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املسؤولون األوكرانيون.. 
الوضع يف حمطة الطاقة النووية آمن

األوكرانية  احلكومية  الطوارئ  خدمة  صرحت 
يوم اجلمعة أنه في أعقاب هجوم شنته القوات 
الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في 

أوروبا ، أصبحت املنشأة آمنة حالًيا.

وقالت خدمة الطوارئ ، إن حريًقا اندلع خلف 
محطة الطاقة النووية في منطقة مخصصة 
لم  اإلطفاء  رجال  إن  اخلدمة  وقالت  للتدريب. 
البداية من إطفاء احلريق بسبب  يتمكنوا في 

الصراع املسلح املستمر.
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1670 Dufferin St، Toronto، ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

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

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -71

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

بوتني أم زيلنيسكى يستحق 
احملاكمة 

االوكرامريكية  الروسية  الحرب  ابتدأت 
وابتدأت معها اآلالم ومعاناة البشرية فما كنا 
بدايًة  معة  وابتدأت  حدث  قد  حدوثة  نخشى 
الساعة  عالمات  عن  اتكلم  ال  انا  األوج��اع 
ولكنى اتكلم عن أوجاع البشرية بسبب غباء 
امريكا المفرط وسزاجة الحزب الديمقراطى 
تزوير  فبعد  ام��ري��ك��ا  االن  يحكم  ال���ذى 
االخ��وان  بمساعدة  االمريكية  االنتخابات 
الديمقراطيين  ان  واضحا  ب��دا  المسلمين 
مباشرة  الذهاب  على  عازمون  ومشتقاتهم 
تدمير  على  المصرة  واوروب��ا  الهاوية  إلى 
والراديكاليين  االخوان  برعاية  مرة  نفسها 
الغير  الالجئين  باستيعاب  ومرة  االسالميين 
قادرين على استيعاب نمط الحياة االوروبى 
واخيرا الخضوع التام إلدارة امريكية فاشلة 
السياسى  الضعف  من  مزيدا  الى  تجرهم 
وضياع الهيبة ولكن ما دخل امريكا وأوروبا 
بمحاكمة بوتين او زيلينسكى االجابة ستكون 
االسئلة  من  اثنين  على  أجبنا  اذا  بسيطة 
اوكرانيا  حرب  موضوع  فى  المفصليين 
بالنسبة  اوكرانيا  اهمية  هى  ما  هو  االول 
للغرب وأهميتها بالنسبة لروسيا والثانى من 
الوكرانيا  رئيسا  ليكون  المهرج  هذا  ساعد 
وما هى مصلحتة ؟ واجابة السؤال االول ان 
الذى سيستخدمه  المشنقة  اوكرانيا هى حبل 
شرق  خطر  وانهاء  روسيا  لقتل  الغرب 
اوروبا الى االبد اى ان الغرب وتحديدا الناتو 

يريد ان يجعل اوكرانيا كحصان طروادة فى 
فهو  الحصان  مات  ف��إذا  روسيا  مع  حربة 
لروسيا  بالنسبة  اما  اكثر  ال  حصان  مجرد 
امتداد  فاوكرانيا  جذريا  تختلف   فالمساءلة 
ولذلك  لروسيا  استراتيجى  دينى  جغرافى 
التحتية  البنية  يمسون  ان  ال��روس  يريد  ال 
احرص  فالروس  الحرب  خالل  االوكرانية 
الدمار الن  اوكرانيا من  الناس على سالمة 
آن  كما  مشتركة  روابط  البلدين  بين  هناك 
قلوب  فى  خاصة  ومحبة  قيمة  لها  كييف 
الروس ألسباب دينية فالغرب يريد إن يعبر 
الى روسيا مستخدما اوكرانيا وروسيا تريد 
هو  وهذا  اوكرانيا  بحماية  نفسها  تحمى  ان 
فمن  الثانى  السؤال  اجابة  عن  اما  الفارق 
المعروف جدا ان امريكا هى من أتت بذك 
رئيسا  ليكون  بزيلينسكى  المدعوا  المسخ 
حسين  صدام  أقنعت  كما  تماما  الوكرانيا 
لخراب  االخ��وان  وعضدت  الكويت  بغزو 
فكرة  اما  العربي  بالربيع  األوس��ط  الشرق 
انة جاء بأنتخابات حرة فهل هذة االنتخابات 
ببايدن  اتت  التى  تلك  من  اكثر حرية  كانت 
الى رئاسة امريكا بالتزوير امام انظار ألعالم 
اجمع اذن من يجب ان يحاكم ألرئيس الذى 
االستراتيجى  بلدة وعمقها  ان يحمى  يحاول 
من عبث الغرب وامريكا والناتو ام الرئيس 
الذى يقدم أبناء بلدة محرقة لحرب هم ال ناقلة 
لهم فيها وال جمل بل هم يحاربون بالوكالة 
جندى  يرسل  لن  انة  أعلن  الذى  الناتو  عن 
هم  الروسى  الجيش  ان  اوكرانيا  الى  واحد 
بذلك  عليهم  يشهد  وتاريخهم  حرب  جبابرة 
واوروبا وامريكا ال يستطيعون ان يواجهوا 
الجيش الروسى والرئيس بوتين ليس بزعيم 
ضحل بل هو ازكى كل زعماء العالم وهو 
امكانياتة وقدرات جيشة ويعى جيدا  يعرف 
ان ال امريكا وال اوروبا قادرة على حرب 
تلتزم  ان  الوكرانيا  باالولى  كان  اذا  معة 
القوية  جارتها  الختصام  تسعى  وال  الحياد 
وكان أجدر بالرئيس االوكرانى قبل ان يزج 
ببالدة فى محرقة الروس ان يستعمل العقل 
التلفاز  على  يخرج  ان  قبل  التاريخ  ويقراء 
العالم اجمع ويعلن ان امريكا واوروبا  امام 
والناتو قد خدعة واضاع بلدة اذا من يستحق 
ام  بوتين  بلدة  دمر  النة  التاريخ  محاكمة 
يصنعون  رؤس��اء  هناك  وهكذا  زيلينسكي 
زيلنيسكى  ام  بوتين  أوطانهم   مع  الفارق 

يستحق المحاكمة 
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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 

الكالب والثعالب

 

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

كان بجوار منزلنا في اسيوط حديقة فواكه 
كبيرة جدا وعميقة جدا وكان بالحديقة كالب 
كثيرة وكانت تخرج للشارع ليس للهو ولكن 
لعقر ومضايقة سكان المنطقة، وعندما ضج 
وخروجها  الكالب  هذه  وج��ود  من  الناس 

للشارع خرجت فرق بوليسية الصطيادها.

وعندما تنهد السكان من زوال خطر هذه 
بدأت  الحديقة  سكنت  التي  الضالة  الكالب 
بعض الثعالب بالخروج وسرقة فراخ السكان 
المنازل  اسطح  على  يقتنونها  كانوا  التي 
وفى المناور، ومن وقتها وانا صغير فهمت 

اهمية وجود توازن القوى في العالم.

الكثير من الناس -وكنت منهم- لم يكونوا 
وانفراد  السوفيتي  االتحاد  بانهيار  سعداء 
بغصة  شعرت  بل  بالعالم،  االمريكية  القوة 
االتحاد  لممارسات  محبتي  من عدم  بالرغم 
ومحاربة  االف��واه  تكميم  ومنها  السوفيتي 

اإليمان.

لها  تجد  والصغيرة  الفقيرة  الدول  كانت 
معينا من احد الطرفين، وكان كال الطرفين 
نفوذ  الزدياد  الصغار  ود  لكسب  يتباريان  
احدهما عن األخر، وكان االتحاد السوفيتي 
على  انفاقه  من  اكثر  حلفائه  على  يغدق 
فلقد  نفسه،  السوفيتي  االتحاد  من  اهله 
في  للدراسة  يذهب  الفلسطيني  الطالب  كان 
اليه  تأتى  التي  المعونات  وفلوس  موسكو 
بتاكسي  يذهب  او  سيارة  يشترى  تجعله 
للجامعة، بينما استاذه الروسي الذى يعلمه 
ويدرسه يأتي بالمواصالت العامة الن مرتبه 

ال يتيح له غير هذا.

كل قوة وحيدة ال تجد من يقاومها تتحول 
نفسها،  غير  ترى  ال  غاشمة  لقوة  بتلقائية 
وجورج بوش في خطابه في االمم المتحدة 
قبل غزوه للعراق هددها بأن من الممكن ان 
يكون وجود االمم المتحدة نفسها ليس بذات 
تتغنى  التي  االمريكية  والسياسة  اهمية، 
رفضت  والشرعية  للديمقراطية  بمناصرتها 
رأى المجتمع الدولي الذى وقف ضدها في 
الديكتاتور  بغشامة  وتصرفت  العراق  غزو 

والقادر والمجرم.

ما يحدث اآلن هو استعادة التوازن الدولي 
فلن تكون أمريكا هي القوة الغاشمة الوحيدة 
في العالم، بل ستشاركها روسيا والصين في 

نفس الغشامة.

الجانب الروسي في  وما يحدث اآلن من 
هو  أوكرانيا  في  القومي  امنه  عن  دفاعه 
األمريكي عندما  الجانب  ما حدث من  نفس 
لكوبا،  نووية  اسلحة  السوفييت  ارس��ل 
االسلحة  بسحب  العالمية  االزم��ة  وانتهت 
النووية الروسية من كوبا وسحب االسلحة 
الموجه  اوروب���ا  من  االمريكية  النووية 
الذى  اوكرانيا  شعب  مع  وقلبنا  لموسكو. 

غرر به الغرب فلطشه الشرق.

الكالب  جميع  وجود  على  قضوا  وعندما 
من شارعنا خرجت الثعالب من جحورها.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com 

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

»آبل« تعلن تعليق بيع 
منتجاتها يف روسيا

أعلنت شركة "آبل" األمريكية 
روسيا  في  منتجاتها  بيع  تعليق 
العسكرية  العملية  خلفية  على 

الروسية في أوكرانيا.

لها:  بيان  في  الشركة  وقالت 
كل  مبيعات  تعليق  قررنا  "لقد 
األسبوع  روسيا.  في  منتجاتنا 
الماضي أوقفنا التصدير إلى قناة 

مبيعاتنا في روسيا".

في وقت سابق ذكرت الخدمة الصحفية لنظام بطاقات الدفع الروسية أن عمالء البنوك 
الروسية الخاضعة للعقوبات لن يتمكنوا من الدفع باستخدام بطاقات Apple Pay و

Google Pay في روسيا.

المستخدمين  بوسع  أنه  إلى  الروسية  الدفع  بطاقات  لنظام  الصحفية  الخدمة  ولفتت 
تحميل برامج بنوكهم على أجهزتهم والدفع عبرها بشكل حر في روسيا، ريثما تصدر 

لهم بطاقات جديدة عن بنوكهم، بما ال يعطل حواالتهم وتعامالتهم المالية.
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
صباح  أغنية  وبيدن  لبوتين  تغني  أنت 
ما  لغاية  جامدين...  األتنين  حلوين  األتنين 

نشوف هترسي علي إيه. 
بيدن 

معلومات  جابت  إستخباراتك  ان  مبسوط 
الغزو الروسي ألوكرانيا بالتفصيل... طيب 
معلومات  جابت  الروسية  اإلستخبارات  ما 

رد فعلك بالتفصيل برضة. 
بوتين 

وسيكون  خسران  فيها  الكل  حرب  دخلت 
هناك ماليين األبرياء ضحايا لها كان ممكن 
تحلها بالطرق الدبلوماسي وترحم العالم كله. 

كوريا الشمالية 
قولوا  عم  يا  أوكراني  روسي  الخالف 
ألخونا كيم ماحدش جه وال هييجي وال يفكر 
ييجي ناحيته مش ناقصين بالوي هللا يهديك 

يا كيم. 
شعب أوكرانيا 

ال يهمني من كان السبب ولكن قلبي يعتصر 
حزنا علي األبرياء والمشردين والمهجرين 

من بيوتهم في هذا الشتاء القاسي. 
ترودو 

أوكرانيا  حرب  وتيجي  الحظوظ  شوف 
حد  وال  أتاوا  أحداث  علي  تغطي  علشان 
اإلنسان  حقوق  وال  للمتظاهرين  فاضي 

وبالوي ناس فوائد لناس. 
مرتضي منصور  

إال  ثالثة  في عز دق طبول حرب عالمية 
أنك عارف تسلط األضواء عليك من تجديد 

عقود لطرد كارتيرون لمشاكل ال تنتهي. 
اإلعالم المصري 

حزين أن المصريين بيتابعوا أخبار الحرب 
من الجزيرة أو الحدث أو سكاي نيوز وأحنا 

رواد اإلعالم ما عندناش قناة نثق فيها. 
رئيس أوكرانيا 

قولت العالم تركنا في الحرب لوحدنا أمال 
جيوش  من  طابور  مستني  كنت  حضرتك 

العالم يدافع عنك؟؟. 
أبي احمد 

األوكرانية  بالحرب  مشغول  كله  العالم 
وعنينا  بيك  مشغولين  أحنا  لكن  الروسية 

مفتحة ومفنجلة عليك. 
إيران 

اإلنسان  حقوق  بإنتهاك  تندديكم  ضحكني 
رائدة  كندا  الحق  لكم  أوتاوا  مظاهرات  في 
في  العالم  أضحوكة  بقت  اإلنسان  حقوق 

عصر ترودو. 
إبراهيم عيسي  

مصر محتاجة 100 إبراهيم عيسي مسلم 
سني و50 إبراهيم عيسي قبطي أرثوذكسي 

و25 إبراهيم عيسي مسلم شيعي. 
شرين عبد الوهاب  

بيقولوا شعرك كبر ورجعتي لحسام حبيب 
أمال كانت السهوكة علي إيه هو أحنا مش 

ورانا غير هيافتكم. 

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

تداعيات احلرب الروسيه                                   
االوكرانيه علي مصر

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

اثار ودمار الحروب ال  مما الشك فيه ان 
تمتد  بل  فقط  المتحاربه  الدول  علي  ينسحب 
العالقات  ذات  الدول  من  العديد  الي  اثارها 
طويله  مدد  الي  االثار  هذه  وتمتد  المشتركه 
تحمل  علي  وقدرتها  دوله  كل  حسب  علي 
علي  خفي  وغير   ، الحروب  ويالت  تبعات 
احد ان مصر ترتبط بعالقات قويه مع روسيا 
وهناك العديد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك بينهما سواء كانت عالقات تجاريه 
تلك  تتأثر  فهل   ، عسكريه  او  اقتصاديه  او 
العالقات في الوقت الحالي ام ان مصر سوف 

تتجاوز هذه االزمه بسهوله ويسر.

أبرز  هو  عالميا  النفط  أسعار  ارتفاع  يعد 
المصرية،  العامة  الموازنة  على  التداعيات 
والتي قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 
61 دوالر في حين يتجاوز حاليا 96 دوالر 
استمرار  إن  الخبراء  يري  حين  في  للبرميل 
ارتفاع أسعار النفط عالمًيا سيؤثر سلًبا على 
الموازنة العامة، غير أنهم قللوا من استمرار 
هذا التأثير مع توقعه بتسوية الواليات المتحدة 
األمريكية وإيران للخالفات بينهما، والسماح 
العالمية  األسواق  إلى  اإليراني  النفط  بدخول 
الي  باالضافه  المعروض  من  يزيد  مما 
ارتفاع  تأثير  بمدى  التكهن  الصعب  من  أنه 
أسعار النفط عالميا على الموازنة المصرية، 
النفط عالميا، فمنذ نحو  لتذبذب أسعار  نظرا 
في  دوالر   40 قرب  النفط  سعر  عام وصل 
حين يتداول حاليا بأكثر من 96 دوالر، مما 
الزيادة  هذه  باستمرار  التكهن  من  يصعب 
وأوكرانيا  روسيا  بين  الخالف  تأثير  وحول 
على صادرات الغاز المصري، فإن صادرات 
منذ عام  تزايد  في  الطبيعي  الغاز  مصر من 
2018، حيث تحولت مصر منذ هذا العام من 
دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، ويتوقع أن 
الغاز المصري لتعويض  يرتفع اإلقبال على 
نقص إمداد الغاز الروسي ألوروبا حال تزايد 
حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقد تصل 
وبلغت  قياسية  أرقام  إلى  الغاز  أسعار  إلى 
المسال  الطبيعي  الغاز  من  مصر  صادرات 
بنسبة   2021 عام  خالل  دوالر  مليار   3.9
نمو 550%، وذلك من إجمالي 12.9 مليار 
الماضي،  العام  بترولية  صادرات  دوالر 

بحسب بيانات رسمية.

بين  السياسية  التوترات  تأثير  وحول 
بالسوق  القمح  توافر  على  وأوكرانيا  روسيا 
المناخ في مصر هذا  المصري، فإن اعتدال 
العام سيزيد من حجم محصول القمح، والذي 
سيبدأ موسم الحصاد خالل شهر ويستمر حتى 
الصراع  تزامن  إلى  مشيًرا  العام،  منتصف 
القمح  حصاد  موسم  مع  األوكراني  الروسي 
خالل  محليا  الذاتي  االكتفاء  ليحقق  محلًيا 

الحكومة  أن  إلى  باالضافه  المقبلة  الفترة 
المصرية تحوطت ضد أزمة القمح العالمية، 
محليا  المزارعين  من  أسعار شرائه  ورفعت 
الزراعة،  على  لتشجيعهم   %15 بنسبة 
باإلضافة إلى أن اعتدال المناخ لزراعة القمح 
زاد من حجم اإلنتاج مما يقلل احتياج مصر 
إلى %40  المستورد، والتي تصل  القمح  من 
المخزون  ويكفي  المحلية  االحتياجات  من 
الوقت  في  القمح  من  المصري  االستراتيجي 
إبريل/   15 من  واعتبارا  أشهر،   5 الحالي 
من  المحلي  اإلنتاج  ضم  سيتم  المقبل  نيسان 
وتعد  أشهر   9 لمدة  اإلجمالي  ليكون  القمح 
المصدرة  الدول  أكبر  وأوكرانيا  روسيا 
من   %80 إلى  تصل  بنسبة  لمصر،  للقمح 
المصرية  الحكومة  وتبحث  الواردات،  حجم 
بينهم  أخرى  دولة   14 من  القمح  استيراد 
الواليات  مثل  األوروبية  القارة  خارج  دول 
المتحدة، بحسب تصريحات تليفزيونية للسفير 
الوزراء  مجلس  باسم  المتحدث  سعد،  نادر 
أسعار  ارتفاع  استمرار  إن  علي   المصري 
دوالر،   98 مستويات  قرب  عالمًيا  النفط 
سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة 
 ،2022/2021 الجاري  المالي  العام  خالل 
والتي قدرت سعر البترول عند مستوى 61 
دوالر للبرميل كما أن الحكومة لم ترفع أسعار 
المنتجات البترولية بنفس الزيادة التي وصلت 
عالميا، وفضلت رفع األسعار 25 قرًشا فقط 
بشكل ربع سنوي، مع استمرار استقرار سعر 
السلع  أسعار  على  تؤثر  ال  حتى  السوالر، 
أسعار  المصرية،  الحكومة  ورفعت  محليا 
دوالر(   0.0159( قرًشا   25 بقيمة  البنزين 
فيما  أقل من عام  في  الواحد، 4 مرات  للتر 
 6.75 عند  تغيير  دون  السوالر  سعر  ثبت 

جنيًها )0.43 دوالر( للتر.

تراعي  أن  االقتصاديون  الخبراء  ويأمل 
الجديد  المالي  العام  موازنة  في  الحكومة 
خالل  إعدادها  يتم  والتي   ،2023/2022
أسعار  في  المرتفعة  الزيادة  المقبل،  مارس 
الذي  الدعم  حجم  وتحديد  عالمًيا،  النفط 
ستتحمله موازنة العام المقبل، على أن تستمر 
المنتجات  أسعار  مراجعة  سياسة  تطبيق  في 
وحول   ، سنوي  ربع  بشكل  دورًيا  البترولية 
الغاز  صادرات  على  العالمي  الوضع  تأثير 
المصرية، فهناك صعوبة التكهن إذا كان الغاز 
بالتوترات  سلًبا  أم  إيجاًبا  سيتأثر  المصري 
باستمرار  األمر  وربط  العالمية،  السياسية 
تزيد  والتي  للغاز  األوروبية  الدول  احتياج 
خالل أشهر الشتاء والتي تنتهي مطلع مارس 
المقبل وكذلك مدى تطور األوضاع السياسية 

ووصولها إلى تدخل عسكري من عدمه .
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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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مصر الزمان واملكان   والرواية  العربية !!

 بقلم عبدالواحد محمد

مصر أم الدنيا  لما لها من سحر 
منها  جعل  وإبداعي    تاريخي  
بين  حدود  بال  ممتد  عالم  أيقونة  
كل  تكتب  وهي  ومغرب   مشرق 
األخالقي  والسمو  السالم  رسائل 
فلسفتها  البشر  من وحي  بني  لكل 
علي   وقدرتها  باآلخر  المؤمنة 
والعفوي  اللحظي   الروائي  السرد 
مكانا  أزمانها   أطوار   كل  في 
الملهمة   هذا  كل  وفوق  وتاريخا  

الحالمة بال حدود ؟!

مصر التى غادرها أفالطون الى 
يتحسس  الناس  فرآه  كريت  جزيرة 

رأسه فسألوه عن

السبب فقال :

مازال  دماغى  أن  أتأكد  أن  أريد 
فى مكانه

كاد يضيع منى فيها

أى  منك  يشترون  تجار  بلد  انها 
شئ

األسكندر  وصلها  التى  مصر   
األكبر فصاح :

أى جنة تلك ؟

قدمه  نابليون  وضع  التى  مصر 
عليها فصرخ :

أى نار هذه ؟

بن  عمرو  دخلها  التى  مصر 
العاص فقال :

هذه شجرة خضراء

خلدون  ابن  جاءها  التى  مصر 
فقال :

ومحشر  الدنيا  مجمع  اآلن  أرى 
األمم

مصر التى حوصر فيها يوليوس 
قيصر فصرخ :

لحظة  الجحيم  هذا  فى  أبقى  لن 
واحدة

المقدسى  زارها  التى  مصر 
الرحالة فقال :

انها معجزة السالم ومتجر األنام

مصر التى قال عنها ابن بطوطة:

انها أم البالد قهرت قاهرتها األمم

هللا  عبد  اليها  التى حضر  مصر 
بن عمر فقال :

الفردوس  الى  أراد أن ينظر  من 
زرعها  يخضر  حين  اليها  فلينظر 

وتنمو ثمارها

مصر التى كتب عنها المقريزى 
فقال :

أكثر  ليس  االسالم  فى  جامعها 
مجالس منه

مصر التى قال عنهاابراهيم باشا:

مصرتنى  ولكن  مصريآ  لست 
شمس مصر 

مصطفى  عنها  قال  التى  مصر 
كامل :

أن  لوددت  مصريا  أكن  لم  لو 
أكون مصريا

الدنيا  عرفتها  حكومة  أول  فيها 
منذ خمسة آالف عام

فيها قامت أول ثورة فى التاريخ 
ضد االقطاع منذ أربعة آالف عام

أول  الثانى  رمسيس  وقع  فيها 
مع  العالم  تاريخ  فى  سالم  معاهدة 

الحيثيين

فيها نشأ علم الفلك وظهرت علوم 
الطب والتحنيط والهندسة

أول من دعا  اخناتون  فيها ظهر 
للتوحيد فى التاريخ

عليه  ابراهيم  سيدنا  هاجر  اليها 
من  هربا  الكلدان  بلدان  من  السالم 

الوثنية

فيها ولدت هاجر أم العرب

فيها ولد اسحق أبو اليهود

منها نبعت أول قوانين ادارية فى 
التاريخ

أول  بنتاءور  الشاعر  ظهر  فيها 
شاعر فى التاريخ

عليه  يوسف  سيدنا  دخل  اليها 
السالم فى عهد ملكها ابابى األول

من  هربا  اسرائيل  بنو  لجأ  اليها 
القحط فى فلسطين

عليه  موسى  النبى  ظهر  منها 
السالم وكلم هللا علي جبل الطور

وابنها  مريم  العذراء  لجأت  اليها 
السيد المسيح عليه السالم

شاعر  هوميروس  جاء  اليها 
االغريق العظيم

اليها وفد المشرع الشهير سولور

اليونانى  الرياضى  حضر  اليها 
فيثاغورث

اليها جاء األديب اليونانى العظيم 
يوربيدوس

سالم  معاهدة  أول  عقدت  فيها 
العاص  بن  عمرو  بين  اسالمية 

والمقوقس

بعد  زينب  السيدة  التجأت  اليها 
مقتل األمام الحسين

اليها لجأ االمام الشافعى والمتنبى 
واألفغانى وغيرهم

شعار  رفع  من  أول  أهلها  وكان 
والرومان  الهكسوس  ضد  الحرية 
هزيمة  تم  وجيشها  وبجنودها 

الصليبيين في معركة حطين

التتاري  الغزو  نهاية  كانت  فيها 
والظاهر  قطز  السلطان  يد  على 

بيبرس

على أرضها دارت حرب العاشر 
اليهود  ضد  الخالدة  رمضان  من 
أقوى  بارليف  خط  دك  تم  حيث 

الحصون العسكرية فى التاريخ

فى كل  المؤرخون سباقة  عرفها 
شئ وانفردت من بين كل بالد الدنيا 
الكريم  القرأن  فى  األلهي  بالتكريم 

فى أكثر من آية

تفتح  التاريخ  فجر  منذ  ظلت 
الجميع  وتحتضن  للجميع  صدرها 
من  وتقتطع  الجميع  على  وتعطف 

قوت أطفالها لتطعم الجميع

قاطبة  والتاريخ   الدنيا  أم  مصر 
تتألق  أزمنها واليوم وهي   في كل 
مع جمهوريتها الجديدة  التي تمنحنا 
والقدرة  والسالم  الوئام   جميعا 
الفائقة  علي  البناء واإلبداع  الذي 
يكتب فينا  األمل  والرغبة الدائمة 
الشمس   ناحية   دوما  المضي  في  
المؤمنة  العربية   مصر  هللا  حفظ 
وحكومة  شعبا  السالم  آيات  بكل 
ودائما  دوما  فهي  ورئيسا   وجيشا 

وأبدا أم الدنيا ..

ahram.teeba@gmail.com لالعالن باجلريدة اتصل على

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

قضايا وآراء
بقية مقال »تداعيات الحرب الروسيه االوكرانيه علي 
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 وبالنسبه الي السياحه فإن حجوزات السياح الروس لم تتأثر بالتوترات 
السياسية بين روسيا وأوكرانيا، في حين تراجعت عدد الرحالت السياحية 
من أوكرانيا على مقاصد شرم الشيخ والغردقة، غير أنه أكد أن هذا التراجع 
لم يؤثر سلًبا على السياحة المصرية، نظًرا ألن السياح األوكرانيين يمثلون 
المواسم األخيرة بعد تحسن  الوافدة لمصر في  السياحة  نسبة ضئيلة من 
أعددا السياح الوافدين من أسواق بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذين يمثلون 
واألقصر  أسوان  مقاصد  على  وتتوافد  الحالي  الوقت  في  األكبر  الجزء 
سواء  أوكرانيا  من  القادمة  الطيران  رحالت  عدد  بالذكرأن  والجدير 
المنتظمة القادمة لمطار القاهرة أو العارض المتجه لمطاري شرم الشيخ 
والغردقة تراجعت تدريجًيا إلى 5 رحالت أسبوعًيا منذ حوالي شهر قبل 
أن تتوقف نهائًيا، وتمثل هذه الرحالت نسبة 3-4% من إجمالي الرحالت 
السياحية الوافدة لمصر، مشيًرا إلى أن السياحة األوكرانية ال تؤثر على 

إيرادات السياحة المصرية ألنها األقل إنفاقا وعددا.

وبعيًدا عن الحسابات اإلستراتيجية واألمنية تظل التداعيات االقتصادية 
في  باهًظا  ثمًنا  تدفع  زالت  ما  التي  العالم  شعوب  يؤرق  الذي  األلم  هي 
األرواح والمال؛ بسبب كورونا، ثم تأتي حرب اليوم لتزيد األلم ألًما وتطفئ 
الدول تتخلص من  مصابيح األمل في عالم ما بعد كورونا؛ حيث بدأت 
القيود االحترازية لتمارس حياتها الطبيعية، إال أن الحرب جاءت لتجهض 
أمااًل وتقتل أحالًما وتزهق أرواًحا ولعل مصر شأن دول العالم التي تطالها 
شظايا التداعيات االقتصادية للحرب، لكن حدود التأثير وحدته يتوقف على 
المتوقعة، وربما  التداعيات  ما يتم اتخاذه من إجراءات في مواجهة هذه 
مصر سبق وأن مرت بتجارب سابقة أقربها تداعيات جائحة كورونا التي 
توقفت فيها كل اإلمدادات السلعية، إال أن االقتصاد المصري وما يمتلكه 
من مكونات قوية، وعناصر محورية استطاع امتصاص صدمة كورونا، 
وتجاوز تداعياتها؛ بل خرج منها األعلى نمًوا في المنطقة، واألكثر جذًبا 
بدأت  واليوم  وضعها..  تم  التي  االقتصادية  السياسات  بفضل  لالستثمار 
الحكومة تحركات عاجلة لمواجهة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
إذ هناك خطة واضحة لتعويض احتمال تأخر شحنات القمح بسبب الحرب 
من خالل االعتماد على المخزون اإلستراتيجي الذي يكفي نحو 4 أشهر 
واستالم محصول القمح من المزارعين في الموسم الجديد الذي يحل بعد 
الثالث فيتم من خالل استكمال احتياجات مصر من  شهرين، أما الخيار 

أسواق بديلة ، 

في المقابل فإن مصر ربما تكون أمامها فرصة لزيادة صادرات الغاز 
في ضوء ارتفاع الطلب المتوقع عليه، لكن في جميع األحوال فإن الصورة 
المكتملة للخريطة االقتصادية ومساراتها لن تتضح إال بعد معرفة نهاية 

هذه الحرب، التي ربما تعيد تعريف، بل وتعديل خريطة العالم.  

حظر االحتاد الدولي للقطط مشاركة 
القطط من روسيا يف املعارض 

الدولية

وذكر الموقع الرسمي أن القرار اتخذ على خلفية بدء عملية عسكرية 
في أوكرانيا.

األبرياء حتفهم، وأصيب عدد  العديد من  الموقع: »لقي  وجاء على 
أكبر بجروح، وأُجبر مئات اآلالف من األوكرانيين على مغادرة منازلهم 
إلنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا 
العمل العدواني غير المسبوق. باإلضافة إلى ذلك، فإن عشاق القطط 
األوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات األخرى في 
هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية ألن العديد من أعضاء أندية 
وسلوفاكيا  والمجر  ورومانيا  بولندا  مثل  ألوكرانيا،  المتاخمة   FIFE

ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة ألصدقائهم من المربّين األوكرانيين«.
األقل.  على  مايو 2022  حتى 31  المفعول  ساري  الحظر  سيكون 
أيًضا، ال يمكن نقل القطط المرباة في روسيا وتسجيلها في كتاب النسب 

.FIFE المنشور تحت رعاية
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صور مقطعة
د. روز غطاس

كم استمتعت االسبوع الماضي بتركيب لوحة كبيرة 
كثيرة  جميلة  لتكتمل صورة  قطعة   )  5500 ( معقدة 
االلوان تحكي مشهد من اسطورة؛ لوحة جميلة ملونة 
الدقائق  من  العديد  مني  استنفذت  قد  حقا  كبير  بحجم 
انه  باكتمالها.  الصغار(  االطفال  مثل  وافرح)  ألسعد 
 ، مكانها  في غير  بالقوة  قطعة  ان تضع  الصعب  من 
لكن  الصحيحة  القطعة  علي  لكونك حصلت  تفرح  او 
سرعان ما تكتشف انك مخطئ. ان كل قطعة يجب ان 
قطعها،  موضع  وفي  مكانها  في  ويسر  بسهولة  تدخل 
وكم ننزعج ونتضايق اذا فقدت اللوحة قطعة، فنبحث 
عنها بكل جهد وشغف حتي نجدها فنرتاح نفسيا ألننا 
حصلنا علي نشوة الحصول علي المفقود الذي وجدناه 
سقطت  حيث  مالبسنا  طيات  في  او  المنضدة  تحت 
سهوا داخل جيب المعطف. الصور المقطعة لعبة في 
تعليمية  فقط  ليست  اصبحت  ثم  تعليمية  كانت  بدايتها 
فالصور  ايضا،  وعقلي  نفسي  وعالج  ترفيهية  بل 
المتقطعة تحتاج الي الكثير من قوة المالحظة، الصبر 
الحركي  والتآزر  والتخيل  التصور  علي  والقدرة   ،
حياتنا  الصحيح. عزيزي  مكانها  في  قطعة  لتضع كل 
موقف  في  يوم  كل  نمر  المقطعة،  الصور  هذه  مثل 
يضيف قطعة لتظهر الصورة، اذا مررت عزيزي في 
مراحل حياتك الي عمر تصل بك الي عمر السبعون 
عاما فانك في كل مرحلة عشرة او خمسة سنوات تقف 
 « قطع  وتحاول وضع  مواقف  وتتذكر  وتحلل  لتنظر 
بدأت في  قد  لتجد مالمح الصورة  المتقطعة«  الصور 
الوضوح نوعا ما، فهناك مواقف في حياتك لم تستطع 
لكنك  هذا  حدث  الوقت  ذلك  في  لماذا  وقتها  تفهم  ان 
لخيرك  كان  ذلك  كل  فعال  تالحظ  الزمن  مرور  بعد 
بالرغم من صعوبته وقتها، كل هذا لقصد الهي وضعه 

الخالق الصالح لتكتمل صورة حياتك بعض الشيء الن 
يسوع  الرب  قال  كما  االن-  نفهم  لن  اننا  يعدنا  الرب 
المسيح- لكن سنفهم فيما بعد) يوحنا 13 : 7 ( عندما 
نراه وجها لوجه في االبدية سوف يخبرنا ويوضح لنا 
هذه االشياء. كم اتطلع شوقا لهذا اليوم الذي سوف اراه 
في  حدث  ما  ليفهمني  معه  وقت  وقضاء  لوجه  وجها 
حياتي في تلك الفترة ولماذا هذا الحدث كان يجب ان 
ما  تفهم  االحداث. عزيزي هل  الشكل من  بهذا  يكون 
اقول واقصد؟) رومية 8: 29 (الن الذين سبق فعرفهم 
ليكون هو  ابنه،  ليكونوا مشابهين صورة  سبق فعينهم 
حياتك  صورة  يريد  فالرب  كثيرين.  اخوة  بين  بكرا 
تعكس شخص يسوع المسيح نفسه للعالم الذي لم يعرفه 
ورفضه؛ فانت تمر باضطهاد او رفض او هجران الن 
المحب  المتسامح  المصلوب  فيك صورة  يرون  الناس 
الصعاب  يعبر  والذي  الثاني  للميل  يمشي  الذي  الباذل 
ليساعد المجروحين والمذلين والمتروكين علي قارعة 
الطريق بدون اي ماوي او مساعدة. يرون فيك صورة 
الغالب المنتصر الذي ال يخاف الموت الن الهه غلب 
الموت عندما سمر علي عود الصليب. كلها مواقف في 
العمل  في  مديري  يبغضني  لماذا  تسألت  وقتها  حياتك 
رغم انني اشتغل بكل حب واخالص؛ لماذا يشتكي علي 
الذي هو مصدر رزقي  زميلي كذبا وارفد من عملي 
الوحيد!  اين الرب الذي احبه في هذا الموقف الصعب! 
اين هو عندما فقدت ابني او زوجتي او زوجي او امي 
في وقت انا في مسيس الحاجة لهم ، اين هو في كل 
موجود  هو  عزيزي  المحزنة!  الصعبة  المواقف  هذه 
بدون  ومفادها  جمالها  يكتمل  لن  حياتك  صورة  لكن 
هذا الحدث الغامض المبهم لذهنك في هذا الوقت. انه 
يحبك ويعمل دائما لخيرك وكما قال الرب يسوع له كل 

المجد: طوبي لمن ال يعثر في) انجيل متي 11: 6 (.

ُولد فى 15 يوليو 1895 بمدينة 
والده  توفى  مصر.  بصعيد  ملوى 
بينما الطفل ابراهيم يبلغ من العمر 
عاماً واحداً لكن الرب كان أباً حقيقياً 
األبتدائى  تعليمه  أكمل  أن  بعد  له. 
واستمر  أسيوط،  إلى  جده  أرسله 
جده فى رعايته له حتى تخرج من 
درس  أسيوط  كلية  فى  المدرسة. 
دراسة  قرر  تخرجه  وبعد  العلوم 
متشبعة  نفسه  كانت  الدينية.  العلوم 
نظام  فى  كان  الصادق.  باإليمان 
يبعث  أن  االنجيلية  الالهوت  كلية 
الصيفية  األجازات  خالل  الطلبة 
المدن  فى  الوعظ  بخدمة  ليقوموا 
ابراهيم  كان من نصيب  الصغيرة. 
تُدعى  بلدة  إلى  ذهب  أن  سعيد 
»الفريزات«. عندما بلغ من العمر 
»بنى  كنيسة  دعته  عاماً،  عشرون 
لها،  مزار« االنجيلية ليكون راعياً 
فنجحت خدمته وأزدهرت، كما كان 
مع  وطيبة  قوية  على صلة  كعادته 
ما  كثيراً  وكان  الطوائف،  جميع 

يُدعى للوعظ فى كنائس من طوائف 
ثورة  أثناء  وفى  مختلفة.  مسيحية 
المسلمين  أخوتنا  منه  1919 طلب 
أن يعظ فى الجامع عن الوحدة بين 
طيبة،  ظاهرة  فكانت  المصريين، 
أن  وبعد  المدينة.  تلك  أهل  قّدرها 
سنوات،   9 مزار  بنى  بمدينة  خدم 
ُقدمت له الدعوة من كلية الالهوت 
ومختصاً  بها،  مقيماً  أستاذاً  ليكون 
لتُتاح  العبرية، وذلك  اللغة  بتدريس 
الفرصة لطلبة الالهوت أن يتعلموا 
العبرية لدراسة الكتاب المقدس. وقد 
بدأ عمله كأستاذ فى كلية الالهوت 
فى بدء العام الدراسى لعام 1925. 
 22 فى  وبالتحديد  السنة  تلك  وفى 
فى  الرب  وفقه   1925 أكتوبر 
اآلنسة  وهى  تقية  فتاة  من  زواج 
الزواج  مراسم  وأقيمت  »باسمة«، 
كان  االنجيلية.  األزبكية  كنيسة  فى 
سفر  يستصعبان  العروس  والدى 
أبنتهما – مع زوجها – إلى »بنى 
اليوم  فى  حدث  ولكن  مزار«، 
أول  يوم  وهو  الخطبة  لعقد  المحدد 
كلية  مع  أتفاقه  عقد   1925 مايو 
الالهوت بالقاهرة، فشعرت األسرة 
لكال  الصالحة  الرب  بتدابير  كلها 

العروسين وأسرتهما.

يقوم  كان  الالهوت  كلية  فى 
اللغة  مادة  غير  مواد  عدة  بتدريس 
العبرية التى سبق ودرسها على يد 
حاخام عبرى لمدة 3 سنوات حتى 
أتقنها. وفى أثناء قيامه بالتدريس فى 
كلية الالهوت طلبت منه »الجمعية 
الكائنة  للسوريين«  االنجيلية 
السنودس  قام  والتى   – بالفجالة 
اإلنجيلى بتغيير اسمها فيما بعد إلى 
»كنيسة شارع ابراهيم باشا« – أن 
يعظ فيها. ثم وجهته العناية اإللهية 
إلى قاعة محاضرات جمعية الشبان 
باشا  ابراهيم  بشارع  المسيحية 
صباح  حوله  يلتف  فكان  بالقاهرة، 
أن  وبعد  الجامعة.  طالب  اآلحاد 
قضى فى التدريس فى كلية الالهوت 
12 سنة، رأى أن يتفرغ للوعظ فقدم 
الالهوت، وأنصرف  لكلية  استقالته 
النيل  فى »مطبعة  وللعمل  للوعظ، 
كتابة  وفى  التأليف  فى  المسيحية« 
رئيساً  أيضاً  كان  كما  التفاسير، 
السالم«  »رسالة  مجلة  لتحرير 
وقد  المطبعة.  تصدرها  كانت  التى 
على  راعياً  تنصيبه  حفلة  أقيمت 
فى  اإلنجيلية   باشا  ابراهيم  كنيسة 

15 مارس 1940. 
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قرأت لك 
جنوى غاىل

By Alwin T النرجسية والذات
فنحن   ، أنفسنا  أمناء مع  لنكن 
النزعات  بعض  لدينا  جميعا 
النرجسية ، ال إستثناء !. ومع هذا 
بهذه  أحد  مهاجمة  أقصد  ال  فأنا 
المقالة بل آمل أن تعمل كوسيلة 
التعرف  علي  لمساعدتك  مفيدة 
والقضاء  االتجهات  هذه  علي 
عليها في مهدها ، أوال : اذا كنت 
اآلن تقرأ هذه المقالة فربما تكون 
شخص لديه مستوي معين من ) 
االهتمام بالذات(  فأنت تريد أن 
تعرف إذا كنت متعلقا جدا بذاتك 
شئ  ليس  وهذا   ، بها  ومشغول 
المشكلة  تأتي  ولكن  تماما  ردئ 
عندما نهتم كثيرا  برفاهيتنا علي 
حساب االخرين ، ويقول علماء 
النفس أن هناك فرق بين االهتمام 
فحسن  بالذات  والدراية  بالذات 
ان تكون علي دراية بنفسك وأن 
ورغباتك  الداخلية  دوافعك  تفهم 
وأعمالك  تصرفاتك  تشكل  التي 
الي  تقودك  بالنفس  والدراية 
الي  وتدفعنا  النفسي  االستقرار 
والعيش  السلبية  مواقفنا  تغيير 
حياة غنية ليس فقط لفائدة ذواتنا 
 ، أيضا  االخرين  لفائدة  ولكن 
الي  يقود  بالنفس  االهتمام  ولكن 
عدم الرضي ، وثانيا ؛ هل تجد 
أحيانا  في  اآلخرين  تنتقد  نفسك 
كثيرة ؟  تقول االية في تسالونيكي 
5: 11 أن نشجع بعضنا البعض 
وهل   ، البعض  بعضنا  ونبني 
ينتابك شعور قوي بأنك تريد أن 
الناس ؟ هؤالء   أحد من  تصحح 
الذين ال تستطيع أن تتناقش معهم 
الذين  ال يصغون  أو هؤالء    ،
الي نصائحك ربما ألنها ال تعني 
لهم شيئا ،    لدرجة أنك تصبح 
محبطا إذا لم تقم بهذا فإذا أجبت 
تقوم  فأنت  االسئلة  لهذه  بنعم 
بعمل غير واقعي لنفسك اوال ثم 
كنت  فإذا   ، حولك  الذين  للناس 
ويبتعد  بأالحباط  دائما  تشعر 
عنك أصدقاؤك قليال قليال فأدرك 
و   ، تحذير  عالمات  هذه  أن 
نحتاج  جميعا  أننا  تعلم  أن  يجب 
نحو  والتقدم  أنفسنا  تحسين  الي 
االفضل من خالل تقديس أنفسنا 
كبيرا  أظهر حبا  نفسه  فيسوع   ،
ينتقد  ولم  أنتقدوه  الذين  لهؤالء 
لهم  برفق صحح  بل  تصرفاتهم 
أن  يجب  وبالمثل   ، أخطاؤهم 
نكون صبورين ومتسامحين ليس 
فقط مع االصدقاء ولكن مع كل 

أنك  تشعر  هل   : وثالثا  الناس  
مرة  حدث  هل  بأستمرار،  تتكلم 
الكالم  عن  لدقيقة  توقفت  أنك 
يتكلم  الذي  الوحيد  أنك  لتدرك 
،   أن العالقات بين الناس تعتمد 
،فيجب  أثنين  بين  المحادثة  علي 
أن نتعلم ان نبذل جهدا لالستماع 
الي االخرين وأن نحول أهتمامنا 
فسوف  االخرين  الي  أنفسنا  من 
ونتجنب  خبراتهم  من  نستفيد 
حياتنا  في  نعملها  التي  أالخطاء 
هذا  يكون  أن  أيضا  ويجب 
حقيقي في عالقتنا مع هللا فنحن 
الصالة  في  طويال  وقتا  نقضي 
توقفت  هل  ولكن  واالجتماعات 
منك  يريده هللا  ماذا  لتسمع  قليال 
بناء  من  تخاف  هل   : ورابعا  ؟ 
؟  االخرين  مع  حقيقية  عالقات 
من  عديدة  لسنوات  عانيت  لقد 
االخرين  رعاية  إمكاني  عدم 
الذين  هؤالء  فمع  وحق  بصدق 
أحبهم كنت أفكر كيف سيقابلون 
أخدمهم  وكيف  ألجلهم  فعلته  ما 
دائما  لي  مخلصين  يكونوا  حتي 
! وماذا يمكن أن أشتري لها لكي 
تحبني أكثر ؟ وأيضا ماذا يمكن 
أن أفعل هلل حتي ال يتركني أبدا 
؟ وفي نهاية المطاف أجد نفسي 
يفشل  عندما  أمل  بخيبة  مصاب 
عمل  أو  علي   الرد  في  الناس 
ما توقعته منهم بأنانيتي وأفعالي 
لم  طويلة  ولمدة  واقعيه!  الغير 
حتي  الطريق  أري  أن  أستطيع 
أفهم  أن  من  بد  ال  أنني  أدركت 
ما تعنيه حقيقة العالقات وجاءت 
االجابة من عالقتي االكثر أهمية 
مع هللا فقد تعلمت حبه لنا الغير 
مشروط وهو الذي أحبنا قبل أن 
االوقات  كل  من  وبالرغم  نوجد 
لم  عنه  بعيدا  فيها  نمضي  التي 
 ، نحن  كما  حبنا  عن  يتوقف 
كما  االخرين  أحب  أن  وتعلمت 
لي  يقدمونه  ما  بسبب  وليس  هم 
او لخوفي من ان يتركوني وهذا 
الناس  نحب  ان  االمر  خالصة 
أناني  أحبهم هللا حب غير  الذين 

أو مشروط .

شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية
)114( القس ابراهيم سعيد )1895 – 1970(

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

اواتصل باشرف اسكاروس 
(416)659-8744
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 ترودو......ديكتاتور كندا

 ادوارد يعقوب

كنت  ما  هنا  اشاهد  ان  ابدا  أتوقع  أكن  لم 
اعاني منه في بلدي االصلي 

لم يحدث من قبل في تاريخ كندا ان سمحت 
الطوارئ  قانون  استعمال  للسلطات  احلكومة 

حلل خالف سياسي 

لتطبيق  احلكومة  عليه  استندت  ما  أن 
الطوارئ هو أساس خاطئ

 وهذا تقنني النحراف خاطئ عن الدميقراطية 
وحرية التعبير وسابقة خطيرة

نفس  في  بينما  اإلجهاض  في  السيدات  بحق  يتشدق   
الوقت ينكر هذا احلق على رافضي الفاكسني!!

اليس كل هؤالء من سمات احلكم الديكتاتوري الفاشي؟ 
الدولي للديكتاتورين  النادي  الي  ..... لقد انضم 

ونظام  ديكتاتور  يحكمها  بلد  من  كندا  الي  هاجرت  عندما 
قمعي يسخر كل وسائل االعالم لصالحة ويهول ويضخم أي 
حدث يقوم به المعارضون لنظامه ويستخدمه كذريعة لتطبيق 
ما يسمى بقانون الطوارئ للقضاء على معارضيه واعتقالهم 
الديكتاتور  بمعارضة  يفكر  من  كل  وإرهاب  بهم  والتنكيل 
بحيث ال يكون هناك أي صوت غير صوته وبالتالي القضاء 
على حرية التفكير والتعبير. عندما فكرت في الهجرة الي كندا 
منذ ما يزيد على ال 35 عاما كانت كندا في ذلك الوقت حلم 
كل من يتطلع الي قيم الديمقراطية والحرية وخصوصا حرية 
التعبير لم أكن أتصور ابدا وبعد وصولي الي هذا البلد العريق 
ذو المبادئ المستخلصة من القيم المسيحية.... لم أكن أتوقع 
ابدا ان اشاهد هنا ما كنت اعاني منه في بلدي االصلي. لعل 
القارئ يفطن الى ما اقصد ان اتحدث عنه وهو معالجة الحكومة 
الكندية الحتجاج سائقي الشاحنات في اوتاوا ضد ما يرونه من 
تعنت وفساد الحكومة، وبعد ذلك باالعتداء الصارخ على قيم 
حرية التعبير ومواجه المعترضين بإجراءات استثنائية عنيفة 
واستخدام قانون الطوارئ إلرهاب أصحاب الرأي المخالف 
لديكتاتور كندا الجديد »ترودو«. ولن افيض في شرح أحداث 
يعرفها  الكل  الن  الكندي  البرلمان  امام  والتظاهر  االحتجاج 
وتابعها ألسابيع، لكن سأدخل مباشرة في تحليل وجهة نظري:   
لم يحدث من قبل في تاريخ كندا ان خولت الحكومة السلطات 
طبق  لقد  سياسي.  خالف  لحل  الطوارئ  قانون  الستعمال 
من قبل هذه المرة قانون الطوارئ ثالث مرات: مرتين في 
الثالثة في ازمة  حروب عالمية وهي االولي والثانية والمرة 
بعد  وذلك  الحالي  ترودو  والد  حكم  عهد  في  أكتوبر 1970 
الحادث اإلرهابي الذي قامت به منظمة إرهابية كندية بخطف 

قيادي في مقاطعة كيبك ودبلوماسي بريطاني.

أوال: خطأ استخدام قانون الطوارئ:

قانون الطوارئ هو قانون فيدرالي يعطي الحكومة   -1
لتطبيقه في حاالت معينة يحددها هو بدقة  سلطات استثنائية 
ان  للحكومة  يمكن  أي ال  الكندي  الدستور  في حدود  وتكون 

تطبقه إذا كان يتعارض مع الدستور الكندي.

أربع  في  اال  استعماله  يجوز  ال  الطوارئ  قانون   -2
حاالت: 

العام  Public Welfare  )أي  طوارئ الصالح   .A
رفاهية ورغد العيش للشعب(

النظام العام  Public Order   )أي احترام القانون   .B
وغيره من النظم العامة وال يقصد بالنظام بمعنى السلطة او 

الحكومة(

طوارئ دولية او عالمية  .C

طوارئ خاصة بالحرب  .D

ثانيا: قد استخدمت حكومة ترودو البند A )طوارئ الصالح 

بحالتين  العام  الصالح  طوارئ  القانون  عرف  وقد  العام(.  
يمكن استخدامه إذا توفرت أي منهما:

الكنديين بشرط  ا- خطر شديد على حياة وصحة وسالمة 
معه  للتعامل  المقاطعة  إمكانات  يفوق  الخطر  هذا  يكون  ان 

واستحالة التعامل معه باستخدام القوانين العادية.

ب- تهديد شديد إلمكانية الحكومة الفيدرالية للتعامل معه. 

ادعاء  اذن  ويكون  »ا«  للحالة  الحكومة  استندت  وقد 
العام لكندا متمثال في  الحكومة ان هناك خطر على الصالح 
خطر شديد على حياة وصحة وسالمة الكنديين كذلك ادعت ان 
الشاحنات التي اصطفت في شوارع البرلمان عطلت المرور 
على  بهذا  استدت  وقد  العام.  لألمن  تهديدا  تعتبر  بذلك  فهي 
تطبيق قانون الطوارئ بتصنيفها المظاهرات على انها اعمال 
وجهت ودعمت الستعمال العنف الشديد او التهديد به بغرض 
تحقيق غرضا أيدولوجيا او سياسيا.  والسؤال اآلن: هل حدث 
ذلك فعال من المتظاهرين؟ لقد صرح وزير األمن العام ردا 
على سؤال ما دليلك على استعمال المتظاهرين للعنف واين 
هي أسلحتهم؟ فقال: ال يوجد أي عنف او أسلحة في مظاهرات 
اوتاوا!!  كذلك كل الفيديوهات التي اخذت للمظاهرات تظهر 
ان الشاحنات كانت تترك في كل شارع حارة تسمح بمرور 
السيارات وذلك امعانا في التأكيد انها مظاهرات سلمية. اذن 
أساس  هو  الطوارئ  لتطبيق  الحكومة  عليه  استندت  ما  فأن 
خاطئ وان المتظاهرين في الواقع استخدموا حقهم الدستوري 
لسياسة  المعارضة  نظرهم  وجهة  عن  بحرية  التعبير  في 
برأي  التعبير  حق  وحكومته  ترودو  اعتبر  إذا  اال  الحكومة 
مخالف هو نوع من أنواع العنف!! وان الحوار بالكلمات هو 
عنف!!  وهذا تقنين النحراف خاطئ عن الديمقراطية وحرية 
التعبير وسابقة خطيرة تمنح السلطات حق استعمال الطوارئ 
والغريب  الحاكم.  اراء  يعارض  الشعب  من  جزء  أي  لقمع 
أيضا ان معظم وسائل االعالم الكندية التي هي من المفروض 
الي  منحازة  كانت  تام،  بحياد  المتعارضة  اآلراء  كل  تبرز 
السلطة واهملت ابراز وجه نظر المتظاهرين وتخفي الكثير 
المفرطة  للقوة  واستعماله  البوليس  عنف  مثل  الحوادث  من 
ضد المتظاهرين ولوال تسجيل كل تفاصيل االحداث بواسطة 
المتظاهرين لما عرف الشعب حقيقة ما حدث من تجاوزات. 
ان التصرفات الغير قانونية للسلطات في فض مظاهرة سلمية 
بالعنف وتجميد حسابات المتظاهرين ومن دعموهم باألموال 
العنف  واستخدام  للسلم  وتكدير  وابتزاز  دولة  إرهاب  لهو 
وإساءة استعمال السلطة والذي يجب ان يحاسبهم عليه القانون.  
باتباع  المنصرمين  العامين  وحكومته خالل  ترودو  دأب  لقد 
العنصرية  بقرارته  المطعمين،  غير  ضد  متطرفة  سياسات 
الكنديين  بين  االنقسامات  من  مزيد  احداث  الى  تسعي  التي 
والغير قائمة على أي أسس علمية طبية محايدة وتهدر حق 
الفرد في رفض أي عقار يأخذه او يحقن به ومن المتناقضات 
الغريبة انه هو نفسه يتشدق بحق السيدات في االجهاض على 
اعتبار انه شيء يخص اجسادهن وان الفرد حر في تقرير ما 
الحق  ينكر هذا  الوقت  نفس  بينما في  يتعلق بجسده وصحته 

على رافضي الفاكسين!! 

السيطرة على الميديا .... إرهاب المعارضين في الرأي... 
المفرطة....  بالقوة  المعارضين  .... مواجهة  الفساد اإلداري 
استخدام  التعبير....  لحرية  المقيدة  القوانين  اصدار  محاولة 
هؤالء  كل  اليس  الطوارئ  قانون  مثل  االستثنائية  القوانين 
ترودو  أصبح  لقد  الفاشي؟  الديكتاتوري  الحكم  سمات  من 
اول ديكتاتور في تاريخ كندا وسيذكر له التاريخ سقطته في 

مواجهة الرأي المعارض بالقوة المفرطة وإساءة استعمال 
قانون الطوارئ وانضم الي النادي الدولي للديكتاتورين من 
الذي  بوتين  و  السيسي  الي  الناصر  وعبد  وكاسترو  هتلر 
ان  بعد  له  جار  شعب  ضد  الفاشية  ممارساته  االن  نرى 
روسيا.  حكم  في  سنة   20 عبر  الديكتاتورية  في  تمرس 
وقد تندر أحدهم على ترودو مالحظا قوة الشبه بينه وبين 
كاسترو وادعي احدهم مازحا انه ابن لكاسترو وقد ورث 

عنه الديكتاتورية!!!

البلد وقيمه االصيلة  الكثيرين من المخلصين لهذا  هناك 
يناشدون كل الكنديين ان يتحدوا ويقفوا ضد هذه الحكومة 
الفاسدة الخارجة عن القانون، بل المجرمة في حق شعبها 
وسلمية  بحزم  جميعا  نقف  ان  علينا  يجب  واإلنسانية. 
واستخدام سالح الكلمة الحرة المكفولة هنا بالدستور للدفاع 
القادمة  واالجيال  واوالدنا  عائالتنا  وحرية  حريتنا  عن 
بقيم  متمسكين  المستبدين  الظالمين  من  البلد  هذا  لنحمي 
كان  مهما  العنف  ونبذ  السالم  الي  داعيين  للجميع  المحبة 
مصدرة وعدم التفرقة علي أساس اختالف الفكر او العقيدة 
تقف  ان  اوتاوا  في  الحكومة  الي  قوية  رسالة  نرسل  وان 
فرد  يتحمل كل  بمواطنيها وان  تنكل  ان  مع شعبها وليس 
ال  حتي  البرلمان  في  ممثلة  يختار  ان  دقة  في  مسئوليته 
ويجيز  السلطة  استعمال  يسئ  قرار  تمرير  مأساة  تتكرر 

تطبيق قانون الطوارئ بغير موضعه او وقته.

لم اصدق ما اقرأه وانا اتابع قرار الرئيس السيسي بتعيين 
المستشار المسيحي »بولس فهمي إسكندر« رئيسا للمحكمة 
الدستورية العليا وهو اعلى منصب قضائى في مصر وفي 

هذا المن

لن يستمر الشتاء !
ممدوح داود

اطمئن....يا قلبي
فلن يستمر الشتاء

فمعطفي اليقوي علي البرد
وخيمتي التتحمل العناء

وتذكر دفء مراحمه فهي
 جديدة في كل صباح ومساء

الم ياتي اليك في الهزيع الرابع ماشيا علي الماء
وحين اضطربت وشككت وغرقت 

مد يد الرجاء
الم يقول لبحرك الهائج ابكم ؟

ففي الحال صار صفاء
حين صرخت اال يهمك ان تهلك االحشاء

وانت ظننته نائما اليبالي بالضعفاء
اال تتذكر تلك الليلة المليئة باالتعاب والشقاء؟

وقتها قال كلمته فامتالت شباكك
  بالخير والرخاء
وهل نسيت الفداء

كم اتعبتني ايها القلب  
 كلما مر عليك 

فصل شتاء
اطمئن.... ياقلبي

فهو الزال األلف 
والياء
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عبد الناصر وحرية الصحافة:   
يوليو   23 انقالب  على  أعوام   7 بعد     
أممت  1960م  عام  في  وتحديدا  1952م 
أصحابها  من  ملكيتها  وانتزعت  الصحف 

ملكا  لتصبح  ومؤسسيها 
لإلتحاد القومى. باختصار 
تابعة  الصحافة  أصبحت 
على  المتسلطن  للزعيم 
وأصبح  البالد،  حرية 
الصحافيون موظفين لدى 
كان  أن  بعد  النعم.،  ولى 
الصحف  إصدار  حق 
كما  اإلخطار.  بمجرد 
الحكومة  يد  في  أصبح 

وكذلك  التحرير،  رؤساء  تعيين  قرار  أيًضا 
بالصحف.  ينشر  ما  كل  على  الرقابة  فرض 
في  العمل  صحفي  ألي  يجوز  ال  وأصبح 
القومي.  االتحاد  من  بترخيص  إال  الصحافة 
فبعد  فجأة،  الصحف  تأميم  قرار  يأت  لم 
نجاح الحركة تم إغالق الكثير من الصحف 
بدعوى انتمائها ألحزاب سياسية انتهت بقيام 
السياسية  العلوم  أستاذ  ويوضح  االنقالب، 
الفكر  التأميم نابعة من  محمد كمال أن فكرة 
االشتراكي السائد في فترة الستينيات، وكانت 
التي  والمرحلة  العصر  ظروف  مع  متوافقة 
ظهرت فيها، فقد رأى عبد الناصر أن الرقابة 
الثورة،  مصلحة  في  ستصب  الصحف  على 
فلن يكون هناك تنوع فكري أو آراء معارضة.

   كان الشعب المصري قبل تأميم الصحافة 
مهولة  حرية  يمتلك  الناصر،  عبد  عهد  في 
مسموًحا  كان  حيث  الصحف،  إصدار  في 
بترخيصات صحفية لألفراد، وكان لكل إنسان 
أو  في صحيفة  برأيه  للدنيا  يخرج  أن  حرية 
مجلة يحاسب فيها الحكومات المتعاقبة وهذا 
ما عبر عنه األستاذ مصطفي أمين بطريقته 
الساخرة حين سألوه عن الديمقراطية، فقال: 
أن  فرد  أي  يستطيع  أن  هي  »الديمقراطية 
أصحاب  كان  لذلك  بمفرده«.  جريدة  يُصدر 
النضال وال  بخاصية  يتمتعون  الصحف  تلك 
وال  لصحفهم  الحكومات  بمصادرة  يهتمون 
ويعودون  يطول،  ال  كان  الذي  باعتقالهم 
ولكن  النقد  بنفس  الصحف  نفس  الصدار 
يعقوب  أن  ذلك  أمثلة  من  مختلفة،  بأسماء 
نظارة«،  »أبو  مجلة  أصدر  الذي  صنوع 
الحكومة أصدر مجلة »أبو  عندما صادرتها 
نظارة زرقاء«، ولما صودرت أصدر جريدة 
حتى  زمارة«،  »أبو  ثم  صفارة«  »أبو 
وصلت المجالت والجرائد التي أصدرها إلى 
الكوميديا  يكتب  من  كل  وكان  عنوان.   12
الساخرة في مصر، يجعل هدفه هو السخرية 
المتفشي في  الظالمة، والفساد  السياسات  من 
وانتشر  الرهيبة،  الطبقية  والفجوة  المجتمع، 
والفالحين  البسطاء  من  لقربه  الزجل  فيها 
وحتي  والبشوات  اإلقطاعيين  من  وسخريته 
من الملك نفسه بالرمز ويطريقة غير مباشرة.

كبير  عدد  ظهور  الملكية  الفترة  شهدت     
المجالت في مص��ر، كانت  من الصحف و 
جريدة   « مرة  ألول  ظهرت  حينما  بدايتها 
عام  باشا  علي  محمد  عهد  في   « الوقائع 
عربية  صحيفة  اول  بذلك  لتكون  1828م 

بعد  تلتها  العربية،  باللغة  تصدر  اسالمية  و 
تأسيسها في مصر ك�  تم  ذلك صحف كثيرة 
أسساسهما  اللذان  النيل(  وادي  و  )االهرام 
سليم و بشارة تقال عام 1676م، و)الوطن(، 
و)مصر(، و)التنكيت والبكيت( التي أصدرها 
في  أيضا  النديم.  هللا  عبد 
يوليو  انقالب  قبل  ما  فترة 
اخرى  صحفا  ازدهرت 
و)المقطم(  )اللواء(  ك� 
و)البالغ(  )السياسة(  و 
الشرق(  و)كوكب 
و)المصري(  و)الجهاد( 
صحافة  كانت  وغيرها. 
أن  المرء  يستطيع  حرة 
عدا  ما  شاء  ما  فيها  يكتب 
وهو  أال  واحد  محظور 
حزب  لكل  وكان  الملكية.  الذات  فى  العيب 
سياسى صحيفته الحزبية الناطقة بلسان حاله، 
يكتب فيها آراء ومعتقدات الحزب وبرنامجه 
على  غضبه  جام  فيها  ويصب  السياسي، 
وقصور  أخطاءها  مبينا  األخرى  األحزاب 
برامجها الحزبية، لكن دونما قذف أو تجريح 
ورئيس  الصحيفة  وقعت  وإال  شخصى 
تحريرها وكاتب المقال تحت طائلة القانون. 
باالستقالل عن  الملكية، تطالب  تهاجم  كانت 
كل صغيرة  على  الملك  وتحاسب  االحتالل، 
وكبيرة، بلهجة شديدة الحزم والقسوة، ورغم 
ذلك لم تُفرض الرقابة علي الصحف اال في 
الرقابة  فرضت  حيث  عصيبة  معينه  اوقات 
الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  الصحف  علي 
وحرب فلسطين 1948م وبعد حريق القاهرة.

   كانت المجالت والصحف الفكاهية الساخرة 
يردد  عاش  الذي  الشعب  لهذا  المتنفس  هي 
التحمل.  على  القوة  بداخله  وتنمو  أزجالها، 
و)أبو  منيتي(  )حمارة  المجالت  تلك  ومن 
نواس( و)الكرباج( و)العفريت( و)الخالعة( 
و)مسامرات  و)الظرائف(  و)المسامير( 
النديم( و)هاها( وغيرها. وتطورت الصحافة 
ثم  العشرينيات،  في  كبيراً  تطوراً  الفكاهية؛ 
ذلك  وكان  األربعينيات،  في  ذروتها  بلغت 
منها:  الصحف،  من  مجموعة  خالل  من 
)الكشكول( و)خيال الظل( و)الفكاهة( و)ألف 
صنف( و)الغول( و)الخازوق( و)أبو قردان( 
و)العفريت(  و)الضّحوك(  و)البغبغان( 
و)البعكوكة(  و)اشمعنى(  و)البعبع( 
و)الصاعقة(  و)أضحك(.  ونص(  و)كلمة 
وأقواها  أشهرها  كان  ولكن  و)المطرقة(، 

مجلة البعكوكة.

زجلية  فكاهية  أسبوعية  مجلّة  البعكوكة     
المفتي عام 1937م  أصدرها محمود عّزت 
الراديو  مجلة  البداية   في  تسمى  وكانت 
أحمد  هللا  عبد  مسيرتها  واكمل  والبعكوكة، 
كان  ماوس«،  ب«ميكي  الشهير  هللا  عبد 
مظهرها الفكاهة، ولكن حقيقة جوهرها للذين 
أنها مجلّة  يستطيعون قراءة ما بين السطور 
النكتة  تستخدم  األولى،  الدرجة  من  سياسية 
ما  لتوصيل  والزجل  والسخرية  والفكاهة 
تريد أن تقوله بالرمز لما ال تستطيع أن تقوله 
مباشرة. والشعب المصرى شعب لماح محب 
النكتة  كانت  فقد  وراءها،  لما  متفهما  للنكتة 
وما زالت سالح المصرى الوحيد الذي واجه 

بقعـــــة ضــــوء 
مجال عبد الناصر رئيس 
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والسلطة  الحياة  وقسوة  جبروت  به  ويواجه 
وهي  اآلن  وحتى  الفراعنة  أيام  من  عليه، 
»البعكوكة«  وألن  للمقاومة.  األمثل  خياره 
هي أطول هذه المجالت الساخرة عمًرا حيث 
بدأت عام 1934م واستمرت بقوة حتى عام 
الصحافة،  تأميم  بسبب  انقطعت  ثم   1953
وظهرت على فترات متباعدة في شكل نشاط 
هللا«  عبد  أحمد  هللا  »عبد  لألستاذ  فردي 
هي  المجلة  تلك  يجعل  أن  على  أصر  الذي 
قضية حياته، الذي بدأ فيها محرًرا صغيًرا، 
حتى صار رئيًسا لتحريرها، وألن البعكوكة 
كانت دائًما هي الوريث الشرعي لتراث كل 
المجالت الساخرة، حيث أن كل من عمل بتلك 
البعكوكة  نحو  يتجه  كان  الساخرة  المجالت 
بعد توقف مجلته، فينشر بها جديده وقديمه.!

معظمها  كان  العادية،  الصحف  حتى     
يزخر بالمقاالت الساخرة واألزجال الفكاهية 
المجالت:  تلك  من  الحلمنتيشي،  والشعر 
و)كل  و)سركيس(  المصورة(  )اللطائف 
ساعة(  و)آخر  و)روزاليوسف(  شيء( 
أدى  وقد  وغيرها،  و)المصّور(  و)االثنين( 
إلى  الفكاهية  الصحافة  في  االزدهار  هذا 
والظرفاء  الساخرين  من  كوكبة  ظهور 
أمثال: »عبد العزيز البشري« و«المازني« 
و«فكري أباظة« و«حسين شفيق المصري« 
و«بيرم التونسي« و«محمد مصطفى حمام« 
و«طه حراز« و«كامل الشناوي« وغيرهم. 
ومن العجيب أن معظم المجالت الساخرة في 
مصر لم تعش أكثر من ثماني سنوات، ومنها 
من لم يصدر منه سوى عدد واحد )كالمسلة( 
)كالصرخة(،  واحد  عام  أو  التونسي،  لبيرم 

و)الخازوق(.

    ظلت الصحافة كما هي مع انقالب يوليو 
اال انها فقط انتقلت كجموع الشعب المصري 
»مجلس  وترك  ورجاالتها،  الحركة  لتأييد 
قيادة الثورة« في بادئ االمر الصحافة تعمل 
»بحل  قراره  المجلس  أصدر  حتي  هي  كما 
الصحف  أغلقت  السياسية« ومعها  االحزاب 
1953م.  عام  في  القرار  بموجب  الحزبية 
وبعد استتباب األمر لحركة الضباط وتحولها 
لثورة، ظن الصحافيون أنهم قد تحرروا من 
كل المحظورات، وأن لهم الحرية فى التعبير 
عليهم  تمليه  وما  بصدورهم  يجيش  عما 
حين،  بعد  لهم  المستور  انكشف  ضمائرهم. 
حال  )لسان  المصرى  جريدة  طالبت  حين 
الذى  والدستور  بالديموقراطية  الوفد(  حزب 
تجاهله الثوريون تماما )الصدام بين أسرة أبو 
الفتح والثورة بلغ ذروته خالل أزمة مارس 
1954م، عندما انقسم مجلس القيادة بين جبهتي 
محمد نجيب وعبدالناصر؛ فاألول كان ينادي 
بإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى مدنيين، 
وقفت  حينها  آخر.  رأي  للثاني  كان  بينما 
األسرة بجانب »نجيب« متسلحة بقوة جريدة 
الكاسح،  وانتشارها  الضاربة  »المصري« 
ب�»االنتخابات  المطالبين  أشد  من  وكانت 
الثورة  محكة  حكم  صدر  والديمقراطية«(. 
بإدانة محمود  البغدادي  اللطيف  عبد  برياسة 
أبوالفتح، مؤسس جريدة »المصري«، وأخيه 
حسين ب�»االتصال بجهات أجنبية في محاولة 
حكمها  وأصدرت  الحكم««  نظام  لتقويض 
بالسجن  غيابًيا  الفتح  أبو  محمود  بمعاقبة 
جنيه،  ألف   356 وتغريمه  سنوات،   10
مع  سنة   15 بالسجن  حسين  شقيقه  ومعاقبة 
المحكمة حكمها  التنفيذ، كما أصدرت  إيقاف 
بإغالق جريدة المصرى ومصادرة ممتلكاتها 
وأرصدتها، بينما رأت األسرة وعلى رأسها 
حادت  »الثورة  أن  أحمد،  وشقيقه  محمود 
في  بالتزامها  تف  ولم  الصواب،  جادة  عن 
الديمقراطية«.  بعودة  به  وعدت   ما  تحقيق 

كما أغلقت مجلة البعكوكة بحجة أنها صحيفة 
ولكن  الثورية،  المرحلة  تناسب  ال  هزلية 
الثوريون  معرفة  كان  لغلقها  الحقيقى  السبب 

بمدى تأثير النكتة على الشعب المصرى.

األحرار  الصحافيين  الثورة مع  تعاملت      
سبيل  على  القمعية،  األساليب  وأبشع  بأقسى 
المثال ال الحصر، وضع مصطفي أمين في 
المعتقل، وظل أخوه علي أمين خارج الوطن 
يخشى العودة حتى ال يعتقل )تشير الروايات 
التوأمان  بين  العالقة  ساءت  حينما  أنه  إلى 
الناصر،  عبد  وبين  أمين  وعلي  مصطفى 
ب�«التجسس«  النهاية  في  السلطة  اتهمتهم 
أمريكيين،  مندوبين  إلى  معلومات  وتسليم 
رغم أنهما تحركا فى األساس بأمر من القيادة 
التى طلبت منهما توزيع صور كان قد التقطها  
الصحفي مصطفي شردي رئبس تحرير الوفد 
الثالثي،  العدوان  في بورسعيد تظهر بشاعة 
العدوان  لفضح  العالم  صحف  كبرى  على 

الثالثى من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل(. 

   دخل إحسان عبد القدوس السجن الحربي 
الديمقراطية  جانب  إلى  وقف   حين  مرتين، 
“عبد  ضرب  على  بعنف  وثار  البرلمانية، 
بمجلس  مكتبه  في  السنهوري”  الرزاق 
وكتب  بيته،  في  لزيارته  وذهب  الدولة، 
تحت  اليوسف  روز  بمجلة  مقاالت  ثالثة 
التي تحكم مصر”،  السرية  “الجمعية  عنوان 
في  انفرادية  زنزانة  في  وإيداعه  اعتقاله  فتم 
السجن الحربي من 29 أبريل حتى 31 يولية 
خروج  بضرورة  طالب  قد  وكان  1954م، 
من  الضباط  وزمالئه  الناصر  عبد  جمال 
الجيش، وإعادة الحياة النيابية “كضمان لحياة 
للسجن  دخوله  يوم  وكان  مستقرة”.  سياسية 
األحرار  للضباط  لصداقته  نهاية  الحربي 
1952م،  يولية   23 بانفالب  قاموا  الذين 
ونهاية لتأييده لما قاموا به، وأصدرت والدته 
كلمة  أية  إيراد  بعدم  أوامرها  اليوسف  روز 
طالما  1952م،  يولية  ثورة  عن  مجلتها  في 
ابنها في السجن، ورفضت الذهاب للقاء عبد 
الناصر حين طلبوا منها ذلك. واعتقل إحسان 
مرة أخرى في عام 1954م، حيث أخرجوه 
من بيته عنوة، وأدخل السجن الحربي بتهمة 
أطلقوا  أن  يلبث  لم  ثم  الثورة،  على  التآمر 

سراحه بعد عدة أيام.

    فرضت الرقابة على الصحف فور قيام 
الحركة، فتواجد ضابط في مقر كل صحيفة، 
يراجع كل كلمة مكتوبة قبل أن تطبع. وإحس 
الصحفيون أنهم موظفين لدى الدولة، وخوفهم 
للبعض  حدث  لما  متمثلين  العيش  لقمة  على 
ال  أنفسهم  على  رقباء  جعلهم  تنكيل،  من 
لصاحب  وتملقا  مدحا  يرونه  ما  إال  يكتبون 
يستطع  لم  من  البالد  خارج  وفر  السلطان، 
أصبحت  وبذلك  المستنقع.  هذا  فى  العوم 
مهيضة  الريش  مقصوصة  مدجنة  صحافتنا 
الجناح، فأذا تصفحت أى صحيفة مصرية ال 
تجد فيها غير أخبار الزعيم الذي يعتلي عرش 
السلطانية وال أخبار أهم من أخبار فخامته إذا 
عطس أو تنحنح، ومازالت صحافتنا المسماة 

بالقومية تنهج نفس المنهج حتى اليوم.

   يذا يكون عبد الناصر قد أسس لما يعرف 
بصحافة النظام الخالص  وبدي ذلك واضحا 
الصحف  تصدر  الذي  التدليس  و  الكذب  في 
حيث  1856م،  يونيو  حرب  ابان  القومية 
نرى مانشتات صحف النظام تُكتب بال خجل 
»حلّقت الطائرات المصرية فوق تل أبيب« 
بها  أخبرت  التي  السويعات  الشعب  وانتظر 
النصر وهو  لتحقيق  الباقية  القومية  الصحف 
ما لم يسبق حدوثه في مص�ر قبل عهد عبد 

الناصر. 
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غصن الزيتون 56
خايف هو انت … 

أحالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

20 وده طبعا زي  الثالثاء 1 من مارس22  النهارده 
 …56 رقم  العدد   هو   … العنوان  من  ماهوواضح 
منذ تعطلت طباعه الجريده ووصولها الى أيدينا نسخة 
ورقيه … النهارده بقي   نقدرنقول بقالنا اكتر من 110 
أسبوع …ولسه مش بنشوف الجريده … ورق ورق 
… زي زمان …وعموما تقريبا. خدنا بقي علي كده 
مره  كل  نهاتي  وبنقعد  ياجيمي …  اعد  ومبقتش   …
في الموضوع … الكوفيد … واللي خلفوه … واللي 
جابوه … علي العموم … وحتي النصاب بالملل … 
او الزهق … طلعوا لنا رجال السياسه … او المهيمين 
علي مصاير الشعوب الغلبانه … بحاجه جديده تشغلنا 
… وهي دخول روسيا الي أوكرانيا … وطبعا طبعا 
البالوي السوده اللي ح تترتب علي ده .. طبعا أمريكا 
حزب  أعضاء  وكذلك   … أوكرانيا  في  تنفخ  قعدت 
النيتو … او الناتو )مش عارفه بالظبط( المهم الساده 
الموقرين دول طلعوها في دماغ أوكرانيا تنضم للحزب 
ده … وده طبعا منتهي االستهبال … الن وجود تدخل 
عسكري في منطقه محاوطه روسيا من الثالث جهات 
شمال وجنوب وشرق … هو درب من دروب الجنون 
بالراجل  بالظبط  فكروني  السياسي …  الغباء  او   …
… اللي زي سن القلم الرصاص … اللي واقف في 
المسرحيه قدام محمد صبحي … وهو بكل ثقه بيقوله 
.. ماتقدرش … والتاني بيرد عليه »ب امارة ايه ياوله 
» … المهم نفخوهم لغاية ماقوموا عليهم الدب القطبي 
روسيا … وطبعا بعد مانفخوهم … سابوهم بقي … 
يفسوا بنفسهم … وكانهم معملوش أي مصيبه … بل 
الغريبه ان رؤساء  الدول … بيتعاملوا مع بعض دلوقتي 
… بالتويتات … ورئيس أوكرانيا لما زهق … ولقي 
نفسه لوحده … عملهم بلوكات … شوفتوش الحالوه 
معروفه  الموضوع  تداعيات  فيها … طبعا  احنا  اللي 
لكل الناس … ومش هو ده بصراحه الموضوع اللي 
انا عاوزه اكتب فيه … الن الموضوع ده … قتل بحثا 
… وطوب األرض دلوقتي … بيتكلم فيه … انا هنا 
عاوزه أتكلم عن حالة الخوف اللي الموضوع ده ممكن 
يسببها … ده طبعا باالضافه … زي ماقلنا قبل كده … 
لموضوع الكوفيد … اللي ضيع ناس كتير … وخلي 
اكَتاب  .. في حالة  الموجوده لالن  الناس  ارباع  تالت 
او دبرشن … طب ليه هو البشريه ناقصه … يارب 
البالء  العالم  عن  ابعد   … صلواتنا  في  مابنقول  زي 
والغالء والفناء وسيف األعداء …. بس ده مايمنعش 
اننا برضه … كبشر … بنخاف … واحده ست كنديه 
عجوزه فجائتني … اول مادخلت روسيا أوكرانيا … 
بالسؤال ده … هو انتي مش خايفه … انا لقيت نفسي 
بقول لها »ال مش خايفه …. اللي ربنا عاوزه ح يكون 
… وربنا مش ح يهون عليه يدمر البشر … وقعدت 
اصبرها كده بكالم من هذا النوع … وكله للخير … 
وربنا موجود … وكل ده … بس لما قعدت شويه مع 
موضوع  في  وابحث   … اكتر  افكر  قلت   … نفسي 
الخوف ده … لقيتني طبعا … مع كل ايماني بان ربنا 

ساندنا … كبشر … برضه خايفه …
وان ماكنتش خايفه علي نفسي … لقيت 
الصغيره …  عيلتي  علي  خايفه  نفسي 
ووالدي … واحفادي … وعلي عيلتي 
وحبايبي ….   .. واصحابي   .. الكبيره 
من  خوف   … موجود  طبعا  الخوف 
بكره ومن المستقبل.. خوف علي المال 
او ناقص … خوف  … سواء موجود 
علي الصحه … … فاكرين معايا اغنيه 
»عبد الوهاب » وهو بيقول … خايف 
وترحل   … عشها  تهجر  الحب  طيور 
يصبح  الدفا  بحر  علي  خايف  بعيد … 
شتا في ليلة جليد … خايف ال بكره يجينا ياخذنا من 

ليالينا … ل سكة عذاب … تاه فيها 
انا   .. قبلينا  كتير  احباب  احباب … 
خايف … برضه الراجل كان خايف 
 … وبيغني   مبسوط  وهو  حتي   ..
المهم  بس  طبيعي  إحساس  الخوف 
ولقيت  مرض …  ل  مايتحولش  انه 
اشجع  اني  محتاجه  كمان …  نفسي 
نفسي … واشجعكوا معايا …. بايات 
بتطمنا  اللي  المقدس …  الكتاب  من 
وتبعد عنا الخوف واليكم بعض نتايج 
َتَخْف  ال   « االيات  في  البحث  هذا 
َقْد  إِلَُهَك.  أِلَِنّي  َتَتلَفَّْت  اَل  َمَعَك.  أِلَِنّي 
ي.  أَيَّْدتَُك َوأََعْنتَُك َوَعَضْدتَُك ِبَيِميِن ِبِرّ
َخْوِفي،  َيْوِم  ِفي  أشعياء 41:10 … 

أََمْرتَُك؟  أََما  المزامير 3:56 …  أَتَِّكُل. …  َعلَْيَك  أََنا 
إِلََهَك  بَّ  ٱلرَّ أِلَنَّ  َتْرَتِعْب  َواَل  َتْرَهْب  اَل  ْع!  َوَتَشجَّ ْد  َتَشدَّ
وا ِبَشْيٍء،  َمَعَك َحْيثَُما َتْذَهُب… يشوع 9:1 … اَل َتْهَتمُّ
لِتُْعلَْم  ْكِر،  ٱلشُّ َمَع  َعاِء  َوٱلدُّ اَلِة  ِبٱلصَّ َشْيٍء  ُكِلّ  ِفي  َبْل 
ِطْلَباتُُكْم لََدى ٱهللِ. َوَساَلُم ٱهللِ ٱلَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقٍل، َيْحَفُظ 
ُقلُوَبُكْم َوأَْفَكاَرُكْم ِفي ٱْلَمِسيِح َيُسوَع… فيلبي  6:4-7. 
بُّ إِلَُهَك ٱْلُمْمِسُك ِبَيِميِنَك، ٱْلَقاِئُل لََك: اَل  .. أِلَِنّي أََنا ٱلرَّ
بُّ لِي َفاَل  َتَخْف. أََنا أُِعينَُك. … اشعياء 13:41 … ٱلرَّ

أََخاُف. َماَذا َيْصَنُع ِبي ٱإْلِْنَساُن؟ 

المزامير 6:118 … اَل َخْوَف ِفي ٱْلَمَحبَِّة، َبِل ٱْلَمَحبَُّة 
ٱْلَكاِملَُة َتْطَرُح ٱْلَخْوَف إِلَى َخاِرٍج أِلَنَّ ٱْلَخْوَف لَُه َعَذاٌب. 
ْل ِفي ٱْلَمَحبَِّة...يُوَحنَّا ٱأْلُولَى 4:  ا َمْن َخاَف َفلَْم َيَتَكمَّ َوأَمَّ
18 … � أَْيًضا إَِذا ِسْرُت ِفي َواِدي ِظِلّ ٱْلَمْوِت اَل أََخاُف 
َياِنِني.  اُزَك ُهَما يَُعِزّ ا، أِلَنََّك أَْنَت َمِعي. َعَصاَك َوُعكَّ َشرًّ

ُهَو  أِلَنَُّه  َعلَْيِه،  ُكْم  َهِمّ ُكلَّ  ُمْلِقيَن   … اَْلَمَزاِميُر4:23  
                             . ِبُكْم.                                   َيْعَتِني 
بطرس االولي 7:5 …. أِلَنَّ ٱهللَ لَْم يُْعِطَنا ُروَح ٱْلَفَشِل، 

 . َوٱلنُّْصِح  َوٱْلَمَحبَِّة  ِة  ٱْلُقوَّ ُروَح  َبْل 
َخْشَيُة   …  7:1 الثانيه  تيموثاوس 
َعلَى  َوٱْلُمتَِّكُل  َشَرًكا،  َتَضُع  ٱإْلِْنَساِن 
 .…  25:29 أمثال  يُْرَفُع…  ِبّ  ٱلرَّ
ْن أََخاُف؟  بُّ نُوِري َوَخاَلِصي، ِممَّ اَلرَّ
أَْرَتِعُب؟  ْن  ِممَّ َحَياِتي،  ِحْصُن  بُّ  ٱلرَّ
ُدوا  َتَشدَّ  .…  1:27 المزامير   …
َتْرَهبُوا  َواَل  َتَخاُفوا  اَل  ُعوا.  َوَتَشجَّ
بَّ إِلََهَك َساِئٌر َمَعَك.  ُوُجوَهُهْم، أِلَنَّ ٱلرَّ
َيْتُرُكَك… تثنيه 6:31  يُْهِملَُك َواَل  اَل 
لِي،  َفٱْسَتَجاَب  ِبّ  ٱلرَّ إِلَى  َطلَْبُت   …
المزامير  أَْنَقَذِني.  َمَخاِوِفي  ُكِلّ  َوِمْن 
ُهَو  أََماَمَك.  َساِئٌر  بُّ  َوٱلرَّ  … 4:34
َيُكوُن َمَعَك. اَل يُْهِملَُك َواَل َيْتُرُكَك. اَل 

َتَخْف َواَل َتْرَتِعْب 

َتْضَطِرْب  اَل   …  8:31 التثنيه 
ُقلُوبُُكْم. أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن ِبٱهللِ َفآِمنُوا ِبي. 

يوحنا 1:14 … إِْذ لَْم َتْأُخُذوا ُروَح 
أََخْذتُْم  َبْل  لِْلَخْوِف،  أَْيًضا  ٱْلُعبُوِديَِّة 
»َيا  َنْصُرُخ:  ِبِه  ٱلَِّذي  ٱلتََّبِنّي  ُروَح 

أََبا ٱآْلُب«. 

روميه 8:15 … أَلَْيَس ُعْصُفوَراِن 
يَُباَعاِن ِبَفْلٍس؟ َوَواِحٌد ِمْنُهَما اَل َيْسُقُط 
ا أَْنتُْم  َعلَى ٱأْلَْرِض ِبُدوِن أَِبيُكْم. َوأَمَّ
َجِميُعَها  ُرُؤوِسُكْم  ُشُعوُر  َفَحتَّى 
أَْفَضُل  أَْنتُْم  َتَخاُفوا!  َفاَل  ُمْحَصاٌة. 
  .10 متي  َكِثيَرٍة!…  َعَصاِفيَر  ِمْن 
29-31 … َحتَّى إِنََّنا َنُقوُل َواِثِقيَن: 
َماَذا  أََخاُف.  َفاَل  لِي  ُمِعيٌن  بُّ  »ٱلرَّ
العبرانيين  إِْنَساٌن؟«…  ِبي  َيْصَنُع 
َماِشًيا  َرأَْوُه  ا  َفلَمَّ  …  …   6:13
َعلَى ٱْلَبْحِر َظنُّوُه َخَيااًل، َفَصَرُخوا. 

َوٱْضَطَربُوا.  َرأَْوُه  ٱْلَجِميَع  أِلَنَّ 
»ِثُقوا!  لَُهْم:  َوَقاَل  َكلََّمُهْم  َفلِْلَوْقِت 
أََنا ُهَو. اَل َتَخاُفوا«…. مرقص 6. 
ٱْلَقِطيُع  أَيَُّها  َتَخْف،  اَل   … 50-49
أَْن  ُسرَّ  َقْد  أََباُكْم  أِلَنَّ  ِغيُر،  ٱلصَّ
لوقا 12-32  ٱْلَملَُكوَت….  يُْعِطَيُكُم 
 ، ٱْلِبِرّ َتأَلَّْمتُْم ِمْن أَْجِل  …َولَِكْن َوإِْن 
َتَخاُفوُه  َفاَل  َخْوَفُهْم  ا  َوأَمَّ َفُطوَباُكْم. 
االولي  بطرس  َتْضَطِربُوا …  َواَل 
أَْفَتِخُر ِبَكاَلِمِه. َعلَى  3-14 … ٱهللُ 
َيْصَنُعُه  َماَذا  أََخاُف.  َفاَل  ْلُت  َتَوكَّ ٱهللِ 
ِبي ٱْلَبَشُر؟ … المزامير 4:56 … 
َفَقاَل لََها ٱْلَماَلُك: »اَل َتَخاِفي َيا َمْرَيُم، 
أِلَنَِّك َقْد َوَجْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد ٱهللِ. َوَها 
يَنُه  َوتَُسِمّ ٱْبًنا  َوَتلِِديَن  َسَتْحَبلِيَن  أَْنِت 
َيُسوَع«…. لوقا 1.  30-31 … 
َكَما َيَتَرأَُف ٱأْلَُب َعلَى ٱْلَبِنيَن َيَتَرأَُف 
المزامير  َخاِئِفيِه….  َعلَى  بُّ  ٱلرَّ

او  كالمنا  ونختم   …  103-13
اقتباسنا بااليه … فسمع يسوع … 
امن   … التخف   … قائال  واجابه 
فقط … فهي تشفي … لوقا 8:50 
تتطمن  بصراحه  ايات  شويه   …
القلب … يعني الواحد لو بس حط 
ايه واحده قدامه … وامن بيها من 
لكن   … يخاف  ح  مش   … قلبه 
ارجع تاني وأقول … احنا بشر … 
نفس   … جديد  من  اسآلك  وارجع 
السؤال …. هو … انت خايف … 

ربنا يطمن قلوبكم جميعا ….. 

 

بص الصغير ل امه …بردان كده 
وخايف 

مع انه م الدنيا … ال هو داري وال 
شايف 

له  وقالت  بحنان…  امه  له  بصت 
ليه خايف 

لو أي شي يرعب … او. حتي لو 
هايف 

في حضني تلقي األمان ..  وال في 
مره تخاف 

ح  وال  أمثال …  أقول  ح  مش  انا 
اعيد اهداف 

لكن ح أقول كلنا … من غير كتير 
اوصاف 

لو كنا وقت الرخا … او لو سنينا 
عجاف 

كنتوا  حتي  لو  لنا …  قال  اله  لينا 
ضعاف 

كتير  ثمر   … اعطيكم  خيري  من 
اضعاف 

بايد  …محكوم  كان  عالمنا  ولو 
سياف 

بالعدل  ويحكم …  بيرعي  كان  او 
واالنصاف 

الهنا  يدي االمان… اوعي يا ابني 
تخاف
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قبطية  »شخصيات  مقال  بقية    
مؤثرة« ص 6

فى تلك األثناء كانت مطبعة النيل المسيحية 
تعتزم على إقامة مبنى لها فى شارع ابراهيم 
القس  إلى  المطبعة  إدارة  فعهدت  باشا، 
ابراهيم سعيد باالشراف على مبناها بصفته 
وكياًل لها، فكتب لإلدارة فى انجلترا أقتراحاً 
الجديد،  مبناها  أول دور من  فى  قاعة  ببناء 
فان  اسم »مس  القاعة  تلك  على  يُطلق  وأن 
أسست  التى  السيدة  لذكرى  تخليداً  سومر« 
بأن  لهم  وتعهد  المسيحية،  النيل  مطبعة 
إلى  الكنيسة  القاعة الجتماعات  تلك  يستأجر 
فوافقت  دائمة.  كنيسة  ببناء  الرب  يسمح  أن 
باإلضافة  القاعة  وبُنيت  طلبه  على  اإلدارة 
إلى عمارة فخمة فوقها مؤلفة من 6 أدوار. 
سعيد  ابراهيم  القس  كان  الفترة  تلك  طوال 
طويلة  سنيناً  وظل  للرب.  بيت  ببناء  يحلم 
يثق  وكان  العمارة«  »مشروع  عن  يتحدث 
فى هللا الذى سيدبر كل شئ صالح فى الوقت 
أرض  قطعة  لشراء  يسعى  كان  المناسب. 
للرب، وحدث أن عرض فى عام  بيتاً  لبناء 
1941 على األستاذ كامل بشاى قطعة أرض 
ُمقام عليها بناء بشارع السلطان حسين تبلغ 
بثمن 13 ألف  مربعاً  مساحتها 1340 متراً 
جنيهاً، واستشار فى ذلك كل من األستاذ إميل 
وافقا  وقد  مرشاق،  الياس  واألستاذ  الكسان 
يكن  لم  الوقت  ذلك  فى  األرض.  تلك  على 
يقُرب من 2000 جنيه!!  بالكنيسة سوى ما 
وأصحاب العقار كانوا يطلبون 4000 جنيه 
الرب  »بركة  ألن  ولكن  أولى.  كدفعة  نقداً 
الرب  دبر  فقد  تعب«  معها  يزيد  وال  تُغنى 
كل المتطلبات الخاصة بالشراء، فكان الثالثة 
األستاذ  بمنزل  للتشاور  يجتمعون  أصدقاء 
إميل الكسان وكان يجتمع معهم د. مكالنهن 
ذلك  فى  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  رئيس 
الوقت. كان العقار يشغله »قلم قضايا مصلحة 
أن  للمشترى  يكن  ولم  األميرية«  األمالك 
الخاص  القانون  بسبب  االيجار  عقد  يفسخ 
بتنظيم العالقة بين الُمالك والمستأجرين فى 
المنوال  هذا  على  الحال  وظل  الوقت.  ذلك 
ملكى  أمر  استصدار  للمشترين  أمكن  حتى 
األمر  مايو 1944. ولهذا  الكنيسة فى  ببناء 
الملكى قصة لطيفة: قام الملك فاروق بإصدار 
الخاص  ُمعلمه  من  بطلب  الملكى  القرار 
ودرس  سبق  الذى  باشا  حسنين  أحمد  وهو 
فى انجلترا حيث أقام وقتها فى منزل القس 
»الكسندر وايت« الواعظ القدير. وبعد وفاته 
سياحية  رحلة  فى  تسافر  أن  زوجته  قررت 
السيد  اصطحبها  مصر،  وفى  العالم.  حول 
أحمد حسنين باشا لمقابلة القس ابراهيم سعيد 
المعاملة  ُحسن  باب  ومن  بها.  رحب  الذى 
سعيد  ابراهيم  القس  باشا  أحمد حسنين  سأل 
فطلب  شئ.  فى  يساعده  أن  يمكن  كان  إن 
ببناء  تصريحاً  سعيد  ابراهيم  القس  منه 
ترى  أن  ممكناً  كان  إن  منه  وطلب  الكنيسة 
الملك  من  موقعاً  التصريح  »وايت«  السيدة 
الرب  أن  ثم  فعاًل.  هذا  تم  وقد  قبل عودتها. 
إذ  لهم فرصة ذهبية  أعد  تبارك اسمه –   –
أصدر وزير المالية أمراً لقلم قضايا مصلحة 
وقد تم هذا فى  العقار فوراً  األمالك باخالء 
المشترون  قام  الفور  سبتمبر 1947. وعلى 
بمبلغ  قائماً  كان  الذى  المنزل  أنقاض  ببيع 
 1947 ديسمبر  أوائل  وفى  جنيه،   2600
الذى  البناء  أساسات  بوضع  الجميع  أحتفل 
وقامت  الدوبارة«،  »قصر  كنيسة  اآلن  هو 
ذلك  وفور  »ايجيكو«.  شركة  العملية  بهذه 
أنهالت التبرعات وتسابقت الفتيات والسيدات 
وأقراط  أساور  من  مجوهراتهن  تقديم  فى 
وصلبان ذهبية. وقد أجريت مسابقة لتصميم 
عمارة الكنيسة، من بين الذين أشتركوا فيها 
المهندس أنطوان نحاس والمهندس رمسيس 
والمهندسون ميخائيل موسى  ويصا واصف 

ويوسف الدويرى ومعهم زميل ثالث، وكانت 
سابا  السيد  برئاسة  الكنيسة  عمارة  لجنة 
أمين  فرج  المهندس  وعضوية  باشا  حبشى 
الكسان والياس مرشاق و د.  إميل  واألستاذ 
وليم سليم حنا. وقد أستقر الرأى على اختيار 
تصميم المهندس أنطوان نحاس. وقام د. وليم 
سليم حنا – أستاذ الخرسانة المسلحة بهندسة 
بكل  الخرسانة  تصميم  بوضع   – القاهرة 
تفصيالتها، كما قام بمتابعة العملية فى جميع 
أدوارها، وكل هذا تبرعاً منه دون أجر كما 
قام بتقديم تبرع مالى أيضاً. اكتمل البناء سنة 
الكنيسة  فاروق  الملك  1950. وعندما رأى 
فى الميدان الرئيسى بالقاهرة، حزن حيث أنه 
خليفة  يصبح  أن  يتمنى  كان  اآلونة  هذه  فى 
تركيا  فى  الخالفة  أنتهت  أن  بعد  المسلمين 
سنة 1923. فأصدر أوامره بأال ترتفع منارة 
اليوم  ذلك  فى  كانت عليه  مما  أكثر  الكنيسة 
يخفى  لكى  مبنى حكومى ضخم  ببناء  وأمر 
الصليب، وبناء جامع جديد جميل فى الركن 
قامت  يوليو 1952  فى  الميدان.  من  اآلخر 
مصر  من  فاروق  الملك  ترحيل  وتم  الثورة 
إلى إيطاليا. وعندما زار الرئيس جمال عبد 
الناصر الكنيسة فى عيد القيامة 1955، وقتها 
رحب به القس ابراهيم سعيد وقال للرئيس: 
واحداً  صليباً  يرى  أن  فاروق  الملك  )كره 

فأرسله هللا إلى حيث ال يرى إال صلباناً(. 

القس إبراهيم سعيد، كانت تربطه صداقة 
بالبابا كيرلس السادس، فقد قال  محبة وثيقة 
صباح  الصادر  »مصر«  جريدة  بعدد  عنه 
األول  العام  »فى   1960 مايو   10 الثالثاء 
خال  لما  السادس«:  كيرلس  البابا  لرسامة 
األخيرة،  السنوات  فى  البطريركى  الكرسى 
الكرازة  بطريرك  يوساب  األنبا  بانتقال 
المرقسية إلى السماء كنت مع غيرى نترقب 
الرجل الذى يمأل هذا المكان الذى ظل شاغراً 
مدة غير قصيرة من الزمن. وكنت أخشى أن 
يدب فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية شىء 
من الخالف - وال أقول االنقسام - ألن جانباً 
كبيراً منها كان ميااًل إلى اختيار بطريرك من 
الشباب الجامعى، وكان جانب آخر راغباً فى 
اختيار البطريرك من رجال الخبرة والتقوى 
والتثقيف بصرف النظر عن درجاته العلمية.

البطريرك  اختيار  األمر على  استقر  ولما 
ازددت  الهيكلية،  القرعة  إجراء  طريق  عن 
القرعة  ألن  النتيجة،  لمعرفة  وتلهفاً  شوقاً 
الهيكلية كانت غريبة عن ذهنى. وحين وقعت 
القرعة الهيكلية على »القمص مينا المتوحد« 
- ولم تكن لى به سابق معرفة زادت عالمات 
إليه  أرقت  أننى  ومع  أمامى؟  االستفهام 
دير  إلى  أذهب  لم  أننى  إال  بنجاحه،  مغتبطاً 
»مار مينا« لتهنئته، منتظراً أن أهنئه بنفسى 
يوم تتويجه. غير أننى رأيت لزاماً علّى أن 
موعداً  فضربت  األصيل،  مقره  فى  أزوره 
مع صديقى المفضال األب مكارى السريانى 
الخدمات  أسقف  صموئيل  األنبا  بعد  )فيما 
العامة واالجتماعية الذى استُشهد فى حادث 
وهناك   .)1981 أكتوبر   6 فى  المنصة 
التقيت به مع َجمع من مرتقبى قدومه، فألفيته 
هالة  به  تحيط  الطول،  فارغ  الطلعة،  مهيب 
من الوقار والجالل، فى غير ما صلف وال 
ادعاء، فحيَّانا مبتسماً، وقال لى: )أنا أعرفك 
ألجلك  أدعو هللا  ودائماً  جهادك  عن  وأسمع 
واعتقدت  قلبى،  بمجامع  فأخذ  كفاحك(،  فى 
ألول وهلة أنه من الطراز القليل من البشر 
ويرغمك  بل  باحترامه،  إليك  يوحى  الذى 
على احترامه وتقديره. وال عجب فقد صرف 
ذاته،  إخالء  فى  حياته  من  األكبر  الجانب 
فذهب  ذهبها،  من  هارباً  الدنيا،  عن  مترفعاً 
ذهبها يركض وراءه حتى توج هامته. وهذا 
الوحوش  يرّوض  كيف  عرف  الذى  الرجل 
وهم  البشر  يرّوض  أن  عليه  بعسير  فليس 

صاغرون.

الزيارة،  هذه  على  أسبوع  ُمضى  وبعد 
بروعة  فأخذت  رسامته  حفلة  حضرت 
نظامها، لكن أعظم شىء أثر فى نفسى حتى 
الغزيرة  الدموع  تلك  هو  السويداء،  بها  بلغ 
التى كانت تتساقط من عينيه أمام باب الهيكل 
ثمناً،  أغلى  نظرى  فى  فكانت  تتويجه،  ُقبيل 
بها  ترصع  التى  الآللئ  من  قدراً  وأعظم 
لتهنئته  بزيارته  حظيت  يومين  وبعد  تاجه. 
عينان  له  فألفيته  زمالئى،  من  اثنين  مع 
من  االبتسامة  يرسل  فاحصتان،  صافيتان 
غير سخرية، ويلقى نظرة صارمة على كل 
من ال يرضى عنه. وأعتقد أن الكلمات التى 
تنطبق  القديسين  أحد  من  له  شعاراً  اتخذها 
الذى هرب  الرجل  عليه تمام االنطباق، فهو 
الذى  وهو  خلفه،  الدنيا  فركضت  الدنيا،  من 
الطلعة،  مهيب  به،  عهدى  غناها.  عن  ترفع 
طليق الُمحيا، فارتفع غناها إليه. وقلت له فى 
تلك المقابلة: )من يدرى ربما لوقت مثل هذا 
قد أقامك الرب(.. فهو هبة من هللا فى القرن 
العشرين للكنيسة القبطية األرثوذكسية. )أتته 
الكرازة منقادة إليه تجر أذيالها، فلم تك تصلح 
رامها  ولو  لها،  إال  يصلح  يك  ولم  له..  إال 
ولو  زلزالها،  األرض  لزلزلت  غيره..  أحد 
لم تطعه نياط القلوب.. لما قبل هللا أعمالها(. 
فيه  رأيت  المسيحية:  الوحدة  يتمنى  البابا 
هذا، وإلى جانب كل هذا لمست فيه وداعة، 

واحتراماً للغير وتقديراً لمشاعر اآلخرين مع 
احترامه التام لحرية عقيدتهم، فألفيت فيه خير 
معوان على حل كل مشكلة تطرأ عليه متعاوناً 
اإلنجيليين  األقباط  كنيسة  رجال  بعض  مع 
والكنيسة القبطية الكاثوليكية، فأعطى كل ذى 
األمل،  وطيد  فّى  يبعث  ما  وهذا  حقه.  حق 
إنه يكون عاماًل قوياً لحل المشكالت الُمعلقة 
أننى  غير  الُمثقلة.  الموروثة  التركة  نتيجة 
وشاقة،  ودقيقة  خطيرة  مهمته  أن  أنسى  ال 
كفيالن  العريضين  منكبيه  أن  من  واثق  وأنا 
الرحب  وصدره  الكبير،  قلبه  وأن  بتحملها، 
قوله،  أعجبنى  وكم  فيها،  بالتصرف  كفيالن 
الكاثوليك  األقباط  مع  يتعاون  أن  مستعد  إنه 
واألقباط اإلنجيليين ليحمل معهم كل األعباء 
ورباط  الوحدة  بروح  الجسام  والمهام  الثقال 

السالم.

خدمته  فى  اميناً  سعيد  ابراهيم  القس  كان 
وإيمان على مستوى  بتقوى  إذ حمل رسالته 
االعجاز. وفى 5 مايو 1970 أنطلق كجبار 
مكافأة  يكافئ  حيث  السمائيين  حياة  إلى  بأس 

األبرار، وترك لنا سيرة عطرة. 

تأثر البابا كيرلس السادس برحيله، وأناب 
الصلوات  لحضور  صموئيل  األنبا  عنه 

الجنائزية بكنيسة قصر الدوبارة.

 

لالعالن باجلريدة اتصل على

 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس

(416)659-8744 
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بصــــــراحة
احلقيقة الضائعة يف احلروب 

ونتيجة احلرب األوكرانية               مدحت عويضة

أصعب شئ يمكن ان تحصل عليه في زمن 
الحروب هو الحقيقة. فلو كنت في الثالثينات 
للعراق  األمريكي  الغزو  وعشت  أكبر  وأو 
ستجد  ألوكرانيا.  الروسي  الغزو  وعشت 
العالم  مكاسب  لك  يعدد  كان  الذي  الليبرالي 
الغزو  واسباب  للعراق  أمريكا  غزو  من 
اإلستراتيجية  واهميته  الملحة  وضرورته 
وللحفاظ  البشرية.  وأمان  أمن  علي  للحفاظ 
أن  ويطالبك  أوالدك  ومستقبل  حياتك  علي 
من  العالم  لتخليص  األمريكي  الجيش  تساند 
الذي  الليبرالي  نفس  هو  حسين.  صدام  شر 
الغزو  ويدين  ويشجب  ليندد  اليوم  يقف 
الذي  الشخص  ذلك  هو  ألوكرانيا.  الروسي 
أوكرانيا  بجانب  للوقوف  كله  العالم  يدعو 
تقرير  في  وحقها  إستقاللها  علي  والحفاظ 

مصيرها وحقها في التحالف مع من تشاء. 

 أما الشخص اليساري الذي كان يقف بكل 
األمريكي  الغزو  وجه  في  قوه  من  يملك  كا 
األمريكي  الغزو  ويشجب  ويدين  للعراق, 
للعراق. ويدعي حق شعب العراق في تقرير 
مصيره وحقه في إختيار حاكمه وحق الشعب 
لديه  ما  بكل  أرضية  عن  بالدفاع  العراقي 
األمريكي  اإلحتالل  لمقاولة  ويدعو  قوة  من 
العراقي. هو نفس  الشعب  لمساندة  ويدعوك 
ويعدد  الروسي  الغزو  يؤيد  الذي  الشخص 
ويفند أسبابه ويجعلك تشعر أن روسيا أجبرت 
علي القيام بهذه الحرب. وال مانع لديه من أن 
والمهجرين  المشردين  أجل  من  معك  يبكي 
من منازلهم والضحايا من األطفال والشيوخ 
والنساء والشباب. وانت نفس الشخص المتلقي 
القدرة  لديه  من الطرفين فكل شخص منهما 
ولذلك  وأهوائه  التلون حسب مصالحة  علي 
عشرين  من  يقرب  ما  فبعد  الحقيقة.  تضيع 
أن  كله  العالم  أقتنع  العراق  غزو  من  عاما 
يكن  ولم  نووية  أسلحة  لديه  يكن  لم  العراق 
قادر علي إنتاجها. وأن أطال هللا في عمرنا 
عشرين عاما أخري قد نكتشف الحقيقة وراء 

قيام الحرب األوكرانية الروسية. 

الحقيقة الوحيدة التي ال تقبل الشك هي قيام 
حربا روسية أوكرانية أي أنها حرب ثنائية. 
لنكون  األخري  الدول  بعض  تتدخل  قد  لكن 
تلك  الثالثة  العالمية  الحرب  مع  موعد  علي 

األخضر  ستأكل  إندلعت  لو  التي  الشرارة 
والحرب  جميعا.  علينا  وستقضي  واليابس 
قد تكون لطرف ما الحرية في إشعال فتيلها 
لكن نهاية الحرب ال يعلمها أحد. فالعاصمة 
في 36  أن روسيا ستحتلها  قيل  التي  كييف 
أيام  ستة  مضي  بعد  صامدة  مازالت  ساعة 
علي الحرب ويبدو أنها ستصمد مدة طويلة. 
للمعارك  السادس  اليوم  ولما ال وحتي نهاية 
لم تسيطر القوات الروسية علي مدينة كبيرة 
األوكرانية  المقاومة  بسالة  بسبب  اآلن  حتي 
هي  الشوارع  حرب  أن  يعلم  الكل  وأيضا 

أصعب الحروب علي أي جيش نظامي. 

األوكرانية  الحرب  أجال ستنتهي  أم  عاجال 
ونصلي جميعا أن تنتهي قريبا وعندما تتوقف 
ومهزوم  منتصر  هناك  يكون  لن  الحرب 
كله  العالم  ستشمل  الخسارة  سيخسر.  فالكل 
وباء  من  يعاني  الذي  العالمي  فاألقتصاد 
كورونا والذي كان يحتاج لعقد او عقدين لكي 
سببها  التي  األقتصادية  األزمة  من  يتعافي 
الحرب  تكاليف  مع  معاناته  ستزيد  الوباء 
واألفراد  الدول  سيخسر  الجميع  الباهظة. 
فكل منا سيدفع الثمن في إرتفاع أسعار السلع 
ومواد الطاقة المرتفعة أساسا أكثؤ من %30 

بسبب الوباء. ولكن ما هي نتائج الحرب؟. 

تنتهي  أن  أما  نتيجتين  للحرب  أن  أري 
روسيا  نهاية  هي  نهايتها  وتكون  الحرب 
كقوة عظمي في العالم ويستمر نظام القطب 
العالم  شرطي  دور  أمريكا  وتلعب  الواحد. 
لتتحكم في العالم كله كما كانت في الثالثين 
للقطبين  العالم  يعود  أن  أما  األخيرة.  عاما 
بتكوين  قامتا  قد  وروسيا  الصين  أن  ونري 
األوربي  األمريكي  التحالف  يوازي  تحالف 
في  األروبين  ثقة  إهتزاز  مع  وخصوصا 
الباردة  الحرب  أليام  العالم  وليعود  أمريكا. 
األولي  النتيجة  تحققت  وسواء  أخري.  مرة 
األبرياء  دم  هو  الثمن  سيكون  الثانية  أو 
األطفال  ودموع  بيوتهم  من  وتشريدهم 
واألمهات واألخوات علي ذويهم. نصلي من 
أجل الشعب األوكراني وخصوصا المهجرين 
يمنحهم  أن  السالم  إلله  نصلي  منازلهم  من 
سالما ودفئا في أيام هروبهم في فصل الشتاء 

ويعزي قلبهم وأن يعم السالم العالم كله. 
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)1 :13
الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 

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

الوفاء
التواصل بين األنسان والكالب لتدريبهم على 

المهارات المطلوبة

  

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

البقاء تحت السيطرة. تستخدم المستِردَّات بشكل نموذجي عند 
صيد طيور الماء. وحيث إن صيد طيور الماء يتطلب استخدام 
مراكب صغيرة في الشتاء، فإن الُمستِردَّات يتم تدريبها لكي 
تبقى هادئة وساكنة تحت السيطرة حتى يتم إرسالها الستعادة 
الطريدة. غالًبا ما يشار لهذا باسم »الثبات«. يساعد »الثبات« 
على تجنب االنقالب المفاجئ أو تشويش تصويب الصياد أو 
انطالق النار بصورة غير مقصودة مما قد يسبب ضرًرا بالًغا 
أو يؤدي لوفاة آخرين في حفلة الصيد أو وفاة الكلب نفسه. 
مكان  »تحديد«  على  أكبر  قدرة  لديه  الثابت  الكلب  أن  كما 

الطريدة التي تم إسقاطها.

هو  »التحديد«  إن  اسقاطها  تم  التي  الطريدة  مكان  تحديد 
عملية مراقبة سقوط طائر أو عدة طيور. حينما يصدر األمر 
»حدد« إلى الكلب ينبغي عليه أن ينظر إلى الطيور القادمة 
ويتذكر مكان سقوط كل طائر. تعلمت الكالب المدربة جيًدا 
الطائر.  سقوط  مكان  لتحدد  البندقية  ماسورة  اتجاه  تتبع  أن 
بالذهاب  كلبه  المدرب  سيامر  الطريدة،  سقوط  بمجرد 
القدرة  الكلب  لدى  يكون  أن  للغاية  المهم  ومن  واستعادتها. 
على تذكر »تحديدات« متعددة، ويستعمل المدربون تقنيات 

لتحسين قدرة الكلب على التحديد والتذكر.

مائي  يتم اصطياد طائر  أعمى. حينما  استرداد  عملية  أداء 
الطيور  استعادة  هي  المسترد  للكلب  الرئيسية  الوظيفة  فإن 
التي سقطت. وهناك أوقات لن يرى الكلب فيها الطائر وهو 
يسقط. وفي هذه الحالة سيتلقى الكلب الُمسَتعيد أمًرا يدوًيا أو 
الطريدة  إلى  الكلب  ليوجه  المدرب  من  بصافرة  أو  صوتًيا 
األعمى«.  يسمى »االسترداد  ليستعيدها. وهذا  التي سقطت 
تكون الدقة بين المدرب والكلب مفيدة جًدا ومرغوبة لتقليص 
وقت االسترداد وتقليل االضطراب الناجم عن الجو المحيط. 
إلى  تتم معظم حاالت االسترداد األعمى في نطاق من 30 
من  مكون  فريق  أي  فإن  ذلك  ومع  البندقية،  من  ياردة   80
كلب استرداد/مدرب جيد يمكنه إجراء عمليات استرداد أعمى 

دقيقة فيما يصل إلى أكثر من 100 ياردة وأكثر من ذلك.

االسترداد لليد. بالرغم من أن بعض الصيادين يفضلون أن 
يتم إنزال الطريدة عند أقدامهم إال أن معظمهم يطلب أن يقوم 
الكلب بتسليمه الطريدة في يده، مما يعني أن الكلب بمجرد 
ولكن  برفق  الطائر  يحمل  سوف  االسترداد  عملية  إكمال 
بإحكام حتى يؤمر بإفالته في يد الصياد. يقلل »التسليم في 
اليد« من خطورة هروب الطائر األعرج، حيث يظل الطائر 

في فم الكلب حتى يتناوله الصياد.

ينبغي على  التسمية . عند الصيد باستخدام أكثر من كلب، 
الكلب المسترد أن يبقى هادًئا بينما تعمل الكالب األخرى وأن 
أكثر من كلب الستعادة  ينتظر دوره. وهذا مهم ألن وجود 
طريدة واحدة في نفس الوقت قد يسبب ارتباًكا. وهذا هو أحد 
األسباب التي تجعل العديد من الصيادين يستعملون اسم الكلب 

كأمر لالسترداد.

الكلب  يقوم  لن  استرداد  عملية  أي  بعد  األمر.  عند  النفض 
جيد التدريب بنفض الماء الزائد عن فروه حتى تكتمل عملية 
التسليم. إذا قام الكلب بنفض الماء عن نفسه في قارب صغير 
فقد يتسبب في أسوأ األحوال في انقالب المركب في ظروف 
الشتاء البارد وفي أحسن األحوال سيلقي الكثير من الماء على 
الصيادين واألدوات. كما أن نفض الكلب جسمه بينما ال يزال 
الطائر في فمه قد يسبب ضرًرا للطائر بشكل ال يجعله صالًحا 
لألكل. ولتجنب هذه الحوادث المؤسفة يستخدم المدربون أمًرا 

مميًزا يسمح للكلب أن ينتفض.

مثل  ثانوي  دور  في  المستردات  تُستخدم  ما  غالًبا  المكان. 
الكلب الجّفال. البد أن تعمل الكالب في نمط أمام الصياد بحًثا 
أن  المسترد  يتعلم  أن  يجب  الطريدة.  األرضية  الطيور  عن 
يبقى في مدى البندقية بحيث يتجنب التسبب في طيران طائر 

خارج مدى إطالق النا.

عند  النار.  وإطالق  الطيران  عند  استعداد  حالة  في  البقاء 
اصطياد طيور أرضية، ينبغي أن يظل الكلب الجفال مستعًدا 
للطيران وإطالق النار بمعنى أن يجلس عند ظهور طائر أو 
إطالق النار من بندقية. يفعل الكلب ذلك ليحدد مكان السقوط 
وليتجنب تجفيل طيور أخرى بمطاردة غير ضرورية لطائر 

مفقود.

على  األولية  القدرة  لديها  المستردات  معظم  أن  من  بالرغم 
والمجهود  الفكر  كبيًرا من  قدًرا  فإن  تكون كالب صيد،  أن 
يبذل لتربيتها على صفات مرغوبة ومحددة في الكالب من 
السالالت التي تربى بالحقل مما يعزز عملية التدريب بصورة 
كبيرة. حينما يتم تربية مستردات للعمل في الحقل، ينبغي أن 

يُدرس اآلتي جيًدا:

المطاوعة. نظًرا ألن إنتاج كالب مستردة مدربة جيًدا وقادرة 
من  كبيًرا  قدًرا  يتطلب  أعاله  المذكورة  المهام  أداء  على 
الوقت والمجهود، فإن المسترد الذكي والمطيع والقابل للتعليم 

)الطيّع( هو األمر األكثر أهمية.

من  واسًعا  نطاًقا  الصفات  هذه  تغطي  والدافع.  الرغبة 
السلوكيات التي تظهر على »المسترد الجيد«. من الواضح 
جًدا أنه سيظهر رغبة في االسترداد بصورة جنونية وسيتحمل 
استثنائًيا  اهتماًما  تبدي  أنها  كما  لالسترداد.  كبيرة  عقبات 
بالطيور وريش الطيور ورائحة الطيور والذي يعرف باسم 

»الطائرية« )الحساسية للطيور(.

ذات  هي  المالحظة  وقوة  اإلبصار  إن  والتذكر.  التحديد 
أهمية قصوى لقدرة الكلب على تحديد الطريدة. كما أن تذكر 
كل مكان سقوط يعد أمًرا بالغ األهمية. وبينما توجد تقنيات 
يستعملها مدربو الكالب المستردة لمساعدة الكلب على تحديد 
وتذكر الطريدة التي سقطت، فإن الكلب المسترد الجيد يولد 

بهذه »األدوات الخام.

سيستخدم  أنوفها.  عبر  أساسية  بصفة  الكالب  تقاد  األنف. 
الكلب المسترد الجيد أنفه للعثور على الطريدة التي سقطت 
لتحديد  الحقل  يقسم  بينما  وسيستخدمها  الكثيف  الغطاء  في 

وتجفيل الطيور األرضية.

أن  من  للتأكد  اللين ضروري  الفم  ذا  الكلب  إن  اللين.  الفم 
الطريدة المستعادة مناسبة للمائدة. سيقوم الكلب ذو الفم اللين 
بالتقاط الطريدة برقة وبإحكام أثناء استعادتها. توصف الكالب 
التي تسقط الطيور بال داعي أو تعضها أو تمضغها أو حتى 
تأكلها قبل تسليمها بأن لديها »فم قاس« أو توصف بأن لديها 
»مشاكل في الفم«. وبينما يمكن تجاوز معظم »مشاكل الفم« 
بواسطة التدريب، فإن الكلب ذا الفم اللين على كل حال هو 

المفضل لعملية التدريب.

شدة االحتمال. إن صيد طيور الماء هو رياضة شتوية باردة 
بالماء  مغمورة  أشجار  ووسط  مختلفة  أمكان  في  تتم  والتي 
المتجمدة  البرك  حتى  المتحدة  الواليات  جنوب  في  بكثافة 
المتجمدة  البحار  إلى  األوسط  الغرب  في  بالجليد  والمغطاة 
على طول الجزء العلوي من ساحل نيو إنجالند. سيقوم الكلب 
المسترد الجيد بالدخول مرة أخرى بإرادته في الماء وسيقوم 
بأكثر من استعادة تحت هذه الظروف وظروف أخرى قاسية.

كلب مساعد

ذي  شخص  معاونة  على  ب  مدرَّ كلب  هو  المساعد  الكلب 
قبل  من  المساعدة  الكالب  من  الكثير  تدريب  ويتم  إعاقة. 
عادة  سواسها  قبل  من  أو  المجال،  بهذا  تختص  منظمات 
المصطلح  إنه  المساعد«  بمساعدة مدرب محترف. »الكلب 
المعاونة لشخص معاق، وهو  يوفر  لكلب  دوليا  به  المفعول 

ب على تخفيف إعاقة سائسه. مدرَّ

يستوفي  أن  يجب  مساعًدا،  كلًبا  الكلب  اعتبار  يتم  لكي 
الخصائص التالية و المعايير التالية  :

- يجب أن يكون سائس الكلب معاًقا، وأن يستوفي التعريف 
القانوني لإلعاقة بموجب قوانين الدولة أو المنطقة المحددة.

- يجب تدريب الكلب على وجه التحديد للتخفيف من إعاقة 
األبواب،  فتح  عبر  المثال  سبيل  على  ما،  بطريقة  السائس 
المسببة  المواد  أو  الدم  في  السكر  نسبة  ارتفاع  واكتشاف 
للحساسية وإخطار السائس بذلك، والتنبيه إلى رنين الهاتف، 

وإرشاد شخص ذي إعاقة بصرية أو حركية، إلى آخره.

يصبح  ال  حتى  مرتفع  مستوى  على  الكلب  تدريب  يجب   -
ألفراد  آمًنا  وليكون  العامة،  األماكن  في  إزعاج  مصدر 
الجمهور وحسن السلوك، فضاًل عن تمتعه بصحة جيدة وعدم 

تشكيله تهديًدا على النظافة.

كونها  على  تدل  أحزمة  المساعدة  الكالب  بعض  ترتدي   -
حيوانات مساعدة، إال أن هذا ليس مطلوًبا بموجب القانون.

على وجه العموم، تدرب منظمات خيرية ومنظمات أخرى 
ب عندما قد أكمل  الكالب المساعدة، ثم تقرن معاقا بكلب مدرَّ
برنامج تدريبه في حوالي الثانية من العمر. مع ذلك على نحو 
المساعدة  كالبهم  بتدريب  المعاقين  من  المزيد  يقوم  متزايد، 

الخاصة بأنفسهم أو بمساعدة مدرب محترف.

  

كلب مساعد يرتدي حزامه التدريبي            كلب مساعد في السمع يتم 
التربيت على رأسه        

      يتم اختيار مرشحي الكالب المساعدة بشكل عام استنادا 
إلى الصحة والمزاج والخصائص المناسبة، وتحتفظ منظمات 
كبيرة وثابتة من قبيل منظمة الكالب المرشدة للمكفوفين في 
الواليات المتحدة حيوانات تربية خاصة بها لضمان استيالد 

جراء في صحة جيدة ولديها صفات مرغوب فيها.

التنشئة  عملية  في  حياته  أوائل  المرشح  الجرو  يقضي  عادة 
الكبيرة  الرسمية  المنظمات  تستخدم  ما  وغالبا  االجتماعية. 
عائالت متبنية تنّشئ الجرو )كلب حديث الوالدة( خالل السنة 
ممتلئة  عادية  عائلية  بيئة  في  الجرو  يترعرع  األولى، حتى 
بالمناظر واألصوات والروائح التي سيعمل فيها الحقا، وهو 
المدربون  أما  والفرح.  بالنفس،  والثقة  النظافة،  يتعلم  أيضا 
مع  الكلب  فيسكن  بأنفسهم،  جراءهم  ينّشئون  فهم  المالكون 
للمنظمات  مماثل  وبشكل  سائسه،  سيصبح  الذي  الشخص 
ثقة  تطوير  على  أيضا  المماثلون  المدربون  يركز  الكبيرة 
اللعب، وجعله اجتماعيا في  بنفسه، وإعطائه تجارب  الكلب 

البيئات التي سيعمل فيها الحقا.

عندما يكبر الجرو بما يكفي، سيبدأ تدريبه االختصاصي الذي 
فإن  معينة،  إعاقات  من  للتخفيف  مهام  على  التدريب  يشمل 
القدرة على تأدية هذه المهام هي التي تميز الكالب المساعدة. 
وتعتمد المهام المحددة التي سيتعلمها الكلب على طبيعة إعاقة 
سائسه المستقبلي، ويكاد ال يوجد أي حد لألنواع من المهام 
التي يمكن أن يتدرب الكلب عليها، بما في ذلك مهام متنوعة 
جدا مثل التقاط األشياء الُموَقع، وسحب المالبس من الغسالة، 
الضغط  عالج  وممارسة  النفس،  إيذاء  تصرفات  ومقاطعة 

العميق على شخص متوحد، هلم جرا.

         

الفتة تقول “مرحًبا بكالب المساعدة          كلب مرافقة المكفوفين يقود              
كلب مساعد في التنقل يعاون 

                   صاحبه في مركز تجاري                 سائسه في الوقوف                             
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يسمع ويستجيب لك

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

وأنا  عينيها  من  الدموع  انسابت 
اقول لها عن نتيجة تحليل الدم، كانت 
األنجاب  تستطيع  لن  أنها  النتيجة 
العربية  باللغة  عليه  يطلق  ما  وهو 
عمل  يبطل  وفيها  اليأس«  »سن 
البويضات.  افراز  عن  المبيضين 
كانت طبقا لما تحمله من اوراق فى 
تعرف  ال  ولكنها  الثالثينيات  وسط 
قرية  فى  لوالدتها  الحقيقى  عمرها 
أفريقية لم يكن بها أى سجل مدنى 

لتسجيل المواليد وقتها.
قصت على بمرارة شديدة ووسط 
دموعها كيف أن طوال حياتها كانت 
تعيسة وفقدت والديها وهى صغيرة 
طفولتها  فى  كخادمة وهى  وعملت 
لكى تجد ما تأكله فى يومها، قصت 
لى الكثير من تعاستها وهى طفلة، 
فلم تعلم ما هو الحنان االبوى ولكن 
كان بداخلها حب الهى يعوضها عن 
حولها.  الحياة  ضراوة  من  الكثير 
يربت على  الرب  بأن  تشعر  كانت 
يوم  بعد  كطفلة  نائمة  وهى  خديها 
من  مخدوميها  كان  طويل مضنى، 
اليها،  يسيئان  وال  والطيبة  األمانة 
كأبنة  يعامالها  لم  ايضا  ولكنهما 
وعمال.  خدمة  منها  ينتظران  بل 
المالبس  لها  يشتريان  ايضا  كانا 
افتقدت  ولكنها  معاملتها  ويحسنان 
كأبنة.  يعاملها  ولمن  يدللها  لمن 
وكان  للكنيسة  معهما  تذهب  كانت 

بل  فارغة  ترجع  يتركها  ال  الرب 
كان السالم يمأل قلبها.

اشتعلت  ان  بعد  لكندا  هاجرت 
ببلدها وقضت سنوات  حرب اهلية 
مغتربة ببلد آخر وقبلتها كندا كالجئة 

ليس لها بلد تأوى اليه.
تالقت  من  أخيرا  كندا  فى  قابلت 
وتزوجا  بلدها  اهل  من  نفسيا  معه 
وأحست ان الرب عوضها به الكثير 
وأخذا  طفولتها  فى  شقائها  عن 
وانهارت  سويا  بأطفال  يحلمان 
التحليل. هذا  بنتيجة  األحالم  هذه 

اعدت التحليل أكثر من مرة وكانت 
نفس النتيجة وكانت تستقبل النتيجة 

بمرارة شديدة.
تقول  اشهر  بسته  بعدها  لى  أتت 
اسفل  فى  غريب  بشئ  تشعر  أنها 
وضعت  وعندما  ورم،  كأنه  البطن 
يدى على اسفل البطن وهى متمددة 
الرحم  كان  الكشف  سرير  على 
البطن  من  ومحسوسا  متضخما 
قلب  كشف  سماعة  وباستخدام 
الجنين المضخمة للصوت )دوبلر( 
توالت دقات قلب الجنين فى الغرفة 
حامل  أنها  ادركت  عندما  وبهتت 
منذ اكثر من ثالثة شهور. انسابت 
على  وركعت  عينيها  من  الدموع 
اإلله وهى ال  الرب  تشكر  ركبتيها 

تكاد تصدق.
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وفي الوقت ذاته الذي يتعلم الكلب المساعد فيه مهامه 
الفريدة لمعاونة سائسه، يتعلم كذلك التصرف المؤدب 
تستخدم  وبينما  العمومية.  المساحات  في  والمقبول 
عمليات  المساعدة  الكالب  لتدريب  كبيرة  منظمات 
تدريبية خاصة بها، في إمكان المدربين المالكين أيضا 
أن يتعاملوا مع التدريب بطرق متنوعة. تنصح الكثير 
باتباع  المالكين  للمدربين  الداعمة  المجموعات  من 
خطط راسخة لتطوير طاعة الكلب حتى يستوفي الكلب 
معيار عالي ومعروف به، ثم يخوض امتحان الوصول 
التصرف  على  الكلب  قدرة  يختبر  الذي  العمومي 
عادة  أماكن  في  وحتى  العامة  األماكن  في  المناسب 
تمنع من دخول الحيوانات سوى الحيوانات المساعدة، 

كالسوبر ماركت أو المطاعم.
في الواليات المتحدة، تنقسم كالب المساعدة إلى فئتين 
المرافق.  الخدمية وكالب  الكالب  أال وهما  واسعتين، 
بموجب التعريف المشمول في قانون األمريكيين ذوي 
اإلعاقة، الكالب الخدمية متدربة فرديا على تأدية عمل 
أو مهام ألشخاص ذوي إعاقة، بينما كالب المرافق يتم 
استخدامها من قبل عمال محترفين لمساعدة أشخاص 
كل  يجب على  الخدمية،  الكالب  متعددة. وبخصوص 
الحكومات الوالئية والمحلية، والشركات، والمنظمات 
أن  العموم  بوجه  الجمهور  تخدم  التي  الربحية  غير 
تسمح للحيوانات المساعدة بأن ترافق األشخاص ذوي 

إعاقات في كل األماكن العامة المفتوحة للجمهور.
من  المنتشرة  االختصاصية  األنواع  بعض  يلي  وفيما 

الكالب المساعدة :
- الكالب المرشدة - تساعد المكفوفين والضعفاء البصر

- الكالب السمعية المعروفة كذلك بكالب اإلشارة
- الكالب المساعدة في التنقل - كالب االستجابة الطبية 
- كالب الخدمة النفسية - الكالب المساعدة في التوحد
وفيما يلي بعض األنواع المنتشرة من كالب المرافق :-

معها  يتعامل  عادة   - المحاكم  في  المرافق  كالب   -
سواس محترفون يعملون لدى النظام القضائي، وكثيرا 
ما يتم استخدامها لمساعدة ضحايا الجريمة، والشهود، 

وغيرهم أثناء التحقيق في الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها، 
إلى جانب اإلجراءات القانونية األخرى.

يتعامل  - عادة  التعليمية  البيئات  في  المرافق  - كالب 
معها معلمون اختصاصيون في تسهيل تربية األشخاص 

ذوي إعاقات، والكالب تسهل التفاعل مع الطلبة.
الرعاية الصحية -  أماكن توفير  المرافق في  - كالب 
عادة يتعامل معها االختصاصيون في العالج الطبيعي، 
لتسهيل  األخرى  الطبية  األطر  النفسانيون،  واألطباء 

شفاء المرضى وعالج أعراضهم.
وكالب  المرافق  كالب  بين  واالختالف  التشابه  أوجه 

العالج
نظرا إلى أن كالب المرافق وكذلك كالب العالج تساعد 
أماكن  مثل  متماثلة  مواقع  في  سواء  حد  على  الناس 
ما  كثيرا  المرافق  فإن كالب  الصحية،  الرعاية  توفير 
الرغم من أن  بالخطأ، على  يُطلَق عليها كالب عالج 

هناك عدة فروق هامة بينهما
أوال، عادة يتم تدريب كالب المرافق الذي يستغرق من 
18 إلى 24 شهرا من قبل منظمات معتمدة تتخصص 
بينما  محترفين،  ومدربي كالب  المساعدة  الكالب  في 
عادة يتم تدريب كالب العالج من قبل مالكها. وثانيا، 
يتطلب تسجيل كالب المرافق النجاح في عدة امتحانات 
صارمة جدا قبل أن تتخرج من البرنامج. على النقيض 
االلتحاق  العالج  كالب  تسجيل  يتطلب  ال  ذلك،  من 
بكالب  الخاصة  المهام  دروس  أو  الطاعة  بدروس 
تدريب  لعملية  تخضع  ما  كثيرا  السبب  ولهذا  العالج، 
التي  االمتحانات  ذلك،  على  وزد  بكثير.  أقل صرامة 
يجب على كالب العالج أن تنجح فيها إنها أقل تعقيدا 

وتحديا من امتحانات كالب المرافق. 
وفي مقابل الكالب الخدمية، يجب على سواس كالب 
المرافق وكالب العالج كلتيهما أن يحصلوا على إذن 
الدخول من المنشآت قبل أن يزوروها مع حيواناتهم، 
فإنه ليس لديهم الحق إما في دخول أمكان عادة تمنع 
المرتبطة  الرسوم  إلغاء  في  أو  الحيوانات،  من دخول 

بحيواناتهم.
إعداد

د. شاكر اسطفان
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ابطال من ورق 
وسيكولوجية اجلماهري 

بقلم مسري جرجس
للمؤلف  خلطبيطة  فيلم  في    
الراحل  وبطوله  السباعى  مدحت 
جريمه  حدثت  العزيز  عبد  محمود 
إحسان  هو  فيها  المتهم  وكان  قتل 
ونتيجه  عبدالعزيز(  )محمود 
البد  كان  السياسيه  للظروف 
ما  بأسرع  متهماً  تجد  أن  للحكومه 
فوظفت  الوجه  ماء  ألنقاذ  يمكن 
اآلتها االعالميه لتصويره كارهابي 
الفرصه  هذه  المعارضه  وانتهزت 
لصحافتها  تعليماتها  فأصدرت 
لتصور المتهم على أنه بطل يدافع 
عن حقوق الضعفاء المغلوبين على 
وضحاها  ليله  بين  فأصبح  أمرهم 
نظر  في  الحياه  يستحق  ال  مجرماً 
نظر  في  مغواراً  وبطاًل  الحكومه 
ليس  الحقيقه  في  وهو  المعارضه 
أال موظف بسيط فى وزارة الثقافة 
هذه  في  جمل  وال  ناقه  له  ليس 
الجريمه بل أنه أساساً انسان يعيش 
صانعوا  أما  الحياه.  هامش  على 
)المعارضه(  المهللين  من  القرار 
فنجحوا  )الحكومه(  الراجمين  أو 
في حشد جمع من المصفقين، ليس 
ابتغاًء للحقائق بل فئة تبعاً ألنتمأثهم 

السياسيه.   

الجماهير  يصفق  لماذا  لكن    
للراجمين؟  حتى  أو  للمهللين  سواء 

السؤال  هذا  على  االجابه 
عزيزي  تدهشك  قد  الحقيقه 
القاريء فقد تعودنا على الثقه 
والمراهنه  الجماهير  برأي 
الوعي  سواء  وعيهم  على 
المستمد  الوعي  أو  الفطري 
أال  والمعتقدات  األفكار  من 
أن علم األجتماع له رأي أخر 
هذا  نعتقده،  لما  تماماً  مخالف 

كتاب  في  باستفاضه  نجده  الرأي 
"سيكولوجية الجماهير" الذي صدر 
الفرنسي  النفس  لعالم   1895 عام 
يعتبر  الذي  لوبون  غوستاف 
االجتماعي،  النفس  لعلم  المؤسس 
عن  ويجيب  يطرح  الكتاب  هذا 
سؤااًل هاماً هو كيف تفكر الجماهير 
والشعوب؟ وكيف تتصرف؟ فيقول 
أن من الخصائص النفسية للجماهير: 
وهيمنة  الواعية,  الشخصية  تالشي 
وتوجه  الالواعية,  الشخصية 
بواسطة  الخط  نفس  ضمن  الجميع 
للعواطف  والعدوى  التحريض 
األفكار  لتحويل  والميل  واألفكار, 
المحرض عليها إلى فعل وممارسة 
هو  الفرد  يعد  ال  وهكذا  مباشرة. 
ما  آليا  إنسانا  يصبح  وإنما  نفسه, 
عادت إرادته بقادرة على أن تقوده. 
فالجمهور غير قادر على االحتكام 
للعقل ومحروم من كل روح نقدية 

تصديق  سرعة  يبدي  فإنه  ولذلك 
منقطعة النظير, وكذلك قدرة هائلة 
مصحوبة  والتشويه  التضخيم  على 
إن  بعد.  فيما  شكلت  بتأويالت 
الجماهير ال يمكن تحريكها والتأثير 
العواطف  بواسطة  إال  عليها 
 , العنيفة  والشعارات  المتطرفة 
وكذلك التكرار دون إثبات أي شيء 
 , العقالنية  المحاجة  طريق  عن 
العواطف  إال  تعرف  والجماهير ال 
فاالستبداد  والمتطرفة;  البسيطة 
والتعصب يشكالن بالنسبة للجماهير 
عواطف واضحة جدا وهي تحتملها 
بنفس السهولة التي تمارسها , وبما 
للتمرد  دائما  مستعدة  الجماهير  أن 
على السلطة الضعيفة فإنها ال تحني 
القوية  للسلطة  إال  بخضوع  رأسها 
متقطعة  السلطة  هيبة  كانت  وإن   ,
فإنها تعود إلى طباعها المتطرفة , 
العبودية,  إلى  الفوضى  من  وتنتقل 
إن  و  الفوضى.  إلى  العبودية  ومن 

الثورية  الغرائز  بهيمنة  االعتقاد 
الجهل  يعني  الجماهير  على 
تميز  الذي  األخر  األمر  ِبتفسيرها. 
يقول  غوستاف  الجماهير ،كما  به 
لوبون، هو سرعه تأثرها وسذاجتها 
والسذاجه  شيء،  ألي  وتصديقها 
العقل  وخفه  الطيش  بمعنى  هنا 
فهي تعتبر األراء واالفكار والعقائد 
مطلقة  كأخطاء  أو  مطلقة  كحقائق 
ألنهم  والعالم  الجاهل  يستوي  وهنا 
المالحظه  عن  عاجزين  يصبحان 
الفرد  ينخرط  أن  فبمجرد  والنظر 
الفكري  مستواه  فأن  التدهور  في 
كانت  مهما  بعيد  حد  إلى  ينخفض 
فيكفي  والفكريه.  العلميه  درجته 
اقتراح ما في تجمع بشري  اطالق 
واسع  بأنتشار  وسيحظى  أال  معين 
أو  مصداقيته  عن  النظر  بغض 
صحته والمالحظات الجماعيه دائماً 
الصوابوهي  عن  بعداً  األكثر  هي 
تمثل في األعلب األعم مجرد وهم 
انتقل عن  تشكل لدى فرد معين ثم 

طريق العدوى إلى األخرين.  

في  الطويله  المقدمه  هذه    
بعض  أللقاء  ضروريه  اعتقادي 
الضوء على األحداث األخيره التي 
كان البطل الظاهر فيها هو التخبط 
واستغالل  الحكومه  تعنت  فبين 
قام  ألجماهير  وغفله  المعارضه 
يتوقعوا  لم  بعمل  الشاحنات  سائقوا 
الدوي  هذا  له  يكون  أن  أنفسهم  هم 
في  صداة  تردد  الذي  الكبير 
تفسيره  في  الناس  واحتار  مجتمعنا 
في  التطرف  على  اتفقوا  أنهم  اال 
البعض  فحاول  لتفسيره  محاولتهم 
و  ابطال  أنهم  على  تصويرهم 

صوروهم  واالخرون  قديسون 
وقطاع  محتلون  زنادقه  أنهم  على 
طرق وبما اننا نستمد معلوماتنا من 
أو  المتفقه  سواء  األعالميه  األالت 
المعارضه والتي ثبت للجمع تحيزها 
لصف  أما  المنطقي  غير  الشديد 
الحكومه أو لصف المعارضه فنحن 
التخبط  من  حاله  في  أنفسنا  نجد 
التي تصل بالناس إلى عدم تصديق 
.لكن  ومذيعوها  ومعدوها  االخبار 
الميديا من  ما تفعله  اذا نحينا جانباً 
حشد للعقول فهناك حقائق ال يجب 

أن تغيب عنا:  

أختاروا عدم  الذين  الناس   •
ويضيق  وظائفهم  يفقدون  التطعيم 
عليهم الخناق منذ عده أشهر سواء 
أال  مقاطعيه  أو  فدراليه  بقرارات 
يحركوا  لم  الشاحنات  سائقوا  أن 
ساكناً أال حينما استهدفت القرارات 
الشخصي  دخلهم  مصدر  الحكوميه 
بغباء  الحكومه،  قررت  حينما 
لنفس  اخضاعهم  النظير،  منقطع 
كافه  لها  اخضعت  التي  المعايير 
الكنديين الذين فقدوا وظائفهم نتيجه 
التطعيم.  لقرارات  لمعارضتهم 
فرديه  حركه  الحركه  فهذه  ولهذا 
بحته من قطاع من الناس تم تهديدهم 
تنطبق  ال  فهي  وعليه  رزقهم  في 
الثوريه  الحركات  معايير  عليها 
اذا جاز هذا التعبير. بل هي أساساً 
بوجود  أو  المنطقه  بأهلي  تهتم  لم 
المستشفيات في قلب مدينه تورنتو 
يعانون من  الذين سوف  بالناس  أو 

جراء غلق الحدود. 

البقية ص19 
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
أونتاريو  تلغي رسوم جتديد رخص السيارات وتلغي 

ايضا ملصقات لوحات السيارات
قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد في مؤتمر صحفي أن حكومته ستقدم 

تشريعا يسمح برد المبالغ التي دفعها مالكوا السيارات لتجديد ملصقات لوحات القيادة  منذ مارس 2020 – 
وسينطبق هذا علي جميع سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والدرجات النارية , وفي الوقت الحالي تبلغ هذه 
الرسوم 120 دوالر في السنة للسيارة الواحدة في منطقة جنوب أونتاريو , و 60 دوالر في السنة للسيارة الواحدة 
في شمال أونتاريو , ويأتي هذا االعالن قبل اكثر من ثالثة اشهر من أنتخابات المقاطعة , وقال دوج فورد أن اكثر 
من 7,5 مليون من مالكي السيارات سوف يستفيدون من هذا القرار , وسوف تفقد المقاطعة 1,1 مليار دوالر 
من إيراداتها سنويا بسبب هذا القرار , وقال فورد أيضا ؛ انه مع أرتفاع تكاليف المعيشة فان حكومته تجد طرقا 
لتوفير المزيد من المال في جيوب االشخاص الذين يعملون بجد لمساعدتهم علي دفع فواتير البقالة وغيرها , 
ويحتاج مالكوا السيارات الي التاكد من صحة عناوينهم ويحدثوها اذا تغيرت العناوين , وان يدفعوا اي مستحقات 
او غرامات عليهم حتي يوم 7 مارس , حتي تصلهم شيكات بقيمة االموال التي دفعت ثمن لملصقات لوحة القيادة 
-  وسيظل علي مالكوا السيارات تجديد رخص القيادة كل عام او عامين دون تكلفة للتأكد من صحة التأمين علي 
سياراتهم  - واما بالنسبة للسيارات الخاصة بالشركات  فلن يتم استرداد اي مبالغ في الفترة ما بين مارس 2020 
ومارس 2022  وستظل رسوم تجديد السيارات والملصقات الخاصة بلوحة القيادة للسيارات التابعة للشركات 

وعربات نزح الثلوج علي حالها .

ahram.teeba@gmail.  :لالعالن باجلريدة اتصل على
com  اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

إشراف
جنـــوى غـــــالي

مستشفي ) تريليوم 
بارتنري ( تتلقي تربع ب 
105 مليون دوالر وهذا  
اكرب تربع ملستشفي  يف 

تاريخ كندا
أكدت مستشفي )تريليوم بارتنير ( انها تلقت تبرع بمبلغ 105 مليون 
دوالر من السيد بيتر جيلجان مؤسس شركة ) منازل ماتامي (  ومؤسسة 
بيتر جيلجان وسوف تستخدم هذه االموال في بناء مستشفي جديد في 
منطقة مسيسوجا , في أونتاريو وفي إعادة تطوير مركز )كوينز واي( 
 – كندا  تاريخ  في  لمستشفي  تبرع  اكبر  التبرع  هذا  ويعتبر  الصحي 
بارتنير(  )تريليوم  لمستشفي  التنفيذية  الرئيسة  كارولين  السيدة  وقالت 
– » نحن نشكر بيتر جيلجان ومؤسسة بيتر جيلجان علي هذا التبرع 
التاريخي الذي سيغير الرعاية الصحية لكل من يعيش في غرب منطقة 
تورنتو الكبري , ويساعد في وضع معايير جديدة للرعاية الصحية في 
بلدنا , والسيد بيتر جيلجان هو المتبرع االكثر سخاء للرعاية الصحية 
, في التاريخ الكندي ونحن اكثر فخرا  النه وعائلته أختااروا مستشفي 
تريليوم بارتنير  لتستفيد من هذا التبرع غير العادي , وسوف يتغير اسم 
المستشفي ويطلق عليها  مع المستشفي الجديد أسم جيلجان تقديرا لهذا 
التبرع »  وقال السيد بيتر جيلجان » انه سعيد بان يدعم المستشفي النه 
بدأ عمله في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة وان هذه الهدية هي وسيلة 
لرد الجميل للمجتمع , واالعتراف بفضل العاملين في مجال الرعاية 
الصحية اللتزامهم » ومن المقرر ان يحل مستشفي بيتر جيلجان الجديد 
محل منشأة قائمة عمرها 62 عاما , وسيتم أضافة برج  جديد لمركو 
عام  الجديد  المستشفي  بناء  يبدأ  أن  المتوقع  ومن  الصحي  كوينزواي 
2025 وقد تلقي المستشفي ايضا امويال من حكومة اونتاريو يبلغ 27 

مليون دوالر الضافة اكثر من 500 سرير للمستشفي .

كندا تعتمد لقاح نوفافاكس لكوفيد 19 للكنديني 
الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق

الستخدامه   19 لكوفيد  نوفافاكس  لقاح  علي  الكندية  الصحة  وزارة  وافقت 
لالفراد الذين يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق , وتأتي الموالفقة علي هذا 

اللقاح المعروف ايضا  باسم نوفاكسوفيد بعد حوالي 18 شهرا من إعالن الحكومة الفيدرالية عن االتفاق علي 
أنتاج دفعات من هذا اللقاح في مونتلاير , وهذا اللقاح هو اول لقاح لكوفيد 19 يستخدم جسيمات ثانوية من 
البروتين المخلق في المعمل يحاكي البروتين الموجود علي سطح فيروس كورونا الذي يساعده علي االلتصاق 
بخاليا الجسم , وعندما تحقن هذه الجسيمات من البروتين المصنع بمفردها ال تثير استجابة مناعية قوية لذلك 
يضاف عليها مادة داعمة تسمي ) ماتريكس -أم ( تستند الي نوع من المواد الوجودة في النباتات و يعمل هذا 
المركب علي تعزيز مناعة الفرد ويتعلم الجسم التعرف علي فيروس كورونا ومكافحته -  وقد وافقت وزارة 
الصحة الكندية علي اعطاء جرعتان من اللقاح للبالغين بفترة 21 يوما  بينهما علي االقل , استنادا علي أدلة 
مستقاة من تجارب سريرية – ومن المتوقع ان يتم تسليم اول دفعة من هذا اللقاح في شهر مارس , وتشير 
البيانات التجريبية التي شملت 45 الف شخص الي أن اللقاح فعال بنسبة 95% في الوقاية من شدة المرض 
والوفاة , وتتماشي االثار الجانبية لهذا اللقاح مع ما تم توثيقه سابقا من اللقاحات المعتمدة لكوفيد 19 , وهي 
الم في مكان الحقن , وقشعريرة , وتعب عام واالم في العضالت والمفاصل وغثيان وصداع وكلها تزول في 

غضون 24 ساعة .

أونتاريو تلغي حالة الطوارئ مع أنهاء احلكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ
قالت حكومة اونتاريو انها الغت حالة الطوارئ التي اعلنتها يوم 11 فبراير وسط احتجاجات سائقي الشاحنات 
)قافلة الحرية ( وتأتي هذه الخطوة بعد ان أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن انه اوقف استخدام 
قانون الطوارئ – وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد يوم االربعاء 23 
فبراير , انه وفقا للحكومة الفيدرالية ستلغي أونتاريو حالة الطوارئ اعتبار من الساعة الخامسة من مساء يوم 
االربعاء 23 فبراير وسيتم االبقاء علي ادوات الطوارئ التي تستخدمها قوات انفاذ القانون االن , مع أستمرار 
لحالة  نتيجة  تم وضعها  التي  االوامر  أن  يعني  وهذا   , االرض  علي  الجاري  للنشاط  التصدي  في  الشرطة 
الطوارئ ستبقي سارية حتي تقرر الحكومة ما إذا كانت ستمددها أم أل , والغاء حالة الطوارئ تعني أن الحكومة 
ال تستطيع سن أوامر جديدة – بيد أن االوامر الحالية يمكن أن تظل قائمة , وقال متحدث باسم دوج فورد ؛ 
اننا ممتنين لجميع ضباط الخطوط االمامية الذين أسهموا في حل هذا الوضع سلميا في أوتاوا وفي وندسور 
واجزاء أخري من المقاطعة , وكان دوج فورد قد أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة اونتاريو يوم 11 فبراير 
وسط الحصار الذي فرضه سائقي الشاحنات في قافلة الحرية والمحتجين علي نظام التطعيم االجباري – علي 
منطقة البرلمان في أوتاوا وجسر السفير في مدينة وندسور -وكان دوج فورد قد تعهد بسن اوامر تسمح بتغريم 
الناس ما يصل الي 100 الف دوالر والسجن لمدة عام اذا قاموا  بعرقلوا البنية التحتية ومنعوا حركة السلع 
واالشخاص ولهذا وضع قانون الطوارئ بسرعة ليوضح ان هذا غير قانوني , وبعد ان انهت الشرطة  عملية 
الحصار في اوتاوا ووندسور والتي ادت الي قيام ترودو بوقف استخدام قانون الطوارئ , انهت اونتاريو ايضا 

حالة الطوارئ بها .

كندا تفرض عقوبات علي 58 فردا وكيانا 
روسيا وتلغي بعض 

تصاريح التصدير وسط 
اهلجوم علي أوكرانيا

من  الثانية  الشريحة  عن  ترودو  جستن  الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن 
العقوبات التي فرضتها كندا علي روسيا بسبب هجومها علي أوكرانيا 
والتي تشمل فرض عقوبات مالية علي 58 فردا وكيانا روسيا  ووقف 
الرئيس  مع  تحدث  انه  ترودو  وقال   , روسيا  الي  تصدير  تصاريح 
االوكراني واتفق مع مجموعة السبعة دول علي  العقوبات التي ستفرض 
علي روسيا ,  وقال ترودو ان هجوم روسيا علي أوكرانيا يعد ايضا 
  - والحرية  االنسان  وحقوق  الدولي  والقانون  الديمقراطية  علي  هجوم 
وإن تصرفات روسيا تعرض المبادئ الديمقراطية التي ناضلت  أجيال 
والقادة في كل مكان  الديمقراطيون  ,  ويجب علي  لحمايتها  من كندا 
أن يجتمعوا للدفاع عن هذه المبادئ والوقوف بحزم ضد االستبداد » 
وتشمل العقوبات المعلن عنها أفراد من النخبة الروسية وافراد عائالتهم  
 , أخري  بنوك  بين  من  الكبري  الروسية  والبنوك   واجنر  ومجموعة 
وستفرض كندا ايضا عقوبات علي أعضاء مجلس االمن الروسي بما 
أن  ؛-  ترودو  وقال   , العدل  المالية ووزير  الدفاع ووزير  فيهم وزير 
علي  والمقيمة  الكندية  للعائالت  آمن  لخروج  رتبت  الكندية  الحكومة 
الحدود البرية مع بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ومولدوفيا  , وإن 
الحكومة ستصدر ايضا علي وجه السرعة وثائق سفر للمتضررين , 
وتعطي االولوية لطلبات الهجرة لالوكرانيين الذين يرغبون في القدوم 
الي كندا – كما ستطلق الحكومة خطا هاتفيا جديدا مخصص الي فرد 
في كندا او خارج كندا لديه أسئلة عاجلة تتعلق بالهجرة من اوكرانيا 
الي كندا , واضاف قائال ؛- نحن نقف متحدين وثابتين في دعمنا لسيادة 
أوكرانيا , ونحن نتضامن مع حق الشعب االوكراني في تقرير مستقبله 

في دولة حرة وديمقراطية .

االتضارب يف قواعد االعفاء من احلصول علي 
التطعيم لسائقي الشاحنات القادمني ايل كندا كان 

السبب وراء احتجاجاتهم
أوتاوا ينص أمر حكومي علي أعفاء سائقي الشاحنات غير المطعمين الذين يجلبون اللقاحات واالجهزة الطبية 
الي  الحدود – ويرجع هذا االعفاء  الوباء - من متطلبات االختبار والحجر الصحي علي  لمكافحة  الي كندا 
الضرورة الملحة للصحة العامة لالمدادات التي ينقلونها بحسب  وزارة الصحة الكندية – وقد منحت الحكومة 
اعفاءات لبعض االشخاص الذين يعبرون الحدود الي كندا للمساعدة في معالجة مرضي كوفيد 19 ,  وكذلك 
اعفي السائقون الذين ينقلوا الطالب علي جانبي الحدود بين كندا والواليات المتحدة    وكذلك العاملون في النقل 
التجاري الذين يقومون بتوصيل او التقاط او اصالح المعدات واالمدادات الطبية باي كمية حتي صغيرة وكانت 
االوامر لحرس الحدود باعفاء سائقي الشاحنات التي تحمل أدوية او منتجات طبية مصرح باستخدامها في كندا 
- من المتطلبات الصحية  -  وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الكندية »إن هذا االعفاء نادرا ما يستخدم وانه 
أستخدم علي سبيل المثال للمساعدة في توريد أجهزة التنفس الصناعي »,  وقد تسببت هذه االوامر الغير واضحة 
بارتباك عند المعابر الحدودية وكانت السبب وراء االحتجاجات والمظاهرات التي قامت بها قافلة الحرية وامتدت 

لثالثة اسابيع خارج البرلمان في أوتاوا .
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ألنظرية النقدية

توفيق مرتي مينا

اإلقتصاد,  على  قلياًل  ولنعرج 
الخوض  يرغبون  ال  كثيرون 
وأرقامه  وتحليالته  سيرته  فى 
ومؤشراته ورسومه البيانية  رغم 
أننا نعتاش به وهو الطريق لتحقيق 
الثروة   ... الحياة  فى  أهدافنا  أحد 
الدارسين  من  النخبة  وعدا   ,,

يشيح  فالجميع  المال  ورجال  األكاديميين 
االقتصادية.  الموضوعات  عن  بعيداً  بوجهه 
سيراه  اقتصادياً  موضوعاً  اليوم  اقدم  لكنى 
عن  بعيد  غير  سهاًل  شيّقاً  القراء  بعض 
الموضوعات األدبية ,, إنه يتحدث عن النقود 
يفتح  الذى  السحرى  الدين  عالء  مصباح   ,,

أمامك االبواب المغلقة 

وهيب  االستاذ  تأليف  النفدية  النظرية     
مسيحة أستاذ االقتصاد السياسى بكلية التجارة  
التى   ) القاهرة  جامعة   ( األول  فؤاد  حامعة 
كثير  تبوأ  الذين  العظماء  باألساتذة  زخرت 
الدكتور  الدولة أمثال  منهم مناصب عليا فى 
عبد العزيز حجازى  , والدكتور على لطفى 
الذين شغال رئاسة مجلس الوزراء فى فترات 
متعاقبة من تاريخ مصر , وآخرين أُختيروا 

وزراء للمالية واالقتصاد والتخطيط .

االساتذة  كبار  االستاذ وهيب مسيحة من     
لم  انه  رعم  اإلقتصاد  مجال  فى  المرموقين 
يشرف بالحصول على درجة الدكتوراه مثله 
محمد  االستاذ  الكلية  نفس  فى  زميله  مثل 
والمراجعة  المحاسبة  أستاذ  الحارونى  كامل 
, كالهما لم يحصل على هذه الدرجة العلمية 
العلمية  الرسائل  عشرات  ناقشا  اللذان  وهما 
للحصول على الدكتوراه ومنحاها ألصحابها 
, من أهم مؤلفات االستاذ وهيب مسيحة كتاب 
فلسفة االقتصاد وكتاب النظرية النقدية,,, فى 
بالتحليل  يزخر  الذى  اإلقتصاد  فلسفة  كتابه 
الفلسفى لآلراء االقتصادية وكيف تستفيد منها 
عظمة  تتجلى   ,, بالذات  ومصر  العالم  دول 
دون  آرائه  طرح  فى  شجاعته  فى  الرجل 
خوف أو اهتزاز,,, فعندما تحدث عن تمويل 
الخطة الخمسية الجديدة بالقروض المالية من 
عارض  الدولى  البنك  ومن  الصديقة  الدول 
الرأى فى كتابه ) فلسفة اإلقتصاد( عام  هذا 
فقيرة والقروض  قائاًل ) نحن دولة    1957
ستزيد من أعبائنا , إن ما نحتاجه هو معونات 
كاهلنا,  تثقل  قروضاً  وليس  دولية  مالية 
ولهؤالء الذين يتخوقون من ان نفقد إستقاللنا 
أقول  الُمعينة  الدول  سيطرة  تحت  بالوقوع 
يجب اال نخشى ذلك ففرنسا تلقت المعونات 
من مشروع مارشال ومع ذلك كانت اول دولة 
تبالى  وال  الشعبية  بالصين  تعترف  أوروبية 
شجاعة  هذه   ..) المعونات  هذه  منحها  بمن 
برأى  يدلى  فيمن  يرى  كان  وقت  فى  نادرة 
مخالف لصانع القرار أنه ثورة مضادة وعدو 
للشعب وثورته المجيدة ,, ولعل رأيه هذا كان 
مسؤل  أى  من  خلت  جنازته  ان  فى  السبب 
األخير.,,,,  مثواه  الى  الكبير  الراحل  يشيّع 
النقدية( صيغ باسلوب  القيّم  )النظرية  كتابه 
أدبى رفيع فيه من البالغة مثلما فيه من علوم 

االقتصاد.

النظ���رية النقدية

***

لو أردنا ان نعرف الكثير عن وظائف النقود 
ولماذا  الطفولة  عالم  الى  نرجع  ان  علينا 
يحرص صغارنا على ان يتقاضوا الجنيهات 
الفضية  والفرنكات  المخرومة  والقروش 
حصاالتهم   ( فى  وحفظها  المليمات  واحياناً 
يعرف  الطفل   ,, مدخراتهم  فيها  يجمعون   )
امامه  تفتح  المسكوكات  هذه  ان  بغريزته 
ابواب عالم جديد واسع يستطيع من خالله ان 
يحقق رغباته التى يعج بها خياله وتقوى فى 
نفسه االعتقاد بان النقود تستطيع ان تجلب كل 
شىء يُراد الحصول عليه فى أى وقت وأى 
يكتشف  الشراء  عمليات  وبممارسة   , مكان 
ان النقود وسيلة سحرية تدنيه من المتع التى 
يرومها , لكنه سرعان ما يدرك أن ما يحوزه 
من النقود يتناقص كلما اشترى شيئاً فيبدأ فى 
تكوين ) سلم تفضيل ( يرتب بمقتضاه رغباته 
واحتياجاته مراعياً فى ذلك ما يتقاضاه البائع 
ان ما يرغب فى شرائه  له  تبين  , وإذا  منه 
يتجمع  كى  يدخر  بدأ  يملكه  ما  ثمنه  يتجاوز 
لديه ثمن ما يريده , ويفهم ان عملية اإلدخار 
بها  يفوز  ان  يستطيع  التى  المتع  تأجيل  هى 
فى  يريد  بما  يفوز  لكى  الحاضر  الوقت  فى 

المستقبل .

السلع  عن  تمتاز  النقود  ان  الطفل  يدرك     
قوة   ( بأنها  حياته  بها  تزخر  التى  األخرى 
شرائية عامة ( فيلح فى طلبها لغرضين: 1 
– أنها تمكنه من اإلنفاق الحاضر . 2 – أنها 
) ثروة سائلة طليقة ( ممكن تحويلها الى أى 
الثروات  فكل  الثروة  أشكال  من  آخر  شكل 
عدا النقود ومشتقاتها هى ثروات محبوسة ال 

يمكن تغييرها الى ثروة اخرى .

   حياة الجماعة اإلنسانية ال تختلف عن حياة 
العزلة  نطاق  عن  إذا خرجت  خاصة  الطفل 
تقوم  إنما   , الذاتى  االكتفاء  وتجاوزت حدود 
جهود  شتات  بين  والتضافر  التعاون  على 
هذا   , الجماعة  منهم  تتكون  الذين  االفراد 
وعطاء  أخذ   ( حالة  وجود  يقتضى  التعاون 
 ) المبادالت   ( وجود  يقتضى  آخر  بمعنى   )
القدم  منذ  اإلنسانية  الجماعة  وجدت  لقد   ,,
باإلعتماد  قبيلة  أو  أسرة  او  فرد  قيام كل  ان 
على جهودها الخاصة واالنطواء على نفسها 
واإلكتفاء بإنتاجها مستغنية فى ذلك عن انتاج 
أمر  والقبائل  واألسر  االفراد  من  غيرها 
من  يحرمها  ألنه  الضرر  بأكبر  عليها  يعود 
الفوائد التى تعود عليها لو انها دخلت جميعاً 
مع بعضها البعض فى عالقات تقوم على ) 
األخذ والعطاء( , والسر فى هذا اإلقبال على 
الدخول فى عالقات األخذ والعطاء يرجع الى 

نظام ) التخصص ( فى األعمال والمهن . 

البقية ص 17

آدم الثانـــى 

األرثوذكسيه ليست هي املسيحيه !
الختلط بني أبونا وآبانا!

وجدى خليل

المصري  للمجتمع  صادما  األمر  كان 
أن  قائال  بتصريح  أحدهم  خرج  عندما 
السير الدكتور مجدي يعقوب لن يدخل 
)الجنه( بسبب أنه نصراني . وليس هذا 
أو  التصريح  هذا  مناقشه  بصدد  المقال 
أستنكاره فهو وأن كان جارحا للمشاعر 
فهو أوال وأخيرا اليعني األقباط في شئ 
ألن )الجنه( بمفهومها هي خارج نطاق 
األيمان المسيحي وال تعني السير مجدي 
يعقوب أو غيره من المسيحين في شئ. 
الفكر  هذا  ينتقل  أن  هنا  مايعنينا  ولكن 
القبطيه  الكنيسه  داخل  الي  التحريمي 
عن  دفاعا  أنه  علي  له  الترويج  ويتم 
دفاعا عن  المسيحي  وهو حقا  األيمان 
تحل  أن  اليجب  األرثوذكسي.  التعليم 
وتصبح  المسيحيه  محل  األرثوذكسيه 
قوه طارده لمن ال يؤمن بها من الكنائس 
األخري ألن محاوله الخلط بين األثنين 
لكنيسته  متعصبا  قبطيا  جيال  أنشأت 
معتقدا بصوابها )وهو من حقه( وخطأ 
األخرين وأدانتهم )وهو ليس من حقه(  
أن يحب  الحق في  أرثوذكسي كل  لكل 
هو  الكنيسه  وتعليم  وتعليمها  كنيسته 
تعليم  وهو   Doctrine عليه  مايطلق 
خاص بكل كنيسه يتأثر بثقافتها ويختلف 
آيات  الكنيسه لبعض  بأختالف فهم هذه 
القبطي  الفهم  فهل   . وتفسيرها  األنجيل 
أحتقار  يستوجب  معينه  أنجيليه  آليه 
وهل   . أل  بالقطع  لنا؟  الكنائس  بقيه 
يخرج  أو  السماء  يغضب  التفسير  هذا 
المسيحي؟  األيمان  دائره  من  األقباط 
لنا  وهل  األيمان.  من  يخرجنا  ال  حتما 
باستعالء  ننظر  أن  الحق  األقباط   نحن 
ألي أيمان أخواتنا المسيحين من الكنائس 
تفسير  في  معنا  تختلف  والتي  األخري 
بعض اآليات؟ اليحق لنا علي األطالق 
آلها  المسيح  بالسيد  األيمان  كان  طالما 
وراكزا  ثابتا  ومخلصا  وفاديا  متجسدا 
اذا كان اليحق   , الجميع  ومرتكزا عند 
لنا ال أنسانيا وال أنجيليا أن نحكم علي 
أيمان  أيمان األخرين فكيف نحكم علي 
المحوري  األيمان  هذا  يشاركوننا  من 
نحتكر  بالنا  ما  و  واألساسي؟  والثابت 
الملكوت ألنفسنا داخل الكنيسه القبطيه؟ 
بهذا  نعتقد  أن  الفكر  هذا  أتي  أين  من 
ونكرز به أن األرثوذكسيه هي الوحيده 
للملكوت  أتباعها  سيذهب  التي  الواحده 
أنه  ؟  الطريق  نعرف  الذين  فقط  ونحن 
ليس فكرا أنجيليا وليس هناك آيه واحده 
»هللا«  أحتكار  فكره  أن  هذا؟  لنا  تبيح 
دخيل  فكر  هو  جماعه  أو  لمجموعه 
قاسي اليمت لمبادئ المسيحيه بصله بل 
نحن  مشاعرنا  ويجرح  عليها  ويعتدي 
االخرين  مشاعر  يدمي  أن  قبل  األقباط 
بالكليه  ويتناقض  المسيحين  أخواتنا  من 
مع آيات الكتاب بعهديه ! ياعزيري أن 
بل  المسيحيه  هي  ليست  أألرثوذكسيه 
هي مجموعه من التعاليم والتقليد وأقوال 
المسيح  السيد  رساله  فهم  في  األباء 
بها  نعتز  ونحن  القديسين  وتالميذه 
ونفخر بتراثها ولكنها ليست المسيحيه ! 
كمثال بسيط المسيحيه تدعو الي الصاله 
السيد  أقره  مسيحي  مبدأ  هذا  والصوم 

نصوم  كيف  أما  المجد  كل  له  المسيح 
 . نباتيا  يصوم  هذا  كنسي،  تعليم  فهذا 
يفعل  وهذا   . الطعام  عن  ينقطع  وهذا 
والثالث   . صاموا  قد  الثالثه  كليهما.  
أما  المسيحيه  الوصيه  حسب  سلكوا 
كيف صاموا فهذا يخضع للتعليم والتقليد 
أن  دين(    ( ليست  المسيحيه   ! الكنسي 
بالمسيحيه  عالقه  لها  ليس  )دين(  كلمه 
أو عقيده  دين  المسيحيه حياه وليست   .
بل تعاليم . »الكالم الذي اكلمكم به هو 
روح وحياة« يوحنا 6 :63  كلمه )دين( 
تخص العالم وال تخصنا.  العالم ألجل 
األديان  كلمه  أختار  األجتماعي  السالم 
قديم  بعهد  نؤمن  نحن  ولكن  السماويه 
وعهد جديد وهما لنا المسيحيه كاسلوب 
أرثوذكسيه  من  وأشمل  أعم  وهو  حياه 
أو انجيليه أو كاثوليكيه والمسيحيه تفرد 
جناحيها علي المسكونه جميعها لتحتوي 
الجميع كما يقول أشعياء النبي » ويكون 
يا  بالدك  عرض  ملء  جناحيه  بسط 
في  ويقول »ويكون  ويعود  عمانوئيل« 
راية  القائم  يسى  اصل  ان  اليوم  ذلك 
للشعوب اياه تطلب االمم » أشعياء 11 
واألمم  الشعوب  عن  هنا  النبؤه   10  :
وليست عن الكنيسه القبطيه وحدها!  أن 
يخلو  جميعا  نردده  الذي  األيمان  قانون 
)محور  السبع  الكنيسه  أسرار  ذكر  من 
فقط  واحدا  عدا  واألختالف(   الخالف 
فيه  تشترك  والذي  المعموديه  وهو سر 
أختالف طريقه  مع  المسيح  كنائس  كل 
الكنائس  فكل  ذلك  عدا  أما  ممارسته 
األيمان.  هذا  مفردات  كل  في  تشترك 
واليوم ال نستطيع أن نقول أن الكنائس 
ألن  األيمان  في  معا  تشترك  الرسوليه 
)وهي  األرثوذكسيه  القبطيه  الكنيسه 
األيمان  في  نشترك  ال  رسوليه(  كنيسه 
كنيسه  )وهي  الكاثوليكيه  الكنيسه  مع 
)المطهر(   عقيده  يخص  فيما  رسوليه( 
وجب  واال  وغيرها  البابا(  )وعصمه 
علينا أن نشترك معهم أو يتخلوا هم عنها 
ويمتد األمر الي الكنائس الشرقيه  وهي 
)كنائس رسوليه( والتي تسلل اليها فكره 
توبه البشر و الشياطين ورجوعهم الي 
الجحيم  في  وقتا  يقضوا  أن  بعد  الرب 
!  ) لم ترتقي الي مستوي التعليم بعد( 
غير  الكنائس  اليوم  يلفظون  والذين 
محاوله  اي  غدا  سيلفظون  الرسوليه 
لألتحاد مع الكنائس الرسوليه أن لم يكن 
قد أجهضوها بالفعل ! أن محاوله بعض 
القبطي  الشعب  تعليم  الكنيسه  معلمي 
قادت  المسيحيه  هي  األرثوذكسيه  أن 
الشعب القبطي الي فهم أن المسيحيه هي 
األرثوذكسيه وتسبب هذا في لغط داخل 
و  »أبونا«  بين  الشعب  وخلط  الكنيسه 
»أبانا« وأخذ هذا مكان ذاك . لقد أعلن 
لنا اآلب  السمائي بوضوح ماهو األيمان 
المسيحي عندما نطق علي لسان معلمنا 
بطرس الرسول قائال » أنت هو المسيح 
أبن هللا الحي« )متي 16: 16(  وهذه 
هي الصخره التي بني عليه السيد المسيح 
كنيسته بال زياده أو نقصان والحقيقه لم 

يعد هناك وقت لرفاهيه األختالف
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الكبير  الصوم  االيام   هذه  في  نستقبل 
المقدس والذي يضم االربعين المقدسه 
والتي صامها رب المجد قبل بدء خدمته 
والتي ضمت اربعين يوما صامها السيد 
المسيح وهو في البريه ويسبق االربعين 
يعتبر  وهو  االستعداد  اسبوع  المقدسه 
المقدسه  لالربعين  استعداد  او  مقدمه 

ويعتبر ايضا تعويض اليام السبوت

اثناء  فيها  االفطار  يتم  التي   
االربعين المقدسه . وأيضا باتي 
االستعداد كمقدمة  اسبوع  صوم 
نظرا  المقدمة  لالربعين  وتمهيد 
اصوام  أقدس  األيام  هذه  ألن 
رب  هو  صامها  من  ألن  العام 

المجد نفسه .

ياتي  المقدسه  االربعين  بعد  ثم 
اسبوع االالم وهو ايضا من اقدس ايام 
العام حيث نعيش فيه االالم التي عاشها 
السيد المسيح قبيل صلبه وهي تبدء بعد 
او  الشعانين  احد  الموافق  االحد  ظهر 

دخول السيد المسيح اورشليم .

االثنين  بيوم  تبدء  المقدسه  واالربعين 
الثاني  االسبوع  من  الصوم  ايام  اول 
المعروفه  بالجمعه  وتنهي  الصوم  من 
بذلك  وتسمي  الصوم  ختام  بجمعة 
المقدس  االربعين  الصوم  ختام  النها 
ويتم  العام  القنديل  صالة  يكون  وبها 
المرضي   مسحة  بزيت  الشعب  مسح 
ينتهي  الذي  يبدء اسبوع االالم  وبعدها 
قديما  كان  ,,وقد   المجيد  القيامه  بعيد 
في القرون االول كانت الكنيسه تصوم 
الغطاس  عيد  بعد  المقدسه  االربعين 
او الظهور االلهي مباشرة  مثلما فعل 
السيد المسيح نفسه وكان يصام اسبوع 
االالم منفصال قبل عيد القيامه باسبوع 
مباشرة كما نفعل نحن حاليا الي ان جاء 
البابا ديمترويس الكرام وضم الصو م 
هو  كما  االالم  اسبوع  الي  االربعين 
الحال حاليا كما وضع الحساب الشهير 
المعروف بالحساب االبقطي والذي من 
خالله يتم حساب يوم عيد القيامه المجيد 
وقد سارت كنائس العالم كله علي هذا 
الحساب قرون طويله وكنيستنا القبطيه 
الي اليوم مازلت تسير علي هذا الحساب 

لمعرفة يوم عيد القيامه المجيد .

بالكنيسه  وارتباطه  الصوم  عن  اما 
في  العباده  دعائم  احد  فالصوم  القبطيه 
في  ممتده  وجذوره  القبطيه  الكنيسه 
التاريخ الكنسي منذ نشأة الكنيسه االولي 
الكنائس  من  تعتبر  القبطيه  والكنيسه 
القالئل التي احتفظت بكل اصوامها كما 
تسلمتها من الكنيسه االولي ولم تخفض 
منها شئ ولم تنتقص منها شئ بل علي 
نجد  للصوم  الكنيسه  ولمحبة  العكس 
انها اضافت بعض االصوام علي مدار 
والتي  نينوي  اهل  صوم  منذ  تاريخها 
اضافها البابا ابرام بن زرعه السرياني 
حيث لم تكن الكنيسه القبطيه تصوم هذا 
الصيام من قبل ولكن والن البابا ابرام 
الكنيسه  وكانت  الجنسيه  سرياني  كان 
)وهي  الصيام  هذا  تصوم  السريانيه 

الكنيسه الوحيده مع القبطيه التي تصوم 
نينوي ( وكان هو يصومه  صوم اهل 

فادخل هذا الصوم الي

 القبطيه  هو عباره انقطاع عن الطعام 
اكل  يتبعه  ثم  الزمن  من  معينه  لفترة 
نباتي  اكل  الحيواني  الدسم  من  خالي 
امر  هو  او  فريضه  ليس  والصوم 
ولكنه  ننفذه  ان  يجب  علينا  مكتوب 
فترة تدريب روحيه ننعش فيها الروح  

والقراءات  والصاله  بالصوم  ونغذيها 
الروحيه فترة تنمو فيها الروح وتسمو 

علي الشهوات والطلبات الجسديه .

به  المقصود  ليس  بالطبع  والصوم 
وجب  شر  الجسد  الن  او  الجسد  ايذاء 
اخضاعه بالصوم ولكن الصوم الغرض 
به مقاومة شهوة الجسد وخطاياه وكما 
قال ماراسحق السرياني )كل جهاد ضد 
الخطيه وشهواتها يجب ان يبدا بالصوم 

)

عن  االمتناع  علي  التدرب  ياتي  لذلك 
بعض  او  زمنيه  لفترة  عموما  الطعام 
انواع الطعام الشهي طوال ايام الصوم 
كخطوه اولي لالمتناع عن امور اخري 
كثيره سيئه يكون الجسد او االنسان قد 
تعود عليها ولذلك ياتي الصوم كفرصه 
رائعه لالمتناع عن خطايا اعتادنا عليها 
حتي  او  التدخين  مثل  سيئه  عادات  او 
بعض التصرفات والسلوكيات الخاطئه 

والغير الئقه ,

لذلك يجب ان يسير مع الصوم الجسدي 
لالنسان   الداخلي  الروحي  النمو  مع 

فلذلك يجب ان يصاحب الصوم

يسوع  الرب  قال  فكما   . الصالة   #
ا  َوأَمَّ الشياطين  اخراج  عن  لتالميذه 
اَلِة  ِبالصَّ إاِلَّ  َيْخُرُج  َفاَل  اْلِجْنُس  هَذا 
ْوِم«. مت 17 : 21. ( فالصاله  َوالصَّ
دائما تكون مصاحبه للصوم وال يوجد 
في  سواء  صاله  بدون  حقيقي  صوم 
انسحاق قلب وطلب الرحمه من الرب 
كما نفعل في الصوم الكبير المقدس او 
والكنيسه  العالم  خير  اجل  من  الصاله 
سالح  فالصاه  ....الخ  انسان  وكل 
بالصوم  اقترن  اذا  خاصة  جبار  قوي 
نينوي  اهل  عن  رفع هللا غضبه  وكما 
بالصوم والصاله كذلك يفعل الرب مع 
كنيستنا  وتاريخ  اليه   يلجأ  انسان  كل 
انقذ  التي  االحداث  من  جدا  الكثير  به 
مخاطر  من  وشعبه  كنيسته  فيها  الرب 
متنوعه ونظر الي سؤال قلب شعبه بعد 
والصاله  بالصوم  الرب  الي  توجه  ان 
 . دليل  خير  المقطم  نقل  حادثه  ولعل 
القداسات  الصوم  يصحب  دائما  لذلك 

الكثيره الي جانب الصلوات 
الخاصه ايضا

ان يالزم  اخر يجب  امر   #
اصوامنا

الروحيه  القراءات  وهو   
المقدس  الكتاب  في  سواء 
النافعه  الروحيه  الكتب  او  لنا  كلمة هللا 
لنا والتي بها خبرات قديسين او اخرين 
االرشاد  بها  نجد  الروحيه  حياتنا  في 
المنضبط  المسيحي  والسلوك  الروحي 

فنسير علي اثارهم ونتمثل بايمانهم .

يقترن  ما  دائما  الرحمه   اعمال   #
الصوم باعمال الرحمه والتي هي تدل 
استثناء  بال  لالخرين  محب  قلب  علي 
للعطاء  استعداد  علي  قلب 
والصائم  محتاج  لكل 
الذي  طعامه  حتي  يشارك 
صومه  فترة  في  ياكله  لم 
الخوته المحتاجين كما كان 
في  واجدادنا  اباءانا  يفعل 
من  جانب  وهذا  الماضي 
جوانب الصوم ودليل علي 
صحة الصوم وقبول الرب 
عندما  النبي  اشعياء  يخبرنا  وكما  له 
الرب  ))اليس هذا صوا اختاره  يقول 
تدخل  وان  للجائع خبرزك  تكسر  ..ان 
رايت  اذا  بيتك  الي  التائهين  المساكين 
عريانا ان تكسوه وان ال تتغاضي عن 

لحمك ..اشعياء 58::7,6

الصوم  قداسات  في  دائما  ننشد  وكما 
الكبير العباره الرائعه التي تقول طوبي 

للرحمه علي المساكين .

روحي  بعد  المسكين  علي  فالرحمه 
جميل وضعته الكنيسه بناء علي وصايا 
الرب لنا ليكون تدريب اخر نقوم به في 

خالل هذه الفتره المقدسه المباركه ...

وهكذا الصوم المقدس هو رحله نذوق 
فيها حالوة الرب ونستمتع بالعشره من 
خالل الممارسات الروحيه المختلفه في 

هذه االيام .

ايام  لتكون  الرب  الي  نصلي  لذلك 
الصيام الكبير ايام بركه للكنيسه والعالم 
كله نصوم جميعنا بقلب واحد ونصلي 
بنفس واحده ليستجيب الرب لنا ويرفع 
خير  اجل  من  فنصلي  ضيق  كل  عنا 
المضطهده   النفوس  اجل  ومن  كنيستنا 
نصلي من اجل ان يعم السالم الكنيسه 
القبطيه ومصر والعالم كله نصلي في 
الجميع  يعرف  ان  اجل  من  اصوامنا 
المسيح االله الحقيقي ويكشف الرب لهم 
 , الظلمه  قلوبهم  ويرفع عن  نوره  عن 
نصلي ليدافع الرب عن كنيسته وشعبه 
وإيمانها  الكنيسه  علي  يحافظ  وان 
المستقيم خاصة في هذه األيام الصعبة .

الوباء وتقف  نصلي من أجل أن يرفع 
الحروب ويحل السالم في العالم .

وصالوتنا  اصوامنا  منا  الرب  وليقبل 
امين

وكل عام والجميع بمحبة وسالم بمناسبة 
بدء الصوم الكبير.

مبناسبة بدء الصوم الكبري املقدس
عصام نسيم

مقاطعة نوفا سكوتيا سرتفع مجيع 
القيود الصحية املتبقية مبا فيها 

أقنعة الوجه  حبلول 21 مارس
هيوستن  السيد  سكوتيا  نوفا  مقاطعة  وزراء  رئيس  قال 

للصحفيين يوم االربعاء 23 
السياسيين  ان  ؛-  فبراير  
في  الصحة  ومسؤولي 
المقاطعة اوضحوا دائما انهم 
سيتبعوا العلم واالن يقولون 
وقد   ) مستعدون  نحن   (
يقول البعض ان رفع القيود 

الكفاية وأخرون سيقولوا ان  فيه  بما  الصحية ليس سريعا 
هذا أالجراء سريع جدا – ولكننا نتحرك بالوتيرة المالئمة 
لمقاطعتنا , وستخفف المقاطعة تدريجيا القيود الصحية حتي 
الذي  التطعيم  اثبات  شرط  هذا  ويشمل   , مارس   21 يوم 
سيقف اعتبارا من يوم 28 فبراير لالنشطة غير االساسية 
مثل الذهاب للمطاعم  , وقال الدكتور روبرت سترانج كبير 
االطباء ؛-إن شرط اثبات التطعيم كان إجراء مؤقت ولم نعد 
في حاجة اليه , ومع ذلك فإن متطلبات إثبات التطعيم ستظل 
مثل  الخطورة  عالية  البيئات  في  الراهن  الوقت  في  قائمة 
للعاملين  وكذلك  االجل  الرعاية طويلة  ودور  المستشفيات 
في مجال الرعاية الصحية , وابتدأ من 7 مارس ستتنكن 
االماكن الكبيرة من العمل بقدرة استيعاب 72% حتي الي 
5000 شخص مع االبتعاد الجسدي قدر االمكان , وحفالت 
الزفاف والخدمات الدينية بسعة 75% , وستتمكن المطاعم 
العمل  ساعات  الي  العودة  من  والكازينوهات  والحانات 
العادية ويسمح للمرافق الرياضية والترفيهية بالعمل بطاقة 
72% وسيبقي شرط ارتداء أقنعة الوجه في االماكن العامة 
باستمرار  يوصي  ولكن  مارس   21 يوم  حتي  والمدارس 
ارتداؤها بعد ذلك , وقال كبير االطباء ايضا ؛- أن هناك 
القيود  رفع  بعد   19 بكوفيد  االصابات  ارتفاع  من  خطر 

الصحية ولكنه سينخفض بمرور الوقت .

بقية مقال »النظرية النقدية« ص 16
من  يختار  ان  عليه  تفرض  الذاتية  الفرد  مصلحة     
األعمال ما يتناسب مع ميوله وكفايته وما يتفق مع مهارته 
, ويقتصر على هذه الواجبات التى يبلغ فيها معدل إتقانه 
أكبر قدر ممكن , وأن يترك ما عدا ذلك الى غيره من 
بين  يكونون  األفراد  بدأ  ان  هذا  على  وترتب   , األفراد 
انفسهم عالقات تقوم على تبادل السلع والخدمات وبذلك 
يدخلون فى عالقات طبيعتها األخذ والعطاء , فهل يلجأ 
الى نظام المقايضة ليحصل على إنتاج اآلخرين ؟ اإلجابة 
بالنفى فنظام المقايضة عقيم ال يسعف فى إنجاز المبادالت 
فى  التوافق  ذلك  وأهم من   , والسرعة  واليسر  بالسهولة 
نوعى السلع وكمياته المطلوب مبادلتها وهناك عائق آخر 
وهو إختالف نسبة المبادلة بين السلعتين أو ما يُطلق عليه 

) معدل اإلحالل الحدى ( بين السلعتين .

ألد  ومن  االقتصادى  العزلة  لنظام  صنو  فالمقايضة     
أعداء التعاون اإلجتماعى .  

   فالنقود إذن فى أول عهود نشأتها ومنذ اهتدى التفكير 
اإلنسانى إلى ابتداعها , كانت سلعة من بين عديد السلع 
على  الناس  إجماع  إنعقد  الجماعة  افراد  لدى  المعروفة 
إتخاذها وسيطاً فى المبادالت فهى تلعب الدور الذى تلعبه 
بعض العناصر الكيماوية التى تُستخدم فى تحليل المركب 
تفكيك  النقود يعين على  , فتوسيط  الى عناصره األولية 
البيع  عملية  عن  الشراء  عملية  وفصل  المقايضة  عملية 
وتخليص كل من طرفى المقايضة من اإلسار الذى يقيده 
قيام أسواق  إلى  التحرير يفضى  بالطرف اآلخر , وهذا 
السلعة  فى هذه  المتعاملين  بكل  تجمع  بكل سلعة  خاصة 
والعرض  الطلب  بأحوال  العلم  يسوده  جواً  يخلق  مما 
يتم  الذى  السعر  أى  التوازن  سعر  عند  االسعار  فتستقر 

عنده التعادل بين العرض والطلب ,

   وما كانت النقود لتنجح فى هذه الوساطة لوال إجماع 
تملك  عامة  شرائية  قوة  النقود  اعتبار  على  المتعاملين 

صفة ال تملكها أية سلعة اخرى .

المرجع: أستاذ وهيب مسيحة
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

سقوط الشعر
هل يصاحب التوتر؟

سقوط  مشكلة  تحتل 
زيارات  من  كثيرا  الشعر 
االطباء، وعلى الرغم من 
انها كانت يظن انها مشكلة 
تأتى مع تقدم السن اال انك 
الشباب  مع  كثيرا  تراها 

ومن هم فى مقتبل العمر.

وهنا الحديث عن سقوط الشعر العام وليس 
الذى يصيب اجزاء من فروة  الشعر  سقوط 

الرأس بسبب مرض جلدى.

وسقوط الشعر العام له اسباب كثيرة منها:

االصابة بمرض هبوط الغدة الدرقية

االنيميا او نقص الحديد

البيتابلوكر  مثل  العقاقير  بعض  استخدام 
الغدة  نشاط  زيادة  او عقاقير  الضغط  لعالج 

الدرقية وغيرها

االلتهابات  او  الحادة  بالحمى  االصابة 
الشديدة فى الجسم

سن  مع  االيستروجين  هرمون  نقص 
انقطاع الدورة الشهرية

والمعادن  الفيتامينات  بعض  نقص 

والبروتين

يصاحب الجراحات 
او االصابات الشديدة

االخير  والسبب 
على  الضوء  يلقى 
السبب الذى نراه كثيرا وهو التوتر الشديد، 
فالتوتر الشديد او تعرض الجسم الصابة او 
جراحة كلها تتساوى فى تأثيرها على الجسم.

فقد كان يظن ان سقوط الشعر هو مرض 
او مرض  غذائية  اسباب  ينتج عن  عضوى 
فى بعض االعضاء مثل الغدة الدرقية او فقر 
الدم، وال يشير احد الى التوتر كعامل هام فى 

سقوط الشعر.

وهنا اتذكر مريضة حدثت لها حادث سيارة 
كبير وتم انقاذها، ولكنها الحظت بعد الحادث 
فقدت  ان  الى  مستمرة  بصفة  للشعر  سقوط 
وعندما  تماما،  صلعاء  وبقيت  شعرها  كل 
اكيدة  عالقة  للحادث  ان  تثبت  ان  ارادت 
الجلدية  اخصائى  يوافق  لم  الشعر  بسقوط 
على اعطائها هذا االثبات وفقدت حقها، وبعد 
التوتر بدأ  بضعة اسابيع من الراحة وهدوء 
شعرها فى الظهور مرة اخرى، وعاد شعرها 
طبيعيا، وهذه كانت حالة صارخة لبيان تأثير 

التوتر على سقوط الشعر.

والجلد هو اكبر عضو فى الجسم وحوالى 
والشعرة  الشعر،  بصيالت  يحمل  منه   %90
الواحدة تتكون من ساق يظهر على السطح 
وفروة  تراه،  ال  الجلد  داخل  عميق  وجذر 
الرأس بها حوالى 100 الف بصيلة للشعر، 
ونمو كل شعرة يدخل فى 4 مراحل متكررة: 
اناجين كاتاجين تيلوجين وكينوجين، المرحلة 
االولى اناجين وهى المرحلة النشطة وتتميز 
بصيالت  من   %90 وحوالى  النمو  بسرعة 
تستمر  وهى  المرحلة  هذه  فى  يكون  الشعر 
مابين 2 الى 6 سنوات فتنمو الشعرة ما بين 
½ الى 1 بوصة كل شهر ثم تدخل الشعرة 
بعدها فى المرحلة الثانية كاتاجين، وفى هذه 
المرحلة يتراجع النمو وتبدأ بصيلة الشعر ان 
تدخل فى مرحلة الراحة وتستمر 10 ايام، ثم 
تدخل مرحلة التيلوجين وفيها ال نمو وتستمر 
هكذا من 3 الى 5 اشهر، وحوالى 10% من 
والمرحلة  المرحلة،  هذه  فى  يكون  الشعر 
وتكون  الشعرة  تسقط  كينوجين  االخيرة 

بصيلة الشعر فارغة.

يفقد  ان  للفرد  يمكن  العادية  وفى االحوال 
حوالى 100 شعرة فى اليوم الواحد.

ولكن كيف يؤدى التوتر والضغوط النفسية 
الى سقوط الشعر؟

التوتر والضغوط الحادة او المزمنة يمكن 
ان يؤدى الى سقوط الشعر، واذا كان الشعر 
أسوأ  تجعله  سوف  آخر  سبب  ألى  يتساقط 
التوتر  فى  زيادة  الى  يؤدى  الشعر  وفقدان 
ويدخل  والخجل  بالعار  االحساس  بسبب 

المصاب فى دورة مفرغة.

لهرمون سي  مسقبالت  العلماء  وجد  ولقد 

ار اف من المخ وهو الهرمون الذى يساعد 
الغدة  من  الكورتيزول  هرمون  افراز  على 
الشعرة  اطالة  يمنع  الهرمون  وهذا  الدرقية، 
ويوقف دخول الشعرة فى المراحل المختلفة، 
ويشجع ظهور المواد المؤكسدة، كما يساعد 
الى  افراز مادة بى وهى تؤدى  التوتر على 

تساقط الشعر.

اما قبل االهتمام بطرق العالج يتعين علينا 
للغدة  هبوط  من  الشعر  سقوط  سبب  معرفة 
الدرقية او انيميا او نقص المواد الغذائية او 
استخدام بعض العقاقير قبل تشخيص التوتر 

كسبب.

االهتمام  العالج  اساليب  فى  ويراعى 
بالغذاء الصحى، تناول البروتين فى الوجبات 
النوم من  السلطات، والحرص على  وتناول 
7 الى 8 ساعات متصلة فى اليوم، الن عدم 
على  والضغط  التوتر  من  نوع  يعتبر  النوم 
والمعادن  الفيتامينات  تناول  ويجب  الجسم، 
كمكمل غذائى ويجب ان يحتوى على كمية 

مناسبة من فيتامين بى وسى.

للتوتر هو  الهامة  الغذائية  المكمالت  ومن 
المكمالت لغدة االدرينال وهى الغدة المعنية 
بالضغوط والتوتر وهى تحتوى اساسا على 
الهندى وهو  الجنسنج  او  عشب االشواجاندا 
يساعد على االقالل من هرمون الكورتيزول 
وضبط غدة االدرينال وكذلك الجنسنج العادى

جرعات  بالليزر  عالجات  توجد  كذلك 
ضعيفة لتحفيز بصيالت الشعر.

يأخذ  الشعر  سقوط  عالج  ان  تذكر  ولكن 
مداومة  مع  شهور   3 وانتظر  طويال  وقتا 

العالج حتى ترى نتيجة.

من عيادة الطب الطبيعى

ارجتاع احلامض
س: انا سيدة فى 
الخمسين من العمر 
واعانى من ارتجاع 
الحامض، ووصف 
لى الطبيب مثبطات 

للحامض ولكنى قرأت 
انها يمكن ان تكون 

سببا فى هشاشة 
العظام وانا اعانى 

من بداياته فهل يوجد بديل طبيعى؟ وماهو 
سبب االرتجاع؟

ج: ارتجاع الحامض منتشر كثيرا وحوالى 
30% من الناس يعانون منه مرة كل شهر، 
وهو فى اغلب االحيان ليس زيادة فى افراز 
ارتخاء فى  ينتج عن  المعدة بل هو  حامض 
بين  الموجود  بالصمام  تحيط  التى  العضلة 
تناول  ذلك  اسباب  ومن  والمرىء،  المعدة 
مع  او  جيد  مضغ  بدون  بسرعة  الطعام 
المشغولية بامور اخرى،كذلك تناول االطعمة 
الدهون  فى  المقلية  او  بالدهون  المليئة 
واالفراط فى السكريات و الكحوليات وشرب 
على  تساعد  عوامل  هى  والتدخين  القهوة 
الحجاب  فتق  يمثل  كما  االرتجاع،  حدوث 
الصدر  تجويف  فى  المعدة  وبروز  الحاجز 

عامال آخر.

االرتجاع  مسببات  تجنب  المهم  فمن  لذا 
الطعام  تناول  عند  والتأنى  الجيد  بالمضغ 
وتجنب االطعمة الدهنية او المقلية فى الدهون 

واالعتدال فى تناول 
واالمتناع  القهوة 
التدخين  عن 
 ، ت ليا لكحو ا و
على  والحرص 
طبق  تناول 
المحتوية  السلطة 
الخضروات  على 
الورقية، ومن المفيد 
اال  الحاجز  الحجاب  فتق  من  يعانون  لمن 

يستلقون للنوم بعد تناول الطعام مباشرة.

ومن االمور المفيدة للتغلب على االحساس 
بالحموضة ان تتناول الماء فورا، كما يمكن 
فى  العرقسوس  مثل  االعشاب  بعض  تناول 
ايضا  المفيد  ومن  تمضغ،  اقراص  صورة 

تناول شاى الكاموميال او الشمر.

ومما يساعد على التغلب على هذا الشعور 
الطعام  تناول  قبل  البابايا  من  تناول شريحة 
او  هاضمة،  انزيمات  على  تحتوى  النها 
تناول االنزيمات الهاضمة نفسها فى صورة 

مكمل غذائى.

التى  الغذائية  المكمالت  بعض  وتوجد 
المرىء  تبطن  التى  المفيدة  تحوى االعشاب 
الهاضمة  االنزيمات  مع  المارشماللو  مثل 

وعنصر الزنك.

د.تباسيم جندي
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فبدا لى وكأن  العاشرة  للمرة  نظرت فى ساعتى 
لعلهما  او  التحرك  ويرفضان  يعاندانى  العقربان 
اتعجل  يتحركان ببطء شديد غير محسوس ، كنت 
الوصول الى وطنى بعد رحلة عمل قصيرة، لم يكن 
سبب تعجلى فى العودة هو اشتياقى المعتاد لوطنى 
يتعلق  آخر  لكن كان هناك سبب  الجميلة  ولمدينتى 
صديق  عزت  له  تعرض  الذى  المروع  بالحادث 
عمرى الذى علمت انه يرقد فى احدى المستشفيات 
بعد هذا الحادث الذى انقلبت فيه السيارة عدة مرات 
آخر  سبب  السريع.  الطريق  على  لها  قيادته  اثناء 
ضاق به صدرى وهو اننى اصبحت مضطراً لزيارة 
المستشفى وغير خاف على جميع من يعرفوننى مدى 
ونفورى  وكراهيتى  المستشفيات  جو  من  انقباضى 
الى  باالضافة  والعقاقير  االدوية  لرائحة  الشديدين 
لحالة  رؤيتى  بعد  اعيشه  الذى  النفسى  االحباط 
مريض او سماعى النين متألم...بمعنى آخر يعرف 
الجميع أن حضورى لسرادق عزاء هو أمر ايسر 
األن  األمر  بمستشفى.  لمريض  زيارتى  من  بكثير 
يبدو مختلفاً فالمصاب الراقد فى المستشفى هو احد 
زيارة  كونه  يتخطى  فاألمر  المقربين  العمر  رفقاء 
مجاملة.                                                   

وذهبت  استطاعتى  قدر  نفسى  على  تحاملت 
لزيارة صديقى عزت وانا احمد هللا على أن الحادثة 
حالتة  تكون  أن  الظن  وأغلب  اسبوع  عليها  مر  قد 
كانت  التى  خطواتى  تباطأت  ولوقلياًل.  تحسنت  قد 
مسرعة فى ردهة المستشفى وتثاقلت أكثر وانا على 
بعد امتار قليلة من غرفة عزت ، ثم...ثم استجمعت 
شجاعتى ووقفت على مدخل الغرفة فارتفعت خمسة 
رؤوس تنظر الى الوافد الجديد الذى هو انا . كان 
هناك ثالثة زوار لشريك عزت فى الغرفة بينما كان 
واالربطة  حوله  جالسين  عزت  اصدقاء  من  اثنان 
والضمادات تلتف حول تالتة ارباع رأسه بما فيها 
عينه اليسرى وكان واضحاً أن جانبه االيسر قد ناله 
وضع  حيث  المروع  الحادث  من  االكبر  النصيب 
ذراعه االيسر فى جبيرة بينما ساقه اليسرى كانت 
معلقة ومرفوعة داخل جبيرة جبس كبيرة . نهض 
كان عزت  بينما  يعرفنى  وكان  ليصافحنى  احدهما 
يتساءل بصوت واهن عن الزائر..لكنه سرعان ما 
نسيت  مؤلمة  لحظة  ..كانت  صوتى  على  تعرف 
للمستشفى  العام  الجو  من  باالختناق  شعورى  فيها 
ولم اشعر اال بالمى وتعاطفى الشديدين مع الصديق 
المصاب الذى ذهب فى نوبة بكاء عالية جاءت على 
اثرها احدى الممرضات ثم ذهبت وغابت لدقائق قبل 
ان تعود وتكشف ذراع عزت وتحقنه بعقار فهمت 
اصابة  ان  وقتها  وعرفت  لالعصاب  مهدىء  انه 
عزت لم تكن اصابة جسدية فقط فمن الواضح ان 
والعصبية...زاد  النفسية  حالته  من  نال  قد  الحادث 
على ذلك أن الممرضة وبناء على تعليمات االطباء 
بأى  للحادث  التطرق  طلبت من جميع زواره عدم 
وجودى  فترة  حاولت  بالفعل  االحوال.  من  حال 
معه فى المستشفى ان اتكلم فى موضوعات خفيفة 
واستعدت معه ذكريات الطفولة والمراهقة والشباب 
انها  ظننت  ابتسامة  منه  انتزع  ان  استطعت  حتى 
دخل طفل  فجأة  لكن  االكتئاب  دائرة  من  ستخرجه 

والديه  بصحبة  عمره  من  العاشرة  فى  يبدو 
فى  عزت  شريك  اآلخر  المريض  لزيارة 
الغرفة فانتبه عزت للطفل وتحرك فى الفراش 
ناسياً االربطة وساقه المعلقة وخلت انه على 
ولم  السنده  بسرعة  فتحركت  السقوط  وشك 
يلتفت عزت لى بل ظل على اهتمامه بالطفل 
بلباقة  لطفلها  قالت  التى  االم  نظر  ذلك  ولفت 
وهى تشير نحو عزت » مش تروح تسلم على 
نحو  الطفل  اتجه  سالمتك؟«  له  وتقول  عمو 
قلبى  امه. خفق  له  قالته  ما  يردد  عزت وهو 
بعنف فالطفل فى نفس عمر ابن عزت الذى 
االفكار  الحادث وتسارعت  لقى مصرعه فى 
فى  تنهمر  صديقى  دموع  ارى  وانا  برأسى 
الطفل  يحتضن  ان  يحاول  وهو  عميق  حزن 
الطفل  عاد  الشيكوالتة.  بقطع  يديه  يمأل  وهو 
المه بينما نظر صديقى نحوى فى اسى فبادرته 
بقولى » انها ارادة هللا«...رد عزت  » ال...
المتهورة... لقيادتى  حتمية  نتيجة  هى  بل  ال 

ابنى  قتلت طفلى...قتلت  لقد  الحقيقة  تلك هى 
الوحيد« قلت له فى حزم بل هى ارادة هللا انت 
نفسك كنت فى الحادث لكنك لم تمت....صمت 
صديقى ويبدو ان تأثير المهدىء قد بدأ يؤتى 
مفعوله. فتعمدت ان احدثه عن رحلتى االخيرة 
وسأتغيب  اخرى  مرة  اسافر  سوف  واننى 
ألكثر من شهر انتبه هو لكلماتى وابتسم قائاًل 
فى  المستشفى...سأكون  غادرت  »سأكون 
المستشفى  فى  تزورنى  لن  انك  منزلى..اى 
مرة اخرى«  قالها وهو يسخر من عدم تحملى 
غادرت  عنى.  يعلم  كما  المستشفيات  الجواء 
فيها  انقطع  لم  اسابيع  خمسة  ومكثت  الوطن 
عن محادثة عزت تليفونياُ واو لمرة واحدة فى 
تتحسن من  كانت  ان حالته  االسبوع وسرنى 
اسبوع آلخر فبعد ازالة الجبس بدأ المشى قلياًل 
بمساعدة افراد التمريض ثم وحده بالعكاز وقد 
سرنى سرعة استجابته للعالج ، اخبرنى ايضاً 

انه سيعود الى منزله وانه سيمكث فى منزله 
شهرين كأجازة مرضية بعدها يعود الى عمله 
عزت  كان  الوطن  الى  عدت  عندما  وبالفعل 
المطار  من  طريقى  وفى  منزله  الى  عاد  قد 
وكان صوته  تليفونياً  الى منزلى تحدثت معه 
يستطع  لم  لكنه  تجاوزه الصاباته  عن  معبراً 
لفت نظرى  لكن ما  الحزينة  نبراته  أن يخفى 
كالهمس...وكان  يأتي  كان  كالمه  أن  هو 
بالكاد  وفهمت  المكالمة  اثناء  كثيراً  يصمت 
انه ليس وحده وانه ال يريد أن يسمع أحد ما 
أسر لى به. اصابنى القلق قلياًل لكننى نسيت 
األمر برمته اال انه اتصل بى فى ذات اليوم 
فى  مستغرقأ  كنت  لألسف  لكنى  مرات  عدة 
اليوم  فى  الهاتف.  اسمع رنين  فلم  نوم عميق 
ألعاود  النهار  انتصف  حتى  انتظرت  التالى 
الحديث معى وما أن سمع صوتى حتى صرخ 
فى  تتخلى عنى  ؟ كيف  يا رجل  انت  اين   «
مثل هذه الظروف؟ ارتبكت وشعرت بالخجل 
فى  رأيك  الى  احتاج   « قائاًل  استطرد  لكنه 
 . أى وقت«  فى  سأنتظرك  أرجوك  هام  أمر 
لم يكن أمامى سوى االستجابة لطلبه وبالفعل 
منزله... باب  أدق  كنت  ساعة  من  أقل  وبعد 

انفتح الباب بسرعة ووجدته أمامى وكأنه كان 
فى  للجلوس  دعانى  الباب،  خلف  ينتظرنى 
غرفة المعيشة وبدأ يتكلم وأنا أصغى اليه بكل 
وكان  جديد  من  للهمس  عزت  عاد  حواسى. 
فى  الردهة  الى  ينظر  واخرى  جملة  كل  بين 
يخص  بل  يخصنى  ال  االمر   « شديد.  حذر 
ولم  الصحية  بحالتى  مشغواًل  كنت  زوجتى 
اتنبه لحالتها ...هل تصدق ..لقد ايقظتنى قبل 
الفجر لتخبرنى أن درجة حرارة طفلنا مرتفعة 
ثم غابت وعادت بعد نصف ساعة لتبشرنى أن 
حرارته انخفضت بعدما وضعت كمادات على 
يراقب  هو  بينما  واجماً  اليه  نظرت  رأسه« 
النوم قبل أن يستطرد  المؤدية لغرف  الردهة 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

واحدة  مرة  األمر  هذا  يحدث  لم 
تتطور  أن  وأخشى  مرات  عدة  بل 
تتصور  أكثر...هل  هو  لما  حالتها 
بدأت  الحداد؟  مالبس  خلعت  أنها 
انهمرت دموعه  أن  بعد  تهدئته  فى 
واكتفيت بقولى » كل شىء سوف 
يكون على ما يرام فقط دعنى أفكر 
رأيى« شعرت  األمر ألعطيك  فى 
بارتياحه لكلماتى ثم غادرت منزله 
على أمل أن تهدأ االمور وحدها....
بى  اتصل عزت  أيام  ثالثة  بعد  ثم 
الى  فتوجهت  بالبكاء  يجهش  وكان 
الطريق  طول  احدثه  وأنا  منزله 
واحاول تهدأته. ما أن وصلت الى 
بشدة  يهاجمنى  وجدته  حتى  منزله 
كيف ساءت  واخبرنى  تدخلى  لعدم 
حالة زوجته التى تعد طعام االفطار 
المدرسة  الى  قبل أن يذهب  لطفلها 
وكيف أنها تنتظر عودته فى شرفة 
صارت  انها  بل  يوم  كل  المنزل 
لساعات  الطفل  غرفة  داخل  تغيب 
مذاكرة  فى  لمساعدته  طويلة 
بكاء  نوبة  فى  دخل  ثم  دروسه. 
مرة اخرى وهو يؤنب نفسه » انا 
الذى قتلت طفلى وانا الذى اوصلتها 
لهذه الحالة« امسكت بيديه محاواًل 
اقولها.  كلمات  اجد  ال  وانا  اسكاته 
قلت له » صدقنى األمر ليس بيدى 
أنا ال استطيع أن افعل شيئاً » نظر 
نحوى وقد بدأ يهدأ قلياًل« هل تعتقد 
نفسى؟«  لطبيب  يحتاج  االمر  أن 
النجاة  الجملة هى طوق  تلك  كانت 
بالنسبة لى فأجبته بسرعة » بالتأكيد 
نفسى  طبيب  الى  نحتاج  نحن 
كتفى  عزت  أمسك  متخصص«  
وهو  بقوة  يهزنى  وكان  يديه  بكلتا 
يرجونى أن ابحث عن طبيب نفسى 
ماهر. ووعدته بذلك ثم قال لى قبل 
أن اغادر منزله » بعد كل ما رأيته 
أن  نفسى  من زوجتى صعب على 
اصدمها بحقيقة أن طفلنا قد مات فى 
المنزل  السيارة«....غادرت  حادث 
ثم  أذنى  فى  ترن  األخيرة  وجملته 
نفسى  وجدت  متحشرج  بصوت 
اردد » وانا ايضاً يا صديقى صعب 
ان  بحقيقة  اصدمك  أن  نفسى  على 
زوجتك قد ماتت فى نفس الحادث.«   
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ما شفش حاجه،  كشاهد  الحركه،  هذه  أن  أال 
انسياق  من  القته  لما  نفسها  تطوير  في  نجحت 
دخول  على  إلى حصولهم  أدى  ما  لها  المجتمع 
كله  )واهو  تبرعات  شكل  في  مسبوقه  غير 

بيسترزق(.

منذ  تفتأ  لم  الليبراليه  ترودو  حكومه   •
بين  التفرقه  مبدأ  اعتماد  على  الحكم  توليها 
الكنديين سواء من نواحي عديده سواء دينيه أو 
اجتماعيه أو غيرها. بل أن معظم القرارات التي 
الحكومه هي قرارات في مصلحه  اتخذتها هذه 

حزبها فقط.

حزب المعارضه الرسمي، المحافظين،   •
أهدافاً  لتحقيق  وتفرغ  باالزمه  األهتمام  ترك 
سياسيه على حساب الكنديين ومصالحهم وحينما 
لم يتفق معهم زعيمهم قاموا بطرده شر طرده.  
فحيثما تكون الجثه، هناك تجتمع النسور )وفي 

حالتنا هذه تجتمع القرود(

ومؤيديها  المحافظه  انتاريو  حكومه   •

التخبط  من  لها  يرثى  حاله  في  األخري  هي 
تري  ال  فورد  فحكومه  الفعاله  األداره  وغياب 
أي غضاضه في األدالء بتصريحات ثم تضلي 
بعكسها في اليوم التالي مباشره. فمعظم أعضاء 
حكومه انتاريو ال يؤيدون الحكومه الفدراليه في 
فرضوا  أنهم  وينسون  الطواريء  قانون  فرض 
احتالل  لمنع  فقط  بيومين  فبلها  القانون  نفس 
وهنا  وأمريكا  وندسور  بين  الحدودي  الكوبري 
هددت الحكومه سائقوا الشاحنات بالسجن أو بفقد 

رخصه القياده لألبد

أنهم  يعتقدون  الزالوا  الناس  جمهور   •
بأستعراض  يمكن  حيث  أوطانهم  في  يعيشون 
العضالت وليس بصناديق األقتراع تغيير نظام 

الحكم.     

وبعيداً عن الحشد الجماهيري فخالصه القول 
الشده  في  يساويه  الشاحنات ال  سائقوا  غباء  أن 
فالجميع  الحكوميه.  األداره  غباء  أال  والمقدار 
أحمد زكي في  الراحل  قول  ينطبق عليهم  أالن 
رائعه نجيب محفوظ "الحب فوق هضبه الهرم" 
وعارفين  كدابين  أنهم  وعارفين  كدابين  كلهم 
كدابين وبرضه مستمرين في  أنهم  أننا عارفين 

الكدب وبيالقوا اللي يسقفلهم   

لالعالن 
باجلريدة 

اتصل على:
ahram.
teeba@
gmail.
com

اواتصل 
باشرف 

اسكاروس
(416)659- 

8744



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

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

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

Goodman Moot.

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

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

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

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

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

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

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

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

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

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

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

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

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


