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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8

homesbyhany@yahoo.com

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

Distributors, Stores, Handymen, Plumbers and Resellers are welcome.
All our flexible pipes (3/8” & 1/2”) are compatible with the Canadian standard.

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

Hot & Cold Mixer. Easy to 
Install Under the Water Tank

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

Best certified hybrid electric Bidet in its category, Best quality & 
cost ratio. All options in one bidet : heated seat, instant hot water. 
Easy to install, only one connection, tankless, hybrid, water on 
demand.

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

 جميع الوصالت  3/8"-1/2"، مطابقة
نرحب بجميع المحالت وتجار الجملة والموزعين والخبراء في تركيب الشطافات.

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

قيمة بيتك ممكن تكون اكثر مما تتوقع!
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Call me today and I will be happy to provide you with 
a complimentary, no-obligation, current evaluation 
of the market value of your property. 

My market evaluations are very comprehensive 
and include sales of comparable properties over 
the past several months, as well as my forecast of 
market activity and conditions in your immediate 
area for the next few months. 

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
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 

الفارق -24

بقلم جمدي حنني

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

حتى اسوء وهذا ما يشكل الفارق 
----------------

من لواء اسكندرون مرورا 
برتكمان العراق ،لل االوجيور يا 

تركى ال حتزن

هى  اسكندرون  لواء  يعرف  منا  قليل 
طبيعتها  وسوريا  تركيا  بين  حدودية  ارض 
مدنها  واهم  كيلومتر   ٤٨٠٠ مساحتها  جبلية 
البحر  على  ميناء  هوا  الذى  اسكندرون 
المتوسط وانطاكية اجمل مدن المنطقة ومركز 
للكرسى البابوى االنطاكى كانت  ديموجرافيا 
المكان موزعة بين العرب واالرمن والسريان 
من   %٣٩ يمثلون  االتراك  وكان  والعلويين 
اللواء  هذا  ارض  كانت  اللواء  سكان  مجموع 
ارض سورية خالصة تحت االنتداب الفرنسى 
حتى عام ١٩٣٨ عندما سمحت فرنسا بدخول 
خالل  من  اللواء  واحتالل  التركية  القوات 
بالكامل  اللواء  احتالل  وتم  حدوديتين  نقطتين 
والملفت  والمالحظ  ساعة   ٤٨ من  اقل  خالل 
للنظر ان االتراك المقيمين في لواء اسكندرون 
سنة ١٩٣٨ استقبلوا )الفاتح( التركى باالهازيج 
مراعاة  دون  التركية  واالناشيد  واالحتفاالت 
نتيجة  من  وكان  اللواء  سكان  بقية  الحاسيس 
الى  االصليين  السكان  نزوح  االحتالل  هذا 
لواء  ان  تركيا  واعالن  السورية  المدن  باقى 

اسكندرون ارض تركية
يعيشون  الذين  االتراك  هم  العراق  تركمان 
هاجروا  الذين  األتراك  أحفاد  هم  العراق  في 
من  ابتداء  مراحل  ثالثة  على  العراق  إلى 
العثمانية  الدولة  ظهور  وحتى  السابع  القرن 
هم يتكلمون لغة شبة التركية ويدينون بالوالء 

للدولة التركية أرادوا فى سنة ١٩٢٣ من ا

الى تركيا  الموصل  التركية ان تضم  لدولة 
ولكن فشلت محاولتهم هم يعيشون في العراق 
فى  مجموعة مدن فى شمال العراق مثل اربيل 

كركوك تل عفر 
التى   ١٩٢٣ سنة  لوزان  لمعاهدة  وتبعا 
وبريطانيا  فرنسا  من  وكل  تركيا  بين  كانت 
كبيرة  اجزاء  تركيا  بموحبها  احتلت  وايطاليا 
من العراق مثل ديار بكر التى هى فى االصل 
مدينة اشورية سريانية كانت اسمها امد ثم بعد 
غزو العرب للعراق استوطنت فيها قبيلة بكر 
فيما  القبيلة  تلك  باسم  سميت  والتى  وائل  بن 
لكرسى  مقر  هى  المحافظة  هذة  وكانت  بعد 
أقدم  الشرقيين وهى من  األرثوذكس  السريان 
ميالدية   ٣٣ سنة  تأسست  العالم  فى  الكنائس 
اشورية  محافظة  وهى  هكارى  محافظة  .ثم 
واسمها السريانى حكارى وكان اغلب سكانها 
هجروا  الذين  االشوريين  المسيحيين  من 
كرسى  بها  وكان  لها  التركى  االحتالل  بعد 
انتقل  الذى  الشرقيين  االشوريين  المسيحيين 
بعد احتالل تركيا الى بغداد  ومساحتها تقريبا 
٧٧٠٠كيلومتر. ثم محافظة ماردين التى هى 
من  مشتق  واسمها  اصيلة  سريانية  اشورية 
من  سكانها  كانوا  الحصن  تعنى  ارامية  لفظة 
المزابح  نتيجة  وابيدوا  األرثوذكس  السريان 
التركية على يد المهاجرين االتراك وفيها دير 
السريانية  الكنيسة  معقل  هوا  الذى  الزعفران 
األرثوذكسية وتقريبا مساحتها اكثر من ٩٠٠٠ 
كيلو متر .ثم محافظة كاالت الذى اشتق اسمها 
من اسم نهر يدعى باللغة السريانية كاالت ثم 
وسميت  باتمان  الى  التركى  المستعمر  غيرة 
الماضي  القرن  خمسينيات  فى  باتمان  المدينة 
محافظة  .ثم  كيلومتر   ٥٠٠٠ تقريبا  مساحتها 
اصيلة  سريانية  اشورية  ارض  وهى  شرناق 
محافظة  واخيرا  كيلومتر   ٧٢٠٠ ومساحتها 
األراضى  فى  منها  جزء  يقع  التى  اورفة 
العراقية والجزء االخر في االراضى السورية 
كيلومتر.   ٢٠٠٠٠ حوالى  ومساحتها  المحتلة 
في  لالتراك  الحقير  االسلوب  وبنفس  واآلن 
فى  التركى  الجيش  تدخل  البلدان  احتالل 
بعض المحافظات العراقية مثل نينوى واربيل 
حماية  بدعوى  الحتاللها  الدين   وصالح 
التركمان العراقيين من داعش التى هى اصال 

صناعة تركية باألساس  
نشأوا  قد  الصينية   شينجيانغ  في  األويغور 
األكثرية   وأصبحوا  التركية  تيلي  قبائل  من 
خالل  شينجيانغ  فى  والسياسية  االجتماعية 
إلى  منغوليا  من  هاجروا  عندما  التاسع  القرن 
شينجيانغ بعد انهيار خاقنات األويغور، ليحلوا 
محل الهان الصينيون.وخاقنات االويجور كانت 
مملكة كبيرة امتدت من بحر قزوين الى منغوليا 
واستمرت قرابة التسعون عام ثم هزمت على 
يد جماعة تركية اخرى ونتيجة لذلك تشتتوا فى 
اسيا الوسطى واالغلبية منهم استقروا في اقليم 
شينجيانغ الصيني والصين تعترف بهم كأقلية 
ليسوا  وهم  االخرى    االقليات  عشرات  مع 
فيوجد  الصين  فى  الموجودون  المسلمين  فقط 
اكثر من عشر اقلية مسلمة تعيش في الصين  
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
Copyright © 2018 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

 

For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.



اليوم  قسموا  من  هم  القدماء  المصريون 
هما  البابليين  مع  وأيضا  ساعة،   24 إلى 
من وضعا أفضل تقويم سنوي وهو التقويم 
النجمي، ولكن نقصه بعض الدقة حيث انهم 

جعلوا السنة 365 يوما فقط.
المصريين  الفلك  علماء  ادرك  عندما 
القديم  المصرى  التقويم  في  الخلل  القدماء 
كهنة  ولكن  تصحيحه  البطالسة  أيام  حاولوا 

المعابد قاوموهم. 
أيام  قيصر  يوليوس  مصر  زار  وعندما 
المصرى  بالتقويم  أعجب  كليوباترا  الملكة 
وغير التقويم الروماني به بعد تصحيح الخلل 
بالتقويم المصرى بإضافة يوم كل 4 سنوات 

)6 ساعات كل سنة(
استمروا  المصرية  المعابد  كهنة  ولكن 
الرومان  احتل  حتى  للتغيير  رفضهم  في 
يوم  بإضافة  التغيير  على  واجبروهم  مصر 
بالتقويم  التقويم  كل 4 سنوات، وسمى هذا 

اليوليانى نسبة ليوليوس قيصر. 
ناتج من  به خطأ بسيط  اليوليانى  التقويم 
ان األرض تدور حول الشمس كل 365 يوم 
وليس  ثانية  و46  دقيقة  و48  ساعات  و5 

6 ساعات 
  بمرور السنوات وضح الخلل الناتج من 
السنين  مئات  عبر  والثواني  الدقائق  تراكم 
مما أدى إلى بروز التقويم الجريجورى الذي 
تبناه بابا روما البابا جريجوريوس في القرن 
السادس عشر والذي أسقط بعض األيام كما 
ألغي يوما كل 400 سنة. والغالبية العظمى 
من دول العالم تتبع التقويم الجريجورى.    

بتقويمها  احتفظت  الشرقية  الكنائس 
تتبع  ولم  ومواسمها  اعيادها  في  اليوليانى 
الختالف  أدى  مما  الجريجورى  التقويم 
الشرقيين  بين  المسيح  يسوع  ميالد  عيد 
والغربيين، حيث اننا نحتفل بعيد الميالد يوم 
لـ 25 ديسمبر  الذى كان موافقا  29 كيهك 
واآلن موافقا معظم الوقت لـ 7 يناير وأحيانا 
8 يناير وان كنا مازلنا نحافظ على 7 يناير. 
وفى عام 2100 سيكون فبراير 28 يوم، 
وعند حلول سنة 2101 سيكون 29 كيهك 
موافقا باستمرار لـ 8 يناير وأحيانا سيكون 

9 يناير. 
لتغيير  بدراسة  الكهنة  ــاء  اآلب أحــد  قــام 
مع  يتوافق  بما  لكنيستنا  القبطى  التقويم 
التقويم الجريجورى وفى هذه الحالة سيكون 

29 كيهك متوافقا مع 25 ديسمبر. 
وكما رفض كهنة المعابد المصريين القدماء 
المصرى  التقويم  في  العيب  لتالفى  التغيير 
القديم يقوم اآلن البعض بمقاومة التغيير من 
ولم  الجريجورى  للتقويم  اليوليانى  التقويم 

يتغيروا عن شكلهم بتجديد اذهانهم. 
ال يعرف بالتدقيق متى ولد يسوع المسيح، 
واختيار 29 كيهك و25 ديسمبر كان رمزيا 
ان  القديم حيث  النور  إله  مكان والدة  ليحل 
تكن  ولم  للعالم،  نورا  اتى  المسيح  يسوع 
القرن  حتى  بدايتها  في  به  تحتفل  الكنيسة 
الرابع ولكن كانت فقط تحتفل بصلبه وقيامته 

اللذان تمم فيهما الخالص للبشرية.

يسوع  ميالد  بذكرى  بخير  وأنتم  عام  كل 
المسيح مخلص العالم.

 د. رأفت جندي

8164gindi@rogers.com 
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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 

عيد امليالد بني كنائس 
الشرق والغرب

  

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

بقية مقال »الفارق -24« ص 2
في  موجودة  اقليات  أيضا  لهم  واالويجور 
كندا  امريكا استراليا انجلترا المانيا السعودية. 
ال  اتراك  انفسهم  ويعتبرون  التركية  يتحدثون 
لتنظيم  الفقري  والعمود  الوقود  هم  صينيون. 
هذا  فى  وحشية  االكثر  المقاتلين  وهم  داعش 
قامت  مسلحة  ارهابية  حركة  كونوا  التنظيم. 
الصين  داخل  االرهابية  العمليات  من  بالعديد 
اجبار  اإلرهابية  العمليات  هذة  من  والهدف 
أهمية  ولمعرفة   . االقليم  انفصال  على  الصين 
هذآ االقليم دعونا تتعرف على طوبوغرافية هذا 
االقليم فهوا إقليم يمثل سدس مساحة الصين يقع 
أقصى الشمال الغربى للصين لإلقليم حدود مع 
ستة دول مجاورة للصين  تانى اكبر اقليم منتج 
الذى  الطبيعي  بالغاز  مملوء  وايضا   للبترول 
هوا العمود الفقري للمصانع الصينية العمالقة 
للمادة  المهمة  المعادن  من  العديد  على  يحتوى 
الخام للصناعات الصينية واخيرا يمر بة طريق 
الحرير التجاري القديم التى تريد الصين أحياؤه 
والذى من الممكن ان يؤثر بشدة على اقتصاد 
الشعب  يرتبط  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
تركيا  وتستطيع  تام  ارتباط  بتركيا  االويجور 
اشعال او تهدئة االويجور على حسب مصالحها 

ومصلحة امريكا.  
مشتركين  عاملين  هناك  انة  نجد  مماسبق 
ليقوم باحتالل  التركى  للمحتل  يهيئون االجواء 
أراضي الدول االخرى او الدعوة النفصال اقليم 
المهاجرين  العامل االول هو  عن دولة معينة. 

حتى  او  لتركيا  المجاورة  الدول  فى  االتراك 
فى  يعتبرون مسمار جحا  والذين  البعيدة عنها 
تلك الدول والذين من خاللهم تعطى تركيا نفسها 
الحق في الدخول الى تلك الدول بدعوى حماية 
او  حدودها  على  والمحافظة  التركية  االقليات 
الدعم  هوا  االخر  العامل  أخرى.  دول  ابتزاز 
الغربى لألغا التركى فى احتالل اراضى الدول 
أخرى  بالد  فى  لالنفصال  الدعوة  او  االخرى 
فمثال في حالة االراضى التى احتلت من سوريا 
الفرنسى  االنتداب  تحت  سوريا  وقتها  كانت 
فرنسا  يمنع  كان  الوقت  ذلك  فى  والقانون 
المنتدبة على سوريا بالسماح لالتراك باحتالل 
تحت  كان  فقد  للعراق  الحال  وكذلك  اراضيها 
االنتداب البريطانى عندما احتلت تركيا اراضية 
.اما بالنسبة القليم شينجيانغ الصينى فالتعليمات 
االمريكية لالتراك واضحة تماما وهى اختراق 
النمو  االويجورلتعطيل  طريق  عن  الصين 
ان  االمر  الصينى. خالصة  لالقتصاد  الرهيب 
بطبيعة  والتوسعية  االستعمارية  الدولة  تركيا 
الدول  قلقلة  عن  تتوقف  لن  ونشاتها  تكوينها 
الحلم  للعودة الى  وابادة اعراق واجناس وذلك 
مثل  وجديدهم  التركية  السلطنة  حلم  اى  القديم 
قديمهم فى سبيل تحقيق ذلك يمكنهم ان يتامروا 
تقف  التى  الشعوب  كل  ويحرقون  ويذبحون 
النهم  المجنون  العثمانلى  الوهم  ذلك  سبيل  في 
سيستمر  فهل  الفارق  يصنعون  أن  يريدون 
لالتراك  االخضر  الضوء  اعطاء  في  الغرب 

لتحقيق ذلك؟ سؤال لمن لدية اجابة علية؟     
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
في  لكن  معاك،  نختلف  أو  نتفق  ممكن 
صراعك مع إردوغان كلنا معاك كلنا وراك 

الجيش المصري 
الجيش  مع  صراعكم  في  وحدكم  لستم 
العثماني وراكم مية مليون جندي مصري 

تحت رهن إشارتكم
رامي كامل 

اإلفراج عنك هو العيدية التي ننتظرها من 
أحلي  وهتبقي  بلدنا  ومن  السيسي  الرئيس 

عيدية
ترامب 

بأمريكا في عهدك  يستقون  الضعفاء  كان 
أصبح الضغاة يستقون بك علي الضعفاء 

تردو 
أمبروزو جيالك دور لك  بالك رونا  خلي 

علي عقد عمل في قطر من دلوقتي
مجلس الشعب المصري

األقباط  علي  المعايدة  منع  فتاوي  تجريم 
الحقيقية،  المواطنة  لدولة  الطريق  أول 
منين عيش  هنكفيهم  القانون  طبقنا  لو  لكن 

وحالوة؟؟.
مرتضي منصور

أرحم  إدارة،  عيب  الزمالك  في  العيب 
والسكر  الضغط  من  الزمالك  جماهير 

وإرحل بقي
اإلعالم المصري 

زي  اإلخوان  وإعالم  الدولة  إعالم 
الرقاصة والطبال ال الطبال ينفع يطبل من 
غير رقاصة وال الرقاصة ينفع ترقص من 

غير طبال
محمد علي 

الفلوس  ترجع  المبادرات  قبل  رأيك  إيه 
اللي كسبتها من الحرام ومن دم المصريين 

الغالبة وبعدين نبقي نتكلم.
حفتر

استقرار  في  األمل  عليك  علق  البعض 
ليبيا الظروف جعلت منك األمل الستقرار 
وكفاية  بقى  خلص  بالكامل،  المنطقة 

تصريحات على الفاضى
الخارجية المصرية

واليونان  قبرص  دعم  علي  الحصول 
وإيطاليا وإسرائيل في األزمة الليبية هيخلي 

إردوغان يعجن عجين الفالحة.
آسامة هيكل 

تعيين رشا  تعيينك وزير لإلعالم وأخبار 
مجدي رئيسة للتلفزيون خبطتين في الراس 

توجع…. إرحمونا يا ناس.
إردوغان

مصر  العثمانية  الدولة  علي  قضي  إللي 
التنظيم  ومن  منك  العالم  هيريح  وإللي 

الدولي برضه مصر. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

FTHBI

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

 First Time Home Buyer
جديد  حكومى  برنامج   Incentive
لمساعدة المشترون الجدد على شراء اول 

منزل فى كندا. 

الجديد  المشترى  يمنح  البرنامج  هذا 
المنزل تتراوح من ٥-١٠  نسبة من سعر 
 down ال  من  كجزء  لتستخدم  بالمائة 
المشترى  يستطيع  بذلك   .payment
فرصه  وزيادة   mortgageال تخفيض 

فى الحصول على المنزل المنشود. 

الكندية  الحكومة  تشارك  المقابل  فى 
جزء  على  وتحصل  المنزل  فى  المشترى 
المستقبل  فى  البيع  عند  المنزل  سعر  من 

بنفس النسبة. 

يكون  ان  أهمها  للبرنامج  شروط  هناك 
للمشترى فى كندا وان  اول منزل  المنزل 
ال من  كجزء  النسبة  نفس  المشترى  يدفع 
down payment وان اليتخطى دخل 
وان  دوالر  الف  وعشرون  مائة  االسرة 
أربعة أضعاف   mortgageاليتخطى ال

دخل االسرة.

ارحب  االسرة.  دخل  أضعاف  أربعة 
دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

- حبك أيها القدوس ارتفاع ال تراجع فيه. 
أبداً.  تسقط  قمة ال  إلى  قمة  تأخذنا من  محبة 
ينقص  وال  الخليقة  كل  على  تتوزع  محبتك 
تسندنا كروافع  السنين  أناتك عبر  منها شيئاً. 
مرتفعاتك  على  تأخذنا  تنكسر.  وال  الصخر 
فرفعنا  كالطوفان  فاض  حبك  المشي.  لنتعلم 
قصور  من  أجمل  كالُفلك.جعلتنا  إلى حضنك 
جنبك  و  أعمدة  أذرعك  جعلت  إذ  سليمان 
رواسي و صدرك ساحة الحرية و قلبك بستان 

التقوي. لسر 
صارت  جبهتك 
الحب  تيجان  لنا 
من  لنا  ذخرت  إذ 
يتفهم  ما  فكرك 
منه البشر جزئياً.

السنين  عبر   -
نر مجدك. الثواني 
تحكي عمل يديك. 

الدقائق تقص علينا كيف إشتريتنا و إفتديتنا.
الساعات تروح منا و تجئ فتجد حنانك باق ال 
يتغير. األيام تنطوي علي صبرك فلم تجازنا 
الغنية.كيف  بمراحمك  كللتنا  بل  كأعمالنا 
صارت السنون تجري بنا و أنت تصبرعلينا 
و  السنين  تتعجل  لم  أنك  بتوبتنا.كيف  لتفرح 
ال  و  نهايتها  إلي  السنوات  عقودها.تسرع  ال 
يسبقنا إال رجاءك في خالصنا.كم أنت عجيب 
ننتظرك  نحن  يتنظرونك.ها  للذين  طيب  و 
من  يتالش  الزيت  كاد  لو  و  حتي  رب  يا 

مصابيحنا.
- نعترف لك. نقر بمحبتك. لست أنت من 
يحتاج ألن نكشف لك كم نحن خطاة فعيناك 
تضبطنا في ذات الفعل كل مرة وأنت ال تشاء 
دينونتنا. اآلن نطلب سالم غفرانك قبل األوان. 
قد  ليس ما يخَف عليك من ضعفاتنا. سيرتنا 
ضربها داء الخطية من أخمص القدم إلى هامة 
خطية.  بال  الذي  السيد  وحدك  أنت  الرأس. 
أنت وحدك القدوس الذي بال شر. أنت وحدك 
خزي  فلنا  نحن  أما  سقطة.  بال  الذي  الوديع 
إرادتك  في  واثقين  قدامك  الوجوه.منكسرين 
لخالصنا.مستندين علي محبتك لننهض فتكون 
أواخرنا أفضل من أوائلنا.نصبر حتي النهاية 

متمسكين بالرجاء و بك نخلص.
تعط.مجاناً  أوفرعظائمك.بالسخاء  ما   -
ترحم.مجاناً تخلص.تمنح إسمك و نسبك لمن 

لنا.من  يقبلك.تجعل ميراثك ميراث  يرغب و 
نشكرك.بأي  كيف  نتحير  تمنح.لهذا  مجدك 
كلمات نِصف مديونيتنا لك.كللت السنة و كل 
سنة بجودك و إحسانك رغم أن أفعالنا توصم 
باإلساءة لشخصك المجيد.الخطية جعلتنا نعجز 
نحتمي  حبك.لكننا  يستحق  كما  شكرك  عن 
بالروح كي نخاطب اإلبن و نستند علي اإلبن 
كي يتوسط لدي اآلب القدوس ألنك أيها الرب 
جعلتنا شهوتك و ملذتك فال أقل أن تصير أنت 
شهوتنا و ملذتنا 

.
عام  في   -
أنظر  جديد 
نق  . مك لكر
ال  و  أغصانها 
اليابس  تقطع 
لعل  ترفق  بل 
نعمتك  زيت 
فليس سوي  يلينه.إجعل لنا من ثمرك أثمارناً 
اصل  فينطرد  يقدسه  و  القلب  يسكن  روحك 

المرارة و ينبت فينا غصناً حياً.
من  شعبك.ليس  وسط  في  بدأته  ما  -أكمل 
أجل إستحقاق بل هذا جودك الذي ال ينقطع.

الشعوب  و  األفراد  في  كثيرة  نواقص  عندنا 
فيك.بارك  إال  كمال  من  ليس  و  الكنائس  و 
كل  في  عنك.لتكن  الغافلين  أيقظ  و  النفوس 
مسموع.كلمتك  معلنة.صوتك  لمساتك  أمة 
أمامك. مقبولة  خدامك  القلوب.كرازة  تلهب 

إفتح  و  التقوي  طريق  البعيدة  للشعوب  مهد 
الملوك  قصور  باب.أدخل  له  ليس  لمن  بابك 
و الرؤساء لكي ينتبهوا لمشيئتك.أدخل كهوف 
أكواخ  بمعونتك.أدخل  يستندوا  لكي  النساك 
الفقراء لكي يغتنوا بشخصك.أدخل كل هيكل 
مجدك.أدخل  عظمة  قدامه  الواقفين  فيعرف 
فوق  أمرك  يترأس  و  فيحل سالمك  بيت  كل 

الجميع.
باق  فهو  مضي  الذي  العمر  نقدم  إليك   -
قدامك ال يتحرك.إليك نستبق العمر الباقي كي 
تمأله بجمال عشرتنا معك و حالوة حضورك 
ألن  إليك  أحزاننا  و  فيك  أفراحنا  بيننا.لتكن 
يزين  الكل.جمالك  يا ضابط  الكل  لك و منك 
أفكارنا فتحلو لنا األوقات فيك.نتغني بك نتغني 

ألنك حبيب العمر كله.

تيجان احلب طول السنني
Oliver كتبها

امرأة ترسل بطاقات معايدة لـ1900 
شخص ال تعرفهم

عيد  بمناسبة  معايدة  رسالة   ١٩٠٠ وإرسال  بكتابة  امرأة  قامت 
الميالد لغرباء، في محاولة منها لمحاربة الوحدة.

في  نوتينجهام  مدينة  من  فايوز  مو  وأمضت 
تكتب  وهي  أشهر  مدى  على  كثيرة  لياٍل  إنجلترا 

رسائل معايدة ثّم تجوب الشوارع لتوزيعها.
أرادت  إنها  عاماً   ٤٥ تبلغ  التي  فايوز  وقالت 

الوصول الى األشخاص األكثر حاجة.
من  بكمية  الرسائل  من  رسالة  كل  وأرفقت 
العيد،  ليلة  في  العشاء  إلى  وبدعوة  الشوكوالتة 

ستقوم بتحضيره مجموعة من المتطوعين.
باحتفاالت  المرتبطة  "األجواء  فايوز:  وقالت 

ولهذا،  الكآبة.  لهم  وتسبب  األشخاص  من  الكثير  تحبط  الميالد  عيد 
يمكن صنع الفارق عبر تذّكرهم وتقديم شيء لهم".

وأشارت الى إنها حزنت كثيراً عندما نفدت منها األسبوع الماضي 
بطاقات المعايدة التي كانت اشترتها.

مضيفة: "نفدت مني البطاقات عندما وصلت الى المنزل رقم ٣٥ 

في أحد الشوارع وبقي لدّي ٣٠ منزال لم أستطع أن أترك لهم رسائل 
معايدة. ماذا لو كان داخلهم شخص في حاجة لألمر؟". وأكدت: "العام 
المقبل سأقوم بتحضير المزيد من الرسائل وأبدأ بتوزيعها من حيث 

توقفت هذه المرة".
وشكرني،  منزله  من  "خرج  األشخاص:  أحد  إّن  فايوز  وقالت 
واستطعت أن أرى من تعابير وجهه أّن ذلك مثل له شيئاً". مضيفة: 

"األمر كله يتعلق بالحب".
البطاقات  اشترت  فايوز  وكانت 
بكميات كبيرة بعد انتهاء عيد الميالد 
التكاليف  لتخفيض  الماضي،  العام 
تتذكر  ال  إنها  قالت  لكنها  عنها، 
تقدره  لكنها  بدقة،  أنفقته  الذي  المبلغ 

"بالمئات" من الجنيهات.
أم  وهي  لفايوز  الفكرة  وجاءت 
لطفلين وتدير جمعية تهتّم باألشخاص 
كانت  بينما  بالوحدة،  يشعرون  الذين 
إحدى  أخبرتها  أن  بعد  العقلية،  الصحة  مجال  في  كممرضة  تعمل 
النساء بمدى عزلتها. فقالت لها: "هل يمكنِك أن تتخيلي، أّن أحداً لم 
يعد يرسل لي شيئاً وال حتى بطاقة معايدة في عيد الميالد؟". وتقول 

فايوز إّن ذلك أثّر بها وأحزنها كثيراً.بى بى سى 



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

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

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

في بيت أبيه.
به  األصدقاء  ضاق  حينما  و 
و  المسكن  ليوفر  يعمل  ان  اضطر 
ليسدد االيجار و  باقي المصروفات 

المطلوبه منه 
 ....

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

فضاقت به كل الطرق .
لم يكن يفكر في العودة لبيت أبيه 
اال بعد ان يكون قد حقق نجاحاً اوال 
في أي مجال كالدراسه أو العمل . و 
لكن كلما مرت االيام و الشهور كلما 

خارت عزيمته و ضعفت قوته..
خطوه  اي  تحقيق  يستطع  فلم 

نجاح واحده .
العمل  بين  مطحوناً  يومه  كان 
تنظيف  و  طعامه  تحضير  بين  و 
مسكنه و شراء مسلنزماته اليوميه .
و حينما بدأ العام الدراسي الجديد 
كمثل  بدراسته  االلتحاق  يستطع  لم 

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

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

األصدقاء و لكن بال جدوي .

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

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

جفت عينيه من الدموع .
و يوما ما تقابل االبن مع احدي 
الجيران و كان رجال فاضال يعرف 

األسره و يعرف االبن .
فبكي  احواله  عن  الرجل  فسأله 
الرجل  شعر   . شديداً  بكاًء  االبن 
من  االبن  اليه  وصل  لما  باألسي 
إقناعه  حاول  و  له.  يُرثي  حال 

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

ان كان مرغوبا في عودته ام ال ؟
الموافقه  و ان كان رد االب هو 
امام  التي  الشجره  بتزيين  فعليه 
الملونه  الشرطه  ببعض  البيت 

كعالمة للترحيب ِبعوده االبن .
فرحب االبن بالفكرة و لكن بشرط 

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

عفو و رضا و قبول عودته .
ذلك  يكون  ان  علي  االبن  فوافق 

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

و حذفه من قائمه هاتفه .
سوف  انني  أعدك  الرجل  فرد 
الخطاب  بإرسال  وعدتني  ان  افعل 

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

اليوم.
سوف  الخطاب  ان  االبن  ظن 
أو  ثالثه  خالل  بالتقريب  يصل 

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

نيفني سامى

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

يضحك و يبكي في آن واحد . 
و لكن كان سؤاله كيف حدث ذلك 

فلم يصل خطابي بعد ؟
بصنيعه  الطيب  الرجل  فأعلمه 

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

صارخاً باكياً )) سامحني يا أبي 
تلك  لكل  انظر  االب  عليه  فرد 
األشجار لتعلم انني سامحتك و لتعلم 
ان  و   . كما هي  مكانتك عندي  ان 

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

شيئاً لم يكن .
أول  من  ابدأ  و  نقطه  اكتب  فقط 

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

تبدأ  انا اعطيك ما حييت ان  فها 
دائما من جديد .

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

الجديده 
هو  و  البدايه  هو  االب  حضن 
بفرصة  لالبناء  المفتوحه  الدعوه 

جديده لحياه جديده 
فدائما هناك بدايه 

كمال حممد ابراهيم
املسيح بني حكماء املشرق و حكماء 

اليوم

بمناسبة أعياد الميالد المجيدة يطيب لنا الحديث كل عام عن ذلك الميالد 
المجيد الذى ألهميته العظمى، فإن حساب التاريخ بدأ من الميالد، وعلى 
مستوى العالم، وظهر اإلصطالح قبل الميالد وبعد الميالد ألول مرة، وال 
عجب فى ذلك، فال يوجد هناك حدث أكثر أهمية من أن يكون عمانويل 
مدينة  وفى  مزود  فى  يولد  أن  إختار  المسيح  السيد  تواضع  ومن  معنا. 
صغيرة " ..َوأَْنِت َصِغيَرٌة أَْن َتُكوِني َبْيَن أُلُوِف..")ميخا٥( بل وفى دولة 
بسيطة وغير معترف بها فى األمم المتحدة وهى فلسطين، )فقط كمراقب(، 
أمة.  وفى  أية  الكون  تثتأثر به كملك  ألنه جاء لكل األمم، فال يجب أن 
تقديرى فإن أهم أحداث الميالد هو استقبال األمم للسيد الميسيح ، والذن 
يتمثل فى المجوس، أو الحكماء فى بعض الترجمات فقد استقبلوا المسيح 
أحسن إستقبال، فهم يمثلون العالم، فى حين  دأب الرؤساء والملوك واليهود 
على أن يكنوا للسيد المسيح العداء. وقد استمر هذا الحال طوال حياة السيد 
المسيح وربما إلى اآلن. والسؤال هو ما هو غرض حكماء المجوس من 
كل ذلك؟ نجد ااإلجابة فى متى ٢ َقاِئلِيَن:»أَْيَن ُهَو اْلَمْولُوُد َملُِك اْلَيُهوِد؟ َفإِنََّنا 
َرأَْيَنا َنْجَمُه ِفي اْلَمْشِرِق َوأََتْيَنا لَِنْسُجَد لَُه«. وألننا عالمين إن اإلله اليترك 
نفسه بال شاهد، فال شك فى أنه قد تعامل معهم بلغتهم "قرآة النجوم"، ومن 
هنا كانت معرفتهم المبكرة بوالدته. والسؤال البديهى ما هو سر إهتمامهم 
بملك اليهود وهم ليسوا بيهود وليس لديهم حتى أية صلة فى ذلك الوقت 
باليهود، حتى يكبدون أنفسهم مشقة أن يأتوا من بالد بعيدة، وألنهم يحملون 
ذهبا فاألرجح أن يكون للقافلة حماية من قطاع الطرق، باإلضافة الى أن  
العصور، ولذا فإن  تلك  تقريبا فى  يعتمد عليهم فى كل شيء  الملك كان 
بابينى عن  المعروف  الباحث  إرساليتهم البد وأن تكون برعايته. ويقول 
مجيء المجوس "جاءوا على الجمال المزركشة بأجمل الحليات، حكماء 
قطعوا دجلة والفرات والصحارى، عبروا على القبائل حتى بلغوا اليهودية 
هم  المجوس  أن  فى  الفم وكيرلس  وذهبى  كليمندس  األباء  ويتفق  هذا   ."
حكماء فارس وان تهذيبهم تم من معاشرة أجدادهم لليهود فى السبى خاصة 
أثناء المعجزات التى عاصروها أجدادهم مع دانيال فى جب األسود والفتية 
الثالثة فى آتون النار، هذا باإلضافة الى أن دانيال أنقذهم من حكم الملك 
ثانيا:  الملك،  الذى حلم به  الحلم  بالموت لعجزهم عن؛ أوال: قص  عليهم 
تفسيره. وكان مستحيال للوزراء معرفة بماذا حلم الملك، ولكن ليس مستحيال 
على دانيال الذى كان الرب اإلله معه وأعلمه بالحلم وأيضا بتفسيره. ومما 
ال يدع مجاال للشك أن حكماء المجوس كانوا يعلمون بنبؤة جدهم األول 
بلعام )النبى األمي( أى األممى الذى قال بالوحى "أََراُه َولِكْن لَْيَس اآلَن. 
ِمْن  َقِضيٌب  َوَيُقوُم  َيْعُقوَب،  ِمْن  َكْوَكٌب  َيْبُرُز  َقِريًبا.  لَْيَس  َولِكْن  أُْبِصُرُه 
ُم َطَرَفْي ُموآَب، َويُْهلُِك ُكلَّ َبِني اْلَوَغى" )سفر العدد٢٤(.  إِْسَراِئيَل، َفيَُحّطِ
وأما عن تقدمة حكماء المجوس )ذهب ولبان ومر( فقد أعلن عنها أشعياء 
يِك َكْثَرُة اْلِجَماِل، بُْكَراُن ِمْدَياَن َوِعيَفَة  بروح النبؤة فى إصحاح 6٠ "تَُغّطِ
". نالحظ هنا  ّبِ ُر ِبَتَساِبيِح الرَّ ُكلَُّها َتْأِتي ِمْن َشَبا. َتْحِمُل َذَهًبا َولَُباًنا، َوتَُبّشِ
)آالم  والمر  قائمة،  زالت  ما  النبؤة  أن  يقال  لذلك  والسبب  المر،  إختفاء 
الصليب( حدث عابر إن جاز التعبير. ونبؤة اخرى فى مزمور ٧٢ "ُملُوُك 
ُموَن َهِديًَّة". هذا كان  َتْرِشيَش َواْلَجَزاِئِر يُْرِسلُوَن َتْقِدَمًة. ُملُوُك َشَبا َوَسَبأٍ يَُقّدِ
عن حكماء الماضى فماذا عن حكماء اليوم، بكل هذه التكنولوجيا ماذا نقدم؟ 
فمن تعوزه الحكمة فليسأل اإلله أن يعطيه روح الحكمة )أفسس١(. الذهب 
يمثل أفضل ما نملك، من عشور وخالفه، ومن الوقت فى الصالة والخدمة، 
فالرب اإلله يستحق منا أن نقدم له من أفضل أوقاتنا وليس أوقات فراغنا 
فحسب. ويلخص بولس الرسول ما يجب أن نقدمه فى رومية ١٢ "َفأَْطلُُب 
َسًة َمْرِضيًَّة  ُموا أَْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ إِلَْيُكْم أَيَُّها اإِلْخَوُة ِبَرْأَفِة اإللِه أَْن تَُقّدِ
ِعْنَد اإللِه، ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقلِيََّة". فالذبيحة الجسدية ال تقتصرعلى الصيام وحده، 
بل كل ما يقوم به الجسد من أجل الرب اإلله، القيام بالصالة أو الخدمة. أما 
"عبادتكم العقلية" فيوضحها لنا فى كورنثوس الثانية ١٠ "..َوُمْسَتْأِسِريَن 
قبلكم،  الكلمات  بأن اعمل بهذه  اْلَمِسيِح". وأنا اصلى  َطاَعِة  إِلَى  ِفْكٍر  ُكلَّ 
حيث قال السيد المسيح "َغْيُر اْلُمْسَتَطاِع ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اإللِه". 
فهو يقودنا وعلينا أن نتبعه كحكماء هذا العصر، ونقدم له ذهبا ولبانا، فنحن 
الذين من األمم. وقد استقبل حكماء  لسنا أقل حكمة من حكماء المجوس 
بعيد  االحتفال  فى  ذلك  نحن  نفعل  فهل  استقبال،  أحسن  المسيح  المجوس 
الميالد؟ مثلما نفعل مع أطفالنا ونرنم لهم )سنة حلوة يا جميل(، فقد تالحظ 
لدى فى بعض حفالت الكريستماس التى دعيت اليها أن الكل يأكل ويشرب 
ما لذ وطاب بال ترنيمة وال حتى صالة لصاحب عيد الميالد وصاحب هذه 

الخيرات، فلننظر أال يفوتنا ذلك هذا العام، وكل عام وأنتم بخير.



روحيات6
اشهي واحلي من العسل

د. روز غطاس

اشتهرت بالدنا الشرقية بحلوى انتشرت على مستوي 
والبسبوسة  والبقالوة  والقطائف  الكنافة  مثل  العالم 
وغيرها من الحلوى التي مجرد ان نسمع اسمها يسيل 
داخلنا طعم وملمس ورائحة  لعابنا حيث نستدعي من 
في  تختزن  ايضا  كما  للنظر  الشهية  الحلويات  هذه 
عقولنا ما تثيره من اثار محسوسة ملموسة لنا. فالسكر 
او العسل او القطر هي مواد طبيعية تعمل علي حفظ 
وللعسل  تفسد.  فال  طويلة  لفترة  والفاكهة  المخبوزات 
العقل  وينبه  الهضم  ينظم  حيث  عديدة  فوائد  االبيض 
ويشبع الجوع  ودواء طبيعي لعالج الكحة والسرطان 
انه يضبط  كما   ، السكري  لمرضي  ومساعد وصديق 
من  كان  سواء  اليه  الوصول  وسهل  والسمنة،  الوزن 
النحل او العسل االسود من قصب السكر وكلها موارد 
طبيعية. فبقليل من العسل نتقوى ونستعيد وعينا اذا ما 
بالمثل شبه كاتب  داهمنا االجهاد او غيبوبة السكري. 
المزمور كلمة الرب االله بانها احلي من العسل واشهي 
من قطر الشهاد وفي حفظها ثواب عظيم )مزمور ١٩: 
١٠( و)مزمور ١١٩: ١٠٣(؛ ونفس الوصف صرح 
به ارميا عندما وصف عالقته بكلمة الرب فقال: وجد 
كالمك فأكلته فكان كالمك لي للفرح ولبهجة قلبي ألني 
 .)١6  :١٥ )ارميا  الجنود  إله  رب  يا  باسمك  دعيت 
وبالمثل حدث مع حزقيال عندما امره الرب بأكل الكتاب 
الذي اعطاه اياه فكان وصفه قائال: وقال لي يا ابن ادم 
أطعم بطنك وامأل جوفك من هذا الدرج )الكتاب( الذي 
أنا معطيك اياه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حالوة 
اكثر  اوصي  االمثال  كاتب  سليمان   .)٣  :٣ )حزقيال 
العسل  فعليا  يكون  قد  هنا  وهو  العسل  بأكل  مرة  من 
العضوي او كلمة وشريعة الرب كما وصفها السابقين 
شهد  الحسن  الكالم   )٢٤  :١6 )امثال  اليهم.  االشارة 

كلمته  ارسل  فالرب  للعظام.  وشفاء  للنفس  حلو  عسل 
فشفاهم )مزمور ١٠٧ : ٢٠(.  يا ابني كل عسال ألنه 
طيب وقطر العسل حلو في حنكك )أمثال ٢٤: ١٣(. 
التنويه له هنا ان كلمة الرب وجبة غذائية  ان ما اود 
الغذاء  الي  تحتاج  اجسادنا  ان  فكما   ، كاملة  صحية 
والعربة تحتاج الي البنزين لتسير كذلك ارواحنا تحتاج 
الي كلمة الرب المنشورة بالكتاب المقدس بعهديه حتي 
ومشاكلها  الحياة  عواصف  وجه  في  نقف  ان  نستطيع 
البيت المبني علي الصخر تكون افكارنا واقوالنا  مثل 
ففي  المقدسة.  الكلمة  علي صخر  مبنية  ثابتة  وافعالنا 
الكتاب المقدس جواب لكل تساؤل وتشجيع لكل موقف 
التعزية  المقدسة  الكلمة  في  فتجد  موجع،  او  محبط 
حائرة  طلبة  لكل  واالجابة  والتشجيع  والبناء  والتوبيخ 
الطريقة  فهي  موقف،  كل  في  وارشاد  داخلي  وجوع 
التي يكلم بها الرب شعبه وكلمته ال تتغير بل ثابتة في 
كل زمان واوان. في القديم كان الرب االله يتكلم من 
خالل االنبياء اما في زماننا الحاضر فيتكلم من خالل 
الكلمة المتجسدة الرب يسوع المسيح والكلمة المكتوبة 
بالروح القدس وهو الكتاب المقدس بعهديه. عزيزي قد 
تقول ان قراءة الكتاب المقدس صعبة وليس لدي الوقت 
لها... ردي لك انك عندك وقت لكل شيء اال الجلوس 
مع صانعك! لديك وقت لمشاهدة مباراة الكورة وليس 
وقت  لديك  ابديتك!  ستقضي  اين  لتعرف  وقت  لديك 
الرب  خطة  لتعرف  وقت  لديك  وليس  والطبخ  للعمل 
قصده  ستعرف  كيف  مستقبلك!  وترتيب  لحياتك  االله 
في  الجلوس  من خالل  اال  االرض  علي  وجودك  من 
محضره وفحص كلمته؟ عزيزي اهتم باألمر قبل فوات 
االوان واستمتع بالوجبة الشهية الحلوة التي اعدها الرب 
لك من خالل ست وستون كتابا كتبهم اكثر من اربعون 
الروح والرؤية إلعالن قصد  لهم نفس  كاتب جميعهم 
الرب العلي من وجودنا علي هذه البسيطة اي االرض. 
الزمان  ينتهي  ان  قبل  المقدس  كتابك  واقراء  افحص 

وتقول : ياليتني...

ُولد »إبراهيم يوسف الجوهرى« 
النصف  بداية  فى  قليوب  بلدة  فى 
عشر  الثامن  القرن  من  األول 
البلدة،  بُكتّاب  التحق  الميالدى. 
وأتقنهما،  والحساب  الكتابة  فتعلم 
الكتب  بنسخ  حداثته  منذ  وأشتهر 
الكنسية وتقديمها إلى الكنائس على 
يحرص  كان  كما  الخاصة،  نفقته 
الكتب  من  نسخة  ما  تسليم  على 
 –  ١٧6٩(  ١٨ يؤانس  البابا  إلى 

١٧٩6م( البطريرك ١٠٧. 

التحق فى بدء أمره بوظيفة كاتب 
ألحد أمراء المماليك، ثم عمل كاتباً 
خاصاً للُمعلم رزق رئيس الُكتّاب. 
آخر  إلى  الوظيفة  هذه  فى  استمر 
الحقه  الذى  الكبير  بك  على  أيام 
بك  محمد  تولى  وعندما  بخدمته. 
اعتزل  البالد،  مشيخة  الذهب  أبو 
وحل  الديوان  رئاسة  رزق  الُمعلم 
الجوهرى،  إبراهيم  الُمعلم  محله 
بعد  متميزاً.  وصار  نجمه  فسطع 
بك  إبراهيم  تولى  الذهب  أبو  وفاة 

مشيخة البالد، فتولى الُمعلم إبراهيم 
رئاسة ُكتّاب القطر المصرى وهى 
ذلك  فى  الحكومية  الوظائف  اسمى 
درجة   – حالياً   – وتعادل  الوقت 
الوظائف  تؤثر  لم  الوزارة.  رئاسة 
زادته  بل  أخالقياته،  فى  الحكومية 
قدم  كما  وإحساناً،  وكرماً  تواضعاً 
مسلم  بين  تمييز  دون  للكل  الخير 
ومسيحى، فوصل خبره إلى الوالى 
إبراهيم بك فعزز مركزه وأكرمه، 
الجبرتى:  عنه  قال  بثقته.  واختصه 
العالم ودهاتهم،  ).. كان من ساسة 
دقائق  ال يغرب عن ذهنه شئ من 
انجذاب  يوجب  ما  يفعل  األمور، 
حلول  وعند  إليه،  والمحبة  القلوب 
إلى  يُرسل  كان  رمضان  شهر 
أرباب المظاهر ومن دونهم الشموع 
والهدايا. وُعّمرت فى أيامه الكنائس 
األوقاف  عليها  وأوقف  واألديرة 
الجليلة واألطيان ..(، كما قال عنه 
األنبا يوساب أسقف جرجا وأخميم: 
يسالم  الطوائف،  لكل  محباً  )كان 
الكل، ويحب الجميع، ويساعد على 
تمييز  دون  الكافة  أحتياجات  توفير 
أحداً عن اآلخر فى إظهار الحق..(.

الحكام،  هيئة  فى  انقالب  حدث 
باشا  حسن  مصر  إلى  فحضر 
فقاتل  العالى  الباب  ِقبل  من  قبطان 

واضطرا  بك  ومراد  بك  إبراهيم 
ومعهما  الصعيد  إلى  الهروب  إلى 
األمراء  وبعض  الجوهرى  إبراهيم 
باشا قصور  فنهب قبطان  وُكتابهم. 
وقام  والمشايخ،  واألمراء  البكوات 
إبراهيم  الُمعلم  ممتلكات  بسلب 
الجوهرى وعائلته وكل ما قد أوقفه 
أضطرت  واألديرة.  الكنائس  على 
زوجته إلى األختفاء فى بيت حسن 
أبنته  الباشا  استحضر  كتخدا.  أغا 
أبيها،  أموال  عن  لتخبره  دميانة 
الباشا  من   – بحكمة   – فطلبت 
الفقراء  بعض  فيها  جمعت  مهلة، 
وتوجهت بهم إلى الباشا وقالت له: 
هؤالء  بطون  فى  أبى  أموال  )أن 
وعلى أجسامهم(. تأثر الباشا بكالم 
إبراهيم  عاد  بها.  يُبطش  فلم  األبنة 
الُمعلم  ومعهما  بك  ومراد  بك 
فى  القاهرة  إلى  الجوهرى  إبراهيم 
محبة  ولعظم   ،١٧٩١ أغسطس   ٧
عليه  أُطلق  له،  والشعب  السلطات 

اسم »سلطان القبط«.

وصداقته  الحكومى  عمله  خالل 
استصدار  من  تمكن  المماليك،  مع 
بإعادة  لألقباط  بالسماح  موافقات 
واألديرة،  الكنائس  من  تهدم  ما 
وأوقف األمالك الكثيرة واألراضى 
منها  ُخرب  ما  إلصالح  واألموال 

قرأت لك 
جنوى غاىل

قلب مريم املستعد  لتلقي وعد اهلل
By Roy Lessin

الميالد؟  لعيد  مستعد  أنت  هل 
المرات  كم  أعد  أن  أستطيع  ال 
من  السؤال  هذا  فيها  سؤلت  التي 
يجب  ال  والزمالء,  االصدقاء 
ألحد أن يفكر في أنه غير مستعد 
عندما  الميالد!  عيد  في  وخاصة 
االشياء  من  الكثير  هناك  يكون 
بها, وكلما  القيام  الي  تحتاج  التي 
فانه  مشغولة  حياتنا  أصبحت 
في  قلوبنا  تغرق  أن ال  المهم  من 
ننتبه  أن  يجب  بل  المشغوليات 
ال  يسوع  بميالد  أحتفالنا  أن  الي 
بيسوع,  عالقتنا  عن  يصرفنا 
االصحاحات  في  نقرأ  وعندما 
البشير  لوقا  أنجيل  من  ااالولي 
نجده يقدم لنا عدد من االفراد الذين 
ألستقبال  مستعدة  قلوبهم  كانت 
الرب يسوع , وهؤالء هم العذراء 
النبية  وحنا  الشيخ  وسمعان  مريم 
والرعاة علي الرغم من أنهم كانوا 
يعيشون في وقت مختلف و حياة 
مختلفة عما نعيشه اليوم  , لكن قد 
قلوبنا  أن   نعرف  عندما  نتشجع 
ان تكون  كما كانت  ايضا  يمكن 
قلوبهم  مستعدة لتلقي وعد هللا، في 
ذلك الوقت كانت انشودة المؤمنين 
هي كم من الوقت بقي حتي تجئ 
يارب؟ وقدم لنا انجيل لوقا العذراء 
مريم التي عاشت في فترة مظلمة 
جدا في تاريخ شعبها , فقد مر ما 
كتابة  منذ  سنة   ٤٠٠ من  يقرب 
مالخي النبي عن المسيح المنتظر 
, وفي وسط الظالم وهذا والوجود 
الرومانية  لالمبراطورية  الساحق 
ورحمة هللا  المسيح  نور  أضاء   ,
, وحصلت مريم علي أكبر نعمة 
وقت  أي  في  أمراة  ألي  أعطيت 
علي االطالق , وعندما أستيقظت 
المالك  الذي جاء  اليوم  في  مريم 
لديها  لم يكن   , لزيارتها  جبرائيل 
أي فكرة عمن سيأتي الي منزلها 
أو ما هو السبب في الزيارة , ولم 
تكن تعرف أن هذا هو الوقت الذي 
 , المسيح  بوعد  للوفاء  هللا  حدده 
ولم تكن تعرف إنها ستكون االناء 
المختار لتحمل حياة فاديها داخلها 
قصة  هي  العذراء  مريم  قصة   !
قلب من القلوب التي أٌعدت لزيارة 
ألول  مريم  سمعت  فعندما  هللا, 
مرة هذه الكلمات التي تحدث بها 
المالك جبرائيل كانت متحيرة  في 
عقلها وسألت المالك ] كيف يكون 
هذا وانا عذراء ؟[ وعندها أعطي 

المالك المزيد من التفاصيل , جاء 
رد مريم التالي من قلبها فقد كانت 
لتسأل  وقتا  ليس  هذا  أن  تعرف 
فقط  لتؤمن  بل وقتا   , السبب  عن 
وتخضع , وعندما نعيد صياغة ما 
لللمالك يكون  العذراء  قالته مريم 
ألني  كلماتك  واقبل  أسمع  أني   [
,سوف  هللا  كلمات  إنها  أعرف 
قلبي  في  بها  وأعتز  بها  أحتفظ 
وسوف  وإناء  هلل  خادمة  وأنا   –
أارحب به ليفعل بي كل ما وعد به 
[ والحقيقة إن هذه إستجابة مذهلة  
سن  في  وفتاة  شابة صغيرة   من 
المراهقة - في لحظة من الزمن , 
فقد سمعت لتوها إنها سوف تحمل 
للطبيعة  خارق  عمل  خالل  من 
تقاوم  ولم   , القدس  الروح  وبقوة 
أختيار أخر  تقدم  , ولم  او تجادل 
أفضل  بخطة  تأتي  أن  تحاول  أو 
, ولم تحاول أن تؤجل المالك او 
تسأله ليعطيها بضعة أسابيع لتفكر 
 , للمالك  تقل  ولم   – هذا  كل  في 
أنا  إن هذا ليس وقتا مالئما لي , 
أحب ما تقول وأريد ان أكون الفتاة 
المذهل  االمتياز  لهذا  المختارة 
هذا  يحدث  ان  يمكن  هل  ولكن   ,
يكون  ال  بحيث  أتزوج  أن  بعد 
علي لوم لحملي طفل بدون زواج 
العذراء مؤهل  !  كان قلب مريم 
 , الملك  الستقبال  ومستعد  للثقة 
قلب متسع ومتواضع  لديها  وكان 
الذي  القلب  هو  وهذا   , ومرحبا 
سمع وعد هللا , وهو القلب المملوء 
بااليمان ومتأكدا من كلمات هللا » 
  « مستحيل  يكون  شئ  ال  مع هللا 
العام  هذا  المجيد  الميالد  عيد  في 
المسيح  السيد  ميالد  نتذكر  بينما 
ترحب  قلوبنا  نجعل  أن  نستطيع 
أيضا بحقيقة وجوده وبينما نختبر 
في  المذدحمة  االوقات  من  واحد 
بأن  نطمئن  أن  يمكننا   , العام 
السالم سوف يمأل قلوبنا وستكون 
التسابيح في أفواهنا وسيمأل الفرح 
دائما  قلبك  وليستجيب   , ارواحنا 
لكلماته ] ليكن لي كما تشأ وحسب 

ماتكلمت به يالهي [
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)61( إبراهيم اجلوهرى )بداية النصف األول من 
القرن 18 – 1795( 

 ٢٣٨ األمالك  تلك  بلغت  وقد 
بالدار  ومحفوظة  ُمسجلة  ُحجة 
سعى  من  أول  كان  البطريركية. 
المرقسية  الكنيسة  إقامة  فى 
موفقاً  كان  إذ  باألزبكية  الكبرى 
من  سلطانى  فرمان  أستصدار  فى 
كنيسة  ببناء  بالترخيص  األستانة 
محل  يوجد  كان  حيث  باألزبكية، 
الشروع  قبل  توفى  لكنه  سكنه، 
أخوه  فأتمها  الكنيسة،  بناء  فى 
فى  الجوهرى.  جرجس  الُمعلم 

السور  ببناء  أهتم  ١٧٨٣م  سنة 
لدير  ساقية  وحفر  جميعه  البحرى 
األحمر،  بالبحر  أنطونيوس  األنبا 
السور مازال معروف حالياً  وهذا 
وفى ٢  الجوهرى«.  باسم »سور 
أنتقل رجل األعمال  يونيو ١٧٩٥ 
األخرى،  الحياة  إلى  الصالحة 
فحزن عليه أمير البالد إبراهيم بك 
الذى كان يعزه جداً، وقد سار فى 
جنازته، كما رثاه بطريرك األقباط 

البابا يؤانس.
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التوتر االجيابي 

بقلم مسري جرجس

القلق أو التوتر هو ألشعور الذي يتسم 
من  كثير  ويصفه  الشديد  بالخوف  غالباً 
بالرهبه  شعور  بأنه  منه  يعانون  الذين 
مشاعر  إلى  تفضي  التي  والعصبيه 
ومع  مريحه  غير  سلبيه  وافكار  جسديه 
لضغوط  نتعرض  الحياه  متطلبات  كثره 
باالجهاد  ألشعور  عنها  ينتج  كثيره 
حدود  في  به  مسموح  والتوتر  والتوتر 
تحول  الحدود  هذه  تخطى  فاذا  معينه 
عنها  ينتج  قد  نفسيه  ازمه  إلى  التوتر 
التركيز؛  فقدان  مثل  صحيه  مشاكل 
وفقدان  المعده  اضطرابات  الصداع؛ 

الشهيه وغيرها من األمراض.
كلنا نعرف كل أو بعض المعرفه عن 
تنشأ  أن  يمكن  التي  النفسيه  األزمات 
قد  المفرط  فالقلق  الزائد  للتوتر  نتيجه 
يمنع األنسان من تجربه فرص جديده اال 
أن التوتر له أيضاً فوائد اذا أمكن وضعه 
في حدوده الالئقه وفيما يلي سنستعرض 

بعضاً من فوائد التوتر:
وتقويه  العقليه  القدرات  تحسين   -١
لخاليا  يسمح  التوتر  من  فالقليل  الذاكره 
المخ  وظائف  يعزز  مما  بالتكاثر  المخ 
اتفق  وقد  الذاكره  تقويه  على  ويعمل 
العلماء على أن وجود درجه معينه من 
التوتر ليست بالضروره شيئاً سيئاً وهو 
 Eustress باصطالح أالن  إليه  يشار 
التي  االيجابيه  الطاقه  عن  يعبر  الذي 
التوتر  بعض  وجود  من  تنشأ  أن  يمكن 

في حياتنا.
بعض  أن  رساله  لك  يرسل  القلق   -٢

تعديل  إلى  تحتاج  حياتك  في  المناطق 
فهو يمكن أن يعمل كمؤشر على أحتياج 
النمو  من  المزيد  الستكشاف  الشخص 

الذاتي
٣- التوتر يعمل أحياناً كدافع من دوافع 
بعض  أن  األبحاث  اشارت  فقد  األبداع 
الرياضيين يظهرون مستوي أداء أعلى 

حال تعرضهم لبعض التوتر

فطري  تحذير  كنظام  يعمل  القلق   -٤
طريق  عن  المخاطر  من  للوقايه 
المخاطر  هذه  مع  والتفاعل  االستجابه 
الهروب  أو  المضاد  الهجوم  بطريقه 
)Fight or Flight(  ففي حاله هجوم 
القلق  يدفعك  مثاًل  عليك  مفترس  حيوان 
الهروب منه  إلى  أو  إلى مصارعته  أما 
شياً  تفعل  فلن  بالقلق  تشعر  لم  اذا  أما 

لحمايه نفسك من الخطر.  
٥- قد يدفعنا القلق إلى التفكير الحذر 
ومحاوله روئيه األمور من زوايا مختلفه 
لتحقيق األجاده في صناعه القرار وتحليل 
المشاكل فالشخص الذي يعاني من القلق 
نفس  لحل  بديله  يضع خطط  أن  يحاول 
المشكله في حاله عدم أمكان تنفيذ الخطه 
األصليه مما يجعل الشخص قادراً على 
ممارسه األدوار القياديه بصوره أفضل.  

األخرين  برأي  الشخص  اهتمام   -6
فيه قد يكون أحياناً عامل من العوامل 
إلى  للوصول  باالسباب  لألخذ  الدافعه 

األجاده.
فوائد  تفعيل  يمكن  فأنه  الحقيقه  في   
عليه  المترتبه  المخاطر  وتقليل  القلق 
بالقلق  يسمى  ما  ممارسه  طريق  عن 
تأثير  دراسه  محاوله  أو  األستراتيجي 
القلق في حياتك وهي طريقه يمارسها 
بناء على ظروف كل  بنفسه  الشخص 
تعتمد  الممارسه  هذه  حدي  على  حاله 
القلق  بين  والربط  الحاله  تقييم  على 
االيجابي  للسلوك  ممارستك  ومدي 
يوئدي   كان  ما  اذا  مفيداً  يكون  فالقلق 
قرارات  اتخاذ  إلى  بك 
فمثاًل  حياتك  في  موضوعيه 
يكون  قد  المرض  من  القلق 
لممارسه  دفعك  ما  اذا  مفيداً 
المتمثل  االيجابي  السلوك 
وااللتزام  الطبيب  زياره  في 
الدوريه  الفحوصات  بأجراء 
تحول  اذا  أما  مواعيدها  في 
يفيد.  ال  فهو  وساوس  إلى  القلق  هذا 
من  فالقلق  مثاًل  الروحيه  الحياه  وفي 
تأثير الخطيه يدفع األنسان إلى ممارسه 

التوبه والتقرب إلى هللا   
 

ذكر  إلى  تطرقنا  قد  اننا  بما  لكن   
أن  إلى  االشاره  فتلزم  المميزات  هذه 
يمنعك من ممارسه حياتك  الذي  القلق 
تجاوز  األن  يكون  قد  طبيعيه  بصوره 
األن  واصبح  عليها  المتعارف  الحدود 
التعامل معه  يتم  أن  يجب  قلقاً مرضياً 
من  مهنيه  مساعده  طلب  طريق  عن 
مو‹هاًل  يكون  الذي  المعالج  طبيبك 
التي  األعراض  كانت  اذا  ما  لتحديد 
يعاني منها الشخص تفي بقياس معايير 

القلق

عبري حلمي تكتب

اتهموني
اتهموني وبكالم كثير رموني

طب كانوا يسألوني !!!
يمكن يرتاحوا ويريحوني

طب لية بيلوموني ؟؟
صدقوا إتهامات منها أنا برئ

حلفوا حلفانات 
وال خافوا من إله حسيب 
بيحسب وبيعد كل حرف

حرام يا أهل الظلم
حرام تتهموني وبالباطل ترموني
وتلوموني وأنتم أهل المالمة 

وفي كل شارع وكل حارة
بألف وش وألف حكاية 

ومن غش لغش ودي البداية
والمّداري يعرفه رب البراية
طيب ولما تتكشف الألالعيب

هتروحوا من الرب فين 
وهتخبوا عيوبكم إزاي؟؟ 
من الرب كاشف الغيب 

اوعوا ترموا الناس بالباطل
وتفكر أنها هتعدي كده بالساهل
دا ربك بيفوت يمكن بس تفوق

وبيعطي فرصتين ثالثة 
علشان وقت الجد

 علي نفسك  تلوم 
والناس معادن يا ذوق

فيه اللي هيمشي وراك مغيب
وفيه اللي هيبحث في كالمك المغتاب

ويقول أصلي أنا مش مغيب 
فيه الصادق األمين 

عن الحق ال يسكت وال يلين 
وفيه الصديق اللي يسد أذنه
 عن كالم المهزار اللئيم 

ومن األدانه يهرب وال يميل
وفيه اللي ما يصدق فركشة

ويقول أنا المستفيد
وفيه اللي الطبع فيه غالب

 للخير يسعي وربه ينجيه من المهالك
وفيه يتبع ويمشي ويظلم و يوجع

يا قوم........
الخير والشر عملتين 
عمله توصل للسماء
وعمله توصل للجحيم
ياتري هتختار مين

اإلبداع  الروائي وكرة القدم العربية !!  
 بقلم عبدالواحد محمد

ال ريب لكرة القدم العربية  أطوارها  
المختلفة عبر عقود من نشأتها  محيطا 
وخليجا  بمكنونها  اإلبداعي الذي جسدته أقدام  العبيها الذين  
حباهم هللا بالموهبة التي تشعل المدرجات عندما يحرز العب 
فاعلية  من   تزيد  التي  بالهتافات  الخصم   مرمي  في  هدف 
الالعب في الملعب لذا  جذبت الكرة المستديرة  كتاب ومفكرين 
في ألفيتنا الثالثة الرقمية ممن  لهم  قدرة علي ربط تلك الشعبية 
في العالم بفن الرواية العربية التي تكتب اليوم  حكاوي كرة 

القدم العربية  ؟
المفهوم  في  الرياضية  الحكاوي  تلك  بين  من  نجد  ويقينا  
الروائي العربي   شخصيات رياضية  ساهمت في أثراء فن 
الرواية  بتكنيك مختلف عن ما كتب سابقا في مجال لعبة كرة 
عالقة  جسدت  التي  العربية  الروايات  تلك  بين  ومن  القدم  
كرة القدم  بالحياة االجتماعية العربية  رواية )حارس مرمي( 
لكتاب تلك السطور الروائي  العربي عبدالواحد محمد ومدي 
إشكالية العالقة بين عالم كرة القدم وثقافتنا العربية  التي تعيش 
في حالة من التردي نتيجة تداخل أفكار مستوردة ال تتفق مع 
فلسفة كرة القدم وثقافتنا العربية في عقول الشباب العربي من 

المحيط إلي الخليج ؟
العربية   الرواية  عالم  مد  في   ساهموا   من  ابرز  ومن 
بطفرات واقعية  كان لها صدي بارز ومازال لها صدي بارزا   
األستاذ  الزميل  برئاسة  الرياضية   للصحافة  العربي  االتحاد 
محمد جميل عبدالقادر عندما فتح الباب الرياضي  لكل صاحب 
قضية   لكي  يجد لها الحل المناسب وسط استراتيجيات فكرية 
غير مسبوقة في عالم كرة القدم العربية  من  طباعة ونشر 
كتب عن تاريخ لعبة كرة القدم  والعبيها  بل تسليط الضوء 

علي العبي كرة القدم في فلسطين  قبل النكسة عام  ١٩٤٨ 
الرياضي  الفلسطيني  الدور  بإحياء   فلسطين   نكسة  وبعد 
لكي  عربي   روائي  لكل  حقيقية  معلومات  وإيجاد  العربي  
يكتب وفق قدراته عن عالم عربي  اسمه كرة قدم  التي شكلت 
الكثير من المفاهيم الجديدة والتي صاغها في  أهداف  تمنح 
العقل الروائي  متعة  السفر إلي مالعب ودروب عربية  كما 
كان الصدي عاليا  التحادات عربية من المحيط الي الخليج 
التي منحت العقل الروائي العربي  حيوية السفر مع منتخباتها  
أوطانها  ومنهم  اتحاد كرة القدم الكويتي والذي يرأسه اليوم 
ابن الشهيد فهد الصباح الشيخ احمد الصباح راعي الرياضية 
الكويتية التي  دعمت الفكر الروائي  العربي بتاريخ وأسماء 
وعربية  دولية  بطوالت  حققت  كويتية   رياضية  شخصيات 
الصحفية  الشخصيات  تلك  من  كان  بل  األسيوية   القارة  في 
الكويتية الرياضية  البارزة  الكابتن عبدالمحسن الحسيني نائب 
رياضية   دورة  من  ألكثر  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس 
ودعمه  للقكر الروائي العر بي  بل كانت اللغة العربية  تعيش 
في عصر االنترنت والوسائط الرقمية وتطبيقاتها اإللكترونية 
المتعددة   صفحات من حياة كرة القدم اليومية عبر مالعب 
أنديتها  خالل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  دبي 
واتحاد كرة القدم اإلماراتي الذي يرعاه أسرة الشيخ زيد حكيم 
الكثير  الذي حقق  السعودي   القدم  اتحاد كرة  العرب وكذلك 
ألي  كأس  السعودي  المنتخب  انجازات عالمية بوصول  من 
العالم أكثر من مرة  فكان فتح روائي عربي حققت فيه الرواية 
العربية   بعض من تلك الفلسفة الرياضية التي كتبت ومازالت 
تكتب روائع كرة القدم العربية  بلغة  الرواية التي لها أجنحة 

كما لكرة القدم أقدام !

لالعالن باجلريدة اتصل على
ahram.teeba@gmail.com

اواتصل  باشرف اسكاروس
(416)659-8744 
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لالعالن باجلريدة اتصل 
على

ahram.teeba@
gmail.com

اواتصل 
باشرف اسكاروس

(416)659-8744 

دراسة حتليلية 
لنتائج إنتخابات 
كندا الفيدرالية 

)5(
 

بقلم عماد عبدالسيد
 

الفيدرالية عام ١٨6٧،  كندا  تأسيس  منذ 
تناوب كل من حزب المحافظين و الحزب 
السير/  من  بدايًة   ، الُحكم  على  الليبرالي 
 ١٨6٧ عام  )المحافظ(  ماكدونلد  جون 
الذي  )الليبرالي(  ترودو  لجاستن  ووصواًل 

أُعيد إنتخابه بحكومة أقلية عام ٢٠١٩
في  حدث  الوحيد  اإلستثناء  ملحوظة: 
عقب   ١٩٢٠ و   ١٩١٨ عامي  بين  الفترة 
إنتهاء الحرب العالمية األولى التي حكم فيها 
إلئتالف  بتشكيله  بوردن  روبرت  السير/ 
وزير   ١٢ من  ُمكّونة  لحكومة  إتحادي 
الليبراليين  من  وزراء  و٩  المحافظين  من 

والمستقلين ووزير واحد من حزب العمال
وبتتبع تاريخ حكومات األقلية على مدى 
قرن و نصف، نجد بأن ُعْمر  تلك الحكومات 
ال يتعدى في أغلب األحيان عامان ، بل أن 
عمرها  يتجاوز  لم  األقلية  حكومات  بعض 
ديفينبيكر  جون  حكومة  مثل  شهور  بضعة 
األولى )المحافظ( التي تولت الٌحكم من ٨ 
أغسطس ١٩٥٧ و حتى ١ فبراير ١٩٥٨ 
كذلك  و  فقط(،  أشهر  ستة  من  أقل  )أي 
حكومته الثالثة من ١٨ يوليو ١٩6٢ و حتى 
أشهر  ستة  من  أقل  )أي  فبراير ١٩6٣   6
)المحافظ(  كالرك  جو  وحكومة  ونصف( 
 ١٩٧٩ يونيو   ١١ من  الُحكم  تولت  التي 
العام )حوالي  وحتى ١٤ ديسمبر من نفس 
ستة أشهر( ، إال أن بعض حكومات األقلية 
عامين  عن  تزيد  لمدة  الصمود  إستطاعت 
)الليبرالي(  بيرسون  ليستر  حكومة  مثل 
الثانية التي حكمت من ٩ ديسمبر ١٩6٥ و 
حتى ٢٣ أبريل ١٩6٨ )أى أزيد من عامين 
ستيفن  حكومة  كذلك  و   ، أشهر(  وخمسة 
هاربر )المحافظ( األولى التي تولت الُحكم 
بين ١٣ فبراير ٢٠٠6 و٧ سبتمبر ٢٠٠٨ 
)حوالي عامين و ونصف(، وكذلك حكومته 
الثانية التي حكمت في الفترة من ٤ نوفمبر 
٢٠٠٨ و حتى ٢6 مارس ٢٠١١ أي لمدة 

تُقارب العامين و أربعة أشهر

و هنا يكمن السؤال: هل ستتمكن حكومة 
األقلية الثانية لجاستن ترودو من الصمود 

ألكثر من عامين؟ 
بُعْمر  التنبؤ  الُمستحيل  من  اإلجابة: 
الحزب  أن  من  فبالرغم  الحالية،  الحكومة 
أن  إال   ، حاالته  أفضل  في  ليس  الليبرالي 
)و  تخدمه  حالًيا  السياسية  الظروف  جميع 
هذا بالطبع رأيي الشخصي( للبقاء في الُحكم 
ألكثر من عامين ، بل ربما يمتد بقائه في 
أكثر ُمسجاًل  أو ربما  لثالث سنوات  الحكم 
بذلك رقًما قياسًيا غير مسبوق لحزب األقلية 
الحاكم على مدى قرن و النصف منذ تأسيس 

كندا وذلك لألسباب التالية:
التي  الفوضى  و  اإلضطراب  حالة   .١
عقب  المحافظين  حزب  حالًيا  يشهدها 
اإلعالن المفاجئ لزعيم الحزب أندرو شير 
مؤخًرا تخليه عن زعامة الحزب بعد تفجر 
الحملة  تمويل  ألموال  إستخدامه  فضيحة 

اإلنتخابية للحزب لسداد مصروفات مدارس 
أربعة من أبنائه الخمسة )أصغر أطفاله لم 
يبلغ بعد سن القبول بالمدارس( ، من ثم قرر 
زعيم  إختيار  إجراءات  في  بالبدء  الحزب 
جديد خلًفا له على أن تبدأ إجراءات الترشيح 

في أبريل ٢٠٢٠
٢. إستمرار وجود قيادة ضعيفة للحزب 
الديموقراطي الجديد بزعامة جامجيت سينج 
التي ال تجد غضاضة في إستمراره بتولي 
قيادة الحزب بالرغم من النتائج الكارثية و 

الخسائر التي ُمنّي به في إنتخابات أكتوبر 
٢٠١٩ و من الُمستبعد تماًما تحقيق الحزب 
لنتائج أفضل في المستقبل القريب من تلك 
ظل  في  اإلنتخابات  تلك  في  حققها  التي 
القيادة الحالية ، و لذا ، فاألفضل له وجود 
يُشاركه  )الذي  الُحكم  في  الليبرالي  الحزب 
اليسارية( عن  السياسية  اإليديولوجية  نفس 
المغامرة بإجراء إنتخابات ُمبكرة قد تعصف 
بالبقية الباقية من نواب الحزب في البرلمان 
وقد تأتي بالمحافظين للحكم )بحكومة أقلية 
أو أكثرية( ، ال سيّما و أن جامجيت سينج 
التليفزيونية  الُمناظرة  في  صراًحة  أعلنها 
بإستعداده  اإلنتخابات  إجراء  قبيل  األخيرة 
لتشكيل حكومة إئتالفية مع الحزب الليبرالي 
الُحكم  سيتولى  حزب  أي  مع  التعاون  أو 

بإستثناء حزب المحافظين

ملحوظة: توهم سينج قبيل اإلنتخابات بأن 
حزبه سيأتي ثالًثا خلف الحزب الليبرالي و 
بعدد  يفوز  سوف  أنه  و  المحافظين  حزب 
كان  التي  مقعد   ٤٤ ال  من  أكثر  مقاعد 
أن  و   ٢٠١٥ برلمان  في  عليها  يستحوذ 
الحزب الليبرالي سوف يفوز في اإلنتخابات 
حكومة  بتشكيل  تجبره  سوف  ُمقلقة  بأقلية 
إئتالفية مع حزبه الُمتماهي معه سياسًيا ، و 
لكن جاءت الرياح اإلنتخابيه بما ال تشتهيه 
سفن الحزب الديموقراطي الجديد و زعيمه 
حزب  حققها  التي  الطيبة  النتائج   .٣
تلك  في  كيبيكوا(  )بلوك  الكيبكية  الكتلة 
عجلة  في  ليس  تجعله  التي  و  اإلنتخابات 
 ، اآلن  ُمبكرة  إنتخابات  لخوض  أمره  من 
بالبرلمان  للحزب  نائًبا   ٣٢ وجود  أن  بل 
جعله في موضع جيد للضغط على حكومة 
السياسية  أجندته  من  بعض  لتمرير  ترودو 
بأن  تماًما  يدرك  الحزب  أن  و  سيّما  ال   ،
ترودو يسعى اآلن جاهًدا إلسترضاء سكان 
مقاطعته التي ينتمي إليها بعد أن أبدوا في 
عن  و  عنه  رضائهم  عدم  اإلنتخابات  تلك 
، و أي مغامرة غير  األولى  أداء حكومته 
قد  ُمبكرة  إنتخابات  بإجراء  اآلن  محسوبة 
تعني إحتمال اإلطاحة بالمكاسب التي حققها 

الحزب في تلك اإلنتخابات
٤. بعد أن أعلنت زعيمة حزب الخضر 
الحزب  زعامة  عن  تخليها  ماي  إليزابيث 
للطموحات  المخيّبة  اإلنتخابات  نتائج  عقب 
الكبيرة التي كانت تنشدها قواعد  و اآلمال 
و  البطيئة  اإلجراءات  بسبب  و   ، الحزب 
جديد  زعيم  إختيار  تستلزم  التي  المطولة 
يتحمس  أن  كذلك  الُمستبعد  فمن   ، للحزب 
الحزب إلجراء إنتخابات فيدرالية ُمبكرة في 
المستقبل القريب حتى يضمن أواًل إستقرار 
تتعود  جديد  قائد  بإختيار  داخله  الوضع 
عليه قواعد الحزب بوجه خاص و الناخب 

يستلزم  بالطبع  هذا  و   ، عام  بوجه  الكندي 
وقًتا ليس بالقصير

في  بأنه  علم  إذا  القارئ  يستغرب  قد 
حال نجاح ترودو )بحكومة األقلية الثانية( 
أو  السياسية  اإلنجازات  بعض  تحقيق  في 
الكندي  للناخب  ستعيد  التي  اإلقتصادية 
القليلة  الزمنية  الفترة  في  حكومته  في  ثقته 
شعبيته  تزايد  من  التأكد  بعد  و   ، القادمة 
 ، الرأي  إستطالعات  في  حزبه  شعبية  و 
إجراء  على  الجميع  أحرص  سيكون  فإنه 
إنتخابات ُمبكرة ، و لن يتردد لحظة في حّل 
البرلمان فوًرا )بعد الموافقة الشكلية للحاكم 
العام( و إجراء إنتخابات ُمبكرة لُحكم البالد 
الخضوع  من  للتخلُص   ، أكثرية  بحكومة 
المستمر إلبتزازات و إستفزازات األحزاب 
األخرى ، التي يعاني معظمها اآلن )و على 
رأسها حزب المحافظين( من عدم إستقرار 

و فوضى داخلية 
مصلحة  في  كله  يُصب  بالطبع  هذا  و   

الحزب الليبرالي

احلزب  إلحتفاظ  أدت  التي  العوامل 
أقلية( وفشل  )بحكومة  باحلُكم  الليبرالي 
أكتوبر  إنتخابات  في  بالفوز  احملافظني  حزب 

: ٢٠١٩

السياسية  القيادة  تردد  و  ضعف   .1
لحزب المحافظين:

تلقاه  الذي  الجيد  التمويل  من  بالرغم 
و   ، اإلنتخابية  الحملة  أثناء  و  قبل  الحزب 
بكفاءة  أدارت  ُمنظمة  حزبية  قواعد  وجود 
أندرو  أن  إال   ، للحزب  اإلنتخابية  الحملة 
شير أخفق في إقناع الناخب الكندي بأهليته 
لتولي قيادة البالد ، بسبب ما صّوره البعض 
عنه على أنه مواقف »ُمتشددة« تجاه بعض 
القضايا الخالفية مثل معارضته لإلجهاض 
و القتل الرحيم ، و إدعاء مساندته الُمطلقة 
الرئيس  إلدارة  العمياء  تبعيته  و  إلسرائيل 
له شريحة  الذي تكن  األمريكي »ترامب« 
ُمتأصاًل  عداًئا  الكندي  المجتمع  من  كبيرة 
بسبب عمليات غسيل األدمغة الُمنهجة التي 
اليسارية  اإلعالمية  البروباجندا  تنتهجها 
ضده )في كل من كندا و الواليات المتحدة 
على حّد سواء( و الكارهة له حتى قبل توليه 

السلطة
2. عامل دوج فورد:

في  الناخب  إقناع  في  شير  أندرو  فشل 
أهمها  و  كندا  مقاطعات  أكبر  أونتاريو 
المحافظين  حزب  سياسات  بأن  تصويتًيا 
رئيس  بسياسات  لها  عالقة  ال  الفيدرالي 
»دوج  المحافظ  أونتاريو  مقاطعة  وزراء 
فورد« الذي إتخذ إجراءات تقشفية سريعة 
الميزانية  عجز  نزيف  )لوقف  وعنيفة 
سياسات  بسبب  سنة   ١٥ منذ  الُمستمر 
الصرف  في  الهوجاء  الليبرالي  الحزب 
بالمقاطعة( ، مما أدي إلى نفور الناخب في 
الفيدرالي  المحافظين  حزب  من  المقاطعة 
الذي ال توجد له أي روابط تنظيمية بحزب 
و  ترودو  لكن  و   ، بالمقاطعة  المحافظين 
معه  الُمتوطئ  الرسمي  اإلعالم  خلفه  من 
نجحا في خلق ذلك الرابط »الوهمي« لكي 
)و  أونتاريو  مقاطعة  في  الناخب  يخيف 
على األخص الناخب الُمستقل( من إعطاء 
لكيال  الفيدرالي  المحافظين  لحزب  صوته 
تناله األضرار التي لحقت به جراء تصويته 

لحزب المحافظين بالمقاطعة
تلك  بكل  شير  أندرو  علم  من  بالرغم  و 
الُمعطيات و علمه كذلك بتدني شعبية دوج 
فورد لمستويات  قياسية ، إال أنه لم يُحاول 
النأي بنفسه و بالحزب الفيدرالي و بسرعة 
عن دوج فورد و سياسته ، و بداًل من ذلك، 

أو  »مع«  ليس  مائًعا  و  ُمتردًدا  موقًفا  شير  إتخذ 
»ضد« دوج فورد، األمر الذي أدى إلى أنه دفع 
الحًقا ثمًنا باهًظا في تلك اإلنتخابات ، و ذلك بفشله 
عدد  إلنتزاع  أونتاريو  في  الناخب  ثقة  كسب  في 
بالمقاطعة  الليبرالي  الحزب  مقاعد  من  معقول 
لتشكيل  تُمكنه من الحصول على أغلبية برلمانية 

ولو حكومة أقلية من حزب المحافظين
3. عامل ماكسيم برنييه:

كما أسلفت سابًقا في الجزء الرابع ، ساهم مكسيم 
بشكل  الشعب«  »حزب  الوليد  حزبه  و  برنييه 
مباشر في فقدان حزب المحافظين لسبعة مقاعد ، 
و بشكل غير مباشر بفقدانه لعدد مماثل نتيجة تفتت 
الصوت المحافظ )المحدود في كندا إلى حّد كبير( 
الشخصي  بإعتقادي  و  المحافظْين،  الحزبين  بين 
أنه آن األوان لكي يِحّل برنييه حزبه و يرجع مرة 
أخرى ألحضان حزبه القديم ، وال مانع أيًضا أن 
يترشح مرة أخرى لزعامة الحزب، التي كان قاب 
قوسين أو أدنى من الفوز بها في إنتخابات الحزب 
الداخلية عام ٢٠١٧ و التي خسرها بفارق ضئيل 
للغاية لحساب أندرو شير في الجولة الثالثة عشر 
و األخيرة بعد أن كان ُمتقدًما في الجوالت اإلثنى 

عشرة األولى لإلنتخابات
4. عامل اإلعالم:

اإلعالم  كحال  )حاله  الكندي  الرسمي  اإلعالم 
اليساري  التيار  بالكامل  عليه  يُسيطر  األمريكي( 
الليبرالي ، و هو ممول من جيب دافع الضرائب ، 
و يُفترض فيه النزاهة و الحيادية و لكنه - لألسف 
- أصبح و منذ عقود البوق و اآللة الدعائية لليسار 
الديموقراطي  الليبرالي/الحزب  )الحزب  الكندي 
الجديد/حزب الُخضر( ، بل أنه يُمعن في التحييز 
األعمي له بالتستر على فضائحه و إخفاقاته لحّد 
التواطؤ المخزي و فضائح ترودو من تلوين وجهه 
و  الفلين  سي  إن  إس  فضيحة  و  األسود  باللون 
فضيحة جزيرة أغاخان و زيارة ترودو للهند التي 
تكللت بتوتر العالقات بين كندا و الهند و غيرها 
من مخازي و إخفاقات سياسية و التي تعامل معها 
اإلعالم بالالُمباالة حيًنا و التكتم أحياًنا خير دليل 

على ما أقول
اإلعالم  يألو  ال  ذلك،   من  النقيض  وعلى   
المحافظ  التيار  أخطاء  تصيّد  في  جهًدا  الرسمي 
بتضخيمها و جعلها  يقوم  ثم  تفاهتها،  بلغت  مهما 
مادة إعالمية ساخنة على مدار الساعة أليام، بل 
و ألسابيع لتهييج الرأي العام و تنفيره من التيار 

المحافظ 
زال  ال  الكندي  الشعب  من  الكثير  ولألسف 
يضع ثقته  في آله غسيل األدمغة الجبارة الُمسماة 
تواطؤه  من  بالرغم  الرسمي«،  ب«اإلعالم 
وتحييزه  اليساري  للتيار  والمكشوف  الُمستمر 

السافر وعدائه الُمتأصل ضد كل ما هو المحافظ
  )للمقالة بقية(
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بقعـــــة ضــــوء 
مشاهري األقباط يف العصر العثماني 

واحلملة الفرنسية ـ3 

فاروق عطية

 المعلم جرجس الجوهري   
     المعلم جرجس الجوهري هو شقيق المعلم 
ابراهيم الجوهري، وليست شهرته فقط في علو 

المنصب وعظم المكانة، بل لِما امتاز به 
المعروف  وعمل  األخالق  وكرم  العقل  من 
وعدم  ومسيحي  مسلٍم  بين  تمييز  بدون  للجميع 
والصدق،  النفس  وعظم  يعنيه  ال  فيما  التدخل 
أجناسهم  اختالف  على  الجميع  ثقة  نال  حتى 
أربعة  في  الحكومة  أمور  باشر  ومشاربهم. 
متباينين  حكام  من  بكثير  واحتك  مختلفة  عهود 
في العادات واألخالق والدين وكان من مشاهير 
وبدايات  عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  األقباط 
القرن التاسع عشر، وعاصر اثنين من البطاركة 
هما البابا يؤنس الـ ١٨ والبابا مرقس الثامن من 

باباوات الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
مدينة  في  الجوهرى  جرجس  المعلم  نشا     
قليوب وكان يذهب مع أخية إلى الكتاب فتحصل 
على العلم هناك وكانت العلوم التي تحصل عليها 
الكتابة والقراءة والحساب عالوة على تعلم اللغة 
نسخ  وفن  الكنسية  واأللحان  وإتقانها  القبطية 
الكتب. تزوج وُرزق بأبنه أسماها مختارة، وكان 
يوزع  عطاءه  في  وجزياًل  كريما  النفس  عظيم 
في المناسبات الشئ الكثير من الطعام والمالبس 
واألرامل.  واأليتام  والمساكين  الفقراء  على 
وعندما وصل أخيه إبراهيم إلى مركز مرموق 
التي  األعمال  جميع  في  أشركه  الحكومة  في 
الظل  مالزمة  ألخيه  مالزماً  وكان  يمارسها، 
لألنسان فكان ذلك له اثر كبير في مستقبل حياته 
المباشرين  لرياسة  ألختياره  وأساسا  الوظيفية 
إبراهيم  المعلم  أخيه  وفاه  بعد  الوزراء(  )رياسة 

جوهرى. 
العالي  الباب  فيها  أرسل  التي  الفترة  في     
بك  وابراهيم  بك  مراد  لقتال  قبطان  باشا  حسن 
وفرارهما إلي الصعيد واضطرار المعلم ابراهيم 
السلطة  بك  اسماعيل  تقلد  مرافقتهما.  الجوهري 
)مشيخة البلد( فاختار المعلم جرجس الجوهري 
المسيحيين  الكتبة  بين  كان  للمباشرين.  رئيسا 
يُدعى  األصل  سوري  رجل  إدارته  تحت  الذين 
يوسف كّساب سّولت له نفسه األمارة بالسوء أن 
أنه  بك، على  اسماعيل  لدى مخدومه  به  يوشي 
اسماعيل  فغضب  عدوه،  بك  ابراهيم  محسوب 
منصبه  من  وأنزله  جرجس  المعلم  علي  بك 
الدواووين.  علي  رئيسا  منه  بدال  كساب  وعين 
لم تمض أيام حتى ظهرت السماعيل بك خيانة 
األرنود  العساكر  علي  رئيس  أن  ذلك  الواشي، 
الفارين  األمراء  مع  تواطأ  قد  أغا  يدعى صالح 
والقالع  المراكب  يسلمهم  أن  على  الصعيد  إلى 
في  المتوسط  وكان  والجيزة،  طرا  بناحية  التي 
انكشف  ولما  كساب.  يوسف  الواشي  هو  ذلك 
بالمبلغ  األمر السماعيل بك قبض عليه وألزمه 
وساطته  نظير  الفارين  األمراء  له  أعطاه  الذي 
وأوقع الحجز على ممتلكاته ثم أمر بتغريقه في 
نهر النيل، وأعاد المعلم جرجس إلى منصبه كما 

كان، كما طرد صالح أغا من مصر منفيا. 
   وظل المعلم جرجس يعمل رئيساً للماشرين 
حتى عاد مراد بك وابراهيم بك إلي الحكم مرة 
جرجس  المعلم  فترك  ١٧٩١م،  عام  أخرى 
ابراهيم  ألخيه  المباشرين  رئاسة  عن  منصبه 
الذي كان صديقا لمراد بك وابراهيم بك. عندما 
مات أخوه المعلم إبراهيم الجوهري قلده إبراهيم 
بك منصب الرياسة مرة أخرى فأصبح كبير كتبة 
مصر. اقتدى بأخيه في كل شيء حتى نال ثقة 

األقباط المصريين مسيحيين ومسلمين.

   عندما غزت الحملة الفرنسية مصرفي يوليو 
١٧٩٨م، لم يجد بونابرت رجاًل حكيماً مثل المعلم 
للمباشرين  رئاسته  في  فثبته  البالد  في  جرجس 
بعد  حدث   لألقباط.  عميدا  وأعتبره  مصر  في 
استقرار الفرنسيين بشهرين أرادوا األحتفال بأحد 
اعيادهم الفرنسية، يوم ٢٢ سبتمبر ١٧٩٨م يوم 
الفرنسية  الجمهورية  لتأسيس  السنوية  الذكرى 
علي  بناء  كبيرا.  احتفاال  بونابرت  نظم  األولى، 
أكبر ساحة في  بناء سيرك هائل في  تم  أوامره 
راية  يحمل  منها  )كل  القاهرة، مع ١٠٥ عمود 
مختلفة( حول الحافة ومسلة ضخمة منقوشة في 
المركز. تم تسجيل أسماء قتلى الحروب الثورية 

الفرنسية على سبعة 
كالسيكية،  مذابح 
مشاهد  وظهرت 
األهرام  معركة 
للنصر. قوس  على 

المشايخ  فدعوا 
المسلمين  وأعيان 
والشوام،  والقبط 
األحتفال  هذا  وفي 
جرجس  لبس 
ُحلّة  الجوهرى 
قصب  بطرز 
إلى  أكتافها  على 
وعلى  أكمامها، 
شماسات  صدرها 
بأزرار  قصب 
نابليون،  له  أهداها 
بعمائم  وتعمموا 

كشميرى وركبوا البغال الفارعة وأظهروا البشر 
إلى  بونابرت  نابليون  ذهب  وعندما  والسرور. 
طلب  سيزوستريس  قناة  الستكشاف  السويس 
والمديرين  المشايخ  بعض  برفقته  يكون  أن 
المعلم  اسطحب  كما  والمصورين  والمهندسين 
طاقية  أبو  أنطون  والمعلم  الجوهرى  جرجس 
ومشورتهما.  ومهارتهما  بخبرتهما  لألستعانة 
وعندما رست مراكب األنجليز والترك عند أبى 
قير وأنزلوا قواتهم هناك وأراد الفرنسيين تعدية 
النيل إلى الضفة األخرى من ناحية بوالق أخذوه 
مركز  في  جرجس  المعلم  وظل  معهم.  أيضاً 
لمدة  مصر  الفرنسيين  إحتالل  طيلة  الرياسة 
الثالث السنين وظلوا يأخذونه معهم وأستصحبوه 

معهم حتى جالؤهم لمصر سنة ١٨٠١م. 
الفرنسية،  الحملة  من  األخيرة  الفترة  فى     
أثناء  بالقاهرة  للجيش  بليار حاكما وقائدا  أصبح 
أنشغال الجنرال جاك مينو بقيادة الجيش الفرنسى 
أتخذ  باألسكندرية،  اإلنجليز  المهاجمين  لصد 
مسكناً  الجوهرى  جرجس  بيت  بليار  الجنرال 
التي  المنازل  بقايا  بليار هدم  ألقامتة. حين أراد 
تهدمت نتيجة للمعارك السابقة والمجاورة لمنزل 
عسكرية،  ثكنات  يبنى  لكى  الجوهرى  جرجس 
العمل  من  مقربة  على  بيته  عند  خيمة  نصب 
حتى يباشر عمليات الهدم والبناء، وأعد مساعده 
قوائم بأرباب الحرف وأمرهم بالحضور وأبتدأوا 
جرجس  يتقدمهم  األقباط  فحضر  باألقباط، 
الجوهرى وواصف وفلثيوس يصحبهم مجموعه 
أنغام  على  يعملون  العمال  فكان  وتزمر،  تطبل 
الطبل والزمر والغناء، وأستمروا في ذلك عدة 
هذا  أن  ومع  األخرى،  الطوائف  تبعتهم  ثم  أيام 
العمل سر الجنرال بلير إال أنه طالب المطبلين 
والمزمرين بدفع مبالغ من المال، فمن دفع مبلغاً 
يرضيه أنقص ساعات عمله، ومن دفع مبلغاً أقل 

مما يبتغيه أطال عليه مدة العمل وأتعبه.

بعد  والعثمانيين  الوزير  مجيئ  عند     
الفرنسيين عاثوا في األرض فساداً  جالء 
مصر  إلى  األقباط  من  كبير  عدد  فهرب 
القديمة والجيزة خوفاً من سكين المسلمين 
المرات  في  حدث  كما  رقابهم  قطع  الذي 
جرجس  مثل  القبط  أكابر  أما  السابقة، 
طلبوا  فإنهم  وملطى  وفلثيوس  الجوهرى 
األمان من المسلمين لكونهم قاموا بدورهم 
وهم مرغمين فأُرسل لهم األمان. لما عين 
على  حاكما  باشا  محمد  خسرو  السلطان 
الالئق  مكانه  المعلم جرجس  احتل  مصر 
بينهم  وأجلسوه  قّدموه  المباشرين،  ككبير 
والرغائب  الهدايا  لهم من  يسديه  كان  لما 
حتى كانوا يسمونه جرجس أفندي، يجلس 
بجانب محمد باشا خسرو وشريف افندي 
الشيشة،  بحضرتهم  ويدّخن  الدفتردار 
في  ويشاورونه  جانبه  يراعون  وكانوا 
األمور. كان عظيم النفس يعطي العطايا، 
وعند قدوم رمضان كان يفّرق على جميع 
واألرز  والسّكر  العسلية  الشموع  األعيان 
بحارة  بيوت  عدة  بني  والبن.  والكساوي 

الوندك واألزبكية.
   فى سنة ١٨٠٢م 
عدد  مصر  إلى  جاء 
الباب  سيدات  من 
زوجة  ومعهن  العالى 
فتبارى  باشا،  قبطان 
ومعهم  العظماء 
الجوهري  جرجس 
وقام  إكرامهن،  في 
الجوهرى  جرجس 
بعضهن  بإستضافة 
الدار  فأعد  بيته.  في 
واعتنى  خاصاً  إعداداً 
وفرش  جيدا،  بفرشها 
بساطاً من الكشمير في 
مدخلها. وأقيمت وليمة 
عندما  عظيمة  ُعرس 
تم زواج أثنين من السيدات منهن في آن 

واحد في هذه الدار.
الجوهرى  جرجس  المعلم  ظل      
كل  ومع  للمباشرين  رئيساً  منصبه  في 
امور  لتسيير  أداها  التي  الخدمات  هذه 
العثمانيين لم يلبث أن أطلق الوالى عسكره 
على بيوت األقباط الكبار لينهبوها - فنهبوا 
كثيرة  نفائس  منه  وأخذوا  جرجس  بيت 
والفراوى الثمينة. وحدث تمرد من الجنود 

حاكما  على  محمد  بتعيين  أخيراً  انتهت 
المعلم  أيضاً  وظل  ١٨٠٥م  سنة  لمصر 
للمباشرين في  جرجس في منصبه رئيساً 

حكمه. 
باشا حكم  تولى محمد علي  أن  بعد     
المقام  جرجس  المعلم  لديه  نال  مصر، 
األول لِما يسديه إليه من الهدايا والعطايا. 
ظل على حاله حتى ظهر المعلم غالي الذي 
كان يعين الباشا بفتح األبواب ألخذ األموال 
التي يرفض المعلم جرجس إعطائها. حين 
يطلب الباشا طلبا واسعا منه يقول له هذا 
غير متيّسر تحصيله )لعل ذلك كان شفقة 
من المعلم جرجس على األهالي(، فيسرع 
المعلم غالي لتلبية ما يريد. فانقلب الوالي 
عليه بسبب عدم مبادرته إلى جباية كل ما 

كان يطلبه من الضرائب.
   لما كثرت معارضته لمحمد علي باشا 
وتباطؤه في تحصيل الضرائب التي كان 
الباشا في غاية االحتياج إليها، قبض عليه 
ومن معه من األقباط بحجة أنه متأخر عليه 
في  وحجزهم  التزامه،  حساب  من  مبالغ 
بيت كتخدا وأحضر المعلم غالي الذي كان 
المماليك  كبار  )أحد  بك  األلفي  عند  كاتبا 
كبيرا  وعينه  باشا(  علي  محمد  وعدو 
للمباشرين وكلفه بعمل التزام جرجس عن 
أيام  سبعة  وبعد  ماضية.  سنوات  خمس 
شرط  على  معه  ومن  عنه  باإلفراج  أمر 
ان يدفع أربعة آالف وستمائة كيس، فقام 
هو بدفع مبلغ عظيم من هذا المقدار ووزع 
الكتاب والصيارفة، فحصلت  الباقي علي 
لبيع  إضطرته  شديدة  مضايقات  ولهم  له 
المعلم  خناق  فضاق  ممتلكاته.  أفخر 
إلى  فهرب  نفسه  على  وخاف  جرجس 
الصعيد. وقبل قيامه إلى الصعيد جمع كل 
ليُنفق  للبطركخانة  وسلمها  أمالكه  حجج 

من ريعها على أهل بيته.
الباشا  له  صرح  سنوات  أربع  بعد     
في  فوصلها  القاهرة  إلى  بأمان  يعود  أن 
هـ.  الثالث عشر من شوال ١٢٢٤  اليوم 
حتى  األمراض  الزمته  وجيزة  فترة  بعد 
ودفن  ١٢٢٥هـ  شعبان  أواخر  في  مات 
يزال  بدير مارجرجس بمصر عتيقة وال 
قبره موجودا ولكنه تخرب وال يفّكر أحد 
غالي  للنعلم  الجو  وخال   ،! إصالحه  في 
ووافق الباشا بتلبية كل أغراضه ومطالبه.

الفيل سوف يطري 
رفض مثقف عربي الفكرة التي يكرر طرحها عبقري البرمجيات "بيل غيتس"  ، 
بأننا ما زلنا في البداية في الطفرة التكنولوجية ، وبعدها قام عظماء المحللين بتحليل 

مقولة الرجل كل حسب اجتهاده ومعرفته .
أنني ال أستغرب أي شيء وأقولها بملء فمي ، فما يحدث يفوق التصور وحتى 
تظهر من  ، شخصيات مشهورة  العنكبوتية  الشبكة  ملياريه عبر  ، صفقات  الخيال 
العدم بسبب مقاطع يصورونها ، جامعات تخرج االالف من الطالب وهي عبارة عن 
مقر متواضع فيه المحاضرات مسجلة وعدد قليل من األكاديميين ، أفراد لديهم سلطة 
التواصل االجتماعي  أكثر من زعماء دول مثل "مارك زوكربيرغ "مؤسس موقع 
الفيسبوك الذي صرح مازحا في أحد المرات أنه "زعيم أكبر كيان بالعالم " ويقصد 
بهذا مستخدمي موقعه ، عمالت رقمية مثل البت كوين تصبح العملة المحببة لكثيرين 

واالقبال عليها مستمر لدرجة الهوس .
شباب  من  كانت  األولى  شرارته  الملتهب  العربي  الربيع  أن  أيضا  شهدنا  كلنا 
تواصلوا فيما بينهم عبر االنترنيت ،وما زال الربيع هذا مستمر وال نعلم متى يتوقف .
أنني أعرف أفراد أعلنوا عن تأسيس مملكة عبر اإلعالم العربي والصغير والكبير 
قد سمع بها ، وهؤالء األفراد يوصلون الليل بالنهار من أجل تحقيق حلمهم هذا عبر 
التواصل مع الجهات الدولية ، وقد يتحقق حلمهم فكما ذكرت سابقا أنني ال أستغرب 

أي شيء .
اإلجابة  كانت  وبالتأكيد   " يطير  الفيل  "هل  مازحين  الكبار  لنا  يقولون  كانوا  لقد 
المعروفة  "طبعا الفيل ال يطير " ،لكن أنا سوف أقول العكس "الفيل سوف يطير 

وقريبا جدا بفضل التكنولوجيا المتطورة ".
حسني علي غالب
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عن  اتكلمنا  فات  اللي  العدد  في 
كارول   .... الحلوين  المالكين 
وكارال اللي فقدوا في لحظات ابوهم 
وأمهم وأختهم  .... ومع ذلك فعال 
ادونا درس في الحب والرضا بكل 
عطايا هللا وكانوا في كالمهم بياكدوا 
حياتنا الزم  في رحلة  اننا  وواثقين 
تكون عنينا نحو السماء ... نحو هللا 
انها فعال رحلة  ابدا  ... وماننساش 
.... ليها اخر ... والزم يكون دايما 
يكون   ... فيها  يكون   ... ربنا  فيها 
.... له  بنسعي  اللي   ... الهدف  هو 
مما  نفسيا  تعبنا  من  الرغم  وعلي 
لفراق وقتل  بآاللم  حدث وإحساسنا 
الشهداء بدون أي رحمه او  هؤالء 
وجعتنا  قلوبنا  ان  اال   ... انسانيه 
فعل  رد  من  عرفناه  لما   ... اكتر  
الميراث  في  وطمعهم   ... األعمام 
والداعشيين  اإلرهابين  يعني   ...
وقتلهم  أهدافهم  معروفه  والقتله 
واضطهادهم للمسيحين ولكل ماهو 
تأتي  حين  اما   .. ونظيف  برىء 
اقرب  من  الضربات  او  الطعنات 
األقرباء او االصحاب ... فده  بيؤلم 
في  وبيترك  بيؤلم    .. قوي  بجد 
النفس جرح غاءر ... النه فعال هنا 
بيكون البني آدمين .. بتتضاءل ... 
الكلمات  بكتب  برضه  وانا  الحقيقه 
اتغيرت  تانيه  ناس  في  فكرت  دي 
 .... اختلفت  او  حياتهم  تفاصيل 
في   .. اخرين  أفعال  تسببت  او 
تضاءل  حين    .... التغييرات  هذه 
هؤالء اآلخرين ... وهم ربما غير 
مدركين لما قد يسببه هذا التضاؤل 
من ردود أفعال قد تؤدي لتغييرات 
طبعا   ... اخرين  حياة  في  كبيره 
لسه برضه بااعيد وأزيد ان الميديا 
ووسائل االتصاالت ساهمت بشكل 
مؤسف في هذا ... اقرب حاجه ... 
قبل كتابة الكلمات ب ساعات قليله 
اإلنجليزي  ليفربول  ماتش  كان   ...
وفريق ليستر سيتي ... وهم فريقين 
من   ٢6 النهارده   بيلعبوا  كانوا 
في  النهائية  المباره   ... ديسمبر 
 ... ماعلينا   .. اإلنجليزي  الدوري 
اللي الحظته ان كل او معظم أفراد 
فريق ليفر بول وكذلك ليستر سيتي 
محمد   ... مختلفه  جنسيات  ...من 
مصري   .. صالح  مو  او  صالح 
وغيره وغيره من مكسيكي ل تركي 
... ل أفريقي ... المهم الحظت ان 
األفارقة  الالعبين  احد  كان  عندما 
يلعب   ... سنغالي  وبالتحديد   ...
بيقول  تقريبا  كله  المدرج  كان   ...
 .. ده  ايه   ... يييييه   ... يييييه   ...
حتي في إنجلترا ... مش ده برضه 
هذا  في   .. آدمين   كبني  اننا  بيبين 
الموقف ... نتضاءل ...  هم طبعا 
بيهتفوا كده ... النه اسود اللون ... 
أخر  موقف   ... أفريقي  اصل  من 
اليو  فيديوهات  خالل  من  الحظته 
تيوب عن لوم بعض الناس للممثله 
ال  لمن  احمد  ومها   ... احمد  مها 
يعرفها .. ممثله او فنانه جميله ... 
فتره من  وكان جسمها ممتلئ  في 
الكثير  فقدت  ثم   ... التمثيل  فترات 

اليعرفه  قد  والذي  وزنها..  من 
الكثيرين ان مها احمد متزوجه من 
وربنا   ... كامل  مجدي  اسمه  فنان 

االحتياجات  ذوي  بابن من  رازقهم 
يبدو  واألمر  هنا  الي   ... الخاصه 
امتحان  او  وتجربه   ... طبيعيا 
 ... احنا  نسميه  كما  او   ... من هللا 
صليب... فين بقي التضاؤل هنا ... 
التضاؤل يأتي من بعض الناس اللي 
بتقول وتكتب » شوفوا عملت رجيم 
ازاي وخست واحلوت وبتحط  علي 
ماخست  بعد  صورها  فيها  النت 
ازاي  بشغلها  مهتمه  شوفوا   ...
ابنها  ل  فاضيه  ومش   .. وبالتمثيل 
اللي دلوقت في ازمه صحيه كبيره 
ياجماعه   ... وشوفوا«  شوفوا   ...
احن  تكونوا  ح  انتم مش   ... حرام 
ومش   .. امه  من  اكتر  الولد  علي 
ح تكونوا قضاه وجالدين ... لناس 
.. أصال ... كفايه اللي فيهم .. مش 

كده  برضه ... بنتضاءل ... 
نرجع بقي تاني لموضوع المقاله 

 ... القدير  الفنان  عن  هو  اللي   ..
 ... سيدهم«   »جورج  واإلنسان 
وانا بصراحه كان نفسي اكتب عنه 
من زمان ... وعن زوجته العظيمة 
الدكتوره الصيدالنية  ليندا ... اللي 
شاركته مشوار األلم والتعب طول 
الصليب  معاه  وشالت   ... حياته 
وال  ماتكل  بدون   ... الوقت  طول 
 ... تعبت   ... تقول  ... وال  تشتكي 
هي بصراحه الجندي المجهول ... 
جورج  حالة  بقاء  علي  ساعد  اللي 
كما هي بدون تدهور وجعلتنا نري 
نرجع   . علي وجهه سالم ورضا  
تاني ل قصه جورج .. وفيها مواقف 
وفيها مواقف من   ... مؤلمه  كتيره 
اخرين ... حين تضاءلوا ادوا به .. 
الي ماهو عليه االن ... نبدأ الحكايه 
سيدهم  جورج    .... البداية  م   ....
من   ٢٨ يوم   سوهاج  مواليد   من 
كلية  مايو سنة ١٩٣٨ وهو خريج 
الزراعة ... كون مع »سمير غانم« 
سموها   فرقه  »احمد«  والضيف 
المسرح«   أضواء  ثالثي  »فرقة 
وكانوا اول من قدموا في التلفزيون  
كانت  ودي   « رمضان  »فوازير 
ساعتها حاجه جديده ... عمر ما حد 
قدمها قبل كده .. وكان بيكتبها لهم 
الشاعر العظيم  »حسين السيد« ...  

للفن وحبه  فعال محب  كان  جورج 
ظهوره  على  يقتصر  لم  هذا   
البسمة  ورسم  الكوميدية  باألعمال 
على شفاة الجمهور فحسب، بل امتد 
صرح  على  أمواله  إنفاق  لدرجة 
الجميع،  على  بالنفع  يعود  ثقافي 
سيدهم  جورج  الفنان  امتلك  حتى 
أشهر  الذي شهد  الهوسابير  مسرح 
العروض، وبدًءا من عام  ١٩٨١  
في  بمشاركته  توهًجا  نجمه  ازداد 
و»أهاًل  »المتزوجون«  مسرحيتي 
عمره  صديق  برفقة  دكتور«  يا 
العملين  نجاح  ورغم  غانم  سمير 
ذلك  ان  اال  نجاحا عظيما  السابقين 
من يمنع من وقوع الخالف ... حين 
تضاءل سمير غانم وحسب روايته 
أنه  الكويتية«  »األنباء  لصفيحة  
شقيقه  بوفاة  الفترة  تلك  في  فوجئ 
إدارة  يتولى  كان  الذي  غانم  سيد 
مرحلة  في  دخل  وقتها  أعماله، 
استعادت  وحاول  شديدة،  اكتئاب 
عافيته أماًل في العودة إلى الفن بشكل 
مختلف. فقرر االنفصال واالفتراق 
ده  هو  طب   ... فنيا  جورج  عن 
يطلعك  ح  كان  اللي  سمير.  ياعم 
اآلخر  الجانب  على   . االكتتاب  م 
شراء  في  أمواله  »جورج«  أنفق 
احتياجات  ضمن  األجهزة  أحدث 
مسرحه، وبسعادته ألعمال التطوير 
التي يجريها فوجئ بقدوم »سمير« 
مبلًغا إياه برغبته في الحصول على 
واالنفصال  المسرح  في  مستحقاته 
من  تبقى  ما  آخر  انفصل    . فنيا 
المسرح«  أضواء  »ثالثي  فرقة 
العمل  من  بًدا  »جورج«  يجد  ولم 
سينمائية  أعماٍل  عدة  في  منفرًدا 
ودرامية، إلى أن حلت الكارثة. في 
النصف الثاني من ثمانينيات القرن 
الهوسابير  الماضي تعرض مسرح 
إثر  كاماًل،  محتوياته  دمر  لحريق 
في  دارت  التي  الشغب  أعمال 
»جورج«  ليُصاب  آنذاك،  القاهرة 
ألم  القلب حزًنا على ما  بجلطة في 
الصحية  حالته  عمره«.  بـ»شقى 
إلجراء  لندن  إلى  سفره  استوجبت 
أحد  تغيير  استهدف  جراحي  تدخل 
عافيته  استعاد  وبالفعل  الشرايين، 
مفعًما  مصر  إلى  وعاد  جديد  من 
بالحيوية، وفي محاولًة منه لتعويض 
للمأكوالت  مطعًما  افتتح  خسائره 
في  الطريف  بنفسه.  أداره  الشرقية 
على  حرصه  هو  الجديد  مشروعه 
إعداد الوجبات وطهيها بنفسه، كما 
أعماله  أسماء  الوجبات  على  أطلق 
كباب  زبائنه  على  فعرض  الفنية، 
»أهال  وكفتة  الحقني«،  »دكتور 
»طبيخ  لحمة  وورقة  دكتور«،  يا 
في  »جورج«  عاد  المالئكة«. 
ليشارك  الماضي  القرن  تسعينيات 
كان  الفنية،  األعمال  بعض  في 
الحلواني«  »بوابة  مسلسل  أهمها 
وفيلم  والثالث،  الثاني  جزئيه  في 
يا  »نشنت  ومسرحية  »الجراج«، 
الفترة حاول  تلك  ناصح«، وخالل 
قبل  جديد،  من  مسرحه  بناء  إعادة 
على  قضت  التي  الكارثة  تحل  أن 

بنحبك ..... ياجورج  
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

آماله تماًما. وهنا كان الوجع واأللم 
 ... األخ  من  الجرح  يأتي  عندما 
عندما يتضاءل .  ففي عام ١٩٩٧ 
فوجئ جورج  بحجز السلطات على 
وقتها  مقدمات،  أي  دون  مسرحه 
المسرح ألحد  تبين أن شقيقه رهن 
المنشور  حسب  علمه  دون  البنوك 
وهو  الكويتية«،  »الوطن  بصحيفة 
الصحية  حالته  سوء  إلى  أدى  ما 
في  بجلطة  أُصيب  حتى  جديد  من 
الشق  في  تام  شلل  عنها  نتج  المخ 
على  أثرت  كما  من جسده،  األيمن 
مركز الكالم.  ازدادت حالته سوًءا 
خطأ  إثر  رئوي  بالتهاب  بإصابته 
خضوعه  خالل  له  تعرض  طبي 
ما  حسب  وذلك  جراحي،  لتدخل 
»ليندا«  الدكتورة  زوجته  روته 
في حوار لـ»المصري اليوم« عام  
أي  الفترة  تلك  منذ  ليبتعد   ٢٠٠٩
منذ عام ١٩٩٧  عن الساحة الفنية 
نهائًيا. عاش »جورج« فيما بعد في 
عزلة مع زوجته الدكتورة »ليندا«، 
والتي كشفت أنه ال يتقاضى أموااًل 
وما  الدولة،  من  عالجية  نفقة  أو 
البالغ  يحصل عليه فقط هو معاشه 
٢٧٠ جنيًها، ومعاشا آخر من نقابة 
جنيًها    ١٥٠ بمبلغ  التمثيلية  المهن 
وهما ال يتناسبان مع تكاليف عالجه 
بعض  أن  خاصًة  الثمن،  غالي 
الخارج  من  استيرادها  يتم  األدوية 
حسب روايتها.  ... مش ده برضه 
... عندما نتضاءل ...  ، ورغم تلك 
والحمد  »مستورة  قالت:  الظروف 
الصعب  بالظرف  رضاها  هلل«. 
يمنعها  لم  زوجها  مع  تعيشه  الذي 
من الحديث عن معاناته، كاشفًة أن 
»كل  أموااًل:  يمتلك  ال  »جورج« 
الهوسابير  مسرح  أيام  وصله  اللى 
كما  المسرح،  حريق  مع  ضاع 
ضاع ما تبقى من أمواله فى صفقة 
األجهزة التى استوردها من الخارج 
وتقدر بـ١٥٠ ألف جنيه«، قبل أن 
تلقي باللوم على رفيقه سمير غانم: 
فيها  سابه  اللى  الفترة  نفس  »هى 
سمير غانم وطلب حسابه، كل ذلك 
ما  كل  وعلى  جورج  على  قضى 
الحديدة«،  على  أصبح  حتى  يملكه 
لعدم  حزنها  عن  بعدها  لتعرب 
إلعادة  لـ»جورج«  الدولة  مساعدة 
بناء المسرح. مواقف كثيره انسانيه 
الفنان ...  الكثيرين عن هذا  حكاها 
مايحكيه  منها   ... العظيم  اإلنسان 
المؤلف  آالستاذ  ابن  »اكرم« 
السعدني«...  محمود   « والكاتب 
يتحدث  »اكرم« في لقاء علي قناة 
جورج  مواقف  عن  للدراما  النيل 
اإلنسان ومافعله مع والده »محمود 
السعدني » بعد خروجه من السجن 
اثناء حكم الرئيس »أنور السادات« 
نظام  بقلب  اتهم  ابوه  ان  ويقول 
يملكه  ماكان  كل  ان  مع   .. الحكم 
ماتقدرش  وقلم« ودي  كان »ورقه 
تقلب ترابيزه ... المهم ان الفترة دي 
 ... للسادات  »فرعنه«  فترة  كانت 
واللي كان يغضب عليه السادات ... 
والكالم لسه ل اكرم ... كان يتقطع 
حد  وال  يعني   ... ونور  ميه  عنه 
يعبره وال تليفونه حتي يرن ... ولو 
فيه مصلحه حكومية ... ماتتقضيش 
... يعني هرم او فرعون ... من اول 
قمة الهرم لسفحه او أسفله ... كله 
المهم   ... منك  وزعالن  مخاصمك 
ان في الوقت ده لما خرج السعدني 
من السجن ... وطبعا الظروف كانت 

ملطشة معاه ... اشتري منه جورج 
 ... اتنين   ... اسمها »اربعه  روايه 
فيها  اشتراها جورج ودفع  اربعه« 
 ... سنه  أربعين  من  اكتر  من   ...
دفع فيها  ٣٠٠٠ جنيه )تالت آالف 
عارف  وهو  الرواية  واخد  جنيه(. 
ينشرها  او  يمثلها  يقدر  انه مش ح 
فعل  لماذا  جورج  سؤل  ولما   ...
ذلك ... قال جورج ... علي األقل 
كتابه  اجل  السعدني من  لجميل  رد 
وقال  »المضحكون«    العظيم. 
بمثابة  الكتاب  هذا  ان  »جورج«  
بامفلت او مرجع تستطيع من خالله 
ان تتعرف علي  كل كوميديان ... 
... ويستحق  بكتابه  هو خلد هؤالء 
لتواري  ...   ونظًرا  ان نقف معه 
الفنان جورج سيدهم عن األضواء 
يعتقد أغلب أبناء الجيل الجديد بأنه 
كل  يواظب  حين  في  الحياة،  فارق 
ميالده،  بعيد  االحتفال  على  سنة 
تواضروس  البابا  يفاجئ  أن  قبل 
الجميع ويزوره بمنزله في ٢٠١٣، 
بعدها بعام يظهر في إعالن إلحدى 
شركات المياه الغازية سنة ٢٠١٤، 

»يال  شعار  رفعت  حملة  ضمن 
قبل  العام   في  لمتنا«.    نكمل 
 « »ليندا  أجرت زوجته   الماضي 
»مساء  برنامج  في  هاتفية  مداخلة 
»جورج«  فاجأ  خاللها  الفن«، 
الجميع وتحدث إلى الجمهور قائاًل: 
طيبين«.   وأنتم  سنة  كل  »بحبكم.. 
وفي هذا العام ٢٠١٩  وفي مكالمه 
»وائل  األستاذ  اجراها  تليفونية 
العظيمة  الزوجه  مع   « اإلبراشي 
»ليندا » أثناء احتفالها بعيد  ميالد 
جورج رقم ٨١... كانت ليندا تتكلم 
بمنتهي الرضا والسعادة وتقول ربنا 
 ... الداخلي  السالم  بيدي  اللي  هو 
تجعل  نعمه  بيدينا  اللي  وحده  وهو 
كل  وان   ... وجميله  سلسه  الحياه 
ربنا   « »امانه  فقط   هو  ماتفعلة 
مقويها  اللي  وهو    ... لها  أداها 
والرضا  الحب  بكل  حملها  علي 
....  األستاذ الفنان القدير  »جورج 
سيدهم« كان يبدوا علي مالمحه كل 
السعاده والسالم ... السالم الذي قد 
اليعانون  والذين  منا  الكثير  يفتقده 
من ربع ما يعانيه  .. وبكل حب ... 
وعلي قدر ما استطاع ... كان يقول 
للجميع ... بحبكم ... وحشتوني .... 
نفسي  عن  باألصالة  النهارده  وانا 
وقراء  محرري  عن  وبالنيابة   ...
الكندية«  الجديد  »األهرام  جريدة  
... بقول لك »كل سنه وأنت طيب 

.... بنحبك ... ياجورج« ...

مهما   .... الظروف  تكون  مها 
الزمن يهبدك

ومهما  كان األلم   ....   او أي 
شىء يسلبك

إياك تخاف من كده ..... او حاله 
مايعجبك

امسك في أيد ربنا ......  هو أكيد 
يسندك
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فرعونيــات

مجموعة منكاورع :
مجموعته  بناء  مطلقا  منكاورع  يكمل  لم 
خلفه  من  االكبر  الجزء  انهى  التي  الهرمية، 
شبسكاف Shepseskaf  باللبن بعد ان قام 

بتعديل التخطيط على نطاق واسع.
الجرانيتية  االرضية  بقايا  على  عثر  وقد 
للواجهة  مالئم  قرابين  لمقصورة  المربعة 
اعادة  الممكن  من  كان  وان  للهرم،  الشرقية 
البناء من االجزاء الغائرة في االرضية، وهو 
لوحة  على  يحتوى  صغير  فناء  عن  عبارة 
وتسبقه حجرة مسقوفة مدخل جانبى. وعلى 
بارتفاع اكثر من  ينفذ  لم  البناء  اية حال فإن 
في  تشييده  وأعيد  شبسكاف  وضعه  االساس 
االسرة السادسة. ومن الممكن االعتقاد انه بدال 
من اللوحة الثانية اقيم تمثال في مزار صغير 

يمكن ان نشاهده في مشروع “شبسكاف”.
الطقسى  المعبد  بناء  منكاورع  وبدأ 
النوع  من  الحجرى  والبناء  فقط.  الجنائزي 
ضخمة  كتل  عن  عبارة  وهو  الحجم،  كبير 
من الحجر الجيرى من نفس المنطقة، كسى 
سطحها جزئيا بالجرانيت االسود. والتخطيط 
مربع الشكل يتكون من فناء وصالتة متسعة 
و “بوابة نوت” ولها درجتان ثم مزار واحد 
من  صفا  ان  المحتمل  ومن  للتمثال.  عميق 
االعمدة كان يحمل سقف رواق يحيط بالفناء 
ذلك  استبدال  تم  وقد  االصلى.  المشروع  في 
هذا  فسر  وقد  اللبن.  من  دخالت  ذى  بساتر 
الرمزى  الشكل  بأنه  المعتاد  غير  المظهر 
لبوتو، بدال من النقوش الغائرة المميزة االكثر 
تكاليف أو اعادة تمثيل غابة النخيل على هيئة 
وهى  واوناس(،  )ساحورع  جرانيتية  اعمدة 
المستعملة في مكان آخر لتمثيل البيئة من اجل 
إقامة شعائر “بوتو”. والمقصورة الوحيدة في 
الخمس  المقاصير  محل  حلت  التي  المحور 
المخصصة للتماثيل المعروفة في مكان آخر 
وربما  “الوزيريس”.  خصصت  ربما  والتى 
صورت المعبودات االخرى على هيئة تماثيل 
اقيمت في بوابة “نوت”، حيث عثر على البقايا 
الموقع.  نفس  التماثيل في  لمثل هذه  الحقيقية 
المقصورة،  هذه  إلى جنوب  الخالى  والمكان 
في  مدخل  خالل  اليه  الوصول  يسهل  الذي 
الصالة العريضة، ربما شغلته خمسة مخازن 

شيدت جدرانها بالحجر الجيرى.
للصالة  الغربية  الشمالية  الزاوية  وفي 
كان  وربما  الهرم  إلى  ممر  يؤدى  العريضة 
يجاوره طبقا للمشروع االصلى، حجرات في 
واربع  )سايس(  للتاجين  مخصصة  الجنوب 
لالعضاء  مخصصة  الشمال  في  حجرات 
مكانها  شبسكاف  ووضع  )بوتو(.  الداخلية 

خمسة مخازن.
ومثل المعبد االمامى فقط بصالة عميقة بين 
االماكن  نقلت  وقد  الصاعد.  والطريق  الفناء 
المقدسة لبوتو وسايس ألول مرة إلى المقبرة 
نفسها : فالبقرب من غرفة التابوت في الهرم 
االحشاء  لتوابيت  خصصت  مقاصير  اربع 

الداخلية واثنتان اخريان للتاجين.

الجدران ذات  الفناء وبه  ويبدو ان معاملة 
للصالة  والمالصقة  لبوتو  المميزة  الدخالت 
“االوزيرية”  الديانة  ان  إلى  يشير  الواسعة 
قد اتفقت مع عقيدة الشمس الخاصة بالمعبود 

“رع”.

وهو  الشكل  مربع  الوادى  معبد  وتخطيط 
مشيد باللبن بدال من الحجر الجيرى المحلى، 
الجنائزى. ويدور  الطقسى  المعبد  على نسق 
الطريق الصاعد حول الجانب الجنوبي للمعبد 
المشروع  والن  بابين.  بوساطة  به  ويتصل 
المعتاد فمن  الوادى  يقتبس شيئا من معبد  لم 
المعتقد انه شيد بعد وفاة “منكاورع” ويتصل 
إلى  يؤدى  بممر  اساطين  اربعة  ذو  دهليز 
إلى  ثم  الجانبين،  كال  على  حجرات  اربع 
الفناء  نهاية  له دخالت. وفي  فناء ذى جدار 
صالة واسعة ذات درجتين تتصل بمقصورة 
الجانبين  كال  من  نفسها  هي  تتصل  محورية 

بسلسلة من الحجرات.

مجموعة شبسكاف : 

شبسكاف  شيد 
على  ضخمة  مقبرة 
اشتهرت  منزل  هيئة 
“مصطبة  باسم 
المبنى  والن  فرعون 
العلوى للمقبرة نفسها 

اتخذ شكل منزل فإنه يظهر تأثير مصر السفلى 
تخطيطا  الجنائزي  المعبد  ويظهر  بوضوح. 
مثل  اول  القرابين  مقصورة  وتعتبر  خاصا. 
يظهر حجرة مسقوفة تحتوى على باب وهمى 
البديل  الخلفى، وهو  الرأسى  الجدار  اقيم في 

المادى للوحة المعنوية في العنصر السابق.

وتخطيط المعبد الجنائزي عبارة عن سياج 
نهايته.  عند  للقرابين  مقصورة  به  مستطيل 
إلى  المقبرة  سياج  من  جانبى  مدخل  ويؤدى 
الصالة العميقة ولها هنا شكل ممر مقام بطور 
الجانب الجنوبى، وهو مفتوح من الشرق إلى 
فناء ذى جدران من اللبن بها دخالت، ومفتوح 
من الغرب على ممر آخر وصالة مستعرضة 
فناء  يمثل  الفناء  وهذا  الثانى.  الفناء  خلف 
الغربيين”  اول  “لمعبد  الداخلى  االضاحى 
هنا  خصص  انه  يبدو  ابيدوس  في  البدائي 
الصاعد  الطريق  ويمتد  “رع”  الشمس  لرب 
بطول الجانب الجنوبي للمعبد غير المتناسق. 
والبناء من الحجر الجيرى، عند الفناء االول، 
ومن  بالطوب.  المشيدين  الصاعد  والطريق 
كان  الطويل  الصاعد  الطريق  ان  المعتقد 

ينتهى عند بوابة.

اضيفت  فقد  “منكاورع”،  هرم  في  وكما 
لالعضاء  المخصصة  االربعة  المزارات 
للتيجان  المخصصة  الحجرة  وكذلك  الداخلية 

إلى غربة التابوت.

 
مجموعة اوسركاف : 

في  البناءون  دمر 
الصاوى  العصر 
“اوسركاف”  مجموعة 
سقارة  في  الهرمية 
مقاما  االثر  وكان 

على ارض غير ممهدة لدرجة ان مقصورة 

الواجهة  في  تخطط  ان  يمكن  فقط  القرابين 
الشرقية، والمعبد الطقسى الجنائزي مقام في 

الواجهة الجنوبية

المناسب  المكان  التخطيط  هذا  في  ونجد   
الملكى  الطقس  في  تقدم  لكى  “رع”  لعقيدة 

الجنائزي.

منتصف  في  المشيدة  القرابين  ومقصورة 
غرفة  كانت  ربما  للهرم  الشرقية  الواجهة 
مسقوفة تحتوى على لوحة تتاخمها حجرتان 

جانبيتان.

مع  متناسق  الجنائزي  الطقسى  والمعبد 
في  ومشابه  للهرم،  الجنوبية  الواجهة  محور 
“بمنكاورع”  الخاص  المعبد  لذلك  التخطيط 
ويتكون من فناء تحيط به سقيفة ذات اعمدة 
واجهته  من  ويتصل  الثالثة  جوانبه  من 
متسعة  بصالة  مدخلين  بوساطة  الجنوبية 
وبوابة نوت. ويؤدى باب خلف الفناء االخير 
مقاصير  ثالث  ذات  مستعرضة  حجرة  إلى 
صورة  وهى  لوير(،  رأي  في  خمسة  )وهم 
مطابقة تماما لحجرات قدس االقداس في معبد 
الصالة  نهايتى  كلتا  وفي  الغربيين”.  “اول 
الفناء،  إلى  المؤدية  االبواب  أمام  الغربية، 
وتنسيق  والشمال،  الجنوب  مقصورتا  تفتح 
الفناء باتجاه محوره االطول من الشرق إلى 
المذبح  الشمس  تضئ  ان  إلى  ادى  الغرب 
الفناء  هذا  انفصال  ونتج عن  مناسبة  اضاءة 
وجود  لعدم  جدار،  بواسطة  المعبد  قلب  عن 
ممر مسقوف ذى اعمدة بطول الجدار اخفاق 

من وجهة النظر الجمالية.

 

للملك  الضخم  التمثال  رأس  كانت  وربما 
الوردى جزءا من  الجرانيت  المصنوعة من 
تمثال جالس اقيم في منتصف الجدار الجنوبي 
للفناء، وكان وقوع العناصر الرئيسية للمعبد 
المشتركة  عالقتها  يؤكد  واحد  محور  على 
وهى: مقاصير التماثيل وبوابة نوت، والصالة 
والهرم  والمذبح  الضخم،  والتمثال  المتسعة، 
على  المتقدم  المعبد  ومثل  الدفن،  غرفة  مع 
شكل صالة طويلة بين الجدار الشرقى للفناء 
وبين الممر ولم يعرف شئ عن معبد الوادى.

مجموعة ساحورع :

مقصورة  ساحورع  مجموعة  ضمت  وقد 
المعبد  محور  بطول  اخرى  مرة  قرابين 

الطقسى الجنائزي إلى الشرق من الهرم.

ومقصورة القرابين عبارة عن حجرة عميقة 
مسقوفة، اكبر من ذى قبل مرصوفة بالمرمر 
ملونة  وهى  الجيرى،  الحجر  جدران  وذات 
اعلى  القرابين،  تحمل  بمعبودات  ومزخرفة 
افريز سفلى من الجرانيت. واقيم باب وهمى 
من الجرانيت في الجدار الغربى وامامه مذبح 
استعمل من اجل احتفال التقدمه، وهذه الزيادة 
اضافة  قابلتها  القرابين  مقصورة  اهمية  في 
الصغيرة  القائمة  إلى  للتقدمة  طويلة  قائمة 

زخرفة  إلى  باإلضافة  فعال،  المستعملة 
ونصوص  بمناظر  المقصورة  في  الجدران 

تسجل وتوضح طقس التقدمة.

متقدمة  وحجرة  جانبى  ممر  ويربط 
الخمسة  المزارات  بصالة  القرابين  مقصورة 
والغى  الجنائزي.  الطقسى  المعبد  نهاية  في 
إلى  القرابين  مقصورة  من  المباشر  الممر 
من  الموكب  ويمضى  بعد.  فيما  الهرم  سياج 
الفناء إلى الجانب الشمالي لهذا السياج ثم إلى 

مدخل الهرم.

الطقسى  للمعبد  المتناسق  التخطيط  ويعتبر 
الجنائزي هاما جدا ألنه يضم بطريقة ناجحة 
العناصر  مع  القديمة  المعبد  عناصر  جميع 
الشمس. والفناء  المستعارة من معبد  الجديدة 
بجانبه  المصقول،  بالبازلت  المرصوف 
يتخذ  كي  الرئيسي  المحور  على  االطوال 
الغرب، محاط  إلى  الشرق  اتجاها ممتدا من 
االصلى  االعمدة  صف  محل  حل  بجدار 
النخيل  غابة  يمثل  نخيلية  اعمدة  ورواق ذى 
التي ترمز لبوتو. واستخدم المذبح المصنوع 
وكسيت  الشمس.  عقيدة  في  المرمر  من 
الجدران بنقوش رائعة تمثل الملك وهو يقتل 
أو يقبض على الليبيين واالسيويين، أو يسجل 
حيوانات االسالب المختلفة ويحيط بالفناء ذى 
بالمرمر  مرصوف  عريض  ممر  الجدران 
في  واتباعه  الملك  تمثل  بمناظر  ومزخرف 
أو  الحيوانات  يصيدون  اليومية  انشطتهم 
االسطول  وعودة  رحيل  ومناظر  االسماك 

البحري.

اسطوانيه  ذات  منهما  وحلت حجرتان كل 
تجاور حجرة  المتسعة،  الصالة  محل  واحده 
وتؤدى  نوت  لبوابة  ترمز  مركزية  متقدمة 
إلى غرفة بها مقاصير التماثيل. ومثل المعبد 
االمامى على هيئة صالة عميقة، كي تستعمل 
في احتفاالت كل من عقيدة الشمس والطقوس 

الجنائزية.

وشيد معبد الوادى بشكل مبسط على هيئة 
بوابة لها سقيفة ذات اساطين في نهاية الطريق 
واالساطين  المحور.  على  المتناسق  الصاعد 
من  واحدة  قطعة  من  المصنوعة  الحجرية 
الجرانيت لها جسم اسطوانى، وتيجان نخيلية، 
وكانت مقامة على قاعدة منخفضة عريضة. 
سقيفة  ذات  اهمية  اقل  اخرى  بوابة  واقيمت 
صغيرة بزاوية قدرها ٩٠ درجه تقريبا على 
ثانوى،  مرفأ  بمثابة  لتكون  الغربى  الجانب 
يتصل داخلها بواسطة ممر واقتضت بساطة 
رسو  عند  االحتفاالت  بساطة  الوادى  معبد 
الفم  فتح  غرفة  وتحولت  الجنائزي  الموكب 

إلى كوة في الحائط الغربى.
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السمات املزاجية لدى 
حديثى الوالدة 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

امام  احتيار,,  حالة  فى  متعجبا  يقف  الكل 
الذى  الجبار,,  المارد  هذا  تقلبات 
ريح  ثورته  البحار,,  يفوق  هياجه 
عاصف متناثر الغبار,, اتقاد غضبه 
نار,, ال يطفئ اضطرامها امطار,, 
عن  تعجز  اسرار,,  سكونه  اوقات 
تعزف  االشعار,,  قافية  وصفها 
للقلب  التى  االوتار,,  على  الحانها 
تفوق عذوبتها  االفكار,,  العقل و  و 
امهر  آالت  او  المزمار,,  نغمات 
كمائن  تصدره  فنغمها  موسيقار,, 
بمقدار,,  محسوبة  هزاته  االغوار,, 
ال تميل للقلة و ال تطول بأكثار,, و 
بذلك تخفض ما بالصدر و الوجدان 
المزاج  يكون  هكذا  و  مرار,,  من 
الطفل دون  عبر االعمار,, يولد به 
يتجه  وليد  فنجد  لالختيار,,  مجال 

مزاجه نحو الهدوء و االستقرار,, و آخر حاد 
صراخه  ترددات  اعصار,,  كأغنف  المزاج 
تخترق االسوار,, و نجد المنسحب الذى يقبل 
الذى  هذا  و  اضطرار,,  و  بتغصب  الحياة 
يقتطف من كل االثمار,, و يختار من كل نمط 
مسار,, و و علينا انعى بسمات كل الحاالت 
و  باقتدار,,  صغارنا  مع  لنتعامل  المزاجية 
اليوم نستعرض خصائص المزاجية المختلفة 
لالطفال يظن الكثيرين ان حديثى الوالدة لديهم 
سمات مزاجية واحدة لكن ما اثبتته الدراسات 
الحديثة انه يوجد اختالفات واسعه بين الرضع 
و بعضهم فى الحالة المزاجية و اشارت احد 
االبحاث التى اجريت على مدار ١٠ سنوات 
هناك  انه  الرضع  من  كبيرة  مجموعه  على 
النمط االول هو  للرضع  انماط مزاجية  عدة 
النمط السهل و يشكل غالبية االطفال ٤٠% و 
يتميزوا بأنهم يأكلون و ينامون بانتظام و هم 
فرحون عموما و سريعو التكيف للمأكوالت 
الثانى  النمط  الجديدة  الوجوه  و  الخبرات  و 
الى  يميلون  اطفاله  و  الفاعلية  بطيئ  يسمى 
جديدة  لخبرة  يتعرضون  عندما  االنسحاب 

يظهرون  و  السلبى  المزاج  عليهم  يسيطر  و 
درجة منخفضة من النشاط و يشكلون حوالى 

%١٥

و  الصعب  بالنمط  يسمى  الثالث  النمط 
اطفاله عديمو االنتظام فى االكل و النوم و ال 
ببطء ظاهر و  اال  الجديدة  للخبرات  يتكيفون 
مزاجهم سلبى و رودود افعالهم شديدة للغاية 
سواء الهياج او البكاء و تظهر لديهم ثورات 
النمط  االطفال  من   %١٠ يمثلون  و  غضب 
المتنوع... حيث يظهر  بالنمط  الرابع يعرف 
لالنماط  المميزة  السمات  من  مزيجا  اطفاله 
و  احيانا  سهل  يكون  احيانا  فالطفل  الثالثة 
فى  صعب  و  اخرى  احيان  الفاعلية  بطيئ 
بعض المواقف و يشكل هذا النمط نسبة ٣٥% 

من االطفال

ان  التجارب  و  الدراسات  دلت  ايضا  و 
لديهم  ليست  االولى  اشهرهم  فى  الرضعان 
الراشدين  كما  متعددة  و  واضحة  انفعاالت 
مبهج  او  مؤلم  لموقف  الطفل  تعرض  فأذا 
و  العام«  االهتياج   « يسمى  انفعال  يصدر 
االهتياج هما  هذا  نوعين من  يمكن مالحظة 
المواقف  فى  الطفل  يصدره  »االبتهاج« 
عن  يصدره  »الضيق«  و  المفرحة... 
االولى  السنة  عمر  فى  و  المفزعة  المواقف 
نجد ان الضيق يتمايز الى الغضب و الخوف 
و  الى مرح  االبتهاج  يتمايز  و   ... النفور  و 
كلما  االنفعاالت  تزداد  وهكذا  حب  و  بهجة 
تقدم الطفل فى العمر و زادت خبراته الصغار 
ليسوا بطبيعة ثابته فما بين طفل هادئ و اخر 
حاد المزاج هكذا نتأرجح بين بحار السمات 
مزاجية و امواجها المتقلبة الذى تجعلنا غير 
تعامل مختلفة  لكل طفل طريقة  مدركين..ان 
مشكالت  من  الطفل  سيعانى  تغافلناها  اذا 

انفعالية و شخصية بعيدة المدى

منظمة الكشافة الكندية ستخسر حوايل 2400 عضوا 
من كنيسة املرمون يف الربتا 

ستخسر منظمة الكشافة الكندية حوالي ربع أعضاءها من الشباب في جنوب البرتا , حيث 
تستعد  كنيسة لطائفة المورمون  تسمي ] يسوع المسيح أخر االيام [ لقطع عالقاتها الطويلة 
مع المنظمات الكشفية الشبابية في جميع أنحاء العالم , وكانت كنيسة المورمون قد أعلنت 
في مايو عام ٢٠١٨ إنها ستقطع العالقات مع الكشافة االمريكية وجميع المجموعات الكشفية 
االخري إعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ , وهو القرار الذي قالوا إنهم أتخذوه لتنفيذ برنامج 
جديد عالمي موحد لشباب المورمون , ويشارك حاليا أكثر من ٧٠٠٠ من شباب المورمون 
في الكشافة الكندية , ويمثلون ١٠ % من اعضاء الكشافة الكندية ولكن في البرتا حيث يعيش 
معظم المورمون الكنديون , يشكل اعضاء الكنيسة ما يقرب من ربع الشباب المسجلين في 
الكشافة , وفي البرتا هناك ٢٤٠٠ عضو وهذا العدد يمثل اكثر قليال من ٥% من عدد الكشافة 
في كندا , وقال زعيم كنيسة المورمون : أن الحقيقة هي إن الكنيسة تريد أن تخلق برنامج 
يمكن تنفيذه في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشباب علي التطور ألن هناك مناطق في العالم 
ليس لديها برامج رسمية للكشافة , وقال أيضا إن منظمة الكشافة الكندية هي منظمة رائعة 
علمت العديد من شبابنا المبادئ الرئيسية , التي وفرت لهم نقطة إنطالق لبقية حياتهم , وإن 
البرنامج الجديد سوف يتضمن بعض مبادئ الكشافة , ولكن سيركز بشكل واضح علي الدين 
والروحانية , ومن ناحية أخري غرقت  منظمة الكشافة في امريكا في دعاوي قضائية في 
وأيضا   , االمريكية  الكشافة  مسؤولي  قبل  من  الجنسي  االعتداء  لزعم   , االخيرة  السنوات 
بعد أن أستجابت   , المتحدة  الواليات  المورمون والكشافة في  بين كنيسة  العالقات  توترت 
منظمة الكشافة هناك للضغوط عليها لتصبح أكثر شموال ,وشجعت الفتيات والمتحولين جنسيا 
المورمون بشدة   الدينين في كنيسة  القادة  , ولذا إضطرب  الكشافة  والمثليين لالشتراك في 
هناك  , حيث ان الكنيسة تحظر العالقات الجنسية المثلية ,وفي كندا تجنبت منظمة الكشافة 
هنا خالفات مماثلة وسمحت للفتيات باالشتراك في جميع البرامج عام ١٩٩٨ وشكلت اول 

فريق  في العالم للكشافة من المثليين جنسيا عام ٢٠٠٠

متثال جليدي ميثل احلضارة املصرية القدمية يف 
مهرجان يف هولندا

حممد صالح يتوج جبائزة أمجل هدف
الجائزة  هذه  على  فابينيو نافس  البرازيلى  من  كل 
سيتى،  مانشستر  أمام  إيفرتون، بهدفه  أمام  مانى  وساديو 
صالح  هدف  حصل  على حيث  تشيلسى  شباك  فى 
الجماهير  أصوات  من  االستفتاء، ٥6%  فى  شاركت  التى 
شباك  فى  هدفه  حصل  أرسنال على ٥% من أصوات فيما 
هدف  وحصل  فى شباك الجماهير،  الصاروخى  فابينيو 
 ،%٣٤ على  سيتى  وهدف ساديو مانى فى شباك مانشستر 

ايفرتون على %6.
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 عـادل عطيـة

نشيد »ضوء القمر«!
الريف،  في  تجواله  أثناء  في     
مر ذات مساء امام كوخ متواضع..
   وفيما هو غارق في تأمالته، 
وصل إلى سمعه صدى احد ألحانه 

عبر النافذة المفتوحة!
مضبوط،  غير  العزف  كان     
نفس  وجود  على  يدل  كان  وان 

شفافة عند العازف! 
   فجأة سمع صوت امرأة شابة، 

تقول:
هذه  اسمع  ان  اود  كم  آه!     

القطعة، من عزف فنان اصيل!
   في تلك البرهة طرق السامع 
نفسه  وجد  له،  ُفتح  ولما  الباب، 
إلى  جالسة  فتاة  مع  لوجه  وجهاً 

بيانها، والى جانبها اخوها الشاب.
فسمعت  الشارع  في  كنت   -    
بالعزف  لي  تسمحين  فهل  كلمتِك، 
على بيانِك، هكذا سأل المعلم، دون 

أن يُعلن عن هويته.
   - بكل سرور يا سيدي، أجاب 
جيداً،  ليس  بياننا  ولكن  الشاب، 

وليس لدينا نوتة.
   - ليس عندكم نوتة؟ وكيف اذن 

استطاعت اآلنسة أن تعزف؟!
شفتي  على  العبارة  انطفأت     
تلك  في  النه  الكبير؛  الموسيقار 
عمياء..،  الفتاة  أن  الحظ  البرهة 

يعزف،  وراح  البيانو،  امام  فجلس 
وحين  عميق.  الهام  تأثير  تحت 
توقف عن العزف،  سأله اخو الفتاة:

   - ولكن من انت يا سيدي؟
بل  الغريب،  الزائر  يجبه  لم     
يعزف  وراح  البيانو،  الى  عاد 
بعضاً  الفتاة  عزفت  الذي  اللحن 
إلى  اوله  من  ولكن  مقاطعه،  من 
آخره، وبصورة فائقة الكمال. وقبل 
من  اشرأبت  مقطع،  آخر  ينهي  أن 

شفتي الفتاة العمياء، صرخة:
   - بيتهوفن! هذا بيتهوفن.

اشعة  اطلت  اللحظة  تلك  في     
الكوخ عن  الفضية، وولجت  القمر 
واستقرت  المفتوحة،  النافذة  طريق 

على عيني الفتاة المنطفئتين.
تمتم  المسكينة!  الختي  يا   -    

الشاب.
   - بما انها ال تستطيع أن ترى 
ضوء القمر؛ فسأحاول ان اعلنه لها 

بالعزف، قال الفنان الكبير.
البيانو،  إلى  جلس  ثم  قالها،     

وألف لحن« »ضوء القمر«...
***   ***   ***   

شغوفين  أشخاص  من  كم     
اللعب  على  وقادرين  بالموسيقى، 
على آالتها، التي ُوجدت في العالم 

لتعطي أنغاماً ساحرة!

يسقطون  كمبتدئين،  ولكنهم،     
وقد  الموسيقي،  السلم  على  من 
عزف  في  المضني،  الفشل  أتعبهم 

المقطوعات الجميلة بمثالية!

ييأسون،  ال  ذلك،  ومع     
يعرف  طالبين شخص  ويصرخون 

كيف يعلمهم ما هو الصحيح!
بـ  سيلتقون  حتماً،  هؤالء،     

كيف  يعلمهم  آخر«؛  »بتهوفن 
لإللهام  ويكونون مصدراً  يعزفون، 

والفرح!...

اجلعفري يهاجم تركيا وقطر 
والسعودية ويطالب االحتاد 

األوروبي باستعادة "إرهابييه" من 
سوريا

 

المتحدة،  األمم  لدى  الدائم  السوري  المندوب  اتهم 
أساسيين  بأنهما ممولين  تركيا وقطر  الجعفري،  بشار 
لـ "جبهة النصرة" في سوريا، مطالبا أوروبا باستعادة 

"إرهابييها" الذين قاتلوا في بالده.
جلسة  خالل  ألقاها  كلمة  في  الجعفري،  وأوضح 
البرامجية  "الميزانية  حول  األممية  العامة  للجمعية 
لألمم المتحدة للعام ٢٠٢٠"، أن المنظمة العالمية منذ 
بامتياز  مسيسة  "مؤسسة  بل  خيرية  تكن  لم  تأسيسها 
لصالح األقوى، لكن هذا الوضع الخطير بات يستشري 
وقيمتها  مركزها  تهدد  وبطريقة  فاضح  بشكل  اليوم 

وتقوض السلم واألمن الدوليين".
وبين أن "الدول الراعية لإلرهاب" في سوريا دفعت 
باتجاه تشكيل 6 آليات أممية لفبركة اتهامات ضد بالده، 
مشيرا إلى أن الممارسة العملية كشفت أن هذه اآلليات 
"لم تكن حيادية وال مستقلة وال نزيهة وال موضوعية".

العامة  األمانة  رضوخ  عدم  ضرورة  على  وشدد 
لألمم المتحدة "للضغوط السياسية والمالية وممارسات 

الدول  بعض  حكومات  تتبعها  التي  االستقطاب" 
األعضاء في الترويج لما تسمى IIIM )اآللية الدولية 
والمستقلة والحيادية الخاصة بتحديد ومعاقبة المسؤولين 
عن جرائم كبرى في سوريا( في الميزانية العادية لألمم 

المتحدة.
ورد الجعفري في كلمته على تصريحات ممثل فنلندا، 
اجتماعات  األوروبي خالل  االتحاد  باسم  تحدث  الذي 
اللجنة الخامسة وزعم أن هذا األمر غير مسيس وفني 
بحت وأنه يرتبط فقط بدور اللجنة في إقرار الميزانية 

البرامجية في األمم المتحدة كل عام.
"أنا  الفنلندي:  الممثل  إلى  متوجها  الجعفري،  وقال 
أسأله فقط.. متى تنوون في االتحاد األوروبي استعادة 
إرهابييكم األجانب الذين عاثوا قتال وخرابا في سوريا 

أم أن هذا أمر فني بحت؟".
 IIIM وأضاف: "من وقف وراء إنشاء ما يسمى بآلية
هم حكومات دول دعمت ومولت تنظيمات إرهابية في 
سوريا وهي مصنفة على قائمة مجلس األمن للكيانات 

اإلرهابية".
لرئيس  تصريحات  إلى  السياق  هذا  في  وأشار 
الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، التي 
إن  تلفزيونية،  مقابلة  في  الجعفري،  حسب  فيها،  قال 
بالده ال تعترف بتصنيف األمم المتحدة لتنظيم "جبهة 
النصرة" على أنه كيان إرهابي، وأقر أيضا بأن قطر 
أنفقت مع حكومات أخرى من بينها السعودية والتركية 
أكثر من ١٣٧ مليار دوالر إلسقاط الحكومة الشرعية 
حد  على  المتحدة،  الواليات  من  بتعليمات  سوريا  في 

تعبير الجعفري.
إلى  تعدان  بأنهما  وقطر  تركيا  الجعفري  اتهم  كما 
"جبهة  لتنظيم  الرئيسيين  والداعمين  الممولين  اليوم 

النصرة" في سوريا
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إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن لَْم َيْعِرُفوا هللاَ ُهْم َحْمَقى ِمْن َطْبِعِهْم، 
لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْعلَُموا اْلَكاِئَن ِمَن اْلَخْيَراِت اْلَمْنُظوَرِة، 
لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا َصاِنَعَها )حك  َولَْم َيَتأَمَّ

)1 :13
الحلقة العاشرة: أغرب الزواحف في العالم

الجزء الثاني الثعابين
و - الثعابين كغذاء ودواء 

 

أطعمتها  قائمة  ضمن  الثعابين  تضع  ال  الثقافات  معظم 
ولكن بعض الثقافات تعتبر لحم الثعابين من األطعمة المشهية 
والفاخرة والتي لها تأثيرات دوائية وشوربة الثعابين في بعض 
وفي  أجسادهم  لتدفئة  الصقيع  أوقات  في  يتناولونها  البلدان 
شاذة  كحالة  المجلجلة  الثعابين  أكل  توثيق  تم  الغربية  الثقافة 
في الغرب األوسط من الواليات المتحدة في ظروف متطرفة 
وتايوان  الصين  مثل  اآلسيوية  بلدان  المجاعات.وفي  وقت 
وتايلندا وأندونيسيا وفيتنام وكمبوديا يسود االعتقاد بأن شرب 
دم الثعابين سيما ثعبان الكوبرا يزيد من القدرة الجنسية وهم 
لهذا الغرض يفضلون سحب دم الكوبرا وهي ال زالت على قيد 
الحياة ويقومون بمزجه بقليل من النبيذ لتحسين الطعم كذلك في 
بعض البلدان اآلسيوية يستخدمون الثعابين في صناعة الكحول 
مستوعب  في  ثعابين  عدة  أو  ثعبان  إلقاءجثة  أن  يعتقدون  إذ 

الخمر يزيد من قوة الخمرة

وزارة  بحسب  البحر  ثعبان  من  100جرام  كل  يحتوي 
الزراعة األميركية على المعلومات الغذائية التالية :

 السعرات الحرارية: 184- 

الدهون: 11.66-

الدهون المشبعة: 2.35-

الكربوهيدرات: 0-

األلياف: 0-

البروتينات: 18.44-

الكولسترول: 126-

يحتوي بروتين ثعابين البحر على مادة اآلرجنين ويصنف 
على أنه من األحماض األمينية النصف أساسية الغنية بعنصر 
لبنات  هي  أساسية  النصف  األمينية  )األحماض  النيتروجين  
يستطيع  ال  والتي   ) والببتيد  البروتين  لبناء  الرئيسية  البناء 
من  عليه  الحصول  في  الجسم  يعتمد  ولذلك  تخليقها  الجسم 
األطعمة الغنية به ويكمن سر اهتمام العبي بناء األجسام بهذا 
الحمض هو دخوله في العديد من التفاعالت الفسيولوجية داخل 
الجسم. يحتاج جسم األنسان لمادة اآلرجنين وذلك إلنتاج أكسيد 

النتريك بتكسير األرجنين بواسطة أنزيم يسمى السيترولين.

أهمية أكسيد النتريك في الجسم

-  يقوم بتوسيع األوعية الدموية مما يترتب عنه زيادة الدم 
المتدفق إلى العضالت والمحمل باألوكسجين والغذاء وبالتالي 

زيادة الضخامة العضلية مع طاقة وقوة تحمل عالية

- زيادة الكفاءة أو القدرة اجلنسية للفرد

وأثبتت األبحاث أن األرجنين يزيد من إفراز هرمون النمو 
هرمون  وهو  البشري  النمو  )بهرمون  أيضا  يعرف  الذي 
الخاليا  تكاثر  وتحفيز  النمو  بتحفيز  يقوم  ببتيدي  بروتيني 
يزيد  كما  األخرى.  الحيوانات  وبعض  البشر  في  وتجديدها 
األرجنين مادة  األنسولين )والذي له ظيفة مهمه جدا فهو في 
حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم يقوم البنكرياس بافرازه، و 
هذا االخير يرتبط على مستقبالته النوعية مما يؤدي الى فتح 
بتحويل  الكبد  فيقوم  الكبد،  خاليا  إلى  الجلكوز  دخول  قنوات 
الجلكوز إلى جليكوجين وتخزينه في خالياها، مما يؤدي إلى 
ايضا في  بالدم( ويساعد األرجنين  الجلوكوز  خفض مستوى 
التقليل من معدالت الكوليستيرول عند ارتفاعها كما يعمل علي 
مستويات  عند  الجسم  داخل  األمالح  مستويات  وإبقاء  تنظيم 
النتريك  للفرد النه ينتج اكسيد  المناعي  ثابتة و يحفز الجهاز 
عند تكسيره المتواجد داخل خاليا هذا الجهاز )جهاز المناعة 
هو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخاليا 
من  حمايتها  بغرض  الحي  الكائن  أجسام  داخل  وجسيمات 
األمراض والسموم والخاليا السرطانية والجسيمات الغريبة. 
هذه المنظومة الحيوية تقوم بالتعرف على مسببات للمرض، 
مثل الميكروبات أو فيروسات وتحييدها أو إبادتها. يميز جهاز 
وبين  الحيوية  أنسجته  و  السليمة  الجسم  السليم خاليا  المناعة 
ايضا  األرجنين  المرض( ويساعد  تسبب  كائنات غريبة عنه 
جسم األنسان علي حرق الدهون ويستخدم لعالج من يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب لقيامه بتوسيع االوعية 

الدموية.

ويحتوي سمك ثعبان البحر على كمية عالية من الفوسفور 
تعتبر أكثر من الموجودة في اللحوم، الذي يعمل على تكوين 
عظام قوية وصحية ويساعد في تجنب هشاشة العظام، خاصة 
الموجودة  تلك  أعلى من  البحر  ثعبان  في  الفوسفور  كمية  أن 
في الحليب والزبادي. و يحتوي سمك ثعبان البحر ايضا على 
نسبة عالية من الحديد، الضروري لتكوين خاليا الدم الحمراء 
األكسجين عن  ينقل  الذي  الهيموجلوبين  الجسم، وخاصة  في 
طريق الدم إلى جسمك بالكامل، كما يمكن أن يقي من فقر الدم

لقياس  الحرارية )وهي وحدة  بالسعرات  ثعبان غني  سمك 
يقوم  لكي  الجسم  ويكونها  يحتاجها  التي  الحرارية  الطاقة 
بعمله بشكل عادي، وذلك عن طريق إحراق المواد الغذائية. 
للقيام بوظائفه األساسية للحياة، وهذه  فاإلنسان يحتاج للطاقة 
الطاقة مصدرها األول هو الغذاء و األكسجين الذي نستنشقه. 
ما  على  تنتجها  التي  الطاقة  مقدار  في  األغذية  وتختلف 
 : وهي  أال  الغذاء  في  األساسية  الثالثة  العناصر  من  تحتويه 
االكربوهيدرات والبروتينات و الدهون(. كما أنه غني بالعديد 
من الفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين أ، المفيدة 
بعض  أظهرت  كما  خاصة.  التناسلي  والجهاز  الدم  لصحة 
األبحاث أن الزنك الموجود في ثعبان البحر له تأثير إيجابي 
الناقالت  يحفز وظيفة  فيتامين ب6  العقلية، ومع  الصحة  في 

العصبية في الجسم ويحسن صحة الجسم بشكل عام 

يوجد في ثعبان البحر مادة تسمى الثيامين )هو االسم العلمي 
بي  فيتامينات  أحد  وهو  ب1  بفيتامين  سابقا  يعرف  كان  لما 
المركبة القابلة للذوبان في الماء( الذي يحسن من اداء الجهاز 
اإلصابة  فرص  من  ويبطئ  )الدماغ(  المركزي  العصبي 
بالزهايمر، تناول 100 ملجم من مكمالت فيتامين ب1 فعال 

لمرضى الزهايمر. 

فوائد سم الثعابين كدواء

  

مضاد السم

مضاد السم هو المصل او المضادات)مضاد للسموم( وهو 
دواء مصنوع من االجسام المضادة التي تستخدم لعالج لدغات 
و لسعات سامة، ويتم استخدامها فقط في حاالت السمية العالية 

ولها اخطار سمية كبيره، وتعتمد هذه االجسام المضادة على 
وتعطى  به(  خاص  مضاد  جسم  له  سم  كل  يعني  السم)  نوع 
للمصاب عن طريق الحقن وتصنع المضادات من الحيوانات 
التي تحتوي على السم)كاالفاعي النها وسيلة دفاع لها( ويتم 
حقنها في حيوانات اليفه اخرى دمها يساعد على انتاج اجسام 
مضادات  ويتوفر  الحيوان  دم  تنقية  بعد  جمعها  يتم  مضادة 

للدغات الثعابين والعناكب والسمك ولسعات العقرب

استخدام سم األفاعي لعالج أمراض القلب وضغط الدم

اليوم  أصبح  انه  إال  قاتل  االفعى  سم  ان  من  الرغم  على 
عالجا ألمراض خطيرة ومستعصية وينقذ سنويا مئات اآلالف 
األميركية  كير  مديل  مجلة  في  تقرير  فحسب  المرضى.  من 
المعالجة بسموم االفاعي ليس باالمر الجديد. فمنذ  فان نجاح 
على  العالجات  من  الكثير  نجح  الماضي  القرن  تسعينات 
حيوانات مختلفة جرت في مختبرات أميركية ما سمح بادخاله 
في ما يسمى معالجة الطب التجانسي مثال من أجل عالج مرض 
الروماتيزم. واليوم يتم بواسطة السموم عالج أمراض أخرى، 
كالوقاية من مرض قصور القلب المزمن وارتفاع ضغط الدم 
ما دفع مصانع األدوية الى استخدام مكونات السموم في مجال 

تخثرالدم )تجلط الدم( واألعصاب. 

ودخل سم األفاعي ايضا قطاع صناعات العقاقير، فكما هو 
معروف يتعرض أكثر من عشرة ماليين شخص في البلدان 
الصناعية الكبيرة لنوبات قلبية، وجلطة الدم هي من المسببات 
على  اليوم  األميركية  األدوية  مصانع  تعكف  لذلك  الرئيسية، 
استخراج مادة اسمها تيروفيبان من أفاعي فيبرايدي ذات اللون 
الترابي المائل الى االصفرار وتعيش غالبا في أفريقيا والقارة 
التثاقل  من  الدموية  الصفيحات  المادة  هذه  وتمنع  األميركية. 
واألوعية الدموية من االنسداد ، وتقلل من خطر االحتشاء لكن 

ال بد ان تعطى عن طريق طبيب وفي المستشفى.

سم االفاعي لمعالجة الروماتيزم

أمراض  معالجة  في  األطباء  فيه  يأمل  الذي  الوقت  وفي 
سرطانية بسموم األفاعي وسجل نجاحات ملحوظة، يراهنون 
االميركية  القارة  ففي  الروماتيزم.  معالحة  في  عليها  كثيرا 
يعاني أكثر من مائة مليون شخص من هذا المرض، ويعالج 
اسمه  نوعه  من  فريد  فعال  مصل  بواسطة  منهم  الكثير 
السم  »عالج  ويسمى  األفاعي  سموم  من  مستخرج  توكسين 
منه  الملجرام  من  المائة  من  بجزء  األطباء  ويستعين  النقي« 
ويمزج بمعالج آخر ويحقن به المكان المصاب ان كان الركبة 
استرخاء  تأثير  من  المفاصل  التهاب  فيختفي  المفاصل،  او 
المناعة ولمعالجة  انتوكسين جهاز  تقوي مادة  العضالت كما 
في  األطباء  بعض  يمزج  والروماتيزم  المفاصل  التهاب 
الجرسية  واألفعى  الكوبرا  أفعى  سموم  واالرجنتين  المكسيك 
السموم  هذا  بمصل  االستعانة  يمكن  وبهذا  الرملية  واألفعى 
واالستغناء عن جرعات الكرتيزون الذي له عوارض جانبية 
مثل نقصان الكلس في العظام وقرحة المعدة. ويحتاج العالج 
بسموم هذه األفاعي حتى 12 جلسة وذلك حسب خطة العالج 

وقوة االصابة.

  

   الرملية                           الجرسية                  الكوبرا 

االفاعي يسمح  ان اختصاصين لحلب سم  بالذكر  والجدير     
لهم فقط القيام بهذا العمل لخطورتها، في البداية يمسك براس 
االفعى من مكان يعرفه االختصاصي ثم يضغط على انيابها 
التي تكون في وعاء زجاجي كي يخرج السم، بعدها يوضع 
وال60  ال40  بين  ما  حرارتها  ثالجة  في  استخراجه  تم  ما 
درجة مئوية وهذا يسمح بوجود بلورات نقية جدا، ثم يوضع 
لمدة 24 ساعة في جهاز من أجل تجفيفه من كل شوائب مثل 
عناصر  فصل  يجب  نقية  سموم  على  وللحصول  الماء.  من 
بها اختصاصيون  يقوم  ومركبات أخرى، وهي عملية معقدة 

أو أطباء صيدلة

إعداد
د. شاكر اسطفان
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منذ عشرين عام .!
مبناسبة عام 2020  

 عصام نسيم 

في  وبالتحديد  عام  عشرين  منذ 
غير  ايام  كانت   1٩٩٩ عام  نهاية 
ذكريات  مخيلتي  في  تحمل  عادية 
فريدة ال يمكن أن ننساها مهما مرت 

السنين .!

كان العالم كله ينتظر مجيء سنة 
قدوم  ينتظر  الجميع  وكان   2000

األلفية الثالثة لميالد السيد المسيح .

توقف  عن  تنتشر  االخبار  كانت 
االليكترونية  والتعامالت  البنوك 
جديد  لتقويم  الجديد  العام  نتيجة 

ينتهي ي 1٩٩٩ ويبدأ ب 2000 .

كان الكل يترقب ماذا سيحدث .

كانت الحياة أكثر بساطة من اليوم 
من  تعبر  مازلت  التكنولوجيا  كانت 

عصر قديم الي عصر جديد .

الفضائيات  الي  التلفزيون  عصر 
الموبيل  الي  التليفون  وعصر 
عصر  الي  الكمبيوتر  وعصر 

االنترنت .

التعرف على  في  يبدأ  العالم  كان 
كثيرون  والذين  العولمة  مصطلح 

كيف  شيء  عنه  يعلمون  ال  كانوا 
ستحدث هذه العولمة وكيف سيكون 

العالم واحد ثقافيا أو سياسيا .

قرية  فعال  العالم  سيكون  كيف 
صغيرة .

كان االنترنت في بداية ظهوره لم 
يكن قد انتشر في كل منزل مثل االن 
االنترنت  مقاهي  في  مكانه  وكان 
الخطوط  طريق  عن  مازال  كان 
األرضية والسرعة البطيئة والمكلفة  

مقارنة بحال االنترنت االن .

وكان  اال  سنة 1٩٩٩  تمضي  لم 
هناك حادث كان االقوى من نوعه 
طائرة  سقوط  وهو  الوقت  هذا  في 
المحيط  مياه  في  للطيران  مصر 
غامضة  ظروف  في  األطلنطي 
وأسباب لم تعلن حتى اآلن واستمر 
جسامين  أو  الطاىرة  عن  البحث 

الضحايا  اسابيع دون جدوى .

لها  اهتزت  مروعة  حادثة  كانت 
مصر كلها.!

ايضا لم يمضي شهر ديسمبر اال 
وهي  مروعة  مذبحة  األقباط  وشهد 
ضحيتها  راح  والتي  الكشح  مذبحة 

20 شهيد من األقباط غير المصابين 
في  حدثت  التي  التخريب  وأعمال 
بيوت ومحال األقباط في هذه القرية 

.

مذبحة حدثت ورغم ذلك لم يعاقب 
جميع  وخرج  عنها  شخص  اي 
البابا  بيقول  براءة  منها  المتهمين 
شنودة مقولته الخالدة بعد فشل حكم 

االستئناف » تستأنف الحكم هلل » .

عشرون عام مضت سريعا ممتلئة 
باالحداث قليل منها سعيد وكثير جدا 

حزين . 

في  فيها  االشهر  الحادث  كان 
منتصفها وبالتحديد عام 2011 

عام  القديسين   حادث  بينها  كان 
تطور  كان  والذي  السنة  رأس  ليلة 
فالول  الكنائس  على   الهجوم  في 
مرة يحدث انفجار بقنبلة في كنيسة 
في مصر وكانت حادثة اهتزت لها 
األقباط  ليخرج  كلها  مصر  ارض 
غاضبة  مظاهرات  في  مرة  ألول 
ونهاجم  مبارك  تهاجم  مرة  والول 
جنازة  حضروا  الذين  المسؤولين 
عندما  خاصة  مارمينا  في  الشهداء 
المسؤولين  االسقف  االب  مدح 

ضده  الحاضرون  وينتفض  وقتها 
االسقف  وينهي  المسؤليين  وضد 
اإلسكندرية  محافظ  ويهرب  عظته 
وقتها من باب جانبي بعد أن تظاهر 
األقباط غضبا ضده وضد المسؤليين 

في الدولة .

لتدخل مصر كلها بعد هذا الحادث 
ثورة جديدة وهي ثورة يناير والتي 
في  سنوات  يسببها  مصر  استمرت 

كثير من القالقل واالضطرابات .

عشرون عام 

وتم  للحكم  اإلخوان  فيها  وصل 
خلعهم أيضا من الحكم .

مبارك  فيهم  رىيسين   خلع  تم 
ومرسي .

األقباط  فيها  شهد  عام  عشرون 
كثير من األحداث المؤلمة والحزينة 
البابا  نياحة  هو  الما  أكثرها  كان 

شنودة  

الذي كان اب وسند وكبير األقباط 
ليشعر بعدها األقباط بحالة من اليتم 
تنتهي  لم  واأللم  والحزن  والغربة 

حتى اآلن .

كثير من  األقباط  فيها  ايضا شهد 
األحداث اإلرهابية 

الكنائس الول مرة  انفجارات في 
مثل  المعاصر  كنيستنا  تاريخ  في 

البطرسية والمرقسية وطنطا .

على  المتطرفين  قبل  من  هجوم 

في  حدث  مثلما  وهدمها  الكنيسة 
أطفيح .

وحرق  االعتداءات  من  كثير 
الكنائس في كثير من المدن بعد أن 

تم خلع مرسي من الحكم

اعتداءات  في  اإلخوان   وخروج 
المدن  من  كثير  في  الكنايس  على  
اعتداءات  الصعيد  في  خاصة 
تاريخها  في  الكنيسة  تشاهدها  لم 

الحديث .!

ايضا على المستوى الكنسي  كان 
هناك كثير من األحداث والمتغيرات 

التي حدثت طوال هذه الفترة .

قنوات  الكنيسة  لدى  أصبح  فمثال 
الكنيسة  ينبع  بعضها  فضائية 
واستمرت  اشخاص  يتبع  والبعض 
القبطي  الشعب  تخدم  طويلة  لفترة 
لالسف  ولكن  إرثوذكسي  بمنهج 
بعض هذه القنوات في الفترة األخيرة 

حادت قليال عن هذا المنهج.!!

الكنسي  التعليم  مستوى  عن  أما 
ولكنه  تطور  حدث  الشديد  فلألسف 
مع  خاصة  إيجابي  غير  تطور 
التواصل  ومواقع  االنترنت  انتشار 
تحكم  وجود   عدم  ومع  االجتماعي 
تيارات  ظهرت  المجال  هذا  في 
متعددة بتعاليم وأفكار كثيرة بعضها 
االرثوذكسي  ايماننا  مع  يتوافق 
والبعض اآلخر يناهض هذا الفكر ! 

]البقية ص19 [

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A 5Z4 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

إدانة املدير التنيذي السابق لشركة ] إس 
إن سي الفالني [ بتهمة الفساد والرشوة 

وغسيل االموال 
أدانت هيئة المحلفين في المحكمة العليا في كيبيك يوم ١٩ ديسمبر ,  سامي بيباوي ٧٣ سنة  المدير التنفيذي 
السابق لشركة ] أس إن سي الفالين [ في مونتلاير  بتهمة التزوير والفساد وغسل عائدات الجريمة وقالت 
المدعية العامة آن -ماري مانوكيان ان سامي بيباوي كان يرأس شعبة االنشاءات الدولية وكان المسؤول عن 
رشوة كبار المسؤولين في حكومة معمر القذافي , وانه  يجب أن يسجن ٩ سنوات وانه شوه سمعة كندا وساعد 
علي أستمرار النظام الديكتاتوري الفاسد لمعمر القذافي في ليبيا , وإن العامل الوحيد الذي يمكن أن يخفف 
تعامالته مع سعدي  بيباوي بشكل خاص علي  , وتركزت محاكمة سامي  بيباوي  العقوبة هو عمر يوسف 
النظام عام ٢٠١١ ,ومن بين  إنهيار  القذافي , الذي ساعد علي تأمين عقود مربحة قبل  القذافي أبن معمر 
الرشاوي التي دفعت لسعدي القذافي يخت فاخر من صنع الواليات المتحدة تم شراؤه بي ٢٥ مليون دوالر 
, وقالت المدعية العامة ايضا إن شركة ] أس إن سي الفالين [ نقلت حوالي ١١٣ مليون دوالر الي شركة 
شل في ليبيا الستخدامها في دفع اجور الشخاص ساعدوا الشركة علي تأمين العقود , بداية من التسعينات في 
القرن الماضي , وإن الشركة دفعت حوالي ٤٨ مليون دوالر في شكل رشاوي للمسؤولين الليبين بين عامي 
٢٠٠٢  و ٢٠١١ وهو ما يشكل انتهاكا للقانون   وقالت المدعية العامة أيضا إن سامي بيباوي حصل علي 
رشاوي مقدارها  ٢6 مليون دوالر ولكن محامية الدفاع قالت إن هذه االموال كانت مكافأة مشروعة أذن بها 
رئيس الشركة في ذلك الوقت , وقدمت ايضا رسائل واوراق من زمالؤه السابقين ومعارفه تدل علي إن لديه 
سمعة ممتازة , وان هناك محتالين في كيبيك وذكرت أسماؤهم قد سرقوا االموال وخدعوا االبرياء مستخدمين 
ليبيا معروفة بانها دولة فاسدة وهذا ال  اسم يوسف بيباوي الذي هو مختلف عنهم , ولكن القاضي قال إن 
يبرر تصرفات بيباوي , ولم يخاطب يوسف بيباوي القاضي مباشرة بل قدم بيانا خطيا قال فيه ] آسف جدا 
للمعاناة التي سببتها ألطفالي وازواجهم والحفادي الثمانية , هؤالء الذين اعطاني اياهم الرب , لنعرف كم نحن 
محظوظين , وهذا في حد ذاته سيكون أقصي عقوبة سأواجهها [ هذا وسوف يعلن الحكم النهائي يوم ١٠ يناير
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احلكومة الفيدرالية الكندية  لن تسمح لرؤساء 
وزارات املقاطعات باحباط حظر االسلحة النارية

أوتاوا : قال جستن ترودو رئيس وزراء كندا بانه لن يسمح لرؤساء وزارات 
المقاطعات الذين يمانعون حظر االسلحة النارية باحباط خطط البلديات في المدن الكندية , وقد دافع ترودو عن 
عزم حكومته بحظر االسلحة النارية علي أساس كل مدينة علي حدة بدال من سن قانون شامل , وقد دعا بعض 
السياسيين المحليين في مونتلاير وأوتاوا وتورنتو القلقين بشأن اطالق النار المستمر المميت الي إتخاذ تدابير 
للسيطرة علي المسدسات في مدنهم ,وقال جستن ترودو خالل مقابلة : لقد سمعنا من عدد من المدن الكبيرة 
بشكل خاص إنهم يريدون أن يكونوا قادرين علي حظر المسدسات داخل مدنهم وهذا ما سمعته من بعض 
االماكن وليس كل االماكن , ونحن نري ان نعطي هذه المدن والمحافظات االدوات االزمة للقيام بذلك , وكانت 
مجموعة رائدة تدعوا للسيطرة علي االسلحة قد بعثت برسالة الي وزير السالمة العامة في كندا بيل بلير تقول 
: إن الحظر المحلي علي االسلحة النارية سيخلق عقبات كثيرة ومجموعة من التعقيدات القانونية والقضائية , 
فمثال في أونتاريو عارض رئيس وزراء المقاطعة دوج فورد فكرة حظر االسلحة النارية بينما دعمها عمدة 
مدينة تورنتو جون توري , وقال ترودو ان الحكومة الكندية تفضل ان تسمح ببعض السلطات علي االسلحة 
النارية للمقاطعات والتي  تنقل للبلديات لتقوم بتنظيمها  , واحيانا يكون لدينا مقاطعة غير مستعدة للقيام بذلك 
, علي الرغم من رغبة مدينة او مدن فيها للقيام بذلك , وعند هذه النقطة انا متاكد ان هناك أدوات أخري 
يمكن استخدامها لن تكون مثالية , النها ستنطوي علي خالفات مع المقاطعة في الوقت الذي نريد فيه ان نكون 
متعاونين . وأكد ترودو أن المزيد من القيود علي االسلحة النارية تمثل عنصرا واحدا فقط من االستراتيجية 
الفيدرالية بشأن االسلحة النارية , وان الحكومة ستمضي قدما في خططها لمنع تهريب االسلحة الي كندا وجمع 
المتاجر والمنازل  التجزئة ,وضمان تخزين االسلحة في  المشتريات من تجار  المعلومات حول  المزيد من 
بطريقة اكثر أمانا لمنع السرقات ,وتري الحكومة الفيدرالية ايضا إن االنفاق علي برامج مكافحة العصابات 
وعلي الشرطة المحلية , وبرامج المراكز المجتمعية هو المفتاح للحد من العنف في المدن , ووعدت الحكومة 
الليبرالية بالتحرك بسرعة لاللتزام بتحريم االسلحة النارية وخاصة االسلحة المصممة للقتل الجماعي والتي 
ال يجب ان تتواجد في كندا , وتعرض الحكومة سعر عادل لشراء هذه االسلحة ممن يمتلكونها , وقال ترودو 
ايضا : ان هناك اجماعا واضحا من ثالثة احزاب في البرلمان وهي الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي 

وكتلة كيبكوا علي المضي قدما للسيطرة علي االسلحة النارية .

حزب احملافظني الفيدرايل يؤجل مؤمتره 
السياسي النتخاب رئيسا جديدا للحزب 7 أشهر

المحافظين  حزب  أعضاء  صوت 
السياسي  المؤتمر  الفيدرالي علي تأجيل 
تورنتو  في  عقده   مقرر  كان  الذي 
الي  أبريل   ١٨ الي   ١6 من  الفترة  في 
التاحة   ٢٠٢٠ نوفمبر  شهر  منتصف 

مزيد من الوقت لتنظيم سباق انتخابات رئيس جديدا للحزب بدال من 
أندرو شير الذي تنحي عن قيادة الحزب مؤخرا ,  والتركيز بشكل أكبر 
علي التفاصيل والتنظيم حول عملية إالنتخاب, وهذا المؤتمر سيكون 
فرصة جيدة النتخاب مجلس  إستشاري جديد للمناقشة والتصويت علي 
التعديالت الجديدة التي ادخلت علي السياسة الوطنية للحزب . وسيعقد 
التي  المرة االولي  للحزب في مدينة كيبيك و هذه  السياسيى  المؤتمر 

يعقد فيها الحزب مؤتمره السياسي في مدينة كيبيك .

السفارة الصينية تندد حبديث بعض 
السياسيني حول االفراج عن الكنديان 

احملتجزان

يبدو إن حديث جستن ترودو و طلبه 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  من 
التجارية  المعاهدة  علي  التوقيع  عدم 
مع الصين اال اذا أفرجت عن الكنديان 
غضب  أثارت  قد  لديها  المحتجزان 

بيانا  االلكتروني  موقعها  علي  الصينية  السفارة  نشرت  فقد   , الصين 
دبلوماسية  طريق  عن  الصين  اخضاع  محاولة  إن  يقول«  غاضب 
عالية الصوت ومحاولة الضغط علي الصين ألمور ال عالقة لها بها 
هي محاولة فاشلة , ودعا البيان كندا لالفراج عن السيدة منج وانتشو 
المديرة التنفيذية لشركة هواوي التي أعتقلتها كندا قبل عام حسب طلب 
الواليات المتحدة , وجاء في بيان السفارة الصينية إيضا : أن السلطة 
القانون وان  القضايا بما يتفق تماما مع  القضائية الصينية تتعامل مع 
المشروعة مكفولة , واضاف  المحتجزان ومصالحهم  الكنديان  حقوق 
البيان قائال : إن الجانب الصيني يحث الجانب الكندي علي أحترام روح 
سيادة القانون والسيادة القضائية للصين واالمتناع عن إبداء تصريحات 
غير مسؤولة » وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وزارة الخارجية 
الصينية ان قضية الكنديان مايكل كوفريج ومايكل سبافور قد نقلت الي 
المدعيين العاميين لمراجعتها ومالحقتها قضائيا , وكان جستن ترودو 
قد كرر موقف كندا بان الرجالن تم احتجازهم ظلما ,وإن كندا كانت 
تفي بالتزاماتها مع الواليات المتحدة عندما أحتجزت السيدة منج وانتشو 
بموجب معاهدة تسليم المجرمين , وأضاف إن الصين اعتقلت الكنديان 

إنتقاما الن الصين ال تعرف كيف يعمل نظامنا القضائي .

سكان مدينة ] دير ليك [ يقدمون 
عشاء الكريسمس ل 75 من املسافرين 
الذين إضطرت طائرتهم للهبوط يف 

املدينة 
عندما أقلعت طائرة وست جت من مطار تورنتو الي مدينة سانت جون قابلتها عاصفة تلجية وأضطرت 
للهبوط بسبب سوء االحوال الجوية وقامت بالتحليق بشكل دائري فوق سانت جون ولم تكن قادرة علي الهبوط  
لفترة من الوقت , فاتجهت الي مدينة ] دير ليك [ وهبطت فيها , وكان علي متنها ٧٥ راكب , عشية عيد 
الميالد وتم أرسال الركاب الي فندق هوليداي حيث حصلوا علي وجبة االفطار حوالي الساعة الخامسة صباحا 
, وعندما علم بذلك سكان المدينة عن طريق الفيسبوك , حيث ارسل لهم  براين سنو الذي يعمل مع ] جيش 
الخالص [ رسائل للمساعدة في اعداد احتفال بعيد الميالد لهوالء الركاب , جاء الرد سريعا  , وفي غضون 
٣٠ دقيقة كان هناك سندويشات وكعك ولحوم الديك الرومي والمرق والعصائر لهوالء الركاب , الذين كانوا 
شاكرين جدا لهذا الترحيب وقال واحد منهم :  إن هذا عمال طيبا وقال براين سنو الذي كان وراء هذا االحتفال 
: ان هذا هو المعني الحقيقي لعيد الميالد وبعد ذلك قام بترتيب ٣٠ سيارة لحمل المسافرين الي المطار ليلحقوا 
بطائرتهم المغادرة الي مدينة  سانت جون وقال براين سنو : أعتقد ان مدينتنا ] دير ليك[ رائعة في عمل الرحمة 

والناس هنا يسرعون دائما عندما يكون هناك حاجة للمعونة.

قاضي احملكمة العليا يف تورنتو يرفض دعوي  
تعويض من جمموعة سيارات االجرة ضد 

مدينة تورنتو مببلغ 1,7 بليون دوالر 
برفض   تورنتو  في  العليا  العدل  محكمة  من  بيريل  بول  القاضي  قام 
دعوي قضائية رفعتها مجموعة مالك لسيارات االجرة المرخصة ضد 
مدينة تورنتو لدفع تعويضات لهم تبلغ ١,٧ بليون دوالر , بسبب سماحها 
لشركة ]أوبر لسيارات االجرة [ بالعمل في المدينة , وقد قام كال من 
لورانس إيزنبرج وبهرونز خامزا وسجيز ثيثي بمقاضاة المدينة بسبب 
الذي  التي تكبدوها بعد أن بدأت خدمة ]أوبر[ وقال لورانس  الخسائر 
يملك ثالثة تراخيص لعمل  سيارات االجرة  انه في وقت ما كانت قيمة 
هذه التراخيص ٣٨٠ الف دوالر وكانت تدخل له ٤٥٠٠ دوالر شهريا 
, ولكن االن هبطت قيمتها الي ١٠ االف دوالر وتدخل اقل شهريا , 
وليس لديه االموال الكافية وعليه ان يدفع قيمة تجديد هذه الرخص التي 
تبلغ ١١٢6 دوالر , وقال أيضا إن المدينة مسؤولة عن حماية سيارات 
االجرة المرخص لها من االضطرابات المالية ومع ذلك قضت المحكمة 
بغير ذلك , وقال القاضي » أنه ال قانون مدينة تورنتو وال قانون بلدية 
تورنتو بفرض علي المدينة حماية مصالح أصحاب سيارات االجرة »
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شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

١( تأجير العقار سريعا 
٢( توريد شيكات االيجارات في وقتها

٣( تفتيش العقار سنويا  ٤( دفع الفواتير
٥( متابعة مع املستأجر 

٦( املالك دائماً على علم بعقاره
٧( تعيني املهنيني للتصليح بأسعار معقولة

٨( تنظيم وضبط الدخل واملصاريف وتقدميها حملاسبك   
٩( مراقبة معدل االيجارات سنويا وتزويده        ١٠( ٢١ عام خبرة

لالستعالم واالستشارة مجانا اتصل بـ
نبيل دانيال ت: 4390 258 416 أودانيال دانيال ت:  8499  389 416

www.handinhandpropmgmt.com

   تشهد هذه األيام المباركة موجه ممنهجة ضد 
البطريرك  الثاني"  تواضروس  البابا"  قداسة 
رقم )١١٨( )تولى منذ ٤ نوفمبر ٢٠١٢م– 
وحتى  نوفمبر ٢٠١٢م   ١٨ في  تجليسه  وتم 
سنين  عمره  هللا  أطال  السطور  هذه  كتابة 
التالية  السطور  سالمية(،وفي  وأزمنة  عدة 
بهدوء.... نوضح بطريقة بسيطة هذه األمور 
اإليمان  أثرها جماعة حماة  قامت على  التى 
أو وغيرهم من أثارة القلق ضد البطريرك.   

القبطية  الكنيسة  بطريرك  مهام  نناقش  كما 
ومكانته بين كنائس العالم.      

التطور التاريخي لرابطة حماة اإليمان 

اإليمان  حماة  رابطة  أن  بالذكر  الجدير  من 
قداسة  للمتنيح  األخيرة  األيام  في  ظهرت 
رقم)١١٧(  البطريرك  الثالث  شنودة  البابا 
قام  ٢٠١٢م(.وقد  مارس   ١٧  -١٩٧١(
القبطية  العقيدة  بلجنة  الباحثين  أحد  بتأسيسها 
األرثوذكسية التابعة إلشراف أسقفية الشباب، 
الدارسين  الشباب  من  لمجموعة  باإلضافة 
بذات التخصص، وكان هدفها في البداية الرد 
على أى شبهة أو اتهام يوجه للعقيدة المسيحية 
محبة  بكل  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  أو 
أكدت  كما  أكاديمى.  علمى  نقاش  ظل  في 
وقفات  أى  في  المشاركة  عدم  على  الرابطة 
بإصدار  وتكتفى  تجمعات،  أو  مظاهرات  أو 
بيانات تعريفية تعبر عن موقفها. وأيًضا أكد 
من  نوع  أى  على  اليعملون  أنهم  أعضاءها 
األجندات الخاصة، وعالقتهم باآلباء شخصية 
يملى  أنه ال  وآبائه، وشددت على  االبن  بين 
فى  الحق  نفسها  منحت  وكذلك  أحد،  عليها 
الكنسى،  اإلدارى  للعمل  االقتراحات  تقدم 
كما حظرت  الشخصية.  األحوال  قانون  مثل 
إيمان  حول  الحوار  أعضائها  على  الرابطة 
غير المسيحين، فلهم منا كل احترام وتقدير. 
بعض  الرابطة  هذه  وراء  أن  ننكر  ال  وهنا 
األساقفة والكهنة األرثوذكس التابعين للكنيسة 
القبطية األرثوذكسية. وبعد فترة وجيزة تطور 
دورها لدرجة وصل إلى مهاجمة بعض آباء 
بعضهم،  تصرفات  على  والتعليق  الكنيسة 
وسائل  على  الكنيسة  أمور  معظم  وأصبحت 

التواصل االجتماعى.      

وبعد نياحة قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 
مارس٢٠١٢م(،   ١٩٧١-١٧( رقم)١١٧( 
 ٤ الثانى-منذ  تواضروس  البابا  قداسة  تولى 
نوفمبر ٢٠١٢م- الدار البطريركية وقد َوِرَث 
تركة ثقيلة تمثلت في ظروف أوضاع مصر 
مقاليد  على  تسيطرت  كانت  حيث  السياسية 
السلطة جماعة اإلخوان المسلمون، باإلضافة 
إلى تعرض األقباط لعديد من االعتداءت على 

أوالدهم  وممتلكاتهم.   

وتم  وكنيسة  دير  مائة  من  أكثر  حرق  كما 
بعض  محاولة  عن  فضال  وسلبهم،  نهبهم 
العراقيل  وضع  مؤهلين-  –الغير  األساقفة 
أمام البابا من أجل إصالح األوضاع اإلدارية 
النظام  هيكلة  إعادة  أو  األبرشيات  تقسيم  أو 
أساقفة  البطريركية،أو رسامة  للدار  اإلدارى 
لجأ  ولذلك  مقار-  أنبا  دير  األديرة–  لبعض 
من  البابا  قداسة  لفكر  المعارضين  هوالء 
إلنها  اإليمان  حماة  رابطة  وتشجيع  مساندة 
تعمل لمصالحهم الخاصة وليس لحماة إيمان 

الكنيسة كما يروجون لذلك.        

اإليمان  حماة  رابطة  بدأت  حال،  أية  على 
قداسة  على  هجومها  آلخر  وقت  من  تشن 
البابا تواضروس الثانى– هنا نريد أن نوضح 
عساهم  ولألقباط  للشباب  المقالة   هذه  في 
أمامهم  يسممون  الذين  وإلى  يفيد  ما  يجدون 
اآلبار لعلهم يتعظون – نذكر هنا على سبيل 
المثال وليس الحصر عندما زار قداسة البابا 
فرانسيس مصر في إبريل ٢٠١٧م أصدرت 
الرابطة عدة بيانات، لعل أهمها رفض توحيد 
إبيفانيوس  األنبا  نيافة  المعمودية، وبعد مقتل 
مأزق  من  الخروج  على  الرابطة  حرصت 
بعض  قبل  من  إليها  االتهام  أصابع  توجيه 
القبطى، بشأن  الالهوتيين والمتابعين للمشهد 
عالقتها بقتلة األب إبيفانيوس، وحاولت تبرئة 
على  أعضائها  بعض  اعترض  كما  نفسها. 

البابا  قداسة 
س  و ضر ا تو
رسامة  بوقف 
ن  هبا لر ا
عام.  لمدة 
حاولت  كما 
الرابطة  هذه 
ل  ستغال ا
ع  ضو مو
أبريشية  تقسيم 
وفي  المنيا، 
األخيرة  األيام 

وبالتحديد في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩م اعترضوا 
المركزية  البابوية  المكتبة  قداسة  تشيد  على 
الرابطة  ادعت  حيث  بيشوي،  األنبا  بدير 
إلعادة  طريق  أو  ومبانيها  رسوماتها  بأن 
البابا  قداسة  اعتماد   وأيًضا  الكثلكة،  فكرة 
متى  األب  خلفاء  أى  المتاوية  الرهبان  على 
األنبا  بيان  الرابطة  واستغلت  المسكين، 
إقامة  بشأن  أنجلوس  لوس  أسقف  سرابيون 
قداس إلهي يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م ليتوافق 
توحيد  بمحاولة  واتهمته  ظروف  بعض  مع 
العلم  مع  الغربية.  الكنيسة  مع  الميالد  عيد 
قبل  من  دراسة  يحتاج  التقويم  موضوع  أن 
من  متخصصة  مجموعة  تضم  علمية  لجنة 
شتى المجاالت، وأيًضا مراجعة أيام الصوم. 
الرئيسى  هدفها  أن  يبدو  الرابطة  لألسف 
عرقلة طرق اإلصالح، مع العلم أن في عهد 
قداسة البابا الحالى لم يتم تغير شىء قط سواء 
من  العادات أو الطقوس الكنسية أو الالهوتية 

أو مواعيد األعياد.   

بقاع  اتسعت في شتى  الكنيسة  العكس  على 
األبرشيات  بلغ عدد  ذلك  والدليل على  العالم 
وتعددت  أبرشية  نحو)٢٧(  مصر  خارج 
تمارس  القبطية  كنيستنا  وأصبحت  الكنائس 
والعقيدة  الطقوس  ذات  بنفس  الصلوات 

واأللحان بلغات متعددة.      

رابطة  روجت  ربما  القريب  وباألمس 
الكنيسة الروسية  حماة اإليمان أو غيرها أن 
البابا تواضروس  قامت بقطع عالقته بقداسة 
األوكرانية  بالكنيسة  اعترف  ألنه  الثانى 
يخص  الخبر  هذا  أن  مع  األرثوذكسية، 
اإلسكندرية  بطريرك  الثاني  ثيودروس  البابا 
عن  بيان  صدر  وقد  لألرثوذوكس.  وأفريقيا 
٢٠١٩م  ديسمبر   ٢٨ في  البطريركية  الدار 
أكد على أن الكنيسة الروسية األرثوذكسية لم 
األرثوذكسية  القبطية  بالكنيسة  تقطع عالقتها 
بل يوجد تعاون مشترك ما بين الكنيستين في 

العديد من مجاالت الخدمية التى يعود نفعها 
على كالهما.       

هنا نريد أن نسجل أن قداسة البابا تواضروس 
الثانى قد اعترض على مسمى هذه الرابطة 
احد  في  أغسطس٢٠١٨م  في  ذكر  حيث 
قائاًل  العظات 
قداسته: "ال يوجد 
لإليمان  حماة 
المسيحى،فإيمان 
محمى  الكنيسة 
الكنيسة  بصاحب 
المسيح"  وهو 
رابطة  رد  وجاء 
اإليمان   حماة 
على قداسته حيث 
قائاًل: "نحن  ذكر 
نّدعى  ولن  لم 
أبناء حماة اإليمان  أننا حماة اإليمان، ولكننا 
الحقيقيين، الذين لوالهم ما وصل لنا اإليمان 
نقًيا ومستقيًما، فنحن أبناؤهم نسير على دربهم 
اإليمان  على  الحفاظ  إلى  قوتنا  بكل  ونسعى 
األرثوذكسى نقًيا، لنسلمه ألبنائنا كما تسلمناه 
من آبائنا، وهذا واجب، ليس علينا نحن فقط، 
أرثوذكسى"،معتبرين  قبطى  كل  على  بل 
وكيرلس  أثناسيوس  القديسين  أحفاد  أنفسهم 
وديسقورس والبابا شنودة. وفي ٢6 ديسمبر 
الثانى  تواضروس  البابا  قداسة  رد  ٢٠١٩م 
في  البلبلة  أعمال  على  القائمين  بعض  على 
بعض األمور الخاصة بالكنيسة، وأكد قداسته 
على أن هؤالء  جهله وأن للبابا له سلطة في 
التدبير الرعوى – وهذا بالحق من أختصاص 

البابا.     

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من هم حماة 
هو  وما  الرابطة؟  هذه  وراء  ومن  اإليمان؟ 
الهدف منها؟ وأن كان ذلك كذلك لماذا ظهرت 
شىء  كل  على  اعتراضها  الرابطة  هذه 
يهدف إلى اإلصالح عقب تولى قداسة البابا 
تواضروس الثانى؟ ولماذا تتعمد أثارة البلبلة 
بالحق  وهل  األقباط؟  وأوساط  الشباب  بين 
يحتاج اإليمان لحماية؟. ربما كمؤرخ لم أجد 
عبر تاريخ  كنيستنا القبطية األرثوذكسية مثل 

هذه الرابطة؟      

مكانة بطريرك الكنيسة القبطية بين كنائس 
العالم    

القبطية  الكنيسة  كرسي  على  توالى 
اإلسكندرية  مدينة  كرسي  أو  األرثوذكسية 
)١١٨ بابا( الحالي هو قداسة البابا تواضروس 
الثانى- منذ ٤ نوفمبر ٢٠١٢م – وحتى كتابة 
هذه السطور- وعبر تاريخ الكنيسة تم اختيار 
البطريرك من فئات متعددة منها العلمانيون، 
والرهبان، ومطارنة اإليبارشيات، واألساقفة 
العامون، وهناك أربعة بطاركة في العالم وهم 

والقسطنطينية  وروما  اإلسكندرية  بطاركة 
وإنطاكية.    

مهام بطريرك الكنيسة القبطية      

البطريرك هو خليفة السيد المسيح ورسله، 
البطريرك  واسم  شرعه،  عقد  في  وحاكم 
مأخوذ من مفهوم األبوة، فمعناه األب األول 
المسئول عن كل شيء. وبالرغم  ولذلك هو 
القرار منفرداً، الن  اتخاذ  يمتلك  من ذلك ال 
العصور  مر  –على  تتميز  القبطية  الكنيسة 
عملية  منها  تخلو  ال  ديمقراطية  بمسحة   –
صنع القرار في هذه المؤسسة الدينية، فعلى 
الرغم من احتالل البابا قمة الهرم القيادي في 
المؤسسة الكنيسة، وما له من قداسة دينية إال 

أنه ال يستطيع االنفراد باتخاذ القرار.       

"رئيس  هو  البابا  أن  إلى  ذلك  ويرجع 
األساقفة "فهم الذين اختاروه –بعد مشيئة هللا- 
البابا  تكريز  لذلك ينص في وثيقة  وكرزوه، 
على لسان األساقفة يقول: " لكي يرعانا بكل 
الرأفة والوادعة " ولذلك تعددت مهامه وهى 
كما يلي:       البطريرك يبارك وال يبارك 
واألساقفة)المجمع  المطارنة  ويرأس  عليه، 
على  الدين  حفظ  على  يعمل  وأن  المقدس( 
بالعدل،  والحكم  البدع،  وقطع  أصوله، 
والدرجات  )الرسامات  الرئاسات  وإعطاء 
الكهنوتية( لمستحقيها والقائمين بها، ومشورة 
أهل العلم والتعليم لشعبه والوعظ والتهذيب، 
ألنه الرقيب عليهم بعد هللا والمطالب بهم أمام 
هللا .فقد قال هللا لحزقيال النبي: "إني جعلتك 
رقيباً لهذا الشعب، تسمعه كالم فمي ليحفظه 
– وينادى به من جهتي، في قولي للخاطى: 
يديك  من  اطلبه  ودمه  بخطيته  يموت  إنه 
)مسئوال عن هالكه( فإذا أنت بدأت وعرفت 
السوء)الشر(  مكانة  من  يتحفظ  أن  الخاطى 
ويزول عن، فلم يزل عنه )تركه(فهو يموت 

بخطيته ،وأنت تربح نفسك ".     

الرسل  تركه  وما  الكنيسة،  قوانين  ودعت 
يربط  قوانين"بأال  من  الرسوليين  واآلباء 
ما  إال  يحل  وال  الشرع،  ربطه  ما  إال  أحد 
حله الشرع" )استخدام سلطان الحل والربط 
في  ورد  وقد  والعدل،  الرحمة  لضرورة 
قوانين اآلباء الرسل تحذير لهم بعدم استخدام 
المنشار الحاد األسنان وعدم الظلم أو القسوة 

في الحكم (.    

والبطريرك أو األسقف أو القس والشماس، 
ال  الكهنوت،  في  )رتبة(  طقس  له  من  وكل 
اللعنة  يرث  لئال  بلعنه)شتيمة(  لسانه  يدنس 
)غضب هللا( بداًل من البركة. والبطريرك ال 
واحــد  ألنه  األســـاقفة  )يتكبر(على  يتعـالى 
والشمامسة  القسوس  على  واألساقفة  منهم، 
ببعضها  الكــنيسة  قيام  ألن  الشـــــعب  على 

البعض.        ]البقية ص20 [

بهدوء.. 

محاة اإلميان.. ومكانة ومهام البابا 
تواضروس الثانى!

د.ماجد عزت إسرائيل



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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

                                                                                                                                                      
 ليلة عيد امليالد              

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

بسرعة  تتحرك  ايضاً  وهى  سريعاً،  يمر  الوقت 
وتالحقه بأسرع ما تستطيع فمن الحمام الى حجرتها 
اشياء،  عن  الدوالب  داخل  تفتش  الحجرة  وفى 
الدوالب  الى  منها  جزءاً  تعيد  ثم  مالبس  فتخرج 
اخرى  مرة  الدوالب  الى  اخرجته  ما  باقى  تعيد  ثم 
وتخرج مجموعة جديدة من المالبس تنظر اليها قلياًل 
وتعيدها كسابقيها الى الدوالب لتخرج ما قد اعادته 
الى الدوالب من قبل وهكذا امضت وقتها لساعات. 
واالرقى  االفضل  ارتداء  فى  اللذيذة  الحيرة  انها 
الذى  الجديد  الفستان  على  مستقرة  انها  واالنسب. 
ستحضر به االحتفال بليلة عيد الميالد لكن حيرتها 
وجورب  جاكيت  من  االخرى  اللوازم  فى  تكمن 
وحذاء...ال....ليست هناك مشكلة فى الحذاء فلديها 
من  باقى  بعد.  الطريق  ارض  يمس  لم  جديد  واحد 
الزمن ثالث ساعات ولم تستقر ال على الجاكيت وال 
على الجورب فضاًل عن االكسسوارات والماكياج، 
ليتها طاوعت والدتها واشترت ذلك الجاكيت الكحلى 
مريم  الن  تماماً  رفضت  لكنها  االبيض  الفراء  ذو 
صديقتها  لديها واحد يشبهه بعض الشىء..لن يكون 
هذا الئقاً. نظرت الى فستانها االزرق الجديد  وقد 
فردته على الفراش ما اجمله وسيزداد جمااًل عندما 
يلتف حول جسدها المتناسق الممشوق، دقائق تمر 
هبت  لكنها  الجديد  فستانها  فى  تتغزل  ومازالت 
»الوقت  منبهاً  والدها  صوت  سمعت  عندما  واقفة 
القوارير  من  عدداً  وضعت   . شوية«  شهلى  يمر 
لذيذة  اخرى  حيرة  فى  المرآة  امام  جلست  امامها، 
وهى تفاضل وتنتقى اللون االجمل واالنسب لطالء 
استقرت على احدهم وبدأت فى  اظافرها ثم اخيراً 
هدوء ودقة تطلى اظافر قدميها اواًل ثم انتظرت قلياًل 
قبل ان تطلى اظافر يديها ثم استرخت فى فراشها 
بانه  تتذكر حديث والدتها  الطالء وهى  حتى يجف 
- وان  قدميها - السيما  اظافر  ال داعى ألن تطلى 
الحذاء...اناقتها  داخل  باكملهما  سيختفيان  قدميها 
لنفسها، هو شعور داخلها بانها انيقة حتى لو كانت 
فى  هذا  قالت  االناقة.  تلك  تطول  ال  الناس  عيون 
نفسها وهى تنفخ الهواء فى رقة بالغة على اظافرها 
بدأت فى استخدام  المرآة  امام  حتى تجف بسرعة. 
الواناً مختلفة غلب عليها اللون االزرق ليتناسب مع 
فستانها الجديد، ومسموح لها فى هذه الليلة ان تبالغ 
ابنة الثمانية عشر عاماً فى وضع مساحيق التجميل 
وقد استطاعت الوالدة الحبيبة فى انتزاع موافقة من 
وهى  ال  ولم  داللها  عليه  تسوق  طالما  الذى  االب 
ابنته الوحيدة وطفلته المدللة، لكن عندما يصل االمر 
لعيون الغرباء خاصة تلك العيون النهمة فان غيرته 
تشعر  الخيال.  تفوق  الناضجة  طفلته  على  الشديدة 
ما  كثيراُ  ايضاً  لكنها  االب  لغيرة  احياناً  بالسعادة 
تلتمس  لكنها  يخنقها،  واحياناً  بل  يكبلها  بأنه  تشعر 
الى  باالضافة  عليها  وخوفه  غيرته  فى  له  العذر 
العرق الصعيدى الذى يتوهج من حين آلخر وهنا 
يأتى دور األم الطيبة والتى غالباً تستطيع اقناعه بما 
يرفضه دائماً. فكت طالسم شعرها االسود الطويل 
فى  مسترساًل  فبدا  ساعات  منذ  والملفوفة خصالته 
فيزداد  البياض  الى  المائل  وجهها  تداعب  جدائل 
بنظرات  االستمتاع  فى  هى  وتبدأ  جمالها  سحر 
بكلمات االنبهار بذوقها...ذلك  االعجاب بجمالها و 
باصدقائها  تلتقى  ليلة كل عيد عندما  ما يحدث  هو 
- اوالد وبنات - فى فناء الكنيسة وعلى الرغم من 
تكرار الحدث وايضاً تكرار الكلمات بل ومن الممكن 
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نفس االشخاص  الكلمات من  نفس  صدور 
على  التكرار  ذلك  من  تتململ  ال  انها  اال 
يتعلق  األمر  كان  فاذا  يسعدها  انه  العكس 
بجمالها واناقتها وتميزها عن اآلخرين فهو 
غرورها  ويرضى  يسعدها  امر  شك  بال 
وان تكرر كل الليالى وليس فقط فى ليالى 
بعد  سنتحرك  ابيها  صوت  تسمع  االعياد. 
02 دقيقة....حاضر يا بابا. ارتدت فستانها 
فاتنة  لترى نفسها  ويساراً  واستدارت يميناً 
والدتها  وتنادى  تركض  كعادتها...خرجت 
االم  خرجت   ، الطعام  اعداد  فى  الغارقة 
ونظرت ابنتها بعين فاحصة طلبت منها ان 
تستدير ثم ابتسمت »...كل سنة وانت طيبة 
يا حبيبتى بابا منتظرك فى السيارة....ساعة 
وآجى وراكم« غادرت امها وقبل ان تصل 
المعتاد...الفستان  السيناريو  توقعت  البيها 
سؤاله  االب  يسأل  شوية؟  قصير  مش 
كل  اعتادت  كما  عليه  فترد  االستنكارى 
شافته  بقى...ماما  بابا  يا  عيد..«يووه  ليلة 
واشترته معايا« وفى الطريق الى الكنيسة 
نصائحه..منظر مش  توجيه  فى  االب  يبدأ 
حوش  فى  اصحابك  مع  وقوفك  لطيف 
انت  صغيرة،  مش  دلوقت  انت  الكنيسة، 
صاحب  على  وال  اصحابك  على  بتعيدى 
العيد. اما اجاباتها فتتراوح ما بين الصمت 
احنا  ما  او  و..حاضر...  الرأس  وهزة 
بندخل شوية ونخرج شوية. وانتهى الحوار 
المعتاد بوصولهم الى ساحة الكنيسة، مدت 
يدها لتفتح باب السيارة ومعه صدرت منها 
ظن  الذى  االب  ازعجت  مكتومة  صرخة 
باالمر  استهان  لكنه  اصابعها  انها جرحت 
عندما ادرك ان االمر لم يخرج عن كونه 
ذهب  بينما  هى  فنزلت  وانكسرت،  اظافر 
فداحة  ابيها  يدرك  لم  السيارة.  ليركن  هو 
وانكسرت...ستنمو  اظافر  لها  حدث  ما 
مرة ثانية كان هذا تعليق ابيها على الحدث 
دموعها  حبست  نظرها  وجهة  من  الجلل 
الجميل،  وجهها  وتلطخ  الدموع  تفسد  لئال 
مباشرة  ذهبت  بل  اصحابها  عن  تبحث  لم 
منظر  صار  كيف  لترى  المياة  دورة  الى 
ان  قبل  عامة  بصفة  ومظهرها  اظافرها 
تلتقى اصحابها. فى دورة المياة نظرت الى 
من  اخرجت  ثم  واظافرها  واصابعها  كفها 
حقيبتها الصغيرة مبرداً حاولت ان تعالج به 
ما فسد من اظافرها...عموماً  تستطيع ان 
تطبق يدها وتدارى االمر..قالت هذا وهى 
العلى... قلياًل  وتشده  جوربها  من  تعدل 

حتى سمعت ابشع صوت يمكن ان تسمعه 
فى تلك اللحظة...استدارت ومالت فى كل 
االتجاهات وكان ظنها - لالسف - فى محله 
فقد تمزق الجورب الرقيق ولم يكن الصوت 
التى  للصورة  انعكاس  سوى  سمعته  الذى 
وترك  الرقيق  الجورب  تفتق  اآلن  رأتها 
ياللحظ  دقيقة.  كل  اتساعه  سيزداد  ثقباً 
العاثر قالت هذا وهى ترى السيناريو الذى 
اعتادته كل عام قد انهار امام عينيها اللتين 
تأهبتا للبكاء. غادرت دورة المياة وقررت 
الكنيسة  من  العلوى  للطابق  تصعد  ان 
الجانبية  المقاعد  احد  فى  لتجلس  واتجهت 
المنزوية اال ان احداهن افسحت لها مكاناً 

بجوارها فى الصف االمامى، هزت رأسها 
االرض  الى  تنظر  وهى  وجلست  شاكرة 
الجورب  على  تطمئن  كانت  الحقيقة  وفى 
المقطوع. جلست مضطرة تستمع للصلوات 
بأن  ابيها  نصيحة  تتذكر  وهى  والتسابيح 
استعذبت  بعيده.  العيد  صاحب  تهنىء 
التسابيح - ال سيما - صوت تلك الفتاة التى 
افسحت لها المكان، نظرت اليها فابتسمت 
لها الفتاة. وجهها من الوجوه المألوفة لديها 
لكنها بالطبع ليست واحدة من شلتها، فهى 
ليست ستايل مثلها ومثل باقى اصحابها...

نظرة سريعة لتلك الفتاة يتضح الفارق بينها 
وبين شلتها فى مالبسها وتصفيف شعرها 
وطريقة ماكياجها وايضاً فى صوتها!!!!...
صوتها؟ حقاً ان صوتها مالئكى وصالتها 
انتابها  ثم  شعرت  هكذا  القلب  من  عذبة 
شعور آخر بالخجل وهى ترى نفسها جالسة 
ومضى  واقفة   فهبت  واقفات  واالخريات 
كانت  كما  الملل  ينتابها  ولم  سريعاً  الوقت 
تظن بعدما شاركت او حاولت ان تشارك 
هنـأتها  الصالة  نهاية  ومع  التسابيح،  فى 
نفس الفتاة بالعيد وامتدحت ذوقها فى اختيار 
سعدت  شك  بال  لكنها  فاندهشت  مالبسها 
يأتىها  لن  انه  تصورت  مديحاً  بسماعها 
الفتاة  تجامل  ان  ارادت  ثم  الليلة  تلك  فى 
المجاملة  فى  وتمادت  فستانها  على  فاثنت 
بأن سألتها من اى متجر اشترته؟ وكم كان 
رد فعل الفتاة التى صدقتها مضحكاً عندما 
اجابتها بانها دارت على العديد من المتاجر 
ده  الفستان  هذا  وجدت  حتى  والمحالت 
اثارت   !!! حياتى  فى  لبسته  فستان  اجمل 
عما  فسألتها  وفضولها  اندهاشها  االجابة 
التى  بالدرجة  الفستان  ذلك  فى  اعجبها 
كما  والمحالت  المتاجر  تطوف  تجعلها 
تقول. ابتسمت الفتاة البسيطة الحقيقة ان كل 
فستان باشتريه اشعر انه يحمل مواصفات 
نحو  نظرت  الوجود،  فى  فستان  اجمل 
من  تخلو  ال  بنبرة  وسألتها  البسيطة  الفتاة 
فستان  اجمل  مواصفات  بقى  وايه  التهكم 
فى الوجود؟ اجابتها الفتاة البسيطة بسرعة 
اللى  الفستان  هو  الوجود  فى  فستان  اجمل 
يناسبنى ويسترنى ويدفينى. ومضت لتكمل 
ليلة عيد الميالد بين ابويها وقد ادركت ان 
اختلفت عن  قد  العام  لهذا  الميالد  ليلة عيد 

كل عام.
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة
سرق بنكا وألقى باألموال 

للمارة مهنئا 

»عيد ميالد سعيد«

سرق رجل ذو لحية بيضاء بنكا قبل 
يومين من عيد الميالد ثم ألقى في الهواء 
مهنئا  المسروقة،  الورقية  بالعمالت 
ميالد  »عيد  بحماس  حوله  من  المارة 

سعيد«، بحسب ما قال شهود عيان.
أبيض  »رجال  إن  الشرطة  وقالت 
في  بنك«  »أكاديمي  سرق  عجوزا« 
والية  في  سبرينغ،  كولورادو  مدينة 
وقت  االثنين  األمريكية  كولورادو 

الغداء.
يلقي  الرجل  »أخذ  وأضافت: 
كيس  من  المسروقة  النقدية  بالعمالت 

في يده، قائال عيد ميالد سعيد«.
به،  المشتبه  الرجل  إن  شهود  وقال 
إلى  ذلك  بعد  توجه  الكث،  الشعر  ذا 
مقهى ستارباكس قريب، وجلس أمامه، 

منتظرا إلقاء القبض عليه.
وفي لفتة احتفالية، جمع المارة، الذين 
به  أفادت  ما  بحسب  المكان،  في  كانوا 
النقدية  األوراق  جميع  التقارير،  بعض 
إلى  وأعادوها  الشارع  في  المنثورة 

البنك.
كولورادو  مدينة  شرطة  وقالت 
يدعى  به  المشتبه  الرجل  إن  سبرينغ 
العمر  من  ويبلغ  أوليفر،  واين  دافيد 
6٥ عاما. وال يعتقد أن أحدا آخر كان 

يساعده.بى بى سى

أجناز فى 2019
سيدات يسرن يف الفضاء 

مبفردهن
 فى 18 أكتوبر 2019 رائدتا 

الفضاء كريستينا كوش 
وجيسيكا ماير خارج حمطة 
الفضاء الدولية الستبدال 

شاحن بطارية 



إضافة أللبوم حفل زواجها

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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عاما،   ٣٢ منذ  مريضتي  هي 

في  للعيادة  انقطعت عن حضورها 

سبب  بدون  األخيرة  سنوات   ٣ الـ 

تعتذر  وهى  عادت  اليها،  فأرسلت 

ولهذا  السيارة  تسوق  ال  اآلن  انها 

استبعدت المسافة.

كل بناتها أيضا من مرضاي وان 

منذ حوالي  الصغيرة  أرى  لم  كنت 

عامين والتي كنت أقوم بكل رعايتها 

الطبية وتطعيماتها منذ والدتها.  

الصغيرة  أبنتها  ان  لي  قالت 

أن  منها  طلبت  وأنها  تزوجت، 

الذي  زواجها  حفل  صور  تريني 

كان بسيطا وغير مكلف.

شاهدت صور حفل زواج األبنة 

تحت  وقتها  وكانت  انجبتها  التي 

رعايتي، واثنيت على صور الحفل 

البسيط وقلت لها أننى اود ان تكون 

كل حفالت الزواج بهذه الكيفية.  

خطر لي أن ابحث في ملفات االم 

الموجات  تقارير  ووجدت  القديمة 

الصوتية لهذه األبنة وهى جنين في 

بطن أمها. 

صورتها واعطيتها لالم لتعطيها 

ألبنتها وقلت لها هذا هو ما ود ان 

اضيفه أللبوم حفل زواجها.

تقارير  تأخذ  وهي  االم  تهللت 

إلضافتها  جنين  وهي  أبنتها  صور 

أبنتها  ان  وقالت  زواجها،  أللبوم 

ستتهلل أيضا.   

موعدنا العدد القادم. 

بصــــــراحة
ودقت طبول احلرب املصرية الرتكية
 مدحت عويضة

منذ ما يقرب من الخمس سنوات 
حرب  في  واإلمارات  ومصر 
فمصر  وقطر،  تركيا  ضد  باإلنابة 
الليبي  الجيش  يدعما  واإلمارات 
بقيادة حفتر بينما تدعم تركيا وقطر 
فائز  بقيادة  الوطني  الوفاق  حكومة 
تركيا كل من مصر  تتهم  السراج، 
واإلمارات بشن هجمات جوية علي 
قواعد حليفة لها في ليبيا، بينما تتهم 
مصر كل من تركيا وقطر بإرسال 
قوات عسكرية من داعش إلي ليبيا 
ضد  تحارب  التي  القوات  وهي 
حفتر،  اللواء  بقيادة  الليبي  الجيش 
أدت اتفاقية ترسيم الحدود المالحية 
الماضي  نوفمبر  في  طرابلس  بين 
مصر  في  عارم  لغضب  وأنقرة 
واليونان وقبرص ومعهم إسرائيل 

ديسمبر  من  األول  النصف  في   
أعلن اللواء حفتر عن بدء المعركة 
الحاسمة في طرابلس، وعلي ما يبدو 
أن قوات حفتر تحقق تقدماً عسكرياً 
العمليات  صعيد  علي  ملحوظاً 
تبدأ  أن  إلى  أدي   مما  العسكرية، 
قوات  إلرسال  اإلعداد  في  تركيا 
ليبيا إلنقاذ  طرابلس  إلي  عسكرية 
من السقوط في يد حفتر، وبالتبعية 

سقوط حكومة الوفاق الوطني.
مصر  بين  التاريخية  العالقات 
لم تكن يوماً علي ما يرام،  وتركيا 
بالد  في  األولي  المواجهة  كانت 
الشام  وكانت وقتها تحت السيطرة 
المصرية ودارت حربا شرسة بين 
الغوري  قانصوة  بقيادة  المماليك 
في  األول  سليم  بقيادة  والعثمانيين 
فيها  قتل  حلب(  )قرب  دابق  مرج 
بالد  العثمانيون  وأحتل  الغوري 
زحفوا  ثم   ،١٥١6 سنة  الشام 
باي  طومان  لهم  وتصدي  للقاهرة 
يناير  في  القاهرة  سقطت  ولكن 
العثماني  الحكم  واستمر   ١٥١٧
عشر  التاسع  القرن  بداية  حتي 
حيث قام محمد علي بالهجوم علي 
بالحرب  وقتها  وعرف  الشام  بالد 
وفيها  األولي  العثمانية  المصرية 
كل  في  المصري  الجيش  أنتصر 
المعارك التي خاضها وعاد الجيش 
 ١٨٢٨ سنة  دمشق  إلى  المصري 
بل وزحف الجيش المصري بقيادة 
ليهدد  باشا  ورشيد  باشا  إبراهيم 
وتقع  قونية   وأحتل  التركية  الدولة 
وسط تركيا األن وأصبحت االستانة 
الجيوش  يد  في  السقوط  من  قريبة 
الغربية  الدول  ،وتدخلت  المصرية 
توقيع  علي  مصر  والي  وأرغمت 
وأنسحب   ،١٨٣٣ كوتاهيه  اتفاقية 
من  المصري  الجيش  بموجبها 
األناضول ولكنه ظل محتفظا ببالد 

الشام 

استعادة  العثمانيون  حاول   
سنة  في  هزموا  ولكنهم  الشام  بالد 
المصري  الجيش  وتقدم   ١٨٣٩
البصرة  ويحتل  للعراق  ليصل 
الدولة  اسقاط  وقتها  بمقدوره  وكان 
تدخلت  ولكن  أخري  مرة  العثمانية 
الدول الغربية مرة أخري وفرضت 
محمد  علي   ١٨٤٠ لندن  معاهدة 

علي.
يوليو ١٩٥٢ شهدت  ثورة  وبعد 
توتراً  التركية  المصرية  العالقات 
والنخبة  بالملك  اإلطاحة  بعد  شديداً 
الباردة  الحرب  جاءت  ثم  العثمانية 
وانحاز جمال عبد الناصر للتحالف 
تركيا  انضمت  بينما  السوفيت  مع 
وسرعان  األطلسي،  شمال  لحلف 
ما هدأ التوتر المصري التركي في 
عالقات  إقامته  بعد  السادات  عهد 
المتحدة،  الواليات  مع  صداقة 
ولكن هذا الهدوء لم يخفي المنافسة 
بينهما علي شرقي البحر المتوسط، 
مصر  موقف  من  تركيا  وغضبت 

بشأن القضايا المتعلقة بقبرص 
العالقة  شهدت  مبارك  عهد  في 
مع  وخصوصا  تقارب  البلدين  بين 
بداية األلفية الثالثة والتي شهد العقد 
األول منها ارتفاع حجم التجارة بين 
البلدين من ٣٠١ مليون دوالر إلي 

٥ مليار دوالر
غير  الفترة  هذه  صفو  يعكر  لم 
مع  عالقات  إقامة  تركيا  محاوالت 
اإلسالم السياسي في غزة والتنظيم 
المسلمين وخاصة  لإلخوان  الدولي 

في مصر
وسيطرة   ٢٠١١ ثورة  مع 
الحكم  علي  المسلمون  اإلخوان 
شهدت العالقات مرحلة تقارب فريد 
التركي  الدعم  حيث  من  نوعه  من 
لتطابق وجهات  باإلضافة  لإلخوان 
اإلقليمية  القضايا  حول  النظر 
دولي  تنظيم  وهو  ال  ولم  والعالمية 

واحد يحكم البلدين.
بدأت  يونيه   ٣٠ ثورة  بعد 
حيث  التركية،  المصرية  التوترات 
في  حدث  ما  بأن  تركيا  أعلنت 
مصر هو انقالب، وأحتضنت تركيا 
قيادات اإلخوان المسلمون الهاربون 
بإقامة  لهم  وسمحت  مصر  من 
النظام  لمهاجمة  تلفزيونية  محطات 
مصالح  وتضاربت   ، المصري 

البلدين في سوريا، ثم  في ليبيا. 
ظل  المصري  التركي  الصراع 
التدخل  ولكن  الشام  في  مختبئا  
الواقعة  ليبيا  في  القطري  التركي 
جعل  لمصر  الغربية  الحدود  علي 
أكثر  المصري  التركي  الصراع 
علي  باإلنابة  حرب  ودارت  حده 

التقارير  بعض  تشير  الماضية،  سنوات  الخمس  مدار 
المصري  الطيران  ضرب  طريق  عن  مباشر  لتدخل 
التي  التركية  المخابرات  عناصر  بعض  بها  لمواقع 

تقودها الميليشيات اإلسالمية المسلحة في ليبيا.
المتحدة  الواليات  ظلت  الصراع  هذا  كل  ظل  وفي 

علي الحياد فلم تقم بتأييد فريق ضد األخر.
مع تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة 
مصر  غضيت  تركيا  وبين  الليبي  الوطني  الوفاق 
كبيرة  بحملة  حفتر  فقام  لمصالحها،  بتهديد  وشعرت 
المليشيات المسلحة في طرابلس بهدف السيطرة  علي 
وبالتالي  الوطني  الوفاق  حكومة  علي  والقضاء  عليها 

عدم االعتراف بالمعاهدة 
ليبيا  في  بحلفائها  تركيا  تتمسك  األخر  الجانب  علي 
وترفض سقوطهم، وتحاول االستعجال في إرسال قوات 
عسكرية  قوات  وصول  حالة  في  ليبيا.  إلي  عسكرية 
تركية لليبيا قد نشاهد وصول قوات عسكرية مصرية 
الحالة ربما تقع حرب مصرية  لليبيا، وفي هذه  أيضا 

تركية علي األراضي الليبية. 
تركيا تحاول اإلسراع بإرسال جنودها لسببين 
األول لتنقذ طرابلس من السقوط في يد حفتر 

في  الصيف  حلول  قبل  األزمة  تنهي  حتي  والثاني 

ليبيا، فالجنود األتراك لن يستطيعوا البقاء في الصحراء 
الليبية صيفا

مصر تحاول تهدئة األمور علي أمل أن تقع طرابلس 
في يد حليفها، ومسألة الطقس ال يشغل المصريين كثيراً 

النه نفس الطقس في مصر.
مع  سيكون  الليبي  الشعبي  الظهير  أن  تعلم  تركيا 
في حرب  جسيمة  تركية  خسائر  سيسبب  وهذا  مصر 
الشوارع في طرابلس، وتعلم أيضا أن العامل الجغرافي 
والطقس في صالح مصر، وأن الدعم العربي بالكامل 
باستثناء قطر سيكون مع مصر وأن اإلمارات ستكون 
شريكا لمصر في الحرب وأن اليونان وقبرص داعمين 
للموقف المصري، وقادران علي جذب الدعم األوربي 
اليونان  مع  تماما  تتفق  إسرائيل  أن  كما  لمصالحهما، 

وقبرص وقادرة علي جذب الدعم األمريكي.
العالم من يدعم تركيا غير قطر، فهل  يتبقي في  لم 
عن  األميال  أالف  تبعد  حرب  بدخول  تركيا  ستغامر 
حدودها ضد مصر، أم أن أوردغان يخشي  أن تكون 
خسارته الحرب في ليبيا سببا في نهايته وربما سيحفر 

قبره بيديه في صحراء ليبيا؟؟ 
هذا ما سوف تسفر عنه األسابيع وربما األيام القليلة 

القادمة.

بقية مقال منذ عشرين عام .! 
بمناسبة عام ٢٠٢٠« ص15 

وأصبح من السهل جدا انتشار اي 
افكار أو اي تعليم ونشره بكل حرية 

دون رقابة أو متابعة ! 

وكان لهذا األمر أيضا تأثير سلبي 
األرثوذكسي  والمنهج  الفكر  على 
الذي من سماته الوحدانية في الفكر 
للكنيسة ومصادر  المرجعية  وايضا 
التعليم فيها ولكن هذا األمر خلق ما 
يشبه حالة من الفوضى اصبحنا نجد 

آثارها هذه األيام .!!!

ايضا من األمور التي حدثت في 
الفترة وخصوصا في السنوات  هذه 
الشعب  أصبح  أنه  وهو  األخيرة 
لديه  منه  كبيرة  شريحة  أو  القبطي 
الوعي الكافي في تقيم اي فكر أو اي 
شخص ال يحمل الروح األرثوذكسية 

أو المنهج األرثوذكسي .

التواصل  وسائل  انتشار  فمع 
والتعليم  الكتب  من  كثير  وانتشار 
للمعرفة  الوصول  أصبح  والوعظ 
نحتاج  وال  سهولة  أكثر  والتعليم 

االلتحاق  الي  المعرفة  أو  الدراسة 
التعليم  أصبح  بل  معاهد  أو  بكليات 
والمعرفة منتشرة واصبح من السهل 

الوصول إليها .

غير  افكار  انتشار  سلبية  فرغم 
اآلخر  الجانب  على  أرثوذكسية 
الشعب  لدى  وأصبح  الوعي  انتشر 
غيرة وحمية في الدفاع عن اإليمان 

والتصدي ألي انحراف !.

والن لكل أمر سلبياته وايجابياته 
ومواقع  االنترنت  سلبيات  من  كان 
التواصل االجتماعي هو خلق حالة 
من الفوضى في نشر أمور اكاذيب 

أو تطاول أو إساءة أو تشهير .

انسان  كل  أصبح  ذكرنا  وكما 
كان  سواء  تعليم  أو  فكر  اي  ينشر 

صحيح او خاطيء .! 

تطورات  حدثت  لقد  والخالصة 
لم  ربما  الماضية  عام  العشرين  في 
يشهدها العالم على مدار قرون تغير 
ولن  بدأ  ومتالحق  مستمر  وتطور 

ينتهي .

تطور حمل تغيرات طالت العالم 
كله ومجتمعنا وكنيستنا .

المتغيرات  من  كثير  حمل  تطور 
سواء  والمبادئ  والقيم  المفاهيم  في 
حتى  أو  الجماعة  مستوى  على 

مستوى الفرد .!

احوال تغيرت 

وأشخاص تبدلت  .

 نجوم تساقطت .

ونجوم ظهرت ولمعت .

ولكن تبقى الحقيقة ثابتة معلنة .

العقيدة  وحقيقة  اإليمان  حقيقة 
وحقيقة االرثوكسية .

وتبقى الكنيسة ثابتة بإيمان أبناءها 
المتوارث من آباءنا .

وسيزول  وستبقى  الكنيسة  تبقى 
األشخاص .

مرت  مهما  العالم  حال  هو  فهذا 
السنين والعقود والقرون .
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
اإلفراج عن الفريق سامي عنان                    

بقلم فادي جرجس

يوم  عصر  المصرية  السلطات  أصدرت 
األحد الموافق ٢٢ ديسمبر قرارا باإلفراج عن 
الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب الجيش 
الخاص  المحامي  وكشف   ، األسبق  المصري 
بالفريق عنان بان موكله تم ااالفراج عنه وهو 

االن في منزله وبصحه جيده.
ويجدر في البدايه ان نلقي بعض الضوء عن 
من هو الفريق سامي عنان فهو من مواليد قريه 
بمحافظه  المنصورة  مركز  القماش  سالمون 
الدفاع  كليه  من  تخرج   ١٩٤٨ م  عا  الدقهليه 
الجوي في ١ ديسمبر عام ١٩6٧ وشغل العديد 
المصري منها علي  الجيش  المناصب في  من 
سبيل المثال رئيس فرع عمليات الدفاع الجوي، 
رئيس اركان قوات الدفاع الجوي، قائد قوات 
حرب  اركان  رئيس  وأخيرا  الجوي،  الدفاع 
القوات المسلحة المصرية في الفترة من ٢٠٠٥ 

وهو   ٢٠١٢ رحتي 
شخص مؤهل عسكرًيا 
وبشكل  عاليه  بدرجه 
علمي حيث تلقي العديد 
التدريبية  الدورات  من 
مجال  في  المتخصصة 
الدفاع الجوي ودورات 
الجوي  الدفاع  في 
قائد  ودوره  األساسية 

صورايخ  كتائب  قائد  ودوره  صواريخ  كتيبه 
الوقت  بعض  بها  وقضي  روسيا  الي  وسافر 
وتلقي دورات عاليه المستوي في مجال الدفاع 
الجوي وبعدها سافر الي فرنسا وتلقي دورات 
اخري أيضا في مجال الدفاع الجوي  وحاصل 
علي درجه الزماله من كليه الدفاع الوطني من 
من  اخري  وزماله  العسكرية  ناصر  أكاديميه 
كليه الحرب العليا من أكاديميه ناصر العسكرية 
. وحصل الفريق عنان علي عدد من الجوائز 
الخدمة  ميدالية  الممتازة،  الخدمة  وسام  منها 
الملك  ميداليه  الحسنه،  القدوة  ومثال  الطويلة 
المملكة  ) من  األولي  الدرجة  العزيز من  عبد 
ألعربيه السعودية ( وقالده الجمهورية. وشارك 
وحرب  االستنزاف  حرب  في  عنان  الفريق 
تحرير  حرب  في  وشارك   ١٩٧٣ عا  أكتوبر 

الكويت.
وفي ١٢ أغسطس عام ٢٠١٢ ابان فتره حكم 
الرئيس مرسي للبالد أقال كل من المشير محمد 
والفريق  الدفاع  وزير  منصب  من  طنطاوي 
وتم  األركان  رئيس  منصب  من  عنان  سامي 
وتم  الجمهورية   لرئيس  كمستشارين  تعينهما 
بعد  للدفاع  وزيًرا  السيسي  الفتاح  عبد  تعيين 
ترقيته الي رتبه فريق واللواء صدقي صبحي 
رئيًسا لألركان، وبعد مظاهرات ٣٠ يونيو عام 
عن  مرسي  الرئيس  بتنحي  المطالبة   ٢٠١٣
الحكم قدم سامي عنان استقالته كمستشار لرئيس 

الجمهورية وذلك في ١ يوليو عام ٢٠١٣.
أعلن  مرسي  محمد  بالرئيس  اإلطاحة  وبعد 
سامي عنان عزمه الترشح علي منصب رئيس 
االنتخابات  هذا  عن  عدل  انه  اال  الجمهورية 
السيسي  الفتاح  عبد  لصالح  إجراءها  المزمع 
حيث ان اسهم األخير في ذلك الوقت كانت في 
اعلي درجاتها وكان في أوج توهجه وال يقوي 
احد علي منافسته، وفي ١٢ يناير عام ٢٠١٨ 
ان  الديمقراطي  العروبة  مصر  حزب  أعلن 
الهيئة العليا للحزب قررت ترشح الفريق سامي 
االنتخابات  الجمهورية وخوضه  لرئاسه  عنان 
وتم نشر فيديو مصور في ١٩ يناير عام ٢٠٢٨ 
يعلن فيه سامي عنان ترشحه النتخابات رئاسه 

الجمهورية وذلك بعد سويعات قليله من اعالن 
لرئاسه  ترشحه  عزمه  السيسي  الفتاح  عبد 
مخاطبا  الفيديو  في  عنان  وقال  الجمهورية 
الشعب المصري بلقب الشعب السيد وذكر بان 
تاريخها وهي  في  تجتاز مرحله حرجه  البالد 
األسود  اإلرهاب  بالتحديات سواء خطر  مليئة 
تزداد  التي  المعيشيه  الشعب  أوضاع  وتردي 
علي  الدوله  قدره  وعدم  يوم  بعد  يوًما  سوًءا 
والموارد  والمياه  األرض  ملفات  مع  التعامل 
القومية كل ذلك حدث نتيجه السياسات الخاطئة 
التي ينتهجها النظام الحالي دون اتخاذ سياسات 
رشيده تمكن الدوله من االضطالع بمسؤليتها.

وما ان أعلن الفريق عنان عن نيته في خوض 
الجمهورية حتي اطلق  انتخابات رئاسه  غمار 
نظام عبد الفتاح السيسي زبانيته داخل اإلعالم 
وبدء هؤالء في النباح في هجوم إعالمي شرس 
ليس  انه  مدعين  عليه 
علي  شعبيه  قاعده  له 
وليس  الواقع  ارض 
العمل  في  خبره  له 
البيان  وان  السياسي 
الذي أصدره ماهو اال 
مجرد شعارات جوفاء 
وال يقوي علي تنفيذها 
بل  العملية  الحياه  في 
شديد  بيان  بإصدار  المسلحة  القوات  وقامت 
اللهجة وكأنه بيان حرب وصور البيان كما لو 
كان رئيس األركان األسبق هو مجرم عتيد في 
محاكمته  يتعين  بشًعا  جرًما  وارتكب  اإلجرام 

وتوقيع أقصي العقوبات عليه.
ولم ينتظر النظام الديكتاتوري طويال بل هي 
اربعه أيام فقط وقام بإلقاء القبض علي الفريق 
مكبال  واقتيد  عام ٢٠١٨  يناير   ٢٣ في  عنان 
للتحقيق  العسكرية  النيابة  الي  المجرمين  مثل 
طويله  لساعات  معه  التحقيق  تم  وبالفعل  معه 
التنكيل  تًم  بل  الحد  هذا  عند  األمر  يقف  ولم 
بأسرته حيث صدر في ٢٣ فبراير عام ٢٠١٨ 
قرارا بالتحفظ علي أموال سامي عنان وأسرته 
الي  تهم  عده  بتوجيه  العسكرية  النيابة  وقامت 

الفريق عنان وكانت علي النحو التالي :-
دون  الجمهورية  لرئاسه  الترشح  ١-اعالن 
الحصول علي موافقه القوات المسلحة او اتخاذ 

ما يلزم من إجراءات إلنهاء استدعائها له.
٢- تضمين البيان بشأن ترشحه للرئاسة علي 
ما بمثل تحريًضا صريًحا ضد القوات المسلحة 
الشعب  بينها وبين  الوقيعة  المصرية ومحاوله 

المصري العظيم.
في  التزوير  جريمه  المذكور  ارتكاب   -٣
المحررات الرسمية فيما يفيد إنهاء خدمته في 
ادراجه  الي  أدي  الذي  األمر  المسلحة  القوات 

ببيانات الناخبين دون وجه حق.
كان  كامل  عام  لمده  التحقيقات  رهن  وظل 
القضايا  هذه  ذمه  علي  احتياًطا  محبوسا 
بتاريخ  العسكرية  الجنايات  محكمه  وأصدرت 
٢٩ يناير ٢٠١٩ في جلسه سريه بالسجن لمده 
الرقم  استمارة  تزوير  تهمه  عن  سنوات  اربع 
العسكرية  الجنح  محكمه  قضت  كما  القومي 
في نفس اليوم بحبسه ست سنوات عن مخالفه 
األحكام  مجموع  ليكون  العسكري  االنضباط 
باإلفراج  القرار  وأخيًرا صدر  سنوات،  عشر 
محبسه   في  كاملين  عامين  قضي  ان  بعد  عنه 
تم  اإلفراج  ان  العسكرية  المصادر  وذكرت 

ألسباب صحيه.

ولعل ما حدث مع شخص بحجم الفريق 
منصب  ما  يوما  يشغل  كان  عنان  سامي 
المسلحة  القوات  حرب  اركان  رئيس 
المصرية هو رساله لكل من تسول له نفسه 
الترشح  في   – التفكير  مجرد   – التفكير 
لرئاسه الجمهورية ضد عبد الفتاح السيسي 
لمن  والبطش  والتنكيل  العصف  وانه سيتم 
رئاسه  انتخابات  خوض  ينوي  انه  يعلن 
حدود  تخطي  نظام  فهذا  الجمهورية 
الديموقراطية  قيم  كل  ونسف  الديكتاتورية 

الظالم  الي عهود سحيقه من  البالد  وأعاد 
يعلو صوت  ال  الذي  األوحد  الحاكم  حيث 
فوق صوته وال يجروء احد علي معارضته 
وإال سيكون مصيره في طي النسيان، ولم 
اإلعالميين  ببعض  نفسه  يحيط  وهو  ال 
والعقي  المباخر  حمله  من  والصحفيين 
األحذية ممن يأكلون علي كل الموائد حيث 
ويتولون  االلهه  مقام  في  السيسي  وضعوا 
امر أي معارض تسول له نفسه معارضه 

فخامه الرئيس.

ومكانة  اإليمان..  حماة  مقال   بقية 
ومهام البابا تواضروس الثانى!» ص 
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"المجمع  انعقاد  عن  المسئول  هو  والبابا 
إصدار  في  ألهميته  ورئاسته؛  المقدس" 
يجب  و  كنسي،  مجلس  كأعلى  القرارات 
والسعي  المسكوني  بالعمل  االهتمام  عليه 
المــسئول  أنه  وكما  الكنائس.  وحدة  وراء 
رعــيته؛  كل  في  الدينة  الشعائر  إقامة  عن 
– الكـــنائس  بتوفير  مطالب  فهو  ولذلك 

طقوس  لممارسة   – السكان  زيادة  بسبب 
عن  مسئول  البابا  وأيضا   الكنيسة.      
المقدس(،  ")الزيت  الميرون  صناعة" 
أكثر  بذلك  قاموا  الذين  البطاركة  ومن 
الحصر  وليس  المثال  سبيل  على  مرة  من 
الثالث"  شنودة  البابا"  قداسة  المتنيح 
بذلك  قام  )١١٧(الحـــالي حيث  البطريرك 
)١٩٨١م/١٩٨٧م/١٩٩٣م/  أعــــــوام 
والبطريرك  ٢٠٠٤/١٩٩٥م/٢٠٠٥(. 
رسامته  تم  التي  المناطق  على  مسئول 
واعتماد  اختياره،  بعد  مطالب  فهو  عليها، 
بها وهى  الكرازة  بنشر  الجمهوري  القرار 
إفريقيا  وكل  )مصر(  المرقسية  الكرازة 

وبالد المهجر.      

كل  في  المهجر  أقباط  البابا رعاية  وعلى 
الرعوية  الزيارات  بتنــــــظيم  المسكونة 
لهــــم، وإقامة الكنائس واألساقفة؛ وإرسال 
وترجمة  الخدمة،  لهذه  يصلحون  كــــــهنة 
بهم.  الخاصة  المحلية  اللغات  إلى  القداس 
التي  األمور  بعض  فهناك  حــال  أية  على 
يحق للبابا اتخاذ قــــراراته بشأنها مباشرة 
له  تخولها  صالحيات  من  له  ما  بحـــكم 
إدارة  منها  الكنسية،  والتقاليد  القـــوانين 
باعــــتراف  فالبابا  القبطية،  األوقاف 
على  "الناظر  الحكومية  المـــــصادر 
أوقاف األقباط والكنائس واألديــرة "ينـظر 
عليه  يمليه  ما  حسب  المالية  شئونها  في 
حسنات  هناك  أن  التاريخ  ويذكر  ضميره. 
بعض الباباوات التي ذكرت بعد نياحتهم في 
وعدم  األوقاف  في  المالي  التصرف  حسن 
سبيل  على  نذكر  ميزانيتها،  على  االعتداء 
"البطريرك  "يوساب  البابا  ذكره  ما  المثال 
رثائه  في  )١١٥()١٩٤6-م١٩٥6(  رقم 
"البطريرك  عشر  الثامن  "يؤانس  البابا 

يقول  ١٧6٩-١٧٩6م(عندما  رقم)١٠٧() 
وال  وقفيته  وقفا عن  يحل  رأيناه  ما  عنه:" 
يحل وقفا إلى وقف غيره، وال يستبدل وقفا 

بوقف غيره".     

في  الحق  للبطريرك  القول  خالصة 
الكنائس  العام والنظر في أمالك  اإلشراف 
واألديرة وأوقافها ودخلها ومتعلقاتها، ويعمل 
برأيه، وأن بتابع أمور األيتام، ويفوض من 
يثق في أمانته وديانته )أخالقه( لرعايتهم، 
الخدمة(عند  من  )يفصله  رئاسته  يزيل  أو 
ثبوت عدم أمانته وحماية طائفته من األفكار 

الخارجة .   

الكنيسة  في  البابا  مهام  هذه  وأخيراً، 
وتنسيقها  قوانينها  وضع  تم  والتى  القبطية 
بطريرك  أول  تجليس  منذ  التاريخ  عبر 
يومنا  وحتى  اإلسكندرية  مدينة  لكرسي 
هذا.   السؤال الذي يطرح نفسه هنا- ما هى 
األمور أو المهام التى ال يقوم بها قداسة البابا 
تواضروس الثانى؟ أو إذا جاز لنا التعبير ما 
البابا  قداسة  ضد  الممنهجة  الموجه  أسباب 
تواضروس الثانى؟ هل سببها لقيام قداسته 
والتعمير  والتنوير  اإلدارى  باإلصالح  
والمكتبات  والكنائس  لألديرة  والتشييد 
ورعايته أبنائه المتفوقين علميا  وعالمياً في 
شتى المجاالت، أو بسبب قيام قداسته ببناء 
شركاء  بين  والوطنية  المحبة  من  جسور 
الوطن والسلطة الحاكمة بمصر من ناحية، 
وبالعالم العربي والمجتمع الدولى من ناحية 

أخرى.   

علينا أن نحكم ضميرنا وأن نقيم المدة ما 
هذه  كتابة  وحتى  م   ٢٠١٢ )نوفمبر  بين 
السطور(، وتقيم المنتج سواء رعاية قداسة 
وال  المهجر.  ببالد  أو  بمصر  لشعبه  البابا 
يجب أن ننسى الظروف التى تعرضت لها 

البالد خالل ذات الفترة من حبريته.   

كل عام وكل شعب كنيستنا والعالم أجمع 
وسعادة  وصحة  خير  بكل  طوائفه  بشتى 
وأعياد مباركة للجميع – بصلوات صاحب 
الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  الغبطة 
األقباط  المرقسية.  الكرازة  وبطريرك  بابا 

متحدون 

»القضاء اإلداري« ترفض دعوى سحب أومسة 
ونياشني مبارك 

اإلداري،  القضاء  محكمة  قضت 
تطالب  التي  الدعوى  قبول  بعدم 
األوسمة  بسحب  السلطات  بإلزام 
ومصادرة  والتحفظ  والنياشين 
العقارات المملوكة للرئيس األسبق 
ونجليه عالء  مبارك  محمد حسني 
وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ 
عليها كراتب شهري  تحّصل  التي 
عن النياشين واألوسمة، بعد إدانته 
إعالمًيا  المعروفة  القضية  في 

بـ»القصور الرئاسية«
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االجلوريزم 
)اخلوارزمي( 

ومستقبل البشرية 

مقالة  من  الثاني  الجزء 
االلجوريزم ومستقبل البشرية

نكتب  السابقة  للمقالة  إستكماال 
التطبيقات  من  أخر  عدد  عن  اليوم 

لنظام االلجوريزم وأهميته :  
في  البضائع  نقل  حالة  في   )٣
سيارات النقل لعدد كبير من المواقع 
يقوم  اإلنتاج  مكان  حول  المتناثرة 
المسار  بتحديد  االلجوريزم  نظام 
األقل  الوقت  وتحديد  األقصر 
والوقود  الوقت  لتوفير  إزدحاما 
وبحيث يتم المرور علي كل موقع 
النظام  مرة واحدة فقط. وبغير هذا 
يعتبر تحديد هذا المسار فزورة في 
حالة زيادة عدد المواقع عن عشرة 
لوجود عدد رهيب من اإلحتماالت 

ويمكنك أن تجرب ذلك بنفسك. 
ذلك  إستحداث  قبل  هوامش: 
رجل  مطلب  دائما  كان  النظام، 
يدله  أن    sales man المبيعات
أن  عليه  مسار  أقصر  علي  أحد 
يتبعه لزيارة عدد كبير من المواقع 
يضمن المرور علي كل موقع مرة 
واحدة فقط وفي الوقت الصحيح« .   
٤( في التجارة: في تحميل عربات 
المستودعات  من  الضخمة  النقل 
المنتجات  من  ضخم  بعدد  الهائلة 
ماركات  والسوبر  للمتاجر  لنقلها 
بترتيب  النظام  هذا  يقوم  الضخمة: 
والتي  األلية  العربات  مسارات 
بين  سيور  أو  قضبان  علي  تسير 
كل  لتحميل  وذلك  البضائع  أرتال 
بالمناسب منها فقط لكل  آلية  عربة 
متجر وبترتيب معين ونقلها لعربة 
ولو  المتجر.  بهذا  الخاصة  النقل 
الحقيقية  العنكبوتية  الشبكة  تأملنا 
لمسارات هذه العربات األلية وكيف 
يتم تحميلها وتسيرها أليا إلي عربة 
إستحالة  ألدركنا  الصحيحة  النقل 
تحديد ذلك باستخدام العقل البشري.

في  النظام  نفس  يتمم  هوامش: 
الشبكة العنكبوتية من السيور والتي 
أتوماتيكيا  المسافرين  حقائب  تحمل 
ضمن  الضخمة  بالمطارات 
إلي  الحقائب  من  اآلالف  عشرات 
تحميل  مع ضمان  الطائرات  مئات 
الحقيبة الصحيحة للطائرة المطلوبة 

ودون خطأ.  
مثل  المالية  المؤسسات  في   )٥
البورصة  واإلستثمارات يقوم هذا 
النظام بالترتيب الفوري للمعلومات 
أو  المكاسب  لمقدار  تبعا  المتدفقة  
الخسائر وأيضا بترتيب اإلحتماالت 
و  الصحيح  القرار  ألخذ  وذلك 
بالسرعة المطلوبة وحيث الوقت ال 

يقدر بثمن.
التسويق  في  هوامش: 
بتحديد  النظام  هذا  يقوم  والمبيعات 
األشياء  لعرض  الصحيح  الترتيب 
والمعلومات علي المشتري لتحقيق 

أعلي نسبة للتسويق ولألرباح. 
إحتماالت  شفرة  حل  في   )6
الكيميائية  المركبات  تركيب 
ما  أو  تصنيعها  بغرض  والطبيعية 
يماثلها ويساعد في الوصول للمادة 

الفعالة وكيف يمكن تحسينها. 
المعقدة  الشفرات  حل  في   )٧
الحروب وحيث زمن حل  في  جدا 
في  الحاسم  العامل  يمثل  الشفرة 
القيام  يستطيع  ال  اإلنتصار  تحقيق 
وقد  األلجوريزم  نظام  سوي  بذلك 
حدث ذلك في الحرب العالمية الثانية 
 Enigma في حل شفرة ألة إنجما
» وتعني اللغز »وكان ذلك عامال 
ويمكنك  ألمانيا  هزيمة  في  حاسما 
هذه  حل  عن  الرائع  الفيلم  مشاهدة 

    .Enigma الشفرة وإسمه
٨( في األلعاب اإللكترونية ومنها 
كل  النظام  هذا  يحسب  الشطرنج 
به  يقوم  أن  يمكن  التي  اإلحتماالت 
سبل  أفضل  بترتيب  ويقوم  الخصم 
التعامل تجاهها وفي وقت ال يذكر.  
الشريك  عن  البحث  وفي   )٩
تقوم  اإلنترنت  عبر  المناسب 
نظام  تستخدم  التي  البرامج 
اإللجوريزم وبعد إدخال المعلومات 
راغبي  من  والمطلوبة  الخاصة 
الذي  األشخاص  بترتيب  اإلرتباط 
ومن  الطالب  مع  توافقهم  يمكن 
هذا  حقق  وقد  األقل  إلي  األفضل 
النظام عالميا وباإلحصائيات ٣٠% 
في  نسب  وبأعلي  اإلرتباطات  من 

نجاح إستمرار اإلرتباط.   
١٩( ثم نأتي إلي مثال أخر وهام 
فقد  األخير  ليس  بالقطع  ولكنه  جدا 
تمكن طالبان » الري بايج وسيرجي 
بكاليفورنيا  برين بجامعة ستانفورد 
في عام ١٩٩٨ وفي جراج المنزل 
من تطبيق األلجوريزم فيما يعرف 
والتي  جوجل  بنظام  البحث  بالية 
االن  البشر  معظم  عليها  يعتمد 
وترتيب  باختيار  يقوم  النظام  فهذا 
الموضوعات وبصورة فورية ومن 
تبعا  وذلك  أهمية  األقل  إلي  األهم 
لعدد مرات إستخدامها من اإلخرين 
ويقوم هذا النظام بتحديث نفسه أليا 
المهتمين  عدد  زيادة  علي  إعتمادا 
بموضوع بعينه ليضعه في الصدارة 
وبسبب تطبيق هذا النظام حقق نظام 
أرباح ١٤،٤٤مليار  جوجل صافي 

دوالر في عام ٢٠١٤.  
أنه  أقول  را  أخَّ وليس  وأخيرا 
كل  عرض  في  الوقت  يسعفني  لن 
االن  األلجوريزم  فيه  يساهم  ما 
ومستقبال في صناعة التقدم للجنس 
البشري ! ولكنني أيضا ال أستطيع 
العالم  حال  أتصور  أن 
اليوم لو لم يستخدم هذا 
لنظام  الصناعي  الذكاء 

األلجوريزم. !!!  

د. ناجي اسكندر

للتسبحة  حضورنا  أثناء  فى   +
إسم  نسمع   الكنيسة  فى  الكيهكية 
)فضل هللا االبيارى(  فمن هو ؟؟؟                  
هذا مما ستحدثك عنه هذه المقال 
+ إسمه مولده وبلدته وعمله : ـ
أنه  اسمه  من  لنا  يتضح   +     
بمحافظة  إبيار  بلده  أهالى  من  كان 
هو  الرأى  هذا  يدعم  ومما  الغربية 
شهادته عن نفسه فى إحدى مدائحه 
» وأبو مينا جارى« ومن المعروف 
بعد  وعلى  إبيار  بلده  بجوار  أنه 
وفى  البلده  خارج  مترات  كيلو   ٣
وسط الحقول توجد كنيسة على إسم 

الشهيد العظيم مارمينا العجايبى .
   + عاش فى أواخر القرن الـ6١ 
وأوائل القرن الـ٧١ )٣٨٢ عربى(

المعلومات  هذه  استنتجنا  وقد 
المؤرخة  المخطوطه  خالل  من 
أن  ويبدو  6٤6١م   ٧١نوفمبر 
كاتب الحاشية كان شخص معاصرا 

لالحداث 
موظفا  يعمل  كان   +

بالحكومة. 
قاسيه  لتجربه  تعرضه   +

وتأليفه للمدائح الجميلة : ـ 
+ تعرض لتجربه مرض فى عينيه 
ولدينا  وظيفته  ففقد  بصره  أفقدته 
لتجربه  تعرضه  عن  شهادتين 
البصر  فقدان  وبالتحديد  المرض 

وهما : ـ
التى  الكيهكية  المديحة   )١
كتبها بيده مدحا فيها السيدة العذراء 

» أبدى باسم هللا العالى«
وهى أبصالية ادام تقال على الهوس 

االول فى شهر كيهك 
المخطوط  فى  الحاشية   )٢
السابق التى تضيف مدى تاثره بهذه 

التجربه التى جعلته يترك عمله 
+ بعد هذا زار بيعه العذراء مريم 
بالريدانية ) دقهلية( ليتشفع بها حيث 
تمت هناك المعجزه وعاد إليه بصره 
ففرح جدا وبدأ من ذلك الحين  فى 
عمل المدائح أعترافا بجميل العذراء 

مريم عليه 
بمطالعة كتب سير  كان شغوف   +
وهذا  الرهبان  وطلبات  القديسين 
من  قليل  غير  عدد  يُفسر وجود  ما 
ممتلكاته المخطوطه والتى ال تزال 
محفوظة بالمكتبة الوطنية الفرنسية 
البطريركية  والمكتبة  بباريس 

بالقاهرة .

أعماله : ـ
+ مديحه » أبدى باسم الرب العالى 
» التى سرد بها أخبار هذه المعجزه 

.
ست  بسبب  صار  قد  فرح  كل   «
النور  صار  ما  لوالها  االبكار 

لعينى»
» لوال هى أتتنى فى الشده وأعانتنى 

وبمرهمها شفتنى »
»بماذا أقدر أجازيها وما هو عندى 
تمجيدا  فيها  مدحى  إال  يرضيها 

وهديه»
» عينى كان جاهم سمح هللا بغشاهم 

وأحوجنى لدواهم وهذا أمر المنية
باكر وصرخت  » صليت صلوات 
رد  القادر  واالله  الشاطر  كاالبن 

بصرى إلى»
» أخذت االنجيل قريت وفيه الخط 
فأنارت  الويل  بحال  وكنت  رأيت 

عيني»
» صرت أشرح أقوالى وأنظم فيكى 
العالى وال  مقامك  بالى وأشكر  من 

لوم عليا ..«
+ مديحة أم النور زين االبكار 

+ باقى حياته ونياحته 
+ عاش إنسانا تقيا يعبد هللا ويتشفع 
بالعذراء مريم ويطالع سير القديسين 
الرب  أرضى  ولما  حياته  ايام  بقيه 
الطاهره  وسيرته  الصالحه  بأعماله 

تنيح بسالم فى أوائل القرن الـ٧١

السريع  العرض  هذا  بعد  وهكذا 
لتاريخ هذه الشخصية

 ++ نرى أن بشفاعة العذراء
رد إليه النظر بعد عناء
فصار يمدح فيه بغناء

ويسبح ويطلب من هللا الرجاء
له ولنا أن ندخل السماء

التسبحة  جو  نعيش  كيف 
وكاننا في السماء؟؟؟ 

+++ ونحن فى التسبحة ليس لدينا 
اي  طلبات كأننى اقول لربنا طلبى 

الوحيد انى اقعد معك 
نمدحه، نسبحه، نفرح بيه، نتأمل فى 

حالوة ربنا و قدرته وعظمته 
كل كلمة و كل نغمة ، نقدمها ذبيحة 
طول  المسيح،  يسوع  لربنا  حب 

التسبحة نقول له : إحنا بنحبك 
جزء  كل  هدف  نعرف  حينما   +
الي عنان  التسبحة نصل  فى رحلة 

السماء  .
تين   ++ بمحطة   الرحلة  تبدا   +

ثينو:
ننادى بنى النور المستعدين ليتمتعوا 

معنا بعريسنا السماوى

األول  الهوس    ++ محطة  ثم   +
)تسبحة النصرة(:

من  إسرائيل  بنى  هللا  خلص  كما 
البحر  بعبور  فرعون  عبودية 
األحمر نجد ان إلهنا إله المستحيالت 
و المعجزات يخلصنا من الخطية و 

عبودية الشيطان 
الهوس   ++ بمحطة  نمر  ثم   +

التانى(الشكر( :-
كل  تستاهل  فأنت   ، يارب  خلصتنا 
الشكر ألنك صالح وخير » ألن إلى 

األبد رحمته 
بمحطة جميلة هي ++  نمر  ثم   +
الثالثة  تسبحة   ( الثالث  الهوس 

فتية فى أتون النار(:-
على  اإلنسان  انتصار  تمثل  وهذه 
التجارب  و  األلم  قبوله  فى  نفسه 
بفرح » ألنه بضيقات كثيرة ينبغى 

أن ندخل ملكوت السموات « 
+ وبه وقفات كثيرة مع ألحان كثيرة 

و طويلة 
وكأن الكنيسة دخلت الهوس الثالث 
الكثيرة  الضيقات  من  بالرغم  و 
بالرغم  منه،  تخرج  عايزه  مش 
من الضيقات و اآلالم فقد رأينا هللا 

بعيوننا و تالمسنا معه عن قرب 
مجمع   ++ بمحطة  نقف  ثم   +

التسبحة و الذكصولوجيات :
فينا  تشفع  القديسين  من  سحابة  لنا 

وتشجعنا و تسندنا في جهادنا
+ وعندما يمر القطار بمحطة ++ 

الهوس الرابع : 
الخليقة  كل  يدعو  نجداإلنسان    
لتمجيد  روحانياً  فريقاً  منها  ليؤلف 
يهتف  الكل   ، االله  الرب  الخالق 

بصوت واحد »الليلويا«
+ ويصل القطار لمحطة هامة جدا 

هي++ اإلبصالية :
وفيها وصلنا قدس األقداس ، فنحن 
نتأمل  . نسبح و  أمام ربنا شخصياً 
فى إسم ربنا يسوع المسيح له المجد 

+ ثم محطة ++ الثيؤطوكية :
قطع  فى  الفداء  و  للتجسد  شرح 

تمجيد ألمنا العذراء والدة اإلله 
+ ثم يقارب القطار علي الوصول 

الي++ ختام التسبحة :
»عند  الثانى  المجئ  يمثل  ما  وهو 
نسمع  ال  المخوف  الثانى  ظهورك 

برعدة أننى لست اعرفكم«
+ ومحطة وصولنا الرئيسية + فى 

القداس اإللهى
 نتقابل مع المسيح شخصياً فيدخلنا 

األبدية السعيدة
وال  القداس  تصلى  أن  فلنحرص   

تكتفى بالتسبحة .
فالتسبيح هو عمل السمائيين

فيها  تتحول  الكيهكية  التسبحة  وفى 
الكنيسة إلى قطعة من السماء !

التسبحة ترفعنا للسماء ونتمتع 
املسيح  يسوع  ربنا  مع  باللقاء 

الذي له اجملد دائما

++ مقال عن مؤلفي مدايح شهر كيهك ++
    فضل اهلل االبيارى

وكيف نعيش التسبحة ونتمتع بها ؟؟؟
  بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الرياضة ومرض ألزهامير
هل من عالقة؟

من عيادة الطب الطبيعى
وراثة مرض ألزهامير

تبلغ  أمى  س: 
العمر  من  السبعين 
مرض  من  وتعانى 
فهل  ألزهايمر، 
سوف  بالضرورة 
أعانى مستقبال من 

المرض؟

من  نوع  هو  ألزهايمر  مرض  ج: 
عنها  ينتج  المتطورة  الذهنية  اإلعاقة 
فقدان الذاكرة وضعف القدرات الذهنية 
لدرجة عدم القدرة على القيام باألنشطة 

اليومية.
أما ما يحدث في المخ هو ترسب نوع 
بيتا اميلويد ونوع  البروتين يسمى  من 
آخر يسمى تاو بين الخاليا العصبية مما 
العصبية  االتصاالت  فقدان  الى  يؤدى 

وموت الخاليا العصبية.
أسف  بكل  فهو  الوراثى  العامل  أما 
موجود، كما توجد أنواع نادرة قبل سن 
الوراثى  العامل  فيها  يلعب  الخمسين 
دورا، كذلك اضطراب الجهاز المناعى 
الوراثى لمنع االلتهابات يمكن ان يلعب 

دورا في حدوث مرض ألزهايمر.
أخرى  عوامل  توجد  هذا  مع  ولكن 
ألزهايمر،  حدوث  على  تساعد  كثيرة 
فالنظام الغذائي الذى يحتوى على كثير 
من الدهون المشبعة والدهون الترانس 
الموجودة في الزيوت المهدرجة تساعد 
على عملية التسمم بعنصر األلومنيوم.

يكون  ان  يمكن  النوم  واضطراب 

وصدمات  عامال. 
والتعرض  الرأس 
بالمعادن  للتسمم 
مدى  على  الثقيلة 
األلومنيوم  مثل  طويل 
والسموم  والسيليكون 
عوامل  كلها  البيئية 
الهوموسيستين  مادة  وزيادة  مساعدة. 
الدم هي عامل مساعد في تصلب  في 
ومن  ألزهايمر،  وأيضا  الشرايين 
تنخفض  الهوموسيستين  ان  المعروف 
وفيتامين  الفوليك  حامض  باستخدام 

.B6,B12,C
نسبة  زيادة  الى  الباحثون  ويشير 
السكر،  مرض  مع  ألزهايمر  مرض 
نسبة  عندهم  تزيد  السكر  فمرضى 
 4-1.5 بمعدل  بالمرض  اإلصابة 

أضعاف.
كل  ليس  انه  نفهم  ان  علينا  ولكن 
هو  ذهنية  إعاقة  أو  للذاكرة  فقدان 
 50% ان  هو  فالواقع  ألزهايمر، 
مرض  الى  تعود  الذهنية  اإلعاقة  من 
ألزهايمر والباقى يرجع لعوامل كثيرة 
جانبية  أعراض  او  االكتئاب  منها 
للعقاقير او اضطراب هرمونى او خلل 
عن  المسئول  وهو  الميتوكوندريا  في 
الحاد  والتغير  االكسدة  انتاج مضادات 
المواد  ونقص  االنسولين  هرمون  في 

.B12 الغذائية مثل فيتامين

د.تباسيم جندي

شيئا  تسمع  يوم  كل 
الحركة  تأثير  جديدا عن 
وممارسة  البدنية 
صحة  على  الرياضة 
ونطالع  االنسان، 
لتثبت  تتوالى  األبحاث 
التريض  ان  كيف  لنا 

معظم  من  الوقاية  على  يساعدان  والحركة 
مثل  الكثير  عالج  في  وتساهم  بل  االمراض 
امراض القلب وتصلب الشرايين ومرض السكر 
وهشاشة العظام واالورام السرطانية واالمراض 
تتحسن  كلها  والتوتر  االكتئاب  مثل  النفسية 

بممارسة الرياضة.
ولكن هل للرياضة تأثير على مرض ألزهايمر؟ 
لقد شغل هذا السؤال علماء االمراض العصبية، 
ويمكن للبعض ان يستنتج ان الرياضة تزيد من 
إيجابية، ومع  آثار  لذلك من  للمخ وما  الدم  تدفق 
من  أبعد  السبب  ان  يبدو  ولكن  صحيح  هذا  ان 
المواد  وتوصيل  للمخ  الدم  تدفق  زيادة  مجرد 
الغذائية الهامة، فاألبحاث الحديثة تشير الى أهمية 
وزيادة  لاللتهابات  مقاومة  من  للرياضة  أخرى 
في تأثر الخاليا بهرمون األنسولين بما يؤدى الى 
التحكم في سكر الدم وتوسيع لرقعة مركز الذاكرة 
المسمى  المخ  بتغذية  الخاص  العامل  في  وزيادة 
تخليق  في  هاما  العلماء  يعتبره  والذى   BDNF
خاليا عصبية جديدة واتصالها ببعضها، وهذا هام 
التفكير والذاكرة وتعلم الجديد ووظائف  لعمليات 

المخ العالية.
 ٢٠١١ سنة  في  رودز  جستن  العالم  قام  ولقد 
الينوى  الفئران في جامعة  بتجارب أجراها على 
األولى  المجموعة  مجموعات:   ٤ الى  وقسمها 
الجبن  تتضمن  وجبات  من  مترفة  حياة  عاشت 
ألعاب  وجود  مع  والماء  والمكسرات  والفاكهة 
كثيرة مثل المرايا والكور والسراديب، والمجموعة 
وباإلضافة  المترف  العيش  نفس  لها  أتيح  الثانية 
الى ذلك وضع لها عجالت متحركة، والمجموعة 
الثالثة لم يكن لها ترف العيش عاشت حياة عادية، 
والمجموعة الرابعة عاشت أيضا حياة عادية مع 
وجود عجالت متحركة. فعندما تتبع العلماء القوى 
الذهنية لهذه المجموعات وجدوا ان العامل الهام 
المخ  وصحة  الذهنية  القوة  زيادة  الى  أدى  الذى 
المتحركة،  العجالت  باألساس على وجود  تعتمد 
بمعنى ان الفئران التي لعبت الرياضة هي الفئران 
التي تمتعت بصحة القوى الذهنية ولم يكن هناك 
هي  الرياضة  ان  العلماء  فاستنتج  آخر،  عامل 
كما  الذهنية،  القوى  تحسين  في  األساسى  العامل 
تخليق خاليا  الرياضة ساعدت على  ان  الحظوا 
عصبية جديدة في المخ في منطقة الهيبوكامباس 
فئران  في  وعددها  والتعلم  الذاكرة  مراكز  حيث 

عددها  ضعف  هو  الرياضة 
في الفئران الهادئة.

أنواع  كل  هل  والسؤال 
الرياضة متساوية في تأثيرها 
على  ولإلجابة  المخ؟  على 
في  العلماء  قام  السؤال  هذا 
الرجال  من  مجموعة  على  بتجربة   ٢٠١١ سنة 
والنساء المسنين وقسموهم الى مجموعتين واحدة 
شد  بتمارين  الثانية  والمجموعة  بالمشى  قامت 
المشاة  مجموعة  ان  النتيجة  فكانت  العضالت، 
تفوقت على مجموعة شد العضالت وظهر التفوق 
 BDNF مادة ومستوى  الهيبوكامباس  حجم  في 
وعددها  العصبية  الخاليا  نشاط  على  يدل  الذى 
وذلك بعد سنة من ممارسة الرياضة، وهذا معناه 
بالضرورة مجهدة بل هي  الرياضة ال تكون  ان 

مجرد المشى سوف يحدث تأثيرا.
ولكن هل من المهم فقط تكوين خاليا جديدة في 
المخ؟ يقرر العلماء ان الموضوع ليس فقط تكوين 
تدخل  ان  المهم  من  ولكن  جديدة،  خاليا عصبية 
العصبية  الخاليا  شبكة  في  العصبية  الخاليا  هذه 
األخرى ويحدث بينها اتصال واال ال توجد فائدة 
ان  العلماء  وجد  وقد  الجديدة،  الخاليا  هذه  من 
جديد.  شيء  تعلم  محاولة  هو  ذلك  يساعد  الذى 
وفى جامعة استراليا وجد الباحث الدكتور نيكاللو 
تيزثالجر ان االنتظام في الرياضة مع كبار السن 
أدى الى مقاييس عالية في الذاكرة واالنتباه والقدرة 
باآلخرين،  مقارنة  الذهنية  القوى  وباقى  اللفظية 
دقيقة   ٢٠ حوالى  عن  عبارة  الرياضة  وكانت 
الرياضة  ان  العلماء  استنتج  أيضا  ومنها  يوميا، 

هامة لتحسن القوى الذهنية وتأخر تدهورها.
والحقيقة ان الرياضة لها دور كبير في التحكم 
االستجابة  وتحسين  الدم  في  السكر  مستوى  في 
ان  جيدا  ونعرف  االلتهابات،  وتقليل  لألنسولين 
مرضى  مع  تزيد  ألزهايمر  مرض  احتماالت 

السكر.
بكمان  د.آرون  بها  قام  أخرى  دراسات  وفى 
وخطر  اليومية  الرياضة  تأثير  فيها  ليبحث 
من  بين  كبير  فرق  فوجد  بألزهايمر  اإلصابة 
يقودون حياة مريحة ليس فيها تعب ومن يقومون 
وغسيل  تنظيف  من  اليومية  بالواجبات  حتى 
أكثرهم  هم  نشاطا  الناس  أقل  فكان  وطهى، 
نشاطا  أكثرهم  بينما  بالمرض،  لإلصابة  احتماال 
بالضرورة ان تكون  أقلهم أصابه، وال يعنى  هم 
النشاط  أوجه  بل  الجبال  كتسلق  عنيفة  الرياضة 
العادية والرياضة الخفيفة مثل المشى او ركوب 

الدراجات او السباحة.
سبب  من  أكثر  يوجد  القارئ  عزيزى  واآلن 
البدنية  الحركة  من  ثابت  بمقدار  لالحتفاظ 

والرياضة يوميا.

نقص فيتامني B6 واحلديد قد 
يصيب اإلنسان بنوبات هلع 

حياتهم  والعلماء  الباحثين  من  عدد  خصص 
المهنية لمحاولة فهم سبب معاناة ماليين األشخاص 
في جميع أنحاء العالم من القلق والتوتر ونوبات 
الذعر، خصوصا وأن األرقام في تزايد كل عام.

البريطانية  "الجارديان"  صحيفة  ونشرت 
تفيد  دراسة، مأخوذة من موقع "أورانس أكت"، 
الواليات  في  بالغ  مليون   ٤٠ من  يقرب  ما  بأن 
مثل  وتبعاته،  القلق  من  سنويا  يعانون  المتحدة 
والتعرق  القلب  ضربات  معدل  وزيادة  األرق 
أن  إلى  مشيرة  التركيز،  وصعوبة  واالرتعاش 
على  بآخر  أو  بشكل  تؤثر  التبعات  هذه  "كل 

مجاالت حياة المرء".
السبب  حول  النظريات  من  العديد  وهناك 
والعوامل  الوراثة  ذلك  في  بما  للقلق،  األصلي 
أن  إال  األخرى،  الطبية  العوامل  أو  البيئية 
نهائي  بشكل  بعد  تثبت  لم  واألبحاث  الدراسات 

صحة أي نظرية.
اليابان،  في  أجريت  حديثة،  دراسة  وربطت 
بين النقص الغذائي لإلنسان وصحته العقلية، مما 
يتم  أن  الوقت،  مرور  مع  الممكن  من  أنه  يعني 

عالجه بسهولة.

المستويات  إن  الدراسة  وقالت 
قد  والحديد   B6 فيتامين  من  المنخفضة 
في  كيميائية  تغيرات  حدوث  إلى  تؤدي 
إصابة  احتمال  من  يزيد  مما  الدماغ، 
اإلنسان بنوبات الهلع وفرط التنفس وكل 

أشكال القلق األخرى.
مشاركا،   ٢١ على  األبحاث  وأجريت 
ووجدت أن األشخاص الذين يشتكون من 
أقل  مستويات  من  يعانون  كانوا  القلق، 

مع  مقارنة  والحديد،   "B6" فيتامين  من 
األشخاص اآلخرين.

وكانت دراسة طبية قد كشفت أن القلق 
النفسي قادر على االنتقال من األب إلى 
االبن بشكل وراثي، مما يعني أن طباع 
البشر ال تنشأ فقط عما يتعرضون له من 
إرثا  تكون  قد  بل  حياتهم،  مواقف خالل 

قديما ال دخل لهم فيه.
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قصة املبشر األملاني 
الذي أشرف على حتّول 
"عشرات املاليني" إىل 
املسيحية يف أفريقيا

المبشر  األفريقية  القارة  أنحاء  في  المسحيين  ماليين  نعى 
راينهارد  المولد  األلماني  اإلنجيلي 
تسعة  عن  المنية  وافته  الذي  بونكه 
وسبعين عاما.واستطاع بونكه اجتذاب 
جموع حاشدة في أفريقيا خالل عقود 

من الوعظ قضى فيها حياته.
وتزعم منظمة "المسيح لكل األمم"، 
واسعة  أنحاء  في  بعملها  المعروفة 
أن  بونكه،  والتي أسسها  أفريقيا،  من 

إلى  أكثر من ٧٩ مليون شخص  الرجل أشرف على تحّول 
المسيحية في القارة السمراء.

ويحّدثنا الكاتب الكيني جيسي ماساي عما أحدثه هذا المبشر 
للحمالت  كأٍب  بونكه  مكانة  إن  قائال  أثر،  من  اإلنجيلي 

التبشيرية والعالجية في أفريقيا ليست محل خالف.
المنصرم  األسبوع  طوال  السمراء  القارة  أنحاء  وعّمت 
الكبيرة  الغفيرة وخيماتها  بحشودها  تميزت  كنسية،  تجمعات 
ومنّصاتها الزاهية، وشاع فيها وجود أجهزة صوت متطورة 
إنجيليين راحوا  المحلية، وأحيانا مبشرين  للغات  ومترجمين 
يقلدون بونكه في أسلوب حديثه وحركات جسده على المنصة، 

وفي تلك الطريقة التي كان يقبض بها على الميكروفون.
الحشود  َمن من  يسأل  أحيانا  نهاية عظاته  بونكه في  وكان 
م ويأخذ الميكروفون من يده. سمع في قلبه نداء الرب حتى يهُّ
ال  قويا،  الخالص صدًى  في  األمل  رسالته عن  وقد القت 
سيما بين األمم األفريقية التي تطحنها رحى الحروب األهلية 

ويقتلها الجفاف وغير ذلك من المآسي.

"رؤية قيامة الميت"
إبان  كينياتا  أوهورو  الكيني  الرئيس  رفقة  في  بونكه  كان 
تكريس الكنيسة اإلنجيلية في العاصمة نيروبي، في أغسطس/

آب ٢٠١6.
ويقول المبّشر الكيني ولسون مامبوليو: "كان أسلوبه الرائد 
الواقعي.  السياق  من  مستقًى  النضالية  التبشيرية  في حمالته 
ومثل القديس بولس المذكور في الكتاب المقدس، كان بونكه 

يعلم أنه يواجه جحافل شر قوية".
وزعم بونكه قدرته على شفاء المرضى مستعينا بقوة الرب، 
الغوس  مدينة  في  أحدها  كان  غفيرة  حشود  وسط  وذلك 
 ١.6 نحو  اجتذبت  إنها  يقال  والتي   ٢٠٠٠ عام  النيجيرية 

مليون شخص.
كما أخبر بونكه مريديه أنه شهد قيامة أناس 
من الموت، إال أن أمثال تلك "المعجزات" لم 

تعدم َمن يفنّدها.
وكثيرا ما أثار النهج التبشيري الذي اتبعه 

بونكه جدال واسعا.
مديرا  عمل  الذي  موتَوه،  ستيفن  ويتذكر 
دوليا لحملة بونكه في الفترة من ١٩٨6 وحتى ٢٠٠٩، أعمال 
شغب شهدتها مدينة كانو المسلمة شمالي نيجيريا عام ١٩٩٠ 
بحمالته  للقيام  ترخيص  على  بونكه  حصول  على  احتجاجا 

التبشيرية.
وتأكد سقوط ثمانية أشخاص على األقل، بينما أفادت أنباء لم 

تتأكد بسقوط مئات القتلى في أعمال الشغب تلك.
أجد  التي  حياتي  في  األولى  المرة  "كانت  موتوه:  ويحكي 
نفسي في عربة  فيها 
مصفحة قبل أن تنقلنا 
مروحية تابعة للجيش 
إلى مدينة الغوس".

بونكه  من  كان  وما 
بالعودة  تعّهد  أن  إال 

إلى المدينة.

إلى  أوباسانجو  أولوسيغون  بوصول  تغيرت  األمور  لكن 

السلطة عام ١٩٩٩، وأصبح بونكه محل ترحيب في نيجيريا 
األكثر تعدادا في أفريقيا، كما يقول موتوه الذي يرأس اآلن 

الشبكة اإلنجيلية األفريقية في نيروبي.
ونعى الرئيس النيجيري الحالي محمد بخاري، بونكه قائال 

إن وفاته "خسارة كبيرة لنيجيريا وأفريقيا والعالم كله".
للكثيرين  إلهام  بونكه من  به  قام  ما  إنه رغم  ويقول موتوه 
من المبشرين والقساوسة في أفريقيا وما وراءها، فإن أعمال 

التبشير اإلنجيلي لم تنته بعد.
عام  لألنباء  برس  أسوشيتد  وكالة  نشرته  ما  موتوه  وينفي 
ثالثة  تكلفته  تبلغ  بيت  في  يعيش  كان  بونكه  أن  من   ٢٠١٤

ماليين دوالر في منتجع بالم بيتش في فلوريدا.
ويقول موتوه: "ما أحوجنا إلى السير على دربه في الزهد 

والسعي إلحداث أثر يدوم".
القديس  جامعة  في  تحاضر  التي  أونيانغو،  إميلي  وتعتقد 
بولس في كينيا، أن حمالت بونكه التبشيرية قد ألهمت ماليين 

في  المسيحيين 
أفريقيا لتدشين عالقة 

خاصة مع المسيح.
لكن األستاذة إيستر 
مركز  من  مومبو 
المسيحية- العالقات 

اإلسالمية في جامعة 
في  بولس  القديس 

كينيا، ترى أن أثر بونكه في أفريقيا أثٌر معقد وربما يستغرق 
األمر وقتا من الباحثين لكي يقيّموه بالشكل المناسب.

 ٢٠١٠ عام  المسيحية-اإلسالمية  العالقات  مركز  وتأسس 
وجاء ثمرة لعدة محاوالت لتدشين عالقات بين أبناء الديانتين 

اإلسالمية والمسيحية في أفريقيا.
وترى مومبو أن تبشير بونكه لم يكن دائما داعما للتعايش 
السلمي، وأنه على العكس من ذلك عّمق الخالف والكراهية 

في بعض األحيان.
تقول مومبو: "ضحايا أقوال بونكه هم البسطاء من الناس، 
فضال عمن تم استغاللهم .. حكايات عالجه كانت غريبة وإلى 

حد ما مريبة". بى بى سى
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