ينكرون  من   )٣
القدريون   هؤالء  ويسمي  تماما 

  .stiehtA

عن  الثاني  النوع  تميز  ويمكن 
وهو  سهل  سؤال  بمجرد  الثالث 
: هل أنت متأكد من عدم وجود 
هللا ؟ فان كانت اإلجابة بنعم فهذا 
الشخص stiehtA، أما إذا كانت 
الشخص   فهذا  أعرف  ال  اإلجابة 
هذين  عدد  ويبلغ   .cistongA
البشر  من   %٧ حوالي  النوعين 
وهم  مليون.   ٠٠5 حوالي  أي 
موزعون علي النحو األتي ٦٧% 
 ٠٠٢ منهم  أسيا  في  معظمهم 
٢١%في   ، الصين  في  مليون 
 %٢ االمريكتين.  في   %٩ أوربا 
في وسط وجنوب أفريقيا ١% في 
األوسط  والشرق  أفريقيا  شمال 

ونسبة قليلة جدا في إستراليا.  

في  اإلعتقاد  يسمي   : هوامش   
الخلق  وراء  أكثر  أو  قوة  وجود 

  .msiehT

باهلل  يؤمنون  من  عدد  كندا:  في 
الكاثوليك  من  معظمهم   %٣5
جدا  قليل  وعدد  والبروتستانت 
واليهود،  والمسلمين  األقباط  من 
ويوجد ٣٢% من الكنديين ال دين 
هللا،  بوجود  يؤمنون  ولكنهم  لهم 

والباقون ال يؤمنون بوجد هللا.  

معلومات  وحسب  مصر  في 
فانه  األمريكية  المخابرات  وكالة 
السنة  المسلمين  من   %٦٨ يوجد 
من   %٠١   / الشيعة  من   %4  /
 ٠٠٠٢ وحوالي  المسيحيين. 
جدا  محدود  وعدد  البهائيين  من 
الدستور  وينص  اليهود.  من 
المصري في مادته رقم 54 بان 
علي  مقصورة  اإلعتقاد  حرية 
والمسيحية  اإلسالم  ثالث  أديان 
أنه  البعض  ويعتقد  واليهودية. 
العربي  الربيع  ثورات  عقب 
وتنامي قوي المنظمات اإلرهابية 
وأشهرهم منظمة داعش، فقد زاد 
ليصل  مصر  في  الملحدين  عدد 
إلي قرابة ثالثة مليون ملحد ولكن 
يمكن  ال  لهؤالء  الحقيقي  العدد 
الدقة ألسباب  وجه  علي  حصره 
متعلقة بالممارسة الحقيقية لحرية 
اإلعتقاد. وتسعي األن المؤسستان 
مصر  في  األساسيتان  الدينيتان 
ومحاولة  اإللحاد  محاصرة  إلي 
مؤسسة  وهما  نموه،  إيقاف 
إنشأت  والتي  الشريف   األزهر 
الفاطميين  قبل  من   ٠٧٩ عام 
بدأت  والتي  األسكندرية  وكنيسة 
في منتصف القرن األول بالقديس 

مرّقس.   

القاريء  عزيزي  لتعرف  أما 
هذه  مجموعة  بكتابة  أهتم  لماذا 
المقاالت ضد األلحاد. ؟ فقبل أن 
دعنا  التسائل   هذا  علي  أجيبك 
 ( اإلعتقاد  قضية  أوال  نشرح 

اإليمان ( عامة وأهميته : 

أي  يعيش  أن  يستطيع  ال   : أوال 
ودعني  باإلعتقاد،  اال  إنسان 
الحياتية  باألمثلة  ذلك  أوضح 
فنحن عندما نستلقي علي األريكة 
أو السرير فإننا البد أن نعتقد في 
أجسادنا  ثقل  تتحمل  سوف  أنها 
وعندما نقود السيارة البد من أن 
الفرامل  إستخدام  عند  بانه  نؤمن 
في  السيارة  توقف  سوف  فإنها 
نتعامل  وعندما  المناسب،  الوقت 
أو  مثال  جراح  األخرين  مع 
سيقدم  أنه  نعتقد  أن  البد  محامي 
الالزمة  الكافية  المعونة  لنا 
اليه  اللجوء  من  الغرض  لتحقيق 
. نخلص من ذلك أننا ال نستطيع 
مقدرتنا  في  اإلعتقاد  دون  الحياة 
الذاتية علي إتيان ما نقوم به من 
األخرين  معونة  وفي  أعمال، 
خطورة  وفي  واألصدقاء، 
منهم،  الحذر  ووجوب  األعداء 
األشياء  وصالحية  جودة  وفي 
إستخدامها،  من  الغرض  لتحقيق 
ما  كل  في  اإلعتقاد  هذا  وبدون 
الحياة  تصبح  سوف  ذكره  سبق 

غير ممكنة بل مستحيلة.   

ثانيا : اإلعتقاد نفسه ليس بشيء 

ذاته  في  هو  وال  سّيء،  أو  جيد 
الجيد  ولكن  أخالقية،  قيمة  يمثل 
أو السيء هو في ما نعتقد بشأنه 
بشأنه  إعتقادنا  وصح  طابق  فاذا 
إعتقادنا  خيب  إذا  أما  جيد  فهو 

بشأنه فهو سّيء.   

البد  الصحيح  اإلعتقاد   : ثالثا 
أن يقوم علي أسس سليمة وأدلة 
غير  تخيالت  علي  وليس  مقنعة 
واقعية أو أسس غير مقنعة وعلي 
علي  حتي  أو  حقيقية  أدلة  غير 
إعتقاد األخرين واال كنّا في الحالة 
اآلخيرة نتبع غريزة القطيع التي 

ال تناسب أساسا األنسان. 

سّيء  شيء  ال  أنه   : رابعا 
المدخل  هو  فالشك  الشك.  في 
النه  للحقيقة  للوصول  الصحيح 
يجعلنا نتسائل ونبحث عن األدلة 
تجعل  التي  المنطقية  واإلثباتات 
المنطق  علي  مبنيا  إعتقادنا  من 

وعلي أسس راسخة.   

في  نعتقد  أن  البد  أننا   : خامسا 
أهمية  واألكثر  الحياتية  األمور 

في األمور األزلية.  

أما لماذا أهتم وأكتب عن قضية 
ذلك  علي  فاإلجابة  ؟  اإللحاد 
السؤال تعتمد علي السؤال الوحيد 
اإلنسان  يهتم  أن  يجب  الذي 
عليه  الشخصي  جوابه  بمعرفة 
فتلك اإلجابة سوف تأثر عليه بعد 
إكثر من ٢٢١ عاما و 4٦١ يوما 
وهو عمر السيدة الفرنسية أطول 
؟!!  األرض  كوكب  علي  معمرة 
وهذا السؤال هو : ما هو موقفك 
واإليمان  األديان  قضية  من 
األعتقاد  ألن  ذلك  ؟  هللا  بوجود 
في األمور الحياتية تأثيره مؤقت 
هللا  بوجود  اإليمان  طريقة  أما 
أزلي  اإلنسان  علي  فمردودها 
اإلجابة  أهمية  تأتي  وهنا  أبدي؛ 
السؤال؛  هذا  علي  الصحيحة 
 ) اإليمان   ( اإلعتقاد  تبني  فان 
هللا  وجود  قضية  تجاه  الصحيح 
هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن 
في  اإلنسان  إهتمام  محور  يكون 

هذه الحياة الزائلة.  

هللا  بْاذن  القادمة  المقاالت  وفي 
القاريء  عزيزي  أجيبك  سوف 
علي السؤال الثاني في رحلتي » 
الخلق  وراء  هل   « اإللحاد  ضد 
أم  نسميها هللا  قوة عاقلة  والكون 
طبيعية   قوي  نتاج  هو  الخلق  أن 
عشوائية. وأحب أن أنبه عزيزي 
بْاذن  أعتمد  لن  أنني  القاريء 
إال  القادمة  المقاالت  كل  في  هللا 
علي األدلة العلمية فقط والمؤيدة 
علي  وليس  الدامغة  بالبراهين 
أية  علي  أو  الميتافيزيقية  األدلة 
أسانيد دينية ذلك الن الملحدين لن 
يعتدوا بأية أدلة غير علمية وعليه 
لهم  تثبت  العبث أن  فسيكون من 
وجود هللا إستنادا إلي أسانيد دينية 

هم ال يؤمنون بها في األساس .

 ا.د ناجي إسكندر 
   

 2( دليل الناخب 
إلنتخابات مقاطعة 

أونتاريو

 بقلم عماد عبد السيد

 

بعض إنجازات الحزب الليبرالي 
خالل الخمسة عشر سنة الماضية

١. خالل الفترة بين عامي ٢٠٠٣ 
و ٢٠١٨ ، تضاعفت ديون مقاطعة 
الموازنة  عجز  بلغ  و  أونتاريو 
٣١5 مليار دوالر في عهد دالتون 
ماجينتي و كاثلين وين الليبراليين ، 
أي أن  الدين الفردي لكل فرد من 
بلغ اآلن ٢٣,٣٣٣  أونتاريو  سكان 
دوالر ، و تبلغ خدمة ذلك الدين فقط 
١١ مليار دوالر سنوياً ، وهذا الرقم 
ميزانية  في  رقم  أكبر  ثالث  يُمثل 
الرعاية  ميزانية  بعد  الحكومة 

الصحية والتعليم . 

اليسار   ، ملحوظة: كقاعدة عامة 
في الديمقراطيات الغربية )التي من 
ضمنها الحزب الليبرالي بأونتاريو( 
مولع بالصرف السفيه ، دون وضع 
و  الديون  تلك  لتراكم  إعتبار  أي 
أعبائها على كاهل األجيال القادمة 

الموجودة  الضرائب  زيادة   .٢
مثل  جديدة  ضرائب  إستحداث  و 
تقليص  بغرض  الكربون  ضريبة 
النتيجة  و   ، الموازنة  في  العجز 
المزيد من إفقار الطبقة المتوسطة و 
جعل المقاطعة بيئة طاردة لرؤوس 
اإلستثمار  في  الراغبة  األموال 

بالمقاطعة

٣. إستطاعت الحكومة الليبرالية 
بالتعاون مع جهاز شرطة المقاطعة 
إغالق  من  معها(  )الُمتواطئ 
فساد  قضية  أكبر  في  التحقيق 
و  تاريخها  في  المقاطعة  شهدتها 
محطات  »فضيحة  بإسم  المعروفة 
المقاطعة  كلفت  التي  و  الغاز« 
 ، إهدارها  تم  دوالر  مليار   ١,١
بعد أن تم محو بيانات الصفقة من 
سجالت الحكومة ، األمر الذي أدى 
السابق  الوزراء  رئيس  تنحي  إلى 
المجال  إفساح  و  ماجنتي  دالتون 
لكاثلين وين لتّحل محله في زعامة 
الوزارة  رئاسة  تولي  ثم   ، الحزب 
إعتذار  تقديم  من  بداًل  و  له  خلفاً 
الفضيحة  تلك  عن  أونتاريو  لسكان 
بمالحقة  وين«  »كاثلين  قامت   ،
إثنين من نواب البرلمان المحافظين 
إستجوابها  لمحاولتهما  قضائياً 
داخل البرلمان عن دورها في تلك 
إستخدام  إساءة  يُعّد  مما  الفضيحة 

لمنصبها

ما  مشروع  فشل  تسبب   .4
يُسمى ب«إي-هلث« أو »مشروع 
عام ٢٠٠٩)  اإللكتروني«  الصحة 
إنشاءه  من  الغرض  كان  الذي  و 
إلكترونية  بيانات  قاعدة  تكوين 
و  أونتاريو  سكان  لجميع  صحية 
المؤسسات  بربط كل سجالت  ذلك 

الطبية  مثل المستشفيات و العيادات 
و الصيدليات و دور رعاية أحداث 
إليكترونية  بشبكة   . إلخ  ُمسنين  و 
من  دوالر  مليار  إلهدار  موحدة( 
بالمقاطعة  الضرائب  دافعي  جيب 
تلك  على  تماماً  التعتيم  تم  قد  و 
الفضيحة حتى تاريخه بفضل مهارة 
الليبراليين في إخفاء معالم جرائمهم 
و تواطؤ اإلعالم اليساري الُمنحاز 

في مجمله لهم

توقيف  تم   ، عام ٢٠١4  في   .5
ذوي  من  الضباط  كبار  من  ثالثة 
عن  مرشح  )أحدهم  العالية  الرتب 
الحزب الليبرالي(  بسبب تعامالت 
اإلحتيال  ذلك  في  بما   ، مشبوهة 
وإنتهاك الثقة وغسيل األموال و قد 
تم إجراء التحقيق و إصدار مذكرة 
الشرطة  قبل  من  لهؤالء  اإلعتقال 
الملكية الكندية.  و بوجود مثل هذه 
السجل  وهذا  الخطيرة  اإلتهامات 
بين  مشبوهة  لعالقات  الُمخزي 
الحزب و بعض القيادات الشرطية 
الوثوق  باإلمكان  هل   ، بالمقاطعة 
تجريها  التي  التحقيقات  بنزاهة 
شرطة المقاطعة و الُمتعلقة بقضايا 
الليبرالي طرفاً  الحزب  يكون  فساد 

فيها؟

٦. في عام ٢٠١5 نجح الحزب 
التثقيف  قانون  تمرير  في  الليبرالي 
الجنسي المثير للجدل في المدارس 
تمريره  في  قبل  من  فشلوا  الذي  و 
عام ٢٠١٠ ، بالرغم من إعتراض 
العديد من الجماعات الدينية و نشوء 
من  عارم  شعبي  غضب  موجة 
الذين  أونتاريو  سكان  من  آالالف 
عمل  و  التوقيعات  اآلف  جمعوا 
اإلحتجاجية  الوقفات  من  العديد 
من  بداًل  و   ، القانون  بذلك  تنديداً 
إنصات الليبراليين لشكاوي األهالي 
الغاضبين و الرافضين لهذا القانون 
بتطبيقه  ليس   ، الليبراليون  تعهد   ،
  ، فحسب  الحكومية  المدارس  في 
المدارس  في  تطبيقه  إلزام  و  بل 
الخاصة  المدارس  و  الكاثوليكية 
ُمستقباًل ، و من يمتنع عن تنفيذ ذلك 
من مدارس ، سيواجه بعقوبة حجب 

المعونة الحكومية عنه

 ، القدر  سخريات  من  ملحوظة: 
منهج  مهندسي  و  واضعي  أحد  أن 
)عندما  الليبرالي  الجنسي  التثقيف 
التعليم  وزيرة  وين  كاثلين  كانت 
»بن  التعليم  وزيرة  نائب  آنذاك( 
ليفين« الذي إعترف الحقاً بارتكابه 
تمت  الذي  )و  الطفولة  جرائم ضد 
إدانته بها الحقاً(، بما فيها  إصدار 
وحيازة مواد إباحية لألطفال وتقديم 
إلرتكاب  شخص  إلى  المشورة 

إعتداءاً جنسياً ،  وعجبي

األهلية  المنظمات  إجبار   .٧
في  المشاركة  الدينية  الخيرية 
النشاطات الطالبية الصيفية التوقيع 
اإلجهاض  إقرار  على  بالموافقة 
و  الدينية  لقناعاتها  )بالمخالفة 
 ، التوقيع  األخالقية( و من يرفض 

تُحجب عنه المعونة الحكومية

التي  التكتيكات  نفس  ملحوظة:   
أو  اإلشتراكية  األنظمة  إتبعتها 
الشيوعية خالل حقبة المّد اليساري 
القرن  ستينيات  و  خمسينيات  في 
إيديولوجياتها  لتطبيق  العشرين 
على  فرضاً  فرضها  و  الشمولية 
يُسمى  لما  بالُمخالفة  الجميع 

»ديموقراطية« 

]البقية العدد القادم[
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نختتم تحليل مجموعات كأس العالم  بفرق 
المجموعتين السابعة والثامنة                                            

 المجموعة السابعة : بلجيكا – إنجلترا – 
تونس – بنما                                                     

                                    
1

الكبير الذى طرأ على  1- بلجيكا :  التطور 
مستوى الفريق البلجيكى في السنوات األخيرة 
التصنيف  من  األول  المستوى  في  وضعها 
العالمى وبنظرة سريعة لقائمة الفريق تجد انها 
تتضمن أسماء العبين يشاركون مع فرقهم في 
المرمى  فحارس  األوروبية  الدوريات  اعتى 
للفريق هو حارس تشيلسى االنجليزى  األول 
ليفربول  حارس  هو  االحتياطي  والحارس 
ويقود وسط الفريق كيفن دى بروين الذى قدم 
وفاز  سيتى   مانشستر  مع  اسطورياً  موسماً 
النقاط   من  كبير  بفارق  االنجليزى  بالدورى 
نجما  وهازارد  لوكاكو  الهجوم  يقود  بينما 
التوالي  على  وليفربول  يونايتد  مانشستر 
الفريق  العبى  قائمة  نصف  ان  والطريف 
البلجيكى يلعبون في الدورى االنجليزى وتشاء 
بلجيكا  مواجهة  في  إنجلترا  تضع  ان  القرعة 
المنتخبين  للقاء  ليكون  المجموعة  نفس  في 
استثمار  في  البلجيك  ويأمل   . خاصاً  مذاقاً 
الحالية  الفترة  في  المتميز  الفريق  مستوى 
مشاركات  كل  ففي  متقدماً  مركزاً  لتحقيق 
بلجيكا في النهائيات لم تحقق مركزاً متقدماً اال 
الرابع  المركز  باحتاللها    ١٩٨٦ نسخة  في 
باستثناء ذلك خرج الفريق من ربع النهائي في 
بطولة ٢٠١4 بينما خرج الفريق من األدوار 
األولى في العشر نهائيات األخرى التي شارك 
فيها.                                                

االنجليز  فضل  ينكر  احد  ال  انجلترا:   -2
في ابتكار لعبة كرة القدم وال يمكن بأى حال 
التنكر لفضل االنجليز في نشر اللعبة في انحاء 
في  البريطاني  الجيش  جنود  من خالل  العالم 
في  المترامية  العظمى   بريطانيا  مستعمرات 
كل قارات العالم. و لكن مع كل هذا فان فى 
قصة كأس العالم قصصاً فرعية كثيرة أهمها 
االنجليز،  كبرياء  تحطم  قصة  االطالق  على 
الدعوات  تلبية  العظمى  بريطانيا  فقد رفضت 
بحجة ضعف  البطولة  في  للمشاركة  المتتالية 
األربع  بجزرها  بريطانيا  وعزفت  مستواها 
إنجلترا واسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز عن 
المشاركة في الثالث بطوالت االولى واكتفت 
كانت  التي  الدولية  والمبارايات  بالبطوالت 
اعتبرها  والتي  البريطانية  الجزر  بين  تقام 
االنجليز اقوى من مبارايات كأس العالم ومع 
انتهاء الحرب العالمية الثانية وكانت بريطانيا 
العظمى في نشوة انتصارها تجددت الدعوات  
عام  الرابعة  البطولة  في  للمشاركة  لبريطانيا 
١٩5٠ بالبرازيل ووضعت بريطانيا شروطها 
والتي تلخصت بأن تشارك الجزر البريطانية 
بفرقاً مستقلة ووافق االتحاد الدولى على ذلك 
الدولية  البطوالت  في  المشاركة  فاصبحت 
على  جزيرة  لكل  ممثلة  البريطانية  للجزر 

و  إنجلترا  اعالم  وارتفعت  حدة 
الشمالية وويلز  اسكتلندا وايرلندا 
الدولية.  الكروية  المحافل  في 
في  مرة  ألول  االنجليز  وظهر 
بطولة ١٩5٠ وحققوا الفوز على 

تشيلى في أول ظهور لهم لكن التاريخ توقف 
امام مباراتهم الثانية مع هواة الواليات المتحدة 
مذلة  هزيمة  االنجليز  اذاقوا  الذين  االمريكية 
غير متوقعة بهدف نظيف حتى عندما طيرت 
وكاالت االنباء نتيجة المباراة الى قلب إنجلترا 
رقماً  وان  حدث  قد  ما  خطأ  ان  الجميع  ظن 
ليست ٠/١   النتيجة  التقرير وان  قد سقط من 
لصالح أمريكا وانما هي ١/١٠ لصالح إنجلترا 
امام  أخرى  مباراة  االنجليز  خسر  ثم   !!!
االسبان كانت كفيلة بتحطم الكبرياء االنجليزى 
في  األول  الدور  من  المخجل  الخروج  بعد 
اول بطولة يشاركون فيها. وتكرر االمر في 
بطوالت ١٩54، ١٩5٨ ، ١٩٦٢ بالخروج 
التي  األولى حتى بطولة ١٩٦٦  األدوار  من 
على  الجميع  اتفق  حيث  ارضهم  على  أقيمت 
اهداء االنجليز البطولة بداية من تعنت الحكام 
تباعاً  التي خرجت  الجنوبية  أمريكا  فرق  مع 
من البطولة ليخلو الطريق امام االنجليز حتى 
الوصول للمباراة النهائية التي ذبح فيها الحكام 
المانيا الغربية باحتساب هدفاً النجلترا في كرة 
لم تتجاوز خط المرمى تقدم به االنجليز ٢/٣ 
ليحطم الظلم معنويات االلمان فتحرز إنجلترا 
الذهبية.  والكأس  بالمباراة  وتفوز  رابعاً  هدفاً 
استخدام  بعد  اعادته  تتم  الهدف  هذا  والزال 
األخطاء  اشهر  على  كدليل  الحديثة  التقنيات 
العالم  كأس  مبارايات  تاريخ  في  حدثت  التي 
والتي تسببت في تعديل النتيجة وتحويل مسار 
بعد  يذكر  انجازاً  االنجليز  يحقق  لم  الكأس. 
ذلك اال في بطولتى ١٩٩4 ، ٢٠٠٢ باحتالل 
المركز الرابع بينما خرجوا من األدوار األولى 
او ربع النهائي في بطوالت ١٩٨٢ ، ١٩٨٦ ، 
١٩٩٨ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١4 . ويضع 
المدرب جاريث ساوثجيت كل آماله على خط 
الفارق  بقيادة هارى كين لكى يصنع  هجومه 
بعد تألق خط دفاعه في  أربعة مبارايات ودية 
قوية تعادل فيها مع البرازيل وإيطاليا وألمانيا 

وفاز على هولندا.

3- تونس : يسجل التاريخ لتونس انها اول 
فريق على مستوى افريقيا و اسيا يحقق فوزاً 
في النهائيات بعدما حقق الفوز على المكسيك 
١/٣ في اول ظهور له بكأس العالم في نسخة 
١٩٧٨ باالرجنتين ثم تعادل الفريق مع المانيا 
بولندا  من  يخسر  ان  قبل   – اللقب  حامل   –
بهدف ويودع البطولة بعد أداء مشرف للفريق  
النجوم  من  كوكبة  ضم  الذى  لتونس  الذهبى 
مثل تميم وعقيد وطارق دياب وعلى الكعبى 
من  ليظهر  عاماً  شرون  ع  الفريق  غاب  ثم 
جديد لثالث بطوالت متتالية أعوام ١٩٩٨ ، 
يحقق مستوى جيد  لم  لكنه   ٢٠٠٦ ،  ٢٠٠٢
سواء على مستوى النتائج او األداء وخرج من 
الدور األول. ويأمل نبيل معلول مدرب نسور 
النتائج  بعد  األول  الدور  تخطى  في  قرطاج 
الطيبة التي حقها الفريق مؤخراً في مبارايته 
البرتغال ٢/٢ وخسر  تعادل مع  الودية حيث 
الفريق  ويمتلك  بصعوبة   ٠/١ اسبانيا  امام 
مستوى  اعلى  على  وظهيرين  قوياً  دفاعاً 
المصرى  الدورى  في  يلعبان  وهجوماً  دفاعاً 
هما النجاز ظهير ايمن الزمالك وعلى معلول 

ظهير ايسر االهلى.

4- بنما : تأهل الفريق ألول 
مفاجأة  في  تاريخه  في  مرة 
جاء  الثقيل حيث  العيار  من 
النهائية  التصفيات  في  ثالثاً 
المريكا الشمالية ليتأهل على 
حساب هندوراس والواليات 
يقود  االمريكية.  المتحدة 
الكولمبى  المدرب  الفريق 
سجل  الذى  جوميز  داريو 
بقيادته  تاريخياً  رقماً  بدوره 
منتخب  قاد  حيث  النهائيات  في  فرق  لثالث 
كولمبيا في نسخة ١٩٩٨ ومنتخب االكوادور 
بنما في  لمنتخب  باإلضافة  في نسخة ٢٠٠٢ 
العبيه  على  جوميز  ويراهن   ٢٠١٨ نسخة 
من  المنافسين  لدى  والمجهولين  المغمورين 

اجل تحقيق المفاجأة.
التوقعات : يبدو الطريق ممهداً امام بلجيكا 
وانجلترا لحجز بطاقتى المجموعة مع منافسة 
بشرف  بنما  ستكتفى  بينما  لتونس  بعيد  من 

اللعب في النهائيات.

 – كولمبيا   – بولندا   : الثامنة  المجموعة 
السنغال – اليابان                                                                                         

 

وضع  من  الرغم  على    : بولندا   -1
اال  بالقرعة  اول  كمصنف  البولندى  الفريق 
اننا ال يمكن ان نضع الفريق البولندى ضمن 
الكبار. ويسجل التاريخ سبع مشاركات لبولندا 
في النهائيات حققت فيها المركز الثالث مرتين 
في نسختى ١٩٧4 ، ١٩٨٢  بينما خرجت من 
األدوار  النهائي في بطولة ١٩٧٨ ومن  ربع 
األولى في بطوالت ١٩٣٨ ، ١٩٨٦ ، ٢٠٠٢ 
الفريق على رأس  تم وضع  وقد   .  ٢٠٠٦ ،
خالل  للفريق  الطيبة  للنتائج  وفقاً  مجموعة 
التصفيات  في   – سيما  ال   – الماضى  العام 
المؤهلة لكن التصفيات شيء والنهائيات شيء 
آخر وقد ال يواجه الفريق صعوبة في تخطى 
نسبياً  المجموعة  لسهولة  نظراً  األول  الدور 
في  شرسة  منافسات  سيواجه  بالتأكيد  انه  اال 
كبير  حد  الى  الفرق  يعتمد   . التالية  األدوار 
هداف  ليفاندوفسكى  المتألق  مهاجمه  على 
مؤثرة  ضاربة  كقوة  االلمانى  ميونيخ  بايرن 
للفريق في الوصول الى ما هو ابعد من ربع 

النهائي.

كولمبيا :  يشكل الفريق لغزاً محيراً   -2
مستوى  على  العبين  يضم  فهو  للخبراء، 
مهارى عالى وكثيراً ما يقدم كرة ممتعة  بل 
ان األسطورة البرازيلية بيليه قد رشح الفريق 
هذا  ومع  منافسات ١٩٩٠  في  بالكأس  للفوز 
الفريق مخيبة لآلمال. فمن ضمن  نتائج  تأتى 
من  الفريق   خرج  سابقة  مشاركات  خمس 
 ١٩٦٢ أعوام  مرات  أربعة  األولى  األدوار 
الفريق  وغاب   ١٩٩٨ ،  ١٩٩4 ،  ١٩٩٠ ،
وفشل في التأهل لثالث بطوالت متتالية لكنه 
عاد بقوة في النسخة األخيرة ٢٠١4 وتصدر 
مجموعته في النهائيات محققاً العالمة الكاملة 
لكن  النهائي  ثمن  في  االورجواى  تخطى  ثم 
األرض  البرازيل صاحب  امام  الحظ وضعه 

ليخرج من ربع النهائي. يقود الفريق المدرب 
االرجنتينى خوسيه بيكرمان الذى تولى قيادة 
وهو صاحب    ٢٠١٢ عام  بداية  في  الفريق 
خبرة تدريبية كبيرة حيث قاد منتخب االرجنتين 
للشباب للفوز بكأس العالم ثالث مرات أعوام 
١٩٩5 ، ١٩٩٧ ، ٢٠٠١ ويعتمد في تشكيلته 
األساسية على خبرة قائد الفريق  فالكاو نجم 
هداف  رودريغيز  وجيمس  الفرنسي  موناكو 
بايرن  بصفوف  والمتألق  العالم ٢٠١4  كأس 
العب  كوادرادو  وخوان  االلمانى  ميونيخ 
في  الالعبين  اهم  واحد  االيطالى  اليوفنتوس 
التشكيلة األساسية للفريق باإلضافة الى النجم 
الشاب دافينسون سانشيز صاحب ال٢١ عاما 

ابرز مدافعى توتنهام االنجليزى.

على  السنغال  تظهر   : السنغال   -3
شاركت  بعدما  الثانية  للمة  العالمية  الساحة 
العالم   وفاجأت   ٢٠٠٢ نسخة  في  قبل  من 
فرنسا  على   بالفوز  االفتتاحية  المباراة  في 
في  استمرت  ثم  نظيف  بهدف  اللقب  حامل 
آدائها القوى فتعادلت مع الدنمارك ١/١ صم 
في  الثانى  المركز  لتحتل  أورجواي ٣/٣  مع 
المجموعة على حساب فرنسا واورجواى ثم 
عاد الفريق السنغالى ليواصل مفاجآته ويقصى 
الى  ليصل   ١/٢ بالفوز  البطولة  من  السويد 
الذين  باالتراك  ويصطدم  النهائي  ربع  دور 
الحد. يحلم  السنغالية عند هذا  المغامرة  انهوا 
في  التيرانجا  باسود  الملقب  السنغال  فريق 
مدربه  قيادة  تحت  التاريخى  إنجازه  تكرار 
الوطنى اليو سيسيه احد افراد الفريق الذهبى 
الذى شارك في بطواة ٢٠٠٢ ويعول الفريق 
مع  تألق  الذى  مانى  ساديو  نجمه  تألق  على 
فريق ليفربول االنجليزى في الموسم الماضى.

مذاق  اليابان  تعرف  لم    : اليابان   -4
برزت  فقد  األخيرة  الحقبة  في  اال  القدم  كرة 
اليابان كقوة اسيوية في مطلع التسعينات وبعد 
الياباني  الكمبيوتر  بدأ  آسيا  أمم  بكأس  فوزها 
ان  وكان  العالم  كأس  لنهائيات  للتأهل  يخطط 
 ١٩٩٨ عام  مرة  ألول  بالفعل  اليابان  تأهلت 
الياباني  الكمبيوتر  انطلق  التاريخ  ذلك  ومنذ 
في  ليشارك  اآلن  حتى  النهائيات  لكل  ليتأهل 
التوالي.  على  السادسة  للمرة  روسيا  نهائيات 
خرج الفريق من دور المجموعات في ثالث 
الثانى  الدور  من  خرج  ثم  وتأهل  بطوالت 
قد  الياباني  االتحاد  ان  يذكر  بطولتين.  في 
اقال مدرب الفريق البوسنى خليلودزيتش في 
وتعيين  بشهرين  البطولة  قبل  مفاجئة  خطوة 
الياباني نيشينو بدال منه ويعد نيشينو صاحب 
اليابانية عندما  الكرة  تاريخ  انتصار في  اكبر 
قاد الفريق االولمبى للففوز على البرازيل في 
ويعتمد   .١٩٩٦ عام  االوليمبية  اتالنتا  دورة 
منتخب الساموراى على عناصر الخبرة التي 
شاركت من قبل في نهائيات كأس العالم او في 

كأس األمم اآلسيوية.

التوقعات : تميل التوقعات الى تأهل بولندا 
وكولمبيا مع تواجد قوى لمنتخب السنغال في 
فرصة  تبدو  بينما  المفاجأة  لتحقيق  محاولة 

اليابان في التأهل هي األضعف.

كأس العامل لكرة القدم - روسيا 2018       )4(   
اعداد: مدحت موريس       
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

دهون الكبد قنبلة موقوتة
من عيادة الطب الطبيعى

الوعى التام
عما  سمعت  س: 
فولنيس  ميند  يسمى 
Mindfulness كطريقة 
واالكتئاب،  التوتر  لعالج 

فهل هذا صحيح؟ وماهو؟
يسمى  فولنيس  ميند  ج: 

وهى  اليقظة  او  التام  الوعى  بالعربية 
التركيز عما  الى  يهدف  ذهنى  تدريب 
يحدث في اللحظة الراهنة والتأمل فيها، 
النفسية  االمراض  أغلب  أن  وجد  فقد 
بسبب  تحدث  واكتئاب  وتوتر  قلق  من 
سبق  وما  الماضى  على  الذهن  تركيز 
من أحداث واجترارها بما بها من آالم، 
او التركيز على المستقبل ومخاوفه وما 
بينما  سلبية،  بطريقة  يحدث  ان  يمكن 
يجعلك  واليقظة  الوعى  على  التدرب 

الراهنة  اللحظة  في  تركز 
وتستمتع بها وحتى اذا كانت 
تتقبل  تجعلك  مؤلمة  اللحظة 
العلوم  دارسو  ويعتبر  األلم، 
التدريب  هذا  ان  النفسية 
يجعلك  التام  الوعى  على 
أقل عرضة لألمراض النفسية من قلق 
وتوتر واكتئاب ويجعلك أكثر تصالحا 
في  والبداية  اآلخرين،  ومع  نفسك  مع 
هذا التدريب كانت مع الفيلسوف بوذا، 
وله أصول ومدارس، ولقد وجد العلماء 
ان اتباع هذا األسلوب يؤدى الى تغيير 
على  بناء  المخ  في  وتركيبى  وظيفى 

دراسات علمية.

تباسيم جندي

ظاهرة  أصبحت  الكبد  دهون 
منتشرة مع كثير من المرضى، 
وهى في الواقع تعبير كبدى لما 
يسمى ميتابوليك سيندروم، وهو 
في  زيادة  مع  الوزن  في  زيادة 
وارتفاع  والسكر  الكولسترول 
ضغط الدم. وفى السنين السابقة 

كان أكبر سبب لظاهرة دهون الكبد هى تعاطى 
ان  تجد  األخيرة  السنين  في  ولكن  الكحوليات، 
يتعاطون  ال  هم  الكبد  دهون  مرضى  أغلب 
لهذه  جديدة  تسمية  الى  أدى  مما  الكحوليات 
الظاهرة “دهون الكبد بدون كحول” واختصارها 
تتناول  حالة  وهي   ”NAFLD“ باالنجليزية 
مراحل مختلفة من تراكم الدهون على الكبد ثم 
عنه  ينتج  ان  يمكن  النهاية  وفى  الكبد  التهاب 

تليف الكبد او األورام السرطانية به.

وتقدر االحصائيات االمريكية ان هذا المرض 
يصيب ما بين ٢٠-٣٠% من االفراد وهى نسبة 
في  االنسولين  نسبة  بزيادة  ويبدأ  قليلة،  ليست 
الدم بسبب مقاومة الخاليا لعمل االنسولين مما 
يؤدى الى زيادة تصنيع الكبد لألحماض الدهنية 
في  الدهون  مخزون  المصدر  يكون  وعادة 
الجسم، ثم تحدث عملية أكسدة لهذه االحماض 
ان  يمكن  التي  الكبد  التهابات  فتحدث  الدهنية 
ومن  السرطانية،  واالورام  التليف  الى  تؤدى 
المقدر ان ٢٠% ممن يعانون من التهاب الكبد 
بسبب الدهون سوف ينتهى بهم االمر الى عملية 
الكبد  إحالل خاليا  والتليف هو عملية  التليف، 

الحيوية الهامة بخاليا االلياف الغير نافعة.

في  المرض  هذا  تجد  ان  المتوقع  ومن 
يعانون من  الذين  او  الوزن  األشخاص زائدى 
السكر،  مرض  من  يعانون  الذين  او  السمنة 
ال  أشخاص  في  المرض  هذا  اآلن  تجد  ولكن 
يعانون من أي زيادة في الوزن او حتى مرض 

السكر، والنسبة في ازدياد.

اما اكتشاف دهون الكبد فهو عادة يتم بطريق 
أشعة  بعمل  المريض  يقوم  عندما  الصدفة 
بالموجات الفوق صوتية للكبد وأعضاء البطن 
األخرى، كذلك يتم التشخيص عند عمل أشعة 
الرنين المغنطيسى او االشعة المقطعية، وأيضا 
يمكن للطبيب ان يكتشف ارتفاعا في انزيمات 
الدم  فحص  عمل  عند   ALT وخاصة  الكبد 
تؤدى  الكبد  دهون  كل  ليست  ولكن  المعملى، 
بعض  ففي  الكبد،  انزيمات  في  ارتفاع  الى 

الدراسات وجد ان ٦٠% ممن 
يعانون من دهون الكبد ليست 
لديهم اى ارتفاع في انزيمات 
الكبد. ويتوقع أخصائيو الكبد 
والجهاز الهضمى ان السبب 
في  الكبد  لزراعة  الرئيسى 
سوف  القادمة  سنة  العشرين 
عن  ناتجة  الغير  الكبد  دهون  سببه  يكون 
الحالي  الرئيسى  السبب  لتحل محل  الكحوليات 
وهو تليف الكبد بسبب فيروس سى او التليف 

بسبب الكحول.

الظاهرة،  لهذه  عالج  اى  يوجد  ال  وحاليا 
الصحى  الطعام  الى  بالتوجه  األطباء  وينصح 
األطعمة  أهم  ومن  الحياة،  أساليب  وتغيير 
طعام  هو  الظاهرة  هذه  على  للقضاء  الصحية 
البحر المتوسط وما يحتويه من كثير من الخضر 
الكاملة  والحبوب  واالسماك  والبقول  والفواكه 
نعلم  ان  المهم  ومن  الزيتون،  زيت  واستخدام 
وعصائر  الغازية  المشروبات  شرب  عادة  ان 
الفواكه هي عادة غير صحية يصاحبها دهون 
ما  دائما  والمشروبات  العصائر  فهذه  الكيد 
يضاف اليها عصير الذرة العالى في الفركتوز 
وهو سبب في تكون دهون الكبد وهذا بناء على 

دراسات حديثة.

فيها  ويتواجد  الفواكه  سكر  هو  والفركتوز 
بين  كبير  فرق  يوجد  ولكن   ،%١٠-5 بنسبة 
استهالك الفواكه وما بها من فركتوز واستهالك 
والمصنع  الفركتوز  في  العالى  الذرة  شراب 
فركتوز،   %٩٠-5٠ من  نسبة  على  ويحتوى 
الفركتوز تشجع على عمل  العالية في  فالنسب 
االحماض الدهنية التي تترسب في الكبد وحتى 

في االنسجة األخرى.

محاولة  هو  أيضا  العالج  طرق  اهم  ومن 
إنقاص الوزن، فقد وجد ان إنقاص الوزن بنسبة 
الكبد،  أنزيمات  في  تحسن  عنه  ينتج   %٧-١٠

وتحسن في نسبة الدهون على الكبد.

والمكمالت  الطبية  لألعشاب  بالنسبة  اما 
اآلن،  حتى  الوحيد  الحل  تعتبر  فهى  الغذائية 
اذ يوجد كثير من األعشاب المدروسة لتساعد 
الكبد في وظائفه مثل الميلك ثيسل والبربيرين 
لالوميجا  دور  يوجد  كذلك  والبيترميلون، 
والمواد  الليثيسين  وعنصر   E وفيتامين   ٣
ألفاليبويك  مثل  للكبد  الهامة  لألكسدة  المضادة 

.NACآسيد و

التدخني والسكري يؤديان إىل تكلس الدماغ 

قال علماء هولنديون إن المدخنين أو المصابين بمرض السكري 
ربما يتعرضون إلى خطر أكبر لحدوث تكلس في منطقة من الدماغ 

تلعب دوًرا مهًما في الذاكرة. 
وفي دراستهم المنشورة في مجلة “راديولوجي” لدراسات األشعة، يفترض الباحثون في جامعة 
أوترخت أن هؤالء األشخاص يصبحون أكثر عرضة لإلصابة بالخرف. وقالوا إن التراكم غير 
الطبيعي للكالسيوم، أي التكلس، في منطقة قرن آمون، قد ينجم عن مشكالت في األوعية الدموية 

يؤدي إلى ضمور المنطقة، وبالتالي إلى تدهور قدرات اإلدراك.
وقالت إيستر دي براوير الباحثة في علوم الشيخوخة بالمركز الطبي في الجامعة إننا “نعلم أن 
التكلس في منطقة قرن آمون أمر شائع خصوًصا مع تقدم العمر... إال أننا ومع ذلك، ال نعلم ما إذا 

كان التكلس في قرن آمون يرتبط بوظيفة اإلدراك”.
وقد أدت التطويرات الجديدة في الفحص باألشعة، وخصوًصا األشعة الطبقية المقطعية التي تميز 
بين شرائح مختلف طبقات مناطق الدماغ، إلى توفير فرصة أكبر للعلماء للبحث في دور التكلس 

في قرن آمون، في حدوث الخرف.
ودرس فريق الباحثة الهولندية العالقة بين التأثيرات الضارة الناجمة عن ضغط الدم والسكري 

والتدخين على األوعية الدموية، وبين حدوث التكلس في منطقة قرن أمون.
وشارك في الدراسة ١٩٩4 مريًضا معدل عمرهم المتوسط ٧٨ عاًما كانوا يعانون من مشكالت 
في الذاكرة، خضعوا للتصوير باألشعة المقطعية الطبقية. وأظهرت النتائج أن أكثر من ١٩ في 

المائة منهم يعانون من تكلس الدماغ.

الزيوت النباتية الطبيعية 
تعاجل ثقل السيقان واألوردة 

الضعيفة 
الجلدية  األمراض  طبيبة  بلو  بريجيت  نصحت 

في جامعة باريس السيدات الالتي تشكين من ثقل في السيقان وضعف فى األوردة 
الحرارة  شديد  مكتب  في  الجلوس  أو  العمل  في  طويلة  لساعات  الوقوف  نتيجة 
أو إلرتدائها مالبس ضيقة, بضرورة االهتمام بالدورة الدموية فى األوردة وذلك 

بإستخدام الزيوت الطبيعية.  
هذه  في  استخدامها  المفضل  الزيوت  بين  من  أنه  الفرنسية  الطبيبة  وأوضحت 

الحاالت, زيت النعناع أو مكعبات ثلج النعناع, وذلك قبل النوم مباشرة. 
وأشارت إلى أن زيت )الالنباتيك( كذلك يعالج تورم الساقين ويغذى جدار األوعية 
عن طريق وضع خمس نقاط ومسح الساقين بها, إلى جانب زيت )جونوفرية( الذي 

يساعد في عالج ثقل السيقان ويحمى األوعية الدموية الصغيرة. 
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من عامل اإلبداع..  رومانيا… ما ال تعرفه عن هذه األرض الساحرة! )1(

األوروبية  البالد  أكثر  من  رومانيا  دولة  ُتعّد 
سحًرا وجاذبيًة؛ لما تمتلكه من كنوٍز ومواقٍع 
البالد  هذه  نوعها،  من  فريدًة  تجعلها  أثريٍة 
فيها  منها ستجد  بقعٍة  كل  في  ِسرَت  إن  التي 
شيًئا يذّكرك بعبق التاريخ وأصالته. نستعرض 
معك عزيزي القارئ في هذا المقال معلومات 
مدهشة عن دولة رومانيا، وهل هناك عالقٌة 
بين اسمها وبين الرومان أم أّنه تشابه أسماء، 
وهل ُتعّد جزًءا من البلقان أم ال، وما هي أهم 

مميزاتها؟ إليك جواب كل هذه األسئلة…
معلومات مدهشة عن دولة رومانيا

دولة رومانيا

أوروبا،  شرق  في  رومانيا  جمهورية  تقع 
تحديًدا في شمال شبه جزيرة البلقان، ويحّدها 
تطّل  أوكرانيا، ومن شرقها  من شمالها دولة 
فهناك  الجنوب  من  أّما  األسود،  البحر  على 
المجرد.  وبالد  صربيا  الغرب  ومن  بلغاريا، 
ُتعّد رومانيا من دول أوروبا الشرقية وُتسمى 
عاصمتها ب� “بوخاريست”، هذا وقد انضمت 
االتحاد  دول  إلى  رومانيا  جمهورية  أيًضا 

األوروبي في مطلع عام 2007 ميالدًيا.
معنى رومانيا

إلى  االسم  بهذا  رومانيا  تسمية  سبب  يرجع 
في  كانت  أّنها  حيث  الرومان”،  “بالد  كونها 
املاضي جزًءا ال يتجزأ من اإلمبراطورية الرومانية، 
كما أّن شعب رومانيا هم البشر الوحيدون في 
ولغتهم  أصولهم  ترجع  الذين  الشرقية،  أوروبا 

إلى الرومان األصليني.

لغة شعب رومانيا

اللغة  هي  رومانيا  في  الرسمية  اللغة  تُعّد 
العائلة  من  رومانيٌة  لكنٌة  وهي  الرومانية، 
الهندوأوروبية،  اللهجات  ضمن  الالتينية 
مليون   2٦ يقارب  ما  الرومانية  اللغة  يتحدث 
شخص حول العالم، أغلبهم يعيش في رومانيا 
ومولدافيا، وهناك أقليات عرقية أُخرى في األملان 
خمسة  هناك  بينما  أيًضا،  يتحدثونها  واجملر 
مليون روماني يتحدثون اإلجنليزية، وما بني أربعة 
الفرنسية،  يتحدثون  روماني  ماليني  خلمسة 
وغالبيتهم  التركية،  يجيدون  معدودة  وآالف 
يحيا في مدينة كونستانتسا، وهناك أيًضا آالف 

معدودة يتحدثون األملانية.

الديانة في رومانيا

تتبع رومانيا النظام العلماني للدولة، ولذا فإّنه ال 
دين رسمًيا لها، ولكن الهيئة الدينية املسيطرة 
والتي  الرومانية،  األرثوذكسية  الكنيسة  هي 
كان  السكان،  من   %٨٦.٧ متبعيها  نسبة  تبلغ 
هذا التعداد وفًقا لعام 2٠٠2 ميالديًا، ثم يأتي بعد 
الرومانية  الكاثوليكية  املسيحية  ذلك طوائف 
والذين تبلغ نسبتهم ٤.٧%، وأّما البروتوتستانت 
فيبلغون 3.٧%، واخلمسينية ١.٥%، ثم الرومانية 
اليونانية التي تتبع الكنيسة الكاثوليكية تأتي 
فتتواجد  اإلسالمية  الديانة  وأّما   ،%٠.٩ بنسبة 
منطقة  في  ويترّكزون  رومانيا  في  كأقلية 
عددهم  يبلغ  حيث  أتراك  وغالبيتهم  دبروجة، 
أيًضا  العجيب  ومن  نسمة،   ٦٧,٠٠٠ حوالي 
أّن  إاّل  املسيحية  املعمعة  تلك  وسط  في  أّنه 
مسجًدا،  وسبعون  أربعة  فيها  يتواجد  رومانيا 
منهم أربعة وعشرون مسجًدا أثريًا قدميًا، مثل: 
عام  إلى  تاريخه  يرجع  الذي  هونكيار  مسجد 
سلطان،  عصمهان  ومسجد  ميالديًا،   ١٨٦١

ومسجد همزجا، وغيرهم أيًضا.

النظام السياسي في رومانيا

تتبع رومانيا نظاًما سياسًيا نصف رئاسي، وهو 
نظام برملاني جمهوري دميقراطي، يقوم بتنظيم 

املهام التنفيذية رئيس الوزراء، ويتّم اختيار رئيس 
الدولة وفًقا النتخابات رئاسية شعبية تستمر 
التعديالت  وبحسب  أقصى،  كحد  لدورتني 
الدستورية في عام 2٠٠3 ميالديًا، فقد أصبحت 
يتولى  سنوات.  خلمس  ممتدة  الرئاسية  الفترة 
الرئيس املنتخب تعيني رئيس الوزراء، الذي بدوره 
يقوم بتعيني مجلس وزراء. يتألف برملان رومانيا 
الروماني  الشيوخ  وهما: مجلس  من مجلسني 
الذي يضم ١٤٠ عضًوا، ومجلس النواب الروماني 
الذي يشمل 3٤٦ عضًوا، يتّم انتخابهم كل أربع 

سنوات حتت نظام قائمة األسماء االنتخابية.

مميزات في دولة رومانيا

تضاريس  بتوافر  رومانيا  جمهورية  تتميز 
شاهقًة  جبااًل  متتلك  فهي  فيها،  الطبيعة 
وجمااًل  روعًة  وتُضفي  أحيائِها،  في  تنتشر 
مكانًا  تُعد  أّنها  كما  محيطها،  على  أّخاذًا 
في  السير  أو  اجلليد  على  التزلج  حملبي  مناسًبا 
الرحالت القصيرة املمتعة، وتتميز رومانيا أيًضا 
البحر  على  تطّل  التي  الدافئة  بشواِطئها 
الرملية  الشواِطئ  عشرات  فهناك  األسود، 
املميزة، كما يتوافر فيها كّم كبير من احليوانات 
الدولة،  من  والرعاية  الكاملة  احلماية  جتد  التي 
مثل:  العريقة  بآثارها  رومانيا  وتتميز  كما 
ببلبيش،   – دراكوال  كـقصر  وقالعها  قصورها 
وقلعة بران، ومعاملها الشهيرة مثل: أبي الهول 
الهول  بأبي  شبهه  ملدى  نظرًا  بذلك  وُسمي 
نهر  ودلتا  ترانسفاغراشان،  وطريق  املصري، 
وبحيرة  أوروبا،  في  دلتا  أكبر  ثاني  وهو  الدانوب 
أشهر  ومن  توردا،  ملح  مالهي  ومدينة  التيتان، 

مدنها السياحية راشوف وسيبيو.
البقية العدد القادم
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Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

Notary Public

Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughan: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughan, ON

 Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 


