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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 -64

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 
----------------

نهضة ..نهضة ..قومى 
استنريى

الرب  محبة  اساسها  الخدمة  تكون  عندما 
يسوع المسيح عندما يكون الخدام صاديقين 

خدمة  ف��ى  وام��ن��اء 
يكون  عندما  سيدهم 
ه��دف ال��خ��دم��ة هو 
الرب  السيد  مقابلة 
ي���س���وع ال��م��س��ي��ح 
اللة  قلب  وم��س��رة 
تبتعد  عندما  االب 
ال��خ��دم��ة ع���ن كل 
الذات  حب  مظاهر 

الباطل  الشخصى  والمجد  الظهور  وحب 
خدام  بها  يقوم  التى  الخدمة  تلك  تكون 
وكنيسة  المقدس  الكتاب  اصدقاء  جمعية 
اخبركم عن  ولكى  بالفيوم  انطونيوس  االنبا 
ما يقومون بة هؤالء الخدام من عمل عظيم 
الخدمة هى  فالبد ان اشرح لكم عن طبيعة 
االول  واح��د  وقت  فى  الخدمة  من  نوعين 
والثانى  المنيا  محافظة  فى  السجون  خدمة 
كان  م��ؤخ��را  ح��دث  وم��ا  المعاقين  خدمة 
من  اوتوبيس  تحرك  فقد  عادى  غير  حدث 
بالفيوم  المقدس  الكتاب  امام جمعية اصدقاء 
واستقلة حوالى 45 خادم متجهين الى قرية 
المنيا حيث  محافظة  سمالوط  بمركز  العور 
هناك كنيسة شهداء ليبيا وهناك ايضا االنبا 
بفناتيوس رجل اللة قليل الكالم قليل الظهور 
اشتهى  ال��ذى  لالسقف  حقيقى  مثال  ولكنة 

امكانيات  وكل  كافة  وضع  فقد  سيدة  خدمة 
من  الخدام  هؤالء  تصرف  تحت  االبرشية 
المستلزمات  لتجهيز  المكان  للمبيت  اماكن 
راسهم  وعلى  االم��ن  لتعاون  كان  وايضا 
سيادة اللواء مدير امن المنيا الذى اعطى كل 
الدعم لتامين هذا الحدث الرائع وكان لتواجدة 
العمل  انجاح  فى  الواضح  اثرة  الشخصى 
بحضور  كالمعتاد  يومهم  الخدام  بداء  وقد 
ايام  االربعة  وخ��الل  ذلك  بعد  ثم  القداس 
هى مدة االقامة فى كنيسة العور اربعة ايام 
لل45 خادم بعيد عن اهلهم فى ظل ظروف 
جدا  شاق  بعمل  يقومون  القاسية  الكورونا 
المسجوني  بزيارة  يقومون  يومين  اول  ففى 
العمومى لعدد 220 سجين  المنيا  فى سجن 
على  سجين  كل  احتياجات  بترتيب  يقومون 
وعمل  الشخصية  مطالبهم  وترتيب  ح��دة 
جدا  شاقة  عملية  هذة  المساجين  لكل  قداس 
بروتوكول  تماما  يعرف  عمل  فريق  تحتاج 
االمن لزيارة المسجونين وقادر ان يلبى كل 
يكون  الزيارة  ويوم  المساجين  احتياجات 
ثم  االشخاص  كل  يتحملة  ال  جدا  شاق  يوم 
خدمة  اجتماع  بترتيب  يقومون  الزيارة  بعد 
المسجونين  اه���ل 
بطلباتهم  واالهتمام 
والرعاية  ال��م��ادي��ة 
واالجتماعية  الطبية 
االحتياجات  وتسديد 
وح����ل ال��م��ش��اك��ل 
فى  ث��م  الشخصية 
اليوم الثالث والرابع 
الضخم  الحدث  كان 
والذى ما كان ان ينجز ان لم تكون يد القدير 
فلك  الصغيرة والكبيرة  تفاصيلة  لكل  داعمة 
ان تتصور يا عزيزى القارئ انة بالرغم من 
وبالرغم  المنيا  محافظة  فى  االمنية  الحالة 
من االجراءات الوقائية المتبعة ضد مرض 
وعوائق  كثيرة  اخ��رى  وظ��روف  كورونا 
يضعها عدو الخير لتعطيل تلك الخدمة لكن 
بنعمة اللة قد تم اعمل والتجهيز وخدمة عشرة 
االالف معاق تجمعوا على مدار يومين فى 
كنيسة شهداء ليبيا بقرية العور نعم صديقى 
معاق  االالف  عشرة  صحيح  قرائتة  م��ا 
يتجمعون فى ابرشية صغيرة فى امكانياتها 
كانت  الناس  كل  اللهها  بنعمة  وكبيرة  قويى 

غير مصدقة لما يحدث وقد حدث بالفعل 

البقية ص3
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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 

بدون أب، بدون ام  

 

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

العربية  يتكلم  جديد  صديق  على  تعرفت 
وعندما  بالفرنسية،  مختلطه  بلهجة  ولكن 

توطدت عالقتنا سرد على قصته.

ولد في احدى الدول العربية وكبر مع امه 
التي كان يالحظ انها مختلفة معه في اللون 

والمالمح.

قالت  عشر  الحادية  لسن  وصل  عندما 
ولكنها  امه  ليست  الحقيقة  في  انها  امه  له 
للمستشفى  ذهبا  وال��داه  ان  حيث  تبنته، 
واعطاه الحد العاملين وطلبا من العامل ان ال 
يضع اسمهما وحيث أن العامل يعرف والدته 
في  وترغب  تنجب  لم  انها  ويعرف  بالتبنى 
واخذته  فأتت  الطفل  بوجود  فأبلغها  التبنى 

وتبنته.

تجيز  ال  اإلسالمية  الشريعة  ان  بسبب 
التبني فلم تستطع أن تعطيه اسمها او اسم 
زوجها، فلم يكتب أي شيء في خانه االب 
او االم في شهادة الميالد، وهكذا صار االمر 

في كل بطاقات الهوية بعدها.

المدرسة،  في  للنظرات  يتعرض  ك��ان 
ابن  ان��ه  صراحة  له  يقولون  والكثيرون 
حرام، كانت امه تعزيه وتقول له انه ابنها 
وان األم ليست التي انجبت ولكن التي ربت.

بطاقة  منه  يطلبون  عليه  بقدم  عمل  كل 
الهوية التي ليس بها اسم الوالد او الوالدة 

فيقال له انه ابن حرام.

عندما طلب الزواج من احدى الفتيات قيل 
فقط  للفرح سيكون  مدعو  ومن سيكون  له 
اهل العروسة وهذا غير مقبول بالرغم من 

نجاحه وتفوقه في عمله.

كان  الجديد  بلده  وفى  بلده،  من  هاجر 
مجتمعات من جنسيته  به  مكان  أي  يتجنب 
او جنسية مشابهه، حيث انه سوف يسألونه 

عن ابيه وأمه.

كانت المرارة تتساقط من فمه وهو يقص 
لي قصته.

اإلس��الم  الغى  ل��م��اذا  تعرف  ه��ل  سألته 
التبني؟

جحش  بنت  زينب  قصة  يعرف  فوجدته 
اين  حارثة  ابن  زيد  متزوجة  كانت  والتي 

اشتهاها  وعندما  بالتبني،  اإلس��الم  رسول 
الرسول وقت أن رآها حاثره وتزوجها الغى 
التبني بعدها، ألن الناس تقولت عليه، كيف 

يتزوج من زوجه ابنه؟ 

تبنى  »من  مشهور  حاخام  قول  تذكرت 
طفل فقد اعطى حياة لنفس«

بعيد  وهو  بالتبني  والدته  توفت  وعندما 
االنتحار بسبب ضيقة أخرى  فكر في  عنها 
المت به وكان مظلوما فيها، وعندما نام أتت 
له سيده ظن انها والدته وعلى رأسها نجوم 
وقالت له ال تفعل هذا بنفسك ألن كلنا سوف 

ندير لنا ظهرك وتعجب من كلمة »كلنا«

يأخذه  لشخص  آخر  حلم  عن  لي  وحكى 
للكنيسة يلبس مالبس عربيه.           

العذراء  للسيدة  عديدة  صور  عن  بحثت 
على النت وطلبت منه أن يقارنها بمن رآها، 
كان  التي  النور  اكليل  صورة  على  فتعرف 

حول رأسها في احدى الصور.

عينيه  تطل من  التي  الحزن  نظرات  أمام 
قلت له هل تعرف من تشبه؟

فسأل من؟

 7 اصحاح  العبرانيين  رسالة  له  فتحت 
وجعلته يقرأ عن »ملكى صادق« ملك سليم 
ان  حيث  نسب،  بال  ام  بال  اب  بال  كان  أنه 
الكتاب المقدس لم يذكر له أب او ام او نسب 
له  يذكر  لم  وأيضا  األشخاص،  كل  خالف 
بداية او نهاية ليكون مشابه ليسوع المسيح 
وفى  أم  ب��دون  اإللهية  ال��ذات  من  المولود 

تجسده ولد من السيدة العذراء بدون أب.

ًتشبه  م��ن  اآلن  ت���رى  ه��ل  ل��ه  وق��ل��ت 
كان  الذى  صادق  ملكى  تشبه  نفسك....... 

رمزا ليسوع المسيح.

ألول مرة منذ بداية حديثنا في هذا األمر 
وسط  عينيه  من  يلمع  سعادة  بريق  وجدت 
دموع متراكمة، ويقول متهلال .....أنا اشبه 
المسيح! ..... وطلب منى أن يلتقط صورة 
هدية  كله  الكتاب  فأعطيته  الصفحة  لهذه 

منى، على ان نتالقى بعدها.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

بقية مقال »الفارق: نهضة ..نهضة ..قومى استنيرى« ص 2
االنبا  نيافة  ان  منة  عرفت  الخدمة  هذة  فى  المجهولين  الجنود  احد  مع  تكلمت  وعندما 
بفنتيوس اجتمع مع اثنين من قواد هذة الخدمة وقد زلل لهم نيافتة كل الصعوبات واشرف 
معهم شخصبا وحضر القداسات بل وتجهيز االحتياجات هذا االسقف ال يعرف حب الظهور 
وال يقابل احد وال يهوى الكالم ولكن ينجح الرب بيدة كل عمل الن قلبة مثل قلب سيدة وقد 
عرفت ان كل الخدام من كبار رجال االعمال والمظفين الكبار واصحاب المشغوليات العالية 
ولكنهم يخصصون وقتا يقدسون بة كل اوقاتهم النهم يتقابلون مع السيد الرب شخصيا هذة 
هى الخدمة كما يحق ان تكون ففرحة الخدام ومسؤلين الخدمة واالباء القساوسة وابنا االسقف 
بهذا العمل كان اسطوريا .صديقى هناك عمل عظيم فى الخفاء يصنع هناك نهضة للخدمة 
هنالك استنارة هنالك محبة اخوية هنالك عمل للرب الروح القدوس  هناك روح جديدة وقلب 
جديد هناك اشخاص مثل المهندس ميشيل فارق والمحامى مدحت نادى  ال تسمع عنهم وال 

يدرى بهم احد لكن يصنعون الفارق   
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
اإلعالن عن إنه بنهاية 2021 لن يعيش 
مصري في منطقة غير أمنه يعني نجاح 
الدولة في القضاء علي العشوائيات حقيقي 

ده حلم وال علم ياريس.  
الجيش المصري  

لبلدنا  والسند  الضهر  وأنتم  أكتوبر  كل 
أعظم  وأنتم  أكتوبر  كل  كلها  والمنطقة 
أمننا  علي  يجافظ  قادر  جيش  وأقوي 

وسالمنا وسالم المنطقة بالكامل.  
بيدن  

وهينافسك  تاني  راجع  ترامب  بيقولوا 
في االنتخابات الجاية مستعد وال كده كده 

هتسلم النمر بدري؟.  
أو تول  

أشكرك علي حملتك االنتخابية المحترمة 
في  المحافظين  لحزب  قيادتك  وعلي 
انتخابات مرت علي كندا والقادم  أصعب 

أفضل.  
ترودو  

ال  قلت  االنتخابات  كسبت  إنك  بيقولوا 
كسبت بعتره الفلوس شمال ويمين وخراب 
االقتصاد لإلحتفاظ بالكرسي علي حساب 

مستقبل البلد.  
 ترامب  

عن دخولك االنتخابات القادمة أنا أضمن 
لك نجاحك بشرط واحد أنك تفضل ساكت 

وما تتكلنشي خالص.  
 فورد  

بكورونا  إصابة  المعدالت  أقل  أونتاريو 
في الموجة الرابعة برافو عليك ةعلي كل 

حكومة أونتاريو.  
نجالء بودان  

أول  وإختارت  التاريخ  دخلت  تونس 
رئيسة وزراء عربية وأحنا لسه مشغولين 

بالكالم عن فستان نجالء بدر.  
 حسن نصرهلل  

في  إستقرار  وال  سالم  هناك  يكون  لن 
مليشيات  يد  في  السالح  ظل  طالما  لبنان 
غير خاضعة لسيطرة الدولة. ده أذا كانت 

لبنان لسه دولة أصال.  
األمم المتحدة  

حقيقة مؤلمة: دفع االقتصاد ثمن كورونا 
كان  الفقيرة  الدول  بينما  الغنية  الدول  في 

الثمن حياة البشر.  
طالبان  

يؤكد  قندهار  في  للشيعة  مسجد  تفجير 
كالمنا أن اإلسالم السياسي عدو للكل وأن 
لم يجد عدو سينقسم لفصائل تعادي بعضها 

البعض.  
أبي أحمد  

إيه أخبار الملئ الثاني عرفت تحتجز ال 
18 مليار متر مكعب؟؟ يلال بقي نشوفك 

في الملئ الثالث وتعيش وتشرب.  
وزارة الداخلية المصرية  

سيارة  سقوط  صور  تنشر  ماس  إزاي 
مع كسر في سور الكوبري وبعدين تطلع 

إشاعة وإيه عقاب مطلقي اإلشاعات.

بيتـــــك 
وسوق العقارات
Power of sale

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

يعنى   power of sale مصطلح 
المنزل  بيع  حق  على  قد حصل  البنك  ان 
العقارى.  الرهن  أقساط  دفع  عدم  بسبب 
إنما  المنزل،  يملك  البنك  ان  يعنى  ال  هذا 
البيع فقط. قد يعتقد البعض انه يمكن  حق 
فهذا  العقارى،  الرهن  بقيمة  المنزل  شراء 
ليس  البيع  سعر  ان  حيث  خاطئ،  اعتقاد 
يتم  العقارى. حيث  الرهن  بقيمة  له عالقة 
تثمين المنزل بواسطة متخصص ويحاول 
المتوقع.  البيع  سعر  الى  الوصول  البنك 
من  النوع  هذا  شراء  يمكن  عادة  ولكن 
السوق.  لسعر  بالنسبة  جيد  بسعر  المنازل 
وفى المقابل يباع المنزل كما هو، بدون اى 
ضمانات. كما ان من حق صاحب المنزل 
االحتفاظ به اذا دفع أقساط الرهن المستحقة 

قبل إتمام عملية البيع. 

عادَة شراء هذا النوع من المنازل يعتبر 
بعيوب  دقيقة  معرفة  بشرط  جيد  استثمار 
المنزل وتكلفة إصالح هذه العيوب، وعدم 

تخطى سعر الشراء للسعر السوقى.

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
مصر والعشوائيات                                                            

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

في  العشوائيه  المناطق  مشكله  استفحلت 
مصر بشكل اصبح تمثل قنبله موقوته قد تنفجر 

في ايه لحظه وستكون 
علي  وخيمه  عواقبها 
علي  يجب  لذا   ، الكل 
االضطالع  الجميع 
تلك  تجاه  بمسئولياته 
علي  والتوجه  االزمه 
علي  والعمل  حلها 
وضع الحلول المناسبه 
من  الستئصالها 

جذورها.

قد  التي  األشياء  من  العشوائية  المناطق   
للمباني بأي دوله ألنه  الهندسي  تشوه الشكل 
تقام دون تأسيس من  عبارة عن عدة منازل 
ظهور  أسباب  هي  فما  تخطيط،  وال  الدولة 
المناطق العشوائية بكثرة في مصر، وما هي 
أهم 7 مناطق عشوائية تهدد بالقاهرة وسبب 
العشوائيات،  عن  تعرفه  ال  وما  تدهورها، 
هي  ما  العشوائي،  بالسكن  المقصود  وما 
على  لنقضي  نقدمها  أن  يمكن  التي  الحلول 
العشوائيات في مصر في ما يلي نتعرف معاً 
عن أهم األجوبة عن العشوائيات التي ظهرت 
أخيًرا في مصر، من أسباب ظهور المناطق 
من  األجور  ارتفاع  في  زيادة  العشوائية هي 
انتقال  إلى  يؤدي  فذلك  السكان  إلى  المالك 
السكان إلى طبقة أقل مستوى، ارتفاع أسعار 
الشقق السكنية، وعدم قدرة بعض الناس على 
المعيشة في مستوى متوسط، فذلك يؤدي إلى 
اللجوء إلى المناطق العشوائية وتعتبر المشاكل 
وعمرانية،  اقتصادية  مشاكل  هي  العشوائية 
يعتبر  بأكملها،  منطقة  تدهور  إلى  تؤدي  قد 
أيًضا من أسباب ظهور العشوائيات هي زيادة 
المناطق  تزاحم  إلى  يؤدي  فذلك  اإلنجاب، 

وكثرة المباني.

القاهرة منطقة  في  تهدد  التي  المناطق  من 
“الدويقة “، تعتبر هذه المنطقة من أكبر وأكثر 
القاهرة،  في  توجد  التي  العشوائية  المناطق 
هذه  عن  تحدثت  صفحة  من  أكثر  أن  كما 
المنطقة في الجرنال بسبب كثرة الحوادث بها 
واالنهيارات الصخرية التي تحدث باستمرار 
إلى  والمساكن وإضافة  األماكن  تدمر  والذي 
انقطاع الكهرباء والنور والماء بشكل مستمر، 
واغلب  بعض،  بجانب  المساكن  وتكدس 
السكان بها يعيشون بجانب القمامة واألماكن 
“بطن  تسمى  منطقة  أيضا  ويوجد   ، الملوثة 
العشوائية  المناطق  أكبر  إحدى  “من  البقرة 
المهددة، تقع في حي مصر القديمة ويوجد بها 
حوالي 4 آالف أسرة مصرية األصل، ويوجد 
وجامع  الحضارة  متحف  مثل  منشآت  بها 
عمرو بن العاص ومجمع األديان، لكن أكثر 
المباني بها متدهورة ولم يوجد صرف صحي 
بيارات  تستخدم  األهالي  بعض  ولذلك  بها 
تشبع  إلى  يؤدي  مما  الصرف،  مياه  ألزاله 
وجود  ذلك  ويسبب  الصرف  بمياه  األرض 
األمراض والحشرات في الحي ومن المناطق 
ناصر”  “منشية  منطقة  تهدد  التي  العشوائية 
من المناطق العشوائية في القاهرة، التي تهدد 
ويبلغ عدد األسر بها حوالي 75 ألف نسمة، 
يعيشون على جمع المخلفات وإعادة تدويرها 
واألقمشة  الصاج  والعلب  الزجاج  مثل 
هذه  من  جديدة  منتجات  وإلخ،وينتجون 
المخلفات ومن المشاكل التي تهدد هذه المنطقة 

إلى  تصل  الشرب  مياه  على  الحصول  هي 
10% فقط من المباني التي يوجد بها ماء، أما 
يعتمدون  السكان  باقي 
مياه  بائعون  على 
الحنفيات  أو  الشرب 
في  توجد  التي  العامة 
الشوارع التي في أغلب 
األوقات ال تعمل ، ومن 
العشوائية  المناطق 
“البداية”  منطقه 
المشروع  هذا  بدأ 
المشروعات  من 
التخطيطية في القاهرة منذ سنة 2008، وبعد 
ثورة 25 يناير تغير هذا االسم إلي “القاهرة 
السنة  هذه  إلى  االسم  هذا  ويعود   ”  2050
من  ويكون  تطوًرا  أكثر  المكان  هذا  ليكون 
أيًضا  اسمها  تغير  وتم  الغير شعبيه  المناطق 
السكاكيني  “حكر  وأيًضا   2052 مصر  إلى 
بحي  المعروفة  العشوائية  المناطق  من   ”
اكثر  فيها  يتركز  المنطقة  وهذه  الشرابية، 
الناس جهاٌل وفقراٌ ومرضاٌ، وذلك بسبب سوء 
الخدمات من مياه إلي كهرباء إلي سكن آمن 
إلى سوء صرف صحي وتعليم فاشل ، االمام 
الشافعي من المناطق الغير معروفة التي باتت 
أن تغيب عن أعين الحكومة، وأهلها يواجهون 
من  الكثير  بها  يوجد  معروف،  غير  مصيرا 
دمرت  التي  والعشش  للسقوط  اآللية  الغرف 
ومثلث   ، متهالكة  أسطحها  التي  والبيوت 
ماسبيرو من المناطق التي تريد الحكومة أن 
تطورها تطويرا كامال الن يوجد بها منشآت 
كبيره ومعروفه مثل مبنى ماسبيرو ووزارة 
الخارجية ولكنها تضم بيوت ومساكن متهالكة 
وآيلة في أي وقت أن تسقط وصدرت عن هذه 
للحكومة بسبب  قلق كبير  أنها سبب  المنطقة 
إصرار األهالي على التمسك بمناطق “عزبة 
ونص  أربعة  بالكيلو  المشهورة  الهجانة” 
التابعة لمدينة نصر، على الرغم على وقوعها 
أرقى  من  بجانب  التي  المتميز  الجغرافي 
سكانها  معظم  أن  إال  القاهرة،  في  المناطق 
ويوجد  والشرب،  الماء  عن  يبحثون  وافدين 
النظافة  أدى عدم  القمامة مما  الكثير من  بها 

إلى انهيار شبكة الصرف.

منطقة   152 تطوير  عن  التحدث  تم  وقد 
من  اعتبارا  محافظة  من  أكثر  في  عشوائية 
أكثر  البدء في تطوير  تم  المقبل، حيث  العام 
 2017 عام  في  عشوائية  منطقة   112 من 
بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجد 
في بعض المحافظات مما يتعدى 351 منطقة 
 165 من  اكثر  يوجد  آمنة،  غير  عشوائية 
منطقة عشوائية مهددة للصحة و يتراوح عدد 
سكان هذه المناطق الغير أمنه إلى 800 ألف 
مليون نسمة، و بقرار من السيد الرئيس عبد 
تطوير  صندوق  فتح  يتم  أن  السيسي  الفتاح 
تكلفة  اآلن  حتى  بلغ   ، العشوائية  المناطق 
من  يتراوح  مما  العشوائية  المناطق  تطوير 
12 إلى 16 مليار جنيه مصري، وقرر أيضا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يضم صندوق 
تحيا مصر في تطوير هذه المناطق العشوائية، 
الجيزة  محافظة  المشهورة  المحافظات  ومن 
يوجد بها أكثر من 30 منطقة عشوائية وتعد 

واحد في المائه ، 
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أكتوبر العظيم    والرواية العربية !!

 بقلم عبدالواحد محمد

إن التاريخ سوف يسجل لهذه 
األمة أن نكستها لم تكن 

سقوطا وإمنا كانت كبوة عارضة.

) الرئيس السادات  اقوال  )من 

ومعها  هللا  هللا  ال  السر  كلمة   
يونيو  هزيمة  بعد  بالنصر  اليقين 
عبارة  م   1967 عام  من  الحزين 
من  مواطن عربي  كل  يرددها  كل 
مصر  فبدت  الخليج  إلي  المحيط 
بكل  واحدا  كيانا  العربية  األمة  بل 
تمحو  التي ال  المرحلة  تلك  معايير 

من ذاكرة التاريخ!
الهزيمة  سحب  بدت  ومعها 
بحول  فشيئا  شيئا  تنقشع  النفسية 
عام 1973  من  أكتوبر  من  األول 
مع  ساكنة  تبدو  والحياة  ميالدي  م 
حتي  المعظم  رمضان  شهر  حلول 
تبدلت ساعات بساعات كانت فجأة 
قناة  بعبور  المرحلة  تلك  في  للعدو 
السويس وتحطيم خط بارليف المنيع 
بعد انكسار مؤقت يوم 6 أكتوبر من 

عام 1973 م وسط 
أزهايج النصر وصيحات هللا أكبر 
هللا أكبر فأكدت فيه الرواية العربية 
بأيدي  النصر  تحقيق  علي  قدرتها 
المقاتل المصري والعربي جنبا الي 
جنبا بمشاعر مازالت بكرا بكل ما 
سطرت  عربي  كبرياء  من  تحمله 
فيه قواتنا المسلحة المصرية العربية 
العشريني  القرن  روايات  أعظم 
وسط فخر وشموخ عربي قالت فيه 
وعلم  تواضع  بكل  العربية  روايتنا 
وإيمان باهلل ان القوة مصدرها سر 
هللا  رسول  محمد  هللا  أل  هللا  كوني 
وتوالت انتصارات أكتوبر من رحم 
الكنانة  مصر  وغالي  عربي  وطن 
المبدع  العربي  المصري  والمقاتل 
تحت سماء وطن بفضل وحدة تلك 
من  حولت  التي  والعقول  األيدي 
للغزاة  مقبرة  إلي  الصحراء  رمال 
بل كانت صحراء لإلبداع العسكري 
صورة  تجليات  كل  في  العربي 
المقاتل العربي الذي قال كلمته لكل 

من ظنوا إنهم اساطير خارقة !
أكتوبر  انتصارات  تجلت  وقد 
كل  يملك  عربي  وطن  وحدة  في 
رواياتنا  طي  في  النصر  مقومات 
أعمق  كتبت  التي  الخالدة  العربية 
حروف اإلنسانية في تلك الفترة من 

تاريخ األمة العربية
تشرين  أكتوبر  حرب  فكانت 
بين  الرابعة  الحرب  هي  األول، 
أطلق  عندما  وإسرائيل،  العرب 
القذائف،  من  وابال  مدفع   2000
على  اإلسرائيلية  القوات  باتجاه 

الضفة الشرقية لقناة السويس.
العرب  بين  أكتوبر  فبدأت حرب 
وإسرائيل، ووصفتها مجلة »فورين 
غيرت  بأنها  األمريكية  بوليسي« 
جعلت  عندما  التاريخ،  مجرى 
الجيش اإلسرائيلي، الذي أظهر ثقة 
دفاعي  موقف  في  بالنفس،  زائدة 

الفكرية  التساؤالت  مازال يفتح كل 
والعسكرية واالجتماعية !!

لم  1973م  أكتوبر  حرب  ومنذ 
تواجه إسرائيل موقفا عسكريا، مثل 
الذي تعرضت له في تلك المواجهة. 
بجانب  عربية  قوات  شاركت  وقد 
معركة  في  المصري  الجيش 
استرداد األرض والدفاع المشروع 
عن الحق في البناء والسالم وكداللة 
في  األمة  تلك  وحدة  علي  عملية 
ثوابت  منطلق  من  الموقف  احلك 

تاريخية !
نجد  عربية  روائية  مشاهد  ومع 
إلي  بالفعل  تحول  العربي  الوطن 
معادلة  من  غيرت  كبري  رواية 
بوعي  والمعتقد  والفكر  األرض 

الرجال واألوطان فالعراق:
أرسلت العراق إلي مصر سربان 
هنتر«  »هوكر  طائرات  من 
وبلغ   ،1973 مارس  نهاية  في 
التي وصلت  الطائرات  مجموعات 
مصر 20 طائرة. وساعد ت مصر 

بوعي وطن .
وسوريا:

بقصف  السوري  الطيران  قام 
بهضبة  اإلسرائيلي  الجيش  مواقع 
الجوالن يوم 6 أكتوبر، وشارك في 
طائرة  من 100  يقرب  ما  الهجوم 
مصر  إلي  أرسلت  كما  سورية، 
فرقتين مدرعة و3 ألوية مشاة وعدة 

أسراب من الطائرات.
 وفي السادس من أكتوبر 1973 
هجوما  وسوريا  مصر  شنت   ، م 
اإلسرائيلية  القوات  على  متزامنا، 
الجوالن،  ومرتفعات  سيناء  في 
نهاية  حتى  الحرب  تلك  واستمرت 

الشهر.
والسعودية:

جوي  جسر  السعودية  أنشأت 
إلرسال 20 ألف جندي إلى الجبهة 
عربيا  حظرا  أطلقت  كما  السورية 
بلدان  يستهدف  النفط  تصدير  على 
وهولندا  وأمريكا  عام  بشكل  العالم 

بشكل خاص لدعمهم إلسرائيل.
والجزائر:

طلب الرئيس الجزائري هواري 
بومدين من االتحاد السوفييتي شراء 
إلى  إلرسالها  وطائرات  أسلحة 
في  إسرائيل  بنية  علمه  بعد  مصر 

الهجوم عليها.
واإلمارات العربية المتحدة:

عن  النفط  زايد  الشيخ  قطع 
إسرائيل والدول التي تدعمها وكان 

الدول  على  قوي  ضغط  عامل 
األجنبية.
وليبيا:

قدمت ليبيا مليار دوالر مساعدات 
لشراء أسلحة خالل الحرب.

واألردن:
في  األردنية  القوات  شاركت 
السورية  الجبهة  على  الحرب 
بإرسال ألوية مدرعة، كما شاركت 
المخابرات  خداع  في  األردن 
استعداد  رفع  تم  حيث  اإلسرائيلية 
القوات األردنية إلى الحالة القصوى 
يوم 6 أكتوبر 1973 مما أثار قلق 
إسرائيل ودفعها إلى إبقاء جزء من 
ألي  للتصدي  إسرائيل  في  جيشها 

هجوم محتمل على تل أبيب.
والمغرب:

إلى  مشاة  لواء  المغرب  أرسل 
اللواء  وتم وضع  السورية،  الجبهة 
أرسل  كما  الجوالن،  في  المغربي 
المغرب قوات إضافية للقتال تشمل 

طائرات حربية ودبابات.
السودان:

الدول  أوائل  من  السودان  كانت 
لمصر  الكامل  دعمها  أعلنت  التي 
حيث نظمت مؤتمر الخرطوم والذي 
ثالثية  عن  خالله  من  اإلعالن  تم 
»ال« وهي ال صلح، ال اعتراف، 
ال تفاوض، وأرسلت السودان فرقة 
مشاه علي الجبهة المصرية كما لم 
العسكرية  الكليات  نقل  في  تتردد 

المصرية إلي أراضيها.
والكويت

قامت الكويت بإرسال 5 طائرات 
كما  مصر،  إلى  هنتر«  »هوكر 
بعثت طائرتي من طراز سي 130 

هيركوليز لحمل الذخيرة
وتونس:

كتيبة  مصر  إلى  تونس  أرسلت 
 5 أعطتها  كما  الحرب  قبل  مشاة 

طائرات »هوكر هنتر«.
اليمن

أغلقت اليمن مضيق باب المندب 
على إسرائيل.

وفلسطين
الفلسطينية  المقاومة  قوات  قامت 
المخابرات  عن  العدو  بشغل 
وزرع  الكمائن  بنصب  المصرية، 

األلغام وشن الغارات.
الرواية  وإبداع  عظمة  لتتجلي 
أكتوبر  انتصارات  في  العربية 
تلك  ذكري  نعيش  ونحن  الخالدة 
دوما علي  قادر  مع وطن  النفحات 
كانت  مهما  التحديات  كل  عبور 
المصري  المقاتل  لكون  الصعاب 
اإلبداع  مقومات  كل  يملك  العربي 
ما  الحقيقي علي األرض في زمن 
اإلنترنت  بعد  وما  اإلنترنت  قبل 
بفضل تلك العقول المؤمنة بالوطن 
وقدسية األرض والعرض والتاريخ 

قضايا وآراء

اإلحلاد أسبابه وانواعه

عصام نسيم

وجود  إنكار  هو  ببساطة  اإللحاد 
بشكل  األديان  وجود  إنكار  او  هللا 
عام واإللحاد ليس أمر جديد ولكنه 
موجود منذ القدم حتى أن داود النبي 

وصف الملحد قائال :
َقاَل اْلَجاِهُل ِفي َقْلِبِه: "لَْيَس إِلٌه". 
َمْن  لَْيَس  ِبأَْفَعالِِهْم.  َوَرِجُسوا  َفَسُدوا 

َيْعَمُل َصاَلًحا. )مز 14 : 1(
وقد تم اكتشاف بعض اآلثار التي 
تثبت وجود اإللحاد في الهند ترجع 
لعام 1000 قبل الميالد . كما وجد 
القديم وظهرت  اليونان  في  اإللحاد 
الفلسفة المادية االلحادية ومن أشهر 
الفالسفة الذين تزعموا هذا المذهب 
وايضا  ديموقريطس  الفيلسوف 

الفيلسوف ابيقور .
أما في التاريخ الحديث فقد ظهر 
اإللحاد بشكل واضح في أوربا من 
او  التنوير  بعصر  يسمى  ما  بعد 
وبعد  أوربا  في  الصناعية  النهضة 
القرن السادس عشر والسابع عشر 
ظهرت النزعة المادية وتاليه العقل 
اإليمان  حساب  على  العقل  وسيادة 
خاصة مع التطور العلمي واكتشاف 
مزيد من االختراعات وقد كان من 
في  وانتشاره  اإللحاد  ظهور  اهم 
على  التطور  نظرية  ظهور  أوربا 
سوف   ( داروين  تشارلز  العالم  يد 

نتحدث عنها بالتفصيل الحقا (
في  بكثرة  منتشر  اليوم  واإللحاد 
المجتمعات الغربية سواء في أوربا 

او أمريكا .
أما عن اإللحاد

ينقسم اإللحاد الي أنواع
تام  إنكار  وهو  صريح  الحاد 
لوجود هللا ، و الحاد آخر وهو إنكار 
حتى  او  اإليمان  او  الدين  وجود 

تشويه لفكرة وجود هللا نفسه
تام  إنكار  هو  الصريح  وااللحاد 
لوجود هللا واإليمان بازلية الكون بل 
والهجوم على كل األديان واإليمان 
بوجود هللا ، وهي الفئة التي تنتشر 
بكثرة في العالم وفي مصر مؤخرا 
وقد بدأت هذا الفكر ينتشر في أوربا 
بعد القرن الثامن عشر ومنه للعالم 

كله .
ومن مدارس اإللحاد األخرى .

الالدينيين
ولكنهم  هللا  بوجود  يعترفوا  ربما 
األنبياء  او  باألديان  يعترفون  ال 

والعقائد ....الخ
الال ادريين

هل  سؤالهم  عند  يقولون  وهم 
ال  ردهم  فيكون  هللا  بوجود  تؤمن 
أدري ربما يكون موجود وربما ال 

، هذا ال يعنيني .
الي جانب وجود بعض المذاهب 

الفلسفية مثل
الطبيعيين

ويقولون بأن الكون يسير بقوانين 
الطبيعة دون تدخل هللا وهي ال تنفي 

أو تؤكد وجود هللا .
الفكر  هذا  وأصحاب  الربوبية 
يقولون أن هللا خلق الكون وأصبح 
الكون يسير بقوانين الطبيعة وليس 

هذا  لتدير  إلهية  لقوة  حاجة  هناك 
الكون

هذه بسرعة اهم مذاهب ومدارس 
اإللحاد الموجودة حاليا.
أما عن أسباب اإللحاد

أوال العثرة
. سواء في رجال الدين او بعض 
بها  ويعلم  التي   الخاطئة  األفكار 
وأفعال  سلوكيات  في  او  البعض 

بعض 
أهم  من  يعتبر  وهذا  المتدينين 
في  اإللحاد  النتشار  األسباب 

مجتمعاتنا الشرقية !!
من  مماسارات  نجد  ما  فكثيرا 
يقولوه  ما  مع  تتنافى  الدين  رجال 
افكار متطرفة تحض على  نجد  أو 
مبررات  تحت  والكراهية  العنف 

دينية !!
أيضا  الكنيسة  المستوى  وعلى 
نجد ضعف الرعاية وعدم االهتمام 
بعض  من  معثرة  ممارسات  أو 

رجال الدين
ثوابت  في  التشكيك  ثانيا   .
ثوابت  في  فالتشكيك  اإليمان. 
بعض  او  المقدس  كالكتاب  اإليمان 
العقائد تجعل الشخص عرضة بعد 
ذلك اإلنكار اإليمان كله مثلما حدث 

في أوربا بعد القرن الثامن عشر .
 وايضا اليوم يعلم البعض ببعض 
خاصة  المعثرة  التشكيكية  التعاليم 
وااليمان  المقدس  الكتاب  ضد 
المسيحي مما ينتج عن هذه األسباب 
جيل معثر أو مستهتر أو متشكك !!
او  األفكار  ببعض  التأثر  ثالثا 
نظرية  مثل  العلمية  النظريات 
التطور او أفكار بعض العلماء التي 
تنكر الخالق وتدعي أن الكون جاء 

صدفة
األفكار  ببعض  التأثر  رابعا 
الفلسفية الوجودية او المصيرية او 
بعض االسئلة التي يظهر انها منطقية 
التي  األسئلة  وبعض  الشيء  بعض 
ربما ال بجد إليها الشاب إجابة يبدأ 

في التشكيك والعثرة ثم اإللحاد .
الملحدين  ببعض  التأثر  خامسا 
او  الزمالة  او  الصداقة  خالل  من 
خصوصا  الحادية  ألفكار  القراءة 

بين الشباب الصغير .
سادسا . بعض المفاهيم التي ربما 
مثل  البعض  يتعب  بشكل  تظهر 
الشر  او وجود  العقوبة  او  الدينونة 

في العالم والكوارث ...الخ
السنوات  في  اإللحاد  انتشر  لقد 
العالم  بالد  من  كثير  في  األخيرة 
ألسباب من التي ذكرناها وانتشرت 
التواصل  مواقع  على  جروبات 
الحادية  افكار  تنشر  االجتماعي 
وتطرح  هللا  وجود  فكرة  وتهاجم 
جذبت  حتى  كثيرة  تشكيكية  أمور 

كثير من الشباب الصغير لها .
هذه  مع  التعامل  مازال  ولالسف 
القضية بطرق تقليدية ال تناسب هذا 
أفكار  من  فيه  يطرح  وما  العصر 
المسيح  بنعمة  .وستنتاول  تشكيكية 

بعض هذه األمور بالتفصيل .
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فى 
30 من نوفمبر 1906 ُولد بمدينة 
الملك  عبد  نجيب  اإلسكندرية 
إبراهيم، حيث تربى فى أسرة تقية 
المرقسية  الكنيسة  أحضان  بين 

باإلسكندرية.

تدرج فى مراحل التعليم المختلفة 
عام  وفى  اإلسكندرية،  بمدارس 
إتمام  شهادة  على  حصل   1925
ترتيبه  وكان  الثانوية  الدراسة 
الناجحين  مجموع  على  السابع 
السنة  تلك  فى  عددهم  كان  الذين 
وقتها  تُسمى  وكانت  طالباً   517
شهادة البكالوريا، كما أنه كان أحد 
الثانوية  المرقسية  المدرسة  طالب 
المرقسية  للكنيسة  المجاورة 
قد  كان  التى  تلك  باالسكندرية 
الخامس  كيرلس  البابا  أسسها 
البطريرك 112 )1874/11/1 – 

.)1927/8/7

شهادة  على  حصوله  بعد 
الحكومى  بالعمل  التحق  البكالوريا 
باإلسكندرية  الجمارك  بمصلحة 
شهادة  على  للحصول  وتقدم 
الدراسى  للعام  الجمركية  المدرسة 
ترتيبه  وكان   )1945  –  1944(
يتدرج  وأخذ  دفعته،  على  األول 
الجمارك  بمصلحة  مناصبه  فى 
االدارة  سكرتير  منصب  بلغ  حتى 

العامة، وتقاعد سنة 1966.

القانونية  السن  بلوغه  وقت 
)االحالة للمعاش( كان الفريق أول/ 
محمد أنور عبد اللطيف مديراً عاماً 
مديراً  أيضاً  كان  كما  للجمارك، 
المصرى،  السيارات  لنادى  عاماً 
عبد  نجيب  األستاذ  من  فطلب 
السيارات  نادى  فرع  إدارة  الملك 
والكائن  االسكندرية  فى  المصرى 
بشارع شريف، وفعاًل تولى ادارة 
فرع النادى فى الفترة من ديسمبر 

1966 حتى اغسطس 1984.

يبلغ  وهو   1919 عام  فى 
درجة  نال  عاماً   12 العمر  من 
قارئ(  )أى  الشماسية  اغنسطس 
يد  على  الكنسية  االلحان  وتلقى 
المرقسية  الكنيسة  مرتلى  كبير 

 – الوقت  ذلك  فى   – باالسكندرية 
اللغة  درس  كما  مرجان،  الُمّعلم 
الذى  عريان  األستاذ  عن  القبطية 
كان يقوم بتدريسها بمدرسة الرهبان 

الالهوتية باالسكندريةّ.

الكاتدرائية  افتتاح  بمناسبة 
بعد   – بالصالة  الكبرى  المرقسية 
 1952 نوفمبر   8 فى   – تجديدها 
الثانى  يوساب  البابا  حبرية  فى 
جاللة  قام   ،115 البطريرك 
األول  هيالسالسى  األمبراطور 
االستاذ  باهداء  أثيوبيا  أمبراطور 
شماسية  مالبس  الملك  عبد  نجيب 
غطاء   – برنس   – )تونية  كاملة 

الرأس(.

سيم   1956 أغسطس   8 فى 
المرقسية  الكنيسة  لشمامسة  رئيساً 
أرشيذياكون(  )درجة  باالسكندرية 
مطران  بنيامين  األنبا  نيافة  بيد 
 1950/11/26( المنوفية  كرسى 
كلية  وتفرغ   .)1963/11/11  –
سنة  منذ  المرقسية  الكنيسة  لخدمة 
1982 وكان أمين صندوق مجلس 

الكنيسة حتى وقت نياحته.

نال بركة ستة باباوات على مدى 
نحو ستين عاماً، وهم البابا كيرلس 
التاسع  يؤانس  والبابا  الخامس، 
الثالث،  مكاريوس  والبابا  عشر، 
والبابا يوساب الثانى، والبابا كيرلس 

السادس، والبابا شنوده الثالث.

حدث فى أواخر عام 1945 أن 
تكونت مجموعة من الشباب القبطى 
دراسة  فى  الراغب  باالسكندرية 
توقيت  نفس  )وهو  المقدس  الكتاب 
الشباب  من  أخرى  مجموعة  تكون 
الحضارة  دراسة  بغرض  لكن 
جمعية  عنها  نشأ  والتى  القبطية 
مارمينا للدراسات القبطية( وقد وجد 
دراسة  فى  ضالتهم  الشباب  هؤالء 
التجمع  جمعية  فى  المقدس  الكتاب 
مستر  بقيادة  للشباب  المسيحى 
 Hey Walker ووكر«  »هيى 
سعد  شارع  فى  مقرها  وكان 
زغلول. بعد مدة شعر هذا الشباب 
أرثوذكسية  غير  تعاليم  أن  القبطى 
بدأت تتسرب إلى هذه الدراسة، من 
جمعية  تكوين  فى  التفكير  بدأ  هنا 
رائدهم  وكان  الغرض  لهذا  قبطية 
تادرس  موريس  األستاذ  ذلك  فى 
عام  المرقسية  الرابطة  فتكونت 
موريس  األستاذ  برئاسة   1946
الروحية  األجتماعات  كانت  بينما 
األستاذ  الفاضل  األرخن  بقيادة 

المحامى  بسطوروس  عازر  عادل 
فى  وذلك   )2005  –  1924(
باإلسكندرية،  البطريركية  مبنى 
وكانت الرابطة المرقسية تضم فى 
عضويتها االستاذ نجيب عبد الملك، 
رياض  يوسف  الدكتور  واألستاذ 
جامعة  العلوم  بكلية  الكيمياء  أستاذ 
االسكندرية وأستاذ مادة العهد القديم 
باالسكندرية  االكليريكية  بالكلية 
من  والشباب  األساتذة  من  ولفيف 
وأخذت  المخلصين.  الكنيسة  أبناء 
عدم  فى  تنتقل  المرقسية  الرابطة 
فى  المقام  بها  استقر  حتى  اماكن 
النبى  مقرها الحالى فى 70 شارع 
المرقسية،  الكنيسة  بجوار  دانيال 
األنبا  أختارت  قد  الرابطة  وكانت 
البراموس  دير  أسقف  مكاريوس 
 )1965/1/5  –  1949/1/23(
لسابق  وذلك  لها  روحياً  راعياً 
أن  وقت  المرقسية  بالكنيسة  خدمته 
العامر  البراموس  بدير  راهباً  كان 

بوادى النطرون.

عبد  نجيب  االرشيذياكون  كان 
والذى  ألحانه  بعذوبة  يتميز  الملك 
كان يؤثر بعمق فى قلوب المصلين، 
كما كان يقرأ أنجيل القداس بصوت 
روحانى وخشوع وكان ال يتردد فى 
أن يتوقف عن متابعة قراءة االنجيل 
من  عند سماعه ألى همس يصدر 
به،  المحيطين  الشمامسة  بعض 
تكفى  منه  واحدة  نظرة  وكانت 
العادة السكون وقت قراءة االنجيل 
فى  مثالية  قدوة  كان  كما  المقدس. 
الخدمة  وروحانية  ووداعته  أخالقه 

ووقارها.

رفع  وقت  بسالم  الرب  فى  رقد 
المجيد  التجلى  عيد  عشية  بخور 
وتمت   1988 أغسطس   18 يوم 
صالة التجنيز يوم العيد بالكاتدرائية 
تزف  الفرح  وترتيل  المرقسية 
روحه الطاهرة إلى الفردوس. واقيم 
عيد  فى  األربعين  ذكرى  قداس 
الصليب المجيد 27 سبتمبر 1988. 
نهاية  وبعد  المرقسية.  بالكاتدرائية 
عمره  رفيق  وقف  القداس  صالة 
بسطوروس  عادل  األستاذ  المبارك 
ختمها  بليغة  روحانية  كلمة  والقى 
نجيب  يا  لك  اكسيوس   ...( بقوله: 
أمام هللا والناس لتنال بالرحمة وعد 
رئيس الكهنة األعظم الرب يسوع: 
يكون  أيضاً  أنا هناك  »حيث أكون 
النورانى  مسكنك  ومن  خادمى« 
أذكرنا من بعدك أمام عرش النعمة.

قرأت لك 
جنوى غاىل

عندما يكون النجاح يف احلقيقة فشل
By Maleakhi P. S., Indonesia

في كل مكان ذهبت اليه رأيت 
الناس تجاهد لتحصل علي شئ ما 
، فالبعض منهم يجاهد في الدراسة 
مرتفعة  درجات  علي  ليحصل 
والبعض االخر يعمل بجهد كبير 
ليحصل علي ترقية في عمله بينما 
هناك أخرون يجاهدون ليحصلوا 
ليقتنوا  االموال  من  المزيد  علي 
بها سيارة جديدة او منزل جديد ، 
وبالرغم ان النتائج النهائية مختلفة 
فإن الجميع يسعون الي نفس الشئ 
واحد  وكل  حلمه  وراء  واحد  كل 
 ، بأخر  او  بشكل  للنجاح  يسعي 
وراء  فرد  كل  يسعي  لماذا  ولكن 
الحقيقي  النجاح  وماهو  ؟  النجاح 
؟ وهل هناك سبيل نستطيع به أن 
نضمن النجاح ؟ لقد قضيت فترة 
طويلة لم اقدر ان اجاوب علي هذه 
االسئلة حتي قرأت في أحد االيام 
جملة أثارت إنتباهي ربطت بشكل 
وهي  والفشل  النجاح  بين  عجيب 
تقول » أن الفشل هو أي شكل من 
أشكال النجاح التي ال يسر بها هللا 
» وعلي الفور رأيت الحقيقة في 
هذه الجملة المقتبسة فهناك مقياس 
مقياس  وهو  النجاح  لقياس  واحد 
النجاح  ارضاء هللا ، فنحن نقيس 
بحسب ما حققناه جسديا وليس ألن 
هذا هو الشئ الذي يسر به هللا ، 
ونادرا ما نتوقف لنسأل أنفسنا هل 
نجح  عندما  ؟  بنجاحي  سعيد  هللا 
علي  االستيالء  في  آخاب  الملك 
اليزرعيلي  نابوت  جاره  كرم 
فاشال  نجاحا  كان  وقتله  بخدعة 
هللا  انتقم  عندما  الحقا  ثمنه  دفع 
ُقتل  الذي  االنسان  بسبب   منه 
ظلما ، وهذا االنسان الغني الذي 
ويحيا  فاسدة  بوسائل  ثروته  جمع 
العيش هل يعتبر ناجحا  في رغد 
الذي دمر  امام هللا ! وهذا االخر 
وعطل منافسية في العمل ليحصل 
علي منصب مدير تنفيذي هل تراه 

ناجحا ؟ وهناك الكثير من قصص 
هوالء  يكون  فقد  الفاشل  النجاح 
ولكنهم  العالم  أعين  في  ناجحين 
 . هللا  نظر  في  بالحقيقة  فاشلين 
ربما يكون لدينا مهارات يدوية او 
فنية او نتمتع بمظهر جميل ولدينا 
كان  إذا  ولكن  بالنفس  عالية  ثقة 
شعورنا وأفكارنا وتصرفاتنا غير 
نقية فلن يسر هللا بنا وحتي لو كنا 
ويري  الكنيسة   خدمة  في  نعمل 
الناس من حولنا اننا نسير مع هللا 
لنا دوافع خاطئة  فلن يسر  ولكن 
هللا بعملنا النه ينظر خفايا القلوب 
، إن النجاح الحقيقي ال يتحقق اال 
عندما نفعل ما يسر هللا وبدال من 
ان  يمكن  كيف  انفسنا  نسال  أن 
الناس  عيون  في  ناجحين  نكون 
ناجحين  نكون  كيف  أنفسنا  نسال 
يعترف  ولم  حتي  هللا  نظر  في 
تفعل  ان  وألجل   ، بهذا  الناس 
االخرين  تقلد  اال  يجب عليك  هذا 
العالمية  أوالعادات  السلوك   في 
وأسمح هلل أن يجدد عقلك وافكارك 
والتأمل  الصالة  في  وقتا  واقضي 
في  طريقتك  وغير  هللا  كلمة  في 
آيات  في  افكارك  بتركيز  التفكير 
الكتاب المقدس فتصبح اكثر وعيا 
باالفكار السيئة التي قد تتسلل اليك 
 ، وبك  فيك  يعمل  بأن  هلل  وأسمح 
أهمية  ال  الخارجية  المظاهر  إن 
فهل  المهم  هو  القلب  ولكن  لها 
نحن نسلك في طاعة هللا ام العالم 
نقية  وافكارنا  مشاعرنا  وهل  ؟ 

أمامه ؟
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عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )103(
حائـــــــط الصــواريــــخ

 ادوارد يعقوب

كان في نيته الغش وخداع اإلسرائيليني 

إلجهاض  مضادا  اجراء  تدبر  االسرائيلية  احلكومة  كانت 
سوء  القناة  شاطئ  / 3 الى  سام  صواريخ  حتريك  محاولة 
دفع  خطة  بفشل  هدد  التكنولوجيا،  لتقدم  ناصر  فهم 

حائط الصواريخ الى شاطئ القناة

فيما  ساعات  في  اجلوي  الدفاع  قوات  متكنت  وهكذا 
يشبه املعجزة من استكمال حائط الصواريخ على الصورة 
النهائية التي كان مخططًا الوصول اليها في شهور عديدة

بهذا حققت بفضل املبادرة ما لم تكن تستطيع حتقيقه 
اال في شهور في ظل حرب االستنزاف

كما  روجرز  لمبادرة  الناصر  عبد  قبول  أسباب  من  لعل   
حائط  استكمال  محاولة  هو  السابقة  الحلقة  في  أوضحت 
النار  إطالق  وقف  دون  اتمامه  يستحيل  الذي  الصواريخ 
اإلسرائيلي  الجوي  التفوق  فان  الحائط  هذا  استكمال  وبدون 
االستنزاف.  حرب  استمرت  إذا  فادحة  خسائر  مصر  يكلف 
وهذا ما اعترف به عبد الناصر لياسر عرفات عند لقائه به 
بعد قبوله مبادرة روجرز، فقد ذكر له صراحة أن: »المضي 
في حرب االستنزاف بينما اسرائيل تتمتع بتفوق جوي كامل، 
معناه ببساطة أننا نستنزف أنفسنا«0 ورغم ان المبادرة تنص 
للجانبين  العسكري  الموقف  في  تغيير  أي  حدوث  عدم  على 
اال ان عبد الناصر كان في نيته الغش وخداع اإلسرائيليين. 
وهذا ما قاله عبد الناصر للقادة السوفييت عند انتقادهم لقبول 
عبد الناصر مبادرة روجرز، ففي رده على بودجورني الذي 
قال  اسرائيل،  صالح  في  ليست  المبادرة  أن  على  فيه  دلل 
عبد الناصر: »انهم يعلمون اننا في خالل تلك الفترة سوف 
ندعم قواعد الصواريخ!« وقد علق بريجنيف قائاًل: »أي أننا 
سنستفيد من هذه الفترة في تعزيز مواقعنا«، فرد عبد الناصر: 
»هذا صحيح«.  وفي لقاء عبد الناصر بأعضاء اللجنة التنفيذية 
العليا لالتحاد االشتراكي يوم 18 يوليه 1970 بعد عودته من 
موسكو، أكد أن فترة ايقاف إطالق النار ستساعدنا على بناء 
ديسمبر  شهر  من  نحاول  التي  للصواريخ،  الجديدة  المواقع 
1969 أن نبنيها تحت وطأة الغارات الجوية المستمرة دون 
موجودة  األمامية  المنطقة  في  جعل صواريخنا  مما  جدوى، 
من  تحميها  أسمنت  دشم  داخل  وليست  العراء،  في  حالياً 
الغارات الجوية.   وبالفعل، فقد أخذ نشاط قوات الدفاع الجوي 
القناة يزداد  المصري في حشد كتائب الصواريخ في منطقة 
في الفترة السابقة على قرار وقف إطالق النار. فيذكر كسنجر 
أن اسحاق رابين، سفير اسرائيل في واشنطن، جاءه مسرعا 
يوم 5 أغسطس، وهو يحمل معه صورة قاتمة للموقف، فقد 
أكد له أنه تم تحريك 14 منصة للصواريخ في داخل المنطقة 
الواقعة على مسافة خسين كيلومترا من القناة، وأنه تم تحريك 
ثالث منصات كمائن الصواريخ الى منطقة تقع على مسافة 
10 - 20 كيلومترا. في ذلك الحين كانت الحكومة االسرائيلية 
تدبر اجراء مضادا إلجهاض محاولة تحريك صواريخ سام / 
3 الى شاطئ القناة. وهذا ما فهمه كسنجر من اسحق رابين، 
الذي أشعره في مساء يوم 5 أغسطس بأن اسرائيل تعد لهجوم 
بري ضد مواقع صواريخ سام 3 القريبة من شاطئ القناة قبل 
وقف إطالق النار. وقد نقل كسنجر هذا االحساس الى الرئيس 
نيكسون. ومع ذلك فقد عاد كسنجر يذكر أنه ال يستطيع أن 
يؤكد ما إذا كانت الحكومة االسرائيلية قد فكرت فعاًل في هذه 
كان  رابين  أن  أم  لحظة،  آخر  في  رأيها  وغيرت  الخطوة، 
فقد  حال،  كل  وعلى  االحتمال!  هذا  عن  يتحدث  وهو  يبالغ 
أبلغت اسرائيل الواليات المتحدة رسمياً بقبولها لوقف إطالق 
النار يوم 6 أغسطس 1970. وهنا أسرع روجرز وسيسكو 
الى تنفيذ القرار قبل أن يغير أحد رأيه.    على أنه يفهم مما 
أورده هيكل أن عبد الناصر كان يتوقع في ذلك الحين وقفا 
إلطالق النار على غرار ما حدث في عام 1948، بما يتيح 
له تنفيذ خطته في استكمال حائط الصواريخ والوصول به الى 
شاطئ القناة في أثناء فترة وقف إطالق النار، دون أن يضع 
في اعتباره ما طرأ من تقدم علمي في هذا الصدد يتمثل في 
إطالق  وقف  بطلب  فوجئ  لذلك  الصناعية.  األقمار  ظهور 

النار: »بشكل فوري وعلى المواقع« األمر الذي هدد بفشل 
خطة دفع حائط الصواريخ الى شاطئ القناة. ولذلك فقد طلب 
الى هيكل، الذي كان يقوم بعمل وزير الخارجية بالنيابة في 
ذلك الحين، كسب بعض الوقت لبضعة ساعات يمكن خاللها 
كانت  التي  المواقع  بعض  في  ثابتة  هيكلية  صواريخ  وضع 
ستصور  الصناعية  األقمار  ألن  متحركة،  صواريخ  تحتلها 
تنفيذ  بدء  لحظة  األسلحة  لكل  الدقيقة  المراكز  الحال  بطبيعة 
وقف إطالق النار. وكانت القيادة العسكرية المصرية تأمل أن 
تكون قادرة على احالل الصواريخ الحقيقية محل الصواريخ 
الهيكلية.  وهكذا على الرغم من أن دونالد بيرجس ظل على 
اتصال تليفوني مستمر بهيكل، وذكر أن واشنطن وتل أبيب 
بدأتا تفقدان الصبر، فقد تذرع هيكل بأنه من الضروري التأكد 
البعيدة  المواقع  الى  النار  إطالق  بوقف  االشارة  من وصول 
على البحر األحمر، لضمان أن يكون وقف إطالق النار نافذ 
المفعول في كل مكان.  وقد استفادت مصر أيضا من غموض 
النصوص المتعلقة بتجميد الوضع العسكري في داخل المنطقة 
القناة، فيما يتصل  التي تمتد خسين كيلو متراً شرق وغرب 
بطبيعة التصرفات التي يحظر على أي من الطرفين اتخاذها. 
واسرائيل حول  األمريكية  الخارجية  بين  المساومات  فبسبب 
األمريكية  الخارجية  وزارة  ممثل  يتمكن  لم  االتفاقية،  بنود 
لنماذج  التوضيحي«  »الكاتالوج  القاهرة  الى  ينقل  أن  من 
االنتهاكات اال في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 
القاهرة، أي بعد الموعد ب 36 ساعة،  9 أغسطس بتوقيت 
وكان من هذه النماذج االلتزام بعدم ادخال أو تحريك أو تشييد 
أية  اقامة  المحظورة، وعدم  المنطقة  في  أو وضع صواريخ 
منشآت من االسمنت للصواريخ، وعدم القيام بأي عمل إلقامة 
تحسينات  أية  ادخال  وعدم  للصواريخ،  جديدة  منصات  أي 
على منصات الصواريخ القائمة أو قواعدها الثابتة. على أنه 
قبل أن يصل هذا »الكتالوج التوضيحي« بنماذج االنتهاكات، 
النار  إطالق  وقف  بسرعة  األمريكي  الطلب  وصول  ومنذ 
على المواقع، دخلت قوات الدفاع الجوي المصرية في سباق 
هذه  خالل  الجوي  الدفاع  رجال  وتمكن  الزمن.  مع  محموم 
أمكنهم  فقد  المعجزة،  يشبه  ما  تحقيق  من  القليلة  الساعات 
مضاعفة عدد القواعد المكونة لحائط الصواريخ، ومد الحائط 
ليغطي كل منطقة القناة، ويفرض سيطرته تماماً عليها. وهكذا 
استكمال  من  المعجزة  يشبه  فيا  الجوي  الدفاع  قوات  تمكنت 
مخططاً  كان  التي  النهائية  الصورة  على  الصواريخ  حائط 
محمد  الفريق  وصف  .وقد  عديدة  شهور  في  اليها  الوصول 
اطالق  وقف  قبيل  القليلة  الساعات  تلك  في  ما جرى  فوزي 
بليلة  النيران  اطالق  وقف  قرار  صدور  قبل   : فقال  النار، 
واحدة، اصدرت اوامري العاجلة الى قائد الدفاع الجوي بأن 
14كتيبة(  )حوالي  للصواريخ  األول  النسق  نقل  على  يعمل 
الى الشاطئ الغربي لقناة السويس مباشرة، بحيث يتم التنفيذ 
قبل منتصف الليل، وتبقى هذه الصواريخ في أماكنها الجديدة 
عمليات  في  نعمل  كنا  كما  األصلية  مواقعها  الى  تعود  وال 
بنقلها  الصواريخ  قام رجال كتائب  الصواريخ. وفعال  كمائن 
ليلة 7 اغسطس،  قبل منتصف  فائقة  وبدقة ومرونة  بسرعة 
وكان وقف إطالق النار المؤقت يبدأ الساعة الواحدة صباح 
يوم 8 أغسطس بالتوقيت المحلي. كانت هذه العملية بال شك 

في  خارق  وبمجهود  بسرية  تمت  ألنها  مفاجأة إلسرائيل، 
بحيث  صباحاً،  الواحدة  على  السابقة  القليلة  الليل  ساعات 
أنه لم يطلع صباح اليوم التالي حتى وجدت اسرائيل نفسها 
أمام شبكة كاملة من مواقع صواريخ الدفاع الجوي. وبقيت 
مسألة المواقع الهيكلية للصواريخ )نماذج من الخشب بنفس 
الجوي  الدفاع  قوات  أقامتها  التي  الحقيقية(  القواعد  شكل 
محل الصواريخ المتحركة، بهدف احالل صواريخ حقيقية 
محلها في فترة وقف إطالق النار. على أن اسرائيل غضبت 
من أن القوات المصرية قد حققت بفضل المبادرة األمريكية 
حرب  ظل  في  شهور  في  اال  تحقيقه  تستطيع  تكن  لم  ما 
االستنزاف، وهو نجاحها في اقامة شبكة كاملة من مواقع 
وقد  بالفعل،  القناة  شاطئ  على  الجوي  الدفاع  صواريخ 
كان هذا كافياً في نظر الحكومة االسرائيلية لنسف مبادرة 
ضجة  اسرائيل  أثارت  أغسطس   13 يوم  وفي  روجرز. 
للرأي  وقدمتها  المصرية،  الصواريخ  تحرك  حول  كبرى 
يلبث  ولم  الدرامية.   االثارة  من  قدر  بأكبر  العالمي  العام 
أعلن  االسرائيلي  الكنيست  في  بياناً  ألقى  ان  ديان  موشى 
فيه أن مصر قد »أقامت بطاريات صواريخ جديدة مضادة 
للطائرات في جبهة القناة«، وقال ان اسرائيل تنظر الى هذا 
الوضع الجديد نظرة خطيرة، وأنها تجرى بشأنه اتصاالت 
تطالب  أن  منها  طلبت  وقد  المتحدة،  الواليات  مع  عاجلة 
القديمة.   مواقعها  الى  الصواريخ  بطاريات  بسحب  مصر 
الحكومة في ذلك  وقد طالبت بعض األحزاب االسرائيلية 
اليوم بالقيام بعمل عسكري فوري إلزالة الصواريخ! وفي 
22 أغسطس حصلت الواليات المتحدة بنفسها على الدليل 
النار كما يقول  انتهاكات مصر لوقف إطالق  الدامغ على 
ليرد، وزير  كسنجر- وأبلغت مصر بذلك. وصرح ملفين 
الدفاع األمريكي، أمام الكونجرس بضرورة تزويد اسرائيل 
بما تحتاجه من أسلحة! وفي نفس اليوم اتخذ الرئيس األمريكي 
قراراً خطيراً بأرسال 18 طائرة فانتوم الى اسرائيل، مع 
اخطار مصر بذلك!  اتخذت الحكومة االسرائيلية في يوم 
بأنها لن تستطيع االشتراك في محادثات  6 سبتمبر قراراً 
يارنج، قبل أن يعود الوضع العسكري على الجبهة المصرية 
الى ما كان عليه قبل أن تنتهك مصر ترتيبات وقف إطالق 
انهارت  القناة. وهكذا  من  النار بتحريك صواريخها قريباً 
محادثات يارنج بعد شهر تقريباً من قبول اسرائيل للمبادرة، 
محادثات  إقامة  في  بالفشل  روجرز  مبادرة  معها  وانتهت 

سالم بين مصر وإسرائيل.

 -2 رمضان  العظيم  عبد  اآللة:  تحطيم   -1 المراجع: 
مذكرات محمود رياض 3- مذكرات هنري كيسينجر 4- 
الطريق الى رمضان: محمد حسنين هيكل 5- مذكرات عبد 

المجيد فريد.

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 
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بصــــــراحة
قضية رامي كامل وحقيقة تعاون أقباط 

املهجر مع اإلخوان  
 مدحت عويضة

علي  اإلخوان  صفحات  بعض  أشاعت   
صفحات التواصل االجتماعي أن هناك تعاونا 
قادم بين أقباط المهجر واإلخوان المسلمين في 
القبطي.  التضامن  منطمة  أسم  وذكر  أمريكا 
وذلك للعمل معا علي اإلفراج عن المعتقلين 
وبينهم رامي كامل. وقبل الرد علي تخاريف 
اإلخوان دعوني أذكر لكم بعض الحقائق عن 

أقباط المهجر وعالقاتهم باإلخوان. 
في أحد االجتماعات في كندا وكنت  اصغر 
أحد  عقب  االجتماع  وكان  سنا  الموجودين 
الحوادث األليمة التي كانت تمر بنا في عصر 
مبارك أنفعلت واندفعت بحماس الشباب وقلت 
أن البد للنظام أن يرتدع حتي لو تحالفنا مع 

اإلخوان.
أن  ويبدو  تعليق  أي  بدون  الجملة  مرت   

الجميع راعي صغر سني في ذلك الوقت. 
عقب اإلجتماع اتصل بي المهندس فيكتور 
مع  نتعاون  قلت  أنت  لي  وقال  الشهيد,  عبد 
اإلخوان كان ردي انا أسف أنا كنت منفعل. 
اإلخوان  مع  التعاون  معني  تعرف  لي  فقال 

إيه؟ 
أحب أقولك علشان لو كنت عايش تقول عمي 

فيكتور قال ولو كنت ميت تبقي تفتكرني.
 معني التعاون مع اإلخوان هو فناء األقباط 
من مصر القضاء عليهم نهائيا وسنكون مثل 

مسيحي العراق.
كنت  ذاكرتك.  في  به  واحتفظ  ذلك  تذكر   
اتذكر كالم عمي فيكتور وأنا اتابع االوضاع 
األقباط  وهرع  يناير  ثورة  بعد  مصر  في 
للهروب من مصر وصراخهم لنا كل ساعة 

في التليفونات شوف لنا طريقة نخرج. 
زيارة  أثناء  بمظاهرة  قمنا  في سنة 2009 
في  كانت  أتذكر  ما  وعلي  لواشنطن  مبارك 
شهر مايو ثم تأجلت لموت حفيده ألغسطس 
وكان يقود المظاهرة مجدي خليل وسعد الدين 

إبراهيم. 
موريس  يقودها  أخري  بمظاهرة  وفوجئنا 
موريس  بمظاهرة  علمنا  بمجرد  صادق. 
علي  كندا  من  القادمين  نحن  عملنا  صادق 
ضم المظاهرتين وبعد مجهود كبير مني ومن 
المهندس فيكتور عبد الشهيد نجحنا في إقناع 
موريس صادق باإلنضمام إلينا واتذكر أنني 
التي  االولي  المرة  أنها  له  وقلت  احتضنته 
نتقابل فيها وربما تكون األخيرة وفعال رحل 

موريس صادق قبل أن نلتقي مرة أخري. 
وجود  علي  موريس صادق  إعتراض  كان 
خليل.  مجدي  مظاهرة  في  اإلخوان  بعض 
عشرة  عن  يزيد  ال  عدد  كانوا  وبالفعل  
أفراد كنا نظن أنهم »تيار مدني« او حركة 
»كفاية« لكنهم كانوا ينتمون لتنظيم اإلخوان. 
األحيان  بعض  في  المظاهرة  تحولت  وقد 
لتالسن بين شباب األقباط وبين اإلخوان نحمد 

هلل انها لم تصل لإلشتباك. 
وجدت سعد الدين إبراهيم يجلس علي أحد 
الحديقة  في  المتظاهرين  بجانب  المقاعد  
منه  فاقتربت  األبيض  البيت  أمام  الواقعة 

عرفته بنفسي وسألته سؤال مباشر. 
لماذا تريدنا أن نتعاون مع اإلخوان؟ فقال أن 
النظام  سيستقطبهم  معهم  نعمل  ولم  تركناهم 

للعمل ضدنا. 
ومبروك  النظام  عليهم  مبروك  ردي  فكان 
علي النظام اإلخوان اما نحن فسنظل حركة 

نتعاون  مدنية  وطنية 
مع الحركات المدنية 
أيدينا  نضع  ولن 
دينية  جماعة  مع 
األولي  كان  وإال 
مع  التعاون  بنا 
الدينية  المؤسسات 

القبطية. 
تماما  العالقات  قطعت  المظاهرة  هذه  بعد 
بين اإلخوان وبين األقباط وأتذكر أنهم حاولوا 
لهذا  وتصدي  حليم  كميل  األستاذ  استقطاب 

األمرالمتنيح القمص مرقس عزيز. 
وفي   2011 يناير  مظاهرات  أثناء  في 
وسط مدينة تورنتو هتف اإلخوان ال يهودية 
صرخت  إسالمية.  إسالمية  مسيحية  وال 
هتقولي  لو  قائال  صوتى  بأعلي  الجميع  في 
إسالمية يبقي نار مبارك وال جنتكم عايزين 
أحنا  دينية  عايزينها  معاكم  أحنا  مدنية  دولة 

مع مبارك. 
تغير الهتاف ولم يعلق أحد علي كالمي إال 

بعض الشباب الذي شكرني علي التعليق. 
قضية رامي كامل تشغل بال كل األقباط في 
الداخل والخارج فرامي لم يفعل شيئا يستحق 
إقتربت من عامين. نؤمن  لمدة  السجن  عليه 
أن رامي مظلوم وندافع عنه ونطالب بحريته 

مستخدمين كل القنوات. 
لن نلجأ لإلخوان المسلمون في أي فضية ال 
التعاون  لقد رفضنا  قضية رامي وال غيرها 
معهم قبل الثورة فكيف نتعاون معهم بعد أن 
وصلوا  عندما  بأعيينا  وعنفهم  فجرهم  رأينا 
التكلم  في  الحق  لي  ليس  مصر.  في  للحكم 
لها مجهود  القبطي و  التضامن  بأسم منظمة 
الهيئة  كذلك  رامي  قضية  في  عليه  تشكر 
القبطية الكندية ، واألهرام الكندي لم يتخلوا 
عن رامي ولن نتخلي عنه حتي يتم اإلفراج 

عنه. 
والنشطاء  القبطية  المنظمات  تسمح   لن  
اإلخوان  مع  بالتعاون  المهجر   في  األقباط 
حتى  ألعضائها  أو  قضية   أي  في  مطلقا 

مجرد الحوار 
شخص  يتركوا  لن  المهجر  أقباط  أن  بل 
فمن  اإلخوان  مع  ليتعامل  واحد  قبطي 
سيضحي بحرق  تاريخه وتاريخ منظمته من 

أجل اإلخوان او العمل معهم. 
اإلخوان لديهم معتقلين يقولون انهم معتقلين 
سياسيين ويردون مساعدة ذويهم. هذه قضيتهم 
هم أحرار. لكن ليس لنا ناقة وال جمل وان كنا 
في زمن مبارك قلنا لهم نار مبارك وال جنتكم 

فماذا سيكون الرد األن؟؟.
يستطيع اإلخوان ان يحلموا بتعاون األقباط 
أي  يمنع  ما  يوجد  فال  شاءوا  كيفما  معهم 

شخص من أن يحلم. 
المهجر  في  واحد  قبطي  يجدوا  لن  ولكن 

يتعاون معهم. 
في نهاية مقالي أوجه نداءا للرئيس السيسي 
بسرعة اإلفراج عن رامي كامل الذي لم تثبت 
عليه تهمة واحدة منذ القبض عليه في نوفمبر 

 .2019
دعونا  اإلخوان  علي  الباب  نغلق  دعونا 
نمنعهم حتي من الحلم بتعاون أقباط المهجر 
معهم أفرجوا عن رامي كامل ودعونا نغلق 

هذا الملف لألبد
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أكتوبر  من   11 االثنين  النهارده 
ماانتم  زي  والنهارده   2021 سنة 
عارفين … هو عيد الشكر … هو 
صحيح عيد عند إخواننا الفرنجه او 
األجانب يعني … بس احنا برضه 
كمصريين… او احنا جميعا كبشر 
… مفروض نحتفل ونستمتع بالعيد 
ده …. عيد الشكر … نشكر ربنا 
علي كل شيء  … كل شيء حتي 
بعد  لسه مكممين … وحتي  واحنا 
ماحصلت قيود جديده … خصوصا 
الفاكسين  ماخدوش  لسه  اللي  علي 
 … صعب  لسه  الموضوع   …
ايد ربنا اقوي … وممكن في  بس 
كل   … فمه  من  ونفخه   … ثانيه 
ونرجع   … سهل  يرجع  الصعب 
غير  من   … بحريتنا  تاني  نتنفس 
قيود وكمامات.. نشكر ربنا ان احنا 
في  فرصه  واخدين   … موجودين 
الحياه … ومحطه أطول للنزول .. 
بنقرا …  او  بنكتب  موجودين لسه 
كل  حال …  كل  علي  ربنا  نشكر 
سنه وانتم طيبين … صحيح بقالنا  
اكتر من 86 أسبوع … واحنا بنقرا 
الجريده ع الهوا … او علي النت 
… ده طبعا اذا كنت مهتم فعال ولسه 
رافعه   لسه  انا  …عموما  بتقراها 
وعندي   … الزيتون  غصن  شعار 
تاني   من  الجريده  نقرا  نرجع  امل 
ورقه  ورقه   … ونتصفحها   …
… المهم ندخل بقي في الموضوع 
بتاعنا بجد … والموضوع هو عن 
الساحره المستديره .. او حبيبة قلب 
وخصوصا   … المصريين  معظم 
…اتربينا  القدم  كرة   … الرجاله 
سمع  علي  مصر  في  بيوتنا  في 
ماتشات الكوره … وسماع صراخ 
وساعات   … المشجعين  وهتاف 
وصفافير  بعربيات  مهرجانات 
 … للتشجيع  وطبل  وزمر  وزفه  
مصر  في  وعشناه  عرفناه  كده  ده 
ومازال كل المصريين يعيشوه … 
كرة القدم لها سحر خاص وعشاق 
كثيرين ..  بل ان دلوقتى أصبحت 
مخصوصه  تليفزيونية  قنوات  فيه 
ع  خاصه  وقنوات  الكوره  لبرامج 
اليوتيب … كلها تذيع اخبار الكوره 
بثانيه  ثانيه  الماتشات  وتحلل   ..
وباحدث التقنيات .. وبما ان الشيء  
نتكلم  فمنقدرش  يذكر …  بالشيء  
عن الكوره بدون نبذه بسيطه . عن 
واحد  اول   |.. عالمين  لعيبه  اتنين 

رمزي  هانى   … رمزي  هانى   ..
اتولد بحى عابدين بمحافظة القاهرة 
ارثوذكسية  قبطية  مصريه  السره 
وله اخت واحده تدعي مريم … بدا 
في ممارسة كرة القدم وهو في سن 
العشره وشاهده آنذاك كشاف نادى 
الترسانة  وحاول إقناعه باالنضمام 
ألشبال النادي … ولكن ابوه السيد 
ابنه  ينضم  ان  بشده  رفض  جوده 
به والده  فقد ذهب  للترسانة  ولذك 
فشاهده  األهلي   النادي  الى  وخاله 
ضمه  وقرر  يكن  مصطفى  كابتن 
وبعد  الحمراء  القلعه  اشبال  الى 
علي  رمزي  هاني  حصل  تالقه  
أول مكافأة في حياته نظير التوقيع 
جنيه،  آالف   10 وكانت  لألهلي 
النادي  أشبال  في  هاني  تدرج  ثم 
للناشئين  الوطني  للمنتخب  وانضم 

حتى أصبح كابتن فريق تحت 17 
في  تدريبه  يتولى  كان  والذي  سنة 
ذلك الوقت الكابتن أحمد رفعت… 
و رغم صغر سن رمزي فقد لفت 
الفريق  إلى  وانضم  بشدة  األنظار 
عمره  وكان  األهلي  بالنادي  األول 
ونظًرا  عاًما،   18 ال�  يتجاوز  ال 
إليها  وصل  التي  والنجومية  للتألق 
فقد  الصغيرة  السن  هذه  في  هاني 
ضمه الكابتن محمود الجوهري إلى 
الفريق  وكان  األول  مصر  منتخب 
التي  العالم  كأس  لتصفيات  يستعد 
نجح فيها منتخب مصر في الوصول 
في  الثانية  للمرة  المونديال  إلى 

بإيطاليا  العالم  تاريخه، وكان كأس 
ل�هاني  والشهرة  النجاح  مفتاح  هو 
وقتها 20  كان عمره  الذي  رمزي 
أنظار  هاني  يجذب  وبالفعل  عاًما 
السماسرة األوروبيون ويسعى خلفه 
     … السويسرى  شاتل  نيو  نادي 

ليصبح أصغر محترف مصري. 

 مقابل وصل راتبه  مليون ونصف 
راتب  طبعا  ده  دوالر)  المليون 
كان وقتها كبير جدا (  لمدة ثالث 
سنوات ليكون أغلى العب مصري 
الدوري  في  األول  لكونه  باإلضافة 

األلماني.  

 .. جدا  المشهور  الثانى  اللعب  اما 
واللى لسه بيلعب لغاية دلوقتى … 
فهو محمد صالح … او مو صالح 
.. اسمه بالكامل  … محمد  صالح   
محروس غالي … من مواليد 14 
يونيه 1992. بدا مسيرته في فريق 
العرب  المقاولين  بنادى  الناشئين 
نادى  في  لالحتراف  اتجه  .|ثم 
تشيلسي  ونادى  السويسرى  بازل 
اإلنجليزي  .. واختارته مجلة تايمز 
شخصية   100 اهم  ضد  ليكون 
يلعب  ومازال  العالم…  في  موثره 
حتي االن  … كل ده تمام وعادى 
ضرورية  مقدمه  كان  بس   …
ومهمه لموضوعنا .. اما ان نجد في 
كندا هذا الحماس والعشق للساحره 
المستديره لشباب ولدوا في كندا او 
أتوا أطفال في سن اربع او خمس 
 .. الموضوع  هو  هذا   … سنين 
الحكايه … جون …وجون  نبتدى 
هنا بتعطيش الجيم …  ..  ولد في 
كندا … لكنه من عشاق كرة القدم 
شاسعه  لعبه  ليست  انها  رغم   ..
نورث  او  كندا  في  مشهوره  او 
حب  على  اتربى  لكنه   … أمريكا 
ان  برضه  والحقيقة  القدم …  كرة 
الفضل في ده هو تشجيع والده … 
لدرجة أحيانا الصحيان ولو الساعه 
5 الصبح … لحضور اى تدريب 
او تمرينات … سواء خاصه بكرة 

غصن الزيتون 48

اللعيبه 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

رياضيه  انشطه  اى  او   … القدم 
 … جون  كبر  المهم   … اخري 
تكوين  حلم  الحلم  …  معاه  وكبر 
الحلم  وتحقق   … قدم  كوره  فريق 
الفريق …  كابتن جون  … وكون 
وتشكلت أيضا فرق أخرى افريقيه  
 .… معا  مبارايات  لعبوا  بل   …
دوره  في  افريقيه …   كاس  علي 
افريقيه … استمرت طوال الصيف 

… صحيح الفريق لم يفز 
بالدوره األفريقية هذا العام 
فخرا …  يكفينا  لكن   …
ويكفى جون فخرا … ان 
معظم   … فريق  اول  ده 
يتم   … مصريين  افراده 
 … وينيبج  في  تشكيله 
طبعا معظم الفريق مكون 

 … عربى  مايعرفوش  شباب  من 
وعلم  خبر …  ماكدبش  لكن جون 
كتير  عربيه  كلمات  الفريق  افراد 
هجوم وضغط وصد …  مثل   …
واهم الكلمات اللى علمها لهم  جون 
هي كلمه يال .. وده طبعا كان بيدي 
دفعه للفريق للتقدم والتحفز والفوز 
نموذج  بجد  كان  جون  الحقيقة   ..
مشرف … لكابتن الفريق … مش 
بس بتعليمهم عربى وتدريبهم ..لكن 
كمان كان مستعد يمر بعربيته على 
الفريق  افراد  من  واحد  اى  منزل 
ليوصله الى مكان الملعب .. جون 
يسلف  بكل محبه  كان ممكن  كمان 
تفيده  اى حاجه  الفريق  اى حد من 
رياضيه  وبروح   … التمرين  في 
فيكم  حد  ممكن  …طبعا  جميله 
 … مالنا  واحنا   .. ويقول  ينبري 
حاجه  ودى   … دي  الهيصه  بكل 
فرديه … ومش عاوزه مشاركتكم 
الحد  لهذا  أقول  ارجع  الكريمه … 
حاجه  مش  بصراحه  دى  ال   ..
جميله  حاجه  بجد  الن   … فرديه 
ان الشباب يشغل دماغه … ويبذل 

طاقته ومجهوده في حاجه مفيده …
حاجه تخرج الطاقه اللى في الشباب 
في  ناجح  جزء  وتخليهم   … دول 
اى  عن  وتبعدهم   |… المجتمع 
وزى   … تفكيرهم  تفسد  قد  أشياء 
مابيقول بولس الرسول في رسالته 
ما  تسليه  كانت  »ان  فيلبى  اهل  ل 
للمحبه » …   ده الحقيقه اول سبب 
تانى  ده …  الموضوع  كتابتى  في 

قناة  ان  األهم …  بقى ودى  حاجه 
مع  لقاء  عملت   … سي  بي  سي 
جون … وحديث كبير …  واخذ 
وطبعا   … بحالها  صفحه  صفحه 
مش معقول ان سي بي سي تعمل 
 … بوالدنا  وتفخر  وحديث   لقاء 
بيهم  ونفتخر  مانشجعهمش  واحنا 
متابعته على صفحه  …  ويمكنكم 
يمكنكم  فقط   … سي  بي  سي  ال 
مع  واللقاء  شحاته  جون  كتابة … 
سي بي سي … بجد مجهود يستحق 
االحترام والتقدير …  مش بس ل 
افراد  من  فرد  لكل  لكن   … جون 
الفريق … الن اللعبه لعبه جماعيه 
على  تعتمد  فرديه  لعبه  ومش   …
فخوره  انا  بجد   … واحد  شخص 
بالخطوه  بوالدنا دول … وفخوره 
األولى اللى بدأوها هذا العام بتكوين 
الفريق … وأتمنى لهم حظ اوفر … 
القادمه  المواسم  في  ونجاح  وفوز 
بالعربى  اهوه  وبقولهم   .. باذن هللا 
يال  لنجاح…  نجاح   ..يال … من 

… يالعيبه… 

مسؤولوا الصحة يف أونتاريو 
حيثون االطباء علي رؤية 

املرضي شخصيا وليس عن 
بعد

شخصيا  مرضاهم  رؤية  علي  االطباء  جميع  أونتاريو  حكومة  حثت 
وليس عن بعد قائلة ؛أن الوقت االن آمن حيث أرتفعت معدالت التطعيم 
ضد كوفيد 19 وكل معدات الحماية الشخصية متوفرة بسهولة , وفي 
في  االطباء  كبير  قال  أكتوبر   13 االربعاء  يوم  أالطباء  الي  رسالة 
ديكرني  باتريك  الصحة  وزيرة  ونائب  مور  كيران  الدكتور  الصحة 
والرئيسة التنفيذية لكلية االطباء والجراحين نانسي وايتمور أنهم سمعوا  
الرعاية  لهم  تقدم  ال  االطباء  مكاتب  أن  حول  شكاوي  متزايد  بشكل 
الصحية الضرورية , وجاء في الرسالة التي ارسلت لالطباء ما يلي ) 
أن هناك حدودا لما يمكن القيام به عن بعد , ) سواء بالهاتف او بكاميرا 
جهاز الكتروني ( وغالبا ما يصعب الوفاء بمستوي الرعاية في البيئة 
االفتراضية , وفي حين أن االمر متروك لالطباء في نهاية المطاف 
لتحديد نوع الرعاية المطلوبة ,فإن الفحص الشخصي ضروري الجراء 
التشخيص , وتحديد العالج وهذا هو المتوقع ان يستمر  وجاء أيضا في 
الرسالة ؛أن هناك العديد من المرضي ال يمكن تشخيص حالتهم عن 
بعد , وقد ذكرت أنباء السي بي سي هذا الشهر أن االباء واالمهات 
مع  شخصية  مواعيد  علي  الحصول  اجل  من  يكافحون  تورنتو  في 
لفيروس كورونا – وقال  اختبروا سلبيا  أن  بعد  أطباء االطفال حتي 
االطفال  مستشفي  في  الطوارئ  قسم  الي  أحيلوا  انهم  االمور  اولياء 
وعيادة سانت جوزيف لالطفال وذلك فقط عندما تبين ان هناك مرض 
في المعدة او التهاب في االذن , وقد أبلغ قسم الطوارئ في مستشفي 
االطفال عن رؤية اكثر من 6000 مريض خالل هذا الصيف وابلغ 
االباء عن فترة انتظار تصل الي 10 ساعات , وابلغ  أمين المظالم 
المعني بالمسنين في أونتاريو عن ارتفاع عدد  الشكاوي المقدمة من 

المرضي النهم ال يتمكنون من رؤية طبيبهم شخصيا .
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البعث واخللود

فرعونيــات

المصرية  الديانة  إرتبطت 
بعقيدة  وثيقا  إرتباطا  القديمة 
إليمانهم   ، والخلود  البعث 
إال  ليس  الموت  بأن  القوي 
الحياة  عالم  من  رحلة عبور 
الحياة  عالم  الى  المؤقته 
ومن   ، واألبدية  الدائمة 
شكلت  التي  المنطلقات  هذه 
 ، المصرية  الديانة  جوهر 
الخلود  سر  عن  البحث  كان 

، شغل المصريين الشاغل ، ليس فقط خلود ال 
) با ( الروح ولكن أيضا خلود ال ) كا ( الجسد 
على  للحفاظ  الدؤوب  السعي  هذا  ظل  وفي   ،
الجسد برع المصريون في فن حار فيه علماء 
العالم على مدي القرن العشرين ، وحاولوا تقليده 

بطرق مختلفة وهو فن التحنيط  . 

القدماء،  المصريون  فيها  برع  عملية  والتحنيط 
وكانت سراً من أسرارهم الخاصة، بها استطاعوا 
وتعيش  الروح  بها  لتحل  سليمة  الجثة  حفظ 
موتاهم  جثث  المصريون  دفن  األبد.  إلى  ثانية 
القوية، حتى  الشمس  ذات  الصحراء  رمال  فى 
تجففها وتحفظها من التلف. ووضع المصريون 
مع الميت كل ما يحتاج إليه من طعام وشراب 

وأدوات، ليستعين بها الميت فى حياة الخلود.

سيبعث  اإلنسان  أن  القدماء  المصريون  واعتقد 
تصعد  إذ  الخلود،  حياة  ليحيا  موته  بعد  ثانية 
روحه إلى السماء وصوروها على شكل طائر، 
الدفن  بعد  سليماً  ظل  إذا  اإلنسان  جسم  وأن 
عادت إليه الروح من السماء. فالموت فى نظر 
المصريين القدماء لم يكن هو النهاية، فبعده يحيا 

اإلنسان حياة جديدة.

عهد  فى  القدماء  المصريون  واتجه   
نحو  الحديثة(  الدولة  ملوك  »أخناتون«)أحد 
واعتبر   ، واحد  هللا  أن  واعتقدوا  التوحيد، 
»أخناتون« أن هذا الكون له إله واحد هو قرص 
الشمس »آتون«Aten الذى يرسل أشعته على 
سكان األرض فيحمل لهم النور والحياة، ولإلله 

»آتون« الجديد بُنيت المعابد المفتوحة للسماء.

 و هذه مقتطفات من نشيد ألخناتون، يترنم فيه 
لمعبوده آتون:

أيها الواحد األحد الذى ال إله غيره.

خلقت األرض على هواك أيها الواحد األحد.

لك الخلق من ناس وحيوان ودابة.

يا من يضىء المشرق بنوره.

فتمأل األرض بجمالك.

أيها الجميل.

القوى الرائع.

على  نورك  فامتد  تعاليت 
األرض.

الدينية  العقيدة  لوال  و   
المصريون  لنا  خلف  لما 
القدماء تلك النماذج الرائعة 
فى العمارة والفن واألدب، 
هى  البعث  فى  فعقيدتهم 
أدى  مما  موتاهم،  جثث  يحنطون  جعلتهم  التى 

إلى تقدمهم فى علوم الكيمياء والطب. 

تتعرض  الروح  أن  القديم  المصرى  آمن  لقد 
فى  الميت  أتاه  ما  تتناول  لمحاكمة  الموت  بعد 
الُمحسن  فيجازى  وسيئات،  حسنات  من  دنياه 
سيئاته.  على  الُمسىء  ويعاقب  إحسانه،  على 
يمثلون  قاضياً   42 من  مؤلفة  المحكمة  وكانت 
أقاليم مصر، وعلى رأسهم اإلله أوزوريس إله 
الموتى، وكان قلب الميت يوضع فى إحدى كفتى 
الكفة األخرى توضع ريشة تمثل  ميزان، وفى 
والعدالة  الصدق  إلهة   Maat »معات«  اإللهة 
وإبنة اإلله »رع«، فإن خفت موازينه كان ذلك 
دلياًل على أنه طاهر فيكون مصيره الجنة، أما 
آثم  أنه  على  دلياًل  ذلك  كان  موازينه  ثقلت  إذا 
المصريين  واعتقاد  الجحيم.  عذاب  إلى  فيساق 
الثواب والعقاب فى اآلخرة، دفعهم  القدماء فى 
إلى تسجيل أعمالهم الحسنة، والتبرؤ من أعمالهم 

السيئة.

محاكمة املوتى - بردية جنائزية من »طيبة« 

ترجع حلوالى عام 1025 ق.م ويظهر فيها ا

مبيزان  امليت  قلب  يزن  وهو  »أنوبيس«  إلله 

املوتى  إله  »أوزوريس«  اإلله  بينما  العدالة، 

اليمني( يتابع احملاكمة. )على 

عنخ  »توت  مقبرة  فى  العلبة  هذه  على  ُعثر 
والخشب  الذهب  من  مصنوعة  وهى  آمون«، 

على شكل »عنخ« ankh رمز الحي

حقيقة إلوهية املسيح : 
ثالث أدلة دامغة تؤكدها

 لعل من أصعب الحقائق في العقيدة 
المسيح  ألوهية   حقيقة  هي  المسيحية 
والتي ينكرها غير المسيحيين، ومعظم 
المسيحية  بالعقيدة  المتعلقة  الهرطقات 
هو هللا  المسيح  أن  حقيقة  تنكر  كانت 
الظاهر في الجسد وأنه واألب واحد، 
بل يراود عدد من المسيحيين البسطاء 
وعن  التثليث.  عقيدة  حول  تسائالت 
وهو   إبن هللا  هو  المسيح  يسوع  كون 
أيضا هللا الظاهر في الجسد وكما أكد 
الحقيقة  هذه  فهم  فان  المسيح  السيد 
واإليمان بها يحتاج إلي معونة الروح 
هذه  في  نعرض  وسوف  القدس. 
علي  تؤكد  دامغة  أدلة  لثالث  المقالة 
حقيقة ألوهية المسيح. وليس من بينها 
معجزاته الكثيرة والتي رأتها الجموع 
فقد يقول قائل أن األنبياء والرسل كان 
لهم ايضا معجزات أي أن المعجزات 

ليس دلياًل علي ألوهية المسيح.  

الدليل االول : 

هذا  ويتضمن   نفسها  السماء  إعالن 
بنيت  التي  الصخرة  بطرس)  الدليل 
هللا  إناء  وبولس)  هللا،  كنيسة  عليها 

المختار ( وهما من هما.  

معرفته   انكر  الذي  بطرس   )1
ذلك  بعد  قال  مرات  ثالث  بالمسيح 
ِمَن  أََخَذ  أَلنَُّه   17 الثانية  رسالته  في 
أَْقَبَل َعلَْيِه  هللاِ اآلِب َكَراَمًة َوَمْجًدا، إِْذ 
َصْوٌت َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد اأَلْسَنى: »هَذا 
ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي أََنا ُسِرْرُت ِبِه«.

 ) ) هو ويعقوب ويوحنا  َوَنْحُن   18
َماِء،  ْوَت ُمْقِباًل ِمَن السَّ َسِمْعَنا هَذا الصَّ

إِْذ ُكنَّا َمَعُه ِفي اْلَجَبِل اْلُمَقدَِّس.

وكان هذا تاكيد السماء لكون المسيح 
ابن هللا. 

كان  الذي   ) شاول   ( بولس   )2
من  وأيضا  سمع  المسيحيين  يضطهد 
َذَهاِبِه  َوِفي   3 السماء  اعالن  حوله 
َفَبْغَتًة  ِدَمْشَق  إِلَى  اْقَتَرَب  أَنَُّه  َحَدَث 

َماِء، أَْبَرَق َحْولَُه نُوٌر ِمَن السَّ

َوَسِمَع َصْوًتا  َفَسَقَط َعلَى اأَلْرِض   4
لَِماَذا  َشاُوُل!  »َشاُوُل،  لَُه:  َقاِئاًل 

َتْضَطِهُدِني؟«

َفَقاَل  َسِيُّد؟«  َيا  أَْنَت  »َمْن  َفَقاَل:   5
: »أََنا َيُسوُع الَِّذي أَْنَت َتْضَطِهُدُه.  بُّ الرَّ

َصْعٌب َعلَْيَك أَْن َتْرُفَس َمَناِخَس«.

َمَعُه  اْلُمَساِفُروَن  َجاُل  الِرّ ا  َوأَمَّ  7
ْوَت َواَل  َفَوَقُفوا َصاِمِتيَن، َيْسَمُعوَن الصَّ

َيْنُظُروَن أََحًدا.

الهامة  للنقاط  جيدا  نتنبه  أن  وأحب 
اآلتية : 

 - لم يسمع اإلعالن بطرس وبولس 
وحدهما وإنما معهما اخرون .  

- إستشهد االثنان بطرس وبولس من 

اجل تبشيرهما وإعالنهما عن حقيقة 
ألوهية السيد المسيح وعن فداءه للبشر.   

من  اإلعالن  هذا  قوة  صاحب  ما   -
ظواهر  اخري 

- في حالة بطرس 2 َوَتَغيََّرْت َهْيَئتُُه 
ْمِس،  َكالشَّ َوْجُهُه  َوأََضاَء  اَمُهْم،  ُقدَّ

َوَصاَرْت ِثَيابُُه َبْيَضاَء َكالنُّوِر.

لَُهْم  َظَهَرا  َقْد  َوإِيلِيَّا  ُموَسى  َوإَِذا   3
التَّاَلِميُذ  َسِمَع  ا  َولَمَّ َمَعُه.6  َيَتَكلََّماِن 

ا. َسَقُطوا َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجدًّ

َوَقاَل:  َولََمَسُهْم  َيُسوُع  َفَجاَء   7
»ُقوُموا، َواَل َتَخاُفوا«.

في حالة بولس ؛ 8 َفَنَهَض َشاُوُل َعِن 
اأَلْرِض، َوَكاَن َوُهَو َمْفتُوُح اْلَعْيَنْيِن اَل 
يُْبِصُر أََحًدا. َفاْقَتاُدوُه ِبَيِدِه َوأَْدَخلُوُه إِلَى 

ِدَمْشَق.

9 َوَكاَن َثاَلَثَة أَيَّاٍم اَل يُْبِصُر، َفلَْم َيْأُكْل 
َولَْم َيْشَرْب.

أي  الزمان  ذلك  في  يكن  لم  أنه   -
تكنولوجي يسمح بصدور صوت جبار 
مثل هذا من السماء يسمعه الجميع وال 

يشاهدون مصدره.  

 
المسيح  قيامة  وهو   : الثاني  الدليل 

بذاته وشهود هذه القيامة  .  

فقبل قيامة المسيح من األموات والتي 
حدث عنها تالميذه وأخرين ولكنهم لم 
بها  يؤمنوا  ولم  يفهموها  أو  يدركوها 
عاينوها  أن  إلي  تصورها  لصعوبة 

بأنفسهم.      

»اْنُقُضوا  لَُهْم:  َوَقاَل  َيُسوُع  »أََجاَب 
هَذا اْلَهْيَكَل، َوِفي َثاَلَثِة أَيَّاٍم أُِقيُمُه«.« 

)يو 2: 19(

والدليل علي عدم إيمانهم بالقيامة قبل 
حدوثها هو :  

1- الجميع وليس بطرس فقط أنكروه 
المسيح وفروا بعيدا عنه لحظة القبض 

عليه. 

القبر  ورؤية  موته  بعد  وحتي   -2
الفارغ لم يؤمنوا بحقيقة القيامة، والتي 
أيًضا  وإنما  فقط  توما  بها  يشك  لم 

جميعهم.   

3- وحتي القبر الفارغ لم ينبههم إلي 
حقيقة ما قاله عن قيامته حتي أن مريم 
المسيح  لهم  ظهر  من  أول  المجدلية 
سألت عن مكان جسد المسيح : »َفَقااَل 
َقالَْت  َتْبِكيَن؟«  لَِماَذا  اْمَرأَُة،  »َيا  لََها: 
لَُهَما: »إِنَُّهْم أََخُذوا َسِيِّدي، َولَْسُت أَْعلَُم 

أَْيَن َوَضُعوُه!«« )يو 20: 13(.

البقية ص 16
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   1� حقيقة تم جالء آخر جندي بريطاني من 
القاعدة البريطانية بمنطقة القنال في 18 يونيو 
1956م طبقا لإلتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر 
1954م، ولكن هذا ال يعني أن عبد الناصر 
عبد  قام  لمصر.  االستقالل  حقق  الذي  هو 

بانقالبه ومصر  الناصر 
دولة مستقلة ذات سيادة 
العالم  دول  باعتراف 
واألمم المتحدة بناء علي 
التي  1936م  معاهدة 
وقعت في 26 أغسطس 
مصطفي  بين  1936م 
وأنتوني  باشا  النحاس 
الزعفرانة،  بقصر  إيدن 
المعاهدة  هذه  وجاءت 
فؤاد  الملك  وفاة  بعد 
فاروق  الملك  وارتقاء 

للعرش.

   بمقتضى بنود المعاهدة كان على بريطانيا 
القوات  مصرعدا  من  قواتها  جميع  سحب 
وعددها  السويس  قناة  لحماية  الضرورية 
إمداد  بريطانيا  وعلي  فردا،  آالف  عشرة 
في  والمساعدة  المصري  الجيش  وتدريب 
الدفاع عنه في حالة الحرب، من حق مصر 
بعد مرور20 عاما من تنفيذ المعاهدة مطالبة 
القنال  منطقة  من  قواتها  بسحب  بريطانيا 
حماية  على  المصري  الجيش  قدرة  بعد 
وسالمتها،  السويس  قناة  في  المالحة  حرية 
على  عرضة  يجوز  بينهما  خالف  قام  فإذا 
التوترات  تصاعد  مع  المتحد.  األمم  عصبة 
على  الحفاظ  المعاهدة  فضلت  أوروبا  في 
الوطنيين  ترحيب  عدم  رغم  الراهن  الوضع 
بها. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفوز 
حزب الوفد في االنتخابات البرلمانية 1950م 
وتعنت بريطانيا في مباحثات االنسحاب من 
المعاهدة  الوفد  ألغت حكومة  بالقنال  قاعدتها 
بدأ  ثم  أكتوبر 1951م،  من جانب واحد في 
المرة  هذه  ولكن  أخرى  مرة  يشتعل  النضال 
نضال مسلح. نري من ذلك  أنه لو لم يقم أو 
البريطانية  القوات  جالء  لتم  االنقالب  ينجح 
الناصر  عبد  عليه  وافق  الذي  التاريخ   قبل 
التاريخ  نفس  في  األقل  على  أو  بسنوات، 

حسب بنود اتفاقية 1936م نفسها.

   2� أعلن عبد الناصر فى 26 يوليو 1956م 
البحرية  لقناة السويس  العالمية  تأميم الشركة 
بميدان  خطابه  في  مصرية  مساهمة  شركة 
البنك  بعد رفض  االسكندرية  بمدينة  المنشية 
تمويل  بريطاني(  أمريكي  )بدعم  الدولى 
بمثابة  القرار  هذا  وكان  العالى،  السد  بناء 
 23 إنقالب  تحدى  فى  األولى  الشرارة 
خاصة  االستعمارية،  لإلمبراطوريات  يوليو 
البريطانية والفرنسية التي كانت تسيطر على 
معظم الدول اإلفريقية واآلسيوية، ومع فشل 
الضغوط الدبلوماسية على مصر للعدول عن 
وإسرائيل  وفرنسا  بريطانيا  قررت  قرارها 
ضد  العسكرية  القوة  الستخدام  خطة  وضع 
تلك  بذلك تحقيق مصالحهم من  آملين  مصر 
هبطت  1956م  اكتوبر   29 في  الضربة. 
قوات إسرائيلية في عمق سيناء واتجهت إلى 
مهددة،  السويس  قناة  بأن  العالم  إلقناع  القناة 
بريطانيا  من  كل  أصدرت  اكتوبر   30 وفي 

وفرنسا إنذاراً يطالب بوقف القتال بين مصر 
االنسحاب  الطرفين  من  ويطلب  وإسرائيل، 
السويس، وقبول  قناة  عشرة كيلومترات عن 
بريطانية  قوات  بواسطة  القناة  مدن  احتالل 
القناة  في  المالحة  حماية  بغرض  فرنسية 
قواتهما  تدخلت  وإال 
بالقوة.  ذلك  لتنفيذ 
رفضها  مصر  أعلنت 
احتالل إقليم القناة، وفي 
هاجمت  أكتوبر   31
وبدأت  مصر  الدولتان 
على  الجوية  غاراتهما 
القناة  ومنطقة  القاهرة 

واإلسكندرية.

الناصر  عبد  أصدر     
القوات  بسحب  أوامره 
المصرية من سيناء إلى 
غرب القناة، وبدأ الغزو األنجلو فرنسي على 
مصر من بورسعيد التي ُضربت بالطائرات 
اإلنزال  لعمليات  تمهيداً  البحرية  والقوات 
الشعبية  المقاومة  ومع  بالمظالت.  الجوي 
الباسلة ومساندة الدول العربية بوقف تصدير 
االحتالل  ضد  العالم  دول  وتحرك  البترول 
الجمعية  واتخاذ  المتحدة،  الواليات  خاصة 
القتال  بوقف  قرارها  المتحدة  لألمم  العامة 
التغلغل  لوقف  هذا  أدي  الروسي،  واإلنذار 
ابتداء  العدوان  وقف  وقبول  فرنسي  األنجلو 
طوارئ  قوات  دخول  تالها  نوفمبر،   7 من 
قوات  وانسحاب  المتحدة،  لألمم  تابعة  دولية 
الدولتين في 22 ديسمبر من بور سعيد. وفي 
األمريكية  الخارجية  أعلن وزير  11 مارس 
أن خليج العقبة يعد مياه إقليمية ال يحق ألي 
دولة منع المرور الحر في الخليج والمضايق.

القوات  أتمت  1957م  مارس   16 وفي     
وتواجدت  سيناء،  من  انسحابها  اإلسرائيلية 
مصر  حدود  علي  المتحدة  األمم  قوات 
بموافقة  وصنافير  تيران  وجزيرتي  الشرقية 
العقبة.  بخليج  المالحة  حرية  لحماية  مصر 
بهذا القرار األحادي المتسرع الغير مسؤول، 
والتدمير  للغزو  البالد  الناصر  عبد  عّرض 
تخطيط  بدون  سيناء  من  الجيش  وانسحاب 
وفقد  قواتنا  من  الكثير  إلبادة  ُمؤديا  وتنظيم 
مصر سيطرتها علي مضيق تيران، واعتبار 
خليج العقبة مياه دولية أعطي إلسرائيل حق 
المرور الذي كانت محرومة منه منذ قيامها، 
ثمان  لمدة  القناة  إلغالق  العدوان  أدى  كما 

سنوات.

دي  أن  نرى  القناة  إنشاء  لتاريخ  بنظرة     
سعيد  محمد  موافقة  على  حصل  قد  لسيبس 
لمدة  تشغيلها  وحق  السويس  قناة  بحفر  باشا 
في  في 1869م.  القناة  افتتاح  تم  عاما.   99
حق  تمديد  الشركة  حاولت  1905م  عام 
االمتياز 50 عاما إضافية إال أن تلك المحاولة 
ستعود  كانت  القناة  أن  ذلك  معني  تنجح.  لم 
لمصر دون تلك التضحيات في عام 1966م.
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اجلمهورية الثانية - اجلزء الرابع 

فاروق عطية

والعشوائيات«  »مصر  مقال  بقية 
ص 4

بالجيزة  العشوائية  المناطق  أكثر  ومن 
وعشش  عالم  أوالد  “عزبة  هي  أمنة  الغير 
وحكر  والزنين  البحبوحي  و  الحديد  السكك 
وأيضا  الفخورة  توكل وميت كردك وعزبة 
منطقة سن العجوز بالهرم” كل هذه المناطق 
تهدد من حيث األمن واألمان يوجد بها سرقة 
مفاوضات  وبعد   ، والخ  وأموال  أعضاء 
حساب  فتم  الوزراء،  أراء  من  الكثير  وأخذ 
المناطق  المتبقي من صندوق تطوير  المبلغ 
أصل  من  جنيه  مليار   8.5 وهي  العشوائية 

16 مليار جنيه.

ما هو المقصود بالسكن العشوائي   تعرف 
المباني ومعيشة  بازدحام  العشوائية  المنطقة 
السكان بها بمستوى اقل من المستوى العادي، 
ويصل بها المساكن المبنية من صفيح وبواقي 
مخلفات القمامة، ويكرر أن الشيء األساسي 
والمباني  والمساكن  السكان  تكدس  هو  بها 
وعدم وجود الخدمات األساسية وذلك يؤدي 
وقلة  والمرض  والجوع  الفقر  انتشار  إلى 
التعليم، ومن المشاكل التي تواجه عالمنا اآلن 

هي مشكلة المناطق العشوائية.

العشوائيات هي عبارة عن مناطق سكنية 
مبنية بطرق غير منتظمة عشوائية تبني بدون 
تراخيص تفتقد ألقل مقومات الحياة الطبيعية 
ويطلق  مصر،  في  العشش  باسم  وتعرف   ،
عليها أسماء مختلفة في عدة دول، فمثال في 
البناء  الجزائر  العراق تسمى بحواسم، وفي 
الغير  بالسكن  المغرب  وفي  القصديري، 
حل  في  السعي  الحكومات  وتحاول  الئق، 
سكني  نمو  عن  عبارة  هو  و  المشكلة  هذه 
تناسب  ال  ومناطق  مباني  وبناء  حر  شعبي 
ومتعارضة  فيه  تعيش  التي  المجتمع  باقي 

مع الحياة الطبيعية بكل صورها، ومعارضة 
للقوانين البالد والعمران المنظم والعشوائيات 
األهالي  بإنشائه  يقوم  تخطيط  بدون  تبنى 
األراضي  على  أكانت  سواء  أماكن  أي  في 
واألراضي  الدولة  أراضي  أو  الصحراوية 
بدون  المدن  حواف  على  وتنشي  الزراعية 
أكواخ وعشش من  ويبني عبارة عن  تنظيم 
واألقمشة  بالكارتون  أو  الصفيح  أو  الطين 
الهالكة، وينتشر السكن العشوائي في كل بالد 
العالم، ولكن في الدول النامية ويكون بشكل 

تجمعات متالصقة بجانب بعضها البعض.

الناس  النتقال  متعدده  اسباب  هناك  ولكن 
نتيجة   -1  : المناطق  هذه  مثل  في  للعيش 
التي  العالمية  أو  األهلية  الحروب  حدوث 
ينتج عنها حدوث تدمير المناطق السكانية ، 
المدينة إليجاد  إلى  الريف  من  القادمون   -2
فرصة عمل ، 3- حدوث الظواهر الطبيعية 
من كوارث مثل الزالزل والبراكين والسيول 
هدم  عنها  ينتج  والعواصف  واألعاصير 
أماكن السكن أو حرقها، وبالتالي تصبح غير 
صالحة للعيش لذلك يلجأ األفراد إلى االحتماء 
إلى  هؤالء  يلجأ   -4  ، العشوائي  بالمناطق 
أما  فهي  لبساطة مكونات،  العشوائي  السكن 
من الخشب أو الطين أو األقمشة، ونادراً ما 

تكون من الطوب الرتفاع سعره.

ومن صفات السكن العشوائئ : 1- صغر 
ووجود  للنوم  فقط  بناؤها  يتم  ألنه  مساحته 
من  الداخلية  المساحة  تتراوح  حيث  مأوى 
5-9 متر ، 2- غير مقسمة إلى أماكن للنوم 
عدم   -3  ، الحجم  لصغر  نظراً  والمعيشة 
وجود مرافق عامة من صرف صحي ومياه 
يتم استخدام إضاءة من  النقية ، 4-  الشرب 
أو  الكيروسين  أو  الكهرباء  سرقة  خالل 

إشعال النيران أمامهم.
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الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 
الكائنات الحية

تابع ببغاء الدرة ببغاء الحب والوفاء

يصل ُمعّدل طول الدّرة البريّة إلى 18 سنتيمتر )7 إنشات( 
وتتراوح زنة إناثها بين 24 و40 جراًما، وذكورها بين 22 
أّما  البطن والكفل،  باهت على  و32 جراًما وريشها أخضٌر 
شملتها، أي كواسي الظهر والجناحين، فذات عالمات سوداء 
داكنة عند البوالغ، وباهتة عند الفراح واألحداث منها، تنتهي 
أصفران  والوجه  الجبهة  للعيان.  واضحة  بتموجات صفراء 
اليافعة فتظهر عالمات سوداء  أما عند  البالغة،  الطيور  عند 
تمتد حتى القير، وتبقى ظاهرة إلى أن يُريّش الطائر ما بين 
تظهر  أيًضا  البوالغ  بريش  فيكتسي  والرابع  الثالث  شهره 
عند هذه الطيور لطخات بنفسجية على وجنتها تُعرف باسم 
ثالثة  تظهر  حلقها  من  جانب  كل  وعلى  الوجنة”،  “كواسي 
بقع سوداء يُطلق عليها “ُرقط أو بُقع الحلق”، وأبعد هذه البقع 
خارجًيا يقع عند قاعدة كل كاسية من كواسي الوجنة. الذيل 
فضّي البياض، وريشات الذيل الخارجية تظهر عليها ومضات 
إلى  فسوداء ضاربة  الطيران  ريشات  أما  مركزية.  صفراء 
الخضرة، وكواسيها سوداء ذات هوامش وومضات مركزية 
صفراء، وهي ال تظهر للعيان إاّل أثناء التحليق عندما يبسط 
الرمادي،  إلى  ضارب  زيتوني  المنقار  جناحيه.  الطائر 
أي  نيريّة،  واألصابع  الُزرقة،  إلى  ضاربة  رمادية  والقوائم 

اثنان يوجهان األمام واثنان يواجهان الخلف.

        

المالمح الظاهرة لذكر الدّرة                لقطة ُمقّربة لرأس دّرة ذكر، 
الحظ قيره ذي اللون األزرق الملكي الذي يُميزه عن اإلناث   

لقطة ُمقّربة لرأس دّرة أنثى، الحظ لون 
قيرها البني الذي يُميزها عن الذكور

القسم العلوي من المنقار أطول بكثير من القسم السفلي، لدرجة 
أنه يغطيه كاماًل عندما يُغلق الطائر فمه. والمنقار ال ينتأ كثيًرا 
يُعطيه شكاًل  مما  به،  المحيط  الزغبي  الكثيف  الريش  بسبب 
موجًها نحو األسفل ومنظًرا وكأنه ُمفلطح على الوجه. يلعب 
القسمين  ويُمكن كال  الغطاء،  دور  المنقار  العلوي من  القسم 
تشمل  األغذية  من  منوعة  يقتات على طائفة  أن  من  الطائر 
األعشاب، والفواكه، والخضار. ومنقار الدّرة يُطبق على ما 
يحمله بإحكام أكثر من مناقير باقي الطيور، مما يحول دون 

وقوع مواد بناء العش التي يحملها الطائر إلى معقله. 

يُشّكل لون القير )القسم الُمنتفخ الذي يُشّكل أصل المنقار، حيث 
يقع المنخران( األساس الذي يُمكن عبره التمييز بين الجنسين، 
إذ ليس هناك من تفاوت جنسّي واضح عند الطيور البريّة من 
ملكًيا،  أزرًقا  القير  لون  يكون  الذكور  فعند  سواه  النوع  هذا 
الباهت  البني  بين  الُمفرخة  غير  اإلناث  عند  لونه  ويتراوح 

إلى األبيض، أما عند الُمفرخة فهو بني، ووردي عند األفراد 
اليافعة من كال الجنسين، لكنه غالًبا ما يتخذ لوًنا وردًيا ضارًبا 
إناث  بعض  عند  يظهر  اليافعة.  الذكور  عند  البنفسجي  إلى 
الدّرة قيًرا بنًيا خالل موسم التفريخ، وبعد انتهائه يرجع إلى 
لونه الطبيعي. يُمكن تمييز اإلناث اليافعة أيًضا عبر البياض 
الطبشوري الناعم الذي يظهر حول منخريها. تُحافظ الذكور 
المهقاء، وداكنة العينان، والمبرقشة، على لون قيرها الوردي 
عادًة  يسهل  الدوام  وعلى  حياتها،  طيلة  للبنفسجي  الضارب 
العمر،  الطائر ستة أشهر من  يبلغ  الدّرة عندما  تمييز جنس 
االستدالل  يمكن  أنه  غير  القير،  لون  عبر  يُميّز  ما  وغالًبا 
على الجنس أيًضا عبر شكل الرأس وسلوك الطائر، فاإلناث 
أكثر  وهي  الشيء،  بعض  مفلطح  رأسها  قفا  يكون  الُمفرخة 
أن  المعروف  من  لالجتماع.  حًبا  وأكثر  الذكور  من  هيمنة 
األشعة فوق البنفسجية تجعل ريش الدّرة متألًقا، ولعّل سبب 
تنعكس من  الشريك، كما أن هذه األشعة  ذلك هو استقطاب 
على البُقع الحلقية ويلجأ إليها الطائر لتمييز شريكه عن غيره، 

ويستعملها العلماء للتفرقة بين األفراد.

تتغذى ببغاوات الدّرة بُصورٍة غالبة في باُكورة الصباح وفي 
النهار وهي  قيظ  بهذا  فتتحاشى  الظهر  بعد  ُمتأخٍر من  وقٍت 
ع حول مصادر المياه  تشرب المياه بشكل جماعي، حيث تتجمَّ
بين الصباح والظهيرة، وكذلك في المساء، إال أنَّ هذه األوقات 
الجفاف  المنطقة وفي فترات  تتغير بحسب درجة حرارة  قد 
قد تسافر لمئات الكيلومترات بحثاً عن مصادر المياه، ويمكن 
أن يموت المئات منها خالل البحث عن الماء وتصل سرعة 
الساعة  في  إلى 113 كيلومتراً  أثناء هذه الرحالت  طيرانها 
)حوالي 70 مياًل( تُمضي هذه الببغاوات كثيًرا من وقتها في 

جمع البزور من َنبت األرض كأًل كان أم ُعشًبا ضاًرا.

تُفرخ ببغاوات الدّرة البريّة خالل الفترة الممتدة بين شهرّي 
يونيو وسبتمبر في شمال أستراليا، وبين أغسطس ويناير في 
وقٍت  أي  في  فتتناسل  انتهازية،  ُمفرخة  تبقى  لكنها  جنوبها، 
التفريخ  وَيحُصل  وفيًرا،  الطعام  كان  َمتى  السنة  أوقات  من 
َبعد األمطار عاَدًة عندما تكون بزوُر األعشاب غزيرة تودد 
فيقوم  التفريخ،  موسم  خالل  البعض  بعضهما  إلى  الزوجان 
البزور  أحدهما  فيأكل  وإطعامه،  اآلخر  بتنظيف  منهما  كاًل 
أواًل ثم يتقيأها لشريكه. أشارت الدراسات إلى أنه ليس هناك 
مع  الدّرة  لذكور  التناسلية  الغدد  تفاعل  الحين  يُثبت حتى  ما 
أشعة  إضاءة  مّدة  تغيّر  عنها  ينجم  التي  الموسمية  التغيرات 
الشمس، ويسري هذا األمر حتى على الطيور األسيرة التي 
تعيش بعيًدا عن موطنها االستوائي األصلي حيث فترة اإلنارة 
البالد  في  تعيش  التي  الدّرات  أن  تبيّن  فقد  تقريًبا،  مستقّرة 
ذات ساعات النهار القصيرة نسبًيا )17:7 ساعات(، ال تتأثر 
غددها التناسلية بِقصر أو طول النهار، مما يفيد أنها ال تتقيد 
عليها  أُجريت  التي  للذكور  بالنسبة  أما  ُمحدد  تناسٍل  بموسم 
دراسات في المختبرات، فقد أظهرت غددها التناسلية نشاًطا 
واضًحا تُظهر األنثى استعدادها للجماع عبر خضوعها للذكر، 
فتُهبط جسدها حتى يكاد ياُلمس مجثمها، وتجعله يتخذ شكاًل 
شبيًها بشكل القارب، ثم تبرح المجثم ذهاًبا وأياًبا وقد رفعت 
ورفعت  وبسطتهما،  جناحيها  وخفضت  الخلف،  إلى  رأسها 
الجماع  ويحصل  األنثى  ظهر  الذكر  يمتطي  ذلك  بعد  ذيلها 
صغيرة  أجواًفا  ُمسَتخدمًة  ُمستعَمرات،  في  األزواج  تُعشش 
الكينا يتراوح  الُعقدة في أشجار  ثُقوب  في الشجر من شاكلة 
عدد البيض في الحضنة الواحدة بين أربعة إلى ستة بيضات، 
يتراوح  ثمانية.  إلى  وصل  االستثنائية  الحاالت  بعض  وفي 
طول البيوض عادًة بين سنتيمتٍر واحد وسنتيمترين، ولونها 
األنثى  تضع  أن  يجوز  إذ  خصبة،  كانت  إن  لؤلؤي  أبيض 
بيًضا غير ُمخصًب في بعض األحيان. تضع األنثى بيضها 
على مدار عّدة أيام وفي العادة يفصل بين البيضة واألخرى 
مّدة يومان. يُرخم البيض لفترة تستمر ما بين 18 و21 يوًما، 
ومن الُمالحظ أن األنثى ال تغادر العش إال للتبّرز، أو لتتمدد 
قلياًل، أو لتقتات بسرعة، فإذا عادت ورخمت على البيض وقع 
عبء إطعامها على الذكر الذي يكتفي بإدخال رأسه من ثقب 
العش فقط، إذ ال تسمح األنثى لشريكها بالدخول، إاّل إن أقحم 
نفسه بالقّوة قد يتفاوت سن الفراح استناًدا على حجم الحضنة 
وتاريخ الرخم األّول، فيمكن أن يتراوح الفرق بين أعمارها 
دقيقة   20 حوالي  الفقس  عملية  تدوم  يوًما.   16 إلى   9 بين 
وتساعد األنثى صغارها على نقف القشرة. يزن الفرخ حديث 
الفقس ُقرابة جرامين  ويُريّش بعد حوالي 30 أو 35 يوم من 

الفقس ليُغادر العش بعدها.

   

أنثى دّرة على مدخل عّشها فراخ دّرة حديثة الفقس وبيضتان لّما 
َتفقسا َبعد     فرٌخ في عمر 3 أسابيع يكتسي بالريش ألّول مّرة.

تصل الذكور مرحلة النضج الجنسي عندما تبلغ من العمر ما 
بين 3 ½ إلى 4 شهور وعندما تبلغ 50 يوًما تبدأ بالسعي 
وراء الدّرات األخرى ات، وتحاول االحتكاك بمن استطاعت 
منها، وبحلول يومها السبعين تقريًبا تكون قد اختارت شريكها 
بلغت 105  فإن  الذي سوف تمضي حياتها معه،  المستقبلي 
أيام من العمر تكون قد اتخذت لنفسها شريكًة وارتبطت وإياها 

برابط قوّي. 

تنّص الكتابات األوليّة أن أقصى أمٍد حياتّي بلغته هذه الطيور 
في األسر تراوح بين 15 و17 عاًما وعلى الرغم من إمكانية 
هذه  أن  إال  الُعمرية،  المرحلة  هذه  المستأنسة  الطيور  بلوغ 
الحالة تبقى نادرة، وفي العادة فإن أقصى حٍد بلغته الطيور 
في البريّة ووثقته المراجع، تراوح بين خمسة وعشرة سنوات 

فقط.

تقع فراخ الدّرة ضحية طائفة واسعة من األمراض، وقد تُقتل 
كما  العش.  على  والدها  نازعت  بحال  أجنبية  أنثى  يد  على 
أو  سيقانه،  تباعد  من  يُعاني  الُمستأنسة  الفراخ  من  عدٌد  أن 
الوقوف بشكٍل  يمنعه من  الذي  إحداها خارًجا، األمر  التواء 
وبقي  الفرخ  نجا  وإن  الطعام،  على  أشقائه  ومنافسة  سوّي، 
على هذه الحال حتى بلوغه، فإنها تعيقه وتمنعه من التزواج 
الفرخ  انزالق  إلى  بشكٍل صحيح. يرجع سبب هذه اإلصابة 
القفص،  أو  بالَمطير  الُملحق  التفريخ  صندوق  أرضيّة  على 
ويُمكن تفادي هذه الُمشكلة عبر إلحاق األرضية ببضعة خيوط 
إسفنجيّة أو أوراق كي تمضغها األنثى وتكّون منها ما يُشبه 
البّطانيّة، وتفرشها على األرضيّة. أما في البريّة اإلسترالية، 
فإن الدّرات عرضة الفتراس شريحٍة واسعٍة من الجوارح، من 
شاِكلة البيزان والبواشق والصقور. كما أن الجمهرات الدخيلة 
في أوروبا وغيرها من األماكن، تتعرض الفتراس الكواسر 
البلديّة مثل الُصقيرات األوراسية )أظهرت إحدى الدراسات 
من   %9 نسبته  ما  تُشّكل  الوحشية  الدّرات  أن  بريطانيا  في 

إجمالي غذاء الُصقيرات المحليّة(، والشواهين، والبيزان.

         

الباز أحمر الذيل       الَباِشق األوراسّي      الصقر       الُصقيرات 
األ

بالبرني  ُبَزاٌة(، ومعروف  أو  أَْبَواٌز  أو  ِبيَزاٌن  )الجمع:  الباز 
في شمال أفريقيا هو طائر جارح طويل الذيل وحاد البصر، 
الفريسة  على  باالنقضاض  ويصطاد  الغابات،  في  يعيش 
ويستخدم مصطلح  ومخفي.  مرتفع  مكان  من  كبيرة  بسرعة 
الباز أحيانا للداللة على الصقر، وهو طائر مختلف تماما عن 
الباز، حيث يتبع الصقر فصيلة الصقريات، بينما يتبع الباز 

فصيلة البازية 

د الَباِشق هو  مالّي أو مجرَّ الَباِشق األوراسّي أو الَباِشق الِشّ
أحد أنواع الجوارح صغيرة الحجم الُمنتمية لفصيلة البازية، 
وهو واسع االنتشار في القسم األعظم من أوراسيا وفي شمال 
أفريقيا. تختلف الذكور واإلناث عن بعضها من ناحية الهيئة 
الخارجيَّة، فالبوالغ من الذكور تتمتع بريٍش رمادّي ُمزرق ذي 
شرائط برتقاليَّة على القسم السفلي من جسدها؛ بينما اإلناث 
بخطوٍط  وُمخططة  العلوي  القسم  على  بُنيَّة  اليافعة  والفراخ 
بُنيَّة على القسم الُسفلّي. واألنثى أكبر حجًما من الذكر بحوالي 
أعظم  أحد  الجنسين  بين  الحجم  فارق  من  يجعل  مما   ،%25
األوراسي  الباشق  الطيور.  من  آخر  نوٍع  أي  عند  الفوارق 
ل، يفتك بالطيور الحرجيَّة الصغيرة  صيَّاٌد ُحرجّي بالمقام األوَّ
ة أشكال من الموائل  غالًبا، غير أنَّه يمكن العثور عليه في عدَّ
والحدائق  ة  العامَّ الحدائق  فيها  بما  واالصطناعيَّة  الطبيعيَّة 
الطيور  صيد  على  يعيش  حيث  والُمدن،  والقرى  المنزليَّة 
قاطنتها. تميُل الذكور إلى صيد الطيور الصغيرة من شاكلة 
فقادرة  اإلناث  ا  أمَّ الدوري؛  وعصافير  والشراشير  القراقف 
والزرازير  السمنات  مثل  حجًما  أكبر  بطيوٍر  اإلمساك  على 
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القيامة. مسيح  ولد  البتول  بطن  من   -
من  خرج  لذلك  القيامة  هو  المولود  المسيح 
أحشاء البتول والباب مغلق.بتوليتها مختومة.

عذراويتها ثابتة ال تتغير.

المغلقة  ومتاريسها  الجحيم  إلى  نزل   -
إنفتحت قدامه وأخرج المحبوسين من األبواب 

الحديدية.

فيه  وأسكن  ففتحه  مغلقاً  الفردوس  كان   -
القديسين.بل كانت السماء مغلقة قدامنا ووجه 
اآلب محتجب إال أن المسيح القدوس صالحنا 
السماء على األرض  فإنفتحت قدامنا  أبيه  مع 

بالمصالحة.

باق  والحجر  القبر  من  خرج  قيامته  في   -
المالك  دحرج  خروجه  بعد  ثم  مغلق  والقبر 
أن  للناظرين  ليكشف  القبر  باب  عن  الحجر 
قام   المسيح   . فارغ  ههنا.القبر  ليس  المسيح 

والباب مغلق.

- ظهر لتالميذه الخائفين وقد إحكموا غلق 
أبوابهم لكنه دخل إليهم العلية واألبواب مغلقة.

كل  يخترق  الذى  الباب  هو  المسيح   -
األبواب.هو باب مفتوح القلب والذراعين حين 
تغلق كل األبواب أو نظنها هكذا وهي ليست 

مغلقة فقط تنتظر اإلذن لتنفتح.

- ال يوجد باب مغلق قدامنا ما دمنا نتقوي 
بمسيح القيامة.

- قوة قيامة المسيح هي ملك لنا نأخذ منها 
ما كما نشاء فتصير األبواب المغلقة كأنها غير 
موجودة .تنحل قدامنا باإليمان بمسيح القيامة.

- إن دخول المسيح وخروجه من األبواب 
المغلقة يؤسس فينا الرجاء بأنه ال مستحيل.كل 
القلوب المغلقة مفتاحها مع مسيح القيامة.الذى 

له في الموت مخارج.

- باب الرب يسوع يفتح لمن يقرعه.و بابنا 
نتبادل  يقرعه.إننا  حين  للمسيح  يفتح  أيضاً 
باب  يأخذ  وهو  الباب  المسيح  األبواب.نأخذ 
دخوله  في  عليه  يتملك  أن  يقبل  ممن  القلب 
القيامة  مسيح  ألن  مرعى  فيجد  وخروجه 
يسمح  ال  المغلقة  األبواب  دخول  علي  القادر 

لنفسه بدخول باب القلب إال لمن يفتح له.

يفتحه  باب  هو  دواء  بال  الذى  المرض   -
يؤمن  من  قلب  في  بمجده  ويتربع  المسيح 
القلوب  وقساة  المعاندين  األشخاص  به.كذلك 
ستبهرها  أبواب  هي  المتعنتة  البالد  وحتي 

قيامة المسيح.

- ما أجمل أن يصبح الباب لنا في كل أمر 
الرجاء  وباب  الخالص  باب  مسيحنا.هو  هو 
السالم. وباب  المغفرة  وباب  الملكوت  وباب 

من يدخله يحيا به.

- فلتطمئني أيتها القلوب القلقة ما دام مخلصك 
صاحب  أبديتك.هو  ومتعهد  سالمك  باب  هو 
نثق  فيه خيرنا.لهذا  لما  فيفتح ويغلق  المفاتيح 
فيمن أظهر مجده قدام األبواب المغلقة.و حين 
ينغلق قدامنا باب نعرف أن مجد الرب سيظهر 
حين يفتحه فاألبواب المغلقة لم تعد عائقا لقلب 
المؤمن الحي بل هى فرصة ننتظر فيها برجاء 
قدام الباب المغلق ونتوقع مجد رئيس القيامة.

ذكريات االنتصار...

 

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى حنا 

أكتوبر شهر اإلنتصارات في العالم  كله!

وكم هو رائع ان يكون لنا أكتوبر خاص 
انتصار  اإلنتصارات..  انتصار  فيه  بنا، 

اليوم السادس منه!

ان الحديث عن انتصارات اكتوبر، حديث 
اليفرغ!

يلخص  ان  كاتب  اي  على  الصعب  ومن 
ولكن  سطور..  في  عنه  الكتب  مئات 
فيض  من  كثيرة  تصبح  القليلة  السطور 

عظمة االنتصار!

ان كان نصر اكتوبر، عسكرياً، يدرس في 
وطنياً  فإنه  العالم،  في  االكاديميات  ارقي 
الهالل  بتعانق  وانسانياً، عبر عن وحدتنا 

والصليب في مالحم بطولية!

علي  جديداً  اإلنتصار  هذا  يكن  ولم 
العصور  أقدم  منذ  فهو  المصري  الجيش 

موحد  مينا  الملك  من  بداية  الحروب  في 
القطرين،

واإلنتصارات  الحروب  واستمرت 
والبطوالت،

 وليس هذا فقط بل قدموا لألجيال القادمة 
تراب  أجل  من  التضحية  في  عظيم  مثل 

الوطن المقدس، 

وكيف يدافع ويبتر كل من له يد في خلل 
بأمن وإستقرار الوطن،  

أكتوبر  جيل  إلي  واكبار  واعتزاز  تحية   
العظيم 

ارضنا  على  مصر  علم  رفعوا  ولمن 
شموخ  في  رؤسنا  ورفعوا  المستردة، 

وعظمة!

إلي حقيقٍة  الحلم  النصر وحولوا   وحققوا 
وبعثوا األمل في نفوس المصريين جميعا، 

األبرار  شهدائنا  أرواح  إلي  وسالماً   
مصر  أرض  الزكية  بدمائهم  رووا  الذين 

الطاهرة، 

لكل  عيداً  أكتوبر  نصر  ذكري  فستبقي   
المصريين، وستظل مصر األبية في رفعة 

وسالم وتقدم. 

تحيا مصر..تحيا مصر..تحيا مصر.
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بركات اخلدمة

Oliver كتبها

يسوع  الرب  قاله  ما  الروح  صوت  فيك  يردد  دوماً   -
عن خدامه.وعد يجمع كل البركات .يقول الرب يسوع  و 
وعده صادق لكل خادم و خحين ادمة: إن كان أحد يخدمني 
فليتبعني و حيث أكون أنا هناك يكون خادمى .و إن كان 
الخدام  يجعل  26.هوذا  اآلب.يو12:  يكرمه  يخدمني  أحد 
تحت بصره و بصر أبيه يطلب تبعيته فيجد الخدام أنفسهم 
يصعدون و هم يخدمون حتى إلي السماء بال رهبة متوقعين 

كرم اآلب و إستقبال المسيح. يو17: 24.
- لم يكن فى ظنهم قيمة كوب ماء بارد و قد نسيوا الكثير 
3.قد  1تس1:  المحبة  تعب  ينس  ال  هللا  لكن  خدموه  مما 
و  بصومك   خدمت  من  و  بصالتك  أنقذت  من  تعرف  ال 
لكن  بمحبتك  جذبت  من  و  بصمتك  قومت  من  و  دموعك 
وسط  سمائية  كنوزاً  كله  هذا  لك  يختزن  و  يعرف  الرب 

بهجة رضا الثالوث .
-أعظم بركة في الخدمة أنها للرب.شركة معه و محبة له 
و تمجيد .وسيلة للشكر.معايشة للبركة.إستجابة لمنحة إلهية 
.شرف موهوب سمائى ألن المالئكة أرواح خادمة فالخدمة 

تضعنا فى شبه المالئكة.
- الخدمة ميدان فسيح للفضائل.نتعلم فيه كلمة هللا الحية 
الفعالة و أيضاً نتعلم اإليمان و المحبة و الرجاء  1تس1: 3 
.1 تس 2: 7 الخدمة هى السباحة الروحية التى  فيها نطفو 

على خشبة الصليب و ننجو و لو تكسرت السفينة. 
شفعاء  بأنفسنا.نتحول  كما  بالغير  ننشغل  نصلي  حين   -
بنا اآلب  فى لحظة صالة. 1صم 12: 23 نتوسل فيفرح 
إذ نقلد إبنه يسوع الشفيع األوحد للخالص.نظهر منشغلين 

المسيح  القدس عمل  الروح  مع  يتمم  كمن  الناس  بخالص 
على األرض.ليس ألنه ناقص فنتممه لكن ألن لنا نصيب 
3.فى1:  2تى2:   .20 فنتممه.يع5:  الناس  خالص  في 

10.يأخذ الخادم لقب المخلص.
- الخدمة شهادة حية للثالوث األقدس.1تى1:1.اإلستشهاد 
شهادة و الخدمة شهادة.األولى لمن يقدم دمه مرة واحدة و 

الثانية لمن يسفك دمه قطرة قطرة حتى النهاية.
- الخدمة إختبار ليد هللا كل الوقت.رؤية لقوة الروح و 
فعله فى البشر.1تس1: 5.الخدمة طريقة مضمونة إلرضاء 
و  معاينة  4.الخدمة  صالح.1تس2:  بضمير  تمت  لو  هللا 

حديث متواصل مع هللا فأى بركة لنا.
الروحى  الجهاد  خالل  من  تمنح  الخدمة  بركات  -كذلك 
فيها.إذ أننا نصير خصوم صريحة إلبليس و أهداف معلنة 
لجنوده.فيكون جهادنا بمؤازة خاصة من روح ربنا يسوع 
فننال بركتين .الجهاد و اإلنتصار في الجهاد إن عشنا أمانة 

الخدمة لخالص المخدومين 1تس2: 18-20.فى1: 5-3.
- كيف نخدم سيداً حنوناً و ال تفيض علينا خيراته.و هو 
الذى قال إلبنه المتمرد يا إبني كل ما لي هو لك لو15: 31 
فكم سيكون للخادم المطيع الذى ال يتمرد أو يشتكى ال يفتر 

و ال تبرد محبته؟
- حين أطاع أناس قديسون وحى الروح القدس كتبوا لنا 
الكتاب المقدس .لم يكونوا يعرفون َمن ِمن الناس سيتأثر و 
يتغير و يؤمن  و يخلص بحياته أو بموته.لكنهم خضعوا 
للروح و كتبوا و خدموا البشرية فشهد لهم الروح بقداستهم.

كل خادم و خادمة ليس مطلوب منهم أن يكتب آيات لكن 
رسالة هللا  يوصل  و  القدس  الروح  بنفس  المكتوب  ينطق 
مقروءة منظورة معمولة باألفعال و القلب و الروح.2كو3: 
2حينها ينال مثل هؤالء لقب التلميذ و النبي و الرسول و 

يكون ألولئك نصيبهم مع المسيح  مثل القديسين.
هو  بأمانة  يخم  من  لكن  بذاتها  تميزاً  ليست  الخدمة   -

المتميز عند المسيح ألنه ليس جميع الخدام قدام الناس خداماً 
قدام هللا.لهذا من يشعر بأنه خادم لم يخدم بعد.الخادم لقب 
كما  الخدمة  بركات  ينال  المسيح  يأخذه من  المسيح و من 
وعد بشخصه المبارك.فال تكتفي إن صرت خادماً أو كاهناً 
أو مكرسة أو راهباً أو حتي أسقفاً فهذه كلها وسائل للخدمة 
و ليست نهاية أو مكافأة.البركة فى الحياة و الشهادة بأمانة 

للمسيح

بقية مقال »ببغاء الدرة« ص 12
هو  كما  الصقريات:  فصيلة  من  جارح  طائر  جنس  الصقر 
الحال مع العديد من الطيور الجارحة ، تتمتع الصقور بقدرة 
استثنائية على الرؤية. تم قياس حدة البصر ألحد األنواع فوجد 
العادي. كما ُشوهدت  باإلنسان  تعادل 2.6 مرة مقارنة  أنها 
صقور الشاهين وهي تنقض على الفريسة بسرعة 200 ميل 
في الساعة )320 كم / ساعة( ، مما يجعلها أسرع الكائنات 
حركة على وجه األرض. أما أسرع انقضاض مسجل ألحد 
الساعة )240 مياًل في  الصقور فقد بلغ 390 كيلومتًرا في 

الساعة(.

أو  الجّوال  الصقر  باسم  أحيانا  ُيعرف  والذي  الشاهين، 
أهل األردن،  العربية وكثير من  الجزيرة  أهل  الشيهانة عند 
والمعروف تاريخيا عند األمريكيين باسم باز البط وهو طائر 
يُعتبر  الصقريات.  فصيلة  من  تقريبا  الموطن  عالمي  جارح 
وهو  الغراب،  حجمه  في  يبلغ  إذ  الحجم،  كبير  الطائر  هذا 
ذو ظهر أزرق ضارب إلى الرمادي، وقسم سفلي مبرقش، 
ورأس أسود وذو شارب. وكما في الكثير من الجوارح قانصة 
تكون  األنثى  فإن  الصقور خصوصاً،  فصيلة  وفي  الطيور، 

أكبر حجماً من الذكر.

البقية في العدد القادم

إعداد/د. شاكر اسطفان
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
جامعة ماك ماسرت تندد بالسلوك املتهور 
واملدمر للطالب الذين جتمعوا يف مناسبة 

)العودة الزائفة للبيت(
تورنتو : أثار تجمع كبير للشباب الذين حضروا مناسبة أطلق عليها ) العودة الزائفة للبيت( او ) فوكو ( بالقرب 
من جامعة ماك ماستر في مدينة هاملتون يوم السبت 2 أكتوبر أنتقادات كبيرة بعد أن قالت الشرطة أن المجتمعين 
في هذه المناسبة التي تقام كل عام بمناسبة العودة للدراسة في الجامعة – قد تسببوا في أضرار وتلفيات في 
الممتلكات وقلبوا سيارة , وقال رئيس جامعة ماك ماستر السيد ديفيد فارار » أن عدة االف حضروا هذه المناسبة 
وانهم لم يحترموا الممتلكات » وقد تم أستدعاء شرطة هاملتون يوم السبت 2 أكتوبر والقت الشرطة القبض علي 
شخصان اتهمتهما باراكاب جرائم تتعلق بترخيص المشروبات الكحولية , وأتهمت خمسة افراد أخرين باالخالل 
بالسالمة , وقد قام فرد من المجتمعين بقلب سيارة مازدا بيضاء راسا علي عقب وطلبت الشرطة المساعدة في 
الكشف عنه , وقد بلغ عدد الحضور اكثر من 5000 شخص , وقالت الشرطة أيضا أن زجاجات وعلب وأشياء 
أخري القيت علي رجال الشرطة , وتضررت سيارة شرطة نتيجة لذلك , ولم يتم االبالغ عن أصابات خطيرة 
, ولكن تم أسعاف العديد من االفراد نتيجة لهذا , وقالت جامعة ماك ماستر » أن اولئك الذين فعلوا ذلك وخاصة 
هؤالء المتهورين عرضوا انفسهم واالخرين للخطر , وإن الجامعة ستتعاون بالكامل مع تحقيقات الشرطة , 

وسوف تستخدم الجامعة مدونة سلوك الطالب لديها لمعاقبة هؤالء الذين ينتهكوا مبادئ السلوك في الجامعة »

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

عائالت مقاتلي داعش احملتجزين يف سوريا يقاضون 
احلكومة الكندية لتقاعسها عن اعادتهم لكندا

أدعت عشرة عائالت كندية لمقاتلي داعش محتجزين في سوريا ؛ أن أوتاوا 
فشلت في إتخاذ جميع الخطوات المعقولة العادتهم الي كندا بعد أن أعتقلتهم 

القوات الكردية المدعومة من الواليات المتحدة , وزعمت هذه العائالت التي يمثلها المحامي لورانس جرينسون 
في أوتاوا ؛أنهم جميعا محتجزين بشكل تعسفي وغير قانوني وقد رفع المحامي بالنيابة  عنهم قضية ضد حكومة 
كندا  وهو يقوم بتمثيل 14 طفال وثماني نسوة واربعة رجال محتجزين في معسكرات وسجون في سوريا . 
وفي حين لم يذكر أسماء هؤالء المحتجزين اال ان اعمارهم تتطابق مع الكنديين المعروفين بأنهم أسري في 
سوريا والسيما محمد خليفة الذي كان يعيش في تورنتو ويعمل في تكنولوجيا المعلومات وقام  بعمل الراوي 
في مقطع فيديو لعملية أعدام قامت به داعش , وأيضا محمد علي الذي عمل قناصا في داعش وايضا السيدة 
كيمبرلي بولمان من مقاطعة بريتش كولومبيا والتي تزوجت من مقاتل داعشي , ومعظم المحتجزين االخرين 
هم من االطفال و تتراوح أعمارهم ما بين سنتان و14 سنة – وقد جاء في الطلب المقدم للمحكمة ) أن أفراد 
االسر المحتجزين في سوريا يعانون من الحرمان من الحرية وهذا غير قانوني , وانه لم توجه اليهم أية تهم ولم 
تحدد لهم مواعيد للمحاكمة وهم محتجزون دون تحديد لفترة أحتجازهم – ووصفت مرافق االحتجاز بانها مكتزة 
وغير صحية وان الكنديين المحتجزين هناك معرضين لخطر االصابة بكوفيد 19 (  وقال المحامي الذي يمثل 
هذه العائالت » أن الحكومة الكندية لديها القدرة علي وضع حد لهذا االحتجاز غير القانوني وتأمين االفراج عن 
هؤالء الكنديين » وحتي االن لم يصل الي كندا سوي واحد فقط من هؤالء وهي طفلة في الخامسة من عمرها 
قتل والديها في غارة جوية – وبينما قالت السلطات الكردية أنها مستعدة لتسليم الكنديين المحتجزين لديها ,لكن 

حكومة كندا قالت »أن السفر الي هناك محفوف بالمخاطر »

إشراف
جنـــوى غـــــالي

تورنتو متدد الالئحة الداخلية الرتداء قناع الوجه 
ايل عام 2022 وسط املوجة الرابعة لكوفيد 19

نطاق  بتوسيع  تورنتو  مدينة  تقوم   : تورنتو 
الوجه  قناع  المؤقت الرتداء  الداخلي  نظامها 
الي عام 2022 مع أستمرار وباء كوفيد 19 

, وقد أتخذ مجلس مدينة تورنتو قرار بتمديد فترة ارتداء قناع الوجه الي 
يناير  عام 2022 , بناء علي نصيحة الدكتورة إيلين دي فيال , ويطلب 
الداخلية  العامة  المدينة ارتداء قناع الوجه في جميع االماكن  من سكان 
بما في ذلك المناطق التجارية , والمناطق المشتركة في المباني السكنية 
المتعددة , وقد بدأ نظام أرتداء أقنعة الوجة في جميع االماكن المغالقة يوم  
7 يوليو 2020 خالل الموجة االولي للوباء  , وقد صوت مجلس مدينة 
تورنتو  باالجماع لصالح أشتراط أرتداء أقنعة في جميع االماكن المغلقة 
, وقال عمدة تورنتو في بيان صحفي أن أدلة الصحة العامة  تظهر أن 
أالقنعة تحافظ علي سالمة الناس , وهذه طريقة مهمة يمكن من خاللها 
مساعدة  بعضنا البعض مع االستمرار في أحراز تقدم في التطعيمات , 
في الوقت الحالي حيث ان الفيروس ال يزال نشيطا في المجتمعات المحلية 
, فإن تمديد اللوائح الداخلية الرتداء أقنعة الوجه هو الشئ الصحيح الذي 
يجب القيام به , واضاف العمدة قائال ؛ إنه يود ان يشكر الغالبية العظمي 
عندما  االقنعة  وأرتداء  الصحيح  الشئ  فعل  يواصلون  الذين  الناس  من 

يكونون في الخارج وفي االماكن العامة.

هيئة النقل العام يف تورنتو قد تستدعي السائقني 
املتقاعدين لسد الثغرات التي قد تنشأ من سياسة 

التطعيم االجبارية
قامت هيئة النقل العام )تي تي سي ( في تورنتو  باالتصال هاتفيا مع الموظفين الذين تقاعدوا حديثا وقديما 
عن العمل لتقيس مدي اهتمامهم بالعودة للعمل ثانية في حالة احتياج الهيئة اليهم , حيث ان الهيئة قد طلبت 
من جميع العاملين لديها الحصول علي جرعتان من لقاح كوفيد 19 بحلول يوم 30 اكتوبر وبالكشف عن 
حالة التطعيم لديهم قبل هذا التاريخ , وقال المتحدث باسم الهيئة السيد ستيوارت جرين ؛ انهم يخططون 
ويبحثون في عدد من الخيارات لضمان أالستمرار في تقديم خدمات النقل بعد يوم 30 أكتوبر , وقال ايضا 
؛ انهم بحاجة الي بضعة أيام لمعرفة أنطباعات العاملين حتي يكون لديهم فكرة واضحة عن عدد الموظفين 
الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين لم يحصلوا بعد علي التطعيم وأضاف ؛أن الهيئة لم تقرر بعد ماذا سيحدث 
لهؤالء الذين لم يتلقوا التطعيم بعد 30 أكتوبر , ولكن قد يختار البعض منهم التقاعد مبكرا او االستقالة .

حكومة أونتاريو تتفق مع ) شوبر درج 
مارت( لتقديم فوط صحية للحيض جمانا يف 

مجيع مدارس أونتاريو
الطالبات  ستتمكن   : تورنتو 
من  أونتاريو  مدارس  في  والنساء 
الحصول علي فوط صحية للحيض 
خالل  مجانا   ) الشهرية  الدورة   (
فصل الخريف بعد أن أتفقت حكومة 
دوج فورد مع شركة ) شوبر درج 

مارت ( لوضع هذه المنتجات في دورات مياه المدارس , وسيشهد هذا 
البرنامج الجديد الذي مدته ثالثة سنوات والذي أعلنه وزير التعليم في 
المقاطعة ستيفن ليتشي عن توزيع ستة ماليين  فوطة صحية للحيض 
عليه  وستحصل   , سنويا  المقاطعة  أنحاء  جميع  في  المدارس  علي 
البرنامج  هذا  وسيساعد   , المدارس  مياه  دورات  في  مجانا  الطالبات 
النساء والفتيات من خالل السماح  التي تعترض  علي إزالة الحواجز 
التعليم  وزير  وقال   , الصحية  الفوط  هذه  علي  مجانا  بالحصول  لهن 
 ) ضرورة  ولكنها  ترفا  ليست  للحيض  الصحية  الفوط  منتجات  )أن 
وليست مقاطعة اونتاريو هي االولي التي تقدم منتجات للدورة الشهرية 
عام  كولومبيا  بريتش  مقاطعة  أعلنت  فقد   , والطالبات  للنساء  مجانا 
2019 عن برنامج مماثل وايضا قامت جزيرة االمير أدوارد في تقديم 
االنسان  لحقوق  اونتاريو  لجنة  وكانت   ,  2020 عام  المنتجات  هذه 
ومجلس وزارء الشباب في اونتاريو وغيرهم قد كتبوا يقولون » ان 
هم  للحيض  فوط صحية  علي  الحصول  يستطيعون  ال  الالتي  النساء 
اكثر عرضة للتغيب عن المدارس والعمل ويواجهون مخاطر صحية 
» وقال وزير التعليم » أن االعالن عن تقديم منتجات للحيض مجانا 
سيغطي جميع المدارس ال 72 في أونتاريو وهوسيبدأ بمرحلة اولية 

لمدة 3 سنوات ثم يتوسع بعد ذلك »

أونتاريو ختصيص 270 مليون دوالر لتعيني اكثر 
من 4000 موظف يف جمال الرعاية طويلة االجل

تورنتو : خصصت مقاطعة أونتاريو ما يصل الي 270 مليون دوالر لتوظيف 
اكثر من 4000 موظف للرعاية طويلة االجل بنهاية العام المالي الحالي , وأعلن وزير الرعاية طويلة االجل 
السيد رود فيليبس عن تفاصيل التمويل وقال ان هذا التمويل جزء من خطة لتوظيف المزيد من العمال في هذا 
القطاع , حتي تتمكن المقاطعة من تحقيق هدفها بتخصيص 4 ساعات يوميا  للرعاية المباشرة للفرد بحلول 
عام 2025 , وتخطط الحكومة لتقديم قانون من شأنه ان يحدد عدد ساعات الرعاية الصحية   المباشرة للفرد 
الساعات للرعاية  المعلن عنها ستزيد متوسط عدد  المقاطعة ان االموال  المقيم في دار الرعاية   , وقالت 
الملية لعام 2022 ,  ويأتي اعالن  للفرد الي ثالثة ساعات يوميا , بحلول نهاية السنة  المباشرة  الصحية  
المقاطعة  هذا بعد أن قررت ان تلزم جميع العاملين في مجال الرعاية الطويلة االجل من موظفين ومتطوعين 

وطلبة  , باخذ ت لقاحات الكورونا كاملة بحلول يوم 15 نوفمبر مالم يحصلوا علي اعفاءات طبية سارية .
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ما بعـــــد األيـــــام )7(

توفيق مرتي مينا

قبي������ل الغروب

مبنى  فى  القاهرة  فى 
طه  العربية  اللغة  مجمع 
المجمع  ورئيس  حسين 
يتحدثان  باشا  السيد  لطفى 
رحلوا  الذين  الزمالء  عن 
وهيكل  عزام  الوهاب  عبد 
وليتمان , يقول طه ) قلوب 
كل   , حية  قبور  األصدقاء 
الذين  اصدقائنا  من  واحد 

سبقونا الى جوار هللا يحيا فى قلوبنا بمقدار ما 
الصومال  باستقالل  احتفال  فى     ) نحن  نحيا 
مقديشيو  الى  اإليطالى  الرئيس  مبعوث  يقوم 
بتسليم وثائق االستقالل الى رئيس مجلس االمم 
محمد  الدكتور  للصومال  االستشارى  المتحدة 
الذى  المجلس  فى  مصر  ممثل  الزيات  حسن 
يسلمها للرئيس الصومالى المنتخب آدن عبدهللا 
عثمان فى اول ساعة من اليوم االول من شهر 
يوليو 1960 , ولمصر ان تفخر بما حققته من 

استقالل الصومال.

اللغة  ابريل 63 يرحل رئيس مجمع   21    
العربية لطفى السيد باشا , ويصدر قرار رئيس 
لمجمع  رئيساً  حسين  طه  بتعيين  الجمهورية 
ونعاه طه حسين  العقاد  ومات  العربية,,  اللغة 
بمقال فى جريدة الجمهورية جاء فيه ) أيه ايها 
الكريم إن موتك ال يفجع اسرتك وحدها  االخ 
وال وطنك وحده وانما يفجع العالم العربى كله 
الشاهقة  العروبة  اعالم  من  علماً  كنت  فقد   ,
الدنيا  مألت   , المشرقة  نجومها  من  ونجماً 
يقول    ,,,     .  ) وعلما  وفلسفة  وحكمة  أدباً 
الذين دخلت معهم  العشرة  لسوزان: األعضاء 
المجمع عام 1940 ودعناهم كلهم ولم يبق على 
وترد   , سواى  العشرة  الزمالء  من  الحياة  قيد 

زوجته: أليست هذه سنة الحياة .

النفس المطمئن�������ة

   فى عام 65 أهدت جامعة بالرموفى جزيرة 
حسين  لطه  الفخرية  الدكتوراة  درجة  صقلية 
التى  الجراحة  بعد  ضعف  فى  صحته  وكانت 
أُجريت له عام 61 ولم يعد قادراً على السفر 
لتسلم الدرجة فكلفت الحكومة االيطالية سفيرها 
الفخرية  الدكتوراة  درجة  يحمل  بان  بالقاهرة 
الى طه حسين فى مسكنه فى رامتان كما حمل 
األول  للجزئين  ايطالية  ترجمة  معه  السفير 
والثانى من كتاب االيام .   ,, يقول طه حسين 
انه لم يعد يعرف عدد اللغات التى تُرجم إليها 
أوربا وفى شرقها وفى  الكتاب فى غرب  هذا 
بالد آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية 
كتبها  خاصة  بمقدمة  بريل  بطريقة  ُطبع  وأنه 
العميد جاء فيها )إن المهم هو ان يلقى اإلنسان 
حياته باسما ال عابساً وجاداً يحمل نصيبه من 
ويحب   , واجباتها  من  نصيبه  ويؤدى  اثقالها 
للناس مثلما يحب لنفسه , وال عليه بعد ذلك أن 
الناس أو  تثقل الحياة او تخفف , وأن يرضى 

يسخطوا . (

 1965 سنة  فى  العلم  عيد  مصر  تقيم     
رئيس  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  فيفاجىء 
الجمهورية الحاضرين باعالنه منح قالدة النيل 
أوسمة  أعلى  النيل  قالدة   ,,,   ... حسين  لطه 
يسبق  ولم  الدول  لرؤساء  تمنح   , شأناً  مصر 
أُهديت لمن هو دونهم فى مراتب المراسم  ان 
رئيس  لكن  وزير  او  وزراء  لرئيس  تُمنح  فلم 

الجمهورية يهديها اآلن لرجل من عامة الشعب 
ما  للناس  وأحب  العباً  ال  جاداً  حياته  أنفق   )
الحياة  تثقل  ان  ذلك  بعد  يبال  ولم  لنفسه  أحب 
او  الناس  يرضى  وان  تخفف  او 
يسخطوا ( , ولم يتمكن طه حسين 
من حضور هذا االحتفال لمرضه 
الى  األمناء  كبير  الرئيس  فأوفد 

رامتان فقدمها اليه .

   1966 وهوعلى ابواب السابعة 
صحفى  حديث  وفى  والسبعين 
العناية  الفكر عالجها  أزمة  يقول: 
يغنى  ال  الذى  وبالكتاب  بالقراءة, 
عنه التليفزيون أوالراديو أوالسينما 
لزوم  للشعب  الزمة  والثقافة   ,
اللغات  عن  الترجمة  وان   , التطبيقية  العلوم 
وفى  الثقافية.  لحياتنا  ضرورة  والحية  القديمة 
حديث له عام 68 لمجلة يصدرها طلبة الجامعة 
يقول:   حياته  متاعب  عن  سؤال  عن  يجيب   ,
فال  يلعبون  اخوتى  كان   , كثيراً  عانيت  لقد 
استطيع مجاراتهم , وفى األزهر عانيت وفى 
الجامعة ايضاً, قال لى سكرتيرها مرة ) ربنا 
ابتالك بالعمى فما لزوم ان تتعلم فى الجامعة (,       
أحداث كثيرة قد آلمتنى خالفى مع صدقى باشا 
وتقديمى  المعاش  وقطع  الجامعة  من  وطردى 
كتب  صدرت  لقد   , ومرات  مرات  للمحاكمة 

كاملة ضدى ولكنى لم اهتم بأى كتاب منها .

 , مقابلته  القاهرة  فى  اسبانيا  سفير  يطلب     
الدكتوراة  درجات  من  درجتين  اليه  يحمل  إنه 
الفخرية , واحدة من جامعة مدريد والثانية من 
وهو   71 عام  ويقبل    ,,   . غرناطة  جامعة 
يحضر  ان  على   – مرضه  مع   – حريص 
مهما  عنها  يتخلف  ال  اللغوى  المجمع  جلسات 
عانى من المشقة .  ,,  تستقيل وزارة الدكتور 
عزيز صدقى ويؤلف رئيس الجمهورية وزارة 
جديدة برياسته يعين فيها الدكتور محمد حسن 
الزيات وزيراً للخارجية وذلك لإلعداد السياسى 

للمعركة العسكرية التى ستخوضها مصر .

حسين  طه  ويغادر   1967 ويقبل صيف     
وحدها  ابنتهما  فترافقهما  االسكندرية  وزوجته 
وزارة  فى  مشغول  زوجها  الن  الميناء  إلى 
الخارجية بعمل هام. ,,,, أجواء مصر السياسية 
العربية  الدول  بالغيوم ,, عالقات بعض  ملبدة 
الى درجة مزعجة  ببعضها اآلخر قد صارت 
االجواء  تسمم  الدعايات ال  السوء وحرب  من 
العربية فحسب بل تسمم النفوس العربية كذلك. 
,, إن الدعاية التى كان طه حسين يتحدث منذ 
الكبير قد  لبنان عن خطرها  فى  عشرين عاماً 
القوية  االذاعة  أجهزة  اهميتها  من  ضاعفت 
والمرئية  المسموعة  االذاعة  وخاصة  الحديثة 
وانها لتصيب اصحابها بأضرار ليست أقل مما 
تصيب بها الحصوم إذا اصبحت أداة للتضليل 

بداًل من ان تكون أداة للتنوير.

   فى عام 70 يكتب طه حسين الى عبد الخالق 
العربية يطلب  الجامعة  باشا أمين عام  حسونة 
منه ان يسمى غيره لرياسة اللجنة الثقافية ولكن 
مجلس الجامعة يقرر باإلجماع تمسكه برياسة 
طه حسين للجنة ألن خدماته الثقافية ال يمكن أن 

يغنى عنها غيرها  

خت����������������ام 

إختارت األمم المتحدة طه حسين بين العشرة 
حقوق  جائزة  الدولية  المنظمة  ستمنحهم  الذين 
العامة  الجمعية  رئيس  وان  العام  ذلك  االنسان 
الى  الحضور  ويرجوه  يهنئه  إليه  سيبرق 

ليتسلمها   73 ديسمبر  شهر  فى  نيويورك 
السيدة  فقرأتها  البرقية  وقد وصلت  بنفسه, 
سوزان عليه وهو على وشك الرحيل.  ,,   
من شهر  والعشرين  الثامن  اليوم  فجر  فى 
نيويورك,  مدينة  بتوقيت   1973 اكتوبر 
من  هاتفياً  إتصااًل  الزيات  الدكتور   يتلقى 

القاهرة ينعى إليه طه حسين .

   كانت ابتسامته الخفيفة هى آخر حركة 
ويتجمع   , مواله  نداء  يلبى  ان  قبل  له 
الكبرى  االحتفاالت  قاعة  فى  المشيعون 
بجموعهم  فتمتلىء  القاهرة  جامعة  فى 
ويتحرك موكب الجنازة يتقدمهم نائبا رئيس 
الجمهورية السيد حسين الشافعى والدكتور 
محمود فوزى , ومؤنس طه حسين , والى 

وممثلو  الدولة  رجال  خلفهم  ومن  جانبهم 
ورجال  الجامعات  واساتذة  االجنبية  الدول 
القلم واالعالم والطالب , وال يكاد الموكب 
اليه  تنضم  حتى  الجامعة  حرم  من  يخرج 

جماهير الشعب .

ألنك  تبكى  أنت   : البنه  رجل  يقول     
تعلمت منه وقرأت له وسمعت احاديثه فى 
اإلذاعة ,  وأنا يابنى لم اتعلم منه ولم اقرأ 
تعالى  يابنى – ألن هللا   - ابكيه  لكنى  كتبه 
أكرمه بالعلم فلم ينسى الجاهلين وأغناه فلم 
فى  من  ينس  فلم  وأسعده  المعوزين  ينس 

األرض من المعذبين .

المرجع: دكتور محمد حسن الزيات

ألوهية  »حقيقة  مقال  بقية 
المسيح« ص 10

إدعاء  بخطورة  يعلمون  اليهود  كان   -4
قد  يا سيد،  قائلين:  لذاته 63  المسيح  قيامة 
تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني 
القبر  بضبط  فمر   65 أقوم  أيام  ثالثة  بعد 
ليال  تالميذه  يأتي  لئال  الثالث،  اليوم  إلى 
من  قام  إنه  للشعب:  ويقولوا  ويسرقوه، 
األموات، فتكون الضاللة األخيرة أشر من 

األولى.  

هو  ليس  القيامة  حدوث  دالئل  أهم  ولكن 
اللقاء وجها  تعدد  الفارغ، ولكن هو   القبر 
قيامته من كل  بعد  المسيح  السيد  لوجه مع 
وقد  كثيرين  وأخرين  والمريمات  التالميذ، 
ولعدم  سابق  مقال  في  وعددناها  ذكرناها 
اإلطالة سوف أكتفي بذكر واحدة  منها فقط 
َوَبْعَد ذلَِك َظَهَر  قال عنها معلمنا بولس :  
َدْفَعًة َواِحَدًة أَلْكَثَر ِمْن َخْمِسِمَئِة أٍَخ، أَْكَثُرُهْم 
َباق إِلَى اآلَن. َولِكنَّ َبْعَضُهْم َقْد َرَقُدوا.« )1 

كو 15: 6(.

وبسبب قوة قيامة المسيح فقد : 
1- تحول تالميذه من جبناء منكرين فارين، 
إلي شهود أشداء ثابتين مبشرين بقوة القيامة 
وعمل الفداء ونشروا المسيحية الي أقاصي 
أثبتت  التي  قيامته  بقوة  مدفوعين  األرض 
أن المسيح هو هللا الظاهر في الجسد حتي 
جميع  استشهد  هذه  شهادتهم  وبسبب  أنهم 
تالميذ المسيح ومعهم بولس الرسول )فيما 
عدا يوحنا الحبيب (وذلك بسبب مجاهرتهم 

بالشهادة بقيامة المسيح وعمل الفداء. 

إلي  اليهودي   الشعب  معظم  تحول   -2
عظات  مع  باآلالف  ذلك  وبدأ  المسيحية 
بطرس عن القيامة وهذا يؤكد تصديقهم لها؛ 
ويستطيعون  عندهم  المسيح  قبر  كان  فقد 
بصلب  طالبوا  الذين  وهم  بطرس  تكذيب 
ويقول  بل  قليلة  أيام  منذ  المسيح  وموت 
الكتاب :41 فقبلوا كالمه بفرح و اعتمدوا 
و انضم في ذلك اليوم نحو ثالثة االف نفس. 
 الدليل الثالث : إعالن المسيح عن حقيقة 
ألوهيته لرسله وللجميع، والمعجزة المتعلقة 
أمام  السماوات  إلي  وصعوده  بالوهيته، 

الجميع. 

- إعالن المسيح عن حقيقة ألوهيته : 
السيد المسيح لم يترك للمؤمنين به تصور 
حقيقته وكونيته ؟ فهو لم يقل أنه مرسل من 
هللا أو أنه الها أخر بل أعلنها بوضوح أنه 

واألب واحد. 

أََنا َواآلُب َواِحٌد«.« )يو 10: 30(.

1( 8 َقاَل لَُه ِفيلُبُُّس: »َيا َسِيُّد، أَِرَنا اآلَب 
َوَكَفاَنا«.

تُُه  9 َقاَل لَُه َيُسوُع: »أََنا َمَعُكْم َزَماًنا هِذِه ُمدَّ
َولَْم َتْعِرْفِني َيا ِفيلُبُُّس! اَلَِّذي َرآِني َفَقْد َرأَى 

اآلَب، َفَكْيَف َتُقوُل أَْنَت: أَِرَنا اآلَب؟

َواآلَب  اآلِب  ِفي  أََنا  أَِنّي  تُْؤِمُن  أَلَْسَت   )2
ِبِه  أََتَكلَُّم  لَْسُت  ِبِه  أَُكلُِّمُكْم  الَِّذي  اْلَكاَلُم  ؟  ِفيَّ
َيْعَمُل  ُهَو  ِفيَّ  اْلَحالَّ  اآلَب  لِكنَّ  َنْفِسي،  ِمْن 

اأَلْعَماَل.« )يو 14: 10(.

3( فساله رئيس الكهنة ايضا: اانت المسيح 
ابن المبارك؟ فقال يسوع: انا هو. وسوف 
تبصرون ابن االنسان جالسا عن يمين القوة 
واتيا فى سحاب السماء، فمزق رئيس الكهنة 

ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ...

- الصعود إلي السموات أمام الجميع :

ا َقاَل هَذا اْرَتَفَع َوُهْم َيْنُظُروَن.   9 -  َولَمَّ
َوأََخَذْتُه َسَحاَبٌة َعْن أَْعيُِنِهْم.

َماِء  السَّ إِلَى  َيْشَخُصوَن  َكانُوا  َوِفيَما   10
َوُهَو ُمْنَطلٌِق، إَِذا َرُجاَلِن َقْد َوَقَفا ِبِهْم ِبلَِباٍس 

أَْبَيَض،

َما  اْلَجلِيلِيُّوَن،  َجاُل  الِرّ »أَيَُّها  َوَقااَل:   11
َماِء؟ إِنَّ َيُسوَع  َبالُُكْم َواِقِفيَن َتْنُظُروَن إِلَى السَّ
َسَيْأِتي  َماِء  السَّ إِلَى  َعْنُكْم  اْرَتَفَع  الَِّذي  هَذا 

َماِء«. هَكَذا َكَما َرأَْيتُُموُه ُمْنَطلًِقا إِلَى السَّ

علي  تؤكد  والتي  المتفردة  المعجزة   -
القادر  هو  أنه  أثبتت  ألنها  المسيح  ألوهية 
علي أن يغفر الخطايا. 7 »لَِماَذا َيَتَكلَُّم هَذا 
هَكَذا ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر أَْن َيْغِفَر َخَطاَيا إاِلَّ 

هللاُ َوْحَدُه؟«

ُروَن  8 َفلِْلَوْقِت َشَعَر َيُسوُع ِبُروِحِه أَنَُّهْم يَُفِكّ
ُروَن  هَكَذا ِفي أَْنُفِسِهْم، َفَقاَل لَُهْم: »لَِماَذا تَُفِكّ

ِبهَذا ِفي ُقلُوِبُكْم؟

9 أَيَُّما أَْيَسُر، أَْن يَُقاَل لِْلَمْفلُوِج: َمْغُفوَرٌة لََك 
َسِريَرَك  َواْحِمْل  ُقْم  يَُقاَل:  أَْن  أَْم  َخَطاَياَك، 

َواْمِش؟

اإِلْنَساِن  الْبِن  أَنَّ  َتْعلَُموا  لَِكْي  َولِكْن   10
اْلَخَطاَيا«.  َيْغِفَر  أَْن  اأَلْرِض  َعلَى  ُسْلَطاًنا 

َقاَل لِْلَمْفلُوِج:

11 »لََك أَُقوُل: ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْذَهْب 
إِلَى َبْيِتَك!«.

اَم  ِريَر َوَخَرَج ُقدَّ 12 َفَقاَم لِْلَوْقِت َوَحَمَل السَّ
ُدوا هللاَ َقاِئلِيَن:  ، َحتَّى بُِهَت اْلَجِميُع َوَمجَّ اْلُكِلّ

.»! »َما َرأَْيَنا ِمْثَل هَذا َقطُّ

وفدائه  المسيح  ألوهية  حقيقة   : الخالصة 
المسيحي  اإليمان  أساس  هي  والتي  للبشر 
عاينها  موثقة  دالئل  لها  مؤكدة  حقيقًة  هي 
يدعيها  أو  يتصورها  ولم  الكثيرون 

المسيحيون .

د. ناجي اسكندر 
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العقاب         
بقلم/ مدحت موريس 

(voicy2005@yahoo.com( 

امضى  بعدما  مسرعاً  النيابة  سراى  من  خرج 
درجات  يقفز  وهو  بنفسه  يدر  لم  ساعات عصيبة، 
شىء،  عليه  يثبت  الخارج....لم  الى  المؤدية  السلم 
على العكس اثبتت التحقيقات سالمة جميع المستندات 
وعقود الملكية التى قدمها وصحة التوقيعات بها....
وبالتالى صارت االرض  براءته  التحقيقات  اعلنت 
ملكاً خالصاً له. ركب سيارته واضعاً بجواره حقيبة 
بينما  سعادته  تشاركه  السيارة  انطلقت  المستندات، 
ارباحه  يحسب  برأسه  الكامن  اآللى  الحاسب  بدأ 
المتوقعة من صفقة بيع االرض التى لم تكن فى يوم 
الشخصية  مهاراته  انها  حساباته.  االيام ضمن  من 
وقدراته البارعة التى مكنته من امتالك تلك االرض 
التى كان يمتلكها منذ زمن بعيد احد االجانب الذين 
عاشوا فى مصر فى اوائل الثالثينات ثم بعد وفاته 
بعد-  -فيما  تزوجت  التى  الوحيدة  ابنته  الى  آلت 
ولم  تماماً  اخبارها  وانقطعت  االصلى  موطنها  فى 
تعد لزيارة مصر اال منذ ثالثين عاماً حيث باعت 
شقة والدها بوسط المدينة ، ولسبب غير معلوم لم 
تتصرف فى قطعة االرض التى ورثتها عن ابيها. 
االرض  قصة  لمعرفة  الصدفة  قادته  فقد  هو  اما 
الواقعة بالقرب من منطقة سكنه خاصة مع النهضة 
الفضاء  االراضى  جميع  شملت  التى  المعمارية 
باستثناء تلك االرض فعكف باحثاً عن اصلها حتى 
األرض،  لقطعة  الشرعى  المالك  لمعرفة  توصل 
حيث  االجنبية  للسفارة  قصيرة  بزيارة  قام  بعدها 
عرف بوفاة االبنة - الوريثة الشرعية لألرض- التى 
جاءت  هنا  ابناء....من  لها  يكن  لم  حظه  ولحسن 
واتته  بسرعة...اخيراً  عقله  عمل  حيث  الفكرة، 

انتظرها منذ زمن، اخيراً  التى  الفرصة 
حانت اللحظة التى ستنطلق به من عالمه 
األمر  دراسة  فى  بدأ  آخر.  عالم  الى 
خطته  يضع  اشهر  ثالثة  وامضى  بدقة 
الجهنمية ليمتلك تلك االرض ويصير من 
االمر صعباً  يكن  لم  الماليين،  اصحاب 
اسهل  فما  المحنك  المحامى  وهو  عليه 
تزوير  او  المستندات  بعض  استخراج 
الشهادات مقابل التنازل عن بضعة الوف 
من الجنيهات. وفى الشهر العقارى كان 
زواج  عقد  استخرج  حيث  اراد  ما  له 
وفى  االجنبية  المرأة  من  الحقيقى  البيه 
مكتب السجل المدنى استبدل اسم امه فى 
االجنبية.... المرأة  باسم  ميالده  شهادة 

شعر ببعض التأنيب وهو يمحو اسم امه 
انها  نفسه  وبين  بينه  قال  لكنه  ويستبدله 
لو كانت مازالت على قيد الحياة لوافقته 
ارض  تؤول  ان  معنى  فعلته..فما  على 
من  حفنة  ليستغلها  الدولة  الى  هذه  مثل 

اللصوص ويرتبحون من ورائها؟

بنفسه  القى  المتواضع  منزله  فى   
ظهره  على  مسترخياً  فراشه  فى 
النهائى  المحكمة  حكم  يضع  وهو 
صدره.                                                                                على  لالرض  بملكيته 
فيها  عاش  قصيرة  غفوة  استغرقته 
من  ينتظره  وما  المستقبلية  احالمه  فى 
صفوف  من  وانتقاله  العيش  رغد   
العالم الخلفى الى الصفوف االمامية فى 
مجتمع الصفوة....لم يعكر صفو غفوته 
واللقطات  الصغيرة  الصور  تلك  سوى 
فنهض  معاناته،  مسيرة  فى  الحزينة 
فجأة من غفوته وهو يسترجع األحداث 
نادى  الى  انضم  انه  حقيقة  من  ويتأكد 

ايام الشقاء الى غير  المليونيرات وودع 
ابتسامة  عن  شفتاه  رجعة...انفرجت 
ذاكرته  من  تطرد  ان  حاولت  عريضة 
األوراق  فى  الماضى...تالعبه  لقطات 
هزيلة.. قروش  اجل  من  والمستندات 

حقاً كم اضاع من وقته ومجهوده مقابل 
تحمل  وكم  جوع  تُشبع  ال  تافهة  مبالغ 
امره  افتضاح  خشية  نفسية  من ضغوط 
الضمير  السجن هذا غير وخز  ودخوله 
توقف  حين آلخر.  من  ينتابه  كان  الذى 
قلياًل امام تلك الكلمة العابرة..«الضمير« 
هى كلمة او مصطلح لم يعترف به فى 
يوم من األيام وباالحرى هو ال يعرف له 
معنى وان كان بينه وبين نفسه يستخدم 
مصطلح آخر وهو الخوف من هللا الذى 
يعلم  ايضاً  انه  افعاله واالهم  يعلم حقيقة 
بحقيقة نيته..خفق قلبه وهو يتذكر الكثير 
نعومة  منذ  به  مرت  التى  المواقف  من 
لدرجة  تملؤه  هللا  خشية  وكانت  اظافره 
طويلة.... اليام  يفارقه  كان  النوم  ان 

التى  والشباب  الصبا  فتاة  تذكر »نهلة« 
غير  اآلن  حتى  به..وهو  وتعلقت  احبته 
لكن  متأكد ان كان قد بادلها الحب يوماً 
من المؤكد انه احب تعلقها الشديد به...

بمشاعرها  وعبث  له  حبها  استغل  كم 
تركها  النهاية  فى  لكنه  بجسدها  واحياناً 
لالرتباط...كانت  استعداده  عدم  بحجة 
بل  الضمير  بوخز  فيها  يشعر  مرة  اول 
وامضى اكثر من عامين يشعر بالتأنيب 
اخيراً  فاستراح  تزوجت  انها  علم  حتى 
يتوقع عقاباً  قير قصيرة  لفترة  لكنه ظل 
من هللا على فعلته. لكن ما فعله مع نهلة 
الحقاً  فعله  بما  االطالق  على  يقارن  ال 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

ما  اما  اخالقية  سقطة  كان  نهلة  من  فموقفه 
تحت  فيدخل  سقطات  من  ذلك  بعد  به  قام 
اصبح  والتى  والتزوير  النصب  جرائم  بند 
القضايا  من  جداً  والكثير  بها..فالكثير  خبيراً 
لوال  ليكسبها  يكن  لم  فيها كمحام  ترافع  التى 
يأتى  تزويرها....ثم  احترف  التى  المستندات 
الضمير ليؤنبه...والخوف من هللا ليقلق منامه 
ويسخرمنها  نفسه  يحدث  ما  كثيراً  وكان 
ويتساءل » هل اخاف عقاب هللا على االرض 
ثم  الموت؟«  بعد  ينتظرنى  مما  اخاف  وال 
التالشى حتى يرتكب  بعدها يبدأ الخوف فى 
الدائرة نفسها. استاء  اثماً جديداً...ويدور فى 
الذى اصبح من  اليوم  يتذكر كل هذا فى  ان 
اصحاب الماليين فحاول ان ينأى بنفسه عن 
نسيانها....ولكن  يحاول  التى  الذكريات  تلك 
لألسف تذهب الذكرى ويبقى الواقع الذى ال 
ثم  القلق،  هللا.......انتابه  اال  بحقيقته  يعرف 
الرعب وهو يتصور عقاب هللا على  اصابه 
الضربة  تأتى  اين  من  يدرى  ال  وهو  فعلته 
بأعين  فيقضيه  الليل  يأتى  يتوقعها.  التى 
مفتوحة وهو يتوقع ان يأتى من يقبض روحه 
حياته  وفى  مداه.  يعرف  ال  عذاباً  يسقيه  او 
اليومية صار اى عارض يمر به يشكل له قلقاً 
بشعاً كأن يبتليه هللا بمرض خبيث يظل يعذبه 
لسنوات طوال...وان اتاه خطاباً حكومياً ظن 
الكبرى  المصيبة  للتحقيق...اما  استدعاء  انه 
يسير  الشرطة  احد رجال  يرى  عندما  فتأتى 
خلفه فيظن انه يتتبع خطاه او انه اتى ليقبض 
السجن  عار  بين  بقية عمره  عليه....فيقضى 
وفضيحته فى المجتمع. سنوات تمضى وهو 
يداهمه  ما  بقدر  يربح  ما  وبقدر  حاله  على 
حياته...وبعد  جنبات  اشعل  الذى  الرعب 
سنوات من االنتظار لم يتمتع فيها كما تمنى 
باالله  ويذكرها  نفسه  يطمئن  بأمواله....بدأ 
الغفور الرحيم وكيف انه حتى اآلن لم يعاقبه 
تاب  وقد  هللا  يعاقبه  افعاله....وكيف  على 
واناب عن كل ما اقترفه من آثام....لكنه يعود 
ليتساءل عن حقيقة توبته المزعومة !!!                             

ينغص  اليومى  والرعب  تمضى  سنوات   
لهيب  صار  حتى  العقاب  انتظار  فى  حياته 
الحقيقة  نفسه.  و  العقاب  العقاب هو  انتظار 
انه نسى - وهو فى دائرة رعبه - ان انتظار 
العقاب كثيرا ما يكون اشد وطأة من العقاب 

نفسه

لالعالن باجلريدة 

اتصل على

ahram.teeba@ 

 gmail.com

اواتصل

 باشرف اسكاروس

 (416)659-8744

بقية مقال »جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الثانية« ص11 
  

  3� أنهاء االنقالب على الملكية إنهى سيطرة أسرة محمد علي على حكم 
مصر، ولكنه لألسف أنهى معه الديمقراطية البرلمانية والليبرالية ورسخ 
للتقهقر  بمصر  أدي  مما  األفواه  وتكميم  االستبدادي  الفرد  حكم  سيطرة 

للخلف عن ركب الحضارة عشرات السنين.
   4� إنهاء سيطرة اإلقطاع على الحكم بقانون اإلصالح الزراعي وتحديد 
قد  الزراعي  اإلصالح  فجة ألن  مغالطة  ذلك  في  فدان.  ب� 100  الملكية 
بدأ قبيل االنقالب، وكان الملك فاروق المفترى عليه هو من بدأ في عام 
الخاصة، وكان لفالحي  نفقته  البور علي  1948م في إصالح األراضي 
»تورتة  قديما  عليها  أطلق  فيما  كبيرا  نصيبا  دمياط  بمحافطة  سعد  كفر 
فاروق« حيث قام جاللته بتوزيع األرض على الفالحين فى تلك القرية 
حيث أُعطيت كل أسرة خمسة أفدنة من أراضي الدولة المستصلحة دون 
األسر  عدد  وكان  اآلخرين  األراضى  مالك  وملكيات  بحقوق  المساس 
المستفيدة 600 أسرة، كما قام بتوزيع بقرة ومنزل مكون من طابقين على 
كل أسرة، شرط أن يتوافر فيه صفات محددة للحفاظ على خصوبة التربة 
ومعدل إنتاجها، وتم إصدار ُعملة بهذه المناسبة الوطنية، كما أهدي ثالث 

أسر من المنتفعين كل منها 50 جنيها تم اختيارهم بالقرعة.
   لم تحّل قوانين تحديد الملكية مشكلة المعدمين الزراعيين، الذين بلغت 
إلى  انخفضت  بالمائة، وفي عام 1965م  االنقالب نحو 44  قبل  نسبتهم 
40% ثم ارتفعت عام 1972م إلى 45 %، ووصلت في نهاية الثمانينيات 
إلى 60 % من جملة سكان الريف. كما لم ينجح اإلصالح الزراعي في 
الحد  إلى  المصري  الريف  في  اإلنتاج  وعالقات  قوى  وتطوير  تحسين 
الذي كان متصورا حين صدرت قوانين اإلصالح الزراعي. وكان علي 

البور  األراضي  استصالح  في  الفاروق  تحذو حذو  أن  االنقالب  حكومة 
والصحراوية وما أكثرها في مصر.

اإلقطاعيين  وبعض  الحكومة  بين  للصدام  الملكية  تحديد  قوانين  أدت     
المتضررين كما حدث مع عدلي لملوم المالك الكبير ومن ورائه عائلته 
ذات النفوذ بمحافظة المنيا والمئات من رجاله المسلحين، للتصدي للسلطة 
المسلح مع  القانون أن يمر، وصدامه  أنه لن يترك هذا  الجديدة وأعالنه 
الشرطة أدى لمقتل الكثيرين وُقِدم لملوم لمحاكمة عسكرية عاجلة بالمنيا 

قضت بسجنه15 سنة باألشغال الشاقة.
   كان يجب تطبيق قانون تحديد الملكية تدريجيا، يبدأ مثال بتحديد ملكية 
الفرد ب� 500 فدانا ويعطي المالك مهلة لبيع ما زاد عن ذلك بداية بأفراد 
أسرته وأقاربه المعدمين، ثم من كان يعمل بها، ويتدرج في انقاص ملكية 
اآلخرين  والمنتفعين  المالكة  العائلة  وتحتفظ  متباعدة،  فترات  علي  الفرد 

بجماعية إدارة األرض بال تفتيت حتي تأتي األرض بثماها المرجوة.
يمتلك  من  مثال  الملكية،  الشرائح  علي  تصاعدية  فرض ضرائب  أو     
1000 فدان يدفع على المائة فدان األولى ضريبة قدرها 3% من دخلها، 
وعلي المائة فدان الثانية 9%، وعلي المائة الثالثة و15% وتصعديا حتي 
تفتتيت  الدولة دون  يزيد من موارد  مما  إلى %57  العاشرة  للمائة  تصل 

الملكية الذي أدي بالفعل لتدهور إنتاجية لألرض.
...........

أتباعه  الناصر من وجهة نضر  انجازات عبد  باقي  وتفنيد  مناقشة  نكمل 
والمنتفعين من عصره في المقال القادم إذا كان في العمر بقية.



السنة الرابعة عشر، العدد )353( - اجلمعة 15 أكتوبر 182021

وداعا لألوبئة مع 
لقاحات مرسال احلمض 

النووي

مودرنا(  ولقاح  فايزر   mRNA )لقاح 
 

النووي مرحلة جديدة  الحمض  لقاحات مرسال  تمثل 
وغير مسبوقة في التاريخ البشري في طريقة  تصنيع 

وانتاج وعمل اللقاحات.  

 وقد بدأت فكرة مرسال الحمض النووي في 1971 
كل  وحل  التجارب  اكتمال  وتم  عقود.   5 منذ  اي 
العلمي  التكنيك  بهذا  المتعلقة  العلمية  المعضالت 
بالضبط  الحظ  ولحسن  أي   ،1918 عام  في  الجديد 
قبل بدأ وباء COVID19 في 2019 وكان الغرض 
األساسي من هذا التكنولوجي هو  تصنيع لقاح ضد 
مرض السعار rabies ،وضد فيروس االنفلوانزا ، 

والزيكا ، وسيتوميجالو فيروس . 

الحمض  مرسال  لقاحات  علي  الموافقة  تمت  وقد 
إجراء  بعد   -  COVID19 فيروس  ضد  النووي 
التجارب السريرية - من قبل اإلدارة البريطانية للدواء 
في 2 ديسمبر 2020 ، ثم من ادارة الغذاء والدواء 

األمريكية في 11 ديسمبر من نفس العام 

فكرة  هي    mRNA لقاحات  انتاج  فكرة   : الفكرة 
عبقرية إلنتاج اللقاحات  وذلك بدون تعريض الجسم 
دفع  في  وتتلخص  منها؛  ألجزاء  حتي  أو  للجراثيم 
من  األجزاء  لتصنيع  بنفسها  البشري  الجسم  خاليا 
الجرثومة المراد تحفيز خاليا المناعة ضدها ) وهي 
الدم  كرات  من  نوًعا   تمثل  والتي  الليمفاوية  الخاليا 
البيضاء( وذلك عوضا عن تعريض الجسم إلي هذه  

الجراثيم )البكتيريا والفيروسات ( نفسها . 

التفصيالت: 

والمحفزة  الجراثيم  من  تصنيعها  المطلوب  -األجزاء 
لخاليا المناعة تتكون في األغلب من بروتينات. مثال 

: األشواك البروتينية في حالة فيروس الكورونا. 

- تتكون البروتينات من وحدات صغيرة هي األحماض 
البعض  بعضها  عن  البروتينات  وتختلف   ، االمينية 
المكونة  االمينية  األحماض  وترتيب  ونوع  لعدد  تبًعا 

للبروتين. 

- تتشارك اجزاء ثالثة في الخاليا البشرية في تكوين 
البروتينات. 

النووي  الحمض  وهو   DNA الوراثي  الكود    )1
الخاصة  الشفرة  ويحتوي علي  الخلية  بنواة  الموجود 
نوع وعدد وترتيب األحماض  أي  البروتين  بتركيب 

االمينية المكونة للبروتين المراد تصنيعه .

الذي يحمل   mRNA النووي  الحمض  ( مرسال   2
شفرة تكوين البروتين من DNA إلي التركيب الخاص 

بتصنيع البروتين والموجود في سيتوبالزم الخلية-  

 rough ويسمي  الخلية  عضيات  أحد  وهو    )3
ريبوزومات    or granular ribosomes
التي  الجسيمات  ومعناها  المحببة  أو  الخشنة  الخلية 

تأخذالتعليمات من مرسال الحمض النووي .  

 mRNA النووي  الحمض  مرسال  أن   : الخالصة 
النوع  تصنيع  في  تامة  وبدقة  تماما  يتحكم  الذي  هو 
المطلوب من البروتين داخل الخاليا .وعليه فبمجرد 

معرفة التركيب لألشواك البروتينية لفيروس الكورونا 
تم في المعامل تصنيع مرسال الحمض النووي المناظر 
والذي يدفع ريبوزومات خاليا الجسم لتصنيعها وهذه 
في  المناعة  خاليا  بتحفيز  بدورها  تقوم  البروتينات 
وخاليا  المضادة  األجسام  لتصنيع  البشري   الجسم 
الذاكرة ضد هذه األشواك البروتينية للفيروس. وتقوم 
بدفع  للفيروس  اإلنسان  تعرض  عند  الذاكرة  خاليا 
خاليا جهاز المناعة إلنتاج األجسام المضادة بصورة 

أسرع وأوفر لمواجهة العدوي.   

الصعوبات :  

الصعوبة االولي : قيام الجسم بتحطيم مرسال الحمض 
الريبونيكيوليز  أنزيمات  بواسطة  اللقاح   في  النووي 
وبتكوين اجسام مضادة ضد مرسال الحمض النووي. 

في  طفيف  تعديل  بإجراء  ذلك  علي  التغلب  تم  وقد 
النهايتين  يشمل  النووي  الحمض  مرسال  تركيب 

وبعض من المواد القاعدية في هذا المرسال .

الحمض  مرسال  ادخال  كيفية   : الثانية  الصعوبة 
النووي بعد حقنه داخل خاليا الجسم 

في  المرسال  هذا  بوضعه   ذلك  علي  التغلب  تم  وقد 
بارتكل   ليبونانو  هي  الدهون  من  جدا  دقيقة  كرات 
تقوم خاليا  والتي   Liponano particles LNP

الجسم بالتهامها. 

مرسال  تركيب  علي   الحفاظ   : الثالثة  الصعوبة 
لمبردات  يحتاج  ونقله  تخزينه  عند  النووي  الحمض 
خاصة  - غير تقليدية - ذات درجات حرارة منخفضة 
جدا تصل الي -70C في حالة لقاح فايزر -20C في 
حالة لقاح مودرنا . وقد تم تصنيع الكميات الكافية من 

هذه المبردات. 

مميزات لقاحات مرسال الحمض النووي : 

فيروس  لقاحات  بباقي  مقارنة  كفاءة  األكثر  هي   )1
الكورونا ) تعطي  وقاية  أكثر من 90% بعد الجرعة 

الثانية ( . 

2( األكثر  أماًنا  : فمضاعفات هذه اللقاحات أقل في 
نسبتها وفي خطورتها مقارنة ببقية اللقاحات التقليدية 

ضد فيروس الكورونا. 

التركيبي  الكود  تحديد  فبمجرد  التصنيع  سهولة   )3
كميات ضخمة  انتاج  يمكن  المراد تصنيعه  للبروتين 

من اللقاح في وقت قصير جدا.  

للتغييرات  تبًعا  اللقاح   تركيب  تغيير  سهولة   )4
ذلك  يستغرق  وال  الفيروس  متحورات  في  المحتملة 

سوي أسابيع قليلة. 

5( قلة تكلفة انتاج  هذا النوع من اللقاحات . 

6( ال تؤثر في الكود الوراثي أي DNA  والموجود 
مرسال  أساًسا  اليها  يصل  ال  والتي  الخاليا  نواة  في 

 mRNA الحمض النووي

في الخالصة : لقاحات مرسال الحمض النووي تمثل 
اختراقا علميا وتطور علمي غير مسبوق  في عالم 

اللقاحات.  

تصنيع  في  النجاح  يفتح  سوف   : المستقبل   أفاق 
مرسال الحمض النووي أفاقا أخري في عالج الكثير 
من األمراض ومنها  السرطان، واألمراض الوراثية 
لضمان  باالضافة  هذا   ، األيدز  ومرض  النادرة، 
سرعة ووفرة إنتاج اللقاحات ضد أي وباء جرثومي 
محلي أو عالمي محتمل في المستقبل، فقد تم تجهيز  
هذه اللقاحات بسرعة وبعد أقل من عام من التجارب 
التي  اللقاحات  أسرع  تعد  فهي  ولذلك  ؛  السريرية 
اللقاحات  تلك  العالم.فقبل  في  وإنتاجها  تجهيزها  تم 
النكافية هو األسرع ؛ والذي  الغدة  التهاب  لقاح  كان 

إستغرقت تجاربه العلمية أربعة سنوات.

د. ناجي اسكندر

آدم الثانـــى 
أله العهد القديم.هذا األله العنيف!

وجدى خليل

هكذا يصف خصوم العهد القديم آله العهد القديم كأن للعهد القديم آله 
يتصف بالعنف وهناك آله أخر يتصف بالوداعه والطيبه والسالم وهو 
آله العهد الجديد ..هذا مفهوم خاطئ تماما وخطيه أيضا في حق هللا . 
وصل األمر ببعض الكنائس الغربيه أن تتبرأ من العهد القديم ومن آله 
العهد القديم وتصرفاته )الوحشيه( والتي الدفاع عنها . من هذه الوصايا 
التي أمر بها ربنا الشعب األسرائيلي عند دخوله كنعان هذه الوصيه 
: )متى اتى بك الرب الهك الى االرض التي انت داخل اليها لتمتلكها 
واالموريين  والجرجاشيين  الحثيين  امامك  من  كثيرة  شعوبا  وطرد 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب اكثر واعظم 
منك 2 ودفعهم الرب الهك امامك وضربتهم فانك تحرمهم.ال تقطع لهم 
عهدا وال تشفق عليهم( تثنيه 7 :1-2 وعندما سقطت أسوار أريحا أمام 
الشعب يقول الكتاب عن اسرائيل أنهم )وحرموا كل ما في المدينة من 
رجل وامراة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف ( 
يشوع 6: 21 أريحا كانت أول مدينه في كنعان يدخلها شعب اسرائيل 
بعد خروجهم من مصر ولم نسمع مره أخري في الكتاب المقدس أنه 
تكررت هذه الحادثه وليس هذا دفاعا عن آله العهد القديم أو تبريرا 
مفاده أنها أباده قد حدثت مره واحده وال ينبغي أن نقف عندها . هؤالء 
الشعوب الذين أوصي الرب بحرمهم هم سبعه شعوب كانوا يعيشون في 
أرض كنعان وقد أرتكبوا في حق أنفسهم وأوالدهم جرائم قتل اليتخيلها 
العقل وال الضمير البشري السوي . دأبت هذه الشعوب ولمده أربعمائه 
عام )وهي الفتره التي عاش فيها أسرائيل في أرض مصر( دابت هذه 
الشعوب علي تقديم أطفالهم كذبيحه دمويه لالله )ملوك( واآلله )ملوك( 
له رأس  الداخل  النحاس مجوف من  أو  الحديد  تمثال ضخم من  هذا 
ثور وجالسا علي عرش فاردا ذراعيه أمامه وكفيه مفتوحتان وألتمام 
طقس العباده لهذا اآلله كانوا يوقدون نارا أسفله ويرقصون ويهتفون 
حوله الي أن يصير التمثال متقدا نارا كالجمر ويأتون بقارعي الطبول 
من حوله محدثين صخبا فوق صخب ثم يأتون بطفل حي من أطفالهم 
فيتم حرق  بشريه  كذبيحه  نارا  الملتهبه  التمثال  كفي  فوق  ويضعونه 
اآلله ويصرخ  قل  أو  التمثال  الخارجه من كفي  الحراره  بهذه  الطفل 
ما  ولكي  التصور  تفوق  التي  األالم  من  ويتلوي  أيما صراخ  الطفل 
يغطون علي صوت الصراخ يضرب قارعي الطبول بعنف أكثر لكيما 
تطغي علي صوت صراخ الطفل ! أطال الرب أناته علي هذه الشعوب 
لمده أربعمائه عاما قدموا من أوالدهم محرقات وذبائح االف المرات 
أكثر من الذين قتلوهم في أريحا . العجيب أن الشعب األسرائيلي لم 
ينفذ هذه الوصيه بحرمانيه الشعوب من حولهم وتركوهم يعيشون بينهم 
وأنتهي األمر بصدمه عارمه أذ نسمع عن الملك سليمان أكثر ملوك 
كثيرة مع  نساء غريبة  الملك سليمان  " واحب  مايلي  األرض حكمه 
بنت فرعون موابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحثيات 2 
من االمم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل ال تدخلون اليهم وهم ال 
يدخلون اليكم النهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم" 1ملوك 11: 1-2 ليس 
هذا فحسب بل يقول الوحي أنه " فذهب سليمان وراء عشتورث االهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. 6 وعمل سليمان الشر في عيني 
الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه. 7 حينئذ بنى سليمان مرتفعة 
لكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم.ولمولك رجس 
أسرائيل  أنحرافات ملوك  . وتوالت    7 : بني عمون" 1 ملوك 11 
وشعبهم ورائهم وعبدوا آلهه األمم وتركوا عباده الرب الي أن سمح 
الرب بأن يأتي األشوريين ويأخذون عشره أسباط الي السبي وأختفت 
هذه األسباط الي يومنا هذا " الن ليس عند هللا محاباه " روميه 2: 11 
لم يطلب الرب أباده سبعه شعوب ألنه آله عنيف بل رحمه بهم ..االله 
العنيف اليرسل "يونان" النبي اليهودي الي "نينوي" ألنقاذ شعب من 

األمم  لكي يتوبوا وقد تابوا بمناداه "يونان" .
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�� يعز علينا جداً انتقال عمود من اعمده الكنيسة وااليمان
حبيبنا نيافة االنبا كاراس ذو القلب الطيب المحب االمين 

للكنيسة المتضع الي احضان القديسين 
ربنا  كسيدك  المتضع  البسيط  هللا  رجل  فيك  رأيت   +
َوِديٌع  أَلنِّي  ِمنِّي،  َتَعلَُّموا   ( قال  الذي  المسيح  يسوع 
 :11 )مت  لِنُُفوِسُكْم.”  َراَحًة  َفَتِجُدوا  اْلَقْلِب،  َوُمَتَواِضُع 

 )29
المتواضعون  )ان  اغسطينوس  القديس  قال  وقد 
كالصخرة، تنزل إلى أسفل، ولكنها ثابتة وراسخة.. أما 
المتكبرون فإنهم كالدخان يعلو إلى فوق ويتسع. وفيما 

هو يعلو ويتسع، يضمحل ويتبدد..( 
+ فتتعامل ببساطة كبساطة االطفال التي امتدحها السيد 

المسيح وطالبنا ان نرجع لها
وروح  قلب  من  النابع  الحقيقي  االتضاع  فيك  رأينا   +
امتألت بالسيد المسيح المتضع وامتالت بالروح القدس 
وثماره النك تيقنت ان االتضاع هو ابو الفضائل لذلك 
من  لكل  جليا  واضحا  وظهر  المحبوب  ابينا  به  تزينت 
وتقبل  العالمية  بالكرامة  ترضي  فال  ابوتك  مع  يتعامل 
وكثيرا  كثيراً  ايانا  معلما  اتضاع  بكل  وتنحي  اآلباء  يد 

بالقدوة قبل الكالم 
ونراك بكل بساطة واتضاع تلبس طفل صغير شماس 

التونية النه لم يعرف ان يلبسها..
ماذا اقول في اتضاعك

إشعاعات  وجهه  في  انعكست  الذي  المتضع  فنيافتك 
النعمة، البسيط الذي برع في معادلة اإلتضاع بتفوق،

ولي كالم كثير 
ي هنا اختم بما قاله القديس مقاريوس

+ولك�ن

أعظم؟”  الفضائل  “أي  مقاريوس  القديس  سئل  حينما 
وأسقط  علوه  من  مالًكا  أسقط  التكبر  أن  “كما  أجاب 
من  صاحبه  يرفع  االتضاع  كذلك  األول،  اإلنسان 
التراب  من  المسكين  المقيم  هو  أليس  األعماق”. 
ليجلس رؤساء شعبه” )مز 113( “أنزل األعزاء عن 

الكراسي، ورفع المتضعين” )لو 1: 52(.
ولكن انتقل الي فضيلة اخري 

ثانيا:- هي االبوة ومحبة الكل 
مع  السالم  صانع  استثناء  بال  للكل  المحب  فيك  فراينا 

الكل
احببت الكل فاحبك الكل

ابوة  من  نابع  وهذا  معك  تعامل  من  لكل  االب  وكنت 
السيد المسيح

للرسامة  قوص  من  انتقالك  يوم  بجالء  هذا  واتضح 
االسقفية في عام 2013 بعد22  سنة وكيال اليبارشية 

نقادة وقوص مساعدا لسيدنا الحبيب نيافة االنبا بيمن
ترحل  ان  ابي  ومحبتك  بابوتك  شعر   حينما  فالشعب 
وتمسك بشدة بك وبكي بالدموع عند رحيلك من قوص 

وهذا معروف لكل اهل قوص 
وكذلك يوم سفرك للسماء نعاك الكل وحزن الكل عليك 

وليس اوالد ايبارشية المحلة وفقط 
+فحقا فان الكاهن هو اب لكل البشرية كما قال القديس 

يوحنا ذهبي الفم

++++   

القبطية  لكنيستنا  االمين  الرجل  عرفتك  +ثالثا:- 
ودارسا  ومبادئها  المقدسة  ولتعاليمها  األرثوذكسّية 

عميقا
كما عرفتك معلما ماهرا وواعظا قديرا متمكنا ببساطة 

تصل للكل ولكن بساطة بمنتهي العمق
بساطة الروح ومعها الروحانية االبائية األصيلة تصل 

لالنسان البسيط وللدارس المتعمق
وها هي عظات وتأمالت نيافتكم منتشرة وبكثرة وسط 
فمن  القلب  من  الكالم  هو  الوعظ  من  االهم  الن  الناس 
يتكلم من قلبه باختبار وكالم مسنود بالروح القدس يصل 

للقلب ولالراده للتغيير
و  كلماته  تتراشق  كاراس  االنبا  نيافة  يعظ  كان  فحين 
لتأتي  األراضي  فوق  المطر  كقطرات  لالعماق  تصل 

بالثمر ثالثون وستون ومائة
 وكل هذا ليتمجد ربنا يسوع المسيح في كنيسته وملكوته

++++++

+ رابعا:- راينا فيك االب الحنون المهتم باخوة الرب 
اعظم  المسيح  يسوع  ربنا  عليهم  اوصانا  الذين  االحباء 
يفعله  لهم  خيراً  يعمل  من  وان  عليهم  للتحنن  الوصايا 
يقودونا  الذين  اصدقاء  هم  فهوالء  شخصيا  للمسيح 

)بالبلدي يزقونا للسماء( 
المسيح  يسوع  ربنا  رافات  باحشاء  معهم  نتعامل  حينما 

الحنون المريح للكل
++++

والطقوس  االلحان  محب  فيك  راينا  +خامسا:- 
والقداسات 

بالفم  تصلي  لكي  التأمل  مكثر  وتسبيح  صالة  رجل 
والذهن ايضا وبروحك تسبح في عالم السماء فتنطق لنا 
االمجاد  وحياة  المجيدة  لألبدية  االستعداد  عن  بتامالتك 
ومالئكته  المسيح  يسوع  ربنا  عشرة  حيث  السماوية 

وقديسيه
+++++

الحسنة  الحمامة  مريم  العذراء  بامنا  متشبها  كنت   +
بسيطا متواضعا

+ كنت كيوحنا تحب الكل

اال  سنوات   8 )حوالي  قصيرة  خدمتك  +وكالمعمدان 
شهر أسقف( ولكنها ما اعمقها فالخدمة بالكيف ال بالكم

+كنت كبولس تعظ وتعلم بكل اناة ومحبة

كنت ك..... الخ
ابينا البار نيافةاالنبا كاراس كنت كحمامة نوح لم يجد 

 ++مقال عن 
*االنبا كاراس اسقف عام احمللة 

 رجل اهلل   .. املتضع كسيده

 بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

األرض  في  هنا  ها  لقدميه  موضعا 
حيث التعب والفساد

فعدت نحو فلك النجاة، ومد هللا يداه 
وادخلك إلى السماء حيث عشرة ربنا 

يسوع المسيح ومالئكته وقديسيه
وداعا رجل هللا البار

المتضع بالحقيقة كسيدك

اختم مقالي ببعض اقوال البينا 
البار مثلث الرحمات نيافة االنبا 

كاراس

+عندما ينحني الخادم أمام هللا يرفع 
هللا رؤوس مخدوميه .

+الخادم هو وسيله إيضاح هلل عندما 
يرى المخدوم هللا فيك يخضع لفكرك 

الن فكرك هو فكر المسيح . 
يجلس  التي  الحجرة  هو  +المخدع 
في  األكبر  المعلم  مع  الخادم  فيها 
لينقله  خاص  درس  علي  ليحصل 

للعامه.
فقوة هللا  فيا  الساكن  الرب  هو  +حي 
تسري في الخادم الذي يحترم وجود 

هللا .
لكي  المسيح  نرتدي  كخدام  +نحن 

نستر من تعري من الخطيه .
في  نفسه  الخادم  يضع  أن  +يجب 
مكان و مناخ جيد كي يحافظ صوته 

نقي . 
نقي  ثوب  يرتدي  ان  يجب  +الخادم 

.ويكون واعي ومواكب و عارف .
الحفاظ  يستطيع  ال  الذي  +الخادم 
يحتوي  أن  يستطع  ال  نفسيته  على 

المخدوم .
+كن خادم شفاط فأنت وسيله الجذب 

ال الهدايا.
 +عندما يعود مخدوم خاطئ فقانون 
هللا *هو  ركع - وقع- قبله* ال عنفه 

وال عاتبه .
قدر  علي  الخادم  يتبع  +المخدوم 
يتبع  فالمخدوم   ... هلل  الخادم  تباعيه 
باهلل   الخادم  اقتران  قدر  علي  الخادم 
قدر  على  الخادم  يسمع  المخدوم   ...

سمع الخادم هلل .
+ نحن أطباء فقط فال يجب أن نكون 

مرضى
إنقاذ  على  بقدرتنا  نتفاخر  أحياناً   +

اآلخرين ونحن ال نعلم فن العوم.
ال  مريض  الكاهن  يكون  عندما   +

يقوى على شفاء اوالده.
+ لن يكون لنا مبرر حينما نقف أمام 
فكم  بالكمال  الرعية  طالب  الذى  هللا 

نكون نحن.
+ إن لم نشعر بإخوة الرب فلن يكون 

الرب اخونا. 
للرئاسة  وليس  للتدبير  نحن   +

والتسلط.
}الحضور  الكاهن  مهمه  صفات   +
البحث   - الدائم  الصحو   - الدائم 

الدؤوب{.
الشعب  أمام  الكاهن  اتضع  كلما   +
الشيوخ  قال  كما  الشعب  احبه  كلما 

لرحبعام.
لمن  الرحمة  بداخلنا  وضع  هللا   +
تسمى  لذلك  الرحمة  يستحقون  ال 

رحمة.
لتحيا  الراعى  يموت  أن  البد   +
من  تموت  هللا  يراك  وعندما  الرعية 

اجل الرعية يقيمك.
القديسين  احضان  في  انك  عزائنا   

ومع المسيح فذاك أفضل جداً* 
حبيبنا  البارة  روحك  ينيح  الرب 

ويعزينا.
ولتذكر  المحبوب  سيدنا  لتذكرنا 

الكنيسة امام رب المجد

أسرة االهرام اجلديد
تقدم تعزيتها القلبية 

لألستاذة 
نيفني سامى

لوفاة والدتها

األستاذة نيفني وباقى االسرة 
مروا بظروف صعبة

 يف وفاة والدتهم اثناء سفرها

نياحة لروح الوالدة 
والسيد املسيح يعزى االسرة  
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الفيتامينات واملكمالت الغذائية
وحقائقأكاذيب 
من  أتعجب  ما  كثيرا 
أنصح  عندما  المخاوف 
من  أي  بتناول  مريض 
المكمالت  او  الفيتامينات 
من  عديد  وأجد  الغذائية 

لمجموعة  تناوله  من  الرغم  على  هذا  األسئلة، 
االعراض  من  عديد  ولها  العقاقير  من  كبيرة 

الجانبية.

والحقيقة أنه كثيرا ما تثار كثير من األكاذيب 
أي  بدون  الطبيعية  المنتجات  هذه  استخدام  حول 
سند علمى وبدرجة ترهب من يرغب في تناولها 

وهنا سوف نتناول البعض القليل منها.

فيتامين  تناول  من  المرضى  بعض  يتخوف 
C ألنه يسبب حصوات الكلى، والواقع ان كثير 
C بجرعات عالية  فيتامين  يتناولون  األفراد  من 
يمكن  التي  الوحيدة  والمشكلة  مشكلة،  أى  بدون 
هي   C لفيتامين  العالية  الجرعات  من  تأتى  ان 
خبراء  من  الكثير  وينصح  االسهال،  حدوث 
تكون  ان  يجب   C فيتامين  جرعة  ان  التغذية 
حتى يحدث االسهال فتتناول الجرعة األقل منها، 
وحقيقة االمر انه كلما كان المريض محتاجا الى 
فيتامين C مثل الذى يصاب كثيرا بنوبات البرد 
واالنفلونزا كلما كان الجسم أكثر احتماال لفيتامين 
كذلك  االسهال،  حدوث  في  مشاكل  بدون   C
المتعافين من االمراض يكونون أكثر قدرة على 
تناول جرعات عالية من فيتامين C ، وتجد كثير 
من الناس يتناولون جرعات تصل الى 20,000 

وحدة بدون اسهال.

الكلى  حصوات  وتكوين   C فيتامين  عن  اما 
فهذا  وحدة   6000 فوق  العالية  الجرعات  مع 
قول خاطئ ليس له أي سند علمى، بل لقد أثبت 
البحث العلمى عكس ذلك تماما وأنه يمنع حدوث 
الحصوات، ولكن تجد ان هذا القول يتردد كثيرا 
األورام  مرضى  فان  وبالمناسبة  المرضى،  من 
الطبيعية  بالطرق  يعالجون  الذين  السرطانية 
يحصلون على جرعات عالية من فيتامين C مثل 

100,000 وحدة في الوريد 
حاالت  أي  معها  تحدث  ولم 

لحصوات الكلى.

هو  آخر  شائع  وقول 
الطبية  واالعشاب  والمعادن  الفيتامينات  ان 
والمكمالت الغذائية ليست آمنة، بل يمكن ان تكون 
كثير من  ان  سامة وهذا غير صحيح، وصحيح 
العقاقير استخلص من النباتات، ولكن استخالصه 
عن  كثيرا  يختلف  عقار  صورة  في  ووضعه 
النبات ككل، وعلى الرغم من هذا ال يمكن القول 
ان األعشاب الطبية ليست لها أي اعراض جانبية 
ولكن ال يمكن ان ترقى الى مستوى العقاقير بأى 
حال او حتى عقاقير األرفف، ولم يسجل مركز 
أمريكا على مدى 30 سنة أي حالة  السموم في 
او  غذائى  مكمل  او  فيتامين  تعاطى  بسبب  وفاة 
الجانبية  بأعراضها  العقاقير  تعتبر  بينما  عشب، 
هي ثالث سبب للوفيات. وحتى إذا حدث لغط على 
أي نوع من األعشاب مثلما حدث مع أحد أنواع 
األعشاب التي تسمى Kava Kava وهو يساعد 
على االسترخاء وإزالة التوتر العصبى، فكل ما 
أثير عنه انه يسبب مشاكل للكبد أثبت البحث ان 

هذا غير صحيح وعاد في االسواق مرة ثانية.

في   D فيتامين  ان  البعض  يتصور  كذلك 
جرعات كبيرة يسبب مشكلة للكبد، ولكن فيتامين 
تورونتو  جامعة  في  األبحاث  عليه  أجريت   D
وتبين انه حتى 10,000 وحدة يوميا هي جرعة 
ان  يجب  والمريض  اى مشكلة،  تسبب  آمنة وال 
المطلوب  للمستوى  يصل  حتى  الفيتامين  يتناول 
ونحن  للدم، خاصة  المعملى  التحليل  عن طريق 
بصفة  الشمس  فيها  تشرق  ال  بالد  في  نعيش 
يومية، وحتى ان أشرقت فنحن في مكاتبنا، كما 
نضع الكريمات الواقية بسبب الخوف من األورام 
المضادة  ستاتينز  عقاقير  ونتناول  السرطانية، 

.D للكولسترول التي تسبب نقص فيتامين

وكثير من المعرفة العامة الغير صحيحة يمكن 
ان نخوض فيها في مرة أخرى.

من عيادة الطب الطبيعى

سكر الفركتوز
استهالك  من  أضرار  توجد  هل  س: 
المشروبات  في  الفركتوز  سكر 

والمأكوالت؟

السكريات  من  هو  الفركتوز  ج: 
ويستخدم  الجلوكوز  سكر  مثل  األحادية 
والمأكوالت،  المشروبات  من  كثير  في 
في  العالى  الذرة  مشروب  ومصدره 
يضاف  فهو  ثمنه  ولرخص  الفركتوز، 
مثل عصائر  المشروبات  من  كثير  الى 
وكثير  الصودا  ومشروبات  الفواكه 
والزبادي  المعجنات  مثل  األطعمة  من 
يسبب  الفركتوز  ان  وأتضح  وغيرها. 
كثيرا من المشاكل الصحية وعلى رأسها 
التضخم الكبدى بسبب الدهون، وأصبح 
لدرجة ان 30% من االفراد  ذلك شائعا 
يعانون من تضخم الكبد بالدهون، ويسميه 
األطباء الدهون الكبدية الغير كحولية، اذ 
ان الكحوليات كانت هي السبب الرئيسى 
وراء تراكم الدهون في الكبد سابقا، وهذه 
الدهون في الكبد غير صحية ألنها تمثل 
وأيضا  الكبد  تليف  مرض  في  خطورة 

الورم السرطانى للكبد.

وحديثا درس الباحثون 271 حالة من 
البلوغ وكلهم  األطفال واالفراد في سن 
وقد  بالدهون،  الكبد  تضخم  من  يعانون 
للكبد،  عينات  طريق  عن  تشخيصها  تم 
من   %90 حوالى  انه  الباحثون  فوجد 
المشروبات  يستهلكون  المرضى  هؤالء 
بصفة  بالفركتوز  المليئة  والصودا 
البيتزا  منتظمة، و95% منهم يستهلكون 
والمعجنات  والبسكويت  والكراكرز 
الفركتوز  على  تحتوى  وكلها  والزبادى 

أيضا وبصفة منتظمة.

يسبب  الفركتوز  استهالك  ان  كما 
ان  يمكن  الذى  البوليك  حامض  ارتفاع 

يؤدى الى النقرس.

د.تباسيم جندي

طريقة إللزام املريض باملتابعة 2

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

إللزام  الطرق  احدى  عن  كتبت  السابق  العدد 
المريض بالمتابعة عن طريق تكرار ادويته لفترة 
لم  ان  الصيدلي  تضايق  او  أكثر،  تكلفه  قصيرة 

يكلف المريض أكثر.

وهذه المرة اكتب عن طريقة أخرى.

الثالثينات من عمرها  في  التي  المريضة  أتت 
ولكن مصابة بارتفاع في ضغط الدم. 

وكان حضورها بسبب طبى آخر وهو التهاب 
جلدي يؤلمها. ووجدتها لم تهتم بمتابعة ضغطها 

او طلب تكرار دواءها.

بالتأكيد لمتها على هذا عندما وجدت ضغطها 
مرتفع جدا.

اجله،  من  أتت  الذى  المؤلم  السبب  عالجت 
الوجه  في  حبوب  لعالج  لها  استجب  لم  ولكنى 

تقلقها أكثر من ارتفاع الضغط.

للمتابعة  تأتى  عندما  بهذا  باالهتمام  وعدتها 
بعد اسبوعان من تناولها حبوب الضغط المرتفع 
وبالتأكيد شرحت لها ان ما يقلقها هو فقط تجميلي، 
ولكن اهمال الضغط المرتفع قد يؤدى الى كارثة 

صحية أن لم تكن اآلن فبعد مدة.

مع بعض المرضى األخرين قد احجب شهادة 
يستجيبوا  حتى  معينة  أوراق  ملئ  أو  يريدونها 

للمراجعة الهامة.

يذهبوا  ان  لهم  ممكن  انهم  البعض  يقول  قد 
لطبيب آخر، وإجابتي انه ال يهمني هذا، ومن أراد 
بوسعي  ما  كل  افعل  ولكنى  فليفارق،  يفارق  ان 

للمريض ولراحة ضميري.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب



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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