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1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

الفــارق -59

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

سيدنا البابا افعلها واحيا 
بها

انا ملء الذى يملئ الكل انا لحم ودم الذى 
بة ولة وفية خلقت كل االشياء انا التى كنت 
المسيح  فى  االذل واظهرت  منذ  مكتوم  سر 
حسب مشيئة اللة االب انا التى قفزت الجبال 
امامها ووقف العالم ضدها فوقفت ضد العالم 
ركعت  ما  لنت  ما  المستقيم  االيمان  الجل 
الرب  للسيد  يركع  العالم  جعلت  بل  للعالم 
يسوع المسيح تجمع على الطغاة من الشرق 
وهدموا  اوالدى  فقتلوا  والجرب  والغرب 
مذابحى فظنوا اننى ضعفت او انتهيت ولكنة 
جدد لى قوة رفع اجنحتى كالنسور واقامنى 
النى  على  يقووا  ولن  فلم  مرتفعاتى  على 
ويرعانى  يعدنى  هو  عملة  الحمل  عروس 
ويجعلنى شاهدا لمجدة قديما وحديثا وعندما 
اراد السيد ان يوضح كيف يكون االستشهاد 

من اجل اسمة فى االيام الحالية اختار اوالدى 
حتى  الجهاد  يكون  كيف  اجمع  للعالم  ليروا 
اسم  ينكروا  ان  يمكن  ال  اوالدى  وان  الدم 
سيدهم امام اشر الشياطين ......انا الكنيسة ال
ارثوذوكسية                                               

 ولكن هل تعتقدون ان عدو الخير سيترك 
وتحطم  يبنية  ما  يهد  االرثوذوكسية  القوية 
سيسمع  هل  ضدها  يتحرك  ان  دون  قالعة 
كل  فى  تصدح  والتهليل  التسبيح  اص��وات 
شعبها  يكدر  ان  دون  ومنابرها  اروقتها 
او  االستشهاد  يهمنا  ال  كارثوزوكس  نحن 
االضطهاد بل يجعلنا نتمسك بايماننا ونتوهج 
اذن  االخوية  المحبة  فى  القدس  الروح  بنار 
لقد  الداخل  ؟  الخير  عدو  سيهاجمنا  كيف 
كنيستنا  داخل  من  كنيستنا  يهاجم  ان  اختار 
وحب  ال���ذات  وح��ب  الكبرياء  خ��الل  م��ن 
الى  النعمة  مصدر  عن  والبعد  الظهور 
ببناء  االهتمام  فاصبح  المزيف  االفتخار 
المسيحى  الشخص  بناء  من  اهم  الكنائس 
بناء  من  اهم  بالشكليات  االهتمام  واصبح 
االمور  خلف  والجرى  المسيحية  االس��رة 
الكنيسة  ابناء  بين  الترابط  اهم من  السياسية 
فشرد الشخص المسيحى الى العالم وتفككت 
الشكليات  واصبحت  االرثوزوكسية  االسر 
فى  الكنيسة  قيادات  فى  السائدة  السمة  هى 
االول  السبب  لها سببين  المشكلة  ان  رائي  
العبادة  نمتلك  باننا  والوحيد  االول  اهتمامنا 
غيرنا خطاء  وكل  بنسبة %100  الصحيحة 
ان  اوالدن���ا  نعلم  100%واصبحنا  بنسبة 
يتقوقعوا على ذاتهم ويبتعدوا خوفا من االخر 
قادر  االوائل  االباء  تعليم  عندنا  ان  بالرغم 
يظهر  ان  دون  والتحدى  المواجهة  على 
كما  واحترام  محبة  بكل  بل  لالخر  العداء 
فعل اجدادنا نستطيع نحن فنحن ابناء القديس 
والقديس  والرسول  البطريرك  اثناسيوس 
او  نختفى  ان  لنا  كيف  الدين  عمود  كيرلس 
يعرفون  ال  يقودون  من  كان  اذا  اال  نختبئ 

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

وهذة هى الحقيقة

خروج  وخصوصا  االكليروس  هو  واالهم  الثانى  السبب 
االباء الرهبان من اديرتهم ليقودوا الكنيسة فى هذا العصر الملئ 
بالفوضى واالضطرابات والصراعات السياسية التى تتضاد 
تماما مع كل ما هو دينى والن االباء الرهبان بعيدين تماما 
عن الحياة المدنية وعالقتهم بالعالم كانت تماما مقطوعة فمن 
غير المنطقى ان نجمل مسؤلية قيادة الكنيسة االرثوزوكسية 
العمالقة الشخاص ليست لهم دراية بما تحملوا مسؤليتة وهم 
معزورين النهم ال يمكن لهم ان ياتوا من الدير حيث السكون 

والهدوء والعبادة الى نار العالم ومشاكل العلمانيين انى اشفق 
على ذلك االسقف الذى يتدخل لحل مشكلة بين رجل وامراءة 
فى حياتهم الزوجية مشاكل هو لم يختبرها وكان يبعد نفسة 
الكهنة بشكل  االباء  المقابل يخضع  عنها ويجاهد ضدها فى 
القيادة مع  بشكل سلطوى هرمى  االساقفة  االباء  الى  مباشر 
ان االباء الكهنة هم اجدر بحل كل المشاكل ورعاية الشعب 
دينيا ودونياويا النهم هم المغموسين مع الرعية وهم مصدر 
حنان وملجئ للشعب اذا هم اقدر من ادارة امور الكنيسة من 
على  اثر  قرار  اخطر  ان  الرهبان   واالباء  االساقفة  االباء 
اديرتهم  من  الرهبان  اباؤنا  هو خروج  سلبى  بشكل  الكنيسة 

وانغماسهم فى الحياة العلمانية وتصريحاتهم التى هدمت اكثر 
مما بنت ،فما هو الحل فى اعتقادى ان الحل بدائة قداسة البابا 
العميقة  الكنيسة  ازاحة  حاول  فهو  لجلوسة  االول  اليوم  من 
ولكن  عنيفة  مقاومة  وجد  ولكنة  القديم  الحرس  فى  المتمثلة 
انا اعرف انة صلب جدا واللة قادر ان يقوية ليذيل كل روح 
جهل وتحزب ويعيد لكنيستنا هيبتها التى فقدت على يد ابناؤها 
ويعطى حكمة وهيبة الباؤنا الكهنة ليرعوا رعية اللة بامانة 
ويعيدوا الخراف الضالة الى حضن والدتهم من جديد اللة يريد 

ويصنعون الفارق لنا جميعا



أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com أو 

8164gindi@rogers.com 
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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 

كيف اصلى واطلب 
عكس ما ارغب!

 

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

هل اطلب من الرب السالم وقلبي يرغب 
اثيوبيا لكى ندق سد  في الحرب على سد 
النهضة ونسويه باألرض بالرغم انى احب 

اثيوبيا واالثيوبيين؟

المياه  حجب  ان  اكدت  الدراسات  بعض 
السد  عن مصر سيكون اضعافا من سعة 
نفسها ليس فقط بسبب إقامة سدود بعدها 
في  السد  خلف  التربة  تشبع  الن  ولكن 
ستحجب  كيلو  لمائة  تمتد  التي  البحيرة 
ضعف مخزون البحيرة نفسها الن األرض 

بها تضاريس مجوفه وكهوف كبيرة.

من   %  70 م��ن  أكثر  ان  أيضا  وقيل 
األراضي الزراعية في مصر سوف تبور

اإلدارة  نوته  م��اذا  يقينا  يعلم  أح��د  ال 
المصرية ولكن اتخاذ قرار الحرب سيكون 
بالرغم  المصري  الشعب  لمعظم  مرضيا 
من التكلفة الباهظة في االرواح واألموال 
وايقاف مسار التنمية في مصر التي ننظر 

اليها بأعجاب.

كنت أتمنى ان ال تنتهى هذه المفاوضات 
باالتفاق الن الجانب األثيوبي الذى يراوغ 

اتفاق،  على  يؤتمن  ال  السنوات  هذه  كل 
قرار  اتخاذ  كان عليها  ان مصر  اكرر  بل 
مفاوضات  فشل  بعد  به  والقيام  الحرب 
اإلدارة  ان  وبالتأكيد  مباشرة،  واشنطن 

المصرية تعلم باألكثر.

ينتظر  اإلص��اب��ات  قضايا  معظم  ف��ي 
المصاب  يصل  حتى  طويلة  مدة  المحامي 
يتفاوض  لكى  الشفاء  من  المطاف  لنهاية 
مع شركة التأمين على التعويض المناسب 
ينهى  ان  المريض  الحاح  من  بالرغم 
قضيته، والمحامي الذى يستجيب لضغوط 
المريض فأنه يضره، وربما كان هذا هو 
على  الحرب  قرار  اتخاذ  بطء  في  الحال 
هذا السد وعدم االستجابة للضغط الشعبي 
كل  الدولي  للمجتمع  نقدم  لكى  المصري 
األدلة على عدالة اتخاذ قرار الحرب حتى 

ال تتعرض مصر إلدانة وعقوبات دولية.

في رأيي ان قرار الحرب في هذه الحالة 
هو سليم تماما حتى ولو خسرنا.

اصلى لنصرة مصر واسف لو قلت انى 
ال اخادع الرب واصلى من اجل السالم.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

ال تستهني بنقص فيتامني د

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

ركبتيها،  في  دائم  الم  من  تشكو  كانت 
عمرها 12 سنة واتت مع امها واخوتها حديثا 
لكندا وألن والدها من مرضاي لسنوات فقد 

أتوا لي.

الموجات  وأيضا  الركبتين  على  االشعة 
سليمتان  كانتا   )Ultra sound( الصوتية 

ولكنها كانت دائما في الم.

الذي   MRI المغناطيسى  للرنين  أرسلتها 
 Stress بسيط  وجود شرخ  أشار الحتمال 

.facture

أرسلتها ألخصائي عظام  النقطة  عند هذه 
ولكنى واصلت فحوصاتي التي اشارت الى 
نقص شديد جدا في فيتامين د ) اقل من 10(  
هرمون  في  وزيادة  الكالسيوم  في  ونقص 

  Parathyroid الغدة المجاورة للدرقية

أدى  د  فيتامين  نقص  أن  للعائلة  شرحت 
لنقص الكالسيوم مما أدى لزيادة نشاط الغدة 
الدم  في  الكالسيوم  تحافظ على مستوى  لكى 
هذه  لوجود  أدى  مما  العظام  من  فسحبته 
الشروخ البسيطة في عظام الساق مسببه هذا 

األلم.

لم انسى ان ارسل المريضة لعمل موجات 
السبب  يكون  ال  لكى  نفسها  للغدة  صوتية 
ورم في الغدة الى ال يمكن اكتشافه بالفحص 
ألن  جدا  ضعيف  احتمال  هذا  و  االكلنيكى، 
فيتامين د  انعدام  الواضح هو  اليقيني  السبب 
الذى لم يستطيع المعمل اثبات وجوده وأشار 
اليه انه اقل من 10 وجدير باإلشارة ان نسبته 

المقبولة اكثر من 75

من  عالية  جرعه  المريضة  لهذه  وصفت 
فيتامين دال مع كالسيوم وماغنسيوم وبالتأكيد 

اعطيتها تحليل للمتابعة

اذكر أيضا ان طفلين من مرضاي لم يهتم 
نصفه  الذي  د  فيتامين  بإعطائهما  ابواهما 
بإصابتهما  االمر  وانتهى  مولود  طفل  لكل 
المستشفى  إلدخالهما  أدى  عصبية  بتشنجات 
نقص  من  الناتج  الكالسيوم  نقص  بسبب 

فيتامين د.   

عزيزي القاري ال تستهين بتناول فيتامين 
د انت وكل عائلتك.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب 
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 

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

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

الطريق نوريهولك. 
مصطفي بكري 

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

الرقص. 
موسيماني 

شطارة  فدان  وال  حظ  قيراط  بصراحة 
وأنت مدرب محظوظ. 

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

كبير. 
إسماعيل هنية 

الدوحة  من  المقاومة  قيادة  قوي  حلوة 
وما  تسهر  والغالبة  وتمشي  وتولعها 

تنامشي. 
شيخ األزهر 

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

طاعة هلل ام طاعة للكفيل. 
بيتر ميمي 

المضيئة  النقطة   2 االختيار  مسلسل 
الوحيدة في مسلسالت رمضان. 

محمد سامي 
برافو عليك جبت أكبر نجمين في مصر 

علشان يخدموا علي المودام. 
ماكرون  

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

تجرب النار يعني. 
ترودو 

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

علشان الشعب يلقحك بأحسن فاكسين. 

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

اللي بتصنع من البالستيك والقماش. 

بايدن 
كفاية بقي وهات شوية فاكسين لكندا أحنا 

جيران واهل ونسايب.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Location, Location,
Location

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من اهم االشياء التى ينبغى ان تؤخذ فى 
االعتبار عند البحث عن منزل هى الموقع 
باألمان  يشعرك  الذى  والحى  المناسب 
ولعائلتك.عند  لك  مناسبا  ويكون  والراحة 
اختيار الموقع عليك ان تأخذ فى الحسبان 
متوسط  هى  التى  للحى  العقارية  القيمة 
اسعار المنازل فى المنطقة. ومن االفضل 
فيه  ترتفع  حى  فى  منزال  تشترى  ان 
االسعار بدال من حى تنخفض فيه االسعار 
او تكون ثابتة. غالبا ما يعتمد اختيارك فى 
تحديد الموقع الذى ترغب العيش فيه على 
مكان العمل وقربه من المواصالت العامة 
اطفال  لديك  كان  اذا  السريعة.  والطرق 
فابحث عن حى بالقرب من مدرسة جيدة. 
تختارها  التى  المنطقة  ان  من  تأكد  ايضا 
تحتاجها  التى  الخدمات  معظم  فيها  يتوفر 
خاصة اذا لم يكن لديك سيارة. على سبيل 
المثال ان تكون قريب من المتاجر وأماكن 
كان  وإذا  العبادة.  دور  و  الطبية  العناية 
الحى غير معروف لك فاقضى وقت كافى 
فى التجول فى كل انحاء المنطقة للتعرف 

عليها جيدا قبل اتخاذ القرار.

 ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 

 naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر
النقود البالستيكية يف مصر

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

يعتزم البنك المركزي المصري خالل األسابيع 
البالستيكية  النقود  وتداول  طرح  القادمة، 
بالسوق  جنيهات  العشرة  فئة  من  »البوليمر« 
المحلي، األمر الذي أثار عددا من التساؤالت 
الورقية،  العمالت  مصير  حول  والتكهنات 
النوع  ذلك  طرح  إلى  أدت  التي  واألسباب 
من العمالت ووفق بيان المركزي، فإنه سيتم 
البنك  مطبعة  عبر  البالستيكية،  النقود  طباعة 
اإلدارية  بالعاصمة  الجديد  بمقرها  المركزي 
األسابيع  في  باألسواق  طرحها  ليتم  الجديدة، 
القليلة القادمة ، وأكد البيان أن جميع العمالت 
ولن  سارية،  األسواق   في  المتداولة  النقدية 
يؤثر علي تداولها ظهور العمالت البالستيكية 
الجديدة، وأنه يحق للمواطنين تداول تلك النقود 
واستخدامها دون أي مخاوف من تغييرها أو 

وقف تداولها.

المصرية  الحكومة  طرح  أسباب  وحول 
خبراء  من  العديد  أكد  البالستيكية،  للعمالت 
األسواق المالية ، أن النقود البالستيكية تتميز 
فكرة  تجعل  التي  الهامة  الصفات  من  بعدد 
ممتازة،  من  أكثر  المالية  باألسواق  طرحها 
النقود  تلك  مقاومة  المميزات  تلك  بين  ومن 
عن  فضال  تداولها،  كثره  عن   الناتج  للتلف 
لما  نظرا  وذلك  النقود،  تلك  تزوير  صعوبة 
تتمتع به من مواصفات وعالمات مائية غير 
باألسباب  وصفوه  ما  وأيضا  للتزييف  قابلة 
البالستيكية،  العمالت  لتلك  لطرح  الظاهرية 
والتي من بينها مقاومتها النتقال العدوي، على 
تداولها  يسمح  التي  الورقية  العمالت  عكس 
كورونا،  فيروس  وخاصة  العدوى،  النتشار 
مرات   5 أطول  االفتراضي  عمرها  أن  كما 
من النقود الورقية ، وأضافوا أيضا  أن خطوة 
وذلك  ضرورية،  البالستيكية  العمالت  طرح 
عملية  نجاح  في  الدولة  خطة  تحقيق  بهدف 
كافة  نقل  تستهدف  والتي  المالي،  الشمول 

التعامالت المالية باألسواق إلى داخل البنوك، 
وذلك بغرض مكافحة جرائم غسيل األموال، 
باإلضافة  للدولة،  الضريبية  الحصيلة  وزيادة 
إلى دمج االقتصاد الغير رسمي في االقتصاد 
تسمح  سوف  الدولة  ان  كما  للدولة  الرسمي 
بالتزامن  وذلك  البالستيكية،  العمالت  بتداول 
يتم  أن  إلى  محددة،  لفتره  الورقية  النقود  مع 
البالستيكية،  بالعمالت  استبدالها  اإلعالن عن 
لتودع مصر عهد العمالت الورقية، وتواكب 
التقدم التكنولوجي، باستخدام النقود البالستيكية.

اإلدارية  بالعاصمة  النقد  طباعة  دار  وتبدأ   
الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، في 
مادة  من  المصنوعة  البالستيك  النقود  طباعة 
البوليمير، بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة 
افتتاحها  والمقرر  المصري،  المركزي  للبنك 
البنك  ويعتزم  الحالي.  يونيو  شهر  خالل 
المركزي المصري، البدء في طباعة وطرح 
عمالت بالستيكية مصنوعة من مادة البوليمر 
من فئة 10 جنيهات، بعد 3 شهور من اآلن، 
تحديداً خالل شهر يونيو الحالي، لبدء تداولها 

وطرحها في األسواق المحلية.

المركزي  البنك   وكانت مصادر صادره من 
إلى  للوصول  يسعى  البنك،  أن  المصري، 
البالستيكية  النقود  الكاملة من مزايا  االستفادة 
مشيرة  األوروبية،  الدول  إليها  وصلت  التي 
الملف  هذا  المسئولين عن  من  عدد  إلي سفر 
بالمركزي، لعدد من الدول الغربية مثل إنجلترا 
عن  التطورات  آخر  لمعرفة  وكندا  وسويسرا 

طباعة النقود البوليمير.

محافظ  وكيل  فاروق،  خالد  المهندس  وذكر 
لن  أنه  النقد،  طباعة  لدار  المركزي  البنك 
بالنقود  الجديدة  البوليمير  النقود  استبدال  يتم 
سيتم  وإنما  المحلية،  السوق  في  المتداولة 
أنه  ايضا  وأوضح  السوق  في  معا  تداولهما 

المركزي  البنك  بمطبعة  حاليا  االستعداد  يتم 
الجديدة، بإجراء التجارب التشغيلية لماكينات 
الطباعة الجديدة تمهيدا للبدء في طباعة النقود 

البالستيكية النقود البوليمير.

مصنوعة  »البوليمر«،  البالستيكية  والنقود 
بالستيكية  ليست  وهي  البوليمر  مادة  من 
النقود  تشبه  فهي  عليه،  المتعارف  بالمعنى 
أفضل  مميزات  ولها  أقوى  ولكنها  الورقية 
في االستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهي 
ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما 
أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، باإلضافة 
تنقل  ال  أنها  كما  االفتراضي،  لطول عمرها 
يتم االستعداد حاليا  أنه  اكد   الفيروسات كما 
بإجراء  الجديدة،  المركزي  البنك  بمطبعة 
التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، 
البالستيكية  النقود  طباعة  في  للبدء  تمهيدا 
في  البدء  المقرر  ومن  البوليمير«  »النقود 
طباعة النقود البالستيكية »البوليمير« خالل 
البدء بطباعة  الحالي، وأنه سيتم  يونيو  شهر 
فئة ال�10 جنيهات، موضحا أنه سيتم متابعة 
الجديدة  العملة  حول  المواطنين  أفعال  ردود 
طباعة  يتبعها  ثم  عنها،  الرضا  مدى  وقياس 
خالل  البوليمير  مادة  من  جنيها  ال�20  فئة 

النصف الثاني من العام الجاري.

هذا  عن  المسئولين  إطالع  بعد  ذلك  يأتي 
الملف بالبنك المركزي المصري، على أحدث 
ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها 

النقود البالستيكية »البوليمر«، كما تم تدريب 
في  الحديثة  الطباعة  ماكينات  على  العاملين 
الداخل والخارج، مشيرا باإلضافة إلي استيراد 
وتستخدم   ، الماكينات  إنتاج  خطوط  أحدث 
قرابة 28 دولة على مستوى العالم، العمالت 
بين  ومن  البوليمر،  مادة  من  المصنوعة 
والصين،  والبرازيل،  أستراليا،  الدول؛  هذه 
والكويت،  وكندا،  وسنغافورة،  وإندونيسيا، 
وبابوا  ونيوزيلندا،  وموريشيوس،  وفيجي، 
وهونج  وفيتنام،  ورومانيا،  الجديدة،  غينيا 
كونج، وسيرالنكا، وتشيلي، وتايالند، والهند، 

وبريطانيا.

وانتهى البنك المركزي المصري، من أعمال 
المركزي  للبنك  الجديدة  المطبعة  إنشاءات 
تركيب  وتم  الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة 
تم  التي  الجديدة  الطباعة  ماكينات  جميع 
يتم حاليا إجراء  الخارج، كما  استيرادها من 
جاري  أنه  يذكر   ، لها  التشغيلية  التجارب 
إعداد  بمركز  اإلنشاءات  أعمال  من  االنتهاء 
اإلدارية  بالعاصمة  سنتر«  »الكاش  النقدية 
الشرق  منطقة  في  األكبر  يعد  الذي  الجديدة، 
جديدة  منظومة  إعداد  إلى  ويهدف  األوسط، 
 Cash Management الكاش  إلدارة 
 Cash جديد  رئيسي  مركز  إعداد  تشمل 
اآللية  األنظمة  بأحدث  وتجهيزه   Center
الحديثة، وتم إنشاء مركز الكاش وفقا ألحداث 
مميكن  وسيكون  العالم،  في  التكنولوجيات 
المطبعة  أن  بالذكر   والجدير    ، بالكامل 

اإلدارية  بالعاصمة  المركزي  للبنك  الجديدة 
وأن  النقود،  تضم 4 خطوط إلنتاج وطباعة 
فئات  الجديدة، تطبع جميع  الطباعة  ماكينات 
العملة الورقية والبالستيكية، و أنه من المقرر 
الجديدة خالل  المركزي  البنك  افتتاح مطبعة 

شهر يونيو الحالي.

ومما ال شك فيه انه في ظل الظروف الحالية 
التي يمر بها العالم من انتقال فيروس كورونا 
المستجد وطرق نقل العدوي جاء قرار البنك 
طباعة  بدء  مصر،  اعتزام  عن  المركزي 
عدة  بعد  »البوليمر«  البالستيكية  النقود 
الجديدة،  اإلدارية  العاصمة  بمطابع  شهور 
العالمية  الصحة  منظمة  إعالن  مع  بالتزامن 
أحد وسائل  يمثل  الورقية  النقود  استخدام  ان 
العدوي، فقد أصبح يفصل مصر عن  انتقال 

بدء تداول هذا النوع من النقود شهور قليلة.

اما عن مميزات النقود البالستيكية الواضحة 
المتداولين  تعود  في  تنحصر  التي  وعيوبها 
مميزات  اهم  ومن  الورقية  عن  بديال  عليها 
الذي  االفتراضي  عمرها  البالستيكية  النقود 
عمرها  الورقية  بعكس  سنوات  الي  يمتد 
للتلف  تعرضها  وبالتالي  شهور  االفتراضي 
صديقه  البالستيكية  النقود  أن  كما  ضئيل، 

للبيئة، 
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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 

على االمييل ارسل لنا على

8164gindi@ او ahram.teeba@gmail.com 

rogers.com

من  اكبر  خطأؤه  ان  االبن  اعتقد 
من  خوفاً  أبيه  بيت  فترك  يُغفر  ان 

العقاب و هرباً من يد التأنيب 

بعض  مع  ليعيش  ذهب  و  ابتعد 
األصدقاء و كانت الحياه في بدايتها 
ان  في   الحريه  من  نوعا  له  تبدو 
بال  يريد  وقتما  له  يحلو  ما  يفعل 

ارشاد او تأنيب .

به  الحياه  االيام ضاقت  بمرور  و 
حتي اضطر ان يبيع بعض مقتنياته 
يوفر  معه حتي  كانت  التي  الذهبيه 
متطلبات  كافه  و  الملبس  و  المأكل 
الحياه التي كانت متوفرة له بالمجان 

في بيت أبيه.

به  األصدقاء  ضاق  حينما  و 
و  المسكن  ليوفر  يعمل  ان  اضطر 
ليسدد االيجار و  باقي المصروفات 

المطلوبه منه 

 ....

العالم  استمر االبن تالطمه امواج 
ما  سرعان  و  أبيه  بيت  عن  بعيدا 
فثقلت  ظهورهم  له  األصدقاء  أدار 
وحيداً  السير  بحمل  عليه  االيام 
عائله  ال  و  صديق  ال  و  معين  ال 

فضاقت به كل الطرق .

لم يكن يفكر في العودة لبيت أبيه 
اال بعد ان يكون قد حقق نجاحاً اوال 
في أي مجال كالدراسه أو العمل . 
و لكن كلما مرت االيام و الشهور 
كلما خارت عزيمته و ضعفت قوته 

..

فلم يستطع تحقيق اي خطوه نجاح 
واحده .

العمل  بين  مطحوناً  يومه  كان 
تنظيف  و  طعامه  تحضير  بين  و 
مسكنه و شراء مسلنزماته اليوميه .

و حينما بدأ العام الدراسي الجديد 
كمثل  بدراسته  االلتحاق  يستطع  لم 

كل عام .

تماما  حياته  تغيرت  قد  العام  فهذا 
و فقد معه كل احالمه و طموحاته 

و أهدافه .

كل  في  عنه  بحث  قد  أبيه  كان  و 
و  المعارف  كل  عنه  سأل  و  مكان 

األصدقاء و لكن بال جدوي .

لحظه  منتظرا  حياته  االب  فعاش 
عوده االبن الذي خرج و لم يعد .

اال  الحزين  االب  لدي  يكن  لم 
حتي  البكاء  و  الصاله  و  الدعاء 

جفت عينيه من الدموع .

احدي  مع  االبن  تقابل  ما  يوما  و 
الجيران و كان رجال فاضال يعرف 

األسره و يعرف االبن .

فبكي  احواله  عن  الرجل  فسأله 

الرجل  شعر   . شديداً  بكاًء  االبن 
من  االبن  اليه  وصل  لما  باألسي 
إقناعه  حاول  و  له.  يُرثي  حال 

بالعوده . فرفض االبن .

فتوصل هذا الرجل لفكره وسط قد 
تحل تلك األزمه و طلب من االبن 
ان يرسل خطاباً ألبيه يسأله ان كان 

مرغوبا في عودته ام ال ؟

الموافقه  هو  االب  رد  كان  ان  و 
امام  التي  الشجره  بتزيين  فعليه 
الملونه  األشرطه  ببعض  البيت 

كعالمة للترحيب ِبعوده االبن .

فرحب االبن بالفكرة و لكن بشرط 
ان ال يذكر في الخطاب عنوانه . 

رقم  يعطيه  ان  الرجل  منه  فطلب 
الشجره  شاهد  ان  و  حتي  هاتفه 
ُمزينه  أصبحت  بيتهم  امام  التي 
بإخباره  يقوم  الملونه  باألشرطة 
علي الفور ليعود الي بيته واثقا من 

عفو و رضا و قبول عودته .

ذلك  يكون  ان  علي  االبن  فوافق 
سراً بينهم .

و انه ان لم يشاهد الجار االشرطه 
الملونه قد ظهرت فوق الشجره إذن 
ال داعي من االحتفاظ برقم الهاتف 

و حذفه من قائمه هاتفه .

فرد الرجل أعدك انني سوف افعل 
ان وعدتني بإرسال الخطاب اليوم.

و لم يتركه حتي كتب الخطاب و 
أمامه في نفس  بالبريد  بإرساله  قام 

اليوم.

ظن االبن ان الخطاب سوف يصل 
بالتقريب خالل ثالثه أو أربعه أيام 

او أسبوع علي األكثر .

مكالمتك  أتوقع  لجاره سوف  فقال 
ان  اليوم  من  أسبوع  خالل  لي 
ان  و   . الملونه  االشرطه  وجدت 
منك  اتصال  بدون  أسبوع  مضي 
سوق أعلم ان أبي ال يريد عودتي 

و مضي كل واحٍد الي طريقه .

علي  المخلص  الجار  قام  لكن  و 
تماما  مشابهاً  خطاباً  بكتابه  الفور 
و  االبن  كتبه  الذي  االبن  لخطاب 
في  بيده  وضعه  و  بالبريد  ارسله 
في  االب  بيت  أمام  البريد  صندوق 
نفس اليوم . و جلس امام بيته لينظر 
و  الخطاب  االب  يجد  سوف  متي 
لكن بعد ساعات غلبه النُعاس فدخل 
استيقظ  ان  ما  و   . لينام  حجرته 
التالي  اليوم  صباح  في  الرجل 
مفاجأه  علي  الجار  استيقظ  مباشره 
أشجار  ليجد  استيقظ  متوقعه  ليست 
باألشرطة  ُمزينه  كلها  الشارع 
الملونه فما كان عليه اال ان يتصل 
ِباالبن ليخبره فكانت المفاجأه شديده 
و  يصرخ  االبن  جعلت  حتي  جدا 

يضحك و يبكي في آن واحد . 

و لكن كان سؤاله كيف حدث ذلك 
فلم يصل خطابي بعد ؟
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األشرطه امللونه  

نيفني سامى

بصنيعه  الطيب  الرجل  فأعلمه 
الليله السابقه.

األشجار  ليجد  سريعا  االبن  عاد 
في  الطريق  طول  علي  الملونه 
امام  جالساً  االب  ليجد  و  انتظاره 
البيت منتظرا في الخارج . فجري 
االبن جريا ثم وقع تحت اقدام االب 

صارخاً باكياً )) سامحني يا أبي 

تلك  لكل  انظر  االب  عليه  فرد 
األشجار لتعلم انني سامحتك و لتعلم 
ان  و   . كما هي  مكانتك عندي  ان 

حبي لك لم يتأثر .

الصفحة  يطوي  ان  االبن  فسأله 
القديمه و يبدأ من جديد . فكان رد 
دائما  أعطيتك  لقد   .. البنه  االب 
الفرصه لتكتب من اول السطر كأن 

شيئاً لم يكن .

أول  من  ابدأ  و  نقطه  اكتب  فقط 
السطر .

ال  أخري  مره  اخطأت  ان  و 
و  الصفحة  تلك  أطوي  بل  تتركني 
اكتب نقطه و ابدأ من أول السطر .

تبدأ  ان  حييت  ما  اعطيك  انا  فها 
دائما من جديد .

حياه  بمثابه  االبن  عوده  كانت  و 
كان  .و   . جديده  صفحه   . جديده 
بدأت  التي  النقطه  االب هو  حضن 

بعدها السطور الجديده 

بقية مقال »النقود البالستيكية 
في مصر» ص 4

البالستيكية  النقود  طبع  ان  كما 
و  للورقية  مقارنه  التكلفة  منخفض 
التزوير،  مخاطر  من  امانا  اكثر 
تحقيق  سرعه  علي  تساعد  كما 
حيث  من  المالي  الشمول  منظومه 
ماكينات  خالل  من  تداولها  سهوله 
الصرف ويمكن حصر فوائد النقود 

البالستيكية فيما يلي :-

»البوليمر«  البالستيكية  النقود   -1
غير  البوليمر  مادة  من  مصنوعة 
النقود  بعكس  بالبيئة  الضارة 

الورقية.   

»البوليمر«  البالستيكية  عمر   -2
يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، 
بخالف العملة الورقية التي تتدهور 

بشكل سريع بعد تداولها.

البالستيكية  النقود  استخدام   -3
أمرا  يعد  مصر  في  »البوليمر« 

إيجابيا لحركة النقد باألسواق.

البالستيكية  النقود  استخدام   -4
تخفيض  في  يساهم  »البوليمر« 

تكاليف الطباعة.

البالستيكية  النقود  استخدام   -5
»البوليمر« يحسن مستوى األوراق 

التي تتداول بشكل كبير.

تكون  لن  البالستيكية  العملة   -6
شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، 
العملة  حجم  مثل  حجمها  ولكن 
نفس  وتحمل  المتداولة  الورقية 

التصميم كل بحسب فئته.

البالستيكية  النقود  تساهم   -7
تدريجيا  القضاء  في  »البوليمر« 

على االقتصاد الموازي.

»البوليمر«  البالستيكية  النقود   -8
تزييف  محاربة  على  تساعد 
على  والسيطرة  العملة،  ”تزوير” 

السوق النقدي.

  ++مقال

الهوت الروح القدس فى تعاليم االباء 
وعمله يف اسرار كنيستنا 

 
  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

مقدمة :
إيماننا  فى  القدس  الروح  عن   ++
المتنيح  يقول  األرثوذكسي، 
مينا:}  ميخائيل  القمص  العالمة 
الجامعة  المقدسة  هللا  كنيسة  تؤمن 
ولسانا،  قلبا  وتعترف  الرسولية، 
أن الروح القدس هو االقنوم الثالث 
مساو  وأنه  االقدس،  الالهوت  من 
والجوهر  الذات  فى  واالبن  لآلب 
إذ  الالهوت.  فضل  وكل  والطبع 
قبل  هو  من  الثالوث  هذا  فى  ليس 
بعده، وال من هو أصغر  أو  غيره 
او أكبر بل جميع األقانيم سرمديون 
والمجد  القدرة  فى  ومتساوون  معا 
األزل  منذ  الكل  وضبط  والسلطان 
وإلى األبد. وحيث أن الروح القدس 
من  وحقوقه  الالهوت  صفات  له 
الكون  وحياة  هللا  روح  كونه  جهة 
ومنبع  والبركة  الحكمة  ومصدر 
العبادة  يستحق  فهو  والقوة  النظام 
والثقة  واإلكرام  والمحبة  اإللهية 
الالهوت  )علم   } واالبن  اآلب  مع 

الجزء الثانى(
+ هذا وقد تكلم ابائنا القديسون اباء 
الروح  العظام عن الهوت  الكنيسة 
إيمانهم  حقيقة  عن  وعبروا  القدس 
منهاما  ونذكر  القدس  الروح  فى 

يلى:- 
+ القديس اثناسيوس الرسولى :- 

االبن  ان  ونعترف  نقر  )هكذا   +
والروح القدس مساويان لآلب وكل 
ما ال يؤمن ويُقر انهم جوهر واحد 
فليكن  والفعل  بالقول  واحد  وطبع 

محروما(.
+ قال القديس كيرلس الكبير)عامود 

الدين( :-
+ )علمنا اباؤنا القديسون ان نؤمن 
ابتداء  وهو  الكل  واحد ضابط  باله 
وليس له انقضاء . آب واحد كامل 
فى  كامل  واحد  وابن  اقنومه،  فى 
اقنومه وروح قدس كامل فى اقنومه 
مثل  هؤالء  وليس   . وصورته 
واحد،  جوهر  بل  مملكه  درجات 
سلطان واحد، مسرة واحدة . ارداه 

واحده . ربوبيه واحده(
اخرستوظولوس  األب  كتب 
االنبا  الى  االسكندريه  بطريرك 

يوحنا بطريرك انطاكية قائال : 
امانه  ونرذل  نحرم  )اننا   +
فى  يجعل  الذى  ابوليناريوس 
ومقادير  مراتب  االلهيه  الطبيعه 
فيقول عظيم . واعظم منه وافضل 

عظما(.
بطريرك  مينا  األنبا  وقال   +

االسكندريه )البطريرك 47(
المستقيم  االيمان  على  )ونحن   +
االله  القدس  والروح  واالبن  باآلب 
الواحد ذى الربوبيه والقوة واالرادة 
الواحدة والسلطان والفعل واالتفاق 
الواحد فى الذات الواحدة( ++ ومن 
كتابات االباء الرسولين وهم تالميذ 

االباء الرسل 
فى  الرومانى  اكليمنضس  يكتب 
رسالته الى كورنثوس فيقول )حى 
المسيح  يسوع  هو  حى  هللا،  هو 
وحى هو الروح القدس( )اليس لنا 
اله واحد ومسيح واحد وروح نعمه 

واحد أنسكب علينا(

++ أما عن عمل الروح القدس فى 
االسرار المقدسه فهو كاالتى ++

 + ان اسرار الكنيسة السبعة ليست 
اعماال بشرية يقوم بها االب الكاهن 
بها  يقوم  سرية  اعمال  هى  وانما 
الروح القدس نفسه على يد الكاهن 
خادما  يكون  ان  يعدو  ال  الذى 
كخدام  االنسان  )فليحسبنا  لالسرار 
المسيح ووكالء سرائر هللا( )1كو4 

)1:
االبقية ص17 



روحيات6
إشراقة مشس يوم جديد

د. روز غطاس

فنتنسم  جديد  يوم  شمس  بإشراقة  نفوسنا  تسعد  كم 
السماء  وكأن  قوتها  عروقنا  في  وتسري  الحياة  رحيق 
تبتسم معلنة ميالد يوم جديد. لذلك اعد المصري القديم 
مركبات  المكتشفون«  عليها  اطلق  ضخمة  مركبات 
كمال  المصري  الصحفي  العالم  اكتشفها  وقد  الشمس« 
المالخ في عام 1954 تحت قاعدة الهرم األكبر خوفو، 
فقد كانت تستخدم في الطقوس الجنائزية لمساعدة الروح 
في رحلتها عبر الموت والخلود والنزول للعالم السفلي 
حيث كانت هذه المركبات لسفر الشمس عبر اليوم من 
الشروق الي الغروب والعكس ، ومن الحياة الي الموت 
وكذلك  والعكس.  النور  الي  الظلمة  ومن  والعكس،  
في  براكب  الشمس  يشبهون  والرومان  اليونانيون  كان 
مركبة يجرها الخيول وقد كانت تستعمل في احتفاالتهم 
لتمجيد اآللهة وهي المركبات التي حرقها وأبادها يوشيا 
الملك في ) 2 ملوك 23: 11 (. فقد كانت الكثير من 
الحضارات القديمة تعبد الشمس باعتبارها قوة ضخمة 
تتحكم في اليوم والفلك والكواكب وتشع بنورها فيتغذى 
النبات ويسعي الحيوان واإلنسان للبحث عن رزقه في 
حضور ضوؤها، هذا بجانب حرارتها التي تجري الدم 
في العروق فتنشط الجسم فيعمل وال يتجمد أو يموت. 
وال يمكن لنا ان نغفل قسوتها في أيام الصيف الحارة أو 
علي خط االستواء وما تسببه من أخطار موت وحرائق 
للغابات؛ لكن جميعنا يتفق علي فوائدها الكثيرة، فأشعتها 
للجراثيم وذلك عند نشر  بنفسجية تعمل كمطهر  الفوق 
غسيلك في رحابها ؛ ونقص فيتامين د الذي له ارتباط 
يسوع  الرب  ويشير  بالعظام.  لمشاكل  يؤدي  بالشمس 
الي الحبوب التي سقطت علي األرض والحجارة بقوله: 

اصل  لها  يكن  لم  اذ  فاحترقت  عليها  الشمس  فأشرقت 
فجفت وماتت ولم تثمر) متي 13 : 6 (. ويونان النبي 
تضرر من إشراق الشمس؛ فحدث عند طلوع الشمس ان 
الرب االله اعّد ريحا شرقية حاّرة فضربت الشمس على 
موتي  وقال:«  الموت  لنفسه  فطلب  فذبل  يونان  راس 
خير من حياتي«) يونان 4 : 8 (. لكن يعقوب أشرقت 
عندما  وذلك   )  31  :32 تكوين   ( بالبركة  الشمس  له 
تصارع مع الرب االله وطلب منه وبإصرار أن يباركه؛ 
فكان له ما أراد. ووصف داود في صموئيل الثاني 23 
اذا  الصباح  قائال:« وكنور  بيته  الرب من  4 موقف   :
أشرقت الشمس، كعشب من األرض في صباح صحو 
مضيء بعد هطول المطر«. أي أن بيته مثمر كما يثمر 
المطر فال تؤثر فيه حرارة الشمس  النبات بعد هطول 
بل علي العكس تعمل علي نموه وازدهاره. فكما لو كان 
يصرح بروح النبوة انه يحتمي هو وبيته في شمس البر 
الذي فيه شفاء وحياة كما ورد في ) مالخي 4 : 2 ( 
تشرق  االله(  الرب  اسم  اسمي)  المتقون  أيها  ولكم   »:
شمس البر والشفاء في أجنحتها. وهي نبوة عن شخص 
ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي يكون لنا من خالله 
اإلشراق الذي ينبع شفاء وبر أي كل عمل صالح. هل 
عزيزي تمتعت بهذا الشفاء والبر وتقول: كساني رداء 
التقيت بهذه  ثياب الخالص؟. عزيزي هل  البسني  البر 
التقي  أو روحك؟  بفكرك  كل ظالم  تقهر  التي  الشمس 
بحكمته  مستمتعا  بحياتك  جديد  يوم  يشرق  وسوف  به 
بكل  ويباركك  الشفاء  كل  لك  مكمال  ومعونته  وإرشاده 
بركة روحية وزمنية ورنم منشدا: يا بسمة الصباح في 
وجه ذا الوجود . يا بلسم الجراح يا منجز الوعود. رباه 
في اطراحي اقدم السجود. في غمرة أفراحي ابقي علي 
وأنت  أريد شيء  ال  ومعك  ربحي  انت  يسوع  العهود. 
سبحي في صبحي الجديد. ان تغض عني يوما فكم يبدو 

كآيب. فكن بقربي دوما ابقي دوما سعيد.

 3 فى  ينى  مرقس  رودلف  ُولد 
 – »صنبو«  بمدينة   1930 يناير 
محافظة أسيوط، فى عائلة معروفة 
والعمل  الصادق  الكنسى  بالنشاط 
ينى  مرقس  األستاذ  فوالده  العام، 
والتعليم  التربية  رواد  أحد  كان 
بنشاطه  ُعرف  والذى  مصر  فى 
الكنسى المتميز فى مجالى الوعظ 
والصحافة إذ رأس تحرير مجلتى 
»األنوار«  و  الكنائس«  »نهضة 
»جريدة  تحرير  فى  واشترك 
مصر« و »مجلة مدارس األحد«، 
الكبير  الصحفى  هو  عمه  أن  كما 
د. وليم الميرى أحد رواد الصحافة 

فى بالد المهجر.

إلى  أسرته  مع  ذلك  بعد  أنتقل 
أواخر  فى  بالقاهرة  شبرا  حى 
فى  االنتظام  فى  وبدأ  الثالثينيات 
بكنيسة  األحد  مدارس  حضور 
ميخائيل  الجليل  المالئكة  رئيس 
بمنطقة طوسون القريبة من منزله 
بشبرا  أنطونيوس  األنبا  وكنيسة 
حيث تتلمذ على يد كل من الخدام 
نبيه تادرس ومختار فايق  وإدوارد 
ونظير  منقريوس  وعدلى  بنيامين 

جيد )البابا شنوده الثالث البطريرك 
117 فيما بعد( 

على  مرقس  رودلف  حصل 
ترتيبه  وكان  العامة  الثانوية  شهادة 
الثانى على مستوى البالد، ثم تخرج 
فى كلية الطب – جامعة القاهرة – 
للعمل والخدمة  عام 1952 وانتقل 
حتى  بأسيوط  مبتدئاً  الصعيد  فى 
الطب  دبلوم  على  وحصل  أسوان، 
فى األمراض الباطنية عام 1959، 
ثم عاد وحصل على دبلوم ثاٍن فى 
القلب عام 1963، وفى العام التالى 
طب  فى  ثالث  دبلوم  على  حصل 
بوزارة  اخصائياً  وعمل  األطفال 
إلى  هاجر  ثم  المصرية،  الصحة 
مع  األمريكية  المتحدة  الواليات 
وفى  عام 1968،  المباركة  أسرته 
مقاطعة  امتحان  اجتاز  التالى  العام 
»كولومبيا« ليحصل على ترخيص 
وفى  أمريكا،  فى  المهنة  مزاولة 
زمالة  على  حصل   1970 عام 
الطب  فى  األمريكى  »بورد«  ال� 
الذى قام بتكريمه فيما بعد فى عام 
تقدير  شهادة  منحه  حيث   1987
عرفاناً بخدماته واسهاماته المتميزة 
فى مجال طب األمراض الباطنية. 
األمريكية  المتحدة  الواليات  فى 
مدينة  فى  الطبى  المركز  فى  عمل 
عام  وفى  سيتى«،  »جيرسى 
1971 حصل على وظيفة اخصائى 
فى  والقلب  الباطنية  األمراض  فى 

»بنسلفانيا«  والية  فى  مستشفى 
عام 1974 صار  وفى  األمريكية. 
عضواً فى كلية األطباء األمريكية، 
وفى عام 1990 حصل على درجة 
فى  عضواً  كان  كما  بها،  الزمالة 

الهيئة الطبية األمريكية.

تزوج د. رودلف مرقس ينى من 
السيدة مارى جرجس شريكة حياته 
هم  مباركين  أبناء   3 منها  وأنجب 
 40 وعمره  الرب  فى  )رقد  مينا 
إصابته  بعد   2004 عام  فى  عاماً 
تجربة  فكانت  السرطان  بمرض 
قاسية لهذه العائلة ولوالده الحنون(، 
موريس  أنجب  مينا  جانب  وإلى 
د.  من  كل  شقيق  وهو  ولوسى. 
رؤوف والمهندس رالف والمرحوم 
أبريل 1935   29( رائف  الدكتور 
2012(والدكتور  فبراير   9  –
والمرحوم  رؤوفة  والسيدة  رئيف 

الدكتور راندولف.

عن  كطبيب  عمله  يشغله  لم 
كانت  التى  الكنيسة  نحو  مسئوليته 
انذاك حديثة فى بالد المهجر فاشترك 
فى  األقباط  من  األوائل  الرواد  مع 
تأسيس الكنائس األولى فى الساحل 
نيوجرسى،  نيويورك،  الشرقى: 
األحد  مدارس  وخدمة  بنسلفانيا، 
بها، كما أشترك فى تكوين »جمعية 
نشر  بهدف  القبطية«  الدراسات 
الكنيسة  تقليد  عن  ُمّركزة  دراسات 
االنجيلى واآلبائى فى بالد المهجر. 

قرأت لك 
جنوى غاىل

املسيحية واالكتئاب
By LaKeisha Fleming

كنت دائما سيدة سعيدة وواحدة 
معنويا  االخرين  يساعدون  ممن 
او  والعطف  الحب  باظهار  سواء 
بكلمات ترفع الروح المعنوية لهم، 
وكمسيحية كنت افتخر بأنني أنشر 
للمسيح  الناس، واشهد  الفرح بين 
حتي إذا لم يكن االمر سهال، وبعد 
عدة سنوات من العمل في صناعة 
والتليفزيونية،  السينمائية  االفالم 
االنتاج  لشركة  نجاح  أري  بدات 
بلغت  قد  وكنت  بي،  الخاصة 
االربعين من عمري ولدي طفالن 
الرب  يعطيني  أن  ارجو  وكنت 
طفال ثالثا، ولكن فشلت محاوالت 
ثم  المرات  من  عدد  االنجاب 
مرة  وحملت  الرب  استجاب 
أخري، وشعرت بالسعادة والسالم 
يمكن  ال  إيماني  بأن  وأحسست 
هذا  تعرض  ولكن  يتزعزع،  أن 
ذهبت  فعندما  لالختبار،  االيمان 
لعمل موجات صوتية للكشف علي 
الجنين وكان زوجي واوالدي معنا 
في غرفة الكشف منتظرين سماع 
ظهر  الجنين،  قلب  دقات  صوت 
لجهاز  الفنية  العاملة  الجزع علي 
مني  وطلبت  الصوتية  الموجات 
أن افرغ المثانة من الماء ]أتبول[ 
هي  وبينما  الفحص،  تكمل  حتي 
الطبيب  حضر  الفحص  تكمل 
المختص الذي قال بصوت حزين 
ال  الجنين  قلب  أن  يعتذر  وكأنه 
عالي  بصوت  وصرخت  ينبض، 
أل أل، أرجوك تحقق مرة أخري، 
الكشف  بمراجعة  الطبيب  فقام 
وأكد أن الجنين ميت، وبينما كنت 
أحاول إستيعاب ما حدث، وكيف 
قدم  لحظات،  في  حياتنا  تتغير 
الطبيب عدة أختيارات، وخرجت 
مكسور  بقلب  الكشف  غرفة  من 
في  وغرقت  محطم،  وايمانا 
اليأس واالكتئاب فقد فقدت الجنين 
واليزال بداخلي، وعلي ان احمله 
أختي  زفاف  حفل  الي  وأذهب 
وكنت ممزقة ما بين فرحة أختي 
وعندما  بداخلي،  الميت  والجنين 
الطبيب  قام  الفرح  من  عدت 
الجنين،  إلخراج  جراحة  باجراء 
وبعد فترة عدت الي عملي وكنت 
بالمهام  القيام  اجل  من  أنضال 

او  العشاء  تحضير  مثل  الدنيوية 
النهوض  حتي  أو  االطفال  تعليم 
من السرير ولم أكن أريد أن أفكر 
أو أشعر أو حتي أصلي، فلم اكن 
علي  أوعاطفيا  عقليا  أو  جسديا 
مرور  وبعد  بشئ.  للقيام  إستعداد 
قدرتي  أستعيد  أشهربدات  عدة 
ولكن كنت ال أزال اشعر بغضب 
أمور  عدة  حدثت  ولكن  هللا،  من 
بعد ذلك تركتني الهث وال استطيع 
من  والدتي  عانت  فقد  التنفس، 
أشهر،  عدة  معنا  وبقيت  الخرف 
ثم فقد زوجي وظيفته، وبدأ أيماني 
وقتا  الي  واحتجت   – يتراجع 
وصبرا وفهما وعطفا وصالة من 
االباء الروحيين – حتي تحررت 
من المرارة والغضب نحو هللا – 
وثقتي  إيماني  الي  ثانية  ورجعت 
يعانون  الذين  الناس  إن   – باهلل 
أقل  ليسوا  واالكتئاب  الحزن  من 
االخرين  من  حظا  أقل  أو  قداسة 
علي  نحكم  وقد   – بشر[  ]إنهم 
قد  بانهم  نفسيا  او  عقليا  المرضي 
يكونوا فعلوا شيئا سيئا جعلهم في 
هذه الحالة، ولكن ال يجب أن نتهم 
ان  فقط  عليهم،  نحكم  او  الناس 
نظهر الحب والفهم لنساعدهم علي 
الشفاء،و في الحقيقة لم أكن أتوقع 
فكوني  االكتئاب  يصيبني  ان  أبدا 
بانه  االيمان  علي  أعتمد  مسيحية 
تجربة،  أي  من  يحصنني  سوف 
أبقي  أن  الكنيسة  علمتني  وقد 
إيجابية دائما وال أكون ابدا سلبية، 
أباء  علي  هللا  أشكر  جعلني  وهذا 
بمعالجة  يقومون  الذين  الكنيسة 
إنني  واالكتئاب،  العقلية  المشاكل 
وقد  واكثر  أكثر  باهلل  أثق  االن 
جعلتني هذه التجربة أقوي وأفضل 
فهم لكل شخص – ولم أعد أحكم 
رأفة  أكثر  وأصبحت  الناس  علي 

بالناس المتضررين .
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)97( د. رودلف مرقس ينى )1930 – 2010( 

وقد القت الجمعية تشجيعاً من عدد 
من أحبار الكنيسة المهتمين بتاريخ 
وتقاليد كنيستهم. كان أهم ما أنجزه: 
 Coptic Church إصدار مجلة
 ،1980 عام  منذ   Review
أول  وهى  شهرياً،  تصدر  وكانت 
األولين  اآلباء  تراث  لدراسة  مجلة 
ما  وسرعان  بأكملها،  أمريكا  فى 
من  القراء  بين  استجابة  وجدت 
الواليات  فى  الكنائس  مختلف 
د.  رأس  وقد  األمريكية.  المتحدة 
منذ  تحريرها  ينى  مرقس  رودلف 
كتابة  عبء  وقع  وعليه  صدورها 
فى  مقاالتها  من  األكبر  الجزء 

إصدارها،  من  األولى  السنوات 
المجلة  أصبحت  ما  سرعان  ولكن 
فى  المتخصصين  العلماء  ملتقى 
من  القبطية  والدراسات  اآلباء  علم 
أيضاً  وأصبحت  وأمريكا  أوروبا 
الدراسات ومنها  لهذه  مهماً  مرجعاً 
تُرجمت  حديثة  قبطية  مخطوطات 
ونُشرت باالنجليزية ألول مرة كما 
أصدرت المجلة اعداداً خاصة عن 

آباء الكنيسة العظام منهم:
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عماد الدين  حسني  طبيبا 
ومبدعا !!

بقلم عبدالواحد محمد

الريب هو أحد مفاتيح التقدم والعلم واألدب 
الراقي حولنا في معمورة أرض ونماء 
تشعر  األولي  الوهلة  منذ  تقابله  فعندما 
بخصوبة وطن فيه خصال من عواطف 
الكرواني  صوته  في  تجسدت  جوهرية 
وشخصيته المتواضعة تلك السمات التي 
الدين  عماد  الدكتور  أنه  جدل  تقبل  ال 
واألعصاب  المخ  جراحة  طبيب  حسين 
أحدي  المنصورة  مدينة  في  المعروف 
تسكنه  والتي  العربية  مصر  محافظات 
مقدسات  وكل  والكنيسة  األزهر  مصر 

وطن ويقينا كل مرادفات اإلبداع الفطري التي زادته شموخا وقدرة علي 
بث التفاؤل في نفوس مرضاه ومحبيه من األصدقاء والعارفين بقيمة عالم 

كبير !

حسين  الدين  عماد  الكبير  وللطبيب 
في  األدبية  اإلصدارات  من  العديد 
واألعصاب  المخ  جراحة  مجال 
العلمية  األبحاث  من  العديد  له  كما 

من  تقترب  لمدة  انجلترا  في  عمل  أن  منذ  علمية  دوريات  في  المنشورة 
العشر سنوات وأيضا في عدة مراكز طبية في المملكة العربية السعودية 
في  األمل  بث  علي  والقدرة  والمصداقية  للطب  فارسا  فيها  كان  والذي 
نفوس مرضاه لذا عندما تتحدث معه تشعر بتواضع العالم وشفافية األديب 
وشغفه  واالنتماء  العرفان  آيات  بكل  وطنه  عن  يتحدث  وهو  والشاعر 
بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد لمصر وجهها الحضاري المشرق 

في سنوات قليلة ووضع أسس لكل تقدم نفخر به 
جميعا في مصرنا الحبيب اليوم بعد سنوات من 
التطرف ومحاوالت بث القتن واشعال الحروب 
مع  يتحدث  الدين  عماد  د  الكبير  العالم  فكان 
عبدالواحد  العربي  الروائي  السطور  تلك  كاتب 
كل  منه  انسابت  الذي  الشاعر  بعاطفة  محمد 
الشباب  بطاقة  مصر  وطنه  تجاه  الحب  قصائد 
التي تلمحها في عينيه وقدرته علي مزج الطب 
بناء  علي  والقدرة  التفرد  من  واحة  في  باألدب 
كلماته  عبر  النظير  منقطع  األعجاب  من  حالة 
الصادقة وحياءه وخجله الذي يؤكد أن العلم لغة 
العلماء والتواضع لغة كل من كتبوا أسمي آيات 

حروفه بشفافية رجال !

أطالعها  وأنا  عندها  توقفت  التي  كتبه  ومن 
)الصمت  اإلعجاب  بكل 
)اإلعاقة  الفرج(  مفتاح 
النسبية(  ونظرية  البشرية 
والبسمة  الضحك  )طب 
بين  )مناظرة  والسعادة( 
)ميكانيكا  والخلية(  الكلمة 
اإلنسان(  وخاليا  الكم 
العلم  بين  والنار  )النور 
والدين( )ترويض الضمير( 
التي  كتبه  من  وغيرهما 
وسط  زهور  حديقة  تشبه 
عالم  اليوم  مفتوح  عالم 

نمط  من  غير  الذي  الذكي  والهاتف  اإلنترنت 
إلي  تحتاج  سلعة  إلي  وحولها  الورقية  القراءة 
جماليات  الغربية  اللغة  تفقد  أن  قبل  نظر  أعادة 
النص السردي ووظيفتها في عالم بالفعل مفتوحا 

بشكل درامي!

المهموم في  الدين حسين  لكن مع كتب د عماد 

في  ودائما  دوما  اإلبداع  من  أيقونات  وكتابة  مرضاه  عالج 
عالم  مع  الطويلة  رحلته 
الطب والمخ واالعصاب 
التي  الحالة  تلك  نعيش 
جيل  في  األمل  تمنحنا 
الذين  العلماء  من  قادم 
العربية  اللغة  يعشقون 
اإلبداع  روافد  وكل 
المثمر  بالتعاون  العالمي 

مع اآلخر!!

آواي  التيك  أكالت  وسط 
والحلم الدائم أن الشباب هو مستقبل كل األوطان !

وتبقي الرواية العربية من المحيط إلي الخليج ترصد صفحات 
من حياة بعض من علماء الوطن بكل الحب واإليمان مدركة 
الحب  وأن  هويتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  ثقافتنا  أن  وواعية 
قمة  هو  الذي  السالم  ثقافة  بناء  علي  القدرة  هما  والتجربة 
اإلبداع عاشت مصر حرة آبية وحفظ هللا جيشها العظيم وكل 
مؤسساتها وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي الملهم لكل تقدم 

وإبداع !

عبري حلمي تكتب

األسرة دولة صغرية 

األسرة هي بمثابة دولة صغيرة لها حدودها و قوانينها 
ودستورها الخاص . والمجتمع هو مجموعة من األسر يجب 

أن يكون بينهم مجموعة من القوانين كاالحترام المتبادل 
و المعامالت الطيبة و حق كل فرد على اآلخر و على 

المجتمع بصفة عامة . 

عوامل النجاح في أي مجتمع ال بد أن تبدأ من األسرة و 
الدور الرئيسي لألسرة في بناء مجتمع فاضل قائم على 

احترام اآلخر و احترام خصوصية كل فرد بالمجتمع . و لقد 
تغيرت معالم األسرة في اآلونة األخيرة مع ازدياد وسائل 
التواصل اإلجتماعي و اجتياح السوشيال الميديا إلى بيوتنا 
، ولكن هنا يجب أن نتوقف قليال قبل البدء في الحديث عن 
تأثير هذه الوسائل بحياتنا بشكل عام . وعن  المبادئ التي 
يجب أن نتمسك بها في جعل األسرة متماسكة و مترابطة 

في ظل التقدم التكنولوجي السريع .

يجب تحديد بعض العوامل الهامة عن دور األم و األب في 
بناء األسرة و دور األبناء تجاه والديهم . 

إن التربية الصحيحة لألبناء و األخذ بأيديهم لبر األمان 
منذ الصغر ، ليكونوا قادرين على مواجهة المجتمع بكل 

إيجابياته و سلبياته . 

إذا تحدثنا عن دور األسرة في المجتمع . فهناك بعض النقاط 
نود ذكرها في هذا السياق 

أوال :  دور األم و األب في بناء األسرة 

األم و األب هما ِمرآة تعكس العالقات و العادات و التقاليد 
التي سينشأ  عليها أبناءهم . فإذا كان األم و األب بينهما 

تفاهم  و ثقافة بالحوار و حرية رأي قائمة على احترام كل 
منهما . فإن األبناء يقتبسون هذه المعامالت في حياتهم تجاه 

اآلخرين . 

لذلك حسن االختيار بين الزوجة و الزوج و التفاهم و 
الرضا التام بينهما عامل أساسي في تكوين أسرة ناجحة 

بالمجتمع 

وهذا ما حثت عليه األديان السماوية لتنمو هذه البذرة و 
نجني منها أفضل الثمار .

ثانيا:  دور األم و األب تجاه أبنائهم 

األم و األب لهما نفس المسؤولية تجاه أبنائهم من النصح و 
اإلرشاد و التوعية   فكل من األم و األب يكمالن بعضهما 

البعض في هذه المسؤولية . 

يجب االستماع آلراء و مشكالت أبنائهم و الوصول إلى 
الحل األنسب دون توجيه أي إهانة أو عنف تجاه أبنائهم و 
العمل على تكوين شخصية قوية لهم  يستطيعون من خاللها 

مواجهة مشاكل الحياة في مختلف أعمارهم . 

لكن اإلهمال و الالمباالة و السلبية في الحوار معهم . 
سيخرجون لنا جيال ضعيفا غير قادر على اتخاذ القرار . 

وغالبا ما يلتقي األبناء مع األم أكثر من األب  

ثالثا : دور األبناء تجاه والديهم 

لألبناء دورا كبيرا تجاه والديهم بالسمع و الطاعة فيما 
ال يغضب هللا .االحترام واألدب في الحديث . و مراعاة 

ظروفهم اإلقتصادية وال يكلفون والديهم أكثر من طاقتهم . و 
أن يسعون نحو النجاح و التفوق في حياتهم العلمية و العملية 

. ليخرجوا إلى المجتمع قدوة حسنة لجميع األفراد   

،&  دور األسرة في بناء المجتمع في ظل هيمنة وسائل 
التواصل االجتماعي .

بال شك أن وسائل التواصل االجتماعي قدمت لنا العديد من 
المزايا  

و كأن العالم أصبح بين ألكن مع هذا التطور التكنولوجي 
السريع في حياتنا و هيمنة كل وسائل  السوشيال ميديا  على 
حياتنا ، إال أننا نجد العديد من السلبيات التي تأثرنا بها في 
حياتنا . لم يعد الترابط األسري كما كان و تفكك العالقات 
العائلية . فأصبح من السهل جدا إرسال رسالة لإلطمئنان 
على شخص بدال من زيارته . االنشغال اليومي بوسائل 

التواصل اإلجتماعي و كأنها أصبحت بمثابة الشيء الذي ال 
نستطيع أن نتخلى عنه .أصبح األبناء معتكفون على أجهزة 

الموبايل أو التابلت أو الكمبيوتر طوال الوقت للتسلية و 
األلعاب ، مما له تأثيره الجسدي و النفسي على صحة أبنائنا 

 .
ومن هنا ال بد أن يأتي دور األسرة في مراقبة أبنائهم . 

والحث على التقليل من استخدامها . و مراقبة األبناء فيما 
يشاهدونه بعيدا عن سماع بعض األفكار و الثقافات الضالة 
التي من الممكن أن يتأثرون بها بدال من الندم بعد ضياع 
الوقت و ال نستطيع أن نتصدى لهم بعد ذلك في التوقف 

عنها . 

ال نستطيع أن ننكر أن الجيل الحالي لديه القدرة الكاملة على 
استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي بمختلف الفئات العمرية 

و خصوصا صغار السن . و ال بد من مواكبة التطور 
خصوصا في عصر العولمة و لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة . لكن األسرة يجب أن يكون  لها دورا فعاال في 
هذا الشأن و توجيه أوالدهم نحو األفضل ليصبح جيل قادر 

على مواجهة التحديات العالمية .

و قد شاهدنا  الفترة األخيرة تزايد)  التعليم عن بعد (  عبر 
المنصات المحددة ألبنائنا في ظل جائحة فيروس كورونا

و دور األسرة هنا مساعدة أبنائهم في تحصيل كل ما هو 
مفيد من خالل هذه األنظمة و العمل على نجاحها و حث 
أوالدهم على أهمية التقدم التكنولوجي للشبكات و تبادل 

المعرفة بشكل أفضل
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 6 والنهارده   ...36 رقم  العدد  ده 
اكثر  دلوقت  يعني  يونيه 2021... 
من 71 أسبوع.. وفعال اكيد ده اكتر 
ان  وخصوصا  أسبوع...   71 من 
جريدتنا الميمونه... بعد ان أصبحت 
ان  كده  واضح  الين...  اون  فقط 
جدا...  قل  الكتاب...  عند  الحماس 
وبعد ان كنا ملتزمين... زي الساعه 
الجريده  وكانت  الكتابه...  في  كده 
ورقيه...  كنسخة  أيدينا  ل  بتوصل 
منهم...  وانا  معظمنا...  اصبح 
في  االوالني  الحماس  بنفس  مش 
نكتب  معقول  مش  يعني  الكتابه... 
بس...  تتقري  الجريده  عشان  كلنا 
فيها...  بيكتبوا  اللي  الكتاب  من 
طبعا مش معقول.. عموما احنا هنا 
مكورين...  لسه  وينيبج...  في  لسه 
الدنيا مقفوله  الكورونا... ولسه  في 
او  مقفوله...  والكنايس  برضه.. 
ابونا  القداس...  اخر...  بمعني 
انا  اتنين شمامسه... ولسه  فقط مع 
مقفوله  الدنيا  ان  راي  عند  برضه 
مفتوحه  نقول  ونقدر  أماكن...  في 
اخري...  أماكن  في  البحري  ع 
الشوبنج...  أماكن  وخصوصا 
الخضار  شوبنج  وخصوصا 
والفاكهه... او االكل بصفه عامه... 
على  المطاعم...  مش  طبعا  بس 
بالنا شويه...  العموم نطول برضه 
وادي الفاكسين بدا يتاخد لحد من هم 
في سن اتناشر سنه... يعني انشاهلل 
انا  وادي  قريب....  تتظبط  الدنيا 
احنا هنا لسه مستنين ومستحملين... 
اللي  والماسك  الخنقه...  بالعافيه... 
مخلينا  ومش  نفسنا...  علي  كاتم 
اللي  البخار  من  نشوف...  نعرف 
بيطلع علي النظارات... من البسي 
يسهل...  ربنا  امثالي...  النظارات 
هللا  انشاء  كده  الجاي  العدد  وعلي 
نسمع اخبار احسن.. ونشوف القيود 
علي  شويه  تتفك  مفروض  اللي 
نشوف  ونرجع  يونيه...   12 يوم 
ندخل  ونرجع  جديد...  من  حبايبنا 
ونحتمي..  جديد...  من  كنيستنا 
االب...  حضن  في  ونستخبي... 
المقدمه  كانت  طبعا  دي  امين.... 
بنبدا  دايما...  احنا  اللي  الضروريه 
بيها كالمنا... بس قبل ماندخل بقي 
الجزء  او  الجديد...  الموضوع  في 
األساسي...  الموضوع  من  التاني 
احب  اسود«...  »عسل  هو  اللي 
عنوان  ان  عن  واعتذر  انوه  بس 

اتكتب  فات  اللي  الموضوع 
فين«...  عبده  »ام  اتكتب  غلط... 
قبل  العدد  عنوان  كان  الحقيقه  وده 
عنوان  ان  الماضي...والحقيقه 
مفروض  كان  فات  اللي  العدد 
الليمون...  شجرة  اسمه...  يكون 
هو...  النهارده  عنواننا  ماعلينا... 
ماقلنا  وزي  كده...  مش  الحب... 
اللي  األساسي  للموضوع  تكمله  ده 
بيتكلم عن العسل األسود.. او بعيد 
العسل...  في  السم  عنكم...  الشر 
مواقف  عن  الحقيقه...  بيكون  وده 
لناس  تصرفات  او  مواضيع...  او 
تبان حلوه قوي... وهي في االخر 
من داخلها... ليست بهذا الجمال... 
بقي  ايه  مضلله...  بتكون  لكن 
الحكايه... تبدا الحكايه... بيوم كده 
اللي  البوسطة  اجيب  رايحه  كنت 
خاصه بينا... ولقيت جواب كده... 
بصراحه كله حب... ومكتوب بخط 
االيد... علي فكره... مرفق صوره 
اول  الحقيقه...  انا  الخطاب...  من 
الحقيقه  ده...  الجواب  ماشفت 
انبهرت... وقلت ايه الحالوه دي... 
وايه الحب الجامد ده... لدرجه اني 
كنت بفكر اكتب اسم الموضوع ده 
بقي  وده  غرام...  جواب  باسم... 
ياخذنا للموضوع اللي قلنا عليه قبل 
الجواب  األسود....  العسل  كده... 
ورغبه  حب...  بينقط  الحقيقه... 
القلب...  الخدمه... وصاله من  في 
انا  األول  في  االخرين...  اجل  من 
مدرسي  ده مشروع  ان  افتكرت... 
كده... الن الجواب مكتوب باليد... 
من  وكاني  كبير...  اهتمام  وفيه 
كما  ويبدو  دي...  الناس  عيلة  بقية 
لو كان كاتب الجواب هذا... واخد 
درجات علي هذا الجواب... الحقيقه 
بيقول...  بقي  الجواب  انبهرت... 
العزيزه...  جارتي  او  جاري 
الحقيقه  انا  فالنه...  اسمي...  انا 
بس  الخطاب...  من  مرفقه صوره 
عشان  برضه  أسماء...  ذكر  بدون 
الخصوصيه....  او  البريفسي... 
نرجع بقي للجواب المسكر... جايه 
بينقط  اللي  او  يعني...  السكر  من 
الجواب... صاحبة  تقول  عسل... 

مع  بيتعامل  واحد  لكل  أقول  احب 
الكورونا  او  الكوفيد  موضوع 
وان  خطير...  جد  الموضوع  ان 
وبرضه  سهل...  مش  الموضوع 
حاجه  مش  البيت...  في  القعده 
وانا  سهله...  حاجه  ومش  لذيذه... 

ياجاري  لك  أقول  حابه  بس... 
العزيز... ان احسن حاجه بتخليني 
ومطمئنه...  ومبسوطه...  سعيده... 
االزمات  تجاوز  علي  وبتشجعني 
قراءة  بالتأكيد...  هو  الصعبه... 
الكاتبه  المقدس... وتستشهد  الكتاب 
الكتاب...  من  وايات  بشواهد... 
غالبا من الرساله الي اهل روميه... 
ومتعوب  الحقيقه...  جميل  الجواب 
مجهود...  فيه  ومعمول  فيه... 
علي  دليل  االيد...  بخط  ومكتوب 
االهتمام الشخصي... وده طبعا حلو 
الجواب...  بقي  اقلب  بس  قوي... 
وده  مين...  من  مرسل  انه  تالقي 
من  العسل...  جوه  اللي  السم  بقي 
في  بقي  يهوه...وبيسالوا  شهود 
من  اسئله  شوية  المرفق  البامفلت 
النوع ده.... مثال... ايه اهم االسئله 
؟....  الحياه  في  بالك  بتشغل  اللي 
للحياه  الحقيقي  المعني  هو  ماهو 
؟... ماذا يحدث لنا بعد الموت ؟... 
هل نلوم هللا علي معاناتنا والمشاكل 
اسئله  ؟...  الحياه  في  بنقابلها  اللي 
مغلف  اطار  في  بتنطرح  مهمه... 
مخفيه...  دعوي  وبعدها  بالعسل... 
عمو  ل  تعالي  عندنا...  بقي  تعالي 
ياواد... تعالي لشهود يهوه... تعالي 
االسئله  كل  علي  لك  نرد  واحنا 
والمشاكل  دي...  واالستفسارات 
اللي شاغله بالك... وكل اجاباتنا... 
العسل...  بقي  ده  االنجيل...  من 
واوعي حد يحاول... يشرب... وال 
يدوق... م العسل ده... واليتغش... 
والطبق  الجميله...  الصوره  عشان 
اللي  الفضه...  والصينيه  الذهب... 
بيتقدم فيها طبق العسل ده... شهود 
شنوده... البابا  سيدنا  دول...  يهوه 

بيقول...  كان  نفسه...  ينيح  هللا 
ماتقابلوهمش... وال حتي تفتحوا ليهم 
باب البيت... النهم بيؤمنوا ان السيد 
ميخائيل...  المالك  المسيح...هو 
يعني كوارث.... افتكر اول ماجينا 
سنه  العشرين  عن  فوق  كندا... 
كده... كنت راجعه من الشوبنج... 
وشايله شنط اد كده... كعادتنا طبعا 
كمصريين... وفجاه انشق الدرايف 
واي... عن شابين في منتهي االناقه 
شالوا  وبسرعه...  والشياكه... 
عشان  وساعدوني  الشنط...  عني 
انا  ساعتها  وبرضه  اتعبش...  ما 
الجواب  زي  الحقيقه...  برضه 
عن  وسالوني  انبهرت...  إياه... 
»أحالم  اسمي  لهم  وقلت  اسمي... 
مشيوا  جدا...  لطاف  وكانوا   «
سنه  يمكن  وبعد  دول...  االمامير 
علي  خبطوا  اتنين  جم  اكتر...  او 
باب بيتي... انا طبعا مش فاكره ان 
كانوا هما نفس الشابين... االمامير 
ال...  وال  فاتت  اللي  المره  بتوع 
عاوزه  واللي  بقي...  المهم  بس 
أقوله لكم... انهم كانوا بينادوني ب 
مش  مبهر  شي  أحالم...  اسمي... 
يهوه...  شهود  برضه  كانوا  كده... 
جوه  ازاي  بيتحط  السم  بقي  شفتوا 
كنت  الحقيقه  ساعتها  انا  العسل... 

غصن الزيتون 36 
رقم ٢ –   عسل اسود – 

احلب ... مش كده
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

حد  اصد  اني  اخجل  او  بااتكسف 
بعد  بس  بيتي...  باب  علي  بيخبط 
ماسمعت راي سيدنا البابا شنوده... 
وبعد ماعرفت فكرهم المسمم... لما 
حاولوا ييجوا ويتكلموا معايا تاني... 
مابقتش انكسف... وبقيت أقول لهم 
كويس...  المسيح  السيد  عارفه  ان 
واخد  تبشيرهم...  محتاجه  ومش 

بدون  وارميه...  الورق...  منهم 
تفكير... الي ان جاء هذا الجواب... 
تقريبا من شهر كده... وشفت ازاي 
الناس  لجذب  أساليب...  يبتكروا 
حلوه  وبطريقه  المسمم...  لفكرهم 
نفسهم...  بيتعبوا  ايه  واد  جدا... 
بس  الفكر...  هذا  توصيل  لمحاولة 
ليس  ان  النظر...  الفت  حبيت  انا 
كل مايبرق ذهبا... علي راي اخينا 
شكسبير... واننا الزم نخلي بالنا... 

تماما.. ومانبلعش  ونكون صاحيين 
الطعم... ومش كل حاجه مسكره... 
الحقيقي  والحب  عسل..  تكون  ح 

بجد... مش كده... 

مش كل صيني دهب... وال كل شي 
يتحب 

من  لو  تصدق....  كلمه  كل  مش 
عجوز او شاب 

فيه ناس بتدي في نصايح... لو بس 
واحد حب 

الكدب ليهم هدف.... كانه ليهم رب 
العسل  زي  حلو...  كالمهم  ويبان 

ينكب 
اللي  ... من  من غير دراسه وفهم 

هب ودب 

تابع )97( د. رودلف مرقس 
ينى )1930 – 2010( ص6

الرسولى  أثناسيوس  القديس 
كيرلس  والقديس   ،20 البطريرك 
 ،24 البطريرك  الدين  عمود 
الكبير مؤسس  والقديس أنطونيوس 
أب  باخوميوس  والقديس  الرهبنة، 
الرهبانية، والقديس يؤانس  الشركة 
السادس  كيرلس  والبابا  القصير، 
حرصت  كما   .116 البطريرك 
القارئ  تعريف  على  المجلة 
القبطى بالكتب الحديثة التى تصدر 
آباء  عن  الغرب  فى  باستمرار 

الكنيسة وتقليدها األصيل.

أشتد  عندما   – عام 2009  وفى 
تحرير  رئاسة  نقل   – المرض  به 
المجلة إلى األب الدكتور أثناسيوس 
فرج بوالية نيو جرسى الذى أشرف 

على تحريرها.

أما ثانى اإلصدارات الهامة التى 
فى  تصدر  )كانت  بإصدارها  أهتم 
هى  العربية«  باللغة  صفحات   4
»مجلة الرسالة« التى صدرت منذ 
عام 1981 واستمرت تصدر على 
نوفمبر  عدد  وحتى  سنة   23 مدى 
مجاناً  توزع  وكانت   –  2004
أثرت  هامة  مقاالت  ضمت  وقد   -
وداخل  المهجر  فى  القبطية  الثقافة 
المجلة على  هذه  فى  وأهتم  مصر. 
فى  األصيل  اآلبائى  الفكر  نشر 
تقاليد كنيستنا العريقة وباألخص فى 
والذى  البطريرك  أختيار  موضوع 
اآلباء  طغمة  من  يكون  أن  ينبغى 
األساقفة(  بين  من  )وليس  الرهبان 
إقامة  بدعة  موضوع  تناول  كما 
العموميين!!  باألساقفة  يُسمى  ما 
باإلضافة  المجلة  هذه  وكانت 

 Coptic Church مجلة  إلى 
من  بأنتظام  تصالنى   Review
د. رودلف مرقس ينى مباشرة وأنا 

باإلسكندرية.

تاريخ  عن  مجلدات   3 له  صدر 
باإلضافة  القبطية  الكنيسة  وتقاليد 
الكتاب  عن  بحثية  ورقة   50 إلى 

المقدس.

منذ عام 1985 أصبح د. رودلف 
الجمعية  فى  عضواً  ينى  مرقس 
ومنذ  اآلباء،  لدراسات  األمريكية 
ذلك التاريخ القى عدداً من البحوث 
يُعقد  الذى  السنوى  مؤتمرها  فى 
 Loyola »ليوال«  جامعة  فى 
بشيكاغو، كما القى بحثاً فى مؤتمر 
»أوكسفورد« الدولى لدراسة اآلباء 

فى عام 1995.

مجالت  فى  كثيرة  مقاالت  كتب 
األحد  مدارس  مجلة  منها:  مختلفة 
بالقاهرة  مرقس  مجلة  بالقاهرة، 
أنبا  القديس  دير  عن  تصدر  التى 
القاهرة،  فى  األنوار  مجلة  مقار، 
انجلترا،  فى   Tablet مجلة 
 Early Christian مجلة 
الجمعية  تصدرها  التى   Studies
مجلة اآلباء،  لدراسات  األمريكية 
Coptologia  التى كانت تصدر 
يرأس  وكان  بكندا  تورنتو  بمدينة 

تحريرها د. فايق متى اسحق.

بعد أن قضى د. رودلف مرقس 
ينى أكثر من 80 عاماً عاد إلى بيته 
 2010 نوفمبر   26 فى  السمائى 
بعد أن خدم الكنيسة القبطية سنوات 
لرفعة  وقلمه  حياته  وكّرس  طوال 
الثقافة القبطية وخدمة مدارس األحد 

والحياة الليتورجية.
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تكاليف هذا اإلعالن تدفعها حكومة أونتاريو

     تساعد خطة توزيع لقاح كوفيد-19 في أونتاريو على إيقاف االنتشار وإنقاذ 
األرواح.

 يحصل اآلالف من األشخاص في أنحاء المقاطعة على اللقاح يومًيا.
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أو اتصل على الرقم 6488-999-888-1  للحصول على المساعدة

 المتوفرة بأكثر من 300 لغة.
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نهر عظيم  النهر اخلالد   
نهر النيل

فرعونيــات

احتفاالت وفاء النيل والقرابين لإلله حابى

النيل  ضفتي  على  قامت  التي  الحضارات  اعتمدت 
لها، خصوصا  مميز  رئيسي  كنشاط  الزراعة،  على 
النيل  فيضان  شكل  فقد  لهذا  ومصر،  السودان  في 
ويحدث   ، القديمة  المصرية  الحياة  في  كبرى  أهمية 
الصيف،  فصل  في  دورية  بصورة  الفيضان 
بطقوس  الفيضان  ارتبط  الفرعونية،  مصر  ففي 
وفاء  احتفاالت  يقيمون  كانوا  حيث  مقدسة،  شبه 
هذه  بتسجيل  قاموا  كما  بالفيضان،  ابتهاجا  النيل 
المعابد  جدران  على  نحت  صورة  في  االحتفاالت 
للفيضان. تقديسهم  مدى  لبيان   والمقابرواألهرامات 
بهذا  االحتفاء  على  يحرص  القديم  المصرى  كان 
اليوم من خالل النقوش التى تظهر فى وادى الملوك 
لعروس  نموذج  يلقون  فكانوا  األقصر،  بمحافظة 
على  الساهرة  والحفالت  األفراح  ويقيمون  بالمياه، 
احتفاالت  وسط  النيل  نهر  فى  ويسيرون  المراكب 
الحربية  والعجالت  الشعب  أطياف  كل  من  صاخبة 
والذبائح  القرابين  يقدمون  وكان  الجيوش،  وأسطول 
لإلله حابى » إله النيـل » أمال منهم فى زيادة منسوب 
ورى  الزراعة  فى  الستخدامها  المقبل،  العام  المياه 
 « والصلوات  التراتيل  وتقول  والبناء،  األراضى 
ويجلب  ويطعم  يغذي  الذي  اآللهة.....  أبو  حعبى، 

المئونة لمصر كلها، الذي يهب كل فرد الحياة ».

وكان التعدى على النيل من الجرائم الكبرى فى عهد 
قدماء المصريين، لذا كان النيل يعيش أبهى صوره فى 
العالي،  العادة قبل بناء السد  هذا العصر، واستمرت 

الذي وقي مصر من مخاطر الفيضانات العارمة.

ألقاب نهر النيل عند قدماء المصريين

العالم،  مركز  هو  القدماء  المصريين  عند  النيل  كان 
قبلتهم  كانت  لذا  بدايته،  هو  لهم  بالنسبة  منبعه  وكان 
ساحرة  الدينية  أساطيرهم  وكانت  الجنوب،  نحو 
الداللة حول عالقة الشعب المصري بنهر النيل الذي 
تم رفعه لمرتبة القداسة، أما تسمية النيل بهذا االسم، 
فيمكن االستدالل علي أصلها من حقيقة أن المصريين 
اآللهة،  بأبي  أناشيدهم  بعض  في  النيل  لقبوا  القدماء 
وهو لقب مستعار من اإلله “نون” رب المياه األزلية 
 ، منه  ينبع  النيل  كان  والذي  القدماء  المصريين  عند 
منبعها  من  اسمها  تكتسب  األنهار  غالبية  أن  ورغم 
ليمتد االسم إلي باقي مجري النهر، فإن األمر معكوس 
بالنسبة لنهر النيل، فقد أطلق المصريون القدماء اسم 
النيل علي نهرهم المقدس، ليتوالي إطالقه علي منابع 
المصرية  الحضارة  نشوء  كان  حيث  النهر،  وروافد 
القديمة سابقا علي كل ما عداها، وبالتالي فإنها أعطت 

لألشياء أسماءها وعلي رأسها نهر النيل.

ترجع تسمية نهر النيل بهذا االسم نسبة إلى المصطلح 
اليوناني) Neilos ( ومعناه وادي النهر، كما يطلق 
عليه في اليونانية أيضاً اسم ) Aigyptos( وهو أحد 
 ،»Egypt«أصول المصطلح اإلنجليزي السم مصر
وسمّي في العصر القبطي »بيارو«، أي النهر الكبير، 
أما في اللغة المصرية القديمة، فقد أطلق الفراعنة على 

نهر النيل اسم »إتوروعا«، أي “الترعة العظيمة”.

وكان النيل عند المصريين القدماء هو محدد الوطن 
والجنسية على ضوء اعتقادهم بأن منابعه هى منطقة 
الشالالت المطابقة لحدود مصر الحالية مع السودان، 
وكان اإلله آمون يصرح على لسان كهنته: “إن البلد 
الذى يفيض فيه النيل هو مصر فكل من يشرب من 
فهو  ألفنتين  جزيرة  بعد  التحتانى  مجراه  فى  النيل 

مصري”.

لقب المصريون القدماء النهر بعدة ألقاب منها: “رب 
وخالق  الخيرات،  وجالب  الحياة،  وواهب  األسماك، 
النهر  ارتبط  كما  العظيم”،  الرزق  ورّب  الكائنات، 
بمفاهيم العالم اآلخر لديهم، فكانوا يتركون المراكب 
فى  بالمتوفى  الخاّصة  الصيد  وأدوات  والّشباك، 
المقابر، وفى الوقت نفسه كانوا يكتبون فى سجالت 
النيل فى  مياه  قد احتجز  إذا كان  ما  يتوفى منهم  من 
يلوث  من   “ النصوص  إحدى  وفى  لوثها،  أو  حياته 
ماء النيل، سيصيبه غضب اآللهة”، و كلمات الشاعر 
الميالد و هو  التاسع عشر قبل  القرن  الفرعونى منذ 
باطن  من  ينفجر  الذى  النيل  أيها  هلل  حمدا   “ يقول 
يسقى  الذى  فهو  مصر  ليغذى  يجرى  ثم  األرض، 
المروج، وقد خلقه “رع” كى يطعم كل دابة وماشية، 
و  مجدبها  فيروى  البعيدة  الجهات  إلى  الماء  ويرسل 
إله  و  يحبه،  “قاب”  الزراعة  إله  إن  ظمأها،  يطفئ 

الصناعة “منفتاح” معجب به فهو ينبوع الحياه.

خزان أسوان فى عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني

يختلف خزان أسوان أو سد أسوان عن السد العالي، 
مصر  جنوب  في  أسوان  في  إنشائه  على  العمل  بدأ 
حجر  ووضع   ،1906 و   1899 بين  ما  الفترة  في 
أساسه الخديوي عباس حلمي الثاني واُفتتح في عهده، 
ويبعد خزان أسوان 946 كيلومتراً عن قناطر الدلتا 
القديم  أسوان  سد  وكان  الخيرية،  بالقناطر  المعروفة 
هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد ُمشيَّد في العالم 
التعلية  ثم  ؛   1912 عام  في  تعليته  تمت  ثم  آنذاك، 
الثانية في عام 1926 ليقوم بحجز المياه أثناء فيضان 
الالزمة  بالكميات  المياه  تصريف  يتم  حيث  النيل 
للري ، ويبلغ طول الخزان 2141 مترا وعرضه 9 
أمتار به 180 بوابة، وهو مبني من حجر الجرانيت 
المتوافر بالمنطقة ، وتم استغالل المياه المندفعة منه 
أسوان  توليد  محطة  هما  للكهرباء،  محطتين  لعمل 
األولى ومحطة توليد أسوان الثانية، مع إنشاء طريق 

يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية.
البقية العدد القادم

قلم رصاص. ✏✏

قلم رصاص

ممدوح داود

البأس أيها القلم 
الرصاص

وإن أرهقتك الكتابة 
في الكراس

وأوشك جسدك 
علي اإلفالس

فقد عزفت 
بالحروف احساس

وكنت في بحر 
الكلمات غواص

أتذكر يوم كنت 
مفعمآ بالحماس

تخطو أول خطوات  
االنفاس

وتسير فرحآ بين 
سطور الناس 

ال تخاف الخطأ

ففي الممحاء عذرآ 
وإلتماس

البأس يا قلمي 
الصدوق

فقط انظر 
وأنتظرالخالص 

بهدوء

 وال تكن متسرع 

قلوق

وأسمح ليد القدير 
الخلوق

أن يزيل كل معطل 
يعوق

فيعود العود 
ممشوق

فال تنزعج من 
قسوة التقليم

فهو أمر صعب أليم 

فجزء منك يغادر 

ليحيي الباقي سليم 
مستقيم

صرخة أمل بطعم 

األمل 

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى حنا 

لقلوبنا  سببت  كثيرة  صرخات 
صديداً بعد األلم.

نضحك كثيراً لكي ال يظهر الوجع 
و القهر داخل قلوبنا، فيحسبونا اننا 

سعداء وملكنا الدنيا، 

وأنهم ال يعلمون أن من وراء هذة 
ووجع  ألم  والضحكة  اإلبتسامة 

وأنين.

صفوة  تعكر  ظروف  تأتي  فقد 
حياتنا، ويمألها بالحزن واأللم، 

علي  وتصحو  تنام  أن  وموجع 
أو  األقارب،  أحد  من  غدر  طعنة 
األصدقاء، وانت ال تعرف ما الذى 

يحدث،

التجارب  اقسي  من  الخذالن  فيعد 
التي تمر علي هؤالء  األشخاص، 
أصعب  هي   القلب  كسرة  ويكون 

انواع الوجع النفسي. 

هذه  وسط  ونري  نتأمل  دعونا 
األجواء المشحونة بالعنف في البالد 
وأمراض  وظلم  وحرب  قتل  من 

ووباء ومشاكل يومية ،

أن كل األشياء في حياتنا  تحولت 
إلي تعاسة، أصبحنا نعيش السعادة 

برهات قليله، 

الموت  ذلك  هو  الحزن  فأصبح 
البطئ، األلم الصامت الذي يغرس 

في أجسادنا، 

علناً  ونظهر  نخفية  ان  فنحاول 
علي شكل اهتزازات، وأحيانا نحلم 

ونتمني أن تكون أحالمنا حقيقة. 

و يأتي سؤال؟؟؟؟

لماذا يغيب كل شئ رائع من حولنا 
دون  أو  إنذار؟  سابق  دون  فجأة 

عودة فنبكي ألًما وقهراً؟

لماذا ال يتركنا الزمن نعيش لحظاته 
يقطعها  أن  دون  وسعادة  امل  بكل 

علينا؟

وتحلو  باألمل  تستمر  الحياة  ولكن 
العمل  ظل  في  ،وتزهو  بالتفاؤل 

اإليجابي، 

فماذا لو حاولنا التفاؤل بدل التشاؤم؟

الصرخات  بدل  الفرح  حاولنا 
واأللم؟؟

وهي إرادة البقاء بطعم اإلنجاز ،

وتدرك  ال بد ان يكون هناك أمل 
تتربص ببصيصه ،

كثيراً  واأللم  الحزن  إلي  تنظر  ال 
تشكك  وال  األمل  فاقد  تجلس  ال   ،
سلبية  تتكلم بصورة  نفسك وال  في 
مع نفسك،  أكتشف ما بداخلك من 
مسيرة  إلستكمال  مفيد،  إيجابي 

الحياة، 

تحرك وال تظل تنظر الي اآلخرين 
عدم  وانتقاداتهم،   همساتهم  وإلي 
التي  العقبات  أمام  عاجزاً  الوقوف 
تواجهك،  الوصول إلى أهدافك في 

الحياة بتصميم وعزيمة،

هدف  وضع  شخص  يوجد  فال   
امامه اإل ووصل إليه.

 ahram.teeba@gmail.com  لالعالن باجلريدة اتصل على

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
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20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
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AGAPE	PHARMACY	
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MALLARD	MEDICAL	
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السلطة املطلقة... و جتربة 
سجن ستانفورد

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

اقفال  أنها  قيود,,  و  بأغالل  المرء  تكبل 
فيجد  المحدود,,  غير  التسلط  و  السيطرة 

يرى  فال  محاصر  نفسه 
مسدود,,  باب  سوى  امامه 
النجاه  الى  الطريق  و 
بذل  او  كافح  مهما  مفقود,, 
تتعدد مظاهر  و  المجهود,, 

و  المقصود,,  المغزى  يختلف  و  السلطة 
بداخلها  التى  االسرة  أطار  داخل  تكون  قد 
التعليمية  المنشأت  جدران  بين  أو  مولود,, 
حيث المستقبل الموعود,, و تقابله على أولى 
درجات سلم العمل و الصعود,, فما ان يبدأ 
بقالب  محاط  انه  بجد  و  إال  حياته  الشخص 
من الجمود,, و مساق بمحموعة من القواعد 
االضطرابات  عالم  الى  به  تدخل  البنود,,  و 
هدفه  بين  و  بينه  حائال  حدود,,  بال  النفسية 
المنشود,, فأصبح ال يرى الحياة إال من خالل 
نافذة االسى و الجحود,, و يسأل متعجبا من 
أين هذا التسلط موجود,, أهو سمة فى الطبيعة 
االنسانية؟ ام هو مع المرء مولود؟,, و هذا ما 
سنعرفه خلف اسوار سجن ستانفورد وعينة 
التجربة شهود,, ان ممارسة السلطة المطلقة 

تخنق النفس و ال أمل فى الصمود  

Stanford Prison 
Experiment 

تجربة سجن ستانفورد  

»فيليب  االمريكى  النفس   عالم  قام 
»سجن  الشهيرة  تجربته  زيمباردو« 
ستانفورد « عام 1970 التى تهدف لمعرفة 
تأثير األدوار والبيئة على األشخاص، إذ خلق 
ستانفورد،  جامعة  أقسام  أحد  في  سجن  بيئة 
وأعلن عن فرصة للتطوع في التجربة، فتقدم 
70 متطوًعا، واختير 24 منهم بعد المقابالت 
سالمتهم  من  للتأكد  المعيارية  واالختبارات 

النفسية وأهليتهم للتجربة  

و تم تقسيم الطلبة لمجموعتين....مجموعة 
لعبت دور المساجين و االخرى السجانين

ستانفورد  جامعة  في سرداب  ذلك  وكان   
الذي تم تقسيمه ليبدو كسجٍن

اللباس  الحراس  بإعطاء  التجربة  بدأت 
لمنع  السوداء  والنظارات  بهم،  الخاص 
أجل  ومن  السجناء  مع  البصري  التواصل 
الحرس،  في  والقوة  السلطة  دور  تعزيز 

سلموهم الِعصي الخاصة بهم  

مالبسهم  من  فجردوهم  السجناء  أما 
عن  عوًضا  أرقاًما  وأعطوهم  وهوياتهم، 
أسمائهم، وسلموهم لباس السجن بذلك يتعامل 
لديه  شخص  مع  وليس  رقم،  مع  الحارس 
الحراس  وكان  الخاصة  وحقوقه  كرامته 
مدى  على  اليوم  مناوبات خالل  في  يعملون 

ثماني ساعات للفترة الواحدة  

أخذ  لدرجة  الحبكة  بإحكام  الرجل  قام  فقد 
يد  على  بيوتهم   من  -المساجين-  الطلبة 

الطالب الذين لعبوا دور السجانين

الوحيدة  القاعدة  كانت 
ال  هي  التجربة  في 
السجانين  على  قواعد.. 
كل  يتخذوا  أن  ولهم 

التدابير الالزمة كما يحلو لهم

تستمر  أن  المقرر  من  كان  التي  التجربة 
إلى  زيمباردو  الدكتور  اضطر  ألسبوعين، 
أصبح  أن  بعد  السادس،  اليوم  في  إنهائها 
اإلهانات  وصارت  يُحتَمل،  ال  الوضع 
بسبب  المساجين  على  النفسي  والضغط 
الحراس ال تطاق، بداية بالعقوبات الجسمانية، 
العشوائية،  والقرارات  باإلهانات  مروًرا 
كإيقاظ السجناء من نومهم وطلب عمل تعداد 
أو تمارين، وصواًل إلى إجبار السجناء على 
تطبيق تصرفات مؤذية على بعضهم بعًضا  

وبعد إنهاء التجربة اضطر زيمباردو إلى 
النفسية  سالمتهم  للتأكد  المتطوعين  متابعة 
جراء ما واجهوا، وأثير حول التجربة نقاش 

أخالقي كبير فى االوساط العلمية

وأُنِتج فيلم عنها عام 2015 باسم

»The Stanford Prison 
Experiment«  

للطالب  مرعب  تحول  زيمباردو  الحظ 
يشعرون  الذين  السجانين  بدور  قاموا  الذين 
هو  و  ففوجئ  فعلوا....  مهما  مساءلة  بعدم 
أصبحوا  كيف  الشاشات،  عبر  يراقبهم 
يتعاملون  عنف لدرجة تعذيب زمالئهم، رغم 
أنهم عرفوا بتهذيبهم و هدوئهم و تفوقهم الذي 

جعلهم يلتحقون بهذه الجامعة العريقة..

مبدأ  استنتاج  تم  التجربة  هذة  ومن 
النفس  علم  مراجع  كل  في  موجوداً  أصبح 
المطلقة  السلطة  (أن  هو  و  اآلن  االجتماعي 
نجد  و  البشرية)  النفس  في  ما  أسوأ  تُْخ�ِرُج 
الحياة  ميادين  انعكاس ذلك بوضوح فى كل 
سواء فى التربية ,الدراسة ,العمل, العالقات 
االنسانية....الخ فسلطة مطلقة  تولد امراض 

نفسية و اجتماعية بال حدود  

آدم الثانـــى 
حفله ماجنه أخريه !

وجدى خليل

لم يخطر علي بال الملك » بيلشاصر« ملك بابل العظيمه أن 
تكون حفله العشاء التي أقامها هي أخر حفله له وأن وجبه العشاء 

التي تناولها وسط أصدقاؤه ووزرائه ومحظياته داخل قصره شديد الحراسه ستكون أخر وجبه 
عشاء لهم وكؤوس النبيذ التي ادارت عقولهم ستكون اخر ماشربوه قبل قتلهم جميعا ..أنها 
قصه عجيبه تبدا كما قصها علينا الوحي اآللهي في األصحاح الخامس من سفر دأنيال النبي 
هكذا: » بيلشاصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه االلف وشرب خمرا قدام االلف. 2 
واذ كان بيلشاصر يذوق الخمر امر باحضار انية الذهب والفضة التي اخرجها نبوخذنصر 
ابوه من الهيكل الذي في اورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. 3 حينئذ 
احضروا انية الذهب التي اخرجت من هيكل بيت هللا الذي في اورشليم وشرب بها الملك 
وعظماؤه وزوجاته وسراريه »  لم يكتف الملك بحفله المجون هذه  بل زاد عليه بأنه أمر 
ليأتوا له بأنيه مذبح الرب التي أستولي عليها أبيه »نبوخذنصر« عنما أحرق هيكل أورشليم 
وهي التي كانت مخصصه لخدمه المذبح االلهي ..ولنا أن نسرح بخيالنا داخل المكان الذي 
فيه كانت هذه الوليمه حيث كان هناك بالتأكيد حراس أقوياء أمام باب القاعه واليسمح ألحد 
المشهيات  أنواع  بافخر  للملك ومدعووه  ياتون  كانوا  وبال شك  الذين  الخدم  بالدخول سوي 
والطعام  ويتسابق السقاه بأعاده ملء كؤوس التيذ في يد الملك وضيوفه والبد أنه كانت هناك 
اليهود  التي يطلقونها سخريه من  تلقي وضحكات تجلجل وأكثرها مجونا كانت هذه  نكات 
وهيكلهم والههم الذي أتوا بأواني مذبحه يتناولون بها الخمر أمعانا في السخريه منه ليس هذا 
وحسب بل يخبرنا الوحي اآللهي أنهم » كانوا يشربون الخمر ويسبحون الهة الذهب والفضة 
والنحاس والحديد والخشب والحجر« كانت آلهه الذهب والفضه والحجر اعظم تقديسا في 
أعينهم من آله أسرائيل الضعيف الذي لم يقدر أن يدافع عن هيكله وال أن يمنعهم من سبي 
شعبه ! لم يكن هناك شيئا يستدعي خوف الملك أو أي خطر بعيد أو قريب يجب أن يحتاط له 
فقد كان عرض سور مملكه بابل المبني من حجاره عظيمه أكثر من ثمانون قدما أي يسع لسته 
مركبات خيول تسير جنبا الي جنب فوق السور! ليس هذا فحسب بل كان أرتفاع السور نفسه 
اكثر من ثالثه مئه قدم وخمسه وثالثون قدما أخري تحت األرض حتي ال يفكر احدهم بحفر 
نفق والتسلل الي داخل المدينه العظيمه المحصنه بمئتي وخمسون برج مراقبه  ومائه بوابه 
نحاسيه تفتح وتغلق بمعايير أمنيه غايه في الدقه والشده . نعود الي داخل القصر ونتخيل أن  
كنت هناك مشاعل كثيره تضئ جوانب وهناك جوانب معتمه ال يصلها الضوء . كان صوت 
االالت الموسيقيه وال شك عاليه لتالئم جو الوليمه الصاخب وتتوالي الضحكات ويعلوا صوت 

وفي  األخر  أحدهم  يسمع  لكي  المتحدثين 
الملك صرخه  الجنون صرخ  هذا  وسط كل 
وأنقطع  الضحكات  وتوقفت  الجميع  أرعبت 
يقول  كما  ألنه  مريع  صمت  وساد  الحديث 
انسان وكتبت  يد  الوحي »  ظهرت اصابع 
بازاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك 
حينئذ   6 الكاتبة.  اليد  طرف  ينظر  والملك 
افكاره وانحلت  الملك وافزعته  تغيرت هيئة 
فصرخ   7 ركبتاه.  واصطكت  حقويه  خرز 
الملك بشدة » يصف الوحي حال أقوي ملوك 

زمانها  في  مملكه  وأقوي  عصره  في  العالم 
شعبا  هم  يتركوا  ولم  أحدا  أمامه  يقف  لم   .
يعيش بسالم اال وسبوه من أرضه واتوا بهم 
أسري وعبيدا لهم . هذا هو نفسه الملك الذي 
حقويه  وانحلت خرز  هيئته  وتغيرت  صرخ 
ركبتي  واصطكت  بل  وعبيده  ضيوفه  أمام 
الملك العظيم فقد كانت أصابع هذه اليد معلقه 
يد تكتب علي   .. الهواء ال يحملها جسد  في 
الحائط  اليحملها جسد... أما ماحدث بعد ذلك 

فكان أمرا مريعا .. يتبع
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أنواع_الديدان_التي_تصيب_اإلنسان 

الدودة الشريطية

 

الَشِرْيِطّية هي جنس من أجناس الديدان الشريطية وأحد أنواع 
الديدان الطفيلية، تسمى بالشريطية ألنها مفلطحة غير مستديرة، 
وتعرف بالوحيدة ألنه قلما يوجد منها أكثر من دودة في األمعاء، 
وتختلف عن سواها من الديدان المعوية في كون جسمها مكون 
من عقد تزيد طوال وعرضا كلما انحدرنا من الرأس إلى العقب. 
وهي ال تنتقل لإلنسان إال عن طريق حيوان وسيط يتناول لحمه 
عضالت  في  تتمركز  يرقاتها  أن  حيث  جيداً،  المطبوخ  غير 
الحيوان في انتظار تناول اإلنسان لها لتتم تطورها في أمعائه. 
وربما تكون الدودة الشريطية قاتلة إذا تركت لفترة طويلة بدون 
الشريطية عندما  بالديدان  والحيوانات  اإلنسان  عالج. ويصاب 
على  أو  الشريطية  الدودة  بيوض  على  يحتوي  شيئاً  يبتلعون 
يرقاتها. هذه البيوض أو اليرقات قد تأتي من الغذاء أو الماء أو 
األسطح الملوثة. وقد تصاب الحيوانات بالديدان الشريطية حتى 
بابتالع البراغيث المصابة. ومن انواع الديدان الشريطية الدودة 
الشريطية الخنزرية وسميت بذلك ألن الحيوان الوسيط لها هو 
والدودة  أمتار   3  -  2 من  يبلغ  البالغة  الدودة  وطول  الخنزير 
هو  لها  الوسيط  الحيوان  ألن  بذلك  وسميت  البقرية  الشريطية 

البقر وطول الدودة البالغة من 4 - 10 أمتار.

من  عقدة  كل  وفي  عقد،  من  الشريطية  الدودة  جسم  يتكون 
العقد توجد أعضاء تناسلية كاملة، فإذا امتألت العقدة بالبيوض 
انفصلت العقدة عن جسم األم وخرجت مع البراز، فإن تلوث بها 
علف الحيوان أو غذاؤه تحولت في أمعائه إلى يرقة تنتقل من 
األمعاء إلى عضالت الحيوان فتتمركز فيها على شكل أكياس 
يبدأ  جيدا  مطبوخة  تكن  ولم  تحتويها  لحوماً  اإلنسان  أكل  فإن 
تطور اليرقة في أمعائه إلى دودة كاملة، وتفرز فيما بعد عقداً 
مملوءة بالبيض انتظارا لبدأ دورة تطور جديدة وهكذ إذا تلوث 
غذاء اإلنسان ذاته بالبيض فإنه يأخذ في هذه الحالة دور الحيوان 
الجهاز  تترك  يرقات  إلى  أمعائه  في  يفقس  البيض  أن  بمعنى 
الهضمي عن طريق الجهاز الدموي والليمفاوي إلى العضالت 
والقلب وربما إلى العين أو الجهاز العصبي بما في ذلك الدماغ 
أو سواه من أعضاء البدن، وينشأ ما يسمى بالتكيس اليرقي وهي 
حالة مرضية خطيرة كثيراً ما تؤدي إلى الوفاة، وتنتج عادة من 
تلوث غذاء اإلنسان ببيوض الدودة الشريطية الخنزيرية. ومن 
اعراض األصابة بالدودة الشريطية الغثيان - الضعف العام أو 
اإلجهاد – اإلسهال - ألم البطن - الجوع أو فقدان الشهيَّة – نقص 
الوزن - نقص الفيتامينات والمعادن. قد تسِبّب اإلصابة بالديدان 
مثل  النادرة مضاعفات خطيرة،  الحاالت  في بعض  الشريطيَّة 
انسداد األمعاء أو انسداد قنوات صغيرة في األمعاء مثل القناة 
الصفراويَّة أو قناة البنكرياس، وفي بعض الحاالت قد تنتقل الدودة 
الشريطيَّة من األمعاء باتجاه أجزاء أخرى من الجسم، وبالتالي 
قد تسِبّب اإلصابة بالتلف للكبد أو العينين أو الدماغ، واإلصابة 
دة للحياة،  بالعدوى في هذه الحاالت تكون الدودة الشريطيَّة مهِدّ
كما تسبب يرقات الدودة الشريطيَّة في لحم الخنزيراإلصابة بداء 
الكيسات المذنبة والتي تُعدُّ النوبات من أهم األعراض المرافقة 
مجمل  من   %30 النوبات  هذه  وتمِثّل  المرض،  بهذا  لإلصابة 

حاالت الصرع التي تنتشر في معظم الدول النامية.

الدودة الشصية)›دودة االنسيلوستوما(

    

     الدودة الشصية          الفتاكة األمريكية          أنكلستوما برازيلية   

      الدودة الشصية)‘دودة االنسيلوستوما( هي طفيلي يعيش 
القطط  ثدييات كالكالب،  اٍما  الدقيقة ، والتي تكون  في األمعاء 
وااٍلنسان هناك نوعان من الدودة الشصية تصيب ااٍلنسان، الفتاكة 
األمريكية  الفتاكة  تغلب  ااٍلثناعشرية و  األمريكية واألنكلستوما 
في األمريكيتان، أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب شرق آسيا، 
ااٍلثناعشرية  األنكلستوما  تغلب  حين  في  وإندونيسيا.  الصين 
في الشرق األوسط، شمال أفريقيا، الهند وسابقا جنوب أوربَّا. 
تصيب الدودة الشصية حوالي 600 مليون شخص عبر العالم. 

تصيب  الشكل  أنبوبية  وأنكلستوما  برازيلية  أنكلستوما  وهناك 
أنكلستوما  أما  الكلب.  أنكلستوما كلبية تصيب  القطط، في حين 

ضيقة الرأس فتصيب القطط والكالب في نفس الوقت.

المصاب  الشخص  براز  مع  الشصية  الدودة  بيوض  وتخرج 
المصاب في مكان  الشخص  ط  تغوُّ التربة في حال  إلى  وتنتقل 
ما في الخارج أو عند استخدام براز الشخص المصاب كسماد، 
التي  اليرقات  منها  وتنمو  البيوض  ر  تتطوَّ قد  الحالة  هذه  وفي 
باستطاعتها اختراق جلد اإلنسان، إذ يُعدُّ المشي حافي القدمين 
ثة السبب الرئيسي وراء اإلصابة بعدوى الدودة  على تربة ملوَّ

الشصيَّة.

ال ترتبط العدوى بالديدان الشصية بأعراض أو عالمات معينة، 
ولكنها تؤدي إلى مزيج من االلتهاب المعوي وفقر الدم الناجم 
العدوى  تترافق  البروتين.  ونقص  التدريجي  الحديد  نقص  عن 
والحمى.  الصدر  وألم  السعال  مع  األحيان  بعض  في  الشديدة 
واإلسهال  واإلمساك  والقيء  والغثيان  الهضم  عسر  يحدث  قد 
في مراحل العدوى المبكرة أو الالحقة، على الرغم من تراجع 
األعراض الهضمية مع مرور الوقت. تشير األعراض المترافقة 
مع فقر الدم ونقص البروتين إلى اإلصابة بعدوى شديدة متقدمة، 
والتي تضم الهزال وفشل القلب وانتفاخ البطن مع االستسقاء. و 
يمكن أن ينتج عن غزو اليرقات للجلد )معظمها في األمريكيتين( 
والمعروف  الجلدي  اليرقات  هجرة  داء  يسمى  جلدي  مرض 
أيًضا باسم الطفح الزاحف. ال يعد اإلنسان مضيًفا لهذه الديدان 
وتستطيع اليرقات اختراق الطبقات الخمس العليا فقط من الجلد، 
الساق  أسفل  أو  القدم  على  موضعية  شديدة  حكة  إلى  فتؤدي 
عادًة، تُعرف بحكة التراب. تنتج هذه العدوى عن يرقات الدودة 
الشصية البرازيلية. تهاجر اليرقات في أنفاق متعرجة بين الطبقة 
القاعدية والطبقة القرنية للجلد مما يسبب آفات حويصلية ساعية 
أو أفعوانية. تصبح األجزاء الخلفية من اآلفات جافة ومتقشرة مع 

تقدم حركة اليرقات. عادة ما تسبب اآلفات حكة شديدة.

داء هجرة اليرقات الجلدي

األنكلستومات  داء  البشر  لدى  الشصية  الديدان  عدوى  تشمل 
وداء الدودة الفتاكة. يتسبب داء األنكلستومات اإلصابة بمرض 
األنكلستوما االثنا عشرية وهو النوع األكثر شيوًعا في الشرق 
أوروبا.  جنوب  في  )سابًقا(  و  والهند  إفريقيا  وشمال  األوسط 
النوع  وهو  الفتاكة  الدودة  داء  األمريكية  الفتاكة  دودة  تسبب 
األكثر شيوًعا في األمريكتين وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب 
األخرى  الحيوانات  تتأثر  قد  و  وإندونيسيا  والصين  آسيا  شرق 
مثل الطيور والكالب والقطط. تصيب دودة األنكلستوما القطط 
الرأس  رفيعة  الشصية  أما  الكالب،  الكلبية  األنكلستوما  ودودة 
واألنكلستوما البرازيلية فتصيب كاًل من الكالب والقطط. يمكن 

أن تنتقل بعض هذه العدوى إلى البشر.

الدودة الدبوسية

بالديدان  تسمى  وأيضاً  الُدودّية  الُسْرِمّية  أو  الدبوسية  الدودة 
الشعرية وكذلك األقصورة أو الحرقص نوع من الديدان الطفيلية. 
بين  وطوله  قليال  يزيد  أو  المليمتر  نحو  وقطرها  أبيض  لونها 
3/4 - 2 سم. وهي كدودةاالسكارس تنتقل بيوضها عن طريق 
تناول غذاء أو شراب ملوث ببراز مصاب بها ولكنها باإلضافة 
بمالمستها  الملوثة  والمالبس  األيدي  بواسطة  تنتقل  أن  يمكن 
شرج المصاب حيث أن األنثى بعد أن تمتلئ بالبيض تنحدر إلى 
الشرج لتبيض بين ثناياه أو أن ينفجر جسمها ويخرج منه البيض 
الذي يلتصق حول الشرج بسبب وجود مادة أسمنتية في قشرته. 
ومن أجل ذلك فإن هذه الدودة تختص دون سواها بإمكانية إعادة 
العدوى من ذات المريض وإليه )العدوى الذاتية(، بسبب عادة 
قرض األظافر كما يمكن نقلها للغير عن طريق المصافحة أو 
النوم في فراش الغير أو من األلبسة الداخلية الملوثة إن المسها 
الفرد السليم بطريقة ما. واألنثى المنحدرة قد تجد طريقها إلى 

المهبل فتبيض فيه، أو تنتقل إلى الغشاء البطني كما أن بيوض 
هذه الدودة لصغرها وخفتها يمكن نقلها بواسطة الغبار مما يجعل 
استنشاق مثل هذا الغبار طريقة آخرى لنقل العدوى. والعدوى 
السهولة، ومن أجل  الدودة كثيرة الطرق وعلى غاية من  بهذه 
غيرها  دودة  أي  انتشار  يضارع  العالم  في  انتشارها  كان  ذلك 
من الديدان الطفيلية حتى أصبحت منتشرة انتشار الدودة الحبلية 
الواحدة  العائلة  الحارة. وإصابة فرد واحد من أفراد  البالد  في 
العائلة.  أفراد  جميع  إصابة  على  دليال  يكون  يكاد  الدودة  بهذه 
بالبراز داخل األمعاء كما هو  الدودة ال يختلط  وإن بيض هذه 
الحال في غيرها من الديدان بل قد يختلط أو ال يختلط به أثناء 
التبرز، وعدم اختالطه هو الغالب ألن البيوض بعامل احتواء 
الشرج.  إسمنتية يصعب تحررها من جدار  مادة  قشرتها على 
بمجرد  الشرج  ما حول  للتشخيص هي كشط  المثلى  والطريقة 
خشبي أو زجاجي وفحص ما يؤخذ تحت المجهر. والبيوض بعد 
والدتها وهي ال تزال وحيدة الخلية ال تحتاج إلى فترة تتطور 
الحال في  الجسم لتصبح معدية، كما هو  إلى أجنة خارج  فيها 
بيوض اإلسكارس، بل وهي ما تزال طازجة تكون قابلة لنقل 
إلى جنين فيرقة فدودة  الخلية  العدوى ألن تطورها من وحيدة 
كاملة ممكن أن تتم داخل األمعاء دون حاجة إلى فترة للحضانة 
الكاملة  الدودة  تقاوم  المعروفة  العالجات  كانت  ولما  الخلوية. 
للقضاء على  الصحيحة  الطريقة  فإن  واليرقات  البيوض  وليس 
أيام  تقل عن 10  ال  مدة  وفي  التدريجية  الطريقة  هي  العدوى 
حيث أن هذه الفترة تكفي لتطور البيوض واليرقات إلى ديدان 

كاملة كما يحسن إعادة العالج بعد أسبوعين أو ثالثة. 

و تعيش تلك الديدان البالغة، خيطية الشكل، البيضاء التي طول 
تلقيحها  كل منها 4\1 بوصة في االمعاء، وتهاجر اإلناث بعد 
تضع  حيث  الشرج  إلى  تصل  حتى  االمعاء  عبر  الذكور  من 
الديدان وزحفها على جلد  ثم تموت، وأثناء خروج  البويضات 
شعور  الطفل  لدى  يحدث  البويضات  لوضع  الحساس  الشرج 
بالرغبة الشديدة في حك جلد الشرج وعندئذ تلتصق البويضات 
بأصابع الطفل وأظافره فإذا وضعها بعد ذلك في فمه )دون أن 
يغسل يده( فإن البويضات تبتلع وتنتقل في رحلتها داخل الجهاز 
الهضمي، ثم تفقس وتخرج اليرقات وتستمر في التطور داخل 
الجسم حتى تنضج لتعيد دورة حياتها. كما ان البويضات التي 
التربة ألسابيع طويلة،  في  تعيش  ان  يمكنها  البراز  مع  تخرج 
المالبس  وفي  المنزل  غبار  في  تنتشر  التي  البويضات  وكذلك 

واغطية الفراش.

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

المؤرق، ومع ذلك فبعض االطفال ال يعانون اية اعراض.

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

خالية من العدوى.

إعداد/د. شاكر اسطفان
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بصــــــراحة
اللقاح ضرورة ملحة للعودة للحياة الطبيعية  

 مدحت عويضة

للكتابة  مضطرا  نفسي  أجد  الثانية  للمرة 
كجالية  لنا  أهمية  ومدي  كورونا  لقاح  عن 
وكمجتمع كندي وأيضا للعالم كله. أعلم أن 
تشكيك  تحاول  متطرفة  مجموعات  هناك 
الناس في اللقاح وتشكيك الناس في الجهود 
وغيرها  أونتاريو  حكومة  تبذلها  التي 
بمهاجمة  نبدأ  دعنا  الدول.  حكومات  من 
اإلغالق.  فترة  تأخيرها  بسبب  الحكومة 
وعلينا أن نعترف أننا نمر بأصعب ظروف 
يعيشها العالم. ونعلم جيدا أن كثير من رجال 
قد  الصغيرة  المشاريع  وأصحاب  األعمال 
األفراد.  وكذلك  اإلغالق.  من  تضرروا 
النفسية لألطفال  الصحة  أن  نقر  أن  وعلينا 
والكبار والشيوخ قد تأثرت سلبيا باإلغالق. 
أونتاريو  حكومة  أن  نفهم  أن  علينا  ولكن 
وضعت صحة شعب المقاطعة أوال. وأتذكر 
قرار  إتخاذ  في  الحكومة  تأخرت  عندما 
مهاجمة  تم  الماضي  نوفمبر  في  اإلغالق 
الحكومة وإتهامها بالتهاون في حياة الناس, 
المقاطعة  إغالق  الحكومة  قررت  وعندما 
تمت مهاجمتها أيضا. ولكن سيشهد التاريخ 
بذلت قصاري جهدها  أونتاريو  أن حكومة 
ماديا  وتأمينهم  الناس  حياة  علي  للحفاظ 
ومعنويا ونفسيا في فترة الوباء وشهد غالبية 
المتطرفين.  من  حفنة  عدا  بذلك  السكان 
األكثر  هي  كله  العالم  في  كلها  الحكومات 

أن  تتخيل  ان  فعليك  اإلغالق  من  تضررا 
يوميا  دوالر  مليار  تقريبا  تخسر  مثال  كندا 

نتيجة اإلغالق!!!. 

فالشئ  اللقاح  أو  الفاكسين  عن  أما 
المؤسف أن الشائعات التي روجها البعض 
فكل  نستطيع حصرها  ال  قد  الفاكسين  عن 
جديدة  شائعة  نسمع عن  ساعة  كل  بل  يوم 

عن إضرار الفاكسين. ولكي 
موضوعين  نكون 

أن  علينا 
أنه  نعترف 
يوجد  ال 
طبي  عالج 
أثار  له  ليس 

ولو  جانبية. 
مليون  بحقن  قمت 

نوفالجين  بحقنة  شخص 
ظهور  ستجد  المليون  كل  وتابعت  مثال 
بعض األعراض علي بعض الذين حصلوا 
علي النوفالجين. كذلك للفاكسين هناك أثار 
لقاح  لوقف  الحكومة  دعي  ما  وهو  جانبية 
أن  بالرغم  المثال  سبيل  علي  إسترازينكا 
عن  تزيد  ال  كانت  أعراض  حدوث  نسبة 
وفيات  حالة  وحدثت  المليون  في  خمسة 
واحدة. في حين أن الفيروس حصد أرواح 
25,786 كندي لحد اآلن. فلو تم تلقيح كل 

إلغائها فأن عدد  التي تم  الكنديين بإسترازينكا 
 40-30 قد تصل ل  الفاكسين  نتيجة  الوفيات 
فرد في حين أننا نفقد ضعف هذا العدد يوميا 
النوع  تم وقف هذا  الفيروس ومع ذلك  بسبب 
فايزر  من  أمانا  األكثر  بالفاكسين  واإلكتفاء 

ومادورنا. 

الفاكسين  يهاجمون  الذين  أن  الغريب 
أسألتنا  علي  يجيبوا  لم  جاليتنا  في  وخصوصا 
أم  الفاكسين  جرعة  أخذوا  أنفسهم  هم  هل 
تم  قد  السن  كبار  وخصوصا  ذويهم  هل  ال. 
أن  أجزم  وأكاد  أم ال؟؟  اللقاح  حصولهم علي 
تعودا علي  قوم  مفاجئة ألنهم  اإلجابة ستكون 
بلبلة الرأي العام والتشكيك في كل شئ بدون 
ضمير أو مصداقية المهم مصالحهم السياسية. 
بالحكومات  يدمرون عالقتنا  أنهم  الرغم  علي 
الناس  تجاه  مصداقيتنا  ويهدومون  المختلفة 

والقيادات الكندية بالكامل. 

نملك  ال  نحن  الحقيقة 
اإلختيار  رفاهية 
فنحن  الفاكسين  حول 
التحلي  علي  مجبرون 
بالشجاعة وعدم األنانية 
مجتمعنا  لصالح  والعمل 
من  الخالص  أجل  من  والعالم 
الوباء. عندما تم إعطاء الفاكسين للمقيمين 
رعاية  وبيوت  األمد  طويلة  الرعاية  دور  في 
ونسبة  الوفيات  نسبة  أنخفضت  المسنيين 
في  نعد  ولم  للنظر  ملفت  بشكل  اإلصابات 
حاجة لتدخل القوات المسلحة الكندية من أجل 
البيوت.  هذه  في  الوباء  وقف  في  المساعدة 
الدول التي توفر لشعبها الفاكسين بنسبة كبيرة 
الطبيعية.  للحياة  تقريبا  العودة  استطاعت 
فالواليات المتحدة األمريكية علي سبيل المثال 
مع  كورونا  قبل  لما  عادت  قد  تكون  أن  تكاد 

بعض التدابير اإلحترازية البسيطة. لكن فتحت 
األعمال كلها وبدأت الناس تعود لحياتها بينما 
نحن هنا في أونتاريو مازلنا تحت قيود اإلغالق 
وسنبدأ العودة تدريجيا للحياة الطبيعية بداية من 

11 يونية الجاري. 

شعوبها  تحث  العالم  حكومات  كل  وأخيرا 
حكومات  ستضحي  فهل  باللقاح  التلقيح  علي 
وأسرهم  العالم  زعماء  كل  بشعوبها؟؟  العالم 
هؤالء  قرر  فهل  الفاكسين  علي  حصلوا 
العاملين  معظم  وبأسرهم؟.  بأنفسهم  التضحية 
علي  واسرهم  هم  حصلوا  الصحي  بالقطاع 
اللقاح. لن أدعوك للتلقيح من أجل عودة الحياة 
ادعوك  بل  بالدناوالعالم.  أجل  ومن  الطبيعية 
ألخذ اللقاح من أجل الحفاظ علي حياتك وحياة 
الذين من حولك واقرب الناس لك. وال تعطي 
أذنيك للمتطرفين والمتشائمين الذين لو بحثت 
عنهم لوجدتهم قد اخذوا هم وعائالتهم الفاكسين 
ويريدون ان يستغلوا بساطتك انت في التشكيك 

في الفاكسين لغرض ما في داخلهم. 

 

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail. 
 com

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 
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بقعـــــة ضــــوء 
امللك فاروق األول )اجلزء الرابع( 

فاروق عطية

    استمر حكم الملك فاروق مدة 16 
عاما إلى أن أرغمته حركة ضباط 
التنازل  على  يوليو1952م   23
عن العرش إلبنه الطفل أحمد فؤاد 
الذي كان عمره حينها ستة أشهر. 
تقدم اللواء محمد نجيب إلي جاللته 
التنازل عن العرش بالوثيقة  بطلب 

التالية:

محمد  حرب  أركان  اللواء  من 
الجيش ورجاله  نجيب باسم ضباط 
األول،  فاروق  الملك  جاللة  إلي 
أنه نظًرا لما القته البالد في العهد 
عمت  شاملة  فوضى  من  األخير 
جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم 
بالدستور وامتهانكم إلرادة  وعبثكم 
من  فرد  كل  أصبح  حتى  الشعب 
أفراده ال يطمئن على حياته أو ماله 

أو كرامته. ولقد ساءت سمعة مصر  
في  تماديكم  من  العالم  شعوب  بين 
الخونة  أصبح  حتى  المسلك  هذا 
ظلكم  في  يجدون  والمرتشون 
الفاحش  والثراء  واألمن  الحماية 
حساب  على  الماجن  واإلسراف 
تجلت  ولقد  الفقير،  الجائع  الشعب 
آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها 
وما  الفاسدة  األسلحة  فضائح  من 
ترتب عليها من محاكمات تعرضت 
الحقائق  أفسد  مما  السافر،  لتدخلكم 
وساعد  العدالة  في  الثقة  وزعزع 
الخونة على ترسم هذا الخطأ فأثرى 
من أثرى وفجر من فجر وكيف ال 
والناس على دين ملوكهم. لذلك قد 
فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب 
التنازل عن  أن أطلب من جاللتكم 
األمير  عهدكم  ولي  لسمو  العرش 
في  ذلك  يتم  أن  على  فؤاد  أحمد 
عشرة  الثانية  الساعة  غايته  موعد 
من ظهر اليوم السبت الموافق 26 
ذي  من  والرابع  1952م   يوليو 
القعدة سنة 1371ه� ومغادرة البالد 
قبل الساعة السادسة من مساء اليوم 
كل  جاللتكم  يحمل  والجيش  نفسه. 

على  النزول  عدم  على  يترتب  ما 
رغبة الشعب من نتائج.

فريق أركان حرب محمد نجيب. 

من   4 السبت  يوم  في  اإلسكندرية 
يوليو   26 ه�،   1371 القعدة  ذي 

سنة 1952م.

   لو لم يكن جاللته وفيا لشعبه محبا 
تليفوني  باتصال  بأمكانه  كان  له 
المرابط  اإلنجليزي  الجيش  بقيادة 
التمرد  علي  يقضي  أن  بالقنال 
قيادات  مع  اجتمع  لكنه  العسكري، 
القصر وأعلن موافقته على الوثيقة 
المصريين،  لدماء  حقنا  العسكرية 
كتابة  باشا  ماهر  على  من  وطلب 
وثيقة ملكية توضح أنه نزوال على 
التنازل  على  يوافق  الشعب  إرادة 
عن عرش مصر. وكان له مطلب 
فى  كرامته  على  يحافظ  بأن  وحيد 
التنازل عن العرش، فطمأنه  وثيقة 
على ماهر باشا، وأعلن فاروق ملك 
المملكة  عرش  عن  نزوله  مصر 
عهده  لولى  وتنازله  المصرية، 
األمير أحمد فؤاد في الوثيقة التالية:

أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952م.

مصر  ملك  األول  فاروق  نحن 
الخير  نتطلب  كنا  لما  والسودان. 
سعادتها  ونبتغي  ألمتنا  دائما 
رغبة  نرغب  كنا  ولما  ورقيها. 
المصاعب  البالد  تجنيب  في  أكيدة 
الظروف  هذه  في  تواجهها  التي 
الشعب.  إرادة  ونزوال على  الدقية. 
لولي  العرش  عن  النزول  قررنا 
وأصدرنا  فؤاد  أحمد  األمير  عهدنا 
صاحب  حضرة  إلى  بهذا  أمرنا 
المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس 

مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه.

صدر بقصر رأس التين في 4 ذي 
القعدة 1371ه� الموافق 26 يوليو 

1952م.   

السادسة  الساعة  تمام  وفي     
 26 يوم  مساء  دقيقة  والعشرون 
فاروق  الملك  غادر   1952 يوليو 
الملكي  اليخت  ظهر  على  مصر 
المحروسة )وهو نفس اليخت الذي 
غادر به جده الخديوي إسماعيل عند 
الضباط  وأدى  الحكم(.  عن  عزله 
المدفعية  وأطلقت  العسكرية  التحية 
الملك  لتحية  إحدى وعشرون طلقة 
فاروق عند وداعه، وكان في وداعه 
اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة 
قرروا  قد  كانوا  والذين  الضباط 
االكتفاء بعزله ونفيه من مصر بينما 
أراد بعضهم محاكمته وإعدامه كما 

فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.

   يقول جالل بك علوبة الذي قاد 

فى  المنفي:  إلى  المحروسة  اليخت 
وداع  فى  كان  الرحيل  يوم  صباح 
جيفرسون  األمريكى  السفير  الملك 
ومعه  نجيب  محمد  واللواء  كافرى 
سالم  صالح  الحركة  رجال  من 
فريد.  وصالح  الشافعى  وحسين 
ميناء  من  المحروسة  وأبحرت 
اإلسكندرية وهى ترفع العلم الملكى 
نابولى  فى  استقبالنا  فى  نجد  ولم 
سوى مندوب من وزارة الخارجية 
إيطاليا  فى  مصر  وسفير  اإليطالية 
بنا  تحتفل  أن  المفروض  من  وكان 
إيطاليا كما فعلنا مع ملكهم إيمانويل 
عندما جاء إلى مصر بعد خلعه..!! 
غادر الملك فاروق مصر ومعه كل 
وابنه  وفادية  وفوزية  فري�ال  بناته 
الصغير أحمد فؤاد وزوجته الجديدة 
ناريمان، ولم يأخذ معه سوى حقيبة 
وقميص  صيفى  بدلة  بها  واحدة 
يكن  فلم  األوالد  أما  وشورت، 
كما  المالبس  من  يكفيهم  ما  معهم 
بالطعام،  اليخت  تزويد  نسوا  أنهم 
لشراء طعام  الضباط  أحد  فأرسلت 
يكفينا لثالثة أيام وكان الطعام مكوناً 
وطعمية  وفول  بيضاء  جبنة  من 

وخبز جاف..!!

فاروق  الملك  أن  علوبة  ويؤكد     
بتهريب  يقم  ولم  األموال  يسرق  لم 
القصور  مجوهرات  أو  الذهب 
الملكية كما أشيع عنه. وكل ما قيل 

عن ذلك كذب وافتراء، 
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

كندا تطلق اول برنامج لتعويض املتضررين من 
لقاحات كوفيد – 19

تورنتو : أطلقت وزارة الصحة الكندية العامة يوم الثالثاء 1 يونيو برنامج 
لدعم االشخاص الذين يعانون او تضرروا من لقاحات كوفيد – 19 , ووفقا 

لما ذكرته الدكتورة تريزا تام كبيرة المسؤولين في الصحة في بيانا لها فإن أي شخص يعاني من رد فعل 
سلبي شديد من لقاح كوفيد – 19 سيكون مؤهال للحصول علي تعويض بموجب هذا البرنامج ومن خالل 
تقديم طلب واالجابة علي االسئلة التالية : 1- اين اخذ اللقاح في كندا ؟  2- في أي مقاطعة او أقليم اخذ اللقاح 
؟ 3- ماهو تاريخ اخذ اللقاح هل في 8 ديسمبر 2020 او بعد ذلك ؟ وماهي االعراض الخطيرة التي حدثت 
؟ وماهي ردود الفعل السلبية , وهل االعراض الخطيرة هذه دائمة او ادت الي الوفاة ؟ ووفقا لموقع البرنامج 

علي االنترنت سيتم النظر في كل حالة وفقا لالجابات علي االسئلة السابقة .

السنة الرابعة عشر، العدد )345( - اخلميس 17 يونيو 152021  كنـــــــدا يف أسبوعني

اخلطوط اجلوية الكندية تستدعي 2600 
موظف للعمل استعدادا لزيادة الطلب علي 

الرحالت
انها  الكندية  الجوية  الخطوط  قالت 
استدعت اكثر من 2600 موظف للعمل 
, في الوقت الذي تستعد فيه لزيادة الطلب 
علي الرحالت الجوية , وقالت الشركة أنها 

سوف تستدعي  ايضا المضيفين وعدد من العاملين في مجاالت اخري 
خالل شهري يونيو ويوليو , وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الكندية 
إن الشركة تحركت الستدعاء الموظفين النها تشهد انخفاضا في حاالت 
المرضي بكوفيد – 19 وتشهد تخفيف الحكومة علي القيود الصحية , وإن 
هذا االستدعاء جزء من جهود الشركة لتلبية الطلب المتوقع علي السفر 
, هذا وكانت الخطوط الجوية الكندية قد سرحت عشرات االالف من 
العمال حينما إجتاح الوباء كندا في شهر مارس وفي شهر ابريل توصلت 
الشركة الي أتفاق مع الحكومة الفيدرالية بشأن مساعدات مالية لها بقيمة 
النهائي  5,9 مليار دوالر , وذكرت الشركة ايضا انها مددت الموعد 
لتقديم الطلبات السترداد قيمة الحجوزات الملغاة حتي يوم 12 يوليو , وقد 
طلب حوالي 40% من العمالء المؤهلين إسترداد قيمة الحجوزات , منذ 
أن أعلنت الشركة عن هذا في 13 أبريل وتم تلبية 93% من هذه الطلبات

وكالة االيرادات الكندية تقدر ان حوايل 30 الف 
شخص يعملون حلسابهم قد ال يضطروا ايل سداد 

ما حصلوا عليه من اعانة الطوارئ الكندية
أوتاوا : قالت وكالة إيرادات الكندية ان االف العاملين لحسابهم الخاص الذين حصلوا علي مزايا الدعم المالي 
الطارئ الذي قدمته الحكومة العام الماضي قد ال يضطروا الي سداد اي من هذه االموال طالما إنهم يستوفون 
شروطا معينة وبالنسبة الي شخص كان صافي دخله من العمل الحر اقل من 5000 دوالر  في االشهر ال 12 
التي تسبق الحصول علي المعونة المالية الطارئة وقدموا اقرارات ضريبية لعامي 2019 و2020 واستوفوا 
جميع المعايير االخري التي وضعتها الحكومة بما في ذلك انهيار اعمالهم الخاصة فلن يضطروا الي رد ما 
حصلوا عليه والذي هو  500 دوالر في اسبوع , ويبلغ عدد هؤالء الذين لن يضطروا لرد ما حصلوا عليه 
من المعونات الطارئة 30 الف شخص وهو يمثل 240 مليون دوالر , وتتوقع وكالة االيرادات الكندية ان 
تسترد 52 مليون دوالر من حوالي 6500 شخص بعد تحذيرهم  برسائل من احتمال انهم لم يكونوا مؤهلين 

للحصول علي المعونة الطارئة التي قدمتها الحكومة في أواخر العام الماضي ,

    تقاعد كبري املسؤولني الطبيني يف أونتاريو 
الدكتور ديفيد ويليامز وتعيني الدكتور كريان مور 

مكانه
أعلنت وزيرة الصحة كريستين اليوت في مقاطعة اونتاريو أن كبير المسؤولين الطبيين في المقاطعة دكتور ديفيد 
ويليامز سوف يتقاعد من منصبه يوم 25 يونيو وسيحل مكانه الدكتور كيران مور المسؤول الطبي للصحة في 
منطقة كينجستون في أونتاريو , وقالت الوزيرة في بيان صحفي »أنه من المتوقع ان يبدا الكتور كيران مور 
عمله يوم 26 يونيو وأن خبرة الدكتور كيران في العمل في مجال الصحة العامة حاسمة عندما تبدأ المقاطعة 
تدريجيا في رفع تدابير الصحة العامة , وشكرت الوزيرة الدكتور ديفيد ويليامز علي خدمته وسلطت الضوء 
علي تفانيه في حماية صحة وسالمة سكان أونتاريو خالل سنوات خدمته العديدة » وقال الدكتور ويليامز »انه 
كان شرف لي ان اقوم بهذا الدور – وقال أيضا , أود أن أشكر سكان أونتاريو علي المرونة التي أظهروها 
طوال فترة هذا الوباء , وعلي الدعم الذي أظهروه لي في هذه االوقات العصيبة » ومن ناحية أخري شكر 
الدكتور كيران مور الذي سيحل مكان الدكتور ديفيد ويليامز حكومة المقاطعة علي هذا الشرف العظيم وقال 
» إنني سوف أظل ثابتا في التزامي بمحاربة كوفيد – 19 وسأقدم كافة النصائح الضرورية للحكومة لضمان 
صحة وسالمة جميع سكان أونتاريو » ويذكر انه من بين مهام كبير المسؤولين الصحيين في اونتاريو هو تقديم 
المشورة بخصوص مسائل الصحة العامة الي القطاع الصحي والي الحكومة وعادة ما تكون مدة التعيين في هذا 
المنصب خمس سنوات مع امكانية تجديدها لفترة أخري , وفي حين أشادت حكومة أونتاريو بخدمات دكتور 
ديفيد ويليامز المتقاعد , فقد أستهدف المنتقدون أسلوبه في التواصل وشككوا في قدرته علي الوقوف في وجه 
دوج فورد – ويأتي هذا التغيير في منصب كبير مسؤولي الصحة في المقاطعة في وقت يكافح فيه دوج فورد 

قرار عودة الطالب للدراسة في المدارس والتي يؤيدها الدكتور ديفيد ويليامز .

البابا فرانسيس يعرب عن حزنه الكتشاف مقربة 
تضم رفات 215 طفل من السكان االصليني الذين 
كانوا يدرسون يف املدارس الداخلية الكاثوليكية 

يف بريتش كولومبيا

أعرب  البابا فرانسيس بابا الفاتيكان 
 215 رفات  الكتشاف  حزنه  عن 
الذين  االصليين  السكان  من  طالبا 
كانوا يدرسون في المدارس الداخلية 

رفات  وقد وجدت   – كندا  في  الكاثوليكية  الكنيسة  تديرها  كانت  التي 
ال 215 طفل في مقبرة تابعة لمدرسة كاملوبس الهندية الداخلية في 
في  فرانسيس  البابا  ودعا   , الماضي  الشهر  كولومبيا  بريتش  مقاطعة 
تصريحات أدلي بها يوم االحد 6 يونيو في ساحة القديس بطرس في 
الفاتيكان  »أنني أنضم الي الكنيسة الكاثوليكية في كندا لالعراب عن 
تعاطفي مع الشعب الكندي المصاب بصدمة بسبب هذا النبأ المروع – 
وهذا االكتشاف المحزن يزيد معرفتنا بالمعاناة التي مرت بها  الشعوب 
االصلية , وآمل أن تواصل السلطات السياسية  والدينية التعاون بتسليط 
الضوء علي هذه القضية المحزنة وااللتزام بطرق الشفاء   ولكن لم 
الوزراء جستن ترودو  أعتذارا »  وكان رئيس  فرانسيس  البابا  يقدم 
قد قال انه يشعر بخيبية أمل عميقة الن الفاتيكان لم يقدم إعتذارا عن 
عمله مع سكان الشعوب االصلية – ودعا الكنيسة الكاثوليكية الي تحمل 
اكثر  اجبر  السبعينات  وحتي  عشر  التاسع  القرن  ومنذ   , المسؤولية 
بالمدارس  االلتحاق  علي  االصليين  السكان  من  طفل  الف   150 من 
الكاثوليكية في حملة الستيعاب الشعوب االصلية في المجتمع الكندي 

احلكومة الكندية تقول ؛أن الكنديني الذين تلقوا اللقاح 
بالكامل سيمكنهم ختطي االقامة يف فنادق احلجر الصحي 

والعزل الذاتي ملدة 14 يوما يف يوليو القادم

اوتاوا : سيتمكن الكنديون الذين تم تطعيمهم بالكامل من السفر خارج البالد دون الحاجة الي العزل الذاتي لمدة 
14 يوما او االقامة في فنادق الحجر الصحي عند عودتهم اعتبارا من يوليو , واعلنت وزيرة الصحة الفيدرالية 
باتي هاجدو عن هذه الخطوة االولي في اسلوب مرحلي لتخفيف القيود المفروضة علي السفر , بعد اكثر من عام 
من تقييد السفر غير الضروري بسبب وباء كورونا وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوات النهاء الحجر الصحي 
االلزامي في الفنادق والسماح للكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتحرك بحرية اكبر , وبينما ستتنازل الحكومة 
عن حاجة المسافرين الي العزل الذاتي في فندق مصرح له سابقا , سيظل مطلوبا من المسافرين اجراء اختبار 
كوفيد – 19 عند وصولهم لكندا والبقاء في عزلة ] قد تكون في منزلهم [ حتي يعود االختبار سلبيا . وصرحت 
الدكتورة تريزا تام بان المقياس العادة فتح السفر الدولي هو التطعيم الكامل ل 75% من الكنديين ,  وتناقش 
الحكومة حاليا وسيلة تنفيذ هذا مع وكالة خدمات الحدود الكندية , وتجري محادثات مع الواليات المتحدة حول 

كيفية تخفيف التدابير الحدودية بالنظر الي المعدالت المتزايدة للتطعيمات وانخفاض االصابات بكوفيد – 19

جامعة تورنتو تطلب من الطالب الذين 
سيقيمون يف املساكن اجلامعية احلصول علي 

التطعيم الكامل لكوفيد – 19

الطالب  من  تورنتو  جامعة  ستطلب 

المقيميين في المساكن الجامعية خالل العام الدراسي 2021- 2022 التطعيم الكامل لكوفيد 
– 19 وسيطبق هذا االجراء علي مساكن الجامعة الثالثة في تورنتو ومنطقة بييل اعتبارا من 
خريف هذا العام . ويجب ان يحصل الطالب علي التطعيم الكامل قبل اسبوعان من انتقالهم 
للمسكن الجامعي , اما أولئك الذين ال يستطيعون الحصول علي التطعيم قبل ذلك فسيتاح لهم 
فرصة اسبوعان بعد تاريخ انتقالهم للمسكن لتلقي الجرعة االولي من اللقاح – حيث تساعد 
بجميع  االحتفاظ  الطالب  من  ويطلب   - التطعيمات   علي  الحصول  علي  الطالب  الجامعة 
رسائل البريد االلكتروني وااليصاالت والسجالت المتعلقة بالتطعيم حتي يتمكنوا من اثبات 
حالة التطعيم الخاصة بهم , وسيتم التعامل مع جميع المعلومات الشخصية المقدمة بما في ذلك 

المعلومات المتعلقة بالتطعيم وفقا لقانون حرية المعلومات 
علي  الجديد  االجراء  .والينطبق  الخصوصية  وحماية 
أعضاء مجتمع الجامعة علي الرغم من أن الجامعة تشجع 
بقوة جميع اعضاء الجامعة الحصول علي التطعيم - وقد 
أثبت خبراء الصحة العامة أن اللقاحات هي وسيلة آمنة 

وفعالة لحماية االفراد ومن حولهم من كوفيد – 19 وسوف تظل تدابير الصحة والسالمة 
العامة مثل إرتداء االقنعة والتباعد الجسدي سارية في الجامعة  في الخريف وهذا إعتمادا علي 

احدث االرشادات الصحية .



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

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 
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توفيق مرتي مينا

فى  اسهموا  قد  االخوان  كان  وإذا 
حرب فلسطين فقد اسهموا ايضاً فى 
إذكاء مشاعر عنصرية ضد اليهود 
بين  المعركة  وحولوا  المصريين 
والصهيونية  واالستعمار  العرب 
ويهود  مسلمين  بين   معركة  إلى 
إشتعلت   48 يونيو   20 وفى   ,,
حارة  منازل  بعض  فى  النيران 
تم   48 يوليو   19 وفى  اليهود 
واركو  شيكوريل  محالت  تفجير 
االسبوع  وفى   , ليهود  المملوكان 

من  واالول  يوليو  من  االخير 
االنفجارات   تتوالى  اغسطس 
وراح ضحيتها الكثيرون وُدمرت 
محالت بنزايون وجاتينيو وشركة 
التجارية ومحطة ماركونى  الدلتا 
للتلغراف وفى 22 سبتمبر ُدمرت 
وتم  اليهود  حارة  فى  منازل  عدة 
الشرقية  االعالنات  شركة  تفجير 
ترسانة سالح ضخمة  وتم ضبط 
باإلسماعيلية يمتلكها الشيخ محمد 
فى  االخوان  كتائب  قائد  فرغلى 
فلسطين وفى 15 نوفمبر ُضبطت 
سيارة الجيب الشهيرة وتم القبض 
الجهاز  كوادر  أهم  من  على 32 

السرى وعلى وثائق الجهاز باكمله 
الكثيرين  واسماء  خططه  فيها  بما 
القبض  وتم   , واعضائه  قادته  من 
فريضة  من  عودته  إثر  البنا  على 
الحج لعالقته بهذه االحداث وبعدها 

أُفرج عنه 

   وفى محاولة لتهدئة مظاهرات 
الشروط  بسبب  الطب  كلية  طلبة 
المجحفة للهدنة يتعرض سليم زكى 
حكمدار العاصمة لقنبلة أُلقيت عليه 
مباشرة وُقتل فيها واتهمت الحكومة 
وصدر  بقتله  االخوان  جماعة 
بإيقاف  العسكرى  الحاكم  من  قرار 
البنا  حاول   .... االخوان  صحيفة 
من  وباألعداء  باألصدقاء  االتصال 
الملك الى رئيس الديوان ) كى ينقذ 
الموقف ( , وفى 8 ديسمبر صدر 
قرار حل الجماعة وتم القبض على 
دون  البنا  وتُرك  الجماعة  اعضاء 
اعتقال , ووجه للجماعة 13 إدعاء 
وتصتيعه  السالح  وحيازة  بالقتل 
والعديد  الملك جورج  فندق  ونسف 
من المنشآت واالعتداء على رجال 
المنشآت  اصحاب  وإرهاب  االمن 

التجارية المملوكة لليهود .

   وبناء على ما تقدم اصدر الحاكم 
النقراشى  فهمى  محمود  العسكرى 
االخوان  جماعة  بحل  قراراً  باشا 
المسلمين ومصادرة اموالها لصالح 
واستقبلت   , الخيرية  االعمال 
اعضاء  من  اآلالف  المعتقالت 
يوقف  ان  البنا  وحاول   , الجماعة 
ذلك  فى  فشل  لكنه  المحنة  طوفان 
محاوالت  كل  النقراشى  ورفض   ,
السرى  وجهازه   , به  لاللتقاء  البنا 

تنقطع خطوط إتصاله.

الطالب  قام  ديسمبر   28 وفى     

عضو  حسن  احمد  المجيد  عبد 
بإطالق  الجماعة وعمره 23 عاماً 
التصويب  محكمتى  رصاصتين 
فهمى  محمود  الوزراء  رئس  على 
انصار  وشيع   , باشا  النقراشى 
الوزراء  رئيس  جثمان  الحكومة 
 ,,) البنا  لحسن  الموت   ( بهتاف 
ليدير  الهادى  عبد  ابراهيم  ويأتى 
ويعتقل  الرسمى  العنف  ماكينة 
تعرض  االخوان  من  فرد   4000
 , التعذيب  درجات  القسى  بعضهم 

اآلية  ُعلقت  التعذيب  زنازين  وفى 
هللا  يحاربون  الذين  جزاء  إنما   (
ورسوله ويسعون فى االرض فساداً 
ان يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم 
.... إلى آخر اآلية (, وادان المفتى 
العلماء  كبار  وهيئة  االزهر  وشيخ 
أعمالهم , لكن الطامة الكبرى جاءت 
عندما استنكر الشيخ البنا نفسه هذه 
القائمين بها بأنهم )  االعمال واتهم 
ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين ( وقد 
آلمهم هذا كثيراً فالشيخ الذى أقسموا 
ها  مظلمة  حجرة  فى  مبايعته  على 

هو يتخلى عنهم .

االحوان  نزوع  ان  والحقيقة     
فادحاً  خطأً  كان  اإلرهاب  الى 
العنف  استخدام  من  الخصوم  مكن 
الرسمى فى أقسى صورة ضدهم , 
وساهم فى حملة اإلدانة ضدهم طه 
بل  الشناوى  كامل  والشاعر  حسين 
ان البنا منشىء الجهاز السرى نفسه 
عندما تم حل الجماعة قال __ كما 
جاء باقوال منير الدلة امام المحكمة 
__ ) الحمد هلل اللى اتحلت الجماعة 
دى  البلوى  من  نخلص  علشان 
الحواتكى  محمود   ,,,   ) ونصفيها 
امام  يذكر  الجماعة  قادة  احد 
المحكمة  ) فى ايام حسن البنا كان 
السرى  الجهاز  على  يخرج  الذى 
حميدة  خميس  الدكتور  اما   , يُقتل( 
السرى  الجهاز  نشاط  ان   ( فيقول 
 : المحكمة  رئيس  ويسأل   ) غلط 
االخوان  جماعة  ان  كدة  من  يُفهم 
ابعد  الى   : فيرد  غلط  المسلمين 
المحكمة  امام  ويقر   , الغلط  حدود 
فى قضية محاولة اغتيال جمال عبد 
الناصر : انا اعتبر ان عمل محمود 
اغتيال  حاول  الذى   ( اللطيف  عبد 
,,,, هكذا  إجرامى  ( عمل  الرئيس 

عندما واجه االخوان مصيرهم امام 
سلطة البطش إنهار الكثيرون مدلين 
إدانة  أخطرها  كاملة  باعترافات 
القائمين  وتكفير  السرى  الجهاز 

عليه .

   أما الشيخ فقد اصبح يعانى من 
الحرية المفروضة عليه , لقد طالب 
المعتقل  فى  يضعوه  بان  خصومه 
خطتهم  كانت   ,, رفضوا  لكنهم 
يُصّفى  وبعدها  سياسياً  تصفيته 
جسدياً وقد كان             فى 
حريته كان أكثر عذاباً من اتباعه 
 , ضعيفاً  عاجزاً  محاصراً  كان   ,
الجماعة, والجهاز  انفرط عقد  لقد 
السرى تقطعت خطوطه , والبناء 
الليل  ورهبان   , ينهار  الشاسع 
تحت  يتساقطون  التهار  وفرسان 
باعترافات  ليدلوا  التعذيب  آلة 
متكاملة تجر الى الزنازين المزيد 
والشيخ   , االخوان  من  والمزيد 
والبصر  السمع  ملء  كان  الذى 
رئيس  مع  مقابلة  يستجدى  اصبح 
التنازالت فيرفض  الوزراء مقدماً 

رئيس الوزراء ان يقابله .

آخر  كتابة  اال  امامه  يعد  ولم     
يتهم   ) الفصل  القول   ( رسائله 
قرار  اصدرت  انها  الحكومة  فيها 
مذكرة  ضغط  تحت  الجماعة  حل 
بريطانيا  بها كل من  تقدمت  ثالثية 
ما  الى  ونبه    , وامريكا   وفرنسا 
والدسائس  الخفية  باالصابع  اسماه  
العداء  الدعوة  ناصبوا  الذين 
والشيوعية  العالمية  كاليهودية 
اإللحاد  وايضاً  واالستعمار  الدولية 
واألباحية لكن ) القول الفصل ( لم 
ير النور إال بعد وفاة الشيخ , ولما 
لجأ الى الوساطة استدرجوه خطوة 
تنازل وفى  إثر  تنازاًل  ليقدم  خطوة 
بياناً  البنا  وقع   ,, إغتالوه  النهاية 
بعنوان ) بيان للناس ( استنكر فيه 
الشيخ اعمال رجاله ورفاق طريقه 
ووصفها باإلرهاب والخروج على 
عبد  ابراهيم  لكن   , االسالم  تعاليم 
وطلب  البيان  بهذا  يقتنع  لم  الهادى 
السرية  االذاعة  محطة  تسليم 
لالخوان وما بقى لديهم من اسلحة. 

    بعد صدور البيان ُقبض على 
وهو  السرى  الجهاز  قادة  احد 
استئناف  محكمة  نسف  يحاول 
ليسوا   ( بيان  الشيخ  فاصدر  مصر 
يتنصل   ) مسلمين  وليسوا  إخواناً 
الحكومة  ويمتدح  اعمالهم  من 
الشعب  مصالح  على  تقوم  التى 
الحرية  قفص  فى  الذى  والشيخ   ,
يعانى الكثير من رجاله فى السجن 
وقرر   , عائل  بال  االسر  وآالف 
على  الرصاص  يطلقوا  ان  القتلة 
جثته           سحبوا منه سيارته 
سحبوا  ثم  المرخص  ومسدسه 
واستدرجوه  به  المحيطة  الحراسة 
الى جلسة مفاوضات بجمعية الشبان 
 ( نازلى  الملكة  بشارع  المسلمين 

الخامسة  الساعة  حالياً(  رمسيس 
وكان   49 فبراير   12 مساء  
الفاوضات  إنتهت  صهره,  يرافقه 
اجرة  سيارة  وقفت   , شىء  ال  الى 
ليستقلها , الشارع هادىء واالنوار 
ان  قبل   , العادة  غير  على  ضئيلة 
يتحرك السائق إنطلقت رصاصات 
حاول    , وصهره  الشيخ  لتصيب 
 , مجيب  وال  باالسعاف  االتصال 
مبنى االسعاف,  الى  السائق  إنطلق 
فى  الطبيب  يساعد  مازال حياً  البنا 
حتى  ينزف  ظل  جروحه,,  كشف 

وفاته  أعلنت  والربع  عشرة  الثانية 
جثته  لتسليم  إشترطوا  هو وصهره 
التاسعة  قبل  دفنه  يتم  ان  لوالده 
 17 .وفى  فبراير   13 صباح  من 
البريطانية  السفارة  ذكرت  فبراير 
انه بعد مقتل النقراشى إجتمع شباب 
السعديين فى ناديهم وقرروا االنتقام 
لمقتل محمود فهمى النقراشى باشا.

المرجع: د. رفعت السعيد

قراءة جديدة يف الكتاب املقدس 

مثل اإلبنني الضالني 

 .تامالت اإلنجيل ال تنتهي واليوم نتأمل سوًيا في المثل المعروف للجميع 
"بمثل االبن الضال "  هذا برغم أنه في هذا المثل تحدث السيد المسيح 
عن إبنين ضالين وهو موقف اإلبنين األكبر واألصغر وليس فقط موقف 
اإلبن األصغر الضال . فقد إتفق اإلبنان في نفس الخطأ وهو ترك البيت 
) والبيت هنا يمثل الملكوت ( وإضطرار األب في الحالتين لترك مكانه 
والخروج ) ويمثله هنا مجيء المسيح له كل المجد إلي األرض ( وذلك 

لياتي بهما إلي منزله ومكانه أي الملكوت.   

1( اإلبن األصغر الضال وهو يمثل هنا " األمم " الذين ضلوا في العالم 
المنزل أي  الي  به  لياتي  اليه  تابوا وعادوا فخرج األب وركض  ولكنهم 
الملكوت.ويقيم احتفااًل خاًصا الن السماء تفرح بخاطيء واحد يتوب أفضل 

من تسعة وتسعين ال يحتاجون إلي التوبة( 

المسيح  يلقبهم  2( اإلبن األكبر الضال وهو يمثل هنا "اليهود " والذي 
ايضا في متي 10 بخراف بيت اسرائيل الضالة. فالسيد المسيح يقول أيضا 
عن اليهود أنهم ضالون واليهود هو  شعب هللا ويمثلهم هنا  االبن األكبر 
واألقدم في عالقته مع األب والذي قد تمرد أيضا وغضب وترك البيت 

وابتعد فاضطر األب ان يخرج لياتي به إلي المنزل أي ) الملكوت(.  

ونقرأ سوًيا كيف في الحالتين أخطأ الولدان واحًدا بعيًدا عن األب االبن 
ايضا  ولكنه  األب  من  قريبا  واألخر    ) األمم  ويمثله   ( الضال  األصغر 
غضب ) ويمثله اليهود ( وفي الحالتين تشارك الولدان في نفس الخطأ وهو 
المنزل حتي إضطر األب أن يخرج يترك مكانه  البعد عن األب وترك 
أي ملكوته ويتجسد وينزل إلي األرض لياتي بهما ) األمم واليهود ( الي 

منزله أي إلي ملكوته. 

ونقرأ من إنجيل لوقا عن اإلبنين ومالقاة األب لهما خارج المنزل ليأتي 
بهما إلي الداخل في األصحاح. 15. 

20 َفَقاَم َوَجاَء إِلَى أَِبيِه. ) اإلبن األصغر ( َوإِْذ َكاَن لَْم َيَزْل َبِعيًدا َرآُه أَبُوُه، 
َفَتَحنََّن ) وركض (  َوَوَقَع َعلَى ُعنُِقِه َوَقبَّلَُه.

ا َجاَء َوَقُرَب ِمَن اْلَبْيِت، َسِمَع َصْوَت  25 َوَكاَن اْبنُُه اأَلْكَبُر ِفي اْلَحْقِل. َفلَمَّ
آاَلِت َطَرٍب َوَرْقًصا.

26 َفَدَعا َواِحًدا ِمَن اْلِغْلَماِن َوَسأَلَُه: َما َعَسى أَْن َيُكوَن هَذا؟

َن، أَلنَُّه َقِبلَُه َسالًِما. 27 َفَقاَل لَُه: أَُخوَك َجاَء َفَذَبَح أَبُوَك اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ

28 َفَغِضَب َولَْم يُِرْد أَْن َيْدُخَل. ) َفَخَرَج ( أَبُوُه َيْطلُُب إِلَْيِه.وهنا نري إيضا 
إحساس اإلبن األكبر ) اليهود ( بتميز عالقته مع االب عن اإلبن األصغر 
) األمم ( وهذا اإلحساس الخاص بالتميز  عند األب في حد ذاته خطأ نقع 

فيه فجميع األبناء متساوون في نظر االب. 

 الخالصة : تمرد اإلبنان اإلبن األكبر ) اليهود ( واعتقد بتميزه. وتمرد 
اإلبن األصغر ) األمم( وترك منزل أبيه ولكن في الحالتين لم يميز األب 
أحدهما عن األخر  وخرج  أباهم )المسيح ( لكليهما ليأتي بهما إلي منزله 

ومكانه ) الملكوت (.  

د. ناجي اسكندر



                                      
الفستان االزرق        

بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

ثقيلة  رأسها  فمازالت  تأثيرها،  للقهوة   يكن  لم 
والصداع ال يريد ان يبارحها وهذا ما جعل مزاجها 
طوال  حاولت   . نومها  من  استيقظت  منذ  متعكراً 
سواء  الحالة  تلك  من  الخروج  الماضية   الساعات 
بمطالعة  الصحف والمجالت او مشاهدة  التليفزيون 
او بالجلوس امام الكمبيوتر اال ان جميع محاوالتها 
باءت بالفشل وظلت فريسة  حالتها المزاجية الغير 
صافية. جلست على مقعدها المفضل بغرفة المعيشة 
، ارخت ظهرها واغمضت عينيها واسترخت تماماً 
لما  عرض  شاشة  المغلقة  عيونها  امام  وافردت 
السابق  ليومها  متعددة  مشاهد  فتجرى  بعقلها  يدور 
حتى نومها واستيقاظها ثم لحظتها الحالية....قطبت 
غريبة  مشاهد  تتذكر  وهى  وجهها  فعبس  جبينها 
تتذكر مقاطع مشوهة   ثم فتحت عينيها وهى  عليها 
ليلتها  فى  رأته  الذى  الحلم  لذلك  واضحة   غير 
توصلت  بعدما  بعمق  وتنفست  تنهدت  الماضية، 
طوال   - الحالة...فهى  لتلك  اوصلها  الذى  للسبب 
عمرها - ال تعرف االحالم خالل نومها اال فيما ندر 
فعليها ان تحتمل صداعاً  واذا حدث ورأت احالماً 
النظر  اليوم بصرف  وحالة  مزاجية  سيئة طوال 
عن كون الحلم سعيداً او العكس وعلى اى حال فهى 
مع -  ندرة  احالمها - ال تتذكر منها شيئاً فى اغلب 
االحوال. شعرت بارتياح نسبى وحاولت - وهى تعد 
لنفسها القهوة الثالثة هذا الصباح- حاولت ان تتذكر 
ذلك الحلم واعتصرت ذاكرتها قدر استطاعتها ولم 
تتوصل اال لمشهد باهت لنفسها وهى ترتدى فستاناً 
ازرق ذو ُكلفة  بيضاء وتهرول داخل مستشفى كبير 
ثم تكتشف بُقعاً من الدم تتناثر فوق فستانها. بالكاد 
بدنها عالوة  على  له  اقشعر  الذى  المشهد  تذكرت 
باالنقباض  الدائم  وشعورها  للمستشفيات  كراهيتها 
منها ومن رائحتها. تجاهلت الحلم مؤقتاً فأهم ما كان 
يشغلها هو سبب صداعها وتعكر مزاجها لهذا القت 
المعتم  الجزء  فى  تذكرته  الذى  بالمشهد  او  بالحلم 
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اليومية  حياتها  ومارست  ذاكرتها  من 
موعد  على  كانت  اعتيادية.  بصورة  
مع مكالمة  تليفونية من زوجها الحبيب 
منذ  بالخليج  للعمل  اغترب وسافر  الذى 
اشهر قليلة  من اجل اسرتهما الصغيرة 
اكثر من  مكالمة حبيبين  كانت  وكالعادة 
زوجين...وضعت  بين  مكالمة  كونها 
فى  عينيها  واغمضت  الهاتف  سماعة 
سعادة وهى تستعيد كلمات حبيبها خاصة  
فى الجزء الذى اخبرها فيه بارساله لها 
الذى  مع صديقه  البسيطة  الهدايا  بعض 
سيمضى اجازته السنوية بارض الوطن. 
لم تكن تتوقع هدايا زوجها خاصة وانه 
لم يمض وقت طويل على سفره وقد كان 
المصاريف  فى  االقتصاد  على  اتفاقهما 
قوله-  حسب  -على  ولكن  االمكان  بقدر 
انت  ...كم  بها  ونستمتع  حياتنا  فلنعش 
رقيق المشاعر يا زوجى العزيز. مضت 
تلقت  صباح  جاء  حتى  مسرعة   االيام 
فيه مكالمة  من زوجة  صديق زوجها 
اليوم  نفس  مساء  زيارتها  فى  تستأذنها 
اما هى فلم تمانع بل ورحبت كثيراً بتلك 
وذوقيات  اخالق  على  مثنية   الزيارة  
حقيبة  تحملها  على  فعالوة  االسرة  تلك 
الهدايا فى رحلة  الطيران - والكثيرون 
ال يبدون ترحيباً بذلك - فان تلك االسرة  
باحضارها  تتطوع  االخالق  الكريمة  
بخير.      الدنيا  منزلها....مازالت  حتى 
الباب  جرس  دق  اليوم  نفس  مساء  فى 
يكن  ولم  بالضيوف  ترحب  واسرعت 
حاملة   الصديق  الضيوف سوى زوجة  
معها حقيبة متوسطة  الحجم ....اتسعت 
عيناها وهى تبصر الحقيبة  التى كانت 
اكبر مما توقعت. مرت لحظات ارتباك 
التى  بضيفتها  كبيراً  بعدها ترحيباً  ابدت 
امضت اكثر من ساعة فى تلك الزيارة 

فيها  اعتذرت  ظريفة   جلسة   كانت 
معها  زوجها  حضور  عدم  عن  السيدة 
التى  للبقاء مع والدته  انه مضطر  حيث 
ستجرى لها عملية جراحية فى صبيحة 
اليوم التالى...وكنوع من المجاملة ابدت 
باالمر واصرت  كبيراً  اهتماماً   - - هى 
ترقد  التى  المستشفى  اسم  معرفة  على 
بها والدة الصديق.     انفردت - اخيراً 
من  تأثراً  دموعها  وانهمرت  بالحقيبة   -
رقة مشاعر زوجها الحبيب وايضاً لذوقه 
والعطور  المالبس  اختيار  فى  الرفيع 
تشكره  الهاتف  الى  فسارعت  الراقية 
هو  اما  حبها  ومشاعر  عواطفها  وتبثه 
ان  منها  طلب  فقد  مكافأته  تلقى  وبعدما 
بزيارة  تقوم  بأن  لصديقه  الجميل  ترد 
لزيارتها  فستكون  المستشفى  فى  والدته 
واسرته.... الصديق  على  طيباً  وقعاً 
ثقل  من  الرغم  على  الزوجة  تمانع  لم 
عامة  بصفة  المستشفيات  زيارات 
ال  واجباً  هذا  ان  رأت  انها  اال  عليها  
ايضاً  حرصت  منه.   التنصل  يمكنها 
فى  الصديق  مع زوجة   التواصل  على 
االيام التالية  حتى اذا ما كانت حالة والدة 
الصديق قد تحسنت فانها ستقوم بزيارتها 
زوجة   مع  اتفقت  الفور....وبالفعل  على 
الصديق على االلتقاء فى المستشفى بعد 
ساعتين قامت خاللهما بشراء شيكوالتة 
من  باقة  بارسال  والتوصية  فاخرة 
وصولها  قبل  المستشفى  تصل  الزهور 
ذهنها  وفى  للمنزل  عادت  مباشرة....ثم 
طيبة  كواجهة  اناقة  اكثر  تكون  ان 
رقيقاً  فستاناً  ارتداء  واختارت  لزوجها 
وتألقت  العزيز....تأنقت  زوجها  ارسله 
الى  متجهة  سيارتها  تستقل  وخرجت 
المستشفى وهى ترتدى فستانها االزرق 
البيضاء.!!!!!!!!!!!!!                                                            الكلفة  ذو  الجديد 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
وهدوء  بتعقل  كعادتها  سيارتها  قادت 
التى  االخيرة  المرة  تتذكر  ان  وحاولت 
تتذكر  فلم  مستشفى  اى  قدماها  فيها  وطأت 
ثم ابتسمت عندما اتتها االجابة من حيث ال 
تدرى بأن زيارتها االخيرة لمستشفى كانت 
تحت  القيادة  عجلة  الحلم......اهتزت  فى 
كادت  حتى  قلياًل  السيارة  وانحرفت  يدها 
المعاكس..لكن  االتجاه  فى  باخرى  تصطدم 
هللا سلم اال من سباب قائد السيارة االخرى. 
توقفت امام احد الكازينوهات الكبيرة دخلت 
وجلست وهى مرتبكة، طلبت مشروباً بارداً 
يخفض  انه  تعلم  فهى  الكركديه  واختارت 
االعصاب....امسكت  ويهدىء  الضغط 
رشفتين  على  وشربته  مرتعشة  بيد  الكأس 
وفى دقائق دفعت الحساب وخرجت متجهة 
تقود  لن  لكنها  الوقت  بها  للمستشفى...تأخر 
اتجهت  سيارتها،  بسرعة...ركنت  السيارة 
داخل المستشفى حيث كانت زوجة الصديق 
تأخرها  عن  اعتذرت  قلق،  فى  تنتظر 
الزهور.                                              باقة  على  المرأة  شكرتها  بينما 
كانت المرأة العجوز راقدة فى فراشها لكنها 
هدوء،  فى  هى  تماماً...دخلت  متعافية  بدت 
قبلتها فى جبينها وحيت صديق زوجها الذى 
لتجلس  لها  واشار  بامتنان  اليها  ينظر  كان 
والدته....جلست  فراش  بجوار  مقعد  على 
لتغطى  فستانها  طرف  وجذبت  واعتدلت 
ركبتيها و...اسقط فى يدها وانزعجت وهى 
فستانها  تلطخان  الدماء  من  بقعتين  ترى 
البقعتين بحقيبة يدها بينما لم تستطع  غطت 
ان تغطى ارتباكها الشديد وما هى اال دقائق 
طال  المستشفى.  مغادرة  استأذنت  حتى 
عليها  سيطر  قد  الكابوس  والحلم  ارتباكها 
فماذا  تحقق  قد  تذكره  الذى  الجزء  ان  وبدا 
تتذكره...اى  ال  الذى  الحلم  من  الجزء  عن 
بها... تحيق  كارثة  واى  تنتظرها  مصيبة 
وصلت الى منزلها وركنت السيارة بصعوبة 
وفى منزلها خلعت فستانها االزرق ذو الكلفة 
البيضاء ووضعته على الفراش....ثم اخذت 
تعاين بقعتى الدماء والرعب يتملكها...وهى 
االزرق  الكابوس...الفستان  الحلم  تستعيد 
البقع  ثم  والمستشفى  البيضاء  الكلفة  ذو 
وهى  عينيها  من  الفستان  الدموية...قربت 
التالشى.. فى  بدأتا  وقد  الدماء  بقعتى  ترى 
ابتسمت...ضحكت ثم ضحكت حتى الدموع 
وهى تتذكر كاس الكركديه التى شربتها قبل 
ذهابها الى المستشفى و الحلم الكابوس الذى 

كادت ان تحققه بنفسها. 

بقية مقال »الهوت الروح القدس فى تعاليم االباء 
وعمله في اسرار كنيستنا » ص 5

وال : المعمودية :
+ فالروح القدس هو الذى يلد المؤمنين فى المعمودية والدة 

جديدة يصيرون بها مولودين من فوق )يو 3 : 3(
الماء والروح )يو 3: 5( مولودين من الروح  مولودين من 
والوالدة  الطبيعه  االنسان  ينال  القدس  فبالروح   )6:  3 )يو 

الجديدة فهل اذن نعتبر المعمودية عمال بشريا ام الهيا ؟
ثانيا : سر الميرون : 

+ الروح القدس هو الذى يقدس المؤمن ويثبته فى سر المسحة 
من  مسحة  فلكم  انتم  )اما  يوحنا  القديس  قال  ولذلك  المقدسة 

القدوس( )1يو 2 : 20(
ثالثا : سر التوبة واالعتراف : 

+ الروح القدس هو الذى يغفر الخطايا فى سر التوبه لذلك 
نفخ الرب فى وجه تالميذه وقال لهم " اقبلوا الروح القدس . 
من غفرتم خطاياه تغفر له ..... ومن امسكتم خطاياه أمسكت 
)يو 20 : 22، 23( فالذين ينكرون سر االعتراف ينكرون 
هو  الخطايا  يغفر  فالذى  السر  هذا  فى  القدس  الروح  عمل 

الروح القدس، وما الكاهن سوى خادم لهذا السر

 رابعا : سر االفخارستيا : -
جسد  الى  والخمر  الخبز  يحول  الذى  هو  القدس  الروح   +
الهنا فى سر االفخارستيا  المسيح  ليسوع  حقيقى ودم حقيقى 

لذلك يقول معلمنا القديس بولس الرسول 
)حتى أكون خادما ليسوع المسيح الجل االمم مباشرا النجيل 
القدس  بالروح  مقدسا  مقبوال  االمم  قربان  ليكون  ككاهن  هللا 
)رو 15: 16( إذا قربان االمم يصير مقبوال مقدسا بالروح 

القدس.
خامسا : سر مسحة المرضى : 

+ بالصالة فى سر مسحه المرضى يحل الروح القدس على 
الزيت وعلى المريض فيعمل من خالل مسح المريض بهذا 
الزيت فيعطيه قوة الشفاء . )أمريض احد بينكم فليدع قسوس 
وصالة  الرب  باسم  بزيت  ويدهنوه  عليه  فيصلوا  الكنيسة 

االيمان تشفى المريض( .)يع 5 : 14، 15(
سادسا : سر الزيحة : 

والزوجة(  )الزوج  االثنين  يجعل  الذى  هو  القدس  الروح   +
واحدا فى سر الزيحة لذلك يقول الرب عن ذلك )الذى جمعه 
هللا ال يفرقه االنسان( )مرقس 10: 9( ويقول القديس يوحنا 
ذهبى الفم )كما ان الرجل يترك اباه وامه وليتلصق بامراته 

هكذا نزل المسيح وترك اآلب بتجسده ليتحد بالكنيسه(،
فالروح القدس يوحد االتنين ببعض ولذلك هى ليست عالقه 

جسديه بقدر ما هى مفاهيم روحية وعالقة سماوية من خالل 
ارتباط جسدى وهذا ما نسميه مستوى سرائرى .

سابعا : سر الكهنوت : 
+ الروح القدس يهيئ االنسان للخدمه وسر الكهنوت هو تاج 
االسرار النه بدونه ال يمكن للكنيسه ان تستمر وال يمكن الحد 
فى  انه  راينا  وهكذا   . بدونه  القدس  الروح  مواهب  ينال  ان 
أسرار الكنيسة السبعة أن الروح القدس هو العامل فيها وهو 
المعطى كل بركاتها وفالذين ينكرون اسرار الكنيسة وفاعليتها 
فى الخالص، انما ينكرون عمل الروح القدس نفسه الذى يتمم 

هذه االسرار. 
++ صلواتكم++ 

المراجع :
* الروح القدس وعمله فينا ........ البابا شنودة الثالث 

* علم الالهوت ج 2 ......... المتنيح القمص ميخائيل مينا 
موريس  د:  المتنيح  العقيدى..........  الالهوت  علم   *

تواضروس 
حبيب جرجس                   األرشيدياكون   .... السبعه  الكنيسة  اسرار   *

* اسرار الكنيسه السبعه ..... ابونا انطونيوس فهمى 
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األول«  فاروق  »الملك  مقال  بقية 
ص13

والحقيقة أن رصيد الملك فى الخارج كان 
فيما  حدث  جنيهاً.  ماليين  خمسة  حوالي 
للنهب  الملكية  القصور  أن تعرضت  بعد 
لياًل  تأتى  اللوريات  كانت  فقد  والسلب، 
إلى  والمجوهرات  النفيسة  التحف  لتحمل 

أين؟ هللا وحده أعلم!!..

   أما عن حالة الملك أثناء الرحلة يقول 
علوبة: حبس الملك نفسه فى أول يوم داخل 
اليوم  وفى  أحد،  مع  يتحدث  ولم  قمرته 
الثانى كانت نفسيته أفضل وأول شئ فعله 
يدعو  السفينة وظل  إلى سطح  أنه خرج 
هللا أن يحفظ مصر من كل مكروه..!!. أما 
األوالد فكانوا يلهون ويلعبون البنج بونج 
مع بعضهم البعض. وتناول الملك طعام 
ذلك جلس  وبعد  السفينة  الغداء مع طاقم 
آٍت.  هو  وما  له  حدث  فيما  يفكر  حزيناً 
الثورة  قيادة  مجلس  كان  الرحلة  وطوال 
أعود  حتى  استعجال  إشارات  لى  يرسل 
الجهاز  أغلق  الالسلكى:  لضابط  فقلت 
منهم..!!،  أحداً  أسمع  أن  أريد  ال  ألننى 
وسلم  الملك هادئاً  الثالث كان  اليوم  وفى 
أمره إلى هللا وظل يلح علىَّ أن ابقى معه 
فى إيطاليا، حتى أنه عرض علّي مليون 
ولكنى  هناك  بجواره  الحياة  ألقبل  جنيه 
مع  شرف  بكلمة  التزمت  ألننى  رفضت 
إلى  باليخت  العودة  على  نجيب  محمد 

مصر سالما.   

   ويؤكد علوبة أن الملك فاروق لم يذق 
ألنه  األيام  من  يوم  أى  فى  الخمر  طعم 
لديه  كان  وإن  حرمتها،  على  يؤكد  كان 
بار فى قصره ليعزم على ضيوفه، لكنه 
بالنسبة  ما  معهم..!!أ،  يشرب  ال  كان 
افتراء  محض  فهذا  النسائية  لعالقاته 
أن  يحب  كان  لها،  أساس  ال  وإشاعات 
يحيط نفسه بعدد كبير من النساء إال أنه 
لم يقم عالقات معهن..!!، كان يقبل على 
مائدته  تكون  أن  ويحب  بشراهة  األكل 
أما  المتنوعة.  الطعام  بأصناف  عامرة 
السكرتير  بولى«  ب�«أنطون  عالقته  عن 
اإليطالى الخاص به فكانت هى السبب فى 
تصرفاته الطائشة فى أواخر أيامه بمصر 
وكان  له طلباً  الملك كان ال يرفض  ألن 
ألننا  األخوين  مثل  وبولى  أنا  لى:  يقول 

نشأنا معاً..!!

فى  كهربائياً  يعمل  بولى  والد  كان  فقد 
قيادة  مجلس  رفض  وقد  الملكى.  القصر 
حركة الضباط أن يسافر بولى مع فاروق، 
وتم اعتقاله، ثم أفرج عنه، وافتتح مطعماً 
شهيراً فى مصر الجديدة حتى مات ودفن 

فى مصر.

   يقول علوبة إن من سيئات الملك فاروق 
أنه لعب القمار فى أواخر أيامه، ذلك ألنه 
اليأس  أصابه  كما  ينصحه،  من  يجد  لم 
واضطر  فريدة  الملكة  عن  انفصاله  بعد 
أجل  من  ناريمان  الملكة  من  للزواج 
إنجاب ولد ولكى يحبه الشعب، ألنه كان 
يقول إن ناريمان من عامة الشعب )كان 
تزوجها  الحديد(،  بالسكة  موظفاً  والدها 
من  خطبتها  بفسخ  أمرها  أن  بعد  الملك 
زكى هاشم المحامى. ويكمل علوبة: بعد 
عودتي لمصر التقيت بمحمد نجيب الذى 
إلى  أحلت  قد  أننى  منه  وعلمت  شكرنى 
القطر  فى  لواء  أصغر  وكنت  المعاش 
المصرى. وانقطعت صلتى بفاروق تماماً 
من  الممنوعين  ضمن  اسمى  إدراج  وتم 
السفر ولم يتم رفع اسمى إال عندما أصبح 

ممدوح سالم رئيساً للوزراء.

   يرى البعض أن الملك المخلوع عاش 
كان  وأنه  منفاه،  في  والسهر  البذخ  حياة 
الكاتبة  منهم  العشيقات  من  العديد  له 
قالت  بينما   . سكلتون  باربرا  البريطانية 
مطلقته الملكة فريدة وكذلك ابنته األميرة 
فلاير أنه لم يكن يملك الشيء الكثير بعد 
أن غادر مصر. وأثبت شهود العيان في 
لمحاكمة  الحركة  عقدتها  التي  المحكمة 
حاشيته ومعاونيه بعد خروجه من مصر، 
حقيبة   22 إيطاليا  إلى  معه  حمل  أنه 
ناريمان  زوجته  ومالبس  مالبسه  بها 
باإلضافة  الصغيرات  األميرات  ومالبس 
علًما  مصري  جنيه   5000 مبلغ  إلى 
به  كان  سويسرا  في  البنكي  حسابه  بأن 
20 ألف جنيه. وبعد أقل من عامين في 
المنفى طلبت الملكة ناريمان الطالق منه 
وأذنت  إذنه،  دون  مصر  إلى  وسافرت 
لها الحكومة المصرية بذلك. وأعلن عن 
الطالق أمام محكمة األحوال المدنية وفي 
الصحف الرسمية. وطلب بعدها بأن يحل 
ضيًفا على إمارة موناكو التي عاش فيها 
معظم سنوات المنفى ومنحه األمير رينيه 
دبلوماسي  سفر  وجواز  موناكو  جنسية 
عام 1960م  قبل وفاته بخمس سنوات. 
في  فلاير  األميرة  الكبرى  ابنته  وكشفت 
في   mbc مع محطة  تليفزيوني  برنامج 
سبتمبر من عام 2007م  أن والدها كان 
األسرة  من  سنوية  مالية  إعانات  يتلقى 
التي  للصداقة  نظًرا  السعودية  المالكة 
كانت تربطه بمؤسس المملكة الملك عبد 

العزيز آل سعود.

مارس    18 ليلة  في  فاروق  توفي     
والنصف  الواحدة  الساعة  في  1965م، 
دستة  دسم،  لعشاء  تناوله  بعد  صباًحا، 
وشريحتين  البحر  وجراد  المحار  من 
محمرة  بطاطس  مع  العجل  لحم  من 
وكمية كبيرة من الكعك المحشو بالمربى 
فرانس«  دي  إيل  »مطعم  في  والفاكهة 
بسم  اغتيل  أنه  وقيل  بروما،  الشهير 
األكوانتين)الممزوج في كوب من عصير 
أحد  البغدادي  إبراهيم  يد  )على  الجوافة 
الذي  المصرية  المخابرات  رجال  أبرز 
الذي  للقاهرة،  محافًظا  بعد  فيما  أصبح 
كان يعمل جرسوًنا بنفس المطعم بتكليف 
تخشى  كانت  التي  السياسية  القيادة  من 
لمصر.)روت  عودته  شائعة  تحقق  من 
اعتراف  مذكراتها  في  خورشيد  اعتماد 
صالح نصر لها بتخطيطه لعملية القتل(. 
واحمرار  تنفس  في  بضيق  بعدها  شعر 
في الوجه ووضع يده في حلقه، وحملته 
سيارة اإلسعاف إلى المستشفى حيث أسلم 

الروح.

   كانت وصية الملك فاروق أن يدفن في 
مصر وتحديدا في مسجد الرفاعي. رفض 
عبدالناصر االستجابة لطلب األسرة بتنفيذ 
لدفنه  اإلعداد  فتم  الراحل  الملك  وصية 
في روما. بعد إلحاح شديد استجاب عبد 
سعود  آل  فيصل  الملك  لوساطة  الناصر 
ووافق أن يتم دفنه في مصر لكنه اشترط 
في  الرفاعي.  مسجد  مدافن  في  يدفن  أال 
منتصف ليلة 31 مارس 1965م وصل 
جثمان الملك فاروق إلى مصر ودفن في 
مقبرة  حيث  الباشا  في حوش  شديد  تكتم 
جده ابراهيم باشا بمنطقة اإلمام الشافعي. 
في السبعينيات وافق السادات على طلب 
فاروق  الملك  رفات  بنقل  وسمح  األسرة 
إلى  المشددة  األمنية  الحراسة  تحت  لياًل 
ودفن  الرفاعي  بمسجد  الملكية  المقبرة 
الخديوي  وجده  فؤاد  الملك  أبيه  بجانب 

إسماعيل.

 هل للخطية مثن وملن دفع السيد املسيح 
مثن خطايانا ؟.!

عصام نسيم

من الهرطقات  الحديثة هو إنكار أن الخطية ثمن 
المسيح دفع ثمن خطايانا  السيد  أن  أو  أو عقوبة 

ونوضح سريعا بعد هذه األمور :

اوال هل  للخطية ثمن وما هو ثمنها ؟!

يخبرنا بولس الرسول قائال :

أَلنَّ أُْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت،. )رو 6 : 23(

أيضا يخبرنا بولس الرسول عن ثمن أو عقوبة أو 
نتيجة الخطية قائال :.

اْلَخِطيَُّة  َدَخلَِت  َواِحٍد  ِبإِْنَساٍن  َكأَنََّما  ذلَِك  أَْجِل  ِمْن 
إِلَى اْلَعالَِم، َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت، َوهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت 
إِلَى َجِميِع النَّاِس، إِْذ أَْخَطأَ اْلَجِميُع. )رو 5 : 12(

ونالحظ هنا أن الرسول بولس يتحدث عن الخطية 
بصيغة المفرد وليس خطايا النه يقصد خطية ادم 
التي سقط اإلنسان بسببها ومنها جاءت  األصلية 

جميع الشرور والخطايا .

أثمن ثمن أو أجرة الخطية هو الموت وهو الحكم 
الذي أصدره هللا عندما حذر اظن قائال :

ِمْنَها،  َتْأُكْل  َفاَل  ّرِ  َوالشَّ اْلَخْيِر  َمْعِرَفِة  َشَجَرُة  ا  َوأَمَّ
أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموُت". )تك 2 : 17(

إذن هناك ثمن الخطية وهو الموت .

وهناك خطية اصلية صدر بها حكم الموت وهي 
خطية ادم .

ولكن هل هناك ثمن دفعه السيد المسيح ؟!

يخبرنا بولس الرسول قائال :

ِفي أَْجَساِدُكْم  ُدوا هللاَ  َفَمّجِ ِبَثَمٍن.  َقِد اْشتُِريتُْم  أَلنَُّكْم 
َوِفي أَْرَواِحُكُم الَِّتي ِهَيِللِه. )1كو 6 : 20(

وايضا يقول :

َقِد اْشتُِريتُْم ِبَثَمٍن، َفاَل َتِصيُروا َعِبيًدا لِلنَّاِس. )1كو 
)23 : 7

بذله  الي  الغالي  المسيح  دم  الثمن سوى  وما هو 
لخالص البشر موفيا الدين عنهم !

وما هو هذا الدين الذي دفعه واوفاه رب المجد ؟!

الدين هو حكم الموت .

نصلي في القداس االلهي قائلين :

وأسلم ذاته فداًءا عنا إلى

الموت الذي تملك علينا

هذا الذي كنا ممسكين

به مبيعين من قبل خطايانا .

وايضا بوضح  معلمنا اثناسيوس الرسول قائال :

ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على 
فالجل  الموت  مستحقين  الجميع  كان  اذ  الجميع 
هذا الغرض جاء المسيح بيينا وبعدما قدم براهينا 
كثيرة على الوهيته بواسطة اعماله في الجسد فانه 
قدم ذبيحته عن الجميع فأسلم هيكله للموت عوضا 

عن الجميع

اوال لكي يبررهم ويحررهم من المعصية االولى 
) خطية ابينا ادم (

ثانيا لكي يبت انه اقوى من الموت مظهرا جسده 
الخاص انه عديم الفساد وانه باكورة لقيامة الجميع 

) تجسد الكلمة فصل 3-20(

ونالحظ هنا أن القديس يتحدث عن

وفاء الدين المستحق على الجميع. هو حكم الموت.

أن القديس تحدث عن المعصية االولى أو الخطية 
سببين  كانت سبب من  والتي  ادم  البينا  األصلية 
ييررنا  أن  وهو  الكلمة  لتجسد  القديس  ذكرهم 

ويحررنا من المعصية االولى .

أيضا يذكر القديس اثناسيوس قائال :

الناقص   الجسد  لبس  الكامل  هللا  كلمة  هذا  ألجل 
لكي  األعمال  ألجل  خلق  إن  يقال  ذلك  ألجل 
بعد أن يوفي الدين بدال منا  يكمل بنفسه ما هو 
ناقض لإلنسان  فاإلنسان ينقصه الخلود والطريق 

للفردوس.
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الرب  أن  أيضا  اثناسيوس  القديس  بوضح  وهنا 
وفى الدين بدال منا وطبعا الدين هو حكم الموت .

 أيضا

ايضا يقول :

والن كلمة هللا هو فوق الجميع كان الئقا ان يقدم 
حياة  عن  فدية  البشرية  واداته  الخاص  هيكله 
باتخاذه  وهكذا  بموته  الجميع  دين  موفيا  الجميع 
الكلمة  تجسد   ( البشر  جميع  لجسد  مماثال  جسدا 

)2 -9

موت  عن  اثناسيوس  القديس  يوضح  ايضا 
المخلص نيابة عنا جميعا فيقول :

فاننا  نيابة عنا  الجميع  قد مات مخلص  اذ  واالن 
 ) )بحكم  نموت  لن  بالمسيح  نؤمن  الذين  نحن 
الموت الذي كان سابقا ... الن هذا الحكم قد ابطل 

) تجسد الكلمة 1-21(

الرب ثمن خطايانا  الهام لمن دفع  للسؤال  ناتي  
ولمن وفي الدين ؟

األنسان  على  حكم  الذي  هللا  عدل  االلهي  للعدل 
اإلنسان  واستحق  الوصية  كسر  بعد  بالموت 
للبشر دبر الخالص  الموت ولكن هللا من محبته 

وجاء ليموت عنا وبدل منا ويوفي الدين .

فالخالص كان مسرة الثالوث  وفي هذا نصلي في 
لحن فاي ايطاف الرائع

هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة

أبوه  فاشتمه  جنسنا  خالص  عن  الصليب  على 
الصالح وقت المساء على الجلجثة .

االبن اصعد ذاته ذبيحة عن  خالص جنسا واالب 
اشتمها االب الصالح .

بالطبع هذا قليل من كثير جدا ولكن فقط البضاح 
بها  يعلم  حديثة  بدع  وليس  السليم  كنيستنا  تعليم 

البعض اليوم !

هل بعد ممكن أن نقبل تعاليم ما هي إال هرطقات 
موت  تنكر  الغرب  من  البعض  بها  أتى  حديثة 
الخطية  وتنكر  الفداء  وتنكر  عنا  نيابة  المسيح 
األصلية وتنكر أن هناك عقوبة وأجرة للخطية ؟!
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الفطر االسود ومرض كورونا
نعانيه  ما  كافيا  ليس  وكأنه 
الوباء  هذا  من  العالم  ويعانى 
الحديث  ان  نجد  كورونا  وباء 
اليومى اآلن على مرض الفطر 
هذه  يظهر  بدأ  الذى  االسود 
الهند،  فى  بشدة وخاصة  االيام 
االسود؟  الفطر  فما هو مرض 

وما عالقته بمرض كورونا؟

لقد اقرت حكومة الهند انه يوجد حوالى 8848 
وهذا  مايو،   22 حتى  الفطر  بهذا  مصابة  حالة 
يمكن  خطيرة  مضاعفات  الى  يؤدى  المرض 
المريض  يخضع  واحيانا  الوفاة,  الى  تؤدى  ان 
النقاذ  العين  او  الفك  من  جزء  بازالة  للجراحة 

حياته.

الفطريات  انواع  احد  هو  االسود  والفطر 
زيادة  هو  الجديد  ولكن  جديدا,  وليس  المعروفة 

معدل االصابة به، وهذا له عدة اسباب منها:

* االستخدام الزائد والكثيف للمضادات الحيوية 
فى عالج الكورونا، ونحن نعلم جيدا ان استخدام 
المضادات الحيوية يؤدى الى قتل البكتريا النافعة 
اختالل  الى  يؤدى  النه  بقوة  الفطريات  وظهور 
الفطريات،  ونمو  االمعاء  فى  البكتيري  التوازن 
التناسلية  الفطريات  نمو  زيادة  المعروف  فمن 
ينصح  لذا  الحيوى  المضاد  تناول  بعد  والبولية 

دائما بتناول البروبيوتيك بعدها.

* االستخدام الزائد لعقار الكورتيزون فى عالج 
يسمى  ما  جماح  لكبح  يستخدم  وهو  الكورونا، 
مرض  مع  يحدث  الذى  الشديد  المناعى  بالنشاط 
الكورونا فى الحاالت الشديدة ويطلق عليه ايميون 
المناعى  الجهاز  يضعف  والكورتيزون  ستورم، 

مما يؤدى الى ظهور الفطريات.

على  يساعد  الذى  السكر  مرض  تفشى   *
على  يتغذى  فالفطر  الفطريات،  من  كثير  نمو 
السكريات، ومرض السكر اصبح منتشرا فى كل 

العالم وعلى االخص الهند وبالد شرق آسيا.

* اضف الى ذلك ظهور مرض الكورونا مع 
المناعة او مع استخدام  فيها  التى تقل  االمراض 
العقاقير المثبطة للمناعة مثل االورام السرطانية 
وامراض المناعة الذاتية ومرضى نقل االعضاء، 

وضعف المناعة يصاحبه نمو الفطريات.

الموصلة  االنابيب  دور  هنا  ننسي  وال   *
لألكسجين فى غرف العناية المركزة وما تحتويه 
من نسبة رطوبة عالية تساعد على نمو الفطريات.

والمخ  االنفية  الجيوب  يصيب  المرض  وهذا 
والرئتين والجلد واالمعاء، فهو يحب ان يصيب 

االغشية المخاطية المبطنة لها.

الجيوب  اصاب  فاذا 
اغلب  االنفية والمخ وهى 
مرضى  مع  الحاالت 
كورونا فهو يسبب احتقانا 
وراء  وصداع  االنف  فى 
وظهور  حمى  مع  العين 
او  العين  التهاب وتورم فى  افرازات سوداء مع 
االنف  فوق  اسود  الجلد  وترى  الوجه  من  جانب 
ويمكن ان يصل الى المخ، ويضطر االطباء فى 
الحاالت الصعبة ازالة العين او جزء من الجيوب 

االنفية.

وسعال  حمى  يسبب  فهو  الرئة  اصاب  واذا 
ان  واتخيل  الصدر،  فى  آالم  مع  تنفس  وضيق 
يكون هذا هو السبب وراء حاالت ضيق التنفس 
المرضى  بعض  عند  االكسجين  على  واالعتماد 

المتعافين من كورونا.

القروح  بعض  يسبب  فهو  الجلد  اصاب  واذا 
وااللتهابات التى تتحول الى اللون االسود.

واذا اصاب االمعاء فهو يسبب آالم فى البطن 
مع القىء واالسهال ونزيف من االمعاء.

وفى بعض االحيان الشديدة يصيب الجسم كله.

اذا اصاب الجيوب االنفية نسبة الوفاة تتراوح 
بين 30-70% والمنتشر الذى يصيب كل الجسم 

نسبة الوفاة فيه عالية تبلغ %90.

طويلة،  مدة  الى  يحتاج  الفطريات  وعالج 
فالعقاقير التى تقاوم الفطريات محدودة، وفى هذه 
الحاالت يعطى العقار فى الوريد على مدى طويل 

النقاذ الحالة.

هنا  الواقع  نواجه  القارىء  عزيزى  ودعنا 
عاجز  تكنولوجيا  من  مافيه  بكل  الطبى  فالتقدم 
وقاصر فى عالج االمراض الفيروسية والفطرية، 
وحتى عالج االمراض البكتيرية خلف لنا ظهور 
مقاومة  اخرى  بكتريا  انواع  من  جديدة  امراض 

للمضادات الحيوية وظهور امراض الفطريات.

الحقيقة  هذه  الى  الصحة  مسئولى  فطن  ولقد 
تهيب  الطبية  المحاضرات  من  كثير  فكانت 
باالطباء الى عدم استخدام المضادات الحيوية فى 
عالج االمراض الفيروسية واال يستجيبوا للضغط 

الوارد من المرضى لتناولها

وجهاز  جيدة  بمقاومة  نتسلح  ان  علينا  يجب 
مناعى جيد عن طريق الغذاء الصحى والرياضة 
النفسية  الضغوط  على  والتغلب  الجيد  والنوم 
الصحة  ألن  المناسبة  الغذائية  المكمالت  وتناول 

ليست فى تناول العقاقير.

من عيادة الطب الطبيعى

اشواجاندا والتوتر العصىب
االشواجاندا  عن  سمعت  س: 
هى  فما  النفسى  التوتر  فى  وفائدته 

االشواجاندا؟

ج: االشواجاندا هى احد انواع العالج 
الجينسنج  آخر  اسم  ولها  باالعشاب 
الهندى، وهى من نفس عائلة الطماطم، 
وهى ثمرة حمراء تشبه البيري وتنمو 

كثيرا فى الهند وباكستان وسيريالنكا.
للحيوية  كمجدد  استخدامها  وتاريخ 
ومهدىء لالعصاب يرجع الى 2500 
سنة ويعتقد انها تلعب دورا فى الوقاية 

من العقم وابطاء الشيخوخة.
فى  الرئيسي  االشواجاندا  واستخدام 
عالم الطب الطبيعى هو تخفيف التوتر 
العصبى والضغوط النفسية ومقاومتها، 
ولكنها تستخدم ايضا ضمن المكمالت 
المناعة  امراض  عالج  فى  الطبيعية 
الغدة  امراض  رأسها  وعلى  الذاتية 
الدرقية هاشيموتو، وتساعد على زيادة 
اعداد الدم االبيض واالحمر والصفائح 

الدموية التى تقل بسبب عقاقير مرض 
اللوباس او عقاقير االورام السرطانية.

خاصة  اهمية  العلماء  وجد  كما 
الذاكرة  تحسين  فى  لالشواجاندا 
لمرضى الزهايمر بالعمل على االقالل 

من موت خاليا المخ.
كمضاد  هاما  دورا  تلعب  كما 
التهابات  فى  مفيدة  فهى  لاللتهابات 
تحتوى  فهى  تانيل  وكاربال  المفاصل 
على مواد تشبه ستيرويدس ولكن بدون 

االعراض الجانبية.

د.تباسيم جندي

العثور على حطام سفينتني عمرهما 
قرنني قبالة سواحل سنغافورة

كشف علماء اآلثار بمجلس التراث الوطني السنغافوري 
ومعهد أبحاث "يوسف إسحق", اليوم /األربعاء/, عن العثور 
على حطام سفينتين يعود تاريخهما إلى قرنين من الزمان 
قبالة سنغافورة, فيما يعد اكتشافا نادرا سيلقي الضوء على 

التراث البحري للمدينة.

وذكر راديو فرنسا الدولي أنه لطالما كانت دولة الجزيرة 
مركزا تجاريا رئيسيا مزدهرا على طرق الشحن العالمية 

التي تربط المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي.

جزيرة  قبالة  األول  الحطام  على  الغواصون  عثر  وقد 
صادفوا  حيث  سنغافورة,  شرقي  الصخرية  برانكا  بيدرا 

ألواحا وتحفا خزفية في عام 
2015, قد يعود تاريخها إلى 
عندما  عشر,  الرابع  القرن 
كانت سنغافورة تعرف باسم 

)تيماسيك(.

الحطام  فحص  وأثناء 
الغواصون  اكتشف  األول, 
علماء  يرجح  آخر,  حطاما 
شاه  لسفينة  يعود  أنه  اآلثار 
تجارية  مانشاه, وهي سفينة 

تم تصنيعها في الهند وغرقت في عام 1796 أثناء إبحارها 
من الصين إلى الهند.

ومركز  التراث  مجلس  وقال 
األبحاث إن المواد التي تم انتشالها من 
الحطام الثاني كانت عبارة عن منتجات 
ومنتجات  الصيني  السيراميك  من 
بعض  وكذلك  والعقيق,  الزجاج  من 

المراسي والمدافع.

الموقع  مسح  عملية  اكتملت  وقد 
حطامي  من  األثرية  القطع  واستعادة 

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

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

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

Goodman Moot.

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

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

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

Ministry of Labour, Labour relations board.

Welcome Timothy!

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

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

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

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

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

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

حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ

 info@devrylaw.ca 
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