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ما وراء ظاهرة النسيان من اسباب 

 مخرية صغرية

أبرز األوبئة اليت ضربت العامل وقتلت 

املاليني

 فريوس كورونا  

خوف واجب ولكنه مبالغ فيه.  

 راقت لي ...

 قداسة البابا شنوده الثالث

 ملاذا تسألين؟ ......يف خداع الذات 

 نظرة علي انتخابات قيادة حزب 

احملافظني الكندي

نظرية اإلنفجار العظيم

 مسيحي طالبا يف جامعة األزهر !

 أكرب شركات الطريان يف كندا تتنازل عن رسوم 

تغيري الرحالت اجلوية بسبب فريوس كورونا

 سد النهضة األثيوبي

 تغيري الصيدلية 

 ما بني النوم واليقظة
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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Scarborough, ON. M1R 2X7
Tel:  (647)7481611 - (416)2641211
Fax: (647)7481711 - (416)2641803

mervatnawar@yahoo.com

أمام  بطرس  القديس  ساحة  إغالق 
كورونا انتشار  مع  السياح 

        ·

         ·

أعلن الفاتيكان إغالق كاتدرائية وساحة 
القديس بطرس الثالثاء أمام السياح حتى 
3 ابريل في إطار االجراءات الهادفة الى 

وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
تلك  إن  الرسولي  الكرسي  وق��ال   ·
االجراءات ستبقى سارية الى حين رفع 
القيود التي فرضتها إيطاليا على كل أراضيها 

وتشمل حظر التجمعات العامة

أسرة حترير االهرام اجلديد
تهنئ الكتاب والقراء

حبلول السنة الثالثة عشر من إصداره
صدر العدد األول بتاريخ 9 مارس 2008
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

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

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

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

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

الفارق -29

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

مسيحي طالبا يف جامعة األزهر     
فى عام ١٩٨٥ حصلت على الثانوية العامة 
بمجموع 3٤٢.٥ وقد كان كل املى االلتحاق 

بكلية الطب ومع االسف فى تلك السنة 
الطب  لكلية  للدخول  األدنى  الحد  كان 
بسيطة  بدرجات  مجموعى  من  اعلى 
فقيرة  عائلة  من  كنت  اننى  وبما  جدا 
الحال لم يكن بمقدورى ان اطلب من 
الى رومانيا  اسافر  يجعلنى  ان  والدى 
الطب  ادرس  حتى  اخرى  دولة  واي 
اى  الى  التالية  السنة  فى  واحول 
تحايل  كما  حكومية  مصرية  جامعة 

يفعلون  ومازالوا  الغنية  الطبقة  أوالد  معظم 
حتى يومنا هذا وقبل كتابة التنسيق وترتيب 
مؤشرات  عن  الصحف  في  قرأنا  الرغبات 
االسف  ومع  الجامعات  فى  للقبول  التنسيق 
االدنى  للحد  القبول  درجات  كانت  الشديد 
هذا  فى  مجموعى  من  اعلى  الطب  لكلية 
الوقت تأكدت من انى لن ادخل كلية الطب 
اللوم  وبدأت  جدا  صدمت  طبعا  حال  باى 
نفسى على انى اضعت تلك النقطة فى ذلك 
السؤال وانى نسيت ان اضع هذة االجابة بدل 
من تلك االجابة والتى جعلتنى افقد درجات 
فى المجموع الكلى والقيت باللوم كامال على 
طبيعى  شىء  قلتة  ما  كل  اآلن  حتى  نفسى 
الطالب  آلالف  سنة  كل  مصر  في  يحدث 
ما  ولكن  تماما  علية  وموافق  صحيح  وهذا 
حدث الحقا هوا الغيرطبيعى فقد كنا فى نفس 
الشارع اربعة طالب فى الثانوية العامة فى 
نفس السنة وقد كنا اصدقاء جدا بل اكثر من 
ذلك وال اكذب لو قلت اخوة وكان احدنا طالب 
سوف  فيما  نتناقش  جلسنا  ازهرى  ثانوى 
افعلة انا وخصوصا ان أصدقائي الثالثة قد 
دخول  فى  لرغباتهم  بالنسبة  امرهم  حسموا 

الكليات ولم يتبقى سواى وبداء كل واحد من 
بكلية  التحق  بان  لى  اقتراح  يقول  أصدقائي 
معينة مثل طب األسنان أو العالج الطبيعى 
كلية  من  قريبة  جميعها  وهى  الصيدلة  او 
لهم مركز مرموق  ايضا  الطب وخريجوها 
في المجتمع ويلقب بدكتور واستمر الحديث 
الحد  ان  االزهرى  صديقى  قال  حتى  هكذا 
األدنى لكلية الطب االزهرى اقل بكثير من 
باقى الحد االدنى لكلية الطب لباقى الجامعات  
عندما  فكاهى  منحنى  الحديث  اخذ  إذ  حين 
وجة لة صديقى االخر سؤال هل من الممكن 
ان اقدم انا فى كلية الطب جامعة األزهر بما 
األدنى  الحد  من  بكثير  اعلى  مجموعى  ان 
االزهرى  صديقى  علية  فرد  األزهر  لطب 
هذا ال يجوز لمسيحي أو وحتى لمسلم غير 
ازهرى الننا بجانب دراستنا للعلوم الطبيعية 
والسنة  والفقهية  الشرعية  العلوم  ندرس 
سأدرس  أنى  بمشكلة  ليست  هذة  له  فقلت 
المواد  اما  الطب  بكلية  الخاصة  المواد 
االسالمية ساترك المدرج كما كان يحدث في 

نضحك  وبدأنا  المدارس  فى  الدين  حصص 
في  بدلوه  يدلى  أصدقائي  من  واحد  وكل 
تعليق  بذاكرتى  تشبث  ولكن  الموضوع  هذا 
قبلت  انك  تخيل  لي  قالة  االزهرى  لصديقى 
فى جامعة األزهر وأنك ستكون اول طالب 
جلستنا  وانتهت  األزهر  جامعة  فى  مسيحى 
بأن أنسب كلية لى هى الصيدلة وقمنا بكتابة 
ابتدأت  الراغبات وانتهت جلستنا هذة ولكن 
عن  عبارة  اخر  نوع  من  معركة  نفسى  في 
فيض جارف من التساؤالت داخلى اريد لها 
اجابة ومع االسف لم اجد لها اجابة إال هذة 
هو  وما  لماذا  التساؤالت  هذة  .واول  السنة 
األزهر؟  جامعة  انشاء  من  الرئيسي  الهدف 
إنجازات  من  األزهر  جامعة  قدمت  وماذا 
وهل  واألدبية؟  الطبيعية  للعلوم  وإضافات 
من  الدعم  هذا  كل  األزهر  جامعة  تستحق 
هى  األزهر  جامعة  وهل  الدولة؟  ميزانية 
قتلت  جامعة  اول  أنها  عنها  يقال  كما  حقا 
الوطن  ابناء  بين  الفرص  وتكافئ  المساواة 
وازاهرة  جهة  من  ومسيحيين  مسلمين  من 

من جهة اخرى؟ 
]البقية ص 7[ 
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

امرأة وحيدة وسط اجلموع

  

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

سنوات  منذ 
تليفونيا  اتصلت 
بإحدى المعارف 
أعزيها في انتقال زوجها، وكان مما قالته انها 
تساوى  ال  الحياة  وأن  الماديات  فناء  أدركت 
شيئا، واستفاضت في هذا وختمته بان انتقال 
زوجها ترك كل هذه المعاني الروحية لديها. 

ثم عرجت اسألها عن مشكلة إدارية كانت 
مع زوجها قبل وفاته، فتغيرت طبقة صوتها 
للحدة وقالت انها لهم بالمرصاد في هذا األمر 
وسوف تشهر بهم وتأخذهم للمحكمة ان لزم 
األمر، ونسيت كالمها الرقيق الذي قالته منذ 
دقائق قليلة عن الماديات ومعارك الحياة التي 

ال تساوى شيئا.  

جميعنا نفعل هذا بطريقة او اخري، ونقول 
في  او  بدقائق  بعدها  نطبقها  ال  رنانة  أشياء 
الكثير من الظروف، فمثال نقرأ ونسمع عن 
نثور  ثم  بها   ونعجب  اإلهانة  تحمل  فضيلة 

بعدها ألي إهانة تلحقنا.

ونردد  طويلة  صالة  بعد  للتناول  نذهب 
ثم  امين«  بالحقيقة  هو  »هذا  بان  االعتراف 
نجد البعض يتكلم بلغة من لم يعترف »بأن هذا 

هو بالحقيقة« ألنه قال هذا بشفتيه وليس من 
قلبه، بل سمعت ان تجمعا ما صفق القتراح 
طلب تغيير طريقة التناول في الكنائس بسبب 

فيروس كورونا.

رجل  خلف  يتزاحمون  كانوا  الكثيرون 
المعجزات ولكنه توقف وقال »من لمسني؟« 
يتدافع  »الكل  باستغراب  حوله  من  له  فقال 

حولك وتسال من لمسك؟!« 

سيدة  عن  يسأل  المعجزات  رجل  وكان 
بكل  لمسته  الجموع  هذه  كل  وسط  وحيدة 
اإليمان انها ستشفى وتم لها ما ارادت، واتت 
الشفاء  لغرض  بلمسه  واعترفت  المرأة  اليه 

وتم لها ما آمنت به.

ولقد قال الرب للشعب القديم ان هذا الشعب 
يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عنى بعيدا، وهذه 
األيام ايضا من ال يعترف من قلبه وليس فقط 
بشفتيه بأن »هذا هو بالحقيقة« فعليه االبتعاد 
بالحقيقة، وبين كل  حتى يعترف أن هذا هو 
الجموع التي كانت حول السيد المسيح تلمسه 
ليال ونهارا كانت هناك امرأة وحيدة هي التي 

لمسته مرة واحدة بإيمان فشفيت.

إجراءات جديدة ضد البشري 
بعد حماولة اغتيال محدوك 
السودانية،  األمنية  السلطات  اتخذت 
الرئيس  بحق  ومشددة،  جديدة  إجراءات 
السوداني السابق عمر البشير، على خلفية 
حمدوك،  عبد هللا  الحكومة  رئيس  تعرض 
لمحاولة اغتيال، عبر تفجير بسيارة مفخخة، 
جهاز  رئيس  زار  بينما  موكبه   استهدف 
الخرطوم،  العاصمة  المصرية  المخابرات 
حامالاً رسالة مهمة مع الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
بالعاصمة  األمنية  السلطات  وكثفت 
الخرطوم، من تواجدها حول منطقة سجن 
السابق عمر  الرئيس  احتجاز  كوبر، مكان 
اغتيال رئيس  البشير، وذلك عقب محاولة 

الوزراء الحالي عبد هللا حمدوك.
عن  المحلية،  "الركوبة"  صحيفة  ونقلت 
األمني  التشديد  إن  قولها،  أمنية  مصادر 

وعدد  البشير  فيه  المحبوس  السجن  حول 
تعرض  بعد  اإلخوان،  تنظيم  عناصر  من 
حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم.

اإلعالم  وزير  صالح  فيصل  وقال 
االنفجار،  أعقب  نار  إطالق  إن  السوداني 
في  كانوا  المهاجمين  أن  على  يدل  مما 
ا إلى أنه قد يتم اتخاذ  منطقة الهجوم، مشيراً
إجراءات لتعزيز أمن الوزراء والمسؤولين 

في الحكومة.
للثورة  المناهضة  القوى  إن  وقال صالح 
اغتيال  محاولة  خلف  بالوقوف  متهمة 
حمدوك، مضيفا أن استهدافه يشكل استهدافا 

للثورة.
اعتقاالت  عملة  الشرطة  قوات  وشنت 
كمشتبه  األشخاص،  من  العشرات  بحق 
التي  اإلرهابية  العملية  في  بضلوعهم 
بضاحية  الوزراء  رئيس  موكب  استهدفت 
وكشهود  الخرطوم،  شرق  شمال  كوبر 
عيان، بعضهم محسوبين على نظام الرئيس 

السابق عمر البشير

إنتخاب رئيسا جديدا 
للحزب الليربايل يف 

أونتاريو وهو ستيفن 
ديل لوكا 

أونتاريو  مقاطعة  في  الليبراليون  أختار 
لوكا  ديل  ستيفن  وهو  لحزبهم  جديدا  رئيسا 
كاثلين  السابقة  الوزراء  رئيسة  محل  ليحل 
وين ,ويقود الحزب ويعيد بناؤه بعد هزيمته 
ديل  ستيفن  فاز  وقد   , عام ٢0١٨  الكارثية 
باغلبية ساحقة وحصل علي  لوكا ٤7 عاما 
للحزب  مؤتمر  في  االصوات  ٥٨,٥ % من 
الليبرالي في مسيسوجا يوم السبت 7 مارس 
, وحضر هذا المؤتمر الذي استمر يومان , 
3 االف من اعضاء الحزب من جميع أنحاء 
كريستا  فيه  اشتركت  وايضا   , المقاطعة 
ترودو  جستن  الوزراء  رئيس  نائبة  فريالند 
الحزب  وحدة  كلمات عن  المؤتمر  وتضمن 
ليقف  للحزب  قائدا  اختيار  وكيفية  والتجديد 

امام دوج فورد , وستيفن ديل 
للحزب  الجديد  الرئيس  لوكا 
أونتاريو  مقاطعة  في  الليبرالي 
المناصب  من  عدد  يشغل  كان 
كاثلين  حكومة  في  الوزارية 
يمثل  كان  ايضا  وهو  وين 
منطقة فوهن من عام ٢0١٢ الي عام ٢0١٨ 
عندما فقد مقعده في المجلس التشريعي وذلك 
المحافظين  حزب  امام  الحزب  خسارة  بعد 
وحصوله فقط علي 7 مقاعد  من ١٢٢ مقعدا 
الجديد  القائد  وقال   , التشريعي  المجلس  في 
للحزب الليبرالي للمقاطعة انه سيقوم بجولة 
في أونتاريو في االسابيع القادمة في محاولة 
الستعادة ثقة الناخبين وقال ايضا إنه لو حقق 
عام  إنتخابات  في  فورد  دوج  علي  نصرا 
٢0٢٢ سوف يعمل علي عكس التخفيضات 
وسيعيد   , فورد  حكومة  بها  قامت  التي 
عليه  كانت  الذي  وضعها  الي  المدارس 
تسعيرة  من  ما  نوعا  ,وسيعيد   ٢0١٨ عام 
الكربون , وسيعيد الحوافز المالية التي تدفع 

لم يشترون سيارات كهربئية .
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
عجبني جدا إدارة أزمة سد النهضة لآلن، 
الخطاب  عن  والتخلي  والصبر  الحكمة 

الحنجوري كسبنا وقوف العالم كله معانا
ترامب

الف شكر لك علي وقوفك مع مصر في 
بيقول  المصريين  النهضة  سد  موضوع 

عنك الحج أبو حنان أصيل وابن أصول.
 جستين تردو

داخلين علي أزمة اقتصادية وأنت بتلف 
األمن،  مجلس  في  كرسي  علشان  العالم 
أرحمنا قربنا نبقي عالم ثالث علي إيديك.

 حزب المحافظين
الذي  االنتخابات  يكسب  من  يهمني  ال 
يهمني من هو القادر علي هزيمة الليبرال.

 هالة زايد
قطيعة تقطع المنصب إللي يمسح بكرامة 
صاحبة األرض الفيس بوك شغال نفخ في 
بيتكم  في  أقعدي  يا شيخة  الصحة  وزيرة 

أشرف لك وللعيلة.
 وزير الداخلية

وزيرة الصحة قالت كورونا مش هتدخل 
ومهمتك  الدين  ليوم  رباط  في  مصر  ألن 
الرباط  فك  إللي   .… ابن  مين  لنا  تشوف 

ودخل كورونا.
أردوغان 

شهر  قدامك  ليبيا  من  عساكرك  لملم 
في  هتسيحهم  والشمس  يطلع  والصيف 

الصحراء الليبية.
 حفتر

هيفطر  حفتر  نقول  سنين  ثالث  بقالنا 
سعيد  أحمد  مدرسة  هي  طرابلس،  في 
وطائرات العدو اللي تتساقط كالذباب مش 

عايزه تخلص أبدا.
إيران

كورونا  نشر  بمحاولة  تتهمكم  السعودية 
فيها، ما تكونوش أنتم إللي خرمتم األذون 

عند في أهل السنة والجماعة؟؟
محمد بن سلمان

إللي ترامب في ضهره، يسجن عمه وال 
عليك  مبروك  يهمه حد واصل  أخوه وال 
وفاة  عن  الرسمي  اإلعالن  بعد  المملكة 

سالمان.
ستيفن ليشيه

تقود أخضر وزارة  الثالثينات  في  شاب 
مصر  روح  وبنجاح،  مواقف  أحرج  في 
الشعب وغيره  بتاع مجلس  لعبعال  وقول 

كفاياكم سيبوا فرصة للشباب.
فورد

علي  زيك  حد  محتاجين  أحنا  بصراحة 
نضمن  ساعتها  كنا  الفيدرال  مستوي 
وأمن  قوي  واقتصاد  محافظة  حكومة 

مستتب.
بابا الفاتيكان

ألف سالمة عليك من كورونا وأذكرونا 
في صلواتكم علشان ربنا يبعدها عننا.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

FTHBI

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

 First Time Home Buyer
جديد  حكومى  برنامج   Incentive
شراء  على  الجدد  المشترون  لمساعدة 
يمنح  البرنامج  هذا  كندا.  فى  منزل  اول 
المنزل  سعر  من  نسبة  الجديد  المشترى 
تتراوح من ٥-١0 بالمائة لتستخدم كجزء 
من ال down payment. بذلك يستطيع 
المشترى تخفيض الmortgage وزيادة 
فرصه فى الحصول على المنزل المنشود. 
الكندية  الحكومة  تشارك  المقابل  فى 
جزء  على  وتحصل  المنزل  فى  المشترى 
المستقبل  فى  البيع  عند  المنزل  سعر  من 
بنفس النسبة. هناك شروط للبرنامج أهمها 
للمشترى فى  اول منزل  المنزل  يكون  ان 
كندا وان يدفع المشترى نفس النسبة كجزء 
من الdown payment وان اليتخطى 
دوالر  الف  وعشرون  مائة  االسرة  دخل 
أربعة   mortgageال اليتخطى  وان 

أضعاف دخل االسرة. 

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

بعد انتشار فيروس كورونا في بعض البالد 
المرض  بهذا  منه  قليل  غير  عدد  وإصابة 
وجدنا بعض المطالبات على مواقع السوشيال 
ميديا تطالب بتغيير في طقس التناول المقدس 

وخصوصا التناول بالمستير ) المعلقة 
التي يقوم االب الكاهن بمناولة الدم 
البعض  للمتناولين( ووجدنا  المقدس 
في  سبب  سيكون  المستير  إن  يقول 
نقل عدوى الفيروس أثناء التناول !

بعض  وجدنا  الشديد  ولالسف  بل 
نفسه  المقدس  السر  على  المؤتمنبن 
يطالبون بهذا ووجدنا البعض أيضا 

لديه مخاوف انتقال الفيروس اثناء التناول !

منهم  كثيرون  الموضوع  هذا  شغل  وقد 
مثل  ايات  الفكر ويستخدم  هذا  يؤيد  من كتب 
هذا  رفض  من  ومنهم  إلهك  الرب  تجرب  ال 
الرأي وقال إننا نؤمن بجسد حقيقي ودم حقيقي 

مستحيل أن يكون سبب في نقل العدوى !!!

والغريب في األمر أنه حتى قبل اكتشاف اي 
حاالت مريضة بهذا المرض في مصر وجدنا 
إصرارهم  وكان  بالتغيير  تطالب  اآلراء  هذه 
على عدم التناول بالمستير وان يكون التناول 
وإعطائه  الدم  في  الجسد  )غمس  بالغمس 

للمتناول مرة واحدة مثلما يفعل الكاثوليك(.!

وأصبحت قضية هؤالء هي قضية المستير! 

وكان  ال توجد أي أسباب لنقل العدوى اال 
المستير !

وكانه قد تم  اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية 

لمنع العدوى ولم يبقى فقط إال سر االقخارستيا 
وانتشار  العدوى  سبب  سيكون  الذي  هو 

الفيروس ! 

أو  التغيير  البعض في  إصرار غريب عند 
مهاجمة اي طقس في كنيستنا الي سبب !

الطقس  لتغير  فرصة  اي  ينتهزون  وكأنهم 
في كنيستنا !

وكالعادة أيضا بدأ البعض يناقش األمر بعقله 
فقط وينظر الي السر كأمر مادي بحت وليس 

سر مقدس به جانب روحي غير منظور ! 

الفيروس  من  اسوء  كان  الشديد  ولالسف 
نفسه هو اراء البعض ضد سر التناول والتي 

كشفت عن إيمانهم الحقيقي في هذا السر   !

ولكن لنناقش األمر بهدوء وحسب ما نؤمن 
به نحن في كنيستنا وحسب ايماننا المسيحي .

أو  العقل  ضد  لسنا  أننا  نوضح  اوال  ولكن 
العلم أو نمارس الدروشة كما قال أحدهم ! 

الحقيقي  المفهوم  عنهم  يغيب  هؤالء  فمثل 
السر وايضا ايماننا فيه !

حقيقي  نتناول جسد  أننا  ايماننا  اوال حسب 

فريوس كورونا وقضية 
التناول باملستري

 عصام نسيم 

ودم حقيقي لرب المجد كما قال هو نفسه وكما 
نصلي في كل قداس .

كلنا  سيدتنا  من  أخذه  الذي  المسيح  جسد 
جسده الذي الهوته لم يفارق الهوته فبه لحظة 

واحدة أو طرفة عين .

في  والشماس  الكاهن  األب  بنادي  وكما 
االعتراف االخير في القداس !

أن هذا  االخير  النفس  الي  أؤمن واعترف 
الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس 
...يعطى عنا خالصا وغفرانا للخطايا وحياة 

أبدية لمن يتناول منه. أ

وبالطبع هذا أمر ايماني يؤمن به كل انسان 
هذا  في  لحظة  يشك  ارثوذكسي وال  مسيحي 

االيمان .

في  نقول  كما  المحيي  الجسد  هذا  أيضا 
الخطايا  لمغفرة  يعطى  والذي  أيضا  القداس 
وللحياة األبدية وايضا يعطى شفاء للمرضى.

والقداس اإللهي ممتلئ بالصلوات الجهارية 
والسرية التي تحمل هذه المفاهيم ! 

حسب نحن نؤمن أننا ال نتناول مجرد خبز 
أو خمر ولكن جسد حقيقي ودم حقيقي .

فحسب ايماننا هذا هل يمكن أن يكون هذا 
الجسد سبب الي مرض أو عدوى ؟

سبب  المحيي  الجسد  يكون  أن  ممكن  هل 
للمرض؟!

يعطي  الذي  الجسد  يكون  أن  ممكن  هل 
الحياة األبدية يكون سبب في نقل األمراض؟!

الحقيقي ودمه  المسيح  أن حسد  هل ممكن 
الحقيقي يكون سبب في العدوى ؟!

القدس  الروح  الكاهن  االب  يستدعي  اال 
أثناء القداس االلهي لتقديس القرابين وتحويلها 

كما نصلي ونؤمن .!

إذن اي كالم عن مجرد التفكير في انتقال 
في  تشكيك  هو  المستير  طريق  عن  عدوى 
الرب  جسد  بأنه  ايمان  عدم  وايضا  السر 

ودمه!!

ايمان  نؤمن  أننا  قاىل  يقول  ربما  ولكن 
حاالت  وهناك  روحي  شفاء  فالشفاء  روحي 

مرض يتناوله وال يشفوا .

وان  حقيقي  ايمان  نؤمن  اننا  نقول  وهنا 
تحت  حقيقي  دم  حقيقي.  جسد  والدم  الجسد 
اعراض الخبز والخمر وبالتالي نتناول الجسد 

المقدس والدم الكريم .

أيضا هناك حاالت شفاء كثيرة تحدث من 
التناول من الجسد والدم واعرف بعض هذه 

الحاالت بشكل شخصي .

وايضا هناك سر مسحة المرضى وهو سر 
مقدس من أجل شفاء األمراض ولكن ليس كل 
من يمارس السر ثشفى من مرضه ولكن كال 
حسب إيمانه أو حسب سامح هللا له ومع ذلك 
واالجساد  لالرواح  شفاء  ألنه  السر  نمارس 

أيضا .!

فاألمر إذن قضية ايمان والتشكيك فيها هو 
عدم ايمان .

والدم  المقدس  الجسد  نتناول  أننا  أيضا 
الكريم ونثق أنه ال يمكن أن يكون ابدا سبب 
له  عالقة  ال  وهذا  عدوى  أو  أمراض  الي 
بَّ إِلَهَك«. )مت ٤ : 7( ب الرَّ باآلية » اَل تَُجّرِ

قال  وكما  ودمه  الرب  جسد  نتناول  فنحن 
تجربة  بأي  له  عالقة  وال  نفسه  المجد  رب 

للرب فال توجد تجربة ولكن يوجد ايمان !

غير  في  ايات  استخدام  هو  شيء  اصعب 
ترويج  أو  المقدس  السر  في  للتشكيك  محلها 
أي  بدون  القداس  طقس  لتغير  يسعى  لفكر 

داعي !

فهل أصبح ايماننا في السر المقدس تجربة 
هو  السر  في  التشكيك  قبول  وهل  ؟!  للرب 

المقبول ؟!

عند  وجدناه  غريب  إصرار  أنه  لالسف 
السر  لتغير  المرض  هذا  مستخدمين  البعض 

المقدس.

أما بالنسبة للذين طالبوا أن يتم تغيير طريقة 
طريقة  الي  المقدس  للدم  بالمستير  التناول 
الطريقة  هذه  هل  نقول  أوضحنا  كما  الغمس 

آمنة حسب ما يدعي المشككين ؟!

]البقية ص8[



حينما 
 ، بخيباته   ، بآالمه  الواقع  يشتد 
بأنيابه الحاده.. يشتد معه جانبااً إلّي 

جانب وجع الخيال 
كلما ضاقت أرض الحقيقه ِبَنا 

كلما أجهدني خيالي باألكثر
و كلما ذاد مرار االيام عرضا و 

طوال 
بعيدا  سافر  و  خيالي  تمرد  كلما 

ليناطح السحاب 
ثم يعود مجهدااً ال حيله له

يعود متعبا مضني 
يغادر شابااً ثم يعوُد كهالاً 

يلبسني خياال كثوبااً باليااً بعد انهكه 
الرحيل 

احاول تقييده 
احاول إسكاته

ال  كعصفور  للطيران  فيعود 
كان  ان  و  الحبس  و  القهر  يتحمل 

القفص من ذهب
أرهقني خيالي  بعد كل رجوع 

بعد كل عوده 
يعود ليبكيني
يعود ليأنبني 

يعود مثقال باألسئلة الكثيره 
يدخل بها عقلي و يتشاجر معي 

اعتذر منه 
و ال يقبل أسفي 

فيا لضعف حيلتي 
و يا إلشفاقي عليه 

يغادر كثيرا في نومي
و يغادر اكثر في يقظتي

عاد  و  يقظتي  في  غادر  باألمس 
اثناء نومي و معه ُحلم

ما  كل  عن  منه  كهديه  لي  حمله 
تسببه لي من ألم و عتاب

اللون األخضر 
الشمس الخفيفه الدافئة

الورود 
رائحه النهر 

تغريد الطيور 
ظالل األشجار 

يتجمعون  قلبي  أحبهم  من  جميع 
 ، يضحكون   ، النهر  هذا  حول 

ان  يحب  كان  ما  منه  كل  يفعلون 
يفعل ، 

رأيت جدتي تغزل خيوط الصوف 
رأيت أبي يصنع األشكال الخشبيه 
زمن  منذ  غاب  من  جميع  رأيت 

في اسعد حاالته 
ال يفكرون في شيئااً يُرهُق ذهنهم 
ابتعدت  قد  بأشياء  معهم  شعرت 

عني منذ زمن 
اشياءاً هربت مني 

و لم أستطيع استعادتها
الفرحه الكامله 
الهدوء الكامل 
السالم الكامل

و تأكدت انني احيا حياه ناقصه 
بل هي ليست حياه 

حاولت البقاء 
حاولت التظاهر انني لن ارحل

الذي  بالمشهد  التمسك  حاولت 
أعاد لي الحياه

او 
الذي أعادني للحياه 

و في النهايه 
أنتصر الواقع علي الخيال 

بكل قسوه 
و بكل عنف 

حتي صارت دموعي هي النهر 
بزحام  الطيور  تغريد  تبدلت  و 

االفكار و ضجيج الحياه 
و تبدل صوت أبي الطيب بصوت 

آخر ارهق حياتي 
بصوت  جدتي  صوت  تبدل  و 

االلم 
 

بكي خيالي و بكيت معه
اشفقت عليه 

و اشفق هو ايضا بي 
 

أم  نائمه  انا  هل  افكر  عدت  فما 
يقظه

هل هذا حلم ام خيال 
 

الن الواقع كان اقوي من كل هذا 
و أعود لطاولتي

ال شئ معي 
اال الخيال الذي أرهقني
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ما بني النوم و اليقظه    

نيفني سامى
الرئيس مبارك...
 كيف يراه األقباط

 ادوارد يعقوب

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

أahram.teeba@gmail.comو

 8164gindi@rogers.com

محافظة  في  المصيلحة  كفر  في  مبارك  حسني  ولد 
المنوفية في ٤ مايو ١٩٢٨

١٩٥0: التحق بالكليّة الجوية المصرية وأصبح قائدا 
للقوات الجوية عام ١٩7٢

أبريل ١٩7٥: ُعين نائبا لرئيس الجمهورية

الوطني  الحزب  لرئيس  نائبا  ٌعيّن   :١٩7٨
الديمقراطي الحاكم، برئاسة 
البالد  رئيس  السادات  أنور 

آنذاك

تولى   :١٩٨١ أكتوبر 
الرئاسة في ١٤ من الشهر 
في  السادات  اغتيال  بعد 
السادس منه بأيدي المسلمين 

األصوليين.

 :٢0١١ فبراير   ١١
بعد  التنحي  إلى  اضطّر 
ا في السلطة، تحت  30 عاماً

ضغط احتجاجات شعبية ضد حكمه

 ٢٥( المؤبد  بالسجن  عليه  ُحكم   :٢0١٢ يونيو   ٢
أن  إال  متظاهر،   ٨٥0 قتل  في  التواطؤ  بتهمة  عاما( 
محكمة النقض ألغت الحكم في يناير ٢0١3، وأمرت 

بمعاودة محاكمته.

التهم  إسقاط  أخرى  قررت محكمة  نوفمبر ٢0١٤: 
عن مبارك وتبرئته، لكن النيابة طعنت في الحكم.

نهائي  بحكم  تقضي  النقض  محكمة   :٢0١6 يناير 
جمال  ونجليه  مبارك  بحق  سنوات  ثالث  بالسجن 
وعالء في قضية فساد عرفت إعالميا باسم »القصور 

الرئاسية«

مارس ٢0١7: تبرئة مبارك نهائيا من تهمة التواطؤ 
مستشفى  من  عنه  واإلفراج  المتظاهرين،  قتل  في 
ا منذ عام ٢0١١  القاهرة العسكري حيث كان محتجزاً

بسبب ظروفه الصحية.

٢٥ فبراير ٢0٢0: عن عمر يناهز ٩١ عاما توفى 
الرئيس حسني مبارك في مستشفى عسكري في القاهرة 
بعد تلقيه عالجا في غرفة للرعاية المكثفة عقب جراحة 

أجريت له مؤخرا

السيسي يقرر الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة 
3 أيام، مع مشاركته في جنازة عسكرية أقيمت لمبارك 

الذي حكم مصر ما يقرب من 30 عاما

قسمين  الي  مبارك  حكم  عصر  تقسيم  يمكن 
متناقضين:

1- من1970 الي 1975

في أوائل السبعينات من القرن الماضي ومع أنه لم 
يكن قد تولى منصب قائد القوات حينئذ إال ان شاهد عيان 
قبطي )عيد اسطفانوس(  ممن عملوا معه يقول: »لم 
نكن نعرف غيره وكان السالح كله تحت عينه كرئيس 
الطائرات  تجميع  نحل  كخلية  السالح  وكان  لألركان، 
ويوغسالفيا  السوفيتي  االتحاد  من  الواردة  المقاتلة 
وغيرها ودخولها الخدمة، تدريبات ليلية ونهارية ألطقم 
الطيران، دورات فنية ألطقم الصيانة على يد خبراء، 
االنتشار  على  تدريبات  العناصر،  لكل  قتالي  استعداد 
وخارج  بل  القطر  ومطارات  قواعد  كل  في  السريع 
مناقشة  والعراق،  والجزائر  والسودان  ليبيا  في  القطر 
والمهندسين  الطيارين  مع  القتالية  الخطط  وتحديث 

والفنيين واالداريين، مراجعات فنية وادارية عن مدى 
وفى  المعاونة،  والوحدات  لألسراب  القتالي  االستعداد 
هذا السياق لن أنس في أحد تفاتيش الحرب يوم أن مر 
بأصبعه السبابة على سطح جهاز فنى صغير في معمل 
به  علق  الذى  الغبار  بعض  الى  ونظر  أجهزة  اختبار 
ثم رفعه في وجه قائد اللواء وكان معنى االشارة هو 
إعادة التفتيش كله، وكان معنى ذلك أيضا شهرا كامال 
نر  ال  المضنى  العمل  من 
فيه الشارع، باختصار كان 
الرجل يعرف كل التفاصيل 
ويهتم بكل التفاصيل، نقطة 
انني  وهى  أخرى  هامة 
عندما دخلت الخدمة وجدت 
قادة أسراب مسيحيين وقادة 
مسيحيين  جوية  قواعد 
وادارات  شعب  ورؤساء 
أذكر  والزلت  مسيحيين، 
يوم أن حسم حسنى مبارك 
للقوات  �� وكان وقتها قائدا 
حسم الخالف على منصب 
كبير مهندسي التشكيل الذى كنت أعمل به وهو لواء 
العسكرية وبين  الفنية  بين مهندسين خريجي  القاذفات 
الدرجات  من  معين  لكنه  الرتبة  نفس  من  فنى  ضابط 
االدنى، واختار حسنى مبارك المقدم فنى رزق كامل 
الجوي  اللواء  لمهندسي  كبيرا  ليكون   ) )المسيحي 
٤03، ليكون قائدا لعشرات المهندسين خريجي الفنية 
مصلحة  كانت  الجامعيين،  من  وغيرهم  العسكرية 
الحاصل  كامل  رزق  كان  فقد  اعتبار  أي  فوق  العمل 
على االبتدائية القديمة خريج مدرسة ميكانيكا الطيران 
القاذفات  استاذ صيانة  هو  الملكي  الجوي  السالح  في 
االول الذى رافق حسنى مبارك في أكثر من بعثة فنية 
السائد  المناخ  عن  سريعة  لمحة  كانت  تلك  بالخارج، 
مكان  هناك  يكن  لم  الفريق،  بروح  جاد  عمل  حينئذ، 
أسباب  اهم  من  وهذا  تمييز،  أو  تعصب  أو  لعنصرية 

انتصار مصر في حرب أكتوبر ١٩73«.

رئيسا  ثم  للرئيس  2011 كنائب  1975 الى  2- من 
ملصر:

ال شك أن حسنى مبارك الرجل العسكري قد صدم 
مما يحدث في دهاليز قصور الرئاسة، ولعل التغيرات 
التي أحدثها السادات المتشبع بأفكار المسلمين السلفيين 
وخصوصا االخوان المسلمين بأطالق التيارات الدينية 
السالم  اليساريين وطمعا في دعمهم التفاقية  لمواجهة 
يبدأ  الجديد  الرئيس  نائب  ذلك جعل  اسرائيل، كل  مع 
)المؤمن  الرئيس  نائب  أي  الواقع  مع  التكيف  في 
عهده  في  الطائفية  االحداث  باكورة  افتتح  الذي   )
مع  الهشيم  في  تنتشر  النار  بدأت  ثم  الخانكة،  بحادث 
وتابعيهم  المسلمين  لإلخوان  العنقودي  االنتشار  بدء 
تيمية  ابن  بأفكار  السعودية محملين  والذين عادوا من 
وأبو االعلى المودودي وابن عبد الوهاب، وهو نفس 
التوقيت الذى بدأ فيه مبارك كنائب رئيس الجمهورية 
حيث سادت نغمة تعصب جديدة تالها الصدام مع رأس 
الكنيسة القبطية بعد رفضه الذهاب للقدس مع السادات، 
االقباط  زيارة  ومنع  اسرائيل  مع  التطبيع  رفضه  ثم 
لالماكن المقدسة واتهامه زورا بتشجيع اقباط المهجر 
في  التحول  نقطة  كانت  وهنا  السادات،  مهاجمة  على 
شخصية مبارك حيث اعتنق أفكار رئيسه وهذا لألسف 
النموذج المتكرر للكثير من المسلمين متى تعمقوا  في 
دراسة اإلسالم األصولي وتشبعوا باألفكار التي تكفر 

غير المسلم،

البقية ص١٩ 



روحيات6
مخرية صغرية

د. روز غطاس

المائدة  كم نحب كشعب مصري الخبز، فهو اساس 
لجميع الوجبات وفي كل 
كما  فالخبز  االوقات، 
المقدس  الكتاب  يقول 
اإلنسان  قلب  يسند  أنه 
 .)١٥  :١0٤ )مزمور 
لك  اتيحت  إذا  عزيزي 
المتحف  لزيارة  الفرصة 

المصريين  بقدماء  الخاص  بالمبني  بالقاهرة  الزراعي 
العثور  تم  جاف  خبز  نوع  مئة  من  أكثر  تجد  سوف 
مازال صعيد  مختلفة  انواع  الفرعونية،  بالمقابر  عليه 

مثل:  هذا  يومنا  حتى  يخبزونه  وفالحيها  مصر 
الشمسي،  والعيش  والزلوط،  والمرحرح،  البتاو، 
واخر  القمح  وعيش  والشباسي،  بالردة،  والبلدي 
بالذرة وثالث بالشعير ورابع بالحلبة..... الخ، منها 
السميك ومنها الرفيع، منها الصغير ومنها الكبير. 
والخبز هام لدرجة ان الرب اسقطه من السماء لبني 
امطر  انا  ها  لموسى  الرب  فقال  بالبرية  اسرائيل 
ويلتقطون  الشعب  فيخرج  السماء؛  من  خبزا  لكم 

حاجة اليوم بيومها. لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي 
أم ال )خروج ١6: ٤(. وأمرهم أيضا قائال: تحفظ عيد 
وقت  في  امرتك  كما  فطيرا  تأكل  ايام  سبعة  الفطير. 
مصر  من  خرجت  أبيب  شهر  في  ألنك  ابيب.  شهر 
)خروج 3٤: ١٨(. وشهد بولس عن الرب فقال: الذي 
بذاركم  ويكثر  سيقدم  لألكل  للزارع وخبزا  بذارا  يقدم 
وينمي غالت بركم )٢ كورنثوس ٩: ١0(. )مزمور 
جائعة  نفسا  ومال  مشتهية  نفسا  اشبع  ألنه   )٩  :١07
بعرق  له:  قال  ادم  االله  الرب  عاقب  وعندما  ؛  خبزا 
وجهك تأكل خبزا حتى تعود الى االرض التي اخذت 
منها. ألنك تراب، والى تراب تعود )تكوين 3: ١٩(. 
العجين  تخمر  فإنها  خميرة صغيرة  له  يوضع  فالخبز 
كله )غالطية ٥: ٩(. والرب يسوع ذاته شبه ملكوت 
لهم  قال   33 فقال في متى ١3:  المثل  بهذا  السماوات 
مثال اخر: »يشبه ملكوت السماوات خميرة اخذتها امرأة 

الجميع«.  اختمر  حتى  دقيق  اكيال  ثالثة  في  وخبأتها 
وهنا اتذكر المعجزة التي عملها الرب يسوع عندما اخذ 
الخبزات وبارك وشكر وكسر واشبع الجموع )مرقس 
٨: 6(. كما ينصح كاتب الجامعة بان نلقي خبزنا على 
وجه المياه ألننا سوف نجده بعد ايام كثيرة فهو يعني 
اصنع الخير وسوف يرد لك )جامعة ١١: ١(. )أمثال 
٢٥: ٢١( إن جاع عدوك فأطعمه خبزا وان عطش 
فاسقه ماء )أمثال ٢٨: ١٩( فالمشتغل بأرضه يشبع 
خبزا وتابع البطالين يشبع فقرا. وابليس جرب الرب 
يسوع عندما جاع وهو في البرية اربعون يوم صائما 
الحجر  لهذا  فقل  هللا  ابن  كنت  »ان  ابليس:  له  قال 
أن يصير خبزا«. فأجابه يسوع: »مكتوب ان ليس 
الرب  من  كلمة  بكل  بل  االنسان  يحيا  وحده  بالخبز 
االله« )لوقا ٤: 3، ٤(. والرب يسوع نفسه وصف ذاته 
انه هو خبز الحياة، الخبز النازل من السماء )يوحنا 6: 
٤٨(. فحبة القمح تغرس في االرض لتنبت سنابل تجز 
وتضرب  بالمنجل 
تجمع  ثم  بالمذراة 
دقيق  لتكون  للطحن 
ويضرب  يلت  الذي 
بعد  عجين  ليكون 
الخميرة  اضافة 
يترك  الصغيرة 
يعجن  ثم  ليخمر 
خبزا  ليخرج  النار  في  يوضع  ثم  أخرى  مرة  ويلت 
بالخبز  يسوع  بالرب  المؤمنين  بولس  ووصف  شهيا. 
نحن  ١7»فاننا   :١0 األولى  كورنثوس  في  قال  كما 
الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، ألننا جميعنا نشترك 
في الخبز الواحد. ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون 
منكم  نقوا  إذا  كل؟  العجين  تخمر  صغيرة  خميرة  أن 
أنتم  كما  جديدا  عجينا  تكونوا  لكي  العتيقة،  الخميرة 
إذا  ألجلنا.  ذبح  قد  المسيح  ايضا  فصحنا  الن  فطير. 
لنعيد، ليس بخميرة عتيقة، وال بخميرة الشر والخبث، 
األولى ٥:  )كورنثوس  والحق«  اإلخالص  بفطير  بل 
بالرب  التصقنا  اننا  سبق  مما  القول  مجمل   .)٨  –  6
واللت  والعجن  الطحن  مراحل  بجميع  ومررنا  يسوع 
والخبز فال يجب ان نسمح للجسد العتيق ان يتحكم في 

قراراتنا وارادتنا.

قنواتي  شحاته  جورج  ُولد 
يونيو ١٩0٥.  باإلسكندرية فى 6 
في  البكالوريا  شهادة  على  حصل 
المدارس  الفرير)إخوة  مدارس 
حياته  بداية  في  اتجه  المسيحية(. 
إلى دراسة الكيمياء وعلوم الصيدلة 
ثم التحق بكلية الصيدلة في جامعة 
وبعد  ببيروت،  اليسوعيين  اآلباء 
حصوله على شهادة الصيدلة سافر 
إلى جامعة »ليون« في فرنسا حيث 
مهندسااً  وتخرج  الكيمياء  درس 
كيميائيااً، لكن المعامل والمختبرات 
للتفكر  الطريق  بداية  إال  تكن  لم 
حمل  أن  فكان  العقلي،  والتدبر 
الرجل رحاله إلى اآلفاق األرحب، 
باحثا عن حياة غير اعتيادية، واهبا 
سنين   ٥ وبعد  والدين،  للعلم  نفسه 

انخرط في سلك الرهبنة الدومينيكية 
سنة  فى  راهبااً  وأصبح  فرنسا  في 
الفلسفية  دراساته  أكمل   .١٩3٤
الفلسفة  في  وتخصص  والالهوتية 
إبان  القاهرة  إلى  وعاد  اإلسالمية 
 )١٩٤١( الثانية  العالمية  الحرب 
القي  سنة  عشرين  عن  تزيد  ولمدة 
الصيدلة  كلية  فى  المحاضرات 

بجامعة اإلسكندرية. 

الدومينيكان  اآلباء  دير  أما 
حوالي  أنه  فتاريخه  بالقاهرة 
اآلباء  مع  تأسس   ١٩33 سنة 
وكان  و«بوالنجيه«  »جوسيه« 
دعائمه  من  »الكرانج«  األب 
األوائل أيضا. وقد جاء في األساس  
الكتابي  »المعهد  طالب  لمساعدة 
الدومينيكيين  لآلباء  القدس«  في 
العليا  الكتابية  بالدراسات  المختص 
في  الحديث  العلم  ضوء  على 
والتنقيبات.  التاريخية  التحريات 
تحتوي  ضخمة  مكتبة  دير  يضم 
مجلد  ألف  ثالثون  من  أكثر  على 
والدراسات،  العلوم  مختلف  في 

السيما الدينية والتاريخية والفلسفية، 
من  أكثر  عددها  يتراوح  ومجالت 
عشرين ألف مجلد، وذلك بغرض: 
في  الوعاظ  لآلباء  المساعدة  إسداء 
التقارب  خدمة  ألرسولي،  نشاطهم 
بين الكاثوليك واألقباط األرثوذكس، 
 – المسيحي  االحوار:  خدمة 
العلماء  مع  الحوار  أو  اإلسالمي 

المسلمين.

الحوار  مستشار  الفاتيكان  عينه 
فى  فاشترك  االسالمي،  المسيحي 
المجمع المسكوني الفاتيكاني التاني 
فى روما من ١٩60- ١٩6٤. وألقى 
روما  في  المحاضرات  من  العديد 
وفي مدن أخرى لتنشيط الحوار بين 
بإعداد  قام  كما  والثقافات،  األديان 
بتكليف  بالمسيحية  الخاصة  المواد 
عام  أمين  مدكور،  الدكتور  من 
هذا  كان  إذ  العربية،  اللغة  مجمع 
والفلسفة  الدين  قسمي  عن  مسئوال 

في هذا القاموس الضخم، 
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قرأت لك 
جنوى غاىل
كيف تدعم وتهتم باالخرين خالل االوقات 

By Kim M الصعبة
إظهار االهتمام والدعم لالخرين 
التي  الصعبة  االوقات  خالل 
ويستغرق  ليس سهال  بها  يمرون 
عمل  النه  وتفكيرا  وجهدا  وقتا 
عن  النظر  بغض  ولكن   , متعمد 
االهتمام  يستحقه  الذي  الجهد 
ودعم االخرين وما يحتاجه منا , 

من ترك اهتمامتنا واالبتعاد 
علي  والتركيز  عالمنا  عن 
هو  هذه  فإن  االخرين 
مدعوين  نحن  ما  بالضبط 
بأن نحب هللا ونحب  لعمله 
جميعا  نمر  فقد   , االخرين 
ولكن  صعبة  بظروف 

بعضنا  مساعدة  يمكننا  الحب  مع 
البعض للخروج من هذه الظروف 
البسيطة  الطرق  بعض  وهناك   ,
إتخاذها  في  البدء  يمكننا  التي 
لمن  والدعم  االهتمام  ألظهار 
يمرون بظروف صعبة : ١- مع 
إن الصمت أفضل من الكالم الذي 
ال معني له او كالم الرياء , لكن 
تقوله ال  عدم معرفة ما يجب ان 
الكلمات  فإن  تصمت,  أن  يعني 
من   %٩٩ أفضل  هي  البسيطة 
 – االطالق  علي  شئ  قول  عدم 
جدا  آسف  أنا   « تقول  ان  فيمكن 
او   « ألجلك  اصلي  أنا   « أو   «
»ربنا موجود« و »كله للخير« و 
»مسيرها تنتهي » ٢- أستمع جيدا 
لشخص  باهتمام  االصغاء  إن   :
القدرة  متألم هو خطوة كبيرة في 
علي رعاية ودعم االخرين بشكل 
تعلمها  يجب  موهبة  وهي  جيد  
يسمعنا  أن  نريد  جميعا  ونحن   ,
لم يكونوا  لو  الناس حتي  ويفهمنا 
يمروا بظروفنا , ويجب اال تقول 
نية  أشياء بحسن  المتألم  للشخص 
تُظهر ان االمه ومتاعبه هينه وشئ 
كتم   علي  ترغمه  فبهذا   , بسيط 
ربما  نعم   , شعوره  وخنق  االمه 
المتألم  الشخص  به  يمر  ما  يكون 
وتجاوزوه  االخرون  به  مر  قد 
وتحسنت حياتهم بعد ذلك , ولكن 
من يعيش في الضيقة بحاجة الي 
االمه  بحقيقة  الناس  يشعر  أن 
ويفهموا إنه بحاجة الي وقت لتلتئم 
 , مصاعبه  من  ويشفي  جروحه 
ولذا يجب إعطاء وقت له للشفاء 
فإن  ولذا   , لذلك  دفعه  من  بدال 
مهم   أمر  له  واالستماع  الجلوس 
يشاركك  عندما  لالخر  فإستمع   ,
تجاربه وأتركه يعرف إنك سمعته 
تأثير  فلهذا  مهتم   وانك  وفهمته 
المتألم    الشخص  قلب  علي  قوي 
3 -ال تدع من يمر بوقت صعب 
يطلب منك المساعدة !  - هل هو 
-  هل  بالطبع  ؟  لمساعدة  يحتاج 
يريد طلب المساعدة ؟ كال  - فال 
من  ومهانة  صعوبة  اكثر  شئ 
االعتراف  الي  الناس  إضطرار 
ونحن    - لشئ  يحتاجون  بانهم 
من  بدال  نعاني  أن  نفضل  جميعا 
يا  فعليك  ولذلك    - ألحد  التوسل 
صديقي أن تعرض أنت المساعدة 

بدون أن يسألك أحد , وأختر طرقا 
بها  القيام  في  أنت  ترغب  محددة 
مجالسة  او  طعام  شراء  مثل   ,
تعطي  ال   -٤ مجانا   االطفال 
نفس  في  كنت  لو  حتي  المشورة 
 , قبل  من  المتألم  الشخص  وضع 
وقاوم الرغبة في التدخل الصالح 
احبه  ذلك  من  وبدال   , المشكلة 
نصيحة  تعطي  وال   , له  واستمع 
وال   , هذا   منك  يطلب  لم  طالما 
تعطيه حل سحري مثال تقول له » 
اعترف بأخطائك الماضية واصلح 
يحتاجه  شئ  أخر  فإن    « حياتك 
يشعر  أن  هو  المتألم  االنسان 
ذلك  من  بدال    , والعار  بالخجل 
وتحبه   فيه  تفكر  إنك  يعرف  دعه 
٥- صلي : أخبر الشخص المتألم 
انك ستصلي من أجله وبالفعل قم 
الصالة  , ويمكنك  بالصاله الجله 
 , بينكما  الحديث  أنتهاء  قبل  معه 
وهللا يعرف الوضع ولذلك ال تقلق 
فقط   , تقولها  التي  الكلمات  بشأن 
صلي بثقة وتذكر أن تقوم بالصالة 
اليوم  في  سواء  الشخص  لهذا 
التالي او بعد عدة ايام 6- ال تشكو 
تعاني  الذي  وقلقك  توترك  من 
منه  يعاني  الذي  االلم  بسبب  منه 
او يعرف  تدعه يشعر  االخر وال 
 , يعانيه  لما  وتعاني   متاثر  إنك 
ودع شخص   , فيه  هو  ما  فيكفي 
الشخص  أفتقد   -7 يدعمك,  اخر 
عندما  النه  حالته  وتابع  المتألم 
متعب  بشخص  اهتمامك  تظهر 
في وضع صعب , فانك تقول له 
انك سمعته وفهمته وصليت ألجله 
بذلك عن طريق  تقوم  ان  ويمكن 
االتصال بالهاتف او كتابة رسالة 
او  القهوة  لتناول  دعوة  او  نصية 
بسيط  كارت  ارسال  او  الغذاء 
االخذ  يجب   -٨ وقته   في  يصل 
بعين االعتبار إن بعض الناس في 
الي  يحتاجون  الصعبة   االوقات 
صحبة  يريدون  واخرون  العناق 
الناس وأخرون يفضلون الجلوس 
بمفردهم , وبعضهم يريد من يبكي 
معهم او يتحدث معهم ومنهم من ال 
يثق اال بقلة من الناس , ولذا يجب 
الناس  احتياجات  ومعرفة  التحفظ 
والخالصة   , تتصرف  ان  قبل 
هي أحب  المتألمين وفضلهم عن 
نفسك وأدعمهم دون قيد أو شرط 

ودائما .
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ملاذا تسألني؟ ......يف خداع الذات 

بقلم مسري جرجس

 ALL MY أوالدي«  »كل  روايه   
SONS هي رائعه الكاتب الشهير أرثر 
ميلر التي فازت بجوائز عديده حينما تم 
عام  نيويورك  في  كمسرحيه  عرضها 
العالميه  الحرب  نهايه  بعد  أي   ١٩٤7
الثانيه بسنوات قليله ثم تحولت بعد ذلك 
في  العنوان.   بنفس  سينمائي  فيلم  إلى 
هذا العمل وأعمال أخري لنفس الكاتب 
مثل »موت بائع متجول« و »البوتقه« 
إظهر ميلر أن المأساة يمكن كتابتها عن 
من  يكافحون  الذين  العاديين  األشخاص 
أجل الحفاظ على كرامتهم الشخصية في 
الكفاح  هذا  حياتهم.  في  حرجة  لحظات 
قد يدفع األنسان إلى ممارسه ما يسمى 

على بخداع الذات من أجل الحفاظ 
الناس  أمام  وسمعته  منذ مظهره  و
خداع زمن أفالطون اعتبر الفالسفه 
يجب  خطيرااً  أمرااً  الذات 

له  لما  عليه  التغلب  و  معالجته 
على  شديده  خطوره  من 
والعقليه  النفسيه  الصحه 
لالفراد بل ذهب بعضهم مثل 
وسميث   KANT »كانت 

لكل  مدمرااً  اعتباره  إلى   «  SMITH
الفضائل األخالقيه بل ومصدرااً لنصف 

أضطرابات حياه البشريه .

أوالدي« ظل بطل   في روايه »كل 
طوال   لسنوات  كيلر«   جو  الروايه« 
يمارس خداع الذات فيما يتعلق بالجريمه 
التي ارتكبها والصقها بشريكه في العمل 
المبردات  حينما أمر شريكه في مصنع 
لتبريد  تستعمل  والتي  المبردات  بشحن 
محركات الطائره إلى مصنع الطائرات 
بها  كان  المبردات  هذه  لكن  الحربيه 
عيوب في الصناعه من الممكن أن تهدد 
فقد  الطائره وهو ما حدث فعالاً  بسقوط 
أدي أستعمال هذه الرادياتيرات إلى سقوط 
٢١ طائره ووفاه قائديها وتم القبض على 
الشريك وايداعه السجن بينما ظل  » جو 
كيلر« لسنوات طوال يخدع نفسه ويقنع 
األخرين بعدم مسؤليته عما حدث حتى 
طيارااً  أيضااً  كان  الذي   « ابنه  اكتشف 
جريمه  األمريكيه«  الجويه  القوات  في 
أنه  فيه  يخبره  خطابااً  له  فأرسل  والده 
يستطيع  ال  ألنه  بطائرته  ينتحر  سوف 
أن يعيش بعدما اكتشف أن والده تسبب 
في قتل ٢١ طيارااً. وحينما قرأ » جو« 
هذا الخطاب بعد انتحار ابنه لم يستطيع 
األستمرار في خداع نفسه أكثر من ذلك 
على  ألنار  واطلق  غرفته  إلى  فصعد 

نفسه منهيااً حياته. 

الميل  ميلر  أرثر  روايات  تصور   
والذي  والخيانه  الذات  لخداع  البشري 
يؤدي بدوره إلى انهيار القيم األنسانيه. 
وخداع الذات من األشكال التي اعتادت 
تكون  فقد  البشريه  الطبيعه  عليها 
والعلمية  العقلية  الشخص  إمكانيات 
وعي  بدون  أو  بوعي  لكنه  ضعيفة، 
يقدم صورة زائفة ويعمل على تسويقها 
امكانيات  لضعف  كنتيجه  لكن  للناس 
بنتائج  الصوره  هذه  تصطدم  الشخص 

المجال  كان  اذا  خاصه  لالمال  مخيبه 
هو  عمله  الشخص  فيه  يمارس  الذي 
اصطدمت  واذا  العام.  العمل  مجال 
الشخص  يرسمها  التي  الزائفه  الصوره 
لنفسه بالنتائج الهزيله الواضحه ألعمال 
محاوالت  في  يبدأ  تجده  الشخص  هذا 
مستميته للحفاظ على هذه الصوره فيبدأ 
أوالاً في أنكار الفشل بل يحاول تصويره 
على أنه نجاح تام ثم حينما ال تنجح هذه 
يتحول  الناس  على  تنطلي  ال  أو  الحيله 
نسب  وهو  أال  أخر  اتجاه  إلى  الشخص 
فشله  تصوير  فيحاول  لالخرين  الفشل 

األخرين على  فشل  أنه 
أو في  معه  العمل 

عدم قدرتهم على العمل 
أو عدم استجابتهم 

ته  ال و لمحا
المضنيه 

 .

باالسقاط  واخري  باالنكار  تاره    
الزائفه  الصوره  على  الشخص  يحافظ 
التي يرسمها لنفسه.وفي هذا األمر يقول 
نوفاك: »ال  مايكل  األمريكي  الفيلسوف 
حدود معروفة لقدرة اإلنسان على خداع 
نفسه« وهناك فارق بين الكذب وخداع 
النفس فالشخص الذي يخدع نفسه ال يكذب 
السلوكيات  من  مجموعه  يمارس  لكنه 
التي تعيقه عن فهم نفسه وتقييم مسؤلياته 
بغرض  السلوكيات  هذه  يمارس  وهو 
نفسه  على  الفشل  وعواقب  ألم  تخفيف 
الوقت  ومع  واالسقاط  األنكار  في  فيبدأ 
يتحول فكر األنكار أو فكر الصاق التهم 
باالخرين إلى أسلوب حياه يساعده على 
المحافظه على نظرته لنفسه عن طريق 
تكوين شبكه من األكاذيب واالوهام التي 
في مجملها تلقي المسؤليه على الظروف 

أو على األخرين.

 ومن الناحيه األخري فأن عكس خداع 
الذات بالبديهة هو الصدق مع النفس وقد 
استمعت مؤخرااً لحديث صحفي لمدرب 
األلماني   ، االنجليزي  ليفربول  فريق 
أحد  سأله  حينما  كلوب«  »يورجن 
الصحفيين عن رأيه في فيرس كورونا 
المنتشر حاليااً فاجابه بإنفعال قائالاً: لماذا 
قدم... أنا مجرد مدرب كره  تسألني؟.. 
لماذا تفترض أني أعرف أكثر منك؟...

أحد  إلى  توجهه  أن  يجب  السؤال  هذا 
المتخصصين فأنا ال أفقه شي في الطب 
ورأيت  سمعت  فقد  وللحق  السياسه.  أو 

في هذين األسبوعين كميه ال حصر لها 
من الفتاوى فيما يتعلق بهذا الموضوع. 
الناس  من  تصدر  سمعتها  الفتاوى  هذه 
العاديون والشخصيات العامه... سمعتها 
سمعتها  المنابر...  وعلى  الشوارع  في 
الثقافه....تحول  ومدعوا  البسطاء  من 
متخصصه  دار  إلى  قادر  بقدره  الجميع 
لالفتاء في األمراض واالوبئه...  وهنا 
يؤدي  فهو  الذات  خداع  خطوره  تظهر 
مع  الصدق  بينما  األخرين  خداع  إلى 
كما  األخرين  مع  بالصدق  ينتهي  الذات 

فعل المدرب األلماني.

 الصدق مع النفس هو ما 
يدفع األنسان إلى أن يقول 
ال أعرف ...ال أفهم في 
هذا األمر أو ذاك.. فقد 
اذا  ضررك  في  أتسبب 
نصحتك بدون معرفه....

ال يجب أن تفترض ألنني 
ااً  ر مشهو
كره  كمدرب 
قال  كما  ؛  قدم 
أنني  ؛  األلماني يورجن كلوب  المدرب 
النفس  مع  والصدق  شيء  كل  في  أفهم 
األنسان  لكي يصل  بل  أمرااً سهالاً  ليس 
إلى هذه المرحله يجب عليه أن يتخطى 
أنفسهم  يوهمون  منا  فكثير  الوهم  حدود 
أنهم طيبون ومخلصون وصادقون فيما 
يوهمون  واخرون  يقولونه  أو  يفعلونه 
أنفسهم أنهم مختارون لمهمه أو مبعوثون 
لرساله معينه واخرون مثل بطل قصتنا 
ال  ما  يعلمون  بأنهم  أنفسهم  يوهمون 
يعلمه األخرون للدرجه التي وصل فيها 
قمه  إلى  أوالدي«   »كل  روايه  بطل 
خداع الذات حينما اخترع في حواره مع 
 If you want to)، »األصدقاء جمله
know ask Joe( ( كأنه يعرف كل 

شيء. 

لألسف  الذات  خداع  يمارسون  من   
الشديد يؤهلون أنفسهم ؛ اذا لم يستفيقوا؛ 
نفسيه  ومشاكل  صراعات  في  للدخول 
بين  الشديد  للفارق  كنتيجه  عديده 
الزائفه  وصورتهم  الحقيقيه  امكانياتهم 
التي يحاولون رسمها ألنفسهم في عيون 

الناس. 

النفس له عدد كبير  بينما الصدق مع 
الفوائد منها، الراحة على المستوى  من 
األمان  وتحّقيق  والنفسّي،  الجسدّي 

والوقايه من المتاعب النفسية.
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العصر  إلى  بالتاريخ  نرجع  األسئلة  هذة  على  ولإلجابة 
الخالد  الرئيس  قرر  حينما  الحديث  تاريخ مصر  فى  المظلم 
والجهورى والحنجوري صاحب كل مصيبة حدثت فى مصر 
أراضى  اجود  على  األزهر  جامعة  بانشاء  هذا  يومنا  حتى 
أراضى  وجود  من  بالرغم  مصر  في  موجودة  زراعية 
والغرض  الفترة.   تلك  في  القاهرة  فى  شاسعة  صحراوية 
الغير معلن النشاء هذة الجامعة هوا ان كل من يلتحق بمدرسة 
ازهرية يستطيع أن يلتحق بكلية مهما كان مستواة الدراسى 
النظام  انهيار  األزهر  جامعة  إنشاء  واكب  الشديد  ولألسف 
التعليمي في مصر ولألمانة لم يكن األزهر هوا سبب انهيار 
افتتحت فيها جامعة األزهر ممكن  التى  الفترة  التعليم ولكن 
للعلم  بلد كانت منارة  للتعليم فى  النهاية  بداية  بها  ان يؤرخ 
فى كل افريقيا وبعض اسيا واوروبا ايضا فكان الهدف من 
هذة الجامعة هوا عمل موازنة بين عدد الطالب االزهريين 
بانورامية على  بالكليات وبنظرة  والغير ازهريين لاللتحاق 
لكليات  خريجين  قدمت  سنجدها  األزهر  جامعة  ماقدمتة 
الخريجين  من  نظرائهم  من  بكثير  اقل  وكفاءات  بمستويات 
من الجامعات الغير ازهرية ولو كانت كل تلك االموال التى 
اقتطعت من ميزانية الدولة قدمت لتطوير التعليم فى جامعات 
والبحث  التعليم  فى  العالم  سادة  الصبحنا  المختلفة  مصر 
ومبداء  المساواة  ضربت  األزهر  جامعة  وأيضا  العلمي. 
كان  ولو  مقتل  فى  الواحد  الوطن  ابناء  بين  الفرص  تكافئ 
كل  االمر  ذلك  عن  لتكلم  الحرية  من  قدر  الوقت  ذلك  فى 
الغيورين على مصلحة الوطن ولكن ذلك الزمان كان زمان 
صالح نصر وعبد الحكيم عامر اى زمن السادة والعبيد. اذ 
كيف يقبل اى انسان عاقل أن ال يقبل طالب مصري مسلم 
كان او مسيحى فى جامعة مصرية ويقبل اخر اقل منة فى 
المستوى التحصيلى والعلمي لمجرد انة تعلم المواد الشرعية  
؟ ما هى الفائدة التي عادت على طالب األزهر عندما درس 
المواد الفقهية والشرعية ثم درس العلوم الطبيعية هل أفادته 
هذة العلوم الفقهية والشرعية فى دراسته للفيزياء والكيمياء 
منتج  اختراع  فى  ساعدتهم  هل  والفلسفة؟  واللغات  االدب 
حماية  في  تساعد  وادوية  لقاحات  مثل  البشرية  يفيد  جديد 
وشفاء البشر أو الة تسهل عمل وحياة االنسان او غيرها من 
االختراعات التى كانت والزالت حكرا على الغرب واليهود. 
ان األزهر كمؤسسة دينية لة كل الحب والتقدير واالحترام 
من كل الشعب المصرى مسيحية قبل مسلمية النة رمز من 
رموز بلدى وشيخ األزهر لة من أفئدة المصريين المسيحيين 
الكنيسة  لبابا  نفسها  هى  التى  العالية  المكانة  المسلمين  قبل 
المصرية فاالثنين وجهين لعملة واحدة وقلبا نابض بالوطنية 
لوطن عزيز وعظيم هوا مصرنا الحبيبة. وانى أجد أنة ليس 
العدل أن يميز طالب عن طالب اخر فى وطن يحكمه  من 
لم ولن تعرف مصر رجال فى عدلة وحكمتة.  اآلن رئيس 
وأيضا من غير المقبول أن أدفع الضرائب لتؤخذ ويميزون 
بها شخص اخر غيرى وبالتالى سيكون من العدل أن تفتح 
جامعة مصرية مثل جامعة األزهر ابوابها لكل الطالب بما 
حضارية  بخطوات  العالم  ونسبق  المسيحيين  الطالب  فيهم 
جامعة  مثل  عريقة  جامعة  على  بغريبة  ليست  هى  عمالقة 
األزهر التى كانت يوم تحت رئاسة االمام محمد عبده والشيخ 
المستنير  والشيخ  الطنطاوى  والشيخ  االفغانى  الدين  جمال 

احمد الطيب الذين دائما كانوا والزالوا يصنعون الفارق 

لالعالن باجلريدة اتصل على
ahram.teeba@gmail.com

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

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

     ++مقال / معلم االجيال 

قداسة البابا شنودة الثالث
بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

االرثوذكسية  القبطية  كنيستنا   ++

القديس  قدوم  منذ  بتاريخها  غنية 
كاروز  الرسول  مارمرقس  العظيم 
لكنيستنا  وتأسيسه  المصرية  ديارنا 
ومرورا  االرثوذكسية  القبطية 
للبابا  وصلنا  حتى  البطاركة  باالباء 

تاوضروس الثانى البابا  118 

فى  الفارقة  الشخصيات  هذه  ومن 
االرثوذكسية  القبطية  كنيستنا  تاريخ 

البابا شنودة الثالث حيث

نياحة  بعيد  االيام  هذه  نحتفل   +
كنيستنا  تار�ييييخ  �ىف  عظيم  بطر�رك 
المعارص أال وهو البابا شنودة الثالث

)فال يزال يوم جنازته وخروج 
الماليين لتوديعه فى مخيلتى ال 

أنساه ما حييت (

الماليين  قلوب  فى  أسمه  حفر  فهو 
لؤلؤة  متفردة  شخصية  فهو  بالحب 

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

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

نرى فى شخصك ابى قداسة الباب 

شنودة الثالث 

فروع  كل  فى  بارع  معلم   : أوال 

فان  التعليم  على  وقادر  المعارف 

عظاته وتعاليمه وكتبه لم تقتصر على 
الُمبتكر  البابا  هو  بل  الماضى  تمجيد 
وكل  يوم  كل  كنزه  من  يُخرج  الذى 
ساعة جددا وعتقاء فى تنسيق بديع . 

وبشرح فريد يناسب الكل 

له  الذى  الالهوتى  العالم  هو   : ثانيا 

جليل القدر يشرح القضايا الالهوتية 

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

بعض الشئ لم تصل للكل 

يصل  فهو  شنودة  البابا  قداسة  أما 
وعقولهم  السامعين  جميع  قلوب  الى 

بشرحه السهل الممتع

فى  بعمق  المتبحر  هو   : ثالثا 

القديم  بعهديه  المقدس  الكتاب 

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

اعجاب الجميع .

الكنيسة  طقوس  فى  رابعا: 

هو  القبطية  ولغتها  وقوانينها 

البارزة وتشهد  علم كبير من االعالم 
الكلية  فى  القيمة  محاضراته  بذلك 
القبطية  الدراسات  االكليريكية ومعهد 
ومعهد الرعاية كما تشهد بذلك مؤلفاته 
الكثيرة فى هذه الفروع المتعددة ونرى 
ومثابرة  عجيبة  مقدرة  له  ان  ايضا 
نادرة وتركيز ليصل للسامع والقارئ 
كل المعلومات واالفكار بسهولة ودقه 
السهل  اسلوب  فله  الوقت  ذات  فى 

الممتنع .

الشاعر  فهو  ذلك  فى  عجب  وال 
الصحفى  والكاتب  الحس  الصادق 

واالديب والواعظ المفوه .

شخصية  فى  أيضا  ونرى   : خامسا 

البابا شنودة المؤرج المتعمق

المتنوعة  التاريخية  النواحى  فى   
والقديسين  االباء  سير  فى  وباالكثر 

واقوالهم .

ال نساله عن سيرة اى من القديسين اال 
ويجيبك على الفور عن كل ما تحتاجه 

بعمق وحالوة وجمال .

فحدث  الروحيات  فى  اما   : سادسا 

الروحى  االب  فهو  حرج  وال  عنها 
االول  الطراز  من  الروحى  والمرشد 
اال  روحى  موضوع  فى  تكلم  اذا 
واستوفى وقائعه وعناصره وشد انتباه 

سامعيه .

وللغته  القلوب  فى  فعال  اثر  فلكالمه 
نغم جميل على الناس ولتأمالته عمق 

روحى فريد يشد االنسان 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 (

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

بكل فئاته

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

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                                                                                                                                             

              

بقية مقال »فيروس كورونا وقضية 
التناول بالمستير« ص 4 

الطبع ال فلو جارينا هؤالء المشككين أن المستير 
من الممكن أن يكون سبب العدوى نقول لهم وهل 

طريقة الغمس آمنة ؟!

تنقل  ال  أيضا  المقدس  الجسد  مناولة  وأيضا  بل 
العدوى أم أن قضيتهم المستير فقط ؟

أننا نجد االب  الكاهن يأخذ اللقمة ويضعها في 
فم المتناول وطبعا يكون يده تكون بالقرب من فمه 
وانفاسه أيضا ويضع يده في متناول اخر ويتكرر 

نفس األمر مع جميع المناولين !

ستنقل  بالطبع  مصابة  حالة  هناك  كان  لو  إذن 
المرض عن طريق يد أو اصابع ابونا التي ستحمل 
الفيروس نتيجة قربها من فم المصاب ) طبعا هذا 
حسب الذين يعتقدون انه ممكن تحدث عدوى من 
التناول فهم غير مؤمنين بقوة السر ولكن هذا ليس 
ايماننا ولكن نتكلم حسب فكرهم ( إذن أمر غمس 
الجسد ومنع المستير كما يطالب بعضهم غير مفيد 

في منع العدوى !

تصلي  الكنيسة  في  مصابة  حالة  تواجد  انه  بل 
في  أو  بجوارها  آخرين  الي  أيضا  العدوى  ستنقل 

طابور التناول أو الخروج أو السالمة ...الخ 

التناول  تغيير طقس  المستير ومحاولة  إذن منع 
تعرفه  لم  والذي  الكاثوليك  لطقس  مشابه  ليكون 

كنيستنا !

أما لماذا نرفض غمس الجسد في الدم الن السيد 
ذلك  وبعد  هذا هو جسدي  كلوا  قال خذوا  المسيح 
قال خذوا اشربوا هذا هو دمي اي كال منهما منفرد 
وليس بالغمس فنحن استلمنا ذلك من المسيح نفسه .

* نقطة أخرى هامة ال يوجد في مصر سوى قلة 
العدوى ومتخوفين  من  بأمر  األقباط مهتمين  من 

نقل العدوى في سر التناول وليس اي أمر آخر !

هناك ١00 مليون مصري يعيشون حياتهم بشكل 

طبيعي وغير مهتمين ولم يطالبوا بتغيير  اي شيء 
في نظام حياتهم فقط قلة قليلة من األقباط وفي ماذا 
في سر التناول أنه حقا أمر مؤسف ولكنه يكشف 
نوايا البعض في استغالل اي أمر أو حدث للتغيير 

في طقس ونظام كنيستنا !!

الحياة  أن  ذكرت  عندما  أحدهم  سألني  واخيرا 
فقال  الهلع  لهذا  داعي  قليلة وال  طبيعية والحاالت 
المرض وأصبح هناك خطورة  انتشر  لو  لي ماذا 

على حياتنا منه ماذا نفعل ؟

قلت وقتها لن يكون امامنا غير الصالة الي هللا 
ليرحمنا ويرفع عنا المرض وقتها لن يكون امامنا 
اال القداسات والتناول من جسد الرب ودمه الحسد 
لنا ويشفي امراض  المقدس الواهب الحياة األبدية 

ارواحنا ونفوسنا .

نوقف  أن  األحوال  من  حال  اي  تحت  يمكن  ال 
صلواتنا وقداستنا والتناول من جسد الرب ودمه .

األمر كما قلت ايمان معاش وليس اي أمر آخر .

أن  ضد  ولسنا  الوقائية  اإلجراءات  ضد  لسنا 
نحترس ونأخذ احطياتتنا ولكن ال يمكن أن نشكك 
في سر مقدس ونقول أنه ممكن أن ينقل امراض أو 

عدوى لمرض !! 

لالسف مثل هذه الحوادث هي كاشفة لكثيرون 

يؤمن  ومن  حقيقي  ايمان  يؤمن  من  عن  كاشفة 
ايمان نظري  .

من يحيا االيمان ويصدق ويؤمن وبين من يتكلم 
ال  نظري  بشكل  أو  فلسفي  بمنظور  اإليمان  عن 

روح فيه .

كما  وينتهي  وقته  سيأخذ  الفيروس  واخيرا 
انتهت امراض كثيرة واوبىة ولكن ستبقى األفكار 
من  الفيروس  هذا  نتيجة  خرجت  التي  التشكيكية 
الفيروسات  من  خطورة  أكثر  وهي  البعض  قبل 

واألمراض .
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بقعـــــة ضــــوء 
اهداف احلملة الفرنسية ونتائجها على مصر :

فاروق عطية

كان للحملة الفرنسية على مصر والشام أهداف 
عديدةأهمها:

للفرنسيين،  قديما  احتالل مصر هدفا  ١� كان 
للفرنسية ويتجدد من آن آلخر  الذاكرة  يلمع في 
للثأر  االحتالل،  بهذا  الظروف  سنحت  حتى 
المنصورة   معركة  في  لحقهم  الذي  العار  من 
فيها ملكهم –  أسر  )6٤٨ه� / ١٢٥0م( والذي 

لويس التاسع عشر.

الخامسة  الصليبية  الحملة  لفشل  االنتقام   �٢
)6١٨ه�/ ١٢٢١م( علي يد الملك الكامل.

3� الرغبة الفرنسية في عقات المماليك الذين 
ساهموا في كسر الغرور الفرنسي من قبل، فلما 

بدأ الضعف يتسرب إلى الدول 
أوصالها  في  ويدب  العثمانية 
إلى  تتطلع  فرنسا  أخذت 
جديد،  من  العربي  المشرق 
في  يحيا  القديم  األمل  وراح 
الجدد  الساسة  وبدأ  النفوس، 
ينتظرون لحظة الثأر، وكانت 
بأن  تقارير رجالهم تحرضهم 
اللحظة المناسبة قد حان أوانها 

وال بد من انتهازها.

٤� البحث عن طريق تجاري آخر بعد استيالء 
الصالح  الرجاء  رأس  طريق  على  اإلنجليز 
وتضييقهم على السفن الفرنسية في اإلبحار فيه، 
النفوذ  مواجهة  في  فرنسية  رغبة  تولدت  لذلك 
البريطاني  المتزايد  بهدف التشويش على طرق 
مراكزهم  على  وبالقضاء  البريطانية  التجارة 

التجارية في البحر األحمر.

قناة  شق  على  العمل  في  فرنسا  رغبة   �٥
برزخ السويس. فبعد قيام الرحالة فاسكو دا جاما 
باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في بداية 
القرن السادس عشر، تغيرت معه حركة التجارة 
العالمية � إذ لم تعد السفن القادمة تمر على مصر 
ولم تعد مصر واإلسكندرية قلب هذه التجارة، بل 
صارت تدور حول قارة إفريقيا، وعانت فرنسا 

جراء ذلك معاناة شديدة.

مصر  على  الحملة  أهداف  أهم  من  كان   �6
قاعدة  مصر  تكون  أن  في  الرغبة  والشام  
في  الفرنسية  لإلمبراطورية  ونواة  إستراتيجية 

الشرق.

هدفه  دائما  االستعمار  هو  االستعمار     
المستعمرة  الدول  ثروات  استغالل  هو  األول 
لتصريف  جديدة  تجارية  أسواق  وفتح  الطبيعية 
بين  شاسع  فرق  هناك  لكن  الصناعية.  منتجاته 
وقعت  بدوي  صحراوي  استيطاني  استعمار 
عام،  وألف  نيف  براثنه  تحت  الحضارة  مصر 
قامت به عصابات من الهمج المتعطشين للدماء 
والراغبين في سبي الرجال واألطفال لبيعهم في 
جاريات  لتكّن  النساء  واسترقاق  النخاسة  سوق 
ومحضيات لرغباتهم الجنسية المكبوتة تحت وهم 
نشر دين جديد ولم يهتموا حتي بنشره، استعمروا 
ولم  أحالمهم  تفوق  ومدنية  حضارة  ذات  دوال 
لحضارتها  بمستواهم  االرتفاع  في  يفكروا 
فجروها لحضيضهم وانحطاطهم، وبين استعمار 
كان  نعم  انسانيا  متحضرة  دولة  من  حضاري 
استعماريا  فشلها  رغم  ولكن  استعماريا  هدفها 
وعودتهم لديارهم بخفي حنين، فقد كانت لحملتهم 
علي مصر والشام نتائج عديدة اجتماعية وعلمية 

وسياسية.

اجتماعيا:

سريعااً،  انبثقت  نابليون  حملة  نتائج  أول   �١
فبرر  النخبة  وعي  في  كبير  انقسام  حيث حدث 
غازية  خارجية  قوة  دخول  ألنفسهم  كثيرون 

للتخلص من قوة داخلية ظالمة.

٢� تعرف المصريون على الحضارة الغربية 
بمزاياها ومساوئها.

3� عرف المصريون بعض اإلنظمة اإلدارية 
المواليد  سجالت  بينها  ومن  الفرنسيين  عن 
الفرنسي،  المحاكمات  نظام  وكذلك  والوفيات 

وبرز ذلك في قضية سليمان الحلبي، 

في  الواقع  بين  الهوة  الناس  اكتشف  كما   �٤
والتقدم  العربي عموما  والعالم  مصر خصوصا 
العلمي والتقنية الغربية، مما جعل العرب يبحثون 

عن وسائل لنقل التقنية وتعريب العلوم.

علميا:

الحملة  رافقت  مصر:  وصف  كتاب   �١
شتى  شتي  في  العلماء  من  مجموعة  الفرنسية 
 ١٥0 من  أكثر  وقتها،  في  السائد  العلم  مجال 
خيرة  من  متخصص   ٢000 من  وأكثر  عالما 
القائد  الفنانين والرسامين والتقنيين الذين رافقوا 
الفرنسي نابليون بونابرت الى مصر خالل أعوام 
١7٩٨/ ١٨0١م، من كيميائيين وفلكيين وأطباء 
ومهندسين ورسامين .. إلى آخره، وكانت نتيجة 
كتاب وصف مصر وهو عبارة  لمجهودهم هو 
من  مجلدا   ١١ تضم  الموثقة  المجموعة  عن 
اإلسكندرية،  لمكتبة  مملوكة  واللوحات  الصور 
مجلد  بينها  من  النصوص  من  مجلدات  و٩ 
المجمع  بها  اسهم  والخرائط  باألطالس  خاص 
العلمي المصري وقام هؤالء العلماء بعمل مجهد 
غطى جميع أرض مصر من شمالها إلى جنوبها 
وتسجيل  برصد  وقاموا  تواجدهم  سنوات  خالل 
مايتعلق  وكل  آنذاك  في مصر  الحياة  أمور  كل 
بالحضارة المصرية القديمة ليخرجوا إلى العالم 
الكتاب  وتميز  مصر  وصف  لكتاب  جزءا   ٢0
بصور ولوحات شديدة الدقة والتفاصيل. ويعتبر 
هذا الكتاب اآلن أكبر وأشمل موسوعة لألراضي 
يدوية  مخطوطة  أكبر  كونها  المصرية  واآلثار 
قتميزت  توضيحية  برسوم  ومرسومة  مكتوبة 
واألكاديميين  للدارسين  العميقة  بالدراسة 
عامي  بين  الكتاب  نشر  نابليون.  رافقوا  الذين 
١٨٢٩/١٨0٩م. كما تشتمل هذه المجموعة على 
القديم  المصري  نشاط  ألوجه  ولوحات  صور 
التاريخ  نفسها،  الحملة  وأيام  المصرية  لآلثار 
كل  توثيق  إلى  باإلضافة  المصري  الطبيعي 
مظاهر الحياة والكنوز التاريخية والفنية والدينية 
النباتية  الحياة  جوانب  جميع  وتسجيل  المصرية 
شارك  وقد  آنذاك.  المعدنية  والثروة  والحيوانية 
الجليل  المصري  العالم  الكتاب  هذه  وضع  في 

أبونا يوحنا الشفتشي.

٢� فكرة حفر قناة السويس: حيث اقترح 
األحمر  البحرين  توصيل  الحملة  علماء 
قناة  باسم  اآلن  يعرف  فيما  والمتوسط 
السويس، ولكن الفكرة لم تنفذ وذلك بسبب 
اعتقاد خاطئ بان البحر األحمر أعلي في 

المستوي عن البحر المتوسط.

حيث  رشيد:  حجر  رموز  فك   �3
فك  شمبليون  فرانكويس  جين  استطاع 
رموز حجر رشيد مستعينا بخبرة الكاهن 
اللغات  بقواعد  الملم  الشفتشي  يوحنا 
يجيد  التي  القبطية  اللغة  خاصة  القديمة 
أسرار  اكتشاف  من  متمكنا  بها،  التحدث 
الحضارة المصرية القديمة )الهيروغليفية 
ومعرفة  الديموطيقية(   � الهيراطيقية   �
الفرعونية.  الحضارة  أسرار  من  الكثير 
لم  شمبليون  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما 
اللغة  فك رموز  حاول  من  أول  هو  يكن 
الهيروغليفية عن طريق الربط بين اللغة  
سبقه  وإنما  الهيروغليفية،  واللغة  القبطية 
األلماني  اليسوعي  الراهب  ذلك  إلي 
أثناسيوس كرشر )١60١ – ١6٨0م( إذ 
كتب كتابا في عام ١636م حاول فيه أن 
يثبت هذه العالقة غير أن جهوده لم يكتب 
مجيء  حتى  العالم  وأنتظر  النجاح؛  لها 
شامبليون ليفك رموز اللغة الهيروغليفية؛ 
علم  كمؤسس  ذكراه  التاريخ  ويخلد 

القبطي  الكاهن  يبقي  ولكن  المصريات؛ 
المجهول  الجندي  هو  الشفتشي  يوحنا 

وراء هذا اإلنجاز التاريخي.

٤- اكتشاف الحضارة المصرية القديمة 
كتاب  بتأليف  الفرنسيين  العلماء  وقيام 
وصف مصر الذي يصف مصر منذ قيام 
الحملة  خروج  إلى  الفرعونية  الحضارة 

من مصر. 

حيث   : المصري  القطر  خريطة   �٥
دقيقة  خريطة  أول  برسم  الحملة  قامت 

للقطر المصري.

سياسيا:

مصر  على  الفرنسية  الحملة  لفتت   �١
وموقعها  لمصر  الغربي  العالم  أنظار 
كان  مما  إنجلترا،  وخاصة  اإلستراتيجي 
لهذه النتيجة محاولة غزو مصر في حملة 
فريزر ١٩ سبتمبر ١٨07م الفاشلة على 
رشيد بعد أن تصدي لها المصريون بعد 

ذلك بسنوات قليلة.

٢� إثارة الوعي القومي لدى المصريين 
المحتل  أهداف  وحدة  إلى  انتباههم  ولفت 
على اختالف مشاربهم أال وهو امتصاص 

خير البالد.

األسواق تتنفس الصعداء بعد أسبوع أسود  

باريس: استعادت أسواق األسهم حول العالم بعض خسائرها األسبوع الماضي 
بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام ٢00٨، إذ عم االرتياح مع ارتفاع أسعار النفط 

وبروز أمل جديد في اتخاذ إجراءات مالية لدعم النشاط االقتصادي واالستهالك.

وفرانكفورت  باريس  سجلت  غرينتش،  بتوقيت   0٩:00 الساعة  حوالى  وعند 
ولندن زيادات تتراوح ما بين ٢.٥ % و 3%. وإن كان هذا التحسن ال يكفي الستعادة 

ما خسرته باألمس حين سجلت انخفاضات تراوحت بين 7 و٩%.

بنسبة ٥%  انخفاض  مقابل  ارتفاع ٨٥.%0،  القياسي على  نيكاي  وأغلق مؤشر 
استعاد مؤشر هانغ سنغ ١.٤١%، في  السابق. وفي هونغ كونغ،  اليوم  سجله في 
حين ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة ١.٨٢% وشنزن بنسبة ٢.٤٢%. االستثناء 
الوحيد، على أهميته، كان افتتاح بورصة موسكو لألوراق المالية على تراجع حر 
بأكثر من ١0% بعد عطلة نهاية أسبوع من ثالثة أيام، متأثرة بتراجع الخام والروبل.

وخلف االنتعاش في مراكز المال األخرى، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من %7 
في حين سجل برنت أكثر من ٨% في مبادالت آسيا.

وفقد المؤشران حوالي ٢٥% االثنين في أعقاب حرب األسعار التي شنتها المملكة 
العربية السعودية بعد فشل المفاوضات في نهاية األسبوع الماضي مع روسيا، ما 
تسبب في عاصفة عنيفة اجتاحت أسواق األسهم العالمية المتضعضعة بالفعل من 

جراء وباء كورونا المستجد.

فارتفع  االفتتاح  عند  النفطية  الخليج  دول  في  المالية  المراكز  انتعشت  والثالثاء 
سوق دبي المالي بنسبة ٥.٥% وسوق أبوظبي ٤.٢%.

- أمل في اتخاذ تدابير "واسعة النطاق" -

وطرأ كذلك تحسن على بورصة طوكيو بفضل تراجع الين الياباني الذي تتبعه 
لحظة بلحظة.

منيت العملة اليابانية بخسائر بالفعل أمام الدوالر ففي حوالي الساعة 6:30 بتوقيت 
غرينتش كان سعر الدوالر ١0٤.٤٨ ينااً مقابل ١0٢.7٤ ين في اليوم السابق بعد 
إغالق بورصة طوكيو، وهو ما يعد مؤشرااً للمستثمرين في اليابان. وأشاع األمل 
في اتخاذ تدابير "واسعة النطاق" لدعم االقتصاد األميركي وعد بها دونالد ترامب 
الحكومة  تعلن  أن  ا  أيضاً المتوقع  المستثمرين. ومن  لدى  باالرتياح  االثنين شعورااً 

اليابانية عن خطة مساعدة مالية للتعامل مع العواقب االقتصادية لوباء كورونا.

للوباء  استجابتهم  لتنسيق  الثالثاء  الفيديو  عبر  مؤتمرا  األوروبيون  القادة  ويعقد 
الناجم عن فيروس كوفيد-١٩ في حين تتوقع األسواق أيضا أن يتخذ البنك المركزي 

األوروبي سلسلة تدابير قد يعلن عنها الخميس.

شركة  لدى  االستراتيجي  الخبير  إيشيجان،  كيوشي  عن  بلومبرغ  وكالة  ونقلت 
بهذا  قوله: "ترحب األسواق  يو إف جيه كوكوساي إلدارة األصول،  ميتسوبيشي 

النقاش حول اتخاذ تدابير مالية لدعم االستهالك والنشاط االقتصادي
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عنوان  إن  فاكرين  كلكم  طبعا 
مشهور...  برنامج  اسم  هو  المقال 
بيقدمه    كان  اللي  البرنامج  هو 
كان  البرنامج  قرداحي“.  »جورج 
سي.  بي  أم  مجموعة  إنتاج  من 
مسمي  تحت  يندرج  برنامج  وهو 
قام  البرنامج  والترفيه.  المسابقات 
المخرجين...  من  اثنين  بإخراجه 
سمر عقروق.... وعماد عبود. مدة 
واحده....  ساعة  كانت  حلقه  كل 
 ١ سي  بي  ام  قناة  في  يقدم  وكان 
ألول  البرنامج  بث  الجديد...  قناة 
مره في ٢7 من نوفمبر ٢000 - 3 

أغسطس ٢0١0 وتم بثه مره أخرى 
في السنوات ٢0١٥-٢0١6.... أما 
المليون  سيربح  من  برنامج  هو  ما 
البرنامج...   عن  بسيطة  نبذه  فهذه 
)باإلنجليزية:  المليون؟  سيربح  من 
 Who Wants to be a
Millionaire( هو النسخة العربية 
من  الشهير  الُمسابقات  برنامج  من 
فيه  يستعرض  المليون؟  سيربح 
جوائز  يقدم  عامة  معلومات  أسئلة 
مالية كبيرة لمن يجب بشكل صحيح 
البرنامج.  أسئلة  على  ومتتالي 
عرض في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا على قناة إم بي سي ١ والحقا 
قدم  هال.  يا  أن  أس  أو  قناة  على 
المسابقة اإلعالمي جورج قرداحي. 
نوفمبر   ٢7 في  البرنامج  انطلق 
رمضان  شهر  أيام  أولى   ،٢000
نجاحا  مواسم.  حقق  لعدة  وأستمر 
ولدى  العربي  الوطن  في  كبيرا 
عرب بالمهجر بسبب قيمة الجائزة 
لاير   ١.000.000 وهي  المقدمة 
سعودي وكذلك بسبب نوع األسئلة 
المسابقة.  تقدمه  الذي  والتشويق 
في  البرنامج  حلقات  تسجيل  تم 
أستوديو النسخة البريطانية األصلية 
انتقل  لندن، وفي يونيو ٢00١  في 
فبراير  باريس والحقاًا في ١0  إلى 
٢00٢ إلى مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
في  أكتوبر  من  السادس  مدينة  في 
البرامج  أهم  من  وهو  مصر.  
حيث  العربي،  اإلنتاج  صعيد  على 
ال  واسعة  شهرة  نال  البرنامج  أن 
مثيل لها في الدول العربية، نافست 
رهيب  بشكل  األخرى  البرنامج 
أول  وهو  الخليج.  إلى  المحيط  من 
شراء  يتم  الفكرة  أجنبي  برنامج 
حقوقه وإنتاج نسخة معربة في العالم 
الضيف  ده  البرنامج  في  العربي.  
تبدأ  أسئلة....  شويه  بيتسائل  كان 
بأسئلة سهله... في مستوي الطالب 
إجابه  بيختار  والمتسابق  العادي... 

األسئلة  كده  بعد  تبدأ  أربعه...  من 
شويه...  شويه  الصعوبة...  في 
سؤال  في  قرداحي  جورج  ويبدأ 
إجابتين...  نحذف  طب  المتسابق.. 
وهكذا...  بصديق...  نستعين  طب 
وحتى  ممتع...  برنامج  كان  فعال 
لو المتسابق لم يستفد ماديا... فكان 
فيه كم كبير من المعلومات... بيفيد 
لما  والجمهور....  المتسابق... 
والناس  قوي...  اشتهر  البرنامج 
أخرى شبيهة  برامج  بدأت  حبته... 
 « البرامج  هذه  من  الظهور...  في 
من سيربح البونبون »... وهو شبه 
المليون...  سيربح  من  برنامج 
البرنامج  لألطفال...كان  بس 
يعرض في قناة »ارت تينز«... 
»احمد  الفنان  يقدمه  وكان 
دمه  برنامج  وكان   « حلمي 
دم  لخفة  نتيجة  طبعا  خفيف... 
اللي  األطفال  وبراءة  مقدمه... 
ساعات  وطبعا  بيستضيفهم... 
كتير خفة دمهم... وكانت جوائز 
الموبايل  بين  تتراوح  البرنامج 

والبالي ستايشن والكمبيوتر... 
كانوا  االثنين  البرنامجين 
خفيف...  ودمهم  ناجحين 
مقدمه  كانت  الحقيقة  دي 
موضوعنا  الن  للموضوع... 
برامج  عن  مش  النهارده 
مسابقات أو برامج ترفيهيه... 
موضوعنا... معلش دمه مش 
زي  قوي  خفيف  يكون  ح 
هي  السابقين....  البرنامجين 

عن...  حاجه  برضه  فيها  حكاية 
ودي  الحكاية...   نبدأ  المليون... 
تأليفي  من  مش  حقيقيه....  حكاية 
وال حاجه..... الحكاية بدأت عندما 
سال طفل مدرسته »سوزان ويفر« 
برونزويك«  نيو   « مقاطعة  من 
شكل  ميس  يا  ايه  هو  كندا«:  في 
سامحوني  وطبعا   ... المليون؟ 
بترجم  اللي  العامية  الصياغة  على 
اعتقد  كنت  وان  الموضوع...  بيها 
على  اتعودتوا  دلوقتي...  أنكم 
علينا...  ما  الكتابة...  في  طريقتي 
المدرسة بصراحة...  استغربت من 
السؤال... وردت عليه...  بصراحة 
ايه...  يبقي  ح  شكلها  عارفه  مش 
اللي  الطفل  أن  المدرسة  تحكي 
سألها السؤال ده كان ساعتها عمره 
٨ سنين... المهم هي ردت عليه... 
مش عارفه.... بس أوعدك ح أحاول 
تعرف....  أساعدك  أو  اعرف... 
جي...  آر..  اسمه  كان  ده  الولد 
مدرسه  في  رابعه  سنه  في  وكان 
اسمها كولز إيالند... المدرسة لسه 
بتحكي وتقول... الولد بصراحة كان 
يسال  وبيحب  بالمعرفة...  شغوف 
كتير... ويحب قوي... يتعرف على 
األشياء...بس كان فيه عيب واحد... 
تسجيل  أو  الكتابة...  مابيحبش 
هذه  انتهزت  المدرسة  المعلومة... 
الغير  السؤال  وهذا  الفرصة... 
لتعليم  فرصه  واعتبرته  متوقع... 
هذا الطالب شي هام... وهو محاولة 

تجميع حاجات... ليصل عددها إلى 
الولد...  أن  بشرط  بس  المليون... 
أول...  األرقام  ويسجل  يكتب 
بأول....  المدرسة اعتبرت تعهدها 
تحقيق  علي  الولد  وموافقة  ده... 
ذلك...واإلجابة على سؤاله... بمثابة 
الكتابة...  على  لتشجيعه  رشوه... 
يفكروا  ابتدوا  المعلومة...  وتدوين 
تجميعها...  ممكن  أشياء...  في 
للحصول على المليون... في األول 
وشويه  لعب...  احضر  الولد... 
الحلم...  وتجميع  لتحقيق  كور... 
أو الوعد... بس مسز سوزان قالت 
له... فكر في حاجه أصغر شويه... 
الن الحاجات دي.. ح تأخذ مساحات 
مع  يفكروا  قعدوا  قوي...  كبيره 
بعض... لغاية ما وصلوا... لحاجه 
تجميعها...  ممكن  قوي...  ظريفه 
والمساحة  الحيز  كل  وماتخدش 
تأخذها  ممكن  اللي  الكبيرة... 
فكروا  األخرى... عارفين  األلعاب 
البالستيكه  في  فكروا  ايه...  في 

الصغيرة اللي بتربط كيس العيش... 
سواء فينو بقي أو بلدي أو توست... 
واالحتفاظ  التجميع...  وبدأوا 
البالستيك  القطع  من  واحده  بكل  
ومع  العيش...  كيس  بتربط  اللي 
البالستيكات...  من  مجموعه  كل 
كانت المدرسة تشجعه علي تجميع 
األرقام  وتدوين  معلومات جديده... 
عمليه  في  استمروا  كراسته...  في 
تحاول  المدرسة  القطع...  تجميع 
الولد...  تشجيع  طاقتها...  بكل 
له...  وعدته  الذي  الوعد  وتحقيق 
في  ده  الطفل  وعدت  المدرسة 
عملية  في  وفضلوا   ١٩٩٨ سنه 
حوالي  لموا  ما  لغاية  دي  التجميع 
جركنين كبار من اللي بتستخدم في  
هنا  إلي  بالمياه...  الكولدير...لملئها 
وجميله...  ظريفه  تبدوا  والحكاية 
إلي  الطفل...  لتعليم  حلوه  وفرصه 
المأساوية...  النهاية  حدثت  أن 
ومات آر جي... في حادثة سيارة...

للمدرسة...  شديده  صدمه  كانت 
وتقول المدرسة أنها بعد هذه النهاية 
للطفل... ظلت هي في تجميع قطع 
تقول...  وكما  بل  البالستيك... 
أحست أن واجبها اآلن... يحتم عليها 
اكتر... أن تلتزم... بوعدها... وأن 
تحترم الكلمة التي أعطتها للطفل... 
بمساعدته علي تجميع... المليون...  
لكن  سهال...  يكن  لم  الموضوع 
ظلت المدرسة ملتزمة... واحتفظت 
في مطبخها بعلب زجاجيه فارغه... 

كيف تربح .... املليون
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

بالقطع  تمالها  الجبنة...  علب  من 
المدرسة...  وتأخذها  البالستيكية.. 
ويدونوا  ليعدوها...  للتالميذ... 
كان  كما  كراساتهم...  في  األعداد 
ويفرغوها  جي...  آر  يفعل... 
الفارغة  الزجاجات  في  ذلك  بعد 
تقول   .... الكولدير  في  المستخدمة 
كندرا... أخت الطفل... أنها فوجئت 
بان مسز سوزان... مازالت تجمع 
هذه القطع.. وأنها كانت دافع كبير 
ألخيها... وعلمته أشياء كثيره أثناء 
ستيفنز...  بني  أيضا  األم  حياته... 
المعلمة....  بجهود  سعيدة...  كانت 
تنفيذ وعدها للطفل...  ورغبتها في 
حتى وان لم يكن موجودا...  استمرت 
في  األطفال  بمساعدة  المدرسة... 
الوعد...  هذا  تنفيذ  في  المدرسة 
زجاجات   ١0 لديهم  تجمع  حتي 
الف   ٥0 بها  واحده  كل  كبيره... 
اصبحوا  يعني  بالستيكية...  قطعه 
الطريق...  نصف  في  بالضبط... 
لتحقيق الهدف... والوعد ... فكرت 
اعتقد   « نفسها  في  وقالت  المعلمة 
أننا نحتاج معونه إضافية... ونحتاج 
يجددون  آخرين...  أشخاص  إلي 
الوعد... ويعملون علي أحياء ذكري 
عمل  المدرسة  قررت  الطفل... 
صفحه علي الفيس بوك... وقررت 
للتبرعات في  أماكن  أو  فتح مواقع 
أن  املها  كل  برونزويك»...  »نيو 
قبل  الوعد...  أو  الحلم  تنفيذ  يتم 

لتعطي  المعاش...  علي  تطلع  أن 
في  درسا  الحاليين...  لتالميذها 
بالكلمة...  االلتزام  وفي  الحب... 
المفاجأة...  الوعد...وكانت  وتنفيذ 
انهالت  الصفحة...  هذه  فتح  بعد 
األماكن...  هذه  علي  التبرعات... 

اخرج  كنت  المدرسة...  تقول  بل 
أحيانا من المدرسة... أو حين أكون 
طعام...  وجبة  لتناول  مطعم  في 
بهذه  مغطاة  سيارتي....  الجد 
النهاية...  في  البالستيكية...  القطع 
وكللت  بل  المليون...  تجميع...  تم 
هذه المجموعة.... بقطعه بالستيكية 
المدرسة...  بها  ختمت  سوداء... 
سألها  لطفل...  وحققت  المليون... 
بكل بساطه: هو ايه شكل المليون؟... 
بمجهودها  أراد...  ما  له  حققت 
سؤاله....   على  الرد  في  وتعبها... 
بس  الحكاية...    أو  القصة  انتهت 
بعد ماقريتوا الحكاية... ايه رأيكم... 
مش  بجد  المليون  المليون...  في 
الفلوس...  تكون  أنها  ضروري 
تكون  بالضرورة  برضه  ومش 
بونبون....   لكن األكيد أنها ممكن 
جميله...  ذكري  حب...  تكون.. 
القلوب...  جميله...تسعد  كلمه 
مليونير...  تكون  أبدا  الزم  مش 
بالفلوس... ومش الزم يكون عندك 
حظ كبير عشان تقدر بجد... تربح 

المليون...
تبقي  أنت.....  أنك  الحكاية  هي 

صحيح وتكون
وماليها  بتمر.....   ناس  ياما  ده 

دور في الكون
ف  ليها  تانية......   كتير  وناس 

حياتها قانون
والكلمة  العهد....  تملي  حافظين 

الزم تصون
حتى  لكن......    بالكالم  مش 

بصمت وسكون
كل  التعب....  كان  ومهما 

الصعاب بتهون
لو بس حتة بالستيك... من غير 

ال شكل ولون
تقدر توفي الغرض.....  وتحقق 

المضمون
لما نصون األمانة.... يبقي الكالم 

في الجون
أصل كتير م الحب.... ده بيعمل 

المليون 

هيئة االحصاءات الكندية تقول ان هناك 3,2 
مليون كندي منهم 566 الف طفل يعيشون 

حتت خط الفقر 
أوتاوا : ذكرت هيئة االحصاءات الكندية ان هناك 3,٢ مليون كندي 
يعيشون تحت خط الفقر , وقد اصدرت هيئة االحصاءات الكندية هذا 
التقرير بناء علي أساس عائدات ضريبة الدخل لعام ٢0١٨ , وكانت 
الفقراء هي ٨,٢% ولم يطرا عليها تغيير يذكر مقارنة  نسبة االطفال 
بعام ٢0١7 , ولكن هذه النسبة انخفضت الي النصف تقريبا بعد أن 
بلغت ١٥% عام ٢0١٢  ,  واقترحت الهيئة صيغة جديدة لتحديد الفقر 
من المرجح ان تزيد المعدل من ٨,٢% الي ١١% عن عام ٢0١٨ , 
هذا ويعيش ٥66 الف طفل في فقر في كندا مقارنة بي مليون طفل 
قبل ستة سنوات , وتراقب حكومة كندا الليبرالية هذه النتائج عن كثب 
ويعتبر   , فقر  في  يعيشون  الذين  االشخاص  عدد  لخفض  محاولة  في 
االدني  الحد  الذي يحسب  السوق  مقياس سلة  فقيرا  بحسب  الشخص 
لتستطيع شراء سلة من  تكسبه  ان  االسرة  او  الفرد  يتعين علي  الذي 

السلع والخدمات الالزمة للعيش في مستوي متواضع او أساسي . 

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره 

 ahram.teeba@على االمييل ارسل لنا على

8164gindi@rogers.comاوgmail.com 
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املرأه يف مصر القدميه
فرعونيــات

المصرية  للمرأة  كان 
في  رفيعة  مكانة 
المصري  المجتمع 
القديم باعتبارها الشريك 
في  للرجل  الوحيد 
والدنيوية  الدينية  حياته 
الخلق  لنظرية  طبقاًا 
الموجودة  الكون  ونشأة 
الدينية  المبادئ  في 
حيث  من  الفرعونية، 
القانونية  المساواة 
الرجل  وارتباط  الكاملة 

المقدس من خالل  بالرباط  بالمرأة ألول مرة 
هذه  تبدو  وكانت  األبدية.   الزواج  عقود 
عند  وذلك  مفاجئ  بشكل  عصرية  المكانة 
في  المرأة  شغلتها  التي  بالمكانة  مقارنتها 
معظم المجتمعات المعاصرة آنذاك وحتى في 
العصور السابقة. وعلى الرغم من أنه تقليدياًا 
بامتيازات  في مصر  والنساء  الرجال  يحظى 
عدم  الجلي  من  فإنه  المجتمع،  في  مختلفة 
من  طريق  في  حلها  يمكن  ال  عوائق  وجود 

أراد الخروج عن هذا النمط.
يعترفون  ال  الوقت  هذا  في  المصريين  كان   
كتكمله  بل  للرجل  مساوي  ككائن  بالمرأة 
استفادت  فقد  كله،  هذا  من  بالرغم  ولكن  له. 
فيه  وِضعوا  الذي  الموقف  من  المصريات 
الديانة  عبرت  ولقد  المجتمعات.   بعض  في 
الرأي.  هذا  عن  واألخالق  القديمة  المصرية 
ا في الدين والالهوت  ويتضح هذا االحترام تماماً
كما في األخالق. ولكن كان من الصعب تحديد 
اليومية.  المصريين  حياة  في  مطابقتها  درجة 
عن  ا  جداً ا  بعيداً الحال،  بطبيعة  ذلك،  ويُعد 
تُعتبر  حيث  القديمة،  وأثينا  اليوناني  المجتمع 
ومن  الحياة.  مدى  قانونياًا  قاصرة  المرأة  فيه 
جانب آخر، ال يتردد األدب المصري في تقديم 
يمكن  وال  األطوار  وغريبة  كطائشة  المرأة 

االعتماد عليها. 
الخطباء  كبار  أحد  ديموستيني،  وذكر   
قبل  الرابع  القرن  في  اإلغريق،  والسياسيين  
الميالد عن المرأة اليونانية: »إن لنا محظيات 
لنا  يقدمن  هوى  وبنات  السرور ،  لنا  يجلبن 
ا فإن لنا زوجات ينجبن لنا  متعة الجسد ، وأخيراً

األبناء ، ويعتنين بشئون بيوتنا.
التاريخ  في  المصرية  المرأة  تجاوزت 
لدرجة  وصلت  حتى  المكانة  هذه  الفرعوني 
إلى  النساء  من  المعبودات  فظهرت  التقديس، 
الحكمة  آلهة  إن  بل  الذكور،  اآللهة  جانب 
إيزيس  واآللهة  امرأة،  صورة  في  كانت 
وجعل  واإلخالص.   للوفاء  ا  رمزاً كانت 
ماعت،  وهي  إلهة  للعدل  القدماء  المصريون 
سخمت.  وللقوة  حتحور،  اإللهة  وللحب 
وظيفة  علي  المصرية  المرأة  حصلت  كما 
وحتي  الكاهنات  كبيرة  مثل  المعابد  في  دينية 
الملكة حتشبسوت حصلت علي لقب يد اإلله.
من  العديد  في  الدخول  المرأة  واستطاعت    [
الحياة  في  وشاركت  المختلفة،  العمل  ميادين 
وكان  الحكم،  مجالس  تحضر  وكانت  العامة، 
لها حقوق رضاعة الطفل أثناء العمل، ووصل 
عرش  إلى  رفعها  لدرجة  لها  العملي  التقدير 
البالد، فقد تولين الُملك في عهود قديمة، مثل 
حتب، أم الملك خوفو؛ وخنت، ابنة الفرعون 
منقرع؛ إباح حتب، ملكة طيبة؛ وحتشبسوت؛ 
إخناتون؛ وكليوباترا. كما عملت  وتي زوجة 
تيتي  الملك  حماة  نبت،  مثل  بالقضاء  المرأة 
المنصب  السادسة، وتكرر  األول من األسرة 

خالل عهد األسرة السادسة 
العمل  ا  وأيضاً والعشرين، 
بمجال الطب مثل بسشيت، 
كبيرة  لقب  حملت  والتي 
عهد  خالل  الطبيبات 
ووصلت  الرابعة،  األسرة 
لمناصب  منهن  الكاتبات 
قسم  رئيسة  مديرة، 
المخازن  مراقب  المخازن 
األعمال،  سيدة  الملكية، 

كاهنة. 
المصرية  المرأة  »كانت 
المساواة  أن  يبدو  بلد  في  سعيدة  حياة  تحيى 
عبارة  هي  طبيعي«  أمر  فيه  الجنسين  بين 
معبرة لعالمة المصريات الفرنسية لكريستيان 
ديروش نوبلكور، تُؤكد أن اإلنسان المصري 
وكذلك  عليه،  ُفطر  أمر  المساواة  أن  يعتبر 
وضعت الحضارة الفرعونية أول التشريعات 
تلك  وأول  المرأة  لدور  المنظمة  والقوانين 
أو  الزواج  تشريعات  وأهمها  التشريعات 
والواجبات  الحقوق  المقدس من حيث  الرباط 
الزوج  بين  المتبادل  االحترام  على  والقائمة 
بيت والمتحكمة  باعتبارها هي ربة  والزوجة 
األولى فيه، باإلضافة لحقها الكامل والمتساوي 
الميراث، كذلك  فيما يختص بحق  الرجل  مع 
قيامه  حالة  في  زوجها  مال  ثلث  لها  كان 
بتطليقها بدون سبب. كما كان المصري القديم 
في  معه  زوجته  تدفن  أن  على  الحرص  دائم 
مقبرة باعتبارها شريكته في الحياة الدنيا وبعد 

ا.  البعث أيضاً
وحملت المرأة ألقاباًا عظيمة في مصر القديمة 
مثل طاهرة اليدين؛ العظيمة في القصر؛ سيدة 
فيما  البهجة.  عظيمة  الجمال؛  سيدة  الحب، 
استأثرت ملكات األسرة الثامنة عشر بالنصيب 

األكبر من هذه األلقاب.
كان النظام القانوني الذي يُطبق في مصر يُشير 
إلى أهمية مشاركة المرأة فيه، حيث أنها غاية 
تودي  الثقافات.  من  القليل  في  لها  ُحققت  قد 
المجاالت  مختلف  في  ومعرفتها  المرأة  قيمة 
ا  المصرية كانت مؤثراً المرأة  أن  إلى  المهنية 
القديمة. »ال  المصرية  السياسة  ضرورياًا في 
باستثناء  معاصر،  أو  جديد  مجتمع،  يوجد 
تُقيم  القريبة،  األزمنة  في  الغربية  المجتمعات 

المرأة كما فعلت مصر القديمة. 
المساواة  نظرية  يوجد  أنه  قانونياًا  يُعتقد 
الوقت  مع  محدودة  أصبحت  التي  القانونية، 
جديدة  غزوات  من  إنتاجه  تم  ما  بواسطة 
مهمة  مناصب  إلى  وارتفاعها  المرأة  لحالة 
عصر  في  تأثرت  التي  القديمة  المملكة  في 
الدولة الوسطى وعادت لالستمرار في الدولة 
ذلك  »يجري  دانيبياي  البالط  وقال  الحديثة. 
مستوطنين  ووصول  االزدهار  وقت  خالل 
جدد مثل اآلشوريين واليونانيين، حيث ستكون 

حريات المرأة منخفضة تدريجياًا«.
كبيرة  ثقافة  ذات  امبراطورية  مصر  كانت 
شاملة نحو المرأة. فقد حاول بعض األكاديميين 
تصنيف أن األمهات هن التي ُحكي عنهم أكثر 
من الرجل. وكانوا يعتمدون على ذلك في أن 
فيهم.  مشكوك  أو  معروفين  غير  اآلباء  كون 
أوكسيرنوسو  أوراق  إيزيس  نشيد  ويوضح 
في القرن الثاني قبل الميالد عن هذه المساواة 
ألهة  أنها  إلى  ا  مشيراً والمرأة،  الرجل  بين 
حافظة الجنس األنثوي: »أنتي سيدة األرض 
)...( ولقد أعطيِت القدرة للمرأة لتتساوى كما 

الرجل.«

ضد اإلحلاد: وراء اخللق خالق 

املقالة السابعة عشر : نظرية 
اإلنفجار العظيم

Big Bang 
حقيقة مؤكدة وليست نظرية 

مشوهة
تنبيه هام : هذه املقاالت ال تعتمد علي 
أية أدلة دينية والتي ال يؤمن بها امللحدون 
أساسا، كما ال تدعو إلي أي معتقد بعينه.

   
قبل نظرية اإلنفجار العظيم كان اإلعتقاد 
ليس  أي  أبدي؛  أزلي  الكون  أن  هو  السائد 
له نقطة بداية أو نهاية. حتي جاءت نظرية 
واألدلة  وبالقوانين  لتثبت  العظيم  اإلنفجار 
والتجارب الدامغة خطأ هذا اإلعتقاد؛ فالكون 
من  سنة  مليار   ١3.٨ منذ  بالتحديد  بدأ  قد 
إنفجار عظيم لذرة بدائية لتصنع هذا الكون 
وسوف  ثابتة  وبمعدالت  التمدد  في  األخذ 
ويندثر  نفسه  علي  فيه  يتقلص  وقت  يأتي 

وذلك بعد مليارات أخري من السنوات.  
تخيل  يجب  ال  جدا:  هامة  هوامش  
اإلنفجار العظيم مثل إنفجار قنبلة مع تطاير 
ألن  شديد  خطأ  هذا  اإلنفجار  هذا  شظايا 
وليس  للفضاء  إنفجار  هو  العظيم  اإلنفجار 
وال  مركز  ال  بمعني  الفضاء،  في  إنفجارا 
قبل  فضاء  هناك  يكن  فلم  لإلنفجار.  حافة 
فيه ولكن اإلنفجار  ليتمدد  وخارج اإلنفجار 
المجرات  تبدو  ولهذا  الفضاء  صنع  نفسه 
وال  الفضاء  هي  لتصنع  عنا  بعيدا  تتحرك 
تمدد في الفضاء فال يوجد مركز وال حافة 
للكون. فاالنفجار العظيم يصف كيف تكون 
الكون وال يفسر كيف بدأ وال يتصور وجود 

شيء قبله أو بعده.   
وأكدت  أظهرت  قد  الكم  فيزياء  ونظرية 
العدم ودون  تخرج من  أن  يمكن  المادة  أن 

صانع بشري .  
أكثر  هي  العظيم  اإلنفجار  ونظرية 
علماء  معظم  من  وتأييدا  قبوال  النظريات 
العلماء  معظم  ويدافع  بل  والفلك  الفيزياء 
قياسات  ظهور  توالي  بعد  وذلك  عنها 
فيزيائية ومالحظات فلكية وأدلة علمية كلها  
تؤكد علي صحتها بل وصحة كل ما تنبأت 

به هذه النظرية وقبل حدوثه أو إكتشافه. 
وتقول النظرية أن هذا الكون الذي نعيش 
فيه ونعرفه ظهر فجأة من ١3.٨ مليار سنة 
وكان علي شكل نقطة باهتة متناهية الصغر 
كانت  حرارتها  لكن   « البدائية  الذرة   «
الكبر أي جحيم حار ومضغوط ال  متناهية 
زمن فيه وال مكان حوله هذه النقطة وعندما 
ذلك  كان   « العظيم  اإلنفجار   « إنفجرت 
الذي  بمجراته  الكون  مصدر  هو  اإلنفجار 
يحتوينا وأيضا مصدر الزمن الذي يقودونا 
وما حولنا إلي نهايتنا وإلي فناء وإندثار هذا 

الكون.   
هذه النظرية اقترحها أول مرة عالم فلك 
بلجيكي إسمه جورج ليمتر  في عام ١٩٢7. 
ورغم القليل من النواقض والثغرات فهي 
ولعلم  الكون  لظهور  األمثل  النموذج  تمثل 
الموثقة  الوحيدة  النظرية  النها  ذلك  الفلك؛ 
والمالحظات  الفيزيائية  القياسات  من  بعديد 
والباحثين  العلماء  مئات  يد  علي  الفضائية 
ومنذ ظهورها والتي تمثل براهينا صلبة جدا 
حدث  ماذا  لنا  وتفسر  النظرية  علي صحة 

لحظة والدة الكون.  
تدل  التي  البراهين  من  بعض  وسأسوق 

علي صحتها : 
البرهان األول : تنبأت النظرية بان الكون 
األول  اإلنفجار  بسبب  دائم  توسع  حالة  في 
الذي خلق األنظمة الشمسية والزمن بمعني 
أن المجرات والنجوم تتباعد وبانتظام ومع 
أثبته وقام  الفلكي  التوسع  مرور الزمن هذا 
بقياسه باالالت العالم األمريكي إدوين هابيل 
في عام ١٩٢٩. فعندما يبتعد نجم عن نقطة 
الذي  الضوء  لون  يتغير  فسوف  القياس 
يصدره إلي اإلنزياح األحمر األقل ترددا - 
أي تتناقص عدد الموجات في الثانية - بينما 
اإلنزياح  إلي  ضوءه  يتحول  يقترب  عندما 
ذلك  ويسمي  ترددا  األكثر  أي  األزرق 
بمراقبة  لوحظ  وقد  دوبلر.  ونظرية  بتأثير 
منها وبمرور  القادم  الضوء  أن  النجوم  كل 
السنوات يتجه إلي اإلنزياح األحمر أي أنها 
منتظم  وبمعدل  يتمدد  فالكون  وعليه  تبتعد 

كنتيجة لهذا اإلنفجار.  
النظرية  تنبأت  الثاني:  البرهان 
حرارية  إشعاعية  بقايا  وجود  بحتمية 
األول  لإلنفجار   .«microwaves«
 cosmic الخلفي  الكوني  اإلشعاع  يسمي 
تم  وقد   microwave background
التي  الرياضية  المعادالت  من  إستنتاجه 
بنيت عليها النظرية وتم حساب مقداره الذي 
الزمن  مرور  بعد  عليه  يكون  أن  يفترض 
المقترح لعمر الكون وهو ١3.٨ مليار سنة 
وبمجرد  أمريكيان  فيزيائيان  جاء  أن  إلي 
هذا  بقايا  علي  العثور  من  وتمكنا  الصدفة 
قياس  من  وتمكنا  القديم  الحراري  اإلشعاع 
مقداره وذلك في عام ١٩6٤ ووجدوه بنفس 
اإلنفجار  نظرية  به  تنبأت  التي  المقادير 
توافق  األثري  اإلشعاع  فحرارة  العظيم 
هي  وهذه  النظرية.  به  تنبأت  ما  بالضبط 
بالرياضيات  التنبؤ  وهي  العلوم  معجزة 
وبالمالحظات وبالمنطق باألحداث ثم توثيق 

ذلك بالقياسات الدقيقة. 
وكمية  نوع  وهو   : الثالث  البرهان 
الكون  أنحاء  كل  في  الموجودة  العناصر 
الهيدروجين  عنصري  وأهمهما  وبنسبها 
هما  النظرية  وحسب  ألنهما  والهيليوم 
المكونان األوليان لبنيان الكون حيث يشكل 
الهيدروجين نسبة 7٥ % والهيليوم - المتكون 
 - الهيدروجين  ذرات  إندماج  من  أساسا 
يشكل نسبة ٢٥ % وذلك يماثل تماما النموذج 
للتفاعل النووي المقترح في النظرية - بقية 
العناصر تشكل نسبة ضئيلة جدا - والغريب 
أجزاء  كل  في  العنصريين  إكتشاف  تم  أنه 
تنبأت  التي  والكمية  النسبة  وبنفس  الكون 
العشرة  السنوات  خالل  وذلك  النظرية  به 

الماضية .                ]البقية ص20[
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ما وراء ظاهرة النسيان
من أسباب

اخصائية نفسية

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

وضعه  قد  اآلن،،  ليس  ولكن  حدث  قد 
هللا  وهبه  الذاكرة  يدعى  خزان،،  فى  العقل 
واحدة  ليست  مختلفة  سعتها  انسان،،  لكل 
قوة  فى  تتنوع  وايضا  االذهان،،  كل  فى 
تتجاوزه فى  ادنى ال  لها حد  البنيان،، ولكن 
كل االحيان،، وان اختل و تناقص الميزان، 
له  ينبغى  خلل  الى  المؤشرات  تيشر  حينئذ 
االذعان،، عن االسباب يتم االعالن لنسيطر 
على الضعف الحادث بقدر االمكان،، البعاد 
النسيان،،  اليها  يعول  واخرى صحية  نفسية 
فضعف الصحة وسوء التغذية ينبغى ان يكونا 
فى الحسبان،، وانتقال ضعف الذاكرة بالوراثة 
عبر الزمان،، وتقدم العمر الذى يضفى على 
والحوادث  المخ  واالمراض  بهتان،،  الذهن 
االتزان،،  ضعف  فى  عامل  لهم  واالدمان 
الوجدان،،  وكآبة  النفس  اضطرابات  كذلك 
بخالف االرق و خصام النوم لالجفان،، مع 
االطمئنان،،  تخنق  التى  الحياتية  الضغوط 

واالن هيا نتعرف اكثر عن اسباب النسيان

الشائعة  اليومية  المشاكل  من  النسيان  يعد 
البشر.. وتعتبر من  اكثرية  منها  يعانى  التى 
من  عليها  يترتب  لما  المزعجة  المشاكل 

واحيانا  وخيمة   نتائج 
عن  االمور  تخرج 
لنسيان  وذلك  السيطرة 
المواعيد، اماكن االشياء، 
للطالب،  المعلومات 

االسماء....الخ

بأنه  النسيان  يعرف 
المعلومات  تذكر  عدم 
والخبرات  والمهارات 

التي يمر بها الشخص، وهي ظاهرة طبيعيّة 
عن  زادت  إن  لكن  شخص،  أّي  مع  تحدث 
ويختلف  اضطرابا...  تعد  المقبول  الحد 
االطار الطبيعى  لمعدل النسيان من شخص 

الخر من بسيط لمتوسط لشديد

ألسباب  النسيان  أسباب  حصر  ويمكن 
صحية واسباب نفسية 

االسباب الصحية:

االصابة ببعض االمراض:

مع   النسيان  حدة  زيادة  يترافق  حيث 
الزهايمر وحاالت الخرف بانواعها، السكتات 
والجلطات،  الدماغية  واالورام  واالصابات 
مناطق  تصيب  التى  المخ  وحوادث  جروح 

الذاكرة

الوراثة: 

عبر  النسيان  ظاهرة  وتكثر  تنتقل  حيث 
لالبناء  لالباء  االجداد  من  الوراثية  الجينات 

وتكثر فى االسر التى لديها االستعداد

الشيخوخة: 

الخاليا  وانهاك  وضعف  العمر  تقدم  مع 

العصبية  ومع ظهور مشاكل تصلب الشرايين 
وضعف ضخ الدم واالكسجين المعذى للمخ 
االسماء  تذكر  فى  الصعوبات  بعض  تظهر 
اوال ثم االحداث وفيما بعد االماكن ويعرف 
بنسيان الشيخوخة الحميد اى الذى يخلو من 

االمراض رغم تشابه المظاهر بينهم

سوء التغذية و نقص الفيتامينات :

بعض  االنيميا  حاالت  بعض  مع  تترافق 
االختالالت فى التذكر و تتجلى بوضوح لدى 
نسيان...  يعانون  الذين  الدراسين  و  الطالب 
والفيتامينات  االوميجا3  نقص  عن  فضال 
واالمالح المعدنية و التي تغذي الدماغ وتنشط 
 )b1,b12,a,e( فيتامين  مثل  الذاكرة، 

والبوتاسيوم والكبريت والفسفور والحديد

التسمم بمادة الليثيوم:

بها  الملوث  الهواء  استنشاق  ان  حيث 
يضعف الذاكرة كما هو الحال لعمال مصانع 

الكيماويات

اضطرابات النوم و االرق و عدم اخذ قسط 
كافى من الراحة يؤدى الى تشويش الذاكرة

اما عن االسباب النفسية:

ضعف تثبيت المعلومات فى الذهن :

نتيجة كثرة المعلومات و تشابهها احيانا و 
عدم تصنيفها و معالجتها بشكل منظم فتتداخل 
معا مما يؤدى الى التشويش و  بالتالى النسيان

االضطرابات النفسية : 

التى  واالكتئاب..  القلق  ابرزها  من   
عن  المسؤلة  العصبية  الموصالت  تضعف 

كفاءة الذاكرة مما يخل بوظائفها

الحياتية  المشكالت 
وكثرة  والصدمات 
ارهاق  و  االنشغاالت 
الذهن بالتفكير و تداخل 
و  اليومية  االحداث 
و  االنفعاالت  و  الكبت 
االنحصار فى الماضى 
المستقبل  من  القلق  و 
ويقود  الذاكرة  ينهك 

الى النسيان

نظريات  بعدة  النسيان  النفس  علم  يفسر 
منها: 

نظرية التضاؤل: اى ان المعلومات القديمة 
كما  استخدامها  ضعف  نتيجة  بالتالشى  تبدأ 

تضمر العضلة التي ال يستعملها اإلنسان

نظرية التداخل والتعطيل :

المتعاقبة   االنشطة  و  المعلومات  ان  حيث 
غير المنصفة او المميزة تتداخل في بعضها 
وينسي بعضها األخر كما الحال فى االستذكار

بأن  االمر  تفسر  والتى  الكبت:  نظرية 
ال  المؤلمة  االحداث  لنسيان  يميل  االنسان 

شعوريا وعلى مدى تسقط من الذاكرة

خبرات حدثت و لكن ليس اآلن ... ذهبت 
طى  فى  ذكرى  واصبحت  الريح  ادراج 

النسيان... 

النسيان  ظاهرة  االلهية  الحكمة  لمن  انه 
للنفس  المؤرقة  الشوائب  الفكر  عن  لتسقط 
اكثر  النسيان  اصبح  ان  لكن  و  والوجدان 
الحاحا ليهاجم كافة تفاصيل حياتنا بشكل اكثر 

اقحاما لتعطل استقرارها فهنا ينبغى التدخل

العلماء يرمسون سيناريو 
مرعًبا: ساللة جديدة من 

كورونا أكثر فتكًا
تتواصل المساعي والجهود العالمية لمكافحة 
فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة 
باحثون  اكتشف  ومؤخرا  العالم.  عبر  كبيرة 
وجود ساللتين من هذا المرض مما يشير إلى 
أن الفيروس يطور نفسه، وسط مخاوف من 
أن ينتج هذا الوباء ساللة أكثر عدوانية وفتكا 

بالبشر.
وكشف باحثون في كلية علوم الحياة بجامعة 
بكين ومعهد باستور في شنغهاي أن فيروس 
إلى نوعين  كورونا )كوفيد- ١٩(، قد تطور 

.»S»و »L« �رئيسيين، يعرفان ب
واألكثر  األحدث  الساللة  إن  العلماء  وقال 
عدوانية من النوع »L« تمثل حوالي 70 في 
المائة من الحاالت التي تم تحليلها، في حين 

.»S« أن اإلصابات الباقية من نوع
السائد  النوع  من   »L« الساللة  وكانت 
األكثر انتشارااً في المراحل المبكرة من تفشي 
الصينية  المدينة  ووهان،  مدينة  في  المرض 
التي تم ظهر المرض للمرة األولى. غير أنها 
قد تراجعت منذ شهر يناير الماضي، التراجع 
البشري.  التدخل  إلى  الباحثون  نسبه  الذي 
فوكس«  »ساينس  موقع  نشره  ما  بحسب 

األميركي.
 »S« نوع من  المرض  تستمر ساللة  فيما 
الخبراء  ويعتقد  جددا،  مرضى  إصابة  في 
يعني  مما  حدة،  أقل  لكونه  يرجع  السبب  أن 
أطول  لفترة  الفيروس  يحملون  الناس  أن 
إلى  للذهاب  والحاجة  األعراض  ظهور  قبل 
المستشفى، األمر الذي يزيد من خطر انتقاله 

من شخص آلخر.
الفيروس،  لهذا  اللحظة  لحّد  لقاح  يوجد  وال 

لكن المخابر عبر العالم تُسابق الزمن اليجاده، 
فصل  حلول  قبل  ذلك  يتم  بأن  وعود  وسط 

الصيف.
وكتب الباحثون في مجلة »ناشونال ساينس 
بشدة  تدعم  النتائج  »هذه  األميركية:  ريفيو« 
الفورية  الدراسات  من  لمزيد  الملحة  الحاجة 
الجينية  البيانات  بين  تجمع  التي  الشاملة 
البياني  الرسم  وسجالت  الوبائية  والبيانات 
يعانون  الذين  للمرضى  السريرية  لألعراض 

من مرض فيروس كورونا كوفيد-١٩«.
وحذر الخبراء من أن الدراسة التي اكتشفت 
الطفرة تستخدم فقط كمية ضئيلة من البيانات 
إلى  حاجة  هناك  لذلك   – عينات   ١03  –
المزيد من البحث، كما ذكر موقع دوتشه فيله 

األلماني في تقرير له عن الموضوع.
وقال باحث آخر إنه من الطبيعي أن تتغير 
إلى  الحيوانات  من  تنتقل  عندما  الفيروسات 
ميل«  »ديلي  موقع  نشره  ما  بحسب  البشر. 

البريطاني.
سكينر،  مايكل  قال  البحث،  على  وتعليقااً 
المحاضر في علم الفيروسات بجامعة إمبلاير 
كوليدج في لندن، إنه من السابق ألوانه التكهن 
بأية نتائج عملية تستند إلى ما أسماه »مالحظة 

مهمة«.
توجد  ال  الحالي،  الوقت  في  أنه  وأضاف 
استراتيجيات  على  سيؤثر  أنه  على  عالمة 

التطعيم ضد المرض«.
بفيروس  الوفيات  عدد  تجاوز  واالثنين، 
مع  حالة   ٥00 اوروبا  في  المستجد  كورونا 
تسجيل ٩7 وفاة اضافية في ايطاليا، بحسب 

احصاء لوكالة فرانس برس.
تضررا  االكثر  البلد  ايطاليا،  وسجلت 
بالفيروس في اوروبا، ٩7 وفاة في ٢٤ ساعة 
ما يرفع حصيلة الوفيات لديها منذ بدء انتشار 
الوباء على اراضيها الى ٤63، وفق حصيلة 

رسمية للسلطات االيطالية.
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 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

الصني تسيطر »عمليًا« على كورونا يف بؤرة انتشاره 
أعلن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، الثالثاء، أنه "تمت السيطرة عمليااً" على تفشي فيروس 

كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال شي: "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان"، بحسب 
ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى 

المدينة منذ بدء األزمة في يناير.

 

إلى ذلك تأتي الزيارة غير المعلنة للرئيس الصيني في الوقت الذي أثبتت اإلجراءات غير 
المسبوقة بإغالق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوبي منذ أواخر يناير نجاعتها، مع االنخفاض 

المستمر بعدد اإلصابات في األسابيع األخيرة.

الوباء  الوقاية من  أعمال  ل�"تفّقد  إلى عاصمة مقاطعة هوبي  بواسطة طائرة  ووصل شي 
ومكافحته" في المنطقة، وفق وكالة "الصين الجديدة" الرسمية لألنباء.
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لُوا اْلَمْصُنوَعاِت َحتَّى َيْعِرُفوا  َيَتأَمَّ
َصاِنَعَها )حك 13: 1(

الحلقة العاشرة: أغرب الزواحف في 
العالم

الجزء الرابع الديناصورات

ب – تابع المقدمة    

فخلق هللا التنانين العظام و كل ذوات 
االنفس الحية الدبابة التي فاضت بها 
المياه كاجناسها و كل طائر ذي جناح 
كجنسه و راى هللا ذلك انه حسن سفر 

التكوين 1: 21

ِتَك. َكَسْرَت ُرُؤو أَْنَت َشَقْقَت اْلَبْحَر ِبُقوَّ
َس التََّناِنيِن َعلَى اْلِمَياِه سفر المزامير 

13 :74

تعريفات علمية

لها  الحيوانات  من  شعيبة  هي  الفقاريات: 
األغلبية  وتشمل  وجمجمة،  فقري  عمود 
 6٤,000 نحو  الحبليات  شعبة  من  العظمى 
الفقاريات  أحجام  تتراوح  موصوف.  نوع 
يبلغ  الذي  كالضفدع  أصغرها  من  الموجودة 
الذي  األزرق  الحوت  إلى  ملم،   7.7 حجمه 
يصل حجمه إلى 33 مترا. تشكل الفقاريات 
الحيوانات؛  أنواع  مجموع  من   %٤ حوالي 
إلى  تفتقر  التي  الالفقاريات  من  والباقي 
عمود  الفقاريات  ولمعظم  الفقري.  العمود 
فقري مكون من عظام تسمى فقرات. ولكن 
مثالاً،  القرش  كأسماك  اآلخر،  لبعضها  ليس 
عمود فقري عظمي. كما إن عمودها الفقري 
مكون من غضروف )نسيج شمعي(. وتتميز 
كل الفقاريات بجسم ثنائي التماثل، وهذا يعني 
جانبها  يشابه  من جسمها  األيسر  الجانب  أن 
األيمن. ويقسم جسم الفقاريات عادة إلى رأس 
وجذع. كما أن للفقاريات البرية األعلى رتبة 
الثدييات، وهي حيوانات  عنقاًا. وينقسم جذع 
تتميز بغدد لبنية إلطعام صغارها، إلى صدر 
من  فقط  اثنان  زوجان  وللفقاريات  وبطن. 

األطراف.

التي  والفكيات،  الالفكيات  الفقاريات  وتشمل 
تشمل األسماك الغضروفية )القرش والشفنين( 
واألسماك العظمية. والنوع الفرعي لألسماك 
الزعانف  لحميات  باسم  المعروفة  العظمية 
إلى  تنقسم  والتي  األرجل  رباعيات  تشمل 

البرمائيات، الزواحف، الثدييات، والطيور

من  رئيسية  مجموعة  كل  من  فردية  كائنات 
من  بدءا  الساعة،  عقارب  اتجاه  الفقاريات. 

المياه  تمساح  ناري،  سمندر  اليسار:  أعلى 
العمالق  الفيل  زبابة  جنوبي،  شبنم  المالحة، 

األسود وأصهب، سمكة شمس المحيط

  

 حوت أزرق يرفع ذيله فوق سطح املاء

الفقارية  الحية  للكائنات   : الِفْقِري  العمود 
مكون من سلسلة ِفْقَرات مفرغة لحفظ النخاع 
الِفْقَرات  عدد  ويبلغ  فيها  يمتد  الذي  الشوكي 
الذي  الفراغ  ويدعى  فقرة   33 اإلنسان  عند 
وهو  الفقري  بالنفق  الشوكي  النخاع  يسكنه 
على  يحتوي  الفقري  العمود  داخل  فراغ 
حلقة  شكل  على  ويظهر  الشوكي  النخاع 

دائرية في الفقرات.

العمود الفقري لإلنسان ومناطقه

تمتلك  ال  التي  الحيوانات  هي   : الالفقاريات 
عمودا فقريا ذلك تتضمن هذه المجموعة جميع 
)األسماك،  الفقاريات  باستثناء  الحيوانات 
الثدييات(  الطيور،  البرمائيات،  الزواحف، 
الالسعات  و  المساميات  أو  اإلسفنجيات  مثل 
الرخويات  و  البحر(  )قنديل  اللواسع  أو 
مفصليات  أو  المفصليات  و  األخطبوط  مثل 
والعنكبوتيات  الحشرات  وتتضمن  األرجل 
شوكيات  و  األرجل  وعديدات  والقشريات، 
الجلد )جميع أفراد هذه الشعبة معيشتها بحرية 
بطيئة  وحركتها  الشواطئ  من  قريبا  حرة 
ويسهل التعرف عليها من صفاتها الخارجية 

مثل جلدها الشوكي(

   

ت  سعا لال ا
اللواسع  أو 
اإلسفنجيات أو الم
ساميات                                         

مثل  الرخويات   
األخطبوط

      

األرجل                       مفصليات  أو  املفصليات 
شوكيات اجللد  

   

خطأ  إليها  يُشار  ما  وكثيرااً   : التيروصورات 
باسم “الديناصورات الطائرة”، مع أنها ال تعد 
من الديناصورات وهي زواحف طائرة تتغذى 
على األسماك والالفقاريات البحرية ومختلف 
الفقاريات  أقدم  وهي  األرضية  الحيوانات 
وكانت  الطيران،  على  القادرة  المعروفة 
وعضالت  جلدي  غشاء  من  أجنحتها  تتكون 
وأنسجة أخرى تمتد من األرجل وحتى أربعة 
أصابع تبرز من الجناح. كانت لدى األنواع 
بالكامل  مسننة  طويلة  فكوٌك  منها  المبكرة 
األنواع  حصلت  بينما  أيضااً،  طويلة  وذيول 
بكثير،  ذلك  من  أقَصَر  ذيوٍل  على  الالحقة 
وبعضها افتقرت إلى األسنان. وكانت الكثير 
شعيرات  من  المكون  بالفراء  مغطاة  منها 
غطت  والتي  الكثيفة”،  “الشعيرات  تسمى 
أحيانااً  يُشار  أجنحتهم.  من  وأجزاءاً  أجسامهم 
إلى التيروصورات في األوساط الشعبية باسم 
“الديناصورات الطائرة” أو ما شابه، لكن هذا 
خطأ حيث يُستخدم مصطلح “ديناصور” عادة 
الزواحف  من  محددة  مجموعة  إلى  لإلشارة 
غير  المنتصبة  الوقفة  ذات  األرضية 
رتبة  فوق  ضمن  تصنف  )وهي  االعتيادية 
ولذلك  الطيور(،  تشمل  التي  “الديناصوريا” 
فإن التيروصورات تُسَتبعد منها نظريااً كونها 
أساسااً،  المشية  منتصبة  وغير  أرضية  غير 
البحرية  الزواحف  مع  نفسها  هي  والحال 
والبليزوصور  اإلكتيوصور  مثل  المنقرضة 

والموزاصور

 

 

رسم تخيلي للزاحف اجملنح                  اإلكتي
وصور                                               البليزوصور 

  

املوزاصور

األركوصورات : وتعني ملكة السحالي وتُمثلها 
ومن  والتمساحيات.  الحديثة  الطيور  اليوم 
المجموعة  هذه  فتشمل  المنقرضة  األنواع 
والبتروصورات  الديناصورات  من  كل 
التي  والتمساحيات  الطائرة(  )الديناصورات 
أيضااً  وتتضمن  التاريخ،  قبل  ما  في  عاشت 
عدة مجموعات أخرى ويحوي هذا على أكثر 
المنقرضة  الفقريات  من  نوع   ١0.000 من 
وبعضها عاش حتى اآلن من ضمنها الطيور 

والتماسيح

أحد أنواع التمساحيات، التي تمثل مَع الطيور 
النوعين الوحيدين الباقيين من األركوصورات

يُمكن  فإنه  السابقة  التعريفات  على  بناءاً 
 - الطيور  دون   - الديناصورات  وصف 
ذات  أرضية  أركوصورية  زواحف  أنها 
الحيوانات  من  كثيٌر  تُعتبر  و  منتصبة  قوائم 
في  ديناصوراٍت  أحافيرها  على  ُعثر  التي 
التصورات الشعبية، ومن أبرز األمثلة على 
ذلك الزواحف السمكية الزواحف الميزية أو 
والزواحف  البلصورات  و  الموزاصورات 
والديناصور  البتروصورات  أو  المجنحة 
إال  ديمترودون،  المنتظمة  األسنان  ثنائي 
أنها ال تُصنف علمياًا على أنها ديناصورات، 
السمكية  كالزواحف  المائية  فالزواحف 
مخلوقاٍت  تكن  لم  والبلصورات  والميزية 
الزواحف  أو أركوصورات، وكانت  أرضية 
المجنحة أركوصورات لكنها لم تكن أرضية، 
بينما كان الديمترودون حيواناًا برمياًا أقرب إلى 
الديناصورات  كانت  الزواحف  من  الثدييات 
الفقاريات المهيمنة على النظام األرضي في 
تنوعها  ذروة  وصلت  وقد  الوسطى،  الحقبة 
الجوراسي  العصرين  خالل  وازدهارها 
الحيوانات  مجموعات  كانت  والطباشيري. 
حيث  من  مقيدة  الحقبة  هذه  خالل  األخرى 
المثال،  الحجم والبيئة المالئمة، وعلى سبيل 
قطة،  حجم  الثدييات  تجاوزت  ما  ا  فنادراً
تتغذى  القوارض  بحجم  لواحم  غالباًا  وكانت 

على فرائس صغيرة. 

كانت الديناصورات مجموعة حيوانية شديدة 
التنوع، ووفقاًا لدراسة أجريت في سنة ٢006 
تّم  قد  الديناصورات  من  نوٍع  خمسمائة  فإن 
السابق،  وجودها  وُوثق  اآلن  حتى  تصنيفها 
ويُقدر عدد األنواع المحفوظات في السجالت 
وخمسين  وثمانمائة  ألف  بحوالي  األحفورية 
ال  منها   %7٥ حوالي  أن  ويُعتقد  ا،  نوعاً
هذه  تُكتشف  وكان بعض  أن  بانتظار  تزال 
الديناصورات عاشب وبعضها اآلخر الحم، 
قائمتين،  على  يخطو  كان  بعضها  أن  كما 
ثالث  وبعٌض  قوائم،  أربع  على  وبعضها 
والديناصور  أموصور  الرمال  كديناصور 
يمشي  كان  إغوانودون  اإلغوانة  سن  ذي 
على قائمتين وعلى أربع قوائم . كان لبعض 
نتؤات  أو  عظمي،  درع  الديناصورات 
تعرف  أنها  من  وبالرغم  كالقرون.  جمجمية 
ا من الديناصورات  بحجمها الهائل، فإن كثيراً
كانت بحجم اإلنسان أو أصغر. ُوجدت بقايا 
الديناصورات في ُكل القارات األرضية، بما 
أن  يحصل  لم  الجنوبية  القطبية  القارة  فيها 
اكتشفت ديناصورات عاشت في بيئة مائية أو 
كانت قادرة على الطيران حتى اآلن برغم أن 
وحشيات األرجل أو الثيروبودا المريشة يُمكن 

أن تكون قد طّورت مقدرة على الطيران.

وحشيات األرجل أو الثيروبودا

إعداد

د. شاكر اسطفان
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FINE FOODS INC.



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

حكومة كندا حتذر من السفر ايل عدد من الدول التي ينتشر بها 
االصابة بفريوس كوفيد19 
الفيدرالية تحذيرات من السفر الي عدد من  تورنتو: اصدرت الحكومة 
في محاولة  وذلك  كوفيد ١٩،   بفيروس  االصابة  بها  تنتشر  التي  الدول 
لحماية المواطنين من العدوي وهذه بعض البالد التي تضررت من هذا 
المرض : باالضافة الي التحذير من  عدم السفر الي الصين فهناك تحذير 
من السفر الي   أيران : وقد بلغ عدد االصابات فيها يوم الخميس ٥ مارس 
3٥١3 اصابة وتوفي منهم ١07 , وتقول التكهنات ان العدد الحقيقي قد 
يكون اعلي بكثير ولهذا حذرت كندا من السفر اليران، وقد أوقفت شركات 

الطيران رحالتها من والي أيران،  وأغلقت جميع الدول المجاورة اليران  حدودها معها، ونصحت حكومة 
كندا الكنديين الموجودين بالفعل مغادرة أيران في أقرب وقت , وارسلت الحكومة تعميم لجميع الكنديين الذين 
عادوا الي كندا من  رحلة الي أيران بالبقاء مع عائالتهم في حجر صحي لمدة ١٤ يوما . وايضا حذرت حكومة 
كندا من السفر الي شمال أيطاليا حيث بلغت االصابات 3٨٥٨ ووصل عدد الوفيات الي ١٤٨، ونصحت 
المسافرين الكنديين  الي أيطاليا ان يتجنبوا المناطق المذدحمة واالتصال باالفراد المرضي ويجب ان يكونوا 
علي دراية بارشادات مسؤولي الصحة المحليين، وايضا هناك تحذير من السفر الي كوريا الجنوبية  وبلغت 
عدد االصابات بها 6٢٨٤ وعدد الوفيات ٤0، وايضا  حذرت  الحكومة من السفر الي اليابان وعدد االصابات 
بها 360 وسجلت 6 وفيات بها، ولم تصدر الحكومة الكندية اى نصيحة محددة بشأن السفر لعدة دول اخرى 

سجلت اعدادا مماثلة من االصابات بما فيها المانيا وفرنسا واسبانيا والواليات المتحدة
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مسؤولو الصحة الكنديون يؤكدون ان 
خطر فريوس كورونا ال يزال منخفضا رغم 

ارتفاع عدد املصابني 
حاالت  عدد  أرتفاع  مع   : أوتاوا 
أكد    , كورونا  بفيروس  االصابة 
مسؤولو الصحة في كندا أن الخطر 
الجديد ال  الفيروس  هذا  يشكله  الذي 
يزال منخفضا , وقد بلغ عدد الحاالت 

المؤكدة والمفترضة في كندا يوم السبت 7 مارس ٥٩ حالة منها ٢٨ 
حالة في أونتاريو و٢7 حالة في بريتش كولومبيا , وحالتين في كيبيك 
قد سافروا  كانوا  أونتاريو  في  المرضي  , وجميع  البرتا  في  وحالتين 
 , أخرين  بمرضي  وثيق  أتصال  علي  كانوا  او  البالد  خارج  مؤخرا 
واشارت رئيسة الصحة العامة دكتورة تريزا تام الي أن معظم الحاالت 
في كندا متوسطة وان المرضي منعزلين في منازلهم , ويوجد حوالي 7 
أشخاص في المستشفي ولكن ال يعني هذا إنهم مرضي بشدة وأضافت 
الدكتورة تريزا بان كندا مجهزة جيدا للتعامل مع تفشي المرض , هذا 
وقد رفعت الحكومة الكندية تمويلها البحاث كوفيد ١٩ الي ٢0 مليون 
دوالر بعد ان وجد ان ال 7 مليون دوالر التي كانت تعتزم إنفاقها ليست 
كافية , وفي الوقت نفسه أعلنت حكومة بريتش كولومبيا عن انها تعمل 
علي تفعيل خطة لمكافحة االوبئة في المقاطعة , وانها مستعدة الستخدام 
سلطة الطوارئ لحماية السكان والعاملين في الصحة والنظام الصحي 
, وفي جميع انحاء كندا تحظي الجهود الرامية الي تعقيم االماكن التي 
يتجمع فيها الناس مثل الطائرات والقطارات ومترو االنفاق والمالعب 
حيث  مشكلة صعبة  تمثل  السياحية  السفن  تزال  وال   , عالية  باولوية 
الكنديين  من  اماكن عدد  تحديد  كندا  في  العامة  الصحة  وكالة  تحاول 
الذين كانوا علي متن السفينة السياحية ] جراند برينسيس [ و غادروها 
الي كندا وظهر منهم ثالثة مصابون بالفيروس مؤخرا واليزال هناك 
٢37 كندي علي متن السفينة التي ترسوا في ميناء في سان فرانسيسكو 

وتم منعهم من المغادرة حتي تجري لهم اختبارات فيروس كورونا .

أكرب شركات الطريان يف كندا تتنازل 
عن رسوم تغيري الرحالت اجلوية بسبب 

فريوس كورونا 

تورنتو : قالت اكبر شركات الطيران 
تتنازل عن رسوم  انها سوف  الكندية 
المخاوف  ضوء  في  الحجز  تغيير 
بشأن فيروس كورونا , وقالت شركة 
سيسمح  انه  الكندية  الجوية  الخطوط 

بتغيير الحجز لمرة واحدة للتذاكر التي تم شراؤها في المدة ما بين ٤ 
مارس و3١ مارس لرحالت خالل ١٢ شهرا مقبال , وينطبق هذا علي 
التي تحجز عن طريق مكافأت ] أيروبالن [ , وقالت شركة  التذاكر 
طيران ]وستجيت [ انها تتنازل عن رسوم تغيير الحجز لمرة واحدة 
للحجوزات الجديدة ما بين ٥ مارس و3١ مارس وقالت شركة ] آير 
ترانسيت [ ان جميع العمالء الذين حجزوا رحالت لمدينة فينسيا في 
أيطاليا في ٢ مارس او قبل ذلك  للسفر خالل فترة تمتد حتي 30 يونيو 
يستطيعوا تغيير جهة السفر  حتي  يوم 3١ أكتوبر , ويمكن للمسافرين 
االخرين علي الدرجة االولي ودرجة رجال االعمال ان يغيروا تواريخ 
سفرهم او جهة السفر او الفنادق دون اي رسوم زائدة , وذلك للحجوزات 
التي تتم ما بين ٤ مارس و 3١ مارس لغرض السفر خالل مدة تنتهي 
الطيران عن رسوم  تتنازل معظم شركات  , وسوف  أكتوبر  في 3١ 
السفر  من  االقل  علي  يوما   ١٤ قبل  أجراؤها  يتم  التي  الحجز  تغيير 
ويمكن لركاب شركة ] آير ترانسيت [ تغيير جهة سفرهم قبل المغادرة 
ب ٢٤ ساعة وتطلب جميع شركات الطيران من المسافرين دفع أي 
فرق في السعر ما بين الرحلة االصلية والرحلة الجديدة , وقالت شركة 
صنوينج انها تتنازل عن رسوم تغيير الحجوزات للحجوزات الجديدة 
التي تتم ما بين ٤ مارس و ١٩ مارس ويمكن للركاب شراء تأمين يبدأ 
من ٥0 دوالر للفرد الواحد لتغطية االلغاء الكامل للرحلة قبل 3 ساعات 

من المغادرة ألي سبب من االسباب 

رئيس وزراء الربتا جيسون كيني يؤيد 
بقوة إيرين أوتول املرشح لقيادة حزب 

احملافظني الفيدرايل 
أوتول   أيرين  البرتا جيسون كيني   أيد رئيس وزراء مقاطعة   : أوتاوا 

المرشح لقيادة حزب  المحافظين الفيدرالي الذي ياتي ترتيبه االن بحسب االستطالعات في المركز الثاني بعد 
بيتر ماكاي , الذي حصل علي تأييد العديد من اعضاء الحزب وجمع تبرعات تفوق المليون دوالر والذي تقدم 
بطلب للمشاركة في مسيرة الفخر للمثليين علي عكس ما قام به اندرو شير , ولهذا جاء تاييد جيسون كيني 
اليرين أوتول بمثابة نجاح له , فقد كتب جيسون كيني رسالة بالبريد االلكتروني ألعضاء حزب المحافظين 
يوضح لهم سبب اختياره وتأييده أليرين أوتول فقال » نحن بحاجة الي قائد قوي يقوم بالعمل الشاق الذي 
سيستغرقه للفوز بمقاعد في كل أنحاء كندا ,وبعد تفكير طويل وجاد قررت أن أؤيد أيرين أوتول فقد عملت 
معه بشكل وثيق عندما كنت أشغل منصب وزير الدفاع في حكومة ستيفن هاربر وكان هو يشغل منصب 
وزير شؤون المحاربين القدامي , ورأيت شغفه بخدمة قدامي المحاربين في كندا وعمله الدؤوب االخالقي , 
وحسه السليم في حل التحديات السياسية الصعبة , وهذا هو القائد الذي نحتاج اليه , إن أيرين أوتول يحترم كل 
فرد من اعضاء حزب المحافظين ويرحب بكل فرد وال يرفض احدا بسبب معتقداته , وهو يعرف ما يجب ان 
يفعله للفوز بمقاعد المدن والضواحي في كندا , وهو شخصيا فاز بمقعدة في ضواحي اونتاريو ثالثة مرات , 
ومن الضروري ايضا ان يكون قائد الحزب قادرا علي التواصل بالغتين االنجليزية والفرنسية حتي يعزز قيم 
وسياسات الحزب في كيبيك , وفي جميع أنحاء كندا , وقال جيسون كيني أيضا , انه معجب بفهم أيرين أوتول 
العميق للتحديات التي تواجهها المقاطعات الكندية في غرب كندا وصناعة الطاقة , وهو يدرك الحاجة الي 
تحقيق توازن منطقي بين خلق وظائف جديدة وحماية البيئة , ونحن بحاجة الي قائد يتمتع بالكفاءة والمبادئ 
وال يهرب من مبادئ المحافظين تحت ضغط وسائل االعالم أواليسار , وقال جيسون كيني : أنا اعلم انه يمكننا 
االعتماد علي أيرين أوتول ليكون قائد قوي , ولهذا السبب أؤيده كزعيم لحزب المحافظين الفيدرالي في كندا 

حكومة اونتاريو ترتاجع عن زيادة حجم الفصول الدراسية يف املدارس 
الثانوية وعن التعليم االلكرتوني 

المدارس  في  الفصول  حجم  زيادة  عن  فورد  دوج  حكومة  تراجعت 
الثانوية وعن سياسات التعلم عبر االنترنت في محاولة لكسر الجمود في 
المفاوضات مع نقابات التعليم في المقاطعة , وفي تغير مفاجئ قال وزير 
الحكومة  , أن  الثالثاء 3 مارس  ليتشي  يوم  المقاطعة ستيفن  التعليم في 

اجل  من  االنترنت  عبر  دورتين  باكمال  الثانوي  تلزم طالب  التي  االلكتروني  التعليم  سياسة  تراجعت عن 
التخرج , وكذلك لن تزيد حجم الفصول الدراسية الي ٢٨ طالب في الصف كما قالت من قبل,  بل ستكون 
الزيادة من ٢٢,٩ طالب حاليا الي ٢3 طالب , ودعت الحكومة النقابات في المقابل الي ألغاء االضرابات التي 
تعتزم القيام بها ,  وافساح المجال للمساومة بحسن نية , وطلب  الوزير ستيفن ليتشي من النقابات العودة الي 
طاولة المفاوضات في ضوء التغييرات الجديدة للتوصل الي أالتفاق الذي يريده االباء ويستحقه الطالب , وقال 
اذا رفضت النقابات هذا العرض االخير الذي يركز علي الطالب فينبغي علي االباء ان يسالوهم  عن ما هي  
اولياتهم بالضبط !  ومن ناحية أخري تمسكت الحكومة بالعرض الذي قدمته لزيادة رواتب المعلمين ١% في 
السنة للعقود التي مدتها 3 سنوات ,   وقالت ليز ستيوارت رئيسة رابطة المعلمين الكاثوليك في أونتاريو ان 
نقابتهم مستعدة لقبول العرض الذي قدمته الحكومة بالنسبة لزيادة رواتب المعلمين ١% كل عام للعقود التي 

مدتها ثالثة سنوات مقابل عدم زيادة حجم الصفوف والغاء دورات التعلم االلكتروني االلزامية .

لالعالن باجلريدة اتصل 
على:

ahram.teeba@
gmail.com

اواتصل باشرف 
اسكاروس  -659(416)

8744
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مانيفاتورة )2( $$$$$
توفيق مرتي مينا

ينتظرونه،  وزبائنه  القرى  جال 
السيجارة، كان يرى  تدخين  وتعّود 
فيها )تسليكااً( لصفقة، فما أن يمنح 
زبونه السيجارة حتى تلين عريكته 
نظيم،،  يطلبه  الذي  الثمن  ويقبل 
برحمة  لهن  يقسم  فهو  النساء  أما 
يُرزق(  حي  )والرجل  خالته  زوج 
بال  السعر  بأصل  لهن  يبيع  انه 

زبائنه.  ألنهن  مكسب 
دهاليز  من  إنطلق  هكذا 
ميادينها  إلى  المانيفاتورة 
عامين  بعد  الرحبة،، 
من  بضاعته  يأخذ  كان 
المحل ويسدد الثمن نقدااً،، 
)الخميرة(  لديه  تجمعت 
عليه  سيعتمد  رأسمال 
االنفاق  وفى  تجارته  فى 
على أمه وأخيه تميم الذى 
الثانوي،،  بالتعليم  التحق 
الى  ونُقل  ُرقّى  إبراهيم 

نظيم  أصبح  وبذلك  البحرى  الوجه 
عمره   ،، الصغيرة  األسرة  عائل 
وقرر  عامااً  وعشرون  اثنان  اآلن 
وتمر  قريباته،  إحدى  من  الزواج 
شهادة  على  تميم  يحصل  سنوات 
بالجامعة،، ومع  ويلتحق  التوجيهية 
فرحة إبراهيم ونظيم بما حققه تميم 
فإن األخير كان يشوبه بعض القلق 
سنوات  أربع  بعد  لنفسه:  ويهمس 
وتنتظرنى  الجامعة  من  سأتخرج 
وظيفة قيادية ومرتب جيد،، وأخي 
مرموق  موظف  إبراهيم  الكبير 
العزيزة  وأختى  الحديدية  بالسكك 
بالخيرات  مملوء  بيت  فى  مستقرة 
بضعة  يملك  وزوج  أوالدها  مع 
أفدنة من األراضي،،، يا إلهى لماذا 
 ، تعليمك  إكمال  نظيم  يا  رفضت 
بقجة  فى  مستقبلك  وضعت  لماذا 
اليوم  آخر  لتمنحك  كتفك  تدمى 
بضع جنيهات ال تغنى وال تسمن،،  
يقضيها  كان  الدراسة  من  إجازاته 
مع االسرة يتجاذب الحديث مع امه 
ويتحاور مع شقيقه ويتجنب سؤاله 
عن أحواله التجارية فهو يعرفها - 
نفسه  في  له  شاكرااً   ،، يظن-  هكذا 
النقود  فى  إبراهيم  مع  يساهم  انه 
القاهرة..  فى  ليعيش  تصله  التى 
وُرزق نظيم بالبنين والبنات وتطلع 
يمأله  محل  داخل  االستقرار  إلى 
عن  ألحد  يحك  لم  بالبضاعة،، 
تجارته  من  جمعها  التى  ارباحه 
فيما  ينجح  ان  من  إليه  يصبو  وما 
أن  هللا(  )رحمه  الوالد  يستطع  لم 
بيتااً  يبنى  أن  أحالمه  من  يحققه،، 

يسع عائلته التي زاد عدد أفرادها.

هذه  يحازى  الذى  النيل  نهر     
ال  حتى  ممتد  واسع  مجراه  المدينة 
تكاد العين تُميّز ما يُرى في الجانب 
يعلو  فيضانه  وفى  للنهر،  الشرقي 
البعض  ويسرع  المياه  منسوب 
المياه  مع  الوافدة  االسماك  لصيد 
المندفعة،، ومع الزيادة في منسوب 
الزراعية  االرض  تكتسح  المياه 
الذى  العالى  الجسر  تالصق  حتى 

يصل جنوب المدينة بشمالها فتعلن 
حالة الطوارىء فى مصلحة الطرق 
الري،،  هندسة  وفى  والكبارى 
الجبار  النهر  يردع  ال  هذا  لكن 
فيشق الجسر مندفعااً إلى األراضي 
المنخفضة خلفه، مدمرااً ما يعترضه 
من مباني ومزروعات ومحاصيل،، 
بور  شبه  االراضى  هذه  ذلك جعل 
للمباني،،  أو  للزراعة  تصلح  ال 

مالكى هذه األرض  قرر واحد من 
أن يبيعها،، علم نظيم بالخبر وقرر 
بعدم  البعض  نصحه  يشترى،  أن 
الشراء،، كأنك سترمى بنقودك في 
البحر،، لكنه أكمل الصفقة ،، مائتي 
سدد  بالمياه  مغمورة  أرض  متر 
 ،،١٩٥٥ عام  جنيه  مائتى  الثمن 
قرر أيضااً أن يستريح من التجوال 
وحمل البقجة،، في المنطقة التجارية 
بالمدينة كانت عيناه تقف عند محل 
كبير على ناصية شارعين يستخدمه 
البطيخ،،  وتخزين  لبيع  صاحبه 
عرض على الرجل قدرا من المال 
)خلو رجل( لم يستطع أن يرفضه. 
أعاد تجهيز المحل بالرفوف بخشب 
العين  تريح  بألوان  ودهانات  الزان 
تركيب  وتم  الزبون،،  وتجذب 
الناس  وصحا  بالمحل،،  التليفون 
لألقمشة  )نظيم  محل  على  يومااً 
الالفتة  تعلن  كما  المانيفاتورة( 
كل  من  االقمشة  وأثواب  الكبيرة. 
نوع تمأل الرفوف بألوانها الزاهية، 
ونظيم يقف في مدخل المحل يتلقى 
أصحاب  منافسيه  من  التهانى حتى 

محالت األقمشة. 

   تميم كان قد حصل على التوجيهية 
صرفته  بالجامعة،،  والتحق 
عن  بالقاهرة  والعيش  محاضراته 
بالتطورات  يدر  ولم  األسرة  زيارة 
أخيه  حال  يحزنه  مازال  هناك،، 
على  يحملها  التى  والبقجة  نظيم 
كتفه ويتساءل في أسى: ماذا لو أنك 
فى  متجاورين  وكنا  تعليمك  أكملت 
نظيم.  نجاحات  وتوالت  الجامعة!  
باألقمشة  المحل  تزويد  من  قلل 
واتجه  منافسيه  المدينة  تجار  من 
ووكالة  األزهر  حى  القاهرة  الى 
كأنه  للمانيفاتورة،،  الحمزاوي 
عثر على كنز، هنا التنوع والسعر 
األمانة،،  ذلك  من  وأكثر  بالجملة 
الثوب  هذا  المسؤول:  يصارحه 
خبرتك  بكل  تستطيع  لن  عيب  به 
بالزبون(  بالك  )فما  تكتشفه  أن 
عيب،،  بال  شبيهه  من  اقل  وسعره 

ويقبل نظيم، سيبيعه بالسعر العالي 
فتتضاعف أرباحه،، ويعود لمدينته 
محمالاً البضاعة على عربة نصف 

نقل.

الناس  تحدث   ١٩6٤ عام     
خروشوف  نيكيتا  عن  والصحف 
مع  ليفجر  روسيا  من  جاء  الذى 
الناصر صخور  الزعيم جمال عبد 
تحويل  ليتم  أسوان 
لبناء  النيل  محرى 
حتى  العالي،،  السد 
اثر  يدرك  لم  نظيم 
لمجرى  التحويل  هذا 
ذلك  لكن  النهر،، 
كان اللجام الذى كبح 
وأوقف  الفيضان 
تدمير  فى  رعونته 
يعترضه،،  ما  كل 
ذلك  إثر  حدث  وما 
محاذيااً  كالحلم،،  كان 
شق  تم  بالمياه  المغمورة  لألرض 
الجسر  من  ممتدااً  ورصفه  طريق 
إلى  وتدعيمه  إنشاؤه  أعيد  الذي 
زوال  عن  ليعلن  الحديد  السكة 
خطر الفيضان وقيام حي جديد كله 
مباني حديثة،، تم تجفيف األراضي 
حركة  وبدأت  للطريق  المحاذية 
وخالل  المنطقة  هذه  فى  عمرانية 
الحديثة  المبانى  هذه  قامت  عامين 
على جانب الطريق الذى ُسمى باسم 

الزعيم جمال عبد الناصر.

فى أول زيارة له بعد طول غياب 
أربعة   ، الجميل  البيت  تميم  رأى 
طوابق تحتوى على ثمانية شقق ،، 
والبنات  االوالد  لتكفى   : نظيم  قال 
وثالث  أوالد  أربعة  انجب  فقد 
بنات،، امتأل قلب تميم غبطة وسالم 
، قال ألخيه : هذا بسبب دعاء أمنا 
،،، تزوج  أوالده وبناته ،، وكأنه 
السباق  فى  فاز  الذى  الحصان 
باإلرهاق،،  يُصاب  أن  من  فالبد 
كبده،  في  اللعين  المرض  أصابه 
ورمااً  فيجد  مكانه  يتحسس  كان 
يعرف  ولم  بونج  البنج  بكرة  أشبه 
اصطحب  هو،،  ما  وال  خطورته 
أخاه تميم إلى القاهرة حامالاً حقيبة 
بها خمسون الف جنيه وقال للطبيب 
في  ما  وخذ  األلم  هذا  من  خلصنى 
دع  وقال:  الرجل  الحقيبة،، ضحك 
األشعة  تقول  ما  لنر  اآلن  النقود 
والتحاليل،،، أخذ الطبيب يتمتم   أ 
أنت  سرطان  مفيش  سرطان  أ  أ 
بعد  علّى  ومر  راحة  وتحتاج  سليم 
العيادة  من  خروجه  بعد  شهر.  
استوقف الطبيب تميم وقال له: أنت 
بسرطان  مصاب  أخوك  شقيقه،، 
الكبد وحالته متأخرة،، لم أصارحه 
بذلك،، مريض هذا الداء مجرد ان 
يعرف تتدهور حالته سريعااً وهناك 

مرضى ال يعلمون ويعيشون. 

    مات نظيم فى السابعة والخمسين 
يزيد  بما  تركته  قدرت  عمره  من 
من  ثالثة  جنيه،،  المليون  على 
التجارة  يزاولون  موظفون  أوالده 

فى محالتهم وشقيقهم الرابع متفرغ 
لها فى محله

ثروة  من  حققه  ما  ان  على     
عن  رحيله  بعد  جاء  بالماليين 
المدينة عن  توقفت  بسنوات،  العالم 
وشريط  النيل  يحاصرها  اإلتساع 

الحديدية وال توجد اراضى  السكك 
جديدة تُضاف إلى كردونها والبيت 
ألف،  بمائة  وفاته  عند  قدر  الذي 
المستثمرين  من  لمجموعة  بيعه  تم 
مقدرين  مليونااً  عشر  اربعة  بمبلغ 

سعر المتر بسبعين ألف جنيه. 
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غربال  شفيق  األستاذ  بإعدادها  قام  التي  الشاملة  المعارف  دائرة  في 
)ترجمة دائرة المعارف جامعة كولومبيا(، مع إضافة كل ما يخص العالم 
األديان  بين  للتقارب  العربي اإلسالمي.  كما شارك في حلقات دراسية 

والكنائس. الّف ما يزيد عن ٢٥0 كتاب ومقال. 

كان دير اآلباء الدومينيكان للدراسات الشرقية الواقع فى شارع مصنع 
الطرابيش بالعباسية يقيم حفالت شاي ويدعون إليها الشخصيات الثقافية 
والعلمية والدينية اإلسالمية في مصر، امثال نجيب محفوظ وطه حسين 
الذي زار الدير عدة مرات. ثم فى نواحي العمل المشترك أهتم الدير بترجمة 
مزامير داود النبي لألب »بوركي« إلى العربية عن العبرية وعلى ضوء 
الترجمات الحديثة. وقد عمل شقيق الدكتور »كامل حكبيرا«، وهو أديب 
لقيت هذه  بأسلوب عربي سليم. وقد  الترجمة  متضلع، على إخراج هذه 
الترجمة رواجا كبيرا. وبديهي إن مثل هذا الجو يدعم التقارب المسيحي 
– اإلسالمي ويخلق صالت جديدة بين علماء الجماعتين ويكون منطلقا 
واسعا لتعاون وتحاور يخدم الوحدة وااللتحام والحضارة المشتركة. وفى 
عام ١٩6٢ مثل جامعة العربية فى مؤتمر ابن سينا. كما أوفدته الجامعة 
ومكث  سينا،  ابن  المخطوطات حول  لجمع  اسطنبول  إلى  أيضااً  العربية 
المخطوطات وخرج  المكتبات ويستقرىء  بين  يتجول  هناك ثالثة أشهر 
الثقافية  اإلدارة  نشرته  سينا«  ابن  »مؤلفات  بكتاب  الدراسات  تلك  من 
ألعمال  مناسبة  كان  سينا  ابن  مؤتمر  أن  كما  العربية.  للجامعة  التابعة 
علمية أخرى، كما يقول األب قنواتى: )اتصلت آنذاك بالدكتور طه حسين 
وعرضت عليه مشروع طبع كتاب »الشفاء« البن سينا، وكان طه حسين 
على وشك تسلم حقيبة وزارة الثقافة، فوافق وسألني عمن يمكن االستعانة 
العربية،  اللغة  أمين عام مجمع  الدكتور مدكور،  فتكونت لجنة من  بهم، 
اللجنة  احد أعضاء هذه  بدوي واالهواني وكنت  الرحمن  واألساتذة عبد 
التي سميت ب� »لجنة ابن سينا والشفاء« وقد نشرنا مؤلف ابن سينا في 
تحقيق علمي بخمسة عشر جزءا(. وهناك لجنة أخرى اشترك فيها األب 
المخطوطة  لدراسة  الجبار«  عبد  والقاضي  المغني  »لجنة  وهي  قنواتي 

التي وجدت في اليمن دراسة علمية دقيقة. 

كتب األب قنواتي آالف الصفحات، كان شغله الشاغل من خاللها إرساء 
منها:  واألديان،  الثقافات  طريق  عن  اإلنساني  المجال  في  الحوار  لغة 
المسيحية والحضارة العربية، والمسيحيون في مصر، وفلسفة ابن رشد، 
وفي صحة إيمان ابن رشد في ضوء الجدال بين فرح أنطون والشيخ محمد 
عبده، وتاريخ الصيدلة والعقاقير في العصر القديم والعهد الوسيط. ولقد 
كان الحوار المسيحي اإلسالمي الشغل الشاغل لألب قنواتي وكان ثمرة 
ذلك أن قام الفاتيكان بتعيينه مستشارا لهذا الحوار في السكرتارية الخاصة 
بالمؤمنين غير المسيحيين. إن األب قنواتي الذي كان الدافع األول وراء 
هذه النهضة الدومينيكانية في مصر كان منذ زمن طويل قد ارتضى لنفسه 
وليس طريق  النور  وسلك طريق  الناس  بين  المصالحة  بسر  يعرف  ما 
الظالم وثقافة المحبة والتآلف وليس ثقافة العدوان والكراهية. كان جورج 
قنواتي يعمل بقول السيد المسيح »طوبى لصانعي السالم فإنهم أبناء هللا 
يدعون« وهي دعوة حرص على نشرها في أقطار المسكونة كلها شرقااً 
وغربااً محاضرااً ومعلمااً في جامعات الواليات المتحدة األمريكية وأوربا 
بها؛  الخاصة  الفخرية  الدكتوارة  إهدائه  في  تسارع  كلها  وكانت  وآسيا، 
اعترافا بفيض علمه، وإدراكا ألهمية فكره التنويري الذي يمثل الطريق 

المفتوح طريق السالم والحوار.  

يصف أحد تالميذه األوفياء بعض ما لمسه فيه، ويرجع تاريخ ذلك إلى 
الدومينيكان  التلميذ االلتحاق بجماعة  أراد هذا  الثمانينيات حين  منتصف 
إياه  الرهبانية، وقد تلقى خطابه األول من األب قنواتي مرحبااً به داعيااً 
كانت  ويومها  الدومينيكان،  اآلباء  على  قرب  عن  والتعرف  للحضور 
النصيحة األولى: )أن اذهب وابحث عن إرادة هللا في حياتك بين إخوانك 
من البشر، كن رسوال على مثال معلمك الذي ال يصيح وال يخاصم، وال 
يسمع أحد صوته في الشوارع، قصبة مرضوضة ال يُكسر، وكتانا مدخنا 
المحبة  على  الحث  مجملها  في  تحمل  رمزية  إشارات  وكلها  يُطفأ(.  ال 
والتعايش المشترك موصيا وصيته األخيرة وصيحته الشهيرة: )احرص 
على التزود بالمعرفة صباح مساء كل يوم؛ ألنه ال دين بدون ثقافة، وال 

ثقافة بدون دين(. 

وقد توفي األب جورج قنواتي صباح الجمعة ٢٨ من يناير ١٩٩٤م، 
بعد أن ظل مدى حياته بدرااً لالتفاق في زمان االفتراق.



                                                                                                                                                      
الفقري                

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

امكنه  ما  بالغطاء  متدثرااً  فراشه  فى  انكمش 
ليتقى الهواء البارد النافذ اليه عبر الفتحات الضيقة 
البارد  الهواء  كان  القديمة.  غرفته  بنافذة  العديدة 
افترش  وكأنه  شعر  حتى  قسوة  فى  عظامه  ينخر 
شهر  ليالى  احدى  البحرفى  شاطىء  على  الرمال 
االخرى وفركهما  واحدة على  قدميه  طوبة. وضع 
البرودة  لكن  جسده  فى  ويسرى  يتولد  الدفء  لعل 
تأبى ان تفارقه بل وتتزايد وكأنها تكيد له وتخرج 
وتصطك  جسده  فيرتعش  كريهة  نشوة  فى  لسانها 
اسنانه بعضها ببعض ويهرب النوم من بين جفونه 
الكرى.  يبادله هدأة  دافىء  ليبحث عن جسد  الثقيلة 
الوحيدة  امنيته  صارت  حتى  البشعة  ليلته  تطول 
الفجر ثم بزوغ الشمس  الحياة ان يرى اطاللة  فى 
فيطردا ظالم الليل وبرودته الى غير رجعة ولكن 
يعد  اخرى....لم  ليلة  اى  طالت عن  فالليلة  هيهات 
لديه مايفعله سوى ان يلعن عدوه الذى رماه فى كل 
المصائب التى يعيشها، صار يلعن الفقر عدوه االول 
او االوحد...فهو الذى لم يمكنه من استئجار غرفة 
محترمة فى بناية افضل من تلك البناية العتيقة التى 
يعيش فيها اآلن، والفقر هو الذى حرمه من شراء 
بداُل  ثقيل  وغطاء  جديدة  بمفروشات  جديد  فراش 
عشرات  منذ  والمستعمل  المتقادم  الفراش  ذلك  من 
اى  مع  ضجيجااً  الليل  سكون  يشق  والذى  السنين 
بادرة حركة تصدر منه، وتلك المالءات واالغطية 
قطع  الى  تقطيعها  ليتم  اال  التى ال تصلح  المهترئة 
بدأ  االرضيات.  تنظيف  فى  واستخدامها  صغيرة 
له  فكيف  السىء  الطقس  استمر  فاذا  الغد  من  يقلق 
لمدة  مسقوف  الغير  االوتوبيس  بموقف  ينتظر  ان 
قد تزيد عن الساعة وهو ذاهب الى جامعته...حسنااً 
الصوف  والجاكيت  الجاكار  بالبلوفر  التسلح  عليه 
الثقيل ولن ينسى شمسية المطر بطبيعة الحال. اآلن 
هرب النوم تمامااً من عينيه ولم يعد لديه ثمة امل فى 
ان يعاوده من جديد، نفض الغطاء من على جسده 
فى عصبية ، وقف بجوار فراشه قليالاً حتى اعتادت 
عيناه الظالم ثم سار بخطوات بطيئة على االرض 
الخشبية القديمة محدثااً جلبة اعتادتها أذناه...تحسس 
الحائط بجوار باب الحجرة حتى وجد مفتاح النور 
الحجرة  ركن  نحو  اتجه  البسيطة،  الحجرة  فاضاء 
حيث البوتاجاز المسطح القديم وبجواره ثالثة ارفف 
خشبية اسفلها درج كبير حيث تعمل االرفف والدرج 
كدوالب للمطبخ، تذكر ان لديه بعض اعواد خشبية 
من القرفة....ما اجمل شراب القرفة فى ذلك الجو 
البارد، وضع الكسرونة القديمة المملوءة بالماء على 
البوتاجاز ووضع اعواد القرفة بداخلها وما هى اال 
غرفته،  النفاذة  القرفة  رائحة  غمرت  حتى  دقائق 
وهو  الكبير  الكوب  فى  حرص  فى  القرفة  سكب 
كبير واآلخر  احدهما  كوبان  اال  يملك  بالمناسبة ال 
مستمتعااً  يديه  بكلتا  الساخن  الكوب  صغير...امسك 
المتصاعد  البخار  من  انفه  قرب  بينما  كفيه  بدفء 
من الكوب وهو يشتم رائحة القرفة الذكية فى نشوة 
المفروشة  القديمة  منضدته  الى  اتجه  واستمتاع. 
بورق الجرائد حيث وضع كتبه الدراسية، والمنضدة 
حجرة  معااً  يشكالن  الخشبى  المقعد  الى  باالضافة 
وبين  بينها  ويفصل  لفراشه  مالصقة  وهى  المكتب 
االرتفاع  الشاهق  الحجرة  شباك  المزعوم  المطبخ 
مثل كل المبانى القديمة. وضع الكوب على المنضدة 
وهم بالجلوس على الكرسى لكنه سكن برهة حيث 
انتظر  الباب،  على  طرقات  سمع  انه  اليه  يل  خاً
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بالفعل طرقات  تأكد ان هناك  قليالاً حتى 
ذا  خجلى...فمن  طرقات  لعلها  او  واهنة 
الذى يطرق على بابه والساعة تجاوزت 
الباب  من  اقترب  بقليل؟  الواحدة صباحااً 
عاليااً  يجعله  ان  حاول  بصوت  وسأل 
...مين؟ ...جاءت االجابة من خلف الباب 
من  ليس  هو  حسنااً  عصام.  يا  ...افتح 
السذاجة ان يفتح الباب لمجرد ان الطارق 
...«مين  السؤال  اسمه..عاود  يعرف 
ياسين.  انا عادل....عادل  بيخبط؟«  اللى 
تساءل بينه وبين نفسه..عادل ياسين؟ وما 
نحو  تقدم  الساعة،  تلك  فى  به  اتى  الذى 
الباب ليفتح ويدخل عادل بسرعة...عادل 
ياسين هو زميله فى الجامعة وبلدياته اى 
قبولهما فى  يتم  لم  مغترب مثله واالثنان 
تمامااً  مبتالاً  كان عادل  الجامعية.  المدينة 
السباحة  حمام  من  لتوه  خرج  قد  وكأنه 
معتذرااً  عادل  قال  بلدهم،  ترعة  من  او 
وهو يرتعش من البرد » انا آسف لم اجد 
مكانااً آخر الجأ اليه فى هذه الساعة...كان 
مخلة  الى  اقرب  بؤجة  او  جواالاً  يحمل 
تحوى  انها  الواضح  من  الجيش  رجال 
كل مقتنياته ، وضع البؤجة جانبااً واخرج 
منها منشفة من المعتقد انها كانت زرقاء 
فى يوم من االيام اما اآلن فيحتار المرء 

فى معرفة لونها ان كان اخضر او اصفر 
وواقع االمر انها جمعت بين اللونين فى 
تناثر غير منظم. اخذ عادل يجفف رأسه 
ومالبسه...« انت عارف انى استأجرت 
شريط  على  الصفيح  العشش  من  عشة 
عصام  يجعله  ولم  عادل  قال  القطر« 
يكمل كالمه فقد ادرك ان النوة بعواصفها 
وسيولها قد قضت على العشش المسكينة 
ذلك  الذين من ضمنهم  ساكنيها  وشردت 
وسط  عادل  وقف  ياسين.  عادل  التعيس 
الحجرة وعيناه تتجوالن فى المكان وهو 
فى حالة انبهار واضح لم يحاول ان يخفيه  
ثم -فى بساطة- رفع انفه فى تساؤل عن 
المكان.  تمأل  التى  الذكية  الرائحة  تلك 
ابتسم عصام فى اسى قائالاً وال يهمك يا 
عادل ستقضى الليلة معى وغدااً نشوف ح 
نعمل ايه. اخرج عادل بعض االسمال من 
بؤجته وفرشها على االرض وتهيأ للنوم 
يسمعها  لم  التى  الكلمات  ببعض  متمتمااً 
عصام جيدااً لكنه ادرك انها كلمات تلعن 
الفقر ...الفقر الذى لعنه هو نفسه منذ اكثر 

من ساعة لكنه فقرااً من نوع آخر.
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

عبري حلمي تكتب

 راقت لي
نُصوَصك راقت لي جلسُت في المعبِد ألقرأَها

 
 الجدران نُِقَشت و مازاَل عبَق الزماِن رائحتُها

 
منظُر الرسوماِت تدعي وتقول ها أنَت منظُرها 

 
نُقوشك راقت لي فأنَت والقصيدُة مقصُدها

 
جلست على اأَلِريك ألفهَم  تفسيَرها وأستفسرها

 
 فالنقوُش مرسومٌة بأحتراِف رائِع حقاًا ما أروعها

 
تقُص قصَة حياِتك وتاريَخك وذكرياَتك ما أبُدعها

 
على الجدراِن َوْصفاٍت و ِصَفاٍت كنُت َمْنهَجها

 
تاريُخك هو تاِريخي والتاريُخ يقُص ويشرُحها 

 
نُصوُصك راقت لي فجلسُت أتأمُل وأقرأها

 
على الجدران نُقشت بدقٍة ومازالت بجمالَها 

 
لكل رسمٍة رسمت حكايَة ولكل حكايٍة أسراُرها 

 
وقفت منبهرةاً و تحيرُت من روعِة أفكاِرها

ما بني النوم و 
اليقظه

نيفين سامي
 

حينما يشتد الواقع 
بآالمه ، بخيباته ، 

بأنيابه الحاده.. يشتد 
معه جانبااً إلّي جانب 

وجع الخيال 
كلما ضاقت أرض 

الحقيقه ِبَنا 
كلما أجهدني خيالي باألكثر

و كلما ذاد مرار االيام عرضا و طوال 
كلما تمرد خيالي و سافر بعيدا ليناطح 

السحاب 
ثم يعود مجهدااً ال حيله له

يعود متعبا مضني 
يغادر شابااً ثم يعوُد كهالاً 

يلبسني خياال كثوبااً باليااً بعد انهكه الرحيل 
احاول تقييده 
احاول إسكاته

فيعود للطيران كعصفور ال يتحمل القهر و 
الحبس و ان كان القفص من ذهب
أرهقني خيالي  بعد كل رجوع 

بعد كل عوده 
يعود ليبكيني
يعود ليأنبني 

يعود مثقال باألسئلة الكثيره 
يدخل بها عقلي و يتشاجر معي 

اعتذر منه 
و ال يقبل أسفي 

فيا لضعف حيلتي 
و يا إلشفاقي عليه 
يغادر كثيرا في نومي

و يغادر اكثر في يقظتي
باألمس غادر في يقظتي و عاد اثناء نومي و 

معه ُحلم
حمله لي كهديه منه عن كل ما تسببه لي من 

ألم و عتاب

اللون األخضر 
الشمس الخفيفه الدافئة

الورود 
رائحه النهر 
تغريد الطيور 
ظالل األشجار 

جميع من أحبهم قلبي يتجمعون حول هذا 
النهر ، يضحكون ، يفعلون كل منه ما كان 

يحب ان يفعل ، 
رأيت جدتي تغزل خيوط الصوف 
رأيت أبي يصنع األشكال الخشبيه 

رأيت جميع من غاب منذ زمن في اسعد 
حاالته 

ال يفكرون في شيئااً يُرهُق ذهنهم 
شعرت معهم بأشياء قد ابتعدت عني منذ 

زمن 
اشياءاً هربت مني 

و لم أستطيع استعادتها
البقية ص 19



تغيري الصيدلية

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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طويلة  لسته  على  مريضي  كان 
من  بالعديد  ألصابته  االدوية  من 
الصيدلية  لي  أرسلت  االمراض، 
لديهم  ن  الدواء  له  تصرف  التي 
)اتاكاند(  االدوية  أحد  من  نقص 
وطلبوا استبداله بآخر عند التكرار، 
دواء  واخترت  ايام  بضعه  تأخرت 
لهم،  وارسلته  )كوفرسيل(  شبيها 
الصيدلية  غير  قد  المريض  كان 
في  السكرتيرة  له  وغيرته  بآخر 
ملفه بالكومبيوتر بدون علمي فذهب 

التي اخذ  الجديدة  للصيدلية  الفاكس 
فأرسلوا  االخيرة  الروشتة  لها 
دواء  اعطى  أننى  من  يستعجبون 
االثنين  استخدام  يصح  وال  وشبيه 

معا.

الصيدلية  انه  أدري  أكن  لم 
أيضا  انا  وتعجبت  تغيرت  قد 
التغيير  يطلبون  انهم  منهم  بدوري 
من  قليل  وبعد  منه،  يتعجبون  ثم 
التمحيص في أسماء الصيدلية التي 

أرسلت الفاكس والصيدلية التي في 
التغيير  طلب  من  ان  فهمت  ملفه 
غير من وصلته الروشتة األخيرة 

هذا  ان  تظن  قد  القارئ  عزيزي 
اؤكد  ولكن  اكتشافه  يسهل  االمر 
لك انه وسط زحام المرضى وعدم 
توفر القليل من الوقت حتى لتناول 
وتغيير  هذا  يصعب  فأنه  الطعام 
الصيدلية التي تأخذ منها االدوية قد 

يتسبب في الكثير من األخطاء.

بصــــــراحة
نظرة علي انتخابات قيادة حزب 

احملافظني الكندي
 مدحت عويضة

سيختار  القادم  يونيه   ٢7 يوم 
أعضاء حزب المحافظين الفيدرالي 
المنافسة  وتنحصر  الجديد،  قائدهم 
المحامي  أثنين  بين  األن  حتي 
مكاي  بيتر  المخضرم  والسياسي 
عدة  وزارية  مناصب  شغل  والذي 
منها العدل والدفاع والخارجية. كما 
انه حافظ علي مقعدة في البرلمان من 
١٩٩7-٢0١٥. وبين إيرن أوتوول 
والسياسي  والمحامي  العسكري 
شئون  وزير  منصب  شغل  الذي 
سنة  البرلمان  ودخل  المحاربين 
للمرة  مفعده  علي  وحافظ   ٢0١٢
واسعة  شهرة  نال  وإيرن  الثالثة. 
انتخابات  وأثناء   ٢0١7 سنة  في 
قيادة الحزب الذي كان هو الحصان 
المركز  علي  وحصل  فيها  اآلسود 
آندرو  نجاح  في  سببا  وكان  الثالث 

شير علي حساب مكسيم بيرنيه.
 

بيتر ميكاي مازال متقدما وبنسبة 
الرأي،  استطالعات  حسب  كبيرة 
كيني  جيسين  تأييد  إعالن  ولكن 
بينهما  المسافات  يقرب  قد  إليرن 
إيرن.  لحساب  الطاولة  يقلب  وقد 
الكبيرة  ميكاي  شعبية  فبرغم  كذلك 
قيادات  بدعم  يتمتع  أيرن  فأن 
أندرو  فريق  وخصوصا  الحزب 
شير كجارنت جينيس مثال، ومعظم 
يعتبر  إن ميكاي  إال  القديم،  الفريق 
علي  قبوال  واألكثر  شعبية  األكثر 

المستوي الجماهيري.
من  كثيرا  يهمني  ال  الحقيقة  في 
في  الداخلية  االنتخابات  سيكسب 
الحزب ليصبح قائدا للحزب، ولكن 
كسب  علي  القدرة  لديه  من  يهمني 
يتقابل مع  العامة عندما  االنتخابات 
في  اإلجابة  لألن  تردو؟؟.  جستين 
ذكرت  كما  ولكن  ميكاي  صالح 
لحظة،  أي  في  األمور  تتغير  قد 
المخضرم  المصري  أن  خصوصا 
وليد سليمان هو الذي يتولي مسؤلية 
إليرن  اإلنتخابية  الحملة  قيادة 
أغلب  علي  الحصول  ويستطيع 
وعالقاته،  بخبرته  أونتاريو  دوائر 
كما أن إيرن نفسه عندما بدأ حملته 
من  يكن  لم   ٢0١7 في  السابقة 
المرشحين األقوياء في البداية لكنه 

أنهي السباق بالمركز الثالث.
أريد  الجديد  القائد  نتخب  ونحن 
المصري  للناخب  رسالة  أرسل  أن 
والعربي بشكل خاص، ربما تساعده 
كنت  أن  أوال  مرشحة،  إختيار  في 
تريد أن تنتخب قائدا للحزب وتفرح 
االنتخابات  في  تبكي  ثم  بإنتصارة 
فعليك  تردو  ينجح  عندما  العامة 
بإنتخاب األكثر تشددا، كما فعلنا في 
٢0١7. وأن تفكر في كيفية إستعادة 
اقتصاد  إلنقاذ  الليبرال  من  الحكم 

البلد فعليك بإنتخاب األكثر تقدما.
إختالفا  يختلفون  الكنديون  أوال: 
األمريكيون،  عن  وجزئيا  كليا 
المتعجرف  الخطاب  يأتي  قد  بينما 
أمريكا  في  بثمارة  والمتعصب 

نجد  األمريكية،  النعرة  مع  تماشيا 
أن الكنديون يميلون للهدوء والسالم 
وال  الكل،  ومحبة  الكل  وقبول 
يحبون العجرفة وليس لديهم النعرة 

األمريكية بل أنهم يكرهونها.
ثانيا: هناك أموا أصبحت مسلمات 
في كندا لم ولن يستطيع أحد المساس 
بها كحقوق مثلي الجنس مثال، وأنا 
جالياتنا  أبناء  معظم  أن  جيدا  أعلم 
ضد هذا األمر، ولكن نحن هاجرنا 
لمجتمع ليس لنفرض علي معتقداتنا 
وأفكارنا بل علينا قبول هذا المجتمع 
كما هم قبلونا سمحوا لنا بالعيش في 

كامل الحرية معهم.
للسالم  يميلون  الكنديون  ثالثا: 
في  األمريكان  نتبع  أن  يحبون  وال 
خارج  وحروبهم  العالمية  مشاكلهم 
آراضيهم وتدخلهم في شؤون الغير، 
ولذلك في الخطاب الحماسي والفكر 

المتشدد لن يلقي له مكان في كندا.
رابعا: أهم ما يشغل الكنديون هو 
االقتصاد والرجل القادر علي التفرغ 
إلعادة بناء اقتصاد بلدة، يجب أن ال 
مع  داخلية  بحروب  مشغوال  يكون 
عالمية  بمشاكل  وال  كندية  أقليات 
تزيد األمر اإلقتصادي سوءا، فعليه 
زن يركز في حل مشاكلنا الداخلية 
وهذه اآلمور ال تأتي مع مرشح من 

أقصي اليمين.
 

أن  القادم  القائد  علي  خامسا: 
يقلب  وال  الحزب  تفكير  يطور 
الحزب ناحية اليسار، وإال ساعتها 
بينكم  الفرق  ما  الكنديون  سيقول 
وبين الليبرال وبما أن الليبرال أكثر 
خبرة منكم في الحكم سنبقي عليهم، 
في  الحزب  تطور  آن  الحنكة  وهنا 
األمور التي ال تغضب الغالبية منك 
يضرب  كمن  الحزب  تترك  وال 
رأسه في الصخر وفي الوقت نفسه 
وتميزة  الحزب  هوية  علي  تبقي 
ومهارة  لحنكة  يحتاج  أمر  وهو 

وخبرة كبيرة جدا.
التوفيق  كل  أتمني  النهاية  في 
وأنت  األفضل  إختيار  في  للحزب 

عزيزي القارئ، تستطيع هذه 
في  خطأك  تصحح  أن  المرة 
٢0١7 عندما أخترت األكثر تشددااً 
داخل  بنجاحه  وفرحت  ورقصت 
الواحد  ليلة  في  بكيت  ثم  الحزب، 
سنة ٢0١٩  أكتوبر  من  والعشرين 
عندما أكتشفت أن الكنديون انتخبوا 
عن  قيل  ما  كل  بالرغم  الليبرال 
اليميني  الخطاب  ورفضوا  فسادهم 
المتطرف. إنتخابات رئاسة الحزب 
ليس  البيت  داخل  بسيط  كصراع 
من  المهم  لكن  به،  يفوز  من  مهم 
الدفاع علي مصالح  قادر علي  هو 
األسرة خارج البيت، من هو القادر 
علي إقناع الكنديون بأنه يصلح أن 
ويتعهد  كندا،  لوزراء  رئيسا  يكون 
الكنديين  كل  بين  والعدل  بالمساواة 
مهما كانت ميولهم، وعلي أختالف 

دياناتهم ومللهم وألوانهم وجنسهم.

يراه  كيف  مبارك...  »الرئيس  مقال  بقية 
األقباط« ص 5

 فمنذ تولى حسنى مبارك نيابة الرئاسة ثم الرئاسة لم 
يلتق رئيس الكنيسة القبطية منفردا إال مرة واحدة عقب 
حادث كنيسة العمرانية في العام ٢0١0. مع أنه كان 
نتائج روح  بنفسه من  الرجل تحقق  المفترض أن  من 
التي خاضها  الحرب  في  التي سادت  المشترك  العمل 
وخرج منها ونجمه في عنان السماء، وكان االقباط في 
يعزفون  المسلمين  أشقاؤهم  مع  المصري  الجو  سالح 
تاريخ  العظيم في  للحدث  اداء رائعة مهدت  سيمفونية 
المصريين وهو االنتصار االول والوحيد في تاريخهم 
فلك  في  ودار  ذلك  كل  نسى  الرجل  لكن  الحديث، 
قتلوا رئيسه  أن  يوم  أيضا  , ونسى  المؤمن(  )الرئيس 
وقائده االعلى في ذكرى انتصاره، نسى أنه نجا منهم 
ومحاوالت  إثيوبيا  في  وبعده  اليوم  هذا  في  بأعجوبة 
ويبدأ  يتعظ  أن  من  وبدل  عنها،  يعلن  لم  لقتله  أخرى 
في تطهير الوطن سار على نفس المنوال، بل األدهى 
واالمر أنه فتح الباب لمفاوضتهم تحت شعار المراجعة 
الكاذب. وبدأت موجة معاناه جديدة لألقباط فقد صرح 
لها  يكن  لم  التي  العنصرية  القنوات  بعشرات  مبارك 
رسالة سوى بث الكراهية والعنصرية البغيضة لسبهم  
وازدراء عقيدتهم وإباحة دمائهم وأعراضهم، ليس ذلك 
فقط بل سمح بتمدد أجنحة ممولة تمويال هائال بعضها 
من مؤسسات رسمية  بالدولة مهمتها الرئيسة التحرش 
مئات  كانت  والنتيجة  بقعة في مصر  باألقباط في كل 
من الشهداء االقباط بتحريض من المساجد والجمعيات 
الشرعية في الهجمات االسبوعية المنظمة بعد صالة كل 
جمعة تحت سمع وبصر مبارك ووزير داخليته وأمن 
نظامه، شهداء بالمئات ولم يتم محاسبة متهم واحد في 
طول البالد وعرضها، ولم تعد مهمة الحراس المعينون 
على الكنائس هي حمايتها ولكن لتبليغ أمن الدولة عمن 
يخرج ويدخل وماذا قالوا وماذا فعلوا والطامة الكبرى 
إلصالح  الجبس  أو  االسمنت  من  عبوة  تدخل  عندما 
دورة مياه تهرع سيارات الشرطة في ثوان لتأخذ كاهن 
الكنيسة  أما عند حدوث هجوم على  للتحقيق،  الكنيسة 
تقع  أن  بعد  إال  تصحو  وال  عميقا  نوما  الشرطة  تنام 

المظاهرة  فعاليات  االقباط  ينس  لن  وبالطبع  الواقعة، 
الوحيدة التي كان يسمح بها نظام مبارك كل يوم جمعة 
أمام مسجد القائد ابراهيم في االسكندرية وباقي مساجد 
شنودة  والبابا  االقباط  لتسب  مصر  كل  في  السلفيين 
بأحط الشتائم. وهناك سؤاال هاما: على ماذا كان يحاكم 
مبارك؟ واالجابة ببساطة مبارك كان يدفع ثمن تكرار 
عن  النظر  وغض  ورعى  وهادن  داهن  سلفه  أخطاء 
ورم سرطاني نهش في جسد الوطن ظنا منه أن صفقة 
الكرسي  المنفعة صفقة  لتبادل  يمكن عقدها مع هؤالء 
مقابل الشارع، صفقة تعيد انتاج نظام آل مبارك مقابل 
ثمن  يدفع  كله،  المجتمع  على  المتطرفون  يستولى  أن 
القراءة المعكوسة للتاريخ ويدفع ثمن ظلم األقباط، يدفع 
ثمن فاتورة عفن نظام الحكم الذى عجز عن فتح طاقة 
الذي  الفساد  يعالج  تغيير  في  أمل  بصيص  ولو  تشع 
نظر له وبدأه عبد الناصر ومن بعده خلفائه، أما عن 
السائدة اآلن على مبارك ونظامه فهي  التعاطف  نبرة 
خطة مشبوهة، فمبارك هو الذى اكمل فساد من سبقوه 
و ساهم أكثر في تمكين هؤالء المتطرفون من اعتالء 
تمكنهم  في  ساهم  الزمن،  من  غفلة  في  مصر  عرش 
من اقتصاد الوطن وجامعات الوطن ونقابات الوطن، 
رويت  الوطن  أرض  من  طاهرة  بقعة  استعمار  ومن 
قتل  امن  جرائهم  في  ساهم  والمسلمين  االقباط  بدماء 
الشوارع  في  والشرطة  الجيش  في  وضباطنا  جنودنا 
عما  واألخير  االول  المسئول  هو  نعم  الحدود،  وعلى 
حدث لألقباط في عهده المشئوم. وال نغالى إذا قلنا أن 
حقبة مبارك هي ثاني أسوأ الفترات التي مرت باألقباط 
وتجئ بعد فترة حكم السيسي )منذ سيطرته علي إدارة 
منذ  لألقباط  زمن  أسوأ  سجل  الذى  اآلن(  حتى  البالد 
عصر محمد علي. ان مبارك ال يختلف في اضطهاده 
لألقباط عن اي حاكم لمصر منذ الغزو العربي الهمجي 
عبد  الي  علي  محمد  من  الفترة  حكام  باستثناء  للبالد 

الناصر. 

لمزيد من التفاصيل: راجع مقاالتي األربعة بعنوان » 
األقباط و مبارك«.  هناك بعض فقرات نقلت عن مقالة 

بعنوان »مبارك واالقباط لألستاذ عيد اسطفانوس« 

ص  واليقظة  النوم  بين  طما  بقية 
18

الفرحه الكامله 
الهدوء الكامل 
السالم الكامل

و تأكدت انني احيا حياه ناقصه 
بل هي ليست حياه 

حاولت البقاء 
حاولت التظاهر انني لن ارحل

حاولت التمسك بالمشهد الذي أعاد 
لي الحياه

او 

الذي أعادني للحياه 
و في النهايه 

أنتصر الواقع علي الخيال 
بكل قسوه 

و بكل عنف 
حتي صارت دموعي هي النهر 
و تبدلت تغريد الطيور بزحام 

االفكار و ضجيج الحياه 
و تبدل صوت أبي الطيب بصوت 

آخر ارهق حياتي 
و تبدل صوت جدتي بصوت االلم 

 

بكي خيالي و بكيت معه
اشفقت عليه 

و اشفق هو ايضا بي 
 

فما عدت افكر هل انا نائمه أم 
يقظه

هل هذا حلم ام خيال 
 

الن الواقع كان اقوي من كل هذا 
و أعود لطاولتي
ال شئ معي 

اال الخيال الذي أرهقني
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
سد النهضه اإلثيوبي

بقلم فادي جرجس
سد  باسم  معروف  هو  كما  او  النهضه  سد 
النيل  علي  يقع  إثيوبي  سد  هو  الكبير  األلفية 
من  بالقرب  بنيشنقول-قماز  بواليه  األزرق 
الحدود االثيوبيه السودانية علي مسافة تتراوح 
بين ٢0و٤0 كيلومتر وعند اكتمال بناؤه سوف 
يصبح اكبر سد كهرومائي في القارة األفريقية 
انتاجا  السدود  اكبر  قائمه  في  عالميا  والعاشر 
مليار   ٤.7 إنشاؤه  تكاليف  وتقدر  للكهرباء 
دوالر أميريكي وهو واحد من ثالث سدود تشيد 

من اجل توليد الطاقه الكهربائية في أثيوبيا .
وكانت الدول المتشاطئة علي نهر النيل في 
السابق مستعمرات لدول اجنبيه ثم حصلت هذه 
الدول علي استقاللها وظهرت اولي االتفاقيات 
ابابا  اديس  في   ١٩0٢ عام  النيل  مياه  لتقسيم 
ممثله  بصفتها  العظمي  بريطانيا  بين  وعقدت 
عدم  علي  ونصت  وأثيوبيا  والسودان  لمصر 
أقامه ايه مشروعات سواء علي النيل األزرق 
بين  اتفاقيه  ثم  السوباط  ونهر  تانا  بحيره  او 
بريطانيا وفرنسا عام ١٩06 ثم اتفاقيه اخري 
إقرار  االتفاقيه  هذه  وتتضمن   ١٩٢٩ عام 
من  المكتسبة  مصر  لحصه  الحوض  دول 
االعتراض  في  الحق  لمصر  ان  و  النيل  مياه 
جديده  مشروعات  الدول  هذه  إنشاء  حاله  في 
بين  االتفاقيه  هذه  وكانت  وروافده  النهر  علي 
مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا 
من  مصر  استفاده  لتنظيم  وأوغندا  والسودان 
 7.7 نسبه  تخصيص  وتم  فيكتوريا  بحيره 
بالمائة   ٩٢.3 و  للسودان  التدفق  من  بالمائة 
لمصر ، ويقع السد في في نهايه النيل األزرق 
من  حوالي  بعد  وعلي  شنقول  بني  منطقه  في 
٢0 الي ٤0 كيلومتر من الحدود السودانية خط 
عرض ١١ درجه شماالاً ، طول 3٥ درجه ٩ 
شرقاًا علي ارتفاع حوالي من ٥00 الي 600 
متر فوق سطح البحر وهذه المنطقة يغلب عليها 
الصخور المتحولة والتي تشبه في تكوينها جبال 
البحر األحمر الغنية بالمعادن وبعض العناصر 
المهمة مثل الذهب والبالتين والحديد والنحاس 
في  السد  بناء  في  صعوبه  هناك  كانت  لذلك 
تلك المنطقة لصعوبة التضاريس حيث الجبال 
المرتفعة واالوديه الضيقة والعميقة والتي معها 
المعدات وخالفه  نقل  في  هناك صعوبه  يكون 
أيضا انتشار الصخور البركانيه البازلتية وهي 
صخور سهله التعريه بواسطه األمطار الغزيرة 
لذا فهي ضعيفه هندسيا لتحمل سد عمالق كهذا 
وتتأثر هذه الصخور بالمياه المالحة خاصه في 

البحيرات .
هذا  بناء  في  التفكير  في  اإلثيوبيين  بدأ  وقد 
بالنسبه  الحلم  بمثابه  وكان  بعيد  امد  منذ  السد 
 ١٩6٤ و   ١٩٥6 عامي  مابين  انه  حيث  لهم 
احد  بواسطه  للسد  النهائي  الموقع  تحديد  تم 
المكاتب االمريكيه المتخصصة في هذا الشأن 
بحسب  مصر  الي  الرجوع  دون  ذلك  وتم 
االتفاقيه الموقعة عام ١٩٢٩ وفي اول أكتوبر 
 ٢0١0 عام  أغسطس  وحتي   ٢00٩ عام  من 
للموقع  مسح  بعمليه  األثيوبية  الحكومه  قامت 
من  االنتهاء  تم   ٢0١0 عام  من  نوفمبر  وقي 
تصميم السد وفي 3١ مارس من عام ٢0١١ 
المشروع تم  وبعد يوم واحد من اإلعالن عن 
منح عقد قيمته ٤.7 مليار دوالر أمريكي الي 
بناء  في  المتخصص  اإليطالية  الشركات  احد 
رئيس  قام   ٢0١١ عام  ابريل   ٢ وفي  السدود 
حجر  بوضع  زيناوي  ملس  إثيوبيا  وزراء 
مجلس  اصدر  ابريل   ١٥ وفي  للسد  األساس 

الوزراء اإلثيوبي قرارا بتسميه السد ب » سد 
النهضه اإلثيوبي الكبير » حيث كان في البدايه 
يطلق عليه » مشروع X » وبعد اإلعالن عن 
عقود المشروع سمي ب » سد األلفية » وفي 
تتقاسم  سوف  انها  إثيوبيا  أعلنت   ٢0١١ مايو 
دراسه  يمكن  حتي  مصر  مع  السد  مخططات 

مدي تاثير السد علي المصب .
حيث  جدا  مرتفعا  يكون  سوف  السد  وهذا 
يبلغ ارتفاعه ١70 متر أي حوالي ) ٥٥٨ قدم 
 ) قدم   ٥٩06  ( أي  متر   ١٨٨0 وبعرض   )
وهو مكون من الخرسانة المضغوطة وسيكون 
جانبي  علي  كل  الكهرباء  لتوليد  محطتين  له 
قناتي تصريف المياه محطتين للطاقه اليسري 
واليمني سوف تحتوي كل منها علي ٨& 3٥0 
ميجاوات ولدعم السد سيكون الخزان بطول ٥ 
كيلومتر ) حوالي 3 ميل ( و٥0 متر ) حوالي 
السرج وسيسع خزان  ارتفاع سد   ) قدم   ١6٤
المياه ،  السد لحجم 7٤ مليار متر مكعب من 
وقد أعلنت الحكومه االثيوبيه انها تعتزم تمويل 
سندات  أصدرت  وقد  بنفسها  السد  تكلفه  كامل 
المقاول  يكون  وسوف  الغرض  هذا  تستهدف 
الرئيسي للمشروع هو شركه سباليتي اإليطالية 

والتي لها باع طويل في هذا الشأن .
منافع عديده  السد  لهذا  ان  اإلثيوبيين  ويري 
الطاقه  بإنتاج  يقوم  سوف  فهو  لهم  بالنسبه 
الكهرباء  استهالك  يغطي  فسوف  الكهرومائيه 
داخل أثيوبيا ويجعل لها اكتفاء ذاتي بل ويمكن 
يوفر  مما  أيضا  المجاورة  الدول  الي  تصديره 
هذا  في  يعمل  االن  وحتي  صعبه  عمله  لهم 
مدار  علي  شخص   ٥٨00 حوالي  المشروع 

٢٤ ساعه يوميا.
وبشده  تعترض  مصر  ان  فيه  الشك  ومما 
علي ان تتصرف احدي دول منابع نهر النيل 
تصرف انفرادي دون الرجوع الي باقي الدول 
سلفاًا  الموقعة  الدولية  االتفاقيات  بكل  وضاربه 
تمثل  المياه  وان مسأله  الحائط خاصه  عرض 
حياه او موت واليمكن التغاضي عنها وتتلخص 
مستوي  انخفاض  من  المصرية  المخاوف 
مما  النيل  نهر  في  من حصتها  المياه  منسوب 
الزراعية  األراضي  تصحر  حاله  الي  يؤدي 
الصالحة للزراعة كما تخشي مصر من يؤثر 
السد علي إمدادات الكهرباء بنسبه تصل من ٢٥ 
بالمائة الي ٤0 بالمائة باإلضافة الي المخاوف 
من انخفاض منسوب المياه المخزون في بحيره 
السد العالي مما سيقلل من قدره السد العالي من 

انتاج الكهرباء المطلوبة لمصر .
الرئيس  تولي  انه منذ  يقال  ان  والحق يجب 
السلطة  مقاليد  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
في مصر وهو يولي ملف سد النهضه اولويه 
خاصه ويعتبره ملف امن قومي وال يقل أهميه 
الذي يجتاح مصر  عن ملف اإلرهاب األسود 
ا من اجل الوصول  وبذل السيسي مجهودا جباراً
الي حلول وسط وال يضار طرف علي حساب 
طرف اخر وبما ال يتعارض مع مصالح جميع 
ففي ٢3 مارس من   ، النيل  نهر  دول حوض 
عام ٢0١٥ وقع السيسي في اديس ابابا اعالن 
نفسه  العام  وفي  والسودان  إثيوبيا  مع  مبادئ 
النيل  حوض  لدول  الزيارات  من  بسلسلة  قام 
ضد  مضاد  قرار  اتخاذ  اجل  من  محاوله  في 
بناء السد ومنع التوسعات في مشاريع السدود 
العام  من  ديسمبر   6 وفي   ، النيل  نهر  حول 
نفسه عقد السيسي اجتماعا موسعا في القاهرة 
ضم وزراء المياه في كل من السودان وجنوب 

في  وأوغندا  وبورندي  وتنزانيا  السودان 
محاوله للوصول الي حل مرضي ولم يقف 
األمر عند هذا الحد بل ان وزير الخارجيه 
جوله  اجري ١٩  سامح شكري  المصري 
وأثيوبيا  السودان  مع  المفاوضات  من 
اتفاقيات  أي  عن  تسفر  لم  لألسف  ولكن 
وتم  الثالثة  األطراف  بين  تفاهمات  او 
تعليق المفاوضات عده مرات بسبب تعنت 
الجانب اإلثيوبي مما اضطرت مصر الي 
األوربي  االتحاد  علي  ا  ضغوطاً ممارسه 
اقراض  وقف  اجل  من  وروسيا  والصين 
وتسابق  دوالر  مليار   6 بمبلغ  إثيوبيا 
حل  الي  الوصول  اجل  من  الزمن  مصر 
تداعيات  الرهيبة الن  المشكلة  لتلك  نهائي 
ومرعبة  خطيرة  مصر  علي  النهضه  سد 
الي  الواصلة  المياه  نقص  الي  فباإلضافة 
الزراعة  علي  السلبي  والتأثير  مصر 
خبراء  فان  سلفا  أوضحنا  كما  والكهرباء 
االقتصاد يقدرون الخسائر التي ستقع علي 
مليار   ١٥0 بحوالي  المصري  االقتصاد 
مما  جدا  ضخم  مبلغ  وهو  سنويا  جنيه 
المصري  االقتصاد  ضعف  الي  سيؤدي 

الذي هو في األساس ضعيف .
متاحان  خياران  المصريين  أمام  يبقي 
استمرار  هو  أولهما  الحالي  الوقت  في 

اجل  من  والسياسية  الدبلوماسية  الجهود 
إقناع إثيوبيا بالتوقف عن استكمال بناء سد 
النهضه وان كان هذا الحل فيما يبدو حالاً 
وهمياًا وواهيا حيث ان إثيوبيا قاربت علي 
االنتهاء من بناؤه وهو علي وشك االنتهاء 
بالمياه  لملئه  محاوالت  االن  وتجري  بل 
فمن الغباء توقع ان توقف إثيوبيا استكمال 
البناء بعد مرور كل هذه السنين ويعد دفع 
حلم  اصبح  وقد  الطائله  األموال  هذه  كل 
ان  الثاني وهو  الخيار  أما   ، بأكمله  شعب 
تلجأ مصر الي الخيار العسكري ومحاوله 
امتالؤه  قبل  من  وتدميره  السد  ضرب 
أوالاً  بالهين  ليس  هذا حالاً   وأيضا  بالمياه 
الن إثيوبيا وضعت نظاما بحمي السد من 
الصواريخ المضادة باإلضافة الي وعوره 
األراضي المتاخمه للسد وصعوبه وصول 
من  أيضا  هناك  الي  عسكريه  وحدات 
معارضه  العسكري  الحل  يلقي  ان  الوارد 
دوليه مما يعرض مصر الي مواجهات مع 

دول اخري هي في غني عنها .
لهذا فان األمر يتطلب من القيادة السياسيه 
الفتاح  عبد  الرئيس  في  الممثلة  المصرية 
للوصول بملف سد  السيسي حكمه وحنكه 

النهضه الي بر األمان .

بقية مقال »ضد اإللحاد: وراء الخلق خالق« ص11
 كل هذه البراهين تجعل من نظرية اإلنفجار الكوني هي التفسير العلمي والمنطقي 

لوالدة الكون.  
ولكن ورغم ذلك يوجد عدد من األسئلة حول النظرية تحتاج إلي إجابة ومنها : ما 
هو سبب وطريقة حدوث اإلنفجار العظيم األول الذي خلق الكون ؟ هل كان هناك 
زمن قبل ذلك اإلنفجار ؟ ماذا كان جوهر الوجود قبل ظهور الكون ؟ من أين أتي 
الزمن ؟ هل سيحدث إنفجار أخر ؟ هل الكون أزلي أم مؤقت ؟ هل توجد أكوان أخري 
؟ ستبقي كل هذه أسئلة مفتوحة نود لو نجد عنها إجابة ولكننا سنظل واثقون بانه أي 
كانت اإلجابات حول هذه األسئلة فسيبقي اإلنفجار العظيم في قلب الصورة وأيا كانت 

اإلجابات علي هذه األسئلة.  
االن العلماء يبحثون عن نظرية أكثر شموال تحوي نظرية اإلنفجار العظيم وتجيب 

في نفس الوقت علي تلك األسئلة.   
هوامش : هناك نظرية أخري هي نظرية الكون المتكرر تقول أن عالمنا هو مجرد 
عالم من بين ماليين العوالم واألكوان التي سبقته والتي ستأتي من بعده. هذه العوالم 
واألكوان تتعاقب واحدة تلو األخري بانتظام وفي كل مرة يحدث إنفجار عظيم يبدأ 
الكون والذي يتمدد علي مدي مليارات السنين ثم ينكمش ويتقلص علي نفسه إلي أن 
ويفني. ثم يأتي إنفجار جديد ليخلق عالم وكون جديد بدوره وبقوانين فيزائية جديدة 
تختص بهذا الكون وتختلف عن سابقتها وتتحكم فيه ثم يتكرر الحدث ماليين المرات 
وإلي ما ال نهاية. وهذه النظرية العلمية إقترحها العالم الفيزيائي ألبرت انيشتين عام 
١٩30. ولكن أثبت الفيزيائيون أن نظرية األكوان المتكررة تناقض قوانين الميكانيكا 
الحرارية وعليه ففي الوقت الراهن يوجد القليل من العلماء الذين يؤيدون تلك النظرية 

األخيرة.   
وجود  مع  تتعارض  ال  العظيم  اإلنفجار  نظرية  أن  أضيف  أن  أحب  النهاية  وفي 
الخالق بل علي العكس تؤكد علي وجود الخالق وذلك ألسباب ثالثة : أوال ألنها تمثل 
طريقة الخالق لخلق الكون ولنهايته فالبد لخلق الكون من وسيلة وقد كان اإلنفجار 
العظيم هو تلك الطريقة.  ثانيا : إن خلق المادة من العدم وهو ما أكدته فيزياء الكم 
هي أحد صفات هللا فهو القادر علي كل شيء. ثالثا : إن هذه النظرية تؤكد علي أنه ال 

شيء أزلي أبدي سوي الخالق فحتي الكون ذاته له بداية وله نهاية.



السنة الثالثة عشر، العدد )314( - األربعاء 11 مارس 212020

فريوس كورونا  
 COVID- 19 “ COrona
 VIrus Disease- 2019 "

خوف واجب ولكنه 
مبالغ فيه.  

إصابة  لحالة  تشخيص  أول  حدث 
 COVID- 19 كورونا   لفيروس 
بلدة  في  وذلك   ٢0١٩ ديسمبر   ١ في 

ووهانWuhan في الصين. 
نفس  من  هو  الفيروس  وهذا    
عام  في  تسبب  الذي  الفيروس  فصيلة 
 Sever Acute وباء  في   ٢003
 Respiratory Syndrome ”
 SARS فيروس  ويعد    SARS
أخطر من الفيروس الحالي حيث تبلغ 
الفيروس  هذا  بسبب  الوفاة  إحتماالت 

١0% من المصابين.  
 COVID- 19 فيروس  ويشابه 
جينيا وبنسبة ٩0 %  فيروس الكورونا 

الذي يصيب الخفافيش.  
فيروسات  فصيلة  فان  العموم  وفي 
الكرونا تصيب الثدييات والطيور وتم 
تسميتها  وتم  الستينيات  في  اكتشافها 
بروزات  تمتلك  النها  الكرونا  باسم 
التاج  شكل  في  تبدو  تجعلها  سطحية 

الملكي تحت المجهر اإللكتروني. 
فيروسات  تسبب  اإلنسان  وفي   
الجهاز  في  مشاكل  الكرونا  فصيلة 
في  كما  البسيطة  بين  تتراوح  التنفسي 
حدوث  إحتمالية  إلي  البرد  نزالت 

الوفاة كما في حالة :  
SARS  %١0ً١(  حيث نسبة الوفاةا

نسبة  حيث   COVID- 19  )٢
الوفاة حوالي %3 

إحصائيات : عدد المصابين بفيروس 
 ٢ حتي    COVID- 19 الكرونا 
ألفا   ٩0 علي  قارب   ٢0٢0 مارس 
منهم ٩0 % في الصين وحدها, والباقي 
مصرنا  منهم  دولة   67 علي  موزع 
في  المصابين  عدد  وظل  العزيزة 
أسبوع  األولي يتضاعف كل  األسابيع 
أول  وفي  المرض  تمت مالحقة  حتي 
الحاالت  ثلثي  كانت  للمرض  ظهور 
االطعمة  لبيع  بسوق  متعلقة  المصابة 
بمدينة  الحية  والحيوانات  البحرية 
العدوي  أن  وبعتقد  بالصين  ووهان 
للحاالت األولي تمت من الحيوان إلي 
وأصبحت  العدوى  توالت  ثم  اإلنسان 

من اإلنسان إلي اإلنسان .  
المرض    هذا  من  الوفيات  ونسبة 
وكما ذكرنا  أقل من ٤%  من المصابين 
به ؛ فقد بلغت حاالت الوفاة حوالي 3 
آالف حالة معظمهم من الصين وفقط 
١٢0 حالة في 67 دولة أي أن متوسط 
نصيب الدول األخري في ثالثة أشهر 
قلت  ولذلك  تقريباًا  دولة  لكل  حالتين 
وأصر أن الخوف من فيروس كورونا 

هو خوف مبالغ فيه جدا.  
مشابهة  بالفيروس  العدوى  وطريقة 
االنفلونزا  بفيروس  العدوي  لطريقة 
وذلك عن طريق الرزاز المنبعث من 
الجهاز التنفسي لمرضي ذلك الفيروس 
في أثناء الكحة أو العطس أو عن طريق 
مالمسة سطح ملوث بهذا الرزاز باليد 
ثم مالمسة اليد للعين أو األنف أو الفم، 
وفي العموم فان الفيروس يبقي خارج 

العدوى  لنقل  قابال  المريض  جسم 
المصاب  والشخص  أيام   ٩ حوالي 
يبلغ  لعدد  لغيره  العدوي  في  يتسبب 
ثالثة أو أربعة أشخاص ويمكن أيضا 
اإلنسان عبر تعرض غير  أن يصاب 
تعرض  قد  سليم  شخص   من  مباشر 
متسلسل  وبشكل  الكرونا  لمريض 
في  أفراد ساهموا  أربعة  يشمل حتي  

نقل الفيروس . 
تبلغ  الفيروس  لهذا  الحضانة  وفترة 
يوما  أقصي ١٤  وبحد  أيام   ٥ حوالي 
في  المشتبه  حجز  من  فالبد  وعليه 

إصابتهم لمدة أسبوعين 
وحدوث الوفاة ال قدر هللا يحدث بعد 
من  يوما   ٤0 الي  أيام   6 من  حوالي 
بداية اإلصابة وقد لوحظ أن ثمانين في 
المائة من حاالت الوفاة تحدث في الفئة 
وغالبا  عاما،   60 عمر  فوق  العمرية 
في من يعاني منهم من أمراض أخري 
بينما   ، والسكر  القلب  أمراض  مثل 
نسبة الوفاة في الفئة العمرية تحت ٥0 
عاما نصف في المائة فقط، وال توجد 
حاالت وفاة في األطفال دون العاشرة 

 .
أما عن أعراض اإلصابة : فبعض 
أية  عليها  تظهر  ال  اإلصابة  حاالت 
تعاني  الحاالت  معظم  ولكن  أعراض 
من   %٨0 في  طفيفة  أعراض  من 
أعراض شديدة في ١٤%  أو  الحاالت 
الرئوي  االلتهاب  مثل   - الحاالت  من 
- والباقي حاالت حرجة قد تؤدي إلي 

الوفاة. 
 وأعراض المرض تماثل أعراض 
اإلنفلونزا ويمكن تقسيمها إلي نوعين : 
١( أعراض شائعة وهي إرتفاع في 
درجة الحرارة ونهجان وكحة جافة أو 

مصحوبة ببلغم. 
وتشمل  شيوعا  أقل  أعراض   )٢
وألم  البلعوم وزكام وتعب  في  حرقان 
فقدان  وأحياناًا  وإسهال  العضالت  في 

الشهية وغثيان نفس.             
تشمل  فهي  المضاعفات  عن  أما 
تنفسية  )متالزمة  التنفس  في  صعوبة 
دموي  تسمم  رئوي  والتهاب  حادة( 
وهبوط حاد في الدورة الدموية أو فشل 
الجسم  أجهزة  في  عام  فشل  أو  كلوي 
تحدث  الحاالت  من   %3 حوالي  وفي 

الوفاة.  
أما عن كيفية تشخيص المرض فذلك 
أفرازات  عينة  فحص  طريق  عن  يتم 
الدم  من  عينات  أو   " "مخاط  تنفسية 
إلثبات وجود الفيروس وتظهر النتيجة 

PCR testing بعد ساعات أو أيام
في  التشخيص  يتم  أن  يمكن  ولكن 
الناتجة من  في األعراض  الشك  حالة 
عمل  طريق  عن  بالفيروس  اإلصابة 
أشعة مقطعية علي الرئة والتي تظهر 
ا من  اإللتهاب الرئوي في  شكالاً مميزاً

شكل عتامة تشابه الزجاج المصنفر. 
وحتي  أنه  علي  التأكيد  المهم  ومن 
ضد  تطعيم  أو  عالج  يوجد  ال  االن 
في  التركيز   يتم  ولكنه  الفيروس  هذا 
عالج  أولهما   : شيئين  علي  العالج 
تحسين  وثانيهما   المرض  أعراض 
والذي  للمريض  العامة  الحالة  وتقوية 
يجب إعطائه سوائل كافية عن طريق 
جانب  إلي  الوريد  طريق  عن  أو  الفم 
تغذيته تغذية جيدة وصحية ويجب علي 
وحتي  التامة  الراحة  إلتزام  المريض 
إستخدام  ويمكن  للشفاء.  تماما  تماثله 

العموم  للفيروسات في  المضادة  بعض من األدوية 
وأهمها Remdesivir وفي حالة صعوبة التنفس 
وال  التنفس  مساعدة  وأجهزة  األوكسجين  يستخدم 
يستخدم الكورتيزول إال في حالة المتالزمة  التنفسية 
 Acute Respiratory Distress الحادة 

Syndrome ARDS
  وقد يحتاج المريض بهذا المرض لكثرة الشائعات 

حول المرض وخطورته إلي معاونة نفسية. 
فاكسين  إلي  التوصل  المنتظر  من   : هوامش 

ا .      مضاد للفيروس بعد ١٢ إلي ١٨ شهراً
أما عن طرق الوقاية من هذا الفيروس وهي األهم 

: فيجب عدم مخالطة المرضي نهائيا، وتجنب السفر 
المزدحمة  المناطق  الموبوءة، وتجنب  األماكن  إلي 
أو  للعين واألنف  ما أمكن، وعدم مالمسة اإلنسان 
الفم اال بعد غسل األيدي جيدا بالماء والصابون لمدة 
ال تقل عن عشرين ثانية أو باستخدام محلول مطهر 
تعذر غسل  به 60% وذلك في حالة  الكحول  نسبة 
والكحة  العطس  عند  الجميع  علي  ويجب  األيدي. 
خاصة المرضي تغطية األنف والفم جيدا ثم التخلص 
علي  وضعها  وعدم  األغطية  من  الصحي  الفوري 
أي سطح يمكن ألخر مالمسته ثم يجب غسل األيدي 
تعذر  حالة  وفي  والصابون.  بالماء  جيدا  ذلك  بعد 
الكحة  اثناء  الفم واألنف  وجود غطاء يجب تغطية 

بالكوع  المثني وليس بكف اليد.    

تبيع  التي  األسواق  مع  التعامل  عدم  يجب  كما 
الحيوانات الحية خاصة األسواق الرطبة.  

أو  للكالب  دور  أي  وجود  يثبت  لم   : هوامش 
القطط في إنتقال المرض.     

أما في حالة المخالطين للمرضي فباإلضافة لغسل 
األيدي المتكرر وعدم مالمسة العين والفم  واألنف 
عن  والبعد  ونظارات  طبية  أقنعة  لبس  من  فالبد 

المريض في حالة إذا ما هم بالعطس أو الكحة.  
التدابير  كل  إتخاذ  كذلك  الطبية  الهيئة  وعلي 
طبية  أقنعة  لبس  وتشمل  أفرادها  لحماية  الالزمة 
ونظارات وغسل األيدي جيدا والتخلص من الجاونز 

أو تعقيمه عقب الكشف عن المرضي.  
هوامش : ال تنصح WHO بلبس أقنعة طبية من 

قبل األشخاص العاديين . 
أما بالنسبة لألشخاص في حالة الشك في اإلصابة 
عن  الذاتي  بالعزل  قيامهم  فيجب  الفيروس  بذلك 
بل  للطبيب  الذهاب  وعدم  أسبوعين  لمدة  المجتمع 
إستدعائه  لتجنب اختالط أخرين بهم. وإبالغ وزارة 
باستمرار  وتغييرها  الطبية  األقنعة  ولبس  الصحة 
خاصة في حالة ترطبها وعدم مشاركة األخرين في 
أي من أدواتهم الشخصية. وتغطية الفم واألنف في 

حالة الكحة أو العطس 
فستظل  الساعة  تقوم  أن  وإلي  فانه  النهاية  وفي 
طبيعة  هي  فتلك  التحور  في  مستمرة  الفيروسات 
حامضها النووي وسيظل اإلنسان يصارعها. ولكني 
أعتقد أنه وبسبب سرعة التنبه إلي الذي حدث في 
يحد  سوف  ذلك  فان  األخير  الكرونا  فيروس  حالة 
باذن هللا من إنتشاره بصورة وبائية خطيرة . وأسال 

هللا السالمة للجميع.

د/ ناجي اسكندر
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

هرمون االنسولني
هل هو سبب السمنة؟

من عيادة الطب الطبيعى
اخلل والوزن

للخل  هل  س: 
فقد  على  تأثير  اى 

الوزن؟ 

ج: استخدام الخل 
يرجع  الوزن  لفقد 

الى عصور سالفة منذ القديم فقد ذكره 
أحد الشعراء البريطانيين سنة ١٨٢٥، 
وحاليا يستخدم بعض الناس خل التفاح 
مالعق صغيرة قبل االكل لتساعد فقد 

الوزن.
توجد  ال  اآلن  حتى  انه  والحقيقة 
تأثير  لمعرفة  المدى  طويلة  دراسات 
الدراسات  ولكن  الوزن،  على  الخل 
القصيرة تظهر ان الخل له تأثير على 
فملعقتين  االنسولين،  مقاومة  كسر 
صغيرتين من الخل قبل الطعام العالى 
انه  وجد  الكربوهيدراتية  المواد  في 
الدم  في  السكر  خفض  على  يساعد 
وبالتالي االنسولين بمقدار 3٤%، ويبدو 
تأثير  له  االكل  قبل  مباشرة  تناوله  ان 

أحسن من تناوله ساعات قبل االكل.
السوشىي  لطعام  الخل  واضافة 
يخفض من ارتفاع نسبة السكر بسبب 
واضافة   ،%٤0 بنسبة  األبيض  األرز 
فول  وهو  والناتو  المخللة  الخضر 

ساعد  المتخمر  الصويا 
نسبة  إنقاص  في  أيضا 
بعد  السكر  ارتفاع 
األبيض،  األرز  تناول 
عندما  الطريقة  وبنفس 
الطازج  الخيار  استبدل 
وجدوا  المخلل  بالخيار 
ان معامل رفع السكر قل بنسبة %3٥.

حتى البطاطس الباردة عندما يضاف 
يقل  البطاطس  لعمل سلطة  الخل  اليها 
معامل رفع السكر وبالتالي االنسولين.

ولقد وجد العلماء ان مرضى السكر 
خل  من  كبيرتين  ملعقتين  تناولوا  إذا 
التفاح في الماء قبل النوم سوف يساعد 
الصائم في  السكر  عل خفض مستوى 
كبيرة  كمية  ان  أيضا  ويبدو  الصباح، 
الشعور  الخل يمكن ان تساهم في  من 

باالمتالء واالقالل من الطعام.
وال يعرف العلماء لماذا هذا التأثير، 
لهضم  ابطاء  يكون  ان  يمكن  هل 
انزيم  تثبيط  طريق  عن  النشويات 
اللعاب اميليز او يساهم في ابطاء تفريغ 
وجه  على  معروف  غير  هذا  المعدة، 
التحديد، ويبدو ان الخل وزيت الزيتون 

معا هما مفيدان للسلطات.
د.تباسيم جندي

القرن  سبعينات  منذ 
التغذية ال  المنصرم وخبراء 
محاوالت  في  جهدا  يألون 
ان  بعد  الوزن  إنقاص 
نسبة  وزادت  االمر  استفحل 
السمنة في معظم دول العالم، 

التي  السمنة  سبب  معرفة  في  النظريات  وتوالت 
ان  الى  األول  االتجاه  فكان  كله،  العالم  اجتاحت 
تأكل  الحرارية  السعرات  في  زيادة  هو  السبب 
األعلى  هي  الدهون  وألن  قليال،  وتتحرك  كثيرا 
من  جرام  فكل  الحرارية  السعرات  انتاج  في 
جرام  ينتجه  ما  ضعف  من  أكثر  ينتج  الدهون 
من الكربوهيدرات او البروتين، فقد اتجهت نظم 
الدهون،  من  الحد  الى  الوزن  إلنقاص  التغذية 
بل  المرجوة،  النتيجة  تعطى  لم  النظم  هذه  ولكن 
ازدادت االوزان مع األطعمة القليلة الدهون، وتال 
من  كبير  قدر  تستخدم  التي  الغذائية  النظم  ذلك 
مثل  الكربوهيدراتية  المواد  من  والحد  البروتين 
نظام االتكينز، ولكن حتى وان اعطى هذا النظام 
سرعان  الوزن  ان  اال  البداية  في  إيجابية  نتيجة 
السلبيات  على  عالوة  عهده  سابق  الى  يعود  ما 
وصلنا  فلقد  حاليا  اما  النظام.  هذا  تصاحب  التي 
الى االعالء من شأن الدهون واعتبارها المنقذ من 
السمنة فظهر نظام الكيتو حيث تزيد كمية الدهون 
لتصل 7٥% من السعرات والبروتين معتدل ٢٥% 
هذا  وحتى  فقط،   %٥ الكربوهيدراتية  والمواد 
النظام ينجح في إنقاص الوزن اال ان الوزن في 
كان  إذا  وخاصة  عهده،  سابق  الى  يعود  النهاية 
الوزن قديم العهد، اذن ما هو السبب في كل هذه 

الصعوبة في محاوالت فقد الوزن؟

أحد  طرحها  نظرية  أعجبتنى  الصدد  هذا  فى 
األطباء واسمه جيسون فانج يقول فيها ان لكل منا 
مقياس وزن في المخ يشبه الثيرموستات الموجود 
فتجد  معين،  وزن  على  مضبوط  وهو  بيتك  في 
انك لو اقللت من طعامك لتفقد الوزن تبدأ عملية 
التمثيل الغذائي في التباطؤ لكى تحتفظ بالسعرات 
الحرارية وعند اول وهلة تعود الى الطعام تجد ان 
الوزن بدأ في الزيادة ورجعت الى سابق عهدك، 
ولكى تغير الثيرموستات يعوزك كثير من الوقت 
انقاص  في  الرئيسى  العامل  هو  وهذا  والجهد، 
فكيف  أقل  وزن  الى  الثيرموستات  تغيير  الوزن 

نفعل هذا؟

نتيجة  ليس  الوزن  ان  نظرية  الطبيب  يطرح 
عمل  هو  بل  الحرارية  للسعرات  مباشرة 
في  تتحكم  التي  الهرمونات  هذه  واهم  هرمونى، 
الوزن هو هرمون االنسولين، فمن المعروف ان 
مساعدة  في  الهام  العامل  هو  االنسولين  هرمون 
الخلية على تكوين الدهون، حتى ان بعض علماء 
زاد  »Fat Fertilizer«فكلما  يسمونه  التغذية 
الدهون،  تكوين  زاد  كلما  الجسم  في  االنسولين 
مددا  االنسولين  لتأثير  الخاليا  تعرضت  وكلما 
فيضطر  لألنسولين  المقاومة  زادت  كلما  طويلة 
الجسم إلنتاج كم أكبر من االنسولين ليعوض هذا 
وتجد ان الجسم يدخل في حلقة مفرغة من ازدياد 
في  جليا  يتضح  وهذا  الدهون،  وتكون  المقاومة 

 ١١  Type السكر  مرض 
الكبد،  على  الدهون  وتراكم 
التي  األطعمة  ماهي  ولكن 
في  االنسولين  زيادة  تسبب 

الجسم والمقاومة له؟

األساسي  السبب  بالطبع 
المواد  هو  االنسولين  مستوى  ارتفاع  وراء 
من  الخالية  المنقاة  وخاصة  الكربوهيدراتية 
من  منتجاته  وكل  األبيض  الدقيق  مثل  االلياف 
الخاليا  تعرض  فعند  األبيض،  والسكر  معجنات 
ومستقبالتها الى الكم األكبر من االنسولين وبصفة 
في  الكبد  في  الموجودة  الخاليا  تبدأ  مستمرة 
ان يرفع  الجسم  الوقت يحاول  المقاومة وبمرور 
من مستوى الوزن المحدد بالثيرموستات الموجود 
في المخ حتى يستطيع الجسم ان يتعامل مع هذا 
تأثير  تالحظ  ان  ويمكنك  االنسولين،  من  الكم 
الذين  السكر  مع مرضى  الوزن  على  االنسولين 
المريض  وزن  ان  تجد  اذ  االنسولين  يتعاطون 
يزداد بغض النظر عن محاوالته النقاص وزنه.

 7/٢٤ لالنسولين  الخاليا  تتعرض  هل  ولكن 
الهرمونات  باقى  مثل  مثله  االنسولين  ان  الواقع 
يرتفع في موجات بعد الوجبات ويقل بعد االنتهاء 
ال  عندما  النوم  اثناء  يقل  وبالطبع  الوجبة  من 
بتجنب  الطبيب  هذا  ينصح  لذا  الطعام،  نتناول 
األكل بين الوجبات حتى يقل االنسولين وال يظل 

مرتفعا لمدد طويلة.

ولكن هل هي المواد الكربوهيدراتية هى التي 
تؤدى الى ارتفاع نسبة االنسولين فقط؟ الواقع ان 
يمكن  الكربوهيدراتية  المواد  ان  اكتشفوا  العلماء 
ان تكون مسئولة عن ٢3% من افراز االنسولين، 
ان  العلماء  وجد  لقد  الباقى 77%؟  ماذا عن  اذن 
اى طعام عن طريق الفم يؤدى الى اثارة هرمون 
االنسولين بسبب وجود هرمونات تفرز من المعدة 
واالمعاء تسمى انكريتنز، وهى مسئولة عن ٥0-

70% من افراز االنسولين، وحتى األطعمة التي 
ال تحتوى على مواد كربوهيدراتية او سكريات، 
ولكن  االنسولين  انتاج  في  تساهم  فالبروتينات 
الدهون هي األضعف في اثارة االنسولين، وحتى 
السكرالوز او السكر الدايت المستخدم من مرضى 
السكر وجد انه يساعد على افراز االنسولين بنسبة 
٢٢% فال عجب من فشل السكريات المصنعة من 

انقاص الوزن.

في  تساعد  فهى  االنكريتنز  هرمونات  اما عن 
افراز االنسولين ولكنها أيضا تؤخر افراغ المعدة 
هذه  وتستخدم  للشبع،  فرصة  للجسم  وتعطى 

المجموعة في عالج مرضى السكر.

بناء على ما سبق يمكن ان نقول انه لكى نحد 
من افراز االنسولين وتأثيره علينا تناول الوجبات 
والحد  الوجبات،  بين  االكل  من  داعى  وال  فقط 
بكاملها  والسكريات  الكربوهيدراتية  المواد  من 
دايت او غير دايت، واالهتمام بالدهون الصحية 
في الطعام، والحرص على تناول األطعمة الغنية 
والبذور  والبقول  والفواكه  الخضر  مثل  باأللياف 

والمكسرات، واالهتمام بالصيام المنتظم.

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل  باشرف اسكاروس   659-8744(416)
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في  األخيرة  الحلقة  هو  كورونا  فيروس 
سلسلة من األوبئة التي ضربت العالم وذهب 
ضحيتها الماليين من البشر وفيما يلي أبرزها:

·        الطاعون األنطوني
الطاعون  تسجيل  تم  ١6٥ميالدية  عام  في 
األنطوني، وقال المؤرخ الروماني كاسيوس 
الوباء تسبب في وفاة ما ال يقل  ديو إن هذا 
عن ألفي شخص يوميا حينئذ، وذكرت بعض 
لم  الطاعون األنطوني  الحديثة أن  الدراسات 
تحديد  جاء  وقد  الجدري  مرض  سوى  يكن 
هذا المرض بناء على وصف أعراضه التي 
هذا  واستمر  ديو.  كاسيوس  المؤرخ  دونها 
وأسفر   ١٨0 سنة  إلى  االنتشار  في  الوباء 
عن سقوط العديد من الضحايا، بحسب دائرة 

معارف التاريخ القديم.
·        طاعون جستنيان

انتشر في كافة أنحاء اإلمبراطورية البيزنطية 
في آسيا وأفريقيا وأوروبا بين عامي ٥٤١ و 
٥٤٢، وتشير الوثائق إلى أن هذا الوباء ظهر 
أوال في مصر وانتقل إلى القسطنطينية حيث 
على  تحصل  البيزنطية  اإلمبراطورية  كانت 
احتياجاتها من الحبوب من مصر، وقد أسفر 
وذلك   ، الضحايا  من  كبير  عدد  سقوط  عن 

بحسب منظمة الصحة العالمية،
باللوم  Science Photo Libraryيلقى 

على الفئران في انتشار الطاعون
·        الطاعون األسود

ما  و ١3٤٩  عامي ١3٤٨  أوروبا  شهدت 
أسفر  الذي  األسود  الطاعون  باسم  عرف 
وذكرت  مليون شخص.   ٢0 نحو  مقتل  عن 
كانوا  البشر  أن  دراسة صدرت عام ٢0١٨ 
المسؤولين عن العدوى في ذلك الوقت وليس 

الفئران.

·        طاعون لندن العظيم
شهدت العاصمة البريطانية عامي ١66٥ و 
العظيم  لندن  باسم طاعون  ما عرف   ١666
والذي وصلها قادما من هولندا والذي تجاوز 
وهو  شخص  ألف   ١00 ال�  ضحاياه  عدد 
المدينة حينئذ، بحسب موقع  ربع عدد سكان 
history.com وفي عام ٢0١١ تمكن علماء 
»الموت  جينات جرثومة مرض  معرفة  من 
استخراج  خالل  من  الطاعون  أو  األسود« 
للبكتيريا  النووي  الحامض  من  دقيقة  أجزاء 
الوسطى عثر  العصور  أسنان جثث من  من 
عليها في لندن، وقالوا إن هذه الجرثومة هي 

أصل كل البكتيريا المسببة للطاعون حديثا.
·        الحمى الصفراء

انتشر وباء الحمى الصفراء بمنطقة فيالدلفيا 
مقتل  في  وتسبب   ١7٩3 عام  األمريكية 
حوالي خمسة وأربعين ألف شخص. بحسب 

history.com موقع
·        الطاعون العظيم بمدينة مارسيليا 

الفرنسية
مارسيليا  مدينة  ضرب   ١7٢0 عام  في 
أيام  الذي قتل في  العظيم  الطاعون  الفرنسية 

١00 ألف شخص أيضا.
·        الكوليرا

في عام ١٨٢0 فتكت الكوليرا بالكثيرين في 
أكثر  الضحايا  عدد  وبلغ  آسيا  شرق  جنوب 
من ١00 ألف شخص. وقد ظهرت في مدينة 
جنوب  في  انتشرت  ومنها  الهند  في  كالكوتا 
آسيا والشرق األوسط وساحل البحر األبيض 

المتوسط وقد وصل هذا الوباء إلى الصين.
·        طاعون منشوريا

انتشر بين سنة ١٩١0 وسنة ١٩١١ في منطقة 
ألف   60 حوالي  وقتل  الصين  في  منشوريا 

disasterhistory. شخص. بحسب موقع
.org

·        األنفلونزا اإلسبانية
اإلنفلونزا  وباء  ١٩١٨اجتاح  عام  في 
يتراوح  أودى بحياة ما  العالم، وقد  اإلسبانية 
بين ٤0 و ٥0 مليون شخص، ووفقا لدراسة 
عدد  كان   ٢0١٨ عام  سي  بي  بي  نشرتها 
كانت   ،١٩١٨ عام  في  ألنه  كبيرا  الضحايا 
الفيروسات ال تزال حديثة االكتشاف. وتقول 
كوليدج  إمبلاير  جامعة  من  باركالي  ويندي 
أن  بالطبع  حينها  األطباء  يدرك  »لم  بلندن: 
الفيروسات هي التي تسبب هذه األمراض«. 
وكان الطريق أمامهم ال يزال طويال الكتشاف 
التي  واللقاحات  للفيروسات  المضادة  األدوية 
تساعد اآلن في كبح تفشي المرض وتسريع 

التعافي منه.
·        األنفلونزا اآلسيوية

ظهر الوباء في الصين بين عامي ١٩٥7و 
١٩٥٨ وانتشر في سنغافورة وهونغ كونغ ثم 

الواليات المتحدة وكان عدد الضحايا كبيرا.
·        اإليدز

في عام ١٩76 ظهر في الكونغو وانتشر في 
مختلف أنحاء العالم، وقد بلغ عدد المصابين 
حوالي 36 مليونا. وفي عام ٢0١٤ توصل 
إلى  يعود  اإليدز  وباء  منشأ  أن  إلى  علماء 
مدينة  في  الماضي  القرن  من  العشرينيات 
جمهورية  في  حاليا  الموجودة  كينشاسا 
»مزيجا  إن  وقالوا  الديمقراطية.  الكونغو 
وتجارة  السكاني  النمو  شمل  األحداث«  من 
الجنس وحركة السكك الحديدية سمح بانتشار 
لإليدز.  المسبب  في«  اي  »اتش  فيروس 
وأضاف العلماء في دورية »ساينس« العلمية 
قائلين إنهم لجأوا إلى دراسة تاريخ الفيروس 

للتعرف على أصل الوباء.
·        انفلونزا الخنازير

عام  في  الخنازير  إنفلونزا  وباء  انتشر 

في  المكسيك  في  أوال  اكتشف  وقد   ،٢00٩
ينتشر  أن  قبل  العام،  ذلك  من  أبريل/نيسان 
لمنظمة  ووفقا  العالم.  دول  من  العديد  في 
من  الخنازير  إنفلونزا  فإن  العالمية،  الصحة 
بقدرة  يتمتع  حيث  خطورة  الفيروسات  أكثر 
له  مضادات  تكوين  من  هربا  سريعة،  تغير 
في األجسام التي يستهدفها، وقد أعلنت منظمة 
الصحة العالمية في عام ٢0١0 عن وفاة ١٨ 

ألف شخص جراء الوباء.
·        أيبوال

في ديسمبر ٢0١3، ظهر هذا الوباء في غينيا 
المجاورتين،  ليبيريا وسيراليون  إلى  وانتشر 
ليعرف بعدها باسم »فيروس إيبوال في غرب 
بانهيار  يتسبب  كاد  الذي  األمر  أفريقيا«، 
اقتصادات البلدان الثالثة، وخالل ذلك العام، 
توفي حوالي 6 آالف شخص بسببه. وفي عام 
جمهورية  في  مجددا  إيبوال  ٢0١٨، ضرب 
من  أكثر  فقد  حيث  الديمقراطية  الكونغو 

٢٢00 شخص حياتهم.
·        كورونا

في عام ٢0٢0 ضرب العالم فيروس كورونا 
الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية وقد تجاوز 
اآلن ٢700  حتى  الصين  في  الضحايا  عدد 
خارج  الضحايا  عدد  وصل  ما  في  شخص 
إيران  أبلغت  إلى٤٨   شخصا حيث  الصين 
عن  الجنوبية  وكوريا  وفاة،  حالة   ١٥ عن 
عن  واليابان   ،١١ عن  وإيطاليا  وفاة،   ١٢
وفاة  كونغ عن  هونغ  أبلغت  وقد  ٥ حاالت، 
وفرنسا  الفلبين  من  كل  وسجلت  شخصين، 
واحدة  وفاة  حالة  واشنطن  ووالية  وتايوان 

حتى اآلن. عن بى بى سي بتصرف.

أبرز األوبئة التي ضربت العامل وقتلت املاليني




