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1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(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 -60

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

جنح ميسى فهل ينجح 
االقباط           

عندما يكون هناك شخص موهوب وخارق 
فى البراعة والموهبة فى مجالة ولكن حظة 
غير  اعضاءة  عمل  فريق  فى  يضعة  العثر 
متفاهمين وال يطيعون باقى افراد الفريق او 
لديهم انتماء لمصالحهم دون االنتماء للفريق 
او ربما ان يكون لديهم انتماء ومحبة للفريق 
حتى  واعية  وادارة  تنظيم  يوجد  ال  ولكن 
تجعل الفريق يسير فى االتجاة  الصحيح هذ 
ما حدث مع ليونيل ميسى اسطورة المالعب 
تنجب  لن  واعتقد  المالعب  تنجب  لم   الذى 
لفترة طويلة قادمة موهبة بمثل هذ االعجاز 
كل  حقق  برشلونة  فريقة  مع  انة  بالرغم 
برشلونة  تحقيقها  عن  سيعجز  التى  االلقاب 
االرجنتين  م��ع  ولكن  ميسى  رحيل  بعد 
قارية  وال  اوليمبية  ال  بطولة  باى  يفوز  لم 
ابدعات  من  سنة  وعشرون  واحد  اوعالمية 
حتى  االرجنتين  مع  واخفاقات  برشلونة  مع 

و  ال��والء  بعدم  اتهموة  االرجنتينيين  ان 
اخيرا  ولكن  االرجنتين  لعلم  بالخيانة  ربما 
وقبل  البرازيل  ارض  فى  امريكا  كوبا  فى 
سنوات قليلة على اعتذالة حصل على بطولة 
االرجنتينيين  قلوب  الى  جد  ومحببة  صعبة 
وهى كوبا امريكا ولكن ما السبب فى نجاحة 
السبب  االرجنتين  مع  واخفاقة  برشلونة  مع 
يكمن فى االدارة والتنظيم الذى يتبع احدث 
والتحليل  المتابعة  فى  العالمية  االساليب 
والتجهيز واالختيار الدقيق المحسوب بدون 
مجامالت فبرشلونة كفريق لدية انجح ادارة 
لديها  فليس  االرجنتين  اما  العالم  فى  كروية 
ادارة وتنظيم جيد والمدرب يخضع لالعبين 
تؤدى  داءما ضعيفة  قرراتة  كانت  وبالتالى 
شابة  ادارة  وج��دت  لما  ولكن  الفشل  ال��ى 
والمناورة  االختيار  على  وق��ادرة  حازمة 
والتحدى كما فى شخصية المدرب اسكالونى 
فازت االرجنتين ومعها ميسى ولكن قد يسال 
احدهم وما عالقة ميسى واخفاقاتة المتكررة 
الماءساة  نفسة  انها  ؟  باالقباط  والمذلة 
متوهجون  المهجر  بالد  كل  فى  فاالقباط 
بل  زواتهم  على  منغلقين  ليسوا  متميزون 
على العكس منفتحون على المجتمعات التى 
كافة  فى  ومبدعين  خلوقين  اليها  هاجروا 
المجاالت وايضا مرتبطين جدا بوطنهم االم 
ووالء  جزورهم  الى  شديد  انتماء  ولديهم 
كيان  هم  الجديدة  لمجتمعاتهم  الشك  يقبل  ال 
قوى تنقصة االدارة ولو احسن استغالل هذ 
الكيان الغير منظم سيكون من انجح الجاليات 
ازكركم  دعنى  ولكنى  العالم  مستوى  على 
باخفقات هذا الكيان العمالق انها  االنتخابات 
اليوم  ولكنى  العالم  مستوى  على  البرلمانية 
ساتكلم عن كندا بوجة خاص وباالخص جدا 
عن ميسيساجا ومونتلاير فهل يعقل ان يكون 
لدينا حقوقية بنجاح ونشاط غادة ملك ونخسر 
االنتخابات فى ميسيساجا وفى مونتلاير هل 
تخسر  ان  بييرفون  مثل  منطقة  فى  يعقل 
المرشحة القبطية بهذة البساطة ماذا يمكن ان 
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يقال عن ذلك او اقل ما يمكن ان يقال انة سوء ادارة وعدم 
امام  اخر  قبطى  مرشح  نزل  ميسيساجا  ففى  بامتياز  تنسيق 
قبطى  اى مرشح  ترشح  لو  مونتلاير  وفى  ملك  غادة  السيدة 
لمدة الف سنة بنفس الطريقة فلن يفوز اذا ماذا وما العمل واين 
نجد سكالونى قبطى يرتب وينظم ويقود ويختار ويناور ويعقد 
صفقات مع كل االطراف حتى يكون لنا ولو عضو برلمانى 
واحد فى البرلمان الفيدرالى المشكلة هى ان الكنيسة البد ان 
تكون طرف اصيل فى الترتيب والتنسيق لكن دون ان تتدخل 
النهم  بالفشل  مصحوب  الكنيسة  اختيار  الن  االختيار  فى 
ياخذون بالوجوة دون الكفاءة او الكاريزما بل من هو مقرب 

من االسقف يكون هو المرشح والنتيجة صفر االنتخابات الم 
يحين الوقت لنستفيق ويكون لنا لجنة خاصة باالنتخابات يكون 
كل عملها االعداد الجيد لالقباط وتوعيتهم واختيار المرشحين 
والتنسيق الكامل بينهم والدعم المادى والمعنوى وحتى النفسى 
كل  فى  منا  اقل  وهم  غيرنا  او خطاء الن  بعيب  ليس  وهذا 
شىء سبقونا بسنين واصبح لديهم بدل العضو الواحد اعضاء 
حتى اصبحنا تقريبا الجالية الوحيدة التى لم تمثل فى البرلمان 
الفدرالى الكندى .عيب علينا ايها االقباط المفروض على االقل 
ان نمثل على قدر انجازنا فى كندا فنحن الينقصنا شىء غير 
التنظيم وخصوصا ان الوقت ليس فى صالحنا وانا على علم 

بانة حتى االن لم يتحرك احد فى موضوع االنتخابات حتى 
ماعدا  فاز  والجميع  نحن  ماعدا  مستعد  الجميع  بان  نفاجىء 
نحن والجميع يكون لة اعضاء فى الحكومة الكندية وكالعادة 
ونحن  جالياتهم  لصالح  حقوق  ياخذون  والجميع  نحن  ماعدا 
ننتظر من يعطف علينا استفيقوا ايها الكسالى وانظروا حولكم 
الكل تقدم فى كندا ماعداكم نحن ماذلنا نعيش بروح عبودية 
من  ويحررنا  جديد  موسى  بيننا  يظهر  ان  ممكن  هل  مصر 
روح العبودية التى ورثناها من حياتنا القديمة ويخرج المارد 
القبطى المصرى الفرعونى ويحررة من افكار العبودية التى 

عشناها لمدة خمسين عام ويصنع بنا الفارق
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opening hours

 Mon-Friday : 9-6:30 Sat : 9-3
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Pharmacy

Free Compliance Packaging (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 

هل نفعل لآلخرين ما 
نستنكره ألنفسنا؟

 

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

حا نضرب السد، ال مش حا نضرب، قيل 
اثيوبيا  سد  وك��ان  اال  مصريان  اجتمع  ما 

بينهما.

واال  نفسه  ال��س��د  ن��ض��رب  س���وف  ه��ل 
سنضرب سد السرج الركامى الذي زاد من 

سعة بحيرة سد اثيوبيا؟

لو تم تقويض سد السرج الذى يربط بين 
جبلين بجوار السد الرئيسي سوف يقل حجم 
ومنها  للنيل  عائدة  المياه  وتنساب  البحيرة 
فنحن  ولهذا  السودان  لجنوب  سيذهب  من 

نشيد حاليا سد في جنوب السودان.    

سنلجأ  أم  باألسلحة  السد  سنضرب  هل 
لتقويض اثيوبيا نفسها بعمل مخابراتي يدعم 
االورومو  قادة  ودعم  تجراى  تحرير  جبهة 
شنكور  بنى  أبناء  دعم  وأيضا  لالنفصال 

لالنفصال التي بها سد النهضة.

اثيوبيا لمن ال يعلم مكونة من قبائل ال تفهم 
واالرومو  االمهرة  اكبرها  البعض  بعضها 

وتجراى وبها 6 مناطق آخري.

بعد  قام  الذي  الحالي  األثيوبي  الدستور 
طرد مليسى زيناوى لمنجستو ماريام يسمح 
بحكم ذاتي لكل إقليم وابى احمد يريد ان يعيد 

اثيوبيا للمركزية مرة اخري.

دستوريا  تجراى  تحرير  لجنة  أخطأت 
احمد  ابى  اجل  ان  بعد  انتخابات  بإقامتها 
االنتخابات وكان في مقدورها إقامة استفتاء 
تجراى  تحرير  ولكن جبهة  االنفصال،  على 
كما  اثيوبيا  كل  وتحكم  نفوذها  إعادة  تريد 
كان الحال منذ 30 عاما، ولهذا أيضا فهي لم 

تنهى الحرب التي بدأها ابى احمد وتواصل 
الزحف عليه إلسقاطه واالنتقام منه لما فعله 

من قتل وتشريد ألهالي تجراى.

وكانت  ثراء  اكثرهم  هي  االمهرة  قبيلة 
هيالسالسى  االمبراطور  أي��ام  المسيطرة 
التجراى  حكم  أي��ام  نفوزها  تقلص  ولكن 
بقيادة مليس زيناوى ولهذا فهي تدعم ابى 

احمد في العودة للمركزية.

من  وأف��ق��ر  أكبر  ه��ي  االوروم���و  قبيلة 
في  المشاركة  في  حظ  لهم  وليس  الباقيين 
الحكم بالرغم من أن والد ابى احمد من قبيلة 

اورومو ولكن والدته من االمهرة. 

بها  افريقيا  دول  معظم  مثل  اثيوبيا  حكام 
جعل  ما  وهذا  للثروات  ونهب  مالي  فساد 
من  العدد  واقالة  بتسريح  بقيامه  احمد  ابى 
أبناء  شعر  أيضا  ولهذا  التجراى،  زعماء 

التجراى انه يحاول تجريدهم من السلطة.

بخصوص موقفنا من السد األثيوبي فأنى 
اشعر دائما ان العمل الحربي -أن كان الحق 
بجانبه- به شرف اإلعالن عنه والدخول اليه 
بخالف العمل المخابراتي فهو خسيس يعمل 

في الظالم.

ونحن  اثيوبيا  تقسيم  على  نساعد  فهل 
تقسيم  ومحاوالت  مؤامرات  نستنكر  دائما 

مصر؟

بعمل  بالقيام  السيسى  الرئيس  ادع��و 
السرج أن كان هذا  عسكري ولو على سد 
المخابراتى  للعمل  يلجأ  وال  مقدورنا  في 

لتقسيم اثيوبيا.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

منظمة الصحة العاملية تصف خطة كندا خللط اللقاحات 
ومطابقتها بانها ) خطرية (

ضد  قويا  تحذيرا  العالمية  الصحة  منظمة  أصدرت 
أسلوب اعطاء اللقاحات في كندا قائلة ان خلط ومطابقة 
اللقاحات )خطير ( ولكن الخبراء والسياسيون في كندا 
اللجنة  وقالت   , وفعال  آمن  اللقاحات  خلط  أن  قالوا 
االستشارية الوطنية الكندية للقاحات )إن أيه سي أي( 

أسترازينكا شجعوا  لقاح  الجرعة االولي من  تلقوا  الذين  الناس  فان  يونيو  انه منذ شهر 
علي الحصول علي الجرعة الثانية من لقاح فايزر او لقاح مودرنا , لتجنب االثار الجانبية 
النادرة التي تؤدي الي تجلط الدم , وفي نفس الوقت قالت اللجنة االستشارية للقاحات في 
كندا إنه يمكن خلط ومطابقة اللقاحات كوسيلة للحصول علي تطعيم كامل بشكل أسرع 
, ولكن الدكتورة سوميا كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية قالت ) أن هذا اتجاه خطير 
حيث ال تتوفر لدينا البيانات واالدلة فيما يتعلق بالخلط ( وقال الدكتور عبده شرقاوي المقيم 
في تورنتو ) ان الخلط والمطابقة للتطعيمات يحد من خطر نقص االمدادات مما يساعد 
البالد في جميع أنحاء العالم علي الحصول علي التطعيمات بشكل أسرع , وإن االضطرار 
الي استخالص ادلة ال يمكن تبريره بعد ثالثة موجات من الوباء ( وقالت وزارة الصحة 
الكندية »أن خلط ومطابقة اللقاحات ليس شئ جديدا وقد أستخدمت لقاحات مختلفة من قبل 
لتكميل سلسلة من لقاحات االنفلونزا والتهاب الكبد )أيه( وغيرها » , وقالت السيدة كارلي 
لويس مديرة اتصاالت وزيرة الصحة كريستين اليوت في أونتاريو ) أن أونتاريو تتبع 
نصيحة اللجنة االستشارية الكندية للقاحات التي توصي بخلط اللقاحات بشكل آمن إستنادا 
اللقاحات آمن  الي دراسات من المملكة المتحدة وأسبانيا والمانيا والتي وجدت إن خلط 
وينتج عنه إستجابة مناعية قوية ( وايضا مكن خلط اللقاحات من حصول الكنديين علي 

التطعيم الكامل بشكل أسرع مما جعل كندا رائدة عالميا في مجال التطعيمات .
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
 شوف يا ريس اإلخوان والدولة المنهارة 
حمادة  كله  ده  واإلرهاب  الهش  واالقتصاد 
تتحل  الزم  خالص  حمادة  النهضة  وسد 

ياريس وكلنا معاك.  
سفير مصر في واشنطن  

ورجعت  شنطت  الخدت  مكانك  كنت  لو 
مجلس  أمام  الحشد  عن  عجزك  بعد  مصر 

األمن يوم عقد جلسة سد النهضة.  
سامح شكري  

الخارجية  جلسة  أي  قبل  أن  اعرفه  إللي 
علينا  ومين  معانا  مين  تعرف  حملة  تعمل 
لكن إللي حصل في جلسة سد النهضة دليل 

علي أننا ما عملناش حاجة؟.  
الجيش المصري  

واخطاء  اإلرهاب  تتحملوا  بقي  قدركم 
كله...  والشعب  والدبلوماسيين  السياسيين 
أملنا في هللا وفيكم وقضية سد النهضة أنتم 

اللي هتحلصوها يا أبطال.  
لكل المصريين  

بلده  مع  يقف  األصيل  الوطني  المصري 
سد  مشكلة  نحل  ما  وبعد  األزمة  وقت 
النهضة ننتقد ونعاتب ونقطع في بعض زي 

ما أنتم عايزين.  
أبي أحمد  

يا  يقول  مثل  وعندنا  وقوتنا  حياتنا  النيل 
قاطع قوتي يا ناوي علي موتي واحنا مش 

هنموت أبدا »الرسالة وصلت«.  
 بوتين  

ما  بعد  لكن  جدع  إنك  بقول  طول عمري 
بعتنا في جلسة مجلس األمن كل مصر مش 

بتحترمك  
نشأت الديهي  

يا راجل ساعة في وقت الغضب تطلع منك 
تصريحات وال أخون الخونة يقولها نيل إيه 

اللي تاخده أثيوبيا ربنا إللي بياخد.  
 بيدن  

خلي بالك لما أتحشرت في موضوع غزة 
السيسي خلص لك المشكلة وكل منطقة ليها 
الكبار  خسرت  ولو  كبير  والسيسي  كبير 

هتخسر كتير.  
األهلي  

فرحة  منتظرين  والقلق  الحزن  وسط  في 
يرفع  نصر  منتظرين  إبتسامة  منتظرين 

روحنا المعنوية منتظرين العاشرة.  
اإلمارات  

سد  مشكلة  في  ألني  نفسي  في  أشك  أكاد 
النهضة أشك فيك وأنت مني.  

ترامب  
أبو  يا  أيامك  علي  بيترحموا  المصريين 

حنان فينك يا راجل قطعت بينا صدقني.  
فورد  

أخيرا أونتاريو هتفتح يارب ما تقفل تاني 
أونتاريو ربنا  بناء  إعادة  أبدا عندنا معركة 

معاك  
الصين  

لو خسرتم مصر هتخسروا الشرق األوسط 
كله وأبي أحمد مش هينفعكم كان نفع نفسه 

في تيجراي.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

املغاالة فى سعر العرض 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

العديد من مالك المنازل يعتقدون انه اذا 
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض 
المنزل للبيع فإنه يمكن تخفيضه في وقت 
الحق اذا لم يباع. ولكن عندما يتم تسعير 
كافي  اهتمام  يجد  ال  فانه  مرتفعا  المنزل 
ان  البائع  يضطر  تدريجيا  المشترين.  من 
ولكن  السوقية  القيمة  إلى  السعر  يخفض 
بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى السوق 
الجاد.  المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة 
الى  السعر  ينخفض  األحيان  بعض  وفي 
قد  يكون  البائع  ألن  السوق  قيمة  من  أقل 
بأقل  المنزل  يباع  النهاية  وفى  صبره  نفذ 
من قيمته الحقيقية. وقد يعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل قد ال يجد 
يبحثون  الذين  وأولئك  بحثه.  فى  المنزل 
انهم  سيدركون  السعرى  النطاق  ذلك  فى 
أفضل  قيمة  على  الحصول  يستطيعون 
المنزل  سعر  كان  إذا  أخرى.  منازل  في 
حتى  طويال  وقتا  يستغرق  فلن  فية  مبالغ 
يفقد اهتمام المشتري الجاد. وبحلول الوقت 
الذي ينخفض فيه السعر يكون قد فقد اهتمام 
فترات  ان  المؤكد  من  الجادين.  المشترين 
العرض الطويلة فى السوق لها تأثير سلبى 

على عملية بيع المنزل. 

على وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما    ارحب 
naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
التطور التارخيي للحجاب يف مصر - 2                                    

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

تطور  مراحل  السابق  العدد  مقال  في  بينا 
الحجاب في مصر منذ عصور قديمة وحتى 
ثوره 1919 وما بعدها، ونستكمل في هذا 
عصورنا  حتى  التطور  مراحل  بقية  المقال 

الحديثة.

بأشكال  الحجاب  لنزع  الدعوات  استمرت 
من  الثالث  العقد  ليكون  مختلفة  وأساليب 
القرن العشرين بدون حجاب. هذا ولم يصدر 
في  حدث  كما  الحجاب  بمنع  رسمي  قانون 
األخرى،  واإلسالمية  العربية  الدول  بعض 
وظل األمر اختيارا شخصيا، ولكن كان تأثير 
الحركات والدعوات المختلفة لتحرير المرأة 
لم  القانون، حيث  أقوى من  الحجاب  ونزع 
يتوقف األمر على نزع البرقع، بل امتد إلى 
الطبقات  جميع  من  النساء  لتصبح  الحجاب 
العشرين  القرن  أربعينات  بداية  منذ   —
أسباب  أحد  يكون  وقد  محجبات.  غير   —
في  يعد  لم  الحجاب  أن  هو  الظاهرة  هذه 
وإنما  الديني  المكون  من  جزءا  الفترة  تلك 
مثل  مثله  ثقافي  موروث  مجرد  إلى  تحول 
الطربوش عند الرجال، وهو ما جعل هناك 
سهولة في االستغناء عنه لمواكبة تطورات 
العصر، فافتقد الحجاب في ذلك الوقت طابع 
يسيرا.  أمرا  خلعه  جعل  ما  الديني  اإللزام 
وهو ما دفع البعض إلى محاولة إيقاظ الحس 
ودعوتهن  المصريات  النساء  لدي  الديني 
إلى ارتداء الحجاب استجابة لألمر اإللهي، 
ما  االجتماعي، وهو  للعرف  مجاراة  وليس 
ظهر مثال في كتاب “التبرج” لنعمت صدقي 
عام 1947 الذي دعت فيه المرأة المسلمة 
الزي  بارتداء  دينها  أركان  استكمال  إلى 
منذ  الدولة  تبنت  أن  حدث  ولكن  الشرعي، 
الماضي خطابات يسارية  القرن  خمسينيات 
ورفعت شعارات قومية ما أدى إلى اختفاء 

الحجاب من الشارع المصري لعقود.

لم يعد الحجاب فجأة إلى الشارع المصري، 
زيادة  له  مهد  طويل  بمخاض  ذلك  مر  بل 
الوازع الديني، ورغبة المصريين في التقرب 
وتراجع   ،1967 يونيو  نكسة  بعد  إلى هللا 

المشروع القومي، حاول المصريون البحث 
الشعور  على  للتغلب  وسيلة  عن  الدين  في 
فكان  المعنوية،  الروح  ورفع  بالهزيمة 
اإلسالم،  نحو  تدريجيا  المجتمع  تحول  أن 
وهو ما ظهر في حرب أكتوبر حيث رفعت 
الشعارات الدينية، حيث رسخ نصر اكتوبر 
هذه  وفي  الدين  نحو  المجتمعي  التحول 
الحجاب  مرتديات  أعداد  تكن  لم  الفترة 
التدريجي  التزايد  في  بدأت  ولكنها  كبيرة، 
العمل.  وأماكن  والجامعات  الشوارع  في 
المصريين  كبيرة من  أعداد  لسفر  كان  وقد 
للعمل في دول الخليج في هذه اآلونة تأثير 
كبير على تبني نمط المالبس الخليجية بما 
في  يتزايد  الحجاب  ظل  وقد   ، النقاب  فيها 
الشارع المصري، ولم يتأثر بتضييق الدولة 
ووقفها  السياسي  اإلسالم  جماعات  على 
ألنشطتهم بعد اغتيال السادات، ويرجع ذلك 
إلى أن الحجاب كان قد ترسخ داخل المجتمع 
وأخذ بعده الديني وليس فقط الثقافي، وذلك 
والدروس  األزهر  مشايخ  جهود  بفضل 
اإلذاعة  تبثها  كانت  التي  الدينية  والبرامج 
من  المشاهير  وبدأ  المصرية،  والتلفزيون 
الفنانات واإلعالميات في ارتداء الحجاب — 
متأثرين بدروس كبار المشايخ والدعاة من 
بأساليب  وذلك  الشعراوي—  الشيخ  أمثال 
ما  الحال  بطبيعة  منها  كان  مختلفة  وطرق 
في  خاصة  السائدة،  الموضة  مع  تناسب 
تطويع  إلى  األزياء  مصممي  مسارعة  ظل 
الموضة  وخطوط  لمعايير  وفقاً  الحجاب 

والجمال.

أعداد  تزايدت  الثالثة  األلفية  بداية  وفي 
بفضل  والمشاهير  العامة  من  المحجبات 
الشباب  جذب  على  وقدرتهم  الجدد،  الدعاة 
معتدل،  إسالمي  خطاب  تقديم  خالل  من 
التبسيط  على  أسلوبهم  في  واعتمادهم 
والطرق  الحديثة  المصطلحات  واستخدام 
دروس  شكل  من  اقتربت  التي  العصرية 
التنمية البشرية، وقد ركز هؤالء قدرا كبيرا 
من جهودهم لجذب قطاع من سيدات الطبقة 
هؤالء  تواجد  نطاق  اتسع  وقد  الراقية، 

الدعاة في البرامج التلفزيونية والفضائيات، وبدأوا في الظهور في 
الندوات التي تعقد في الجامعات والنوادي، كما تم التوسع في توزيع 
محاضراتهم كشرائط كاسيت على نطاق واسع ، وعلى الرغم من 
الفكري حول  الجدال  أن  إال  الفترة  المحجبات في هذه  أعداد  تزايد 
المفكرين  من  عدد  رفض  في  ذلك  تجسد  وقد  يتوقف،  لم  الحجاب 
هؤالء  أبرز  من  وكان  خلعه،  إلى  والدعوة  للحجاب  والصحفيين 
الصحفية إقبال بركة في كتاب لها بعنوان “الحجاب: رؤية عصرية” 
الحجاب  “حقيقة  كتابه  في  عشماوي  سعيد  ومحمد   2003 في 
وحجية الحديث”، حيث حاولوا من خالل تأويل خاص لبعض آيات 
القرآن الكريم وما ورد في السنة الشريفة التدليل على أن الحجاب 
ليس من الدين وأنه رمز للتخلف ، من جانب آخر تجدر اإلشارة الى 
التضييق الذي واجهته بعض المحجبات في أواخر القرن الماضي 
وبداية األلفية الجديدة ومحاولة تحجيم دورهن في المجتمع، وذلك 
الظهور  من  ومنعهن  بالدولة  العليا  الوظائف  شغل  من  بحرمانهن 

بالتلفزيون كمذيعات باستثناء بعض النماذج المحدودة.

في الفترة األخيرة بدأ المجتمع المصري يشهد تراجعا واضحا في 
أعداد مرتديات الحجاب في الشارع المصري خاصة بعد ثورة يناير 

2011، ويمكن أن نرجع ذلك لعدد من األسباب:

من  لسلسلة  قادت  والتي  الثورة،  بعد  بالحرية  الشعور  حالة   -1
التداعيات كان من أبرزها حالة التفكك التي طالت العديد من القيم 
االجتماعية  القيود  من  التخلص  في  الكثيرين  ورغبة  التقليدية، 
لهدم  الثوابت،  كل  كسر  ومحاولتهم  المفروضة  والدينية  والثقافية 

القديم وإعادة البناء على أسس ومعايير جديدة.

2- إخفاق حركات اإلسالم السياسي في تحقيق وعودها لقطاعات 
الشباب بعد  المجتمع المصري، واهتزاز صورتها لدى  واسعة في 
تورطها الصاخب في الحياة السياسية، األمر الذي أحدث لدى البعض 
حالة من اللبس، بعد أن تم الربط بين تعاليم الدين اإلسالمي وبين 
أداء هذه الجماعات، وكان مردود ذلك حالة من النفور أو الرفض 
الجماعات  لهذه  االنتماء  إلى  بعيد  ولو من  يشير  أن  يمكن  ما  لكل 

اإلسالمية وكان من ذلك الحجاب.

3- التشوه الذي لحق بظاهرة الدعاة الجدد، فبعدما كان ينظر لهم 
باعتبارهم رموزا لوسطية الدين واعتداله، صار ينظر إليهم كرموز 
للخلط بين الدين والبيزنس، كما بدأت تعلوا أصوات السخرية من 
إليه في  الشخصي مع ما يدعون  لتعارض سلوكهم  بعضهم اآلخر 

مواعظهم ودروسهم الدينية.

هذه األسباب وغيرها جعلت الطريق مفتوحا أمام حركات المطالبة 
كانت  حين  والخمسينيات  األربعينيات  إلى  والحنين  الحجاب،  بخلع 
في  التوسع  وتم  حجاب،  بال  أناقتها  كامل  في  المصرية  المرأة 
وبدأ  األفكار،  لهذه  للترويج  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
طرح الموضوع على شاشات التلفزيون والبرامج الحوارية لمناقشة 

هل الحجاب عبادة أم عادة دخيلة على المجتمع.
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كابنت شهبور
رواية  امسها كرة القدم !!

 بقلم عبدالواحد محمد

مع حديث الذكريات وكرة القدم واألستاذية 
عاشوا  من  واجساد  عقول  منحت  التي 
ومدربا  العبا  القدم  كرة  عاشق  معية  في 
شهبور  احمد  الكابتن  قديرا  تربويا  ومعلما 
العسكرية  الثانوية  المنصورة  مدير مدرسة 
المنصورة  لفريق  القدم  كرة  نجوم  وصانع 
أقطاب  واحد  وهو  بل  الذهبي  عهده  في 
الزمن الجميل زمن الساحرة المستديرة بكل 
ما يحمله من حب وانتماء ورجولة وشهامة 
والرغبة  بالود  اتسم  حوار  في  البلد  اوالد 
الصادقة في ترجمة تلك المشاعر للقاريء 
العربي بوجه عام والرياضي بشكل خاص 

وسط حفاوة قلب وضمير وطن!!

فكان لقاء الحب المجرد من كل األهواء 
احمد  الكابتن  مع  طويلة  عقود  غياب  بعد 
السطور  تلك  وكاتب  األستاذ  شهبور 
وصاحب  واالحترام  الصدق  معاني  بكل 
كل  لها  مازالت  التي  القوية  الشخصية 
السطور  تلك  كاتب  عقل  في  الطيب  األثر 
المتواضعة وكل نجوم كرة القدم المصرية 
يد  علي  تتلمذوا  الذين  والعربية  والسعودية 
والخلق  شهبورالقيمة  احمد  كابتن  استاذنا 

الرفيع .

الكلمات  خرجت  القدم  كرة  عالم  ووسط 
عفوية من قلب الكابتن شهبور وهو يتحدث 
مدينة  شوارع  في  بدايته  من  الكثير  عن 
باسم  عرف  فريق  وتكوينه  المنصورة 
المدينة  حديث  كان  الذي  المرعب  االسد 
وحتي سنوات دراسته ثم انتقاله إلي القاهرة 
طالبا بكلية التربية الرياضية وزميال لنجوم 
النادي األهلي الكابتن طه اسماعيل والعديد 
من نجوم كرة القدم المصرية السيد الطباخ 
مصطفي  سالمة  انور  عثمان  زكي  شحته 
كرة  نجوم  من  وغيرهما  الشاذلي  رياض 
السويس  بنادي  التحاقه  ثم  المصرية  القدم 
العبا قبل أن يوقع لنادي الزمالك بساعات 
جارف  حب  وسط  سنوات  يلعب  واستمر 
من جماهير السويس حتي انتقاله إلي نادي 
السكة الحديد والمنتخب العسكري المصري 
المنصورة العبا  نادي  إلي  العودة  ثم  ومن 
كبير  رياضي  تاريخي  ليصنع  ومدربا 
فخرج علي يديه نجوم المنصورة في عهدها 
الذهبي سطوحي بدير سليط الهادي ثروت 

فرج الشال وغيرهما من النجوم حتي لحق 
بهم من الشباب في السنوات الماضية عمرو 
زكي عبدالعزيز توفيق وغيرهما من نجوم 
والخلوق  القدير  المدرب  وهو  المنصورة 
صاحب الشخصية القوية كما تذكر اصحاب 
الكابتن  المنصورة  نادي  في  عليه  الفضل 
ابناء  مصطفي حافظ والذي كان بحق احد 
تاريخ  وصنع  المخلصين  المنصورة  نادي 
شادي  ابو  لبيب  الكابتن  تذكر  كما  مشرف 
والكابتن عطية يوسف والكابتن عبدالمحسن 
عاشور حلمي سليمان حسني عنتر حمامه 
والعديد  عبدالسميع  لمعي  العطار  سمير 
المستديرة  للساحرة  القديم  الزمن  نجوم  من 
ميمي  الكابتن  وأيضا  المنصورة  نادي  في 
الشربيني العب االهلي ومدرب المنصورة 

كما  الماضي  القرن  من  السبعينيات  في 
كابتن محمد  الرياضي  التعليق  فاكهة  تذكر 
لطيف وكيف قال في احد المباريات مازحا 
ريعو  زلطة  شهبور  االسماء  تلك  هي  ما 
الكلمات  بتلك  يداعب  وهو  الخ  اوكا طوبة 
القرن  ستينيات  في  القدم  كرة  جمهور 
الماضي فالحديث مع الكابتن شهبور ممتع 
وعميق بكل ذكريات الوفاء كما تناول دوره 
في بناء طالب النبوغ في المدرسة الثانوية 
مديرا  كان  عندما  بالمنصورة  العسكرية 
االستاذ  الفذ  مع  طويلة  لسنوات  للمدرسة 
مهنة  زمالء  من  والعديد  موافي  احمد 
التربية والتعليم والذين تخرج علي ايديهما 
والقادة  والمحافظين  الوزراء  من  العديد 
االعمال  ورجال  والضباط  والمستشارين 
مجاالت  كل  في  اليوم  واالعالم  والجامعة 
العلم والرياضة واإلبداع وذكريات ال تنتهي 
مع عالم روائي اسمه كرة القدم التي جعل 
منها كابتن شهبور ريادة وفلسفة وعلم مازال 
يضع له األسس في نادي المنصورة خبيرا 
التربية  كلية  ولطالب  الناشئين  لقطاعات 
الرياضية جامعة المنصورة والساعات تمر 
بسرعة البرق مع احمد عبدالعزيز االستاذ 
لكل  والمعروف  الفذ  والرياضي  والمعلم 
الرواية  باسم كابتن شهبور  رياضي مصر 
اإلنسانية بكل معاني ازمان مازالت تقرأ في 
الميديا  عالم  وكل  بوك  والفيس  النت  زمن 
الرياضة  مبدعي  كل  اسماء  سجل  الذي 
والعلم والجامعة وغيرهما من نجوم الزمن 
االنتماء  من  صفحات  كتبوا  الذين  الجميل 
والوطن بكل الصدق وعظيم الرغبة الدائمة 
في العطاء استاذي كابتن شهبور عمر مديد 

ولقاءات دوما مرتقبة !!

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

8164gindi@rogers.com او ahram.teeba@gmail.com 

ترك بلدته الصغيره بحثا عن حياه أفضل ، 
ترك خلفه الزوجه واألطفال واألهل واالقارب 

واألصدقاء.

وسنين شبابه 

ولم يدرك أنه ترك ايضا حياته.

لم يكن يدرك ايضا كم النعم والخيرات التي 
الفاضله  الزوجه  منحه  فقد  هللا.  له  منحها 
واألوالد األصحاء وايضا نعمه وجود والديه 
يستمع  لم  بل  عزيمته.  من  يقويان  بجواره 

لحكمه ابيه ولم يلتفت لحنان أمه.

ترك ايضا عمله الذي استمر فيه لسنوات من 
أجل الذهاب للمجهول.

رحيله  قبل  األفكار  تلك  كل  بداخله  كانت 
ان  قبل  أبيه  من  سمعها  كلمات  اخر  وكانت 

يستقل رحلته الي العالم الجديد الذي اختاره 

هي.. هللا قد أحبك الي المنتهي..... 

تذكر  بل  الصعاب  واجهتك  ان  تيأس  ال 
دائما... أن هللا قد أحبك الي المنتهي....

الكلمات اال الي مسامعه فقط.  لم تدخل تلك 
وعبرت بدون ان يلتفت لها. 

............

وحينما  يدركها  لم  لساعات  عينيه  أغمض 
في  حوله  من  حطام  اال  يجد  لم  لليقظه  عاد 
كل مكان. تسائل كثيرا فال اجابات واضحه. 
العودة  في  األمل  فقد معها  اياما عديده  مرت 
لوطنه.. نعم هو االن يتمني العودة الي وطنه.. 
األولي كما  ليجد حياته  يفتح عينيه  ان  يتمني 

هي وكأن ما حدث لم يحدث...

....

األشجار  وسط  كوخا  يبني  شهورا  ظل 
ظل  طعاما.  له  ليصنع  الحيوانات  ويصطاد 
البقاء..  نعمه  علي  للحصول  بمفرده  يصارع 
البقاء والحياه التي كانت ملك يداه ولم يراها... 

ال  والخوف..  والوحدة  العزله  تقتله  االن  هو 
يري الغد الن الغد اصبح بعيدا جدا. كانت كل 

احالمه الحفاظ علي اليوم 

.....

ما  يجد  قواه  وخارت  صدره  ضاق  وكلما 
المنتهي...  الي  هللا  احبك  لقد  داخله..  يهمس 
مره  ألول  التي  هللا  محبه  في  يفكر  اصبح 

يختبرها ويشعر بها 

وهو في احلك الظروف.

كانت معرفته هلل معرفه ضعيفه غير عميقه 
وهو االن يتذوقه في أشد أوقاته.

 ....

شديدا  حزنا  حزن  كوخه  احترق  وحينما 
وأخذ يتحدث الي هللا ويناديه.. احقا تحبّني الي 
وحيدا  هنا  انا  أبي.  اخبرني  مثلما  المنتهي؟؟ 
المكان  هذا  من  النجاه  عن  ابحث  زمن  منذ 
كنت  الكوخ  هذا  صنعت  حينما  الموحش..و 
ولمست  وتعضد  تساعد  معي  بيداك  اشعر 
به..  أشعر  وال  دائما  معي  كان  الذي  حنانك 
نفس  اسمع  ، ال زلت  احترق كوخي  وحينما 
الي  هللا  احبك  لقد   (( لي  يهمس  الصوت 

المنتهي..

نفس  يسمع  العراء  في  حزينا  ليلته  وبات 
الصوت برغم شده أحزانه وضيقاته

....

وجد  التالي  اليوم  شمس  أشرقت  ان  وما 
طائره اإلنقاذ حوله بجواره. نعم لقد كان دخان 
هو  السماء  ألعلي  المتصاعد  الكوخ  احتراق 

االشاره والدليل الذي أرشدهم اليه..

...

بقلب جديد وبذهن  لحياته األولي ولكن  عاد 
جديد 

اعتلت  وكلما  ابوابه  االحزان  طرقت  وكلما 
الصوت..  نفس  كلما سمع  حياته...  التجارب 

لقد احبك هللا الي المنتهي...

...

الي المنتهي
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إىل املنتهى

نيفني سامى

بقية مقال »التطور التاريخي للحجاب في مصر« ص 4

تدريجيا أصبح خلع الحجاب نوعا من أنواع التحدي المعلن، من ذلك ما صارت تقوم به 
بعض الفتيات من نشر صورهن وهن يتخلصن من الحجاب بشكل ال يخلوا من االستفزاز، 
الفتيات  بقية  لتشجيع  حياتهن  من  المرحلة  هذه  توثق  كتبا  منهن  اآلخر  البعض  وكتب 
والسيدات على التخلي عن حجابهن، ناهيك عما حدث من دعوة بعض الناشطات لمليونيات 
خلع الحجاب والتي استجابت لها بالفعل بعض السيدات بالوقوف في ميدان التحرير في 

األول من مايو عام 2015.

والحقيقة أننا اآلن أمام مشهد مجتمعي معقد إلى حد كبير، فالمالحظ أن أعداد المحجبات ما 
زالت كبيرة، بل يمكن القول إنهن يمثلن األغلبية في المجتمع، ولكن المشاهد أن أعدادهن 
في تراجع ملحوظ، وخصوصا في فئة الشباب، بل إن نسبة من المحجبات أنفسهن يراوحن 
)بارتداء  للحجاب  الحداثي  والشكل  اإليماني  الشكل  بين  ويتذبذبن  التقليدية،  مواقفهن 
“التربون”، واالسبانيش(، فيما يحاول البعض اآلخر تطويع الحجاب وفقاً لرغباتهن وذلك 
بتغطية الرأس )كيفما اتفق( فيما يظل باقي زيهن أبعد ما يكون عن التدين أو حتى الحشمة 

المقبولة اجتماعيا.

تتمثل في  الحجاب، يمكن رصد ظاهرة عكسية  لخلع  الدعوات  أنه وسط كل هذه  صحيح 
وصول بعض مرتديات الحجاب التقليدي لعدد من المناصب العامة والعليا؛ وزيرات وعميدات 

ومذيعات. إال أن هذا ال ينفي االرتباك عن المشهد الكلي في المجتمع المصري.



روحيات6
قبطية  بورتريهات 

اليـنـــبــوع 
د. روز غطاس

كم ينعش نفسك بعد مسيرة يوم طويل حار ان تجد نبع 
ماء أو نافورة تجلس بجوارها مادا يديك لترتشف منها 
والثلوج  األمطار  تسقط  لظمئك.  ومرويا  مبلال وجهك 
ان  الي  سارية  مجتمعة  األرض  طبقات  بين  لتتسرب 

والعيون  الينابيع  مكونة  منه  تندفع  مكانا  تجد 
التي يستفيد منها اإلنسان والحيوان و النبات. 
والمعدنية  الحارة  الطبيعية  منها  فالينابيع 
للعالج  تصلح  التي  والبركانية  والكبريتية 
واالستحمام وقد استخدمها الفراعنة والرومان 
مثل  الصناعية  ومنها  المختلفة.  والحضارات 
في  الشعوب  تتسابق  التي  والنافورات  الُسبل 
من  واألخرى  الرخام  من  بعضها   . تزيينها 
وتالية  بالصخر  محفور  وغيرها  الموزاييك 
لتصبح  حولها  اإلنسان  زين  ولكن  طبيعية 

مزارا أو منتجعا سياحيا. فهي منبع أو مخرج للحياة. 
وهذا يذكرني باآلية الواردة في سفر األمثال إصحاح 4 
وعدد 23 » فوق كل تحفظ احفظ قلبك الن منه مخارج 
الحياة«. والرب يسوع مؤكدا علي ذلك في يوحنا 4 : 
14 عندما قال: “ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه 
أنا فلن يعطش الي األبد. بل الماء الذي أعطيه يصير 
عمل  شعبي  فان  ابديه.  حياة  الي  ينبع  ماء  ينبوع  فيه 
شريين اذا تركوني أنا الينبوع الحي وحفروا ألنفسهم 

أباراً مشققة ال تضبط ماء«. فقد  كانت الشعوب القديمة 
والعيون  الينابيع  تطمر  أن  ألعدائها  تعمله  شيء  أول 
ألي  الحياة  أو  للعيش  سبيل  هناك  يكون  فال  واآلبار 
مخلوق أو كائن كان. علي عكس وعد الرب االله الرائع 
عندما قال لشعبه في سفر التثنية )8 :7 (« الن الرب 
الهك أت بك الي ارض جيدة . ارض انهار من عيون 
وغمار تنبع في البقاع والجبال. ويقودك 
الجدوب  في  ويشبع  الدوام  علي  الرب 
نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا 
وكنبع مياه ال تنقطع مياهه«. ولكن احذر 
المسمومة  والعيون  الينابيع  من  عزيزي 
الردية. ذات يوم اسرع رجال الرب االله 
الليشع صارخين الماء ردية. فخرج الي 
هكذا  وقال:  الملح  فيه  وطرح  الماء  نبع 
يكون  ال  المياه  هذه  برأت  قد  الرب  قال 
ملوك   2 جدب.)  وال  موت  أيضاً  فيها 
2 : 21 (. ويشيد كاتب مزمور 119 بشريعة الرب 
التي جعلت فمه ينطق وينبع تسبيحاً وحكمة. حيث أن 
لسان الحكماء يحسن المعرفة وفم الجهال ينبع حماقة 
الن قلب الصديق يتفكر بالجواب بينما فم األشرار ينبع 
شروراً. الن كلمات فم اإلنسان مياه عميقة. بينما نبع 

الحكمة نهر متدفق. 
البقية ص18 

ُولد سمير رشدى عام 1920م، 
جامعة  اآلداب  كلية  فى  وتخرج 
فى  االنجليزية  اللغة  قسم  القاهرة 
هذه  واستمرت  1942م.  يونيو 
 70 عمره  بلغ  أن  إلى  الرحلة 
الفترة  هذه  1990م.  عام  عاماً 
ُمعلماً  قضاها  عاماً   48 تبلغ  التى 
والتعليم،  التربية  بوزارة  ومربياً 
وناظراً  االنجليزية  للغة  مدرساً 
وأستاذاً  الثانوية  المدارس  لبعض 
للغة االنجليزية بالجامعة األمريكية 
حصل  عاماً   25 لمدة  بالقاهرة 
درجة  على  الجامعة  من  خاللها 
اللغة  تدريس  كيفية  فى  الماجستير 

وهو فى سن 63 عاماً.

الحياة  فى  العملية  فلسفته  كانت 
هى:  أربعة  محاور  على  تقوم 
القوانين  بتنفيذ جميع  االلتزام   )1(
لتنظيم  تصدر  التى  والتعليمات 
فى  أنها  طالما  التعليمية  العملية 
حدود وصايا الرب وأحكامه. )2( 
طالما إنه موقعه كمربى فيجب أن 
فى جميع  أعلى  ومثاًل  قدوة  يكون 
كإنسان   )3( وإنجازاته.  تصرفاته 
مسيحى ألزم نفسه أن يكون رسالة 
المسيح المقروءة من جميع الناس، 
بل رائحة المسيح الذكية، بل كنور 
للعالم وملح لألرض. )4( االتكال 
على  االتكال  من  الرب خير  على 

من  خير  بالرب  والرجاء  البشر، 
الرجاء بالرؤساء.

وكان لتنفيذه هذه المحاور األربعة 
فى  كبير  تأثير  وأمانة  دقة  بكل 
العملية، كما كان  نجاحه فى حياته 
أثره  لسلوكه وأخالقياته وتصرفاته 
وتالميذه  تلميذاته  نفوس  فى  الفعال 
به  أقتدوا  إذ  ورؤسائه  ومرؤسيه 
لخدمة  سوية  عناصر  منهم  فجعل 

الوطن.

ومما عانه وشدد من عزيمته أن 
تنفيذ  على  إصراره  بسبب  الرب 
بشخصية  جّمله  وأحكامه  وصاياه 
الجسمانى.  بنيانه  ضآلة  رغم  قوية 
الجسمانية  اآلالم  من  قاسى  وكم 
بسبب حرصه على المواعيد وتنفيذ 
فى  عمله  خالل  فمثاًل  التعليمات. 
مدرسة فاقوس الثانوية وكان مقيماً 
بالقاهرة وقتها، األمر الذى اضطره 
يبدأ  فكان  فاقوس  إلى  يومياً  للسفر 
صباحاً  الخامسة  الساعة  فى  يومه 
إلى  به  ينتقل  قطار  أول  ليستقل 
يصل  أن  إلى  وثالث  ثانى  قطار 
الثامنة  الساعة  قبل  المدرسة  إلى 
فى  متواجداً  يكون  لكى  صباحاً 
كان  أنه  ورغم  الصباح،  طابور 
ناظراً للمدرسة إال أنه كان يحرص 
الصباح حتى  على حضور طابور 
أن  المدرسين  فرصة ألحد  يعط  ال 
وإذا  الطابور،  حضور  عن  يتغيب 
أن  بشجاعة  فيمكنه  ذلك  حدث 
وهكذا  الُمّقصر.  المدرس  يحاسب 
لالقتداء  المثل  بنفسه  يضرب  كان 

به. 

لم  التعليمية  رحلته  خالل  وفى 
إذ  الروحية  الكنسية  خدمته  ينس 
كان يواصل خدمته بمدارس األحد 
االجازة  فى  بالقاهرة  تواجده  خالل 
كان  التى  الفترة  خالل  األسبوعية 
منيا  )طنطا،  باألقاليم  فيها  يعمل 
فاقوس(.  الجرايدة،  كفر  القمح، 
على  الروحية  خدمته  تقتصر  ولم 
الخدمة  هذه  باشر  بل  فقط  القاهرة 
أثناء السنتين التى قضاهما فى كفر 
بلقاس،  فى  ساكناً  وكان  الجرايدة 
الخدمة  فى  زمياًل  له  الرب  ودبر 
هو د. عدلى منقريوس، أيام أن كان 
ميخائيل  المالك  كنيسة  فى  خادماً 
معه  فاشترك  شبرا،   – بطوسون 
بالكنيسة  صالة  اجتماع  إقامة  فى 
الفترة  هذه  خالل  وفى  ليلة،  كل 
كانت الكنيسة تحتاج إلى اصالحات 
ولظروف  وألنه  داخلية  معمارية 
والدكتور  يشترك  كان  خاصة 
عدلى وبعض الخدام فى اتمام هذه 

اإلصالحات لياًل.

فكر  1942م  عام  بداية  فى 
خدام  ومعه  بنيامين  أدوارد 
إنشاء  فى  األحد  مدارس  وخادمات 
إليواء  القبطى  األحد  مدارس  بيت 
أبناء الكنيسة اليتامى، وُشكلت لجنة 
لتنفيذ هذا العمل وكان سمير رشدى 
أحد أعضاء هذه اللجنة، وأتم الرب 
أبريل  فى  البيت  انشاء  وتم  العمل 
مكانه  له  مقراً  متخذاً  1942م 
الحالى 70 شارع روض الفرج – 
شبرا – القاهرة، وصار هذا البيت 
خدمة  الخدام  فيه  يمارس  كمدرسة 
البذل والعطاء إلخوتهم إخوة الرب.

قرأت لك 
جنوى غاىل

حترر من اخلوف
By Jennifer Dukes Lee

وفي   , خائفة  دائما  عشت  لقد 
عامين  قبل  االيام  احد  صباح 
كتبت في صفحتي علي االنترنت 
عن كيف أنني غارقة في الخوف 
الفشل  من  الخوف   , حياتي  في 
وجاءت   – والرفض  واالستنكار 
ردا  طفولتي  صديقة  من  رسالة 
علي ما كتبت تقول » جينفر ان 
ما قلته علي مدونتك فأجأني حقا - 
هل عشت كل حياتك خائفة ؟ هذه 
ليست جينفر التي عرفتها ! أظن 
انك نسيت من انت حقا  !  وأكملت 
تذكرني بأشياء فعلتها كلها جراءة 
وشجاعة , فقالت أظن انك نسيت 
البيسبول  بفريق  التحقت  انك 
حيث  السابع  الصف  في  لالوالد 
لم يكن هناك ما يكفي من الفتيات 
لبناء فريق – وهل تذكري كيف 
من  القفز  من  خائفة  كنت  انك 
السباحة  حمام  في  عالية  منصة 
المفاجئ  االصطدام  من  خوفا 
بالماء ومع ذلك قمت بالقفز وهل 
الملعب  في  جريت  انك  تذكري 
ان  من  الرغم  علي  الميل  لسباق 
في  تاتي  لن  انك  يعرفون  الجميع 
المركز االول ,  وبينما كنت أقراء 
رسالة صديقتي كانت تضئ داخلي 
لحظات من الوعي وكان علي أن 
أسال نفسي , هل انا ضحية وهم 
خوفي  عن  الكثير   حديثي  وهل 
خلق في مشاعر خوفا غير مبررة 
عدد  نسيت  انني  لدرجة  ووهمية 
المرات التي اقدمت فيها بشجاعة 
علي القيام بشئ  , وتساءلت ماذا 
مما  اكثر  شجاعة  لدينا  كان  لو 
نظن ! وماذا لو كان بامكان الناس 
من حولنا ان يخبرونا عن مواقف 
 - فينا  اختبروها  الشجاعة   من 
من  القديمة  صديقتي  فعلت  كما 
لحظات  لدينا  جميعا  أننا  ؟  أجلي 
باعمال  فيها  قمنا  تاريخنا  في 
شجاعة ولذا رأيت ان اكتب قائمة 
باي عمل شجاع فعلته علي مدي 
بجواره  واكتب  عمري  سنوات 
قائمة  حضرت  وبالفعل  التاريخ 
عام  في  ؛  كتبته  ما  واليك  بهذا 
امي  رحم  من  خرجت  ؛   1972
اول  خطوت   1973 عام  في   –
خطواتي – في عام 1977  اول 
يوم في رياض االطفال و تركتني 
وصراخ  بكاء  بعد  بمفردي  امي 
في  اشتركت   1984 عام  في   –
فريق االوالد للبيسبول -وفي عام 
1990 تخرجت من المدرسة في 
بجامعة  والتحقت  صغيرة  بلدة 

كبيرة – وفي عام 1996 قلت نعم 
ايام  لبقية  واحد  للزواج من رجل 
حياتي – وفي عام 2004-2000 
انجبت اطفاال – وفي عام 2006 
تركت مهنتي التي احببتها – وفي 
عام 2014 : كتبت اول كتاب لي 
وفي   – الرفض  من  سنوات  بعد 
عام 2019 ؛ بدات وظيفة جديدة 
كمحررة – وهكذا استمرت القائمة 
في الزيادة من االمومة الي العمل 
والحزن  الفرح  من  مواسم  الي 
من  منتظم  نمط  ذات  حياة  الي 
لحظات   مع  و  المتغيرة  القرارت 
خلقت في الشجاعة والقوة , واالن 
اريد ان أكون صديقة لك  وأقول 
لك ) انت شجاع (  واشجعك ان 
تخرج ورقة وتضع قائمة باالشياء 
 , الرب  بمعونة  فيها  نجحت  التي 
عن  توقف  خائفا  تعيش  ال  وحتي 
عن  توقف   ) خائف  )إني  القول 
فعلت  ما  الي  وانظر  االختباء 
يحكي  تاريخك  فإن  الماضي  في 
قصة شجاعة – نعم أني أعلم اننا 
القلق  من  يومية  لحظات  سنواجه 
والخوف ولكنك لن تُعرف بالجبن 
بل بالشجاعة التي هي في الواقع 
الذي  االصلي  التصميم  من  جزء 
رسمه هللا  لنا , أن جذور الشجاعة 
تكمن في القلب وكل عاطفة لديها 
سواء  قلبك  علي  لتملك  الفرصة 
كانت هذه العاطفة حزن او سعادة 
ان  وعليك  خوف  او  غضب  او 
قلبك  علي  يملك  سوف  من  تقرر 
الفرصة  تأخذ  ان  تقرر  وعندما 
تأمل  فانت  المستحيل  تفعل  وان 
في االفضل وتدعو الروح القدوس 
ليقودك وعندما تكون خائفا ولكن 
الي  يحتاج  بعمل  القيام  تقرر  أن 
ما   بحسب  تفعل  فانت  شجاعة 
باسم  قلبك  ويرنم   , لك  قصده هللا 
وال  وشجاعا  قويا  فكن   , يسوع 
ربنا  هللا  الن  ترهب  وال  تخاف  
في  وهومعك  ويرشدك  يقودك 
, ال  كل حين »تشددوا وتشجعوا 
الن  وجوههم  ترهبوا  وال  تخافوا 
الرب الهك سائر معك , ال يهملك 
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)99( مسري رشدى )1920– 1998(

رشدى  سمير  واصل 

الوطن  فى  خدمته 

والكنيسة حتى كان أنتقاله 

فى 5 مارس 1998م عن 

عمر يبلغ 78 عاماً مليئة 

بالثمار الطيبة. 

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail. 
 com

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل )99(
يكرر نفس أخطاءه السابقة وبإصرار

 ادوارد يعقوب
حترير  حرب  بدء  على  شفويا  الناصر  عبد  وافق 
وقف  فترة  انتهاء  فور  يوم،   12 في  كلها  سيناء 

إطالق النار 

 لوال موت عبد الناصر، لكان مت تنفيذها في ذلك 
الى كارثة ال تقل فداحة عن  البالد  الوقت ولقادت 

كارثة يونية 

الفريق محمد علي فهمي: فتصبح هذه القوات 
دون غطاء جوي، األمر الذي يتركها فريسة سهلة 

لطيران العدو املتفوق

نخسر  أن  املمكن  فمن  الشاذلي:  الدين  سعد  الفريق 
املرة،  أننا هذه  قواتنا اجلوية مرة أخرى، مع فارق بسيط هو 

نخسرها وهي في اجلو

ولم يكن هذا االغفال عن جهل، وإمنا عن استهانة واهمال 
ويأس! 

األسس  نفس  على  للجيش  قائدا  ليكون  فوزي  اختار   
والطاعة  له  الوالء  وهي  عامر  بها  اختار  التي  القدمية 

العمياء

توقفنا في الحلقة السابقة عند وقف إطالق النار بين مصر 
وقد  روجرز  بمبادرة  سميت  أمريكا  من  بمبادرة  واسرائيل 
تحدد له مدة ثالثة شهور تنتهي في 7 نوفمبر 1970. وبهذا 
انتهى ما سمي بحرب االستنزاف وقد ادعي الفريق فوزي في 
مذكراته ان الجيش المصري كان قادرا على استعادة سيناء 
التي  للخطة  النار وطبقا  فترة وقف إطالق  انتهاء  تاريخ  في 
أعدها فوزي بناء على تعليمات عبد الناصر وتسمى بالخطة 
قد  أن خطة تحرير سيناء كانت  الفريق فوزي  200،  ذكر 
لخوض  المسلحة  القوات  استعداد  أبدى  انه  وقال  اكتملت، 
اجتماع  في  النار،  إطالق  فترة  نهاية  عند  التحرير  معركة 
 ،1970 أغسطس  أواخر  في  الناصر  عبد  اليه  دعا  مصغر 
محمود  هما:  الوطني،  الدفاع  مجلس  عن  ممثالن  وحضره 
أن  على  الناصر  عبد  ووافق  نفسه.  فوزي  والفريق  رياض، 
ولكن  الشاملة  الحربية  العمليات  خطط  على  بالتصديق  يقوم 
عبد الناصر اختفي في مطروح ألسباب سنشرحها بالتفصيل.  
الى مرسى مطروح،  بالفعل  انه سافر  فوزي  الفريق  ويقول 
ومعه 14 خريطة قرار تشمل: قرارات الخطة 200 الشاملة، 
الثاني  الجيش  وخطط  المرحلية،  »جرانيت«  والخريطة 
الجوي،  والدفاع  والبحرية  الجوية  القوات  وخطط  والثالث 
وخطط المدفعية والمواصالت واالمداد والتموين، وغيرها من 
قادة  ومن  فوزي  من  عليها  موقعا  وكان  النوعية.  الخطط 
المسلحة.  للقوات  الرئيسية  األفرع  وقادة  الميدانية  الجيوش 
وكان اسم القائد األعلى للقوات المسلحة )عبد الناصر( على 
جميع خرائط القرارات، جاهزا لتوقيعه عليها! على أن الفريق 
محمد فوزي - كما يقول - لم يتمكن من االنفراد بعبد الناصر، 
الخطط0  على  توقيعه  على  الحصول  من  يتمكن  لم  وبالتالي 
وانشغل عبد الناصر بأحداث القتال بين األردن والفلسطينين، 
فأخطرني الرئيس بتصديقه الشفوي! على ان تبدأ الحرب، بعد 
انقضاء فترة وقف إطالق النار مباشرة. وقد قامت الخطة على 
وسد  دقيقة(،  الغروب ب 15  )قبل  ليال  السويس  قناة  عبور 
قوات  بواسطة  الليلة  نفس  في  للمضايق  الشرقية  المداخل 
مواسير  الوقائية ضد  االجراءات  اتخاذ  مع  الجوي!  االبرار 
اللهب تحت مياه القناة، وفتح الثغرات في الساتر الترابي مع 
بدء ساعة الهجوم على ان تصل القوات المصرية إلى المضايق 
في اليوم الثالث، وتأمنها طوال اليوم الرابع. وفي اليوم العاشر 
نصل القوات المصرية إلى خط الحدود الشرقية مع العدو، بعد 
ان تستغرق يومين في عمليات التأمين، التي شملت االستيالء 
على مناطق رفح والعوجة وايالت. ويهذا تتحرر سيناء في 
مع  المعركة  توقيت  إن  فوزي:  الفريق  قال  ثم  يوما.   12
أوائل سنة 1971، كان  أو  أواخر سنة 1970  اسرائيل في 
توقيتاً سليماً، ألن ميزان القوى في ذلك الوقت كان قد تحول 
هذا  ولكن  وكفاءة.  وتسليحاً  عدداً  المصرية،  القوات  لصالح 
الميزان تغير لصالح اسرائيل في سنتي 1972 و1973، حين 
حصلت القوات االسرائيلية على تسليح أمريكي يساوي ثلث 
قواتها العسكرية سنة 1971. ان الفريق فوزي تجاهل الحقائق 

التي وضحت في الحلقات السابقة من تفوق الطيران اإلسرائيلي 
و صعوبة استكمال حائط الصواريخ المصري تحت ضربات 
الطيران اإلسرائيلي الموجعة وان كل ما حققه الجيش المصري 
هو استكمال هذا الحائط بعد وقف اطالق النار الذي وافق عليه 
المحللين  فيما بعد. يقول  الناصر مضطرا كما سنوضح  عبد 
العسكريين المصريين ان الخطة 200 لو كان تم تنفيذها في 
الى كارثة ال تقل فداحة عن كارثة  البالد  لقادت  الوقت  ذلك 
يونية 1967، ان لم تزد. وكان موت عبد الناصر المفاجئ هو 
سبب عدم تنفيذها.  ونالحظ أن الفريق محمد فوزي في هذه 
الخطة قد تحدث عن عمليات سالح الطيران المصري كما لو 
كانت له السيطرة والتفوق على السالح الجوي االسرائيلي! ، 
للطيران  كانا  والتفوق  السيطرة  أن  جيداً  يعرف  كان  أنه  مع 
بالنسبة  الموقف  حقائق  أغفل  نفسه  الوقت  وفي  اإلسرائيلي. 
ألوضاع قوات الدفاع الجوي! مما يعد أمراً غير مفهوم. فكما 
رأينا، فإن صعوبة الموقف العسكري في سيناء بالنسبة للقوات 
المصرية لم تكن تتمثل فقط في وجود خط بارليف، بل وفي 
وجود خط دفاعي اسرائيلي آخر عند المضايق، وفي وجود 
بارليف  خط  بين  تقع  احداهما  مكشوفتين:  أيضاً  صحراوين 
والمضايق، واألخرى تقع بين المضايق وخط الحدود الدولية! 
القناة  عبور  في  نجحت  إذا  المصرية،  القوات  على  وكان 
وتحطيم خط بارليف، أن تتقدم عبر الصحراء المكشوفة الى 
مكشوفة  صحراء  عبر  منها  تنطلق  ثم  الحتاللها  المضايق 
التقدم كان مستحياًل تحقيقه  الدولية. وهذا  أخرى الى الحدود 
بنجاح إال في حالتين األولى، توفير مظلة جوية مصرية فعالة، 
والثانية توفير مظلة صاروخية. وبالنسبة للمظلة الجوية، فلم 
تخيلتها  التي  والكفاءة  بالقدرة  توفيرها  تستطيع  مصر  تكن 
بسذاجة خطة الفريق محمد فوزي! وبالتالي فلم يكن في وسع 
القوات المدرعة المصرية التقدم عبر الصحراء المكشوفة الى 
قوات  بواسطة  الشرقية  المداخل  بعد سد  المضايق واحتاللها 
يعترضها  سوف  االسرائيلي  الطيران  ألن  الجوي،  االبرار 
بل ويحبط أي محاولة من جانب  فادحة،  بها خسائر  ويلحق 
الطيران المصري لحمايتها. أما بالنسبة للمظلة الصاروخية، 
وهي التي يمكن أن تكون بدياًل عن المظلة الجوية، فقد أغفلها 
الفريق محمد فوزي، وعلى نحو مثير رغم خطورتها  أيضاً 
استهانة  عن  وإنما  جهل،  عن  االغفال  هذا  يكن  ولم  البالغة! 
ذلك  في  الصاروخية  المظلة  هذه  دور  ألن  ويأس!  واهمال 
الحين كان محل اهتمام كبير من قيادة قوات الدفاع الجوي، 
كما يوضحه الفريق محمد علي فهمي، قائد هذه القوات، والذي 
كان يعمل تحت قيادة الفريق محمد فوزي، في الصورة البليغة 
التالية فقد أورد أنه في اليوم التالي لنهاية حرب االستنزاف، 
أي في يوم 9 أغسطس 1970، طلب قائد الدفاع الجوي من 
قادة التشكيالت وهيئة األركان في قيادة قوات الدفاع الجوي، 
المشاكل  عن  يخصه،  فيما  كل  تفصيلية،  دراسة  اعداد 
في  الجوي  الدفاع  قوات  تالقيها  أن  المنتظر  والصعوبات 
معركة العبور والتحرير، واعداد المقترحات الالزمة. وأعطى 
مهلة ثالثة شهور لتقديم هذه الدراسات. وعند استالم الدراسات 
لها!  حصر  ال  والمصاعب  فالمشاكل  قاتمة،  الصورة  كانت 
وبعضها خطير ومعقد أشد التعقيد كما يقول الفريق محمد علي 
فهمي. وأخيراً اختار القائد نخبة من ضباط األركان ليشكلوا 
ما أسماه لجنة اعداد القوات، وطلب منهم مراجعة الدراسات، 
ومناقشتها ووضع خطة اعداد القوات لمعركة العبور والتحرير 
شاملة لكل التفاصيل، مع تحديد المسؤول عن تنفيذ كل اجراء، 
وتوقيت تمام التنفيذ وكان من أكبر المشاكل التي برزت، وما 
يعوق عملية التنفيذ، هي مشكلة قواعد الصواريخ ودورها في 
معركة التحرير. فإن معظم قواعد هذه الصواريخ كانت من 
تلك األنواع المصممة أصاًل للدفاع عن أهداف حيوية ثابتة، 

وبالتالي فنسبة تعرضها لإلصابة أكبر، األمر الذي يتطلب 
اقامتها في مواقع محصنة لتوفير أكبر قدر من الوقاية لها. 
المقبلة،  المعركة  احتياجات  مع  يتعارض  ما  ذلك  وكان 
هو  الحالة،  هذه  في  عنه  الجوي  الدفاع  المطلوب  فالهدف 
الحشود الرئيسية للقوات البرية، وهي هدف متحرك يتطلب 
حماية متحركة!  ومعنى ذلك كما يقول الفريق محمد علي 
فهمي أنه: ما دام الدفاع الجوي غير قادر على متابعة تقدم 
القوات البرية أثناء العمليات الهجومية، فتصبح هذه القوات 
دون غطاء جوي، األمر الذي يتركها فريسة سهلة لطيران 
الدين  سعد  الفريق  ذكره  ما  هذا  ويؤكد  المتفوق.  العدو 
المسلحة  القوات  أركان حرب  تولى رئاسة  الذي  الشاذلي، 
المصرية في 16 مايو 1971 أي في وقت كان ميزان القوة 
في  الذكر  السالفة  فوزي  الفريق  لتقديرات  وفقاً  العسكرية 
صالح مصر وبعد دراسة شاملة يقول الشاذلي: ظهر لي أنه 
ليس من الممكن القيام بهجوم واسع النطاق يهدف الى تدمير 
وقطاع  سيناء  من  االنسحاب  على  وارغامه  العدو  قوات 
أحسنا تجهيزها  إذا  تمكننا،  قد  الفعلية  امكانياتنا  غزة. وأن 
وتنظيمها، من أن نقوم بعملية هجومية محدودة تهدف الى 
عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، ثم التحول بعل ذلك 
الى الدفاع! وبعد ذلك يمكننا التحضير للمرحلة التالية، التي 
الثانية  المرحلة  ان  حيث   - المضايق  احتالل  الى  تهدف 
تحتاج الى أنواع أخرى من السالح، وإلى أسلوب آخر في 
تدريب قواتنا.  وذلك لضعف قواتنا الجوية، فمن الممكن أن 
نخسر قواتنا الجوية مرة أخرى، مع فارق بسيط هو أننا هذه 
المرة، نخسرها وهي في الجو بداًل من خسارتها وهي على 
األرض كما تم من قبل. وعلينا أن نقيد حركتنا شرق القناة 
في أية عملية هجومية، وأن نربط هذه الحركة بقدرة دفاعنا 
لقواتنا  التي يستطيع أن يحققها  الوقاية  الجوي وعلى مدى 
البرية. وكانت امكانياتنا في الدفاع الجوي بعد القيام ببعض 
مؤثر  جوي  دفاع  تحقيق  على  قادرة  الخاصة  االجراءات 
شرق القناة بمسافة تتراوح بين 10 - 12 كيلومتراً. وأي 
هجوم بري يتجاوز هذه المسافة قد يقود الى عواقب وخيمة 
أن نفرض على اسرائيل  فقد كان من صالحنا  وعلى ذلك 
حرباً بأسلوب ليس في صالحها. فلو أننا توقفنا شرق القناة 
بمسافة تتراوح بين 10 - 12   كيلومترا، فاننا سنخلق لها 
شرق  مواقعنا  على  بالهجوم  قامت  هي  فإذا  صعبا.  موقفا 
القناة، فسيكون لدينا الفرصة ألن نحدث في قواتها المهاجة 
خسائر كبيرة، سواء في القوات األرضية أو القوات الجوية 
التي تساندها، نظراً لوجود تلك المنطقة تحت مظلة دفاعنا 
الجوي. وإذا هي عزفت عن الهجوم، فسوف تضطر الى 
االستمرار في تعبئة قواتها المسلحة. وبذلك تستنزف قوتها 
هذه  تماما  تجاهل  فوزي  محمد  الفريق  ولكن  االقتصادية. 
القوات  تسليم  اغفالها  على  يترتب  التي  الحيوية،  المشاكل 
أغفل  وهكذا  المتفوق!   العدو  لطيران  فريسة سهلة  البرية 
الفريق محمد فوزي في خطته العناصر األساسية لنجاح أي 
عملية تحرير حقيقية، األمر الذي يصور مدى الكارثة التي 
لو بقي  اليها  المصرية وبالبالد  المسلحة  بالقوات  يدفع  كاد 
عبد  مسئولية  يؤكد  أيضا  وهذا  القوات.  هذه  رأس  على 
نفس  على  للجيش  قائدا  ليكون  فوزي  اختار  الذي  الناصر 
األسس القديمة التي اختار بها عامر وهي الوالء له والطاعة 
العمياء وهي صفة أرادها عبد الناصر لم تكن مستوفية تماما 
الجيش  قائد  وقدرة  كفاءة  عن  النظر  ويغض  عامر  في 
أخرى  ومرة  المنصب.   هذا  مسئوليات  لتحمل  المطلوبة 
وتلميع  نفسه  تأمين  هو  الناصر  عبد  يهم  ما  كل  ان  نؤكد 
ويكرر  كله  بشعبه  لو ضحي  حتى  جماهيره،  امام  منظره 

نفس أخطاءه السابقة وبإصرار. 

 -2 رمضان  العظيم  عبد  اآللة:  تحطيم   -1 المراجع: 
الجوي  الدفاع  تاريخ   -3 فوزي  محمد  الفريق  مذكرات 
أكتوبر:  حرب  مذكرات   -5 فهمي  علي  محمد  المصري: 

الفريق سعد الشاذلي
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6 نصائح للحفاظ على مجال 
عينيِك

بعض  الهندي   "boldsky" موقع  نشر 
النصائح للحفاظ على جمال عينيِك

حافظي على رطوبة جسدك

حول  المنطقة  فإن  جافة،  بشرتك  كانت  إذا 
عينيك تتأثر أكثر من غيرها. تصبح الهاالت 
السوداء أكثر وضوًحا وأي مكياج تستخدميه 
إلخفائها يتشقق في غضون ساعتين، وأفضل 
حل لذلك هو الحفاظ على رطوبة جسدك من 

خالل شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

الحصول على بشرة  الرطب  الجسم  يضمن 
ناعمة ومرطب، لذلك، للمتالك عيون جميلة، 
ويمكنك  جيًدا،  رطبة  بشرتك  على  حافظي 
أيًضا ترطيب بشرتك عن طريق نقع قطعة 
قطن بالماء أو هالم الصبار ووضعها على 

جفونك لمدة 10 دقائق تقريًبا.

تدليك المنطقة تحت عينيك

الطرق  أفضل  من  الوجه  المساج  أو  تدليك 
للحفاظ على بشرة شابة وجميلة، وقد يؤدي 
تحسين  إلى  عينيك  حول  المنطقة  تدليك 
الدورة الدموية في هذه المنطقة ويساعد على 
تصريف أي سوائل ويساهم بشكل خاص في 

تقليل االنتفاخ تحت العينين.

يمكنك وضع أطراف أصابعك تحت عينيك 
لبضع ثوان متبوعة بتدليك المنطقة للبدء بها، 
يوجا  تمارين  من  بالعديد  القيام  يمكنك  كما 
الوجه مثل شد حاجبيك لألعلى للحفاظ على 

جمال عينيك.

ارتداء نظارة شمسية

وضوًحا  وجهك  أجزاء  أكثر  ليستا  عيناك 
فحسب، ولكنها أيًضا الجزء األكثر حساسية، 
لذا من المهم حمايتهما من أي ضرر محتمل، 
الضارة  العناصر  قائمة  الشمس  وتتصدر 

لعينيك.

يمكن أن يكون التعرض المفرط للشمس 
بشرتك،  مشاكل  من  العديد  سبب  هو 
استخدام  تنسي  أو  كسولة  كنت  إذا  لذا 
دائًما  عليك  يجب  الذي  الشمس  واقي 
الموسم  عن  النظر  بغض  استخدامه، 
من  زوج  استخدام  فإن  الطقس،  أو 
النظارات الشمسية سيكون كافًيا لحماية 
عينيك. ارتِد زوًجا سميًكا من النظارات 
يغطي عينيك تماًما عند الخروج في الشمس، 
التغيير  ستالحظي  قليلة،  أيام  غضون  وفي 

في المنطقة حول عينيك.

اإلقالع عن التدخين

ولكن  بصحتك  ضاًرا  فقط  ليس  التدخين 
المحيطة  المنطقة  خاصة  أيًضا،  بشرتك 
بالعينين، حيث يمتص الرطوبة من البشرة، 
ومن المعروف أيًضا أنه يؤثر على البصر، 
التدخين  عن  اإلقالع  تحاولين  كنت  إذا  لذا، 
لفترة طويلة ولكنك لم تتمكني من ذلك، فإليك 
دافعك الذي يتمثل في الحصول على عيون 

جميلة.

عدم الجلوس لفترة طويلة أمام الشاشة

أمام  الجلوس  اليوم  وظائفنا  منا  تتطلب 
ذلك،  على  عالوة  اليوم،  طوال  الشاشات 
من  العديد  العمل،  من  خروجنا  بمجرد 
األخرى  االجتماعية  الوسائط  تطبيقات 
تخطفنا  المحمولة  هواتفنا  على  الموجودة 
تحصل  ال  وبالتالي  اليوم،  لبقية  لمشاهدتها 
أعيننا حتى على ثانية من االسترخاء، وهذا 

يجعلها تبدو متعبة، وتفقد جمالها.

لدينا  عملنا،  ساعات  تقليل  يمكننا  ال  بينما 
لتهدئة أعيننا. كل 20 دقيقة  بالتأكيد طريقة 
أو نحو ذلك، حاولي النظر بعيًدا عن الشاشة 
االسترخاء  يوفر  وهذا  رؤيتك،  وتوسيع 
للعيون. حاولي أيًضا قطع وسائل التواصل 
مشاهدة  وساعات  بك  الخاصة  االجتماعي 

التليفزيون.

نامي جيدا

إذا لم تتمكني من النوم جيًدا مؤخًرا ألي سبب 
شديدة  بسهولة  سيتضح  فهذا  األسباب،  من 
الحمراء  العيون  تعتبر  حيث  عينيك،  في 
واالنتفاخ حول العينين والهاالت السوداء من 
العالمات الواضحة للعيون المتعبة. كل هذا 
لياًل،  النوم  من  أيام  ببضعة  يمكن تصحيحه 
واحصلي على  مبكًرا،  النوم  حاولي خاللها 
وشاهدي  النوم  من  األقل  على  ساعات   8

النتيجة.

بيع عنقود عنب فى اليابان بـ 1.4 
مليون ين

بيع عنقود عنب أحمر من نوع »روبي رومان« فى افتتاح 
موسم القطاف باليابان ب� 1.4 مليون ين يابانى، حوالى 12 
ألفا و700 دوالر. وقد دفع التايواني هسيه مينج تا وهو صاحب سلسلة متاجر، 1.4 مليون 
في  الجني  موسم  بدء  مع  االفتتاحي  المزاد  في  عنب  لعنقود  دوالر(   12700( ياباني  ين 

مقاطعة إيشيكاوا.
للشعب  رومان«  »روبي  عنب  بتعريف  يرغب  إنه  تا  مينج  قال  صحفي،  تصريح  وفي 

التايواني، معتبرا أن السعر الذي دفعه يعد قليال بالنظر إلى جهود المزارعين.
وعرضت العناقيد في افتتاح الموسم بسعر أعلى ب� 100 ألف ين )910 دوالرات( مقارنة 

بسعر العام الماضي. 
ووفق وكالة »كيودو« اليابانية بيع 253 عنقودا من هذا العنب إثر المزاد االفتتاحي.

وبدأت قصة هذا النوع من العنب عام 1995 عندما قدم مزارعون اقتراحا لمركز البحوث 
الزراعية في المقاطعة إلنتاج نوع ضخم من العنب األحمر، وأجرى الباحثون عمليات انتقاء 
إلنتاج عنب مميز في حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته على مدى 14 عاما حتى بات 

»روبي رومان« بمثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.
وفي عام 2008 عرض عنب »روبي رومان« للبيع ألول مرة، وذاع صيته باعتباره أغلى 
أنواع العنب في العالم بسعر 910 دوالرات لعنقود يزن 700 غرام، وبمعدل 26 دوالرا 

للحبة الواحدة.



 

ده العدد رقم  37  …. والنهارده  
12 من يوليه  2021 ... النهارده 
وانتم  سنه  كل   … الرسل  عيد 
نقول  نقدر  والحقيقه    … طيبين 
ان ده العدد رقم 38 … بعد تقديم 
العدد  في  الكتابه  لعدم   اعتذاري 
ان  برضه  والحقيقه   … الماضي 
الي  يرجع  ده  في  األساسي  السبب 
اننا كنا ماشيين ب رتم بطىء جدا 
تاتا  تاتا  كده  يعني   … الكتابه  في 
تقريبا  بتطلع  الجريده  وكانت   …
كل ثالث أسابيع… وفجاه لقينا … 
ماشاء هللا … التزام كده مره واحده 
كل  الجريده  اصدار  الي  ودعوه 
بتصدر  ماكانت  أسبوعين … زي 
قبل ماتصبح اون الين … انا مش 
عارفه اذا كان اإلصدار حاليا ورقي 
الين  اون  لسه  وال  زمان …  زي 
ماشفناش    وينيبج  في  احنا  الن   …
ييجي سنتين  الجريده … من  وش 
 … الكوفيد  ازمة  ساعة  من   …
 … تتحسن  بدات  األمور  عموما 
ب  فاتحه  دلوقتي  البيزنس  وأماكن 
طاقه 25   % … بس الغالسه لسه 
مستمره فقط علي الكنايس … يعني 
الكنيسه … مش  في  فرد  بس 25 
25  % … طبعا ده تقريبا نوع من 
الغالسه والتعنت علي الكنايس … 
مارفعت  الكنايس  بعض  ساعة  من 
بعد   .. الصحه  وزير  علي  قضايا 
الكنايس من طوايف  تغريم  بعض 
كبيره …  مبالغ  ارثوذكسية   غير 
 … كتير  ناس  بيخلوا  كانوا  النهم 
في  يتجمعوا   … عربياتهم  داخل 
بارك الكنايس دي .. لسماع وعظات 
… مع انها برضه تعتبر فيرتيوال 
او ان الين …ماعلينا .. ادينا اهوه 
مستنيين الفرج … وخصوصا بعد 
الفاكسين …  الناس  معظم  اخذ  ان 
رقم 2 … ربنا يسهل … الن فعال 
 … الكفايه  فيه  بما  اتخنقت  الناس 
ده …  العدد  لموضوع  بقي  نرجع 
وهو في سلسله »عسل اسود » اللي 
بدآت الكتابه فيها من اكتر من شهر 
… واحب افكركم بآول عددين اللي 
اولهم بيحكي عن ازاي انسان ممكن 
يزيف حقيقه … او إرهابي يقنعك 
تتعاطف  ويخليك   … برىء   انه 
معاه … وده بالظبط العسل األسود 
… او دس السم في العسل األسود 
… ده اول موضوع … اما بالنسبه 
لتاني موضوع ف ده كان  بموضوع 

بيدور  …وكان  كله  الحب    …
حول العالقات االنسانيه …وازاي 

في  الدين  نستخدم 
الناس  استدراج 
أفكار  نحو   …
لو  حتي   … معينه 
يعني   … مغلوطه 
موقف  ذكرت  مثال 
تم  اللي  الجواب 

اليد  وبخط   … بالبريد  لي  ارساله 
… يقنعني بكل حب … ويساندني 
اللي   … الكورونا  ازمة  وقت  في 
وطبعا   … كله  العالم  منها  بيعاني 
في النهايه … يطلع الجواب الجميل 
اليد …  بخط  مكتوب  اللي  ده … 
 … معينه  دينيه  جهة  من  مكتوب 
يحاولوا استمالة افكارك ناحيتهم … 
شهود  من  ماحدث  ذكرت  وبرضه 
يهوه … من سنوات عديده … وهم 
بيساعدوني في نقل مااحضرته من 
بكل   … ماتسوقته  او   … شوبنج 
ازاي جم  وبرضه  وذوق …  ادب 
سنه  بكام  ده  الموقف  بعد  زاروني 
… وهم فاكرين اسمي بالظبط … 
السم  طبعا كل ده لمحاولة إعطاء  

العسل  … طبعا كل دي  في قلب 
منها …  والهدف  بتحصل  أساليب 
في  التاثير  او   … الناس  استمالة 
 … مايؤمنون  بعكس   .. أفكارهم 
 … مغريه  عرض  بطريقة  فقط 
كله   … جميل  راقي  وباسلوب 
ادب … لكن كله مرار … مغلف 
بطبقه من السكر … اما موضوعنا 
النهارده … واكماال لنفس السلسله 
غريب  فهو   … اسود  عسل   …
شويه … واسمه ضفيره فوشيا … 
والحقيقه الموضوع يبان هايف … 
الحقيقه عكس  هو  بس  وبسيط … 
هو  بالظبط  حصل  واللي   … كده 
 … قلبي  حبيب  ب  فوجئت   آني 
 … لي  بيقول  وهو   … حفيدي 
تصدقي ياتيته … ان فيه والد … 
بتلبس لبس بنات … ولون شعرها 

 … كده  فوشيا  لونه   … جميل 
في  طفل  بان  جدا  اتفاجات  وطبعا 
ماكملش  لسه  اللي  حفيدي …  سن 
الست سنين … بيبثوا له … عبر 
 … األطفال  وبرامج  مسلسالت 
أفكار بالشكل الغبي ده … بيحاولوا 
يقربوا لألطفال األبرياء دول ان اد 
ايه فكرة إن الولد يصبح بنت … او 
البنت تصبح ولد … ده شي عادي 
صورة  يجملوا  وبيحاولوا  جدا … 
هؤالء الشواذ … ويحلوا صورتهم 
لدرجه   … األطفال  عيون  في 
تجعلهم يتخيلوا ان ده شى عادي جدا 
بيلبسوا  اللي  الوالد  وبالعكس   …
شعرهم  بيلونوا  واللي   … بنات 
فوشيا … بيظهروا بشكل جميل 
… بل سمعت ان بعض الرسايل 
لهؤالء  بتقول  مباشره  الغير 
بتحس  اللي  عيش   … األطفال 
بيه … مش اللي انت مولود بيه 
… يعني لو انت ولد … وعاوز 
تدخل حمام بنات .. مفيش مانع… 
 … الغبيه  األمهات  بعض  ان  بل 
ميل  عندهم   .. والدها  ان  بتتباهي 
العكس … بصراحه  او  بناتي … 

بجد سم في العسل … وربنا يحمي 
في  منه …الحقيقه  واحفادنا  والدنا 
 … فيه  احنا  اللي  الغريب  الزمان 
او   … األسود  العسل  كتر  فعال 
 … العسل  جوه  المستخبي  السم 
من كام يوم واحده صاحبتي كانت 
 … لفرح  تهنئة   كارت  بتشتري 
الكارت وروحت  تمن  دفعت  المهم 
… وقبل ماتكتب كلمات التهنئة… 
بصت كده علي الكلمات المطبوعه 
الكبيره  ولدهشتها  الكارت…  علي 
وجدت ان تهنئة العروسه … مش 
للعروسين  وال   … بس  للعروسه 
 … للعروستين  كانت  انما   …
عروسه وعروسه … شفتوا الخيبه 
لكل  لما سمحنا  لها…  اللي وصلنا 
 … حياتنا  تخترق  انها   … حاجه 
وسكوتنا   … حريه  دي  واعتبرنا 
ياما   … ولسه   … حريه  احترام 
.. من حاجات  يستر  وربنا  نشوف 
للحقائق  تزييف  ورا   … مستخبية 
 … مر  ماهو  لكل  وتحليه   …
وتلوين زايف للحقائق … حتي ال 
مستخبيه  لكن   … واضحه  تظهر 

… ورا … ضفيره فوشيا … 

غصن الزيتون 37 
رقم 3 –   عسل اسود – 

ضفريه فوشيا 
أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

 سيبوا الطفوله ف حالها … خلوا 
البراءه تعيش 

مش كل واد مدلع … وال كل شعر 
كانيش 

ح يكون بجد الحل … ده مش كالم 
تهويش 

ادب … مش سكر  الرجوله  اصل 
وال تحشيش 

والبنت تبقي جميله … بال قهر وال 

تهميش 

                  مابقولش خشى في 
خيمه …      اوبصى من ورا شيش   

أي  مش   … خير  اخبار  كله  مش 
شكل تعيش 

صدقني   … الحريه  دي  هي  مش 
ريش  في مفيش 

ل  ودماغ  مغلوطه …  كتير  أفكار 
ناس مهابيش
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ما مل حيسبه 
الروس!

سليمان جودة

تكتشف وأنت تحاول فهم الموقف 
السد  قضية  في  الصادم  الروسى 
اإلثيوبى، أن الموقف جرى اتخاذه 
مع  نفسها،  اللحظة  في  بالتوازى 
قرار الرئيس بوتين رفع الحظر عن 
المنتجعات  إلى  بالده  سياح  عودة 
والبحر  الشيخ  شرم  في  السياحية 

األحمر!.

هناك  من  القادمة  السياحة  كانت 
األحمر،  والبحر  شرم  عن  متوقفة 
الطائرة الروسية  منذ حادث سقوط 
 ،2015 أكتوبر  في  سيناء  فوق 
عودة  في  تماطل  موسكو  وكانت 
لم  كما  التاريخ  ذلك  منذ  سياحتها 
تماطل في شىء مع أي دولة.. وقد 
وصلت المماطلة إلى حد أن كثيرين 
منتجعاتنا  في  الفنادق  أصحاب  من 
الروس،  عودة  في  األمل  فقدوا 
وبدأوا بالفعل في البحث عن أسواق 

سياحية بديلة!.

وحين تماطل روسيا ست سنوات 
في  سياحتها  تقرر عودة  ثم  كاملة، 
يوم 8 يوليو بالذات.. أي في اليوم 
نفسه الذي كان فيه العالم يتابع جلسة 
مجلس األمن حول السد.. فالبد أن 
أن  والبد  مقصوًدا،  التوقيت  يكون 
يكون القصد من وراء هذا التوقيت 

هو تحقيق هدف محدد!.

التخفيف  هو  الهدف  كان  فهل 

موضوع  في  موقفهم  وطأة  من 
هو  هذا  المصريين؟!..  على  السد 
االحتمال األقوى.. وهذا هو التفسير 

الذي ال تجد تفسيًرا سواه!.

مدين  أنه  جيًدا  يفهم  بوتين  إن 
الضبعة  ملف  في  بالكثير  لمصر 
على سبيل المثال.. فهل تخيل ساعة 
إصدار قرار عودة سياحته أن هذه 
في  جانبه  من  السياحة  وأن  بتلك، 
وينتهى  جانبنا،  من  الضبعة  مقابل 
وارد  هذا  الحد؟!..  هذا  عند  األمر 
من ناحيته.. ولكن ما لم يتحسب له 
أنسى  قد  السد  في  بالده  موقف  أن 
السياحة،  عودة  قراره  المصريين 
رغم  باألمر  يهتمون  ال  وجعلهم 
السياحة  لصناعة  بالطبع  أهميته 

عندنا!.

القرار  له صانع  يتحسب  لم  وما 
أن  أيًضا،  الروسية  العاصمة  في 
يعادله  ال  المصريين  لدى  النيل 
عند  يتأخر  شىء  كل  وأن  شىء، 
النهر الخالد، وأن  ليتقدم  الضرورة 
قراًرا  إذا كان  السياحة  قرار عودة 
جيًدا في حدوده، فالموقف الروسى 
يمحو في طريقه  األمن  في مجلس 

كل شىء روسى جيد معنا!.

إمكانه  في  أن  تصور  وهل 
في  بموقفه  اإلثيوبيين  يكسب  أن 
المجلس، وأن في مقدوره أن يكسب 
وأن  السياحة،  بقرار  المصريين 
بالطرفين؟!..  فاز  قد  هكذا  يكون 
هذا بدوره جائز.. ولكن ذكاء بوتين 
فكر  قد  كان  إذا  بالتأكيد  خانه  قد 
موقفه  نتيجة  ألن  الطريقة،  بهذه 
قلب  في  لها مكان  يعد  لم  بالده  أن 
أي مصرى، ال ألننا كنا نطلب منه 
وال  إثيوبيا،  على  الحرب  إعالن 
ألننا كنا نريد منه قطع عالقاته معها 
من  شىء  وال  مقاطعتها..  حتى  أو 
هذا كله.. ولكن ألننا كنا نتوقع منه 
به  فإذا  واإلنصاف،  الموضوعية 
يخذلنا وكأنه ال يعرفنا وال نعرفه!. 

المصرى اليوم

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744  
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نهر عظيم  النهر اخلالد   
نهر النيل )4(

فرعونيــات

- كانت مصر مع التنمية فى دول حوض النيل، فهناك 
باالتفاق  النيل،  حوض  فى  أُنشئت  السدود  من  العديد 
لم تؤثر بشكل ملموس على دول  أنها  والتشاور طالما 
أوغندا  فى  أوين  بناء سد  فى  المصب، ساهمت مصر 
إلى  أهدته مصر  الذى  األوليه  عام 1951، وسد جبل 
التاريخ  مدار  وعلى  العالى،  السد  بناء  بعد  السودان 
دول  حصة  على  التأثير  عدم  هو  الوحيد  مطلبها  كان 
المصب جراء إنشاء مشروعات فى أعالى النهر دون 
المياه. تأثير سلبى على تدفقات   توافق، حتى ال يحدث 
حوض  فى  األشقاء  الدول  تجاه  مصر  رؤية  -ترتكز 
على  الحفاظ  على  المصرية  الدولة  على حرص  النيل 
مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها 
اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم االستفادة من فواقد المياه 
مع  والتعامل  الجماعى  التعاون  وثمار  جدوى  وإبراز 
آفاق  تحقق  واحدة  برؤية  واحد  كحوض  النيل  حوض 
مصر  حقوق  يضمن  وبما  الحوض،  دول  فى  التنمية 

المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية 

- حرصت مصر على االستجابة لالحتياجات التنموية 
لدول حوض النيل وفقا ألولوياتها في المجاالت المختلفة، 
سواء من خالل المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل أو 
الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 
الطاقة  مجاالت  فى  خاصة  الخارجية  لوزارة  التابعة 
والري والصحة والزراعة، وحرصت مصر من خالل 
الخبرات  تعاونها مع األشقاء األفارقة على نقل أحدث 
الكوادر  قدرات  وبناء  المجاالت،  مختلف  في  إليهم 
 األفريقية بما يسهم في رفع معدالت التنمية بتلك الدول.
كما عقدت مصر العديد من اللجان المشتركة مع دول 
الحوض من أجل متابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات 
للتعاون الثنائي، فضال عن بحث مجاالت جديدة للتعاون 
المشترك، وتحرص مصر أعلى تكثيف وتيرة الزيارات 
الثنائية مع دول الحوض سواء على المستوى الرئاسي 
الثنائية على  اللقاءات  إلى عقد  باإلضافة  الوزاري،  أو 
هامش القمم األفريقية، بما يعكس اهتمام مصر بمتابعة 
المشترك تجاه قضايا  الدول والتنسيق  تلك  التعاون مع 
 القارة األفريقية سواء في المحافل اإلقليمية أو الدولية.

النيل حوض  فى  بالمياه  الخاصة  اإلتفاقيات  أهم 

بين كل من  إبريل 1891  - بروتوكول روما فى 15 
ذلك  فى  إريتريا  تحتل  كانت  التى  وإيطاليا  بريطانيا 
.  الوقت 
- إتفاقية أديس أبابا فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و 
. بيا ثيو  إ
- إتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل 

من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

خطابات  مجموعة  عن  عبارة  وهى  روما  إتفاقية   -

وتعترف   ،  1925 فى  وإيطاليا  بريطانيا  بين  متبادلة 
لمصر  المكتسبة  المائية  بالحقوق  إيطاليا  فيها 
 والسودان فى مياه النيل األزرق واألبيض وروافدهما.
من  كل  بين   1906 مايو  فى  الموقعة  لندن  اتفاقية   -
قد  كان  التفاقية  تعديل  وهى   – والكونغو  بريطانيا 
.  1894 مايو  فى  الطرفين  ذات  بين  ووقعت   سبق 
- اتفاقية 1929: هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية 
-بصفتها االستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض 
مع   1929 عام  في  كينيا(،  و  وتنزانيا  )أوغندا  النيل 
النيل  حوض  دول  إقرار  تتضمن  المصرية  الحكومة 
بحصة مصر المكتسبة من مياه نهر النيل، وإن لمصر 
الحق في االعتراض )فيتو( في حالة إنشاء هذه الدول 
االتفاقية  النهر وروافده، وهي  مشروعات جديدة على 
مياه  في  مصر  حصة  على  االتفاق  تم  بموجبها  التي 

النيل، والتي ُقدرت بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

- إتفاقية لندن الموقعة فى 23 نوفمبر 1934 بين كل 
وبين  حاليا«  »تنزانيا  تنجانيقا  عن  نيابة  بريطانيا  من 
بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى »رواندا وبوروندى 
كاجيرا. لنهر  الدولتين  كال  بإستخدام  وتتعلق   «  حالياً 

- إتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا 
 بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا.
- إتفاقية 1959 التى وقعت فى القاهرة بين مصر والسودان، 
 وجاءت مكملة إلتفاقية عام 1929 وليست الغية لها.

- اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا.

فى  القاهرة  فى  توقيعه  تم  الذى  التعاون  إطار   -
المصرى  الرئيسي  بين   1993 يوليو  من  األول 
زيناوى. ميليس  اإلثيوبى  الوزراء   ورئيس 
والسودان  النيل 1999: تضم مصر  مبادرة حوض   -
وبورندي  الديمقراطية  والكونغو  وإثيوبيا  وأوغندا 
جنوب  وجمهورية  وإريتريا  وكينيا  ورواندا  وتنزانيا 
السودان، ووقعت بهدف تدعيم أواصر التعاون اإلقليمي 
االجتماعي بين هذه الدول من خالل االستغالل المتساوي 

لإلمكانات المشتركة التي يوفرها حوض النيل.

ـ اتفاقية اإلطار التعاوني في 2010: وقعتها دول المنبع، 
وكان  والمعقول،  المنصف  االنتفاع  مبدأ  على  وتقوم 
المصب  دولتي  بين  الخالف 
النيل  حوض  في  المنبع  ودول 
»الحقوق  وهي:  بنود   3 على 
اإلخطار  المكتسبة،  التاريخية 
المصب،  لدولتي  المسبق 

التصويت«.  طريقة 
سد  وثيقة  مبادئ  ـ 
وقعت   :2015 النهضة 
 2015 مارس  في 
سد  وثيقة  مبادئ  على 
الدول  قبل  من  النهضة 
الثالث »مصر والسودان وإثيوبيا« بالخرطوم، 
وتتضمن االتفاق ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها 
الدول الثالث بشأن سد النهضة، وتتضمن حزمة 
مجملها  في  تحفظ  التي  األساسية  المبادئ  من 
النيل. حوض  لدول  المائية  والمصالح   الحقوق 
ودول  مصر  بين  الثنائى  التعاون  مشروعات 

الحوض

- يتم التعاون مع الدول األفريقية في 
مجاالت  خاصة  المختلفة  المجاالت 
والبرامج  المائية،  الموارد  إدارة 
التدريبية للخبراء واألشقاء األفارقة، 
من  شركائها  مع  مصر  وتشارك 
التعاون  تعزيز  في  القارة  دول 
في  المشتركة  األفريقية  الدول  بين 
عن  البحيرات  أو  األنهار  أحواض 
 طريق مجلس وزراء المياه األفارقة
دول  مع  الثنائي  التعاون  بدأ   -
الهيئة  بإنشاء  النيل  حوض 
لمياه  المشتركة  الفنية  الدائمة 
1960 عام  السودان  مع   النيل 
لمقاومة  بمشروع  مصر  تقوم   -
الحشائش المائية بالبحيرات العظمى 
ساهم  مما   1999 منذ  أوغندا  في 
على  المباشر  االيجابى  التأثير  فى 
وتحقيق  والمدن  القرى  مواطني 
التنمية االقتصادية من خالل تطهير 
الحشائش  من  البحيرات  مخارج 
الرى  وزارة  ساهمت  و  المائية، 
والثروة  المالحة  حركة  تنمية  في 
السمكية بأوغندا، و تطوير شواطئ 
أدى  مما  الكبرى  والمدن  القرى 
والبضائع  النقل  حركة  ازدهار  إلى 
الصيد  يمثل  وصيد األسماك، حيث 
المهنة االساسية للشعب األوغندي، 
بإنشاء  الرى  وزارة  قامت  كما 
لتوفير  األمطار  مياه  حصاد  سدود 
النائية  للمناطق  النقية  الشرب  مياه 
المائية. المصادر  عن   البعيدة 
- تم االنتهاء من حفر 75 بئر جوفى 
في  للمواطنين  الشرب  مياه  لتوفير 
أوغندا، وميكنة 2 بئر جوفى لتخفيف 
واستخدام  المواطنين  على  العبء 
اآلبار  تشغيل  في  الشمسية  الطاقة 
الجوفية ، قامت وزارة الرى بحفر 
وحفر  كينيا  فى  جوفى  بئر   180
60 بئر جوفي فى تنزانيا بالمناطق 
المياه مصادر  عن  البعيدة   القاحلة 
جوفية  أبار   10 من  االنتهاء  -تم 
بالسودان. دارفور  والية   في 
المرحلة  إنشاء  من  االنتهاء  تم   -
مخاطر  درء  مشروع  من  األولى 
بغرب  كسيسي  بمقاطعة  الفيضان 
االعداد  يجرى  أوغندا،كما 
المشروع من  الثانية   للمرحلة 
دراسات  إعداد  من  االنتهاء  -تم 
المتعدد  واو  سد  إلنشاء  الجدوى 
و  السودان،  بجنوب  األغراض 

محطات   6 تنفيذ  من  االنتهاء 
مياه  لتوفير  جوفية  شرب  مياه 
كذلك  جوبا،  مدينة  لمواطني  نقية 
إنشاء  لمشروع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
فى  األمطار  مياه  حصاد  سدود 
من  االنتهاء  و  السودان،  جنوب 
قياس  محطات  من  عدد  تأهيل 
لتوفير  والتصرفات  المناسيب 
إلعداد  الهيدرولوجية  البيانات 
التنموية والمشروعات   الدراسات 
مشروعات  تنفيذ  حاليا  يجرى   -
المائية  الموارد  مجال  في  مختلقة 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  مع 
المتكاملة  اإلدارة  لتعظيم 
اآلبار  حفر  من  المائية  للموارد 
للتنبؤ  مركز  وإنشاء  الجوفية 
المناخية والتغيرات   باألمطار 
- تنظيم عددا من الدورات التدريبية 
بالموارد  المتعلقة  المجاالت  في 
وتقديم  اإلثيوبيين،  للطالب  المائية 
الطالب  من  لعدد  دراسية  منح 
والماجستير  الدبلومة  درجات  لنيل 
المصرية الجامعات   والدكتوراه في 
من  عدد  لتنفيذ  التحضير  جاٍر   -
الموارد  التعاون في مجال  اتفاقيات 
تنزانيا  دول  مع  والرى  المائية 
وكينيا ورواندا وبوروندى وأريتريا 
الدول  هذه  تنمية  فى  للمساهة 
لالشقاء  النقية  الشرب  مياه  وتوفير 
مواطنى هذه الدول، و يجرى حاليا 
التحضير لعدد من مشروعات الدعم 
المتعلقة  المجاالت  كافة  في  الفنى 
العديد  مع  والرى  المائية  بالموارد 
وقامت  االفريقية،  القارة  دول  من 
ما  دراسات  تكلفة  بتحمل  مصر 
الربط  لمشروع  الجدوى  قبل 
فيكتوريا  بحيرة  بين  المالحم 
ربط  الى  ويهدف  المتوسط  والبحر 
والموانى  بالبحار  الحبيسة  الدول 
التجارة  حركة  ودعم  العالمية، 
االفريقية. الدول  بين   والسياحة 
ختاما عالقة مصر بالقارة اإلفريقية 
فالمكون  بالكل،  الجزء  عالقة 
اإلفريقي جزء من الهوية المصرية، 
وعالقات  مجيد  ماٍض  لها  ومصر 
ومصالح مع إفريقيا وبعضها يصل 
النيل  فنهر   ، المصيرية  للمصلحة 

شريان الحياة يجمعنا وال يفرقنا.
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ليس طالق ولكن بطالن زواج

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

كان كال من الزوج والزوجة من مرضاى 
وكانا حديثا الزواج والهجرة أيضا، بدأت على 
بشكل  بالشخصية  إنفصام  مظاهر  الزوجة 
واضح، قال لى الزوج أنها على هذه الحالة 
منذ ان عرفها وكان فقط يظن بأنها شكاكة، 
اتهمت الزوجة كل من حولها بالتجسس عليها 
واكثر  اكثر  حالتها  ساءت  سمها،  وبمحاولة 
وكانت حادة جدا وعنيفة وكانت تنهال عليه 
ترفض  وكانت  األسباب،  ألتفه  بالضرب 
العالج مثلها مثل حاالت كثيرة مصابة بهذا 
المرض النفسى. تعذرت الحياة بينهما وصمم 
الزوج على تركها، بدأت المريضة تشك فى 
اننى ارتب لزوجها األنفصال عنها وخاصة 
انهما لم ينجبا اطفاال بعد. رفضت أيضا أن 
ترى طبيب نفسانى وأصرت على انها غير 
وعندما  سنوات،  لمدة  عنى  غابت  مريضة، 
انفصام  ادوية  من  ادوية  على  كانت  عادت 
بعد  بدأتها  انها  لى  وشرحت  الشخصية، 
المستشفى  دخولها  كان  المستشفى.  دخولها 
عنفها  بسبب  لها  البوليس  استدعاء  بسبب 
وتكسيرها لزجاج أحد المحالت فى الشارع. 
بضرورة  اقتنعت  قد  الوقت  هذا  فى  كانت 
ما  مثل  تعد  لم  العقلية  قواها  ولكن  األدوية 
لسنوات  عالجها  تأخر  بسبب  عليه  كانت 

طويلة.

كان زوجها طوال هذا الوقت ما زال يتردد 
على العيادة كأحد مرضاى، وكنت أعرف انه 
منفصل عنها. وذات مرة حاول السؤال عنها 
وبالطبع لم أجبه ألننى ال أتكلم عن المريض 
أنهما  اعلم  اننى  خاصة  اقاربه  من  أى  مع 
كيف  يعرف  أنه  لى  ذكر  ولكنه  منفصالن، 

تدهور حالها ألنه التقى بها بضعة مرات .

أتى الزوج لى ذات مرة يطلب شهادة عن 
زوجته ومرضها النفسى، وشرح لى أنه يريد 

الزواج مرة آخرى ولكن الكنيسة طلبت منه 
شهادة بحالتها، وخاصة أن حالتها هذه كانت 
قبل الزواج ولم تصر بعد الزواج لكى توافق 

على إعطائه شهادة بطالن زواج.

أعطيه  أن  أستطيع  ال  أننى  له  شرحت 
شهادة عن حالتها الراهنة بغير علمها، وأننى 
أيضا ال أعرف حالتها قبل الزواج. وشرحت 
له انها حتى لو وافقت فستكون موافقتها غير 
الضيق  بدا  العقلية.  حالتها  بسبب  قانونية 
الشديد عليه وقال لى انه ليس مهتما  بالزواج 
فى الكنيسة، ولكن أهله هم الذين يلحون عليه. 
قلت له بالطبع اريد ان اساعدك ولكنى محكوم 
بأمور أخالقية وقانونية، واقترحت عليه أن 
يرى محاميا لكى يحاول ان يحصل على آمر 
وال  الحالية،  حالتها  عن  ألكتب  لى  محكمة 
للقاضى  يسمح  القانون  كان  أن  ايضا  ادرى 

بمثل هذا.

هذا  سافر  ولكن  األمر  هذا  يحدث  لم 
الشخص لبلده لمدة طويلة وهناك تزوج وعاد 
الجديدة  كندا واصبحت زوجته  إلى  بزوجته 
لم  من مرضاى ايضا واصبح له 3 اطفال، 
اسأل فى البداية عن كيفية اتمام هذا الزواج، 
ولكنى فهمت بعدها أن البعض قدموا شهادات 
شفهية بحالتها التى رأوها عليها قبل الزواج. 
وقال الزوج أنه ال يستطيع الحصول على هذه 
الشهادة الطبية بحالتها الحالية بسبب القوانين 
مدة  األمور  استغرقت هذه  وبالطبع  الكندية، 
طويلة حتى ايقنت الكنيسة فى بلدهم بصحة 
هذه الشهادات الشفهية الغير طبية وانها كانت 
مريضة قبل الزواج وأعطته الكنيسة بطالن 

لزواجه األول.

موعدنا فى العدد القادم إن شاء الرب
بقعـــــة ضــــوء 

إنقالب 23 يوليو 1952م 
وتزييف التاريخ   

فاروق عطية

الكبري  األكذوبة  فندت  السابق  المقال  في     
التي بني عليها ضباط انقالب 23 يوليو السبب 
الرئيسي لحركتهم االنقالبية أال وهي األسلحة 
وبعد  1948م.  هزيمة  إلى  أدت  التي  الفاسدة 
نجاح انقالبهم واستيالئهم علي الُسلطة أضافوا 
اإلعالمي  جهازهم  األكاذيب وظل  من  المزيد 
أذهان  في  رسخت  حتي  بلجاجة  ترديدها  في 
العامة وتقبلوها كحقائق. من هذه األكاذيب أن 
االنقالب  قبيل  قائمة  كانت  التي  األحزاب  كل 
الفقر  كانت فاسدة، وأن مصر كان يتفش فيها 
التي  هي  حركتهم  وأن  والمرض،  والجهل 
قامت باصالح األراضى وقضت على اإلٌقطاع 
الفالحين،  علي  األراضي  هذه  ووزعت 
التعليم،  مجانية  أقرت  التي  هي  حركتهم  وأن 
األجيال  متعلمي  علي  الفضل  صاحبة  وأنها 
لظل  ولوالها  اليوم،  وحتي  عاصرتها  التي 
أبناء األمراء والباشوات  التعليم مقتصرا علي 
إليه  استطاع  ومن  األثرياء  وأبناء  والباكوات 
سبيال، ولظل أبناء الشعب ومعظمهم فقراء كما 
هم جهالء أميين حتي يومنا هذا. وأن االقتصاد 
الزراعة  علي  ويعتمد  متدني  كان  المصري 
البدائية وأنهم من طوروا االقتصاد ورفعوا من 

قيمته، وغيرها من األكاذيب الفجة.
   عن أكذوبة الجهل ومجانية التعليم: فى زمن 
الجهل المزعوم ظهر أفزاز مصر العظام أمثال 
طه حسين وعباس العقاد وسالمة موسى ونجيب 
وسيد  الشاطئ،  وبنت  الحكيم  وتوفيق  محفوظ 

وبيرم  كلثوم  وأم  عبدالوهاب  ومحمد  درويش 
والشيخ  والسنباطي،  أحمد  وزكريا  التونسى 
محمد رفعت والشيخ على عبدالرازق وغيرهم 
الكثير. ونسو أو تناسو أن مجانية التعليم التي 
يّدعون أنهم أول من حققوها، أن الدكتور طه 
حسين قد رفض تولي منصب وزير المعارف 
النحاس  مصطفى  حكومة  في  1950م  عام 
حتى تقر الحكومة مجانية التعليم حتى المرحلة 
الثانوية فكان له ما أراد وتولي الوزارة من عام 
1950�1952م وحقق حلمه بأن يكون التعليم 

حق للحميع كالماء والهواء.
كان  السنين  بعشرات  قبل طه حسين     حتي 
أبناء الفقراء يتعلمون بل يجبرون علي التعليم 
في  اإللزامية  المدارس  هناك  كانت  بالقانون. 
علي  األطفال  فيها  يُلزم  التي  والنجوع  القري 
التعلم اجباريا من سن السابعة وبدون مصاريف 
في  االبتدائية  المدارس  تكافئ  المدارس  وهذه 
كل المواد عدا أنها ال تدرس اللغة اإلنجليزية. 
بالمدارس االبتدائية  الدراسة  كان عدد سنوات 
اختبار  بعد  التالميذ  يدخلها  سنوات،  أربعة 
قدرات تعليمية كإجادة القراء والكتابة ومبادئ 
والقسمة  والضرب  والطرح  كالجمع  الحساب 
الحضانة  مدارس  في  التلميذ  يتعلمها  التي 
ترعاها  كانت  الحضانة  )مدارس  أوالُكتّاب 
الكنائس مجانا والًكتّاب يقوم بها ما يسمي بالفقي 
السنة  نهاية  وفي  المأكوالت(.  بعض  نظير 
المديرية  مستوي  علي  امتحان  يعقد  الرابعة 

الحاصلين  تؤهل  عامة  شهادة  علي  للحصول 
علي  يحصل  كان  من  الحكومي.  للعمل  عليها 
وملما  مثقفا  كان  أنه  أُجزم  االبتدائية  الشهادة 
الحياتية أفضل من كثير من  الحياة  بكل مناح 
خريجي جامعات هذه األيام، فهو يجيد اللغتين 
العربية واالنجليزية اجادة تامة ويجيد كل أنواع 
الحساب ويجيد الجفرافيا العامة وتاريخ مصر 
العامة  والصحة  البيولجي  علوم  من  والكتير 
ومكونات جسم االنسان إضافة للخط الواضح 

الجميل.
االبتدائية  بالمدارس  الدراسية  المصروفات     
كانت أربع جنيهات للعام الدراسي. وفي الغالب 
ال يدفعها معظم التالميذ. كان الموظف الذي لديه 
أكثر من تلميذ بالمدارس يتقدم بشهادة تثبت ذلك 
معتمدة من شيخ البلد أوالعمدة فيعفي أبناؤه من 
المصاريف أومن نصفها حسب عدد أبنائة. أما 
أبناء الفقراء )العمال والمهنيين والباعة( كانوا 
تثبت  شهادة  تقديم  بمجرد  مجانا  العلم  يتلقون 
عدم المقدرة. في المقابل تلتزم المدرسة بتقديم 
والكشاكيل  والكراسات  المدرسية  الكتب  كل 
وكراسات الرسم ودفاتر خاصة بالخط العربي 
واللغة االنجليوية، وأقالم الرصاص واألساتيك 
ونسخ  )بسط  المختلفة  وأسنانها  الكتابة  وريش 
مثبتة  دوايات  في  الحبر  ويوضع  ورقعة( 
مدة  خالل  شيئا  يشتري  ال  والطالب  بالتَُخت، 
يدفعها  ال  التي  المصاريف  مقابل  الدراسة 
بواجبهم  يقومون  أكفاء  المدرسون  معظمهم. 
في  منهم  كل  وينتظر  قيام  خير  التدريس  في 
حجرة المدرسين طوال اليوم الدراسي يجيبون 
أسئلة أي تلميذ يحتاج اإلجابة، وال مجال إطالقا 
للدروس الخصوصية. كانت الفصول ال تحوي 

علي أكثر من 24 تلميذا وقد يكون بعضها أقل 
عددا.

بها  الدراسة  مدة  كانت  الثانوية  المدارس     
الثانية يعقد إمتحان  خمس سنوات. آخر السنة 
علي  للحصول  المديرية  مستوي  علي  عام 
بهذه  يكتفون  الطلبة  بعض  الكفاءة.  شهادة 
نهاية  وفي  الباقون.  ويستمر  للعمل  الشهادة 
امتحان  يعقد  الرابعة  للسنة  الدراسي  العام 
شهادة  علي  للحصول  المديرية  مستوي  علي 
بكليات  لالتحاق  تؤهل  التي  العامة  الثقافة 
الشرطة أوالجيش أو العمل. في السنة الخامسة 
حسب  الطلبة  بين  الدراسة  تنقسم  )التوجيهية( 
األديي  القسم  رئيسيين.  قسمين  إلي  رغباتهم 
وينقسم لشعبتين هما أدبي رياضة وأدبي فلسفة. 
والقسم العلمي ينقسم أيضا لشعبتين هما علمي 

علوم وعلمي رياضة.
الثانوية  للمدارس  المدرسية  المصروفات     
يدفعها  ال  أيضا  مصرية،  جنيهات  ستة  كانت 
معظم الطلبة كالمتفوقين في الشهادة االبتدائية 
عدم  شهادة  يقدمون  ومن  رياضيا  والمتفوقين 
مقدرة. أيضا كانت المدرسة تقدم جميع الكتب 
والكراسات والكشاكيل واآلقالم والريش وجميع 
متطلبات الهوايات كالتصوير والنحت وأشغال 
الطالب  يشتري  وال  ذلك  كل  والجلد  الخشب 
في  والمدرسون  شيئا.  الدراسة  سنوات  طوال 
جهدهم  كل  يبذلون  التدريسية  الكفاءة  منتهي 
داخل الحصة الدراسية ويفرحون بتفوق أبنائهم 
وال  التدريس،  في  نجاحهم  ثمرة  ويعتبرونها 

مجال إطالقا للدروس الخصوصية. 

البقية ص 15
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إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا 
هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، 
لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن 
ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، َولَْم 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى  َيَتأَمَّ

َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك 13: 1(
الحلقة الثانية عشرة: طرق 

التواصل المختلفة بين الكائنات 
الحية

تواصل الحيتان

على  يطلق  شائع  اسم  هو  الحوت 
رتبة  من  مختلفة  بحرية  ثدييات 
حوت  مصطلح  يطلق  الحيتانيات 
ولكن  الحيتانيات  جميع  على  أحياًنا 
الدالفين  من  كل  تستبعد  الغالب  في 
إلى  تنتمي  التي  البحر،  وخنازير 
رتيبة الحيتان المسننة )لها اسنان( كما 
تشمل هذه الرتبة أيًضا حوت العنبر، 
الُمرشد،  والحوت  القاتل،  والحوت 
فصيلة  توجد  األبيض.  والحوت 
أخرى تسمى الحيتان البالينية وتضم 
الحيتان الترشيحية التي تأكل الكائنات 
بواسطة  اصطيادها،  بعد  الصغيرة 
الهيكل  البحر من خالل  ترشيح مياه 
ويسمى  الفم  في  الموجودة  المشطي 
الحوت  الفصيلة  هذه  وتشمل  البلين. 
األزرق، والحوت األحدب، والحوت 
المقوس الرأس، وحوت المنك. تمتلك 
على  أمامية  أطراف  الحيتان  جميع 
وفتحات  أفقي،  وذيل  زعانف،  شكل 
الرأس.  من  العلوي  الجزء  في  أنف 
كان البشر يصطادون الحيتان لقرون 
خلت للحمها وكمصدر للمواد األولية 

الثمينة كالزيت لإلضاءة.

الترفيهية             العروض  أحد  في  دالفين 
خنزير بحر       حوت العنبر

الُحوُت القاِتُل أو الَسّفاح  أو اأُلوركا                   
الحوت األبيض          حيتان بالينية

حوت أزرق بالغ

 الُحوُت األْحَدب

 الحوت المقوس الرأس

في  الحيتان  رتبة  هي  الحيتانيات 
الحيتان.  كل  وتضم  الثدييات  صف 
والحوت األزرق هو أكبر الحيوانات 
في  تعيش  الحار،  الدم  ذوات  الثديية 
وتعد  فيها،  وتلد  والمحيطات  البحار 
على  المخلوقات  أكبر  من  الحيتان 
األرض. الحيتان الحالية تنقسم عموما 
إلى صنفين رئيسيين الحيتان المسننة 

)ذات األسنان( والحيتان البلّينية.

تحتوي أذن الحوت على آليات تكيف 
محددة مع البيئة البحرية. تعمل األذن 
المقاومة  لمعادلة  البشر  الوسطى في 
المنخفضة للهواء الخارجي ومقاومة 
سائل القوقعة. ال يوجد فرق كبير بين 
البيئة الخارجية والداخلية في الحيتان 
فبداًل  األخرى.  البحرية  والثدييات 
األذن  عبر  يمر  الذي  الصوت  من 
الخارجية إلى األذن الوسطى، تتلقى 
والذي  الحلق،  عبر  صوًتا  الحيتان 
الدهون  قليل  تجويف  يمر من خالل 
قبل األذن الداخلية تُعزل أذن الحوت 
عن الجمجمة بواسطة الجيوب األنفية 
المملوءة بالهواء، والتي تسمح بسماع 
تُرسل  الماء  تحت  أكبر  اتجاهي 
التردد  نقرات عالية  الُمسنّنة  الحيتان 
يُعرف  الشكل  بيضاوي  العضو  من 
بالبطيخة. يتكون عضو البطيخة من 
الدهون، وتحتوي جمجمة أي مخلوق 
منخفض  على  البطيخة  على  يحتوي 
واضح الشكل. يختلف حجم البطيخة 

بين األنواع كلما زاد اعتمادها عليه. 
الحيتان  تمتلك  المثال،  سبيل  ععلى 
قمة  على  صغير  انتفاخ  المنقارية 
حيتان  تمتلك  حين  في  جمجمتها، 
قمة  كبيرعلى  بحجم  بطيخة  العنبر 

جمجمتها.

رسم يوضح تشريح الدالفين، ويقع 
مقدمة  إشارة  عند  البطيخة  عضو 

الجمجمة

البطيخة في علم األحياء هي عضو 
ضخم بيضاوي الشكل يقع عند جباه 
الحيتان المسننة مثل الدالفين وحيتان 
العنبر وغيرها ويعتقد أنه يساعد في 
عند  بالصدى  الموقع  تحديد  عملية 

الحيتان.

الرصد بالصدى أو السونار الحيوي 
بعض  تستخدمه  طبيعي  سونار  هو 
على  للعثور  الحيوانات  أنواع 
محيطها.  على  ف  التعرُّ أو  طرائدها 
يقوم  بالصدى،  الرصد  عملية  في 
الحيوان بإصدار موجات صوتية إلى 
محيطه، ثم ينتظر صداها حتى يرتدَّ 
إليه بعد اصطدام الموجات باألجسام 
من  الحيوان  ن  فيتمكَّ منه،  القريبة 
حتى  األجسام  هذه  على  التعرف 
على  من  أو  الدامس  الظالم  في 
تستعمله  ما  عادة  البعيدة.  المسافات 
أو  سيرها  طرق  لتحديد  الحيوانات 
إلى  الصيد.  خالل  طرائدها  مالحقة 
جانب الحيوانات، يتعلَّم بعض البشر 
الرصد  تقنية  استعمال  الضريرون 
وتجنُّب  طريقهم  لمعرفة  بالصدى 
االصطدام باألشياء، حيث يصدرون 
بأدواٍت خاصة  أو  بأفواههم  الصوت 

ويستمعون إلى صداه.

المختلفة  الحيوانات  من  عدد  ثمة 
التي تستعمل تقنية الرصد بالصدى، 
الثدييات  من  أساسية  بصورٍة  هي 
وأبرزها  الطيور،  بعض  إلى  إضافًة 
الصغيرة  والخفافيش  الخفافيش 
يوجد  وكذلك  الُمسنَّنة،  والحيتانيات 
أبسط  أشكال  في  بالصدى  الرصد 
وجنس  الزباب  عند  بدائية  وأكثر 
الفاكهة  خفافيش  من  روسيتوس 
ومجموعتان من طيور الكهوف هما 

السميمة وطائر النفط

نسبًيا  صغيرة  الحوت  عين  تُعتبر 
بالنسبة لحجمها، ومع ذلك هي تحتفظ 
بقدرة جيدة على اإلبصار. باإلضافة 
على  الحوت  عيون  تفح  ذلك،  إلى 
رؤيته  تتكون  بحيث  رأسه،  جانبي 
من حقلين بداًل من الرؤية المجهرية 
الحيتان  عدسات  تُمكن  البشر.  مثل 

النظر  قصر  تصحح  من  وقرنيتها 
كما  الضوء،  انكسار  عن  الناتج 
عصوية  خاليا  على  تحتوي  تحتوي 
أنها  يعني  مما  مخروطية،  وخاليا 
يمكن أن تُبصر تحت ظروف الضوء 
الخافت والمشرق، لكنها تمتلك خاليا 
الخاليا  من  أكبر  بكمبة  عصوية 
المخروطية. وتفتقر الحيتان مع ذلك 
إلى األصباغ البصرية الحساسة ذات 
في خالياها  القصير  الموجي  الطول 
قدرتها  إلى  يشير  مما  المخروطية، 
محدودة على الرؤية الملونة بخالف 
الحيتان  تمتلك معظم  الثدييات  معظم 
ضخمة  وحدقات  ُمسّطحة،  عيون 
لمنع  للسطح  خروجها  عند  تتقلص 
مفلطحة  وقرنيات  أضرار،  حدوث 
تلك  تسمح  شفاف.  وبساط  قلياًل، 
التعديالت في العين للكميات الكبيرة 
وبالتالي  بالمرور،  الضوء  من 
تحصل الحيتان على صورة واضحة 
جًدا للمنطقة المحيطة بها. كما تملتك 
جفونها  على  غدد  أيًضا  الحيتان 
كحماية  تعمل  القرنية  ظهارة  وطبقة 

للقرنية.

اتصال  لغة  هي  الحوت  غناء 
تستخدمها الحيتان على شكل أصوات 
ومن  بعضها  مع  التواصل  أجل  من 
عدة  الحوت  غناء  يخدم  أن  المرجح 

أغراض.

الحوت  مثل  األنواع  بعض  تتواصل 
لحنية  أصوات  باستخدام  األحدب 
تعرف باسم صوت الحوت. قد تكون 
هذه األصوات عالية للغاية، ويتوقف 
هذا على األنواع. قد تتواصل الحيتان 
يُسّمى  ما  باستخدام  فقط  الحدباء 
الحيتان  تستخدم  حين  في  بالنقرات، 
قد  والتي  السونار  موجات  المسننة 
تُولد ما يصل إلى 20000 واط من 
 43+ أو  ديسبل(   73+( الصوت 
كثيرة.  ألميال  وتُسمع  واط  ديسيبل 
مختلفين  نوعين  الحيتان  من  ينبعث 
من اإلشارات الصوتية، والتي تُسمى 

الصافرات والنقرات.

النقرات هي نبضات سريعة عريضة 
بالصدى  للرصد  تُستخدم  النطاق، 
أن  من  الرغم  على  الحيوانات،  عند 
بعض أصوات النطاق العريض ذات 
غرًضا  تخدم  قد  المنخفض  التردد 
بين  االتصال  مثل  إيكولوجًيا  غير 
المثال.  سبيل  على  البيضاء  الحيتان 
نقر  قطار  في  النبضات  تنطلق 
 50-35 بين  تتراوح  فترات  على 
الفواصل  هذه  وتكون  ثانية،  ميلي 
قلياًل  أكبر  عام  بشكل  النقرات  بين 
إلى  وإياًبا  ذهاًبا  الصوت  وقت  من 
الهدف. النوع الثاني هو الصافرات، 
وهي إشارات ترددية ضيقة النطاق، 
مثل  التواصل  ألغراض  وتُستخدم 

مكالمات الهاتف.

من المعروف أن الحيتان تقوم بالتعلم 
و  والحزن  والتخطيط  والتعاون 
تحتوي القشرة المخية للعديد من أنواع 
مغزلية  عصبية  خاليا  على  الحيتان 
ُمطولة تشارك هذه الخاليا عند البشر 
في السلوك االجتماعي، والعواطف، 

والحكم، ونظرية العقل. يتشابه مكان 
وجود تلك الخاليا العصبية المغزلية 
مما  البشر،  مع  الحيتان  في  الُمطولة 

يُشير إلى أنها تؤدي وظيفة مماثلة.

مؤشًرا  سابًقا  يُعد  الدماغ  حجم  كان 
أن  الحيوان. وبما  ذكاء  رئيسًيا على 
على  للحفاظ  يُستخدم  الدماغ  معظم 
نسب  زيادة  فإن  الجسم،  وظائف 
من  تزيد  قد  الجسم  كتلة  إلى  الدماغ 
للمهام  الُمتاحة  المخية  القشرة  حجم 
تحليل  يُشير  تعقيًدا.  األكثر  المعرفية 
الدماغ  حجم  أن  إلى  التنامي  قياس 
في الثدييات يُقاس تقريًبا عند ⅔ أو 
حجم  وبمقارنة  الجسم.  كتلة  من   ¾
الدماغ  حجم  مع  معين  حيوان  دماغ 
المتوقع استناًدا إلى مثل هذا التحليل 
مؤشر  حاصل  يتوّفر  الُمتنامي، 
الدماغ الذي يمكن استخدامه كمؤشر 
آخر على ذكاء الحيوان. تمتلك حيتان 
حيوان  ألي  دماغية  كتلة  العنبرأكبر 
على وجه األرض، بمتوسط 8000 
 7.8 و  بوصة(   490( مكعب  سم 
الذكور  عند  رطاًل(   17( كيلوجرام 
دماغ  بمتوسط  مقارنًة  الناضجين، 
يبلغ متوسطه 1,450  الذي  اإلنسان 
في  بوصة(   88( مكعًبا  سنتيمتًرا 
الذكور الناضجين. تأتي معدالت كتلة 
الدماغ إلى الجسم في بعض الحيتان 
الُمسنّنة مثل الحيتان البيضاء وحيتان 
كركدن البحر في المرتبة الثانية بعد 
الحيتان  أن  المعروف  ومن  البشر. 
اللعب  سلوك  في  تتشارك  الصغيرة 
مثل  أشياء  يتضمن  والذي  المعقد، 
تحت  حلزونية  هوائية  دوامة  إنتاج 
الماء أو حلقات فقاعية. توجد طريقتان 
النفخ  الفقاعة:  رئيسيتان إلنتاج حلقة 
الماء  في  الهواء  النفجار  السريع 
والسماح له باالرتفاع إلى السطح، أو 
تشكيل حلقة والسباحة بشكل متكرر 
الهواء  إلدخال  التوقف  ثم  دائرة  في 
تيارات  يشكل  مما  حلزوني  بشكل 
دوامية. كما يبدو أنالحيتان الصغيرة 
تستمتع بقضم حلقات الدوامة، بحيث 
الفقاعات  من  العديد  في  تنفجر 
المنفصلة ثم ترتفع بسرعة إلى السطح 
ويعتقد البعض أن هذه إحدى وسائل 
التواصل في الحيتان ومن المعروف 
أيًضا أن الحيتان تنتج ِشباك فقاعات 
ويُعتقد  الطعام.  عن  البحث  بغرض 
حجًما  األكبر  الحيتان  أن  أيًضا 
اللعب. عفلى  إلى حٍد ما في  تُشارك 
الصائب  الحوت  يرفع  المثال،  سبيل 
في  ويبقى  الماء،  فوق  ذيله  الجنوبي 
نفس الوضع لفترة طويلة من الزمن 
فيما يُعرف باسم إبحار الحيتان. يُعتقد 
أن هذا شكل من أشكال اللعب ويظهر 
األرجنتين  قبالة سواحل  بشكل شائع 
الحيتان  تشتهر  أفريقيا.  وجنوب 
الحدباء من بين األنواع األخرى بهذا 

السلوك.

الحوت الصائب الجنوبي

البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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  ++مقال
 *التقليد املقدس

لكنيستنا القبطية األرثوذكسّية البهية 
*يف مواجهة املعرتضني*

  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

مقدمة 
الكنيسة  حياة  هو  المقدس  التقليد 

وعصب الكنيسة
الكنيسة القبطية قد حافظت بأمانة 
تامة على تقاليدها التي تسلمتها من 
رسخت  وقد  جد،  عن  أب  الرسل 
هذه التقليد في رؤوس ناظيرها وفي 

أذهانهم.
والبد ان نوضح ان المسيحية هي 

تلمذة وتقليد
لم تذكر األناجيل كل أقوال وأعمال 
السي�د المسي�ح ألن المسيحية ليست 
تلمذة  ديانة  ولكنها  كتب  ديانة 
)مت   “... األم�م  جمي�ع  “تلم�ذوا 

 )19 :28
تقليد  كلمة  تعريف  اوال:-   +

وشروط التقليد السليم :-
 παραδόσεις “تقليد”  كلمة   
الجديد  العهد  في  وردت  كما 
الفعل  من  ومشتقة   Paradosis
يعهد  أي   paradidomi اليوناني 
ليد  يًدا  شيًئا  تسليم  أو  بشيء آلخر 
التعاليم الشفوية  التقليد هو محصلة 
والرسل  المسيح  للسيد  المكتوبة  و 
تبعوهم  لمن  سلموها  التي  األطهار 

دون تحريف أو حذف.
“ُمحاكاة  تعني  ال  فالكلمة 
imitation“ إنما تعني تسليم شيء 
اإليمان  وديعة  تسليم  هو  وتقبله، 
 )3 )يه  األجيال  عبر  واستالمها 

 tradition تسليم يد بيد
شروط التقليد السليم

يشترط فى التقليد السليم اآلتي:
الكتاب  مع  يتعارض  ال  أن   -1

المقدس ) غل1 : 8 ( .
مع  متعارض  غير  يكون  أن   -2

التقاليد الكنسية األخرى .
3- أن يكون مقبواًل من الكنائس .

4- أن يكون مشهوداً له باإلجماع 
جميع  فى  الكنيسة  آباء  جميع  من 

األجيال .
+ ثانيا:- أنواعه:

والتقليد على نوعين:-
* النوع األول رسولي:

األطهار  الرسل  وضعه  ما  وهو 
الدسقولية  مثل  نفسه،  الرب  عن 

وقوانين الرسل.
الثاني كنسي: * النوع 

الكنيسة  آباء  وضعه  ما  وهو 
عن  األولى  األجيال  في  القديسون 
رسائل  ومنها  أنفسهم،  الرسل 
الذين  ]اآلباء  الرسولين  اآلباء 

منهم  وتسلموا  الرسل  عاصروا 
تدبير  في  مباشرة  وخلفوهم  التقليد 
وقوانين  وقرارات  الكنيسة[ 
]مجمع  الثالثة  المسكونة  المجامع 
نيقية )325م( ومجمع القسطنطينية 

)381م( مجمع أفسس )431م(.
المقدس  الكتاب  ثالثا:- شهادة   +

للتقليد:-
فهو  التقليد  من  خارج  كان  وان   

يشهد له:-
معلمنا بولس الرسول يوصي بان 
نتمسك التقليد الشفوي او المكتوب  
* رسالة بولس الرسول الثانية إلى 

أهل تسالونيكي 2: 15
ُكوا  َوَتَمسَّ اإِلْخَوُة  أَيَُّها  إًِذا  َفاْثبُتُوا 
ِبالتََّعالِيِم الَِّتي َتَعلَّْمتُُموَها، َسَواٌء َكاَن 

ِباْلَكاَلِم أَْم ِبِرَسالَِتَنا.
*رسالة بولس الرسول األولى إلى 

أهل كورنثوس 11: 2
أَنَُّكْم  َعلَى  اإِلْخَوُة  أَيَُّها  َفأَْمَدُحُكْم 
َتْذُكُروَنِني ِفي ُكّلِ َشْيٍء، َوَتْحَفُظوَن 

التََّعالِيَم َكَما َسلَّْمتَُها إِلَْيُكْم.
* رسالة بولس الرسول الثانية إلى 

أهل تسالونيكي 3: 6
ِباْسِم  اإِلْخَوُة،  أَيَُّها  نُوِصيُكْم  ثُمَّ 
َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَْن َتَتَجنَّبُوا ُكلَّ 
َولَْيَس َحَسَب  َتْرِتيٍب،  ِباَل  َيْسلُُك  أٍَخ 

التَّْعلِيِم الَِّذي أََخَذُه ِمنَّا.
أهل  إلى  الرسول  بولس  *رسالة 

فيلبي 4: 9
َوَتَسلَّْمتُُموُه،  َتَعلَّْمتُُموُه،  َوَما 
َفهَذا   ، ِفيَّ َوَرأَْيتُُموُه  َوَسِمْعتُُموُه، 

اَلِم َيُكوُن َمَعُكْم اْفَعلُوا، َوإِلُه السَّ
*رسالة بولس الرسول األولى إلى 

أهل كورنثوس 11: 2
أَنَُّكْم  َعلَى  اإِلْخَوُة  أَيَُّها  َفأَْمَدُحُكْم 
َتْذُكُروَنِني ِفي ُكّلِ َشْيٍء، َوَتْحَفُظوَن 

التََّعالِيَم َكَما َسلَّْمتَُها إِلَْيُكْم.
*رسالة بولس الرسول األولى إلى 

أهل كورنثوس 11: 23
ّبِ َما َسلَّْمتُُكْم  أَلنَِّني َتَسلَّْمُت ِمَن الرَّ
اللَّْيلَِة  ِفي  َيُسوَع  بَّ  الرَّ إِنَّ  أَْيًضا: 

الَِّتي أُْسلَِم ِفيَها، أََخَذ ُخْبًزا
*رسالة بولس الرسول األولى إلى 

أهل كورنثوس 15: 3
َما  ِل  اأَلوَّ ِفي  إِلَْيُكْم  َسلَّْمُت  َفإِنَِّني 
َقِبْلتُُه أََنا أَْيًضا: أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن 

أَْجِل َخَطاَياَنا َحَسَب اْلُكتُِب
الجديد  العهد  اسفار  كتاب   ايضا 

اكدوا علي اهمية التقليد
ينقل  الرسول  بولس  معلمنا  فمثال 

من التقليد ويقول 
*رسالة بولس الرسول الثانية إلى 

تيموثاوس 3: 8
َوَكَما َقاَوَم َينِّيُس َوَيْمِبِريُس ُموَسى، 
 . اْلَحقَّ يَُقاِوُموَن  أَْيًضا  َكذلَِك هُؤاَلِء 
ِجَهِة  َوِمْن  أَْذَهانُُهْم،  َفاِسَدٌة  أَُناٌس 

اإِليَماِن َمْرُفوُضوَن.
 وهذا جاء في التقليد فقط وليس في 

العهد القديم 
وايضا ينقل من التقليد عن موسي 

ويقول 
الي  الرسول  بولس  *رسالة 

العبرانيين 12
هكذا  المنظر  كان  و   21  :12
انا مرتعب  مخيفا حتى قال موسى 

و مرتعد
 وهذه العبارة المنسوبة إلي موسى 
النبي لم ترد في سفر الخروج وال 
الوحيد  والمصدر  التثنية.  سفر  في 
لبولس الرسول هوعن طريق التقليد

وايضا معلمنا بطرس الرسول في 
تاتي  لم  التي  بلعام  ضاللة  وصف 
سفر  في  القديم  العهد  في  بتفصيل 

العدد 22 ولكن جائت في التقليد 
*رسالة بطرس الرسول الثانية 2

اْلُمْسَتِقيَم،  ِريَق  الطَّ َتَرُكوا  َقْد   15
ْبِن  َبْلَعاَم  َطِريَق  َتاِبِعيَن  َفَضلُّوا، 

َبُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرَة اإِلْثِم.
َتْوِبيِخ  َعلَى  َحَصَل  َولِكنَُّه   16
ِحَماٌر  النَِّبّيِ  َحَماَقَة  َمَنَع  إِْذ  يِه،  َتَعّدِ

أَْعَجُم َناِطًقا ِبَصْوِت إِْنَساٍن.
من  ينقل  يهوذا  معلمنا  وايضا 

التقليد الصحيح 
*رسالة يهوذا 1

اْلَماَلِئَكِة،  َرِئيُس  ِميَخاِئيُل  ا  َوأَمَّ  9
ا َعْن َجَسِد  ا َخاَصَم إِْبلِيَس ُمَحاجًّ َفلَمَّ
ُحْكَم  يُوِرَد  أَْن  َيْجُسْر  لَْم  ُموَسى، 
.»! بُّ اْفِتَراٍء، َبْل َقاَل: »لَِيْنَتِهْرَك الرَّ

14 َوَتَنبَّأَ َعْن هُؤاَلِء أَْيًضا أَْخنُوُخ 
ابُع ِمْن آَدَم َقاِئاًل: »ُهَوَذا َقْد َجاَء  السَّ

يِسيِه، بُّ ِفي َرَبَواِت ِقّدِ الرَّ
اْلَجِميِع،  َعلَى  َدْينُوَنًة  لَِيْصَنَع   15
َجِميِع  َعلَى  اِرِهْم  ُفجَّ َجِميَع  َويَُعاِقَب 
ِبَها،  َفَجُروا  الَِّتي  ُفُجوِرِهِم  أَْعَماِل 
الَِّتي  ْعَبِة  الصَّ اْلَكلَِماِت  َجِميِع  َوَعلَى 

اٌر«. َتَكلََّم ِبَها َعلَْيِه ُخَطاٌة ُفجَّ
وَن،  16 هُؤاَلِء ُهْم ُمَدْمِدُموَن ُمَتَشكُّ
َوَفُمُهْم  َشَهَواِتِهْم،  ِبَحَسِب  َسالُِكوَن 
ِمْن  ِباْلُوُجوِه  يَُحابُوَن  ِبَعَظاِئَم،  َيَتَكلَُّم 

أَْجِل اْلَمْنَفَعِة.
االباء  شهادات  بعض  رابعا:- 
االولي  العصور  في  القديسين 

للتقليد المقدس:
النصف  -في  إيريناؤس  *القديس 
األخير من القرن الثاني ولقب بابو 
عن  كثير  كالم  الكنسي...له  التقليد 

التقليد نذكر منه:-
+لو كان الرسل قد عرفوا أسراًرا 
يعلموها  أن  عليهم  وكان  خفية 
عن  بعيًدا  الخفاء  في  للكاملين 
خاص  بوجه  لسلموها  اآلخرين، 
الكنائس  على  استأمنوهم  للذين 
في  يرغبون  كانوا  فأنهم  ذاتها. 
خلفاءهم الذين يحتلون مركزهم في 

أيًضا  هم  يكونوا  أن  البشر،  رعاية 
كاملين وبال لوم في كل شيء، ألن 
سيرتهم الحسنه يكون لها نفع عظيم 
“للكنيسة”، أما الفشل في ذلك األمر 

فيسبب خسارة عظمى.
التتابع  وخالل  الترتيب  بهذا   +
التقليد  إلينا  وصل  الرسل”،  “منذ 
الكرازة  وأيًضا  الرسل  الكنسي من 
أنه  قوى  برهان  هو  وهذا  بالحق. 
إيمان واحد محيى، حفظ في  يوجد 
الكنيسة منذ الرسل إلى يومنا هذا، 

وسلم بالحق
القديس اكليمندس االسكندري

التقليد  يعتزل  من  أن  يقرر   +
أن  من  نفسه  يحرم  إنما  الكنسي 

يكون رجل هللا
القديس يوحنا ذهبى الفم

+ لقد علم الرسل أوال بحياتهم ثم 
إلى  يكونوا فى حاجة  بكلماتهم ولم 
الكالم ألن أعمالهم كانت تعلن عن 

ذاتها بصوت أعلى .
أسقف  غريغوريوس  القديس 

نيصص:

 “يكفينا للبرهنة على عبارتنا ذلك 
اآلباء،  من  إلينا  المنحدر  التقليد 
بكونه الميراث الذي تناقلناه بالتتابع 
الذين  القديسين  خالل  الرسل  منذ 

تبعوهم
إلى  باسيليوس  القديس  يشير 
كتابات  عن  نقلها  كثيرة  مقتطفات 
لإليمان  شهادة  بكونها  لآلباء، 

األرثوذكسي.
التقليد  عن  أيًضا  يتحدث  +و 
السليم  للتفسير  كحافظ  الشفهي  
للكتاب المقدس، األمر الذي يحاول 

الهراطقة تحطيمه،
عديدة  لمواضع  امثلة  مجرد  هذه 
نكتفي بها لتوضيح اهميه التقليد ،،،

 + خامسا:- شهادة التاريخ للتقليد 
المقدس

بعض  آراء  هنا  وسنورد 
من  وعلى  إيجاز،  بكل  المؤرخين 
تلك  إلى  يرجع  أن  االستزادة  يريد 

المراجع المشار إليها.
تأليف  الكنيسة،  تاريخ 

يوسابيوس القيصري.

العصور  فى  عاش  مؤرخ  وهو 
إليه  األولى )264م-340( ويرجع 
الكثيرون من المؤرخين كحجة فى 
القمص  كتابة  ترجم  وقد  التاريخ، 
هذا  فى  وإشاراتنا  داود  مرقس 

الكتيب إلى الكتاب المترجم.
1- كتب نقال عن إيريناوس )على 
أن كنيسة أفسس التي أسسها بولس 
يوحنا  فيها  ظل  والتي  الرسول، 
حتى عصر تراجان خير شاهد على 

التقليد الكنسي( ص 133
ايريناوس )في هذا  2- ونقال عن 
إلينا  وصل  الخالفه  وهذه  الترتيب 
والكرازة  الكنيسة  تقليد  الرسل  من 

بالحق( ص 220
3- ونقاًل عن أكليمندس اإلسكندري 
)وقد حافظ هؤالء األشخاص على 
المبارك  للتعليم  الحقيقي  التقليد 
المسلم مباشرة من الرسل المقدسين 
هللا  بإرادة  إلينا  وصل  حتى   ...
لنحافظ على هذه الِبذار الرسولية ( 

ص227
القبطية  األمة  تاريخ   كتاب 

للسيدة ا . ل بتشر اإلجنليزية.

الكتاب كله يشهد على شدة حرص 
وتمسك آباء الكنيسة القبطية بالتقاليد 
تسلموها  التي  والكنسية  الرسولية 
مضحين بدمائهم من أجل المحافظة 

عليها، ومن أقوالها الصريحة:
1- )أما الكنيسة القبطية المصرية 
فقد  مارمرقس  أسسها  هكذا  التي 
نظاماتها  على  اآلن  إلى  حافظت 
مما  أكثر  األصلية،  وطقوسها 
حافظت أية كنيسة أخرى من عهد 
الجزء  اليوم(  هذا  إلى  مؤسسها 

األول ص 28
قد  القبطية  الكنيسة  أن  )ثم   -2
حافظت أيضاً من عهد نشأتها على 
الجزء  الكنائسية(  السبعة  األسرار 

األول ص 29
إلينا  وصل  كيف  سادسا:-   +️

التقليد خالياً من كل شائبة
لقد تسلم الرسل األطهار من السيد 
المسيح له المجد التقليد المقدس من 
له ، وفى ذلك يقول  تلمذتهم  خالل 
كان  “الذى  الرسول  يوحنا  القديس 
من البدء الذى سمعناه الذى رأين�اه 
بعيون�نا الذى شاهدن�اه ولمسته أيدينا 
الحياة  فإن  الحياة  كلمة  جهة  من 

أظهرت وق�د رأينا
 “ األبدية  بالحياة  ونخبركم  ونشهد 

)1يو1 : 2،1 ( .
لنا  وصل  قد  المقدس  التقليد  هذا 
خاليا من كل شائبة لألسباب اآلتية :
على  حافظت  الكنيسة  ألن   -1
التعاليم اإللهية والتسليمات الشفوية.
على  حافظت  اآلباء  كتابات   -2

التقليد .
الكنيسة  مؤرخي  كتابات   -3

حافظت على التقليد .
4- قوانين المجامع المقدسة .

الكنيسة وطقوسها قد  5- صلوات 
حافظت على التقليد الكنسى .

8 - سلطة الكنيسة فى التشريع
القضايا  حسم  فى  سلطة  فللكنيسة 
التى تظهر عبر تاريخها وقد تسلمت 
يسوع  المجد  رب  من  السلطة  هذه 
تربطونه  ما  كل   “ نفس�ه  المسيح 
فى  مربوطاً  يكون  األرض  على 
السماء وكل ما تحلونه على األرض 
يكون محلواًل فى السماء “ ) مت18 

. ) 18 :
بهذا  عملها  الكنيسة  بدأت  وقد 
مجم�ع  أول  عق�دت  حيث  السلطان 
كنسى فى أورشليم حوالى عام 51 
م وهذا المجمع ناقش موضوع قبول 
ثم   ) . ) أع 15  اإليمان  األمم فى 
توالى عقد المجامع المقدسة المكانية 
سلطة  خ�الل  وم�ن  والمسكونية 
الرب  منحها  التى  والتقنين  التعليم 
المجامع  ه�ذه  أصدرت   ، للكهنوت 
للكنيسة دخلت ضمن  تعليماً ونظماً 

التقلي�د الكنسى
ختاما

قد  القبطيةاألرثوذكسيّة  كنيستنا 
حافظت أكثر من غيرها على التقليد 
المقدس في تفاصيله كما في روحه. 
وابائها  بتقليدها  و  بمسيحها  وهي 
وستظل بهية وتعيش بالتقليد المقدس 
ان  الي  العظام  القديسين  كما عاش 
تقابل الرب يسوع علي السحاب.... 

صلواتكم ألجلي
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بصــــــراحة
سد النهضة والوطنية املصرية  

 مدحت عويضة
 يشعر المصريون بنوع كبير من اإلحباط 
لسد  الثاني  الملئ  بداية  أثيوبيا  إعالن  منذ 
النهضة. عمق الشعور باإلحباط نتائج جلسة 
مجلس األمن والتي أعادت المشكلة لإلتحاد 
األفريقي والذي فشل في حل القضية علي 
مدار عقد من الزمان. ولما كان الفيس بوك 
الجهة التي تعكس وجهة نظر الشعوب حول 
قضية ما. رأيت الغالبية من المصريين وقد 
بلدهم  مساندة  في  والوعي  بالوطنية  تحلوا 
ندرة  هو  المحزن  الشئ  وشعبها.  وقيادتها 
بالرغم  مصري«  »الغير  العربي  التفاعل 
كل  في  يشاركون  المصريون  أن  من 
قضية عربية ولكن يبدوا أن مشكلة عطش 
المصريين ال تهم أخوتنا وأصداقائنا العرب. 

هناك  أن  الحظت  المصريين  تفاعل  من 
يفجرون  وهؤالء  بزيادة  مطبالتي  فريق 
المصريين  من  كثير  لدي  الغضب  موجات 
وخصوصا الشباب. وقد تأثروا بتصريحات 
أثيوبيا  لتأخذ  فيها  قال  الذي  الديهي  نشات 
مياه النيل لدينا رئيسنا السيسي!!!!. مما أثار 
وهو  عكسية  بنتائج  واتي  الشباب  غضب 
يكون  أن  يجب  دوما  به  ننادي  الذي  األمر 
اإلعالمي مثقف وواعي ويدرك خطورة ما 

يقوله. 

مصري  وطني  فريق  هو  الثاني  الفريق 
مخلص ولكنه وطنيته تحولت لغضب علي 

لإلخوان  الطريق  ففرشوا  والنظام.  السلطة 
وأعداء مصر للهجوم علي مصر وقياداتها 
السبب  النهضة  سد  قضية  أن  مع  وشعبها. 
فيها هو اإلخوان وبداية القضية كانت وقت 

أن كانوا في الحكم. 

ولكن لشباب مصر الغاضب والقلق أقول: 
والصبر.  بالهدوء  علينا  األزمات  وقت  في 
هو  الغضب  وقت  في  الهدوء  أن  صدقني 
القوة بذاتها. ثم علينا مساندة الدولة المصرية 
وان  وجيشها.  ورئيسها  قياداتها  في  ممثلة 
التصرفات  لبعض  نقد  أو  عتاب  لدينا  كان 
نستطيع أن ننتقد ونعاتب ونحاسب من قصر 

ولكن بعد إنتهاء األزمة. 

بشر  كلنا  أخطاء  هناك  أن  أعترف  نعم 
وقت  ليس  ولكن  للخطأ  معرضون  وكلنا 
التكاتف  جميعا  علينا  االخطاء.  مناقشة 
والتوحد اآلن وقت األزمة. كل األمم تفعل 
وتنسي  لمواجهته  الخطر  وقت  تتوحد  ذلك 
السياسية.  وإنتمائاتها  الداخلية  خالفاتها 
وحينما ينتهي الخطر تعود األمور لطبيعتها 
األولي ليؤيد من يؤيد ويعارض من يعارض 

وينتقد من ينتقد. 

النهضة  سد  قضية  صعوبة  من  بالرغم 
إال أنني لدي ثقة كبيرة في الرئيس السيسي 
والجيش المصري. فكم من قضايا كنا نظن 

منها  العبور  مصر  وأستطاعت  صعبة  أنها 
بسالم. وكم من أزمات ظن البعض أنها سوف 
تعصف بنا ولكن ألن هللا كان دائما معنا مرت 
تلك األزمات وعبرت مصر بسالم. مياه النيل 
نقطة  في  نفرض  ولن  موت  أو  حياة  مسألة 

المصريين  بتعطيش  نقبل  ولن  منها  واحدة 
قادرين  نحن  ضدنا  كله  العالم  وقف  لو  حتي 
علي الحفاظ علي حقوقنا وقادرين علي فرض 

أرادتنا لتصبح واقع علي العالم التعايش معه

................ مطاردة000
الناس  أغلب  األلباب. رأيت  يأخذ  ولمعان  بريق واضح،  لها  كان   
السبب؟  وأجهل  بالباطل,  بها  يتشدقون  و  الحقيقة,  فى  عنها  يعزفون 
رغم أن القليل منهم يحزو حزوها, و حينما كنت غصًنا أخضر كانت 
رفيقتى دون علمي بها، وعندما اشتد عودي تركتها دونما أدري, واآلن 
بعدما استوعبت األمور جيداً، وأنا فى الطريق، ومن حقي أن أختار 
وأتبع ما أشاء، سيد قراري، أنا حر فيما أفعل )هنا أتبع المتبوع وال 
أتبع التابع( أراني مفتوناً ومتعلقاً بها كثيراً، لكن فى هذه األيام أراها 
الكثير  ورأيت  القريب,  المدى  على  إنتاجا  والتعطي  نفعاً,  تجدى  ال 

يأخذونها شعاراً رناناً؛ لكنهم ال يعملون به، صارت كاللوحة التي أضافت جمااًل على جدران 
صدورهم من الخارج، باتت وهماً وكذباً من الداخل, عقدت العزم على أن أقتنيها أنا اآلخر؛ 
لكن عن ثقة وأمانة, ال تكون شعاراً وال وساماً؛ بل تاجاً حقا يحتذى بها, حاولت البحث عنها 
كثيراً وهي أمامي ولم أجدها , تعبت كثيراً فى مطاردتها/ أين هي؟ ال أجدها, يميناً أو يسارا، 
فى كل مكان أسترشد عنها كل العرافين والمنجمين؛ أين هي؟ عبثاً كانت محاوالتي، ولكن كل 
العيب في أنا؛ كيف تكون أمامي وأبحث عنها؟ كيف أراها وأطاردها وال أقتنصها ؟! كانت 
لغزاً عظيماً عجزت عن حله. طالت فترة بحثي كثيراً؛ تعلقت بها أكثر وأكثر.. صعدت إلى 
قمة جبل عاٍل؛ يقال أن هناك رجاًل حكيماً يقال له )نجم الزمان( طلبت مشورته، وقصيت عليه 
كل قصتي، منذ كانت رفقتي وتركتها، ثم أعجبت وتعلقت بها، وقراري أن أقتنيها، مدحتها 

كثيراً فى أشعاري )قلت حيث تكون هي

يوم؟  وكل  لحظة  كل  أمامي  أراها  أني  كيف  عنها,  وبحثي  الحي(  الضمير  يكون  هناك 
ورغم ذلك لم أستطع الفوز بها. ضحك نجم الزمان؛ وقال لي: طيلة عمري، ربحت، فزت، 
انتصرت؛ و لم أستطع النيل منها , إال لما وقفت فوق ربوة عالية فوق هذا الجبل العالي، 
لتلك العروس إن  شعرت حينها أني ال أخاف شيئاً، وال أخشى أحدا؛ وجميعها كانت مهراً 

أردت الفوز بها. لم أتكلم، صامتا راحاًل مغتماً، يبدو أني مثل هؤالء اآلخرين

الكاتب / سامح ادور سعداهلل –مصر
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بقية مقال »إنقالب 23 يوليو 1952م 
وتزييف التاريخ« ص11

 وكانت الفصول ال تحوي علي أكثر من 24 
التفوق في  أقل عددا.  يكون بعضها  طالبا وقد 
قط  نسمع  ولم   %70 من  يبدأ  كان  التوجيهية 
علي أحد حصل علي أكثر من 80% وذلك ألن 
التصحيح كان يحاسب علي كل كبيرة وصغيرة 
وسالمة  والشطب  والتنسيق  الخط  كحسن 
سرقة  أو  رأفة  درجات  هناك  تكن  لم  التعبير. 
مجهود طالب نابه لصالح أخر فاشل من أبناء 
المحاسيب وعلية القوم كما يحصل اليوم وكما 
المجني  مالك  مريم  الطالبة  مشكلة  في  عايناه 

عليها..
   كان في المملكة المصرية كلها ثالث جامعات 
هم جامعة فؤاد األول وقد أنشئت 21 ديسمبر 
1908م تحت اسم الجامعة المصرية األهلية في 
مارس  وفي 11  حلمي.  عباس  الخديوي  عهد 
الجامعة  إنشاء  بقانون  مرسوم  صدر  1925م 
الحكومية باسم الجامعة المصرية، وفي 23 من 
مايو عام 1940م صدر القانون رقم 27 بتغيير 
األول  فؤاد  إلى جامعة  المصرية  الجامعة  اسم 
)تغير إسمها بعد الحركة إلي جامعة القاهرة(. 
وجامعة فاروق األول باإلسكندرية التي أنشئت 
إلي  الحركة  بعد  إسمها  )تغير  1942م  عام 
ياشا  ايراهيم  وجامعة  اإلسكندرية(.  جامعة 
بالعباسية التي تأسست في يوليو 1950م )تغير 
شمس(.  عين  جامعة  إلي  الحركة  بعد  إسمها 
أرقي  في  التعليم  يماثل  الجامعي  التعليم  وكان 
ويعترف  خريجيها  ويُقبل  العالم  جامعات 

بشهاداتهم في جميع أنحاء العالم.
ثمان جنيهات  الجامعية كانت  المصروفات     
للجامعات  جنيها  عشر  واثنا  النظرية  للكليات 
من  يعفون  الطالب  معظم  وأيضا  العملية 
المصروفات للتفوق في شهادة التوجيهية )%70 
المقدرة  أولعدم  الرياضي  للتفوق  أو  فوق(  فما 

مجهزة  معامل  العملية  الكليات  في  المالية. 
أرقي  مثل  والمعدات  واألجهزة  األدوات  بكل 
معامل العالم المتقدم، ويقوم الطالب بإجراء كل 

التجارب المعملية بأنقسهم.
ينتقل  عليه،  وأسفي  حزني  اليوم  تعليم  أما     
التلميذ من المرحلة االبتدائية ال يستطيع كتابة 
إسمة أو قراءة بضع كلمات. ويظل في المرحلة 
أمره  ولي  لجأ  إذا  إال  أميا  أيضا  اإلعدادية 
المرور  يستطيع  حتي  الخصوصية  للدروس 
الثانوية.  المرحلة  إلي  اإلعدادية  المرحلة  من 
وخطوطهم إذا كتبوا تضاهي نبش الفراخ ومن 
العسير قراءتها. وحدث وال حرج عن المرحلة 
يتعمدون  والمدرسون  مستمر،  الغياب  الثانوية 
يحصلون  حتي  يفيد  ال  فيما  الحصص  تضييع 
الخصوصية.  الدروس  من  وافر  عدد  علي 
وينجح الطالب بالغش الذي أصبح ظاهرة عامة 
بجوار  اإلجابات  تذيع  سيارات  وجود  لدرجة 
صار  االمتحانات  أوراق  وتسريب  المدارس، 
متفوقون  طالب  تخرج  والنتيجة  مألوفا،  شيئا 
وهم  القمة  وكليات  الجامعات  يدخلون  بالغش، 
لقيادة  يصلحون  ال  أجيال  ويتخرج  جهالء. 
وزير  والدليل  ألسوأ  سيئ  من  وننحدر  الدولة 
بالعربية  الكتابة  بجبد  ال  الذي  والتعليم  التربية 
ويخطئ في اإلمالء وال يميز بين الذال والزين 

وال يعي قواعد النحو.
قامت  التي  هي  الحركة  أن  أكذوبة  عن     
علي  األراضي  وتوزيع  الزراعي  باإلصالح 
وما  كبري  أكذوبة  هي  المعدمين،  الفالحين 
أرضي  علي  االستيالء  هي  الحركة  به  قامت 
اإلقطاع وتوزيعها علي الفرحين مما أدي إلي 
تفكيك الملكيات الكبيرة التي كانت قادرة علي 
المميكنة  الزراعية  األساليب  بأحدث  زراعتها 
لتعطي منتوجا وافرا، وحين تجزئتها وزراعتها 
من  وكان  غلتها،  تضاءلت  البدائية  بالطرق 
على  االستيالء  من  بدال  واألجدى  الممكن 
تأتي  تصاعدية  ضرائب  فرض  اإلقطاعيات 

األول عام  فاروق  الملك  فعله  ما  أما  بثمارها. 
1948م كان رائدا وأطلق عليه حينها »تورتة 
األراضى  بإصالح  جاللته  بدأ  فاروق«حيث 
الصغيرة(  الملكيات  )مشروع  الدلتا  في  البور 
أو كما يطلق عليه حديثا االستصالح الزراعى، 
فى  الفالحين  األرض على  بتوزيع  قام حاللته 
قرية كفر سعد بدمياط حيث أُعطيت كل أسرة 
المستصلحة  الدولة  أراضي  من  أفدنة  خمسة 
دون المساس بحقوق وملكيات مالك األراضى 
مكون  ومنزل  بقرة  بتوزيع  قام  كما  اآلخرين 
من طابقين على كل أسرة، شرط الحفاظ على 
إصدار  وتم  إنتاجها  ومعدل  التربة  خصوبة 
عملة بهذه المناسبة الوطنية، وكان عدد األسر 

المستفيدة 600 أسرة.
أقام طلعت باشا  الفقر المزعوم،     وفى عهد 
المجاالت  فى جميع  أساسية  حرب 43 شركة 
قاعدة  تمثل  زالت  ما  وطنية  باستثمارات 
كما  هذا.  يومنا  حتى  الوطنى  لالقتصاد  قوية 
صناعية  شركات  عدة  باشا  عبود  أحمد  أنشأ 
السفن  بإنشاء  اضطلعت  وإنجلترا  مصر  في 
والطرق والجسور، كما كان صاحب النصيب 
بمصر  العمومية  األمنيبوس  شركة  في  األكبر 
والهندسية  الصناعية  الشركات  من  وغيرها 
والصناعات  لألسمدة  المصرية  كالشركة 
في  السكر  انتاج  بالسويس وشركات  الكيماوية 
شركة  بتمصير  وقام  الصعيد،  مدن  من  عديد 
البواخر الخديوية بعد أن امتلك معظم أسهمها، 
التي كانت قبل ذلك في أيدي اإلنجليز، وكانت 
مصر،  في  المالحة  شركات  أقوى  من  آنذاك 
الجافة  واألحواض  األرصفة  من  تمتلكه  بما 
الورش  جانب  إلى  والسويس،  اإلسكندرية  في 
التابعة لها والتي كانت تعد مدرسة لتعليم الشبان 
العهد  هذا  وفى  السفن.  إنشاء  فن  المصريين 
كان السائح المصرى هو أهم سائح فى لبنان، 
حتى إنهم يطلقون على العملة فى بالدهم لقب 

»المصارى« نسبة إلى المصريين.

   كانت العملة المصرية )الجنيه المصري( من 
العالمية. تقول اإلحصاءات إن  العمالت  أقوي 
سعر الدوالر األمريكى عام 1950م كان 20 
كان سعره 97  اإلسترلينى  الجنيه  وإن  قرشاً، 
قرشاً، وإن الفرنك السويسرى كان سعره ثمانية 
قروش! وكانت المصانع اإلنجليزية فى مدينتى 
القطن  مانشستر سيتى ويوركشاير تعتمد على 

المصرى فى الصناعة.
   وفى زمن كبت الحريات المزعوم كان لدى 
مصر أفضل دستور يعلى الحريات والقيم وهو 
نصوص  ينافس  كان  الذى  1923م  دستور 
وروح دستورى فرنسا وبلجيكا. وفى زمن كبت 
الثقة  يسحب  البرلمان  كان  المزعوم  الحريات 
تلو األخرى.  الواحدة  من الحكومات ويسقطها 
الحكومة  رئيس  رفض  أيضاً  الزمن  هذا  وفى 
طلباً للملك فاروق كى يسحب مبلغاً نقدياً على 
أوجه  يعرف  أن  قبل  الملكية  مخصصاته  ذمة 
نفقات  أجل  من  يريدها  الملك  وكان  صرفها، 
الملك فى  العهد خسر مرشح  زفافه! وفى هذا 
انتخابات نادى الضباط أمام مرشح غير مواٍل 
له هو اللواء محمد نجيب! وفى هذا العهد قام 
القضاء المصرى الشامخ بتبرئة أنور السادات، 
ومحمد إبراهيم كامل، وسعيد توفيق، وآخرين 
من تهمة قتل أحد عمالء اإلنجليز )أمين عثمان( 
رغم أن أركان الجريمة الجنائية كانت واضحة 
إال أن وطنية القضاء غلبت على كل شىء آخر. 
   هذا ال يعنى أن البالد لم تكن تعرف الفساد 
يكن  لم  الملكى  النظام  أن  أو  المحسوبية،  أو 
الشعبية  الرقابة  أن  األهم  ولكن  عيوب،  لديه 
كانت متوافرة، وحرية الصحافة كانت مؤثرة، 
وسلطة القضاء كانت حرة رغم االحتالل، وأن 
هى  تلك  الجميع.  فوق  كانت  البرلمان  سلطة 
أيام  عاش  من  يراها  وكما  أراها  كما  الحقيقة 
الزمن الجميل التي نتمني أن تعود ولكن هيهات 

أن تعود..!!



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

االحتاد االوربي يوصي برفع قيود السفر املفروضة 
علي  السفر ايل كندا و11 بلد أخري

المفروضة علي   القيود  برفع  الدول االعضاء  االوربي   االتحاد  أوصي 
غير  السفر  أمام  الباب  يفتح  مما   , أخري  دولة  و11  كندا  الي  السفر 
المنطقة ,وقد وافق سفراء دول االتحاد االوربي ال 27  إلى  الضروري 

علي إضافة كندا و11 دولة أخري الي قائمة السفر االمن ,  ويأتي هذا التطور في أعقاب االنباء التي تفيد بأن 
االتحاد االوربي بدأ في تنفيذ برنامجه الداخلي لجوازات السفر الخاصة باللقاحات , و اصدار شهادة رقمية 
لكل مواطن  تفيد حصوله  علي جرعتان من اللقاح  ,وهذه  تهدف الي السماح للمواطنين في دول االتحاد 
االوربي بالتنقل بحرية اكبر بين الحدود وسوف يسمح  للكنديين الحاصلين علي جرعتان من اللقاح بالسفر 
عبر أوربا بسهولة اكبر – ولكن لالسف ليست كل اللقاحات المسموح بها في كندا معترف بها في دول االتحاد 
االوربي ,  مثال النسخة الهندية  من لقاح أسترازينكا والمعروفة باسم )كوفيشيلد (  , وهذا يعني أن الكنديين 
الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح كوفيشيلد قد يجدون أنفسهم يصطدمون بعقبة   أثناء محاولتهم 
حجز رحلة إلى االتحاد األوروبي , ويذكر أن بريطانيا العضو السابق في االتحاد االوربي والتي تعاني من 
فيروس كورونا المتحور )دلتا ( ليست علي قائمة الدول المسموح بزيارتها , والدول االخري التي انضمت 
وقطر  االسود  والجبل  ومولدفا  وكوسوفو  وبروناي  وأذربيجان  وأرمينيا  والهرسك  البوسنة  هي  اليها  كندا 
والمملكة السعودية واالردن , واليزال بامكان دول االتحاد االوربي مطالبة المسافرون اليها بإجراء أختبار 

سلبي لكوفيد 19 او الحجر الصحي .

السنة الرابعة عشر، العدد )347( - اخلميس 15 يوليو 162021  كنـــــــدا يف أسبوعني

عريضة تطلب من مدينة تورنتو تغيري اسم 
شارع دونداس

قام اكثر من 3800 شخص بالتوقيع علي عريضة تحث مدينة تورنتو 
, وقال  أعادة تسمية شارع دونداس  علي 
السيد أندرو لوشهيد الذي أنشأ هذه العريضة 
وهو فنان مقيم في تورنتو ؛إنه أستلهم فكرة 
هذه العريضة من دعوات مماثلة في مدينة 
أدنبره وفي اسكتلندا الزالة نصب تذكاري 
سبب  كان  انه  حيث   , دونداس  لهنري 

لمشاكل كثيرة اثناء حياته وشارك في عرقلة الغاء العبودية في بريطانيا 
, وتسببت افعاله في مقتل عشرات االالف من الناس كما تقول العريضة 
, وجاء أيضا في العريضة » نحن نتمني حقا ان تعكس أسماء الشوارع 
العامة والمعالم االثرية قيمنا واولياتنا , ويجب ان نشرك الجمهور في 
استئصال هذه االسماء التي ليست جديرة باالحترام مثل هنري دونداس 
, وعندما سؤل عمدة مدينة تورنتو السيد جون توري عن هذا ؛ قال انه 
يعتقد ان من المهم معالجة القضايا التي تكون لدي الناس بسبب هذا االسم 

, واننا نقوم بذلك بطرق مدروسة جدا ونراعي المشاعر.

أول سيدة من الشعوب االصليني تعني يف 
منصب احلاكم العام ) نائبة امللكة ( يف كندا

الشعوب االصلية في منصب  السيدة ماري سيمون من  تعيين  تم   : أوتاوا 
الحاكم العام لكندا بعد ما يقرب من ستة أشهر من استقالة الحاكم العام جولي 

باييت , وجاء تعيين السيدة ماري سيمون في وقت حرج بالنسبة لعالقة كندا مع الشعوب االصلية بعد أكتشاف 
قبورالطفال ومواطنين من السكان االصليين  ال تحمل عالمات بالقرب من مواقع المدارس الداخلية السابقة 
, - وهذه هي المرة االولي التي تتولي فيها سيدة من السكان االصليين هذا المنصب , وقال جستن ترودو 
خالل مؤتمر صحفي لتقديم السيدة ماري سيمون » إنه من خالل بناء الجسور والجمع بين الناس في الشمال 
والجنوب كما هو الحال بين الشرق والغرب يمكننا حقا المضي قدما – وإن السيدة ماري سيمون فعلت ذلك 
طوال حياتها , وقال أنا أعلم إنها ستساعد علي تمهيد هذا الطريق الي االمام واليوم ال أستطيع التفكير في 
شخص أفضل لهذه اللحظة – وإن الملكة اليزابيث وافقت علي تعيينها » وقد ولدت السيدة ماري سيمون في 
منطقة نونافيك في شمال كيبيك وهي ناشطة مدافعة عن حقوق وثقافة مجموعة االنويت وزعيمة لهم وهي 
الجماعة من الشعوب االصلية التي تعيش في مناطق القطب الشمالي , وقد شغلت منصب سفير كندا لدي 
الدنمارك , ومنصب السفيرة الكندية للشؤون المحلية للقطب الشمالي وقالت عن تعيينها في هذا المنصب » انه 
يعكس تقدما جماعي نحو بناء مجتمع اكثر شموال وعدال , وقالت إنها حرمت من تعلم اللغة الفرنسية ولكنها 
ملتزمة بمواصلة دراستها , وتعهدت من جانبها علي رآب الصدع بين الناس والمقاطعات واالقاليم في جميع 

أنحاء كندا , والحفاظ علي أعال مستوي من أخالقيات العمل في جميع جوانب التزاماتها.

أونتاريو تدخل املرحلة الثالثة العادة فتح 
االعمال قبل املوعد املقرر خبمسة أيام

ستدخل مقاطعة أونتاريو المرحلة الثالثة العادة فتح االعمال يوم الجمعة 16 
يوليو قبل الموعد المقرر بخمسة أيام , وستسمح هذه المرحلة بتجمعات أكبر 

في الهواء الطلق مع ما يصل الي 100 شخص وما يقرب من 25 شخص في الداخل , وستتمكن صاالت 
الرياضة الداخلية واللياقة البدنية من استقبال عدد من االفراد بسعة 50% من المكان او بحد أقصي 1000 
المغلقة  االماكن  في  الطعام  بتناول  لهم  المسموح  االفراد  لعدد  حدود  هناك  يكون  ولن   , أقل  إيهما  شخص 
اوالتواجد في  متاجر البيع بالتجزئة او محالت خدمات الرعاية الشخصية طالما تمت مراعاة  قواعد التباعد 
الجسدي بشكل صحيح , وهذا يسمح به ايضا في الداخل في  الخدمات الدينية وحفالت الزفاف والجنازات 
, طالما ان الناس يتبعون تدابير صحية عامة , وسيسمح لقاعات البنجو و لدور السينما والمتاحف وحدائق 
االسماك والحيوانات بفتح ابوابها للزوار بسعة 50% في االماكن المغلقة   و75% في الهواء الطلق , وسيسمح 
اقصي  وبحد  الداخل  في  بسعة %50  الرياضية  والمرافق  المسارح  وبفتح  الموسيقية  الحفالت  بعودة  ايضا 
1000 شخص وفي الهواء الطلق يسمح بحد اقصي 5000 شخص حيث ال تتوفر مقاعد ويسمح ب 15 الف 
شخص حيث تتوفر مقاعد ثابتة  للمتفرجين في الهواء ويظل ارتداء االقنعة  في الداخل أمر ملزم  حتي شهر 
سبتمبر علي االقل , ووفقا لبيان حكومي فإن مقاطعة أونتاريو ستبقي في المرحلة الثالثة لمدة 3 أسابيع علي 
االقل أو حتي يتلقي 80% من السكان المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق جرعة واحدة من لقاح 
كوفيد 19 ويتلقي 75 % من سكان المقاطعة جرعتان من اللقاح وبشرط أن تكون جميع الوحدات الصحية في 
المقاطعة بها 70% من السكان حصلوا علي التطعيم كامال , وبعد تحقيق هذه االرقام سيتم رفع اغلبية تدابير 

الصحة العامة والسالمة بما في ذلك عدد االفراد المسموح لهم بالتواجد سواء في الداخل او في الخارج .

إجالء املئات من السكان بينما يكافح رجال 
االطفاء معركة حرائق الغابات يف مقاطعة 

بريتش كولومبيا

مقاطعة  في  االطفاء  رجال  يواجه 
بالتحدي  مليئة  اياما  كولومبيا  بريتش 
الي  الغابات  ارتفع عدد حرائق  حيث 
307 حريق بسبب العواصف الرعدية 

والبرق وقد انتشرت الحرائق في جميع انحاء المقاطعة ولكن غالبيتها 
كانت في منطقة كاملوبس وايضا في المجتمعات الصغيرة في منطقة 
كاريبو وتم اخالء 298 منزال بالفعل وطلب من 163 منزال االستعداد 
ترك  ديكا  بحيرة  السكان حول  من  من 700  منازلهم وطلب  الخالء 
منازلهم وكان 76 حريق تسبب فيها البرق   قد اشتعلت حول بحيرة ديكا 
, واجبر سكان قرية ليتون باكملها علي االخالء , وقالت دائرة حرائق 
الغابات في بريتش كولومبيا ان عدد الحرائق ارتفع بسبب البرق وقد 
تاثرت جودة الهواء بدخان الحرائق كما يقول مكتب االرصاد الجوية , 
وقد يواجه االفراد أعراض مثل السعال وتهيج الحلق والصداع او ضيق 
في التنفس وهذا خطر علي من يعانون مشاكل في القلب او الرئة وكبار 

السن واالطفال بشكل خاص.

تدابري احلدود تبدأ يف التخفيف للكنديني الذين 
مت تطعيمهم بالكامل

قال وزير السالمة العامة الفيدرالي بيل بلير في مؤتمر صحفي يوم االثنين 
21 يونيو ؛ إن الحكومة ما زالت تحث المواطنين علي عدم السفر دوليا 
االن , بيد انه أشار الي أن القيود الحدودية التي بدأت منذ أكثر من 15 
المسافرون  , ولن يضطر  دائمة  تكون  ان  منها  المقصود  يكن  لم  شهرا 

جوا او برا الذين يعودون الي كندا والذين تم تطعيمهم بالكامل قبل أسبوعين علي االقل من 
الحجر الصحي , طالما جاءت  فندق  الي قضاء اي وقت في  الي كندا  عودتهم 
الصحة  وقالت وزيرة   , الوصول  وبعد  قبل  سلبية  كوفيد 19  اختبارات   نتيجة 
باتي هاجدو ؛إنه سيتم اجراء المزيد من التعديالت علي قواعد السفر علي أساس 
السفر  قواعد  تتغير  وسوف  ودوليا  كندا  في  كورونا  بفيروس  االصابة  معدالت 
الدائمين وبعض  الكنديين والمقيمون  الموطنين  تؤثر اال علي  يوليو ولن  يوم 5 

الالجئين والطالب الدوليين وبعض الرعايا االجانب , وتشمل القواعد الجديدة االتي ؛ يجب 
أن يكون لدي المسافرين الي كندا وثيقة تثبت حصولهم علي التطعيم الكامل لكوفيد 19 ويجب 
تحميلها علي التطبيق الحكومي )أرايف كندا ( وايضا االحتفاظ بالنسخة الورقية الظهارها عند 
وصولهم , ويجب علي المسافرين الحصول علي اختبار سلبي لكوفيد 19 قبل وصولهم ب 72 

ساعة وسيتم اختبارهم مرة ثانية عند وصولهم ويجب ان يكون لديهم خطة للحجر الصحي في 
حالة جاء االختبار الثاني ايجابيا , وقالت وزارة الصحة انها ستتمكن 
من التحقق من شهادات التطعيم الزائفة وسوف يغرم من يحمل شهادة 
مزيفة 750 الف دوالر او السجن 6 شهور – ولن يضطر االطفال 
الحجر  فندق  في  البقاء  كامال من  المطعمين  و  االكبر من 12 سنة 
الصحي واما االطفال االقل سنا فسوف يختبروا لفيروس كورونا عند 
وصولهم ويبقوا لمدة 14 يوما في عزل صحي في منزل والديهم وبعد 8 ايام يجري لهم اختبار 
ثاني  للتاكد من عدم حملهم للفيروس , هذا وقد اعلنت الحكومة تمديد الحظر علي الطيران 

القادم من الهند لمدة شهر أخر علي االقل.
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ما بعـــــد األيـــــام

توفيق مرتي مينا

من  الثالث  الجزء  إنتهى 
حسين)  طه  الدكتور  رائعة 
حسين  طه  (بعودة  األيام 
وزوجته وابنته الصغيرة من 
استاذاً  عمله  ليتسلم  فرنسا 
ويشارك  بالجامعة  للتاريغ 
يقف  السياسية  المعارك  فى 
الوزراء  رئيس  صف  فى 
وسعد  الوفد  ضد  عدلى 
مؤيداً  والقصر,  زغلول 
 , والديموقراطية  للدستور 
يراه السعديون مارقاً ويراه 

القصر كافراً بالنعمة جاحداً للجميل , ويرى هو 
عاش   ... واجبه  وأدى  ارضى ضميره  قد  انه 
عنده  وهى  الحرية   : غايتين  اجل  من  يناضل 
عنده  وهو  والعلم  والمسؤلية,  الكرامة  اساس 

اساس النهضة .
باألحداث  ثرية  مازالت  العميد  حياة  لكن     
يكشف عنها زوج إبنته ) أمينة ( الدكتور محمد 
فى  المصرى  الخارجية  وزير  الزيّات  حسن 

كتابه ) ما بعد األيام (      .
فبراير   14 مواليد  من  الزيات  والدكتور 
فبراير   25 فى  وتوفى  دمياط  بمدينة   1915
العربية  اللغة  ليسانس   على  حاصل   1993
 42 والماجستير   39 عام  القاهرة  جامعة  من 
والدكتوراه  حسين  طه  الدكتور  إشراف  تحت 
على  حصل     .  47 أكسفورد  جامعة  من 
وسام الجمهورية من الطبقة الثانية 64 ونجمة 
النيل 75 , ُعيّن وزيراً  الصومال 67 ووشاح 
قبل  ُشّكلت  التى  الحرب  وزارة  فى  للخارجية 
حسين  طه  إبنة  زوج   ,,,  73 اكتوبر  حرب 
)أميتة( وهو الحارس األمين على تراث الرائد 
بالعميد  جمعه  لقاء  اول   ,,, حسين  طه  العظيم 
كان فى صيف 34 فى اولى خطواته فى الحياة 
الجامعية , وكان عام 73 آخر لقاء وكان وزيراً 
للخارجية وبين اللقائين تسعة وثالثون عاماً, فى 
هذا الكتاب يقدم الدكتور الزيات االحداث التى 
الوطن سياسيا  باحداث  بالعميد موصولة  مرت 
سجل  انه  للحقيقة  واألقرب  وثقافياً,  واجتماعياً 
ما  خالله  من  يحكى  والعالم  الوطن  ألحداث 

يتعلق بحياة العميد.  .
*****************

من  عائداً  االسكندرية  الى  حسين  طه  يصل 
باريس مع اسرته الصغيرة ويستضيفهم المحافظ 
يتوجهون بعدها بالقطار الى القاهرة وبعدها الى 
كوم امبو حيث اسرة العميد التى تتلقاهم بالفرح 
والترحيب ويخرج الوالد مع الزوجة ليريها معالم 
المدينة تاركاً الزوج وصغيرته مع الجدة .    فى 
السابع من ديسمبر 1919 يقبل اعضاء مجلس 
إدارة الجامعة المصرية على قاعة المحاضرات 
يتقدمهم عبد الخالق ثروت باشا  الذى يصظحب 
الشاب طه حسين يقدمه الى الطلبة يلخص لهم 
أستاذنا   (  : بقوله  جديثه  ويختم  وجهاده  حياته 
وإنى  جديدة  حياة  اآلن  بدأ  حسين  طه  الدكتور 
بسم هللا أفتتح الدرس األول لألستاذ الدكتور طه 

حسين (, هكذا بدأ استاذاً للتاريخ القديم,,
ملنر  لجنة  القاهرة  الى  ديسمبر 19 تصل     
من  المظاهرات  وتندلع  كلها  مصر  فتقاطعها 
باإلستقالل  اللجنة مطالبة  والنساء ضد  الرجال 
عن  السيد  لطفى  احمد  ويتسائل   ,, والجالء 
طبيعة الحكومة الوطنية بعد االستقالل ويجيب 
الديموقراطية  لنظم  دراسته  بعد  حسين  طه 
الشعب  طبقات  تمثل  حكومة  يريد  بانه  االثينية 
الحكومات  اشكال  كل  ويرفض  تمثياًل صحيحاً 
االستبدادية , وانتهت مباحثات لندن الى مذكرة 
بقواعد االتفاق بين مصر وبريطانيا سيعرضها 

الهالل  مجلة  وتطلب   ,,, االمة  باشا على  سعد 
قادة  فصواًل عن  فيها  ينشر  ان  من طه حسين 
الفكر امثال سقراط وافالطون وارسطوطاليس 
قيصر  ويوليوس  واالسكندر 

والشاعر هوميروس .
   وفى خريف 21  تضع السيدة 
فى  وتهمس  الثانى  طفلها  سوزان 
)إذن   : فيرد   ) ولد  إنه   ( طه  اذن 
باشا  عدلى  , رفض   ) مؤنس  فهو 
الخارجية  وزير  قدمه  مشروعاً 
لورد كيرزون وهو يعود اآلن الى 
على  وبناء  استقالته  ليقدم  مصر 
تقرر  اللنبى  لورد  قدمها  نصيحة 
درجات  أقصى  استعمال  بريطانيا 
الشدة مع المصريين,ويرسل االنجليز إلى سعد 
االشتغال  بعدم  كتابياً  أمراً  الوفد  باشا واعضاء 
قوة  تقبض  ديسمبر   23 وفى   , بتاتاً  بالسياسة 
فتح  وزمالئه  سعد  على  بريطانية  عسكرية 
حنا  وسينوت  النحاس  ومصطفى  بركات  هللا 
الى  وتأخذهم  عبيد  ومكرم  بركات  وعاطف 
منفاهم فى جزيرة سيشل فى المحيط الهندى ,,, 
وطه مشغول العقل والقلب بما يجرى فى البالد 

.
الجديدة  اإلتصال  وسائل  للوجود  ظهرت     
السريعة التلغراف والتليفون والراديو والقطارات 
والصحف  المطبعة  الى  إضافة  والطائرات 
 28 تصريح  وصدر   ,, الفكر  قيادات  وتتعدد 
فبراير فى نفس التاريخ عام 1922 بانتهاء نظام 
ذات  مستقلة  دولة  بمصر  واالعتراف  الحماية 
على  ملكاً  فؤاد  احمد  السلطان  ويصبح  سيادة 
لكن  ثروت  الخالق  عبد  وزارة  وتُشّكل  مصر 
التصريح تضمن اربع تحفظات خطيرة خاصة 
واالجانب  االمبراطورية  المواصالت  بحماية 
مصر  عن  والدفاع  السودان  ووضع  واالقليات 
,,, ويرى طه حسين ان هذه التحفظات توشك ان 
تجعل االستقالل صورياً ,, اما سعد فهو ينسف 
, ويتفاقم الخالف بين السعديين  التصريح نسفاً 
والعدليين وتندفع الجماهير الى الشارع تهتف ) 
ال زعيم اال سعد( ويرفض طه حسين ذلك فهو 
كان طغيان  ولو  فى كل صوره  الطغيان  يكره 

الشعوب .
له  ليقرر  الدستور  تعديل  الملك  يحاول     
سلطات اوسع ويقيل رئيس الوزراء ثروت باشا 
ويغضب  الزعماء  فيغضب  نسيم  توفيق  ويعين 
الشعب ويكتب عباس محمود العقاد ) الدستور 
كما كتب يعلن وإن كانت به اخطاء فان البرلمان 
 23 ابريل   19 فى  الدستور  ويُعلن   ,) يناقشها 
كما اعدته لجنة الثالثين إال ان لقب ) ملك مصر 
والسودان ( قد أُهمل , ويكتب طه حسين فى 25 
بهذا االهمال ويقول )نسأل هللا ان  ابريل مندداً 
يمنح مصر ساسة يستطيعون ان يقاوموا ساسة 
االنجليز( ,, تسافر الزوجة مع الطفلين ,, وحيداً 
فى داره يزوره مصطفى عبد الرازق ومحمود 
االسكندرية  الى  معهما  ويصطحبانه  الزناتى 
ويدعواه الى النزول الى البحر فيستجيب لذلك 
وفى الماء يفكر فى عظمة البحر واالسكندرية 
ومكتبتها الشهيرة وجامعتها ويتسائل ) لماذا ال 
الجهل   ,, ومكتبتها  جامعتها  لالسكندرية  تعود 
 , والتعليم  العلم  عالجهم  والفقر  والمرض 
والحرية نفسها لن يطالب بها الناس اال بالتعليم 

, واوربا تجاوزتنا بالعلم ( .
اوكلت  التى  السياسة  وجريدة  الجامعة  بين   
إليه االشراف على صفحتها االدبية وتحريرها 
منه يقضيه  يحاول ان ينظم وقته مدخراً جزءاً 
الدكتور  يخبر صديقه    , الصغيرة,  اسرته  مع 
لحديث  مشروعاته  عن  هيكل  حسين  محمد 
العرب  شعراء  بعض  عن  وسيتحدث  االريعاء 
فى القرن الثانى والثالث الهجرى وعن العصر 
تكونت,  وكيف  ثقافته   وعن  فيه  عاشوا  الذى 

جحر  من  المؤمن  يلدغ  أن  يصح  وهل 
مرتين؟! 

بين صفر الثانوية العامة لمريم 

وإلغاء الهوية التعليمية لفادي أيمن. 

 

بكلية  الطالب  أيمن  فادي  مشكلة  تتلخص 
ذهاب  أنه عندما   : األتي  في  القاهرة  طب 
عندما  وذلك  الذعر  أصابه  اإلمتحان  ألداء 
واجه مفاجأة غياب رقم جلوسه ضمن قائمة 
باالتصال  فسارع   ، لالمتحان  المتقدمين 
بوالده والذي حضر علي الفور لمساعدته. 
وعند السؤال عن السبب في عدم وجود رقم 
لإلمتحان،  المتقدمين  قائمة  ضمن  جلوسه 
لكشف غموض  الطالب  شئون  وبمراجعة 
الواقعة أجاب العاملون بالقول : أن غياب 
كان  القائمة،  من  أيمن  فادي  الطالب  أسم 
أوراقه  بسحب  قام  قد  الطالب  أن  بسبب 
من الكلية وأظهروا طلبا من المفترض أن 
فادي هو الذي قد قام بتقديمه، وموقع عليه 
وأقرب  واضح  غير  باإلنجليزية  بإمضاء 
الموقف  هذا  غرابة  ولشدة  الشخبطة،  إلي 
- ولحين إزالة الغموض حول ذلك الوضع 
- فقد سمح له المسؤولون مشكورين بإداء 
اإلمتحان ولحين التوصل إلي حقيقة األمر. 

من  أغرب  شيء  بعد،  فيما  اتضح  وقد 
بالغاء هوية  قام  قد  الخيال وهو أن أحدهم 
الشخص  هذا  أيمن واستخدم  فادي  الطالب 
نتيجة فادي أيمن في الثانوية العامة؛بعد أن 
تم إستبدال األسم األصلي باسم هذا الطالب 
وبنفس رقم جلوس ودرجات فادي أيمن، ثم 
قام هذا الطالب االخر باستخدام هذه النتيجة 
األسنان.وبعد  بطب  وبالتزوير  هو  ليلتحق 
السريع  والتدخل  المتابعات  من  العديد 
 - القاهرة  جامعة  ورئيس  التعليم  لوزراء 

جازاهم هللا كل الخير - 

اداء  في  باإلستمرار  للطالب  سمحوا 
التحقيقات  إستكمال  وحتي  اإلمتحانات 
اإلجرامية  الحادثة  هذه  مالبسات  وكشف 

الشيطانية. 

والشكر كل الشكر موصول لسرعة تحرك 
مشكلة  لحل  بالدولة  التعليم  رجاالت  كبار 

فادي أيمن. 

ولكن يبقي السؤال األهم؟ 

أوراق  في  التالعب  في  التصرفات  هذه 
الهوية التعليمية غير مسبوقة في التخطيط 
المجتمع  يعرفها  ولم  لمرتكبيها  اإلجرامي 
ألي  الواضح  ومن   . قبل  من  المصري 
متابع ضعيف الذكاء ضلوع أكثر من فرد، 
تنفيذ  يمكن  حتي  جدا  حساسة  مواقع  وفي 

أركان هذه الجريمة الخسيسة الشيطانية. 

ولكنه من الواضح أيضا، أنه في الجريمة 
األولي  عكس  وعلي   - أيمن  لفادي  الثانية 
للطالبة مريم - فاننا في األخيرة نمسك بأول 
الخيط بين يدينا؛ وهو طالب األسنان ومنه 
يمكن الوصول إلي نهابة الخيط بل األصح 
لكل الشبكة اإلجرامية التي قامت بمحو إسم 
فادي أيمن وباستبداله باخر من علي نتيجته 
بالثانوية العامة، ثم تم قبول الطالب المزور 
فادي  أوراق  سحب  تم  ثم  األسنان،  بطب 
أيمن من كلية طب القاهرة وبدون التحقق 
من شخصية الطالب.وهذا التسلسل يتطلب 

تعاون عصابي إجرامي . 

ونحن جميعا ننتظر أن نري العدالة تقتص 
من كل الذين خططوا ونفذوا هذه الجريمة 
القذرة، لتعزلهم عن المجتمع وتضعهم وراء 
إليه  تسول  لمن  عبرة  وليكونوا  القضبان، 
البشر.  بمصائر  يتالعب  بان  مجددا  نفسه 
التصرفات اإلجرامية تهدم كل أسس  فهذه 

اإلستقرار التي تقوم عليها المجتمعات.  

وأكرر أن الوصول لمرتكبي هذه الجريمة 
لصاحبه؛  الحق  رجوع  من  مرة  ألف  أهم 
الحق  رجوع  فان  الطب،  لغة  فباستخدام 
أما  العرض،  تسكين  بمثابة  هو  لصاحبه 
العمل  تحديد وإستئصال من هم وراء هذا 
العالج  يمثل  فهو  ومعاقبتهم  األجرامي، 

ألصل المرض.

التالعب  موضوع  حول  أخير:  خاطر 
بنتيجة الثانوية العامة: 

بمصرنا  أباهي  وسأظل  زلت  وما  كنت 
الحضارة اإلنسانية. وضمن  العزيزة منشأ 
هذا الكثير مما أباهي به عن مصرنا الحبيبة 
هو: النظام العادل إلمتحان الثانوية العامة 
والذي  المصرية،  بالجامعات  لإللتحاق 
يفوق في عدله كل النظم في كل بلدان العالم 

األول. 

الشرفاء  التعليم  رجال  من  فأرجو 
والمخلصين بمصرنا العزيزة، وما أكثرهم 
العمل علي وضع كل الضوابط التي تضمن 
الثانوية  بنتيجة  التالعب  المستقبل عدم  في 

العامة. 

أما فيما يخص هؤالء المفسدون فجزائهم 
الخزي والعار في الدنيا واألخرة. 

حفظ هللا مصرنا العزيزة من كل سوء.

تحيا مصر ....

د. ناجي اسكندر

هجرها  الى  تدعوا  االصوات  بعض  اخذت  التى  الجميلة  لغتهم  فى  العربية  قراء  ليحبب 
واستخدام العامية مكانها , وسيتحدث كل يوم احد عن روائع المسرح الفرنسى ليصلهم بأدب 
الغرب الذى ال يمكن تجاهله ومن رأى طه عن لغة الكتابة ) البد ان تالئم بين اللغة والحياة 
وأال تتخلف اللغة العربية عن عصرها وان تكون قادرة على التعبير عما يريد اهلها تعبيراً 
صادقاً (,,, وكان ذلك رداً على االستاذ مصطفى الرافعى الذى كان يشفق هو واتباعه على 
القرآن الكريم وعلى اإلسالم ان يصيبهما من المذهب الجديد شر , لكن المذهب الجديد ال 
يقتل اللغة وال يغير من اصولها او قواعدها,, أيد طه النظرية التى تقول )ان الحرب هى 
التى دفعت االنسانية الى األمام( لكن هيكل يرد بان حماقة االنسانية هى التى تدفعها الى 

الحروب.
المرجع: دكتور محمد حسن الزيات                                            يتبع  



                                      
احلادث        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

فبدا لى وكأن  العاشرة  للمرة  نظرت فى ساعتى 
لعلهما  او  التحرك  ويرفضان  يعاندانى  العقربان 
اتعجل  يتحركان ببطء شديد غير محسوس ، كنت 
الوصول الى وطنى بعد رحلة عمل قصيرة، لم يكن 
سبب تعجلى فى العودة هو اشتياقى المعتاد لوطنى 
يتعلق  آخر  لكن كان هناك سبب  الجميلة  ولمدينتى 
صديق  عزت  له  تعرض  الذى  المروع  بالحادث 
عمرى الذى علمت انه يرقد فى احدى المستشفيات 
بعد هذا الحادث الذى انقلبت فيه السيارة عدة مرات 
آخر  سبب  السريع.  الطريق  على  لها  قيادته  اثناء 
ضاق به صدرى وهو اننى اصبحت مضطراً لزيارة 
المستشفى وغير خاف على جميع من يعرفوننى مدى 
ونفورى  وكراهيتى  المستشفيات  جو  من  انقباضى 
الى  باالضافة  والعقاقير  االدوية  لرائحة  الشديدين 
لحالة  رؤيتى  بعد  اعيشه  الذى  النفسى  االحباط 
مريض او سماعى النين متألم...بمعنى آخر يعرف 
الجميع أن حضورى لسرادق عزاء هو أمر ايسر 
األن  األمر  بمستشفى.  لمريض  زيارتى  من  بكثير 
يبدو مختلفاً فالمصاب الراقد فى المستشفى هو احد 
زيارة  كونه  يتخطى  فاألمر  المقربين  العمر  رفقاء 
مجاملة.                                                   

وذهبت  استطاعتى  قدر  نفسى  على  تحاملت 
لزيارة صديقى عزت وانا احمد هللا على أن الحادثة 
حالتة  تكون  أن  الظن  وأغلب  اسبوع  عليها  مر  قد 
كانت  التى  خطواتى  تباطأت  ولوقلياًل.  تحسنت  قد 
مسرعة فى ردهة المستشفى وتثاقلت أكثر وانا على 
بعد امتار قليلة من غرفة عزت ، ثم...ثم استجمعت 
شجاعتى ووقفت على مدخل الغرفة فارتفعت خمسة 
رؤوس تنظر الى الوافد الجديد الذى هو انا . كان 
هناك ثالثة زوار لشريك عزت فى الغرفة بينما كان 
واالربطة  حوله  جالسين  عزت  اصدقاء  من  اثنان 
والضمادات تلتف حول تالتة ارباع رأسه بما فيها 
عينه اليسرى وكان واضحاً أن جانبه االيسر قد ناله 
وضع  حيث  المروع  الحادث  من  االكبر  النصيب 
ذراعه االيسر فى جبيرة بينما ساقه اليسرى كانت 
معلقة ومرفوعة داخل جبيرة جبس كبيرة . نهض 
كان عزت  بينما  يعرفنى  وكان  ليصافحنى  احدهما 
يتساءل بصوت واهن عن الزائر..لكنه سرعان ما 
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تعرف على صوتى ..كانت لحظة مؤلمة 
نسيت فيها شعورى باالختناق من الجو 
بالمى  اال  اشعر  ولم  للمستشفى  العام 
وتعاطفى الشديدين مع الصديق المصاب 
جاءت  عالية  بكاء  نوبة  فى  ذهب  الذى 
على اثرها احدى الممرضات ثم ذهبت 
وتكشف  تعود  ان  قبل  لدقائق  وغابت 
انه  فهمت  بعقار  وتحقنه  عزت  ذراع 
ان  وقتها  وعرفت  لالعصاب  مهدىء 
اصابة عزت لم تكن اصابة جسدية فقط 
فمن الواضح ان الحادث قد نال من حالته 
أن  ذلك  على  والعصبية...زاد  النفسية 
االطباء  تعليمات  على  وبناء  الممرضة 
التطرق  عدم  زواره  جميع  من  طلبت 
بالفعل  االحوال.  من  حال  بأى  للحادث 
حاولت فترة وجودى معه فى المستشفى 
ان اتكلم فى موضوعات خفيفة واستعدت 
والمراهقة  الطفولة  ذكريات  معه 
منه  انتزع  ان  استطعت  حتى  والشباب 
دائرة  من  ستخرجه  انها  ظننت  ابتسامة 
فى  يبدو  طفل  دخل  فجأة  لكن  االكتئاب 
العاشرة من عمره بصحبة والديه لزيارة 
المريض اآلخر شريك عزت فى الغرفة 
الفراش  للطفل وتحرك فى  فانتبه عزت 
ناسياً االربطة وساقه المعلقة وخلت انه 
بسرعة  فتحركت  السقوط  وشك  على 
ظل  بل  لى  عزت  يلتفت  ولم  السنده 
نظر  ذلك  ولفت  بالطفل  اهتمامه  على 
االم التى قالت لطفلها بلباقة وهى تشير 
نحو عزت » مش تروح تسلم على عمو 
نحو  الطفل  اتجه  سالمتك؟«  له  وتقول 
امه. خفق  له  قالته  ما  يردد  عزت وهو 
ابن  عمر  نفس  فى  فالطفل  بعنف  قلبى 
الحادث  فى  مصرعه  لقى  الذى  عزت 
ارى  وانا  برأسى  االفكار  وتسارعت 
عميق  حزن  فى  تنهمر  صديقى  دموع 
وهو  الطفل  يحتضن  ان  يحاول  وهو 
الطفل  عاد  الشيكوالتة.  بقطع  يديه  يمأل 
المه بينما نظر صديقى نحوى فى اسى 
هللا«...رد  ارادة  انها   « بقولى  فبادرته 
حتمية  نتيجة  هى  بل  ال...ال   « عزت  
لقد  الحقيقة  هى  المتهورة...تلك  لقيادتى 
قلت  الوحيد«  ابنى  طفلى...قتلت  قتلت 

له فى حزم بل هى ارادة هللا انت نفسك 
كنت فى الحادث لكنك لم تمت....صمت 
صديقى ويبدو ان تأثير المهدىء قد بدأ 
عن  احدثه  ان  فتعمدت  مفعوله.  يؤتى 
رحلتى االخيرة واننى سوف اسافر مرة 
اخرى وسأتغيب ألكثر من شهر انتبه هو 
غادرت  »سأكون  قائاًل  وابتسم  لكلماتى 
انك  المستشفى...سأكون فى منزلى..اى 
لن تزورنى فى المستشفى مرة اخرى«  
قالها وهو يسخر من عدم تحملى الجواء 
غادرت  عنى.  يعلم  كما  المستشفيات 
انقطع  لم  اسابيع  خمسة  ومكثت  الوطن 
فيها عن محادثة عزت تليفونياُ واو لمرة 
حالته  ان  وسرنى  االسبوع  فى  واحدة 
كانت تتحسن من اسبوع آلخر فبعد ازالة 
افراد  بمساعدة  قلياًل  المشى  بدأ  الجبس 
سرنى  وقد  بالعكاز  وحده  ثم  التمريض 
سرعة استجابته للعالج ، اخبرنى ايضاً 
فى  سيمكث  وانه  منزله  الى  سيعود  انه 
بعدها  مرضية  كأجازة  شهرين  منزله 
يعود الى عمله وبالفعل عندما عدت الى 
الوطن كان عزت قد عاد الى منزله وفى 
تحدثت  منزلى  الى  المطار  من  طريقى 
عن  معبراً  صوته  وكان  تليفونياً  معه 
تجاوزه الصاباته لكنه لم يستطع أن يخفى 
نبراته الحزينة لكن ما لفت نظرى هو أن 
كالمه كان يأتي كالهمس...وكان يصمت 
انه  بالكاد  وفهمت  المكالمة  اثناء  كثيراً 
أحد  يسمع  أن  يريد  ال  وانه  وحده  ليس 
ما أسر لى به. اصابنى القلق قلياًل لكننى 
نسيت األمر برمته اال انه اتصل بى فى 
ذات اليوم عدة مرات لكنى لألسف كنت 
فلم اسمع رنين  مستغرقأ فى نوم عميق 
حتى  انتظرت  التالى  اليوم  فى  الهاتف. 
انتصف النهار ألعاود الحديث معى وما 
أن سمع صوتى حتى صرخ » اين انت 
يا رجل ؟ كيف تتخلى عنى فى مثل هذه 
بالخجل  وشعرت  ارتبكت  الظروف؟ 
رأيك  الى  احتاج   « قائاًل  استطرد  لكنه 
أى  فى  سأنتظرك  أرجوك  هام  أمر  فى 
وقت« . لم يكن أمامى سوى االستجابة 
لطلبه وبالفعل وبعد أقل من ساعة كنت 
بسرعة  الباب  منزله...انفتح  باب  أدق 
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يحررها هانى نصحى
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خلف  ينتظرنى  كان  وكأنه  أمامى  ووجدته 
المعيشة  غرفة  فى  للجلوس  دعانى  الباب، 
وبدأ يتكلم وأنا أصغى اليه بكل حواسى. عاد 
عزت للهمس من جديد وكان بين كل جملة 
واخرى ينظر الى الردهة فى حذر شديد. » 
كنت  زوجتى  يخص  بل  يخصنى  ال  االمر 
لحالتها  اتنبه  ولم  الصحية  بحالتى  مشغواًل 
الفجر  قبل  ايقظتنى  ..لقد  تصدق  ...هل 
لتخبرنى أن درجة حرارة طفلنا مرتفعة ثم 
غابت وعادت بعد نصف ساعة لتبشرنى أن 
كمادات  وضعت  بعدما  انخفضت  حرارته 
هو  بينما  واجماً  اليه  نظرت  رأسه«  على 
النوم قبل أن  المؤدية لغرف  الردهة  يراقب 
يستطرد لم يحدث هذا األمر مرة واحدة بل 
لما  حالتها  تتطور  أن  وأخشى  مرات  عدة 
مالبس  خلعت  أنها  تتصور  أكثر...هل  هو 
انهمرت  أن  بعد  تهدئته  فى  بدأت  الحداد؟ 
كل شىء سوف   « بقولى  واكتفيت  دموعه 
يكون على ما يرام فقط دعنى أفكر فى األمر 
لكلماتى  بارتياحه  شعرت  رأيى«  ألعطيك 
ثم غادرت منزله على أمل أن تهدأ االمور 
وحدها....ثم بعد ثالثة أيام اتصل عزت بى 
وكان يجهش بالبكاء فتوجهت الى منزله وأنا 
احدثه طول الطريق واحاول تهدأته. ما أن 
يهاجمنى  وجدته  حتى  منزله  الى  وصلت 
بشدة لعدم تدخلى واخبرنى كيف ساءت حالة 
قبل  لطفلها  االفطار  طعام  تعد  التى  زوجته 
تنتظر  أنها  وكيف  المدرسة  الى  يذهب  أن 
انها  بل  يوم  كل  المنزل  شرفة  فى  عودته 
لساعات  الطفل  غرفة  داخل  تغيب  صارت 
طويلة لمساعدته فى مذاكرة دروسه. ثم دخل 
نفسه  بكاء مرة اخرى وهو يؤنب  نوبة  فى 
اوصلتها  الذى  وانا  قتلت طفلى  الذى  انا   «
اسكاته  محاواًل  بيديه  امسكت  الحالة«  لهذه 
وانا ال اجد كلمات اقولها. قلت له » صدقنى 
األمر ليس بيدى أنا ال استطيع أن افعل شيئاً 
» نظر نحوى وقد بدأ يهدأ قلياًل« هل تعتقد 
أن االمر يحتاج لطبيب نفسى؟« كانت تلك 
فأجبته  لى  بالنسبة  النجاة  طوق  هى  الجملة 
طبيب  الى  نحتاج  نحن  بالتأكيد   « بسرعة 
نفسى متخصص«  أمسك عزت كتفى بكلتا 
أن  يرجونى  وهو  بقوة  يهزنى  وكان  يديه 
ابحث عن طبيب نفسى ماهر. ووعدته بذلك 
بعد كل  اغادر منزله »  أن  قبل  لى  قال  ثم 
ما رأيته من زوجتى صعب على نفسى أن 
اصدمها بحقيقة أن طفلنا قد مات فى حادث 
السيارة«....غادرت المنزل وجملته األخيرة 
متحشرج وجدت  ثم بصوت  أذنى  فى  ترن 
يا صديقى صعب  نفسى اردد » وانا ايضاً 
على نفسى أن اصدمك بحقيقة ان زوجتك قد 

ماتت فى نفس الحادث.«

بقية مقال الينبوع ص 6
وهذا أيضا ما يشير له الرسول يعقوب مستغرباً قائاًل: العل 
ينبوعاً ينبع من عين واحدة العذب والمر. وأرميا النبي أشار 
لألرض بقوله: كما تنبع العين مياهها هكذا تنبع ) األرض( 
شرها. ظلم وخطف يُسمع فيها. أمامي دائما مرض وضرب. 
عزيزي  ولكنني  فيه.  بما  ينضح  إناء  كل  المثل:  يقول  فكما 

القارئ بعد كل هذا وجدتني أخاطب الهي قائلة:
ه�����ل ي����ا ت�ري ق���د ج���ف النب�����ع أم ان��ه ق����د طم��ي 

البئ����ر حص��ي و ت�راب��اَ
ت����ري مسم���وم�ة  ه������ل  أب�������اراً  لن�فس�ي  ح��ف����رت 

أم مش�ق��ق��ة ال تضب����ط م����اَء
س������رت درب��اً ط�وي���اًل صعب����اً وع������راً ه���ل ك�����ان 

مس����دوداً أم تح���ول س������راب���اً
إما إنني بين النوم واليقظة كنت احلم حلماً كابوساً مكرراً 

دفعني للوراَء

ط��ري��ق����اً  ل��ك  أوج��دت  الب�ري��ة  ف��ي  اله��ي  ق��ل���َت 
س���ر في�����ه ُس�����ددت خ�ط������اك

تت�������رك������ني  اك�تم��ل ول��م  س����������رت مع��ي حت��ي 
اس��ق��ط ب��ل انتشلت������ن��ي ي��داك

سندتن��ي  ل��ك��ن��ك  االن�هي������ار  أوش��ك���ت  وم����������رة 
معتم��داً عل��ي س�الم محي��اك

رم���م���ت ب�����ئ����������ري وزدت ن����ب����ع������ي م��������اًء 
وأزل����������ت ك��������������ل ت��راب����������اً وه�باب����اَ

اب���ت����������س����م��������������������ت ف���������ي وج���ه���������ي 
وأش�������������رق�������������ت ب��الح�������������ب زاداً وزواداَ

قل��ُت م�ن ل�ي ف�ي األرض، ال اخ�ر أو في السماَء ال أريد 
شيئاً سواك

وح������دت������ي  أن����ي���������س  ان�������������������ت 
م�ي�ع�����اداً  ك������ل  درب������������ي  ورف���ي���������������ق 

ول�ق������اَء

ان��ت����ظرت��ك ش�وق������اً وج�����دت�ك ال�ه�زيع الراب�ع ت�م�د 

ل�ي ف�ارداً بالع��ون ي�داَك

ب�����ل  ترفضن������ي  ول����م  ت���ت��ركن��������ي  ل���م 

م��يزت����ن���ي ع��ن كل صنعة خ��������ل����َق��اَك

ل���وح�����ة رائع��������ة  ف����ي  رس�������م�������ت����������ن�����ي 

وش�����ك�لت��ن��������ي أن�امل��ك أروع ت���مث���ااَل

ب������ي��������ت���������اً  ل����������ي  أع��������������������ددت 

ح�������ي��������ث  ال�������خ��ل�������ود  دار  ف���������������ي 

س�ك����ن������اَك

أشكرك سيدي فانت الصديق األلزق من األخ والخل الوفي 

واألحباَب



السنة الرابعة عشر، العدد )347( - اخلميس 15 يوليو 192021

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الفراولة..مضادة لاللتهابات ومقاومة للسرطان
فصل  علينا  يهل  يكاد  ال 
الصيف اال وتجد اشكاال والوانا 
االسواق،  تمأل  الفواكه  من 
انواع  اكثر  من  والفراولة 
فى  واستحسانا  انتشارا  البيرى 
العالم كله، وبالرغم من وجود 
تختلف  نوع   600 من  اكثر 

فى الطعم والحجم والملمس اال ان الكل يتفق فى 
خصائص عامة فهى تشبه القلب ونسيجها احمر 
وغطاء  السطح  على  تظهر  صفراء  بذور  ولها 

اخضر.

وتاريخ الفراولة يرجع الى اكثر من 2200 سنة 
وتزرع فى مناطق كثيرة من العالم، ولقد الحظ 
الفراولة  ان   1714 سنة  فى  الفرنسى  المهندس 
بكثير  اكبر  حجمها  وبيرو  تشيلى  فى  تنمو  التى 
من المزروعة فى اوروبا فقرر ان يأخذ عينات 
اال  تنمو  لم  الفراولة  هذه  ولكن  فرنسا  الى  منها 
بعد ان احدث لها عملية تهجين مع انواع اخرى 
تنمو فى امريكا فحصل على نتيجة جيدة فراولة 
كبيرة مليئة بالعصير وحلوة واصبحت مشهورة 

ومحبوبة فى اوروبا.

الفراولة  كانت  القديم  فى  الفواكه  بعض  ومثل 
حتى  الصفوة  اال  يتناولها  ال  التى  الفواكه  من 
منتصف القرن التاسع عشر بعد استخدام السكك 

الحديدية واصبحت عملية الشحن سهلة.

وتعتبر الواليات المتحدة وكندا وفرنسا وايطاليا 
الدول  اكبر  من  ونيوزيلندا  واستراليا  واليابان 
المنتجة للفراولة، وفى الواليات المتحدة الفراولة 
تزرع فى كاليفورنيا منذ بداية القرن التاسع عشر، 
الفراولة،  واآلن بها اكثر من 25000 فدان من 

و80% من انتاج الواليات المتحدة يأتى منها.

لفيتامين  كبير  مصدر  هى  الغذائية  قيمتها  اما 
انها  كما  لأللياف،  ومصدر  كيه  وفيتامين  سي 
مصدر جيد لمعدن المنجنيز وفيتامين بى5 وبى1 
واليود، وهى ايضا مصدر جيد لحامض الفوليك 
من  كوب  وثلثى   ، بى6  وفيتامين  والبيوتين 
الفراولة يحوى 32 سعر حرارى فقط و0.7 جم 
من البروتين و0.3 جم من الدهون و7.7 جم من 
الكربوهيدرات و4.7 جم من السكريات الطبيعية 

جلوكوز وفركتوز.

عالية  صحية  قيمة  الفراولة  يعطى  ومما 
مواد  وهى  الفالفينويد  مواد  على  احتوائها  هو 
مواد  البيرى،  باقى  مثل  مثلها  لألكسدة  مضادة 
االنثوسيانيدين هى مواد مضادة لألكسدة تعطيها 

اللون االحمر.

واالورام  االلتهابات  من  تحمى  المواد  وهذه 
تقلل  المواد  فهذه  القلب،  وامراض  السرطانية 
كوكس،  او  سيكلواوكسيجينيز  انزيم  نشاط  من 

المضادة  والعقاقير 
المسماة  لأللتهابات 
االسبيرين  مثل  انسيد 
عملها  يكون  وايبوبروفين 
من خالل وقف نشاط هذا 
كل  يسبب  الذى  االنزيم 
ترتبط  التى  االلتهابات 
بكثير من االمراض مثل االلتهابات الروماتيزمية 
االورام  او  الشرايين  تصلب  او  الربو  او 
السرطانية، فااللتهاب اساس لكل هذه االمراض 
بناء على كثير من البحث العلمى، ولكن بخالف 
من  نزيف  اى  فى  تتسبب  ال  فالفراولة  العقاقير 
المعدة واالمعاء وال تسبب اى امراض فى القلب 

او الكلى.

االورام  مقاومة  فى  هام  تأثير  وللفراولة 
الفراولة  الدراسات كانت  السرطانية، ففى احدى 
على قمة قائمة من 8 اطعمة مضادة للسرطان، 
السن عددها 1271 فى  فمع مجموعة من كبار 
استهالكا  االكثر  المجموعة  كانت  نيوجيرسي 
احتمال  فيها  قلت  التى  المجموعة  هى  للفراولة 
لم  بمن  مقارنة  الثلث  بنسبة  باالورام  االصابة 

يتناولوها.

تنتشر  ولكنها  السنة  طول  موجودة  والفراولة 
الصيف،  منتصف  الى  الربيع  فصل  من  بكثرة 
الفطريات  من  الخالية  االنواع  تختار  ان  حاول 
الغطاء  وبها  داكن  احمر  لون  على  والمحتوية 
االخضر، وتجنب االنواع المعتمة او التى تحتوى 
تكون  غالبا  النها  صفراء  او  خضراء  بقع  على 
االحجام  واختر  حلو،  غير  وطعمها  اقل  نوعية 

المتوسطة فهى احلى من االحجام الكبيرة.

ومثل باقى البيري فهى تتلف بسرعة، وال يصح 
تتعرض  او  الغرفة  حرارة  درجة  فى  تترك  ان 
للشمس طويال، واذا اردت ان تضعها فى الثالجة 
حاول ان تزيل التالف منها حتى ال تتلف الباقى ، 
واالنسب ان تحفظ فى الثالجة بدون غسل ضعها 
بالبالستيك  وغطيها  ورقية  فوطة  على  مفرودة 

ستظل طازجة لمدة يومين.

الفريزر اغسلها  ان تحفظها فى  اذا اردت  اما 
ال  او  االخضر  الجزء  تزيل  ان  ويمكن  وجففها 
فى  ضعهم  المستقبلى،  استخدامك  حسب  تزيله 
ثم  تتجمد  حتى  مسطح  طبق  على  واحدة  طبقة 
واذا  الفريزر،  فى  بالستيك  اكياس  فى  ضعها 
بعض  اضافة  يمكن  باللون  تحتفظ  ان  اردت 

قطرات الليمون.

الحساسية  تسبب  التى  االطعمة  من  والفراولة 
التى  االطعمة  من  ايضا  وهى  الناس،  لبعض 
تحتوى على االوكساالت لذا يجب تحديد التناول 
تناول  الكلى، ويستحسن  منها لمرضى حصوات 

االورجانيك النها تتعرض للمبيدات الحشرية.

من عيادة الطب الطبيعى

االكتـئاب
االكتئاب  بعض  من  اعانى  انا  س: 
الخفيف واعراضه هى العزوف عن اى 
نشاط بدنى مع فقدان فى الشهية وعدد 
لى  النوم وقد وصف  كبير من ساعات 
ولكنى  لألكتئاب  مضاد  عقار  الطبيب 
زيادة  مثل  جانبية  اعراض  من  عانيت 
فى  يساعدنى  ما  يوجد  فهل  الوزن  فى 

عالم الطب الطبيعى؟

والتوتر هما سمات هذا  االكتئاب  ج: 
العصر الذى نعيش فيه ولكن من المهم 
هل  االكتئاب  هذا  سبب  اوال  تعرف  ان 
هو نقص معين فى بعض المواد الغذائية 
فى  اسراف  او  خاطئة  غذائية  اوعادات 
جانبى  عرض  او  الكحوليات  تناول 

لبعض العقاقير.

لألكتئاب  نظريتان  توجد  وعموما 
باالحباط  الشعور  اساسها  نفسية  نظرية 
بالتشاؤم  الشخص  المستمر وفيها يشعر 
ونظرية  االمل،  فقدان  مع  باستمرار 
فى  اضطراب  وجود  تعتبر  اخرى 

هرمون  فى  ونقص  المخ  كيمياء 
النور  او  االدرينالين  او  السيريتونين 
الخاص،  عمله  له  منهم  وكل  ادرينالين 
وتقوم العقاقير على هذه النظرية فتعمل 

على زيادة هذه الهرمونات العصبية.

حاول  للعقاقير  اللجوء  قبل  ولكن 
فى  نقص  اى  وجود  على  تتعرف  ان 
المواد الغذائية واهمال فى تناول الطعام 
الجسم  فى  السليم  فالعقل  الصحى، 
السليم،ومن اشهر الفيتامينات التى يؤدى 
نقصها الى االكتئاب هى فيتامين بي12 
وباقى  بى6  وفيتامين  الفوليك  وحامض 
االحماض  نقص  كذلك  بى،  فيتامين 
االمينية او االحماض الدهنية او االوميجا 

3 يمكن ان يسبب االكتئاب.

االكتئاب  الى  تؤدى  التى  االسباب  ومن 
التى  الخاطئة  الغذائية  العادات  هو  والتوتر 
تؤدى الى اصابة المريض بهبوط فى السكر، 
من  كثير  تناول  من  ينتج  السكر  وهبوط 
الكربوهيدرات المنقاة التى تتمثل فى منتجات 
واالرز  االبيض  والسكر  االبيض  الدقيق 
االبيض وعدم التوازن فى الطعام، عدم تناول 
البروتين،  بتناول  االهتمام  وعدم  السلطات 
واالعتماد على مايسمى بالجنك فوود، الن هذا 
التعود يسحب من الجسم كثيرا من فيتامين بى 
ويؤدى الى نقص فى معدن الكروميوم الذى 
ويدخل  السكر،  مستوى  تنظيم  على  يساعد 
التنويه  ويجب  مفرغة،  حلقة  فى  المريض 

هنا الى ان مرضى ارتفاع السكر يعانون من 
هبوط السكر وطول مدة ارتفاع السكر لسنين 
يؤدى الى عدم شعور الشخص بهبوط السكر 
وانذاراته من دوخة ورعشة وتعب وسرعة 

نبضات القلب والحاجة الى تناول السكر.

ومن االسباب التى تؤدى الى االكتئاب هى 
االفراط فى تناول الكحوليات التى تؤدى الى 
مع  بى  فيتامين  مفردات  من  كثير  فى  نقص 

اضطراب فى مستوى سكر الدم.

الى  تؤدى  التى  االسباب  ضمن  ومن 
االكتئاب هو نقص نشاط الغدة الدرقية، وهذه 
للدم،  المعملى  بالتحليل  عليها  التعرف  يمكن 

وهو شائع الحدوث.

لمعالجة  جيدا  المدروسة  االعشاب  ومن 
االكتئاب هو سينت جونز وارت فهو عالج 
ولكنه  والمتوسط،  الخفيف  لألكتئاب  مفيد 
يتعارض مع تناول كثير من العقاقير بما فيها 

عقاقير االكتئاب.

المسمى 5 اتش تى  الغذائى  المكمل  كذلك 
بى  وهو مختصر 5 هيدروكسي تريبتوفان 
الذى يزيد من هرمون السيريتونين فى المخ، 
ولكن ايضا ال يجب تناوله مع عقاقير االكتئاب 

لتجنب ما يسمى سيريتونين سيندروم.

العالج  هو  االكتئاب  عالج  اساليب  ومن 

باالبر الصينية الن االبر الصينية تساعد على 
زيادة الهرمونات الداخلية المسماة اندورفينز 

وهى تبعث على رفع المزاج.

وال ننسي هنا دور النشاط البدنى فى عالج 
االكتئاب بزيادة نشاط االندورفينز.

ان  النفسى  العالج  اخصائيو  ينصح  كما 
جلسات العالج النفسى مع المتخصصين لذلك 

هى من انجح الطرق لعالج االكتئاب.

د.تباسيم جندي



Devry Smith Frank LLP ('DSF') welcomes Timothy Gindi who joins us as an associate lawyer in 
our Commercial Litigation, Employment law and Personal injury groups. He graduated from the 

University of Windsor and University of Detroit Mercy with a J.D. from Canada and a J.D. from the 
United States. Soon after, Timothy was called to the Bar in 2014. While in Law School, Timothy 

received the book award for Medical Malpractice and was 
the recipient of the Best Trial Notebook award for the Ernie 

Goodman Moot.

Prior to DSF, Timothy worked for a boutique firm in Toronto 
practicing in a number of areas including: Employment Law, 
Commercial Litigation, Property Damage, and Personal Injury. 

Timothy has appeared before all levels of court in Ontario, he has 
also represented clients before the Financial Services 

Commission of Ontario, the Human Rights Tribunal, the 
Social Benefits Tribunal, the License Appeal Tribunal, 

Ministry of Labour, Labour relations board.

Welcome Timothy!

DSF
مؤسسة تضم 185 محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في 3 مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى.

DSF
تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة. محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور 

القانونية التي تخدم مستخدمينا، كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في 
تورونتو وبارى وويتبى. ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط 

في حل املشاكل. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا. وفريقنا يضم 
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق 

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال 
ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم.

حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

 info@devrylaw.ca 
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