
 ما بعد األيام

 احللم، والعنوسة!!

 نوفافاكس اللقاح الذهيب

 ميالد السيد املسيح من العذراء 
مريم كان تكرميا وأيضا إختبارًا 

 الرازي أسطورة وإعجاز  وإبداع  
عربي !!

 تداعيات الزمن

كندا  ترسل 128 رياضيا الي دورة 
االلعاب االوملبية للمعوقني يف 

طوكيو 2021

 أونتاريو تفتح مراكز مؤقتة 
الختبارات القيادة لتصفية 

الرتاكمات الناجتة عن كوفيد 19

أونتاريو تكشف النقاب عن خطة 
العودة الي املدارس يف شهر 

سبتمرب

حممد جنيب رئيس اجلمهورية 
األولي

 تاريخ مصر يف االوملبياد

 كندا ختفف القيود املفروضة علي  
االمريكيني القادمني الي كندا و 

الذين مت تطعيمهم بالكامل

 مرض السكر النوع االول.. هل 
من وقاية؟

أونتاريو لديها االن قواعد 
جديدة للعزل الذاتي لالفراد الذين 

مت تطعيمهم واليك ما حتتاج 
ملعرفته

 ست آيات تساعدك علي 
االسرتخاء هذا الصيف

 هل نشهد نهاية األيام؟

 زيارة معايدة

اىل أن نلقاك ابينا القمص 
تيموثاوس ميالد

 كأس التمين

 أشعياء النيب والسد األثيوبي

 عمل مع القوات االمريكية يف 
أفغانستان
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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 

محدي رزق 
مرور على كوبرى مسري غامن!

DOCKET    A020608
VERSION    06
OFFICE    WPG
DESIGNER  STRANGER, J.
REP              JULIE SCHLOSSER

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

إطالق  واإلخوانجية  السلفية  رفض  أفهم 
على  غانم«  »سمير  الراحل  الفنان  اس��م 
الكوبرى الجديد على محور »محمد نجيب« 

بمنطقة شرق القاهرة.

قلوبهم سوداء، قساة، كارهون، 
بيترحموا«،  وال  بيرحموا  »ال 
اإلنسانية، وال فى  لهم فى  ليس 
بتقدير  يوًما  ُعرفوا  وال  الفن، 
أهله، هم يكرهون الفنون جميًعا 
شفت  عمرك  التحريم،  كراهية 
سلفى حاجز تذكرة مسرح، وإذا 

دخلوا  إذا  السلفيون  اللطف،  لطيف  يا  فعلها 
مسرح أطفأوا أنواره.

المثقفين  من  طائفة  استنكاف  سلبًيا  الفت 
إطالق اسم سمير غانم تحديًدا على الكوبرى 
وإذ  وعجيب،  غريب  جد  وه��ذا  الجديد، 
تناقشهم يبتدرونك هناك أسماء أثقل وزًنا من 
سمير، وأعطت للفن أكثر من سمير، ولماذا 
يوسف  وأين  المهندس،  فؤاد  وليس  سمير، 
وأال  الشريف،  وعمر  حمامة  وفاتن  شاهين 

يستحق عادل إمام المبتسمين؟!

وغيرهم  جميًعا  يستحقون  ببساطة  والرد 
وأسماء  تطول،  الكبار  النجوم  قائمة  كثير، 
وكل  عدًدا،  تُحصى  ال  الفنية  التاج  جواهر 
منهم أهل للتكريم، ونحتاج لعشرات الشوارع 
والكبارى والبنايات الثقافية والمسارح وُدور 
أسماء  بها  تتزين  الفنية،  والمعاهد  السينما 

هؤالء النجوم.

الكريم،  الراحل  باسم  رحمة  عليكم،  باهلل 
»سمير  ومكانة  حجم  من  التقليل  من  بداًل 
من  واألم���وات  باألحياء  مقارنة  غ��ان��م« 
مكروهة،  والمقارنة  والمجيدين،  الموهوبين 
تكريمات  فاتحة  الكريم  اسم  تكريم  فلنعتبر 
بداًل  مزيد؟  من  وهل  وأهله،  للفن  رئاسية 
مها،  فلنُعِظّ الرئاسية  العطفة  هذه  إحباط  من 
طلًبا  الرئيس  ونشكر  حسًنا،  قبواًل  ونتقبلها 

للمزيد.

محترم ومعتبر قرار الرئيس، وجيد انفتاح 

الرئاسة على أسماء أهل الفن، جنًبا إلى جنب 
وقادة  شهداء  المصرية،  التاج  جواهر  مع 
وعلماء ورياضيون وموهوبون، نغتبط بهذه 
الغيث، قربى  أول  الكريمة، ونعتبرها  اللفتة 
فى  لإلبداع  تكريم  الفن،  إلى 

شخص »سمير غانم«.

إلى  الدولة  اْلَتَفتت  ما  إذا 
مواجهة  ف��ى  ال��ف��ن  ن��ص��رة 
الممنهجة  الكراهية  حمالت 
تُسِيّرها  ال��ت��ى  المستدامة 
ومواقع  منصات  وتُشِيّرها 
فى  يعتمل  ما  الفن سوى  فى  ترى  سلفية ال 
دعم  فيستوجب  كراهية،  المتقيحة  أنفسهم 
حياته  وهب  فناًنا  تكريمها  فى  الدولة  قرار 
العبوس  مواجهة  فى  ابتسامة  لرسم  الفنية 
األزلى للسلفية، هؤالء المنقبضون يكرهون 
الضحكة ويمقتون االبتسامة ويحرمون الفن 

قون ويُكِفّرون أهله. ويُفِسّ

ليست القضية اسم َمن أُطلق على الكوبرى، 
وليست القضية االسم على الكوبرى أو على 
المسرح، المهم أننا بصدد تكريم الفن فى اسم 
فنان، مطلوب تجريد القرار من حمولة الشك 
الراحل  بين  الظالمة  والمقارنات  والتشكيك، 
الكريم وقامات رحلت أو تعيش بيننا تنتظر 

تكريًما.

السلفية  ق��ن��اة  ف��ى  ال��ص��ب  م��ن  ح����ذاِر 
إطالقه  فى  شجاع  القرار  هذا  واإلخوانية، 
الكراهية  حمالت  مواجهة  فى  وتوقيته، 
المستعرة ضد الفن خاصة، واإلبداع عامة، 

قرار ثقيل فى معركة مصيرية.

باهلل عليكم ال تعجنوا على خميرة اإلخوان 
الفاسدة، ال تسيروا وراء السلفيين، وتفهموا 
القرار  الرئيس،  قرار  فى  الكامن  المعنى 
سمير  الذكر  طيب  لتكريم  باالسم  ص��در 
غانم، ولكنه بالفعل تكريم للفن المصرى فى 
أما كونه على كوبرى )مش على  شخصه، 
مسرح( فهذا نقاش مقبول فى إطار الترحيب 

بالقرار. المصرى اليوم
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لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744 (416)

1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
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 

الكنيسة املرة يف ارتريا

 

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

عن  ارت��ري��ا  انفصلت   1991 ع��ام  في 
اثيوبيا بعد قتال استمر بينهما لدة 30 عاما، 
افياورك  ايسياس  رئيسها  طلب  وبعدها 
للكنيسة  بطريرك  تنصيب  شنودة  البابا  من 
االرترية حيث انه أراد قطع كل ما يربطهم 
بأثيوبيا وتمت رسامة البطريرك فيلبس، ثم 
بعد نياحة ابونا فيلبس تمت سيامة البطريرك 

انطونيوس.

الرئيس ايسياس افياورك من أكثر الطغاة 
وانخرط  الحاضر  والدكتاتورين في عصرنا 
في حروب متعددة مات فيها عشرات األلوف 
الطوائف  لكل  طغيانه  وامتد  الشباب،  من 
االرثوذكسية  الكنيسة  ومنها  الدينية 
واستولى على أموال الكنيسة وسجن الكثير 

من القساوسة.

عندما رفض ابونا انطونيوس عام 2005 
بعض قرارات الحكومة ومنها تجنيد الكهنة 
ورج��ال  القساوسة  عن  ب��األف��راج  وطالب 
الكنيسة المعتقلين تم اعتقاله ويقال انه تحت 

اإلقامة الجبرية في منزله.

رفض البابا شنودة تنصيب بطريرك آخر 
ان  وق��ال  اإلرترية  االرثوذكسية  للكنيسة 
بالحكومة ولو كان هناك  البطريرك ال يقال 
ادعاء ضده فأنه يتم بحث هذا االدعاء في 

المجلس الكنسي.

رج��ال  بعض  على  الحكومة  ضغطت 
الكنيسة االرترية وتمت إقامة بطريرك آخر 
الكنيسة  به  تعترف  أو  فيه  تشارك  لم  لهم 
الكنائس  معظم  من  تم رفضه  كما  القبطية، 
بعدها  توفى  والذى  ارتريا  خارج  االرترية 

بسنوات.

منذ شهور قليلة أرغمت الحكومة االرترية 
الكنيسة على إقامة بطريرك جديد وبالتأكيد 
القبطية وثارت من  الكنيسة  فيه  تشارك  لم 
جديد االنقسامات في الكنيسة االرترية بين 

معارض وخائف.

ألم«  كنيسة »مدهنى  توجد  تورونتو  في 
»مخلص  التجرينية  باللغة  تعنى  والتي 

العالم«

رفض اآلباء الكهنة االعتراف بالبطريرك 
الجديد واستمر ذكر البطريرك الشرعي ابونا 
انطونيوس في الصالة مما أغضب أعضاء 
مجلس اإلدارة الذين يريدون االنصياع لقرار 
اعتقالهم  من  يخشون  ربما  ألنهم  الحكومة 
ان ذهبوا للزيارة هناك وأيضا يخشون من 
ارتريا من  المقيمين في  بعائالتهم  االضرار 

قبل النظام القمعي هناك.

السياسات  تدين  االنسان  حقوق  منظمات 
القمعية للحكومة االرترية للشعب وضد كل 

المحافل الدينية في ارتريا.

الكهنة  لآلباء  فصل  خطابات  ارس��ال  تم 
والكنيسة  الم«  كنيسة »مدهنى  في  االثنين 

مغلقة اآلن.

الشعب منقسم أيضا والبعض منهم يجمع 
لمجلس  جديدة  انتخابات  ألقامه  األص��وات 
يعقد  لم  الحالي  المجلس  ان  حيث  اإلدارة 
االنتخابات المقررة من العام السابق بسبب 
إلقامة  اآلخ��ر  البعض  يقوم  كما  كورونا، 
مناسب  مكان  عن  ويبحثون  أخرى  كنيسة 
والدعوة مفتوحة لمن يريد أن يشارك بأي 

طريقة.

كنيسة  من  الوحي  طلب  الرؤيا  سفر  في 
تعاني  التي  الكنيسة  بمعنى  »سميرنا« 
المرارة من االضطهاد »كن امينا إلى الموت 

فسأعطيك اكليل الحياة« 

صلوا من أجل السالم للكنيسة االرثوذكسية 
االرترية المرة.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

يف املرة السابعة

ممدوح داود

في المرة السابعة

انا شايف غيمة قدر كف

جيبة معاها مطر للي 
جف

تروي قلوب عطشانة 
نشفت

وتعوض سنين عجف

سنابل القمح  تطرح مئة 
ضعف

وتكون حقيقة قدام كل 
زيف

فاتغير من

ابن ضال منحرف

 سامرية عايشة عالحب 
السلف

 منحني الظهر جوايا 
روح ضعف

واصدق ان الخير 
هايبتدي 

مع اول غيمة قدر كف
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
لسه مخلصناش من سد النهضة طلع لينا 
أفغانستان  علي  طالبان  سيطرة  موضوع 

وهللا المستعان يا بلدنا. 
بيدن 

خصبة  بيئة  يوفر  الديمقراطيين  عهد 
لإلرهاب وأنت تتحمل عودة طالبان للحكم 

في أفغانستان. 
اإلخوان 

وطن  وبقالك  وهللا  ومان  زمان  وهللا 
ومكان في أفغانستان ومطرح ما الخراب 

يبان تعشش الغربان. 
أمريكا 

دافعي  فلوس  من  دوالر  تريليون 
األفعاني  الجيش  علي  تنفق  الضرائب 
ويتهزم من عصابة يبقي أنتم ناس لسه ما 

فهمتوش الشرق وال هتفهموه. 
الجيش المصري  

ومطمنين  طالبان  من  خايفين  مش  أحنا 
علي سينا وعلي أمن بالدنا أحنا معانا ربنا 

وأعظم جيش في العالم. 
أيهاب جالل 

ستظل مباراة اإلسماعيلي والزمالك نقطة 
سودة في تاريخ لن يمحيها الزمن. 

أحمد موسي 
لو  السنة  في  جنية  مليون  تسعة  مرتبك 
كنت  كدة  بيكسب  التطبيل  أعرف  كنت 

جبت مية طبلة. 
فلاير أشرف 

الذهب  وجابولنا  ذهب  من  مصر  بنات 
الف مبروك بطلتنا الجميلة. 
سيدات كرة القدم الكندي 

بنات  لكن  يلعبوا  بيعرفوش  ما  رجالتنا 
ورفعتوا  شرفتونا  الذهب  جابولنا  كندا 

راسنا يا أحلي بنات في الدنيا. 
اللجنة األوليمبية المصرية 

تتحملوها  مجدي  الرحمن  عبد  غلطة 
أنتم... أين التوعية والتعليم والتثقيف حتي 

في األولمبية كله سمك لبن تمر هندي. 
ترودو 

أعلنت االنتخابات المبكرة فهل ستحصل 
لك  سنغني  أم  مريحة  األغلبية  علي 

بودعك؟؟. 
إيرين أو تول  

االنتخابات المرة دي صعبة شد حيلك يا 
ولسه  إستسالم  مافيش  معاك  وكلنا  بطل 

األماني ممكنة علي صوتك بالغني. 
ابي أحمد 

ال مليت 18 مليار متر مربع وال عارف 
تسيطر علي تيجراي قولتلك بالش تلعب 
مع األسد أهو أخرة اللي ما يسمعش الكالم. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ايهما اوال البيع او الشراء

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

إنة القرار االول الذى يجب تتخذه عندما 
تبيع  تريد االنتقال الى منزل اخر. أما ان 
اخر  منزل  تشترى  ان  قبل  الحالى  منزلك 
او تشترى منزل اخر قبل ان تبيع منزلك 

الحالى.

اذا اشتريت اوال، يبدا العد التنازلى لبيع 
البيع  عائد  تحتاج  فد  النك  الحالى  منزلك 
التمام عملية شراء المنزل الذى اشتريتة. 
هذا الخيار قد يكون مجهد عصبيا للبعض 
خاصا اذا بقى المنزل معروضا فى السوق 
يمكنك  فقد ال  اوال  بعت  واذا  وقتا طويال. 
خالل  تريدة  الذى  المنزل  على  العثور 
الوقت المتاح، مما قد يضطرك لالستجار 

حتى تجد ما تريد.

على  يعتمد  اوال  الشراء  او  البيع  قرار 
حالة سوق العقارات. تقليديا البيع اوال هو 

الخيار المفضل. 

على   وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما  ارحب 
naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
تاريخ مصر يف االوملبياد                                    

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

األوليمبية  الدورة  فاعليات  انتهاء  بمناسبه 
المقامة في طوكيو واشتراك مصر في هذه 
الدورة بأكبر بعثه في تاريخها، فانه يجدر بنا 
الي القاء الضوء على تاريخ مشاركات مصر 

عبر الدورات األوليمبية.
»أولمبياد  األولمبية  األلعاب  دورة  انتهت 
اليابان  استضافتها  التي   »2020 طوكيو 
 8 يوم  وحتى  يوليو   23 من  الفترة  خالل 
أغسطس، وذلك بعد تأجيلها من العام الماضي 
بسبب جائحة كورونا وتشهد أولمبياد طوكيو 
مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة 
في تاريخ المشاركات المصرية في األولمبياد، 
حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخالف 
احتياطية  بصفة  الجنسين  من  رياضيا   12
أولمبياد ريو دي  وكانت مصر شاركت في 
جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 
الرقم  هذا  كسرت  لكنها  ورياضية،  رياضيا 

القياسي خالل نسخة طوكيو.
الثانية  للمرة  األولمبياد  في  مصر  وتشارك 
بداية  وكانت  تاريخها،  في  والعشرين 
استكهولم  أولمبياد  في  المصرية  المشاركة 
عام 1912 برياضي واحد فقط وهو العب 
مصر  شاركت  ثم  حسنين،  أحمد  المبارزة 
ببعثة   1920 عام  أنتويرب  أولمبياد  في 
في  مصر  وشاركت   ، رياضيا   22 قوامها 
أولمبياد باريس عام 1924 ببعثة مكونة من 
عام  أمستردام  أولمبياد  وفي  رياضيا،   33
ببعثة مكونة من 32 رياضيا، وفي   1928
أولمبياد برلين 1936 ببعثة مكونة من 54 
أولمبياد عام 1948 في  رياضيا ، وشهدت 
لندن مشاركة البعثة المصرية ب�85 رياضيا، 
ببعثة مكونة  هيلسنكي 1952  أولمبياد  وفي 
من 106 العبين، وفي أولمبياد روما 1960 

 1964 طوكيو  أولمبياد  وفي  العبا،  ب�74 
رياضيا  ب�73  المصرية  البعثة  شاركت 
في   1968 أولمبياد  في  مصر  وشاركت   ،
 ، رياضيا   30 قوامها  ببعثة  مكسيكو  مدينة 
شاركت مصر  ميونخ 1972  أولمبياد  وفي 
ب�23 العبا ، وارتفع العدد إلى 29 رياضيا 
في أولمبياد مونتلاير عام 1976 ، وشهدت 
أولمبياد لوس انجلوس عام 1984 مشاركة 
كبيرة لمصر ب�114 رياضيا، وفي أولمبياد 
المصرية  البعثة  شاركت   1988 عام  سول 
ب�49 العبا ، وشاركت البعثة المصرية في 
 75 قوامها  ببعثة   1992 برشلونة  أولمبياد 
العبا ، وفي أولمبياد أتالنتا 1996 شاركت 
مصر ب�29 العبا ، وارتفع عدد المشاركين 
 89 إلى   2000 عام  سيدني  أولمبياد  في 
رياضيا ، وفي أولمبياد أثينا 2004 شاركت 
وارتفع  رياضيا،   97 قوامها  ببعثة  مصر 
 ،2008 بكين  أولمبياد  في   103 إلى  العدد 
وشهدت أولمبياد لندن 2012 مشاركة 113 
دي  بريو  الماضية  النسخة  وفي  رياضيا، 
 120 قوامها  ببعثة  مصر  شاركت  جانيرو 

رياضيا.
تحمل  طوكيو  إلى  الحالية  البعثة  وكانت 
إنجازات،  تحقيق  في  المصريين  آمال 
الميداليات  من  مصر  رصيد  لزيادة  وأيضا 
المصرية  البعثات  حققت  حيث  األولمبية، 
طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، 
ميداليات  وعشر  ذهبية،  ميداليات  سبع  منها 
فضية، و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر 
أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات األولمبية في 

دورات األلعاب األولمبية عبر التاريخ .

بقية المقال »تاريخ مصر في االولمبياد« 
 14 وحقق  مصر،  ميداليات  في  األسد  بنصيب  األثقال  رفع  ويأتي 
ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه لسبع 
الغطس  من  لكل  وميداليتين  ميداليات،  بأربع  المالكمة  ثم  ميداليات، 

والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.
وبدأت مصر في حصد الميداليات األولمبية في أمستردام عام 1928 
بتحقيق ذهبيتين لالعب السيد نصير في رفع األثقال، والالعب إبراهيم 
مصطفى في المصارعة، وفضية وبرونزية لالعب فريد سميكة في 
الغطس ، وسيطر رفع األثقال علي الميداليات المصرية في أولمبياد 
التوني  وخضر  مصباح  أنور  من  كل  حقق  حيث   ،1936 برلين 
الميدالية الذهبية، والميدالية الفضية لالعب صالح سليمان، وبرونزية 
لكل من إبراهيم شمس وإبراهيم واصف ، وفي أولمبياد لندن 1948، 
فياض  وإبراهيم  فياض  محمود  من  لكل  ذهبيتين  األثقال  رفع  حقق 
المصارعة ميدالية فضية  ، وفضية لالعب عطية حمودة ، وحققت 
لالعب محمود حسن علي وبرونزية لالعب إبراهيم عرابي ، وفي 
أولمبياد هلسنكي 1952 اكتفت مصر بميدالية برونزية في المصارعة 
الراشد ، وحققت المصارعة ميدالية فضية في أولمبياد  لالعب عبد 
 ، المالكمة  في  الجندي  عبدالمنعم  لالعب  وبرونزية   ،1960 روما 
وفي أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 حققت مصر ميدالية فضية 
واحدة لالعب محمد علي رشوان في رياضة الجودو ، وحققت مصر 
5 ميداليات في أولمبياد أثينا 2004 لتتساوى مع أولمبياد برلين ولندن 
عامي 1936 و1948 في تحقيق أكبر عدد من الميداليات في دورة 
أولمبية ، حيث حقق كرم جابر ذهبية في المصارعة ، وحقق محمد 
علي ميدالية فضية في المالكمة ، وحققت المالكمة أيضا برونزيتين 
بيومي  تامر  الالعب  السيد ، وحقق  لكل من أحمد إسماعيل ومحمد 
ميدالية برونزية في التايكوندو ، وفي بكين عام 2008، حققت مصر 
ميدالية برونزية واحدة لالعب هشام مصباح في الجودو، وفي لندن 
من  لكل  فضية  ميداليات  ثالث  المصرية  البعثة  حققت   2012 عام 
عالء أبو القاسم في المبارزة ، وكرم جابر في المصارعة، وحققت 

 ، األثقال  رفع  في  للسيدات  ميدالية  أول  عبدالرحمن  عبير  الالعبة 
وحقق الالعب طارق يحيى ميدالية برونزية في رفع األثقال ، وحققت 
مصر ثالث ميداليات برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو السابقة 
لكل من سارة أحمد ومحمد إيهاب في رفع األثقال ، وهداية مالك في 
التايكوندو ، وفي طوكيو 2020 فازت الالعبة المصرية فلاير أشرف 
عبد العزيز بالميدالية الذهبية   ، في وزن أكثر من 61 كجم ضمن 
منافسات الكاراتيه وبهذا الفوز، أصبحت فلاير أول رياضية مصرية 

تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ األولمبياد ، 
كما حصد العب الخماسي الحديث أحمد الجندي اليوم ميدالية فضية، 
وأصبح  جونغ  جوزيف  البريطاني  بعد  الثاني  المركز  حقق  أن  بعد 
رياضة  في  بميدالية  يفوز  وأفريقي  عربي  رياضي  أول  الجندي 
الخماسي الحديث في األولمبياد ، ورفعت ذهبية فلاير أشرف وفضية 
الجندي حصيلة مصر في منافسات طوكيو 2020 إلى ست ميداليات، 
بينها أربع ميداليات برونزية حققها كل من هداية مالك وسيف  من 
فاروق  المصارعة، وجيانا  التايكوندو، ومحمد كيشو في  عيسي في 
في  الميداليات حققته مصر  من  أكبر عدد  هذا  ويعد   ، الكاراتيه  في 
تاريخ مشاركتها في دورات األلعاب األولمبية، حيث كان أكبر عدد 
من الميداليات حققتها البعثات المصرية قبل ذلك هو خمس ميداليات 
فقط ، كما حقق منتخب مصر لكرة اليد المركز الرابع في أولمبياد 
تاريخ  أعلى مركز يحققه منتخب عربي وأفريقي في  طوكيو، وهو 

دورات األلعاب األولمبية.
ونالحظ هنا ان بعثة مصر حققت في أولمبياد طوكيو 2020 أكبر 
في  المصرية  البعثات  مشاركات  تاريخ  في  الميداليات  من  عدد 
األولمبياد، حيث حصدت مصر خالل المشاركة في منافسات طوكيو 
ميداليات حققتها  أكبر عدد  كانت  بينما  ذهبية،  بينها  ميداليات من   6

البعثات المصرية قبل ذلك هي 5 فقط.
فبناء عليه فان تاريخ مصر كبير في المشاركة في األولمبياد، حيث انها 
تعد واحدة من أكثر الدول العربية واألفريقية حصواًل على ميداليات 

أولمبية في تاريخها، وذلك لكثرة مشاركاتها في المحفل العالمي.
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الرازي   أسطورة وإعجاز  وإبداع  عربي !! 

بقلم عبدالواحد محمد

زمنه  بمفهوم  العادة  فوق  عربي  مبدع  
وكل األزمان، أنه أبو بكر الرازي الطبيب 
األوساط  كل  حديث  مازال  الذي  المعجزة 
كان   بل  والمغرب  المشرق  في  العلمية 
التي مازالت  العربية  الرواية  ومازال هرم 
الرازي  بحجم  كبير  عالم  رحم  من  تكتب 

والطبيب  المبدع 
والروائي  والفيلسوف 
الذي سافرنا معه عبر 
زمن،  رحلة  أطوار 
وكل زمن بدون تدابير 
زمن  في  احترازية 

كورونا!!

نعرفه  وكأننا 
المعرفة   حق  ويعرفنا 
في   الحق  يمنحنا 
سر  عن  الدائم  البحث 
والذي  الطب   تقدم 
مازال حتي  كتابة تلك 
نحاول  لغزا   السطور 
أن نكتشف معه   كيف  

يعيش اإلنسان طويال بال مرض  بال إعاقات  
فهل  سيكشف العلم عن مفاجأت ربما دونها 
الرازي  يوما ما من عقود وقرون طويلة  
وتحتاج من ينقب عنها في سراديب زمن !!

فلم يكن الرازي طبيًبا فحسب، وال معلًما 
فقط، ولكنه أبدع كذلك في مجاالت األخالق 
والقيم والدين، كما أبدع -وال شك في ذلك- 
علًما من  اإلنسانية، حتى أصبح  في مجال 
أعالم  من  علًما  كان  كما  الفضيلة،  أعالم 
العظيم من  الطب. وال شك أن هذا الرجل 

أعظم صور الحضارة العربية .

فهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. وقد 
ومدينة  نُِسب،  وإليها  ي،  الرَّ مدينة  في  ُولَِد 
الري تقع على بعد ستة كيلو مترات جنوب 
شرقي طهران, وكان ميالده في سنة 250ه� 
للعلم  محبًّا  طفولته  منذ  وكان  )864م(، 
العلوم  “الري”  بلدته  في  فدرس  والعلماء، 
لم  هذا  ولكن  والفلسفية  والطبية  الشرعية 
يُْشبع َنَهَمه لطلب العلم؛ فلم تكن مدينة الري 
-على اتساعها وكثرة علمائها-بالمدينة التي 
تحوي علوم األرض في ذلك الوقت؛ ولذلك 
م الرازي وجهه شطر عاصمة العلم في  يمَّ
العالم في ذلك الوقت، وهي “بغداد” عاصمة 
الخالفة العباسية، فذهب إليها في ِشبه بعثة 
علمية مكثفة، تعلم فيها علوًما كثيرة، ولكنه 
ز اهتمامه في األساس على الطب، وكان  ركَّ
أستاذه األول في هذا المجال هو “علي بن 
زين الطبري”، وهو صاحب أول موسوعة 

طبية عالمية )فردوس الحكمة(.

الرازي معجزة الطب عبر األجيال:

اهتمَّ الرازي أيًضا بالعلوم التي لها عالقة 
وكذلك  واألعشاب،  الكيمياء  كعلم  بالطب، 
الكثير من  آراء  لكونه يحوي  الفلسفة؛  علم 
في  يتكلمون  كانوا  والذين  اليونان  الفالسفة 
الطب أيًضا، وكان أستاذه األول في الفلسفة 
عدة  الرازي  أنفق  وهكذا  “البلخي”  هو 
سنوات من عمره في تعلم كل ما يقع تحت 
هذا  في  تفوق  حتى  الطب،  أمور  من  يديه 

المجال تفوًقا ملموًسا.

ثم عاد الرازي بعد هذا التميز إلى الري، 
الري،  مدينة  مستشفى  مدير  منصب  فتقلَّد 

وكان من المستشفيات المتقدمة في اإلسالم، 
الكثير  عالج  في  ونجح  شهرته،  وذاعت 
من الحاالت المستعصية في زمانه، وسمع 
والبعيد،  والقريب  والصغير  الكبير  بأمره 
حتى سمع به “عضد الدولة بن بويه” كبير 
الوزراء في الدولة العباسية, فاستقدمه إلى 
منصب  ليتولى  بغداد 
في  األطباء  رئيس 
العضدي،  المستشفى 
في  مستشفى  أكبر  وهو 
الوقت،  ذلك  في  العالم 
خمسون  به  يعمل  وكان 

طبيًبا.

يكن  لم  أنه  والحق 
كان  بل  فقط,  مستشفى 
وكليَّة  علمية,  جامعة 
أعلى  على  للطب 
أصبح  وقد  مستوى. 
مرجعية  فيه  الرازي 
علمية ال مثيل لها، ليس 
وإنما  فقط،  بغداد  في 
سنوات  مدى  على  وليس  كله،  العالم  في 
معدودة، ولكن لقرون متتالية، فكان معجزة 

الطب عبر األجيال.

وقفة  نقف  أن  ا  جدًّ المهم  من  ولعلَّه 
هذا  إلى  الرازي  وصل  كيف  ونتساءل: 

المجد، وإلى هذه المكانة؟

ال بدَّ أن نعلم أن النجاح ال يأتي مصادفة، 
وأن التفوق ال يكون إال بجهد وتعب وبذل 
وتضحية، كما أن اإلبداع ال يكون عشوائيًّا 
وتدريب  تخطيط  إلى  يحتاج  إنما  أبًدا، 

ومهارة، وهكذا كانت حياة الرازي.

كل  في  العلم  عن  الرازي  بحث  لقد 
في  استطاعته  قدر  واجتهد  مصادره، 
تحصيل كل ما يقع تحت يده من معلومات، 
ثم أتبع ذلك بتفكير عميق وتجارب متعددة 
ودراسة متأنية. حتى بدأ يعِدّل في النظريات 
ثم وصل  ويحلل،  ينقد  وأخذ  يقرؤها،  التي 

إلى االختراع واإلبداع.

الرازي ومنهجه التجريبي:

لقد انتشر في زمان الرازي الطب اليوناني 
والفارسي والهندي والمصري نتيجة اجتهاد 
العلماء في ترجمة كتب تلك األمم، فقرأها 
بل  بالقراءة  يكتف  لم  لكنه  جميًعا،  الرازي 
العلم  مسالك  أرقى  من  رائًعا  مسلًكا  سلك 

وهو المالحظة والتجربة واالستنتاج..

فقد كان الطب اليوناني هو أهم طب في 
األساس  في  يعتمد  كان  ولكنه  الفترة،  تلك 
كل  وكان  بة..  المجرَّ غير  النظريات  على 
حتى  الطريقة  هذه  يعتمدون  اليونان  أطباء 
يُخضعوا  لم  فهم  الطب،  بفالسفة  عرفوا 
نظرياتهم لواقع الحياة إال قلياًل، وال يُستثَنى 
من ذلك أحٌد من أطباء اليونان حتى العمالقة 
ولكن  وأبقراط!!  جالينوس  أمثال  منهم 
تعتبر  التي  المشهورة  كلمته  قال  الرازي 
عامة,  بصفة  العلم  قوانين  من  قانوًنا  اآلن 
قال: “عندما تكون  والطب بصفة خاصة.. 
والنظرية  متعارضة  تواجهنا  التي  الواقعة 
الواقعة، حتى وإن أخذ  السائدة يجب قبول 

الجميع بالنظرية تأييًدا لمشاهير العلماء..”

البقية ص 8

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على  ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

قضايا وآراء

 

قام   ، النحيل  الشمس جسدها  أشعه  اخترقت 
وراء  السعي  طريق  الي  صخب  في  الجميع 

الرزق.

نظرت حولها فوجدت فراغا قاتال 

لم تعلم أذهبت هي اليه ؟

ام جاءها هو ؟

هل كانت قبال تقبع داخل هذا الفراغ اللعين؟

صوت  تسبق  و  تعدو  و  تطير  كانت  هل 
الرياح ؟

هل كان الزمن قاسي و الصياد جبار ؟

اسئله و اسئله و ليس من اجابه 

رقدت و لكن بال فائده

فالجميع يسرعون في سباق ال ينتهي 

و الجميع يتخطونها

األقدام  أتزانها و نظرت حولها كانت  فقدت 
تعلوها و كانت الضوضاء من حولها 

علمت انه ال فرار من العوده 

للوراء  الطريق  ايضا  فكان  خلفها  نظرت 
طويال 

فماذا تفعل؟

يجب ان تحلق و تطير

اما للوراء و اما لألمام 

لم يكن الوقوع في المنتصف هو الحل الجيد 

فهذا االختيار سوف يجعل األقدام تدوسها و 
تمزقها 

ظلت تفكر و تفكر 

وجدت انه من االسهل ان تحفر حفره بأرجلها 
الضعيفيتن لترقد بداخلها وقتاً 

تمضيه  سوف  الوقت  من  كم  تعلم  تكن  لم 
داخل تلك الحفره المظلمه 

لك يكن هناك أمامها اختيارات اخري...

نعم !

اما االختفاء ّعن الماره و االبتعاد عن األقدام 

و اما الموت تحت األقدام 

ظلت تصنع لنفسها عمقاً ال يشعر بها احدا

و هناك الي العمق العميق الدفين سكنت تلك 
الضعيفه بعيدا

فضلت العتمه و الوحده 

عن الضوء القاتل 

و الضوضاء العنيفه 

فضلت االبتعاد بأشالئها تلملم ما تبقي لها 

عن ان تظهر في العلن ليحتقر ضعفها الجميع 

و ظلت هناك تنظر بارقه أمل بعيد من شعاع 
ضوء خافت يدخل اليها عبر حفرتها الضيقه

كان كل املها ان تكبر أجنحتها مره اخري 

حتي تستطيع التحليق لألمام او الخلف كيفما 
تريد 

الحريه 

األجنحة 

التي ال يشعر بها هؤالء 

و التي ظلت هي تحارب من اجلها 

ايّام ام سنين ال تعلم كم مر من الوقت 

كان الفشل هناك لوقت طويل 

تذكرت كم كانت تحلق بكل حريه و قوه و بال 
خوف من سهم الصياد

تذكرت داخل حفرتها الضيقه و هي تعد كم 
تبقي لها من انفاس

تحيا علي أمل الخروج 

الحريه 

التحليق 

لمن  الفرصه  تعطي  لن  المره  تلك  لكن  و 
قطفوا أجنحتها 

لن تقف امام الصياد لتريه جمال أجنحتها 

لن تحلق وسط الجالدين

لن تطير فوق النيران 

ما اتعس من كان له اجنحه يوما ما اكثر ممن 
ٌخلقوا بدونها 

فمن جرب التحليق و الطيران 

لن يفضل ان تكون نهايته داخل مقبره

هناك مازالت الدعوه للتحليق قائمه 

و لكن تحتاج ألجنحة جديده 

و هنا نتذكر تلك االيه الرائعه

الذي يشبع بالخير عمرك 

فيتجدد مثل النسر شبابك

نعم يتجدد مثل النسر شبابك

فتصير لك اجنحه جديده 

و طيران جديد 

من اله التعويضات 

طيور بال أجنحه 

نيفني سامى
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تداعيات الزمن 
د. روز غطاس

»سلفادور  الفذ  العبقري  السريالي  المصور  رسم 
دالي« لوحة غريبة عجيبة اشتهرت في كتب ومقاالت 

الفنون بعنوان: »تداعيات الزمن«.

من  مجموعة  فيها  رسم  الزيتية  باأللوان  لوحة  وهي 
قماش  قطعة  كانت  لو  كما  المائعة  المهلهلة  الساعات 
تتدلي من على فروع األشجار تعبث بها الرياح. فمن 
وجهة نظره كان يري الزمن يسقط ويتهاوى وتعبث به 
تلك  هواء  عنف  مزقتها  كرايات  اصبح  حيث  الرياح 
الرياح فتلقفتها افرع األشجار لتزيد من تهرئها والعبث 
ماجريت« رسم  رينيه  السريالي »  المصور  أما  بها. 
الزمن من خالل أحالمه متمثاًل في مقدمة قطار تخترق 
لوحة  رسم  كما  ساعة.  تعلوه  بحائط  منحوتة  مدفئة 
ظهر  فوق  يجري  جواد  يمتطي  فارس  فيها  أخرى 
ُسحباً  رسموا  الذين  الرسامين  من  وغيره  عربة. 
للزمن.  كتسجيل  الرياح  بها  تعبث  وأشجاراً  وأمطاراً 
أما  أوتارها.  تقطعت  موسيقية  اآلت  رسم  وأخر 
»أينشتين« فيشرح عملية نسبية الزمن بمثال بسيط من 
القطار  تنتظر  كنت  عندما  تذكر  قائاًل:  اليومية  الحياة 
علي الرصيف لمدة خمس دقائق فانك تنظر في الساعة 
الن  القطار  وصول  بطء  من  متأففا  المرات  مئات 
تمضي  بينما  الستقبالها.  مشتاق  وأنت  فيه  حبيبتك 
ومضت  انتهت  أنها  تشعر  الحبيبة  هذه  مع  ساعات 
كثواني أو خمس دقائق وتتمني ان يطول الزمن. وكثيرا 
في وقتنا الحالي ما نسمع عن النانو ثانية والفنتو ثانية 
والسنة الضوئية وغير ذلك من المصطلحات المقترنة 
توسعه  في  ندركه  للزمن  اإلنسان  وتحدي  بالزمن. 
الصوت،  من  األسرع  والطيران  الفضاء  بأبحاث 
والثورة التكنولوجية ووسائل االتصاالت وما الي ذلك 
من داتا اتسمت بها عصرنا الحالي. كما إنني اعرف 
رجاًل قيل عنه بينما هو في صندوقه في لحظاته قبل 
به  يشعر  لم  لعصره،  سابقاً  كان  »انه  للقبر:  األخيرة 
أحدا ومضي في صمت لكنه لم ينساه الناس ألنه وان 
صنع  قد  عما  وتعلن  تشهد  وأعماله  يتكلم  بعد  مات 
وشروق  النيل  وفيضان  والحصاد  فالزرع  وفعل«. 

الفراعنة  عند  الزمن  مقياس  كانوا  الشمس  وغروب 
المائية  والساعة  المزولة  مثل  أدوات  استخدام  بجانب 
التي  األدوات  من  والرملية...وغيرها  الشمع  وساعة 
ساعدت الفرعوني القديم واليوناني والمايا وغيرهم من 
الوصف.  في  بدقة  تاريخها  كتابة  القديمة  الحضارات 
هل  الزمن؟  هو  ما  االتي:  السؤال  أطرح  جعلني  مما 
الزمان من الثوابت أم من المتغيرات؟. هل هي عملية 
أنه تحقيقاً  أم  “فالش باك« كما يقول صناع األفالم؟. 
للمثل القائل: دوام الحال من المحال ال يبقي حال علي 
حاله. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. عزيزي ان 
امرأة ولدت طفل ميت  اسأل  الزمن  أن تعرف  أردت 
بعد حمل تسعة اشهر، أو من فاته القطار أو طائرة منذ 
ثوان معدودة أو ذلك الرجل الذي انهار زواجه الذي دام 
من  نجي  الذي  الشخص  هذا  أو  عددها،  هذا  سنوات 

حادث بشع منذ لحظات قصيرة. 
فالميالد والموت محسوب بالزمن. فالزمن دائماً هو 
ما  وهذا  معه.  القوي  والمصارع  األول  اإلنسان  عدو 
نشاهده في صراع الحضارات والبالد والحكومات في 
وتنفيذها.  األمد  وقصيرة  األمد  طويلة  الخطط  وضع 
تجسد  الزمان  ملئ  ففي  اإللهية.  الخطة  عكس  علي 
الرب االله مولوداً من امرأة تحت الناموس ليفدي الذين 
الموت عينه  ينتظرون حكم  الذين  الناموس،  هم تحت 
)غالطية 4: 4(. والزمن هو صفة من صفات الرب 
الذي  السرمدي  األبدي  األزلي  فهو  القادر  الحي  االله 
ليس له بداية أو نهاية وال يحده الزمان أو المكان. شبهه 
وتغير  توقف  فالزمن  األيام.  قديم  بقوله:  النبي  دانيال 
العديد من المرات بالكتاب المقدس فيشوع امر الشمس 
)يشوع  المعركة  تنتهي  حتى  السماء  كبد  في  تقف  أن 
10(. وحزقيا الملك طلب من اشعياء النبي عالمة ان 
الثاني  )ملوك  السماء  فاستجابت  للوراء  الظل  يرجع 
يتنبأ  ان  الرب  أمره  النبي  11(. وحزقيال   – 8 :20
اليابسة فقامت جيش عظيم جداً )حزقيال  على العظام 
أقامه  ان  الي  أيام  ثالثة  قبره  في  انتن  ولعازر   .)37
 –  1 :11 )يوحنا  المجد  كل  له  المسيح  يسوع  الرب 
وتزلزلت  الدنيا  أظلمت  الصليب  على  والمسيح   .)44
أكمل«  »قد  صرخ:  عندما  القبور  وانفتحت  األرض 
)متي 27: 51؛ مرقس 15: 33؛ لوقا 23: 44، 45(. 
الشيب  انه رش  القديم  العهد  في  افرايم  عن  ومكتوب 
علي راسه وهو ال يعلم. أي أن الزمن مر به وهو ال 
يدري. عزيزي هل انت كذلك؟. هل تشعر أن عمرك 
أضعاف،  المسلوب  يرد  من  هناك  أبشر  منك؟.  ُسرق 
وهو فقط يريدك أن تثق فيه. هو الرب يسوع المسيح 
الذي قال: تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي األحمال 
وانا أريحكم. ذاك الذي في يديه أجلنا فنحن ال نعلم متي 

نولد أو متي نموت.

بسطوروس  عازر  عادل  ُولد 
بمدينة اإلسكندرية فى 23 مارس 
بها  تعليمه  فى  وتدرج   1924
تلك   – الثانوية  المرقسية  بمدرسة 
كيرلس  البابا  أسسها  قد  كان  التى 
الخامس البطريرك  112 )1874 
– 1927( – وبعد حصوله على 

بكلية  التحق  التوجيهية  شهادة 
الحقوق جامعة فاروق األول )حالياً 
على  وحصل  اإلسكندرية(  جامعة 
 ،1946 عام  فى  الليسانس  درجة 
العام  للنائب  وكياًل  ذلك  بعد  عمل 

بقسم العطارين.

بعثة  فى  عادل  األستاذ  سافر 
حكومية إلى إنجلترا لدراسة القانون 
فى  قضاها  سنتين  وبعد  البحرى، 
كبار  أحد   – والده  توفى  البعثة، 
فإضطر   - باإلسكندرية  المحامين 
تحمل  ليتابع  البعثة  من  يستقيل  أن 
مسئولية مكتب والده الذى كان يقع 

بمنطقة المنشية – شارع البورصة 
القديمة – وقد أداره بإقتدار عظيم.

أظافره  نعومة  منذ  شماساً  سيم 
الكبرى  المرقسية  بالكنيسة 
كان  التى  تلك   – باإلسكندرية 
كان  إذ  حياته،  طوال  بها  مرتبطاً 
بسطوروس  عازر  األستاذ  والده 
شقيقه  أن  كما  بها،  نشطاً  شماساً 
عازر  نجيب  دكتور  المبارك 
بها.  شماساً  أيضاً  بسطوروس كان 
بالمجلس  عضواً  أختير  وعندما 
البابا  حبرية  فى  السكندرى  الملى 
 )1956 الثانى )1946 –  يوساب 

قرأت لك 
جنوى غاىل

ست آيات تساعدك 
علي االسرتخاء هذا الصيف

By Julie
الضغط  فإن  منا  للكثير  بالنسبة 
المشغوليات  اليقاف  زر  علي 
عمليا  به  القيام  من  أسهل  نظريا 
الصيف  أشهر  خالل  حتي   ,
مما  قليال  الحياة  تبطئ  عندما 
االنفاس  اللتقاط  فرصة  يعطينا 
واالسترخاء , ولذا أعطي لنفسك 
وقتا  كل يوم بعد الظهر او في عدة 
أيام لالسترخاء علي أرجوحة مع 
كتاب جيد وشراب الليمون البارد 
وهذه وصفة لالسترخاء ويضاف 
يتم  ما  غالبا  اخر  عنصر  لها 
تجاهله وهو )سالم الروح ( وكما 
ضرورية  الجسدية  الراحة  أن 
لجسد صحي فإن السالم الروحي 
طريقة  وأفضل  لرفاهيتنا  مهم 
في  ترتاح  ان  هي  الروح  لسالم 
وهذه   , المسيح  يسوع  شخص 
بها  االستعانة  يمكنك  آيات  ست 
واالستمتاع  باالسترخاء  لتذكرك 
 1-23 مزمور    -1 ؛  بالصيف 
يعوزني شئ  الرب راعي فال   «
والي  يربضني  خضر  مراع  في 
مياه الراحة يوردني , يرد نفسي 
أجل  من  البر  سبل  الي  ويهديني 
هللا  أن  تعني  االية  هذه  أسمه« 
هي  واين  احتياجاتنا  كل  يعرف 
المياه  وجداول  الخضر  المراعي 
وهو  حياتنا  وتجدد  ستنعش  التي 
نسير  عندما  بوعوده  بالوفاء  يعد 
معه ويمكننا االعتماد عليه لراحتنا 
الكاملة  2- مزمور 127- 2 » 
باطل هو لكم ان تبكروا في القيام 
مؤخرين الرقاد -أكلين خبز التعب 
وهنا   « نوما  أحباؤه  يعطي  فهو 
تقول لنا االية انه مع افضل النوايا 
مرة  االنزالق  بسهولة  يمكننا 
علي  االعتماد  عادة  الي  أخري 
وبينما   , أحتياجاتنا  لتلبية  انفسنا 
نستطيع ان نمجد هللا باعمالنا لكن 
لعدم  بمثابة غطاء  هذا  يكون   ال 
الثقة  أن   – به  الثقة  علي  قدرتنا 
الراحة  واثناء  العمل  اثناء  باهلل 
هي مفتاح لتجديد حياتنا وانعاشها 
3-  ماثيو 6 -25  » لذلك أقول 
لكم ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون 
بما  الجسادكم  وال  تشربون  وبما 

يعلم  السماوي  أباكم   ..... تلبسون 
انكم تحتاجون الي هذه كلها ولكن 
أطلبوا اوال ملكوت هللا وبره وهذه 
المقطع  هذا  وفي  لكم«  تزاد  كلها 
بشأن  القلق  أن  يسوع  يوضح 
المستقبل مضيعة للوقت , ويذكرنا 
تماما  بنا  يهتم  السماوي  أبانا  بأن 
كما يفعل مع زهور الحقل وطيور 
السماء  4- ماثيو 11-28 »تعالوا 
وثقيلي  المتعبين  جميع  يا  الي 
االحمال وأنا أريحكم«  يمكن أن 
ولكن  ساحقة  المسؤوليات  تكون 
حمل  في  بالمساعدة  يعد  يسوع 
بكثير  أكبر  فكتفيه  الجسد  اثقال 
يشترك  بان  يعد  وهو  أكتافنا  من 
معنا في حمل االثقال والسير معنا 
الطريق  5-  في كل خطوة علي 
بشئ  تهتموا  »ال    6-  4 فيليبي 
والدعاء  بالصالة  في كل شئ  بل 
هللا  لدي  طلبتكم  لتعلم  الشكر  مع 
عقل  كل  يفوق  الذي  هللا  وسالم 
يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح 
يقدم  المقطع  هذا  في   « يسوع 
بولس نصائح عظيمة ويقترح ان 
وأن  صلوات  الي  همومنا  نحول 
الصالة  ونبدأ  القلق  عن  نتوقف 
الكامل  بالسالم  نمتلئ  وسوف 
والراحة التي ال يمكن ان يوفرها 
احدا بل هللا وحده , 6- يوحنا 16-
لكم  ليكون  بهذا  قد كلمتكم   « 33
لكم  العالم سيكون  , في  في سالم 
ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم 
» وهذا يعني أنه في المرة القادمة 
وتحاول  القلق  روح  تنتابك  التي 
القلق  عن  توقف   , يومك  تدمير 
االله  هو  يسوع  بأن  نفسك  وذكر 
تنهار  لن  االمور  وأن  المسيطر 
بجمال  وتستمتع  تسترخي  عندما 

الطبيعة من حولك.

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)101( عادل عازر بسطوروس )1924 – 2005(

الدياكونية  رتبة  فى  قداسته  أقامه 
الجليلية )أى شماس كامل(. 

عادل  األستاذ  الشماس  عاش 
متمسكاً  المبكر  النقى  شبابه  منذ   -
بالكنيسة وكانت اآلم السيد المسيح 
ومصدر  ذهنه  فى  جداً  واضحة 
كنت  فعندما  حياته.  فى  له  تعزية 
بانجلترا  لندن  بمدينة  معه  أتقابل 
الفاضل  األرخن  ثالثنا  وكان   –
األستاذ  األصيل  والسكندرى 
األدب  أستاذ  مجلى  فؤاد  الدكتور 
حضور  فبعد   – بها  اإلنجليزى 
بكنيسة مار مرقس  األلهى  القداس 

بلندن، كان يصطحبنا بأبوة معهودة 
ومحبة فائقة إلى متحف الفنون بها 
توجد  حيث  إلى  فوراً  بنا  ويتوجه 
المسيح  السيد  بها  رائعة  صورة 
الكهنة  رئيس  أمام  مكباًل  يقف 
وبينهما شمعة صغيرة مشتعلة )كما 
الشمعة  ضوء  الفنان(،  وضعها 
كانا  اللذان  والسالم  الهدوء  أظهر 
يظهران بوضوح على وجه السيد 
المسيح بينما الذعر والخوف على 

وجه رئيس الكهنة.
البقية ص8
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هل نشهد نهاية األيام؟

 ادوارد يعقوب

حتى ال يتهمني البعض بالمتشائم! فان 
ما أعبر عنه االن هو رصد وتحليل لواقع 
متزايد  بمعدل  ينحدر  لعالم  نعيشه،  مر 
او  للمشاعر  دخل  وال  الحضيض.  الى 
عواقب  من  الخوف  او  المجامالت 
فيما اعرض.   الرأي  بحرية عن  التعبير 
عندما هاجرت الي كندا منذ ما يزيد على 
تسوده  مجتمع  من  فرارا  عاما   30 ال 
والتخلف  الحريات  وكبت  العنصرية، 
الفكري والفساد. كنت أؤمن بتقدم الغرب 
المسيحية.  وقيمه  النسبي  وتحضره 
به،  احلم  كنت  ما  معظم  حينها  وشهدت 
شهدته في كندا.  ولكن لألسف اري االن 

انحسارا خطيرا لتلك القيم وتغلغل الكثير من الظواهر الدخيلة 
الممارسات  يماثل  وبعضها  االصيلة  الكندية  األعراف  على 
بعيدا  لهجرتي  دافعا  كانت  والتي  الحريات  العنصرية وكبت 
فيما  فجيعتي  هو  اكتب  ان  االن  دفعني  ما  اقوى  لعل  عنها. 
هذه  تنتقل  ان  أتصور  كندا. ال  في  الكنائس  حدث من حرق 
االفعال الهمجية الى بلد مثل كندا واألخطر هو ذلك الصمت 
الرهيب من الدولة والميديا عليها. إنها بكل المقاييس جريمة 
كراهية ويجب ان تجابه بحزم من الجميع واال ستكون النتائج 
وخيمة على المجتمع الكندي. ان ما نشاهده االن من تدهور 
رمزا  ما  يوما  كان  الذي  الغرب  في  مسبوق  غير  أخالقي 
للحضارة والتقدم لهو شيء محزن ويحتاج عمل جاد إيجابي 
االصيلة.  الغربية  القيم  عن  والمدافعين  المحافظين  كل  من 
دعونا ندرس المشكلة ونحللها. بدراسة التاريخ يتضح ان ما 
يحدث اآلن ليس بجديد وان كان بصورة حادة ومعدل انحدار 
لذلك  مثال  وأوضح  التاريخ.  فجر  منذ  متكرر  ولكنه  سريع، 
هو اإلمبراطورية الرومانية التي كانت من أعظم الحضارات 
التي سادت العالم واثرت فيه كثيرا وسقطت لتخليها عن القيم 
والمبادئ األخالقية التي قامت عليها. وسألخص اهم األسباب 
النشأ:  التي أدت الي ما نحن فيه االن: 1- تربية  في رأيي، 
الثالثة  من  يقرب  ما  منذ  حدث  الذي  والتسيب  التساهل  ان 
عقود في أساليب التربية واهمها عدم احترام الصغير للكبير 
والتخلي عن مبدأ العقاب على الخطأ فهو منافي لألساسيات 
فال  القيادي  التسلسل  واهمها  البشر  حياة  تنظم  التي  والسنن 
النشاط الحياتي اال وبه نظام قيادي يتبع  يوجد أي شكل من 
فيه الصغير توجيهات وقيادة األكبر، وإذا شذ وثبت انحرافه 
نشاهده اآلن في  المؤسسات وما  اهم هذه  يعاقب. والمدرسة 
المدرسة  ومدير  المدرس  فقدان  من  الغرب  مدارس  معظم 
من  الواجب  االحترام  فقدان  بل  والقيادية،  التنظيمية  لسلطته 
المعطاة  الحريات  في  واالفراط  للتطرف  نتيجة  لهو  الطلبة، 
يحتاج  موضوع  وهذا  للعقاب  التقليدية  الطرق  ومنع  للنشء 
الى تفصيالت أكثر لشرحه.   2- تفكك االسرة: ان االسرة 
تغير  وقد  شعب.  أي  مستقبل  في  المتحكمان  هما  والمدرسة 
تعريفات  ودخلت  الحرية  باسم  ايضا  التقليدي  االسرة  مفهوم 
التربية  على  سلبا  وتؤثر  السوية  الطبيعة  مع  تتفق  ال  شاذه 
األخالقية السليمة للنشء.  وإذا سار االتجاه الحالي في تقييد 
سلطة اإلباء على األبناء وتركيزها في يد التيار المسمى زورا 
تداعيات خطيرة على تحلل االسرة  لذلك  بالليبرالي فسيكون 
والتواصل  والتثقيف  االعالم  وسائل   -3 المجتمع.  وبالتالي 
االستبدادية  النظم  في  ممثال  اليسار  تحالف  ان  االجتماعي: 
االصولي  اإلسالم  مع  الصيني  الشيوعي  الحزب  واخطرها 
وعمالقة  والسينما  االعالم  على  للسيطرة  الطائلة،  بأمواله 
التكنولوجيا مما أحدث ومازال يحدث تدميرا للقيم المسيحية 
ومعاداة للمسيحيين ال لسبب سوى كرههم لألخالق المسيحية 
السامية التي هي خطر على فسادهم وانحرافهم. وسأخذ مثال 
السينمائية  األفالم  في  الحوار  نوعية  واحد من كل هذا وهو 
وانحطاط االلفاظ التي صارت من كثرة التكرار امرا عاديا أثر 
على الكثير من قطاعات المجتمع حيث أصبحت تلك االلفاظ 
تستخدم بكثرة وشيئا عاديا في الحوار بينهم. 4- انتشار الفساد 
السياسي في الغرب نتيجة لتغلغل الفكر المادي على حساب 
 -5 السابقة.   العوامل  مع  يتداخل  أيضا  وهذا  الروحانيات 
محاوالت كبت الحريات وإرهاب الراي المعارض وممارسة 

الكبيرة  التكنولوجيا  شركات  جانب  من  المستبدة  الرقابة 
وتزوير  المعارض  الراي  لحجب  االنترنت  في  المتحكمة 
بالليبرالي لتحويل دول  التيار المسمى زورا  الحقائق لصالح 
الشيوعي  للحزب  تابعة  استبدادية  نظم  الي  تدريجيا  الغرب 
الصيني ومن يسير في نهجه وهو أخطر تحدي يواجه الغرب 
ونظمه  الغرب  حريات  استخدام  إساءة  من  عقود  بعد  االن 

الديمقراطية للقفز عليها وتدميرها. 

ان ما يحدث للمسيحيين في الغرب من اضطهاد لم أكن ابدا 
فيها  تحرق  بلد  من  فلقد هاجرت  لكندا،  اتوقعه عند هجرتي 
الكنائس وتغطي الميديا والسلطات علي ذلك وها انا اراه االن 
في كندا ومن قبلها بدأ التضييق من سنين علي حرية المسيحيين 
في التبشير او حتى التعبير بحرية عن رايهم بعكس السماح 
المعتقدات  على  الهجوم  بل  معتقداتهم  بنشر  أخرى  ألديان 
الحق،  نفس  المسيحيون  يمارس  وعندما  وانتقادها  المسيحية 
يحاكمون يتهم الكراهية ويمنعون بالقوة من حرية التعبير بل 
وتجبر الكنائس علي قبول ممارسات تعتبر ضد تعاليم الكتاب 
المقدس ويمنع االباء من حرية تلقين أبنائهم ما يؤمنون به بل 
يحرضون األبناء ضد أباءهم ويضطهدون من يعترض ويعبر 
التهنئة  زمن  منذ  الغيت  لقد  بحرية.  المسيحية  معتقداته  عن 
التقليدية بعيد ميالد المسيح واستبدلت بتهنئة عامة  المسيحية 
أسقط فيها ذكر المسيح عن عمد بينما األديان األخرى تتمتع 
بحرية ذكر رموزها الدينية في اعيادها. كل ذلك يمارس ضد 
التي تدعو الى المحبة  المسيحية رغم تعاليم المسيح السامية 
المثالية لدرجة حب األعداء والي التفاني في خدمة األخرين 
افاق عالية.  الي  االنسان  بحياة  ترتفع  التي  العليا  المثل  وكل 
وها نحن نشاهد اإلرهاب ضد المسيحيين في العديد من دول 
العالم. الشرق األوسط ونيجيريا والهند والصين وغيرها في 
نفس  بينما  لذلك  الغربية  الميديا  وتجاهل  العالم،  قارات  كل 
الميديا تملء الدنيا صخبا وضجيجا لتعرض معتنق دين آخر 
المسيحيون  تعرض  لقد  عنصري ضده.  تصرف  ابسط  عند 
على مدى التاريخ لالضطهاد، ولكن ما يحدث االن يفوق كل 
ما حدث في الماضي من حيث الكم ومعدل التزايد في الجرائم 
واألنظمة  المؤسسات  وتغول  المسيحيين  ضد  العنصرية 
والحكومات التي تعادي المسيحيين. ان الكتاب المقدس يعلمنا 
ان نسامح الذين يعادونا، ولكن يحثنا أيضا على التمسك بالحق 
النفس  الدفاع عن  المطالبة بحقوقنا وبحق  التهاون في  وعدم 
إذا اضطررنا لذلك وغير ذلك يعتبر خنوع وجبن وضد تعاليم 
الكتاب  بتعاليم  المتمسكين  المسيحيين  لم يعرف عن  المسيح. 
المقدس لم يعرف عنهم ابدا انهم يبادرون بالعنف او يروعون 
األمنين او يعتدوا على أحد ولم يعرف التاريخ عمل إرهابي 
مسيحي واحد يعتمد على نصوص كتابية كما هو الحال مع 
حقهم  يمارسوا  ان  المسيحيين  كل  ادعو  لذلك  أخرى.  اديان 
المشروع في ابداء رأيهم واالعتراض على ما يمارس ضدهم 
المسيح واال  القانونية والسلمية كما علمنا  بالطرق  الظلم  من 
الكتاب  ان  صحيح  أوالدنا.  وحقوق  حقوقنا  في  ابدا  نتهاون 
المسيح،  اجل  من  لالضطهاد  سنتعرض  اننا  يعلمنا  المقدس 
ولكن ال يشجعنا على الخنوع لهذا االضطهاد، بل يعلمنا ان 
نكون أقوياء الن المسيح معنا.  وعكس ذلك هو عدم ايمان 
وعدم ثقة في قوة الهنا.  لذلك يجب ان نترك الخوف ونتصدى 
بالكلمة للشر وندعو للحق الكتابي دون رهبة ونتمسك بتعاليم 
فقط  وليس  النتيجة  كانت  مهما  بخالصة  والتبشير  المسيح 

احللم، والعنوسة!! 

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى حنا 

   الزواج أحد أهم أحالم الوالدين ألبنتهم!
األرباح  تتوالد كشوف  الوسائد:  فتحت  األهم،     وألنه 

والخسائر، وكوابيس السن والعنوسة!
   لذلك نجد في شرقنا، ان الفتاة ال تتزوج بمن تحب، 

ولكن عليها أن تحب من تتزوجه!
  فاألب يضع رجاًل على رجل، ويشترط على من يتقدم 
المادية،  امكانياته  لها ما يفوق  يقدم  بابنته، ان  لالرتباط 

وان شئنا الدقة: لبن العصفور!
   وفي أحيان كثيرة يختار لها عريساً ثرياً دون مراعاة 
لفارق السن، ودون التأكد من اخالقه، ودون النظر الى 

ان ابنتهم ال تريده! 
   وليس هذا هو االغراء الوحيد، وانما تخويفها من ما 
يسمى بالعنوسة، وان ظل رجل خير لها بكثير من ظل 

حيطة!
تحطمت  بيوت  من  وكم  فشلت،  زيجات  من  وكم     
يهتم  وال  الفتاة،  بخيارات  يهتم  أحد  ال  ألن  وخربت؛ 

بمشاعرها!
تكون  قد  ولكنها  أحالمهم جميلة،  ان  اآلباء  يظن  قد     

كابوساً لفتاتهم!
  وقد يظنوا انه بالمال تستقيم الحياة، وتغّرد لهم. ولكن 
يتمتع  بشخص  وانما  الفتاة،  تحيا  وحده  بالمال  ليس 

بالرجولة ال الذكورة!
   أيها اآلباء ال تجبروا بناتكم على العنوسة، ألن العنوسة 
بكثير من ما يسمعونه ويرونه من  عند بعضهن أفضل 

مشاكل وحاالت الطالق المتزايدة!
عنوسة  يعيش  من  انتم  تكونوا  فقد  انتبهوا  اآلباء،  أيها 
العقل والمشاعر واالدراك السليم، وقد قيل ان الدبة تقتل 

أوالدها، فال تقتلوا بناتكم! 

المواجهة السلبية للممارسات المنحرفة التي قد يتبناها التيار 
الكتابي  والتوبيخ  بالنصح  أيضا  ولكن  العالم،  في  الغالب 
ونشر كلمة الحق دون تردد او رهبة. ان ما نشاهده االن 
من اضطهاد، يعرفه جيدا ويعيه كل من درس جيدا الكتاب 
المقدس ويعرف ان كل ذلك مذكور بالتفصيل مما يجعلنا ال 
نيأس او يصيبنا اإلحباط، بل نزداد ثقة في وعود الهنا ودقة 
كلمته وهناك العالمات الكثيرة التي وردت في الكتاب عن 
النهاية يري الكثيرين انها تتحقق اآلن ولعل أبرزها  قرب 
هذا االضطهاد الغير عادي للمؤمنين باسم المسيح فهل يشهد 

جيلنا نهاية األيام؟
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أسطورة  »الرازي    مقال  بقية 
وإعجاز  وإبداع  عربي !!!« ص5

أو  مشهور  لعالم  ليس  أنه  يذكر  فهو 
تتعارض مع  يقرر نظرية  أن  غير مشهور 
المشاهدة الفعلية والتجربة الحقيقية والواقعة 
والتجربة؛  المالحظة  تَُقدَّم  بل  الحادثة، 
وبذلك يُْبَنى االستنتاج على ضوء الحقائق ال 

االفتراضات الجدلية.

من  أبدعها  وما  مبدأ،  من  حقًّا  أروعه  ما 
طريقة!!

ولذلك نجد أن الرازي كثيًرا ما انتقد آراء 
العلماء السابقين نتيجة تجاربه المتكررة، بل 
يًصا للرد على جالينوس  إنه ألَّف كتاًبا خِصّ
ى الكتاب “الشكوك  أعظم أطباء اليونان وسمَّ
الكتاب  هذا  في  وذكر  جالينوس”,  على 
األخطاء التي وقع فيها جالينوس، والتصويب 
الذي قام هو به لهذه األخطاء، وكيف وصل 

إلى هذه النتائج.

وكان الرازي حريًصا على سؤال المريض 
عن كل ما يتعلق بالمرض تقريًبا من قريب 

أو بعيد وكان يقول:

“إن الطبيب ينبغي أال يدع ُمساَءلة المريض 
عن كل ما يمكن أن يقوله عن علَّته”، وهذه 
في  المريض  مع  التعامل  في  خطوة  أول 
الطب الحديث، وهي معرفة تاريخ المرض 
سبَّبت  تكون  قد  التي  المحتملة  واألمور 
على  بالكشف  الرازي  يقوم  ثم  المرض، 
وإذا  والنبض،  الحرارة  وقياس  المريض 

المستشفى  المريض  استلزم األمر أن يدخل 
فإنه يضعه تحت المالحظة الدقيقة المستمرة 
لتسجيل كل معلومة قد تكون مفيدة في كشف 
وقد  العالج.  في وصف  أو  المرض,  سبب 
كان الرازي من الدقة إلى درجة أذهلت من 
التي  المرضية  الحاالت  على  تعليقاته  قرأ 

وصفها.

ومن إبداعات  أسطورة   الطب   الرازي 
العظيم  إن الرازي وصل إلى ما هو أروع 
من ذلك، حيث أرسى دعائم الطب التجريبي 
بعض  يجرب  كان  فقد  الحيوانات،  على 
األدوية على القرود فإن أثبتت كفاءة وأماًنا 
ما  أروع  من  وهذا  اإلنسان،  مع  جربها 
يكون، ومعظم األدوية اآلن ال يمكن إجازتها 
يفعل  كان  كما  الحيوانات  على  بتجارب  إال 

الرازي

ولقد كان من نتيجة هذا األسلوب العلمي 
من  الكثير  إلى  وصل  أن  للرازي،  المتميز 
النتائج المذهلة، وحقق سبًقا علميًّا في كثير 
من األمور. فالرازي هو أول مبتكر لخيوط 

الجراحة، وقد ابتكرها من أمعاء القطة!

العادة  بيننا الرازي سفيرا فوق  لذا يعيش 
المعلم بكل معاني  لعالم روائي مفتوح وهو 
الفلسفة والحكمة والطب واإلبداع مهما تبدلت 
الماضي  صور  كل  عنا  ورحلت  العصور 
الذي  الرازي  عصر  إبداع  قمة  كانت  التي 
التي خرجت  الرواية  فنون  بكل  ذاخرا  كان 

من رحم األرض التي تحدثت العربية.

عازر  عادل   )101(« مقال  بقية 
بسطوروس )1924 – 2005(« ص 6

جهورى  محام  وبصوت  شديد،  وبحماس 
كان يقول لى: )هذه محاكمة ظالمة إذ تمت 
هذه  هو سر وضع  وهذا  الليل  منتصف  فى 
فترة  بعد  ثم   ... المنضدة(  على  الشمعة 
خلف  يديه  وضع  وقد  والتأمل  الصمت  من 
ظهره، كان يضيف قائاًل: )لقد فعل كل ذلك 
من أجلنا(. ومن شدة محبته لعظمة المعانى 
المذخرة فى تلك الصورة كان يحتفظ بنسخة 
منها بمكتب المحاماة الخاص به باإلسكندرية.

كان أسبوع اآلالم بمدينة اإلسكندرية يمثل 
لألستاذ  حدود  بال  وخدمة  متواصاًل  عماًل 
بين  األسبوع  ذلك  فى  يجول  كان  إذ  عادل، 
المدينة يقدم فيها تعاليم سامية  بعض كنائس 
بتأمالت عميقة فى اآلم الرب المحيية. فمنذ 
أن نشأت بين أحضان كنيسة السيدة العذراء 
مع   – أتابع  وأنا  باإلسكندرية  بك  بمحرم 
التى  العظة  ولهفة  بشغف   – الكنيسة  شعب 
األستاذ عادل عازر بسطوروس  يلقيها  كان 
فى ليلة األثنين من البصخة المقدسة، وكانت 
عادل  لألستاذ  بالنسبة  النبى  إشعياء  كتابات 
اآلم  لمعانى  وشرح  وتعزية  إلهام  مصدر 

السيد المسيح المحيية.

أهتم بتأسيس الرابطة المرقسية باإلسكندرية 
األنبا  المؤسسين –  مع مجموعة  وأختار – 
البراموس  دير  ورئيس  أسقف  مكاريوس 
وكان  لها،  روحياً  أباً   )1965  –  1949(
الذى  الجمعة –  اإلجتماع األسبوعى – يوم 
من  غفير  عدد  يحضره  الرابطة  بمقر  يعقده 
أبناء اإلسكندرية وفيه يهتم بتفسير إصحاحات 
كتابات  خالل  من  المختلفة  المقدس  الكتاب 

آباء الكنيسة األولين 

والبابا  أثناسيوس  البابا  كتابات  وبالتحديد 
الفم  ذهبى  يوحنا  والقديس  األول  كيرلس 
والقديس أوغسطينوس، تلك التى كان يطلق 

عليها الينابيع الصحيحة لتعاليم الكنيسة.

كان األستاذ عادل يتمتع بمحبة حقيقية من 
البطاركة  اآلباء  سواء  القبطية  الكنيسة  أباء 
له  كانت  وباألخص  الكهنة  أو  األساقفة  أو 

الذى  السادس  كيرلس  بالبابا  خاصة  صداقة 
كما  القبطية  األوقاف  بهئية  عضواً  أختاره 
أسند إليه العديد من المهام المسكونية، كما أن 
وأمانته  لتقواه  يحبه  كان  الثالث  البابا شنوده 
خالل  من  معهما  فعمل  للكنيسة،  ومحبته 
الرأى  له  فكان  السكندرى،  الملى  المجلس 
يستثمر  وكان  الصائبة.  والكلمة  الراجح 
فى  للتدخل  ناجح  كمحام  القانونية  خبرته 

القضايا المختلفة. 

كان األستاذ عادل – كما عرفناه عن قرب 
– إناٍء مختاراً للرب إذ وضع هللا فى داخله 
اإلنجيل  كلمات  غنى  ليدرك  روحياً  وعياً 
كان  فقد  للكثيرين،  بها  ويكرز  المقدسة 
بالحقيقة مناضاًل عنيداً بكلمة الرب المحيية.

فى  السجن  آلالم  عادل  األستاذ  تعرض 
أحداث سبتمبر 1981 الظالمة والمخزية فى 
تاريخ مصر، وتعرض خاللها ألزمات قلبية 
تلك  فى  وكان   – صحته  إلعتالل  نظراً   –
األثناء يرفض بإصرار تناول أية أدوية لوال 
 )1981  –  1962( صموئيل  األنبا  تدخل 
الذى  واإلجتماعية،  العامة  الخدمات  أسقف 
األدوية  يتناول  أن  بإصرار  منه  يطلب  كان 
الذى  والمسيح  يحبها  التى  الكنيسة  أجل  من 

يخدمه.

أميناً  تلميذاً  كان  أنه  الصدق  بكل  أقول 
كاملة  أمانة  فى  كلها  حياته  وعاش  للرب، 
وحياة روحية جادة، فكانت وقفته الخشوعية 
فى الكنيسة مصدر تعزية لنا، وكانت صلواته 
واألمينة  الحقيقية  العشرة  تعكس  الخشوعية 

بينه وبين هللا.

تعرضت  حياته  من  األخيرة  الفترة  فى 
صحته لبعض األعتالل التى أقعدته بالمنزل، 
تشعره  بمنزله  له  المتعددة  زيارتنا  وكانت 
محبيه،  وسط  فى  األمينة  خدمته  بثمار 
حيث كنا نستعيد العديد من ذكريات كنيستنا 
أنطلق  بسالم  سعيه  أكمل  أن  .وبعد  المجيدة 
كجبار بأس إلى الراحة الحقيقية فى 9 يناير 
2005، بالغاً من العمر نحو 81 عاماً قضاها 
الجنائزية  الصلوات  وأقيمت  هللا.  خدمة  فى 

بالكنيسة المرقسية الكبرى باإلسكندرية. 
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أغسطس   16 االثنين  النهارده 
رقم  العدد  تقريبا  وده   .… 2021
39 او حوالي 78 أسبوع … منذ 
حالة الخنقه … اللي احنا دخلنا فيها 
الكوفيد …  … منذ دخولنا شرنقة 
وطبعا مازلنا … حتي بعد ماخدنا 
اتنين فاكسين … وحتي بعد ما تقال 
هلل  الحمد  الكنيسه  احسن …  الدنيا 
اكبد  اعداد  تستوعب  أصبحت   …
لسه خايفين …  مازلنا برضه   …
من  الماسك  نشيل  عارفين  ومش 
اصبح  وكانه   … وشوشنا  علي 
حتي   … وشنا  من  اليتجزا  جزء 
وشك  علي  من  ماتشيله  بعد  جرب 
 … موجود  لسه  كانه  تحس   …
مش  الموضوع  ان  كمان  الفكره 
نصوص  او  كلمات  عن  عباره 
ايه …  وقواعد … تحدد ح نعمل 
لسه الخوف موجود … وخصوصا 
في  بيحصل  اللي  ايه  ماعرفنا  بعد 
انهم  كمان  وسمعنا   … استراليا 
 … الشوارع  في  الشرطه  نزلوا 
 … الناس  علي  القوانين  لفرض 
الماسك …  واجبارهم علي ارتداء 
وعرفنا كمان ان الناس في استراليا 
… بكل بجاحه …ومعظمهم طبعا 
الشرطه  بضرب  قاموا   … عرب 
 … استراليا  في  بقي  دلوقتي   …
والناس   … الشارع  الجيش  نزلوا 
من  ممنوعين   … محبوسه  هناك 
 … السفر  او   … بيوتهم  مغادره 
شي صعب جدا … وسمعنا كمان 
عن انتشار حاالت كتيره في أمريكا 
 … يوم  كل  لالالف  بتوصل   …
وعدم  الناس …  استهتار  ل  نتيجه 
الماسك  ولبس  بالقوانين  التزامهم 
فيه  ان  عن  كمان  وسمعنا   …
موجه رابعه … بس بصراحه بعد 
دول …  فاتوا  اللي  السنتين ونص 
بصراحه   … فيهم  اتحبسنا  واللي 
كده الواحد بدا يتنح … ومايفرقش 
ده … سمعنا  الصغنن  الكالم  معاه 
ثالثه  نمره  فاكسين  فيه  ان  كمان 
…. علي العموم برضه  لسه عندنا 
امل … ولسه نفسنا نشوف جريدتنا 
أيدينا … ورق  تاني من جديد في 
في  بقي  ندخل  يسهل …  ربنا   …
انا  برضه   وطبعا   … موضوعنا 
ال  حتي  غريبه …  عنواين  بختار 
يمل القراء … ايه بقي حكاية آيوه 
فيلم  في  مشهد  كان  ده   … ياناني 
فيه  العزيز … وكان  ل كريم عبد 
ظابط بوليس عنيف كده … وصوته 

عالي … وتقريبا بيقول »اثبت ياال 
منك ليه » … بكل عنف وخشونه 
… وفجاه وجدنا هذا الضرغام … 
او   .. ارنب  ينقلب  قادر …  بقدرة 
كتكوت صغنن … وهو بيرد علي 
خطيبته .. او مراته مش عارفه .. 
وبكلمها  في التليفون  … وهو هادي 
رقيق … غير اللي كان بيشخط من 
دقيقه خالص … وهو بيقول لها … 
النغمه  دي  الحقيقه  ياناني …  ايوه 
حاالت  في  مرحله  اول  او   …
بتكون في  اللي  والهيام …  العشق 
الجواز  بتسبق  واللي  الخطوبه … 
 .… كده  صغننين  بشويه   …
 … موجوده  برضه  بتكون  واللي 
 … كده  تقريبا  اول   … وبحنيه 
الجواز  من  أسبوع  نقول …  نقدر 
 … مرحله  بتيجي  بقي  بعدها   ..
ع  ماتستنينش  ياحبيبتي…  معلش 
الغدا … معلش ح اتاخر في الشغل 
بقي …  كده  بعد  تيجي  شويه … 
مرحلة العيال … ووجع الدماغ … 
مش  ياست ….  بقي  عيالك  ولمي 
انام .. وهوستونا بصراحه  عارف 
بالدوشه … ووجع الدماغ … كل 
لكن   … محتمل  يكون  ممكن  ده 
ويبداوا  كبرت …  الوالد  ما  لغاية 
بقي يعتمدوا علي نفسهم … او يبقي 
ليهم حياتهم الخاصه … سواء بقي 
ليهم  واصبح   … الجامعه  دخلوا 
واصحابهم   … الخاص  عالمهم 
او   … بيهم  مرتبطين  هم  اللي 
اتجوزوا …  او  اتخطبوا …  بقي 
في  يخشوا  كمان  هما  بقي  ويبتدوا 
المعمعه … ويبداوا يخشوا بقي .. 
في الدائره اللي اتكلمنا عليها أعاله 
 … واالم  لالب  بقي  نرجع   …
خالص  جديده  مرحله  في  وندخل 
 … بيسموها   … اسف  بكل   …
بيكون  وفيها  الزوجي …  الخرس 
ومع   … نفسه  مع  كده  واحد  كل 
فيس بوكه … وتليفونه … والكالم 
كل  مش  طبعا   … بالقطاره  يبقي 
بيحصل   … والزوجات  األزواج 
لهم هذا الخرس الزوجي… وممكن 
الزوج فقط  الخرس ده … يصيب 
.. او الزوجه فقط .. او بعيد عنكم 
في  بقي  الغريب   … االتنين   …
الموضوع … ان عقدة اللسان دي 
… بتتفك خالص … لما الزوج او 
الزوجه … يشوفوا … او يتكلموا 
من  حد  أي   … يقابلوا  او   …
اصحابهم … او قرايبهم … ماشاء 

اللي  بقي  اما  فوريره….   … هللا 
اغلس من الخرس الزوجي …. هو 
مرحلة التجاهل … او عدم االهتمام 
… يعني مثال تالقي الزوج … او 
أي  بيعمل  مش   … طبعا  الزوجه 
الست  ما  مجرد  بس   … حاجه 
بتاعته … او المدام … تساله أي 
سؤال … يدخل في مرحله غريبه 
بسميها   … شخصيا  انا   … جدا 
مرحلة … نويت اصلي ركعتين هلل 
بتيجي  بصراحه  دي  والتسميه   …
في دماغي … كل ما افتكر مشهد  
زكي   … والعظيم  شوقي  فريد  ل 
اكتشف  شوقي  فريد  لما  رستم … 
فيها  اللي عامل  ده  الراجل  ان   …
شيخ … ومتدين جدا … هو اللي 
قتل مراته … ويادوب لسه ح يواجه 
أصلي  نويت   … بيقول  لقاه   …
ان  هنا  النكته  بس  هلل …  ركعتين 
فريد شوقي … ماداهوش الفرصه 
دي … وقال له ال ياحبيبي … انا 
قبل منك … وده كان  لسه عاملها 
اشاره ل فيلم » جعلوني مجرما … 
واللي كان فيه الناس منقضين علي 
قتل  النه  ليمسكوه …  فريد شوقي 
جدا  بسرعه  فهو   … الظالم  عمه 
الجمله  وقال  الجامع …  دخل   …
المشهوره … نويت اصلي ركعتين 
هلل … طبعا ماحدش قدر يقرب له 
 … الصاله  محراب  في  وهو   …
الجوز  من  بيحصل  اللي  تقريبا  ده 
اول   … مراته  يطنش  عاوز  اللي 
في  مثال   … معاه  تتكلم  ماتيجي 
مصروف البيت .. او لو في الشغل 
… وفجاة يعمل نفسه … بيعمل أي 
عليها …  يرد  انه  غير  حاجه … 
وبالظبط كانه .. بيردد نفس الجمله 
اصلي  نويت   « الماثوره  الخالده 
ركعتين هلل » …. طبعا حكاية » 
نويت اصلي ركعتين هلل » … مش 
لكن   … الزوجين  بين  بتتقال  بس 
كل واحد فينا … في حياتنا العاديه 
… كل يوم … بنعمل نفس الحكايه 
… بنتجاهل حاجات … وناس … 
وحتي لو مارحناش فعال نصلي … 
او نركع الركعتين … ف احنا في 
حاجه  أي  نعمل  ممكن   … االخر 
… غير المطلوبه بالفعل … بحجه 
اننا … مشغولين … من حاجه … 
الي حاجه تانيه … مالهاش الزمه 
….  بس بنتلكك … بقي … عشان 
ياتري  حاجه …  عمل  من  نهرب 
بقي بعد ماتكلمنا عن هذه المراحل 
االخر  في  مش  رايكم …  ايه   …
… وحتي بعد ما اتريقنا علي الدلع 
لما  حتي  كلنا …  برضه  لكن   …
بنكبر … كلنا محتاجين كلمه حلوه 
الكلمه …  هذه  كانت  لو  حتي   …

ايوه … ياناني ….  

 كتير نضيع وقت … ساعات كتير 
وثواني  

مع ان يوم بيعدي … عمره مايرجع 
تاني  

غصن الزيتون 39 
ياناين ايوه … 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

او نيجي ساعة موقف … لو حتي  
انساني  

نقول وماله اما اطنش …. بس انت 
انساني   

وفي النهايه نلوم … ونقول ظلمني 
زماني  

كالم  غاويه   … تاني  كتير  وناس 
واغاني  

واحشاني    … ورقه  بهمس  تقول 
ياناني  

هوايا  دانا   … يردوا  تسال  ولما 
رماني  

أونتاريو لديها االن قواعد جديدة للعزل 
الذاتي لالفراد الذين مت تطعيمهم 

واليك ما حتتاج ملعرفته :

مختلفة  واجراءات  جديدة  قواعد  هناك  ان  أونتاريو  حكومة  أكدت 
لالفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل وايضا للذين لم يحصلوا علي التطعيم 
يوم  القواعد  الصحية وقد نشرت هذه  باللوائح  االمر  يتعلق  بعد عندما 
11 أغسطس - وبالنسبة لالفراد الذين تلقوا جرعة واحدة من التطعيم 
وتعرضوا لالصابة بفيروس كورونا قبل 14 يوما من ظهور االعراض 
عليهم البد أن يعزلوا أنفسهم لمدة 10 أيام ويأخذوا اختبار كوفيد 19 
في الحال بغض النظر عما إذا كان االختبار سيعود سلبيا أم أل – ومن 
المستحسن أجراء أختبار أخر بعد 7 أيام من العزل الذاتي - وأما االفراد 
الذين تلقول جرعتان من اللقاح ثم ظهرت عليهم اعراض مرضية فيجب 
علي الفور ان يعزلوا أنفسهم وان يأخذوا أختبار كوفيد 19 علي الفور 
وإذا جاءت نتيجة االختبار إيجابية فيجب اتباع قواعد العزل الذاتي لمدة  
الذاتي  العزل  انهاء  فيمكنهم  سلبية  النتيجة  إذا جاءت  أما    - يوما   10
خالل 24 ساعة علي االقل , وإذا كان الفرد الذي تم تطعيمه بالكامل 
ال يعاني من أي أعراض بعد تعرضه للفيروس فال يطلب منه الحجر 
الصحي ولكنه ال يزال عليه ان ياخذ اختبار كوفيد 19 في الحال وايضا 
الذاتية لالعراض  أيام ويطلب منه المراقبة  ياخذ أختبار ثاني بعد 10 
– وبالنسبة الفراد االسرة الواحدة غير المطعمين فإذا ظهرت اعراض 
العزل  جميعا  االسرة  افراد  علي  فيجب  منهم  فرد  أي  علي  المرض 
الذاتي في انتظار اختبارات كوفيد 19 لهم ,  ويجب البقاء في المنزل 
التعليمية  للمدارس والمؤسسات  , وبالنسبة  باستثناء االسباب االساسية 
فإن الطالب والموظفين المطعمين بالكامل سيواجهون الحد االدني من 
االنقطاع عن العمل اذا اتصلوا بفرد مصاب بكوفيد 19 ثم جاءت نتيجة 
الحاصلين  غير  والموظفين  الطالب  وأما   , سلبية  للفيروس  اختبارهم 
علي التطعيم فسيضطرون الي الحجر الصحي فورا لمدة ال تقل عن 10 
ايام  اذا اتصلوا بفرد مصاب بالفيروس , ويحتاجوا الي الحصول علي 
اختباين سلبيين لكوفيد 19 بفارق سبعة ايام قبل العودة للعمل ,  وإذا 
كان هناك فرد  مصاب بفيروس كورونا ضمن مجموعة مل الطالب في 
الفصل الواحد او ضمن مجموعة في دور رعاية االطفال او مجموعة 
وحدات  من  وحدة  ولكل   , كاملة  المجموعة  عزل  فينبغي  العمال  من 
للدراسة  المجموعة  من  جزء  العادة  التقديرية  السلطة  العامة  الصحة 
او العمل علي أساس حالة التطعيم الفراد المجموعة والوضع االيجابي 
السابق الفراد المجموعة وبعد تقييم مخاطر الوباء , وتوصي القواعد 
الجديدة بان تقوم دور الرعاية طويلة االجل ودور التقاعد بعزل المقيمين 
في هذه الدور الذين تم تطعيمهم بالكامل  والذين ال تظهر عليهم اعراض 
اختبارهم  نتيجة  تظهر  حتي   , للفيروس  تعرضهم  حالة  في  المرض  
لكوفيد 19 – وتقول حكومة اونتاريو أن الذين اثبتت نتائج فحصهم انهم 
أصيبوا بفيروس كورونا خالل فترة 90 يوما وتمت معالجتهم وشفاؤهم 
يمكنهم اتباع نفس القواعد لالفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل ولكن تشدد 
الحكومة علي ان ذلك ال يعني انهم في مآمن من االصابة ثانية بفيروس 

كورونا وذلك بالنظر الي ظهور أنواع متحورة جديدة من الفيروس.
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عن كأس التمىن 
لتوت عنخ آمون

         واللغة اهلريوغليفية

فرعونيــات

عن حوار مع د. سيف جورجي:

كأس التمنى أو كأس األمنيات كنز 
آمون  عنخ  توت  كنوز  أجمل  من 

ويعتبر تحفة حقيقية. 

اللوتس  زهرة  شكل  يأخذ  والكأس 
البيضاء المفتوحة المحاطة بأزهار 
الزرقاء  اللوتس  أزهار  مع  أخرى 
باإلضافة إلى البراعم المغلقة على 
الكأس  هذا  جوانب  من  جانب  كل 

لها  كان  اللوتس  فزهرة  الخلود،   من  بشعور  المليء 
رمًزا مقدًسا وأسطورة الخلق  و الخلود عند المصرى 

القديم.

 ومن المرجح أنه كأس إحتفالى لشراب اللوتس الزرقاء 
 MDMA منشطة  مادة  على  عصارتها  تحتوى  التى 
ومن خالل الشرب ، كان من المتوقع أن يبتهج ويعيش 
الحياة  في  األبد  إلى  سحرية  بطريقة  آمون  عنخ  توت 

اآلخرة. 

عنخ  توت  وأسماء  ألقاب  توجد  الكأس،  جانبي  وعلى 
آمون، بما في ذلك »محبوب آمون«. 

باإلضافة  مختلفة،  رقمية  رموز  من  تتكون  المقابض 
القديمة.  إلى التركيز على األساطير الخالدة من مصر 
رقم  يمثل  وهو  ِحح  وإسمه  مركزى  الجالس  فالرجل 
أو  فحسب  رقم  أنه  على  إليه  يُنظر  أن  يجب  ال  مليون 
مجرد تجسيد اشخص بل إنه ضرورى أيضاً فى أساطير 
أحد  كونه  الوقت،  مفاهيم  من  مفهوم  الى  ينتمى  الكون 
األعمدة الثمانية التى تحمل السماء. وحول حافة الكأس 
لكأس  الحديث  اسمه  الشيء  هذا  أكسبت  التي  الكلمات 
وتعيش  بك،  الخاصة  كا  »ليحيا  وترجمته  األمنيات 
مليون سنة ، شخصك يحب طيبة ويسكن فيها، وجهك 

نحو الريح الشمالية ، لعل عيناك ترى السعادة ».

وقد آمن المصريون القدماء أن الجسم والروح البشرية 
تتكون من أجزاء هى:

خيت khet  أو »الجسد المادي« ، ساه sah أو »الجسد 
الروحي« ، ِرن ren أو »االسم ، الهوية« ، با ba أو 
ترجمة  )وهذه  »المضاعفة  أو   ka كا   ، »الشخصية« 
الحياة أو الروح« ، إب ib أو  قديمة بالخطأ(، شرارة 

»القلب« ، أغلق أو الظل »، سيكم Sekhem أو« القوة 
، الشكل »، و عنخ Akh أو األرواح المشتركة لشخص 

ميت والتي أكملت بنجاح انتقالها إلى الحياة اآلخرة.

 باإلضافة إلى هذه المكونات الروحية كان هناك جسم 
في صيغة   haw حاو  أو   ،Ha حا  يسمى  )و  اإلنسان 
الجمع وهو ما يعني تقريبا مجموع أجزاء الجسم كله(.

الذى يرمز    “ ka  وُذكر هذا الجزء من الجسم “ كا 
الى أعال ، وهو يعنى شرارة  الممتدتين  بالزارعين  له 
لتوت  التمنى  كأس  على  المنقوش  النص  فى   ، الحياة 
عنخ آمون. وكانت »كا« المفهوم المصري عن جوهر 
الحي والميت، فمع  بين  أو ما يفرق   ) الروح   ( الحياة 
حدوث الوفاة تغادر كا الجسم، وقد اعتقد المصريون أن 
الروح خنوم خلق أجساد األطفال على عجلة الخزاف 
وغرسهم في أجسام أمهاتهم، وعلى حسب المنطقة أو 
اإلقليم اعتقد المصريون أن اإلله حقت أو مسخنت خلقت 
كا كل شخص، ونفخته فيهم في لحظة والدتهم كجزء 
من ارواحهم التي جعلت منهم كائنات بشرية على قيد 
الديانات األخرى  في  الروح  يشبه مفهوم  الحياة، وهذا 

خاصة اليهودية والمسيحية و اإلسالم.

اعتقد المصريون كذلك أن كا تستمر من خالل الطعام 
الطعام  من  قرابين  قدمت  السبب  ولهذا  والشراب، 
  kaw والشراب للموتى، على الرغم من أنها كانت كاو
)صيغة الجمع( ضمن القرابين التي تم تقديمها مما يعني 
انه ليس الجانب المادي، وغالبا ما تمثل كا في التصوير 
وقت  في  أدى  مما  للملك،  الثانية  كالصورة  المصري 

مبكر لترجمة كلمة »كا« إلى »مزدوج«.

كا على شكل طائر 

في  المستخدمة  الصورة  هي   ، الهيروغليفية  اللغة   
نظام الكتابة التصويرية ، ال سيما الشكل المستخدم في 
اآلثار المصرية القديمة. وقد تمثل الرموز الهيروغليفية 

ولكنها  تصورها  التي  األشياء 
أو  معينة  أصواًتا  تمثل  ما  عادًة 
مجموعات من األصوات. واشتقت 
كلمة  »الهيروغليفي« من الكلمتين 
 Hieros »هيروس«  اليونانيتين 
وتعنيان   Glophos و«جلوفوس« 
»الكتابة المقدسة أو النحت المقدس«  
على  تُكتب  كانت  أنها  إلى  إشارة 
كالمعابد  المقدسة  األماكن  جدران 
»الكتابة  أيضاً  وتسمى  والمقابر، 
المنقوشة« ألنها كانت تنفذ بأسلوب 
النقش البارز أو الغائر على جدران 
اآلثار الثابتة )المباني( وعلى اآلثار 
ترجمة  وكلها  )التماثيل(،  المنقولة 
»كلمات  المصرية  للعبارة  يونانية 
هللا« ، والتي كانت تُستخدم في وقت 
مع  القديمة  اليونانية  االتصاالت 
الهيروغليفية  الكتابة  لتمييز  مصر 
ذلك  فى  اليدوية  الكتابة  القديمة عن 

الحين وهى )الديموطيقية(. 

كنمط  الهيرغليفية  استخدمت  وقد 
كتابة رسمي لتسجيل األحداث على 
على  الدينية  والنصوص  المعالم 
وأسطح  والمقابر  المعابد  جدران 
التماثيل واأللوح الحجرية المنقوشة 
وبسبب  الملونة،  الخشبية  واأللواح 
نظاًما  القدم  منذ  تعد  كانت  طبيعتها 
آن  في  جمياًل  زخرفًيا  وفًنا  للكتابة 

واحد

القديمة  المصرية  اللغة  وُكتبت 
الهيروغليفية،  هي:  أربعة  بخطوط 
والديموطيقية،  والهيراطيقية، 
تظهر  لم  خطوط  وهي  والقبطية، 
كلها في وقت واحد وإنما جاءت في 
إطار تتابع زمني يعبر عن االمتداد 
اللغة  عاشته  الذي  الطويل  الزمني 
نفس  في  ويعبر  القديمة  المصرية 
الفكري لإلنسان  النضج  الوقت عن 
أن  أدرك  والذي  القديم  المصري 
متطلبات الحياة قد تتطلب بين الحين 
األداة  وبين  بينها  تكون  أن  واآلخر 
الكتابة،  وهي  اللغة،  عن  المعبرة 

تناسق. 

فإلى جانب النظام الهيروغليفي وجد 
نظام كتابة آخر أكثر انسياباً واختزااًل 
اليدوية هو الخط  الكتابة  وأيسر في 
كلمة  إنشقت  الهيراطيقي.وقد 
اليونانية  الكلمة  من   « »هيراطيق 
وتعنى  هيراطيكا«  غراماطا   «
أن  إلى  إشارة  الكهنوتية«  »الكتابة 
إستخداماً  الناس  أكثر  كانوا  الكهنة 
من  نسبةكبيرة  أن  حيث  الخط  لهذا 
الهيراطيقية وخاصة فى  النصوص 
نصوص  هى  المتأخرة  العصور 
بواسطة  معظمها  وُكتب  دينية 
الوثائق  لكتابة  استُخدم  فقد  الكهنة، 
الدنيوية  األعمال  وبعض  الدينية 
واإلدارية،  والعلمية  األدبية  مثل 
الخط  لتطور  مواكباً  تطوره  ويعد 
منه  منحدراً  وليس  الهيروغليفي 
الخط  استنبط  بينما  عليه.  مبنياً  وال 
في  الهيراطيقي  من  الديموطيقي 
عصور الحقة كتبسيط آخر ونتيجة 
المعامالت  وكثرة  األنشطة  لتعدد 

التي  منها  اإلدارية  وخصوصاً 
وبعد   . اإلنجاز  في  لسرعة  تحتاج 
االستعمار اليوناني لمصر واختالط 
الثقافتين المصرية واليونانية استُنبط 
اللغة   « لكتابة  آخر  كتابة  نظام 
القبطية« ، وهى النمط الذي وصلت 
الفترة  تلك  في  المصرية  اللغة  إليه 
المبني  القبطي  الخط  هو  التاريخية 

على رموز األبجدية اليونانية. 

فالخط الهيروغليفي )خط العالمات 
الكاملة ( هو أقدم الخطوط المصرية 
وضوًحا  وأكثرها  عمراً  وأطولها 
في  المصري  لجأ  لكن  وجمااًل، 
بعض المراحل الزمنية إلى تبسيطه 
وتمثل ذلك في الخط الهيراطيقي، ثم 
لجأ إلى تبسيط آخر في مرحلة تالية، 
الديموطيقى،  الخط  في  ذلك  وتمثل 
عالقة  هناك  أن  يعني  الذي  األمر 
خطية واضحة بين الخطوط الثالثة. 
خطوط  من  الرابع  الخط  ويأتى 
الخط  وهو  القديمة  المصرية  اللغة 
اليونانية  باألبجدية  وُكتب  القبطي 
من  عالمات  سبع  إليها  مضافاً 
شكلها  في  القديمة  المصرية  الكتابة 
نطقها  يتوفر  لم  التى  الديموطيقيي 

في العالمات اليونانية.

أخرى  إستخدامات  هناك  بأن  عالما 
لهذا المصطلح ليشمل أنظمة الكتابة 
الهيروغليفية  مثل  األخرى  القديمة 
 Hieroglyphic الحيثية والمايانية
 ،Hittite, Mayan & Cretan
الكتابة  بين  عالقة  توجد  وال 
وهذه  المصرية  الهيروغليفية 
الخطوط األخرى ، والمشتق الوحيد 
هو  المصرية  الكتابة  من  المؤكد 
وية  المرَّ الكتابة  في  المستخدمة  تلك 

 .Meroitic

الكتابة  على  األمثلة  أقدم  وتعود 
أمريكا  فى  المايانية  الهيروغليفية 
من  ١٣٠٠ق.م  نحو  إلى  الوسطى 
هذه  حروف  وكانت  ٣٠٠م.  إلى 
الكتابة تتألف من رموز تعتبر تمثياًل 
حرفياً لألفكار، إال أن بعض الباحثين 
اإلشارات  من  عدداً  أن  يعتقدون 
تمثل أصواتاً، ولم يتم حتى اآلن فك 
الهيرغليفية  الحروف  معظم  رموز 
التي  النصوص  وتتناول  المايانية. 
رموزها  فك  من  الباحثون  تمكن 
والفلك،  بالدين،  تتعلق  أموراً، 
وتسجيل الوقت. كما كانت الحروف 
 Aztecan األزتكية   الهيرغليفية 
تتألف من صور تمثل أفكاراً، ولها 
دمجت  فقد  صوتية،  قيمة  أيضاً 
متعددة،  أشياء  رموز  األزتكية 
أو  لشيء،  اسم  أو  صوت،  لتكوين 
فكرة مجردة، لم يتم تمثيلها بصورة. 
الحديثة  الكتابة  الرموز  تلك  وتشبه 
التي تستخدم فيها )الكتابة عن كلمة 
أو  بها  المرء  يذكر  برسم  أو عبارة 
الحيثيون  واستحدث  منها(  بمقطع 
هيروغليفياً  كتابة  نظام  أيضاً، 
بعض  مثلت  وقد  ١٥٠٠ق.م.  نحو 
بينما مثلت  الحيثية كلمات،  الرموز 

الرموز األخرى مقاطع صوتية.

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل باشرف اسكاروس   659-8744(416)
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد جنيب رئيس اجلمهورية 

األولي   

فاروق عطية

العال  أبو  بساقية  بالسودان  نجيب  محمد  ولد 
المنشأ  وأم سودانية  بالخرطوم ألب مصري 
مصرية األصل اسمها )زهرة احمد عثمان(، 
قطب  يوسف  نجيب  محمد  بالكامل  وإسمه 
القشالن، وهو من مواليد 19 فبراير 1901م 
عام  مدني  واد  بمدينة  تعليمه  تلقى  )تسنين(. 
وتعلم  الكريم  القرآن  حفظ  حيث  1905م 
مبادئ القراءة والكتابة. انتقل والده إلى وادي 
حلفا عام 1908م فالتحق بالمدرسة االبتدائية 
هناك، ثم التحق بكلية جوردون عام 1913م. 
من  مكونة  أسرة  وراءه  تاركا  والده  توفي 
ولم  مبكرا  بالمسؤولية  فأحس  أفراد،  عشرة 
يكن أمامه إال االجتهاد في كلية جوردن حتي 
يتخرج سريعا. بعد أن تخرج من الكلية التحق 
علي  يتدرب  لكي  االستوائية  األبحاث  بمعهد 
براتب  كمترجم  للعمل  تمهيدا  الكاتبة  اآللة 
ثالثة جنيهات شهريا، وبعد التخرج لم يقتنع 
الحربية  الكلية  دخول  علي  وأصر  حققه  بما 

في القاهرة.
   التحق بالكلية الحربية في مصر في أبريل 
يناير   23 في  فيها  وتخرج  1917م  عام 
1918م، ثم سافر إلى السودان في 19 فبراير 
بذات  والتحق  والده  سن  نفس  وفى  1918م 
الكتيبة المصرية التي كان يعمل بها والده ليبدأ 
بالكتيبة  المصري  الجيش  في  كضابط  حياته 

ثورة  قيام  ومع  مشاة.   17
علي  أصر  1919م  الشعب 
المشاركة فيها علي الرغم من 
الجيش،  لقواعد  ذلك  مخالفة 
وجلس  القاهرة  إلي  فسافر 
علي ساللم بيت األمة حامال 
علم مصر وبجواره مجموعة 
ثم  الصغار.  الضباط  من 
الفرسان في  انتقل إلى سالح 
الكتيبة  ألغيت  ولما  شندي. 
التي كان يخدم بها، انتقل إلى 
فرقة العربة الغربية بالقاهرة 

عام 1921م.
   دخل مدرسة البوليس لمدة شهرين، واحتك 
بمختلف فئات الشعب المصري، بعد التخرج 
خدم في أقسام عابدين، مصر القديمة، بوالق، 
عام  السودان  إلى  أخرى  مرة  عاد  حلوان. 
في  وخدم  السودانية  الفرقة 13  مع  1922م 
واو وفي بحر الغزال، ثم انتقل إلى وحدة مدافع 
الماكينة في ملكال. انتقل بعد ذلك إلى الحرس 
ثم  1923م،  أبريل   28 في  بالقاهرة  الملكي 
انتقل إلى الفرقة الثامنة بالمعادي بسبب تأييده 
شهادة  على  حصل  السودانيين.  للمناضلين 
البكلوريا عام 1923م والتحق بكلية الحقوق، 
ورقي إلى رتبة مالزم أول عام 1924م، وكان 

عمل مع القوات االمريكية يف أفغانستان

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

أفغانستان  من  االمريكية  القوات  تنسحب 
وهذا  عاما   20 من  يقرب  بما  دخولها  بعد 
فيها  انفقت   2001 سبتمبر   11 احداث  بعد 
الذي  الوقت  في  هذا  الدوالرات،  تريليونات 
بالعالج  األمريكي  المواطن  فيه  يتمتع  ال 

المجاني في وطنه امريكا.

أحد مرضاي أصله أفغاني كان يعمل مع 
وظيفة  في  أفغانستان  في  االمريكية  القوات 
أنه  بصفته  االمريكية  للقوات  ثقافي  مرشد 

يعرف بواطن الثقافة األفغانية.

الحق في  يعطيه  كان عقده مع االمريكان 
نقضه في أي وقت يشعر فيه الخطر او في 

مجرد الرغبة لترك أفغانستان.

شديد  خطر  في  كانت  حياته  أن  لي  قال 
وانه لو قبض عليه من قوات طلبان فسوف 

يقطعون رقبته.

أفغاني  ألنه  رقبته  قطع  ان  أيضا  لي  قال 
او  االمريكان  رقبة  قطع  عن  مختلفا  يكون 
األجانب عموما، حيث أن قطع رقبة الغريب 
يستغرق  فال  الرقبة  امام  من  بالسكين  يكون 

قطع  بينما  يموت،  حتى  التعذيب  في  طويال 
رقبة األفغاني المتعاون مع االمريكان يكون 
بالسكين من خلف الرقبة حيث يستغرق موته 
فيه  تقطع  حينما  األلم  من  فيه  يتلوى  طويال 

السكين عضالت الرقبة الخلفية.

عندما  ليلة  كل  تراوده  االفكار  هذه  كانت 
لكي  العودة  لفراشه وبعد شهور قرر  يؤوى 

يحتفظ بسالمة رقبته وايضا سالمة عقله.

بالتأكيد هذا المصير سوف يُنتظر ان تفعله 
طالبان مع كل أفغاني تعاون من القوات التي 
من  حدث  ما  أيضا  وهذا  أفغانستان،  دخلت 
االمريكان  مع  تعاون  فيتنامى  فرد  لكل  قبل 
عند جالء القوات االمريكية من فيتنام، وان 
لم يكن القتل بالسكين ولكن كان بالرصاص، 
يتخلون  انهم  لألمريكان  عار  وصمة  وكان 

عمن تعاون معهم.

امريكا أعلنت انها ستقبل لجوء كل أفغاني 
قبول 20  أيضا  أعلنت  وكندا  معهم،  تعاون 

ألف الجئ منهم.

موعدنا فى العدد القادم إن شاء الرب

يجيد اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 
واأللمانية، ذكر في مذكراته انه تعلم العبرية 
ايضاً. في عام 1927م كان محمد نجيب أول 
على  يحصل  المصري  الجيش  في  ضابط 
العليا  الدراسات  ودبلوم  الحقوق،  ليسانس 
ودبلوم  1929م  عام  السياسي  االقتصاد  في 
آخر في الدراسات العليا في القانون الخاص 
عام 1931م وبدأ في إعداد رسالة الدكتوراه 
تنقالته  وكثرة  العسكري  عمله  طبيعة  ولكن 
المصرى  بالجيش  تدرج  إتمامها.  دون  حاال 

حتى رتبة لواء فى 9 ديسمبر 1950م.
   في عام 1929م تعلم محمد نجيب درسا 
من مصطفى النحاس باشا، فقد أصدر الملك 
فؤاد قراره بحل البرلمان ألن أغلبية أعضائه 
كانوا من حزب الوفد الذي كان دائم االصطدام 
نوبي، وقفز  فتخفى في مالبس خادم  بالملك 
فوق سطح منزل مصطفى النحاس، وعرض 
عليه تدخل الجيش إلجبار الملك على احترام 
أنأ  له:  قال  باشا  النحاس  لكن  الشعب،  رأي 
السياسة،  بعيدا عن  الجيش  يكون  أن  أفضل 
مصدر  هي  األمة  تكون  وأن  للبالد  ودرعا 
خالله  من  تعلم  هاما  درسا  كان  السلطات. 
الكثير حول ضرورة فصل السلطات واحترام 
الحياة النيابية الديمقراطية، وهو الدرس الذي 

1954م،«لكنه  عام  ذلك  بعد  تطبيقه  أراد 
األسف لم يتعلم كل الدرس واستطاع الضباط 
التنظيم  في  لهم  واالنضمام  إغرائه  األشرار 
السري واالنقالب علي مليكه الذي أقسم أن 

يكون درعا له وللبالد وللنظام الملكي«. 
لنادى الضباط فى ديسمبر     انتخب رئيسا 
1951م ولكن الملك لم يعتمد النتيجة وأصر 
على وضع أحد أعوانه بدال منه )حسين سرى 
عامر باشا( مما عّجل بقيام الحركة االنقالبية. 
وكانت احتماالت فشل الحركة مرجحة لوال 
الدور الذى لعبته السفارة األمريكية فى تحييد 
فما  الملك،  إلى  المنحاز  اإلنجليزى  الجانب 
من  بريطانية  طائرات  عدة  قيام  أيسر  كان 
يقول  التمرد.  إلنهاء  السويس  قنال  قاعدة 
الحركة  عالقة  عن  مذكراته  فى  السادات 
باألمريكان األتى: فى فجر 23 يوليو فكرنا 
عن  فكرة  لنعطيهم  باألمريكان  االتصال  فى 
تحييد  االتصال  ذلك  من  نريد  وكنا  أهدافنا، 
السفارة  فى  أحدا  نعرف  نكن  ولم  اإلنجليز. 
صبرى  على  إلى  البحث  وهدانا  األمريكية، 
الطيران  مخابرات  عن  المسئول  الضابط 
األمريكى  الجوى  للملحق  صديقا  وكان 
»إيفانز« وأبلغ رسالتنا إليه والذى نقلها إلى 
الذى  األمريكى  السفير  كافرى  جيفرسون 

اعتبرها لفتة طيبة من جانب الحركة.
   كان اختيار تنظيم الضباط األحرار لمحمد 
نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان 
باقي  علي  يعرضون  حينما  التنظيم  ضباط 
كانوا  التنظيم  إلي  االنضمام  الجيش  ضباط 
يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء 
أن  إذ  باالنضمام.  يسارعون  نجيب  محمد 
باقي الضباط األحرار كانوا ذو رتب صغيرة 

وغير معروفين.
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لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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ن  ة: طرق التواصل المختلفة ب�ي الحلقة الثانية ع�رش
الكائنات الحية

تابع الُحوُت القاِتُل أو الَسّفاح أو األُوركا
تواصل الحيتان القاتلة وصيد فرائسها

 

 

   حيوانات األوركا اجتماعية   حيتان مسننة                 

باسم  عادة  إليه  ويشار  اأُلوركا  أو  الَسّفاح  أو  القاِتُل  الُحوُت 
وينتشر  الدالفين.  عائلة  أنواع  أكبر  هو  السوداء،  السمكة 
القطب  المتجمدة في  المنطقة  العالم، من  في جميع محيطات 
وللحيتان  االستوائية.  البحار  حتى  أنتاركتيكا  إلى  الشمالي 
القاتلة أنظمة غذائية متنوعة، على الرغم من أن كل مجموعة 
على  بعضها  ويعتمد  الغذاء.  من  معين  نوع  في  تتخصص 
األسماك، وبخاصة سمك السلمون، وبعض األنواع األخرى 
البحر،  البحر، عجول  وأسود  البحرية  الثدييات  على  تتغذى 
الفظ، أو حتى على الحيتان الكبيرة وهو حوت ُمَسنن ينتمي 
فيه  عضو  أكبر  تعد  والتي  المحيطية،  الدالفين  عائلة  إلى 
أسود  بمظهر مميز، وجسم  القاتل  الحوت  يتميز  متوسط  و 
كبير، وجانب سفلي أبيض، وبقعة بيضاء فوق العين وخلفها 
على  أنه  الواقع  وفي  الظهرية  الزعنفة  خلف  سرج  ورقعة 
الرغم من تسميته ب� الحوت القاتل، إال أنه ينتمي في الواقع 
إلى عائلة الدالفين حيث إنها األنواع الوحيدة في جنسها التي 
تكون بهذا الشكل.عمر اإلناث 50 سنه والذكور 35 سنه و 
يصل طول األوركا إلى 33 قدم، ووزن الذكر البالغ حوالي 
8600 كجم ويبلغ طوله 10 أمتار  بينما يمكن أن تزن األنثى 

البالغة حوالي 5400 كجم ويصل طولها إلى 9 أمتار. 

اإلناث  وعند  قدم،   6 طولها  الذكور  عند  الظهرية،  الزعنفة 
تكون 4 قدم و تتزاوج الحيتان كل 3 إلى 10 سنوات و تلد 
إنثى الحوت عجال بعد 17 شهر و يزن المولود الجديد للحوت 
القاتل وزن دراجة نارية فيزن حوالي 180 كجم ويبلغ طوله 
2-3 متر  ويفطم بعد سنة من عمره.  تتميز الحيتان القاتلة 
بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن األفراد يتخصصون غالًبا 
على  حصًرا  البعض  يتغذى  الفرائس.  من  معينة  أنواع  في 
األسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات 

وغيرها من أنواع الدلفين.

الحيتان الُمَسنَّنة أو الحيتان ذوات األسنان 

العنبر  حوت  أبرزها  من  الحيوانات  من  نوعاً   73 تضم 
والحيتان المنقارية والدالفين وغيرها. تمتاز المجموعة - كما 
يشير اسمها - بأن لها أسناناً في أفواهها عوضاً عن البالين 

عند الحيتان األخرى.

الحيتان البالينية

تتميز  العظام والحيتان الضخمة و  باسم حيتان  تعرف أيضاً 
لتصفية  تستخدم  األسنان،  عن  بالينية عوضاً  بوجود صفائح 
الطعام من الماء. و البالين هو نظام لتصفية الغذاء داخل أفواه 
فمه  الحوت  يفتح  النظام عندما  البالينية، ويعمل هذا  الحيتان 
تحت الماء ويقوم بإدخال الماء فيه، وعندما يدفع الحوت الماء 
عالقة  اإليفوزيات  مثل  الحيوانات  بعض  تبقى  الخارج  إلى 
داخل فمه مكونة مصدراً غذائياً للحوت. يشبه البالين الفرشاة 

في  أيضاً  يوجد  الذي  الكيراتين  يتكون من  الشكل، وهو  في 
أظافر اإلنسان وشعره.

الحوت  يكون  عندما  البالين  شكل 
فاتحاً فمه

فقميات

الفقمات  أو  الحقيقية  الفقمات  تعد 
عديمة اآلذان واحدة من ثالث مجموعات رئيسية من الثدييات 
عن  لتمييزها  وذلك  الزاحفة  الفقمات  أحياًنا  عليها  ويطلق 

فقمات الفراء أو دّب البحر

  

الفقمات الزاحفة          فقمات الفراء أو دّب البحر       أوركا 
يصطاد فقمة

الدب القطبي    الشفنين البحري او الَوْرنك       قرش الحوت 

ويختلف  بوجه عام  المحيطات  في كل  القاتلة  الحيتان  تعيش 
المختلفة  والمجاميع  األوركا  أنواع  باختالف  األوركا  غذاء 
العوائل  أو  األنواع  هذه  فتميل  العائالت(  أو  )القطعان  منها 
المختلفة إلى التخصص في صيد أنواع محددة من الكائنات 
كالفقمات، و)32  البحرية  واللبونات  األسماك،  مثل  البحرية 
نوعاً من الحيتان وبدرجة نادرة على حوت العنبر والحوت 
األزرق( والدببة القطبية والقرش األبيض والشفنين البحري 
البيضاء  )القروش  بمهاجمة  األوركا  وتقوم  الحوت.  وقرش 
على  قلبها  طريق  عن  خاصة  بطريقة  البحرية(  والشفانين 
ظهورها )حيث إن ذلك يؤدي إلى فقدان الوعي في القروش 

البيضاء والشفانين البحرية(، ثم تفترسها.

أي  الصوت  رصد  على  فرائسها  صيد  في  األوركا  وتعتمد 
الصوت،  بتردد  حولها  التي  واألشياء  فرائسها  حجم  تعرف 
والفوهة  فمها  بين  المار  الهواء  طريق  عن  الصوت  يصدر 
التي فوق الرأس. وصوت تلك الحيتان متغير من صفير الي 
يصيدون  ألنهم  بالصيد  األوركا  ويتميز  عويل.  إلى  صرير 
يراقبون  أنهم  أي  ملحوظ،  وبتعاون  أحيانا  جماعية  بطريقه 
الفريسة من بُعد ثم يفاجؤونها ويهجمون عليها أو يضربونها 
لكي  وأيضا  تركيزها  يشلوا  حتى  الماء  خارج  إلى  بالذيول 
يتفادو العضات التي من الممكن أن تخدش الجسم. و في عام 
2002 شهد فريق بحثي في عالم البحار عملية صيد حيتان 
تقريا. فحاصره  قدم  األوركا لحوت أزرق ضخم طوله 60 
ثالثين حوت قاتل، وطريقة الصيد كانت كاآلتي: أخذ حيتان 
األوركا يراقبون الحوت األزرق بشكل دائري ولما أحس فيهم 
الحوت األزرق اسرع في السباحة، فتقدم حوتان اثنان ومن 
بعدهم اثنان واالركات األخرى يحاصرونه من الجانبين حتى 
القاتله بالقفز العالي والنزول  اليهرب وقام عدد من الحيتان 
عليه من الخلف محاولًة إغراق الحوت األزرق. وقطعوه في 

غضون 4 ساعات. 

        

ويعدّ حوت األوركا ملك البحار بامتياز 
البحري  الغدائي  الهرم  يترأس  لكونه 
حيت ال يوجد حيوان قط يتغدى عليه، 
ويعّد شبيهاً بذئاب البحر وأسود البحر، 
وأشبه  القتل،  إستراتيجية  حيث  من  البحر  بذئاب  أشبه  فهو 

بأسود البحر من حيث إن اإلناث تقود الصيد.

حيث  للناس  وقلق  خوف  مصدر  القاتلة  الحيتان  تلك  كانت 
قامت القوة الجوية األمريكية في الخمسينات بقصف مجاميع 
الحيتان مرات عديدة، وتعرضت للقتل من قبل الصيادين ألنها 

تسرق سمكهم من الشباك.

تماماً  مماثله  تبدو  القاتلة،  للحيتان  قطعان  أنواع  هناك ثالث 
بالشكل ولكن تختلف بالصفات الوراثية والتفضيالت وعادات 

الغذاء المعينة وهي كالتالي:-

مقيمه  إسمها  األكثر بصيرة عموما،  الحيتان  وهي   : المقيم 
السلمون  تقريبا حيث مكان  اليوم 100 ميل  تقطع في  وهي 
القطعان،  باقي  من  أعلى  بصحه  تتمتع  وهي  البحر  وأسود 
قطعانهم  وعدد  أسبوع  أو  بمدة شهر  ويظهرون  يختفون  هم 
يزيد عن الخمسين حوت وحجمهم أكبر من الحيتان العابرة 

والبعيدة.

العابر : وهو أصغر حجماً من الحيتان المقيمه وسميت بالعابر 
تأكل  العابرة  يلتزم بنوع غذاء معين والحيتان  نظراً ألنه ال 
أي شي يسبح أمامها، ويبلغ عدد قطعان هذا النوع 60 أوركا 
وأكثر. والحيتان العابرة هي أشرس نوع ويعتقد بأن منه أتى 

مسمى )أوركا( نظراً لطريقة تعذيب فريسته.

البعيد : وسميت بهذا االسم ألنها تعيش بعيدة عن الشواطئ وفي 
بمجموعات  وتعيش  تمييزها  ويسهل  فقط،  المحيطات  أوسط 
مجموعه  وهي  الثمانية.  المجموعة  أفراد  يتعدى  ال  صغيره 

نسائيه، أي فقط أمهات وبنات وبعض األبناء الصغار

تقفز الحيتان القاتلة من الماء وتهبط مرة على الجنب االيسر 
ومرة على الجنب األيمن ومره على ظهرها  والسبب في ذلك 
انه عند الهبوط باتجاهات عشوائية  تستطيع حك جلدها عن 
طريق شق سطح الماء عندما يرتطم جسمها بالسطح وكذلك 
للتعبير للراحة النفسية ودعوة األنثى للتزاوج وتستطيع ايضا 
ان تقفز عاليا وتهبط عموديا لتهجم على فريستها وتصدمها.

على  وقادرين  للتكيف  وقابلين  للغاية  أذكياء  االوركا  حيتان 
التواصل وتنسيق تكتيكات الصيد، كما انهم سباحين سريعين 

للغاية وقد سجلت بسرعة تصل إلى 54 كيلومتر. 

الحيتان والدالفين  باقي  ينام االوركا بطريقة مختلفة جداعن 
والبشر، فنحن لدينا مصدر للتنفس  وعندما ننام أو نفقد الوعي 
بهذه  أوركا  ينام  أن  يمكن  لكن ال  تلقائيا،  التنفس  في  نستمر 
الطريقة يجب عليهم أن يظلوا واعين ، حتى عندما ينامون، 
وهذا ألن تنفسهم ليس أوتوماتيكيا، وعليهم أن يقرروا بنشاط 
متى يتنفسوا لذا يجب أن يكونوا واعين حتى عند النوم، وإذا 
كنا مثلنا فقد دخل األوركا في نوم عميق دون وعي، وكانوا 
حيتان  وتسمح  الغرق،  أو  واالختناق  التنفس  عن  يتوقفون 
االوركا لنصف أدمغتهم في النوم في وقت واحد، والنصف 
اآلخر يبقى يقظا لتمكينهم من مواصلة التنفس في حين تبحث 
عندما  فقط  واحدة  عين  ويغلقون  البيئة،  في  األخطار  عن 
النصف  ينام  عندما  اليسرى  العين  إغالق  وسيتم  ينامون، 
األيمن من الدماغ والعكس، ويعرف هذا النوع من النوم بأنه 
نوم غير حيوي حيث ينام نصف دماغي واحد فقط في كل 
مرة، وتتناوب بشكل دوري على أي جانب ينام حتى يتمكن 
من الحصول على الراحة التي يحتاجها دون فقدان الوعي، 
وعند النوم تسبح األوركا ببطء شديد وثبات على مقربة من 

السطح.

وتتكون  جراب  باسم  أوركا  دالفين  من  مجموعة  تُعرف 
مجموعة من دالفين أوركا عادة من أنثى ناضجة، وذريتها 
البالغة، وذرية بناتها و ستساعد إناث األوركا التي تجاوزت 
سن التكاثر في توجيه ورعاية األعضاء الصغار في الكبسولة.

تعتمد الدالفين في المحيط على استخدام النقرات والصفارات 
أنهم  المعروف  ومن  الكبسولة  بقية  مع  المعلومات  لتبادل 
ذلك  في  بما  السطح،  على  للتواصل  الجسد  لغة  يستخدمون 
االختراق، وصفع زعانفهم أو ذيلهم، و »التجسس« )إخراج 

رؤوسهم من الماء(

بالنسبة لذكر الحوت القاتل فهو يعيش قبالة الساحل الشمالي 
تكون  أن  يمكن  الشمالية،  ألمريكا  الهادئ  للمحيط  الغربي 
المكانة اإلجتماعية مسألة حياة أو موت، وفي السنوات التي 
تكون فيها أعداد سمك السلمون من طراز شينوك منخفضة 
الحرارة  درجات  لتقلبات  نتيجة  األرقام  تنخفض  أن  )يمكن 
الناتجة عن ظاهرة النينيو وزيادة نشاط الصيد(. ويكون معدل 
وفيات الذكور األقرب لمركز شبكاتهم اإلجتماعية أقل بنسبة 
يكون  وقد  اتصاال،  نظرائهم  أقل  وفيات  معدل  من   %  67
الهامش اإلجتماعي غير مدركين لمكان وجود  الذكور على 
فرائس السلمون الخاصة بهم، ويمكن استبعادهم من الوجبات 
األوقات  في  للجوع  عرضة  أكثر  يجعلهم  مما  المشتركة، 
اإلجتماعي  الوضع  أن  نجد  ذلك  من  النقيض  على  الصعبة، 
ألنثى الحوت القاتل ال يغير فرصها في البقاء على قيد الحياة.

إعداد/د. شاكر اسطفان
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بصــــــراحة
كندا واالنتخابات الفيدرالية     

 مدحت عويضة

شمال أوكفيل – بيرلينجتون بدون أنتخابات 
نيمونيشن. 

علينا اليوم مسؤلية كبيرة في القيام بدورنا 
قم  أوال  خالل  من  المحافظين  حزب  لدعم 
باالتصال بمرشح الحزب في دائرتك وأطلب 
وأرسل  االنتخابية  الحملة  في  التطوع  من 
خبرات  وهم  انت  ستكتسب  للتطوع  أوالدك 
كثيرة وكبيرة أصدقاء جدد. قم بطلب لوحة 
جيرانك  كلم  بيتك.  أمام  لوضعها  انتخابية 

لمناصرة  وأدعوهم  ومعارفك  وأصدقاءك 
حزب المحافظين. قم بالتبرع بالمال للحزب 
ولمرشح الدائرة وستحصل علي 75% تقريبا 
استخدم  المبلغ.  قيمة  من  ضريبي  إعفاء 
الحزب  لدعم  ميديا  الشوشيال  في  صفحتك 
ونشر أفكارة وحث متابعينك علي التصويت 
والتصويت  للنزول  استعد  للمحافظين. 

للمحافظين يوم 20 سبتمبر. 

إياك وان تدع اإلستسالم يمتلكك ففي سنة 
ستيفن  عن  جدا  بعيدا  ترودو  كان   2015
االنتخابية  الحملة  بداية  مع  ولكن  هاربر 

أخذ في ترودو في الصعود شيئا فشيئا حتي 
حصل علي حكومة أغلبية ب 184 مقعد. في 
مقاطعة أونتاريو وسنة 2011 بدأت معركة 
وكان  اونتاريو  حكومة  علي  االنتخابات 
ثالثة  لدينا  وكان  جدا  متقدمين  المحافظين 
سنباطي  ووفيق  شنودة  )بن  هم  مرشحين 
كبير  بمكسب  نحلم  وكنا  واصف(  وفريد 
ولكنها انتهت بهزيمة كبيرة لنا وتغير إتجاه 
الناخبين في األمتار األخيرة. في سنة 2014 
وفي انتخابات اونتاريو توقع الجميع حكومة 
ثم  يونية   9 الجمعة  يوم  المحافظين  لحزب 
جاء يوم األثنين 12 يونية بعد يومين ليكسب 
الليبرال ويعلن تيم هوداك هزيمته وإعتزاله 

العمل السياسي.  

رزق  حنان  مساندة  كجالية  جميعا  علينا 
هللا فنجاحها نجاج لنا جميعا وفشلها هو فشل 
القريبين  الجالية  شباب  كل  علي  جميعا.  لنا 
وعلي  لمساعدتها  التطوع  اوكفيل  مدينة  من 
كل  علي  ولحملتها.  لها  التبرع  القادرين 
سوري  لبناني  مصري  أوكفيل  في  شخص 
عراقي أو أي جنسية التصويت لها. تواصوا 
انتخابية  بيافطة  بيوتكم  مداخل  وزينوا  معها 
وعزة  بفحر  جيرانك  لكل  عليها  شاور  لها. 
بنتنا  أو  جميعا  أختنا  أنها  علي  لهم  وقدمها 
المرشح  أن  يعرف  الحزب  دع  جميعا. 
المصري خلفه جالية قوية محترمة متماسكة 
وصول  وهو  هدفها  لتحقيق  واحدة  يد  كلها 
أن  فخور  أونتاريو.  لبرلمان  مصري  أول 
بنتي مارينا عويضة 14 سنة تذهب لمساعدة 
وسأستعد  الرياضي  حذائي  وسأرتدي  حنان 
فهذا حق وواجب عليه  بنفسي  للنزول معها 

وعليك وعلينا جميعا.

األحد  يوم  كندا  وزراء  رئيس  قام 
فيدرالية  انتخابات  باإلعالن عن  الماضي 
يوم  االنتخابات  تجري  أن  علي  مبكرة 
20 سبتمبر المقبل يسعي تردوا للحصول 
حكومة  لتكوين  البرلمان  في  أغلبية  علي 
أغلبية حيث أنه يحكم اآلن بحكومة أقلية 
وأن كانت أقلية كبيرة ب 157 مقعد في 
انتخابات 2019. كل الدالئل تشير لقدرة 
التي  ترودو علي الحصول علي األغلبية 
كمحلليين  نتكلم  هنا  ونحن  إليها.  يسعي 
اإلنتماءات  عن  بعيدا  موضوعيين 
الحزبية. وفي نفس الوقت علمتنا السياسة 
أنه ال شئ مضمون فمازال ففي قدرة أو 
توول قلب الطاولة علي ترودو وهذا يعتمد 
علي أداءه وفريقه أثناء الحملة فالمفاجأت 

ليس ببعيدة.  

بكل  المحافظين  حزب  ندعم  أن  علينا 
وعلينا  الصعبة  المرحلة  هذه  في  قوتنا 
قوة.  من  اوتينا  ما  بكل  الحزب  مساندة 
لن نستسلم ولن نسلم وسنخوض المعركة 
اإلنتخابية بكل ما نستطيع من قوه. علينا 
فيعني  اإلستسالم  أما  بدورنا  نقوم  أن 
أن تكسب  ليس مهما  السياسة  الفشل. في 
أو تخسر المهم أن تحارب معركتك بكل 

شرف وقوة وصالبة. 

لم  الحزب  أن  يقول  ان  للبعض  يحلوا 
يرشح أقباطا هذه المرة وهذا غير صحيح 

أعطاني  فالحزب  إطالقا. 
للترشح  األخضر  الضوء 
ولدي  سنتر  مسيسوجا  في 
رسالتين  الحزب  من 
أرسلتا علي اإلميل الخاص 
ولكن  ذلك.  تؤكدان  بي 
المبكر  اإلعالن  بسبب 
يتمكن  لم  االنتخابات  عن 
عملية  إجراء  من  الحزب 
إسناد  وتم  النيمونيشن 

الدائرة كاثي ذاهو حيث كان الحزب يريد 
سيده في هذه الدائرة ولو كانت لدينا سيدة 
هي  لكانت  الترشح  وتريد  جاهزة  قبطية 
نفس  في  اليوم.  سنتر  مسيسوجا  مرشحة 
الوقت تم منح الشاب أندرو فهمي فرصة 
الترشح في دائرة إيرن ميلز وخسر معركة 
النيمونيشن بشرف هناك ولكنه نال إحترام 
سياسية  الجالية شخصية  وكسبت  الحزب 
أما  المستقبل.  في  دور  له  سيكون  جديدة 
الذي ال يعلمه الكثيرين أن الدكتورة حنان 
في  تعيش  قبطية مصرية  رزق هللا وهي 
بطاقة  علي  حصلت  قد  أوكفيل  مدينة 
دائرة  في  المخافطين  حزب  عن  الترشح 
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ملاذا خندم
Oliver كتبها

للغاية  متعبة  خدمة  يخدم.  ال  كمن  هدف  بال  يخدم  -من 
التي ال يعرف فيها الخادم لماذا يخدم. يحيا مغيباً فيغيب عن 
التعزيات  حتى  عليه  األحمال  تثقل  الخدمة.  جوهر  عينيه 
تؤلمه. التكليفات تزعجه والمسئوليات تثقله. تصعب عليه  
حتى المهام اليسيرة ألنه يجهل دوره .تصير الطاعة عبئاً 
و حياة القداسة شبه مستحيلة. ألن الخدمة بال رؤية تعرقل 
الخادم و الخدمة و وتعثر المخدومين.لهذا البد أن نعرف 
أهداف  من  بعض  خدمتنا.هذه  من  الهدف  نخدم.ما  لماذا 

الخدمة و ليس كلها.
- إبن اإلنسان جاء يطلب و يخلص ما قد هلك مت18: 
لخالص  بالمسيح  يسعى  كذلك  الخادم  و   10 لو19:   11
و  الخدمة  أهداف  أهم  33.الخالص  1كو10:  المخدومين 

رأس المسئوليات على رأس الخدام.
للمجد. - الخادم نفس قد خصصها هللا لكي تصبح إناءاً 
يتمجد فيها و بها و معها.فتكون خدمته خدمة مجد للمسيح.
المسيح في كل شيء  يتمجد  أن  الخادم  إليه  ما يسعي  أهم 
يكون  حين  هللا  يتمجد  التعليم  11.فى  1بط4:  بواسطته 
المسيح محور الكلمة.2تس3: 1.حين ينكر الخادم ذاته ال 
يسرق مجد المسيح.يحيل إليه كل نجاح و يسلمه كل نفس 
يعمل معها و ينسب فضل القوة لصاحب القوة الحقيقي.هكذا 

يتمجد إبن اإلنسان.
الذى  األمين  الخراف.الوكيل  رعاية  الخدمة  -هدف 
إلى  الخراف  تحتاج  متي  يعرف  عبيده  علي  سيده  يقيمه 
طعام و شراب و دفء.يعرف أوجاعها و أدواءها.يعرفها 
بأسماءها.إنه مسئول ليس عن حياتها الجسدية فحسب بل 

حياتها األبدية.مت24: 45.لو12: 42. 1يو5: 13.
من  الرب.أخذنا  مشورة  تعلمنا  إذا  بصدق  نخدم  -نحن 

جيله  داود  خدم  النصح.مثلما  و  المشورة  روح  هللا  روح 
كاألوريم  للشعب  نصير  حينها   36 أع13:  هللا  بمشورة 
الكل  يتعلم  الكهنة.بمشورة هللا  التميم على صدر رئيس  و 
التمييز بين ما هو للبنيان و ما هو غير الئق.هدف الخدمة 

حياة المشورة أى اإلنقياد بروح هللا.
- تعلم مشورة أو مشيئة الرب يجلب ثماراَ كثيرة و عندها 
تتجمع أهداف العمل الروحى. كما في اإلصحاح األول من 

رسالة بولس الرسول إلى كولوسي .
- هدف الخادم أن يتبع المسيح عالماً أن من يتبع المسيح 
يكون  المسيح  يكون  يصبح حيث  إذ  يتمني  ما  أعظم  ينال 
الدائم  التالزم  هذا  لينالوا  المسيح  تبعية  من  الخدام.فالبد  

يو12: 26.
خدمته  يتمم  بالبشارة  المواقف  كل  فى  مبشر  الخادم   -
18.و  2كو5:  هللا  مع  الناس  مصالحة  5.مهمته  2تى4: 
مصالحة الناس مع الناس بدءاً من المصالحة األسرية حتي 

للرب  ليكون  كله  المجتمع  تهيئة 
اإلنسان  إبن  لمجئ  مستعداً  شعباً 
قوة  تحتاج  التي  17.هذه  لو1: 
إلهية مثل روح إيليا  ينالها الخادم 
التضرعات.وقتها  و  بالخضوع 
11.هذه  1بط4:  حقاً  هللا  يتمجد 
المسيح  عن  الخادم  شهادة  هى 

.تصالحوا مع هللا.
الروح  فرح  نقل  الخادم  -هدف 
للمخدومين.فهو  تعزياته  و  القدس 
اآلخذين  يفرح  لكي  بفرح  يعطي 
فيفرح  بفرح  سعيه  منه.يتمم 
24.قلب  منه.أع20:  المتعلمين 
ممتلئ  ألنه  أفراح  خزانة  الخادم 

بالروح المعزى.
يدع  ال  أن  الخادم  عمل   -
المخدومين يخطئون.يخدمهم للتوبة 

معلماً إياهم أن لنا شفيع يغفر الخطايا.1يو2: 5.يعلمهم أن 
حياة أبدية تنتظرنا بإيماننا بالمسيح يسوع 1يو5: 13.يعلمهم 
1يو4:  اليوم  كل  المسيح  مع  بالحياة  هنا  تبدأ  األبدية  أن 
هدف  12.هذا  -2يو1:  الكامل1يو1: 4  الفرح  هو  9.هذا 

الخدمة اإلنجيل المفتوح.
تحاصر  التي  المسيح  محبة  تسرى  أن  الخدمة  هدف   -
خدامه.لكي  الرب  أقام  المخدومين.لهذا  معه  لتضم  الخادم 
و  المخدومين  قلب  محبته.فيحن  قوة  أى  قوته  فيهم  تظهر 
دائرة  17.إتساع  رو9:  األرض  كل  في  اإليمان  ينتشر 
المحبة هى أهم أهداف الخدمة.و هى األرض الخصبة التي 

تأتى بثمر.يو15: 16.
الرب  البعض.لهذا منح  الخدام مسئولون عن بعضهم   -
تكون  لكي  إيمانه  أجل  من  و طلب  التوبة  فرصة  بطرس 
خبرته سبب ثبات أخوته.فنحن بالضعف نخدم و قوة الرب 

تكمل نقاصنا.لو22: 32 رو1: 11 .

السنة الرابعة عشر، العدد )347( - اخلميس 15 يوليو 2021



السنة الرابعة عشر، العدد )249( - األحد  15 أغسطس 152021

كندا  ترسل 128 رياضيا ايل دورة االلعاب االوملبية  
للمعوقني يف طوكيو 2021

أكدت لجنة االلعاب االولمبية للمعوقين ] باراليمبيك[ إنها سترسل 128 
رياضيا الي دورة االلعاب االولمبية للمعوقين التي ستبدأ رسميا يوم 24 

أغسطس وتنتهي يوم 5 سبتمبر , وقالت ستيفاني ديكسون رئيسة بعثة الفريق الكندي للمعوقين »إن الالعبين 
الرياضيين المعوقين هم بالفعل نجوم , وهم من بين أفضل الرياضيين في العالم وقالت أنها تنتظر بشوق 
االحتفال بعملهم الشاق ومواهبهم ومثابرتهم في جميع أنحاء كندا » ويتمتع الفريق الرياضي الكندي بمجموعة 
متنوعة من الخبرات ومنهم 26 رياضي من الحاصلين علي ميدليات سابقة و68 رياضيا كانوا ضمن الفريق 
الرياضي في االلعاب االولمبية السابقة , وجميع الرياضيين جاءوا من 11 مقاطعة واقليم في كندا ويضم 
الفريق الرياضي 71 أمرأة و57 رجال وسيتنافس الرياضيون في 18 رياضة مختلفة في االلعاب االولمبية 
للمعوقين منها العاب القوي والسباحة والفروسية وكرة المرمي للسيدات والكرة الطائرة للسيدات والرجبي 
علي كرسي متحرك وكرة السلة للسيدات علي كرسي متحرك وكرة السلة للرجال علي كرسي متحرك وهناك 

فريق من المدربين والموظفين والمساعدين عددهم 113 فرد سيصاحبون الرياضيون الي طوكيو .

 كنـــــــدا يف أسبوعني

احلكومة  الكندية ترسل اكثر من 82 الف 
جرعة من لقاح اسرتازينكا ايل ترينيداد 

وتوباجو
عن  الفيدرالية  الحكومة  أعلنت   : أوتاوا 
جرعة  الف   82 من  اكثر  سترسل  انها 
كوفيد  استرازينكا   – اكسفورد  لقاح  من 
وزيرة  وقالت  وتوباجو  ترينيداد  الي   19
لها  بيان  في  جولد  كارينا  الدولية  التنمية 
»إنه تم أختيار ترينيداد وتوباجو العطائهم 

الجرعات الزائدة عن حاجة كندا بناء علي حاجة  هذه البالد لهذا اللقاح 
ترينيداد  حكومة  وإن   , اللقاحات  اعطاء  ادارة  في  قدرتها  علي  وبناء 
ارشادات  علي  بناء  اللقاحات  وتوزيع  حفظ  مسألة  ستديران  وتوباجو 
التصنيع وافضل الممارسات الصحية العامة » وفي السابق قالت حكومة 
كندا  انها ستتبرع بما يقرب من 18 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد 
– أسترازينكا للدول الفقيرة , وقالت وزيرة المشتروات أنيتا أناند أن هذه 
الجرعات فائضة عن احتياجات كندا وان افضل استراتيجية النهاء الوباء 
هو اعطاء الطعم لكل واحد في العالم واننا ندعم الجهود العالمية لمكافحة 
فيروس كورونا » وكان جستن ترودو قد تعهد في أجتماع مجموعة 
السبع دول في يونيو الماضي بتقديم ما ال يقل عن 13 مليون جرعة لقاح 
كوفيد 19 وماليين الدوالرات لجهود اللقاح العالمية , وقد ذكرت وزارة 
الشئون العالمية الكندية انه يوجد 100 الف كندي لهم صالت بترينيداد 

وتوباجو وعدة االف من سكان البلدان لهم صالت بكندا .

أونتاريو تفتح مراكز مؤقتة الختبارات 
القيادة لتصفية الرتاكمات الناجتة عن كوفيد 

19
تورنتو ؛ تفتح أونتاريو مراكز مؤقتة الختبارات القيادة علي الطرق 
للمساعدة علي انهاء التراكمات الناتجة عن  اغالق مراكز االختبارات 
بسبب كوفيد 19 , وقالت المقاطعة أن هذه المراكز ستفتح ابوابها في 
علي  الجدد  السائقين  لمساعدة  اعلي  الطلب  فيها  يكون  التي  المناطق 
القيادة  المقاطعة أختبارات  التراخيص )ج(  و)ج2(  وبينما أستانفت 
يكافحون  السائقين  الكثير من  الماضي فال يزال هناك  يونيو  يوم 14 
من أجل الحصول علي االختبار والرخصة , وذكرت وزارة النقل ان 
هناك حاليا ما يقرب من 700 الف طلب الختبار القيادة علي الطرق 
في أونتاريو , وقالت وزيرة النقل كارولين مولروني أن المقاطعة تتخذ 
السائقين  يتمكن  حتي  المتراكمة  المتاخرة  الطلبات  لتصفية  إجراءات 
الوزارة  وتخطط   , ممكن  وقت  أقرب  في  االختبار  أخذ  من  الجدد 
لتوظيف 167 ممتحن مؤقتا للسائقين لمعالجة التراكمات , وتم افتتاح 
المراكز المؤقته الختبارات القيادة علي الطرق في جولف وأوشاوا يوم 
, وستفتح  يوميا  الي 5 مساء  الساعة 8:30 صباحا  9 أغسطس من 
المراكز  االخري في تورنتو ومسيسوجا وبرامبتون ويورك ودورهام 
اليدين  وهاملتون ونياجرا في سبتمبر ,  وستكون االقنعة ومطهرات 
واسئلة الفحص لالختبارات ويجب أن تكون نوافذ السيارات مفتوحة 
للسماح بتدفق الهواء , وقد يطلب من الذين ياخذون االختبارات تقديم 
ارقام هواتفهم اذا كان هناك حاجة لتتبع المخالطين و سيرتدي جميع 

العاملين في هذه المراكز معدات الحماية الشخصية .

أونتاريو تكشف النقاب عن خطة العودة ايل 
املدارس يف شهر سبتمرب

تورنتو : سيتمكن جميع الطالب من العودة الي الفصول الدراسية بدوام كامل 
في شهر سبتمبر المقبل في ظل خطة العودة الي المدارس التي وضعتها حكومة أونتاريو , وتقول الخطة 
التي تضم 26 صفحة بأن طلبة المرحلة االبتدائية والثانوية سوف يلتحقون شخصيا بالمدارس خمسة أيام في 
االسبوع وسيبقي التعلم عن بعد اختياريا لالباء والطالب الذين ال يشعرون بالراحة في العودة الي الفصول 
الدراسية , وقالت الحكومة انه يتعين علي مجالس المدارس االستعداد الغالق محتمل ووضع خطط حتي 
يتمكن جميع الطالب من التركيز علي التعلم من بعد إذا تفاقم الوضع بالنسبة لوباء كوفيد 19 , وقالت الحكومة 
انه بالنسبة للمدارس االبتدائية فإن الطالب في رياض االطفال وحتي الصف الثامن سيبقون في مجموعة 
واحدة ليوم كامل مع مدرس واحد , وانه سيسمح للطالب في المجموعات المختلفة بالتفاعل معا في الخارج 
في الهواء الطلق وسيسمح للطالب باستخدام المساحات المشتركة مثل المكتبات والكافيتريا مع التباعد الجسدي 
وارتداء االقنعة , وسيسمح لمعلمين المواد الخاصة مثل الفرنسية وغيرها بالتنقل عبر الفصول والمدارس عند 
الضرورة , وبالنسبة للمدارس الثانوية فسوف يعود الطالب للدراسة بحيث تكون هناك خمسة ساعات تعليمية 
في اليوم الواحد وال يزيد عدد المواد عن اثنتان في كل مرة للفصل الدراسي في الخريف وتوضع استثناءات 
لقواعد تدريس مادتين في المرة للمدارس الصغيرة حتي يحد من تجمع مجموعتان من الطالب من صفوف 
مختلفة , ويجب علي الطالب أرتداء االقنعة غير الطبية من الصف االول حتي الثاني عشر سواء في الداخل 
في الصفوف او الممرات او الحافالت المدرسية وال يجوز إزالتها مؤقتا اال عند االكل او الشرب او المشاركة 
في نشاط بدني ويمكن للطالب تناول الغذاء معا في الهواء الطلق وال يطلب منهم ارتداء اقنعة في الهواء الطلق 
, ويسمح باالنشطة الرياضية في الهواء الطلق بغير ارتداء االقنعة ويسمح ببرامج الموسيقي والعزف علي 
االالت الموسيقية  في مناطق ذات تهوية كافية , ويسمح بالغناء ايضا , وسوف يطلب من جميع الموظفين 
المدرسة ويجب علي  الي  الحضور  قبل  المرض  أعراض  والكشف عن  يوم  الذاتي كل  الفحص  والطالب 
اي فرد يعاني من اعراض المرض عدم الذهاب الي المدرسة واخذ اختبار كوفيد 19 , وستكون المدارس 
مسؤولة عن وضع خطط لتنظيم حضور الطالب وانصرافهم وتجنب االزدحام وايضا مسؤولة عن خطط 

للتنظيف والتطهير المتكرر وستقوم الحكومة بتوفير وحدات تهوية  عالية الجودة في الفصول الدراسية . 

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com  
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

كندا ختفف القيود املفروضة علي  االمريكيني القادمني ايل كندا 
والذين مت تطعيمهم بالكامل

الكثر من عام ونصف أبقت كندا أبوابها مغلقة أمام معظم المسافرين االجانب 
غير االساسيين ولكن تغير هذا يوم االثنين 9 اغسطس فقد فتحت كندا الحدود 
امام المواطنين االمريكان والمقيمين الدائمين في امريكا او المسافرين منها 
والذين تم تطعيمهم بالكامل وايضا خففت كندا القيود علي الكنديين العائدين 

من الخارج الي كندا , وسوف يسمح لالمريكيين الذين تلقوا كل الجرعات المطلوبة لكوفيد 19 والمعتمدة من 
وزارة الصحة الكندية قبل 14 يوما من دخولهم الي كندا بتخطي الحجر الصحي االلزامي لمدة 14 يوما , وكما 
هو الحال مع المسافرين الكنديين يجب علي االمريكيين تقديم معلومات سفرهم بما في ذلك وثائق التطعيم اما 
باستخدام  تطبيق )أررايف كندا ( او عن طريق التسجيل عبر االنترنت في غضون 72 ساعة قبل الوصول 
, وال يزال عليهم تقديم دليال علي اخذ اختبار كوفيد 19 وتكون النتيجة سلبية  خالل 72 ساعة من الوصول 
, واما الذين تم تطعيمهم بالكامل وثبتت اصابتهم بفيروس كورونا او الذين يفشلون في تلبية متطلبات التطعيم 
في كندا فلديهم اختياران ؛ أما الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد الوصول او العودة الي البلد الذي غادروا منه 
, واالباء القادمين من الواليات المتحدة والمطعمين بالكامل ويصطحبون اطفاال اقل من 12 سنة فسيسمح لهم 
بتخطي الحجر الصحي ولكن سيظل االطفال االكبر من 4 سنوات مطالبين باخذ اختبار كوفيد 19 عند وصولهم 
واخذ أختبار أخر بعد ثمانية أيام واالختبارات هذه مجانية من قبل الحكومة ويطلب من االباء المسافرين مع 
اطفالهم تجنب االماكن المزدحمة , واما االباء المطعمين بالكامل و الذين يسافرون مع اطفال غير مطعمين 
وتتراوح اعمارهم من 12 الي 17 سنة فيجب علي االطفال الحجر الصحي لمدة 14 يوما , هذا وتعتزم 
الحكومة الكندية فتح الحدود امام المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من كافة الدول االخري يوم 7 سبتمبر 
ولكن قد تتغير االمور إذا تعرضت كندا لموجة رابعة من كوفيد 19 وال يزال علي جميع القادمين الي كندا 

الغير مطعمين الحجر الصحي لمدة 14 يوما واخذ جميع اختبارات كوفيد 19.

إشراف
جنـــوى غـــــالي
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ميالد السيد املسيح
من العذراء مريم 

كان تكرميا وأيضا إختبارا قاسيا

ما بعـــــد األيـــــام )3(

توفيق مرتي مينا

يفاتح  المعارف  وزير 
بعد  حسين  طه  الدكتور 
عميداً  انتخابه  تم  ان 
تعيينه  بأن  اآلداب,  لكلية 
سيضع  لها  مستحق  وهو 
الحكومة فى حرج فالعادة 
لهذا  اجنبى  يُعيّن  ان 
الحل  طه  ويقدم  المنصب 
القرار  صدر   : للوزير 
عميداً  حسين  طه  بتعيين 
طه  قدم   – اآلداب  لكلية 

إستقالته فاصدر الوزير قراراً بتعيين من يليه 
الفرنسى  االستاذ  وهو  االنتخاب  نتيجة  فى 
ميشو والنه متواحد خارج البالد هو ووكيل 
بالنيابة  الوكيل  الكلية فيقوم طه حسين بعمل 
  ,,,, منهما.    واحد  يعود  حتى  العميد  عن 
وفى باريس يرفض النحاس باشا رئيس الوفد 
 ,,, وانجلترا  مصر  بين  المعاهدة  مشروع 

وتستقيل الوزارة .
   مات أعز اصدقائه عبد الخالق ثروت فى 
باريس ويعود جثمانه على نفس الباخرة التى 
يعود عليها طه حسين مع اسرته الى مصر . 
,, خريف 28 نشرت بعض الصحف وثائق 
قيل انها تمس نزاهة رئيس الوزراء مصطفى 
إقالته  الى  فؤاد  الملك  واسرع  باشا  النحاس 
للوزارة  رئيساً  باشا  محمود  محمد  وتعيين 
بحل  ملكياً  قراراً  استصدار  الى  اسرع  الذى 
البرلمان لمدة ثالث سنوات سيحكم فيها حكماً 
دكتاتورياً ,, وطه حسين ساخط لهذه النكسة 
ويستنكر تعطيل الدستور الذى جاهدت االمة 

الصداره .
فى  يلقى   29 وأوائل   28 آخر  فى     
العربى  الشعر  عن  محاضرات  االسكندرية 
العربى  االدب  فى  الفارسى  التأثير  وعن 
جامعتها  إحياء  من  لالسكندرية  البد  ويقول: 
فى  العربية  للثقافة  منارة  لتعود  ومكتبتها 
ومع   ,,, المتوسط  االبيض  البحر  حوض 
البنات  تُقبل  ال  لماذا  يتسائل:  السيد  لطفى 
االمة  نحكم على نصف  لماذا   , الجامعة  فى 
بالجهل ويوافقه االستاذ لطفى السيد على ذلك 
بعد  باشا  محمود  محمد  حكومة  تسقط      .
سقوط حكومة المحافظين فى انجلترا وتولى 
حزب العمال الحكم هناك فيكلف الملك فؤاد 
عدلى يكن باشا بتأليف الوزارة فى 3 \ 10 \ 
29 وتُجرى انتخابات جديدة تمهيداً لتصديق 

البرلمان على مشروع معاهدة جديدة .
   ويبدأ العام الجامعى الجديد بطلبات مقدمة 
واآلداب  الطب  بكليات  لاللتحاق  آنسات  من 
بالجامعة  دروسه  على  حسين  طه  ويعكف 
الدوريات  بها  يمد  التى  المقاالت  وعلى 
االدبية فى مصر والشام , الهالل والمقتطف 
والسياسة والجديد ومجلة الحديث , ويتوقف 
المسمى  والعجيب  الجديد  الجهاز  هذا  عند 
اعوان  اقوى  من  بأنه  (ويصفه  الراديو   (
والمساواة  الثقافة  نشر  على  الديموقراطية 
ولكن من يدرى لعل هذه األداة ستكون أشد 
يتابع    ,,, نفسها  الديموقراطية  على  خطراً 
طه حسين دروسه فى الجامعة فإذا بلغ منصة 
مرفوع  وجلس  تردد  دون  ارتقاها  التدريس 
الظهر, يتركه السكرتير فتسكت قاعة الدرس 
التى تكون قد امتألت بطالب من اقسام مختلفة 
ومن كليات اخرى , ويبدأ حديثه واضح اللفظ 

ناصع العبارة شديد االقتناع شديد اإلقناع ,, 
يجيب طالبه عن سؤال : إن الحضارة الحقة 
تحميه النها  وانما  القديم  تنكر  ال 
 ,, متين  منه  اساس  على  تقوم 
الحروف  الى  تركيا  تحول  وعن 
ليس  التركية  اللغة  قال:  الالتينية 
لها أصاًل حروف خاصة بها وقد 
ثم  العربية  الحروف  استعارت 

الالتينية .
باشا  يكن  عدلى  يجرى     
ويشكل  الوفد  وينجح  االنتخابات 
عام  اول  فى  الوزارة  النحاس 
مع  مفاوضاتها  وتفشل   1930
االنجليز فتسقط فى يونيو 30 وتتشكل وزارة 
اسماعيل صدقى الذى يحتفظ بجانب رياسته 
ويسأل  والمالية  الداخلية  بوزارات  للوزارة 
ان  إذن  باشا  صدقى  يفكر  هل  نفسه:  طه 
, ويدعو  ؟  المعز وذهبه  بسيف  البالد  يحكم 
صدقى  حكومة  مع  التعاون  عدم  الى  الوفد 
المظاهرات  وتشتعل  الضرائب,  أداء  وعدم 
عن  الممتنعين  امالك  ببيع  يأمر  وصدقى 
ويفصل  جبرياً  بيعاً  الحكومة  مع  التعاون 
الطالب ) المشاغبين ( واالساتذة المتعاونين 
غاضبون  وهم  الجامعة  طلبة  ويتجمع  معهم 
باطل  النه  الجديد  وللدستور  الحكومة  لعنف 
ويرشح االنجليز مستر لينج االنجليزى ليكون 
عميداً لكلية اآلداب لكن االنتخابات تسفرعن 
النتيجة  الكلية وترفع  بعمادة  فوز طه حسين 
لوزير المعارف الذى يعتمد تعيين طه حسين 
كأول عميد لكلية اآلداب,, ,, يرفض عرضاً 
من رئيس الوزراء ان يرأس تحرير جريدة 
االفتتاحى  مقالها  يكتب  ان  ويرفض  الشعب 
حزب   ( الشعب  حزب  وجود  إن   ( بعنوان 
صدقى ( ضرورى لتحقىق المصالح المصرية 
( حتى لو لم توقع عليه باسمك , فيرد العميد 
بقوله ) إننى ال أعرف إن كان وجود حزب 
المصالح المصرية  لتحقيق  الشعب ضرورياً 
هى  الصحيحة  المصالح  ان  أعرف  لكنى 
انصرافى الى عملى فى كلية اآلداب ( وكان 
ذلك الرفض سبباً فى عدم ترقية العميد ,,,, 
واعترض على منح درجات دكتوراة فخرية 
وعندما  التسليم  حفل  يحضرون  ال  الجانب 
 ( حسين  طه  يرد  طلبه  على  الوزير  يصر 
يامعالى  عمدة  ليس  اآلداب  كلية  عميد  إن 
من  بقرار  الصراع  ذلك  وينتهى   ) الوزير 
وزير المعارف بنقل الدكتور طه حسين من 
كلية اآلداب الى وزارة المعارف فى وظيفة 

مساعد لمراقبة التعليم االولى .
   أحدث ذلك القرار سخطاً شديداً ,,, تضرب 
وتضطر  الكليات  بقية  وتتبعها  اآلداب  كلية 
يحاول   ,, الجامعة  إغالق  الى  الحكومة 
الوزير تبرير موقفه والدفاع عن نفسه ويوعز 
تساهل  عن  استجواباً  يقدم  بان  النواب  الحد 
الوزير مع طه حسين وفى جلسة 7 مارس 
32 وقف النائب يعدد التهم التى الصقها بطه 
فى  الطالبات  بوقوف  سماحه  ومنها  حسين 
االساتذة  ومنع  شاب  بجانب  شابة  كل  كليته 
وقيامه  االزهر  بكليات  التدريس  من  بكليته 
بتأليف كتاب ) فى الشعر الجاهلى (  وكتاب 
بانه من  الوزير  ) حديث االربعاء (,, ويرد 
الى  الجامعة  نقله من  قرار  ذلك اصدر  اجل 
الطعن  فى  النواب  ويتبارى  االولى  التعليم 
على طه حسين فى عمله ووطنيته ودينه ,,, 
ويستقيل مدير الجامعة لطفى السيد ,, ويقرر 
صدقى رئيس الحكومة عزل طه من الحكومة 

البتول  العذراء  من  المسيح  السيد  ميالد 
ولكنه  تكريما عظيما،  فقط  يكن  لم  مريم 

كان أيًضا إختبارا صعبا وقاسيا جدا.   

- كان تكريما : 

»أَلنَُّه َنَظَر إِلَى اِتَّضاِع أََمِتِه. َفُهَوَذا ُمْنُذ 
 :1 )لو  بُِني،«  تَُطِوّ اأَلْجَياِل  َجِميُع  اآلَن 

.)48

- ولكنه كان أيًضا اختباًرا قاسًيا  : 

1( التجربة االولي : الميالد من عذراء 
وتوابعه :  

َيَشْأ  َولَْم  ا،  َبارًّ َكاَن  إِْذ  َرُجلَُها  »َفيُوُسُف 
ا.« )مت 1:  أَْن يُْشِهَرَها، أََراَد َتْخلَِيَتَها ِسرًّ

.)19

2( التجربة الثانية : الهروب الشاق إلي 
ِبّ  مصر : َوَبْعَدَما اْنَصَرُفوا، إَِذا َماَلُك الرَّ
َقْد َظَهَر لِيُوُسَف ِفي ُحْلٍم َقاِئاًل: »ُقْم َوُخِذ 
َوُكْن  ِمْصَر،  إِلَى  َواْهُرْب  ُه  َوأُمَّ ِبيَّ  الصَّ
ُهَناَك َحتَّى أَُقوَل لََك. أَلنَّ ِهيُروُدَس ُمْزِمٌع 
 :2 )مت  لِيُْهلَِكُه«.«  ِبيَّ  الصَّ َيْطلَُب  أَْن 

.)13

المسيح  السيد  الثالثة رعاية  التجربة   )3
 : صبيا  كان  أن  منذ  دوره  صعوبة  مع 
ُه: »َيا  ا أَْبَصَراُه اْنَدَهَشا. َوَقالَْت لَُه أُمُّ »َفلَمَّ
، لَِماَذا َفَعْلَت ِبَنا هَكَذا؟ ُهَوَذا أَبُوَك َوأََنا  بَُنيَّ

َبْيِن!«« )لو 2: 48(. ُكنَّا َنْطلُبَُك ُمَعذَّ

 : شدة  واألكثر  الرابعة  التجربة   )4
االبن  وصلب  وتعذيب  محاكمة  معاينة 
الحبيب المسيح يسوع : »َوَكاَنْت َواِقَفاٍت 
ِه َمْرَيُم  ُه، َوأُْخُت أُِمّ ِعْنَد َصلِيِب َيُسوَع، أُمُّ
َزْوَجُة ِكلُوَبا، َوَمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَُّة.« )يو 19: 

.)25

على  شفته  لما  سيف  نفسي  في  جاز 
الصليب

مسحوق من االالم

جاز في نفسي سيف

صلبوا ابني الحبيب

صلبوا رئيس السالم

ياما  اللي  االيدين  سمروا  بالمسامير 
فتحت عينين

واللي رفعت كل قلب حزين... 

5( التجربة الخامسة : مشاركتها الرسل 
التي وقعت  والمؤمنين كل اإلضطهادات 

علي الكنيسة في سنواتها األولي. .  

السالم ألم رئيس السالم. 

د. ناجي اسكندر 

وتبلغ كل الجهات بعدم التعاون او التعامل 
معه وتبلغ شركة مصر الجديدة بضرورة 

إخالء مسكنه فينتقل الى مسكن آخر . 
   تدعوه الجامعة االمريكية بالقاهرة الى 
إلقاء محاضرات فى االدب العربى فيُقابل 
حمله  الطلبة  وحاول  والهتاف  بالحفاوة 
اليها  ومشى  فرفض  المنصة  الى  حماًل 
مرفوع الرأس ,, حمل البريد اليه الكثير 
احتجاجات  وصور  التأييد  خطابات  من 
أُرسلت الى وزير المعارف وعرض من 
جامعة امريكية بشغل منصب أستاذ بها ,, 
يتوافد مؤيدوه من الطلبة الى حديقة داره 
ويقدم   , ويشكرهم  يحادثهم  اليهم  فيخرج 
الشكر لكل من آزره من الصحف واعالم 
الفكر .  ,,  يزوره مكرم عبيد سكرتير 
حزب الوفد ويعرض عليه االشتراك فى 

تحرير صحيفة الحزب المسائية  )كوكب 
باشا  النحاس  تدخل  بعد  ويقبل   ) الشرق 
الذى يكتب ) انه مغتبط الشتراك النابغة 
الكبير الدكتور طه حسين فى تحرير عدد 

9 مارس 1923 (
السياسية تحت عنوان  يكتب مقاالته     
دستور  بعودة  مطالباً   ) المساء  حديث   (
األمة ) دستور 23 (والذى يقرر ان األمة 
الى  يدعو  وهو   , السلطات  مصدر  هى 
الوفد  لعضو  رثائه  ففى  الوطنية  الوحدة 
سينوت حنا يقول ) المصريون يودعون 
فقيدهم العظيم ال ألنه قبطى مسيحى وال 
ألنه مسلم ولكن ألنه مصرى فحسب (.  

الزيات                                                    حسن  محمد  دكتور  المرجع: 
يتبع

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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زيارة معايدة        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

المرة  فهذه  الفصل  الى مدرسة  ضحكت وذهبت 
انا الذى نسيت الساندويتش، منذ يومين نسى امجد 
الساندويتش والحظت المدرسة فاخبرتنى واخبرت 
نصف  المجد  اعطى  ان  واسعدنى  كله  الفصل 
الساندويتش الخاص بى...وما ان اعلنت ميس آمال 
امامى  امجد  وجدت  حتى  الساندويتش  نسيت  اننى 
وامسك  نصفين  به  الخاص  الساندويتش  قطع  وقد 
بأن آخذ احدهما.  ليخيرنى  يديه  بكلتا  النصفين  كال 
البريئة  الطفولية  الحادثة  تلك  اتذكر  وانا  ابتسمت 
والتى مضى عليها خمسون عاماً او يزيد....وتذكرت 
ايضاً احمد الطويل زميلنا فى الفصل عندما همس 
لى وانا امضغ قطعة من ساندويتش الجبن االابيض 
مذكراً ومحذراً فى الوقت نفسه من ان اكون قد اكلت 
شيئاً محرماً علينا مما يأكله زميلنا امجد المسيحى. 
نظرت اليه مستنكراً فما اعرفه هو ان المحرم علينا 
اكله هو فقط لحم الخنزير وهذا جبن ابيض...قلت 
بعينيه  يراه  كى  الساندويتش  له  افتح  وانا  هذا  له 
يراعى  لم  انه  كالمه  الى  باالضافة  ازعجنى  وقد 
وجود امجد بيننا وسماعه لتحذيره لى رغم تظاهره 
بالهمس. وعلى الرغم من موقفى تجاه احمد الطويل 
المدرسات  لغرفة  فذهبت  اعترانى  الشك  ان  اال 
السأل ميس آمال لكنها طمأنتنى واكدت لى صحة 

اكله وفقاً  المحرم علينا  بشأن  معلوماتى 
لديننا. ال ادرى لماذا تذكرت تلك الواقعة 
للمعايدة  امجد  لمنزل  طريقى  فى  وانا 
عليه فى مناسبة عيد الميالد...من الجائز 
اننى تذكرت هذه الواقعة بعدما انتشرت 
المسيحيين  طعام  تناول  عدم  دعوات 
غير  آخر  مصدر  من  يشترونه  وكأنهم 
الذى نشترى منه نحن اطعمتنا..ثم عندما 
انتشرت المغاالة باالثم ومطالبة البعض 
تهنئتهم  او  عليهم  المعايدة  جواز  بعدم 
مثلما القت  التى  الدعوات  بالعيد....هذه 
استنكاراً من اآلخرين اال انها من المؤكد 
قد القت استجابة ايضاً من الكثيرين....

يسمعون  الذين  االطفال  عن  ماذا  ولكن 
ان  المؤكد  يسمعونه؟ من  ما  ويختزنون 
زميلنا احمد الطويل كان يسمع مثل هذه 
اننى  بل  ليحذرنى  جاء  عندما  الكلمات 
ارتكابى  من  الشك خوفاً  اعترانى  ايضاً 
لمعصية. منذ متى ونحن فى تلك الحيرة 
هذه  كل  بين  مشتتون  ونحن  متى  منذ 
اال  بالفتاوى  تسميتها  جاز  ان  الفتاوى 
نساهم  قصد  بدون  او  بقصد  اننا  ندرى 
فى تشتييت وتشويه افكارنا وافكار اجيال 

قادمة بتلك االفكار؟ 

كنت على عتبة بيت امجد وبالمصادفة 

سيدة  ورأيت  مفتوحاً  المنزل  باب  كان 
وهما  زوجها  بصحبة  الحجاب  ترتدى 
كانت  انها  امجد وفهمت  يغادران منزل 
واسرته.  امجد  على  للمعايدة  زيارة 
اياى على  معاتباً  بحفاوة  امجد  استقبلنى 
غيبتى عنه وللحق لم اكن قد رأيته منذ 
اكثر من ستة اشهر على الرغم من اننا 
نسكن فى نفس الشارع، اعتذرت له عن 
بنوبة  الصابتها  زوجتى  حضور  عدم 
جلسنا  للفراش.  ومالزمتها  حادة  برد 
الطعام  ورائحة  الذكريات  نجتر  كالعادة 
يتناولوا  فلم  الشقة  جنبات  تمأل  الشهى 
االصدقاء  بعد....ومعايدة  الغذاء  طعام 
كما تعودنا - نحن اصدقاء امجد - تكون 
فبيل الظهيرة لكى نترك له فترة المساء 
له  حكيت  الكبيرة.  اسرته  مع  لقضائها 
الطريق  فى  وانا  تذكرتها  التى  القصة 
منحى  الحديث  اخذ  ثم  وضحكنا  اليه 
التى نشات  التغيرات  جاد ونحن نرصد 
على مجتمعنا فى الخمسين سنة االخيرة 
وكيف غزتنا مفاهيم جديدة اكثرها سلبى 
فى  ونعيش  جديداً  مجتمعاً  نكون  وكأننا 
وطن جديد فقاطعته مضيفاً وانا اضحك 
لمحت  جديداً.  ديناً  نعتنق  وكأننا  قل  بل 
وهو  وسألنى  االسى  غطاه  وقد  وجهه 
اقباط  من  كم  تعلم  هل  جواباً  ينتظر  ال 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

مصر هجروها فى الخمسين سنة االخيرة؟ 
يبحثون  مصر  اقباط  من  كم  تدرى  هل  بل 
لم  لالسف  ؟  ليهاجروا  فرصة  نصف  عن 
قلت  كثيرون.  انهم  اعرف  لكنى  اجابة  اجد 
واسرتك؟  تهاجر  لم  ولماذا  ضاحكاً  المجد 
والخمسين  الخامسة  تجاوزت  لقد  اجابنى 
ومن الصعب على ان ابدأ من جديد فى بالد 
غريبة....لكنى اثق بأن ابنى الوحيد قد وضع 
مبدأ الهجرة نصب عينيه واعتقد انه سيفعل 
ذلك بمجرد تخرجه.....هللا هللا ...يعنى السنة 
الجاية ح يكون سابك ومشى.....قلتها ضاحكاً 
وانا احاول ان ازيل الغمة التى رأيتها تكسو 
وجهه. وانا اعلم ان ابنه الوحيد شريف فى 
...جبنا سيرة  الصيدلة.  بكلية  النهائية  السنة 
توا  قدم  وانا ارى شريف وقد  ...قلتها  القط 
الصبح  من  قائاًل  الخارج...مازحته  من 
وماما..... بابا  وتسيب  تتفسح  خارج  كده 
اجابنى بعد ان احتضننى....عيد ايه؟ ده انا 
الكلية!!!!!!  فى  الشفوى  امتحان  فى  كنت 
صمت ولم اعقب على كلماته لكنى وجهت 
ان  مثلما  امجد  يا  المجد....تعرف  الحديث 
عام  خمسين  فى  ونمت  نشأت  االفكار  هذه 
لكى  أخرى  عام  خمسين  الى  نحتاج  فنحن 
وتقاليدنا  لعاداتنا  ونعود  االفكار  هذه  نغير 
اسأله  وانا  نحوه  الجميلة....انحنيت  القديمة 
ضحك  الطويل؟  احمد  تتذكر  هل  مازحاً 
امجد طوياًل بينما اقتحم شريف الحوار وهو 
قلت  يا عمو؟ هل  قلت  منفعاًل  من  يسألنى 
قلت  نعم  مندهشاً  اليه  التفت  الطويل؟  احمد 
احمد الطويل وماذا فى ذلك ؟ اجابنى وعيناه 
الذى صمم  المعيد  مفتوحتان فى دهشة الن 
على ان يمتحننى اليوم اسمه عبد المنعم احمد 
الضحك  فى  وامجد  انا  الطويل؟....انفجرنا 
للمتنبى  شعر  بيت  تذكرت  اآلن  له  وقلت 
ابتسم امجد وشاركنى القاء بيت الشعر فجاءا 
صوتانا منغماً ونحن نقول..وماذا بمصر من 

مضحكات ........لكنه ضحك كالبكاء

معاً  وشريف  امجد  الى  نظرت  ثم 
واضفت...الم اقل انه يلزمنا خمسون عاماً؟ 

الجمهورية  رئيس  نجيب  »محمد  مقال  بقية 
األولي« ص11 

عبد  جمال  زعيمها  بقيادة  للحركة  القيادية  اللجنة  اجتمعت 
الناصر ،   وقررت   أن   تكون   ليلة  22-23  يوليو 1952م هي 
ليلة التحُرك واعطيت الخطة اسما حركيا »نصر«، وتحددت  
 ساعة   الصفر   في  الثانية عشرة مساًء، إال أن جمال عبد الناصر 
عاد وعدل هذ الموعد إلى  الواحدة صباًحا، وأبلغ جميع ضباط 
لكون  صديق؛  يوسف  البكباشي  أفرادها  أحد  عدا  الحركة 
اليوم،  ذلك  تحركه  مدى  البعيد عن  الهايكستب  في  معسكره 
فآثر انتظاره بالطريق العام ليقوم برده إلى الثكنات. انكشف 
نجيب  محمد  وعرف  مساءا،   9:30 الساعة  الحركة  سر 
في  سيعقد  فريد  حسين  الفريق  األركان  لرئيس  مؤتمراً  أن 
الساعة العاشرة في مقر القيادة العامة للجيش لترتيب القبض 
بإبالغ يوسف صديق  الفور  فقام علي  الحركة،  علي ضباط 
بالتحرك قبل ساعة الصفر التي حددها عبد الناصر بساعة، 
وبالفعل تحرك يوسف صديق ونجح في اقتحام مركز القيادة 
لفشلت  التحرك  هذا  ولوال  قادة،  من  فيه  من  على  والقبض 

الحركة ولُقضي عليها قبل أن تبدأ.

المخطط  الرأس  هو  نجيب  أن  نعتقد  طويلة  لمدة  ظللنا     
للحركة، وأخيرا علمنا أن عبد الناصر هو القائد الحقيقى لها، 
لكنه كان يخشى الظهور منذ البداية بحجة أن له أطفال صغار 
فى حاجة للرعاية سوف يقاسون عند الفشل، وبالقطع الفشل 
إلى  السادات  وتوجه  وإعدامه.  عسكريا  لمحاكمته  سيؤدى 
السينما  أحد رواد  يوليو وافتعل معركة مع  ليلة 23  السينما 
وأصر على عمل محضر فى قسم البوليس ليكون دليل ابتعاده 
عند الفشل. أما نجيب الذى تنكر له الجميع فقد كان شجاعا لم 
يرهبه الموقف وكان مستعدا لتحمل كل العواقب بمفرده. وبعد 
نجاح الحركة بدأ ظهور اآلخرين. في عام 1953 تولي محمد 

نجيب رئاسة الجكهورية، وتولى عبد الناصر رياسة الوزارة 
مارس  وفى  إال.  ليس  شرفيا  رئيسا  يكون  أن  لنجيب  وأراد 
1954م نشب الخالف الحاد بينهما، خالف على السلطة بين 
الديموقراطية  على  ويصر  الرياسة  يمارس  أن  يريد  رجل 
الزعيم  من  تلقاه  الذى  للدرس  متذكرا  األحزاب،  وإعادة 
يرى  الناصر«  »عبد  اآلخر  الرجل  أما  النحاس.  مصطفى 
ديكتاتورية  ويريدها  للحركة  الحقيقى  المؤسس  أنه  نفسه  فى 

عسكرية.

   كما حدث خالف بين هوبير وروبيسبير ومارا قادة الثورة 
الفرنسية، حدث المثل فيما أطلق عليه الثورة المصرية بالرغم 
أنها لم تكن ثورة شعبية كالثورة الفرنسية. بدأ الخالف يدب 
بين ضباطها، كل يطمع في القيادة. أعلن نجيب مبادئ الثورة 
الستة، وحدد الملكية الزراعية، لكن خالفه مع ضباط مجلس 
لثكناته وعودة  الجيش  الثورة بسبب رغبته في إرجاع  قيادة 
في  باستقالته  يتقدم  أن  إلى  به  أدى  المدنية،  النيابية  الحياة 
القيادة  فبراير أصدر مجلس  فبراير 1954م. وفي 25   22
بيان أقالة محمد نجيب، وأدعى البيان أن محمد نجيب طلب 
سلطات أكبر من سلطات أعضاء المجلس وأن يكون له حق 
قد  القرارات  هذه  كانت  ولو  حتي  قراراته  علي  االعتراض 
أخذت باإلجماع. لكن بعد إذاعة بيان إقالته على المأل، خرجت 
ودور  المجلس  علي  البرقيات  وانهالت  لالحتجاج  الجماهير 
الصحف ترفض االستقالة. واندلعت المظاهرات التلقائية في 
القاهرة واألقاليم لمدة ثالثة أيام تؤيد نجيب وكانت الجماهير 
تهتف )محمد نجيب أو الثورة( وفي السودان اندلعت مظاهرات 
جارفة تهتف )ال وحدة بال نجيب(، وانقسم الجيش بين مؤيد 
المناصرين  وبين  النيابية  الحياة  وإقرار  نجيب  محمد  لعودة 
ثانية  للرياسة مرة  )أزمة مارس(. عاد  الثورة  قيادة  لمجلس 
بعد أزمة مارس، لكن في 14 نوفمبر 1954م أجبره مجلس 

قيادة الثورة علي االستقالة. 

انتهى دور محمد نجيب ولقى ما لقى من عذاب. اعتقل     
بالمرج  الوكيل  زينب  قصر  فى  اسرته  مع  إقامته  وحددت 
سوء  ورغم  له.  زيارة  أي  ومنع  السياسية  الحياة  عن  بعيدا 
عبد  إلى  التهنئة  برقيات  يرسل  ومجامال،  وفيا  ظل  معاملته 
الناصر فى كل المناسبات القومية والشخصية. حتى صالح 
سالم الذى تخصص فى التشهير به فى كل المناسبات، ذهب 
ليعزى  ذهب  توفاه هللا  وعندما  مرضه  أثناء  لزيارته  نجيب 
أخيه جمال الذى فوجئ بحضوره فقال مندهشا: جئت تعزينى 
بوقار:  باسما  عليه  فرد  بك؟  فعلناه  ما  كل  بعد  صالح  فى 

الواجب واجب يا جمال.

   فى يوم الخميس أول نوفمبر 1957م بعد العدوان الثالثى 
بأيام، بعد أن تردد أن اإلنجليز بعد االنتهاء من عبد الناصر 
صباحا  الواحدة  حوالى  فى  السلطة.  إلى  نجيب  إعادة  ينون 
هذا  من  إبعاده  يريد  أنه  وأخبره  الشناوى  المقدم  إليه  حضر 
المكان القريب من المطار إلى منطقة الهرم ليكون فى مأمن 
بعض  تحتوى  حقيبة  إال  معه  يحمل  ال  خرج  الغارات.  من 
وسجادة  والمسبحة  الكتب  وبعض  والمصحف  الغيارات 
الصالة. لم تتجه السيارة للهرم بل اقتادوه إلى قطار الصعيد 
فى عربة خاصة، وفى الفجر وصلوا نجع حمادى وأودعوه 
استراحة الرى، وبد 48 ساعة اقتاده إثنان من ضباط البوليس 
الجواب  المكان كان  إلى مكان آخر. ولما سأل عن  الحربى 
ركال وبصقا وإهانة..!! بعد أيام نقل إلى منزل محامى بمدينة 
طما وبقى فى غرفة رطبة لمدة 51 يوما تحت حراسة مشددة، 
ثم أعادوه مرة أخرى إلى المرج بعد انتهاء العدوان الثالثي 
حيث ظل حبيسا بهذا المنزل حتى عام 1971م حينما قرر 
 ، عليه  المفروضة  الجبرية  اإلقامة  إنهاء  السادات  الرئيس 
لكنه ظل ممنوعا من الظهور اإلعالمي حتى وفاته فى 28 

أغسطس 1964م.
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آدم الثانـــى 
أشعياء النيب والسد األثيوبي )2( 

وجدى خليل

نبؤه صعبه ومؤلمه في هذا األصحاح  هناك 
مصريين  على  مصريين  ))واهيج  وهي  
فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه 
مدينة مدينة ومملكة مملكة(( أشعياء 19: 2 
تاريخ  في  كثيرا  تكررت  ألنها  مؤلمه  وهي 
أن  نظن  ولكن  أيضا  والحديث  القديم  مصر 
لهذه  نهايه  هو  األيام  هذه  مصر  ماتعيشه 
الظاهره التي أستمرت مستعره لسنوات طوال 
والذي  الزوال  الي  األن  طريقها  في  وهي 
في  مصر  في  السياسيه  األحداث  الي  ينظر 
للغيوم  الرب  سمح  وكيف  األخيره  السنوات 

أن ترتفع في سماء مصر لمده عام واحدا ثم 
وتنفس  فأنقشعت  وضربها  قويه  بذراع  قام 
المصريون الصعداء هؤالء الذين حاربوا كل 
واحد أخاه من مدينه الي مدينه ومن مملكه الي 
مملكه حتي أنه في يوما واحدا أحرقوا أكثر 
من خمسين كنيسه في ربوع مصر وتم قتل 
أكثر من ثالثه مائه مصلي في مسجد واحد . 
الذي أحرقوا الكنائس هم الذين قتلوا الساجدين 
وكل  صاحبه  واحد  كل  هكذا   . المسجد  في 
واحد أخاه ! هذه النبؤه قد تحققت مرارا في 
التاريخ المصري وتحقيقها في الماضي ليس 

المستقبل  ونحن  تتكرر في  لن  أنها   ضامنا 
كما قال لنا السيد المسيح ليس لنا أن نعرف 
األوقات واألزمنه التي جعلها ربنا في سلطانه 
ولكن نأخذ باألدله التاريخيه وظروف الحياه 
األن  أحد  ربط  واذا  نراها.  التي  الحاضره 
فسنجد  أشعياء  نبؤه  وبدء  األثيوبي  السد  بين 
الذي يحدث األن ونجد  تماما هو  العكس  أن 
أنه في أثيوبيا موطن السد أنهم يحاربون كل 
مدينة  مدينة  صاحبه  واحد  وكل  اخاه  واحد 
ومملكة مملكة! وهو شئ حزين جدا وموجع 
هذا  وكل  الخراب  هذا  كل  نري  أن  للقلب 
القتل مع شعب نعرف أنه شعبا ذي حضاره 
وتاريخ وأيمان مشترك وهو شعب طيب حقا 
وال يستحق مايجري له األن وليس في القتال 
الدائر في أثيوبيا مايفرح القلب لكي نذكره بل 
اليتم  حتي  األن  الحادث  للواقع  نتعرض  أننا 
السد  وكأن  أشعياء ضد مصر  نبؤات  تفسير 
الي  وأشاره  النبؤه  ببدء  أشاره  هو  األثيوبي 
بدء خراب مصر والحقيقه التي نراها اآلن أن 

مصر تعيش فتره ميالد جديد وبعث حضاري 
))مزج  أخر  في موضع  النبؤه  تقول   . جديد 
مصر  فاضلوا  غي  روح  وسطها  في  الرب 
 )) قيئه  في  السكران  كترنح  عملها  كل  في 
أشعياء 19: 14 روح الغي هذه والتي تسببت 
في ضالل مصر والمصريين لسنوات طوال 
أخيرا  المصريين  وأدرك  الزوال  علي وشك 
أن هؤالء لم يكونوا أكثر من متاجرين بالتقوي 
الزائفه والمظهر الخارجي المخادع ورأيناهم 
يرتعشون في محضر القضاء وتتغير أقوالهم 
جلدهم  ألوان  وتتبدل  تعليمهم  من  ويتبرأون 
ويقولون للجبال اسقطي علينا ولألكمه غطينا 
النبؤه  تقول  حضر!  قد  الحساب  وقت  ألن 
عن المصريين ))النهم يصرخون الى الرب 
بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا 
داخل  وهناك   20  :19 أشعياء  وينقذهم(( 
الكنيسه من يؤمن أن هذه النبؤه قد تحققت ! 

للمقال بقيه ..

اللقاح الذهيب 
Novavax Vaccine

الرابع  االمريكي  اللقاح  هو  نوفافاكس  لقاح   
فهل يكون هو اللقاح الذهبي في الحرب ضد 

وباء COVID19 ؟ 

كل  بين  األفضل  اللقاح  هو  سيكون  وهل 
اللقاحات )A1 فاكسين( وخاصة عند مقارنته 
فايزر  لقاحي  وهما  كفاءة  األكثر  باللقاحات 

ومودرنا ؟ 

التنبيه علي أنه هناك سباق  البداية يجب  في 
اللقاحات وسرعة ظهور  إعطاء  بين سرعة 
والذي  دلتا  المتحور  وأخرها  المتحورات 
ود   WHO العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
المعروف  الفيروسات  عالم  فاوتشي  انتوني 
التحدي  يمثل  دلتا  المتحور  ظهور  بان   :
 .19 كوفيد  وباء  ضد  المعركة  في  الحقيقي 
اللعبة  قواعد  من  غير  قد  المتحور  هذا  وأن 
 %114 تعادل  والتي  انتشاره  لسرعة  وذلك 
أي  األصلي؛  الفيروس  انتشار  سرعة  من 
  R أكثر من الضعف. وأيضا الرتفاع  معدل
وتعني Reproduction أي اإلكثار فبينما 
ينقل  األصلي  بالفيروس  المصاب  الشخص 
المتوسط،  في  أفراد    3 الي   2 إلي  العدوي 
فان المصاب بالمتحور  دلتا ينقله إلي 5 إلي 

7 أفراد في المتوسط.

أن  بعد  يثبت  لم  أنه  هللا  نحمد   : هوامش 
المتحور دلتا يؤدي إلي إصابات أشد، واألهم 
بدرجة  فاعلة  اللقاحات  معظم  زالت  ما  أنه 

معقولة ضد هذا المتحور.  

والمتحورات  اللقاحات  بين  المشكلة  وجذور 
الكثيرين  وعزوف  إمتناع  إلي  سببها  يرجع 
عن أخذ اللقاحات بما سوف يؤدي إلي زيادة 
زيادة  إلي  بالتبعية  وعليه  اإلصابات،  عدد 
ال  نفاجأ-  وقد  المتحورات،   حدوث  إحتمال 
قدر هللا -بمتحور أكثر ضراوة من المتحور 
دلتا من حيث سرعة االنتشار، وشدة اإلصابة 

,أو ضعف فاعلية اللقاحات ضده.      

أخذ  عن  الكثيرين  امتناع  أسباب  عن  أما 
األسباب  في  أجملها  أن  فأستطيع  اللقاحات 

الثالثة األتية : 

مستقبلية  مضاعفات  حدوث  من  الخوف   )1
اإلستخدام  موافقة  أخذت  التي  اللقاحات  من 
وخاصة  الوباء،  ظروف  بسبب  لها  الطارئ 
الحمض  مرسال  الحديثة  التقنية  لقاحات  مع 

فايزر   لقاحي  وهما   mRNA النووي 
ومودرنا. 

فاعلية  األكثر  هما  اللقاحان  هذان   : هوامش 
حتي االن بين كل اللقاحات التي تم تطويرها 
واآلفاق  اللقاحات  عالم  في  إختراق  ويمثال 
جدا  واسعة  الحديثة  التقنية  لهذه  المستقبلية 
لقاح  تطوير  االن  التقنية  بهذه  يتم   : مثال 
وهو  الجلد  سرطانات  باخطر  اإلصابة  لمنع 

 .melanoma السرطان الميالنيني

بعض  مع  خطيرة  مضاعفات  حدوث   )2
التقنيات القديمة وبالتحديد لقاحي استرا زينكا، 
جلطات  حدوث  وهي  وجونسون  وجونسون 

الدم والتي قد يؤدي بعضها إلي الوفاة .  

جدا  نادرة  المضاعفات  هذه   : هوامش 
تحت  السيدات  في  المليون  في   7 ونسبتها 
في  المليون  في  وأربعة  عاما،   50 عمر 

الرجال والسيدات فوق 50 عاما. 

يومين  لمدة  جانبية  مضاعفات  حدوث   )3
وإن  اللقاح،  تلقي  بعد  أيام  ثالثة  أول  في 
كانت هذه األعراض غير خطيرة، ولكنها قد 
تمنع المتلقي من العمل لفترة اليومين وحتي 
زوال األعراض وتشمل ألم في مكان الحقن 
حرارة  في  وارتفاع  العضالت  في  واالم 
الجسم وإرهاق وصداع... الخ. وتحدث هذه 
األعراض في 65% من متلقي لقاح مودرنا، 
وأكثر من 55% من متلقي لقاح فايزر. وقد 
إلي  األعراض  تلك  الخوف من حدوث  أدي 

إمتناع الكثيرين عن تلقي اللقاحات، 

المتحدة اإلمريكية  الواليات  مثال : في حالة 
حيث  من  للقاحات،  انتاجا  األكثر  البلد  وهي 
حيث  ومن  مختلفة،  أنواع  ألربعة  إنتاجها 
إرتفاع كفاءة لقاحاتها عن غيرها. فانه علي 
الذين  البالغين  فان عدد  ذلك؛  الرغم من كل 
تلقوا اللقاحات في عشر واليات وحتي نهاية 

مايو الماضي لم يبلغ نسبة  %34.   

وفي عموم الواليات بلغ فقط 50% حتي أنه 
تم  اللقاحات  تلقي  علي  المواطنين  لتشجيع 
بإعطائه  اللقاح  تلقي  إلي  يسارع  من  أغراء 

مبلغ 100 دوالر.

سوف  القطيع  لمناعة  للوصول   : هوامش 
وربما  البشر،  من   %  75 تطعيم  إلي  نحتاج 
سنحتاج ألكثر من ذلك مع ظهور المتحورات 

سريعة اإلنتشار.   

بقية  عن  نوفافاكس  لقاح  يتميز  لماذا  أما 
اللقاحات حتي أنه قد يصبح A1 فاكسين، أو 

اللقاح الذهبي بين كل اللقاحات  ؟ ! 

فهذا مرده يعود إلي األسباب الخمسة األتية : 

المستخدمة  بالتقنية  متعلق  األول  السبب   )1
وأمنة  أي مجربة مسبقا  قديمة؛  تقنية  فهي   :
وهذه التقنية تم تجربتها في إنتاج اللقاح ضد 
االلتهاب الكبدي الفيروسي B، وذلك منذ عام 
1986، أي منذ 35 عاما، وأيضا تستخدم هذه 
الديكي  السعال  لقاح األطفال ضد  التقنية في 
 . المدارس  أطفال  معظم  في  يستخدم  والذي 
لالستخدام  أيضا  مناسبا  يجعله  ربما  وذلك 
 COVID19 في األطفال في حالة فيروس
لتأمين عودة هؤالء األطفال إلي المدارس .  

وهذه التقنية هي تقنية لقاح وحدات البروتين 
الفرعية

وهذه   .Protein subunit vaccine
التقنية تستخدم الجزء غير الضار من األشواك  
حقنه  يتم  والذي  الكوفيد  لفيروس  البروتينية 
في متلقي اللقاح؛ وذلك لتحفيز جهاز المناعة 
الذاكرة  وخاليا  المضادة  األجسام  إلنتاج 
بالدم ضد فيروس كوفيد 19، وبالتحديد ضد 
أشواكه البروتينية والتي يستخدمها الفيروس 

في إقتحام خاليا الجسم .  

فاعلية   : بالفاعلية  متعلق  الثاني  السبب   )2
فيروس  ضد   %96 تبلغ  نوفافاكس  لقاح 
أو  مساوية  نسبة  وهو   األصلي؛  كوفيد 19 
األخري  اللقاحات  كل  في  غيرها  من  أعلي 
وأهمها لقاحات التقنية الجديدة األكثر فاعلية 
فاعليته %95  تبلغ  حيث  فايزر  لقاحي  وهما 
ومودونا والذي تبلغ فاعليته 94% .كما تبلغ 
كوفيد  فيروس  من  المتحورات  ضد  فاعليته 
19 إلي 93% وفي عموم البشر تبلغ فاعليته 
90 %. وأيضا تبلغ فاعليته في منع اإلصابات 
حد   19 كوفيد  بفيروس  والشديدة  المتوسطة 

المنع الكامل أي %100.  

بالمضاعفات  متعلق   : الثالث  السبب   )3
واألعراض الجانبية 

أواًل : لم يثبت حدوث مضاعفات خطيرة مع 
هذا اللقاح مماثلة لما يحدث مع لقاحي استرا 
زينكا ولقاح جونسون وجونسون والتي كان 

منها تجلط الدم.  

بعد  تحدث  والتي  الجانبية  األعراض   : ثانيا 
 ، نفافاكس   لقاح  من  الثانية  الجرعة  تلقي 
أيًضا  تشمل  ولكن  بالتعب  اإلحساس  واهمها 
إرتفاع طفيف في حرارة الجسم والوعكة .. 
الخ فهذه األعراض نسبتها أقل من نسبتها مع 
في  فقط  تحدث  حيث  الحديثة  التقنية  لقاحي 

40% في حالة لقاح نوفافاكس . 

واألهم أن شدة هذه األعراض طفيفة بما ال 
يستلزم مالزمة المنزل وعدم الذهاب للعمل. 

 : التخزين  بطريقة  متعلق  الرابع  السبب   )4
المبردات  في  اللقاح  هذا   تخزين  يتم  حيث 
وذلك   regular refrigerator العادية 
علي عكس لقاحي مرسال الحمض النووي ) 
فايزر ومودرنا ( والتي تحتاج إلي مبردات 
اإلنخفاض  شديدة  حرارة  ولدرجات  خاصة 
اللقاح ميزة رائعة حيث  ؛ وهذا يعطي هذا 
يسهل جدا نقله وتخزينه؛ وهذا مناسب جدا 

في حالة بلدان العالم الثالث. 

التصنيع  بسهولة  متعلق  الخامس  السبب   )5
في  المستخدمة  فالتقنية  التسعير؛  وانخفاض 
هذا اللقاح تتيح سهولة في التصنيع فقد وعدت 
 150 إلي   100 بتصنيع  المنتجة  الشركة 
هذا  تصنيع  سيتم  شهريا،كما  جرعة  مليون 
اللقاح في كوريا الجنوبية والهند. ويتميز هذا 
بلقاحي  مقارنة  ثمنه  بإنخفاض  ايضا  اللقاح 
من  اللقاح  لهذا  المنافسين  ومودرنا  فايزر 

حيث الكفاءة العالية لجميعهم . 

الرابع،  األمريكي  اللقاح  هو  هذا   : هوامش 
حيث تقع الشركة المنتجة في والية ميريالند 
ويماثل في طريقة التعاطي معظم اللقاحات؛ 
بينهم  جرعتين  المتلقي  إعطاء  في  وتتمثل 

فاصل زمني مقداره 3 أسابيع. 

حدها  اللقاح  هذا  حالة  في  المناعة  وتصل 
الجرعة  إعطاء  من  أيام  سبعة  بعد  األقصى 

الثانية. 

الخالصة : لماذا يمكن إعتبار لقاح نوفافاكس 
هو اللقاح األفضل بين كل اللقاحات. ؟ ذلك 
وأمنة  معروفة  قديمة  لتقنية  إستخدامه  بسبب 
، مع إمتالكه لفاعلية عالية جدا ضد فيروس 
كوفيد 19 األصلي ومتحوراته، وأيضا لعدم 
والنخفاض  متلقيه،  بين  مضاعفات  حدوث 
لهذا  الجانبية  األعراض  شدة  واألهم  نسبة 
تصنيعه  ولسهولة  بغيره،  مقارنة  اللقاح 
واالنخفاض النسبي في سعره، وأخيرا بسبب 

سهولة تخزينه ونقله في مبردات عادية.
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++  ايل ان نلــــــقــــــاك..++
اُم ِخْدَمِتِه َم�ضَ ِإلىَ َبْيِتِه.« )لو 1: 23(. يَّ ْت أىَ ِملىَ ا كىَ مَّ  »َولىَ

َحٌد  أىَ اَن  كىَ َوِإْن   . َخاِدِمي َيُكوُن  ْيًضا  أىَ ُهَناَك  َنا  أىَ ُكوُن  أىَ َحْيُث   ف 
ي ُيْكِرُمُه اآلُب.« )يو 12: 26(.  ِ

َيْخِدُم�ض

ي الرب يوم 8/4 / 2021 م بعد عمر 92 عامًا  منهم  + رقد �ض
ي خدمة  ي الكهنوت وما يقرب من أك�رث من 70 عامًا �ض 52 عاما �ض

الكنيسة والكتاب المقدس بخدمة باذلة 

القمص تيموثاوس ميالد بشاره 
كاهن كنيسة املالك ميخائيل بسوهاج 

+++++++++++++++++++++

الورع  ومعلمنا  ابونا  نلقاك  ان  ايل 
احلكيم فالح الكتاب املقدس مركبة 

اسرائيل وفرسانها
+ إلي ان نلقاك يا من علمتنا كتابنا المقدس وغرسته 

ي قلوبنا قبل عقولنا �ض

+ الي ان نلقاك معلم االباء والخدام وكل أجيال سوهاج 
ابونا المحبوب جدا والغالي جدا القمص الورع العالم 
الغزير  بالعلم  تزينت  الذي  القدير  والمعلم  العامل 
ابونا    المسيح  متواضعا كسيدك  ذلك  ومع كل  جدا 

تيموثاوس ميالد 

ي  +  ال انسي أبدًا جلوس معلم واب عظيم جدًا وهو �ض
تلميذ  واقل  له  ابن  وانا  لي  يسمع  جالسا  لقاءالخدام 

له...... 

بية الكنيسة الذي  +  ال انسي وانا اعرض عليه منهج ال�رت
اخذت بركة وضعه 

منذ اكثر من عشر سنوات مع اخ حبيب لي، كالمك الكثير 
بذكر  واكتفي  الكبيرة وتشجيعك  معي ونصائحك ومحبتك 
ان  قلت لي يا.... عايزك تعمل دروس عن الكرازة  -وقتها 
لم يكن منهج به هذا النمط من الدروس ووضعناه بنصيحته 

وفرح بها جداً.......وكالم كثير اكتفي بهذا،،،

++ ي المحبوب علمتنا الكث�ي ++حقا ا�ب

المجد  رب  خدمة  علمنا  من  يا  نلقاك  الي   +
ي كل هذا  اسا لنا �ض وخدمة كنيسة الرب وكنت ن�رب

جنودا  نكون كخدام  وكيف  قبل كالميا  عمليا 
ض 

ي كل وقت وح�ي للمسيح مستعدين للخدمة �ض

+ الي ان نلقاك يا من علمتنا كيف نكون اصدقاء 
للكتاب المقدس

+ الي ان نلقاك يا من كنت تحمل مشعل ورساج 
ي انجيله المقدس لكل سامعيك.. كلمة ربنا �ض

القرية  خدمة  أسست  من  يا  نلقاك  ان  الي   +
الخدام  من  الكث�ي  لها  واعددت  بسوهاج 
ها  وغ�ي المسيح  جنود  جمعية  ي  و�ض االمناء... 

،، الكث�ي

+ الي ان نلقاك يا من كنت تعلم طوال األسبوع 
ض
تقريبا...ما ب�ي

+ يوم الجمعه كان لدراسة العهد قديم

+ يوم األربعاء كان لدراسة العهد جديد

+ يوم الثالثاء كان اجتماع الهوتي ... به دراسات 
متخصصة وعميقة جداً 

 كاكليريكية 

+ يوم االحد...قداس بعظة+ االجتماع العام

+ يوم االثنين.. اجتماع سيدات

+ يوم الخميس... كان اجتماع الشباب

+ يوم الجمعه اعداد الخدام

ويكتب  له  ويجهز  ويحضر  يحضره  هذا  كل   ++
بنفسه علي االله الكاتبه

علي االقل 3 نشرات الواحدة وش وظهر 

الهوت   - جديد  قديم-عهد  صفحات)عهد   4  
ودراسات(

كامله   القراءات  يوزع  القداس  في  كان  وقد   +
مطبوعه علي الشعب للمتابعه

والقيامة  الميالد  لعيدي  كتيبين  الي  +باألضافة 
والجمعة العظيمة كل سنة وبموضوع مختلف

+اما عن اسبوع االالم

كل يوم بيومه ونشرته

سنويا دون ان تكل وال تمل وبيدك المباركة تحضر 
الالهوت  درس  او  الكتاب  درس  نشرات  وتكتب 
او غيرها من الكنوز النافعة جداً سواء علي االله 

الكاتبة وحديثا وترفض ان يكتبها آخر،،،

دراسة  وبه  المقدس  الكتاب  أسبوع  الي  باألضافة 
متعمقة ومركزة لسفر بالكتاب المقدس

يا من تمسكت بوصية ربنا علي  نلقاك  الي ان   +
لسان المتنيح نيافة االنبا أنطونيوس مطران سوهاج 
 :6 تي   1( اْلَوِديَعَة(  اْحَفِظ  ِتيُموَثاُوُس،  َيا  السابق) 
20(  فعشت محافظا علي وديعة االيمان والتعليم 

الي آخر يوم لقدسك علي األرض،،، 

ضيةمع قدسك  + لن ننسي القداس باللغة االنجل�ي
ودقته ومذاقه الخاص،،

+ الي ان نلقاك محب المسيح والكنيسة واالباء 
ض 

والقديس�ي

+ عارصت العديد من البابوات اك�رث من 5 او 6 
بابوات من عام 1929 الي اليوم نياحتك

بولس  القديس  العظيم  بالكارز  وتشبهت   
الرسول ودخلت التحفظ عام 1981 م بسبب 

خدمتك ومحبتك للكنيسة

مع  ض 
القديس�ي أحضان  ي  �ض اآلن  انك  ي 

ثق�رت  +
حبيبك ماربولس الرسول، مار مرقس الرسول، 
وكل  االباء  اب  ابراهيم  ابونا   ، ي الن�رب موسي 
ي  و�ض المقدس  الكتاب  شخصيات  من  احبائك 
لس  البابا ك�ي العظيم  القديس  حبيبك  احضان 

السادس...

+ ال  اقل ان سوهاج فقط هي من خرست خدمة 
تيموثاوس  ابونا  جدًا  والغالي  المحبوب  ابونا 

ين ايضا خارجها ،،، ميالد بل كث�ي

هذا  عن  جدًاجدا  ي كالم كث�ي  وقل�رب عقلي  ي  +  �ض
طالبا  بهذا  ي 

أكت�ض ولكن  جدًا  المحبوب  االب 
المجد وليعطينا الرب  أمام رب  صلواته ألجلي 

ض من روحه 
روح�ي

فالي ان نلقاك ابونا ومعلمنا المحبوب جدا

...أذكرنا وأذكر الكنيسة وااليمان أمام رب 
المجد 

ابنك احملب،،
# مينا قصدي

  ++مقال ابي احملبوب
 القمص / تيموثاوس ميالد 

فالح الكتاب املقدس
 +++ إيل أن نـــــــــــلقاك

  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر
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لالعالن باجلريدة اتصل على: 823-6779 647
ahram.teeba@gmail.com

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

مرض السكر النوع االول
هل من وقاية؟

بنوعيه  السكر  مرض 
الخمسين  فى  كثيرا  انتشر 
عبئا  واصبح  االخيرة  سنة 
الطبية  االنظمة  على  كبيرا 
مضاعفات  من  يتضمنه  لما 
اعضاء  من  كثير  واصابة 
الجسم القلب والكلى والجهاز 

النوع  نوعان  السكر  ومرض  والعين.  العصبى 
وفيه  الكبار  واحيانا  السن  صغار  يصيب  االول 
يفقد الجسم القدرة على افراز هرمون االنسولين 
بسبب تدمير خاليا البيتا فى البنكرياس، اما النوع 
البنكرياس  يفرز  وفيه  الكبار  يصيب  فهو  الثانى 
الخاليا  من  مقاومة  يالقى  ولكنه  االنسولين 
بسبب السمنة والعادات الخاطئة فى التغذية وقلة 

الرياضة.

بحثا  العلماء  قتله  الثانى  النوع  السكر  ومرض 
وكثرت العقاقير المخفضة له، ولكن النوع االول 
هنا سوف  ولكن  االبحاث،  من  مزيد  الى  يحتاج 
نلقى الضوء على ماتوصل اليه العلماء، فالحقائق 
المثبتة علميا ان مرض السكر النوع االول سببه 
تفرز  التى  البنكرياس  فى  البيتا  خاليا  تدمير 
االنسولين بسبب تواجد االجسام المضادة لها فهو 
ويضطر  الذاتية،  المناعة  امراض  من  مرض 
المريض الى االعتماد على االنسولين طيلة حياته 
وهو يمثل حوالى 5-10% من حاالت السكر فى 
عند   12-10 اعمار  فى  ويظهر  امريكا،  شمال 
البنات و12-14 عند االوالد، ونسبته عاليه فى 
فى  وقليلة  االرضية  الكرة  من  الشمالى  النصف 

البالد النامية.

عامل  هى  الوراثة  ان  الناس  من  كثير  ويظن 
الوراثة  عامل  ولكن  السكر،  مرض  فى  اساسي 
ضعيف فى مرض السكر النوع االول كما اتضح 
فيه  الوراثى  العامل  ونسبة  التوائم،  دراسات  من 
حوالى 5-10% بينما تزيد فى مرض السكر النوع 

الثانى الى %35.

فى  يتضح  االول  النوع  فى  الوراثة  وعامل 
حساسية جهاز المناعة وعدم القدرة على اصالح 
ويلعب  البنكرياس،  فى  البيتا  خاليا  من  ماتلف 
عامل التغذية والبيئة دورا اخطر فى هذا المرض، 
خاليا  يهيء  الوراثى  العامل  ان  القول  ويمكن 
الدور  الجسم الى الطعام والبيئة لكى يلعبان هذا 
الحرارة  فشدة  الغابات  حريق  مثل  تماما  المدمر 
وقلة االمطار تهيء الجو ولكن الشرارة الكهربية 

هى التى تشعل الحريق.

تدرس  فلكى  هذا،  توضح  التوائم  ودراسات 
العامل الجينى يقارن العلماء بين التوائم المتماثلة 
المتماثلة ترث  الغير متماثلة، فالتوائم  التوائم  مع 
التوائم  تتفق  بينما  المتماثلة  الجينات  من   %100
الغير متماثلة فى 50% فقط من الجينات، فلو كان 
العامل الوراثى هو االساس كنت تجد ان التوائم 
المتماثلين اذا مرض احدهم بالسكر النوع االول 
فان مثيله يصاب ايضا ولكن ليس هذا هو الحال، 
المتماثلين  التوائم  احد  اصيب  اذا  انه  وجد  فقد 
هى  اآلخر  فى  االصابة  فنسبة  السكر  بمرض 
 ،%38 النسبة  هذه  الدراسات  بعض  وفى   %23
بعد  كثيرا  تقل  النسبة  هذه  ان  العلماء  كما الحظ 
سن 24 الى نسبة 6% مما جعل العلماء يستنتجون 
ان عامل التغذية والبيئة له دور كبير، وحتى فى 
التوائم الغير متماثلين الذين يتشاركوا فى الجينات 
التوام اآلخر  نسبة االصابة فى  فان  بنسبة %50 
الغير  العاديين  االخوة  مثل  مثلها   %11-5 هى 

توائم.

ان  العلماء  الحظ  ولقد 
نسبة االصابة بمرض السكر 
 3 زادت  قد  االول  النوع 
سنة  الخمسين  فى  اضعاف 
ال  االرتفاع  وهذا  االخيرة 

يعزى الى الوراثة.

النوع  بالسكر  االصابة  نسبة  ان  لوحظ  كما 
االول نسبة ضعيفة واقل كثيرا فى البالد النامية 
عن البالد المتقدمة ولكن عند هجرتهم الى البالد 
اآلسيويين  االطفال  فمثال  النسبة،  تزداد  المتقدمة 
الذين هاجروا الى بريطانيا ازدادت نسبة السكر 
المحيط  جزر  سكان  وكذلك  اضعاف   4 عندهم 
الهادى الذين هاجروا الى نيوزيالندا زادت لديهم 

نسبة االصابة بالسكر 7 اضعاف.

فى  البيتا  خاليا  مهاجمة  تحدث  كيف  ولكن 
هى  الهامة  العوامل  بعض  توجد  البنكرياس؟ 
القمح  وبروتين  االبقار  لبن  لبروتين  الحساسية 
التى  المعوية  بالفيروسات  واالصابة  الجلوتين، 
والكوكساكى،  الروتا  واشهرها  االسهال  تسبب 
الخاليا  تصيب  التى  المؤكسدة  المواد  ووجود 
اللحوم  فى  تستخدم  التى  النيتروزامين  مثل مواد 

المحفوظة.

فيروسات الجهاز الهضمى تسبب تفاعال مناعيا 
يؤدى الى اصابة خاليا البيتا وتدميرها، كما تسبب 
التهاب الغشاء المخاطى المبطن للألمعاء وتوسيع 
الكاملة  البروتينات  وتسرب  الخاليا  بين  المسافة 
لأللبان او بروتين القمح الجلوتين مما يؤدى الى 
نوع من التفاعل المناعى الذى ينتهى بتدمير خاليا 
البيتا، ويوجد تشابه كبير بين االنسولين الموجود 
فى لبن االبقار وانسولين الجسم اال فى 3 احماض 

امينية فقط.

من كل ما تقدم كيف نقى اطفالنا من االصابة 
بمرض السكر النوع االول؟

فلقد وجد  الطبيعية،  الرضاعة  االم على  شجع 
اقل من 3  االم  الذين يرضعون من  االطفال  ان 
والرضاعة  لالصابة،  عرضة  اكثر  هم  شهور 
وتقلل  النافعة  البكتريا  نمو  على  تساعد  الطبيعية 

من االصابة بالحساسية والنزالت المعوية.

عند  والقمح  البقر  للبن  المبكر  االدخال  تجنب 
ادخال الغذاء لألطفال.

باعطائه  الطفل  امعاء  صحة  على  احرص 
بالفيروسات  لمنع االصابة  المناسب  البروبيوتيك 

المعوية.

وجدت  فقد  دى  فيتامين  طفلك  باعطاء  اهتم 
فيتامين دى  يتناولون  الذين  االبحاث ان االطفال 
فى صورة زيت كبد الحوت تقل عندهم االصابة 
االم  وتناول   %80 بنسبة  االول  النوع  بالسكر 

الحامل لفيتامين دى يساعد ايضا.

للحوم  طفلك  تناول  جدا  تحدد  ان  حاول 
والسالمى  والمرتدلة  الهوت دوج  المحفوظة من 
بها تسبب  النيتروزامين  فمادة  والباكون وغيرها 

السكر والتجارب على الحيوانات اثبتت ذلك.

يتناول  طفلك  اجعل  او  االسماك  بتناول  اهتم 
االوميجا 3 فقد وجدوا لها دور فى منع المرض.

من عيادة الطب الطبيعى

االشواجندا
بتناول  لى  صديقة  نصحتنى  س: 
تحت  متوترة  كنت  عندما  االشواجندا 
فماهى  النفسية،  الضغوط  بعض  تأثير 
التوتر  تأثير على  لها  االشواجندا وهل 

العصبى؟

ج: االشواجندا هى احد االعشاب التى 
وسيريالنكا،  وباكستان  الهند  فى  تنمو 
لما  الهندى  الجنسنج  تسمى  هى  ولذا 
لها من تأثير عام معدل لوظائف الجسم 
وهى  الصينى،  الجنسنج  تاثير  يشبه 
الطماطم،  عائلة  الى  ينتمى  كنبات 
زهور  يحمل  فهو  الطماطم  نبات  ومثل 
صفراء وثمرة حمراء على شكل بيري، 
رائحة  معناها  بالهندى  واشواجندا 
 2500 منذ  استخدمت  ولقد  الحصان، 
ومهدىء  ومقوى  للحيوية  كمجدد  سنة 
التعب  لعالج  تستخدم  لألعصاب، وهى 
والتوتر العصبى وضعف الذاكرة، وهى 
تاريخ  الهادىء، ولها  النوم  تساعد على 
فى المساعدة على القدرة الجنسية وابطاء 

تقدم السن.

واما استخداماته الحالية فى المكمالت 
يستخدم  االشواجندا  فمستخلص  الغذائية 
كمهدىء عام لألعصاب فى وجود التوتر 
يضاف  كما  للذاكرة،  ومقوى  العصبى، 
فى المكمالت الغذائية التى تساعد وظيفة 

الغدة الدرقية.

انتاج  فى  المناعة  جهاز  تساعد  وهى 
كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح 
لألورام  الكيميائى  العالج  عند  الدموية 
المناعة  امراض  عالج  او  السرطانية 

الذاتية.

لها  اثبتت  فقد  الحيوانية  التجارب  اما 
حاالت  فى  لأللتهابات  كمضاد  دور 

التهابات المفاصل.

فى  غذائى  كمكمل  تستخدم  وهى 
تناولها  وتجنب  كبسوالت،  صورة 
كمهدىء  العقاقير  تستخدم  كنت  اذا 
لألعصاب ألن الجمع بين االثنين يمكن 

ان يؤدى الى دوخة وعدم توازن.

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.

 info@devrylaw.ca حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

Phone/Fax: 416-446-3340
95 Barber Greene Road, Suite 100

Toronto, Ontario, M3C 3E9
E-mail: Timothy.Gindi@devrylaw.ca
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