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أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل 

ارسل لنا على

 ahram.teeba@gmail.com او

8164gindi@rogers.com 

الفــارق -72

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 

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

افضل سيناريو حلرب 
اوكرانيا

الحرب الروسية االوكرانية مستمرة وكل 
يقتلون  البلدين  من  هناك ضحايا شباب  يوم 
الحرب عند االمريكان ،وتيرة  ارضاء اللة 
الحرب وتيرة بطيئة وذلك لسببين االول ان 
التحتية  للبنية  كامل  تدمير  تريد  ال  روسيا 
الروس  بناها  االساس  فى  التى  االوكرانية 
لهم  الروس  ان  والثانى  السوفيتى  العهد  فى 
اخالقيات ال يفهمها الغرب وهى ان اوكرانيا 
كشعب وكدولة عزيز جدا ومكرم جدا عند 
العبثي  والمشهد  كييف  وخصوصا  الروس 
ومحاولتة  االوكرانى  الرئيس  فى  المتمثل 
الذى  المغوار  والبطل  اسطورة  يصبح  بأن 
هزم الروس وردهم خاءبين ال يقنع الغرب 
جماعى  وانتحار  عتة  بوتين  السيد  ويعتبره 
للشعب االوكرانى ان دعوة السيد زينليسكى 
من  مرتزقة  واستدعاء  عصابات  لحرب 
انحاء العالم المختلفة ما هو اال الزج بالشعب 
االوكرانى كلة ومقدراتة الى محرقة مؤكدة 
االسلحة  يستخدمون  االن  حتى  ال��روس 
الحرب  استمرت  ول��و  القديمة  التقليدية 
وقد  باكملها  مدن  تباد  سوف  ذلك  من  اكثر 
يضطرون الى تغيير الخريطة الديموغرافية 

الوكرانيا روسيا لن تتراجع فمجرد دخولها 
اوكرانيا مكسب كبير جدا وانتصار يستحق 
اما  وعسكرية  سياسية  ألسباب  التضحية 
الغرب  فحتى  الغربية  العقوبات  موضوع 
نفسة يعرف انة غير مجدى مع دولة بحجم 
روسًيا خصوصا انة هناك شراكة بال حدود 
فعل  عن  عاجز  والغرب  والدب  التنين  بين 
شىء ان افضل سيناريو لهذة الحرب والذى 
هذة  من  مستفيدة  اكبر  اوكرانيا  ستصبح  بة 
الحرب هو كاالتى نزع سالح اوكرانيا تماما 
الروسية  الهجمات  فى  دمر  قد  اصال  وهوا 
والمحافظة على وحدة االراضى االوكرانية 
التاكيد  مع  ومنيتسيك  الدونباس  فيهم  بما 
على ان اوكرانيا ال يمكن ان تطلب مستقبال 
الناتو  او  االوروب��ى  االتحاد  الى  االنضمام 
الروس واالوروبيين ومعهم  يتعهد  ان  على 
جديد  من  اوكرانيا  اعمار  باعادة  امريكا 
بمعنى ان اوكرانيا ستكون دولة ذات سيادة 
جيوسياسية  انتماءات  وبال  جيش  بال  لكن 
فتكون سويسرا فى غرب اوروبا واوكرانيا 
الغنية  اوكرانيا  وبالتالى  اوروبا  شرق  فى 
بمواردها والفقيرة فى االستثمارات ستتمكن 
وبعد  جهات  عدة  من  استثمارات  من جذب 
بنية  اوكرانيا  لدى  سيصبح  االعمار  اعادة 
تحتية جديدة وايضا بكونها دولة ليس لديها 
ستكون  والغرب  الشرق  من  ومحمية  جيش 
محط انظار واتجاة رووس االموال لالستثمار 
فيها وستصبح اوكرانيا هى البلد الذى يلتقى 
(بالغرب  روسيا  و  )الصين  الشرق  فية 
)اوروبا الغربية وامريكا الشمالية( وسيتحول 
االوروبية  الشعوب  من  االوكرانى  الشعب 
الفقيرة الدائم السعى للهجرة الى شعب لدية 
امكانيات للنمو والرخاء ولكن كيف يتم ذلك 
فقط عندما يلقوا االوكرانيين السالح طواعية 
وليس اجبارا لكى يضعوا الروس فى موقف 
والتفاوض  الجلوس  على  يجبرهم  محرج 
ويحدث ذلك عندما يستخدم السيد زيلينسكى 
ويقدم  االولى  مهنتة  وينسى  والحكمة  العقل 
مصلحة بلدة وينظر الى االمور بواقعية اى 

يتحمل المسولية ويحدث الفارق الوكرانيا
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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 

معارك األطفال

 

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

طفل  هناك  ك��ان  المدرسة  طابور  في 
المقروص  فكان  السر  في  زميله  يقرص 
يهيج وينفعل ويضرب، فيكون هناك عقاب 
لهذا المنفعل الضارب بينما ينكر القارص 
ما  هناك  وليس  الخفاء،  في  قرص  أنه 

يدينه.

هل هذا ما فعله الطفل الغربي مع الطفل 
الروسي بضم 13 دولة من الدول االوربية 
لحزب النيتو )وليس الناتو( وأيضا بتدبير 
الرئيس  ضد  األوك��ران��ي  الشعب  انقالب 
واالتيان   2014 ع��ام  لروسيا  الموالي 
برئيس ميوله للغرب لكي يطلب االنضمام 
للنيتو؟  ثم يرفض النيتو هذا الطلب فتصبح 
أوكرانيا فريسة سهله يكتفى الغرب بمدها 

برغيف عيش وبضعة أقالم رصاص. 

عندما يتعارك طفالن فان كل منهما يتهم 
األخر انه هو الذي بدأ.

الغربي  الطفل  بين  يحدث  ما  هذا  فهل 
وبين الطفل الروسي؟

هذه  األطفال  لمعارك  الثمن  يدفع  الذي 
هو شعب أوكرانيا المسكين.

في  األطفال  كل  جمعت  المدرسة  إدارة 
ولكن  جوع  من  تغنى  وال  تثمن  ال  جلسة 

فقط لكي تثبت وجودها.

باقي أطفال الفصل جلسوا بين من يحاول 
ومن  الغربي  الطفل  تأييد  من  يستفيد  ان 
يؤيد الطفل الروسي ألن الطفل الغربي لم 

يعطهم الحلوى التي طلبوها.

بعض األطفال ذهبوا لدورة المياه عندما 
سألوهم الرأي فلم يؤيدوا او يشجبوا أحد.

ولكن هذان الطفالن بيدهما بومب نووي 
ان  ممكن  المشاجرات  وهذه  العالم.  يفجر 
تنهى العالم، خاصة أن الطفل الكوري هو 
نووي  بومب  االثنين  بيديه  يرفع  اآلخر 

ويجلس يراقب.

ال��ف��رص��ة  يتحين  ال��ص��ي��ن��ي  ال��ط��ف��ل 
لالنقضاض على الطفل التايواني والتفوق 
التي  اللعب  كمية  في  الغربي  الطفل  على 

معه.

ماذا سيفعل هؤالء األطفال بالعالم بينما 
يوجد  ال  انه  ام  يجلسون عاجزين.  الكبار 

كبار في العالم؟

على  المسيح  للسيد  الثاني  المجيء   
يحكم  لكي  وليس  للدينونة  وهو  األبواب، 

العالم، ألن رئيس هذا العالم قد أدين.

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 

أنت سفر 
تكوين العامل

بقلم الكاتبة 
جاكلني فخرى 

حنا 
    

تسعة أشهر ال تعد من العمر؛ ألنها أعظم 
من العمر!

مولدنا؛   تاريخ  في  تحسب  ال  أشهر  تسعة 
من  خروجنا  من  تؤرخ   أعمارنا  وكأن 

جنتك!

في سفر تكوينك، تكويني، وفيه  آيات من 
خصالك!

فإن أوجد في احشائك، فهذا يعني حمايتك 
لي!

وان اخذ من جسدك طعاماً؛ فهذا هو قمة 
عطاؤك!

األمان   مصدر  أنتي   ، مقابل  بال  التي 

والدفئ،  والحنان  الحب  والطمأنينة،  
والتضحية، الكائن الرقيق العطوف، 

القلب الذى يضخ فينا الروح، 

أيتها االمومة الفائقة المحبة!

أتمكن من االغتراف من محبتك؛  0ليتني 
ألسعد بها من حولي!

األمومة،  شعلة  يحملون  الناس  كل  ليت 
ويضيئون بها ظلمة البغضاء على األرض!

فما  أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
أن نحمل قلب أم، وان ننادي باالمومة بين 
والنزاعات  الصراعات  خضم  في  البشر 
انحاء  من  كثير  في  المشتعلة  والحروب 

العالم!

األكثر  الوحيد  وحضنها  تعوض  ال  االم 
أماناً،

تحية  االم  كلمة  من  نجعل  أن  أجمل  وما 
للصباح وللمساء، فنقول: 

صباح األم!

ومساء االم!



السنة اخلامسة عشر، العدد )363( - الثالثاء 15 مارس 42022 أخبار وآراء

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
واألشطر  أوسطها...  األمور  خير  نعم 
إللي يستغل الموقف وينفذ إللي في دماغة 
وال حد فاضي لحد وال حد واخد باله من 

حاجة. 
بوتين 

يا عم بوتين أحنا بنكح تراب من كورونا 
دلوقتي بسبب هنكح بنزين. 

بايدن 
كان  لو  ضميرك  راضي  وأنا  بزمتك 
فيه  بقت  حرب  كانت  الحكم  في  ترامب 

حرب في أوكرانيا. 
زيلينسكي 

مش  دي  طيران  بحظر  تطالب  عمال 
روسيا  دي  صربيا  وال  ليبيا  وال  العراق 

يابا أرحمني بقي. 
مجلس األمن الدولي 

حرب أوكرانيا أثبتت أنه ال يوجد هناك 
قانون دولي سوي قانون القوة. 

ميكرون 
بالطرق  الحرب  وقف  في  نجحت  لو 
الدبلوماسية كلنا هندعيلك واألهم نباركلك 

علي فوزك بالرئاسة لفترة ثانية. 
الشعب األوكراني 

ربنا  ليكم  بنصلي  يوم  كل  معاكم  قلبي 
يحافظ عليكم وتعودوا لبالدكم قريب. 

العالم الغربي 
أسوء ما في الحرب األوكرانية الروسية 
الغربية  والقيم  المبادئ  كل  أسقطت  أنها 

وبقت بامية وفاصوليا ومولوخية. 
الناتو 

كل تصريحالتكم بمد أوكرانية باألسلحة 
هي لإلستهالك اإلعالمي قولولنا هتدخلوها 
إزاي وروسيا سيطرت بحرا وجوا وبرا. 

الشعب البولندي 
موقفكم من الالجئين األوكرانيين موقف 
مدهش وفتحكم بيوتهم لهم موقف تاريخي 

أثبتم أنكم شعب عظيم. 
ترودو 

أوكرانيا  موضوع  سيب  أبوك  وحياة 
علي  موضوع  شوفلك  فيه  تتكلم  بالش 

قدك.... كسفتنا كفاية 
بيير وباتريك 

لحزب  مرشحين  حلوين  شابين  عندنا 
األثنين  صباح  مع  وهنغني  المحافظين 

حلوين محتارة أشيل مين جوة عيوني. 
شريف إكرامي 

يا ابني كفاية إعتزل وحافظ علي تاريخك 
بتبديل  أسمك  بينطق  دلوقتي  الجمهور 

حرف ال )ك( لحرف ال )خ( 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ايهما افضل الشراء 
او التأجري؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

السؤال  لهذا  حاسمة  اجابة  توجد  ال 
خاصة عندما تطول فترة المقارنة الى 25 
اقساط  دفع  ان  المؤكدة  الحقيقة  لكن  سنة. 
التوفير.  على  تجبرك  البنك  الي  المنزل 
منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال  الميزة  هذه 
إال اذا كنت مدبر ممتاز. هذا باإلضافة الى 
يضيف  سنة  بعد  سنة  المنزل  سعر  زيادة 
وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما  ارباحك  الى 
اقساط  انتهاء  بعد  لما  بالمنزل  احتفظت 
فإنك   ،)mortgage( العقارى  الرهن 
الشهرية  التزاماتك  فى  كثيرا  ستوفر 
خاصة فى سن التقاعد والدخل المنخفض. 
هل  ذهنك،  فى  يدور  قد  الذى  والسؤال 
امكانيتى تسمح بدفع اقساط الرهن العقارى 
كنت  اذا  هى  المنطقية  االجابة  الشهرية. 
دفع  تستطيع  فسوف  االيجار  دفع  تستطيع 
اقساط الرهن العقارى الشهرية. فإذا كنت 
تدفع 2800 دوالر شهريا لإليجار وأردت 
ان تشترى منزل وتدفع نفس القيمة لقسط 
الرهن العقارى فبإمكانك شراء منزل قيمته 

700 الف دوالر مع دفع %5 مقدم. 

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

جنون ارتفاع األسعار يف مصر                                  
بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا

في  وليست  القاهرة  في  الحرب  »كأن 
أوكرانيا، والعقوبات على مصر وليست على 
من  مصريون  سخر  الكلمات  بهذه  روسيا« 
خالل  األسعار  في  الكبير  الجنوني  االرتفاع 
األيام الماضية فخالل األيام الماضية، ارتفعت 
أسعار السلع في مصر ما بين 20 -50%، فقد 
 3.2( جنيها   50 نحو  اللحوم  أسعار  زادت 

دوالر( منذ نهاية فبراير 
رفعت  كما  الماضي 
السياحي  العيش  مخابز 
بنسبة  الخبز  أسعار 
الذي  فالرغيف   ،%50
أصبح  قرًشا  ب�50  يباع 
سعره 75قرًشا، والكبير 
لجنيه ونصف  من جنيه 
طن  سعر  ارتفع  حيث 
من  السياحي  الدقيق 
 573( جنيه  آالف   9
أصبح  واآلن  دوالر( 

12 ألف جنيه )764 دوالر( وتسبب ارتفاع 
أسعار القمح في زيادة أسعار الدقيق، وبالتالي 
المكرونة التي أصبح سعر الطن منها يصل 
مقابل  دوالر(  جنيه )636  آالف  إلى عشرة 
7500 جنيه و8 آالف جنيه )541 دوالر(، 
قبل الزيادة كما زاد سعر طن الزيت إلى 28 
ألف   25 مقابل  دوالر(   1783( جنيها  ألف 
أسعار  كما صعدت  دوالر(.    1592( جنيه 
الماضيين  األسبوعين  خالل  الصفراء  الذرة 
تذهب  والتي  للطن،  جنيه  ألفي  األسواق  في 
كعلف  المئة،  في   70 إلى   60 نسبة  منها 
للحيوانات وتخطى سعر طن الحديد حاجز ال 
16 إلف جنية )تسليم المصنع( مسجال زياد 
منذ  للطن  جنية   1200-500 بين  تتراوح 

مطلع الشهر الجاري.

خبراء  يؤكد  األسعار  ارتفاع  أسباب  وعن 
إلى  في مصر  األسعار  ارتفاع  ان  االقتصاد 
واألوكرانية  الروسية  الحرب  أولهما:  سببين 
أدى  مما  العالمي،  االقتصاد  على  وتأثيراتها 
إلى ارتفاع النفط والقمح والزيوت و الجدير 
بالذكر  أن مصر تستورد من أوكرانيا القمح 
والذرة والزيوت وسلع غذائية أخرى، مؤكدا 
أن الحرب الدائرة أثرت على واردات مصر 
في العديد من هذه السلع، مما تسبب في رفع 
»جشع  هو  الثاني،  السبب  أما   ، أسعارها 
الحرب  إن  و  للحرب«،  واستغاللهم  التجار 
الزالت في ايامها االولي ، ولم يحدث استيراد 
رفعوا  لماذا  الجديدة،  باألسعار  سلع  أي 
الزيادات  هذه  أن  الخبراء  ويري  األسعار؟ 
مخزونا  تمتلك  مصر  ألن  مبررة«؛  »غير 

ألغلب السلع يكفي 3-4 شهور.

وكالعادة اعتاد المصريون ان يصدموا سنويا 
بموجة ارتفاع في األسعار مع بداية النصف 
الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب 
أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض 
المفاجأة  للنبض وتبديدا لطعم  األسعار، جسا 
ورغم أن زيادة أسعار الكهرباء المعلن عنها 
يوليو  مطلع  تطبيقها  سيبدأ  الماضي  الشهر 
المقبل، فإن اإلعالن عنها أحدث أثرا سريعا 
بارتفاع أسعار بعض السلع االستهالكية التي 
ازدادت ويتوقع الخبراء  إلى حصول موجة 
ستشمل  األسعار  في  الزيادات  من  مرتقبة 
استهالك  وشرائح  أصناف  ومختلف  الوقود 

المياه ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه 
الخدمات إلى رفع أسعار السلع اإلستراتيجية 
وفي  المصري،  للمواطن  والمهمة  األساسية 
مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات 
والفواكه الرتباطها األصيل بأسعار الخدمات 
العامة وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة 
الورقية  والصحف  المترو  تذاكر  أسعارها 

التمهيد  يتم  حين  في  البناء،  ومواد  والحديد 
ينطلق  ارتفاع  عن  إعالمية  تسريبات  عبر 
الكهربائية  األجهزة  أسعار  في  يوليو  مطلع 
أجهزة  شحن  وبطاقات  المنزلية  واألدوات 
اقتصاديون  ويرى  التجميل  ومواد  المحمول 
أن الزيادة في األسعار مرتبطة أيضا باالتفاق 
مع صندوق النقد الدولي كما يروا أن الزيادة 
المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات 
ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين 
وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف 
الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور 
الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من 
التضخم  ارتفاع  آثار  من  حذروا  كما  يوليو، 
توقعت  التي  الفترة األخيرة  في مصر خالل 
موجة جديدة من الغالء الشديد بسبب تناقص 
المواد  على  خاصة  الطلب  وزيادة  العرض 
آثار ارتفاع التضخم في مصر  الغذائية  من 
خالل الفترة األخيرة التي توقعت كما ان أن 
حالة التضخم التي أصابت االقتصاد المصري 
األسعار  ارتفاع  حالة  إلى  جره  في  دور  لها 
التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم 
بما  المواطنين  مداخيل  لرفع  حقيقية  مواكبة 

يتناسب مع هذا االرتفاع.

غير خفي علي احد ان هناك أسباب اخري 
لتلك الزيادات منها تضخم الطلب: نمو إجمالي 
)النمو  العرض  إجمالي  من  أسرع  الطلب 
سبيل  على  التكلفة:  تضخم   ، للغاية(  سريع 
المثال، تغذي أسعار النفط المرتفعة التكاليف 
المرتفعة ، تخفيض قيمة العملة: زيادة تكلفة 
السلع المستوردة، وكذلك زيادة الطلب المحلي 
تكاليف  من  يزيد  وهو  األجور:  ارتفاع   ،
المتاح  المستهلك  دخل  من  ويزيد  الشركات، 
إلنفاق المزيد ، توقعات التضخم: والتي تجعل 
والشركات  األجور  بزيادة  يطالبون  العمال 
الطاقة  أسعار  رفع  ومع   ، األسعار  لرفع 
والغذاء والسلع والخدمات األخرى يؤثر على 
االقتصاد بأكمله حيث تؤثر األسعار المرتفعة 
والمعروفة باسم التضخم، على تكلفة المعيشة، 
وتكلفة ممارسة األعمال التجارية، واقتراض 
العقارية، وعوائد سندات  األموال، والرهون 
من  آخر  جانب  وكل  والحكومة،  الشركات 

جوانب االقتصاد.
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لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com 
اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

قضايا وآراء
املنصورة  والرواية العربية !!
..............................................

عبدالواحد حممد روائي عربي
.........................................

)وتطل مدينة المنصورة   المطلة علي  نيل مصر أم الدنيا  أعمق 
حكايات السرد العربي   عبر تاريخها الممتد من  التاريخ إلي التاريخ  
بكل شموخها  وقيمها وعاداتها  وتقاليدها فهي بال منازع  كعبة  للثقافة الراقية  وهي ترتدي 

العباءة  وكل مالبس المدنية  اليوم في بوح  الرواية العربية ليل نهار (

)عبدالواحد محمد روائي عربي (

في محراب الرواية العربية  صفحات تكتب في جوهرها أعمق صور 
تبدلت األزمنة  الذاكرة  مهما  الي  الذاكرة  تسافر معنا من  التي  االبداع 

واختلفت  وفق أيقونات  رقمية جديدة ؟!

ويجمعنا  لقاء  األقدار  مع الطبيب والروائي المصري  صالح العزب 
في نقابة الكتاب المصرية بالصدفة ذات مساء  بارد  جدا  ليحوله من 

البرودة إلي الدفئ  وتجاذبنا  معا اطراف  الحديث وبفيض  مخزون وجيني  من  الحنين الدائم 
إلي مدينة المنصورة التي هي مسقط رأسه ومسقط  رأس كاتب تلك السطور الروائي العربي 
عبدالواحد محمد   في رحلة اسمها الحب والذكريات  المتدفقة  بدون أعداد مسبق  أو ترتيب 
لموعد  بل كانت فلسفة القدر واستدعاءه  مع مقهي اندريا التاريخي  أقدم مقاهي مدينة المنصورة  
المطل  علي النيل  الساحر  بكل لغات عالم  والمرور بكل دروب مدينة المنصورة التاريخية  بدأ  
من شارع سوق الخواجات  ودار ابن لقمان  ونداءات الرواية العربية من  عالمها الممتد  من 
المحيط الي الخليج  في لبنان  العراق  السعودية  الكويت  الجزائر  تونس  سلطنة عمان  األردن  
االمارات المغرب  ليبيا  اليمن  الخ   ومدينة  المنصورة  التي أسرت  لويس السادس عشر ملك 
فرنسا  تغازلنا  معا  بكل  مالمحها  التاريخية  التي مازالت بكرا  مع كل أبناءها  من التاريخ 
إلي التاريخ   بنكهة  كل أشعار مبدعيها  علي محمود طه شاعر الجندول  وابراهيم ناجي  شاعر  
الرومانسية   وفلسفة األديب الكبير أنيس منصور   والشيخ العصري  شيخ الدعاة محمد متولي 
الشعراوي  وروعة  مبانيها  القديمة  وكورنيش نيلها  الساحر الذي جعل منها  أيقونة حياة ليل 
نهار  مع   جمال بناتها  ونساءها   الحسناوات   الذين  لهم  حكايات  مع  كل عشاق المنصورة  
ومع حكايات  جدتي  قديما   وهي  تؤكد  لكاتب تلك السطور طفال  في حكايات ما قبل النوم   
بكل  عفوية   أن بنات المنصورة  جمال وأخالق رفيعة  فكانت جدتي  فاتنة المالمح وهي في 
العقد السادس من عمرها  وتطرب  إلي  أغاني  أم كلثوم  وعبدالحليم  وشادية   ونجاة   وفريد  
االطرش   وصباح   بل كانت   تحدثني  عن قصص ذهابها كل يوم خميس مع جدي  رحمها هللا 
إلي حفلة  سينما  عدن  المطلة  علي نيل المنصورة  التي اختفت اليوم   وهما  يتسامران  في 
حب  إلي أن غادروا  الحياة  بكل معاني الوفاء وعشرة عقود طويلة  وبال كلمة  نابية  طوال 
حياتهما  الزوجية كانت تسكنهما  المنصورة   كما سكنت     كاتب تلك السطور  والطبيب  األديب  

صالح العزب ؟!

ومع روايته   الصادرة حديثا  )شجرة الكافور (  التي اهداها  لشخصي  المتواضع  بكل مودة 
صديق  وسط ابتسامته المضيئة  بمالمح  مدينة المنصورة المسكونة  في أعماقنا ونحن نعرج منها  
معا  في حديث الذكريات  علي مدينة  جمصه   التي هي األخري تكتب  كثيرا من مالمح الرواية 
العربية  البتة بين ليلها الساحر ونهارها الذي فيه اغصان الزيتون  تغرد من فوق  مآذن قبابها 
المزركشة  بلون مشاعره الصادقة  مشاعر الطبيب الذي احترف كتابة الرواية والشعر معا  وهو 
طالبا بكلية طب المنصورة  والذي كان  يجد  متسعا من الوقت مع عشاق األدب  كل يوم خميس 
في مقهي اندريا  التاريخي بمدينة المنصورة التي فيها سحر وجمال وعشق  مازال يغازلنا معا 
في رحلة  القدر والبوح السردي بين روائي عربي وطبيب روائي  مصري اسمه صالح العزب  

في  قيثارة  الشدو العفوي لمدينة  الحب والثقافة والتاريخ  المنصورة 

ومن حكاية إلي حكاية  نمضي معا  عبر دروب المنصورة  ميدان الطميهي  الشيخ حسانين 
شارع العباسي السكة القديمة   حي سيدي ياسين  حي الحوار  شارع  الجالء   المسرح القومي  
مكتبة المنصورة  ميت حضر  المختلط   استاد المنصورة قهوة  الفراعنة   واسماء ال تعد وال 
تحصي   أم كلثوم كوكب الشرق  اللواء سعد الدين  الشربيني   اللواء فخر الدين خالد  العب 
كرة القدم  الموهوب كابتن محمود الخطيب  الدكتور النابغة  محمد غنيم رائد  زراعة الكلي  في 
الشرق األوسط و السياسي البارز أبن البلد الحاج ممدوح فودة  وشقيقة النائب الحالي  وحيد فودة    
وعائالت فودة  الشهامة والرجولة  ونادي المنصورة  الرياضي   الذي كان حديث  كل رياضيين 
مصر وعالمنا العربي   وغير هذا مع ذكريات المنصورة  بين األمس واليوم والغد في بوح السرد 

الروائي  العربي  الذي حول البرودة إلي دفئا  ممزوجا بكل آيات  األدب والغناء والتاريخ !

وحكايات أمي التي رحلت باألمس القريب وهي  تتعلق بكل صور مدينتها الخالدة عبر كل 
األزمنة  المنصورة  التي  عاشت فيها  وهي تحمل كل قناديل  الفكر والتسامح والنبل والسالم 

والكرم بال حدود

عائدون جدد

عبد اللطيف املناوي
الذين  األجانب  المقاتلين  وجود  أثار 
انضموا إلى الجانب األوكرانى فى مواجهة 
العملية العسكرية الروسية أسئلة مثيرة حول 
التعامل معهم فى  القانونى وكيفية  وضعهم 

حالة أسرهم بالحرب.

عندما أعلن الرئيس األوكرانى فولوديمير 
عن  الماضى  فبراير   27 فى  زيلينسكى 
»الفيلق  عليه  وأطلق  أجنبى،  فيلق  تشكيل 
هذا  ويضم  أوكرانيا«،  عن  للدفاع  الدولى 
انضموا  الذين  األجانب  المتطوعين  الفيلق 
موقع  عن طريق  روسيا  الحرب ضد  إلى 

إلكترونى حكومى مخصص للسياحة.

وبعد 10 أيام فقط من إعالن زيلينسكى، 
تلقيها 20  عن  األوكرانية  الحكومة  أبلغت 
ألف طلب من 52 دولة مختلفة لالنضمام 
إلى الفيلق األجنبى، وبعضهم من الواليات 

المتحدة األمريكية ومختلف دول أوروبا.

ماذا  تساءلت:  عدة  إعالم  وسائل 
سيحدث عندما يُقتل أو يُؤسر بعض هؤالء 
المتطوعين األجانب فى حالة ضم أوكرانيا 
النظامى؟  الجيش  إلى  المتطوعين  هؤالء 
بعد  الماضى  العقد  خالل  فعلته  ما  وهو 
الميليشيات  إلى  األجانب  بعض  انضمام 
المدعومين  االنفصاليين  لمواجهة  القومية 

من روسيا، فإنه ينبغى عليهم الحصول على 
حقوق كاملة بموجب اتفاقيات جنيف.

روسيا  إعالن  جاء  اآلخر  الطرف  على 
سوريين  بمرتزقة  االستعانة  احتمال  عن 
هذا  أوكرانيا،  فى  قواتها  جانب  إلى  للقتال 
عودة  إمكانية  حول  تكهنات  أثار  اإلعالن 
فى  جزئيًّا-  السورية-  األهلية  الحرب 

أوكرانيا.

بعض  أن  ذكرت  إعالمية  مصادر 
داخل روسيا،  بالفعل  السوريين موجودون 
أوكرانيا. وهناك منطق  لدخول  ويستعدون 
معين لهذا النشر، حيث جنَّدت روسيا بعض 
األجزاء  فى  وظائف  فى  للعمل  السوريين 
األوكرانية  دونباس  منطقة  من  االنفصالية 
بالفعل  هم  والسوريون  الماضى.  العام  فى 
وفق  الرخيصة،  للعمالة  مناسب  مصدر 

تعبير هذه المصادر.

مجلة »فورين بوليسى« األمريكية نقلت 
»هناك  إن  قولهم  سوريين  محللين  عن 
لنظام  موالية  سوريا  فى  أخرى  مجموعة 
من  للقتال  مستعدة  األسد،  بشار  الرئيس 
أجل روسيا فى أوكرانيا، لكن مقابل السعر 
المناسب«، مشيرين إلى أن »الروس لديهم 
احتياطى ضخم من المتطوعين فى سوريا 
بإمكانهم  كان  إذا  لخدمتهم  استعداد  على 
فى  يقاتلون  السوريين  وأن  المال«.  توفير 
من  أكثر  منذ  األوجه  متعددة  أهلية  حرب 
عقد، وتركت هذه الحرب جياًل من الشباب 

الذين يعرفون كيف يقاتلون.

والحقيقة أن السؤال األكبر هو: هل العالم 
عائدين  لمواجهة  جديدة  مرحلة  باب  على 
جدد، مثل العائدين من أفغانستان والشيشان 
وغيرهما؟ هذا عندما تضع الحرب أوزارها 

يوًما ما. ال نعلم متى. المصرى اليوم

تابع ص 1

وقال 37% إنهم يوافقون على أدائه و55% ال يوافقون عليه، وذلك قبل أول خطاب له 
حول حالة االحتاد، الذي سيلقيه الثالثاء.

وبسؤالهم عن احلزب الذي سيفضلون أن يسيطر على الكونغرس، ذكر 50% أنهم 
الدميقراطيني،  يؤيدون  بـ%40  مقارنة  السلطة،  في  اجلمهوريون  يكون  أن  يفضلون 

حسب وكالة »بلومبرغ« لألنباء يوم األحد.

وفي ما يتعلق مبن سيصوتون لصاحله إذا جرت انتخابات مجلس النواب اليوم، قال 
 %42 قال  بينما  اجلمهوري،  املرشح  إنهم سيفضلون  املسجلني،  الناخبني  من   %49

أنهم سيصوتون لصالح املرشح الدميقراطي.

العقوبات  على  احلزبني  أنصار  من  كبيرة  أغلبية  وافقت  بروسيا،  يتعلق  ما  وفي 
املفروضة، لكن 47% قالوا إنهم ال يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع األزمة حتى 

اآلن.

وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أنه مت استكمال االستطالع في الغالب قبل بدء 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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اعملوا مادام نهار
د. روز غطاس

قد يغضب البعض من كالمي لسبب او ألخر لكنني 
مفهوم  جهة  من  المقدس  الكتاب  قصد  اعرض  سوف 
العمل والغاية منه. فالكثير من اآليات قد كتبت لتعليمنا 
عن اهمية العمل وقصد الرب االله من عمل االنسان. 
فالعمل من وجهة نظري بركة وليست لعنة كما يزعم 
ويعمل  ليتعب  لعنت  واالرض  االنسان  ان  البعض 
قبل  الرب  ان  هؤالء  تناسي  وقد  يعيش  ان  يقدر  حتي 
سقوط االنسان امره ان يعمل االرض. كما ذكر الكتاب 
المقدس في سفر التكوين واإلصحاح االول وعدد 27 
وانثي  ذكرا  االنسان علي صورته،  االله  الرب  )خلق 
االرض  وامالوا  واكثروا  اثمروا  لهما:  وقال  خلقهما 
واخضعوها وتسلطوا علي سمك البحر وطيور السماء 
وكل حيوان يدب علي االرض( فهذه اول وصية لهما 
في  كل شيء حسنا  نفسه عمل  االله  الرب  يعمال.  ان 
خلقه واستراح بعد انتهائه من العمل. يذخر سفر االمثال 
بالعديد والعديد من االعداد التي تشير الي قيمة العمل 
وفائدته. ال تعمل بيد مرتخية، فالرخاوة ال تمسك صيدا، 
اما ثروة االنسان الكريمة فهي االجتهاد. )امثال 12 : 
27 (؛ وفي امثال 6 : 8 - 11 يقول: اذهب الى النملة 
ايها الكسالن. تأمل طرقها وكن حكيما. التي ليس لها 
او متسلط ، وتعد في الصيف طعامها  قائد او عريف 
وتجمع في الحصاد اكلها. الى متى تنام ايها الكسالن. 
متى تنهض من نومك. قليل نوم بعد قليل نعاس وطي 
اليدين قليال للرقود. فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز؛ 
والرب يسوع نفسه هو الحكمة: كنت عنده صانعا وكنت 
كل يوم لذته فرحة دائما قدامه )امثال 8 : 30( قد تناسي 
البعض ان الرب يسوع المسيح نفسه كانت حرفته نجارا 
يعمل بيديه في ورشة يوسف النجار. الحظ عزيزي ان 
يوسف مشهور بانه النجار. يوحنا 9 : 4 يقول الرب 

يسوع عن نفسه : ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني 
مادام نهار، يأتي ليل حين ال يستطيع احد ان يعمل. وهذا 
ما اكده الملك سليمان واصفا: كل ما تجده يدك لتفعله 
فافعله بقوتك ألنه ليس من عمل وال اختراع وال معرفة 
وال حكمة في الهاوية التي انت ذاهب اليها )جامعة 9 : 
10(. فمن وجهة نظري العمل بركة كبيرة لمن يعمل، 
فالعمل ليس فقط يتيح لك الفرصة للحصول علي المال 
تعمل  ومفاصلك  وعضالتك  وجسدك  عقلك  يجعل  بل 
نقول  كما  توصيفه،  او  العمل  نوع  كان  اي  باستمرار 
نحن المصريون: الحركة بركة. فمن خالل العمل تحتك 
التي  والماكينات  واالدوات  االفراد  من  مختلفة  بأنواع 
تعمل علي تنمية خبرتك ليس فقط البشرية بل والتعليمية 
نطلق  النفس  علم  في  نظرية  فهناك  والنفسية.  والعقلية 
سواء  المريض  يخضع  وفيها  بالعمل،  العالج  عليها 
باإلكتآب او عدم التركيز الي العمل في مكان مناسب 
او  االدوات  او  االداء  في  االنسان  فتحكم  ؛  لمرضه 
الماكينات يجعله يشعر باالكتفاء الذاتي او الشبع النفسي 
يجعلك  فالعمل  الموقف.  وقيادة  التحكم  علي  لقدرته 
تخرج من ذاتك لتشعر بأهميتك بخاصة اذا كان لك ذلك 
الفكر: ال اعتقد اي فرد يمكنه ان يعمل ما اعمل. فالعمل 
يعطي لإلنسان كرامة وعزة حيث انه ليس بفقير شحاذ 
واضح  المقدس  فالكتاب  يومه،  قوت  ليتعاطى  يده  يمد 
عندما قال: من ال يعمل ال يأكل ايضا؛ فإننا ايضا-بولس 
و سيال- حين كنا عندكم، اوصيناكم بهذا: انه ان كان 
احد ال يريد ان يشتغل فال يأكل ايضا. ألننا نسمع ان 
قوما يسلكون بينكم بال ترتيب، ال يشتغلون شيئا بل هم 
فضوليون. فمثل هؤالء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع 
المسيح ان يشتغلوا بهدوء، ويأكلوا خبز انفسهم. )رسالة 
 –  10  :3 الثانية  تسالونيكي  اهل  الي  الرسول  بولس 
12 (.اصلي عزيزي اال تكون من هؤالء الفضوليين. 

يحفظنا الرب من الكسل.

»أبصلتس«  أو  »المرتل« 
باليونانية أو »العريف« فى الكنيسة 
القبطية بمثابة القناة التى تنساب من 
إلى  اآلباء  وتسابيح  الحان  خاللها 
بين  الوصل  حلقة  وهو  األبناء، 
ألحان  على  الُحارس  وهو  جيلين، 
ما  بقدر  لذلك  وتسابيحها.  الكنيسة 
وتسليم  إتقان  فى  أميناً  المرتل  كان 
الكنسى  التراث  يكون  األلحان، 
نقياً وسليماً وخالياً من أية شوائب. 
ويشهد كل العلماء والموسيقيين أن 
الموسيقى المصرية القديمة الزالت 
صورتين:  فى  حالياً  أمامنا  ماثلة 
إحداهما تتمثل فى حياة الناس العامة 
العليا  السيما فالحى مصر ومصر 
حتى  عاشوا  ممن  خاصة  بصفة 
الوافدة  المؤثرات  عن  بعيداً  اليوم 
بترنيماتها على  أغانيهم  لهم  وبقيت 
كانت  عما  كثيراً  تبعد  لم  صورة 
واألداء  البعيد،  الماضى  فى  عليه 
هو األقرب إلى ما كان. واألخرى 
تتمثل فيما ال يزال يتردد بين أرجاء 

الكنائس القبطية على السنة المرتلين 
والشعب، يؤدونه كما وعوه ولقنوه، 
ورثوا  مصريون  مصر  فمسيحيو 
عن آبائهم الفراعنة موسيقاهم، وهذا 
ما جعل الشعب الواعى يرفض أية 
موسيقى دخيلة على موسيقاه وكان 
المرتلين  جماعة  ذلك  فى  الحراس 
وإخالصهم  الكاملة  بأمانتهم 
حرصهم  ففى  ووطنهم.  لكنيستهم 
اآلباء  تراث  على  المحافظة  على 
هو حفظ لتراث مصر بصفة عامة 
واليوم  خاصة.  بصفة  والكنيسة 
نعرض أعمال أشهر مرتلى الكنيسة 

القبطية فى القرن العشرين. 

جرجس  ميخائيل  المرتل  ُولد 
1873م  سبتمبر   14 في  البتانونى 
إلى  وينتمي  القاهرة،  بمدينة 
بلدة  إلى  نشأتها  في  ترجع  عائلة 
المنوفية.  بمحافظة  »البتانون« 
في  الحكومة  في  موظفاً  والده  كان 
على  وكان  المقررة  األمور  قلم 
الخامس  كيرلس  بالبابا  وثيقة  صلة 
البطريرك   )1927  –  1874(
دير  في  راهباً  كان  أن  منذ   ،112
يوحنا  »القمص  باسم  البراموس 

الناسخ«. 

بصره،  فقد  الخامسة  سن  في 

بُكتَّاب  التحق  السادسة  سن  وفي 
»أبو السعد« بشارع الجبرتي بحي 
القبطية  اللغة  تعلم  وفيه  األزبكية، 
وحفظ المزامير والتسبحة الكنسية، 
سنين  قضى  الُكتَّاب  هذا  وفي 
قضى  بعدها   ،1881 عام  حتى 
 )1885 أربعة سنوات )1881 – 
باألزبكية  الكبرى  األقباط  بمدرسة 
الرابع  كيرلس  البابا  أنشأها  التي 
البطريرك   )1861  –  1853(
اإلصالح  بأبي  والمعروف   110
التحق  العربية  اللغة  لتعلم  الكنسي. 
اللغة  ودرس  باألزهر   1885 عام 
كمستمع وظل به حتى عام 1891، 
وفي هذه الفترة درس علوم الصرف 
والنحو والبيان كما استمع إلى شرح 

ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 

في عام 1886 أقامه البابا كيرلس 
 1891 عام  وفي  شماساً،  الخامس 
مرتاًل  الخامس  كيرلس  البابا  عينه 
باألزبكية  المرقسية  بالكاتدرائية 
قرشاً.   25 قيمته  شهري  بمرتب 
في عام 1891 التحق باالكليريكية 
حينما   1893 سنة  حتى  بها  وظل 
الخامس مدرساً  البابا كيرلس  عينه 

لأللحان بها 

البقية ص9

قرأت لك 
جنوى غاىل

اهدموا االصنام وازيلوها من 
قلوبكم

ف.ب. مايور
توبوا   « الرب  السيد  قال 
كل  وعن  أصنامكم  واتركوا 
 « وجوهكم  اصرفوا  رجاساتكم 
الرب  وقال      6-14 حزقيال 
بيت  من  انسان  كل  ان   « أيضا 
أسرائيل او من الغرباء ..... إذا 
في  أصنامه  ونصب  عني  أرتد 
تجاه  إثمه  معثرة  ووضع  قلبه 
وجهه , ثم أتي الي النبي ليسأله 
بنفسي  أجيبه  الرب  ...أنا  عني 
وأجعل وجهي ضد ذلك االنسان  
من  وأقطعه  ومثال  آية  وأجعله 

شعبي » حزقيال 14- 7 .

أذهب الي الغابات في الخريف 
من  أسرابا  أن  كيف  لتري 
منتشرة  لها  الحصر  الحشرات 
هذه  تتخلل  التي  الطرقات  في 
الغابات , لقد كانت هذه الحشرات 
موجودة في االرض طوال فترة 
عديمة  كانت  ولكنها  الصيف 
جفاف  بسبب  التكاثر  علي  القوة 
في  اما   , الشمس  وحرارة  الجو 
الخريف فان رطوبة التعطين هي 
زادت  وكلما  االساسي  غذاؤها 
نعرف  وانتشرت  الحشرات  هذه 
والفساد  موجود  التعطن  ان 
التشبيه  هذا  وبنفس   – متوفر 
يقبل  عندما  انه  القول  نستطيع 
الروحية  الحياة  علي  الخريف 
قد  االصنام  حشرات  ان  تاكد 
الحياة  فتور  في  وتسببت  نمت 
تتعطن  الفاكهة  فإن   , الروحية 
العطن  يبدو  ان  قبل  الداخل  من 
ربما   , الخارجية  قشرتها  علي 
المرتدين  يقرأ هذه السطور أحد 
وهو يشعر أن العالقة بينه وبين  
هللا االن ليست كما كانت باالمس 
, ال شك ان شخصا مثل هذا لو 
رجع الي نفسه العترف بمرارة 
أنه تعطن وافسد حياته الروحية 
مثل   , لديه  محبب  صنم  بسبب 
محبة صديقا شريرا محبة عالمية 
والتفكير  جهوده  ازدياد  وبقدر 
في هذا الصديق تناقصت محبته 
توجه  وعندما   - يسوع  لشخص 
والمناصب   الصيت  لطلب  قلبك 
محبة  لطلب  او  ثروة  تكوين  او 
هلل  محبتك  فان  عالمية  شهوة  او 
يخدم  أن  أحد  يقدر  فال  تتناقص 
سيدين النه اما أن يبغض الواحد 
الواحد  يالزم  او  االخر  ويحب 
ويحتقر االخر ولهذا يجب طمر 
االصنام حتي تكون هناك نصرة 
وسالم ., إن الصنم المختفي في 
الحياة  في  الفشل  هو سبب  قلبك 
المسيح  إن  تشعر  فقد  الروحية  
تخلي عنك, وقد تقول انك ال تجد 
الخطية  غلبة  علي  قادرا  نفسك 
في هذا الحال أجث علي ركبتيك  
واخرج االصنام من قلبك وادفنها 
يقبل ان يسكن في  , فإن هللا لن 
قلبك مع وجود هذه االصنام ,إذا 

عقلك  لوثت  التي  الكتب  فاحرق 
,  وأغلق االنترنت الذي  يسود 
اليد  وأقطع   , له   وتتعبد  عليك 
الخمر  وأهجر  أعثرتك  التي 
عليك  تسلطت  التي  والمخدرات 
العثرة  لك  يسبب  ما  كل  وادفن 
لئال تجرب بالعودة اليها , أقطع 
كل عالقة بالشر بال رجعة , هل 
أهرب  ؟  فاسدون  أصدقاء  لك 
 : ألمه  الشبان  أحد  قال   , منهم 
في  االولي  الخطوة  بدأت  لقد 
المسيحية يا أماه ؛ إذ قد أحرقت 
كل كتبي العاطلة , لهذا ال تعجب 
أتمه  الذي  العظيم  هللا  عمل  من 
كثيرون  اتي  ان  بعد  أفسس  في 
من الذين أمنوا  بالمسيح مقرين 
ومخبرين بافعالهم وكان كثيرون 
السحر  يستعملون  الذين  من 
أمام  ويحرقونها  الكتب  يجمعون 
الفا  الجميع وكان ثمنها خمسون 
كلمة  كانت  وهكذا   , الفضة  من 
الرب تنمو وتقوي بشدة » أعمال 
19-19  , والرسالة هنا لكل فرد 
وخاصة اولياء االمور ان يبعدوا 
االصنام عنهم وعن بيوتهم والبد 
من عدم االشتراك في خطايا اي 
النظر  بغض  العائلة   من  فرد 
في  نكون  وان   , فعلها  عمن 
فلنتب    , والحزم  الثبات  غاية 
الصالحة  االعمال  جميعا ونعمل 
وال  المقدس  الكتاب  ولندرس 
نضيع فرصة في التأسف علي ما 
فعلناه ولننس ما هو وراء ونمتد 
الرب  لنا   فيجدد  قدام  الي ماهو 
البركة ويمتعنا بالخدمة المثمرة, 
وهذه هي الرسالة لك اليوم ؛ تب 
واعمل االعمال االولي الصالحة 
ان  معتادا  كنت  كما  صلي   ,
المقدس  الكتاب  أدرس   , تصلي 
نفسك  سلم   , الرب  يوم  قدس   ,
أضعت  انك  صحيح   , ثانية  هلل 
وراءك  وتركت  كثيرة  فرصا 
, ولكن ال  تاريخا مظلما محزنا 
التاسف  في  أطول  وقتا  تضيع 
وراء  هو  ما  ,إنس  المثمر  غير 
فيظهر   , قدام  هو  ما  الي  وأمتد 
ثانية ويجدد لك االسم  الرب  لك 
الملكي والبركة المجيدة ويعطيك 
ايها  أرجعوا  ابدية,  بحياة  وعدا 
فاشفي عصيانكم  العصاة  البنون 
, ها قد أتينا اليك النك انت الرب 
الهي،  يا    3:22 ؛أرميا  الهنا 
اإلغراءات  من  الكثير  هناك 
منها   الحذر  علي  ساعدنا  هناك. 

والصالة حتى ال نسقط.

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

)115( املرتل ميخائيل جرجس البتانونى )1873 – 1957(
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اغبى حرب يف تاريخ احلروب

 ادوارد يعقوب

الرئيس  إن  البريطانية  التايمز  صحيفة  قالت 
على  القبض  بإلقاء  أمر  بوتين  فالديمير  الروسي 
قادة من أجهزة االستخبارات الروسية، في إشارة 
“حربه  في  األمنية  األجهزة  على  اللوم  إللقاء 
نقال  الصحيفة  وأكدت  أوكرانيا”.  في  المتعثرة 
عن عدة مصادر: اعتقال رئيس فرع المخابرات 
سيرغي  الروسي  األمن  جهاز  في  الخارجية 
بيسيدا، مع نائبه أناتولي بوليوخز، وأنهما ُوضعا 
قيد اإلقامة الجبرية. وقال الخبير في أجهزة األمن 
الروسية أندريه سولداتوف للصحيفة، إن مصادر 
احتجاز  أكدت  الفيدرالي  األمن  جهاز  داخل  من 

المسؤولين.  وإذا كان بوتن يحاول تبرير خطأ قرارة بغزو 
ورغم  يعلم!  أحد  ال  القرار؟  لهذا  أصال  السبب  فما  أوكرانيا 
يوجد  ال  موسكو،  أعلنتها  التي  والتبريرات  التحليالت  كل 
لالن سبب معقول او منطقي لهذا العمل الوحشي ضد شعب 
أوكرانيا المسالم الذي لم يرتكب هو او قيادته جرما يبرر هذا 
الدمار والخراب الذي يتعرضون له لما يزيد عن ال 20 يوما 
األوكرانية  السلطات  بان  بوتن  ادعاءات  ان  الغزو.  بدء  منذ 
روسية  أصول  من  األوكرانيين  ضد  عرقيا  تطهيرا  تمارس 
األوكرانية  السلطات  نفي  رغم  هذا صحيحا  ان  فرضنا  ولو 
ذلك فيكون ما قام به بفصل االقليمين اللذان يسكنهما اغلبية 
من أصول روسية عن الدولة األوكرانية بعد تدخل قواته هناك 
كان  هذا  كل  أوكرانيا.  عن  منفصلتان  دولتان  انهما  واعالن 
يكفي لحماية الروس إذا كان ادعاؤه صحيحا. اما قيامه بعد 
ذلك بالغزو فهو اجراء مبالغ فيه وليس له ما يبرره. وتارة 
اخري يعلن انه يحمي امن روسيا خوفا من انضمام أوكرانيا 
الي حلف الناتو فتكون صواريخ الحلف قريبة من العاصمة 
الروسية إذا نشرها الحلف على الحدود الروسية االوكرانية. 
وهو ادعاء أيضا يسهل دحضة الن مدى الصواريخ الطويل 
ال يؤثر فيه قرب قواعد الصواريخ او بعدها ثم ان من حق 
اي مكان من  في  أسلحتها  نفسها بوضع  تحمي  ان  دولة  كل 
دائما مصدرة  كان  ألوكرانيا  التهديد  ان  أراضيها خصوصا 
قبل  من  بالقوة  باستيالئها  مثال:  ذلك  يدعم  ما  فهناك  روسيا 
على منطقة »القرم« االوكرانية وتدخلها في المناطق الشرقية 
األوكرانية وعدوانها علي الشيشان وجورجيا ولم يسبق ابدا 
عمليات  أي  بممارسة  اوكرانية  جماعات  أي  او  ألوكرانيا 
إرهابية داخل حدود الدولة الروسية كما فعل الشيشان من قبل. 
وأيضا ليس من حق روسيا فرض ارادتها على شعب اختارت 
اغلبيته االنضمام للغرب األوربي بحجة االمن الروسي وعلى 
حساب االمن االوكراني فهذا ليس عدال! ثم ان االعتداء علي 
للقانون  صريح  انتهاك  هو  شؤنها  في  والتدخل  جارة  دولة 
الدولي واجرام في حق كل شعوب العالم وليس له ما يبرره 
خصوصا وان اوكرانيا لم تعتد على روسيا او كانت تمثل لها 
أي تهديد حقيقي. وأخيرا ادعاء بوتن ان لدي أوكرانيا اسلحه 
يبين  تنوي استخدامها ضد روسيا  كيميائية وبيولوجية كانت 
الحقيقية  األسباب  الكذب إلخفاء  على  بوتن واصراره  تخبط 
العالم  معظم شعوب  ان  األوكراني.  الشعب  على  العتداءاته 
االوكراني  الشعب  مع  وتعاطفت  الروسي  العدوان  ادانت 
التلفزيونية  القنوات  المناسبة استفزتني بعض  المظلوم وبهذه 
العربية لحشر القضية الفلسطينية بواسطة من يسمون بالقوميين 
العرب حشرها بموضوع غزو أوكرانيا. حيث اتهموا الغرب 
اهتموا  كما  الفلسطيني  بالشعب  يهتموا  لم  ألنهم  بالعنصرية 
بالشعب االوكراني. واوال وقبل ان أعلق على الموضوع احب 
ان أؤكد انني ضد أي عنف او إرهاب يوجه الي شعب او 
مجموعة واعرف ان الشعب الفلسطيني عاني كثيرا وتعرض 
للظلم ولكن هذا نتيجة لتطرف زعمائه وتبني اغلبية العرب 
للفكر المتطرف اإلسالمي الذي يدعو لكراهية اليهود وقتالهم 
لمجرد انهم يهود وهذا يختلف تماما عن ما يحدث في أوكرانيا 
وان الشعب الفلسطيني اكثر شعب في التاريخ تلقي مساعدات 
اذا كان هؤالء الحنجوريين  العالم اال  واعانات من كل دول 
الذين  اإلرهابيين  دعم  يتم  ان  الفلسطينيين  بدعم  يقصدون 
ينفذون عمليات إرهابية ضد المدنيين اإلسرائيليين وهذا يدينه 
أي منصف ذو حس انساني ولذلك نجح اإلسرائيليون في كسب 
الرأي العام الغربي ضد الفلسطينيون اإلرهابيين بينما الكثير 
اناس يريدون السالم وضحية لهؤالء  الفلسطيني  من الشعب 
ألسبابه.  وتحليلنا  الروسي  الغزو  الى  نرجع  العنصريون. 

الذي  للديكتاتور بوتن  اعتقد ان قرار الغزو هو قرار منفرد 
توحشت سلطاته مثل كل الديكتاتورين في التاريخ الذين قضوا 
عقودا في السلطة وان السبب في غزو أوكرانيا هو لغرض 
تربطهم  واألوكراني  الروسي  الشعبين  الن  بوتن  نفس  في 
والتاريخية  والثقافية  العائلية  الروابط  من  عميقة  صالت 
ويؤكد ذلك المظاهرات العديدة التي قامت بها جماهير الشعب 
المتظاهرين.  بالقوة واعتقال اآلالف من  قمعها  الروسي وتم 
المتتبع لتاريخ بوتن وتصريحاته يكتشف كمية الكراهية التي 
االتحاد  للغرب وباألخص االمريكان وذلك منذ سقوط  يكنها 
السوفيتي حيث كان يعمل في المانيا الغربية تبع المخابرات 
السوفيتية وصرح انه شاهد سقوط حائط برلين وقال انه أحس 
وقتها وكأن الحائط يسقط فوق رأسه. من الواضح ان بوتين 
حزن كثيرا لسقوط االتحاد السوفيتي وحمل امريكا والغرب 
مسؤولية هذا السقوط لذلك اخذ يسعي عندما أصبح في السلطة 
الي ارجاع النفوذ الروسي الي الدول التي كانت في الماضي 
تشي  وتصرفاته  وتصريحاته  السوفيتي  االتحاد  من  أجزاء 
بأن حلمة ان يرجع تجميع جمهوريات االتحاد السوفيتي مرة 
آخري. ومن يتابع ما كتب في الغرب عن »بوتن« وتقارير 
العالم  اثرياء  أغنى  من  انه  يرى  الغربية  المخابرات  بعض 
وثروته تقدر بمئات المليارات من الدوالرات وانه متورط في 
عمليات غسيل أموال ال حصر لها جمعها من استخدام سلطاته 
كل  يشارك  وانه  ورشاوي  على عموالت  للحصول  المطلقة 
رجال االعمال المليارديرات في روسيا وكل من يخرج عن 
او  روسيا  خارج  كان  إذا  اغتيال  بعمليات  قتل  اما  سيطرته 
الي  حكمه  فترات  كل  في  تعرض  ولقد  روسيا.   في  يعتقل 
تم  ومعظمهم  لفساده  المعارضين  من  االنتقادات  من  الكثير 
اعتقالهم وتم أيضا اعتقال الكثير من المتظاهرين ضده وتمتلئ 
معسكرات االعتقال التي شيدت في عهد ستالين باآلالف من 
المعارضين السياسيين. وهناك من المحللين الذين يعتقدون ان 
بوتن يخشى زحف الديمقراطية الغربية الى روسيا خصوصا 
كانت  والتي  حدوده  على  الدول  من  الكثير  تحولت  ان  بعد 
تتبع بالقهر االتحاد السوفيتي من النظام الشيوعي الي النظام 
الديمقراطي الحر، بل ان بعض جمهوريات االتحاد السوفيتي 
االتحاد  الى  معظمها  انضم  بل  االمر،  نفس  لها  حدث  نفسه 
من  وخشيته  بالهلع  بوتن  أصاب  مما  الناتو  وحلف  األوربي 
ان يصل هذا المد الي روسيا نفسها ويكون خطرا على حكمه 
الديكتاتوري الفاسد وبالتالي ان يكتشف مدى فسادة. وهذا سر 
قراراته المتطرفة التي بدأت من الشيشان ثم جورجيا واخير 
باستعمال  للغرب  وتهديده  أوكرانيا  بغزو  المجنون  قراره 
األسلحة النووية إذا ما حاولوا الوقوف مع أوكرانيا بجيوشهم 
أوروبا  دول  ومعه  »بيدن«  بقيادة  أمريكا  فعال  جبنت  وقد 
يمدونها  انهم  صحيح  أوكرانيا  دمار  على  يتفرجون  ووقفوا 
ولكنهم  الحرب،  من  الفارين  ومساعدة  واالموال  باألسلحة 
أنفسهم  على  يخشون  باتوا  وان  جنونه.  وقف  يستطيعوا  لم 
واوقعوا على روسيا  فاتحدوا جميعا ضده  بوتن  ودولهم من 
نتائج  الي  أدت  قاسية  عقوبات  الحاكمة  وعصابته  وبوتن 
بأكثر  الروسية  العملة  وانخفاض  الروسي  لالقتصاد  سلبية 
االوكراني  للشعب  الباسلة  المقاومة  افشلت  وقد  من%30. 
العاصمة األوكرانية في  الذي كان يتوقع سقوط  خطط بوتن 
تسطع  ولم  يوما  العشرون  تجاوزنا  لالن  ولكننا  أيام،  ثالثة 
ويتوقع  كبرى.  اوكرانية  مدينة  أي  احتالل  الروسية  القوات 
السياسية ستكون على  بوتن  نهاية  ان  المحللين  الكثيرين من 
ايد األوكرانيين وان قراره بغزو أوكرانيا من أفشل القرارات 
التي اتخذها واغباها. ولم يذكر التاريخ الحديث ان بلدا غازي 
استطاع ان يستمر في احتالل شعبا يرفض احتالله. ان النظم 
العالم  تعاني شعوب  ما  الديكتاتورية هي سبب كل  الشمولية 

الي  العالم  ويحتاج  ودمار.  وظلم  وحروب،  مآسي،  من 
الرجوع أوال الي القيم األخالقية العالية والتي تتخلي عنها 
منذ عقود المجتمعات الغربية وتلك القيم مستمدة أساسا من 
في  أقوياء  زعماء  الي  العالم  يحتاج  وثانيا  المسيحية  القيم 
الحق يطبقون تلك القيم ويقفون بقوة ضد الدول التي تمارس 
وحكامها  االخرين  منجزات  وسرقة  واالبتزاز  البلطجة 
حساب  على  واألثراء  الفساد  يمارسون  الذين  وزمرتهم 
شعوبهم ويمارسون القهر واإلرهاب ضد مواطنيهم. هناك 
مثيلة  عن  يقل  الروسي  الفرد  دخل  متوسط  بأن  إحصائية 
في الهند بالرغم من الموارد الضخمة التي للدولة الروسية 
اضعاف موارد الهند وان عدد سكان الهند 3 اضعاف عدد 
سكان روسيا. ان الحادث في روسيا انها تنهب من فئة قليلة 
كل  في  متكرر  نموذج  وهو  واتباعها  الحاكمة  الفئة  وهي 

الدول االستبدادية.

في  األسعار  ارتفاع  »جنون  مقال  بقية 
مصرر« ص 4 

على  التغلب  أن  العالميون  االقتصاد  خبراء  ويأمل 
روسيا  بين  الدائرة  الحرب  وانتهاء  كورنا  جائحة 
األسعار  تنخفض  بحيث  الظاهرة  وأوكرانيا سينهي هذه 
والمعطيات  الوقائع  أن  غير  الحالي.  التضخم  وينتهي 
تخالف هذا الرأي ألسباب من أبرزها نقص العرض من 
المواد األولية والوسيطة في األسواق كما طالبوا أيضا 
ألجهزة التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في 
الرقابة على احتكار التجار للسلع وانه يجب متابعة موجة 
للسلع  السوقية  األسعار  على  والرقابة  األخيرة،  الغالء 
الغذائية االستراتيجية، بعد مستجدات األزمة الروسية �� 
األوكرانية، بجانب أن هناك عددا من أصحاب المخابز 
بنسبة  السعر  ورفعوا  الرسمية،  األوزان  في  يتالعبون 
متغيرة بين 50 و100 في المئة في بعض الحاالت حسب 
منطقة البيع ودرجة الرقابة عليها باإلضافة الي وضع آلية 
المتزايد ، كما  التجار  لمراقبة األسعار، ومكافحة جشع 
يحب اال نغفل ان التضخم الحاصل في موازنه الدولة هو 
احد اهم األسباب لزياده األسعار في مصر وبحسب بيان 
رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وهو 
الجهاز الرسمي المعني باإلحصاء في مصر، بلغ الرقم 
الجمهورية  إلجمالي  المستهلكين  ألسعار  العام  القياسي 
119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجاًل بذلك ارتفاعا 
قدره 1.0% عن ديسمبر 2021، وأرجعت أسباب هذا 
السلع  من  كبيره  مجموعة  أسعار  زيادة  إلى  االرتفاع 
ويشار أن البنك المركزي المصري، قد يتجه إلى تحريك 
أسعار الفائدة حال إقرار البنك الفيدرالي األمريكي زيادة 
في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع معدل التضخم السنوي 
البنك المركزي  في مصر عن المستوى المستهدف من 
الن استمرار ارتفاع معدل التضخم خالل الشهر المقبل 
نتيجة الزيادة المرتقبة من اإلقبال على الطلب على السلع 
دخول شهر رمضان،  قبل  المستهلكين  من  االستهالكية 
بالبنك  النقدية  السياسة  لجنة  اتخاذ  إلى  يؤدي  قد  مما 
لمواجهة  الفائدة  أسعار  برفع  قرارا  المصري  المركزي 
ارتفاع  عوامل  استمرار  مع  خاصة  التضخم،  موجة 

التضخم عالمًيا.

المقبل  العام  منتصف  ستنخفض  األسعار  إن  ونتمنى 
بسبب زيادة المعروض من النفط والغاز ، ألنه ستكون 
هناك ضخ استثمارات أكثر، سيزيد ضخ النفط والغاز، 
وتكاليف  التمويل،  تكلفة  ويقلل  األسعار  يخفض  مما 

المنتجات.
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عبد الناصروالدميقراطية: 
مذكراته«واآلن  في  الدين  محي  خالد  قال    
أتكلم«: إن عبد الناصر كان ضد الديمقراطية 
على طول الخط و انه هو الذي دبر االنفجارات 

في  حدثت  التي  الستة 
جروبي  وفي  الجامعة 
الصحافة  مخزن  وفي 
بمحطة سكة حديد القاهرة 
وانه اعترف لعبد اللطيف 
حسين  وكمال  البغدادي 
هو  انه  إبراهيم  وحسن 
التفجيرات  دبّر هذه  الذي 
إلثارة مخاوف الناس من 
ولإليحاء  الديمقراطية، 

إذا  ستسود  الفوضى  وأن  سيهتز  األمن  بأن 
من  أكثر  و  الديمقراطية.  طريق  في  مضوا 
الشهير  العمال  إضراب  نظم  الذي  هو  ذلك 
أنفق  الذي  هو  انه  و   ، 1954م  مارس  في 
بالحرف:  لي  الناصر  قال عبد  ومّوله،  عليه 
هذا اإلضراب كلفني أربعة آالف جنيه )وهي 
تساوي بسعر اليوم أربعمائة ألف جنيه(. بهذه 
العقلية التآمرية كان عبد الناصر يدير شئون 
مصر و يفجر القنابل و ينظم اإلضرابات ثم 
يبحث عن متهمين وهميين يعلق في رقابهم 

التهم والشبهات.

كتابه  في  محمود  مصطفي  الدكتور  قال     
»المؤامرة الكبرى«: سيشهد التاريخ أن عبد 
الناصر تسلم مصر وهي اسمها مملكة مصر 
إدارتها،  تحت  غزة  قطاع  ويقع  والسودان 
وسلمها لمن بعده من غير السودان ومن غير 

غزة ومن غير ثلث مصر )سيناء( !!!!

كان يحارب في الكونغو واليمن ويرفع رايات 
القومية واالشتراكية في كل مكان من المحيط 
يهتف  وكان  العربي،  الخليج  الى  االطلسي 
رأسك  ارفع  مصري:  مواطن  كل  مخاطبا 
والمخدوع  المسكين  المواطن  ولكن  أخي.  يا 
طفح  من  رأسه  يرفع  أن  ليستطيع  يكن  لم 
المجاري ومن كرباج المخابرات ومن خوف 
عيون  ومن  الرقابة  سيف  ومن  المعتقالت 
كل  إال  فيه  يزدهر  ال  مناخ  وساد  المباحث، 
والوالء  الطاعة  هو  الشعار  وأصبح  منافق، 
وهبط  القيم،  وتدهورت  والكفاءة،  العلم  قبل 
االنتاج وارتفع صوت الغوغاء على كل شئ. 
وعاش عبد الناصر عشرين عاما في ضجة 
واشتراكية  دعائية  ومشاريع  فارغة  اعالمية 
خائبة، ثم أفاق على هزيمة تقسم الظهر وعلى 
انهيار اقتصادي وعلى مائة ألف قتيل تحت 
رمال سيناء وعتاد عسكري تحول إلي خردة، 

وضاع البلد وضاع المواطن.

   كان عبد الناصر حقا ضد الديمقراطية على 
طول الخط، فقد ظلت مصر منذ انقالب 23 
يوليو 1952م حتى مساء 22 يوليو 1957م 
يعبّر عن  نيابياً  البالد مجلساً  تحلم بأن تشهد 
األغاني  باسمه  تتحدث  الذي  شعبها  إرادة 
والمقاالت واألفالم، معبّرة عن والء الشعب 
الناصر،  عبد  جمال  الملهم  الضرورة  للقائد 
والذي شاءت إرادته، بعد حوالي أربع سنوات 
العمل  ومصادرته  البالد،  على  سيطرته  من 
يكون  أن  والصحافي،  والحزبي  السياسي 

برلمان، مجرد اسم على غير  للشعب أخيراً 
بمجلس  وبهتانا  زورا  تسميته  وتمت  مسمى 

األمة.

   قبل ساعات من انعقاد الجلسة األولى لمجلس 
المجلس  تلقى حرس  األمة 
إشارًة بزيارة عاجلة سيقوم 
بعدها  كبير،  مسؤول  بها 
وصل إلي المجلس الزعيم 
الناصر  عبد  جمال  الملهم 
وبدون  عادية  سيارة  في 
يتعرف  ال  حتي  حراسة 
في  المواطنون  عليه 
الطريق. دخل عبد الناصر 
قاعة المجلس، وصعد على 
المنصة وسأل مرافقيه عن 
قوتها،  الميكروفونات واتجاهها واختبر  عدد 
وخالل  الشهير.  الفرعوني  بالبهو  طاف  ثم 
كان  تماثيل  البرلمان، رأى  أنحاء  في  تجّوله 
قد تم صنعها لزعماء مصر قبل الثورة، فأمر 
الكاملة  القطيعة  تتحقق  لكي  فوراً،  بتخزينها 
أجله،  من  الثورة  قامت  الذي  الماضي  مع 
لتبقى التماثيل في المخازن إلى األبد، وليبقى 
ظل  الذي  السليمة  النيابية  الحياة  حلم  معها 

حتى اآلن وهماً لم ولن تشهده مصر.

   بدأت أول خطوات المجلس النيابي السليم 
المنتظر بافتكاسة لم ولن تحدث في أي برلمان 
في أي بقعة من بقاع المعمورة. قبل أن تخطو 
أقدام األعضاء خطوة داخل البرلمان، نشرت 
خبراً  االفتتاح  يوم  صباح  األهرام  صحيفة 
عن انتخاب عضو مجلس قيادة الثورة، عبد 
باإلجماع  للمجلس  رئيساً  البغدادي  اللطيف 
واسمي وكيلي المجلس المنتخبين كان أحدهما 
محمد  هو  الثورة،  قيادة  لمجلس  آخر  عضو 
أنور السادات واآلخر هو محمد فؤاد جالل، 
البكاء،  حتى  ومضحكا  مستفزا  أمرا  كان 
تسبب في أزمة حادة تحت قبة المجلس، كما 
محمد  المخضرم  البرلماني  المحرر  يكشف 
الطويل في كتابه )برلمان الثورة تاريخ الحياة 

النيابية في مصر 1957 � 1977م(.

المجلس  انتخب  أن  بعد  األزمة،  بدأت     
لرئاسته المؤقتة أحمد صبحي الهرميل، أكبر 
أعضائه سنا، الذي دعا األعضاء إلى انتخاب 
رئيس المجلس ووكيليه، وأعطى الكلمة ألول 
من طلبها، وهو الدكتور عبد الغفار متولي، 
من  فيها  طلب  غاضبٍة،  بكلمة  أدلى  الذي 
إلى  الصحف  نظر  يوجه  أن  المجلس  رئيس 
الخبر  على  معترضاً  الحوادث،  سبق  عدم 
عبد  انتخاب  عن  »األهرام«  نشرته  الذي 
أن  قبل  باإلجماع  ووكيليه  البغدادي  اللطيف 
أن  يمكن  حدث  ما  معتبرا  المجلس،  ينعقد 
ويتصور  المجلس  فهم  يسيء  الشعب  يجعل 
والمضحك  بل  والغريب  إمالءات.  عليه  أن 
أن السادة األعضاء أنفسهم قرروا أن يؤكدوا 
للعالم سوء الفهم هذا. تجاهلوا ما قاله زميلهم 
محمود  العضو  وصاح  به،  ينطق  لم  كأنه 
رسميا،  الكلمة  يطلب  أن  حتى  بدون  العتال 
مطالبا بترشيح عبد اللطيف البغدادي لرئاسة 
المجلس، ويصيح عضو آخر مطالبا البغدادي 
أن يقف ويقول اسمه بالكامل. وقف البغدادي 
المجلس  فدّوى  بالكامل،  اسمه  وردد  فوراً 
الموافقة  تعلن  أصوات  تخللته  حاد،  بتصفيق 

بقعـــــة ضــــوء 
مجال عبد الناصر رئيس 
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طين  يزداد  ولكي  باإلجماع،  ترشيحه  على 
اإلجماع بلّة، وقف العضو شوقي عبد الناصر 
)شقيق جمال عبد الناصر(، ليعلن أنه طالما 
فال  واحداً  المجلس  لرئاسة  المرشح  كان 
ضرورة إلجراء انتخاب على مقعد الرئيس، 
محمود  هو  واحد  عضو  بالتزكية.  ليكون 
عبد  وعارضه شوقي  اعترض،  الذي  جالل 
الناصر بشدة وأيده العضو محمد علي قاسم، 
محمود  وأصر  التأييد.  لهذا  المجلس  فصّفق 
جالل على التعبير عن رأيه مدعما بمواد من 
الجميع، خصوصاً  المجلس مما أربك  الئحة 
أن أداء محمود جالل كان قوياً بفضل تمرسه 
النيابي، حيث كان عضوا  العمل  السابق في 

ثماني سنوات في برلمانات ما قبل الثورة.

المجلس  قرر  المأزق  هذا  من  وللخروج     
اجراء انتخابات بين المتقدمين لمنصب رئيس 
الهزلية  االنتخابات  نتيجة  وكانت  المجلس، 
على 332 صوتا،  البغدلدي  كاآلتي: حصل 
وحصل محمود فهمي أبو كرورة على سبعة 
علي  الحاذق  رشاد  محمد  أصوات، وحصل 
صوتا واحدا، وحصل إبراهيم الطحاوي على 
رئيساً  البغدادي  ليُعلن  أيضا،  واحدا  صوتا 
كلمته  صاحب  حاد،  تصفيق  وسط  للمجلس 
بانتخابه رئيساً ألول  التي أعلن فيها سعادته 

مجلس نيابي يقوم في عهد الثورة المجيدة.

   وبعد أن استمع األعضاء إلى كلمٍة، ألح في 
طلبها محمود جالل العضو المتسّرب من حياة 
نيابية سابقة، ذّكرهم فيها بتاريخ العمل النيابي 
في مصر، لكي ال يتصوروا أنهم يجلسون في 
ذلك المكان من فراغ، وطالب رئيس المجلس 
ليكون  للمجلس،  الحرية  بإتاحة  الثورة  وقادة 
خير ممثل للشعب حقاً وصدقاً. وهنا جاء الرد 
على كالمه بشكل عملي ومعبّر، حيث قرر 
كلمته،  في  سيف،  أبو  فوزي  محمد  العضو 
العظيم  الرئيس  إلى »السيد  التحية  يوجه  أن 
لهم  كان  الذين  ورفاقه  الناصر  عبد  جمال 
أيّدهم  الذي  المصري«  الشعب  على  الفضل 
في ثورتهم، وسيكون المجلس، بل ونحن لهم 
هذه  سبيل  في  بحياتنا  نضحي  درعاً  جميعاً، 

الثورة وأبطالها.

   وتكتمل مسرحية انتخاب وكيلي المجلس 
اللذين سبق اإلعالن عنهما قبل انعقاده وهما 
»محمد أنور السادات الذي حصل على 313 
على  الذي حصل  فؤاد جالل  ومحمد  صوتا 

269 صوتا«، وتظهر بعد ذلك نفحات النفاق 
العضو إسماعيل كامل  والتملّق، حيث طلب 
سيادة  بتكريم  األمة  مجلس  يقوم  أن  عثمان 
مجلس  أعضاء  وزمالئه  الجمهورية  رئيس 
قيادة الثورة، ليزايد عليه العضو محمد فوزي 
مجلس  بمنحهم عضوية  ويطالب  سيف،  أبو 
وترفع  يراقبهم.  أن  به  يفترض  الذي  األمة 
االقتراحات  بتلك  للبرلمان  األولى  الجلسة 
اليوم  النفاقية على أساس أن تعود في مساء 
هو  سيستغربه،  أحدا  أظن  ال  لسبب  نفسه، 
االستماع إلى أول خطاب للزعيم الملهم أمام 
برلمانه، الخطاب الذي جاء باألمس ليراقب 

جودة الميكروفونات التي ستذيعه.  

   نجحت »دولة ناصر«، عبر مناهج التعليم 
المسيس واألذرع اإلعالمية والثقافية النفاقبة، 
في أن تنشر بين المصريين، روايتها المعتمدة 
والوحيدة عن الفساد الكامل للحياة النيابية قبل 
الثورة، وأن الديمقراطية الحزبية التي شهدتها 
مصر لم تكن سوى أكذوبة إللهاء الشعب عن 
التي  النواب  الحقيقية، وأن مجالس  مشكالته 
سبقت الثورة كانت كلها تقوم بعمل تمثيليات 
سياسية، يتواطأ فيها الجميع مع الملك. وفي 
األغلبية  كانت  الذي  الوفد  حزب  مقدمتهم 
الشعبية تؤيده. وال خير في حياٍة نيابيٍة تقوم 
على التمثيل الحزبي والتنافس االنتخابي، بل 
أنهم  يثبت  من  بين  تتم  أن  االنتخابات  على 
ليسوا من أعداء الشعب-أغلب هؤالء كان قد 
خارج  إلى  نفيهم  أو  السجون  في  رميهم  تم 
الشعب«-  »بأمر  إعدامهم  حتى  أو  البالد 
لكل  دقيقة  غربلة  من  يسلم  لم  األمر  أن  إال 
وبطش  وبصر  سمع  تحت  تتم  المرشحين، 
األجهزة األمنية التي تم تطوير أدائها القمعي، 
المرعب  السياسي  القلم  أسطورة  من  لتجعل 

أضحوكة.

   وفي ظل بحار من طنطنة وتهليل وزعيق 
وسائل اإلعالم المستمر »بإرفع رأسك بعد أن 
مضى عهد االستعباد«، غرق المصريون في 
القائمة  البرلمانية  الحياة  جدوى  عدم  أكاذيب 
والديمقراطية وحرية  الحزبية  المنافسة  على 
المعّقم،  للبرلمان  أمورهم  وسلّموا  التعبير، 
الخالي من أعداء الشعب والمعارضة، والذي 
لن تدخله أبداً قوى »ظالمية رجعية مناهضة 
ألحالم الشعب المصري، كما يجّسدها، ويعبّر 

عنها، الزعيم الملهم جمال عبد الناصر«.

وزير التعليم يف أونتاريو يأمر مبراجعة ما قامت به 
مدرسة من أستدعاء الشرطة لطفل يبلغ من العمر 4 

سنوات
كيفية  بمراجعة  ليتشي  ستيفن  أونتاريو  في  التعليم  وزير  أمر 
تعامل مجلس مدارس منطقة وترلو مع طالب يبلغ من العمر 4 
سنوات حيث تم استدعاء الشرطة للتعامل مع تصرفات الطفل , 
وأكدت الشرطة ان الضباط ذهبوا الي المدرسة بعد تلقيهم بالغا 
تهدئة  عن طالب يتصرف بعنف - و ان الضباط عملوا علي 

الطفل واتصلوا باحد أفراد أسرته ونقلوا الطفل الي منزله , وقال وزير التعليم » انه في ظل 
أي سيناريو  ال ينبغي أستدعاء الشرطة لطالب يبلغ من العمر أربعة سنوات , وأن ممثال 
لطرف ثالث من وزارة التربية والتعليم سيقوم بتحليل موضوعي للظروف وسيقدم تقريرا 
يوصي فيه مجلس إدارة المدرسة باتخاذ إجراءات لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخري » 
ومن المتوقع أن يكتمل التقرير في الشهر المقبل، وسيقدم إلى األسرة ومجلس المدرسة. 
والطفل المعني هو من عائلة نيجيرية ولهذا قام المدافعون عن العائالت السوداء بالتحدث 
عالنية , ويواصل االباء السود التعامل مع هذا الموقف غير المقبول الذي يؤدي الي أحباط 

معنويات االطفال والحاق االذي باسرهم 
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++مقال / معلم االجيال 
قداسة البابا شنودة الثالث

 اعداد ابيذياكون /مينا قصدي جوهر 

++ كنيستنا القبطية االرثوذكسية غنية بتاريخها 

الرسول  مارمرقس  العظيم  القديس  قدوم  منذ 
لكنيستنا  وتأسيسه  المصرية  ديارنا  كاروز 
البطاركة  باالباء  ومرورا  االرثوذكسية  القبطية 
حتى وصلنا للبابا تاوضروس الثانى البابا 118 

ومن هذه الشخصيات الفارقة فى تاريخ 
كنيستنا القبطية االرثوذكسية البابا شنودة 

الثالث حيث

+ نحتفل هذه االيام بعيد نياحة بطريرك عظيم 
فى تاريخ كنيستنا المعاصر أال وهو البابا شنودة 

الثالث

)فال يزال يوم جنازته وخروج الماليين لتوديعه 
فى مخيلتى ال أنساه ما حييت(

فهو  بالحب  الماليين  قلوب  فى  أسمه  حفر  فهو 
شخصية متفردة لؤلؤة فريدة 

كما انه معلم الهوتى دقيق التعبيرات

ومرجع لنا فى الكتاب واالبائيات

ومدافع عن العقيدة جسور فى وجه الهرطقات

وتعاليمه لنا نبراس ومنار فهو عذب وذهبى 

الكلمات

+ فهناك أناس جاءوا لنا فى عالمنا كعالمة مضيئة 
وصنعوا التاريخ بكل جدارة وذاع ذكرهم ورفعوا 
شأن الكنيسة عالميا ومن هؤالء الشخصيات قداسة 

البابا شنودة الثالث 

نرى فى شخصك ابى قداسة الباب شنودة 

الثالث 

أوال : معلم بارع فى كل فروع المعارف وقادر 

على التعليم فان عظاته وتعاليمه وكتبه لم تقتصر 
الذى  الُمبتكر  البابا  هو  بل  الماضى  تمجيد  على 
يُخرج من كنزه كل يوم وكل ساعة جددا وعتقاء 

فى تنسيق بديع. وبشرح فريد يناسب الكل 

: هو العالم الالهوتى الذى له جليل القدر  ثانيا 

الفريدة  بطريقته  العميقة  الالهوتية  القضايا  يشرح 
والدقة  والوضوح  واليسر  بالسهولة  تمتاز  التى 
البالغة فى التعبير وفى نفس الوقت يفهمها مختلف 
القطاعات من الشعب المتعلمين تعليم عالى وعامه 
الشعب فكثيرين ممن يتعمقوا وتبحروا فى الالهوت 
ذات  وتعاليمهم  أقولهم  كانت  التاريخ  مر  على 

مستوى عالى بعض الشئ لم تصل للكل 

أما قداسة البابا شنودة فهو يصل الى قلوب جميع 
السامعين وعقولهم بشرحه السهل الممتع

المقدس  الكتاب  المتبحر بعمق فى  : هو  ثالثا 

بعهديه القديم والجديد يفسر االيات واالشياء عثرة 
الكتاب  أسفار  فى  ويتأمل   . ويسر  ببساطة  الفهم 
المقدس وشخصياته بجمال فريد يصل بنا الى عنان 
السماء ويُخرج االيات ومعها الشواهد بدقه شديدة 

ابهرت الكل وصارت محل اعجاب الجميع.

الكنيسة  طقوس  فى  رابعا: 

القبطية  ولغتها  وقوانينها 

البارزة  االعالم  من  كبير  علم  هو 
القيمة  محاضراته  بذلك  وتشهد 
ومعهد  االكليريكية  الكلية  فى 
الرعاية  ومعهد  القبطية  الدراسات 
كما تشهد بذلك مؤلفاته الكثيرة فى 
ايضا  ونرى  المتعددة  الفروع  هذه 
ان له مقدرة عجيبة ومثابرة نادرة 
وتركيز ليصل للسامع والقارئ كل 

المعلومات واالفكار بسهولة ودقه فى ذات الوقت 
فله اسلوب السهل الممتنع.

وال عجب فى ذلك فهو الشاعر الصادق الحس 
والكاتب الصحفى واالديب والواعظ المفوه.

ونرى أيضا فى شخصية البابا شنودة  خامسا : 

المؤرج المتعمق

 فى النواحى التاريخية المتنوعة وباالكثر فى سير 
االباء والقديسين واقوالهم .

ال نساله عن سيرة اى من القديسين اال ويجيبك على 
الفور عن كل ما تحتاجه بعمق وحالوة وجمال .

سادسا : اما فى الروحيات فحدث عنها وال حرج 

الطراز  الروحى من  الروحى والمرشد  فهو االب 
واستوفى  اال  روحى  موضوع  فى  تكلم  اذا  االول 

وقائعه وعناصره وشد انتباه سامعيه .

فلكالمه اثر فعال فى القلوب وللغته نغم جميل على 
االنسان  يشد  فريد  روحى  عمق  ولتأمالته  الناس 

للسماء 

سابعا: سار قداسة البابا شنودة الثالث على 

نهج االباء

 مقتفيا اثارهم وأثار السيد المسيح له كل المجد فقد 
كان فكره نابع من تعليم االباء وبقوه 

ال يتكلم فى موضوع اال ويأصله كتابيا وابائيا فهو 
بحق فكرا ابائيا وبعمق

البابا المعلم

البابا الكتابى

      البابا الراعى الكنسى

 البابا االبائى

من اجل كل هذا واكثر من هذا ) ما ستناوله فى 
مرات اخرى (

الجامعات  فى  الشباب  والماليين من  االألف  احبه 
والمعاهد بل و الشعب كله بكل فئاته

يتهافتون على سماع عظاته وتعاليمه وقراءة كتبه 
واالستماع بتركيز على اجوبه االسئلة الكثيرة التى 
اجابها بكل عمق وجمال معطيا لنا تراث ال ينبض 

أبي قداسة البابا شنودة
مهما قلت عنك  ال اوفيك حقك     ففى عقلى 

كالم كثير
وأن لسانى وقلمى ليتقدس عند الكالم عن 

قداستك
+ يا ابونا الحبيب

الراعى العجيب

المعلم الرهيب   

 من قلوب الجميع البعيد والقريب

فصلى الجلنا والجل الكنيسة

الى ان نلقاك ابانا عما قريب

»شخصيات  مقال  بقية    
قبطية مؤثرة« ص 6

وكان ناظرها في ذلك الوقت يوسف 
الالهوتية  العلوم  درس  منقريوس.  بك 
فيلوثاؤس  القمص  العاّلمة  يد  على 
إبراهيم كبير كهنة الكاتدرائية المرقسية 
زمانه  مرجع  يُعد  كان  الذي  باألزبكية 
أما  والعقائدية.  الالهوتية  األمور  في 
كان  أنه  لها  إتقانه  فيرجع سر  األلحان 
يختبئ تحت »الدكة« مستمعاً إلى أشهر 
مرتلين لأللحان الكنسية في ذلك الوقت 
وهما المرتل أرمانيوس والمرتل صليب 
الكنسية   األلحان  يراجعان  كانا  حين 
ولكنهما كان بخيلين في تسليمها للغير، 
المرتل  كان  منهما،  العكس  وعلى 
ميخائيل يَُسر حين يسمع ألحانه الفريدة 
يتناقلها تالميذه من البطاركة واألساقفة 

والكهنة والشماسة والمرتلين. 

مدرسة  أنشئت   1894 عام  في 
إلى  فيها  وأُسند  بالزيتون  المكفوفين 
المرتل ميخائيل بتدريس طقوس الكنيسة 
القبطية  واللغتين  الالهوتية  والدراسات 
العربية  اللغة  يدَّرس  وكان  والعربية، 
على حروف »برايل« البارزة كما قام 
بنفسه بصنع حروف اللغة القبطية على 
تدريس  في  بها  ليستعين  برايل  طريقة 
القراءة باللغة القبطية. في عام 1903م  
مدرسة  حلمي  عباس  الخديوي  زار 
المرتل  فألقى  بالزيتون،  المكفوفين 
ميخائيل البتانونى قصيدة باللغة القبطية 
تالميذه  ولقن  العربية  للغة  ترجمها  ثم 
الخديوي  فأبدى  وقتها،  أنشدوه  نشيداً 
وقال  ميخائيل  بالمرتل  الشديد  سروره 
له: »برافو يا ميخائيل بك« وبذلك ُمنح 
رتبة البكوية التي كان ينتظرها الكثير. 

تراث  على  حقيقية  غيرة  له  كانت 
الجمعيات  بين  يتنقل  فكان  الكنيسة 
كانت  وقد  ذلك  يرغب  من  كل  لتعليم 
في  أعماقه  من  تُبعث  الكنسية  األلحان 
تقوى وخشوع، وكان اللحن ينساب منه 
تالعب  دون  وقوي  شجي  صوت  في 
الصالة  ألن  الغناء  أو  باألصوات 
من  نابعة  تكون  أن  يجب  الكنيسة  فى 
 – منصور  يوسف  د.  ويذكر  القلب. 
المرقسية  الكاتدرائية  شمامسة  رئيس 
السادس من  األحد  في  أنه   - باألزبكية 
المعروف  المقدس  األربعيني  الصوم 
باسم »أحد التناصير« أو »أحد المولود 
أعمى«، كان المرتل ميخائيل يحرص 
على قراءة إنجيل القداس باللغة العربية 
بالخشوع  ملئ  جداً  مؤثر  بصوت 
ظهر  عن  يحفظه  كان  إذ  والروحانية 

قلب، مما كان يلهب قلوب سامعيه.

أمانة  على  وكياًل  نفسه  يعتبر  كان 
لذلك  نقصان،  دون  يسلمها  أن  يريد 

العمر  بلغ من  نجده في شيخوخته وقد 
ذهب   )1956 عام  في  )أي  عاماً   83
)كاهن  سولاير  صليب  القمص  إلى 
كاهناً  وسيم  بالجيزة  مارمرقس  كنيسة 
الرابع  الدور  إلى  عام 1948( وصعد 
بمنزله بالجيزة وظل يراجع معه ألحان 
أسبوع اآلالم لمدة 3 ساعات متواصلة. 

ومن صدق محبته لكنوز الكنيسة كان 
يرفض أي أجر إذ كان يكتفي بمبلغ 15 
 1893 من  البطريركية  مرتب  جنيهاً 
ال  الكنسية  المواهب  ألن  1957م،   –
من  عطية  ألنها  بالمال  تقديرها  يمكن 
هللا ويجب على اإلنسان أن يكون أميناً 
عليها ويشكر الرب عليها ويقدمها للغير 

ُحباً فى التراث الكنسى العريق. 

 – مفتاح  راغب  الدكتور  مع  عمل 
بمعهد  واأللحان  الموسيقى  قسم  رئيس 
تسجيل معظم  في   - القبطية  الدراسات 
وقام   ،1927 عام  منذ  الكنيسة  ألحان 
نيوالند  »أرنست  الموسيقي  العالِم 
على  الكنيسة  ألحان  بتدوين  سميث« 
النوتة الموسيقية مباشرة من أداء المعلم 
ميخائيل. وظل المعهد أميناً على تراث 
بعد  حتى  البتانونى  ميخائيل  المرتل 
تولى  عندما  مقتاح  راغب  د.  رحيل 
رئاسته أحد تالميذ د. راغب مفتاح وهو 

د. ميشيل بديع عبد الملك . 

قام المرتل ميخائيل بتدريس األلحان 
أسسه   )الذى  القبطية  الدراسات  بمعهد 
عام  وافتتح  عطية  سولاير  عزيز  د. 
كما  االكليريكية،  والكلية   )1954
إلى  مفتاح  راغب  د.  يصطحبه   كان 
أبي  بضاحية  الخاص  الصيفى  مقره 
الكنيسة  ألحان  لتسليم  باإلسكندرية  قير 

للمرتلين.

الكنيسة  باباوات  من  أربعة  عاصر 
الخامس  كيرلس  البابا  وهم:  القبطية 
البطريرك 112،   )1927  – 1874(
 1928( عشر  التاسع  يؤانس  البابا 
البابا   ،113 البطريرك   )1942  –
 )1945  –  1944( الثالث  مكاريوس 
الثاني  يوساب  البابا   ،114 البطريرك 
البطريرك 115.   )1956  –  1946(
أبريل   18 العهد  خميس  صباح  في 
1957 انتقل بهدوء إلى مواضع الراحة 

الحقيقية.

تتردد  مازالت  العطرة  سيرته 
الكنيسة  لتراث  المخلصين  أفواه  على 
العذبة  وموسيقاها  إللحانها  والمحبين 
بها  يتمسك  التى  العريقة  وتقاليدها 
األمناء واألوفياء لكنيستهم. لكن لألسف 
فى األزمنة األخيرة دخلت فى الكنيسة 
إلى  أساءات  التى  العناصر  بعض 

موسيقى الكنيسة وتقاليدها وتراثها!! 
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ماذا عن متالزمة البطة 
السوداء ؟

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

يغلق على أحزانه الباب،، يخفيها عن االهل 
و االحباب,, ال يجيد فن 
العتاب،،  او  الشكوى 
يرتدى  تجده  دوما 
فى  فيبدو  االبتسام  حلة 
فينال  جذاب،،  مظهر 
القبول و االعجاب،، و 
الجميع  يغيب عن ذهن 

انه يحمل هموما بال حساب،، انها المتالزمة 
التى تصيب الصغار و الشباب،، انها متالزمة 
فكما  االكتئاب،،  تشابه  التى  السوداء  البطة 
ان البط يبدو هادئا يسبح بين االسراب،، له 
ارتياب،،  بكل  التحديف  و  الخفية  معركته 
اسباب،،  عدة  تنتجها  المتالزمة  هذة  و 
تفرضها  التى  المسؤوليات  و  الطموحات 
رحلة الحياة و ال سبيل لالنسحاب،، نجاحات 
المحيطين من االصحاب،، التى نالوها حظوا 
فيدخل فى  العذاب،،  يقاسيه هو من  دون ما 
تتصاعد  لئال  االتعاب،، و  الصراع و  دائرة 
النفسى ان  للعالج  وتيرة االضطراب ،،البد 
المزيد حول  فيها نعرف  باالقتراب،،  يسرع 

متالزمة البطة السوداء )القبيحة(

كثيرا ما نستخدم مصطلح ابن البطة السوداء 
... عندما نشعر باالضطهاد من االخرين , او 
لعدم نوال االمتيازات التى يحصل عليها من 
ولنا...و الندرى انها متالزمة نفسية ...أثبتت 

أن 87% من األفراد يعانون منها 

 The لماذا سميت متالزمة البطة القبيحة
بلغتنا  و    ugly  duck  syndrome

العامية البطة السوداء بهذة التسمية...؟؟

لسبب ان البط يظهر  بصورة هادئة ويتمتع 
بالسعادة الدائمة أمامنا، ولكن أكد الباحثون أن 
البط يعيش معركة حياتية تحت الماء، وهي 
هيستيري،  بشكل  فيجدف  التجديف،  معركة 
حيث إنه مداوما الدفع برجله في اضطراب 
مكانه  إلى  للوصول  منه  محاولة  شديد، 
يبدون  الذين  للكثير  النهائي، وهذا ما يحدث 
و  يواجهون صعوبة   لكنهم  هانئين،  هادئين 
ضغوط بالغة في مواكبة متطلبات الحياة  و 
ال يشعر بهم احد، لهذا سميت بمتالزمة البط.

الطالب  بين  المتالزمة  تلك  انتشار  يزداد 
و الجامعيين و فى مراحل الرشد المبكر فهم 
و  عاتقهم  على  الهموم  من  الكثيَر  يحملون 
االناث اكثر عرضه لالصابة من الذكور.... 
ما يوحي بالخطر  أن هذه المتالزمة، يمكن 
المراحل  أو  القلق  أو  االكتئاب  تُظهر  أن 
وعادًة  العقلية،  األمراض  من  للعديد  األولية 

ما يكون ذلك كرد فعل للتوتر

اهم االعراض:

خلل بالنوم و الساعة البيولوجية ,, تساقط 
,,التفكير  العينين  زغللة  و  ,,الصداع  الشعر 
لحياته  الشخص  مقارنة  و  السلبى  و  الزائد 
بعض  فى  العصبى  االنهيار   ,, باالخرين 
المحافظة  على  الشخص  ,,القدرة   االحيان 
امام االخرين فى  ايجابى  على مظهر هادئ 
حين انه يتحمل بما يفوق الطاقة , انخفاض 

االداء فى الدراسة و العمل

االسباب :

المعايرة   , االهانات  االجتماعية  الضغوط 
االخرين  ,سخرية  االسرة  بعيد  االغتراب   ,
,وفاة او انفصال احد الوالدين او احد المقربين

نفسية   عوامل 
كضعف الثقة بالنفس 
, النقص , الغرور , 

التنمر

الشخص  معاناة 
 , البدنى  العنف  الجسدية,  االعتداءات  من 
عيب خلقى, مشكالت فى مجال الدراسة او 

العمل

نجاحات   من  االعالم  وسائل  تعرضه  ما 
الشخاصاً في مثِل  عمره وَن َجهٍد أو تعٍب 

مقارنًة بما يمرُّ به هو

ضغط االسرة و مطالبتهم بتحقيق انجازات 
و نجاحات  و مسؤليات بما يفوق طاقته فتعد 

بمثابة ضغوط على عاتقه

تاريخ  لديهم  لمن  االصابة  فرص  تكثر 
لالصابة بالمشكالت النفسية و السلوكية سابقا  
تشتت  و  الحركة  فرط   , التعلم  كصعوبات 

االنتباه , االكتئاب ..الخ

المتالزمة عن عامل واحد،  تنتُج  هذة  ال 
بل عن اشتراك العديد من العوامل البيولوجية 

والنفسية والبيئية

العالج:

فى المراحل االولي يمكن العالج من خالل 
الحياة  و  الراحة  من  قسط  على  الحصول 
هادئة  بعيد عن األجواء المشحونة والمتوترة

النفسى  العالج  قائم على جلسات  يكون  و 
على  المساعدة  و  الضغوط  اسباب  لمعرفة 
طبيعه  حول  المريض  تثقيف  و  التكيف 
و  مهارات  تطوير  و  طمأنته   و  اضطرابه 
و  المواقف  مع  للتعامل  المريض  قدرات 

االشخاص المختلفة

ذلك  الى  نضيف  الشديدة   المراحل  فى 
العالجات الدوائية

عالج  دون  المتالزمة   هذة  تركت  اذا  و 
ستتفاقم الى اضطرابات نفسية اشد

و فيما يبدو للناظرين ذلك الشخص  الذى 
يبحر فى قارب حياته هائنا دون عواصف او 
القارب   االخرمن  الجانب  يغفلون  مكدرات.. 
عليه  ليحافظ  فى صمت  يواجهه  الذى  ما  و 
بهذا التوازن و الثبات و كم من يقاسيه وحده 
من امواج خفية كادت ان تعصف به  و ال 

من منقذ

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744 

هل تصرفاتنا فعل أم رد فعل؟

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي

عمرها  من  الثالثينات  منتصف  فى  كانت 
ومريضتي لسنوات طويلة، كنت اعرف انها 
)تييم  فريق  قائدة  لتكون  فترة  منذ  رقيت  قد 
وكانت  مرموقة،  اجتماعية  هيئة  في  ليدر( 

ناجحة في عملها ونالت تقدير رؤسائها.

أتت للعيادة وكانت تنتظر دورها في غرفة 
الكشف، وعندما دخلت الغرفة وجدتها متكدرة 
سبب  عن  سألتها  أن  وبمجرد  جدا،  الوجه 
عبوس وجهها انفجرت في لهجة حادة وقالت 
ان السكرتيرة الجديدة للعيادة كانت جافة معها 
وقليلة الذوق فى معاملتها لها، وقصت لي ما 
حدث من السكرتيرة تجاهها وهذا بالطبع من 
السكرتيرة  كانت  ووقتها  هي.  نظرها  وجهة 
لمدة  فقط  التعيين وعملت  في عيادتي حديثة 
المريضة  استفاضت  بعدها،  تستمر  ولم  ايام 
وتقول  تنفث عن ضيقها  الغضب وهى  بكل 
يعاملونها  الذين  مع  مؤدبة  انها  نفسها  عن 
بأدب وممكن أن تكون قليلة الذوق بشدة مع 

اصناف هذه السكرتيرة.

وهى  كالمها  من  انتهت  حتى  انتظرت 
»أعلم  بهدوء  لها  وقلت  عصبية  بكل  تتكلم 
أنك ناجحة في عملك وأنك قائدة جماعة )تييم 
ليدر(! فال تحاولي أن تظهري انك غير مؤهلة 
في  حملقت  الوظيفة«!....  وهذه  العمل  لهذا 
وجهى وهى صامته ومنتظره بقية كالمي... 

المجموعة  قائد  ان  اعرف  قائال  فاستفضت 
مثلك )تييم ليدر( يقود الناس وال يقاد... ألنك 
األنسان  مع  فقط  مهذبة  انك  تقولين  عندما 
مهذب  الغير  مع  اللسان  وسليطة  المهذب 
ولست  المقادة  بصورة  نفسك  تظهرين  فأنت 
القائدة، ألن تصرفاتك بهذه الطريقة هى رد 
فعل لتصرفات اآلخرين. واستفضت قائال أن 
أن  ممكن  العيادة  سكرتيرة  من  الموقف  هذا 
يحدث لك فى اى مكان، ومن الممكن حدوثه 
فيك  ارى  أن  احب  عملك،  مكان  فى  ايضا 
دائما اإلنسانة القائدة ولست المقادة... صمتت 
المريضة تماما وعرجت على شكوتها الطبية 

ولكن كانت هادئة بعدها.

وهى  لى  قالت  هذه  بعد  لها  زيارة  فى 
مبتسمة أنها استفادت جدا من كلمتى السابقة 
وانها تتذكر هذه الكلمات دائما عندما تواجه 
يثير أعصابها سواء فى  أو  بموقف يغضبها 
العمل او المنزل او خالفه،  وقصت لى وهى 
فيها  استطاعت  أخيرة  مواقف  ثالثة  مبتسمة 
أن تتحكم فى اعصابها بالرغم من استثارتها 
كل  فى  انتصرت  انها  فرحة  وهى  وقالت 
لنفسها  نفسها  اعجاب  ونالت  المواقف  هذه  
قبل اعجاب اآلخرين لها وكررت شكرها لى 

للفت نظرها لهذا األمر.

موعدنا العدد القدم أن شاء الرب وعشنا
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بصــــــراحة
ملاذا وقف اإلخوان املسلمني 

مع أمريكا ضد روسيا               
 مدحت عويضة

أنني  أعرب  أن  أود  المقال  بداية  أن  قبل 
أؤيد  وال  أمريكا  ضد  روسيا  مع  لست 
أري  لكنني  أوكرانيا.  علي  الروسي  الغزو 
بين  الشعب األوكراني ضحية للصراع  أن 
مع  جدا  ومتعاطف  العالم.  في  قوتين  أكبر 
الشعب األوكراني وأصلي كل يوم من أجل 
سالمة هذا الشعب وأن تنتهي الحرب ويعود 

المشردين إلي بالدهم وبيوتهم. 

للدول والتنظيمات في  المواقف  أتابع  وأنا 
نظري  لفت  الحرب,  في  موقفها  من  العالم 
ومساندتهم  المسلمين  اإلخوان  موقف 
الكراهية  زرع  الذي  التنظيم  ذلك  ألمريكا. 
في قلوب كل الشرق األوسط ألمريكا. فماذا 
مع  المسلمين  اإلخوان  يقف  ولماذا  حدث 
أمريكا ضد روسيا. هل لتعاطفهم مع الشعب 
األوكرانية؟؟  الحكومة  ومع  األوكراني 
التي  أسباب  لك  أذكر  ودعني  ال.  بالطبع 

دفعت اإلخوان لهذا الموقف. 

أوال: أن روسيا قامت بوضع 22 منظمة 
القائمة  وتضم  إرهابية  كمنظمات  عالمية 
بينما  المسلمين.  لإلخوان  الدولي  التنظيم 
لإلخوان  الدولي  التنظيم  أمريكا  تصنف  لم 
عربية  دول  طلب  برغم  إرهابية  كمنظمة 
ضمن  اإلخوان  وضع  امريكا  من  كبيرة 

المنظمات اإلرهابية أكثر من مرة. 

وال  أمريكا  وليس  لبايدن  مساندتهم  ثانيا: 
بايدن  الرئاسي  المرشح  حاول  أوكرانيا. 
ودفعهم  أمريكا  في  المسلمين  إستمالة 
رئيس  يخرج  مرة  والول  له  للتصويت 
وقف  شريف.  حديث  ليقول  أمريكي 
اإلخوان المسلمين ومعهم قطر مع بايدن في 
االنتخابات واستطاعوا التأثير علي مسلمي 
أمريكا للتصويت لبايدن وعلي الرغم من أن 
أصوات العرب والمسلمين لم تكن لها تأثير 
في نتيجة االنتخابات لكن بموقفهم أصبح لهم 
السعودية  كانت  بينما  بايدن.  رقبة  في  دينا 
نجح  ترامب.  يساندون  ومصر  واإلمارات 
يمر  وهو  المنصب  علي  وحصل  بايدن 
بأزمة تكاد تقصف بمستقبله ومستقبل حزبه 
مسانده  يلزم  وكان  الحكم.  في  البقاء  في 
أنصاره له ومنهم اإلخوان المسلمين وقطر 
والمتابع لقناة الجزيرة القطرية ال يجد فرقا 
الحرب عن  تغطية  في  سياستها  بين  كبيرا 

سياسية السي سي إن األمريكية. 

المصرية  الثورة  من  بوتين  موقف  ثالثا: 
حيث كان مؤيدا منذ اللحظات األولي لثورة 
30 يونيه التي أطاحت باإلخوان لم يقف ضد 
الثورة كما فعلت أمريكا في عصر أوباما. 
ولم يخرج من روسيا أي خطاب عدائي ضد 
مصر ولم تتدخل روسيا ولم تطالب باإلفراج 
عن المعزول وال عناصر اإلخوان. وظهر 
تأييد روسيا للثورة المصرية أكثر وضوحا 
في صفقات السالح التي عقدتها مع لمصر.  

رابعا: موقف روسيا في ليبيا حيث كانت 
في  المسلمين  اإلخوان  ضد  تقف  روسيا 
أتهموا  المسلمين  األخوان  أن  بل  الغرب. 
مع  للقتال  الفاغنر  مقاتلين  بإرسال  روسيا 
قوات حفتر ضد التيار اإلسالمي في ليبيا.  

أحالم  ينهي  أن  بوتين  أستطاع  خامسا: 
سوريا  علي  بالسيطرة  المسلمين  اإلخوان 
أخر أمل لهم وأستطاع هزيمتهم ومعهم كل 
حلفائهم. عندما تحدي بوتين العالم كله وساند 
وخاض  يستطيع.  ما  بكل  السورية  الدولة 
فصائل  ضد  مريرة  حربا  السوري  الجيش 
التنظيمات  من  وغيرهم  المسلمين  اإلخوان 
اإلرهابية والتي كانت تدعم من معظم بالد 
أنتصر بشار األسد  النهاية  العالم ولكن في 
كل هؤالء.  السوري علي  الجيش  وانتصر 
األسد  إستطاع  لما  الروس  مساندة  ولوال 
كانت  اإلنتصار.  له  تحقق  ولما  الصمود 
سوريا هي الحلم األخير للتنظيم الدولي في 
الحصول علي حكم دولة عربية تكون مركز 
العربية  البالد  كل  علي  للسيطرة  إنطالقهم 
وتحقيق حلم دولة الخالفة ولكن بوتين قضي 

علي هذا الحلم. 

ويحلم  بالحكم  يحلم  الدولي  التنظيم  مازال 
لهم  صديقا  يجدوا  ولم  أخري  مرة  بالعودة 
اإلخوان  أن  كما  بايدن.  سوي  الغرب  في 
يشعرون بتحسن أحوالهم في العالم العربي 
تكن  فلم  للحكم.  الديمقراطيين  وصول  بعد 
إدارة ترامب تستمع لهم وال لمطالبهم بعكس 

ما تقوم به اإلدارة األمريكية اآلن. 

مناصرة  من  اإلخوان  موقف  أن  بالرغم 
أمريكا لن يكون له تأثير في ميزان الصراع 
األمريكي الروسي كما لم يكون له تأثير في 
االنتخابات األمريكية. لكني أردت أن أوضح 
الحقيقة. فالحقيقة هي أصعب ما يمكنك أن 
تحصل عليه في وقت الحرب. ال تصدق كل 
ما تراه في اإلعالم وال تدع اإلعالم يغيب 
في  سوريا,  من  مثاال  واعطيك  ضميرك. 
سوريا التي تدرب شبابها علي الحرب التي 
أمتدت لما يقرب عقد من الزمان, منهم من 
الروسية  القوات  جانب  إلي  للحرب  أنضم 
متطوعون  الروسي  اإلعالم  عليهم  فيطلق 
للقوات  منهم  ينضم  من  علي  يطلق  بينما 
اإلوكرانية المرتزقة. بينما نجد أن اإلعالم 
للقوات  المنضمين  يصف  ألمريكا  المساند 
المنضمين  وعلي  المتطوعين  األوكرانية 
للحرب مع الروس المرتزقة. إذا كان لهذا 
أنت  مصلحتك  هي  فما  مصلحة  اإلعالم 
لتلغي ضميرك وال تسمي األشياء بمسمياتها 
وسيدفع  مرتزقة.  للفريقين  المنضمين  فكل 
ثمن  دفع  لهؤالء كما  الباب  فتح  ثمن  العالم 
فتح الباب للجهاد في أفغانستان بل وما زلنا 

ندفع الثمن.  



السنة اخلامسة عشر، العدد )363( - الثالثاء 15 مارس 122022

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

)1 :13

الحلقة الثانية عشرة: طرق التواصل المختلفة بين 
الكائنات الحية

)7( تابع الكلب و أفضل صديق لإلنسان ومثال 
الوفاء

التواصل بين األنسان والكالب لتدريبهم على 
المهارات المطلوبة

استخدام الكالب في الحروب و قصص حقيقية لوفاء 
الكالب لالنسان

     جزيرة غوام تقع في غرب المحيط الهادئ، وهي أرض 
قاعدة  فيها  يوجد  ماريانا،  جزر  مجموعة  في  تقع  أمريكية 
الهادئ. مساحتها  المحيط  بحرية وجوية أمريكية حيوية في 
549 كم2، وعدد سكانها 178,000 ألف نسمة  )2009(.

 ، الحروب  من  كثير  كسب  فى  قديما  الكالب  ساهمت  لقد 
وكثير من الكالب قد فقد حياتهم فى هذه الحروب لكن عزائنا 
انهم ساهمو فى الفوز بهذه الحروب التى خاضوها ، ويوجد 
عام  غوام  فى  الكالب  به  ماقام  على  شاهد  تذكارى  نصب 
1944 مكتوب عليه ) “أعطى 25 كلب حياتهم فى  الحرب 
البحرية و تحرير غوام في عام 1944، انهم بمثابة الحراس، 
والسعاة، والكشافة، لقد اسكشفو  الكهوف والمناجم والشراك 

الخداعية(.

الكلب يأخذ الكثير من الوقت فى التدريب لصبح جنديا يمكن 
األيمن    الجزء  فى  الصورة   ، المعارك  فى  عليه  االعتماد 
ثم  شهور  عدة  يدربه  ظل   ، الجنود  إحدى  مع  بوشا  للكلب 
المساندة  التمثل  الكالب   ، عام 2009  فى  الحرب  تشاركو 
التسلية  من  مزيدا  تعطيهم  ايضا  انها  بل  الحروب  فى  فقط 
الوحدة والبعد عن االهل والصورة  بعدم  والمتعة وتشعرهم 
التى على اليسار تراها هنا لكلبة تسمى  ليزا حيث يتم تدريبها 
فى الجو ، حيث يدربها جندي من شعبة الدفاع الجوى ، يقوم 
برفعها عن األرض حوالى 101 متر ، مع اتخاذ الالزم من 
اجراءات األمان ، قبل إجراء مثل هذه التجارب يمر الكلب 

بكثير من التدريبات السابقة حتى يتم تهيئته لهذه المهمة.

قد يضر الغبار فى بعض األماكن بعيون الكالب ويحول بينهم 
المعدات  يستخدم  لذلك  والواضحة  المنضبطة  الرؤية  وبين 
الغبار  من  ليحميها  الكالب  لعيون  ونظارات  لهذا  الالزمة 
بها  يكون  أن  يشتبه  التى  الطرق  فى  الكالب  ارسال  يتم   ،
ألغام لتأمين الطريق واستكشاف األلغام ) الصورة في الجزء 
األيمن(. الصورة في الجزء األوسط لجندي يأخذ كلب يسمى 
ريكو  على متن طائرة هليكوبتر، والهدف من هذه العملية هو 
التأكد من أنه يمكن  للفريق  اصطحاب الكلب فى  الطائرة 
بسالم في التحضير لبعثات هجوم جوي محتملة في المستقبل 
الناس  من  كثير  اليستطيع  ربما  كثيرة  أشياء  الكالب  تفعل 

فعلها ويخافون منها ، فى حين يستغرق تدريب الكالب سبعة 
أشهر حتى تستطيع ممارسة أى نوع من األعمال الشاقة فى 

الحرب التى تطلب منها.

العراق.  في  ديالى  محافظة  في  الصورة  هذه  التقطت  لقد 
ويظهر الكل مع مدربه للبحث عن  أسلحة الدمار الشامل في 
الماضي كان الكلب األكثر استخداما فى الحروب هو  الراعي 
الماضي ظهر تحول نحو  العقد  األلماني، ولكن  على مدى 
الكلب الراعى والهولندى الذى يمتلك حاسة شم أقوى وكذلك 

الكلب البلجيكي الذى ثبت أيضا شعبيته فى هذا األمر.

القوات  فى   الكالب  من   فرقة  خمسمائة  من  أكثر  هناك 
الجوية األمريكية المتمركزة في جميع أنحاء العالم. بطبيعة 
وأحيانا   الضغوط  من  الكثير  تحت  تكون  الكالب  فإن  الحال 
تجهيزات طبية  هناك  يكون  ولذلك  بالحمة  تمرض وتصاب 
ويتم رصد    ، الكالب  إسعاف  لسرعة  دائما  معهم  محمولة 
المقرر  من  يكون  عندما  كثب  عن  الكالب  حرارة  درجات 
أن  تقوم بدورية وعندما يحصل  الكلب على أكثر من 102 
درجة  فإنه اليمكنه القيام بشئ وحينها يجب أن يعطى الكلب  
بهذا  ويقوم  شفائه  في  للمساعدة  الوريد  طريق  عن  السوائل 
العالج متخصص فى عالج الحيوانات يكون بصحبة الجيش 
ويكون عالمة نداءه أن ينادى الظابط قائال ) كلب مريض (.

  

من  التخلص  فى  والجنود  الظباط   تساعد  أن  يمكن  الكالب 
ضغوط العمل ، يظهر فى الصورة في الجزء األيمن  بعض 
يلتقطها  التى  القديمة  الكرة  لعبة  يلعبون   العراق  الجنود فى 
الكلب ، وهذه االلعاب من شئنها أن تحسن الحالة المزاجية 
للجنود. الصورة في الوسط خالل حفل خاص حيث تم توديع 
فى  سنوات  خمس  ومدتها  خدمته  قضى  أن  بعد  الكلب  هذا 
الجيش األمريكى ، يمكنه بعدها أن يلتحق بأى عمل آخر فى 
مكان للخدمة العامة أو بصحبة أحد األشخاص ككلب حراسة. 
التعاطف  من  رائعة  صورة  األيسر  الجزء  في  والصورة 

المتبادل حيث يحصل الكلب على عناق من مدربه.
قصص حقيقية لوفاء الكالب لالنسان

يحتفل عشاق الكالب باليوم العالمي لهذا الحيوان الذي يحظى 
بمكانة متميزة للغاية. ونجحت الكالب في نسج عالقة قوية 
العالم، وقدمت قصص  متفرقة حول  أماكن  في  اإلنسان  مع 

وفاء نادرة مع أشخاص رافقتهم في حياتهم وبعد مماتهم.

  

 

كانيلو           بوبي                    فيدو       غاوتشو 
كلب كانيلو

ثمانينات  في  اإلسبانية  قادس  مدينة  في  عاش  كلب  كانيلو 
المريض  صاحبه  يرافق  الكلب  هذا  وكان  الماضي.  القرن 
إلى المستشفى مرة واحدة كل أسبوع، حيث ينتظره خارجاً. 

وفي إحدى حصص العالج، توفي صاحب الكلب ولم يخرج 
أبداً. وظل »كانيلو« ينتظر صاحبه 12 سنة كاملة أمام باب 
المستشفى على أمل عودته. فيما تكلف الجيران بإطعام هذا 

الحيوان، الذي ضرب مثااًل نادراً في الوفاء.
كلب بوبي

عاش الكلب بوبي في مدينة ادنبره االسكتلندية منتصف القرن 
مع صاحبه  الوقت  معظم  يقضي  بوبي  وكان  التاسع عشر. 
الذي كان شرطياً. وبعد وفاة صاحبه الشرطي ظل »بوبي« 
مالزما لقبر صاحبه لمدة تصل إلى 14 سنة إلى أن مات. 

وهناك اآلن تمثال صغير لهذا الكلب الوفي.
كلب فيدو

لويجي،  برفقة صاحبه  فيدو  الكلب  إيطالية، عاش  قرية  في 
الذي كان يعمل في النجارة. وكان فيدو يرافق صاحبه يومياً 
وينتظر  عمله  إلى  الذهاب  أجل  من  القطارات،  محطة  إلى 
في نفس اآلن قدومه من العمل في نفس المحطة. وفي سنة 
لسنوات  ينتظر  »فيدو«  الكلب  وظل  لويجي  توفي   ،1943

قدوم صاحبه إلى أن مات هو أيضاً.
كلب غاوتشو

تعتبر قصة الكلب غاوتشو من بين قصص قوة العالقة بين 
في  مع صاحبه  يعيش  غاوتشو  كان  فقد  والحيوان.  اإلنسان 
األورغواي في ستينيات القرن الماضي. وفي يوم من األيام، 
مرض صاحب الكلب وتم نقله إلى المستشفى الذي يبعد عن 
فراق  على  »غاوتشو«  يتعود  ولم  كيلومتراً.   50 ب�  منزله 
وفاة  وبعد  بالفعل.  وجده  حيث  عنه،  البحث  ليقرر  صاحبه 

صاحبه، بقي »غاوتشو« إلى جانب قبره 30 يوماً كاملة.
هاتشي: حكاية كلب

هاتشيكو هو كلب من فصيلة أكيتا إينو )إينو: كلب في اللغة 
اليابانية( وهي ساللة كالب كبيرة نشأت في المناطق الجبلية 
حتى  لصاحبه  بوفائه  الكلب  هذا  يشتهر  اليابان   شمال  في 
العالم  حول  أكيتا  كلب  ساللتا  اشتهرت  وفاته.  بعد  لسنوات 
بسبب قصة هاتشيكو الحقيقية، كلب األكيتا الوفي الذي عاش 

في اليابان قبل الحرب العالمية الثانية.
هاتشي : حكاية كلب هو فيلم درامي من إنتاج عام 2009 
قائم على قصة حقيقية لكلب وفي اسمه هاتشيكو والكلب من 
نوع اكيتا، الفيلم هو نسخة حديثة من فيلم ياباني بعنوان حكاية 
ريتشارد  الفيلم  ببطولة  قام  عام 1987.  إنتاج  من  هاتشيكو 

غير، جوان ألين، وساره رويمير.

في أحد الليالي وأثناء عودة البروفيسور إلى بيته صادفه كلب 
صغير في محطة القطار، فيأخذ البروفيسور الكلب معه إلى 
بيته، اعتنى البروفيسور بالكلب في تلك الليلة، وبعد فترة زاد 
تعلق البروفيسور بالكلب حتى بدأ الكلب بتوصيل البروفسيور 
لمحطة القطار، وأثناء حياته كان هاتشي يذهب لمقابلته عند 
عودته من العمل أمام باب محطة شيبويا بشكل متكرر حتى 
المحطة في أحد  إلى  البروفسور  يعد  لم  مايو 1925 عندما 
األيام بسبب نزيف دماغي تعرض له في الجامعة أدى إلى 
وفاته، إال أن هاتشيكو لم يقلع عن عادته في انتظار سيده أمام 
باب المحطة يوماً بعد يوم في انتظار عودته، واستمر على 
الكثير من  انتباه  هذا الحال عشرة سنوات متتالية حتى لفت 
المارة في المحطة وانتشرت قصته. وفي أحد األيام جاءت 
زوجة البروفسيور لزيارة قبر البروفيسور وفي أثناء عودتها 
إلى محطة القطار، فوجئت برؤية هاتشي ينتظر البروفيسور 
وهذه  وفاته  من  سنوات   10 مرور  بعد  المحطة  باب  امام 
القصة تبين مدى وفاء الكالب وقد تم بناء تمثال للكلب هاتشى 
يتوافد  حيث  سياحى  مكان  االن  ويعتبر  القطار  محطة  في 
عليه السياح في اليابان لزيارة تمثال الكلب واخذ معه صور 

تذكارية.

إعداد/ د. شاكر اسطفان
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حلمي  عبري 
تكتب

مشوخ 
وعظمة الرجال

كل  األمثال »وراء  في  يقال  هناك 
رجل عظيم امرأة »،

بعض  من  المثل  يكمل  وغالبا 
عظيم  رجل  كل  وراء   « السيدات 

امرأة أعظم منه سببا لنجاحه«

 ولو بحثنا عن واقع األمر والحال 
نجد المقولة الصحيحة هي »بالفعل 
امرأة  عظيم  رجل  كل  وراء 

عظيمة» 

كانت وال تزال سندا له في مشوار 
كفاحه من بداية والدته، هناك امرأة 
عظيمة تحسن تربيته و تضحي بكل 
ونجاحه  سعادته  أجل  من  تملك  ما 
وتصنع من أجله المستحيل ليصبح 
رجال وسندا  لها في مشوار كفاحها 

ويأتي ذلك اليوم بالفعل ،

ويصبح الطفل شابا ثم رجال ثم سيد 
ذكريات  طياته  في  يحمل  الرجال 
من  األم  تلك  تحملته  وما  الطفولة 
)من  قلبه  في  به  يحتفظ  وما  أجله 
وفاء وإخالص( وينتظر مجئ اليوم 
لرد الجميل فيصبح هذا االبن مدينا 

لها بعمره كله،

والعطاء  والبذل  للمحبة  مدينا    
ثم  أخت  ثم  أوال  كأم  منها  بالتفاني 
تكتمل الصورة في صورة الزوجة 
المخلصة ثم االبنة الصدوقه مصدر 

قلبه ومحور إهتمامه ورمز  سعادة 
وجوده وخلوده أيضا ....

الباقي له من عمره من   فهو يحيا 
ويصبح  أحفاده  أجل  من  ثم  أجلها 
الحلم أن يرى هؤالء األحفاد الذين 

هم أعز الولد ولد الولد كما يقال،

 وهكذا تتكرر القصة في كل بيت 
هو  هذا  العصور  كافة  مر  وعلى 
دور كال من المرأة والرجل بتناوب 

األدوار .

األم المثالية صاحبة الحكمة والكلمة 
والعطاء،

الشموخ  صاحب  المثالي  األب 
ذو  الحنون  والسلطان  والسلطة 
االحتمال  في  الخارقة  القدرات 
واالهتمام فهو يقود المسيرة لتكتمل 

بنجاح ،

كل  رغم  عملها  في  الزوجة  نجاح 
الرجل  بمساعدة  وهذا  مسؤوليتها 
ضيقة  كل  في  لها  النصائح  المانح 

أو مشكلة ،

نجاح االبنة التي تحتمي في وجوده 
كأب لها وال يعوض وجوده أحد

نجاح األخت مصدر سعادته عندما 
مكان  ويجدها  أي ضيقة  في  يكون 
أو  الغائبة سواء غياب لحظي  األم 

دائم .

وأيضا هناك نماذج لعالقات كثيرة 
الصور  فيها أجمل  تتجلى  ومختلفة 
حياة  في  الرجل  بوجود  اإلنسانية 
حياة  في  المرأة  ووجود  المرأة 
ذلك   عن  أبدا  استغناء  وال  الرجل 
آدم  الحياة  بأي شكل ، فهم شركاء 

وحواء ،

بنصفه  منهم  كال  الرب  أكمل  من 
الجنة وهكذا  لتكتمل صورة  اآلخر 
ناجحا  رجال  مكان  كل  في  نرى 
أيضا  والعكس  امرأة  بمساندة 
نجاح  وهي  جدا  مشرفة  بصورة 
المرأة بدعم الرجل لها كزميل كفاح  
حنون  كأب  أو  الدرب  كرفيق  أو 
األمم  تبني  وهكذا  خلوق  زوج  أو 

وتنجح بهم وتتقدم .

أين حواء في كل ما وصل له آدم ؟ 

وأين آدم من كل ما حققته حواء ؟ 

بدون  الصورة  تكتمل  مستحيل 
الطرف  وجود  وهو  الحياة  أكسير 
اآلخر الذي يمنح الثقة واألمان أن 

لم يوجد زوج فهناك ابن ،

وإن لم يوجد أب فهناك زوج وهكذا 
في  هللا  يضعه  الذي  المعين  نجد 
طريق حواء لتنجح وتصبح عضوا 

فعاال في دائرة حياة آدم .

المرأة  كفاح  عنوان  الرجل  شموخ 
بالمساعدة  نجاحها  أسباب  إحدى  و 
والتقدير  والثقة  والمساندة 

واالحترام.

نجاح المرأة من وجود رجل شامخ 
الوجود بحياتها 

وفي يوم المرأة العالمي أود أن ال 
يضيع حق الرجل بوجوده داعم لها 

في كل مشوار حياتها 

وجه  على  رجل  أي  ينكر  وال 
األرض أن سبب وجوده بالحياة هي 
والدته ست الكل )امرأة كل عصر 

في حياة كل رجل (.

علماء يلتقطون حلظة انفجار جنم على بعد 
500 مليون سنة ضوئية من األرض

الفلك  علماء  التقط 
اللحظة التي انفجر فيها 
 500 بعد  على  نجم، 
مليون سنة ضوئية من 
األرض معلنا عن نهاية 
يحدث  حيث  حياته، 

انفجار النجم عندما يتعذر على نجم كبير جًدا دمج الذرات داخل نواته، 
مما يؤدي إلى انفجاره ويؤدي إلى التخلص من طبقاته الخارجية، وهذا 
ما حدث للنجم المسمى SN2021afdx في مجرة Cartwheel ذات 

الشكل غير المعتاد.

الفلك  التقط علماء  البريطانية،  ميل"  "ديلى  ذكرته صحيفة  لما   ووفقا 
الحدث في ديسمبر 2021 باستخدام تلسكوب التكنولوجيا الجديدة التابع 
الصورة  قارنوا  ثم  تشيلي،  في   )NTT( الجنوبي  األوروبي  للمرصد 
جًدا  الكبير  التلسكوب  باستخدام  التقاطها  تم  المجرة،  نفس  من  بواحدة 

)VLT( في أغسطس 2014 قبل حدوث االنفجار.

 يمكن أن يكون الضوء من انفجار نجم مرئًيا لسنوات بعد الحدث، على 
أنه تم رصده في ديسمبر2021، إال أن االنفجار قد حدث  الرغم من 
قبل 500 مليون سنة، حيث استغرق هذا الوقت حتى يصل الضوء إلى 

األرض.

مجرة  يوم  ذات  كانت  التي   ،Cartwheel مجرة  داخل  النجم  يقع   
حلزونية عادية خضعت لتفاعل مباشر مع مجرة مصاحبة أصغر منذ 

عدة ماليين من السنين، مما منحها مظهرها المميز.

 يتطلب اكتشاف ودراسة هذه األحداث غير المتوقعة تعاوًنا دولًيا عبر 
تلسكوبات متعددة، ويجب أن تحدث هذه المالحظات على مدى سنوات 
عديدة الكتشاف االختالفات في سماء الليل، ألنها على الرغم من رؤيتها 

لعدة أشهر، يمكن أن تكون عابرة.
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شهود عند جبل 
املوت 

Oliver كتبها

أن  به  و  معه   تستطيع  المسيح  تتبع  حين 
ترى الزمان حتي لو مضى أو لو لم يأت بعد.
تجسد على األرض. تتبعه حين  أن  تستطيع 
تراه يصنع المعجزات قدامك.ترى كل شيء 
جديداً  إنجياًل  تدون  لكي  أحداثه.ليس  بنفس 
لكن لكي يكون إنجيله لك إنجياًل حياً عاينته 
بنفسك بل أتجرأ و أقول شاركت في أحداثه.
مع  سبحت  و  المندهشين  مع  تعجبت  حين 
المتشككين  أيضا شككت مع  الذين مجدوه و 
ثم تقابلت ضمن من قابلوه فأعاد إيمانك. قد 
اآلت  الملك  أوصنا  يقول  عالياً  ترى صوتك 
تهتف  حينها  نفسك  ترى  وقد  الرب  بإسم 
أصلبه؟ قد تذهب مع المريمات و الظالم باق 
أو تذهب وحدك فتجد القبر فارغاً.ثم يناديك 
قام.فتعال  قد  بل  القبر  في  ليس  أنه  بإسمك 
السيد  لقد خرج  المهيبة.  الحادثة  هذه  لنعيش 
منيرة.اإلبن  حمامة  رأسه  فوق  و  الماء  من 
الثالوث  هنا.هنا  هنا.اآلب  القدس  هنا.الروح 
معلن.فلمن أعلنه إال لنا.فإن قلت إنني عاينته 
فلست أختلف عن كل من قابلوه.فكلهم أيضاً 
.يخطو  أتبعه  اآلن  فتبعوه.و  آمنوا  و  عاينوه 
نحو الجبل بعيداً عن زحام نهر األردن. هو 
ينظرني خلفه.فيفرد جناحيه حماية لي و لكل 
تابعيه.نتخطى الحجارة التى تمأل السهل بين 
طريق األردن و اإلتجاه نحو الجبل الصخرى   
نسلكه  أن  يمكن  بديل  طريق  يوجد  ال  حيث 
.جبل قرنطل حبل التجربة هو شديد اإلنحدار 
لكن يدا غير مجهولة عندنا تمسك بنا لنصعد 

دون أن ننزلق و درساً عظيماً في إنتظارنا.
كلما صعدنا خلفه كلما بدت أريحا من الناحية 
األردن.و  نهر  أعيننا  في  صغر  و  األخري 
الماء و تكبر معمودية  معه تصغر معمودية 
أخرى؟؟  معمودية  إلي  ذاهبون  الروح.ألعلنا 
غير  أو  مرئيين  غير  خلفه  كنا  يدري؟  من 
موجودين أو موجودين فيه وحده و له وحده 

مرئيين ال يهم األوصاف لكننا كنا هناك.

أدرى  ال  أياماً  جلسنا   – 1  
لم  أدرى.لكننا  ال  .شهورا 
يشرب  أو  يأكل  المسيح  نر 
و  الطعام  اين  من  أيامها.و 
الشراب هنا.فهذا الجبل للموت 
فقط.لقد صعد بنا المسيح لجبل 
إال  معه  نشعر  لم  الموت.لكننا 
القوة.  و  اإلنتعاش  و  بالحياة 
وجنة  من  يتصبب  العرق  بدأ 
البشر. بنى  من  جمااًل  األبرع 
شيء  عرقاً.ال  وجهه  فغطى 
هنا يحمى من شمس أريحا أو 
حفيف  األردن.صوت  رطوبة 
كاألسد. زئير  كاألفعي.صوت 

الدبابير.ظالم  كثيرة.كطنين  جوارح  صوت 
يصعد  العالم.ظالم  أركان  أحد  من  يأتي 
عيني  في  الثبات  الصخور.ألمح  شقوق  من 
مخلصنا كمن لم يتفاجئ بشيء.مرت لحظات 
لكن  هنا  الزمن  ندري  أيام ال  أو  أو ساعات 
بعدها رأينا أقبح كائن قدام أبرع كائن جمااًل.

كان جماله يتألق أكثر فأكثر,صوته فيه نفس 
السالم.نفس الهدوء.لغته لم تتغير قدام الوحش 
غير المستتر.كان يدور حوله كالتنين.و كان 
كان  و  يفكر  الوحش  يتجاهله.كان  المسيح 
في  له  حاجة  فال  شيء  لكل  كاشف  المسيح 
يهاجم  الوحش  أن  نظن  ردوداً.كنا  يرتب  أن 
بنا  بصعوده  المسيح  أن  علمنا  لكننا  الفريسة 

كان  .لقد  الوحش  يهاجم  أن  تعمد  الجبل  إلى 
يعرف كل شيء.لقد ترك عرقه يتصبب لكي 
يظهر كمن خارت قواه.مما أوحى للوحش أن 
يخرج من مخبئه القديم.لكن شيئاً لم يتغير في 
المسيح.هو بجماله و نعمته و سالمه و قوته.

و  العرق  أخفاها تحت قطرات  لكن كل هذه 
لهثات النفس بتأثير جفاف جبل الموت.

إلى  يتغير  و  يتكلم.نعم  الوحش  رأيت   -  
اسرع  في  متعددة  صور 
كإنسان  البصر.يبدو  من 
كمالك كأسد كتنين كهواء 
يتبخر .له أشكال لم أعرف 
قبيح. اصفها.و صوته  أن 

يبدو في صوته كل ما قلبه 
تارة صوت  قبح.يأخذ  من 
رجل و تارة صوت أنثى.
تارة يتوسل و أخرى يهدد.

فعرفت من  الوحش  رأيت 
الوحش  إبليس.ألنه  هو 
العتيق  مخبئه  من  الخارج 
.من أخرجه و لماذا اآلن؟ 
نطق  هنا.  معلن  تدبير هللا 
المقدس. الكتاب  يقرأ  أنه  فعرفنا  الوحش 

و  القديم  العهد  من  يتحدث  أنه  أدهشنا  الذى 
بعد. كتب  قد  يكن  لم  الذى  الجديد  العهد  من 

فلقب إبن هللا ال يوجد في العهد القديم بل في 
الجديد وحده .فعلمنا أن الوحش كان متربصاً 
بالنبوات و بكلمات المسيح و ما قيل عنه في 
طفولته و صباه و شبابه.بل هو يعرف عنه 
أكثر مما نعرف . قال الوحش أن يجعل إبن 
نحونا  المسيح  .نظر  خبزاً  الحجارة  من  هللا 
من  رسالة  لنا  أرسل  فيه.و  المختبئين  نحن 
ال  أحبائى  يا  فيها:  كتب  قلوبنا  وصلت  قلبه 
تنظروا إلي الحجارة التي على جبل الموت.

ترتاعوا.أنا  ال  الجياة.أنظرونى  جبل  فأنا 

الحجر الذي ال يقصده إبليس.أنا الحجر الذى 
الحجر  و  الزاوية.  البناؤون.أنا حجر  ؤفضه 
سيتحول حقاً إلى خبز و ستأكلونه أنتم.سيكون 
حجر الزاوية خبزكم للحياة األبدية.فإطمئنوا.
بحجر.أبدل  الحجر  أبدل  أن  يريدني  إبليس 
حجر الحياة بحجر الموت.خبز الموت بخبز 
جائعاً  لست  لخالصكم.أنا  منتبه  الحياة.لكنني 
و  أصوم  و  أعطش  و  أجوع  لكم  بل  للخبز 
تدبير  عن  أحيد  أن  سأرفض  لذلك  اصلى. 
أبى لخالصكم. ثم سمعناه يقول للوحش  لن 
أحول هذه الحجارة خبزاً ألنها حجارة ميتة. 
سأبني أنا حجارة حية.و أكون لها خبزاً فلن 
الموت  جبل  على  الذى  بالخبز  .ليس  تجوع 
يحيا اإلنسان.بل بكل كلمة تخرج من  )هذا( 
فم هللا)جبل الحياة و حجر الزاوية(. لم يفهم 
الوحش شيئاً لكن رسالة المسيح كانت منكشفة 
فإنتشينا من تدبيره و  قلوبنا  إلي أعماقها في 

مخزون حبه لنا.

المحاولة. إبليس  يعاود  أخرى  مرة   -2  

يدور. و  يدور  ظل  و  حيناً  إبليس  صمت 
و  شكله  نفس  من  الصغائر  جنوده  حوله  
يدرون  عليه.ال  ينوون  فيما  قبحه.مترددون 
من  يدفعونه  أو  يختطفونه  أم  يستأذنونه  هل 
فوق الجبل أم ماذا. المسيح أُصعد إلى الجبل 
بإرادته  مت 1: 4 و ال يمكن إلبليس أن يأخذه 
لم يتعود  الهيكل بغير إرادته لكنه  إلى جناح 
كم  ندرك  لهذا  تجاربه  في  أحد  يستأذن  أن 
كان ضئياًل قدام المسيح برغم شكله المخيف 
و  المسيح  بين  مسافة  هناك  .كانت  الكاذب 
يستطيع  دائرة محرمة ال  الوحش كأن هناك 
أن يتخطاها إبليس.و نحن كنا في تلك الدائرة.

البقية ص17 
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 كنـــــــدا يف أسبوعني
أونتاريو تغري إرشادات العزل لكوفيد 19 للمخالطني املقربني

المقربين الولئك  للمخالطين  العزل  إرشدات  تغييرات علي  أونتاريو  أجرت حكومة 
الذين يعانون من كوفيد 19 او الذين يعانون من أعراض المرض -  وقال مسؤولون 
ان التوجيهات الجديدة تدخل حيز التنفيذ يوم االربعاء 9 مارس و  بالنسبة للمخالطين 
من خارج المنزل ال يلزم عليهم العزل ومع ذلك فيجب عليهم المراقبة الذاتية لالعراض 
لمدة 10 ايام بعد التعرض للفيروس وارتداء القناع وعدم زيارة أي شخص لديه مناعة 
ضعيفة او لديه خطر كبير لالصابة وايضا عليهم عدم الذهاب او العمل في بيئة عالية 

الخطورة مثل المستشفيات , وبالنسبة للذين اصيبوا مؤخرا خالل ال 90 يوما االخرين فهم ال يحتاجوا الي العزل 
, واما المخالطين لمريض بكوفيد 19 في المنزل و الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما او أكثر والذين تلقوا التطعيم 
بالكامل و تلقوا جرعة معززة وايضا االفراد االقل من 18 سنة وتلقوا التطعيمات بالكامل  فال يلزم عليهم  العزل 
الصحي وعليهم المراقبة الذاتية لالعراض  , ولكن اذا كان احد  من أفراد االسرة المقربين لم يحصل علي 
التطعيمات فيجب عليه العزل لمدة 10 أيام بعد االختالط بمريض كوفيد 19 – وعلي االفراد الذين يعانون من 
نقص المناعة من نفس االسرة  العزل لمدة 10 ايام واتباع احتياطات أضافية مثل ارتداء االقنعة وتجنب االماكن 

العالية الخطورة لمدة 10 ايام اخري .

إشراف
جنـــوى غـــــالي

املناطق يف  بعض  ترانزيت( يف  ) جو  مستخدمي  
او  السفر  تذاكر  نفس  استخدام  ميكنهم  اونتاريو 
البطاقات يف ركوب حفاالت النقل العام احمللية جمانا 

-  ما عدا ) تي تي سي (
تي  تي   ( النقل  حافالت  بإستثناء 
جو   ( مستخدمي  سيتمكن  سي( 
رحالتهم  استكمال  من  ترانزيت( 
شراء  دون  العامة  النقل  بوسائل 
برنامج  وهذا   – اخري  تذاكر 
مارس   14 في  تطبيقه  يبدأ  جديد 

مناطق  عدة  في  الركاب  لهؤالء  مجانا  المحلي  النقل  سيكون  حيث   ,
وميلتون  ويورك وجويلف  باري  ؛   المناطق هي  وهذه  اونتاريو  من 
ودورهام وهاميلتون وبرامبتون واوكفيل وبريلنجتون وجويليمبوري , 
وقال مساعد وزير النقل في بيان » إن المخاوف المتعلقة بالقدرة  علي 
تحمل تكاليف المعيشة هي الي حد كبير في أذهان العائالت في جميع 
أنحاء أونتاريو – وهذا هو السبب في أن حكومتنا تتخذ اجراءات لجعل 
ركوب وسائل النقل ارخص , وبينما تنخفض التكاليف علي السائقين 
بما في ذلك الغاء رسوم تجديد الملصقات علي لوحة السيارة و ازالة 
الرسوم علي الطريقان السريعان 412 و 418 فاننا نخفض االسعار 
للحفاظ علي مزيد من االموال في جيوب العائالت والشباب , عندما 
النقطة )أ(  الي  اليها وتسهيل الوصول من  يكونون في أمس الحاجة 
النقطة )ب( »  كما أعلنت المقاطعة عن خصومات تصل الي %40 
علي بطاقات البريستو للشباب والطالب ما بعد الثانوية – وباالضافة 
الدحل  للعمالء ذوي  تقدم ) جو ترانزيت ( برنامج تجريبي  الي ذلك 
المنخفض المسجلين في برنامج ) النقل غير المكلف في منطقة بييل ( 
حيث سيتم تعويض هؤالء الركاب ب 50% من ثمن بطاقة البريستو 

عند التنقل  عن طريق ) جو ترانزيت ( بداية من 14 مارس.

أونتاريو ترفع معظم القيود الصحية لكوفيد 19 
يوم 21 مارس

أعتبارا من يوم 21 مارس لن تكون أقنعة الوجه الزامية في عدد من االماكن 
إنهاء شرطها االلزامي  ايضا عن  المقاطعة  أعلنت  اونتاريو وقد  في مقاطعة 

الثبات الحصول علي التطعيم لدخول معظم الشركات غير االساسية يوم 1 مارس ولن يحتاج سكان اونتاريو 
الرتداء االقنعة بداية من يوم 21 مارس في االماكن التالية ؛- المدارس والمطاعم والبارات ومحالت البقالة 
والبنوك وصاالت الرياضة ودور السينما والصيدليات والمتاجر والمكتبات العامة ولكن هناك اماكن تحتاج 
فيها الي إرتداء قناع الوجه وهي  - وسائل النقل العام  و المستشفيات والعيادات الطبية ودور الرعاية طويلة 
أيضا  يرفع  االقنعة سوف  بارتداء  االلتزام  وهذا  والسجون  المالجئ  مثل  الجماعية  الرعاية  واماكن  االجل 
يوم 27 أبريل وقد أنتهت يوم 14 مارس سياسات التطعيم االجبارية للموظفين في المدارس واماكن رعاية 
االطفال والمستشفيات ودور الرعاية طويلة االجل , وسوف تنتهي اوامر الطوارئ الصحية المعمول بها في 
المقاطعة  يوم 28 مارس -وقال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة اونتاريو ؛-  إن أرتداء قناع الوجه سيكون 
امرا شخصيا يرجع لسكان اونتاريو فمن يريد الحفاظ علي ارتداؤه فليفعل ومن يريد خلعه فليفعل ذلك وهذا 

متروكا الختيار الفرد .

أسعار املواد الغذائية يف كندا ترتفع مع غزو روسيا ألوكرانيا
، حيث  والبترول  القمح  مثل  السلع  اسعار  الحرارة على  بالفعل فى رفع درجة  الروسى الوكرانيا  الغزو  بدأ 
قال الخبراء ان الصراع الطويل يمكن ان يكون له تأثير كبير على تضخم اسعار الغذاء  فى كندا ,فقد أجبرت 
الهجمات الروسية أوكرانيا على إغالق ميناء الشحن التجاري بها  ، مما أثر على صادرات الحبوب الرئيسية 
في البالد. وتشحن أوكرانيا الذرة والشعير إلى المشترين العالميين وتتنافس أيضا مع روسيا كمصدر رئيسي 

للقمح في القارة

ويمثل البلدان معا 29 في المائة من اإلنتاج العالمي للقمح، يقول سيلفان شارلبوا، مدير مختبر تحليالت األغذية 
الزراعية في جامعة دالهوزي إن أوكرانيا هي سلة الخبز في أوروبا. ومع ارتفاع أسعار النفط في الوقت نفسه 
بأكثر من 100 دوالر للبرميل، فإن قطاع البقالة الكندي على وشك أن يتعرض لضربة قوية مع ارتفاع التكاليف 
على السلع األساسية والنقل، وقد يؤثر الضغط على منتجات الحبوب على المخابز  أوال، لكن إن التكاليف ستنتقل 
قريبا إلى ممرات أخرى في متاجر البقالة حيث تصبح أعالف الماشية أكثر تكلفة وترتفع أسعار اللحوم ومنتجات 
األلبان والبيض بدورها. وفي حين أن ارتفاع أسعار القمح يمكن أن يؤدي إلى حصول المزارعين على المزيد 
مقابل صادراتهم، إال أنه يقول إن المزارعين الكنديين يواجهون نكساتهم الخاصة التي تجعل زيادة اإلنتاج أمرا 
صعبا  حيث يكافح العديد من المنتجين للحصول على آالالت في حقولهم، بسبب توقف حركة الشاحنات التي تعبر 
الي كندا مما ادي الي قلة  الموصالت وقطع الغيار وكذلك  تأخيرا في وصول الجرارات وغيرها من المعدات 
الزراعية  . ال يزال المزارعون يتعاملون أيضا مع تأثيرات سلسلة التوريد  التي ابتليت بها مجموعة متنوعة من 
الصناعات في جميع أنحاء العالم لعدة أشهر بسبب وباء الكورونا .  و يقول كويست مدير مزارعي القمح في 
غرب كندا  إلى أن بيالروسيا وأوكرانيا هما أيضا مركزان إلنتاج األسمدة، وبالتالي فإن المزيد من االضطرابات 
لن تؤدي إال إلى جعل الحصول على االسمدة   الزراعية أكثر تكلفة للمزارعين الكنديين  .و إن مصدري القمح 
الرئيسيين اآلخرين مثل أستراليا واألرجنتين كان لديهم محاصيل وفيرة في الموسم الماضي ومن المرجح أن 

الشركات التي تضررت من احتجاجات  
) قافلة احلرية ( يف أوتاوا ميكنها التقدم 
بطلب معونة حكومية تصل ايل 10 االف 

دوالر
الشركات  ان  الكندية  الحكومة  قالت  ؛  أوتاوا 
التي تأثرت باحتجاجات سائقي الشاحنات في ) 
قافلة الحرية ( التي أستمرت أسابيع في أوتاوا 
يمكنها التقدم بطلب للحصول علي ما يصل الي 

10 االف دوالر كتعويض عن الخسائر التي لحقتها , وقالت السيدة مني 
فورتييه رئيسة مجلس الخزانة ان تقديم الطلبات يبدا يوم 15 مارس علي 
الموقع الحكومي الخاص بذلك – وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت في 
وقت سابق عن تقديم تعويضات بقيمة 20 مليون دوالر للشركات التي 
تضررت من احتجاجات سائقي الشاحنات , وقالت السيدة مني فورتييه 
ايضا : ان الشركات الصغيرة أظهرت مرونة ال تصدق طوال فترة الوباء 
ولكن بشكل خاص خالل الثالثة أسابيع التي أحتل فيها المتظاهرون قلب 
المدينة , وإن المتظاهرون الذين أغلقوا الشوارع بشاحناتهم أجبروا العديد 
من الشركات الصغيرة في وسط مدينة أوتاوا علي االغالق او تقليص 
ساعات العمل مما أدي الي خسائر كبيرة في االيرادات , وسيساعد هذا 
التعويض المالي في المبيعات المفقودة واالبضائع التالفة التي تم التخلص 
منها والتكاليف االضافية االخري مثل توظيف افراد لالمن , وسوف 
تكون  ايضا الشركات في منطقة جاتينو بمقاطعة كيبيك عبر النهر من 
اوتاوا مؤهلة للحصول علي تعويضات مالية حكومية اذا تكبدت خسائر 

خالل االحتجاجات .

درجات احلرارة يف كندا خالل الربيع سرتتفع وتهبط فجأة
يجب علي الكنديين التحلي بالصبر هذا الربيع , حيث من المتوقع ان تتغير 
درجة الحرارة بشكل مفاجئ  من مرتفعة الي منخفضة وهذا وفقا لتوقعات 
كبير خبراء االرصاد الجوية كريس سكوت , وفي حين انه من المتوقع ان 
تشهد كندا مذاقا للربيع اال ان هناك عدد من االسابيع الباردة قبل التخلص 
منها تدريجيا , ففي أونتاريو وكيبيك تتوقع شبكة االرصاد الجوية  فترات 

من طقس ربيعي دافئ مبكر تمتزج بفترات من الطقس البارد قبل أن تبدأ االمور في االستقرار في الجزء 
االخير من أبريل وبداية مايو ومن المتوقع هطول امطار فوق المعدل الطبيعي في أونتاريو وجنوب كيبيك – 
ويتجه الطقس نحو برودة أكثر من المعتاد في البرتا وساسكاتشوان , وهناك خطر متزايد من فيضانات الربيع 
في جنوب مانيتوبا ولكن من السابق الوانه معرفة هذا علي وجه اليقين , وفي مقاطعة بريتش كولومبيا تتوقع 
شبكة االرصاد الجوية عدد من العواصف  ودرجات حرارة تقل عن المعدل الطبيعي مما يطيل فترة الشتاء 
البارد ويتوقع هطول امطار أكثر من المعتاد في جنوب ووسط المقاطعة , ومع انخفاض درجات الحرارة 
وهطول امطار فوق المعدل الطبيعي في مقاطعة بريتش كولومبيا قد يتاخر ايضا موسم الحرائق في الغابات 
هناك و في البراري ، تتوقع شبكة الطقس إمكانية متزايدة لدرجات حرارة مضطربة في جميع أنحاء المنطقة

يحافظوا على تدفق المنتجات عالميا خالل فصل الصيف. ويتوقع أن تبدأ 
 . الخريف  بحلول  أخرى  مناطق  أوكرانيا في ضرب  في  االضطرابات 
وفي حين انه من المرجح ان تتاثر اسعار المواد الغذائية , فمن المرجح 
ان يكون وصول الكنديين الي منتجات الخبز آمنا بدرجة  اكبر من الدول 

االوربية التي تعتمد بشكل كبير علي أوكرانيا



السنة اخلامسة عشر، العدد )363( - الثالثاء 15 مارس 162022

ألنظرية النقدية )2(

توفيق مرتي مينا

من يملك النقود يستطيع ان يملك 
فى أى وقت أية سلعة يرغب فى 
ما  النقود  من  امتلك  إذا  حيازتها 
يعادل ثمنها , لذا يكثر الطلب على 
النقود لكى يزاول افراد الجمهور 
واإلستهالكى  اإلنتاجى  نشاطهم 
بها  اإلحتفاظ  هو  آخر  ولسبب   ,
كمستودع  استعمال  بال  عاطلة 

للثروة يمكن الرجوع اليه فى اى وقت لتحويله 
الى قوة شرائية فعالة , ومن اسباب عملية  ) 
اإلكتناز ( هذه مواجهة إنفاق طارىء او درء 
إستثمارية  فرصة  انتهاز  او  متوقعة  خسارة 
النهم  والهيئات  االفراد  ويكتنز   , مربحة 
الثروة  انواع  أضمن  انها  النقود  فى  يرون 
استثماراً رغم ان ذلك يجعل النقود عاطلة ال 
تنتج شيئاً ويظل مقدارها على حاله ال يزيد, 
خيفة  الجمهور  يتوجس  حين  ذلك  ويحدث 
سيئاً  تطوراً  االقتصادية  االحوال  تطور  من 
نتيجة  المستقبل  فى  وارتيابهم  شكهم  ويقوى 
 ( وتُصاب   , ستنهار  االسعار  ان  اعتقادهم 
نفسية ( السوق بازمة عاتية فال يجدون موئاًل 
يلوذون به سوى النقود, فيسارعون الى البيع 
, يبيعون كل ما يستطيعون بيعه من اصول 
الى خفض  المندفع  البيع  ذلك  الثروة ويؤدى 

االسعارالى الحضيض .

االسعار  انهيار  من  الخوف  يؤدى  هكذا     
الى انهيارها فعاًل , وعلى العموم فان ظاهرة 
طلب النقود لالحتفاظ بها عاطلة ظاهرة سيئة 
ألنها تشل نشاط الحياة االقتصادية  ,,,, ثمة 
وظيفة أخرى للنقود هى اتخاذها أساساً لقياس 
توافر  فإذا  البعض  ببعضها  ومقارنتها  القيم 
نظام نقدى تتوطد فيه الثقة فإن قيمة كل سلعة 

او خدمة تقاس بعدد من وحدات النقود .

   من أهم خواص المقياس الصالح ان يكون 
ثابتاً فال يتعرض للتغيير من وقت آلخر, او من 
مكان آلخر , لكن النقود ليست كذلك فقيمتها 
– لألسف – ليست ثابتة لكنها عرضة للتغيير 
نسبية  اجتماعية  ظاهرة  النها  ونقصاً  زيادة 
فى  تراخيها  أو  الجماعة  نشاط  على  تتوقف 
انتاج السلعة التى تُصنع منها النقود كالذهب 
مثاًل كما ترجع الى حاجة الجماعة الى زيادة 
كميات النقود او انقاصها إذا كانت النقود شيئاً 
آخر غير الذهب ,, فقيمة النقود تتأثر بالكميات 
الموجودة منها كما تتأثر بنشاط أو كسل هذه 
فكلما  وظيفتها  أداء  فى  الموجودة  الكميات 
السرعة  زادت  وكلما  النقود  كميات  زادت 
التى تدور بها فى أداء المعامالت كلما اتجهت 
قيمتها  للهبوط  مع بقاء االشياء االخرى على 
كميات  نقصت  وكلما  الحال,,  بطبيعة  حالها 
بها  تدور  التى  السرعة  نقصت  وكلما  النقود 
الى  قيمتها  اتجهت  كلما  المعامالت  اداء  فى 
االرتفاع مع بقاء االشياء االخرى على حالها 
كمقياس  النقود  يشوب  الذى  النقص  هذا   ,,
يجب أال يدفعنا الى ان ننظر إليها كأداة غير 
صالحة فال توجد لدينا وسيلة اخرى نستطيع 
ولنتذكر  القياس  هذا  الداء  عليها  اإلرتكان 

دائماً ان النقود مقياس ناقص ابتر . 

المسكوكات ونظام الذهب : من أجل التغلب 
الجماعات  اهتدت  المقايضة  صعاب  على 
االنسانية إلى اختيار سلعة من بين السلع التى 
تعرفها لتلعب دور النقود , وقد اختلفت هذه 

السلعة من بيئة ألخرى تبعاً الختالف وجهات 
قيمة  بأرفعها  يتعلق  فيما  بيئة  كل  فى  النظر 
القدماء  فاإلغريق  للثروات  تمثياًل  أشدها  أو 
الهنود  آثر  بينما  كنقود  الماشية  استخدموا 
فى  الصينيون  وفّضل  التبغ  إستخدام  الحمر 
 , والسكاكين  المدى  استخدام  القديم  تاريخهم 
وتطورت األمور شيئاً فشيئاً حتى تم استخدام 
بصور  تُصاغ  مسكوكات  فى صنع  المعادن 
المعدن  كميات  تقدير  لتسهيل  معينة  واشكال 
الذى تحتويه هذه المسكوكات وبالتالى لتحديد 
بالنسبة  المسكوكات  هذه  من  وحدة  كل  قيمة 
استعمال  ما  وقت  فى  فشاع  النقد  وحدة  الى 
النقود البرونزية والنحاسية ثم الفضية واخيراً 
الذهبية       وقيمة النقود السلعية سواء كانت 
ان  البد  الفضة  من  أو  الذهب  من  مصنوعة 
تعادل قيمة المعدن الصافى الذى ُصنعت منه 
الناس  أقل ألقبل  قيمتها كنقود  لو كانت  إذ   ,
على صهرها وبيعها سبائك فى السوق وأدى 
شأنه  من  النقود  كمية  فى  نقص  الى  ذلك 
يساععد على ارتفاع قيمتها بحيث تتعادل قيمة 
الصافى  المعدن  قيمة  مع  كنقود  المسكوكات 

المسكوكة منه  

إستخدم البعض نظام المعدنين الذهب والفضة 
من  كثير  فى  ذلك  وشاع  نقدية  كمسكوكات 
بالد اوربا والواليات المتحدة وظل معمواًل به 
حتى الربع االخير من القرن الماضى وانتهى 
الى فشل أرجعه المدافعون عنه بانه لم يُطبّق 
إقبال  هو  أخر  سبب  وهناك  الدول,  كل  فى 
الفضة  سوق  فى  المضاربة  على  الجمهور 
وعلى تفضيل استخدام العملة الفضية كسلعة 
بداًل من استخدامها كنقود مما أدى الى اختفاء 
العملة الفضية من التداول إطالقاً كنقود وبقاء 
نظام  تحول  بذلك   , وحدها  الذهبية  العملة 
نفس  وقل   . واحد  معدن  نظام  الى  المعدنين 
الشىء بالنسبة إلى العملة الذهبية ففى االوقات 
التى يزيد فيها إنتاج الفضة ويهبط فيها إنتاج 
الذهب تنخفض القيمة التجارية للفضة بالنسبة 
الى الذهب دون مستوى قيمتها القانونية كنقد 
وتبقى  التداول  من  الذهبية  العملة  فتختفى 

العملة المتداولة المسكوكات الفضية فقط .

   من أهم لوازم نظام الذهب أن يثبّت سعر 
فيبقى  إليه  تستند  التى  للعملة  بالنسبة  الذهب 
سعر الذهب ثابتاً ويقبل بنك اإلصدار شراء 
اى كمية تعرض عليه ويبيع لمن يريد اى كمية 
تصادف  دولة  وأى   ,, السعر   وبهذا  يطلبها 
ال  منتجاتها  العالم عن  دول  بقية  من  عزوفاً 
فى  تملك  دامت  ما  مؤقتاً  ولو  ذلك  يضيرها 
تشترى  ان  تستطيع  الذهب  من  فيضاً  أيديها 
به من خارج بالدها ما تشاء ,,,,,,  لقد أدى 
نظام الذهب خدمة جليلة لإلنسانية عندما كان 
العالم  بالد  معظم  فى  السائد  النقدى  النظام 
التجارة  عالم  فى  الهامة  بالمكانة  تتمتع  التى 
والصناعة والمال قبل الحرب العالمية األولى 
الى  وأدى  المعدنين  نظام  على  تفوق  وقد   ,
والتصرف  العمل  حرية  لمبادىء  الخضوع 

فى المجال االقتصادى , وإتاحة الفرصة 
ومن  وحدها  تعمل  ان  اإلقتصادية  للقوى 
التوازن  من  لون  تحقيق  فى  نفسها  تلقاء 
على  قاصراً  الحكومة  عمل  كان  لهذا   ,
التأثير فى االحداث االقتصادية تأثيراً غير 
مباشر وكان نشاطها محصوراً فى دوائر 

ضيقة .

   لم تكن الحياة السياسية قد وصلت الى 
الحضيض الذى نشهده اليوم نتيجة صراع 
حيوانية  غرائز  سراح  فيه  أُطلق  عالمى 
االنسانية  فيه  تؤمل  ما  بكل  أودت  عمياء 
من تحقيق مثل إنسانية عليا تنشدها وتعمل 
للظفر بها ,, كانت الثقة متوافرة ولم تكن 
الفعل  الذريعة  الوسائل  تلك  ُعرفت  قد 
الدولية  التجارة  اليوم من نطاق  التى تحد 
تدفقها  وإعاقة  حيويتها  كبت  على  وتعمل 

 1914 سنة  قبل  الجمركية  فالحماية   ,
كانت حماية معتدلة ال تغلو وال تمعن فى 
كانت  فقد  كله  هذا  وفوق   ,,,,, اإلرهاق 
واحدة  يد  فى  مركزة  الذهب  نظام  إدارة 
لندن  وكانت  )العظمى(  بريطانيا  يد  هى 
السوق المالية العالمية ومركزاً لالحتياطى 
دولياً  مركزاً  وكانت  العالمى  النقدى 
العالم  بالد  مختلف  بين  المالية  للتسويات 
وبعضها البعض تتم باإلسترلينى , ومرد 
ذلك الى ما كانت تملكه بريطانيا وقتهامن 
إمكانات كبيرة من موارد وصناعة هائلة 
وتجارة تمتد الى أوسع اآلفاق واستثمارات 

متنوعة فى مختلف بالد العالم .

مسيحة                                        وهيب  االستاذ  المرجع: 
يتبع

آدم الثانـــى 

مقبض الباب ....!
وجدى خليل

منذ حوالي عشرون  أنه  الخادم  يتذكر 
عاما مضت وفي أحدي المؤتمرات كان 
األجالء  األساقفه  األباء  أحد  بصحبه 
نهايه  عالمات  الي  الحديث  وتطرق 
من  سمع  عندما  الخادم  وأندهش  العالم 
في  متقدما  كان  والذي  األسقف  األب 
يكون  لن  أنه  ربنا  يشكر  أنه  العمر 
 ! الصعبه  األيام  تلك  أثناء  في  موجودا 
سأل الخادم نفسه كيف يضمن هذا األب 
موجودا؟  يكون  لن  أنه  الورع  األسقف 
من منا يعرف؟ ويشاء ربنا أنه أبقي علي 
وقد  اآلن  الي  المبارك  األب  هذا  حياه 
يكون هذا عكس ماتمناه هذا األب لنفسه 
! يقول الرب عن األيام األخيره أنه »  
في تلك االيام سيطلب الناس الموت وال 
يستطيع  أحد  ال   6 رؤيا 9:  يجدونه » 
أن يجزم أذا كنا نعيش هذه األيام أم أننا 
كل  له  المسيح  السيد  لكن  منها  نقترب 
الكتب«  فتشوا   « قائال  أوصانا  المجد 
الكتب  في  البحث  وليس   39  :5 لوقا 
النفوس  لخالص  بل  الفضول  بغرض 
لنا  سجله  الذي  الرؤيا  سفر  يحدثنا   .
تالميذ  أحد  األنجيلي  »يوحنا«  القديس 
المسيح عن أزمنه مختلفه ستأتي  السيد 
علي البشريه ورأي هذه األزمنه بشكل 
)فرس(  أو  )خيل(  هيئه  علي  رمزي 
األخر  تلو  واحدا  منفردين  سيخرجوا 
الفرس  بينهم هو لون هذا  والذي يفرق 
كل  يمتطي  فارس  وهناك   . ذاك  أو 
فرس وأذا كان قلب الكنيسه كلها يتعلق 
»يوحنا«  يصفه  الذي  األول  بالفرس 
هكذا : »  فنظرت، واذا فرس ابيض، 
اعطي  وقد  قوس،  معه  عليه  والجالس 
اكليال، وخرج غالبا ولكي يغلب » رؤيا 
علي  الفرس  هذا  فسر  البعض   2  :6
»فتنوا  الذين  المسيح  السيد  تالميذ  أنهم 
وأخرون   6  :17 أعمال  المسكونه« 
فسروها علي أنه الكنيسه والفرس يفسر 
السرعه التي بها أنتشرت المسيحيه في 
العالم كله. أما الفارس فهو السيد المسيح 
به  الذي  القوس  يده  وفي  المجد  كل  له 
يرمي سهام كلمه األنجيل التي قيل عنها 
وامضى  وفعالة  حية  هللا  كلمة  الن   «
من كل سيف ذي حدين« عبرانيين 4: 
اآلب  له  اعطاه  الذي  األكليل  وأما   12

فهو يعطي فقط للغالبين وأذا تعلق قلب 
الكنيسه بالفرس األبيض وراكبه لم تعد 
الكنيسه وال اوالدها يخشون بفيه الفرس 
مهما  بعده  ستاتي  التي  األزمنه  أي 
كان  فاذا  وأوصافها.   ألوانها  أختلفت 
الجالس علي الفرس األبيض معنا . فمن 
علينا؟ ولكننا ونحن في خضم أنتظارنا 
نهمل  أن  ينبغي  المسيح ال  السيد  لعوده 
حولنا  يدور  لما  أهتمام  بعدم  ننظر  أو 
األهتمام«  »عدم  وتعبير   . أحداث  من 
ال يعني أيضا أن تستولي األحداث علي 
كما  بل  حياتنا  وتؤذي  وقلوبنا  عقولنا 
مثل  وانتم    « عنا  المسيح  السيد  يقول 
من  يرجع  متى  سيدهم  ينتظرون  اناس 
العرس حتى اذا جاء وقرع يفتحون له 
للوقت » لوقا 12: 36 لذلك نحن نترقب 
األحداث لكي نكون قريبين من مقبض 
األنتظاربمجرد  بلهفه  له  ونفتح  الباب 
عن  الرؤيا  سفر  يحدثنا  صوته.  سماع 
الفرس  بعد  سيأتي  اللون  أحمر  فرس 
فخرج  الكتاب  »  عنه  ويقول  األبيض 
فرس اخر احمر، وللجالس عليه اعطي 
ان ينزع السالم من االرض، وان يقتل 
بعضهم بعضا، واعطي سيفا عظيما » 
رؤيا 6: 3 والشك أن هذا الفرس األحمر 
الحروب  الي زمن  الذي يرمز  الدموي 
علي  طويال  زمنا  له  بقي  والصراعات 
األرض وهو يرمح يمينا ويسارا ويثير 
أما   . والحروب  والتراب  والدم  الغبار 
الفرس الذي يثير األنباه اآلن هو الفرس 
الثالث في الترتيب وهو الفرس األسود 
الذي يقول عنه الكتاب » فنظرت واذا 
فرس اسود، والجالس عليه معه ميزان 
وسط  في  صوتا  وسمعت   6 يده.  في 
قمح  قائال:»ثمنية  الحيوانات  االربعة 
بدينار.  شعير  ثماني  وثالث  بدينار، 
تضرهما  فال  والخمر  الزيت  واما 
المجاعات  زمن  يرمزالي   وهو   «
يراها  البعض   . األرض  ستجتاح  التي 
كلمه  الي  وأشتياق  روحيه  مجاعات 
الرب والبعض يفسرها علي أنها مجاعه 
حقيقيه تعكس الغالء و النقص في الغذاء 
وسواء كنا نعيش األزمنه األخيره أم ال 
لنا أن تبقي أيدينا ممسكه  نعيشها فيلزم 

بمقبض الباب
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هذا  عن  تعبر  أن  تعجز  الكلمات  أن 
المحبوب .

تعجز أن تصف لنا بالحقيقة هذا المحبوب .

الكنيسة  أجل  من  فعله  ما  تخبر  أن  تعجز 
فيها  خدم  عقود  ستة  من  أكثر  مدار  على 

الكنيسة بكل امانة واستقامة وحب .

عن ماذا نتكلم ؟

عن الشاب نظير جيد الخادم المثقف الغيور 
األمين في خدمته والذي وهو مازال خادم 
كان يتهافت الجميع الي حضور عظاته في 
روحانية  من  لينال  إليها  يذهب  كنيسة  أي 

وثقافة ومعرفة هذا الخادم ؟

حبيب  القديس  وتلميذ  االكليركية  خريج 
جرجس .

راهب  كتاب  راجع  الذي  العلماني  الخادم 
ووضع مقدمة له وهو كتاب حياة الصالة. 

.

الخادم الذي كتب في مجلة مدارس االحد 
وأصبح رئيس تحريرها لسنوات!

أم نتكلم عن الراهب انطونيوس السرياني .

الراهب الذاهد الناسك المتوحد .

الذي تتلمذ على اباء رهبان قديسين وتوحد  
الحياة  حقا  وعاش  لسنوات  المغارة  في 
روحية  حياة  منها  وينهل  يتأمل  الرهبانية 
وعظاته  كتبه  في  ظهرت  حقيقية  عميقة 

ومقاالته .

فقد ظل طيلة حياته راهبا ولم ينسى ابدا أنه 
راهب ناسك زاهد .

ام نتكلم عن االنبا شنودة اسقف التعليم اول 
أعاد مشهد  للتعليم والمعاهد والذي  اسقف 
االسقف المعلم لشعبه كرة أخرى بعد غياب 
أول  وهو  للتعليم  اسقف  أول  فهو  قرون 
يعلمهم  والطالب  الشعب  أمام  يقف  اسقف 
أسبوعية  ينظم محاضرة  اسقف  أول  وهو 
وهو أول اسقف للتعليم يجلس على كرسي 

مارمرقس .

عنها  دافع  مبادئء  ووضع  الكثير  تحمل 
أهمها أن من حق الشعب أن يختار راعيه .

ام نتكلم عن البابا شنودة الثالث.

)مدرسة  االكليركية  أعاد  الذي  البطريرك 
اإلسكندرية( مرة أخرى لكرسي مارمرقس 

.

والعلم  للتعليم  أعاد  الذي  البطريرك 
والمعرفة لكرسي مارمرقس .

االكليركيات  أسس  الكنسي  بالتعليم  نهض 
االكليركية  أعاد  الذي  وهو  مكان  كل  في 
اكليركية  انشاء  أعاد  حيث  أخرى  مرة 
خمسة  غياب  بعد  أخرى  مرة  اإلسكندرية 

عشر قرن .

اكليركيات  يؤسس  بطريرك  أول  هو  بل 
العالم  وحول  مصر  خارج  دينية  ومعاهد 
الكنائس  ولكن  فقط  االكليركيات  وليس 

واألديرة .

وتحمل  شعبه  عن  دافع  الذي  البطريرك 
االضطهاد والضيق واحتمل تحديد اإلقامة 
ثالثة سنوات ايام السادات واحتمل الخيانة 
حتى من المقربين منه ومع ذلك ظل يتعامل 

مع الجميع بمحبة .

البابا الذي واجه قانون الردة ورفع صوم 
وصالة حتى تم ايقاف القانون .

لشعبه  حقيقيا  اب  كان  الذي  البطريرك 
على مدار أربعين عاما لم يتهاون ابدا في 
على  ويشفق  المبتدعين  ويواجه  يعلمه  أن 

الرعية .

البر  لجنة  أسس  الذي  الفقراء  محب  هو 
القاهرة  في  االجتماعات  يحضر  وكان 

اإلسكندرية بشكل دوري .

المبتدعين  مواجه  و  التعليم  محب  هو 
كل  ويواجه  يعلم  ظل  والذي  والهراطقة 

تعليم منحرف الي النفس االخير .

العالم  كنائس  مع  الحوار  الي  الساعي  هو 
فهو أول بطريرك قبطي يذهب الي روما 
بعد قرون من القطيعة وهو الذي في عصره 
تمت الحوارات والتقارب واالتفاقيات فهو 
اي  قبل  االيمان  وحدة  على  حريص  كان 
محبته  رغم  إيمان  عن  يتنازل  فلم  شيء 

للجميع ومحبة واحترام الجميع له .

المحبة  أيقونة  الثالث  شنودة  البابا  هو 
وايقونة  الرعاية  وايقونة  التعليم  وايقونة 

األبوة وايقونة األمانة وايقونة العطاء .

الكلمات مستحيل أن توفي هذا العظيم  أن 
حقه وان تعبر عن ما فعله من أجل الكنيسة 

.

األمان  عصر  عهده  في  عشنا  لقد 
اب  هناك  أن  نشعر  كنا  واالطمئنان حيث 
امين حنون ساهر على الرعية فكان عصره 
عصر هدوء رغم الضيقات و أمانة رغم 

االنحرافات ومحبة رغم الطعنات .

اباء  الكنيسة  يهب  أن  الرب  الي  نصلي 
التي  باالستقامة  اباء  بالحقيقة  اباء  امناء 
البينا البابا شنودة الذي الذي تأتي الذكرى 
لجلوسه  الذهبي  واليوبيل  لنياحته  العاشرة 
استنارت  حيث  مارمرقس  كرسي  على 

الكنيسة في عهده  .

ظل  التي  الكنيسة  عن  يصلي  أن  نطلب 
يخدمها بكل حب الي النفس االخير يصلي 
األيام  الرب ويرعاها في هذه  أن يحفظها 

الصعبة .

وتردد العبارة التي علمنا إياها دائما .

ربنا موجود كله للخير مسيرها تنتهي .

#البابا_شنودة_الثالث .

مبناسبة التذكار العاشر لنياحة 
البابا شنوده الثالث

عصام نسيم

بقية مقال »شهود عند جبل الموت« 
ص14:

ثم تجرأ إبليس و أقترح علي المسيح أن يرافقه 
متراَ   36 بإرتفاع  الشهق  الهيكل  جناح  حتي 
.المسافة بين جبل الموت و جناح الهيكل تحتاج 
ساعات من السير غير تجنب وعورة الطريق 
لكم  أن ذكرت  .كما سبق  الجبل  النزول من  و 
كم هذا الجبل مميت.إنحدار جوانبه تجعله مثل 
تحتها  تخور  أو  منتصراً  فوقها  تعيش  إما  قلعة 
مهشماً.و إبليس يفهم الجغرافيا و التاريخ أيضاً.
بعد وقت صمت  دائماً.نطق مجدداً  يكذب  لكنه 

طويل حتي ظنناه يائساً فإذا به ال ييأس.

الخجل  يصطنع  بصوت  المسيح  من  طلب 
إلى جناح  الصعود  توافق علي  المسكنة هل  و 
الهيكل؟ و هو يعرف أن الذي تسلق جبل الموت 
يسوع  وافق  الهيكل.  جناح  تسلق  يتصعب  لن 
تالبيبه  في  نحن  و  المقدمة  في  ألجلنا.سار 
متدثرين. كانت مسافة محتمة تفرق بين مسيرة 
.لم  إبليس و جنوده  بين مسيرة  و  بنا   المسيح 
فوق  حاضراً  المشهد  وجدنا  بل  طوياًل  يسر 
جناح الهيكل.هل طار المسيح؟هل إختفي زمن 
الظبي  وثبة  وثب  الذاكرة.هل  من  المسيرة 
أنفسنا  وجدنا  لكننا  تفسير  عندي  اإللهي.ليس 
مخيف.يكفي  أسفل  إلي  فوق  من  هناك.النظر 
وحده إلصابتك بالغثيان و السقوط دون مجهود 
أكثر  يجعله  الزمان  ذلك  فإرتفاع 36 مترا في 
زماننا..لكننا  في  السحاب  ناطحات  من  رهبة 
أمسكنا بالمسيح بشدة كي ال نسقط.فمهما إرتفعت 
السقوط.فالسقطة  عدم  تضمن  لكي  به  تمسك 
يتجشأ.نظر  كمن  الشيطان  تكلم  مميتة.   عندئذ 
جغرافية  إلى  اسفل  إلى  ينظر  أسفل.دائماً  إلى 
المكان الذى يستوطنه و يعرفه شبراً شبراً .إلى 
أسفل  يقلدونه.فإذا  تابعيه  يجعل  .و  يتكلم  أسفل 
القمة متشابكة  كله صخور ضخمة منزلقة من 
بفعل أثقالها.قال إن كنت ابن هللا فاطرح نفسك 
مالئكته  يوصي  انه  مكتوب:  النه  اسفل  الى 
بحجر  تصدم  لكيال  يحملونك  اياديهم  فعلى  بك 
نقطتين  وضع  اإلنجيل  الوحى  كتب  رجلك.لما 
بين عبارة الشيطان و كالم هللا المكتوب.إن كنت 
إبن هللا فإطرح نفسك إلى أسفل ألنه مكتوب::: 
كانت هذه عبارة إبليس.كل ما يدعو إلى أسفل 
هو من إبليس.أما هدف  كالم هللا المكتوب فكان 
عن الحجارة التي تعترض السائرين في طريق 
يحفظ  الجبلية.هللا  الطرق  في  حتي  أو  الرب 
البشر في زمن لم يكن فيه نور أو أحذية واقية.

كانت الحجارة تجرح و توقع بالسائرين.فلم يكن 
في  للسائرين  هللا  حفظ  عن  سوي  هنا  الحديث 
طريق حياتهم أو حتي في طرق مدنهم الوعرة.

أما علي جبل الموت فلم تكن حجارة.بل صخوراً 
للمسير.لقد  مميتة.و لم يكن في المنحدر طريقاً 
كان تسلق الجبل أمراً شاقاً مقصوداً من مسيحنا 
المخلص. كذب إبليس حين أراد أن يغير الهدف 
من اآلية.كذب إبليس حين أراد أن يغير الوصف 
الجغرافي للجبل مع أنه قدام أعيننا ليس سوى 
وحدها. السهول  في  كانت  .األحجار  صخور 

إنه يكذب و كذبه مفضوع لألعين التي تمألها 
النعمة.التي تمنحك أال تنظر إلي اسفل بل تستمد 
القوة من فوق من صخرة األبدية يسوع المسيح.

المسيح و  يتخلص من  أن  للوحش  الهدف  كان 
كان المسيح ينوي التخلص من سلطان الوحش 
علينا.و مع أن مسيحنا كشف كذب إبليس لكنه 
أن  يقصد  لم  المكتوب  و  كاذب  أنت  له  يقل  لم 
نفعل األمر كما تقول.لقد كان المسيح مختصراً 
جداً مقاًل في كلماته مع هذا البغيض.فأجابه ال 
تجرب الرب إلهك. ثم أرسل لنا رسالته الثانية 
من قلبه إلي قلوبنا. قال لنا يا أوالدي هل فهمتم.

إبليس في جدل أحمق.هو يريدني  ال يستهلككم 

أن أنزل إلي أسفل و سأنزل إلي أسفل ليس أسفل 
الجبل فقط بل إلي أسفل طبقات األرض كلها.و 
سآخذ إبليس معى ألقيده هناك. و سأسترد الذين 
المأسورين  سأحرر  الجب.و  إلي  فنزلوا  سبقوا 
معه.اآلن  خطة  لى  الحديدية.أنا  المتاريس  من 
سيجربني  ألنه  إلهك  الرب  تجرب  ال  له  أقول 
عند الصليب أنا ال أحذره لينتبه لكنني أعلن له 
السلطان  ذو  الجائع هو  الوديع  هذا  أن  ليعرف 
الذي سيأخذه و يحبسه في الهاوية فالملوك إذا 
سيكون  و  الغنائم  بغير  يعودون  ال  إنتصروا 
هناك  المأسورين  و  الهاوية  غنيمتىفى  إبليس 
الفردوس.ساعتها فقط سيعرف ما  غنيمتى إلي 
معني ال تجرب الرب إلهك.أنا يا أوالدي أكلمه 
بلغة المنتصر ألنني اآلن أتحداه لكم.أغلبه لكم 

إطمئنوا .

 3- كان بقاء إبليس عند الهيكل مزعجاً له.لم 
فجأة وجدنا  أو هكذا ظننت.  الوقت طوياًل  يدم 
أنفسنا نرتفع بالمسيح إلى أعلى قمة على جبل 
أنوارها  تومض  وحدها  أريحا  تكن  .لم  عيبال 
أقصى  تومض من  بقايا  هناك  كانت  اسفل  من 
بُعد حيث جبلين عظيمين هما عيبال و جرزيم.
كانت أنظار المسيح نحو عيبال أكثر و لم يلتفت 
اللعنة  يحمل  أن  ينتوي  ألنه  إلى جرزيم  مثيرا 
المنطلقة  من جرزيم لكي يحررنا .إختفت أنوار 
للهيكل  أعطت ظهرها  هناك  القمة  الهيكل ألن 
و حجبت أنواره عنا.لكن ما حاجتنا إلى هيكل 
و مسيحنا هيكلنا.ما حاجتنا إلى نور و مسيحنا 
نور العالم.فلنقف إذن على قمة العالم معه.حتي 
يشتكي  و  حاسدة  أرواحاً  حولنا  تجولت  لو  و 
إنفضحت. التي  حيله  و  بكذبه  المشتكي  علينا 

رأسه  فتدور  المسيح  عيني  يرقب  إبليس  كان 
ونراه  عيناه  صخرة.يغمض  عليه  سقط  كمن 
يفعلون  جنوده  و  داخله  في  ينصرع  و  يتقلص 
كمن  نطق  و  حين  بعد  تماسك  أيضاً.ثم  كذلك 
»اع قائاًل:  أنفه  من  الصاعدة  روحه  تتحشرج 
المهزوم  طيكهذهجميعهاانخررتوسجدتلي.... 
يطلب من الملك المنتصر أن يخر أوال ثم يسجد 
ثم  ثانياً.يخر أي ينبطح منهزما متوساًل مغلوباً 
ما  كله  هذا  ماسوراً.و  خاضعاً  خاشعاً  يسجد 
كان داخل إبليس نفسه لكنه بتمثيله المتقن أراد 
و  كشفه  الذي  للمسيح  اإلحساس  هذا  ينقل  أن 
فضح كذبه قائاَل له آلخر مرة : »اذهبياشيطان! 
ثم  للربالهكتسجدواياهوحدهتعبد(  النهمكتوب: 
معطياً  يتراجع  و  يندحر  الشيطان  و  إلينا  نظر 
ال  شيء  من  خوفاً  تراجعه  في  للمسيح  وجهه 
.ثم  وقتها  عليه  يقضي  أن  توقع  نعرفه.كأنما 
ارسل المسيح لنا رسالته الثالثة من قلبه فوصلت 
إلي قلوبنا قال فيها: يا أوالدى األحباء.هذا كان 
المؤمنين  سخرية  أصبح  اآلن  العالم  رئيس 
المسيح  يسوع  سوى  لكم  آخر  رئيس  بي,ليس 
إبليس  أذكر  كنت  .أنا  مكمله  و  اإليمان  رئيس 
للرب  له  عاد.قلت  قد  و  حجمه  إلى  يعود  بأن 
إلهك و لم يكن يظن أن الرب إلهه فيما سبق منذ 
القدير. كراسى  فوق  كرسيه  يرفع  أن  أراد  أن 

تسجد.و سيسجد  له وحده  بل  تتكبر  له ال  قلت 
.حين تصرعونه بإسمي سيعلن لكم أنه يسجد لى 
ليس عن حب و نعمة بل عن قهر و هزيمة.أنا 
اليوم.ال تخشون منه  منذ  مقهوراً  اسلمكم عدواً 
ما دمتم ساكنين فَى و أنا فيكم بروحي القدوس.
الموت  جبل  من  معي  ترتحلون  تركتكم  اليوم 
إلى جبل الحياة.من خبز الموت إلى خبز الحياة.

الحياة األبدية.فهل  إلى عبادة  الموت  من عبادة 
فرحتم برحلتي أنا أعدكم برحلة أعظم تفوق كل 
تلك الجبال .حين تصيرون في األرض الجديدة 
و السماء الجديدة.عندئذ إختفت كل القباحة من 
قدام أعيننا و شاهدنا طيوراً سمائية تحوم حول 

سيدنا و تمجده.
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د.تباسيم جندىصحتني وعافية

البقول..
غذاء مثاىل

مشارف  على  ونحن   
نعتز  الذى  الكبير  الصوم 
يجب  اننا  نجد  جميعا  به 
ان نسلط الضوء على هذه 
ذات  الغذائية  المجموعة 
القيمة العالية، ففي الصوم 
البقول هي  ان  تجد  الكبير 

الرغم  وعلى  للبروتين،  األساسي  المصدر 
من تعدد مزايا البقول كغذاء اال أننى االحظ 
ان الكثيرين يمتنعون عن تناولها بحجة انها 
األمعاء،  في  هضم  وعسر  غازات  تسبب 
ولكن اذا عرفنا كيف تطهى يمكن ان نتجنب 

كثير من المشاكل المصاحبة.

والعدس  الفول  تحوى  البقول  ومجموعة 
والبيضاء  الحمراء  أنواعها  بكل  والفاصوليا 
والبسلة  العدس  وأيضا  والليما  والبنتو 
الفول  وكذلك  الصويا  وفول  والحمص 
وليس  البقول  مع  يصنف  الذى  السودانى 

المكسرات.

ال  عالية  فهى  الغذائية  القيمة  عن  أما 
يمكن ان تتوفر في أي مجموعة أخرى فهى 
مصدر للبروتين، ونحن دائما نعطى التوقير 
مثل  الحيوانى  البروتين  لمصادر  واالحترام 
على  أساسا  تحتوى  التي  والدواجن  اللحوم 
ان  ينبغي  التوقير  كل  ولكن  فقط،  البروتين 
يكون لهذه المجموعة التي تحتوى باإلضافة 
الكربوهيدراتية  المواد  على  البروتين  الى 

األلياف  وبها  المعقدة 
ان  يمكن  ال  بكمية 
طعام  أي  في  تجدها 
آخر، فكل كوب يعطى 
االلياف،  من  جم   10
كثير  على  عالوة  هذا 
مثل  الفيتامينات  من 
فيتامين B، K ومعادن كثيرة منها المنجنيز 

والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد.

األلياف  عند  أتوقف  ان  أحب  وهنا 
البقول فكل المنظمات المعنية  الموجودة في 
السكر  ومنظمة  القلب  كمنظمة  بالصحة 
يجمعون  كلهم  السرطانية  األورام  ومنظمة 
على ان المطلوب يوميا تناول ما بين 30-

القلب  امراض  لتجنب  األلياف  من  جم   50
واالورام  والسكر  الكولسترول  وارتفاع 
السرطانية، وتجد ان االمر يكون عسيرا في 
البقول، صحيح ان الخضر  غياب مجموعة 
على  تحتوى  والبذور  والمكسرات  والفواكه 
تفاحة  تناولت  اذا  انك  تجد  ولكن  االلياف، 
االلياف،  من  جم   2 على  تحصل  بقشرها 
من  يحوى  تشيرى  طماطم  كوب  نصف 
يحوى 1  الخس  من  ألياف، كوب  جم   2-1
جم الياف، وانا هنا ال أقلل من دور الخضر 
على  تحتوى  فهى  للصحة  بالنسبة  والفواكه 
الغذائية  العناصر  من  وكثير   C فيتامين 

والمواد المضادة لألكسدة.

من  فائدة  أحسن  على  نحصل  ولكى 
بدون  نطهيها  كيف  نعرف  ان  علينا  البقول 
الماء  في  البقول  تنقع  ان  المهم  فمن  مشقة، 
طهيها،  قبل  ساعات   8 لمدة  او  الليل  أثناء 
وعملية النفع تؤدى الى تخفيض وقت الطهى 
البقول  بمقدار نصف ساعة، كما انها تجعل 
تأثيرها إلنتاج  أسهل في هضمها، وأقل في 
الغازات في األمعاء، فعملية النقع تؤدى الى 
تسبب  التي  المعقدة  السكريات  من  التخلص 
االنتفاخ المعوى، فهذه المواد ال يتم هضمها 
بسهولة، كما ان نقع البقول يخلصها من مواد 
وتمنع  بالمعادن  ترتبط  التي  الفايتات  تسمى 
البقول  بين  فرق  يوجد  كذلك  امتصاصها. 
المطهية  والبقول  الجافة  الحالة  من  المطهية 
بعد النقع وهو ان البروتين في الحالة األولى 
يتغير تركيبه من طول مدة الطهى، بينما في 
التغيير الن مدة  الثانية ال يحدث هذا  الحالة 

الطهى اقل.

وينبغي التنويه هنا الى ان العدس ال يحتاج 
الى النقع في الماء، وحتى مدة طهى العدس 

قليلة على العموم.

وعند طهى البقول ال تضيف الملح او المادة 
الحامضية مثل عصير الطماطم والليمون من 
وجود  النضج، الن  عند  أضفهم  بل  البداية، 
تمام  الطهى ويؤجل  الملح والحامض يعطل 
النضج، والحقيقة ان إضافة عصير الطماطم 
وغير  متماسكة  البقول  يجعل  النضج  قرب 

معجنة.

اما إذا وجدت ان طهى البقول يضيع كثير 
من الوقت فيمكنك استخدام البقول المحفوظة 
في العلب، فهى سهلة الهضم ألنها طهيت لمدة 
واالنتفاخ،  الغازات  انتاج  في  واقل  طويلة، 
ولكن حاول أن تراعى اختيار األنواع التي 
ال تحتوى على مواد حافظة او مضافات وان 

تكون قليلة في الملح.

لمرضى  مناسب  صحى  طعام  والبقول 
السكر ومرضى الكولسترول ومرضى القلب 
وللوقاية من األورام السرطانية مثل سرطان 
اإلخراج  عملية  في  تساعد  كما  القولون، 
والتخلص من سموم الجسم، وتساعد في فقد 

الوزن.

من عيادة الطب الطبيعى

الربوستاتا والتهاب جمرى البول
س: أبلغ السبعين 

من العمر وأعانى 
من تضخم البروستاتا 
مما يؤدى الى التهاب 

مستمر في البول 
وأكرر المضادات 

الحيوية باستمرار، 
فهل يوجد حل بالطرق 

الطبيعية؟

الضغط  الى  يؤدى  البروستاتا  تضخم  ج: 
الى عدم  يؤدى  مما  البول  قناة مجرى  على 
القدرة على التخلص من كل البول الموجود 
تنشيط  الى  يؤدى  الركود  وهذا  المثانة،  في 

البكتريا والتهاب المثانة او مجرى البول.

من  االكثار  يستحسن  الحالة  هذه  في 
او   %100 الكرانبيرى  عصير  شرب 
اليها  المضاف  كبسوالت  الكرانبيرى  تناول 
االى  التصاق  يمنع  فالكرانبيرى  المانوز، 
كما  االلتهاب،  فيمنع  البول  بمجرى  كوالى 
يوجد كثير من األعشاب التي تعمل كمضاد 
سيل،  والجولدن  االيكانيشيا  مثل  للبكتريا 
والجولدن سيل مدر للبول، ومستخلص ورق 

الزيتون له تأثير مضاد لأللتهابات.

ومن المفيد شرب 
المياه المعدنية بكمية 
في  أكواب   8 كافية 
اليوم، واالمتناع عن 
التدخين والكحوليات 
واالطعمة  والكافيين 

الحارة.

وتوجد بعض أنواع الشاي التي لها خاصية 
مضادة لاللتهاب مثل شاى البلوبيرى وشاى 
للبول  المدر  الشاي  او  والبيرش  الكرانبيرى 

مثل الكورنسيلك والبقدونس والجونيبر.

يوميا  البمبكين  بذور  تناول  المفيد  ومن 
على  تحتوى  فهى  اوقيات   4-1 من  بمقار 

معدن الزنك المفيد للبروستاتا.

الحيوية  المضادات  الكثير من  تناول  ومع 
النافعة  ينبغي تناول البروبيوتيك او البكتريا 
من  وتقلل  البكتريا  نشاط  من  تحد  فهى 

االيستروجين الزائد.

د.تباسيم جندي
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انتظر فى دوره بين زمالئه من موزعى البريد، 
تثاءب تثاؤباً عميقاً وهو ينتظر سماع صوت رئيس 
كان  بها،  سيعمل  التى  بالمنطقة  ينطق  الموزعين 
اكثر  جديدة  منطقة  فى  يعمل  ان  فى  يراوده  االمل 
حيوية واألهم اكثر نظافة فقد امضى ثالث سنوات 
يعمل فى منطقة شعبية او منطقة بيئة حسب تعبيرات 
هذه االيام وكأن القدر لم يكتف بأن يجعله من سكان 
فيها  ايضاً  يفنى عمره  بل وسيجعله  المناطق،  هذه 
ليضيع عمره بين اكوام القمامة والمجارى الطافحة 
فى مداخل العمارات برائحتها العفنة التى تظل عالقة 
ويتعلق  للضجر  مثير  آخر  شىء  اليوم،  بقية  بانفه 
منه  لرؤسائه  شكاوى  رفع  ولطالما   - لعمله  بآدائه 
وما من ُمجيب- وهو عدم وجود صناديق بريد فهى 
اما ُمهشمة او غير موجودة على االطالق.!!! وهو 
ال يفعل مثلما يفعل البعض من زمالئه الذين يلقون 
»بوستة«  يصيحون  ان  بعد  السلم  بئر  فى  بالبريد 
الرسائل  اهمية  يدرك  فهو  ذلك  يفعل  ...نعم هو ال 
البالد  خارج  من  تأتى  التى  تلك  خاصة  البريدية 
وباالخص من المغتربين بالدول العربية فكان دائماً 
او  االرضى  الدور  لدى ساكن  الخطابات  يترك  ما 
يكن  لم  العمارة ومع هذا  اسفل  يقع  دكان  لصاحب 
احدهم يُقدر دوره واهتمامه بل كثيرا ما كانت تُكال 
بالسرقة  واحياناً  والتقصير  باالهمال  االتهامات  له 
الى  مباشرة  تُرسل  كانت  التى  الشكاوى  غير  هذا 
لكنه  بعدها  يُحفظ  الذى  للتحقيق  فيحال  المصلحة 
بال شك كان يؤثر على سمعته لدى الرؤساء. طال 
وارقام  غيره  على  المناداة  يسمع  وهو  انتظاره 
مناطقهم وينتفض مع كل رقم يُنطق من ارقام االحياء 
بها... العمل  فى  فرصته  عن ضياع  ُمعلناً  الراقية 

شىء آخر يدركه جيداً وهو ان الكم البريدى فى تلك 
المناطق يكاد يقتصر على الخطابات الحكومية فقد 
قضت ثورة االتصاالت على الوسائل التقليدية والتى 
تتزعمها الخطابات فوسيلة االتصال بين الشركات 
اختطفها التلكس قبل ان ينتزع الفاكس الزعامة ، اما 
المحمول  الهاتف  استطاع  فقد  العام  المستوى  على 
االنترنت  اتى  ثم  البريدية  الرسائل  دور  يقلص  ان 
ليقضى على البقية الباقية منها واصبح للبريد دوراً 
فوازير  مسابقة  حل  وهو  المناطق  تلك  فى  يتيماً 
البريد  دور  صار  الفوازير  الغاء  بعد  ثم  رمضان 
منعدماً فيالها من راحة ينعم بها موزعو البريد فى 
تلك المناطق.!!!!! افاق من افكاره على اسمه وقد تم 
النداء عليه محدداً بالمنطقة 24 وسط حسب تقسيم 
هيئة البريد، هب واقفاً فى سعادة وهو يدرك ان هذه 
المنطقة تحديداً من المناطق الراقية بالعاصمة لكنه 
- على الرغم من تأكده - اسرع ليطالع لوحة تقسيم 
نال  أخيراً  انه  نهائياً  تأكيداً  لتؤكد  العاصمة  مناطق 
ما كان يصبو اليه ليبدأ العام الجديد بمنطقة جديدة 
بدأ »يوسف«  اكثر جمااًل.  ومنطقة جميلة ووجوه 
يومه الجديد فى عامه الجديد بمنطقته الجديدة بروح 
وهو  السعادة  وسكنته  التفاؤل  جديدة...غمره  ايضاً 
يقوم بعمله فى هدوء وسالسة، فهو يتنقل من مكان 
الى آخر بال تزاحم اوتناحر فى وسائل المواصالت 
المطلوب  الرسائل  فعدد  مشكلة  الوقت  يُشكل  فال 
هى  رسائل  ستة  منها  عشرة  يتجاوز  ال  توصيلها 
من صاحبها  تتطلب  ُمسجلة  رسائل  بوجود  اعالن 
قليل  بنفسه..العدد  واستالمها  الهيئة  لمكتب  الذهاب 

والحمل خفيف والوقت يكفى تماماً بأن يتناول 
الشيشة  من  االنفاس  بعض  ويجذب  افطاره 
فى احد المقاهى..وقد كان له ما اراد...وبينما 
بعض  يطالع  ان  له  الشاى خطر  يحتسى  هو 
العناوين التى سيذهب اليها ليرتبها حسب خط 
سيره..واذ به يتفاجأ بأن اربعة منها فى عقار 
فى  اندهش  واحد!!!!  واحد...بل هى لشخص 
بل  اهتماماً  االمر  يُعر  لم  لكنه  االمر  بادىء 
ازداد سعادة بتوفير الوقت والجهد. انتهى اليوم 
بيوسف ُمبكراً عن كل يوم وسمح الوقت له بأن 
يذهب الى منزله فيستريح قلياًل قبل ان يذهب 
الى المصلحة ليكتب تقرير خط سيره اليومى 
ثم يوقع باالنصراف....حقاً ما اجملها وظيفة. 
ازدياد  ومع  روتينية  بصورة  االيام  تكررت 
ان  استطاع  بالمنطقة  ومعرفته  يوسف  خبرة 
ينجز عمله فى وقت اقصر وبالتالى تمكن من 
توفير ساعات أُخرى ومع كثرة ارتياده المقهى 
بالعمل  صاحبها  اقناع  استطاع  اوالكافيتيريا 
فيها اربعة ساعات يومياً بمقابل ال بأس به هذا 
بأن  ازداد دخله وايقن  بالطبع.  البقشيش  غير 
كانت  راقية  لمنطقة  لينتقل  اعلنها  التى  حربه 
قراراً صائباً وها هو اآلن يجنى ثمار قراره. 
سار كل شىء كما خطط له يوسف حتى تفاجأ 
على  جالساً  المصلحة  فى  برئيسه  يوم  ذات 
الخروج  بها...تجنب  يعمل  التى  المقهى  نفس 
استأذن  ثم  رآه  قد  رئيسه  ان  فى  ارتاب  وقد 
مغادراً المقهى فقام بتوصيل الرسائل وعاد الى 
المصلحة حيث وجد رئيسه ينظر اليه فى ريبة 
بينما حاول هو ان يبدو طبيعياً، تحاور رئيسه 
الى ان باغته واخبره انه  معه حواراً هامشياً 
بالمقهى...انكر يوسف االمر تماماً  رآه يعمل 
تشنج  الى  تحولت  التى  عصبيته  من  وزاد 
وبكاء وهو يتهم رئيسه بظلمه. انتهى الموقف 
على خير فيما عدا فقدانه لمصدر رزقه الذى 
صار اساسياً فى حياته..وقد اضطر ان يلتزم 
الُغمة  فى عمله على االقل حتى تنزاح  تماماً 
كما قال لنفسه. سارت االيام على وتيرة واحدة 
وقضى يوسف ساعات الفراغ اليومية بمنزله 
االيراد  على  التحسر  سوى  يفعله  ما  يجد  ال 
اليومى الذى ضاع منه ولم يجد سوى حقيبة 
فراغه....اخرج  وقت  بها  ليقتل  الخطابات 
وكالعادة  امامه  الرسائل  ورص  محتواها 
اثنان وعشرين خطاباً منها سبعة عشر لنفس 
العنوان..العمارة 68 لشخص اسمه »يوسف 
احمد منصور« هب واقفاً عندما قرأ االسم فهو 
نفس اسمه الثالثى الفارق الوحيد هو ان هذا 
اآلخر يسبقه لقب فضيلة الشيخ...ازداد فضوله 
وامسك رسالة من الرسائل وبرقة وحنكة قام 
من  فلوسكاب  ورقة  يفرد  هو  وبينما  بفضها 
فئة  من  نقدية  ورقة  سقطت  الكبير  الحجم 
المائة جنيه!!! قرأ الرسالة التى لم تخرج عن 
النجاح  الجل  واسرته  لصاحبها  الدعاء  طلب 
و.... ترك الرسالة جانباً وفتح رسالة ثانية ثم 
تخرج عن مضمون  لم  ورابعة...وكلها  ثالثة 
النقدية  المبالغ  اختالف  االولى...مع  الرسالة 
قيمة!!!!!  اقلها  جنيهاً  الخمسين  كانت  وان 
استعر فضوله وهو يحسب عدد الرسائل التى 
يتلقاها الرجل...ثم تفرغ فى االيام التالية لجمع 
معلومات عنه فعرف انه نزح من الخليج منذ 
يقوم  كان  عندما  الناس  عرفه  حيث  سنوات 

بالرد على اسئلتهم فى باب »احكام وفتاوى« 
الى  وانتقل  العمل  اعتزل  ثم  المجالت   باحد 
بمفرده....قام  العمائر  احد  فى  واقام  القاهرة 
تماماً  منعزل  انه  واكتشف  ايام  لعدة  بمراقبته 
يراه  احد  وال  احداً  يرى  ال  فهو  جيرانه  عن 
انه  يعلمون  جميعاً  فهم  احد  فضول  يثير  وال 
ُمتفرغ للعبادة ومن العيب ازعاجه ويكفى انه 
بركة العمارة كما سمع من احد السكان وهو 
بما  يمضى طيلة النهار بداره ويخرج متشحاً 
اال  الليل واليعود  قبل منتصف  يدارى وجهه 
انه يدارى  الجيران ايضاً  الفجر وقد قال  بعد 
وجهه لعلمه بمدى جماله ويخشى ان تُفتتن به 
النساء!!! ضحك البوسطجى كثيراً وهو يطالع 
ال  الرجل  وصورة  القديمة  المجلة  من  عدداً 
يظهر منها اال جانب الوجه ولحية قصيرة..ثم 
تابع الشيخ الذى خرج بجلبابه االبيض واستقل 
يتابعه  والبوسطجى  »الالندكروزر«  سيارته 
الشيخ  خصيصاً...توقف  استأجرها  بسيارة 
المهجورة  الجانبية  الشوارع  احد  فى  لدقائق 
مدة عشر دقائق حاول يوسف خاللها ان يتبين 
ثم  المدة   هذه  كل  الالندكروزر  توقف  سبب 
عاود الشيخ السير بسيارته مرة اخرى ليتوقف 
الليلية وما ان خرج  امام احد المالهى  اخيراً 
منها حتى فتح يوسف فمه فى ذهول ثم مالبث 
ان استغرق  فى ضحكة هستيرية وهو يرى 
ذلك الرجل االنيق الذى خرج من الالندكروزر 
فى بذلته السوداء بعد ان ترك عباءته الشهيرة 
الليل  طيلة  يوسف  قضى  السيارة.  داخل 

المر  ويخطط  يفكر 
انقالباً  سيحدث  ما 
حياته...هذا  فى 
محوره  كان  االمر 
الذى  الشيخ  ذلك 
الناس  قلوب  اخترق 
فى  عقولهم.   واسر 
التالى  اليوم  صبيحة 
استقالته  يوسف  قدم 
البريد  هيئة  من 
زمالئه  لكل  معلناً 
فاز  قد  انه  ومعارفه 
الهجرة  قرعة  فى 
العشوائية ألمريكا...

ما  كل  باع  ان  وبعد 
الى  يملك....ذهب 
قبل   68 العمارة 
وفى  الليل  منتصف 
متستراً  تسلل  خفة 
فى  ونجح  بالظالم 
وبخفة  السيارة  فتح 
بداخلها  قفز  ورشاقة 
الشنطة  فى  ليستقر 
الخلفية لالندكروزر. 
اقل  او  ساعة  بعد 
انطلقت الالندكروزر 
الليلية  رحلتها  فى 
انحرفت  ثم  المعتادة 
لتتوقف  كالمعتاد 
الجانبى  الشارع  فى 
اختلف  المهجور... 
المشهد هذه المرة  فلم 

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

يتخلص الشيخ من العباءة ويواصل 
مسيرته نحو الملهى الليلى . دقائق 
قليلة شهدت صراعاً قصيراً وجسداً 
يومين  بعد  السيارة.  خارج  يُلقى 
يوسف  توقف  الليل  منتصف  وعند 
الالندكروزو  بالسيارة  البوسطجى 
حيث  الصحف  بائعى  احد  امام 
التالى...وبدا  اليوم  جريدة  اشترى 
خبر  وجود  مع  طبيعى  شىء  كل 
الداخلية  الصفحات  احد  فى  صغير 
»العثور على جثة مجهولة مصابة 
اى  معها  يوجد  وال  طعنات«  بعدة 
صاحب  شخصية  تثبت  اوراق 
الجثة. ...اخفى البوسطجى ابتسامته 
وجهه  ليدارى  رأسه  غطاء  وشد 
جسده  على  االبيض  جلبابه  ولملم 
الى  متجهاً  بالالندكروزر  وانطلق 

العمارة 68.  

لالعالن 
باجلريدة 

اتصل على:
ahram.
teeba@
gmail.
com

اواتصل 
باشرف 

اسكاروس
(416)659- 

8744

خملوق للحرية 
ممدوح داود

محبوس جوة خيمة ارضية 
و آسرني نفس بشرية 

و أفخر أيام غربتي تعب و بلية 
بيت حسدا دنيتي و عنيا علي بركة مية 
و نزيف الدم من سنين موقفش و ال ثانية 

و الضهر متني و الراس محنية 
والعطش مالي كياني و كأني سامرية 

عبد عبد في ايديه صك العبودية 
يا رب يارب محتاج لك 
ارتوي من مياتك الحية 

و ايدك تلمس كل وجع في 
و المس هدب ثوبك

 وسط الزحمة اللي حوالي 
اقوم و احمل سريري و امشي
 لما عينك تيجي في عينيا 
ساعتها بس يتمحي الصك 

و ابقي مخلوق للحرية 



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

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

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

Goodman Moot.

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

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

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

Ministry of Labour، Labour relations board.

Welcome Timothy!

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

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

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

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

باملؤسسات واالعمال الصغيرة واالفراد بسهولة ومهنية.

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

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

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

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