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السيسي يعني أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية
أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثالثاء، 
رئيسا  فهمي  بولس  املستشار  بتعيني  جمهوريا  قرارا 

للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من األربعاء.
 :2022 لسنة   51 رقم  اجلمهوري  القرار  نص  في  وجاء 
للمحكمة  رئيسا  فهمي  بولس  املستشار  »تعيني 
الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير».
ويأتي هذ التغيير املفاجئ بسبب تعرض الرئيس احلالي 
للمحكمة املستشار سعيد مرعي عمرو، ألزمة صحية 

منعته من مباشرة مهامه الوظيفة.
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا يحمل الرقم 50 لسنة 2022 بإحالة عمرو إلى املعاش، 
مع إضافة باقي الفترة الزمنية املتبقية له حتى سن السبعني كمدة خدمة استثنائية.
املصدر: وكاالت
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Dufferin Drug Mart.
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Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -70

بقلم جمدي حنني

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

وهذا ما يشكل الفارق 

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

عندما يشيخ االسقف 
في كنيستنا االرثوزوكسية يخرج الراهب 
جسدية  ص��ورة  اجمل  في  وه��و  دي��رة  من 
ممتليء  األرض  على  لإلنسان  وروحية 
واالهم  وأيضا  وذهنى  بدنى  ونشاط  حيوية 
رأيتها  شخصية  تجربة  وع��ن  روح���ى 
كان  القديم  منزلى  ولكون  بنفسى  وعايشتها 
بالقرب من كنيسة في وسط مونتلاير والنى 
نبتعد  أن  ونحاول  الهدوء  نحب  وبيتى  انا 
قداس  بحضور  نستمتع  فكنا  الضجيج  عن 
الخامسة  الساعة  يبداء  الذى  األربعاء  يوم 
والنصف  السابعة  وينتهى  والنصف صباحا 
كان عدد الذين يحضرون هذا القداس صغير 
كلمة  تحملة  ما  بكل  صغيرة  كنيسة  وكانوا 
كل  احد  غاب  وان  متحابين  كنا  فقد  كنيسة 
من  التي  المحبة  وروح  تفتقدة  المجموعة 
قلب طاهر هي السائدة في هذا القداس وكان 
يوجد  ميخائيل  المتنيح  أبينا  الى  باإلضافة 
القامة ونشيط  راهب بسيط متواضع قصير 
اثناء  جدا كان عندما يرفع يدية الى السماء 
ذلك القداس بالحقيقة يستحضر السماء على 

األرض وعندما كان يشكر كانت تهتز قلوبنا 
بداخلنا شكرا معة على مواهب اللة المعطاة 
لة وما من احد حضر هذا القداس اال ويتمنى 
فنحن  السماوى  العرس  هذا  ينتهى  ال  ان 
والرب  االب  اللة  حضرة  في  اننا  واثقين 
يسوع المسيح والرب الروح القدس ومرت 
الراهب  وسيم  ميخائيل  ابونا  وتنيح  األيام 
فالراهب  ش��يء  كل  وتغير  اسقفا  الجميل 
المسيح  ص��ورة  جمال  يعكس  ك��ان  ال��ذى 
انة  اللة  ونشكر  جسديا  شاخ  بداخلة  الذى 
الذى  ما  أتساءل  وهنا  روحيا  نشيط  مازال 
يجعل اسقفا شابا يشيخ فجاءة هل هي العمة 
ام  ومشاكلها  ومسؤولياتها  وتبعاتها  الكبيرة 
كان  اذا  الشاقة وخصوصا  الخدمة  هي  هل 
الشعب غليظ وصلب الرقبة ام هل هو تأثير 
الذين دوما يحيطون  الكتبة والفريسيين  شلة 
بداعى  الرعية  عن  ويبعدونة  باالسقف 
وانهم  اوصياء على مصلحتة  وانهم  حمايتة 
اكثر الناس فهما للخدمة في هذه االيبراشية 
وهم ادرى بشعابها انى اشفق بل واصلى من 
اجل كل اسقف يسلم اذنية لهوالء الفريسيين 
نحترز  ان  الرب عالنية  بهم  أوصى  اللذين 
مصالحهم  الجل  قادرون  وهم  خميرهم  من 
الخاصة ان يوقفون اى اسقف مهما بلغ من 
األبيض  العرش  ام��ام  والقداسة  الروحنية 
من  ما  خميرهم  من  يحترز  لم  ان  العظيم 
اسقف سمع فقط من حاشيتة اال وشاخ وما 
من اسقف نزل الى رعيتة اال وفرد اجنحة 
للحاشية  اذا سمع  يشيخ االسقف  اذا  النسور 
لة  ويكون  يلتحم  لم  اذا  االسقف  يشيخ  فقط 
شركة حقيقية برعيتة وايضا يشيخ االسقف 
اذا اهتم بالعمة ونسى االكليل ولكنى اثق فى 
مع  عمل  ابتداء  النة  المسيح  يسوع  الرب 
الراهب البسيط المتواضع النشيط وهو قادر 
ان يحفظة من ان يشيخ وقادر ان يصنع بة 

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

1674 Dufferin street، Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

واضربـوهن

 

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

ندلى بدلونا فيما يثار في مصر عن ضرب 
المرأة.

نشرت  سنوات  منذ 
باللغة  مقاالت  بضعة 
جريدة  في  االنجليزية 
ت��ص��در ب��ك��ن��دا، وك��ان 
فرق  عن  مقالة  منها 

الثقافة بين الشرق والغرب، فكتبت ان الرجل 
يستطيع  ال  الغرب  في  نفسه  يجد  الشرقي 

تطبيق الوصية القرآنية بضرب زوجته.

 Cannot follow the Koran’s
 commandment of hitting his
wife

اتصلت محامية -وهي عضو في مجلس 
ادارة الجريدة-برئيس التحرير، وهو صديقي 
ومسلم، وقالت له باستنكار، ما هذا المكتوب 

عن القران وضرب الزوجة؟

صحيح،  ُكتب  ما  أن  صديقي،  لها  ق��ال 
فضرب الزوجة وصية قرانيه، والدكتور لم 
المرأة  ان  لها  وأضاف  مغلوطا،  شيئا  يقل 

حرث )حقل( للرجل.....

تعجبت المحامية وصمتت.       

كان مريضي يسير هو وزوجته في إحدى 
شوارع تورونتو، وكان مهاجرا حديثا جدا 
النقاش  احتد  لكندا،  األوس��ط  الشرق  من 
لكي  خدها  على  ي��ده  بكف  فهوى  بينهما 
عادته،  هي  كما  النقاش  في  األدب  يعلمها 
رأيه  في  طاوعته  ولكنها  زوجته  فغضبت 
وأكمال السير، لم يمضيا في الطريق بعد هذا 
وقتا طويال حتى وجد نفسه محاطا بعربات 
بوليس ال يدري كيف أتت، وتقدم اليه رجالن 
من البوليس يسأالنه عن ضربه للسيدة التي 
أنها زوجته  معه، اجابهما باستغراب شديد 

وأنه يؤدبها، فما دخلهما بهذا؟

نفسه  وجد  وفجأة  السريع  الحوار  انتهى 
في عربة البوليس مقيد اليدين، لم يهتم بما 
قاله رجال البوليس بأن من حقه عدم الكالم 
وان كالمه سوف يؤخذ ضده واعتبر أنهما 
يحاوالن إسكاته، ومن ثم شرح لهما مرارا 
له  يحق  تأديبها  وأن  زوجته  أنها  وتكرارا 

بحكم الشرع والدين.

 تتابعت الحوادث ليجد نفسه يقضى الليلة 
في قسم البوليس ويقدم للمحكمة في اليوم 
التالي، شرح هذا لقريبه الذي أتى له على 

عجل لكي يخرجه بكفالة.

القريب  ه��ذا  له  ش��رح  قريبه  منزل  في 
الفرق بين القوانين الكندية وقوانين الشرق 
في  أجرامي  العمل  هذا  أن  وكيف  األوسط 

قوانين كندا.

قوانين  في  فجع 
تفهم  ال  التي  كندا 
الرجل  حق  من  أن 
ندم  الزوجة،  تأديب 
لهذه  هجرته  على 

البالد.

كبير  شك  أنتابه 
للتفرقة  بأنه ضحية 
ال��ع��ن��ص��ري��ة ال��ت��ي 
سمع عنها من قبل وتسأل البد أن هذا الرجل 
األبيض الذي كان بجواره هو من استدعى 
لزوجته  كراهية  مشاعر  انتابته  البوليس، 
أيضا ألنها اجابت البوليس باإليجاب عندما 

سألوها عن حادثة الضرب.

قال لي بعد هذا أنه مصر على كونه غير 
وبشفقة  بوضوح  اجبته  فعلته،  في  مذنب 
لن يرحمه وسيحكم  القاضي ربما  أن  عليه 
عليه بأقصى العقوبة أذا أصر على أن هذا 
من حقه، وبالطبع نصحته أن يوكل محاميا 

للترافع عنه بعد أن كان مترددا.

قال له المحامي أنه سيستخدم ما كان قد 
قاله للبوليس لتخفيف العقوبة عليه.

أستغرق منه األمر وقتا طويال لكي يقتنع 
بأنه يجب عليه أن يقر بأنه مذنب ولكنه لم 

يقتنع داخليا بهذا.

كيف  ذهنه  في  يتردد  الذي  السؤال  كان 
إلهي  تشريع  يطبق  وه��و  مذنبا  ي��ك��ون 
»وأضربوهن«؟! وتعب عقله في هذا كثيرا 
وانتهى به تفكيره بأنه قد أتى لبالد ال تحترم 

شرع هللا.

عندما مثل امام القاضي ادعى أنه مذنب 
كما قيل له واتفق المحامي مع وكيل النيابة 
بقضائه  يمكن  ما  أخ��ف  عقابه  يكون  أن 
ساعات في خدمة المجتمع حيث أنه ضحية 
التي رضعها  التي نشأ فيها وللثقافة  للبيئة 

منذ صباه.

وعندما سأله القاضي عن عالقته بزوجته 
يكون  لكي  تكتب خطابا  أن  لها  بد  وأنها ال 
بأنه  القاضي  أجاب  اليها  العودة  إمكانه  في 
طلقها وانتهى األمر، وعندما سأله القاضي 
هل هناك حكم محكمة يثبت الطالق؟ أجابه 
قد  أنه  حيث  لمحكمة  يحتاج  ال  األمر  بأن 
المحكمة  في  بمن  فإذا  »طالق«  إنها  قال 
طالقها  تم  انه  قوله  من  بالضحك  يضجون 

بمجرد كلمه منه.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
تعيين رئيس للمحكمة الدستورية مسيحي 
الطريق  في  ماشية  مصر  أن  علي  دليل 

الصحيح مصر بتتغير. 
اإلعالم المصري 

بين بئر ريان وبئر مينا تظهر العنصرية 
يرحم  ربنا  صورها  أبشع  في  البغيضة 

األثنين ويصبر أهاليهم. 
ترودو 

بقي سواقين النقل خلوك تتخبي وتختفتي 
زعيم  ولد  ال  كورونا  عندك  أن  وتعلن 

بصحيح. 
حزب المحافظين  

أمتي هيجلنا واحد زي هاربر تاني خايف 
ال ننتظر كتير. 

فورد 
قرار  مارس  أول  من  القيود  رفع  قرار 
زعيم  غير  ياخدوش  ما  وعظيم  شجاع 

كبير زيك. 
بايدن 

أنت مالك ومال أوكرانيا عايز تلعب فيها 
ليه طيب حل مشاكل كورونا األول وألعب 

علي أرضك األول. 
بوتين 

األسد  والحقيقة  مات  األسد  فاكرين 
يمرض وال يموت؟ 

وزارو الهجرة الكندية 
الموجة  ثم  الصومالية  الموجة  بعد  يعني 
العراقية ثم السورية هتجيلنا موجة الجئين 
أوكرانيه هم أي نعم هيحسنوا النسل بس 

أحنا مفلسين. 
المنتخب المصري 

لستم  ولكنكم  وجميل  عظيم  فريق  أنتم 
اإلعالم  في  علينا  تطلوا  علشان  أبطال 
كل شوية... أوصلوا كأس العالم ونعملكم 

أبطال بجد. 
يورجن كلوب 

صالح  بين  تصلحه  بتحاول  إللي  كل 
بطولة  لك  بوظته  سنين  أربع  من  وماني 
بعد  بس  بقي  جديد  من  أبدأ  أفريقيا... 

مباراتي كأس العالم. 
فريق األهلي 

حلم  نخسر  ماشي  باليمراس  من  نتغلب 
المباراة النهائية ماشي المهم كسبنا الهالل 
الغنم  يرعوا  وبعتناهم  السعودي صفر   4

من تاني. 
سيد القمني 

ظالم  في  نور  شمعة  كنت  حياتك  في 
دامس ترعب المتطرفين... سيذكر التاريخ 
أن القمني مر من هنا وأشعل أول ضوء 

للتحضر. 
مرتضي منصور 

وتاني تاني راجعين للحب تاني واإللهام 
من تاني حبيبي يا مرته أنا خسرت مرسي 

ومش مستعد أخسرك أمال أفكس مين؟؟

بيتـــــك 
وسوق العقارات
 Power of

sale

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

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

قبل إتمام عملية البيع. 

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

تخطى سعر الشراء للسعر السوقى.

ارحب دائما بأسئلتكم وتعليقاتكم على 
naser@estatesavvy.ca

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

اواتصل باشرف اسكاروس
 (416) 659-8744

صفحه يف دفرت أحوال مصر

أصحاب وال أعز - 2                                  
بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

تناولنا في مقال العدد السابق عما اثير من 
وناقشنا  أعز  وال  أصحاب  فيلم  حول  ضجة 
المجال  في  وخاصه  الفني  االبداع  موضوع 
السينمائي ونستكمل في مقال اليوم مناقشه هذا 

الملف.

باعتباره  السينمائي  الفيلم  تصميم  إن 
من  درجات  يتطلب  وصناعيا،  فنيا  منتجا 
المعرفة والحرفية، لذلك فإن شركات اإلنتاج 
السيناريو  كتاب  انتقاء  االعتبار  بعين  تأخذ 
لهم  الذين  المبدعين  والمنتجين  والمخرجين 
إلهام واسع  في مجال تخصصهم، والمسألة 
ذاتها تنسحب على باقي أعضاء الطاقم الذين 
يشتغلون في المشروع السينمائي،  لذلك فان 
نجاح أي فلم سينمائي يرتبط بطبيعة القدرات 
المتوفرة والمهارات المتخصصة في مجاالت 
واإلداري،  والتقني  الفني  اإلبداع  من  محددة 
والتي يجب أن تعمل في وقت واحد وبتنسيق 
مشترك، يعزز المناخ الفني للفيلم السينمائي، 
اإلبداعية  المقومات  ويحقق  نجاحه  ويضمن 
المنشودة من لدن كل من المؤلفين والمنتجين 
بعض  تشير  السياق  هذا  في  و  اإلبداعيين 
من  مجموعة  إلى  السينمائية  الدراسات 
السينمائي  اإلنتاج  في  تؤثر  التي  الخصائص 

يمكن إجمالها في ما يلي:-

المادية: وترتبط بكيفية صنع الفيلم، باعتباره 
عمال إبداعيا وذلك ألن المعدات المادية تؤثر 
على طريقة العمل وعلى الشكل النهائي لهذا 

العمل.

الزمنية: ويتعلق األمر بالوقت الذي له أهمية 
كبرى في الصناعة اإلبداعية السينمائية، حيت 
يكون للسوق تأثير كبير على التخطيط للمنتج 
فضال  هذا  تنفيذه،  عملية  وعلى  السينمائي 
عن تأثيره على تحديد المواعيد النهائية لهذا 
القول  يمكن  وبناءا عليه  بها،  والوفاء  المنتج 
أن لكل منتج فيلمي ضوابط الزمنية، انطالقا 
سياقه  في  تلقيه  ثم  وتوزيعه  تصوره  من 
لقواعد  استبعاد  أي  فإن  تمة  التاريخي، ومن 
الهيكل الزمني لإلنتاج قد يعطي معاني جديدة 

وقيما مختلفة للفيلم السينمائي.

على  تأثيرا  للفضاء  أن  وتعني  المكانية: 
التأثير  هذا  يكون  حيت  السينمائي،  اإلنتاج 
تحرك  فإن  لذلك  ذاته  اآلن  في  وتقنيا  ماديا 
شركات إنتاج األفالم من األماكن المغلقة إلى 
الهواء الطلق يقتضي استعمال تقنيات تصوير 

جديدة ومبتكرة.

تحديدها في ثالث  يمكن  التي  االجتماعية: 
عناصر هي: عالقات االتصال والتواصل بين 
وتكاليف  السينمائي،  المشروع  في  العاملين 
هذا المشروع، ومحتوى المخرجات اإلبداعية 
الثقة  عامل  فضال عن  هذا  السينمائي،  للفيلم 
للعمل  السوسيولوجية  الطبيعة  تفرضها  التي 

المشروع  هذا  في  العاملين  بين  السينمائي 
أو  الجهات  اإلنتاج وغيرها من  وبين شركة 

المؤسسات الداعمة للفيلم.

تأثير  للميزانية  يكون  حيت  االقتصادية: 
شكله  وعلى  السينمائي  المنتج  على  كبير 
مع  التعاقد  اإلطار  هذا  في  ويدخل  النهائي، 
ممثلين عالميين أو مع تقنيين أجانب محترفين 
الجمهور  على  كبير  وقع  له  يكون  ذلك  ألن 
المتلقي، مع العلم أن هذه الخاصية االقتصادية 

تخضع دائما العتبارات أخالقية وقانونية.

لقد ارتبط اإلبداع لدى المنتجين السينمائيين، 
الشخٌصية  وبقدراتهم  بمواهبهم  دائم،  بشكل 
المراحل  جٌميع  ًفي  الفعالة  المشاركة  على 
ظهور  ومع  السينمائي،  للفٌيلم  اإلبداٌعية 
الصناعة  مجال  ًفي  التكنولوجية  التطورات 
المنتٌجين  ورؤى  أفكار  ستتبلور  السينمائية 
ٌيمكن  درجات  إلى  اإلبداٌعي،  المستوى  على 
من  وبغيرهم  األفالم  بمؤلًفي  مقارنتهم  معها 
أعضاء الفٌريق اإلبداٌعي ًفي أي فٌيلم ٌسينمائي، 
وًفي هذا السياقٌ يرى جل المنتجين والدارسين 
الرقٌمية  التكنولوجيا  أن  السينمائي  للحقل 
اإلنتاج  مفهوم  ًفي  كبٌيرا  تغييرا  أحدثت  قد 
الٌسينمائي، ٌحيث مكنت الٌسينما من الوصول 
الٌسينما  وخصوصا  الذهًبي  عصرها  إلى 
المستقلة الًتي مكنتها التكنولوجيا الرقٌمية من 
إيصال  طٌريقة  مستوى  على  ثورة  إحداث 
والواسعة   العريضة  الجماهير  إلى  أفالمها 
إن التكنولوجيا الرقٌمية قد ساهمت ًفي حدود 
ومٌديري  المخرٌجين  من  كل  لدى  اإلبداع 
ومصمًمي  اإلنتاج  ومصمًمي  التصٌوير 
ٌيمكن  لذلك  البصٌرية،  والمؤثرات  الصوت 
القول إن هذه التكنولوجيا قد مكنت المنتٌجين، 
على وجه الخصوص، من العمل بشكل أكثر 
فعالٌية على المستوى اإلبداع، وعلى الرغم من 
ٌينبغي  ال  الرقٌمية  التكنولوجيا  تأثيٌر  فإن  ذلك 
اإلبداٌعية،  الجوانب  معالجة  ٌيقتصر على  أن 
معالجة  على  أٌيضا  تنصب  أن  ٌيجب  ألنها 
والجودة،  والوقت  كالتكلفة  اإلنتاج  متغيرات 
أي  لإلنتاج  القياٌسية  المراحل  معالجة  وعلى 
ما قبل اإلنتاج واإلنتاج وما بعد اإلنتاج  لذلك 
الٌسينما  صناعة  ًفي  الرقٌمية  الثورة  هذه  فإن 
أصبحت تفرض على المنتٌجين التزود بمعرفة 
كافٌية حول العملٌية التكنولوجية لفٌريق اإلبداع 
الٌسينمائي حتى ٌيتمكن المنتجون من الٌسيطرة 
الكاملة على هذا العالم الجٌديد من االحتماالت، 
وذلك على أساس أن أولئك الٌذين ٌيٌسيطرون 
على وسابل اإلنتاج هم الٌذين ٌيٌسيطرون على 
ٌويعملون  السينمائي  للفٌيلم  اإلبداٌعية  الرٌؤية 

على تعٌزيزها.
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أسرة حترير األهرام 
اجلديد

 

مدحت موريس
تباسيم جندي

أشرف إسكاروس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة

جملس اإلدارة
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منتخب  مصر  الكروي  والرواية العربية !!

 بقلم عبدالواحد محمد

عميقة  سطور  العربية  )الرواية 
الرياضة عامة وكرة  في جوهرها 
الجمعي  العقل  لتمنح  خاصة  القدم 
حول  والسفر  الحوار  فلسفة 
العالم بكل لغاته والتي هي السالم 

واإلبداع والوطن(

محمد  عبدالواحد  أقوال  )من 
روائي عربي (

:::::::::::::::::::::

العربية  القدم  كرة  يقينا  كتبت 
كأس  بطولة  في  مشرقة  صفحات 
بالعاصمة  مؤخرا  االفريقية  األمم 
الفترة  من  ياوندي  الكاميرونية 
فبراير   6 حتي  2022م  يناير   9
جارف  شعور  وسط  م   2022
بالرواية العربية وخاصة من ضمن 
فرق البطولة مصر الجزائر تونس 
في  خصوصية  ولهما  المغرب 
بل  االهداف  واحراز  اللعب  طرق 
جماهيرية عريضة من المحيط إلي 
الفرق  تلك  العبي  بفضل  الخليج 
األفريقي  التاريخ  ذات  العربية 

المبدع !

القدم  كرة  جماهير  وعاشت 
الساحرة  عالم  مع  جوارحها  بكل 
وصول  عقب  وخاصة  المستديرة 
العربي  الممثل  مصر  منتخب 
العقبات  كل  تخطي  الذي  األوحد 
بفريق  النهائية  للمباراة  للوصول 
لم  الذي  الواعد  الشباب  من  أغلبه 
ومعهم  معروفة  اسماءه  أغلب  تكن 
النقاد  اراء  عليه  اختلفت  مدرب 
المدرب  كروش  مستر  والجماهير 
هو  النقد  تحمل  والذي  البرتغالي 
ضياء  جمعة  وائل  الفني  وجهازه 
في  شوقي  محمد  الحضري  السيد 
الالعبين  من  رياضية جعلت  روح 
عقبات  كل  تخطي  علي  تصميما 
وذلك  البطولة  في  الصعبة  االدوار 
بالفوز علي كوت دفوار والمغرب 
والكاميرون حتي الوصول للمباراة 

النهائية أمام السنغال 
الماضي  االحد  يوم 
والتي  فبراير   6
صفحات  كتبت 
مشاعر  من  مضيئة 
رأسها  علي  عربية 
الخرافي  التشجيع 
القدم  كرة  لجماهير 
العربي  العالم  في 
المغرب  الجزائر 

الكويت  السعودية  العراق  تونس 
االمارات  ليبيا  البحرين  فلسطين 
الخ وهي تترقب فوز منتخب مصر 
لعب  والذي  العنيد  السنغال  علي 
لكن  أبناء مصر  أمام  كبيرة  مباراة 
تصميم  في  كان  الحقيقي  الشعور 
تحقيق  علي  مصري  العب  كل 
الفوز والعودة بكأس افريقيا لمصر 
وسط كل المعاناة التي شكلت تحديا 
روائيا عربيا من المحيط إلي الخليج 
وعبقرية العبين من نوعية الحارس 
أبو جبل وفخر العرب محمد صالح 
عبدالمنعم  محمد  وزيزو  والونش 
عمر  عبدالغني  محمد  عاشور  امام 
ترزيجيه  عبدالواحد حجازي  كمال 
الذين  الالعبين  من  وغيرهم  النني 
في  العربية  الرواية  أبطال  كانوا 
معادلة مختلفة عن سائر المعادالت 
العربية  الرواية  لتكتب  الرياضية 
رياضي  تاريخ  من  معهم صفحات 
الجماهير  في  تمثل  مختلف  ثقافي 
فهم  قبل  ذي  عن  اختلفت  التي 
كرة  جذبتهم  الذين  الجدد  المثقفين 
عنها  يتحدثون  واصبحوا  القدم 
بشعور  ووظائفهم  مكاتبهم  في 
علي  الحرص  فيه  جارف  عربي 
المثالي  والتشجيع  الرأي  أبداء 
كورونا  بعد  الكبيرة  الشاشة  خلف 
والمتحور اميكرون وهما يرتشفون 

من قهوتنا العربية

الزمن  موسيقي  ويعزفون 
من  الوطن  ذكريات  مع  الجميل 
تلك  تحولت  وبالفعل  وهناك  هنا 
فلسفة  إلي  الجماهيرية  المعادلة 
العرب  فخر  فيها  عربية  روائية 

يعزف  صالح  محمد  العالم  ونجم 
هو اآلخر رسالة سالم مع زمالءه 
البطولة  فرق  المغرب وكل  العبي 
في  الثقة  يمنحنا  اخراج روائي  في 
العربي لكل  العقل الجمعي  مستقبل 
فرسالة  المجاالت  كافة  في  مبدعيه 
والسالم  األخالق  هي  الرياضة 
نفس  هي  العربية  الرواية  ورسالة 
األخالق  العفوي  الشعور  هذا 
يكتب  لمن  حياة  فكالهما  والسالم 
بيده رواية وطن ومن يحرز بقدمه 
تؤكد  جديدة  معادلة  وطن  اهداف 
علي هويتنا العربية بين لحظة ميالد 

ولحظة وادع !

القوي  مصر  منتخب  خسر  نعم 
لكرة القدم )هارد لك( أمام السنغال 
)الف  الجزاء  بضربات  العنيد 
مبروك( بعد 120 دقيقة من المتعة 
الشهم  للحارس  والصمود  واألثارة 
صالح  ومحمد  أبوجبل  محمد 
والونش حمدي فتحي عمرو السوليه 
أمير  كان  الذي  الشناوي  ومحمد 
العالية  بتوجيهاته  العربية  الرواية 
اصابته  بعد  أبو جبل  لزميله محمد 
مشوار  استكمال  من  حرمته  التي 
للمنتخب  اساسيا  حارسا  البطولة 
وهو الخلوق والذي يؤمن بكل القيم 
النبيلة وبث والثقة في زمالءه مهما 
األصابة  الملعب  وبين  بينه  باعدت 
القدرية لكنها فلسفة الرواية العربية 
ومنتخب  المستديرة  والساحرة 
كتب صفحات  الذي  العربي  مصر 
من عمر ثقافتنا العربية الجديدة في 
األلفية الثانية من عمر الفيتنا الثالثة 
ونحن نكتب معه كل رسائل السالم 

والرغبة الدائمة في اإلبداع !

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد
 في يوم صدوره على االمييل

  ahram.teeba@gmail. com ارسل لنا على 
8164gindi@rogers.com  أو

قضايا وآراء
وال  »أصحاب  مقال  بقية 
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وثيقة  عالقة  هناك  كانت  وإذا 
وعملية  اإلبداعيات  الجماليات  بين 
اإلنتاج، فانه يمكن القول إن اإلنتاج 
يعد استثمارا للوقت  وللطاقة البشرية 
النهائي، مما  وللرأسمال في المنتج 
ومتنوعة  متعددة  بأشكال  يؤثر 
السينمائي  الفيلم  جماليات  على 
بمعني  الفنية واإلبداعية  ومستوياته 
من  نوع  هو  السينمائي  اإلنتاج  أن 
الخلق، ألن إنتاج األفالم السينمائية 
اإلبداعي،  بالعمل  يسمح  نظره  في 
أو  مصطنعة  إضافة  باعتباره  ليس 
ال  جزءا  باعتباره  ولكن  متعالية، 
يتجزأ من طبيعة هذا اإلنتاج  ويعني 
هذا أن مسؤولية المنتج السينمائي ال 
تنحصر فقط في التنظيم والتخطيط 
والرقابة المالية، ولكنها تشمل أيضا 
على  تؤثر  التي  اإلبداعية  الجوانب 
السينمائي،  للفيلم  النهائية  النتيجة 
بعض  كان  إذا  فانه  عليه  وبناءا 
السينمائيين  والدارسين  النقاد 
أفالما  دوما  هناك  أن  على  يتفقون 
الكثيرين  فان  معينين،  لمخرجين 
منهم يعترضون على هذه الوضعية 
عامة  نظرية  باعتبارها  اإلبداعية 
على  وذلك  السينمائية،  لألفالم 
للفيلم  اإلبداعي  التكوين  أن  أساس 
تعقيدا  أكثر  عديدة  أحيانا  يكون 
هو  واحد  لشخص  ينسب  أن  من 
العديد من  السينمائي، الن  المخرج 
األفالم الجيدة تحمل طابع االستديو 
أي  طابع  من  أكثر  أنتجها  الذي 
شخص آخر، وبناءا عليه فإننا نجد 
السينمائية  األفالم  من  مجموعة  أن 
تصورا  عن  ناتجة  حقيقتا  في  هي 
المنتج  المخرج ، إن  لمنتج  وليس 
السينمائي ال يمارس عمله اإلبداعي 
بطريقة مباشرة من خالل القرارات 
التي تؤثر على اإلنتاج الفعلي للفيلم 
للمخرج  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
هذا  يمارس  ولكنه  السينمائي  
أي  مباشرة  غير،  بطريقة  اإلبداع 
من خالل االختيار واإلشراف على 
الموظفين المبدعين الذين يشاركون 
في الفيلم، الشيء الذي يقتضي منه 
بداية  في  التدخل  من  كبيرا  قدرا 
وأثناء  ونهايتها،  السينمائية  العملية 
وعلى  اإلنتاج،  قبل  ما  مرحلة 
اإلبداع  مهمة  فإن  ذلك  من  الرغم 
لجميع  بالنسبة  إلزامية  تكون  ال 
باإلضافة  السينمائية  األفالم  منتجي 
يمارسه  الذي  اإلبداع  مدى  أن  إلى 
المنتج للمشروع السينمائي غالبا ما 
التي  اإلبداعية  قدراته  على  يعتمد 

من  مرحلة  كل  في  عنها  يكشف 
مراحل إنتاج الفيلم السينمائي، لذلك 
المنتج   إبداع  فانه يجب الحكم على 
بقدر أهمية مساهماته وقراراته التي 
مراحل  من  مرحلة  كل  في  يتخذها 
اإلنتاج السينمائي  وفي هذا السياق 
حول  األسئلة  نطرح  ما  كثيرا 
الفني  اإلبداع  بين  العالقة  طبيعة 
مدى  وحول  السينمائي،  واإلنتاج 
قدرة المنتج السينمائي في المحافظة 
المتخصصين  لغة  مستوى  على 
وحول  السينمائيين،  والمبدعين 
بشكل  اللغة  هذه  عن  تنازله  مدى 
لمتطلبات  استجابة  جزئي،  أو  كلي 
ونزوال  السينمائي،  العمل  إنتاج 
من  وشرائح  فئات  رغبات  عند 
الجمهور، وللحسم في هذه المسألة، 
السينمائية  الدراسات  بعض  ذهبت 
السينمائي  الفني  اإلبداع  أن  إلى 
مخصوصا،  طابعا  يأخذ  أن  يجب 
وفارقة،  مميزة  بسمات  يتسم  وأن 
دون أن يتخلى عن شروط إبداعية، 
وبناءا عليه فإنه يجب على اإلنتاج 
السينمائي أن ال يقع في فخ التعميم 
االستجابة  بدعوى  والسطحية، 
للجماهير العريضة، وان يتقيد بلغة 
السينمائيين  والنقاد  المتخصصين 
لذلك  والمصداقية،  األمانة  بدعوى 
السينمائي  اإلنتاج  في  يفترض 
على  بالمالئمة  يتسم  أن  المبدع 
وعلى  الفنية  المفاهيم  مستوى 
اإلنتاجية  المراحل  تيسير  مستوى 

المحققة لإلبداع السينمائي.

السينمائي  إن اإلبداع في اإلنتاج 
الجوانب  تغطية  على  يقتصر  ال 
من  اإلبداعية،  والجوانب  المادية 
في  التجديد  على  البحث  خالل 
ألن  والفنية،  التقنية  المجاالت 
المطلوب أيضا هو أن يمثل المنتج 
اإلبداعي السينمائي همزة وصل بين 
ويترقبه  ينتظره  وما  اإلنتاج  عملية 
أن  هذا  ويعني  المتلقي،  الجمهور 
شروط اإلنتاج السينمائي ال تتحقق 
إال من خالل تدبير الكيفيات والسبل 
التي يمكن بواسطتها تأهيل األعمال 
متفردة  كانت  مهما  السينمائية، 
ومن  األثر،  وعميقة  وخصوصية 
المبدع في  المنتج  أهمية  هنا تظهر 
تقريب الجمهور وتمكينه من إدراك 
السينمائي  الفيلم  في  اإلبداع  مكامن 
األساليب  توظيف  خالل  من  وذلك 
السينمائية  والتقنيات  الجديدة  الفنية 
من  المنتج  يتمكن  ولكي  المبتكرة، 
يفهم  أن  عليه  يجب  بذلك،  القيام 
أسرار اإلبداع الفني السينمائي وأن 

يدرك عمقه وأصالته. مقاطعة الربتا تزيل القيود اخلاصة 
بوثيقة اثبات التطعيمات

إدمنتون ؛ قال رئيس وزراء مقاطعة البرتا جيسون كيني أن وثيقة 
اثبات حصول الفرد علي التطعيمات لن يعود لها حاجة بعد االن وان معظم القيود  المفروضة علي الصحة 
سوف تنتهي قريبا خالل االسابيع الثالثة القادمة , وقال ايضا إن النسبة العالية من التطعيمات وانخفاض عدد 
المرضي الذين يدخلون الي المستشفيات سيجعل من االمكان انهاء القيود الصحية  التي فرضت علي الناس 
, وانه بداية من يوم االثنين 14 فبراير عندما يعود التالميذ الي مدارسهم لن يكون هناك التزام بارتداء أقنعة 
الوجه لالطفال تحت سن 12 سنة في كل المدارس وارسل وزير التعليم في البرتا رسائل الي مجالس ادارات 
المدارس يطلب منهم عدم فرض ارتداء أقنعة الوجه علي الطالب سواء في المدارس او في الحافالت المدرسية 
البرتا بعد االن  الوجه , ولن يحتاج سكان  أقنعة  الحافالت سيستمروا في إرتداء  المدرسين وسائقي  , ولكن 
الظهار ما يثبت حصولهم علي اللقاح عند تناولهم الطعام في المطاعم او الجلوس في أماكن الترفيه , وقد تمت 
إزالة حدود القدرة االستيعابية في االماكن الصغيرة بما فيها المكتبات ودور العبادة التي تقل سعتها عن 500  
شخص ويسمح بتناول الطعام والشراب في هذه االماكن , ولكن حدود االستيعاب لالماكن الكبيرة التي تتراوح 
طاقتها ما بين 500 الي 1000 شخص ستظل محدودة ب 500 شخص واالماكن االكبر ستقتصر علي %50 
للفتح في 1 مارس إذا استمرت اعداد  الثانية  البرتا الخطوة  من طاقتها االستيعابية , وسوف تدخل مقاطعة 

المرضي في المستشفيات في االنخفاض وتشمل التغييرات التالية االتي 
؛-   1- إزالة القيود المفروضة علي التجمعات االجتماعية  2- ازالة 
حدود القدرة االستيعابية لجميع االماكن  3-  الغاء العمل االلزامي من 
بانشطة  القيام  الشباب قبل  المنازل 4-  لن تكون هناك حاجة الختبار 
5- ازالة اي متطلبات مدرسية متبقية في المقاطعة . وقالت المقاطعة 
انها ستتعامل مع كوفيد 19 كما تتعامل مع االمراض المعدية االخري .
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 قطرة ماء وحبة خردل
د. روز غطاس

التي  التعبيرات  من  الكثير  المقدس  الكتاب  استخدم 
اهتمام  اي  نعيرها  ال  جدا  صغيرة  اشياء  الي  تشير 
افعالها عميقة مدمرة واضحة للجميع. كما  ولكنها في 
يا  يعقوب  دودة  يا  تخف  ال  لشعبه:  االله  الرب  قال 
فادي  القدوس  الرب  يقول  اعينك  انا  اسرائيل  شرذمة 
دودة  كلمة  استخدم  14(.هنا   :  41 )اشعياء  اسرائيل 
منظر  وال  له  شكل  ال  حقير  صغير  حي  كائن  وهي 
فائدة سوي  له  ليس  يمكنك هرسه بإصبع واحد، وهو 
– كما يراه البعض- فساد وتدمير ويراه البعض االخر 
معين للنبات والبيئة. فلوال الدودة لبقيت جثث الكائنات 
الحية الميتة متواجدة علي وجه االرض ، ولوال الدودة 
لما نتج غاز النيتروجين الذي يعين النبات علي النمو. 
نعود ألشعياء الذي استخدم في نفس اآلية كلمة شرذمة 
وهي طافية مشتعلة من النار تتطاير بفعل الهواء ولكنها 
متي سكنت علي شئف انها تصير مشتعلة سرعان ما 
تلتهمه. وهنا يحضرني مشهد قطرة ماء بهدوء تتساقط 
متتابعة في زمن متوافق علي صخرة صوان الذي بعد 
اسابيع قليلة يلين وينقسم ويتساقط، فهذه القطرة الدؤوب 
الي  ويسقط  الحجر  تفلق  حفرة صغير  تحفر  البسيطة 
الي  يستسلم  فهو  وزنه  او  حجمه  كان  مهما  المنحدر 
ذكر  قد  كما  الماء.  قطرة  من  المتتابعة  الفعلة  هذه 
التي  الخردل  حبة  المجد  كل  له  المسيح  يسوع  الرب 
شجرة  تصير  ونمت  زرعت  متي  البذور  اصغر  هي 
البرية  السماء وحيوانات  تأوي طيور  ضخمة عمالقة 
الكتاب  يحذرنا  كذلك  واغصانها.  ظلها  في  محتمية 
التي  للكروم  المفسدة  الصغيرة  الثعالب  من  المقدس 
كان  مهما  الخطية  انها  علي  الوعاظ  فسرها  ما  كثير 
حجمها فنها تفسد حياتك وتدمر داخلك. ماذا اريد قوله 
الصغير  بالشيء  تستهن  ال  عزيزي  هنا؟  وتوضيحه 

كما  أثاره.  له  الوقت  فبمرور  كان صغر حجمه  مهما 
نقول نحن المصريين : القرش االبيض ينفع في اليوم 
االسود؛ وقرش علي قرش يعمل ثروة. نعم القرش في 
ذاته ال قيمة له فهو عمله منقرضة صغيرة حقيرة ال 
يمكنك شراء اي شئ بها، ولكن عشرة قروش تصنع 
قيمة شرائية معروفة ، فما بالك كلما زادت االصفار 
بل  مئات  بل  عشرات  علي  حصلت  الواحد  جوار 
ماليين الجنيهات متجمعة جميعا من قرش واحد صغير 
ال وجود له وال قوة شرائية تصحبه بمفرده. عزيزي 
ال تستهن بما لديك حتي لو كان صغيرا جدا، فالرب 
يسوع المسيح له كل المجد امتدح المراءة ذات الفلسين 
ألنها اعطت كل ما تمتلكه واثقة في الرب الذي وعد 
قائال: ال اهملك وال أتركك، كونوا مكتفين بما عندكم 
افضل من زنابق  انتم  كثير،  افضل من عصافير  انتم 
عصافير  تعبيري  استخدم  يسوع  الرب  الحظ  الحقل) 
وزنابق شئين صغيرين ال قيمة لهما(؛ كما استخدم في 
مرة اخري تعبيري الباب الضيق الصغير الذي يؤدي 
يجدونه؛ وباب  قليلون  االبدية ومن صغره  الحياة  الي 
دابة واحدة  او  الذي ال يسمح اال لشخص  ثقب االبرة 
تدخل من خالله للمدينة بدون اي احمال وهو يشير الي 
باب النجاة واالمان والحماية. عزيزي اذا احسست في 
ذاتك بصغر النفس او انك كمثل الدودة او الشرذمة او 
باب  او  الضيق  الباب  او  الماء  او قطرة  الخردل  حبة 
ثقب االبرة وشعرت في ذاتك انك حقير وال شيء وال 
قيمة لك اعلم انه بالتصاقك بالرب يسوع المسيح انت 
المرنم  مع  وتهتف  االحوال  تغيير  علي  وقادر  عظيم 
ليقل الضعيف بطل انا بالرب والفقير لي الغني والحقير 
الذي يرفع راسي ويمشيني  بإلهي  الكرامة والعزة  لي 
علي مرتفعاتي فاهتف: من سيفصلني عن محبة المسيح 
اشدة ام جوع ام خطر ام سيف ليعظم انتصاري بالذي 

احبني وعرفني قدر ذاتي في الرب.

من   17 فى  مرجان  صادق  ُولد 
ديسمبر سنة 1898 بمدينة ملوى، 
والتقوى  بالصالح  ُعرفا  ألبوين 
ناظراً  والده  فكان  واالحسان، 
بملوى  العذراء  السيدة  لكنيسة 
أن  رأى  وقد  القديمة(،  )الكنيسة 
تتفق  أخرى  كنيسة  هناك  تكون 
أن  فاهتم  العصر  وروح  مبانيها 
بنفسه،  مبتدئاً  التبرعات  لها  يجمع 
من  قطعة  الغرض  لهذا  واشترى 
ملوى  مناطق  أحسن  فى  األرض 
ثم سافر إلى أسيوط حيث استخرج 
تصريح البناء من المديرية، وباشر 
مع  يقف  فكان  الكنيسة  بناء  بنفسه 
البنائين الساعات الطوال رغم ِكبر 
قبل  األمجاد  إلى  سنه، ولكنه رحل 

إتمام بنائها.

أوقات  يكرس  أيضاً  والده  وكان 
العبادة بكل دقة وأمانة، وبعد أنتهاء 
إلى  يتوجه  األحد  يوم  قداس  صالة 
منزله حيث يكون فى استقباله أخوته 

الصغار من فقراء البلدة، فال يدعهم 
يتناولوا معه  أن  بعد  إال  ينصرفون 
على  يُشرف  وكان  الغذاء،  طعام 
خدمتهم ويقوم بغسل أيديهم بنفسه، 
متشبهاً فى ذلك بقديس العصر األنبا 

ابرآم أسقف الفيوم صديق الفقراء.

من  يتعلم  مرجان  صادق  فكان 
أبويه تلك المبادئ المسيحية السامية، 
فنشأ وفى قلبه ُحب مخلصه الفادى 
تصرفاته  كل  يقيس  وكان  الكريم. 
فكان   - المسيح   السيد  بتصرفات 
هادئ  الصوت،  خفيض  حديثه  فى 
صوته  يرفع  ال  ضحك  إذا  النغم، 
يكتفى  وانما  قهقهة  له  تسمع  وال 
إذا  وكان  عميقة،  رقيقة  بابتسامة 
تحدث ال يستعمل اشارات يديه فى 
التعبير عما يقول معتبراً أن التعبير 
الحديث،  فى  لباقة  عدم  باالشارات 
إلى   – هذه  تصرفاته  يرجع  وكان 
ما ِقيل عن السيد المسيح – أنه »لم 
يسمع أحد صوته فى الشارع قصبة 
مدخنة  وفتيلة  يكسر  لم  مرضوضة 

لم يطفئ«.

الدراسية  حياته  بداية  فى  التحق 
بمدرسة األقباط بملوى وحصل على 
الشهادة االبتدائية منها عام 1913. 
السعيدية  بالمدرسة  ذلك  بعد  التحق 

 1918 عام  فيها  وتخرج  بالجيزة 
حاصاًل على شهادة البكالوريا. وفى 
الحقوق  بكلية  التحق   1919 عام 
وفى   .1923 سنة  فيها  وتخرج 
وقضى  للخارج  سافر   1937 سنة 
المحاماة عقب  مارس  ثم  4 شهور 
عام  إلى  الحقوق  كلية  فى  تخرجه 
بسلك  ذلك  بعد  التحق   .1949
رئيساً   1949 عام  ُفعين  القضاء 
ثم  االبتدائية  المنصورة  لمحكمة 
رئيساً لمحكمة جنايات بنها، فرئيساً 
لمحكمة جنايات القاهرة وأحيل إلى 

المعاش فى 16 ديسمبر 1958. 

محبة  رجل  مرجان  صادق  كان 
فكان  األزل،  الطراز  من  وتسامح 
دون  واحدة  محبة  الجميع  يحب 
ال  أحد  إليه  أخطأ  إذا  وكان  تفرقة 
نفسه  فى  أثراً  الخطأ  هذا  يترك 
اشفاقاً ومحبة أكثر، كما كان رجل 

بر وتواضع. 

أما عن بره واحسانه فكان ال يعلم 
به أحد، وقد اتضح بعد وفاته أنه كان 
يقوم باالنفاق على طالبين فى كلية 
احسانه  إلى  باإلضافة  هذا  الطب، 

الجزيل على الفقراء والمعوزين. 
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قرأت لك 
جنوى غاىل

االستشارة
يسقط  توجيه،  يوجد  ال  حيث 
من  وفرة  في  ولكن  الناس، 
أمثال  سالمة  هناك  المستشارين 
الجاهل  طريق  وايضا   11-14
سامع  واما  عينيه  في  مستقيم 
أمثال   , حكيم   فهو  المشورة  
12-15  وايضا أسمع المشورة 
وأقبل التاديب  لكي تكون حكيما 
في آخرتك,  أمثال 19- 20  -   
الواعية  غير  االم   تشير  بينما  
بمالبس  تتزين  بان  ابنتها  علي 
عارية لتكون مودرن -  وتضع 
محاسنها  لتظهر  المساحيق  
حتي تلفت انظار االخرين وتجد 
زوجا لها , نجد انه  عندما بحث 
زوجة  ليتخذها   فتاة  عن  شاب 
مخلص  صديق  عليه  اشار  له 
التي  الفتاة  كانت   اذا  ينظر  ان 
الئقة  مالبس  ترتدي  تعجبه  
الكنيسة وكانت  في  اوغيرالئقة  
هذه نصيحة جيدة ليعرف الشاب 
وايضا   , عروسه   ينتقي  كيف 
المخلص  قد يشير الصديق غير 
علي صديق له بتناول الكحوليات 
مع  اللهو  في  اوقات  وقضاء 
الفتيات في البارات  ويعطله عن 
  , ودراسته  مستقبله  الي  االنتباه 
النصائح  حبال  في  الناس  يقع  و 
قصة  وهذه   . والفاسدة  الرديئة 
الملك رحبعام الذي ترك مشورة 
الشيوخ واعتمد مشورة االحداث 
بسبب  اسرائيل  مملكة  فانقسمت 
المشورة الخاطئة   -  فبعد موت 
ابنه  الملك سليمان بن داود ملك 
جاءت   , اسرائيل  علي  رحبعام 
رحبعام  الي  أسرائيل  جماعة 
قسي  أباك  »إن  قائلين  وكلموه 
من  االن  فخفف  انت  واما  نيرنا 
نيره  ومن  القاسية  ابيك  عبودية 
فنخدمك  الذي جعله علينا  الثقيل 
ثم  أيام  ثالثة  أذهبوا  لهم  فقال   ,
الملك  وأستشار   – الي  أرجعوا 
كانوا  الذين  الشيوخ  رحبعام 
وهو  أبيه  سليمان  أمام  يقفون 
حي قائال كيف تشيرون علي أن 
أرد جوابا لهذا الشعب , فكلموه 
عبدا  اليوم  صرت  ؛إن  قائلين 
وأحببتهم  وخدمته  الشعب  لهذا 
وكلمتهم كالما حسنا يكونون لك 
الملك  ولكن   , االيام  كل  عبيدا 
الشيوخ  مشورة  ترك  رحبعام 
وأستشار  عليه  بها  أشاروا  التي 
االحداث الذين نشأوا معه ووقفوا 
أمامه - وقال لهم بماذا تشيرون 

تقول  هكذا  فقالوا   , علي  انتم 
)إن  كلموك  الذين  الشعب  لهذا 
 , أبي  متني  من  أغلظ  خنصري 
واالن أبي حملكم نيرا ثقيال وأنا 
أدبكم  وأبي   , نيركم  علي  أزيد 
بالعقارب  أودبكم  وأنا  بالسياط 
( وبالفعل اجاب رحبعام جماعة 
وكانت  الكالم  بهذا  أسرائل 
الي  اسرائل  انقسام  النتيجة 
سبط  علي  رحبعام  فملك  قسمين 
بقية   واما  يهوذا  سبط  هو  واحد 
االسباط فملك عليها   يربعام  . 
ملوك االول 12 من عدد 1 الي 
20 -  ولذا  كي  تعمل ما هو 
يجب  الرب  عين  في  المستقيم 
الصالحة  المشورة  فقط  تتبع  ان 
المقدس  الكتاب  حذرنا  ولهذا   ,
تاتي  رديئة  مشورات  اتباع  من 
من بعض الناس فقال سفر يشوع 
ابن سيراخ ما يلي عن المشورة 
نلجئ  ان  يجب  ال  التي  الخاطئة 
فيقول  نسمعها    او   الصحابها 
التقوى  في  المنافق  تستشر  ال   :
ال  و  العدل  في  الظالم  ال  و 
الجبان  ال  و  ضرتها  في  المراة 
في  التاجر  ال  و  الحرب  في 
التجارة و ال المبتاع في البيع و 
ال الحاسد في شكر المعروف و 
ال الجافي في الرقة و ال الكسالن 
في شيء من الشغل و ال االجير 
ال  و  الشغل  انجاز  في  المسكين 
البطال في كثرة العمل ال تلتفت 
المشورة  من  لشيء  هؤالء  الى 
التقي  الرجل  استشر   لكن  
الذي تعرف انه  يحفظ الوصايا 
اذا  الذي  و  كنفسه  يحبك  والذي 
سقطت يتوجع لك , وحكي كاهنا 
في   يستشيره   جاءه  رجل    ان 
هل يتزوج من راشيل التي ظل 
يتقابل   معها اربعة سنوات  ام 
أربعة  أتظل  الكاهن  له  فقال  أل؟ 
سنوات تتقابل معها ثم تأتي االن 
تصلي  ان  عليك  كان   , لتسألني 
ثم  يسوع  الرب  وتستشير  كثيرا 
تذهب لطلب يدها ,  ففي كل هذه 
تضرع الى العلي ليهديك بالحق 

في الطريق المستقيم .

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

)113( صادق مرجان )1898 – 1959(

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

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744
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قرار مدهش...... للسيسي

 ادوارد يعقوب

في  األهمية  حيث  من  مسؤول  رابع  يعتبر 
تسلسل مناصب الدولة املصرية

العليا في  واملناصب  الناصر  انقالب عبد  منذ 
الدولة محظور على املسيحيني تقلدها 

هل السيسي نضج فجأة حقوقيا وسياسيا؟

هل يعمل مبفرده في اجتاه بعيد جدا عن كل 
الفكر  فيه  املتسرطن  األخرى  الدولة  أجهزة 

االخواني؟

هل هذه مجرد فرقعة إعالمية كما تعودنا من 
رؤساء مصر العسكريني الديكتاتورين؟

بتزايد  يشهد  لالن  السيسي  لعصر  املرير  الواقع   
اضطهاد االقباط

األيام القادمة ستبني نوايا السيسي احلقيقية 

لم اصدق ما اقرأه وانا اتابع قرار الرئيس السيسي بتعيين 
للمحكمة  المسيحي »بولس فهمي إسكندر« رئيسا  المستشار 
اعلى منصب قضائى في مصر وفي  العليا وهو  الدستورية 
في  األهمية  حيث  من  مسؤول  رابع  يعتبر  المنصب  هذا 
تسلسل مناصب الدولة المصرية حيث انه من الممكن ان يجد 
حدث  ما  إذا  لمصر  المؤقت  الرئيس  منصب  في  فجأة  نفسه 
الناصر  عبد  انقالب  منذ  انه  المعروف  ومن  للسيسي.  شيء 
تقلدها  المسيحيين  الدولة محظور على  في  العليا  والمناصب 
مع كل أجهزة المخابرات في الدولة وال ينسى االقباط كيف 
وقفت كل أجهزة الدولة عاجزة عندما منع السلفيين تنفيذ قرار 
تعيين محافظ قنا المسيحي واجبرت الدولة على الغائه. ورغم 
وسبق  السيسي  الرئيس  سياسات  من  الكثير  على  تحفظاتي 
ان كتبت الكثير من المقاالت تنتقده وتحلل قراراته وسلبياته 
خصوصا تجاه اضطهاد االقباط الممنهج من النظام الذي على 
وااللتزام  الكلمة  امانة  منطلق  ومن  انني  اال  الرئيس.  قمته 
األخالقي والشهادة للحق اقر انه قرار تاريخي شجاع ويحسب 
للرئيس السيسي.... ولكنه بجانب انه اصابني بالدهشة وعدم 
التصديق جعلني أفكر واحلل واسترجع تاريخ السيسي حتى 
نسأل  دعونا  الجريئة.  الخطوة  لهذه  مقنع  تحليل  الي  أصل 

بعص األسئلة المنطقية:

هل السيسي نضج فجأة حقوقيا وسياسيا خصوصا انه   -1
منذ أيام قليلة فاجأنا باعترافه ببعض األخطاء االقتصادية التي 
وقع فيها نظامه واهمها اسناد المشاريع دون مناقصات عامة 
للجيش ومنافسة الجيش للقطاع الخاص في تصنيع وتسويق 
الكثير من المنتجات مما أثر سلبا وبدرجة شديدة علي القطاع 
الخاص وهروب الكثير من المستثمرين بثرواتهم للخارج وهو 
ما أثاره رجل االعمال القبطي نجيب ساويرس منذ شهر تقريبا 
ووجه بحملة هجومية علية من ابواق السيسي بل من السيسي 
نفسه. وهل هذه بداية لعهد جديد يتم فيه تحديث حقيقي للدولة 
الدينية  الدولة  الي دولة علمانية وتصفية  المصرية وتحويلها 
العميقة وتطبيق مبادئ حقوق األنسان وحق المواطنة الكاملة 
االقباط  ضد  العنصرية  التفرقة  أنواع  جميع  وإلغاء  لألقباط 
لزيادة  الميديا  وبرامج  التعليم  برامج  وتصحيح  وتجريمها. 
معظمه،  المغيب  المصري  للشعب  الحقوقي  التثقيفي  الوعي 
لتتمشى مع اإلعالن العالمي لحقوق االنسان واعالء الحريات 
تكميم  سياسة  وانهاء  الرأي.  عن  التعبير  وحرية  الشخصية 
افواه المعارضين وإطالق سراح جميع المعتقلين والمسجونين 

بسبب آرائهم ومعتقداتهم ومعارضتهم السلمية لنظام الحكم.

2-  هل صحيح ادعاء البعض ان الرئيس السيسي يعمل 
األخرى  الدولة  أجهزة  كل  عن  جدا  بعيد  اتجاه  في  بمفرده 
التي استشرى فيها سرطان الفكر االخواني السلفي وانه يعمل 
جاهدا وبالتدريج على تصفية ذلك الفكر المتخلف وانه يواجه 
مقاومة شرسة بقيادة االزهر وشيوخ السلفية وانه ال يستطيع 
ذلك  على  ويبرهنون  هؤالء  وجهه  في  بحزم  الوقوف  االن 
بتصريحاته ضد االزهر وزياراته للكنيسة في احتفاالت عيد 
مقاالت  في  االدعاءات  هذه  حللت  شخصيا  ولكنني  الميالد. 

السيسي  مع تصرفات  وتناقضها  كذبها  وبرهنت علي  سابقة 
ومواقفة العملية والواقعية ولمن يريد االطالع علي التفاصيل 
»الس��يس�ي  و  والفساد«  »الس��يس�ي  بعنوان  مقاالتي  راجع 
واألزه�ر والخديوي أسماعيل« و »السيسي يكشف عن وجهه 

الحقيقي« و »دولة السيسي و تقرير الحريات األمريكي«.

هل هذه مجرد فرقعة إعالمية كما تعودنا من رؤساء   -3
مصر العسكريين الديكتاتورين مثل السادات الذي كان مغرما 
ملف  على  للتغطية  الخارج  الى  موجهه  وأنها  بالفرقعات 
السيسي األسود ضد حقوق االنسان؟ وان كل شيء يسير كما 
هو وال يوجد أي نية للتغيير او حتي خطط مستقبلييه للقصاء 
علي الدولة الدينية؟ ان تاريخ السيسي منذ ان ظهر كمسئول 
هذا.  المدهش  قراره  يوحيه  ما  بعكس  يشي  الدولة  في  كبير 
لألقباط  الدولة  أجهزة  فان اضطهاد  االقباط  ناحية  مثال ممن 
يومية  تكون  تكاد  االقباط  فحوادث خطف  يوم  تزايد كل  في 
وكلها بتواطئ السلطات األمنية واخطرها خطف الفتاة القبطية 
مهرائيل صبحي حكيم وهي قاصر )16 عام( وبتواطئ مع 
جهات امنية وتم اسلمتها بالقوة في االزهر رغم عدم قانونية 
رجال  وافراج  الخاطفين  تعرف  وعائلتها  قاصر  ألنها  ذلك 
االمن عن الخاطفين والتغطية عليهم، بل األكثر هددوا عائلتها 
اذ ما اشتكوا او حاولوا االتصال بها وبأنهم سيواجهون بتهم 
خطيرة تصل الي السجن.  وهذا السيناريو يتكرر يوميا وهناك 
الجهاد  مع  وتنسق  الكثيرين  لدى  معروفة  إجرامية  منظمات 
األمنية ألذالل االقباط واسلمة بناته بالقوة. وال نجد أي وسيلة 
اعالميه تهتم بنشر هذه الجرائم وكل المسئولين وعلى رأسهم 
لهم من عائالت  الموجه  النداء  تلو  النداء  يتجاهلون  السيسي 
الضحايا وال حياة لمن تناد.   وهناك ايضا قتل الشاب القبطي 
مينا عبد السيد الذي قتله الجيش ومثل بجثته لرفضة األسلمة 
قتلهم  تم  الذين  المسيحيين  المجندين  الكثير من  بالقوة وهناك 
بنفس الطريقة وتلفيق ادلة تفيد انتحارهم او تعرضهم لحوادث 

عارضة. 

فعال  وهل  الحقيقية  السيسي  نوايا  ستبين  القادمة  األيام  ان 
سيبدأ عهد جديد بجمهورية جديدة مدنية علمانية ام انها فقط 
فرقعة من فرقعاته اإلعالمية يغازل بها الغرب بينما يستمر 
في الداخل نهجه اال حقوقي المتجاهل لقضايا االقباط في حق 
المواطنة والمساواة الكاملة بأخوتهم المسلمين مع اتباع التقية 

اإلسالمية في معاملة االقباط؟

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 

مـن اجنحـة البشـرية
بقلم الكاتبة 

جاكلني فخرى حنا 
    

  للبشرية اجنحة تفوق في عددها 
فاإلنسان  لذلك  المالئكة؛  اجنحة 
يحاول التحليق إلى أبعد المجّرات!

  ومن أهم اجنحة اإلنسان: العلم والتعلّم!

  فالعلم، هو النور الذي يضي الألماكن المظلمة؛ لكشف 
كل مخفي!  و إنارة العقول للنهوض بالدولة والمجتمع .

  وهو حقيقة و سالح ذو حدين،

  والمادة التي نصنع منها تقدم ورقي الحضارة اإلنسانية، 
ونقهر بها كل جهل، وفقر، ومرض، وكل محاولة تريد 

أن تعود بنا إلى العصور الحجرية.

    أما التعلّم، فهو اكتساب المزيد من المعرفة، و االداة 
التي تغترف بها من فيضانات العلم، فيجب علي الشخص 

أن يكون لديه تطوير في حياته وطرق التفكير السليم،

و أن يحدد ما يعرفة وما ال يعرفة، ويتخلص من العادات 
السيئة، ألن العلم  ينير العقل و يكسب اإلحترام الذاتي 
طريق  بداية  هو  فالعلم  اآلخرين،  قبل  من  واالحترام 

السعادة،

ولكي نندمج في كل ذرات خيراته!

الزارع والحاصد، كليهما يستحق منا التحية..

وتعبهم،  بمجهوداتهم،  العلم،  لنا  صنعوا  لمن  فتحية    
ومثابرتهم!

  وتحية لمعلم المعلمين، الذي حثنا، قائاًل: فتشوا الكتب؛ 
حتى نجد الطريق، والتقدم، والحياة الفضلى!...

مدبويل يأمر بإسقاط اجلنسية 
عن مصري 

أدين بالتجسس 
إلسرائيل

أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي بإسقاط 
إدانته  بعد  العطار  محمد  المواطن  المصرية عن  الجنسية 

بالتجسس لصالح إسرائيل

الصادر   ،5 رقم  عددها  في  الرسمية  الجريدة  ونشرت 
في 3 فبراير 2022، قرار مدبولي رقم 14 لسنة 2022، 

بشأن إسقاط الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية.

عام  في  قضت  قد  العليا،  الدولة  أمن  محكمة  وكانت 
2007، بالسجن لمدة 15 عاما على العطار بتهمة التجسس 
لصالح إسرائيل، وهو مصري األصل حاصل على الجنسية 

الكندية.

واتهم العطار بأنه حصل على 56 ألف دوالر للتجسس 
عن األقباط المصريين في الخارج خالل تواجده في تركيا 
تلك  نظر  وقت  قضائية  مصادر  ذكرت  حسبما  وكندا، 

القضية.

عقوبته  فترة  كامل  قضاء  كندا عقب  إلى  العطار  وعاد 
المحكوم عليه بها خالل شهر يناير 2022.

الوزراء  رئيس  موافقة  للقرار  األولى  المادة  في  وجاء 
المصري على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام 
وذلك   ،1976 عام  الجيزة  مواليد  من  العطار،  غنيمي 
لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.عن 
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وُمنشئا  رائدا  كان  أنه  أنصاره  يفخر   �15
عدم  منظمات  هي  دولية  منظمات  لثالث 
والمؤتمر  اإلفريقية  والوحدة  االنحياز 

اإلسالمي.

      1� منظمة أوحركة 
عدم االنحياز: 

الحرب  انتهاء  بعد   �
عام  الثانية  العالمية 
قوتان  ظهرت  1945م، 
متصارعتان،  عالميتان 
بقيادة  كانت  األولى 
المتحدة  الواليات 
تبنت  التي  األمريكيّة 
االقتصادّي  النظام 
خالل  من  الرأسمالّي 

إعمار  إلعادة  مارشال  مشروع  إقامة 
السوفيتي  االتحاد  بقيادة  والثانية  أوروبا، 
العالم  في  قطب  أقوى  ثاني  كان  والذي 
الشيوعي،  االقتصلدي  النظام  تبنى  والذي 
مشاريع  بإقامة  مارشال  مشروع  على  رد 
القارة األوروبيّة، األمر  جديدة مشابهة في 
بين  القوى  موازين  اختالل  إلى  أّدى  الذي 
بمفهوم  االختالل  هذا  وعرف  القطبين، 
نالت  لذلك  ونتيجة  الباردة(،  )الحرب 
مع  سياسيّاً  استقاللها  الشعوب  من  العديد 
المستعمرة،  للدول  اقتصادياً  تابعة  بقائها 
مشاريع  إلى  الدول  هذه  تحولت  وبالتالي 
كانت  التي  األجنبيّة  للشركات  استثماريّة 
تستغّل خيراتها ومواردها، ومن هنا ظهرت 
كان  )إفريقي-آسيوي(،  تحالف  إقامة  فكرة 
هو  المتحالفة  الدول  بين  المشترك  العامل 
)الحقد على االستعمار( كما وصفه رئيس 

جمهورية أندونيسيا آنذاك.

على  االنحياز  عدم  حركة  مفهوم  يقوم   �  
مؤتمرها  في  حددت  قد  كانت  مبادئ  عدة 
وكانت  1961م،  عام  بلغراد  في  األول 
تقع على عاتق  بمثابة شروط  المبادئ  هذه 
الحركة،  إلى  باالنضمام  ترغب  دولة  كل 
الدولة  تؤيّد  أن  المبادئ:  هذه  وتتضمن 
واالستقالل  التحرر  حركات  المنضمة 
بإقامة  المنضمة  الدولة  تسمح  أاّل  الوطني. 
بموافقتها.  أراضيها  على  عسكرية  قواعد 
عدم وجود اتفاقية ثنائية بين الدولة المنضمة 
وأي دولة كبرى. أن تؤيد الدولة المنضمة 

حق الشعوب في تقرير مصيرها.

التأكيد  االنحياز:  عدم  حركة  أهداف   �  
مصيرها.  تقرير  في  الشعوب  حق  على 
للشعوب، ومقاومة  الوطني  دعم االستقالل 
السيادة،  حق  أشكاله.  بكافة  االستعمار 
التمييز  رفض  للدولة.  اإلقليميّة  والحدود 
التبعية  عدم  أشكاله.  بكّل  العنصرّي 
متصارع.  عسكرّي  حلف  ألّي  العسكريّة 
الصراعات  لجميع  السلمّي  بالحّل  االلتزام 

الدوليّة.

 � كانت هناك تناقضات بين المفهوم والواقع، 
إلى  يشير  االنحياز  عدم  مفهوم  إّن  حيث 
حالة من الحياديّة عن الصراعات الدوليّة، 
والبقاء في حالة السلم بعيداً عن أي حرب، 
اليوم  المفهوم  هذا  واقع  إلى  بالنظر  ولكن 
يمكن االستنتاج بأن هذا المفهوم قد تعارض 

هذه  تستطع  لم  حيث  زمن،  منذ  واقعه  مع 
تبقي نفسها بعيدة عن صراعات  الدول أن 
تأييدها  خالل  من  وذلك  الكبرى،  الدول 
مع  يتنافى  مماّ  اآلخر،  لقطب على حساب 
أخرى  ناحية  ومن  الحركة،  هذه  مبادئ 
الدول  هذه  معظم  فإن 
لسيادتها، وذلك من  تفتقر 
خالل تدخل الدول الكبرى 
الداخلية  قراراتها  في 
حد  على  والخارجية 
العديد  فإّن  سواء، وأخيراً 
االنحياز  عدم  دول  من 
لعبت دور المستعمر بحق 
وعلى  الدول،  من  العديد 
فيتنام  فإن  المثال:  سبيل 
دولة من دول حركة عدم 
االنحياز إاّل أنها استعمرت كمبوديا دون أي 
سبق،  مما  بالرغم  الحركة.  من  معارضة 
بازدياد  للحركة  المنضمة  الدول  عدد  فإّن 
متسارع من عام آلخر، وقد شهدت الحركة 
بالفترة األخيرة انضمام لدول متنوعة ثقافياً، 
قادتها  أبرز  كان  واجتماعياً.  وسياسياً، 
أحمد  )يوجوسالفيا(،  تيتو  بروز  جوزيب 
نهرو  الل  جواهر  )اندونيسيا(،  سوكارنو 

)الهند( وجمال عبد الناصر )مصر(.

   2� منظمة الوحدة األفريقية:

في  تأسست  دولية  حكومية  منظمة  هي   �
)أثيوبيا(  أبابا  أديس  مايو 1963م في   25
مع 32 حكومة إفريقية موقعة، كان الغاني 
من  الناصر  عبد  وجمال  نكروما  كوامي 

الرؤساء الرئيسيين لتأسيس هذه المنظمة. 

القرن  منتصف  حتى  افريقيا  ظلت   �
العشرين مسرحا للتنافس لالساتعماري لعدد 
التي  األوروبية،  االستعمارية  الدول  من 
سيطرت عليها واستغلّت مواردها المختلفة. 
شهد بداية عقد الستينات استقالل 15 دولة 
إفريقية، ثم ازداد هذا العدد إلى أن استقلّت 

معظم دول إفريقيا.

اإلفريقية،  القارة  بالد  استقالل  منذ   �
بين  والوحدة  التجمع  محاوالت  تعددت 
الوحدة  منظمة  ظهرت  حتى  الدول،  هذه 
إطار  في  تعمل  إقليمية  كمنظمة  اإلفريقية 
القارة اإلفريقية على نبذ الخالفات، وإنهاء 
التي  المظمات  نشاط  وقصر  التكتالت، 
كانت قائمة على مجاالت محددة إقتصادية 

أو فنية أو ثقافية.

� أقّر مؤتمر أديس أبابا الذي ُعِقد في الحبشة 
ميثاق منظمة الوحدة األفريقية في 22 مايو 
1963م، إذ اجتمع رؤساء30 دولة أفريقية 
مستقلّة، ووقعوا على ميثاق منظمة الوحدة 
المنظمة،  دستور  عّدوه  الذي  األفريقية 
في  المنظمة  هذه  إنشاء  عن  اإلعالن  وتم 
أن  على  االتفاق  وتم  1963م.  مايو   25
تكون عضوية هذه المنظمة مفتوحة للدول 
اإلفريقية المستقلة ذات السيادة، بما في ذلك 
الجزر األفريقية شريطة أن تؤمن هذه الدول 
عدم  سياسة  في  المتمثلة  المنظمة  بمبادئ 
االنحياز، وعدم ممارسة التفرقة العنصرية. 
وفي حالة انضمام عضو جديد يقرر قبوله 
باألغلبية المطلقة للدول األعضاء، ويسمح 
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بطلب  المنظمة  من  باالنسحاب  لكل عضو 
انسحاب خطي، ويصبح االنسحاب نافذاً بعد 

مضي عام.

األفريقية  القارة  تحرير  المؤتمر:  أهداف   �
نهائيا من االستعمار. توطيد دعائم التضامن 
إلى  األفريقية  بالقارة  االرتقاء  األفريقي. 
صنع  ساحة  على  بها  تليق  التي  المكانة 

القرارات الدولية.

قبل  من  2002م  يوليو   8 في  حلها  تم   �
تابو  آخر رئيس لها، رئيس جنوب أفريقيا 
اإلفريقي.  االتحاد  محلها  وحل  إيمبيكي، 
لمنظمة  الرئيسية  األهداف  بعض  كانت 
التكامل  تشجيع  هي  األفريقية  الوحدة 
االقتصادي والسياسي بين الدول األعضاء 
والقضاء على االستعمار واالستعمار الجديد 

من القارة اإلفريقية.

   3� منظمة المؤتمر اإلسالمي: 

� تعتبر منظمة المؤتمر اإلسالمي ثاني أكبر 
المتحدة،  األمم  بعد  دولية  حكومية  منظمة 
دولة  وخمسين  سبعا  عضويتها  في  تضم 
تعتبر  قارات.  أربع  على  موزعة  عضوا 
المنظمة الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي 
عنها  والتعبير  مصالحه  لصون  وتسعى 
تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف 
شعوب العالم. أنشئت المنظمة بقرار صادر 
عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط 
 1398 رجب   12 يوم  المغربية  بالمملكة 
هجرية )الموافق 25 سبتمبر 1969( ردا 
في  األقصى  المسجد  إحراق  جريمة  على 
القدس المحتلة. هي ليست اإلطار التنظيمي 
اإلسالمية،  األقطار  بين  الوحيد  وال  األول 
قديما  المحاوالت  من  العديد  سبقتها  فقد 
القرن  في  المحاوالت  هذه  وأبرز  وحديثاً، 

العشرين هي:

� المؤتمر العالمي اإلسالمي، وقد عقد أول 
اجتماع له في مكة عام 1926م برعاية كٍل 
المسلمين  وبعض  السعودية،  و  مصر  من 
هناك  كانت  كما  الهندية،  القارة  شبه  في 
اجتماعات أخرى لهذا المؤتمر منها اجتماع 
في  كراتشي  اجتماع  1931م،  عام  القدس 
على  1951م  و  1949م  عام  باكستان 
1962م،  عام  بغداد  واجتماع  التوالي، 
وكان  1964م،  عام  مقديشيو  واجتماع 
الشئون  معالجة  مهمتها  لجنة  المؤتمر  لهذا 
الثقافية و اإلدارية و السياسية و االجتماعية 

واالقتصادية.

� مؤتمر شعوب المسلمين، انعقد في كراتشي 
وانتهى  1952م،  مايو   10 في  )باكستان( 
إلى تقرير إنشاء منظمة الشعوب اإلسالمية 
العقيدة،  تمكين  أغراضها،  من  يكون  التي 
السيطرة  من  اإلسالمية  الشعوب  وتحرير 
المادي  و  األدبي  المستوى  ورفع  األجنبية 
لألفراد، والتوسع في تعليم اللغات، والسعي 
بين  األدبية  و  االقتصادية  الروابط  لتقوية 

البالد اإلسالمية.

هذه  تشكلت  اإلسالمي،  المؤت�م�ر  ندوة   �

عام  القدس  في  عقد  اجتماع  في  اللجنة 
1953م، و قد عقدت الندوة عدة اجتماعات 
وفى  1956م،  عام  دمشق  في  ذلك  بعد 
القدس عام 1960م و 1961م، وقد حضر 
هذه االجتماعات مسلمون من الدول العربية 

و غير العربية.

منظمة  قيام  إعالن  تم  يناير 1955م  فى   �
المؤتمر اإلسالمي و تولى السادات منصب 
المنصب  أتاح له ذلك  العام، وقد  سكرتيره 
العربية  الدول  من  العديد  لزيارة  الفرصة 
أهداف  تحقيق  على  للعمل  اإلسالمية  و 
بالدرجة  القومية  القضايا  تخدم  سياسية 
زارها  التي  الدول  هذه  بين  ومن  األولى، 
غيرها.  و  لبنان،  األردن،  الهند،  السادات 
)المملكة  بجدة  المنظمة  اجنماع  في 
بأنه  السادات  صرح  1956م  السعودية( 
مصر  أقباط  سيحّول  سنوات   10 خالل 
إلى اإلسالم أو تحويلهم إلى ماسحي أحذية 
األقباط  أوشحاذين »أسامة سالمة- مصير 
بعثات  المؤتمر  خصص  وقد  ص217«. 
للمسلمين  المصرية  الجامعات  في  للدراسة 
بعض  اوفد  كما  العالم،  أنحاء  سائر  من 
العلماء المسلمين إلى الخارج، وقد أنشأ هذا 
في  اإلسالمية  المراكز  من  عدداً  المؤتمر 
مختلف أنحاء العالم، أبرزها مقر مقديشيو 
بالصومال، كما عقد عدة اجتماعات للعلماء 
المسلمين أبرزها مؤتمر القاهرة 1966م. 

هذه  أنشئت  اإلسالمي،  ال�ع�الم  راب�ط�ة   �
الرابطة بقراٍر من المؤتمر اإلسالمي الذى 
وتهدف  1962م،  عام  المكرمة  بمكة  عقد 
الرابطة إلى تدعيم الدعوة اإلسالمية، وفى 
و  العربية  الدول  لكافة  ممثلون  الرابطة 
عاتقها  على  الدول  أخذت  وقد  اإلسالمية. 
مشروع  بينها  من  النشاطات  من  عدداً 
محطة  وإقامة  إسالمي،  مصرف  إلنشاء 
إذاعة صوت اإلسالم، والتي تبث برامجها 
بعدد من اللغات السائدة في آسيا و أفريقيا و 
العالم  إلى إصدار جريدة  اوروبا باإلضافة 

اإلسالمي.

هذا  تأسس  ال�عالمي.  اإلسالمي  االتحاد   �
االتحاد في باريس بهدف العمل على تحقيق 
المحتاجين،  مساعدة  منها  أهداف  عدة 
الدفاع  اإلسالمية،  الحضارة  معارف  نشر 
العبادات  تنظيم  اإلسالمي،  المجتمع  عن 

اإلسالمية. 

عبد  أن  القول  يمكننا  العجالة  هذه  من     
المؤتمرات  هذه  في  مشاركا  كان  الناصر 
وليس رائدا أو ُمنشئا لها كما يزعمون ألن 
ارهاصاتها بدأت قيل اتقالب ناصر بالعديد 

من السنين.

......

عبد  انجازات  باقي  وتفنيد  مناقشة  نكمل 
والمنتفعين  أتباعه  نظر  وجهة  من  الناصر 
في  كان  إذا  القادم  المقال  في  عصره  من 

العمر بقية.
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غصن الزيتون 55
شكرا         طلقىن … 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

 
النهارده الثالثاء 15 من فبراير 2022 وده طبعا زي 
ماهوواضح من العنوان … هو العدد رقم 55 … منذ 
تعطلت طباعه الجريده ووصولها الى أيدينا نسخة ورقيه 
بقالنا  نقدرنقول  او  العدد رقم 55  ده  بقي  النهارده   …
اكتر من 110 أسبوع …ولسه مش بنشوف الجريده … 
ورق ورق … زي زمان …وعموما تقريبا. خدنا بقي 

علي كده … ومبقتش اعد ياجيمي …  

طبعا العنوان بتاعنا غريب زي كل مره … واظن بقي 
اتعودتم علي  يعني  اتعودتم علي كده خالص …  انكم 
العناوين الغريبه … المهم اطمنوا الدنيا بخير … بس 
الحظت اليومين دول …. ان نسبة حاالت الطالق … 
كبيره  أصبحت  كله  العالم  في  ال  مصر  في  بس  مش 
جدا … وبقينا نسمع عن حفالت طالق وحاجات غريبه 
جدا …منها حالة البتنجان الغريبه …اللي جت للمطربة 
البتنجان  شيرين… واللي معودانا دايما علي موضوع 
ده …عملت ايه الهبله …راحت حلقت قرعه …ناس 
اللي بيفهموا …وانا …واعوذ باهلل من قولة  كتير من 
…انا… افتكرنا انها عندها .. بعيد عنكم سرطان … 
يشفيهم  المرضى … ربنا  تعاطفا مع هوالء  او حلقت 
ايه  كده …عشان   عملت  قالت …انها  هي  بس   .…
اديب  اتطلقت …الغريب برضه ان عمرو  … عشان 
برضه  الغريب  والشي   .… برنامجه  في  استضافها 
..او البتنجان المستوي … انها قالت له انها لسه بتحب 
شعرها  حلقت  وانها  بيحبها …  لسه  وهو  طليقها … 
لألسف   … عمراديب   … الراجل   … تغيظه  عشان 
النه اقرع …مبقاش القي شعريشده …وال. حتي عندها 
… كان فاضل يقول لها … يا بنت. الهبله … روحي 
اوفعال …  هو …  وتقريبا  نفسناني…  دكتور  شوفي 
تقريبا … لسان حاله … قال كده .. ماعلينا … سيبكوا 
… زمان.  في  وندخل   … والمسقعه  البتنجان  م  بقي 
وايام زمان… افتكرت زمان وايام زمان … وحاولت 
 … امينه  والست  محفوظ  نجيب  ثالثية  تاني  استرجع 
بس  عشان   .. العظيم   هللا  استغفر  له …  تسجد  تكاد 
يرضي عنها… وافتكرت كمان حكاية جيراننا في مصر 
… من اكتر من عشرين سنه … وازاي اول ماسكنا 
في بيتنا لقينا اتنين بيخرجوا البلكونه … واحده كبيره 
االتنين  المهم  قمر وصغننه …  والتانيه  السن …  في 
فعال يبانوا سمنه علي عسل … بنت ومامتها كده … 
ومع مرور الوقت … اتضح ان االتنين ضراير .. بس 
الكبيره رفضت تتطلق … ورضيت باالمر الواقع … 
كله  للبيت  الخادمه  بتلعب دور  اللي  وتقريبا كانت هي 
… والتانيه شايفه داللها وتمام … الصوره دي اعتقد 
اختفت تماما االن … انا طبعا ضد الخضوع والرضوخ 
واالستسالم لزوج قاسي … همه في الدنيا مزاجه بس 
… ويطلق زي ماهو عاوز … لكن برضه ضد التسرع 
وحدف يمين الطالق …. عمال علي بطال… وبرضه 
ضد الزوجه اللي مش قادره تستحمل ظروف الحياه … 
ومشاكلها… بس دلوقتي الحقيقه الناس علي عكس كل 
المالوف … وطبعا مع السوشيال ميديا … والنت اللي 
عامله لهم الجو جميل … والدنيا ربيع … الناس بتطلع 
ببعض  وطايرين  االرتباط …  او  الزواج  تحط صور 

طير … وبعد شويه … بعد مصاريف 
كتير …  كتير  كتير … وحفالت  كتير 
هوبا … طالق … والصور تتشال … 
تخيلوا دلوقتي … حالة طالق كل دقيقتين 
كتبت …  ما  علي  بقي  شوفوا  …يعني 
ام المقاله دي … حصلت كده كام حاله 
قريبا اسمه  »البحث  … شفت مسلسل 
عن عال« … الزوج كده … بال ادني 
أسباب او مبررات … قالها الزم ننفصل 
عليه  اللي  الضغوط  من  تعب  وانه   …
اليوميه … وكان برضه من  والمشاكل 
ضمن أسبابه انه في سن حاجه وأربعين 
كده جاله زي هارت اتاك … ورجع ده 
طبعا  للضغوط اللي عليه … وامه طبعا الحاجه نازله 
ايدته تماما في الموضوع ده … بل عملت بلوك ل عال 
علي الفيس بوك …حاولت عال في األول تتحايل عليه 
ايه زعلك » قول لي  انا عملت  … وتقول له »طيب 
سبب واحد … طب عشان خاطر العيال … وما من 
مجيب .. المهم رضخت لالمر الواقع …  وبدات بقي 
تشتغل  ورجعت  غيره ….  من  حياتها  تشوف  تحاول 
بعد ماكانت قاعده في البيت .. بس عشان خاطر سعادة 
نفسه  يشوف  يحاول  ابتدي  واحد  كل  المهم   … البيه 
… ويعيش حياته بطريقه مختلفه … هي بتحاول من 
الي  تؤدي  تقرب من عالقه محترمه … ممكن  جانب 
جواز … وهو اتصاحب علي بنت … يادوب اكبر من 
بنته كده … بفسوه … او سنه صغننه … وبدا يركب 
موتوسيكالت …. وهي كمان حاولت شويه تنطلق … 
وتفكها من القيود اللي كانت عليها … الي ان حدث ان 
 … تاني  اتاك  هارت  جاله  طليقها…  أو   … جوزها 
وهنا اختلف الوضع تماما … وبدا يحاول التقرب من 
عال تاني … وامه بدات تقول لها انها بنت اصل ومش 
ح تسيب جوزها في االزمه … وان البنت التانيه اللي 
اتعرف عليها …. قدمها نحس … وانهم مفروض… 
يرجعوا تاني لبعض … علي األقل عشان خاطر العيال 
… تفتكروا عال  ح تعمل ايه … طبعا لو كان السيناريو 
ده أيام األبيض واسود … وايام ابلتي امينه … كانت 
وح   … وتستحمل  قديم  شبشب  أي  بقها  في  تحط  ح 
تبوس ايديها وش وضهر ان المحروس رضي يرجعها 
تاني … لكن دلوقتي الظروف اختلفت … والضغوط 
أصبحت علي الطرفين. … مش واحد والتاني ال … 
ف طبعا عال رفضت الرجوع اليه … انا قعدت افكر 
تستحمل عشان عيالها … بس في  كده … طب مش 
االخر فكرت انها برضه … مش لعبه يلعب بيها الزوج 
دلوقتي  حقيقي  الموضوع  يرميها…  يقرر  وفجاه   …
… اصبح شاثك … سواء بين الطبقات الغنيه او الفقيره 
… صغيرين بقي او كبار … بل ان كتير من الشباب 
دلوقتي بيقول … وح اوجع دماغي لي بدوشه … وشبكه 
وفرح وماذون … وفي االخر مش ح نستريح لبعض 
بقي  فيه   … احسن  مانتصاحب  طب  ونطلق …   …
اللي بعد مايتطلقوا … وده شي غريب … يرجعوا بقي 
صحاب… واخر حالوه مع بعض … واللي يقول لك 
… اصل الجواز كان. سبب المشاكل … ولما اتطلقنا 
بقينا تمام … واللي يقول لك … ودي مقوله في فيلم 
اخر … اصل الطالق…  انطالق … في النهايه … 
الدنيا صعبه … وظروف الحياه اصعب … وأول كام 
مايبداوا  علي  حاجه…  اصعب  بتبقي  الجواز  من  سنه 
يتعودوا علي بعض… الن كل واحد جاي من ظروف 
وحياه مختلفه عن التاني … ده بقي لو الشباب الحالي 
… يقدر يطول باله … الكام سنه دول … ربنا يستر 
… الحقيقه حبيت انكم تشاركوني المقاله دي … واللي 
بتوري اد ايه الحياه اصعب … في كل الظروف الحاليه 
ايه ناس كتير بتستسهل موضوع الطالق …  … واد 
واليكم المقاله … بدون تصرف مني … او بصراحه 
تصرف قليل  …ترتفع معدالت الطالق في مصر إلى 
حد أصبحت ظاهرة متفشية وصلت معدالتها إلى الذروة 

بترابطه  قديماً  ُعرف  مجتمع  في 
مؤشراً  هذا  يكون  وقد  وقوته؛ 
يتفّوق على قيمة  بدأ  المال  أّن  على 
الحديثة،  المجتمعات  في  اإلنسان 
الزواج  قداسة  المادة  حّولت  حيث 
طرفاه  فيه  يتفق  عقد،  مجرد  إلى 
الالحقة  والترتيبات  الطالق  على 
بدال من التوافق حول أسلوب الحياة 
حاالت  وتنّوع  تزايد  مع  والتفاهم. 
الطالق في مصر، يتم طرح الكثير 
تلك  أسباب  حول  التساؤالت  من 
خاصة  معالجتها؛  وكيفية  الظاهرة، 
أّن  يكشف  أخير  تقرير  بعد صدور 
حوالي  إلى  الطالق وصلت  حاالت 
بواقع   2020 عام  حالة  ألف   213
السياق،  هذا  في  دقيقتين.  كل  حالة 
تحدثت »المجلة« مع اختصاصيين 
في علم النفس واالجتماع لتقف عند 
آرائهم ونصائحهم حول كيفية تجنب 
حاالت الطالق التي تعتبر بين أقسى 
تصادف  التي  األحداث  وأصعب 
األسرة.  ووفقا لتقرير  جهاز التعبئة 
الطالق  ان  الي  أشار  واإلحصاء،  
ارتفاعا  شهدت  المصريين  بين 
ألف وثيقة  إلى حدود 20.6  وصل 
العام  فبراير من  طالق خالل شهر 
ألف   18.4 مقابل   2021 الماضي 
وثيقة طالق خالل الشهر الذي سبقه، 
بزيادة بلغت 12 في المائة خالل عام.
وكان عدد عقود الزواج قبل جائحة 
وصل  االرتفاع  في  آياًل  كورونا، 
إلى حد 927844 عقدا عام 2019 
 2018 عام  عقدا   887315 مقابل 
بزيادة قدرها 4.6 في المائة، بينما 
 225929 الطالق  وثائق  عدد  بلغ 
وثيقة عام 2019 مقابل 211554 
وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 
6.8 في المائة ،….كما أكد خبراء 
مجموعة  أّن  واالجتماع  نفس  علم 
ظاهرة  وراء  تكمن  العوامل  من 
االختيار  سوء  أبرزها  الطالق؛ 
التكافؤ،  وغياب  الطرفين  بين 
حياة  في  األهل  تدخل  إلى  إضافة 
أوالدهم، وكذلك الحالة االقتصادية، 
للمقبلين  تأهيل  برامج  وجود  وعدم 
بتحدياته  للتعريف  الزواج  على 
المشكالت. على  التغلب  وكيفية 

دينا  الدكتورة  قالت  السياق،  وفي 
في  المساعدة  األستاذة  الجابري، 
الطب النفسي، ل�»المجلة« إن هناك 
العديد من األسباب التي تتسبب في 
انفصال الزوجين خالل العام األول 
العوامل  رأسها  وعلى  الزواج  من 
االقتصادية، وعدم االستقالل المادى 
للتدخل  الفرصة  للزوج، مما يعطى 
أول  ويدق  الزوجين،  حياة  في 
مسمار في نعش الزواج. وأضافت: 
»هناك أيضا أسباب مجتمعية؛ ففي 

المرأة  عمل  يتزايد  العصر  هذا 
المنزل،  مصروف  في  ومساهمتها 
التقليدية  األدوار  غيّر  الذي  األمر 
مطالبات  تزايد  مع  الزوجين،  بين 
النساء باالستقالل المادي والمعنوي، 
في الوقت الذي ال يفهم فيه كثير من 
في  يتسبب  ما  وهذا  ذلك.  الرجال 
وواصلت:  الطالق«.  نسب  تزايد 
يتمثل  آخر  سبب  أيًضا  »هناك 
الزواج  على  المقبلين  فهم  عدم  في 
يكون  أن  بد  فال  الحقيقي.  لمعناه 
تحمل  على  قادرين  والمرأة  الرجل 
المسؤولية، وتخطي أي مشكلة، مع 
اختيار الحل المناسب لهما، بداًل من 
الطالق،  وهو  السهل  للحل  اللجوء 
المستويين  على  تبعاته  إغفال  مع 
ولحل  واالجتماعي«،.  النفسي 
أن  الطرفين  على  يجب  المشكالت 
يمران  ما  بشأن  ويتفاهما  يتصارحا 
أشخاص  اختيار  يجب  كما  به، 
بداًل  الخالفات،  حل  على  يعملون 
يتسببون  بأشخاص  االستعانة  من 
في تضخيم المشكلة«.  وفي السياق 
المهدي،  محمد  الدكتور  قال  ذاته، 
ل�»المجلة«  النفسي،  الطب  أستاذ 
عن  يبحث  أن  الشخص  »على  إنه 
اختيار من يتكامل معه في الصفات، 
كل  يلبي  بحيث  معه،  يتفاهم  ومن 
لذا  اآلخر.  احتياجات  منهما  طرف 
الطرفان  يكون  أن  الضروري  فمن 
  . واجتماعًيا«  ثقافًيا  متقاربين 
التكافؤ  توافر  »كلما  وأضاف: 
احتماالت  ازدادت  الزوجين  بين 
أن  الصحيح  ومن  الزواج.  نجاح 
بعض  فيها  يغيب  استثناءات  هناك 
العوامل  هذه  لكن  التكافؤ؛  عوامل 
أخرى  عوامل  تعوضها  الغائبة 
إلى  بالنسبة  أهمية  أكثر  تكون  قد 
اختيار  سوء  أن  كما  الطرفين«. 
شريك الحياة وعدم وجود توافق في 
واالتجاهات  والعمر  والميول  الفكر 
يؤدي  والتعليم  االجتماعية  والطبقة 
الزواج  بعد  تصادم  حدوث  إلى 
لتزيد بهذا نسب الطالق … خلص 
مقالتي  برضه  وتقريبا   … التقرير 
عماله  الناس  …ولسه  خلصت 
 … تحتفل  …او  وتزعل  تتطلق 
الجنان  الظروف…اوحالة  حسب. 
يستر …  وربنا  فيها …  هما  اللي 
علي األجيال الحاليه … واكتر … 
عشان   … القادمه  األجيال  علي 
مانقول  وبدل   … نعيط  منرجعش 
»كلمني  بيقول  اإلعالن  ماكان  زي 

… شكرا 
نقول ….  اسف  بكل  نرجع   … «

طلقني. … شكرا. … ربنا يستر
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بصــــــراحة
القس موريس وصليب القمص مكاري يونان 
 مدحت عويضة

بعد نياحة القمص مكاري يونان, أقام القس 
وأستاذة  صديقة  لتأبين  حفل  موريس  سامح 
موريس  سامح  القس  وظهر  يونان.  مكاري 
يونان.  مكاري  القمص  يرتدي صليب  وهو 
الصليب  هذا  أعطاه  مكاري  أبونا  أنا  وقال 
بطريقة  األمور  تسير  هنا  إلي  منه.  هديه 
أكن  ولم  ومحمودة.  جميلة  وإنسانية  طبيعية 
وحرب  لصراع  سيتحول  األمر  أن  أتوقع 
علي  بدأت  علي  بروستانتية  أرثوذكسية 
شبكات التواصل االجتماعي ثم أمتدت لتصل 
قامات دينية مصرية نكن لها كل تقدير وكل 

إحترام. 

أكرر  الموضوع  هذا  في  اخوض  أن  قبل 
المنطقة  هي  لست  الدينية  األمور  أن  وأعيد 
المفضلة لي للكتابة فيها. فأنا المتعلم الباحث 
أن  إرادتي  وبكل  أخترت  الذي  األديان  في 
والطقوس  الدين  يخص  فيما  جاهال  أكون 
ومقارنة األديان بعد ان قضيت مطلع شبابي 
شخص  أنني  ورغم  المجال.  هذا  في  باحثا 
متكلم ومحاور جيد إال أنني أجيد الصمت في 
دينين  بين  الحوار  كان  سواء  األديان  حوار 

مختلفين أو بين طائفتين من دين واحد 

أخترت البساطة لقناعتي أن هؤالء البسطاء 
هم اآلقرب هلل وهم األقرب لملكوت السموات. 
عاشرت ناس قديسين يخافون هللا ولكنهم ال 
يعرفون الكثير بل كل ما يعرفونه هو اإليمان 
باهلل المتجسد وبصليب المسيح وقيامته وأنه 
سيأتي مرة أخري ليدين العالم. أكتفيت بهذا 
أعان  الذي  أن  وتمنيت  المعرفة  من  القدر 
والكتابة  القراءة  يجهلون  كانوا  الذين  هؤالء 

أن يعينني.  

نعود للمعركة التي دارت بين الطرفين والتي 
وكأننا  والعقيدة.  المذهب  بين  فيها  خلطوا 
علمائنا الكبار ال يعرفون الفرق بين المذهب 
عندما  موريس  سامح  القس  اخطأ  والعقيدة. 
خلط بين األثنين وأخطا الجانب األرثوذكسي 
أرثوذكسية  عقيدة  هناك  أن  أعتبر  عندما 
وبالتالي ال بد أن تكون هناك عقيدة كاثوليكية 
ورابعة  رسولية  وثالثة  أنجلية  وأخري 
الطويل  الطابور  ألخر  وسادسة  وخامسة 

الذي سيطيل مع تعدد الكنائس. 

شخص  وكل  اإليمان  هي  العقيدة  سادة  يا 
ووالدة  أدم  وخطية  الخلق  بقصة  يؤمن 
سيأتي  وأنه  وقيامته  وصلبه  المسيح  وتجسد 
مرة أخري ليدين العالم هو شخص مسيحي 

أو  المذهب  أما  المسيحية.  بالعقيدة  يؤمن 
الفرد  بها  يختار  التي  الطريقة  فهي  الكنيسة 
أن يعبد هللا ليصل للملكوت. اإليمان ال يصل 
بالشخص للملكوت فالشياطين تؤمن وتقشعر. 
فخرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. 
المسيح ويسلك بحسب  يتبع  الذي  والشخص 
كالمه ويجاهد ضد الخطية هو ذلك الشخص 

المسيحي الحقيقي.  

في  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  تغالي 
أقر  أرثوذكسي  كشخص  وأنا  تعصبها 
كثير  أن  تشعر  أنك  لدرجة  بذلك.  وأعترف 
من األقباط يؤمنون أنهم هم فقط المسيحيون. 
وأن  عليهم  مقصور  سيكون  الخالص  وان 
باقي الشعوب لن تدخل الملكوت وهم الذين 
يطبقون التعاليم الدينية المسيحية وهم الفرقة 
تخلل  الزمن  عبر  أن  مع  الوحيدة.  الناجية 
لها  التي ال عالقة  الكنيسة كثير من االمور 
يد  تقبيل  أن  مثال  تعلم  فهل  األولي  بالكنيسة 
الكاهن هو بدعة حديثة جدا؟؟. هل تعلم أن 
القداس  وقت  الكاهن  يد  يقبلون  كانوا  أبائنا 
الناس  يتوقف  يده  الكاهن  يغسل  ان  ثم  فقط. 
عن تقبيل يده؟؟. هل تعلم مثال ان الماستير 
الذي قامت الدنيا ولم تقعد بسبب أن البعض 
طالب بتوقف العمل به أثناء كورونا. هل تعلم 
أن الكاهن ال يستطيع أن يحل لك خطيئة أنت 
ارتكبتها في حق شخص ما. وعليه أن يوجهك 
ان تذهب وتعتذر للشخص ألنه الوحيد الذي 
حق  في  تخطأ  وانت  يسامحك.  ان  يستطيع 
الناس وتذهب لتعترف ثم تتناول وتعتقد أنك 
مبرر أمام هللا. هل تعلم أن الكاهن ال يملك 
حق منع أي شخص من التناول بل عليه أن 
يتلوا شروط التناول وعلي من يتقدم للتناول 
بغير حق يكون حسب قول الكتاب مستوجب 

الحكم؟؟. 

والقس  مكاري  أبونا  مع  جدا  أتفق  وأنا 
سماح موريس أن الكنيسة هي كنيسة واحدة 
والمسيح له عروسة واحدة وأؤمن أن حيثما 
سيحل  المسيح  باسم  اوثالثة  أثنين  أجتمع 
األية  مقالي  أختم  وسطهم.   بروحه  المسيح 
) بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع 
أحد أن يعده من كل األمم والقبائل والشعوب 
متسربلين  الخروف,  أمام  واقفون  واأللسنة. 
بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. هؤالء 
سيكونون واحد في المسيح ومن ال يستطيع 
ان يعيش السماء علي األرض لن ان يستطيع 
كنيسة  وله  واحد  المسيح  هناك.  يعيشها  أن 
تفرقة  كفاكم  مختلفة.  مذاهب  وهناك  واحدة 
من  أكثر  للمعثرة  تقود  فلسفة  وكفاكم  بيننا 
وعلمونا  اإليمان  بساطة  علمونا  المعرفة. 

كيف نتحد معا في المسيح.  

عبري حلمي تكتب
احلب الكبري

هل هناك من يحبك وأنت ال تعلم؟ 

ويبحر فيك شعًرا وأنت ال تعلم !

و يجسد تلك المشاعر على األوراق دون أن 
تقرأ .  تمر األيام والسنين وفي قلبه لك حنين 
في خفايا النفس و دموع الشوق ودقات القلب 
و  يزداد  والشوق  األيام  به  وتعبر  المسكين 
يزداد..... و ينسى مشقات الحياة و تعبر إليه 
من نافذة الخيال ليراك أمامه طيّفا يجوب كل 

شئ حتى خياالت الٍمرآة 

قمرا ال  و  تغيب  ال  أبدااا شمسا  عنه  فأنت   
ينطفئ ضياءه . تحتل خزائن القلب و مكامن 

العقل و الفكر .

 وال يفصح عّما بالقلب وتتجلى أسمى معاني 
الحب .

ساعات  به  فيحيّا  تأثير  أكبر  للحب  ولكن   
فقد  وسنوات...  وشهور  أيام  بل  وساعات 
يحيا من أجله وأجلك فقط وأنت تغفل وأحيانا 
لم  أنه  لمجرد  قصد  أو  عمد  دون  تتغافل 
دّونت  اعترافات  غير  الحب  بذلك  يعترف 
بين السطور تحمل في كيانها حروف الوله و 
الشوق و الحنين ، جّسدت من وحي اإللهام  و 
خلجات النفس الهائمة في أمواج الحب العاتية  

معلنا عنها في اهتمامه وتصرفاته حتى حين 
بعيونه  بفكره  بقلبه  ويتتبعك  يتابعك  اختفاءه 

ويبقى إلى األبد للحب أثير .

أجلك  ومن  طلبات  بال  يحيا  الحقيقي  الحب 
ولك بالوفاء والثناء دون حرج أو تجريح

يفرح لفرحك ويحزن لحزنك ويحيّا األيام فقط 
  ، يفصح  ولن  يفصح  لم  لو  حتى  أجلك  من 

معتمد على فطنة التأثير .

يا له من عشق وغرام للحبيب ،

هل كل ذلك حب ؟! 

ال  فهو  عشق  أعظمه  ما  و  حب  أعظمه  ما 
يطلب وال يؤثر و يتأثر غير بإرضاء الحبيب 

.....

ليّت كل الحب مثل هذا الحب فهو يحيّا  ويا 
بال لوم  وال ياُلم  ولكنه يحيّا برضا . يكفي 
 ، أخبارك  يلتمس   ، خطاك  يتتبع  يراك  أنه 
به  الشعور  ويكفيني  عينيه  فرحة  ويكفيني 
وبفرحة قلبه »يحيّا قلبي في سعادة وهناء« 
. و إن أصابه ألم فإنه يتألم بحرحه و يشعر 
بأنينه ، يا لها من تعاسة ومرارة داخل النفس 
العبير حين  برائحة  والقلب. ويظل ويستظل 
تعبر المحنة وتعود البسمة وتتطاير الضحكة 

وتعود لمعة العين،

فهذا ما يتمناه ويسعد القلب به دون إفصاح أو 
تلميح ...........

أنه فعال الحب الكبير .
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يف اجلانب اآلخر

إلى   , جداً  طبيعية  األمور  كانت 
أن وقع صوت االنفجار , الذي هزَّ 
نحو  مسرعاً  ذهبُت  المكان   أرجاء 
الصوت , لكن لَم أهتدِي إلى مصدره 

كان الوقت لياًل أظنه تخطى منتصف الليل بقليل , 
ذهبُت يميناً و يساراً  و لَكن لَم يكن هناك أي شيء 
لَم  شيء  كأن  و  حريق  أو  انفجار  وقوع  على  يدل 
يحدث أبداً  عدُت إلى منزلي و أنا في قمة االندهاش 
 , لكن دون جدوى  أُخري  و  النوم مرة  و حاولت 
من  قمُت   , الليل   طوال  بها  فُزُت  واحدة   ساعة 
فراشي و أنا أعاني ألماً شديداً في  الرأِس من التفكيِر 
طوال الليل و لكن ذهبُت ألخذ حماماً ساخناً ثم كوب 
صوت  أبداً  يفارقني  لَم   , األقطار   أخيراً  و  شاي 
لَم  المدهش  و  أمس  ليلة  القوي  االنفجار  و  الفرقعة 
أرى أحد من الجيران يستطلع األمر مثلي . ارتديت 
مالبسي  و خرجُت إلى الشارع الواسع جداً هكذا هي 
الجديدة و اشتريت الجريدة و سألت  المدن  شوارع 
يعرف شيء  لعله  االنفجار  سبب  الجرائد عن  بائع 
فهو دائم الوجود في الُكشك ليل نهار , أخبرني أنه 
بضعة  بقيُت  و  البيت  إلى  ُعدُت   . شيء  يعرف  ال 
دقائق أنتظر, نزل أحد الجيران و بصحبته زوجته 
أني  ربما ظن  و  جداً  مني  أيضا  غضب  سألته  و 
يقول  , َسمعته  الدم  ثقيل  أو متطفل  أُعاكس زوجته 
لزوجته بصوت مسموع )هو كان في حاجة مبارح 

, أنا زهقت منه و ده  راجل ...........
و حزنُت جداً  فلماذا  هكذا ينعتني؟ 

صعدت إلى شقتي و كلي حزن و ألماً شديد للرد 
القاسي و عدم معرفة مصدر الصوت ؟

طرقُت باب جارتي , كانت سيدة أنيقة جميلة رقيقة  
و فاضلة هي الوحيدة التي تهتم بي و كثيراً ما تنهي 

الخالف بيني و بين جيراني .
سألتها عن سبب الهزة العنيفة  و االنفجار العظيم  
صمتت , قالت لي ال عليك تعال و أستريح . أعدُت 
سمعِت  أو  رأيِت  هل   , أخري   مرة  السؤال  عليها 
شيء ليلة أمس  هزت رأسها بدون كالِم و أمسكت 
يدي  و ربتت على كتفِي و قالت لي ) تعالي يا سيدي  
و أسترح ال تخف ( كررت السؤال هذه المرة بعنف 
أنا هكذا  . نزلت دموعها من  و عصبية   , لماذا 
إليها   حاولت ضمي  األخرى   تلوى  دمعة  عيونها  
رفضت و نهرتها و رحلت . خرج أبنها الكبير على 
بعنف و نظرات  يرمقني  العالي   و كان  صوتي  
حادة  أشعر فيها مرارة  شيء  مجهول . لكن لماذا 
َهكذا يرمقني ؟ حاولت أمه جذبي للداخل   تركتها و 

إلى شقتي ذهبُت .
أفكار  داخلي  و  كثيراً  فكرُت  و  بيتي  دخلُت 
شلل  أصابني  أفكاري   أنظم  أعد  لَم  كثيرة  مشوشة 
دماغي  مفاجئ . أعددُت  فنجان القهوة  حاولت أن 
أيهما األول صوت   ِ أعيد ترتيب أفكاري من جديد 
االنفجار أم وصول الخطاب أم مشاجرة مع جاري 
أم طردي لشاهد األثبات أم وصول قفص التفاح كلها 

تداخلت مع بعضها البعض . و ال سبيل لتنظيمها ,
لم يشغل بالي سوى صوت االنفجار هذا  ومن أين 

جاء ؟ تتوه أفكاري من جديد هكذا كل مرة .
طرق جرس الباب  دخلت الفتاة المبتسمة الجميلة 
بنت جارتي الجميلة التي أحبها جداً  هي الوحيدة التي 
تأتيني كل يوم تُحضر معها كل األطباق الجميلة من 
عند أمها الجارة الجميلة الرقيقة التي دائم االحتكاك 

بها و دائما تصفح عني .
لكن الغريب في هذه البنت ال تستغربني أبداً تلعب 
هنا  تلعب  بيتها  البيت  كأن   , البيت  أرجاء  كل  في 
المفضلة أجري خلفها  تنام على أريكتي  و هناك و 
إليها فهي األجمل  و  تسبقني ,ال أستطيع الوصول 
األخف و خلف جدران غرفتي  تختفي , أين هي ال 
أجدها؛  من أي سرداب هي تهرب و في كل مرة 
أقلق عليها جداً ال أستريح إال عندما أراها تختبئ عند 
لماذا  يبقي شيء خطير  قد وصلت.   , أمها   أرجل 

خلف  تبخرت  لماذا  ؟  البيت  باب  من  ترحل  لَم 
الجدران ؟

و كان قلقي عليها هو من يرحمني من التفكير 
تترتب  ال  و  تنتهي  ال  التي  الكثيرة  أموري  في 
أبناء هذه الجارة  بين  , يختلف اآلمر كثيراً  أبداً 
من الطفلة الصغيرة عن أختها الكبيرة عن أخيهم 
الشرس . أحيانا ما أخاف منه على العكس من 
شقيقته الكبرى دائما تبكي كلما تراني هي و أمها 

فلماذا؟
أنا ال أعرف و لكن أشكر هللا على هؤالء الجيران 
الطيبين يهتمون بي كثيراً و ذات مرة خرجُت إلى 
الصدفة  كانت  أُشعل سيجارة  قد شرعت  و  الشرفة 
الجميلة حيث وجدُت جيراني كلهم أيضا بشرفتهم فى 
الناحية األخرى و البنت الصغيرة تلعب تمأل الدنيا 
فرح و سعادة  عندي و عندهم , هذا الفتي الوسيم 
هذه  لي  تكن  لًم  أن  و  يبتسم  مرة  ألول  لي  الكاره 
االبتسامة  و الصبية الجميلة تنظر إلَى نظرات عطف 
أم شفقة , ربما كانت أعجاب ال أدرك المقصود منها 
أنتباهى  يسترعي  ما  ,كان  متابعتها  في  رغبتي  إال 
طوال الوقت تلك  النظرات الشاردة  للبنت الكبرى 
, كلما تراني تزيد النظر إلى و تحملق أكثر و أتوه 

أنا معها ؟ 
و كانت تبكي و تدمع عندما أطيل النظر إليها ثم 
ترحل . لَم تكن تدخل عندي أبداً مثل أخيها كثيراً ما 
يأتي عندي و يقطع نومي أو خلوتي متحججاً بالطبق 

أو التلفاز و ال أعرف السبب ؟
سر  تماماً  أجهل  الحسناء  الغادة  أُمهم  لكن  و 

اهتمامها بي ؟
كنت أخجل منها جداً و لكن أراها ال تستحي مني 
أبداً و يمكن أن تفعل أي شيء أمامي بدون حذر أو 
بدون  أمامي  خجل فرأيتها ذات مرة تخلع مالبسها 
أي حياء  و هي تراني أشاهدها من خلف نافذتي و 
لَم تفعل أي شيء كأني لَم أكن على الرغم من أنها 

المشهود لها باألخالق و األدب و دماثة الخلق .
والصفات  ال  لَم   , األعجاب  هذا  أستحق  ال  لَم   
الحميدة كلها أمتلكها )وسامة رقة  ذوق و أناقه ذكاء 

و شخصية (
أه  و لكن رغم كل هذا أعيش وحيداً مغترباً في 
الباهت  الضيق الرتيب الكئيب الممل و  العالم  هذا 

لكن أليس هناك نهاية لهذه الحياة المريرة ؟
كل  من  أطول  الساعات  و  السنون  و  األيام  تمر 
الغابرة و ال يؤنس وحدتي إال هذه الطفلة  األوقات 
يقضون  سوف  أنهم  عرفت  يوم  جدا  حزنت  التي 
األسبوع القادم كله عند جدهم , كيف ال أراها طوال 

هذه الفترة ؟
هي ينبوع حياتي و مصدر ضحكتي , رحل الجميع 
لَم يكن لي رفيق  سوى  الجميع  أين  صرُت وحيداً 
سيجارتي و  فنجان الشاي أو القهوة  , أسهر حتي 
الفجر  تشتعل رأسي  من ضجيج األفكار و الهموم و 
أعود مرة أخري  مرتبكاً .كانت كلها متزاحمة فوقها 
تدور  بالشكوك   المليئة  ديكارت  كسلة  بعض  فوق 
سريعاً  هي ساقية ال تعرف االستراحة كثور يحرث 
البحر  نعم مرة بعد مرة تضيع األفكار مني ,  في 
ال أجدها  أضرب  األرض بقدمي  , أبكي و ال أحد 
يمسح دمعتي  , أندم و ال أعرف سبب الندم  سوى 
. جاءني صوت غريب   يطاردني   بالذنب  شعور  
اختلفت في تحديد مصدره من أين يأتي ؟ من الداخل 
أنت  لماذا  قال لي ) أخبرني  قد  الخارج  و  أو من 
هكذا ؟ ( و طالبني بأن أعيد تنظيم أوراقي و أعيد 
ترتيب مهام حياتي  و الحياة تحتاج إلى حب و عطاء  
كلها  ليست  بذل و تضحية   هي طويلة و قصيرة 
للعب و اللهو  و ال نعيشها في الجد و العمل كلها 
أكثر  تعرف  أن  أردت  أن  و  الحق  لهم  من  .هناك 

أنظر هناك....................
 . الصوت   لعنة  أصابتني  البيت  أرجاء  اهتزت 
األشياء  كل   تركُت  الصوت  مصدر  عن  بحثت 
الجميلة  النور و الحب   الجمال  و البهاء  الخضرة و 
البحر  الوادي و النهر  الرمل و الصخر  . أسرعت 
كالمجنون إلى حجرة نومي فتحُت خزانتي و أسقطُت 
كل أغراضي و حطمت سريري إلى أجزاء و إلي 

مكتبتي  بحثُت  داخل كل الكتب 
إلى   . كتبي  و مزقت  أجده  لَم  و 
دخلت   جارتي  أطفال  حجرتي 
كل  كس�رت   , أثاثها   و حطمت 
الطفلة  أغراضهم و حتى دميات 

الجميلة 

إلى  دخلُت  رؤوسها   قطعت 
كل  كسرت  أيضا  جارتي  حجرة 
صورة   جذبتني  حتى  فيها   ما 
وجدُت  جداً  منها  استغربت 
صورتي و برفقتي جارتي الغادة 

الحسناء؛ 

أعانقها  كنت  الصورة  في 
علي  مصنوعة  قبلة  وأطبع 
دقائق  إال  وما هي  جبينها  مفرق 

البيت  أصحاب  على  هجم  حتي 
أعلي  الصغيرة  الطفلة  قفزت  و 
أشقاءها  و  أمها  خلفها  و  هامتي 
تصرخ  و  بقوة  تهزني  هي  و 
سمعتها  أن  ما  حنونه   بكلمات 
حتي سقطت على األرض و هي 
تدور من حولي  كدوامات البحر 

بدون نهاية

الكاتب / سامح ادور 

سعداهلل –مصر

املستشار بولس فهمى

السرية الذاتية لرئيس احملكمة 
الدستورية اجلديد

العليا  الدستورية  المحكمة  رئيس  فهمي  بولس  المستشار  يعد   
الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد 
يناير  أول  مواليد  حاليا، من  المحكمة  أقدم قضاة  رابع  مرعي، هو 

1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح  بالنيابة  عين 
مستشارا باالستئناف عام 1997 ثم رئيسا باالستئناف عام 2001.

بالنيابة  القضائي  التفتيش  وكيل  ندبه  تم  فقد  لالنتداب  وبالنسبة 
العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب 
المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير 
في  القضائية  والمطالبات  والمالية  اإلدارية  التنمية  لشؤون  العدل 
في  االبتدائيتين  وحلوان  القاهرة  جنوب  محكمتى  رئيس   ،2007
العليا  الدستورية  للمحكمة  العامة  األمانة  على  والمشرف   ،2013

حتى تاريخه في عام 2014.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج 
من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف 
العليا عام  الدستورية  المحكمة  لرئيس  نائبا  تعيينه  أعيد  ثم  القاهرة، 

.2014

أن عمل مستشارا  المؤلفات واألبحاث، وسبق  العديد من  له  كما 
فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية واإلدارية، 

ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان االبتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من األحكام 
منذ  للمحكمة  العامة  األمانة  على  أشرف  كما  والتاريخية،  المهمة 

أكتوبر 2014
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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 الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

الكائنات الحية
)5( تابع الكلب و أفضل صديق لإلنسان ومثال 

الوفاء
الكالب الشرسة

كلب الروت وايلر

الكالب  أنواع  أحد  فيلر  رود  أو  فايلر  روت  أو  وايلر  روت 
الشمالية  أمريكا  في  بكثرة  ألمانيا ويوجد  الشرسة أصله من 
وهي أنواع غير رائجة في العالم وتعتبر من أنواع الكالب 
التي تستخدم في الصيد أحيانا ويتراوح وزنه من 38 إلى 50 
كيلوجرام في العادة ويصل ارتفاعه من 56إلى 65 سم لونه  
أسود + بني فاتح » نحاسي » في بعض المناطق المعينة في 
جسم الكلب على نحو يميزه وهوكلب  قوي، عنيف وشرس، 
ذكي، مدافع قوي جدا عن صاحبة ومنطقته الخاصة، عنيد، 
أسنان  قوة  العريض وذو  الفك  يعد من ذوي  مثالي.  حارس 

وفك هائلتين ويعتبر من الكالب الكبيرة المتوسطة.  

النوع  ويتميز  واألمريكي،  األلماني  نوعين  به  المعترف 
األمريكي عن األلماني بأنه أكثر سرعة ونشاط ألنه تم تهجينه 
الصفات.  تلك  لتحسين  األخرى  الكالب  أنواع  بعض  مع 
الروت وايلر بطيبعته كلب هادئ واثق من نفسه شجاع جدا، 
رفيق  وككلب  الحراسة  مجال  في  الكالب  احسن  من  وهو 
وطبع  جدا  قويه  شخصيه  ذو  كلب  وايلر  الروت  لصاحبه. 
عدائي ويحتاج إلى تعريفه اجتماعيا من صغر عمره. فيجب 
أن يختلط مع الناس ومع االطفال وغيره من الحيوانات لكي 
نخفف من عدائيته قليال وليمكننا السيطرة عليها في المستقبل. 
دروس الطاعة أيضا مهمه جدا منذ الصغر وضروريه إلى 
عن  خارج  عنيد  بوحش  االمر  بك  ينتهي  ال  لكي  حد  ابعد 
السيطرة. وبما ان الروت وايلر ذو جسم رياضي ويعتبر من 
كالب الشغل يجب أن يمارس الرياضة 3 مرات في االسبوع 
على االقل واال ارتدت هذه الطاقة الزائده إلى طاقة تخريبيه 
وخطره. ويفضل ان تكون لديك خبره واسعة سابقه في تربية 

الكالب قبل اقتنائه. 

كلب البيتبول أو بيدبول

هجن كلب البيتبول من عّدة أنواع من الكالب للحصول على 
والشراسة،  الهجومية  القوة  حيث  من  عالية  بمميزات  كلب 
مما جعله يصنف كأكثر الكالب شراسة وعدوانية واألقوى 
بطبعه  يعرف  أنّه  إال  لشراسته،  الكالب  معظم  تخافه  بينها، 
يتعرض  التي  الحاالت  في  إال  مربيه،  تجاه  والوفي  الودود 
باألذى  يتسبّب  أن  فيمكن  والضرب  المعاملة  لسوء  فيها 
لمربيه نتيجة ذلك.، بالرغم من أّن الهدف من تهجين كالب 
أّن  إال  الضخمة،  المواشي  صيد  في  بها  االستعانة  البيتبول 
قوته وشراسته جعلت الكثير من مربيه يلجؤون إلى استخدامه 
في المباريات والنزاالت الشرسة التي تقام بين الكالب، حيث 
النزاالت  هذه  في  المشاركة  الكالب  من  غيره  عن  يمتاز 
بقدرته على القتال لوقت طويل دون االستسالم، حتى لو أدى 

ذلك إلى موته

عند  يتألم  ال  لكي  أذنيه  قطع  يتم  وعادة  العنيد  طبعه  لشدة   
القتال.

ولكنها  سيئة  البتبول  ساللة  كل  ليس  أن  بالذكر  والجدير 
الفريسة  كالب قوية وعندما يتم تجريبها فإنها تهجم وتقتحم 
وتعمل على تهشيم عظامها مع عض باتر ومشوه ألعضاء 
جسم الفريسة، لذلك يجب شراؤها واقتناؤها بواسطة الناس 
الراغبين والذين لهم القدرة والخبرة الكافية لتسير قدرة هذا 
إلى األمر  المطاف  نهاية  تؤدي في  التي  القنوات  الكلب في 
وضليعة  قوية  كالب  البتبول  كالب  إن  والمرجو.  المفيد 
ذلك  ومع  شجاعة  كالب  الوقت  نفس  وفي  وثابتة  وصامدة 
الحيوان في  األذان مقلومة، مسايسة  فإنها متساهلة وهادئة، 
الغالب التوجد ولكن.. ابتسامة كالب ساللة البتبول والعابها 
الهزلية الطريفة قد عملت على تقريب هذه الساللة واستمالة 
البيتبول صنفت  إليها. كالب  واستعطاف أصحابها وغيرهم 
عالميا بانها اشرس كالب في العالم ويكون في المركز الثاني 
الروت وايلر و الثالث الجيرمان شيبارد أو الراعي األلماني 
و إذا كنت تتسائل عن كيفية تحسين منظر هذا الكلب وجعلة 
نصف  لمدة  الجري  رياضة  معة  مارس  بالعضالت  يتمتع 
المشي لمدة ساعة واجعلة يقفز كثير وعندما  ساعة يوميا ة 
يطيع امرك اعطية مكافئة ولكن هذا الكلب ال يصلح للحياة 
في المنازل ومع االطفال اال إذا كان مدرب تدريب ممتاز. 
يصل ارتفاعه من  46 - 49 سم الذكر | 43- 46 سم األنثى 
و يتراوح الوزن من 25 - 30 كج الذكر | 20 - 25 كج 

األنثى.

كلب الدوبيرمان

وذو  البناء،  ومربعة  الحجم،  متوسطة  الدوبيرمان  كالب 
فراء قصير. كما تتميز هذه الساللة بأنها ذو بناء مضغوط، 
بالفخر،  الدوبرمان  طبيعة  وتتصف  وسريعة.  ورياضية، 
يُستخدم  الكلب  هذا  كان   . والطاعة  واإلصرار،  واليقظة، 
للذكور  يكون  أن  ينبغي  ولذلك،  األصل  في  حراسة  ككلب 
مظهر قوي ونبيل بينما تكون اإلناث ذات بنية أنحف. يتميز 
الدوبيرمان بحجم متوسط. ويتراوح طول الكلب عادًة بين 26 
و28 بوصة )66 و72 سم(، بينما ينراوح طول اإلناث بين 
الدوبيرمان بجسد  24 و26 بوصة )61 و68 سم( ويتميز 
مربع الشكل: حيث يتساوى طوله مع ارتفاعه حتى الكاهل. 
كما يجب أن يكون طول رأسه وعنقه وأرجله مناسبين لحجم 
جسمه. وال توجد معايير لوزن الدوبيرمان. ولكن يجب أن 
المثالي بحجم كاف يتناسب مع قوته، وتحمله،  الكلب  يتمتع 
وخفة حركته وعادًة ما يزن الكلب بين 75 و100 باوند )34 
و45 كجم( بينما تزن اإلناث بين 60 و90 باوند )27 و41 

كجم(.

تمتلك  ولكن  ما،  نوعاً  طويل  الطبيعي  الدوبيرمان  ذيل  إن 
الكالب الفردية ذيل قصير نتيجة بتر الذيل جراحياً بعد وقت 
قصير من الوالدة. وتشتهر هذه العادة منذ قرون قبل أن تظهر 
ساللة الدوبرمان والسبب المزعوم وراء ذلك هو ضمان عدم 
تأثير ذيل الكلب على عمله.  وفي اآلونة األخيرة، أصبح بتر 
البلدان  من  كثير  وفي  للجدل.  مثيراً  موضوعاً  الكالب  ذيل 

م القانون بتر ذيل الكالب. األوروبية، حرَّ

ولهذه  وعدوانية  شرسة  الدوبيرمان  كالب  أن  خطأً  يُعتقد 
األسباب، تمت تربيته ليكون كلب حماية شخصية  حيث يجب 
للدفاع عن صاحبه.  أن يكون كبير ومرعب وعلى استعداد 
كما عليه أن يكون مطيعاً وال يُهاجم أحد إال باألمر فكانت هذه 
الصفات مهمة جداً للكلب ليقوم بدوره ككلب حراسة شخصي، 
أو كلب شرطة، أو كلب حروب. ولكن لم يجعله ذلك رفيق 
الدوبيرمان وجسمه  أدى حجم  األخيرة،  العقود  مثالي. وفي 
القصير وذكائه إلى أن يكون كلب أليف. تتميز هذه الكالب 
عدوانية.  بأنها  الخاطيء  االعتقاد  من  الرغم  على  بالوالء، 
حيث يسهل تعليمهم ‘احترام وحماية’ أصحابها. وبالتالي، فهي 
وهناك  تحبهم.  التي  أصحابها  تحمي  ممتازة  حراسة  كالب 
هدوءاً  أكثر  الشمالية  أمريكا  في  الدوبيرمان  أن  على  أدلة 

من مثيالتها في الدول األوروبية، وذلك بسبب استراتيجيات 
التربية تلك وبسبب هذه االختالفات في استراتيجيات التربية، 
نتج مجموعة من الدوبيرمان ذات سمات مختلفة. وهناك بعض 
للدوبيرمان،  األصلي  الحقيقي  بالمعيار  ُولدت  التي  الكالب 
المعاصرة  الدوبيرمان  العديد من كالب  أن  الرغم من  على 
في أمريكا الشمالية تتميز بالرقة، والوالء، والمحبة، والذكاء. 
العقلية  اإلمكانيات  جميع  يشمل  مصطلح  هو  الكالب  ذكاء 
الدوبيرمان  ويحتل  واالتصال.  المشاكل،  وحل  التعلُّم،  مثل: 
مرتبة عالية من بين أكثر سالالت الكالب ذكاًء في الدراسات 
التجريبية وتقييمات الخبراء. فعلى سبيل المثال، صنَّف عالم 
األحياء ستانلي كورين الدوبيرمان في المرتبة الخامسة من 
األوامر،  على طاعة  التدريب  مجموعة  الذكاء ضمن  حيث 
قام  التي  االنتقائية  الدراسات االستقصائية  إلى  استناداً  وذلك 
وقد  الكالب  ذكاء  كتابه:  في  جاء  كما  المدربين،  بعض  بها 
صنف الدوبيرمان في المرتبة األولى ضمن الفئة نفسها. كما 
جاء الدوبيرمان أيضاً في المرتبة األولى من حيث التدريب 
وعلى الرغم من اختالف أساليب التقييم، تُِشير هذه الدراسات 
يُعد من أكثر السالالت التي يمكن تدريبها،  إلى الدوبيرمان 
األلماني،  الراعي  وكلب  كولي،  بوردر  إلى  باإلضافة  هذا 

وكالب البودل.

اختالف  إذا كان  ما  لتحديد  تمت  التي  األبحاث  هناك بعض 
حول  دراسات  إلى  باإلضافة  العدوان،  إلى  يؤدي  التربية 
شخصية الكالب. ففي دراسة أجريت مؤخراً، تم تقسيم العنف 
إلى أربع فئات: عدوان يستهدف الغرباء، وعدوان يستهدف 
مع  والتنافس  الغريبة،  الكالب  يستهدف  وعدوان  المالك، 
الكالب األخرى. وأظهرت تلك الدراسة أن الدوبيرمان يأتي 
ه ضد الغرباء )بعد  في مرتبة عالية نسبياً ضمن العنف الموجَّ
الكلب األلماني، وتشيهواهوا(، ولكنَّها تأتي في مرتبة منخفضة 
للغاية ضمن العنف الموجه ضد المالك. كما يأتي في المرتبة 
المتوسطة ضمن العنف الموجه ضد الكالب والتنافس معهم. 
ومن ناحية محاولة العض، تأتي كالب الدوبيرمان في مرتبة 
أقل عدوانيًة  أنها  كما  البشر.  العدوان على  منخفضة ضمن 
والبوردر كولي،  الكوكر شبانيل،  )مثل  من سالالت أخرى 
والدانماركي العظيم. وخلصت الدراسة إلى أن هذا العدوان 
ناتج عن أساس جيني. حيث أن الدوبيرمان يُظهر نمط مميز 
للعدوان يعتمد على الموقف. كما أن الدوبيرمان ال يندرج تحت 
األخيرة  الدراسات  أن  من  الرغم  على  العدوانية.  السالالت 
الدوبيرمان ضمن أكثر الكالب عدوانية، تبدو هذه  ال تضع 
الكالب عدوانية بسبب حجمها وقوتها وعدوانها تجاه الغرباء. 
كما أظهرت دراسات أن عضة كلب الدوبيرمان خطيرة جداً، 
أكثر  الدوبيرمان  من  للهجوم  معرضون  األطفال  أن  كما   .
مكافحة  لمراكز  ووفقاً  مرات.  بخمس  الالبرادور  كلب  من 
البشر  على  الدوبيرمان  هجوم  يُؤدي  ال  واتقائها،  األمراض 
إلى الوفاة مثل غيره من السالالت األخرى: كالب البيتبول، 
وكلب الراعي األلماني، والروتويللر، والهاسكي، والوولف، 
تعتمد  واتقائها،  األمراض  مكافحة  لمراكز  ووفقاً  وأالسكا. 
عضات الكالب على مدى المسؤولية التي يُمارسها أصحاب 

الكالب عليها.

كلب البرادور ريتريفر

البرادور ريتريفر أو مسترد البرادور أو البرادور فقط، هو 
أحد أنواع كلب االسترداد فصيلة البرادور هي إحدى أكثر 
سالالت الكالب شعبية في كندا والمملكة المتحدة والواليات 

المتحدة. البرادور هو كلب المساعدة المفضل للعاجزين 
في العديد من البلدان، وكثيراً ما يتم تدريبه على مساعدة 

المكفوفين، أو المصابين بالتوحد، أو إلجراء أعمال الفحص 
والكشف لصالح وكاالت األمن المختلفة باإلضافة إلى 

ذلك، تتم تربيتها ككالب رياضية وكالب صيد. تمت تربية 
أسالفها األولى في إنجلترا، مثل كلب سانت جون. ولكن 

سياسة حماية األغنام في نيوفاوندالند والحجر الصحي في 
المملكة المتحدة أدت إلى زوال فصيلة سانت جون تدريجيا 

في كندا.

البقية ص  18



السنة الرابعة عشر، العدد )361( - الثالثاء 15 فرباير 132022

يونان بني مدينتني
Oliver كتبها

يونان,)قم  مبكراً.  أوقظنى  -هللا 
العظيمة  المدينة  نينوى  إلى  إذهب 
شرهم  صعد  قد  ألنه  عليها  ناِد  و 
أمامى(صوته هز أعلي جبل الجليل 
حيث يطل بيتى على البحر و أطل 
كلمة  أن  أعرف  يوم..أنا  كل  عليه 
واضحة  بل  غامضة  تأت  ال  هللا 
ومقصودة .لينقاد بها من فيهم روح 
أن  يجب  نينوى  إلى  أنه  هللا.عرفت 
أتجه.هللا يعرف ماذا يقصد ال يختلط 
عليه أمر فالكل واضح قدامه كبحر 
لكننى   بالتمام  منتبهاَ  كنت   البللور. 
أذناى.هل  سمعته  ما  مصدق  غير 
يذهب  متى  منذ  أذهب؟  نينوى  إلى 

األنبياء إلى حيث ال يهود ؟

أمتعتى  متثاقلتان.أجر  قدماى   -
بتأفف.تنحدر معى و بى من الجبل 
أو  البحر  جف  لو  البحر.أتمني  إلى 
تختف السفن حين أصل لكن البحر 
و  من  متزاحمة  السفن  و  يجف  لم 
إلى كل صوب. متكدر أنا و النوتية 
نينوى. أريد  البالد.ال  أسماء  تنادى 

منطقى يرفض  كلمة هللا.لكن كلمة 
هللا  صوت  أذنى  تُمنَطق.فى  ال  هللا 
يردد نينوى و فى أذنى كذلك صوت 
الكثيرة  البالد   أسماء  يردد  النوتية 

وأنا  يونان متحير وأفكر.

عظيمة. مدينة  نينوى  نعم    -
عاصمة آشور فى أوج عظمتها.أخى 
ناحوم تهكم عليها بمرثية نرتلها منذ 
ما يقرب من مئتى عاماَ,تنبأ طوياًل 
مدينة  أنها  شرورها.قال  ثمن  عن 
الدماء كلها مآلنة كذباَ و خطفاَ نا3: 
أكثر من مئة عام و نحن اليهود نكره 
نينوى منذ حاصر ملكها  سنحاريب 
 13 أورشليم 701 ق.م  2مل18: 
و19: 37.فإن كانوا قد ذبحوننا فى 
بلدنا فماذا سيفعلون بى أنا اليهودى 
فى بلدهم؟يقول الصوت أنها عظيمة 
أراها عظيمة ألجل شرها  أنا ال  و 
أُذبح  لكى  هل  إليها  أذهب  فلماذا 

هناك؟أنا أكره نينوى.

يصلى,لقد  يتذمركمن  عقلى   -
نزلت يا رب إلى سدوم كأنك تتحقق 
من شرها قبل أن تبيدها تك18: 19 
فلماذا ال تنزل بنفسك على نينوى و 
ترسلنى؟  أن  دون  تشاء  كما  تقلبها 

لماذا تورطنى؟أرسلنى مكاناَ آخر.

إلى  يقترب  النوتية  صوت   -  
تجئ  أخرى  و  تغادر  قلبى,سفناً 
يتملكنى. الشاطئ  على  األسى  و 

إال  بإنتباٍه   البالد  كل  أسماء  أسمع 
سفينة  على  أحدهم  نينوى,نادى 
فى مسامعى  فإنتبهت.رنت  ترشيش 
كل  ترشيش  و  نينوى  بين  كالنغم. 
العالم. خمسة آالف و نصف  جزر 
و  نينوى  بين  المسافة  متر  كيلو 
أسبانيا  أشبيلية جنوب  .من  ترشيش 
دجلة. شرق  الموصل  نينوى  إلى 

العالم.ليت  آخر  ترشيش  أن  اعرف 
هللا أرسلنى آخر العالم. 

ترشيش  نحب  اليهود  نحن   -
إبن  يافث  إبن  ياوان  إبن  .ترشيش 
4 هى صاحبة  تك 10:  البار  نوح 

اليهود.نتذكرها  نحن  علينا  فضل 
جاءت  الهيكل.منها  ندخل  كلما 
الفضة والذهب و الحديد لبناء الهيكل 
إش60: 9.تحالف سليمان مع حيرام 
الخيرات  منها  لنا  صورفجلب  ملك 
عصيون  ميناء  أسس  .يهوشافاط 
لحساب  أسطواًل  بني  و  جابر 
يربح.)2أخ20:  و  ليتاجر  ترشيش 
ملوكنا  كل  )حز25:27(   )36
أحبوها 1مل10: 22. من حجارتها 

من  بزبرجد  صدرتهم  كهنتنا  زين 
أَِسرتهم  المقتدرون  ترشيش.يفرش 
بالطاووس من هناك.يتنعمون بالعاج 
ويتسلى الفقراء بالقردة من ترشيش 
أحب  أنا   12 حز27:   10 مز72: 

ترشيش.

تحت  أنا  و  ينظر  فوق  هللا   –
يتقلب  ترشيش  و  نينوى  متردد.بين 
فى  قدماَ  ألضع  متشجعاَ  قلبى.لست 
توشك  النهار  ساعات  لكن  سفينة 
حاجياتى  جمعت  أنا  و  تنقضى  أن 
لن أعود حياً.كل  أننى  ألنى أعرف 
ممكنة.  البالد  .كل  حاضرة  السفن 
البحر  كل اإلتجاهات متاحة .سخاء 
إسم  من  توجعنى  أذنى  و  حاضر 
يا صوت  تحاصرنى  فلماذا  نينوى. 
آخر  منك؟إلى  أهرب  أين  هللا.إلى 
ال  لعلك  أهرب.أمضى  األرض 

تطاردنى.

- أغلقت أذنى وقبل أن أضع قدماً 
فى سفينة ترشيش طلبوا أجرة.دفعت 
عن طيب خاطر .كنت مجهداً رأسى 
بال  بأمتعتى  تنفجر.ألقيت  أن  توشك 
أغلقت  نزلت  القاع  إلى  إكتراث. 
نمت  و    ! يرانى  ال  كي  عينى 
أثقل  جفونى  فى  النوم  سريعاً.كان 

من أمتعتى.

الريح الهائجة فى بحر يونان -2-

ال  فأنت  نمت  كيف  تسلنى  -ال 
فى  اليائسين.النوم  نوم  طعم  تعرف 
أسفل السفينة يستحضر قدامى كل ما 
هو أسفل.العالم فى القاع يحاصرني.

أمتعة الناس و القوارض و الخراف 
يتدحرجون معاً فوق رأسي.خبطات 
تتفسخ و هى  السفينة كأنها  قاع  فى 
حتى  شيء  بكل  قلبي  سائرة.ضاق 

صار العالم كالقوقعة.

فكرى.السفينة  فى  هائج  البحر   -
تصارع البحر كمن يتقاتالن.صوت 
كعاصفة  نينوى  نينوى  يردد  هللا 
بالسفينة   الريح يرتطم  تدوى.صوت 
و  منغلقتان  عيناى   . يلطمنى  كأنه 

الظلمة تغشانى.الضيق يخنق قلبى.

- ما نمت و ال أستيقظت.بعد قليل 
إرتطم برأسي قطعة حديدية فإنتبهت 
متألماً.نظرت فوجدتها شاقاًل كبيراً.
ترشيش. فضة  من  مكافأة  ظننتها 

القرعة  كان  هدية  ظننته  ما  لكن 

أن  دون  بالموت  على  حكمت  التى 
نحوى  متدلية  النوتية  أدرى.رؤوس 
السفينة. سطح  على  فتحة  من 

يستنهضونى بصوت أجش ُقم.

- ما األمر؟ قلت متضجراً.سألونى 
كثيراً كمن يحاكمون مذنباَ إلعدامه.

و  كالموت  جفنى  فى  النوم  كان 
نينوى  نينوى  اإللهى  الصوت  كان 
إنتباه. دون  أسئلتهم  يذبحنى.فأجبت 

قدام  يتوهون  هللا  من  فالهاربون 
ال  نعمتهم  يفقدون  إذ  و  األسئلة 
وال  ترشيش  و  نينوى  بين  يميزون 
الهروب.يقودهم  و  الطاعة  بين 

الموت.

- أنا النبى صرت مصيبة لسكان 
بحر العالم. تسونامى أرعبهم بالريح 
الوثنيون أللهتهم. لم  الهائجة.صرخ 
وحدى  ؟أنا  إلهه  من  أحدهم  يهرب 
عينى  فى  جداً  هربت؟تضاءلت 
أستطع  لم  هربت  لماذا  سألونى  لما 
أذنى  فى  صارخ  فالصوت  اإلجابة 
ما  و  معى.سألونى  يسمعونه  لعلهم 

العمل؟قلت اطرحونى للموت.

تجد  الحياة  من  تهرب  حين   -
السفينة  شيء.فى  كل  فى  الموت 
الريح  موت.فى  البحر  موت.فى 
ألن  و  بالموت  تأتى  موت.القرعة 
الموت مأل الفكر أجبتهم أن نجاتهم 

فى موتى.

فأجبتهم.لم  إلهى  عن  سألونى   -
يجدوا فيه ما نهرب منه فنظروا إلى 
متشككين في عقلي.أحبوا إلهى أكثر 
منى.حتى أنهم تراجعوا عن إلقاءى 
أن  القرعة.تعلمون  برغم  البحر  فى 
القرعة فى البحر حكماً نهائياً.أرادوا 
أرادوا  ألنهم  نينوى  إعادتى ألذهب 
آلهتهم. نسيوا  و  إلهى  إسترضاء 

الطريق  نحو  جدفوا  كلما  لكنهم 
عائدين كلما زادت األمواج إرتفاعاً 
حكماً  كأن  أكثر  هاجت  الريح  و 
صدر من فوق و نزل على فى قاع 
السفينة بأننى يجب أن أموت .هربت 
من هللا فكيف أهرب من الموت؟كلما 
التمزق  من  السفينة  تقترب  جدفوا 
مستسلمين  المحاولة  عن  فتوقفوا 

لحكم القرعة.

نحن  قائلين  عيني  فى  نظروا   -
بموتك. قضى  لكنه  إلهك  نخشي 

البر و  أنه رب  سيسامحنا كما قلت 
إلهك  لعل  ذبائح  عنك  البحر.سنقدم 
يا  الهائج.سنذكرك  البحر  من  ينقذنا 
أن  بذبائح.سننذر  لك  رجل.سنتشفع 
نصير له و ال نهرب منه أبداً .أنت 
الرجل الذى قدم لنا إلهه لنقدمك إلى 
فسنلقيك  البحر  إله  هو  دام  ما  إلهك 
إللهك فى البحر فتصير له .ال نريد 
فقد  أيادينا  من  يطلب  بريئاً  دماً  أن 

آمنا بإلهك أنه اإلله الحق.

- وضعوني على خشبتين كصليب لعلي أتعلق بالخشبة فال 
أما  السفينة  في  يموت  من  ليرموا  يستخدمونها  .كانوا  أموت 
قريباً  الموج  .كان  ألقونى  و  حياً  الصليب  على  فجعلونى  أنا 
فإلتقطنى للتو.تفرق الصليب فى كل إتجاه مع الريح الهائجة.
مأل الصليب البحر قدامى  و أنا نازل  إلى األعماق محموال.

قتلتنى ترشيش التى أحببتها .

أدخل غرفة  وجدتنى  لكننى  كل صوب  من  يتدافع  الماء   -
دافئة وسط األمواج الباردة.تكومت فى أحد األركان المظلمة 
ال أرى أين أنا .إله البحر أرسل غرفة دافئة فى األعماق .ما 

أبدعه أهذا عمله من أجل الهاربين؟     و للقصة بقية

 صدق الوعد !

ممدوح داود

لو األتون حمي سبع أضعاف

والموج ضرب السفينة وكسر المجداف

سنين بتمر تقيلة وااليام عجاف

مرمي في جب االسود زي الخراف

صغير قوي قدام جليات مش متشاف

سور اريحا عالي وصوتك راح من الهتاف

 
صدق الوعد...

ها أنا معكم كل االيام فال تخاف

 
هاتالقيه وسط األتون وياك رابع

يبكم البحر وينقذك في الهزيع الرابع

ويعوض سنين اكلها جراد فاجع

يكمم االفواه واالسود تبقي مضاجع

يوقع جليات ويكون تحت رجليك راكع

كمل هتافك ..كمل هتافك

راح يقع السور في اليوم السابع

لالعالن باجلريدة اتصل على:

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)



السنة الرابعة عشر، العدد )361( - الثالثاء 15 فرباير 142022



السنة الرابعة عشر، العدد )361( - الثالثاء 15 فرباير 152022

 

Client: Ministry of Health File Name: 12713-MOH_5x15_ARABIC_v6 Page: 1 Studio Artist(s): JR

Account Manager: Grant/Jake Creative Team:  

Trim/Ad Size: 5x15” Bleed: N/A Live/Safety: N/A

File Scale: 100% Other Info: N/A

Colours:   Cyan   Magenta   Yellow   Black

كانت الشكوى األهم بعد انتهاء الزيارة

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

ألم فى ركبته، وتم  لعيادتي بسبب  حضر 
الكشف عليه وتحديد ما اريده منه من فحوص 
ووصف روشته ادوية له سواء أقراص بالفم 
او سائل دهان للركبة أو خالفه. كانت اجابته 
بالنفي عن أي ماضي طبى له سواء عمليات 
جراحية أو امراض مزمنة مثل ارتفاع فى 
سمين  كان  خالفه.  أو  سكر  أو  الدم  ضغط 
الكشف  من  انتهينا  كبيرة،  بطن  وله  الجثة 
ما  اناوله  لكى  العيادة  لباب  سويا  وخرجنا 

قررته من تحاليل وروشته لألدوية له.

على  وهو  اوراقه  تناول  ان  بعد  لي  قال 
الباب ويهم باالنصراف، لقد نسيت أن اقول 
لك أنى اقوم من النوم كل ليلة بضعة مرات 
فوجدتها  رقبته  إلى  نظرت  تنفس.  بضيق 
لغرفة  العودة  منه  فطلبت  وغليظة  قصيرة 
وحلقه  وانفه  فمه  على  وبالكشف  الكشف. 
شعرت أنه ربما يعانى من ضيق فى مجرى 
أسئلتي أن كان  النوم، وتوالت  أثناء  التنفس 
يشعر باإلرهاق المستمر وأن كانت زوجته 
تقول له أن صوت تشخيره عالى وأن كان 
وكانت  جالس،  وهو  بالنوم  احساس  يداهمه 

أجابته كلها باإليجاب.

بالطبع لم المه ألنه لم يذكر كل هذه األشياء 
وقت سؤالي له أن كان لديه أعراض أخرى، 
ولكنى لمت نفسى أننى لم ادقق فى أسئلتي له 
عن هذا الموضوع عند الكشف على رقبته 
وبررتها لنفسي أنى كنت مركزا على شكوته 

األساسية فى ركبته.

لمعمل  وارسلته  الفحوصات  توالت 
دراسة النوم )سلييب كلنيك( والذى ينام فيها 
المريض ليلة كاملة لكى يتم فيها دراسة نومه 
اثناء  او مستمرا، وضغطه  متقطعا  كان  إن 

دمه  في  األوكسجين  ونسبة  ونبضه  النوم 
.....الخ.

فى  انخفاض  من  يعانى  أنه  النتائج  اتت 
نسبة األوكسجين خالل نومه نتيجة النغالق 
جزئى فى ممرات الهواء فى الحلق وهو ما 
يعرف ب )اوبستركتف سلييب ابنيا( ويحتاج 
المريض لجهاز يضخ له الهواء خالل نومه. 
استئصال  جراحة  تكون  األحيان  بعض  في 
عالج  اللهاة  وأيضا  المتضخمتين  اللوزتين 
كافي للشفاء من هذه الحالة، ولكن مريضنا 
اثناء  الهواء  يضخ  تنفس  لجهاز  احتاج  هذا 
يعانى  كان  ما  كل  بعدها  زال  ولقد  النوم. 
نسبة  النخفاض  نتيجة  أعراض  من  منه 
األوكسجين اثناء النوم. هذه الحالة من ضمن 
األسباب المسئولة ايضا عن الوفاة من سكته 
النخفاض  نتيجة  النوم  أثناء  مفاجئة  قلبية 
نسبة األوكسجين فى الدم الذى يغذى عضلة 

القلب.

المريض  يأتي  األحيان  من  الكثير  في 
الزيارة  وتنتهى  ما،  بسب  عليه  للكشف 
األساسية  الشكوى  من  أهم  شيء  باكتشاف 
اكتشاف  مثل  للعيادة،  بسببها  حضر  التي 
ارتفاع في ضغط الدم أو اختالج في عضلة 
يميز  ما  ولكن  وغيره،  فيب(  )اتريل  القلب 
المرض  اكتشاف  أن  المرة عن غيرها  هذه 

األهم

وبعد  للعيادة  الخارجي  الباب  على  كان 
انتهاء الكشف عليه واستعداده للخروج.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب. 

بقية مقال »شخصيات قبطية مؤثرة« ص 6

أما عن تواضعه فكان يقابل الصغير بنفس الروح والمحبة التى يقابل بها العظيم، وكان 
يحب األطفال الصغار ويتبسط معهم ويعتبر هذه السويعات التى يقضيها معهم أنه يقضيها 

فى ملكوت السموات.

انجيل  الخامس من  لتالميذه فى نهاية االصحاح  المسيح  السيد  قاله  كما كان يتمسك بما 
متى: »كونوا كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات كما هو كامل أيضاً«. وكان أن سأله 
شخص عما إذا كان من المقدور أن يصل اإلنسان إلى الكمال، أجابه قائاًل: إن اإلنسان بذاته 
ال يستطيع أن يصل إلى أى درجة من درجات الكمال ولكن بالنعمة التى يعطيها هللا لإلنسان، 
هذه النعمة الُمعطاة من هللا تّولد قوة، وأن هذه القوة تّصير ضعف اإلنسان كمااًل - وان هذا 

هو ما أوضحه القديس بولس الرسول: »تكفيك نعمتى ألن قوتى فى الضعف تكمل«. 

ينبذ التفاخر والجاه والسلطان. كما اشتهر بعدله المطلق، وكان رفيقاً  كما كان متصوفاً 
بالمتهمين والُجناة إذ كان يعتبرهم مرضى محتاجين إلى العالج.

ولما كانت هذه مبادئه وتلك أعماله لذلك كان دائم البحث عما يفيد فى تغذية المسيحيين 
من كتب الفلسفة وعلم النفس، فتخير من بين هذه الكتب كتاب »تولستوى« ذلك الفيلسوف 
الروسى العمالق فترجمه ووضحه فى أسلوب رائق جميل بيّن فيه حياة الفيلسوف واعترافاته، 
وجمال إيمانه باهلل وبالقيم االنسانية. ثم ترجم أيضاً كتاب »اإليحاء الذاتى« للدكتور »كوى«. 
ولما تولى منصب القضاء ترجم كتاب »حياة قاضى« عن األدب الروسى. وأخيراً ألف كتاباً 

عن »حياة يسوع« ولكنه رحل عن عالمنا قبل طبع الكتاب.

وأخيراً ترك هذا العالم فرحاً لمالقاة الرب فى السماء فى 17 ديسمبر سنة 1959 ومن 
العجب أن يصادف ذلك اليوم يوم ميالده.
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
االطاحة بزعيم حزب احملافظني الفيدرايل 

إيرن أوتول وانتخاب كانديس بريجن زعيمة 
مؤقتة للحزب

قام أعضاء حزب المحافظين الفيدرالي بعقد اجتماع واقتراع  سري يوم االربعاء 2 فبراير وصوت 73 فرد 
منهم علي عزل أيرين أوتول من رئاسة الحزب وصوت 45 فرد منهم علي بقاؤه , وكان أعضاء الحزب غير 
راضيين عن قيادة أوتول بسبب نتائج االنتخابات المخيبة لالمال العام الماضي , وزاد غضب االعضاء عندما 
قام اوتول باخذ الحزب الي أتجاه مختلف عما كان عليه  , وقال أيرين أوتول في رسالة مسجلة له نشرت علي 
وسائل التواصل االجتماعي ) انه يقبل نتائج التصويت ولكن لديه بعض التعليقات حول إتجاه الحزب - فقال إن 
هذا البلد بحاجة الي حزب محافظ لديه القوة الفكرية والقوة الحاكمة وأن االيدلوجية بدون قوة هي غرور والسعي 
الي السلطة مع ايدلوجية هي غطرسة (  وقد قام أعضاء الحزب بانتخاب النائبة عن مانيتوبا وعضوة الحزب 
كانديس بيرجن كزعيمة مؤقته للحزب وكتبت كانديس بيرجن خطاب العضاء الحزب تقول ) ان هدفها كزعيمة 
مؤقتة للحزب هو تعزيز حركة وهدف المحافظين ومن المهم ان يتحد اعضاء الحزب معا من كل انحاء كندا 

ويركزوا علي أخفاقات جستن ترودو وانها ستقدم رؤية محافظة بشكل فريد لمعالم المستقبل في كندا (

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

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

إشراف
جنـــوى غـــــالي

أونتاريو تقدم أختبارات 
كوفيد 19 السريعة جمانا 
لعامة الناس يف مراكز 
البيع وحمالت البقالة

تقدم أونتاريو االن  اختبارات كوفيد 
19 السريعة مجانا للناس في جميع أنحاء المقاطعة – وذكرت المصادر 
الحكومية انه سيتم تسليم 5 ماليين وحدة اختبار سريع كل اسبوع مجانا 
وتاخذ كل عائلة وحدة اختبار تحتوي علي خمسة اختبارات سريعة , 
وتهدف الحكومة الي توزيع هذه االختبارات في الوقت الذي تعيد فيه 
فتح المقاطعة وهو 21 فبراير – والغرض من ذلك ان يعرف الفرد 
المصاب بكوفيد 19 انه قد ينقل العدوي لالخرين ويتخذ االحتياطات 
فيديو  العلمي  االستشاري  المجلس  أصدر  وقد   – المناسبة  الصحية 
يشرح كيفية أدارة واستعمال اختبار كوفيد 19 السريع , وكانت حكومة 
أونتاريو قد اعلنت في أواخر ديسمبر عن انها ستستخدم اختبار )بي 
والعاملين  للمرضي  العام  القطاع  من  والممول   19 لكوفيد   ) آر  سي 
المتقاعدين  الرعاية طويلة االجل ومساكن  المستشفيات وفي دور  في 
وغيرها من البيئات عالية الخطورة ,هذا  وقد تلقت اونتاريو 80 مليون 

أختبار سريع حتي االن .

هيئة الربيد الكندية تصدر طابعا جديدا للملكة 
اليزابيث مبناسبة اليوبيل البالتيني حلكمها

الحكم 70 عاما وهذا  الجديد حيث قضت في  البالتيني  اليزابيث عامها  الملكة  بدات 
يجعلها اول ملكة  في تاريخ بريطانيا والكومنولث    تجلس علي العرش فترة زمنية  

كبيرة  - فقد اعتلت الملكة العرش صباح يوم 6 فبراير من عام 1952 بعد وفاة والدها  الملك جورج السادس , 
وقالت الملكة في بيانا لها » انها تطلع الي االمام باحساس باالمل والتفاؤل بعام اليوبيل البالتيني -وانها تدرك كم 
يمكننا ان نكون شاكرين بهذا  – وقالت إنها محظوظة النها حظيت بدعم ومحبة اسرتها وانها تباركت بزوجها 
االمير فيليب  الذي شاركها الحياة وكان دائم االستعداد للقيام بدور الرفيق لها حتي وفاته العام الماضي – وقالت 
عندما يصبح ابني تشارلز ملكا في الوقت المعين أعلم أنكم ستقدمون له ولزوجته كاميال الدعم الذي منحتوني إياه 
– واتمني باخالص أن تصبح كاميال ألملكة كونسرت  وتعني ) زوجة الملك ( وهي تواصل خدماتها المخلصة 
– هذا وقد أصدرت هيئة البريد الكندية طابع خاص للملكة بهذه المناسبة وقدم رئيس الوزراء الكندي تهانيه للملكة 

بهذه المناسبة وايضا قامت ممثلة الملكة الحاكمة العامة السيدة  ماري سيمون بتهنئة الملكة .

أونتاريو حتفف القيود املفروضة علي الزوار لدور 
الرعاية طويلة االجل

بول  السيد  أونتاريو  مقاطعة  في  االجل  الرعاية طويلة  قال وزير  ؛-  تورنتو 
كاالندرا في بيان له »أنه مع تحسن مؤشرات الصحة العامة والرعاية الصحية 

االن ,  فإننا نرفع هذه القيود حتي يتمكن المقيمين في دور الرعاية طويلة االجل من قضاء بعض الوقت مع 
المزيد من االصدقاء واالقارب الذين يلعبون دورا هاما في رفاهيتهم وصحتهم »  وكانت القيود الصحية التي 
منعت الزوار من دخول دور الرعاية طويلة االجل قد بدأت في أواخر شهر ديسمبر 2021 بسبب ظهور 
الفيروس المتغير )أوميكرون ( واعتبارا من يوم االثنين 7 فبراير يسمح للسكان في دور الرعاية الذين حصلوا 
علي ثالثة جرعات من لقاح كوفيد 19 باستئناف رحالتهم اليومية االجتماعية ويسمح ايضا بزيادة عدد مقدمي 
الرعاية الصحية الي اثنان للفرد في المرة الواحدة , واعتبارا من 21 فبراير يسمح ل 3 أفراد ممن حصلوا 
التاريخ يمكن  الرعاية , وبداية من هذا  اللقاح علي االقل بزيارة  لمقيم واحد  في دور  علي جرعتان من 
لجميع المقيمين في الدار القيام برحالت نهارية او اجتماعية بغض النظر عن حالة التطعيم لديهم , وسيسمح 
باستئناف الرعاية الشخصية في المنازل والرحالت الترفيهية وتقتصر االنشطة االجتماعية في المنازل علي 
10 أشخاص –  وبداية من 14 مارس يمكن لالطفال تحت سن 5 سنوات  زيارة  المقيميين في دار الرعاية 
طويلة االجل ويمكن للسكان بغض النظر عن حالة التطعيم لديهم  القيام برحلة ليلية ,  هذا وقد خضع المقيمين 

في دور الرعاية طويلة االجل لسياسات عزل صارمة علي مدي العامين الماضيين

موجة من جرائم السرقة تضرب حمالت البقالة
المالبس  في  واخفاؤها  الصغيرة  البضائع  ونشل  المتاجر  سرقة  أن  يبدو 
أبلغ عدد  كندا حيث  في  البقالة  في محالت  االرتفاع  في  آخذة  الحقائب  او 
متزايد من محالت السوبر ماركت عن زيادة في نشل وسرقة المواد الغذائية 
والمنتجات الصيدالنية - وقال خبراء الصناعة ان اللحوم هي نمرة واحد في 
السرقات ويليها االجبان ثم االدوية التي تصرف بدون وصفة طبية , ومن 

غير الواضح اذا كانت هذه السرقات ترجع الي تصاعد التضخم وارتفاع االسعار او الي وجود سوق لبيع هذه 
السلع المسروقة او عوامل أخري , لكن الخبراء يقولون ان السرقات أصبحت اكثر وقاحة في االشهر االخيرة 
حيث ان أقنعة الوجه تجعل من الصعب التعرف علي الشخص الذي قام بالسرقة -وغالبا ما يطلب صاحب 
المتجر او المسؤول عنه من الشخص المشتبه فيه مغادرة المتجر وعدم العودة بدال من أبالغ الشرطة مما يجعل 
البيانات الرسمية حول هذه المسألة غير متوفرة , وقالت متحدثة باسم مجلس التجزئة الكندي ؛- أن السرقات 
هذه تؤثر علي تجار التجزئة بطرق متعددة واكبرها هو فقدان المخزون من البضائع , وإن أحد الطرق لتعويض 

ذلك او السترداد جزء من تلك الخسائر هو زيادة االسعار .

أستدعاء ل 4 انواع من املواد الغذائية

فحص  وكالة  نصحت 
الكنديين  الكندية  االغذية 
استخدام  عن  بالتوقف 
علي  التالية  المنتجات 
او  منها  والتخلص  الفور 
الشراء  لمكان  اعادتها 

لوبالوس  شركة  أصدرت  فقد   , اصودا   -1 ؛-   هي  المنتجات  وهذه 
لالغذية استدعاء يوم 3 فبراير لمشروب الصودا من العالمة التجارية  
بريسيدنت تشويس )بي سي ( للنوع الذي يحتوي علي الليمون والجنجر 
بسبب احتمال وجود قطع زجاج بالعبوات  -  وقد بيع هذا المنتج في 
كل انحاء كندا  2-  الكاشيو )نوع من المكسرات (  ففي 2 فبراير تم 
أستدعاء ألكاشيو المحمص مع ملح البحر في العبوات من حجم 200 
جرام و 1,13 كيلوجرام    بسبب وجود رائحة غير طيبة ومذاق غير 
و9  أكتوبر   4 قبل  انتهاء صالحية  تاريخ  لها  المنتجات  وهذه  عادي 
ديسمبر و12 ديسمبر 2022   3- الجمبري االبيض المجمد من ماركة 
المجمد    االبيض  الجمبري  تم سحب  فبراير  ففي 2    ) أف  أل  ) جي 
بيع  وتم  النيتروفورانات  مادة  وهي  كيميائية  مادة  وجود  بسبب  وذلك 
عبوات وزنها 24 رطال الي الفنادق والمطاعم والمؤسسات  4-  حليب 
الشوفان ويعرف باسم )أوت ميلك ( من ماركة )الدبتان ( ففي 4 فبراير 
تم سحب االوت ميلك بسبب وجود حليب به يمكن ان يسبب رد فعل 
خطير علي الحياة الولئك الذين لديهم حساسية من االلبان , وتم استدعاء 
معظم االنواع من هذه الماركة بما فيها )أوت ميلك مع القهوة السوداء و 
أوت ميلك مع الشكوالته و أوت ميلك مع قهوة الفانيليا و ومع الشاي (
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إيقاعات املوت والوالدة

توفيق مرتي مينا

عليا  مكانة  الشعر  يتبوأ  العربى  األدب  فى 
كتاج يزهو فوق التجليات الكثيرة لهذا األدب 
بقافيته  الشعر  هذا  نتذوق  لقرون  ظللنا  لقد   ,
بميزان  صيغ  كأنه  موزوناً  شعراً  وبحوره 
التى  الثورة  يشبه  ما  له  صائغ,, حتى حدث 
اصابت كل مجال قابل للتطور . تمرد شعراء 
فى  الشعر  ان  ورأوا  الشعر  من  القديم  على 
وليست  يقدمها  التى  واألحاسيس  المعانى 
نسمع  مصر  فى  وصرنا   , القديمة  الصيغ 
عن الشعراء أمل دنقل وصالح عبد الصبور 
عن  وسمعنا  حجازى,  المعطى  عبد  واحمد 
الى  ذلك  بعد  وانتقلنا   , السياب  شاكر  بدر 

شعراء العامية كاألبنودى وصالح جاهين .

   لم يسلّم الشعراء التقليديون باألمر ودخلوا 
الدوريات االدبية, ودافع  فى معارك سجلتها 
أنه  مؤكدين  الحديث  شعرهم  عن  المحدثون 
مختلفة,  جديدة  بطريقة  ولكن  موزون  شعر 
حتى رسخت اقدامهم بعد ان تذوق الجمهور 
المشهورة  المعارك األدبية  ألشعارهم, , من 
محمود  عباس  الشاعر  بين  حدثت  التى  تلك 
القاهرة    1964  \ اسوان   1889  ( العقاد 
النواب  مجلس  عضو  ومفكر  وشاعر  كاتب 
وعضو مجمع اللغة العربية \ له مائة كتاب 
 ( حجازى  المعطى  عبد  أحمد  والشاعر    )
1935 المنوفية \ شاعر وناقد \ رشحه مجمع 
 \ نوبل  جائزة  على  للحصول  العربية  اللغة 
حصل على جائزة الدولة التقديرية فى اآلداب 
ابن  حجازى   وكان    1961 عام  ففى   )
السادسة والعشرين يبدأ خطوه فى االنطالق 
دمشق  فى  لألدب  مهرجان  الى  دعى  وقد 
فيه قصائدهما  يلقيا  الصبور  مع صالح عبد 
من الشعر, فرفض العقاد وكان رئيساً للجنة 
الشعر بالمجلس األعلى للفنون واآلداب  ان 
يسمح لهما بإلقاء قصائدهما. وهدد باإلنسحاب 
من المهرجان , كان العقاد مشهوراً بمعاركه 
األدبية مع شوقى أمير الشعراء وهاهو يعيدها 

مع الشاعر اليافع حجازى.,   

   دار الزمن دورته وحلت الذكرى الثالثون 
لوفاة العقاد وقد كانت له قصيدة مطلعها

هل يسمعون سوى صدى الكروان **  صوتاً 
يرفرف فى الهزيع الثانى

قصيدة  حجازى  المعطى  عبد  أحمد  نظم     
نُشرت بجريدة االهرام عام 1994 جاء فى 
تقديمها    )مهداة لروح االستاذ عباس محمود 
وذكرى  الثالثين  وفاته  ذكرى  فى  العقاد 
ميالده الخامسة بعد المائة والبيت األول هو 
مطلع قصيدة العقاد التى اوحت للشاعر بهذه 

القصيدة(.

ألك�������������روان

****
هل يسمعون سوى صدى الكروان  **  صوتاً 

يرفرف فى الهزيع الثانى

قمر سجين فى الدجنة

أو مالك فوق أجداث الخليقة نافخ فى الصور

أو فجر جنين بازغ 

فى الصمت ينقر قشرة األكوان

الم���لك لك لك

****
صوت يجىء من البدايات السحيقة ساطعاً

مترامياً فوق الخضم الغيهبى 

تجيبه اصداؤه ويجيبها

فكان نجماً تنّزل من سماوات 

يمجد فى المرايا عريه 

والكائنات غريقة فى لحظة الرؤيا

كأن الكون يُولد من جديد 

كانت الروح اختالجات تراود نفسها 

فى الطينة األولى 

وكان الشكل ورداً فى سحاب قادم 

أو أنه الوجه الذى سيظل محتجباً 

لتفتر الورود عن ابتسامته 

وكان هللا والشيطان يصطرعان

الم���لك لك لك 

****

صوت يجىء من النهاية ناسخاً هذا الزمان 

فكل شىء باطل 

ما كان من بشر, ومن شجر, ومن بنيان  

فنيت وهذا الليل ليس بفان 

لجج من الظلمات تعلو لجة من فوق اخرى 
فالمدينة لم تكن ابداً

ولم يكن النهار سوى سراب

والمنازل اسدفت حتى تساوت بالقبور 

ونحن لم نزرع ولم نحصد

ولم نولد ولم نُدفن 

ولم نشرب من الزق الروى صبوحه وغبوقه 

لم نختلس من ساقيات الحان 

قباًل مجنحة 

ولم نعقد ألبدان على أبدان 

الم���لك لك لك 

****

إشربوا للردى وكلوا للردى

فالوليمة ما أولم القبر للدود من لحمنا ودمانا 
غدا

والحياة انظروا للظالل وقولوا سدى

لم نكن غير ظل على حائط صعدا 

ثم دب دبيباً وأدركه الوقت فارتعدا 

وانتهى بددا 

نحن ياسيدى لم نكن ابدا 

ابدا ابدا

الم���لك لك لك

****

من أين يأتى كل هذا الموت 

أى خطيئة عمياء لوثت المدينة 

فاستحقت أن تُعاقب بالظالم السرمدى 

تعيشه والشمس طالعة 

تُزف له وتنجب منه نساًل شائها 

وجه وال عيناًن 

وفم وال شفتان 

لغو وال لغة, وأشعار بال معنى وال ميزان

وتأوهات أسّرة, بجالجل وخالخل 

ويُقال تلك اغانى

ومعابد لالت والعزى على اقداس إخناتون

تُفترع العذارى فى محاربها 

ويُذبح صقر أوزوريس 

يستقوى الخصى بلحمه والزانى 

الم���لك لك لك 

****

شيخان  أطاللها  على  هنا  وأنت  وأنا 
مغتربان 

وهى  المدينة  على  الشاهدان  وأنت  وأنا 
تغرق 

ال هتافك دافع عنها وال أحزانى 

إال  خالصها  فليس  أثمت,  التى  وهى 
شهادتها 

على اإلثم الذى اقترفته, حينئذ ستعبر عالم 

الموتى, ويشرق من جديد وجهها

وتعود للدوران

الم���لك لك لك

****

روحى  عن  الظلمات  هذه  أدفع  وأظل 
وانظر فى 

التى  الشمس  عله  برقاً,  أشيم  السماء 
انحدرت 

للضفة  الدجى  فى  تجدف  زالت  وما 
األخرى 

وتسحق هامة الشيطان 

أو أن يكون براق حورس نازاًل 

من جنة الفردوس ألواناً على ألوان 

وكأن ينبوعاً تفجر فى جدار الليل من ألق 
نقى 

أو هو روحنا 

فوق السرير ترف ساهرة على الجثمان 

أو عرينا المنسى ينهض فجأة فى شاطىء 
ناء 

ويدعونا إليه دعوة الغرقان 

هل يسمعون سوى صدى الكروان

صوتاً يرفرف فى الهزيع الثانى 

الم���لك لك لك 

الملك لإلنسان

****

هذه المباراة الجميلة فى الشعر بين جيلين 
عظيمين , أحدهما فى العالم اآلخر التقطها 
المنوفية-   1935( شكرى  غالى  دكتور 
الدكتوراة  على  حاصل   \ باريس   1998
كاتب    \ فرنسا  السوربون  جامعة  من 
بشخصية  إهتم   \ ومؤرخ  وناقد  وباحث 
النقدية  كتبه  فى  بأبحاثه  أشتهر   | مصر 
ظهر  مقال  فى  ويحلل  لينقد   ) الكثيرة 

مالصقاً للقصيدة ,,, نجتزىء منه : 

اللحظة  على  يقبض  الشاعر  وحده 
المراوغة وحين يوشك القلب على الجفاف 
وحدها القصيدة تروى العطش الحارق ,, 
إنه   , ولكن قصيدة حجازى ال تفعل ذلك 
ال يرطب الشفاه وهو يعلم ان العطش فى 
زغرودة  ليست  الكروان  قصيدة  القلب, 
فى والدة الكون أو الوطن وال هى مارش 
المثوى  الى  تشييعهما  حفل  فى  جنائزى 
حزانى  للمتفرجين  الموت  فليس  األخير, 
الميت  أهل  المخاطب  , وليس  أو فرحين 
الشعرى  الخطاب  ان  بل  المولود  أهل  أو 
فيها  ينتفى  )حالة(  من  أكثر  ليس  بأكمله 
فى  اإلنسان  هى  إنما  والمجموع  الفرد 
وبعد  الخليقة  بدء  قبل  المجهول  ضمير 
 , القيامة  يوم  فى  كنا  لو  كما  دمارها 
شاعرنا يقبض على تلك اللحظة المراوغة 
حركات  سبع  عبر  والمابعد  الماقبل  بين 
يفصل ويصل بينها صوت الكروان اآلتى 

من شعر العقاد .

   نحن إذن امام سفر جديد للكون والفساد 
فى  يبحر  فالشاعر   , والعدم  الوجود  أو 
وسوف  المعاصر  الكون  ميتافيزيقيا 
الكروان يضم مفردات  نكتشف ان معجم 
يشى  مما  والطينة  والرؤيا  السماوات 
بالوالدة األولى ومفردات الخطيئة والظالم 
والموت والظالل والباطل والشيطان مما 
اخناتون  ومفردات  األخيرة  بالنهاية  يشى 
وأوزوريس والالت والعزى وهللا مما يشى 
مزدوج  إيقاع   , والقاهرة  القادرة  بالقوة 
من السلب واإليجاب تتنازع فيه البدايات 
والنهايات تتوازن فيها دقات الدفوف بين 
الفرج  وأهازيج  الصعيدى  الندب  موال 
البحراوىة , واإليقاع الثالث حيث االنفجار 
تالحم  وقد  األقصى  فى حده  الزلزال  هو 
الوجود والعدم , إنه القاع الذى تزلزل وما 
يجرى فوق السطح مجرد خربشات على 

قشرة الكون .

ندرك  البصيرة  ثاقبة  عدسة  القصيدة     
ال  خطيئة  من  فيه  تورطنا  ما  هول  بها 
كلمة  الجحيم  قاع  فى  نقرأ  لها,  غفران 
واحد  بيت  فى  العقاد  قالها  التى  السر 
قصيدة  فى  الكروان  ويقولها  الشعر  من 
حجازى بصوت لم تسمع به أذن لتكشف 
لنا السر  سرنا يقول الكروان الم���لك لك 
لك, فيترجم الشاعر الملك لإلنسان ومن له 

أذنان للسمع فليسمع.        



السنة الرابعة عشر، العدد )361( - الثالثاء 15 فرباير 182022

صوم يونان وتوبة أهل  نينوي
عصام نسيم

 
تحتفل كنيستنا هذه األيام بصوم يونان  أو 
صوم أهل نينوى  كما هو شاىع في كنيستنا 

.
نهايته  نينوى وايضا  أهل  توبة  فهو صوم 

هو فصح يونان .
الكتاب  في  تم  بحدث  مرتبط  صوم  وهو 

المقدس .
فال يمكن أن نفصل الصوم عن أهل نينوى 

أو يونان .
مملكة  إسرائيل  لمملكة  نبي  يونان  وكان 
الشمال في الفترة ما بين عام 825 : 784 

قبل الميالد .
أما عن الصوم فمعروف أنه مرتبط بحادثة 
توبة أهل نينوى ومنادة يونان لهم بالتوبة .
العراق  بالد  في  تقع  كانت  نينوى  ومدينة 
هللا  كوصف  عظيمة  مدينة  كانت  ونينوى 
 120  ( ربوة   12000 كان  شعبها  نفسه 
الملك سنحاريب  وقد حددها   ) نسمة  الف 
اإلمبراطورية  عاصمة.  عاصمة  وجعلها 
اآلشورية وكانت مدينة مشهورة بالشرور 
اآللهة  يعبادة  معروفة  وكان  الكثيرة 

عشتاروت .
القرن  المدينة من منتصف  تقهقر  بدأ  وقد 
م  ق   625 عام  وفي  الميالد  قبل  السابع 
أعلن الملك نبو السر استقالله عن نينوى 
جيرانه  مع  تحالف  م  ق   612 عام  وفي 
مادي وفارس ودمر المدينة وتحققت نيؤة 

ناحوم النبي عن خراب مدينة نينوى .
خمسون  نينوى  أهل  توبة  استمرت  وقد 
لشرورها  أخرى  مرة  لترجع  فقط  عاما 

وتستحق الخراب والدمار .!
الملك  فيهم  بما  نينوى  وقد استجاب شعب 

لمناداة يونان لهم بالتوبة قاىال :
َيْوٍم  َمِسيَرَة  اْلَمِديَنَة  َيْدُخُل  يُوَناُن  َفاْبَتَدأَ 
َيْوًما  أَْرَبِعيَن  »َبْعَد  َوَقاَل:  َوَناَدى  َواِحٍد، 

َتْنَقلُِب ِنيَنَوى«. )يون 3 : 4(
 وقد استجاب الشعب كما جاء في الكتاب 

المقدس
َفآَمَن أَْهُل ِنيَنَوى ِباهللِ َوَناَدْوا ِبَصْوٍم َولَِبُسوا 
)يون  َصِغيِرِهْم.  إِلَى  َكِبيِرِهْم  ِمْن  ُمُسوًحا 

)5 : 3
ُكْرِسيِِّه  َعْن  َفَقاَم  ِنيَنَوى،  َملَِك  اأَلْمُر  َوَبلََغ 
َوَجلََس  ِبِمْسٍح  ى  َوَتَغطَّ َعْنُه،  ِرَداَءُه  َوَخلََع 

َماِد. )يون 3 : 6( َعلَى الرَّ
فاستجاب الرب لتوبة أهل نينوى

َعْن  َرَجُعوا  أَنَُّهْم  أَْعَمالَُهْم  هللاُ  َرأَى  ا  َفلَمَّ
الَِّذي  ّرِ  الشَّ َعلَى  َنِدَم هللاُ  ِديَئِة،  الرَّ َطِريِقِهِم 
َتَكلََّم أَْن َيْصَنَعُه ِبِهْم، َفلَْم َيْصَنْعُه. )يون 3 

)10 :
وصارت دعوة هللا لتوبة يونان مثال لسعي 
بني  شعب  وليس  كله  العالم  لخالص  هللا 

إسرائيل فقط .
وايضا أن كل من يؤمن باهلل ويدعوه يخلص 
بالرب وتاب  الذي آمن  مثال شعب يونان 
واستحاب  الرب  قبله  الكثير  شروره  عن 

لهم .
يونان  سفر  في  هللا  عن  جاء  ما  والجميل 
عندما قال له يونان النبي بعد أن استجاب 

لتوبة أهل نينوى قاىال :

 ، َربُّ َيا  »آِه  َوَقاَل:  ّبِ  الرَّ إِلَى  َوَصلَّى   
أَلَْيَس هَذا َكاَلِمي إِْذ ُكْنُت َبْعُد ِفي أَْرِضي؟ 
َتْرِشيَش،  إِلَى  اْلَهَرِب  إِلَى  َباَدْرُت  لِذلَِك 
أَلنِّي َعلِْمُت أَنََّك إِلٌه َرُؤوٌف َوَرِحيٌم َبِطيُء 
 . ّرِ الشَّ َعلَى  َوَناِدٌم  ْحَمِة  الرَّ َوَكِثيُر  اْلَغَضِب 

)يون 4 : 2(

باهلل الرؤوف بطيء الغضب كثير الرحمة 
ونادم على الشر .

بعض  على  ترد  الصفات  هذه  ولعل 
الذين يدعوا أن هللا في العهد القديم قاسي 

وعنصري لشعب بني إسرائيل فقط !
يسعى  هللا  أن  لنا  توضح  يونان  قصة 
محب  اله  إنه  وايضا  انسان  كل  لخالص 
نينوى  أهل  فليس  الغضب  بطئ  رؤوف 
فقط الذين آمنوا وتابوا بل وأيضا البحارة 

أيضا آمنوا وقدموا ذباىح للرب اإلله .
في  معروف  فهو  يونان  صوم  عن  أما 
أيام  ثالثة  ويصومونه  السريانية  الكنيسة 
أيام  خمسة  ومدته  األرمنية  والكنيسة 
والكنيسة القبطية ومدته ثالثة أيام ويبدا قبل 

الصوم الكبير بحوالي اسبوعين
يكن  ولم  أيام  ثالثة  مدته  فريد  فهو صوم 
موجود في كنيستنا القبطية في االلف سنة 
االولى ولكن دخل الي كنيستنا القبطية في 
البطرك  وهو  زرعه  بن  ابرام  االنبا  عهد 
رقم.62 من بطاركة كنيستنا القبطية والذي 
جلس على كرسي مارمرقس من عام 975 

م الي عام 979 م
وتم  المقطم  جبل  معجزة  تمت  عهده  وفي 
اضافة ثالثة أيام الي صوم الميالد المجيد 
سرياني  كان  البطريرك  هذا  كان  وقد 
في  موجود  الصوم  هذا  وكان  الجنس 
الكنيسة السريانية وقد ادخله االنبا ابرام بن 
التالف  لزيادة  القبطية  الكنيسة  الي  زرعه 
في  المكين  ابن  يقول  كما  الكنيستين  بين 
كتابه مختصر البيان في تحقيق االيمان › 
) وليس كما جاء في بعض الكتب هو أنه 
ابرام بن زرعة األقباط  عندما وجد االنبا 
معهم  صامه  هرقل  اسبوع  يصومون 
وادخل هذا الصوم ألنه صام هذا األسبوع 
وهذا كالم غير دقيق تاريخيا وايضا غير 
معقول كما سنوضح فيما بعض في مقال 

منفصل ( .
وكما هو معروف تاريخيا كان هذا الصوم 
شأنه  وله  السريانية  الكنيسة  اصوام  من 
السريانية  الكنيسة  في  موجود  وكان  فيها 
منذ القرون األولى ولما له من أهمية ادخله 

االنبا ابرام الي الكنيسة القبطية .
بكل  الصوم  هذا  األقباط  استقبل  وقد 
شديد  بنسك  وكانوا يصومونه  ترحاب 
حتى أنه حتى القرن الثامن عشر كان 
ونتيجة صوم  السنوي  بالطقس  يصلى 
غيرت  شديد  بنسك  القبطي  الشعب 
الي  سنوي  من  الطقس  وقتها  للكنيسة 

طقس الصوم الكبير .
الثامن  غبلاير  البابا  أن  أيضا  والعحيب 
عشر  السادس  القرن  في   97 البطريرك 
أراد أن يلغي هذا الصوم من اصوام الكنيسة 
بالصوم  وتمسك  له  تصدى  الشعب  ولكن 
هذه  رغبته  عن  البطريرك  هذا  فتراجع 
القبطي  الشعب  أن  نجد  الموقف  ومن هذا 
يكون متمسك في بعض األحيان بما تمسك 

واستلم أكثر من بعض االكليروس .!
والصوم البعض يقول عنه أنه صوم توبة 
لم  فيونان  يونان  وليس صوم  نينوى  أهل 

يصوم ولكن من صام شعب أهل نينوى .
والبعض يقول إنه صوم يونان والدليل أنه 
لقب  وهو  يونان  فصح  يسمى  بعيد  ينتهي 
ويونان  اخر  اي صوم  في  يذكر  لم  فريد 
أيام  ثالثة  الحوت صارما  بطن  في  مكث 
مثال السيد المسيح كما نصلي في مزمور 
صوم  ذكصولوجية  في  وايضا  التوزيع 

يونان .
بأهل  الصوم  ربطت  كنيستنا  أن  والحقيقة 

نينوى وايضا بيونان النبي .
مراحم  واستمطار  توبة  صوم  فالصوم 
بسبب  الشعب  عن  غضبه  يرفع  لكي  هللا 

شرورهم .
من  عبر  الذي  يونان  فصح  هو  وايضا 
وقيامة  لموت  مثال  وكان  للحياة  الموت 

السيد المسيح من األموات .
وليس نحن من يقول هذا بل السيد المسيح 

له المجد الذي قال هذا .
فالرمز الذي استخدمه السيد المسيح لموته 

وقيامته هو يونان في بطن الحوت!
فعندما سألوه اليهود أن يصنع أية قال لهم :

َوَفاِسٌق  يٌر  ِشّرِ لَُهْم:«ِجيٌل  َوَقاَل  َفأَجاَب 
َيْطلُُب آَيًة، َواَل تُْعَطى لَُه آَيٌة إاِلَّ آَيَة يُوَناَن 

. )مت 12 : 39( النَِّبّيِ
أَلنَُّه َكَما َكاَن يُوَناُن ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثاَلَثَة 
اْبُن اإِلْنَساِن  َيُكوُن  لََيال، هَكَذا  أَيَّاٍم َوَثاَلَث 
لََيال.  َوَثاَلَث  أَيَّاٍم  َثاَلَثَة  اأَلْرِض  َقْلب  ِفي 

)مت 12 : 40(
في  يونان  قصة  المجد  رب  استخدم  وهنا 
بطن الحوت كمثال لمكوثة في القبر ثالثة 
أيام وقال صراحة أن ما حدث ليونان أية 
يرد على من  الحوت وهو  بطن  في  وهو 
ولم  حقيقة  غير  يونان  قصة  ان  يدعون 

تحدث ولكنها رمز !
بها  بل واستعان  أكد عليها  المسيح  فالسيد 

كمثال لموته وقيامته .
الصوم  انتهاء  عيد  دعيت  الكنيسة  لذلك 
في  يوجد  ال  مصطلح  وهو  يونان  بفصح 
ينتهي  الذي  الكبير  الصوم  اال  صوم  اي 
فصح  فكلمة  المجيد  القيامة  أو  بالفصح 
من  العبور  هو  والمقصود  عبور  تعني 

الموت الي الحياة .
المجد  رب  ذكره  الذي  المثال  نفس  وفي 

استشهد أيضا بتوبة أهل نينوى فقال :
هَذا  َمَع  يِن  الّدِ ِفي  َسَيُقوُموَن  ِنيَنَوى  ِرَجاُل 
اْلِجيِل َوَيِدينُوَنُه، أَلنَُّهْم َتابُوا ِبُمَناَداِة يُوَناَن، 
َوُهَوَذا أَْعَظُم ِمْن يُوَناَن هُهَنا! )مت 12 : 

)41
هنا يوضح لنا رب المجد كيف كانت توبة 

أهل نينوى بمنادة يونان وكيف استجابوا له وصاموا 
وناحوا وتابوا عن خطاياهم لذلك رحمهم الرب وغفر 

لهم .
واهل  مثال  أصبحت  يونان  بمنادة  نينوى  أهل  فتوبة 
تستجيب  لم  كثيرة  اجيال  يدينون  أصبحوا  نينوى 
كما  خطاياهم  عن  والرجوع  بالتوبة  اإللهي  للصوت 

قال رب المجد .
وهكذا كما ذكرت ال يمكن فصل هذا الصوم ال عن 
توبة أهل نينوى وال عن عبور يونان وخروجه حي 

من بطن الحوت ثالثة أيام .
لنا خطايانا  ليغفر  الرب  فنحن نصوم ونطلب مراحم 
نتذكر اثامنا ونتذكر كيف تمردنا كثيرا على وصية هللا 
ثم  نينوى  أهل  فعل  اشرار نصوم ونصلي كمل  وكنا 
بنهاية الصوم تحتفل بفصح يونان وعبوره من الموت 
الي الحياة وهكذا التوبة عن خطايانا تنقلنا من الموت 

الي الحياة فكما قال رب المجد :
َكالَّ! أَُقوُل لَُكْم: َبْل إِْن لَْم َتتُوبُوا َفَجِميُعُكْم َكذلَِك َتْهلُِكوَن. 

)لو 13 : 3(
صوم يونان هو صوم التوبة

هو صوم العبور من الموت للحياة .
األربعيني  الصوم  الكبير  للصوم  به  نستعد  هو صوم 
الذي صامه رب المجد نفسه واسبوع االالم لنعبر من 

االالم الي امجاد القيامة .
لنا  ويغفر  وصلواتنا  اصوامنا  يقبل  أن  قادر  الرب 

خطايانا امين .

بقية مقال »الكلب و أفضل صديق لإلنسان 
ومثال الوفاء« ص 12

 كلب االسترداد

كلب بودل نموذجي أسود اللون يصطاد بطة برية. أصبح 
من النادر أن يستخدم البودل ككلب صيد وأصبح يستخدم 

اآلن كمرافق

كلب االسترداد هو نوع من كالب الصيد التي تعيد 
الطريدة إلى الصياد ويُربَّى الُمسَتِرّد أساًسا السترداد 
الطيور أو الفرائس ويعيدها إلى الصياد دون إلحاق 
السبنيليات  أن  من  الرغم  وعلى  بها.  ضرر  أي 
بشكل  الطريدة  تستعيد  الُمسِدّدة  الساللة  وبعض 
تقليدي، وبعض المستِردَّات تكون ماهرة في العثور 
على الطريدة، إال أن المستِردَّات متميزة بأن وظيفتها 
األساسية هي االسترداد دون خطأ. وكنتيجة لذلك تتم 
لينة  بأفواه  تتميز  بحيث  المستِردَّات  سالالت  تربية 
واستعداد شديد إلسعاد البشر والتعلم منهم وطاعتهم. 
الكلب لحمل الطريدة  اللين إلى استعداد  الفم  ويشير 
الخشن« هو عيب  »الفم  يعّضها.  أن  دون  فمه  في 
خطير في كلب الصيد ومن الصعب للغاية تصحيحه. 
يعيد الكلب ذو الفم الخشن الطريدة بشكل غير الئق 
أدى  وقد  الحاالت.  أسوأ  في  لألكل  صالح  غير  أو 
استعداد المستِردَّات إلرضاء البشر وقابليتها للتدريب 
إلى أن أصبحت المستِردَّات مثل المسترد البرادور 

والمسترد الذهبي مشهورة بصفتها كالب مساعدة.

المهارات والتواصل بين األنسان والكالب لتدريبهم 
غلى المهارات المطلوبة

ينبغي  الصيد  كلب  بمهام  المستِردَّات  تقوم  كي 
تدريبها للقيام بالمهام التالية:

البقية في العدد القادم

إعداد/ د. شاكر اسطفان



السنة الرابعة عشر، العدد )361( - الثالثاء 15 فرباير 192022

د.تباسيم جندىصحتني وعافية

املاريوانا ومعدل اخلصوبة
ما هى احلقيقة؟

الماريوانا  تناول  ازداد 
االخيرة  السنين  فى  كثيرا 
الترفيهى  لالستخدام  سواء 
بعد  وخاصة  الطبى  او 
قانونا،  استخدامها  اجازة 
يتعاطون  من  وأغلب 
الماريوانا هم الشباب ومن 

فى مقتبل العمر لذا من المهم عرض الحقائق 
التى تتعلق بتأثير نبات الكنابيز او الماريوانا 
على معدل الخصوبة، وخاصة عندما نالحظ 
الخصوبة  مراكز  الى  يلجأون  من  نسبة  ان 
تتراوح  المتزوجين هى نسبة  واالنجاب من 

بين %15-10.

وبينما تجد تناقض كبير فى وسائل االعالم 
واعتبارها  الماريوانا  الستخدام  مؤيد  بين 
من  كثير  عالج  فى  ومفيدة  بل  ضارة  غير 
مركزا  بشدة  لها  معارض  وبين  االمراض 
على اضرارها البالغة، وبينما توجد دراسات 
معدالت  على  آثار  وجود  عدم  تقترح 
ان  تثبت  اخرى  دراسات  توجد  الخصوبة 

سي  اتش  تى  مادة 
تؤدى  فيها  الموجودة 
بعض  خفض  الى 
الهامة  الهرمونات 
ونبات  للخصوبة 
تفاعل  له  الكنابيز 
الصماء  الغدد  مع 
تؤدى  الهرمونات، فهى  انتاج  المسئولة عن 
المنوية  الحيوانات  انتاج عدد  فى  نقص  الى 
وحيويتها  اشكالها  فى  وتغيير  وتركيزها 

وحركتها وقدرتها على االخصاب.

ولكن من الجدير بالذكر هنا انها تتساوى 
التأثير على الخصوبة مع كثير من  فى هذا 
ومضادات  االكتئاب  مضادات  مثل  العقاقير 
االلتهاب ومخففات االلم ومضادات الصرع 
وادوية  البول  ومدرات  الكورتيزون  وعقار 

القلب والهرمونات ومضادات السرطان.

والحقيقة ان الجسم يحتوى على مستقبالت 
سى  اساسا  وهى  اندوكنابينويد  تسمى 

بالجهاز  المعنية  وهى   2 بي  وسي   1 بى 
التناسلى. سي بى 1 موجودة فى الخصيتين 
فى  موجودة  وكالهما  المنوية،  والحيوانات 
حويصالت السائل المنوى وتتحكم فى افراز 
السائل المنوى كما تتواجد فى اجزاء اخرى 
بي  سي  ومستقبالت  التناسلى،  الجهاز  من 
فى  وتتحكم  العصبى  الجهاز  فى  توجد   1
افراز هرمون السيريتونين والدوبامين وهى 

هرمونات هامة فى عملية المالقاة الجنسية.

وفى  التجارب  حيوانات  على  والدراسات 
المعامل تثبت ان الكنابيز او الماريوانا يمكن 
وشكلها  المنوية  الحيوانات  عدد  يخفض  ان 
ووظيفتها وحركتها وقدرتها على االخصاب. 
وفى دراسة سنة 2015 اجريت على 1215 
رجل وجد ان االستخدام المتكرر للماريوانا 
مرة كل اسبوع او اكثر تسبب فى انتاج اقل 
ال  بمن  مقارنة  المنوية  الحيوانات  عدد  فى 
يستخدمونها. وفى دراسة اخرى سنة 2019 
اوضحت  والحيوان  االنسان  على  اجريت 
الحيوانات  عدد  خفض  الكنابيز  استخدام  ان 
على  وقدرتها  وحركتها  وتركيزها  المنوية 

االخصاب.

ادى  فقد  الهرمونات  على  التأثير  اما 
استخدام الماريوانا الى نقص فى هرمون ال 
تاثير على هرمون اف  اتش ولكن ال يوجد 
اس اتش وهى الهرمونات المعنية باالخصاب 

وذلك بموجب دراسات اجريت 1974، اما 
فيبدو  التيستوستيرون  الذكرى  الهرمون  عن 
تكرار  ولكن  مستواه،  على  تأثير  ال  انه 
يؤثر على  ان  يمكن  مدته  االستخدام وطول 
مستواه، واالمر يحتاج الى مزيد من البحث.

ان  تبين  الحيوانات  على  دراسات  وفى 
االستخدام المستمر للكنابيز يؤدى الى هزال 

فى الخصيتين.

ان  وجد  فقد  الجنسية  العالقة  عن  اما 
استخدام الماريوانا يمكن ان يؤدى الى زيادة 
واالسترخاء،  الجنسية  الرغبة  فى  مؤقتة 
ان  بينت  الحيوانات  على  الدراسات  ولكن 
فى  نقص  الى  يؤدى  المستمر  االستخدام 
الرغبة الجنسية، ففى سنة 2008 فى دراسة 
تبين  الجنسية  العالقة  مرضى  على  اجريت 
فى  مشكلة  الى  يؤدى  ان  يمكن  الكنابيز  ان 
من  االقالل  طريق  عن  الجنسية  العالقات 

اتساع االوعية الدموية.

والخالصة مع وجود تناقضات كثيرة فى 
الماريوانا  تأثير  حول  كبير  ولغط  االبحاث 
التركيز فى  الواضح ان  على الخصوبة من 
التأثير ينصب على اعداد الحيوانات المنوية 
المتكرر  االستخدام  يؤدى  كما  ووظيفتها، 
الحميمة،  العالقة  على  التأثير  الى  المستمر 

واالمر يحتاج الى مزيد من البحث.

من عيادة الطب الطبيعى

تليف الكبد
س: انا سيدة ابلغ 

55 من العمر وعلمت 
من اخصائى الجهاز 
الهضمى اننى اعانى 

من بداية تليف فى 
الكبد بعد ارتفاع فى 

انزيمات الكبد، فما هو 
التليف وما مضاعفاته 

وكيف يمكن ايقافه؟

فى  عديدة  بمهام  يقوم  عضو  الكبد  ج: 
تجديد  قدرته على  الرغم من  الجسم، وعلى 
خالياه التالفة اال انه يمكن ان يتعرض لعملية 
التليف ويمكن ان يصل الى مرحلة ال تراجع 

فيها.

وتشخيص التليف ال يتم اال بعد اخذ عينة 
من الكبد، وتوجد حديثا تحاليل معملية يمكن 
ان تشير الى التليف مثل فيبرو تست، ولكن 

تظل عينة الكبد هى االدق.

التالفة  الخاليا  احالل  عملية  هو  والتليف 
والميتة من الكبد بنسيج ضام ال فائدة له بل 
تمنع  ان  يمكن  هذه  التليف  عملية  زادت  اذا 

تدفق الدم الى الكبد وفقدان وظيفته.

يصيب  التهاب  بعد  التليف  يحدث  وعادة 
تكون  ان  يمكن  مختلفة  السباب  الكبد 
االصابة  او  للكحوليات  المفرط  االستخدام 
بفيروسات الكبد بى او سى او بسبب استخدام 
بسبب  يكون  واحيانا  الطبية  العقاقير  بعض 
مرض مناعة ذاتية فيها يكون الجسم اجسام 
مضادة للكبد، ولكن فى كثير من االحيان ال 
الدهون  تراكم  يعقب  اذ  واضح  سبب  يوجد 
تراكم  الى مرض  التنبه  لذا يجب  الكبد،  فى 
الدهون فى الكبد والعمل على معالجته حتى 

ال يؤدى الى التليف.

واعراض التليف يمكن ان تكون ال شىء 

او  االطالق  على 
بالتعب  شعور 
او  الشهية  ونقص 
نقص  او  الغثيان 
الجنسية،  الرغبة 
التليف  كان  واذا 
يمكن  بدايته  فى 
للفرد ان يعيش حياة 
يظل  ولكن  طبيعية 
تحت خطورة االصابة بالمضاعفات اذا تفاقم 

االمر.

النزيف  هى  الكبد  تليف  ومضاعفات 
عند  الدموية  االوعية  دوالى  بسبب  الداخلى 
المرىء، واالستسقاء وهو تجمع السوائل فى 
او  المخ،  تغير فى وظيفة  او  البطن،  منطقة 
الكبد.  بسرطان  االصابة  او  الكلوى  الفشل 
وعندما تحدث هذه المضاعفات التليف يكون 
بال رجعة ويحتاج المريض الى عملية زرع 

كبد.

يتعين  بدايته  فى  بالتليف  االصابة  وعند 
حدوث  قبل  السبب  معالجة  المريض  على 
المضاعفات، فمثال اذا كانت الكحوليات يجب 
ايقافها او الفيروس الكبدى يجب معالجته او 

اذا كانت العقاقير يجب استبدالها او ايقافها.

هام  السليمة  الصحية  االنظمة  واتباع 
المنقاة  الكربوهيدرات  عن  باالبتعاد  هنا 
فى  االفراط  وتجنب  والمقليات  والسكريات 
مثل  منها  صحية  الغير  وخاصة  الدهون 
تناول  على  والحرص  المهدرجة  الزيوت 

الخضر والفواكه والبقول.

وتوجد كثير من المكمالت الغذائية المفيدة 
للكبد مثل ميلك سيثل والدانديلوين والفا ليبويك 

آسيد وان ايه سي والكركمين وغيرها.

د.تباسيم جندي

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

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 
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إختفاء زوجة
بقلم/ مدحت موريس 

)voicy2005@yahoo.com( 

حفل  طويل  سفر  يوم  بعد  ُمجهداً  المنزل  دخل 
باجتماعات عمل وُمفاوضات  شاقة طويلة، كان كل 
شىء هادئاً وكأن المنزل خالياً، دخل غرفة المكتب 
حيث وضع حقيبته بعدها صعد على أطراف أصابعه 
أنها  أدرك  التى  يزعج زوجته  لئال  األعلى  للطابق 
لم تستطع مقاومة النوم حتى هذه الساعة المتأخرة. 
كان  المنهك  جسده  عضالت  يرخى  ساخن  حمام 
أقصى وأفضل أمنية له قبل أن يذهب للفراش ناشداً 
أمنيته الثانية اال وهى .....نوم عميق، ولكن - لسوء 
فتح  السفن،  تشتهى  ال  بما  الرياح  تأتى   - حظه 
كل شىء  كان  الهدوءحيث  بنفس  النوم  غرفة  باب 
هناك!!!. زوجته  تكن  لم  ولكن....  وُمرتباً  ُمنظماً 

يتلفت  وهو  الحيرة  غمرته  ثم  وهلة  ألول  إندهش 
أو  الغرفة  باب  خلف  سيجدها  وكأنه  ويساراً  يميناً 
بداخل دوالب مالبسها. إندفع خارجاً ونزل درجات 
السلم مسرعاً دون مراعاة للهدوء هذه المرة، رفع 
سماعة الهاتف وبدأ فى طلب رقم والدتها فال بد أنها 
- ولسبب ما - قررت قضاء اللية معها، لكن جاءه 

طلب  أنه  يخبره  اآلخر  الطرف  على  صوت 
رقماً خاطئاً !!! عاود طلب الرقم مرة ثانية....
تكن  لم  لو  قلياًل....ماذا  فكر  بعدما  تردد  لكنه 
هناك أيضاً؟؟؟؟ سينتاب أسرتها قلق شديدا بكل 
تأكيد، ولكن ماذا عن القلق الذى أمسك برأسه 
يظل  أن  يستطيع  وهل  يفارقه؟  أن  يريد  وال 
يذهب  حتى  أخرى  ساعات  الحال  هذا  على 
أمامه  يكن  لم    . ؟؟؟  نهار جديد  ويأتى  الليل 
خياراً...جلس بكامل مالبسه على مقعد يواجه 
الباب  يُفتح  بأن  نفسه  يُمنى  المنزل وهو  باب 
فجأة ويجدها أمامه..سيعاتبها ويوبخها...ال...

سيحتضنها  بعدها  عليها،  ويقسو  سيعنفها  بل 
تتأخرمرة  اال  ويربت على ظهرها ويرجوها 
يحتمل  وال  بشدة  عليها  يقلق  أُخرى....فهو 
لكان...لكان... العمل  ظروف  ولوال  فراقها، 

تكررت الكلمة عدة مرات بعدما تكتلت جيوش 
النوم على جفنيه فأثقلتها وأسقطت رأسه على 
رأسه  رفع  استطاعته  قدر  جفنيه  شد  صدره. 
وقد شعر أنها تزن أطناناً بصعوبة بالغة نظر 
نظر  ثم  صباحاً،  الحائط...الثالثة  ساعة  إلى 
الهانم  دقائق.  وخمس  يده.....الثالثة  لساعة 
وبيتها  نفسها  تحترم  إمرأة  بعد...أى  تأت  لم 
وزوجها ال يمكن أن تتأخر حتى هذه الساعة. 

دخانها  يراقب  وأخذ  سيجارة...أشعلها  أخرج 
يدها،  تقدم لطلب  المتصاعد ويتذكر....عندما 
ويقولون  بل  له  يريدها زوجة  هناك من  كان 
أنه كان يحبها....سألتها عنه ولم تعطه جواباً 
اخترتك  وقد  أمره  يهمك  فيما   « قالت  شافياً 
وقد  خاصة  يسألها  أن  بعدها  يشأ  لم  أنت« 
إختفى من حياتها على الرغم من صلة القرابة 
بل  هى؟  وأين  اآلن؟  هو  أين  ولكن  بينهما. 
معاً؟.....وتكررت  هما  معاً؟...أين  هما  أين 
على  الطرق  فى  آخذة  السوداء  التساؤالت 
رأسه بعدما هاجمته جيوش النعاس مرة ثانية 
لتغيب  مقلتيه  على  وانسدلت  جفونه  فأرخت 
لخياالت غير  أية رؤية حقيقية ويستسلم  عنه 
واضحة المعالم إستفاق منها فجأة عندما شعر 
أصابعه... بين  إحترقت  التى  سيجارته  ببقايا 

نهض  بعيداً...ثم  السيجارة  ملقياً  انتفض 
فى  تتسبب  أن  قبل  خارجاً  ويلقيها  ليلتقطها 
حريق آخر فيكفيه الحريق الذى يشتعل داخله. 
السيجارة  من  تبقى  ما  ملقياً  المنزل  باب  فتح 
ما  يطفىء  لم  لكنه  البارد  الليل  هواء  فلفحه 
إشتعل بداخله....أغلق الباب عائداً إلى مقعده 
بعدما  كرهها  التى  الحائط  ساعة  إلى  ونظر 
أعلنت عقاربها عن الرابعة والنصف صباحاً. 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

ُصَوْر َزمان 

د. مرقس بطرس
 )وينيبيج مانيتوبا(

الصور  بعض  أتفحص  كنت  بينما  مقدمة: 
ويعود  األسرة  أغلبها  يخص  والتي  القديمة، 
تمكنت  عام،   )100( من  أكثر  إلى  بعضها 
على  أتناولها  وسوف  منها  بعض  جمع  من 
حسب ترتيبها الزمني بدءاً باألقدم ثم األحدث 
وذلك مع نبذة قصيرة لكل منها، وأرجو أن 
الجميل  الزمن  بأيام  وتَُذكرنا  إعجابكم  تحوز 
الذي أرجو هللا أن يعوده علينا جميعا بالخير 

والبركة

1- صورة زفاف: أبدأ بصورة زفاف إبن عم 
والدي على إبنة عمته ويعود تاريخها إلى عام 
1908، أى منذ حوالي )105( سنوات ويبدو 
فيها العريس صارم الوجه وشواربه محفوفة 
بالجوانتي  وُمْمِسكاً  الُعرس  بدلة  وُمرتدياً 
األبيض في يده. كما نالحظ أن ياقة القميص 
كانت وقتها مرفوعة إلى أعلى وليست َمْثِنيّة 
الزمًة  كان  الطربوش  وكذلك  األن  هى  كما 
أساسيًة للَرُجل في ذلك الوقت. ومن الطريف 

العروس  وإسم  )كوكب(  إسمه  العريس  أن 
العزاء  أحفادهما  وأَْلَهم  هللا  رحمهما  )بدور( 

)األبناء متوفون(.

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

والدي  للمرحوم  الثانية  الصورة  الوالد:   -2
أيام شبابه وأُِخَذت عام 1910 )قبل الزواج( 
أيضا  وياُلَحظ  سنة.   25 وقتها  عمره  وكان 
ضرورة لبس الطربوش وكذلك ياقة القميص 

المرفوعة إلى أعلى

---------------------------------------
3- الوالدة: هناك صورتان للمرحومة والدتي 
في عشرينيات القرن الماضي )قبل الزواج( 

في  والدتي  وتظهر  األستوديو،  في  وأُِخَذتا 
الفالحات  لِْبس  ُمْرَتِدية  الثانية وهى  الصورة 
وتحمل )الَزْلَعة( على رأسها َتَشبُّهاً بِهّن، حيث 
ولم  بالكامل  بلدا زراعية  وقتها  كانت مصر 
تكن الصناعات قد بدأت بها وكان الفالحون 

يَُمِثلون القوة األساسية في البالد

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

الصورة  هذه  لي  أُِخَذت  المقال:  كاتب   -4
سنوات.   5 وقتها  ُعمري  وكان  عام 1936 
واحدا  كان  وقتها  األطفال  حذاء  أن  ويالحظ 

بالنسبة لألوالد والبنات على حد سواء

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

5- الملك فاروق: الصورة األخيرة من صور 
زمان تمثل صورة زفاف الملك فاروق على 
الملوك  فريدة عام 1938 وكان آخر  الملكة 
 1952 عام  ثورة  قبل  مصر  حكموا  الذين 
الناصر  عبد  جمال  األسبق  الرئيس  بقيادة 

رحمهم هللا جميعا.

-

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

ختاما: في الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم 
األيام  األذهان  إلى  تُعيد  التي  الصور  بهذه 
الجميلة التي ِعشناها في بالدنا العزيزة مصر 
والتي باركها السيد المسيح بنفسه مع والدته 
العذراء مريم والقديس يوسف البار منذ أكثر 

من 2000 سنة. وإلى اللقاء في مقال آخر.

آآه لو رآها اآلن لن ينجيها أحد من 
المنتهى لن  قبضته، من اآلن وإلى 
يكون ليناً معها ستتسم مواقفه معها 
للتهاون  مجال  وال  والحزم  بالشدة 
أن  أواًل  اآلن..وعليها  بعد  معها 
مقبول.  الغير  تأخيرها  سبب  تفسر 
وتغلبت  ذهنه  فى  األفكار  تداعت 
النار  لتستحيل  الخبيثة  األفكار 
يلهبه  جحيم  إلى  بداخله  المشتعلة 
تليفونية  مكالمة  آخر  يستعيد  بدأ  ثم 
بينهما.....قالت أنها ستذهب إلى....
للمرة  واقفاً  هب  يتذكر!!  إلى...ال 
ونهض  جلس  ما  أكثر  فما  المليون 
أنها  الساعات األخيرة.....قالت  فى 
ستذهب لتشترى شيئاً ما....يا إلهى 
لقد خرجت بالسيارة....ركض نحو 
أن  من  رعب  أصابه  وقد  الجراج 
مكروه...وجد  أصابها  قد  يكون 
المعتاد  مكانها  فى  واقفة  السيارة 
بالجراج.....ثم جاء صوت زوجته 
ثانياً ليكمل ما قد نساه من المحادثة 
التليفونية األخيرة  سأشترى » مرتبة 
»البيسمنت«.... نوم  لغرفة    «
درجات  قفز  الداخل  إلى  هرول 
السلم قفزاً متجهاً إلى »البيسمنت« 
وجد  حيث  صاخباً  ضجيجاً  محدثاً 
فى  نومها  من  نهضت  وقد  زوجته 
بابتسامة  نحوه  نظرت  ..ثم  فزع 
غلبنى  لقد  الهى  يا  له   قائلة  رقيقة 
المرتبة  على  مسترخية  انا  و  النوم 
سالمتك  على  هللا  حمد  الجديدة، 
ليه؟.... كده  ..إتأخرت  حبيبى  يا 
العشاء جاهز فى المطبخ....إتعشى 
وإطلع نام وإستريح إنت باين عليك 

التعب قوى. 



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

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

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

Goodman Moot.

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

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

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

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

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

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

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

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

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

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