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تكريم الكنيسة 
القبطية يف كندا 

بأطالق اسم 
ابونا اجنيلوس 

سعد على 
شارع و منتزى 

يف مدينة 
ميسيساجا
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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 

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 

الفــارق -63

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

ماذا انتم فاعلون بعد 
مهزلة االنتخابات 

الكندية  البرلمانية  االنتخابات  انتهت 
المبكرة التي دعى اليها السيد رئيس الوزراء 
المال  مخيبة  جاءت  والتي  ترودوا  الكندى 
تشكيل  من  واثقين  كانوا  الذين  الليبراليين 
ما  تمرير  يستطيعوا  حتى  اغلبية  حكومة 
يريدون من قوانين وبالرغم من انهم فازوا 
بحكومة اقلية لكن فوزهم هذا علية عالمات 
اضاعوا  انهم  حيث  مثيرة  كبيرة  استفهام 
مليارات من جيوب دافعي الضرائب لتقديم 
مساعدات الكثر من ٤٠ ٪من   الشعب 
هذه  ك��ورون��ا  جاءيحة  لمواجهة  الكندى 
ان  كما  فيها  مبالغ  بصورة  كانت  اإلعانات 
يستحقونها  ال  كانوا  تلقوها  ممن  كثيرين 
الليبرالى  الحزب  صورة  لتحسين  ذلك  كل 
المهاجرين  ودعم  اإلعانات  تلك  لوال  الذى 
وتأييد طائفى معين لخسر الحزب الليبرالى 
ما  هو  هنا  يهمنى  ما  ولكن  االنتخابات  تلك 
االنتخابات  تلك  بعد  االقباط   نحن  سنفعلة 
مرشحين  لنا  كان   ٢٠١٩ انتخابات  ،في 
أقوياء ولكن مع األسف خسرنا ولم نفوز في 
وفى  كندا  مستوى  على  انتخابية  دايرة  الى 
هذه االنتخابات أيضا لم نفوز وحتى االن لم 
نمثل في البرلمان الكندى إذن السؤال األول 
سنعيد  هل  فاعلون  نحن  ماذا  جدا  والملح 
الكرة ونرشح وندعم اشخاص ليس لهم وزن 
ويصاب  مجددا  يخسرون  ثم  يمثلونا  لكى 
يرى  عندما  ام��ل  وخيبة  باحباط  شبابنا 

الرهيب  االنتخابات وفارق األصوات  نتائج 
والمرشح  الخاسر  القبطى  المرشح  بين 
فهلوة  الموضوع  سنعتبر  هل  امامة  الفائز 
استعراض وحب الظهور ام اننا سنبداء من 
االن وانا اعنى االن بترتيب األوراق واختيار 
القادرين على  المرشحين  األحزاب وتجهيز 
حقيقية  خطة  لدينا  سيكون  هل  المنافسة 
مبنية  تكون  وواقعية  مدروسة  عمل  وورقة 
على احصائيات دقيقة وموثقة عن كل منطقة 
انتخابية وعن طبيعة وانتماء الكتلة التصويتية 
في كل منطقة فمن غير المنطقي ان ارشح 
في  الكونسيرفاتيف  قائمة  على  االقباط  احد 
الحزب  على  مغلقة  هي  تاريخيا  منطقة 
على  مونتلاير  في  حدث  ما  وهذا  الليبرالى 
لمثل  أقول  ولكنى  الحصر  ال  المثال  سبيل 
ذلك المرشح الذى يناطح الهواء ارجوك ال 
تزج باسم االقباط في هذه المهزلة ان تمثيلنا 
في البرلمان الكندى ليس بامر صعب ولكن 
ما نفعلة نحن يجعل األمور علينا صعبة ان 
االنتخابات وهى  هذه  دخلت  أخرى  جاليات 
 ٢١ ب  ممثلة  تكون  ان  لها  هدف  واضعة 
لم  انهم  حقيقى  الكندى  البرلمان  في  عضوا 
لكنهم  العدد في هذه االنتخابات  لهذا  يصلوا 
يسعون ويخططون وسيصلون النهم ببساطة 
وتنظيمهم  امكانياتهم  ويستخدمون  واقعيون 
الى  منقسمين  اصبحنا  االن  االقباط  ،نحن 
كتلتين واحدة منهم تؤيد مبادئ الكونسيرفاتيف 
والجيل  السن  بكبار  ممثلون  اغلبهم  وهم 
الجيل  من  ومعظمها  الثانية  والكتلة  األول 
الثانى والثالث وموزعون بين الليبرالى وال 
NDP  وهذا يعتبر تفتيت أصوات وبالتالي 
الكتلتين  بين  وتنسيق  هناك تخطيط  كان  اذا 
الختيار مرشح شاب مولود في كندا خريج 
جامعات كندا وينال كل الدعم من كل االقباط 
نمثل  ان  موضوع  بالتأكيد  سيكسب  فهذا 
موضوع  هوا  الكندى  البرلمان  في  كاقباط 
هوا  لذلك  سبب  وادل  األهمية  في  غاية 
حرق كنيستنا في فانكوفر والذى لم نجد فية 
عضو برلماني واحد يتحدث عنة امام االمة 
الموضوع ان  الكندية والشيء االيجابى في 
لدينا من االفاضل الذين اخذوا على عاتقهم 
القبطية واعتقد ان  القضايا  خدمة ودعم كل 
الكندى يزخر بهم سيقدمون كل ما  االهرام 
يستطيعون لكى نمثل داخل البرلمان الكندى 

وبهم سنصنع الفارق 
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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 

تكريم ابونا اجنيلوس سعد 
بكندا

 

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

 2021 سبتمبر   26 الماضي  االحد  يوم 
أقيم احتفال أطلقت فيه مدينة ميسيساجا اسم 
ابونا انجيلوس سعد على شارع ومنتزه عام 
من  العديد  االحتفال  حضر  بالمدينة.  مهم 

الشخصيات الهامة والعامة.

أبونا انجليس سعد يعتبر من الشخصيات 
مدينة  في  وبالتحديد  كندا  في  اث��رت  التي 
مريم  العذراء  كنيسة  خادم  فهو  ميسيساجا 

والقديس اثناسيوس بالمدينة. 

الكنيسة  التي بها  المنطقة  أصر مستشار 
على إطالق اسم ابونا انجيلوس على الشارع 
والحديقة في حياته وليس كما هو معتاد بعد 

انتقال الشخص.       

عام  لميسيساجا  انجليوس  ابونا  حضر 
شنودة  البابا  قداسة  زي��ارة  بعد   1989
الفضي  باليوبيل  لالحتفال  لكندا  التاريخية 

للكنيسة القبطية في المهجر.

أبونا انجيلوس كان شعلة نشاط ال يهدأ، 
في  فقط  وليس  الكنائس  من  الكثير  اق��ام 
حولها  التي  المدن  في  ولكن  ميسيساجا 
مثل ميلتون واوكفيل بل هو من بدأ كنائس 
استقلت بعدها تماما مثل هاميلتون وبرامتون 
وسانت كاثرين. باإلضافة إلنجازات عمرانية 

وعمارات  شاسعة  مدرسة  مثل  مختلفة 
سكنية لمحدودي الدخل.

كان االقباط في مصر قبل سفرهم للهجرة 
انجيلوس  اب��ون��ا  تليفون  يعلمون  لكندا 
من  سيجدون  انهم  ويعلمون  والكنيسة، 
ينتظرهم ويسهل األمور لهم حال وصولهم 
للمطار. وابونا انجيلوس له قدرة فائقة على 

تذكر اسم كل شخص ومناداته باسمه. 

 ابونا انجيلوس هو من بدأ معنا األهرام 
الجديد في اول اجتماع لالتفاق على ظهور 
وباركني  لى  وأش��ار   2008 عام  الجريدة 
ولغيره  له  أقول  ودائما  العمل،  هذا  لبداية 
إنني توليت االهرام الجديد برسامة كهنوتية 

من ابونا انجيلوس.

ابونا  عن  يقال  ان  ممكن  ج��دا  الكثير 
الروحي  التعضيد  مواقف  في  انجيلوس 
عن  يقال  أيضا  كما  للشعب،  واالجتماعي 
النشاط  هذا  بسبب  له  الخير  عدو  محاربة 

الهائل الملتهب.

والشعب  مسيساجا  مدينة  لشعب  مبروك 
ألبونا  المستحق  التكريم  هذا  عامة  القبطي 

انجيلوس، ونطلب له طول العمر.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

مسنَّة يف عمر الـ96 متهمة بقتل 
أكثر من 11 ألف شخص وتفرُّ قبل بدء 

حماكمتها
شلزفيج- والي��ة  محكمة  باسم  متحدثة  قالت 
هولشتاين، شمالي ألمانيا: إن السلطات ألقت القبض 
على ألمانية، تبلغ من العمر 96 عاًما لم تمثل أمام 
في  محاكمتها  بداية  في  الخميس  أمس  المحكمة 
أحد  في  جماعي  قتل  جرائم  في  المشاركة  اتهامات 

المعسكرات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ألمانيا  شمال  أقصى  في  إتسهويه  بلدة  في  تقطن  التي  فرتشنر،  إيرمجارد  واُتهمت 
بالمشاركة، عندما كان عمرها 18 عاًما، في قتل 11412 شخًصا حين كانت تعمل على 
قناة  إلى 1945، وفق  الفترة من 1943  آلة كاتبة بمعسكر االعتقال شتوتهوف في 

»دي دبليو« األلمانية.
وكان رئيس المحكمة دومينيك جروس قد قال إن جلسة االستماع الرئيسية المقررة 
المحكمة،  أمام  المثول  العجوز على  السيدة  التحقق من قدرة  بعد  إال  تبدأ  ال يمكن أن 
وتسبب هروب المتهمة في تأجيل المحكمة للمحاكمة إلى 19 أكتوبر القادم، وإصدار 

أمر االعتقال ضدها.
تركت  هربت...  بها  »المشتبه  المحكمة  باسم  المتحدثة  ميلهوفر،  فريدريكه  وقالت 
منزلها في وقت مبكر من الصباح في سيارة أجرة أقلتها إلى محطة مترو«. وأضافت 

المتحدثة أن أمًرا باالعتقال صدر بحقها.
الحدود  من  كيلومتر   100 نحو  بعد  على  ألمانيا  شمال  أقصى  في  إتسهويه  وتقع 

الدنمركية.
الوقت  في  يعكف  طبيبا  وأن  المتهمة  على  القبض  وقت الحق  في  ميلهوفر  وأكدت 
إن موعد  وقالت  بسجنها.  تسمح  الصحية  حالتها  كانت  ما  إذا  ما  تحديد  الراهن على 

الجلسة التالية تحدد يوم 19 أكتوبر.
وبحسب بيانات الهيئة المركزية المعنية بالتحقيق في الجرائم النازية في لودفيجسبورغ، 
لقى نحو 65 ألف شخص حتفهم في معسكر اعتقال شتوتهوف ومعسكراته الفرعية 

وكذلك فيما يسمى بمسيرات الموت في نهاية الحرب.
وكانت لجنة أوشفيتز الدولية أعربت عن استيائها من هروب المتهمة، وقال نائب 
الرئيس التنفيذي للجنة كريستوف هويبنر أمس الخميس: »ُيظهر ذلك ازدراء ال ُيصدق 

لسيادة القانون وكذلك للناجين«.
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بيتـــــك 
وسوق العقارات

Condo vs freehold 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

الحياة السهل واآلمن. 

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

مجهود العناية والصيانة.       

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

خاصة عند تقدم المباني فى العمر.   

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

اعمال الصيانة بنفسك. 

على  وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما  ارحب 
naser@estatesavvy.ca

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

اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744

صفحه يف دفرت أحوال مصر
تطورات فريوس دلتا يف مصر                           

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

مدحت موريس
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة

حاالت  تفشي  أثار 
بكوفيد،  اإلصابة 
من  دلتا  بمتحور 
قلقا  كورونا،  فيروس 
أن  بعد  مصر،  في 
على  يزيد  ما  ُرصدت 
إصابة  حالة   3٠٠
األمر  أيام،   ١٠ خالل 

الذي دفع إلى تعزيز إجراء الفحوص الطبية 
وفرض قيود على سفر المواطنين وليس من 
الواضح كم عدد األشخاص الذين حصلوا على 
التطعيم بالكامل في مصر، على الرغم من أن 
السلطات تقول إن عدد كبير من الجرعات قد 

أُعطيت حتى اآلن.

دلتا؟ توجد اآلف األنواع،  فما هو متحور 
المسبب  للفيروس  المختلفة  المتحورات،  أو 
أن  ويبدو  العالم.  أرجاء  شتى  في  لكوفيد 
إحدها، والمعروف باسم متحور دلتا أو »بي. 
١.6١٢.7«، الذي ينتشر بسرعة في العديد 
أصبح  بل  بريطانيا،  بينها  من  الدول،  من 
اإلصابات  معظم  وراء  السائد  المتحور  هو 
على  دلتا  متحور  بريطانيا  وتصنف  الحالية 
لمراقبة  للقلق«، ويخضع  مثير  أنه »متحور 
دقيقة من جانب مسؤولي الصحة كما تشمل 
حاليا:  للقلق  المثيرة  األخرى  المتحورات 
بريطانيا،  في  مرة  أول  ُرصد  ألفا،  متحور 
متحور  دولة،  يزيد على 5٠  ما  في  وانتشر 
بيد  إفريقيا،  أول مرة في جنوب  بيتا، ُرصد 
أنه انتشر في نحو ٢٠ دولة أخرى، بما في 
مرة  أول  رصد  غاما،  متحور  مصر،  ذلك 
عن  يزيد  ما  في  انتشر  ولكنه  البرازيل،  في 
١٠ دول أخرى، بما في ذلك مصر، وتتحور 
الفيروسات باستمرار، وتبدو معظم التحورات 
غير منطقية، حتى أن بعضها يؤذي الفيروس 
نفسه، بيد أن تحورات أخرى تجعل المرض 
بعض  تميل  بل  تهديدا،  أو  عدوى  أشد 

التحورات إلى أن تصبح نماذج مهيمنة.

ولكن يطل هنا سؤاال هاما وهو هل متحور 
التقارير  اوضحت  فقد  خطورة؟  أشد  دلتا 
انه  العالميه  الصحه  منظمه  من  الصادره 
أي  أو  دلتا،  متحور  أن  على  دليل  يوجد  ال 
أشد  يسبب مرضا  األخرى،  المتحورات  من 
األشخاص،  من  العظمى  للغالبية  خطورة 
الفيروس األصلي، تظل  الحال مع  وكما هو 
نسبة الخطر أعلى في فئة كبار السن أو الذين 
يعانون من ظروف صحية مزمنة لكن على 
الرغم من ذلك، إذا كان المتحور أشد عدوى، 
فقد يؤدي األمر إلى تسجيل مزيد من حاالت 
على  الحاصلين  غير  األشخاص  بين  الوفاة 

اللقاح.

وتوفر اللقاحات حماية عالية من األمراض 
ذلك  في  بما  لكوفيد-١٩،  المصاحبة  الشديدة 
العدوى التي تسببها المتحورات مثيرة القلق، 
بيد  اإلصابة،  خطر  من  اللقاحات  تقلل  كما 
أنها ليست مثالية وال تقضي تماما على جميع 
لتفادي  األساسية  النصيحة  تظل  المخاطر 
لجميع  بالنسبة  هي  كما  بالعدوى  اإلصابة 
على  وحافظ  يديك،  اغسل   : المتحورات 
كمامة  وضع  اآلخرين،  وبين  بينك  مسافة 
على وجهك واحرص على التهوية ، خضعت 
في  لتغييرات  للقلق  مثيرة  المتحورات  جميع 
يشكل  الذي  )البروتين  الشوكي  البروتين 

أو  األشواك  أكليل 
المحيطة  النتوءات 
وهو   ، بالفيروس( 
الفيروس  من  جزء 
الخاليا  يخترق 
ويقول  البشرية 
في  مسؤولون 
يوجد  ال  إنه  مصر 
دليل يشير إلى أنه يسبب مرضا أشد خطورة 

أو قد يجعل اللقاحات الحالية أقل فعالية.

ويبدو أن تحور واحد تشترك فيه متحورات 
على  السهل  من  يجعل  وبيتا،  وغاما  ألفا 
يحتوي  واالنتشار  الخاليا  إصابة  الفيروس 
وراثية  طفرة  على  وغاما  بيتا  المتحوران 
رئيسية قد يساعد الفيروس على تجنب بعض 
الخبراء  المناعية  كما رصد  الجسم  دفاعات 
عددا صغيرا من حاالت إصابة بمتحور ألفا 

تحتوي على هذا التحور.

من  للحماية  فّعالة  اللقاحات  تظل  هل 
المتحورات؟ ُصممت اللقاحات المتوفرة حاليا 
كورونا،  لفيروس  سابقة  أنواع  من  للحماية 
مع  تماما  مثالية  تكون  ال  قد  أنها  يعني  مما 
المتحورات الجديدة وبالتالي قد ال تكون فّعالة 
إن  يقولون  الخبراء  أن  بيد  جيد  نحو  على 
اللقاحات التزال فّعالة للغاية في حماية البشر 

والحد من خطر اإلصابة الشديدة.

أظهر تحليل أجرته منظمه الصحه العالميه 
أسترازينيكا  أو  فايزر  لقاح  من  جرعتين  أن 
المئة  في   ٩٠ على  تزيد  بنسبة  فعالية  توفر 
المستشفى  إلى  يلجأون  ال  األشخاص  تجعل 
من  الرغم  دلتا على  بمتحور  اإلصابة  نتيجة 
ذلك، كانت جرعة واحدة أقل فعالية من حيث 
مقارنة  دلتا،  بمتحور  اإلصابة  من  الوقاية 
بمدى فعاليتها ضد متحور ألفا ويقول األطباء 
على  المرء  يحصل  أن  الضروري  من  إنه 
من  قدر  أعلى  لتوفير  اللقاح  من  جرعتين 

الحماية ضد المتحورات الحالية والناشئة.

هل توفر جرعات معززة من اللقاح حماية 
من المتحورات؟ الخبراء واثقون من إمكانية 
مواجهة  بغية  الحالية  اللقاحات  إعادة تصميم 
واعتمادا  أفضل  بشكل  الجديدة  المتحورات 
متحورات  تطور  استمرار  كيفية  على 
الفيروس، يمكن أن توفر جرعات لقاح معززة 
على األرجح حماية لكبار السن أو األشخاص 
المعرضين لخطر اإلصابة إكلينيكيا في وقت 

الحق من العام.

فيروس  لمكافحة  العليا  اللجنة  أعلنت  و 
كورونا في مصر أن األطفال هم أكثر الفئات 
كورونا  لفيروس  بلس  دلتا  لمتحور  عرضة 
التي  األخرى  المتحورات  بخالف  المستجد، 
 ١8 من  تبدأ  عمرية  فئات  تستهدف  كانت 
عاما فأكثر، وقالت مصادر حكومية مصريه 
كورونا  مكافحة  خطة  تطبيق  في  ُمشاركة 
األطفال  على  الجديد  المتحور  خطورة  إن 
الرابعة  الموجة  في  مصر  دخول  مع  تتزايد 
من الجائحة هذا العام وبحسب المصادر فإن 
منح  إمكانية  حاليا  يبحث  الصحي  القطاع 
األطفال اللقاحات المضادة لكورونا، بغرض 

تحفيز مناعتهم ضد المتحورات الجديدة،

شديد  الخطير  دلتا  متحور  خصوصا   

العدوى واألكثر انتشاراً وأوضحت المصادر 
من  االنتهاء  على  متوقفة  الخطوة  هذه  أن 
األمراض  وأصحاب  البالغين  تطعيم  أولوية 
الذاتي  اكتمال خطة االكتفاء  المزمنة، عقب 
االطالع  وبعد   ،٢٠٢٢ عام  اللقاحات  من 
على النتائج النهائية لتلقيح األطفال في عدد 
بحسب  التطعيم،  ويرتبط  العالم،  بلدان  من 
على  المصرية،  الصحة  بوزارة  مسؤول 
العلمية  الدراسات  نتائج  هو  األول  أمرين؛ 
في مصر  المتوفر  اللقاح  نوعية  أمان  حول 
مثل »سينوفاك«، أو أي دراسات على نوع 
تنفيذ دراسات ميدانية  اللقاحات، و  آخر من 
المسؤول  ويوضح  التطعيم  حول  مصر  في 
لقاح  بها  يعمل  التي  التقنية  أن  المصري 
»سينوفاك«، تتشابه مع لقاحات أو تطعيمات 
سنوياً،  تتوافر  التي  الموسمية«  »اإلنفلونزا 
ويتم السماح بها وفق معايير منظمة الصحة 
العالمية ابتداء من عمر 6 أشهر، وتستهدف 
مليون   ٤٠ نحو  تطعيم  المصرية  الحكومة 
بدأ  فيما  الجاري،  العام  بنهاية  مواطن، 
لقاح  من  جرعة  مليون  أول  إنتاج  أيام  قبل 
مصانع  داخل  في مصر،  الصيني  سينوفاك 
فاكسيرا المصرية، ومن المنتظر إنتاج نحو 
8٠ مليون جرعة إضافية في األشهر الخمس 

المقبلة.

وافادت االنباء الوارده من وزاره الصحه 
المصريه إن لقاحات كورونا مفيدة للمواطنين 
لإلصابة،  المعرضون  العلمية؛   الناحية  من 
األخيرة  الفترة  في  رصد  أنه  موضحاً 
دون  لكن  الجديد،  بكورونا  متعددة  إصابات 
أعراض أو بأعراض خفيفة، حسب الساللة 
المصاب بها الشخص، وكمية الفيروس التي 
وافادت  المناعي،  جهازه  وحالة  استنشاقها، 
باألطفال  بتطعيم  البدء  يفضل  أنه  المصادر 
المصابين باألمراض المزمنة لدعم مناعتهم، 
أنيميا  أو  بالسكري  المصابين  األطفال  مثل 
أورام سرطانية  أو  المتوسط  األبيض  البحر 
لألطفال  المناعي  الجهاز  ان  حيث  وغيرها 
أجسام  ويكّون  الكبار،  شأن  شأنه  يستجيب 
مضادة لدى بدء إعطائه اللقاحات، واشارت 
التقارير  إلى أن الشريحة العمرية المستهدفة 
طلبة  تشمل  سنة   ١8 إلى   ١٢ من  بالتطعيم 
وهي  الجامعية،  المرحلة  وبداية  المدارس 
اختالطها  لكثرة  تحصينها  مهم  شريحة 
وزاره  وتأمل  المجتمع،  في  وتحركاتها 
الصحه في اعطاء الجرعتين الي اكبر عدد 

ممكن من المواطنين بنهايه العام الجاري.
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املشري طنطاوي أيقونة  وطن !!

 بقلم عبدالواحد محمد

محمد  المشير  الحبيبة   مصرنا  أيقونات  أحد  هو 
إنسانية  خصال  به  تمتع  ما  بكل  طنطاوي   حسين 
التحمل في سبيل  رفعة  رفيعة  وقدرات  هائلة من 
كنموذج   والمحن   والشدائد   الحروب  وقت  وطنه  
تحقيق  في   الدائمة  والرغبة  الفداء   في  به  يحتذي 
اإلنتصارات  المنهجية   التي من شأنها  بناء  جسور 
من السلم  والعطاء  في  رحلته العسكرية  والوطنية   

واالجتماعية  بال حدود .

المشير  الشعبية   المصرية  الذاكرة  في  سيظل  لذا 
محمد حسين طنطاوي رمزا  من رموز التاريخ لكونه 
بفراسة   أدركه   فيما   الرؤية   وثاقب   النظر  بعيد 

يناير   ٢5 أحداث  عقب  االبطال 
الفوضي   في  تغرق  ومصر 
واالسى  الحريق   مشاعل   وسط 
بيت  كل  مزق  الذي  والتطرف  

مصري وعربي أصيل.

هو  الوطن   نداء  فلبي  
أجل  من  وضباطه    وجنوده 
قرأن  في  ذكرت  التي  المحروسة 

الفتن  من  الحبيب  مصرنا  إخراج  واستطاع  هللا  
والمؤامرات والتطرف واإلرهاب بوعي الرجال  في 

بنور  في  لذا سطرت  حروفه  لها  شجاعة ال نظير 
الذاكرة المصرية الشعبية التي سوف يظل ابن مصر 
الغالي المشير محمد حسين طنطاوي رمزا  للبطولة 

والمثابرة من أجل وحدة الوطن.

وحدة وطن

المشير  بيننا  يبقي   الجسد  برحيل  الغياب  ورغم 
طنطاوي   فارسا للوطن  بكل ما تحمله  من مسؤوليات 
جسام عقب فوضي ٢5 يناير  وما  أعقبها من تردي  
وفتن ال حصر لها فكان شجاعا وطنيا  في مواجهة 
حتي  استقراره  الي  الوطن  وإعادة  اإلرهاب  بؤر 
السيسي   عبدالفتاح   الرئيس  تولي 
وعودة  مصر  لقيادة  المسؤولية  
ورغم  للبالد   الطبيعية   االستقرار 
الحزن  بغياب المشير  محمد حسين 
الذاكرة  بين  يبقي   سوف  طنطاوي 
خالدا  والعربية  المصرية   الشعبية 
أكتوبر  في حرب  مقاتال  بما صنعه 
مسؤولية  وكل  م    ١٩73 عام  من 
تولها الرجل العظيم    من أجل رفعه 
وتقدم مصر  حفظ هللا مصر العربية 
شامخة  وسالمة  ورحم هللا المشير 

حسين طنطاوي واسكنه فسيح جناته  .

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 

ahram.teeba@gmail. على االمييل ارسل لنا على

 comاو

8164gindi@rogers.com 

قضايا وآراء
شعر عماد الدين 

التونسي

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

 بَْهَجَة الرَّوِْض 
النَِّضيرْ

 
ِمْصُرَنا رُوٌح الُْعُطورْ

ُحْضُنَها ُعرُْس الُْبُدورْ

 
ِنيُلَها يَْبَعُث ِفيَنا

ُحْلَو آيَاِت اْلُُبورْ

 
َشْمُسَها ِثْغُر أُْقُحَواٍن

ُمْهَجَة الَْبْعِث النَُّثورْ

ْث َمْجُدَها الُْقرْآُن َحدَّ

َوأَْذُكُروا ُموَسى ِبُطورْ

ْه ُدْمِت ِخْصًبا يَا الزَِّكيَّ

َمْوَج أَنَْفاِس الُْعُبورْ

 
ُفزِْت ِبالَْوْفِر الَْوِفيرْ

ُحورْ رَْغَم َهاَناِت النُّ

 
أَنِْت يَا أَرَْض الَْكَناَنْه

يَا امْلَُداُم يَا اْلُُصورْ

 
تَْنُثُر الِْعزَّ َو رَْشأً

ِفي تََناِنيِر اْلُُدورْ

تَأْزُرُ الَْوْصَل ُوَشاًحا

ُتورْ اِق السُّ َحْكَي ُعشَّ
 

ِهيَّ ِذي ُحْسُن اْلَِساْن

ُعورْ ِتْبَر إِْحَساِن الشُّ

َازِْن
تَْنَجِلي ِمْنِك اْلَ

يَا َصَباًحا ِمْن ثُُغورْ

 
رُْب َفِطيِري َخْلَفِك الْسِّ

َسْهَم َهااَلِت الُْبُرورْ

 
تُوِقُظ اْلَْحَيا ِلَفْجٍر

ُهورْ ِقْبَلَة اْلًْقَصى الطَّ

 
ُحْلُمَها الُْعْمُر رَِبيًعا

ُرورْ َعْهَد َخْيَراِت السُّ

 
ْسَم ُشُموًعا َتَْلُ الطَّ

ُقور َعْصَر َكْبَواِت الصُّ

 
َشْعُبِك امْلِرَْحاُب أَبَْقى

َخْيُر بَاَقاِت الزُُّهورْ

َفاَقِت الُْعرَْب ُشُموًخا

َو َجَلاًل ِبالُْفُتورْ

اَلُل َلْو َذَكرَْنا يَا الدَّ

َوالَْبَهاُء َكاجْلُُذورْ

 
َمْوِطُن اْلِْكَراِم ِظلٌّ

يَْغُمُر أُْفَق الُْبُحورْ

 
بَْهَجَة الرَّوِْض النَِّضيرْ

ِمْصُر َجنَّاُت اْلُُمورْ

َمْجُزوُء الرََّمْل

آدم الثانـــى 
موجودا.. نعم، متواجدا..أل !

وجدى خليل

أنها قصه أبينا يعقوب مع خاله »البان«.. تبدا القصه 
أمه  ونصحته  عيسو  أخيه  وجه  من  يعقوب  بهروب 
رفقه بالذهاب الي خاله البان الي أن يهدأ غضب عيسو 
والذي شكل تهديدا حقيقيا لحياه أخوه األصغر .. هرب 
يعقوب الي البان وأقام عنده مجانا لمده شهر حسب 
ماتقتضيه صله القرابه والمجامله أما بعد الوقت جاء 
البان الي أبن اخته يعقوب قائال »االنك اخي تخدمني 
مجانا؟ اخبرني ما اجرتك« تكوين ٢٩: ١7 أما أبينا 
يعقوب قفد كان وقع في حب ابنه خاله الصغري راحيل 
فاجاب خاله قائال  »اخدمك سبع سنين براحيل ابنتك 
الصغرى » ١8 ووافق البان علي الفور وكان رده 
منطقيا عاقال قائال ليعقوب »ان اعطيك اياها احسن 
كانت  هذه  عندي«  اقم  اخر.  لرجل  اعطيها  ان  من 
البان.  خاله  مع  »موجودا«  يعقوب  يكون  أن  بدايه 
يقول الوحي أنه بعد ذلك »فخدم يعقوب براحيل سبع 
سنين، وكانت في عينيه كايام قليلة بسبب محبته لها« 
٢٠ ثم جاء يعقوب بعد هذه السنوات السبع الي خاله 
فادخل  كملت،  قد  ايامي  الن  امراتي  »اعطني  قائال 
البان  أن  القصه  بقيه  يعرف  الجميع  عليها«٢١    
خال يعقوب قام بخداع أبن أخته وأدخل أبنته الكبري 
القلب  حبيبه  عن  عوضا  الزفاف  خيمه  الي  »ليئه« 
المخدوع  يعقوب  وأذ  الحالك  الظالم  مستغال  راحيل 
راحيل!  وليس  ليئه  جواره  الي  ليجد  يستيقظ صباحا 
ذهب يعقوب مسرعا الي خاله البان والذي بال شك 
هذا  له »ما  قائال  الصباحيه  الزياره  هذه  ينتظر  كان 
الذي صنعت بي؟ اليس براحيل خدمت عندك؟ فلماذا 
خدعتني؟«. ٢6 فقال البان: »ال يفعل هكذا في مكاننا 
ان تعطى الصغيرة قبل البكر. ٢7 اكمل اسبوع هذه، 
فنعطيك تلك ايضا، بالخدمة التي تخدمني ايضا سبع 
اسبوع  فاكمل  هكذا.  يعقوب  ففعل  اخر«. ٢8  سنين 
هذه، فاعطاه راحيل ابنته زوجة له » أصبح يعقوب 

الضيف الهارب من أخيه زوجا ألمرأتين شقيقتان في 
في  مقبوال  وجوده«   « كان  هنا  والي  غربته  أرض 
أعين أصهاره ألي أن انقلب الحال عندما جاء البان 
وسال يعقوب قائال » »ليتني اجد نعمة في عينيك. قد 
تفاءلت فباركني الرب بسببك«. ٢8 وقال: »عين لي 
اجرتك فاعطيك » تكوين 3٠: ٢7-٢8. شعر البان 
وماله  وأرضه  بيته  في  للبركه  سببا  كان  يعقوب  أن 
ورأي أنه من الحكمه أن يبقيه »موجودا« معه حتي 
وقطعان  وأمواله  حياته  في  البركه  استمرار  يضمن 
ماشيته ! فأجابه يعقوب قائال » »ال تعطيني شيئا. ان 
ارعى غنمك واحفظها:  اعود  االمر  لي هذا  صنعت 
منها  انت  واعزل  اليوم،  كلها  غنمك  بين  اجتاز   3٢
كل شاة رقطاء وبلقاء، وكل شاة سوداء بين الخرفان، 
وبلقاء ورقطاء بين المعزى. فيكون مثل ذلك اجرتي. 
فقال البان: »هوذا ليكن بحسب كالمك« تكوين 3٠: 
عن  قائال  الوحي  به  ماأخبرنا  األمر  نهايه   3٢  -3١
يعقوب » فاتسع الرجل كثيرا جدا، وكان له غنم كثير 
وجوار وعبيد وجمال وحمير« 3٠: ٤3 وهنا بدأت 
مشاكل يعقوب مع خاله البان وأوالده الذكور قائلين 
البينا  ومما  البينا،  كان  ما  كل  يعقوب  ))اخذ  عنه  
صنع كل هذا المجد (( تكوين 3١: ١ ويقول الكتاب 
عن يعقوب بعد أن وصل مسامعه هذا الحديث الردئ 
» نظر يعقوب وجه البان واذا هو ليس معه كامس 
أن  وأوالده  البان  قبل   ٢  :  3١  « امس  من  واول 
يكون يعقوب »موجودا« وسطهم  طالما أحتفظ بفقره 
ولكن عندما لمست البركه حياته وصار »متواجدا« 
تم رفضه . تكون موجودا نعم أما أن تكون متواجدا 
فال ! أنها الطبيعه البشريه في ضعفها لذا قال الرب 
عشيرتك،  والى  ابائك  ارض  الى  ارجع   « ليعقوب 

فاكون معك » 3١: ٢ 
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فى ١٠ مارس ١٩٤8 – وبمدينة 
القاهرة – ُولد الطفل مفرح زكرى. 
للكنيسة  ُمحبة  أسرة  فى  نشأ  وقد 
األسرة  منزل  كان  فقد  بحق. 
أنطونيوس  األنبا  كنيسة  بجوار 
تميزت  التى  الكنيسة  تلك  بشبرا، 
فتخرج  بها  الخدمة  بروحانية 
الخدام  من  العديد  بها  وخدم  فيها 
بكل  منهم  ونذكر  األتقياء،  األمناء 
الحب والتقدير الخادم البار األستاذ 
نظير جيد )البابا شنوده الثالث فيما 
األساقفة  اآلباء  من  والكثير  بعد(، 
والرهبان والكهنة والشمامسة. فى 
ذلك المناخ الكنسى الصادق تفتحت 
 – فعاش  »مفرح«  الطفل  أعين 
خدمته  فى  أميناً   – حياته  طوال 

وأرتباطه الصادق بالكنيسة.

تلقى تعليمه األبتدائى واألعدادى 
شبرا،  منطقة  بمدارس  والثانوى 
وفى عام ١٩65 حصل على شهادة 
فالتحق  الثانوية،  الدراسة  إتمام 
بكلية الهندسة – جامعة عين شمس 
المدنية  الهندسة  فى  وتخصص   –
)هندسة إنشائية(. تفوق فى دراسته 
الجامعية، وفى عام ١٩7٠ حصل 
المدنية  الهندسة  بكالوريوس  على 

بجامعة عين شمس.

العديد  بتنفيذ  قام  تخرجه،  بعد 
المتميزة فى مصر  من اإلنشاءات 
السعودية، وبناء  العربية  والمملكة 
العديد من الكنائس فى أنحاء القطر 
قائمة  مازالت  والتى  المصرى، 
تشهد على عبقريته الهندسية الفذة، 
الصادقة.  وأمانته  المتقد،  وذكاؤه 
ذلك األمر الذى شهد له به كل من 
أميناً  فكان  قرب،  عن  معه  تعامل 
ومثااًل حياً للمسيحية الحقيقية دون 
فى  والغاشين  الطامعين  تالعبات 

مجال المقاوالت.

خدمته  بدأ   ١٩65 عام  فى 
بشبرا،  أنطونيوس  األنبا  بكنيسة 
وتعمق  بالكنيسة  نفسه  فأرتبطت 
كان  وكما  وتسابيحها،  ألحانها  فى 
يحلو لنيافة األنبا موسى – أسقف 
عام الشباب – أن يقول له وعنه: 
)أنه رجل الكنيسة من قمة الرأس 
خدمته  تميزت  القدمين(.  إلى 
المدهش  بالربط  الصادقة  الروحية 
وطقوس  الكنيسة،  آباء  سير  بين 
الغنية وتاريخها  الكنيسة وعقائدها 
القول:  دائم  فكان  بالذخائر.  الملئ 
أو  أو الحاناً  )الكنيسة ليست طقساً 
نظاماً أو بيتاً فحسب بل الكنيسة لها 

إرتباط قوى بالوجود اإلنسانى(.

الشمامسة  أخوته  عنه  ويذكر 

بكنيسة األنبا أنطونيوس بشبرا، أنه 
)وباليونانية  أبوغالمسيس  ليلة  فى 
كان  الرؤيا(  أى   – كالبسيس  أبو 
يقود خورس الشمامسة كقائد ماهر، 
ويقدم شرحاُ لطقس السهرة الروحية 
الجميلة، وينقل المتعة الروحية التى 

كان يحياها لكل من حوله.

المبارك  شماسنا  أيضاً  تمتع 
بالعديد من المواهب الفنية، فقد كان 
يجيد العزف على اآلالت الموسيقية 
أداها  الكنيسة  األلحان  من  فكثير 
ببراعة على القيثارة، كما تمتع أيضاً 
نجد  أن  وال عجب  الرسم.  بموهبة 
جمال  المهندس  األصغر  شقيقه  أن 
أنطونيوس  األب  )حالياً  زكرى 
بمنطقة  القبطية  بالكنيسة  زكرى 
أونتاريو  مقاطعة   – كاترين  سانت 

– كندا( يتمتع بهاتين الموهبتين.

طوال خدمته، كانت حياته سلسلة 
من السعى والتعب والجدية. وفى ذلك 
أذكر أنه فى فترة أواخر الثمانينات 
فى  وبالتحديد  التسعينات  وأوائل 
كنت   )١٩٩3  –  ١٩8٩( الفترة 
أقيم بمنطقة عين شمس – وبالتحديد 
بشارع أحمد عصمت – حيث كنت 
معاراً للتدريس بالجامعة األمريكية 
فصل  فترة  فى  فكنت  بالقاهرة. 
وقت  الجامعة  من  أعود  الصيف 
الظهيرة والمناخ فى شدة حرارته، 
الذكر  طيب  مع  أتقابل  فكنت 
شارع  فى  يسير  مفرح  المهندس 
أحمد عصمت بجدية ونشاط، فنقف 
وكنت  الخدمة  أمور  فى  نتحدث 
أشفق عليه من السير فى الشوارع 
المرتفعة، فكان  وسط تلك الحرارة 
يبتسم ويقول »الضرورة موضوعة 
علّى، فويل لى إن كنت ال أبشر«. 
فكان بذلك له طاقة جبارة من المحبة 

والغيرة المتواصلة هلل.

دانيال – أسقف  األنبا  يذكر عنه 
كان  )أنه   – المعادى  كنائس  عام 
مصدر إقتراحات وأفكار ال تنضب 
فى كل موقف. وفى كل مشكلة كان 
وأقتراحات  أفكار  عن  ذهنه  يتفتق 
يبتكر  يوم  كل  فى  فكان  ناجحة. 
فى  جديدة  وفكرة  جديدة  خدمة 
الخدمة(. من هنا نجد أن نيافة األنبا 
موسى أسند إليه مسئولية فى أسقفية 
الحياة  لمجموعة  كأمين  الشباب 

الكنسية. 

أطلق  الكنسية،  حياته  عمق  فى 
المباركات  الثالثة  بناته  على 

بالحقيقة أسماء كنسية غير تقليدية، 
اسم  الكبرى  أبنته  على  فأطلق 
واألبنة  بركة،  أى  »أولوجيا« 
محبة،  أى  »اغابى«  الوسطى 
أى  »إيرينى«  الصغرى  واألبنة 

سالم.

على  يحرص  خدمته  فى  كان 
إظهار المنهج الكنسى األرثوذكسى 
والكرازة  الخدمة  ممارسة  فى 
القول  دائم  فكان  المفرحة.  بالكلمة 
على  أساساً  يقوم  المنهج  هذا  أن 
أختبارى،  منهج  مناهج:  خمسة 
ليتورجى،  ومنهج  تقليدى،  ومنهج 

ومنهج كرازى، ومنهج إنسانى. 

على  يعتمد  األختبارى  فالمنهج 
من  البد  وهنا  الطقسية  الممارسة 
والخضوع  الطاعة  روح  توافر 
هذا  الكنيسة،  قبول  فى  األختيارى 
تكوين حس  القدرة على  له  المنهج 
والمنهج  كنسى.  وفكر  وضمير 
القدرة  له  آبائى  منهج  هو  التقليدى 
على ربط اآلباء باألبناء، وهو منهج 
أنجيلى أيضاً إذ له القدرة على غرس 
األعضاء.  حياة  فى  المسيح  روح 
والمنهج الليتورجى يعتمد على أداء 
الالهوت  ويقدم  الجماعى،  الدور 
ممارسة  فى  واإلنجيل  واإليمان 
طقسية. والمنهج الكرازى هو شهادة 
حية للكنيسة، وهو استحضار العالم 
أما  بالليتورجيا.  الكنيسة  قلب  فى 
المنهج اإلنسانى هو احترام وتأكيد 
مادية اإلنسان، وأتزان العالقة بين 

الفرد والجماعة.

أخذ الخادم األمين الشماس مفرح 
بيت،  إلى  بيت  من  يتنقل  زكرى، 
مدينة  ومن  قرية،  إلى  قرية  ومن 
بكلمة  وكارزاً  واعظاً  مدينة،  إلى 
 3 األحد  عصر  وفى  المحيية،  هللا 
الرب –  يوم  فى  سبتمبر ١٩٩5– 
أن  بعد  األقداس  لدخول  هللا  دعاه 
وكما  بسالم،  المبارك  سعيه  أكمله 
الكلمة  فى  موسى  األنبا  عنه  قال 
التى القاها فى الصلوات الجنائزية: 
فى  )لقد تمجد اآلن وأصبح شماساً 
يوافق  اليوم  هذا  كان  الفردوس(. 
يوافق  ١7١١للشهداء،  مسرى   ٢٩
والقيامة  والميالد  البشارة  تذكار 
الفرح.  الكنيسة بنغمة  وفيها تصلى 
أرض  من  أنتقل  الفرح  يوم  ففى 
الراحة  إلى  ودخل  والتعب  الشقاء 
الحقيقية كجبار بأس. فكان خروجاً 

جديراً بتعبه المبارك فى الخدمة.

قرأت لك 
جنوى غاىل

كيف تتعرف علي صوت اهلل عندما 
يتحدث اليك ؟
Dr. Stanley

هللا يتواصل باستمرار مع الناس 
وهو يفعل ذلك منذ خلق أدم، فقد 
تحدث اليه وتحدث الي نوح والي 
مشتعلة  شجيرة  من خالل  موسي 
من  الصديق  يوسف  الي  وتحدث 
الرسول  وكتب  االحالم  خالل 
نفسه  يظهر  »أن هللا  يقول  بولس 

من خالل خليقته» 

وكيف  الينا؟  هللا  يتحدث  فكيف 
نتعرف علي صوته؟ وهل يتحدث 
هللا مع كل واحد منا بنفس الطريقة 
؟ أوال وقبل كل شئ، صدق أن هللا 
يريد أن يتحدث اليك ويقيم عالقة 
قوية معك : وقد يبدو هذا واضحا 
ذلك  ومع  للمسيحي  الشئ  بعض 
بهذا فكريا  الكثيرون يؤمنون  فإن 
وينهون  الخط  يغلقون  ولكنهم 
المكالمة النشغالهم باشياء تعطلهم 
إنتباههم  وتصرف  االستماع  عن 
يريد  وتمنعهم من تصديق ان هللا 
النتيجة  وتكون  معهم  التحدث 
قطع االتصال مع هللا – إن السيد 
 ١5-١٠ يوحنا  في  يقول  المسيح 
صوته  علي  يتعرفون  أتباعه  أن 
النبي،  صموئيل  قصة  في  ولكن 
سمع الصبي صموئيل صوت هللا 
يستطيع  ولم  مرات  ثالثة  يناديه 
عالي  أرشده  حتي  عليه  التعرف 
لنا  تبين  القصتان  وهاتان  الكاهن 
تابعا  تكون  ان  الممكن  من  انه   -
ناضجا  غير  ولكن  يسوع  للرب 
علي صوت هللا،  لتتعرف  روحيا 
ولكي تميز صوت هللا تحتاج الي 
ممارسة اللتقاط الرسالة الموجهة 
لك )فكر في االمر بهذه الطريقة( 
والتلفزيون  االذاعة  محطات  ان 
عبر  باستمرار  برامجها  تبث 
ولكننا  كهرومغناطيسية  موجات 
نسمعها ونراها فقط عندما نضبط 
الذبذبات  علي  لدينا  المستقبل 
نريد  التي  بالمحطة  الخاصة 
تكون  وعندما  اليها،  االستماع 
المستقبل  توجيه  في  مشكلة  لدينا 
الراديو اورؤية  ال نستطيع سماع 
سماع  نستطيع  وهكذا  التلفزيون، 
أشياء  عدة  خالل  من  هللا  صوت 
؛ اولها من خالل الكتاب المقدس 
من هللا  به  موحي  الكتاب  فكل   –
ونافع للتعليم ٢ تيموثاوس ١6-3 
نكون  عندما  طريقنا  يصحح  فهو 
ما  نفعل  ان  ويعلمنا  مخطئين 
مجرد  ليس  وهو  صحيح،  هو 
يخبرنا  ولكنه  وتعليمات،  قواعد 
حقيقيين  أناس  حياة  عن  بقصص 
مثلنا  حقيقية  مشاكل  من  يعانون 
والكتاب المقدس هو قصة هللا مع 
اكثر  وقت  قضيت  فكلما  الناس، 
علي  تحصل  المقدس  الكتاب  مع 
قادرا  وتكون  باهلل،  اكثر  معرفة 
يتحدث  عندما  صوته  تمييز  علي 
اليك وعلينا أن ندرب أنفسنا علي 
سماع صوت هللا في سكون وبعيدا 

هللا  وصوت  العالم  ضوضاء  عن 
الكتاب  في  كلمته  مع  يتفق  دائما 
المقدس، ولهذ يجب أن تضع في 
جدا  مهمة  أشياء  عدة  أعتبارك 
منك  يطلب  ولن  لن  هللا  إن  أ-  ؛ 
ابدا فعل شيئا ال يتمشي مع كلمته 
ووصاياه ب - يجب أن تفسر آيات 
الكتاب  خالل  من  المقدس  الكتاب 
التفسيرات  تتجنب  حتي  المقدس 
الخاطئة -أن هللا لن يتكلم معنا أبدا 
بطريقة تتناقض مع كلمته المكتوبة 
في  يتحدث  هادئ  هللا  وصوت   –
قلوبنا  الي  االحيان  من  كثير 
بطريقة غير مسموعة ولكن مقنعة 
بواسطة روحه القدوس ولهذا يجب 
أن نكون علي معرفة جيدة بكلمته 
الطريق،  نضل  قد  واال  ووصاياه 
تواصل  في  نكون  أن  يجب   -٢
لكي  االب  مع  منتظمة  وصالة 
تبقي قلوبنا منفتحة للروح القدوس 
وعندما ننموا في الروح تظهر فينا 
هللا  صوت  ويصبح  الروح  ثمار 
واضحا لنا 3 - يتحدث هللا الينا من 
وعندما  والرؤي؛  االحالم  خالل 
كنت في سن المراهقة حذرني هللا 
فيها  اشتركت  أنشطة  في حلم من 
تضر بعالقتي به – وقد أزعجني 
الحلم جدا ولكنني لم أدرك انه من 
هللا اال بعد سنوات عندما أصبحت 
فادركت ان  أكثر دراية بكلمة هللا 
هذا الحلم كان من هللا – والكتاب 
يكشف  هللا  أن  الي  يشير  المقدس 
مختارين  الشخاص  أرادته  عن 
مثل  والرؤي  االحالم  خالل  من 
عن  النجار  ليوسف  هللا  أعلنه  ما 
احذر  ولكن  مصر،  الي  الهروب 
مع  الحلم  يتطابق  لم  إذا  انه  من 
كلمة هللا وشخصه القدوس المحب 
فهو ليس منه، ٤- هللا يتحدث الينا 
مثل  روحيين  أشخاص  خالل  من 
الكهنة او افراد العائلة او االصدقاء 
- فقد تأتي كلمة هللا كرسائل تحذير 
حرية  لنا  يترك  ولكنه  حقائق  او 
عندما  ولذا  رفضها  او  بها  االخذ 
تعتقد أن هللا يتحدث اليك من خالل 
ما  يكون  أن  فيجب  أخر  شخص 
يقوله هذا االخر يتمشي مع الكتاب 
وحكمة  هللا  روح  ومع  المقدس، 
هللا، وعندما يتحدث هللا اليك فلديك 
او  والطاعة  القبول  إما  خياران 
الذين  والناس  والتراجع  االنكار 
يعرضون  هللا  صوت  تجاهلوا 
انفسهم التخاذ قرارات غير حكيمة 
الهنا  يا  نشكرك  هللا.  تعاليم  وضد 
وتقيم  الينا  تتحدث  ان  تريد  النك 
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عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )102(
 مبــــادرة  روجــــرز

 ادوارد يعقوب

خوفًا من جناحهم في اسقاطه كما جنحوا في اسقاط 
وافق  غانا  في  ونكروما  أندونيسيا،  في  سوكارنو  من  كل 
نيكسون على املبادرة، وفي ذهنه أنها سوف تواجه بالرفض 

على كل حال

وان  للمبادرة  الناصر  عبد  قبول  للجميع  املفاجأة  كانت 
كان هذا ما كان يسعي اليه في سرية

قبل املبادرة رغم رفض السادات واللجنة املركزية لالحتاد 
االشتراكي وعدم اخذ موافقه مجلس الوزراء فقط اخذ رأي 

السوفيت

وهذا يفسر النكبات التي ميكن أن تنزل بالبالد من اتخاذ 
قرارات فردية في قضايا مصيرية

االمريكان  من  التقرب  فكرة  الناصر  عبد  على  يلح  كان   
عداء  تخفيف  في  الناصر  عبد  رغبة  أوال:  الى  ذلك  ويرجع 
نجحوا  كما  اسقاطه  في  نجاحهم  من  خوفاً  له،  األمريكيين 
في  ونكروما  أندونيسيا،  في  سوكارنو  من  كل  اسقاط  في 
عاماً  أميناً  كان  الذي  فريد  المجيد  عبد  ذلك  كتب  فقد  غانا، 
لرئاسة الجمهورية حتى وفاة عبد الناصر.  ثانيا: عندما وجد 
في  فشله  بعد  عسكريا  خطير  وضع  في  نفسه  الناصر  عبد 
حرب  ان  طالما  القناة  ضفاف  على  الصواريخ  حائط  إقامة 
بتفوقها  تحتفظ  ان  في  إسرائيل  ونجاح  مستمرة  االستنزاف 
الجوي واستطاعتها تدمير أي تجهيزات عسكرية مصرية تقام 
على ضفة القناة وبذلك اجهاض أي فرصة للجيش المصري 
الناصر  عبد  فكر  السويس.   قناة  لعبور  جديدة  حرب  لبدأ 
الصواريخ على  استكمال حائط  تمكنه من  في خطة خداعية 
ضفاف القناة بمحاولة وقف إطالق النار مع إسرائيل وااليحاء 
ألمريكا برغبته في إقامة سالم مع اسرائيل.  في يوم أول مايو 
١٩7٠، فاجأ عبد الناصر الشعب المصري بنداء وجهه إلى 
الرئيس األمريكي نيكسون ألجراء حوار مباشر مع الواليات 
للتفاهم بشأن المشاكل مع إسرائيل. وفي الحقيقة أن  المتحدة 
أهمية نداء عبد الناصر التاريخية للرئيس األمريكي نيكسون، 
لرئيس  المصري  الرئيس  أول مخاطبة مباشرة من  أنها  هي 
الواليات المتحدة منذ هزيمة يونية ١٩67. وكان الحوار من 
قبل مع الواليات المتحدة يتم عن طريق االتحاد السوفيتي باسم 
مصر - كما قال سيسكو )مساعد وزير الخارجية األمريكي( 
لعبد الناصر في لقاء ابريل ١٩7٠. ولما كان سيسكو قد طلب 
من عبد الناصر اجراء حوار مباشر مع الواليات المتحدة، فإن 
نداء عبد الناصر يوم أول مايو ١٩7٠ يكون استجابة متأخرة 
بمعنى  أو  جذرياً،  تغييراً  تمثل  استجابة  وهي  الطلب.  لهذا 
أدق، تمثل نقطة تحول في السياسة المصرية الخارجية تجاه 
سياسته  الناصر  عبد  حدد  كيف  رأينا  فقد  المتحدة.  الواليات 
عقب الهزيمة في عبارته الوجيزة التي وجهها للقادة السوفييت، 
والتي قال فيها: »ان أعداءنا دائماً حيكونوا األمريكان، وكذلك 
هم أعداؤكم أيضاً، لذلك علينا أن ننظم التعاون بيننا، ان السبيل 
نتحالف مع االتحاد  الوحيد إلمكانية استمرار نضالنا هو أن 
السوفيتي!   ويقول محمود رياض في مذكراته، انه في اليوم 
التالي مباشرة لنداء عبد الناصر، استدعى اليه دونالد بيرجس، 
وسلمه  القاهرة،  في  األمريكية  المصالح  رعاية  قسم  رئيس 
الرئيس األمريكي،  إلى  الناصر  الرئيس عبد  نداء  نسخة من 
»وقلت له أن هذه هي الفرصة األخيرة التي يتيحها الرئيس 
عبد الناصر للواليات المتحدة إذا كانت جادة حقاً في التوصل 
الى سالم عادل«. وهكذا فتح هذا النداء من جانب عبد الناصر 
بين  مباشر  حوار  ألول  الباب  نيكسون،  األمريكي  للرئيس 
البلدين بعد  مصر والواليات المتحدة منذ قطع العالقات بين 
هزيمة يونية.  اعد روجرز وزير الخارجية األمريكي مبادرة 
أمريكية تستهدف اقناع مصر واسرائيل ب »الكف عن القتال 
تسعين  لمدة  النار  إطالق  وقف  وقبول  الحوار«،  في  والبدء 
القائمة، والدخول في مفاوضات  على أساس األوضاع  يوماً 
غير مباشرة تحت اشراف جونار يارنج، ممثل األمم المتحدة 
النار »في األرض والجو«،  ايقاف إطالق  أن يشمل  وعلى 
تغيير  عن  السوفيتي  واالتحاد  مصر  من  كل  تمتنع  وبحيث 
الوضع العسكري القائم في منطقة غرب قناة السويس، بمعنى 
أال توضع فيها صواريخ أرض جو، أو أي منشآت عسكرية 

جديدة. وأن تلتزم اسرائيل بالمثل في منطقة شرق القناة. ولم 
شرق  في  المنطقة  هذه  مساحة  التفسيرات  أو  المبادرة  تحدد 
هذه  ان  الطرفين.  بين  يتم  التفاق  تركتها  بل  القناة،  وغرب 
تنفيذ قرار  المبادرة قد قامت على أساس هام وخطير، وهو 
مجلس األمن رقم ٢٤٢ الصادر بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩67.  
اسرائيل  روجرز  وعد  ذلك،  قبول  على  اسرائيل  ولتشجيع 
بتزويدها بثالث طائرات في كل من شهري يوليو واغسطس، 
عن  كتعويض  شهر،  كل  في  هوك  وسكاي  فانتوم  اربع  ثم 
خسائرها. وعلى أن يتم اعادة النظر في ارسال هذه االمدادات 
في حالة ما إذا أتت المفاوضات ثمارها. وفي يوم ١8 يونيو 
وافق الرئيس نيكسون على هذه المبادرة، وفي ذهنه - حسب 
قول كسنجر- أنها سوف تواجه بالرفض على كل حال!  وفي 
اليوم التالي مباشرة، أي في يوم ١٩ يونيو ١٩7٠، أرسلت 
المبادرة بصفة سرية وبالطريق المباشر الى كل من اسرائيل 
ومصر واالتحاد السوفيتي واألردن، وتم اعالنها في يوم ٢5 
يونية والمهم في هذه المبادرة أنها قدمت باعتبارها استجابة 
للجميع  المفاجأة  كانت  نيكسون.  للرئيس  الناصر  عبد  لنداء 
كان  ما  هذا  كان  وان  روجرز  لمبادرة  الناصر  عبد  قبول 
يسعي اليه في سرية.  والطريف أن عبد الناصر قبل مبادرة 
المركزية  اللجنة  لها ورفض  السادات  روجرز، رغم رفض 
لالتحاد االشتراكي. فقد ذكرنا أن وزارة الخارجية المصرية 
تلقت مبادرة روجرز في يوم ٢٠ يونية. وكان عبد الناصر في 
زيارة إلى ليبيا. وقد أرسلت نسخة من المبادرة من ليبيا إلى 
القاهرة، واطلع عليها السادات ولم ير فيها ما يستأهل، حسب 
المركزية ضمنه  اللجنة  في  بشأنها  خطاباً  وألقى  هيكل  قول 
وجهة نظره. وقد أوصت اللجنة - كما يقول السادات - برفض 
أثناء  المبادرة  قبل  الناصر  أن عبد  المبادرة. وقد ذكر هيكل 
وجوده في طرابلس! ولم يعرف أحد بذلك اال فيما بعد. ومعنى 
ذلك أن عبد الناصر لم ينتظر العودة إلى القاهرة للتشاور في 
االشتراكي، وهي  لالتحاد  العليا  التنفيذية  اللجنة  مع  المبادرة 
من المفترض أعلى هيئة في الدولة، أو مع مجلس الوزراء.  
المبادرة  نص  بتوزيع  أمر  الناصر  عبد  أن  الطريف  ومن 
على أعضاء اللجنة التنفيذية العليا لدراستها، تمهيدا الجتماع 
رئيسي معهم - كما يقول عبد المجيد فريد. كما أمر بتوزيعها 
على الوزراء لنفس الغرض - في الوقت الذي كان قد قرر 
الناصر  عبد  أن  التأمل  يستحق  الذي  واألمر  بالفعل.  قبولها 
والحصول  السوفييت  القادة  مع  المبادرة  بشأن  التشاور  رأى 
على موافقتهم، قبل التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا 
و  يومي ١8  في  إال  بهم  يجتمع  لم  الذين  الوزراء،  ومجلس 
السوفيتي يوم ٢٩ يونية،  إلى االتحاد  ١٩ يوليو!  فقد سافر 
أي بعد أن تسلم تفسيرات المبادرة. ومعنى ذلك أنه في قرار 
خطير مثل قبول مبادرة روجرز، وهو قرار سياسي بالدرجة 
أحد من  استشارة  إلى  يدعوه  ما  الناصر  ير عبد  لم  األولى، 
مع  تشترك  التي  التنفيذية  الهيئات  او  المصريين  المسئولين 
رئيس الدولة في وضع السياسة العامة للدولة، وفقاً للدستور، 
الخارجية،  لوزارة  الفني  الرأي  بالحصول على  اكتفى  وإنما 
كما لو كان األمر يتعلق بتعيين سفير أو وزير مفوض! وليس 
بإيقاف حرب االستنزاف. ولو عرفنا أن هذا هو ما حدث تماماً 
عبد  اتخذ  حيث  االستنزاف،  حرب  خوض  قرار  اتخاذ  عند 
الناصر هذا القرار باالستعانة بالرأي الفني لوزارة الحربية، 
أي بعد حصوله على رأي الفريق محمد فوزي، باعتباره قائداً 
القرار  هذا  أن  مع  للحربية،  ووزيراً  المسلحة  للقوات  عاماً 
البالد،  مصير  عليه  يتوقف  األولى،  بالدرجة  سياسي  قرار 
العليا  التنفيذية  اللجنة  صنعه  في  تشترك  أن  بالتالي-  ويجب 
لالتحاد االشتراكي ومجلس الوزراء!  فكأن حرب االستنزاف 
التي  النكبات  يفسر  وهذا  فردية.  بقرارات  وانتهت  بدأت  قد 

يمكن أن تنزل بالبالد من اتخاذ قرارات فردية في قضايا 
مصيرية. فمن األمور التي تستحق المالحظة في الجانب 
لم  اإلسرائيلية  العسكرية  القيادة  أن  المقابل،  االسرائيلي 
تستطع اصدار األمر للطيران اإلسرائيلي بالتصدي لحرب 
االستنزاف المصرية في يوليه ١٩6٩، قبل الحصول على 
موافقة اللجنة الوزارية للدفاع، وحصلت أيضاً على موافقة 
هذه اللجنة قبل شن غارات العمق المصري، ألن مثل هذه 

القرارات يمكن أن تترتب عليها نتائج سياسية خطيرة. 
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المجيد فريد.

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 

طيب... هو أنا 
مخلوق...

علشان أفضل أجري ف 
ساقية؟!

وال عشان أكبر وأتجوز..

وأعيش زي الناس الباقية؟!

وال عشان: ألبس وآكل 
وابقي سعيد..

وأعيشلي يومين.. مبسوط 
فرحان؟

وال أدرس وابقي مفيد...

وآخد شهادات،وأكبر في 
مكان؟!

وال اتأمل واوعظ ف 
دروس؟

وابقي شخص لطيف مش 
خنقة

وال عشان أجّمع ف فلوس؟

يفكوا في المستقبل.. 

زنقة؟!

مش معقول انا هفضل 
آلة؟

آلة شغالة ع الفاضي تدور

ايوة اكيد أنا ليا رسالة...

ورسالة عظيمة..حب 
ونور!!

بس انا ملخوم من كتر ما 
بجري

بقفل عيني، بضعف وبخاف

بس ياريتني أفوق من بدري

محتاج لطريقي رؤية 
واهداف

عايز نور يرشدني ف دربي

عايز أعرف هدفي وغايتي

استخدمني انت ياربي

نّور عيني، عّرفني 
رسالتي!!!

ليا رسالة
ريهام زاهر 
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قام   ١٩6٢ عام  سبتمبر   3٠ يوم  في 
شنودة  االنبا  بسيامة  السادس  كيرلس  البابا 
ليكون  االكليركية  والكلية  للتعليم  اسقف 
االنبا شنودة اول اسقف للتعليم واول اسقف 
للكلية االكليركية ثم يصير بعد ذلك اول بابا 
كرسي  على  يجلس  االكليركية  للكلية  مدير 
مارمرقس في التاريخ المعاصر ومنذ حوالي 

خمسة عشر قرن. 

وليس هذا فقط فالبابا شنودة أيضا :

ويؤسس  للشباب  أسقف  يرسم  بابا  اول 
اسقفية للشباب .

المقدس  للمجمع  الئحة  بضع  بابا  اول 
١٩85

ويرسم أساقفة مساعدين

الشماسات  رسامة  طقس  يعيد   بابا  اول 
رؤساء  إلقامة  طقس  ويضع  )المكرسات(  

األديرة .

الجوائز  من  العديد  على  يحصل  بابا  اول 
من مؤسسات عالميه.

اول بابا يقوم برسامة كهنة أفارقة لرعاية 
كنائسهم  في بالدهم .

منصب  رئيس  ويشغل  يترشح  بابا  اول 
الكنائس العالمي .

نصف  الدير  في  قاليته  في  يقيم  بابا  اول 
األسبوع بصفة مستمرة .

خارج  رعوية  برحالت  يقوم  بابا  اول 
مصر لزيارة كناىسنا في المهجر .

اول بابا يؤسس اديرة في أمريكا وأوروبا 
واستراليا .

والكتاب  للرعاية  معهد   يؤسس  بابا  اول 
المقدس.

انجلترا  في  اسقفيات  يؤسس  بابا  اول 
وأمريكا ويقيم لها أساقفة .

اول بابا يرسم هذا العدد من االباء  الكهنة 
و األساقفة والكهنة .

اول بابا يؤسس كنائس في وسط وجنوب 
أفريقيا

في  دكتوراه  أربعة  على  يحصل  بابا  اول 
العلوم الالهوتية واإلنسانية .

اول بابا يقوم بتقديس الميرون سبع  مرات

اول بابا يزور الفاتيكان

الكاثوليك  مع  مشتركة  اتفاقيات  ويوقع 
والروم األرثوذكس.

رؤساء  من  العديد  مع  يتقابل  بابا  اول 
وملوك دول مختلفة في العالم .

اول بابا يلقب ب بابا العرب .

اول بابا يؤسس مجلة كنسية دورية  وهي 
مجلة الكرازة  ويسمح للمرأة بالكتابة فيها.

في  بالتدريس  للمرأة  يسمح  بابا  اول 
االكليركية.

اول بابا يستمر بعد سيامته في إلقاء الدروس 
بالكلية االكليركية والعظة األسبوعية بالقاهرة 

والنصف شهرية اإلسكندرية بشكل دائم .

العصر  في  االكليركية   خريج  بابا  اول 
الحديث .

كرسي  على  يجلس  عام  أسقف  اول 
مارمرقس بعد البابا انيانوس.

و  وواعظ وصحفي  شاعر  بطريرك  اول 
مدرس ومدرس اكليركي وضابط .

له جنازة عسكرية ويحضر  تقام  بابا  اول 
الحداد  ويعلن  األقباط  من  الماليين  جنازته 

العام في البالد بعد نياحته .

اول بابا يؤسس قنوات فضائية قبطية .

وأخيرا

هو اول بابا ولدنا وتربينا وتعلمنا  في عهده 
وجدنا فيه األب الحنون والراعي األمين الذي 

يشعر بآالم وانات شعبه وأبناءه .

محبة  والمحب  والراعي  المعلم  البابا  هو 
حقيقية .

#البابا_شنودة_العظيم_في_البطاركة

مبناسبة عيد سيامة االنبا شنودة اسقف 
للتعليم منذ ٦0 عام

عصام نسيم
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النهارده االحد ٢6 من سبتمبر سنة 
يوم  اخر  يعتبر  والنهارده   ٢٠٢١
في احتفاالتنا بالسنه القبطية او عيد 
في  ندخل  بقي  بعدها   … النيروز 
عيد الصليب وده بيكون لمده ثالث 
طيبين …  وانتم  سنه  كل  أيام … 
ان   … معاكم  وافتكر   … بفكركم 
النهارده بقالنا اكتر من 8٤ أسبوع 
… واحنا بنقرا الجريده ع الهوا … 
او علي النت … ده طبعا اذا كنت 
مهتم فعال وبتقراها … وغلبت اسال 
السؤال …  في  نشف  ولساني   …
للسيد الموقر رئيس التحرير … هو 
الورقي  العدد  نمسك  ح  امتي  احنا 
وان   … اخري  مره  الجريده  من 
الناس في وينيبج. اللي لسه فاكرين 
االهرام   … اسمها  حاجه  فيه  ان 
عليها …  بيسالوا  لسه  الجديد … 
وبطلت  زهقت …  ناس  فيه  طبعا 
امل  عندي  لسه  انا  لكن  تسال … 
رافعه شعار … غصن  ولسه   …
احر  علي  ومستنين   … الزيتون 
المجله… نقرا  اننا  الجمر …  من 
ورقه…  ورقه  ونتصفحها… 
استجابه… الن  فيه  يكون  وياريت 
اننا  قوي…  بصراحه  علينا  كفايه 
الكورونا…  موضوع  هم  نشيل 
والحياه اللي تكاد تكون مقفوله … 
بصراحه  يعني  ناحيه…  كل  من 
عاوزين  قوي…  كده  كفايه 
المهم  جديد…  من  نتنفس… 
الرئيسي  موضوعنا  في  بقي  ندخل 
غريب  برضه  موضوع  وهو   …
شويه … وبرضه هو نتيجه حتميه 
ابتدا بان من  للكوفيد …الموضوع 
بنتي  فاجئتني   … كده  أسبوع  كام 
الصغيره وجوزها بموضوع غريب 
اوي … ايه هو بقي الموضوع … 
مفيش  ان  الحظوا  انهم  الموضوع 
للعربيات… او السيارات…  انتاج 
 … سمعتوش  وال  شوفتوش… 
بجالله  بيكا…  شيكا  أمريكا… 
انتاج  فيها  مفيش   … قدرها 
بيساوموا  انهم  بل   … للعربيات 
 … عليهم  وبيعرضوا   … والدنا 
 … العربيات  منهم  يشتروا  انهم 
اللي معاهم بالفعل بأسعار اعلي … 
والغريب في االمر ان الديلرز … 
السيارات… تصوروا…  تجار  او 
ايه…  وقال  انتاج…  معندهمش 
الموضوع  بينشوا…  قاعدين 
لو  يعني  انتباهي…  لفت  بصراحه 

كنت سمعت الكالم ده في مصر… 
ح  ماكنتش  طبعا…  الدنيا  ام 
استغرب قوي… وخصوصا ان من 
وقت للتاني… بيحصل فيه أزمات 
ناقصه…  بتبقي  حاجات  وفيه 
اما  األسواق…  في  متوفره  وغير 
الحكايه  ان  لي  يقول  حد  ان  بقي 
دي تحصل في أمريكا… وبالتالي 
تعتبر ازمه عالميه … الن اقتصاد 
واكيد…  طبعا…  أمريكا… 
كله…  العالم  اقتصاد  في  بياثر 
ماعلينا… قلت الزم اشوف واطلع 
بنفسي… واحاول اعرف ايه اصل 
فيما  االجابه  وكانت  الموضوع… 
هنا  والشيبس  الشيبس…  يلي… 
البطاطس  بيه…  المقصود  ليس 
الشيبسي اللي احنا بنقرقشها كده كل 
يوم… انما الشيبس هنا هي عباره 
مصنوعه  جدا  رفيعه  رقائق  عن 
بالتحديد من  او  معينه…  مواد  من 
بقي  دي  الشيبس  السيليكون…. 
مصنعه  ترانزيستورز  عن  عباره 
السيليكون  من  سابقا  قلت  كما 
معظم  في  تقريبا  وموجوده… 
سطح  علي  المتوفره   … المعادن 
الكره االرضيه … الشيبس دي بقي 
الكومبيوترات  صناعه  في  بتدخل 
وال سمارت فونز … اوالتليفونات 
رايح  انت  بتعرف  اللي  الذكيه… 
فين وجاي منين … وأول ماتخش 
عربيتك… بتقولك ياحلو… فاضل 
لك عشر دقايق وتوصل شغلك. او 
نص ساعه وتوصل بيتك… المهم 
ان الرقائق الرفيعه قوي دي بتدخل 
في اجهزه كهربائية… وتدخل بشده 
في صناعه السيارات… السيليكون 
بيليون   5٠٠ مايعادل  بيخدم  ده 
دوالر صناعه…  وده مش كالمي 
بي  البي  لينا.  عاماله  تقرير  ده 
سي… وتمثل صناعه هذه الرقائق 
تريليون… وده برضه  مايعادل 3 
لسه كالم البي بي سي. والمواد الخام 
المستخدمه في صناعة هذه الرقائق 
والمكسيك  اليابان  من  ماتاتي  غالبا 
تايوان  في  تصنيعها  يتم  بينما   …
في  األماكن  وبعض   … والصين 
الواليات المتحده االمريكيه… ناتي 

وهو   .… المهم  السؤال  الي  بقي 
ماهي أسباب نقص هذه الرقائق … 
بدات  طبعا  وبدال   .… الواقع  في 
كالمي بالجمله الخالده الماثوره في 
الواقع … لكم ان تتخيلوا ماهو هذا 
الواقع …. وبما ان كل الواقع … 
فعال  دلوقتي  فيه  واقعين  احنا  اللي 
كورونا  او   … كوفيد  مليان   …
… فالحقيقه بقي … او في الواقع 
وباء  أو  لموضوع  كنتيجة  انه   …
بشده  الطلب  زاد   …  ١٩ الكوفيد 
علي االجهزه االلكترونيه … مثل 
فون  السل   … المحمول  الهاتف 
الطلب  زاد   … توب  والالب   …
ان  الي  ادي  شكل  كبير …  بشكل 
اإلنتاج اصبح عاجز ان يغطي هذا 
االستهالك … او يغطي احتياجات 
قبل  ماقلنا  زي  وطبعا  السوق… 
في  يدخل  العربيات  ان  بما  كده… 
الرقائق…  من  النوع  هذا  انتاجها 
هناك  أصبحت  ان  ذلك  عن  نتج 
المكدسه  العربيات….  من  االالف 
أماكن  او  الباركات…  في 
ايه بقي…  انتظار  االنتظار… في 
وطبعا  الرقائق….  هذه  انتظار 
علي  الطلب  لكثافة  حتميه  نتيجه 
حدث  وااللكترونيات…  االجهزه 
ان   …٢٠٢٠ سنة  مارس  في  انه 
تاثير الكورونا زاد وكان كافيا لجعل 
بعض من صناع هذه السيارات… 
السيارات…  لهذه  والموردين 
التاثير كان  أقول ان  والديليرز…. 
يغلقوا  هؤالء  جعلت  لدرجه  كافيا 
مكاتبهم…  او  مصانعهم  أبواب 
في  العالمي  االقتصاد  واصبح 
لهذه  نتيجه  وطبعا  ركود…  حالة 
االزمه… فان صناع السيارات… 
نتيجه  سابقه…  خبره  لهم  والذين 
او  سابقه…  اقتصاديه  ألزمات 
بإلغاء  قاموا  اقتصادي….  ركود 
السيارات  من  أجزاء  توريد  عقود 
الرقائق  هذه  تركيب  تستلزم 
من  بعضا  ان  بل  االلكترونيه…. 
ديلرز العربيات… بداوا في التفكير 
بطرق اخري للبيع… منها البيع اون 
بيك  لعمل  استعداهم  تقديم  او  الين 
بيوت من  او اخد عربيات من  اب 
أيضا  وعرضوا  البيع….  يريدون 
موضوع توريد السيارات… بل ان 
السيارات…  انتاج  شركات  بعض 
 … مثال  موتورز  جنرال  مثل 
السيارات…  انتاج  الي  لجات 
الخاصه…  مواقفها  في  وركنها 
 … الرقائق  هذه  لوصول  انتظارا 
السياره  تجميع  ليتم  بالسالمه… 
لما  وطبعا  وبيعها…  بالكامل… 
الدنيا ندعت شويه…. وبدات بوادر 
امل تلوح… بزوال الغمه … غمة 
المصانع  بعض  بدات   … الكوفيد 
في محاولة استئناف نشاطها ولكنهم 
فاق  الذي  الهائل  بالطلب  فوجئوا 
توقعاتهم… للحصول علي سيارات 
المصانع  جديده… وكان علي هذه 
محاولة اللحاق بهذا الكم الهائل من 

غصن الزيتون 42

للبيع أي حاجه قدميه … 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

الطلب … وطبعا بينما هؤالء … 
والموردين   … السيارات  صانعي 
له يحاولون تقديم عروضهم للشراء 
قد   … الرقائق  هذه  كانت   …
جانب  من   … كامله  ابتالعها  تم 
مثل  اخر  مجاالت  في  تعمل  ناس 
والعاب  والكمبيوترات  التليفونات. 
كان  ده  طبعا   … جيم  الفيديو 
السوده  للحبسه   … طبيعيه  نتيجه 
ولجوء   … اتحبسوها  الناس  اللي 
معظمهم … للعمل من داخل بيوتهم 
…. او التعليم عن بعد بالنسبة لمن 
طبعا   … الدراسه  سنوات  في  هم 
فيه أسباب اخري لالزمه … منها 
الشركات  هذه  من  بعض  احتكار 
البراق  االسم  ذات   … المعروفه 
… الصناعه  هذه  الحتكار   …

النور  انطفا  كده …  بالبلدي  يعني 
األشياء  هذه  كل  في  االمل  فقد  او 
الوقت … وده طبعا  نفس  … في 
زجاجه  عنق  في  السوق  وضع 
التصنيع  مراحل  كافة  علي  اثرت 
هو   … بله  الطينه  مازاد  اما   …
في  الرقائق  مصانع  اكبر  احد  ان 
رينيساس  لشركة  والمملوكة  العالم 
حريق  فيه  دب  قد  اليابان…  في 
شامال…  الدمار  .وكان  هايل… 
لم  اإلصالحات  بعد  حتي  وطبعا 
الرقائق…  هذه  ينتج  المصنع  يعد 
االمل  لسه  وطبعا  قوته…  بكامل 
المصنع  هذا  يستعيد  ان  موجود 
الرقائق  في  النقص  هذا  قوته… 
 ٢١٠ عن  مايزيد  العالم  يكلف  قد 
مثل  اما عن شركه  دوالر.  بيليون 
تبلغ  فقد  مثال …  موتورز  جنرال 
دوالر  بيليون   ٢ حوالي  خسائرها 
هذا العام … وان كان من المنتظر 
ويعود   … قريبا  الغمه  تنقشع  ان 
ينتج  ماكان  الي  الرقائق  هذه  انتاج 
الوحش…  احسن  الي  أو  سابقا… 
للكالم  بقي  نرجع  يقولون…  كما 
ونعيد  حوارنا…  بيه  بدانا  اللي 
لوحدثت  اخري ….  مره  التساول 
مثل هذه االزمه في مصر مثال … 
او أي دوله من دول العالم الثالث… 
ام  مقبوال…  ذلك  يبدوا  كان  ربما 
هدا  أمريكا …  في  هذا  يحدث  ان 
هو مايدعو للتساؤل… حتة شيبس 
علي  العالم  توقف  كده…  صغيره 
رجل…. وتخليه في هذه االزمه… 
اللي قربوا فيها او كادوا يقولوا… 
رمسيس  بقي…  ميكروباص  يال 
رمسيس … او شيكاجو شيكاجو … 
التاكاتك االروبه …  وال يستعملوا 

اللي بقت ماليه الدنيا في مصر … 
العلم  مهما  الموضوع …  خالصه 
التكنلوجيا.  كانت  ومهما   … تقدم 
حتة شيسب صغيره … توقف مخ 
انتاج  سوق  وتخلي  تخين…  اتخن 
فيروس  حتة   … يتاثر  بالباليين 
الناس  كل  عقول  يشل   … صغير 
… حتي اذكي االذكياء … ونقص 
في قطعه صغيره … تجعل السوق 
عطشان يسعي الي شراء ولو منتج 
بصراحه  مستهلك …  يد  في  قديم 
اسمعهم  واكاد  غريبه…  حاجه 
عارفين  مش  وهما  بودني… 
يقولوا  المشكله … وعمالين  يحلوا 
الصحاب السيارات… ساعدونا… 

أي حاجه قديمه للبيع… 

عاماللي جامده ومتينه… والحظ اه 
فيكي 

البر  ع  موجه….  حتة  وانتي 
ترميكي 

اللي  ايه   ..… وقالوا.  قلنا  أمريكا 
يكفيكي؛ 

واالسم   .… الهوا  في  فشار  حبة 
امريكي 

يهديكي   … والنبي  غرور  بالش 
يرضيكي 

لحسن شوية هوا …. تردم وتعميكي 

عاليكي  جه  حصل …  منها  وقبل 
واطيكي 

البد من وقفه. …. وكتابه تحكيكي 

تنصر   .… دول  أصال  الدنيا 
تعاديكي 

صاحبك  ساعات.  بالك  وخلي 
يعاديكي 

عشم  ليه  وده   … هللا  لخلق  نظره 
فيكي 

من ديوان إبداع 
الروح

عبري حلمي تكتب

كالم الرجال
أ يتحقق المستحيل...

وهناك من يقول آمين

فالظلٌم دائم.....ُمبيّن

حقيقة أفعال الظالمين

وكأننا في عصر الحريم

ال و ألف ال....  

نحن عصائب الرجال 

كلمتُنا تمضي بال ترحال 
و لن ترحل..... بدون آمال
هكذا نتكلم و تُفهم األقوال

فدمع المرء له ألف بيان......
تشعبت الشعوب وتلملمت 

عند َنْصب الميزان
فكم نرى من أهوال 

وكم أفعال تُنفذ في الحال
و لن يُِغير  الكالم أبًدا رجال
 رغم ما قيل و قال........
نصور الحضور في الحال
في عالم حقيقي مختال 

و يستحيل محو كالم الرجال
مهما تغير الحال والزمن طال
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نفرتيتي

فرعونيــات

اسمها  يعنى  والتي  نفرتيتي  الملكة 
الملك  زوجة  هي  أتت"  "الجميلة 
الحقاً  أصبح  )الذي  الرابع  أمنحوتپ 
الثامنة  األسرة  فرعون  أخناتون( 
عنخ  توت  وحماة  الشهير،  عشر 
النساء  أقوى  من  تعد  وكانت   . آمون 
في مصر القديمة.عاشت فترة قصيرة 
بعد وفاة زوجها، وساعدت توت عنخ 
لهذه  وكانت  الُملك،  تولي  على  أمون 
الملكة الجميلة منزلة رفيعة أثناء حكم 
الثامنة  لألسرة  تنتمي  زوجها.هي 
عشرة، وعاشت في القرن الرابع عشر 

تم محو  فقد  مع زوجها،  ما حدث  ومثل  الميالد،  قبل 
التاريخية كما تم تشويه صورها  اسمها من السجالت 
النصفي لوجهها  بالتمثال  نفرتيتي  بعد وفاتها.اشتهرت 
المصور والمنحوت على قطعة من الحجر الجيري في 
القديم وهو  العصر  الفنية من  القطع  أروع  واحدة من 

أشهر رسم للملكة نفرتيتي
أصول الملكة نفرتيتي غير مؤكدة ويعتقد أنها ابنة آي 
قائد الجيش ومرضعتها كانت زوجة الوزير آي الذي 
يحتمل أن يكون أخا للملكة تيي، وكان يطلق عليه في 
كثير من األحيان "أبو اإلله" وهذا يوحي بأنه ربما كان 
أباه بحكم زواجه من أمه، وعلى كل حال فإن آي لم 
يذكر مطلًقا عن نفسه أنه أبو نفرتيتي. بالرغم من أن 
هناك مراجع تشير إلى أن صورة أخت نفرتيتي موت 

نوتجمت قد ُزين بها قبر آي.

شاركت الملكة نفرتيتي زوجها في عبادة اإلله الجديد 
آتون قوة قرص الشمس وكانت هي وزوجها الوسيط 
بين الشعب وآتون، ويفترض أن تمنح المباركة الكاملة 
نفرتيتي  وقامت  الملكيان،  الزوجان  يتحد  عندما  فقط 
خالل السنوات األولى لحكم زوجها بتغيير اسمها طبًقا 
يعني  الذي  نفرتيتي  نفرنفراتون  إلى  عقيدتها  لتغيير 

»آتون يشرق ألن الجميلة قد أتت«.
المصور  لوجهها  النصفي  بالتمثال  نفرتيتي  تُذكر 
واحدة  في  الجيري  الحجر  من  قطعة  والمنحوت على 
أشهر  القديم وهي  العصر  الفنية من  القطع  أروع  من 
صورة للملكة نفرتيتي، وقد عثر عليه عالم المصريات 
 ١٩١٢ ديسمبر   6 في  بورشاردت  لودفيج  األلماني 

بورشة تحتمس النحات في تل العمارنة.
هرب بورشاردت التمثال الكامل )غير المخدوش( إلى 
منزله في حي الزمالك بالقاهرة، ومن هناك هربه إلى 
ألمانيا مخفياً ضمن قطع فخار محطمة غير ذات قيمة، 

مرسلة إلى برلين للترميم.
المصري  بالمتحف  نفرتيتى  لرأس  آخر  تمثال  ويوجد 
من الكوارتز األحمر والمزين بلمسات من المداد وهو 
ببرلين  الموجودة  الرأس  عن  الصنع  دقة  في  يقل  ال 

ولكنه أقل شهرة.
العظيمة،  الملكية  الزوجة  الملكية  نفرتيتي  ألقاب  ومن 

وقد أنجبت نفرتيتي من أخناتون ست بنات هن:
ميريت آتون وقد ولدت في طيبة قبل االنتقال   •

إلى أخت أتون

مكت آتون  •
والتي  آتون  با  إن  عنخس   •
تزوجت من توت عنخ آمون

نفرنفرو آتون تاشيري  •
نفرنفرو رع  •
ستب إن رع  •

نفرتيتى  الملكة  شاركت 
الديانة  عبادة  في  زوجها 
الجديدة وهي عبادة آتون قوة 
هي  وكانت  الشمس  قرص 
وزوجها الوسيط بين الشعب وآتون، ويفترض ان تمنح 
الملكيان.  الزوجان  يتحد  عندما  فقط  الكاملة  المباركة 
زوجها  لحكم  األولى  السنوات  خالل  نفرتيتى  وقامت 
نفرنفراتون   إلى  عقيدتها  لتغيير  طبقا  اسمها  بتغيير 
الجميلة قد أتت. آتون يشرق الن  الذي يعنى  نفرتيتى 

وكانت نفرتيتى تساند زوجها أثناء اإلصالحات الدينية 
تل  أو  أخيتاتون  إلى  معه  انتقلت  ثم  واالجتماعية، 
والطقوس،  االحتفاالت  أثناء  معه  وظهرت  العمارنة. 
وبالمشاهد العائلية، حتى في المناظر التقليدية للحمالت 
العسكرية والتي صورت فيها وهي تقوم بالقضاء على 

األعداء.
المصور  لوجهها  النصفى  بالتمثال  نفرتيتى  تُذكر 
واحدة  في  الجيرى  الحجر  من  قطعة  والمنحوت على 
أشهر  وهو  القديم  العصر  من  الفنية  القطع  أروع  من 
المصريات  نفرتيتى، وقد عثر عليه عالم  للملكة  رسم 
ديسمبر   6 في  بورشاردت(  )لودفيگ  األلماني 
١٩١٢بورشة النحات تحتمس في تل العمارنة. هرب 
بورشاردت التمثال الكامل )غير المخدوش( إلى منزله 
في حي الزمالك بالقاهرة، ومن هناك هربه إلى ألمانيا 
مخفياً ضمن قطع فخار محطمة غير ذات قيمة، مرسلة 
نفرتيتى  لرأس  اخر  تمثال  للترميم. ويوجد  برلين  إلى 
والمزين  األحمر  الكوارتزيت  من  المصري  بالمتحف 
عن  الصنع  دقة  في  يقل  ال  وهو  المداد  من  بلمسات 
غير  شهرة.من  أقل  ولكنه  ببرلين  الموجودة  الرأس 
المعروف حتى اآلن هل هناك مومياء للملكة نفرتيتي 
أم ال؟. المؤكد هو أن العلماء عثروا على مومياوات في 
الغرفة السرية لقبر أخناتون. ففي القرن التاسع عشر، 
قام  عندما  لوريت،  فيكتور  الفرنسي  اآلثار  عالم  عثر 
بفتح أحد جدران األقبية، على سرداب جانبي يحتوي 
لنساء،  واثنتان  لرجل  واحدة  مومياوات،  ثالث  على 
إحداهن كانت أصغر سناً من األخرى. وقتذاك لم تثر 
تصويرهن  تم  وقد  يذكر،  اهتمام  أي  المومياوات  هذه 
في عام ١٩٠7، وأصبحن في غياهب النسيان. ولكن 
مؤخراً، راود العلماء بعض الشكوك بأن إحدى هاتين 
أعلنت   ،٢٠٠٢ عام  نفرتيتي.في  هي  المومياواتين 
نيويورك  جامعة  من  فليتشر  البريطانية جوان  الباحثة 
وهي خبيرة في المومياوات أن رفات المومياء الشابة 
بأن هذه حقيقة ال غبار  نفرتيتي، وأكدت  للملكة  تعود 
إنه االكتشاف األروع  عليها. وأضافت جوان مبتهجة 
تخضع  أن  لها  سمح  أن  بعد  ذلك،  قالت  حياتي!  في 
المومياء إلى فحوصات منها األشعة السينية.وخير دليل 
على أن إحدى هاتين المومياواتين هي "المرأة الجميلة 
والتشابه  التحنيط  من  العالية  الجودة  هي  أقبلت"  التي 
أقل  على  نفرتيتّي.  لرفات  أوصاف  مع  التشريحي 
تقدير، هذا ما رأته السيدة فليتشر في أعضاء المومياء 
في وجهه.كانت  ذلك  واألهم من  والكتفين،  الرقبة  في 
المومياء صلعاء – حليقة الرأس من أجل ارتداء شعر 
مستعار خاص. ويبدو أن فليتشر قد عثرت على الشعر 
المستعار. ولكن هذا االدعاء أصبح محط جدال متنازع 
أظهرت  كما  المصرية.  السلطات  قبل  عليه الحقا من 

من  لحزام  آثار  وجود  الفحوصات 
الجلد مطبوعة على جبين المومياء. 
وآثار لوجود اثنين من األقراط في 
وقت  في  شوهدت  اليسرى  األذن 
للملكة.  صور  بعض  على  سابق 
وبعد ذلك بقليل، تم العثور بالقرب 
المكسورة،  يدها  المومياء على  من 
وهذا  الصولجان،  بها  أمسكت  وقد 
سمات  من  سمة  معروف،  هو  كما 
سلطة الفراعنة. ولهذا لم تكن جوان 
فليتشر تشك في أنه تم العثور أخيراً 
لما  خالفاً  نفرتيتي.  رفات  على 
الذين  الزمالء  مع  الحال  عليه  هو 
أن  اعتقادهم  عن  وأعربوا  شككوا 
هذه الرفات ليست إال مومياء المرأة 
شابة من العائلة المالكة، لقيت حتفها 

خالل عهد الساللة ١8 .
حواس  زاهي  الدكتور  انتقد  كما 
اآلثار  لشؤون  الدولة  وزير 
يعتبر  والذي  األسبق  المصرية 
انتقد   ، للمصريات   عالم  أبرز 
المومياء  أن  مؤكداً  فليتشر  الباحثة 
التي أشارت إليها الباحثة هي لفتاة 
يتراوح عمرها بين ١6-٢٠ عاماً، 
كانت  نفرتيتي  الملكة  أن  حين  في 
علماء  يقوم  اآلن  سناً.أما  أكبر 
السيدة  مومياء  بدراسة  المصريات 
الثانية من قبر إخناتون. وهنا أيضاً 
أوجه  وجود  عن  الحديث  يمكن 
ويبدو  الملكة،  وبين  بينها  تشابه 
لتحليل  ستكون  الفصل  الكلمة  أن 
الحمض النووي. فمثل هذه التحاليل 
كل  شخصية  تحديد  على  ساعدت 
من جدة توت عنخ آمون وإخناتون 
نفسه، الذي كان بالفعل والداً لتوت 
يطرح  الذي  والسؤال  آمون.  عنخ 
المعروفة برمز  المومياء  نفسه هل 
نفرتيتي؟  الملكة  هي   KV35YL
حول  فالشكوك  ال.  ربما  أو  ربما. 
أمومتها ليست موجهة فقط نحوها 

 

إخناتون.فمن  شقيقة  نحو  وإنما 
المعروف أن نفرتيتي كانت زوجته 

األولى.  

ميكيت- وهي  بناتهم  إحدى  توفيت 
أتون، وقد صور حزنهم عليها في 
بعض الرسوم الحائطية. وبعد وفاة 
البالط  من  نفرتيتى  اختفت  إبنتهم، 
أتون  ميريت  ابنتها  وحلت  الملكى 
محلها، وحصلت على لقب الزوجة 
الثاني  العام  العظمى.بعد  الملكية 
عشر لحكم أخناتون اختفت نفرتيتى 
أنها  ويعتقد  لها  ذكر  أي  يوجد  ولم 
توفيت ودفنت في مقبرة بأخت أتون 
آمون  عنخ  توت  أن  أيضا  ويعتقد 
أخناتون  والده  مع  مومياءها  نقل 

عندما هجرت أخت أتون.

عجز علماء المصريات عن تحديد 
سنوات  طيلة  نفرتيتي  قبر  موضع 
توت  قبر  اكتشاف  بعد  البحث  من 
عنخ آمون. وفي سنة ٢٠١5 أعلن 
الدكتور نيكوالس ريفيس من جامعة 
أريزونا إنه ربما يكون قد عثر على 
وإنها ربما  الذكر  الملكة سالفة  قبر 
تكون قد دفنت سرا داخل قبر توت 
الفحوصات  أن  ذلك  آمون،  عنخ 
أظهرت أنه ربما يكون هناك مدخال 
آمون. وأن هذا  قبر توت عنخ  في 
دفن  مكان  إلى  يؤدي  ربما  الباب 
المسح  أظهر  فقد  نفرتيتي.  الملكة 
بقايا  هناك  أن  الرقمي  الضوئي 
كأبواب،  يستعمال  كانا  لمكانين 
وبالتالي افترض ريفس وجود ممر 
سري يؤدي إلى غرف دفن أخرى، 
على  السبب  هو  هذا  بأن  وقال 
األرجح الذي يجعل قبر توت عنخ 
آمون أصغر من سائر ُقبور فراعنة 

مصر.

عروسان يزرعان أجهزة تنصت يف 
طاوالت حفل زفافهما

ليتمكنا من سماع  يوم زفافهما  إلى حيلة غريبة في  لجأ عروسان 
التعليقات التي يقولها الضيوف عنهما.

وبحسب ما ورد في صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، فإن عريسا 
خالل  الطاوالت  أسفل  تنصت  أجهزة  بزرع  قاما  بريطانيين  وعروسا 

حفل الزفاف ليتمكنا من التنصت على ما يقوله الضيوف في الحفل.
من  تمكنا  وبالفعل  العروسان،  له  خطط  لما  وفقا  األمور  وسارت 
يتمكنا من منع ضحكاتهما  الزفاف، ولم  تعليقات ضيوف حفل  سماع 

وهما يسمعان ما يقوله الضيوف.
وأوضح العريس والعروس، أن زرع أجهزة التنصت أسفل الطاوالت 
كان بغرض رغبتهما في سماع ردود أفعال أصدقائهما حينما يرونهما 
في يوم زفافهما خاصة أنهما تجمعهما قصة حب شهد لها عدد كبير 

من أصدقائهما.
عقب  لهما  فيديو  مقطع  نشرا  والعروس  العريس  أن  بالذكر  جدير 
الرقصة  خالل  يضحكان  وهما  الحفل  تعليقات  سماعهما  بعد  الزواج 
األولى لهما ضحكا هيستيريا وأوضحا السبب في ضحكهما المتواصل 
وهو سماع تعليقات أصدقائهما، ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية عبر 

تيك توك تخطت المليون مشاهدة.
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من  مجملها  إنجازات  الناصر  لعبد  كان     
وجهة نظر أيتامه ومناصريه والمنتفعين من 

عصره كاآلتي:
1� إنهاء االحتالل البريطاني الذي جثم على 

صدر مصر ل� 72عاما.
2� إنهاء سيطرة وتدخل 
السويس  قناة  إدارة 
المصرية  الشؤون  في 
في  لتورطها  إضافة 

احتالل مصر بالتأميم.
إنهاء سيطرة أسرة   �3
حكم  علي  علي  محمد 
النظام  بإنهاء  مصر 
مصر  وإعالن  الملكي 

جمهورية.
سيطرة  إنهاء   �4

اإلقطاع على الحكم بقانون اإلصالح الزراعي 
وتحديد الملكية ب� 100 فدان.

بمجانية  الجهل  من  طويلة  عقود  إنهاء   �5
التعليم.

6� إنهاء عقود طويلة من مخاطر الفيضان 
ببناء السد العالي.

7� إنهاء عقود طويلة من المرض بالتأمين 
الصحي.

فقط  الزراعة  على  مصر  اعتماد  إنهاء   �8
مصنع.   ١٢٠٠ وبناء  للتصنيع  واالتجاء 
أهمها إنشاء مجمع األلومنيوم حيث اتخذ عبد 
بتخصيص  ١٩6٩م  عام  في  قراًرا  الناصر 
لنجع  الظهيرالصحراوي  فى  فدان   5٠٠٠
صناعية  منطقة  إلقامة  قنا،  شمال  حمادى 
يقوم  األلومنيوم،  إلنتاج  مجمع  عن  عبارة 
السد  كهرباء  من  الفائض  استغالل  على 
العالى، وبعد ٩ سنوات من اإلنشاء وبالتحديد 
فى ٢7 أكتوبر ١٩75م، بدأت خطوط إنتاج 
األوسط،  الشرق  فى  الصناعة  قالع  أكبر 
إنتاجية إجمالية 3٢٠ ألف طن سنويًّا  بطاقة 
وتضم 65٠٠ عامل مصرى. و شركة الحديد 
والصلب المصرية، ففي ١٤ يونيو ١٩5٤م 
شركة  بتأسيس  مرسوًما  عبدالناصر  أصدر 
بحلوان  التبين  منطقة  في  والصلب  الحديد 
كأول مجمع متكامل إلنتاج الصلب في العالم 
العربى برأسمال ٢.١ مليون جنيه، فى ٢3 
أعضاء  مع  عبدالناصر  قام  ١٩55م  يوليو 
األساس  حجر  بوضع  الثورة  قيادة  مجلس 
على  تزيد  مساحة  على  للمشروع  األول 
٢5٠٠ فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية 
توقيع  بعد  بها،  الملحق  والمسجد  لها  التابعة 
)ألمانيا  دويسبرج  ديماج  شركة  مع  العقد 
الخبرات  وتقديم  المصانع  إلنشاء  الشرقية( 
الفنية الالزمة، وفي نفس التوقيت تم تشغيل 
لتشغيل  الالزم  الفحم  لتوريد  الدخيلة  ميناء 
األفران، وكذلك خط سكك حديدية من الميناء 
آخر  حديدية  سكك  وخط  حلوان  إلى  تصل 
لتوصيل خام الحديد من الواحات إلى حلوان. 
ولم يأت شهر نوفمبر من عام ١٩57م حتى 
بصهر  الخاصة  الكهربائية  األفران  كانت 
 ٢7 وفي  بالفعل،  أعمالها  بدأت  قد  الحديد 
الشركة  عبدالناصر  افتتح  ١٩58م  يوليو 
باستخدام  العام  نفس  في  اإلنتاج  لتبدأ  الوليدة 
)وقد  الشرقية.  بألمانيا  ُصنعا  عاليين  فرنين 

تمت زيادة السعة اإلنتاجية للمجمع باستخدام 
فرن عاٍل ثالث صناعة روسية عام ١٩73م 
لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة 
المجمع  ليضم  ١٩7٩م(،  عام  الصلب  من 
شركة  تأسيس  عالية.  أفران  أربعة  بذلك 
المصرية  الكيماويات 
المعروفة بأسم كيما عام 
كامل  تصنيع  ١٩56م. 
مصرية  سيارة  ألول 
 .)١٢8 نصر  )السيارة 
األجهزة  بصناعة  اهتم 
وصناعة  الكهربائية 
في  والذخيرة  األسلحة 
داخلي  بشكل  مصر 
على  نعتمد  ال  حتى 
إنتاج  بدأ  اآلخرين، 
المصرية  الصواريخ 
القاهر والظافر والرائد عام ١٩58م بمعاونة 
االنتاج  مصنع  وافتتاح  األلمان،  العلماء 
الحربي بحلوان عام ١٩6٠م الذي قام بانتاج 
طائرات حربية مصرية والمقاتالت الحربيىة 
المؤسسات  من  العديد  بتأميم  قام  كما   .3٠٠
سواء  المصرية  البنوك  وتأميم  والشركات 

كانت خاصة أو أجنبية.
العاملين  تفيد  للعمل  قوانين جديدة  ٩� أصدر 
العمل  وصاحب  الموظف  حقوق  وتضمن 
الحّد  بتحديد  قام  كما  بينهم.  العالقة  وتنظيم 
ساعات  عدد  بتحديد  وقام  لألجور،  األدنى 
الساعات  عدد  وخفض  اليوم،  في  العمل 

للعمال.
للبرلمان  والفالحين  العمال  دخول   �١٠
وإشراك  التصويت،  حق  المرأة  وإعطاء 
المرأة في الحكم بتعيين حكمت أبو زيد وزيرة 

للشؤون االجتماعية.
دولية  منظمات  ثالث  في  مصر  ريادة   �١١
الوحدة  ومنظمة  االنحياز  عدم  منظمة  هي 

اإلفريقية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي.
البث  وبداية  اإلذاعي  البث  في  التوسع   �١٢

التليفزيوني )٢١ يوليو ١٩6٠م(.
١3� سجلت الميزانية العامة للدولة ألول مرة 
بمقدار  الموازنة  فائضا في  تاريخ مصر  في 
٤7 مليون جنيه )بميزانية عام ١٩6٩م( بعد 
النكسة رغم افتتاح كثيرا من المشاريع وإعادة 

بناء القوات المسلحة.
وتم  طائفية،  فتنة  أية  مصر  تشهد  لم   �١٤
بناء كتدرائية العباسية، وضم مسيحي أثيوبيا 

للكتدرائية.
١5� تم زيادة عدد المساجد في مصر من ١١ 
وعشرين  واحد  إلى  الثورة  قبل  مسجد  ألف 
ألف مسجد عام ١٩7٠م، أي أنه في فترة ١8 
آالف مسجد(   ١٠( بناء عدد  تم  لحكمه  سنة 
في  بنيت  التي  المساجد  عدد  يعادل  ما  وهو 
مادة  جعل  كما  اإلسالمى.  الفتح  منذ  مصر 
التربية الدينية )مادة إجبارية( ألول مرة في 
تاريخ مصر يتوقف عليها النجاح أو الرسوب 
كباقى المواد بينما كانت اختيارية في النظام 

الملكي.
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بقعـــــة ضــــوء 
مجال عبد الناصر رئيس 

اجلمهورية الثانية - اجلزء الثالث 

فاروق عطية

طريقة إللزام املريض باملتابعة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

ادوية  على  وهو  لي  حديث  مريض  اتى 
ضغطه  وكان  الدم،  ضغط  إلرتفاع  متعددة 

منضبطا مع االدوية التي يتناولها.

للصيدلي  يذهب  كان  األولى  الزيارة  بعد 
الصيدلي  فكان  االدوية،  نفس  له  يكرر  لكى 
يرسل لي لكى اكرر له االدوية، استجبت له 
المدة ولم  بضعة مرات، ولكن عندما طالت 
يستجب للحضور للمتابعة رفضت االستجابة 
بتكرار االدوية لمدة 3 شهور، ولكى ال اضع 
حياته في خطر كررت له االدوية ولكن فقط 

لمدة اسبوعان. 

اعلم ان هذه الطريقة تكلف المريض أكثر 
الصيدلي  تضايق  او  االدوية  يدفع  كان  لو 
لصرف  أكثر  يدفع  المريض  يجعل  لم  ان 
كان  ولو  حتى  فقط  اسبوعان  لمدة  الروشتة 

معه تأمين دواء.

في هذه الحالة اتى المريض للكشف عليه 
مع  التعامل  ان  المزاح  بطريقة  له  فقلت 
متطلبات  مع  التعامل  بطريقة  ليس  االدوية 
او  السكر  من  المنزل  يفرغ  فعندما  المنزل، 

العدس نذهب للبقال لكي نجلب المزيد.

الغريب ان هذا المريض كان يعمل صيدلي 
خريج من إحدى الدول، والمفاجأة له ان في 
مصابا  فقط  ليس  انه  وجدت  الزيارة  هذه 
مرض  أصابه  ولكن  الدم  ضغط  بارتفاع 

السكر أيضا ولكن في بدايته.

بعض المرضى ال يستجيب للمتابعة ومن 
واجب الطبيب ان يلزمه بهذا وهذه هي احدى 

الطرق.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

الكائنات الحية
وفاء الببغاوات والزيجة الواحدة لمدى الحياة

 

براكيت كارولينا ببغاء من نوع الماكاو يقف على األرض

بين  تتراوح  التي  الزاهية  بألوانه  معروف  طائر  الببغاء   
األخضر واألحمر واألزرق واألصفر، وتقليد بعض أنواعه 
لتربيتها  لإلنسان  محببة  طيور  جعلها  ما  وهو  لألصوات 
حوالي  اإلفريقية  الرمادي  الببغاء  تتعلم  وقد  مدللة،  كطيور 
8٠٠ كلمة، إال أنها في البرية ال تقلد أصوات بعضها البعض 
أو أية أصوات أخرى وانما تحدث جلبة وصخباً وصفيراً فهي 
طيور ذكية اجتماعية، توجد الببغاوات في المناطق الدافئة من 
العالم منها الهند وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وفصيلة 
واحدة - انقرضت اآلن في الواليات المتحدة األمريكية يسمى 
العشرين  القرن  أوائل  في  انقرض  الذي  كارولينا(  )براكيت 
- باإلضافة إلى أمريكا الالتينية وأستراليا ونيوزيلندا. يتميز 
الغليظ،  القصير، ولسانه  نسبياً، وعنقه  الكبير  برأسه  الببغاء 
وقائميه بالمخالب المعقوفة التي تساعده على التعلق بأغصان 
قشرة  كسر  على  القادر  المتين  الصلب  وبمنقاره  األشجار، 
الجوز الصلبة، باإلضافة إلى قدرة بعض أنواعه على تقليد 

األصوات، وطول أعمار بعض أنواع. 
لمنطقة  ينتمي  الذي  الوحيد  الببغاء  هو  كارولينا  براكيت 
أوهايو  ينتشر من وادي  المتحدة، حيث كان  الواليات  شرق 
وقد  األنهار،  حول  القديمة  الغابات  في  المكسيك  خليج  إلى 

انقرض هذا النوع عام ١٩١8
أنواع الببغاء كثيرة تقارب 353 نوعاً، وهو يأكل الجوز، 
والحبوب، والثمار، وخاصة التين البري، يعيش في الغابات، 
ويتنقل بين أعالي األشجار. من أنواعه ما هو شديد الذكاء، 
البشرية  الكلمات  بعض  وحتى  األصوات،  تقليد  على  قادر 
الغذاء  ونقل  للقبض  القدمين  استعمال  ويستطيع  البسيطة. 
وللتسلق  باألغصان  للتشبث  استخدامها  الفم، فضاًل عن  إلى 
على الفروع، كما أنه يستخدم فكه العلوي للتعلق باألغصان 
واألراجيح التي تعلق بأقفاصه في حالة تربيته في االسر. يبلغ 
وطيور  سم.   ١٠٠ وأكبرها  ١٠سم  الببغاوات  أقصر  طول 
الببغاء عموماً طيور غير مهاجرة، تبني أعشاشها في ثقوب 
األشجار، وبيضها أبيض اللون مستدير خال من الشوائب أو 
األلوان، وتضع األنثى عدد من البيض يترواح ما بين ٢-٤ 
أو 5 أسابيع تقوم  بيضات، وتحتضن البيض لمدة 3٠ يوماً 
األنثى خاللها بالرقود على البيض بينما يقوم الذكر بإطعامها 
في تلك األثناء، أما األنواع صغيرة الحجم فقد تبيض حوالي 
8 بيضات، وتبقى األفراخ - أفراخ الماكاو الكبيرة الحجم - 
في العش مدة تتراوح من ١٠ أسابيع إلى ١٢ أسبوعاً أو 3-٤ 
شهوراً. وقد يعيش الببغاء لفترات طويلة تصل إلى سنوات. و 
موسم التكاثر عند أنثى الببغاء يكون في الفترة ما بين الربيع 
والببغاوات  بيضات.   ٢-٤ حوالي  على  وترقد  والخريف 
بعض  عن  بعضهما  الزوجان  ينفصل  ال  وفية، بحيث  طيور 
ما  وغالًبا  أخرى،  مرة  منهما  أي  يتزوج  الحياة، وال  مدى 
ُيرى الذكر واألنثى وهما يسويان ريش بعضهما بمنقاريهما 
على  حجماً  أكبرها  الماكاو  ببغاوات  األلفة.  أواصر  لتعميق 

مدداً  تعيش  معمرة  طيور  عموماً  والببغاوات  اإلطالق. 
طويلة. ويمكن تعليم بعض أنواعها بعض الحركات والكلمات 
دوالر   ١5٠٠ إلى  اسعارها  تصل  ببغائات  البسيطة.وهناك 
ومنها من تخرج له اوراق رسميه كشهاده والده وغيرها ومن 

هاذه الببغائات ببغاء مكاوي.

لحظة من فضلك
عند قرائتك عزيزي القارئ للفقرة السابقة فهناك ما يظهر 
قدرة الرب في خلق الكون والخليقة وابداعه ودقته في اتمام ما 
يصنعه بيده بكمال يفوق التصور وقدرة العقل البشري على 
الببغاء يقوم بإطعام األنثى  ادراكه فمن هو وراء جعل ذكر 
فترة رقدها على اليض ومن وضع نظام األ ستقرار العائلي 
الزوجان بعضهما عن  ينفصل  بحيث ال  الببغاوات  في حياة 
ومن  أخرى  مرة  منهما  أي  يتزوج  وال  الحياة،  مدى  بعض 
الذي أوصى بالحب بحيث ندركه عندما يُرى الذكر واألنثى 
وهما يسويان ريش بعضهما بمنقاريهما لتعميق أواصر األلفة. 

واألهم من ذلك كله وما أود أن أوكد علي هو :
ِمْن َبْدِء اْلَخلِيَقِة، َذَكًرا َوأُْنَثى َخلََقُهَما هللا

ليس في األنسان فقط ولكن في جميع ما خلقه الرب يسوع 
الكائنات  النوع لجميع  الحياة وتوالد األجيال وحفظ  ألستمرار 

الحية.
أنواع الببغاء المتحدثة بطالقه

الرمادي  الببغاء  نوعين:  على  وتشمل  الرمادي  الببغاء 
األفريقي وببغاء التمنة الرمادي

  

ببغاء التمنة الرمادي الببغاء الرمادي األفريقي
الكاسكو، هو  أو  الرمادي  الببغاء  باسم  أيضا   والمعروف 
وجد  الحجم  متوسط  ببغاء  وهو  إفريقيا  ببغاوات  أنواع  أحد 
أفريقيا.  ووسط  غرب  في  المطيرة  الغابات  في  مرة  ألول 
يتغذى  العالم.  في  الطيور  أذكى  من  واحد  الخبراء  يعتبره 
بشكل أساسي على النخيل والجوز والبذور والفواكه والمواد 
قدرته  بفضل  الحلزون.  على  أيًضا  تغذيه  ولُوحظ  الورقية، 
أدى  الذي  أليف،  له شعبية كحيوان  الكالم أصبح  تقليد  على 

إلى القبض على العديد منه وبيعه لتجارة الحيوانات األليفة.
الببغاء الرمادي يمتاز بقدرة فائقة جًدا على الكالم لم يصل 
إليها أي ببغاء، وقد تصل قدرته على استيعاب وحفظ ألف كلمة 
وهذا ما يميز الببغاء األفريقي قدرته على ربط الكلمة بالحدث 
وقد يستطيع تمييز األلوان واألشياء وأيًضا بعض اإلشارات. 
يبدأ الطائر األفريقي الكالم في عمر ما بين 6-8 أشهر وهناك 
بعض الطيور تبدأ الكالم من الصغر ربما في الشهر األول 
لحين أن الريش لم يكسوها بالكامل وأيًضا في سن 3 شهور 
ويعتمد ذلك على ذكاء الطائر، ولكن تدريب الطائر يبدأ بسن 
صغيرة وقبل عامه األول فهو له القدرة على تسجيل الكالم 
ومن ثم يذكرها بشكل مفاجئ. يربى الببغاء الرمادي كمقتنى 
زينة، وكحيوان أليف في المنزل وفي قفص كبير متين، أو 
له  يسمح  أن  يجب  قفص  في  تربيته  تمت  وإذا  حامل،  على 
أن  له  ويمكن  األشياء،  أخذ وحمل  وتعلم  واللعب،  بالخروج 
يتعلم عادة العض المزعجة، ويحب أكل الفستق، وممنوع من 
أكل البقدونس، ويحب البيض كثيًرا. يعرف الببغاء الرمادي 
األخرى  األنواع  باقي  مختلف عن  فهو  الحساسة  بشخصيته 
خاص،  وتعامل  فائقة  عناية  إلى  يحتاج  ألنه  الببغاوات  من 
فال يجب تركه وحيًدا لفترة طويلة، أو ضربه باليد، أو حبسه 
لمعاقبته، فهذا سيجعل منه حزيًنا وخائًفا، ويبدأ في نتف ريشه 
بنفسه، وأحياًنا قد تسوء الحالة وينفق الطائر، وهذا ما يحصل 
عندما يعيش طائران في قفص واحد ويموت أحدهما أو يفقد 
الطائر مربيه الذي كان متعلقا به. ولذلك يجب على صاحب 
الطائر أن يعتني به ويقدم له الخضروات والفواكة الطازجة 
ويجلس معه لفترات طويلة ويسمح له بساعة أو ساعتين يومًيا 

خارج القفص للعب والتواصل معه.
ببغاء األمازون هو ببغاء من ببغاوات العالم الجديد متوسط 
أمريكا  من  تمتد  منطقة  في  ينتشر  و  الذيل  وقصير  الحجم 

الجنوبية وحتى المكسيك والكاريبي.

  

نظرا  أليفا  منزليا  حيوانا  بكونه  مشهور  األمازون  ببغاء 
البشروغيره من األصوات،  تقليد كالم  المميزة على  لقدرته 
إحدى أشهر فصائله للتربية المنزلية هي األمازون ذو الوجه 
واألمازون  الصفراء  العنق  مؤخرة  ذو  واألمازون  األصفر 
برتقالي الجناحين واألمازون ذو الجبهة الفيروزية. إن ببغاء 
الرمادي  الببغاء  مثل  تماما  األصوات  تقليد  يجيد  األمازون 
للمرح  بحبهم  معروفون  وجميعهم  المكاو،  وببغاء  األفريقي 
جيدا  تدريبهم  تم  ما  وإذا  أقدامهم،  استخدام  في  وبراعتهم 
فسيصبحون مخلصين وودودين ألصحابهم، ولكن يجب األخذ 
في الحسبان أن ببغاوات األمازون يمكن أن تتصرف بعدوانية 
حين يبدأ موسم التزاوج مثل معظم الببغاوات، كما أنها تحتاج 
إلى عناية كبيرة، منها توفير بيئة مسلية لها مثل إعطائها ألعابا 
فيها،  المضغ  في  الفطرية  رغبتها  تفرغ  حتى  للمضغ  قابلة 
ومكافأتها حين ال تتصرف تصرفات عدوانية حتى ال تتبنى 
هذه التصرفات، وهي ببغاوات عرضة للسمنة إذا لم تقم بما 
األمازون 5٠  ببغاوات  عيش  الجسدية.  األنشطة  من  يكفيها 

سنة أو أكثر.
الُبدَجريَقة  أو  الطّيب  الطائر  أو  الدّرة  أو  البادجي  ببغاء 
أو  الحب  طائر  باسم  العرب  من  العاّمة  لدى  المعروفة 
الغرب  عاّمة  ولدى  ومعشوق،  عاشق  أو  الحب  عصفور 
وأيًضا  الترس،  وپاراكيت  المألوف  المنزلي  الپاراكيت  باسم 
الذيل  طويلة  الصغيرة  الببغاوات  أنواع  إحدى  هي  البادجي 
الببغاوات الرخيمة  الُممثل الوحيد لجنس  آكلة البزور، وهي 
وال توجد بحالة بريّة إاّل في األنحاء األكثر قحًطا وجفاًفا من 
إستراليا، حيث عاشت متحدية الجفاف والحياة الصعبة طيلة 
ما يقرب من خمسة ماليين سنة البرّي من هذه الطيور أخضر 
الشكل  دائًما، ويمتلك عالمات سوداء صدفيّة  اللون  وأصفر 
على ظهره، وقفا العنق، والجناحين غير أن التزويج االنتقائي 
وبيضاء،  زرقاء،  مستأنسة  أفراد  نشوء  إلى  أّدى  األسر  في 
الدّرة من طيور  وصفراء، ورمادية، وأخرى ذات أعراف. 
لحجمها  ذلك  ويعود  العالم،  أنحاء  جميع  في  الُمحببة  الزينة 
الصغير، وسعرها القليل، ومقدرتها على تقليد صوت البشر، 

وطبيعتها المرحة.

  

أكثر ما يُعَرف عن هذا الببغاء الصغير أنّه طائر أقفاص 
واسُع  لالجتماع،  ُمحٌب  البريّة  في  ولكنّه  للُعزلة،  ُمحّب 
التَّنّقل، َكثيًرا ما َيُطوف في أسراب َضخمة، ُحجومها تختلف 
ِخاللها  يكون  التي  السنوات  ففي  عام.  الطَّ َمُؤونة  باخِتالف 
الدّرة  تغدو  غزيًرا،  عام  والطَّ نسبًيا  ُمرتفًعا  األمطار  ُهُطول 
إحدى أكثر الببغاوات اإلسترالية َعَدًدا. ببغاوات الدّرة َتمتاز 
َمكاًنا  أسرابها  تاُلزم  ما  ونادًرا  طيرانها،  وُسرعة  ِبَرشاقتها 
ش أزواجها في ُمستعمرات، وقد يُنتج  واحًدا ُمّدة َطويلة. تُعِشّ

الزوج ِعّدة َفَقسات في الموسم.
ببغاء الدرة وداللة التسمية

الدرّة في اللغة العربية هو اسم علم مؤنث معناه »اللؤلؤة 
العظيمة«، وهو بضم الدا ومنها اشتُق اسم الطائر الطيّب الذي 
يُفيد معنى الطائر النفيس أو الغالي. ولعّل االسم أُطلق على 
هذه الطيور بسبب ما تُظهره أزواجها من ولع ببعضها. من 
األسماء الرديفة األخرى المألوفة في العالم الغربي: پاراكيت 
الكنارّي،  والببغاء  الُمغّرد،  األعشاب  وپاراكيت  الترس، 
والببغاء العتابي أو ببغاء الزرد، وببغاء األسقلوب ل، والدّرة 
ة التاج، أي أبرز وأغلى ما  أيًضا هي الشيء النفيس، فيُقال ُدرَّ
فيه، وقد حملت معنى الببغاء عند العرب قديًما. كذلك تُعرف 
باسم طيور الحب أو عصافير الحب، في  هذه الطيور خطأً 
المجتمعين الشرقي والغربي على حد سواء، ولعّل سبب ذلك 
هو نفس السبب الذي جعل تسميتها العربية ما هي عليه، أي 
ريش  بتنظيف  تقوم  عندما  أزواجها  على  يظهر  الذي  الولع 

بعضها.

البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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الصليب فى تعليم املسيح
Oliver كتبها

الرب و حكم.هو  الذى جلس عليه  الكرسى  -الصليب هو 
باب الملكوت لمن حرمهم حكم الموت من الدخول إلى أرض 
متجهة  علوية  رأسية  خشبتان.واحدة  هو  األحياء.ظاهرياً 
المادى  الشكل  لألرض.هذا  موازية  أفقية  الثانية  و  للسماء 
يضع  البدء.كأنه  منذ  يسوع  الرب  تعليم  يترجمه  للصليب 

الصليب فى جميع الوصايا.

- حين أجمل الرب الناموس كله فى 
آيتين .تحب الرب إلهك من كل قلبك)هذا 
و  السماء(  نحو  العلوى  اإلتجاه  هو 
اإلتجاه  هو  )هذا  كنفسك  قريبك  تحب 
األفقى نحو الذين على األرض(.بهذين 
نحيا.فكأن كل  اإلتجاهين المتحدين معاً 

عالقتنا بالثالوث تتم بالصليب.

نجم  ظهر  يسوع  الرب  ولد  -حين 
يرفع األنظار نحو السماء للراغبين في 
المجوس  وصل  .حين  المسيح  مقابلة 
األنظار  نزلت  األرض  على  وجدوه  
الخشبى.دارت األنظار من  إلى مزوده 
مضجعاً  المولود  حيث  هناك  إلى  هنا 
ملفوفاً بأقمطة .لقد شهد المجوس مبكراً 
له  فسجدوا  للصلب  مصغرة  صورة 
.تماماً كالمشهد فوق الصليب حين أتت 
الساعة.فنحن تقابلنا و تصالحنا بالمسيح 

المصلوب.

-ولد المسيح فى أورشليم.كان دوما اإلنجيل يصف ذهاب 
هذا  مرتفعة.من  جبال  بالصعود.ألنها  أورشليم  إلى  المسيح 
العلو نزل إلى الجليل .ثم صعد إلى أورشليم حين أتت الساعة 
و مات و قام.مر١5و لو٢.هذا هو الصليب محور خدمة الرب 
المليئة  السمائية و أرضنا  بين صعود و نزول,بين أورشليم 

بالخطية.نزل إبن اإلنسان و صعد بعدما نقلنا من يسار الرفض 
إلى يمين القبول قدام اآلب . كأنه بجسده رسم الصليب على 
وجه المسكونة.يو3: ١3.ليس أحد نزل من السماء إال الذى 
صعد إلى السماء أى ليس أحد تجسد و صلب عنا و مات و 
اإلنسان  اآلب.إبن  إلى حضرة  بواسطته  أدخلنا  الذى  إال  قام 

الذى هو فى السماء.

بالروح  بالمساكين  بدأ  الجبل  على  الذهبية  عظته  فى   -
تكون  علوية  رأساً  بالملكوت  السموات.بدأ  ملكوت  لهم  ألن 
ينتقل  الربانية  عظته  فى  ظل   الحياة.ثم  فى  لألنظار  هدفاً 
إلى  الناس  المدلسة من  المنقوصة و  التعاليم  اليسار من  بين 
اليمين حيث تعليم الكمال.ظل يربط 
المحبة هو١١:  بتعليمه بربط  البشر 
إنسان  تثبيت  مسامير  ٤.كأنها 
نهاية  فى  القلب.ثم  فى  الملكوت 
التي يرتكز  القاعدة  إلى  العظة نزل 
على  المبني  الصليب.البيت  عليها 
الصخر..اإليمان بشخص المصلوب 
على  الكامل.فالمبني  خالصه  و 
األمواج.مت٩. تجرفه  ال  الصليب 

عظة الرب يسوع على الجبل إعالن 
إلرادة اآلب لخالصنا نطقها الروح 
كلها  و  الكلمة  اإلبن  فم  القدس على 
صليب روحى مرسوم فى قلب كل 
من يرغب الخالص.من علو ملكوت 
الذى  الصخر  نزول  إلى   السموات 

عليه نتكل و به نخلص.

لتلميذى  يسوع  الرب  ظهر   -
عمواس بعد قيامته و لم يتعرفا عليه 
متعجبين أن المسيح مات هكذا سريعاَ قبل أن يعيد مملكة داود 
لمجدها.فماذا كانت اإلجابة؟ ظل المسيح يفسر كل الكتب بدءاً 
من موسى النبي حتي مالخى النبي.ليجيب على سؤال واحد 
يدخل  و  بهذا  يتألم  المسيح  أن  ينبغي  كان  بنفسه.أما  طرحه 
إلى مجده؟ كل الكتاب يشرح خالص المسيح على الصليب.

فالمسيح لم يمت فجأة و ال مات سريعاً بل عبر آالف السنوات 

روح  .ليت  خالصنا  خطة  يقدم  كان  الكتب  و  النبوات  من 
القراءة  لنتعلم  التلميذان  سمعه  بما  نفوسنا  يمتع  القدوس  هللا 
الخالصية للكتاب المقدس.ألن الرب يسوع فسر كالمه بكالمه 
األسفاربشارة  كل  و  المقدس  كتابه  محور  الصليب  جاعاًل 
الفداء و شخصه المخلص البار جوهرالكلمة و الخالص فيه. 
شهادة  ألنها  الصليب  عيد  فى  الجزء  هذا  الكنيسة  تقرأ  لهذا 
من رب الصليب أن الصليب مالزم لكل تعاليم المسيح من 

أسفارموسى و حتى الرؤيا.لو٢٤: ٢6.

فصاًل  الكنيسة  تقرأ  الصليب  خشبة  إكتشاف  عيد  فى   -  
أبيه  إلى  يشير  38.المسيح   -٢٢ الفكرة.يو١٠:  نفس  يقدم 
السماوي فى األعالي ثم يشير إلى نفسه مخلصاً ثم يشير إلى 
أعماله التي تنقلنا من الخطية إلىى البر.هو يقدم الصليب الحى 

المتمثل فى كيانه.

-الصليب ليس شكاًل فحسب.ليس ظاهرياً بأكمله.بل هو يقود 
الذين إختبروا محبة المسيح لكي ينجذبوا إلى الصلب الباطني 
الكتاب في  نفهم  بمحبة.يعلمنا كيف  المصلوب محبة  ليبادلوا 
بدونه تصبح األسفار بال جدوى .هكذا  الصليب.الذى  ضوء 
تعلم تلميذى عمواس و تعلمنا معهما أن تعليم رب المجد هو 
الصليب الروحي الذى نحمله بفرح.نتبعه حاملين كل وصية 
في القلب كصليب نحيا مع المصلوب عليه.الصليب عيد لكلمة 
هللا فينا.نقرأها مجدداً لنتيقن أن شخص الرب ظاهر و كامن 
فى أحداث الكتاب و أن صلبه كان تحقيقاً لكل اآليات و الكتب 
و األسفار.لقد كان فى كل سفر يبشرنا و نحن لم نعلم.يطمئننا 
على خالصنا و نحن لم ننتبه.يفرحنا و نحن لم ندرك .لكن 
فهمنا  حين شاهدنا آالمه عرفنا األسفار.حين رأيناه مصلوباً 

الكتاب كله.ألنه كتاب المصلوب له المجد.

- كل آية هى عيد صليب تحياه النفس التي تنتعش بكلمة 
الفادى. آالم  مراحل  من  مرحلة  إلى  يأخذنا  الروح.كل سفر 
فمن ال تأخذه الكلمة إلى المصلوب ال يدرك عمق ما فيها من 
فرأوا  قلوبهم  أعين  المصلوب  فتح  لمن  طوبي  خالص.لهذا 
الجراحات و المسامير و الطعنة بين دفتى كالمه المحيي من 

موسي حتى الرؤيا. 
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اخلدمة الوهمية 

Oliver كتبها

-هللا وحده فاحص القلوب و الكلى.النور كاشف الظلمة.
ثوب حمل.روح  الالبس  الذئب  و  الذئب  الحمل عن  يميز 
يختصم  القلب  نيات  و  األفكار  و  الضمائر  فاحص  الحق 
النفس  مراجعة  الزائف.  القربان  يقبل  الوهمية.ال  الخدمة 

تقود إلى معرفة حقيقة الخدمة التى نخدمها.

الخادم نفسه هو : لمن أخدم؟ لحساب من؟ألن  - ليسأل 
البعض بعدما يبدأ بداية مقدسة بمحبة للمسيح يكمل مسيرته 
بإنحرافات متنوعة عن المحبة األولى ويتوه.تنطفئ منارته 
و يصير الحى الميت و خدمته ميتة يطوف بها كالفريسيين 
البر و البحر دون توبة؟ يخطف الرعية لنفسه.خادم للوهم 

هو.مت٢3: ١8.

- اإلختيار بداية و ليس نهاية.يهوذا كان إختيار المسيح 
لكنه إختار خدمة الموت.الناس ينخدعون.الكهنة ينخدعون 
هو  ألكسندروس  القديس  ينخدعون.البابا  الكهنة  رؤساء  و 
القديس  رسم  الذى  أيضاً  هو  و  كاهناً  آريوس  رسم  الذى 
فيمن  ليس  خادمين.فالعيب  بين  شتان  و  كاهناً  أثناسيوس 
فتح باب الخدمة لكن العيب فيمن ضل عن مسيحه الراعى 

الصالح مقياس الكمال و هدف الخدمة )الوحيد(.

سريعاً،يذهب  يذبل  الناس  شهادة  تستهويه  الذى  -الخادم 
بالعدد  خدمته  يقيس  الوهمى  تخلصه.الخادم  ال  شعبيته  و 
روح.  بال  األنشطة  وسط  عمره  يستهلك  الحق.  يغفل  و 
زائف يصنع خدمة مزيفة و ال يقدم المسيح للمخدومين بل 
يصرفهم جائعين.خادم مزعج كنحاس يطن و صنجاً يرن و 

محبة المسيح ُمداسة.

- من صفات الخدمة الوهمية كثرة النزاعات بال سبب.
ألن هذه حرب لذات تتصارع مع ذات.ليس هللا بينهما.كذلك 
قلة المحبة عالمة الخدمة الوهمية.الشللية و المحاباة خدمة 
ضالة كمن يميز بين المخدومين وينتقي من يميل إليهم و 
يتجاهل الباقين.يحقق لنفسه مكاسب و يفقد النفوس المؤتمن 

عليها.

القلب.لكل  إال  شيء  كل  فى  زوان.تشبهه  حنطة  لكل   -
خدمة زوانها.لكن الزوان ينفضح وقت الحصاد.

و  الكاهن  عالي  إبني  مثل  أشراراً  الخدام  وسط  -يوجد 
إبنى صموئيل النبي.خدمتهم لبطونهم.شبعهم في شهواتهم.و 
أولئك. بمثل  المقادس  يسقطون.تخرب  بسببهم  األبرياء 
بأمانة. خدموا  آباؤهم  و  الهيكل  من  قريبون  كانوا  هؤالء 

تدين  الخدمة  عن  النبي  أزاغوا.شهادة صموئيل  و  زاغوا 
الخدام الزائفين ١صم١٢.

- الذى يُعلم ما يرضى الناس ال هللا يحرف الشهادة.الذى 
ليغترف من غنائمهم و يترك  الظالمين  إلى  بجسارة يميل 
عدو خالص  إبليس  من  للنهب  الحمالن  و  للسلب  الرعية 

النفوس.الذى يلبس ثوب التقوى و 
يخلع عنه التقوى.الذى يُشِرع ألجل 
بحق  النطق  يخش  و  مناصريه 

المسيح.هذا كله باطل.

منقادين  مختبرين  أمناء  رعاة   -
الروحى  اإلعداد  يبدأون  بالروح 
التغذية  و  اإلنجيل  بكلمة  المملح 
تصنع  المسيح  بمحبة  المستمرة 
جياًل أفضل من خدام المسيح.يكون 
تدقيق.ال  بأكثر  فيه  الخادم  إختيار 
يهم أن يكونوا كثيرون بل أن يكونوا 
السيمونية  عن  لنبتعد  مثمرين.و 

للواهمين.يحمل هؤالء  الوهم  بجميع أشكالها ألنها تشترى 
ذنب المقدس و يكون كهنوتهم ذنباً أيضاً عد١8: ١.

- الذين يتسترون خلف الخدمة للهروب من مسئولياتهم 
األسرية مخادعين بعيدين عن اإليمان الحقيقي.لذلك خدمتهم 
وهمية ألنهم فقط يستترون بها لتخدير ضمائرهم و لعثرة 

اآلخرين.١تى5: 8.

الروح  فيحرق  للنور  قلبك  إنتبه.إفتح  الوهم  خادم  يا   -
القدس هذا القش الذى يعطى حجماً زائفاً لك و للخدمة.ما 
زالت األرض أرضك تتنقل فيها من الزوان إلى الحنطة.
تتضاعف أثمارك عما كنت تظنه ثمراً.عش زمن المسيح ال 
زمن الخدمة الزائفة.أنظر توبة بطرس التلميذ و حصادها.
أنظر هالك يهوذا التلميذ و إخش نهايته.إخلع الخادم العتيق 
و إلبس الجديد بقبول وصية المسيح و محبته.صلى كثيراً 

ليسكن  الصالح  الراعى  يعود  كى  الصالح  للراعى 
ضمائرنا و قلوبنا و نياتنا.فتختفى الخدمة الوهمية و ينبزغ 
نور المسيح من أفعالنا و يمجد الناس أبانا الذى في السموات 

و نختفى نحن.
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
تورنتو حتتل املرتبة الثانية يف قائمة املدن االكثر آمانا 

يف العامل لعام 2021 ) تقرير (
عندما  والمسافرين  للسائحين  كبير  قلق  دائما مصدر  المدن  وآمن  كانت سالمة 
يختارون المدينة التي يريدوا زيارتها، وعلي الرغم من االرتفاع الحاد لحوادث 

العنف المسلح وارتفاع عدد السائقين المتهورين العام الماضي وسط االغالق في مدينة تورنتو، فقد تم تصنيف 
المدينة من قبل مجلة االيكونوميست بانها ثاني اكثر المدن امانا في العالم بعد مدينة كوبنهاجن التي أحتلت المرتبة 
االولي،و قد تم تقييم المدن علي اساس 76 مؤشرا منها االمن الشخصي واالمن البيئي واالمن الصحي، وقد 
حصلت مدينة كوبنهاجن علي 8٢،٤ نقطة من ١٠٠ واحتلت المرتبة االولي في قائمة أفضل وآمن االماكن للعيش 
واتت مدينة تورنتو في المرتبة الثانية وحصلت علي 8٢،٢ من ١٠٠ وتمكنت المدينة من التحسن بشكل ملحوظ 
منذ تقييمها اخر مرة عام ٢٠١٩ وكانت في المركز السادس وقد ارتفعت درجات مدينة تورنتو بسبب مدي االمن 
واالمان بها ونظام النقل العام وشبكة الطرقات وصيانتها بشكل عام وايضا بسبب خطة المدينة في إدارة النفايات 
وتأهب النظام الصحي فيها اثناء الوباء علي مدي ال ١7 شهرا الماضية ، وقد جاءت مدينة سنغافورة في المركز 
الثالث ومدينة سيدني في المركز الرابع وطوكيو في المركز الخامس، وحصلت مدينة نيويورك علي المركز 
الحادي عشر متساوية مع مدينة برشلونة االسبانية ولم تكن مفاجأة ان احتلت مدينة الجوس النيجيرية والقاهرة 

وكاراتشي و كاراكاس المراكز الخمسة االخيرة في القائمة.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

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

رئيس وزراء الربتا جيسون كيني يعتذر للمواطنني عن 
االجراءات التي اعلنها عن فتح املقاطعة يف شهر يوليو، 

والتي ادت ايل ارتفاع حاد للمصابني بالكورونا
قدم رئيس وزراء مقاطعة البرتا جيسون كيني اعتذاره لسكان البرتا، عما قامت به حكومته مؤخرا من فتح 
بفيروس كورونا وامتأل غرف  المصابين  نتج عنه زيادة في اعداد  التباعد االجتماعي مما  المقاطعة والغاء 
العناية المركزة، االمر الذي جعل حكومة المقاطعة تطلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية، وقال رئيس وزراء 
المقاطعة جيسون كيني » كنا نأمل جميعا ان نتمكن من وضع كوفيد خلفنا هذا الصيف – وكان هذا بالتأكيد أملي 
ولكن من الواضح االن أننا كنا مخطئين ولهذا أعتذر، واضاف، نعم لقد قلت الكثير من االشياء المتفائلة النني 
أعتقد أن مهمة القائد هي نقل الشعور باالمل والتفاؤل وليس الشعور باليأس والتشاؤم » هذا وقد دعا اثنان من 
النواب في البرلمان في المقاطعة جيسون كيني لالستقالة قائلين » أن االدارة غير المنسقة واالهمال دمرت ثقة 
الجمهور ومن أجل خير المقاطعة يجب علي رئيس الوزراء ان يستقيل فورا حتي يمكن أستعادة ثقة الجمهور 
» ومن ناحية أخري اصدر وزير السالمة الفيدرالي بيل بلير بيانا يقول بان الحكومة الفيدرالية استمعت الي 
نداء البرتا للمساعدة في مقاومتها للموجة الرابعة من وباء كورونا وسوف تقدم الحكومة الدعم الالزم لسكان 
البرتا خالل هذا الوقت العصيب، وبحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة في البرتا فهناك ٢٠3٠٤ حالة 
مرضية نشيطة من كوفيد ١٩ وعدد الحاالت في المستشفيات ١٠58 وفي العناية المركزة ٢٢6 وعدد الوفيات 

خالل اسبوع ٢6١١.

إشراف
جنـــوى غـــــالي

تكوين حكومة أقلية ليربالية 
اخري

أوتاوا : عندما قام جستن ترودو بمغامرة ودعا الي االنتخابات الفيدرالية 
في ١5 أغسطس، كان يأمل في االستفادة من المشاعر االيجابية للكنديين 
تجاه تعامل حكومته مع أزمة وباء كورونا، وتوفير اللقاحات للكنديين، 
وأرسل ترودو الكنديين للتصويت علي االنتخابات وتحدث الناخبون عن 
رأيهم في تكوين الحكومة الكندية ولم تكن النتيجة مختلفة عما سبق، فقد 
حصل الليبراليون علي ١58 مقعدا في البرلمان وقد كسبوا مقعدان اكثر 
عما كانوا سابقا ولكن تظل حكومة اقلية، وحصل حزب المحافظين علي 
١١٩ مقعدا وهذا نفس عدد المقاعد السابق علي الرغم من فوز الحزب 
بالتصويت الشعبي، وحصل حزب كتلة كيبكوا علي 3٤ مقعدا وكسبوا 
مقعدين اكثر عما كانوا في السابق، وحصل الحزب الديمقراطي الجديد 
علي ٢5 مقعدا وهو نفس العدد السابق وحصل الحزب االخضر علي 
مقعدين ولكن زعيمة الحزب فقدت منصبها بسبب عدم حصولها علي عدد 
كافي من االصوات في المنطقة المرشحة لها، هذا وسوف يقوم ترودو 
بتعيين وزراء جدد في البرلمان الجديد رقم ٤٤، وسيقرر رئيس البرلمان 
متي يعود البرلمان لالنعقاد ويلحق ذلك القاء خطاب العرش الذي يلخص 
الملكة في كندا، واالن سيتعين علي  امام ممثلة  الجديدة  الحكومة  خطة 
حكومة االقلية الليبرالية ان تجد شركاء لها من احزاب المعارضة االخري 
وعلي االرجح حزب كتلة كيبكوا او الحزب الديمقراطي الجديد لتمرير 

التشريعات الرئيسية والبقاء في الحكم.

مستشفي وندسور توقف 140 من العاملني 
فيها عن العمل بسبب عدم حصوهلم علي 

تطعيم كوفيد 19
وندسور : أوقفت مستشفي وندسور باونتاريو عشرات الموظفين عن العمل وبدون راتب 
لعدم حصولهم علي تطعيم كوفيد ١٩، وذكرت المستشفي االقليمي أن 33٩8 او ٩6٪ من 
العاملين فيها حصلوا علي التطعيمات بشكل كامل وأمتثلوا لسياسة المستشفي بالحصول 
علي جرعة واحدة علي االقل بحلول يوم ٢٢ سبتمبر، ولكن كان هناك ١٤٠ موظفا لم 
يمتثلوا لسياسة المستشفي منهم ٩٤ موظفا سريريا ) من االطباء والممرضين ومساعدي 

االطباء والفنيين والمعالجين ( و56 موظف غير سريري، وقالت المستشفي أن الموظفين 
العمل  عن  وقفهم  تم  سبتمبر   ٢٢ يوم  بحلول  اللقاح  من  االولي  الجرعة  يتلقوا  لم  الذين 
واعطوا اجازة لمدة أسبوعين غير مدفوعة االجر، وإذا لم يحصلوا علي الجرعة االولي 
من اللقاح بحلول يوم 7 أكتوبر سيتم إنهاء عملهم مع المستشفي او تعليق أمتيازاتهم ) مع 
توصية للمضي قدما والغاء امتيازاتهم او إنهائها ( ولهذ لن يعرف عدد الذين لم يتم تطعيمهم 
اال بعد 7 أكتوبر، وقال الرئيس التنفيذي للمستشفي » ان المستشفي وضع سالمة ورفاهية 
المرضي ومجتمعنا وأعضاء الفريق الطبي في المقام االول من خالل مطالبة الموظفين 
بالحصول علي التطعيم بالكامل، وإن االفراد الذين لم يمتثلوا لسياسة المستشفي وقرروا 
عدم الحصول علي التطعيم لن يؤثروا علي تقديم الرعاية السريرية او غير السريرية في 

مجتمعنا »

كندا تستأنف رحالتها من 
اهلند مع تدابري أضافية لوباء 

كورونا
يوم ٢٢  مرة  الهند ألول  من  الجوية  الرحالت  تم فرض حظر علي 
أبريل، بسبب أنتشار االصابة بفيروس كورونا المتحور ) دلتا ( وفي 
حين أن هذا الفيروس المتغير أصبح الشكل المهيمن للفيروس في كندا 
والعديد من البالد االخري، فقد أستقرت الحاالت في الهند وسط زيادة 
التطعيمات، ولذلك ذكرت وزارة النقل الكندية أنها ستستأنف الرحالت 
المسافرين  وسيحتاج  سبتمبر،   ٢6 يوم  الهند  من  المباشرة  الجوية 
لكوفيد  سلبي  اختبار  علي  الحصول  إثبات  الي  كندا  لدخول  المؤهلين 
المسافرين ايضا  الهند، وعلي  ١٩ في غضون ١8 ساعة من مغادرة 
تحميل معلومات خاصة بهم في تطبيق )أررايف كندا ( قبل الصعود 
يحتاج  مباشر  غير  عن طريق  كندا  الي  يأتي  فرد  واي  الطائرة،  الي 
الي الحصول علي اختبار سلبي لكوفيد ١٩ من بلد ثالث غير الهند في 
غضون 7٢ ساعة قبل المغادرة الي كندا – هذا وقد تلقي نحو 6٤٪ من 
سكان الهند جرعة واحدة من اللقاح وتم تطعيم ٢٢٪ منهم تطعيما كامال، 
ويأتي رفع الحظر علي الطيران الهندي بعد عدة أسابيع من سماح كندا 
للمسافرين من جميع دول العالم الذين تم تطعيمهم بالكامل بالمجئ لكندا، 
الي  مشيرة  كندا  من  السفر  تقييد  المتحدة  الواليات  تواصل  ذلك  ومع 

أرتفاع االصابات بفيروس كورونا المتحور ) دلتا (

طالبات وطلبة جامعة ويسرتن يف مدينة لندن 
باونتاريو خيرجون من الصفوف لالحتجاج علي 

التحرش اجلنسي للنساء يف احلرم اجلامعي
الجمعة ١7  يوم  الدراسية  الفصول  من  ويسترن  طالبات وطلبة جامعة  مئات من  : خرج  أونتاريو  ؛  لندن 
سبتمبر لالحتجاج علي ما أسموه ) كراهية النساء ( في الحرم الجامعي وذلك بعد سلسلة من الشكاوي حول 
أعتداءات جنسية ظهرت أخير، وحملت الطالبات والطالب الفتات تندد بالعنف الجنسي وتدعم الناجين من 
هذه االعتداءات وهتفت الطالبات ) أوقفوا هذا العنف وال مزيد من الصمت ( وكتبت بعض الطالبات رسائل 
تشجيع وحب للفتيات الضحايا تقول بعضها ) أبقي قوية، أنا أقف بجانبك واؤمن بك، ونحن جميعا نقف معك ( 
وقالت شرطة مدينة لندن ؛ أن أربعة نساء تقدمن بشكاوي رسمية حول تعرضهن لالعتداء الجنسي في السكن 
تتحدث عن  االجتماعي  التواصل  اخبار نشرت علي صفحات  في  الشرطة  تحقق  الجامعي مؤخرا، وأيضا 
تخدير جماعي للنساء وأعتداءات جنسية عليهن في السكن الجامعي خالل االسبوع االول من الدراسة، ولكن لم 
يتقدم احد بشكوي رسمية حول تللك االدعاءات، وقالت طالبة في السنة الثالثة الجامعية »إنها تعتقد ان الجامعة 
التأخذ هذه االدعاءات علي محمل الجد وان هذا أمر مرعب عندما نعرف بما يحدث في السكن الجامعي » 
وقد أعلنت جامعة ويسترن عن أنها ستطلب من الطالب المقيمين في السكن الجامعي حضور دورات تدريبية 
عن العنف الجنسي ومشاكل الحرم الجامعي وهذا االجراء جزء من خطة جديدة من شأنها ان تشهد تعيين 
١٠٠ مراقب ليلي في المساكن الجامعية وانشاء فريق عمل يعمل علي سالمة الطالب بشكل شامل وعميق، 
وقالت مقاطعة أونتاريو انه يتعين علي الكليات والمعاهد والجامعات بعد المرحلة الثانوية ان تحدث سياساتها 
المتعلقة بالعنف الجنسي لدعم افضل للطالبات الالتي يتقدمن بشكاوي عن هذا الموضوع، وقالت المقاطعة ؛ 
إنه ال ينبغي تأديب الطالبات الالتي يبلغون عن العنف الجنسي لخرقهن قواعد الجامعة بشأن تعاطي الكحوليات 
والمخدرات، وقت وقوع حوادث االغتصاب، وال ينبغي ان تكون االسئلة المتعلقة بالتاريخ الجنسي للمشتكية 
جزءا من عملية تلقي الشكوي، وقالت نائبة رئيس الشؤون الخارجية بمجلس جامعة ويسترن )أن هذا سيجعل 
الضحايا يشعرون بمزيد من الراحة عند االبالغ عن حادث اعتداء جنسي ( هذا وقد ظهرت سلسة التحرش 
واالعتداءات الجنسية هذه في الوقت نفسه الذي تعاملت فيه الجامعة مع وفاة احد طالبها وهو جابرييل نيل 

١8 سنة في االسبوع االول من الدراسة بعد تعرضه لالعتداء يوم الجمعة من فرد خارج الحرم الجامعي.
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مراحل اإلميان السبعة  ما بعـــــد األيـــــام )٦(

توفيق مرتي مينا

رالف  نجح   ٤٩ يناير 
المتحدة  األمم  وسيط  بانش 
فى  النار  اطالق  وقف  فى 
فبراير  وفى  فلسطين، 
الهادى  ابراهيم عبد  يصبح 
وتقع  للوزارة  رئيساً  باشا 
طالت  اغتياالت  سلسلة 
زكى  سليم  البوليس  رجل 
وتصادر  باشا  والنقراشى 
حسين  طه  كتاب  الحكومة 
االرض(  فى  المعذبون   (

خمسة  بعد  الهادى  عبد  ابراهيم  واستقال 
اشهر،،، أُجريت االنتخابات وفاز الوفد وُدعى 
النحاس لتأليف الوزارة وقام بزيارة طه حسين 
منصب  يتولى  ان  عليه  وعرض  منزله  فى 
وزير المعارف فيطلب طه ان يتضمن خطاب 
النحاس:  فيسأل  التعليم  بمجانية  إعالناً  العرش 
إتفقنا  مقبول....  فهو شرط  إذن  هذا شرط؟... 

مبروك.
الوزي��������ر

باشا  النحاس  يلقى   ١٩5٠ يناير   ١6 صباح 
ويعلن  النواب،  مجلس  امام  العرش  خطاب 
فيه مجانية التعليم االبتدائى والثانوى والفنى،، 
ان  يجب  العلم  أن  حسين  طه  الوزير  ويقول 
ويشرع  للجميع،،  متاحاً  والهواء  كالماء  يكون 
فى إنشاء نقابة للمعلمين تضمهم جميعاً وترعى 
الصالح هو االستاذ  التعليم  فإن اساس  شئونهم 
الصالح والمعلمون ينتخبونه نقيباً لهم،، يتحدث 
عن رغبته فى إنشاء جامعة عين شمس وجامعة 
اسيوط. ،، فى مدينة أكسفورد يتلقى طه حسين 
وفى  الفخرية،،  الدكتوراة  درجة  جامعتها  من 
يريدون  ما  الوزير  مرافقو  يشترى  مانشستر 
قائاًل  الثمن  تقاضى  البائع  الهدايا ويرفض  من 
: لقد اسعدنى هذا الصباح ان اقابل رجلين من 
اصحاب هذا الرجل العظيم، وفى زيارته لروما 
حيث ُمنح درجة الدكتوراة الفخرية، وفى أثينا 
استقبله الملك والملكة، والى مدريد حيث افتتح 

المعهد المصرى للدراسات االسالمية.
استقالته  قدم  له  الوزراء  احد  انتقاد  بسبب   
معهد  وفى  ُرفضت،،  لكنها   5١ اكتوبر  فى 
الصحراء فى هليوبوليس إحتفال يحضره الملك 
وفى  الصحراء  اهمية  عن  حسين  طه  يتحدث 
متشكر   : بقوله  إليه  الملك  يتوجه  الحفل  نهاية 
ياباشا.،،، عام 5١ يدخل بيته حاماًل االختراع 
الجديد ) المسجل \ الريكوردر(،،، تليفون من 
المنيا أخوه ينعى اليه وفاة والدته،،، 8 اكتوبر 
باسم مصر   ( البرلمان  امام  باشا  النحاس   5١
ألغيتها ( هكذا  المعاهدة وباسم مصر  امضيت 
االنجليز  يرفض   ،،١٩36 معاهدة  الغاء  تم 
اإللغاء ويهاجمون ثكنات البوليس المصرى فى 
االسماعيلية فى ٢6 يناير 5٢ فتدافع عنها القوة 
اليوم  نفس  وفى  االبطال  دفاع  فيها  الموجودة 
يقع حريق القاهرة وتسقط وزارة النحاس باشا.
 السيدة هيلين كيلر التى ال تسمع وال ترى وال 
تتكلم، تصل الى مصر وتطلب مقابلة طه حسين 

ويرد طه : بل انا الذى اذهب الى زيارته.
ألثورة

على  يملى  إيطاليا  بشمال  قرية  فى  فندق  فى 
به  تتصل   ) وبنوه  على   ( كتاب  سكرتيره 
الثورة  بقيام  تبلغه  المصرية فى روما  السفارة 
المصرية ضد الملك. يؤجل عودته الى مصر 

اليونسكو  مؤتمر  فى  األدب  لجنة  مقرر  فهو 
اول  المؤتمر  فى  خطابه  وكان  البندقية،  فى 
خطاب دولى لمصر الثورة.، كان 
االكاديمية  فى  عضواً  حسين  طه 
مراساًل  االيطالية بروما، وعضواً 
فى  الرفيعة  اآلداب  ألكاديمية 
باريس. ،، استاذ شاب سأل الحميد 
عن اسباب ركود الفكر فى مصر. 
السياسية  الظروف  العميد:  يجيب 
قوام  هى  الحرية  إن  والرقابة، 
وهناك  الخصبة،  االدبية  الحياة 
مصر،  فى  األدب  تدريس  طريقة 
وسيلتنا الى التطور هى الجامعات.

 وتُعلن الجمهورية فى ١8 يونيو 
53 ويقول طه حسين لزوجته : إحتملت مصر 
ما احتملت وقاست من الخطوب دروباً والواناً 
دون ان تفقد شخصيتها ودون ان تنسى كرامتها 
ودون ان تقّصر لحظة عن المشاركة فى ترقية 
ُخلق  وطن  هى  مصر  االنسانية،  الحضارة 
ليفرض نفسه على الدهور، مصر قادرة على 
قهر المصاعب مهما تعظم. وفى فلورنسا ينعقد 
فيه طه  يمثل مصر  الحضارة والسالم  مؤتمر 
حسين،،، نشرت مجلة ايطالية مقال عن اعظم 
مائة رجل الذين يؤثرون فى العالم وطه حسين 

واحد من المائة.
 سير كلود ماكنزى الخبير العالمى فى شئون 
المكفوفين يقول للصحفيين بعد زيارته للعميد : 
ان مصر يجب ان تفخر بالدكتور طه حسين، 
اننى اغبطكم ألنكم تعيشون على األرض التى 
انجبت طه حسين واغبط نفسى الننى تعرفت 
اليه وجلست معه. ،، الدكتور طه حسين رئيساً 
للجنة الثقافية لجامعة الدول العربية وهذه اللجنة 
ليقوموا  جميعاً  للعرب  أداة  تكون  ان  يمكن 
نحو  سعيهم  فى  األثر  عظيم  بعمل  متعاونين 
يقول:  الترجمة  وعن  الوحدة،،  ونحو  النهضة 
البد من إتاحة منابع الثقافة كلها لقراء العربية.

فى مدينة الرسول
السعوديون  الشعراء  تدافع  جّدة  مدينة  فى 
يلقون قصائدهم وكلها فى مديح طه حسين الذى 
قال : وأنا أستغفر هللا لهؤالء الشعراء ولنفسى 
لمبالغتهم فيما أسد وا إلينا من المديح، وقد وجدوا 
هذا الشعور نفسه عند المصريين المقيمين هنا 
محمد  الشيخ  ومنهم  االزهرية  البعثة  ومنهم 
متولى الشعراوى الذى القى قصيدة طويلة من 
مائة وعشرة ابيات امتدح فيها طه حسين الذى 
وألنفسنا  الشعراوى  ألخينا  هللا  استغفر   : قال 
يقول  المنورة  للمدينة  زيارته  وبعد   ،، كذلك. 
للشاعر كامل الشناوى يصف الزيارة } حاولت 
جهدى ان اتخلص من المطوفين والمزورين ) 
القائمون باجراءات الطواف والزيارة ( وذهبت 
محاوالتى هباء ووجدتنى بين ايديهم أردد بال 
نفسه  الوقت  فى  ووجدتنى  يقولونه،  ما  وعى 
شخصية  كنت  بصحبتهم،  كنت  وان  وحدى 
واعية بال كالم وشخصية متكلمة بال وعى،،، 
المطوفين  كالم  تردد  المتكلمة  الشخصية 
والمزورين وكانت الشخصية الواعية بال كالم 

تناجى ربها فى صدق وصمت { 
رامت��������������ان

بيته  الى  الزمالك  منزل  من  االثاث  نقل  تم 
الجديد فى طريق الهرم والذى يحمل االسم الذى 
اطلقه عليه طه حسين ) رامتان ( وعندما سألته 
رامة وهى  مفردها   : قال  معناها  سوزان عن 
ومثناها  المسافر،  فيه  يستريح  بالبادية  موضع 
واآلخر  لنا  واحد  مسكنين  الى  تشير  رامتان 

من  رحلته  في  الملحد  اإلنسان  يمر 
المسيح  لشخص  والرفض  اإللحاد 
يسوع  إلي اإليمان به ربا والها بسبعة 
هذه  علي  التعرف  ويمكن  مراحل؛ 
خالل  من  بوضوح  السبعة  المراحل 
والذي  السامرية  المرأة  لمثل  مراجعتنا 
جاء في إنجيل يوحنا اإلصحاح الرابع. 
هذه المرأة بدأت برفض المسيح يسوع 
وهذه  اليه.  والدعوة  التبشير  إلي  تماما 

المراحل السبعة هي :

 

١( مرحلة الرفض الكامل  للمسيح  ) 
اإليمان ( : 

»َكْيَف  اِمِريَُّة:  السَّ اْلَمْرأَُة  لَُه  َفَقالَْت   ٩
َتْطلُُب ِمِنّي لَِتْشَرَب، َوأَْنَت َيُهوِديٌّ َوأََنا 
اْمَرأٌَة َساِمِريٌَّة؟« أَلنَّ اْلَيُهوَد اَل يَُعاِملُوَن 

اِمِرِيّيَن. السَّ

 

٢( مرحلة الشك : 

١١ َقالَْت لَُه اْلَمْرأَُة: »َيا َسِيُّد، اَل َدْلَو 
اْلَماُء  لََك  أَْيَن  َفِمْن  َعِميَقٌة.  َواْلِبْئُر  لََك 

؟ اْلَحيُّ

 

3( مرحلة القبول :

َسِيُّد أَْعِطِني  اْلَمْرأَُة: »َيا  لَُه  َقالَْت   ١5
هَذا اْلَماَء، لَِكْي اَل أَْعَطَش َواَل آِتَي إِلَى 

ُهَنا أَلْسَتِقَي«.

 

٤( مرحلة اإليمان : 

أََرى  َسِيُّد،  »َيا  اْلَمْرأَُة:  لَُه  َقالَْت   ١٩
! أَنََّك َنِبيٌّ

 

5( مرحلة المجادلة : 

٢٠ آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي هَذا اْلَجَبِل، َوأَْنتُْم 
الَِّذي  اْلَمْوِضَع  أُوُرَشلِيَم  إِنَّ ِفي  َتُقولُوَن 

َيْنَبِغي أَْن يُْسَجَد ِفيِه«.

٢١ َقاَل لََها َيُسوُع: 

لَُه  َيْسُجُدوَن  َوالَِّذيَن  ُروٌح.  اهلَلُ   ٢٤
وِح َواْلَحِقّ َيْنَبِغي أَْن َيْسُجُدوا«. َفِبالرُّ

 

6( مرحلة الوثوق والتحقق بما نؤمن :

أَنَّ  أَْعلَُم  »أََنا  اْلَمْرأَُة:  لَُه  َقالَْت   ٢5
َمِسيَّا، الَِّذي يَُقاُل لَُه اْلَمِسيُح، َيْأِتي. َفَمَتى 

َجاَء َذاَك يُْخِبُرَنا ِبُكِلّ َشْيٍء«.

أَُكلُِّمِك  الَِّذي  َيُسوُع: »أََنا  لََها  َقاَل   ٢6
ُهَو«.

 

7( مرحلة التبشير : 

َتَها َوَمَضْت إِلَى  ٢8 َفَتَرَكِت اْلَمْرأَُة َجرَّ
اْلَمِديَنِة َوَقالَْت لِلنَّاِس:

وا اْنُظُروا إِْنَساًنا َقاَل لِي ُكلَّ  ٢٩ »َهلُمُّ
َما َفَعْلُت. أَلََعلَّ هَذا ُهَو اْلَمِسيُح؟«

3٠ َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َوأََتْوا إِلَْيِه.

د. ناجي اسكندر 

حديقة  وللبيت   ،، ليلى.  وزوجته  لمؤنس 
جميلة. ، فى صالون البيت يستمع وزوجته 
كتاباً  سوزان  تقرأ  وبعدها  الموسيقى  الى 
طه  يسمع  الصالون  هذا  فى  بالفرنسية،، 
الناصر  عبد  جمال  الرئيس  إعالن  حسين 
العدوان  ويقع  السويس،،،،  قناة  تأميم 
الثالثى على مصر. ويصدر كتاب يشجب 
العدوان يكتب طه حسين المقال االول فىه 
مبشراً بنهاية عصر االستعمار، ويقرر ان 
يرد على فرنسا وسام اللجيون دو نور من 
طبقة جراند أوفيسييه الذى منحته الحكومة 

الفرنسية له من قبل.
 ويحل وافد جديد على ) رامتان ( أمينة 
مؤنس طه حسين، حفيدة جميلة لطه حسين، 
تدعوه تونس لزيارتها لالشراف على لجنة 
مصرى  أول  ويكون  العام  آخر  امتحانات 

وأول عربى يقوم بذلك بعد استقالل تونس 
الحبيب  الرئيس  به  ويحتفل   ،،56 عام 
المغرب  يدعوه   58 يونيو  وفى  بورقيبة،، 
لزيارته ويستقبله الملك محمد الخامس أعظم 
استقبال ويمنحه ارفع األوسمة ويزور مدن 
والدار  ومراكش  وتطوان  ومكناس  الرباط 
البيضاء وفاس حيث استقبله الزعيم عالل 

الفاسى.
المرجع الدكتور محمد حسن الزيات  

يتبع

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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عصفور احلرية
بقلم/ مدحت موريس 

(voicy2005@yahoo.com) 

عندما تراه تجد عينيك تتجه نحوه كل بضع دقائق، 
وفى كل مرة تكتشف شيئاً جديداً.....طائر صغير....

جميل....وضعيف...حبيساً لقفص حديدى، فى وسط 
الجمال ترى حزناً دفيناً مؤكد ينبعث من عينيه....
الم  الحرية....  من  الحرمان  حزن  شك  وبال  انه 
الجسد المحبوس وانين العقل المحصور بين جدران 
اربعة صماء.                                                                                  

هكذا قلت لنفسى وانا اردد مجموعة من الكلمات 
فى  وتتفنن  تتغنى  التى  المأثورة  واالقوال  الشهيرة 
وصف الحرية و انا اراها تمر برأسى وتتجسد أمام 
اتجاه  فى  تصب  وكلها  الحالمة   بموسيقاها  عيناى 
وحيد وتدور حول معنى واحد....« الحرية ال تُقدر 
بثمن«. لم أدر كم مرة نظرت نحو الطائر الحزين، 
لكنى وجدته ينظر نحوى نظرة اعتقدت أننى فهمتها 
جيداً فمددت يدى - دون تردد - فاتحاً باب القفص 
آخره...لم  عن  الباب  الصغير.....فتحت  للعصفور 
أفكر فى صاحب القفص..أقصد صاحب العصفور 
ولم أهتم بالغضب الذى سينتابه عندما يرى القفص 
فارغاً  فقط انصب اهتمامى على أن ينال العصفور 
الطائر  فعل  رد  منتظراً  الضائعة....ووقفت  حريته 
الجمته،  الدهشة  وكأن  ساكناً  يقف  به  فاذ  الصغير 
ابتعدت خطوات مرتداً الى الخلف متعمداً ان امنحه 
االمان لعل رهبته تتبدد....ووقفت بعيداً اترقب.....

وماهى اال ثوان حتى بدأ العصفور الصغير فى القفز 
يحرك  بدأ  ثم  القفص،  داخل  قفزات رشيقة...  عدة 
يختبرهما  لعله  لنفسى  فقلت  الصغيرين   جناحيه 
من  اقترب  لحظات  وبعد   - انتظار  طول  بعد  من 
باب القفص المفتوح ووقف امامه متردداً ثم بعدها  
الغرفة  أنحاء  فى  القفص محلقاً  انطلق بخفة خارج 
اطلق  اشعر  ان  دون  ووجدتنى  كاملتين  لدورتين 

و  الصغير  للعصفور  مشجعة  صيحة 
نحو  يتجه  وجدته  عندما  انفاسى  حبست 
على  العصفور  وقف  الحجرة...  نافذة 
البعيد،  األفق  نحو  ناظراً  النافذة  حافة 
حرك رأسه يميناً ويساراً عدة مرات وانا 
انفاسى  كاتماً  اترقب  مازلت على حالى 
جديد   من  بالصياح  ارتفع  صوتى  لكن 
بينما اسرعت  بعدما طار الطير خارجاً 
النافذة  وانا اودعه واشير  و طللت من 
اليه مشجعاً ،ظلت عيناى تتابعانه فرأيته 
بعدها  قصيرة  دورات  فى  طائراً  يحلق 
الكبير..                   المبنى  خلف  مختفياً  انطلق 
أساريرى  وانفرجت  االرتياح  غمرنى 
وترددت شعارات بداخلى كلها تعبر عن 
سعادة  بالحريةوغمرتنى  الشعور  جمال 
قدمت  بأننى  لشعورى  توقعى  فاقت 

صنيعاً طيباً لمخلوق ضعيف

حريته  منحته  الذى  الطائر  متخياًل 
كل  فى  بجناحيه  ويرفرف  يحلق  وهو 
األنحاءلكن فجأة انفتح باب                                                                                                        

بها  انتظر  كنت  التى  المكتب  غرفة 
السن  الكبير  األعمال  رجل  دخل  حيث 
دخل  بانتظاره.  كنت  والذى  والمقام 
الرجل مرحباً بى فهو يعرفنى منذ كنت 
طفاُل باعتباره صديقاً قديماً لألسرة. نظر 
وهو  الخالى  القفص  نحو  عابرة  نظرة 
يتجه ليجلس على مقعد مكتبه فاسترعى 
خواء القفص انتباهه وتوقعت ان يسألنى 
عصفوره  اختفى  الذى  القفص  عن 
ما  له  شارحاً  يتساءل  أن  قبل  فبادرته 
حدث وما فعلته مع العصفور وانا اتحدث 
بفلسفة وثقة ال يتناسبان مع تدخلى فيما 
لكن  املك.  ال  فيما  وتصرفى  يعنينى  ال 
وابتسامته  للرجل  المفاجئ  الفعل  رد 

والغير  الحقيقية  ثقته  وايضاً  الغامضة 
كافية  كانت  امور  كلها  بنفسه  مصطنعة 
الن تبدد الثقة المصطنعة التى اظهرتها 
شعرتها  للحظات  صامتاً  الرجل  ...ظل 
الصمت  مساحة  اتسعت  وكلما  ساعات 
ثقتى  سقطت  بعدما  ارتباكى  زاد  كلما 

بنفسى فى جب عميق.

نحو  رأساً  واتجه  الكالم  الرجل  بدأ   
الموضوع الذى اتيت اليه من اجله، فانا 

الذى اتصلت به طالباً 

مشورته وانا فى مقتبل حياتى العملية 
من  ليفيدنى  االعمال  ادارة  مجال  فى 
انتبه  المجال.  هذا  فى  وخبرته  علمه 
وانتبه  تركيزى  وعدم  الرتباكى  الرجل 
ايضاً لعيناى المتجهتان رغم ارادتى نحو 

القفص الخالى.      

طالباً  وأتيتنى  المشورة  سألتنى  لقد 
ادارة  مجال  فى  مستفادة  دروساً 
لم  عالية  بنبرة  لى  قال  هكذا  األعمال« 
اعرف سببها أجبته »هذا صحيح« قال 
يبدو-  -فيما  لكنك   « مستطرداً  الرجل 
أردت أن يكون درسك األول درساً فى 
الحياة » لم أجد ما أرد به عليه وأنا أنظر 
اليه مندهشاً سألنى » أتعتقد أنك منحت 
الطائر الصغير حريته؟« أجبته بسرعة 
» بكل تأكيد« ابتسم الرجل فى سخرية 
فوق  من  عينيه  ثبت  ثم  أستسغها  لم 
كتفى نحو النافذة وخرجت كلماته هادئة 
فى  خلفك  بالنظر  عليك  اذاً   « متباطئة 
هدوء«.....التفت خلفى -كما أمرنى-....

يقف  الصغير  الطائر  أرى  أن  وهالنى 
كل  فى  رأسه  محركاً  النافذة  حافة  على 
الدخول  فى  يستأذن  وكأنه   - االتجاهات 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
محلقاً  الداخل  الى  طار  ثم   - الغرفة  الى 
حافة  على  مستقراً  هبط  بعدها  واحدة  لدورة 
ملتقطاً  للداخل  قفز  ثم  المفتوح  القفص  باب 
القفص.. أرضية  فى  الملقاة  الحبوب  بعض 
أخرى  مرة  القفص  من  يخرج  أن  وتوقعت 
دهشة  فى  عيناى  اتسعت  يفعل!!!!!!  لم  لكنه 
يقول  وهو  محدثى  ضحكات  ارتفعت  بينما 
بارادته«  القفص  ألغلق  يدان  يملك  أنه  لو 
قالها وهو يغلق القفص على الطائر. أصابنى 
الوجوم.....شعرت بالهزيمة....وضع الرجل 
عن  تتكلم  أن  قبل   « وقال  كتفى  على  يده 
الحرية عليك أن تسأل نقسك - يا مانح الحرية 
الصغير طعامه  الطائر  يجد  كيف  للضعفاء- 
ُخلق   الجوارح......لقد  وسط  الخارج  فى 
ليتصارع  ال  القفص  ذلك  حدود  فى  ليعيش 
الحرية  لكن   « له مبرراً  قلت  األقوياء«  مع 
الكائنات«  ولكل  مكان  كل  فى  الحرية  هى 
ترتبط  مقاييس  للحرية   « حسم  فى  قاطعنى 
عن  تختلف  االنسان  عند  وهى  بالقدرات 
الكائنات األخرى، فاالنسان مثاًل يضع حدوداً 
لحرية الكائنات التى تعيش حوله حتى الطليق 
منها.« قلت مضيفاُ » واالنسان أيضاً يضع 
حدوداً لحرية انسان آخر« رد فى جدية تامة 
» هنا تبرز القدرات....على االنسان أن يضع 
حدوداً مناسبة لنفسه وال يدخل فى صراعات 
من  تطلب  ال  عزيزى  بها....يا  له  طاقة  ال 
شاعر أن يعزف لحناً شجياً وال تسأل طبيب 

ان يرسم لوحة زيتية.

اشعر  دقائق  خالل  فى  الثانية  وللمرة 
بالهزيمة  لكننى ايضاً لم اشعر باالحباط فقد 
والعبارات  الشعارات  من  الكثير  ان  شعرت 
البراقة قد ال تكون مناسبة للتطبيق فى بعض 
تكون  ان  او  المواقف    بعض  او  االوقات 
انه  يطبقها...وخلصت  من  مع  متناسبة  غير 
الحياة شىء مطلق فكل االمور  ال يوجد فى 

نسبية.   

بالخروج..... ألهم  أنهض  وأنا  ابتسمت 
فقال الرجل مندهشاً.... هل ستذهب ولم نبدأ 
لكنك   « امتنان  فى  قلت  بعد؟  األول  درسنا 
وقد  بل  الحياة  فى  األول  الدرس  علمتنى 
يكون الدرس االهم فى حياتى....وعلى اآلن 
ستطبق  ...وكيف  ضاحكاً  سألنى  أطبقه.  أن 
الدرس االول الذى تعلمته؟ اجبته بسرعة....

بان ابحث عن قفص يناسبنى. 

لالعالن باجلريدة 

اتصل على

ahram.teeba@ 

 gmail.com

اواتصل

 باشرف اسكاروس

 (416)659-8744

أونتاريو تنشر تفاصيل جديدة حول كيفية 
أثبات احلصول علي التطعيمات بداية من 22 

سبتمرب

للمؤسسات والشركات  التوجيهات  تورنتو : أصدرت أونتاريو مزيدا من 
غير االساسية لكيفية فحص شهادات التطعيم التي يقدمها الزوار عند الدخول 
الي هذه الشركات، وبداية من يوم ٢٢ سبتمبر يجب علي االشخاص الذين 
السينما  ودور  الرياضة  وصاالت  الحانات  او  المطاعم  دخول  يريدون 
مغلقة  في صاالت  االجتماعية  المناسبات  او  الموسيقي  والمسارح وحفالت 

تقديم شهادة تثبت حصولهم علي جرعتين من لقاح كوفيد ١٩، ويمكن الحصول علي هذه الشهادة اما بطباعتها اوتنزيلها من موقع الحكومة او يمكن 
استخدام إيصال موقع من مقدمي الخدمات الصحية من السكان االصليين، ولن تؤثر القواعد الجديدة علي االطفال دون سن الثانية عشر الذين ليسوا 
مؤهلين بعد للحصول علي اللقاح، وتطلب المقاطعة من الموظفين القائمين عند مداخل المؤسسات في أستقبال الزائرين ان يطابقوا اسم الفرد وتاريخ 
ميالده المكتوبين في شهادة التطعيم مع بطاقة هوية الفرد، ويجب ان يذكر في شهادة التطعيم حصول الفرد علي جرعتان من اللقاح، ويجب ان يتحقق 
موظف االستقبال من أن تاريخ الحصول علي اللقاح كان قبل ١٤ يوما علي االقل، ومن االمثلة علي بطاقة الهوية هي شهادة الميالد او شهادة الجنسية 
او رخصة القيادة او بطاقة الهوية الصادرة من الحكومة او البطاقة الصحية او جواز السفر، وحذر المسؤولين من أن الفرد او الزائر لمؤسسة ما 
هو وحده المسؤول عن اثبات انه الصاحب الشرعي لشهادة التطعيم، وقد يؤدي عدم امتثال االفراد او الشركات الي غرامات مالية، وقالت المقاطعة 
انها قررت إتخاذ اسلوب مدروس وإنها تأمل ان تحقق توازن ما بين السالمة العامة والمخاطر التي تتعرض لها الشركات، وان ضباط الشرطة 
سيبدأوا بالتعليم والتحذير لضمان أتباع الشركات للبروتوكوالت المناسبة، وقال السيد كالي رشيد مساعد وزير الحكومة الرقمية انه بحلول يوم ٢٢ 
اكتوبر سيتم أعطاء سكان أونتاريو رمز استجابة سريع ) بار كود ( مع معلومات التطعيم الخاصة بهم وستستخدم الشركات تطبيقا لمسحه ضوئيا 
ويجري االن تطوير هذا التطبيق، ومن المهم ان يعرف سكان أونتاريو انه لن تكون هناك حاجة البراز شهادة التطعيم اذاكان الفرد سيستخدم دورة 
المياه في منشأة داخلية او يقوم بدفع ثمن شئ ما طلبه او يحضر زفاف او جنازة ولكن عند حضور تجمع اجتماعي داخل صالة مغلقة لمناسبة ما 
فيجب اظهار شهادة التطعيم، ويعفي من شهادات التطعيم اولئك الذين لديهم شهادة طبية تفيد بان لديهم سببا طبيا يمنعهم من الحصول علي التطعيم. 
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جمدي يشوع يكتب األب الكاهن قدس

أبونا القمص
أجنيلوس ميخائيل سعد

 Reverend Father باإلنجليزية:  االسم      •
.Angelos Mikhail Saad

•    تاريخ الميالد: األحد ٢٩ يناير ١٩5٠ م.
•    مكان الميالد: البحيرة - مصر.

•    االسم الِعلماني: د. فيليب ميخائيل.
•    الدراسة: كلية الطب - جامعة اإلسكندرية.

حه أبونا تكال لبيب للكهنوت. •    رشَّ
•    تاريخ الرسامة: 3 سبتمبر ١٩78 م.)١(
•    الرسامة بيد: قداسة البابا شنوده الثالث.

القس  رسامة  يوم  نفس  هو  كاهًنا  رسامته  يوم      •
إبراهيم عطية - القس بيشوي واصف - القس ميخائيل 

عزيز.
األربعين  فترة  الُجُدد  الكهنة  الرسامة قضى  بعد      •
يوًما في دير األنبا بيشوي بوادي النطرون، وقام المعلم 

إبراهيم عياد بتسليمهم األلحان.
القبطية  تكالهيمانوت  األنبا  كنيسة  في:  الخدمة      •

األرثوذكسية، اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مصر.
•    انتقل بعدها للخدمة في كنيسة السيدة العذراء والبابا 

أثناسيوس - ميسيساجا، كندا.
•    االسم في الرتبة األولى: القس أنجيلوس ميخائيل 

سعد.
•    يُْعَرف أيًضا بالخارج باسم: أبونا أنجيلوس سعد 

.Angelos Saad
•    تاريخ القمصية: ١٤ نوفمبر ١٩٩٤ م.)٢(

القمص  اسم  بكندا  مسيسوجا  مدينة  مؤخرا  أطقلت 
والبابا  مريم  العذراء  كنيسة  كاهن  سعد  أنجيلوس 
بالمدينة  وبارك  شارع  على   ، مسيسوجا   - اثناسيوس 
تكريما له . - هو القس أنجيلوس ميخائيل سعد ويُعرف 
االسم   -  Angelos saad سعد  انجيلوس  بأبونا 
األحد ٢٩  الميالد:  تاريخ   - ميخائيل  فيليب   : بالميالد 
 - مصر.   - البحيرة  الميالد:  مكان   -  ،١٩5٠ يناير 
تاريخ   - اإلسكندرية.  جامعة   - الطب  كلية  الدراسة: 
خدمته  بدأ   - م.   ١٩78 سبتمبر   3 األحد  الرسامة: 
بكنيسة االنبا تكال باالبراهيمية – االسكندرية - انتقل 
 - أثناسيوس  والبابا  العذراء  كنيسة  في  للخدمة  بعدها 
مسيسوجا، والتى تعد اآلن أكبر كنيسة قبطية فى كندا 
وأكثرهم عطاءا  القبطية  الكنيسة  أهم كهنة  أحد  يعد   -
خالل الخمسين سنة األخيرة و راع ألكبر كنيسة قبطية 
أيام  بكندا منذ  القبطية  الكنيسة  بالمهجر كله - احتفلت 
قداسة  كرمه   - كاهنا  رسامته  على  عاما   ٤٠ بمرور 
فى  لكندا  الرعوية  زيارته  خالل  تواضروس  البابا 
سبتمبر ٢٠١٤ باعتباره راع ألكبر كنيسة بالمهجر و 
ثمار  تتجلى   -  . كندا  في  قبطية  كنائس  أكثر  مؤسس 
خدمته - بحسب االستاذ مدحت عويضة مدير تحرير 
يجلب  أن  استطاع  انه  فى   – الكندى  االهرام  جريدة 
لمسيسوجا حوالي ٢5٪ من أعداد كل المهاجرين لكندا 
أسس   - كندا  في  األقباط  معقل  مسيسوجا  فأصبحت 
العديد من الكنائس القبطية فى كندا - أسس جمعية االنبا 
ابرام لخدمة أخوة الرب فى مصر - امتدت خدمته إلى 
اثيوبيا - يتمتع بتقدير وحب من جميع القيادات السياسية 
بكندا تغيير اسم منتزه "فلينج بروك" في كندا باسم األب 

أنجيلوس سعد

"فلينج  متنزه  تسمية  الكندية  مسيساجا  مدينة  قررت 
األب  باسم  ميسيسوجا  في   Fallingbrook بروك" 
في  عاًما   ٤3 مدى  على  لدوره  تقديرا  سعد  أنجيلوس 

خدمة المجتمع.
يذكر أن القمص أنجيلوس ميخائيل سعد، هو ابن كنيسة 
األنبا تكالهيمانوت القبطية األرثوذكسية، اإلبراهيمية، 

اإلسكندرية، مصر.

تكريم الكنيسة القبطية يف كندا بأطالق اسم 
ابونا اجنيلوس سعد على شارع و منتزى يف 

مدينة ميسيساجا      

الجمهورية  رئيس  الناصر  عبد  »جمال  مقال  بقية 
الثانية« ص11 

١8� تطوير األزهر الشريف وتحويله لجامعة عصرية تدرس 
آالف  بناء  وتم  الدينية،  العلوم  بجانب  الطبيعية  العلوم  فيها 
المعاهد األزهرية والدينية في مصر وتم افتتاح فروع لجامعة 
األزهر في العديد من الدول اإلسالمية. كما كان له الفضل في 
إرسال البعثات األزهرية إلى أفريقيا واستقبال مصر ألبنائها 
للتعلم بأزهرها. في عهده وصلت الفتاة ألول مرة إلى التعليم 
الديني كما تم افتتاح معاهد أزهرية للفتيات، وأقيمت مسابقات 
الكريم، وطبعت ماليين  القرآن  المدن لتحفيظ  عديدة في كل 
النسخ من القرآن الكريم، وأهديت إلى البالد اإلسالمية وأوفدت 
تمت  كما  وآسيا،  أفريقيا  كل  في  باإلسالم  للتعريف  البعثات 
طباعة كل كتب التراث اإلسالمية في مطابع الدولة طبعات 
المصحف  تم تسجيل  فيما  الجميع،  متناول  لتكون في  شعبية 
المرتل ألول مرة بأصوات كبار المقرئين وتم توزيعه على 

أوسع نطاق في كل أنحاء العالم.
١٩� في عهده تم ترجمة القرآن الكريم إلى كل لغات العالم، 
وإنشاء إذاعة القرآن الكريم التي تذيع القرآن على مدى اليوم 

دون توقف.
٢٠� في عهده سجلت بعثات نشر اإلسالم في أفريقيا وآسيا 
أعلى نسب دخول في الدين اإلسالمى في التاريخ، حيث بلغ 
في  األزهر  بعثات  بفضل  دينا  اإلسالم  اختاروا  الذين  عدد 
عهده حيث دخل اإلسالم 7 أشخاص من كل ١٠ أشخاص 
حسب  التاريخ  في  ملحوقة  وغير  مسبوقة  غير  نسب  وهى 

إحصائيات مجلس الكنائس العالمى.
في  واإلسالمية  العربية  الدول  كل  الناصر  عبد  ساند   �٢١
ومسلم  عربى  حاكم  أكثر  وكان  االستعمار،  ضد  كفاحها 
العدالة  الحنيف في  الدين  حريص على اإلسالم ونشر روح 

االجتماعية والمساواة بين الناس.
٢٢� في عهده صدر قانون بتحريم القمار ومنعه، كما أصدر 
عبد الناصر قرارات بإغالق كل المحافل الماسونية ونوادى 
العمل  تراخيص  إلغاء  تم  كما  البهائية،  والمحافل  الروتارى 
في  مقننة  كانت  التي  بالدعارة  العامالت  للنسوة  الممنوحة 
العهد الملكى وتدفع العاهرات عنها ضرائب للحكومة مقابل 

الحصول على رخصة العمل والكشف الطبى.
عام ١٩58م  قرر  والرياضة حيث  والثقافة  بالفن  إهتم   �٢3
إنشاء وزارة تعنى بشؤون الثقافة، وكان على رأسها الراحل 
وخالل  القومى،  واإلرشاد  للثقافة  وزير  أول  عكاشة  ثروت 
من  كثير  وإنشاء  للثقافة  التحتية  البنية  إرساء  تم  الفترة  تلك 
مثل  والفنية،  الثقافية  الحياة  إثراء  على  عملت  التى  الهيئات 
الفنون  لرعاية  األعلى  والمجلس  للثقافة،  األعلى  المجلس 
واآلداب والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية 
من  مجلد  مليون  نصف  نحو  وقته  في  تحوى  كانت  والتى 
الكتب والمخطوطات القيمة، للمحافظة على التراث المصرى 
بداخله. تم تأسيس فرق دار األوبرا المختلفة مثل أوركسترا 
القاهرة السيمفوني، وفرق الموسيقي العربية، والسيرك القومي 
المكتبة  كإنشاء  النشر،  بدور  واالهتمام  العرائس،  ومسرح 
النبتة األساسية لمشروع مكتبة األسرة،  التي كانت  الثقافية، 

فضال عن رعاية اآلثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية، 
والسماح بإنتاج أفالم من قصص األدب المصري األصيل بعد 
أن كانت تعتمد على االقتباس من القصص واألفالم األجنبية.  
)افتتح  نصر  بمدينة  الرياضي  القاهرة  استاد  بإنشاء  قام  كما 

عام ١٩6٠م ضمن احتفاالت عيد الثورة(.
وهي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إقامة  في  ساهم   �٢٤
منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في منظمة األمم 
لتمثيل  وحيد  كممثل شرعي  العربية  الدول  وجامعة  المتحدة 
الفلسطينيين في داخل وخارج فلسطين. تأسست عام ١٩6٤م 
القدس  في  األول  الفلسطيني  العربي  المؤتمر  انعقاد  بعد 
حركة  تضم  وهي  الدولية.  المحافل  في  الفلسطينيين  لتمثيل 
فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باإلضافة للعدد األكبر 
من األحزاب والفصائل الفلسطينية عدا حركة حماس وحركة 
الجهاد اإلسالمي. كان الهدف الرئيسي من إنشائها هو تحرير 

فلسطين عبر الكفاح المسلح.
٢6� أقام الوحدة مع سوريا تحت مسمي الجمهورية العربية 
مع  الفدرالي  االتحاد  أسس  كما  )١٩58-١٩6١م(،  المتحدة 

اليمن.
........

   كانت بعض هذه اإلنجازات حقيقية، وبعضها مبالغ ومضخم 
سياسيا  التدن  من  فيه  نحن  لما  أدي  كارثي  والبعض  فيه، 
واقتصاديا ووطنيا، والبعض أيضا فنكوش ولم يحدث إطالقا، 

وسنناقش كل ذلك في المقال القادم إذا كان في العمر بقية. 
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الزهامير وامراض التخلف الذهنى للكبار

الذهن فورا  الى  يتبادر  قد 
مرض الزهايمر عندما نذكر 
الذهنى،  التخلف  امراض 
امراض  ان  الحقيقة  ولكن 
التخلف الذهنى هى مجموعة 

كبيرة لها اسباب عديدة والزهايمر هو واحد من 
ضمن المجموعة، ومرض الزهايمر يمثل ٪5٠ 
يمثل  انه  تقول  االخرى  المصادر  وبعض  منها 
الباقى من ٢٠- فان  اية حال  8٠٪، ولكن على 
قصور  تكون  ان  يمكن  اخرى  اسباب  له   ٪5٠
فى االوعية الدموية او تغذية خاطئة ونقص فى 
مثل  االمراض  بعض  او  الغذائية  المواد  بعض 
مرض الشلل الرعاش او االسراف فى الكحوليات 
او  للمخ  صدمات  او  لمضاعفاتها  والتعرض 

التهاب فيه من بعض الفيروسات او البكتريا.

واذكر كل هذه االسباب النه غالبا يتم تشخيص 
الزهايمر بناء على االعراض وليست فحوصات 
معملية، والفحص االكيد هو عمل عينة من المخ 
وهذا ال يحدث اال بعد الموت لكى ترى التغيرات 
لمادة  ترسب  من  المخ  خاليا  فى  تحدث  التى 
الخاليا  موت  الى  تؤدى  التى  التاو  او  االميلويد 

العصبية.ش

تزداد  الزهايمر  ان  االحصائيات  من  وواضح 
نسبته فى السنوات االخيرة، ففى الواليات المتحدة 
ازدادت نسبة الزهايمر فى القرن العشرين بمقدار 

١٠ اضعاف.

ويمكن للبعض ان يتصور ان التخلف الذهنى 
فقدان  فى  منحصر  هو  الزهايمر  مرض  او 
الذاكرة، ولكنه ايضا يتضمن فقد للغة ومفرداتها 
وفقد للقدرة على حل المشاكل والقدرة على تنفيذ 
المهام وبقية القدرات العقلية التى تتعلق بالتفكير 

واالستنتاج.

مرض  فى  الوراثية  العالقة  كثيرا  ويذكر 
الزهايمر، فمثال توجد عالقة بين داون سيندروم 
المسبب  وهو   ٢١ كروموزوم  الن  والزهايمر 
لمرض داون يحمل الجين المكون لمادة االميلويد 
التى تترسب فى الخاليا العصبية، وتوجد ظواهر 

جينية اخرى ليس مجالها هنا.

العوامل االخرى  الى  انوه  ان  احب  هنا  ولكن 
التى تساعد على حدوث امراض التخلف الذهنى:

من  كبيرة  نسبة  تشكل  الدهون  الن  الغذاء:   -
وجد  فقد  جدا،  هامة  الدهون  نوعية  فان  المخ، 
وهى  المشبعة  الدهون  فى  االفراط  ان  العلماء 
او  وااللبان  اللحوم  من  الحيوانية  الدهون  اساسا 
الدهون الترانس التى تنتج من الزيوت المهدرجة 
ترسيب  على  مساعدة  عوامل  هى  والمارجارين 

االلومنيوم كمادة سامة لخاليا المخ.

النوم  اضطرابات  ان  العلماء  وجد  النوم:   -
التعرض  وقلة  للنوم  البيولوجية  الساعة  وتغيير 
االصابة  على  يساعد  ان  يمكن  النهار  لضوء 
بالزهايمر ، فهرمون الميالتونين له تاثير مضاد 
المعادن  من  العصبية  للخاليا  وواقى  لالكسدة 

الثقيلة.

- صدمات الرأس

مثل  الثقيلة  للمعادن  المستمر  التعرض   -
وجد  االلومنيوم  فمعدن  والسيليكون:  االلومنيوم 
فى ترسبات االميلويد فى خاليا المخ، كما وجدت 

فى  اعلى  االلومنيوم  نسب 
من  اكثر  الزهايمر  مرضى 
االصحاء، وعندما تعرضت 
الى  التجارب  حيوانات 
مزمنة  بصفة  االلومنيوم 
ظهرت عليهم اعراض تشبه الزهايمر واصيبت 
الخاليا العصبية بما يحدث فى مرض الزهايمر.

وهى  الدم:  فى  الهوموسيستين  نسبة  زيادة   -
الشرايين  تصلب  الى  بالنسبة  خطورة  معامل 
ويمكن التحكم فيها بتناول فيتامين بى 6 وبى ١٢ 

وفيتامين سي.

- مرض السكر: وجد العلماء ان مرضى السكر 
خطورة  معها  تزداد  لالنسولين  الخاليا  ومقاومة 
االصابة بالزهايمر بمقدار ١.5-٤ مرات، فزيادة 
لهرمون  استهالك  من  ومايصاحبها  السكر  نسبة 
فى خاليا  االنسولين  نقص  الى  يؤدى  االنسولين 
وعرضة  الطاقة  فى  فقيرة  يجعلها  مما  المخ 
لالكسدة وتدمير للميتوكوندريا والخاليا العصبية، 
لذا كان من المهم التحكم فى نسبة السكر وتحسين 

استجابة الخاليا لالنسولين.

 ١٢ بي  باالخص  الغذائية  المواد  نقص   -
 ١٢ بى  فيتامين  نقص  دى:  وفيتامين  والزنك 
اعراض  عنه  وينتج   65 فوق  لالعمار  شائع 
شبيهة بالزهايمر ويوجد نسبته قليلة فى مرضى 
الزهايمر، اذ يمكن ان يؤدى الى اكتئاب وتخلف 
للقوى الذهنية، واعراضه فى البداية هى الشعور 
بالتنميل والحرقان فى االطراف، ويمكن معرفة 
ايضا  الزنك وهو  اما  المعملى.  بالفحص  النقص 
شائع مع كبار السن فهو مسئول عن االنزيمات 
التى تصحح اخطاء الدى ان ايه وايضا مستوى 
الزنك ضعيف مع مرضى الزهايمر، ولكن يجب 
ان  يمكن  العالية  الزنك  ان مستويات  هنا  التنويه 
العلماء  وجد  كما  العصبية.  للخاليا  سامة  تكون 
العصبية  الخاليا  تكوين  فى  هام  دى  فيتامين  ان 
ووجدوه ناقصا جدا مع مرضى الزهايمر، ونقص 

فيتامين دى يؤدى الى نقص القوى الذهنية.

امراض  لتجنب  نفعل  ان  يمكن  ماذا  واآلن 
التخلف الذهنى بما فيها الزهايمر:

نهجا  ننتهج  ان  المهم  من  الصحى:  الغذاء   -
ان  بمعنى  نتناولها  التى  االطعمة  فى  صحيا 
يكون طعامك نسبة الدهون المشبعة فيه قليلة اى 
الزيوت  تناول  واالمتناع عن  الحيوانية،  الدهون 
المهدرجة امثلة المارجارين والمتواجدة بشدة فى 
اغلب االطعمة المعدة الجاهزة والوجبات السريعة 
واغلب انواع المعجنات، واالهتمام بتناول الزيوت 

الصحية مثل زيت الزيتون.

المتوسط  البحر  طعام  بتناول  العلماء  وينصح 
واالساس فيه هو تناول االسماك واستخدام زيت 
والحبوب  والفواكه  الخضر  من  وكثير  الزيتون 
فقد  ابطاء  على  تساعد  وهى  والبقول،  الكاملة 

الذاكرة ونقص القوى الذهنية.

ووجد العلماء ان تناول الكرفس بصفة خاصة 
امراض  من  الوقاية  من  نوع  يعطى  ان  يمكن 
اجريت  تجارب  بناء على  وذلك  الذهنى  التخلف 

على الحيوانات.

البيولوجية  الساعة  واحترام  المناسب  النوم   -
اى النوم فى الليل بين ١٠-١٢ والتعرض لضوء 

النهار

من عيادة الطب الطبيعى

املغنسيوم وأعراضه اجلانبية
س: اتناول المغنسيوم كما وصفه لى 
الطبيب المعالج بالطرق الطبيعية ولكن 
بدأت اعانى من اسهال فماذا افعل؟ وهل 

من الضرورى تناول المغنسيوم؟

ج: في الواقع ان عنصر المغنسيوم قد 
أهمل كثيرا إذا نظرنا الى عادات الطعام 
تفتقر  التي  التربة  الى  او  فيه  الفقيرة 
تناول  بسبب  او  األطعمة  وبالتالي  اليه 
الكالسيوم بكثرة في األطعمة او كمكمل 
غذائى مما يؤدى الى نقص المغنسيوم. 
تفاعل   3٠٠ من  أكثر  في  يدخل  وألنه 
كيميائى في الجسم من ضمنها تفاعالت 
إعطائه  علينا  وجب  الطاقة  اخراج 

األهمية الالزمة.

مع  كثيرا  يحدث  المغنسيوم  ونقص 
ومع  الكحوليات  تناول  ومع  السن  تقدم 
استخدام كثير من العقاقير وعلى راسها 
في  الحامض  ومثبطات  البول  مدرات 
التوتر  هو  نقصه  وأعراض  المعدة، 
وعدم النوم والشعور بالتعب والتقلصات 

العضلية واالمساك واضطراب ضربات 
القلب، وهو مفيد في كثير من الحاالت 
والصداع  والفيبرومايالجيا  الربو  مثل 
سواء  العضالت  وتقلصات  النصفى 
وله  األرجل  تقلصات  او  الدورة  بسبب 
فائدة في تخفيف التوتر والمساعدة على 

النوم وفى امراض القلب.

تناوله  إذا حدث لك اسهال بسبب  اما 
يحدث،  ما  وراقب  الجرعة  من  خفف 
وبعض األطباء الطبيعيين ينصح بتناول 
تناول  ثم  االسهال  حد  الى  المغنسيوم 

الجرعة األقل منها.

د.تباسيم جندي

ومصادره:  االلومنيوم  عن  االبتعاد   -
مضادات  فى  االلومنيوم  معدن  تجنب 
حموضة المعدة ومزيالت العرق وبودر 
القهوة الصيامى والمعلبات وبعض انواع 
االلومنيوم  على  المحتوية  بودر  البيكنج 

واوعية االلومنيوم وورق االلومنيوم.

ولقد وجد العلماء ان حامض السيتريك 
وسترات الكالسيوم تساعد على امتصاص 
هذا  يقلل  المغنسيوم  ولكن  االلومنيوم 
االمتصاص، لذا ينصح باالطعمة العالية 
والبذور  المكسرات  مثل  المغنسيوم  فى 

والخضر والحبوب الكاملة والبقول.

المكمالت  تناول  الغذائية:  -المكمالت 
فيتامين  ومنها  االحتياج  حسب  الغذائية 
 3 واوميجا   ١٢ وبى   ١ وبى  دى 
الزنك  ومعدن  االكسدة  ومضادات 
والكركم  وكولين  سيرين  وفوسفاتيديل 
وغيرها  وهيوبيرزين  والجنكو  وباكوبا 
وكلها تعمل على حماية خاليا المخ ولكن 
يجب تناولها مع اشراف طبى ودور كل 
ان  ويجب  آخر،  مقال  الى  يحتاج  منها 
مستوى  لمعرفة  المعملية  الفحوص  تتم 

فيتامين دى وبى ١٢ قبل تناولهما.



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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