
ما تعلمناه من العزل االجتماعي  

امتالت افواهنا ضحكا  

أصابع ومشاعر

اجملهولة

الفرعون إخناتون وعائلته يتعبدون 
آلتون.

وقائع نفسية من قلب احلجر الصحى

ملاذا؟

 معدن الزنك.. هل مفيد للكورونا؟

دعم مالي ومنح حكومية  طارئة 
للطالب  بسبب وباء كورونا

تعامل الشعب املصري مع فريوس 
كورونا

سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو جيري

ترودو يعلن عن معونة مالية اضافية 
للطفل الواحد قدرها 300 دوالر ملرة 

واحدة يف شهر مايو

 املشكلة ان حارتنا ضيقة 

مفاجأه سارة جدا للطلبة الدوليني يف كندا

جسنت ترودو حيذر الناس من االحتيال 
للحصول علي  املعونة احلكومية 

الطارئة

 الضيف

اتقان العمل وليس نوعه.  

احلقائب الفارغة 

الرواية العربية  هوية  وطن !!

إدعاء التقرير الطيب كارثي : املتهم 
مبحاولة” ذبح” قبطية الوراق خمتل 

عقليا …والنيابة حتفظ القضية
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne 
Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

األحباء قراء االهرام اجلديد
تزايد عدد مشتركي األهرام اجلديد بالبريد اإللكتروني 
)االمييل( إلى  5412 كما يقوم الكثير من القراء األحباء 

بأرساله أيضا ألصدقائهم. 
كذلك هو يوضع على النت في موقع اهرام كندا، 

والذي يزوره األالف يوميا. 
من ال يصله على البريد اإللكتروني يكتب لنا وسوف نضيف 
.Junk mail او Spam اسمه، ومن ال يجده عليه البحث حتت

ومبجرد حتويلة إلى Inbox مرة واحدة يعود للبريد الطبيعي
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Wednesday May 20, 2020

Issue 319
$1

207 - 1719 Lawrence Ave E.,
Scarborough, ON. M1R 2X7
Tel:  (647)7481611 - (416)2641211
Fax: (647)7481711 - (416)2641803

mervatnawar@yahoo.com

أونتاريو تسمح بفتح دور العبادة بشروط  
 قال مكتب دوج فورد في خطاب حصل  األهرام الكندي علي نسخة منه األتي:

خالل األسابيع الماضية ٌطلب من سكان أونتاريو تقديم تضحيات مذهلة للمساعدة 
في وقف انتشار فيروس كورونا وتدرك حكومة اونتاريو األهمية التي يوليها سكان 

المقاطعة لحضور االجتماعات الدينية.
بحضور  والسماح  العبادة  أماكن  إستثناء  علي  أونتاريو  حكومة  وافقت  لذلك 

التجمعات الدينية بشرط احترام تدابير السالمة واالحتياطات المنصوص عليها.
ويمكن لألفراد التجمع لحضور االجتماعات الدينية إذا أمتثلوا لالحتياطات التالية.

 1- يجب أن يبقى األفراد الذين يحضرون في سيارات مغلقة علي ركابها
 2- السيارة يجب أن تضم أسرة واحدة يعيشون في منزل واحد

 3- يجب أن تكون المسافة بين كل السيارات 2 متر على األقل.
4- ال يسمح بالتجمعات داخل دور العبادة أكثر من خمس أفراد

5- وجيب أن يكون هناك تباعد جسدي ال يقل عن مترين بين األفراد
6- يجب التأكد من إغالق أي مباني في مكان دور العبادة أثناء الخدمة بأستثناء 

األشخاص الذين يقومون بالخدمة أنفسهم والوصول إليها بشكل معقول.
7- ال يمكن تمرير أي مواد بين المشاركين أو األفراد الذين يؤدون الخدمة. إذا 
كان األفراد بسبب معتقداتهم الدينية ال يستخدمون السيارات األلية عليهم البقاء في 

سياراتهم غير اآللية وإتباع القواعد المذكورة أعاله.
تواصل حكومة أونتاريو اتخاذ منهج حذر ومتوازن إلعادة فتح مقاطعتنا. وهذا االستثناء 
خطوة مهمة أخرى إلي األمام في هذه العملية. ونأمل أن تكون هذه المعلومات مفيده لكم.
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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.

HALL OF FAME

MASTERS

CENTURION® 
Honour Society

CENTURION® 
2015

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 

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

العريقة  اليوسف  روز  جريدة  نشرت 
تقريرا لها في باب “الجسر” الذي يحرره 
عن  مشرفا  تقريرا  الضبع,  فتحي  الزميل 
من  كواحد  شنودة.  “بن”  باهر  الصيدلي 

رموز الجالية المصرية في كندا

 وواحد من أنجح الشخصيات المصرية 
في  اليوسف”  “روز  وقالت  المهجر.  في 

تقريرها

كندا  في  المعروف  أسعد شنودة  باهر   
بأسم بن شنودة، حاصل علي بكالوريوس 
صيدلة من جامعة طنطا 1٩٨2 وحاصل 
الجامعة  من  أعمال  إدارة  ماجستير  علي 

األمريكية بالقاهرة.

 شغل منصب مدير التصنيع والتسويق 
بشركة جالكسو مصر قبل الهجرة لكنداعام 

.1٩٩1

 عمل بمجال الصيدلة، كون أول مؤسسة 
تحت أسم نقابة الصيادلة المستقلين للدفاع 
كندا،  في  المستقلين  الصيادلة  حقوق  عن 
تزال  وال  كانت  صيدلي،   13٠٠ ضمت 
صوت الصيدلي القوي في أونتاريو بكندا.

مكون من  فريق  من  كواحد  اختياره  تم 
ست صيادلة للتفاوض مع حكومة مقاطعة 

أونتاريو فيما يخص حقوق الصيادلة.

تم اختياره سنة 2٠٠٩ و2٠1٠ ليكون 
في  الصيادلة  التحاد  الرسمي  المتحدث 
إدارة األزمات في  أونتاريو وعضو لجنة 
هيئة اتحاد الصيادلة. كان ضيفا علي وسائل 
اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة في 
مع  أونتاريو  في  الصيادلة  مشاكل  وقت 
الحكومة الليبرالية برئاسة دالتون ماجينتي.

روجرز  اإلعالمية  الشركة  إختارته   
كورسات  ومحاضر  كاتب  ليكون  كندا 
كندا.  مقاطعات  كل  في  للصيادلة  تدريبية 
مجموعة  تكوين  فكرة  أول  صاحب  هو 
شراء للصيادلة المستقلين وهي أول نموذج 
المستقلين  الصيادلة  خالله  من  استطاع 
وأصحاب الصيدليات الصغيرة أن يكونوا 
امتيازات  نفس  لها  كبيرة  شرائية  ق��وة 
في  كبيرة  لشركات  المملوكة  الصيدليات 

كندا.

 ولقد أصبح لهذه الصيدليات القدرة علي 
تملك  التي  الكبيرة  الشركات  مع  المنافسة 

سلسلة صيدليات في كندا.

الصيادلة  أسم  المجموعة  علي  أطلق   
المتحدون، انتشرت المجموعة لتصل اآلن 
36٠ صيدلية في أنحاء أونتاريو بمشتريات 
سنويا.  دوالر  مليون   3٠٠ ال  تتعدى 
لفت  واإلدارة  الصيدلة  مجال  في  نجاحه 
نظر السياسيين له فطلبه حزب المحافظين 

ب� أونتاريو للترشح عنه في سنة 2٠11.

منه  يطلب  مصري  أول  يصبح  وبهذا 
لالنتخابات  ال��ن��زول  المحافظين  ح��زب 
الحزب.  رئيس  بتزكية  دائ��رة  ويمنحه 
لجميع  أب��واب��ه  دائما  يفتح  بن  الدكتور 
يتدخل  الصيادلة،  وخصوصا  المصريين 
الجهات  مع  الصيادلة  جميع  مشاكل  لحل 
مشرفة  مصرية  واجهة  ويمثل  الحكومية 

لكل المصريين بكندا.

اليوسف”  “روز  يشكر  الكندي  األهرام 
ال��دائ��م لربط  ال��غ��راء ع��ل��ى ح��رص��ه��م 
ومد  األم  بالوطن  المصريين  المهاجرين 
جسور التواصل مع الجاليات المصرية في 

كل العالم.

الصحف املصرية تتحدث عن الصيدلي 
املصري الكندي “بن شنوده”.



السنة الثالثة عشر، العدد )319( - األربعاء 20 مايو 32020

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 

الثعالب الصغار

  

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

قيل على لسان شخصية اسطورية حكيمة 
األش��وري  سنحاريب  الملك  وق��ت  كانت 
بعينك  انظر  بنى  »يا  »احيفار«  يسمى 
كان  لو  فأنه  أسفل واخفض صوتك...  الى 
المرء يستطيع ان يبنى بيتا بالصوت العالي 
المرتفع لكان الحمار يستطيع ان يبنى دارين 

في يوم واحد« 

وألن العرب كانوا مختلطين بأهل الشام 
ونسبوها  الحكمة  هذه  فنقلوا  التجارة  خالل 
تسمى  أخرى  عربية  أسطورية  لشخصية 
قد  كان  وان  التحريف  ببعض  »لقمان« 
انهوها بشتيمة صوت الحمار الغير مسؤول 
عن خلقة صوته )ان أنكر األصوات لصوت 

الحمير(    

على  دل  كلما  األنسان  عال صوت  كلما 
كلماته  كانت  كلما  وأيضا  تحضره،  عدم 
بحكمه  ليس  األخرين  اقناع  ويريد  تقنع  ال 
كالمه ولكن بعلو صوته، وكلما رقيت االمة 
شوارعها،  في  اقل  الضوضاء  كانت  كلما 
ولهذا فأن قانون منع الضوضاء في أمريكا 

الشمالية يدل على الرقى.

المبوقات  نجد  الشرق  وبلدان  مصر  في 
تحرمك من النوم وتدخل غرفة نومك وتحرم 
بل  النوم  من  والمرضى  والكبار  األطفال 
لندائهم، فهل  الغير مستجيب  وتسب وتلعن 
الشرق  مجلس مدينة ميسيساجا يحذو حذو 
بالسماح للبعض استخدام مكبرات الصوت 

في الصالة ولو مرة واحدة؟   

الثعالب  من  الحكيم  سليمان  حذر  ولقد 
وتفسد  وتكبر  الكرمة  تدخل  التي  الصغار 
الكروم، بمعنى أنك ان تهاونت في الصغائر 
فأنها تكبر، وان سمحت لشيء بعض الوقت 
يبادر  انه  ابليس  وطريقة  لعادة،  ينقلب  فقد 
بشيء صغير يكبر وينمو ويفسد االنسان او 

المجتمع تدريجيا.

عالية  بأصوات  البعل  انبياء  صلى  ولقد 
النبي لعل إله البعل يستجيب لهم  أيليا  أمام 
الرب  فعل  مثلما  السماء  من  نارا  ويرسل 
مع ذبيحه إيليا، وسخر إيليا منهم طالبا ان 
يرفعوا اصوتهم أكثر وأكثر لعل إلههم نائم 

فيستيقظ. 

في  النبي  ايليا  سقط  عندما  أيضا  ولكن 
العنف بعدها وقتل انبياء البعل ضعف هذا 
النبي الجبار وهرب يطلب سالمة نفسه من 
أرسل  ثم  ايزابيل،  الملكة  من  تهديد  مجرد 
الرب  يكن  فلم  الريح  في  عتابا  ال��رب  له 
النسمة  البرق ولكنه كان في  او  الرعد  في 
الهادئة، أي ان عنف أيليا مع انبياء البعل لم 

يكن من الرب اإلله.

صفة  ه��ي  ال��ص��وت  وعلو  الضوضاء 
»ال  انه  المسيح  السيد  عن  وقيل  للعنف، 
في  أح��د  يسمع  وال  يصيح،  وال  يخاصم 

الشوارع صوته«

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com

أونتاريو تبدا املرحلة االولي العادة  فتح االعمال يف  
املقاطعة يوم الثالثاء 19 مايو 

مع إستمرار انخفاض عدد الحاالت المصابة بفيروس كورونا , أعلن  رئيس وزراء 
المقاطعة دوج فورد عن بداية مرحلة النقاهة االولي يوم الثالثاء 1٩ مايو , والتي تشمل 
استئناف بعض العمليات الجراحية المؤجلة , وقال دوج فورد ] علينا أن نضع في أعتبارنا 
أين ستذهب  الي  كامل  بشكل  التنبؤ  نستطيع  االرقام ونحن ال  إن كل هذا سيتوقف علي 
إذا رأينا زيادة مفاجئة في  الي أن نكون مستعدين لالستجابة  االمور ولذلك نحن بحاجة 
مثل  االتجاهات  كل  نراقب  أن  يجب  بل  االن  التهاون  نستطيع  وال   , المرضية  الحاالت 
الصقر [ هذا وال يزال المسؤولون في أونتاريو ينصحون الناس بالعمل من منازلهم والبقاء 
قدر االمكان في المنازل , وبداية من يوم الثالثاء 1٩ مايو ستبدا المرحلة االولي العادة فتح 
االقتصاد وسيتم تخفيف بعض القيود , فسوف يسمح باعادة فتح مالعب الجولف والسماح 
للناس بالتريض في الحدائق العامة مع االحتفاظ بمسافة مترين من االخرين , والسماح 
وإستئناف   , المقطورات  ومخيمات  الخاصة  والحائق   , المراسي  وفتح  القوارب  بقيادة 
جميع أعمال البناء وخدمات الصيانة واالصالح وادارة الممتلكات ,مثل التنظيف والطالء 
وصيانة المسابح , ويمكن لمعظم متاجر البيع بالتجزئة التي لديها مداخل من الشارع فتح 
متاجرها مع االحتفاظ بقيود االالبتعاد المادي , وتقييد عدد العمالء داخل المتجر , وحجز 
مواعيد اللتقاط المشتروات وتسليمها, وسيسمح لمحالت صيانة السيارات بفتح ابوابها , 
وللرياضات البدنية التي تقوم علي االبتعاد بإستئناف نشاطها مثل  رياضة التنس والجمباز 
والتزحلق علي الجليد وسباق الخيل وسوف يسمح بإستئناف بعض العمليات الجراحية التي 
كانت مقررة من قبل , وكذا سيسمح لمقدمي المشورة واالستشاريين  سواء للحاالت النفسية 
او العقلية او االدمان بالعمل , وسوف يسمح لعيادات الطب  البيطري ومحالت تجميل 
الكالب بالعمل , وايضا سيسمح لمدبرات المنازل ومن يقمن بتنظيف المنازل  وجليسات 
انه  اليوت  كريستين  المقاطعة  في  الصحة  وزيرة  وقالت  هذا   . للعمل  بالعودة  االطفال  
سوف يتم التوسع في اختبارات كوفيد 1٩ لكل من لديه أعراض , وخاصة الفئات السكانية 
الضعيفة ومن هم في دور التقاعد والمالجئ والمجتمعات المنزلية وذلك لتحديد الحاالت 

الجديدة واحتوائها .
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
المصريين  هتتكل علي وعي  لو  ياريس 
العوض  عليه  يبقي  كورونا  محاربة  في 

ومنه العوض في البلد.
جستين توردو

الحق الناس مبسوطة من أدائك لكن قولي 
هتعمل إيه بعد مولد ستي كورونا يخلص 

وهتعالج االقتصاد أزاي؟؟
دوج فورد

كل  إحترام  كسب  أستطعت  قوي  حاكم 
لك ربنا  بنصلي  قبل مؤيدنك  معارضينك 

يسندك.
ترامب

كل عنترياتك إكتشفت مع فيروس كرونا 
وغرقت وغرقت أمريكا معاك

أبن تيمية
وقطع  مظلوم  طلعك  االختيار  مسلسل 
علي  أدور  عايز  وخالني  عليك  قلبي 
مقامك وأروح أحد بركة وننسي كل إللي 

ماتوا بسبب فتاويك إللي ضيعت العالم.
مسلسل االختيار

ما  المعركة  حولتوا  وبعدين  أقوياء  بدأتم 
مالك  اإلمام  وأتباع  تيمية  ابن  إتباع  بين 
المصريين  دم  وضاع  الوطن  وضاع 

المسيحيين هللا يسامحكم.
وزيرة الصحة المصرية

فين  أمال  مصر  في  إستفحلت  كورونا 
الرباط إللي قولتي عليه ومين فكه؟؟.

ستيفن ليتشي
قرار  العام  لنهاية  المدارس  غلق  قرار 
جرئ أحي أصغر وزير في وزارة فورد 
في  للحكومات  الذاتية  سيرتك  وأهدي 

الشرق يمكن الشباب ياخد دوره.
حزب المحافظين الكندي

المتسابق المتطرف قبل  البد من إخراج 
ما ندفع الثمن في االنتخابات الجاية.

كورونا
بعد فشل العالم في القضاء عليكي بدأت 
بخت  ويا  معاكي  التعايش  كيفية  مرحلة 
إللي صاحب النصيب إللي يعرف يتعايش.

الحكومة المصرية
ذابح القبطية طلع مختل عقليا, صدقوني 
ربنا رحمنا وبطلنا نتابع أخباركم وإال كنا 

كلنا إختلينا عقليا.
األزهر

لو  فقط  للمسلم  واجبة  الزكاة  بأن  أفتيتم 
فقراء  لمات  عليكم  الفتوي  طبق  العالم 
علي  يعيشون  الذين  العالم  في  المسلمين 

معونات الغرب.
أحمد حلمي

»رانيا«  أوالد  شفت  لما  بكيت  بتقول 
أن  وبتقول  أحمد  يا  علينا  غاليه  دموعك 

مصر لسه بخير.
مرتضي منصور

مع أننا محرومين من الكورة ومتعتها لكن 
مرتاحين منك ومن تصريحاتك وقرفك.

ياسر جالل
مسلسل الفتوة نقلك لصفوف العمالقة نور 
أباظة  ورشدي  الشريف  وعمر  الشريف 

أهال بك شرفت الفن المصري كله.

بيتـــــك 
وسوق العقارات
املغاالة فى سعر 

العرض 

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

العديد من مالك المنازل يعتقدون انه اذا 
طلبوا ثمنا باهظا للمنزل في بداية عرض 
المنزل للبيع فإنه يمكن تخفيضه في وقت 
الحق اذا لم يباع. ولكن عندما يتم تسعير 
كافي  اهتمام  يجد  ال  فانه  مرتفعا  المنزل 
ان  البائع  يضطر  تدريجيا  المشترين.  من 
ولكن  السوقية  القيمة  إلى  السعر  يخفض 
بحلول ذلك الوقت يكون المنزل فى السوق 
الجاد.  المشترى  يقلق  وهذا  طويلة  لفترة 
الى  السعر  ينخفض  األحيان  بعض  وفي 
قد  يكون  البائع  ألن  السوق  قيمة  من  أقل 
بأقل  المنزل  يباع  النهاية  وفى  صبره  نفذ 
من قيمته الحقيقية. وقد يعتقد ان المشتري 
بغض  للشراء  عرضا  يقدم  سوف  المهتم 
النظر عن السعر المطلوب ولكن المشتري 
الذى يبحث فى نطاق سعرى اقل قد ال يجد 
يبحثون  الذين  وأولئك  بحثه.  فى  المنزل 
انهم  سيدركون  السعرى  النطاق  ذلك  فى 
أفضل  قيمة  على  الحصول  يستطيعون 
المنزل  سعر  كان  إذا  أخرى.  منازل  في 
حتى  طويال  وقتا  يستغرق  فلن  فية  مبالغ 
وبحلول  الجاد.  المشتري  اهتمام  يفقد 
قد  يكون  السعر  فيه  ينخفض  الذي  الوقت 
المؤكد  من  الجادين.  المشترين  اهتمام  فقد 
ان فترات العرض الطويلة فى السوق لها 
تأثير سلبى على عملية بيع المنزل. ارحب 

دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد 

في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على

ahram.teeba@gmail.com

 8164gindi@rogers.com أو

السيدة  أيهاب رمزي محامى  الدكتور  فجر 
كاترين رمزي الذي حاول متطرف ذبحها ، 
التقرير  بصدور   ، الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
الطبي لتوصيف حالة المتهم بعد وضعه تحت 
المالحظة الدعائه الخلل العقلي ، بعد تشكيك 

دفاعه في قواه العقلية للهروب لجريمته . 
 

وقال الدكتور إيهاب أن التقرير جاء عكس 
بخلل  مصاب  المتهم  ان  وورد  التوقعات  كل 
ما  وهو   ، أفعاله  عن  مسئول  وغير  عقلي 
المتهم  ووضع  التحقيقات  لحفظ  النيابة  دفع 
التقرير  ليأتي   ، النفسية  األمراض  بمستشفى 
المتهم  ا،  الشرطة  تحريات  أثبتته  ما  عكس 
السيدة  ذبح  حاول  الذي  رمضان  ممدوح 
يناير  في  الوراق  بمنطقة  رمزي  كاترين 
ويحمل  إرهابية  لجماعات  ينتمي   ، الماضي 
قبطية  بطعن  قيامه  وسبق  متطرفة  أفكار 

أخرى وتم حبسه . 
 

وأشار رمزي انه قام بالطعن على التقرير 
بتقديم طعن للنائب العام حمل رقم رقم التظلم 
 /  5  /  13 بتاريخ   2٠2٠ لسنة   217٠2
الكشف  إلعادة  عام   نائب  عرائض   2٠2٠
من  عبدهللا  رمضان  ممدوح  المتهم   على  
خالل لجنة متخصصة ، وتظلم ضد قرار حفظ 
الوراق  القضية رقم 456 لسنه 2٠2٠ جنح 
والمقيدة كليا تحت رقم 4٩6 لسنة 2٠2٠ كلى 

شمال الجيزة .  
 

يناير  في  انه  مذكرته  في  رمزي  وقال 
المجني  قتل  في  بالشروع  المتهم  قام   2٠2٠
عليها مع سبق اإلصرار والترصد بأنه تربص 
وقام  أبيض  من خلفها ممسكا بسالح  أتياً  لها 
دخل  ال  لظروف  ولكن   ، قتلها  بغية  بذبحها 
له فيها خاب اثر جريمته وتم تحرير محضر 
رقم 456 لسنه 2٠2٠ جنح الوراق ، وحيث 
دفع  وقد  العامة  النيابة  أمام  الدعوى  تداولت 
أفعالة  عن  مسئواًل  غير  وأنه  بجنونه  المتهم 
على  للكشف  عليه  الطبي  الكشف  أجرى  ثم 
مدى سالمة قواه العقلية ، والذي ورد تقريراً 
حالته  عن  العقلية  األمراض  مستشفى  من 
أفعاله ،  الجنائية عن  الصحية بعدم مسئوليته 
المحامى  المستشار  السيد  على  عرضها  وتم 
العام لنيابات شمال الجيزة إلبداء الرأي والذي 
بدوره حفظ األوراق في مارس الماضي لعدم 

مسئولية المتهم الجنائية عن أفعاله .
 

الوارد  التقرير  ذلك  كان  لما  رمزي  وتابع 

باألوراق جاء فاسداً بعيدا عن الحيدة والنزاهة 
حيث أن اللجنة المشكلة لهم انتماءات أخرى 
مغايرة  نتيجة  إلى  وانتهوا  ضمائرهم  خالفوا 
يعانى  ال  المتهم  أن  حيث  والواقع  للحقيقة 
العقلية  يتمتع بكامل قواه  من اى أمراض بل 
من  العديد  في  اتهامه  سبق  حيث   ، والذهنية 
القضايا األخرى بل باألحرى تم اتهامه بقضايا 
تحت  المقيدة  القضية  مؤخراً  ومنها  مماثلة 
رقم 5171 لسنه 2٠17 جنح الوراق والتي 
عليه  وقضى  الجنائية  مسئوليته  عن  أسفرت 
ستة  لمدة  الحبس  عقوبة  بتنفيذ  وقام  باإلدانة 

أشهر في واقعة مماثلة . 
 

وتابع رمزي ولما كان المتهم سبق وأن قام 
وخاصة  الطريق  بذات  آخرين  على  بالتعدي 
من  االدعاء  يسبق  ولم  المسيحيات  السيدات 
فلم   ، عقلي  مرض  باى  أو  بالجنون  جانبه 
يدعى في الواقعة األولى أنه غير مسئول عن 
تصرفاته في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة 
فكيف يدعى في جريمته الثانية بالجنون ، كما 
أنه من المعلوم طبياً أن المريض العقلي غير 
قادر على التخطيط والتدبير سواء قبل الجريمة 
أو بعدها ، وهو قد أعد السالح وحاول العرب 
عن  يخرج  ان  يمكن  ال  وهذا  الجريمة  بعد 
طالب  ولذا  العقلي  بالمرض  مريض  شخص 
رمزي إعادة إجراء الكشف الطبي على المتهم 
بمعرفة لجنة طبية أخرى مغايرة للجنة األولى 
واثبات  العقلية  قواه  سالمة  مدى  من  للتأكد 
ارتكبها  التي  أفعالة  عن  الجنائية  مسئوليته 
للواقعة  ارتكابه  وقت  عليها  المجني  حق  في 
وتعدية عليها عمداً النتمائه لجماعات متطرفة 

ذات فكر متشدد
 

كما طالب رمزي إعادة التحقيق مع المتهم 
استنادا إلى ما سوف تنتهي إليه اللجنة الجديدة 

.
 

 ” تدعى  قبطية  سيدة  ذبح  محاولة  وكانت 
الشارع  في  سيرها  أثناء   ” رمزي  كاترين 
أعترض طريقها شخص  فقد  الوراق  بمنطقة 
عليها  وتعدي   ” رمضان  ممدوح   ” يدعي 
وغمد  عليها  قبضته  وأحكم  أبيض  بسالح 
سالحه برقبتها في محاولة لقتلها بطريقة الذبح 
أخذت  بالرقبة  غائر  قطعي  بحرج  وأصابها 
وتدخل  هللا  عناية  لوال  غرزة،  وستون  ثالثة 
األهالي كان قد أودي بحياتها، وسبب ارتكاب 
تغطي  ال  عليها  المجني  أن  للجريمة  المتهم 

شعرها، وال توجد ثمة أي خالفات بينهم. 



 

استمر في طريقه وسعيه للوصول 
والدرجات  المراتب  أقصي  الي 
واكتناز األموال واقتناء كل ما هو 

مادي يقع عليه عينيه.
ولن  لم  التي  صفقاته  في  استمر 
اخري  الي  صفقه  فمن  تنتهي 
وشعور بالنهم الشديد والشهوه لجمع 
المال وامتالك االراضي والعقارات 
والدخول في المناقصات بكل شكل 
من األشكال سواء القانوني او غير 

القانوني.
شهص  كل  طريقه  من  أزاح 
حاول ان يجد طريقه لعالم البيزنس 
بل وعبر فوق  والشهره واألموال. 

الجميع كي َيْصل لمبتغاه.
من  تصلي  طيبه  ام  لديه  كانت 
اجله بدموع حاره وقلب خاشع ليل 
هو  الحياه  في  مطلبها  كان  نهار. 
لالبن  كلي  تغيير  عمليه  تحدث  ان 
الشقي الذي سار في طريق ليس له 
يحتاج  كان  فرار.  فيه  وليس  عوده 
كصدمات  إفاقه  لصدمه  االبن  ذلك 
نبضها.  توقف  التي  القلوب  آفاقه 
المسكينه  االم  المحاوالت  ظلت 
محاوله تلو اآلخري من فشل لفشل 

ولكن لم يتمكن اليأس من قلبها.
وذات يوم كان حادثا مروعا علي 
اسم  وكان  السريعه  الطرق  احدي 

االبن ضمن المفقودين. 
فانهارت  الخبر  ذلك  االم  سمعت 
تماما ورفعت صوتها المتألم الي هللا 
تعاتبه هل نسي صوت تضرعاتها 

من اجل توبه االبن ؟
هل ذلك هو مصير االبن ؟

هل هذه هي النهايه ؟
العذاب االبدي ؟

هل نسيت دموعي يا هللا ؟ 
ام أنك لم تسمعها البته؟

انواع  بكل  هللا  تعاتب  االم  ظلت 
العتاب ساعات طويله.

الساعات  تلك  في  االبن  كان 
المنقولين  جثامين  ضمن  موضوع 
من الحادث داخل ثالجات الموتي. 
ورأي نفسه اذ هو يسير في طريق 
مملؤه  كبيره  حقائب  ويحمل  طويل 

بكل انواع شهوات العالم 
مال. جواهر. شهره. نفوذ.ُسلطه. 
مفتوحه  الحقائب  جميع  لكن  و 
منها  األشياء  فتتسرب  أسفلها  من 
الي االرض. وكلما حاول ان يمأل 
لجمع  ويسير  اخري  مره  حقائبه 
باقي مشتهيات العالم فتتسرب منها 
األشياء مره اخري وتصبح فارغه.

أمامه  يقف  لمكان  وصل  ان  اال 
جموع كثيره في انتظار ان يُفتح لهم 
الطريق للعبور. وكان شرط العبور 
ليس دفع رسوم او مال او ما شابه 
تقديم  هو  العبور  شرط  كان  بينما 
طول  معك  تحمله  قيماً  ثميناً  شيئاً 

الطريق.
قدم احدهم الحب الذي اقتناه طول 

الرحله 
قدم االخر األتضاع 
قدم البعض الخدمه 

قدم اآلخرين العطاء 
و اما هو فبحث عن شيئا معه ولم 

يجد 
لم يجد اال حقائب فارغه وتعجب 
كيف اقتني هؤالء كل هذه المقتنيات 
معهم  ايه حقائب  برغم عدم وجود 

يحملونها.
و لكنه عرف االجابه سريعا حيث 
وجدهم جميعا يحملون قلوبهم فوق 
أيديهم وكان كل قلب مملوء بجواهر 
الرحله  اثناء  منه  تتسرب  لم  براقه 

ولم تسقط مثلما حدث مع حقائبه.
علي  هو  وظل  الجميع  وعبر 
ليقدم  قلبه  يفتح  ان  ينتظر  الطريق 
منه شيئا ثمينا ولكن لألسف لم يكن 
يحمل داخل قلبه اال الشهوه والحقد 
والكذب  المال  ومحبه  والكراهيه 

والتعالي.
بوابه  امام  الواقفين  من  كان  فما 
أمامه. ولم  المعبر  العبور اال بغلق 
علي  وافق  قد  اخر  معبر  اال  يجد 
وقبول  العبور  ختم  ومنحه  دخوله 

كل ما كان يحمله قلبه.
وما ان عبر حتي وجد الصراخ 
ولم  والظالم.  والدخان  والعويل 
ذلك اال صوتا سمعه  ينقذه من كل 
وهو صوت  العويل  هذا  كل  وسط 
وجد  وفجأه  المكان.  شق  الذي  امه 
وحوله  مكان  في  يرقد  نفسه  االبن 
األطباء في حيره شديده حيث عادت 

له انفاسه وهو وسط األموات. 
مع  النقيض  الي  الحاله  تغيرت 
او  الضال  االبن  بعوده  االم  افراح 

عوده االبن المفقود.
وجد احضان االم في انتظاره 

ألقي بحقائبه الممتلئة في الخارج 
قبل ان تلقيه هي في الهوه السحيقه.
قلبه  يمالء  ان  جهد  بكل  وسعي 

بأشياء ال ولن تفني.
جمع الحب بدال من المال 

وجمع العطاء بدال من األخذ 
تفني  ال  بأشياء  خزائنه  امتألت 

وال تُسرق وال تبلي.
هو  ما  كل  يجمع  كيف  عرف 

غالي وثمين 
هي  الفارغه  حقائبه  ان  وادرك 
من قادته لملئ قلبه بالنفيس الغالي.

او  ماديه  خساره  علي  يحزن  لم 
ما شابه 

بل كان يحزن ان ضاعت منه اي 
في  جديده  فضيله  الكتساب  فرصه 

الحياه.
هنيئا لك أيها االبن. الذي عرف 
حقائبه  أفرغ  والذي  الحياه.  ماهيه 

بيده  قبل ان تفرغ هي من يده 
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احلقائب الفارغه    

نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )38(

التـشــــريـــفــــــــة

دوارد يعقوب

انهم فئة من املثقفني املساملني كل جرميتهم انهم 
يعارضون عبد الناصر بالفكر

كان يدوس بقدمة كل رأس يرتفع 
في  به  ويزج  لسياسته  باملعارضة 

املعتقالت والسجون

كجميع  احملاكمة  وكانت 
عبد  عهد  في  متت  التي  احملاكمات 

الناصر، مهزلة

اختاره  الذي  السجان  مسعود 
زبانية عبد الناصر الن ملفه يحتوي على 80 اعتداء 

على مساجني 

واجلنزير  أيدينا  في  الثقيلة  احلديدية  القيود  ظلت 
 20 وملدة  ببعض  جميعا  يربطنا  الطويل  الضخم 

ساعة

احللقة  هذه  ولكن  احللقة  رقم  في  خطأ  يوجد  ال 
سقط نشرها، بسبب خطأ مني منذ حوالي 5 اعوام 
وأري انها مهمة لتوثيق إرهاب عبد الناصر ملعارضيه.

الدولة  انحدار  الى  أدت  التي  الهامة  العوامل  من 
المصرية هو ديكتاتورية عبد الناصر وفاشيته.   سبق 
كان  الذي  اإلرهاب  عن  سابقة  حلقات  في  وتكلمت 
يمارسه زبانية عبد الناصر ضد المعارضين له وأيضا 
في حلقة الدكتور رفعت السعيد )رقم 33( استعرضنا 
امثلة  الحلقة الستعراض  ظروف اعتقاله وسأفرد هذه 
أخرى من المعتقلين السياسيين الذين كانوا شهود عيان 
على ما كان يجري في المعتقالت في زمن عبد الناصر 
من  فئة  انهم  من  بالرغم  اليساريين  ضد  خصوصا 
عبد  يعارضون  انهم  كل جريمتهم  المسالمين  المثقفين 
الناصر بالفكر وليس باإلرهاب المسلح مثل السلفين او 
اإلخوان.  ومن اهم الكتب التي ارخت لذلك هو كتاب 
والشيوعين  الناصر  عبد  العظيم رمضان »قصة  عبد 
عبد  سجناء  »ان  الكتاب  مقدمة  في  الكاتب  يقول   «
الناصر القى بهم في معتقالت تعذيب ال تفترق كثيرا 
الناصر  عبد  شعار  ومعروف  هتلر...  معتقالت  عن 
»ارفع رأسك يا اخي فقد مضي عهد االستعباد« بينما 
كان يدوس بقدمة كل رأس يرتفع بالمعارضة لسياسته 
ويزج به في المعتقالت والسجون. في 31 مايو 1٩55 
)شيوعيا(  يساريا   252 الناصر  عبد  زبانية  اعتقل 
اعتقالهم  حال  والتعذيب  للضرب  يتعرضون  وكانوا 
وكان هذا هينا قبل ان يطور زبانية عبد الناصر كوادر 
مفكري  يعذبون  ظلوا  التعذيب  في  المتخصصين  من 
مصر وكتابها وسياسيها. إسماعيل المهدواى كان يعمل 
صحفيا في جريدة المساء واعتقل عام 1٩5٩ النتقاده 
ثم  سنوات   5 لمدة  الواحات  سجن  في  وظل  النظام 
اعيد الي عمله كصحفي لكنه فصل في فبراير 1٩6٨ 
زجوا   1٩7٠ وفي  الناصر  عبد  أخرى  مرة  النتقاده 
عاما   17 لمدة  هناك  وظل  المجانين  مستشفى  في  به 
حقوق  جمعيات  يد  على  المستشفى  من  وبعد خروجه 
الديمقراطية«  »معنى  بعنوان  كتابا  أصدر  األنسان 
الهام سيف  كتاب  المريرة.  وهناك  تجربته  فيه  حكى 
عن  يحكى  زعبل«:  أبو  معتقل  »في  بعنوان  النصر 
تجربته مع زبانية عبد الناصر حيث بدأت عام 1٩56 
حيث اعتقل هو والدكتور سعد الدين إبراهيم واجلسوا 
كل منهما على كرسي خشب ستة أيام كاملة، بقول كنا 
تحقيق  لنا  ثم اجري  الكرسي.  ونأكل ونحن على  ننام 
وضعوا  وبعدها  استفزازنا  منه  الغرض  كان  سريع 
القيود الحديدية في ايادينا ثم تحملنا سيارة الى معتقل 
القلعة حيث وجدنا الكثير من زمالئنا هناك واعطيت لنا 
حرية ارسال خطابات وعرفنا بعد ذلك الغرض من هذا 
بعد ان تم اعتقال كل من ارسلنا لهم خطابات حيث لم 
نتوقع مراقبتنا والتجسس علينا. وحائت لحظة تحركنا 

الكهرباء  بقطع  ليلة  ذات  فوجئنا  القلعة،  معتقل  من 
واقتحام حرس  المعتقل  عن 
واخراجنا  للزنازين  مسلح 
حديدية  حلقات  وضع  بعد 
معاصمنا  في  وجنازير 
مغطاة  سيارة  الى  وسحبنا 
حتى  حملتنا  سميك  بقماش 
وهناك  الجيزة  محطة 
سجون  قطار  في  شحنونا 
حديدة،  قضبان  ذات  بنوافذ 
الثقيلة  الحديدية  القيود  ظلت 
جميعا  يربطنا  الطويل  الضخم  والجنزير  أيدينا  في 
ببعض ولمدة 2٠ ساعة حتى تورمت معاصمنا واغمى 
على البعض من األلم. ثم وصلنا سجن الواحات وهناك 
ليلة  وذات  سبقونا.  الذين  الزمالء  بعشرات  التقينا 
شحنونا مرة أخرى وبنفس األغالل في قطار الي سجن 
المحاكمة  وكانت  لمحاكمتنا  اإلسكندرية  في  الحضرة 
الناصر،  عبد  عهد  في  تمت  التي  المحاكمات  كجميع 
مهزلة حيث كانت امام مجلس عسكري و وصف ممثل 
جامعات  أساتذة  وفيهم  طغمة!!  بأنهم  المعتقلين  النيابة 
ومفكرون وكتاب معرفون ومحامون وأطباء ومدرسون 
البدينى«  »احمد  األستاذ  عنا  دافع  وقد  ومهندسون 
الناصر  عبد  زبانية  يعجب  لم  دفاعه  ولكن  المحامي 
فاعتقل واعتدي عليه مثلنا بالضرب وفرض عليه مسح 
بالط المعتقل من الصباح حتى المساء وكانت جريمته 
انه كشف وفاة محمد عثمان بسبب التعذيب امام وكالت 
األنباء العالمية التي كان ممثلوها بالمحكمة. تقرر بعد 
جلسات  تكون  ان  الناصر  عبد  لنظام  الفضيحة  هذه 
الطريقة  بنفس  نقلنا  تم  المحاكمة  بعد  سرية.  المحكمة 
ووضعنا  مصر  سجن  الي  والجنازير  بالقيود  ونحن 
هناك في أقذر عنبر وهو مخصص لمرضى األمراض 
الجلدية. وبعد عدة أيام وحوالي الساعة الثالثة صباحا 
حشرونا في سيارات السجن بنفس األغالل وكان معنا 
وكان  االسكندرية  بجامعة  أستاذ  مرسي  فؤاد  الدكتور 
وقتها يعاني من انفصال شبكي ولما طلبت من الضابط 
االهتزازات  لخطورة  نظرا  السائق  بجانب  يجلسه  ان 
على عينيه رفض وصرخ في وجهي واللعنات تنطلق 
من فمه يذكر فيها األب واألم. كان من المستحيل ان 
نرى الخارج فكانت السيارة مغلقة مثل علبه السردين 
المنكب  نتزاحم  الحرارة  من  نختنق  نكاد  وقوفا  وكنا 
المعصم في حلقات  الي  المنكب والمعصم مشدود  في 
كان  ما  مثل  بجنزير  عشرين  كل  تربط  ثقيلة  حديدية 
العبيد يساقون. يكفي ان يرفع أحدنا يده ليمسح عرقه 
السالسل وتزمجر  حتى ترتفع األيدي كلها معه وتئن 
وإذا اخطئ أحدنا الحركة يلتوي معصمه ويتورم ومعه 
يتورم معصم زميله ليسري األلم معربدا. ونأتي االن 
اختاره  الذي  الساخر  العنوان  وهي  »التشريفة«  الي 
الكاتب للفصل األول من كتابه. يستطرد الكاتب: »لم 
تكن تلك هي نهاية المعاناة بل كانت البداية لفصل مخيف 
به  يبدا  الذي  الرسمي  التشريفة هي االستقبال  رهيب. 
القسم المسمى »باألوردي«  كل معتقل حياته في هذا 
في سجن أبو زعبل. فتح باب السيارة مسعود السجان 
الذي اختاره زبانية عبد الناصر الن ملفه يحتوي على 
التشريفة!  ألعيش  نزلت  مساجين.  على  اعتداء   ٨٠
فاجأني ضوء النهار بعد عتمة السيارة وظالمها ولذلك 
وقفت مكاني لحظة حتى تتعود عيناي على نور الشمس 
فارسان على  فقط! من خلفي هجم  لحظة  كانت  لكنها 
جوادين، ألحس وألول مرة في حياتي، بالسياط وهي 
»إجري  صرخات  ودوت  ورأسي!  كتفي  على  تنزل 
تلك  فمنذ  فعلته  أو أظن هذا ما  الكلب« وجريت  يابن 
اللحظة، وحتى انتهت التشريفة بعد ذلك بنصف ساعة، 
كنت أعيش كابوسا داميا مريعا وساعة بربرية هوجاء، 
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روحيات6
امتألت أفواهنا ضحكا

د. روز غطاس

أصبح الضحك عملة نادرة في ايامنا هذه. فالضحك 
هو الدواء لكل داء، كما انه جزء من السلوك االنساني، 
عن  تعبير  هو  فالضحك  تنفيسيه.  نفسية  طاقة  وايضا 
بالك  على  خطرت  ذاكرة  او  ما  موقف  نتيجة  نشوة 
النشوة  لتنشط هرمونات  فتضحك  منذ سنوات  لموقف 
والسعادة فتشعر براحة نفسية وعقلية كما أنها تنعكس 
على البدن أيضا فالضحك يستخدم الكثير من العضالت 
انه  بجانب  متواصلة  ساعة  لمدة  تمشي  كنت  لو  كما 
عامل مساعد على النوم وعدم اإلحساس باأللم. لكنني 
يمر  لما  االيام  هذه  حولي  من  العالم  الي  انظر  عندما 
به بسبب الوباء ال أجد سوي الخوف والذعر والفزع 
وأصبحنا  والضيق  والحذر  والدمار  والموت  والهلع 
لنا  يقولون  كانوا  وكما  الضحك  يدعي  شيء  نتناسى 
قديما: الضحك بدون سبب قلة أدب. واآلن حتى السبب 
للضحك لم يعد له وجود فأصبحنا نعيش في عالم جاف 
جدب كأرض بال ماء. أصبحنا ال نجد سبب نفرح له 
أو به... خواء وفراغ سكون القبور فال توجد موسيقي 
فاستسلمنا  االجساد  وتنعش  النفوس  في  تسير  الضحك 
للموت والوباء. كما لو كان الضحك شرا نتجنبه ونبتعد 
من  ويقلل  القلب  يقوي  الضحك  ان  تناسينا  وقد  عنه، 
االلم،  تحمل  والقلق ويساعد علي  والتوتر  الدم  ضغط 
والتركيز  التذكر  علي  والقدرة  الذاكرة  ينشط  كما 
سوي  ممتع  شيء  هناك  فليس  الجسم.  مناعة  وتعزيز 
النظر لرضيع يضحك وسوف تجد نفسك تلقائيا تشاركه 
البهجة والضحك، او طفل يلعب ثم فجاءة يتعثر ويسقط 
وبدال من البكاء نجده يضحك. فعندما فكرت في الكتابة 
سفر  في  كتبت  التي  اآلية  اوال  تذكرت  الضحك  عن 
االمثال االصحاح االخير- 31 – عن المرأة الفاضلة 
فيقول: العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن االتي. 

نعم عزيزي فهي جاهزة ألي موقف مفاجئ تمر فيه، 
عاملة حسابها للمستقبل، ال تخشي من حر او برد لجميع 
تليق  مالبس  البسين  جميعهم  خدامها  حتي  بيتها  اهل 
كاتب  ايضا  كذلك  فيه.  يمرون  الذي  والوقت  بالزمن 
المزمور 126 واصفا رد فعل الشعب عندما رد الرب 
قائلين:  العلي  الرب  ممجدين  مسبحين  فرنموا  سبيهم 
حينئذ  ترنما.  والسنتنا  ضحكا  افواهنا  امتالت  حينئذ 
هؤالء .  مع  العمل  عظم  قد  الرب  ان  االمم  بين  قالوا 
موعظة  في  للباكين  شهد  نفسه  المسيح  يسوع  والرب 
الجبل انهم سيضحكون والجياع يشبعون. والرب االله 
نفسه يضحك علي االشرار )مزمور 2 : 4 ؛ 37 : 13 
؛ 5٩ : ٨(. وسارة زوجة ابراهيم ضحكت لعدم ايمانها 
بان قول الرب سيتحقق اي ان ضحكها مقترن بالشك 
الضحك  ابن  معناه  الذي  اسحق  ابنها  سميت  وبالتالي 
)تكوين 17 ؛ 1٨ ؛ 21(. وهناك فرح يؤدي الي الحزن 
والغم كما في سفر االمثال ذكر العديد من المرات ان 
ايضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن )أم 
الضحك  من  كثيرا  األفالم  في  نرى  فكما   .)13  :14
المزيف الكاذب نتيجة الكحول والسكر الذي يؤدي في 
نتيجة خلل عقلي  الي غم وقتل. وهناك ضحك  نهايته 
هيستيري. كما توجد حاالت ال ينصح بها بالضحك مثل 
مرضي السكتة الدماغية، البواسير، الفتاق، الحمل غير 
المستقر. خالصة القول اذا اتيحت لك الفرصة لتضحك 
فال تمنع نفسك ألنه يشفي من الكثر من االمراض التي 
اننا نكون  ليس معني الضحك  الحالي.  فرضها واقعنا 
يجتازون  ممن  االخرين  بمشاعر  االحساس  عديمي 
بمرض  يعانون  من  أو  غالي،  أو  عزيز  فقدان  بمحن 
بالسالم  لتبث  االبتسام  فيكفي  الشفاء،  عديم  عضال 
والطمائنين لنفس من يراك. فداود طلب من الرب االله 
يكمل  ان  يستطيع  االبتسام في وجهه كل صباح حتى 
الرب  اطلب  وصعابها.  الحياة  مشاكل  ويواجه  يومه 

لتضحك على الزمن اآلتي

ُولد بالقاهرة عام 1٨٨5م ونشأ 
بعدة مدن كان يتنقل فيها مع والده 
لظروف عمله. فقد انتقلت األسرة 
طنطا،  ثم  دمنهور  ثم  بنها  إلى 
األسر  أكبر  من  أسرته  وكانت 
كانت  حيث  مصر  في  القبطية 

تمتلك 15٠٠ فدان. 

بمدرسة  سامي  صليب  التحق 
دمنهور األبتدائية عام 1٨٩1م ثم 
ألتحق بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة 
عام 1٨٩5م وحصل على شهادة 
ثم  1٩٠1م،  عام  في  البكالوريا 
الخديوية  الحقوق  بمدرسة  التحق 
منها  الفرنسى  القسم  في  وتخرج 
عام 1٩٠5م وكان ذلك بعد تخرج 
النحاس  مصطفى  الكبير  الزعيم 

باشا بأربع سنوات.

بالمحاماة  باألشتغال  حياته  بدأ 
ولمع اسمه في هذا المجال واختير 
وكياًل لنقابة المحامين عام 1٩25م 
األحرار  حزب  إلى  وأنضم 

بمجلس  عضوا  وكان  الدستوريين 
وخاض  1٩26م  عام  إدارته 
االنتخابات البرلمانية في نفس العام، 
الثالثينيات  أوائل  وأنفصل عنه في 

وانضم إلى حزب األتحاد.

أبريل   1٩ في  زوجته  توفيت 
السادسة  سن  في  وهي  1٩16م 
والعشرين بعد صراع مع المرض 
أبناء أصغرهم في  له أربعة  تاركة 
الثانية من عمره، وتوفي ولده راجح 
في 16 يناير 1٩45م وهو في سن 

السادسة والثالثين.

مستشارا  سامي  صليب  عمل 
ملكيا لوزارات الزراعة والمعارف 
1٩2٩م،  يناير   3٠ في  والحربية 
يسمح  الوقت  ذلك  في  التقليد  وكان 
باختيار المستشارين من بين نوابغ 
أصبح  عامين  وبعد  المحامين، 
قضايا  لقسم  رئيساً  سامى  صليب 

المرافعات األهلية. 

في عهد  للخارجية  وزيراً  اختير 
وزارة إسماعيل صدقي باشا األولى 
سبتمبر  حتى  1٩33م  يوليو  في 
1٩33م، وفي الوزارة التالية وهى 
 -1٩33( يحيى  الفتاح  عبد  وزارة 
الحربية  وزارة  وتولى   ،)1٩34

طيلة عهد الوزارة.

شارك  سنوات  ست  نحو  بعد 
حسن  وزارة  في  سامى  صليب 
بداية  من  للتموين  وزيراً  صبري 
1٩4٠م،  يونيو   2٨ في  الوزارة 
إذ  للتموين  وزير  أول  بهذا  وكان 
ذلك  في  إال  الوزارة  تلك  تنشأ  لم 
الوقت، وقد استمر حتى 21 سبتمبر 
الوزراء  خرج  عندما  1٩4٠م، 
السعديون من الوزارة فترك صليب 
سامى وزارة التموين وتولى وزارة 
إلبراهيم  خلفا  والصناعة  التجارة 
خلفه  حين  على  باشا،  الهادي  عبد 
المجيد  عبد  التموين  وزارة  في 
وكان  الدولة  وزير  صالح  إبراهيم 
واحتفظ  الدستوريين،  األحرار  من 
والصناعة  بالتجارة  سامى  صليب 
سري  حسين  وزارة  تشكيل  عند 
1٩4٠م  نوفمبر   15 في  األولى 
حيث  1٩41م،  يونيو   26 وحتى 
ليتولى  والصناعة  التجارة  ترك 
الوزراء  رئيس  وكان  الخارجية 
يتوالها بنفسه، حتى نهاية عهد هذه 

الوزارة في 13 يونيو 1٩41م.

باشا  سرى  حسين  وزارة  في 
الثانية احتفظ صليب سامى بوزارة 
الوزارة  عهد  طيلة  الخارجية 

قرأت لك 
جنوى غاىل

 سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو جيري

قال سائق شاحنة  الجر ألمي بعد 
انحدرت  التي  سيارتها  سحب  أن 
الي جانب الطريق » البد ان هناك 
من يعتني بك ويحافظ عليك » فقد 
كانت أمي حامل بي في ذلك الوقت 
, وظلت أمي تروي لي هذه القصة 
كثيرا التي تظهر كيف أن هللا أنقذنا 
نحن االثنان في ذلك اليوم , والتي 
تؤكد ان هللا يهتم بنا وعلي االخص 
اهتم بي وانا في جوف أمي , وال 
أحد منا يفلت او يختبئ من مراقبة 
هللا الكلي القدرة والعلم , فمنذ حوالي 
25٠٠ عاما مضت قال هللا ألرميا 
النبي » قبلما صورتك في البطن 
الرحم  من  وقبلما خرجت  عرفتك 
يعرف  .هللا  إرميا5-1    « قدستك 
شئ شخصي  وكل  عنك  شئ  كل 
فرد  اي  من  واكثر  بالتدقيق  عنك 
بحكمته  وخلقنا  كوننا  فقد   , أخر 
وقدرته وهو معنا خالل كل لحظة 
ندر  اولم   درينا  سواء  حياتنا  من 
بذلك , وهو يعرف تفاصيل وخبايا 
عقولنا وقلوبنا , والي هذه اللحظة 
كان الرب معك في البراري والقفار 
التي أجتزتها , وانت ال تعلم , وكان 
بجوارك في وحدتك وعلي فراش 
المرض وفي عملك المضني وفي 
ذلك  بجانب  الشائك  الطريق  ذلك 
الصليب المر , ووسط تلك الجماعة 
تلك  وخالل  هللا   تخاف  ال  التي 
الساعات التي كنت تحسبها عالمية 
ودنسة , ولكن عينك امسكت عن 
معك  انه  في  تشك  ,وقد  تراه  ان 
وسط هذا الوقت الصعب , ولذلك 
واالضطراب  بالخوف  تشعر  قد  
, ولكن يجب أن تدرك أن هللا  ال 
يعاقبنا  وال  صالحين  الننا  يحبنا 
الننا غير صالحين ولكنه يحبنا الي 

ومقدسين  صالحين  ليجعلنا  االبد 
فيه , وأفتح عينيك لتري محبة هللا 
المتدفقة - فإن كانت أرواحنا مقدسة 
تستطيع ان تري هللا ومحبته ولكن 
عندما تنغمس أرواحنا في الماديات 
ال نشعر بحب هللا ونشعر بالوحشة 
هللا  محبة  الن  والخوف  والحزن 
هذا   , خارج  الي  الخوف  تطرح 
الخوف الذي له عذاب و يحمل في 
طياته االنزعاج  1يو 4-1٨  إن من  
يحبون  هللا بصدق يخافون فقط من 
الخطية التي تتسبب في حزن هللا , 
و شرط محبة هللا هو ان تعيش كما 
يحق النجيل المسيح وال تعيش كما 
لو كنت ملكا لنفسك وللعالم , وتتعلم 
حياة التسليم الكامل , تسليم همومك 
الذي  االعظم  للكاهن  ومخاوفك 
يرثي لضعفاتنا  , وهذا هو الشرط 
وسالمتها  النفس  لصحة  الوحيد 
وقوتها   فأنت ملك للمسيح  , فال 
تسلب يسوع ملكه الذي أشتراه بدمه 
لنفسه ,واذا لم تكن تستطيع ان تسلم 
نفسك وكل مالك ليسوع فإجث علي 
كل  يستلم  أن  اليه  واطلب  قدميك 
مافيك وما لك , وحالما تفعل ذلك 
له  ابنا  ويتخذك  يستجيب صلواتك 
الي االبد , حينئذ يمتلئ قلبك فرحا 
وتفتخر نفسك بالرب  ، وهو سيكون  

معك في كل خطوة على الطريق
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شخصيات قبطية مؤثرة
د. مينا بديع عبد امللك – هندسة اإلسكندرية

)71( صليب سامى )1882 – 1965(

فبراير   4 حتى   1٩41 يوليو   31
أزمة  فيها  حدثت  والتي   ،1٩42
مع  العالقات  بقطع  كبرى  سياسية 

حكومة فيشي.

عن  بعيداً  سامى  صليب  ظل 
حكم  طيلة  الوزارية  المناصب 
الوفد في الفترة من فبراير 1٩42م 
واألحزاب  1٩44م،  أكتوبر  حتى 
حتى   1٩44 أكتوبر  من  المؤتلفة 
نهاية  في  لكنه   ،1٩46 فبراير 
في  صدقى  إسماعيل  وزارة  عهد 
عاد  بالتحديد   1٩46 نوفمبر   1٠
التجارة  ليتولى وزارة  الوزارة  إلى 
من  األخير  الشهر  طيلة  والصناعة 

حكم إسماعيل صدقي.

شكل سرى باشا وزارته الرابعة 
في نوفمبر 1٩4٩م، وتولى صليب 
سامى فيها وزارة التجارة والصناعة 
على نحو ما فعل من قبل مع صدقى 
الوفد  يتولى  ثم  باشا،  وسرى  باشا 
الفترة من 1٩5٠م حتى  الحكم في 
سامي  لصليب  يكون  فال  1٩52م 

نصيب من المناصب الوزارية.

عهد  في  الزراعة  وزارة  تولى 
والتي  الثالثة  ماهر  علي  وزارة 

في  وانتهت  يناير   23 في  تولت 
الوزارة  ويتولى  1٩52م  مارس 
يناير   27 من  أيام  عشرة  لمدة 
 ،1٩52 فبراير   7 حتى   1٩52
مع  بالعمل  عهده  أول  هذا  ويكون 
فبراير   7 وفي  باشا،  ماهر  على 
المواصالت  وزارة  يتولى   1٩52
حتى نهاية عهد وزارة على ماهر 
وأستمر  1٩52م،  مارس  أول  في 
ماهر  ألحمد  التالية  الوزارة  في 
والتجارة  الصناعة  لوزارة  كوزير 
والتموين في وزارة الهاللى والتي 
تولت في مارس وأنتهت في يوليو 

عام 1٩52م

العالقات  قطع  أزمة  حدثت 
السياسية مع حكومة فيشي في عام 
حسين  وزارة  عهد  في  1٩42م 
قطع  قرار  وكان  باشا،  سري 
العالقات صادر من صليب سامي 
القرار  أن  المؤرخين  ويري بعض 
كان بإيعاز من حسين سري نفسه، 

]البقية ص17 [
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الرواية العربية  هوية  وطن !!
 بقلم عبدالواحد محمد

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل  باشرف اسكاروس

(416)659-8744 

استطاعت الرواية العربية الشابة جدا 
)اليوم( أن تشق طريقها بقوة في عصر 
والصحف  والمدونات  الرقمية  الوسائط 
والكتب اإللكترونية والفضائيات العربية 
ألنها  نهار،  ليل  نوم  تعرف  ال  التي 
حررت العقل الروائي التقليدي من أوهام 
كالسيكيات الماضي، وكتاب الرواية في 
سابق العقود من القرن العشريني الذين 
التطويل  الروائية  حواراتهم  على  غلب 
في  له  مبرر  ال  الذي  والسرد  والملل 
أعمالهم األدبية التي لم تقدم إبداعا واقعيا 
الروائية  حقيقيا باستثناء بعض اإلعمال 
الواحدة،  اليد  أصابع  على  تعد  التي 
وخاصة أنهم وقفوا سدا منيعا أمام العديد 
من اإلصدارات الروائية العربية الشابة 
في عصرهم )غير الرقمي( بكل قسوة، 
ما أفقدنا كوطن عربي من المحيط إلى 
الخليج إبداعات روائية كان من الممكن 
أن  زمانها  في  النور  إلى  خرجت  لو 
عالمنا  في  بها  يستهان  ال  طفرة  تكون 
والروائي  عام  بشكل  العربي  الثقافي 

العربي بشكل خاص.

لذا شقت الرواية العربية طريقها في 
بين  الرأس  رافعة  وهي  الرقمي  عالمنا 
دروب الوطن العربي محيطه وخليجه، 
التعبير  فلسفة  جوهرها  في  تنشد  وهي 
قسوة  كانت  مهما  الحياتي  الواقع  عن 
منظومة  لها  يكتمل  حتى  مريرة  النقد 
المؤسسات  عن  بعيدا  الحر  اإلبداع 
بعضها  مازال  التي  الكالسيكية  الثقافية 

لألسف يرتدي ثوب الماضي!

فخرجت بالفعل إبداعات روائية شابة 
عالمنا  من  جدا  القريبة  سطورها  في 
ربما  الخبز  بائع  فيه  الذي  الملموس 
والنادل  الموبايالت  بائع  فيه  كما  مبدعا 
في  والممرضة  والطبيب  المقهى  في 
والموظف  التاكسي  وسائق  المستشفي 
الميدان والضابط  والعامل والجندي في 
فئات  من  والعديد  الخ،  والطالب 
في  اليهم  ينظر  كان  الذين  المجتمع 
جعل  متعمد  روائي  بازدراء  الماضي 
العربية وجها واحدا لشيء  الرواية  من 
الشديد  لألسف  سطحي  بل  مبدع،  غير 
لذا ظل المجتمع العربي يتوجع لتهميش 
فئات اجتماعية تؤدي دورها وتأمل من 

يقتربوا من  أن  المثقفة  العقول  أصحاب 
اليومية  ومعاناتهم  ومشاكلهم  قضاياهم 
أن  يجب  حقوق  لهم  غيرهم  مثل  وهم 

تكون غير منقوصة.

لذا خرجت الرواية العربية وقتها من 
المنافسة عالميا باستثناء أديب نوبل أديب 
الحارة المصرية والعربية نجيب محفوظ 
1٩٨٨م  عام  نوبل  جائزة  نال  الذي 
والقريبة  جدا  الواقعية  رواياته  ألفكار 
من حياة فئات اجتماعية متنوعة وفاعلة 
اإليجاب  أو  بالسلب  سواء  المجتمع  في 
وليست السردية العديمة المضمون بلون 

برتقالي دائم!!

الشاب  العربي  الروائي  استطاع  لذا 
في عصر الفيس بوك أن يقترب من كل 

قضايا الواقع مهما كان النقد الذعا!

لكون الرواية تكتب من رحم وطن ال 
رحم بطن امرأة تنتظر المخاض فالفرق 
ومخاض  الرواية  مخاض  بين  كبير 

المرأة!

لذا ظل األدب الروائي العربي سجين 

عقود مظلمة من الفكر األحادي غير الواقعي وهذا ما أشارت 
على  بالفعل  المنصفة  الروائية  النقدية  الدراسات  بعض  اليه 
نطاق ضيق، لكنها الحقيقة التي جعلت من عالم الرواية في 
عقود ما قبل )الرقمنة( منتجا سلبيا ال يقبل عليه القارئ وال 
المثقف، فكانت الصحافة في تلك اآلونة هي السلوى لهما بل 

لكل فئات المجتمع والوطن الكبير!

ومن ثم وجدنا شمس الرواية ومن يقترب من عوالم روائية 
شابة بقوة أدهشت البعض من دعاة األوهام الذين يعيشون في 
منفى الرواية الكالسيكية العربية. ومن بين تلك  السلبيات  في 
لكاتب  نظر ربما شخصية   العربية   وجهة  الرواية  جوهر 
تلك السطور بل من المؤسف اشتراطها أي )جائزة البوكر( 
النشر(  الثقافية )دار  المؤسسة  الروائي  العمل  أن يكون مقدم 
وليس الروائي بذاته، ما انعكس ذلك بالسلب يقينا من وجهة 
المتواضعة( على ضياع  السطور  تلك  )كاتب  نظر شخصية 
التي  والمنافسة  الفوز  من  شابة  وغير  شابة  إبداعية  فرص 
يجب أن تكون مفتوحة ال مغلقة لكنها الحقيقة، التي تحتاج إلى 
إعادة نظر من مسؤولي جائزة البوكر العالمية حتى ال تحرم 

إبداعات روائية عربية شابة من النور!!

المواقع  عصر  في  الشابة  العربية  الرواية  تعيش  لذا   
اإللكترونية ازدهارا حقيقيا لم تعرفه من قبل في أي عصر من 

القوالب العصور السابقة، لكونها تمردت بوعي على  كل 
الواقع  لغة  من  واقتربت  القديمة  لحقيقي الروائية  ا

الملموس في الشارع العربي بعيدا عن تجميل صور ال تناسب 
لغة العصر، فعرف الضمير الثقافي العربي من المحيط إلى 
الخليج أسماء روائية شابة مثل شيماء الخالد وناصر سالمي 
الجزائر ومصطفى الحمداوي من المغرب وعبدالواحد محمد 
ومنى الشيمي من مصر وجالل برجس من األردن وإبراهيم 
اليوسف من سوريا وجمال فايز ومريم آل سعد من قطر، ود. 
وليد خليل من السعودية وهيثم ناقل وعفاف مطر من العراق 
وفاطمة الحربي من البحرين ومحمد األصفر من ليبيا وعبدهللا 
العمادي من الكويت ونسرين عريقات وبشرى أبو شرار من 
فلسطين ومحمد الرحبي من سلطنة عمان وسامي الشطبي من 
اليمن وولد محمد سالم من موريتانيا وخليل الحاج من السودان 
وآخرون،  اإلمارات  من  القاسمي  وسلطان  الكعبي  وسارة 
يوم  وطحونة  اإلنسان  وجوهر  مضمون  عن  عبروا  لكونهم 
طويل ال شكل الحياة الظاهرية الوردية التي أفقدتنا جميعا من 
فجاءت رواياتهم  االقتراب من عالم روائي عربي  قبل حب 
اإلنسان  فيه  حياتي  واقع  من  استلهاما  اليوم  الشابة  العربية 
مهما كانت اوضاعه االجتماعية وثقافته ومعاناته نبضا لوطن 
فيها البحث الدائم عن جوهر ال شكل فيه حلم وطن بين كل 
معا وربما هي  والنجاة  السلوى  إرهصات عولمية ربما هي 
اإلبداع بال موعد مع عالم روائي عربي جدير اليوم أن يقرأ 

مهما كانت الليالي باردة!!

مبناسبة مرور أربعني عام على سيامة االنبا 
موسى اسقفا للشباب وتأسيس اسقفية الشباب

 عصام نسيم 
نحتفل في هذه األيام المباركة بمرور أربعين عاما 1٩٨٠ 
-2٠2٠  على سيامة نيافة االنبا موسى أسقفا للشباب على يد 
قداسة البابا شنودة الثالث ليكون أول اسقف للشباب في تاريخ 

كنيستنا القبطية .
هذه  الشباب  اسقفية  تأسيس  على  عاما  أربعين  أيضا 
ومهرجاناتها  وأنشطتها  مناهجها  على  تربى  التي  األسقفية 

أجيال عديدة .
االنبا موسى اسقف الشباب .

هو شخصية فريدة من نوعها وقد 
كان الرجل المناسب جدا في المكان 

المناسب جدا .
فقد نجح بأنه جعل الشباب والكبار 
الشباب  باسقفية  مرتبطة  والصغار 

وجعل هذه األسقفية بيت للجميع .
عام  الشباب  اسقفية  تأسست  لقد 

 1٩٨٠
وكبرت   ونمت  تأسست  أن  ومنذ 
وانتشرت في طول وعرض الكرازة 
الشباب  ومتنفس  صوت  لتكون 
موجهه  الرائعة  خدمتها  وتكون 

بال  كنيسة  شنودة   البابا  الشعار  تنفيذ  خير  وكانت  للشباب 
شباب كنيسة بال مستقبل .

وال أبالغ أن أقول لقد كانت  اسقفية الشباب هي نقلة كبيرة 
وهامة جدا في خدمة مدارس األحد منذ نشأتها 

وقد كان ومازال االنبا موسى اسقف الشباب يحمل روح 
عمل النشط الذي ال يتوقف وقد نقل هذه الروح الي األسقفية 
العمل بها طوال  يتوقف  النحل ال  لتكون األسقفية خلية من 

العام .
في  او صغير  كبير  يوجد  ال  الذي  الكرازة  مهرجان  من 
مصر لم يشارك في مسابقاته سواء الروحية او الرياضية .

الي وضع المناهج لمدارس األحد بمراحلها المختلفة  .
ومؤتمرات  المجاالت   شتى  في  تعليمية  كورسات  الي 

للعقيدة والشباب وندوات في كل ربوع مصر .
ان أحببنا أن تصف اسقفية الشباب فادق وصف لها هي 

اسقفية العمل والنشاط .
 هي في عمل ال يتوفف منذ أربعون  عاما  

وكل هذا كان بفضل ومجهود وعمل وتوجيه وروح نيافة  
االنبا موسى .

 االنبا موسى صاحب الشخصية  المتميزة والتي يشعر بها 
الذي  بل  معه  تعامل  من  فقط  ليس 
يسمعه في عظة أو يقرأ له كتاب .

شخصية مملؤة بالنشاط حتى في 
عز التعب والمرض .

والمرح  بالفرح  مفعمة  شخصية 
ينعكس  والذي  الداخلي  والسالم 
ويتحدث  سيدنا  يقابل  من  كل  على 

معه .
شخصية مشجعة الي أبعد الحدود 
لدية طاقة من الحب والتشجيع نادرا 

ان نجدها في إنسان .
 

شخصية محبة للجميع وقابل للكل ومحتمل الكل .
شخصية محبة للكنيسة بأقصى درجة ويريد لها كل خير 

يشعر بالكنيسة وأبناءه لذلك فهو اب حقيقي. 
شخصية عفة اللسان فمستحيل ان تجده ينطق باساءة ألحد 

أو يهاجم أحد ، فهو محب للكل لذلك يحبه الكل .
كل هذه األمور وغيرها جعلت الكل كبير وصغير يلتققت 
حول نيافة االنبا موسى يحبه ويستمع له وايضا يقترب بل 

ويتعايش في اسقفية الشباب ألنه شعر أنها بيته .
منا لم يتتلمذ على أبينا االنبا موسى على عظاته الشبابية 

الخفيفة العميقة .
]البقية ص19 [
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املشكله أن حارتنا ضيقه
 

بقلم مسري جرجس

أدوار  تتقمص  بتحب  كتير  ناس 
الناس  وبينما  أساساً  بتاعتها  مش 
الوباء  عن  الكالم  في  مشغوله 
سواء من ناحيه اضراره أو بركاته 
واالخر  الحين  بين  علينا  يخرج 
أدوراً  أشباه رجال يدعون ألنفسهم 
رجوليه وينطبق عليهم لقب »ست 
الرجاله«. وباء »ست الرجاله« هو 
وباء أخطر على البشريه من اوبئه 
كثيره نهتم بها أكثر من اهتمامنا به 
وباء »ست  أن ضحايا  بالرغم من 
ضحايا  من  بكثير  أكثر  الرجاله« 
االوبئه المختلفه على مر العصور. 
من  لالسف  هم  الرجال  أشباه 
ونطلق  مجتمعاتنا  على  يتسلطون 
عليهم قاده مجتمعاتنا واحياناً يروق 
نجومنا  بمظهر  يظهروا  أن  لهم 
عن  المدافعين  والشرفاء  الالمعين 
بما  ويخبرونا  المظلومين  حقوق 
الملهوف  نجده  سبيل  في  فعلوه 
الحقيقه  في  لكنهم  المحتاج  ونصره 
الرجال«  »ست  من  أكثر  ليسوا 
يعني تفتكرهم رجاله لكن هما مش 
كده وألنهم ال يخجلون فهم يمالؤن 
الخيريه  بأعمالهم  ضجيجاً  الدنيا 
يختفون  لكنهم  المتعدده،  وانشطتهم 

تماماً في وقت األزمات الحقيقيه. 

ضيقه.  حارتنا  أن  المشكله    
كلمه  مجرد  دي  ضيقه  وحارتنا 
بتتقال ولكن معناها أن احنا عارفين 
كلنا  يعني  بعضنا.  عن  حاجه  كل 
عارفين كل حاجه بس أهي تمثيليه 
الناس  وعاده  كلنا  عليها  وبنتفرج 
وهي بتتفرج على التمثيليات ممكن 
تتعاطف معاها وتشترك مع الممثلين 
عارفين  بنبقي  كلنا  لكن  القصه  في 
أنه تمثيل في تمثيل. يعني احنا ينفع 
نستعبط أو نعمل نفسنا مش واخدين 
احنا  أن  أبداً  مينفعش  لكن  بالنا 
نضحك على نفسنا ومينفعش كمان 
أن الناس تفتكر أن احنا لما بنعمل 
مش واخدين بالنا أن احنا فعاًل مش 
عارفين أصل وفصل الحكايه. أل ، 
الحقيقه أن احنا عارفين كويس قوي 

ألن حارتنا ضيقه. 

من  ابطال  أنهم  التانيه  المشكله   
ورق. يعني هما مش موجودين في 
الحقيقه لكن كل بطوالتهم موجوده 

دة  زمننا  في  أو  الورق  على  بس 
و«التويتر«   بوك«  »الفيس  ابطال 
كل بطوالتهم بيكتبوها وهم قاعدين 
ليل  دماغنا  واجعين  مكاتبهم  على 
للناس  مساعدتهم  بقصص  ونهار 
والجوعانين  العالقين  انقذوا  وازاي 
الجليله  مهمتهم  يمارسون  كيف  و 
الطعام  وتوصيل  الناس  تثقيف  في 
ابطال  لو مكنوش  لمنازلهم. وحتى 
يعملوا  أنهم  في  محترفين  فهما 
نفسهم ابطال ومحترفين في الدعايه 
ألنفسهم بالظبط زي محفوظ عجب 
موسى  الكبير  الكاتب  قصه  في 
الجالله«  صاحبه  »دموع  صبري 
قصه  في  الدايم  عبد  محجوب  أو 
محفوظ  نجيب  الكبير  الكاتب 
شخصيته  وجسد   »3٠ »القاهره 
بنفس  فيلم  في  أحمد  حمدي  الفنان 
سيف  أبو  صالح  أخرجه  العنوان 

عام 1٩66.

أمثال محفوظ عجب ومحجوب   
مستمره  الحياه  ما  الدايم طول  عبد 
التمثيليه  جوه  موجودين  حيفضلوا 
ماشيه  و  كويسه  الحياه  ما  وطول 
محفوظ  يفضل  طبيعيه  بصوره 
يلعبوا  الدايم  عبد  ومحجوب  عجب 
ويحوزوا  شديده  بمهاره  أدوارهم 
وتصفيقهم  الجماهير  اعجاب  على 
التمثيليه  نوع  كان  مهما  الحاد 
الدينيه  التمثيليات  في  فتجدهم 
أو  السياسيه  التمثيليات  في  واحياناً 
االجتماعيه لكن أول ما الدنيا تتلخبط 
زي  معينه  شدائد  وقت  ييجي  أو 
تدور  يامحترم  تقعد  دول،  اليومين 
على األبطال دول في كل حته، لكن 
لألسف متلقيش وال واحد منهم. أهو 
الكنبه واللي  بقي, واحد نزل تحت 
واللي عمل  الكرسي,  أستخبى ورا 
ساعتها  الزفه.  في  األطرش  زي 
بس حتعرف أنك طول الوقت كنت 
على  وبتتفرج  وبتشوف  بتسمع 
محفوظ عجب ومحجوب عبد الدايم 

وانت مش واخد بالك.

 لكن أنا متأكد من حاجتين. بالش 
كبير  أمل  عندي  خليها  دي،  متأكد 
في حاجتين. األولى أنه البد حييجي 
يوم بعد الهوجه ما تخلص والملفات 
كلها حتتفتح. ملفات السياسه العفنه 

في  القانون  على  التحايل  وملفات 
خاطئه  قرارات  لتمرير  المدن 
التدين  وملفات  الهوجه  مستغلين 
حاجه  بيقولوا  إلي  والناس  الزائف 
تماماً.  عكسها  حاجات  ويعملوا 
في  الكبار  الناس  ملفات  وفضيحه 
بالجمله  يموتوا  سايبينهم  إلي  السن 
حد  ما  غير  من  المسنين  ديار  في 
يهتم بيهم.في الوقت إللي أهم حاجه 
ال- أو  الجبنه  كيكه  هي  عندنا 

رئيس  بتاعه   cheese cake
وهما  المسئولين  وتواضع  الوزراء 
على  الغذائيه  المواد  بيوزعوا 
البيوت وكل الكالم الهايف ده إللي 
الحاجه  أما  وبس.  فيه  فالحين  احنا 
أنا متأكد منها أن أمثال  التانيه إلي 
عبد  ومحجوب  عجب  محفوظ 
حيتجرئوا  إلي  أبداً  هما  مش  الدايم 
انتمائهم  ألن  دي  الملفات  ويفتحوا 
من  وخوفهم  ناحيه  من  السياسي 
الخساره الماديه والمعنويه حيمنعهم 
واحده  بكلمه  فمهم  يفتحوا  أنهم  من 
وخصوصاً أنهم بينطبق عليهم لقب 
»عبده مشتاق« و«حسن كمبوره« 
رجب  أحمد  الساخر  الثنائي  بتاع 

ومصطفى حسين.

الفنون  من  فن  الموجه  ركوب   
أو  الهوايه  هذه  يمارس  من  وكل 
عاش في المدن الساحليه يعرف جيداً 
أن أفضل وقت لركوب األمواج هو 
والمياه  عاليه  األمواج  تكون  حينما 
عميقه فال يمكن ركوب األمواج اذا 
المياه ضحله.  أو  هادئاً  البحر  كان 
جيداً  يظهر  األمواج  تأتي  وحينما 
أو  األمواج  أعلى من  فعاًل  من هو 
من يمأل الدنيا ضجيجاً فقط من على 
ركوب  على  القدره  ويدعي  البر 
الموج ثم يختفي حين تظهر االمواج 
أمثال  من  واصدقائنا  الحقيقيه 
»محفوظ عجب« و »محجوب عبد 
الدايم« و »عبده مشتاق« و«حسن 
كمبوره« يركبون الموج فقط حينما 

ال يكون هناك أمواج. 

   لكن ما هي الرجوله الحقيقيه؟ 
أن »ليمتحن  الحقيقيه هي  الرجوله 
له  يكون  وحينئذ  عمله  واحد  كل 
من  ال  فقط  نفسه  جهه  من  الفخر 

جهه غيره«غل 4:6«

اجملهولة 

يتجول ببطء شديد في المعرض ، الكل غارق في أمر ما ..!!
دقائق  في  المحمولة  هواتفهم  للوحات عبر  يأخذون صور  شباب 

معدودات ، ويخرجون من المعرض .
يقف عدد منهم غارق في التفاصيل ، بعضهم يشارك أفكاره وجزء 

منهم يلتزم الصمت .
يقرر صاحب اللوحة التوقف في مكانه ، بعيدا بعض الشيء عن 

لوحته .
أحداهن  تبتعد   ، اللوحة  من  بالقرب  ويقفون  شابات  أربع  تقترب 
منتصف  في  ووجهها  المحمول  هاتفها  عبر  لوحة  صورة  وتأخذ 

اللوحة وهي مبتسمة ابتسامة بلهاء .
تشير التي في المنتصف بيدها وتقول :

- أبعدي ، هذه اللوحة عنوانها المجهولة ، لكن بالنسبة لي ليست 
كذلك .

ترد عليها من التقطت الصورة :
- ماذا تقصدين ..؟؟

- أنها فتاة ذات فستان أبيض ، أي أنها عروس ، لكنه لم يرسم 
وجهها ألنه لم يتعرف عليها حتى األن ، ورسم وردة حمراء ومعناها 
لون شفتيها ،ووردة صفراء لون شعرها ، أما الوردة البيضاء في 

منتصف الصورة أي قلبها األبيض .
يصدم رسام اللوحة مما سمعه ، وبل تردد تقدم نحو الفتاة ،،فلقد 
فكة لغز اللوحة الذي عجز عنه اآلخرين ، لكنه صدم برسام ووقع 

هو على األرض .
نهض بسرعة من سقوطه ، وبدأ يبحث عنها في المعرض لكنه لم 

يجدها ، فقال بصوت منخفض :
- يا لألسف لقد أضعتك ،وسوف تبقين مجهولة بالنسبة لي حتى 

أجدك

حسني علي غالب

أونتاريو متدد إجراءات الطوارئ 
حيت يوم 29 مايو 

تورنتو : مددت أونتاريو جميع إجراءات الطوارئ بما في ذلك القيود 
المفروضة علي التجمعات حتي يوم 2٩ مايو المقبل , وهذا بعد التشاور 
مع كبير االطباء في المقاطعة , وتقيد أوامر الطوارئ المعمول بها حاليا  
التجمعات الكثر من خمسة اشخاص , وتامر باغالق الحانات والمطاعم  
باستثناء الوجبات الخفيفة وتسليم البضائع وتأمر باعادة توزيع الموظفين 
حكومة  أعلنت  الوقت  نفس  وفي   , االجل  طويلة  الرعاية  دور  علي 
أونتاريو عن السماح للمصلين بحضور االجتماعات الدينية من داخل 
البعض مسافة مترين  السيارات عن بعضها  تبعد  ان  سياراتهم بشرط 
االسرة  افراد  الواحدة  السيارة  تحمل  وان  منها  الركاب  يخرج  وان ال 
 , أشخاص  من خمسة  اكثر  الدينية  الطقوس  يخدم  وال   , فقط  الواحدة 
ويجب أن يبقوا علي مسافة مترين من بعضهم البعض , وقال دوج فورد 
»انه بالرغم من اننا دخلنا المرحلة االولي لفتح االقتصاد ,اال إنه من 

بالغ االهمية ان نواصل القيام بذلك بطريقة آمنة ومسؤولة«

إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس ىف 
الفاتيكان بعد اغالق أكثر من شهرين 

اإلثنين  أبوابها  فتح  الفاتيكان  في  القديس بطرس  كاتدرائية  أعادت 
ألكثر  إغالقها  بعد  السابعة  الساعة  حوالى 
من شهرين، مع االلتزام بإجراءات الوقاية 

المطلوبة في مواجهة وباء كوفيد-1٩.

الذين  الشرطيين  من  العديد  وبحضور 
من  عدد  كان  الكمامات،  يضعون  كانوا 

الزوار يصطفون ويبعدون مسافة مترين عن بعضهم البعض ويجري 
التي  الكاتدرائية  مدخل  أمام  أياديهم  بتعقيم  ويقومون  قياس حرارتهم 

كانت أغلقت في 1٠ مارس الماضي.

ديزني تعيد فتح منطقة للتسوق 
والرتفيه يف فلوريدا يوم األربعاء 
قالت شركة والت ديزني إنها ستفتح جزئيا مجمع 
عالم  منتجع  في  والتسوق  للترفيه  سبرينجز  ديزني 

والت ديزني في فلوريدا يوم 2٠ 
مايو.

وذكر بيان أن ديزني واالتحادات 
والت  عالم  في  العمال  تمثل  التي 
إلى  توصلوا  فلوريدا  في  ديزني 
لحماية  إجراءات  بشأن  اتفاق 
العاملين من فيروس كورونا ، مما 
الشركة  أمام  العقبات  إحدى  يزيل 

إلعادة فتح متنزهاتها الترفيه ية الشهيرة.
وقال مات سايمون نائب رئيس ديزني سبرينجز 

في بيان الليلة الماضية »بينما تظل المالهي الترفيه 
ية والفنادق الخاصة بنا مغلقة مؤقتا فإن إعادة فتح 
ديزني سبرينجز على مراحل هي خطوة مهمة محل 
ترحيب ونحن نجتاز هذه الفترة التي ال مثيل لها معا 

بأكبر قدر ممكن من التحلي بالمسؤولية«.
أنها  الشركة  وذكرت 
السالمة مثل  تطبق إجراءات 
وجه  غطاء  وضع  اشتراط 
درجات  وفحص  »مناسب« 
التباعد  وممارسات  الحرارة 
إجراءات  وزيادة  االجتماعي 

التنظيف والتطهير.
وقت  في  ديزني  وقالت 
سابق هذا الشهر إن إغالق متنزهاتها الترفيه ية كلف 

الشركة مليار دوالر من ينايرحتى مارس.
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد على باشا ونهضة مصر -3 

فاروق عطية

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس 659-8744(416)

جميع  من  باشا  علي  محمد  تخلص  أن  بعد 
علي  واليا  استمراره  تهدد  كانت  التي  العقبات 
هواجس  من  التخلص  في  نجاحه  وبعد  مصر، 
له، حتى  والتأكيد على والئه  العثماني  السلطان 
تترك والًيا  التي كانت ال  العثمانية  العادة  يكسر 
ينفذ  أن  قرر  عامين،  من  ألكثر  مصر  على 
الطلب السلطاني بتوجيه حملة عسكرية للقضاء 
علي النفوذ المتصاعد للوهابيين في شبه الجزيرة 
ملكه  لتوسيع  حملة  بتجريد  وأعقبها  العربية، 
تلك  وكانت  السودان.  على  واالستيالء  جنوبا 
الحروب التي قام بها محمد علي باشا هي التي 
مكنت مصر من تحقيق استقاللها القومي، ولوال 
تلك الحروب لما تكون ذلك االستقالل ولرجعت 

البالد الى عهد الحكم التركي وبقيت زمنا ال 
يمكن تقديره والية تحكمها تركيا كما كانت 
تحكم سائر واليات السلطنة العثمانية يتعاقب 

عليها الوالة كل سنة أو سنتين.

   إن شبه الجزيرة العربية كانت أول ميدان 
للحروب المصرية الخارجية في عهد محمد 
أشق  من  فيها  الحروب  وكانت  باشا،  على 
أطولها  ومن  غمارها  التي خاض  الحروب 
وكلفة  وضحايا  متاعب  أكثرها  ومن  مدى 
ظهر  عشر  التاسع  القرن  أوائل  في  مالية. 
الثورات  إخماد  في  العثمانية  الدولة  عجز 
التي قامت في وجهها. من هذه الثورات التي 
والحركة  اليونانية  الثورة  مضجعها  أقّضت 
الوهابية في شبه الجزيرة العربية فاستنجدت 

بوالتها إلخمادها. حققت الدعوة الوهابية نجاحا 
في نجد واحتضنها أمير الدرعية محمد بن ُسعود 
بن محمد أل مقرن، وتجاوزتها إلى بعض أنحاء 
الحجاز واليمن وعسير وأطراف العراق والشام، 
واستولى الوهابيون على مّكة والطائف والمدينة 
المنورة، حتى بدأ خطرها واضًحا على الوجود 
العثماني في أماكن انتشارها في المشرق العربي 
العثمانية  الدولة  شعرت  اإلسالمي.  والعالم 
بخطورة تلك الحركة وأدركت أن نجاحها سوف 
يدها  من  وخروجه  الحجاز  فصل  إلى  يؤدي 
يهدد  مما  الشريفين،  الحرمين  خروج  وبالتالي 
الزعامة التي تتمتع بها في العالم اٌسالمي بحكم 
اشرافها على هذين الحرمين، في وقت كانت قد 
بدأت تسعى فيه إلى التغلّب على عوامل الضعف 
الداخلية وتقوية الصالت بينها وبين أنحاء العالم 
اإلسالمية.  الخالفة  مركز  بوصفها  اإلسالمي 
العثمانية  للدولة  حافًزا  العوامل  هذه  كل  شّكلت 
ومواجهتها  الوّهابية  الدعوة  وجه  في  للوقوف 
األمر  بادئ  في  فحاولت  انتشارها،  من  للحد 
فشلت.  لكنها  ودمشق  بغداد  والة  طريق  عن 
فوقع اختيارها على محمد علي باشا، فأعّد هذا 
حملة عسكرية بقيادة ابنه أحمد طوسون ودخلت 

معركة وادي الصفراء لكنها انهزمت.

   لم يستثمر الوّهابيون انتصارهم في الصفراء، 
وقبعوا في معاقلهم، مما أعطى طوسون الفرصة 
إلعادة تنظيم صفوف قواته، كما طلب إمدادات 
القبائل الضاربة بين  القاهرة، وأخذ يستميل  من 
ونجح  والهدايا،  بالمال  المنورة  والمدينة  ينبع 
في سياسته هذه التي مّهدت له السبيل الستعادة 
الوّهابيين  لكن  والطائف.  ومكة  المنورة  المدينة 
وقطعوا  والحناكية  تربة  في  وانتصروا  عادوا 
طرق المواصالت بين مكة والمدينة. وانتشرت 
األمراض في صفوف الجيش المصري، وأصاب 
المؤونة  وقلة  القيظ  شدة  نتيجة  اإلعياء  الجنود 
والماء، الذي زاد موقف طوسون حرًجا، فرأى 
بعد تلك الخسائر، أن يلزم خطة الدفاع، وأرسل 

إلى والده يطلب المساعدة.

إلى     قرر محمد علي باشا أن يسير بنفسه 
الحجاز لمتابعة القتال والقضاء على الوّهابيين، 
العربية  الجزيرة  شبه  في  مصر  نفوز  وبسط 
على  1٨12م  اغسطس   26 في  مصر  فغادر 
رأس جيش آخر ونزل في جدة ثم غادرها إلى 
في  فشل  أنه  إال  الوهابيين،  معاقل  وهاجم  مكة 
توسيع رقعة انتشاره وأخلى القنفذة بعد أن كان قد 
دخلها، وانهزم ابنه طوسون في تربة مّرة آخري. 
المتكررة  الهزائم  هذه  بعد  الطبيعي  من  فكان 
الجيش  لوحدات  المستمرة  الوّهابيين  ومناوشات 
المصري، أن يطلب محمد علي باشا المدد من 
للزحف  المساعدات وتأهب  مصر ولما وصلت 

ابريل   27 في  سعود  بن  محمد  خصمه  توفي 
1٨14م وخلفه ابنه عبد هللا، ويبدو أن هذا األمير 
لم يمتلك قدرات عسكرية تُمكنه من درء الخطر 
المصري مما أدى إلى تداعي الجبهة الوّهابية، 
الذي  باشا  علي  محمد  مصلحة  في  ذلك  فصّب 
بسل،  في  وّهابي  جيش  على  التغلب  من  تمّكن 
وسيطر على َتَربة ودخل ميناء القنفذة، في حين 

سيطر طوسون على القسم الشمالي من نجد.

المشكلة  تطّور  من  المرحلة  هذه  عند     
يغادر  أن  باشا  علي  محمد  اضطر  الوّهابية، 
للقضاء  إلى مصر  العربية ويعود  الجزيرة  شبه 
على مؤامرة لطيف أغا ذلك المملوك الذي قّربه 
الجيش  استولي  ولما  خزانته،  أمين  وجعله  اليه 
الوهابيين  من  المنورة  المدينة  على  المصري 
العالي،  للباب  البشرى  ليزف  لألسيتانة  أرسله 
فانعمت الحكومة التركية على لطيف اغا برتبة 
الزهو  فداخله   ، باشا  لطيف  فصار  الميرميران 
والخيالء، وطمع في أن بكون واليا على مصر، 
واستشف محمد علي باشا بثاقب نظره التغييرات 
فارتاب  وحركاته  أفكاره  على  طرأت  التي 
وبعد  منه.  والتخلص  لتأديبه  لمصر  وعاد  فيه 
ضّد  حربه  استأنف  المؤامرة  هذه  على  القضاء 
الوّهابيين، فأرسل حملة عسكرية أخرى إلى شبه 
باشا في 5  ابراهيم  ابنه  بقيادة  العربية  الجزيرة 
اصطدامات  بعد  تمكن  الذي  1٨16م،  سبتمبر 
ضارية مع الوّهابيين، من الوصول إلى الدرعية 
إلى  سعود  بن  هللا  عبد  فاضطر  ومحاصرتها، 
على  الطرفان  واتفق  المفاوضات،  باب  فتح 
تسليم الدرعية إلى الجيش المصري بشرط عدم 
تعرضه لألهالي، وأن يُسافر عبد هللا بن سعود 
يرد  وان  للسلطان  الوالء  لتقديم  األسيتانة  إلى 
الوهابيون الكوكب الُدري وما بقي بحوزتهم من 
التحف والمجوهرات التي أخذوها حين استولوا 
بعد  باشا  إبراهيم  وعمد  المنورة.  المديبة  على 
تسلمه الدرعية إلى هدمها. وهكذا انتهت الحرب 
الوّهابية التي خاضها الجيش المصري في شبه 

الجزيرة العربية، وعاد إبراهيم باشا إلى 
مصر.

محمد علي  فكر  سنوات  بضع  بعد     
إلى  السودان  لضم  تجريد حملة  في  باشا 
مصر وكان هدفه من ذلك، السعي وراء 
الناس وجوده  يردد  الذي  الذهب والماس 
سنار،  في  خاصة  السودان  أصقاع  في 
الجيش  في  سودانيين  جنود  والتخاذ 
من  عنهم  عرف  لما  المصري  النظامي 
من  والتخلص  وطاعة،  وشجاعة  صبر 
بقية جنود الفرق غير النظامية في الجيش 
المصري التي كانت تثير القالقل ومصدر 
متاعب له، والقضاء على البقية الباقية من 

المماليك الفارين إلي دنقلة. 

   انطلقت التجريدة المكونة من 4٠٠٠ 
إسماعيل  بقيادة  نيلة  مراكب  في  جندي 
أبناء محمد على باشا في 2٠  باشا ثالث 
الحملة جنوًبا من  يوليو 1٨2٠م. سارت 
دنقلة،  إلى  ومنها  حلفا  وادي  إلى  أسوان 
دون  وهزمتهم  المماليك  واجهت  حيث 
ديسمبر،  من  الرابع  وفي  تذكر.  مقاومة 

بأسلحة  السودانيين  من  جمًعا  واجهت 
واصل  ثم  كورتي،  في  وهزمتهم  بدائية 
على  واستولى  الزحف  المصري  الجيش 
شندي  ثم  1٨21م  مارس   1٠ في  بربر 
ثم  استسالنه،  »نمر«  ملكها  أعلن  التي 
وأسس  درمان،  أم  على  بعدها  استولى 
بالقرب منها مدينة الخرطوم لتكون قاعدة 
عسكرية للقوات المصرية. بعد ذلك وجه 
الدفتردار  اسماعيل باشا نسيبه محمد بك 

في حملة لضم كردفان. في ابريل 1٨2٠م 
اشتبكت قوات الدفتردار مع قوات محمد 
الفضل سلطان كردفان في بارا وانتصر 
بذلك  ليضم  األبيض  مدينة  ودخل  عليه 
للسلطة  الخاضعة  األراضي  إلى  كردفان 
جيشه  ببقية  إسماعيل  سار  المصرية. 
واد  على  فاستولى  سنار،  مملكة  لضم 
مدني، فقدم ملكها »بادي« والءه للجيش 
المصري، فدخل المصريون سنارفي 12 

يونيو 1٨21م.

سنار  في  الجيش  وجود  أثناء  وفى     
فاضطر  الجنود،  بين  المرض  انتشر 
إسماعيل إلى طلب المدد من أبيه، فأمّده 
باشا.  ابراهيم  األكبر  أخيه  بقيادة  بقوات 
بينهنا،  العمل  تقسيم  على  األخوان  اتفق 
فكانت مهمة إسماعيل الزحف بجيشه على 
إبراهيم  اتجه  ينما  األزرق،  النيل  منطقة 
لضم بالد الدنكا واستكشاف أعالي النيل. 
النيل  منطقة  في  زحفه  اسماغيل  واصل 
في  فاروغلي  إلى  وصل  حتى  األزرق 
أكرهه  فقد  إبراهيم  أما  1٨22م،  يناير 

المرص على العودة إلى مصر.

في  المتواصل  االزدياد  بسبب     
المصريون على  التي فرضها  الضرائب 
في  تظهر  الثورات  بدأت  السودانيين، 
مختلف المناطق السودانية، وما أن وصل 
ديسمبر  في  شندي  إلى  باشا  إسماعيل 
بالمثول  نمر  الملك  أمر  حتى  1٨22م، 
بإثارة  واتهامه  تأنيبه  في  وبدأ  أمامه 
بأن  عاقبه  ثم  الثورات،  وتأجيج  القالقل 
وألف  فادحة  مالية  غرامة  يدفع  أن  أمره 
من العبيد، فأظهر الملك نمر االمتثال ولم 
تمض أيام حتى دعا إسماعيل باشا وكبار 
رجاله إلى وليمة، وبعد أن أثقلهم بالطعام 
والشراب، أمر بإشعال النار في المكان، 
وأمر جنوده برمي كل من يحاول الهرب 
إسماعيل ورجاله  فمات  والنبال،  بالسهام 
خنًقا وحرًقا. فلما بلغ محمد بك الدفتردار 
في  وأسرف  شندي  إلى  زحف  الخبر، 
أنه  إال  نمر  الملك  وتعّقب  والسبي،  القتل 
لم يدركه حيث فر إلى الحبشة. بعد ذلك 
ودان  السودان  في  األوضاع  استقرت 

لحكم محمد علي باشا.

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 3٠  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 ٩٠% 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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غصن  سلسلة  في  لسه  احنا   
الزيتون ودي المقاله رقم 5... وزي 
الجريده  عادت  سواء  اتفقنا...  ما 
لتصدر ورقيه مره اخري... او ظلت 
إلكترونيه.. طبقا لما يحدث االن... 
كااجراء  او  الحماية...  من  كنوع 
ان  بعد  يحدث...حتي  قد  جديد 
ينتهي شبح الكورونا...ونخلص منه 
في  الجريده  ان  المهم  علي خير... 
النهايه.. تكون وسيله لالطمئنان... 
الزيتون  غصن  بمثابة  وتكون 
بقي  نرجع  ماعلينا...  للجميع... 
موضوعنا  النهارده..  لموضوعنا 
بس  الضيف...  عن   ... النهارده 
تقيل  ضيف  هو  سامحوني... 
او  اإلرهاب...  عن  هو  شويه... 
فيلم  وده  »الضيف«...  فيلم  عن 
قصة »إبراهيم عيسى«... طبعا انا 
ماكنتش عاوزه أتكلم عن إرهاب... 
وخصوصا  ده...  المضلم  والجو 
اتكلمنا عن  السابق...  العدد  في  ان 
موضوع الجهاد... من وجهة واحد 
آيات  ل  مؤلف  او  منصف...  غير 
بقول  كنت  أني  ومع  زيدانيه... 
لنفسي كفايه كده... وبزيادة... ايات 
علي  المهم...  بزيادة...  زيذانيه... 
إد ما الموضوع ده كان مستفزني... 
شبيه...او  بحاجه  تاني  فوجئت 
بقي...  ايه  استفزتني...  ارخم.... 
فاكرين لما كلمتكم في العدد السابق 
مصر...  في  اللي  اصحابي  عن 
ان  جدا...  مستفز  بعضهم  واللي 
الكورونا جت كده وح تروح... من 
غير ما تاخد في سكتها... االغبياء  
اللي قالوا ان مصر مش متصابه... 
عشان هي بلد اسالميه... واإلسالم 
البالد  وان  صاينها...  اللي  هو 
المسيحيه نتيجه لكفرها  وفسادها... 
طبعا    ... الكورونا  وباء  أصابها 
العدد  ده  الموضوع  ع  ردينا  احنا 
بحاجه  فوجئت  بس  الماضي... 
اصابت  الكورونا...  غير  تانيه... 
بيقولوا  المتخلفين...  بعض  أدمغة 
بيكفرونا...  بس  مش  بقي...  ايه 
بيمحونا...  لكن  كمسيحيين... 
بقي...  ازاي  الوجود...  من  أصال 
ان  بتقول  دي...  المتخلفة  اآلراء 
مش  دول  واليهودية...  المسيحيه 
شرائع...  دول  سماويه...  اديان 
أصال...  شريعه  كلمة  ان  ومع 
المسلمون  بالدين... وحتي  مرتبطه 
بيستخدموها بقولهم.. شريعة هللا... 
بيلغوا  األغبياء...  هؤالء  ان  اال 
كمان  ويبلغوا  اآلخر...  ع  دماغهم 
علي  وبيستشهدوا  اآلخر...  وجود 

ان  تقول  القران...  من  بآيات  ذلك 
مسلمين....،  هللا...  أنبياء  كل... 
أدركه  حين  فرعون  اول  من 
اله  ال  انه  آمنت  »قد  وقال  الغرق 
إسرائيل  بنو  به  آمنت  الذي  اال 
حين  وكذلك  المسلمين»  من  وانا 
»وأمرت  السالم  عليه  نوح  قال 
او كالم  المسلمين»   من  أكون  ان 
إبراهيم عليه السالم »فال تموتن اال 
عليه  يوسف  قال  وكما  مسلمون«  
السالم » توفني مسلما« او موسي 
آمنتم  كنتم  ان  »يقاوم  السالم  عليه 
مسلمين  كنتم  ان  توكلوا  فعليه  باهلل 
قال  السالم»  عليه  عيسى  »وقال 
الحواريون نحن أنصار هللا امنا باهلل 
مسلمون...  بانا  عيسي  احس  فلما 
اما اآليه الجامعة لكل األنبياء وهم 
إلينا  »انزل  مسلمون  بانهم  يقرون 
وإسماعيل  إبراهيم  الي  انزل  ما 
واألسباط  ويعقوب،  وإسحاق 
ومااوتي قولوا امنا باهلل ، وما اتي 
احد  بين  اليفرق  ربهم  من  البنون 
منهم ونحن له مسلمون »... انا بس 
حبيت أضع اآليات اللي الناس دي 
بتستشهد بيها عشان يكون الرد علي 
أساس مظبوط مرتبط بما كتبوه او 
ما يفكرون فيه... عايزه أقول لألخ 
واياتك  بكالمك  انت  ده...  المؤمن 
دي... وباستخدامنا لنفس منطقك... 
تؤمن  ال  هنا  انت  أقولك  عاوزه 
لو  الن  نفسه...  الخالق  هللا  بقدره 
ربنا عاوز فرعون ونوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وموسي وعيسى 
كان  مسلمين...  يكونوا  وغيرهم... 
اإلسالمي...  الدين  نزل  األول  م 
قبل  حتي  من  قوي...  زمان  من 
الفراعنة... وكان قادر برضه يخلي 
المختار  النبي  هو  »محمد«  النبي 
بدين  الناس  اتهدي  أيديه  علي  اللي 
بقي  بدون  »اإلسالم«...  الحق 
لنا  توكد  آليات...  نلجا  مانضطر 
علي إيمان هؤالء األنبياء... ده إذا 
كنت حضرتك أصال  بتعترف انهم 
فيه  ماكنش  بقي  وبالتالي  أنبياء... 
واالستعارة  والتوريه  للكنايه  داعي 
لمحاولة  والتصريحيه...  المكنيه 
بعصور..  وربطه  اإلسالم  إلصاق 
اما  األساس...  من  فيها  ينزل  لم 
هو  باسالمهم...  تقصد  كنت  إذا 
الناس  يامن  ان   او  استسالمهم... 
مسلم...  انت  انك  مع  شرهم... 
تامن  لم  الحقيقه  في  الناس  وبقيه 
حتي  للبشر...  وارهابك  شرك  ابدا 
كنت  لو  أقول  منهم...  المسلمين 
تقصد ذلك علي سبيل المجاز وليس 

بالتالي...  ان  المانع  فأيه  الحقيقه... 
اآليات اللي حضرتك مستشهد بيها 
وليس  ارضي..  تشريع  تكون  دي 
الحكايه  كده  وتبقي  سماوي...  دين 
سوا...  الهوا  في  وكله  بصره... 
علي...  صعبان  انت  فكره  علي 
يشيل  ربنا  بجد...  عشانك  وبصلي 
علي  اللي  والعماص...  القشور... 
مش  بجد...  قلبك  وينور  عنيك... 
الفاضية...  والجعجعة  بالشعارات 
اللي  هؤالء  ان  برضه...  الغريب 
واليهودية  المسيحيه  ان  بيقولوا 
بيتكلموا  سماويه...  أديانا  ليست 
برضه عن تحريف الكتب المقدسه 
بقي  قولي  واإلنجيل...  ...التوراة 
مقدس  وكتاب  جم...  دول   منين 
 ... أصال  اديان  مفيش   اما  ايه... 
ومع ذلك انت برضه بتحاول تنخر 
وتسمم  حاجه  أي  في  وتلغوص 
فكر   ... وخالص  الناس  عقول 
كويس... ال اسفه... ياريت متفكرش 
يوريك  لربنا  صلي  خالص... 
نوره... ويوريك ايه هو الصح.... 
واستفضت  عليكم  طولت  معلش 
ماقلته  كل  برضه  بس  الرد...  في 
سابقا.. متعلق بالموضوع األساسي 
تاني  نرجع  معلش   .. »الضيف« 
انا  ومعلش  »الضيف«...  لل 
إبراهيم  بتاع  الفيلم  اسم  اقتبست 
الن  المقال...  بيه  وسميت  عيسي 
الحقيقه بعد ماشاهدت الفيلم عجبني 
يعجب  ح  مش  هو  وطبعا  جدا... 
أصحاب  وخصوصا  كتير...  ناس 
اللي  المتحجره...  والقلوب  العقول 
اتكلمنا عن بعضهم أعاله...الفيلم قد 
ال يكون ناجح جماهيريا النه يدور 
في مساحه محدوده جدا... اوضتين 
رساله...  بينقل  هو  بس  وصاله... 
ده  ان  قالوا  النقاد  بعض  صحيح 
ممكن  وكان  عيسى  فكرابراهيم 
يقوله في مقال... ومش الزم فيلم... 
لكن الحقيقه انا في رأي الفيلم جميل 
المشاهدة...  برضه  من  ويستحق 
نقدوا  اللي  المتخلفين  بعض  آراء 
تحصل  قربت  دقنه  واحد  الفيلم... 
رجله... وهو مااعترضش ع الفيلم 
الممثلين  اعترض علي   لكن  نفسه 
لك  قال  األدوار...  بيؤدوا  اللي 
مثل  ده  الصاوي....  خالد  مثال... 
قبل كده في فيلم »عمارة يعقوبيان« 
دور واحد شاذ... وشكله هو كمان 
علي  برضه  األخ  اعترض  شاذ.. 
رقاصه  انها  وقال  رضا  شيرين 
بنت رقاصه وأبوها رقاص وخالها 
رقاصه... هو قال كده علي خالها... 
قال يعني ده اللي قاهرني... قال لك 
محكوم  مالك...  احمد  الواد  كمان 
بنفخ  قام  النه  قضيه...  في  عليه 
بشكل  الذكري«  »الواقي  الكوندوم 

باللين »بالونات«
عيد  في  للعساكر  يديها  وراح   
الشرطة... طبعا الغبي ده مش فاهم 
ليها  قضيه  عليه  لو  مالك  احمد  ان 
معناه  فده  الشرطة...  بإهانة  عالقه 
زي  ومعفنه...  ملوثه  أفكاره  ان 

غصن الزيتون 5 -  الضيف
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والتنسي  بالظبط...  ده  صاحبنا  
ياأخي المؤمن...ان احمد ده هو... 
ابن حسن مالك... احد اكبر اركان 
بس  عاوزه  ماعلينا...  اإلخوان... 
الموضوع  نسي  انه  له...  أقول 
او  الفيلم  ومانقدش  األصل...  من 
موضوعه...  أساس  علي  فنده 
بالحجه...  والحجه  بالرد...  الرد 
نقدهم  يعني  بالبرهان...  والبرهان 
علي أساس األدوار اللي بيمثلوها... 
خالد  ان  برضه  له  أقول  وعاوزه 
الصاوي كان متقمص دور إبراهيم 
انا  ان  لدرجه  وشكله...  عيسي 
معظم الوقت كنت مش بشوف خالد 
عيسي...  إبراهيم  ال...  الصاوي 
وحتي الصوت.. بقيت ادقق هو ده 
صوت خالد الصاوي... وال دبلجه 
واللي بيتكلم كان إبراهيم عيسي... 
عظيم  ممثل  الصاوي  خالد  وكون 
او  أديب  او  شاذ  انه  بقي  يقنعك 
مغنيه...  وال  رقاصه  شيرين  كون 
وبتمثل الدور بإتقان... ده ال يعيب 
أي واحد فيهم... بالعكس دي قدره 
والحقيقه  الدور..  أداء  علي  رائعه 
حضرتك  رأي  عاوزين  مش  احنا 
في أدائهم... احنا عاوزين رد علي 
أفكار المؤلف وآرائه... نعود للفيلم 
في  األحداث  تدور  اخري.  مره 
الشاب  المهندس  يحل  واحدة،  ليلة 
على  ضيًفا،  مالك(  )أحمد  أسامة 
)خالد  التيجاني  يحيى  الدكتور  بيت 
الصاوي(، ليتقدم لخطبة ابنته فريدة 
المقابلة  تتحول  عوض(،  )جميلة 
كالمية  نزال  ساحة  إلى  سريًعا 
اآلراء  في  الكبير  الخالف  بسبب 
دينًيا  المتشدد  أسامة  بين  الدينية 
من  كاًل  وتحاول  المتحرر،  ويحيى 
)شيرين  مارلين  او  ميمي  الزوجة 
رضا( واالبنة فريدة تهدئة األمور. 
يناقش خالله إحدى القضايا الدينية، 
مثل الحجاب أو قبول المسيحيين.... 
بلوحة  البيت  إلى  أسامة  يدخل 
يحيى  يضعها  قرآنية  آلية  ضخمة 
الثلث  وفي  المكتب،  غرفة  في 
إلى  أسامة  يتسلل  الفيلم  األخير من 
اللوحة  ظهر  ويفتح  المكتب  غرفة 
بعناية،  مخبأ  مسدًسا  منها  ويسحب 
يهدد به يحيى وأسرته. كل ما فات 
من الفيلم في كفة وهذا الجزء األخير 
في كفة. يتضح لنا أن أسامة ينتمي 
إلى جماعة متطرفة ما وهو مكلف 
اما   يقتله...  ان  ويوشك  يحيى  بقتل 
شقيق  الكدواني(  )ماجد  او  هاني 
ميمي ظهر في مشهد استمر لدقائق 
قليله...  دقايق  انها  ومع  قليلة... 
الفيلم   كاتب  رأي  أكدت  انها  اال 
اللي  الجمله  في  فكره  ولخصت 
حين  الكدواني  آوماجد  هاني  قالها 
هو   : مالك  احمد  او  اسامه  ل  قال 
انت متعرفش ان محمد طه حلها... 
فيرد اإلرهابي :  محمد طه  مين... 
فيرد هاني » محمد طه بتاع مصر 
فاكر...  خليك  جميله  مصر  جميله 
مصر جميله... فيرد اسامه : حلها 
 : يحيي  الدكتور  عليه  فيرد  ازاي  
بالظبط   ايه  هو   األول  تسأله  مش 
اللي حلها يعني » فيرد هاني بقوله 
: حل كل الهردبيسه اللي احنا فيها 
دي... الفتنة واإلرهاب والتطرف.. 
واالطران   المطينه بطين )قطران 
اللي هو الزفت يعني...اسملله علي 
نبي..  قالك   »موسي  مقامكم(    
وكل  نبي...  محمد  نبي...  عيسي 

من له نبي... يصلي عليه »  فيرد 
 « عبقري  حل  وهللا   « الدكتور 
فيرد هاني : كل من له نبي يصلي 
بس...  نفسه  مع  ويركز   عليه... 
وفي  بالتاني.....  دعوه  ومالوش 
في   للكاتب »سامح جويده »  مقال 
الجريده اإللكترونية »اليوم السابع« 
الضيف  فيلم  أشاهد  كنت    : يقول 
من منظور شخصى ووفق تأويالت 
عادية  كقصة  أتلقاه  فلم  خاصة. 
فى  استقبل  ليبرالى  وكاتب  لمثقف 
بيته خطيب ابنته الوحيدة على دعوة 
يريد  إرهابى  أنه  ليكتشف  عشاء 
أعمق  صورة  شاهدت  بل  اغتياله. 
ملحمة  الفيلم  رأيت  بكثير.  هذا  من 
مبسطة عن المواجهة التاريخية بين 
للسيطرة  الدينى  والحكم  الليبرالية 
على عقل مصر.  فرأيت فى يحيى 
الصاوى-  »خالد  التيجانى  حسين 
بطل الفيلم – مفكر وكاتب علمانى 
آمنوا  الذين  المثقفين  كل  مشهور« 
ورفض  التفكير  وحرية  بالليبرالية 
استخدم  فيه كل من  التكفير. رأيت 
إلى  والوصول  الدين  فهم  فى  عقله 
رجال  مقاصد  إلى  وليس  مقاصده 
تصوراتهم..  أو  وأهوائهم  الدين 
المسيحية  زوجته  فى  ورأيت 
المسيحيين  كل  رضا«  »شيرين 
الذين عاشوا على أرض وطنهم فى 
أمان واستقرار وحب إلى أن ظهر 
هذا الضيف المخيف.. وشاهدت فى 
أو  مصر  عوض«  »جميلة  ابنته 
يتنازع  التى  المصرى  العقل  هوية 
واإلرهابيون...  المثقفون  عليها 
ورآيت  فى أسامة »حسن مالك – 
المد  أذرع  كل  اإلرهابى«  الضيف 
السلفى والوهابى التى تشابكت فجأة 
وتحولت علي  نفسها، ووجدت فى 
الوسائل  أفضل  والترويع  اإلرهاب 

لنشر الدين.
الزاوية  هذه  من  الفيلم  شاهدت  
عليه  الحكم  فى  التأويل  وغلبنى 
يميل  الفيلم حوارى وال  أن  خاصة 
إلى اإلبهار السينمائى المعتاد، ولكن 
ومازال   .... للفيلم  الخاص  تأويلى 
لألستاذ »سامح جويده»....  الكالم 
جعلنى ال ألتفت لكل ذلك. بل وجدت 
يعطينى  ما  والحوار  السيناريو  من 
فى  والتفكير  للتعمق  أكثر  مبررات 
وانتبهت  ومغزاها..  الفيلم  قصة 
اإلشارة  أود  جوهرية  نقاط  لعدة 
الليبراليين  نحن  أو  فالبطل  إليها. 
أطلقت  التى  الفئة  وهذه  والمثقفين 
تلتفت  لم  الصفوة!!  نفسها  على 
الوسطية  أفكارها  تأثير  مدى  إلى 
المصرية  الهوية  فى  المستنيرة 
أن  حتى  الجمعى..  العقل  فى  أو 
ابنته  بانقياد  فوجئ  التيجانى  يحيى 
الجامدة  الدينية  باألفكار  وانبهارها 
تحبه  الذى  اإلرهابى  سربها  التى 
له  تقرأ  لم  أنها  ليكتشف  عقلها  إلى 
أفكاره  من  تعى  ولم  واحد  كتاب 
المستنيرة فكرة واحدة وأنه لم يهتم 
يوًما بأن يسألها هل قرأت كتبه أو 
أقنعتها أفكاره بل تركها للمد السلفى 
والوهابى وأفكارهم الغريبة الغارقة 

فى الذكورية والتحريم والتكفير.. 
]البقية ص20[
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آتـــون
فرعونيــات

إلهة الشمس
معبد  الرئيسي:  العبادة  مركز 
في  ومعبده  العمارنة،  تل  في  آتون 

الكرنك

الرمز: قرص الشمس

الفرعون إخناتون وعائلته 
يتعبدون آلتون.

آتون )Aten، Aton( هو اإلله 
إخناتون  الملك  عنه  أعلن  الذي 
الذي  الموحد  اإلله  الشمس  واعتبر 
ال شريك له ونور آتون يفيد جميع 
شكل  في  آتون  يمثل  األجناس،، 
قرص الشمس، بأشعتها التي تنتهي 
والرخاء  الحياة  لتمنح  بشرية،  بأيد 
لألسرة الملكية، وبعد وفاة إخناتون، 
لمكانته  أخرى،  مرة  آتون  عاد 

األولى، كأحد اآللهة المصرية.

 

الصورة املبكرة واألخيرة خلرطوش 
املعبود »آتون«، تتضمن طريقة 

كتابة اسم املعبود.

)الشمس،  تعنى:  »آت�ون«  كلمة 
رب  )مقر  أو:  الشمس(،  قرص 
الشمس،  )قرص  أو:  الشمس(، 
ظهرت  وقد  المرئى(.  ومظهره 
عصر  منذ  النصوص  في  الكلمة 
»نصوص  في  األول  االنتقال 
الرب  ظهور  أن  إال  التوابيت«؛ 
الملك  عهد  منذ  بدأ  قد  »آتون« 

»أمنحتب الثالث«.]1[

إلى  تشير  الكلمة  أصبحت  وقد 
الشمس )imy  itn(، أى:  ربوبية 

)الذى في ُقرصه (

مظهر  أى  »آتون«  يتخذ  وال 
حيوانى أو آدمى، ولكنه يصور فقط 
على هيئة قرص الشمس، وقد بدت 
أيٍد  ذات  أذرع  شكل  على  أشعتها 

تهب الحياة والقوة والحيوية.

وقد ظهر »آتون« بهذه الصورة 
عثر  التى  اللوحات  من  الكثير  في 
العمارنة«،  »تل  منازل  في  عليها 
المنازل  داخل  توضع  كانت  والتى 
الجدل  ثار  وقد  الرب.  لهذا  للتعبد 
»آتون«  عبادة  كانت  إذا  ما  حول 
المادى  الشكل  على  انصبت  قد 
الشكل  هذا  أن  أم  الشمس،  لقرص 
قد ُعبد لكونه القوة الكامنة في ذلك 
يتجسد  »آتون«  فالمعبود  القرص؛ 
قرص  داخل  الكامنة  القوة  في 
الشمس، والتى تهب الحياة والضوء 
والنور والحرارة للوجود، فهو رب 

خالق وواهب للحياة.

التوحيد عند قدماء المصريين

كان قدماء المصريين يوحدون هللا 
قبل دعوة التوحيد التي تبناها الملك 
إخناتون، فدعوة التوحيد كانت قائمة 
حيث كان قدماء المصريين يطلقون 
الموحد عدة أسماء حسب  على هللا 

منطقة عبادته فكان يطلق عليه:

شمس  عين  في  أتوم   *
)هليوپوليس(

بتاح في ممفيس  *

تحوت في األشمونين  *

آمون في طيبة  *

حورس في األقصر  *

خنوم في أسوان  *

آتون في تل العمارنة  *

األعظم  اإلله  أسماء  كانت  فهذه 
خالق الكون والحياة. فلقد كان قدماء 
المصريون ينظرون إليه على أنه إله 
واحد أزلي لم يكن قبله شيء وخالق 
إال  الدنيا،  ونظم  شيء  وكل  اآللهة 
به  أشركوا  المصريين  قدماء  أن 
أن  إال  أخرى،  آلهة  معه  وشاركوا 
اإلله آتون ظل بأسمائه القديمة اإلله 

األكبر لهذه اآللهة]2[.

وقد ارتكزت عقيدة »آتون« على 
فنجد  )الحقيقة(،  »الماعت«  فكرة 
مثاًل أن »أخناتون« قد لُقب »عنخ 
على  يحيا  )الذى  أى:  ماعت«،  إم 

الماعت(.

عن  تماماً  االنفصام  أجل  ومن 
»آمون«  إلهها  وعن  »طيبة« 
اختار  القوى،  النفوذ  ذوى  وكهنته 
له،  جديدة  عاصمة  »أخناتون« 
وهى »تل العمارنة«. ولكن بعد أن 
شىء  كل  رجع  »أخناتون«  توفى 
فعادت  قبل،  من  عليه  كان  ما  إلى 
استعاد  الذى  رع«  »آمون  عبادة 
مكانته الراسخة إلهاً للدولة، ومحيت 
من جديد كل مظاهر الديانة اآلتونية 

كأنها لم تكن.

أناشيد آتون

معبد صغير آلتن في أخن  آتن.

ابتكر إخناتون فكرة جديدة وهي 
الصلوات  من  بدال  للمعبود  أناشيد 

له، وهذه أحد أناشيده:

نشيد المشرق

يا من يضئ المشرق بنوره

فتمأل األرض بجمالك

العلى  الرائع  القوى  الجميل  أيها 
فوق األرض

تعاليت فأمتد نورك على األرض

أيها الظاهر الباطن

غرب  في  استويت  إذا  من  يا 
الكون

باتت الدنيا في ظالم يشبه الموت

فإذا الناس في المضاجع

وإذا رءوسهم في غطاء

فإذا ما احمر شفق الصباح

طلعت على الكون شمسا

فإذا الدنيا وقد أضحت نهارا

الناس  وإذا  تتهلل:  األرض  وإذا 
أيقاظ

إله  ال  الذي  األحد  الواحد  أيها 
غيره

أيها  هواك  على  األرض  خلقت 
الواحد األحد

لك الخلق من ناس وحيوان ودابة.

صينيون  آثار  علماء  اكتشف 
يعود  المقابر  من  مجموعة 
تانغ  أسرة  عهد  إلى  تاريخها 
)61٨ م - ٩٠7 م( في محافظة 
شمالي  خبي  بمقاطعة  فوتشنغ 

الصين.

مدير  شيا"  هونغ  "تشي  وقال 
معهد الحفاظ على اآلثار الثقافية 
اليوم-  المقاطعة في تصريح  في 
غرف  من  غرفة  كل  طول  إن 
الطوب  من  المصنوعة  المقابر 
 2.1 وعرضها  متر  4ر2  يبلغ 

متر وارتفاعها ٨٠ سنتيمترا. 

وأضاف أن جميع االكتشافات 
ومواد  المقابر  وهيكل  وتصميم 
النحاسية  والنقود  األحمر  الفخار 
تشير  "كايوان",  بعالمات 
تانغ  أسرة  لعهد  تعود  أنها  إلى 
الوسطى التي يعود تاريخها إلى 
أكثر من 12٠٠ سنة مشيرا إلى 
على  عثروا  اآلثار  علماء  أن 
وشظايا  قديمة  وآبار  بناء  بالط 

مما  المقابر,  من  بالقرب  فخار 
يشير إلى أن المكان كان منطقة 
إنتاج  ورش  مع  مدنية,  سكنية 

وساحة مقابر.

ووجد علماء اآلثار في إحدى 
الخزف  من  أوعية  المقابر 
منقوشة  نحاسية  ونقودا  األبيض 
)النقود  تونغباو"  "كايوان  عليها 
كايوان(,  عصر  في  المتداولة 
وأشياء  حمراء  فخارية  وأوان 
العثور  تم  كما  أخرى,  مدفونة 
فم  في  العمالت  بعض  على 
حيوانات  وبقايا  القبر,  صاحب 
صغيرة في أواني فخارية حمراء 
اليمنى  الزاوية  في  ووضعت 
العليا فوق رأس صاحب القبر. 

وأشار شيا إلى أن هذه المقابر 
تقدم دليال تاريخيا على نمط حياة 
في  الجنازة  وعادات  المدنيين 
منطقة سهل خبي الوسطى خالل 

أسرة تانغ اإلمبراطورية.

اكتشاف مقابر يعود تارخيها ألكثر من 
1200 سنة مشالي الصني 

األهرام اجلديد 
يهنئ القراء املسلمني 

بعيد فطر رمضان
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  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	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

وقائع نفسية من قلب 
احلجر الصحى 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

المبذول،،  الجهد  تعكس  مهيئة  غرف 
تفصل  معزول،،  مكان  فى  الراحة  تكفل 

الذين  ذويه  عن  نزيلها 
الدخول،،  من  يمنعوا 
الى  الهلع  فيتسرب 
صدر المريض وتصير 
كالطبول،،  قلبه  دقات 
ما عسى ان يلقاه وسط 
هل  المجهول؟،،  هذا 
كورونا  من  سيبرأ 
أم  ينول؟،،  وللشفاء 

الموحش  المكان  هذا  فى  المتصلة  لياليه 
ستطول؟،، أم ستدهور حالته و يموت وحيدا 
مرذول؟،، كل هذة االفكار و اكثر فلك ذهنه 
بها مشغول،، فتفتك و تنال المزيد من جسده 
المعلول،، وتثقل على طاقات النفس وال من 
وال  عدوين  المناعة  تحارب  وهنا  حلول،، 
جسدية  حربا  يقيم  حيث  الغفول،،  تستطيع 
وحربا  يجول،،  بالجسم  الذى  الفيروس  مع 
ينشر  بأسطول،،  يغرو  باغيا  ليصد  نفسية 
األصول،،  مختلف  من  نفسية  اضطرابات 
من  الطاقة  يفوق  بما  الحجر  مدة  تثقل 
الحمول،، واآلن هيا نعرف المزيد عن اآلثار 
النفسية الناجمة لمرضى كورونا بمستشفيات 

الحجر الصحى
بداخل  القسرى  الصحى واالغالق  الحجر 
جدران المستشفيات و اماكن العزل لعدة ايام 
يثير  واستثنائى  اعتيادى  غير  امر  واسابيع 
فى النفس الفزع ويقيد الحريات ويترك آثارا 
الى  السفر  للعائدون من  نفسية وخيمة سواء 
الذين   كورونا  بفيروس  للمصابين  او  البالد 
اوضحته  ما  هذا  الرعاية.  حالتهم  تتطلب 

الدراسات: 
كشفت دراسة هولندية ان المرضى الذين 
بسبب  المركزة  بالرغاية  لفترة طويلة  مكثوا 
العدسد  داهمتهم  كورونا  بفيروس  اصابتهم 

من المشكالت النفسية و الجسدية
البريطانى  اكد معهد كينجز كوليدج  حيث 
دولنسى  الصحية  بالمجلة  نشرت  دراسة  فى 
غير  تجربة  هو  عموما  الصحى  الحجر  ان 
غير  انه  رغم  له  يخضعون  لمن  مرغوبة 
مخيف بحد ذاته حيث يعتبر العزل عن االهل 
تطورات  من  واألرتياب  الحرية  وفقدان 
المرض و الملل كلها عوامل يمكنها ان تسبب 

فى حاالت مأساوية

ميل  ديلى  صحيفة  ذكرته  لما  وذوفقا 
البريطانية عن جراسة اجريت على 13٠٠ 
شخص قضوا فترات طويلة بالرعاية المركزة 
عانوا من االكتئاب و االضطرابات المزاجية 
و النفسية الخطيرة و ينطبق ذلك على مرضى 
حيث  بالعزل  مكثوا  الذين  كورونا  فيروس 
ضعف  و  االكتئاب  أعراض  عليهم  ظهرت 

التفكير و الوظائف العقلية و الحركية 

فريق  بها  قام  التى  المناظرات  اهم  ومن 
للعزل  مستشفى   12 لعدد  النفسية  الصحة 
بمصر تم رصد العديد من المشكالت النفسية 
األرق،،  الخوف،،  )القلق،،  اهمها  للنزالء 
الشهية،،  اضطرابات 
االكتئاب،،  الهوس،، 
االنتحار،،  محاوالت 
الذهانية،،  األعراض 
بعد  ما  اضطراب 
متفاونة  الصدمة(  
احتمال  بجسب  الشدة 

الشخص

من  المؤضة  خوف  الباحثون  الحظ 
خروجهم  بعد  حتى  االجتماعية  الوصمة 
السلوكيتت  نتيجة  تأتى  والتى  الحجر  من 
ومعاملتهم  كتجنبهم  المجتمعية  السلوكيات 

بخوف والتعليقات السلبية 

بعض  وجود  الدراسات  واظهرت 
الحجر  فترة  بعد  الوسواسية  السلوكيات 
وصعوبة  الناس  وتجنب  اليدين  غسيل  مثل 
انه  الدراسة  واكدت  الطبيعية  للحياة  العودة 
كلما طالت مدة الحجر كلما زادت معها حدة 

االضطرابات النفسية 

واشارات ان العامل المادى يؤثر بقوة فى 
الذين  فاالشخاص  بالحجر  المرضى  نفسية 
يتعرضون  الظروف  لهذة  وظائفهم  فقدوا 

لمشاكل نفسية حادة 

الذين اكتفوا  ولوحظ ان شريحة المرضى 
باالكل و النوم كانوا اكثر المتضررين نفسيا 
مجددا  الطبيعية  الحياة  مع  تأقلمهم  لصعوبة 

بعد خروجهم من الحجر

اماكن قد تكفل كل سبل الراحة و السكينة 
لقاطنيها لكن ال تسكن النفس لسكنى جدرانها 
فتبث كل ما هو سلبى بين جنابات الوجدان 
و ال سبيل من التهدئة سوى تقديم المعلومات 
المطمئنة والوافية حول ماهية الحجر الصحى 

بقية مقال »التشريفة« ص5:
كاأللة  واتحرك  به  يأمروني  ما  افعل 
تماما.  العقل  توقف  وقد  إدراك  او  فهم  دون 
جروا  فرسانا  وان  جريت  أني  فقط  اذكر 
واذكر  وكتفي  رأسي  وألهبوا  بالسياط  خلفي 
وانا  متربا  اخترقت طريقا طويال  أني  أيضا 
وكل  بثقلها  أحس  ال  حقبتي  يدي  وفي  أعدو 
الجانبين  اتفادى رجاال وقفوا عل  ان  مهمتي 
يحملون في أيديهم عصى طويلة غليظة ترتفع 
أيضا  واذكر  جسدي.  على  وتهوي  وتزمجر 
أني كدت ان أسقط عدة مرات ولكن غريزة 
تملكتني دفعت سيقاني لتعدو لتهرب بجسدي 
من ذلك الجحيم الذي أحاط بي. ثم ألجد نفسي 
فجأة وقد توقفت ال أستطيع ان التقط أنفاسي 
من  وابل  وسط  أسمي  عن  يسألني  وأحدهم 
ارتميت  المتالحقة  والصفعات  القذرة  الشتائم 
تلو  الواحد  زمالئي  أشاهد  وانا  مبني  داخل 
االخر يمر بنفس التشريفة ولم يرحم أي منا: 
وسعد  حاد  بربو  المصاب  العسكري  محمود 
زهران ذو القدم الصناعي الخشبي والدكتور 
ثم  الشبكي  باالنفصال  المصاب  مرسي  فؤاد 
لبسنا مالبس صفراء أشبه بالخيش بمقاسات 

ال تتناسب مع الجسم وأصبحت اشكالنا هزلية 
زيادة في التنكيل بنا. كان عنبر السجن كئيبا 
بالنزالء وننام على ارضيته  باردا ومزدحما 
قليلة  األسفلت. كان األكل في معظمة حبات 
من الفول الملوث بالطين والذباب والسوس. 
هناك زنازين التأديب لكل من ال يطيع األوامر 
الصارمة والتي يكون بعضها مستحيال. فهي 
مجموعة  فيها  يحشر  مختنقة  ضيقة  زنازين 
وقوفا ليوم كامل وتغرق أراضيها بالمياه. انه 
فصل واحد من فصول كثيرة تشهد بإرهاب 
ووحشية معتقالت عبد الناصر وهناك الكثير 
إنسانية  السادية واال  الممارسات  والكثير من 
التي مورست ضد كل من تجرأ اوعبر او لمح 
والديكتاتور  األوحد  للزعيم  معارضته  عن 
تفاصيلها.   لذكر  هنا  المجال  يضيق  الفاشي، 
وللقارئ المهتم بمعرفة المزيد أوردت بعض 

المراجع التي يمكن الرجوع لها.

المراجع: 1- قصة عبد الناصر والشيوعين: 
عبد العظيم رمضان. 2- معنى الديمقراطية: 
إسماعيل المهداوي 3- في معتقل أبو زعبل: 

الهام سيف النصر 

القبض على قس وفرار ضيوف حفل 
زفاف بنيجرييا بسبب كورونا

ألقت السلطات النيجيرية القبض على قس في مدينة كاالبار بجنوب نيجيريا لخرقه قواعد 
اإلغالق للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بإجراء حفل زفاف في كنيسته. 

واعتقل القس من قبل أعضاء فرقة العمل ضد كورونا بوالية كروس ريفر الذين كانوا في 
دورية حيث اشتبهوا بعد رؤية عدد غير معتاد من المركبات المتوقفة أمام الكنيسة. وحاول 

الضيوف أن يلوذوا بالفرار أثناء المداهمة. 

وقال بوتريت بيترسون قائد فريق الدوريات "كنا نقوم بدوريات لمعرفة مستوى االمتثال 

عندما الحظنا سيارات متوقفة وكان لي أن أتساءل من أين أتت السيارات". 

وأضاف أنه عندما دخل فريقه الكنيسة، وجدوا أكثر من 3٠٠ شخص تجمعوا، في انتهاك 

للمبادئ التوجيهية للمسافة االجتماعية في الوالية. 

اإلصابة  حاالت  من  حالة  أي  تسجل  لم  نيجيريا  في  فقط  اثنتين  من  واحدة  الوالية  وتعد 

بفيروسات كورونا، وقد حظرت السلطات التجمعات العامة ألكثر من خمسة أشخاص، وكانت 

إلزامية في  الوجه  أقنعة  التي جعلت  نيجيريا  الواليات في  أوائل  الوالية أيضkا واحدة من 

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

   تنتشر الشوارعية على طرقات المواقع 
ملثمين  األثيري،  كوكبنا  على  المتناثرة 
ثابت  بإحساس  تشعرهم  مستعارة،  باسماء 

باالفالت الحتمي من العقاب!

   تعرفهم من خالل 
التي  السوقية  لغتهم 
تعليقاتهم  بها  تنطق 
وتظهر  الهزيلة، 
تفاهتهم أكثر من خالل 
الغامضة،  كتاباتهم 
في  حروفها  وتطاير 
الكثير  دون  مكان  كل 

من المعني!

مواقع  مفتوحة،  بأذرع  بهم،  ترحب     
ببراعة  تنقل  الجحيم،  بكائنات من  مسكونة 
من  هي  كما  الُمدنّسة  معاركها  شريرة 
الجديد  عالمنا  إلى  أقدامنا  موضع  حيث 

االفتراضي!

وملوثة،  مسممة،  يومياتها:  كل     
ومحترفة اختطاف المبادئ، والقيم، والمثل 
األخالقية، ويزداد مع كل بث حدة ظالمها 

وإظالمها على االنترنت!

   لكن قبل أن تتخذ قرارك بأن ال تبقى 
في أماكن ال تنتمي إليها، تجد مواقع أخرى، 
على  ويعثر  وينتشر  ليتدفق  النور؛  تطلق 

قلبنا، ويأخذ بأصابعنا إلى فراديسها الرحبة! 

وإسكيمية،  بصوفية  تعكس  مواقع     
اسمی  في  هللا  خلقها  كما  اإلنسانية  صورة 
وفي  معبدك،  في  وكأنك  فتشعر  مكانتها؛ 

بيتك، ومع نفسك! 

   وراءها اناس في رسالتهم قوة وأصالة 
سماوية، وتكشف أفكارهم عن أوراق اعتماد 
ال توجد إال في الكتب المقدسة، يُعبّرون من 
خاللها عن قربهم منك، وعاطفتهم الجياشة 
الحقيقة  يعيدوا  بأن  أكيد  وحلم  نحوك،  من 

والصالح إلى عالم اإلنسان!

أوراق  قدم     
مثل  إلى  صداقتك 
وتأمل  المواقع،  هذه 
بالمحبة،  تغمرك  كيف 
بحفاوة  تستقبلك  وكيف 
من  رقيقة  وبعبارات 
كالشعر،  أو  الشعر 
ترافقك من حيث بدأت 
من على لوحة مفاتيحك التي تحمل نقرات 
المودة، وأثناء عرضهم لخريطتهم الكريمة 
الترحيب  كلمة  مع  وتستمر  المضيافة، 
كلمة  من  ولوجك  فور  دائماً  تطالعك  التي 
التي تصاحبك  الوداع  كلمة  وإلى  المرور، 
بريدك  على  ذلك  بعد  لتجد  خروجك،  عند 
ما  أحدث  يومياً  لك  تحمل  التي  مفكرتهم 

وصلهم من فواكه قلمية، وفكرية!

   وبينما أنت تنتشي بهذا الحلم الجميل، 
نفسك  تجد  يوم،  كل  لك  يصنعونه  الذي 
مستدركاً: ليست كل المواقع على االنترنت، 
مسكونة بالقبح والشر.. فنوع منها مسكون 

بالجمال، والخير!

 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

 عـادل عطيـة

أصابع ومشاعر

دوج فورد يقول إن مدارس أونتاريو لن يعاد فتحها 
حيت العام الدراسي القادم 

أعلن دوج فورد رئيس مقاطعة أونتاريو انه لن يخاطر بفتح المدارس في الوقت الحالي 
, وقال إتخذنا قررا بوضع أطفالنا في المقام االول , وسوف يستمر التعليم خالل االنترنت 
, وسيحصل جميع الطالب علي بطاقات تقاريرهم بغض النظر عن الدرجات ويقول ان 
المقاطعة  تعمل ايضا علي ضمان ان يتمكن طالب المدارس الثانوية من التخرج هذا العام 
كما هو مخطط له , وسوف تفتح مراكز رعاية  الطفولة في المرحلة الثانية من خطة إعادة 
فتح االقتصاد في أونتاريو , وسوف تبقي المخيمات الصيفية التي يبقي  االطفال بها يومان 

مغلقة ايضا , وسوف تصدر خطة كاملة العادة فتحها في نهاية يونيو .
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 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات
الجزء الثاني شعبة االسفنجيات

         

الشكل  منتظمة  غير  حيوانات  اإلسفنجيات 
قمعية  أو  مستعرضة  أو  رفيعة  أجسام  ذات 
والبعض  متفرع  بعضها  أنبوبية  أو  الشكل 
األخر وحيدة الفرع. وتختلف أيضاً أحجامها 
فمنها ماال يزيد عن حجم رأس الدبوس ومنها 
ألوان  كذلك  أقدام  ثالث  إلى  قطره  يصل  ما 
إلى األصفر  اإلسفنج من األبيض والرمادي 
والبرتقالي واألحمر واألخضر والجسم يكون 
إلى  تنتهي  عديدة  فتحات  أو  بثقوب  مثقوب 
ثم  الماء ومن  يمر  التي من خاللها  حجرات 
غير  الجسم  وخاليا  بالمساميات  سميت  فقد 
على  كل  وظيفتها  في  وتعتمد  متخصصة 
لها  االسفنجيات  أن  من  الرغم  وعلى  اآلخر 
قليل جداً من الخاليا المتخصصة المرتبة في 
صفوف محددة إال أنه ال يوجد تنسيق وترابط 
وعلى  المتشابهة  الخاليا  بين  الوظائف  في 
هذا ال تعتبر كأنسجة أصلية و الخاليا بسيطة 
في األسفنج وبدائية فالكثير من العمليات في 
العادية غير موجودة في اإلسفنج  الحيوانات 
مثل الهضم ونقل الدم. وإن وجدت فإنها تتم 
أجهزة  إلى  تحتاج  ال  بحيث  بسيطة  بطريقة 
العلماء أن اإلسفنج هو  معينة و يرى بعض 
ويعود  العالم,  في  الحيوانات  لجميع  أساس 
تحتوي  و  لإلسفنج  البدائي  تكوين  إلى  ذلك 
أو  الكالسيوم  من  هيكل  على  اإلسفنجيات 
األلياف  أو  السليكا(  )مادة  السلكية  األشواك 
العضوية اإلسفنجية وال يمتلك اإلسفنج نظاًما 
عصبيًّا، ولهذا السبب ال يتحرك عند لمسه و 
يتكاثر اإلسفنج عن طريق االتصال الجنسي 
الجنسي من  التكاثر  الجنسي، ويحدث  وغير 
المنوية  والحيوانات  البويضة  إنتاج  خالل 
من  إنتاجها  يتم  األنواع  بعض  في  -والتي 
الالجنسي  التكاثر  يحدث  بينما  الفرد-  نفس 
تنمو  ثم  اإلسفنج  من  جزء  قطع  يتم  عندما 
جديدة إسفنجة  لتصبح  الصغيرة  القطعة   هذه 
اإلسفنجيات هي حيوانات تشكل شعبة مستقلة 
تدعى شعبة المساميات أو اإلسفنجيات وهي 
كائنات بحرية ترشيحية التغذية حيث يتم ضخ 
الماء إلى داخل المطرس البيولوجي لترشيح 
ولتتغذى  الطعام,  دقائق  واستخالص  الماء 
الطعام,  اإلسفنجيات على أونصة واحدة من 
بنية  الماء.  يلزمها أن تمتص قرابة طن من 
ذو  انبوباً  تشكل  فهي   : بسيطة  االسفنجيات 
نهاية ملتصقة بصخرة أو أي جسم آخر بينما 
تبقى النهاية األخرى و تدعى الفويهة مفتوحة 
االسفنج)هو  باطن   . المحيطة  البيئة  على 
تركيب تشريحي في االسفنجيات يحتوي على 
تسمح  المسامات  من  بمئات  مزودة  جدران 
بمرور الماء إلى داخل االسفنج ويحتوي على 
نهايته فتحة كبيرة تُسمى الفويهة تمرر الماء 
الكائنات  أقل  الخارج(. اإلسفنجيات هي  إلى 
الحيوانية  المملكة  في  بالحيوانات  َشَبًها 

إلى  التحرك ببطء شديد وتستجيب  وتستطيع 
اللمس وتستطيع استشعار التغيرات الكيميائية 
بيئاتها. يمكن التعرف على اإلسفنج عن  في 
طريق وجود ثقب كبير أو أكثر على أسطحها، 

مع وجود اآلالف من الثقوب الصغيرة .

المحيطات،  قاع  في  يعيش  حيوان  اإلسفنج 
وليس  المائية.  المسطحات  من  وغيرها 
لإلسفنج رؤوس أو أذرع أو أعضاء داخلية. 
وتعيش حيوانات اإلسفنج ملتصقة بالصخور 
الموجودة  األشياء  من  وغيرها  والنباتات، 
ال  النمو  المكتمل  الماء،اإلسفنج  سطح  تحت 
يشبه  فهو  ولهذا  آلخر،  مكان  من  يتحرك 
أن  السابق  في  الناس  ثم ظن  ومن  النباتات. 

اإلسفنج نوع من النبات.

من  أنه  على  اإلسفنج  اليوم  العلماء  يصنف 
األخرى  الحيوانات  كسائر  وهو  الحيوانات 
يأكل غذاًء ال يمكن أن يصنعه بنفسه كما تفعل 
من  يقرب  ما  اإلسفنج  من  ويوجد  النباتات. 
5٠٠٠ نوع يعيش معظمها في المحيطات،إال 
أن القليل منها يوجد في البحيرات، واألنهار 
العذبة،وبإمكان  المياه  مناطق  من  وغيرها 
العميقة، والضحلة  المياه  في  العيش  اإلسفنج 
اإلسفنج  أنواع  معظم  السواء،وتعيش  على 
البحري في البحار الدافئة أو المدارية. ويعد 
الحيوانات،إذ  أنواع  أقدم  من  واحًدا  اإلسفنج 
وجدت أحافير إلسفنج بحري كان يعيش قبل 
5٠٠ مليون عام. واستخدم اإلنسان اإلسفنج 
وتعد  عديدة.  قرون  منذ  واالستحمام  للنظافة 
جيدة  أدوات  اإلسفنج  أنواع  بعض  هياكل 
قدًرا  وتمتص  ناعمة  لكونها  نظًرا  للتنظيف؛ 
كبيًرا من الماء. وتقوم اآلن جماعات الصيد 
التجاري بتجميع اإلسفنج الخاص باالستحمام 
من البحر الكاريبي والبحر األبيض المتوسط 
النظافة  في  المستخدم  اإلسفنج  معظم  أن  إال 
لحيوانات  تجففت  هياكل  صناعًيا.  ينتج 
الثقبيات  اسمها  فصيلة  إلى  تنتمي  بحرية 
)اإلسفنجيات( وهي فصيلة كبيرة في مملكة 
أدنى  من  شكل  اإلسفنج  أن  الحيوان.ومع 

أشكال الحياة الحيوانية فإن بناءه معقد تماماً

الذي  الحي  النسيج  من  الخارجية  الطبقة  إن 
تشبه  مسطحة  خاليا  من  تتكون  به  يحيط 
ال  قنواته  تكسو  التي  الخاليا  و  الحراشف، 
تشبه تلك الموجودة في أي حيوان آخر، فهى 
ب�  منها  كل  وينتهي طرف  على شكل صف 
إلي  فيدخل  الماء  يضرب  طويل،  »سوط« 
اإلسفنج ويخرج منه، وبهذه الطريقة يحصل 
ماليين  وعلى  األوكسجين  على  اإلسفنج 
بينما  عليها،  يتغذى  التي  الدقيقة  العضويات 
منه،  الخارج  الماء  مع  يتخلص من فضالته 
و لهذا السبب تكون لإلسفنج الطازج رائحة 
األخرى  الحيوانات  تنفر  ألنها  تحميه  كريهة 

من أكله.

الذي  الجسم  شكل  اإلسفنج  من  كثير  ويتخذ 
ينمو عليه، مكوًنا قشرة حية على ذلك الجسم، 
اللون  من  البحري  اإلسفنج  لون  ويتفاوت 
األرجواني  أو  البرتقالي،  أو  الفاقع،  األصفر 
إلى الرمادي، أو البني. وقد يأخذ اإلسفنج الذي 
مختلفة،  متعددة  ألواًنا  واحد  نوع  إلى  ينتمي 
وأغلب إسفنج المياه العذبة إما أخضر اللون 
وإما أرجواني وإما رمادي. ويبلغ طول قطر 
يقرب من 2.5  ما  اإلسفنج  من  نوع  أصغر 
سم، بينما ينمو أكبرها ليصل طول قطره أكثر 
من 1م. يوجد على جسم اإلسفنج نوعان من 
بالثغور،  الفتحات هما ثقوب صغيرة تعرف 

والثانية فتحة كبيرة تسمى الفويهة

الفويهة هو تركيب تشريحي في االسفنجيات 
وهو عبارة عن فتحة كبيرة تقود تيار المياه 
إلى الخارج بعد مرورها في الداخل. كما أنها 
تقود تيارات المياه والنفايات األخرى بسرعة 
تنظيم  ويتم  الثانية،  في  سم   ٨.4 إلى  تصل 

ِقبل الخاليا العضلية. وفي  الفويهة من  حجم 
تدفق  كمية  يُحدد  الفويهة  حجم  فإن  المقابل، 

المياه داخل االسفنج

الثقوب  هذه 
تسمح  الصغيرة 
بدخول الماء إلى 
اإلسفنج،  جسم 
بينما يخرج الماء 
عن  الجسم  من 
أما في حالة اإلسفنج األكثر  الفويهة.  طريق 
الماء  بنقل  القنوات  من  شبكة  فتقوم  تطوًرا، 
جسم  أجزاء  كل  إلى  الثغور  عبر  الداخل 
النباتات  إلى وصول  الماء  ويؤدي  اإلسفنج، 
ويتم  اإلسفنج.  إلى  الدقيقة  والحيوانات 
التخلص من الفضالت مع المياه عن طريق 
كتلة  توجد  اإلسفنج  وسط  في  و  الفويهة. 
هالمية تتجول بداخلها خاليا ربما تقوم بهضم 
الطعام و بالمساعدة في التنفس وفي التخلص 
من الفضالت. وفي وسط اإلسفنج توجد كتلة 
هالمية تتجول بداخلها خاليا ربما تقوم بهضم 
الطعام وبالمساعدة في التنفس وفي التخلص 
على  تقبع  اإلسفنج  حيوانات  الفضالت.  من 
ويتكاثر  بالصخور  وتلتصق  البحر  قاع 
اإلسفنج بإفراز البيض أو عن طريق البراعم

الخاليا  طرز  من  العديد  لإلسفنج  أن  رغم 
ن  المختلفة، فإن معظمها ال ينتظم بحيث يكّوِ
الكلى  مثل  محددة،  وظائف  ذات  أعضاًء 
فإن  السبب  ولهذا  المبايض  أو  األكباد  أو 
اإلسفنجيات توصف أحياًنا بأنها تمتلك تنظيًما 
اإلسفنجيات  لبعض  األنسجة.  مستوى  على 
ذلك  أثبات  تم  وقد  التجدد  قدرة مدهشة على 
فان  هنري  العالم  1٩٠7بواسطة  عام   في 
كارولينا  نورث  جامعة  من  ويلسون  بيترز 
بالواليات المتحدة األمريكية حيث قام بطحن 
قماش  قطعة  خالل  من  ره  ومرَّ حي  إسفنج 
من ذلك المستخَدم في نْخل الدقيق، وبذلك تم 
تفكيك معظم اإلسفنج إلى خاليا منفصلة. وقد 
الحظ ويلسون عندئٍذ أن هذه الخاليا زحفْت 
إسفنًجا  لة  مشّكِ وتنتظم  مًعا  لتتجمع  بالتدريج 
خْلط  تم  إذا  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة  جديًدا! 
الخاليا  هذه  فإن  مًعا  مختلَفْين  نوَعْين  خاليا 
جديد  من  ن  لتكّوِ نفسها  بفرز  تقوم  سوف 
اآلَخر.  عن  منفصٌل  كلٌّ  األصليين،  الفردين 
ورغم أن التجدد موجود في العديد من أفرع 
المملكة الحيوانية، فإنه ال يوجد حيوان آَخر 

لَدْيه القدرة التي تملكها بعض اإلسفنجيات.

إسفنج البحر وفوائده

االسم العلمي لإلسفنج هو “ بوريفيرا” ويعود 
أصل تسميته إلى الكلمات الالتينية “بوروس” 
“يحمل”  بمعنى  “فيّري”  و  “المسام”  وتعني 
ويعني كالهما مًعا “حامل المسام” وهذا إشارة 
إلى المسام والثقوب العديدة التي تغّطي سطح 
مجموعة  في  البحر  إسفنج  ويأتي  اإلسفنج، 
واألحجام  واألشكال  األلوان  من  واسعة 
فبعضها -كإسفنج الكبد- يشبه قشرة منبسطة 
قد  اآلخر  البعض  أن  حين  في  على صخرة 
يكون أطول من البشر وبعض اإلسفنج تكون 
يبدو  وبعضها  متفّرع  بعضها  كتل  شكل  في 
أحد  اإلسفنج  كان  الطويلة.  المزهريات  مثل 
العصور  منذ  المألوفة  المنزلية  األدوات 

ذي  اإلسفنج  حصاد  يتم  ما  وعادة  القديمة، 
القيمة التجارية، والذي يمكن العثور عليه من 
قدم   2٠٠ حوالي  إلى  والجزر  المد  مستوى 
عن طريق تثبيت شبكة في المياه الضحلة أو 
عن طريق الغوص، وعلى الرغم من وجود 
البحر  شرق  منطقة  في  قيمة  اإلسفنج  أكثر 
األبيض المتوسط، إال أنها تُحصد أيًضا قبالة 
الهند  جزر  وفي  لفلوريدا  الغربي  الساحل 
قبالة  بعيد  حد  وإلى  المكسيك،  قبالة  الغربية 
الفلبين، ونظًرا ألن لديهم القدرة على تجديد 
اإلسفنج  زراعة  ويمكن  ة  المفقودة  األجزاء 
خاصة. مزارع  في  صغيرة  أجزاء   من 

واالستحمام  التنظيف  في  اإلسفنج  ويستخدم 
صناعة  مثل  والحرف  الفنون  وفي  والطالء 
وفي  والتزيين  والرسم  والمجوهرات  الفخار 
الطب؛ فقد اكتشف العلماء إسفنج بحر يمكنه 
المقاومة  البكتيريا  مقاومة  في  يساعد  أن 
التنوع  لمراقبة  وكأداة  الحيوية  للمضادات 
تصفية  قادر على  البحر  فإسفنج  البيولوجي، 
1٠٠٠٠ لتر من الماء يومًيا ويلتقط أثناء ذلك 
الموجودة  للكائنات  النووي  للحمض  عينات 

حوله في أنسجته.

تكاثر اإلسفنجيات
تتكاثر أغلب اإلسفنجيات جنسياً، وقد يحدث 
خنثى  تعد  وهي  أيضاً،  الالجنسي  التكاثر 
الواحد منها خاليا ذكرية  الحيوان  أي يمتلك 
األنواع  بعض  تكون  قد  بينما  معاً،  وأنثوية 
خاليا  تمتلك  أي  التسلسل  أو  بالتتابع  خنثى 
أوقات  في  تتطور  وأنثوية  ذكرية  جنسية 
مختلفة في نفس الحيوان. يتم التكاثر الجنسي 
والحيوانات  البويضات  إنتاج  طريق  عن 
المنوية، ويحدث اإلخصاب عن طريق انتقال 
األمشاج أو الجاميتات إلى اإلسفنج عن طريق 
التيار المائي، لتتكون اليرقة التي تستقر على 
بينما  الحياة،  مدى  به  ستتصل  الذي  السطح 
يحدث التكاثر الالجنسي عن طريق التبرعم 
من  جزء  انفصال  طريق  عن  يحدث  والذي 
اإلسفنج عنه، أو تضيّق رؤوس أحد األفرع، 
إسفنجة  إلى  الصغيرة  القطعة  هذه  لتنمو 

جديدة، أو عن طريق إنتاج البريعمات.

األبيض  في البحر  وجد  ام  الَحمَّ إسفنج 
وأنثى،  ذكر  فيه  ليس  النوع  هذا  المتوسط، 

فكل فرد لديه بيوض وحيوانات منوية

مركبات  وتحضير  البحر  إسفنج  صبغة 
جديدة تقتل خاليا بعض أنواع السرطان

تمكن علماء الكيمياء 
العلوم  كلية  في 
لجامعة  الطبيعية 
األقصى  الشرق 
الروسية  الفدرالية 
مشتقات  لتحضير  جديدة  طريقة  ابتكار  من 
لمركبات من صبغة إسفنج البحر والتي تؤثر 
البكتيريا  انواع  بعض  على  انتقائي  بشكل 
المقاومة ألنواع كثيرة من المضادات الحيوية 
كما أنه يقتل خاليا سرطان الجلد  )ميالنوما( 
وسرطان المستقيم والبروستاتا ويشير علماء 
الجامعة، إلى أنه يمكن استخدام هذا المركب 
السرطانية دون  الخاليا  للقضاء على  انتقائيا 
بالذكر  السليمة والجدير  أن يؤثر في الخاليا 
تحت  وغيرها  المركبات  هذه  مازالت  أنه 

األختبار على الفئران المخبرية. 

إعداد/ د. شاكر اسطفان
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فجر الدكتور أيهاب رمزي محامى السيدة 
كاترين رمزي الذي حاول متطرف ذبحها ، 
التقرير  ، بصدور  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
وضعه  بعد  المتهم  حالة  لتوصيف  الطبي 
 ، العقلي  الخلل  الدعائه  المالحظة  تحت 
للهروب  العقلية  قواه  في  دفاعه  تشكيك  بعد 

لجريمته . 
 

جاء  التقرير  أن  إيهاب  الدكتور  وقال 
عكس كل التوقعات وورد ان المتهم مصاب 
بخلل عقلي وغير مسئول عن أفعاله ، وهو 
ما دفع النيابة لحفظ التحقيقات ووضع المتهم 
بمستشفى األمراض النفسية ، ليأتي التقرير 
المتهم  ا،  الشرطة  تحريات  أثبتته  ما  عكس 
السيدة  ذبح  حاول  الذي  رمضان  ممدوح 
يناير  في  الوراق  بمنطقة  رمزي  كاترين 
الماضي ، ينتمي لجماعات إرهابية ويحمل 
قبطية  بطعن  قيامه  وسبق  متطرفة  أفكار 

أخرى وتم حبسه . 
 

وأشار رمزي انه قام بالطعن على التقرير 
رقم  رقم  حمل  العام  للنائب  طعن  بتقديم 
التظلم ٢١٧٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٣ / ٥ 
/ ٢٠٢٠ عرائض نائب عام  إلعادة الكشف 
من  عبدهللا  رمضان  ممدوح  المتهم   على  

قرار  وتظلم ضد   ، متخصصة  لجنة  خالل 
جنح   ٢٠٢٠ لسنه   4٥6 رقم  القضية  حفظ 
لسنة  رقم 496  تحت  كليا  والمقيدة  الوراق 

٢٠٢٠ كلى شمال الجيزة .  
 

يناير  في  انه  مذكرته  في  رمزي  وقال 
٢٠٢٠ قام المتهم بالشروع في قتل المجني 
بأنه  والترصد  اإلصرار  سبق  مع  عليها 
تربص لها أتياً من خلفها ممسكا بسالح أبيض 
لظروف ال  ولكن   ، قتلها  بغية  بذبحها  وقام 
تحرير  وتم  اثر جريمته  فيها خاب  له  دخل 
محضر رقم 4٥6 لسنه ٢٠٢٠ جنح الوراق 
، وحيث تداولت الدعوى أمام النيابة العامة 
وقد دفع المتهم بجنونه وأنه غير مسئواًل عن 
أفعالة ثم أجرى الكشف الطبي عليه للكشف 
على مدى سالمة قواه العقلية ، والذي ورد 
عن  العقلية  األمراض  مستشفى  من  تقريراً 
عن  الجنائية  مسئوليته  بعدم  الصحية  حالته 
المستشار  السيد  أفعاله ، وتم عرضها على 
إلبداء  الجيزة  شمال  لنيابات  العام  المحامى 
الرأي والذي بدوره حفظ األوراق في مارس 
عن  الجنائية  المتهم  مسئولية  لعدم  الماضي 

أفعاله .
 

وتابع رمزي لما كان ذلك التقرير الوارد 

باألوراق جاء فاسداً بعيدا عن الحيدة والنزاهة 
حيث أن اللجنة المشكلة لهم انتماءات أخرى 
خالفوا ضمائرهم وانتهوا إلى نتيجة مغايرة 
يعانى  ال  المتهم  أن  حيث  والواقع  للحقيقة 
من اى أمراض بل يتمتع بكامل قواه العقلية 
والذهنية ، حيث سبق اتهامه في العديد من 
اتهامه  تم  باألحرى  بل  األخرى  القضايا 
بقضايا مماثلة ومنها مؤخراً القضية المقيدة 
تحت رقم ٥١٧١ لسنه ٢٠١٧ جنح الوراق 
والتي أسفرت عن مسئوليته الجنائية وقضى 
عليه باإلدانة وقام بتنفيذ عقوبة الحبس لمدة 

ستة أشهر في واقعة مماثلة . 
 

وأن  سبق  المتهم  كان  ولما  رمزي  وتابع 
الطريق  بذات  آخرين  على  بالتعدي  قام 
يسبق  ولم  المسيحيات  السيدات  وخاصة 
مرض  باى  أو  بالجنون  جانبه  من  االدعاء 
أنه  األولى  الواقعة  في  يدعى  فلم   ، عقلي 
غير مسئول عن تصرفاته في كافة مراحل 
التحقيق والمحاكمة فكيف يدعى في جريمته 
طبياً  المعلوم  من  أنه  كما   ، بالجنون  الثانية 
أن المريض العقلي غير قادر على التخطيط 
والتدبير سواء قبل الجريمة أو بعدها ، وهو 
قد أعد السالح وحاول العرب بعد الجريمة 
وهذا ال يمكن ان يخرج عن شخص مريض 
إعادة  رمزي  طالب  ولذا  العقلي  بالمرض 
بمعرفة  المتهم  على  الطبي  الكشف  إجراء 
لجنة طبية أخرى مغايرة للجنة األولى للتأكد 
من مدى سالمة قواه العقلية واثبات مسئوليته 
حق  في  ارتكبها  التي  أفعالة  عن  الجنائية 
للواقعة وتعدية  ارتكابه  المجني عليها وقت 

عليها عمداً النتمائه لجماعات متطرفة ذات 
فكر متشدد

 
مع  التحقيق  إعادة  رمزي  طالب  كما 
المتهم استنادا إلى ما سوف تنتهي إليه اللجنة 

الجديدة .
 

وكانت محاولة ذبح سيدة قبطية تدعى ” 
الشارع  في  سيرها  أثناء   ” رمزي  كاترين 
بمنطقة الوراق فقد أعترض طريقها شخص 
عليها  وتعدي   ” رمضان  ممدوح   ” يدعي 
وغمد  عليها  قبضته  وأحكم  أبيض  بسالح 
بطريقة  لقتلها  محاولة  في  برقبتها  سالحه 
بالرقبة  غائر  قطعي  بحرج  وأصابها  الذبح 
عناية  لوال  غرزة،  وستون  ثالثة  أخذت 
بحياتها،  أودي  قد  كان  األهالي  وتدخل  هللا 
المجني  أن  للجريمة  المتهم  ارتكاب  وسبب 
أي  ثمة  توجد  تغطي شعرها، وال  عليها ال 

خالفات بينهم. 

وقد تمكن األهالي من األمساك بالمتهم و 
تم اقتياده لقسم الشرطة وتم تحرير محضر 
مالبسات  لكشف  معه  والتحقيق  بالواقعة 

الجريمة.  
 

وأن  المتهم سبق  هذا  أن  بالذكر  والجدير 
فترة  منذ  أيضاً  قبطية  سيدة  على  أعتدى 
أثناء  منزل  ربة   ” م  ج.   . مارى   ” تدعى 
المنطقة ومحاولة  نفس  في  بالشارع  سيرها 

ذبحها.

إدعاء التقرير الطبي كارثي : املتهم مبحاولة” ذبح” قبطية 
الوراق خمتل عقليا …والنيابة حتفظ القضية

 
جمدى ابراهيم



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

لالسبوع الثالث يتظاهر الناس خالل عطلة 
االسبوع لفك القيود املفروضة علي االعمال 

التجارية بسبب وباء كورونا 
قام متظاهرون خالل عطلة االسبوع ولثالث مرة بالتجمع عند كويينز بارك في وسط مدينة تورنتو ووسط 
جو بارد ليطالبوا الحكومة بازالة القيود المفروضة  علي االعمال التجارية وحملوا الفتات تعبر عن أستيائهم 
المحالت  واغالق  االطفال  وتطعيم  االسلحة  علي  المفروضة  القيود  مثل   , االجتماعية  القضايا  بعض  من 
التجارية ولوحوا بالفتات تقول إن المستشفيات فارغة , وقال المتظاهرون هذا بعد يومان فقط من اعالن 
حكومة المقاطعة عن السماح لبعض المستشفيات باجراء عمليات جراحية مهمة طالما كان لديها معدات كافية 
ومعدات للحماية الشخصية , وجرت االسبوع الماضي ايضا مظاهرة مماثلة وركز فيها المتظاهرون علي 
فتح صالونات الشعر  وحملوا علم كندا مقلوبا رأسا علي عقب , وايضا قبل هذا باسبوع خرج المتظاهرون 
العلم  المتاجر وكان عددهم 3٠٠ متظاهر وحملوا  بفتح  ينادون  البرلمان في وسط تورنتو  الي مبني  ايضا 
الكندي مقلوبا مما ازعج رئيس وزراء المقاطعة دوج فورد وقال عندما رأي هذا ] إن في رؤية العلم الكندي 
يرفرف مقلوبا أقصي قدر من عدم االحترام للرجال والنساء الذين يقاتلون عنا في الخارج , من اجل حريتنا 
وجيشنا الكندي ,  وهذا ايضا عدم إحترام لستة عائالت فقدت إحبائها في حادث الطائرة المروحية العسكرية 
التي سقطت منذ أسبوع في البحر , وايضا عدم إحترام ل 25٠ رجال وأمرأة من الجيش يعملون االن في دور 
رعاية المسنين طويلة االجل لينقذوا حياة الناس ,وقال  ايضا دوج فورد إن ما يحرق قلبي إن هؤالء الناس 
الذين حملوا علم كندا مقلوبا تحدوا الشعب الكندي وهم ال يحترمون بلدنا , وسأكون أول من يساعدهم علي 
حزم أمتعتهم , ويمكنهم الرحيل والعثور علي بلد أخر يعجبهم , وأعترف دوج فورد بأن القيود المفروضة علي 
المقاطعة من خالل أوامر الطوارئ تشكل تحديا , ولكنه أضاف أن التجمع في مظاهرة يعرض الناس للخطر 
, وقال أنا أفهم إن الناس يتألمون وهناك إناس يريدون العودة الي العمل وأنا أقدر ذلك , ولكن ما يفعلونه هو 
تعريض حياتهم للخطر وأنا لست ضد أي أحتجاج , فنحن نعيش في مجتمع حر [ وكان دوج فورد قد أطلق 
علي المتظاهرين أسم ياهو ويعني ] مخلوقات من عالم أخر [ هذا وقد منعت أونتاريو التجمعات ألكثر من 

خمسة أشخاص خالل وباء كورونا ومع ذلك لم تقم الشرطة بتغريم اي فرد من المتظاهرين.
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ترودو يعلن عن معونة مالية اضافية 
للطفل الواحد قدرها 300 دوالر ملرة واحدة 

يف شهر مايو 

سيالحظ االباء واالمهات الذين يحصلون علي أستحقاق الطفل الكندي 
] سي سي بي [ مبلغا إضافيا قدره 3٠٠ دوالر للطفل الواحد زيادة عما  
يدفع لهم في شهر مايو فقط , وقال ترودو إن هذه الزيادة لمرة واحدة 
االضافية  المالية  االعباء  تخفيف  علي  واالمهات  االباء  لمساعدة  هي 
الناتجة عن وباء كورونا , وقال ترودو ايضا في مؤتمر صحفي إن هذا 
هو المال الذي تحتاجه االسرة سواء لغرض أعطاء دروس خصوصية  
للطفل عبر االنترنت او للبقالة  , وتحدث ترودو عبر الشاشة مع االطفال 
الذين يشاهدون البث المباشر له وقال » انه يدرك مدي صعوبة هذا 
الوباء ومتطلبات االبتعاد المادي المرتبطة به بالنسبة لالطفال , وقال 
إن هذا لن يستمر لالبد وشجع االطفال علي االستمرار في وضع خطط 
مع أصدقائهم لما بعد إنتهاء الوباء , وأن يداوموا علي عمل واجباتهم 
المدرسية وقال لهم أيضا : شكرا علي مساعدتكم في االعمال المنزلية 
مع والديكم , وشكرا علي التمسك ببعضكم البعض خالل هذا الوقت 
علي 3٠٠  واحد  طفل  لديها  التي  االسرة  وستحصل  هذا  الصعب«  
دوالر لمرة واحدة واالسرة التي لديها طفالن علي 6٠٠ دوالر وهكذا 
, وتستند اهلية االسر لهذه المعونة المالية علي االقرار الضريبي الذي 
قدمته عام 2٠1٨ , ومن المتوقع أن تحصل 3 ماليين اسرة في جميع 

أنحاء البالد علي هذه المعونة المعفاة من الضرائب .

دعم مايل ومنح حكومية طارئة للطالب  
بسبب وباء كورونا 

والذي  للطالب  الطارئة  المالية  المعونات  برنامج  أن  ترودو  أكد جستن 
تبلغ تكلفته ٩ مليارات دوالر سيكون متاح للطالب يوم 15 مايو , ونصح 

الطالب بالتقدم بطلباتهم والتسجيل علي موقع وكالة االيرادات الكندية لضمان تحرك الطلبات بسرعة , ويمنح 
هذا البرنامج الطلبه الذين لم يعد لهم فرصة للعمل االن او في الصيف بسبب وباء كورونا 15٠٠ دوالر في 
الشهر , بداية من شهر مايو والي شهر أغسطس , وهذه المعونة المالية الطارئة متاحة أيضا للطلبة الذين 
لديهم بالفعل وظائف ولكنهم يحصلون علي أقل من 1٠٠٠ دوالر في الشهر ,والطلبة الذين يعتنون باطفالهم 
او والديهم المسنين او اشخاص معوقين سيحصلون علي 2٠٠٠ دوالرفي الشهر ,وهو نفس المبلغ الذي تقدمه 
المعونة المالية الكندية  في حالة الطوارئ والتي تقدم مساعدة للكنديين الذين فقدوا دخولهم بسبب هذا الوباء 
العالمي , وسوف يطلب من الطالب الذين يحصلون علي هذه المساعدات التأكيد علي أنهم يبحثون علي عمل 
صيفي وسيتم ربطهم ببنك التوظيف الحكومي حتي يتم أيصالهم باصحاب العمل الذين يعانون من نقص في 
العمالة , وايضا هناك تدابير اخري تم االعالن عنها لمساعدة الطالب وهي ما يلي 1- الطلبة الذين يتطوعون 
للعمل سيحق لهم الحصول علي رواتب تتراوح ما بين 1٠٠٠ دوالر الي 5٠٠٠ دوالر وفقا لعدد ساعات 
عملهم , 2- سوف تضاعف المنح الدراسية للطالب المؤهلين لذلك , وتصل الي 6٠٠٠ دوالر للطالب بدوام 
كامل و36٠٠ دوالر للطالب الذي يدرس بدوام مؤقت 3- سوف يرتفع الحد االقصي للمبلغ االسبوعي الذي 
في  دوالر  مبلغ 35٠  الي  لعام 2٠21-2٠2٠   الكندية  الطالبية  القروض  برنامج  تقديمه من خالل  يمكن 
االسبوع بدال من 21٠ دوالر   4- أعتماد مبلغ 75 مليون دوالر مساعدات أضافية لدعم طالب الشعوب 

االصلية في مرحلة ما بعد الثانوية

أونتاريو تطلب من العاملني يف جمال التعليم التطوع للعمل بأجر مؤقت يف 
وظائف يف املستشفيات ودور الرعاية طويلة االجل 

في  شاغرة  وظائف  في  للعمل  التطوع  التعليم  مجال  في  العاملين  من  أونتاريو  حكومة  طلبت   : تورنتو 
المستشفيات ودور الرعاية طويلة االجل وغيرها من المنشأت , وذلك لسد الفجوات في التوظيف في هذا 
الوقت الذي تحتاج فيه هذه المنشأت للعمالة , وقال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو إن العاملين في 
مجال الرعاية الصحية هم االبطال الحقيقيون في معركة السيطرة علي الوباء ولكنهم يحتاجون للمزيد من 
الدعم , وقال دوج فورد أن حكومة أونتاريو ترجو من العاملين في مجال التعليم الذين ال يشاركون في أنشطة 
أعداد  لمن يشغلها مثل  الخطوط االمامية , وهناك وظائف تحتاج  التطوع في مرافق  االنترنت  التعلم عبر 
الطعام , واعمال الصيانه , ورعاية االطفال , وخدمات الشباب , واالخصائيين االجتماعيين , والمساعدين 
ومعدات شخصية  تدريبات  سيتلقون  المتطوعين  جميع  أن  فورد  دوج  وقال   , االشراف  واعمال  التربويين 
للسالمة ,وسيكونون مؤهلين للحصول علي راتب من برنامج الطوارئ ورعاية االطفال , وقال وزير التعليم 
ستيفن ليتشي إن طلب  تطوع موظفي التعليم ال ينبغي ان يكون مؤشرا علي قرار الحكومة بشأن اعادة فتح 

المدارس في يونيو ام أل!

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

جسنت ترودو حيذر الناس من االحتيال للحصول علي  
املعونة احلكومية الطارئة 

قال جستن ترودو انه إذا تلقي أي كندي امواال من الحكومة ليس من المفترض ان يحصل 
عليها فسيكون عليه ردها الي الحكومة , ومثال لذلك إذا كان الفرد يحصل علي استحقاقات 
وايضا  إرادتهم  بغير  او  بارادتهم  العمل  عن  توقفوا  لمن  تعطي  التي  كندا  في  الطوارئ 
وبحد  الموظف  راتب  من  الي %75  يصل  والذي  لالجور  الحكومي  الدعم  علي  يحصل 
المدفوعات جانبا حتي  , فسيكون عليه وضع احد هذه  اقصي ٨47 دوالر في االسبوع 
يتمكن من سداده الحقا للحكومة , حيث أن وكالة االيرادات الكندية لديها سجل واضح لكل 

فرد بما يصل عليه ولماذا ؟, وسوف يساعد هذا علي توضيح االمور وتعقب المحتالين في 
االشهر المقبلة , وقال محامي التوظيف في تورنتو هوارد ليفيت أن هناك مخاوف بسبب 
المعونات الحكومية الطارئة وإن هناك اشخاص يمكنهم االحتيال  امكانية إساءة استخدام 
بتقديم طلب للحصول علي معونة ] سي  أي أر بي [ ومن ناحية أخري يعودون لصاحب 
العمل قائلين انهم يريدون ان يظلوا علي قائمة الموظفين لديه وانهم سيعودون للعمل متي 
كان هناك احتياج لذلك ويطلبون راتب حوالي 1٠٠٠ دوالر كل اربعة اسابيع وذلك ليظلوا 
قادرين علي الحصول علي ] سي اي ار بي[ وهي استحقاقات الطوارئ, وقال المحامي 
هوارد ايضا , انه يعتقد إن العديد من الموظفين سيرفضون العودة الي العمل  بعد ذلك , 
وانهم بمجرد أن يعتادوا علي البقاء في منازلهم والحصول علي 2٠٠٠ دوالر في الشهر 

فان هناك صعوبة إلقناعهم بالعودة الي العمل .

احلكومة الكندية تتعهد باعطاء املسنني معونة 
مالية طارئة  ملرة واحدة ملساعدتهم خالل هذا 

الوقت الصعب 
تقديم  كندا عن  أعلنت حكومة   : أوتاوا 
مساعدات مالية لمرة واحدة  لكبار السن 
لتخفيف االعباء االقتصادية عنهم والناتجة 
عن وباء كورونا، مثل مصاريف توصيل 
البقالة واالغذية الي منازلهم، ومصاريف 
استخدام  ليتجنبوا  للمسنين  الخاص  النقل 

وسائل النقل العامة بسبب المخاوف الصحية، ورسوم صرف الوصفات 
يحتمله  مما  ازيد  لتصبح مصاريف  بعضها  الي  تضاف  وهذه  الطبية 
المسنين، ولذا قررت الحكومة ان تدفع 3٠٠ دوالر لمرة واحدة  للفرد 
المسن الذي يحصل علي ]تأمين الشيخوخة[ ويبلغ عدد هؤالء االفراد 6 
ماليين، وأيضا دفع 2٠٠ دوالر لمرة واحدة للمسن الذي يحصل علي 
ما يسمي ]عالوة الدخل المضمون[، وقالت الحكومة ايضا إنها لن تعلق 
هذه المدفوعات لكبار السن الذين نسوا ان يقدموا ]االقرار الضريبي[ 
سيكون  الضريبي  االقرار  أن  من  حذرت  ولكنها  المحدد،  الوقت  في 
يحصل  ان  تتوقع  انها  الحكومة  وقالت  أكتوبر،  شهر  بحلول  مطلوبا 
المسنين علي المساعدات الحكومية الطارئة في االسابيع القادمة، وقال 
أمل  بخيبة  يشعر  انه  الجديد  الديمقراطي  الحزب  من  النقاد  من  واحد 
من تقديم  الحكومة مساعدة مالية طارئة للمسنين لمرة واحدة، ودعي 

الحكومة الي تقديم مزيد من الدعم المستمر لهؤالء المسنين.
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أأّليـّــام )5(
السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

فى  يقيمون  كانوا  أشخاصاً  يذكر 
 , اهله  من  ليسوا  وكأنهم  الربع 
حتى  السن  به  تقدمت  الذى  الشيخ 
جاوز الخمسين والذى طلب العلم 
والتمس الدرجة فلم يحصل عليها 
فيئس ولم ييأس, وشخص آخر هو 
أبو طرطور الذى يزور وال َيزار 
كان الشيطان الذى يلم باحدهم إذا 
ملّحاً  كان  النوم  وشمله  الليل  جن 

فى زياراته على هؤالء الشباب.

لم تكن حياة هؤالء الطالب صفواً 
ويسمع  خالصاً  علماً  وال  خالصاً 
الصبى من احاديثهم ما كان يدعوه 
الى التفكير , على هذا الربع أقبل 
عاش  البيئة  هذه  وفى  الصبى 
فيهما  اكتسبه  ما  ان  الظن  وأكبر 
من العلم بالحياة وشئونها واألحياء 
مما  خطراً  اقل  يكن  لم  واخالقهم 

اكتسبه فى بيئته االزهرية من العلم 
والتوحيد,,  والمنطق  والنحو  بالفقه 
الى  ينتسب  متى  نفسه  يسأل  كان 
فى  مقيداً  طالباً  ويصبج  األزهر 
إال  االيام  هذه  فى  يكن  فلم  سجالته 

مستمعاً لهذين الدرسين.

وسيذهب  المنشود  اليوم  أقبل 
ولم  القرآن  حفظ  فى  االمتحان  الى 
من  يدنو  يكد  لم   , له  متهيئاً  يكن 
الممتحن فإذا هو يسمعه يدعوه بهذه 
يقرأ  مضى  ياأعمى(  )أقبل  الجملة 
الممتحنين  احد  له  قال  السور حتى 
هللا  فتح  ياأعمى...  )إنصرف 
عن  راضياً  وانصرف  عليك(، 
نجاحه ساخطاً على ممتحنيه محتقراً 
الفراشين  احد  تلقاه   , المتحانهما 
حول  فأدرار  )المشدين(  ويسمون 
من  اليمنى سواراً  بذراعه  معصمه 
الخيط  جمع طرفيه قطعة مختومة 
بمعصمه  ستظل  الرصاص  من 
اسبوعاً حتى يمر امام الطبيب الذى 
سيمتحن صحته ويقدر سنه ويطعمه 
 , الجدرى  من  الواقى  التطعيم 
وهى  عشر  بخمسة  سنّه  والطبيب 
سن االنتساب لألزهر بينما هو فى 
الثالثة عشرة من عمره ,,,,, أصبح 

الصبى طالباً منتسباً إلى األزهر.

الصبى  على  شاقة  الحياة  كانت 
فقد  الصبى  فأما  معاً  اخيه  وعلى 
العلم  من  اليه  يقدم  ما  يستقل  كان 
ويتشوق الى ان يشهد اكثر يود لو 
والكالم  اكثر  يتحرك  ان  استطاع 
اكثر مما كان يتحرك او يتكلم, أما 
الى  اضطراره  عليه  ثقل  فقد  أخوه 
وإلى  االزهر  الى  الصبى  يقود  ان 
يتحدث  ولم  وممسياً  مصبحاً  البيت 
الصبى بذات نفسه الى احد لكنه فى 
ليلة ما وأخوه ينصرف عنه بعد ان 
الباب  يبلغ  يكد  ولم  المصباح  اطفأ 
الصبى  غلب  قد  الحزن  كان  حتى 
ما  ببكاء كظمه  فأجهش  نفسه  على 
الباب  استطاع وسمعه اخوه فأغلق 
يوم  ومضى   , وجهه  فى  ومضى 
ويوم آخر وقال الشيخ الفتى للصبى 
وامتأل  كتفه  على  يده  وضع  وقد 
صوته حناناً ورفقاً )لن تكون وحدك 

ابن  سيحضر  غد  منذ  الغرفة  فى 
خالتك طالباً للعلم وستجد فيه مؤنساً 

ورفيقاً. 

من  الخبر  هذا  يقع  ان  غرابة  ال 
وال  حسناً  موقعاً  الصبى  نفس 
غرابة فى ان يقضى الصبى مساءه 
راضياً مبتهجا وعندما اقبل الليل لم 
ًصوتاً  الليلة  تلك  فى  للظلمة  يسمع 
خالته  ابن  كان  فقد   , حديثاً  وال 
الى  معاً  يختلفان  صباه  رفيق  هذا 
أدارا  ما  وكثيراً  والمسجد  الكتاب 
واألحالم  االمانى  من  الواناً  بينهما 
الى  معاً  الذهاب  على  وتعاهدا 
القاهرة وطلب العلم فى االزهر ,,,, 
ضاحكين  فتعانقا  خالته  ابن  وجاء 
قد  الصبى  ان حياة  المحقق  , ومن 
فذهبت  اليوم  ذلك  منذ  كلها  تغيرت 
احياناَ  فيها  العزلة حتى رغب  عنه 
به  ضاق  حتى  العلم  عليه  وكثر 
احياناً اخرى. كان يقضى يومه كله 
الى  عاد  فإذا  االزهر  فى  أكثره  او 
الربع تخفف من عباءته ويجلس مع 
صاحبه يلهوان بالحديث وبالقراءة، 
يسمع احدهما ويرى اآلخر ويفسر 

لصاحبه ما ال يرى.

له  خصص  قد  الصبى  أخو  كان 
من  جداً  يسيراً  مقداراً  ولصاحبه 
يتجاوز  ال  إلفطارهما  ثمناً  النقد 
لكنهما  يوم  كل  فى  الواحد  القرش 
ثمن  منه  ليقتصدا  يحتاالن  كانا 
)البليلة( التى يحبانها وكذلك )التين 
إناء  فى  لهما  َيقدم  الذى  المرطب( 
مائه  يعبّان فى  ثم  فيلتهمانه  صغير 
من  تحته  كان  ما  ويأكلون  عباً 
زبيب وفى العشاء يأكالن الهريسة 
فقد كان  فأما اإلفطار   , والبسبوسة 
امره يسيراًجداً، زيارة لبائع )الفول 
يدفعان  رغيفاهما  ومعهما  النابت( 
لهذا البائع مليمين ونصف مليم وقد 
حزمتين  آخر  مليم  بنصف  اشتريا 
من )الكّرات( ويقدم البائع لهما إناًء 
ضخم عميق قد امتأل مرقا وسبحت 
فيه حبات من الفول والقى عليه قليل 
من الزيت فهما يغمسان خبزهما فى 
المرق ويتصيدان ما تيسر من حب 
اليسرى  يدهما  تحمله  ما  ويلتهمان 
يضحك  المرق  وبقية  الكّرات  من 
صاحبه ويرفع اإلناء فيعب فيه حتى 
يرده الى البائع نظيفاً فقد افطرا إذن 

ولم ينفقا إال ثالث مليمات.

فى درس الفقه والنحو كان الشيخ 
غليظ  وكان  يغنى  وإنما  يقرأ  ال 
الطبع يقرأ فى عنف سريع الغضب 
يعفه  لم  السائل  الّح عليه  فإذا  يشتم 
من لكمة إن كان قريباً ومن رمية 
بحذائه إن كان مجلسه منه بعيداً 
وكان حذاؤه مليئاً بالمسامير , من 
اجل هذا اشفق الطالب من سؤال 
الشيخ,, كان إذن يفرغ من درس 
الضحى فينتقل الى درس الظهر, 
غروبها  الى  الشمس  َدعيت  فإذا 
عشائهما  على  الصديقان  أقبل 
وغلظة  رقة  يختلف  وكان 

باختالف ما بقى لهما من نقد.

السنة  انقضت  ما  أسرع  وما 
َدعّى  ما  أسرع  وما  األولى 
الى  ثم  التفوق  الى  التالميذ 
الرحيل الى حيث ينفقون الصيف 
صاحبه  مع  يركب  هوذا  وها   ,
عربة مزدحمة من عربات الدرجة 
نسيا  حتى  القطار  ليتحرك  الثالثة 
وال  وربعهما  وقاهرتهما  أزهرهما 
فيه  سيكون  وما  الريف  إال  يذكرا 

من لذة ونعيم  

لم تكن األسرة قد أَنبئت بعودتهما 
ولم  خاصاً  عشاًء  لهما  تعد  فلم   ,
ولم  المألوف  بالعشاء  تنتظرهما 
نزولهما  عند  لتلقيهما  احداً  ترسل 
نهضت  امه  ان  على  القطار,  من 
فقبلته ونهضت اليه اخواته فضممنه 
اليهن وَقدم اليه والى صاحبه عشاء 
كعشائهما فى القاهرة , وأقبل الشيخ 
ونام   , ليقبلها  يده  إبنه  فاعطى 
وهو  القديم  مضجعه  فى  الصبى 
الغيظ  من  كثيراً  صدره  فى  يكتم 
وخيبة االمل ,, ومضت الحياة بعد 
كانت  كما  والقرية  الدار  فى  ذلك 
الى  الصبى  يذهب  ان  قبل  تمضى 
ما  انه  نفسه  فى  واستقر  القاهرة 
ال  الشأن  ضئيل  الخطر  قليل  زال 
عنه  سؤااًل  وال  به  عناية  يستحق 
فآذى ذلك غروره وزاده ذلك إمعاناً 
نفسه  على  وعكوفاً  الصمت  فى 
اليها , وإذا هو ينكر ما  وانصرافاً 
كان  من  على  ويتمرد  يعرف  كان 
 , والخضوع  اإلذعان  لهم  يظهر 
سيدنا  وسمع   , الشذوذ  فى  وغال 
والدين  العلم  فى  امه  الى  يتحدث 
وحملة  القرآن  حفظة  ويمّجد 
ورد  حديثه  عليه  فانكر  هللا  كتاب 
  . فارغ  قائاًل: هذا كالم  قوله  عليه 
لم  انه  غضب سيدنا وشتمه وزعم 
الخلق  سوء  اال  القاهرة  فى  يتعلم 
وزجرته  الصالحة  تربيته  واضاع 
وقّصت  سيدنا  الى  واعتذرت  امه 
فهز  عاد  حين  الشيخ  على  االمر 

راسه وضحك شماتة بسيدنا 

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

تأمالت كوفيدية : 
الجزء األول : ما تعلمناه من العزل االجتماعي.  

- أصبحنا اآلن أكثر إدراكا إن أجمل ما في هذه الحياة هو البشر.  
- الخضرة والماء الشيء دونما  لقاء الوجه الحسن. 

- لقمة يابسة مع األحباء 
خير من وليمة زاخرة بدونهم. 

- كان أدم في الجنة ببصيرة عمياء  
ولكنه أحس بجمالها عندما أعطاه هللا حواء. 

 - الثروة الحقيقية للعقالء 
 هي إمتالك األصدقاء واألحباء. 

- ما أقبح رؤية نفس األماكن فارغة 
وما أجملها عندما كانت بالبشر  عامرة.       

- حقيقة علمية : خلق هللا األذن 
أكثر حساسية لترددات األصوات البشرية.          

- ثالثي األذي في هذا الوباء 
هم األذي البدني والمالي وهذان قد أصابا البعض، 

وثالثهم وأسوأهم هو األذي النفسي بالتباعد ألنه قد أصاب الجميع.

 

الجزءالثاني : إنتهي الدرس ياغبي 
يتسائل كثيرون لماذا يسمح هللا بهذا الوباء وبغيره من الكوارث ؟  

مجرد رأي خاص وإختالف الرأي لن يفسد للود قضية. 
 هللا ال يغير ما َقدر من األحداث 

ولكنه يجعل تلك األحداث تغيرنا. 
فقبل وباء COVID1٩ كان الكثير في عبادتهم مثقلين وعن دور العبادة 

متكاسلين وعن الملحدين غير عابئين   
االن أقبلنا علي العبادة فرحين وإلي إفتتاح دور العبادة مشتاقين وأحببنا 

جوار المؤمنين . 
الروابط  فتفككت  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  الجميع  أدمن  الوباء  قبل 

األسرية وإنهارت القيم  اإلجتماعية .  
اآلن إغتم الناس من التباعد  اإلجتماعي وقويت الروابط األسرية وعادت 

القيم اإلجتماعية. 
 قبل الوباء تفاخر األغنياء بأموالهم وأصحاب النفوذ  بسلطانهم  

اآلن تساوي الجميع أمام هذا الوباء؛ الفقراء مع األغنياء والبسطاء مع 
األعزاء.  

األنهار،  مياه  فاتسخت  والسماء  والهواء  الماء  نعمة  أهملنا  الوباء  قبل 
ومألت العوادم الهواء، وغاب ضياء النجوم في السماء.       

االن تطهرت مياه األنهار، وتصفي الهواء، وعادت النجوم تضيء كبد 
السماء .  

 وال يسعفني الوقت ألحكي كم  من أخطاء قد أذنبنا وكيف اآلن منها قد 
برأنا ؟ 

 COVID1باختصار أقول إن العالم الذي سيعيش فيه الناجون بعد وباء ٩
أكثر طهرا ونقاء في  البالء؛ فسيكون  ذلك  قبل  العالم  لن يكون هو ذات 
الروحانيات والماديات، وسنتعلم ونفهم نفس الدرس مكرًرا ومجدًدا وهو 
لماذا  قدر هللا هذه األحداث الصعبة ولم يغيرها إلي األفضل ؟ ذلك ألنه 

سبحانه قدر لهذه األحداث بأن تغيرنا نحن إلي األفضل.

بقية مقال »)71( صليب سامى » ص5
وحكومة  فاروق  الملك  بين  أزمة  فجر  أن  القرار  هذا  على  وترتب 
المسئولية وليحل  استقالته متحمال  تقديم  حسين سري ، وفضل سامي 
اضطرت  وهكذا  حاًل  يكن  لم  هذا  ولكن  والملك  الحكومة  بين  األزمة 

الوزارة إلى أن تستقيل بالكامل في 4 فبراير. 

واعتزل  يوليو   23 ثورة  قيام  بعد  بالمحاماة  سامي  صليب  عمل 
المحاماة في 3 مارس 1٩5٨م. وبذلك يكون قد تولى منصب وزارة 
الحربية تسع مرات خالل الفترة من 1٩33م - حتى 1٩53م، وكان 
أول وزير مدني وقبطي لوزارة الحربية والتي انتقل إليها مباشرة بعد 

وزارته للخارجية.

وفى عام 1٩65 توفى الوزير صليب سامى عن ٨3 عاماً، وحزن 
على رحيله كل عارفى فضله وإنجازاته المتعددة فى الوزارات المختلفة.



                                                                                                                                                      
                                                               

احلفيد

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

جلس فى مقعده ساهماً ينظر الى الالشىء وافكاره 
لقاع  تجذبه  دوامات متالحقة  فى  تغوص  بل  تسبح 
الزوجة  وقفت  بعد  عن  نهايته.  يعرف  ال  محيط 
تحاول ان تخفى مالمح الحزن التى كست وجهها، 
اصطنعت ابتسامة لم تستطع ان تخفى بهتانها وهى 
فقط  منها  طلب  فقد  هو  اما  افطاره  لتناول  تدعوه 
كوباً من الشاى ناولته اياه على مضض وهى تحذره 
من ضرر احتساء الشاى على معدة خاوية. تجاهل 
تحذيرها وعاد لينظر الى حيث ال يدرى وهو يتخيل 
باالمس  حضنه  فارقت  التى  المدللة  ابنته...طفلته 
يدرى كيف  لتستريح فى كنف صدر آخر...هو ال 
وافق على زواجها بهذه السرعة وبدأ يقيم عريسها 
عيباً  يكتشف  مرة  كل  وفى  ومرات  مرة  جديد  من 
او نقيصة اخرى تجعل ذلك الرجل الغريب  جديداً 
غير جدير بأن يكون زوج ابنته. لكن المشكلة فى 
االبنة التى احبت ذلك الفتى واقتنعت به...اما االمر 
العيوب  تلك  يرى  وحده  انه  استفزه  الذى  اآلخر 
وطباعه  اخالقه  يمتدح  يراه  من  فكل  والنقائص 
باالضافة الى نجاحه الملحوظ فى عمله على الرغم 
الغيرة  »انها  العملية.  حياته  مقتبل  فى  كونه  من 
ليس اكثر« التفت الى مصدر الصوت فى غضب 
ولم يكن مصدره سوى زوجته التى جلست تراقبه 
اية غيرة  افطارها. عن  تتناول  افكاره وهى  وتقرأ 
االمر  فحقيقة  االجابة  يعرف  وهو  سألها  تتحدثين؟ 
انها استطاعت بسهولة قراءة افكاره. اجابته بما فى 
داخله انها غيرة االب على ابنته التى اختطفها رجل 
آخر...هذا كل ما فى االمر. ألست حزينة على فراق 
علينا  خال  الذى  المنزل  بكآبة  تشعرين  اال  ابنتك؟ 
الماضى  العام  فى  ابنك  بزواج  عامين؟  فى ظرف 
ثم ابنتك باالمس. ثم نظر اليها وكأنه قد تنبه فجأة 
المر ما.....لكن اخبرينى لقد فاق حزنك كل وصف 
عندما تزوج ولدنا فى العام الماضى بل اكاد اشعر 
بمرار قلبك لفراقه حتى اآلن....لكنى ال اشعر حزنك 
ابنتك؟  من  اكثر  ولدك  تحبين  ابنتك....فهل  لفراق 
بالطبع  اجابته مستنكرة » كيف لك ان تظن ذلك؟ 
ال تختلف مشاعرى على العكس فاالبنة عندما تكبر 
تكون اكثر قرباً من امها بل وتكون بمثابة الصدبقة 
المقربة اليها....لكن االمر هنا مختلف فقد عز على 
ان ارى ولدى الحبيب الذى ربيته كأحسن ما يكون 
وبنيته ليكون رجاًل بمعنى الكلمة....يعز على ويحز 
فى نفسى ان اراه فجأة بال شخصية تتحكم فيه فتاة 
ينقاد وراءها فى كل ما تقول....كيف لى ان  وهو 
من خمس وعشرين  اكثر  اراه...قضيت  ما  احتمل 
لكى اصنع منه رجاًل ثم فى دقائق تأتى هذه  عاماً 
فى  الزوج  اليها  التفت  ابلهاً.  منه  وتجعل  الفتاة 
غضب. ان ولدك ليس باالبله بل هو رجل حقيقى 
ذا ال  انا  ها  معانى....ثم  من  الكلمة  تحمل  ما  بكل 
اننى  هذا  يعنى  فهل  فيه  واستشرتك  اال  امراً  افعل 
ناقص الرجولة او اننى دلدول ؟....قاطعته مستنكرة 
ال طبعاً ....االمر مختلف....دى حاجة ودى حاجة 
تانية خالص.....انت مش قادر تفهمنى. قالتها لتنهى 
الحوار بعدما رأت ابتسامته الساخرة وبعدما ادركت 
يدور  ما  فهم  على  قادرة  غير  االخرى-  -هى  انها 
اليها  تنظر  دائماً  ابنها...فهى  زوجة  بشأن  بداخلها 
بعين ناقدة سواء فى تصرفاتها او مالبسها او حتى 
تجرح  لئال  بذلك  لها  تبوح  ال  اكسسواراتها...لكنها 
مشاعرها فهى فى النهاية زوجة ابنها. كانت تضع 
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الحقها  المطبخ...عندما  فى  االفطار  بقايا 
االمر  يكون  ال  ...ولماذا  بقوله  زوجها 
بالنسبة لك ايضاً نوع من الغيرة على ابنك. 
اشاحت بوجهها فى سخرية مصطنعة وهى 
تردد غيرة ايه بس اللى انت بتتكلم عنها..

فسارع  المناقشة  من  الهاتف  رنين  انقذها 
عاملة  بابا  حبيبة  يا  ايوة   « بالرد  زوجها 
ايه؟« » ربنا يسعدك يا حبيبتى« ثم تبدلت 
...باقولك  زوجها  يحدث  وهو  نبرة صوته 
تزعلها  واوعى  البنت  من  بالك  خللى  ايه 
ح  احسن  يضحك  وهو  مهدداً  قال  ثم   «
لزوجته  الهاتف  ترك  ثم  شغلك«.  تعرف 
تحادث  وهى  صوتها  من  اخفضت  التى 
ابنتها فخرج الى الشرفة وقد ارتسمت الول 
بينما  وجهه  على  ابتسامة  االمس  منذ  مرة 
دمعت عيناه فى تأثر. ستسافر صغيرته مع 
ومنزلها  اسبوع  بعد  ستعود  لكنها  زوجها 
عنه  وتسأل  ستعاوده  بعيداُ...وبالتأكيد  ليس 
االلم  االيام والشهور ويزول  تمر  يوم.  كل 
تجاه  منهما  كال  حلق  فى  غصة  من  اال 
الغصة  وتزداد  االبن  وزوجة  االبنة  زوج 
فيها  تتجمع  التى  االسبوعية  الزيارة  بعد 
ان  الناقدة  للعين  اسهل  فما  الكبيرة  االسرة 
االخيرة  الزيارة  فى  االخطاء..اال  تتصيد 
لولى  انتظاره  عن  االبن  فيه  اعلن  والتى 
فجأة  المرأة  بدأت  فقد  االول  العهد...الحفيد 
عليها  والحرص  ابنها  بزوجة  االهتمام  فى 
المنتظر وعندما اسر زوجها  الحفيد  وعلى 
او  اهتمام  اى  اجابتها  تعكس  لم  بمالحظته 
تغير فى مشاعرها بل قالت فقط انا اكامرأة 
ال  ثانية  جهة  ومن  الحمل  متاعب  اعرف 
بد من االهتمام بحفيدنا االول ان يأتى الى 
اخرى  شهور  وتمر  ومعافى.  سليماً  الحياة 
الذى  او  الحزين  المنزل  الكآبة  فيه  تغادر 
قلبى  يتلقفه  الذى  الحفيد  بقدوم  حزيناً  كان 
الجد والجدة قبل ان تتلقفه ايديهما..وتنفجر 
حفيدها  لتغمر  الجدة  لدى  الحنان  طاقة 
 - االبن  - زوجة  الحفيد  ام  الحنان  ويطول 
وفى مشهد آخر تدمع عين الجد وهو يربت 
»عقبالك«  ويقول  ابنته  زوج  كتف  على 
لكل  مدرك  الغير  الوليد  الحفيد  ويضيف 
االسرة  الى  الكثير  به...يضيف  يحيط  ما 
االحزان  دوامة  من  وجدته  جده  وينتزع 
ويأخذهما ليطال على الحياة من نافذة جديدة
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل باشرف اسكاروس
(416)659-8744  

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.

كلب يعالج طاقماً 

طبياً في مستشفى 

مكسيكي

يساهم الكلب "هارلي" المدرب كمعالج 
الطاقم  يعانيه  الذي  الضغط  تخفيف  في 
خالل  مكسيكي  مستشفى  في  الطبي 

تصديه لفيروس كورونا المستجد.

عبر  طريقه  "هارلي"  ويشق 
برفقة  الطبي  المركز  قاعات 
في  المتخصصة  الطبيبة  صاحبته 
علم النفسي العصبي لوسيا ليديسما 
األحذية  من  زوجاً  تلبسه  التي 
واقياً  ومعطفاً  الصفراء  المطاطية 
من المطر، كما أنها تغطي عينيه 
وفمه  أنفه  تاركة  الغوص  بنظارة 

مكشوفين.

وهذا الكلب العاجي اللون جاهز 
األطباء  مع  ساعتين  لمدة  للعب 
ضد  يقاتلون  الذين  والممرضين 
في وسط  ابتسامة  ويجدون  الوباء 

األيام المرهقة التي يعيشونها.

وأكدت ليديسما التي تطلق على 
كلبها "المعالج المساعد" أن وجود 
"تخفيف  على  يساعدها  "هارلي" 
والعاطفي"  النفسي  الضغط 
يواجهون  الذين  الطبيين  للعاملين 

حالة الطوارئ.

و"هارلي" البالغ من العمر ثالث 
ضعف  من  يعاني  والذي  سنوات 
قسم  من  جزء  هو  البصر،  في 
الطب النفسي وعلم النفس العصبي 
في المركز الطبي الوطني منذ 20 

نوفمبر 

عالجات  في  يشارك  وهو 
من  يعانون  الذين  المرضى 
"أمراض نفسية أو عصبية نفسية" 
مضيفة  مدربته  أوضحت  كما 
"منذ سن مبكرة، دربناه على هذا 

األمر".

وتابعت ليديسما أنه منذ فبراير، 
دمج  في  وفريقها  هي  فكرت 
عاطفي  دعم  مشروع  في  الكلب 
عن  ينتج  قد  الذي  للتوتر  توقعا 
الوباء خصوصا لدى العاملين في 

المستشفيات



اتقان العمل وليس نوعه

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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كان مريضي منذ حضوره لكندا 
منذ اكثر من 2٠ عاما، كان حاصال 
على مؤهل عالي من بلده ولكن لم 
القديم،  فى مجاله  يعمل  ان  يستطع 

وامتهن مهنة آخري واتقنها.
يشعر  انه  يوم  ذات  لي  قال 
بالمهانة ألن عمله بسيط مقارنة لما 
حضوره  قبل  وظيفته  عليه  كانت 
لكندا، وعندما دققت معه فى نوعية 
يعمله  كان  بما  مقارنة  اآلن  عمله 
من قبل كانت الحقيقة أنه منتج وذو 

فاعليه اكثر في عمله األن. 
قلت له دعني اسألك عندما نحتاج 
لنوعية ما تعمله فهل سنطلب منك ام 
من أعظم جراح قلب لكى يقوم بما 
تعمله؟ هل سنفضل عالم جيولوجيا 
عليك  سنلح  ام  بدورك  يقوم  لكى 
ونتوسل لك لكى تأتى لنا بدال منه؟  
عريضة  ابتسامه  فى  اجابته  كانت 
ارتسمت على شفتيه ازالت عبوسه.    

اضفت له أن ما يعجبني في هذا 
المجال هو قول  لقداسة البابا شنودة 
أننا جميعنا على مسرح الدنيا اآلن، 
او  »ملك  دور  يؤدى  منا  البعض 
رئيس« والبعض اآلخر يؤدى دور 
ادوارا  يؤدى  والبعض  »خادم« 
أخرى وعند انتهاء ادوارنا ونزولنا 
من على المسرح لن يسألنا أحد عن 
اتقاننا  الدور الذى لعبناه ولكن عن 
لدورنا وتفانينا فيه، وهناك من يأخذ 
دور الرئيس وال يتقنه وينال سخط 
المشاهدين، وهناك ايضا من يبرع 
فى دور الخادم وينال اعجاب جميع 
سوف  فنحن  وهكذا  المشاهدين، 
ُنسأل فى نهاية مسرحية هذه الدنيا 
وليس  أدوارنا  فى  تفانينا  عن مدى 

عن الدور نفسه. 
ربما  أنه  لمريضي  واضفت 
سيمنع قائد الفرقة احد الممثلين من 
لعب دور معين بالرغم من الحاحه 
يعلم  الرئيس  ألن  الدور  هذا  على 

أن هذا الممثل لن يستطيع أن يتقن 
هذا الدور، وسيعين له رئيس الفرقة 
أن  علينا  نحن  له،  المناسب  الدور 
نتفانى فى اختيار دورنا الذى نشعر 
أن نرضى  مناسب ولكن علينا  انه 
بعدها بالدور الذى يعينه الرب لنا.

احسست انه شعر بالراحة والثقة 
بعدها، ومضى لشكواه العضوية.

راحة  عدم  شعور  ينتابني  دائما 
وال  ما،  وظيفة  من  احد  سخر  أن 
استطيع ان امنع نفسى في مواجهة 
احد  أمامي  قال  ولقد  المتكلم،  هذا 
أخر  شخص  على  مشيرا  هؤالء 
بأن امه ربما كانت تعمل »غساله« 
أن  الشخص  هذا  يستطع  لم  ولكنه 
يجيبني عندما سألته »ما هو الفضل 
الذى عملته انت لكى ال تولد من ام 

تعمل غسالة«؟

موعدنا العدد لقادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
من سننتخب لقيادة حزب احملافظني 

الفيدرالي

 مدحت عويضة
حزب  في  اإلشتراك  إغالق  تم 
حق  له  لمن  القيدرالي  المحافظين 
انتخاب رئيس الحزب. فإذا كنت قد 
إشتركت قبل 15 مايو فأنت مؤهل 
للتصويت ومن حقك إختيار رئيس 
مشترك  غير  كنت  وأن  الحزب. 
وقت  أي  في  اإلشتراك  لك  يحق 
ولكن لن يكون من حقك التصويت 
في  نخوض  أن  قبل  المرة.  هذه 
الجدل القائم حاليا علينا أن نتعرف 

علي المرشحين.

أحد  وهو  ميكاي,  بيتر  أوال: 
الكبار في حزب المحافظين وشغل 
عدة مناصب وزارة في عهد ستيفن 
لقيادة  بقوة  مرشح  وهو  هاربر 

الحزب.

سياسي  وهو  أوتول,  إرين  ثانيا: 
الحصان  كان  مخضرم  كندي 
الحزب  رئاسة  إلنتخابات  األسود 
الثالث  المركز  وحقق   2٠17 سنة 
في  طويلة  خبرة  وصاحب  بجدارة 
الحزب وتتساوي  األنتخابات داخل 
كتف  مكاي  بيتر  مع  حظوظة 
بكتف وهو مرشح بقوة أيضا لقيادة 

الحزب.

لويس:  ليسين  المحامية  ثالثا: 
في  اليساري  الجناح  بتأييد  تحظي 
الحزب ولكن فرصتها ضئيلة جدا.

ينتمي  هو  سلون  ديريك  رابعا: 
لطائفة السبتيين »األدفنتس« أشتهر 
المتطرفة  اليمينية  بتصريحاته 
اليمين  من  عدد  بتأييد  يحظي 
وفرصة  الحزب  داخل  المتشدد 
ضئيلة جدا في الفوز بل ربما يحرم 
من دخول السباق من األساس ألن 

هناك دعاوي تطالب بإستبعاده.

 

أثنين  من  واحد  أمامنا  نحن  إذا 
في  أوتول,  إيرين  أو  ميكاي  بيتر 
رئيسا  منهم  واحد  ستري  أغسطس 
شان  له  سيكون  والثاني  للحزب 
علي  ألنني  الحزب  داخل  كبير 
قناعة أن ما حدث سنة 2٠17 مع 
ماكسيم بيرنييه كان خطأ كبير ولن 
يتكرر مرة أخري. وأعتقد الحزب 
سوف يتجه إلعادة تجربة فورد في 
معه  منافسته  ضم  الذي  أونتاريو 
ألهم  ووزيرة  له  نائبا  منها  وجعل 
وزارة  وهي  المقاطعة  في  وزارة 
مننا  أكثر  جاليات  هناك  الصحة. 
نفسها  بتقسيم  قامت  وحنكة  ذكاءا 
تنقصنا  نحن  ولكن  الفريقين  بين 
عن  البعد  وينقصنا  الحكيمة  القيادة 
للمصالح  والنظر  العامة  المصلحة 
الشخصية لمجموعة تعتقد أنها تمثل 
الجالية وال يشغلها سوي مصالحها. 
لذلك وضعنا البيض في سلة واحده 

وهو أن كان أمرا غير محبب لكنه 
عن  تقل  ال  النجاح  في  حظوظة 

.%5٠

الرجلين  في  يشكك  جاء  البعض 
أن  إعتبار  علي  ميكاي  بيتر  األول 
أحمد عطية أحد العاملين معه؟. ما 
هذا الغباء والبالء الذي إبتلينا به ال 
أعلم طيف يفكر هؤالء وأي عقلية 
سياسية تحكمهم؟. يا سادة السياسي 
اإلنتخابي  الصوت  هو  يهمه  ما 
نوايا  في  يبحث  السياسي  ظل  ولو 
من حوله لنفض عنهم جميعا. لكن 
السياسي الذكي هو من يجمع الكل 
يلومون  للذين  سؤال   ولي  خلفه. 
عطية  أحمد  إلنضمام  ميكاي  بيتر 
انتخابات  في  لو كنت  ماذا  لحملته, 
عطية؟  أحمد  تأييد  علي  وحصلت 
هل ستقول له شكرا »مش عايزك« 
وتفرح  بالحضن  هتاخده  وال 
معك؟؟  وجودة  وتستثمر  بوجودة 
الثانية.  هي  اإلجابة  ستكون  أعتقد 
أذا لماذا الكذب علي الجالية ولماذا 

الغش والتدليس؟.

زمن نفس الباب شكك البعض في 
إيرن أوتول موجها نقده علي أساس 
سليمان  وليد  المصري  المحامي 
إخواني.  بإنه  الرجل  واصفين 
وليد  المرشحين  أحد  هاجم  وعندما 
سليمان تصدي له أثنين من عتاولة 
المحافظين في كندا دوج فورد حاكم 
أونتاريو القوي وجيسين كيني وهو 
واحد من صانعي أمجاد المحافظين 
منهم  أي  لو  فهل  هاربر.  عهد  في 
كان  سليمان  وليد  في  شك  لديه 
شاب  وليد  ثم  عنه؟؟.  بالدفاع  قام 
خبرات  صاحب  مخضرم  سياسي 
كبيرة وتأثير كبير هو مصري أبنا 
من أبناء الجالية حتي لو إختلفنا في 
الدين فكلنا مصريين. فلماذا نحاربه 

ولماذا نٌصر علي تشويهه؟. 

غير  أحد  بإنتخاب  ينادون  الذين 
إيرن أوتول أو بيتر ميكاي يريدون 
الجالية  من  البسطاء  يقودون  أن 
وسنجد  سينجح  فأحدهما  للهالك. 
معه  غير صحية  عالقة  في  أنفسنا 
أم  الجالية؟.  مصلحة  في  هذا  فهل 
هو في مصلحة الشخص الذي تأكد 
أن ال مكان له في حالة فوز أحدهما 
سمومة  يبث  فراح  الحزب؟.  في 
الجالية معتمدا علي عدم  في وسط 

تعمقنا في بحر السياسة؟؟.

أدعوكم لعدم اإللتفات لهذه األراء 
تهدم  أن  شأنها  من  التي  الهدامة 
الجالية ومصالحها, كما فعلوا معنا 
مدينة  في  العمدية  انتخابات  في 
بوني  بمحاربة  وقاموا  مسيساجا 
أن  والنتيجة  وجهرا  علنا  كرومبي 
بوني أكتسحت منافسها بنسبة تعدت 

7 إلي 1؟؟.

بقية مقال بمناسبة مرور أربعين عام 
على سيامة االنبا موسى اسقفا للشباب 

ص 7 
من منا لم يقرأ كتبه او نبذاته المركزة الغنية بالمعرفة 

.
فمن منا لم يشترك في مهرجان الكرازة  في الصيف 

الذي كان ومازال يتم سنويا تحت إشرافه وبتوجيه .

من منا لم يستلم جائزة او هدية من االنبا موسى .
المركزة  الشبابية  إلي محاضراته  لم يستمع  منا  من 
وايضا والمفيدة وايضا محاضرات العقيدة في مؤتمرات 

العقيدة  .
من منا لم يضحك من القلب بسبب خفة ظله وروحه 

المبهجة الجميلة .
إن االنبا موسى واسقفية الشباب التي أسسها وخدم 

على  خدمتها  المعاصر  كنيستنا  تاريخ  من  جزء  فيها 
مدار اربعين عام استفاد منها ماليين الشباب منهم آباء 
أساقفة وكهنة ورهبان وخدام وشباب وشابات الكنيسة .
 وبهذه المناسبة الهامة في تاريخ كنيستنا نرسل ارق 
الطيب  القلب  المحبوب صاحب  التهاني البينا واسقفنا 

والضحكة الجميلة والوجه المريح 
أبينا نيافة االنبا موسى اسقف الشباب وقلب الكنيسة 

النابض بالحب . 
لدينا  المحبوبة  األسقفية  الشباب  اسقفية  الي  وايضا 
جميعا والتي شرفت أن اخدم فيها ›  وكل التاسونات  
والخدام فيها ارق التهاني والصلوات أن يبارك الرب 

خدمتهم جميعا .
االنبا  أبينا  العطر  لسان  يا  األعوام  منتهى  والي   
موسى الرب يعطي نيافتك سنين عديدة مديدة وخدمة 

مثمرة واسقفية الشباب أيضا . 

الصني تبين أكرب مصنع يف العامل 
إلنتاج لقاح مضاد لفريوس كورونا 
أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية، بأنه في الوقت 
لقاحات  لتطوير  الزمن  العالم  علماء  فيه  يسابق  الذي 
بنت  أنها  أعلنت شركة صينية  كورونا،  فيروس  ضد 

أكبر مصنع إلنتاج اللقاحات في العالم.
إن  االثنين  يوم   CEFOC الصينية  الشركة  وقالت 

المصنع يمكن أن ينتج سنويا 1٠٠ مليون جرعة.
الحيوية  السالمة  بمستوى  انتاج  منشأة  أن  وأضافت 
كبيرة  بكميات  اللقاحات  إلنتاج  جاهزة   )3-BSL(  3

بمجرد إثبات أن أحدها آمن وفعال.
وأشارت شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى أنه ووفقا 
بمستوى  إنتاج  منشأة  استخدام  يتم  العالمية،  للمعايير 
يشمل  الذي  للعمل   )3-BSL(  3 الحيوية  السالمة 
خطيرة  أمراضا  تسبب  أن  يمكن  التي  الميكروبات 
المثال،  سبيل  على  االستنشاق،  طريق  عن  وقاتلة 
و"متالزمة  "السارس"،  مثل  التنفسي  الجهاز  أمراض 
الشرق األوسط التنفسية"، ويمكن القيام بهذا النوع من 
العمل في المرافق السريرية أو التشخيصية أو البحثية 

أو اإلنتاجية.
وتأسست هذه الشركة في عام 1٩53، ولديها أكثر من 
٨٠ بالمائة من حصة السوق في بناء مرافق لشركات 
التي  المشاريع  تتضمن  كما  العالمية،  الحيوي  الطب 
المضادة  واألجسام  الدم  ومنتجات  اللقاحات  بها  قامت 

وعالج الخاليا واألنسولين.
من  االنتهاء  أن  الصينية  اإلخبارية  الشبكة  وأكدت 
إلنتاج  جديدة  أكبر ورشة عمل  يمثل والدة  المشروع 
باإلضافة  العالم،  في  الجديد  كورونا  فيروس  لقاحات 
إلى أن استكماله يسد أيضا فجوة األمن البيولوجي في 
الرئيسية  المحلية  األوبئة  من  للوقاية  اللقاحات  مجال 
األدوية  لتطوير  كبيرة  أهمية  ذو  وإنه  ومكافحتها، 

واللقاحات لوباء فيروس كورونا المستجد.
وبعد  أنه  الدولية  الصين  تلفزيون  شبكة  وأوضحت 
وإنتاج  والتطوير  بالبحث  الصين  قامت  الوباء،  تفشي 

اللقاحات الكاملة المعطلة ضد الفيروس على الفور.
وفي أحدث وثيقة مشروع لقاحات المرشحات "كوفيد 
- 1٩" التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في ال�11 
مايو، دخل ٨ مرشحين في التقييم السريري، مع 4 منها 
الرئيسي  المطور  وكشف  صينيون،  باحثون  طورها 
تشين وي في ال�25 من أبريل لوسائل اإلعالم الصينية 
أنه تم تلقيح 5٠٨ متطوعين خالل المرحلة الثانية، وهم 
األمور  "إذا سارت  أنه  المالحظة، مضيفا  تحت  اآلن 
على ما يرام، سيتم اإلعالن عن النتائج في شهر مايو".
الماضي،  الشهر  العالمية في  ووفقا لمنظمة الصحة 
يحتاج تطوير لقاح كوفيد - 1٩ إلى فترة ما بين 12 
و1٨ شهرا على األقل، ولكن الدكتور قاو فو، رئيس 
منها،  والوقاية  األمراض  لمكافحة  الصيني  المركز 
صرح بأن لقاحا قد يكون جاهزا لالستخدام في حاالت 
الطوارئ بحلول سبتمبر، وسيتم إعطاء الدفعة األولى 

للعاملين الصحيين في الخطوط األمامية.
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صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

تعامل الشعب املصري مع فريوس كورونا 

ناقشنا في مقالين العددين السابقين طريقة 
تعامل الحكومة المصرية مع ازمة فيروس 
العالم اجمع واوضحنا  الذي اجتاح  كورونا 
اإليجابية  اإلجراءات  السابق  العدد  في 
التي اتخذتها  والخطوات االحترازية اآلمنة 
كنا  وقد  االزمة  هذه  مواجهة  في  الحكومة 
في  الحكومة  تباطؤ  األسبق  العدد  في  بيننا 
ولم  باألزمة  استهانت  وكيف  االمر  بادئ 
تقدر حجم الكارثة التي يمكن ان يحدثها هذا 
الفيروس فيما لو تفشي بين المواطنين وفي 
سائر البالد ، وحسًنا مااقدمت عليه الحكومة 
فيما بعد حيث قلل من عدد الحاالت المصابة 
وسنتناول في هذا المقال كيفية تعامل الشعب 

المصري مع ازمة فيروس كورونا.
وكعادة الشعب المصري الذي يغرق في 
غياهب الجهل والتخلف وعدم المباالة وعدم 
يمكن  التي  الكارثة  هول  تقدير  في  الجدية 
ان تحدق بهم ، ففي الوقت الذي قرر معظم 
صحي  حجر  في  الدخول  العالم  شعوب 
طوعي في المنازل ومنع التجمعات العامة 
المدارس  وأغالق  تجوال  حظر  وفرض 
وارتداء  والمقاهي  والكنائس  والمساجد 
مسافة  علي  والحفاظ  والكمامات  القفازات 
مناسبة عند التعامل مع اآلخرين وجًها لوجه 
اال ان المصريين ضربوا بكل هذه التعليمات 
وكان  تماما  تجاهلها  وتم  الحائط  عرض 
االستهتار واالستخفاف هو السمه الغالبة في 
تصرفات وافعال المواطنين فرغم التعليمات 
الرسمية  الجهات  من  الصادرة  المشددة 
مستوى  الى  ترتقي  ال  أموًرا  نجد  اننا  اال 
المسؤولية المطلوبة فنجد على سبيل المثال 
الشوارع  في  والسير  التجول  حظر  أنتهاك 
المساجد  المحددة وفتح بعض  المواعيد  بعد 
غفلة بحجة وجوب صالة الجماعة وانتشار 
البنوك  طوابير  وكذا  المخابز  في  الطوابير 
المقاهي  غلق  وبعد  المعاشات  الستالم 
تجمع الناس على النواصي لتدخين الشيشة 
علي  والزحام  سمر  مجالس  وأصبحت 
المترو وكافة أنواع المواصالت على اشده 
واألسواق مكتظة بالبشر وخاصة ساعات ما 
قبل الحظر فاألمور تسير بشكل طبيعي جدا 
وكأن شيٍء لم يكن ، وما ذاد الطين بلة هو 
قدوم شهر رمضان ومن المعروف ان لهذا 
الشهر طقوسه وعاداته بين الشعب المصري 
ولم  كالمعتاد  سارت  األمور  أن  والغريب 
البتة ، وكان تعامل المواطنين  يتغير شيء 
الكارثة  مستوى  الى  يرتقي  ال  المصريين 
التي يسببها إنتشارهذا الفيروس فإذا تحققنا 
جيًدا نجدهم تعاملوا مع هذا الوباء بال مباالة 
وعدم اكتراث ومجرد من أي إهتمام وذلك 
ناتج أساًسا لوصول هذا الشعب إلي مرحلة 
عالية من عدم الثقة بأنظمتها الحاكمة وأعتقد 
الحكومة  توجهها  التي  الدعوات  ان  الناس 
إتباع  أو  بالمنازل  المكوث  بضرورة  اليهم 
دعوات  مجرد  هي  الصحية  اإلرشادات 
تبتغي  الحاكمة  السلطة  ان  ويعتقدون  كاذبة 
من دعواتها زيادة السيطرة علي الشعب ، 
في  جذوره  الضارب  الفساد  أن  شك  وبال 
بعيدة  عصور  منذ  الحكومية  األجهزة  كل 
المنظومة الصحية في مصر وجعلها  انهك 
على  قدرتها  فقدت  حتي  حال  أسوأ  في 
هذا  بحجم  كبري  ازمة صحية  مع  التعامل 

استسالم  حالة  هناك  جعل  مما  الفيروس 
وان  القدرية  لمفهوم  المصري  الشعب  لدى 
إذن  قدر من هللا  لهم هو  كل شيٍء يحصل 
الصحية  اإلجراءات  التخاذ  الداعي  هو  ما 
واالستسالم  اليأس  حالة  علي  زد  الالزمة 
قدرة  بعدم  تامة  قناعة  الشعب  اقتناع  هو 
النظام الحاكم الحالي على التعامل مع كارثة 
بهذا الحجم. ولكن الحق البد وان يقال بأنه 
الموقف  الحكومة خطورة  استشعار  بمجرد 
سارعت باتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة 
ووجهت  العالمية  الصحة  لمنظمة  طبًقا 
ان  اال  والتعليمات  واإلرشادات  النصائح 
الشعب  لدى  صاغية  آذن  يجد  لم  كله  ذلك 
في  ما  حد  الي  معذورا  الشعب  يكون  وقد 
فقدان الثقة في نظامه الحاكم فمنذ فقدان الثقة 
الناصر  اطلق عبد  نكسة 1٩67 حيث  منذ 
جوقته من اإلعالميين والصحفيين ليتغنون 
الجيش  يحققها  التي  باالنتصارات  ويهللون 
من  للعدو  يكبدها  التي  والخسائر  المصري 
من  العديد  وأسر  وطائرات  دبابات  تدمير 
المصري  الجيش  وان  االسرائليين  الجنود 
على وشك دخول تل ابيب ليستيقظ الشعب 
المصري ذات صباح علي ضياع واحتالل 
ثلث مصر فمنذ ذلك الحين إنهارت جسور 
وال  االن.  إلي  وحكامه  ألشعب  بين  الثقة 
والفقر  الجهل  عوامل  اغفال  بالطبع  يمكن 
المصري  الشعب  أغلب  منه  يعاني  الذي 
الي  يؤديان  الفقر  مع  الجهل  تزاوج  حيث 
وجود شخصية غير عابئة بما يدور حولها 
وتتعامل مع ما يدور بالمجتمع علي إنه أمر 
نظره  وجهة  من  فهو  يعنيه  او  يخصه  ال 
يجب  وال  إرشادات  بإي  مخاطب  غير  انه 
الي  باإلضافة  تعليمات  باي  االلتزام  عليه 
افتقاد الشعب المصري الى الثقافة الصحية 
المواطنين  الصحيحة حيث لم يصل ادراك 
ومواجهة  األزمة  مع  التعامل  كيفية  الى 
الوباء. وال يمكن إغفال نقطة شديدة األهمية 
ارقام  او  اخبار صحيحة  وجود  عدم  وهي 
في  واالنباء  األخبار  وتضارب  محددة 
مختلف القنوات الفضائية او أي وسيلة من 
حاله  ولد  مما  االجتماعي  التواصل  وسائل 
من التبلد وعدم المباالة لدى الشعب فوجود 
مصدر  من  والحقيقية  الصحيحة  المعلومة 
واحد وموثوق منه يزرع حالة من االطمئنان 
داخلهم وبساعدهم على االلتزام ، آفه آخري 
لماذا   ( المصري وهي  الشعب  منها  يعاني 
وهي  ملتزم(  غير  غيري  طالما  أنا  التزم 
عادة سيئة جًدا وتنتشر عدواها سريًعا بين 
الناس لتولد حالة عدم التزام عند الكل بشكٍل 
غير مباشر. ويجدر اإلشارة الي كًما اشرنا 
الشعب  الفقر في غالبية  استشراء  أن  سابًقا 
الي الخروج بحًثا عن  المصري يضطرهم 
الشعب  من  كبيرة  نسبًة  فيوجد  العيش  لقمة 
بحًثا  للعمل  الخروج  عليه  يتعين  المصري 
عن قوت يومه مما يزيد من حاالت الزحام.

المصابين  اعداد  إزدياد  ومع  تقدم  مما 
رهانها  خسرت  الحكومة  بأن  نعتقد  فنحن 
ذلك  وآزاء  المصري  ألشعب  وعي  على 
اإلجراءات  تشديد  الحكومة  علي  يتعين 
وتغليظ العقوبات على امل ان يعود الشعب 
لخطورة  وإدراكه  وعيه  الي  المصري 

الموقف.

مفاجأه سارة جدا للطلبة الدوليني يف كندا
تعديالت جوهرية تقدمها وزارة اهلجرة 

لتسهيل الدراسة

في مقابله مع مستشار الهجرة الكندي عماد ميساك مع جريدة االهرام الكندي الجديد 
افاد بانه في ظل استمرار تداعيات ازمة وباء الكورونا، قررت وزارة الهجرة في 14 
مايو 2٠2٠ اجراء تعديالت جوهرية علي برامج الدراسة للطلبة الدوليين في الجامعات 
والمعاهد الكندية فيما يتوافق مع مصلحة الطالب وعدم تعطيل مسارهم الدراسي، و هذه 

التعديالت كالتالي:-

أوال: تم السماح للطلبة الدوليين المسجلين حاليا في البرامج الدراسية النظامية بكندا 
بالدراسة اونالين سواء من داخل كندا او خارجها مع بقاء اعتبارهم كطلبه متنظمين في 

دارستهم كأنهم تماما في الفصل الدراسي الفعلي.

ثانيا: تم السماح للطلبة الدوليين الجدد باالتحاق بالجامعات و المعاهد الكندية بداية من 
خريف 2٠2٠ بصفتهم طلبة منتطمين مع بقاؤهم في بالدهم و الدراسة اونالين لفترة قد 
تصل الي 5٠% من مدة البرنامج الدراسي و ذلك حفاظا علي الطلبة من وباء الكورونا.

ثالثا: وهو االخبر االكثر اهمية، انه اصبح من حق الطالب الدوليين اذا كانوا مسجلين 
في البرامج الدراسية للجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل الحكومة الكندية )DLI( ان 
عليه  يطلق  ما  هو  و  بنجاح  الدراسة  من  االنتهاء  بعد  ما  تصريح عمل  علي  يحصلوا 
الفصول  الحاضرين  النظاميين  للطلبة  فقط  يمنح  السابق  في  كان  الذي  و   )PGWP(

الدراسية في المؤسسة التعليمية.

رابعا: اقرت وزارة الهجرة ان فترة بقاء الطلبة الدوليين خارج كندا بسبب تداعيات 
ازمة الكورونا لن تؤثر سلبا علي مدة اذن العمل الممنوحة لهم بعد االنتهاء من الدراسة 

و ذلك حتي نهاية العام الجاري 2٠2٠ حيث انها ظروف استثنائية و غير متوقعه.

واخيرا ياتي الخبر المشجع جدا وهو ان معدل النقاط المطلوبة بالنسبة لبرامج الهجرة 
قد   )CEC( الكندية  الخبرة  باصحاب  والخاصة   )CRS( كندا  في  الدائمة  واالقامة 
تراجعت بشكل جدا ملحوظ خالل االشهر القليله الماضية، مما قد يتيح الفرصة للمزيد 
من الطلبة الدوليين بالقبول في برامج الهجرة الفيدرالية بالتقدم الي االقامة الدائمة بكندا 
لكافة  احتراما  المفعول  سارية  واقامة  شرعي  بشكل  الدولة  في  وعملهم  دراستهم  بعد 

القوانين المنظمة لالقامة بكندا.

لمزيد من التفاصيل و االستفسار 
يمكنكم التواصل مع مستشار الهجرة الكندي المعتمد عماد ميساك 

Tel: )+1( 365 778 0000

Email: info@missakglobal.com
FB: Emad R. Missak

بقية مقال  »غصن الزيتون 5 
-  الضيف« ص10 

هذه حقيقة البد أن نعترف بها فأثر المثقف 
المصرى على العقل الجمعى وعلى الهوية 
فى  جًدا  كان ضعيًفا  المجتمع  لهذا  الفكرية 
العقود األخيرة بل كاد أن يختفى تحت وطأة 
الوافدة  والمحرفة  المتجمدة  الدينية  األفكار 
خلق  فى  بارعين  دائما  كنا  الخارج.  من 
ونشرها  لها  الترويج  فى  فاشلين  األفكار 
بين الناس. لذلك تراجعت الهوية المصرية 
من  الكثير  فى  نراها  لتيارات  وانصاعت 
البطل مع  األحيان متخلفة. حتى أن حوار 
رجل األمن المسؤول عن حمايته كان يحمل 
نفس المعنى فرجل األمن يدعوه ألن يكف 
ومعاداتهم  الدين  رجال  على  الهجوم  عن 
الدين جرًما فى حق  وكأن مراجعة رجال 
الدين نفسه فحتى رجل األمن يحميه بدون أن 
يفهم حقيقة أفكاره وأهميتها.  حتي العساكر 
حراسته...  ويتولى  بيحميه  اللي  األمن  او 
هم  هل  صراع  وفي  كافر...  انه  فاكرين 
يغضبون  ام  وظيفتهم...  واجب  يؤدون 
الفيلم  أوضحها  أخرى  ونقطة  هللا.... 
ببساطة وهى قيمة الفن واإلبداع فى تركيبة 
المجتمعات والشعوب ففى حديث البطل عن 

حياته مع زوجته المسيحية وحبهم المتبادل 
أم كلثوم  الفن فهما يسمعان  وكيف جمعهم 
وهى ترتل القرآن ويستمتعان بفيروز تغنى  
التى  الفنية  الرسالة  هذه  اإلنجيل..  ترانيم 
الشعبية  المجتمع المصرى والثقافة  افتقدها 
والعمق  الجمال  هذا  من  تحولت  وكيف 
إلى الكثير من السطحية والقبح. وكان من 
الملفت أيًضا الحوارات الدينية التى درات 
البطل  كان  وكيف  واإلرهابى  البطل  بين 
بينما  والعقل  والحجة  بالمنطق  يستعين 
يحفظه  ما  وترديد  بالنقل  اإلرهابى  يكتفى 
بلغة مصطنعة وكأنه يعطيها شرعية دينية 
األم  جلست  حينما  وأيًضا  الفصحى.  بتلك 
المسيحية مع ابنتها وصارحتها بأن إعجابها 
كان  الدينى  الشكل  هذا  قل  أو  الشاب  بهذا 
وأن  القديمة  مصر  عن  تختلف  أن  لمجرد 
تتميز عن الثقافة التى عاشت فيها« ده كان 
رأي الكاتب سامح جويده وأنهاه بتساؤل :  
هل قتل يحيى التيجانى اإلرهابى فعال أم أنه 
يتمنى ذلك؟.. خلص رأي الكاتب... ويظل 
سيغلب  الفكر  هل  وقائًما...  عالًقا  سؤاله 
هو  اإلرهاب  يظل  ام  ويقتله...  اإلرهاب 
به...  المرحب  غير  الرذل  الثقيل  الضيف 
 .... البيت  صاحب  نفسه  يعتبر  ذلك  ومع 

وليس... الضيف....
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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

معدن الزنك
هل مفيد للكورونا؟

من عيادة الطب الطبيعى

مستخلص الغدة 

الدرقية

س: هل يوجد فرق بين مستخلص 
محال  في  يباع  الذى  الدرقية  الغدة 
الذى  الغذائية والمستخلص  المكمالت 
اسم  تحت  الطبيب  روشتة  يستلزم 

ديسيكيتيد ثيرويد؟
الدرقية  الغدة  ضف  مرض  ج: 
والغدة  الحدوث،  وكثير  شائع  مرض 
الغذائي  التمثيل  عمليات  تنظم  الدرقية 
لذا  الجسم،  خاليا  من  خلية  كل  في 
افراز  وقلة  الدرقية  الغدة  ضعف  فان 
في  خلال  يسبب  الثيروكسين  هرمون 
وظائف الجسم كلها، ويسبب اعراضا 
منها الشعور بالتعب واالرهاق وجفاف 
الجلد وسقوط الشعر وعدم تحمل البرد 
ويزداد  الوزن،  وزيادة  واالمساك 

ضعف الغدة الدرقية مع تقدم السن.
المسمى  الدرقية  الغدة  ومستخلص 
ديسيكيتيد ثيرويد الذى يستلزم روشتة 
من الطبيب هو مستخلص طبيعي للغدة 
هرمون  داخله  في  ويحوى  الدرقية 
الثيروكسين واليود وهرمونات أخرى، 
ولكن FDA وهى الهيئة المسئولة عن 
وتنظيم  الغذائية  والمكمالت  العقاقير 
بيعها تشترط على المحال الطبيعية ان 

يكون مستخلص الغدة الدرقية الذى يتم 
بيعه كمكمل غذائي ان يكون خاليا من 
بداخله،  الطبيعي  الثيروكسين  هرمون 
الدرقية  الغدة  مستخلص  ان  تجد  لذا 
روشتة  بموجب  عليه  تحصل  الذى 
في  يباع  الذى  من  أقوى  هو  الطبيب 
كنت  فاذا  الغذائية.  للمكمالت  المحال 
تعانى من ضعف خفيف للغدة الدرقية 
بل  المعملية  التحاليل  في  يظهر  ال 
او  االعراض  من  فقط  عليه  تتعرف 
الحرارة  لدرجة  المستمر  االنخفاض 
من  الغدة  مستخلص  فان  الصباح  في 
ولكن  كافيا،  يكون  المكمالت  محال 
واضحا  الدرقية  الغدة  كان ضعف  اذا 
بروشتة  فعليك  المعملية  التحاليل  في 
من  تعانى  كنت  إذا  وعموما  الطبيب. 
ان  فيستحسن  الدرقية  الغدة  ضعف 
تتناول المكمل الغذائي الذى يحفز الغدة 
الدرقية في انتاج هرموناتها وهو أساسا 
تيروزين  االمينى  الحامض  مكون من 

واليود والزنك والسيلينيوم.

د.تباسيم جندي

عندما أصاب العالم الذعر 
من فيروس كورونا وما يمكن 
االنسان،  جسم  في  يدمر  ان 
اعداد  الناس  شاهد  وعندما 
اليومي  والمتوفين  المصابين 
البحث  منا  كل  بدأ  بسببه 

العالج  ان  حيث  الفيروس  من  الوقاية  كيفية  في 
فعال،  او  متوفر  اآلن غير معروف وغير  حتى 
وكل شيء تحت التجربة، لهذا لم يتبقى لنا غير 
االهتمام العام بالصحة الجسدية ومساعدة الجهاز 
المناعي والتغلب على معوقات المناعة، والحقيقة 
ان البحث في طرق رفع المناعة والوقاية يجب ان 
يكون منهجا عاما ألى مرض بدءا من االنفلونزا 
وانتهاء بأمراض القلب واالورام السرطانية، أي 

ان كل مرض له طرق للوقاية.

تساعد  كيف  قبال  ذكرت  أننى  وصحيح 
الفيتامينات مثل A,C,D في رفع جهاز المناعة 
ونمط  التغذية  وأساليب  االكسدة  مضادات  مع 
الحياة، ولكنى الحظت ان الكثير يسأل عن معدن 
الزنك وفاعليته للوقاية من كورونا لذا سوف أسلط 

الضوء على معدن الزنك وأهميته في المناعة.

خاليا  من  خلية  كل  في  موجود  الزنك  معدن 
 2٠٠ من  أكثر  في  موجود  مكون  وهو  الجسم، 
يشترك  انه  والحقيقة  الجسم،  أنزيمات  من  أنزيم 
الكيميائية أكثر من أي  التفاعالت  الكثير من  في 
معدن آخر، وهو أيضا هام في وظائف كثير من 
المسئولة  الثايمس  غدة  هرمون  منها  الهرمونات 
النمو  المناعة وهرمون االنسولين وهرمون  عن 
يحتوى  عادة  والجسم  الجنسية.  والهرمونات 
على حوالى 1.4-2.5 من معدن الزنك، حوالى 
أيضا  وهو  العضالت،  في  مخزون  منها   %65
يوجد في صورة مركزة في كرات الدم الحمراء 
والبيضاء، كما انه يوجد بوفرة في العظام والجلد 
وغدة  العين  وشبكة  والبنكرياس  والكلى  والكبد 
يوميا  الجسم  يحتاجها  التي  والكمية  البروستاتا، 
هي 15 مجم وعلى الرغم من انها كمية بسيطة اال 
ان نقص الزنك شائع وذلك الن مصادره الغذائية 
للزنك  غذائي  واكبر مصدر  وأهم  كثيرة،  ليست 
المحار  من  جم   1٠٠ االويستر،  او  المحار  هو 
يعادل  الزنك، وال  تحوى حوالى 14٩ مجم من 
البحرية  واالطعمة  آخر،  غذائي  أي مصدر  هذا 
الزنك، وهو سبب  وافرة من  كمية  تحتوى على 
آخر يضاف الى األسباب العديدة لتناول األسماك، 
واللحوم الحمراء تحتوى على الزنك، اما المصادر 
النباتية للزنك هي بذور البمبكين 1٠٠ جم تحتوى 
على 7.5 مجم من الزنك، وأيضا المكسرات مثل 
البيكان والبرازيل نت والجوز والبندق والحبوب 
الكاملة مثل الشوفان والقمح وايضا البقول، ولكن 
الزنك من المصادر الحيوانية يستعمل في الجسم 
بسبب  وذلك  النباتية  مصادره  من  اعلى  بفاعلية 
اتحاده في المصادر النباتية بحامض يسمى فايتيك 

آسيد.

ونقص الزنك شائع مع كبار السن ومع األطفال 
المنقاة ومع  البلوغ ومع استهالك األطعمة  وسن 

ومع  الكحوليات  استخدام 
أقراص  مثل  العقاقير  بعض 

منع الحمل ومدرات البول.

األطفال  مع  الزنك  ونقص 
وتأخر  للشهية  فقدان  يسبب 
النمو والقدرة على التعلم، اما 
مع سن البلوغ فهو يسبب تأخر في النمو الجنسى 
حب  وظهور  الذكرى  الهرمون  افراز  ونقص 
ذهنية وجسمية  إعاقة  يسبب  ان  ويمكن  الشباب، 
فترة  في  الزنك  ينقصها  االم  كانت  إذا  لألطفال 
الحمل، كما يمكن ان يسبب مرض االيكالمبسيا 

عند الحامل.

يسبب  ان  يمكن  البالغين  مع  الزنك  ونقص 
وسقوط  واسهال  االكزيما  مثل  جلدية  تغيرات 
لإلصابة  وتكرار  عقلية  واضطرابات  للشعر 
بالميكروبات واضطراب في مناعة الجسم فترى 
صعوبة في التئام الجروح، كذلك يحدث نقص في 
حاسة الذوق والشم، ويمكن ان تالحظ بقع بيضاء 

على االظافر.

الدم  كرات  من  هي  لقياسه  طريقة  وأحسن 
البيضاء او من الشعر.

والحقيقة ان للزنك دور هام في امراض كثيرة 
منها الوظائف الجنسية وتضخم البروستاتا وحب 
الشباب والروماتويد وبعض امراض العيون مثل 
مناعة  في  دوره  ولكن  ديجينيريشان،  الماكوالر 
من  الوقاية  في  هاما  عنصرا  منه  يجعل  الجسم 
هام  فالزنك  والفيروسات،  بالميكروبات  اإلصابة 
في كل وجه من أوجه المناعة، فعندما يقل الزنك 
 T cells المسماة  البيضاء  الدم  خاليا  عدد  تقل 
وظائف  من  وكثير  يقل،  الثايمس  غدة  وهرمون 
خاليا الدم البيضاء الهامة لجهاز المناعة يتوقف، 

ولكنها تتحسن تماما بعد تناول الزنك.

اظهر  الزنك  تناول  ان  األبحاث  أظهرت  ولقد 
الذين  السن  لكبار  المناعة  في  ملموس  تحسن 

يعيشون في المراكز الخاصة بهم.

مضاد  مفعول  له  سي  فيتامين  مثل  والزنك 
للفيروسات بطريقة مباشرة ومن هذه الفيروسات 
األبحاث  دلت  ولقد  التنفسي،  الجهاز  تهاجم  التي 
على ان عنصر الزنك أدى الى قصر مدة اإلصابة 
بنوبات البرد، وكان االستنتاج ان الزنك أدى الى 

منع تكاثر الفيروس في خاليا الجسم.

اما الجرعة المناسبة للحصول على الزنك هي 
15-2٠ مجم، والفرد العادى يحصل من الطعام 
ما يقرب من 1٠ مجم يوميا، ولكن اذا كان يوجد 
ولكن  أكبر،  يكون  فاالحتياج  الزنك  في  نقص 
تزيد  كبيرة ال  الزنك كمية  تتناول من  اال  ينبغي 
لنقص عنصر  نفسك  عن 6٠ مجم واال تعرض 
النحاس واالفراط في تناول الزنك اكثر من 1٠٠ 
مجم يؤدى الى عكس وظيفته تماما فقد يؤدى الى 
االقالل من المناعة والقيء والدوخة واضطراب 

ضربات القلب والهلوسة واالنيميا.

لالعالن باجلريدة اتصل على
 ahram.teeba@gmail.com  

اواتصل  باشرف اسكاروس
(416)659-8744   
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املقالة األويل: الطقوس تتغري  
والعقيدة ثابتة  

اجلزء األول: الطقوس تتغري لتواكب 
املتطلبات الصحية  

بحث أرجأته لسنوات، ولكني أجد اآلن نفسي في مسؤولية 
علمية وأخالقية في وجوب نشره. 

تفصيالت ودقائق ممارسات  أن كل  التأكيد علي  ينبغي 
الحياة ستتغير بعد COVID1٩ ولن تكون أبدا كما كانت 
قبله؛ فهذا الوباء قد نبه العالم لخطورة أوبئة العدوي التنفسية 
عن غيرها من األوبئة األخري، والتي تكررت عبر تاريخ 
البشر وستتكرر بين الحين والحين ما لم نحذر ونتغير .   

القارىء وقبل  البداية أحب أن أستسمحك عزيزي  وفي 
أن تتبني رأيا مسبقا في هذا الموضوع التي أدرك حساسيته 

أن تقرأ البحث كامال، وتفكر بعقلك، وتقرر موقفك. 

تشير  مباديء  سبع  إلي وجود  أنبه  أن  أحب  البداية  في 
وتؤكد علي قابلية تغيير الطقوس الدينية إلي طقوس أكثر 
مراعاة للقواعد الصحية السليمة، وذلك مع المحافظة علي 
ثبات العقيدة أي اإليمان فالطقس شيء والعقيدة شيء أخر 

ال يصح للحكماء الخلط ما بينهما.  

المبدأ األول : النواحي اإليمانية ال تعني إلغاء اإلجراءات 
العقالنية اليقينية.  

اإلثبات من الكتاب المقدس نفسه :  

يطلب  أن  مزمع  هيرودس  ألن   : نفسه  المجد  رب   )1
النجار ( وأخذ  فقام ) يوسف  ليهلكه،    ) المسيح  الصبي) 
الصبي وأمه ليال وإنصرف إلي مصر ، وكان هناك إلي 
وفاة هيرودس ) متي 2: 14 (. فهل قال يوسف أن ذلك ال 
يمكن أن يحدث ألنه يُْؤِمن بأن خطة خالص البشر  البد 
أن تتم دون الحاجة للهروب إلي مصر  أم أخذ باألسباب 

العقالنية اليقينية وإنصرف إلي مصر  ؟   

ال  له  وقال  الرب  مالك  به  وقف   : الرسول  بولس   )2
تكون خسارة نفس واحدة منكم ) 276 شخص ( إال السفينة 
ومع ذلك عندما شرع النوتية في الهروب من السفينة قال 
بولس إن لم يبق هؤالء في السفينة فأنتم ال تقدرون أن تنجوا 
وإلتمس من الجميع أن يمتنعوا عن الصيام ويتناولون طعاما 
ألن ذلك يكون مفيدا لنجاتهم وأخذ خبزا وشكر وكسر وإبتدأ 
يأكل. فهل قال بولس أنه لن يأخذ باألسباب العقالنية اليقينية 
للنجاة ألنه يُْؤِمن بانه ال تكون خسارة نفس واحدة فال داعي 

ارة أو األكل ؟ )اعمال 27 (.  إلبقاء البحَّ

المبدأ الثاني : ال تجرب الرب إلهك.  

في تجربة الشيطان علي الجبل حينما قال الشيطان للسيد 
المسيح  : ألنه مكتوب أنه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك 
في كل طريقك علي األيدي يحملونك لئال تصطدم بحجر  
رجلك ) مز ٩1 ( كان رد المسيح عليه قاطعا : مكتوب 

أيضا ال تجرب الرب إلهك ) متي 4 ( 

المبدأ الثالث : الطقس تغير ويتغير دائما ولكن العقائد 
اإليمانية تبقي ثابتة.  

ما ال يعلمه المعظم وهي حقائق قد تبدو صادمة للبعض 
ولكنها صحيحة وتساهم في حل المشكلة : 

1( في العشاء اإلخير : ثم تناول ) المسيح ( كاسا وشكر 
وقال خذوا هذه وإقتسموها ما بينكم. وعليه إقتسم التالميذ 
محتويات الكأس) الدم المسفوك من أجلنا هذه هي العقيدة 
الثابتة والتي ال تتغير  ( أما كيف إقتسموها فهذا هو الطقس 
القابل للتغير ، فاألرجح أن التالميذ قد إقتسموها في كؤسهم 

فيه  يستخدموا  كانوا  التقليدي  اليهودي  الفصح  عشاء  الن 
أكثر من كأس.  

2( أنه في التقليد القبطي األرثودوكسي القديم كان التناول 
يتم عن طريق غمس الكاهن للجسد في الدم ثم يسلمه في 
يد المتناول ليتناوله بنفسه. ولكنه ولزيادة في الحرص علي 
قدسية الجسد والدم، ولعدم درايتهم بقابلية العدوي في ذلك 
هو  ما  إلي  األورثوذكسية  التناول  طريقة  تغيرت  الوقت، 

عليه االن . 

المبدأ الرابع : أهمية الخضوع للسلطة والدولة والتي 
تمتثل هي بدورها لقرارات العلماء من األطباء.   

1( يقول معلمنا بولس لتخضع كل نفس للسالطين الفائقة، 
ألنه ليس سلطان اال من هللا والسالطين الكائنة هي مرتبة 
األطباء  علماء  قرارات  أهم  (فمن   13 رومية   ( هللا.  من 
اإلنفلوانزا  ومنها   - أكثرها  وما  التنفسية  العدوي  لمنع 
الموسمية وااللتهاب الرئوي ونزالت البرد واآلن أخطرها 
أدواتهم  األخرين  مشاركة  عدم  هو    -COVID1٩ هو 
خاصة ما يدخل منها إلي الفم، وأيضا التباعد البدني وعدم 

المصافحة باليد والتقبيل.    

2( ويقول رب المجد إعطوا ما لقيصر لقيصر - وهنا 
في  ممثلة  الدولة  تطلبه  بما  إلتزاما  الطقس  تغيير  أهمية 
علمائها من األطباء حفاظا علي صحة مواطنيها ) ومنها 
أيضا منع التقارب واآلن التجمعات في دور العبادة للصالة، 
ومنع مصافحة وتقبيل األخرين في قبلوا بعضكم بعضا بقبلة 
مقدسة ومنع مشاركة األخرين أدوات التناول ( - وإعطوا 
ما هلل هلل فتعجبوا منه ) مرقس 12 ( وهنا ما هلل هو العقيدة 
الثابتة وهي اإليمان بضرورة المواظبة علي الصالة - مع 
الحاجة  دون   - األخرين  ومحبة   - التباعد  علي  اإلحتفاظ 
المؤمنين  إشتراك  علي  والمواظبة   - وتقبيلهم  لمصافحتهم 
في تناول جسد ودم السيد المسيح - دون الحاجة لمشاركتهم 
نفس األدوات ودون الحاجة إلنتقال يد الكاهن من فم متناول 

إلي فم األخرين ومالمستها للعاب المتناولين . 

د. ناجي اسكندر




