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امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية

مصر تسجن كل من يفكر
سجن امحد عبده ماهر  5سنوات
قضت محكمة أمن الدولة طوارئ ،بسجن المستشار احمد عبده ماهر خمسة سنوات
في اتهامه بازدراء األديان وإثارة الفتنة الطائفية.
وكانت جهات التحقيق ،قررت إحالة
ماهر للمحاكمة بتهمة ازدراء وتحقير
األديان وإثارة الفتنة الطائفية ،وتهديد
الوحدة الوطنية عن مؤلف له.
محام ،في وقت سابق ،ببالغ عاجل
تقدم
ٍ
للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد
أحمد عبده ماهر الزدراء الدين اإلسالمي.

الدين والدولة يف السعودية

اجلمهورية الثانية

سور الغزالن إبداع وتاريخ !!

أونتاريو لن تضيف لقاح كوفيد 19
لقائمة اللقاحات اليت جيب حتصني
الطالب ضدها

ساعي بريد
طعنات الغدر الفاشلة!
سيدى الرئيس كل شئ يضيع
املايسرتو
وزارة الصحة الكندية تضيف

عدد من االعراض اجلانبية

للقاحي أسرتازينكا وجونسون أند
جونسون

دوج فورد يقول أنه لن يعطي

خصومات ملن يشرتون السيارات
الكهربائية

جذور الفتنه الطائفيه يف مصر
التجربة
مجال عبد الناصر رئيس

احلد االدني لالجور يف أونتاريو
سريتفع الي  15دوالر يف الساعة
يف يناير
التذمر سم قاتل
إيرن أو تول وقيادته حلزب
احملافظني
صراع يف الدولة وأضخم اعالن
ألبونا زكريا
االردن وسيناريو لبنان
التوتر قد يكون قاتال
الكبد عضو هام متعدد االغراض
القس منسى يوحنا ودوره يف
التعليم الكنسي

Gigi & Ash
Eskarous
E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

207 - 1719 Lawrence Ave E.،
Scarborough، ON. M1R 2X7

For Catering Healthy & Tasty
Mediterranean Food

بيع وشراء
وايجار العقارات

Tel: (647)7481611 - (416)2641211
Fax: (647)7481711 - (416)2641803

mervatnawar@yahoo.com

Nabil Danial

www.NabilDanial.com

Broker

MOBILE. 416.258.4390
BUS.
416.298.8200

416.298.6602
nabil.danial@century21.ca

خـدمـة
متميزة

FAX.
EMAIL.

2019

#1 CENTURY 21 office worldwide
2013, 2012 & 2011

فرص لالستثمار العقارى

شقق ممتازة فى قلب تورونتو

Each office is independently owned and operated.

®CENTURION
HONOUR SOCIETY

27 Years Experience

EDWARD YACOUB

B.SC IN CIVIL ENGINEERING
SALES REPRESENTATIVE

416 315 0480

خدماتنا المتميزة تمتد
الى ما بعد البيع او
الشراء

Cell:

• FREE & Quick Online Home Evaluation
Visit www.yourhomeworthnow.com
• Search For Your Dream Home, FREE
Visit www.HomesInTorontoForSale.ca
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اعالنــــات

Dufferin Drug Mart.
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الفــارق 66-

بقلم جمدي حنني

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

1670 Dufferin St، Toronto، ON M6H 3M2
Tel : 4166510052
Opening hours : 9-6 everyday - Saturday 9-3

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل
ارسل لنا على
 ahram.teeba@gmail.comاو
8164gindi@rogers.com

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

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

سيدى الرئيس كل شئ
يضيع
البلطجة اصبحت اسمها جدعنة وقدوة
االجيال الجديدة اصبح محمد رمضان حمو
بيكا وحسن مرزبة بجد يا ريس حرام عليك
تعبك وسهرك ومجهودك وك��ل الرجال
الشرفاء الذين تعبوا معك لكى تصبح البلد
ما هى علية االن سوف يذهب ادراج الرياح
النة يوجد فى مصر الفرعونية باخالقها
وشموخها من يقدمون للناس هذ العتة على
انة فن ياسيادة الرئيس نحن نكاد نقول انة ال
يوجد رجل فى مصر عندة اخالق اال السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسى يا سيادة الرئيس
هل يعقل انة فى البلد الذى انت رئيس لة
تحدث مثل هذة الحوادث وماذال المحرضين
االصليين يبثون سمومهم فى شعبك الذى
اؤتمنت علية مازال محمد رمضان يخرج
على كل الشاشات بالساطور فى يدة ويكسر
ويزبح ويعتبرونة اسطورة ماذال المغنيين
السفهاء يملؤن رؤوس الشباب باغانى
الجنس والعنف والتحريض على القتل
مازال السلفيين يملؤن ادمغة الناس البسيطة
بخرافات لعصور بائدة لم تنفع من يرددوها
بل كتب لهم الهوان ويبعدو البسطاء عن
صحيح الدين م��اذال الجهالء يسمون فى
مصرنا فنانين وه��م فى الحقيقة جلمود

صخر ال يفقهون من الثقافة اال افالهما
وال يقرأون اال الفنجان ويقدمون كل ما هو
مبتزل وسطحى كيف انك بذلت كل ذلك
الجهد فى محاربة العشوائيات وتركت اصل
 DOCKETاقصد
الحقيقى لهها
العشوائيات والمسبب A020608
VERSION 06
واالبداع
عشوائيات العقول والثقافةWPGوالفن
OFFICE
DESIGNER STRANGER, J.
تخرج علينا
مصر
.سيدى الرئيس كل يوم فى
REP
JULIE SCHLOSSER
اغنية سفيهة من شاب احمق تضل جزء من
شبابنا وكل عامين تنتج مصر عمل ذو قيمة
ورقى ممكن ان يكون عنوان حقيقى لعهد
سيادتكم فهل هذا يصح عندما عرض حفل
المومياوت الملكية تنفسنا الصعداء واعتبرناة
بداية لعصر جديد كما حدث مع الخديوى
اسماعيل فى حفل افتتاح قناة السويس الذى
جعل قلوب ملوك الشرق والغرب يتعلق
بمصر وسيادتكم فعلتها فى حفل المومياوات
الملكى ولكن اعصار االسفاف فى مصر
يغطى على كل مجهود وفن حقيقى يخرج
للنور ويمكن ان يرقى باخالق وازواق
الشعب سيدى الرئيس انقذ االمة فنحن على
اعتاب افالس ليس اقتصادى ال قدر اللة ولو
انة ارحم ولكنة افالس للوعى الجمعى وال
يمكن ان تقف لترى من تعشقهم وتضحى
من اجلهم بكل غالى وثمين يستقطبون الى
هذ الحد فالشعب المصرى االن بين راحى
مطحنة بين االستقطاب الدينى المتزمت الذى
اذا تمكن يزر وال يبقى شئ واالستقطاب
االخالقى الذى حبل وولد هذ الجنين المشوة
الذى نراة كل يوم فى شوارعنا وبيوتنا على
ارصفة متاجرنا وفى وسائل مواصالتنا فى
حجرات معيشتنا وحتى على اسرة مخادعنا
سيول وفيضانات من االسفاف واالبتزال
واخ��ي��را نلوم شبابنا لماذا كل ي��وم حالة
قتل وحالة اغتصاب وحالة تحرش سيدى
الرئيس استحلفك بشرف الزى العسكرى
الذى ارتديتة وشرفت بة وهو اطهر واشرف
وانبل وارق��ى شئ فى مصر اطالق ايدى
التنويريين والمبدعين واالصالحيين الدينيين
ليعيدوا ترميم ما افسدة دعاة الدين وجهال
الفن حاكم كل من تسبب فى تشوية عقل
وخراب وجدان شبابنا حتى اصبحنا على ما
نحن علية انا موقن انك قادر ان ترد الهوية
المصرية االصيلة والمثقفة والواعية الى
اجسادنا المنهكة من االسفاف انا على ثقة
انك ستتدخل وتصنع الفارق لنا حماك اللة يا
رمز مصر االصيل
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صراع يف الدولة وأضخم اعالن
ألبونا زكريا
التبشيري في مصر.
في اعتقادي انه هناك صراع خفي في
الدولة ما بين الرئيس من جهة والدولة
الدينية العميقة م��ن جهة آخ���ري ،ألن
تصريحات ال��رئ��ي��س السيسي األخ��ي��رة
بخصوص حرية االعتقاد ال تناسب الفكر
اإلسالمي الذي يأمر بقتل المرتد ،ومن قبلها
صراع على تجديد الخطاب الديني وعدم
الطالق شفويا وغيرهما.

وعندما ذهب رجال أمن الدولة لقداسة
البابا شنودة يشكون منه انه يذهب للجامع
ويتقابل مع بعض الشيوخ سرا وان هذا
يؤذى الوحدة الوطنية ،قال لهم قداسته هل
لقاءه مع بعض الشيوخ سرا يؤذى الوحدة
بينما الشيخ كشك يلعن في المسيحيين يوميا
في وضح النهار ال يؤذى الوحدة الوطنية؟
فخجل رجال األمن.

وع��ن��دم��ا كتبوا
ت��ق��ري��ره��م ق��ال��وا
وفى اعتقادي
انه يذهب للجامع
ان اثارة فيديو
وس��������ط ص��ل�اة
ق���دي���م ألب��ون��ا
الجمعة ولم يقولوا
زك��ري��ا بطرس
ليال وسرا ،فعندما
ت����م ب��ط��ري��ق��ة
سأله وكيل النيابة
م���م���ن���ه���ج���ة
ع���ن ب��ل�اغ ام��ن
م����ن ال���دول���ة
الدولة قال له كيف
ال��ع��م��ي��ق��ة وت��م
اذهب للجامع وسط
توجيه االع�لام
المصليين؟ انهم
المصري لكى
كانوا سيفتكون بي
يسلط الضوء
عليه ألثارة بعض المصريين وإلب��راز ان فاقتنع وكيل النيابة وأطلق سراحه .ولقد
المصريين غير مؤهلين للفكر الحر الذى سأل االمن بعدها قداسة البابا شنودة عنه
فقال لهم قداسته لو سجنتموه ستجعلونه
ينادى به السيسي.
بطال ولكن تركه لمصر هو الحل األمثل،
نشاط ابونا زكريا كان منذ الثمانينات ،فسافر ألستراليا.
واشتهر على البال توك في التسعينات ،ثم
اظن ان ابونا زكريا بطرس اآلن يبتهج
القنوات الفضائية تباعا.
أك��ب��ر ابتهاج ل��ه��ذه اإلع�لان��ات المكثفة
ولقد قامت جريدة االهرام الجديد بأجراء لفيديوهاته والتي ستجعل الكثيرين يبحثون
ثالثة حوارات مع ابونا زكريا بطرس وكان عنها ،ولوكان قد أنفق ماليين الجنيهات
اول حوار معه عام  2008تم على االيميل إلعالناته ما حصد هذه النتيجة.
ونشر في العدد الثاني لألهرام الجديد،
في تتبعي الختبارات العابرين ما زال
ثم حوارين معه وجها لوجه في مدينة
تورونتو ،ولقد أعاد ابونا زكريا قراءه أحد األمن الوطني يعتقل كل من يترك اإلسالم
الحوارات معه في احدى حلقاته مؤخرا على وينكل به بالرغم من كالم الرئيس السيسى
قناة الفادي والتي كانت مع الزميل مدحت عن حرية المعتقد ،وهذا يعطى داللة على
ان الدولة العميقة بخالف ما يقوله الرئيس،
عويضة ومعي.
وال اعتقد اطالقا ان الرئيس السيسى ينافق
منهج ابونا زكريا الفكري هو الصدمة ولكنه في صراع مع الدولة الدينية ،ولقد قال
التي تجعل الشخص يفوق بعدها عندما لشيخ االزهر في إحدى اللقاءات «تعبتنى يا
يكتشف حقيقة ما قيل ،ولقد سبق وصرح شيخ»
لنا ان بداية معرفته بما في التراث اإلسالمي
المسيحيين البسطاء وخاصة بالقرى
هو االديب توفيق الحكيم الذى صار مسيحيا
مع االديب طه حسين واقام لهما ابونا زكريا هم من يدفعون الثمن لهذه األمور ،ولكن
صلوات البسخة المقدسة في منزل بالقناطر الهنا حي يدافع عن قطيعه الصغير ،بينما
الخيرية .وثمار ابونا زكريا ليست باآلالف اخوتنا المسلمين يظنون العكس انهم هم من
يدافعون عن إلههم.
ولكن بالماليين كما يقول البعض.
وإع�لان الكنيسة اآلن هو نفس اعالن
الكنيسة منذ س��ن��وات طويلة ،حيث ان
ابونا زكريا بطرس استقال من عمله منذ
تركه لمصر في الثمانينات لتزايد نشاطه

د .رأفت جندي
8164gindi@rogers.com
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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

لتصميم اعالنك اجلديد 647 823 6779
اواتصل باشرف اسكاروس (416) 659-8744

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
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بيتـــــك
وسوق العقارات

أخبار وآراء

صفحه يف دفرت أحوال مصر

هناك انواع مختلفة لملكية المنازل
يجب ان تعرفها قبل اتخاذ قرار الشراء:
( Free hold )١او التملك الحر حيث
تملك األرض والمنزل وتكون مسؤول
عن كل شئ داخل وخارج المنزل)٢( .
 Condominium ownershipاو
تملك الوحدات حيث تملك وحدتك وحصة
فى ملكية المناطق المشتركة مثل القاعات
وأماكن وقوف السيارات .تدفع رسوم
شهرية لتغطية تكاليف صيانة األماكن
المشتركة وقد تشمل مصاريف المياة
او الكهرباء .تملك الوحدات لديها قواعد
صارمة فيما يتعلق بالضجيج واستخدام
المناطق المشتركة والتجديدات التى يمكن
تجريها فى وحدتك .لذلك يجب ان تكون
على بينة من قواعد الوحدة الخاصة بك
قبل الشراء Cooperative )٣( .او
التعاونيات وهى على غرار تملك الوحدات
ولكن بدال من امتالك الوحدة ،تملك أسهم
فى المبنى بأكملة وتدفع رسوم شهرية
لتغطية تكاليف صيانة المبنى .كن على
علم بقواعد التعاونيات قبل الشراء حيث
من حق المجلس التعاونى رفض المشترى
او المستأجر الجديد .لكل نوع من انواع
الملكية إيجابياته وسلبياته ،المهم ان تأخذ
قرار الشراء على دراية كاملة.
ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على
naser@estatesavvy.ca

أسرة حترير األهرام
اجلديد

رئيس التحرير
د .رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
مدحت موريس
تباسيم جندي
أشرف إسكاروس

فاكسات مهاجر

جذور الفتنه الطائفيه يف مصر 1 -

يرسلها  :مدحت عويضة

بقلم فادي جرجس

أنواع امللكية

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس -خبير عقارى

السنة الرابعة عشر ،العدد ( - )355اإلثنني  15نوفمرب 2021

وينيبيج  -مانيتوبا
ما ان خرج الفيديو االخير للقمص زكريا
بطرس منتقدا فيه احدي سور القران اال وقامت
الدنيا ولم تقعد علي الرجل وعلي الكنيسه بل
وعلي المسيحيه بأسرها  ،وهاجت وماجت
القنوات الفضائيه في الدفاع عن االسالم
ونبيه عن طريق
سب الرجل ولعنه
بأبشع
ووصفه
االلفاظ ،اما علي
وسائل التواصل
فقد
االجتماعي
طال الشتم والسب
كل من ينتمي الي
المسيحيه.
وكالعاده عند ظهور ايه بوادر لخالفات بين
مسلمين واقباط اال وتلوح في االفق مخاوف
من وجود حوادث للفتنه الطائفيه بين المسلمين
والمسيحيين في مصر ،والفتنه الطائفيه ليست
وليده اللحظه او حديثه االجل بل هي مشكله
تمتد جذورها الي امد بعيد وفي هذه المقاله
والمقاله القادمه سوف نلقي الضوء علي
جذور الفتنه الطائفيه في مصر.
العالقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر
معقدة ،ولم تشهد حالة الوئام والسالم دائمًا
كما يُروّج لها عقب كل مواجهة ،مع أن لفظة
«قبطي» تعني مصري ،ويصح أن نطلق
لقب األقباط على المصريين جميعًا ،كما يذكر
إدوارد يكن في كتابه «أقلية معزولة» ،فهناك
 %80من المسلمين كانوا في األصل مسيحيون
وحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت بعض
أحياء مصر مقصورة على المسلمين ،مثل
حي الخليفة ،وحي السيدة زينب ،ومينا
البصل في اإلسكندرية ،كما كانت بعض
األحياء واألزقة مقصورة على المسيحيين،
أما األغلبية الساحقة من المسيحيين فكانوا
يعيشون في قرى مختلطة ،عندما دخل العرب
مصر ،كان األقباط تحت وطأة حكم الرومان،
لذلك تعلل أكثر الكتابات سبب ترحيب
المصريين بالعرب المسلمين ،لكن هل ً
حقا
كان األقباط ينظرون إلى العرب كمخلِّصين
؟ في واقع األمر لم يكتب المؤرخون كثيرً ا
عن تفاصيل معاملة العرب للمسيحيين عند
دخولهم مصر ،إال كتابات عامة عن حسن
االستقبال ،وكتابات أخرى عن وصايا رسول
االسالم محمد بأقباط مصر بشكل خاص
غير أن يوحنا النقيوسي ،وهو مؤرخ عاصر
دخول العرب مصر ،يبرز صورة قاتمة
للعرب ،ويذكر مذابح مروعة وأعمال سلب
ونهب ،والواضح أن النقيوسي كان يضمر
ً
كرها للقادمين الجدد ،بحسب ستانلي لين
بول في كتابه «تاريخ مصر في العصور
الوسطى» .ويرى حسين نصار في كتابه
«الثورات الشعبية في مصر» ،أن األمور
كانت في سالم بين الطرفين طيلة القرن
األول الهجري ،وفي عام  107من الهجرة،
كانت ثورة األقباط األولى ضد الوالي وبين
عامي  108و156هـ ،وثّق المؤرخون نحو 7
ثورات ،أُخمدت كلها بالقوة وتدخل الجيوش،
ثم هدأت األمور حتى عام 216هـ ،وفيها
ثار المصريون في الوجه البحري وأعلنوا
العصيان ،بسبب فساد عمال أمير مصر
عيسى بن منصور .في هذه الثورة اجتمع
الثوار ضد أمير مصر ،الذي جمع عسكره

هو اآلخر لكنه هابهم وتقهقر بمن معه ،فتقدم
الثوار إلى الفسطاط وطردوه بشكل مهين.
انتشر الثوار في مناطق أكثر ،وعندما بلغت
األنباء الخليفة المأمون ،أتى بنفسه إلخماد
الثورة بالقوة ،كانت هذه الثورة هي األكبر،
ويبدو أن حكام مصر
بعدها بدأوا يحسبون
لألقباط ألف حساب
التي
والثورات
اشتعلت في مصر
خالل القرون الثالثة
األولى كانت ألسباب
مالية ال دينية ،إذ
كانت الجزية ،التي
يلتزم المسيحيون بدفعها ،مور ًدا أساسيًا من
الموارد المالية للدولة آنذاك ،في حين أن
األقباط كانوا دائمي التهرب من دفعها.
في عصر الدولة الطولونية ،تحولت مصر
من والية إلى إمبراطورية عظيمة ،وتحسنت
أحوال اإلدارة فتحسنت بذلك أحوال المعيشة،
وخف الضغط المالي على الشعب ،وكان
التسامح هو سيد الموقف .الوضع االجتماعي
والسياسي الذي ناله المسيحيون أثار حنق
المسلمين ،بحسب ما يذكره جاك تاجر في
كتابه «مسلمون وأقباط» ،لكن على أي
حال ،فقد كان كل شيء على ما يرام حتى
عصر العزيز باهلل  ،العزيز باهلل تزوج سيدة
مسيحية ،أنجب منها الحاكم بأمر هللا وست
الملك ،وقد بالغت في تكريم المسيحيين ربما
بسبب انتمائها الديني للمسيحية ،وعندما تولى
الحاكم بأمر هللا حكم مصر ،قرر االنتقام من
المسيحيين ،رغم أنه بدأ الحكم معتم ًدا على
فهد بن إبراهيم ،وهو مسيحي الديانة .استهدف
الحاكم أول األمر موظفي الدولة وأعيان
المسيحيين ،ثم نال االضطهاد الجميع ،فأمر
عامة المسيحيين أن يميزوا أنفسهم بمالبس
مختلفة ،ومنع أثرياءهم من امتالك العبيد،
وألغى االحتفال باألعياد القبطية ،وأمر أن
يعلق النصارى حول أعناقهم صلبان من
الخشب ،طولها زراع ،ووزنها  5أرطال
(الزراع يبلغ  52سم تقريبًا ،والرطل 449
جرامًا)  ،كانت الفظائع التي حدثت في عصر
تقض على نفوذ
الحاكم كبيرة إلى حد أنها لم ِ
المسيحيين وحسب ،بل مسخت شخصيتهم،
وجعلت أكثرهم يعيش في وضع اجتماعي
سيئ ،فأسلم عدد كبير منهم تجنبًا لإلرهاق،
وهجر بعضهم دورهم وكتم بعضهم ديانته،
ً
خوفا من اضطهادات الحاكم أو من إيذاء
العامة.
االمتحان الكبير لألقباط كان عقب الحمالت
الصليبية ،فرغم أن التاريخ لم يسجل أية
مواجهة بينهم وبين المسلمين عندما نشبت
الحرب الصليبية األولى ،إال أن األمور ال
تسير دائمًا كما يجب ،فلم يمر وقت طويل
حتى نظر إليهم العامة كشركاء للصليبيين
بحكم الديانة ،في الوقت الذي كان الصليبيون
أنفسهم ينظرون إلى األقباط ككفار ،عقب
موت صالح الدين استمرت الحمالت
الصليبية ،واستمر األقباط موضع ريبة ،مع
كل حملة تثار حولهم الشكوك بحكم الدين،
البقية ص15

السيسي
المرة دي مش هنهري وال نهتم
بتصريحات أبي أحمد وهننستني لغاية
يوليو علشان نضحك علي القلم الجديد.
ترودو
فين وعودك قبل االنتخابات فين إصالح
االقتصاد فين الوظائف وال هتخربها أكتر
وتقعد علي تلها؟؟.
بيدن
يا عم بيدن أنت بال لون وال طعم وال
رائحة بصراحة المنصب كبير عليك
قوي.
فورد
بصراحة قدمت نموذج للقائد أثناء الوباء
ونتتظر منك إصالح االقتصاد بعد الوباء
ومبروك أن أونتاريو أقل معدل لإلصابات.
وزارة الصحة الكندية
نسبة كبيرة من المعترضين علي
الفاكسين موافقين علي لقاج جونسون أند
جونسون هاتوه وادوه ليهم وحلوا المشكلة
وخلصونا بقي.
جمهور الزمالك
أول مرة في حياتي أشوف جمهور مش
زعالن علشان اتغلب خمسة وجمهور
زعالن علشان جاب خمسة بس.
موسيماني
لو كان مانويل جوزية هو مدرب األهلي
كانوا الخمسة بقم دستة روح هللا يسامحك.
رضا عبد العال
بعد كل مباراة بستناك علشان اسمع
تحليلك مش علشان أنت عبقري مثال
ال خالص علشان أضحك والنعمة انت
كوميدي خالص.
سيف القذافي
سمعت أنك مرشح للرئاسة صدقني مش
هستغرب لو نجحت ما هو الربيع العربي
قلب خريف أو كان خريف واحنا ما كناش
عارفين.
الحكومة المصرية
المجتمع إللي يجمعة صورة قسيس وشيخ
الزم يقلبه فيديو لرجل دين
القمص زكريا بطرس
اللي مجنني أشمعنا دلوقتي إللي أفتكروك
وفين باقي فيدوهاتك؟؟ وياتري هي العملية
إزدراء األديان وال إزدراء الدين؟؟.
الشرطة المصرية
من ساعة أعلنتوا عن ست قتلت جوزها
بسبب أنه بيطلع غازات وهو نايم وأنا
حرمت أتعشي فول ..العمر مش بعزقة
يابا.
القضاء المصري
بعد اإلعالن عن نهاية العمل بقانون
الطوارئ الرجاء اإلفراج عن رامي كامل.
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قضايا وآراء
سور الغزالن إبداع وتاريخ !!

بقلم عبدالواحد محمد
بالدي أحبك فوق الظنون وأشدو
بحبك في كل نادي
عشقت ألجلك كل جميل وهمت
ألجلك في كل وادي
و من هام فيك أحب اجلمال وإن
المه الغشم قال :بالدي
ألجل بالدي عصرت النجوم
وأترعت كأسي وصغت الشوادي
وأرسلت شعري يسوق اخلطى
بساح الفدا يوم نادى املنادي
وأوقفت ركب الزمان طوي ًال اسائله
عن ثمود وعاد
و عن قصة اجملد من عهد نوح وهل
إرم هي ذات العماد؟
فاقسم هذا الزمان ميين ًا وقال:
بالدي دون عناد
(مفدي زكريا)
هي مدينة السحر والعراقة
والتراث والتاريخ والتي خرجت
من رحم التراب الجزائري الذي
كتب من عبقه كيف تبقي تلك
المدينة شاهدة علي كينونة اللغة
العربية بكل روافدها التي بلورت
كل قصائد الوطنية في العديد من
مداخلها ومخارجها التي مازالت
تمنح البصر والبصيرة قوة المعتقد
وشموخ الرجال بكل ما تحمله من
معاني بكر بل عذراء في محراب
الرواية العربية إنها ( سور الغزالن
) التي حطمت كل أوهام المحتل
الفرنسي وجعلت من عراقة ديارها
العربية الجلية بكل الكرم والعطاء
واإلبداع آيات من سحر ممتد من
التاريخ إلي التاريخ !
وتعد سور غزالن إحدى
المدن الجزائرية العريقة بتاريخها
وآثارها،

واسعة يبلغ ارتفاعها حوالي
ثمانمائ ٍة وخمسين متراً ،وتقع إلى
الشمال من جبل ديرة .أبواب المدينة
يتم الولوج إلى مدينة سور الغزالن
عبر أحد أبوابها األربعة وهي :باب
الجزائر :يقع إلى الشمال ،تم بناء
هذا الباب في أواسط القرن التاسع
عشر للميالد .باب بوسعادة :يقع
هذا الباب في الجنوب ،وتم بناء
عام واحد من بناء
هذا الباب بعد ٍ
باب الجزائر .باب سطيف :يقع هذا
عام
الباب إلى الشرق ،وبني بعد ٍ
واحد من بناء باب بوسعادة .باب
مدية :وبني في نفس العام الذي بني
فيه باب بوسعادة .يذكر بأن أبواب
ً
شبيهة بأبواب قصور ملوك
السور
ّ
الجان وتتمركز في جهات المدين ِة
األربعة ،ت ّم بناؤها من الحجارة
البنية الملساء المتراصة ،والتي
متساو دقيق ،وهذا
بشكل
تصطف
ٍ
ٍ
سبب صمودها عبر األزمان برغم
جميع العواصف والحروب التي
اجتاحت المدينة ،وجديرٌ بالذكر ّ
أن
عدد األبواب األربعة أصبح ثالثة
أبواب بعد هدم باب مدية بسبب
ٍ
السياس ِة االستعماريّة الجديدة.

رابح بلطرش .والرياضة لها
نصيب وافر في تلك المدينة العريقة
ألف وتسعمائ ٍة واثني عشر
ففي سنة ٍ
الميالدي ت ّم تأسيس فريق وفاق سور
غزالن ،وهو أحد الفرق العريقة في
وقتنا الحالي والذي يرتدي اللونين
األزرق واألبيض ،ويعتبر الفريق
األول لعاصمة الوسط وحقق
نتائج عالية تعكس حجم إنجازات
الرياضة في سور الغزالن
وأيضا تضم مدينة سور الغزالن
المقبرة العريقة واألشهر في عقل
كل جزائري وهي مقبرة العالية التي
تضم رفات المشاهير من الرؤساء
والحكام والساسة ومن بينهم الزعيم
العروبي الكبير هواري بومدين
ولمقبرة العالية حكاية امرأة ال
تتكرر كثيرا في التاريخ والتي
منحت أرضها لحكومة االحتالل
أبان احتالل فرنسا للجزائر
ومن الوفاء كما هي عادة الرواية
العربية محيطا وخليجا أن نذكر
بعض من سيرة تلك المرأة كريمة
المراس والعطاء

ومن تسميات المدينة عبر
(العالية حمزة رواية عربية
التاريخ فأطلق على المدينة اسم
(أوزيا األمازيغي في العهد واقعية تستحق أن نقف بين صفحات
النوميدي)  ،ومن آثار هذه الحقبة عمرها المضئ بلون فيروزي !! )
الزمنية ضريح للقائد تا كفاريناس،
الريب هي امرأة صالحة وزاهدة
وهو أحد ملوك األمازيغ في مملكة
نوميديا ،ويعتبر الضريح من أروع جزائرية نايلية (من قبيلة أوالد
المخلفات الرومانيّة في المدينة ،نايل) ولدت عام  1886بمنطقة
وأطلق على المدينة زمن االستعمار سور الغزالن والية البويرة وهي
نسبة لديك ابنة ألبوين ثريين جدا هما محمد
ً
الفرنسي اسم اومال
اومال ابن آخر ملوك فرنسا لويس بوترعة وفاطمة شعبان وكانت
فيليب األول ،حيث أصبحت المدينة تعرف بثرائها الكبير وعملها للخير
في عهد االستعمار الفرنسي مركزاً وكفالتها لأليتام.
ّ
ألف
عسكرياً لهذا االستعمار عام ٍ
وكان لها أخ وحيد يسمى عيسى
وخمسة وأربعين للميالد.
وتسعمائ ٍة
ٍ
وأخت وحيدة تسمى حبارى وعند
ومن أعالم مدينة سور غزالن وفاة والدهم اقتسموا ثروته ،وعملت
الجزائرية مبدعين وساسة وأدباء هي في مجال التجارة لتتوسع
وكتاب وشيوخ دين ورجال تعليم ثروتها وتملك آالف الهكتارات من
ومن ثم تم تأسيس مدرسة (كرابي ) األراضي في العاصمة ومنطقتها
في المدينة زمن االستعمار الفرنسي بوسعادة و الجلفة وغيرها .إلى
والتي ذاع صيتها في األرجاء ،وفي جانب عملها كمسؤولة في مدرسة
سنة ألف وتسعمائة وستة وثمانين لتدريس البنات في سيدي عيسى
ٍ
ٍ
ٍ
تم تأسيس ثانوية الغزالي ،وتعتبر المجاورة لمنطقتها أنشأتها بمالها
تلك المدينة الملهمة المناضلة الخاص قصد تدريس وكفالة البنات
مسقط رأس العديد من الشعراء اليتيمات .

وتطل علي الجهة الجنوبية
الغربية من والية البويرة ،وتنسب
تسمية المدينة إلى السور المحيط
بها ،أمّا الغزالن فهي نوافذ السور،
ويبلغ سمك السور حوالي سبعين
سنتيمتراً ،وطوله ثالثة كيلومترات،
أمّا ارتفاعه فيتراوح ما بين الخمسة
أمتار والعشرة أمتار ،ويتخذ السور
شكل المستطيل مزوداً بأبواب
ٍ الجزائريين منهم الشاعر مصطفى
أربعة ،وتبعد المدينة عن العاصمة
وتزوجت العالية من مدرس
ً الغماري ،والشاعر جمال عمراني
مسافة مائ ٍة وعشرين كيلو مترا،
من بوسعادة اسمه كرميش محمد
والشاعر حمري البحري والشاعر
ويقع سور الغزالن وسط هضب ٍة
كان يشتغل في العاصمة كمدرس
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للغة العربية ولم تنجب في حياتها
حيث كانت عاقرا .كانت ثروتها
تعد بالمليارات وكانت لها أراض
واسعة في منطقتها وفي العاصمة
الجزائر وفي سيدي عيسى وعين
بسام.
كانت تلبس كل أنواع الحلي حتى
أنها عندما تدخل األعراس تخطف
األنظار من جميع الحضور وعند
المواسم تقيم الوالئم والذبائح للفقراء
والمساكين وتكسيهم وتطعمهم
وكانت تحظى باحترام جميع الناس
وكلهم يثنون على فضلها وأخالقها
وكرمها .وكان بيتها مقصدا لكل
من ال مأوى وال مسكن وال مطعم
له؟!
قامت العالية بمنح قطعة أرض
إلى السلطات الفرنسية عام 1930
بغرض جعلها مقبرة لدفن الموتى
المسلمين مجانا وطلبت منهم أن
يكتبوها باسمها والذي ما زالت
تحتفظ به إلى اليوم وهذا بعد
رجوعها من الحج الذي فقدت فيه
والدتها هناك.
تقول الروايات أنها ماتت
مسمومة عام  1932من ذوي
أهلها الذين دسو لها السم من أجل
السيطرة على أمالكها الطائلة
ودفنت في مسقط رأسها بسور
الغزالن وكتب على قبرها الولية
الصالحة العالية حمزة
ولألهمية سور الغزالن التاريخية
احتضنت رفاة زعماء دفنوا في
مقبرتها ( العالية) ذات الحسب
والنسب والنضال غير المسبوق في
تاريخ وطن !
لتضم هذه المقبرة جثامين،

طعنات الغدر الفاشلة!

بقلم الكاتبة
جاكلني فخرى حنا
نحن بشر؛ لذلك فكثير من
اختياراتنا ال تكون ناجحة!
والصداقات من أهم هذه
االختيارات الفاشلة!
لذلك فمن الطبيعي ،أن يطعنك
أقرب األصدقاء إلى قلبك ،في
ظهرك ،بل ومن أمامك!
الطعنة قاسية جداً،
نعم ..ولكن األقسى منها ،هو
شعورنا بمرارة الغدر والخيانة
من الذين كانوا أقرب إلينا من
حبل الوريد!
ان هناك قوى شيطانية ،تريد
لنا أن نكفر بالمحبة ،وان نتوقف
عن مد يد المساعدة للغير،

رؤساء الجزائر منهم هواري
بومدين ،أحمد بن ببال ،الشاذلي
بن جديد ،وعلي كافي ،عبدالعزيز
بوتفليقة كما كانت هذه المقبرة
محجّ ا لكبار الشخصيات السياسية
الجزائرية والعربية والعالمية،
حيث تشهد حضور رؤساء وزعماء
العرب والعالم كلما حلّت مناسبة
أليمة بفقدان شخصية تاريخية أو
سياسية ثقيلة.
ولسور الغزالن شهرة تعكس
حجم تاريخها الذي مازال يداعب
الشعراء والكتاب والروائيين
والباحثين واالعالمين بكل ما تحمله
من عراقة تؤكد علي عمق الهوية
الجزائرية التي تكتب بكل حروف
الضاد حكايات روائية من عالمها
البكر الذي يأمل كاتب تلك السطور
أن يكون له موعد قريب مع دروبها
ومالمسة كل أطيافها ومالمحها
الداخلية والخارجية ووضع القبالت
علي رأس أمهات تلك المدينة التي
منحت أبناءها عطاء وكرم وإبداع
هو ثروة أم عظيمة مازالت هي
األخري تكتب في زمن الفيسبوك
حكايات من سور الغزالن التي
تتحدث العربية مهما كانت قسوة
البرق والرعد في سماوات ليس
لها أسم غير سموات الشيطان
وهذا هو الفرق بين سموات سور
الغزالن وسموات العبث التي
جاءت من بالد الجليد وعادت كما
جاءت لتترك سموات سور الغزالن
لتلك األم العظيمة التي مازالت في
زمن كورونا تمنح أبناء وزوار
تلك المدينة كل لقاحات الفطرة
والشفاء بال حاجة إلي مساحيق
الوهم والجفاء وهي تكتب حاضرا
ومستقبال فيه الرواية العربية خير
سفير لمحطات وعواصم وطن !
باشاعة التوجس والخوف من
أي إنسان ،فتتفكك الروابط
االنسانية ،حتى يصبح هذا المثل
السائر ،سائراً« :إذا قيل للحجر
كن إنساناً ،لقال عذراً فلست
بقسوة اإلنسان»!
لكن علينا أال نستسلم لهذه
الشباك ،التي تقودنا إلى
المنحدرات ،والموت ،بل علينا
مجابهته بتصميم نبيل أن نكون
المحبة والخير على قدمين!
علينا ،فقط ،أن نصلي إلى هللا
قبل أي اختيار ،وأن ندقق في
اختياراتنا بما لدينا من الهاماته،
وبالمقاييس المتاحة لنا كبشرية!
واحزرو هؤالء الثعالب ألنهم
يدخلون بشكل حمالن وكلهم مكر
ونفاق وكراهية وخبث ،
وليعلم الخونة ،وناكري المحبة،
والمروجين للطعنات المسمومة،
أن عقابهم محسوم في نهاية
المطاف .وقد قال داود النبي
في مزاميره« :بر المستقيمين
ينجيهم ،أما الغادرون فيؤخذون
بفسادهم»!
وهذا ما
اعتبارنا!...

يطمئنا،

ويرد
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قرأت لك

شخصيات قبطية مؤثرة
د .مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

التذمر سم قاتل

( )107يوسف حبيب يوسف ()1981 – 1909

بمدينة القاهرة وُلد يوسف حبيب
يوسف عام  ،1909وعندما التحق
بمدرسة األقباط الكبرى بالقاهرة
تتلمذ على يد األستاذ يسى عبد
المسيح مدرس اللغة القبطية (توفى
فى  12مايو  )1959والذى كان
يشغل وظيفة أمين مكتبة المتحف
القبطى ،كذلك تتلمذ على يد
المرتل ميخائيل جرجس البتانونى
( )1957 – 1873مدرس األلحان
بالمدرسة ،فتعلقت نفسه منذ صغره
بلغة الكنيسة وألحانها فشبعت نفسه
وأرتوت بغنى الكنيسة القبطية.

باألديرة كان يذهب إلى أديرة وادى
النطرون (وباألخص دير السريان)
ويقضى بها أسابيعاً ينسخ ويترجم
من القبطية إلى العربية حتى أصدر
العديد من النبذات والكتب عن
قديسى الكنيسة القبطية.
حضر إلى اإلسكندرية حيث
التحق بمحافظة اإلسكندرية وظل
يترقى حتى وظيفة رئيس قلم
الجنايات بها .فى تلك الفترة كان
يقوم بتدريس األلحان واللغة القبطية
لكثيرين من أبناء الكنيسة بعد أن ظل
يداوم على دراسة األلحان واللغة
القبطية على يد المرتل حبيب حنا
الميراهم ( )1981 – 1908مرتل
كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك
لفترة أكثر من ثالثين عاماً ،حتى
صار معروفاً فى الوسط الكنسى
كأرخن فاضل محب للكنيسة فى
صمت وبذل.

فى عام  1923قام األنبا
صرابامون مطران الخرطوم فى
ذلك الوقت بسيامته شماساً على
كنيسة السيدة العذراء بحارة الروم
فى تلك األثناء توطدت العالقة
بالقاهرة.
بينه وبين الشاب سامى كامل
(القمص بيشوى كامل فيما بعد)
فى عام  1926حصل على
حين كان طالباً بكلية العلوم جامعة
شهادة البكالوريا (القسم األدبى)
اإلسكندرية (والتى كانت تقع فى
فالتحق بكلية المعلمين العليا ولكن
لظروف خاصة به تركها بعد سنة مواجهة كنيسة السيدة العذراء بمحرم
واحدة ،ولكنه بعد فترة أتم دراسات بك) ثم أميناً لخدمة مدارس األحد
تكميلية ليعمل مدرساً .كذلك قام بكنيسة السيدة العذراء ،وقد أتخذه
بدراسات فى المحاكم المختلطة األستاذ سامى كامل مرشداً روحياً
لمدة سنتين ونجح فى االختبار أمام إذ وجد فيه نقاء السيرة وطهارة
اللجنة الفرنسية واشتغل بالمحاكم السلوك المسيحى .لذلك عندما تمت
المختلطة والنيابات وتدرج فى سيامة األستاذ سامى كامل كاهناً
ً
الوظائف إلى أن تمت ترقيته رئيسا قدم األستاذ يوسف حبيب استقالته
للقلم الجنائى بالنيابات ،وكانت من وظيفته وكرس حياته للخدمة
آخر وظيفة له هى رئيس قلمً مع تلميذه المحبوب األستاذ سامى
الجنايات ببلدية اإلسكندرية (حاليا
كامل ،فكان يقوم بدور المرتل فى
محافظة اإلسكندرية) حين استقال
كل كنيسة أهتم القمص بيشوى كامل
فى  2ديسمبر ( 1959تاريخ
سيامة األستاذ سامى كامل اسحق بتأسيسها :مارجرجس بأسبورتنج،
كاهناً على كنيسة مارجرجس األنبا تكال هيمانوت باإلبراهيمية،
– اسبورتنج – اإلسكندرية باسم العذراء والبابا كيرلس عمود
الدين بكليوباترا ،المالك ميخائيل
القس بيشوى كامل).
بمصطفى كامل ،مارمرقس والبابا
طيلة فترة إقامته بالقاهرة كان بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر،
يخدم بكنيسة السيدة العذراء بحارة مارجرجس بالحضرة.
الروم ،كما خدم بالكنيسة البطرسية
بالعباسية ،وكانت له صداقة مع
فى نفس الوقت كان يذهب
كاهنها الورع القمص بطرس للمدرسة المرقسية اإلعدادية
عوض هللا (خدم بها حتى سنة بمحرم بك – التابعة للبطريركية
 1934وتنيح فى عام .)1963
باإلسكندرية – لتدريس اللغة القبطية
فى هذه الفترة تعمق جداً فى فتوطدت صداقة حميمة بينه وبين
دراسة اللغة القبطية حتى أتقنها تالميذ المدرسة ومنهم د .ميشيل
كتابة وقراءة ونطقاً وقد وضع فيها بديع عبد الملك الذى صار فيما
كتاباً وكذلك بعض األشعار منها بعد مدرساً بارعاً فى اللغة القبطية
قصيدة فى مديح «البابا يوساب وكتابات اآلباء وألحان الكنيسة ،كما
الثانى» البطريرك .115
أنه رأس قسم الموسيقى واأللحان
بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة
ً
كان عضوا بلجنة اآلثار القبطية خلفاً للراحل العظيم د .راغب مفتاح
بالقاهرة ،ومن محبته لإلطالع رائد الموسيقى القبطية فى القرن
والتنقيب عن المخطوطات القديمة
العشرين.

جنوى غاىل

By David

بناء على تزكية من القمص
بيشوى كامل والقمص لوقا
سيداروس عام  1968وافق البابا
كيرلس السادس على سيامته كاهناً،
ً
وفعال توجه إلى القاهرة – من أجل
الطاعة – ثم غادر القاهرة فوراً
وعاد إلى اإلسكندرية ،وهنا قال
لنا األستاذ يوسف حبيب( :قلت
فى نفسى يا واد أنت مالك ومال
الحكاية دى  ..أنت عربيتك على
قدك بالعافية تمشى على األسفلت ..
ليه تروح بيها فى الطرق الوعرة؟).
بعد أن جلس البابا شنوده
الثالث على الكرسى المرقسى
فى  14نوفمبر 1971بدأ خدمته
باإلسكندرية بزيارة وأفتقاد كنائسها.
وفى عام  1972زار قداسته كنيسة
األنبا تكال هيمانوت باإلبراهيمية
وفرح قداسته جداً بالخدمة التى
يقوم بها األستاذ يوسف حبيب
ّ
بـ»العالمة
حتى أن قداسته وصفه
المؤرخ» ،وقد أسند إليه قداسته
تدريس مادة «التاريخ الكنسى»
بالكلية اإلكليريكية باإلسكندرية،
وظل يقوم بهذه المهمة مدة ثالث
سنوات حتى منعته ظروفه الصحية
بعد ذلك من اإلستمرار فى التدريس.
صدر له العديد من المؤلفات
التى تجاوزت  100مؤلف فى سير
القديسين وطقوس الكنيسة.
عاش فى هدوء وسالم مهتماً
بالبحث عن كنوز الكنيسة القبطية،
وبعد أن أكمل سعيه بسالم رقد فى
الرب فى  12سبتمبر ( 2توت)
 1981فى تذكار شهادة القديس
يوحنا المعمدان تأكيداً لشدة التشابه
بين سيرتهما الطاهرة.

ساعي بريد

عدد قليل من الخطايا تعتبر
سامة وخفية وال نشعر باننا
نقترفها  ,مثل خطية التذمر –
التذمر هو إستجابة تعكس رغبات
الجسد وذلك عندما يشعر جسدنا
ولو قليال بعدم الراحة أو عدم
المساواة – فنحن بالطبيعة نميل
الي رفض ومقاومة المعاناة ,
ألن بقاؤنا يعتمد علي ضمان
والعناية بي رفاهنا
آالمن
وأحوالنا  ,وكلما كانت أحتياجتنا
العامة آمنة  ,كلما زاد جدا وأتسع
شعورنا بهذه االحتياجات الي أن
نشعر بإحساس عام باالستحقاق
 ,ونتطلع الي المزيد من وسائل
الراحة التي تجعلنا نقاوم بشدة
أي درجة ولو قليلة من االنزعاج
– وبالمثل نحن ال نتسامح وال
نحتمل عدم المساواة ! ألنه
كلما زادت المزايا العالمية التي
يتمتع بها شخص أخر  ,كلما زاد
أحتمال حرماني منها بسبب [
القانون االساسي للندرة ] بمعني
أن قوانين العالم التي تقول [
ال شئ مهم لدي أكثر من حماية
احتياجاتي ورفاهيتي ] والقانون
االخر الذي يقول [ إنك لديك شيئا
يعني إنه قد ال يكون هناك اي بقايا
تترك لي ] هذه القوانين العالمية
التي يسلك بها عامة البشر توجه
القلب للتذمر ! كل هذا واكثر
يجعلنا غافلين وغير مدركين
لخطيئة التذمر – ألن العقل درب
علي الشكوي – وايضا الن ,كل
اوجه القصور والصعوبات التي
نمر بها خاصة في هذا الوقت
الصعب لجائحة الكورونا توجهنا
للتذمر  ,وبعبارة أخري إن العقل
المتذمر ال يمكن أن يري شئ جيد
وراء المصاعب والعقبات التي
يمر بها االنسان في هذا الوقت ,
ولقد رايت مرارا وتكرارا كيف
يدمر العقل المتذمر حياة الناس

ويدمر كل شئ جيد قد يعمل
لصالحه وهو كالنار التي تمتص
االكسجين من هواء الغرفة  ,كذلك
يمتص التذمر كل الطاقة والحياة
من كل شئ جيد نقوم به  ,والتذمر
يخلق ظالم ومرارة في نفوسنا
ويفرغ قلوبنا من الشكر والبهجة
والسالم – ويحول قلوبنا الي
القساوة  ,ويشحذ السنتنا كالسيف
مما يتسبب في جرح عائلتنا
واصدقاؤنا وزمالؤنا في العمل
 ,ولقد رأيت أزواج وصداقات
ووظائف واجتماعات روحية
دمرتها المرارة التي جاءت بعد
سنوات من قلوب متذمرة مشتكية
 ,وفي الواقع لقد دمرت الكثير من
االرواح بسبب التذمر  ,ومع هذا
فهناك قلة قليلة من الناس علي علم
بهذا السم القاتل ,ويستطيع اوالد
هللا مقاومة هذه الخطية الخفية
والسامة  ,عن طريق االنضباط
الروحي واالمتأل بالوداعة
والتواضع وتقديم الشكر هلل في
كل االحوال  -فهذه أرادة هللا لنا
في المسيح يسوع  ,واالنضباط
الروحي  ,واالمتأل بالروح
القدوس الذي ينتج فينا ثمر الحياة
االبدية يجعلنا قادرين علي مقاومة
الشعور بالتذمر ومنعه من الدخول
الي عقولنا  1 .كورونثوس -10
 « 10وال تتذمروا أيضا كما تذمر
أناس منهم فأهلكهم المهلك  ,فهذه
االمور جميعها أصابتهم مثاال
وكتبت إلنذارنا نحن الذين أنتهت
الينا أواخر الدهور «

ورسائله لها سحر فريد

التهتم للغد القريب والبعيد

وكصغار نجمع خطاباته

طيور السماءالتزرع وال تحصد

كالعناقيد

ممدوح داود
في حارتنا ساعي بريد
ياتي الينا كل صباح جديد

الستم أنتم بالحري افضل
نتسابق لكي نسمع ونستفيد
فالغد اليهمنا فهو هناك سنيد
ولما كبرنا واصبح العود شديد

يحمل اخبارا سارة ومواعيد

واصبح همنا العيش الرغيد

فهو يعرفنا من الكبير للوليد

وقيمتنا تتوقف علي الرصيد

فكلماته حياه مثل دم في وريد

نسينا خطابات ساعي البريد

واذا اهتممنا هل نقدر نزيد ؟
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عبد الناصر بني احلقيقة والتضليل ()104
األردن وسيناريو لبنان
ادوارد يعقوب
ناصر ...من أكبر العوامل التي تسببت فيما نراه االن من
عدم استقرار وخراب الكثير من دول المنطقة
أحيا العداء التقليدي بين المسلمين واليهود وكانت افكاره
وراء العديد من العمليات اإلرهابية ضد الدولة العبرية وفي
جميع انحاء العالم
وكاد ان يتحول الى دولة داخل دولة كما حدث فيما بعد في
لبنان على يد حزب هللا
استطاع االرهابيون ،بفضل تأييد عبد الناصر ،االحتفاظ
بتوازن عسكري بينهم وبين قوات النظام األردني
وأخذت القوات األردنية في تطويق عمان ،وقصف مواقع
اإلرهابيين الفلسطينيين
هاجموا عبد الناصر نفسه الذي انقلب بدورة عليهم واغلق
لهم إذاعة صوت فلسطين
ال توجد دولة من الناطقين بالعربية نجت من مؤامرات عبد
الناصر ضدها ،بل ال ابالغ إذا قلت ان عبد الناصر وتدخالته
وقوة وسائل أعالمه في بث افكاره لهي من أكبر العوامل التي
تسببت فيما نراه االن من عدم استقرار وخراب الكثير من
دول المنطقة .والدليل على ذلك هو ان الدول التي احتفظت
بأنظمتها القديمة (الملكية) هي أكثر الدول استقرارا ورفاهية
مثل المغرب والسعودية واألردن .وعلي النقيض انظر
الى سوريا والسودان والعراق ،وليبيا ،وفلسطين ،واليمن.
كانت أطماع عبد الناصر واحالمه المستحيلة في توحيد كل
الدول الناطقة بالعربية واخضاعها لزعامته تسيطر على كل
تحركاته وتدفعه لتدبير المؤامرة تلو األخرى لقلب نظم الحكم
هناك كما نجح في اليمن وبعدها ليبيا باالنقالب العسكري الذي
قادة القذافي في األول من سبتمبر  1969وقبله في نفس العام
انقالب النميري في السودان  25مايو .ومحاوالته الفاشلة في
السعودية والتي فضحه فيها الملك فيصل عندما حاول استمالته
ليساعد مصر ماديا اثناء زيارة الملك فيصل للقاهرة بعد
وعد عبد الناصر له بالتخلي عن التدخل في شئون السعودية
وواجهة عبد الناصر بأدلة مادية كما جاء في كتاب عبد العظيم
رمضان « :على أن الملك فيصل كان لديه الكثير ليقوله
في هذا الصدد ،بما يدين أجهزة عبد الناصر .فقد واجه عبد
الناصر بأنه تم القبض في المملكة مؤخراً على بعض األفراد،
الذين اعترفوا في التحقيق كتابة بأنهم على صلة بأفراد وأجهزة
في مصر! وقال« :وقد احترت مع زمالئي في المملكة :ماذا
نفعل بهم؟ هل نحاكمهم؟ ،وحينئذ سيقرون أثناء المحاكمة
بأنهم على صلة بأفراد وأجهزة مصرية ،وقد يتسبب هذا في
االساءة للعالقات بيننا وبينكم؟ — هل نحكم عليهم سرا دون
محاكمة؟ هل نعفو عنهم ونتركهم يفلتون؟ وفي النهاية فضلنا
عدم البت في أمرهم وابقائهم محجوزين « .هذا غير دور
عبد الناصر الكبير في خلق المنظمات الفلسطينية اإلرهابية
وتدعيمها والتي احييت العداء التقليدي بين المسلمين واليهود
وكانت وراء العديد من العمليات اإلرهابية ضد الدولة العبرية
وفي جميع انحاء العالم .وكثف عبد الناصر مساعداته لحركة
فتح الفلسطينية بعد هزيمة يونية  1967وأخذت السلطات
المصرية في تدريب رجال فتح وتزويدهم بالسالح ،وتنسيق
نشاطها مع نشاط الحركة واعطتهم محطة إذاعية تنطلق من
القاهرة باسم صوت فلسطين .على أن األردنيين لم يسعدوا
كثيراً بهذه العالقة! واتخذ األمر شكل احتجاج حينما اكتشفت
السلطات األردنية طائرتين في مطار عمان محملتين بالسالح
المصري المرسل إلى رجال المنظمة ٠وأرسل الملك حسين
رئيس وزرائه يهجت التلهوني الى القاهرة أكثر من مرة يشكو
من الدعم الذي تقدمه مصر إلى فتح الن قوة ونفوذ المنظمات
اإلرهابية الفلسطينية اخذ ينمو سريعا بعد هزيمة يونيو وكاد
ان يتحول الى دولة داخل دولة كما حدث فيما بعد في لبنان
على يد حزب هللا ،لوال يقظة الملك حسين وحب شعبة له
الذي أنقذه من ذلك المصير كما سنرى بالتفصيل .عندما تيقن
الملك حسين من نوايا المنظمات الفلسطينية من االستيالء على
حكم األردن أخذ الملك حسين يتعقب اإلرهابيين الفلسطينيين
منذ أكتوبر  ،1967ويعتقلهم .وقد برر ذلك بأن نشاط هؤالء
سوف يزيد من القمع اإلسرائيلي ،مما يدفع سكان األرض
المحتلة الى الهجرة من أراضيهم ،وتحولهم الى الجئين في
الدول العربية المجاورة .ومعنى ذلك  -في رأيه  -أن العمل

االرهابي لن يؤدي الى شيء ،اللهم اال مساعدة العدو في
محاوالته كسر روح المقاومة في المناطق المحتلة ،وبالتالي
ً
عمال ضارا .ولم يلبث تزايد نشاط الفلسطينيون
فهذا العمل يعد
 الذي كان يواجه بهجمات اسرائيلية انتقامية -أن دعا النظاماألردني في  17فبراير  1968الى اعالن أن األشخاص الذين
يعرضون األردن لهجمات اسرائيل ،سيمنعون من اجتياز
األراضي األردنية ،وأن الحكومة ستعاقب بشدة جميع الذين
يعطون اسرائيل مبررا للهجوم على ألردن .وقد حاول النظام
األردني التوصل الى حل وسط مع الفلسطينيين عن طريق
ً
قائال ان «كل
دعوتهم الى العمل تحت لوائه ومن خالله،
عمل مخلص هادف ينبغي أن ينطلق من خاللنا نحن ،وفي
إطار ما نرسم ونخطط ونعد» .على أن هذا الحل القى رفضا
منهم .ومع تصاعد العمليات االرهابية وتصاعد الهجمات
االسرائيلية االنتقامية في المقابل ،وهي التي بلغت ذروتها في
االغارة الضخمة التي قامت بها الطائرات االسرائيلية على
مدينة «السلط» االردنية في أغسطس  -1968أثار النظام
األردني مع المنظمات اإلرهابية مرة أخرى مسألة ضرورة
التنسيق بينها وبين القوات األردنية ،ورفضت قيادات
االرهاب ذلك .وفي  4نوفمبر  1968وقع صدام بين القوات
األردنية واالرهابين الفلسطينيين وكان هذا نقطة التحول في
العالقات بين الطرفين حيث تحول االرهابين الى التركيز
في عملياتهم داحل األردن بدال من عملياتهم داخل إسرائيل
وانشئوا مليشيات داخل المدن األردنية وفي الوقت نفسه حولوا
قواعد عسكرية ،كانت مهمتها في األصل العمل العسكري
ضد اسرائيل ،فأصبحت اآلن تشكل القوة االحتياطية التي يلجأ
اليها االرهابيون عند قيام أزمات بينهم وبين النظام األردني.
كذلك أقام االرهابيون ما عرف باسم « قيادة الكفاح المسلح»
التي أصبحت خالل عام  1969أداة األمن الوحيدة في األردن
القادرة على حل مشاكل األمن اليومية ،وبلغ األمر أن جهاز
األمن األردني أصبح يتصل بقيادة الكفاح المسلح عند قيام أي
مظاهرات أو اضراب أو معارك ،لمعالجة الموقف ،بعد أن
أصبح هو عاجزاً عن ذلك! بل أقاموا اجهزة المباحث الخاصة
بهم ،مع اعتقال من تجنده السلطة األردنية للتجسس عليها،
دون أن تجرؤ السلطة األردنية حتى على طلب االفراج
عن المعتقلين وفي الوقت نفسه أخذوا في تنظيم الجماهير
في نقابات عمال واتحادات مهنية وطالبية ونسائية لتأييدها
سياسياً ،واثارة المتاعب في وجه النظام األردني عن طريق
سلسلة من االضرابات العمالية .بل حاولوا اقامة مجالس
شعبية داخل المخيمات لتطوير تنظيمات المليشيا والنقابات،
وتعميق نفوذ سلطة حركة المقاومة ،وأفلحت بالفعل في اقامة
المجلس الشعبي المنتخب في مخيم سوف ،الذي مثل في
المجلس الوطني االستشاري الذي عقد في عمان .وفي عام
 1968كانت حركة فتح تملك في مخيمات الالجئين مدارس
ومستشفيات ومراكز تدريب حرفي.
استطاع االرهابيون ،بفضل تأييد عبد الناصر ودعم
مصر بدرجة كبيرة ،االحتفاظ بتوازن عسكري بينهم وبين
قوات النظام األردني ،فلم يستطع أي من الطرفين ازالة

اآلخر بالطريق المباشر ،أو احداث صدع أساسي في
بنيانه .ونظراً إليمان النظام األردني بأن الصدام محتوم
بينه وبين االرهاب ،فقد أخذ منذ منتصف  1969يستعد
له عن طريق تدريب ما عرف باسم «الجيش الشعبي»،
الذي بلغ تعداده في يناير  1970نحو  45ألفاً ،والذي
ً
فضال عن انشاء ما عرف باسم
كان يتكون من الفالحين،
«قوات األمن الخاصة» .وقد حانت لحظة االختبار يوم
 9فبراير  ،1970حين أصدر مجلس الوزراء األردني
قراراً يحظر حمل السالح وتخزين المتفجرات داخل المدن
والقرى ،واصدار النشرات والمطبوعات والبيانات عن
غير الطريق الرسمي ،ومنع االجتماعات والمظاهرات.
واستبعد قوات الجيش الشعبي من الخضوع لهذه القرارات،
فأصبح واضحاً أن المستهدف هم اإلرهابيين الذين تحدوا
هذه القرارات وأعلنوا رفضها وعزمهم على استخدام
القوة المسلحة لوقف تنفيذها ،وأخذت وحدات االرهابيون
تجوب شوارع عمان داخل السيارات المسلحة بالمدافع
الرشاشة ،بينما يخزنون قنابل مولوتوف ،ويجهزون
المدفعية الثقيلة عند معسكراتهم في أطراف عمان ،وأقام
الالجئون الفلسطينيون التحصينات والخنادق .وفي  7يونية
 ،1970أخذت القوات األردنية في تطويق عمان ،وقصف
مواقع قوات العاصفة التابعة لمنظمة فتح ،ومراكز تجمعات
الفلسطينيين ،واشتركت مدفعية تابعة للحرس الملكي في هذا
القصف .وبلغت شراسة القصف أن دمرت أحياء برمتها
في عمان والزرقا ،وبلغ عدد القتل والجرحى من الطرفين
 650فرداً .وقد استولى االرهابيون على فندقين في عمان،
هما فندق انتر كونتننتال و فندق فيالدلفيا واحتجزوا ٥٨
أجنبياً فيها كرهائن ،وهددوا بنسف الفندقين اذا واصلت
الوحدات األردنية قصف مراكز الفلسطينيين (وكان ثمانية
من المحتجزين على صلة بوزارة الدفاع األمريكية) ،كما
استولوا على مكاتب وكالة اغاثة الالجئين .وفي يوم 9
يونية جرت محاولة فاشلة الغتيال الملك حسين! تدخل عبد
الناصر وطلب الى الجميع ايقاف إطالق النار ولم يجد
الملك حسين ازاء هذه الظروف بداً من التراجع ،وقبول
وقف إطالق النار .ولكن االرهابيين برعونة شديدة  -لم
يترددوا في االنقالب على عبد الناصر واتهامه باالشتراك
في صفقة استسالميه هدفها الحقيقي هو رأس المقاومة
والجماهير المسلحة! واستخدموا محطة اذاعة صوت
فلسطين في القاهرة في مهاجمة عبد الناصر نفسه الذي
انقلب بدورة عليهم واغلق لهم إذاعة صوت فلسطين وشنت
اجهزته اإلعالمية حرب شرسة ضدهم ومن ثم انتهز الملك
حسين ذلك لالنقضاض على االرهابيين والقضاء عليهم
وهو ما سنتابعه معا في الحلقة القادمة.
المراجع -1 :تحطيم اآللة :عبد العظيم رمضان -2
مذكرات محمود رياض  -3الطريق الى رمضان :محمد
حسنين هيكل

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744
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بصــــــراحة
إيرن أو تول وقيادته حلزب احملافظني

مدحت عويضة
يوم  20سبتمبر الماضي أعلنت نتيجة
االنتخابات الفيدرالية الكندية بفوز حزب
الليبرال بحكومة أقلية ب  160مقعد
وبزيادة ثالثة مقاعد عن االنتخابات الماضية
التي أجريت في  2019بينما أحتل حزب
المحافظين المركز الثاني ب  119مقعد
بخسارة مقعدين عن االنتخابات الماضية.
وجاء حزب بلوك كيبيك في المركز الثالث
ب 32مقعد بينما حصل حزب الديمقراطيين
الجدد علي  25مقعد وحزب الخضر مقعدين
بينما لم يحصل حزب الناس الكندي علي أي
من المقاعد.
مقعد كامال أي لوال ارتفاع نسبة التصويت
لحزب الناس لكان حزب المحافظين قد
حصل علي  139مقعد .بينما لم يكن لحزب
الناس تأثير في انتخابات  2019ألكثر من
مقعدين.

لعبت االنتخابات الماضية بأعصاب الكنديين
فتقدم حزب المحافظين في استطالعات
الرأي في البداية .حتي أن الكل توقع فوز
المحافظين وكان البعض يتوقع موجه زرقاء
ستنتهي بحكومة أغلبية .ثم إستعاد حزب
الليبرال سيطرته وبدأ في الصعود شيئا فشيئا
حتي حصل علي  160مقعد .نعم لم تكن
السؤال الذي يطرح نفسه هل من األفضل
النتيجة مرضية لحزب الليبرال حيث كانوا
يتوقعون الفوز بأغلبية ساحقة ولكن النتيجة الدعوه النتخابات جديدة داخل حزب
أبقتهم في الحكم .المقربون مني والذين كانوا المحافظين أم اإلبقاء علي إيرن أو تول
علي تواصل معي في األسبوعين األخيرين كزعيم للحزب لفترة قادمة؟؟
يعلمون أن النتيجة لم تكن مفاجأة لي علي
اإلطالق.
في رأي الشخصي أن اإلبقاء علي أوتول
هو أفضل الحلول لألسباب األتية.
فهل فشل إيرن أو تول في قيادة الحزب
أثناء االنتخابات وهل من األفضل تغييرة أوال الرجل أكتسب خبرة كبيرة أثناء
أم البقاء عليه كزعيم للحزب في االنتخابات االنتخابات الفديرالية التي كان قائدا فيها
القادمة التي قد تجري في  2024أو ربما للحزب فلماذا نخسر رجل لديه خبرة لنأتي
نشهد أنتخابات مبكرة؟؟
بزعيم جديد؟؟
باألرقام الحزب خسر مقعدين عن
االنتخابات الماضية التي كان فيها أندرو شير
رئيسا للحزب ولكن بالنظر لألمور بعقالنية
نجد أن انتخابات  2019كانت أسهل بكثير
من انتخابات  2021بالنسبة للمحافظين.
فأثناء وباء كورونا ظهر ترودو كقائد كبير
طمأن الكنديين ونجح الليبرال في تعويض
كل الناس عن خسارتهم أعمالهم .أكثر من
 %75من الكنديين أستفادوا من البرامج
التي أعدتها الحكومة الكندية للمساعدة أثناء
الوباء .سواء التعويض عن فقد العمل أو
تعويض أصحاب األعمال عن الخسارة
ودعم المشاريع الصغيرة في اإليجار
ومساعدة الطالب .كل فئات المجتمع تقريبا
حصلت علي هذه المساعدات بشكل أو بأخر.
فقد واجه أو تول منافسا قدم مساعدات لمعظم
الكنديين ولوال هذه المساعدات ربما لخسر
البعض منهم بيوتهم أو مشاريعهم أو لما
وجدوا ماال يكفي قوتهم فكيف ال يصوتون
لتردوا .ولكي أكي أمين كانت النقطة السلبية
لترودو هي عدم قدرته علي توفير الفاكسين
في الوقت المناسب.

ثانيا :أثناء االنتخابات لم ينجح حزب
الليبرال وترسانته اإلعالمية وحملته في
إيجاد نقطة سلبية واحدة عن أو تول أي لدينا
رجل ماضية نظيف فعلينا اإلبقاء عليه.
ثالثا :لو أجريت انتخابات نيمونيشن جديدة
وأتت بزعيم جديد سوف تكلف الحزب اكثر
من عام من العمل واالنشغال بانتخابات
زعيم ونترك الساحة لترودو كما حصل في
 2019و .2021
رابعا :لدينا حكومة أقلية وربما تسقط
الحكومة بعد عام أو عامين ولدينا زعيم
صاحب خبرة ولدية ماضي محترم فلماذا
نقوم بتغييرة.

في النهاية أتمني أن حزب المحافظين ال
يكرر أخطاء الماضي ويبقي علي زعيم
الحزب هذه المرة لنستعد لالنتخابات القادمة
بقوة ومن اآلن .ولكن علي إيرن أو تول
أن يقوم بتوحيد الحزب وضم حزب الناس
النقطة الثانية والتي يغفلها الجميع أن في هذه لحزب المحافظين فهي الطريقة الوحيدة
االنتخابات تسبب حزب الناس بقيادة ماكسين لنعود للحكم مرة أخري.
بيرنييه في خسارة حزب المحافظين لعشرين
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اوعاك تزوق في صفحه … وتقول مكانه وقام
دانا رسام

غصن الزيتون 50

املايسرتو

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

عندك رساله ياابونا .… .للكل
ويعدي وقتك ماتدري … الساعه واضحه وتمام
ايه او كام

من غير بقي فزلكه … لكن بحب
العمر اصله ده تايمر  ..بيرن كده ووئام
بالحس ده … يشعر بآي نغمه كذا عام
مختلفه … او أي نشاز او نفور في
بتقول هدفنا السما .… .ابديه
أي نغمه … ده يخلينا طول الوقت ركز بجد ف حياتك … .ماتوهش احسن ختام
نتمتع بالقداس … وننبسط بااللحان
… مش قلت لكم …بجد …
نفسك ودايما بتحلم … وتقول
مايسترو …
بكل اهتمام
اجدادنا مشيوا زمان … .في
صف كان ممتاز

احنا النهارده بقالنا اكتر من ٤٥
عدد … او اكثر من  ٩٠أسبوع
… واحنا لسه بنجتر مرارة
الكورونا … ولسه برضه مخنوقين
بالماسكات … ولسه برضه الكنايس
وأماكن التجمعات … القدره فيها
على االستيعاب هي ٪ ٣٣ …
ولسه برضه محرومين من امساك
الجريده الورقيه … ولسه برضه
بنقرأ النسخه الكترونيا… يعني
اون الين … ده طبعا لو كان لسه
فيه ناس متابعه قراءة الجريده …
ربنا يسهل كده والغمة تنزاح …
ونرجع من تانى … لما كنا علية
زمان … قبل الكوفيد … دي
طبعا مقدمه بنقولها كل مره …
ومقدمه ضروريه قبل ما ندخل في
الموضوع …وموضوعنا النهارده
اسمه المايسترو … وانا كالمعتاد
… حبيت اقرا شويه عن المايسترو
وايه الدور اللي بيلعبه … عشان
نسمع موسيقي مظبوطه … من
غير نشاز … وملخص القرايه كان
مايلي « المايسترو هو قائد الفرقه
الموسيقية أو الكوندكتر كما يُعرف
باإلنجليزية والمايسترو كما يُعرف
في اإليطالية ،وعمل المايسترو هو
ُّ
فن توجيه العرض الموسيقى عن
طريقة اإليماءات وحركات اليد،
والواجب األساسي منه هو توحيد
األداء وضبط اإليقاع بدقه واضحة.
يتصل القائد مع أعضاء فرقته في
المقام األول من خالل إيماءات
اليد ،وقد يستعين بعصا اليد في
إلشارات
بعض األحيان ،أو قد يلجأ
ٍ
أخرى مثل االتصال البصريّ مع
الموسيقي ذي الصلة .ينظم القائد
ّ
المايسترو القطعة الموسيقية التي
تقوم الفرقة بعزفها ،من خالل
حركات العصا التي يديرها بيده
اليُمنى ،فهو يحدد سرعة القطعة
وموعد بدئها .وبسبب تنوّع اآلالت،
أن ينظر إلى ّ
فيحتاج القائد ْ
كل
موسيقي أو مجموعة عازفين
ّ
إلعطاء التوجيهات ،ويحتاج إلى
تحريك ذراعيه بشكل مختلف لكل
أن هناك ّ
أداة .كما ّ
إيقاع نوع
لكل
ٍ
معيّن من اإليماءات والحركات
يختلف به عن غيره ،مثل الحركات
التي تظهر في هذه الصورة على
سبيل المثال .والمايسترو في
الموسيقى الكالسيكية هو ضرورة

ياريتنا نتبع جدودنا.
بكل انسجام

ونسير

والبد لينا بجد … .عشان
تحتمها طبيعة هذا اللون الفني ،فال
نشوف انجاز
توجد آلة موسيقية تمسك باإليقاع
طوال فترة العزف مثلما يحدث
في الموسيقى الشرقية ،لذلك تأتي البد من مايسترو … وده
دايما للحن الكنيسه… .
أهمية المايسترو أو قائد الفرقة ألنه صحيح ينعاز
عازف ل احلي انغام
الوحيد الذي يمسك باإليقاع طول
الوقت ،باإلضافة إلى أن الموسيقى
نسمع معاه الحان … بدون نفور وسط الزحام
الكالسيكية متعددة األصوات وبين
ل ابونا مرقس بنهدي  ..اجمل تحية
سب ال يحددها إال المايسترو .ونشاز
آالتها ِن ٌ
وسالم
كما أن المايسترو يساعد الجمهور
خليك مكانك صح … ماتضعش في
بإشاراته لفهم الموسيقى وتحديد راعي يقود القطيع … بالحب مش األوهام
إيقاعاتها.
ربي يديم كهنوتك …لسنين كتير
اعجاز
واعوام
تبت في قلب الحق … .راسخ كما
وفي العصور الوسطى ،كانت والحق دايما قصاده … وتملي ليه االهرام
الكنيسة المسيحية
ّ
كل سنه وانت طيب ياابونا مرقس
تخصص لفرقتها ينحاز
الموسيقية قائ ًدا يتولى اإلشارة إلى
مش زي ريشه في مهب  ..الريح
اللحني باستخدام حركات
الشكل
ّ
بمناسبة عيد الرسامه رقم –١٨
يديه .أما بعد منتصف القرن التاسع والنه فعال مايسترو .فكل خطوه وجوه ظالم
 ٢٨من نوفمير  ٢٠٢١عقبال ١٠٠
عشر ومع توسّ ع األوركسترا بنظام
سنه
وأشكالها وظهور السمفونية
او زي واحد خايف … ام ساب
المايسترو
أصبح
وتنوّعها،
ورا طابور اإلباء  ..واقف .بيدي
ضروريًا .كما ال يمكن إنكار ّ
أن
التمام
ضبط التوقيت بدون المايسترو قد
أونتاريو توقف خطتها لرفع املزيد من القيود الصحية
يع ّد صعبًا للغاية ،فالنبض الموسيقي
يف بعض االماكن التي تتطلب أثبات احلصول علي
هو شيء غامض بالنهاية ،خاصة الزق في قلب الطابور …مش
ً
مع التشابه ،ولو كان
طفيفا ،لآلالت ماشي كده والسالم
التطعيم
المتشابهة ميكانيكيًّا أو إيقاعيًّا .أو
حتى مع االختالف الكبير لآلالت،
تورنتو ؛ ستبقي القيود الصحية القائمة حاليا في مقاطعة أونتاريو كما
فمنها ما هو حا ّد للغاية ومنها الناعم طابور يسلم ايمان … فيه الكبير
هي لمدة شهر أخر علي االقل في بعض االماكن  ,وهذا أطول مما
الخفيف ،األمر الذي يحتاج عناية قدام
كان مخطط له  ,وذلك بعد أرتفاع حاالت االصابة بكوفيد  , 19وكانت
فائقة في التنظيم والمحافظة الدقيقة
عدة أماكن مثل النوادي الليلية ونوادي التعرية والحمامات والمساج
ّ
على التواقيت والسرعات ،وكل بيفيد ويهدي والده … .الكنز ده تتوقع زيادة الحدود القصوي الستيعابها قريبا  ,اال إن المقاطعة أعلنت
هذا يصبح أسهل بوجود المايسترو باهتمام
ان هذه القيود الصحية ستبقي سارية لمدة  28يوما أخري علي االقل ,
أمام الفرقه « خلص االقتباس او
في الوقت الذي تراقب فيه المؤشرات الصحية  ,وقال كبير االطباء في
التعريف الرسمي للمايسترو…
المقاطعة الدكتور كيران مور "ألن أونتاريو تشهد زيادة في معدالت
صحيح كانت مقدمه طويله شويه… دايما شعاره الحقيقه … تعليمه كله
االصابة  ,وبسبب الحذر فسوف نتوقف عن الخطوة التلية من خطة
بس كانت ضروريه …والبد منها التزام
العادة فتح المقاطعة " وقال اننا سنتجنب أغالق المدارس علي مستوي
… ل ابراز اهميه القائد الناجح …
المقاطعة كما حدث العام الدراسي الماضي  ,ولن نتراجع للوراء وإذا
او المايسترو … الصوره السابقه مش كله اخبار خير … لو حتي أضطرت المقاطعة لذلك فسوف نتوقف عن الفتح ولكن لن نتراجع
دي مهمه جدا … وبتحضرني
للوراء  ,وتأمل المقاطعة أن تخفف القيود الصحية المفروضة علي
كان راي عام
… وبتيجي علي ذهني تماما …
الصحة العامة ببطء الي أن يتم رفع جميع التدابير  ,وقد يكون هذا في
لما اشوف ابونا مرقس … إثناء
نهاية شهر مارس القادم .
القداس … وهو فعال مايسترو … لكن بفحص وتأني … مش أي
له اذن حساسه … وحس مرهف هري وكالم
…في وسط كل انشغاله واندماجه
في القداس …اول بس مايحس
لالعالن باجلريدة اتصل على
او يشعر … ان صوت الشمامسة كتير يقولك اصحي …اوعاك
بدا يوطي شويه … تالقيه علي ياابني تنام
ahram.teeba@gmail.com
طول ظبط اللحن … وعدله …
اواتصل باشرف اسكاروس
بكل مرونه وبساطه…ممكن يكون خليها حلقه في ودانك …من غير
المايسترواللي بيدير القداس … زعل او مالم
(416)659-8744
وكمان .بيظبط أي لحن … يقدر
من غير مايبقي الهدف …
حب الظهوراووسام
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بقعـــــة ضــــوء
مجال عبد الناصر رئيس

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

Hours: Mon-Thurs 10:00 – 6:00
Fri 9:00 – 4:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed
Don Mills Rd

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د /رأفـــت جنـــدي ،طبيـــب عائلـــي

التوتر قد يكون قاتال
موطنه األصلي الشرق األوسط ،كان مقيما
فى البرازيل لسنوات طويلة ويعمل باألعمال
الحرة ،حضر لكندا زائرا ألمه وأخوته
لبضعة شهور .أنتابه ألم مفاجئ فى صدره,
وألن أخاه من مرضاي أتى لى .كان فى
اوائل الخمسينيات ومصابا بارتفاع فى ضغط
الدم لفترة ومصابا بالسمنة أيضا.

لم يكن يحمل معه تأمين صحى وصمم على
العودة للبرازيل الستكمال باقى الفحوصات
لعدم استطاعته اإلنفاق عليها فى كندا مع
تمتعه بتأمين صحى فى البرازيل يؤهله لهذا
مجانا.

أتى لى أخاه ذات يوم ليخبرنى بأنه تم
عمل القسطرة ألخيه الذى عاد إلى البرازيل
كان متوترا وعصبيا بالرغم من محاولته واوضح أن يوجد أماكن أنسداد فى عدد من
ألمتالك نفسه .وأخبرنى بأنه رفض من قبل الشرايين التاجية وأنه قد تحدد له ميعاد لعملية
أن يأخذ ادوية لتهدئته ألنها اصبحت طبيعته جراحية.
الدائمة من كثرة مسئولياته وأنه أتى لكندا لعدة
غاب هذا األخ عنى لشهور وعندما عاد
شهور كفترة استجمام لكى يبعد عن منغصات
كثيرة فى حياته وقص على أيضا أن عصبيته قال لى أن أخاه دخل المستشفى فى البرازيل
كانت سببا فى انهاء عالقته الزوجية وأنه قبل العملية بيوم وفى الصباح المحدد ألجراء
طوال حياته يتحاشى استعمال األدوية المهدئة العملية أنتابه توتر عصبي وذعر وفزع شديد
لعلمه بإمكانية التعود وعدم االستغناء عنها .قبل دخوله غرفة العمليات وفشلت محاوالت
كانت له مشاكله النفسية أيضا لبعد اوالده عنه تهدئته والسيطرة علي خوفه فإذا بقلبه يتوقف
فى حضانه امهم.
مباشرة على باب غرفة العمليات .فشلت
كل محاوالت انعاش قلبه وكان سبب الوفاة
كان كل تركيزى فى هذا الوقت على ألم
الصدر ،ودلت الفحوصات األولية وأختبار صدمة عصبية اجهدت قلبه الضعيف.

القلب بالمجهود بعد ذلك على أنه يوجد أحتمال
عالى لقصور بالشرايين المغذية لعضلة القلب
وهى ما تعرف بالشرايين التاجية .بالطبع
وضعته على األدوية الالزمة لتقليل نبضات
القلب وزيادة سيولة الدم وايضا لمواجهة
احتمال أى أزمة صحية مفاجئة .كان ال بد له
أن يراجع أخصائى قلب لعمل قسطرة لبيان
مدى صالحية شرايين القلب.

فى الكثير من األحيان نستهين بالشد
العصبي المستمر بل ندفع أنفسنا لزيادة
ساعات العمل وإثقال أنفسنا بمسئوليات أكبر
وأكثر بحجة أن بعض الراحة هى نوع من
الكسل غير مدركين أن التوتر العصبي قد
يكون قاتال فى أحيان كثيرة.
موعدنا العدد القادم أن شاء الرب

اجلمهورية الثانية  -اجلزء السادس

فاروق عطية
7ـ يقول أنصار عبد الناصر أنه هو من
إنهى عقودا طويلة من المرض بالتأمين
الصحي :وهذه مغالطة مضحكة ألنه في عهد
عبد الناصر لم يكن هناك أي تأمين صحي
للمواطنين المصريين ،بل يمكننا القول أنه
حتى اآلن ال يوجد بمصر
تأمين صحي بمعناه
الحقيقي .لم يضع عبد
الناصر قانو ًنا خاصا
للتأمين الصحي ،وإنما
أصدر قانو ًنا بإنشاء هيئة
التأمين الصحي ،وذلك
فى عام 1964م ،لم يكن
غير نظام لتقديم خدمات
الرعاية الصحية للعاملين
الصناعية
بالشركات
(إصابات العمل وتعويضاتها).حتى في هذا
اإلطار لم يكن رائدا فقد سبقه صدور العديد
من التشريعات في العهد الملكي (حكومات
الوفد) ،موجّ هة بصفة أساسية للقوى العاملة
من عمال وموظفي المصانع والشركات
التجارية فقط دون موظفي الحكومة .أضاف
عبد الناصر موظفي الحكومة لحظيرة قوانين
التأمينات.

الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
ووحدات اإلدارة المحلية مقابل اشتراك
قدره  % 3من أجور العاملين شهرياً يسددها
صاحب العمل (الحكومة) ،باإلضافة إلى
 % 1من األجر الشهري يسدده العامل أو
الموظف .وبنا ًء على هذا
القانون صدر قرار رئيس
الجمهورية  1209لسنة
 1964بإنشاء الهيئة العامة
للتأمين الصحي لتنفيذ ما
جاء به.

ـ قانون  63لسنة 1964م:
يقضي بتطبيق التأمين
الصحي على العاملين
بالقطاعين العام والخاص
الخاضعين لقانون التأمين
االجتماعي مقابل اشتراك  % 4من األجور
الشهرية يسددها صاحب العمل باإلضافة
إلى  % 1من األجر الشهري يسدده العامل
 .وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات
االجتماعية تنفيذ هذا القانون ونظراً لالزدواج
في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة
للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات
االجتماعية ،صدر القرار الجمهوري 3298
وفيما يلي عرض موجز لهذه القوانين:
لسنة  1964بنقل مسئولية الهيئة العامة
ـ قانون  64لسنة 1936م :حدد مسئولية للتأمينات االجتماعية فيما يخص تطبيق
أصحاب األعمال تجاه العاملين فيما يخص التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين
إصابات العمل ،إنحصر تطبيق هذا القانون الصحي
على العمال في الصناعة والتجارة دون
8ـ يدعون أن عبد الناصر هو من أنهى
التطبيق في المجاالت األخرى.
اعتماد مصر على الزراعة فقط واالتجاء
ـ قانون  86اسنة 1942م :ألزم صاحب للتصنيع وبناء  1200مصنع .أهمها إنشاء
العمل بالتأمين اإلجباري على عماله ضد مجمع األلومنيوم فى الظهيرالصحراوي لنجع
إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين حمادى شمال قنا .وشركة الحديد والصلب
المصرية في منطقة التبين بحلوان ،تأسيس
التجارية.
شركة الكيماويات المصرية المعروفة بأسم
ـ قانون  117لسنة 1950م :للتأمين ضد كيما .تصنيع كامل ألول سيارة مصرية
أمراض المهنة ،بقيام صاحب العمل بتعويض (السيارة نصر  .)128اهتم بصناعة األجهزة
عماله في حالة اإلصابة بأحد األمراض الكهربائية وصناعة األسلحة والذخيرة في
المهنية.
مصر بشكل داخلي حتى ال نعتمد على
ـ قانون  203لسنة 1958م :للتأمين اآلخرين ،ومصنع االنتاج الحربي بحلوان
والتعويضات ضد إصابات العمل الذي الذي قام بانتاج الطائرات الحربية والمقاتالت
تم بموجبه نقل مسئولية تمويل والتزامات الحربيىة  .300كما قام بتأميم العديد من
إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وانشاء المؤسسات والشركات وتأميم البنوك
الصندوق القومي إلصابات العمل للتغلب المصرية سواء كانت خاصة أو أجنبية.
على تجاوزات شركات التأمين التجارية في
ال يستطيع أحد إنكار أن عهد عيد الناصر
حقوق العمال المصابين في ظل القوانين شهد انشاء العديد من المصانع كمجمع
السابقة.
األلومينيوم ومصنع الحديد والصلب وغيرهما

ـ قانون العمل الموحد 91لسنة 1959م :وضع
هذا القانون معايير الرعاية الصحية الالزم
توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد
العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة
لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في
إنشاء األقسام واإلدارات الطبية بها أو التعاقد
مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين
جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة
الصحية العمالية التي تم انشائها بقرار رئيس
الجمهورية رقم  571لسنة 1961م طبقاً
لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين
بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية
البقية ص12
وبخاصة إصابات العمل.

من الصنعات الهامة .لكن ال ننسي أن بداية
عصر التصنيع في مصر بدأ من زمن سابق
علي أيدي رواد االقتصاد والصناعة المصرية
أمثال طلعت حرب باشا واحمد عبود باشا
وغيرهما ،مصانع عمالقة للعزل والنسيج
ومصانع لألسمدة والصناعات الكيماوية
ومصانع السكر ومحالج القطن ومصانع
انتاج الزيوت والصابون ،ولو استمر الحال
لزاد التطور خاصة في تصنيع المنتجات
الزراعية التي أه ِملت تماما في عصره.

ـ قانون  75لسنة 1864م :تقضي أحكام هذا
القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي
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يجب على المصابين بلدغة نمل النار والذين يعانون من
اعراض خطيرة تهدد الحياة (ورم كامل في الجسم ،ضيق
تنفس ،إحمرار كامل بالجسم ،اغماء ،رغبة في القيء  ،تعرق
بكميات كبيرة ،فقدان القدرة على النطق) زيارة الطبيب أو
المستشفى بسرعة للوقاية من خطر الوفاة.
العدو الطبيعي لحشرات نمل النار

إِ َّن جَ ِميعَ الَّ ِذ َ
ين لَ ْم َيع ِْر ُفوا هللاَ ُه ْم حَ ْم َقى ِم ْن َط ْب ِع ِه ْم،
ات ْال َم ْن ُظو َر ِة،
لَ ْم ي َْق ِد ُروا أَ ْن َيعْلَ ُموا ْال َكا ِئ َن ِم َن ْال َخ ْي َر ِ
وَ لَ ْم َي َتأَ َّملُوا ْال َم ْص ُن َ
صا ِن َعهَ ا (حك
ات حَ َّتى َيع ِْر ُفوا َ
وع ِ
)1 :13
الحلقة الثانية عشرة :طرق التواصل المختلفة بين
الكائنات الحية
تابع مستعمرات النمل ()2
نمل ناري السع

النمل الناري
مثل باقي الحشرات ،يتكون جسم نمل النار
من ثالثة اقسام الرأس ،قطعة الصدر،
قطعة البطن ،وله ثالثة ازواج من االرجل
وزوجين من قرون االستشعار .ويتميز عن
األنواع االخرى من النمل برأسه وصدره ذو اللون البني
النحاسي ولون بطنه القاتم .النمل العامل من نمل النار يتميز
بلونه األسود الي األحمر بينما يكون حجمه من  6 : 2مللم
علما بأن عش النمل قد يحتوي عدة احجام متباينة .النمل من
النوعية التي يمكن التعرف عليها من خالل الجسم ذو الثالث
قطع ،ساق ذو عقدتين ،وقرون استشعار من عشر قطع .يبني
نمل النار أكواما لمستعمراته في المناطق المفتوحة ،ويتغذي
غالباً علي النباتات الصغيرة ،البذور ،وأحيانا الصراصير.
عادة ما يهاجم نمل النار الحيوانات الصغيرة وبإمكانه قتلها.
فبخالف األنواع االخرى من النمل التي تعض ثم تقوم برش
حمض على جرح العضة؛ يقوم نمل النار باإلمساك واللسع
من بطنه وذلك بحقن مادة قلوية سامة تسمي سولنبوسين،
وهي مركب من شعبة الببردين .لسعة النمل الناري مؤلمة
لإلنسان كما يماثل الشعور باللسع بالنار ولهذا سمي بنمل
ً
قاتال بشكل خاص لمن يعانون من
النار .تأثير اللسعة قد يكون
الحساسية .المادة التي يحقنها النمل عبارة عن قاتل للحشرات
ومضاد حيوي .وقد توقع الباحثون ان النمل الحاضن من
النمل الناري يقوم برش تلك المادة على البيض لحمايته من
الميكروبات.
عش نمل النار في التربة غالبا ما يكون قريباً من األماكن
الرطبة مثل ضفاف األنهار ،حواف البرك ،المروج الخضراء
التي تسقى بشكل مستمر وجوانب الطرق السريعة .غالبا ال
نستطيع رؤية اعشاشه حيث انها تكون تحت األشياء مثل
الصخور والطوب .وإذا لم يكن هناك غطاء للعش يبني النمل
اكواماً على شكل قبة ولكنها توجد فقط في األماكن المفتوحة
مثل الحقول والحدائق ،علما بان ارتفاع االكوام قد يصل
إلى  40سم وقد تصل إلى عمق  1.5متر .العش قد يحتوي
مجموعة من الملكات أو واحدة فقط .وحتى عند وجود ملكة
واحدة في العش فقد تصل اعداد المستعمرة إلى عدة آالف
خالل شهر واحد.
تتكون مستعمرة النمل الناري الملكة وهي هي أكبر افراد
المستعمرة حجما ووظيفتها األساسية التكاثر وتعيش لمدة من
 7: 6سنوات وتنتج حتي  1500بيضة/يوم .الذكور تتكاثر
مع الملكة إلنتاج النسل وعمرها ال يزيد عن  4ايام و العمال
اناث عقيمة ووظيفتها البناء وصيانة العش ورعاية النسل
الصغير والدفاع عن العش واطعام النمل الصغير والكبير.
يفرز نمل النار عند اللدغ قلويات مثل البيبريدين فينتفخ
مكان اللسعة وقد يتورم مسببا التهابا والماً أكبر في بعض
األوقات ،وخاصة عندما تلسع الشخص أكثر من نملة .غالبا
ما يتحول الورم إلى بثرة بيضاء وقد تصاب بعدوى بكتيرية
عند الهرش ،أما إذا لم تهرش فانها تختفي في غضون ايام
قليلة .تكون البثرات غير مريحة ومؤلمة نوعا ما ،ولو
أصيب بالعدوى يمكن ان تتحول إلى ندبات .علما بان بعض
األشخاص قد تكون لديهم حساسية للدغة النمل مما قد يؤدي
إلى صدمة مما يتوجب عالجً ا فوريًا بمضاد للهيستامين أو
مرهم كورتيكوسترويد لتقليل الهرش.
اإلسعافات األولية للدغات نمل النار تشمل العالجات الخارجية
(الموضعية) كأي عالج يحتوي على كورتيكوسترويد
أو خالصة نبات الصبار والجهازية بإستخدام مضادات
الهيستامين.

سارقات أو الذباب ذو السنام الظهري فيلق ذباب الفاكهة
هناك نوعان من عائلة من عائلة ذباب ذو سنام ظهري مثل
السارقات أو الذباب ذو السنام الظهري (وهي عائلة للذباب
صغير الحجم تشبه ذباب الفاكهة) قاتلة لحشرات نمل النار
ويطلق على هذا النوع قاطع رأس نمل النار ،حيث يتكاثر
افراد هذين النوعين بوضع البيض في منطقة الصدر لنمل
النار .الطور األول من اليرقات يخرج من البيض ليهاجر
إلى رأس النملة ثم يكبر بالتغذي على سائل الهيموليمف
والعضالت والجهاز العصبي للنملة ،وبعد حوالي اسبوعين
يتسبب بسقوط رأس النملة وذلك بإطالق انزيم يذيب الغشاء
الذي يثبت رأس النملة بجسمها .وتتحول إلى حشرة في الطور
االنتقالي في قطعة الرأس المنفصلة وتحتاج أسبوعين آخرين
قبل أن تنتقل للطور التالي.
السارقات أو الذباب ذو السنام الظهري من أهم فصائل رتبة
ذوات الجناحين وهو ذباب صغير الحجم ذو ألوان داكنة
ويمتاز بوجود سنام على الظهر وأرجل خلفية ممتلئة مفلطحة
الجوانب .تضع الحشرة بيضها على المواد الحيوانية أو
النباتية المتحللة وبعضها يتطفل داخليا على الحيوانات الحية
مثل النحل والنمل واألرضة ،كما تنجذب على الجثث المدفونة
لتنمو اليرقات بداخلها .تغامر الذبابة كثيرا عند محاولة حقن
عدة ضحايا ،وعند نجاحها يمتد بيضها بسرعة ويسيطر في
خالل أسبوع على دماغ المضيف ،حيث تهاجر اليرقات إلى
الرأس لتتغذى على الدملمف والعضالت واألنسجة العصبية.
كما هو حال النمل ،الذي يفقد عقله ويغادر خليته وعمله ليتوه
بال وجهة محددة لمدة أسبوعين تقريبا حتى تلتهم دماغه،
وتستمر جثته في إعالة اليرقة إلى غاية نضوجها .هذه الميزة
جعلت اإلنسان يجند هذه الحشرة للسيطرة على مستوطنات
النمل الناري في جنوب الواليات المتحدة ،حيث تم إدخال
بعض أنواع هذا النمل عن طريق الخطأ في الثالثينيات.
النمل األبيض أو َ
األ َر َ
ض ُة

النمل األبيض
َ
األ َر َ
ض ُة أو النمل األبيض
ً
نمال بالمعنى الحقيقي حيث يتصل الصدر والبطن
هو ليس
في النمل األبيض مباشرة وبدون خصر والنمل األبيض
حشرة كانسة كما يتسم بحياته السرية ،ويتغذى أساسا على
السيليولوز ،ويعيش في مستعمرات تتنوع فيها الطوائف
التي تختلف في بنيتها ووظيفة كل منها وهي حشرة تعيش
في مجتمعات تسمى مستعمرات يقدر عددها التقريبي من
 30000إلى  2.5مليون فرد.
تعد حشرة األرضة في الثقافة العامة عدوا لإلنسان ،حيث انها
تتغذى على مادة السليلوز المتوافرة في كثير من استعماالت
اإلنسان اليومية (مالبس – ورق – سجاد – موكيت –
حصير – ستائر – مخدات ومراتب – أثاث خشبى) فهي من
أخطر الحشرات وأكثرها ضررا ،حيث تقوم ببناء ممرات
ومداخل يصعب الوصول إليها ،وتقوم بإتالف العديد من
األوراق والكتب واألخشاب في المباني والمكتبات ،ولربما
حصل بسببها تضرر المساكن ،ومع تزايد األضرار التي
تسببها فهناك مجموعة من األسباب االحترازية أو الوقائية
منها :طالء األخشاب واستخدم طرق سليمة عند بناء المساكن
ومنع وصول الماء إلى األخشاب ،وتنظيف سقوف المنازل
وغير ذلك.
التنظيم االجتماعي
ألفراد الجنسية الخصبة المجنحة و تظهر في الخريف
والربيع لونها قاتم ولها عيون ترى وأجنحة وهي خصبة
وتتحول إلى ملكات وملوك إلنشاء مستعمرات جديدة.
الملكة وهي ناتجة من األفراد الجنسية الخصبة ويوجد ملكة

وحيدة في المستعمرة وتعمل على ربط أفراد المستعمرة
جميعاً وإنتاج البيض حيث تضع حوالي  6بيضات في الدقيقة
الواحدة ،ويعيش معها ملك واحد فقط في المستعمرة.
الجنود وهي المسئولة عن الحراسة وحماية المستعمرة ولها
فكوك قوية ومسننة والرأس لونها قاتم وتمثل ثلث طول الجسم
وباقى الجسم لونه فاتح باهت ،ويصل عددها من % 3 – 1
من تعداد المستعمرة والحشرة عقيمة وعمياء.
العمال وهي المسؤولة عن جميع األضرار الناجمة عن
إصابات النمل األبيض حيث تتغذى وتقوم بتغذية جميع
طوائف المستعمرة ،وتمثل حوالي  % 97من تعداد المستعمرة
ولونها باهت وعقيمة وعمياء.
ويمك ان تتواجد حشرة النمل األبيض في المنازل المبنية
بالطوب النيء وكذا األسمنتية وفي األولى يقوم النمل األبيض
التحت أرضى باستخالص أجزاء الطين من داخل الطوب
ويعمل على تفريعها من الداخل مما يؤدى إلى انهيار المبنى
وتكون به إصابات وأنفاق وتتهدم الجدران وتكون مفرغة من
الداخل أو تلتصق األبسطة والحصر المفروشة على األرض
وعند نزعها تتمزق وتظهر آثار أكل النمل من النمل ووجود
أجزاء من التربة مكان التآكل و تأكل األخشاب المالصقة
للحائط مثل الدواليب وغيرها والنوافذ واألبواب والسقوف
المصنوعة من حذوع األشجار كما انها تآكل األرضيات
المصنوعة من الخشب (الباركيه) وعند نزعها يشاهد تربة
مكان األكل ويشاهد ايضا وجود أنابيب طينية غير الحوائط
والنوافذ تبدأ من األرض وتمتد لمصدر اإلصابة و يشاهد
التصاق األجولة والزكائب باألرضية وتمزقها نتيجة أكل
الحشرات في الصوامع و يشاهد أنفاق وكتل طينية على
جذوع األشجار ووجود طبقة طينية على المنطقة السفلى من
جذع الشجرة مع جفاف واحتراق أطراف الفروع وظهور
لون أسود يشاهد جفاف المحاصيل ومظهر الذبول رغم توافر
الماء بالتربة ووجود بؤر خالية من النباتات تمتد تدريجياً
ً
ليال صوت
لتشمل الحقل كله وموت النباتات كما يسمع
مثل طقطقة اشتعال النيران .ويهاجم أيضا الكتب واألوراق
والسجالت وفلنكات السكك الحديدية وأعمدة التلغراف
والتليفون والكرتون والمالبس.
تجنب مشاكل النمل األبيض
في األراضي المصابة والمخصصة للبناء يتم نظافة األرض
من مخلفات المواد السليلوزية مثل التبن والقشر واألخشاب
والنباتات الجافة ويتم رش األرض بمحلول المبيد رشاً غزيراً
وذلك بمعدل أربع لترات من محلول الرش لكل متر مربع من
المساحة ثم رش أساس المبنى (المصطبة) فوق سطح األرض
ثم يتم عمل خندق حول المبنى بعرض  30سم وعمق 30
سم يحيط بالمساحة ومالصق لحوائط وجدار المبنى واليجب
البناء على المساحة المعالجة كلها بل يستلزم البناء في مساحة
تقل عن المساحة المعاملة بنصف متر على األقل من كل
جانب .و من أفضل طرق معالجتها المجربة هي:
 معالجة التربة وأسس البناء بالمواد الكمياوية القاتلة لهذهالحشرة ومن أفضل المواد الفاعلة هي مادة (الكلوردين)
 فحص األخشاب قبل أستعمالها ومعالجتها قبل تصنيعه عمل خندق بعمق متر حول البناء المراد حمايته ومعاجةالخندق بالكمياوات وإعادة ملئ ودفن الخندق بطبقات من
التراب المعالج ليكون سد حاجز من اختراق األرضة له
 فحص المنطقة المحيطة بالبناء والبحث عن شجرة كبيرة قدتكون حاوية على عش ومستعمرة لألرضة ومعالجتها
 حقن خنادق وممرات حشرة االرضة بمحاليل مناسبةويفضل الفايروسيه منها
آكل النمل النمل األبيض
آكل النمل
آكل النمل و جنس من الحيوانات
يتبع الفصيلة النامالت من رتبة
الثدييات المشعرة .يتمتع بفروه
البني المائل لإلحمرار ويوجد
خط أسود يمتد من عينه إلى
أنفه وفمه ،كما أن ذيله كثيف الشعر يتغذى بدرجة خاصة على
النمل األبيض إذ يقوم بحفر التربة بمخالبه الحادة للوصول
إلى جحورها ومن ثم التقاطها بلسانه الطويل يستوطن عادة
في جنوب أستراليا بشكل عام و في داخل فجوات األشجار
بشكل خاص كذلك توجد أنواع منه في غرب أستراليا لكن
أعدادها بدأت بالتناقص في اآلونة األخيرة و يعود ذلك إلى
سببان األول يعود لعامل قطع األشجار التي يستند عليها
أساسا الثاني يعود إلى عامل انتشار الثعالب الحمراء التي
تتغذى عليها
البقية في العدد القادم
إعداد/د .شاكر اسطفان
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ويؤخذ عليه القيام بتأميم المصانع والشركات
الكبري والمتوسطة وحتي الصغيرة التي ال تؤثر
علي االقتصاد .كان من الممكن فرض الضرائب
التصاعدية علي هذه الشركات وسن القوانين التي
تفعل وتصوب مساراتها ،ولكن كان التأميم لمجرد
االنتقام من أصحاب هذه الشركات واالستيالء
علي أموالهم دون تعويضات مناسبة .كانت
هذه الشركات والمصانع تدار بطرق وأساليب
اقتصادية علمية سليمة وتنتج بعائد مناسب يؤدي
للتوسع واالزدهار ،كانت هياكلها التنظيمية
محسوبة بدقة بتسلسل هرمي واضح ،عدد العاملين
بكل موقع كاف دون زيادة ،والترقي والحصول
علي المناصب األعلي يتم حسب الكفاءة والقدرة،
يجازى من يُخطئ ويثاب من يبدع ،األجور
مناسبة (أضعاف األجور الحكومية) والعالوات
الدورية كبيرة ومكافأت آخر العام مجزية .بعد
التأميم أسندت إدارتها ألهل الثقة دون أهل الخبرة،
حُ ِملت بأعداد كبيرة من العاملين دون حاجة،
ألن الدولة مُلتزمة بتعيين الخريجين .فرضت
علي العاملين درجات وظيفية كما هي موجودة
بالوظائف الحكومية وانخفضت األجور تبعا لهذه
الدرجات «علي سبيل المثال كان الجامعي يعين
بالشركات بأجرشهري بين  60-40جنيها بعد
التأميم صار يعين علي الدرجة السابعة بـ 20
جنيها وكانت العالوات الدورية لحديث التخرج
بين  8-5جنيهات فصارت بعد التأميم جنبها
ونصف الجنيه» .نتيجة لإلدارة الغير رشيدة
توسعت الشركات في الوظائف اإلدارية حتي
أصبحت أكبر من الوظائف اإلنتاجية ،وحدثت
تُخمة في عدد العاملين دون حاجة نتيجة التزام
الدولة بتعيين الخريجين «تواجد  4أو  5أفراد في
الموقع الذي يحتاج لفرد واحد»مما أدي للتكاسل
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والتواكل بين العاملين وصار األعلى صوتا يحوز
علي الترقي دون عدل .والنتجة المتوقعة هي
التدهور المستمر للقطاع العام والخسارة المحققة
واالتجاه المالحظ اآلن هو التخلص منه تدريجيا
بالبيع بدال من دراسة أسباب االنهيار المعروفة
وتالفيها» قرار بيع مصنع الحديد والصلب
ومصنع سماد طلخا».
9ـ يفتخر أنصار عبد الناصر بأن في عهده بدأ
إنتاج الصواريخ المصرية القاهر والظافر والرائد
عام 1958م بمعاونة العلماء األلمان :وإليكم قصة
هذه الصوارخ ،اتفق الرئيس جمال عبد الناصر
مع رئيس الوزراء الهندي جواهرالل نهرو ،على
استقبال العلماء األلمان الذين كانوا يعملون في
الهند في مجالي الصواريخ والطائرات بجانب
العلوم المتقدمة ،وبالفعل جاء العلماء األلمان إلى
مصر وعلى رأسهم العالم بينز الذي قاد مشروع
الصواريخ المصرية ،شارك العلماء المصريون
في تصنيع تلك الصواريخ بجانب العلماء األلمان،
ولكن فشلت تجربة إطالقها بسبب استحداث نظام
التحكم اإللكتروني في الصواريخ وإحالله مكان
التحكم الميكانيكي ،وهي المشكلة التي لم يستطع
العلماء األلمان التغلب عليها .وقبل التوصل
ألي حل حدثت إصابة للسكرتيرة الخاصة للعالم
بينز نتيجة انفجار طرد مفخخ ضمن عمليات
الموساد اإلسرائيلي التي استهدفت العلماء األلمان
وعجزت الحكومة المصرية عن إيقافها مما
جعل الخبراء األلمان يرحلون إلي الصين .ومن
المضحك وشر البلية ما يضحك أن تلك االهياكل
الصاروخية الميتة كانت تُحمّل علي جرارات
وتعرض على الجماهير المغيبة مع غيرها من
الدبابات والمجنزرات في كل عيد من أعياد
الثورة للتباهي.

طفلة تدخل موسوعة جينس جبمعها 8833
مرطب شفاه
سجلت سكارليت أشلي تشينج تمكنت اسمها في موسوعة جينيس لألرقام القياسية
في عمر  6أعوام ،حيث أعلنت جينيس بامتالك سكارليت ،من هونج كونج ،أكبر
مجموعة متنوعة من أصابع مرطب الشفاه في العالم ،بجمعها  3388مرطب شفاه
من تركيبات وألوان وأشكال مختلفة ،وتقول الطفلة إن قصة تعلقها بجمع أصابع
مرطب الشفاه بدأت مثل ما يحدث مع الكثير من الصغار عندما حصلت هي
وشقيقتها على مرطب من جدتهما لعالج جفاف الشفاه في فترة الشتاء.
وأوضحت لموقع موسوعة جينيس" :اعتاد والداي وجدتي على ترطيب شفاهي
بالبلسم كل ليلة ،وفي البداية كانت مرطبات عادية بدون نكهات ،لكن مع الوقت
بدأت في تجربة تركيبات ونكهات مختلفة" ،وأضافت" :أصبح مرطب الشفاه
على مدى السنوات القليلة الماضية واحداً من أهم هواياتي ولم أتوقف عن جمعه
واالحتفاظ بمختلف أنواعه بسبب تعلقي بمظهره وطعمه وإحساسه".
وحصلت صاحبة الرقم القياسي على جزء من مجموعتها الفريدة كهدايا من
األصدقاء الذين عرفوا مدى حبها وتعلقها بمرطب الشفاه ،وتشير سكارليت إلى أن
والديها ساهما أيضاً في جمع الجزء األكبر من مجموعتها المذهلة بجانب شقيقتها
كايلين البالغة  8سنوات ،وذكرت موسوعة جينيس لألرقام القياسية أن مجموعة
ً
وأشكاال من عالمات تجارية من جميع أنحاء العالم.
مرطب الشفاه تشمل تركيبات

13

للخدمة صلبان كثرية ج2

كتبها Oliver

 للصليب وجوه كثيرة.ليست كلها قائم و عارضة خشبية.بعضها قلوب أقسي من حجر.رقاب متصلبة تستنزف
الطاقة و الوقت و ً
بدال من كونهم منتسبين للخدمة يكونوا فيها
أحجار عثرة يعملون لذواتهم..منهم الفريسيين و المخربين
و زارعى الزوان و الراقصون و المجربون و المعثرون
.الخدمة ليست مجتمع مثالي أو مالئكي و ال حتي الكنيسة
كلها.لكنها صوت هللا لكي نخلص وسط مجتمع فيه العثرات
كما فيه البركات و علينا أن نختار المسيح و نحمل بفرح
متاعب خدمته فهى شرف ال نستحقه.و ال تصدمنا صعوبات
الخدمة كأنها غير متوقعة.ال مفاجآت صعبة فى خدمة إال
التي بال صلبان.
الفريسيون صليب في الخدمة.يحتقرون الروح والخالص و يمتدحون السطحيات .عبدة الطقس بال الروح
الذى فيه.يقذفون صغار الشمامسة خارج الهيكل ألنهم ال
يتقنون نغمات األلحان كما يعجبهم؟ يالحقون كل أحد بالنقد
للتحطيم.آراؤهم جلدات تلهب ظهرك.تتحملها كى ال ينفرد
الفريسيون بالنفوس فتتشكل على شاكلتهم.الفريسى يتهمك
فى نواياك و يدس الشكوك فى سؤال أى سؤال .كيف يسمح
المسيح بما ال يحل فعله في السبوت؟ الفريسى ال يهمه السبت
و ال األحد بل الهدم فماذا عليك؟دعه يتفلسف بالسبت و إخدم
أنت رب السبت.مت12و  15قدم تفسيرك كالرب يسوع.خذ
من إنجيلك و أجب.القلب الذى يسكنه اإلنجيل يسكنه لهيب
الروح.ال تنساق وراء الفريسيين لتيأس فتنسحب تاركاً
النفوس فريسة لهم فهم ال يريدون خالص أحد بل يؤلهون
ذواتهم فحسب .فى كل كنيسة فريسي,قد يكون خادم أو
خادمة أو مكرسة أو حتي كاهناً.يعبدون الشكل و يحطمون
من يسعى بالروح.
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 أما المخربون فهم أكثر شراً يسعون لتقسيم الكنيسة.وصفه سيدنا الصالح بأنه ال يجمع بل يفرق.ال يصالح و
ال يتصالح.خالفه أبدى و خصومته بال آخر.هذا صليب و
كأس مرارة.يشترى لنفسه مؤيدين بأى ثمن.ينافق الكل كى
يخرب الكل.هذا يلزمه التأديب أو اإلستبعاد من وسط الخدمة
و الخدام و لو تباكى عليه مؤيدوه بدموع زائفة.فهم ضحاياه
في الحقيقة.أما رب المجد فيقف ضد هؤالء بجبروت و قوة.
هؤالء دعاهم أوالد األفاعى ألنهم يتكلمون بالصالحات و
هم اشرار مت.34 :12ال تترك إشاعاتهم دون تفنيد و ال
إتهاماتهم بال ردود.فالصمت هنا ليس فضيلة.
 زارعو الزوان شوكة فى رأس زارع الحنطة.اليستدرجك الزوان بعيداً عن الحنطة.هنا نحتاج الصبر.
حتي يكشف الزوان عن نفسه.الزوان يفضح الزوان.أما
أنت فضع عيناك على الحنطة كي ال يبتلعها الزوان.كن
بناء ماهر ال ينشغل بالحصى و التافهات بينما تبنى سور
أورشليم.فالحصى ال يبنى سوراً بل الحجارة الحية على
رأس الزاوية.الزوان كثيراً ما يكون خلطاً بين الخدمة و بين
أمور أخرى ال تعنيك و لست مطالبا بها قدام هللا.مت13
 الراقصون ليسوا خداماً.حين رقصت إبنة هيرودياسقطت رأس يوحنا على طبق.فإحذر الراقصين.هم يميلون
إلى أى فكر.متزعزين فى قلبهم.خدمتهم للتسلية ال الخالص.
الخدمة ليست رقصة بين جميع اآلراء بل عقيدة راسخة و
ثبات فى المسيح و تعليم بغير محاباة.فى اإليمان ال ميول
بل إستقامة حق اإلنجيل فى القلب و فى التعليم و لهذا كله
ثمن من دمك و أعصابك و عمرك.هو صليب قاس تحمله
و تمض حتى الجلجثة فتتقابل مع مسيح الخالص.ال تدع
الراقصين ينافقونك.يسترضونك و في قلوبهم غرض أن
تطيح برأس المعمدان.ال تكن رأساً و لعبة فى ذات الوقت.
ال تكن قائداً بال هوية بال جسارة بال قوة روحية تقف فى
وجه رقص إبنة و أمها.واحدة ترقص بجسدها و األخري
ترقص بأفكارك فتقسم بالتنازل عن كل شيء و أنت مغيب.
الصليب ليس عليه سوى المسيح فكن له.مت 14لذلك حين

إستدعى هيرودس المسيح رفض و لقبه بالثعلب ألن مسيحنا
خادم رسالته صليبه ال ينقاد بمن يقوده رقص إبنة هيروديا.
لو. 32 :13
 المجربون إكليل شوك فى رأس الخدام.أسئلتهم لإليقاعفى فخ.إقتراحاتهم كذلك.ال تترك نفسك قدامهم بغير إستنجاد
قائال يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس.يبدون أحياناً
ً
ً
أصال
مجتهدون يتحد الفريسيون مع الصدوقيين و هم
ضد بعضهم البعض فقط ليسقطوا المسيح فى فخاخهم.
يسألونه آية مع أنهم ال يريدون المسيح إال مصلوباً فيموت
و في إيمان الصدوقيين ال قيامة فيرتاحوا منه ألنه يكشف
رياءهم.مت.16ال تدع سؤال المجربين يورطك.صلى فتجد
ً
سؤاال مضاداً أو حتى صمتاً و صبراً.
وسيلة أو إجابة أو
 المع ِثرون صليب مريع لغيرهم خداماً و مخدومينمت.18قال المسيح الويل لهم.ألنهم يبددون النفوس.يضيع
الناس بسببهم.تنزرع الخصومات من أفعالهم.يقال على
المسيح شراً بأفعالهم.هم صليب لغيرهم من خدام المسيح
الحق بينما المعثرون يقتلون هذا المسيح كل يوم.المُع ِثر
يخترع من الخير شراً.يؤول كل كلمة إلى نواياه الفاسدة.
عيناه ال ترى سوى السليبات.أذناه ال تسمع سوى إلبليس
يشوش بأكاذيبه نقاوة القلوب و يستدرج البسطاء إلى الهوة.
يخترع ما لم يقله غيره و يفسد سالم الكنيسة.الخدام يحاكمون
بذنبه ألنه يشوه الجميع .يتوقف كثيرون عن عالقتهم بالرب
و كنيسته بسبب العثرات أكثر من كل الخطايا.الملحدون
معثرون قبل إلحادهم.و بعض الجاحدين عثروا مسبقاً.
الكارهين الكهنوت و الكنيسة فى قلوبهم طعنة من أحد
محترفى العثرات.بينما يسهر األمناء بدموع و صالة يوجد
من أدمن تطفيش الشعب ال سيما الشباب من الكنيسة.الخادم
األمين يجمع عظام الموتى.يسأله الرب هل تقوم فيقول نعم
يا رب أؤمن فيطلب الروح و تدخل عظام الموتى و يصير
هؤالء جيشاً عظيماً حز. 37
 لصلبان الخدمة بقية فما أكثرها .ننتظر من روح هللاإرشادا بصلواتكم.
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نشطاء يدعون احلكومة الكندية ملساعدة
شعب تيجراي ضد التطهري العرقي ضدهم

تورنتو ؛ دعا نشطاء من جالية تيجراي في كندا الحكومة الفيدرالية لفتح
سفارتها في أديس أبابا عاصمة أثيوبيا القاربهم الذين يسعون للحماية وسط
تصاعد الصراع بين مقاتلي حركة تيجراي والجيش االثيوبي  ,وقد قام
اكثر من  500من اعضاء مجتمع تيجراي في أونتاريو وكيبيك بالتجمع في أوتاوا اوائل شهر نوفمبر لتكريم
ضحايا المعارك هناك  ,وقالت سيدة من تيجراي هاجرت الي كندا منذ  18عاما ؛ ان شعبنا في تيجراي يتعرض
للتطهير العرقي وان جثثهم تلقي في النهر  ,وقد أدي الصراع بين القوات االثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير
تيجراي الذي بدأ قبل عام الي أسواء مجاعة في العالم حيث يواجه اكثر من  350الف شخص المجاعة وفقا لما
ذكرته االمم المتحدة ومنظمات أنسانية أخري  ,وقد أصدرت وزارة الشؤون العالمية الكندية بيانا تدعو فيه الي
الوقف الفوري لالعمال العدوانية ووضع نهاية للهجمات العشوائية علي المدنيين والعاملين في المجال االنساني
 ,في شمال أثيوبيا في منطقة تيجراي – كما أعلنت الوزارة عن سحب افراد عائالت الدبلوماسيين والموظفين
غير االساسيين من البالد  ,وحثت المواطنين الكنديين علي المغادرة إذا تمكنوا بالقيام بذلك بامان  ,وقالت وزيرة
الشؤون الخارجية السيدة ميالني ؛أنها تشعر بالقلق إزاء انتهاكات حقوق االنسان التي تحدث منذ بدء القتال في
منطقة تيجراي  ,وقال المدير التنفيذي للمركز الكندي لضحايا التعذيب ؛ أنه يتعين علي حكومة كندا الضغط علي
الحكومة االثيوبية النهاء الحصار المفروض علي منطقة تيجراي من أجل السماح بدخول المساعدات االنسانية
الي المنطقة -وأن الصمت ال يجب أن يكون موقف كندا.

وزارة الصحة الكندية تضيف عدد من االعراض
اجلانبية للقاحي أسرتازينكا وجونسون أند
جونسون
قامت وزارة الصحة الكندية بتحديث االعراض الجانبية للقاحي أسترازينكا وجونسون أند جونسون بعد
االبالغ عن وقوع حاالت نادرة جدا من (أي تي بي) وهو أضطراب في الصفائح الدموية يمكن ان يسبب
كدمات كثيرة ونزيف ونقص شديد في الصفائح الدموية – وذكرت الوزارة ان مثل هذه الحاالت تحدث عادة
في غضون  28يوما من التطعيم وقد ذكر التقرير انه كانت هناك حاالت وفاة بعد اخذ التطعيم خارج كندا –
ونصحت وزارة الصحة الكندية االفراد الذين يتلقوا اي نوع من هذه اللقاحات سواء أسترازينكا او جونسون
اند جونسون بطلب الرعاية الطبية علي الفور اذا حدث لهم أي عرض من االعراض التالية  -1 :نزيف غير
مفسر  -2كدمات غير مبررة  -3بقع صغيرة خارج مكان التطعيم  -4ضيق في التنفس  -5الم في الصدر
 -6الم في الساق او تورم  -7الم مستمر في البطن وقالت الوزارة انه إذا كان لدي الفرد تاريخ مرضي من
اضطراب في الصفائح الدموية فينبغي ان ياخذ نصيحة طبيبه المعالج قبل أخذ اي من هذه اللقاحات .

دوج فورد يقول أنه لن يعطي خصومات ملن يشرتون
السيارات الكهربائية
قال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو ؛أنه لن يعطي خصومات لمن يشترون
سيارات كهربائية بقيمة  100الف دوالر من (أصحاب الماليين) علي الرغم من أن حكومته تقول أنها تعتمد
علي زيادة المبيعات من تلك السيارات الكهربائية للمساعدة في خفض انبعاثات الغازات الحرارية  ,التي تلوث
البيئة  ,وكانت حكومة دوج فورد قد الغت برنامج حوافز السيارات الكهربائية والهيدروجينية عام 2018
وبررت حكومة فورد هذه الخطوة بانها أجراء لتوفير المصاريف  ,وهذه واحدة من عدة تغييرات قامت بها
حكومة فورد منذ توليها السلطة – وصدر تقرير من شركات تحليالت االسواق يقول ؛أن مبيعات السيارات
الكهربائية في أونتاريو أنخفضت بنسبة  %50عن مبيعات نفس هذه السيارات في المقاطعات االخري التي تقدم
خصومات  -ومع ذلك أصرت حكومة فورد علي انها جادة بشأن البيئة ومكافحة تغير المناخ  ,وقالت ان خطتها
لتصنيع السيارات الكهربائية في أونتاريو هو جزء من خطتها لخفض االنبعاثات الحرارية والوصول الي الهدف
المنصوص عليه في اتفاق باريس – وكانت حكومة دوج فورد قد توقعت عام  2018بان السيارات الكهربائية
سوف تخفض االنبعاثات الحرارية في المقاطعة بنسبة  , %16ولكن قال واحد من النشطاء في مجال البيئة بأن
المقاطعة لن تستطيع الوصول الي هذا دون تقديم حوافز وخصومات لمن يشترون السيارات الكهربائية .

تكريم احد احملاربني القدامي يبلغ من العمر  110عاما
يف يوم الذكري
حصل روبن سنكلير المحارب القديم والذي يبلغ من العمر  110عاما علي
ميداليتين لالعتراف بخدمته في الحرب العالمية الثانية وهذه هي أحدث
االوسمة التي حصل عليها علي مدي حياته  ,وعندما سؤل روبن سنكلير عن
ما هو مفتاح الحياة الطويلة – قال الرجل الذي يبلغ من العمر  110عاما ( ال تحملوا ابدا الهم وال تقلقوا أبدا )
إذا كان لديك مشكلة – أصلحها وهذا يحقق لك النجاح  ,سنكلير هو أقدم محارب قديم في كندا وقد خدم لمدة
ثالثة سنوات في القوات الجوية الملكية الكندية ويعتبر واحد من أقدم الرجال االحياء في البالد وقال أيضا « أنا
دائما أجد وقتا لمساعدة االشخاص االقل حظا وعتقد أن هذا واحد من االسباب التي تجعل الرب الصالح يبقيني
حيا « وقالت أبنته الكبري أن والدها أنضم الي القوات الجوية الملكية وهو في الحادي والثالثين من عمره
وقضي بها ثالثة سنوات  ,ثم أنتهت خدمته من الجيش وعمل في وظيفة في الالسلكي في مونتلاير وفانكوفر
حيث كان يدير أجهزة االرسال التي تستخدم لتدريب الطيارين علي االقالع والهبوط في الليل  ,وعندما أنتهت
الحرب أستقر الرجل في فانكوفر حيث فتح جراجا وساحة للخردة مع أخيه  ,ثم توفيت زوجته وظل الرجل
يعيش في شقته حيث يتلقي دعم من مقدمي الرعايا  ,وقد نمت عائلتة علي مر السنين لتشمل ستة أحفاد و 16
ابناء احفاد وقالت أبنته انه سعيد برؤية المزيد من أفراد عائلته بعد ان فصله عنهم وباء الكورونا  ,ويقضي
روبن سنكلير الكثير من وقته في تذكر السنوات الماضية بما في ذلك وقت الحرب
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إشراف
جنـــوى غـــــالي
أونتاريو لن تضيف لقاح

كوفيد  19لقائمة اللقاحات
التي جيب حتصني الطالب
ضدها

تورنتو ؛ قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أونتاريو :أن المقاطعة
لن تضيف لقاح كوفيد  19الي قائمة اللقاحات التسعة التي يجب تحصين
طلبة المدارس العامة ضدها  ,بعد أن أستنتجوا أن القيام بهذا سيضع عبئا
أضافيا علي وكاالت الصحة العامة  ,ويعرف ان اولياء أمور الطلبة في
المدارس يقدمون اثبات لوحدة الصحة العامة المحلية التابعة لهم بأن
اطفالهم في سن الدراسة قد تم تحصينهم ضد تسعة امراض معدية منها
الحصبة والحصبة االلمانية والسعال الديكي والنكاف وجدري الماء
وغيرها  ,وفي االشهر االخيرة كان هناك ضغط متزايد علي حكومة
فورد الضافة لقاح كوفيد  19للقائمة -ولكن قال الدكتور كيران مور
كبير مسؤولي الصحة في أونتاريو ان مكتبه ناقش هذا الموضوع وقرر
أنه سيضيف عبئا علي الصحة العامة المحلية وعلي االباء والطالب في
الوقت الحالي  .ويذكر ان عدد حاالت االصابة بكوفيد  19هذا العام في
المدارس منذ استئناف الدراسة في شهر سبتمبر بلغت حوالي 4464
حالة وكانت في مثل هذا الوقت من العام الماضي 1966

احلد االدني لالجور يف
أونتاريو سريتفع ايل 15
دوالر يف الساعة يف يناير
أعلن دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو عن رفع الحد االدني
لالجور الي  15دوالر في الساعة بداية من شهر يناير القادم وهذا
قبل أشهر من انتخابات المقاطعة  ,وسيرتفع ايضا الحد االدني لالجور
للعاملين في المشروبات الكحولية الي  15دوالر في الساعة علي
الرغم من تقاضيهم اكراميات وهم يتقاضون االن  – $ 12,55وقد
رحب الكثيرون بهذه االنباء وأعرب البعض عن قلقهم ازاء بعض
االعمال التجارية الصغيرة التي تعطلت بسبب وباء الكورونا  ,وفي
الوقت الحالي فإن الحد االدني لالجور هو  14,35دوالر في الساعة
 ,وقال دوج فورد في مؤتمر صحفي  :أن أرتفاع الحد االدني لالجور
ال يواكب تكاليف المعيشة مما يجعل من الصعب جدا من أي وقت
مضي تغطية نفقات المعيشة  ,وسيسفر عن زيادة الحد االدني لالجور
حصول أكثر من  760الف عامل في جميع أنحاء أونتاريو علي زيادة
في العام الجديد  ,وقال السيد جيري دباس رئيس نقابة العمال «إنه
من أجل الحصول علي راتب لتحمل نفقات المعيشة االساسية فيجب
أن يحصل الفرد علي  22,8دوالر في الساعة في تورنتو ولهذا فهو
ال يعتقد ان  15دوالر في الساعة شيئا رائعا  ,وهذا ال يشمل سداد
الديون او دفع ملكية منزل او االدخار لمستقبل االطفال  ,او أي نوع
من االدخار للطوارئ  .واعترض كل من االتحاد الكندى لالعمال
المستقلة وغرفة تجارة اونتاريو على اعالن الحكومة قائلين ان العديد
من الشركات فى جميع انحاء اونتاريو مازالت تكافح من اجل العمل
وسط وباء كوفيد  19 -وان زيادة االجور ستزيد من تكاليفها العامة .

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744
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ألدين والدولة فى السعودية
()2
توفيق مرتي مينا
المعتزلة واالشاعرة والتى ترى ان من حقهم
اختيار اى مسلم كفء لشغل منصب الخالفة
حتى ولم يكن قرشياً  ,وشاع استخدام مبادىء
المعتزلة فى المحاكم العباسية  ,عام  848م
.رفع الخليفة المتوكل يده عن المعتزلة فانتهى
تأثيرها السياسى فتصدر األشاعرة الحلبة
واصبحت النظرية السلفية للخالفة هى السائدة
فطاعة الخليفة واجبة وعندما يخالف الشريعة
يصبح خلعه واجباً دينياً
لكن فى الواقع اصبحت
الخالفة ملكاً وراثياَ
وانحرف الحكام عن
القانون اإللهى .

مع وجود خليفة واحد لكل األمصار االسالمية
أصبح لكل والية حاكم مستقل يتوارث ابناؤه
الحكم  ,ومع حلول عام  929م .اصبح للمسلمين
ثالثة خلفاء ,الخليفة األموى فى اسبانيا,
والخليفة الفاطمى فى مصر ,والخليفة العباسى
فى بغداد  ,وادخلت بعض
نظم القضاء واإلدارة الفارسية
والبيزنطية وبتأويل تحريفى
للقرآن تم تعظيم وتمجيد مكانة
الخليفة بجعله فوق مكانة
المالئكة واالنبياء استناداً الى
حركات اإلصالح
اآلية القرآنية التى يخاطب فيها
االتجاهات
وظهور
هللا مالئكته ( إنى جاعل فى
باتباع
العلمانية
األرض خليفة ) وجسدت طائفة
االسالمية
المصادر
العلماء المؤسسة الدينية التى
التقليدية أو بالتوفيق بين
لعب أعضاؤها البارزون دوراً
العقائد االسالمية وبين
فى صياغة مبادىء الشريعة
االفكار الحديثة  ,فكانت
التى تُطبّق فى المجتمع وإدارة
كتابات الشيح محمد بن
الدولة لكنهم تجنبوا التورط
عبد الوهاب أهم هذه
فى العمل السياسى وعندما
الحركات فى الجزيرة
قبلوا الوظائف قبلوها كارهين
العربية وتلتها فى القرن
باعتبارها أداة قهر ورغم قبول
كثيرين منهم للوظائف فان الشعور العام لديهم التاسع عشر الحركة السنوسىة فى شمال افريقيا
معتمدين كلياً على التعاليم االسالمية خالفاً لما
كان يعتبر ان الدولة دنس ينبغى تجنبه.
جاء به رفاعة رافع الطهطاوى (-1801
إنهيار الخالفة وظهور السلطنة :كان على  ) 1873من اهتمامه بالنظم االوروبية فى
ً
الخليفة وعماله الحكم تبعا لحدود الشريعة الحكم ومن ترجمته للكتب وطباعتها فى اول
وتعاليمها كما يفسرها العلماء لكن فى الممارسة مطبعة عربية أُسست بالقاهرة عام 1822
العملية كان العلماء ال حول لهم وال قوة  ,وقد الحظ التشابه بين مبادىء الشريعة
عاجزين عن مواجهة انحراف الحكام واساءة واالسس التى بُنيت غليها الدساتير االوروبية ,
استخدام السلطة  ,وتقلص منصب الخليفة عام وجاء بعده جمال الدين االفغانى واالمام محمد
 935م  .ليقتصر على إقامة المسلمين للصالة عبده الذى انشأ تعليما موازياً للتعليم الدينى
والتصديق على تولى حكام الواليات المختلفة لتخريج ضباط للجيش واقتصر التعليم الدينى
فى االمبراطورية العباسية  ,فقد خلع الشيعة على الطلبة محدودى الذكاء .
الفرس حكام بغداد الفعليين على حكامهم لقب
كتب محمد عبده أن طاعة الحاكم أُسيىء
أمير األمراء ليتميز عن لقب الخليفة العباسى
وألغوا لقب السلطان ورفضوا الخضوع االسمى فهمها فهى ليست طاعة عمياء بل هى مرتبطة
له  ,وباستيالء السالجقة على السلطة فى القرن باتباع الحاكم للقانون والعمل لصالح الجمهور
الحادى عشر الميالدى أصبح السلطان يختار وان االسالم ال يضفى عصمة على الحكام ,
ويعين الخليفة والخليفة يبرر الشريعة الدينية لكن اتى بعده رشيد رضا ليقترب بافكاره من
للحكم أى ان الخليفة يملك وال يحكم والسلطان رؤى بن عبد الوهاب المتشددة منادياً بتحقيق
الحفاظ على الخالفة وقد حالت االصولية
يملك ويحكم .
المتشددة دون تحقيق الحركة لغاياتها  ,وعلى
سقطت الخالفة عام  1258م  .عندما غزا النقيض نشر على عبد الرازق كتابه( االسالم
المغول العراق وأعدموا الخليفة وألغوا مؤسسة واصول الحكم ) عام  1925رفض فيه الحاجة
الخالفة وحكم السالطين بمفردهم  ,والعثمانيون الى الخالفة وليس لها اى اساس فقهى  ,وآلرائه
الذين ادعوا انهم خلفاء المسلمين خلعوا ُمحمد هذه حاكمه االزهر وطرده من منصبه .
السادس عام  1922وبعدها بعامين ألغيت
بعد ربع قرن ظهر كتاب خالد محمد
الخالفة  ...,إبان حكم عثمان بن عفان ظهرت
الفرق والمذاهب الفكرية فتمسك الشيعة بان آل خالد ( من هنا نبدأ ) ولم يتمسك فقط بآراء
بيت النبى وورثته من زواج فاطمة الزهراء على عبد الرازق بل شن هجوماً على العلماء
إبنة النبى وعلى بن ابى طالب هم الورثة أنفسهم وطالب بطردهم من الحياة العامة فهم
الشرعيون للخالفة طالما انهم معصومون من يتغاضون عن الظلم االجتماعى  ,واستخلص
الخطأ وهى رؤية مخالفة للنظرية السلفية التى من التاريخ االسالمى ان الدولة الثيوقراطية
تزعم حق الجماعة فى تنصيب الخليفة وعلى ( الدينية ) كانت أداة قهر وطغيان وان من
النقيض تمسك الخوارج واصروا على عدم يتطلعون إلحيائها هم متعصبون مضللون
تمتع أى قبيلة بحق السيادة والحكم أكثر من يريدون محاصرة حرية الفكر واالعتقاد التى
االخرى وعارضوا نظرية حق القرشيين فى حصلت عليها االمة  ,وأكد خالد على ضرورة
وراثة الخالفة واالمامة ولتحقيق اهدافهم ابتعد التخلص من رجال الدين وفصل الدين عن
الخوارج عن غالبية المسلمين  ,هكذا تحول الدولة.
أدى انهيار االمبراطورية العثمانية
الخوارج الى حماعة اقلية وقد ادى تطرفهم
الى ظهور النظرية الشمولية للحكم كما صاغها وظهور االمبريالية االوربية وتدخلها فى العالم
اهل السنة ,واعتبر الخوارج مخالفة بنى أمية االسالمى إلى إلغاء النموذج القديم للعالقة
للشريعة سبباً إلنكار بيعتهم  ,وظهرت جماعة بين الدين والدولة التى اصبحت أقل اعتماداً

بقية مقال «جذور الفتنه الطائفيه في مصر» ص 4
رغم أنه ال يوجد مرجع عربي يذكر أن المسيحيين في مصر ساعدوا الصليبيين.
خلقت الحروب الصليبية هوة سحيقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر ،واستمر
التعسف ضدهم فترة طويلة عقب الحرب الصليبية ،حتى قدوم الحملة الفرنسية ،التي
نظر بعض األقباط إليها نظرة أمل ،راجين التخلص من االضطهاد  ،في تلك األجواء
ظهر المعلم يعقوب حنا ،بأول جيش قبطي ،اختلف المؤرخون في تعداده بين 800
إلى  ،2000وأعلن تعاونه الكامل مع الحملة الفرنسية ضد المماليك .يذكر الجبرتي
في تاريخه أن المعلم يعقوب أنشأ جيشه من أقباط الصعيد ،وأمر عسكره بحلق لحاهم
وألبسهم زيًّا يشبه زي الفرنساوية ،ورغم تحيُّز الجبرتي ضد تلك الفرقة ،إال أنه يذكر
أنها لم تكن الوحيدة التي تعاونت مع الفرنسيين ،غير أن المصريين عقب جالء الحملة
أخذوا األقباط بذنب يعقوب وبحسب ما يذكر متياس نصر في كتابه «الجيش القبطي
الوطني» ،فقد تحولت المواجهة المسلحة بين المصريين وبين الحملة الفرنسية إلى
حرب بين المسلمين والمسيحيين من جانب آخر ،ويبدو أن تراجع نفوذ األقباط وتقلص
وجودهم في حارات طائفية كان سببًا لظهور الجيش القبطي.
وفي الواقع ،مع بداية القرن التاسع عشر كان نفوذ األقباط تراجع ونقص عددهم،
ولم يكن لهم وجود إال في القاهرة واإلسكندرية ،وحول مدينة أسيوط وجنوبها ،وفي
المناطق البعيدة التي كان العنف ضدهم أقل ،وحينما كان تعداد مصر يبلغ  3ماليين
نسمة ،كان عدد األقباط يبلغ ً 150
ألفا ،بحسب جرجس عوض في كتابه القبط  ،يقول
المؤرخ المصري الكبيريونان لبيب رزق في كتابه «مصر المدنية» إن الطائفية
بمعناها الديني تجسدت خالل العصر العثماني في حارة النصارى ،وحارة اليهود ،إلى
جانب حارات طوائف الحرفيين مثل حارة السقائين وحارة النجارين والحدادين ،وكان
محتومًا أن تتفكك بنفس الوتيرة التي تفككت بها الحارات األخرى فيما بعد ،فال وجود
للطائفية  ،إلى جانب تلك االحداث ،فقد كان الدخول في اإلسالم تقام له األفراح ،في
حين أن االرتداد عنه يستوجب القتل ،وفي عام  1843نُفذ آخر حكم ضد المرتد عن
اإلسالم بحق رجل أرميني ،قرر ترك المسيحية لإلسالم ثم رجع إلى المسيحية مرة
ً
موقفا أكثر عزلة ،كما يذكر س.هـ ليدر في
أخرى .وطيلة تلك الفترة اتخذ المسيحيون
كتابه أبناء الفراعنة المحدثون.
وفي مقال العدد القادم نستكمل المقاله االخري بمشيئه هللا.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com
اواتصل باشرف اسكاروس (416)659-8744
على الدين فى مرحلة الدولة القومية ودعم الدعوة الوهابية لتوسيع سلطته السياسية
هذا االتجاه االستجابة العلمانية بفصل والسيطرة على شبه الجزيرة العربية .
والءات الفرد السياسية عن ايمانه الدينى

محمد بن عبد الوهاب :كانت الجزيرة

 ,وقد ظهرت الحركة الوهابية لتعارض العربية واقعة تحت سيطرة االمبراطورية
هذا االنفصال وتقيم تجربة سياسية جديدة العثمانية فى القرن الثامن عشر لكن
ونجحت فى إقامة الدولة السعودية فى شبه العثمانيين لم يمارسوا سيطرة فعالة خلف
الجزيرة العربية.
حدود البحر االحمر  ,وكان شائعاً بين
#########

الناس إضفاء قوى خارقة على الصخور

الوهابية وإقامة دولة آل سعود

واالشجار وبناء األضرحة والمزارات

********

والتبرك بها وسادت الجزيرة أشكال من
الشرك األصغر واألكبر .

وُلد

ربما تسعى الحركات الدينية لطلب محمد بن عبد الوهاب لعائلة مرموقة عام
الحماية والعون لدى مؤسسات الدولة  1703 ,وفى العشرين من عمره درس الفقه

وفى المقابل تقدم لهذه المؤسسات الدعم الحنبلى وبدأ يُدين سلوكيات المجتمع وعقائد
والشرعية  ,وتتنافس المؤسسات الدينية الشرك ورفض الفساد واالنحالل وتمسك

والسياسية على احتالل المصادر الرئيسية فقط بالشريعة .
للسلطة بالسيطرة على البشر واالقتصاد حاصره بالسخافات واالهانات بل وإلحاق
ودعم الجماعات والطبقات االجتماعية  .األذى به كما ابتعد عن العلماء ُ
وطرد والده
 ,,,,نشكلت العالقة بين الشيخ محمد بن من رئاسة العلماء
إعتزل المجتمع الذى

عبد الوهاب واألمير محمد بن سعود عام

 1745وقدمت البن عبد الوهاب ذراعاً
سياسياً لتقوية تعاليمه الدينية  ,واكدت
شرعية حكم آل سعود ومكنته من توطيد

المرجع  :د  .ايمن الياسينى
يتبع
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بيع عروسة عمرها 92
سنة على شكل امللكة
إليزابيث فى طفولتها

الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

)(voicy2005@yahoo.com

لم اتخيل ان اعيش يوماً تلك الفترة العصيبة التى
مررت بها...فمنذ ان رُ زقت بابنى الوحيد وانا اعمل
جاهداً على تنشئته وتربيته على كل الفضائل..ومع
استجابته لى انا وامه نشأ طفلى محبوباً ومغبوطاً
من الجميع بل صرنا انا وامه محسودين على ابننا
ً
مثاال
الوحيد الذى صار فى صباه وسنين مراهقته
لكل من يعرفه اما عن فخرى به انا وامه فهذا امر
غنى عن التعبير .وكيف لنا اال نفخر بفتى يشهد
له الجميع باالخالق الحسنة والعقل الراشد وفوق
هذا وذاك تفوقه العلمى فى مراحل التعليم المختلفة..
حتى وصل للعام االخير من المرحلة الثانوية....
الثانوية العامة التى تُعلن فيها حالة الطوارىء فى كل
البيوت المصرية ويخيم الصمت على كل المنازل
فال مجال الغانى نستمع اليها وال الفالم نشاهدها
او مباراة رياضية نتابعها فكل البيوت مشغولة بعام
تحديد المصير .على العكس من هذا كان بيتنا حيث
لم نعش فترة الطوارىء فابننا طالب الثانوية العامة
كان وقته منظماً تماماً فكان ينكب على دراسته فى
وقت ويستمع الى الموسيقى التى يحبها فى وقت
وكان يتابع ايضاً مبارايات كرة القدم فى وقت
آخر....ومع كل هذا كانت عالقته بربه موجودة
فى كل االوقات ال تتعطل وال تتأثر بما يجرى
حوله...خالصة القول ان تلك السنة مرت علينا مثل
كل سنوات دراسته ولم نستشعر فارقاً بينها وبين
سنوات الدراسة االخرى...وفى نهاية العام لم نتفاجأ
ان يكون ابننا وفخرنا من زمرة المتفوقين وبسهولة
وبدون عناء تم قبوله بكلية الهندسة.
من هنا بدأت المعاناة...معاناتى انا وامه؟
ام معاناته هو؟ ال ادرى ان كنا نشعر به فنعانى
ام تراه كان يشعر بنا فيعانى .الحقيقة انها كانت
معاناة للجميع .اجتاز ابنى سنة الدراسة االولى
بكلية الهندسة بعدها التحق فى العام التالى بشعبة
الميكانيكا....ثم جاءت الصدمة التى لم يتوقعها احد
حيث رسب ابنى فى فاجعة اهتزت لها اركان منزلنا
فلم نتعود على الفشل بل ان كلمة رسوب لم يعتادها
اى لسان الحد افراد االسرة ومجرد التفكير فيها
هو امر اقرب الى المحال...لكن لالسف هذه الكلمة
صارت حقيقة واقعة نعيشها...تفجرت دموع امه
وتماسكت انا بينما الدموع سجينة فى مقلتى تناشدنى
حريتها....اما ابنى الذى اشفقنا عليه من هول
الصدمة فقد بدا متماسكاً ،كنا نلمح حزنه لكنه ايضاً
كان متماسكاً ولم تهتز ثقته بنفسه .حاولنا معرفة
سبب الرسوب واجتهدنا اليجاد اسباباً كانت كلها
تهدف لتبرئته من الفشل والصاق االتهام لعوامل
اخرى كلها خارجة عن ارادته .لم احاول ان اناقشه
فى امر عدم نجاحه كثيراً لكن كلماتى له جاءت
مشجعة الحفزه للعودة الى النجاح من جديد .ولم
يحمل العام الجديد او السنة الثانية سوى مصيبة
اقوى بتكرار رسوبه مع تعقد موقفه من االستمرار
فى دراسته فقد منحته الجامعة فرصة اخيرة ليمتحن
من الخارج فان نجح ينتقل الى السنة الثالثة وينفتح
امامه باب المستقبل كمهندس محترم اما اذا رسب
فانه يُفصل من الكلية وعليه وقتها ان يختار االلتحاق
باحدى الكليلت االدبية وتضيع عليه السنوات التى
قضاها فى دراسة الهندسة.....وبسرعة مرت االيام
لنعيش مرحلة االمتحانات لعام االمل االخير وعرفنا

معه اجواء حالة الطوارىء التى تعيشها
البيوت المصرية فى سنة الثانوية العامة
مع فارق كبير نعيشه اآلن هو بال شك
اكثر تأزماً واشد الماً .وبدأت االمتحانات
وبدأ االرتباك المنزلى  ،وصرنا ثالثتنا
نتحاشى الكالم وحتى النظرات وهاجس
الرسوب يهاجمنا او على االقل انا وامه
وللحق فهو كان اكثر ثباتاً منا .تحاشينا
الكالم حتى اننا كنا نخشىى سؤاله بعد
العودة من االمتحان عن احواله فكان
هو يبادرنا بعبارة قصيرة...الحمدهلل...
وبقدر ايمانى باهلل بقدر ما اشعر باننا ال
نستخدم هذه الجملة  -نحن المصريون
 اال فى المصائب والنوائب لكنهكان يطمئننى بثقة شعرت انها بدأت
تعود اليه وبنفس قدر الثقة فوجئت به
يصارحنى بمخاوفه من االمتحان القادم
بعد يومين ،وسقط قلبى بين قدمى فهذا
قول جديد تماماً عليه لم يحدث طوال
سنوات دراسته سواء تلك التى تفوق فيها
او تلك التى لم يحالفه فيها التوفيق....
طمأنته بصورة لم اجدنى فيها مقنعاً لكن
ما عساى افعل وال املك من االمر شيئاً
دخلت الى حجرة نومى فاذ بامه والتى
كانت قد سمعت جانباً من الحوار واقفة
تصلى بدموع طالبة من اله السموات ان
يمد يده ويترفق بابننا الوحيد...خرجت
الى الشرفة وانا اسأل لماذا؟ لماذا؟و ال
اعرف لمن وجهت السؤال...ثم بضعف
االب المستسلم لمشاعره تذكرت حواراً
لزمالء العمل يتحدثون عن الفساد...
الفساد فى كل شىء لدرجة انهم بيبيعوا
االمتحانات!!!!!! بل واقسم احد الزمالء
انه يعرف شخصياً افراد يكونون مافيا
لالمتحانات سواء للثانوية العامة او
سرحت
لالمتحانات الجامعية!!!!
اكثر ودارت رأسى بافكار شيطانية لم
اعتدها لكنى استسلمت لها ووجدت فيها
طوق النجاة وعلى الرغم من تنافى هذا
االسلوب مع االخالق التى نشأت عليها
اال اننى وجدت مبرراً وحيداً وهو اننى
لن اترك ابنى يغرق وهناك آخرون ال
يستحقون النجاح وينالونه فى مقابل
المال .استعجلت الليل ان يمر ليأتى
الصباح واذهب الى عملى مسرعاً والتقى
بالرجل الذى يعرف هؤالء المافيا وسألته
وانا احاول اال ابدى اهتماماً ان كان
يعرف احداً يستطيع ان يسرب له اسئلة
هذا االمتحان الذى يخشاه ابنى؟ وعندما
اجابنى بااليجاب لم استطع ان اخفى
مشاعرى بل وطلبت منه بصورة اقرب
الى التوسل ان يأتى لى بهذا االمتحان....
انصرف عنى واجرى محادثة تليفونية ثم
اتى ليبشرنى ولكنه قال «االسئلة فقط»
فلن استطيع ان احضر االجابات....ال
يهم ..ال يهم لن يحتاج ابنى الى االجابات
فهو طالب مجتهد ما يهمنى هو ان يركز
فقط فى عدد محدد من االسئلة .فذهب
هو ليحضر االسئلة وذهبت انا الى البنك
حيث سحبت خمسة آالف جنيهاً هى

ثمن بخس النقاذ ابنى من الضياع...
ولم اعد الى المنزل اال وبيدى اسئلة
االمتحان.....سيراجعها الليلة بعد ان
يذاكر جيداً  ،ستكون المراجعة االخيرة
قبل ان يذهب لالمتحان .فى المنزل
ترددت قبل ان اطرق باب حجرته،
هل سادخل عليه القول افرح يا ابنى
الحبيب ابوك صار فاسداً واشترى لك
االمتحان؟...دخلت حجرته سألته عن
احوال المذاكرة فاخبرنى انه لتوه انتهى
وسينام اآلن ليصحو مبكراً ويراجع
المراجعة االخيرة ،مددت يدى باوراق
االسئلة التى اشتريتها وقلت دون ان
انظر اليه هذه بعض االسئلة يقولون انها
مهمة جداً...القيت كلماتى وخرجت قبل
ان يسألنى اسئلة صعب على ان اجد
اجابة لها .استغرقت فى النوم وصحوت
مبكراً جداً وشعرت بابنى وهو يغادر
الى االمتحان ولم اشأ ان انهض بل ولم
اذهب الى عملى...لكنى نهضت الدخل
حجرته وانظر الى مكتبه الجد االوراق
التى اعطيتها له فى مكانها ويبدو انه لم
يمسها !!!! تباينت مشاعرى ولم اعرف
هل افرح المانته ام احزن لضياع نقودى
و مبادىء عشتها عمرى كله ،وفى النهاية
تغلبت مشاعر الخوف لساعات انتظرت
فيها عودة ابنى من االمتحان....ما ان
سمعت خطواته حتى سارعت وفتحت
ً
قليال
الباب الجده امامى بابتسامة خففت
من توترى وسألته عن احوال االمتحان
فاجابنى « كان امتحان صعباً جداً»...
انقبض قلبى وقلت له بصوت خافت «
مادام صعب على الجميع يبقى ح يراعوا
ً
«فعال».
ده فى التصحيح» اجابنى ابنى
سألته تقصد ايه...قال لى « خلينى احكى
لك الحكاية» جلست صامتاً استمع....بدأ
ابنى حكايته « استاذ المادة هو الدكتور
سرور المعروف بصرامته الشديدة
وهو ايضاً رئيس لجنة االمتحان..
واثناء مروره على لجنتنا سمع همهمات
الطلبة وشكواهم من صعوبة االمتحان..
فكان انه وقف يتحدث مع المراقبين
ً
قليال وكأنه
على باب اللجنة او خارجها
يعطى الضوء االخضر للطلبة لتبادل
االجابات..بل انه قال على مسمع
ومرأى من الجميع «اتصرفوا بينكم
وبين بعض» فصارت اللجنة مثل
السوق .قاطعت ابنى « وماذا فعلت
انت؟» اجبنى « حصرت ذهنى قدر
ما استطعت وحاولت فى جميع االسئلة
وكتبت ما استطعت ان اكتبه ،لكنى لم
التفت يميناً او يساراً فضميرى لم يسمح
بأن آخذ ما ليس لى !!!!..وقبل انقضاء
نصف الوقت وجدت اننى كتبت كل ما
اعرف وكانت هذه هى كل قدرتى وفوق
هذا لم استرح للجو العام للجنة فهممت
بتسليم الورقة والخروج ،وما ان رآنى
الدكتور سرور واقفاً حتى سألنى  -رايح
فين -اجبته :انا خلصت،
البقية ص 17

اكتشفت مؤخراً دمية ألمانية نادرة
صنعت على هيئة الملكة إليزابيث الثانية
فى سن ثالث سنوات ،والتى أثارت غضب
والدتها ألنها جعلتها تبدو ممتلئة للغاية،
لذلك رفضت أن تمنحها ختم الموافقة
الملكى ،والتى من المقرر طرحها للبيع
الفترة المقبلة بنحو  40ألف جنيه إسترلينى،
وفقاً لما ذكره موقع صحيفة «ديلى ميل»
البريطانية.
ال يوجد ،اليوم ،سوى عدد قليل ج ًدا من
النماذج األولية التى صنعت من الدمية ذات
الشعر األشقر والعيون الزرقاء فى عام
 1929من قبل مصنعى األلعاب شويناو
وهوفمايستر ،وكانت الدمية ذات الخدود
الوردية المبتسمة مرتدية فستا ًنا ورديًا
«مكشكش» ،وحذاء وجوارب بيضاء
من القماش الزيتى ،ويعتقد أن مالبس
الدمية صممت على غرار مالبس الطفلة
إليزابيث.
وتعتبر الدمية نادرة ،وتحتفظ بعالمة
البطاقة الحمراء األصلية ،ومصنوعة من
البورسلين ومقاسها  16بوصة ،وسوف
تعرض ضمن مجموعة ضخمة من الدمى
القديمة التي جمعتها الراحلة بيتى فوكس،
وهى زوجة مزارع وكانت تعمل خياطة.
وتوفيت بيتى فى عام  2019عن عمر
ناهز  95عامًا ،وتبيع عائلتها اآلن 500
دمية فى مزاد خاص في نيوبري ،وقال
المتخصصون إن الدمى المطروحة فى
المزاد قد تصل قيمتها إلى أكثر من 40
ألف جنيه إسترليني.
ومن ناحية أخرى يتضمن المزاد العديد
من الدمى عالية القيمة ،مثل Phenix
 Star Babyوالتى يعود تاريخها إلى
أواخر القرن التاسع عشر من فرنسا وتبلغ
قيمتها  3000جنيه إسترلينى.
ومن المقرر عرض مجموعة الدمى
فى جميع أنحاء منزل بيتى فى خزانات
زجاجية ،وألنها كانت تعمل خياطة فقد
صممت العديد من المالبس المختلفة لدميها.
وتتضمن المجموعة بعض الدمى النادرة
ج ًدا التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن
التاسع عشر في فرنسا وحتى الستينيات من
القرن الماضي ،ويمكن بيع أغلبها مقابل
 3000جنيه إسترليني ،ومن المقرر بيع
الدمى فى الفترة من  22إلى  24نوفمبر.
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 +حل مشاكل الكتاب المقدس

++مقال

شاب صغري  ...عامل كبري

عن القس منسى يوحنا ودوره فى التعليم الكنسى

فى القرن العشرين (1930-1899م)

عندما نقرأ عن أباء علماء بوضوح

تقيا قديرا ومعلما فاضال حكيما ومرشدا امينا صالحا .فاحبه
جميع افراد الشعب حبا جما وانزلوه فى نفوسهم احسن منزله
وتهافتوا على تعاليمه وعظاته لما لمسوه فيها من روحانيه
فاستطاع ان يجذب النفوس فى وقت كانت كلمه الوعظ فيه
عزيزه.

اب عظيم الشأن له كتب وشروح

رابعا  :ـ رسامته قسيسا  :ـ

فى شتى علوم الكنيسة وتاريخها الممدوح

 +طلب اهل هور سيامته قسا وتم ذلك فى يناير سنه 1925م
بناء على تزكيه جماعية من شعب ملوى

اقام فى تعليم الكنيسة أحلى صروح

وكان يوم رسامته يوما مشهودا شارك فى االحتفال به جميع
اهل مدينه ملوى على اختالف مذاهبهم.

خادم امين لمسيحه وكنيسته بوضوح

 +وكان كل مكان يطلب منه ان يخدم به ولكنه تمسك بقريته
 +اننا فى كالمنا عن التعليم الكنسى فى القرن العشرين الصغيره.
يقف امامنا بجالء شخصية مُشرقة فى تاريخ الكنيسة القبطية
خامسا  :ـ جتاربه وضيقاته  :ـ
االرثوذكسية فهو عالمه بارزة فيها
 +قد امتحن هللا القس منسى يوحنا بتجارب وضيقات شديدة
وأحد رجال الدين والخدام العاملين والكهنه الباذلين لكنيستهم
فاحتملها وقبلها بشكر وصبر ورجاء
االم كل حين
 +فقد جرب فى اوالده فكان اطفاله يموتون وهم صغار جدا
فهو مثال للباحث المدقق والكاتب المتعمق فى جذور التاريخ
وتحمل التجربة
ولرجل الدين الروحانى وللواعظ المفوه والخادم االمين برغم
صغر سنه.
وانتقلت امه فى ديسمبر 1928م وتحمل فراقها وهى كانت
اكثر الناس عطفا وحنوا عليه.
تعالوا معا نشتم بعض من عطر هذه السيرة العطره
 +وجرب فى صحته كثيرا وبرغم توالى التجارب عليه اال انه
أوال :ـ ميالده ونشأته :
كان صامدا فى مواجهتها ولم تقدر الضيقات والتجارب واالالم
ولد القس منسى يوحنا حوالى عام 1899م بقريه هور ان تمنعه عن خدمه كنيسته المقدسة الى أن اقعده المرض
مركز ملوى محافظة المنيا (مرص) من ابوين مسيحيين تقيين مرغما
عريقى النسب ،وقد مات ابوه وهو فى سن الطفوله فعُنيت
امه بتربيته تحت رعايه جده الوقور تربيه تليق بابن للمسيح
القبطية
وكاخالق الصعيد وتعلم منذ نعومه اظافره حب الكنيسة
سادسا  :ـ كتاباته ومؤلفاته  :ـ
االرثوذكسية حتى صارت فيه غريزة متأصله وكان غيورا
على كنيسته غيره عجيبه وهو بهذا السن الصغير.
 +كان فى عصره ال توجد سوى كتب قليلة جدا وبعض
المخطوطات ولكن القس منسى استطاع فى سنوات عمره
ومن كثرة حبه وشغفه لعلوم الكنيسه لم يكثر مما يُتلى بها وهو القصيره ان يترك لنا ثروة ثمينه من  15كتاب يعدوا مراجع
لم يكن قد تجاوز الثانية عشر (اى فى المرحله االبتدائية )
الى اليوم
ثانيا  :ـ التحاقه باالكلرييكية ونبوغه  :ـ
لعل اهمها +كتاب تاريخ الكنيسة القبطية  +الذى على الرغم
من مرور ما يقرب من  100عام على صدور هذا الكتاب
 +عندما بلغ منسى  16سنه
فى طبعته االولى 1924م اال انه يُعد من المصادر االساسية
ذهب ليلتحق باالكليريكية عام 1915م وقد دفعته غيرته على لتاريخ الكنيسة القبطية فقد استطاع ان يجمع بين دفتى كتاب
الكنيسه االرثوذكسية لاللتحاق باالكليريكية
واحد تاريخ كنيستنا القبطية من القرن االول الى القرن التاسع
عشر ببراعة واسلوب بديع مما جعل الكتاب مرجعا الغنى
وقد تردد مدير الكليه االكليريكية وقتها فى قبوله لصغر سنه عنه وقدكتبه القس منسى وعمره كان  25عاما فقط
ولكن تم قبوله فى النهاية.
ومن اشهر مؤلفات القس منسى يوحنا.
 +بعد مرور فتره وجيزه اظهر نبوغا كبيرا ومواهب متعددة
 +شمس البر
وحب للعلم والتحصيل وتدرب على الوعظ والخدمة حتى  +المصلوب
اصبح موضع اعجاب اساتذته ومدير االكليريكية وضرب
به المثل بين اقرانه على نبل االخالق والعلم وقوة االرادة
واصاله الرأى.
 +كما انه لم يكتف بما يتلقاه فى االكليريكية من علوم ودروس
بل وصل االمر لدرجة انه كان يطلع على كل ما هو مفيد من
الكتب الكنسية والمؤلفات الالهوتيه والتاريخية وهو ما ادى
الى اتساع فكره وكثره معلوماته وثقافته.
واعظا وحمبه الشعب له
ثالثا  :ـ تعينه
َ
 +بعدما تخرج من المدرسة تم تعينه واعظا لكنيسه ملوى
القبطية مكان مولدهُ .
فقوبل فى بادى االمر مقابلة شاب فى
العشرين من عمره ولكن سرعان ما وجد فيه شعبها واعظا

 +النور الباهر
 +حياة ادم

 +تاريخ يوحنا ذهبى الفم

 +كما أصدر مجله اسمها الفردوس لعده سنوات.

اعداد ابيذياكون  /مينا قصدي جوهر
 ++رائحة ذكية وعبير يفوح

 +كمال البرهان
تأثير دين المسيح

 +الدليل الصحيح على

سابعا  -:نياحته -:
 +فى يوم الجمعه  16مايو سنه 1930م تحدث الى من
كانوا فى زيارته لالستفسار عن صحته قائال لهم
“ ساموت الليلة فارجو ان تصلوا عليا فى ملوى وتدفنوننى
فى هور «
فكان شأنه فى ذلك شأن االبرار ممن يعرفوا ساعه رحيلهم
الى تنيح بسالم صبيحه يوم  17مايو سنه 1930م
وفى احدى الليالى تم اكتشاف جسده بمدفنه بجبل ابوفانا وهو
لم يتحلل ونقله االنبا ديمتريوس اسقف ملوى الى دير ابوفانا
ووضعه فى مزار خاص تكريما له.
ثامنا  -:القس منسى يوحنا قدوه لنا  :ـ
 +كان القس منسى يوحنا ارثوذكسيا ال غش فيه خادما امينا
ووطنيا وخطيبا مفوها.
 +من اجمل ما يقدمه لنا من دروس ان عطاء االنسان ال
يمكن ـ ابدا ـ ان يُقاس بطول السنين التى يقضيها على
االرض بل بمقدار ما يقدمه من خدمه لكنيسته وامته
 +درس آخر  +هو التصاق االنسان وتمسكه بمراحم ووعود
هللا خاصه فى اوقات التجارب والمحن
 ++ان سيره هذا الكاهن الروحانى تدفعنا لالقتداء به
فى خدمته وعلمه وورعه وعطائه،
حتى نصل الى السماء عند رب المجد
الذى له المجد دائما أمين

بقية مقال «التجربة» ص 16
امسك الدكتور بورقة االجابة متصفحاً ثم قال بصيغة
آمرة  -ارجع كمل االجابات قلت له هذا كل ما اعرفه
يا دكتور...صاح الدكتور :ده مش ح ينجحك ادخل
واتصرف مع زمايلك..اجبته :مش قادر اعمل كده
يادكتور...ارتفع صوته اكثر :انا باقولك غش قلت له :
ضميرى ال يستطيع صدقنى  ،قال الدكتور وهو يسب
ويشتم :يا واد انت منين؟اصلك ايه؟ قلت له :انا مسيحى
يا بيه وامسك الدكتور بالقلم وهو يقسم باننى ناجح وعلم
على الورقة واعطانى اكثر من درجة النجاح .انسابت
دموع ابنى غزيرة وهو يروى لى قصته وعجزت هذه
المرة عن التحكم فى دموعى واحتضنته وانا اهنئه ليس
بالنجاح فى الدراسة وانما بنجاحه فى اجتياز التجربة،
ثم تركته الختلى بنفسى واعاتب ذاتى على ضعفى تحت
مسمى حبى البنى او التخاذى لفساد اآلخرين ذريعة
وحجة للتهاون والتنازل عن المبادىء التى تربيت عليها.
نجح ابنى فى االمتحات وال يهمنى ان كان سينجح فى
دراسته فى السنوات القادمة النه بالفعل اجتاز االمتحان
االصعب وتتبقى التجربة التى مررت انا بها وسقطت
فيها سقوطاً مخيفاً لتكون درساً لى فى سنين عمرى
القادمة.
ملحوظة :قصة التجربة هى من وحى خيال المؤلف
ولكن المشهد الخاص بلجنة االمتحان وحوار الطالب مع
الدكتور هو واقعة حقيقىة وحدثت بالفعل بكلية الهندسة
جامعة االسكندرية فى اواسط الستينات من القرن الماضى
وكان القمص لوقا سيداروس شاهداً لتلك الواقعة وذكرها
فى الجزء الثالث من كتابه رائحة المسيح فى حياة ابرار
معاصرين.
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صحتني وعافية

د.تباسيم جندى

الكبد..
عضو هام متعدد االغراض

هل عدم وجود
الى اضطراب فى هذه
اعراض بدنية يعنى
فيالحظ
الهرمونات،
بالضرورة ان اعضاء
مثال تضخم الثدى عند
الجسم سليمة؟ فى
الرجال فى حاالت فشل
الحقيقة هذا القول غير
الكبد او مرضه ،كذلك
صحيح وخاصة اذا
يقوم بتصنيع االحماض
طبقناه على عضو هام مثل الكبد ،ففى كثير من االمينية التى يحتاجها الجسم عامة والعضالت
االحيان القلب ينبىء عن علته بااللم او عدم انتظام خاصة ،ففى حاالت مرض الكبد تصاب العضالت
دقات القلب ،او يمكن ان يعلن المخ عن مرضه بالهزال.
بفقدان القدرة على التركيز او النسيان ،ولكن فى
معظم حاالت الكبد تكتشف ان الطبيب يذكر لك
وجود علة فى الكبد بعد فحص معملى او اشعة
ونظرا لهذا الدور الحيوى جدا للكبد يحرص
موجات صوتية دون االحساس باى اعراض.
اطباء العالج بالطرق الطبيعية على االهتمام به
عن طريق عمليات الديتوكس لكى يقوم بوظائفه
فى صورة افضل.
فالكبد هذا العضو الشديد االهمية والمركب فى
وظيفته يقع فى الجزء االعلى من تجويف البطن
على الجانب االيمن تحت القفص الصدرى ،وهو
ويجب ان نتساءل هنا هل يوجد اى نوع من
اكبر عضو فى الجسم ويمثل حوالى  %3-2من االعراض يمكن ان يشير الى الكبد ،بعض
وزنه.
االعراض وهى عامة يمكن اال تشير الى الكبد
هى:
ويقوم الكبد بوظائف متعددة منها افراز الصفراء
ولها دور هام فى هضم الدهون عالوة على
معادلة السموم ،ومخزن الصفراء هو الحوصلة
المرارية الملتحقة بالكبد ومتصلة به عن طريق
قنوات الصفراء ،كذلك تساهم احماض الصفراء
فى التخلص من الكولسترول الزائد.

الشعور بالتعب :هو عرض يظهر
بعد سنين من وجود المرض فى الكبد ،وغالبا
يكون هذا الشعور فى الصباح ،ولكن كما اشرنا
الشعور بالتعب هو عرض غير مقصور على
الكبد فهو يحدث مثال مع هبوط الغدة الدرقية او
نقص الفيتامينات والمعادن ،وكثير من امراض
االعضاء االخرى.

ولكن دور الكبد فى تنظيم الطاقة وارساء
مستوى مناسب من السكر فى الدم هو دور حيوى
تتوقف عليه كل وظائف االعضاء االخرى ،كما
االلم :فى الجانب االيمن العلوى فى
يقوم بتخزين الزائد من السكر فى هيئة جليكوجين ،مكان الكبد تحت القفص الصدرى ،ولكن هذا
وبسبب هذه الوظيفة تجد ان الكبد المريض يشعر يحدث فقط فى حاالت االلتهاب الحاد للكبد سواء
صاحبه بالتعب واالجهاد.
كان السبب فيروس الكبد او التعرض للمواد
الكيميائية ،ولكن االلتهاب المزمن ال يسبب االلم
عادة ،ولكن يجب ان يؤخذ فى االعتبار حصوات
ويقوم الكبد بوظيفة شديدة االهمية فى التخلص المرارة التى تسبب الما شديدا فى بعض االحيان.
من سموم الجسم واالمونيا التى تنتج عن التمثيل
الغذائى للبروتين بدءا من كل الكيميائيات التى
نتناولها وانتهاء بكل العقاقير التى تعتبر غريبة
الصفراء :اللون االصفر الذى يظهر
على خاليا الجسم ،فالكبد يعمل عملية ديتوكس او فى العيون والجلد ،وهو يحدث عندما يرتفع
تفكيك هذه المواد عن طريق خاليا خاصة والعمل مستوى البيليروبين الكثر من  2.5مجم ،وهذا
على اخراجها ،فكثير من العلماء يشبه الكبد يحدث احيانا فى االلتهاب الحاد للكبد ،وليس فى
بمصفاة كبيرة تنقى الجسم من شوائبه لتحافظ كل الحاالت.
على نظافته من الداخل.
الحكة الجلدية :وهى تحدث فى حاالت
والكبد يعمل كمخزن كبير للفيتامينات اعاقة مرور الصفراء بسبب انسداد ناتج عن
والمعادن ،فالكبد يحتوى على مخزون من فيتامين تليف او اورام.
 K,A,D,E,B12وعنصر الحديد ،فالكبد يحوى
مخزون فيتامين ايه يكفى سنتين وبى  12يكفى
 5سنوات ،وفى العصور القديمة للطب اعتاد
اعراض تتصل بالحاالت االخيرة
االطباء بوضع الكبد على عيون المرضى الذين من فشل الكبد :تغير الحالة الذهنية بسبب عدم
يعانون ضعف البصر ،ونحن نعرف اآلن ان التخلص من االمونيا ،تورم البطن واالستسقاء.
فيتامين ايه الموجود فى الكبد يعالج مرض العشى
الليلى او عدم القدرة على االبصار فى الليل.
اال ينبغى عزيزى القارىء ان نعطى اهمية
خاصة للعناية بهذا العضو بالحرص عل تجنب
اما الكبد كمصنع فى الجسم فهو دور بالغ الكحوليات وكثرة المواد الكيميائية وتناول الغذاء
االهمية فى تصنيع الهرمونات الذكرية واالنثوية الصحى والقيام بعمليات الديتوكس.
من الكولسترول ،فمرض الكبد يمكن ان يؤدى

من عيادة الطب الطبيعى

فيتامني الشتاء

يطالعنا هذه األيام
الليالى الباردة وفصل
بنهاره
الخريف
القصير وتبدأ تسمع
شكاوى المرضى من
ألم فى العضالت وألم
فى المفاصل وكلما
اقترب ميعاد الثلوج واأليام الرمادية تجد
الشكوى من األكتئاب الموسمى ،ومع
انحسار أشعة الشمس الدافئة نجد نقص
فى واحد من الفيتاميتات المهمة وهى
فيتامين . D

وجع العضالت وقلة
كفاءتها.

ودلت األبحاث أن
فيتامين  Dله عالقة
بكفاءة الجهاز التنفسى
والوقاية من أمراض
البرد واألنفلونزا ،وعالقة أخرى
بكفاءة القلب وانتظامه ،وأيضا بسالمة
األعصاب حيث أن المرضى المصابين
بمرض  Multiple Sclerosisكلهم
يعانون من نقص فيتامين  ،Dوقد استنتج
العلماء أن األكتئاب المصاحب لنقص
أشعة الشمس فى الشتاء قد يكون راجعا
لنقص فيتامين .D

والمصدر الرئيسى لفيتامين D
هو أشعة الشمس التى تحول الدهون
تحت الجلد الى فيتامين  Dومع وجود
مصادر أخرى لفيتامين  Dمثل األسماك
الدهنية وزيوتها (السالمون ،الماكريل،
السردين) وأيضا منتجات األلبان ،اال أن
وقد وجد العلماء دور واضح لفيتامين
أشعة الشمس هى المصدر الرئيسى له D .فى تعديل منسوب السكر فى الجسم.
وقد ظل العلماء أمدا طويال يعتقدون
أن فيتامين  Dهو فيتامين العظام فقط
 ،وكلنا يعرف أن نقصه يؤدى الى
مرض لين العظام عند األطفال ومرض
 Osteomalaciaعند الكبار ،اال أن
األبحاث الحديثة تثبت وجود وظائف
عديدة أخرى لفيتامبن  ،Dوقد تبنت
واآلن يا عزيزى هل ستحاول التمتع
جامعة تورونتو مجموعة من األبحاث
حول الوظائف المتعددة لهذا الفيتامين بأشعة الشمس قدر األمكان اذا لم تستطع
وتأثير نقصانه على خاليا وأعضاء فعليك بتناول الفيتامين ،ومع تمنياتى
الجسم.
بشتاء مشرق بالشمس ،والى لقاء آخر.
من المعروف قبال أن فيتامبن D
يساعد على أمتصاص الكالسيوم من
األمعاء لترسيبه فى العظام ،ولكن وجد
د.تباسيم جندي
أيضا أنه يساعد فى بناء بروتينات فى
عضالت الجسم لذا يؤدى نقصانه الى
أما الدور الهام لفيتامين  Dوالذى لفت
نظر العلماء هو دوره فى الوقاية من
سرطانات القولون والثدى والبروستاتا،
حيث وجد له وظيفة ضد التكاثر المستمر
للخاليا.

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
. مدن مختلفة تورونتو وبارى وويتبى3  محامى يتصفون بالدأب على العمل مع مساعديهم املهنيني تتواجد في185 مؤسسة تضم

DSF
 محامينا في الثالث مدن لهم اخلبرة واملعرفة فى كثير من االمور.تفخر بسنواتها اخلمسة وخمسني من خدمات قانونية عظيمة
 كما ان "دى اس اف" تتميز بالضلوع بالعديد من االمور القانونية املعقدة في مكاتبنا الثالث في،القانونية التي تخدم مستخدمينا
 ومن ضمن خبراتنا العديدة نحن نقاضى ونساعد الهيئات اخملتلفة في كل اعمالها القضائية كما نتوسط.تورونتو وبارى وويتبى
 وفريقنا يضم. كذلك ميكن ان نساعد في بيع وشراء العقارات ونعد الوصية ونساعد االفراد في الهجرة الى كندا.في حل املشاكل
محامني من الثالث مدن تورونتو وبارى وويتبى كما يضم مساعدين لهم خبرتهم وحرصهم على االمور القضائية التي تتعلق
.باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية
وسواء واجهنا امورا مستعجلة تتطلب التدخل السريع او امورا حتتاج الى املشورة اليومية فنحن نتعامل مع كل الضغوط واالحمال
.ونعمل على التخفيف من االضطراب املصاحب حلياتهم واعمالهم
info@devrylaw.ca حاول ان حتصل على املشورة واحلماية القضائية باالتصال بـ
Phone/Fax: 416-446-3340
95 Barber Greene Road، Suite 100
Toronto، Ontario، M3C 3E9
E-mail: Timothy.Gindi@devrylaw.ca

