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1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

 Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

Dufferin Drug Mart.
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(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

seniors everyday
20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/

portogues/spanish 
free Delivery 

الفــارق -58

بقلم جمدي حنني

او  واالمم  الشعوب  حياة  فى  اإلنسان  حياة  فى 
البشرى عامة قد يكون هناك شخص  التاريخ  فى 
أو مجموعة من األشخاص او موقف أو حدث قد 
يغير من مجريات الحياة أو قد يؤثر فيها سلبا أو 
ما  وهذا  اسوء  حتى  أو  احسن  يجعلها  وقد  إيجابا 

يشكل الفارق 
----------------

محاس وخدمة املصاحل 
االسرائيلية 

عدنا من حيث بدانا وما تفعلة حماس لتعيد 
يدعى  ال��ذى  الميت  الرجل  ذاك  العالم  الى 
االخوان و تطل علينا ثانية بعملياتها الساذجة 
وشعراتها التى ال تجد لها رد فعل اال عند السذج 
الدين ويتناسون دروس  يلتحفون بستار  الذين 
التاريخ القريبة جدا لما تصنعة حماس والجهاد 
الشيخ  حى  ف��ارض  إلسرائيل،  خدمات  من 
المحكمة  بحكم  ليس  اسرائيل  ستاخذها  جراح 
ولكن بفضل صواريخ حماس والجهاد.ودعونا 
لمصر  خيانة  من  حماس   فعلتة  بما  نزكركم 
بحق  مجازر  من  ارتكبتة  وما  والمصريين 
قادة  ايدى  على  اغتيلوا  اللذين  العزل  جنودنا 
حماس وبمباركة قادتها وهم فى شهر رمضان 
الكريم قبل االفطار ذاكرة السمكة التى يتميز 
السجون  اقتحام  نسيت  المصرى  شعبنا  بها 
حماس  ك��اب  يايدى  كليا  والمنفذ  الممول 

من  الحبيبة  بادنا  على  جلبتة  وما  االنفاق 
ارهابيين كانوا ينفذون خستهم ضد ابطالنا فى 
القوات المسلحة والشرطة الباسلة ويصورون 
افعالهم القذرة ويرسلونها الى اسيادهم واولياء 
نعمهم فى قطر وتركيا حتى يتلقوا الدوالرات 
نظير قتلهم للشهداء المصريين االبرار .رجعنا 
باحط  تذكرنا  التى  واقدساه  لشعارات  ثانية 
االخ��وان  وه��م  اال  مصر  انجبت  ما  والعن 
كانوا  اللذين  حجازى   صفوت  وخصوصا 
المغلوب  الفلسطينى  الشعب  بدماء  يستثمرون 
والجهاد  حماس  مرتزقة  قادة  من  امرة  على 
اللذين هم بانفسهم قاموا بقتل فلسطينيين غزة 
الفلسطينية  السلطة  لقادة  تاييدهم  عندما اعلنوا 
ولكن  الفلسطينى  للشعب  الشرعيين  الممثلين 
ليس العيب فى اخوان حماس العيب فينا نحن 
الننا مرضى الشعارات والتدين المزيف وهم 
كارت  كاخر  علية  ويراهنون  ذلك  يعرفون 
الضرر  فما  الحياة  قيد  على  يبقيهم  ان  يمكن 
الشعب  من  الوف  ببضع  يضحون  بان  لديهم 
للغول  كمحرقة  يقدمونهم  البطل  الفلسطينى 
االخوانية  الجثة  انعاش  سبيل  فى  الصهيونى 
بالصورة  قادتهم  اليس  للبقاء حية  تنازع  التى 
الكيان  مع  حميمية  فى  يجتمعون  والصوت 
الصهيونى من اجل الترتيب والتنسيق لمساندة 
لتدمير  واالمريكى  االسرئيلى  العربى  الربيع 
قطر  بمباركة  االخر  تلو  بلد  العربية  الباد 
نتساءل  االن  بعقانية  دعونا  .ولكن  وتركيا 
تولى  فترة  فخال  بالذات  التوقيت  هذا  لماذا 
السيد ترامب لم نسمع لحماس صوت واختفى 
ولم  الظهور  عن  االخوانى  الشيطان  تماما 
نكون نسمع عن شعارات االخوان فى حماس 
واقدساة ولكن االن ظهر فى االفق بارقة امل 
مهندس  بايدن  فالسيد  لاخوان  نجاة  وطوق 
الربيع العربى وداعم االخوان قد جاء والجيش 
تجعله  القوة  من  مرحلة  الى  المصرى وصل 
واالدارة  اسرائيل  على  حقيقى  خطر  مصدر 
االمريكية الديمقراطية التى زورت االنتخابات 
وبعد اكثر من ١٢٠ يوم من تولى بايدن الحكم 
تبدو انها لم تحقق شىء يذكر لألمريكيين فها 
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VERSION    06
OFFICE    WPG
DESIGNER  STRANGER, J.
REP              JULIE SCHLOSSER

هوا الوقت المناسب لتحريك حماس واعطاء قبلة حياة لاخوان 
.قادة حماس خونة وباعوا قضية فلسطين وهم االن كل ما عليهم 
هو تنفيذ االوامر ليحصلوا على الدوالرات فهل يخفى عن قادة 
اذا اطلقوا الصواريخ من غزة ان اسرائيل سوف  انهم  حماس 
تقابلهم بالورود؟ قادة حماس اعطوا إلسرائيل فرصة بعد اخرى 
المدروسة والمتكررة كانهم با  بافعالهم  الفلسطينى  لقتل شعبنا 
عقل يقدمون شعبهم قربانا لاموال التى يحصلون عليها  ولكن 
العجب كل العجب من الحكومات والشعوب الذين ال يعتبرون 
من التاريخ ويعاودون الكرة ويساندون حماس وقطعان الثعالب. 
ان من هو اولى بالرعاية والحماية هو الشعب الفلسطينى ولكن 

يجب على اهلنا فى غزة ان يعوا تماما فكرة ان طالما حماس 
ال  الحمساويين  الن  ثمن  با  قتلهم  مسلسل  فسيستمر  موجودة 
يهمهم الشعب الفلسطينى بل يهمهم الكيان االخوانى وهم قادرون 
حتى على اهاك كل الفلسطنيين الجل عودة االخوان للصورة 
مرة اخرى اما شعبنا فى مصر فعجبا ااتعجب من تحولكم سريعا 
اروع  من  مسلسل  نهاية  على  قليلة  ايام  اال  تمر  لم  فقط  النة 
ما قدمت الدراما المصرية من ملحمة رجال ضحوا بارواحهم 
واستشهدوا ليحموا تراب الوطن ومن قبلهم مشهد وقف له العالم 
وكل  الفروعونية  مصر  لملوك  واجاال  واعجاب  انبهارا  كلة 
ذيول  علينا  يخرج  المصرية  للهوية  االنتماء  روح  اشعل  ذلك 

االخوان  شعارات  نفس  ويستخدموا  فضاتهم  وبقايا  االخوان 
ويدوسوا على كل دماء الشهداء االبرار باعانهم التضامن مع 
نزدرى  ان  المصريين  نحن  علينا  عار  انة  حماس  فلسطينيين 
انجاس  ايدى  على  سفكت  التى  والشرطة  الجيش  ابطال  بدماء 
اخوان حماس وان نعلن لهم المساعدة ونحن ندرك تماما نيتهم 
المبيته لمصرنا الحبيبة فالمجد كل المجد لشهداء مصر االبرار 
الذين استشهدوا بايدى كاب حماس والعار كل العار لمن يدعم 
العظيم  بانتظار شعب غزة  فلسطينيين حماس ونحن  القتلة من 
ان يتخلص من اخوان وسفاحين حماس حتى يستطيع ان يقدم 

الفارق لنفسة ولوطننا العربى بل والبشرية جميعا
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free Delivery 

ما ختافوش معاكم 
راجل

 

املعاجلة النفسية أيدن مرباتيو
Registered 

Psychotherapist
Eden Mebrahtu

لعالج الصدمات النفسية املسببة للجوء لكندا، واملشاكل 
النفسية املختلفة سواء الناجتة عن حوادث العربات أو 

للتأقلم او العائلية وغريهم

طالبى اللجوء مجانا ألن الـ )بلو كروس( يغطيهم
نساعدك في املثول امام محكمة اللجوء وأيضا لو كنت غير مؤهل 

المتحان اجلنسية الكندية، لو لديك اثبات طبى او تعليمى 

نخدم بلغات مختلفة

اجنليزي عربي جترينى، امهرى، اسبانى

وسط مدينة تورونتو

Yonge Street and St. Clair Avenue

 اتصل الستشارة مجانا

647-528-7390  
edenmeb.cbt@gmail.com

في نصف الليل دخل لص للمنزل وبدأ في 
الزوجة  ايقظت  للخارج،  السرقات  تحويل 
زوجها، فقال لها »ماتخافيش معاك راجل« 
كان  للخارج  السرقات  تحويل  زاد  وكلما 
معاك  »ماتخافيش  زوجته  يطمئن  الزوج 
راجل« وبعدها حمل اللص الزوجة واتجه 
خارجا وهى تصيح لزوجها فقال لها »ما 

تخافيش انت سايبه في البيت راجل«

البابا شنودة هي  النكتة التي قالها  هذه 
في  المصرية  اإلدارة  من  يحدث  ما  تماما 

موضوع سد النهضة.

قيل لنا عن الخط األحمر في نقص نقطة 
السد  مشروع  في  مصر  من  واحده  مياه 
سودانية  مناورات  عن  وسمعنا  األثيوبي 
واثنين،  واح��د  النيل  نسور  في  مصرية 
والسودان  مصر  من  تسخر  اثيوبيا  بينما 
معا وتعلن عدم تراجعها عن عدم التزامها. 
»ما  للشعب  المصرية  اإلدارة  تقول  بينما 

تخافوش معاكم راجل« 

أكد وزير الري المصري ان نقص المياه 
التزام  وثيقة  بدون  للسد  الثاني  والمليء 
وخرجت  لمصر،  كارثة  هو  عليها  متفق 
مختلفة،  جهات  من  التصريحات  نفس 
وهم يؤكدون للشعب ان يثقوا في اإلدارة 
المصرية وقواتهم المسلحة »ما تخافوش 

معاكم راجل« 

للخارجية  المصري  الوزير  يخرج  ثم 
للسد  الثاني  المليء  أن  يقول  لكى  أخيرا 
األثيوبي ال يؤثر على مصر بطريقة »ما 

تخافيش انت سايبه في البيت راجل«

يبدو للمتتبع لألمور انه كان هناك صراع 
في اإلدارة المصرية بين اتجاهين:

األول ان تتجه مصر للحل العسكري ان 
المليء  قبل  ملزما  اتفاقا  اثيوبيا  توقع  لم 

الثاني.

والثاني من الخارجية المصرية أال نلوح 
بالحل العسكري اال إذا استمرت اثيوبيا في 
ملئها  بعد  لمصر  القادمة  المياه  انتقاص 

للسد الحالي.

وفى لقاء مع وزير الخارجية المصري 

السابق أبو الغيط قال ان التدخل العسكري 
هو مستنقع لمصر، وانتصر رأى الخارجية 

المصرية.

بهذين  المصري  الشعب  ابلغ  السيسى 
االتجاهين بطريقة غير مباشرة:

في األولى عندما أعلن عن الخط األحمر 
النتقاص المياه امام قناة السويس بعد رفع 
معنويات  وارتفعت  فيها  الجانحة  السفينة 

المصريين جدا.

ذكر  عندما  قليلة  بأيام  بعدها  والثانية 
ونكسة  اليمن  بحرب  المصري  الشعب 
المصريين  معنويات  وانخفضت   1967

جدا.

واآلن المعنويات منخفضة جدا جدا بعد 
شكري  سامح  الخارجية  وزي��ر  تصريح 
من  سابقة  تصريحات  فيها  كذب  والتي 

اإلدارة المصرية أيضا.

هناك أمور غير معلنه للشعب المصري 
مصر  بين  كامل  ات��ف��اق  هناك  ه��ل  مثل 

السودان من ادارته المدنية والعسكرية؟

هل هناك ضغوط أمريكية على مصر؟

األخير  األورب��ي  المالي  التعضيد  هل 
ديون  من  ال���دوالرات  مليارات  بأسقاط 

السودان لكيال يكون حرب مع اثيوبيا؟

اثيوبيا سوف تستثمر النكسة المصرية 
المليء  من  شروطها  عن  تخاذلها  في 

الثاني وسوف تبنى سدودا أخرى. 

هذا السد هو حبل على عنق مصر سوف 
نتركهم بإتمام ربطه بدون شروط ونهددهم 
تضييقه  في  استمروا  اذا  سنحاربهم  بأننا 
على عنق مصر لكيال تتنفس، وربما وقتها 
وتختنق  نقاومهم  ان  من  أضعف  سنكون 

مصر.

يبدو من تحرك القوات المصرية األخير 
بالمعنى  تقول  مصر  إدارة  أن  للسودان 
في  سايبين  أنتم  تخافوش  »ما  الحقيقي 

البيت راجل«

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

 املخيمات الليلية واليومية الصيفية قد تفتح
لالطفال هذا الصيف
أعطي رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد الضوء االخضر 
العادة فتح المخيمات الليلية واليومية هذا الصيف , في الوقت 
وقال   , المقاطعة  فتح  اعادة  علي  المقاطعة  فيه  تعمل  الذي 
أعضاء فريق عمل المخيمات انهم متأكدون بنسبة 99% من 
أن المخيمات الليلية واليومية سيعاد فتحها , وقال عضو في 

أعضاء فريق العمل ان دوج فورد قال :إذا استمرت حاالت المرض بكوفيد – ١9 تحت 
, وصرح مكتب رئيس  الصيف  في  تفتح  المخيمات سوف  فإن  انخفاض  السيطرة وفي 
الوزراء بانهم يعملون مع كبير مسؤولي الصحة علي خطة ألعادة فتح المقاطعة تدريجيا 
بآمان وإن المزيد من التفاصيل سوف تأتي عندما ينتهي التمديد االخير للبقاء في المنازل 
, وقال مدير مخيم مانيتو انهم سوف يقومون بعمل اختبارات كوفيد – ١9 مرتين لكل 
موظف قبل دخوله المخيم وانهم خلقوا مناطق في الهواء الطلق لتناول الطعام واقاموا خيام 
آمنة لاطفال لانشطة الخارجية في الهواء الطلق.وقال ايضا  إنه يهدف إلى إعادة فتح 

المخيم  ليا ونهارا في األول من يوليو ..



السنة الرابعة عشر، العدد )344( - االثنني 24 مايو 2021أخبار وآراء4

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 

رد  ومنتظرين  جدا  قرب  الوقت  ياريس 
علي أبي أحمد وكلنا معاك كلنا وراك. 

أحمد موسي 
أعتاب  علي  الشهادة  أمنيتك  بتقول 
كل  أمنية  هي  وبصراحة  األقصي 
ولو مش عارف  تستشهد  أنك  المصريين 

الطريق نوريهولك. 
مصطفي بكري 

تبكي  سينا  علي  تبكي  حماس  علي  انت 
وال  اللطم  شغلتلك  هو  تبكي  صدام  علي 

الرقص. 
موسيماني 

شطارة  فدان  وال  حظ  قيراط  بصراحة 
وأنت مدرب محظوظ. 

شيكاباال 
لكن محتاج  أنت العب جميل وموهوب 
كاعب  وتتصرف  شوية  نفسك  تمسك 

كبير. 
إسماعيل هنية 

الدوحة  من  المقاومة  قيادة  قوي  حلوة 
وما  تسهر  والغابة  وتمشي  وتولعها 

تنامشي. 
شيخ األزهر 

السيسي بقالة سنين يقول تجديد الخطاب 
الديني ولما بن سلمان قال وافقت فهل هي 

طاعة هلل ام طاعة للكفيل. 
بيتر ميمي 

المضيئة  النقطة   ٢ االختيار  مسلسل 
الوحيدة في مسلسات رمضان. 

محمد سامي 
برافو عليك جبت أكبر نجمين في مصر 

علشان يخدموا علي المودام. 
ماكرون  

لمكافحة  السيسي  جهود  بتدعم  دلوقتي 
الزم  كان  األول  من  كان  ما  اإلرهاب 

تجرب النار يعني. 
ترودو 

رجعت  مبكرة  النتخابات  هتدعي  قولت 
في كامك ليه ما تنزل يا جميل في الساحة 

علشان الشعب يلقحك بأحسن فاكسين. 

كندا  
أننا  اكتشفنا  كندا  في  سنه  عشرين  بعد 
غابة قوي ما عندناش كفاية لمواد الحماية 

اللي بتصنع من الباستيك والقماش. 

بايدن 
كفاية بقي وهات شوية فاكسين لكندا أحنا 

جيران واهل ونسايب.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

امللكية  أنواع 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

قرار الشراء على دراية كاملة.

 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

 naser@estatesavvy.ca

حتيا مصر 
د. ناجي إسكندر.

بين  مصر 
شعارين 

األمس  شعار   -
يعلو  صوت  ال   :
صوت  علي 

المعركة. 

- شعار اليوم : يد تحمي ويد تبني . 

في العصور السابقة علي العصر الحالي كان 
الشعار السائد الذي عاصره جيلنا وقت الشباب 

هو : 

ال صوت يعلو علي صوت المعركة. 

كل  العزيزة  مصرنا  في  وقتها  توقفت  وعليه 
البناء والتشييد وأقنعونا بضرورة شد  مظاهر 
األحزمة علي البطون، حتي ضغطت األحزمة 

علي الظهور ال البطون، 
الزجاجة  عنق  وبنظرية 
في  باننا  إلينا  خيل  حتي 

عنق با زجاجة.   

 ولكن االن وفي العصر 
منصف  ولكل  الحالي 
ومحق نري كيف تواجه 

الداخل  من  رهيبة  تحديات  العزيزة  مصرنا 
طوال  في  واجهتها  أن  تحدث  لم  والخارج، 
لتراكمات  باإلضافة  هذا  الحديث،  العصر 
مشاكل عميقة كان يتم تأجيلها في كل العصور 
السابقة هربا من مواجهتها ورغم كل ذلك فقد 
عاين الجيل الحالي من أبنائنا  الشباب وحقيقة 

ال خياال شعار أخر رائع وهو : 

يد تحمي ويد تبني.   

من  التحديات  هذه  كل  لتواجه   : حتمي  يد    -
ومن  وأكرر  االتجاهات،  كل  ومن  الخارج 
والجنوب  والغرب  الشرق  اإلتجاهات  كل 
وحتي في الشمال ناحية المتوسط فهناك أيضا 
وأيضا   ، البحرية  الحدود  ترسيم  تحديات 
عن  خطورتها  تزيد  والتي  الداخل  تحديات 
تتوقع  ال  ممن  تأتي  النها  الخارج؛   تحديات 
منهم ذلك، وفي محاولة لزعزعة أركان الدولة 
ذلك  يفعلوا  أن  لهم  هيهات  ولكن  وإسقاطها 
التحديات  فقد واجهت السلطة الحالية كل تلك 

وبكل حزم وحكمة وأؤكد بحزم شديد، وبحكمة 
بالغة، وحتي بلغت مصر اليوم ما تنعم به من 
أمان،وشتان بين إضطراب عقد ماض مازال 
في ذاكرتنا واألمان الذي تنعم به مصرنا مع 
بداية العقد الحاضر والذي ال يمكن أن ينكره 

اال كل جاحد أو حاقد.     

- يد تبني : وفي أكبر حركة إنشاء شاهدتها مصر 
الحديثة  مؤسًس مصر  علي  محمد  عهد  ومنذ 
المنصفة  المقارنة  فعند  مبالغة  ادني  وبا  بل 
وبمراحل  الحالية  التشييد  حركة  تخطت  فقد 
وفي  السابق  في  تشييده  تم  ما  كل  وبأضعاف 
محمد  عصر  من  وبداية  مجتمعة  العهود  كل 
علي،واألروع أن التشييد والتجديد والبنيان قد 
تناول وطاول كل األنشطة ولم يترك أيا منها 
حتي أنني أتحدي أن يستطيع أحد مجرد تذكر 
كل ما تم إنجازه وفي بضع سنوات من كثرتها 
والغريب  وتنوعها، 
زمن  في  وحتي  أنه 
أو  يتوقف  لم  الكوفيد 
حتي يتباطيء التشييد، 
دائما  يؤكدون  وكما 
فقد  تكذب  ال  فاألرقام 
والصين  مصر  حققت 
فقط بين كل دول العالم 
بينما  الوباء  وقت  في  إقتصاديا  إيجابيا   نموا 
عجزت عن ذلك كل دول العالم األول والتي 

حققت إنحسارا سلبيا. 

وفي النهاية ال اطلب من أبناء مصر األوفياء اال 
العدل واإلنصاف في التقييم لما تم وما يتم وما 
سيتم باذن هللا لتكون مصرنا العزيزة وباذن هللا 
قريبا في مكانتها المستحقة في التاريخ فمصر 
كانت وستكون باذن هللا هي الحضارة؛ والتي 
يوم شاهدنا موكب  منها  إستحضرنا ومضات 

الموميات الجبار والذي أبهر العالم كله . 

وأختم بقولي : أن لم تحمل هم الوطن فأنت هم 
علي هذا الوطن. فتحية اعزاز بالسلطة الحالية 
والتي حملت كل هموم الوطن المتراكمة وعبر 
كلها  لحلها  بجسارة  وإقتحمتها  السابقة  العهود 

دفعة واحدة.   

وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

كان األبن األكبر يعانى من مشكلة 
عدم التركيز وكانت له مشاكله في 
والتي  أيضا  األسرة  ومع  المدرسة 
تطورت لسوء سلوكه خارج البيت، 
ولصغر  للتعدي  تصل  لم  ولكونها 
للمحكمة،  تصل  لم  الشديد  سنه 
ذهبت  بالتحذير.  البوليس  وأكتفى 
النفسانيين  لألخصائيين  األسرة 
ايضا ولكن بدون فائدة تذكر أو تقدم 

ملموس.
وأجازه  الصيف  شهور  فى 
لزيارة  العائلة  ذهبت  المدارس 
الغربية  والضفة  األردن  فى  األهل 
كان  طويلة،  أعوام  انقطاع  بعد 
هذه  تساعد  أن  يأمان  الوالدان 
الزيارة أبنيهما فى معرفة موطنهما 

وأهلهما.
أطلع هذا الفتى الصغير فى هذه 

مشاكل أطفال الشرق تأتى معهم للغرب

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

التى تواجه عائلته  المشاكل  الزيارة على 
الصراع  فى  معاناتهم  له  وقصوا  هناك 
واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين  القائم 
أهله  نظرة  هو  تلقاه  ما  كان  بالطبع 
للمشكلة، ولم يطلعه أحد على وجهه النظر 
األخرى. تصادف وقتها أيضا مقتل ألحد 
مع  إسرائيلي  اشتباك  خال  من  جيرانه 
الجنازة  فى  وشارك  الفلسطينيين،  بعض 
التى كانت كلها تسير وتهتف بالموت لكل 
والخنازير  القردة  أحفاد  هم  الذين  اليهود 
بالمرارة  ممتلئا  كان  عليهم.  يطلقون  كما 

وكان يبكى.
عاد إلى كندا وبدأ العام الدراسى الجديد 
حتى  يهودية  المدرسة  بأن  علم  أن  وما 
صب عليها جام غضبه بسبب ما شاهده 
يملكان من  ما  بكل  األبوان  هناك، حاول 
ال  أنه  ابنهما  يفهما  أن  األقناع  وسائل 
هناك،  يجرى  بما  المدرسة  لهذه  عاقة 

ولكنهما فشا فى تغييره.
حاولت بدوري أن يكون لي تأثير وأن افهمه أنه لم يرى 
من  البعض  يفجرهم  الذين  اليهود  األطفال  معاناة  أيضا 
أذنه.  داخل  ولم تصل  لكلماتي  لم يصغ  ولكنه  الفلسطينيين 
كان يتكلم وكله تصميم على األنتقام لما قد رآه من معاناة 
النفسي معه هو نفس  الطبيب  أهله هناك. كان مقدار فشل 
نصيبي من الفشل، وفشلت أيضا بعض األدوية فى تغييره.

لم  مبهمة  بكلمات  المدرسة  هدد  عندما  األمور  تطورت 
للمحاكمة  لتقديمه  مبررا  البوليس  يجدها  ولم  جليا  تفهمها 
اكتفى  واضح،  أو  صريح  تهديد  فيها  يكن  لم  أنه  حيث 
المدرسة  لتغيير  المدرسة  إدارة  بالنصح. ساعدتهم  البوليس 
كلها وذهب لمدرسة أخرى تتيح له فرصة أكبر للتحصيل 
خاصة أن تحصيله األكاديمى كان يحتاج لمدرسة بها نوعية 

خاصة من التدريس.
األطفال  بعض  ناحية  منه  العدوانى  التصرف  استمر 
وخاصة الذين يعرف أنهم من اصل يهودي، ولم تجد األسرة 
غير أن تعود مرة أخرى لموطنها لكى ال تدخل فى معاناة 

أكبر من المحاكم والبوليس وربما الجريمة الكاملة.
في  الطفل  هذا  معوقات  هي  األساسية  المشكلة  كانت 
التحصيل وعندما وجد سببا مقنعا أستخدمه في غضب شديد 
للتنفيس من عدم قدرته على األستيعاب. أخوه األصغر منه 
بضع سنوات كانت مقدرته على التحصيل أعلى ولم يدخل 

في أي مشكلة من هذه بالرغم من مروره بنفس الظروف.
موعدنا سويا العدد القادم



كانت  التالي  اليوم  في  ولكن 
القوات املسلحة املصرية تتكلف 
األسيرين  لهذين  ثمنًا  غاليًا 

الهزيلني

تضيف  املصرية  القيادة  كانت 
اجلسيمة،  وأعبائها  ملتاعبها 
ال  دعائية  أهداف  حتقيق  أجل  من 

أهمية لها 

االسرائيليون  الطيارون  نصب 
في  السوفييت  للطيارين  كمينا 

اجلو فوق خليج السويس

سماه  ما  بعد  اسرائيل  خرجت 
االستنزاف  بحرب  الناصر  عبد 
فخرجت  مصر  أما  أقوى.   مبركز 

منهزمة

حتول  الذي  بارليف  خط   
املوانع  أقوى  من  ليصبح  تدريجيًا 

العسكرية في التاريخ

تكن  لم  االستنزاف  حرب  أن 
كانت  بل  التحرير،  حلرب  عتبة 

عقبة في طريق حرب التحرير

كيف  السابقة  الحلقة  في  رأينا 
أسلوبه  نفس  الناصر  عبد  واصل 
القديم في اغراق الجماهير في بحور 
المضللة  والدعايات  المظهرية  من 
بحيث تظل صورته كبطل لم يجود 
سبيل  وفي  قبل  من  بمثله  الزمان 
الخسائر  وشعبة  وطنه  يكبد  ذلك 
تثبت  الفادحة. واليكم حادثة آخري 
الي  أوامر  صدرت  أيضا.  ذلك 
القوات المسلحة المصرية بضرورة 
إسرائيليين  أسرى  على  الحصول 
بأي ثمن.  فبينما كان عبد الناصر 
يلقي خطاب أول مايو ١97٠، كان 
كاملة  بكتيبة  يدفع  الثاني  الجيش 
من الصاعقة عبر قناة السويس في 
على  للحصول  الشمالي،  القطاع 
الكتيبة  هذه  هاجمت  وقد  أسرى. 
الشاطئ  على  العدو  نقاط  احدى 
ثم  القنطرة،  شمال  للقناة  الشمالي 
كمائن  دوريات  ثاث  منه  دفعت 
للحصول على أسرى. وقد حصلت 
أسيرين  على  بالفعل  الكمائن  هذه 
قبل  مات  أحدهما  ولكن  جرحى، 
العبور، ومات اآلخر أثناء العبور! 
مهمتها  في  الكتيبة  أخفقت  وبذلك 
تم  مايو،  ليلة ٢9  األساسية.  وفي 
للحصول على  تنفيذ عملية ضخمة 
االمداد،  رتل  من  أحياء  أسرى 
أفراد  من  كمائن  بمقتضاها  عبرت 
 ١٣5 واللواء  صاعقة   8٣ الكتيبة 
احداهما  منطقتين:  في  القناة  مشاة 
واألخرى  مباشرة،  القنطرة  شمال 
من  وتمكنت  العش،  رأس  جنوب 
االسرائيلى  بالرتل  المفاجأة  إنزال 
المرة  هذه  وفي  وتدميره.  المدرع 
نجحت القوة المصرية في الحصول 
أحياء  اسرائيليين  أسيرين  على 
وكان  مظات،  شاويش  برتبة 

وقد  شديدة.  إصابة  مصاباً  أحدهما 
ابتهجت القيادة العامة لهذا النجاح، 
الذي  السليم،  األسير  بنقل  وأمرت 
خاصة  بطائرة  بورسعيد،  الى  نقل 
األسير  نقل  وتم  القاهرة،  إلى 
الى  هيلوكوبتر  بطائرة  الجريح 
بالقاهرة!  العسكري  المستشفى 
ولكن في اليوم التالي كانت القوات 
ثمنا  تتكلف  المصرية  المسلحة 
الهزيلين.  األسيرين  لهذين  غالياً 
منذ   « فوزي:  محمد  الفريق  يقول 
أول ضوء يوم أول يونيو ١97٠، 
اإلسرائيلية  الجوية  القوات  حولت 
المنطقة، من بور سعيد الى القنطرة 
إلى جحيم من النيران والقنابل ألف 
رطل والحارقة النابالم، في إغارات 
مستمرة نهاراً وليًا، لم نشهد مثلها 
الجوي  القصف  امتد  وقد  قبل!  من 
الميدانية  الجيوش  مواقع  كل  إلى 
ألكثر من ٢٠٠ طلعة طائرة قاذفة 
الواحد وقد  اليوم  في  مقاتلة  وقاذفة 
المضادة  للمدفعية  موقع  تعرض 
في  مم   ١٠٠ عيار  للطائرات 
جوي  لقصف  غرب«،  »القنطرة 
مركز، ألقيت عليه فيه 8٠ قنبلة ما 
رطل.   وخمسمائة  رطل  ألف  بين 
ليلة أخرى، ولمدة 4 ساعات  وفي 
»جزيرة  تعرضت  متواصلة، 
الباح« لقصف جوي من ١٢ قاذفة 
رطل  ألف  قنابل  استخدمت  قنابل، 
مسامير  وقنابل  رطل،  وخمسمائة 
النابالم.   وقنابل  الجو،  في  تنفجر 
وفي يونيو ١97٠ ، نشرت جريدة 
منطقة  شاهد  لمراسل  األهرام 
كأنه   «  : قوله  الجوي  القصف 
من  بالعديد  المملوء  القمر  سطح 
حفر القنابل متعددة األنواع، ومنها 
ما فجر ينابيع مياه جوفية إ .وعلى 
المصرية  القيادة  كانت  النحو  هذا 
تضيف لمتاعبها وأعبائها الجسيمة، 
ال  دعائية  أهداف  تحقيق  أجل  من 
يعطل  كان  الذي  األمر  لها،  أهمية 
االستراتيجي  الهدف  بالضرورة 
األسمى، وهو نقل حائط الصواريخ 
الى الشاطئ الغربي لقناة السويس. 
المصريين  ان  االسرائليون  يقول 
نفذوها  التي  الخطط  كل  في  فشلوا 
القناه  ألقامه حائط الصواريخ علي 
وادعوا ان الروس هم الذين وضعوا 
حائط  بها  نفذ  التي  األخيرة  الخطة 
بالزحف  سميت  التي  الصواريخ 
الحلقة  في  شرحتها  والتي  البطيء 
الماضي وانهم كانوا يشغلون بأنفسهم 
المصريون  ولكن  سام.  صواريخ 
يدعون انهم هم أصحاب هذه الفكرة 
أي  في  يشتركوا  لم  الروس  وان 

االولي  الطائع  بدأت  تخطيطات. 
المصري  الصواريخ  حائط  من 
 ٣٠ في  بالعمل  القناة  جبهة  علي 
هذا  في  واستطاعت   ١97٠ يونية 
اليوم وحسب البيانات المصرية ان 
إسرائيلية  مقاتلة  طائرات   8 تسقط 
المزيد من  ذلك سقوط  بعد  وتوالى 
أكبر  وكانت  اإلسرائيلية  المقاتات 
خسائر اسرائيل في األسبوع األول 
من أغسطس حيث بلغت ١6 طائرة 
وقد سمي بأسبوع تساقط الطائرات 
الجوي  للدفاع  سنويا  عيدا  وأصبح 
يوليو،   ٢5 يوم  في  المصري. 
اسرائيليتان  طائرتان  كانت  حين 
من طراز سكاي هوك في طريقها 
من  الصواريخ  قواعد  لقصف 
لهما  فتصدت   ،٣ سام  طراز 
طراز  من  سوفيتيتان  طائرتان 
روس،  طيارون  يقودهما   ٢١ ميج 
الطائرتين  احدى  أصيبت  وقد 
نجح  الطيار  ولكن  االسرائيليتين، 
الطيارون  وطارد  الهرب،  في 
االسرائيليتين  الطائرتين  السوفييت 
بعد ذلك، بل وتوغلوا بعض المسافة 
في سيناء! وعند ذلك قررت القيادة 
وفي  التحدي.  مواجهة  اإلسرائيلية 
الطيارون  نصب  يوليو   ٣٠ يوم 
للطيارين  كمينا  االسرائيليون 
خليج  فوق  الجو  في  السوفييت 
الذي  القتال  أسفر  وقد  السويس، 
دار بين الجانبين عن سقوط خمس 
طائرات سوفيتية، وسقط الطيارون 
المصرية  األراضي  في  السوفييت 
وأستغرق البحث عنهم يوماً كامًا، 
وأخيراً عثر على اثنين منهم قتلى، 
الخامس  ولم يصب  واثنين جرحى 
بشيء. وفضلت اسرائيل عدم اذاعة 
أي خبر عن هذا االشتباك حتى ال 
لتوسيع  الفرصة  السوفييت  تعطي 
نطاق الحرب. وفي ذلك يقول ديان 
في مذكراته: »لم يكن السؤال هو: 
كيف  وانما  أحسن،  الطيارين  أي 
نقوم بعملياتنا ونتجنب االشتباك مع 
بيان  اصدار  عدم  وقررنا  الروس؟ 
بما حدث «٠ وبطيعة الحال لم يعلن 
السوفييت عن االشتباك وكذلك فعل 
المصريون وبذلك لم يعلم الجمهور 
حائط  عمل  لبدء  نتيجة  شيئاً.  عنه 
الطيران  أخذ  المصري  الصواريخ 
نفس  وفي  التآكل  في  اإلسرائيلي 
حائط  استكمال  تكلفة  كانت  الوقت 
الن  باهظة  المصري  الصواريخ 
محتفظا  كان  االسرائيلي  الطيران 

بتفوقه. 

البقية ص16  

وأقامي  اوراقي  احضرت 
في  منضده  افضل  علي  وجلست 
قنديا  وأشعلت  بيتي  أركان  افضل 
اضائته.  قبل  حرارته  لي  ارسل 
وايضاً أدرت تلفازي علي اصوات 
الموسيقي الكاسيكية ظنا مني انها 
السماء  اصوات  من  اكثر  تقترب 
وبعد  الضيق.  تفكيري  حد  علي 
شيئا  اكتب  لم  انني  أدركت  وقت 
نعم  كتابته.  أنوي  كنت  مما  بعد 
فقد أعددت كل شئ من حولي كي 
يساعد أفكاري علي االنطاق ولكن 

لم أجد ما اكتبه.

تركت اوراقي وأقامي ومنضدتي 
وقنديلي وتلفازي. وعدت الدراجي 
وتفاصيل حياتي اليوميه افعلها عن 

ظهر قلب. 

تريد  داخلي  تتزاحم  االفكار  باتت 
االنطاق وشعرت برغبه قويه في 
الكتابه. وما كان بيدي اال ان أعود 

ثانيه الوراقي وأقامي.

قد  وكنت  انتظاري..  في  كانوا 
الدافئ  الشاي  من  كوبا  أعددت 

وجلست ألكتب ما أنوي وما أريد.

بعرض  او خطابي  رسالتي  بدأت 
االخري  تلو  واحده  حياتي  مشاكل 
بحسب درجه األهمية واإللحاح في 
تسلسل وترتيب وأسلوب مهذب قدر 
اخر  كوبا  بعمل  قمت  االستطاع. 
خطابي.  الكمل  وعدت  الشاي  من 
احببت ان أراجع اوراقي قبل إنهاء 
ما  كل  امزق  فوجدتني  رسالتي 
كتبت فقد اكتظت اوراقي بكم هائل 

من مشاكلي وهمومي.

وبدأت من جديد ولكن بدأت بذكر 
كل االشياء الجميله التي حدثت في 
لها.  الزمني  التسلسل  حياتي حسب 
فعادت وامتألت اوراقي من جديد. 

يعلم هللا كل هذه  سألت حالي: اال 
األمور بل ويتذكرها اكثر مني؟

مره  اوراقي  كل  بمتزيق  قمت  ثم 
اخري.

 .....

حاولت ان اكتب شيئا ال يعرفه هللا 
ولكني لم اجد.

واحتياجاتي  مشاكلي  يعلم  فهو 
وأفراحي وأحزاني.

اوراقي  بين  صامته  جلست 
وأقامي ال ادري ماذا اكتب وكيف 
الي  رسالتي  في  جديدا  شيئا  اكتب 

هللا.

وتركت  هو.  كما  شئ  كل  تركت 

في  كنت  فارغه.  الجديده  اوراقي 
الهي حيث تركت  امام  اشد الخجل 

أمامه كل اوراقي فارغه

وكتبت  قلمي  أمسكت  واخيرا 
االتي:-

)) الهي الحبيب انت تعلم احتياجاتي 
وانا اثق انك تسد جميعها في الوقت 
أفراحي النك  تعلم  انت   . المناسب 
رأيتني  انت  لي.  وهبتها  الذي  انت 
اوقات  وفي  للحياه  أوجد  ان  قبل 

نومي انت كنت مستيقظ.

ان  استطيع  فا  أفكاري  تعلم  انت 
اوقات حزني  في  بالسعاده  اتظاهر 
االخرين..انت  امام  افعل  مثلما 
منذ  معي  كنت  تعلم ضعفاتي النك 
انك  اثق  وانا  االن  وحتي  والدتي 
زلت  كلما  وتقيمني  ضعفي  تسند 

قدماي.

اطلب  مما  اكثر  تعطيني  انت 
النك  اطلب  ما  شر  عني  وتحجب 
من  وتفعله  الصالح  هو  ما  تعلم 

اجلي.

لن اسرد مشاكلي النك تعلمها بل 
نيابه عني بكل حب. ولن  وتحملها 
انت  وهبتني  فقد  إنجازاتي  اسرد 

اياها ايضا بكل حب.

دعني فقط اقول انني احبك وانتظر 
عملك في حياتي.. نعم احبك وانتظر 

عملك في حياتي..

وكانت هذه هي رسالتي الي هللا.

رساله من قلبي الصغير الي قلب 
هللا 

اكتظاظ  او  الكام  كثره  يهم  ال 
االوراق بالكتابه 

ال يهم ترتيب الكلمات او الحروف 
وال يهم األسلوب المنمق في الكتابه 
اختيار  يهم  وال  اللغه  قواعد  او 
مع  الحديث  عند  المكان  او  الزمان 

هللا.

ان  المتواضع  اعتقادي  في  الن 
ما يفرح قلب هللا هو ما يخرج من 

قلوبنا دون تعديل او فلتره.

...شكرا الهي 

....احبك الهي 

.....و تلك الكلمات هي ما ختمت 
بها رسالتي اللي هللا. 

بشده  وابتسمت  الوراقي  نظرت 
ألنني اكتشفت انها ما زالت فارغه. 
الزمان  انساني  قد  فحواري مع هللا 

والمكان واالوراق واألقام.

و ما قد حملته اوراقي ما هو اال 
هو  هللا..  وبين  بيني  عشق  قصه 
با  كانت  وان  حتي  جيدا  يقرئها 
قبل  قلبي  في  ما  يقرأ  النه  كلمات 

أوراقي
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روحيات6
تعبنا الليل كله

د. روز غطاس

كثيرا ما نشعر ان ما صنعناه في حياتنا لم يثمر ولم 
يعد بفائدة علينا او علي من حولنا. هذا الشعور السخيف 
الذي  االله  الرب  قبل  من  يكون  ان  يمكنه  ال  المضلل 
حياتنا.  في  ومثمرين  ناجحين  نكون  الن  دائما  يدعونا 
أن الشعور بالفشل او االحباط مدمر ليس فقط لإلنسان 
المتفكر هذا في ذاته بل ايضا لمن حوله من االشخاص 
هذه  اتذكر  الشعور  هذا  بي  يمر  فعندما  به.  المحيطين 
يسوع  الرب  تحدث  حيث  لوقا  معلمنا  بإنجيل  القصة 
المسيح مقترحا وليس أمرا في احد األيام - وقد كانت 
حرفته نجارا يصنع الكراسي واالسرة ويعرف اسرار 
المتنوعة  النجار  وأدوات  تصنيعها  وطرق  األخشاب 
أمور  في  والخبير  المتخصص  الصياد  سمعان  الي   -
األسماك والصيد والسفن والبحار ان يرمي شبكته في 
المياه العميقة، وقد كان رد بطرس بما معناه يا ّعم تعبنا 
الصيد  أمور  في  الضريعين  الخبراء  ونحن  كله  الليل 
تفهمه  الذي  ما   ، الليل بطوله ولم نصطد شيء  وتعبنا 
انت في مهنتنا. لكن يا يسوع أَلِنّي أعرفك انت ابن الرب 
كلمتك  فعلي  والفعل  القول  في  المتميز  االنسان  االله 
سألقي الشبكة ) لوقا 5 :5(.كان هذا فعل إيماني غير 
الذي  يونا  ابن  او سمعان  ُحِسَب لصالح بطرس  عادي 
لقبه المسيح بالصخرة اي بطرس. فعندما سمع سمعان 
بطرس كام الرب يسوع المسيح له كل المجد امتألت 
ليس شباك صيده فقط بل سفينته وسفن من حوله ايضا، 
اي ان الخير والشبع نتيجة فعل إيمانه لم يشمله هو فقط 
امام  انه  نفسه  ايضا. وشعر في  بل كل من كان حوله 
شخص غير عادي فركع وخر علي ركبتيه وقال له:« 
اخرج من سفينتي يا رب أَلِنّي رجل خاطئ« . ثم ترك 

كل شيء وتبعه، فحقيقته وضحت امام الرب يسوع انه 
واقف في محضر من يعرف األسرار فاعترف بلسانه 
وانه  سفينته  في  يسوع  الرب  لوجود  مستحق  غير  انه 
رجل خاطئ واألعظم من كل ذلك اعترافه امام الجميع 
ان يسوع رب ليس فقط بكلماته بل وسجوده علي ركبتيه 
وترك كل شيء وتبعيته له. فاإليمان اذا لم يكن له فعل 
واضح ظاهر ال يعد ايمانا، وإذا كان الفعل واضحا فان 
المحيطين  بل  المؤمن  الشخص  يشمل  فقط  ليس  الخير 
يكشف  وايضاً  اإليمان  ذات  لهم  يكن  لم  لو  حتي  به 
لإلنسان حقيقة نفسه. ففي محضر الرب يسوع ليس فقط 
اعترافات االنسان مثل سمعان بطرس بل كلمات البنيان 
والتشجيع من الرب يسوع ذاته حيث قال يسوع لسمعان 
فالرب  الناس«.  تصطاد  تكون  االن  من  تخف  ال   »:
يسوع طمن سمعان من جهة خطاياه انها مغفورة بقوله 
ال تخف، واعطاه وظيفة جديدة في مجال الصيد ولكن 
ليس السمك بل الناس، وهي في حد ذاتها وظيفة اصعب 
وأعقد وتحتاج اتكاال كليا علي الخبير المتخصص صانع 
الناس الذي اعترف به سمعان انه رب . ونحن كثيرا 
ما نكون مثل بطرس سمعان نتعب الليل كله با فايدة 
او ثمر وذلك ألننا ال نرجع للصانع الخالق الذي يعرف 
االنسان  ضريبة  هو  فالتعب  نحن.  تراب  اننا  جبلتنا 
نتيجة عصيانه لوصية الرب االله منذ البدء حيث لعنت 
االرض بسبب هذا الفعل وقال الرب االله له:« ملعونة 
االرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك، تتعب 
وبعرق جبينك تأكل خبزك الي ان تعود الي التراب الذي 
أخذت منه، ألنك تراب والي التراب تعود« ) تكوين  ٣ 
: ١9 (. عزيزي اذا كنت تشعر انك تعبت في حياتك ولم 
تثمر اغتنم الوقت الن األيام شريرة وتعلم من بطرس 
حوله  ولمن  له  الخير  فزاد  رب  بيسوع  اعترف  الدي 
فيسوع يكرر دائماً ال تخف ،أمن فقط وأعطيه كل المجد 

فتنسي تعبك وتشبع من خيره.

بحي جزيرة بدران بمنطقة شبرا 
بالقاهرة ُولد الطفل حبيب فرج عبده 
في عام ١9١4 وكان أكبر أخوته، 
ثاثة  وفاة  بعد  وعاش  ُولد  لكنه 
طفولته  في  كان  قبله.  من  أطفال 
عازفاً  كان  كما  ومدلًا،  مشاغباً 
برغم  الكنيسة  إلى  الذهاب  عن 
له  النصائح  بتوجيه  والديه  اهتمام 
الكنسية  الصلوات  على  بالمواظبة 
ومطالعة الكتاب المقدس لكن دون 

جدوى!!

الشباب  اجتماع  خدام  به  اهتم 
بشبرا،  أنطونيوس  األنبا  بكنيسة 
بشدة.  دعوتهم  يرفض  كان  لكنه 
حدث أنه بعد عدة محاوالت أصغى 
لدعوتهم على سبيل إرضائهم فقط. 
الكلمة  االجتماع وكانت  إلى  ذهب 
أحضان  إلى  والعودة  التوبة  عن 
األب السماوي، خرج بعدها الشاب 
حبيب فرج – الذي كان يبلغ وقتها 
وقد   – عمره  من  عشر  السابعة 
مسار  تغيير  على  قلبه  في  اعتزم 
حياته وبدأ عاقة صادقة مع هللا من 
خال الكنيسة المقدسة والمرشدين 
القمص  رأسهم  وعلى  الروحيين 

بطرس الجوهري )أول كاهن يخدم 
بشبرا(.  أنطونيوس  األنبا  بكنيسة 
ومن شدة محبته للصاة قام بشراء 
مجموعة من كتب الصلوات اليومية 
)األجبية( ليشترك معه كل من في 
البيت في الصاة، كما كان يحرص 
على جميع أصوام الكنيسة المقدسة 
في  حاول  أنه  حتى  شديد،  بنسك 
فترة  يقضي  أن  السنوات  إحدى 
الصوم األربعيني المقدس كله بدون 
المسيح  السيد  فعل  كما   !! طعام 
فاشتكاه والداه آلباء الكنيسة القمص 
بطرس الجوهري والقمص إبراهيم 
باسيليوس  األنبا  ومعهم  عطية 
وأسوان  وإسنا  األقصر  مطران 
)١9٣6 – ١947( وكان ذلك نحو 
اليوم  في  فحضروا   ،١94٠ عام 
التالي إلى منزله وطلبوا من والدته 
مائدة  على  وانتظروا  الطعام  إعداد 
وعندما  عمله،  من  لعودته  الطعام 
عاد قالوا له أننا في انتظارك لنتغذى 
معك. وأمام إصرارهم تناول معهم 
انصرافهم  وقبل  مرغماً.  الطعام 
قال األنبا باسيليوس لوالده: )اتركه 
وشأنه يصوم كما يشاء ألنه واضح 

أنه شبعان من الطريق الروحي(. 

الكنيسة  في  بعمق  انخرط 
ألحانها  فأتقن  المحبوبة  القبطية 
مميزاً األلحان الكنسية عن الترانيم 
للكنيسة خلسة،  تتسلل  التي  الغريبة 
كما درس الكتاب المقدس باشتياق، 

وتعمق في طقوس الكنيسة وعقائدها 
وأسرارها. 

بعد  فرج  حبيب  الشاب  كان 
االبتدائية،  الشهادة  على  حصوله 
قضى فترة بدون عمل وسعى والده 
إليجاد وظيفة له في وزارة األشغال 
العمومية وقتئذ، فتقدم بطلب لوزارة 
األشغال وقد صدره بعامة الصليب 
رئيس  إعجاب  أثار  مما  المقدس 
وظيفة  له  وأسند  بشجاعته  العمل 
الوظائف  تفوق  مرموق  مركز  في 
التي تقلدها حملة البكالوريا في ذلك 

الوقت.

كان يقدس يوم األحد، وكثيراً ما 
العمل  في  رئيسه  وبين  بينه  نشبت 
بعض  في  تأخره  بسبب  خافات 
عمله  إلى  الحضور  عن  األحيان 
إصراره  ومع  المحدد.  الوقت  في 
يوم  عمله  مقر  إلى  الحضور  على 
الصلوات  من  االنتهاء  بعد  األحد 
المهندس  قام رئيسه  القداس اإللهي 
عام  مفتش  باشا  األلفي  على  محمد 
له  بالتصريح  البحري  الوجه  ري 
األحد  يوم  بالحضور   – كتابة   –
الساعة الثانية عشر ألعذار صحية. 

وقته  في  الشموسية  درجة  كانت 
من  إال  بها  يُسام  وال  جليلة  درجة 
يقّدر فعًا كرامتها، فقد زكاه اآلباء 
الكهنة والشماسة لرتبة األغنسطسية 
الكنيسة(  فى  قارئ  رتبة  )أى 

قرأت لك 
جنوى غاىل

الثقة باهلل
By Fritz Chery

بينما كان ] أعصار كاترينا [ يتجه 
متقاعد  قس  غادر  مسيسيبي  نحو 
وزوجته منزلهم وذهبوا الي ملجأ 
, وطلبت  لاحتماء من االعصار 
أتانتا  الي  يأتو  ان  أبنتهم  منهم 
االعتناء  يمكنها  حتي  تقيم  حيث 
القس  يستطيع  لم  ولكن   , بهما 
الحصول علي ثمن تذاكر الطيران 
مرور  وبعد   , أغلقت  البنوك  الن 
االعصار عاد القس وزوجته الي 
منزلهم المحطم ليستعيدوا ما تبقي 
لهم من الممتلكات , ولم يتمكنوا من 
إنقاذ سوي بعض الصور العائلية , 
وبينما اخذ القس صورة والده التي 
كانت غارقة في المياه من االطار 
دوالر  يجففها سقطت ٣66  حتي 
المطلوب  المبلغ  وهو  االطار  من 
لشراء تذكرتان للطيارة للسفر الي 
أتانتا عند أبنتهم , وعلم القس ان 
هللا يعتني بهم وانهم يجب أن يثقوا 
بمواقف  نمر  جميعا  ونحن   , به 
مرضية  او  مالية  ومشاكل  كثيرة 
يمنعها  وال  وغيرها  أمل  خيبة  او 
وال  يتركنا  اال  وعد  ولكنه  يسوع 
ينبذنا - إن هللا يشفي الناس جسديا 
ويعطي  المنهار  الزواج  ويصلح 
اكثر مما نتوقع وهذا الجل رحمته 
 , أستحقاقنا  الجل  وليس  ونعمته 
تعتمد  ال  الصعبة  االوقات  وفي 
علي فهمك فالشيطان سيحاول ان 
يربكك وتوقف عن محاولة معرفة 
السبب وراء المشاكل وثق بالرب 
وال تستمع لكل تلك االصوات التي 
ذلك  وبدال من   , في رأسك  تدور 
ثق في الرب وال تحاول أن تكتشف 
بنفسك وتتكل علي فهمك الخاص 
 - سيئة  قرارات  إتخاذ  في  وتبدأ 
فعلي سبيل المثال – عندما تقع في 
أزمة مالية فبدل من ان تثق في هللا 
تقوم بالكذب علي الضرائب ومثال 
أخر – انت لم تجد زوجة ] زوج[  
مناسب حتي االن  , تأخذ االمور 
بيدك وتسعي الي الزواج من ]غير 
مؤمنة [ ولكن يكون هذا الوقت هو 

الوقت الذي ينبغي فيه الثقة باهلل - 
االشياء  بفعل  يأتي  ال  النجاح  فإن 
بهذا الجسد ولكن النجاح يأتي من 
 [ أمثال ٣-5  تقول  في هللا   الثقة 
توكل علي الرب بكل قلبك وعلي 
تكن  ال  وايضا  تعتمد[   ال  فهمك 
حكيما في عين نفسك ولكن خاف 
هللا وثق به . كثير من الناس يقولون 
يتخلي  لم  هللا   [ عنا  تخلي  هللا  أن 
عنك ابدا! أنت الذي فقدت صبرك 
صعبة  باوقات  تمر  انك  بسبب   ,
وال  عنك  تخلي  هللا  أن  يعني  ال 
يعني هذا أن هللا ال يسمعك , عليك 
بالصبر واالستمرار في الجهاد في 
في  هللا  يستجيب  واحيانا  الصاة 
فقط   , سنتان  في  واحيانا  يومان 
أستمر في الجهاد فان الرب صالح 
والشئ مستحيل عليه [ وأعلم إن 
خطية عدم الثقة والشك في قدرة هللا 
تحزن قلبه اكثر من اي شئ , وال 
تعتقد أن هللا لم يستجب النك غير 
مستحق ولكن كن مطمئنا واسمح 
هلل ان يهدئ العاصفة في قلبك فهو 
المسيطر علي كل شئ وتوقف عن 
الشك في محبة هللا العظيمة لك . إن 
] أطلبوا  وعد هللا في متي 6-٣٣ 
كلها  وهذه  وبره  هللا  ملكوت  اوال 
لمن  ليس  الوعد  وهذا   ] لكم  تزاد 
يمجدون ذواتهم وال للذين يبحثون 
يريدوا  او  والملذات  الثروات  عن 
أن يكونوا مشهورين .إن هذا الوعد 
قلبك  كان  فإذا  هللا  يمجدون  لمن 
يمجد هللا فثق بان هللا سيفي بوعده 
وتعرف علي الرب عن قرب في 
وعندما  المقدس  والكتاب  الصاة 
يستجيب هللا لصلواتك ال تنسي أن 

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

)96( حبيب فرج )1914 –1941( 

ماك  األستاذ  معه  ورشحوا 
ميخائيل )القمص أنجيلوس ميخائيل 
فيما بعد( واألستاذ وهيب عطا هللا 
عام  أسقف  إغريغوريوس  )األنبا 
القبطية  والثقافة  العلمي  البحث 
فيما بعد( وتمت الرسامة بيد األنبا 
وإسنا  األقصر  مطران  باسيليوس 
أقيمت  التي  الدورة  وفي  وأسوان. 
بعد  الكنيسة  حول  الجدد  للشمامسة 
بحمل  فرج  حبيب  قام  رسامتهم 
قد  كان  لكنه  كتفيه،  على  الصليب 
عن  شماساً  رسامته  موعد  أخفى 
أن الشموسية رسالة  أسرته معتبراً 
ومسئولية أمام هللا، ومنذ ذلك الحين 

لم يفارق هيكل الكنيسة. 

األنبا  كنيسة  أحد  بمدارس  خدم 
أنطونيوس بشبرا، كما أسس فروع 
اإلبراهيمي  بدرب  الخدمة  لهذه 

كما  باألزبكية،  بك  كلوت  بشارع 
بجمعية  للخدمة  آخر  فرع  أسس 

القديسة دميانة بأرض بابا دبلو. 

من  العديد  بناء  في  ساعد 
الجمعيات والكنائس من جهده وماله 
الخاص، وفي أثناء بناء كنيسة األنبا 
أنطونيوس بشبرا عام ١9٣6 عمل 
كفاعل في بناءها فكان يقدم المونة 
وذلك  للبنائين  والطوب  والدبش 
حتى يوفر ١5 قرشاً للكنيسة كأجرة 
للعذراء  جمعية  أنشأ  كذلك  فاعل. 
ببشتيل البلد – تابعة لمنطقة إمبابة 
حالياً  مكانها  ويشغل   – بالجيزة 

كنيسة مقدسة. 
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رئيس نادي عمال املنصورة
حممود  اجليار بني 

الرياضة  واإلدارة
بقلم عبدالواحد محمد

شخصية تتسم بالثقافة الكروية  التي   تنساب من عقله الشاب وهو يتحدث 
عن تاريخ كرة القدم في نادي المنصورة  وكهرباء طلخا  ونادي عمال 
الجامعية في  العام من خال  دراسته  الخدمي  للعمل  المنصورة وعشقه 
من  الطاب  ومساعدة  الرحات  لجمعية  وتكوينه  اإلسكندرية   جامعة 
زماءه في إيجاد سكن لهم وخاصة المغتربين عن اإلسكندرية  في حقبة 

سبعينيات  القرن  الماضي .

   الريب ذو شخصية تتمتع  بالقدرة علي إقامة عاقات 
اجتماعية بناءة من اآلخر في مجال كرة القدم والسياسة 
عندما كان احد أقطاب عالم المحليات في محافظة الدقهلية 
والقريب من رجال يعتز  بهما من أمثال محافظ الدقهلية 
اللواء سعد الشربيني واللواء فخر الدين خالد وغيرهما 
المواطن  من  رجال تركوا بصمة ال تمحي من ذاكرة 
الدقهاوي أنه الحاج محمود الجيار رئيس نادي عمال 
المنصورة  والذي حول النادي من خرابة إلي مؤسسة 

من خال  بالعين   تري  التي  اإلنجازات  تلك  قيمة  علي  تشهد  رياضية  
منشآت  نادي عمال المنصورة الذي يضم صاالت األفراح وجيم وملعب 
فندق  ومنشآت  الرياضيين وهو عبارة عن   إلي  نزل  ممتاز باإلضافة 
اخري  طبيبة واجتماعية يجد فيها أعضاء النادي سعادتهم باالنتماء لهذا  
اليوم  الرياضة  أن  الجيار  محمود  الحاج  يؤكد  وما  الرياضي   الصرح 
تحولت إلي استثمار فكري ومالي يتفق مع فلسفة الواقع بعد دخول عالم 
القدم فقط منذ  تسعينيات  الرياضة بضفة عامة وليست كرة  االحتراف  
القرن الماضي بعد وصول منتخب مصر لكرة القدم إلي كأس العالم بعد 
غياب  طال عدة عقود بإيطاليا  ومن منطلق هذا الفكر أصبحت الرياضة  
لها مقومات إدارية تعتمد علي العلم والمهارات  وليست الخبرة فقط ألن 

رياضية   مؤسسة  أي  نجاح  من  جزء  التسويق 
واستعاد الحاج محمود الجيار ذكرياته مع عالم 
كرة القدم عندما كان العبا في نادي المنصورة  
ثم محاوالت ضمة لنادي االتحاد السكندري  التي 
قوبلت بالرفض نظرا لقيده بنادي المنصورة في 
تلك الفترة  ثم واصل جهوده  بوصوله  لرئاسة 
نادي عمال المنصورة بعدما  دعمه رجل عظيم  
يصفه بذلك من منطلق الوفاء وهو  وكيل وزارة 
القوي العمالة  في  مرحلة التسعينيات   الحاج 
عبدالعظيم عبدالصمد  والذي له فضل كبير جدا 
الصرح  لبناء هذا  القنوات   فتح كثيرا من  في  
يعد  والذي  ومعنويا   ماليا   اليوم   الرياضي 
رحلة كفاح تبناها  الحاج محمود الجيار بفضل  
عقود  مدار  علي  المبذولة  وجهوده   حضوره  
طويلة وبصبر واخاق رفيعة  
ليصبح نادي عمال المنصورة  
من   مقربة  علي  والواقع  
وشارع   اآللي  المجزر  مدينة 
نسبيا   القريب  بل  الترعة  
جاذبا  المنصورة  استاد  من 
القدم  لعبة كرة  للشباب  في  
والعديد من األلعاب الرياضية 
نادي عمال  االخري ويضم  
المنصورة صفوة من المدربين من بينهم كابتن 
قطاع  االشراف علي  يتولي  الذي  الجيار  مسعد 
من  العديد  ومعه  األول   والفريق  الناشئين  
المدربين المشهود لهم بالكفاءة والعلم والخبرة  .

كما تحدث الحاج محمود الجيار عن  اشخاص 
يعتز بهم في المجال الرياضي  ومنهم  الكابتن 
أحمد شهبور العب ومدرب نادي المنصورة في 
العصر الذهبي واإلداري مصطفي حافط إداري 
نادي المنصورة  في عصرها  الجميل والحاج 

الذين  المنصورة  نادي  أبناء  من  وغيرهما  زاهر  عبدالحميد 
ساهموا بانتصاراتها  عبر عقود طويلة من بناء رياضة  تؤمن 
بالعلم والموهبة في مدينة المنصورة  كما يعد الحاج محمود 
الجيار بحق وطنيا مخلصا  وله أسم كبير في مدينة المنصورة  
واحترام وتقدير من كل رياضي  مدينة المنصورة فهو أب كل 

رياضي وزائر للنادي.

وهذا ليس بغريب علي الحاج محمود الجيار الذي  جاء من 
السادس  لويس  علي  انتصرت  التي   المنصورة  مدينة  رحم 
عشر وكل غازي جاء إلي المنصورة  فكان   الخزي والعار 
والهزيمة  تلعنه   كل  االعتزاز  حقيقة بالمنصورة عروس 
الدلتا وأبناءها في كل المجاالت   الذين مازالوا يكتبون قصص 
من روائع تاريخها  اليوم وغدا ومستقبا في عصر اإلنترنت  
المقروءة   العربي   اإلعام   وسائل  وكل  ميديا  والسوشيال 

والمسموعة والمتلفزة

لتبقي الرياضة  ملهمة ومحفزة  للشباب علي مواصلة الطريق 
الكبير محمد صاح نجم   نحو نجومية وعطاء العب مصر 
ليفربول  في انجلترا  وكل مبدع ومبدعة مصرية في الداخل 

والخارج ؟!

صفحه يف دفرت أحوال مصر
ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية           

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

بين  االن  رحاه  الدائر  الصراع  اثار 
غزه  قطاع  في  والفلسطينيين  اإلسرائيليين 
تحارب مصر  ال  لماذا  عن  المتكرر  الحديث 
إسرائيل ولماذا ال ترسل مصر جنودها لتحرير 
عن  بالوكالة  مصر  تحارب  ال  ولماذا  القدس 
كل العرب ولماذا؟؟ ولماذا؟؟؟؟؟ والي كل هذه 
األسئلة المتكررة والتي تطفو على السطح اثر 
والفلسطينيين،  اإلسرائيليين  بين  صراع  كل 
وفي هذا المقال سنورد بعض مما قدمته مصر 

للقضية الفلسطينية.

لقضية  االكبر  المساند  مصر  وتظل  كانت 
و  عربية  دولة  أكبر  بصفتها  االولي  العرب 
مصر لم ولن تتخلي عن دورها كقوة إقليمية 
تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية لذا 
سياسية  طبيعة  ذات  وقرارات  تدابير  اتخذت 
الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل  لمساندة القضية 
ذلك في مواقف رؤسائها والمسئولين بها في 
المحافل والمؤتمرات االقليمية والدولية وكذلك 
العدوان االسرائيلي علي الشعب  في مواجهة 

الفلسطيني خال الستون عام األخيرة.

اإلعان  مصر  دعمت   :1962 عام 
الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة و نص 
وتنفيذية  تشريعية  قيام سلطات  الدستور علي 
الحكومة  واتخذت  القطاع  في  وقضائية 
ولسلطاتها  لها  مقراً  غزة  مدينة  الفلسطينية 

الثاث.

انشاص  قمة  مؤتمر  خال   :1964 مايو 
الطارئة اقترحت مصر إنشاء منظمة التحرير 

للشعب  شرعي  كممثل  وأيدتها  الفلسطينية 
الفلسطيني  الصف  توحيد  بهدف  الفلسطيني 
قضيتهم  عرض  من  الفلسطينيون  وليتمكن 

بأنفسهم في المحافل الدولية.

في  مصر  شاركت   :1964 سبتمبر 
خال  االسكندرية  في  الثانية  العربية  القمة 

بالقاهرة،  سبتمبر   ١١  :5 من  الفترة 
منظمة  بقيام  رحبت  والتي 

الفلسطينية  التحرير 
قرار  واعتمدت 
بإنشاء  المنظمة 
للتح�رير  جيش 
وحدد  الفلسطيني 

الدول  التزامات 
لمعاونتها  األعضاء 

في ممارسة مهامها.

 1970: قبلت مصر مبادرة روجرز حيث 
في  السام  إحال  المبادرة ضرورة  تضمنت 
إشراف  تحت  مفاوضات  وإجراء  المنطقة 
اتفاق  إلي  للتوصل  المتحدة  األمم  مبعوث 
ذلك  في  بما  القرار ٢4٢  تنفيذ  نهائي وكيفية 
احتلتها  التي  األراضي  من  إسرائيل  انسحاب 
لمشكلة  عادلة  تسوية  وإيجاد   ١967 عام 
والرتيبات  القدس  وضع  تقرير  مع  الاجئين 
العامة  الجمعية  أصدرت  أيضا  بها،  المتعلقة 
ينص  لها  قرار  أول  مصرية  لمبادرة  نتيجة 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  علي 
تنفيذ  إلي  التوصل  في  ونجحت  المصير 

للتحقيق في  لجان  بتشكيل  الخاص  اقتراحها 
األوضاع باألراضي المحتلة فأنشأت كل من 
ومنظمة  واليونسكو  الدولية،  العمل  منظمة 
الصحة العالمية ولجنة حقوق اإلنسان وهي 
تكوين رأي عام  لجان تحقيق ساعدت علي 
عالمي مؤيد لوجهة النظر العربية ومناهض 

لممارسات إسرائيل في األراضي المحتلة.

28 سبتمبر 1972: كان الرئيس السادات 
فلسطين  إقامة حكومة  فكرة  اقترح  أول من 
مؤقتة رداً على ادعاءات جولدا مائير رئيسة 
شعب  وجود  بعدم  آنذاك  إسرائيل  وزراء 

فلسطين.

القمة  مؤتمر  خال   :1973 نوفمبر 
عقد  الذي  الجزائر  في  السادس  العربي 
 :٢6 من  الفترة  خال  بالجزائر 
 ،١97٣ نوفمبر   ٢8
مصر  ساعدت 
جهود  بقوة 

منظمة 
ير  لتحر ا
لفلسطينية  ا
تمكنت  حتى 
الحصول  من 
كامل  اعتراف  على 
باعتبارها  العربية  الدول  من 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

أكتوبر 1974: خال مؤتمر القمة السابع 
في الرباط خال الفترة من ٢6: ٢9 اكتوبر 
علي  العربية  الدول  وكافة  مصر  اتفقت   ،
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة 
التحرير  منظمة  بقيادة  المستقلة  الوطنية 
العربية  الدول  كل  التزام  وعلي  الفلسطينية 
للعمل  الداخلية  الشئون  في  التدخل  بعدم 
االلتزام  المؤتمر ضرورة  وأكد  الفلسطيني، 
المحتلة  العربية  األراضي  كامل  باستعادة 
في عدوان يونيو ١967، وعدم القبول بأي 

العربية  بالسيادة  المساس  شأنه  من  وضع 
العربية  القمة  واعتمدت  القدس  مدينه  على 
منظمة التحرير ممثا شرعيا وحيدا للشعب 
للجهود  نتيجة  نوفمبر  في  وفي   الفلسطيني 
المصرية أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
علي  ٣٢٣6)الدورة٢9(  رقم  القرار  في 
بما  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  الحقوق 
في ذلك حق تقرير المصير وحق االستقال 

وحق العودة.

أكتوبر 1975: بناًء على اقتراح مصري 
أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 
منظمة  بدعوة   )٣٠ )الدورة   ٣٣75 رقم 
كافة  في  لاشتراك  الفلسطينية  التحرير 
المتعلقة  والمؤتمرات  والمناقشات  الجهود 

بالشرق األوسط.

بطلب  مصر  تقدمت   :1976 يناير 
الواليات  خارجية  وزيري  إلي  رسمي 
المتحدة واالتحاد السوفيتي بوصفهما رئيسي 
المؤتمر الدولي للسام لدعوة منظمة التحرير 
الفلسطينية لاشتراك في المؤتمر عند استئناف 
)خال  مرتين  مصر  طلبت  أيضا  نشاطه، 
األمن  مجلس  من  وأكتوبر(  مايو  شهري 
السائدة  األوضاع  في  عاجلة  بصفة  النظر 
المجلس  وأصدر  المحتلة،  األراضي  في 
بيانين تم التوصل إليهما بتوافق اآلراء بإدانة 
واعتبارها  إسرائيل  وممارسات  سياسات 
إجراءات باطلة وعقبة في طريق السام، في 
سبتمبر تمت الموافقة بإجماع األصوات علي 
اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير 
الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول 
في  الحق  للمنظمة  أصبح  وبذلك  العربية 
المشاركة في المناقشات وفي صياغة واتخاذ 
القرارات المتعلقة باألمة العربية بعد أن كان 
دورها يقتصر علي االشتراك في المناقشات 

حول القضية الفلسطينية فقط.
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دلوقت  يعني   ...٣5 رقم  العدد  اده 
لسه  واحنا  أسبوع..   7٠ من  اكثر 
وطبعا   الكورونا...  في  مكورين... 
او  ونور...  ميه  قافلينها  دلوقتي 
اهم  هو  المقطوع  النور  الحقيقه 
حاجه... واقصد بالنور المقطوع... 
اللي  الحاجه  دي  الن  الكنيسه... 
بتنور غربتنا... او بتظبط حياتنا... 
نقول  نقدر  طبعا  أوالدنا...  وحياة 
بيها  مقصود  تقريبا...  التقفيله  ان 
وده  العباده...  او  الصاه  أماكن 
او  قامت 7  ما  بعد  غالبا حصل... 
ضد  بشكاوى  بالتقدم  كنايس...   8
برضه  هو  وتقريبا  الحكومه... 
اليوم ده اللي صدرت فيه القرارت 
ذلك  مع  العباده...  دور  بإلغاء 
مازالت  أماكن الشراء والموالت... 
مفتوحه... صحيح بنسبة ١٠./.  من 
المكان... بس ده مايمنعش ان زي 
ماقلت قبل كده... ان ال ١٠./. في 
االخر... معظمهم بيكونوا مكدسين 
او جزء واحد  في منطقه واحده... 
الغالب...  في  وهو  المحل...  من 
جزء الخضار والفاكهه... طبعا لسه 
محات الدوالر ستور ومحات ما 
هو مستعمل... زي الفاليو فالج... او 
الثرفت ستورز... لسه  مفتوحه... 
ممنوع  ان  بقي...  الغريب  الشىء 
وحتي  المنازل...  في  الزيارات 
عايشين  مش  اللي  العيله...  افراد 
فقط  منهم  واحد  البيت...  نفس  في 
االم  زيارة  بالزياره...  له  مسموح 
واألب مثا... واحده حكت لي انها 
وجوز  بنتها  مع  مطعم  بتروح  لما 
ترابيزه...  علي  بيقعدوهم  بنتها... 
تانيه... سبحان  ترابيزه  وهي علي 
بعض  مع  جايين  انهم  مع  هللا... 
أيام  طبعا  ده  واحده...  عربيه  في 
ماكانت المطاعم مفتوحه... دلوقتي 
الناس  خلت  حاجات غريبه..  ال... 
بعقولها...  استخفاف  ده  تقول 
بطرق  بعض  يزوروا  ويحاولوا 
العربيات  يركنوا  يعني  ملتويه... 
عربيه  في  ويتجمعوا  بعيد... 
واحده... طبعا الممنوع مرغوب... 
واحده قالت لي انها شغاله في محل 
سوبر  زي   حاجه  الطعام...  لبيع 
ستور كده  بس علي صغير... وهي 
محطوطه  اللي  القيود  من  تطق  ح 
بتقول...  هي  حاجه...  كل  علي 
مع  اتقابل  ممنوع  انا  صحيح  اه 

افراد عيلتي وقرايبي.. في بيتنا او 
ممكن  بس  يارد...  الباك  في  حتي 
ستور...  سوبر  في  اقابلهم  جدا 
من  برضه  مارت...  وولت  او 
بتقولها...  اللي  الطريفه  الحاجات 
انها  في محل البقاله ده... بتنظف 
ماياخدوها...  قبل  للناس  البضاعه 
النظافه  ايه  واو...  بيقولوا...  وهما 
بتضحك  وهي  دي...  والحاوه 
هي...  هي  ياجماعه  لهم..  وتقول 
لكل  بستعملها  اللي  الفوطه  نفس 
واحد فيكم.. هي هي... الغريبه بقي 
ان مع االحتياطات الكبيره  والقيود 
حين  الي  يضيفوها...  عمالين  اللي 
من  الفاكسين...  اخد  من  االنتهاء 
في  الكورونا  نسبة  ان  الماحظ 
في  نسبه  اعلي  أصبحت  وينيبج 
الناس  كندا... هل هو عند من  كل 
طبعا...  انا  عارفه...  مش  مثا.. 
اطاقا... مش مع االستهتار او قلع 
الماسك... او عدم االلتزام بالمسافه 
االجتماعيه... لكن بس السؤال اللي 
دي  الكورونا  هي  نفسه...  بيطرح 
بس مابتطلعش غير جوه الكنايس... 
أبواب  لنا  ويفتح  يسهل...  ربنا 
احنا  اللي  النعمه  تاني...  من  بيته 
نتحرم  لما  اال  بيها...  بنحس  مش 
أمريكا  في  عموما..  يا  منها... 
اللي واخدين الفاكسين... اتسمح لهم 
تماما بقلع الماسك... والبقيه تاتي... 
ويعدي  يرحمنا...  وربنا  نصلي... 
األيام الصعبه علي خير... ويجمعنا 
واالصحاب  والحبايب  االهل  مع 
غصن  عاوزين  لسه  جديد...  من 
يظهر...  األخضر...  الزيتون 
ماعلينا...  للخير...  السكه  ويوسع 
المعتاده...  المقدمه  كانت  دي  كل 
فيها... ب زوال  بندعي  دايما  اللي 
الموضوع  في  بقي  ندخل  الغمه... 
دي  المره  والموضوع  األساسي... 
غالبا... ح يكون عباره عن سلسله 
او  اتنين   يمكن  المقاالت...  من 
تاته... والعنوان الرئيسي للسلسلة 
دي... هو عسل اسود... وهو غالبا 
حلوه  بتبان  حاجات...  عن  بيحكي 
بعيد  النص كده...  قوي... بس في 
ونعرف  مانتبحر...  كل  عنكم... 
في  السم  ناقي  اكتر...  عنها 
اسود  ناقيها... عسل  او  العسل... 
الشكل...  او  اللون  في  بس  مش 
نبدا  شويه...  مر  طعمه  كمان  لكن 
شجرة  اليوم...  بحكاية  السلسله 

الليمون.. تبدا حكايتنا بحوار سمعته 
اإلنجليزية...  باللغه  الراديو..  في 
سمعته...هي  لما  ملخص  واليكم 
فاكره اسمها  ... مش  سيده سوريه 
انغام...  ابتسام...  بالظبط...  ايه 
من   ( قام  فيها  كده  حاجه  أحام... 
غير القاف(... والسام.. المهم هي 
الاجئين..  مع  فتره  من  كندا  جت 
بتروح  وكانت  تمام...  والحياه 
تقضي وقت كبير في تيم هورتونز 
ده  ان  وبتقول   – القهوه  محل   –
اللغه..  تتعلم  انها  كتير  ساعدها 
كويس  انجليزي  بتتكلم  هي  وفعا 
وجودها  اثناء  المهم  وواضح... 
يوم  في  صحيت  سوريا...  في 
قريبها...  واحد  من  تليفون  علي 
بيقول لها ولزوجها... بسرعه لموا 
او  ثمينه...  او  مهمه  حاجات  أي 
أوراق اوباسبورات... واهربوا من 
وضرب..ح  هجوم  فيه  الن  هنا... 
شويه...  بعد  المنطقه  علي  يحصل 
صاحبتنا باكينام... ماكدبتش خبر.. 
وخرجت... وتقريبا معاها حماها... 
بتحكي  المرعبه...  القصه  وبدات 
في  بنيران  فوجئوا  انهم  وئام... 
السما... وطلقات ناريه... هي حتي 
انا قلت ساعتها  بتوصف وتقول... 
انها  المهم  وركز...  فاير  ده...  ايه 
كانت حامل في شهورها االخيره... 
هي  هل  عارفه  مش  انا  والحقيقه 
من  وال  ناري...  بطلق  أصيبت 
المهم...  ايه...  لها  حصل  الخضه 
نقلوها  عليكم...  أطول  ح  ومش 
جزء  برضه  وده  المستشفى... 
واضح...  غير  او  عليا...  غامض 
المؤسف  نقلوها...  اللي  مين  هما 
التراجيدي...  الجزء  وده  هنا... 
الدراما بتاعتنا... واللي خاني  في 
ومذيعه  انا  معاها...  متعاطفه 
تقريبا...  خانا  واللي  الراديو... 
بكينا... ان مرام... كانت حامل زي 
ماقلنا قبل كده... واللي احنا مكناش 
في  حامل  كانت  انها  هو  عارفينه 
عن  ونتج  وبنت...  ولد...  تؤام... 
ماحصل... اللي هو ايه معرفش... 
انها  الخضه...  ام  الرصاص... 
ولدت... بس لألسف فقدت الولد... 
انا لغاية هنا.. متعاطفه معاها جدا... 
نيجي  بس  جدا...  مؤثره  وقصتها 
بقي لباقي الحكايه... واللي فيه شوية 
ناس  ان  قالت...  وئام  استفهام... 
لها  جم  الجيش...  او  الحكومه  من 
الواد ده...  وقالوا لها مش ح ندفن 
ضربوكي...  اللي  ان  قلتي  اذا  اال 
الولد  نزول  في  تتسببوا  اللي  او 
بقي  هنا  داعش...  من  هم  ده... 
العسل  في  السم  او  المهم...  الجزء 
كلماتي....  بداية  في  ماقلت...  زي 
يعني بعد ما خليتنا نتعاطف معاها 
جدا... انا والست المذيعه... ونعيط 
انها  سعادتكم...  أفاجأ  معاها... 
معناه  وده  كده...  تقول  ترفض 
سعادتكم...  واألكيد...  الوحيد... 
اكيد  او  اخوانجيه...  دي  اختنا  ان 
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كان  الجيش  كده  عشان  داعشيه... 
باقي  المهم  ويحاربهم...  بيطاردهم 
وجدت  دي...  اختنا  ان  الحكايه... 
اللي  الدكتوره  من  مساعده... 
كام  من  واضح  واللي  مولداها... 
صاحبتنا... انها كمان. اخوانجيه او 
من داعش... لسه باقي الحكايه.....

بره  هربتها  بقي...  دي  الدكتوره  
لسه  اللي  والبنت  هي  المستشفى... 
ملحقش  اللي  والبيبي  مولوده... 
هربت  بقي...  األخت  يتولد.... 
الواد  دفنت  وراحت  دول....  بكل 
اللي لسه مولود... عند جيرانهم... 
لمت  وبعدها  ليمون   شجره  تحت 
كندا...  ل  لجوء  وطلبت  رحالها 
مؤثره  الحكايه   بجد  وهربت... 
جدا... وفعا انا فعا كنت متعاطفه 
معاها جدا... ألننا في النهايه... بني 
ادمين... وعندنا إحساس... ومذيعة 
زعانه  كانت  برضه  الراديو... 
ومتاثره جدا... تفتكروا كده خلصت 
الحكايه  الن  طبعا...  الحكايه...ال 
دي بصراحه.... هي العسل المر... 
االم  الن  العسل...  جوه  السم  او 
دي طول الوقت بتحكي الحكايه... 
الجانب  وهو  واحد...  جانب  من 
تتعاطف  يخليك  اللي  المؤثر... 
معاها فعا... وطبعا عشان االعام 
الكندي هنا... اهبل من الهباله... او 
نقدر نقول ان فيه عناصر اخوانجيه 
مؤثره... فطبعا بيتعاطف... وبيخلي 
الناس تتعاطف... طيب األخت دي 
مثا... ماقلتش لينا هما... كآخوان 
للجيش...  ايه  عملوا  داعش...  او 
تهاجمهم...  عشان  الحكومه  او 
غير  من  ونتاثر...  نعيط  بس  وال 
الجانب  والنسمع...  مانشوف 
الحكايه...  او  الصوره  من  االخر 
صغننه  ولو  حته  اوريكم  وعشان 
الحكايه  اليكم  الحكايه...  باقي  من 
للموضوع...  المقابله  البسيطه... 
سمعتها  انا  بقي...  دي  والحكايه 
بجد  وده  ساره...  صاحبتها  من 
بنت  بقي  ساره  الحقيقي...  اسمها 
من  مسيحيه...   ... جميله  عراقيه 
كانوا  العراق...  في  كبيره  عيله 
عايشين في الموصل... أمها استاذه 
في الجامعه... وابوها كان مهندس 
طبيب  شاب  كان  واخوها  كبير... 
هما  الجامعه...   من  متخرج  لسه 
في  ليهم  وال  حالهم...  في  ناس 
النهم  بس...  العنف...  وال  الحرب 

مسيحين... هجم عليهم الدواعش... 
وسرقوا مالهم ودهبهم   وطردوهم 
بره البيت... مش بس كده... خدوا 
اخوهم الدكتور معاهم.... وبعد كده 
االسره عرفت انهم قتلوه... كده من 
غير مناسبه... مش بقي بيبي وسقط 
وتشردت   امه...  بطن  في  وهو 
االب  كندا...  برضه  جم  االسره... 
اشتغل في بنزينه... النه طبعا كان 
ممكن  وماكنش  السن...  في  كبير 
في  قعدت  واالم  شهادته...  يعادل 
البيت ... تجتر احزانها... والجميله 
وفقها...  وربنا  اشتغلت  ساره... 
او  التلفزيون  في  ابدا  وماطلعت 
او  ماساتها...  تحكي  الراديو... 
تسب في االخوان... لكن هي بتدعي 
لهم... ربنا ينور عينيهم... هي مش 
لم  بتكره شرهم...  بتكرههم... هي 
مع  التعاطف...  كسب  ابدا  تحاول 
فعا...  هنا  انا  تقدر...  بجد  انها 
مش شمتانه في حد... وال فرحانه 
بموت طفل صغير في بطن امه... 
انا بس ضد قلب الحقايق... وكسب 
الوجه  كشف  بدون  التعاطف... 
الحقيقي... وال الصوره الحقيقيه... 
وغيره وغيره... من قصص اهوال 
سواًء  للبشر...  وقتلهم  داعش... 
المسلمين  او  منهم...  المسيحين 
يعتبروهم...  من  او  المعتدلين... 
توجع  كلها قصص...  الطواغيت.. 
ومش  بنصلي...  احنا  بس  القلب.. 
كسب  لمجرد  الحقايق...  بنقلب 
وبندفن  فقط...  بنصلي  التعاطف... 
اوجاعنا... جوه قلوبنا وصدورنا... 
شجره  تحت...  بندفنها   مش 

الليمون... 

مهما اللي يحصل ويجري... ومهما 
كان او يكون 

و ده مش كام انشا....  وال هلوسه 
او جنون 

الصعاب  كل  دنيانا....  في  لكن 
بتهون 

بينا  اللي  انت  يارب...  قلنا  لو بس 
حنون 

انت بتسمع يارب... لو حتي صوت 
السكون 

اه  والحزن  الوجع...  كان  ومهما 
والشجون 

تحت  مش  حلمنا....  القلوب   جوه 
شجره ليمون..

حبيب   )96(« مقال  بقية 
فرج )1914 –1941(« ص 
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من  جزء  يخصص  أن  اهتم 
وهو   – به  يقيم  كان  الذي  العقار 
وذلك  جمعية  ليكون   – والده  ملك 
بشارع المحمودي بشبرا، وقد أمده 
ببعض  الجوهري  بطرس  القمص 
األنبا  كنيسة  من  الخشبية  الكراسي 
تعقد  الجمعية  وكانت  أنطونيوس. 
اجتماعاتها يومي األحد واألربعاء .

المحرق  بدير  يلتحق  أن  حاول   
للرهبنة مع اثنين من أصدقائه لكن 
الدير رفض لعدم استكمال أوراقهم 
العمل  جهة  طرف  خلو  وهي 
وقسم  والكنيسة  الوالدين  وموافقة 
منهم. حاول  له كل  التابع  الشرطة 
والده أن يدفعه للزواج لكنه أفصح 

البتولية  حياة  في  رغبته  عن  له 
وتكريس حياته كلها لخدمة الرب. 

أحس بقرب ساعة انتقاله من هذا 
العالم، فانخرط أكثر في الصاة ولم 
ساهراً  ظل  بل  انتقاله  ليلة  في  ينم 
وطلبات،  في صلوات  الليل  طوال 
أسرته  بجمع  قام  الصباح  وفي 
مسامحته  منهم  وطلب  وأصدقائه 
من  تجاههم  منه  ما صدر  كل  عن 

أخطاء. وما هي 

روحه  وأسلم  لحظات  إال 
بالحق.  أحبه  من  يد  في  الطاهرة 
األنبا  الصلوات في كنيسة  وأقيمت 
عشرين  نحو  بحضور  أنطونيوس 
تم  الصاة  وبعد  وكاهناً.  مطراناً 
دفنه بمدافن الجبل األحمر بعد حياة 
والعطف  والخدمة  بالقداسة  مليئة 

على الفقراء.
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نهر عظيم  النهر اخلالد   
نهر النيل

فرعونيــات

تمتد  قصة  للنيل  به،  يشدو  وصوت  وحياة  روح  للنيل 
بطوله، تحكي عن شعوبه وألوانه وسهوله، تحكي عن 
َفَوَراِنه وهدوئه، هكذا نهر النيل .. ثقافات مختلفة للبشر 
حوله في مناطق المنابع االستوائية والحبشية والملتقيات 

السودانية والمصبَّات المصرية.

شمال  في   فريدة   جغرافية  ظاهرة  النيل  نهر  يشكل 
أفريقيا فهو النهر الوحيد الذى استطاع أن يشق طريقه 
مياه  من  جزءا  حامال  الكبرى  الصحراء  عبر  فيها 
أطول  ويعد  المتوسط،  البحر  إلى  االستوائية  أفريقيا 
أنهار العالم ويبلغ طوله 6670 كيلو مترا وهو يجتاز 
نهر  حيث  الجنوب  فى  منابعه  أقصى  من  رحلته  فى 
روفيرونزا  في  بوروندى إلى مصبه شماال فى البحر 
المتوسط، أنواعا مختلفة من الديانات والطبائع واللغات 
والحضارات واألجناس، والقارة االفريقية تحوي جميع 
الهضاب  إلي  والوديان  السهول  من  الجغرافيا  معالم 
األراضي  إلي  القاحلة  الصحراوات  ومن  والجبال ، 
علي  البرية  الحياة  وتمتد  الكثيفة ،  والغابات  الفيضية 
أراضيها لتضم أكثر من نصف ثروات األرض النباتية 
الذهب  مناجم  أكبر  باطنها  فى  يوجد   كما  والحيوانية ، 
والماس فى العالم و بها أربع أنهار عظمى يتربع النيل 
ونهر  الوسط  فى  الكنغو  نهر  الشمال،  فى  مقدمتها  فى 

النيجر فى الغرب ونهر زمبيزى فى الجنوب..
 

نهر النيل فى كتابات المفكرين

هناك العديد من الكتابات التى تناولت حكاية نهر النيل 
للدكتور  الكنانة«  أرض  مصر  »حضارة  كتاب  ومنها 
مصروالنيل،  وجغرافية  تاريخ  عن  حزين  سليمان 
المصرية  للتربة  األول  التكوين  فضل  فيه  ويوضح 
هذه  إعداد  أن  ويبين  العظيم،  النيل  نهر  الي  ويرجعه 
الحضارة  لقيام  بيئة صالحة  تكون  وتهيئتها ألن  التربة 
كان  وأنه  المصري،  اإلنسان  اإلنسانية، كان من عمل 
عبر  المتوسط  البحر  الي  مجراه  حفر  فضل  للنيل، 
علي  النيل  نهر  تكوين  تاريخ  انطوي  وقد  الصحراء، 
ألن  صالحة  الطبيعية  البيئة  جعل  متسق  وتتابع  تنظيم 
الحصي  إذ صارت طبقات  فيها حضارة مستقرة  تقوم 
والرمال الخشنة التي رسبها نيل مصر في القاع بمثابة 
الماء  سطح  تحت  بها  وتجري  المياه،  تتشرب  مصفاة 
في  المصري  اإلنسان  نزول  وكان  البحر،  تبلغ  حتي 
تحول  نقطة  النيل  وادي  الي  التاريخ  قبل  ما  عصور 
المصريون  بدأ  فقد  مصر،  حياة  قصة  في  خطير 
الزراعية  والحضارة  المستقرة  الحياة  أسباب  يقيمون 
حين ارتبطت حياتهم بقطع معينة من األرض، وأحلوا 
الصعيد  القبلية، ووحدوا  الوحدة  اإلقليمية محل  الوحدة 
أمة وأول دولة مركزية  أول  الناس  الي  لتظهر  والدلتا 
في التاريخ، ولوال أن المصري قد كبح جماح النهر، لما 
قامت مصر بصورتها التي مهدت لقيام الحضارة، ومن 
الحضارة  إن مصر  يقول حزين مخالفا هيردوت:  هنا 
ليست هبة النيل، بقدر ما هي هبة اإلنسان المصري أو 

هي ثمرة جهاد المصري في بيئة صالحة.

كذلك قال جمال حمدان في شخصية مصر، أنه سواء 
في  تظل  المصريين،  هبة  أو  النيل  هبة  مصر  كانت 
وهو  بدونه  لتوجد  تكن  لم  النيل،  هي  األخير  التحليل 
ال  واحة  شبه  فمصر  كله،  المصري  الوجود  أساس 
المطر،  علي  تعتمد  ال  كما  الجوفية  المياه  علي  تعتمد 

وقد تحول اإلنسان المصري الي عامل جغرافي فاعل، 
الموفق  الزواج  ثمرة  الفرعونية  فكانت حضارة مصر 
السعيد بين أبي األنهار وأم الدنيا، وتلك ملحمة جغرافية 

ترجمت الي ملحمة حضارية.

فقال  النيل  نهر  عن  الشعراء  تحدث  كذلك 
النيل«: أيها   « قصيدته  فى  شوقى  أحمد   أميرهم 
 من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغدق
 ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداوال تترقرق
 وقال محمود حسن اسماعيل فى قصيدة »النهر الخالد« :
الغريب التائه  وموجك  الرهيب  سرك  علي   آٍه 

يا نيل يا ساحر الغيوب

الرحالة والمستكشفون وأسرار منابع النيل

- تعاقب المستكشفون بعضهم إثر بعض الكتشاف منابع 
النيل وفى عام 460 قبل الميالد، زار هيرودوت أسوان 
حيث توصل إلى أن جزءا من مياه النيل يأتى من أثيوبيا 
وأن منابع النيل األصلية ربما كانت فى الغرب ، وفى 

منتصف القرن األول أرسل اال
تقدم نظرا  تتمكنا من تحقيق أى  لم  النوبة ولكنهما  إلى 
رسم  الثانى  القرن  منتصف  فى  المستنقعات،  لوجود 
يظهر  حيث  للنيل  الشهيرة  خريطته  بطليموس  العالم 
النيل نابعا من بحيرتين فى جنوب خط االستواء تتجمع 
فيهما المياه نتيجة ذوبان الجليد فوق جبال القمر )جبال 

روينزورى حاليا (.

المستشرق  توصل  عشر  الثامن  القرن  منتصف  فى   -
المنبع األساسى هو  إلى أن  االسكتلندى جيمس بروس 
النيل األزرق، وفى الفترة من 1839 إلى 1842 أرسل 
البعثات تحت إشراف سليم  باشا سلسلة من  محمدعلى 
بك قبطان إلى النيل األبيض وكان لهذه البعثات الفضل 
فى القضاء تماما على فكرة أن منابع النيل األبيض تقع 
إلى الغرب، وفى الفترة من 1853 إلى 1857 اكتشف 
من  الفترة  وفى  بحرالغزال،  باتريك  جون  المهندس 
1860 إلى 1862 أوفدت الجمعية الجغرافية البريطانية 
إلى  سبيك  جون  البريطانى  المستكشف  برئاسة  بعثة 

شرق أفريقيا حيث تم اكتشاف بحيرة فيكتوريا .

الرحالة  اكتشف   1866 إلى   1864 من  الفترة  فى   -
االنجليزى صمويل بيكر بحيرة ألبرت وألف كتابا أسماه 
“ ألبرت نيانزا “، وفى عام 1874 اكتشف الكولونيل 
األمريكى شاليه لونج بحيرة كيوجا، أما فى عام 1888 
بحيرة  االنجليزى  الرحالة  ستانلى  هنرى  اكتشف  فقد 

إدوارد.

فيضان النيل .. قيمة التوحد والعمل معا

المصرية  الحضارة  نشأة  -تأثرت 
بالفيضان  وتطورها  القديمة 
السنوي لنهر النيل، وبينما أمد النيل 
علمهم  قد  فإنه  بالطعام،  المصريين 
التوحد والعمل معا: من  كذلك قيمة 
األخطار،  من  أنفسهم  حماية  أجل 
الحواجز  القدماء  المصريون  وبنى 
منازلهم  حماية  أجل  من  والسدود؛ 
المصريون  وبدأ  وأراضيهم، 
لمعرفة  الفلك،  بدراسة  يهتمون 
إلى نشوء  أدى  الفيضان؛ مما  وقت 
المصريون  وتعلم  الزمني،  التقويم 
مياه  في  والتحكم  القنوات  حفر 
الري؛ وحفظها في خزانات، لوقت 
في  العدل  الحكام  واتبع  الصيف، 
توزيع حصص المياه، وتحديد قيمة 
منسوب  أساس  على  الضرائب؛ 

فيضان النيل.

المصريين  لقدماء  النيل  وسمح 
األفريقية؛  القارة  قلب  باستكشاف 
من  بمنتجات  مصر  إلى  والعودة 
محليا،  متاحة  غير  مجلوبة  بضائع 
وأرشد النيل البعض كذلك إلى تعلم 
وهداهم  األفريقية،  الشعوب  لغات 
وزعمائهم؛  ملوكهم  سير  نقش  إلى 
في نصوص الصخر بأسوان، حيث 
سجلوا أغراض ونتائج أعمالهم في 
محاجر الجرانيت، ولم يكن األهالي 
الزراعة  في  العمل  يستطيعون 
يرتفع  حيث  الصيف،  شهور  خالل 
ولذلك  بالفيضان.  المياه  منسوب 
تجمعوا سويا؛ للتدريب على أعمال 
والحرف  والبناء،  األحجار،  قطع 
و  المعابد  إقامة  في  أيضا  وتفننوا   ،
تشييد األهرام وبناء المقابر، وأعان 
فيضان النيل قدماء المصريين كذلك 
المحاجر )في  نقل األحجار من  في 
مراكز  إلى  النهر،  عبر  أسوان(، 

العبادة والتجمعات السكنية.

تاريخها  مدار  على  مصر  -شهدت 
عدة فيضانات منخفضة، كما شهدت 
كانت  حيث  عارمة  فيضانات  عدة 
تتلقى مصر من إيراد النيل أكثر من 
المؤرخين  أن  إال  الحالية،  حصتها 
1887م  عام  فيضان  أن  يؤكدون 
كان من أقوى الفيضانات وأشرسها 
نهايات  في  مصر  شهدتها  والتي 
مصر  إيراد  وبلغ  التاسع،  القرن 
عام 1887م  فيضان  في  المياه  من 
من  مكعب  متر  مليار   150 نحو 
الهضبة اإلثيوبية، وهو أعلى إيراد 
النيل،  نهر  تقسيم  إتفاقية  من حصة 
ويوضح أرشيف الصحف الصادرة 
عشر  التاسع  القرن  نهايات  في 
والتي تحدثت عن قوة الفيضان، أن 
حركة القطارات وخاصة القطارات 
مصلحة  جعل  مما  توقفت  الليلية، 
إعالنا  تنشر  سابًقا  البوسطة  البريد 
في الصحف في 20 سبتمبر من عام 

1887م، وقالت المصلحة :

قطارات  فإن  النيل  لطغيان  “نظًرا 
الركاب الليلية التي تسافر مرتين من 
أسيوط  إلى  الدكرور  بوالق  منطقة 
توقفت”، الفتة أن توقفها مؤقًتا حيث 
وأسيوط  بوالق  بين  اإلرساليات  إن 
بالصعيد ستكون في القطار العادي 
وليس  الصباح  في  يتحرك  الذي 
من  الصادرة  اإلرساليات  أما  الليل 
اإلسكندرية فيكون إرسالها كل يوم 
األسبوع  أيام  من  وخميس  إثنين 
الفيضان على  قوة  تدوين  فقط، وتم 
الكرنك باألقصر، وقام مفتش  معبد 
اآلثار في المعبد آنذاك، بكتابة تاريخ 
الفيضان على الجدران، الفًتا إلى أن 
هناك نقوًشا في معبد الكرنك تتحدث 
كذلك  الفيضانات،  ارتفاع  عن 
أقوى  من  1946م،  فيضان  يظل 
مصر،  شهدتها  التي  الفيضانات 
صفحات  سجلتها  ضجة  وأحدث 

الصحف والمجالت أيضاً.

والتها  اهتم  اإلسالمية،  وفي مصر 
بتصميم  وقاموا  أيضا،  بالفيضان 
دقيق  بقياس  للقيام  النيل”  “مقياس 
المقياس  هذا  زال  وما  للفيضان، 
الروضة”  “جزيرة  في  لليوم  قائما 
بالقاهرة، فقد أكد الباحثون أن مصر 
التي  العالم  دول  أوائل  من  كانت 
النيل،  لنهر  مقاييس  بعمل  قامت 
بالد  في  النيل  نهر  بضبط  وقامت 
وأنشأت  سنة،   100 لمدة  المنابع 
السدود في أفريقيا، وأن المصريين 
بالفيضانات  يستبشرون  كانوا 
أوقع  لو  حتى  المرتفعة  العارمة 
الري  وزارة  أن  و  ضحايا،  النهر 
قديًما كانت تقوم بحصر للفيضانات 
والعالية  والمتوسطة  المنخفضة 
أن  إلى  تشير  المصادر  أغلب  وأن 
أقل  من  كان  1913م  عام  فيضان 
الفيضانات التي شهدتها مصر حيث 
 12 في  أسوان  عند  ذروته  وصل 
نحو  يبلغ  التصرف  وكان  سبتمبر، 
اليوم  في  مكعب  متر  مليون   435

فقط الغير.

في  الدول  أقدم  من  مصر  تعد   -
العالم التي أسست التنبوء بالفيضان 
ورصد نهر النيل مروًرا بمنابعه في 
لمصبه  وصوله  حتي  أفريقيا  قلب 
حيث  المتوسط؛  البحر  في  األزلي 
كانت تصرف مصر سنوًيا ماليين 
أفريقيا  في  النيل  لضبط  الجنيهات 
قوة  من  تحد  مشروعات  وإقامة 
الكاسحة،  الفيضانات  وشراسة 
السنة  المصريين  قدماء  قسم  وقد 
)قدوم  )آخت  فصول  ثالثة  إلى 
خروج  )فصل  برت  الفيضان(، 
)جني  شمو  األرض(،  من  الزرع 

المحاصيل(.

البقية العدد القادم
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العالج النفسى باالشعة 
الضوئية

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

يسطع  الذى  البارق،،  الشعاع  ذلك 
يتجدد  ومعه  الشارق،،  النهار  مياد  معلنا 
هذا  فقط  الطبيعة  فى  ليس  فارق،،  امل 

ثنايا  يخترق  بل  الميثاق،، 
اللحاق،،  ويواصل  النفس 
الوجدان  اعداء  لمطاردة 
من  لكثير  إشفاق،،  دون 
أسقام النفس يكون ترياق،، 
البراقة  اشعته  أمام  تتاشى 
كل ظلمة القلق واإلرهاق،، 

تسلل  ان  لها  منفذ  ال  اإلكتئاب  وجيوش 
مصيرها  لها  مهرب  فا  األعماق،،  إلى 
فى  تتمادى  ال  النوم  مشكات  االحتراق،، 
فى عناق،،  الغفوات  تأخده  بل  االستغراق،، 
الموسمية  واالضطرابات  المواد  بين  وتخلق 
صلح وإتفاق،، بعد محاوالت عدة وزمن من 
اإلخفاق،، فاالشعة الضوئية تنظم مسار عمل 
المريض  فتساعد  السياق،،  و  المخ  كيمياء 
نحو  ويسرع  المرض  اغال  من  تحرر  أن 
الضوئى  العاج  وعبر  بإنطاق،،  الصحة 
يتحقق االنعتاق،، من سلطان العاج الدوائى 
المؤرق،، االن هيا تعرف المزيد عن اسرار 

العاج النفسى باالشعة الضوئية 
العاج بالضوء هو احد التقنيات العاجية 
المساعدة و ليست الرئيسية فى عاج بعض 
تعريض  على  قائم   .. النفسية  االضطرابات 
للضوء  مماثل  مشع  ابيض  لضوء  المريض 
يسمى  جهاز  من  االقتراب  عبر  الطبيعى 
ساعة  ربع  لمدة  وذلك   ، الضوء  صندوق 
إلى ساعة كاملة بعد أسابيع من  البداية،  في 

العاج
ويمكن وضع صندوق الضوء على طاولة 
لانسان  يمكن  بهذا  و  العمل  او  المنزل  فى 
كتابة  قراءة,  من  اليومية  انشطته  ممارسة 
,اجراء مكالمات..الخ أثناء الخضوع للعاج 
واالساس النظرى لتلك التقنية العاجية ان 
الضوء يؤثر على الموصات العصبية التى 
تتحكم بكيمياء المخ المرتبطة بالمزاج والنوم 
معها  نستخدم  التى  االضطراب  اهم  من 
الوجدانية  االضطرابات  التقنية...  هذة 
,مختلف  الفصول  بتغيير  الخاصة  الموسمية 
القطب  ثنائى  واالكتئاب  االكتئاب  انواع 
لتخفيف حدته,, اضطرابات النوم,, الخرف,, 
الطويلة..  الجوية  الرحات  اضطراب 
زيادة  او  الدواء  جرعات  لتقليل  وتستخدم 
من  يعانون  الذين  مع  ويستخدم  فعاليته,, 
اعراض تحسسية لادوية النفسية او الحوامل 

والمرضعات والمسنين..الخ
 ويستخدم بحذر مع االكتئاب ثنائى القطب 
النه قد يسبب نوبات من الهوس او النشوة او 

فرط النشاط 
بعض  لدى  الضوئى  العاج  يسبب  قد 
التى  الجانبية  االثار  من  مجموعة  االفراد 
او  العين  تهيج  الصداع,  الوقت..  تخنفى مع 
تلك  من  التخفيف  ويمكن  الغثيان....  الجلد,, 
وقت  تقليل  من  الجلسة  بأدراة  االعراض 
العاج ,,التحكم بشدة الضوء,, اخذ قسط من 
الراحة اثناء الجلسة,, و اذا تفاقمت االعراض 

ينصح بالرجوع للمعالج
بالضوء على عدة  العاج  فاعلية  وتتوقف 

عوامل
عقب  باكرا  تطبيقه   يفضل  التوقيت: 

االستيقاظ
شدة  تختلف  الشدة:  
من  الضوء  صندوق 
جهاز الخر و التى تقاس 
اللكس  بوحدة   شدته 
اضطراب  كل  وايضا 

يتطلب شدة مختلفة
المدة الزمنية : تكون فى المتوسط ما بين 
٢٠ :٣٠ بالجلسة الواحدة و تستمر لمدة اطول 

اذا كانت شدة صندوق الضوء منخفضة
من  مائم  اضاءة  الحصول على صندوق 

حيث  نوع االضاءة و السطوع و االمان
الروتين  و  العاجية  بالخطة  االلتزام 
اليومى للجلسات و يمكن االستراحة لمدة يوم 

او يومين 
 46 بها  شارك  فقد  لدراسة،  اجريت  وقد 
تم  القطب،  ثنائى  باالضطراب  مصاًبا 
تقسيمهم إلى فئتين، وقد حصلت الفئة األولى 

على عاج ضوئي مقداره 7٠٠٠
لكس وبينما حصلت الفئة الثانية على 5٠ 

لكس
للضوء  جميعا  المشاركيين  تعريض  وتم 

لمدة ربع ساعة
بزيادة  المشاركون  قام  أسابيع،   6 وخال 
جرعات الضوء لساعة كاملة وتغير مزاجهم 

بطريقة جوهرية. 
المصابين  أن  النتائج  وقد ظهر من خال 
أفرادها  حصل  التي  األولى،  المجموعة  في 
أكثر  كانوا  الضوء؛  من  عاٍل  مقدار  على 
ميًا للتحسن الكبير، مقارنة بالمجموعة التي 

حصل أفرادها على مقدار قليل منه. 
كانوا  األولى  المجموعة  مشاركي  أن  كما 
أكثر قدرة على العودة للعمل والقيام بالواجبات 

المنزلية، مقارنة بالمجموعة الثانية 
ال يشع الضوء فقط  معلنا مياد يوم جديدا 
بل يشع  احيانا ليعلن فى سنيه البارق مياد 
امل يحمل البهجة لمرضى االكتئاب وراحة 
لمن يجافى النوم اجفانهم .. فمن قلب الطبيعة 
يعيد نبض الحياة فى صدور كادت ان تختنق 
القلق  وعواصف  البؤس  بشوائب  انفاسها  

فينعكس عليها الضوء لتشرق مجددا

آدم الثانـــى 
نبوخذنصر ..أداه التأديب !

وجدى خليل

أنه لعب دورا  التاريخ وال أن يعرفه أحد لوال  ليذكره  لم يكن 
ليس  االلهي جزأ  الوحي  له  اليهودي وقد قسم  التاريخ  كبيرا في 

بالقليل في نبؤات أنبياء العهد القديم . رأي هذا الملك حلما أثار حيرته أذ رأي في حلمه تمثاال  
" راس هذا التمثال من ذهب جيد.صدره وذراعاه من فضة.بطنه وفخذاه من نحاس. ٣٣ ساقاه 
من حديد.قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. ٣4 كنت تنظر- أيها الملك- الى ان 
قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما." دانيال 
٢: ٣٢ -٣4 أراد الملك القاسي أن يأتوه بالتفسير دون أن يقص عليهم الحلم وهدد كل سحره 
القصر وعرافيه وحكماؤه بالقتل أن لم يخبروه بما حلم وبتفسير هذا الحلم . كان دانيال النبي 
أحد حكماء القصر وصار علي وشك القتل هو وأخواته المسبيين ولكن كان لربنا رأيا أخر 
فأوحي لدانيال بالحلم وأيضا تفسيره ومايهمنا هنا أن رأس هذا التمثال التي كانت من ذهب 
التمثال  العالم حينئذ وبقيه جسم  التي كانت تحكم  جيد كانت تشير الي نبوخذنصر ومملكته 
تشير الي ممالك أخري أقل قوه تأتي بعد مملكته وتتدرج في الضعف الي قدمي التمثال التي 
كانتا جزء من خزف وجزء من حديد وكانت تمثل الدوله الرومانيه التي أنسحقت بحجر قطع 
بغير يدين . ومايهمنا في هذا التأمل شيئان أولهما أن نبوخذنصر كان ملكا شريرا عنيفا قاسيا 
الي  أنصرفوا عن عبادته وأتجهوا  القديم عندما  لتأديب شعبه في  الرب  أستخدمه  ومع هذا 
عباده آلهه غريبه وسفك ملوك يهوذا دما بريئا بل وخان الملك يهواقيم عهده مع نبوخذنصر 
الباس  جبابرة  الرؤساء وجميع  اورشليم وكل  كل  " وسبى  نبوخذنصر  عليه فصعد  وتمرد 
عشرة االف مسبي وجميع الصناع واالقيان.لم يبق احد اال مساكين شعب االرض. ١5 وسبى 
يهوياكين الى بابل وام الملك ونساء الملك وخصيانه واقوياء االرض سباهم من اورشليم الى 
بابل " ٢ ملوك ٢4 لم يكتف نبوخذنصر بهذا بل " واحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت 
اورشليم وكل بيوت العظماء احرقها بالنار. ١٠ وجميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها " ٢ 
ملوك ٢5: 9 وهدم هيكل سليمان للمره األولي بعد بناؤه . ربنا اليمانع أن يستخدم أداه تأديب 
قاسيه ليس لفناء شعبه بل لتأديبهم وهو يتمجد أسمه يفعل هذا في كل زمان وفي كل مكان 
ومع شعوب كثيره يقول الوحي االلهي عن مصر في سفر أشعياء ١9 : ٢٢ "  ويضرب 
الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم " أن الذي يضرب 
هو الذي يشفي والذي يجرح هو يعصب والعجيب أن الرب يعود وينتقم لشعبه ممن أدبوهم 
! كان لكل أداه تأديب دورا محددا ال تتعداه وال تبالغ في أستخدام قسوتها وقوتها فأن تعدت 
التأديب وهو مافعله الحقا  هذا الدور ووقع أذي علي شعبه أستدار الرب وقام بتأديب أداه 
مع نبوخذنصر.فأن أستخدمك الرب يوما لتأديب أخرين فأحذر أن تتعدي دورك وأتضع أمام 

الرب. أن  معامات الرب مع الشعوب والممالك اليجب فهمها في حدث عرضي ومؤقت بل 
بقرآه التاريخ والنبؤات ككل في محاوله لفهم مقاصد الرب . أما النقطه الثانيه في هذا المقال 
فهو هذا الحجر الذي قطع بغير يدين والذي سحق قدمي التمثال الذي يقول عنه " اما الحجر 
الذي ضرب التمثال فصار جبا كبيرا وما االرض كلها " هذا الحجر الذي قطع بغير يدين 
أي بغير أراده بشريه وتدخل بشري كان يشير الي مياد السيد المسيح من عذراء اما كيف 
السموات مملكة لن  اله  يقيم  قائا "  النبي  دانيال  لنا  فيفسره  صار جبا ومأل األرض كلها 
تنقرض ابدا وملكها ال يترك لشعب اخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى االبد " 
دانيال ٢: 44 أنها مملكه المسيح وليست مملكه أخري . وفي ضؤ هذا الفهم يجب أن ننظر الي 
أحداث العالم حولنا اليوم وعنفها وتوالي أحداثها بشكل لم تختبره البشريه كتمهيد محتمل أننا 
في الطريق الي "هرمجدون" أو قبلها بقليل وتتشكل األحداث وتتشابك الي أن يصل الجميع 

الي هذه المملكه التي بدأت بحجر قطع بغير يدين .
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إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، 
لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك  َولَْم َيَتأَمَّ

)1 :13
 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء السابع شعبة الديدان )2(
الديدان المسطحة أو العريضات

 
تكون  التي  الديدان  هي  العريضات  أو  المسطحة  الديدان 
وتكون  والظهرية،  البطنية  الجهتين  من  مسطحة  أجسامها 
خنثية  دودة  وهي  الجانبين(،  من  )متناظرة  التناظر  ثنائية 
واألنثى  )الذكر  والذكرية  األنثوية  التناسلية  األعضاء  لديها 
صلب  يكون  الطبيعي  الخارجي  الغشاء  واحد(،  حيوان  في 
العصبية  وأجهزتها  هضمية،  قناة  أو  عام  جوف  لها  ليس 
بسيطة. دورة حياتها تكون عادة معقدة وتكون ذات مضيفين 
البلهارسيا  الممرضة مثل  الطفيليات  أكثر، ومعظمها من  أو 
المعيشة  حرة  كائنات  ومنها  والمتوارقة  الكبدية   والمتورقة 
مثل المستورقات. وتعيش هذه الديدان في المستنقعات والبرك 
واألنهار أو على األشجار الميتة، وكذلك تعيش على الصخور 
وفي الماء المالح أو متطفلة على مخلوقات أخرى. وتختلف 

أطوالها من ١ ملم إلى عدة أمتار.
دودة طفيلية

     
دودة شصية تمسك بجدار األمعاء     إثنتان من سرمية دودية
الديدان الطفيلية  هي حيوانات لها جسم طويل نحيف تعود 
إلى شعب مختلفة كالخيطية والمسطحة ويعتمد انتشارها على 
توفر المضيف المناسب والظروف البيئية التي تسمح للطفيلي 

باالنتقال من مضيف آلخر. 
في  يعيش  طفيلي  هي  االنسيلوستوما(  )دودة  شصية  دودة 
األمعاء الدقيقة و. و هناك نوعان من الدودة الشصية تصيب 
ااٍلنسان، الفتاكة األمريكية واألنكلستوما ااٍلثناعشرية وتنتشر 
الفتاكة األمريكية في األمريكيتان، أفريقيا جنوب الصحراء، 
تنتشر  حين  في  وإندونيسيا.  الصين  آسيا،  شرق  جنوب 
األنكلستوما ااٍلثناعشرية في الشرق األوسط، شمال أفريقيا، 
حوالي  الشصية  الدودة  تصيب  أوربَّا.  جنوب  وسابقا  الهند 
برازيلية  أنكلستوما  وهناك  العالم  عبر  مليون شخص   6٠٠
وأنكلستوما أنبوبية الشكل تصيب القطط، في حين أنكلستوما 
فتصيب  الرأس  ضيقة  أنكلستوما  أما  الكلب.  تصيب  كلبية 

القطط والكاب في نفس الوقت.
األصابة واألعراض

ال تتخصص العدوى بالديدان الشصية بأعراض أو عامات 
وفقر  المعوي  االلتهاب  من  مزيج  إلى  تؤدي  ولكنها  معينة، 
البروتين.  ونقص  التدريجي  الحديد  عوز  عن  الناجم  الدم 
وألم  السعال  مع  األحيان  بعض  في  الشديدة  العدوى  تترافق 
الصدر واألزيز والحمى. قد تحدث اآلالم الشرسوفية وعسر 
مراحل  في  واإلسهال  واإلمساك  والقيء  والغثيان  الهضم 
العدوى المبكرة أو الاحقة، على الرغم من تراجع األعراض 
مع  المترافقة  األعراض  تشير  الوقت.  مرور  مع  الهضمية 
فقر الدم ونقص البروتين إلى اإلصابة بعدوى شديدة متقدمة، 
والتي تضم الهزال وفشل القلب وانتفاخ البطن مع االستسقاء. 
الُسْرِميّة الُدوديّة، وأيضاً تسمى بالديدان الشعرية أو الدبوسية 
وكذلك األقصورة أو الحرقص نوع من الديدان الطفيلية. لونها 
أبيض وقطرها نحو المليمتر أو يزيد قليا وطوله بين 4/٣ - 

٢ سم. وهي كدودةاالسكارس تنتقل بيوضها عن طريق تناول 
باإلضافة  ولكنها  بها  مصاب  ببراز  ملوث  شراب  أو  غذاء 
يمكن أن تنتقل بواسطة األيدي والمابس الملوثة بمامستها 
شرج المصاب حيث أن األنثى بعد أن تمتلئ بالبيض تنحدر 
إلى الشرج لتبيض بين ثناياه أو أن ينفجر جسمها ويخرج منه 
البيض الذي يلتصق حول الشرج بسبب وجود مادة أسمنتية 
في قشرته. ومن أجل ذلك فإن هذه الدودة تختص دون سواها 
)العدوى  وإليه  المريض  ذات  من  العدوى  إعادة  بإمكانية 
للغير  نقلها  يمكن  كما  األظافر  قرض  عادة  بسبب  الذاتية(، 
عن طريق المصافحة أو النوم في فراش الغير أو من األلبسة 
الداخلية الملوثة إن المسها الفرد السليم بطريقة ما. واألنثى 
المنحدرة قد تجد طريقها إلى المهبل فتبيض فيه، أو تنتقل إلى 
وخفتها  لصغرها  الدودة  هذه  بيوض  أن  كما  البطني  الغشاء 
يمكن نقلها بواسطة الغبار مما يجعل استنشاق مثل هذا الغبار 

طريقة آخرى لنقل العدوى. 
والعدوى بهذه الدودة كثيرة الطرق وعلى غاية من السهولة، 
أي  انتشار  يضارع  العالم  في  انتشارها  كان  ذلك  أجل  ومن 
دودة غيرها من الديدان الطفيلية حتى أصبحت منتشرة انتشار 
الدودة الحبلية في الباد الحارة. وإصابة فرد واحد من أفراد 
العائلة الواحدة بهذه الدودة يكاد يكون دليا على إصابة جميع 
بالبراز داخل  الدودة ال يختلط  العائلة. وإن بيض هذه  أفراد 
يختلط  قد  بل  الديدان  من  غيرها  في  الحال  هو  كما  األمعاء 
أو ال يختلط به أثناء التبرز، وعدم اختاطه هو الغالب ألن 
يصعب  إسمنتية  مادة  على  قشرتها  احتواء  بعامل  البيوض 
للتشخيص هي  المثلى  والطريقة  الشرج.  تحررها من جدار 
كشط ما حول الشرج بمجرد خشبي أو زجاجي وفحص ما 
تزال  ال  وهي  والدتها  بعد  والبيوض  المجهر.  تحت  يؤخذ 
وحيدة الخلية ال تحتاج إلى فترة تتطور فيها إلى أجنة خارج 
الجسم لتصبح معدية، كما هو الحال في بيوض اإلسكارس، 
بل وهي ما تزال طازجة تكون قابلة لنقل العدوى ألن تطورها 
من وحيدة الخلية إلى جنين فيرقة فدودة كاملة ممكن أن تتم 
ولما  الخلوية.  للحضانة  فترة  إلى  حاجة  دون  األمعاء  داخل 
كانت العاجات المعروفة تقاوم الدودة الكاملة وليس البيوض 
العدوى هي  على  للقضاء  الصحيحة  الطريقة  فإن  واليرقات 
أن  حيث  أيام   ١٠ عن  تقل  ال  مدة  وفي  التدريجية  الطريقة 
إلى ديدان كاملة  البيوض واليرقات  الفترة تكفي لتطور  هذه 
كما يحسن إعادة العاج بعد أسبوعين أو ثاثة. فهذه الديدان 
الدبوسية هي طفيليات شائعة للغاية تستوطن االمعاء، غالباً في 
االطفال، وتسبب حكة في الشرج، والديدان الدبوسية لها قابلية 
عندما  الطفل  جسم  تدخل  فهي  العدوى.  النتقال  عادية  غير 
الدبوسية(  الديدان  تضعها  )التي  المجهرية  البويضات  يلتقط 

بأصابعه ويضعها في فمه ويبتلعها.
التي  البيضاء  الشكل،  خيطية  البالغة،  الديدان  تلك  تعيش  و 
طول كل منها 4\١ بوصة في االمعاء، وتهاجر اإلناث بعد 
تلقيحها من الذكور عبر االمعاء حتى تصل إلى الشرج حيث 
وزحفها  الديدان  خروج  وأثناء  تموت،  ثم  البويضات  تضع 
على جلد الشرج الحساس لوضع البويضات يحدث لدى الطفل 
تلتصق  الشرج وعندئذ  الشديدة في حك جلد  بالرغبة  شعور 
البويضات بأصابع الطفل وأظافره فإذا وضعها بعد ذلك في 
في  وتنتقل  تبتلع  البويضات  فإن  يده(  يغسل  أن  )دون  فمه 
اليرقات  وتخرج  تفقس  ثم  الهضمي،  الجهاز  داخل  رحلتها 
دورة  لتعيد  تنضج  حتى  الجسم  داخل  التطور  في  وتستمر 
حياتها. كما ان البويضات التي تخرج مع البراز يمكنها ان 
تعيش في التربة ألسابيع طويلة، وكذلك البويضات التي تنتشر 

في غبار المنزل وفي المابس واغطية الفراش.
أعراض اإلصابة

إن أول ما يظهر من اعراض للديدان الدبوسيه هو حك الجلد 
المحيط بالشرج وداخل االليتين، وغالباً ما يحدث ذلك بالليل، 
التبول، وما  أثناء  والم  بحكة مهبلية  أيضاً  البنات  وقد تشعر 
كثير  في  أنها  غير  عصبي.  وتوثر  قلق  من  ذلك  عن  ينتج 
في  أو  الغليظة.  األمعاء  بداية  في  التهابا  تسبب  األحيان  من 
الزائدة الدودية، وفي أحوال أخرى تسبب التهاب المبايض أو 
مجاريه، أو التهاب الغشاء البطني. ومن االعراض الشائعة 
ال  االطفال  فبعض  ذلك  ومع  المؤرق،  والنوم  القلق  أيضاً 

يعانون اية اعراض.
الجهاز  من  األخير  الجزء  هي  القولون  أو  الغليظة  األمعاء 
الهضمي في الفقاريات. وظيفتها الرئيسية هي امتصاص الماء 
من المتبقى من المواد الصلبة ثم تمرير الفضات الزائدة إلى 

خارج الجسم

عن  عبارة  الدودية   الزائدة 
نهاية  في  صغيرة  قطعة 
اسطوانية  األعور،  المصران 
تقع  النهاية،  مسدودة  الشكل، 
في بداية األمعاء الغليظة، ولها 
فائدة مناعية حيث أن بها نسيجاً 
تصفية  على  يعمل  لمفاوياً 
الدخيلة  والفيروسات  البكتيريا 

وتكوين مناعة ضدها.
                                             

رسم للقولون كما يظهر من األمام 
و  يظهر األعور ملونا باللون 

األحمر
الصفاق  داخل  هو كيس  األعور  
او البريتوان )غشاء يبطن جوف 
بداية  يعتبر  والذي   ، البطن( 

األمعاء الغليظة        
العالج

يمكنك رؤية الديدان الصغيرة حول فتحة الشرج خاصة أثناء 
الليل، فإذا رأيتها، أو إذا كان طفلك يشكو من حكة بالشرج، 
فضعي شريطاً الصقاً شفافاً على الجلد المحيط بالشرج وخذي 
الشريط )بعد وضعه داخل زجاجة نظيفة مغلقة( إلى الطبيب 
وجود  من  ليتأكد  المجهر  تحت  العينة  يفحص  سوف  الذي 
بعاج  الطبيب  يوصي  قد  و  وبويضاتها.  الدبوسية  الديدان 
بسهولة(  االنتشار  يمكنه  الطفيلي  كان  )إذا  بأكملها  اسرتك 
بإعطاء عقار يقتل الديدان بفاعلية. و فضًا عن هذا، عليك 
بقص أظافر طفلك، التي هي مكان اختباء مفضل للبويضات 
وتأكدي من أن جميع افراد العائلة يغسلون ايديهم كثيراً خاصة 
الحيوانات االليفة وقبل  اللعب مع  الحاجة أو بعد  بعد قضاء 
تناول الطعام. وعليك بغسل جميع ماءات األسرة في الماء 

الساخن وتجفيفها بالهواء الساخن لقتل جميع البويضات.
وسائل الوقاية

منع تلوث الغذاء والشراب بالبراز، وغسل اليدين بعد قضاء 
الحاجة وقبل تناول الوجبات، وغسل ما ال يطبخ من األغذية 
الديدان  من  الطفل  عاج  من  االنتهاء  بعد  تناوله.  قبل  جيدا 
الدبوسية، يجب تعويده على سلوكيات صحية وعادات نظافة 
عدوى  األطفال  بين  االنتشار  شائعة  األمراض  من  الجسم 
كلما  بها  اإلصابة  نسبة  تزداد  التي  الهضمي،  الجهاز  ديدان 
النظافة  أساليب  وانعدمت  العامة  الحمامات  استخدام  ازداد 
تساعد  التي  الشائعة  األخطاء  ومن  اليومية.  التعامات  في 
على انتشار مثل هذه األمراض الطفيلية عدم اهتمام األسرة 
المحافظة  وأساليب  الصحية  بالوسائل  األبناء  وتثقيف  بتعليم 
وغسل  باستمرار  اليدين  غسل  ومنها  العامة  الصحة  على 
دون  من  طازجة  تؤكل  التي  والخضراوات  الفاكهة  وتعقيم 
الدبوسية  الديدان  باستمرار.  الداخلية  المابس  وتغير  طبخ، 
الطفل  من  بسهولة  تنتقل  اللون  بيضاء  صغيرة  ديدان  هي 
إلى األمعاء، وتخرج  إلى طفل آخر سليم، وتدخل  المصاب 
ويمكن  الفتحة.  حول  والتهابا  حكة  مسببة  الشرج  فتحة  من 
الدبوسية نفسها وكذلك بيضها عن  الديدان  تشخيص وتحديد 
طريق فحص فتحة الشرج أو فضات األمعاء، إنها نوع من 
العدوى التي يسهل عادة عاجها باألدوية كما تتميز بارتفاع 
النظافة  وسائل  اتباع  يتم  لم  إذا  العاج،  بعد  االنتكاسة  نسبة 
وانتشار  الديدان  بهذه  األولى  اإلصابة  ولمنع  المعروفة. 
باآلتي:  ننصح  العاج،  بعد  منع عودتها  بها وكذلك  العدوى 
الطعام،  تناول  قبل  دائما  يديه  بغسل  يقوم  أن  الطفل  تعليم   -
بشكل  الطفل  أظافر  تقليم   - المرحاض.  إلى  الذهاب  وبعد 
متكرر. - عدم السماح للطفل بممارسة عادة قضم األظافر. 
الداخلية للطفل كل يوم. - تعويد  التأكد من تغير المابس   -
الطفل على االستحمام في الصباح بدال من الليل، األمر الذي 
فتح   - الليل.  خال  الديدان  بيض  انتشار  منع  في  سيساعد 
الستائر في غرفة الطفل في كل يوم، حيث إن بيض الديدان 
الدبوسية يتفاعل بشكل عكسي سلبي مع أشعة الشمس. - وبعد 
االنتهاء من عاج الطفل من الديدان الدبوسية، يجب تعويده 
على سلوكيات صحية ومتابعته في ممارستها مثل القيام بتغير 
باستمرار  الفراش  وأغطية  النوم  ومابس  الداخلية  المابس 

حتى تظل نظيفة معقمة خالية من العدوى
إعداد/د. شاكر اسطفان
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بصــــــراحة
مسلسالت العنف قنابل تنسف جمتمعنا  

 مدحت عويضة

أنقطعت  قد  المهاجرين كنت  كغيري من 
ثم  المصري.  التلفزيون  عن  طويل  زمن 
فبدأت  البيت  في  وجلسنا  كورونا  جاءت 
الحكاية معي بالبحث في اليوتيوب علي أفام 
عربية ومسلسات قديمة كانت لها ذكريات 
الحملية  وليالي  أرابيسك  فشاهدت  جميلة 
أما  الجبل وغيرها.  والمال والبنون وذئاب 
منها  الكوميدية  عن  أبحث  فكنت  األفام 
وخصوصا أفام هنيدي الذي أعشقة كذلك 
بعض المسرحيات وإكتشفت مسرح مصر 
وأشرف عبد الباقي ومجموعته الجميلة. ثم 
ونتيجة أن أصبح لدينا القدرة علي مشاهدة 
خال  من  والعربي  المصري  التلفزيون 
األجهزة التي أصبحت متاحة. تابعت بعض 
اإلختيار  ومنها  الماضي  العام  المسلسات 

ألمير كرارة والفتوة لياسر جال.  

زامن  وقد  العام  هذا  رمضان  جاء  ثم 
أوامر البقاء في المنازل التي فرضتها علينا 
تقريبا  فشاهدت  أونتاريو.  مقاطعة  حكومة 

معظم المسلسات المصرية. 

فيه  أبدع  جميل  مسلسل  اإلختيار  كان 
وأحمد  العزيز  ميمي ومعه كريم عبد  بيتر 
مكي. كما أبدع كالعادة ياسر جال بمسلسل 
راجل(  )ضل  جميل  إنساني  اجتماعي 
المسلسات  باقي  أما  نور.  الفنانة  ومعه 

وقتل  ودم  وغم  ونكد  هم  مسلسات  فكانت 
القنوات  وذبح وسكاكين ورصاص. جعلت 
وال  العنف.  رائحة  منها  تفوح  المصرية 
أدري سببا لظاهرة إجتياح العنف لألعمال 
العنف والقتل والدم هو  الفنية؟ فهل أصبح 
الجمهور  باب  من  المسلسل  لنجاح  ضمان 
عايز كدة؟؟. إذا لماذا نجح ضل راجل وسط 

هذا الكم الكبير من العنف؟؟. 

من  األكثر  المصيبة 
إظهار  هو  العنف 
العنيفة  الشخصية 
ومكانتها في المجتمع. 
العنيف  فالشخص 
البطل  هو  وغالبا 
عن  للمال  يصل 
العنف  طريق 
يحقق  كما 
كبيرة  مكانة 

في المجتمع بسبب العنف. 
الجميع  يهابه  وكما  الكل  إحترام  ينال 

األلقاب.  عليه  ويطلقون  منه  ويخافون 
يسارع الكل لتودد له ومحاولة التقرب منه. 
والمعلم  والكبير  البطل  فهو  الفتيات  تعشقة 
والبية والباشا . وفي كل مسلسل تكون هناك 
الزمة ... جملة تتكرر كثيرا علي لسان أحد 
األبطال وهي كلمات رديئة ودون المستوي 

بيئة. عنها  نقول  الماضي  في  كنا  التي  من 
سرعان ما تجد هذه الجملة وقد انتشرت علي 
للشارع  ثم  ومن  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
مكان  كل  في  المصريين  ليرددها  المصري 
بمختلف مستوياتهم واكثر الذين تستهويهم هذه 

الكلمات هم الشباب. 

كل  يشاهدها  المسلسات  هذه  أن  المشكلة 
سيئة  صورة  وتعطي  العربي  الوطن  أبناء 
والبيت  المصري  الشارع  وعن  مصر  عن 
المصري. فأكثر المشاهد التي قد تكون أثارت 
السيدات.  ضرب  هو  المهجر  في  لنا  مشاكل 
أخته  يضرب  واألخ  زوجته  يضرب  فالرجل 
البعض  يعتدي  وأحيانا  بنته  يضرب  واألب 
علي السيدات بالضرب في الشارع. أحرجت 
جدا عندا سألتني بنتي أنتم تضربون النساء في 
مصر بهذه الطريقة؟؟ . حاولت أشرح لها أنه 
مجرد تمثيل ولكني كنت حريص ان 

اشاهد بمفردي.  

من  االخطر 
المسلسات  هذه  أن  ذلك 

وقيم  واخاق  قيم  تنسف  لقنابل  تحولت 
لنقل  لقنابل  تحولت  كما  المصري.  الشارع 
العنف للشارع وخصوصا بين الشباب صغير 

البطل  يقلدون  يحاولون  نجدهم  الذين  السن. 
في كل شئ مابسة طريقة كامة مشيته ونقل 
العنف  مسلسات  أم  وأعتقد  كامه.  مفردات 
سبب من أسباب إنتشار العنف ضد المرأة في 
مزيد  نحو  التقدم  عدم  األقل  علي  أو  مجتمعنا 
من إحترام المرأة في مجتمعنا. وكذلك إنتشار 

ظاهرة العنف والمخدرات واإلدمان. 

كانت  األبطال  كل  أن  البعض  يقول  قد 
المسلسل.  نهاية  الموت في  أو  السجن  نهايتهم 
نعم هذا صحيح ولكن أنت تصنع مسلسا من 
من  وأكثر  حلقة  وعشرون  تسعة  حلقة   30
ثم في اخر عشرة  الحلقة األخيرة  %75 من 
دقائق او خمس دقائق يموت البطل او يسجن. 
الشخصية  بهذه  يتعلق  الشباب  تركت  انت 
التي  والتطورات  عنفه  ويشاهد  يوما  ثاثين 
حدثت باإليجاب علي حياته نتيجة نهج العنف. 
النفس  يقول علماء  الحلقة.  أخر  يموت في  ثم 
العقل  لذلك سيتعمد  إنتقائية  اإلنسان  ذاكرة  ان 
الشباب  ويتذكر  البطل  نهاية  نسيان  البشري 
في  قنبلة  البطل  ويصبح  والدم  والقتل  العنف 
يحاولون  الذين  اوالدنا  وعقول  شارعنا 

تقليدة. 

هذه  لصناع  أقول  النهاية  في 
المسلسات اتقوا هللا في شباب البلد واتقوا 
هللا في البلد وفي الصورة التي تقدموا بها 
البلد لشعوب العالم. وليس حقيقي أن العنف 
الفني.  العمل  او  المسلسل  نجاح  سبب  هو 
وبدون عنف.  جدا  نجح  ياسر جال  فمسلسل 
مازالت  التي  القديمة  العظيمة  األعمال  كل 
عن  توقفوا  عنف.  بها  ليس  لآلن  معنا  تعيش 
البلد  تشوهون  فانتم  األعمال  هذه  مثل  انتاج 

وتهددون سامها االجتماعيِ. 
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بقعـــــة ضــــوء 
امللك فاروق األول )اجلزء الثالث( 

فاروق عطية

من  محبوبا  فاروق  الملك  كان     
محبا  أيضا  هو  وكان  الشعب 
لصالحه.  دائما  ويعمل  لشعبه 
باشا  حسنى  حسين  الدكتور  يحكي 
فاروق  للملك  الخاص  السكرتير 
علي  تدل  التي  القصص  إحدى 
للبسطاء  وحبه  الملك  عطف  مدي 

والفقراء من شعبه قال: 

يصحبني  أحيانا  فاروق  الملك  كان 
األيام  أحد  وفي  سفرياته،  في  معة 
كان فى طريقه الى تفتيش انشاص 
سيارات  من  ليست  خاصة  بسيارة 
القصر المعروفة، وقد ركب سائقه 
ريفية  سيدة  استوقفته  جوارة،  الى 
تحمل طفلها على كتفها وقفة على 
رأسها، ظنا منها بأنها سيارة أجرة 
االرياف،  باد  بين  الركاب  تنقل 

تريد  عما  سألها  الملك  وقف  ولما 
انت  المسكينة:  المرأة  فأجابت 
فأجابها  ؟  ابنى  يا  انشاص  رايح 
توصلنى  المرأة:  فقالت  بااليجاب، 
فقال:  ؟  بكام  الملك  تفتيش  لغاية 
المرأة  أجابت  ؟  كام  تدفعى  عاوزة 
: والنبى ما معاية غير تاتة تعريفة 
لها  ابنى، خدهم ووصلنى. ففتح  يا 
للسائق ان يجلس فى  الباب واشار 
يا  ادخلى  لها:  وقال  الخلفى  المقعد 
ست. فقالت المرأة: طيب خد العيل 
الملك  فأخذ  القفة،  أحط  لما  منى 
ثم  يديه  بين  وحمله  منها  الطفل 
جلست المرأة الى جواره وانطلقت 
السيارة فى طريقها النشاص، وفى 
أنها  المرأة  من  الملك  فهم  الطريق 
تقصد تفتيش انشاص لترجو ناظر 
التفتيش أن يؤجل لها بيع جاموسة 
محجوز عليها من التفتيش لتأخرها 
تؤجره  الذى  الفدان  ايجار  دفع  فى 
لحين  الحساب  على  جنيها  وتعطيه 
الملك  الشفقة  فأخذت  الباقي.  سداد 
الورقة  خدى  إسمعى،  لها:  وقال 
يسيب  وهو  للناظر  واديها  دى 
وكتب  كلها.  المتأخرة  الفلوس  لك 

وامضاها  بيضاء  ورقة  على  أمرا 
المسكينة  للمرأة  واعطاها  بتوقيعه 
التى لم تكن تعرف شخصيته والتى 
يا  وقالت:  الورقة  أخذ  فى  ترددت 
هو  وسايط،  له  جبت  سيدى  يا  ما 
ابنى  يا  وّفر  ؟  حد  رجا  بيقبل  ده 
على نفسك الورقة وباش كسوف. 
فأصر على اعطائها الورقة وأخرج 
جنيهات،  العشرة  فئة  من  ورقة 
العشرة جنيه دول  لها: خدى  وقال 
الناظر  وادى  االيجار  منها  ادفعى 
الورقة. فبهتت المرأة وقالت: ولما 
بتشتغل  ليه  كده  غنى  ابنى  يا  انت 
على  الملك  أجابها  امال؟  سواق 
الملك  وأنزل  كدة!  القسمة  الفور: 
المرأة قبل التفتيش بدون أن تدرى 
الورقة  شخصيته اال عندما أعطت 
لناظر التفتيش وقصت عليه الحكاية 

فعّرفها بأنة الملك فاروق.

فاروق  الملك  عصر  امتاز     
رغم  كثيرة  مصرية  بانجازات 
بقائه على عرش مصر  قصر مدة 

أهمها:

في عامه األول 1936م:

بين  ١9٣6م  معاهدة  توقيع   �١  
الملك  قرر   �٢ وانجلترا.  مصر 
فاروق إبعاد جميع العاملين اإلنجليز 
سائقه  فيهم  بما  القصر  خدمة  من 
الخاص،  والحرس  الخصوصي 
األول  الصيدلي  سوى  يترك  ولم 
حتى نهاية عقده، ومربيات شقيقاته 
من  ٣� طلب  بناته(.  )ثم  األميرات 
الحكومة إلغاء االمتيازات التي كان 
يحصل عليها السفير البريطاني مثل 
)السماح بحراسة خاصة من الجيش 
الباب  وفتح  للسفارة،  اإلنجليزي 
الملكي بمحطة السكك الحديدية عند 
قطار  وتخصيص  قدومه  أو  سفره 
له  الرسمي  واالستقبال  له،  خاص 
عند قدومه وإحاطة سيارته بحرس 
التي  االمتيازات  وهي  خاص(. 
السامي  المندوب  بها  يتمتع  كان 
١9٣6م،  معاهدة  قبل  البريطاني 
كمندوب  صفته  زالت  بموجبها 

سامي وأصبح سفيرا.

الملك  تبرع  1937م:  عام  في 
فاروق في أغسطس لهذا العام بمبلغ 
الخيرية،  للجمعيات  جنيها   4٣٢5
القاهرة  فقراء  التبرع  شمل  وقد 
)الجمعية  خال  من  واإلسكندرية 
الخيرية اإلسامية بالقاهرة، جمعية 
باإلسكندرية،  اإلسامية  المواساة 
وجمعية اإلسعاف، وجمعية التوفيق 
اإلسرائيلي(.  والمستشفى  القبطية، 
فترة  طوال  فاروق  الملك  كان  كما 
الخاصة  أمواله  من  يتبرع  حكمه 
الطلبة  باستقدا  ويأمر  للفقراء، 

في  للدراسة  واألفارقة  العرب 
األزهر على نفقته الخاصة، ويتبرع 
خال زيارته للمساجد والمصانع. 

الملك  ١� أهدى  في عام 1938م: 
من  مئات  الصين  مسلمي  فاروق 
وطلب  الملكية،  المكتبة  من  الكتب 
إلى  طالبا   ٢٠ الصين  توفد  أن 
مصر ليتعلّموا على نفقنه الخاصة. 
)مدرسة  الجوية  الكلية  إنشاء   �٢
 �٣ بألماظة(.  العالي  الطيران 
نقابة  لمبنى  األساس  حجر  وضع 
المحامين، الذي افتُتح عام ١9٣9م. 
4� تمصير قيادة الجيش. 5� توقيع 
االمتيازات  إللغاء  مونتريه  اتفاقية 
إلى  مصر  انضمام   �6 األجنبية. 
عصبة األمم. 7� إنشاء خزان جبل 
مؤتمر  أول   �7 بالسودان.  األولياء 
واإلسامية  العربية  للباد  برلماني 
من أجل فلسطين )7-١١ اكتوبر(. 
األول  فاروق  جامعة  إنشاء   �8
ببعض  بدأت  التي  )اإلسكندرية(، 
األول  فؤاد  لجامعة  تابعة  الكليات 
)القاهرة( ثم أصبحت جامعة مستقلة 
 �9 ١94٢م.  عام  أغسطس  في 
افتتاح متحف فؤاد األول الزراعي.

في عام 1939م: 

الشؤون  وزارة  إنشاء   �١
لها  وزير  أول  وكان  االجتماعية، 

عبد السام الشاذلى باشا.
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أربعة  جامعات كندية مت تصنيفها من بني أفضل 
اجلامعات يف العامل ما بني الفرتة 2020 ايل 2021

عندما يتعلق االمر بأفضل الجامعات في العالم تبدو كندا مثيرة لاعجاب 
للجامعات وجد  العالمي  التصنيف  الجديد من مركز  التصنيف  وذلك الن 

أن أربع جامعات كندية صنفت علي انها من بين أفضل ١٠٠ جامعة في العالم وذلك بعد تصنيف ١9788 
وتوظيف  التعليم  جودة  منها  عوامل  عدة  علي  التصنيف  وأعتمد   , العالم  في  الثانوية  بعد  تعليمية  مؤسسة 
الخريجيين وأداء البحوث ونوعية أعضاء هيئة التدريس , وفي حين احتلت 4٢ مؤسسة تعليمية كندية بعد 
المرحلة الثانوية المرتبة االولي في قائمة عام ٢٠٢٠ فإن اربعة جامعات فقط هي التي صنفت ما بين أفضل 
١٠٠ جامعة في العالم في عام ٢٠٢١ – وأنضمت جامعة تورنتو الي جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد 
وجامعة كامبرديج في ال ٢5 مركز االوائل وحصلت جامعة تورنتو ] يو أف تي[ علي مجموع 87,5 درجة 
, كما أحتلت جامعة ماكجيل في مونتلاير  مرتبة عالية  المركز ٢4 عالميا  من ١٠٠ درجة  وجاءت في 
وحصلت علي مجموع 87 درجة من ١٠٠ وجاءت في المركز ٢7 وحصلت جامعة بريتش كولومبيا علي 
البرتا في المركز 8١ وحصلت علي مجموع 8٢,6  وقد  84,8 وجاءت في المركز 48 وجاءت جامعة 
تقدمت جامعة تورنتو علي جامعة كورنيل وجامعة تورنتو رائدة عالمية في العديد من المجاالت ومنها االورام 

والجراحة والطب السريري في كندا

السنة الرابعة عشر، العدد )344( - االثنني 24 مايو 152021  كنـــــــدا يف أسبوعني

مقاطعة أونتاريو ومقاطعة الربتا تتوقفان 
عن اعطاء لقاح اسرتازينكا

ستتوقف أونتاريو عن إعطاء الجرعات 
الوقت  في  أسترازينكا  لقاح  من  االولي 
الحالي بسبب زيادة خطر االصابة بتخثر 
خطوة  وهي  باللقاح  المرتبط  النادر  الدم 

قال عنها كبير االطباء في المقاطعة دكتور ويليامز إنها ترتبط بكثير 
من الحذر وذلك بعد أن الحظت المقاطعة زيادة في معدالت االصابة 
بالجلطات الدموية النادرة الناجمة عن اللقاح , وقال الدكتور ويليامز :أن 
المقاطعة تبحث االن المعلومات المتاحة وتتشاور مع العلماء والحكومة 
الفيدرالية لتحديد الخطوات القادمة , وقد تأكد حدوث ثماني حاالت من 
الجلطات الدموية علي االقل في أونتاريو بسبب لقاح أسترازينكا وكان 
وتأتي خطوة   , نساء   ٣ وتوفيت  كندا  في  االقل  علي  حالة  هناك ١٢ 
اونتاريو في وقف استخدام اللقاح بعد ساعات من وقف استخدامه في 
الدموية  بالجلطات  االصابة  أن حدوث   ويعرف  هذا   , البرتا  مقاطعة 
بعد اخذ الجرعة االولي من اللقاح نادره للغاية ولكنها قد تكون مميتة , 
وقال الدكتور ويليامز كبير االطباء في أونتاريو ان المقاطعة تعد االن 
أرشادات لاشخاص الذين تلقوا بالفعل الجرعة االولي من استرازينكا 
حول ما يجب القيام به بعد ذلك -وقال ايضا : ان البيانات الواردة من 
المملكة المتحدة تشير الي أن هناك خطر أقل بكثير من حدوث  جلطات 

دموية في الجرعة الثانية من اللقاح.

مظاهرات  يف مجيع أحناء كندا وسط تصاعد 
الصراع بني اسرائيل والفلسطينيني

خرجت مسيرات عديدة تؤيد الفلسطينيين في جميع أنحاء كندا يوم السبت ١5 
مايو وحدثت مواجهات متوترة بين الجماعات المتعارضة وسط تصاعد العنف 

في الشرق االوسط , وفي تورنتو أحتشد االف المتظاهرين في ميدان ناثان فيليبس بالقرب من مبني البلدية 
للتنديد بالعنف االسرائيلي ضد الفلسطينيين وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو ٢5٠٠ الي 5٠٠٠ شخص  
وكانوا يحملون اعام فلسطين وقام عدد من المناهضين لهم برفع العلم االسرائيلي  و بعد التجمع في الميدان، 
أظهرت عدة مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي عدة رجال ملثمين، أحدهم يحمل علما 
فلسطينيا مثبتا على ظهره، يهاجمون رجا أكبر سنا بما يبدو أنه عصي خشبية و تزعم الشرطة أن رجا 
من ضمن المتظاهرين من ميسيسوغا يبلغ من العمر ٢4 عاما اعتدى على اثنين من ضباط الشرطة، وعض 
أحدهما , وقد مثل هذا الفرد امام المحكمة يوم االحد ١6 مايو , وفي أوتاوا أحتشدت منظمات تمثل الجالية 
الفلسطينية وتجمع حوالي ٣٠٠٠ فرد لتأييد الفلسطينيين ,  وفي مونتلاير سار عدة االف من االشخاص وسط 
مدينة مونتلاير الي القنصلية االسرائيلية لاحتجاج علي الضربات الجوية االسرائيلية علي قطاع غزة وعلي 
النشاط االستيطاني , ودعي المتظاهرون الي مقاطعة السلع االسرائيلية وإنهاء االحتال لاراضي الفلسطينية 
وفي فانكوفر تجمع حوالي ١٠٠٠ متظاهر في وسط المدينة وساروا الي القنصلية االمريكية مطالبين بانهاء 
االحتال لاراضي الفلسطينية ووقف اعمال العنف , واطاق الصواريخ علي  غزة , وفي إدمنتون شاركت 
١٢٠٠ سيارة في مسيرة احتجاج ضد اسرائيل وفي هاليفاكس شاركت ٢٠٠ سيارة في االحتجاجات  ضد 
اسرائيل واعطت الشرطة غرامات ل ٢١ شخص لمخالفتهم اوامر الصحة العامة , وفي الوقت نفسه اصدرت 
قبل  من  بالصواريخ  الهجوم   فيه  أدانت  بيانا  بناي[  ]بريث  الهولوكوست وجماعة  ومركز  اليهودية  الجالية 
حماس علي اسرائيل , وفي يوم االحد قامت الشرطة في مونتلاير باستخدام الغاز المسيل للدموع للتفريق بين 
المتظاهرين المواليين السرائيل والمؤيدين للفلسطينيين حيث تشاجرت المجموعتان وقامت الشرطة بتفريق 
الناس وظلت متواجدة في المكان  لوقت متأخر, ويذكر أن رئيس وزراء إسرائيل قد ذكر في خطاب له »أن 
الهجمات مستمرة بكامل قوتها وستستغرق وقتا » ودعت كندا إلى وقف فوري للتصعيد في أعقاب اشتباكات 

بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة اإلسرائيلي..

    متديد أوامر البقاء يف املنازل يف أونتاريو 
حتي 2 يونيو

يوم  حتي  المنازل  في  البقاء  أمر  أونتاريو رسميا  مقاطعة  وزراء  رئيس  مدد 
٢ يونيو حيث تحاول المقاطعة السيطرة علي انتشار كوفيد – ١9 وكان من 

المفترض ان ينتهي هذا االمر يوم ٢٠ مايو قبل نهاية عطلة نهاية االسبوع الطويلة بمناسبة يوم فكتوريا , وقال 
فورد »إنه يتوقع انه بحلول يوم ٢ يونيو ان تتمكن المقاطعة من اعادة فتح اماكن الترفيه والتنزه لاستمتاع 
بالهواء الطلق , وانه سوف يقدم المزيد من التفاصيل عن خطة المقاطعة العادة الفتح بامان » وقال أيضا أننا 
إذا واصلنا التمسك باالوامر الصحية واستمرينا في إعطاء المزيد من اللقاحات فسوف يمكننا التطلع لصيف 
يستحقه الجميع » واعلن كذلك عن ان االطفال من عمر ١٢ الي١7  سنة سيكونوا مؤهلين للحصول علي لقاح 
فايزر - بيونتاك بداية من يوم ٣١ مايو وستكون هناك ايضا عيادات مخصصة للشباب واالسرة علي مدار 

أسبوعين بداية من ١4 يونيو و٢١ يونيو.

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

كندا قد ختلط انواع خمتلفة من لقاحات كوفيد – 
19 حبلول الصيف

تورنتو : تعتقد كبيرة االطباء الكنديين ان كندا قد تخلط انواع مختلفة 
بعض  أن  حيث  القادمة  القليلة  االشهر  في   ١9  – كوفيد  لقاحات  من 
المقاطعات توقفت بالفعل عن أعطاء الجرعة االولي من لقاح أسترازينكا 
بسبب المخاوف المحيطة بتخثر الدم النادر , وقالت كبيرة المسؤولين 
عن الصحة الدكتورة تريزا تام :ان الكنديين الذين تلقوا بالفعل الجرعة 
االولي من لقاح استلرازينكا سوف تعطي لهم جرعة ثانية مختلفة من 
عامات تجارية أخري هذا الصيف , وقالت أيضا ,إنه في الوقت الذي 
ظهرت فيه نتائج اولية لهذه الدراسة تقول أن تلقي جرعة واحدة من 
 , آمن  أمر  استرازينكا  لقاح  من  اخري  وجرعة  بيونتاك  فايزر  لقاح 
ولكنه قد يؤدي الي آثار جانبية خفيفة بما في ذلك الحمي والتعب , فإن 
دراسة خلط انواع مختلفة من اللقاحات لم تبين مدي فعالية هذا الخلط 
في مكافحة كوفيد – ١9 , وقالت خبيرة الصحة الدكتورة مارال شابيرو 

انها لم تفاجأ بهذا الخبر ولكن هذا مجرد تكهنات في هذه المرحلة.

أونتاريو تطلب املساعدة من القوات املسلحة الكندية للتعامل 
مع زيادة املصابني بكوفيد – 19 مشروع قانون 96 للغة 

الفرنسية يف كيبيك والتغيريات الرئيسية املقرتحة
قدمت حكومة االئتاف أفنير كيبيك مشروع قانون جديد يغير ميثاق اللغة الفرنسية المستخدم 
منذ 44 عاما والمعروف باسم القانون رقم ١٠١ والذي صاغه كاميل لورين – وقالت حكومة 
كيبيك أن الدراسات التي أجراها مكتب كيبيكوا دي النجو فرانسيز وجدت أن استخدام اللغة 
الفرنسية اخذ في التراجع , وقدم مشروع القانون الجديد ٢٠١ بند في ١٠٠ صفحة وقد أضاف 
االساسية  ]الخصائص  المتعلق ب  البند  إطار  في  لعام ١867  الكندي  الدستور  الي  مادتين 
لمقاطعة كيبيك[ وهتان المادتان هما-  ١- أن سكان كيبيك يشكلون أمة و ٢- أن اللغة الفرنسية 
هي اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك وهي ايضا اللغة العامة المة كيبيك, وإن المقاطعات 
االخري ال يكون من الضروري عليها ان تشارك في التعديات علي الدستور , فقط تشارك 
أوتاوا وكيبيك وبالنسبة للتعليم في المقاطعة فأن القانون الجديد يقترح ان يكون العدد االجمالي 
للطلبة المسموح لهم باالتحاق بالكلية التقنية والمهنية العامة االنجليزية  الممولة من القطاع 
العام في مرحلة ما بعد الثانوية هو ١7,5 % من اجمالي سكان المقاطعة بحجة أن التسجيل 

في هذه الكلية الناطقة  بالفرنسية ينخفض عاما بعد االخر وقالت حكومة 
االئتاف انه سيتم تخفيض عدد الطاب الملتحقين بالبرامج االنجليزية في 
الكلية الفرنسية بما يبلغ 8,7% وستعطي االولوية للطاب الذين يجيدون 
االنجليزية, وسيتم توسيع نطاق االمتحانات االلزامية باللغة الفرنسية التي 

يجب علي الطاب اجتيازها من أجل التخرج, ووضعت الحكومة حد أقصي لعدد السنوات 
التي يمكن فيها الطفال العمال المؤقتين االجانب أو الطلبة االجانب االلتحاق بالمدارس باللغة 
االنجليزية الي ٣ سنوات, وسيتم توفير دورات للغة الفرنسية بموجب ]حق تحسين مهاراتهم 
 – الفرنسية  اللغة  في  دورات  علي  للحصول  أفضل  فرصة  للمهاجرين  وسيكون  اللغوية[ 
وبالنسبة للشركات التجارية يجب ان تتضمن العامات التجارية التي تحتوي علي أسماء غير 
فرنسية كتابة فرنسية مرفقة باالسم وتكون واضحة وسيكون أمام الشركات ٣ سنوات لامتثال 
بهذا, والموظفين والعماء الذين ال يحصلون علي خدمات باللغة الفرنسية عليهم تقديم شكاوي 
ضد أصحاب الشركات عبر الهاتف او رفع قضية مدنية ضدهم. وسيتم تعيين مفوض للغة 
الفرنسية وإنشاء وزارة للغة الفرنسية لتعزيز اللغة – وفي مكان العمل الذي يضم ما بين 
٢5 و49 موظف  يقترح القانون استخدام مطلق للغة الفرنسية, وتعد الحكومة بتقديم دورات 
للغة الفرنسية للشركات التي يحتاج موظفيها لذلك, ويقترح القانون ايضا منع ثنائية اللغة في 

البلديات التي ال يكون 5٠% من سكانها علي االقل من الناطقين باالنجليزية .



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

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 

السنة الرابعة عشر، العدد )344( - االثنني 24 مايو 2021أخبار وأراء16

حسن البّنــا )8(
توفيق مرتي مينا

الوعر  طريقه  فى  الشيخ  ومضى 
يدوس الشوك هو ورجاله , ويختتم 
)فاعدوا  بقوله  الجهاد  رسالة  البنا 
انفسكم لعمل عظيم واحرصوا على 
فاعملوا  الحياة  لكم  تُوهب  الموت 
بالسعادة  تظفروا  الكريمة  للموتة 
كرامة  واياكم  هللا  رزقنا  الكاملة 
االستشهاد فى سبيله ( , لقد استخدم 
مظاهرات  فى   ) )جوالته  البنا  
واستخدمها   , للملك  تهتف  صاخبة 
ومؤتمراته  تجوالته  حراسة  فى 

إلرهاب  واستخدمها  واجتماعاته 
البدنية  بالقوة  السياسيين  خصومه 
ثم بالرصاص والقنابل بعد ذلك , 
وفى مارس ٣8 اصدرت حكومة 
يحظر  قانوناً  باشا  محمود  محمد 
شبه  بتشكيات  الجمعيات  قيام 
ببقاء  ُسمح  ذلك  ومع   , عسكرية 
هذا الجيش حتى فى وقت الحرب 
 ( الوفد  فرق  على  ُطبق  لكن 
الفتاة  ومصر   ) الزرق  القمصان 
وعند   ,) الخضر  القمصان   (
الجوالة  تعداد  بلغ  الحرب  نهاية 
45٠٠٠ جّوال , والجوالة كانت 
مجرد وعاء او مصفاة تقود االخ 

وحماسة  وطاعة  انضباطاً  االكثر 
الى الجهاز الخاص .

التنفيذ  مرحلة  بدأت  ان  منذ     
بالغ  باهتمام  الجيش  يرقب  والبنا 
اللتقاط اكبر عدد ممكى من الضباط 
وضمهم الى صفوف تنظيمه السرى 
الناصر  عبد  جمال  الشاب  كان   ,,
السياسية  ارتباطاته  اولى  يكون 
حسن  احمد  االزهرى  الشاب  مع 
االخوان  جماعة  عضو  الباقورى 
, ومجدى حسنين كان على عاقة 
كذلك   , االخوان  ويدرب  بالمرشد 
الدين  محى  وخالد  ابراهيم  حسن 
 ,, بالشيخ  لفترة  عاقة  على  كان 
يوليو  ثورة  قيادة  مجلس  فأعضاء 
وكانت  لاخوان   منتمين  كانوا 
البيعة تتم فى غرفة مظلمة مفروشة 
على  الضباط  فيها  يقسم  بالحصير 
استطاع  هكذا   , ومسدس  مصحف 
فى  ركيزة  لنفسه  يوجد  ان  البنا 
صفوف الجيش , على ان كثيراً من 
ابتعدوا  الضباط فى حرب فلسطين 
فى  تدخلهم  بسبب  االخوان  عن 
محمد  فالشيخ  العسكرية  التكتيكات 
على  أصر  االخوان  قائد  فرغلى 
اعدائهم  على  االخوان  يهجم  ان 
متراصين سنّة عن رسول هللا االمر 
الذى اوقع فيهم خسائر فادحة ودفع 
التمرد على  الى  الضباط  من  عدداً 

تعليمات الجماعة

امد  قد  الجيش  تشكيل  وكان     
واالسلحة  بالذخيرة  الجماعة 
كان  التى  النواة  وكان  والتدريب 
البنا يؤمل ان يصل بها الى السلطة 
السلطات  ان  والغريب   , ما  يوماً 
أغمضت عينها عن نشاط االخوان 
للبنا  السماح  ويضيف  الجيش  فى 

صفوف  فى  المكشوف  بالنشاط 
الجيش عامة استفهام كبيرة , وقد 
تكوين  السرية فى  البنا على  اعتمد 
جهازه السرى وكيف هدد المنشقين 
عنه عام ٣8 وتوعدهم إذا ما أفشوا 

اسرار الجماعة .

   والجهاز السرى يتكون من ثاث 
 –  ٢ المدنى  التشكيل   –  ١ شعب 
تشكيل الجيش ٣ – تشكيل البوليس 
ويتبع االجهاز السرى جهاز التسليح 

 ,  ) المخابرات   ( االخبار  وجهاز 
ويُدّرب اعضاءالجهاز تدريباً عنيفاً 
ويعتادون الطاعة التامة واالستعداد 
التدريب  ينتهى  ان  وبعد  للتضحية 
وقد   , البيعة  على  العضو  يقسم 
يربط  ان  على  دوماً  البنا  حرص 
بين فكرة الجهاد وفكرة الموت فى 
سبيل هللا معلناً ان النهاية المثلى هى 
االستشهاد ,, عام ٣7 إحتدام الثورة 
الفلسطينية كتب البنا مقااًل عنوانه ) 
صناعة الموت ( أعاد نشره بعنوان 
جديد هو ) فن الموت ( وضع فيه 
الجهاد  لمشروعية  الفكرى  االساس 
يقاتل  ان  المسلم  على  تفرض  التى 
 , الدعوة  سبيل  يعترض  من  كل 
نفوس  فى  يغرس  ان  واستطاع 
الدعوة  الموت فى سبيل  ان  اتباعه 
سهل ويسير ومرغوب فيه واستطاع 
وحماة  الرحمن  جند  بانهم  إقناعهم 
واهل  المسلمين  جماعة  وانهم  دينه 
هكذا   , االسام  فى  والعقد  الحل 
تكون الحهاز واصبح عدد اعضائه 
منظمين  عضو  ألف   48 عام  فى 
عالى  تسليحاً  مسلحين  دقيقاً  تنظيماً 
للموت  تام  استعداد  على  الكفاية 
مكتب  وحتى   , الدعوة  سبيل  فى 
لمسائل  يتعرض  يكن  لم  االرشاد 
الجهاز فهى من اختصاص المرشد 
لم يكونوا  القادة  بل ان كثيرين من 
يعلمون اصًا بأمر وجود مثل هذا 
الجهاز إال بعد ان نشأ بفترة طويلة , 
وألن التدريب على الساح ال يبيحه 
القانون فقد كان يتم فى اماكن نائية 
ومنذ   , المقطم  فى  او  الصعيد  فى 
عام ٣6 سنحت الفرصة لحسن البنا 
والتوسع  للعمل  فلسطين  ثورة  فى 
الفلسطينية  الثورة  تأييد  وأكسبته 
امين  الحاج  فلسطين  وعطف مفتى 
الثورة  هذه  خال  ومن   , الحسينى 

امتد نشاط الجماعة الى دول اخرى 
وقد   , وغيرها  ولبنان  سوريا  مثل 
ليحشد  فلسطين  حرب  له  اتاحت 
ترسانة ساح ضخمة ويدرب رجاله 
القومى  التيار  من  مستفيداً  علناً 
الساح  تخزين  تم  هكذا   , الجارف 
فى  واستخدامها  سرية  مخازن  فى 

عمليات االرهاب الداخلى .

التى  الحرب  هذه  ان  على     
سياسى  كسب  فى  سبباً  كانت 
بذاتها  هى  كانت  للجماعة  ضخم 
فقد  الكبرى  محنتها  اسباب  من 
العديد  الصهاينة  مدافع  حصدت 
القتال  فى  المشاركة  كوادرها  من 
.... ويقول أحمد حسين ان الساح 
وتمرنت  الجماعة  حشدته  الذى 
فى  انقاب  إلحداث  كان  عليه 
مصر بالقوة واثناء القتال صدرت 
فى  الجماعة  لمتطوعى  األوامر 
إمرة  تحت  يكونوا  بان  فلسطين 
إتفاقية  وبعد   , المصرى  الجيش 
رودس نُزع ساحهم وأُرسلوا الى 
الطور  فى  اإلعتقال  معسكرات 

وهايكستب.

ثم أُسدل الستار

لقد أطلق الصياد المارد من القمقم 
اليسار  وقوى  الوفد  به  ليخيف 
مستمداً  قائماً  المارد  فانتصب 
شموخاً من سنده الدينى ومن تسليح 
الصياد  بدأ  قوة,,  السرى  جهازه 
مشكلة  اصبح  الذى  المارد  يخاف 
ايدوه  الذين  للرجعيين  بالنسبة  حتى 
وامدوه بالمال وكبار الماك وكبار 
الرأسماليين الذين قبلوا من االخوان 
تدينهم وهجومهم على التقدم , وكان 
فهو  االمس  عدو  الوفد  عند  الحل 
االخوان  وجيش  الثورة  من  خير 
فلسطين  حرب  وكانت   ,, المسلح 
الرجعية  باركتها  لقد   .. آخر  سبباً 
االخوان  وشجعت  المصرية 
ان  يؤملون  وكانوا  خوضها  على 
شعارات   ( االخوان  يخوضها 
تتحول  ان  البد  وكان   ) وكلمات 
مسرحية  الى  الفلسطينية  الحرب 
وبدأت بوادر الصدام عندما رفض 
من  المتطوعين  سفر  النقراشى 
اعضاء الجماعة فتسللت مجموعات 
منهم الى فلسطين من سيناء وبدأت 
اليهودية  المستعمرات  مهاجمة  فى 
فى فبراير 48 ,, وفى ١7 فبراير 
48 تقع محاولة انقاب فى صنعاء 
والفاسدة  المتخلفة  اإلمامة  ضد 
ابنائه  من  وثاثة  االمام  ويُقتل 
بان  عرفوا  عندما  الجميع  ودهش 
اصابع البنا ممتدة فى هذا اإلنقاب 
بل  ذلك  البنا  االمام  يخف  ولم 
وبدأت   , الحقيقة  بهذه  الزهو  تعمد 
العاقات تتردى بين الشيخ والملك 

وحكام االقلية.

المجاهد  األخ  يشعر  وعندما     
مطالب  انه  ويجد  بالتحدى  المسلح 

بأن يحمى دعوته ويجابه خصومها 
فإن العقل يخلى مكانه تماماً ويتكلم 
الرصاص والديناميت , وفى يناير 
محموعات  البوليس  ضبط   48
على  سراً  تتدرب  االخوان  من 
الساح فى منطقة جبل المقطم وتم 
من  ومجموعات  قنبلة   ١65 ضبط 
االسلحة قال زعيمهم انهم اشتروها 
من البدو ليحاربوا بها فى فلسطين 
وأُطلق سراح هذا الزعيم , وفى ٢٢ 
مارس 48 يقتل إثنان من االخوان 
الخازندار  بك  أحمد  المستشار 

على  قاسياً  حكماً  إصداره  بسبب 
بالهجوم  أُتهم  بالجماعة  عضو 
على مجموعة من االنجليزفى احد 
الليلية,, ويكتشف البوليس  الماهى 
ومجموعة  الحادث  بين  الصلة 
ويُقبض  السرى  والجهاز  المقطم 
على حسن البنا وسرعان ما يُطلق 

سراحه لعدم كفاية األدلة.

السعيد                                                           رفعت  د.  المرجع: 
يتب��ع

بقية مقال »عبد الناصر بي�ن الحقيقة والتضليل« ص 5 
اصبحت حرب االستنزاف هي استنزاف لكل من مصر واسرائيل مما 
اضطر أسرائيل ومصر الي الموافقة على وقف إطاق النار بعد وساطة 
النار  تنفيذ وقف إطاق  وبدأ  بمبادرة روجرز  يعرف  بما  بينهما  أمريكا 
في 8 أغسطس ١97٠. وقد تبين لعبد الناصر ان خطته لشن ما يسمى 
بحرب االستنزاف كان خطئا شنيعا يضاف الي أخطائه االخرى القاتلة. 
وقد اعترف بذلك وان كان بصورة غير مباشرة في اجتماعه بالقادة بعد 

وقف إطاق النار، كتبرير لقراره بالموافقة على وقف النار. 
خرجت اسرائيل بعد ما سماه عبد الناصر بحرب االستنزاف بمركز أقوى، 
وتضيف  قوتها  بكل  تحتفظ  وكانت  منتصرة،  الحرب  من  خرجت  ألنها 
اليها٠ أما مصر فخرجت منهزمة وهي في مرحلة إعادة بناء قوتها من 
الصفر ومثل هذه الحرب لو كان قد استمر فيها الجيش المصري، كانت 
ستحجب حرب التحرير، ألنها تستنزف الجيش أثناء اعادة يناءه، وتطيل 
الجيش في  بناء  استكمال  فإذا كان مقدراً  البناء،  استكماله هذا  بذلك مدة 
مدة ثاث سنوات، فإن االستنزاف المستمر لقوته يضاعف من هذه المدة 
على األقل وقد يقضي تماما على أي أمل في التحرير.  ويرى الكثير من 
المحللين المحايدين  ان الفضل في تقلص أهداف معركة التحرير إلى هذا 
الحجم يرجع الى خطأ من خطط لما يسمى بحرب االستنزاف، التي دفعت 
امكانيات  قصارى  جعل  الذي  النحو  على  سيناء،  تحصين  إلى  اسرائيل 
مصر بعد ست سنوات من هزيمة يونيه، مجرد تحطيم خط بارليف الذي 
تحول تدريجياً ليصبح من أقوى الموانع العسكرية في التاريخ ، فقد تكون 
منها  كل  مساحة  تبلغ   ، قوية  نقطة   ٣5 تضم   ، حصيناً  موقعاً   ٢٢ من 
حوالى أربعة آالف متر مربع ، وتمثل منشأة هندسية معقدة تتكون من 
عدة طوابق تغوص في باطن األرض، وتعلو حتى تصل الى قمة الساتر 
الترابي.  وقد وفرت التحصينات واألعمال الهندسية المختلفة وقاية للنقط 
احاطتها  يزيد، فضا عن  أو  ألف رطل  الثقيلة حتى  القنابل  القوية ضد 
للدبابات واألفراد بلغ عمقها حوالي مائتي متر، وتجهيزها  ألغام  بحقول 
المياه إلشعاله بحيث  لتنثره على سطح  القناة  الى  بخزانات وقود تخرج 
تتحول مياه القناة الى مسطح هائل من اللهب. وقد عمل االسرائيليون على 
تعلية هذا السد وزحزحته الى القناة، حتى أصبح ميل هذا الساتر يتقابل 
مع ميل شاطئ القناة دون مصطبة ظاهرة لشاطئ القناة، وكان هذا الميل 
يتراوح بين 45 إلى 65 درجة طبقاً لطبيعة التربة في كل قطاع. وقد بلغت 
تكاليف هذا الخط ما يعادل نصف تكاليف السد العالي. وعلى هذا النحو 
فقد أعادت اسرائيل بناء خط بارليف على النحو الذي عرفته حرب أكتوبر 
١97٣، وصرفت على إعادة بنائه خال الشهور الستة التي أعقبت وقف 
إطاق النار في 8 أغسطس ١97٠، مبلغاً يزيد على مائتي مليون دوالر. 
وبذلك زادت صعوبة معركة التحرير، على أن اسرائيل لم تكتف بإعادة 
بناء خط بارليف على هذا النحو، بل أقامت خطاً دفاعياً ثانياً في منطقة 
المضايق الصخرية الشديدة الوعورة، التي تعد المفتاح الرئيسي للسيطرة 
خط  من  التخلص  من  المصرية  العبور  قوات  تمكنت  فإذا  سيناء.  على 
بارليف، وهزيمة القوات اإلسرائيلية، واجهت الخط الثاني عند المضايق 
المصرية  الحدود  الى  المكشوفة وراءه  الصحراء  اخترقته، واجهت  فإذا 
حماية  ال  حيث  االسرائيلي  والطيران  المدرعات  وواجهت  اإلسرائيلية، 
المصري  الجيش  الذي وجد  الموقف  كافية. وهذا يصور  جوية مصرية 
نفسه فيه عند نهاية حرب االستنزاف، وهو يقود إلى الحقيقة التي ذكرناها، 
وهي أن حرب االستنزاف لم تكن عتبة لحرب التحرير، بل كانت عقبة في 

طريق حرب التحرير! ٠

الفريق  2- مذكرات  رمضان  العظيم  اآللة: عبد  املراجع: 1- حتطيم 
الى رمضان: محمد حسنني هيكل 4- تاريخ  محمد فوزي 3- الطريق 
علي  الرابعة:  القوة   -5 فهمي  علي  محمد  املصري:  اجلوي  الدفاع 

محمد لبيب 6- مذكرات موشى ديان



                                      
لقاء مع احلكيم        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

يفجر كل طاقة  لم  الباب خلفى فى عنف  أغلقت 
الغضب الكامنة فى أعماقى...تركت منزلى الفسيح 
بعدما ضاقت وأطبقت علّى جدرانه حتى كادت أن 
السماء  غادرت  قد  لتوها  الشمس  كانت   . تخنقنى 
الى حيث ال أدرى تاركة الظام يسدل ستاره شيئاً 
فشىء على أنحاء المدينة...وعندما يحل الظام يلوذ 
الناس بالنور أو بقبس منه لعله يضىء طريقهم....
فظام   !!!! النور  لذلك  بحاجتى  أشعر  فلم  أنا  أما 
ظام  من  سواداً  أكثر  يكون  ولن  يكن  لم  الطريق 
ال  حالك  سواد  الى  كلها  حياتى  أحال  الذى  نفسى 
أتبين من خاله طريقاً أعبر به ما أعيشه من محن 
أدرى  ال  حيث  من  رأسى  على  تنهال  ومصائب 
الحياة  فى  تواجدت  أننى  يقينى  فى  رسخ  حتى 
ألتلقى المصيبة تلو األخرى نيابة عن كل اخوانى 
فى البشرية. على مقعد قديم فى مقهى صغير بأحد 
األحياء الفقيرة بمدينتنا جلست وأنا ال أعرف كيف 
يكن غريباً  لم  الذى  المكان  هذا  الى  قدماى  قادتنى 
علّى وخجلت من أن قدماى صارتا أكثر وفاءاً منى 
ألسرتى العريقة والتى كان هذا الحى الفقير مسقط 
معه  صاحباً  سحيق  ماض  فى  عقلى  سبح  رأسها. 
العائلة  الكبير...بيت  المنزل  أمامى  ألشهد  عيناى 
تساقطت  وقد  جانب  كل  من  أحاطه  الذى  والسور 
أيدى  بينما أزاحت  القدم  بفعل  عنه بعض األحجار 
العابثين بعض األحجار من أواسط السور لترضى 
أسرة  التلصص على  - فى  - متى شاءوا  فضولهم 
هى األعلى واألكبر واألقوى ليس من وجهة نظرهم 
المجردة. عبر عقلى السور  الحقيقة  وانما تلك هى 
والتى  الكبير...المضيفة  البيت  أنحاء  مستعرضاً  
كان جدى الكبير يستقبل فيها زواره ومحبيه - وما 
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- ومن ضمن هؤالء من عرفه  أكثرهم 
الزمان....توقف عقلى عن  جدى بحكيم 
وتوقفت  القديم  الشريط  ذلك  استعراض 
وهو  جدى  ألرى  عينى  أمام  الصورة 
مبالغ  توقير  فى  الزمان  حكيم  يستقبل 
عنه  المعروف  جدى  فى  أعهده  لم  فيه 
وتأملت  بنفسه  الشديد  واعتداده  شموخه 
جدى  صورة  وتضاءلت  أكثر  الصورة 
الكبير واحتلت صورة حكيم الزمان كل 
جدى  وسمعت صوت  إبصارى  مساحة 
عن  يجيبنى  وهو  عميقاً  يأتينى  األكبر 
هذا  يكون  عمن  براءة  فى  سألته  سؤال 
الرجل ؟ فأجابنى مستنكراً جهلى » انه 
زمان«.  كل  حكيم  الزمان....انه  حكيم 
عامل  على  يقظتى  أحام  من  أفقت 
بعض  أمامى  من  يتناول  وهو  المقهى 
متى  أدرى  ال  والتى  الفارغة  األكواب 
طلبتها وال متى شربتها وال أعرف حتى 
محتواها سألته فجأة » أين يسكن حكيم 
الزمان؟«  تبدلت نظراته نحوى فبادرت 
- قبل أن يشك فى سامة قواى العقلية - 
بوصف كامل لحكيم الزمان كما أتذكره 
معرفاً بأنه كان يعيش فى هذا الحى منذ 
أكثر من خمسين عاماً...ثم أضفت وأنا 
يزورنا  »وكان  الكبير  بيتنا  الى  أشير 
الى  المقهى  البيت« تظر عامل  فى هذا 
وهو  تلقائية   فى  فأجابنى  أشرت  حيث 
من  أنا  القديم«  عائلتى  بيت  نحو  يشير 
يوم ما اشتغلت هنا وماشفتش  فى المكان 
الى  مشيرا  أضاف  ثم  خرابة«  غير  ده 
 « مقعده  على  النوم  فى  غارق  عجوز 
اسأل عم حربى....هو قديم فى المنطقة 
ويعرف كل سكانها«. سرنى أن يعرف 

عم حربى حكيم الزمان وفى نفس الوقت 
أكثر  منذ  يره  لم  أنه  االحباط  أصابنى 
عندما  األمل  الى  أعاد  لكنه  عامين  من 
أخبرنى أنه علم أنه كان فى ضيافة أحد 
الممكن  ومن  الماضى  األسبوع  التجار 
أن يكون مازال هناك...سألته عن مسكن 
كنت  لى  وصفه  ينهى  أن  وقبل  التاجر 
متجاهًا  الزمان  حكيم  للقاء  انطلقت  قد 
فى  رغبتى  سبب  عن  حربى  عم  سؤال 
يا  غريب  سؤالك  الزمان.  حكيم  لقاء 
منذ زمن كل  قالها جدى  لقد  عم حربى 
الزمان... حكيم  عنك  يدفعها  المصائب 

الزمان  حكيم  لدى  الراحة  أسباب  كل 
اليه؟.  الجأ  فمتى  اآلن  اليه  الجأ  لم  فان 
وسألته  شديد  بترحاب  التاجر  استقبلنى 
الزمان..وصدمنى  حكيم  عن  رجاء  فى 
نفس  فجر  منزله  غادر  أنه  أخبرنى  أن 
اليوم سألته وقد زاد رجائى اال تعرف أين 
يسكن؟ أجابنى ال أحد يعرف له مسكناً ثم 
أننى  أعتقد  التذكر  يحاول  وهو  أضاف 
سمعته يقول أنه سيزور منزل الست » 
انطلقت  فى عجل نحو بيت  أم بسمة« 
أم بسمة أنا أعرفه جيداً بل أن الكل فى 
فى  يعرفونه...ثم...توقفت  الناحية  هذه 
ذهول، كيف تطأ قدما حكيم الزمان هذا 
البيت المشبوه البد أن فى األمر خطأ...

ترددت ثم واصلت المسير حتى بيت أم 
بسمة وبقيت أسفل المنزل رافضاً تلويث 
نفسى بوطأة ذلك البيت ولكن لفت نظرى 
ضحكات  فا  هادئاً  يبدو  شىء  كل  أن 
صاخبة..وما  موسيقى  وال  عالية  مائعة 
المنزل  من  يخرج  واحداً  وجدت  أن 
الحكيم... عن  وسألته  استوقفته  حتى 

السنة الرابعة عشر، العدد )344( - االثنني 24 مايو 2021

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
الليلة عندما  تلك  فى  الثانية  للمرة  وصدمت 
والتى  الزمان  لحكيم  التالية  الوجهة  عرفت 
كانت لحانة وضيعة يرتادها حثالة المجتمع 
وتقدم فيها أردأ وأرخص أنواع الخمور....
أهذا مكان يليق بحكيم الزمان وكل زمان أم 
أن جدى كان مخرفاً ؟ واصلت المسير نحو 
المكان  كان  ودخلت  الباب  الحانة...دفعت 
شبه خالى اال من بعض اشباه الفنانات والفن 
أخرى  ألشياء  واجهة  مجرد  اليهن  بالنسبة 
هناك  كان  فيها.  أخوض  أن  بنفسى  أنأى 
عشاءه  يتناول  بمفرده  يجلس  بدين  شخص 
فارغة  خمر  زجاجات  وأمامه  شراهة  فى 
المزيد...كان  له  ليجلب  للساقى  بيده  وأشار 
فى  سائًا  منه  تقدمت  ولكنى  مقززاً  مشهده 
تردد ان كان يعرف الحكيم؟ أجابنى ومن منا 
انتظاره...انه  فى  الحكيم؟...اننى  اليعرف 
ذلك...ودعانى  فى  أشك  قليل ال  بعد  سيأتى 
للجلوس فجلست...ثم دعانى للطعام فترددت 
ثم أكلت بعدها دعانى للشراب ورفضت...ثم 
جفونى  وتثاقلت  فشربت...وشربت  ترددت 
واسترخت  رأسى  يحمل  أن  عنقى  وعجز 
الزجاجات  وسط  الطاولة  على  رأسى 
الفارغة وذهبت فى أشباه أحام أبحث عن 
رأسى  أركن  أمامى  وأتخيله  الزمان  حكيم 
واحدة  وتنزاح همومى  ..أبكى  على صدره 
تلو األخرى، وشعرت بيد حانية تربت على 
أفقت  عروقى.  فى  الدفئ  فيسرى  ظهرى 
على يد غليظة تدفعنى ونظرت بعين نصف 
مفتوحة ألجد نفس الرجل البدين ولكنه يبدو 
رجل.... يا  بك  وقاراً...بادرنى«ماذا  أكثر 
حكيم  أتى  كثيراً.....لقد  ايقاظك  حاولت 
همومى.... وزالت  معه  وجلست  الزمان 
الرجل  اتجه  المكان«  هذا  من  نخرج  دعنا 
خارجاً وأنا أركض خلفه سألته هل أتى حكيم 
الزمان؟ أجابنى بل وكان جالساً بجوارك!!!  
الزمان  حكيم  أن  من  متيقن  وأنا  وخرجت 
ام  قابلته  بالفعل  أدرى ان كنت  قد جاء وال 
أره  لم  أننى  المؤكد  أقابله؟....من  لم  ترانى 
ومن المؤكد أيضاً أنه رآنى...بل واألكثر من 
هذا اننى - ودون ان ابصره - تيقنت ان اليد 
وأزالت  حنان  فى  ظهرى  على  ربتت  التى 

كل همومى لم تكن سوى يده هو. 

البابا اثناسيوس الرسولي ودور الشعب 
معه .

عصام نسيم

اثناسيوس  البابا  العظيم  بعيد  نحتفل  ونحن 
ننسى دور ومساندة  أن  يمكن  االيمان ال  حامي 
شعب الكنيسة منه فامام  كل اضطهاد سواء كان 
بسبب االيمان أو حفاظ على العقيدة كان الشعب 
يدافع عن  الذي  هو  وكان  الثمن  يدفع  الذي  هو 

إيمانه  وعن عقيده وليس االكليروس فقط !
وقت قرون االضطهاد كان معظم الشهداء من 

الشعب .
هم من كانت تصادر أموالهم وتنهب ثرواتهم 
وتسفك دمائهم من أجل تمسكهم باإليمان وعصر 

دقلديانوس خير دليل .
مارجرجس لم يكن من االكليروس بل انسان 

ظابط عادي .
مارمينا والقديسة دميانة وأبو سيفين وغيرهم 
اي رتب  بدون  عاديين  ناس  كانوا  جدا  كثيرين 

كهنوتية ولكنهم أحبوا الرب وتمسكوا بايمانهم.
عانى  فقد  االريوسيين  اضطهاد  وقت  وحتى 
الرسولي  اثناسيوس  البابا  مع  أيضا  الشعب  

ودافع عن ايمان الكنيسة
االيمان  دفاعه عن  وقت  الرسولي  اثناسيوس 

ضد اريوس كان شماس خرج من الشعب ووقف 
يحارب اريوس ومعه الشعب االمين الذي تمسك 
تحمل  معه  الشعب  وكان   . السليم  باإليمان 
اريوسي  كاهن  او  اسقف  أي  الضيقات ورفض 
ولم يصلي معه وقد حدث هذا ايضا في عصور 

الحقة مع الخلقدونين.
توضح  التي  الكلمات  اروع  من  تجد   ولعلنا 
دور الشعب في مساندة اآلباء االمناء ومواجهة 
الهراطقة كلمات أبينا البابا شنوده الثالث في حفل 
عام  الرسولي  اثناسيوس  البابا  رفات  استقبال 

١97٣ عندما قال :
ال  محبة  شعبه  من  محبوبا  أثناسيوس  )كان 
عن  اتكلم  حينما  اطاقا  استطيع  ال  عنها  يعبر 
أثناسيوس  شعب  أغفل  أن  أثناسيوس  جبروت 
المحب له، في عمق المرات التى كانت تصدر 
األوامر بقتله وبنفيه وبالقبض عليه كان يتجول 
أمنا في شوارع اإلسكندرية، كل بيت من البيوت 
كل  يحميه  الشعب  كل  له،  ومقر  له  ملجا  هو 
الشعب يتكتم عليه كل الشعب يخفيه كل الشعب 
يعامله بمنتهى االخاص ومنتهى المحبة ومنتهى 

مخلص  مؤمن  شعب  مع  يعيش  كان  األمانة، 
جبار في إيمانه، هذا الشعب اطاع أثناسيوس 
بإيمان  تمسك  الشعب  هذا  جبارة  طاعة 
أثناسيوس إلى الموت، آالف كانوا يذبحون وال 
يتركون إيمان أثناسيوس. آالف كانوا يذبحون 
ايد  او  الجند  أيد  تناله  أثناسيوس  يتركون  وال 

اإلمبراطور.
كانت القوة الغاشمة تعزل أثناسيوس وتعين 
يرفض  كله  الشعب  فكان  دخيا،  بطريركا 
في  أنه  لدرجة  الدخيل  البطريرك  مع  الصاة 
احدي المرات هذا البطريرك الدخيل دخل إلى 
تركها  كله  الشعب  فارغة،  فوجدها  الكنيسة 
في  ويصلى  الصحراء  إلى  يذهب  أن  وفضل 
العراء عن أن يصلي وراء هذا الدخيل، كان 
أمينا ألثناسيوس وكان أمينا إليمان أثناسيوس 
وكان أثناسيوس يمثل في العالم االيمان السليم. 

يمثل القوة الجبارة التى ال تفرط في إيمانها.
ال استطيع ان أقول أيضا إن أثناسيوس كان 
أنه  البعض  يظن  لئا  لايمان  الوحيد  الحامي 
لوال أثناسيوس لضاع اإليمان، كا .. صدقوني 
كان  الباد  هذه  في  مصري  كل   ، إخوتي  يا 

أثناسيوس آخر في تمسكه باإليمان. (
البابا  مع  الشعب  دور  لنا  يتضح  وهكذا 
اثناسيوس الرسولي ومع كل بطرك امين واجه 

البدع والهرطقات والصيق واالضطهادات م
حافظ  الذي  هو  الكنيسة  شعب  هو  الشعب 
على ايمان الكنيسة يدماءه وليس من الصواب 

االيمان  على  الحفاظ  في  الشعب  دور  إغفال 
انحراف  معناه  االيمان  عن  الشعب  فانحراف 

الكنيسة كلها .
مفهوم الكنيسة هي االكليروس والشعب معا 
ال يمكن أبدا فصل الكنيسة عن بعضها البعض 
تخص  مواجهة  أو  شجاعة  أو  تضحية  فكل 

الكنيسة كلها اكليروس وشعب .
في  هام  دور  له  كان  الشعب  تاريخيا 
الهراطقة  مواجهة  االيمان.  على  الحفاظ 
ولهم  االكليروس  من  معظمهم  كان  والذي 
الشعب  مواجهة  ولعل   . أيضا  كهنوتية  رتب 
تاريخ  دليل وفي  ليدعة نسطور وكشفها خير 
بدع  الشعب  المعاصر كثير ما كشف  كنيستنا 
وهرطقات وانحرافات كثير من المعلمين الغير 

امناء أيضا داخل الكنيسة .
بل ونجد ما يحدث اآلن من نشر بدع وتعاليم 
وتوجهات منحرفة نجد الشعب هو حائط الصد 
االول وهو الذي يرفض ويواجه  هذه التعاليم 

الغربية .
دائما الشعب له دور  مع االكليروس ودوره 

هو األكثر قوة واالكثر تأثير .
ونحن نحتفل بعيد القديس العظيم اثناسيوس 
حامي االيمان نتذكر أيضا دور الشعب العظيم 

معه .
فلنتمثل جميعا بقوة ودفاع وغيرة اثناسيوس 
الذي وقف وساند ودافع وحامى مع  والشعب 

اثناسيوس .
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لحق  الذي  الجمود  إزاء   :  1977 نوفمبر 
من جديد بالمساعي الدولية للسام بعد تحريكها 
أكتوبر ١97٣ والذي  العسكرية في  بالمواجهة 
المنطقة،  في  األوضاع  بتفجر  يهدد  أصبح 
وأعلن  الكبرى  مسئولياتها  مصر  استشعرت 
الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة 
اإلسرائيلي  الكنيست  أمام  أكد  حيث   ، إسرائيل 
مصداقية التوجه المصري نحو السام الشامل، 
والفلسطينية  العربية  الحقوق  عن  بقوة  وتحدث 
العادلة والمشروعة، وطرح خطة مفصلة لتسوية 
لتحرك  ثابتاً  المنطقة شكلت مرتكزاً  النزاع في 
الاحقة  المباحثات  المصرية خال  الدبلوماسية 
المشروعة  بالحقوق  االعتراف  وضرورة 
تقرير  في  حقه  ذلك  في  بما  الفلسطيني  للشعب 
إلى  باإلضافة  المستقلة،  دولته  وإقامة  المصير 

الرجوع إلى حدود ما قبل عام ١967.

السادات  الرئيس  دعا   :1981 فبراير 
االعتراف  إلي  واإلسرائيليين  الفلسطينيين 
الفكرة خال  بهذه  نادي  المتبادل وهو أول من 
جولته في الدول األوروبية التي أقرتها بالدعوى 
إلقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل االعتراف 

مع إسرائيل.

ديسمبر 1988: نتيجة لجهود مكثفة شاركت 
مصر فيها صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار 
مع منظمة التحرير الفلسطيني�ة ليفتح الباب بذلك 

أمام مرحلة جديدة من جهود السام.

يونيو 1989: طرح الرئيس األسبق مبارك 
خطته للسام حيث تضمنت هذه النقاط ضرورة 
مجلس  لقراري  طبقاً  الفلسطينية  القضية  حل 
األمن ٢4٢ و٣٣8 ومبدأ األرض مقابل السام 
للفلسطينيين مع وقف  وإقرار الحقوق السياسية 
 ٢5 اإلسرائيلية،  االستيطانية  األنشطة  جميع 
جيمس  بمبادرة  ترحيبها  مصر  أبدت  أكتوبر: 
ذات  األسبق  األمريكي  الخارجية  وزير  بيكر 
إجراء  ضرورة  أكدت  والتي  الخمس  النقاط 
حوار فلسطيني � إسرائيلي كخطوة أولي باتجاه 

السام في المنطقة.

التوقيع  في  شاركت مصر  سبتمبر 1993: 
الجانب  إليه  توصل  الذي  أوسلو  اتفاق  على 
الفلسطيني وإسرائيل وأيدت المبادئ، حيث جاء 
إسرائيل  بين  المفاوضات  هدف  »أن  باالتفاق 
سلطة  تشكيل  هو  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
ال  انتقالية  لمرحلة  منتخبة  انتقالية  فلسطينية 
نهائية  تسوية  إلى  تؤدي  سنوات  خمس  تتعدي 

على أساس قرارات مجلس اآلمن الدولي.

التحرير  منظمة  منح   :1998 يونية 
الفلسطينية بعض الصاحيات التي تتيح لوفدها 
العمل بحرية كاملة دون مزايا الترشيح للوظائف 
والتصويت وهي المزايا المقصورة على الدول.

الرئيس  األسبق  أكد   :2009 فبراير   1
مبارك إنه أبلغ الرئيس األمريكي باراك أوباما 
وأنه  التأجيل ،   تحتمل  ال  الفلسطينية  القضية  أن 
فلسطينية  دولة  وإقامة  االحتال  إلنهاء  يتطلع 
مستقلة با انتظار، موضحاً أن المنطقة لن تنعم 
بالسام واألمن ،  أو تتخلص من شرور اإلرهاب 
دون أن يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه 
المقترحات  المشروعة  كما وافقت حماس علي 
سليمان  عمر  الوزير  لقاء  خال  المصرية 

بأعضاء حماس.

مصر  قدمته  الذي  الكثير  من  جزء  هذا 
للفلسطينيين والقضية الفلسطينية. 

بقية مقال »الملك فاروق األول« ص13
 ٢� موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء نقابة الصحفيين في 7 نوفمبر 
المرابط(،  )الجيش  إنشاء   �٣ عام ١94١م.  التأسيس  وتم  ١8٣9م 
وهي قوات شبه عسكرية لمعاونة الجيش في الدفاع عن الباد حال 
تعرضها للخطر. 4� صدر قانون الضرائب على األرباح التجارية 
قناطر  وافتتاح  علي(،  )محمد  الدلتا  قناطر  إنشاء   �5 والصناعية. 

أسيوط.

في عام 1940م: إنشاء وزارة التموين وكان أول وزير لها صليب 
باشا سامي.

في عام 1941م: ١� افتتاح مستشفي صيدناوي. ٢� إنشاء مطعم 
فاروق الخيري لصرف وجبات مجانية للفقراء على حساب الخاصة 

الملكية. ٣� افتتاح دار الحكمة.

الجهاز  ثم  )المحاسبة  المراقبة  ديوان  إنشاء   �١ في عام 1942م: 
والسينما  المسرح  ممثلي  نقابة  إنشاء   �٢ للمحاسبات(.  المركزي 
العباس  أبو  المرسي  مسجد  تجديد   �٣ التمثيلية(.  المهن  )نقابة 
األجور  لزيادة  الموظفين  إنصاف  قانون  صدور   �4 باإلسكندرية. 
وتحسين مستوى المعيشة. 5� الدفاع عن استقال سوريا ولبنان ضد 

االستعمار الفرنسي.

استقال  بشأن  القضائية  السلطة  قانون  عام 1943م: صدور  في 
القضاء قانون رقم 66 لسنة ١94٣م.

 �٢ المسرحيٌة.  للفنون  العالي  المعهد  إنشاء   �١ عام 1944م:  في 
في  والنسيج  الغزل  مصنع  وافتتاح  الكبرى  المحلة  مصانع  زيارة 
يوليو ١944م، وزيارته لنادي العمال والتبرع له بألف جنيه، وأثناء 
الستكمال  المائدة  على  معه  للجلوس  العمال  بعض  دعا  الزيارة 
الحديث، ثم أمر بركوب نقيب العمال معه في طريقه لزيارة نادي 
العمال. ٣� إنشاء عيد العلم وتكريم الخريجين الذين بدأ بدعوتهم إلى 
مائدته لاحتفال بهم في القاهرة وفي اإلسكندرية، في حالة وجوده 
)جوائز  العلمية  األول  وفاروق  األول  فؤاد  جوائز  توزيع   �4 بها. 
افتتاح   �5 المتفوقين.  على  بعد(  فيما  والتشجيعية  التقديرية  الدولة 
جامعة  بروتوكول  توقيع   �6 الجديدة.  بمصر  فلاير  األميرة  مكتبة 

الدول العربية.

في عام 1945م: ١� تأسيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
للنهوض بالدراسات التاريخية ونشر الوعي التاريخي بين المواطنين، 
واتخذت مقرا مؤقتا بوزارة المعارف العمومية ثم انتقلت إلى جوار 
مقر الجمعية الزراعية الملكية، وظلت هناك حتى سنة ١958م، ثم 
أنشئت هيئة المعارض مكانها، فتبرع حاكم الشارقه ب 6٠٠ متر 
في الحي الثامن بمدينة نصر وهو المقر الحالي. ٢� إنشاء معهدي 
الدراسات اإلسامية بمدريد والجزائر. ٣� صدور قانون حفظ اآلثار 
وإنشاء معهد الوثائق والمكتبات. 4� افتتاح قناطر إسنا. 5� افتتاح 
المدينة الجامعية لجامعة فؤاد األول )القاهرة( والتبرع بحوالي مائة 

وخمسين ألف جنيه إلتمامها. 6� انضمام مصر لألمم المتحدة.

في عام 1946م: ١� التبرع بمبلغ ثاثة آالف جنيه لجامعتي فؤاد 
 �٢ القادرين.  غير  الطلبة  لسداد مصروفات  األول  وفاروق  األول 
معاهدة صدقي - بيفن والتي كانت ستتيح الجاء خال ثاث سنوات 
وتعثرت بسبب رفض مصر التخلي عن السودان. ٣� إنشاء مصلحة 
الشهر العقاري. 4� إنشاء مجلس الدولة. 5� إنشاء الكلية البحرية. 
6� جاء القوات البريطانية عن القاهرة. 7� إنشاء مجلس لمكافحة 
الفقر والجهل والمرض سنة ١946م، وقد ذهب جالته إلى مجلس 
الوزراء وبادر الوزراء وهم وقوف لتحيته قائا: لقد جئت ألطالبكم 
وتطرق  والمرض.  والجهل  الفقر  من  تحموه  أن  في  الفقير  بحق 
في  جالته  بدأها  التي  االجتماعية  اإلصاحات  إلى  معهم  الحديث 

لهم:  وقال  عليها  للتعرف  زيارتها  الوزراء  انشاص وطلب  تفتيش 
إسباغ   �8 الخاص.  ملكه  في  منكم  كل  يطبقها  أن  الوحيد  شرطي 

الحماية على مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني.

في عام 1947م: ١� مشروع كهرباء خزان أسوان، وبدء الدراسات 
إلٌنشاء السد العالي. ٢� إنشاء مصلحة األرصاد الجوية. ٣� إنشاء 
مجمع محاكم الجاء. 4� إنشاء سوق روض الفرج. 5� إسباغ الحماية 
ضد  المغربية  المقاومة  زعيم  الخطابي  الكريم  عبد  األمير  على 
السياسي. 6� إرسال رسالة  اللجوء  الفرنسي ومنحه حق  االحتال 
التي  المحنة  في  لهم  مساعدة  تونس  لمواطني  واألغذية  القمح  من 
نزلت بهم. 7� نجاح الدكتور مهندس بحري فؤاد بهجت في تصميم 
وإنتاج أول غواصة صغيرة في العالم. 8� نجاح الدكتور فريد حسنى 
الصاحية، وكذلك  الدين( طويلة  قمر  )مثل  مانجو  لفات  في عمل 
نجح في عمل مسحوق طماطم سريع الذوبان والذي طور فيما بعد 

لعمل القهوة سريعة الذوبان )مثل النيسكافيه(.

في عام 1948م: ١� انشاء مسجد القائد إبراهيم باإلسكندرية. ٢� 
افتتاح دار فاروق األول لرعاية أطفال العمال بالمحلة الكبرى. ٣� بدء 
مشروع اإلصاح الزراعي بتوزيع الملك األرض على الفاحين في 
قرية كفر سعد بدمياط حيث أُعطيت كل أسرة )6٠٠ أسرة( خمسة 
أفدنة من أراضي الدولة المستصلحة دون المساس بحقوق وملكيات 
ماك األراضي اآلخرين. 4� صدور القانون المدني المصري. 5� 
دخول مصر الحرب في ١948/5/١5م لنصرة الشعب الفلسطيني، 
المناطق  بعض  واسترد  كثيرة  انتصارات  المصري  الجيش  حقق 
التي احتلتها القوات االسرائيلية، تدخل مجلس األمن ودعا لهدنة بين 

األطراف المتحاربة. 

المختلطة طبقا  المحاكم  بنظام  العمل  إنتهاء   �١ في عام 1949م: 
المقيمين  جميع  على  المصري  القانون  وتطبيق  مونتريه،  التفاقية 
على أرض مصر. ٢� صدور قانون محاكمة الوزراء. ٣� صدور 
إتفاق  توقيع   �4 هذا(.  لك  أين  )من  المشروع  غير  الكسب  قانون 
للوحدة مع سوريا. 5� نجاح تجربة إطاق أول صاروخ مصري 

)بمساعدة الخبراء األلمان( لمدى كيلومتر.

إنشاء   �٢ النقود.  سك  دار  مصلحة  إنشاء   �١ 1950م:  عام  في 
وزارة الشؤون البلدية والقروية )اإلدارة المحلية(. ٣� نشاء وزارة 
االقتصاد. 4� إنشاء معهد فؤاد األول لبحوث الصحراء. 5� إنشاء 
جامعة إبراهيم باشا )عين شمس( وتقرر إنشاء جامعة )محمد علي( 
تحويل   �6 المصري.  الجيش  تطوير  برنامج  بدء   �5 أسيوط.  في 
ألوجه  أوروبا  من  عودته  بمناسبة  الملك  استقبال  احتفاالت  نفقات 

البر.

في عام 1951م: ١� إنشاء مشروع فاروق إلسكان الفقراء. ٢� بدء 
برنامج الصواريخ المصري وإنشاء المصانع الحربية )افتُتحت عام 
١95٣(. ٣� مجانية التعليم قبل الجامعي. 4� إفتتاح نادي القضاة. 5� 
إفتتاح قناطر إدفينا. 6� إجراء التجارب األولى لدخول التليفزيون. 
7� إنشاء مجمع التحرير الذي تكلف مليون ومائتي ألف جنيه. 8� 

إنتاج أول طائرة تدريب بمحركات توربينية.

العلمية  للبحوث  األعلى  المجلس  إنشاء   �١ 1952م:  عام  في 
الموظفين  ديوان  إنشاء   �٢ للبحوث(.  القومى  )المركز  والصناعية 
)الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة(. ٣� إنشاء مدينة فاروق األول 
بنك  افتتاح   �5 النوبارية.  ترعة  حفر  بدء   �4 اإلسامية.  للبحوث 
القاهرة. 6 � افتتاح مبنى الغرف التجارية للقطر المصري )اتحاد 
الغرف التجارية( في ١5 مايو وكان آخر مناسبة رسمية شارك فيها 
الملك فاروق قبل أن يغادر مصر. 7� تبرع الملك كشخص مجهول 
في  العصابات  لحرب  الازمة  األسلحة  لشراء  الجامعيين  للفدائيين 

منطقة القنال.

#القيامة_وعد_ورجاء

ممدوح داود

وانت في عيد القيامة

أهدها الي كل من تحب  الي القريب 
والغريب

قدمها بسخاء الي المتألمين والمنسحقين 
والبائسين الذين قست عليهم االيام

سمها ماشئت قيامة.بهجة.فرح.رجاء.

وعد.موت الموت. فكل االسماء تليق بها

اطوي بها كل صفحات الصليب واآلالم 
الماضي

وان كان الصليب أخبرنا اآلالم والموت 
فإن القيامة اهدتنا الحياة والنصرة

 اجعلها عصابة علي عينيك ومنطق بها 
حقويك الهج فيها نهارا وليا ال تمر 

عليها مرور الكرام

ابدا بها كل يوم فجر جديد يطرق 
علي باب قلبك اجترها كل يوم

القيامة ال تسكن القبور

دحرج الحجر حررها واكرز بها في 
كل المسكونة

فدع نورها يمأل الحياة

فتكون انت نور وقيامة 

خرستوس انيستي

المسيح قام.. بالحقيقة قام



السنة الرابعة عشر، العدد )344( - االثنني 24 مايو 192021

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

حقائق هامة عن عنصر الكالسيوم
المعادن  اكثر  هو  الكالسيوم 
يمثل  وهو  الجسم  فى  وفرة 
الجسم،  وزن  من   %١-٢.5
العظام  فى  يوجد  منها   %98
فى  والباقى  االسنان  فى  و١% 

االنسجة والدم.

الوحيد  المصدر  ان  الناس  من  كثير  يتخيل 
للكالسيوم هو االلبان ومنتجاتها وهو فعا مصدر 
المصادر  من  كثير  توجد  لكن  بالكالسيوم  غنى 
والسبانخ  والبروكلى  والكيل  التوفو  مثل  النباتية 
وبذور  والسمسم  واللفت  والكوالرد  والجرجير 
عباد الشمس وكذلك السردين، ونسبة امتصاص 
من  امتصاصه  من  اعلى  الكيل  من  الكالسيوم 

االلبان.

افضل  للكالسيوم  كمصدر  الريكوتا  والجبن 
الجبن االخرى، فنصف كوب يحتوى  انواع  من 
الجبن  من  كوب  نصف  بينما  مجم   ٢5٠ على 
كثير  لهدر  نظرا  يحتوى على 7٠ مجم  الكوتيج 
من الكالسيوم فى عملها، ولكن ¾ كوب زبادى 

يحتوى على ٣٣٠ مجم.

وامتصاص الكالسيوم يكون فى قمته فى مرحلة 
الطفولة المبكرة بنسبة 5٠-7٠% وبعد سن البلوغ 
تقل عملية االمتصاص الى ٣٠-5٠% ويقل اكثر 

من ذلك كلما نكبر فى السن.

لعملية  هام  وايه  ودى  سى  فيتامينات  ووجود 
بكمية  البروتين  وجود  كذلك  االمتصاص، 
انخفاض  الى  تؤدى  البروتين  زيادة  لكن  مناسبة 
مع  الحال  وكذا  البول،  فى  وفقدانه  االمتصاص 
على  يساعد  ال  الدسم  منزوع  فاللبن  الدهون، 

امتصاص الكالسيوم.

يساعد  المعدة  فى  الهيدروكلوريك  وحامض 
العقاقير  استخدام  لذا  الكالسيوم،  امتصاص  على 
التى تغلق افراز حامض المعدة يمكن على طول 

المدة ان يؤدى الى مرض هشاشة العظام.

والرياضة تساهم فى زيادة امتصاص الكالسيوم 
ضعف  الى  العصبى  الضغط  يؤدى  بينما 
يضعفان  والسكر  الزائد  الملح  اما  االمتصاص، 
بعض  ننسى  ان  يجب  وال  االمتصاص،  عملية 

الدور للكلى فى اعادة امتصاص الكالسيوم.

ونظرا لوجود كل هذه العوامل الكثيرة المؤثرة 
فى االمتصاص تجد ان ٣٠-8٠% من الكالسيوم 

ينتهى بالخروج من الجسم فى البول او البراز.

كمية  تناول  كلما  انه  الناس  من  كثير  ويظن 
الى  يؤدى  غذائى  كمكمل  الكالسيوم  من  كبيرة 
صحيح،  غير  هذا  ولكن  الدم  فى  كبيرة  كمية 
فأقصى كمية يمكن للجسم ان يمتصها هى 5٠٠ 
مجم، لذا ينصح ان يكون الكالسيوم على جرعات 
المطلوب،  حسب  على  ثاث  او  مرتين  متعددة 
من  المطلوبة  الكمية  نصف  على  نحصل  وان 
الطعام والباقى من المكمل الغذائى، وعلينا الحذر 
الحديثة  االبحاث  الن  كبيرة  جرعات  تناول  من 
المكمل  الكالسيوم من  اظهرت ان زيادة مستوى 
الغذائى ادى الى ترسبه فى الشرايين التاجية مما 
ال  ولكن  القلبية،  باالزمات  االصابة  الى  يؤدى 
يحدث هذا اذا كان مصدر الكالسيوم هو الطعام، 
وهنا تظهر اهمية فيتامين ك٢ لمنع هذا الترسب.

الكالسيوم  امتصاص  تمنع  التى  العوامل  ومن 

وجوده مع عنصر الحديد، 
فاذا كنت تتناول الكالسيوم 
وايضا  غذائى  كمكمل 
كل  تناول  يجب  الحديد 

منهما متباعدين.

يعتقد  الباحثين  وبعض 
يؤدى  ان  يمكن  غذائى  كمكمل  الكالسيوم  ان 
الكلى  بحصوات  االصابة  احتمال  زيادة  الى 
سترات  ان  والحقيقة  الكالسيوم،  اكساالت  او 
الكالسيوم ال تسبب هذا الن السترات تمنع تكون 
الحصوة، ولكن االطعمة الغنية باالوكساالت مثل 
السبانخ والروبارب والشوكوالتة يمكن ان تؤثر 
اماح  بتكوين  وذلك  الكالسيوم  امتصاص  فى 
الكيفية  الكالسيوم فى االمعاء، وبنفس  اوكساالت 

حامض الفيتيك الموجود فى الحبوب الكاملة.

وعندما يكون الطعام عاليا فى نسبة الفوسفور 
وتكون نسبته الى الكالسيوم اعلى بكثير نجد اننا 
نفقد كثيرا من الكالسيوم فى البول وحتى الكالسيوم 
فى العظام نفقد جزءا منه، واالطعمة العالية فى 
والمشروبات  اللحوم  اساسا  هى  الفوسفور  نسبة 
الغازية، وهذا االخال فى التوازن بين الكالسيوم 
بحصوات  االصابة  زيادة  الى  يؤدى  والفوسفور 

الكلى وترسب الكالسيوم فى الشرايين.

ووجود نقص فى عنصر المغنسيوم مع توافر 
كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين دى يمكن ان 
يؤدى الى تكلس االنسجة وتكون الحصوات، لذا 
من المهم تناول الكالسيوم مع المغنسيوم او تناول 

المغنسيوم وحده عند تشخيص حصوات الكلى.

معا  يعمان  والمغنسيوم  الكالسيوم  ان  والواقع 
فى  العضات  حركة  تنظيم  فى  تام  انسجام  فى 
لانقباض  العضات  تحتاجه  فالكالسيوم  الجسم، 
فمن عامات عدم وجود  لارتخاء،  والمغنسيوم 
التوازن بين الكالسيوم والمغنسيوم هو وجود الشد 
العضلى فى الساقين او اى منطقة فى الجسم او 

آالم العضات.

مصادر  من  بسهولة  عليه  نحصل  والكالسيوم 
محدودة  مصادره  المغنسيوم  ولكن  الطعام 
كثير  تناول  ان  كما  التوتر،  مع  كثيرا  ويستهلك 
فى  المغنسيوم  وجود  يضعف  الكالسيوم  من 
الجسم ويسبب بعض االضطرابات مثل االمساك 
ضغط  ارتفاع  او  القلب  ضربات  اضطراب  او 
لذا  التنفس،  وضيق  الربو  نوبات  زيادة  او  الدم 
الكالسيوم  من  المناسبة  الجرعات  معرفة  يجب 

والمغنسيوم عن طريق الطبيب المختص.

فى  متساوية  ليست  الكالسيوم  انواع  وحتى 
تاثيرها، فالكالسيوم فى صورة الكربونات يكون 
سن  بعد  السيدات  مع  خاصة  االمتصاص  قليل 
انقطاع الدورة الن نسبة كبيرة منهن يعانين من 
نقص حامض الهيدروكلوريك، ونسبة امتصاصه 
مثل  للكالسيوم  االخرى  الصور  ولكن   ،%4
الكتات هى  او  جلوكونات  او  سترات  الكالسيوم 
الى  ترتفع  االمتصاص  ونسبة  امتصاصا  اكثر 

.%45

وال يجب ان ننسى هنا الدور الهام الذى يلعبه 
فيتامين دى فى امتصاص الكالسيوم.

الغذائية  المكمات  تناول  القارىء  عزيزى 
المناسب  النوع  معرفة  يجب  ولكن  اهميته  له 

والجرعة المناسبة لكل شخص

من عيادة الطب الطبيعى

الربوبيوتيك واملناعة

س: هل للبروبيوتيك دور فى مناعة 
الجسم؟

نحمل  نحن  منا  كل  امعاء  فى  ج: 
من  رطل   4-٢ بحوالى  يقدر  ما 
عادة  وهى  الدقيقة  والكائنات  البكتريا 
الدقيقة  الكائنات  او  البكتريا  من  خليط 
المسببة  الكائنات  او  والبكتريا  المفيدة 
لامراض، وفى االمعاء السليمة تكون 
للمسببة  و١5%  للنافعة   %85 النسبة 
بين  التوازن  نفقد  ونحن  لامراض، 
بعد  للمرض  والمسببة  النافعة  البكتريا 
تقضى  التى  الحيوية  المضادات  تناول 
نمو  وتسبب  النافعة  البكتريا  على 

الفطريات.

عملية  فى  تساعد  النافعة  والبكتريا 
بى  فيتامين  بتصنيع  وتقوم  الهضم 
تلعب  ايضا  ولكنها  كيه،  وفيتامين 
دورا هاما فى مناعة الجسم فهى تمنع 
البكتريا المسببة للمرض من االلتصاق 

باالنسجة.

ايلي  الروسى  العالم  كان  وقد 
ميتشنكوف الحاصل على جائزة نوبل 
ان  اردت  اذا  انك  الحظ  من  اول  هو 
تعيش فى صحة جيدة عليك ان تتناول 
وكان  النافعة،  البكتريا  من  جيدة  كمية 
فلقد  العشرين،  القرن  اوائل  فى  ذلك 
اوروبا  قاطنى جنوب شرق  ان  الحظ 
يستهلكون الكثير من االطعمة المتخمرة 
مثل الزبادى والكيفير بصفة يومية وهم 
يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون اعمارا 

دور  اكتشاف  الى  دعاه  مما  اطول 
البروبيوتيك فى صحة ومناعة الجسم.

التى  العلمية  االبحاث  تواتر  ومع 
اآلن  وحتى  الحين  ذلك  منذ  بدأت 
مثل  النافعة  البكتريا  ان  العلماء  وجد 
تنتج  البيفيدو  او  الاكتوباسياس 
وكل  بيراوكسيد  وهيدروجين  احماضا 
هذه تمنع النشاط البكتيرى من البكتريا 
او الفيروسات الضارة ولكن ليس عن 
المضادات  بعض  مثل  قتلها  طريق 
او  البكتريا  فقتل  الكيميائية،  الحيوية 
السموم  من  حمل  الى  يؤدى  الفيروس 
االبحاث  اجريت  ولقد  الخايا،  على 
على عديد من الميكروبات مثل المسببة 
لتسمم االمعاء والتهابات الجهاز البولى 
فاعليته  وثبتت  المتكررة  والتناسلى 

كمقاوم للبكتريا الضارة.

تناول  على  الحرص  المهم  فمن 
تناول  بعد  سيما  وال  البروبيوتيك 
من  تكون  وهى  الحيوية،  المضادات 
كمكمل  كبسوالت  او  غذائى  مصدر 

غذائى.

د.تباسيم جندي
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أسرة االهرام اجلديد

ترسل تعازيها

النتقال السيدة

سهري عدلي رزق اهلل

حرم املرحوم/ مسري ميخائيل 
هندي

والدة السيدة جيهان اسكاروس 
زوجةاالستاذ/ اشرف اسكاروس

يناير 1945- مايو 2021

أسرة االهرام اجلديد تتقدم بالتعازي لقدس ابونا مينا

لنياحة القمص
إبراهام وديد جرجس

كاهن كنيسة أبي سيفني بين يوسف باهلرم بإيبارشية طموه

ْعَي، َحِفْظُت اإِلمَياَن، َوَأِخرًيا َقْد ُوِضَع  »َجاَهْدُت اجْلَِهاَد احْلََسَن، َأْكَمْلُت السَّ
ِلي ِإْكِليُل اْلرِبِّ« ) 2 تي 4 : 7، 8 (

 
رقد يف الرب األب الفاضل القمص أبراهام وديد 
كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفني يف بين يوسف 
باهلرم، التابعة إليبارشية طموه، عن عمر قارب 
44 سنة قضى منها أكثر من 17 سنة يف خدمة 

الكهنوت.

 ولد األب املتنيح يوم 17 سبتمرب 1977، 
وسيم كاهًنا يف 29 نوفمرب 2003 ونال رتبة 

القمصية يف 6 يونيو 2015.
 

األب املتنيح أيًضا هو شقيق كل من القمص عبد املسيح وديد 
بالبحرية، والقس مينا وديد بكندا.

احلب اإلهلي 

بقلم الكاتبة/ جاكلني فخرى حنا 

يحتفل العالم بعيد القيامة المجيد عيد الحب 
اإللهي،

تاريخ  في  الفريد  التاريخي  الحدث  وهذا 
البشرية، لتصلحنا مع هللا جسر العبور بين 

الموت والحياة والظلمة والنور.

  ان قيامة السيد المسيح من بين االموات 
تحمل الكثير من المعاني الروحية، والنافعة 
لقلوبنا وعقولنا إذا أن الموت ليس إال جسراً 

ذهبياً،
 يعبر من خاله اإلنسان من حياة الفناء الي 
في  نحيا  فهناك  األبدية،  حيث  البقاء  حياة 
وال  تنحل  ال  نورانيه  بأجساد  وخلود  مجد 
تشتهي ماهو ضد الروح حيث هناك ما لم 
تراه عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر علي 
قلب بشر ما اعده هللا لمحبي اسمه القدوس. 

بها  قام  التى  العظيم  الفداء  رحلة  نتذكر 
السيد المسيح، مقدما روحه الطاهرة ذبيحة 
التى سقطت فى  البشرية  من أجل خاص 
خالها  من  وتسامح  محبة  رسالة  الخطية، 

علم السيد المسيح كل البشرية.

هذه القيم النبيلة من خال الفداء والتضحية،

المسيحي  اإليمان  ُصلب  هو  القيامة  عيد   
الموت  غلب  بالذي  أقوياء  يجعلنا  الذي 
بقيامته، ذلك هو السيد المسيح الذي عاش 

وعلم وأقام المعجزات، 

للمرضي  الشفاء  ومنح  الموتي  فأقام   
وهو   ، للمكفوفين  النظر  وأعاد  والمقعدين 
أيضاً من حمل وقدم نفسه تضحية فداء حب 

للبشريه مقدماً نفسه علي خشبة الصليب،

 من اجل اإلنسان ليعلم الجميع معني المحبة 
والتسامح والتضحية من اجل اآلخرين. 

 فالقيامة التي أكملها وتممها السيد المسيح 
ذاته،  الميت  الجسد  وفي  الثالث  اليوم  في 
بذات جروحه المميته العميقه الغائرة وجنبه 
المفتوح هي بالنسبه للمسيح قيامة من بين 

االموات،

 اما بالنسبه لجسد أدميتنا الذي مات به فهي 
خليقة جديدة "إن كان أحد في المسيح فهو 

خليقة جديدة"

بأمجاد  نفرح  تجعلنا  األحداث  هذه  كل 
القيامة نفرح ايضاً ألنه سيكون لنا ما يشبه 

هذا المجد وكل واحد منا حسب درجته.

لهذا  توهلنا  التي  الحياة  جميعاً  نحيا  فليتنا 
الحياة  في  تعمقنا  كلما  انه  عالمين  المجد 
الروحية كلما ازداد مجدنا في الحياة األبدية،

كما  بل  واحدة  بدرجة  يكونون  ال  سوف   
في  نجم  عن  يمتاز  نجم  "ان  الرسول  قال 
بهذا  يليق  كما  نحيا  ان  علينا  لذلك  المجد" 

المجد العظيم، 

ففي القيامة ايضاً انتصار علي الموت.. 

أبطل  فبقيامته  الرجاء  تعطينا  والقيامة 
الموت وأنار الحياة  والخلود،

 النه أن لم تكن القيامة لكان الموت حكماً 
وبداية  الموت  نهاية  هي  فالقيامة  بالفناء 
للحياة األخري لذلك القيامة فرح االبرار..

إصنع نفسك....
بقلم/ جاكلني فخرى حنا 

 
النجاح أساس الحياه، ال يوجد نجاح 

من غير مشقة،

وأهداف،  أحام  له  إنسان  لكل 
ويتمنى تحقيقها، 

 
إختيار  في  الحرية  مطلق  وله 

مستقبلة،

ويضع  ويصنع  يرسم  ما  وكثيراً 
الطريق  إلى  حياته  إلتجاه  خطة 

الصحيح.

يعرف  ال  الطموح  فاإلنسان 
المشرق  والمستقبل  المستحيل، 
يلزمه الكثير من التخطيط والبذل. 

إرادة  لديهم  ليس  شباب  ويوجد   
وعزيمة علي رسم وصنع مستقبل 
لحياتهم، وأن يضعو هدف لحياتهم 

مبني على أُسس سليمة.

 وهذة هي اسباب الفشل!

يعتقدون أن هناك من منحوا التفوق 
من غير جهد وال تعب.

السليم،  التخطيط  لديهم  وليس 
والهدف في الحياة، 

يازمهم التراخي والكسل والخوف 
واإلحباط  السلبي  والتفكير  والقلق، 

المستمر.

 لكن الصعود إلى القمة، يحتاج الى 
لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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