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 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
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Eskarous
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416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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فريوس كورونا: 
بريطانيا تسجل أعلى 
حصيلة وفيات يف أوروبا

تتصدر بريطانيا الدول األوروبية في عدد حاالت الوفاة المسجلة ألشخاص تأكدت 
إصابتهم بفيروس كورونا.

وقد سجلت مستشفيات المملكة المتحدة 29427 حالة وفاة حتى الساعة الخامسة 
من مساء االثنين الماضى، بزيادة قدرها 693 حالة. لكن الخبراء ينبهون إلى أنه ال 
يمكن المقارنة بشكل دقيق بين أعداد الوفيات في دول مختلفة قبل مضي عدة أشهر. 
وتعد الواليات المتحدة أكبر دولة سجلت وفيات مرتبطة بفيروس كورونا حتى اآلن.
وتقوم إيطاليا وبريطانيا بتسجيل حاالت الوفاة بين األشخاص الذين تأكدت إصابتهم 
بفيروس كورونا، حسب ما قال رئيس قسم اإلحصاء في بي بي سي روبرت كوف، 
الذي أشار إلى أن بريطانيا وصلت إلى هذا المستوى من عدد الوفيات بفترة أقصر 

من إيطاليا.
وقال كوف إن هناك تحفظات على هذا الشكل من المقارنة ، ألسباب منها أن عدد 
سكان بريطانيا يزيد عن عدد سكان إيطاليا بعشرة في المئة، وكذلك فإن حجم أكبر 

مدينة بريطانية يفوق مثيلتها اإليطالية بثالثة أضعاف.
ولفت إلى أن إيطاليا أجرت عددا أكبر من الفحوص حتى اآلن.

العدد  البريطاني دومينيك راب في مؤتمر صحفي إن هذا  الخارجية  وقال وزير 
من الوفيات يشكل مأساة غير مسبوقة في بريطانيا. وتعرضت الحكومة البريطانية 
النتقادات بسبب التأخر في إجراء فحوصات للكشف عن اإلصابة بالفيروس على 

نطاق واسع.بى بى سى
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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!

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V030 A0332 
Copyright © 2016 Mission Response Inc.  416-236-0543  www.missionresponse.com  All Rights Reserved.
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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 -32

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

هل هناك حرب منتظرة 
بيـن أمريكا والصيـن  

     

الرئيس  يتبعها  التى  المتشددة  اللهجة 
االمريكى وفريقة تجاة الصين تزداد وتيرتها 
تمر  لما  منتبة  غير  والعالم  يوم  بعد  يوما 
فاالمريكان  الوباء  ظروف  من  االرض  بة 
انتشار  فى  السبب  هى  الصين  ان  يقولون 
من  ذلك  إلى  سعت  وانها  كورونا  فيروس 
واالجهزة  األدوات  من  المزيد  بيع  اجل 
الطبية لكل انحاء العالم وعلى ارض الواقع 
هذا صحيح لدرجة كبيرة حيث أن المصانع 
لتلبى  وقوتها  طاقتها  بكامل  تعمل  الصينية 
أن  كما  الدول  جميع  من  المتزايدة  الطلبات 
كثير  باخفاء  قامت  العالمية  الصحة  منظمة 
الوضع في  العالم بشأن  المعلومات عن  من 

الصين في بداية وزروة انتشار الفيروس في 
الصين االمر الذى اخر من اتخاذ اجراءات 
الوباء  هذا  تجاة  الدول  كل  من  احترازية 
كثيرا جدا جراء هذا  أمريكا خسرت  واآلن 
البداية  فى  جاهدة  حاولت  والصين  الوباء 
الصاق التهمة لالمريكان ولكن االن امريكا 
الكافية الدانة الصين فهل  الوثائق  لديها من 
تستطيع أمريكا معاقبة الصين على ماجلبتة 
الصين  ان  ارى  انا  .الحقيقة  البشرية  على 
لكنها  عندها  من  الفيروس  خرج  وان  حتى 
انها اضيرت من  االول  لسببين  غير مالمة 
بما  كثيرا  اقتصادها  وتأثر  الفيروس  هذا 
سريعا  وتعافوا  جدا  منظمين  ولكنهم  حدث 
استغالل  احسن  كالعادة  الوضع  واستغلوا 
الربح عندهم  الصنيين الن  دائما حال  وهذا 
هوا اهم ما يكون وياتى فوق كل شئ السبب 
الثانى انى اؤمن ان ما حدث هوا تاديب من 
العلى على ما يحدث في العالم الننا لم ندرك 
وليست  للتوبة  هى  اناتة  وطول  امهالة  أن 

للتمادى كلنا وال يستثنى منا احد اخطاءنا للة 
ولم يكون في نيتنا ان نتوب للقدير تماما كما 
فعل الشعب القديم الذى وماذال عزيز على 
قلب اللة ولكن اللة كان يعاقبة. امريكا عندما 
اوراقها  ترتيب  ستعيد  ما حدث  من  تستفيق 
النها استفاقة على قوة الصين الحقيقية ذلك 
البلد الذى استطاع أن يحول الكارثة القومية 
الى فائدة قومية الن لدية االمكانيات الحقيقية 
التى  الجاهزة  الالزمة والعقول  والصناعات 

تستطيع ان تصنع الفارق

Not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a brokerage.  C0500  V081 A0332 
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For a free, quick online home evaluation, go to www.yourhomeworthnow.com. 
You will receive information on what comparable homes have sold for in your 
neighbourhood, which homes are currently listed, how long they have been for 
sale and their prices, with pictures and addresses.

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

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

 

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

آيات زيدانية

  

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

»جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي 
الصالح في سبيل سيده«

اين  راس��ك،  اهرش  فزر،  حزر  س��ؤال: 
ذكرت هذه العبارة في الكتاب المقدس؟

اإلجابة: هي من اختراع المفكر األديب، 
يوسف زيدان! 

يكتب  ان  زي��دان  ليوسف  الممكن  من 
غرار  على  زيدانية  آي��ات  ويسميه  كتاب 
آيات شيطانية لسليمان رشدي، ولن ترصد 
فعل  كما  لقتله  جائزة  مسيحية  مؤسسة  أي 
الخميني مع سليمان رشدي، ولكن ان يكذب 
زيدان ويقول ان هذا من الكتاب المقدس وال 
يعطى الشاهد له فهذا شيء يدعو للعجب! 

السؤال اآلخر: من يخاطب يوسف زيدان 
وهو يكذب؟

ال  الذين  الناس  جهال  يخاطب  اإلجابة: 
يقرأون وال يعلمون.

وهو  القريب  غرضه  ما  ثالث:  س��ؤال 
يكذب، وال يشعر بالحرج؟

العنف  بلصق  المسيحية  تشويه  اإلجابة: 
بها.  

س: وهل من مبادئه الكذب؟ 

ج: نعم من مبادئه الكذب بسبب غاية يظن 
انها نبيلة، مثل الحرب او عدم ايالم الزوجة 
او مصالحة األصدقاء او حتى االضطرار 

ألنكار دينه. 

س: وما هو الغرض النبيل البعيد الذي 
يظنه؟

الباحثين من وجود  او  الملحدين  ج: منع 
له  تتيح  ومبادئه  المسيحية  في  ضالتهم 

الكذب.

س: هل ينجح زيدان في هذا؟

الباحث عن الحق ال  ج: بالطبع ال، ألن 
ينخدع من كذب زيدان.

برنامجه  في  رشيد«  »األخ  تناول  ولقد 
تيوب  يو  على  الموضوع  »بكل وضوح« 

بتفنيد شامل كامل لكذب زيدان.

زي��دان  فقط  يلحق  ال  الكذب  ه��ذا  ع��ار 
المعروف بكذبه منذ رواية عزازيل، ولكن 
التي  وبالقناة  البرنامج  مقدم  أيضا  يلحق 

استضافت زيدان.

نسبه االلحاد زادت جدا في العالم العربي 
بالعنف  المسيحية  يوصم  أن  زيدان  ويريد 
من  أفضل  نظرهم  في  االلحاد  ألن  أيضا، 

التحول للمسيحية.

ملخص وعنوان المسيحية أن »هللا محبة« 
والذي ال يحب أخيه األنسان ال يستطيع ان 
فقط  المسيحية  فليست  انه يحب هللا،  يدعى 
ألن  تحبهم،  أن  بل  اآلخرين  تؤذى  ال  ان 
الكتاب المقدس يقول »من يعرف ان يفعل 
والدرجة  له«  خطيئة  فهذا  يفعل  وال  حسنا 
العظمى من المحبة أن تحب عدوك والذي 

يؤذيك.

وصية  أن  االشخاص  أحد  لي  قال  ولقد 
محبة األعداء مستحيلة جدا وخيالية، فقلت 
له ان جراحة المخ صعبه جدا أيضا، ولكن 
ال يقول أحد أنى ال التحق بكلية الطب الن 
جراحة المخ صعبه، فدرجة محبة االعداء 
ال يصل لها غير القديسين، ولقد قدم لنا السيد 
المسيح المثل وهو يطلب المغفرة لصالبيه، 
وجميعنا نجاهد لكي نسموا روحيا للوصول 
وليس  المسيحية  في  الجهاد  هو  وهذا  لها، 

جهادنا بقتل الكفار حيثما وجدوا. 

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

قراءه املسلمني
حبلول صيام شهر رمضان

األهرام اجلديد 
يهنئ
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
قبل  عن  الجزيرة  برنامج  شوفت  لما 
سقوط مرسي وإزاي لبست اإلخوان العمة 

قولت الراجل ده داهية ذكاء
القوات المسلحة

مسلسل االختيار حاجة تشرف خليكم علي 
كده وسيبكم من موسي وبكري وأمثالهم.

محمد رمضان
أحلي ما في مسلسل االختيار أنه انت مش 

نمبر ون والبطل المنسي هو نمبر ون.
دوج فورد

الشدة تظهر معادن الرجل وكورونا  في 
بالعمل  فخورين  عظيم  قائد  أنك  أثبتت 

تحت قيادتك.
ترودو

ممتاز  كورونا  أزمة  في  ادائك  الحقيقة 
المقاطعات جميل وإهتمامك  وتنسيقك مع 

بمحدودي الدخل يحسب لك.
حزب المحافظين

رئاسة  سباق  من  المتعصب  استبعدوا 
ثمنها  هندفع  هرتلته  وإال  بسرعة  الحزب 

كلنا االنتخابات الجاية.
ترامب

لكورونا طلع زي  بتاعك  الدواء  بيقولوا 
في  أدائك  عموما  لكن  المصري  الشلولو 

كورونا شلولو برضة.
الصين

تعامله  تاريخه من  العالم طول  ما كسبه 
معكم خسره في كورونا.
وزيرة الهجرة المصرية

البالد  في  المصريين  العالقين  صور 
العربية تفضح إعملي حاجة دي سمعة بلد.

صفاء الهاشم
إيه كنت  لو أعرف سبب عدائك لمصر 
صايع  مصري  ولد  يكونش  ما  إرتحت 

وأنتي مخبيه علينا؟؟.
مجدي يعقوب

لما في رمضان أسمك يلعلع بيديني أمل 
أن مصر راجعة زي زمان.

أثيوبيا
ما  لو  الفراعنة؟؟  لعنة  عن  سمعتم 
سمعتوش عنها عيشوها ورونا هتبنوا سد 

النهضة إزاي.
السلطات المصرية

سجناء  وكل  كامل  رامي  عن  إفرجوا 
الرأي من الشباب وكفاية نضرب بالدستور 

عرض الحائط.
كورونا

وسيكون  كورونا  بعد  سيختلف  العالم 
هناك فاصل تاريخي لما قبل كورونا ولما 

بعد كورونا.
كيبيك

وأخبار  إنتشار كورونا  أخبار  بتابع  وأنا 
فتح كيبيك للبزنس بقول ربنا يفتح بصيرة 

حكومتكم.

بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Location, Location,
Location

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من اهم االشياء التى ينبغى ان تؤخذ فى 
االعتبار عند البحث عن منزل هى الموقع 
باألمان  يشعرك  الذى  والحى  المناسب 
ولعائلتك.عند  لك  مناسبا  ويكون  والراحة 
اختيار الموقع عليك ان تأخذ فى الحسبان 
متوسط  هى  التى  للحى  العقارية  القيمة 
اسعار المنازل فى المنطقة. ومن االفضل 
فيه  ترتفع  حى  فى  منزال  تشترى  ان 
االسعار بدال من حى تنخفض فيه االسعار 
او تكون ثابتة. غالبا ما يعتمد اختيارك فى 
تحديد الموقع الذى ترغب العيش فيه على 
مكان العمل وقربه من المواصالت العامة 
اطفال  لديك  كان  اذا  السريعة.  والطرق 
فابحث عن حى بالقرب من مدرسة جيدة. 
تختارها  التى  المنطقة  ان  من  تأكد  ايضا 
تحتاجها  التى  الخدمات  معظم  فيها  يتوفر 
خاصة اذا لم يكن لديك سيارة. على سبيل 
المثال ان تكون قريب من المتاجر وأماكن 
كان  وإذا  العبادة.  دور  و  الطبية  العناية 
الحى غير معروف لك فاقضى وقت كافى 
فى التجول فى كل انحاء المنطقة للتعرف 

عليها جيدا قبل اتخاذ القرار.

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

Disclaimer: This letter 
is not intended to comment 
on any community or practice; 
rather, it’s intended for all 
communities and all practices. 
It’s not a statement against 
any religion or faith; rather, it’s 
a statement against the lack 
of common sense of people 
in leadership positions. It’s 
not a request of any kind; 
rather, it’s a discussion of the 
process, choices, and logic 
behind any action and the 
capacity needed to make wise 
decisions.

To Mississauga Mayor Bonnie 
Crombie and city council:

I’m sad to inform you that 
you and the Mississauga 
counselors chose to end 
your political careers with 
this rushed, uneducated, and 
unwise unanimous decision 
to suspend enforcement of 
the noise control bylaw at a 
meeting on April 29, 2020.

Suspending the noise 
control bylaw will result in 
consequences that you and 
city council will not be able to 
withstand. You simply stripped 
yourself and council from 
the power to turn down such 
requests in the future from any 
community who seeks equal 
treatment. Going forward, 
you will have no legal ground 
to reject any application from 
any group who wishes to 
suspend the city bylaw to be 
able to practice community/
religious rituals.

Mayor Crombie, by 
suspending the city bylaw 
on April 29, you have 
actually suspended it forever 
considering the diverse 
communities who reside in 
our city and the different 
timings for them to practice 
their respective rituals, which 
are aimed at bringing comfort 
to them as well. In no time, 
you’ve made our city chaotic 
and clamorous.

Mayor Crombie: Upon 
watching the recording of this 
meeting, it was obvious to me 
that you used an enormous 
amount of pressure and a 
subsequent amount of haste, 
mixed with some misleading 
information, to pass the motion 
to suspend the city bylaw. 

This left me wondering 
about the reason for using 
the motion rather than the 
normal legal process of 
submitting an “Application 
for noise exemption to 
noise control bylaw 360-
79” that you can find on 
the city website Please find 
the reference below: http://
www.mississauga.ca/file/
COM/2326_fillable_Dec08.
pdf.

My question is: Why did 
you have to use a motion 
to suspend the bylaw rather 
than advise the applicant of 
the legal channel to exempt 
a group by submitting an 
application as indicated on 
the city website? Please find 
the reference below

https://web.mississauga.
ca/services-and-programs/
home-and-yard/noise/noise-
exemptions/

Looking back at a time when 
the law was adhered to, the 
ministry of transportation of 
Ontario filed an application 
for noise exemption in 
February 2012 to facilitate 
a scheduled construction 
project which will take place 
in July of the same year. 
Please find the reference 
below

http://www.mississauga.
ca/file/COM/GCAGENDA_
FEB29PART1.pdf

Yet, instead of using this 
normal process, you decided 
to introduce a motion that 
none of the council members 
had heard of prior to the 
meeting – and not once 
during the meeting was a 
reference made to the legal 
channel or an application 
submitted to support the 
request!

Mayor Crombie, I’m 
sure that creating such a 
disturbance is not in your job 
description and the damage 
you are causing to this city is 
beyond imagination.

The damage you caused 
is noticeable in petitions 
objecting to the decision; 
these petitions secured 
more than 30,000 signatures 
in just a few hours prior to 
your successful attempt to 
suspend the remove it for 
flimsy reasons and social 
media groups created by 

members of various ethnicities 
expressing resentment to city 
council’s decision.

I understand that the human 
nature in you hates to be 
wrong. Humans want to 
present themselves as capable 
of making wise decisions – yet 
we have to admit, this time, 
you collectively failed.

I learned to judge only 
actions, not intentions, 
and needless to say this 
irresponsible action serves 
only the purpose of dividing 
city residents and creating 
conflicts and deep pain 
among communities.

Mayor Crombie, judging 
by the way you and city 
counselors choose to run this 
city; it’s very hard for me to 
see you running it beyond 
2022.

Thank you so much.

Samir Girguis

 Letter to 
Mississauga Mayor



 

لم تكن سنوات العمر التي اختبأت 
ورائها تلك الموهبه الفريدة اال قيوداً 
موهبتها  تظهر  بأن  تكتفي  جعلتها 

من خالل اخرين 
ببعض  الثمين  يشترون  اخرين 

األوراق المالية 
شهرٍه  علي  يحصلون  اخرين 
واسعه وهي تحيا مقيده  في الظل ال 

يشعر بها احدا 
عاشت عاشقه لحياه لم تعرفها 

وألحالم لم تحققها 
عليها  وتزاحم  سراً  صيتها  ذاع 
صغار الموهوبين  الذين ادركوا ان 

تألقهم بين يديها 
لم تكن تسعي وراء المال فلم يكن 

المال  هوسبب سعادتها 
لشراء  المال  تستخدم  كانت  فقد 
تبيعه  ما  إلنتاج  الالزمه  األدوات 

من فنون 
أسماء  عليها  ُكتب  التي  الفنون 
اخري ولم يكن اسمها  واحداً منهم 
بين  الظالل   وبعد سنوات وراء 

القيود 

أراد القدر ان يرفع عنها النقاب 
من  تضئ  ان  الشمس  وارادت 

حولها بقعه ضوٍء وسط الظالم 
يا  ولكن  صيتها  ذاع  وحينها 

للمآساه وأالعيب القدر العجيب  
ايضا  حتي  امرها  ان عرف  فما 
كشف معه سرها وما كانت تختبئ 
لم  امرها،  كشف  ان  وبعد  منه.. 

تستطع الهروب بعد ذلك 
باتت ليلتها بين القضبان الحديديه 
بين القيود التي هربت منها  وراء 

الظالل 
ليذكرها  للوراء  الزمن  بها  وعاد 

بما هربت منه 
فكان هروبها تلك الليله هوهروًبا 
من  قيود الزنزانه الملعونه، فضلت 
سنوات  الظالل  خلف  حياه   عنه 

طويله 
ذاع صيتها االن 

هل تبكي أم تضحك 
ذاع صيتها وتم سجنها

بديل  هي  القبضان  أصبحت 
الظالل

من  سنوات  منحتها  التي  الظالل 
عن  بعيدا  كان  وان  حتي  اإلبداع 

االضواء 
...

الزنزانه  تحولت  الوقت  وبمرور 
الي مصدر ابداع متدفق 

فجعلت إبداعها يتحدث عنها 
لم تتوقف 

قررت ان ال تموت 
اإلبداع  سلسله  تكمل  ان  فقررت 

والتدفق الفني والثقافي
 

أصبحت حديث األعالم 
ولم يشغل بالها كل ذلك 

فكل ما شغل تفكيرها هووصول 
ابداعاتها للنور

حتي وان كانت هي في الظالم 
فلم تعد تعبأ بالظالم  

أوبالقيود  
والقضبان  اخري  أعواما  ومرت 

من حولها 
وايضا اإلبداع الفني من حولها 

وحينما حان وقت حصولها علي 
دعوتها  تم  للنور  وخرجت  حريتها 
فنون  معرض  افتتاح  لحضور 

تشكيليه من قبل بعض األصدقاء 
 وكانت المفاجأة الغير متوقعه 

انه حفل عظيم باسمها وألول مره 
يكتب اسمها بحروف النور 

وألول مره تجد إبداعاتها نصب 
عينيها 

وكانت هناك معروضه فنيه يلتف 
حولها الجميع 

كانت تعبر عن حياه تلك الفنانه 
 

لم تكن للبيع 
الذي  للشخص  مجاناً  فقدمتها 
سوف يقوم ب فك رموزها للجميع. 

فهومن يستحق  ان ينالها
 

ثم تكلمت وأعلنت للجميع ان هذه 
القيود الذهبيه  تمثل  سنوات حياتها 

والتي لم تخلومن اإلبداع 
يحيا  الذي  للعالم  رساله  لترسل 

الحريه  وال يدرك قيمتها  
   فالحريه قد تصير سجناً  حينما 

تكون القيود هي قيود االفكار  
وقيود االفكار أشد وطأه من قيود 

الجسد 
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القيود    

نيفني سامى
رانيا وشادي وغريهم....

 وجرائم الدولة

 ادوارد يعقوب

فى يوم الخميس 23 أبريل الساعة 9 صباحا خرجت 
حتى  إليه  تعد  ولم  منزلها  من  رانيا 
وقت كتابة هذه السطور.   رانيا عبد 
لغة  مدرسة  عاما،  حليم 39  المسيح 
»أشرف  الشهيد  بمدرسة  إنجليزية 
قرية   - مينا  عزبة  من  حبيب«، 
الشهداء- محافظة  العراقية – مركز 
بيت  في  عضوة  رانيا  المنوفية.   
)بيت  بالمنوفية  المصرية  العائلة 
االفراد  من  مجموعة  هو  العائلة 
المسلمين والمسيحيين يختارون لكي 

يقوموا بمحاولة التدخل لحل الخالفات الطائفية(، وهي 
أم لثالث بنات، تبلغ اعمارهن ما بين الست سنوات وال 
كاهن  ويقول  دراستهن  في  متفوقات  وهن  عاما.   16
كنيستها انها خادمة ملتزمة في الكنيسة وقد رجعت الي 
حسابها على الفيس بوك والبوستات التي تضعها وحتى 
أخر تعليقاتها قبل يوم اختفائها كلها تظهر ايمانها وتدينها 
المسيحي وصورها كلها تشع بالسعادة وانسجامها مع 
السيدات  احدى  هناك  ان  ريمون  اخوها  يقول  بناتها. 
شاهدت لحظات خطفها بواسطة سيارة ومنقبتان كما ان 
هناك إحدى الكميرات صورت عملية الخطف وهي في 
طريقها الي مدرستها. وعلي الجانب اآلخر ظهرت من 
خالل مقطع فيديو على اليوتيوب أكدت فيه انها اعتنقت 
المقطع  كان  وان  إرادتها.   بكامل  اإلسالمي  الدين 
تنظيم  تتهم  أسرتها  ذلك.  لتقول  مرغمة  انها  يظهرها 
اإلخوان بالوقوف وراء خطفها وأنها تعرضت لضغوط 
في  المسلمين  زمالئها  اعتداءات.    وربما  وتهديدات 
رانيا  أن  أحدهم  وأكد  إسالمها.  يصدقوا  لم  العمل 
متمسكة جدا بمسيحيتها. وجهت أسرتها استغاثة للرئيس 
السيسي ووزير الداخلية إلنقاذ رانيا وعودتها لمنزلها. 
هذا السيناريو تكرر االف المرات خالل الخمس عقود 
األنشطة  هذه  تدير  منظمة  جماعات  وهناك  الماضية 
ضد القبطيات تحت حماية األمن والنظام القضائى وكل 
مؤسسات الدولة الرسمية وقد تعرضت لهدا بالتفصيل 
القبطيات  »خطف  مقاالتي  )راجع  سابقة  مقاالت  في 
وإرهاب الدولة«، »وضع األقلية القبطية الي األسوأ«، 
»أجرام الدولة في قتل القبطيين عماد و ابنه ديفيد«( 
وهناك االف حوادث الخطف الموثقة واختار منها هذه 
بمنطقة  كنيسة  في  خادمة  جرجس  ريموندا  الحالة:  
يونية 2019  يوم 3  في  لطفلتين.  وام  القاهرة  المرج 
دعتها زميلتها في العمل المنقبة »آية علي« في بيتها 
وهناك كان يختبئ العاطل »حسن حمادة حسن محمد« 
أيه زميلتها واغتصبها وتم  الذي هجم عليها بمساعدة 
ميالد  ريموندا »  والديه. ذهب زوج  بيت  في  حبسها 
الخانكة  عياد« لعمل محضر باختفاء زوجته في قسم 
ورفض الضابط عمل محضر بالواقعة وتعرض ميالد 
للضرب والسب والطرد من القسم. تمكنت ريموند من 
اجراء مكالمة تليفونية لزوجها تستنجد به، على أثرها 
تمكنت العائلة من معرفة مكانها وذهبت الي بيت عائلة 
المختطف ومعهم بعض جيرانهم من المسلمين الطيبين 
المسلمين واتفقوا  وتم عمل جلسة عرفية تحت ضغط 
على تسليمهم ريموندا واعطوا لهم عنوانا ليذهبوا اليه 
ويستلموها ولكن اتضح ان العنوان خطأ. بالرجوع إليهم 
مرة أخرى هددوهم بأن يبتعدوا وان إبنتهم اسلمت ولن 
يروها ابدا. تمكن ميالد من عمل بالغ في النيابة بكل 
هذه التفاصيل بمساعدة الناشط القبطي الحقوقي »عماد 
وليم« واحضرت النيابة الخاطف وبعد التحقيق أمرت 
النيابة باألفراج عن الخاطف تحت دعوى انه لم يستدل 
الخاطف  اعتراف  رغم  الخطف!!  عملية  وقوع  علي 
وعائلته، اقتيد ميالد الي قسم الشرطة ونال ما نال من 
قذره  شتيمة  شتمه  الذي  المباحث  ضابط  من  ضرب 
وان  أخرى  مرة  الموضوع  في  الخوض  بعدم  وهدده 
زوجته اسلمت وال تحل له اآلن. لم تتحرك الميديا او 
اي مسئول في الدولة لألن رغم ان الناشط عماد نشر 

قصتها عبر جميع الميديا القبطية الحرة غير الرسائل 
المسئولين  لكل  بعثها  التي 
السيسي.   رأسهم  وعلى 
الدولة  تواطئ  يثيت  ومما 
وأجرامها انها تحاول اسكات 
كل من يكشف هذه الجرائم 
اعتقال  ذلك  على  والدليل 
»رامي  القبطي  الناشط 
بعض  كشف  ألنه  كامل« 
من  األقباط  له  يتعرض  ما 
التفاصيل  )راجع  اضطهاد 
ماسبيرو«  مقالي » رامي كامل ومجرمو مذبحة  في 
حبش  شادي  الفنان  اغتيال  وهو  األمس  حدث  وهناك 
محاكمة.   دون  اعتقاله  من  عامين  بعد  المعتقل  داخل 
مقيما  وكان  وباالخراج،  بالفن  مهتم  شاب  هو  شادي 
اتهامه  الى مصر بسبب  بالخارج اعتقل فور وصوله 
وهو  »بلحة«  اسمها  ساخرة  سياسية  أغنية  بإخراج 
االسم الذي اطلقه االخوان على السيسي ووضعها على 
شبكات التواصل االجتماعي و ذلك في مارس 2018 
وكان عمره وقتها 20 سنة. من حق أي انسان ان يتفق 
أو يختلف مع أغنية »بلحة« اللي غناها المطرب المقيم 
تكره  أو  تحب  ان  عصام،  رامي  مصر  خارج  حاليا 
لم  وكثيرين  أغنية  مجرد  تبقى  لكنها  النقد،  من  النوع 
يسمعوا أبدا عنها أصال، وسهل الرد عليها بكل أشكال 
اإلعالم واألغاني، أو حتى على أسوأ الظروف لو كان 
القانون يجرمها )الشخصيات العامة بأكبر دول العالم 
الديمقراطية يتعرضون ألضعاف هذا وال يحاسبهم أحد 
الن الشخصيات العامة قابلة للنقد(، فمن حق المتهم ان 
يحاكم محاكمة عادلة. هناك المطبلين  للحاكم لألسف 
المختطفات  القبطيات  ان  يدعون  الذين  األقباط  من 
يذهبن بإرادتهن واي منصف محايد يراجع المالبسات 
ألشد  تعرضن  وانهن  مختطفات  انهن  بسهولة  يعرف 
الضغوط االجرامية من حقن بالمخدرات وتصويرهن 
االعتداء  واثناء  قذرة  أوضاع  في  ارادتهن  عن  رغم 
الخطف،  بعد  الفرار  من  تمكن  الالئي  )بعض  عليهن 
حكوا ووثقوا هذه األفعال(. ان الدولة التي تسكت على 
الجرائم وتتستر عليها هي دولة مجرمة ويتحمل  هذه 
أيضا رئيسها المسؤولية الجنائية كاملة ألنه لم يتحرك 
ساكنا او يتخذ أي اجراء لحماية مواطنية من األقباط 
ان  فورا  ويستطيع  ديكتاتوري  حاكم  انه  خصوصا 
المرتعشين  فنغمة  أحد،  من  مساءلة  دون  الكثير  يفعل 
والمطبلين وعباد السيسي من انه ال يعلم او ال يستطيع، 
فهذه أسطوانة مشروخة عفى عليها الزمن وتستخدمها 
كل النظم الديكتاتورية والفاشية مثل النظام الحالي في 
مصر والممتد منذ انقالب عبد الناصر ولكنه يتوحش 
اكثر بمرور الزمن. لن نمل ولن نيأس من كشف الظلم 
الواقع على اقباط مصر وأكرر كما سبق وقلت مرارا 
المشكلة لن تحل من حكام مصر )الن حاميها حراميها( 
السابقة  مقاالتي  في  وشرحتها  سبق  كثيرة  ولعوامل 
يخنعوا  وال  يسكتوا  ال  ان  الداخل  اقباط  على  ويجب 
تقضي  حتى  تخدرهم  التي  السيسي  بميديا  يتأثروا  او 
عليهم جميعا فال بجب ان ننتظر بل ادعو األقباط الي 
يفيقوا والي تنظيم عصيان مدني يشهده العالم.  واقباط 
من  كل  في مصر  الدولة  اجرام  يفضحوا  ان  الخارج 
المهجر  اقباط  اليه.  ففرصتنا نحن  الذي هاجر  مكانه 
حكومات  ندعو  وان  الداخل  في  اخوتنا  من  أحسن 
اقباط  لحماية  الوسائل  بكل  تتدخل  ان  الحر  العالم 
المغيبون  أيها  انظروا  وجالديهم.  حكامهم  من  مصر 
األزهر  الجنيهات علي  مليارا من  لدولة تصرف 16 
ومعاهده التعليمية لكي يخرج لها كل عام االالف من 
الذين يجندون اضعافهم في  ملقني ومفرخي االرهاب 
العدد لكي يقتلوا شعبهم وجيشهم ثم تصرف الدولة ما 
يزيد عل 20 مليارا من الجنيهات لكي بدورها تحارب 
هؤالء من صرفت عليهم ورعتهم وساهمت في تفشيهم 

 40 ال  وتوفر  المنبع  من  اإلرهاب  على  تقضي  ان  عليها  يجب  وكان 
مليارا من الجنيهات وتستخدمها من اجل رفاهية أبنائها. ان النظام الديني 
الفاشي في مصر ال يحارب اإلرهاب بل يحارب من ينافسوه على الحكم 
الن افكار الدولة هي نفسها افكار الجماعات اإلرهابية مع االختالف في 
طرق التطبيق.  والدليل على ذلك إن الدولة تضطهد المسيحيين منذ عقود 
ولم تقدم مجرم واحد للعدالة ممن ذبحوا المسيحيين في الزاوية الحمراء 
والكشح وماسبيرو وغيرها من مئات المذابح التي تعرض لها اقباط مصر 
بل على  ونهبوها  بيوتهم ومحالتهم  ممن حرقوا  واحد  تحاكم مجرم  ولم 
العكس مؤسسات الدولة الرسمية تحرض ضد المسيحيين وتحمي البلطجية 

بل تستخدمهم ضد األقباط وهذا ما يسمى بإجرام الدولة.



روحيات6
احد مل يفقد
د. روز غطاس

تذكر عزيزي يوما ما ضاع منك شيء، كم لمت نفسك 
علي اضاعته وحاولت قدح زناد فكرك وعقلك لتتذكر 
متي وكيف واين ضاع منك هذا الشيء، وما هي اخر 
مرة كان معك، وكم الضيق والمعاناة النفسية والبحث 
المضنى لتجده. كم هو شيء مرهق ومتعب ليس للبدن 
فقط ولكن للعقل ايضا. ذات القصة شرحها الرب يسوع 
المسيح نفسه في مثل الدرهم المفقود ) لوقا 15 : 7، 
الكتشافها ضياع  الحال  في  المرأة  تلك  ان  كيف   )  8
الدرهم قلبت وكنست البيت كله حتي وجدته ثم احتفلت 
مع االصدقاء بهذه المناسبة .  فالرب االله يعلم كل هذه 
اصحاح  التثنية  سفر  في  شعبه  اوصي  لذلك  المشاعر 
22 االعداد االولي قائال: ال تنظر ثور اخيك او شاته 
شاردا وتتغاضى عنه بل ترده الى اخيك ال محالة. وان 
لم يكن اخوك قريبا منك او لم تعرفه فضمه الى داخل 
بيتك ويكون عندك حتى يطلبه اخوك حينئذ ترده اليه. 
وهكذا تفعل بحماره وهكذا تفعل بثيابه. وهكذا تفعل بكل 
مفقود ألخيك يفقد منه وتجده، ال يحل لك ان تتغاضى. 
وفي اشعياء 40: 26 يقول النبي لشعب الرب مذكرا 
الى  ارفعوا   : بالعصافير  يعتني  الرب  ان  كيف  اياهم 
العالء عيونكم وانظروا من خلق هذه. من الذي يخرج 
بعدد جندها يدعو كلها بأسماء. لكثرة القوة وكونه شديد 
القدرة ال يفقد احد؛ كم هذا بالنسبة الي االشياء المادية 
فما بالك باإلنسان، لمن فقد عزيز كام او زوج او زوجة 
مؤلم  كم  صديق،  او  اخت  او  اخ  او  بنت  او  ابن  او 
وموجع هذا الفقدان. فكان هذا تقرير الحرب لكل من 
موسي وداود ) عدد 31 : 49 ؛ صموئيل االول 30 : 

19 ( قالوا لموسى: عبيدك قد اخذوا عدد رجال الحرب 
الذين في ايدينا فلم يفقد منا انسان. وداود عندما رجع 
من معركة وجد كل المدينة الخاصة به محرقة بالنار 
فللوقت ذهب واسترجع  المدينة،  وسبيت نسائه ونساء 
كبير  وال  صغير  ال  شيء  لهم  يفقد  ولم  شيء،   كل 
وال بنون وال بنات وال غنيمة وال شيء من جميع ما 
اخذوا لهم بل رد داود الجميع. عزيزي كم من قصص 
ألمهات يبكين اوالد ضاعوا سواء في الخطية او فقدوا 
وال يعرفون طريقهم ؛ اقول لك حان الوقت لترفع صالة 
بحرارة من اجلهم حتي يرد المفقود؛ فاذا مات الشخص 
وهو مؤمن بالرب يسوع المسيح ال تحزن ألنه يسكن 
في حضن المسيح اما اذا كنت ال تعرف مكانه صلي 
حتي يريح الرب قلبك وتسكن مطمئن ألجل احباءك. 
نعم عزيزي اعلم اننا نمر هذه االيام في عالم غريب 
البشرية  علي  جديدة  قبل  من  بها  نمر  لم  مواقف  كله 
لكنني اعلم واوقن بشيء واحد ان الذي في يد يسوع 
المسيح محمي بدم الحمل المذبوح علي الصليب هو لن 
يفقد ألن هذا االنسان قال : انت يا رب ملجئي وجعل 
العلي مسكن وحصن . الن هذا وعد الرب الذي قاله 
ذاته له العظمة والقدرة والسلطان: ألنه تعلق بي انجيه. 
ارفعه ألنه عرف اسمي. يدعوني فاستجيب له. معه انا 
في الضيق. انقذه وامجده. من طول االيام اشبعه واريه 
خالصي) مزمور 91 : 14 – 16 (. فالمسيح ذاته قال 
لنا : انتم افضل من عصافير كثيرة. بل شعور رؤوسكم 
ايضا جميعها محصاة! فال تخافوا) لوقا  12:  7(. لذلك 
دعنا نقول مع  بولس : لهذا السبب احتمل هذه االمور 
ايضا. لكنني لست اخجل،  ألني عالم بمن امنت فهو 
قادر ان يحفظ وديعتي الي ذلك اليوم) 2 تيموثاوس 1 : 

12 (. الرب يحفظنا من كل شر وشبه شر

 3 فى  الملك  عبد  شفيق  ُولد 
بكلية  والتحق  1898م،  أكتوبر 
الطب بجامعة فؤاد األول )القاهرة 
بكالوريوس  على  وحصل  حالياً( 
ثم   ،1926 سنة  والجراحة  الطب 
من  والعلوم  الطب  فى  الدكتوراه 

جامعة فؤاد األول سنة 1939.

سنة  التشريح  بقسم  معيداً  ُعين 
الدرجات  فى  وتدرج   ،1927
العلمية إلى درجة أستاذ كرسى علم 
بجامعة  الجنين  وتكوين  التشريح 
وأنتُخب  سنة 1948.  عين شمس 
عضواً بجمعية التشريح البريطانية 
بلندن سنة 1932، بناًء على أبحاثه 
العلمية القيمة. كذلك أنتُخب زمياًل 
بلندن  الباطنيين  األطباء  بجمعية 
سنة 1948 تقديراً لمؤلفاته الطبية. 
اللغة  بمجمع  مستشاراً  أختير  كما 
الطبية.  األلفاظ  لتعريب  العربية 
بالمجلس األعلى  أختير عضواً  ثم 
لعلم  المصرية  بالجامعات  للعلوم 

التشريح.

المكتبة  شفيق  د.  أثرى 
الطبية  بمؤلفاته  العربية  الطبية 

الموسوعية. فله 7 مؤلفات فى علم 
الجنين. وكانت  التشريح ، وتكوين 
هذه المؤلفات الطبية باللغة العربية. 
هذا باإلضافة إلى مؤلفاته ومقاالته 
والتى  واالجتماعية  الدينية  وأبحاثه 
أكثر من نصف قرن،  أمتدت عبر 
وقد أودع معظمها فى مكتبة معهد 
أما  بالعباسية.  القبطية  الدراسات 
بمكتبة  مودعة  فهى  الطبية  مؤلفاته 

كلية الطب بجامعة عين شمس.

شماساً،  سيم   1923 سنة  فى 
العامة  اللجنة  فى  عضواً  وأختير 
إنشائها،  منذ  األحد  لمدارس 
للتعليم  األعلى  بالمجلس  وعضواً 
رائداً  وأختير   ،1972 سنة  الدينى 
لألسر الجامعية منذ إنشائها، وُعين 
أيضاً سكرتيراً لمجلس إدارة المعهد 
العالى للدراسات القبطية وسكرتيراً 
مديراً  أصبح  ثم  أساتذتها.  لمجلس 
»طب  مادة  بتدريس  وقام  للمعهد 
الدراسات  بقسم  الحارة«  المناطق 

األفريقية بالمعهد طوال 15 عاماً.

العلمية  األبحاث  على  أشرف 
باألمراض  المرتبطة  والدراسات 
لطلبة  األفريقية  بالقارة  المستوطنة 
الدراسات  بقسم  العليا  الدراسات 
إلى  باإلضافة  بالمعهد  األفريقية 
الدراسية  مناهجه  فى  اهتمامه 
االجتماعية  بالعالقات  بوجه خاص 
أنتشار  مدى  على  وأثرها  والثقافية 
أفريقيا  فى  المستوطنة  األمراض 
بشكل عام، ومصر والسودان بشكل 

خاص.

حياة  من  األخيرة  الفترة  وفى 
 –  1902( السادس  كيرلس  البابا 
وبسبب   ،116 البطريرك   )1971
ظروفه الصحية كان د. شفيق عبد 
الملك مالزماً للبابا كيرلس السادس 

طوال صلواته فى الكنيسة.

العلمى  بالجهاد  حافلة  حياة  وبعد 
الفاضلة  واألخالق  والروحى 
وخدمة المرضى وتواضع العلماء، 
تاركاً   1987 سنة  الرب  فى  رقد 

ميراثه األدبى والروحى.

قرأت لك 
جنوى غاىل
حقائق جيب أن نتذكرها يف هذا الوقت الصعب 

By Taylor B.
تبدو الحياة االن مختلفة كثيرا عن 
المعتاد بالنسبة لمعظم الناس، وعلي 
العالمي  الوباء  هذا  إن  من  الرغم 
هو تجربة ال مثيل لها، فقد تذكرت 
انني قد مررت من قبل بوقت شبيه 
بذلك، فقبل بضعة سنوات كنت قد 
تخرجت للتو من الجامعة وحصلت 
أركنساس  مدينة  في  وظيفة  علي 
وتبعد حوالي 300 ميل عن مسكن 
في  وشعرت  واصدقائي،  عائلتي 
البداية براحة بسبب اختياري لهذه 
الوظيفة، ولكن بعد 3 أشهر بدات 
شعرت  انني  حيث  نفسي  اراجع 
في  منعزال  لوجودي  الراحة  بعدم 
هذا المكان، وبدا عالمي فارغا خاليا 
وربما  واالنشطة،  العالقات  من 
تشعر أنت يا صديقي بهذا االن بعيدا 
عن االصدقاء والعائلة التي تحبها 
وبسبب العيش بطريقة لم تتوقعها 
من قبل، ولكن مع الصبر واالحتمال 
مرت هذه الفترة وازدهرت حياتي 
مرة أخري وسوف يعمل هللا علي 
ازدهار حياتك مرة أخري وسيمأل 
ولهذا  والبركات،  بالخير  حياتك 
فاني اليوم استعيد ذكرياتي القديمة 
أشارككم  أن  واحب  عزلتي  اثناء 
في بعض الحقائق التي تمسكت بها 
ساعدتني  والتي  الوقت  هذا  خالل 
علي الخروج من االحساس بالحزن 
وااللم النفسي، 1- أذكر جيدا وثق 
بهذه  انك محبوب من هللا وتمسك 
الحقيقة – فيسوع يحبك وبينما انت 
تعرف هذا جيدا فانك في االوقات 
يدخلك  بها  نمر  التي  الصعبة،هذه 
المشاكل  إزدادت  وكلما  الشك، 
إنك  في  التصديق  عليك  يصعب 
تتسائل،  وقد  يسوع  من  محبوب 
بحدوث  الصالح  الهنا  يسمح  لماذا 
توجد  ال  قد  ؟  السيئة  االشياء  هذه 
السؤال  هذا  علي  واضحة  إجابة 
ولكن االية في أشعياء 55-8 تقول 
عن  السموات  علت  كما  النه   «
عن  طرقي  علت  هكذا  االرض، 
 « أفكاركم  عن  وأفكاري  طرقكم 
ومع اننا ليس لدينا إجابة عن سبب 
حدوث أشياء كهذه لكننا نعرف الهنا 
الذي يحبنا جدا لديه االجابة، وهو 
الذي نثق به ونتذكر حبه القوي الذي 
يبعد الخوف عنا، وهو الذي يستطيع 
ان يمنحنا السالم الذي نبحث عنه – 
فقد نحاول  ان نجد بعض الراحة 
في مشاهدة برامج التليفزيون أو في 
طهي وصفات جديدة ونمرر الوقت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
او الدردشة مع االصدقاء ولكن في 
نهاية اليوم عندما نخلد للنوم سنجد 
انفسنا نكافح الهموم التي تقلقنا ولن 
نرتاح اال اذا وضعناها جميعا عند 
العالم ان  قدمي يسوم فال يستطيع 
يعطينا السالم بل يسوع فقط الذي 
سالما   «  27-14 يوحنا  في  قال 
أترك لكم، سالمي أعطيكم،ليس كما 
يعطي العالم أعطيكم أنا » 2- ليس 
عليك ان تضع قناع الشجاعة : من 
نعاني جميعا في هذا  ان  الطبيعي 
الوقت من المشاعر المختلفة ولكن 
من المهم اال نهرب ونخاف بل لنقف 
بشجاعة في مواجهة هذه المشاعر، 
ففي بعض االحيان يكون اكبر عمل 

من اعمال الشجاعة هو االعتراف 
بضعفنا وحزننا، وبشجاعة نشارك 
همومنا ومشاعرنا المؤلمة مع الهنا 
الحبيب فنعمق عالقتنا به يوما بعد 
يوم وهو يساعدنا علي مواجهة كل 
بالراحة والهدوء  أنفسنا  يوم ويمأل 
تنسوا  وال   – وباالمل  والسالم 
قبل  المجد  له  المسيح  السيد  أن 
زبدي  وأبني  لبطرس  قال  الصلب 
ذلك  [ وقضي  نفسي حزينة جد   [
في  االب  الي  الصالة  في  الوقت 
من  الجزء  هذا  جيستماني،  بستان 
يهتم  الهنا  أن  يعرفنا   يسوع  حياة 
بمشاعرنا، فال بأس من أن تعترف 
أمامه بما تشعر به في هذا الوقت 
بالذات فال تخبئ شعورك عنه بل 
تحدث اليه، 3- ليس علينا أن نفهم 
تكون  عندما   –  ! االن  شئ  كل 
نضطرب  سيطرتنا  خارج  االمور 
االمور  نجعل  أن  بعقولنا  ونحاول 
روتينية  أكثر  أو  أسهل  او  أفضل 
ليس سيئا،  لهذا  التخطيط  وبالطبع 
تتوافق  االمور  نجعل  ولكن عندما 
مواكبة  نحاول  او  المجتمع  مع 
في  نترك عالقين  االخرين فسوف 
مشاعر مقارنة ومشاعر الفشل، ولذا 
الي  يوم  ببساطة نسعي كل  دعونا 
وتذكر  الصالحة  مشورة هللا  طلب 
ان هللا يريد منا ] ان نصنع الحق 
ونحب الرحمة ونسلك بتواضع مع 
الهنا [  4- الرب سيعطينا كل ما 
نحتاج اليه : في وقت مثل هذا الذي 
نواجهه ممكن ان نتسأئل ماذا لو ؟ 
وهذا يؤدي في كثير من االحيان الي 
المدعومة  والخوف  القلق  مشاعر 
بخيالنا وفهمنا لما يحدث في عالمنا، 
مفهوم  لنا  يقدم  القدوس  أبانا  ولكن 
معاكس فهو يقدم لنا دستورا مفعم 
الكتاب  في  وتكرارا  مرارا  باالمل 
نراه  الخاصة  حياتنا  وفي  المقدس 
يمكن  ما  كل  من  أكثر  يفعل  دائما 
أن نسأل أو نتصور أفسس20-3  - 
إذا كان الهنا المحب ال يتغير فلماذا 
دعونا  ؟  مختلفا  الوقت  هذا  يكون 
نثق ان الهنا سيوفر لنا كل أحتياجتنا 
اليومية وعليك ياصديقي ان تختار 
يشجعنا  فهو  للغد  بالنسبة  تقلق  اال 
االمل  نقدم  دعونا   -5 هذا  علي 
والرجاء لالخرين : اننا نثق ان كل 
االشياء تعمل للخير لمن يحبون هللا- 
واحب ان اعود ألتذكر الوقت الذي 
قضيته بعيدا عن االهل واالصدقاء 
ظننته  الذي  الوقت  هذا  تحول  فقد 
غير مريح الي وقت للنمو الروحي 
واالزدهار فقد تعرفت علي اصدقاء 
الي  حاجة  في  مثلي  كانوا  جدد 
التشجيع والصحبة وقمنا معا بتحفيز 
والبحث  والدراسة  البعض  بعضنا 
جديد  صباح  كل  في  االمل  عن 
ومشاركة قصص محبة هللا وعنايته 

بنا خالل ذلك الوقت .
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رمضانيات الرواية العربية !!
 بقلم عبدالواحد محمد

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل  باشرف اسكاروس

(416)659-8744 

رمضان  واستقبال  انتظار  بين 
تنسي  ال  لحظات  مشاعرنا  كل  تداعب 
وأيام  ذكريات رمضانية عبر عقود  بل 
وسنوات امتزجت في النفس روحانيات 
ورغبات اإلبداع في مجاالت عديدة تؤكد 
علي اهمية الشهر الرمضاني شهر اللمة 
والصحبة واألصدقاء والرواية العربية .

الحظر  مع  جاء  العام  هذا  ورمضان 
الذي  كورونا  فيروس 
لكن  بيوتنا  نلزم  جعلنا 
العربية  الرواية  كانت 
العربي  الوطن  تطوف 
مع االصدقاء والصديقات 
سواء  البهية  دروبه  في 
او  الدنيا  ام  مصر  في 
او  الجزائر  او  عمان 

تونس أو السعودية  االخ وهي تؤكد علي 
اهمية التواصل مع من نحب وال يغيب 
د  الصديق  العماني  الشاعر  ذهني  عن 
ناصر الحسني وشقيقة الصديق يعقوب 
مدني  محمد  الدكتور  والباحث  الحسني 
الرواية  دروب  في  معا  نطوف  ونحن 

العربية عندما نتناول االفطار معا علي 
مائدة عامرة بما لذ وطاب ثم نتسامر معا 
مع قزقزات السوداني المملح في شارع 
جامعة الدول العربية ونتامل سور نادي 
الزمالك الذي يؤكد أن لكرة القدم سحر 
خاص ثم نمضي سيرا علي األقدام حتي 
نصل الي جامع مصطفي محمود المفكر 
العربية  الرواية  منح  الذي  الفيلسوف 
الشك  عالم  بين  القدرية  رحلتها  في  ذاد 
نتجه   اليقين   الي  الشك  ومن  واإليمان 
في  الحسين  إلي  معا 
العربية  الرواية  ليالي 
ونحن  تنسي  التي 
أروقة  بين  نعيش 
ومقاهي  الخليلي  خان 
الحسين العريقة ومنها 
الذي  الفيشاوي  مقهي 
رائحة  منه  تفوح 
نجيب  روايات 
الذين  الفتوات  زمن  ورائحة  محفوظ 
بكل  العربية  الرواية  نسيج  من  كانوا 
القوة  عالم  هو  الذي  عالمهم  متناقضات 
المجنونة  والرغبة  الذات  عالم  والشر 
مازالت  التي  التاريخ  بوابات  غلق  في 

الرواية  انا واصدقاء  تفوح علينا عطرا 
العربية الحسيني ويعقوب ومدني وكاتب 
المتولي  بوابة  المتواضعة  السطور  تلك 
وبوابة زويلة بل الغناء هو اآلخر يغرد 
االسمر  بالحان صوت حسن  األذن  في 
الذين  عدوية  واحمد  حمودة  عبدالباسط 

منحوا الرواية العربية صوت وطن

في  الفجر  الفجر نصلي  نسمات  ومع 
هللا  الي  نبتهل  ونحن  الحسين  مسجد 

هو  السالم  يكون  ان 
مع  الممتد  الجسر 

اآلخر .

هو  الحسين  وحي 
الحي الذي خرجت من 
جميلة  رواية  رحمه 
السطور  تلك  لكاتب 
الروائي  المتواضعة 
محمد  عبدالواحد 

المصرية  العالقات  والتي جسدت عمق 
جمعت  التي  العالقة  ومدي  الجزائرية 
والصديق  محمد  عبدالواحد  الروائي 
الشاعر الجزائري توفيق ومان وجلسات 
الشعر في جنبات حي العراقة والتاريخ 

وهو يدخن ارجيلته ومع أنفاسها  المتقطعة بطعم التفاح اللبناني 
كمال  لبنان  في  لعريبي  محمد  جميلة  رواية  ابطال  نتذكر 
ليبيا  في  الرياني  الجزائر صالح  في  شرشار 
السرحان  فيصل  المغرب  في  المسيح  احمد 
وجميلة  مصر  في  العلي  سامح  األردن  في 
األصيل  العربي  الصوت  صاحبة  الجميالت 
فيروز الخ  وعالم الرواية العربية الذي كتبت 
الحي  كان  تاريخية  اسماء   سطورها  في 
الحسيني جزء من عالمهم الروحاني في ايام 
ليالي رمضان كابتن عبدالمحسن الحسيني من 
الكويت د محمد الصيادي من السعودية حيدر عبد الرضا من 
سلطنة عمان محمد عز من مصر يعقوب شيحا من فلسطين 
العائلة  الخ كانت الرواية العربية لها عبق رمضاني مع لمة 
أبي محمد عبدالواحد محمد معلم األجيال واصدقاءه ا جبران 
مسيحة ا فؤاد ميخائيل ا المغاوري وصحبة كبيرة كانت فيها 
اللغة العربية في ليالي رمضان حضن دافئ ومشاعر مازالت 
كرة  دورات  مع  رمضانية  وذكريات  العربية  الرواية  ملهمة 
العب  كان  السطور  تلك  وكاتب  الشعبية  األحياء  في  القدم 

مع  تألق  كم  قدم  كرة 
رفاق الساحرة المستديرة 
منذ  رمضانية  ايام  في 
مطلع  حتي  الطفولة 
رمضان  وهدايا  الشباب 
كانت الفانوس ابو شمعة 
البيت  عنوان  كان  الذي 
قطع  مع  الرمضاني 

الكنافة والقطايف وشقاوة الطفولة بين دروب وطن

مبدع  لكل  خاصة  خصوصية  له  شهر  رمضان  وسيظل 
بكل طقوسه الخاصة ومن ذكريات الرواية العربية في الحي 
الحسيني ولقاءها مع المطرب الشعبي حسن االسمر في احدي 
أمسيات رمضان وغناءه الحزين الذي يكتب هو اآلخر فاصل 

من رواية عربية .

واألشقاء  واألم  رمضان  مع  والكثير  الكثير  الحب  ومن 
انتظار  مع   االفطار  لمة  في  االحبة  وكل  واألبناء  والزوجة 
سيد  الشيخ  الديني  اإلنشاد  فارس  وكلمات  رمضان  مدفع 
النقشبندي وذكريات الرواية  العربية  التي ال تنسي بين من 

كتبوا فصولها إحياء وموتي!!

هي رمضانيات الرواية العربية وليالي الحسين واألصدقاء 
واألردن  والسعودية  ومصر  وتونس  الجزائر  في  والعروبة 
العربي وحدة  الوطن  أن  يؤكد  مازال  الخ وحلم  العراق  ليبيا 

واحدة وسيبقي وحدة واحدة

هل خدمت السيدة العذراء داخل 
اهليكل؟! 
 عصام نسيم 

اثير مؤخرا موضوع دخول السيدات الي الهيكل ووجدت 
البعض يستشهد بدخول السيدة العذراء الي الهيكل ويقول ان 
العذراء دخلت وخدمت في الهيكل وكذلك حنة بنت فينوئيل 
كما ورد في انجيل لوقا وبالطبع من يقول هذا لم يدرس جيدا 

طبيعة الهيكل وأقسامه وكيف كانت تتم الخدمة فيه !
بناه  كما  نفسه  الهيكل  مبنى  عن  عبارة  الهيكل  كان  فقد 
سليمان الملك حسب االبعاد التي جاءت في الكتب المقدس 
الهيكل  هدم  تم  وقد  به  ملحق  كان  الذي  الرواق  جانب  الي 
كان  المسيح  السيد  زمن  وفي  مرة  من  اكثر  بناءه  وإعادة 
قد  والتي  االروقة  العديد من  وله  كمبنى عام ضخم  الهيكل 

استمر بناءه اكثر من 46 عام حسب ما جاء في انجيل .
السادس عندما  االول االصحاح  الملوك  لسفر  وبالرجوع 
خيمة  عن  بديال  ليكون  الهيكل  يبني  ان  الملك  سليمان  بدأ 

االجتماع كانت اقسام الهيكل عبارة عن .
هيكل العبادة – الرواق – النوافذ والحجرات .

 
الهيكل في زمن السيد المسيح .

كان الهيكل في زمن السيد المسيح قد الحق به العديد من 
ابواب  تسعة  له  وكان  الكثيرة  واألماكن   واألروقة  المباني 
بنيت فوقها بيوت ضخمة من طابقين تشبه االبراج وكان له ا 
وكان مساحته واسعة جدا وكان كثيرا ما يذهب السيد المسيح 
ويعلم في الهيكل وبالطبع الهيكل هنا ليس المقصود به المكان 

الذي تقدم فيه الذبائح بل المبنى ككل بكل ملحقاته .
ومن االماكن الشهيرة التي كانت موجودة في الهيكل هي 
دار النساء وهو مكان واسع  له كثير من االعمدة وكان مكان 
رواق  للسيدات  يخصص  وكان  الجماهيرية  للعبادة  التجمع 

يدور حول الدار او الهيكل .
وكان السيد المسيح كثيرا ما يعلم داخل هذه االروقة وعلى 

الساللم الموجودة في مبنى الهيكل .
فيه خزانة  الذي  المكان  كان  النساء  فناء  او  النساء  ودار 
الهيكل والتي قدمت فيه المرأة ذات الفلسين عطيتها وأيضا 

وقفت السيدة العذراء وهي تحمل الطفل يسوع لتقدم ذبيحة 
التطهير وهناك رآها سليمان الشيخ ومجد هللا .

وقد سمي فناء النساء بهذا االسم ليس ألنه مخصص للنساء 
فقط ولكن كان مسموح للنساء الدخول فيه الن هناك اماكن 
كثيرة كان غير موجود للنساء التواجد فيها وبالطبع من هذه 
هذا  كان  فقد  سنوضح  كما  الدار  او  نفسه  الهيكل  االماكن 

المكان مخصص للصالة  الجماهيرية 
من اقسام الهيكل ايضا 

4 حجرات للمخازن والمنذورين 
وكانت عن يمين عند الدخول من احد ابواب الهيكل 

ويسمى الجميل وكانت هذه الحجرات للذين نذرن انفسهن 
لخدمة الهيكل او الالئي نذرهن ابائهم ومن بين الالئي نذرن 
انفسهن حنة النبية بنت فنوئيل من سبط اشير لو وقد كانت 

ارملة بقيت في الهيكل 84 سنة ال تفارق الهيكل عابدة 
باصوام وطلبات ليال ونهار لو 36-2 

ام صموئيل  اطفالهم كما حدث مع حنة  االباء  نذر  ايضا 
النبي وأيضا حنة ويواقيم والدي السيدة العذراء الذين نذروا 

السيدة العذراء وهي طفلة .
باب  بعد  االربعة  زوايا  في  اخرى  غرف   هناك  وكان 
الجميل  مثل حجرة  الزيت ) للزيت والسوائل التي يستخدمها 
البرص(   )لتطهير  البرص  وحجرة  الهيكل(  لدار  الكهنة 
وحجرة الخشب ) الخشب الذي يقدم لمذبح المحرقة ( وهذه 
الملحقة  الصورة  في  )كما هو موضح  االربعة  الغرف  هي 

بالحجرات في الهيكل(
وأيضا كان من اقسام الهيكل كان ما يسمى بفناء الراجل او 
فناء اسرائيل وكان ال تستطيع النساء االقتراب من هذا الفناء 

وكان مخصص للرجال .
لتلقي  مخصصة  وكانت  الهيكل  خزينة  ايضا  جانب  الي 

النذور والتبرعات من المصليين والذين يزورن الهيكل .
 

]البقية ص19 [
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فخامه الوايل »كرنبه« األول حِفَظُه اهلل 
 

بقلم مسري جرجس

يقول الراوي: مسكين هذا التاريخ 
ابدا  يتعلم  ال  لكنه  منه  نتعلم  فنحن 
ولذلك فهو ال يملك اال ان يعيد نفسه 
يحدث  فما  جدا  ممال  اصبح  حتى 
وسيحدث  باالمس  حدث  قد  اليوم 
زمن  لها  ليس  هذه  وقصتنا  غدا 
ومكرره  معروفه  أنها  اال  معروف 
كثره  من  ومللنا  سئمناها  ونحن 
تكرارها بل ويبدو انها تالحقنا اينما 
حقيقيه  كانت  وان  فقصتنا  ذهبنا 
للمكان  تفتقد  انها  اال  كالتاريخ 
في  موجوده  انها  قل  او  والزمان 
كل زمان ومكان....وبما أن قصتنا 
فاي  وجديده..  باليه  حديثه،  قديمه 
أخري  قصص  وبين  بينها  تشابه 
الشخصيات  أو  األحداث  في  سواء 
فقط على عاتق خيال  تقع مسؤليته 
الشهيره  للمقوله  طبقاً  القاريء 
بيحسس  بطحه  راسه  على  »أللي 
عليها« فالشخص الذي يقوم باعمال 
خاطئه يظن دائماً بأن اى حديث هو 

موجه له هو شخصياً

  قريتي الصغيره البعيده الجميله 
القابعه في احضان الطبيعه الخالبه 
كانت تعيش واهلها في هدوء وسالم 
إلى أن أتي والي ليحكمها وقد كان 
الضخم  بالحجم  يتميز  الوالي  هذا 
أطالق  يهوون  قريتي  في  والناس 
الفكاهي  المغزي  ذات  األلقاب 
بالذات على القاده والواله ولضخامه 
على  الناس  اتفق  الوالي  هذا  حجم 
ومع  كرنبه«  »الوالي  تسميته 
الناس  نسي  والسنون  األيام  مرور 
ينادونه  وصاروا  الحقيقي  أسمه 
ليس  لكن  كرنبه«.  الوالي  »فخامه 
هو  حجمه  ضخامه  أو  الوالي  أسم 
هو  موضوعنا  بل  موضوعنا. 
هذا  كان  فقد  لقريتي  حكمه  طريقه 
الطريقه  بنفس  قريتي  يحكم  الوالي 
التي حكم بها كاليجوال مدينه روما 
ألبير  الفرنسي  الكاتب  أبدع  والتي 
مسرحيته  في  وصفها  في  كامي 
قال  القصه  “كاليجوال”.وفي 
“سأحل  الشهيرة:  كلمته  كاليجوال 
وبالمناسبه  الطاعون”.  محل  انا 
الجنود  حذاء  تعني  كاليجوال  فكلمه 
»جزمه«  بالعاميه  أو  الصغير 
عليها  يطلق  العسكريه  اللغه  وفي 
أن  األساطير  وتقول  »بياده« 
هذا عين حصانه وزيراً.  كاليجوال 
يكرر  أن  فاراد  الهمام  والينا  أما 
ليعينهم  أحصنه  فبحث عن  التاريخ 
وان  فقريتي  يجد  لم  لكنه  وزراء 
ليس  انه  أال  بالدواب  ذاخره  كانت 
من األحصنه. وفي  كافياً  بها عدداً 
مع  »كرنبه«  للوالي  اجتماع  أخر 
الحكومه  تشكيل  أجل  من  مشيريه 
سألهم عن حل لهذه المشكله فاشار 
أناساً  يعين  أن  مشيريه  أحد  عليه 
هذا  من  الوالي  فاغتاظ  اخرين. 
أيها  تقول  ماذا  قائاًل  وشتمه  الرد 
الدابه؟.... ثم سكت لبرهه قصيره.. 
ابتسامه غامضه... ثم نظر  وابتسم 
عينتك  لقد  قائاًل؛  مستشاره  إلى 

وزيراً للكهرباء.

  دارت األيام دورتها ثم أتى أحد 
في  الوالي  لزياره  المدينه  أثرياء 
مكتبه وبعد السالمات والتحيات قال 
الثري في ارتباك: سيدي الوالي. لي 
طلب صغير أرجو من سيادتك أال 

ترفضه.

أجابه الوالي: اطلب ما شئت.

قال الثري: أنني مزمع أقامه حفل 
أن  اسرتنا  عاده  ومن  ألبني  زواج 

تستمر األفراح لمده أسبوع كامل.

قال الوالي: بالرفاء والبنين. لكن 
ماذا أستطيع أن أفعل لك؟

استأذن  أن  أريد  الثري:  أجاب 
واسرتي  بيتي  أستثناء  في  سيادتكم 
حتى  الكهرباء  وزاره  شروط  من 

نستطيع أقامه األفراح!

قوانين  لدينا  لكن  الوالي:  أجاب 
الكهرباء  واستعمال  تَُتبع  أن  يجب 
أجل  من  مشدده  بقوانين  مشروطاً 

راحه أبناء المدينه.

قال الثري : لكننا نطمع في كرم 
سيادتكم.

فقال الوالي: على العموم قدم لي 
طلباً وسأرى ما أستطيع أن أفعله.

قالها   .. ياسيدي  جاهز  الطلب 
الثري وهو يخرج ورقه من حافظه 

أوراقه.

أخذها الوالي. وقال للثري: الناس 
بيضاء  أوراق  على  الطلبات  تقدم 
على  الطلب  هذا  لي  تقدم  بالك  فما 

أوراق بلون مختلف.

ياجناب  هللا  حفظك  الثري:  قال 
رمزاً  األخضر  اللون  الوالي. 
الشجر  فأوراق  والرخاء  للخصب 
الكرنب  أوراق  وكذلك  خضراء 
على  الكتابه  على  معتادون  ونحن 

أوراق خضراء.

أستطيع  ال  لكني  الوالي:  قال 
قرائه طلبك.

واسعه.  بابتسامه  الثري  قال 
الُمقَدم  أسم  أال  به  ليس  الطلب 
وتواريخ  وارقام  جنابك  وهو  إليه 

األستعمال ثم امضاء ُمقِدم الطلب.

 ضحك الوالي ثم قال حسناً سوف 
وزير  على  الطلب  هذا  أعرض 

الكهرباء. وهللا يفعل ما يشاء.

 بعد عده أيام أفاق الناس من نومهم 
شوارع  في  ينادي  المنادي  على 
اسماعيل  بطريقه  الهادئه  المدينه 
النابلسي  السالم  عبد  أو  ياسين 
الشهيره: أيها الناس اسمعوا وعوا، 

قرار من فخامه الوالي كرنبه:

القريه  اداره  مجلس  ))قرر   
برئاسه والينا المفخم »كرنبه« بعد 
دراسه وافيه للطلب المقدم من أحد 
بقانون  العمل  تعليق  القريه  وجهاء 
لمده  والموسيقي  الكهرباء  أستعمال 

انتهاء  وحتى  أالن  من  يبدأ  أسبوع 
األسبوع.(( والحاضر يقول للغايب.

القرار  هذا  من  الناس  تحير    
البعض  وامتعض  بعضهم  به  فرح 
القريه  شباب  به  فرح  لكن  األخر. 
على وجه الخصوص لسببين األول 
كما  الثري  الوالد  أصدقاء  أنهم 
مع  جميعاً  ,نشأوا  جيرانهم  أنهم 
البعض منذ طفولتهم ,وهم  بعضهم 
والتشارك  التزاور  على  معتادون 
يفرح  ,وما  واالتراح  األفراح  في 
عائله الثري بالتأكيد يفرح الجميع. 
خبرتهم،  لقله  أنهم،  األخر  والسبب 
الناس،  لجميع  مسموح  أنه  فهموا 
في  احرار  هم  كامل  أسبوع  فلمده 
أضاءه الكهرباء وتشغيل الموسيقى 
لكرم  »كرنبه«  الولي  وشكروا 
أخالقه وفعاًل استجاب الشباب لهذا 
منهم  مجموعه  فخرجت  القرار 
عائله  شباب  من  اصدقائهم  ومعهم 
المنتزهات  أحدى  إلى  نفسه  الثري 
ليله  في  الموسيقيه  االتهم  ومعهم 
ربيعيه مقمره. وما أن بدأوا العزف 
الشرطه  قوات  بهم  احاطت  حتى 
يسمونهم  كانوا  وقد  جانب  كل  من 
»العسس« في أزمنه ماضيه. ودار 

هذا الحوار بينهم وبين الشباب.

لكم  مسموحاً  ليس  العسس:   
بأضاءه الكهرباء وتشغيل الموسيقي 
ويجب عليكم االنصراف فوراً واال 

سنضطر ألعتقالكم.

رد أحد الشباب: لماذا تعتقلنا؟

أستعمال  الشرطي: من أجل  قال 
الكهرباء واثاره الضوضاء .

قانون  هناك  ليس  الشاب:  قال 
بهذا األسم. لقد تم الغاء هذا القانون 
بموجب مرسوم الوالي لمده أسبوع 
ال  لقانون  مخترعاً  ستصبح  وانت 
بدون  اعتقالنا  حاله  في  له  وجود 

وجه حق.

قال العسس: هذا االلغاء مقصوراً 
فقط على منزل وعائله الثري وليس 

لجميع الناس.

ولكن  بجرائه:  أخر  شاب  تدخل 
على  مطبقاً  القانون  يكون  حينما 
تمييز  فهذا  سواهم  دون  أشخاص 
من  لكل  ستسمحون  هل  عنصري. 
بمثل  ابنته  أو  ابنه  يزوج  أن  يريد 

هذا األستثناء؟ 

اثاره  في  مستمراً  العسس  قال 
السذج؛هيهات  أيها  الشباب:  غيظ 
انسان  واي  بل  بذلك.  نسمح  أن 
سوف  القانون  خرق  سيحاول  أخر 

يعرض نفسه ألشد العقوبات. 

والينا  يحاول  الشاب:هل  قال 
الرعيه واثارتها ضد  تفريق  الهمام 
الغباء  البعض؟ أن هذا هو  بعضها 

بعينه.

أنك  تعتقد  وهل  الشرطي:  قال 
ذكي؟

 . ذكياً  لست  كال،  الشاب:  رد 
من  غباء  من  متأكد  أالن  لكنني 
يديرون قريتي. وانهم يحاولون بكل 
ما أوتوا من قوه أن يفرقوا بيننا ولن 
نعطيهم الفرصه التي أعطاها شعب 
روما لكاليجوال حتى قال “إن حمل 
البؤس إلى الرعية ودمارها يشكالن 
لن  كال،  لسياستنا”  الذهبية  القاعدة 

ندعهم يفرقون بيننا .

هذا  من  الشرطي  اغتاظ 
لباقي  أوامره  موجهاً  فقال  الكالم 
عليهم  اقبضوا  حسناً،  العسس: 
الموسيقيه  االتهم  وصادروا  جميعاً 

ومصابيحهم المتنقله.

  أخذ الشرطي جميع الشباب إلى 
دار الشرط واحتجزوهم هناك ماعدا 
واحداً تملص من أيديهم وتمكن من 
يطرق  وذهب  العسس  من  الفرار 
أبواب وجهاء القريه حتى يساعدوا 
هؤالء الشباب فذهب أواًل إلى منزل 
الغاديه وسميت بالغاديه ألنها تروح 
وتغدوا لتدافع دائماً عن حقوق المرأه 
فخرجت له خادمتها واعتذرت بأن 
تحضير  في  جداً  مشغوله  سيدتها 
المالبس التي ستذهب بها لحضور 
اجتماعاً مهماً لتكريمها وليس لديها 
الوقت كما أنها ال تستطيع أن تفعل 
إلى  وذهب  الشاب  تركها  شيئاً.  له 
له  فخرج  المدينه  شريف  منزل 
خارج  عليهم  القبض  تم  لقد  قائاًل 
الختصاصي  الجغرافيه  الحدود 
بشيء.  أفيدك  أن  أستطيع  ولست 
خرج الشاب ليحاول مره أخرى في 
الهانيء  السيد  التجار  شهبندر  بيت 
يجروء  ولم  كعادته  نائماً  فوجده 
ذهب  واخيراً  ايقاظه.  على  خادمه 
إلى السيد الماهر في كتابه البيانات 
بأسم الهيئه األنسانيه التي ساهم في 
انشأها فخرج إليه ابنه الصغير ذو 

السنوات الست قائاًل له: بابا بيقولك 
أن  في  الشاب  ففكر  هنا.  مش  هو 
فذهب  األخيره  محاولته  يحاول 
إلى الصحافي الشهير طالباً مقابلته 
فخرج له إلى الباب ولكنه لم يسمح 
له بالدخول ولما شرح له الموضوع 
العوض  قائاًل:  واحده  بجمله  أجابه 

على هللا ثم أغلق الباب.

 حينما فشلت كل محاوالت الشاب 
في أن يجد أحداً ليساعدهم فكر في 
نفسه أنه لم ولن يكون جباناً كهؤالء 
للشرطي  وقال  السجن  إلى  فذهب 
فأدخله  الحديقه  في  أني كنت معهم 

إلى الحجز مع أصدقائه. 

  في صباح اليوم التالي فوجيء 
الوالي »كرنبه« بجمهره من الناس 
الشباب  أهالي  وهم  بيته  باب  على 
غضب  حاله  في  وهم  المحبوسين 
واطلق  الفضيحه  من  فخاف  شديد 

سراحهم.

  وحينما تم األفراج عنهم ذهبت 
وتاجر  والهانيء  والشريف  الغاده 
الفضائيه  القناه  وصاحب  األغذيه 
ليتصوروا معهم وحينما تم تحميض 
الصور ونشرها ضحك الجميع فقد 
والغاده  والهانيء  والشريف  كان 
يبتسمون  واقفين  المنتفعين  وباقي 
جميعاً  الشباب  ظهر  بينما  كعادتهم 
وقد أداروا ظهورهم للكاميرا تعبيراً 

عن رفضهم للتصوير معهم.

إلى بيوتهم   ذهب الشباب جميعاً 
أفضل  ارتدوا  ثم  أهاليهم  ليطمئنوا 
مالبسهم وذهبوا جميعاً لتهنئه العائله 
معاناتهم  من  ابنهم..فبالرغم  بفرح 
أال  الشرطه  حجز  في  التمييز  من 
أوالد  من  ألصدقأهم  يحملون  أنهم 

العائله كل محبه وتقدير.....  

بيئتنا تتعافى

البيئة  فعلماء  الوباء،  هذا  بسبب  منه  أستفدنا  شيء  وجدنا  أخيرا 
أعلنوا أن البيئة عالميا في حالة تعافي وشفاء مما كانت مصابة به 

في السابق من تلوث وصل لدرجات قياسية .
توقف النشاطات كافة في أغلب دول العالم جعلنا ال نقوم بتلويث 
البيئة كما كنا نفعل، الصين والهند وهما من أكثر دول العالم تلوثا 
التلوث  من  يعتبر  الذي  الصوتي  واألزعاج  نقيا  الهواء  اآلن  بات 

البيئي بات معدوما فيها .
ينخفض رويدا رويدا،  األمم  يقلق  الذي كان  الحراري  االحتباس 
األول ونجد  للمربع  نعود  أن ال  لنا  ما يحدث  بعد  أن  يتمنى  والكل 
من  تحد  التي  والضوابط  القوانين  لتطبيق  ورافضين  معارضين 

التلوث .
عدم  فعله  علينا  وما  بنفسها  نفسها  تعالج  الطبيعة  أن  تبين  لقد 
التدخل،فمنذ عدة عقود ونحن نسمع عن خطوات حثيثة لحماية البيئة 

ولكن كلها تبين أنها مجرد حبر على ورق إال اآلن فقط .
قادة العالم عليهم أن يدركوا أنهم يجب أن يتوقفوا عن سياسيتهم 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  يقلدوا  ال  وأن  البيئة،  تنتهك  التي 
الذي ألغى االتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وفتح  الباب على 
ال  بما  الرياح  »تجري  لكن  االقتصادي  النمو  أجل  من  مصراعيه 
البشرية  خسرت  لقد  شيء،  كل  منه  ضاع  ولقد  السفن«،  تشتهي 
الكثير بسبب هذا الوباء ولهذا يجب أن يفتح قادة العالم صفحة جديدة 
فالشعوب عانت بما فيه الكفاية وما تريده العيش مع الطبيعة الجميلة 

المليئة بالخيرات والتي كلما تأخذ منها تقدم لك المزيد .

حسني علي غالب
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد علي باشا ونهضة مصر- ) اجلزء الثاني( 

فاروق عطية

يقهر  أن  علي  محمد  جيش  استطاع  أن  بعد 
ويجليهم  أسيوط  في  أولى«  »كعقبة  المماليك 
يلتقط  أن  وقبل  لمعسكره،  مقًرا  واتخاذها  منها، 
)حملة  االنجليزية  الحملة  أنباء  جاءته  أنفاسه 
ثانية«  »كعقبة  االسكندرية  على  فريزر( 
 1607( عامي  بين  رحاها  دارت  حرب  وهي 
و1809م(. حيث وجّهت انجلترا حملة عسكرية 
قوامها 5000 جندي بقيادة الجنرال فريزر في 
الحتالل  العثمانية،  اإلنجليزية  الحرب  اطار 
الدولة  ضد  عمليات  قاعدة  وجعلها  اإلسكندرية 
العثمانية في البحر المتوسط، بعد تعاون كان بين 
بينهما خالل الحملة الفرنسية على مصر. وكان 
محمد  الوالي  بين  الصراع  انتهزوا  قد  اإلنجليز 

الداخلية،  الجبهة  وضعف  والمماليك  علي 
المماليك  األلفي زعيم  فاتفقوا مع محمد بك 
مقابل  في  البريطانية،  الحملة  يؤيد  أن  على 
على  االستيالء  للمماليك  إنجلترا  تكفل  أن 

مقاليد البالد. 

المماليك  يزحف  أن  الخطة  كانت     
يحتلون  واإلنجليز  ليحتلوها،  القاهرة  إلى 
يزحفون  وبعدها  بأسطولهم موانيء مصر، 
حكم  إلسقاط  القاهرة  ويحتلون  الدلتا   إلى 
المماليك  تعاون  على  اعتمادا  علي،  محمد 
عمالئهم في مصر والسيما جبهة األلفي بك. 
العجمي  شاطئ  في  جنودها  الحملة  أنزلت 
القوات  في 17 مارس 1807م، ثم زحفت 

الحتالل اإلسكندرية، التي سلمها محافظ المدينة 
»أمين آغا« إلى القوات البريطانية دون مقاومة، 
وهناك  مارس.   21 في  وقواته  فريزر  فدخلها 
فأرسل  بك،  األلفي  حليفهم  وفاة  أنباء  بلغتهم 
ليوافوه  المماليك  قيادة  في  خلفائه  إلى  فريزر 
الوقت  نفس  وفي  اإلسكندرية.  إلى  بقواتهم 
راسلهم محمد علي ليهادنهم، إال أنهم خشوا أن 
يتهموا بالخيانة، فقرروا االنضمام لقوات محمد 
علي، وإن كانوا يضمرون التسويف حتى تتضح 

نتائج الحملة ليقرروا مع من ينضوون.

من  تقريرا  تلقى  قد  فريزر  الجنرال  كان     
وما  مصر  حالة  عن  رشيد  في  انجلترا  قنصل 
برا  الزحف  يقرر  جعله  مما  قوات  من  بها 
الحتالل رشيد والرحمانية عبر نهر النيل لقطع 
طريق التعزيزات التي قد تأتي إلى المدينة. في 
بقيادة  جندي   1500 فريزر  أرسل  مارس   21
»باترك ويشوب« الحتالل رشيد، فاتفقت حامية 
واألهالي  السالنكي«  بك  »علي  بقيادة  المدينة 
دون  المدينة  لدخول  االنجليز  استدراج  على 
مقاومة،  أي  يجدوا  ولم  اإلنجليز  فتقدم  مقاومة. 
فعلت  كما  استسلمت  قد  المدينة  أن  فاعتقدوا 
المدينة  شوارع  فدخلوا  اإلسكندرية،  حامية 
بعد  يستريحون  وأخذوا  مطمئنين،  الضيقة 
رشيد،  إلى  اإلسكندرية  من  الرمال  في  السير 
للعثور  واألسواق  المدينة  في شوارع  وانتشروا 
على أماكن يلجأون إليها ويستريحون فيها. وما 
كادوا يستريحون، حتي انهالت النيران عليهم من 
في  االنجليز  وخسر  المنازل،  وأسقف  الشبابيك 
هذه الموقعة نحو 185 قتيل و300 جريح إضافة 
إلى 120 من األسرى، وانسحب من نجى منهم 
قير واإلسكندرية. أرسلت حامية رشيد  أبو  إلى 
ما  وهو  القاهرة،  إلى  القتلى  ورؤوس  األسرى 

قوبل هناك باحتفال كبير.

   وألهمية المدينة، أرسل فريزر جيشا آخر 
ويليام  أول  الفريق  بقيادة  جندي   2,500 قوامه 

ستيوارت، ليستأنف الزحف على المدينة، فضرب 
بالمدافع،  وضربها  أبريل   7 في  عليها حصارا 
»الحّماد«  قرية  فاحتلت  قوة  ستيوارت  وأرسل 
إليها،  اإلمدادات  وصول  ومنع  رشيد،  لتطويق 
الصعيد،  من  علي  محمد  عاد  أبريل   12 وفي 
من  جيش  إرسال  وقرر  األخبار  على  واّطلع 
4,000 من المشاة و1,500 من الفرسان بقيادة 
نائبه »طبوز أوغلي«، لقتال اإلنجليز. صمدت 
المدينة لمدة 13 يوًما حتى وصل الجيش المصري 
في 20 أبريل، مما اضطر ستيوارت لالنسحاب. 
قائد  »ماكلويد«  النقيب  إلى  رسوال  أرسل  كما 
لم  أنه  إال  باالنسحاب  يأمره  بالحّماد  التي  القوة 
يتمكن من الوصول. وفي اليوم التالى  حوصرت 

بعد  الحّماد.  في  جنديا   733 من  المؤلفة  القّوة 
اإلسكندرية  إلى  ستيوارت  عنيفة،عاد  مقاومة 
ببقية قواته، بعد أن فقد أكثر من 900 من رجاله 
بين قتيل وجريح وأسير. تابعت قوات محمد علي 
زحفها نحو اإلسكندرية، وحاصرتها، وفي 14 
سبتمبر 1807م تم عقد صلح بعد مفاوضات بين 
الطرفين، نص على وقف القتال في غضون 10 
تخلي  ان  على  االنجليز،  األسرة  وإطالق  أيام 
إلى  رحلت  التي  المدبنة،  االنجليزية  القوات 
محمد  تخلص  وبذلك  سبتمبر،   25 في  صقلّية 
كادت  التي  المخاطر  أكبر  من  واحد  من  على 

تطيح بحكمه في بدايته.

   بعد أن تخلص محمد علي من العقبتين األولى 
والثانية، كان عليه أن يتخلص من العقبة الثالثة 
األشراف.  نقيب  مكرم  عمر  زعامة  وهي  أال 
محمد  اتبعه  الذي  والمنهج  الوعود  من  بالرغم 
علي في بداية فترة حكمه مع الزعماء الشعبيين، 
لهم  تكون  بأن  ورضائه  بالعدل  بالحكم  بوعده 
سلطة رقابية عليه إال أن ذلك لم يدم. بمجرد أن 
بدأ الوضع في االستقرار النسبي داخلًيا بالتخلص 
من األلفي وفشل حملة فريزر وهزيمة المماليك 
وإقصائهم إلى جنوب الصعيد، حتى وجد محمد 
يزيح  حتى  الحكم،  في  يده  تطلق  لن  أنه  علي 
الزعماء الشعبيين. تزامن ذلك مع انقسام علماء 
أوقاف  على  اإلشراف  يتولي  من  على  األزهر 
يونيو من عام  المشايخ. وفي شهر  بين  األزهر 
1005م فرض محمد علي ضرائب جديدة على 
الشعب، فهاج الناس ولجأوا إلى عمر مكرم الذي 
وقف إلى جوار الشعب وتوعد بتحريك الشعب 
في ثورة عارمة، ونقل الوشاة األمر إلى محمد 
من  عدد  محاولة  علي  محمد  استغل  كما  علي. 
بعض  وغيرة  منه  للتقرب  والعلماء  المشايخ 
األعيان من منزلة عمر مكرم بين الشعب كالشيخ 
محمد المهدي والشيخ محمد الدواخلي، فاستمالهم 
ليوقعا بعمر مكرم. وكان محمد علي قد  بالمال 
يشتمل  العثمانية  الدولة  إلى  ليرسله  حساًبا  أعد 

أنه صرف  ويثبت  الصرف،  أوجه  علي 
علي  بناء  البالد  من  جباها  معينة  مبالغ 
صدق  علي  يبرهن  وأراد  قديمة  أوامر 
رسالته، فطلب من زعماء المصريين أن 
منهم  كشهادة  الحساب  ذلك  علي  يوقعوا 
على صدق ما جاء به، إال أن عمر مكرم 
محتوياته.  في  وشكك  التوقيع  عن  امتنع 
فأرسل يستدعي عمر مكرم إلى مقابلته، 
في  علي  محمد  فوجد  مكرم  فامتنع عمر 
العلماء  من  جمًعا  فجمع  له،  إهانة  ذلك 
من  مكرم  عمر  خلع  وأعلن  والزعماء، 
السادات،  الشيخ  وتعيين  األشراف  نقابة 
معلاًل السبب أنه أدخل في دفتر األشراف 
بعض  نظير  واألقباط  اليهود  بعض 
المماليك  مع  متواطًئا  كان  وأنه  المال، 
حين هاجموا القاهرة يوم وفاء النيل عام 
إلى  القاهرة  من  بنفيه  أمر  ثم  1805م، 
دمياط. وبنفي عمر مكرم اختفت الزعامة 
السياسية،  الساحة  من  الحقيقية  الشعبية 
الذين  المشايخ  من  محلها مجموعة  وحل 
كان محمد علي قادًرا على السيطرة عليهم 

الذين  باالستقطاعات، وهم  أو  بالمال  إما 
سماهم الجبرتي »مشايخ الوقت«.

الثالث  العقبات  من  تخلصه  بعد     
منغصات،  دون  المطلق  بالحكم  وانفراده 
من  خطر  هناك  أن  علي  محمد  تذكر 
الصعيد  جنوب  إلي  الهاربين  المماليك 
لجأ  سلطته.  على  الخطر  ويشكلون 
التظاهر  وهي  بديلة  الستراتيجية 
والعطايا  بالهدايا  واستمالتهم  بالمصالحة، 
حتي  واالستقطاعات  والمناصب  المالية 
هذه  أتت  القاهرة.  إلى  للعودة  يستدرجهم 
الذي  الطعم  بمثابة  أُُكلها  االستراتيجية 
ابتلعه الكثير من المماليك، الذين استجابوا 
والرغد  الترف  حياة  مفضلين  للدعوة 
بالصعيد  القاسية  الحياةة  على  بالقاهرة 
والمطاردة من قوات محمد علي. إال أن 
بك  ابراهيم  مثل  المماليك  زعماء  بعض 
لم  ورجالهم  حسن  بك  وعثمان  الكبير 
في  البقاء  العرض وفضلوا  لهذا  يطمئنوا 

الصعيد.

تلّقى  ديسمبر من عام 1807م  في     
السلطان  من  سلطانًيا  أمًرا  علي  محمد 
حملة  بتجريد  الرابع  مصطفى  العثماني 
على  استولوا  الذين  الوهابيين  لمحاربة 
الحجاز مما أفقد العثمانيون السيطرة على 
الحرمين الشريفين. إال أن محمد علي ظل 
الداخلية  األوضاع  استقرار  بعدم  يتحجج 
مع  المستمرة  حروبه  بسبب  مصر،  في 
بالمصالحة  تظاهره  بعد  لكن  المماليك. 
لم يبق أمامه ما يمنعه من  المماليك،  مع 
تجريد الحملة. رأى أن تجريد تلك الحملة 
خطر  القوات  من  كبير  جزء  ورحيل 
في مصر،  أوضاعه  استقرار  على  كبير 
قد  القاهرة،  من  بالقرب  المماليك  فوجود 
لينقضوا  الفرصة  استغالل  يشجعهم على 
علي  محمد  لجأ  لذا  وقواته.  وعلى  عليه 
القلعة  الحيلة، فأعلن عن احتفال في  إلى 
قيادة  خلعة  طوسون  ابنه  إلباس  بمناسبة 
يوم  له  وحدد  الوهابيين،  على  الحملة 

الجمعة األول من مارس1811م.

   أرسل محمد علي يدعو رجال الدولة 
العسكريين  الموظفين  وكبار  وأعيانها 
المماليك  وزعماء  والعلماء  والمدنيين 
مملوكا   470 فلبى  الحفل،  هذا  لشهود 
أزهى  في  القلعة  إلى  وحضروا  الدعوة، 
المالبس والزينة. وما أن انتهى االحتفال 
في  السير  إلى  علي  محمد  دعاهم  حتى 
موكب ابنه. تم الترتيب لجعل مكانهم في 
وسط الركب، وما أن وصل المماليك إلى 
باب  إلى  يؤدي  منحدر  صخري  طريق 
الحملة،  منه  تخرج  أن  المقرر  العزب 
بفعل  خيولهم  فتكدست  الباب  أغلق  حتى 
االنحدار، ثم فوجئوا بسيل من الرصاص 
انطلق من الصخور على جانبي الطريق 
امتأل  حتى  يستهدفهم،  خلفهم  ومن 
من  منهم  نجا  ومن  بالجثث،  القلعة  فناء 
ولم  الجنود.  أيدي  على  ُذِبَح  الرصاص 
ينج منهم سوى مملوك واحد يدعى »أمين 
بك« استطاع القفز من فوق سور القلعة 
ذلك  بعد  الشام.  إلى  الهرب  من  وتمكن 
المماليك،  بيوت  بمهاجمة  الجنود  أسرع 
وسلب  منهم،  بقي  من  على  واإلجهاز 
والنهب  السلب  امتد  بل  بيوتهم،  ونهب 
تلك  تتوقف  ولم  المجاورة،  البيوت  إلى 
وكبار  علي  محمد  بنزول  إال  األعمال 
وقد  التالي،  اليوم  في  وأوالده  رجاله 
ُقّدر عدد من قتلوا في تلك األحداث نحو 
من  علي  محمد  بتخلّص  مملوك.   1000
الذين  المماليك  انسحب  المماليك،  معظم 
)بالسودان(،  دنقلة  إلى  الصعيد  في  بقوا 
وبذلك أصبح لمحمد علي كامل السيطرة 

على مصر.

اخلطوط اجلوية الكندية تعلق رحالتها ايل 
الواليات املتحدة بعد متديد أغالق احلدود 

مونتلاير : قالت الخطوط الجوية الكندية إنها ستلغي جميع رحالتها الي الواليات 
يوما  لمدة 30  المتحدة  الواليات  مع  إغالق حدودها  كندا   مددت  أن  بعد  المتحدة 
ستلغي   انها  مونتلاير  مقرها  والتي  كندا  في  طيران  شركة  أكبر  وقالت   , أخري 
خدماتها المقررة جنوب حدود كندا , من يوم 27 أبريل حتي يوم 21 مايو , وسوف 
ومنذ   , المتضررين  للعمالء  الجوية  الرحالت  تغيير  رسوم  عن  الشركة  تتنازل 
منتصف شهر مارس خفضت الخطوط الجوية الكندية طاقتها بأكثر من 90% والغت 
االف الرحالت الجوية مع أغالق الحدود وتراجع الطلب علي السفر للخارج , وقد 
أكد رئيس وزراء كندا جستن ترودو ان كندا ستواصل تقييد السفر غير الضروري 
عبر الحدود , وكانت الحدود بين كندا وامريكا قد أغلقت منذ يوم 21 مارس بسبب 

وباء كورونا .
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في الفترة السابقة ... ومن حوالي 
شهرين كده ... ابتديت اكتب سلسله 
 ... الزيتون   غصن  بعنوان   ...
كتبت فيها ثالث مقاالت ...  ومقالتنا 
دي هي الرابعة ... وطبعا كان كل 
في  أوضحته   ...واللي  تفكيري 
اإلعداد السابقة للجريده ... اننا لما 
للجريده  الورقية  النسخه  نمسك 
او   ... المؤشر  ده  ...يبقي  بايدينا 
غصن الزيتون ... اللي بيشير الي 
 ... لبيتنا   .. تاني  من  رجعنا  اننا 
األوراق  بنتصفح  وأننا   ... الكنيسه 
... ورقه ... ورقه  .... وبما ان دي 
رابع مره اكتب ... واحنا في نفس 
الكورونا  او   ... الكوفيد  ظروف 
...فطبعا فكرت ان ممكن حتي ... 
اوانتهاء  او   ... الغمة  زوال  بعد 
موضوع الكورونا ... قريبا ان شاء 
تغييرات  تحصل  ح  اكيد   ... هللا 
الطباعه  حكاية  منها   ... كثيره 
فيه حاجات  ...واكيد طبعا  الورقية 
كتيره ح تتغير ... من حيث تغيير 
تقليل  او   ... المالمسة  حيث  من 
باألوراق  او   ... بالبشر  االحتكاك 
علي   ... تغييرات  اكيد  فيه   ...
او  عارفه  مش  وانا   ... العموم 
استمرت  لو  فحتى   ... متأكده 
الجريده في إصدارها إلكترونيا ... 
 ... املنا  فبرضه   ... الين  اون  او 
انها تكون غصن زيتون ... وباعثه 
 ... قراءها  كل  قلوب  في  لألمل 
 ... موضوعنا  في  بقي  ندخل 
عن...  النهارده  وموضوعنا 
 .... بقي  فين  الجهاد  الجهاد... 
تصوروا ح نتكلم عن الجهاد ... في 
المسيحيه ... ليه بقي ... الن طبقا 
لحوار دار منذ أيام ... مع اإلعالمي 
وشخص   ... اإلبراشي  وائل   ...
يقال عنه مفكر ... اسمه ... يوسف 
من  عنه  معروف  وهو   ... زيدان 
المسيحيه  بيهاجم  انه  زمان 
رواية  اول  من   .... والمسيحين  
البابا  فيها  يتهم  التي  »عزازيل«  
 –  412( الدين  عامود  كيرلس 
غليظ  المتجبر  بالقاسي  444م(، 
د  فيها،  صور  وقد   ....  « القلب 
 « ب  اإلسكندرية  كنيسة  زيدان، 
 !!« العالم  أظلمت  التي  الكنيسة 
ووصف بطريركها، البابا كيرلس، 
 « القلب  غليظ  المتجبر  بالقاسي 
ورهبانها  كهنتها  أصوات  ووصف 
فحيح   « ب  أحدهم  خالل  من 
األفاعي، وكانت لهجته الذعة كلسع 
العقارب »! وجعل  زيدان الخالص 
في  الراهب  روايته  لبطل  بالنسبة 

مع  الجنس  وممارسة  اللهو 
أرضاً  الصليب  وإلقاء  الساقطات 
والتخلص من زي  الرهبنه ... ورد 
المسيح   عبد  القمص  ابونا  عليه 
برنامج ل  في   ... الخير  أبو  بسيط 
موضوع   ... الشاذلي«  »مني 
ان  واعتقد  كبير  كان  ده  عزازيل 
الرواية  هذه  فند  المسيح  عبد  ابونا 
ترجعوا  تقدروا   ... قويه  بصوره 
للنت وتقروا الردود ... علي فصل 
فصل ... وعلي كل تشويه او تلفيق 
... يعني زيدان ده من  اتهامات  ل 
والمسيحية  المسيحين  بيكره  األول 
التاريخ  تشويه  دايما  ويحاول   ...
 ... سمومه  وبث   ... المسيحي 
بمحاولة إسقاط ما يفعله اإلرهابيين 
واوزاره  جذوره  وتحميل   ...
وبالويه علي اخرين ... زيدان قال 
بالحرف الواحد ... ان الجهاد مفهوم 
مسيحي.. وليس مفهوم إسالمي ... 
...الذي  هذا  من  الكثيرين  فهم  وقد 
قاله زيدان .... ان الجهاد هو مبدأ 
مسيحي ...ومايترتب علي ذلك ... 
من تفسيرات قد يفهمها البعض عن 
له  مادلل  خاصه   ... المسيحيه  
بان  رأيه  مؤكدا   ... زيدان  يوسف 
آيات  هناك  ان   ... ذلك  مايوكد 
تؤكد  المقدس  الكتاب  في  واضحة 
 .. زيدان  حسب  وهي   ... الجهاد  
اآليه الزيدانيه .... او طبقا ل إنجيل 
سبيل  في  »جاهد  زيدان  يوسف 
يسوع ... كما ان الجندي يجاهد في 
سبيل سيده » صدق هللا العظيم  .... 
مفيش   ... اإلنجيل  كل  في  ان  مع 
اآليه دي  ... وال حتي ايه تؤكد هذا 
إلصاقه  يحاول  الذي  المعني 
بالمسيحية ... واعتقد ان اآليه التي 
حرفها زيدان هو ماجاء علي لسان 
 ... الرسول«  »بولس  القديس 
األتي  قال  حين  المسيحيه  فيلسوف 
أكملت  الحسن..  الجهاد  »جاهدت 
... االيمان  حفظت   ... السعي 

 ... البر  إكليل  لي  وضع  وأخيًرا 
الذي وهبه الديان العادل ... أي ان 
الجهاد في المسيحيه هو ضد الخطيه 
تسلط  ...وضد  الشهوة  وضد   ...
الجسد علي الروح ... وضد محبة 
وليس   ... المعيشة  وتعظم  المال 
جهاد حربي .. او إرهابي ... عندنا 
»البسوا  مثل  آيات  المسيحيه  في 
ان  تقدروا  لكي  الكامل  هللا  سالح 
ان  ...أي  ابليس  مكايد  ضد  تثبتوا 
النصرة من الرب ... الن الرب هو 
سالحنا  معد  ...وهو  جندنا  رئيس 
اما   ... فينا  والظافر  عنا  المحارب 

الكامل  الروحي  غاية حمل السالح 
...وهو قوة هللا ونصرته لنا فهي ... 
»لكي تثبتوا ضد مكايد ابليس« .. 
أهل  ل  بولس  القديس  رسالة  في 
والدالالت  المعاني  نجد   ... افسس 
في  »تقووا  القوة:  سر   .... التأليه 
الرب وفي شدة قوته« ... إذن سر 
ألقوه  هو »الرب«, هذا هو برجنا 
الحصين الذي نركض إليه ونتمتع: 
»في الرب« ... العبارة: »شدة قوة 
الرب«, فقد وردت في 1: 19 من 
قوة  أن  تفيد  وهي  الرسالة,  هذه 

نبٌع  المسيح 
شدة  عنه  تصدر 
هذه   ... متناهي 
»الشدة«  هي 
لنا  الالزمة 
من  بها  لنتمكن 
السالح,  حمل 
ألصبح  ولوالها 

فيقصم  علينا,  ثقاًل  الكامل  السالح 
ويعرقل  ضعاف,  ونحن  ظهورنا 
السالح:  مصدر  سيرنا.... 
السالح:  حمل  »الرب«....غاية 
»لكي تثبتوا ضد مكايد إبليس«.... 
»ألن  روحية:  الحرب:  طبيعة 
مصارعتنا ليست مع دم« ... بل مع 
مع  الرؤساء  مع   .... الرؤساء 
على  العالم  والة  مع  السالطين, 
هذه  سلطان  طبيعة   ... ظلمة« 
القوات: »على ظلمة هذا الدهر«.... 
طبيعة هذه القوات: »مع أجناد الشر 
الروحية« ... ميدان الحرب: »في 
الحربية  العدة  السماويات«.... 
 .... الكامل«  هللا  »سالح  الكاملة: 
»أن  السالح:  حمل  بعد  خطتنا 
موقفنا   .... تثبتوا«  أن  تقاوموا... 
كل  تتمموا  أن  »وبعد  حربنا:  في 
اْثبُتُوا   .... تثبتوا«   أن  شيء 
َواَلِبِسيَن   ، ِباْلَحِقّ أَْحَقاَءُكْم  ُمَمْنِطِقيَن 
ِدْرَع اْلِبِرّ .1سالح الحقوين –منطقة 
الحق: »ممنطقين أحقاءكم بالحق« 
تشد  منطقة  العادي  للعامل   ....
اما منطقة  مالبسه حول حقويه,... 
الجندي المسيحي فهي: »الحق«.... 
البر ... درع الجندي  البسين درع 
المعروف  الدرع  هو  الروماني 
المصنوع من الحديد ... أما »درع« 
»البر«....  فهو:  المسيحي  الجندي 
إِْنِجيِل  ِباْسِتْعَداِد  أَْرُجلَُكْم  وحاِذيَن 
اَلِم...سالح للقدمين –الحذاء ...  السَّ
اما الحذاء« الذي يتسلح به المؤمن؟ 
... السالم«  إنجيل  »استعداد  هو 

اإِليَماِن،  تُْرَس  اْلُكِلّ  َفْوَق  حاِملِيَن 
َجِميَع  تُْطِفئُوا  أَْن  َتْقِدُروَن  ِبِه  الَِّذي 
الترس  اْلُمْلَتِهَبِة....  يِر  ِرّ الِشّ ِسَهاِم 
بمعناه  المعروف هو ما كان يتسلح 
به الجندي الروماني. فما هو الترس 
الذي يتسلح به المسيحي؟ -هو ترُس 
اإليمان.... َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخاَلِص، 
وِح الَِّذي ُهَو َكلَِمُة هللاِ....  َوَسْيَف الرُّ
أما   ... الرأس  يقي  سالح  وهو 
»خوذة  فهي  الروحية  »الخوذة« 
– الهجوم  سالح  الخالص«.... 

سالح اليد- السيف: »وسيف الروح 

غصن الزيتون ٤ -  سفري يف سالسل
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

الذي هو كلمة هللا«.... ُمَصلِّيَن ِبُكِلّ 
وِح،  الرُّ َوْقٍت ِفي  ُكلَّ  َوِطْلَبٍة  َصاَلٍة 
ُمواَظَبٍة  ِبُكِلّ  ِبَعْيِنِه  لَِهَذا  َوَساِهِريَن 
... يِسيَن  اْلِقِدّ َجِميِع  أَلْجِل  َوِطْلَبٍة، 

سهر الجندي المسيحي –الصالة ... 
الصاله في كل وقت .. الصاله ك 
 ... للعن اآلخرين  سالح ... وليس 
يازيدو  ياتري   ... الدعاء عليهم  او 
ايه جهاد في  يعني  تفهم  قدرت   ...
الناس  ده   ... لسه!!!  وال  المسيحيه 
 ... الغريب  الرأي  لهذا  استغربت 
 ... كتب  الشيوخ  احد  ان  لدرجه 
عمروكوش شوفتوا مسيحي إرهابي 
كنوع   ... نفسه  يفجر  راح  ... وال 
من الجهاد ... في سبيل هللا ... اللي 
يفرس بقي ويغيظ في الموضوع ... 
قناه  في  أذيع  البرنامج  ان  هو 
للدولة  تابعه   ... رسميه  تلفزيونيه 
... وليست قناه خاصه ... يعني ده 
... وكالم  الحكومه  يعبر عن رأي 
كل  أمام  يذاع 
 ... الناس 
وبمعني اصح 
واخد   ...
بالنش  كارت 
 ... لإلذاعة 
فاهمه  مش 
دي  البلد  هي 
قناه  دي  تكون  لما   ... ايه  عاوزه 
يبقي   ... للدولة  تابعه  تلفزيونيه 
ومباركة   وتشجيع  بموافقه  الكالم 
العادي  المواطن  يبقي   ... الدولة 
بعد كل هذا  احنا  ... هو  ايه  يعمل 
نرجع   ... الناس  نفوس  في  الشحن 
فتنه طائفيه ... ونرجع نقول  نقول 
زي  ياجماعه   ... والسالم  الحب 
السكوت   ... كده  بالبلدي  مابيتقال 
عالمة الرضا ... وماتبقوش تزعلوا 
قوي لما واحد متخلف يقتنع بالكالم 
ده ... ويقول ان المسيحيه هي اللي 
للجهاد ... وبالتالي البد من  بتدعو 
 ... المضاد  الجهاد  او   ... المقاومة 
التنقيه  من  نوع  فيه  يبقي  ياريت 
والفحص .. قبل اتهام اآلخر ... بال 
بتوصله  العادي  المواطن  مبرر... 
اعرف   ... مختلف  بشكل  الرسايل 
وفي   ... مصر  في  أصحاب  ناس 
مناطق محترمه جدا ... بتشتكي ان 
معهم  بتتعامل  الناس  من  كتير  فيه 
في  حتي   ... متعصب  بشكل 
ابسط  شراء  وعند   ... األسواق 
الناس  من  والكثير   ... احتياجاتهم 
تحقيق  في  الدين  يستغلون  الذين 
القران  تشغيل  في   ... مايطلبون 
ل  الناس  لجذب   ... صوت  باعلي 
متاجرهم ومحالتهم للشراء ... حتي 
لو كان بعض  أصحاب هذه المتاجر 
او المحال ... نصابين وحراميه ... 
هل تتخيلوا مثال ان احدي صديقاتي 
يمكن  الكورونا  ان  جدا  زعالنه 
تمشي وتخلص من مصر ... بدون 
هؤالء  علي  تخلص   او  ماتقضي 
مصر  ان  متخيلين  اللي  المتخلفين 
محمية فقط بسبب انها دوله اسالميه 
بس  الكورونا  ان  ومتخيلين   ...
طبعا  ...ده  المسيحيه  البالد  دمرت 
غلط وغباء ... الن الكورونا طالت 
وتركيا  السعودية  والن   .. الجميع 
وغيرهما ... تعرضا لهذا الوباء ... 
 ... بوباء مثل ذلك   لما سمح  ربنا 
سمح بيه للعالم بأكمله ... ولو فكرنا 
نرجع  ح   ... الغبيه  الطريقة  بهذه 
ببساطه نفكر هؤالء المتخلفين بأيام 

 ... الصعيد  في  بيوت  فيها  كانت 
السماء  من  نيران  عليها  تنزل 
 ... بعينها  بيوت   ... وتحرقها 
وليست كل بيوت القريه ... ربنا له 
طرقه ... وعنده للموت مخارج ... 
وعلينا جميعا اال نستهين بغني لطف 
هللا ... نرجع تاني لموضوع الجهاد 
الرسول  بولس  معلمنا  ونشوف 
أََنا     « قال  حين  الجميله  بكلمته 
ِفيِه  أَُجاِهَر  لَِكْي  َساَلِسَل،  ِفي  َسِفيٌر 
َكَما َيِجُب أَْن أََتَكلََّم »  ... فنري هنا 
فعال ... مفهوم المسيحيه عن الجهاد 
 ... عظيم  مبشر  او  سفير  فهو   ...
يسجن   ... تبشيره  ل  نتيجه  ولكن 
ويقيد في سالسل ... مره في اثناء 
تبشيره يبجل ويحترم ويوضع  في 
ومره   ... السفير  ومرتبة  مكان 
يضظهد ويسجن ويقيد ويوضع في 
النهايه هو  لكن في   ... العبد  مكان 
قوي  ... حتي وهو مغلول بسالل 
باإلنجيل  مبشر  وهو   .. السجون 

حتي وهو » سفير في سالسل« .
 

إنجيل سالم ومحبه .... واخدينه 
م األجداد

ومهما    ... سفراء   نكون  الزم 
رحنا بالد

ننقل بكل امانه ....    ونصونه 
لالحفاد

عشان في نفس الخط ... يكونوا 
لينا امتداد

واحد   .... يطلعلك  ساعات  لكن 
من األوغاد

قال   .... ويفتي.  يحرف  يقعد 
يعني فلته الواد

يسوع  ده   ..... آيات  يألف  حتي 
قايلك جهاد 

أوعن   ... قاريين  مش  احنا  ولو 
كتابنا بعاد

للدماغ شاريين ...  وكل منا  أو 
في عناد

... خاطي  لفكر  نكون فريسه  ح 
وكله فساد 

خلي عنيك ع السما ... وبص ع 
الرواد

وليه   ... للمسيح.  سفير  خليك 
نكون اوالد

هو  ده   ... وبسالسل  سفير  ولو 
معني الجهاد

 
السابقة  ألمقاله   : ملحوظه 
 ... الجهاد  موضوع  عن  رد  فيها 
اما   ... واحده  ايه  خالل  من  بس 
في  الجهاد  معني  عن  بحثنا  إذا 
المسيحيه وفى الكتاب المقدس ....  
 ... واشمل  وأعم  أوسع  بصوره 
من اول العهد القديم فهذا ملخص 
آليات وردت فيها كلمة الجهاد ... 
بمعناها الروحي عند المسيحين ... 
وليس بالمعني الزيداني ... الجاهل 
بمعرفة الفرق بين ماهو روحي ... 

وما هو إرهابي مدمر ... 
 

سفر أيوب 7: 1
َعلَى  لإِِلْنَساِن  ِجَهاٌد  أَلَْيَس   «

اأَلْرِض، َوَكأَيَّاِم اأَلِجيِر أَيَّاُمُه؟

]البقية ص20[
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++مقال   

التجــــــــسد األهلي
بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

+ لالسف الشديد يخرج علينا البعض 
يكن  لم  االلهي  التجسد  ان  االيام  هذه 
والفداء  الخالص  هو  االساسي  هدفه 

انما مجرد المحبة +
وللرد علي هؤالء نورد االتي

االلهي  التجسد  عن  نتكلم  حينما  انه 
واهدافه 

ستناوله من عده زوايا
*اوال: - كتابيا 

* ثانيا: - لغويا ) يف اللغة اليونانية( 
*ثالثا : - ابائيا

االولين  القديسين  االباء  سؤاء 
المعتبرين 

 وخاصة كتاب تجسد الكلمة 
في  المعتبرين  الحالين  االباء  كذلك 

التعليم االرثوذكسي
*رابعا: - عقيديا وكنسيا

ما نقوله في الليتورجية وصلواتنا
الموضوع كبير وبحثه طويل يتطلب 

وقت 
هنزله لحضراتكم بالتتابع،،،

 سنتكلم هنا باختصار 
+ التجسد االلهي واهدافه+

العقائد  إحدى  هي  التجسد  عقيدة 
لذلك  المسيحي،  اإليمان  في  الهامة 
قانون  في  العالم  كل  في  الكنيسة  ترّدد 
اإليمان: "هذا الذي من أجلنا ومن أجل 

وتجسد  السماء،  من  نزل  خالصنا، 
من الروح القدس ومن مريم العذراء، 

وتأنس"
  بعد اذن حضراتكم

سنركز فقط علي لماذا التجسد
الرئيسي والهام جدا لتجسد  السبب 
الخالص  اجل  من  الكلمة  اقنوم 

والفداء:-
+أوال :- كتابيا :-

الفداء  إتمام  أجل  من  التجسد  كان 
والخالص

ال  واضحتين  بايتين  هنا  وساكتفي 
مجال للكالم او التاويل فيهما 

عندما  النجار  ليوسف  المالك  قال 
ظهر له قائال :  للسيدة العذراء عندما 
: ال تخف  قائال  اإللهي  بالحبل  بشرها 
ان تاخذ مريم امراتك الن الذي حبل به 
فستلد  القدس. 21  الروح  فيها هو من 
يخلص  النه  يسوع  اسمه  وتدعو  ابنا 

شعبه من خطاياهم«. مت 22:1
الكتاب  عنه  تنبأ  الذي  المخلص  هذا 
بني  شعب  وانتظره  كثيرا  المقدس 

إسرائيل 
الرعاة  المالك  بشارة  في  وكذلك 
فها   : لهم  قائال  المسيح  السيد  بميالد 
لجميع  يكون  عظيم  بفرح  ابشركم  انا 
الشعب: 11 انه ولد لكم اليوم في مدينة 

داود مخلص هو المسيح الرب. لو 10:2
التجسد  من  الخالص  هدف  جدا  جدا  واضح 

االلهي 
+++++++

ثانيا: - لغويا ) في اللغة اليونانية( 
َبْيَنَنا، َوَرأَْيَنا َمْجَدُه،  َوٱْلَكلَِمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ 

َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن ٱْلِب، َمْملُوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّا.
 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
 ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα
 τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς
 μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης

·χάριτος καὶ ἀληθείας
 εσκηνωσεν 

كلمة ) اسكينوسين من ضمن معنايها  ) خيم او 
 )) tent اقامة خيمة

خيمة  علي  اطلقت  التي  الكلمة  نفس  وهي 
) سكيني   (٦2 خر  القديم  العهد  في  االجتماع 

او   / يهوه  يسكن  حيث   / الناس  مع  هللا  )مسكن 
حيث يتقابل هللا مع شعبه ( 

وهي هنا اطلقت في انجيل معلمنا يوحنا علي 
حتي   ) خيم  اي   :: اسكينوسين   ( المسيح  السيد 
الناس  مع  هللا  مسكن  يكون  المسيح  يكون  حيث 
( حل وعاش  معنا  ) عمانوئيل هللا  المسيح  وان 

وخيم وسطنا
مثل خيمة االجتماع

+ ثالثا: -ابائيا 
اقوال اباء كبار معتبرين كثيرة جدا جدا علي 

ان الهدف الرئيسي للتجسد هو الخالص والفداء
اثناسيوس  للبابا  واحدة  باثنين  هنا  ساكتفي 

الرسولي
واخري للبابا كيرلس عمود الدين

+ البابا اثناسيوس الرسولي+
هللا  سوي  أخر  أحد  يتجسد  أال  ضرورًيا  كان 

الكلمة نفسه )ألنه الق بذاك الذي من أجلة الكل 
أن  المجد  إلي  كثيرين  بأبناء  آت  وهو  الكل  وبه 
يجعل رئيس خالصهم كاماًل بالالم )عب10:2( 
ويقصد بهذه الكلمات أنه لم يكن اختصاص أحد 
أخر أن يرد البشر عن الذي قد بدأ سوي كلمة هللا 
الذي هو أيًضا صنعهم من البدء "فإذا قد تشارك 
األوالد في اللحم والدم اشترك هو أيًضا فيها لكي 
يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس 
ويعتق أولئك الذين خوًفا من الموت كانوا جميًعا 
كل حياتهم تحت العبودية )عب14:2، 15( ألنه 
بذبيحة جسده وضع نهاية للحكم الذي كان ضدنا 
الذي  القيامة  برجاء  للحياة  بداية  لنا  وكما وضع 
أعطاه لنا ألنه كما بإنسان ساد الموت على البشر 
كذلك أيًضا بكلمة هللا إذ صار إنساًنا تهدم الموت 

وبدأت قيامة الحياة...
القديس كيرلس عمود الدين*

إلى  يرتقي  أن  الناس  من  انه غير ممكن الي 
مجد االلوهة ولكن من الالئق بل من العقول أن 
االشياء  كل  خلقت  به  الذي  الكلمة  هللا  أن  نعتقد 

اشتهى أن يخلص ما قد هلك
+رابعا :- في صلوات الكنيسة

كثير جدا 
ساكتفي هنا بفقرتين من القداس االلهي

تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخالص.......
القداس الباسيلي

القداس الغريغوري
أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خالصاً. كراٍع 
صالح سعيت في طلب الضال. كأٍب حقيقي تعبت 

معي أنا الذي سقطت.....
القداس كله رحلة الخالص 

واهدافه  االلهي  التجسد  موضوع  في  الكالم 
كبير جدا جدا

حاولت هنا بصلواتكم ان الخصه بصلواتكم 



السنة الثالثة عشر، العدد )318( - األربعاء 6 مايو 122020

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

االضطرابات النفسية 
املتعلقة بفريوس كورونا 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

فيروس مستجد على البشرية،، يظن الجميع 
انه فقط خطير على الصحة الجسدية،، قليال 
جانب  على  اضراره  على  التركيز  يتم  ما 
اعراض  من  نعانى  لم  وإن  النفسية،،  الحالة 

السريرية،،  الفيروس 
تصحبها  اخباره  فقط 
زملة من االضطرابات 
اشهرها  الوجدانية،، 
بدرجاته  االكتئاب 
الشدية،،  المتفاوتة 
الذى ينتج عن االجواء 
بالسلبية،،  تمطر  التى 
اكثر  يكون  والبعض 

تهيئ  والتى  القوية،،  الهلع  لنوبات  عرضة 
اللحظة  فى  روحه  سيقبض  الموت  ان  له 
الفزع  قلبه  الى  يتسلل  من  وهناك  الحالية،، 
أعراض  من  لديه  ما  ان  له  يصور  الذى 
بمتالزمة  اصيب  أنه  الموسمية،،  االنفلونزا 
بفعل  هذا  كل  ولكن  األسطورية،،  كورونا 
افكار خاطئة وهمية غير قائمة على اى اسس 
االضطرابات  تصيبهم  من  وهناك  علمية،، 
الحماية  تكفل  انها  يظنون  الوسواسية،، 
الوقائية،، وهناك من يطاردهم شبح الفيروس 
التى يسبب  الفئة  الليلية،، وتلك  فى احالمهم 
لها اعراض ذهانية،، واآلن هيا نعرف اكثر 
بفيروس  المتعلقة  النفسية  االمراض  عن 

كورونا
مع تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد 
اليومية  والمتابعة  به   المتعلقة  واالخبار 
العداد المصابين والوفيات بخالف الشائعات 
وسائل  بها  تعج  التى  المزيفة  واالخبار 
اكبر  حصد  بهدف  االجتماعى  التواصل 
عدد مشاركات ومشاهدات تنتشر العديد من 
من  الخوف  عن  الناتجة  النفسية  االمراض 

العدوى 
 Psychiatric« العلمية  للمجلة  وفًقا 
times« وما نشرته فى عددها الصادر 22 

مارس2020
ترتبط  المعدية  الفيروسية  األمراض  إن 

بمستويات أعلى من االضطرابات النفسية

ومن اشهر تلك االمراض:
من  بدءا  المختلفة  بدرجته  االكتئاب 
الى  وصوال  البسيطة  المزاجية  االختالالت 
المؤدى لالنتحار كما حدث  الشديد  االكتئاب 
قابليته  حسب  على  ايطاليا..كال  فى  مؤخرا 
النفسى  االمان  الفتقاد  وذلك  النفسية... 
وقت  اى  فى  الموت  بأقتراب  والشعور 

وخصوصا عند مداهمته الحد المقربين 
نوبات الهلع  Panic attack والفوبيا.. 
حادة  مرضية  بأعراض  الشعور  وهى 
حيث  الموت...  قبل  ما  اعراض  وكأنها 
الدم  ضغط  ويختل  القلب  نبضات  تتسارع 
وايقاع النفس مع اضطرابات المعدة وبرودة 
الشديدة  الحاالت  وفى  باالطراف  وارتعاش 

تصل لالغماء
عند  الفرد  توهم  اى  المرضى...  الوهم 
من  بأيا  اصابته 
السعال  اعراض 
مصاب  بأنه  اوالعطس 
يرتجف  ويبدأ  كورونا 
الصحية  حالته  وتسوء 
مما يرسخ باالكثر  تلك 
اقوى  بصورة  االوهام 
شكه  بخالف  لديه.. 
بأنهم  اسرته  حتى  معه  يتعامل  من  كل  فى 

مصابين بكورونا  
الشديد  القلق  حيث  القهرى   الوسواس 
النظافة  لوسواس  الشخص   يدفع  الذى 
 Obsessive Cleaning Disorder
والكمامات  والمعقمات  المطهرات  لشراء 
لدرجة  وتعقيمها   المفرط  االيدى  وغسيل 
سالمته  ذلك  فى  يرى  حيث  الجلد  تأذى 

وحصنا لصد هجمات الفيروس
يسمعه  ما  بسبب  والكوابيس...  االرق 
الفيروس  حول  يومية  اخبار  من  الشخص 
نومه..  تؤرق  مفزعه  افكار  بداخله  تتولد 
من  للعديد  الباطن  العقل  تخزيين  اونتيجة 
الفيروس  حول  السلبية  واالخبار  المشاهد 

والتى تترجم على هيئة كوابيس مفزعة

يعض  لدى  يحدث  الذهانية..  االمراض 
تجاه  الزائد  الخوف  بسبب  االشخاص 
اإلنسان  يجعل  حيث  واألوبئة،  األمراض 
الواقع،   واالنفصال عن  الواقعية  بعدم  يشعر 

المعاناة من األوهام والهالوس.
مع  معركتنا  نصف  ان  نعلم  ان  عليمنا 
فإذا  نفسية...  حرب  هى  كورونا  فيروس 
ساءت النفسية ضعفت كفاءة المناعاة وبالتالى 
نصير اكثر هشاشة امام الفيروس... فصحتنا 
النفسية هى سالحنا الكامن الذى ال يقل اهمية 
االحترازيه وعليه البد من  االحتياطات  عن 

رفع القيمة الوعى النفسى فى هذة الغضون

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

متظاهرون يف تورنتو يطالبون بإعادة فتح البزنس 
وفورد يرد عليهم 

فرد  مائة  حوالي  النهار  منتصف  في  أبريل   25 السبت  يوم  تظاهر  الكندي:  األهرام 
المظاهرة ضمت  لطبيعتها.  الحياة  وعودة  البزنس  فتح  بإعادة  أونتاريو  حكومة  مطالبين 
شباب وكبار في السن وحتى البعض منهم أحضر أطفالهم معهم للتظاهر أمام البرلمان. 
المتظاهرون قال أن كورونا من صنع الميديا وطالبوا بفتح البزنس ووقف كل إجراءات 
التباعد االجتماعي التي تتخذها أونتاريو. البوليس لم يعترض طريق المتظاهرين ووفر لهم 

سيارات من الشرطة لحمايتهم أثناء المظاهرة.
الغالبية  أن  المتظاهرين:  هؤالء  على  فورد  رد  اليومي  اليومي  الصحفي  مؤتمره  في 
العظمي من سكان أونتاريو يتفهمون أهمية العزل االجتماعي والجميع يعمل معا للحد من 
بالقرب  وقال  البرلمان.  أمام  يتظاهرون  الناس  من  مجموعة  لدينا  ولكن  كورونا.  انتشار 
من مكان تظاهرهم توجد مستشفي العاملين بالصفوف األولي يعملون علي مدار الساعة 
من أجل حماية مجتمعنا. ولو استمعنا لمثل هؤالء سيعودون بنا إلي الوراء عدة شهور.
وأضاف فورد أنا أفهم أن الناس يريدون الخروج ولكن علينا أن نتحلى بالمسؤولية لنحمي 
صحة وسالمة كل فرد في المقاطعة واصفا هؤالء المتظاهرين بعدم المسؤولية. وقال أن 
تظاهرهم غير قانوني فالمكان الذي يتظاهرون فيه مغلق ووللبوليس الحرية ليطبق القانون 

عليهم أو ال يطبقه

عملية قتل مجاعي راح ضحيتها 22 شخص  يف 
نوفاسكوتيا تهز كندا 

قام رجل يعمل طبيب لالسنان في منطقة بورتانيكي في مقاطعة نوفاسكوتيا وهو جابرييل 
وورتمان 51 سنة بعملية قتل جماعي , بدأت مساء السبت 18 أبريل وانتهت بمقتله علي 
يد الشرطة الفيدرالية صباح يوم االحد 19 أبريل , ويعتقد المحققون ان جابرييل وورتمان 
بورتابيكي  منطقة  قريب من  له  منزل اصدقاء  في  للعشاء مع صديقته  كان يحضر حفل 
الي  ويعودون  الحفل  يتركون  جعلهم  مما  وصديقته  الرجل  بين  وشجار   جدال  وحدث 

وبحسب   , القاتل منزلهما  صديقة  أقوال 
عليها  أعتدي  فهربت فانه  وربطها 
في  وأختبأت  المجاورة منه  الغابة 
الليل  طوال  ان للمنزل  ذلك  وتلي   ,
الي الرجل احضر سالح  وتوجه  ناري 
كانت  الذي  عدد المنزل  وقتل  الحفل  به 
االشخاص  , من  هناك   الموجودين 
ليقتل  انطلق   منازل ثم  ويحرق 

اشخاص معروفين له في 16 موقع خالل الليل كله , وكان لديه امكانية الوصول الي العديد 
من البنادق والمسدسات وال يعرف كيف حصل علي كل هذه االسلحة , وعندما استدعيت 
الشرطة عثرت علي عدد من الجثث علي الطريق ووجدت سيارات للشرطة  وعدة منازل 
مشتعلة بالنار , وفي صباح يوم االحد عثرت الشرطة علي صديقة القاتل وعلموا منها إنه 
التي  للسيارة  لهم صورة  للشرطة وقدمت  يرتدي زي ضابط شرطة ويقود سيارة مزيفة 
يقودها وقامت الشرطة بنشر هذه االخبار وتحذير السكان بعدم الخروج من منازلهم , وقد 
اشتبك القاتل مع ضابطة الشرطة هايدي ستيفنسون وقتلها واستولي علي مسدسها , ثم ذهب 
الي محطة للوقود حيث عثرت عليه الشرطة وتبادلت مع الطلقات وقام واحد من ضباط 
الشرطة بقتله , ويبدو من عدد الضحايا الذين قتلوا انه كان يستهدف النساء فقد بلغ عدد 
النساء الذين قتلهم 14 والباقي من الضحايا كانوا مصاحبين للنساء وقتل ايضا كل الحيوانات 

التي صادفها في طريقه  , ولم تعرف الشرطة الدافع وراء هذه الجريمة البشعة .
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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

تُوفي المخرج والمصور المصري الشاب 
شادي حبش داخل حبسه في سجن طرة في 
نتيجة  السبت  الجمعة  ليل  القاهرة  جنوب 

أزمة صحية، حسب ما أكد محاميه.

الخواجة  أحمد  الحقوقي  المحامي  وقال 
"شادي  برس  فرانس  لوكالة  القاهرة  من 
كان مريضا منذ عدة أيام ودخل المستشفى 
ووالدته علمت بذلك، إال أنه عاد إلى زنزانته 

أمس وتوفي داخلها".

وأوضح "أنه تم استصدار تصريح الدفن".

 24( حبش  المصرية  السلطات  وأوقفت 
من  شهر  بعد   2018 مارس  في  عاما( 

المصري  للمغنّي  أغنية مصّورة  إخراجه 
رامي عصام المقيم حاليا بالخارج، بعنوان 
في  السياسي  الوضع  من  تسخر  "بلحة" 

مصر.

وأسندت نيابة أمن الدولة لحبش اتهامات 
لجماعة  واالنضمام  كاذبة  أخبار  "نشر 

أسست على خالف القانون".

وتقول كلمات األغنية "يا حلوة يا بلحة 
األربعة"،  سنينك  خلصتي  مقمعة..  يا 
الرئيس  مدة رئاسة  انتهاء  إلى  إشارة  في 
األولى  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 

وانتقاد ترشحه لوالية ثانية.

وكتبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
اإلنسان" على "تويتر" اليوم أن شادي تُوفي 
"نتيجة اإلهمال وغياب العدالة بعد أن قضى 

االحتياطي  الحبس  رهين  عامين  من  أكثر 
بسبب أغنية".

ووفقا للخواجة، لم تتمكن عائلة حبش من 
التواصل معه بسبب وقف زيارات السجون 
التدابير  بسبب  الماضي  مارس   10 منذ 
االحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

المستجد.

تم  قضيته  في  جلسة  هناك  "كانت  وقال 
الغاؤها أيضا" بسبب اإلجراءات.

وُعرف عصام باسم "مغنّي الثورة" وبرز 
اسمه بميدان التحرير خالل ثورة المصريين 
الراحل  الرئيس  أسقطت  التي   2011 عام 

حسني مبارك.

رسالة  حبش  كتب  الماضي،  أكتوبر  في 

فيها  يسأل  الخارجي  العالم  الى  سجنه  من 
موقع  مستخدمي  من  الكثير  ونشر  الدعم، 

"تويتر" نص الرسالة بعد نبأ وفاته.

وكتب حبش في رسالته "السجن ما بيموتش 
بس الوحدة بتموت.. أنا محتاج دعمكم عشان 
حاولت  أنا  فاتو  اللي  السنتين  في  ماموتش.. 

أقاوم )..( بس مبقتش قادر خالص".

وكتب الحقوقي المصري البارز بهي الدين 
مسؤولية  حبش  "شادي  تويتر  على  حسن 
في  شارك  أنه  لمجرد   )..( السيسي شخصيا 
أغنية تنتقده، وألنه ال يوجد قاض يجرؤ على 

تبرئة من ينتقد رئيس الجمهورية".

لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضية  ووجهت 
اإلنسان نداء الشهر الماضي لحماية السجناء 

وإطالق المعتقلين األكثر ضعفا.

لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضة  ودعت 
السجناء  حماية  إلى  باشليه  ميشيل  اإلنسان 
مرافق  في  أو  مكتظة  زنزانات  في  القابعين 
سراح  إطالق  عبر  الوباء  تفشي  من  مغلقة 

المعتقلين األكثر عرضة لإلصابة.

مصر  في  السجناء  عدد  إجمالي  ويبلغ 
حوالى 106 آالف، بينهم ستون ألف سجين 
سياسي، وفًقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق 

اإلنسان.

وينفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أن تكون مصر تحتجز أي معتقل سياسي.

ايالف 

وفاة املخرج املصري الشاب شادي حبش داخل 
سجن يف القاهرة
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يف   وداع   القمص   بيجول   باسيلي
األحد 3 مايو 2020

مايكل   فيكتور  -  دينا   سيدهم

بعد  حياة   حافلة   بالخدمة   والعطاء   والروحانيات   والوداعة   رحل   يوم   اإلثنين   الماضي  
كاهن   كنيسة    عن   عالمنا   األب   الورع   والمعلم   الجليل ،  القمص   بيجول   باسيلي   مقار   - 
أمس  أول  صباح  الجناز  صلوات  ألمانيا ..  وأقيمت   مارمرقس   الرسول   بفرانكفورت ، 

الجمعة من كنيسة مارمرقس بفرانكفورت.
وقد تألم   قداسة   البابا   تواضروس   الثاني،   بخبر   نياحة   هذا   األب   الجليل   الذي   قدم   حياته   في  
 خدمة   الكنيسة   بمصر   والمهجر ,  و قال   قداسته   في   رسالة   تعزية :  خالص   تعزياتي   القلبية  
 في   رحيل   أبينا   الحبيب   أبينا   بيجول   باسيلي ،  ذلك   الكاهن   المبارك   الذي   خدم   بالروح   والحق  
 في   مصر   وألمانيا ،  وله   تعب   وبذل   في   خدمته   ومحبته   الفياضة   في   الرعاية   الروحية  
القبطية..   والكنسية ،  وكان   مثاالً   عميقاً   في   محبته   للكنيسة   و عقيدتها   وطقوسها   ولغتها  
 على   رجاء   القيامة   نودعه ،  ونحن   في   زمن   أفراح   القيامة   المجيدة   ونعزي   كنيسته   وأسرته  
 وأبناءه   ونيافة   أنبا   ميشائيل   واإليبارشية ،  كما   نعزي   أشقاءه   بالجسد :  نيافة   األنبا   ديمتريوس  

 وأبانا   كيرلس   وكل   أحبائه   المباركين ..  نياحا ً  للراحل   األمين   وعزاء   لنا   أجمعين . 
 

أبونا بيجول يرحب بقداسة البابا أثناء زيارته أللمانيا

 الحقيقة   أبونا   بيجول   كان   خادماً   وكاهناً   متواضعاً   وتعب   كثيراً   من   أجل   الكنيسة  
 وأبنائها   سواء   في   خدمته   بمصر   بكنيسة   السيدة   العذراء   بأرض   الجولف   أو   في  
ونشأته ..  أبونا   الجليل   ولد    خدمته   بألمانيا ،  وهذه   الخدمة   النارية   ترجع   لبداية   تكوينه 
 من   أسرة   تعيش   في   مدينة   اإلسكندرية   تتكون   من   أب   وأم   قبطيين   أصيلين   لهما   أحد  
 عشر   ابن   وابنة ..  منهم   نيافة   األنبا   ديمتريوس   أسقف   ملوي ،  أبونا   كيرلس   باسيلي  
يوستينا   وتاسوني   أنجيل   زوجة   وأمنا   من   رعاة   الكنيسة   القبطية   بهولندا ،  وأمنا   أغابي 
  المتنيح   القمص   بيشوي   كامل ,  والتي   رحلت   عن   عالمنا   في   نوفمبر   من   العام   الماضي . 
هذه   األسرة   رغم   عددها   الكبير   إال   أن   أبناءها   متميزون   في   تنشئتهم ،  فقد   نشأوا   على   التكلم  

 باللغة   القبطية ،  فيتحدثون   باللغة القبطية كلغة أولى في   منازلهم   وأينما   ذهبوا . 

ومن أقوال المتنيح األب  بيجول   باسيلي   راعي   الكنيسة   القبطية   بفرانكفورت   عن   نشر  
“ اللغة   هي   هوية   الشخص   التعبيرية ,  وهي   أيضا    اللغة   القبطية   واستمرار   تواجدها : 
 العمود   الفقري   للشخصية ,  فأذكر   أنني   قابلت   طبيبا   ألمانيا   في   برلين ,  وسألني   هل  
 أنت   مصري؟   فقلت :  نعم ,  فسألني :  وأين   لغتك؟   فقلت   له :  لغتي   القبطية   هل   تريد   أن  
 تتعلمها   وهنا   أبدي   أسفه ,  ألن   مصر   لغتها   الرسمية   هي   لغة   وافدة   عليها   وأن   مصر  
 تنبذ   لغتها   الحقيقية ,  وقال   مثال :  إنه   في   ألمانيا   يعلمون   في   المدارس   كل   التالميذ  
  األجانب   لغتهم   األم   حتي   يمكنوا   األجانب   من   الحفاظ   علي   تراثهم   الحضاري . 

اللغة   القبطية   فعال   مازالت   متواجدة   في   حياتنا   ففي   مصر   نستخدم   في   اللغة   الدارجة   الكثير  
 من   األلفاظ   القبطية   دون   أن   يعلم   ناطقوها   بأنهم   يتحدثون   ألفاظا   قبطية   مثل   كلمة   فالفل  
 وكلمة   عفاريت   وكلمة   بخ   وكلمة   ترابيزة   وغيرها   الكثير ,  ولكن   يجب   أن   تكون   متقنا   للغة  
 القبطية   حتي   تدرك   أن   هذه   الكلمات   قبطية   وليست   عربية ,  وعندما   تزوجت   كان   شرطي  
 في   اإلنسانة   التي   أريد   االرتباط   بها   بالرباط   المقدس   هي   أن   تكون   إنسانة   قبطية   تجيد  
 اللغة   القبطية   ومستعدة   أن   تشاركني   حماسي   للغة   القبطية   ومستعدة   أن   تعلم   أبناءها   تلك  

 اللغة ,  وفعال   منذ   اليوم   األول   للزواج   صممنا   أنا   وزوجتي   أن   تكون   اللغة   األم   ألبنائنا   هي  
 اللغة   القبطية ,  وهو   ما   قد   حدث   بالرغم   من   أنهم   يعيشون   في   ألمانيا   ومولودين   فيها   إال   أنهم  

 يتحدثون   القبطية   بطالقة   مذهلة“
  

االختبارات من   الخدام   ونحن   اليوم   نودع   أبانا   بيجول   باسيلي   وتفتح   وطني   سجالً   من 
 الذين   عايشوه   وأبنائه ليكون   شاهدا ً  ..   فكم   تعب   هذا   الكاهن   البار   في   حياته   وخدمته   حتي  

 نهاية   سيرته   العطرة ،  ليكون   مثال   نتمثل   به   في   حياتنا .. 
 

 أبونا   بيجول   باسيلي .. الجوهرة   الكنسية

 كنت   أمينا   في   القليل   فأقيمك   علي   الكثير .  ادخل   إلي   فرح   سيدك”  ) مت 25:21( “
األب   الحبيب ،  عشرة   رحل   عنا   إلى   عالم   الخالدين ،  وإلى   ملكوت   السموات ، 
كاهن   كنيسة   مارمرقس   .في   فرانكفورت ،  ألمانيا  – القمص   بيجول   باسيلي    العمر :  
نستطيع   أن   نسميه   ”الكاهن    أبونا   بيجول   نموذج    نادر   من   الباء   الكهنة   المالئكيين ، 
 المدرسة”،  فهو   كاهن   مثالي   في   األبوة  والرعاية ..  إنسان   متصل   باهلل،  ومحمل   بالفضائل، 
 ومقتني   لثمار   الروح   القدس   حيث :  كان   راعياً   ومحباً   للجميع ،   وعنده   سالم   قلبي   عميق ،  
يخدم   راعياً   أميناً   في   افتقاد   كل   نفس،  ومع   الوداعة   واالتضاع   ابتسامة   ثابتة ،   وكان، 
و ديعاً   متضعاً،  هادئاً   وخفيض    ويفرح   بلقاء   الكل ، طويل   األناة   في   التعامل   مع   شعبه ، 

 الصوت .

عرفت   أبانا   بيجول   باسيلي، حين   بدأت   أخدم   في   الشباب   المبكر، حيث   حضرت   مؤتمراً  
 للخدام   باإلسكندرية،  وكنت   أعرف   أبانا   بيشوي   كامل  ) سامي   كامل (  حيث   كنت   أدعوه  
 بتكليف   من   نيافة   المتنيح   األنبا   أثناسيوس   مطران   بني   سويف   والبهنسا   للخدمة   في  
مدينة   و 400  قرية..  وكان   نيافة   أثناسيوس    11  مؤتمرات   اإليبارشية ،  وكانت   تضم 
 يرعاها   بأمانة   مذهلة،  حيث   زارها   بيتاً   بيتاً  وكان   شعاره  “ نخدم   كل   إنسان   وكل   اإلنسان  

في   كل   زمان   ومكان ..“

ثم   بعد   ذلك   عرفته   كاهناً   في   كنيسة   السيدة   العذراء   بأرض   الجولف،  و اشترك   في   افتتاح  
 الكنيسة   سنة 1982,  بناء   على   توجيهات   المتنيح   قداسة   البابا   شنودة   الثالث   بمشاركة  

 المتنيح   نيافة   األنبا   تيموثاوس ،  والمتنيح   القس   يوحنا   ثابت .

مع  بيجول  أبونا 
القمص المتنيح يوحنا 
على  كاهن  أول  ثابت 
أرض  العذراء  كنيسة 

الجولف
 

أخذني   أبونا   بيجول  
 وقتها  ) بتكليف   من   أبينا  
 بيشوي   كامل (  وكنا   شبابا ً  وطاف   بي   أنحاء   اإلسكندرية   ألشاهد   كل   معالمها   التاريخية، 
 المسيحية   وما   قبل   المسيحية ،  فهي   مدينة   ذات   حضور   دائم   عبر   التاريخ   اليوناني  
 والروماني   والعصر   الحديث … واستمرت   عالقتنا   حتي   أننا   تقابلنا   في   ألمانيا   منذ   عدة  

 أشهر . 

  ارتبط   قلبي   بأبينا   بيجول،  ثم   بأسرته   النادرة   التكرار ،  ومنهم   شقيقه   نيافة   الحبر   الجليل  
 األنبا   ديمتريوس   أسقف   ملوي،  وصاحب   التراث   وتخصصات   التاريخ   القبطي   واللغة  
 القبطية :  خياة   ودراسة   ولغة ، والذي   أحيا   الكثير   من   المعالم   التاريخية   في   إيبارشية   ملوي، 

 ويقدم   كل   خدمة   ورعاية   معاصرة   ألوالده . 

كذلك   القس   كيرلس   باسيلي   بفلوريدا ،  والراهبتان   بدير   أبي  
) المتنيحة   أمنا   أغابي ،  وأمنا   يوستينا   أطال   هللا   عمرها (.    سيفين  
 يطول   بنا   الحديث   عن   أسرة   أبينا   بيجول   وأشقائه   وشقيقاته ،  فكلهم   يتقنون   الحديث  
ستظل   مدي   الدهر    باللغة   القبطية   فهي   أسرة   مالئكية ،  بكل   أفرادها   وبكل   تاريخها ,  
  تصلح   أن   تكون   نموذجاً   ونبراسا ً  لألسرة   القبطية   العريقة   في   أصالتها   الباذلة : 
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تبرح   االبتسامة   شفتيه   اإلنسان   المتواضح   ال  قال   القديس   مكاريوس :  
 أبداً … وأبونا   بيجول   لم   تبرح   اإلبتسامة   شفتيه   أبداً   وفي   كل   الظروف   وذلك  
  نابع   من   قلبه   المؤمن   الواثق   بالرب،  وبكل   تدبيراته   الطيبة   لمنفعة   حياتنا . 

 كان   أبونا   بيجول   راعيا ً  صالحا ً،  إذ   تشبه   بسيده   في   البحث   عن   الخراف   الضالة ،  كما   أسس  
 الكثير   من   الكنائس،  وأقام   الخدمات،  ورعي   شعبه   أحسن   رعاية . 

  أما   تاسوني   أنجيل   شقيقة   أبينا   بيجول،  فسوف   تظل   عالمة   فارقة   في   تاريخ   الكنيسة   المعاصر، 
 وقد   خدمت   مع   أبينا   بيشوي   كامل   خدمة   ممتازة،  وحين   تنيح   أبونا   بيشوي   لم   ترتدي   السواد ،  بل  
 ارتدت   ثبابا   بيضاء   مالئكية ،  تتناسب   مع   إيمانها   بالقيامة ,  وقلبها   المكرس   المسيح ,  حيث   كانت  
  أول   زوجة   كاهن   ترتدي   المالبس   البيضاء ,  وتبعها   في   هذا   النهج   الكثير   من   زوجات   الكهنة . 

  أنه   حقا   لقاء   رائع   بين   أبينا   بيجول   وتاسوني   أنجيل   في   فردوس   النعيم   حيث   ينعمان   الن  
 مع   رب   المجد   وأم   النور   وكل   القديسين ، بسعادة   فردوس   النعيم   تمهيدا   للقيامة   المجيدة . 

وننتظر   قيامة   األموات   وأخيراً..  ونحن   نهتف   دائما   في   كل   صالة :  
وليس   موتاً   لعبيدك   بل   هو   ) قانون   اإليمان (.    وحياة   الدهر   التي   آمين  
) يو 11:25(.  ومن   آمن   بي   ولو   مات   فسيحيا     انتقال ) القداس   اإللهي (. . 
فقد   نلت   ما   كنت   تنتظره   بشوق.. نلت   الن   نعيم   الفردوس و في   لذلك   طوباك   يا   أبي .. 
 الطريق   إلى   ملكوت   السموات اذكرنا   أمام   الرب ،  لينعم   علينا   بغفران   خطايانا،  وليجهزنا  

 لعرسه   األبوي

األنبا   موسي األسقف   العام   للشباب

 

 

نيافة الحبر الجليل األنبا موسى مع أبونا بيجول

 

 

ارتبط   باأللحان   والقداسات

“أما   الشيوخ   المدبرون   حسنا  
 فليحسبوا   أهال   لكرامة   مضاعفة  
 وال   سيما   الذين   يتعبون   في  
)1 ني 5:17(.    الكلمة   والتعليم”  
أبونا   بيجول   باسيلي ،  من   أسرة  
 عريقة   متدينة   أسرة   كهنوتية ، 
 أب   وديع   وأم   تقية   وأخوه  
 وإخوته   أتقياء   محبون   للكنيسة  ولغتها   القبطية .  فكانت   األسرة   مقربة   جدا   من  
 .   القديس   قداسة   البابا   كيرلس   السادس   بابا   الكنيسة   القبطية   األرثوذكسية   الـ 11٦ 

نشأ جورج   باسيلي   في   هذا   الجو   الروحاني   مواظبا ً  علي   القداسات   واأللحان   الكنسية  
 وحب   الخدمة   وزيارة   األديرة ,  وخاصة   دير   مارمينا   العجايبي   وكبر   وكبرت   معه  
 محبته   للخدمة ,  وتمت   دعوته   للكهنوت   المقدس ,  ودعي   باسمالقس   بيجول   ومعناه   الشهد , 
  وخدم   في   القاهرة  –  وكانت   خدمته   ناجحة   مثمرة   ومتميزة -  وانتقل   للخدمة   في   ألمانيا . 
كان   القمص   بيجول   محبوبا   من   الجميع ,  وكان   رمزا   مهما   من   رموز   الجالية  
 المصرية   في   ألمانيا ,  أبا   للجميع ,  وبابه   مفتوح   لكل   من   يلجأ   إليه   وكان   يحظي  
 باحترام   الجميع   علي   كل   المستويات   كان   أستاذا   للغة   القبطية   ومحبا   لها   جدا , 
 واستطاع   أن   يجعل   الشباب   في   ألمانيا   إللي   في   سن   أوالده   يعرفون   اللغة  
  القبطية   ويتكلمون   بيها   وخاصة   لما   يكونوا   مجتمعين   معا   سواء   في   الكنيسة ,. 

أو   في   منزله   إللي   كان   ملتقي   للشباب   وملجأ   للغرباء   حسب   وصية  
) مت 25:35(.    الرب   يسوع   المسيح   كنت   غريبا   فأويتموني  
 وحسب   اليةال   تنسوا   إضافة   الغرباء ,  ألن   بها   أضاف   أناس   مالئكة   وهم   اليدرون  ) عب 13:1(. 

وال   أنسي   استضافته   لي   وزوجتي   في   منزله   العامر   حينما   سافرنا   إلي   ألمانيا   لعالج  
 زوجتي   والحفاوة   والكرم   وحسن   الضيافة   منه   ومن   زوجته   الراحلة   الفاضلة  
  الكريمة   تاسوني   هاتاسو   وأبنائهم   األحباء ,  وأيضا   كان   بشوشا   وديعا   خدوما   للكل . 

كان   عالما   باحثا   في   تاريخ   الكنيسة ,  وكان   مدافعا   عن   الكنيسة   وآبائها   القديسين   بكل   قوة  
 وجسارة   وشجاعة ,  وكان   مرجعا   في   التاريخ   الكنسي   وله   العديد   من   األبحاث   في   هذا  
  المجال   ومجاالت   أخري   عديدة   كان   كاهنا   متميزا   ومنحه   هللا   مواهب   كثيرة   ومتعددة . 
 نياحا   لروحه   وعزاء   ألسرته   الغالية   ولكل   محبيه   في   مصر   وفي   ألمانيا . 
وال   أنسي   أن   أنوه   أنه   تمت   الصالة   علي   جثمانه   يوم   عيد   مارجرجس   الرتباطه  
  بمارجرجس ,  حيث   كان   اسمه   بالميالد   جورج ,  نودعه   علي   رجاء   القيامة . 

نياحا   لروحه   وعزاء   ألسرته   الغالية   وخاصة   أسقفنا   الحبيب   نيافة   الحبر   الجليل   األنبا  
 ديمتريوس   أسقف   ملوي   وتوابعها   وأبونا   كيرلس   باسيلي ,  والدكتور   فايز   باسيلي . 

أبونا  بستفروس   رشدي   كاهن   كنيسة   مارمرقس   بمطرانية   ملوي 

أبونا بيجول مع شقيقه نيافة األنبا ديمتريوس

  

خدمنا   معاً

  *  أبونا   الحبيب   المتنيح   القمص   بيجول   باسيلي
  *  طيف   سماوي   انتعشنا   بنور   هللا   الذي   فيه
  *  كاهن   رائع   استراح   فيه   روح   هللا   بروعة   فائقة
  !  من   ملء   محبة   الروح   القدس   الذي   فيه   صار   حضنه   مفتوح   لكل   من   تقابل   معه
  *  من   فرح   الروح   الذي   فيه   لم   تفارق   االبتسامة   وجهه
  *  روح   عاشت   علي   األرض   هائمة   منجذبة   نحو   الب   السماوي

نصلي   من   أجل   راحته   مع   المسيح   الذي   أحبه ,  ونطلب   تعزيات   الروح   القدس   لنيافة   األنبا  
  ديمتريس   وأبينا   كيرلس   مقار   باسيلي   وأوالده   نوفير   ورانو   وفرت   وكل   عائلته   وأحبائه . 

 .  وداعا   ألبي   الحبيب   إلي   أن   نلتقي   معا   أمام   عرش   هللا   كما   خدمنا   معا   علي   علي   مذبح  
 واحد   في   كنيسة   العذراء   بأرض   الجولف . 

– كنيسة   مارمرقس   بجيرسي   سيتي  أبونا   أبرآم   سليمان 
 وكنيسة   مارمرقس   كلورادو

وكنيسة   العذراء   مريم   بأرض   الجولف

قلب   مفتوح

أبونا   بيجول ..  قلب   مفتوح   وصدر   مفتوح   وحضن   مفتوح ..  أبونا   بيجول ..  محب   للمسيح ، 
 محب   لتراث   الكنيسة   ومحب   لشعب   كنيسة   أرض   الجولف..   أبونا   بيجول   شبه   المسيح .. 
 شبه   القديسين ..  أبونا   بيجول   نجح   بتفوق   في   كل   مرة   نجيب   سيرته   فنبتسم   ونفرح   ويجيلنا  
 سالم   ونتذكر   كلمته   ”أهالً   أهالً   أهال ً  حبيبي”..   حبيبنا   ياأبونا ..  أنت   محفور   في   قلوبنا  

 ومتأكدين   إن   حبنا   محفور   في   قلبك ..  أذكرنا   أمام   عرش   النعمة . 

القس   إسحق   نبيه   - من  كنيسة   العذراء   بأرض   الجولف

  

 

علمنا   المحبة

أبونا   المحبوب   جدا ..  أبونا   بيجول   خدم   لفترة  
 في   اجتماع   الشباب   أيام   األستاذ   يحي   سعد  
 وكان   هو   مع   واحد   قريبه   اسمه   األستاذ   موريس  
) نتكلم   قبطي   مع   بعض   مش    يعطونا   درساً   قبطياً  
 بس   نقرأ   القبطي   وإحنا   مش   فاهمين   ألن   اللغة  
  الرسمية   عندهم   في   البيت   كانت   اللغة   القبطية (. 
وأسرته   ساكنين   في   روكسي   قريب   من   هو  كان 
 بيتنا،   في   الوقت   ده   كان   دايًما   بيتهم   مفتوح   لينا   كلنا   حتي   في   األوقات   إللي   مش   مناسبة .  

3  سنين   تقريبا ً  قالت   وأتذكر   زوجته   تاسوني   هاتاسو   لما   كان   نوفير   ابنه   عنده  
ال”  ومكانش   بيعرف   وال    لي :  إنه   اتعلم   من   ابن   الجيران   كلمة   واحدة   عربي”  
 كلمة   عربي   غيرها   لغاية   السن   ده   ألنهم   في   البيت   مش   بيتكلموا   مع   بعض  
  غير   قبطي..   الكالم   ده   كان   في   السبعينيات   يعني   أقل   شوية   من   خمسين   سنة . 
أهم   حاجة   أن   أبونا   بيجول   علمنا   المحبة   إللي   من   جوه   القلب   الممتزجة   باالتضاع   بتصرفاته  

 من   غير   كالم   كتير   طول   السنين   إللي   عاشها   معنا . 

الدكتور   جورج   لطيف

 

 



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

املدارس املمولة من حكومة أونتاريو ستظل 
مغلقة حتي يوم 31 مايو علي االقل 

تورنتو : ستظل المدارس الممولة من حكومة أونتاريو مغلقة حتي يوم 31 
مايو لوقف إنتشار وباء كورونا , وقد أعلن ذلك وزير التعليم في المقاطعة 

ستيفن ليتشي , فقال »إن تمديد االغالق جاء بناء علي نصيحة من كبير االطباء في الصحة ومسؤولين أخرين 
, وقال الوزير إن التمديد هذا سيوفر للمقاطعة مزيدا من الوقت لمراجعة البيانات والنماذج الصحية , حتي 
نتمكن من إتخاذ أفضل قرارات بناء علي أفضل النصائح الطبية , لضمان بقاء الطالب والموظفين  آمنين 
في حالة عودتهم الي المدارس , في وقت ما من هذا العام », وكانت حكومة أونتاريو قد أغلقت المدارس 
لمدة أسبوعين بعد عطلة نصف العام في شهر مارس , ثم قامت بتمديد االغالق حتي يوم 4 مايو , ثم تم 
تمديد االغالق حتي 31 مايو , وقال وزير التعليم ان الحكومة ال تخطط لتمديد العام الدراسي خالل الصيف 
, وان الطالب قد أكملوا ثالثة أرباع العام الدراسي حتي االن , ولهذا فقد قامت وزارة التعليم بعمل برنامج 
عبر االنترنت ليكمل به الطالب تعليمهم الي نهاية الربع الباقي من العام الدراسي , وقال الوزير إنه اذا تمت 
اعادة فتح أبواب المدارس في يونيو فإنه سيتم إستبدال جميع االنشطة المهنية باوقات للتعليم وستوسع الحكومة 
برنامجها التعليمي الصيفي للتركيز علي االنتهاء من البرامج التي تتيح للطالب االلتحاق بالجامعات ولدعم 
الطالب الضعفاء في المواد الدراسية , ووعد الوزير بأن الطالب سيحصلون علي درجاتهم المطلوبة بغض 
النظر عما إذا كانت المدارس ستفتح ام أل ! وقال أيضا إن وزارة التعليم تبحث في برامج لكل االحتماالت 
وأكد انه ملتزم بضمان سالمة وآمن الطالب اذا عادوا الي مدارسهم في وقت ما الحقا , وقال ان هذا سيقتضي 
عمل تغييرات لتنظيم  وتصميم الفصول الدراسية , وانهم سوف يكونوا منفتحين علي كل فكرة لتحقيق سالمة 

الطالب و إنه سوف يقدم تحديثا نهائي بشأن مستقبل العام الدراسي قبل 31 مايو .
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وزير خارجية كندا يدافع عن بيع مركبات 
مدرعة خفيفة للسعودية 

كندا  خارجية  وزير  دافع    : أوتاوا 
فيليب فرانسوا شامبان عن عقدا معدال 
لبيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية 
التي لها سجل مقلق في حقوق االنسان 
الليبرالية ادخلت  الحكومة  , وقال إن 
تحسينات علي العقد وجعلت شروطه 

الي  المدرعة  المركبات  هذه  من   %50 تسليم  تم  وانه  شفافية  اكثر 
الوزير  وقال   , مليار دوالر  الصفقة 14  هذه  قيمة  وتبلغ   , السعودية 
انه ال ينبغي أن تؤخذ هذه الصفقة كعالمة علي تحسن العالقات الفاترة  
اكتوبر 2018 بعد أن جمدت  بين كندا والسعودية , والتي بدات في 
صفقة  مراجعة  في  وبدات  للسعودية  التصدير  تصاريح  جميع  كندا 
المركبات المدرعة , بعد أن قتلت السعودية الصحفي جمال خاشقجي , 
وال يزال سجل المملكة السعودية في مجال حقوق االنسان مثيرا للقلق 
, والسيما عندما يتعلق االمر بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة 
, وقال وزير الخارجية الكندي :أننا سنواصل الدعوي لحقوق االنسان 
والدفاع عن الصحفي رائف بدوي المسجون في السعودية والذي تعيش 
زوجته في كيبيك , وان هذه الصفقة الجديدة ال ترتبط بأي شكل من 
االشكال بوباء كورونا او بأي شئ تفعله السعودية او ال تفعله لخفض 
أسعار النفط , وقالت منظمات حقوق االنسان :أن بيع مركبات مدرعة 

للسعودية شئ خطأ النها يمكن أن تستخدمه النتهاك حقوق شعبها .

قواعد جديدة تلزم مجيع املسافرين جوا 
بارتداء االقنعة غري الطبية 

بارتداء  المسافرين جوا  تلزم جميع  جديدة  قواعد  كندا  أصدرت حكومة 
اقنعة غير طبية للوجه , للحد من إنتشار فيروس كورونا , وقال مكتب 

وزير النقل الفيدرالي مارك جارنو إن االجراء الجديد دخل حيز التنفيذ يوم 18 أبريل, وقال وزير النقل في 
بيانا له » لن يسمح ألي شخص يصل أو يغادر مطارا كنديا بدون قناع  للوجه او أي شكل أخر من أشكال 
تغطية الوجه باستمرار خالل رحلته , وقال الوزير انه يتعين علي الكنديين مواصلة إتباع نصائح الصحة 
العامة والبقاء في منازلهم اذا كان ذلك ممكنا وإذا كان الفرد بحاجة الي السفر فالبد من ان يرتدي قناع الوجه 
كاجراء إضافي يمكن إتخاذه لحماية االخرين الذين حوله , خاصة في الحاالت التي ال يمكن فيها الحفاظ علي 
التباعد الجسدي , والبد للمسافرين جوا االستمرار في إرتداء اقنعة الوجه خالل الفحص االمني او الطبي 
عندما يتم توجيههم من قبل مسؤولي الصحة العامة او شركات الطيران , او في الحاالت االخري التي يستحيل 
العامة  والحافالت  العبارات  متن  علي  المسافرين  الحكومة  تشجع  كما   , الجسدي  التباعد  علي  الحفاظ  فيها 
والقطارات ارتداء اقنعة الوجه وإذا لم يمتثلوا لهذه القواعد فقد يحرمون من الصعود الي الطائرة او الحافلة 
او العبارة , وكانت الدكتورة تيريزا تام كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا قد قالت إن هناك مصابون 
بفيروس كورونا ولكن ال تظهر عليهم أعراض المرض وهم ينقلون العدوي لالصحاء فلذلك يكون قناع الوجه 
مهم حتي لو لم يكن لديك أعراض المرض لحماية االخرين من حولك , وهو إجراء إضافي وهو ليس بديال 

عن التباعد الجسدي او غسل اليدين .

اونتاريو توزع اجهزة ] أي- باد[ جمانا وعلي سبيل االستعارة للطالب الذين ال 
ميلكون واحدة 

تورنتو : قامت حكومة أونتاريو بتوزيع أجهزة ] أي -باد[ مزودة بخط عالي السرعة لالنترنت , علي سيل 
االستعارة – للطالب الذين قد ال يتمكنوا من الحصول علي اجهزة تكنولوجية للتعلم عبر االنترنت ,حيث ال 
تزال المدارس مغلقة بسبب وباء الكورونا , وقال وزير التعليم في مقاطعة أونتاريو ستيفن ليتشي إن أكثر من 
21 الف جهاز ] أي – باد[ يتم توزيعها من قبل مجالس المدارس للطالب من االسر منخفضة الدخل , وهذه 
االجهزة تمت برمجتها مسبقا بموارد للمساعدة في دعم التعلم ومزودة بخطوط سريعة لالنترنت , وهذه تستمر 
حتي نهاية شهر يونيو , وقال دوج فورد أن هذه الخطوة ستمنح الوالدين بعض االرتياح من جهة تعلم اطفالهم 
, وقال مجلس ادارة مدارس تورنتوانهم أشتروا 6500 جهاز ] أي -باد[ وهذا كان جزء من مبادرة المقاطعة 
التي من شأنها أن تري حوالي 30 الف اسرة تتلقي هذه االجهزة , التي تعطي علي سبيل االستعارة , وتعمل 
حكومة أونتاريو علي توفير إمكانية الحصول علي خطوط انترنت عالية السرعة وقليلة التكلفة للعائالت الذين 

يتلقون دعم حكومي اليجار منازلهم.

رجل كندي يبلغ من العمر 101 سنة ولديه 
فشل يف الرئتني يشفي من فريوس كورونا 

مبعجزة
اونتاريو  من  رجل  تمكن   : تورنتو 
ولديه  عاما   101 العمر  من  يبلغ 
علي  يتغلب  ان  رئتيه  في  مشاكل 
اخر  ,ففي  بمعجزة  كورونا  فيروس 
أنيبال   شهر مارس شعر جوستينيانو 
في  شديدة  بصعوبة  عاما     101

التنفس , ودخل المستشفي وقال الطبيب البنه مارسيلو ان رئتين الوالد 
في حالة رهيبة , وقد ال يتمكن من النجاة من المرض , وانه ليس لديه 
وقت طويل ليعيش , ومع الضعف والهزال الظاهران علي الوالد ظل 
االبن  ظل   , المستشفي  في  االب  كان  وبينما   ] بخير  ]أنا  ألبنه  يقول 
مارسيلو يفكر في أن اباه سيموت هناك بمفرده , ولن تتمكن عائلته من 
رؤيته او حتي توديعه , وهنا قررت العائلة باالجماع واالبن بشجاعة 
مارسيلو  وقال   , هناك  راعيته  ويواصلوا  منزله  الي  االب  يعيدوا  ان 
االبن إنه أرتدي مالبس الحماية والماسك والنظارات والقفازات وبدأ 
يوميا في  التنفس  بتمرينات علي  المنزل ويقوم معه  في  بوالده  يعتني 
الصباح وبعد الظهر , وكان االب يبدوا في روح عالية إثناء مرضه , 
فكان يلقي بالنكات علي عائلته , ومع تكهنات االطباء بموت الوالد فإن 
مارسيلو االبن لم يخبر والده عن هذا ولم يثير لديه الخوف , وكانت 
وكانت   , البيهم  معجزة  يحقق  حتي  هللا  الي  تصلي  جميعها  االسرة 
المفاجأة للجميع أن الوالد بدأ يشعر بتحسن كل يوم وفي يوم 10 أبريل 
وبدات  كبير  بتحسن  , وشعر  فيروس كورونا  الوالد وشفي من  برئ 
تظهر علي وجهه عالمات الصحة وشكرت العائلة هللا لنجاة والدهم من 

هذا المرض , وشعر مارسيلو بأن عبئ ثقيل قد زال عن كاهله.

دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة اونتاريو يرجو من الناس املقيمن يف مقاطعات 
اخري ويف أمريكا عدم زيارة أونتاريو يف الوقت احلايل 

المقاطعات  سكان  فورد  دوج  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيس  : حث  تورنتو 
االخري مثل كيبيك ومانيتوبا وسكان الواليات المتحدة بعدم المجئ الي أونتاريو 
في الوقت الحالي الذي تصارع فيه المقاطعة وباء كورونا , وقال دوج فورد » 
إننا ال نريد أن يأتي الناس االن عبر الحدود , ونحن نحب سكان كيبيك وسكان 
مانيتوبا وسكان الواليات المتحدة  , ولكن نرجوهم ان يبقوا في منازلهم , وعندما 

ينتهي هذا الوباء سنرحب بهم باذرع مفتوحة ,« وجاء هذا الحديث لدوج فورد بعد ان ذكر رئيس وزراء 
مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجول إن أنتشار الفيروس تحت السيطرة في مقاطعته  خارج دور رعاية المسنين – 
وقرر اعادة فتح العديد من الشركات في كيبيك في شهر مايو , واستئناف المدارس االبتدائية والرعاية النهارية 
لالطفال يوم 11 مايو – وقال دوج فورد رغم انه يحترم قرارات فرنسوا ليجول اال إنه ال يريد المخاطرة 
بصحة سكان أونتاريو بسبب انتقال الناس بين المقاطعات , وقال دوج فورد إن هذا ليس أمرا شخصيا  فنحن 
فقط ال يمكننا تحمل إنتشار هذا الفيروس هنا في أونتاريو , وفي الوقت الذ تظهر فيه االرقام إتجاها إيجابيا 
اال إنه ال يزال ينتظر قبل أن يحدد أي موعد إلعادة فتح االقتصاد في المقاطعة , وأكد دوج فورد علي ان 
اي شخص ال يعيش في مقاطعة أونتاريو يجب ان يبقي بعيدا في بلده وال ياتي الي أونتاريو وقال ال نستطيع 

المخاطرة بذلك االن وسوف نرحب بكم في وقت آخر .
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السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

القاهرة  فى  أقام  الثانى:   الكتاب 
أسبوعين أو أكثر يسكن بيتاً غريباً 
يسلك إليه طريقاً غريبة , يدخل من 
فى  ويُغلق  النهار  اثناء  يُفتح  باب 
الليل تُفتح فى وسطه فجوة ضيقة, 
فإذا تجاوز هذا الباب سمع صوت 
الشيشة كما فهم من بعض  قرقرة 
فإذا  الدخان  رائحة  ويشم  الحديث 
طريق  الى  خرج  خطوات  مضى 
تنبعث  مكشوف لكنها ضيقة قذرة 
منكرة  معقدة  غريبة  روائح  منها 
مختلطة  اصوات  اذنيه  وتأخذ 
يتنادون  ولرجال  يختصمن  لنساء 
ببيع  يتغنى  والسّقاء  عنف,  فى 
الماء والحوذى يزجر حماره ,,,, 
وكان صاحبنا يمضى بين هذا كله 
ُمشّرد النفس قد غُفل او كاد عن كل 
امره , لينتهى به الى البيت حيث 

غرفة  وفى  الثانى  الطابق  فى  يقيم 
أشبه بالدهليز تجمعت فيها المرافق 
غرفة  الى  لتنتهى  للبيت  المادية 
اخرى هى للنوم والطعام والحديث 
فيها  والدرس,  والقراءة  والسمر 
فيها حصير  الشاى  وادوات  الكتب 
لكنه  قديم  القى عليه بساط  بُسط  قد 
تُلقى له وسادة ولحاف , وكان  قيّم 
يحاذى  الذى  الشيخ  اخيه  مجلس 
حشية  عليه  يُلقى  إذ  أرقى  مجلسه 
بسطت  عريضة  طويلة  القطن  من 
من فوقها مالءة وعليها وسائد ليسند 

واصفياؤه ظهورهم.

له  كان  فيروز  الحاج  حانوت     
يبيع  كان   , الصبى  عند  اثر عظيم 
ألهل الحى أكثر ما كانت تقوم عليه 
المدمس  الفول  صباحاً   , حياتهم 
الزبد  أو  المختلفة  الزيوت  بانواع 
ومساًء  التوابل  وفنون  السمن  أو 
والعسل  والطحينة  والزيتون  الجبن 
والسردين  التونة  علب  وللمترفين 
واشياء اخرى لم تكن تُسّمى ولم تكن 
ترسل  التى  الرسائل  كانت  تُؤكل,, 
الى الطالب تُرسل باسمه وبعضها 
يحمل فى طياته حوالة نقدية   كان 
يحسه  كله  هذا  بين  يسعى  الصبى 
لوال  شديداً  جهاًل  ويجهله  إحساساً 
أن صاحبه كان يفسر له بعض ذلك 
من حين الى حين ويمضى معه من 
مستقيمة  اخرى  الى  ضيقة  طريق 
متسعة فيهدأ قلبه وتعتدل الطريق ثم 
يمضى الى شارع الحلوجى المكتظ 
وعليه  الكتب  تبيع  التى  بالحوانيت 
ان يبلغ مع صاحبه األزهر قبل ان 
نعليه وخالف  الدرس فخلع  يبتدىء 
له  وانفرج  يده  فى  واخذهما  بينهما 
يجد  كان  هنا   ,,,, االزهر  صحن 
هذا  كان   , واستقراراً  وأمناً  راحة 
صحن  فى  يترقرق  الذى  النسيم 
وكان  بالتحية  وجهه  يتلقى  االزهر 
يشبه القبالت التى كانت امه تضعها 
,, وإذ  بين حين وحين  على جبينه 
اهله  انه فى وطنه وبين  هو يشعر 
وإنما  ألماً  يجد  وال  غربة  يحس  ال 
هى نفسه تتفتح وقلبه يتشوق ليتلقى 
العلم الذى ال حد له وان العلم بحر 
ال ساحل له , لقد أقبل الى القاهرة 
والى االزهر يريد ان يلقى نفسه فى 

ثم  شاء  ما  منه  فيشرب  البحر  هذا 
يموت فيه غرقاً. 

  كان الصبى يسمع الكالم فيتحرق 

ستة  السن  به  تتقدم  ان  الى  شوقاً 
يفهم  ان  ليستطيع  سبعة  او  اعوام 
رموزه  ويفك  الغازه  يحل  وان 
مضطر  لكنه  اساتذته  فيه  ويجادل 
معنى  يفهم  وال  يسمع  ان  اآلن 
لهذه  لتتابعها وال  لهذه االسماء وال 
العنعنة ) المملة( فإذا وصل الشيخ 
الى الحديث حفظه وفهمه وأعرض 
هؤالء  كان   , الشيخ  تفسير  عن 
التى  الصيغة  بهذه  ينطقون  الشيوخ 
وهللا   ( وهى  الدرس  بانتهاء  تؤذن 
إلى  يعود  الضحى  وفى   ,  ) أعلم 
الصبى صاحبه فيأخذه بيده فى غير 
كالم ويجذبه فى غير رفق ويمضى 
حتى  االزهر  من  يخرجه  حتى  به 
يرده إلى البيت فيلقيه فى مكانه من 

الغرفة على ذلك البساط القديم.

   يجلس وأخوه الشيخ واصحابه 
الطبلية(  المنخفضة)  المائدة  حول 
الزيت  او  بالسمن  الفول  يتناولون 
احاديثهم  يسمع  ان  يروقه  كان 
ال  تاماً  إهمااًل  يُهمل  الصبى  وكان 
تُلقى إليه جملة وهو جالس بينهم قد 
ظهره  وحنى  االرض  الى  اطرق 
بهذه  تصطدم  ويده  القوس  كأنه 
تنزح  المسرعة  الكثيرة  االيدى 
باكواب  يلحقوه  بعدها  نزحاً  الطبق 
الشار لتطفىء نار الفول فإذا فرغوا 
عقولهم  إلى  التفتوا  بطونهم  من 
الشيوخ  من  سمعوا  ما  يستعيدون 
من  ويجادلون  الصباح  درس  فى 
يجرى  ما  يلحظ  والصبى  اعترض 
يستطيع  متى  متحرقاً  نفسه  ويسأل 
الشباب  هؤالء  يقول  كما  يقول  ان 

ويجادل كما يجادلون .

   كان اخو الصبى يتركه فى غرفته 
بعد درس الظهر ويذهب إلى حيث 
غرفات  إحدى  فى   اصحابه  يلقى 
الربع فينفقون وقتاً طوياًل او قصيراً 
والدعابة  الراحة  من  شىء  فى 
تدوى  اصواتهم  وكانت  والتندر 
مكانه  فى  جاثم  وهو  الصبى  فتبلغ 
يتناظرون  كانوا   , قلبه  لها  فيحزن 
غير  الشاى  ويشربون  ويدرسون 
بعيد وهو ال يستطيع ان يشارك فى 
شىء من هذا , كل هذه االصوات 

نفسه من  تثير فى  إليه  تنتهى  التى 
الرغبة والرهبة ومن االمل واليأس 
وحزناً  بؤساً  قلبه  ويمأل  يضنيه  ما 
يردد فى نفسه تلك الحسرات ومنها 
الحنين الى منزله فى قريته, كان 
الصبى  على  يطول  السكون  هذا 
فيجهده وربما اخذته إغفاءة وهو 
جالس فى مكانه لكنه يهب فزعاً 
أخيه)  صوت  سمع  فقد  مذعوراً 
إليه  يحمل  أنت؟(  أنائم  موالنا! 
رغيف  من  يتألف  الذى  عشاءه 
أو  الرومى  الجبن  من  وقطعة 
الحالوة الطحينية , الليل قد أقبل , 
إنه وحيد ال حاجة له إلى المصباح 
فيما يظن المبصرون لكنه يراهم 
مخطئين فى هذا الظن , كان يجد 
جليساً  أُضىء  إذا  المصباح  فى 
له ومؤنساً وكان يجد فى الظلمة 
يبلغ  وحشة وكان يجد لها صوتاً 
ان  الى  ينتهى  لكنه  فيؤذيهما  اذنيه 

يألف صوت الظلمة.

   يجتمع شباب الربع يوم الحمعة 
عن  تخرج  ال  دسمة  وجبة  إلعداد 
لونين من الخضار بطاطس أو قرع 
والبصل  والطماطم  اللحم  ومعها 
يوجههم عمى الحاج على الذى كان 
الشارع  الى  وينطلق  الربع  يجوب 
ومسجد الحسين بعصاه يضرب بها 
قاطنوا  الشبان  وكان  االرض.,,, 
االزهر  بكتب  يضيقون  الربع 
استاذهم  برأى  ذلك  فى  يتأثرون 
فى  منه  يسمعون  كانوا   , اإلمام 
داره  فى  يزورونه  وحين  درسه 
أسماء كتب قيمة فى النحو والبالغة 
وكانت   - ايضاً  واألدب  والتوحيد 
شيوخ  إلى  بغيضة  الكتب  هذه 
شراءها  الى  فيسرعون   - االزهر 
يدفعهم  كان   , جماعة  ليقرءوها 
لالستاذ  الصادق  حبهم  ذلك  الى 
العلم  فى  الصادقة  ورغبتهم  اإلمام 
واالطالع وكان صاحبنا من هؤالء 
زيارة  يستطيعون  الذين  الطالب 

االستاذ االمام والشيخ بخيت.

   وتمضى االيام ويتفرق هؤالء 
الطالب وقد اخذ كل منهم طريقه فى 
هذه الحياة, وقد خرج االستاذ االمام 
من االزهر فى تلك المحنة السياسية 
المعروفة ,وأخذ اهل الربع يعودون 
وكان  ومجتمعين  منفردين  إليه 
بعض غرفه يسكنها عشرون طالباً 
وكان ايجار الغرفة عشرون قرشاً 
فى  واحد  بقرش  الطالب  فيسكن 
) محمد  بجامع  حلقة  فى  الشهر,,, 
بك ابو الدهب ( إختلف صاحبنا مع 
الشيخ فى شرحه واخذ يجادله لكن 
يابنى,  أسكت  قائاًل:  قاطعه  الشيخ 
ووقانا  لك  وغفر  عليك  هللا  فتح 
شّرك وشر امثالك, إتّق هللا فينا وال 
تشاركنا فى هذا الدرس فتفسد علينا 
أمرنا , إنصرف الى ما انت فيه من 
التى  المضللة  الضالة  القشور  هذه 

تقبل عليها فى الضحى .

حسين                                                             طه  د.  ج2  األيام 
يتب�����ع

إجنيل يوسف زيدان
Oliver كتبها
ننعت  أن  يجب  ال  أننا  و  فضيلة  اإلرهاب  أن  زيدان  يوسف  يعتبر  -حني 
داعش بأنهم إرهابيون  بل مجرمون فقط ألن اإلرهاب فضيلة إسالمية فال 

نتعجب كثيراً .أما عندنا فاإلرهاب و اإلجرام أمر واحد.

العلمية.  القراءة  عن  شيئاً  يعرف  ال  و  اإلعالمية  القراءة  يجيد  هو   -
يختلق مما يقرأ  عناوين للشهرة للترويج لنفسه كصاحب رؤية.ال يفصل 
أنه صاحب فكر. للمشاهدين  احلقيقة فيظهر  بني  و  الشخصى  رأيه  بني 

يتاجر بأفكار غيره ألنه بائع للثقافة أما املفكر فهو صانع للثقافة.املفكر 
احلقيقي يبحث و يتقصي و يدلى مبا عنده و أدلته علي رأيه بينما الساذج 

مثل زيدان فهو يدلى برأيه و يترك الناس تبحث له كيف تثبته؟

في  غيره.يستأجرونه  على  باإلدعاءات   يتاجر  تاجر  مجرد  زيدان  - يوسف 
الناس. عليه  يختلف  أمراً  يختلق  لكى  الناس  لَشغل  احلاجة  عند  اإلعالم 

هذه مهنته و هي ليست مهنة مفكر بل مهنة القرصنة الفكرية.

و  ألفاظها  يغير  و  اإلجنيل  علي  قرصنته  من  آية  زيدان  يخترع  -حني 
محتواها لكي تتفق مع أغراض من يستأجره فهو مزيف للواقع و مدلس 
على احلقيقة.فيما كان منشغالً في التدليس و كانت الكنيسة منشغلة 
في املسيح املصلوب الذى رفض أن يقاوم صالبيه بل غفر لهم جهلهم و 

لم ميارس هذا اجلهاد املزعوم.

كما  يسوع  سبيل  في  :جاهد  تقول  آية  املقدس  الكتاب  في  يوجد  - ال 
يجاهد اجلندى الصالح في سبيل سيده؟ هذه آية زيدان وحده.في اإلجنيل 
جهاد  إلى  يحتاج  ال  يسوع. اهلل  سبيل  في  جهاد  يوجد  ال  زيدان  سيد  يا 
املسيحيني من أجله يو١٨: ٣٦ .اجلهاد عندنا هو من أجل خالص النفوس.

و ال  األبدية  و ليس من أجل يسوع.جهاد من أجل حياتنا  من أجلى وحدى 
عندنا  ١٣.اجلهاد   :٦ تى   ١ أرضية  توسعات  أو  مكاسب  اية  فيه  توجد 
ما  ضد  جهاد  روحية.هو  مجاالته  كل  و  روحية  شروطه  روحى.كل  جهاد 
 :١٢ عب  إبليس  و  العالم  محبة  و  .كاخلطية  املسيح  عشرة  من  مينعني 
٤.هذه هي خصومنا و هي ال حتتاج إلي أن نعد لهم ما إستطعنا من قوة 
و من رباط اخليل لكنها حتتاج إلى أن يقمع اإلنسان جسده ١ كو٩: ٢٧ و 
.فى ١ :٢٧.اجلهاد في  للوصية  يعيش كما يحق  و  اإلجنيل  لوصية  يخضع 
إجنيلنا ليس خارجياً بل داخل النفس ١ كو٩: ٢٥.لذلك بكل وضوح أسلحة 

محاربتنا كلها روحية و ليست مادية أو جسدية.٢كو١٠: ٤.

 :٦ بالبر.أف  البر  حلياة  و  باحلق  احلق  للقاء  هواإلستعداد  عندنا  -اجلهاد 
املسيح  في  الرجاء  هي  عندنا  اخلوذة  و  احملبة  و  اإلميان  هو  عندنا  ١٤.الدرع 
١ تس١: ٥.أسلحة محاربتنا ليست جسدية و هي قادرة أن  تهدم حصون 
عدونا إبليس و ظلمته لذلك ال نلبس له سيوف بل نلبس أسلحة النور و 

بها نغلب ٢كو١٠: ٢و ٣.

- مسيحيتنا هي إمياننا باملسيح و بهذا اإلميان ُقهرت ممالك و صارت النار 
أما   .٣٣-٤٠ سيوف.عب١١:  بغير  السيف  حد  من  جنونا  و  قدامنا  هزيلة 

الذين عذبوا فلم يجازوا عن َشّر بَِشّر .رو١٢: ١٧.

مروج  أنت  و  اإلسالمى  اجلهاد  ملفهوم  يروج  بأنه  الرسول  بولس  - تتهم 
سيد  يا  لنا  ٤: ٧.فقل  ٢تى  احلسن  اجلهاد  جاهد  الرسول  للكذب.فبولس 
غير  ؟هل  أرضاً  كسب  ؟هل  جيشاً  كون  قتل؟هل  ؟هل  جاهد  كيف  زيدان 
أعراضهم؟  و  املؤمنني  غير  ممتلكات  أحًل  هل  باإلكراه؟  الناس  معتقدات 
لقد جاهد بولس الرسول اجلهاد احلسن و هو غير اجلهاد الذى تعرفه.بولس 
رتب  و ال  يترك خلفه مملكة مسيحية  و لم  اإلميان  أكمل السعى و حفظ 
البالد.لم يأخذ جزية بل كان يعيش من عمل يديه.أع٢٠: ٣٤ .غريب  لغزو 

أنت عن اجلهاد املسيحى.

الردود  لديهم  عندنا  فاألطفال  املسيحيني  إلجنيل  تتعرض  أال  - أنصحك 
معتقداتنا.  كأنها  الهشة  أفكارك  تعرض  اإلجنيل.فال  عن  أفكارك  على 
التدليس. أكبر منك واألطفال األصغر عندنا مستنيرون فال حتاول  اإلجنيل 

جهادك  فيه  متارس  آخر  مجال  عن  لك  إبحث  أخرى  مرة  يستأجرونك  حني 
اإلعالمى يا سيد يوسف زيدان.



                                                                                                                                                      
                                                               

راقصة الباليه  

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

تطير  الرائعة  الزاهيه  بألوانها  كالفراشة  كانت 
وتتنقل فى خفة ورشاقة، وكنت أنا هناك ضمن جمع 
كبير من الشباب الراغبين فى مراقصة تلك الحسناء 

الرشيقة دائمة الشباب.

مالبس  ارتداء  متعمداً  يوم  كل  إليها  أذهب  كنت 
تظهر رشاقتى وقوامى الفارع والالئق براقص باليه 

محترف يشاركها رقصاتها اليومية. 

وبين  بينى  كبيرة  المنافسة  كانت 
تقع  الذى  اليوم  أنتظر  وكنت  آخرين 
وحدى  فاكون  علّى  فيه  نظراتها 
يقع  كان  عندما  ...وحتى  اختيارها 
يكن  لم  غيرى  أحد  على  إختيارها 
اإلحباط يصيبنى بل كان يزداد أملي 

فى الغد.

ومعها  يوم  كل  أشاهدها  كنت 
التابلوهات  وأتابع  الجديد  الراقص 
مركزاً عينى عليه لكى أرصد أخطائه 
انا  أصير  عندما  مستقباًل  وأتجنبها 
الراقص والفارس الجديد ...حتى اتى 
اليوم الذى كنت انتظره اخيراً... اتى 

بكل آمالى واحالمى. 

تاريخى  يوم  الموعود،  اليوم  أتى 
البطل  أنا  الفارس  أنا   ... حياتى  فى 
األول،  الباليه  راقص  أنا  الجديد.. 
اليوم  منذ  الحظتنى  أنها  أخبرتني 
االول لحضورى، وأنها توسمت فّى 
التأخر  مواهب رائعة ولكنها تعمدت 

نضوجى  يكتمل  حتى  امامها  كبطل  إختيارى  فى 
تماماً.

حديثها  انا  صدقت  ايضاً  وهكذا  لي  قالت  هكذا 
بل وكنت سعيداً بكلماتها وبحكمتها. بدأنا البروفات 
اليوميه كانت رشاقتها وخفتها ال تخطر على بال. 
متألقه فى حسنها، حاولت بقدر المستطاع أال يعطلنى 
إنبهارى بها عن أدائي كراقص أمامها، وفى المقابل 
بغرض  انبهار  اى  دونما  تتابعنى  ايضاً  هى  كانت 
البروفة »  توقف »  رفع قدراتى بل وكانت كثيراً 
كيفيه  فى  تنصحنى  أو  تحركاتى  فى  توجهنى  لكى 
فى  الحرية  يعطيني  بما  الجسديه  أوضاعى  تبديل 

الحركة التالية.

واقع األمر أننى إستفدت من كل ملحوظة قالتها 
وفى نفس الوقت أبديت دهشتي لخبرتها الكبيرة اذا 

ما قورنت تلك الخبرة بعمرها القصير. 

تتسم  حركاتى  كانت  شئ..  كل  أستوعب  بدأت 
بالمرونة والرشاقه، كنت أتلقفها بين يدى وجسدها 
ممشوق فى إعتدال وأرفعها ألعلى فى سهوله ويسر 
الراقصة  اللوحة  نهاية  فى  ثبات  لحاله  تصل  حتى 
ونظل على هذه الحالة ثالثة دقائق أو أكثر. شعرت 
نظراتها  فى  هذا  بدا  يوم  كل  يزداد  بى  بإعجابها 
انهالت  التى  اإلعجاب  كلمات  وفى  لى،  وتقديرها 

علّى بعد كل بروفة ومع بداية العروض اليومية.

وأعجبها  لى  بالنسبة  أسطورياً  االفتتاح  يوم  كان 
لم  كما  تألقت  إرتباكى.  وعدم  ثباتى  كبير  حد  إلى 
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بمعنى  فارس  بحق  كنت  قبل.  من  اتألق 
أيدى  إلتهبت  العرض  نهاية  وفى  الكلمة 

الجماهير بالتصفيق لمدة طويلة. 

أسدل الستار وكانت سعادتى ال توصف-
أما هى- فعانقتنى فى حب كبير وهنأتنى 
أجرى  من  ضاعفت  عملية  وبصورة 
وبدأت فى اإلغداق علّى حتى أننى لم أكد 

أطلب أو أتمنى شيئاً اال ووجدته أمامى.

األيام  ودارت  العروض  وتوالت 
واألعوام وأنا أتنقل من نجاح ألخر اكثر 

ابهاراً..

إسمها-  هو  –وهذا  دنيا«   « وكانت 
نجاحى  لحظات  من  لحظه  كل  تشاركني 
وزاد ارتباطنا إلى حد كبير جدا بل حتى 

اثناء نومى كانت بطلة لكل احالمى.

ومع مرور األيام التى تأبى إال أن تترك 
أشعر  لم  بأمور  أشعر  بدأت  علينا  آثارها 
بها من قبل. لم تعد تحركاتى كما كانت.. 
لم تعد رشاقتى كما كانت من قبل ولالسف 

لم تعد دنيا كما كانت معى من قبل. 

كانت دنيا فى البداية تحاول أن تساعدنى 
لكى تصحح أخطائى التي نجمت عن ثقل 
رويداً  رويداً  لكن  عمري  وتقدم  وزنى 
صارت اقل صبراً على اخطائى بل وبدأ 
الغضب يظهر على مالمحها ولم تشفع لى 
نجاحاتى السابقة وتألقى الذى كان. طلبت 
نشاطى  فيها  اجدد  قصيرة  اجازة  منها 
سيما  ال  التدريبات  عناء  عن  فيها  وابتعد 
فى فترة توقف العروض اليومية فلم تمانع 

بل ووافقت على الفور. 

مكثت فترة ألستريح من عناء األعوام 
السابقه لعلني أعود متجدد النشاط..... لكن 
لفت نظرى أن دنيا لم تعد تسأل عنى حتى 
أنها  وتيقنت  اإلنسانية.  العالقة  باب  من 
آخر  بلد  فى  لإلستجمام  ذهبت  يبدو  فيما 

يوم  قبل  ولكنى  األجازة  فترة  بعيد خالل 
واحد من نهاية اجازتى حاولت االتصال 
بها عدة مرات لكن ال من مجيب... فيظل 
رنين الهاتف يخترق أذني إلى أن ينقطع، 
فى اليوم التالي ذهبت إلى المسرح فوجدت 
المشهد  نفس  الشباب!!  من  شديداً  زحاماً 
الدوام  على  المتألقة   « دنيا   « و  القديم 
جالسه فى كبرياء تختار بطاًل جديدا !!!!ً!

فى  وصافحتنى  نهضت  رأتنى  عندما 
لكن  للجلوس  ودعتني  واعزاز،  احترام 
تشير  كانت  للجلوس  دعتنى  التى  يدها 
لمكان آخر فى الصفوف الخلفية.. تلك 
أو  أرى  أكن  لم  التى  المعتمة  المنطقة 
على  عملى  أثناء  فيها  الجالسين  أحدد 

المسرح. 

الصفوف  فى  وهناك- 
الخلفية - جلست بينهم - وجوه 
األعمار  مختلف  من  متعددة 
وكانوا  بعضهم  على  تعرفت 
األولى  العروض  نجوم 
حينما كنت أنا ضمن الشباب 
المتقدمين للعمل. أما البعض 
التعرف  أستطع  فلم  اآلخر 
عليهم ويبدو أنهم كانوا نجوماً 

يوم كنت أنا طفاًل صغيرا.

غمرنى اإلحباط وأنا أجلس 
يفعل ما كنت  ألشاهد غيرى 
أستطيع  وال  باألمس  أفعله 

القيام به اليوم 

أقبل أحدهم نحوى- عجوز 
يناهز السبعين – مبتسماً قال لى 
وهو يصافحني » لقد كنت رائعاً 
عموماً  الفائت  الموسم  طوال 

مرحباً بك بيننا« » 

فأستوقفته  كلماته  إستوقفتنى 
هو شخصياً وسألته عما يقصد؟ 
اتقصد أن مكانى سيظل هنا؟ فى 

الصفوف الخلفيه المعتمه؟ 

قال وهو يبتسم فى اشفاق« ألم 
زمان  لكل  إن  بعد؟  ذلك  تدرك 
رجاله... وزمانك يا عزيزي قد 

ولى وفات.

احاول  وانا  رأسى  هززت 
التظاهر بتقبل الصدمة قائاًل نعم 
نعم.. إن عوامل السن والرشاقة 
هى  لماذا  ولكن..  دورها  تلعب 
الشباب..  دائمة  الرشاقه..  دائمة 
نظر فى دهشة وأجابني ألنها... 
الدنيا  النها هى وحدها...الدنيا.. 
ففى  انا  اما  جميعا  تضمنا  التى 
انه  أيقنت  بعدما  ابتسمت  مرارة 
المستحيل  من  بل  الصعب  من 
على  واقفا  عمرى  بقيه  أحيا  أن 

أطراف قدمّى.

السنة الثالثة عشر، العدد )318( - األربعاء 6 مايو 2020

يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

عبري حلمي تكتب

قال سالم

لَِبس الِبَيادة َوَقال لِْلُكّل َساَلم 
َعلِّي اْلِخْدَمة ِبُسْرَعة َوِباَل اْسِتْساَلم 

 
ُجْنِدّي ُمَحاِرب أَبداً َمش َجَباٌن 

َراِجٌل لراجل لَو اْلَجبَّان ِيظَهر ِيَبان 
 

ي  أََنا َخاِرٌج . . . . . َيا أُّمِ
اْلَواِجب الَوَطِنّي يَُنادِيني 

 
َيا ضنايا . . . . . . َيا بَُنيَّ 

َوأََنا ِفي َعْجِزي َمْين يَُعزِيني ؟ ! 
 

ْأِس ِباَل ُخنُوع  اْذَهب َمْرُفوٌع الرَّ
َواْسُجد لَِربِّك النَّاِصر ِب� ُخُشوع 

 
َرّب اْلِعّز َيْصوَنك و َيْحَفُظك 
 َيُردُّك َسالِم لِي ....َو َيْرَفُعك

 
ااِلْنِتَصار َحلِيٌف الَبَطل الُهّمام 
هادة َيا َولَِدي َتْعِظيم َساَلم  وللشَّ

 
َولَِدي ضنايا . . . . ِمْن اإْلِْبَطاِل 
اْلَمْوت َشَرٌف َعلَى َجِبين اأْلَْحَرار 

 
ي  اَل َتْبِكي ف َيْوم ...َيا أُّمِ

َدِمي ِفَداء ُكّل ِشْبٍر ِمْن أَْرِضي 
 

َهاَدُة َعلَى َصْدِري ِوَساٌم  الشَّ
حمن ي ِبَيد الرّٰ اْلَحَياِة َواْلَمْوِت َيا أُّمِ

خمادعون يستغلون أزمة 
كورونا لالحتيال على حميب 

احليوانات 

في  اإلنترنت  على  مخادعون  يستغل 
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  بريطانيا 
في البالد، لتحقيق أرباح عبر بيع حيوانات 

أليفة »غير موجودة«.
خالل  إنه  البريطانية  الشرطة  وقالت 
ضحية   966 فقدت  الماضيين  الشهرين 
أكثر من 282 ألف جنيه إسترليني، بعد 
وسائل  على  وهمية  إعالنات  مع  التفاعل 
التواصل االجتماعي ومواقع بدت وكأنها 
متخصصة ببيع الحيوانات المنزلية األليفة.
لالحتيال  الوطني  المركز  ووفق 
تم  فإنه  السيبرانية،  الجرائم  واإلبالغ عن 
المملكة  أنحاء  جميع  في  الضحايا  خداع 
المتحدة عن طريق حيل تبدأ عادة مع دفعة 
لتغطية  لمدفوعات  مطالب  تليها  أولية، 
التأمين واللقاحات وحتى تسليم الحيوانات 

األليفة، والتي ال تصلهم.



اختبار احلمل املنزلي 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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يتصل  كورونا  فيروس  بسبب 
المريض بشكواه ويتم التعامل معه 

من خالل التليفون ما أمكن. 
من  تشكو  المريضة  اتصلت 
الدورة  البطن وقالت ان  انتفاخ في 
أشهر  ثالثة  منذ  انقطعت  الشهرية 
في  الحمل  اختبار  اجرت  وانها 

المنزل فكان سلبيا.
مع  سوابق  عندي  انى  لها  قلت 
يباع  الذي  المنزلي  الحمل  اختبار 
به،  اثق  وال  المحالت  بعض  في 
وقصصت لها ان األسبوع الماضي 
بانقطاع  مريضتان  لي  أتت  فقط 
الدورة الشهرية وكان اختبار الحمل 

المنزلي موجب بمعنى وجود حمل، 
سالبين،  كانا  العيادة  في  وبإعادته 
هو  النهائي  تشخيصهما  وكان 
يقال  فيما  الشهرية  الدورة  انقطاع 
له سن اليأس من الحمل بالرغم من 
أحدهما كانت قبل سن األربعين.   

للعيادة  الحضور  منها  طلبت 
العيادة،  في  الحمل  اختبار  ألجراء 

فكان موجبا.
نبضات  ان  بل  فحسب  هذا  ليس 
دقات القلب كانت واضحة وسمعتها 

المريضة. 
الخاصة  الدم  تحاليل  وبدأت 
األشعة  لعمل  وذهبت  بالحمل 

الجنين  عمر  لمعرفة  الصوتية 
بالتحديد حيث انها قد نسيت موعد 

الدورة السابقة.
لفترة  عانت  أيضا  انها  الغريب 
من االرجاع، ولكنها اطمأنت بعدم 
حتى  معه  وتعاملت  حمل،  وجود 
انتفاخ  بسبب  وطلبتني  منه  انتهت 

البطن.   
تثق  والقارئة ال  القارئ  عزيزي 
المنزلي  الحمل  اختبار  في  كثيرا 
المحالت  من  تشتريه  التي  خاصة 

الذي تبيعه بدوالر واحد.

موعدنا العدد لقادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
مسلسل االختيار وحق اجليوش علينا

 مدحت عويضة

كتبت في مرة مقال تحت عنوان 
أنا  حافي  لو  المصري  »العسكري 
فم  من  العنوان  واستعرت  بيادته« 
العبقري دريد لحام عندما قال الوطن 
كنت  »صورمايته«.  أنا  حافي  لو 
المقال  في  كتبته  بكل حرف  مؤمن 
فالجيوش فوق السياسية والسياسيين 
وفوق أي خالف سياسي. وطن بال 
جيش ال قيمة له. ليس في الحروب 
كورونا.  وباء  مع  حتي  لكن  فقط. 
وجدنا الجيوش تقوم بدورها لخدمة 
المصري  الجيش  نزل  أوطانها. 
في  خبراته  ويستثمر  خدماته  ليقدم 
الحرب الكيميائية لمحاربة كورونا. 
في  والجيوش  األميركي  الجيش 
مدنية.  مستشفيات  أقامت  أوروبا 
للمساعدة  نزل  الكندي  الجيش 
المسنين  بيوت  خدمة  له  ووكلت 
المجتمع  في  الضعيفة  البؤرة  وهي 
بكل  الذي هاجمتها كورونا  الكندي 
نداء  الكندي  الجيش  لبي  قسوة. 
أونتاريو وكيبيك. وأسندت  مقاطعة 
أفراده  فأرسل  مهمة  أصعب  له 
الفيروس ويساعدوا  يواجهوا خطر 
آبائنا وأمهاتنا الضعفاء ويعرضون 
أنفسهم للخطر في الوقت الذي عجز 
فيه األبناء البيولوجيين عن مساندة 
ذويهم كان الجيش هناك من  أجل 
آبائهم وأمهاتهم. فالجيوش هي السند 
والحماية هم من يضحون من أجل 

أوطانهم في كل األزمات.

ليلقي  جاء  االختيار  مسلسل 
تضحيات  بعض  علي  الضوء 
في  سيناء  في  المصري  الجيش 
خالل  من  اإلرهاب.  محاربة 
وهو  أبطاله  من  بطل  شخصية 
الشهيد البطل أحمد صابر المنسي. 
ليظهر لنا جزء بسيط مما قدمه لنا 
جيشنا العظيم والذي ولواله لسيطر 
القناة.  ومدن  سيناء  على  الدواعش 
أحداث عشناها  لنا  يحكي  المسلسل 
كلنا بعد ثورة يناير 2011. مرورا 
بثورة 30 يونيه. وهنا كمصري في 
المهجر لي عتاب بسيط علي مخرج 
العمل وهو عدم إلقاءه الضوء علي 
في  المهجر  في  المصريين  دور 
الثورة. فالحقيقة أن ثورة 30 يونيو 
ميدان  في  األولي  تكن شرارتها  لم 
التحرير بل كانت مدينتي ملبورون 
فرق  حيث  األستراليتين  وسيدني 
في  الثورة  بانطالق  سمح  التوقيت 
هنا  وكنا  األم.  الوطن  قبل  المهجر 
نظرا  الثورة  أفواج  آخر  كندا  في  

لفرق التوقيت أيضا.

نجاحا  نجح  المسلسل  الحقيقة 
جهاز  مليون   210 فيتابعة  رهيبا 
شاشة  كل  أمام  كان  لو  يوم.  كل 
2-3 لتعدي المشاهدين نصف مليار 
يوميا. أمير كرارة أدي دور العمر 
ببساطة وتلقائية ودراسة للشخصية 
البطل  هو  أنه  نصدق  أن  أهلته 
شئ  يثبت  المسلسل  »المنسي«. 
مهم أن فساد عنصر او عشرة في 
أي مؤسسة ال يعني فساد المؤسسة 
وال يقلل منها شئ. فهشام عشماوي 
خونة  أبناء  الحميد  عبد  وعماد 

للمؤسسة العسكرية المصرية.

علي  يتوقف  لم  المسلسل  نجاح 
ندخل  أصبحنا  أننا  بل  له  متابعتنا 
علي اليوتيوب ونبحث عن المنسي 
وألوالده.  له  الدوله  تكريم  ونتابع 
أكثر  فنتعرف  البحث  في  ونستمر 
أحد  يقل  ال  الذين  أبطالنا  علي 
األبطال  هؤالء  المنسي.  عن  منهم 
عندهم  ما  أغلي  قدموا  الذين 
لكي  ماتوا  أرواحهم  قدموا  ألجلنا 
أمهاتهم  قلوب  حرقت  نحن.  نعيش 
وتيتم  أبائهم,  ظهور  الحزن  وكسر 
وحرم  زوجاتهم  وترملت  أطفالهم 
منهم أخوتهم وأخواتهم ألجلنا نجن 
تعطش  عكس  المسلسل  جميعا. 
فلم  المحترم  الفني  للعمل  الجمهور 
أصبح  بل  نمبرون  رمضان  يعد 

المنسي.

تقدير  مدي  أظهر  المسلسل 
العربية  الشعوب  وأحترام  وحب 
للجيش المصري. فالعدد الذي يتابع 
بل  فقط  المصريين  ليس  المسلسل 
الجيش  ألن  العربية.  الشعوب  كل 
وبر  والسند  الحمي  هو  المصري 

األمان لكل المنطقة. 

أستشهد  عندما  لقطة  عند  أتوقف 
»المنسي«  أطلق  »علي«  الظابط 
أسمه علي »أبنه« ليعود بنا لعصر 
الستينات والسبعينات الجميل, لنجد 
في  للمصريين  المشتركة  األسماء 
والضباط  الجنود  كان  الفترة.  هذه 
واحيانا  بل  أبنائهم  علي  يطلقون 
وأصدقائهم  وأخواتهم  أخوتهم  أبناء 
أو  الخدمة  في  زمالئهم  أسماء 
زمالء أستشهدوا. فوجدنا » مدحت 
سامح,  عماد,  أسامة,  ورأفت, 
وغيرهم  طارق«  خالد,   سميح, 
فوق  ترتفع  مصرية  أسماء  الكثير 

اإلنتماء الديني.

في  العمل  طاقم  لكل  شكرا 
من  لكل  شكرا  األختيار,  المسلسل 

بقية مقال هل خدمت السيدة العذراء 
داخل الهيكل؟! ص 7 

اما النقطة الهامة في هذا البحث الصغير هي شرح 
الهيكل نفسه او الدار او المكان الذي يقدم فيه العبادة 
وكان به المذابح وتابوت العهد .

اقسام الهيكل 
اوال الساللم 

كان يقع امام مدخل الهيكل درج مكون من 12 سلم 
تفصل بين الرواق ودار الهيكل .

ثانيا المحراب  او البهو المقدس او القدس 
البهو المقدس على شمعدانات ومائدة  وكان يحتوي 
خشب  من  سقفه  وكان  البخور  ومذبح  الوجوه  خبز 

االرز المطعم بالذهب وكان مزودا بنوافذ .
وكان هذا المكان يدخله الكهنة حسب القرعة ليقدموا 
البخور على مذبح البخور وهو الذي دخل اليها زكريا 

ابو يوحنا كما جاء في انجيل لوقا االصحاح االول  
ثالثا قدس االقداس 

وعشرون  طواًل  ذراًعا  عشرون  المحراب  وألجل 
بذهب  سمًكا، وغشاه  ذراًعا  ذراًعا عرًضا وعشرون 

خالص وغشى المذبح بأرز  املو 19-6
يوجد  وكان  القدس  داخل  من  االقداس  قداس  وكان 
به تابوت العهد وكان مغلق تماما ال توجد به اي نوافذ 

او فتحات 
رئيس  سوى  احد  االقداس  قداس  يدخل  ال  وكان 
عيد  يوم  العام  في  واحدة  مرة  اال  يدخله  وال  الكهنة 

الكفارة العظيم .
ايضا كان يحتوي تابوت العهد على عصى هارون 
التي افرخت  وأيضا لوحي الشريعة ووعاء  المن الذي 

نزل من السماء وكان يظلل على التابوت كاروبيم  من 
الجهتين 

ال  كان  الرواق  من  تبدأ  التي  الهيكل  دار  وطبعا  
يدخلها احد اال الكهنة ورئيس الكهنة وبالطبع كان ال 

يدخلها حتى عامة الناس فما بالنا بالنساء ؟
والذي  لالنجيل  االصلي  النص  الي  بالرجوع  ايضا 
كتب باليوناني نجد ان كلمة هيكل جاءت بكلمتين في 

اللغة اليونانية االولى جاءت 
 

ναός= ناؤس   وἱερόν= إيرون 
يضمها  التي  والساحات  االبنية  الي  وتشير  ايرون 
الهيكل ومن ضمن محتوياته دار النساء التي تقابلت فيه 
وأيضا  النبية  الشيخ وحنة  المقدسة مع سمعان  العائلة 

الحجرات التي كان يقيم فيها المنذورين .
والكلمة الثانية ناؤس 

كانت  الذي  المكان  وهو  العبادة  مركز  الي  وتشير 
سوى  احد  يدخله  وال  الذبائح  وتقديم  العبادة  فيه  تقدم 

الكهنة .
اذن النساء كان مخصص لهم اماكن في مبنى الهيكل 
العام مثل فناء النساء او دار النساء وكان هناك اماكن 
بدخول  لها  مسموح  غير  العبادة  هيكل  خارج  حتى 

النساء .
الكهنة  سوى  احد  اي  يدخله  ال  كان  العبادة  هيكل 
ورئيس الكهنة فكيف يقول البعض ان العذراء او حنة 

دخلت الي الهيكل ؟
وهكذا يتضح لنا ان الهيكل المقصود به دار العبادة 
الكهنة فقط وليس اي انسان  كان ال يدخله احد سوى 

اخر .

لجهاز  وشكرا  العمل  في  ساهم 
الشؤون المعنوية. استمروا في هذا 
المنوال فهو أفضل طريق اللتفاف 
قيادته,  خلف  المصري  الشعب 
أبطالنا  فيها  نكرم  األعمال  فهذه 
نقدمه  أن  ممكن  شئ  أقل  وهو 
لجنودنا  المعنوية  الروح  لهم. نرفع 
اإلرهاب  يحاربون  مازالوا  الذين 
جنودنا  عظمة  نظهر  سيناء.  في 
للشعب المصري والعالم كله. نبث 
الرعب في قلوب كل أعداء مصر 
من  ونجعل  والخارج.  الداخل  في 
أبطالنا نجوما لمجتمعنا فهم األبطال 
الحقيقيون لهذا البلد فلوال تضحياتهم 
ودمائهم الغالية لما كنا ننعم باألمن 

واألمان الذي نعيشه اآلن

بيع مرتبة سرير مصنوعة من 
شعر اخليل بسعر منزل فخم

نشرت مجلة متخصصة في مجال الهندسة المعمارية، صورا لقصر 
مغني الراب الكندي دريك، وكان من بين ما عرضته مرتبة سريره 

التي يساوي سعرها ثمن منزل فخم.
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صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

تعديالت على قانون الطوارئ 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  اصدر 
لسنة   168 رقم  جمهورًيا  قرارا  السيسي 
2020 ونشر بالجريدة الرسمية بتمديد حالة 
الطوارئ في جميع انحاء البالد لمدة ثالثة 
الواحدة صباًحا  الساعة  من  اعتباًرا  شهور 
ابريل  الموافق 28  الثالثاء  يوم  من صباح 
القوات  تتولى  ان  على   ،  2020 عام  من 
من  يلزم  ما  اتخاذ  الشرطة  وهيئة  المسلحة 
إجراءات لمواجهة اخطار اإلرهاب وتمويله 
أنحاء  بجميع  العام  واالمن  السالم  وحفظ 
والخاصة  العامة  الممتلكات  وحماية  البالد 
رئيس  ويفوض   ، المواطنين  أرواح  وحفظ 
رئيس  أختصاصات  في  الوزراء  مجلس 
القانون  في  عليها  المنصوص  الجمهورية 
رقم 162 لسنة 1958 بشأن حاله الطوارئ 
األوامر  يخالف  من  كل  بالسجن  ويعاقب 
بالتطبيق  الجمهورية  رئيس  من  الصادرة 

الحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 .
قبل  وافق  قد  النواب  مجلس  وكان 
على  الجمهوري  القرار  صدور  من  أيام 
لمدة  الطوارئ  حالة  بتجديد  قانون  مشروع 
للرئيس  المشروع  وارسل  شهور  ثالثة 
تعديالت  عليه وتضمنت  للتصديق  السيسي 
إضافيا  بنًدا   17 إضافة  الطوارئ  قانون 
الطوارئ  حالة  قانون  من   3 المادة  لنص 
بالقانون الرقيم 162 لسنة 1958  الصادر 
، والمعروف قانونا ان هناك ثالث حاالت 
يستوجب فيها فرض حالة الطوارئ وهم:- 
1- حاله الحرب ،2- حاله التهديد بالحرب ، 
3- حاالت الكوارث الطبيعية وسنستعرض 
تعديلها حتى  تم  التي  البنود  المقال  هذا  في 

يلم القارئ بأهم ما جاء في هذه التعديالت.
بالمدارس  الدراسة  تعطيل   :  )7( البند 
والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات 
تلقي  بهدف  للطلبة  تجمعات  واي  التعليمية 
العلم جزئًيا او كلًيا واتخاذ ما يلزم من تدابير 
وتعطيل  الدراسي  العام  امتحانات  بشأن 

العمل بدور الحضانة.
كلًيا  او  جزئًيا  العمل  تعطيل   :  )8( البند 
 ، ومصالحها  بالوزارات  محددة  ولمدة 
األجهزة الحكومية ، وحدات اإلدارة المحلية 
العام ،  العامة ، شركات القطاع  الهيئات   ،
الشركات   ، العام  االعمال  قطاع  شركات 
الخاص.  للدولة والقطاع  المملوكة  األخرى 
الحالة يجوز اصدار قرار بوقف  وفي هذه 
مواعيد  مثل  الحق  سقوط  مواعيد  سريان 
الوجوبيه  بالتظلمات  الخاصة  اإلجرائية 
وغيرها  القضائية  والطعون  والدعاوى 
عليها  المنصوص  واآلجال  المواعيد  من 
ان  على  التنظيمية  والقرارات  بالقوانين 
يستأنف احتساب المواعيد اعتباًرا من اليوم 
إضافة  ويجوز  التعطيل  مدة  النتهاء  التالي 
مدة  بدال من  المواعيد  هذه  الى  آخري  مدد 
المواعيد  وقف  حكم  يسري  وال  التعطيل. 
بالحبس  الخاصة  والمواعيد  اآلجال  على 
الجنائية  االحكام  في  والطعن  االحتياطي 
الصادرة بشان األشخاص المحبوسين تنفيًذا 

ألحكام هذا القانون.
خدمات  مقابل  سداد  تأجيل   :  )9( البند 
او  كليا  او  جزئًيا  والمياه  والغاز  الكهرباء 

تقسيطها.
االقرارات  تقديم  آجال  مد   :  )10( البند 
بعض  او  كل  تسديد  آجال  مد  أو  الضريبة 
أي من الضرائب المستحقة لمدة ال تتجاوز 

ثالثة شهور قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة 
، وال يترتب على فترات المد استحقاق مقابل 
تأخير او ضريبة إضافية بحسب األحوال ، 
في  اليها  المشار  المد  فترات  تدخل  ال  كما 

حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند )11( : تقسط الضرائب او مد آجال 
قابلة  تتجاوز ثالثة شهور  لمدة ال  تقسيطها 
للتجديد لمدة آخري مماثلة ، وال يترتب على 
مقابل  استحقاقات  المد  او  التقسيط  فترات 

تأخير او ضريبة إضافية بحسب األحوال.
العام  البند )12( : تقسيط مقابل االنتفاع 
والرسوم او مقابل الخدمات المستحقة نظير 
الخدمات اإلدارية كليا او جزئيا التي تقدمها 

الدولة او أي من أجهزتها او شركاتها.
االجتماعات  وتقييد  حظر   :  )13( البند 
والتظاهر  والمواكب  والخاصة  العامة 
واالحتفاالت وغيرها من أشكال التجمعات.

من  للبالد  القادمين  إلزام   :  )14( البند 
الحجر  إلجراءات  بالخضوع  الخارج 
التي  الصحية  لالشتراطات  وفًقا  الصحي 

تقررها الجهات المختصة.
السلع  البند )15( : حظر تصدير بعض 

والمنتجات خارج البالد.
تداول  على  قيود  وضع   :  )16( البند 
بيعها  او  نقلها  او  والمنتجات  السلع  بعض 

او حيازتها.
البند )17( : تحديد سعر بعض الخدمات 

او السلع او المنتجات.
البند )18( : تحديد طريقة جمع التبرعات 
 ، الطارئة  الحالة  لمواجهة  والعينية  المالية 
واالنفاق  التبرعات  هذه  تخصيص  وقواعد 

منها.
او  مالية  مساعدات  تقرير   :  )19( البند 
القواعد  وتحديد  واألسر  لالفراد  عينية 

الخاصة بالصرف منها .
البند )20( : تقرير الدعم الالزم للبحوث 
العالجية واتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ علي 

منظومة  الرعاية الصحية واستمراريتها .
كل  او  بعض  إلزام   :  )21( البند 
الطبية  والمراكز  الخاصة  المستشفيات 
المتخصصة والمعامل في حاالت الطوارئ 
الصحية ولمدة محددة بالعمل بكافة أطقمها 
خدمات  لتقديم  التشغيلية  وطاقاتها  الفنية 
لحاالت  او  عامة  بصفة  الصحية  الرعاية 
وذلك  محددة  بامراض  إصابتها  في  يشتبه 
تحت االشراف الكامل للجهة اإلدارية التي 
هذه  وتحدد   ، الجمهورية  رئيس  يحددها 
الجهة احكام التشغيل واإلدارة واالشتراطات 
المستشفيات  على  يتعين  التي  واإلجراءات 
المتخصصة  الطبية  والمراكز  الخاصة 
والمعامل وااللتزام بها وآليات مراقبتها في 

تنفيذها.
البند ) 22( : فرض الرقابة على اعمال 
فيما  والمعملية  والبحثية  العلمية  المختبرات 
يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد 
اإلجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها 
، وكذا على األجهزة المعملية التي تستخدم 
من  التخلص  ضوابط  وتحديد  ذلك  في 

المخلفات والنفايات البيولوجية.
عيني  او  مالي  دعم  تقرير   :  )23( البند 
وتحديد  المتضررة  االقتصادية  للقطاعات 

والشركات  للمنشآت  صرفة  قواعد 
والمشروعات المختلفة.

بعض  مقر  تخصيص   :  )24( البند 
من  وغيرها  الشباب  ومراكز  المدارس 

قطاع  وشركات  للدولة  المملوكة  األماكن 
لتجهيزها  العام  القطاع  او  العام  االعمال 

كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

تزايد حاالت الالجئني 
الدوليني )العالقني( علي 
احلدود الكندية األمريكية 

إتفقت  أن  منذ  أنه  الكندية:  الحكومة  لدي  المعتمد  الهجرة  مستشار  ميساك  عماد  قال 
الضروري"  "الغير  للعبور  البرية  الحدود  غلق  علي  المتحدة  والواليات  كندا  الدولتان 
في ال� 20 من مارس الماضي، تضرر اآلالف من طالبي الحماية الدولية و اللجوء بين 
الدولتين، حيث تم تطبيق هذا االتفاق أيضا على Asylum seekers و عابري الحدود 

. Irregular boarders crossing غير الشرعيين

البلدين، اتفق الطرفان علي ان يتم إرجاع  و بموجب هذا اإلتفاق – المؤقت – بين 
أي من طالبي اللجوء على الحدود بين البلدين، و عدم قبول طلبات اللجوء أو إجراء أي 
مقابالت معهم. فيما كان في السابق، قرابة األلف شخص تقريبا كل شهر يعبر الحدود 
االمريكية متجها إلى الدولة الكندية طالبا اللجوء الدولي خالل الثالث سنوات الماضية 
– وتحديدا من بعد تصريحات الرئيس األمريكي Donald Trump بشان اللجوء في 
الواليات المتحدة – سوا من خالل المعابر الرسمية او عبور الحدود بشكل غير قانوني.

الحدود  إنه في حال إرجاع هؤالء األشخاص من  و ما زاد من صعوبة األمر، هو 
الكندية، صرحت السلطات االمريكية أنه سوف يتم اعادة هؤالء االشخاص الي بالدهم 
السلطات  قبل  من  التصرف  هذا  المتحدة.  الواليات  في  البقاء  من  تحرمهم  و  االصلية 
االمريكية – ان تم تطبيقه فعليا – يعتبر انتهاك صريح للمبادئ االساسية لالتفاقية الدولية 
دولته  إلى  الدولي  الالجئ  إعادة  يجوز  ال  بموجبها  والتي   1951 بالالجئين  الخاصة 
األصلية التي تعرض فيها سابقا ألي من أنواع اإليذاء أو ما يهدد سالمته، حريته وحياته 
بشكل عام. وهذا التصريح األمريكي دعا عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى الطلب 
بضرورة االهتمام بالالجئين الدوليين – بشكل عام – و ضمهم ضمن خطط االستجابة 
الوطنية في الطوارئ الدولية و عدم تركهم عالقين على الحدود بين الدول، و الذي يعتبر 

انتهاكا إضافيا لحقوقهم اإلنسانية.

وللمزيد من االستفسار يمكنكم التواصل مع المستشار عماد ميساك سواء بالهاتف أو 
من خالل اإلميل األتي:

info@missakglobal.com 
Emad R . Missak Tel )+1( 365 778 0000
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سفر أيوب 14: 14
ِجَهاِدي  أَيَّاِم  ُكلَّ  أََفَيْحَيا؟  َرُجٌل  َماَت  إِْن 

أَْصِبُر إِلَى أَْن َيْأِتَي َبَدلِي.
 سفر إشعياء 40: 2

َطِيّبُوا َقْلَب أُوُرَشلِيَم َوَناُدوَها ِبأَنَّ ِجَهاَدَها 
َقْد َكُمَل، أَنَّ إِْثَمَها َقْد ُعِفَي َعْنُه، أَنََّها َقْد َقِبلَْت 

ِبّ ِضْعَفْيِن َعْن ُكِلّ َخَطاَياَها. ِمْن َيِد الرَّ
سفر دانيال 10: 1

َنِة الثَّالَِثِة لُِكوَرَش َملِِك َفاِرَس ُكِشَف  ِفي السَّ
َر.  َبْلَطَشاصَّ ِباْسِم  َي  ُسِمّ الَِّذي  لَِداِنيآَل  أَْمٌر 
َواأَلْمُر َحقٌّ َواْلِجَهاُد َعِظيٌم، َوَفِهَم اأَلْمَر َولَُه 

ْؤَيا.. َمْعِرَفُة الرُّ
لوقا 22: 44

ِبأََشِدّ  يَُصلِّي  َكاَن  ِجَهاٍد  ِفي  َكاَن  َوإِْذ 
َناِزلٍَة  َدٍم  َكَقَطَراِت  َعَرُقُه  َوَصاَر  لََجاَجٍة، 

َعلَى اأَلْرِض.
7( رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 

30 :1
 ، ِفيَّ َرأَْيتُُموُه  الَِّذي  َعْينُُه  اْلِجَهاُد  لَُكُم  إِْذ 

. َواآلَن َتْسَمُعوَن ِفيَّ
كولوسي  أهل  إلى  الرسول  بولس  رسالة 

1 :2
َفإِِنّي أُِريُد أَْن َتْعلَُموا أَيُّ ِجَهاٍد لِي أَلْجلُِكْم، 
لَْم  الَِّذيَن  َوَجِميِع  اَلُوِدِكيََّة،  الَِّذيَن ِفي  َوأَلْجِل 

َيَرْوا َوْجِهي ِفي اْلَجَسِد،
أهل  إلى  األولى  الرسول  بولس  رسالة 

تسالونيكي 2: 2
َكَما  َعلَْيَنا  َوبُِغَي  َقْباًل  َتأَلَّْمَنا  َما  َبْعَد  َبْل 
أَْن  إِلِهَنا  ِفي  َجاَهْرَنا  ِفيلِِبّي،  ِفي  َتْعلَُموَن، 

نَُكلَِّمُكْم ِبإِْنِجيِل هللاِ، ِفي ِجَهاٍد َكِثيٍر.
إلى  األولى  الرسول  بولس  رسالة 

تيموثاوس 6: 12
َجاِهْد ِجَهاَد اإِليَماِن اْلَحَسَن، َوأَْمِسْك ِباْلَحَياِة 
َواْعَتَرْفَت  أَْيًضا،  ُدِعيَت  إِلَْيَها  الَِّتي  اأَلَبِديَِّة 

االْعِتَراَف اْلَحَسَن أََماَم ُشُهوٍد َكِثيِريَن.
إلى  الثانية  الرسول  بولس  رسالة   

تيموثاوس 4: 7
ْعَي،  َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، أَْكَمْلُت السَّ

َحِفْظُت اإِليَماَن
 رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 12: 

1
ُهوِد  لِذلَِك َنْحُن أَْيًضا إِْذ لََنا َسَحاَبٌة ِمَن الشُّ
ِثْقل،  ُكلَّ  لَِنْطَرْح  ِبَنا،  ُمِحيَطٌة  هِذِه  ِمْقَداُر 
َوْلنَُحاِضْر  ِبُسُهولٍَة،  ِبَنا  اْلُمِحيَطَة  َواْلَخِطيََّة 

ْبِر ِفي اْلِجَهاِد اْلَمْوُضوِع أََماَمَنا، ِبالصَّ
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THE HEALTH AND WELL-BEING
OF ONTARIANS IS THE GOVERNMENT’S TOP PRIORITY

Since we first learned of COVID-19 as an emerging public health issue, 
Ontario has been diligently monitoring the developing situation to protect 
the health and well-being of all Ontarians.

The government is taking action to ensure readiness and respond to a 
range of outbreak scenarios.

They will continue to work with partners at every level to ensure the  
health and safety of Ontarians remains the top priority.

Information is changing daily, even hourly.
You can access up to date information on COVID-19 and take a self  
assessment at ontario.ca/coronavirus

PROTECTING ONTARIO  
WORKERS AND FAMILIESPlease only visit

an assessment centre
if you have been referred

by a health care
professional.

Contact Telehealth Ontario at  

1-866-797-0000
if you’re experiencing symptoms

ontario.ca/coronavirus

How does the virus spread? 
Coronaviruses are spread mainly from person to  
person through close contact, for example, in a 
household, workplace or health care centre.

There is no vaccine available at the moment to  
protect against the 2019 novel coronavirus.

What are the symptoms? 
If you feel unwell (cough, fever, breathing difficulties), 
contact your health care  provider or Telehealth  
Ontario at 1-866-797-0000.

If you need emergency medical attention you  
should call 911 and mention your travel history  
and symptoms.

PREVENTION
HOW BEST TO PROTECT  
YOURSELF AND YOUR FAMILY

For local information
and the latest from the  

Peel Public Health Unit visit 
peelregion.ca/coronavirus  

or call 905-799-7700.

Wash your hands often with soap and water  
or alcohol-based hand sanitizer.

 
 
 

Cough and sneeze into your sleeve or a tissue.  
Dispose of tissue immediately and wash  
your hands.

Avoid touching your eyes, nose or mouth.
 
 

Keep surfaces clean and disinfected.

Avoid contact with people who are sick.
 
 

STAY HOME if you are sick.

MY CONSITUENCY OFFICE IS HERE TO HELP DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
4181 Sladeview Cres, Unit 40, Mississauga, Ontario, L5L 5R2 • Telephone: (905) 820-8851 • sheref.sabawy@pc.ola.org • www.sabawy.ca

Sheref Sabawy, MPP
Mississauga-Erin Mills
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

الكوالجني
املادة الغذائية الغائبة

من عيادة الطب الطبيعى

آالم املفاصل
 55 العمر  من  ابلغ  سيدة  أنا  س: 
مقتبل  في  رياضية  كنت  وقد  عاما، 
في  بآالم  أشعر  اآلن  ولكنى  العمر، 
القيام  أستطيع  وال  الركبتين،  مفاصل 
أظهرت  واالشعة  الرياضة،  بمزاولة 
تآكل في الغضروف، اما عن العقاقير 
فهي تعطيني راحة وقتية وتسبب لي 
فماذا  الجانبية،  االعراض  من  كثير 

أفعل؟
في  شائع  المفاصل  التهاب  ج: 
انقطاع  بعد  السن  هذا  في  السيدات 
في  يحدث  وما  الشهرية،  الدورة 
يكون  للغضروف  تآكل  من  المفاصل 
اوعية  بها  ليس  الغضاريف  ان  بسبب 
دموية لذا يكون من الصعب ان تصلح 
والغضروف هو مجموعة  نفسها،  من 
ببعضها  متحدة  الكوالجين  الياف  من 
تعمل  التي  المطاطية  المادة  لتكون 
تحدث  التي  للصدمات  ممتص  بمثابة 
المفصل، ومادة جيالتينية حولها  على 
منها  و%80  الكوالجين  بمادة  مملوءة 
ماء، وهى تحافظ على تقليل االحتكاك 

بين العظام، وتقل بمرور الزمن.
في  الكوالجين  بتناول  انصح  وهنا 

صوره الطبيعية وكمكمل غذائي.
عظام  من  الحساء  بتناول  أنصح 
الحيوان، فهي تحتوى على الكوالجين 
تركيب  في  هامة  أخرى  مواد  وعلى 
الجلوكوزامين  مواد  وهى  الغضروف 
والكوندرويتين عالوة على معادن هامة 
والفوسفور  والمغنسيوم  الكالسيوم  مثل 

والسيليكا والكبريت.
الغنية  األطعمة  بتناول  أنصح  كذلك 
مواد  لتكوين  الهام  الكبريت  بعنصر 

مثل  والكوندرويتين  الجلوكوزامين 
الكرنب والبروكلى والقرنبيط والثوم.

وأيضا تناول األطعمة الغنية بفيتامين 
المضادة  البيوفالفينويد  ومواد  سي 
لألكسدة ومنع االلتهاب مثل البلوبيرى 
والبالكبيرى والكريز والكرنب األحمر 
على  يساعد  سى  فيتامين  والكاكاو، 
تكوين الكوالجين والبيوفالفينويد تقويه 

وتمنع تكسيره.
ومن المهم تناول األطعمة المحتوية 
على االوميجا3 وهى باألساس األسماك 
للحد من االلتهاب، وتناول االوميجا 3 

كمكمل غذائي.
وأيضا تناول األطعمة الغنية بالزنك 
البمبكين  والسمسم وبذور  المحار  مثل 
االنسجة  تكوين  على  تساعد  وهى 

الضامة.
المكمل  تناول  المهم  من  كذلك 
والكوندرويتين  الجلوكوزامين  الغذائي 
الكوالجين،  تكوين  في  للمساعدة 
وأيضا هايلورونيك آسيد للحد من األلم 

وتصلب الحركة.
كمضاد  الترميرك  دور  ننسي  وال 

لاللتهاب.
ودور الكوالجين هنا كمكمل غذائي 
ولكن  جيدة،  نتائج  ويعطى  جدا  هام 
بعد  النتيجة  على  للحصول  انتظر 

أسابيع.
د.تباسيم جندي

وجود  األيام  هذه  تالحظ 
الكوالجين  الغذائي  المكمل 
المحال  من  العديد  في 
الطبيعية، فما هو الكوالجين؟ 
وهل  للجسم؟  فائدته  وما 

نستفيد منه كمكمل غذائى؟

على  انه  نالحظ  ان  علينا 
في  واضحة  بصورة  الغذاء  توافر  من  الرغم 
أمريكا الشمالية اال ان نصف السكان فيها يعانون 
والتهاب  السكر  مثل  المزمنة  االمراض  من 
العظام  وهشاشة  القلب  وامراض  المفاصل 
وامراض الجهاز الهضمي عالوة على االمراض 
التي  الطعام  نوعية  الى  هذا  ويرجع  السرطانية، 
الكربوهيدراتية  المواد  أغلبها  في  وهى  نتناولها 
المنقاة مثل السيلاير والمعجنات والسكر والحبوب 
جزءا  تمثل  وهى  األبيض،  األرز  مثل  المنقاة 
كبيرا من الطعام اليومى وهى خالية من أي مواد 
الوزن والسمنة، كما  غذائية وتساعد على زيادة 
يرجع أيضا الى انحراف العادات الغذائية عما كنا 
بالتالي  وأدى  اجدادنا،  مثل  الماضي  في  نتناوله 
الى غياب عنصر هام من العناصر الغذائية يسمى 

الكوالجين.

موجودة  قوية  بروتينية  مادة  هو  والكوالجين 
تقريبا في كل أنسجة الجسم، فهي المادة المسئولة 
التئام  على  المطاطية  وقدرته  الجلد  متانة  عن 
الجروح وهى المسئولة عن قوة االظافر والعظام، 
للمفاصل  المبطنة  الغضاريف  وعن وظيفة وقوة 
فتساعد على الحركة السلسة بدون آالم وهى أيضا 
مادة هامة في جدار االوعية الدموية، وهى المادة 
التئام الجروح والتئام االلتهابات  التي تساعد في 
المادة  بمثابة  فهى  والقلب،  الهضمي  الجهاز  في 

الصمغية التي تجمع المواد معا.

وفى الجسم 16 نوع من الكوالجين، 90% منها 
هو النوع األول والثاني والثالث، وهى في شكلها 
تشبه الحبل المعقود من 3 افرع لذا فهي مادة قوية 
ومتينة وتعطى لألنسجة متانتها، وكلما تقدم العمر 
الكوالجين،  تكوين  على  الجسم  قدرة  قلت  كلما 
فقدت  قد  تكون  الخمسين  سن  الى  تصل  فعندما 

حوالى 30% من الكوالجين الذى ينتجه جسمك.

وضعف انتاج الكوالجين في الجسم هي صحيح 
مما  ولكن  العمر  تقدم  مع  تأتى  طبيعية  عملية 
يسرع من ذلك هو بعض العادات مثل التعرض 
التدخين،  وعادة  طويلة،  مدة  الشمس  ألشعة 
الهضم،  وسوء  النفسية،  للضغوط  والتعرض 
وتناول السكريات التي تؤدى الى انتاج مركبات 
تتحد بالكوالجين وتضعفه مما يؤدى الى ظهور 

التجاعيد المبكرة.

من  تماما  خالي  الحالي  طعامنا  ان  والحقيقة 
عنصر الكوالجين، فالكوالجين موجود في جلود 
الحيوانات وعظامها وغضاريفها، وجلود الدواجن 

واالسماك، وأيضا في أعضاء 
المخ  مثل  الداخلية  الحيوان 
وهذه  واللسان  والكبد  والقلب 
كلها ال نتناولها، فنحن نتناول 
اللحوم منزوعة الجلد والعظم، 
واالسماك الفيلية بدون جلد او 
عظام، والكل يهاب ان يتناول 

األعضاء الداخلية للحيوان.

الكوالجين  على  للحصول  المثلى  والطريقة 
من  الحساء  تطهى  ان  تحاول  ان  الطعام  في 
من  الدجاجة  حساء  تطهى  وان  الحيوان،  عظم 
تتناول األعضاء  الجلد، وان  وتبقى على  العظام 
الداخلية، ولكن اذا تعذر ذلك وغالبا هذا ما سوف 
غذائي،  كمكمل  الكوالجين  تناول  يمكنك  يحدث 
فالدراسات تدل على ان تناول الكوالجين كمكمل 
غذائي في صورة البروتين المجزأ تعطى الفوائد 
على  المحتوية  األطعمة  تناول  مثل  اإليجابية 

الكوالجين.

ومن المهم أيضا مع تناول الكوالجين ان تتناول 
الكوالجين في  تكوين  التي تساعد على  األطعمة 
الخضروات  األطعمة  هذه  رأس  وعلى  الجسم، 
الهام   C فيتامين  على  تحتوى  التي  والفواكه 
لتكوين الكوالجين، وان تقلل من السكريات التي 

تضعف تكوين الكوالجين.

الفائدة  ماهي  الكوالجين  تناولت  اذا  ولكن 
الصحية التي تعود على؟

-       التخفيف من التهابات المفاصل وآالمها

-       االقالل من التجاعيد وترهل الجلد الذى 
يحدث مع تقدم العمر

-       المساعدة في التئام الجروح، واالقالل 
منها

-       االقالل من سقوط الشعر

-       قوة االظافر ومتانتها

-       زيادة في قوة العضالت

-       المساعدة في زيادة كثافة العظام

-       صحة للجهاز الهضمي وتجنب االسهال 
والغازات

-       مساعدة لجهاز المناعة

-       االقالل من االلتهابات في الجسم، الن 
الحامض االمينى جاليسين مضاد لاللتهابات

-       صحة للقلب حيث ان الكوالجين هام في 
جدر االوعية الدموية

الحلقة  عرفت  هل  القارئ  عزيزي  واآلن 
المفقودة في غذائك؟

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل  باشرف اسكاروس
(416)659-8744   
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فريوس كورونا: قادة العامل يساهمون بأكثر من 
8 مليارات دوالر للتوصل للقاح

بى بى سى: جرى التعهد بدفع أكثر من 8 مليارات دوالر 
أمريكي، ما يعادل 6.8 مليارات جنيه استرليني، للمساعدة 
البحوث  وتمويل  كورونا،  فيروس  ضد  لقاح  تطوير  في 

المتعلقة بتشخيص وعالج المرض.
اإلنترنت  على  قمة  في  ومانحاً  دولة   40 نحو  وشارك 

استضافها االتحاد األوروبي.
دير  فون  أورسوال  األوروبية،  المفوضية  وقالت رئيسة 
لين، إن األموال ستساعد في بدء تعاون عالمي غير مسبوق.
وأشارت إلى أن هذه المنح أظهرت القيمة الحقيقية للوحدة 
إلى  أنه ستكون هناك حاجة  لكنها حذرت من  واإلنسانية، 

المزيد خالل األيام المقبلة.
وقّدمت أكثر من 30 دولة، إلى جانب عدٍد من هيئات 
األمم المتحدة والهيئات الخيرية ومعاهد البحوث، تبرعاٍت 

للتوصل للقاح ضد الفيروس.
وقالت فون دير لين، التي أطلقت المبادرة التي تقودها 
أيضاً،  شملت،  المانحة  الجهات  إن  الجمعة،  بروكسل، 
مغنية البوب األمريكية، مادونا، التي تعهدت بتقديم مليون 

يورو.
بدفع  والنرويج  المفوضية األوروبية  وتعهدت كل من 
مبلغ مليار دوالر لتمويل البحث عن لقاح. وتعهد كل من 
فرنسا والسعودية وألمانيا بتقديم 500 مليون يورو. كما 

تعهدت اليابان بتقديم أكثر من 800 مليون دوالر.
مثّل  وروسيا،  المتحدة  الواليات  تشارك  لم  حين  وفي 
لدى  سفيرها  ديسمبر،  في  الفيروس  نشأ  حيث  الصين، 

االتحاد األوروبي.
وقال االتحاد األوروبي إن 4.4 مليار دوالر من األموال 
حين  في  اللقاحات،  لتطوير  ستُستثمر  جمعها،  تم  التي 
للبحث عن عالج، و1.6  ملياري دوالر  نحو  سيُخصص 

مليار دوالر إلجراء االختبارات.
وفي كلمتها االفتتاحية، قالت فون دير لين إن على الجميع 

المشاركة لتمويل "مسعى عالمي حقيقي".
في  تحول  نقطة  سيشكل  مايو  أن  "أعتقد  وأضافت: 
في  يتآزر  اليوم  العالم  ألن  كورونا  فيروس  معركتنا ضد 

مواجهة الوباء".
"الشركاء كثيرون والهدف واحد: هزيمة هذا الفيروس".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أحد 
في  تعاوننا  زاد  "كلما  المؤتمر،  استضافة  في  المشاركين 
تبادل الخبرات، كلما نجح علماؤنا في تطوير لقاح بشكٍل 

أسرع".
لياٍل  ثالث  أمضى  الذي  جونسون،  أكد  القمة،  وخالل 
د  في وحدة العناية الفائقة إثر إصابته ب� "كوفيد-19"، تعهُّ

المملكة المتحدة بمبلغ 388 مليون جنيه استرليني لتمويل 
أبحاث اللقاح، وإجراء االختبارات وتطوير العالج.

وإلى جانب المفوضية األوروبية، شارك كل من المملكة 
المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج 
لوزراء  القمة  استضافة  في  السعودية  العربية  والمملكة 
إيمانويل  الفرنسي،  والرئيس  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي، 
على  ميركل،  أنجيال  األلمانية،  والمستشارة  ماكرون، 

المبادرة.
وفي رسالة مفتوحة، نشرت في الصحف، نهاية األسبوع، 
قال القادة إن األموال التي تم جمعها "ستطلق تعاوناً عالمياً 
غير مسبوق بين العلماء والمنظمين والمصانع والحكومات 
والمنظمات الدولية والمؤسسات والمتخصصين في الرعاية 

الصحية".
وأضاف هؤالء: "إذا استطعنا تطوير لقاح ينتجه العالم، 
من  فريدة  عالمية  عامة  منفعة  ذلك  فسيكون  كله،  للعالم 

نوعها في القرن الحادي والعشرين".
وفي الوقت نفسه، منح الموقعون دعمهم لمنظمة الصحة 
العالمية في مواجهة االنتقادات األمريكية لتعاملها مع تفشي 

المرض.
لن  الطبيعية  الحياة  إلى  العودة  إن  المتحدة  األمم  وتقول 

تكون ممكنًة إال عن طريق اللقاح.
وتجري، حالياً، عشرات المشاريع البحثية التي تحاول 

العثور على لقاح في جميع أنحاء العالم.
وحتى مع المزيد من االلتزام المالي، سيستغرق األمر 

وقتاَ لتطوير اللقاحات وتجريبها وقياس مدى نجاحتها.
حتى  يستغرق  قد  األمر  أن  الخبراء  معظم  ويعتقد 
من  شهراً   18-12 حوالي  بعد   ،2021 عام  منتصف 
اللقاح  الجديد ألول مرة، حتى يصبح  الفيروس  ظهور 

متاحاً.




