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www.NabilDanial.com

#1 CENTURY 21 office worldwide
2013, 2012 & 2011

Each office is independently owned and operated.27 Years Experience

2019

• FREE & Quick Online Home Evaluation
Visit www.yourhomeworthnow.com

• Search For Your Dream Home, FREE
Visit www.HomesInTorontoForSale.ca

Our Stress-Free services include the followings:
1) Renting the property fast   2) Deposit the 
rental cheques on time  3) Inspect the property 
annually  4) Settle bills  5) Follow ups with the 
Tenant  6) The Landlord is always informed about 

Hand-In-Hand Property Management 
Specialized in managing residential real estate 

in Toronto and surrounding areas.

his property 7) Employ specialized technicians for repairs at reasonable costs  
8) Book keeping of income and expenses for easy tax filing & more.

Contact: 
Nabil Danial: 416-258-4390 or Daniel Daniel : 416-389-8499

مبناسبة عيد نياحة القديس 
حبيب جرجس

إحتاد املمرضات الكندي يقول )أن 
نظام الرعاية الصحية العامة علي 

حافة الكارثة(

مدينة تورنتو حتذر من عملية 
نصب واحتيال عن طريق رسائل 

نصية تطلب دفع غرامات 
للسرعة

 وزارة التعليم يف أونتاريو تقول 
انه ليس هناك التزام بارتداء 

اقنعة الوجه هذا اخلريف

مسلسل حرق الكنائس مبصر

الرياضة وقاية وعالج

كندا حتطر استرياد املسدسات  
اعتبارا من يوم 19 أغسطس

القرد واألنسان

تورنتو توظف 15 الف شخص 

للعمل يف االنتخابات البلدية 
القادمة هذا العام

احلمهورية الثالثة-الرئيس 
املؤمن: 3- تنظيم الضباط األحرار  

ثالثة أسئلة جيب طرحها قبل 
تقديم النصيحة

بطاركه ومطاركه ..!

يزرعون بالدموع

أبو …. ورده

وفاة 41 جراء حريق يف كنيسة أبو 
سيفني باجليزة

شعور الرفض

امين الظواهري..ضحية فكر 
مريض

 جفُنها

بني املاس واملختل ضاعت احلقيقة

شعبك و كنيستك

وفاة 41 جراء حريق 
يف كنيسة أبو سيفني 

باجليزة
الدخان سبب الوفيات

خلل  نتيجة  الكنيسة،   مببنى  الثانى  بالدور  تكييف  بجهاز  نشب  احلريق  أن  وقيل 
فى  الرئيسى  السبب  كانت  الدخان  من  كثيفة  كمية  النبعاث  ذلك  وأدى  كهربائى، 

حاالت اإلصابات والوفيات.

الثالث والرابع  الناس يتجمعون في الطابقني  وقال أحد املصلني في الكنيسة »كان 
ورأينا الدخان يتصاعد من الطابق الثاني. اندفع الناس للنزول على الدرج ووقعوا فوق 

بعضهم البعض«.
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1670 Dufferin St، Toronto، ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -77

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

وجنحت سياسة الرئيس 
السيسي

في  السيسي  الرئيس  سياسة  ونجحت 
دعم المرأة  

الفتاح  الرئيس عبد  تولى سيادة  بداية  من 
هوا  وما  الوطن  حكم  ادارة  مقاليد  السيسي 
جدير بالمالحظة ويستحق االشادة هو اهتمام 
مكانة  بدعم  سيادتة 
المجتمع  ف��ي  ال��م��رأة 
واعدادها فكريا ونفسيا 
فى  لتكون  وتاهيلها 
البالد  لقيادة  الصدارة 
المقبلة  الفترات  ف��ى 
وها هى برامج االعداد 
محدود  الغير  والدعم 
والفيوم  عامة  مصر  فى  لنرى  ثمرة  يؤتى 
على وجة الخصوص نجمة جديدة تسطع بل 
تلمع فى العمل األجتماعى والتنموى وايضا 
تخطو  شابة مصرية  فهناك  السياسى  الحقل 
لشعب  تقدم  سوف  إنها  من  الواثقة  بثبات 
وامال  لتطلعات  يرقى  مختلف  شئ  الفيوم 
مستقبل  ح��زب  ه��دف  ويحقق  المصريين 
وطن فى إن يكون المصريين جميعهم اسرة 
واحدة إنها األستاذة هالة على محمد رمضان 
هى ابنة محافظة الفيوم خريجة كلية تجارة 
ببنك  عملت  الدفعه  أوائل  من  دفعة٩٦كانت 
رئيسة  وه��ى  وتركتة  الزراعية  التنمية  
الضرائب  مصلحة  السرة  لتنضم  حسابات 

حتى  مناصبها  فى  تدرجة  ألتى  المصرية 
الصعيد  شمال  على  عام  مراجع  اصبحت 
الضرائب  مصلحة  أفراد  بقية  مثل  وكانت  
جندى مجهول فى دعم اقتصاد الوطن بأنهم 
ظلوا يعملون دون انقطاع حتى أيام حصار 
ولكن  المصرى  للشعب  وترويعهم  اإلخوان 
العمل  لبدء  المناسب  الوقت  انة  عندما رأت 
مؤسس  كعضو  انضمت  الجاد  المجتمعى 
وفعال فى جمعية بكرة لنا التى كانت اهدافها 
البسيط  المواطن  بين  الوصل  حلقة  هى 
العمل  إلى  بقوة  اتجهت  ثم  القرار  وصناع 
التنموى لتكون عضو فعال فى مجلس امناء 
االمية  لمحو  اإلبتدائية  معبد  محمد  مدرسة 
المصرية  بألمراة  أكثر  تحتك  ما جعلها  هذا 
البسيطة وتدخل إلى قلوب البسطاء من خالل 
كما  الفرادة  ملموسة  اجتماعية  خدمة  تقديم 
بدور  االهتمام  لجنة  فى  فعال  عضو  كانت 
وأثناء  قبل  وذيارتهم  ورعايتهم  المسنين 
الكوفيد وايضا اثناء الكوفيد كانت من طالئع 
بأرواحهم  غامروا  الذين  الحزب   ك��وادر 
لتوزيع كاراتين المنظفات للمواطنين وايضا 
لمتضررى  الغذائية  المواد  كارتين  توزيع 
اصبحت  ثم  رمضان  أشهر  وفى  الكوفيد 
أمينة المرأة لحزب مستقبل وطن بندر الفيوم 
نسبة  جعل  ومجهودها  ولحضورها  أول 

الفيوم  بندر  في  المرأة  وتصويت  حضور 
الفيومية  المرأة  ألول مرة وبتأثر عملها مع 
فى  تحدث  مشاركة  نسبة  اعلى  إلى  يصل 
باالضافة  هذا  البرلمانيه  االنتخابات  تاريخ 
إلى مشاركتها مع وزاره الصحة فى الحملة 
القومية ضد كورونا ووصول المحافظة إلى 
المحافظات  باقي  عن  تسجل  ارق��ام  اعلى 
بذلك تعتبر ركيزة اساسية من ركائز  وهى 
تواصل الحزب مع المرأة في الفيوم كما إنها 
انتخابات مصلحة الضرائب والمالية  دخلت 
فى  الوحيدة  الفتاة  هى  وكانت  والجمارك 
هى  وايضا  باكتساح  فازت  وقد  اإلنتخابات 
روت��ارى  لنادى  ومؤسسة  ب��ارزة  عضوة 
فيوتشر الفيوم ألذى شارك فى تجديد وتدعيم 

نادي متحدى اإلعاقة باستاد الفيوم 

البقية ص 4
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لتصميم اعالنك اجلديد 6779 823 647 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744 (416)

1674 Dufferin street، Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

Accept all private and refugees plans 
Special discount on OTC for seniors everyday

20 % discount with this coupon.
We speak English/Arabic/italian/portogues/spanish 

free Delivery 

قلت له فهمت وتعزيت

 

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

نظرت اليه نظرة عتاب.

بادلني النظرة وسألني لماذا انت حزين 
وعاتب على؟

قلت له انت تعلم كم من األلم الذي ينتاب 
اهل هؤالء الشهداء وانت كان يمكنك ان 

تمنعه ولم تفعل.

سألني هل هذا جديد عليك، أم أنك قرأته 
وعشته من قبل؟

الزاوية  وقت  قبل  من  عشته  له  قلت 
وم��رات  وماسبيرو  والكشح  الحمراء 
الكنيسة.  تاريخ  في  قرأته  وايضا  عديدة، 
وكل مرة يتجدد األلم بي فأنا أعيش بعيدا، 
واذهب للكنيسة وانا مرتاح وال انكرك أنه 
الضحايا  وهؤالء  وقت،  لي  يكون  عندما 
والمعاناة  االنتقال  في  األلم  برغم  يذهبون 
صغير  مكان  في  والتكدس  الحضور  في 

ورغم هذا سمحت لهم بما حدث.

قال انت وضعت التشخيص الصحيح.

قلت كيف؟

قال هؤالء الذين اتيت بهم عندي كانوا 
عن  يتخلفوا  لم  ألنهم  احوالهم  أفضل  في 
التي ذكرتها، فهل  المعاناة  الكنيسة برغم 
أحسن  لهم  فضلك  ألنني  تلموني  ان��ت 
ينظرون  البشر  ألن  ب��ج��واري؟  األماكن 
المعاناة وال يرون النور الذي في الجانب 

اآلخر المخفي على عيونهم البشرية.

قلت ولكن أهلهم في معاناة كبيرة.

قال انى اضع دائما الهدوء والسالم في 
فيلم  تذكر  هل  عليك.  فخفف  هؤالء  اهل 

باشون اوف كريست؟

أطرقت برأسي في خجل.

قال الناس نظرت الم الجلد والصلب وكل 
ولم  اجلكم  من  بها  مررت  التي  المعاناة 
يروا فرح المحبوسين في الجحيم والذين 
أطلقت سراحهم منذ موت هابيل الذي هو 

اول من استشهد في البشرية.

انت تتكلم عن الم أهل الذين سمحت لهم 
والدتي  الم  في  تتأمل  ولم  الى  يأتوا  بأن 
التي عاينت الصلب والجلد وموتى وقبري.  
أنتم تستعملون كلماتها لآلن في صلواتكم 
واما  الخالص  لقبوله  فيفرح  العالم  »أما 
قلبي فيلتهب في أحشائي عند نظري الى 
اجل  من  عليه  صابر  انت  الذي  صلبوتك 

الكل يا أبنى والهى«

بشفتيه  منكم  الكثير  مثل  تقولها  أنت   
ولكن ليس من استيعاب القلب.

كل من سمحت له باالستشهاد كنت معه 
بينما  األل��م  تحمل  على  واساعده  اقويه 
ولم  ببشريتي  فقط  الصليب  الم  تحملت 
يساعدني لالهوتي في التحمل ولهذا »قلت 

ألهى الهى لماذا تركتني«

أنتم تحكمون بموازين مختلفة فهناك من 
يظن انه في وضع أفضل عندما لم يذهب 
للكنيسة في هذا اليوم ولكنى أقول لك ان 
لم  ألنهم  بالحضور  لهم  اسمح  لم  هؤالء 
يكونوا مؤهلين بعد للحضور الًى في هذا 

اليوم.

قلت فهمت وتعزيت وانا اسف.

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

شعور 
الرفض

يتقالك  إن  الرفض،  شعور  من  أسوأ  مفيش 
مش  بس  معاه  تبقي  يتمني  حد  أي  "إنت   :
قدامك  اللي  تلوم  متقدرش  لّما  واالسوأ  أنا". 
مش  إنُّه  عارف  أنت  ما   .. مشاعره  علي 
بالعافية، بس تفضل حتة جواك كدة بتوجعك 
علشان رغم كل الحلو اللي قدمته، رغم كل 
المحاوالت علشان تبقي first choice في 

حياته.. برضو مش بتتحب!

بيخليك  تحصلك،  حاجة  أسوأ  دا  الرفض 
نفسك  وتحس  وحشة،  نظرة  لنفسك  تبص 
.. ومهما  قليل ومتستحقش، وإنَّك فيك عيب 
تسمع كالم من نوعية "انت جميل وتستاهل 

كل خير" ، ما بتصدقش، وتفضل موجوع .. 
علشان إنت مش فاهم ليه أل؟ 

في الحالة دي إياك تيأس وتستسلم لإلكتئاب. 
إنت الزم ت� move on ومتخليش شخص 
رفضك يهز ثقتك في نفسك. الحياة مابتقفش 
على حد، وكل واحد فينا مناسب لشخص ما، 
مش  يمكن  بالظبط.  مقاسه  على  خلقه  ربنا 
هو الشخص اللي انت اختارته، بس أكيد في 

الشخص اللي هيختارك.

اللي  كل  قوى،  مهمة  حاجة  عارف  وخليك 
عرفوها وعملوا بيها، قلبهم تعب شويّة، بس 
أهاليهم  وسيرة  وسيرتهم  اتصانت  كرامتهم 
اتحفظت، وعاشوا ف أمان. )الحب مش أهم 
ميستاهلكش،  حد  من  والجواز  الكرامة،  من 
ميستحقكش،  بس  تعرفه  وال  بقى  صالونات 
وامراض  قلب  وجع  تمنه  وهاتدفع  إنتحار 

نفسية باقي عمرك كله(.

شريين ميلوم
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يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
أبو أحمد رافع لي الضغط والسكر  الواد 
وكايدني قوي بس بقول الدكر مش هيسيبه 

أبدا  
نبيلة مكرم  

ظلمتيني كتير وأذيتيني أكثر هللا يسامحك 
لك  فصل  اللي  الترزي  عارف  مش  لكن 

البيجاما أتاخر كتير قوي ليه. 
سها ناشد 

نبيلة مكرم أول شئ  أتعلمي من غلطات 
تكوني لكل المصريين وما تعمليش في كل 

بلد شلة, وربنا يوفقك 
األنبا فام 

الكهرباء كانت مقطوعة عن كنيسة  قلت 
المنيا اللي اتحرقت اهم قالولك عيلين كانوا 
بيلعبوا... الدفاتر دافترنا والحكم من حدانا 

من قبلي البلد كمان. 
بوتين 

ياعم بوتين أرحمنا هللا يخليك العالم داخل 
كدة  وكفاية  الحرب  أوقف  مجاعة  علي 

علشان ندعيلك بدل ما ندعي عليك. 
نانسي بيلوسي 

وأنتي  أوكرانبا  في  خربها  بيدن  يعني 
عايزة تخربيها في تايوان روحي يا شيخة 
يبعتهالك  مكرم  نبيلة  بيجاما  بعت  اللي 

يارب. 
ترامب 

عايز  اللي  لسانك  من  وبالرغم  بصراحة 
انت  لو  قيمتك  عرف  العالم  أن  إال  حشه 
هنا ال كانت حرب اوكرانيا وال توتر في 

تايوان. 
فورد 

اللي  األحزاب  رؤساء  كل  بلعت  أنت 
قابلوك مش هتبلع نحله يعني. 

مرتضي منصور 
تخافش  ما  هجيبهولك  الحالوة  ساندوتش 
ابدا بس روح أنت وسلم نفسك وسيبها علي 

هللا. 
الخطيب 

نحب  خلتني  لما  عمري  طول  بحترمك 
الكورة واألهلي واحترمتك أكثر في إدارتك 

لألزمة مع البزئ. 
جمهور الزمالك 

ومدربكم  بفريقكم  تفرحوا  حقكم  من 
وشبابكم فريق الزمالك حاجة تفرح وده ال 

يمنع ابدا من اإلحتواء والتوجيه. 
محمد بركات 

يقولك  يكاد  األهلي  جمهور  بالك  خلي 
لقد نفذ رصيدك.... ولو نفذ هتخسر كتير 
إعالم وأتحاد وتبقي عملت زي اللي رقصة 

ع السلم. 
كلية الشرطة 

دلوقتي بتقبلوا خريجي الحقوق. أن خريج 
2000 ممكن أبدل الصفرين ب 22  عايز 

الحق أبقي ليوزباشي قبل المعاش. 
طارق الخولي 

شكرا علي اإلفراج عن 25 من المحبوسين 
أحتياطي عايزين الباقي يا طارق دول كلهم 

أصحابك من أيام الكحرتة 

 

بيتـــــك 
وسوق العقارات
Title search

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

عند  بها  تسمع  كثيرة  توجد مصطلحات 
دراية  على  تكون  ان  ويجب  عقار  شراء 
بمعناها لتتجنب الوقوع فى اخطاء مكلفة. 
سأتناول اليوم واحدة من تلك المصطلحات.

فى  البحث  عملية  هو   Title search
الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار فى مكتب 

التوثيق مثل سند الملكية.  
المختص  المحامي  العملية  بهذه  يقوم 
شراء  عند  الملكية  نقل  إجراءات  بإنهاء 
للمحامي  يعطى  ان  ينبغي  لذلك  العقار. 
إلتمام   closing date قبل  كافى  وقت 
المحامي  مع  تتابع  ان  ويجب  البحث  هذا 
نتائج هذا البحث على األقل أسبوعين قبل 
موعد نقل الملكية للتأكد من عدم وجود اى 
مشاكل على العقار. المقصود بهذا البحث 

هو اإلجابة على ثالثة أسئلة هى:
هل لدى البائع الحق فى بيع العقار.  )1
تتعلق  لوائح  او  قيود  هناك  هل   )2

باستخدام العقار.
على  مسجلة  ديون  توجد  هل   )3
العقار يجب ان تدفع عند نقل الملكية، على 
او ضرائب  العقارى  الرهن  المثال،  سبيل 

متأخرة.

فترة  هناك  ان  من  تتأكد  ان  يجب  لذلك 
العقار  شراء  عقد  فى  البحث  لهذا  كافية 
وتتابع مع المحامي قبل انتهاء تلك الفترة.

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 
naser@estatesavvy.ca

صفحه يف دفرت أحوال مصر

مسلسل حرق الكنائس مبصر                                                           
بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

فوجع المصريين في كافه انحاء 
بكنيسه  حريق  بوقوع  العالم 
بحي  ابوسيفين  العظيم  الشهيد 
والهو  الجيزه  بمحافظه  امبابه 
الحادث الذي اسفرعن استشهاد 
طفال   15 بينهم  شخص   ٦2
باصابات  العشرات  واصابه 
حتي  يومان  يمر  ولم   ، مختلفه 
االنبا  بكنيسه  اخر  حريق  وقع 
بيشوي بمحافظه المنيا . وارجع 

الي  الكنيستين  في  الحريق  اسباب  المسؤلين 
النار  انتشار  الي  ادي  كهربائي  ماس  نشوب 

في ارجاء المكان كله.

الكنيسة  تعلن  أن  دون  واحد  عام  يمر  وال 
أنحاء  في  الموزعة  إيبارشياتها  عبر  القبطية 
الجمهورية عن اندالع حريق بإحدى الكنائس 
 201٦ بين  وما   ، كهربائي  ماس  بسبب 
حي  في  سيفين”  “أبو  كنيسة  حادث  حتى 
للكنائس  البيانات الرسمية  إمبابة بالجيزة فإن 
ومديريات األمن تكشف وفًقا لحصر أولي عن 
اندالع ما يقرب من 20 حريقا محدودا بسبب 
كنائس  مختلف  في  وذلك  كهربائي.  ماس 
ابو  كنيسه  حادث  إلى  باإلضافة  الجمهورية. 
سيفين بامبابه الذي راح ضحيته ٦2 شهيدا. 
ومن ثم فإن هذه األرقام تعني أن المسيحيين 
لثالثة  حريقين  بين  ما  يشهدون  المصريين 
الكهربائي.  الماس  بسبب  كنائسهم  في  سنوًيا 
دون أن يصبح ذلك جرس إنذار يدعو لدراسة 
والبحث عن حلول  أسبابها  الظاهرة ومعرفة 

لها.

يحدث  الكهربائي  الماس  ان  نوضح  بدايه 
على  االعتماد  أو  األسالك  جودة  قلة  بسبب 
كهربائية  بأحمال  ربطها  يتم  رديئة  أسالك 
عالية. فتشتعل أحياًنا وتنصهر أحياًنا أخرى. 
خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات 
عن  الصغيرة  الشرارة  تبحث  ثم  الحرارة. 
ذلك  بين  ومن  لتتزايد.  إشعال  مصدر  أي 
غاز الفريون في التكييفات أو أخشاب تساعد 
ما  وهو  حرارية.  مصادر  أو  االشتعال  على 
يمكن فهمه عند اشتعال حريق في اي كنيسة 
إشعال  يتطلب  القبطي  القداس  إقامة  أثناء 
 ، إشعال  مصادر  وكلها  بخور  ورفع  شموع 
فكل  مركزية.  الال  على  الكنسي  النظام  يقوم 
أسقف مسئول عن مجموعة كنائس في منطقة 
مالًيا  ويديرها  عليها  يشرف  محددة  جغرافية 
على  الكنائس  وتحصل  وروحًيا.  وإدارًيا 
على  منها  لتنفق  األقباط  وتبرعات  عشور 
إخوة  وعلى  المختلفة  وخدماتها  احتياجاتها 
الرب من الفقراء والمحتاجين وشئون الرعاية 
لديها  ليس  االيبارشيات  أن  إال  الكنسية. 
تعتمد  بل  وثابتة.  محددة  مالية  مخصصات 
على تلك التبرعات في تدبير شئونها. وبالتالي 
تبرعات  لديها  الراقية  المناطق  كنائس  فإن 
واألحياء  الفقيرة  المناطق  كنائس  من  أكثر 
تلك  توزيع  على  األسقف  فيعمل  العشوائية. 
للنظر  الالفت  أن  إال  العجز.  لسد  التبرعات 
في تكرار حوادث وبالغات الماس الكهربائي 
هذا  في  المذكورة  اإلحصائية  في  بالكنائس 
التقرير هو أن الكنائس على اختالف مستوياتها 
االقتصادية واالجتماعية ال تمتلك أنظمة دفاع 
مدني أو طفايات حرائق بدائية. ما يشير إلى 

كذلك  الكنسي  التدبير  عن  الفكرة  تلك  غياب 
فإن األمر يتوقف أحياًنا على حداثة عهد مبنى 
التكنولوجية في  للتطورات  الكنيسة ومواكبته 
هذا الشأن. فغالبية كنائس المدن الجديدة تمتلك 
والريف  القرى  كنائس  أما  حرائق.  طفايات 
عنها  غاب  فقد  منها-  المقننة  غير  -خاصة 
المبنى  سالمة  يجعل  الذي  اإلداري  الفكر 

واألمن الصناعي ونظم الحريق أولوية.

وبحسب بيانات الوزارات المصرية )الصحة 
القّداس  أثناء  الحريق  اندلع  فقد  والداخلية( 
أغسطس/2022(   15( األحد  يوم  الصباحي 
نتيجة »خلل كهربائي« ما تسبب في استشهاد 
٦2 شخصاً بسبب االختناق بالدخان والتدافع 
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أّن فحص 
»الحريق  أّن  أظهر  الجنائيّة  األدلّة  أجهزة 
نشَب في )جهاز( تكييف بالدور الثاني بمبنى 
الكنيسة الذي يضم عدًدا من قاعات الدروس، 
إنبعاث  الى  ذلك  وأّدى  نتيجة خلل كهربائي، 
كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي 
واشارت  والوفيات  اإلصابات  حاالت  في 
التحقيقات االوليه الي ان كاهن الكنيسة استعان 
بمولد الكهرباء ولكن مع عودة الكهرباء انفجر 
المولد بسبب اختالف ضغط التيار الكهربائي. 
وتابع أن الغرفة التي كان بها المولد الكهربائي 
كانت مليئة باألخشاب وقطع أثاث قديمة مما 

أدى إلى سرعة انتشار الدخان والنيران 

األقباط  يتندر  ما  عادة  الكنسية  األوساط  في 
اشتعال  في  يتسبب  الذي  الكهربائي  بالماس 
الحرائق. أو المختل عقلًيا الذي يهاجم الكنائس 
وربما المارة المسيحيين. وذلك في إشارة إلى 
سنوات ما قبل 30 يونيو2013 والتي شهدت 
حوادث طائفية متكررة ال يُقدَّم مرتكبوها إلى 
يتعاملون  األقباط  من  كثير  وظل  المحاكمة 
بريبة وشك مع حرائق الكنائس. في إشارة إلى 
أنها كانت تقع بفعل فاعل ومقصوده. وغالًبا 
ما تتجه أصابع االتهام إلى جماعات متطرفة 

تعادي المسيحيين وتستهدف كنائسهم.

اذا  وهو  وبقوه  نفسه  يطرح  الذي  والتساؤل 
كانت كل هذه الحرائق سببها الحقيقي هو الماس 
الكهربائي كما يشاع ، فما هو الحل لكيفيه منع 
ويجب   ، مستقبال  الحوادث  هذه  مثل  تكرار 
هنا أن قوانين البناء توجب االلتزام بإجراءات 
الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق 
يؤكد  الحوادث  هذه  تكرار  أن  إال  وغيرها، 
السالمة  إلجراءات  الدورية  المراجعة  أهمية 
الحريق  إنذارات  مقدمتها  وفي  المنشآت  في 
مثل أجهزة االستشعار، وتوفير سبل التعامل 
مع هذه األزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر 

في األرواح والممتلكات ، 

البقية ص 13 

سياسة  »ون��ج��ح��ت  م��ق��ال  بقية 
الرئيس السيسي« ص 2:

نادي  إلى  للنفايات  مكان  من  حولوه   
المعدات لمساعدة  بارقى  عصرى مجهز 
كانت  قد  كما  وتاهيلهم  اإلعاقة  متحدى 
مسابقات  فاعليات  فى  مؤسس  عضو 
يتيم  طفل  إسعاد  وحملة  الطلبة  أوائ��ل 
سيدة  هى  االعاقة  لمتحدى  العالم  واليوم 
األجتماعى  للعمل  نفسها  نزرت  مصرية 
والتنموى فى الفيوم تماما كما فعلت مثلها 
األعلى السيدة عائشة حسنين فدخلت من 
بابتسامتها  الفيوميين  قلوب كل  إلى  وسع 
وتحيتها المشهور نهارك جميل إنها هالة 
قريبة  ليست  هى  انتظروها  محمد  على 
احد المهمين او بنت احد النواب بل فهى 
المرأة  لعمل  الرئيس  سيدى  دعم  نتاج 
ومشاركتها السياسية واالجتماعية وسوف 

يحقق بهم الفارق 
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امين الظواهري......

 ضحية فكر مريض
 ادوارد يعقوب

االوبرا العمانية  والرواية  
العربية !!

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

عبدالواحد حممد روائي عربي 
األوبرا  العمانية حدث  عربي وثقايف  
ملهم  وجلل  وفيها كل اسفار وطن وهو يقرأ  تاريخ  
من كتبوا كل رسائل السالم واإلبداع  مبنطق وحكمة 

زمن وازمان بال تطرف  وقدرة فائقة علي بث كل مشاعر 
االنتماء واحلب والفن والالم  املفتوحة!

.........................................
دار األوبرا السلطانية تقع في مسقط عاصمة سلطنة عمان، هي أول دار 
أوبرا في الخليج العربي، والثالثة عربيا، أمر بإنشائها  السلطان قابوس 
بن سعيد في عام 2001، وانتهى من بنائها في عام 2007م، وافُتِتحت 
أكتوبر من عام 2011م. شهدت األوبرا عروضا  الثاني عشر من  في 
الجمهور  التقليدية لجذب  العمانية  الفنون  إلى  موسيقية عربية، إضافة 
المحلي. وتتسع قاعتها ل�1100 شخص، وتبلغ مساحة المسرح 460 
مترا مربعا. وتقدر مساحة األوبرا )8000( متر مربع وتبلغ المساحة 

المبنية أكثر من )25.000( ألف متر مربع.
لكونها  الكلمة   إبداعي خليجي بمعني  العمانية  تفرد  تجسد االوبرا  
االوبرا  الثالثة في الوطن العربي محيطه وخليجه  كما تمنحنا   هوية 
المبدع  المعبرة عن فلسفة  العربية ونحن نعيش في اجواءها   الرواية 
العماني واآلخر في تالحم  يؤكد علي مكنونها الثقافي الممتد بال حواجز 
مع عالم فيه العزف االصيل يكتب عدة رسائل يومية مع ميالدها السعيد 
في عهد السلطان الراحل  قابوس بن سعيد الذي  جعل من الفن رسالة 
حياة وفلسفة مبدع ومبدعة علي أرض عمان الخير والنماء والسالم ؟!

واالوبرا العمانية تسطر حكايات من  عالمنا العربي قبل كورونا  عندما  
استقبلت رسل الفن والثقافة علي  أرضها وبين  دروبها الفخيمة  وهي 
اإلبداع  فقد  المقدس في كل ضمائر  العماني  اللحن  تعزف بكل اعتزاز 
تألقت الحان كاظم الساهر  وماجدة الرومي   وهاني شاكر امال ماهر  
محرابها  في  العربية  روايتنا  ابطال  من   وغيرهما  الربيعي    لطيفة  
المقدس ووسط  صيحات اإلعجاب الداخلي الذي يتالئم مع مكانة االوبرا 
وثقافتها الراقية فكانت األوبرا العمانية  وعاء كبير فيه كل حروف الرواية 
العربية تنشد سالم النفس وسط عالم مفتوح   وقد تحولت إلي كرنفال  
فيه  كل ثمار الفاكهة  تنضج   من تلقاء نفسها كأنها  من السماء  وهي  
تطوف معنا في تساؤالت مفتوحة      كانت هنا  ليلة  وطن  بكل معاني 
الكلم التي  الهمتنا كتابة رواية عربية ذات مساء قريب ونحن نستدعي   
الداعم  لفلسفة السالم  معنا السلطان قابوس بن سعيد رحمه هللا وهو 
التي كانت من سمات رجل عظيم كما كانت هي األخري فلسفة  السلطان 
هيثم بن طارق  ال سعيد وهو يكتب كل حكايات وطن بعد كورنا اليوم 
عندما عادت االوبرا العمانية من توقفها  االستثنائي  بعدما تغيرت فلسفة 
إلي ما كانت عليه قبل كورونا بشكل   الحياة  العماني بعد عودة  المبدع 
يؤكد علي هوية الوطن ومد كل جسور الحكمة والسالم مع  كل حكايات 
الرواية العربية الي وجدت في اجواء االوبرا العمانية مالذ حقيقي لمتعة 
السفر والبحث الدائم عن امرأة عربية  ترتدي العباءة  وتغني بال ابتذال  
من الحان شرقية  فيها كل معاني القيم والنبل والتاريخ الذي مازال يؤكد 
علي هوية الديار  وكينونة الشعر الذي خطه  يوما ما أبو الطيب المتنبي  

وهو يخاطب كل ضمائر االبداع في عصره بتلك الكلمات الرنانة
أِزْل َحَسَد الُحّساِد َعّني بَكبِتهْم فأنَت الذي َصّيْرَتُهْم لَي ُحّسَدا إذا َشّد 
َزْندي ُحسُن َرأيَك فيِهُم ضَرْبُت بَسيٍف َيقَطُع الَهام ُمغَمَدا: َوَما الّدْهُر إالّ 
ِمْن ُرواِة َقصاِئدي إذا ُقلُت ِشعراً أْصَبَح الّدهُر ُمنِشَدا َفَساَر بِه َمْن ال َيسيُر 
َدا أِجْزني إذا أُْنِشْدَت ِشعراً فإّنَما بِشعري  راً َوَغّنى بِه َمْن ال ُيَغّني ُمَغِرّ ُمَشِمّ
َدا َوَدْع كّل َصْوٍت َغيَر َصْوتي فإّنني أَنا الّطاِئُر الَمْحِكيُّ  أَتاَك الماِدحوَن ُمَردَّ

َواآلَخُر الّصَدى
وقد احتضنت االوبرا العمانية  قصيدة البردة بين  سموات  إبداعاتها  
التي ترفرف بكل ما هو أصيل ذات مساء قريب جدا قبل كورونا وفي حلم 

ممتد حتي كتابة تلك السطور المتواضعة
الريب  يذكر أن قصيدة البردة أو قصيدة الُبرأة أو الكواكب الدريَّة فى 
مدح خير البرية، أحد أشهر القصائد فى مدح النبى محمد )صلى هللا عليه 
وسلم(،وقد  كتبها محمد بن سعيد البوصيرى فى القرن السابع الهجرى 
الموافق القرن الحادى عشر الميالدى وقد أجمع معظم الباحثين على أن 
هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوى إن لم تكن أفضلها، 
حتى قيل: إنها أشهر قصيدة مدح فى الشعر العربى بين العامة والخاصة.

ومنها هذا البيت  الشعري  التاريخي
أمن تذّكر جيراٍن بذي َسلَِم / مزجَت دمعا جرى من مقلة بدِم؟

الذين  الوطن  شعراء  طويلة  عقود  منذ  يراها  العمانية  االوبر  وكأن 
ومن  االوطان  تصنع  كيف  قادم  تاريخ  عن  الكاشفة  قلوبهم  بكل  كتبوا 
رحمها يخرج كل المبدعين في طابور ال ينتهي  لتصبح االوبرا العمانية 
اليوم  مزار ثقافي وسياحي  ومعماري  تخلب األلباب وتحقق كل  مالمح 
الرواية العربية في عقول من يكتبون كل رسائلها  األبية  بحكمة وكبرياء 

ووطن !!

يمثل ايمن الظواهري ظاهرة متكررة في المجتمعات 
وتستحق  االسالمي  التاريخ  عصور  كل  وفي  السلفية 
دراسة من المتخصصين وليس ذلك فقط، بل يجب لفت 
نظر المسئولين خصوصا في الدول المتحضرة لتالفي 
الموجود  وعالج  الشخصيات  هذه  مثل  ظهور  تكرار 
لوقاية  منهم  للعالج  قابل  الغير  وتحجيم  االن  منها 
استعراض  خالل  من  وسنرى  خطرهم.  من  البشرية 
سيرته الذاتية كيف ان شخصا إرهابيا مثله تسبب في 
مليارات  قيمته  ما  وخرب  األبرياء  من  االالف  قتل 
الدوالرات من الممتلكات هذا غير إنفاق المليارات من 

دول العالم المختلفة للوقاية من إرهاب منظماته.

الكريم  عبد  مصطفى  ربيع  محمد  »أيمن  اسمه: 
الظواهري« )1٩ يونيو 1٩51 - 31 يوليو 2022(. 
القاهرة  احياء  أرقي  من  وهو  المعادي  حي  في  ولد 
إسالمية  دينية  بأجواء  متشبعة  المتوسطة  فوق  ألسرة 
أصولية حيث ان جده لوالده هو شيخ الجامع االزهر 
محمد األحمدي إبراهيم الظواهري وهو أول شيخ قبيلة 
عربية يتولى مشيخة األزهر وذلك خالل الربع األول 
من القرن الماضي وينحدر من قبيلة عربية األصل هي 
قبيلة النفيعات التي تنتسب إلى نافع بن ثوران بن عوف 
بن ثعلبة من طيء وكان يلقب بشيخ الظواهرية. وجده 
خريج  وهو  عزام  محمد حسن  الوهاب  عبد  هو  المه 
أزهر ثم درس في الجامعة بكلية األداب أصبح أستاذا 
بها وهو مؤسس جامعة الملك سعود )جامعة الرياض 
سابقا(. والد ايمن الظواهري هو الدكتور محمد الشافعي 
الظواهري أستاذ االمراض الجلدية بطب عين شمس. 
الملقب  الظواهري،  ربيع  محمد  محمد  هو  وشقيقه 
الجهاد  تنظيمي  قادة  أحد  وهو  المصري،  أيمن  بأبو 
الظواهري،  حسين  فهو  األصغر  شقيقه  أما  والقاعدة، 
الظواهري،  هبة  هي  شقيقته  بينما  تخطيط،  مهندس 
أستاذ األورام بالمعهد القومي لألورام، جامعة القاهرة. 
وعم أمه هو عبد الرحمن عزام أول أمين عام للجامعة 
حركات  نشاطات  في  الظواهري  انخرط  العربية.  
في  يزال  ال  وهو  مبكرة،  سن  في  السياسي  اإلسالم 
المدرسة، وقد اُعتقل في سن الخامسة عشر، النضمامه 
عن  تنصل  قد  كان  )وان  المسلمين  اإلخوان  لجماعة 
فرسان  كتابه »  في  المسلمين  باإلخوان  له  أي عالقة 
أنصار  مسجد  على  يتردد  وكان  النبي«(.  راية  تحت 
خصوصا  التفاسير  كتب  ويدرس  القرآن  يتعلم  السنة 
كتب المكتبة السلفية واهمها كتب »ابن تيمية » الذي 
اثرت فيه فتاويه اإلرهابية. وبعدها قرأ كتب االخواني 
مثاال  يراه  بل  كثيرا،  بها  وأعجب  قطب  سيد  الشهير 
اعلى للتضحية من اجل اإلسالم. التحق بجماعة الجهاد 
 ،1٩73 العام  في  تأسيسها  منذ  المصرية  اإلسالمي 
التوجيه  على  ومشرفا  التنظيم  أمير  درجة  إلى  وصل 
الفكري والثقافي لحركة الجهاد والجماعة بحلول سنة 
وتخرج  القاهرة  جامعة  الطب  بكلية  التحق   .1٩7٩
منها عام 1٩74 ثم حصل على درجة الماجستير في 
الجراحة. وافتتح عيادة خاصة به كان يخبئ بها أسلحة 
الجماعات السلفية اإلرهابية وأيضا جعلها بالليل ملجأ 
للهاربين منهم من مالحقة السلطات. في العام 1٩81، 
اعتقل ضمن المتهمين باغتيال الرئيس المصري آنذاك 
الدكتور  الكلية  في  زمالئه  أحد  يقول  السادات  أنور 
فضل و من الذين تمرسوا معه في اإلرهاب االصولي 
ارشد  يقول:«  الجماعة  بخيانة  واتهمه  معه  اختلف  ثم 
السادات  اغتيال  عملية  في  زمالئه  عن  الظواهري 
وشهد ضدهم في صفقة مع المخابرات المصرية لينجو 
بفسر حصوله على حكم مخفف هو  ما  بنفسه« وهذا 
 1٩85 عام  وفي  التنظيم!  زعيم  انه  رغم  سنوات   3
اتصال  على  كان  التي  أفغانستان  الى  مصر  غادر 
بإرهابيها هناك منذ عام 1٩81 واسس فصيال لحركة 
كطبيب  عمله  الي  باإلضافة  هناك  اإلسالمي  الجهاد 
الحرب  فترة  خالل  اإلرهابيين  من  المصابين  يعالج 
عالقته  وتوطدت  ألفغانستان  السوفيتي  االحتالل  ضد 

ببن الدن عام 1٩8٦. وبقي في أفغانستان إلى أوائل 
التسعينات حيث غادر بعدها إلى السودان مع بن الدن. 
وهناك في السودان أسسا الظواهري وبن الدن تنظيم 
الدولة  إرهابية ضد  عمليات  ونفذوا  وخططوا  القاعدة 
الرئيس  اغتيال  محاولة  منها  والسعودية  المصرية 
مبارك في اديس ابابا والهجوم على السفارة المصرية 
في إسالم أباد بباكستان عام 1٩٩5 التي راح ضحيتها 
17 قتيال. وتولى الظواهري قيادة جماعة الجهاد بعد 
وراء  وكان   1٩٩3 في  مصر  في  للظهور  عودتها 
سلسلة من الهجمات داخل مصر بما فيها محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء آنذاك عاطف صدقي. شنت  مجموعة 
الجهاد سلسلة من الهجمات بغرض اإلطاحة بالحكومة 
المصرية وإقامة دولة إسالمية في البالد.  وفي العام 
زعيم  إن  األميركية  الخارجية  وزارة  قالت   1٩٩7
جماعة »طالئع الفتح«، وهو فصيل من فصائل حركة 
الجهاد اإلسالمي، يقف وراء المذبحة التي تعرض لها 
السياح أجانب في مدينة األقصر في العام نفسه. وبعد 
ذلك بعامين صدر على الظواهري حكم باإلعدام غيابيا 
من قبل محكمة عسكرية مصرية لدوره في الكثير من 
الهجمات في مصر. وعادا بن الدن والظواهري مرة 
أخرى الى أفغانستان بعد تولي طالبان الحكم هناك ثم 
اعلنا بداية مرحلة جديدة من الجهاد العالمي، وأطلقوا 
حملتهم المعروفة »الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصليبيين« عام 1٩٩8، ولم تمر سوى شهور قليلة 
والظواهري  الدن  بن  بقيادة  القاعدة  تنظيم  بدأ  حتى 
وبعد  واسيا  أفريقيا  في  األميركية  المصالح  استهداف 
ذلك في شبه الجزيرة العربية ومن عملياتهم االجرامية 
ودار  نيروبي  في  االمريكيتين  السفارتين  تفجير  هناك 
السالم 1٩٩8 وقتل 200 شخص وتأتي بعد ذلك في 
2001 تفجيرات 11 سبتمبر المروعة وتدمير برجي 
ضحيتها  راح  والتي  نيويورك  في  العالمي  التجارة 
اتهام  الئحة  ضده  صدرت  وبعدها  قتيل.    3000
أمريكية وخصصت السلطات االمريكية جائزة قيمتها 
يقتله وفي  او  25 مليون دوالر لمن يرشد عن مكانه 
في  منزله  على  امريكي  هجوم  وفي   2001 ديسمبر 
يونيو  في  ابنائه.  من  وثالثة  زوجته  قتلت  أفغانستان 
االمريكان  قتل  بعد  القاعدة  تنظيم  قيادة  تولي   2011
 ،2022 يوليو   31 في  الظواهري  قتل  الدن.  بن  ل 
بالتوقيت  صباًحا   ٦:00 الساعة  من  قصير  وقت  بعد 
المحلي في غارة جوية بطائرة بدون طيار نفذتها وكالة 
المخابرات المركزية األمريكية في الصباح الباكر في 
حي شيربور الراقي في كابل، في منزل يملكه سراج 
الدين حقاني، مسؤول كبير في حكومة طالبان. وقال 
مسؤول كبير في اإلدارة األمريكية في بيان للصحفيين 
»خالل عطلة نهاية األسبوع، نفذت الواليات المتحدة 
في  للقاعدة  مهم  هدف  ضد  اإلرهاب  لمكافحة  عملية 
أفغانستان وكانت العملية ناجحة ولم تقع إصابات بين 

المدنيين«

البقية ص12 
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يزرعون بالدموع
د. روز غطاس

الذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج )مزمور 
12٦: 5(. عندما قرات هذه اآلية اول مرة تذكرت في 
الحال ابن الدموع موسي االسود ودموع امه وصلواتها 
من اجله وكيف ان هذه الدموع لم تضيع سدي او هدر 
بل صارت قصة تتناقلها االجيال تباعا حتي يومنا هذا. 
فالدموع هي التعبير المشاعري للعديد من المواقف مثل 
الدهشة  واالكتئاب،  الضيق  الخوف،  والفرح،  الحزن 
والسرور وغيرها من المشاعر المتناقضة ولكن تعبيرها 
ونوعيات  درجات  والدموع  الدموع.  ذرف  هو  واحد 
دموع  المصريون  نحن  عليه  نطلق  ما  منها  ايضا 
التماسيح اي انها دموع غير طبيعية مصطنعة يتمسكن 
بها الفرد حتي يتمكن، وهناك دموع زائفة )مالخي 2 : 
13(، وهناك ايضا دموع الندم والتوبة كداود الذي كان 
القبيحة  فعلته  ندما علي  بالدموع  يعوم كل يوم سريره 
راس  علي  الطيب  ساكبة  والمرأة   ،)٦  :  ٦ )مزمور 
ودموع   ،)44  ،  32  :  7 )لوقا  المسيح  يسوع  الرب 
الحزن علي فقدان عزيز وغالي او علي هالك شعب 
كما عمل ارميا علي قتلي شعبه المطروحين وليس من 
يدفنهم ، فتمني ان تكون راسه ينبوع ماء ليبكي عليهم 
)ارميا ٩ : 1(، والمجدلية عند قبر يسوع )يوحنا 20 : 
15(، ودموع الفرح التي تنتج عن الحصول علي شهادة 
او عمل غير متوقع او تحقيق امنية طال االنتظار لها او 
شوق لمقابلة عزيز غاب عن العيون لسنوات عديدة مثل 
ابو الولد االعقد االصم الذي صرخ بدموع للرب يسوع 
: اؤمن يا سيد اعن ضعف ايماني، اشفي ابني)مرقس 
التي ال تكذب هي دموع  ٩ : 24(، والدموع الوحيدة 
الطفل الرضيع الوليد ، فدموعه ناتجة عن احتياج ماس 
مثل الجوع او المغص او البلل يحتاج تغيير مالبسه او 
وانزعاجه  خوفه  او  الصغير،  الضعيف  جسده  في  الم 
من االصوات الصاخبة او العالية او غيره، كما وتوجد 

الدينونة  يوم  في  ستكون  التي  والهالك  الندم  دموع 
بجهنم حيث البكاء وصرير االسنان )متي 25 : 30(. 
ويذكر معلمنا بولس دموعه في الخدمة لربح االخرين 
 :  20 الرسل  )اعمال  المسيح  يسوع  الرب  لمعرفة 
صادقة  دموع  وهي  تيموثاوس  تلميذه  ودموع   ،)31
محبة مخلصة للرسول بولس المتجه الي ساحة االعدام 
لتمسكه بإيمانه المسيحي )2 تيموثاوس 1 : 4(. وكم من 
التلفاز الغربي تعرض قصص دموع  افالم في قنوات 
في  وتعبهم  وكندا  امريكا  من  لكل  األوائل  المؤسسين 
الزراعة والبناء والطرق والمحال والبضائع والمسافات 
المتباعدة واالحوال الجوية المناخية الغريبة حتي انهم 
يحتفلون بعيد الحصاد العيد الذي فيه يتذكرون كيف ان 
حصاد  او  القطن  جني  بعد  لالبتهاج  تحولت  دموعهم 
بناء  او  جديد  بترول  بئر  اكتشاف  او  الذرة  او  القمح 
مدينة تصلح للسكني او بناء سد او غيره من المشاريع 
العمالقة التي يرجعون الفضل فيها الي الرب االله في 
تغسل  فالدموع  واالنجازات.  التطورات  هذه  تحقيق 
النفس وتشيح عن العقل غشاوة التشتيت والتشويش، فلو 
تتذكر عزيزي كم من امر حيرك وبعد ان هداء بكائك 
توصلت لحلول كثيرة للمشكلة. فنحن الشرقيين تعودنا 
ان  وتناسينا  يبكي  ان  للرجل  ليس حسنا  انه  نسمع  ان 
رب المجد يسوع المسيح نفسه بكي العديد من المرات 
في العديد من المناسبات منها بكائه علي رؤيته لخراب 
اورشاليم المستقبلي، وايضا علي قبر لعازر )يوحنا 11 
: 38(. عزيزي اي كان نوع دموعك فالرب يجمعها في 
اناء كما وصف داود ذلك )مزمور 5٦: 8(. اجلس مع 
الرب في مكان هادئ واطلق لدموعك العنان فهناك اله 
ينظر الي القلب المنكسر والروح المنسحق كذلك القلب 
الفرحان الذي يفيض بدموع الشكر واالمتنان، فهذا االله 
عن  تستأمنه  ان  تستطيع  ال  انسان  اي  من  لك  اقرب 
مكنونات داخلك، افتح قلبك وعقلك له واطلق لدموعك 

العنان، فالذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج.

شفيق   / حرب  أركان  اللواء 
مترى سدراك لواء حربي مصري 
من مواليد عام 1٩21 في محافظة 
في  شارك  مصر.  في  أسيوط 
حروب 1٩5٦ و 1٩٦7 و حرب 
لكتيبة  قائدا  وكان   ،1٩73 أكتوبر 
في  عجيلة  أبو  منطقة  في  مشاة 
سيناء. أمضى اللواء شفيق أكثر من 
11 عاما متواصلة في جبهة القتال. 
وهو حاصل على وسام نجمة سيناء 

من الطبقة األولى.

بقرية  م   1٩21 عام  فى  ولد 
األب  أسيوط،  مركز  »المطيعة« 
واالبن  ثانوى  مدرس  يعمل  كان 
كلية  فى  عامين  قضى  الطموح 
التجارة ولكنه اختار في النهاية أن 
يلتحق بالكلية الحربية ليتخرج منها 
عام 1٩48 م مقاتال بسالح المشاة 
خالل  مرتين  السودان  فى  وخدم 

حياته العسكرية

منذ  عاما   45 فترة  اللواء  عاش 
حنا  يوسف  بمنشأة  للحياة  خروجة 
بمركز شبراخيت محافظة البحيرة، 
وحتى رحيلة في ٩ أكتوبر 1٩73 
كان  فقد  ورحيله  مولده  بين  وما  م 
ابنا باراً الب يعمل في هيئة تدريس 
حصوله  وفور  الثانوية،  المدارس 
على شهادة الدراسة الثانوية التحق 
جامحة  برغبة  الحربية،  بالكلية 
ولنبوغه  كامل،  واقتناع  وحب 
وتفوقه في الكلية الحربية تم تعيينه 
كان  حيث  التدريس،  هيئة  ضمن 
وفن  )التكتيك  مادة  بتدريس  يقوم 
ب  الوافدين  للطلبة  خاصة  القتال( 

اللغة اإلنجليزية،

من  أكثر  شفيق  اللواء  أمضى 
جبهه  في  متواصلة  عاما   11
مشاة  لواء  أول  يقود  وكان  القتال. 
عبر القناة يوم ٩ أكتوبر 1٩73 م 
التابع للفرقة 1٦ من الجيش الثاني 
قرب  إلى  بقواته  الميداني، ووصل 
الممرات حيث كان يجيد فن القتال 
وكان  الصحراء،  في  بالدبابات 
نفوسهم  في  ليبث  قواته  يتقدم  دائما 
الشجاعة واإلقدام إلى أن ُقتل أثناء 
إدارته للمعركة في عمليات تحرير 
)النقطة 57 جنوب(، الطالية، حيث 

أصيبت مركبة القيادة بقذيفة دبابة، 
وُقتل ومن معه في المركبة وكانوا 

خمسة أبطال آخرين. 

سدراك  متري  شفيق  واللواء 
شهادة  على  من حصلوا  أوائل  من 
األركان حرب برتبة رائد واصغر 
على  وحاصل  سناً،  الخريجين 
شهادة أكاديمية ناصر العليا بتفوق.

متري  شفيق   / أ.ح  اللواء  كان 
سدراك نموذجاً رائعاً للقائد الملتحم 
وخالل  ضباطه  قبل  بجنوده 
العبور  قبيل  االستنزاف  حرب 
إلى سيناء من  برجاله  العظيم عبر 
وجنوب  والدفرسوار  بورسعيد 
العدو  قاتل  حيث  والفردان  البالح 
السادس  ويوم  الكمائن.  معارك  في 
من أكتوبر 1٩73 م قاد اللواء أحد 
الوية المشاة التابعة للفرقة 1٦ مشاة 
وحقق  سيناء  في  األوسط  بالقطاع 
أمجد المعارك الهجومية ثم معارك 
تحصين موجات الهجوم اإلسرائيلي 
اليوم  في  يستشهد  أن  قبل  المضاد 
 ٩ يوم  يوافق  الذي  للحرب  الرابع 
قواته  يتقدم  وهو  م   1٩73 أكتوبر 
عمق  في  كامل  متر  كيلو  لمسافة 
بدانة  سيارته  أصيبت  عندما  سيناء 

قرأت لك 
جنوى غاىل

ثالثة أسئلة جيب طرحها قبل 
تقديم النصيحة

By Michele Cushatt
تكون  ان  المفترض  من  كان 
كتاباتها علي الفيس بوك فكاهية 
وكان   , المشورة  لطلب  وليس 
حديثها  يكون  ان  المفترض  من 
يراقبون  الذين  لجميع  كوميدي 
أكل  من  تعبوا  والذين  وزنهم 
من  تتوقع  وكانت   – السلطة 
ان  بوك  الفيس  علي  كتاباتها 
ولم  اصدقائها  بين  الضحك  تثير 
من  الكبير  الكم  هذا  تتوقع  تكن 
النصائح الجارحة مثل :- » هل 
جربت ؟«  أو » ماذا عن ؟ »  
او » يجب عليك شراء / استخدام 
أقرأ  كنت  وبينما   « بي  القيام   /
ردود الفعل علي كتاباتها شعرت 
باالحباط والغضب نيابة عنها – 
ومع علمي أنهم جميعا يحاولون 
يقصدون  وأنهم  المساعدة 
حقا  يعتقدون  وهم  مصلحتها 
قد يستطيعوا مساعدتها في  إنهم 
معركتها ! ومع ذلك لم يساعدها 
كل ذلك ولم يحدث فرقا – علي 
االقل ليس إيجابيا – فقد جعلتها 
ال  أحدا  بان  تشعر  الردود  هذه 
هذه   . وحدة  اكثر  وإنها  يفهمها 
اطرف  من  واحدة  هي  الصديقة 
أحب  شخصيا  وانا  اصدقائي 
عن  بها  تتكلم  التي  الطريقة 
رحلتها في انقاص الوزن وكيف 
والهبوط  تارة  الصعود  تواجه 
وتكتب  وزنها  في  اخري  تارة 
مميزة  وفكاهة  بصدق  هذا  عن 
– لقد شاهدتها تخوض معركتها 
عي مدي سنوات عديدة واعرف 
من صداقتنا الوثيقة مدي صعوبة 
إنها  من  الرغم  علي   , حقا  ذلك 
 – سهال  االمر  يكون  ان  تتمني 
وقد شعرت هي  بااللم  والوحدة 
بسبب  ردود الفعل من النصائح 
التي تلقتها – فهي لم تكن بحاجة 
بل  ليصلحوها  اصدقاؤها  الي 
كانت بحاجة الي أصدقاء ليكونوا 
الحقيقة  ولكن  بجانبها,  معها 
في  ما  شخص  مع  التواجد  إن 
صراعه ليس باالمر السهل, إنه 
يتطلب منا ان نعيش في معاناته 
وان   , االمه  من  بشئ  ونشعر 
ان  لتعبه  ونسمح  معه  نتعاطف 
وهذا   – ما  حد  الي  علينا  يؤثر 

الي  نلجئ  أننا  في  السبب  هو 
وهذا  المشكلة  الصالح  محاولة 
يمنعنا من الشعور بااللم ويجعلنا 
عن  بعيدون  اننا   ) كذبا   ( نعتقد 
لقد   , بالذات  وااللم  التعب  هذا 
من  اكثر  نفسي  انا  اختبرت 
ردود  من  بالضيق  الشعور  مرة 
 , بوك  الفيس  علي  لي  اصدقاء 
ففي كل مرة نشرت فيها صورة 
لحلوي افضلها – كان اصدقائي 
يردون  الحسنة  النوايا  ذووي 
علي بنصائح تحثني علي التوقف 
لي  سيعود  او  السكر  تناول  عن 
نظرهم  وجهة  من   – المرض 
حياتي  ينقذون  انهم  يعتقدون 
وراء  ولكن  وجرائتهم  بالحاحهم 
يكمن  والنصائح  االلحاح  هذا 
تاثير شرير – فهم كمن يقولون 
)أنت المسؤولة عن المرض الذي 
أصابك , وإذا فعلت ما ننصحك 
ثانية(  المرض  لك  يعود  فلن  به 
او  السمنة  ليست  وبالطبع   –
التي  الوحيدة  العلل  المرض هي 
الصدقاؤنا,  نصائحنا  فيها  نقدم 
ونلوم  اتهامات  نوجه  فنحن 
لديهم  الذين  واالمهات  االباء 
نصائح  ونقدم  متمردين  أطفال 
التعساء  والزوجات  لالزواج 
ولكن في كثير من االحيان :نجد 
المتألمون  الناس  يحتاجه  ما  ان 
ليس وصفة طبية ولكن وجودنا 
القي  , وال  لهم  بجانبهم ومحبتنا 
فأنا   , أحد  علي  هذا  في  بالوم 
نصائح الصدقائي  اقدم  من  أول 
التخلص من االلم النفسي وحمل 
عبئ تعبهم وضيقاتهم – ولكنني 
أتعلم أن أبطئ  أتعلم واتطور – 
في الرد , وأن أتحدث أقل , وأن 

أستمع أكثر, 

البقية ص 8 

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

)121( اللواء شفيق مرتى سدراك )1921 – 1973(

إلى  وصوله  قبل  إسرائيلي  مدفع 
منطقة الممرات في عمق الممرات، 
ليلقى أجله ويسهم في رد االعتبار 

لمصر واألمة العربية.

مترى  شفيق  اللواء  حصل  لقد 
األوسمة  جميع  على  سدراك 
والدورية  التقليدية  والنياشين 
هذه  أعظم  ولكن  واالستثنائية، 
األوسمة والنياشين هو وسام نجمة 

والذي  األولى،  الطبقة  من  سيناء 
منحه الرئيس الراحل / محمد أنور 
السادات ألسرته، تقديرا لما أظهره 
على  تدل  ممتازة  أعمال  من  الفقيد 
ميدان  في  والشجاعة  التضحية 
من  السادس  حرب  أثناء  القتال 
وسام  أعلى  وهو  م  أكتوبر 1٩73 
اسمة  إطالق  تم  مصري  عسكري 

على الدفعة 75 حربية.
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كتابه  في  السادات  أنور  الرئيس  رّوج      
الحقيقي  المؤسس  أنه  الذات«  عن  »البحث 
أول  إن  قال  حيث  األحرار،  الضباط  لتنظيم 
1٩3٩م،  سنة  أسس  للضباط  سري  تنظيم 
الذي  التنظيم  لهذا  قائداً  نفسه  هو  كان  وأنه 

المنعم  عبد  فيه  شارك 
وعبد  الرءوف  عبد 
اللطيف البغدادي ووجيه 
إبراهيم  وحسن  أباظة 
وحسن  سعودي  وأحمد 
اسماعيل  واحمد  عزت 
خالد  إلى  باإلضافة 
يقول:  ثم  الدين.  محيي 
المعتقل  دخلت  »عندما 
في صيف 1٩42م كان 
زال  ما  الناصر  عبد 

بكتيبته  نزوله  بمجرد  ولكن  السودان.  في 
1٩42م  ديسمبر  في  مصر  إلى  ووصوله 
لضمه  الرؤوف  عبد  المنعم  عبد  به  اتصل 
على  الناصر  عبد  واستجاب  التنظيم.  إلى 
عبد  تسلم  سنة 1٩43م  أوائل  وفي  الفور«. 
الناصر التنظيم، بعدما تمّكن من إزاحة عبد 
السادات  أنور  ويكتب  الرؤوف.  عبد  المنعم 
أيضاً: صحيح أنني كنت بدأت تنظيم الضباط 
التنظيم  عن  بعيداً  بقيت  ولكنني  األحرار، 
فصلي  بين  ما  الفترة  وهي  سنوات،  ثماني 
سنة  إليه  وعودتي   1٩42 سنة  الجيش  من 

1٩50م.

نفس  عن  البغدادي  اللطيف  عبد  تحدث     
هذه األسماء التي وردت قي ادعاء السادات، 
قام  الذي  للتنظيم  التنفيذية  اللجنة  أنها  مدعيا 
في 1٩40م بمعرفته، وأن حسن عزت اقترح 
عليه ضم المالزم أنور السادات للتنظيم. ولكن 
إعاقة  كان  تنظيمه  هدف  أوضح  البغدادي 
انسحاب اإلنجليز باالتصال باأللمان وإرسال 
خرائط الحاميات العسكرية اإلنجليزية إليهم، 
فيه  منا  التفكير  هذا  يكون  »ربما  يردف  ثم 
خبرتنا  قلة  القارئ  ينسى  ال  ولكن  سذاجة، 
بالسياسة في ذلك الحين، ولم يكن عمر أحد 
الوطني  الحماس  تعدى 22 عاما، وكان  منا 
التحرك،  لهذا  الدافع  هو  الشباب  اندفاع  مع 
كما أن صورة ألمانيا الهتلرية لم تكن واضحة 
التنظيم  هذا  أن  البغدادي  ويعترف  لدينا«. 
ليس هو تنظيم الضباط األحرار، وأن تنظيم 
نهاية  في  االسم  بهذا  األحرار سُمي  الضباط 

عام 1٩4٩م.

تنظيم  إنشاء  أن  الدين  محيي  خالد  بقرر     
الضباط األحرار كان في نهاية عام 1٩48م، 
من  أصال  أعضائه  من  كبيرة  نسبة  وأن 
جماعة  إلى  باإلضافة  المسلمين  اإلخوان 
بجانب  والوفد  والشيوعيين  المصري  عزيز 
عناصر جديدة، ونكونت لجنته التأسيسيةعام 
هيكل  حسنين  محمد  يتحدث  كما  1٩4٩م. 
بدايته  معتبرا  األحرار،  الضباط  تنظيم  عن 
منذ عام 1٩4٩م، مغفال أي فترة سابقة لهذا 

التاريخ.

المنعم عبدالرؤوف  البوزباشي عبد     يذكر 
)الذي ضم كل من جمال عبد الناصر، خالد 
إلى  وغيرهم  حمودة  حسين  الدين،  مجيي 
التنظيم( في مذكراته أن إسم الضباط األحرار 
كان من افتراح الصاغ محمود لبيب ويطلق 

به  ووقعت  بالجيش،  اإلخوان  ضباط  علي 
المنشورات التي كانت تصدر عن التنظيم.

    تنظيم الضباط األحرارهو في الحقيقة تنظيم 
وأن  بالجيش،  الضباظ  المسلمين  األخوان 
األول  والمسئول  مؤسسه 
محمود  الصاغ  هو  عنه 
لبيب وهو صاجب تسمية 
التنظيم بالضباط األحرار. 
كانت  1٩4٩م.  عام  قي 
األسرة األولى مكونة من 
الصاغ  هم:  ضباط  سبعة 
يوزباشي  لبيب،  محمود 
عبد المنعم عبد الرؤوف، 
عبد  جمال  يوزباشي 
مالزم  حسين،  الناصر 
أول سعد حسن توفيق، مالزم أول خالد محيي 
الدين، مالزم أول حسين محمد احمد حمودة، 
ذلك  ومن  خليفة.  الدبن  صالح  أول  مالزم 
انشاء  بداية  في  الساداتي  أنور  اسم  نرى  ال 
المنشئ األساسي  أنه  أنه يزعم  التنظيم رغم 

له !.

إلى نفسه  السادات ينسب     من الوضح أن 
مجداً لم يبلغه، ولم يثبت قط هذا االدعاء. ويفند 
محمد حسنين هيكل، كالم السادات في كتابه 
)خريف الغضب( قائال: »في النصف الثاني 
من سنة 1٩51م أصبح أنور الساداتي عضواً 
جميع  وكان  األحرار،  الضباط  تنظيم  في 
يعارضون  للتنظيم  التأسيسية  اللجنة  أعضاء 
في  التنظيم  إلى  انضمامه  ومنذ  انضمامه. 
سنة 1٩51م وحتى نهاية العام نفسه، حضر 
من  األول  النصف  وطوال  فقط،  اجتماعين. 

سنة 1٩52م حضر اجتماعين آخرين«.

جاء  الساداتي  أنور  أن  ذلك  من  يتضح     
في آخر طابور اللجنة القيادية لتنظيم الضباط 
جديداً  يكن  لم  حال  أي  على  لكنه  األحرار. 
صفوف  في  السياسي  العمل  على  وطارئاً 
الجيش، فقبل نشوء تنظيم الضباط األحرار، 
كانت هناك مجموعاٌت عديدة في الجيش، منها 
حسين  ضمت  التي  السادات  أنور  مجموعة 
توفيق وإبراهيم كامل، وكانت هذه المجموعة 
أحمد  خالل  من  الملكي  بالقصر  صلة  على 
حسنين باشا رئيس الديوان الملكي والدكنور 
يوسف رشاد الطبيب الخاص للملك )صديق 
السري«الحرس  التنظيم  في  عزت(  حسن 

الحديدي«.

مسؤولية  لنفسه  الساداتي  أنور  يّدعي     
تاريخية مباشرة في قرار قيام حركة 23 يوليو 
التأسيسية  الهيئة  فيقول:«جمعنا  1٩52م، 
للضباط األحرار في فبراير 1٩52م وقّررنا 
من  بداًل  1٩52م  نوفمبر  في  الثورة  قيام 
الموعد،  تغير  وبالطبع  1٩55م.  نوفمبر 
خالد  لكن  1٩52م.  يوليو   23 إلى  الحقاً، 
للجنة  اجتماع  آخر  أن  يكشف  الدين  محيي 
عصر  منزله  في  جرى  الثورة  قبل  القيادة 
يوم 22 يوليو 1٩52م وحضره: جمال عبد 
عامر،  الحكيم  عبد  إبراهيم،  حسن  الناصر، 
البغدادي  اللطيف  عبد  حسين،  الدين  كمال 
جمال  من:  كل  وتغييب  الدين.  محيي  وخالد 
بينما  السادات.  وأنور  سالم  وصالح  سالم 
شارك في االجتماع، من خارج القيادة، زكريا 

بقعـــــة ضــــوء 
اجلمهوربة الثالثة - الرئيس املؤمن: 

 3- تنظيم الضباط األحرار      

فاروق عطية

المنعم  وعبد  الشافعي  وحسين  الدين  محيي 
الذين  هم  وهؤالء  الطحاوي.  وإبراهيم  أمين 
عرفوا ساعة الصفر. وهذا يعني أنه ال عالقة 
ألنور الساداتي بالخطة النهائية للحركة، وال 

بتوقيتها.

   يقول خالد محيي الدين إن أنور الساداتي 
كان في رفح، وجاء إلى القاهرة متأخراً ليلة 
الثورة، ثم ذهب إلى السينما، وهناك تشاجر 
مع أحد األشخاص، وذهب إلى قسم البوليس 
وسجل محضراً بالمشاجرة، ثم عاد إلى بيته 
الليل،  منتصف  بعد  والنصف  الواحدة  في 
ليجد ورقة من جمال عبد الناصر، يبلغه فيها 
بدأت،  الحركة  ألن  إليه  الحضور  بضرورة 
أنور  ويعترف  العملية.  في  وشارك  فذهب 
السادات نفسه بأنه جاء من العريش في 22 
يوليو 1٩52م، وتوجه إلى منزله، واصطحب 
منزله  إلى  عاد  وعندما  السينما.  إلى  زوجته 
في منتصف الليل، وجد بطاقة عبد الناصر، 
يطلب منه فيها أن يقابله في منزل عبد الحكيم 
مالبسه  فغيّر  عشرة.  الحادية  الساعة  عامر 
وتناول مسدسه، وتوجه إلى منزل عامر فلم 
يكن  ولم  العباسية،  ثكنات  إلى  فذهب  يجده، 
يعرف كلمة السر، فلم يستطيع الدخول إال بعد 
أن شاهده عبد الحكيم عامر، فأدخله إلى المقر. 
المشاجرة  حادثة  قط  الساداتي  يذكر  ال  وهنا 
أما في  البوليس.  المحضر في قسم  وتسجيل 
ثكنات العباسية، فلم يكن للساداتي أي مهمة، 

وحاول أن يقّدم المساعدة في غرفة اإلشارة، 
فكانت مجرد مساعدة هامشية.

    يروي محمد حسنين هيكل في »خريف 
من  تمّكن  عندما  الساداتي  أن  الغضب« 
الوصول إلى مبنى رئاسة األركان في الثالثة 
فجراً، كان كل شيء قد تم تنفيذه وانتهى، وأن 
عبد الناصر قال له: »أنور، إن لديك صوتاً 
قوياً، وأنت تجيد اإللقاء، فاذهب إلى استديو 
البيان«. لكن خالد محيي  اإلذاعة واقرأ هذا 
أحد  إن  فيقول:  أخرى،  برواية  ينفرد  الدين 
للثورة  األول  البيان  تالوة  في  فشل  الضباط 
في اإلذاعة، فتقّدم السادات إلذاعته، وليكسب 
بذلك مزية أنه هو الذي أعلن، بصوته، قيام 

الثورة.

   أكد محمد حسنين هيكل، إن ملف الرئيس 
كان  الحربية  الكلية  في  السادات  أنور  محمد 
الذي  االسم  وهو  »الساداتي«،  اسمه  يحمل 
شخص  أي  يناديه  أن  السادات  يرفض  كان 
به، فقد كان والده محمد محمد الساداتي من 
جمع  والسادات  السادات.  ومحاسيب  أتباع 
من  أو  األشراف  من  العادة  في  وهم  سادة، 
مشايخ الطرق الصوفية.  فال هبكل أن أنور 
الساداتي فور نجاح الثورة قام  بمحو الياء من 
الساداتي في بطاقة تخرجه من الكلية الحربية 

ليصيح لقب أسرته »السادات«.

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)



السنة اخلامسة عشر، العدد )369( - االثنني 15 أغسطس 82022

هلل  والحمد   2022 أغسطس  من   13 السبت  النهارده 
النفس  وكتمة  الكمامه…  موضوع  شويه  ننسي  بدانا 
اللي كنا فيها … صحيح لغاية دلوقتي فيه أماكن الزم 
يتلبس فيها كمامه … وصحيح لسه فيه حاالت كورونا  
…. بس برضه الغريب ان فيه المطارات في أمريكا 
يعني  فيها من غير كمامه …  تكون  انك  عادي قوي 
أمريكا  في  وتقلعها  كندا …  بالكمامه من  تكون رايح 
بدون  أمريكا  في  مقاطعات  بين  طياره  وتركب   …
كمامه … بس وانت راكب الطياره وراجع كندا … او 
جوه أي مطار كندي … الزم الكمامه … تحس كده 
ان األمور ماشيه …حافظ مش فاهم … علي العموم  
زي  اصبح  وانه  اسهل …  بقي  الموضوع  ان  اعتقد 
عليها …  والتغلب  ممكن عالجها  انفلونزا …  شويه 
ربنا يستر … مع ذلك … ومع كون الحياه أصبحت 
… الي حد ما اسهل … مازالت هناك رواسب او نتايج 
… نعاني منها حتي االن … مثال … لغاية دلوقتي لسه 
ورقه  وتصفحها  االهرام  جريده  مسك  من  محرومين 
ورقه … ونشف ريقنا نوصل الرساله لعزيزنا الدكتور 
نقول  برضه  ريقنا  ونشف  التحرير …  رئيس  جندي 
له … ان الناس هنا في وينيبج … واكيد في مناطق 
ماعلينا  جديد …  اهرام  يعني  نسيت  تاني …  كتيره 
فات وقت كتير اوي … منذ موضوع  النهارده    …
الكوفيد … ووصلنا للعدد …مابقتش اعد ياجيمي … 
كده فوق ال ٦2 … واحنا زي مااحنا … بنهاتي… 
الشي الغريب بقي قبل مادخل في موضوع النهارده … 
وهو .. أبو ورده … الشي الغريب فعال ان فيه حاجات 
اتشقلب حالها بعد موضوع الكورونا … زي جورنالنا 
الموقر كده … وغيره حاجات كتير … يعني مثال … 
ابسط حاجه ال كاستمر سيرفيس … او خدمة العمالء 
يعني مش  كده …  الكورونا  قبل  زمان …  كان   …
من زمان قوي … كنت تمسك التليفون عشان تكلم حد 
من  خدمة العمالء … ثانيه وتالقي حد بيرد عليك … 
دلوقتي … اتصل … ورن بقي … ياباشا … حتي 
البنوك … مابقتش تقدر تكلم بني ادم بسهوله… ممكن 
فترة االنتظار اكتر من ساعه واحيانا توصل ساعتين 
الناس  تقريبا … ان  الثالثه  او  التانيه …  الحاجه   …
مبقتش عاوزه تشتغل … في أمريكا مثال … كل محل 
نفس  او كل مول … مطلوب عمال … وهنا  دخلته 
الحكايه في كندا .. مش عارفه هل الناس كلها دلوقتي 
استغنت … ومش عاوزين أي حاجه … وال بيعتمدوا 
علي الفلوس اللي الناس الغالبه … امثالنا … طافحين 
بيدفعوا   … بياخدوها  اللي  والفلوس   … الكوته  بيها 
الحاجه   … عارفه  مش   … ضرايب  ارباعها  تالت 
الرابعه … وغيرها كتير …. هي حتي ان لو حد رد 
عليك …. من اللي قلنا عليهم قبل كده … ف حتالقي 
السؤال  عن  بعيد  غالبا  وغالبا  جدا …  مقتضب  رده 

اللي انت سالته من األول … الحاجه الخامسه برضه 
بيها  كلنا حسينا  اكيد  واللي  جدا …  والملحوظة   .…
… وخصوصا بعد انقشاع موجه  الكوفيد … ورغبة 
معظم الناس في السفر … مصر بقي او المكسيك او 
أوروبا اوغيره … المالحظ  طبعا … ان مفيش طياره 
بتطلع في ميعادها … وفي معظم الوقت تفوتك الطياره 
علي  فندق  في  تبيت  او   … المطار  في  وتتلطع   …
حسابك … والشي الغريب برضه … هو عدم االهتمام 
او االكتراث من جانب المسؤولين بشكوتك… لدرجه 
ان في مره طيارتي اتاخرت لتاني يوم … ولما بتكلم 
ان   … لها  وأقول  الحلوين  صاحباتنا  من  واحده  مع 
لتاني  البيات  يوم … وصعب  تاني  مهم  ميعاد  عندي 
يوم في المطار … ردت وقالت لي … علي العموم 
انتي ح توصلي تاني يوم الصبح الساعه10 … طب 
ياقطه لو الميعاد الساعه ٩ ا… اعمل ايه … وطبعا في 
األخر … ال محيص … الزم بيات لتاني يوم .. وحتي 
أيام الكوفيد … فيه يوم … بعد ماوصلنا المطار … 
وواقفين في الطابور … واللي كان مالحظ انه طابور 
طويل شويه … طلع السبب ان الرحله مش طالعه م 
األساس … ليه بقي يارجاله … مفيش طاقم … وال 
طيارين … طب قعدتوهم في بيتهم م األول ليه … يال 
ماعلينا … وشوية دردشه تفك شوية الغيظ اللي ممكن 
ده يكون بيسببه في حياتنا …ناهيكم بقي عن الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا … اللي ضربت كل األسعار في 
والحيطان …  السقف …  نسيب  ماعلينا  السقف … 

وندخل علي الشبابيك … 
النهارده قررت افتح شباك جديد …. اسمه أبو ورده 

الجيل  وخصوصا   … منكم  الكثيرين  وطبعا   …
الصغنن بتاعنا … يعرفون ان أبو ورده … دي كلمه 
وكتير  الشبشب …  المؤاخذه …  علي  بتطلق  كانت 
نكت عن أبو ورده … لًما يتحدف في وش العيال لما 
مايسمعوش الكالم … او يتقال بهزار لحد … مراتك 
او مامتك ظبطالك أبو ورده ع الساعه كام …. تذكرت 
أبو ورده كده .. لما سمعت الهوليله اللي عملها مبروك 
عطيه مرتين … او اكتر بكتير اكيد … اول مره لما 
اثار مبروك  عطية حالة كبيرة من الجدل بعد تصريحه 
األخير بفيديو على صفحته الشخصية بفيس بوك عقب 
مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، قال فيه: »عاوزة 
تحافظى على نفسك  البسى ُقفة وانتى خارجة« وهذا 
العلماء  من  الفقه  أهل  من  حاسما  ردا  وجد  التصريح 
واألزهر واإلفتاء. كما علقت دار اإلفتاء المصرية فى 
نفس السياق  وقالت فى بيان: ليس من طريقة أهل العلم 
وما  المصائب،  وقت  فى  تقصير  أى  على  الناس  لوم 
اعتاده بعض المدعين عند حدوث حاالت اعتداء على 
الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب 
الصحيح.   بالمنهج  عالقة  له  وليس  فتنة  حديث  هو 
األحداث  على  للفتوى  العالمى  األزهر  مركز  وعلق 
أخالق  من  االنتقاص  فيه:  جاء  قوى  ببيان  األخيرة 
الِدّين واتخاذه  مه  بة  أمٌر يُحِرّ بة أو غير الُمحجَّ الُمحجَّ
ذريعة لالعتداء  عليها جريمة كبرى وُمنكرة. الحقيقه 
اللي قاله ده قمة التخلف أوال الن الستات مش قفف … 
و الزم تلبس قفف … القفه دي الزم يحطها هو … 
فوق دماغه عشان مايشوفش … او يغض البصر زي 
القفه فوق  مابيقولوا …. ولو ان برضه حتي لو حط 

شبابيك -  63
أبو …. ورده

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

راسه …هو برضه ح يفضل شايف 
ده  العري  الن  عريانه …  الستات 
جوه الدماغ … مش بره … وطبعا 
هي   … دي  المتخلفه  اآلراء  كل 
اللي بتزود اإلرهاب … والتعصب 
… وبتسمم الدماغ … وادينا اهوه 
برضه  سمعنا  فاتوا  اللي  اليومين 
او   … واحده  قتل   … شاب  عن 
بالظبط كده دبحها … بنفس طريقة 
دبح نيره … برضه النها رفضت 
يابنات  كده  الظاهر  منه…  الجواز 
الزم أي عريس يتقدم لكم … الزم 
توافقوا عليه … بدون مناقشه …. 
الطيب احسن … طبعا بالنسبه للي 
اتدبحت محجبه دي ماسمعناش كتير 
عن موضوعها …. النها م األول 
وحاطه   … نفسها  المه  كانت   …
عارفه  مش   … راسها  علي  القفه 
انهي   … الي  تودينا  ح  دي  العالم 
بنسمع  برضه  دلوقت   … داهيه 
للوالد  أيام  تالت  تحديد  عن  كالم 
للبنات …  وتالته  الجامعه …  في 
 … ليه  ده  عارفه  مش  بصراحه 
وده ح يحل ايه … وال هي مسالة 
مناهج  تغيير  تحتم   … هرمونات 
التدريس حسب الجنس … ده احنا 
أيام االخوان ماسمعناش بكده .. كل 
الناس  بعض   … أفكار  بسبب  ده 
زي أبو ورده … اللي دايما بيحب 
يظهر في التلفزيون … وهو ماسك 
رومانسي  البيه  اصل   … ورده 
أقول  عارفه  مش  والحقيقه   …
عليه … أبو ورده … وال أبو قفه 
نيره …  من موضوع  خلصنا   …
دخلنا في تريقته السخيفه علي السيد 
المسيح في موعظته علي الجبل … 
السيد  وال  المسيح …  السيد  وقوله 
مش  هو  المسيح  السيد  المريخ … 
بس السيد …ال هو سيد االسياد … 
ومش بس الملك .. هو ملك الملوك 
ورب االرباب … ايش فهمك انت 
ياابو ورده … في يعني ايه تسامح 
للذين  حتي  وغفران   … ومحبه 
ماهيفهم…  ….عمره  الينا  يسيؤن 
مره   .… االعتذار  حاول  لو  حتي 
اعتذر وقال انه مش ضد البنت غير 
حاول  تانيه  ومره   .… المحجبه 

 … لسان  سبق  انه  ويقول  يعتذر 
مش فاهمه يعني ايه … يعني زي 
زلة لسان كده … وبيقول ان سبق 
غضبه  بسبب  كان   … ده  اللسان 
علي إبراهيم عيسي …. طب ياابو 
ورده …. كنت غضبان منه ليه … 
الموعظه  عظمه  عن  أتكلم  عشان 
الموضوع  وبعدين  الجبل …  علي 
ده بقاله كتير … يعني حتي الفيديو 
إبراهيم عيسي  فيه  بيتكلم  اللي كان 
عن موضوع الموعظه علي الجبل 
… كان بيتكلم وشعره اسود واصغر 
كثيرا من دلوقتي … الراجل شعره 
شاب … والفيديو. قديم … ايه اللي 
فكر أبو ورده بيه … وايه اللي خاله 
يعلن فجاة غضبه … او سبق لسانه 
عيسي  إبراهيم  المحترم  علي   …
لكم  ماقلت  زي   … فعال  هو   .…
كده … ده له عالقه باابو ورده … 
اللي اتكلمنا عنه سابقا … الشبشب 
يعني … اللي بيتحدف في أي حته 
وقت  أي  في  بيضرب  واللي   …
 … وبيلوش   .… مكان  واي   …
الشبشب  بين االتنين ان  الفرق  بس 
 … مخ  معندوش   … ورده  أبو 

نروح  ح  ان  ولو   … ومابيفهمش 
موجود  الشبه  برضه   … ليه  بعيد 
وكبير … فلو أبو ورده ده معندوش 
مغطي  التاني  ورده  أبو   … مخ 
دماغه … وعاوز يغطي دماغ كل 
اللي حواليه … وخصوصا الستات 
الشبه  لكم  قلت  مش  بقفه…   …
كبير … ربنا يستر علي مصر من 
النوعيه   … دي  الغريبه  النوعيه 
البالستيك … اللي بتحدف دبش … 
يستر عليها ويحميها من نوعية … 

أبو ورده.

تقديم  قبل  طرحها  يجب  أسئلة  »ثالثة  مقال  بقية 
النصيحة« ص6

او  أقدم نصيحة  ان  قبل  دائما  اتذكرها  ان  أسئلة احاول  وهذه ثالثة 
مشورة ألي شخص :-  1-  هل طلب منك تقديم النصيحة او المشورة 
؟  وهل انت تصلح لذلك , بمعني انك كامل العلم والحكمة ؟ إذا لك 
تكن كذلك فال تتطوع بتقديم  النصيحة او المشورة , 2- ما الذي يدفعك 
لتقديم النصيحة والمشورة ؟ هل هي حاجتك ؟ ام حاجة صديقك ؟ هذا 
فكرا  يتطلب  فهو  النصيحة  تقديم  في  متهورة  عادة  اي  يبطئ  السؤال 
اكثر  كلماتنا   حاجتنا  تقودنا  ما  فغالبا  ,وعموما  داخلك  في  بما  واعيا 
من اي شئ أخر 3-  هل لديك الحق في تقديم النصيحة او المشورة 
؟ بمعني أخر :- هل انت ضمن دائر االصدقاء المقربين او االقارب 
للشخص المتعب ؟ وبمعني أخر :- هل عالقتك بهذا الصديق تسمح لك 
بمساعدته في أمور شخصية ) الحمام (  إذا دخل المستشفي ؟  فإذا 
كنت صديق غير حميم فلماذا تقدم نصيحة او مشورة تتعلق بنواحي 
شخصية ؟ وخالصة االمر : ايها االحباء نحن لسنا جميعا بحاجة الي 
اي مشورة او موارد حول كيفية العيش والعمل والتواصل فاننا بنقرة 
واحدة علي ) جوجل ( عبر االنترنت نستطيع ان نجمع كل المعلومات 
حول افضل الطرق التي يجب أن نقوم بها لنعيش حياتنا – نحن لسنا 
بحاجة الي المزيد من النصائح بل نحن في أمس الحاجة الي أشخاص 
حقيقيون يتواجدون حولنا ويحبوننا ويقبلوننا كما نحن بعيوبنا ونقائصنا 

ويتحملوا معنا الحياة بحلوها ومرها .
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ال ترتك فحصا او حتليال بدون ان تسأل عنه

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

تسكن  وحاليا  سنوات  منذ  مريضتي  هي 
مدينة بعيدة وتأتى لزيارتي من هناك.

بقطعة  بعد اصطدامها  قدمها  في  بألم  أتت 
اثاث،

شككت في شرخ في أحد األصابع، وأتت 
األشعة موافقة.

القدم  ان  لها  رسالة  وتركت  بها  اتصلت 
جزمة  بشراء  لها  واشرت  بسيط،  شرخ  بها 
وتلبسها  كاست«  »اير  تسمى  مخصوصة 

لمدة أسابيع.

وانتهى االمر في نظري.

اتصلت بي بعدها بشهور لسبب آخر.

تسمع  لم  انها  واكتشفت  قدمها  عن  سألتها 
الرسالة، وان األلم استمر فترة وما زال بها 

عند الضغط عليه.

أي  تسأل عن  ان  واجبها  من  ان  لها  قلت 
األمر  تترك  وال  بها  قامت  اشعة  او  تحليل 

هكذا.

من حسن الحظ ان الشرخ بسيط وممكن ان 
يلتأم بعد فترة تطول بسبب عدم استعمال هذه 

الجزمة الطبية.

غرفة  كل  في  اضع  انى  القاري  عزيزي 
اعالن  االنتظار  غرفة  في  وأيضا  كشف 
مكتوب فيه انه على كل المريض ان يتصل 
او يأتي لمعرفة أي نتيجة فحص مهما كان، 
في  فأني  الغير  يد  في  اموره  يترك  ال  وان 
إذا  اال  بالمريض  اتصل  ال  العظمة  الغالبية 
يستدعى  وفوريا  مستعجال  سببا  هناك  كان 

التدخل.

موعدنا العدد القادم ان شاء الرب

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

من عيادة الطب الطبيعى

التهاب املفاصل
من  أعانى  س: 
التهاب مفصل الركبة، 
استخدم  ان  وأخشى 
المضادة  العقاقير 
بسبب  لاللتهاب 
في  بالتهاب  إصابتي 
فهل  وقرحة،  المعدة 

يوجد بديل طبيعى؟

ج: نعم توجد بدائل طبيعية

أوال: إلصالح الغضروف ومنع تآكله يمكن 
 ،MSMو سلفيت  الجلوكوزامين  استخدام 
تعمل  العظام  لنهايات  المبطنة  فالغضاريف 
كوسادة لتخفيف احتكاك العظام ببعضها، ولقد 
الجلوكوزامين  العلمى ان مفعول  البحث  بين 
في تخيف األلم يعادل مفعول العقاقير المضادة 
على  جانبية  اعراضا  تسبب  والتي  لاللتهاب 
الجلوكوزامين  تناول  وعند  والكلى،  المعدة 
يجب اال تقل الجرعة عن 500 مجم 3 مرات 
اليوم،  في  مرتين  مجم   750 او  اليوم  في 
وهو  سلفيت  الكوندرويتين  إضافة  ويمكن 

أيضا يساهم في اصالح الغضروف.

مثل  الطبيعية:  االلتهاب  مضادات  ثانيا: 
الذى  اللبان  من  مستخلصة  وهى  البوزويليا 
البخور، وأيضا مستخلص  يستخدم في عمل 
لحاء شجر الويلو وهو الشجر الذى استخلص 
منه عقار األسبيرين قبل االتجاه الى تصنيعه، 
كذلك تجد للكريز مفعول قوى ضد االلتهابات 
التهاب  هو  والنقرس  للنقرس،  يوصف  وهو 

المفصل  في  شديد 
تراكم حامض  بسبب 
تناولت  فاذا  البوليك، 
اليوم  في  كرزة   20
على  تساعد  سوف 

تخفيف االلتهاب.

المكمالت  ومن 
زيت  الهامة  الغذائية 
األبحاث  أجريت  وقد   3 االوميجا  او  السمك 
على تأثيره في مرض الروماتويد وكان فعاال 
لكى  عالية  الجرعة  ان  تعلم  ان  يجب  ولكن 

تكون فعالة.

كذلك نبات الكركم او التورميرك له تأثير 
عمل  في  يستخدم  وهو  لأللتهابات،  مضاد 
يجب  أيضا  ولكن  الهندية،  الكارى  توابل 
تناول كمية كبيرة منه لكى يكون فعاال، ومن 
صورة  في  غذائى  كمكمل  تناوله  األفضل 

كبسوالت.

لفيتامين  الهام  الدور  هنا  ننسى  اال  ويجب 
والمغنسيوم  والمنجنيز  السلينيوم  ومعادن   C
والزنك في صحة المفاصل، وال ننسى دور 
والراس  األرنيكا  مثل  الهوميوباثى  عقاقير 

توكس ودور االبر الصينية.

د.تباسيم جندي
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بصــــــراحة
بني املاس واملختل 

ضاعت احلقيقة
         مدحت عويضة

يوم  المصريين علي خبر حزين  أستيقظ   
األحد الماضي, وهو حريق كنيسة أبوسيفين 
بأمبابة والتي راح ضحيته 43 ضحية لحد 
للحاالت  نظرا  للزيادة  قابل  والعدد  اآلن 
الحرجة لبعض المصابين. في البداية قيل أن 
السبب ماس كهربائي أدي لتفجير كل أجهزة 
تصريح  صدر  ثم  الكنيسة.  في  التكييف 
أن  قال  تاوضروس  البابا  لقداسة  منسوب 
جميعا  جعلنا  مما  وقدر.  قضاء  الحريق 
نتيجة  يحدث  قد  حادث  الحريق  أن  نصدق 
عدم إتباع شروط األمان الموجود والمنتشر 
الكنائس  ليس في  في مصر بصورة كبيرة 
فقط بل كل المباني تقريبا. ولكن يوم األثنين 
من  واحد  يوم  وبعد  أغسطس   15 الموافق 
حريق كنيسة إمبابة تم اإلعالن عن حريق 
في  األسود  موسي  األنبا  كنيسة  كنيسة  في 
محور 2٦  مع  الدائري  تقاطع  من  بالقرب 
ويوم  إصابات.  تحدث  لم  هلل  والحمد  يوليو 
في  حريق  عن  اإلعالن  تم  أغسطس   1٦
جعلنا  مما  المنيا.  في  بيشوي  األنبا  كنيسة 
نتشكك في اإلتهام الموجه للماس الكهربائي 

في الثالث حوادث. 

في كل أعتداء علي األقباط نسمع أن المتهم 
كنيسة  في  حريق  كل  وفي  عقليا.  مختل 
الكهربائي.  للماس  مباشرة  اإلتهام  يوجه 
وأن قمت بالتشكيك في األثنين فأنت عميل 
وخاين وتعمل ضد مصلحة مصر وممول 
من اإلخوان حتي لو كنت مسيحي. او ممول 
من جهات معادية إلي أخر اإلتهامات التي 
ال تنتهي وأصبحت تشكل تهديد حقيقي لنا. 
عقليا  مختل  مقولة  فمروجي  الحقيقة  ولكن 
لمصر  يسئ  من  أكبر  هم  كهربائي  وماس 
الحقيقي  السبب  عن  البحث  فبدل  وشعبها. 
معالجة  وتكون  الحادث  بتغطية  يقومون 
الحادث.  تكرار  أسباب  أحد  هي  الحادث 
لكن لو قمنا بالكشف عن الحقيقة واألسباب 
الحقيقة للحادث ربما كنا قد نجحنا في وجود 
في حصد  تتسبب  والتي  المشاكل  لهذه  حل 
األخير  سنة  السبعين  في  أبرياء.  أرواح 
أضطر األقباط لبناء الكنائس )سرقة( حتي 
بناء  لتغير وضوع  يونيه  ثورة 30  جاءت 
نشكر  أن  البد  الذي  الشئ  وهو  الكنائس 
التي  الكنائس  ولكن  السيسي.  الرئيس  عليه 
بنيت في العقود األخيرة والتي ربما ينقصها 
فيها مرة أخري  النظر  أعادة  الكثير. يجب 
تخضع  أن  يجب  األمان.  شروط  لمراعاة 
كلها لفحوص هندسية لعالج قصور األمان 

فيها.  

نطالب الدولة المصرية بتحقيقات شفافة في 
سبب  عن  والبحث  الكنائس  حرق  حوادث 

أخر غير الماس الكهربائي فاألنبا فام أسقف 
شرق المنيا صرح بنفسه أن في الوقت الذي 
المنيا  في  بيشوي  األنبا  كنيسة  فيه  حرقت 
برئ  فالماس  إذا  مفصولة.  الكهرباء  كانت 
وأن كان الماس برئ فمن المتهم ولمصلحة 
كان  سواء  طليقا  حرا  المتهم  يظل  من 
من  البد  كبير.  كيان  أو  مجموعة  او  فرد 
الوصول للسبب الرئيسي لكل هذه الحوادث 
حوادث  إنتظار  في  فنحن  وإال  ومعالجتها. 
أخري وضحايا أخرين ومشاهد تسئ لسمعة 

ومكانة مصر في كل العالم. 

بالرغم من الحزن والكأبة لكن مصر ودائما 
التي  الرائعة  والصورة  حلوة(  حاجة  )فيها 
المصري  الشعب  تدل علي عراقة وأصالة 
هي تلك التي رسمها )محمد يحيي( مواليد 
سياحة  بكالوريوس  علي  وحاصل   1٩84
وفنادق متزوج وله أربعة أطفال وال يعمل 
حاليا ويبحث عن عمل, كما أنه يسكن بجوار 

قام  الكنيسة تحترق  الكنيسة  وعندما شاهد 
بالدخول في وسط النار إلنقاذ ما يمكن إنقاذه 
تمكن من فتح باب أحد الحجرات وأستغاث 
)جورج(  وجد  ثم  بإنقاذة.  فقام  شحص  به 
والذي يناديه محمد بعم جورج نظرا لعالقة 
ونزل  ظهرة  علي  فحمله  بينهما  قديمة 
تزحلق  السلم  علي  مياه  لوجود  ولكن  به 
الشباب  حضر  وعندما  قدمه.  وانكسرت 
إلنقاذة كان ينادي أنقذوا عمي جورد األول. 

ربما  محمد  رسمها  التي  الرائعة  الصورة 
لكنها  الجديدة  األجيال  علي  جديدة  تكون 
ريفنا  في  والمصريين.  مصر  صورة  هي 
كانت  فيه.  تربينا  الذي  الجميل  المصري 
عندما تندلع أحد الحرائق نجري جميعا نحو 
النار وال نسأل عن صاحب المنزل فهو ال 
يهم. سواء كان أسمه محمد اوجرجس المهم 

أن نطفئ النار.  

ألسر  التعازي  خالص  نقدم  النهاية  في 
هللا  يعطيهم  أن  أجل  من  ونصلي  الضحايا 
الحزن  نيران  تطفئ  سمائية  وتعزية  سالما 
في قلوبهم. ونصلي من أجل المصابين أن 
ونطالب  العاجل.  بالشفاء  عليهم  هللا  ينعم 
هذه  وراء  الحقيقي  السبب  عن  بالكشف 
الحوادث المؤلمة ومعالجتها قبل ان تتكرر 

مرة أخري. 
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القرد واألنسان

مقدمة

نصف  يقف  اإلنسان،  من  شبه  فيه  معروف  حيوان  هو  القرد 
التركيب، ويعيش  منتصب، ومخه يشبه مخ االنسان من حيث 
في الغابات والجبال، وهو كثير الحركة والعبث، يجيد التقليد، 
الحرف والصناعات، وبعد  لتعلم  قابل  الفهم  وهو ذكي وسريع 
ولخفته  لإلضحاك،  السيرك  ألعاب  أهل  يستخدمه  ترويضه 
يستعين به اللصوص للسرقة، وتنقسم فصيلة القردة الى انواع 

عديدة أشهرها الغوريال، الشمبانزي، أرطان، بابون.

الغوريال            الشمبانزي             بابون

معظمها  يعيش  القرود،  من  معروف  نوع   200 حوالي  وجد 
الجنوبية،  وأمريكا  الوسطى،  أمريكا  في  المدارية  المناطق  في 
وإفريقيا، وآسيا. تعيش غالبية أنواع القرود في الغابات، وبعضها 
األنواع  بعض  تعيش  كما  األشجار.  فوق  حياته  كل  يُمضي 
تُمضي  فهي  وبالتالي  السافانا.  مناطق  في  واآلسيوية  اإلفريقية 
معظم حياتها على األرض، ولكن، تنام كل القرود، بما في ذلك 
الصخرية  الجروف  على  أو  األشجار  فوق  األرضية،  القرود 
الشديدة االنحدار، وذلك للحماية من األعداء أثناء الليل. تعيش 

القرود بعضها مع بعض في قطعان.

مارموسيت  قرد  وأصغرها  الحجم،  في  كثيًرا  القرود  تتفاوت 
القزم، الذي يبلغ طوله بدون الذيل 15سم فقط، ومن أكبر القرود 

حجًما قرد الميمون الذي يبلغ طوله بدون الذيل حوالي 80سم

قرد مارموسيت القزم

الميمون

يصنف العلماء القرود في مجموعتين: قرود العالم الجديد وقرود 
الوسطى  أمريكا  في  الجديد  العالم  قرود  تعيش  القديم.  العالم 
وأمريكا الجنوبية، وقرود العالم القديم في إفريقيا وآسيا. وهنالك 
األنف  فتحتا  تتباعد  فمثاًل  المجموعتين:  بين  عديدة  اختالفات 
كثيًرا في قرود العالم الجديد، بينما الفتحتان متقاربتان كثيًرا في 
قرود العالم القديم. ولدى غالبية قرود العالم الجديد 3٦ سًنا، بينما 
توجد لدى قرود العالم القديم 32 سًنا وهو نفس عدد األسنان عند 
اإلنسان. وتستطيع بعض أنواع قرود العالم الجديد مسك األشياء 

بأذيالها، ولكن قرود العالم القديم ال تستطيع ذلك.

تختلف قرود العالم الجديد اختالفا كبيًرا من حيث الحجم والشكل 

مارموسيت  قرد   -1 مجموعتين:  إلى  تنقسم  وهي  واللّون. 
والطمارين 2- بقية قرود العالم الجديد بما فيها القرود المقلنسة، 
والصارمة، والنباحة والعنكبوتية، والسنجابية، وكثيفة الصوف، 
والعنكبوتية الكثيفة الصوف. وتعيش كل قرود العالم الجديد فوق 

األشجار

والقرود  السعدان،  أو  الرباح  قرود  القديم،  العالم  قرود  تشمل 
المكاك.  وقرود  اللنغور،  وقرود  الغينون،  والقرود  الكولبس، 
الكولبس  قرود  مثل  القديم  العالم  قرود  أنواع  بعض  وتتغذى 
وقرود اللنغور بأوراق األشجار، وتعيش أساًسا فوق األشجار، 
على  األخرى  القديم  العالم  قرود  أنواع  غالبية  تعيش  بينما 
األنثى  األرض  على  تعيش  التي  القرود  ذكر  ويكبر  األرض، 

بضعفي الحجم

والجيبون،  )الشمبانزي(،  البعام  الناس  من  كثير  ويعتبر 
والغوريال، وإنسان الغاب قروًدا، ولكن هنالك اختالفات كثيرة 
بينها وبين القرود، حيث إنها أكثر ذكاء من القرود، وليس لدى 
أي منها ذيل، كما أنها أكبر حجًما من القرود، وهي أيًضا متسلقة 

ماهرة، حيث تجري أو تقفز بين أغصان األشجار

لقد قللت نشاطات البشر المختلفة أعداد القرود في العالم كثيًرا، 
حيث يصطادها بعض الناس للغذاء، ويصيدها بعضهم الستعمالها 
حيوانات مدللة. كما قلل استصالح األراضي ألغراض الزراعة 
والسكن والصناعة من المساحات التي تقطنها القرود. ولهذا فإن 

العديد من أنواع قرود العالم الجديد والقديم مهددة باالنقراض

قرد الطمارين        قرد الرياح او القردوح    انسان الغابة

البشرانيات أو القردة العليا التي يعرف أعضاؤها بالقردة الكبرى 
أو العليا تتضمن ثمانية أنواع موجودة في أربعة أجناس: إنسان 
السومطري،  الغاب  إنسان  البورنيوي،  الغاب  إنسان  الغاب، 
الشرقية،  الغوريال  الغربية،  الغوريال  التابانولي،  الغاب  إنسان 
البان، القردة الشائعة والبونوبوس والبشراني التي تضم اإلنسان 
وأسالفه  إلخ(  نياندرتال  )إنسان  المنقرضين  وأقربائه  العاقل 

كاإلنسان المنتصب

الغوريال الغربية    الغوريال الشرقي    اإلنسان المنتصب 
وجمجمة األنسان المنتصب    جمجمة األنسان العاقل

يعتقد العلماء بأن اإلنسان المنتصب قد تطور من اإلنسان العامل 
قبل حوالي 1.٦ مليون سنة حيث انتشر هذا اإلنسان في آسيا 
بدأت  عندما  باالنقراض  بدأ  قد  اإلنسان  هذا  أن  يعتقد  وكان 
من  يقارب  ما  قبل  أي  واالنتشار،  بالظهور  األخرى  األجناس 
400 ألف سنة. لكن بعض الدراسات واألحافير وخصوصا تلك 
التي تمت على جزيرة جاوة األندونيسية أثبتت بأن هذا اإلنسان 
أنه  الخمسين ألف سنة مضت، مما يعني  يقارب  إلى ما  عاش 

عاصر اإلنسان الحالي أو ما يعرف باسم اإلنسان العاقل.

أول  وهو  إفريقيا  في  أوال  نشأ  اإلنسان  هذا  أن  الحفريات  تدل 
إنسان يعيش خارج أفريقيا، أثناء الموجة األولى لنزوح األنسان 
اإلفريقي وانتشاره في الشرق األوسط وأوروبا وآسيا. واستخدم 
العامل،  اإلنسان  سلفه  اخترعها  التي  األولى  الحجرية  الفأس 
والتي لم يطرأ على تقنية صناعتها أي تغيير خالل ما يصل إلى 
مليون سنة. إذ عثر على تلك الفأس قرب بقايا بشرية متنوعة 
مليون  نحو  البقايا  لتلك  الزمني  الفاصل  وكان  العامل  لإلنسان 
سنة في حين لم تظهر على األدوات المرافقة أي تغيرات. ولم 
يتمكن من تحويل الفأس الحجري إلى رمح سوى إنسان من نوع 
آخر، وهو إنسان هايدلبيرغ. الذي كان يعيش في جنوب أوروبا 
وغرب آسيا منذ نحو 350 ألف سنة، ويعتقد أن إنسان هايدلبرغ 
نشأ منه أنسان نياندرتال الذي انقرض منذ نحو 25 ألف سنة 
وكان يتحدث لغة المحاكاة كنوع من أنواع التواصل الرمزي، 

ثم تبقى اإلنسان الحديث.

عظام الفك السفلي وجمجمة إلنسان هايدلبيرغ                            
هيكل عظمي وجمجمة إلنسان نياندرتال

كائنات  أصغر  وأحد  الذيل،  عديمة  ضخمة  العظيمة  القردة    
النوع حجماً وهو البونوبو الذي يبلغ وزنه 30-40 كيلو غرام 
واألكبر هي الغوريال الشرقية إذ يبلغ وزن الذكور حوالي 140-

180 كيلو جرام. في جمي القردة العليا يكون الذكور محققين 
للحجم الوسطي، أضخم وأقوى من اإلناث بالرغم من أن درجة 
تعدد األشكال النسية تختلف من نوع إلى آخر. على الرغم من 
أنها  إال  غالباً  األرجل  رباعية  تكون  الحية  األنواع  معظم  أن 
جميعها قادرة على استخدام أيديها لتجميع المواد الغذائية ومواد 

التعشيش أو الستخدام األدوات في بعض األحيان.

المفضل لمعظم  الفاكهة هي الطعام  معظم األنواع قارتة ولكن 
المجموعات البشرية باستثناء البعض. يأكل الشمبانزي وإنسان 
الغاب الفاكهة في المقام األول. عندما ينفذ مخزون الغوريال من 
الفاكهة في أوقات معينة من السنة في مناطق معينة فإنها تلجأ 
إلى تناول البراعم واألوراق غالباً البامبو وهو نوع من العشب. 
منخفض  العلف  وهضم  للمضغ  قصوى  تكيفات  الغوريال  لدى 
متوفرة  تكون  عندما  الفاكهة  يفضلون  زالوا  ما  لكنهم  الجودة 
المفضلة  الفواكه  على  العثور  في  كبير  جهد  يبذلون  ما  وغالباً 
العصر  صورة  منذ  البشر  غذاء  معظم  يعتمد  خاص.  بشكل 
النشوية  األطعمة  من  وغيرها  الحبوب  على  الحديث  الحجري 
بما في ذلك األطعمة المعالجة بشكل عالي فضاًل عن العديد من 
النباتات المدجنة األخرى )بما في ذلك الفواكه( واللحوم. تتشابه 
أسنان القردة العليا مع أسنان قرود العالم القديم والجيبون بالرغم 

من أنها كبيرة الحجم بشكل خاص لدى الغوريال

األفكاك واألسنان البشرية أصغر حجماً من تلك الموجودة لدى 
القردة األخرى والتي قد تكون تكيفاً مع تناول الطعام المطبوخ 

منذ نهاية العصر الجليدي.

يستمر الحمل لدى القردة العليا من 8 إلى ٩ أشهر ويؤدي إلى 
والدة ذرية واحدة ونادراً توأم. يولد الغار عاجزين ويحتاجون 
الثدييات  بباقي  مقارنة  الزمن.  من  طويلة  لفترة  العناية  إلى 
وال  طويلة  مراهقة  فترة  من  تعاني  العليا  القردة  فإن  األخرى 
تجتازها لبعد عدة سنوات وال تصبح ناضجة تماماً إال بعد مدة 
ثمانية إلى ثالثين عاماً في معظم األنواع )أطول لدى البشر(. 
نتيجة لذلك تنجب اإلناث مرة واحدة كل عدة سنوات وال يوجد 

لديها موسم إنجابي ملحوظ

عائلية  مجموعات  في  المشترك  والشمبانزي  الغوريال  تعيش 
مالحظة  من  الرغم  على  أفراد  عشرة  إلى  خمسة  من  مكونة 
يعيش  األحيان.  بعض  في  بكثير  أكبر  مجموعات  وجود 
أصغر  مجموعات  إلى  تنقسم  أكبر  مجموعات  في  الشمبانزي 
صغيرة  مجموعات  تتفرق  عندما  أقل.  الفاكهة  تصبح  عندما 
فلن  الفاكهة  عن  للبحث  منفصلة  اتجاهات  في  الشمبانزي  من 
يعود بإمكان الذكور المهيمنة السيطرة عليهم وغالًبا ما تتزاوج 
الغوريال  فإن مجموعات  المقابل  في  تابعين.  ذكور  اإلناث مع 
تبقى معاً بغض النظر عن توافر الفاكهة. عندما يصعب العثور 
على الفاكهة فإنهم يلجؤون إلى تناول األوراق والبراعم. نظراً 
ألن مجموعات الغوريال تبقى معاً فإن الذكور يكونون قادرين 
بتعدد  الحقيقة  هذه  ترتبط  مجموعتهم.  بإناث  االستئثار  على 
هو  والذي  بالشمبانزي  مقارنًة  الغوريال  لدى  الجنسية  األشكال 
أن الفرق في الحجم بين ذكور وإناث الغوريال أكبر بكثير من 
الفرق في الحجم بين ذكور وإناث الشمبانزي. يسمح هذا لذكور 
الغوريال بأن يسيطروا على اإلناث جسدياً بشكل أكبر. تشتمل 
المجموعات لدى كل من الغوريال والشمبانزي على ذكر واحد 

مهيمن وغالباً ما تغادر اإلناث المجموعة بعد النضج

إعداد/ د. شاكر اسطفان



السنة اخلامسة عشر، العدد )369( - االثنني 15 أغسطس 122022

صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الرياضة.. وقاية وعالج
ال تجد أحدا اليوم ال يدرك أهمية الرياضة 
صاالت  تجد  اذ  الصحة،  على  وفوائدها 
الرياضة والجيم مكتظة بمرتاديها، او من 
يجوب الشوارع عدوا، او من يمارس بعض 
اليوجا  مثل  الطلق  الهواء  في  الرياضات 
ألن  وهذا  وغيرها،  الدراجات  وركوب 
حياته  على  الرياضة  تأثير  أدرك  قد  الكل 
الرياضة  كانت  ولو  والمعنوية،  الصحية 

كبسولة لتناولناها جميعا بدون تردد.
والواقع ان الرياضة تساهم في منع وعالج 
ببالك،  يخطر  ان  يمكن  مرض  كل  تقريبا 
البيئية  الدراسات  فكل  مبالغة  ليس  وهذا 
والعلمية تشير الى ذلك، فلقد أشار الباحثون 
في مييو كلينيك- وهو أحد المراكز الطبية 
الطبية  الفوائد  كل  أمريكا-الى  في  الشهيرة 

للرياضة سوف نشير الى أهمها:
-   الحيوية وتأخير الشيخوخة:

على  يساعدان  الكافى  والنوم  فالرياضة 
افراز هرمون النمو الذى يساعد على بناء 
ويجعلك  الدهون  من  والتخلص  العضالت 

تبدو أصغر سنا.
-   مرض األلزهايمر:

العلماء ان رياضة المشى 10 دقائق  وجد 
كل يوم تخفض من نسبة اإلصابة بمرض 
عقارا  تجد  وال   ،%32 بنسبة  االلزهايمر 

يمكن ان يوفر لك ذلك.
-  التهاب المفاصل:

الرياضة تقوى العضالت، ووجد ان النسوة 
عضالت  لهم  الرياضة  يمارسن  الالتى 

من  يقى  وهذا  الفخذ،  منطقة  في  أقوى 
شيوعا  األكثر  الركب  بالتهابات  اإلصابة 

بنسبة %30.
-   الربو الشعبى:

االنتظام في الرياضة مدة 3 شهور يخفض 
من أعراض المرض في 50% من مرضاه.

-  األورام السرطانية:
دلت األبحاث على ان الرياضة تمنع تكون 
تخفف  كما  وتكرارها  السرطانية  األورام 
األورام،  لعقاقير  الجانبية  االعراض  من 
البروستاتا  اورام  تخفيض  في  تساعد  فهى 
 %23 بنسبة  الرحم  وأورام   %35 بنسبة 
اورام  وعودة   %1٦ بنسبة  الثدى  وأورام 
سرطان  من  والموت   %5٦ بنسبة  الثدى 

القولون او اى سرطان آخر بنسبة %53.
-   مرض االجهاد المزمن:

الرياضة ترفع من مستوى الطاقة وتقلل من 
االجهاد بنسبة %23.

-   االكتئاب والتوتر:
الرياضة تعمل كمضاد لالكتئاب كما تساهم 

في تخفيف التوتر العصبى.
-       مرض السكر:

من  تخفض  المنتظمة  الرياضة 
خطر اإلصابة بمرض السكر بنسبة 
الى  األبحاث  تشير  كما   ،%40
نسبة  تخفيض  في  الرياضة  فاعلية 

السكر بالمساواة بالعقاقير.
-       السقوط واالصابات:

المشى  رياضة  ان  البحث  أثبت 
والتاى  القوة  وتمارين  والرقص 
توازن  حفظ  في  تساعد  كلها  تشى 
السقوط  من  والوقاية  الجسم 
واالصابة بالكسور عند كبار السن 
أكثر  يكونون  الذين   ٦5 سن  فوق 
عرضة للسقوط بنسبة 30% و%10 

منهم تكون اصاباته خطيرة.
-       مرض الفايبرومايلجيا:

األلم  من  تقلل  المنتظمة  الرياضة 
والمعاناة.

القلب والجلطات  -       امراض 
الدماغية:

من  تخفض  المنتظمة  الرياضة 
القلبية  باألزمات  اإلصابة  خطر 
بعد  الرياضة  وحتى   %27 بنسبة 
خطر  من  تخفض  االزمة  حدوث 
ان  وجد  كما   ،%31 بنسبة  الموت 
في  ساعة  نصف  السريع  المشى 
اليوم ٦ مرات في األسبوع يخفض 
من الجلطات الدماغية بنسبة %30.

-  ارتفاع ضغط الدم:
او  مشى  كانت  سواء  الرياضة 
كلها  مقاومة  تمارين  او  تريدميل 

تساعد في خفض ضغط الدم.
-   الجهاز المناعى:

يزاولون  الذين  ان  البحث  اظهر 
كل  ساعة  نصف  المشى  رياضة 

األسبوع  في  مرات   5 يوم 
اإلصابة  نسبة  لديهم  تقل 
بنسبة  واالنفلونزا  بالبرد 
خاليا  تحفز  فالرياضة   %43

المناعة.
-       هشاشة العظام:

تمارين  خاصة  الرياضة 
المقاومة ورفع االثقال تساعد 
العظام  كثافة  تحسين  على 

وتمنع الكسور.
-    السمنة وزيادة الوزن:

الرياضة  في  انتظمت  كلما 
المحافظة  ذلك في  كلما ساهم 
على الوزن الذى نقص منك، 
مع  المنتظمة  والرياضة 
في  تساعد  الصحية  األطعمة 

انقاص الوزن.
-    أعراض سن اليأس:

أعراض  من  تخفف  الرياضة 
الهبات  مثل  اليأس  سن 

الساخنة.
-   النوم:

الرياضة  يمارسون  من 
ال  ممن  أسرع  ينامون 
 ،%55 بنسبة  يمارسونها 
وساعات االستيقاظ اثناء النوم 

اقل بنسبة %30.
-   حصوات المرارة:

في بحث نشر في مجلة طبية 
 ٦0,000 على  مشهورة 
السيدات  ان  وجد  سيدة 
الرياضة  مارسن  الالتى 
المشى  مثل  منتظمة  بصفة 
كانوا  الدراجة  ركوب  او 
بسبب  للجراحة  عرضة  اقل 
بنسبة  المرارية  الحصوات 
وجد  آخر  بحث  وفى   ،%31
يجلسون  الذين  الرجال  ان 
 40 من  أكثر  التلفزيون  امام 
ساعة في األسبوع كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة بألم المرارة 
بمن  مقارنة  اضعاف   3
ساعات   ٦ من  اقل  يشاهدونه 

في األسبوع.
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شعبك و كنيستك
Oliver كتبها

إلهنا الحى أنت.  نؤمن باألبدية معك.  نؤمن بمحبتك 
الكنيسة.   فى  القدوس  بعمل روحك  نؤمن  بال حدود.  
بالقوة  المعزى  القدس  الروح   فعل  بعظمة  نؤمن 

والمشورة.  

أشالؤنا قدامك وأنت تضع رقماً ال يختلط ألنسجتها.  
العظام محفوظة فى عينيك.  األجساد ترقد بسالم فى 

عينيك.  ال شيء يتوه عنك. 

الناس تتغافل وتتجاهل وتتكاسل أما أنت فال تبطئ. 
فى  البشر  أفعال  تؤثر  ال  واإلستجابة.  المعونة  سريع 
تدابيرك. أنت تعرف ماذا تفعل أما الكثيرون فانهم ال 
يعرفون ماذا يفعلون. أنت لست مثل البشر. ال تكتفى 
بالكالم بل تتدخل حتى إلى القلوب. تحفظ فى سفرك كل 
األحداث. لم يغب عنك شيء من الماض وال الحاضر 
قدامك  مفتوح  السفر  ألن  يكون  أن  مزمع  هو  ما  وال 
ألم  من  فيها  بما  سمحت  وقد  تعرفها  أنت  وسطوره 

ومنحت ما فيها من أمجاد. 

يغيب الحق عن أنظار الناس. إذ يتم نسج األكاذيب 
الحق  مصدر  أنت  كله.  الحق  فأنت  أنت  أما  بمهارة. 
وعزته وقدرته. عيناك تراقبان وتجازى ليس فقط على 

األفعال بل أيضاً على الشماتة والصغائر. 

تعزياتك يا رب لشعبك وكنيستك الصارخين إرحمنا. 
أنت تبرد نار القلوب بسالمك. تنيح نفوس الذين إنتقلوا 
من بيتك األرضى إلى بيتك السمائى. أنت مسيحنا رب 
الكنيسة الراعى الصالح. الراعى الباقى إلى األبد الذى 

يضم الرعاة الصالحين معه. 

الكرمة  وتعهد  وإطلع  فأنظر  وتنسكب  تسكب  عينى 
التى صرت أنت لها الكرمة الحقيقية. 

األسر التى شتتها حرق األرض أنت تلملمها بسالم 
السماء. ال حساب لتعويضاتك وليس سواك سخى فى 

العطاء. 

الذبيحة  أنت  يحترق.  وال  يحرق  الذى  المذبح  أنت 
الذى ال  الكنيسة  أنت صخرة  الذى يموت وال يموت. 

يترك أبداً أبواب الجحيم تمسها. 

أنت العارف أن قطيعك صغير هنا وهناك. هدهدنا 
اآلن  أطفالنا  عندك  لتدليلك.  مشتاقين  ألننا  كاألطفال 

تدللهم. 

عبيدك ذهبوا إلي بيتك األرضى أما أنت فإستحسنت 
أن تختطفهم إلى بيتك األبدى. يتجملون بك عند اآلب 
وجميلة. شمس  سوداء  حبيبته  ير  الذى  الحبيب  وأنت 
وضع  إحتضنهم.  البر  شمس  لكن  لوحتهم  األرض 
كاهنهم معهم لكى يفرح فى المسيح الكبار مع الصغار. 

من جيل وإلى جيل يلتقى فيك المؤمنون. يجتمعون 
من شتات األرض عند قدميك. فتجعل المتفرقين واحداً 
فى المجد. يشتركون فى طبيعتك وينسون طبيعتهم. إذ 

ال ضعف بعد وال صراخ وال دمعة ألم. 

هناك على جبل األبرار يقفون. يهتفون لإلله الحي. 
يأخذه  طفل  قلب  له  ومن  بخوراً  يقدم  مجمرة  له  من 
المسيح فى قلبه. هناك ترتسم أكالياًل ال وصف لبهاءها. 
هناك  إلى  يكتسي.   المسيح  نور  من  الصديقين  جمال 
يشتاق القلب وتكثر الطلبات. هناك ال يتوقف مدح مجد 

الثالوث وسالم هللا. 

حرق  »مسلسل  مقال  بقية 
الكنائس بمصر« ص 4

ضرورة  عن  الحادث  وكشف 
منظومة  مراجعة  على  العمل 
الوقاية  وتدابير  المدنية  الحماية 
الالزمة ليس بالكنائس فقط بل كافة 
تواجد  يجب  كما  الحيوية  المنشآت 
الحريق  مكافحة  في  متخصصين 
بتلك المنشآت أو العمل على تأهيل 
كيفية  في  المنشأة  حارس  وتدريب 
لتلك  اللحظي  والرصد  التعامل 
أيضا  الواقعة  تلك  أن  و  الكوارث، 
تفتح الباب حول دور المحليات في 
التتبع الدوري والرقابة على معايير 
وسرعة  المنشآت  بتلك  السالمة 
وسائل  غياب  حالة  في  التعامل 

الحماية المدنية.

تقع  الكنيسة  بالذكران  الجدير  ومن 
على مساحة 120 مترا، هذه مساحة 
تصلح لشقة سكنية ال لكنيسة و تقع 
كنيسة في الطابقين الرابع والخامس 
لمبنى في شارع ضيق مكتظ بالمبان 
ومخارجه  الضئيلة  أدراجه  تكن  لم 
 500 نحو  لهروب  كافية  القليلة 
قداس  شعائر  يؤدون  كانوا  شخص 
األحد وأطفال في دار رعاية حينما 

حدث خلل كهربائي ، كما يجب ان 
ننوه الي ان كنيسة أبو سيفين ضمن 
كنائس قدرت بنحو 5 آالف كنيسة 
بنيت دون ترخيص يضمن شروط 
السالمة وغيرها على مدى عقود، 
نحو  مع  سيفين  أبو  تقنين  وجرى 
السنوات  خالل  أخرى  كنيسة  ألفي 
قانون  صدور  منذ  الماضية  الست 
الكنائس، لكن البعض يشكو من عدم 

تطبيق شروط السالمة بصرامة.

الي  ننوه  ان  يفوتنا  ال  الختام  وفي 
الذي  يحيى  محمد  الشاب  قصة 
خاطربحياته واقتحم النيران ليتمكن 
أطفال  خمسة  إنقاذ  من  النهاية  في 

وأحد المسنين 

الفيديوهات  أحد  في  الشاب  يقول 
العالج  تلقيه  خالل  له  سجلت  التي 
من  استيقظ  إنه  المستشفيات  بأحد 
النوم على صراخ النساء واألطفال 
حيث يقع منزله بجوار الكنيسة، فما 
للمشاركة  سارع  أن  إال  منه  كان 
من  ليتمكن  االنقاذ،  عمليات  في 
جورج  آخرهم  كان  الكثيرين  إنقاذ 
قدم  ُكسرت  والذي    - عاًما   ٦5  -
الشاب محمد خالل حمله ومحاولته 

إلخراجه من الكنيسة المحترقة.

لالعالن باجلريدة اتصل على:

  ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)
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وزارة التعليم يف أونتاريو تقول انه ليس هناك التزام بارتداء 
اقنعة الوجه هذا اخلريف

في  التعليم  في  والعاملين  الطالب  علي  مفروضة  الوجة  أقنعة  تكون  لن 
المقاطعة في سبتمبر المقبل حسبما قالت وزراة التعليم في أونتاريو – وان 
معظم متطلبات الصحة والسالمة ستبقي كما كانت عام 2021-2022 والتي 
تتضمن االختيار الطوعي الرتداء االقنعة , وستواصل الحكومة توفير اقنعة 
مجانية عالية الجودة للطالب واقنعة طبية للموظفين اذا أختاروا استخدامها 
السريعة  كوفيد 1٩  باختبارات  المدرسية  المجالس  الوزارة  تمد  , وسوف 

وفقا الرشادات المقاطعة , وقال الوزارة انها استشارت كبار المسؤولين الطبيين في مجاالت الصحة والسالمة 
العامة لرفع متطلبات ارتداء االقنعة -  ومع ذلك عندما رفع االلتزام بارتداء االقنعة في المدارس العام الماضي 
, وصف اتحاد مجالس المدارس االبتدائية هذه الخطوة بانها سابقة الوانها وقال إنها ستعطل التعلم الشخصي 
مرة أخري – وقال وزير التعليم ستيفن ليتشي الشهر الماضي  : انه يلتزم بابقاء مليوني طالب في أونتاريو في 
الفصول الدراسية للتعلم الشخصي هذا العام الدراسي وقال لقد أتخذنا اجراءات لوضع اكثر من 100 الف وحدة 
فلتر ومرشح للهواء مستقلة في الفصول الدراسية واجراءات لتعزيز النظافة والحصول علي اختبارات كوفيد 

1٩ السريعة , وقال إن الحكومة تركز علي تزويد الطالب بتجربة مدرسية إيجابية وآمنة وطبيعية .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

إحتاد املمرضات الكندي يقول )أن نظام الرعاية الصحية العامة 
علي حافة الكارثة (

المرضي  أن  مفادها  أجتماعهم  إثناء  الوزراء  الي رؤساء  رسالة  أرسلوا  أنهم  الكنديون  التمريض  قادة  قال 
والممرضين يعانون من »أزمة توظيف رهيبة تهدد أستدامة الرعاية الصحية العامة » وجاء في بيان صادر 
عن رئيسة االتحاد الكندي للمرضين والممرضات السيدة ليندا سيالس أن النظام علي ) شفا كارثة ( وشارك 
قادة التمريض في الحلول المقترحة مع بدء رؤساء الوزراء أجتماع المجلس الفيدرالي , وتقول ليندا سيالس 
القسري والغاء االجازات  الموظفين  والعمل االضافي  الحاد في  النقص  الممرضات يكافحن من خالل  ان 
دون نهاية في االفق لظروف ال يمكن الجدال فيها , وقال إتحاد الممرضين ان مقترحاته تركز علي االحتفاظ 
بالممرضين وتشجيعهم علي العودة الي المهنة ونظام الرعاية الصحية العامة وإتخاذ تدابير جديدة لتوظيف 
وتدريب الجيل القادم -  وقالت ليندا » ان التزامات المقاطعات بتعزيز الرعاية الصحية مرحب بها – لكن ال 
يمكن الي مقاطعة او أقليم بمفرده حل هذه المشكلة وسيكون التمويل الفيدرالي أساسيا . وقال رئيس وزراء 
مقاطعة بريتش كولومبيا  رئيس مجلس  اتحاد  الممرضين أن التمويل الصحي سيكون محور جدول االعمال 

وعلي  أوتاوا  أن  تزيد  حصتها من االنفاق من 22% الي 35% للمساعدة في تحسين النظام الصحي .

أونتاريو واثقة من أسرتاتيجية لقاح جدري 
القرود ولكن البعض يسعي ايل التوسيع

البالد  في  القرود  بجدري  المصابين  أعداد  في   الزيادة  أستمرار  مع 
يتسائل الكثيرون عما يجب أن يتوقعه الكنديون – وقال كبير االطباء في 
أونتاريو أن أستراتيجية التطعيم الحالية ضد جدري القرود في المقاطعة 

االصابة  حاالت  ان  ويبدو  تعمل 
االستقرار  في  آخذة  القرود  بجدري 
– وقال الدكتور كيران مور :- أن 
المقاطعة قامت بتطعيم اكثر من 20 
القرود  جدري  ضد  شخص  الف 
الرجال  من  منهم  االغلبية  وكانت 

المثليين والمزدوجي الميل الجنسي وغيرهم من الرجال الذين يمارسون 
التطعيم في  أستراتيجية  أن  يقول  البعض  الرجال – ولكن  الجنس مع 
المقاطعة ال تفعل ما يكفي الولئك الذين يعيشون في مالجئ  المشردين 
- حيث أن هؤالء يتشاركون في  الممتلكات – وقد أقامت هيئة الصحة 
العامة في تورنتو عيادة مؤقتة للقاح جدري القرود  في ملجئ للمشردين 
تم االبالغ فيه مؤخرا عن حالة أصابة جديدة  – وقال الدكتور كيران 
مور :- أن هذه العيادات المؤقتة جزء من استراتيجية ) حلقات التطعيم 
( التي تستهدف اولئك الذين ربما احتكوا بشخص مريض – هذا وقد 
أبلغت هيئة الصحة العامة في أونتاريو عن وجود 44٩ حالة مؤكدة من 

جدري القرود في أونتاريو 77% منها في تورنتو .

كندا حتطر أسترياد املسدسات  اعتبارا من 
يوم 19 أغسطس

لحظر  الكندية  الحكومة  تتحرك 
أستيراد المسدسات اعتبارا من يوم 
1٩ أغسطس , وأعلن وزير السالمة 
العامة ماركو مينديسينو مع وزيرة 
جولي  ميالني  الخارجية  الشؤون 

»أن الحكومة الفيدرالية قررت المضي قدما في حظر االستيراد دون 
موافقة برلمانية – وسيمنع هذا االجراء جميع االفراد والشركات تقريبا 
اللوائح  »إن  ايضا  الوزيران  وقال   , كندا  الي  المسدسات  استيراد  من 
المقبلة ستسرع بشكل فعال لوائح  التجميد المخطط لها – وهذه الخطوة 
المؤقتة تبقي صالحة حتي يتم الموافقة النهائية من مجلس العموم  علي 
الحظر الدائم الستيراد المسدسات , وهذا الحظر سيوقف أعادة تخزين 
المسدسات علي الرفوف في الوقت الحالي » حيث ان الغالبية العظمي 
من المسدسات تستورد من الخارج الن كندا ال تنتج مسدسات – وقالت 
وزيرة الشؤون الخارجية »إنها ستسخدم سلطتها كوزيرة التي تسمح لها 
برفض اي تصاريح تصدير او أستيراد مشيرة الي مخاوف أمنية , وقالت 
ايضا انه من خالل العمل مع وزير السالمة العامة سوف نرفض اي 
تصاريح من أي كيان تجاري أو اشخاص يرغبون في إحضار مسدسات 
رقم  قانون  مشروع  قدمت  قد  الليبرالية  الحكومة  وكانت    « كندا  الي 
)21 -سي(  وهو تشريع من شإنه اذا تمت الموافقة عليه – أن يزيد 
من القيود القانونية الستيراد المسدسات بينما يسمح للمالكين القانونيين 
الحاليين باالحتفاظ بها , ويضم القانون ايضا بندا  يمكن الناس من االبالغ 
عن االفراد الذين يشكلون خطرا علي أنفسهم او علي االخرين وايضا 
يزيد العقوبات القصوي علي الجرائم المتصلة باالسلحة النارية – وقد 
كرر وزير السالمة رغبته في تمرير هذا التشريع في اسرع وقت ممكن 
– وقالت السيدة ناتلي بروفوست وهي احدي الناجيات من حادثة أطالق 
النار في كلية بوليتكنيك عام 1٩8٩ في مونتلاير :- ان فرض الحظر 
علي الواردات من المسدسات الي كندا لن يوقف شراء المسدسات , ولكنه 
إجراء مهم وخالق من شأنه ان يبطئ التوسع في سوق المسدسات في 
كندا  الي حين يتم أعتماد مشروع القانون رقم ) 21 – سي( ونامل أن 

يكون هذا قريبا .

مدينة تورنتو حتذر من عملية نصب 
واحتيال عن طريق رسائل نصية تطلب دفع 

غرامات للسرعة
حذرت مدينة تورنتو عامة الناس من رسائل نصية احتيالية يتم أرسالها تطلب من االفراد تسوية غرامات 
للسرعة , ونشرت المدينة تحذيرا علي صفحتها علي الفيس بوك  تنصح فيه عامة الناس وتقول ) كن علي 
دراية بعمليات نصب واحتيال محتملة وال تقدم معلومات شخصية او تنقر علي روابط مشبوهة ( ويمكن لالفراد 
الذين يتلقون غرامة للسرعة ان يقوموا بتسويتها بطرق مختلفة موضحة علي موقع المدينة علي االنترنت , 
وهذه ليست المرة االولي التي تحذر فيها مدينة تورنتو الناس من رسائل االحتيال , ففي أبريل الماضي أصدرت 
المدينة تنبيها أخر لمخطط أحتيال مماثل يتضمن رسائل تطلب من السكان دفع غرامات لوقوف السيارات 
في االماكن الممنوعة - وقال متحدث باسم المدينة »أن المدينة ال ترسل رسائل نصية او رسائل عبر البريد 
االلكتروني حول غرامات السرعة او وقوف السيارات , وال ترسل ايضا تذكير من خالل طرف ثالث - وإذا 

وصلك اي رسالة من هذه الرسائل االحتيالية فال تنقر علي أي روابط واحذف االيميل او الرسالة فورا.

تورنتو توظف 15 الف شخص للعمل يف 
االنتخابات البلدية القادمة هذا العام

تتطلع مدينة تورنتو الي توظيف 15 الف شخص للعمل في االنتخابات 
البلدية لعام 2022 والمقرر أجراؤها في 24 أكتوبر , ويحصل  معظم 
العاملين في االنتخابات علي اجور ما بين 235 الي 425 دوالر للعمل 
في أيام االنتخابات الي جانب بضع ساعات من التدريب قبل ذلك  - 

وبعض الوظائف تتطلب من المرشحين العمل قبل أيام التصويت والتي تمتد من يوم 7 اكتوبر الي 14 أكتوبر – 
وسيتم دفع االجور عن طريق شيكات يتم ارسالها بالبريد بعد ستة أسابيع من يوم االنتخابات , وتختلف متطلبات 
الوظائف ولكن ال توجد متطلبات تعليمية او مهنية ولكي يكون االفراد مؤهلين للتقدم لهذه الوظائف يجب ان 
يكونوا مؤهلين للعمل في كندا , وان يكونوا في سن 18 سنة او اكبر وان يكون لديهم رقم تأمين أجتماعي صالح 
وان يكونوا حصلوا علي لقاح كوفيد 1٩ بالكامل , ويجب عليهم ايضا أن يعلنوا عن انهم لم ولن ينخرطوا في 
نشاط سياسي في انتخابات عام 2022 , ويشمل ذلك دعم او معارضة اي مرشح او السعي للحصول علي 
ترشيح ويجب عليهم ايضا أن يعلنوا عن انهم ليسوا من افراد عائلة اي مرشح لالنتخابات , وللمزيد من التفاصيل 

والتقدم للوظائف للعمل في  االنتخابات يرجي استخدام الرابط التالي

check out http://toronto.ca/elections/employment… #TOVotes22 
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أمحد لطفى السّيد )3(
توفيق مرتي مينا

عنها  تحدث  التى  الرابعة  والشخصية 
هى: أحمد عرابى باشا,, يقول األستاذ 
المصريين  نوابغ  من   ) عرابى  هو)   :
تاريخ مصر  فى  مهماً  دوراً  لعب  وقد 
وأهمها  الثورة  قبل  حسنات  لعرابى   ,
آثار  الدستور فهو من صنع يديه ومن 
جرأته وكانت حركته سالماً البساً كسوة 
عسكرية ,         لعرابى سيئات بعد ذلك 
فيما يتعلق بخروجه على خديو هادىء 
وفى   , لألمة  عامة  مصلحة  غير  من 
الجهل بالمقارنة بين قوته الحربية وقوة 
انجلترا وكان من شأن هذه السيئة التى 
األولى  الحسنة  تأكل  أن  عليها  عوقب 
وعاش   , الدستور  وهى  أسداها  التى 
قومه  عند  مذموماً  منفاه  فى  الرجل 
الى  عرابى  أساء  لقد   , بالخيانة  واتهم 
وطنه وأمته عن غير قصد , وعرابى 
يشترك معه فى  بل  ليس مسؤاًل وحده 

المسؤلية األمة كلها , الحكومة ومجلس النواب 
وأعيان البالد وتجارها يتحملون معه المسؤلية 

عن الثورة والنتيجة السوداء لها.

بين ما  السفر ومقارنته     يحكى األستاذ عن 
يراه فى بلده من فشل األمة فى حقها وبين ما 
يراه فى غير مصر من ديموقراطية صحيحة 
ألحد  فضل  وال   ) الفرد  يساوى   ( الفرد  فيها 
على أحد   , ويحكى عن رحلته بالباخرة إلى 
المسافرين  باريس عام 1٩0٩ ويصف سلوك 
المالبس  من  معين  بنمط  واتزامهم  بالبحر 
, وكيف وصلوا مارسيليا  الطعام  تناولهم  عند 
وعمالها يقومون ب�  )إعتصاب( إضراب عن 
العمل, ثم ليون ذات الحدائق الغناء ,, ويصل 
الى باريس وفى هذه المدينة كثير من االشياء 
تزخر  التى  المصانع  مثل  اللهو  اسباب  غير 
من  فيها  وما  العلمية  والمعاهد   , بالمخترعات 
البحوث فى العلوم والفنون فما كل باريس لهو, 
األزياء  مودة  عنها  ًتؤخذ  باريس  كانت  وإذا 
عنها  تؤخذ  فإنها  روج  والموالن  واألولمب 
أيضاً اسعار البورصة, وهى مدينة السوربون 

ومدينة التجارة والصناعة .

      فى رحلته الى لندرة ) لندن ( تعجب من 
بثراء  مقارنة  الزراعية  االراضى  مساحة  قلة 
أدرك  تفكير  بعد  لكنه   , االنجليزى  الشعب 
الحقيقة وكتب : إن غنى األمة وسعادتها ليسا فى 
خصب أرضها وال فى صفاء جوها , واعتدال 
منطقتها , وليس بضخامة مدائنها , بل بمقدار 
عدد المهذبين من ابنائها فهم الذين يبنون مجدها 
بعقولهم  , يخلقون  الذين يخلقون غناها  , وهم 
وعلمهم من الصناعة والتجارة واالعتماد على 
أضعافاً  الزراعية  الثروة  تفوق  ثروة  الذات 
ومجداً ال يطاوله المجد التليد .,,, وعن تمثال 
نلسون يقف شامخاً على قاعدته العالية يقول : 
اعمالهم  مادامت  رجالهم  االنجليز  يجل  كذلك 
تشرفهم وترفع اقدارهم على اقدار الذين نالوا 
الشرف بمجرد الميالد. وعن مقارنة بين حديقة 
)هايد بارك( وحديقة األزبكية فى مصر يقول : 
فى ابناء االنجليز عادات ازعم انها وحدها هى 
لمعنى  وتقديسهم  العمل  فى  ,جدهم  قوتهم  سر 
قائل  لكل  واإلستماع  القول  وحرية  الواجب 
من غير ان يصادر احد حريته , وفى حديقة 
وكذلك  العاديون  االفراد  يخطب  هايدبارك 
واالمة على  الناس  يطلعون  والوزراء  الساسة 
احوال الحكومة,,,, لكن فى مصر فان وزراؤنا 
يجتنبون الكالم حتى فى سياستنا الداخلية إال ما 

يكون من التهامس فى اآلذان فى الخلوات فهل 
منهم من يقف يوم الجمعة فى حديقة األزبكية 
من  أمر  اى  فى  الحكومة  مقاصد  للناس  فيبين 

األمور العامة . 

ما  فيعيد  اإليطالية  التركية  الحرب  وتنشب     
ال  تركيا  سيادة  أن   : إليه  ونبه  سبق  قد  كان 
تجلب لمصر منفعة وال تدفع عنها مضرة وال 
تستطيع ان تنقذها من اإلحتالل البريطانى الذى 
ال يمكن الخالص منه إال بتضافرنا واالعتماد 
على انفسنا .. وقد أغضب هذا الموقف بعض 
الناس لكنه لم يلتفت الى غضبهم ,,, قدم لحسين 
باستبدال  إقتراحاً  الخارجية  باشا وزير  رشدى 
العلم العثمانى بعلم مصرى يرفعه المصريون 
على سفنهم وبواخرهم لكن رشدى قال ان هذا 
باشا  الى رشدى  ثانية  عاد  ثم   ,, سابق ألوانه 
وطلب اليه ان تعلن مصر استقاللها عن الدولة 
العثمانية وان تنصب الخديو ملكاً عليها ويعترف 
االنجليز بهذا االستقالل,  وكان الخديو مسرور 
جداً من هذه الفكرة لكن اللورد كتشنر رفضها .

الكبراء  وبعض  طوسون  عمر  األمير  قام     
فى  تركيا  لمساعدة  التبرعات  بجمع  واألعيان 
لهذا  البالد  إيطاليا واخذوا يطوفون  حربها مع 
الغرض ويشترون المؤن واالسلحة ويرسلونها 
األمة  ان  ينبىء  مما  بطرابلس  التركى  للجيش 
عنها                 االنفصال  تريد  ال  وانها  تركيا  مع  كلها 
فى ابريل 1٩12 استقال سعد زغلول من وزارة 
العدل فى وزارة محمد سعيد باشا بسب حادث 
يهم عابدين وقصر الدوبارة على السواء وكان 
الطرفان متبرمين بسعد لصراحته وصالبته فى 
الحق والعدل وحرصه على اداء واجبه .. إن 
السلطة التى فى يد الموظف إنما هى لمصلحة 
األمة وليس لمصلحة شخصه, لقد استقال سعد 
والقى  واالعجاب  الثناء  بين  الوزارة  وترك 

درساً نافعاً للحاكمين والمحكومين  .

   فى نحو سنة 1٩11 ظهرت ألول مرة بوادر 
) الجامعة العربية ( وقد وفد على مصر رجالن 
العسلى  شكرى  وهما  ولبنان  الشام  أعيان  من 
بيروت  اعيان  من  ثابت  والسيد  دمشق  من 
وكانا نائبين فى مجلس المبعوثين فى استامبول 
كما  ألن-  مصر  الى  سورية  لضم  جاءا  وقد 
فيها  وسورية  مال  فيها  مصر   – العسلى  قال 
رجال ,,, وقد انتهى االمر بانهما لم ينجحا فى 
هذا المسعى , وكان رأى لطفى باشا دائماً ان 
السلف ان  يقول من  أما من  للمصريين  مصر 
ارض االسالم وطن لكل المسلمين فهذه قاعدة 

استعمارية تنتفع بها كل أمة مستعمرة تطمع 
فى توسيع امالكها ونشر نفوذها , وتتمشى 
بغاية السهولة مع العنصر القوى الذى يفتح 
البالد باسم الدين ,, لذا يجب ان يحل محلها 

مذهب الوطنية .

نقابة  أول  تكونت  دعوته  على  بناًء     
وتم   1٩12 عام  فى  مصر  فى  للصحفيين 
فقد  طوياًل  تعمر  لم  لكنها   , وكياًل  انتخابه 
اندلعت الحرب العالمية األولى وأتت عليها 
شورى  مجلس  أُلغى   1٩13 عام  وفى   ,,
القوانين وحل محله نظام الجمعية التشريعية 
دائرة  عن  لعضويتها  كمرشح  تقدم  وقد 
باسقاطه   االنجليز  أوعز  وقد  السنبالوين 
هو وسعد زغلول, وقد سقط فعاًل بينما فاز 
فى  السيد  لطفى  أحمد  ويؤكد   ,, باشا  سعد 
تدخل  لسقوطه هو  الوحيد  السبب  ان  كتابه 
بذلك ما  نافياً  االنجليز  بإيعاز من  الحكومة 
أُشيع وقتها عن ان سبب سقوطه هو دعوته 

للديموقراطية التى اعتبرها الناس ضد الدين 
, ويقر انها مجرد إشاعة

   فى نوفمبر 1٩10 توفى رجل االنسانية 
فى  لطفى  فرثاه   , تولستوى  ليو  والسالم 
المصيبة  ان  أشعر  فيها)  جاء  وقد  الجريدة 
وفاة   , كبيرة  مصيبة  الحكيم  هذا  بفقد 
تولستوى أشبه بكسوف الشمس او خسوف 
القمر , كان يحب امته, واعداء امته, يحب 
يرى  لتسامحه  حد  ال  مسيحياً  كان  السالم 
فى الدين انه طهر للنفوس والمشاعر وحب 
يأبى  الواسع  , كان عقله  والغريب  القريب 
االستبداد  ويكره  المذهبية  بالقيود  يتقيد  ان 
ويغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 
, ويقول بسلطة األمة وكان مذهبه اجتماعياً 

قريباً جداً من االشتراكية .

المرجع: أحمد لطفى السيد                                             

يتبع

آدم الثانـــى 

بطاركه ومطاركه ..! 
وجدى خليل

الرجل  علي  تطلق  »بطريرك«  كلمه 
رأس العائله ومؤسسها ويسمي باألنجليزيه 
patriarch. والبطاركه أو رؤساء األباء 
ابراهيم وأسحق  أبائنا  القديم هم  العهد  في 
ويعقوب. ويطلق علي أبينا يعقوب لقب أب 
اسرائيل  أسباط  أبو  هو  كان  حيث  األباء 
ليئه  زوجتيه  له  أنجبتهم  عشر  األثني 
جاريتي  من  أخر  أوالد  وأيضا  وراحيل 
بطاركه  هناك  أن  وكما  وراحيل.  ليئه 
فهناك أيضا »مطاركه« وأصلها في اللغه 
األنجليزيه هي كلمه matriarch. وهن 
والالتي  البطاركه  األباء  هؤالء  زوجات 
لم  وبغيرهن  العائله  تكونت  وبهن  منهن 
األساس  هذا  وعلي  كان!  مما  شيئا  يكن 
يوجد في تاريخ كنيسه العهد القديم أربعه 
يجب  والالتي  المطاركه  األمهات  من 
ونطلب  وتبجيل  أحترام  بكل  نذكرهن  أن 
البطاركه  اآلباء  بركه  نطلب  كما  بركتهن 
وهؤالء األمهات المطاركه هن أمنا ساره 
زوجه أبينا أبراهيم وأمنا رفقه زوجه أبينا 
زوجتي  راحيل  وأمنا  ليئه  وأمنا  أسحق 
و  ليئه  أمهاتنا  أسمي  وكانا  يعقوب  أبينا 
كما جاء  والبركه  للدعاء  يستخدما  راحيل 
المراة  الرب  فليجعل  في سفر راعوث » 
اللتين  وكليئة  كراحيل  بيتك  الى  الداخلة 
كانا   11  :4 راعوث  اسرائيل«  بيت  بنتا 
أسمي ليئه وراحيل رمزا للبركه واألثمار 
وكثره النسل  والمفارقه العجيبه أن هؤالء 
عقيمات  كلهن  كن  المطاركه  األمهات 
ساره  أمنا  كانت  فقد  ليئه«   « امنا  عدا 
عقيمه كما أخبرنا الوحي اآللهي »وكانت 
لها ولد« تكوين 11:  ليس  ساراي عاقرا 
30 و أمنا رفقه كانت ايضا عاقرا فيقول 
الرب الجل  الى  اسحاق  الكتاب »وصلى 
 :25 تكوين   « عاقرا  كانت  النها  امراته 
21 واألمرنفسه تكرر مع أمنا »راحيل« 
فيقول عنها الكتاب » واما راحيل فكانت 
أو  الوحيده  األم   31  :2٩ تكوين  عاقرا« 
مثمره  كانت  التي  الوحيده  المطريرك 
وغير عاقره كانت أمنا ليئه والتي وصفها 
عينا  وكانت   « هكذا  القدس  الروح  لنا 
فكانت حسنة  راحيل  واما  ليئة ضعيفتين، 
الصورة وحسنة المنظر »تكوين 2٩: 17 
وكما نعلم تزوج أبينا يعقوب »ليئه« غصبا 

عن أرادته ثم تزوج راحيل بأرادته وصار 
زوجا ألمراتين بغير أرادته ليس هذا فقط 
مهرا  دفع  وقد  واحدا  آن  في  لشقيقتان  بل 
لكل منهما سبع سنوات عمال بل أجر لدي 
أبيهما البان ! نعود الي أمنا ليئه التي قال 
عنها الروح القدس » وراى الرب ان ليئة 
 31  :2٩ تكوين  رحمها»  ففتح  مكروهة 
وقد أنجبت ألبينا يعقوب سته من األوالد 
الذين صاروا فيما بعد سته اباء من أسباط 
حسنه  راحيل  وأما  عشر  األثني  اسرائيل 
الصوره فبقيت عاقرا أربعه عشره عاما - 
حسب التقليد اليهودي- والحقيقه كان يجب 
السته  ليئه  أمنا  تلد  حتي  عاقرا  تظل  أن 
كنيسه  الي  ترمز  كانت  ليئه  أمنا  أوالد! 
العهد القديم كثيره البنين وضعيفه العينين! 
هذه الكنيسه اشار الي غناها معلمنا بولس 
اسرائيليون،  هم  الذين   « قائال  الرسول 
واالشتراع  والعهود  والمجد  التبني  ولهم 
والعبادة والمواعيد، 5 ولهم االباء، ومنهم 
الكل  على  الكائن  الجسد،  حسب  المسيح 
روميه   « امين  االبد.  الى  مباركا  الها 
الغني والمجد  ٩: 4-5 ولكن مع كل هذا 
ليئه ضعيفتين.  امنا  كانت وال زالت عينا 
السيد  نبؤه عن  أكثر من ثالثه مائه  هناك 
أمنا  تبصرها  ولم  جميعا  تحققت  المسيح 
اذهب  الرب عنها »  يقول  لذا  بعد!   ليئه 
وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا وال تفهموا 
غلظ   10 تعرفوا.  وال  إبصارا  وابصروا 
قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واطمس عينيه 
ويفهم  باذنيه  ويسمع  بعينيه  يبصر  لئال 
بقلبه ويرجع فيشفى » أشعياء ٦: ٩- 10  
كان يمكن للروح القدس أن يقول عن ليئه 
أنها  لم تكن حسنه الصوره كأختها راحيل 
ولكن دقه التعبير االلهي أختارت عينا ليئه 
الضعيفتين وكأن هذا كل ما كان يعيبها..
األيام القادمه حبلي بأكتمال النبؤات وقريبا 

ستبصر ليئه يعقوبها الحقيقي . 
تعزيات السماء ألهلنا في مصر:

 »وربنا نفسه يسوع المسيح، وهللا ابونا 
ورجاء  ابديا  عزاء  واعطانا  احبنا  الذي 
قلوبكم  يعزي   17 بالنعمة،  صالحا 
ويثبتكم في كل كالم وعمل صالح » 2 

تسالونيكي 2: 17-1٦ 
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الغرفة  نافذة  عبر  الذهبية  الشمس  خيوط  تسللت 
وتخطت ستائرها الرقيقة لتنشر نوراً دافئاً فى الغرفة 
النائمة  العروس  وجهها...وجه  داعبت  الصغيرة، 
الشمس  دعابة  استقبلت  بدورها  والتى  فراشها  فى 
بابتسامة أكثر دفئاً تحمل فى ثناياها كل التمنى وكل 
التفاؤل باليوم الجديد. نهضت من فراشها فى هدوء 
ورشاقة الفراشة التى تسعد بالشمس والدفء وكأنها 
الستائر  أزاحت  رحيقها.  تتنشق  زهرة  عن  تبحث 
وفتحت النافذة ومألت رئتيها بنسيم الفجر النقى قبل 
الماء وصابون  من  بمزيج  لتغسل وجهها  تتجه  أن 
هو أقرب الى العطر. جالت بكفيها فى انحاء وجهها 
فى وصلة تدليك خفيفة لمقاطع الوجه التى مازالت 
تحت تأثير النوم، توقفت اليدان عن الحركة وكأنها 
وجهها....عاودت  فى  وغريباً  جديداً  شيئاً  اكتشفت 
عينها  عند  وحذر...توقفت  بطء  فى  كفيها  حركة 
مرتعشة  بأنامل  األيسر  جفنها  اليسرى...أمسكت 
ثم سارعت باغراق وجهها بالماء ورفعته ونظرت 
فى المرآة..فأفلتت منها شهقة فزع وهى ترى جفن 
وجهها!  على  مترهاًل  سقط  وقد  اليسرى  عينها 
خرجت من الحمام مسرعة وهى تصرخ منادية أمها 
التى لحقت بها فى غرفة نومها، وأمام المرآة وقفت 
تهدل  الذى  وجفنها  المكسورة  عينها  تفحص  الفتاة 
وهى ال تستطيع ايقاف سيل دموعها واألم بجوارها 
ال حول لها وال قوة ال تملك سوى مشاركتها الدموع 
بدموع أخرى ترثى حال ابنتها العروس قبل أسبوع 
واحد من زفافها. نظارة شمسية تحجب عينيها عن 
أعين الفضوليين، وطبيب متخصص هو األشهر فى 
فى  واألنسب  األسرع  الحل  هو  هذا  المدينة...كان 
رأى العروس المسكينة واألم المنفطرة القلب. سلمت 
العروس رأسها للطبيب فى يأس يتوسل األمل، أما 
المكسورة  العين  على  نافذاً  ضوءاً  فسلط  الطبيب 
فاحصاً اياها بدقة متناهية تتناسب مع قيمة الكشف 
انتهى  المسكينة.  العروس  تكبدتها  والتى  المرتفعة 
الجريحة  العروس  قلبى  دقات  وارتفعت  الفحص 
واألم الحزينة التى بادرت الطبيب بقولها أن موعد 
ترجوه  وكأنها  هذا  قالت  أسبوع،  بعد  الفتاة  زفاف 
قبل  كانت  كما  ستعود  الفتاة  عين  بأن  يقرر  بأن 
موعد الزفاف!!!! أما الطبيب فقد جلس على مكتبه 
وانهمك فى دق أزرار »الالبتوب« يعد تقريراً عن 
المتسائلة..التى  لألم  الفتاة  همست  الحالة...هكذا 
لفتها الحيرة..«وماذا سنفعل بالتقرير...هل سنقدمه 
للعريس؟« غادرا العيادة واألمل فى الشفاء أصبح 
السحرى  الدواء  فى  حلمهما  بُعداً...كان  أكثر  حلماً 
جاءت  كلماته  الشفاء...لكن  فيتحقق  سيقرره  الذى 
أجل  من  وتدليك  تدريبات  وانما  دواء  فال  ُمحبطة، 
تقوية عضلة العين الى أن تعود لحالتها األولى أو أن 
تتحسن قلياًل...وهكذا ترك الطبيب باب األمل موارباً. 
تمسكت الفتاة بأمل الشفاء وهى تترقب عينها كل يوم 
بل وكل ساعة، تنازعتها مشاعر متناقضة انعكست 
على ترقبها للعين المنكسرة، تتفاءل ...ترى العين 
فى تحسن، تتشاءم...تكتشف أن حالة عينها تسوء، 
وال  تقدم  ال  حالها  على  العين  فقد ظلت  الواقع  أما 
تأخر!! والموعد يقترب....موعد الزفاف يقترب، ثم 
اآلخر  الطرف  الهاتف...العريس على  يرن جرس 
الزفاف.  موعد  الغد....فغداً  فى  قدومه  على  يؤكد 
فلنؤجل الزفاف قالتها باكية واحتضنتها األم..وهى 
تؤكد لها أن مساحيق تجميل الوجه كفيلة باخفاء كل 
التفكير فى رد  الفتاة ترتعد من مجرد  بينما  شىء، 
أقبل  المكسورة.  بعينها  يراها  عندما  العريس  فعل 
يوم الزفاف والحزن يعتصر قلب العروس...امتدت 

تزين  التجميل  بمساحيق  والفتيات  األم  أيدى 
تفلح  لم  وساعات  ...ساعات  العروس  وجه 
العين  حقيقة  اخفاء  فى  المخلصة  األيادى 
فى  جالسة  العروس  وظلت  انكسرت،  التى 
العريس  قدوم  تنتظر  صديقاتها  بين  غرفتها 
سعادة  فى  قبل  من  تمنتها  التى  اللحظة  تلك 

وتملكتها  ورعب  قلق  لحظة  اآلن  صارت 
مشاهد زادت من مخاوفها كأن يشيح العريس 
يعود  وال  يذهب  أن  أو  عنها  بعيداً  بنظراته 
أتى  بالخارج...لقد  ضجة  اليها...وسمعت 
انتظارها  فى  موكبه...العريس  فى  العريس 
للخروج  تدعوها  أمها  بالخارج...دخلت 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

مترددة.. عريسها...نهضت  للقاء 
المرتعشتين  ساقيها  على  تحاملت 
بقدر استطاعتها والفتيات من حولها 
وقد  الحجرة  من  يزفونها...خرجت 
أهو  تدرى  ال  وهى  رأسها  نكست 
عينها  لمداراة  أم  العروس؟  خجل 
منها  العريس  المكسورة؟...اقترب 
وبيده رفع رأسها...طبع قبلة حانية 
على جبينها...ثم التقت عيناه بعينيها 
بشفتيه  ثم شعرت  بعنف  قلبها  فدق 
المكسورة... عينها  مع  تتالمس 
شعرت بدفء يسرى فى كل جسدها 
مما  برأت  قد  عينها  أن  تصورت 
بأصابعها  العين  أصابها...تحسست 
كما  تبرأ  هى...لم  كما  فوجدتها 
اعتقدت لكنها شعرت بأن روحها قد 
برأت من كل ما أصابها من آالم فى 
األيام األخيرة ...وانطلقت - بعينها 
مع  المترهل-  وجفنها  المكسورة 
عريسها الى بيته الذى صار أيضاً 

بيتاً لها.

 21 يوم  وبالتحديد  األيام  هذه  نحتفل 
االرشيدياكون  نياحة  بعيد  اغسطس 
تاريخ  في  النهضة  رائد   . جرجس  حبيب 
االحد  مدارس  ومؤسس  المعاصر  الكنيسة 
بها  أهتم  والتي  باالكليركية  نعض  والذي 

وبتطويرها بشكل كبير
القديس حبيب جرجس

من  اصالحه  وكان  باإلصالح  امن 
بغرض  اصالح  لكنيسة  محب  غيور  قلب 
امجاد  ويعيد  يبني  اصالح  والتجديد  البناء 
علق  الذي  التراب  ويزيل  العريقة  الكنيسة 
بها لترجع الكنيسة مضيئة كما كانت وتأخذ 
مكانتها بين كنائس العالم ويخرج لنا اجيال 
الكنيسة  في  التنوير  يحملون شعلة  وأجيال 
وينهضون بالكنيسة اكبر نهضة في العصر 

التاريخ !
ولد القديس حبيب جرجس سنة 1876 
ونشأ في الكنيسة القبطية احبها واخلص لها 
من كل قلبه وسعى طوال حياته في خدمتها 

وخصوصا خدمة التعليم والوعظ .
الكنيسة  بها  تمر  التي  الظروف  كانت 
ظروف  جرجس  حبيب  الشاب  نشأة  وقت 

غاية في السوء واالضطرابات
بين  الكنيسة  في  اضطرابات  هناك  كان 
نقص  هناك  كان  الملي  والمجلس  البابا 
في  الرعاية ونقص  في  التعليم ونقص  في 

الوعظ !
وفي هذا الوقت بدا البابا كيرلس الخامس 
في انشأ الكلية االكليركية عام 1992 وقد 
منقريوس   بك  منير  وقتها  مديرها  وكل 
من  وقتها  جرجس  حبيب  الشاب  وكان 
ضمن االثنى عشر شابا الذين تم قبولهم في 
دفعة  اول  وكانت  الالهوت  لدراسة  الكلية 

تتخرج من الكلية بعد اعادة انشائها !
والعجيب انه لم يكن هناك مدرس لمادة 
بعض  ان  المؤسف  ومن  بالكلية  الدين 
عياد  المعلم  على   عرضت  الجمعيات 
مرزوق وهو شخص بروتستانتي للتدريس 
الخواجا  على  عرضت  ثم   ! اعتذر  ولكنه 
تادرس حنا الموظف شيخا عند االمريكان 

ولكن قداسة البابا رفض ذلك !
الصعبة  الحالة  مدى  لنا  يتضح  وهكذا 
التي كانت تمر بها الكنيسة في ذلك الوقت 
فالكنيسة لم تجد وقتها مدرس دين مسيحي 

بين االقباط  !
بتدريس  جرجس  حبيب  الشاب  قام  ثم 
مادة الدين في الكلية وهو مازال طالبا في 

السنة الثالثة !
االستاذ  بين  القوية  العالقة  بداية  كانت 

حبيب جرجس والبابا كيرلس الخامس بعد 
السقايين  حارة  كنيسة  في  له  عظه  القاء 
وكان يسمعها قداسة البابا كيرلس الخامس 
حبيب  بوعظ  فرحه  شدة  من  وكان  وقتها 
ظل واقفا طوال العظة ويقوم برشم عالمة 
بعد  احضره  ثم  الحاضرين  على  الصليب 
ومن  الخاص  شماسه  وجعله  العظة  هذه 
وقتها اصبح حبيب جرجس شماس ومساعد 

البابا كيرلس الخامس .
و بعد تخرج الشاب حبيب جرجس اصبح 
للكلية   مديرا  ثم  الالهوت  كلية  في  مدرس 
لينهض بالكلية نهضة كبيرة  ولتتحول الي 
القبطية  الكنيسة  وعظمة  بمكانة  تليق  كلية 
ولذلك يعتبر االرشيدياكون حبيب جرجس 

هو المؤسس الحقيقي للكلية االكليريكية
للكلية بمهمشة  فقام بشراء ارض جديدة 
وتخصيص  التبرعات  جمع  في  وبدأ 
وتم  البناء  في  نجح  وبالفعل  لها  االوقاف 
فقط ولكنه  بالبناء  يكتفي  المبنى ولم  انشاء 
سعى بكل طاقته وجهده في ادخال الكهرباء 
لها ورغم اعتراض شركة الكهرباء وقتها 
ورغم قبوله تحمل النفقات التي وصلت ل 
400 جنيه وقتها لم ييأس ولكنه دعى مدير 
شركة الكهرباء لزيارة الكلية وبالفعل عندما 
زار مدير شركة الكهرباء المبنى انبهر به 
ووافق على دخول الكهرباء للكلية وبسببه 

دخلت الكهرباء الحي بأكمله !
اضاءة  في  سبب  الكلية  كانت  وهكذا 

العقول وإضاءة البيوت !
ولم يكتفي االرشيدياكون حبيب جرجس 
وادخل  الكلية  بمناهج  نهض  ولكنه  بذلك 
والعبرية  كاليونانية  اليها  جديدة  مواد 

والفلسلفة وعلم النفس ومواد اخرى !
ولم يكتفي القديس حبيب جرجس بتعليم 
الكبار ولكن كانت رغبته في تعليم الصغار 
التي  االحد  مدارس  فكرة  وكانت  ايضا 
عام  جرجس  حبيب  االرشيدياكون  اسسها 
1900 بدأ بها في منزله ثم توسعت الفكرة 

وانتشرت بعد ذلك في الكرازة كلها !
ويطبع  يعد  وكان  المناهج  لها  ووضع 
المختلفة  الخدمات  في  توزع  التي  الصور 

والترانيم التي تقال فيها
هو  الشاغل  القديس  شغل  كان  وهكذا 
العلم والمعرفة للكبير والصغير وقد نجحت 
حملت  اجيال  لنا  وأخرجت  االحد  مدارس 
لنا  وأخرجت  كلها  للكنيسة  والعلم  التنوير 
وخدام  وكهنة  ورهبان  وأساقفة  بطاركة 

وخادمات !
سعي  بل  ذلك  بكل  القديس  يكتفي  ولم 

بتدريس مادة الدين المسيحي في المدارس 
سعد  المعارف  وزير  عهد  في  ذلك  وكان 
تم  وبالفعل   1907 عام  في  زغلول 
المسيحي  الدين  تدريس  على  الموافقة 
بإعداد  حبيب جرجس  االرشيدياكون  وقام 

المناهج الخاصة بها !
الكرمة  مجلة  جرجس  حبيب  اصدر 
العديد  اصدر  كما  عام   17 استمرت  التي 
كتاب   30 الي  وصلت  التي  الكتب  من 
الكنيسة  تاريخ  والعقيدي  الروحي  منها 
بكتابة  وقام  والترانيم  الكنسي   واإلصالح 

االرثوذكسية  الصخرة  وهم  هامين  كتابين 
شرح  عن  عبارة  وكانت  الكنيسة  واسرار 
البدع  على  والرد  القبطية  الكنيسة  عقيدة 
التي بدأت وقتها تنتشر خصوصا مع دخول 

االرساليات االجنبية الي مصر .
وقد رشح االرشيدياكون حبيب جرجس 
مطرانا للجيزة  عام 1948  ولكن رفض 
البابا يوساب سيامته   نظرا لكونه علماني 

وليس راهب
البناء  هو  الشاغل  وشغله  هدفه  كان 

واإلصالح والتجديد والتنوير
لم  لكنيسته  ومحب  مخلص  ابن  كان 
ينتقدها يوما لم يسئ اليها يوما لم يتطاول 
عليها يوما ولكن كان يرى الضعف ويسعى 
بكل  ويعمل  الخطأ  يرى  كان  عالجه  في 
جهده في تصويبه وكان يرى ما يحتاج الي 
دون  االصالح  في  بنفسه  فيسعى  اصالح 

ضجيج لكن بالعمل والتعب والجد .
وهكذا وضع لنا القديس المنهج الروحي 
المغلف  والبناء  االصالح  في  المسيحي 

بحب الكنيسة والرغبة في نهضتها .
والخدمة  بالعطاء  حافلة  حياة  وبعد 
والتعليم تنيح االرشيدياكون بسالم في 21 
اغسطس عام 1951 يوم عشية عيد السيدة 
العذراء التي احبها وكان دائم التشفع بها  .
وفي هذه المناسبة نعلن أنه قد تم طباعة 
يناسب  كتاب الصخرة األرثوذكسية بشكل 
القارئ في عصرنا الحديث هذا الكتاب القيم 
هذا  المستقيم  االرثوكسي  بالتعليم  والمليء 
الكتاب الذي يعتبر من أوائل كتب الالهوت 
المقارن التي وضعه القديس حبيب جرجس 

.
ونصلي الي الرب أن ينفع الكنيسة دائما 
وديعة  على  يحافظ  الذي  المستقيم  بالتعليم 

إيمان كنيستنا القبطية األرثوذكسية. امين

مبناسبة عيد نياحة القديس 
حبيب جرجس

عصام نسيم



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

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

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

Goodman Moot.

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

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

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

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

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

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

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

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

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

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

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

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

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