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 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو
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 ومن ال حيب مل يعرف اهلل، ألن اهلل حمبة
 He who does not love does not know

 God, for God is love 1 John 4:8
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Eskarous
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gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food
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جتربة لعالج كوفيد 19 عن طريق نقل البالزما الغنية 
باالجسام املضادة للمصابني بالفريوس 

تورنتو : تلقي أثنان من المصابين بكوفيد 19 في كندا بالزما  غنية باالجسام المضادة 
لفيروس كورونا وظهرت عليهم عالمات تحسن ومقاومة للمرض , ولهذا توسعت التجربة 
الي أكثر من 12 موقع في تورنتو , وكيبيك , وقال كبير مسؤولي الصحة في مستشفي سانت 
جوستن في مونتلاير :إن التوقعات الناتجة عن نقل البالزما كانت جيدة جدا بعد ان تلقت 
سيدة في العناية المركزة البالزما و تحسنت صحتها وتركت العناية المركزة , وفي الوقت 
نفسه من المتوقع أن يتعافي رجل يبلغ من العمر 78 عاما بعد ان تلقي ايضا البالزما الغنية 
باالجسام المضادة يوم 22 مايو في مستشفي تورنتو العام  ,حسبما قال طبيبه ديفيد هوانج 
, وهذه التجربة بنقل البالزما المشبعة باالجسام المضادة لفيروس كورونا تبرع بها المرضي 
الذين تم شفاؤهم من المرض وهي تستطيع ان تقلل من عدد الوفيات وتسارع في الشفاء 
, والبالزما هذه تقوم بمساعدة المريض علي تكوين اجسام مضادة تحارب الفيروس وكان 
ما ال يقل عن خمسة مرضي قد تلقوا عمليات نقل البالزما , وينضم المزيد من المرضي الي 
التجربة ويأمل الباحثون في دراسة 1200 حالة في حوالي 60 مركز طبي , وسيحصل 
800 منهم علي عمليات نقل البالزما بينما سيبقي ال 400  االخرين منهم تحت المراقبة 
والعالج العادي , وقالت العالمة والدكتورة في مركز صني بروك للعلوم الصحية  في تورنتو  
جيني كالوم , ان هذه التجربة ستطبق في ما ال يقل عن 20 مستشفي معظمهم في أونتاريو 
وعدد قليل في كيبيك وثالثة في مدينة نيويورك , وقالت  أيضا إن دراسة  هؤالء ال 1200 
مريض سوف تستغرق حوالي ستة أشهر , وهذا العالج باستخدام البالزما الغنية باالجسام 
المضادة ليس جديدا فقد أستخدم عام 1918 لعالج إالنفلونزا  االسبانية , وأشارت الدكتورة 
كالوم ان العالج بالبالزما يتطلب زيادة في التبرعات بالبالزما  من أولئك الذين تعافوا تماما 
من كوفيد 19 ومضي علي شفاؤهم 28 يوما علي االقل وتقل أعمارهم عن 67 عاما , ولكن 
ال يتوقع االطباء ان يكون استخدام البالزما الغنية باالجسام المضادة هو العالج الشائع لكوفيد
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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 
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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.

الفارق -33

بقلم جمدي حنني

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

يشكل الفارق 
----------------

جيش من شعب ينهى 
اسطورة  

     
المصريين وكثير من  السواد األعظم من 
حقيقي  وحب  بولع  تابعت  العربية  البالد 
المصرى  الشعب  فى  نجدها  قلما  ووطنية 
بسبب  مصريته  ينسى  ان  يكاد  الذى 
والممنهجة  القوية  البغيضة  الوهابية  الغزوة 
والمدروسة والممولة جيدا والتي تهدف إلى 
تحييد الوجدان المصرى والغاء االنتماء إلى 
الحقيقية  البوصلة  هو  الذى  الوطني  التراب 
للشخصية المصرية اذا ضلت الطريق على 
االختيار  مسلسل  تابع  الكل  العصور.  مر 
من  االن  الحادثة  الظروف  من  وبالرغم 
التي  الرعب  فيروس كورونا وحالة  انتشار 
ذلك  لكن  مصر  وخصوصا  العالم  يعيشها 
العمل  هذا  متابعة  من  المصريين  يمنع  لم 
القصة  من  بداية  جوانبه  بكل  الراقي  الفني 
والسيناريو والممثلين واالعداد واالخراج فهم 
بالحقيقة كانوا على قدر المسؤولية وصنعوا 
ما  ولكن  الحدث  مستوى  نفس  على  عمال 
يهمني من هذه الملحمة هو هل من فعل تلك 
دعم  الذى  من  الشعب  أم  الجيش  االسطورة 
كل  في  الحقيقة  .فى  الجيش  ام  الشعب  من 
تماما عن  منفصل  يكون  الجيش  العالم  بالد 
الشعب ال عالقة لما يدور في الحياة العامة 
بما يحدث  للجيش  الجيش وال عالقة  بأمور 
فالجيش  فى مصر  إال  المدني  الصعيد  على 
في الشعب والشعب يعشق جيشه وهذا ليس 
بوليد اليوم او وطنية طارئة نتيجة حدث هز 
اساسيات  من  هذا  ولكن  المصريين  عاطفة 
الشخصية المصرية منذ ان عرفت البشرية 

الفرعونية  مصر  ففي  حضارة  كلمة  معنى 
لحماية  جيش  إلى  يتحول  كلة  الشعب  كان 
خلف  المصريين  كل  يتكاتف  وايضا  مصر 
وضم  الحدود  لتأمين  يذهب  عندما  الجيش 
تماما  يدرك  ذلك  في  والشعب  مستعمرات 
الوطن ومستقبلة  وامان  ازدهار وحماية  ان 
يكمن في جيشة القوى. وفى أشد النكبات كان 
من  نجدتهم  عن  دائما  يبحثون  المصريون 
خالل قائد عسكري مصري وطني حتى فى 
الروايات الفرعونية األسطورية التي رسخت 
في اذهان المصريين القدماء لتخليصهم من 
في  يتمسكون  كانوا  الخير  وانتصار  الشر 
قلوبهم بالبطل المحارب القوى الذى سيوحد 
التي  الفترات  أحلك  وفى  وينصره.  الشعب 
من  ابتداء  المصرى  التاريخ  على  مرت 
بالرومان  ومرورا  البطالمة  ثم  الهكسوس 
ثم االحتالل البدوي كانوا المصريين يلتفون 
ويصنعون  جيوشهم  حول  غريبة  بسرعة 
ويدعمون  التضحيات  ويقدمون  الثورات 
وينجحون  واساسة  عمادة  هم  الذى  جيشهم 
هم  يتحولون  او  غزاه  اسطورة  انهاء  فى 
جيشهم  وحب  التضحية  في  اسطورة  الى 
والدفاع عن وطنهم حتى لو فشالوا فى طرد 
البشموريين.  ثورة  في  كما حدث  المستعمر 
هوى  الذى  الدامس  الظالم  عصور  في  اما 
ورجعية  تخلف  العصور  اشد  الى  بالعزيزة 
اقصد العصر المملوكي والعثماني فا لم يكون 
جميعا  المصريين  فاصبح  جيش  للمصريين 
جيش ولكن يد الظالم كانت قوية عليهم وفى 
العصور الحديثة عندما اصبح لمصر جيش 
السماء  عنان  الى  الجيش  هذا  رفعها  وطني 
الذى  باشا  على  محمد  جيش  هنا  واقصد 
كاد أن يحتل االستانة واحتل كل األراضي 
العربية بل وصلوا إلى الشرق والغرب النهم 
اعتمدوا على الشعب المصرى وعشقة لجيشة 
حتى في ايامنا هذه عندما ابتلينا باإلخوان قام 
الشعب وتبعة الجيش لننفض روث االرض 
اقصد االخوان عن سيدة وجوهرة درة البالد 
على  وقضوا  الية  خرجوا  فيما  .ونجحوا 
فى  شاهدناه  وما  االخوان.  اسطورة  أكذوبة 
مسلسل االختيار ما هوا إال لحظة من قصة 
عشق شعب لجيش وغرام جيش ألرض او 
لنقل انها حكاية شعب ولد جيش وجيش صان 
شعب ودائما مصر تنجب اشخاص قد نعتقد 
هم  الحقيقة  في  ولكنهم  عاديين  رجاال  انهم 
عاشوا  وقد  األبرار  المالئكة  من  يقتربون 
بيننا بمشيئة القدير كأفراد من الشعب لينهوا 
الشعب  يحمون  وبدمائهم  الطغاة  اسطورة 

ويصنعون الفارق
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1674 Dufferin street , Toronto M6H 3M1

Tel : 4169017587

Fax : 4169017687

email : n
ovapharmacydm@yahoo.com

opening hours

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

Nova 
Pharmacy

Free Compliance Packaging (Blister Packs) Free 
medication reviews 

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

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

free Delivery 

  

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

الرئيس الفرنسي خيسر األغلبية يف الربملان بعد 
انشقاق أعضاء يف حزبه 

خسر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون »الجمهورية إلى األمام«، األغلبية في 
البرلمان، بعد انشقاق مجموعة من النواب لتشكيل حزب جديد.

الديمقراطية،  »البيئة،  حزب  لماكرون،  سابقين  أنصار  مع  نواب  سبعة  وسيشكل 
التضامن« .

ويسعى النواب المنشقون إلى التركيز على قضايا البيئة والعدالة االجتماعية.

وتترك هذه الخطوة حزب ماكرون مع 288 مقعداً، أي بفارق مقعد واحد عن تحقيق 
األغلبية في البرلمان المكّون من 577 مقعداً.

وقال معلقون فرنسيون إن حزب »الجمهورية إلى األمام« ال يزال مدعوماً من حزبين 
حليفين، هما الوسط )مودم(، والوسط اليميني )آجير(، ويملكان سوياً 56 مقعداً

األهرام الكندي ينعي رحيل 
د. رونز يًسى مقار
نسيب د. رأفت جندي

ينعي األهرام اجلديد الكندي وفاة الدكتور رونز يًسى 
مقار 65 سنة طبيب متقاعد والذي تويف مبستشفى 

ناصر العام متأثرا بفريوس كورونا.
 

والدكتور رونز 
هو شقيق الدكتورة تباسيم جندي عضو جملس األهرام اجلديد الكندية وزوجة 

الدكتور رأفت جندي رئيس جملس إدارة األهرام اجلديد ورئيس حتريرها.
 

وبحسب األقباط متحدون كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 
قد نعي رحيل الدكتور رونز يًسى مقار ” 65 سنة طبيب متقاعد ” وأعرب 

محافظ بني سويف عن خالص عزائه ألسرة الفقيد وعلى رأسهم جنله الدكتور 
بسام رونز مدير إدارة العالج احلر مبديرية الصحة ، داعًيا املولى عز وجل أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم نعمة الصبر والسلوان
كما نعته نقابة األطباء ملقبة له بشهيد الواجب لرعايته ملرضاه بالرغم من 

خطر فيروس كورونا. 
جتدر اإلشارة إلى أن الفقيد الدكتور رونز مقار ”والذي كان يعمل طبيب نساء 
قبل إحالته للمعاش” كان قد مت نقله ملستشفى ناصر العام عقب إصابته 

بفيروس كورونا وتعرض ملشاكل في التنفس استلزمت إدخاله العناية املركزة 
باملستشفى حتى وافته املنية صباح يوم السبت 30 مايو متأثرا بإصابته 

بفيروس كورونا املستجد.
 

االهرام اجلديد بتقدم بخالص التعزية إلى والدته لويزة وزوجته 
األستاذة نايلة وأبناءه د. بسام والصيدالنية فيتا واستاذ عصام 
وأيضا أخوته د. لورا، مهندس بسام، د. تباسيم، أستاذة فيتا، 

واللواء شرطة متقاعد جورج والدكتور رأفت جندي.

نطلب عزاء لألسرة  ونصلي من أجل تعزيات الروح القدس ونياحة لروح 
املتنيح يف أحضان األبرار والقديسني.
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مصطفي الفقي

فاكسات مهاجرفوائد الكورونا 

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
النهضة ممكن تخلص و لألبد  أزمة سد 

وسط أزمة كورونا

السودان
وبين  بينكم  مسلحة  إشتباكات  عن  بسمع 

أثيوبيا قلت أكيد السيسي فيه حاجه هلل 

ترامب 
أنت ماشي كويس تيجي قبل االنتخابات 
وتخرف ليه؟؟ يلال يمكن نغني لك بودعك 

قريب.

جستين ترودو
عدم تعليقك علي مظاهرات أمريكا حنكة 
ممتازة شكلك إتعلمت من زلة لسانك ضد 

ترامب إللي طلعت علي جتتنا كلنا.

وزيرة الصحة المصرية
الشلولو؟؟  فين  تفشت في مصر  كورونا 
لحق  الشلولو  وال  ناشفة  ملوخية  مافيش 

كفتة عبعاطي.

دوج فورد
صدقني كندا محتاجة واحد زيك فكر فيها 

تاني هللا يخليك

أرين أو تول 
زي  األسود  بالحصان  هتكتفي  تري  يا 
المرة إللي فاتت وال هتبقي الفتي الذهبي؟؟.

وليد سليمان
اإلخوان  كل  لو  إخوان؟؟  عليك  بيقولوا 
كارنيه  شوفلي  وحياتك  زيك  حلو  شباب 

معاك.

الجيش الكندي
تقرير بيوت المسنين كان قاسي جدا ولكن 
علنا نبدأ في إصالح ما افسدته حكومات 

الليبرال لعقود.

مرتضي منصور
ما  خالص  تسكت  كورونا  وقت  في  ال 
أزماتك  من  أزمة  أي  لك  هيفوت  حدش 

هتالقي نفسك في طرة تاني.

أحمد السقا
لما أحمد السقا يظهر في مشهد واحد في 
مسلسل »االختيار« يبقي ده مش مسلسل 

ده ملحمة وطنية مصرية.

فرانسوا الجيولت
كيبيك  في  إصابة  نسبة  أعلي  أخي  يا 
أقل نسبة شفاء وشغال تفتح في المقاطعة 

حيرتني مش عارف بتفكر إزاي؟؟.

جو بيدن
أري الطريق للبيت األبيض مفروش لك 

بالورود طريقك أخضر وامك دعيالك

بيتـــــك 
وسوق العقارات

 Power of sale

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

يعنى   power of sale مصطلح 
المنزل  بيع  حق  على  قد حصل  البنك  ان 
العقارى.  الرهن  أقساط  دفع  عدم  بسبب 
إنما  المنزل،  يملك  البنك  ان  يعنى  ال  هذا 
البيع فقط. قد يعتقد البعض انه يمكن  حق 
فهذا  العقارى،  الرهن  بقيمة  المنزل  شراء 
ليس  البيع  سعر  ان  حيث  خاطئ،  اعتقاد 
يتم  العقارى. حيث  الرهن  بقيمة  له عالقة 
تثمين المنزل بواسطة متخصص ويحاول 
المتوقع.  البيع  سعر  الى  الوصول  البنك 
من  النوع  هذا  شراء  يمكن  عادة  ولكن 
السوق.  لسعر  بالنسبة  جيد  بسعر  المنازل 
وفى المقابل يباع المنزل كما هو، بدون اى 
ضمانات. كما ان من حق صاحب المنزل 
االحتفاظ به اذا دفع أقساط الرهن المستحقة 

قبل إتمام عملية البيع. 

عادَة شراء هذا النوع من المنازل يعتبر 
بعيوب  دقيقة  معرفة  بشرط  جيد  استثمار 
المنزل وتكلفة إصالح هذه العيوب، وعدم 

تخطى سعر الشراء للسعر السوقى.

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

»رب ضارة نافعة« هكذا قال األقدمون 
وكنا نشعر أحياًنا أنها عبارة متفائلة لتقاوم 
بالبشر  تحيط  التى  الهائلة  السلبية  الطاقة 
حالًيا  نتأمل  ونحن  نازلة،  بهم  تحل  عندما 
ما حاق بكوكب األرض من جراء فيروس 
كورونا ونتائج ذلك، وأقصد تحديًدا ما يمكن 
لذلك  التعبير-  جاز  إذا  فوائد-  نعتبره  أن 
الوباء الكاسح الذى مأل الدنيا وشغل الناس، 
بعض  بساطة  فى  أطرح  أن  لى  واسمحوا 
اإليجابيات التى أريد أن نخرج بها من هذه 
المحنة القاسية التى أصابت البشرية جمعاء 
اإلنسانية  وجه  على  غائرة  آثاًرا  وتركت 
أعدد  ولعلى  والعشرين،  الحادى  القرن  فى 
علينا  فرضها  التى  اإلجراءات  تلك  بعض 
حياتنا  فى  بها  نستمر  أن  وأملى  الداء  ذلك 

اليومية بعد ذلك ومنها:

أواًل: إن من مزايا احتياطات وجود هذا 
المتبادلة  التقبيل  عادة  عن  التوقف  الوباء 
فى  دائًما  تكن  فلم  شديد  إسراف  فيه  بشكل 
مناسبة ابن عائد من سفر بعد رحلة طويلة 
بمبرر  مساء  متبادلة صباح  لقطات  ولكنها 
وبغير مبرر، فضاًل عن المصافحة باأليدى 
الطويلة  واألحضان  الرجال  بين  والقبالت 
التى تعبّر غالًبا عن حالة من النفاق الزائف 
بالضرورة  وليست  الكاذب،  التظاهر  أو 
كما  حقيقى  ود  أو  شديد  حب  عن  تعبيًرا 
فى  الهندى  النموذج  نستلهم  أن  أتمنى  أننى 
الواحد  للشخص  الكفين  بوضع  المصافحة 
أنه  كما  صحًيا  أفضل  فذلك  متالصقتين 
وصلت  عندما  أتذكر  وأنا  وقائًيا،  مطلوب 
للعمل  مرة  أول  البريطانية  العاصمة  إلى 
عام 1971 أن كنت فى جلسة بين مجموعة 
من اإلنجليز الذين يعملون معنا ودخل علينا 
فبدت  مصافًحا  يده  ومد  صديق  مصرى 
الدهشة على وجوههم، فقد كانوا يرونه كل 
يوم وقالوا: إنها واحدة من اثنتين إما أن اليوم 
تحب  )أيرلندى(  أنك  أو  )الكريسماس(  هو 
الحميمة،  والكلمات  المتكررة  المصافحات 
يبادرون  العمل  فى  حالًيا زمالء  أرى  وأنا 

بالسالمات والقبالت لزمالئهم يومًيا.

يكن  لم  جيلى  بأن  أعترف  أن  والبد   ..
فى  اإلسراف  بهذا  العادات  هذه  يعرف 
كنا  الماضى،  القرن  وستينيات  خمسينيات 
أو  القطار  فقط على رصيف محطة  نراها 
صالة االنتظار فى المطار عند توديع عزيز 
فى سفر طويل أو استقبال عائد من رحلة 
بعيدة، وها هى الكورونا تصحح األوضاع 
الدائم  التالمس  ألن  الرشد  إلينا  وتعيد 
التى ال مبرر لها تساعد  باأليدى والقبالت 
فى انتشار الجراثيم وانتقال الفيروسات، كما 
المنظفات  واستخدام  اليدين  غسل  ثقافة  أن 
والمطهرات يجب أن تصبح عادة دائمة فى 

حياتنا القادمة.

ثانًيا: إننى أتمنى أن نكون قد اقتنعنا بأن 
هما  اإللكترونى  والتعليم  بعد  عن  العمل 
المستقبل الحقيقى للبشرية فى ظل ظروفها 
المحتملة؛ ولذلك فإننا نتطلع إلى تعميم تلك 
التجارب الناجحة التى تمت حتى لو بدأنا بها 

بشكل جزئى يستقر فى حياتنا بعد سنوات 
يمسكون  للمستقبل  يتحسبون  فالذين  قليلة، 
ويدركون  السلبيات  ويلفظون  باإليجابيات 

أن مسؤوليتنا عن الغد تبدأ من اليوم.

ثالًثا: إن فهًما حقيقًيا للدين قد سيطر على 
فى  ومسيحيين-  مسلمين  المصريين-  فكر 
الشهور األخيرة حيث أدركوا أن الحفاظ على 
األديان  تحترمها  مسؤولية  البشرى  الجنس 
الشعائر  بعض  تعطيل  إلى  أدت  ولو  حتى 
حين،  إلى  والكنائس  المساجد  إغالق  أو 
فالمؤمن الحقيقى هو األدرى بمصالحه فى 
دنياه محافًظا على إيمانه الصحيح والتزامه 
المسلمون  تقبل  كيف  رأينا  ولقد  الصادق، 
االمتناع عن صالة الجمعة أو أداء الفروض 
المسيحيون طواعية  تقبل  كما  المساجد  فى 
التوقف عن القداس الدينى واحترام التعاليم 
باألديان  له  نتوسل  الذى  هللا  ألن  الصحية 
يريد الخير لإلنسان فهو خليفته فى األرض، 
ورغم أكاذيب البعض من غالة المغرضين 
الحق  صوت  أن  إال  المتشددين  وأراجيف 
كان أعلى، كما أن اإليمان الحقيقى هو الذى 
السماوية  الديانات  العباد من كافة  بين  ساد 
واألرضية على السواء فى بالدنا وخارجها 

على امتداد المعمورة.

البالد  لقائد  القبعة  أرفع  إننى  رابًعا: 
من  تمكنوا  الذين  المصرية  وللحكومة 
المحدودة  اإلمكانات  رغم  الكارثة  مواجهة 
واألعداد الكبيرة وطبيعة الشعب المصرى 
ويصر  للمخاطر  أحياًنا  يستجيب  ال  الذى 
طقوسه  بل  وعاداته  تقاليده  ممارسة  على 
اليومية كما لو لم يكن هناك خطر داهم أو 
المصرية  الدولة  خطت  ولقد  دائم،  حظر 
المواجهة  طريق  على  استباقية  خطوات 
وأسلوب  مبكرة  بصورة  اللعين  الوباء  مع 
علمى أعاد إلى األذهان )روح أكتوبر( بما 
كان فيها من تنظيم واستعداد ورؤية بعيدة، 
وتقاليد  األفراح  لحفالت  جرى  ما  أن  كما 
الجنازات ومراسم العزاء يجعلنا نعيد النظر 
فيما كنا عليه على ضوء ما اتبعناه فى ظل 
بالتشدد  نطالب  ال  كنا  وإن  الكورونا  وباء 
فى ذلك إال أننا ندعو فقط إلعادة النظر فى 
تتماشى  ال  التى  والعادات  الطقوس  بعض 

مع تقاليد العصر ومساحة الوقت.

قد يقول قائل: إنك تريد )أن تحيل الفسيخ 
إلى شربات( وأن تصنع من المحنة القاسية 
منحة آتية، ولكن أقول له إن األمم العظيمة 
التجارب  من  تخرج  الواعية  والشعوب 
تستفيد  وإنجازات  حقيقية  بمكاسب  الصعبة 
بها األجيال، دعونا نرفع أيدينا إلى السماء 
نسأل هللا أن تكون المحنة التى مرت بنا نقطة 
تحول إلى األفضل نتخلص بها من العادات 
المزايا  ونكتسب  القديمة،  واألفكار  البالية، 
العصرية ونمضى مع الروح التى تتناسب 
ومسؤولياته..  والغد  وتبعاته،  المستقبل  مع 
دعونا نرفع أيدينا إلى السماء بأن يرحل عنا 
هذا الوباء وأن نستلهم مما جرى تعديالت 
إيجابية فى سلوكيات المصريين وأن نخرج 
وأشد  أكثر صالبة  الصعبة  األيام  هذه  من 

إيماًنا بالوطن وبالحياة وبالمستقبل!

مطار بريسون 
الدولي يلزم 

املسافرين 
والعاملني به بارتداء أقنعة 

الوجه يف كل وقت 
بدأ مطار بيرسون الدولي في تورنتو بتطبيق 
قواعد جديدة للمسافرين منه والعاملين فيه بداية 
يجب   -1 هي  القواعد  وهذه   , يونيو  اول  من 
أرتداء  المطار  في  والعاملين  المسافرين  علي 
أقنعة الوجه في كل وقت  وداخل مبني السفر 
وفي موقف السيارات والممرات واثناء الفحص 
االمني واالماكن العامة داخل المطار  , ماعدا 
االماكن  في  الشراب  او  الطعام  تناول  اثناء 
المخصصة لذلك  2- دخول مبني السفر قاصرا 
والعمال  اليوم  نفس  في  المسافرين  علي  فقط 
والموظفين في المطار , واما عن المصاحبين 
المبني  الي  يدخلوا  ان  لهم  فليس  للمسافرين 
المصاحب  الفرد  الشرط   هذا  من  ويستثني 
يقوم  الذي  والفرد   , بمفرده  سيسافر  لقاصر 
بمساعدة احد افراد عائلته  الذي يحتاج للمساعدة 
.3- عند الوصول الي مطار بيرسون قادما من 
بعد  الحال  في  الخروج  منك  فيطلب  الخارج 
احضار حقائبك , ويجب في كل االحوال إتباع 
أمكن   ان  جسديا   واالبتعاد  المعلنة  االشادات 
االماكن  في  والجلوس  االخرين  عن  متر   2
الوجه  قناع  لبس  يعفي من   -4 , فقط  المحددة 
االطفال تحت سن السنتين ومن لديهم صعوبة 
مساعدة  يحتاجون  الذين  واالفراد  التنفس  في 
الذين  المسافرون   -5 القناع  خلع  او  لبس  في 
لديهم رحلة اخري مرتبطة برحلتهم االولي ال 
ينطبق عليهم شرط السفر في نفس اليوم 6- إذا 
كنت تنتظر فرد من عائلتك لتوصله بسيارتك 
فيمكنك االنتظار خارج المبني والتواصل معه 

من خالل الهاتف المحمول .



حينما 
طلب 

هيرودس قتل طفل المزود كانت 
العناية اإللهية ترتب شيئا آخر 

ترتب البركة لبالدي 
له  المسيح  السيد  اختار  حينما 
تلك  لتنال  مصر  أرض  المجد 
البركات وحينما هربت تلك العائلة 
مصر  ارض  تبارك  كي  المباركة 

الغالية كانت حقا بركات ال تنتهي
خطوات  أمام  األوثان  تحطمت 
سير هذه العائلة المقدسة التي قدست 

تراب مصر 
وأراد هللا الخير لكل بيت استقبل 

هذه العائلة 
وعلى الجانب اآلخر كانت هناك 
أن  لكل مكان رفض  لعنات غريبه 

يستقبل تلك العائلة 
كانت  أعوام  الثالثة  مرار  وعلى 
بل  كثيره  وروايات  حكايات  هناك 

ومعجزات أيضا 
البركة  ننتظر  اليوم  ونحن 

والمعجزة 
للعالم  ولكن  لمصر  فقط  ليس 

اجمع 
والوعود  البركات  تلك  ننتظر 

اإللهية 
ولكن ينقصنا اإليمان 

ومأل  الطبيعة  هاجت  فحينما 
وجود  برغم  التالميذ  قلب  الخوف 

يسوع معهم في السفينة 
هو  آنذاك  ينقصهم  كان  ما  كل 

اإليمان 
اليوم العالم يئن 

األمراض واألوبئة 
العنف والقتل والكراهية 

التذمر والضيق 
كل ما يوجد حولنا يدعو للخوف 

يدعو لالضطراب 
أعينهم  يرفعون  هللا  أوالد  ولكن 

لرب السماء
نحوك يا رب أعيننا 

من  الكثير  هناك  أن  ونثق  نعلم 

البركات في انتظار العالم 
وكما تحطمت األوثان أمام وطأه 

قدميك الطاهرتين في مصر 
أمام  المخاوف  تتحطم  سوف 

إيماننا بوجودك معنا 
نعم 

وجودك معنا
وإن كانت عيوننا ال تراك 

ولكن  األكسجين  نري  ال  فنحن 
نثق انه موجود 

نثق أنك هنا بجوارنا 
موجود 

تنتظر منا اإليمان بوجودك 
تقرع أبوابنا 

فلنفتح لك قلوبنا اآلن 

ندعوك لدخول بيوتنا 
بالدنا 

العالم يحتاج زيارة منك يا هللا 
القدس  الروح  ننتظر حلول  نحن 

كما كان ينتظر تالميذك ورسلك 
حلول روحك القدوس هو العالج 
والنفسية  الجسدية  أمراضنا  لجميع 

والعقلية 
حلولك وسطنا 

وكما باركت ارض مصر
المسكونة  لجميع  البركة  ستكون 

التي تنتظر حضورك 
 

ولتعم البركات 
البركات التي ال تنتهي بزمان أو 

بوقت أو بحدث
البركات التي تحتاج اإليمان 

لكي نستقبلها ونلمسها ونراها 
 

لن نقول زمن البركات انتهي 
ال 

لن ينتهي 
ألن الهنا موجود 

منذ األزل 
وإلى األبد 

 آمين 
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بركات ال تنتهي    

نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )82(

جتريف احلاضر لبناء املاضي

ادوارد يعقوب

الناصر  عبد  عصر  ان  مرارا  وكررته  سبق  ما  يؤكد 
الظالم  الى عصور  ردة إسالمية سلفية  هو 

واالحتالل العربي الهمجي 

ال  صوروه  قد  الناصر  عبد  دراويش  ان  بل 
ينطق عن الهوى وان هو إال وحي يوحى 

عاليا،  بطوليا  بالونا  صار  حتى  نفخوه 
فرأى السوريني صراصيرا واملصريني براغيثا 

بدرجة صول كان يستطيع  أحدهم وكان 
وألي  مقال  ألي  يريد،  ما  ويضيف  يحذف  ان 

كاتب

الفشر  درجة  الي  فيها  املبالغ  العناوين  غير   
املفضوح مثل: اننا أصبحنا ثالث دولة فضائية بعد 

أمريكا وروسيا

اختفى  حيث  إسماعيل  عمر  غلطة  هذه  وكانت 
وهم  اال  الناس  يره  ولم  القلعة  سجن  في  بعدها 

يقفلون عليه باب قبره

يونية  هزيمة  بعد  لما  التاريخي  سردنا  في  وصلنا 
والخالص من المشير واآلخرين من كباش الفداء الذين 
ذبحهم عبد الناصر لكي يكفروا عن أخطأه التي لبسها 
لهم.  ويتبقى حوالي 3 سنوات من تاريخه لننهي هذه 
الحقيقية  النهاية  ان  يقولون  من  هناك  ولكن  الدراسة 
 1970 دفنة  عام  في  ليست  الناصر  عبد  إلسطورة 
ولكن في عام الهزيمة 1967. وقبل المضي قدما في 
الدراسة  من  لمزيد  قليال  سأقف  التاريخي  السرد  هذا 
الديكتاتور  هذا  أيد  على  مصر  أصاب  فيما  والتأمل 
الطاغية وزمرته. من اهم الشهادات التاريخية هي ما 
»عبد  كتابه  في  منصور  انيس  االديب  الكاتب  ذكره 
الناصر الُمفترى علية والمفتري علينا« وهو يؤكد ما 
ان عصر  من  الدراسة  هذه  في  مرارا  وكررته  سبق 
عبد الناصر هو ردة إسالمية سلفية الى عصور الظالم 
واالحتالل العربي الهمجي بعد الصحوة التقدمية التي 
أخرى  ان تضع مصر مرة  بدأها محمد علي وكادت 
في عدادا الدول المتحضرة لوال انقالب يولية 1952.

»انت  فيها:  جاء  بمقدمة  كتابه  منصور  انيس  يبدأ 
تضرب كلبك او حمارك وال يستطيع ان ينطق او في 
فيقول  بالجزمة  الفالحين  أحد  العمدة  يضرب  الريف 
جزمتك شرف يا عمده، هكذا أصبح الكثير من المصريين 
في عهد عبد الناصر... بل ان دراويش عبد الناصر قد 
صوروه ال ينطق عن الهوى وان هو إال وحي يوحى، 
قالها د. محمود   - وان كل حركاته خطوات محسوبة 
فوزي رئيس خارجيته. كانت كلمات عبد الناصر من 
ان حرب السويس كانت تستهدفه هو شخصيا.. »وايه 
يعني الجيش المصري نعمل غيره وأيه يعني الشعب 
المصري، ما هو على قفا من يشيل«، المهم ان الرئيس 
المصري ظل حيا يرزق والنظام قائم... وأيضا هزيمة 
1967 لم تكن هزيمة وانما هي وعكة عسكرية..عطس 
او زكام وبقى الرئيس عبد الناصر وجاءت الجماهير 
ياريس..  وجيش  جيش  الف  وفداك  بعودته  تطالب 
وراحت الجماهير التي ساقها النظام تبوس القدم وتبدي 
الندم على غلطتها في حق زعيم الغنم، فهم يرقصون 
ويطبلون في مجلس الشعب. وهذه النوعية من األناشيد 
استفزازية  هي  الناصرية  الطرق  مشايخ  يرددها  التي 
من  الماليين  لويالت  وتجاهل  لإلنسان  إهانة  ألنها 
الشعب وصفعات وركالت لنصف مليون جندي كانوا 
الصفيح  علب  من  الماء  ويعتصرون  الرمال  يلحسون 
بحثا عن قطرة ماء، ومئات األلوف من الضحايا ذهبوا 
بحسرتهم  ماتوا  لقد  يعودوا...  ولم  نزهة عسكرية  في 
وعاش بغيظهم: آباء وأمهات وزوجات واوالدا وبنات.  
وعندما افاق المدنيون والعسكريون من هول المصيبة 
تساءلوا: من فعلها؟ من ارتكبها؟ من أجرم؟ من خان؟  

من ضرب مصر كلها لم يجدوا البطل صاحب القرار 

وانما سمعوا من يقول على لسانه: وهو ماله؟... أمال 
هو؟....  من  هو؟...  وإنما  انا  لست  قال:  مين؟..  مال 
فغاب  الوعي..  عن  غائبا  الذي صوره  عامر  المشير 
المصرية،  الحدود  الى  الطريق  وضاع  كله  الجيش 
عامر  اعتدى  فقد  مظلوم،  الناصر  عبد  ان  الخالصة 
على قداسته، والسبب الصداقة!! استغل ان الرئيس وثق 
الى اقصى درجة.... أعطاه مفتاح مصر فأضاع  فيه 
مصر فلو كان الرئيس احتفظ في يده بالمفتاح النتصرنا 
ولدخلنا القدس صباحا وتل ابيب ظهرا وانتحر اليهود 
في البحر ولكن عامر خان األمانة وفضح قداسة الزعيم 
األوحد فحقت عليه اللعنة حيا او ميتا!!..... فمنذ الوحدة 
السماء،  الى  الناصر  عبد  الرئيس  أرتفع  سوريا  مع 
نفخوه حتى صار بالونا بطوليا عاليا، فرأى السوريين 
صراصيرا والمصريين براغيثا. السوريين أكبر ألنهم 
أوالد الجديدة اما نحن فأوالد القديمة. اما االنفصال فقد 
أصابه بانفصام أكثر في الشخصية ثم جاءت الهزيمة 
العسكرية فكانت النهاية.. لقد تبدد الرجل الن صديقه 
ال  آخري  مرة  ولكن  عليه  تآمر  كله  والعالم  خانه  قد 
ما  انه  فالمهم  شعبه  ينسحق  او  جيشه  يزول  ان  يهم 
يزال حيا قادرا على ان يكافح ويحارب ويهزم ويقود 
والحنجورية.  بالشعارات  الى نصر  العرب من نصر 
آه لو اعترف أحدا بالهزيمة وأخطائها.. لو قال أحدا: 
وانما  يقل  لم  أحدا  ولكن  فادحا..  خطا  الرئيس  أخطا 
النصر  كانت   1967 ان  يؤكدون  الناصرية  دراويش 
وان الضحايا قد تشرفوا بذلك وعلى أباءهم وابنائهم ان 
يرقصوا فرحا، الم يروا نواب الشعب كيف يرقصون؟ 
لقد أذيع ذلك لكي يرى الشعب ويتعلم ويرتفع عن األلم 
الزعيم؟  أجل  من  ماتوا  شاب  ألف  مائة  يعني  أيه   ...
يثبت خلفية عبد  انيس منصور  اليس ما ذكره      .«
الناصر السلفية وتمثله بما يردده االسالميون السلفيون 
عندما يدعون ان تراثهم يأمرهم ان يطبقوا نصا مقدسا 
يقول: »بأبي وأمي يا رسول هللا«.  ثم يحكي منصور 
الصحافة  تأميم  بعد  فيقول: »  الناصر  عبد  مع  قصته 
عام 1961، رأينا ان رجال عبد الناصر يمكنهم عمل 
أي شيء يكفي ان نتذكر ان أحدهم وكان بدرجة صول 
مقال  يريد، ألي  ما  ويضيف  يحذف  ان  يستطيع  كان 
وألي كاتب مهما كانت خبرته رغما عن انف رئيس 
اليوم«  اخبار  نهائي. وفي جريدة »  التحرير وقراره 
من عايش هذه الفترة السوداء في تاريخ الصحافة يؤكد 
علينا  وتهون  الصحافة  ونكره  أنفسنا  نحتقر  وكنا  ذلك 
الرئيسية  العناوين  كانت  األنسان.  وكرامة  جريدتنا 
لجريدتي »االخبار« و »أخبار اليوم« عن مشروعات 
تتحقق  لم  والتي  العلمي  الخيال  ذات  االختراعات 
الياف حطب  من  وحرير  يحترق،  ال  مثل طوب  بعد 
نبات القطن وأحجار مطاطية لرصف الشوارع لتمنع 
غير  هذا  الفحم...الخ.  من  الماس  وتصنيع  الضوضاء 
المفضوح مثل  الفشر  الي درجة  فيها  المبالغ  العناوين 
» اننا أصبحنا ثالث دولة فضائية بعد أمريكا وروسيا« 

كل يوم عنوان من هذا الشكل. 
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روحيات6
كرسي هزاز..  ملاذا تعرجون بني الفرقتني؟

د. روز غطاس

هزاز  كرسي  علي  الجلوس  جربت  عزيزي  هل 
ومريح   ممتع  هو  كم    .) م   1725 عام  الي  )يرجع 

بالنشوة ويشبع  االطفال حيث يشعرهم  يحبه 
تساعدهم علي  انه وسيلة  كما  للحركة  حبهم 
وسيلة  فهو  للكبار  اما   ، والنوم  االسترخاء 
تتحرك لألمام  اذا جلست عليه  للتفكير ألنك 
تتقدم  انك  اياك  واهما  الخلف  الي  ترجع  ثم 
تتقدم  او  تخطوا  ال  اي  سر،  محلك  لكنك 
فتاة  من  فكم  هدفك.  الي  لتصل  مسيرك  في 
مسترسلة  دميتها  بيدها  تمسك  عليه  جلست 
لكنها  البعيد  او  القريب  المستقبل  بخيالها في 
اعمال  في  لتساعدها  امها  تفيق علي صوت 
هذا  علي  تاركة  النداء  لتلبي  فتسرع  المنزل 
تتحقق  ربما  التي  الوردية  احالمها  الكرسي 
واقع   ، والخيال  الواقع  بين  انها  اي  ال.  او 

نعيشه وخيال نتمناه ، واقع نصدم ونصطدم به وخيال 
ال وجود له. فنصبح نفسيا منقسمين ومن هنا ينشأ ما 
تحول  منها  العديد  من  فكم  اليقظة؛  احالم  عليه  نطلق 
لحقيقة وكم منها حول االنسان الي معتوه او مخبول ذو 
الحلم والحقيقة حاجز زجاجي  عقل شارد حائر. فبين 
البنسلين  المرء دائما الختراقه. فمخترع مصل  يسعي 
مثال كان حلمه الذي سعي اليه جاهدا ان ينقذ البشرية 
من وباء فتاك قاتل، واصحاب رؤية الطيران كان حلم 
حياتهم الوصول الي طريقة يحلقون بها فوق السحاب 
واالروع نقل الناس والمتاع؛ كان حلم انجلترا ان تصل 
لكن  الطبيعية  الموارد  حيث  للهند  اسهل  طريق  الي 
عليها  اطلق  التي  السواحل  علي  الرسو  بالسفن  انتهي 
الحقا االمريكية؛ وكم من شعوب تحلم بالحرية انتهي 
من  وكم  حاكميها؛  من  العبودية  اقسي  الي  المقام  بها 
حتي  الفرصة  له  تتح  فلم  طبيبا  يكون  ان  تمني  طفل 
الستكمال تعليمه فانتهي به المقام الي ورشة الميكانيكي 
كثيرا  تفرق  ال  الشخصية  نظري  من وجهة  التي هي 

عن عيادة الطبيب حيث كالهما يفتحان بطن المريض 
سواء االنسان او السيارة؛  كما هناك ايضا اخرون لهم 
يدهشني  لكن  بالسجن.  بنك وانتهي واقعهم  حلم سرقة 
علي  الوقت  طوال  الجلوس  علي  الُمصرين  هؤالء 
الكرسي الهزاز فال يتقدمون وال يرجعون الي الخلف 
فيصرفون حياتهم وعمرهم محلك سر متوهمون بالتقدم 
عنهم.  ببعيد  ألنه  التأخر  الي  يصلوا  لم  حتي  ولكنهم 
المخلوق  ويعبدون  الخالق  يحبون 
او  اب  او  ام  المعبود  هذا  يكون  وقد 
اخ مات منذ سنين طويلة ؛ يكرهون 
وظيفة هم مستمرون في العمل بها ، 
فيه  يذمون  الذي  السخيف  او مديرهم 
الشجاعة  لهم  وليست  الوقت  طوال 
لمواجهته او تغيير مركزهم في العمل 
نتيجة خوفهم من التغيير الذي هو فوق 
كرسي  والعقلية.  االستيعابية  قدراتهم 
بنشوة  مستمتعين  يتأرجحهم  هزاز 
الزمن  ابعاد  مدركين  غير  اللحظة 
لألمور  فنظرتهم  والتطور  والتقدم 
محلك سر كدمي متحركة غير مثمرة، 
كرة  سطح  تعلو  كانت  التي  الدمي  تلك  تتذكرون  هل 
الخلف  الي  ترجع  ثم  االمام  الي  تتمايل  دفعتها  وكلما 
بقانون الجاذبية والحركة؟ هؤالء االشخاص مثل تلك 
الدمي ال فائدة منها ؛ وقف النبي الناري ايليا صارخا 
في الشعب قائال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين. ان 
فاتبعوه.  البعل  كان  وان  فاتبعوه  االله  هو  الرب  كان 
فلم يجبه الشعب بكلمة)1 ملوك 18: 21 (. نعم نحن 
تعرف  ال  الناس  اي  الهزاز  الكرسي  زمن  في  نعيش 
ما تريد او ماذا تتوقع ومن تعبد فكل اخترع له صنم 
يريحه غير مدركا ان الزمن يمر وهو في مكانه محال 
سر؛ اصبحوا يتلونون بالرمادي ليس ابيض او اسود 
حارة  ليست  انانية  باردة  واالتجاهات  الوان،  حتي  او 
او مقبولة؛ كرسي هزاز يتأرجحون بين الخير والشر 
الروحانية  بين  الحياة والموت  بين  والباطل  الحق  بين 
هزاز  كرسي  علي  لكنهم  صراع  في  ليسوا  والمادية 

يمضون حياتهم.

واصف  هللا  عبد  صوفى  ُولدت 
العلم  تلقت  يناير 1925.   15 فى 
فى معاهد اجنبية انجليزية وفرنسية 
نسائى  معهد  فى  ثم  وايطالية، 
اللغة  دروس  تلقت  كما  خاص. 
بالمنزل  مدرس  يد  على  العربية 

منذ سن السابعة.

بدأت كتابة قصصها األولى عام 
الثقافة  1942 وحصلت من إدارة 
على  المصرية  المعارف  بوزارة 
الجائزة األولى للقصة عام 1947، 
التحرير  تولت   1948 عام  ومنذ 
القصيرة  والقصة  الرواية  وكتابة 
الهالل، كما  دار  والمقال بمجالت 
قامت خالل ذلك – ولمدة 15 عاماً 
والمسرحيات  الكتب  بتلخيص   –
الشهرية  الهالل  لمجلة  العالمية 
ويتجاوز عددها 60 كتاباً ورواية. 
 1955 يناير  منذ  تولت  كذلك 

باب  تحرير  التسعينيات  بداية  حتى 
»مشكلتك« برؤية فكرية واجتماعية 
االسبوعية،  »حواء«  مجلة  فى 
قصة  كذلك  فيها  تنشر  كانت  التى 
وأول  شهر،  كل  فى  مرة  قصيرة 
فى  كانت  لها  نُشرت  أقصوصة 
مجلة »المصور« فى مايو 1948 
بعدها  األولى«،  »الروشته  بعنوان 
دار  فى مجالت  أقاصيصها  توالت 
قصص  لها  نشرت  كما  الهالل. 
و«الرسالة  »القصة«  مجالت  فى 

الجديدة« و«قافلة الزيت«.

الصحفيين  بنقابة  عضواً  كانت 
األدباء  وجمعية  القصة  ونادى 
ونادى القلم الدولى واتحاد الُكتاب، 
القصة  بلجنة  عضواً  كانت  كما 
الفنون  لرعاية  األعلى  بالمجلس 

واآلداب.

نشرت عشر مجموعات قصصية 
مسرحيات،  وأربع  روايات  وست 
باإلضافة  أخرى  مؤلفات  وأربعة 
الكتب  عشرات  من  لخصته  ما 
وتدور  روايات،  من  ترجمته  وما 
المجموعات  هذه  قصص  معظم 

حول »األنثى المقهورة من مختلف 
مراحل  مختلف  وفى  الطبقات 

الحياة«، بلغة سهلة بسيطة.

عبدهللا  صوفى  األديبة  أن  حدث 
من  الثمانين  من  أقتربت  أن  وقت 
عمرها ونشرت ما يزيد على 100 
ومجموعة  رواية  بين  ما  كتاب 
وروايات  ومسرحية  قصصية 
وكتب ُمترجمة واشتغلت بالصحافة 
بباب  وقفت  السنوات،  عشرات 
عبثاً  محاولة  سنوات  النشر  دور 
قصصية  مجموعات   3 تنشر  أن 
تنتظر  اسنان«  لها  »عيون  هى: 
النشر فى دار روز اليوسف، و«فى 
انتظار أمل« تنتظر النشر فى دار 
أخبار اليوم، و«حالة تلبس« تنتظر 
التى أعطتها  الهالل  دار  النشر فى 
لها  قيل  بل  وحياتها،  شبابها  زهرة 
ُفقدت  قد  النصوص  هذه  بعض  أن 
لها  نسخاً  أو  تملك أصواًل  وهى ال 
االدبية  الهيئات  تجاهل  عن  فضاًل 
الرسمية لها فال أحد فكر فى تتويج 
والذى   – الطويل  االدبى  مشوارها 
قطعته مع زوجها الراحل د. نظمى 

قرأت لك 
جنوى غاىل

 سلم للرب حياتك وهو يدبرها
.By Tricia C

بداية   في  الوراء  الي  نظرنا  إذا 
عام 2020 لم نكن نتصور أبدا إن 
هذا العام سيتحول علي هذا النحو , 
وإن واقع الحال سيتحول علي هذا 
النحو , وإن واقعنا الحالي سيكون 
او   , له  خططنا  عما  كثيرا  أبعد 
ولكن   , أشهر  بضعة  قبل  توقعناه 
تغيرت االمور و تعلمنا من هذا أننا 
لسنا المسيطرين علي حياتنا بل إن 
خطة هللا  لحياتنا هي أكبر بكثير 
من أي شئ أخر نستطيع تخيله او 
نتصوره النفسنا , وأصبحت أذكر 
نفسي يوميا بكل االشياء المباركة 
وقت  في  علي   بها هللا  انعم  التي 
التي  بخططي  مقارنة  هذا  العزلة 
كنت قد أعددتها لنفسي والتي ذهبت 
هباء, وهذا جعلني استغرب واشعر 
بالحيرة الن خططتي التي اعددتها 
من قبل لتملئ أيامي تالشت تماما 
للزواج  االعداد  حفل  الغي  فقد   ,
الكلية  من  أخي  تخرج  وحفل 
والغيت جلسات المشورة , وجلسات 
دراسة  واجتماعات  االعتراف 
الكنائس  واقفلت  المقدس  الكتاب 
عيدالقيامة  احتفاالت  والغيت   ,
والكثير والكثير من المناسبات التي 
كنت أتطلع لحضورها , وتم تأجيلها 
أو أعادة جدولتها او الغاؤها تماما 
, ولم تعد الحياة كما كانت ولم أعد 
أدري في أي يوم  نحن ,وانزعج  
عندما يقال أننا قضينا 10 أسابيع  
ولكن   , المنزل  داخل  عزلة  في 
الغاء خططنا  والبعد عن عائالتنا 
ال يعني إننا سنظل بدون خطط او 
 , االبد  الي  او في عزلة  نشاطات 
ففي االيام القادمة  بإذن هللا سوف  
وجميع  القداسات  لحضور  نعود 
المناسبات الحياتية ثانية ولكن قبل 
أن يأتي هذا اليوم دعوني أذكركم 
بايات من الكتاب المقدس منحتني 
قوة  واعطتني  االمل  من  الكثير 
أقلق  ال  و  االخرين  أحب  تجعلني 
هللا  سوي  شئ  أي  من  أخاف  وال 
وهي »تعالوا الي يا جميع المتعبين 
أريحكم  وانا  االحمال  والثقيلي 
فيسوع مستعد  متي 29-11     «
والتعب   العبئ  يحمل  أن  وقادر 
عني  ويعطيني االمل والراحة فما 
لم  ! وكذلك » الن هللا  أعظم هذا 
يعطينا روح الفشل بل روح القوة 
تيموثاوس  والمحبة والنصح » 2 

1-7  وهذه االية تشجع قلبي الذي 
داخلنا  يعيش  هللا  روح  أن  يعرف 
ويريد أن يقودنا لنعيش بدون خوف 
وبالحب واالنضبط الذاتي ,فصلي يا 
صديقي ألجل كل شئ وأخبر هللا بما 
تحتاجه وأشكره علي كل ما يفعله 
معك وسوف تمتلئ نفسك  بالسالم 
الذي يفوق كل عقل , والرب يمنحنا 
السالم الذي يحرس قلوبنا وعقولنا  
– وانا أعرف انه من السهل أن نقول 
السهل  من  ليس  ولكن  الكالم  هذا 
السالم  أعرف  أيضا  ,ولكني  فعله 
الذي يتكلم عنه بولس  الرسول وهو 
في السجن و يقول » ال تهتموا بشئ 
, بل في كل شئ بالصالة والدعاء 
مع الشكر لتعلم طلبتكم لدي هللا » 
فيليبي 4-6  فلقد شعرت به وأعرف 
عند  مشاكلي  أضع  عندما  أنني 
أقدام يسوع فهي لم تعد مشاكلي بل 
مشاكله هو – وال تعود هذه المشاكل 
تقلقني وإذا عاد الي القلق مرة أخري 
الجأ الي الصالة والشكر مرة أخري 
عارف إن ملك الملوك يريد مني أن 
أتي اليه بكل مشاكلي وكل تفاصيلها 
النه يحبني جدا وهو يريد مني ان 
أقضي وقتا معه , وبجانب الشعور 
االتحلي  فيجب  والسالم  باالمل 
بالصبر واالحتمال » فال تطرحوا 
ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة النكم 
إذا  حتي  الصبر  الي  تحتاجون 
صنعتم مشيئة هللا تنالون الموعد« 
النظر  فبغض   36-10 عبرانيون 
عن شكل الحياة االن بالنسبة لك , 
أدعوك الي الصبر وطول االناة وأن 
تجد سالما وتعزية في هذه االيات  
وتعرف أن هللا سوف يوفي بوعوده 
الشيء  هي  وكلمته  هللا  ووعود 
الوحيد الذي  يمكننا االعتماد عليه 
عن  النظر  بغض  صحيحا  ليكون 
الظروف من حولنا. وثق إن حبه لنا 
لن ينتهي ولن يتخلي عنا او يتركنا 
أبدا , وهو سيكون هناك دائما عندما 

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

)72( صوفى عبد اهلل واصف  )1925 – 2003 (

لوقا – ولو بمجرد ترشيحها لجائزة 
لم  التى  وهى  التقديرية،  الدولة 
التشجيعية  جائزتها  على  تحصل 
فى القصة القصيرة أو الرواية. من 
المسئول عن ذلك؟ الشللية، أم عدم 

إجادتها فى العالقات العامة.

لهذا حرص نادى القصة بالقاهرة 
نهاية عام  احتفالية فى  لها  يقيم  أن 
2001، وقدم لها لوحة تكريمية من 
إهداء األديبة لوسى يعقوب عضو 
 2002 عام  لها  نُشر  كما  النادى، 
الذى  الفضى  الكتاب  سلسلة  فى 
يصدره آخر مجموعاتها القصصية 

بعنوان »الرغبة الوحيدة«.

وفى 29 سبتمبر 2003 رحلت 
األديبة صوفى عبدهللا واصف عن 
78 عاماً، وفى أول أكتوبر 2003 
نعيها  »األهرام«  جريدة  نشرت 
من  وبمشاركة  بيومين  وفاتها  بعد 
رئيس  حلمى  كمال  مصطفى  د. 
المجلس األعلى للصحافة واألستاذ 
الصحفيين.  نقيب  عارف  جالل 
شمعات  من  شمعة  أنطفأت  وهكذا 
كان  مصر  فى  األدبية  الحياة 
بزمن  ذلك  قبل  أخفاها  قد  التجاهل 

طويل.
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الرواية العربية  وشباب الوطن !!
 بقلم عبدالواحد محمد

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل  باشرف اسكاروس  659-8744(416)

يقينا  تكتب الرواية العربية صفحات 
األعز  شبابها  إبداعات  من  وصفحات 
بين  ومن  الخليج   إلي  المحيط  من 
هؤالء  الشباب  الذين سعدت بتجربتهم  
اسم  حملت  التي  وفرقتهم  المسرحية  
فاس  مدينة  في  ضاحكين(  )فرقة 
المغربية والتي هي بال منازع مدينة علم 

وثقافة وتاريخ !!

الحب   بكل  تؤمن   العربية  والرواية 
في إرساء دعائم ثقافة مستنيرة من واقع 
الحديث  تجاذبت  وقد  للوطن   اإلنتماء 
الضحاكين   فرقة  شباب  مجموعة   مع 
أيام   عبر  المغربية  فاس  مدينة  في 
والبركات   الصوم  شهر  رمضان  شهر 
مشرق  بمستقبل  يبشر  شباب  وجدتهم 
ومنهم  الشاب الفاسي مصطفي الغليقي 
االول  المسرحي  العمل  كتب  الذي 
بعنوان )ياك الباس(  ليكون أول عمل 
مسرحي لتلك الفرقة الشابة التي تكونت  
من عشرة افراد وبدعم مالي منهم  دون 
المغربية   الثقافة  وزارة  علي  االعتماد 

الشابة  الفرقة  تلك  بالفعل   واستطاعت 
الفاسي من  انظار الحضور  أن  تجذب 
تلك  نعم  للمسرح   العاشق  الجمهور 
الفرقة  كلهم من الهواه  الشباب  لكنهم 
الجسر  هي  الذي  الفن  إرادة  يملكون 
الحقيقي لعبورهم نحو األمل والمستقبل 
تلك  بين  ومن  العاجل  القريب  في 
األسماء الشابة  ليلي الرغيوي  يسري 
قربعة   يوسف  أوشن   الناضري  عالء 
أيوب  مطيمط  مصطفي برا   والمؤلف 
والفنان  مصطفي  الغليقي  الذي  يعمل 
مع فرقته  بكل عزم من اجل أن  يصل  
علي  عروضها  وتحتل  عاليا   صوتها 
للحرية   الثقافي  المركب  مسرح  خشبة  
والذي خرج من رحمه فنانين كبار في 
المريني    الخمار  الفنان   أمثال  فاس من 
وآخرون    الزويشي   خالد  فهيم   علي 
اليوم  المغربي  المسرح  يعيش  لكن 
جائحة  كورونا   لكنه  مع فرقة شباب 
الضحاكين  يستعد لعمل مسرحية  تجسد 
وتبقي  قريبا   الكورونية   األحداث  تلك 
من  مبدع  كل  العربية  صوت  الرواية 

المحيط إلي الخليج  !

وسيظل المسرح العربي  شعاع ثقافي  

كانت  مهما  االبتسامة  جميعا  يمنحنا 
أوجاعنا  في زمن كورونا  فقد شاهدت 
عربية  مسرحيات  السطور  تلك  كاتب 
وسعدت بها كأنها وليدة اليوم  مثل العيال 
والمشاغبين  الجميلة   وسيدتي  كبرت  
وغيرهما من المسرحيات  العربية التي  
أعادتنا جميعا إلي زمن االبتسامة  ونأمل 
بعد  عافيته  العربي  المسرح  يستعيد  أن 
ونعيش  العالمية   كورونا  أزمة  زوال 
التواصل  فيه وسائل  مع حلم مسرحي  
والواتساب  الفيسبوك    االجتماعي  
وغيرهما  من ثورة التواصل االفتراضي 
حالة من حاالت  اإلبداع الذي يؤكد أن 
وقدرة  ووعي  ثقافة  العربي  االنتماء 
كما  والتطرف   اإلرهاب  رفض  علي 
المتواضعة  السطور  تلك  كاتب  سعدت 
بمسلسل االختيار الذي جسده الفنان أمير 
أبطال  لكل  وتحية  امتياز   بكل  كرارة 
مسلسل االختيار ولي مقال قادم عن هذا 
عشاق  اسعد  الذي  الرمضاني  المسلسل 
المسلسالت  وسائر  الصغيرة   الشاشة 
الرمضانية التي قدمت  صفحات مضيئة 

من ثقافة وطن!

.. َبْل َكُحَكَماء
محدي رزق

اَل  ِبالتَّْدِقيِق،  َتْسلُُكوَن  َكْيَف  »َفاْنُظُروا 
 .)16-15  :5 )أف  َكُحَكَماَء«.  َبْل  َكُجَهاَلَء 
طالما  الكنائس  فتح  عن  متعمدا  عامدا  سألت 
هناك تفكير جدى فى فتح المساجد بإجراءات 
)الَمواِضئ/  المياه  دورات  كغلق  احترازية 
فى  استرشادية  عالمات  مع  ِميَضأة(  جمع 
المساجد  على  سيوزع  الذى  الجديد،  الفرش 
تصريحات  من  فهمت  هكذا  العدوى،  حذر 
الرسمى باسم  المتحدث  نادر سعد،  المستشار 

مجلس الوزراء.
المقدس  المجمع  أساقفة  قرر  َكُحَكَماَء، 
حتى  بالكنائس،  الصلوات  تعليق  استمرار 
السبت 27 يونيو، على أن تنعقد اللجنة الدائمة 
للمجمع المقدس )أعلى سلطة دينية فى الكنيسة 
المصرية( مرة أخرى فى هذا التاريخ لدراسة 
الموقف، وكاستثناء يسمح بإقامة قداس »عيد 
دخول السيد المسيح أرض مصر« اإلثنين، 1 
يونيو، بعدد 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة 
مًعا، وأيًضا قداس »عيد العنصرة« األحد 7 

يونيو بنفس العدد.
العمل  استمرار  الحكيمة  القرارات  وشملت 
والذى  الجنازات،  بصلوات  الخاص  بالقرار 
أسرة  على  الصلوات  فى  المشاركة  يقصر 
المنتقل، ويفضل الصالة على المنتقل بالمدافن 
األربعين  وذكرى  الثالث  صلوات  تعليق  مع 
بحضور  بالكنائس،  المعموديات  وممارسة 
أسرة المعمد فقط، وبالنسبة لصلوات األكاليل 
يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره.
العلُم  معانيها  وِمن  المؤمن،  ضالة  الحكمة 
والفهم، وأيًضا القصد واالعتدال فى التصرف، 
قال هللا تعالى: »يُْؤِتى اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن 
ُر  كَّ َيذَّ َوَما  َكِثيًرا  َخْيًرا  أُوِتى  َفَقْد  اْلِحْكَمَة  يُْؤَت 

إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب« )البقرة/269(.

يأخذ  الكنيسة  رأُس  َكُحَكَماَء،  َفاْنُظُروا.. 
الجائحة، ال يزايد  باألسباب، يرعوى ألحكام 
إلى  المتضرعين  المؤمنين  إيمان  إيمانيا على 
ِبُضٍرّ   ُ َيْمَسْسَك للاَّ البالء. »َوإِن  يرفع  أن  هللا 

َفاَل َكاِشَف لَُه إاِلَّ ُهَو.. « ) يونس / 107 (.

َكُحَكَماَء أتمنى على وزير األوقاف المحترم 
مكالمة  )وبعد  جمعة  مختار  محمد  الدكتور 
مليا  يتروى  أن  فضيلته(  من  مقدرة  هاتفية 
إلى  أقله  المساجد،  فتح  قرار  فى  ويتريث 
التاريخ الذى قررته الكنيسة تأسًيا بالحكمة التى 
حكمت قرار المجمع المقدس، وبعدها يراجع 
على األطباء الثقاة )فى لجنة األزمة( هذا قرار 
أن  أعرف  االحتراز.  يستوجب  خطير  جد 
الوزير مضغوط والحكومة مضغوطة بأشواق 
محل  وأشواقهم  الجامعة،  للصالة  المؤمنين 
احترام، لن نمارى فى شوق وتشوق ضراعة 

إلى هللا.

إيمان  على  للمزايدة  مجال  ال  مجددا، 
المؤمنين، ولكن الحكمة تستوجب مراجعة ما 
يستوجب  زمن  فى  فتح  من  الحكومة  تعتزمه 
طلبا  أضراًرا  األعمال  باستثناء  اإلغالق.. 
للرزق، للقوت الضرورى. »َولََنْبلَُونَُّكم ِبَشْيٍء 
اأْلَْمَواِل  َن  ّمِ َوَنْقٍص  َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  َن  ّمِ
اِبِريَن« )155/  ِر الصَّ َواأْلَنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبّشِ

البقرة(.

َكُحَكَماَء، ومن حكم ابن عطاء هللا: »ال يُكْن 
ُر أََمِد الَعطاء َمَع اإلْلحاِح فى الّدَعاِء ُموجًبا  َتأخُّ
ليأِسك، فهو َضِمَن لََك اإلجاَبَة فيما يختاُرُه لَك 
ال فيما تختاره لَنْفسَك وفى الوْقِت الذى يُريُد ال 

فى الوْقت الذى تُريُد«.

أعلنت إمارة دبي الثالثاء السماح بعمل املراكز 
التجارية والشركات واملؤسسات اخلاصة بنسبة %100 

اليت بدءا من 3 يونيو يف إطار ختفيف القيود 
فرضت لوقف تفشي فريوس كورونا.

وقال المكتب اإلعالمي لحكومة دبي في بيان إن 
دبي  في  والكوارث  األزمات  إلدارة  العليا  "اللجنة 
تعلن فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات 
الخاصة في اإلمارة بنسبة 100% اعتباراً من غد 

األربعاء".
االستئناف  سياق  "في  الخطوة  هذه  وتأتي 
إلى  الحياة  وإعادة  االقتصادية  لألنشطة  التدريجي 
طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة 

الوقائية والتدابير االحترازية التي تضمن سالمة وصحة جميع  تطبيق كافة اإلجراءات 
العاملين في تلك المواقع"، وفق المصدر نفسه.

حظر  ساعات  وقلّصت  الشركات  على  المفروضة  القيود  دبي  إمارة  خّففت  ومؤخراً 
التجول الليلي. وسمح في السابق لشركات القطاع الخاص بالعمل بطاقة استيعابية تصل 

إلى %50.
الكمامات  "وضع  تشمل  والتي  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  وجوب  اللجنة  وأكدت 
والحفاظ على التباعد المكاني بين األشخاص والمسافة اآلمنة التي يجب أال تقل عن مترين 
وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل األيدي بالماء والصابون لفترة ال تقل عن 

20 ثانية كلما كان ذلك ممكناً".
وسجلت اإلمارات حتى اآلن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و269 

وفاة.
ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن اإلماراتية وخصوصا دبي 
التي تضم "مول اإلمارات" و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز 

التسوق في العالم.
وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا.

ويأتي القرار بينما تفرض سلطات إمارة أبو ظبي المجاورة من الثالثاء ولمدة أسبوع 
"حظر تنقل من وإلى اإلمارة وبين مدنها" الحتواء فيروس كورونا المستجد

برملان أونتاريو يوافق على مد حالة 
الطوارئ ألربعة أسابيع أخرى 

الكندي: مددت أونتاريو  األهرام 
حالة الطوارئ أربعة أسابيع إضافية 
حيث تواجه المقاطعة حالة بارتفاع 
 19-COVID عدوى  في  حاد 

الجديدة.
بارك  كوينز  في  الثالثاء  اليوم  المقاطعة  برلمان  صوت 
على تمديد حالة الطوارئ حتى 30 يونيو, بعد مناقشة األمر 

لعدة ساعات. 
أوامر  من  عدًدا  المقاطعة  في  الطوارئ  حالة  يتضمن 
من  ألكثر  االجتماعية  التجمعات  تحظر  التي  الطوارئ 
خمسة أشخاص ليسوا من نفس األسرة.كما ال تسمح األوامر 
للمطاعم والبارات من الفتح ما لم يقدموا الطلبات الخارجية 

أو التوصيل.
وقالت المحامية العامة سيلفيا جونز في كوينز بارك يوم الثالثاء "القتال لم ينته". "أتطلع 
إلى اليوم الذي يمكن فيه رفع جميع أوامر الطوارئ ... وذلك اليوم قادم ، لكننا لم نصل بعد 
لهذا اليوم." "نحن نعترف بالتعديل ويجب االستمرار في تقديم التضحيات الشخصية لفترة 

أطول بقليل." "يجب أال يغيب عن بالنا ما نناضل من أجله." 
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 I can't breathe
 

بقلم مسري جرجس
حينما يقول لك أحد اننا في نفس 
القارب معاً قل له أنت مخطئ فنحن 
القارب....صحيح  نفس  في  لسنا 
منا  لكن كل  العاصفه  نفس  اننا في 
هذه  الخاص.  قاربه  في  يصارع 
العاصفه اظهرت إلى أي مدى نحن 
عن  تماماً  مختلفه  عوالم  في  نعيش 
بعضها. فهذه العاصفه أثرت في كل 

منا بطريقه مختلفه عن 
قوارب  فهناك  األخر 
وغرق  تماماً  تكسرت 
ركابها أو شارفوا على 
قوارب  وهناك  الغرق 
تبحر في عين العاصفه 
ركابها  لكن  بقوه 
خائفون  يزالون  ال 
وقوارب  ومرتعدون 
مئونتها  قاربت  أخري 

علي النفاذ وال يدرون ماذا يفعلون 
أكثر  العاصفه  هذه  استمرت  لو 
يصرخون  ركاب  هناك  ذلك.  من 
أما  صمت.  في  يعانون  واخرون 
بالنسبه للربابنه المسؤلون عن هذه 
الهروب  حاول  من  فمنهم  القوارب 
بالفعل ومنهم من  ومنهم من هرب 
بطن  في  ونزل  يونان  بدور  قام 
منتظراً  عميقاً  نوماً  ونام  السفينه 
حاول  من  وهناك  العاصفه.  انتهاء 
أستغالل وجوده في البحر وانشغال 
األمواج  بمواجهه  السفينه  في  من 
الصيد  هوايه  ممارسه  في  واستمر 

التي يتربح منها. 

الذي  اللعين  الفيروس  هذا   
الحياه  انتزع  الشاغل  شغلنا  أصبح 
ألنتزاع  وسيلته  وكانت  الناس  من 
القدره على  افقادهم  هو  الحياه  هذه 
الهواء  يصارعون  وتركهم  التنفس 
رئتيهم.  إلى  يدخل  أن  يأبى  الذي 
الشهور  في  الشاغل  شغلنا  كان 
األخيره هو الحديث فقط عن بشاعه 
لكن  يرحم.  ال  الذي  الفيروس  هذا 
أناس  هناك  أن  أبداً  بخلدنا  يدر  لم 
هذا  سلوك  يسلكون  الحياه  هذه  في 
انتزاع  ويمكنهم  اللعين  الفيروس 
الطريقه  بنفس  الناس  من  الحياه 
التي ينتزع بها هذا الفيروس الحياه. 
فلديهم القدره على انتزاع الهواء من 
وبال  القسوه  بمنتهى  الناس  صدور 

البطيء  للموت  يعرضونهم  رحمه 
وهم يتفرجون باستمتاع على نهايه 

حياه. 

مينيابوليس  شرطي  و  كورونا 
الطريقه.....  بنفس  الناس  يقتلون 
والخنق  الصدور  من  الهواء  تفريغ 
التنفس  الموت  ...ال أستطيع  حتى 

وضحايا  كورونا  مصابي  يقولها 
الشرطي على السواء

  القارب الذي نتحدث عنه اليوم 
يدعي«جورج  أسود  رجل  به  كان 
فلويد«. لم يرحم أحد صرخات هذا 
الرجل الذي لم يستطع التنفس حتى 
مات مختنقاً وصارت هذه الكلمات 
القليله »ال أستطيع التنفس« شعاراً 
لالحتجاج  االالف  رفعه  سياسياً 
على هذه المعامله الالادميه  حينما 
لم يستطع ضابط الشرطه أن يضبط 
نفسه وظهرت عنصريته واحتقاره 
بارد  بدم  قتله  الذي  الرجل  لحياه 
رقبته  على  بركبته  ضاغطاً  وهو 
دقائق  ثماني  لمده  مقزز  باستمتاع 
المسكين  فقد  أن  بعد  وحتى  كامله 
الوعي استمر هذا األحمق ضاغطاً 
دقيقتين  من  أكثر  لمده  رقبته  على 
وكأنه يريد أن يتأكد من وفاه الرجل 
الثالثه  المجرمون  وقف  بينما 
ويمنعون  بل  يتفرجون  األخرون 
يفعل  كما  األقتراب  من  الناس 

البلطجيه في الحواري الشعبيه. 

 وبجانب أعمال النهب والتخريب 
التي ال يقرها أحد فأن اغلب الظن 
من  سينجو  كان  الشرطي  هذا  أن 
سيمر  األمر  وكان  بل  ألعقاب، 
االنتفاضه  هذه  لوال  الكرام  مرور 
ثالثون واليه  أكثر من  التي طالت 

لو  حتى  أنه  فالمشكله  امريكيه. 
أن  أثبات  األسره  محاموا  استطاع 
القسوه  استعمل  قد  الشرطي  هذا 
المحتجز  مع  التعامل  في  المفرطه 
باالدانه  للحصول على حكم  فيجب 
بتهمه القتل األثبات بصوره قاطعه 
وفاه  أن  للشك  مجااًل  يدع  ال  وبما 
هذه  أستعمال  عن  نتجت  المتهم 
القسوه. فنفس العباره« 
التنفس«   استطيع  ال 
جارنر«  »اريك  قالها 
أسود  مواطن  وهو 
نيو  مدينه  في  أيضاً 
حاول  حينما  يورك 
رجال البوليس اعتقاله 
إلى  أيضاً  أدت  بقسوه 
 .2014 في  وفاته 
المظاهرات  واندلعت 
أيضاً لكنها اندلعت بعد أن اصدرت 
مسئوليه  بعدم  حكمها   المحكمه 
الشرطي عن وفاه المواطن وكانت 
المحكمه قد برأته لعدم كفايه االدله 
بالرغم من وجود فيديوهات للواقعه. 

الشعب  من  كبير  جزء  قفز   
قارب  إلى  باختيارهم  األمريكي 
أسره جورج فلويد واعتبروا أنفسهم 
يواجهون  القارب  نفس  في  معهم 
بالمساواة   يحلمون  العاصفه  نفس 
بالدهم  مستقبل  تغيير  ويحاولون 
إلى األفضل...لست أدري اذا كانوا 
سينجحون أم ال فنحن نعيش في عالم 
يتميز باالضطهاد؛ فاالضطهاد أمر 
العالم  بالد  معظم  في  موجود  واقع 
اضطهاد  سواء  أخري  أو  بصوره 
أو  ديني  أو  سياسي  أو  عرقي 
اجتماعي بل أن األضطهاد يستعمله 
يستعمله  والالدينيون  الدينيون 
للوصول  األعمال  ورجال  الساسه 
إلى اغراضهم. وحينما يثور الناس 
ضد هذا األضطهاد ويشتعل غضبهم 
الحكومات  تبدأ  التمييز  هذا  أمام 
األجراءات  ويتخذون  التحرك  في 
ليس  القوانين  ويصدرون  الحازمه 
تهدئه  بغرض  بل  التغيير  بغرض 
الشعوب وتخديرهم ثم تعود االشياء 
وتستمر  أخري  مره  طبيعتها  إلى 

الحياه

 

مترد روح 

أيقنت أني في غرامه متيمة

ليتني ما أغويته كي يلمسني

وماكنت لهواه والدمع مدمنة

أغويته ...

ما كنت أتوقع منه أذية

وكنت أحلف بعينيه

وأقسم باسمه وبحبه مسلمة

كنت أتوق لمروره 

بقربي ...

حتى عيناي تتلهف لنظرته

فكلما لمحته جن الحنين

 والشوق لقبلة بالحب مفعمة

كم حذروك يا قلبي المكلوم

 بخيانته قل لي من يطفئ

 نيرانك المضرمة

طارت أحالمي بنفخة سيجارته

يا ليتني لم أكن بقدسية حبه 
مؤمنة

 االنتقام لكرامتي المهدورة 

يصرخ كطائر العنقاء ينفث 
أحقادا الهبة

وأزيز الصمت ينهمر رصاصا

يخترق جدران كبريائي

 من كل بندقية وراجمة

كنت مالكا للسالم

 فكسرت جناحي وحولتني 

إلى امرأة يتتلمذ الشيطان على 

يدي معجبا

هزئت بنقائي وبصدق محبتي 

لك...

ومن اندفاع مشاعري كالسيل 
الجارف نحوك 

وأنت تقف وسط السيل 

هازئا وبعنادك متمسكا

فقلت لك جمال المرأة بعاطفتها

واألنثى بدون إحساس

  كتمثال    ثلج تمضي 

حياتها وحيدة معذبة 

كيف أسلمت الروح 

والحنايا لك 

وصدقت كاذبا كمسيلمة؟

إذن كيف أنساه

يا ربي وقد ترك آثاره في كل 

بقعة من ربوعي حتى جبيني 

بحرف اسمه أوسمه

بصماته تشع في يدي

وجيدي وتطالبني برد السالم 

ما نفع الندامة

قد فات األوان

كم كنت بحق نفسي مجرمة 

 إذ سمحت له

أن يغرق بي مجددا

اكون لم أتقن الدرس الذي 
لقنني إياه ومذنبة .. آثمة

سأذوي وحيدة بعيدا عن حبه

شيعت حبه إلى مثواه األخير

ولزمت العدة احتراما لذكراه 

 ونزعت أشواكه العالقة بي

ومن روحي أصبحت متجردة

فليس شرف العتاب يليق بمن 
خان وعلى الندامة وحبي له 

سأكون متمردة

ولن ألتفت له مجددا

نسرين سعود ـ سوريا

بريل موندت سيدة تبلغ من العمر 99 سنة 
وتتغلب علي فريوس كورونا 

ولدت السيدة بيرل موندت في يوم 23 نوفمبر عام 1920 وأنتهت 
من تعليمها عند الصف الثامن ولم يكن لدي عائلتها المال الكافي لشراء 
الكتب لتكمل تعليمها ولهذا طلبت والدتها منها ان تتوقف عن الدراسة 
موندت  بيرل  ولذا عملت   , البيت  في مصاريف  لتساعد  وظيفة  وتجد 
مدبرة منزل  وبعد ذلك عملت في محلج للصوف وتميزت في عملها 
وكان عمرها 16 سنة حين قررت ان تبني السرتها منزل اكبر وفي 
ذلك الوقت توفي والدها وتركهم هي و امها وولدين احدهما ثالثة سنوات 
واالخر سبعة سنوات , وقامت االبنة بيرل موندت واالم بالتعاون معا 
لتربية االطفال فأهتمت االم بكل شؤون المنزل واهتمت بيرل موندت 

بالمزرعة التي اشترتها حول المنزل فزرعت بها الخضروات والفواكه وكل شئ , وقامت 
السيدة بيرل موندت  الدجاج والماعز والبقر وعاشوا من بيع هذه االشياء ,وقالت  بتربية 

الكتب  وقراءة  الصور  وتكوين  االلغاز  بحل  تستمتع  وانها  ابدا  تدخن  لم  إنها  نفسها  عن 
الرومانسية وحضور الكنيسة بانتظام عندما كانت قادرة علي المشي , وقد تعرضت هذه 
السيدة من قبل لنوبة قلبية وسكتة دماغية واجريت لها عمليتان جراحيتان للسرطان , ونجت 
من عدة سقطات علي االرض ولكن في شهر يناير الماضي كسر كاحلها فاُدِخلت الي دار 
الرعاية طويلة االجل ] المونتي كونتري هيفن[ بالقرب من أوتاوا , وفي منتصف شهر 
بفيروس كورونا والذي أودي بحياة 28 فرد  الماضي اصيبت  مارس 
من المقيمين بالدار التي يسكن بها 82 مسن , ولكن السيدة بيرل موندت 
تعافت من المرض وقالت انها لم تفعل شيئا خاصا من جانبها سوي ] 
عدم االستسالم [ وهذه فلسفتها في الحياة والتي حملتها معها خالل بعض 
االوقات الصعبة , وقالت السيدة بيرل موندت ايضا " لم أعتقد ابدا أنني 
ساعيش من خالل هذا المرض , ولكن ها أنا ذا , والبد ان يكون هذا 
لغرض ما ال أعرفه "  واضافت  " انه من الجيد االستمرار في العمل 
وهذا مفيد للصحة , وانها دائما كانت ممتنة لما لديها , وهي تشعر انها 
مباركة "وقال السيد ستيف أبن السيدة بيرل موندت : ان والدته لها ذاكرة 

حادة .وهي تنظر دائما الي نصف الكوب المآلن .
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد على باشا ونهضة مصر -4 

فاروق عطية

السودان ودان  بعد أن استقرت األوضاع في 
لالستقال  تفكيره  اتجه  باشا،  علي  محمد  لحكم 
للدولة  تبعيتها  من  والتخلص  والسودان  بمصر 
طبق  علي  المواتية  الفرصة  جاءته  العثمانمية. 
السلطان محمود  تلقي األمر من  من ذهب حين 
الثاني بإرسال جيشه لليونان إلخماد ثورة المورة 

التي استعصت علي جنود الدولة العثمانية.

   كانت اليونان حتي أوائل القرن التاسع عشر 
جزءا من الدولة العثمانية، وفي هذه الفترة ظهرت 
في البالد بوادر الثورة ضد الحكم العثماني بفعل 
االقتصادي،  والرخاء  اليوناني  المجتمع  تطور 
وانتشار أفكار الثورة الفرنسية والتدخل األوربي 
والجمعيات  الثورية  الحركات  شكلت  المباشر. 
على  خطًرا  اليونانية  والعلنية  السريّة  السياسية 
1820م  عام  من  بدايًة  العثمانية  الدولة  وحدة 
واتخذت مراكزا لها في كل من روسيا والنمسا 
لتكون على اتصال وثيق بالحكومات األوروبية 
الحكم  واضطهاد  رقابة  عن  وبعيدة  جهة،  من 
الجمعيات  كانت هذه  العثماني من جهة أخرى. 
تدعو إلحياء االمبراطورية البيزنطية واالستيالء 
علي األسيتانة عاصمتها، وإخراج المسلمين من 
أوروبا ودفعهم إلى آسيا، وقد اتخذت الثورة في 
شعاًر:  رافعة  دينًيا،  طابًعا  بالذات  المورة  إقليم 

اإليمان والحرية والوطن.

كبيرة  مصاعب  العثمانية  الدولة  واجهت     
الجزر  لكثرة  نظًرا  المورة،  ثّوار  محاربة  في 
بالد  بها  اشتهرت  التي  المسالك  ووعورة 
اليونان، ومعرفة اليونانيين كيفية االستفادة منها 
تفاقم  وعندما  العثمانية.  القّوات  إستراتيجًيا ضد 
من  الثاني  محمود  السلطان  طلب  الثورة  خطر 
اليونان  إلى  قواته  يُرسل  أن  باشا  علي  محمد 
إلخضاع الثّوار. قبل محمد علي باشا القيام بهذا 
المسلمين  دولة  ضد  موجه  الخطر  ألن  الدور 
العثمانية، وضد اإلسالم  بالدولة  المتمثلة  العاّمة 
خليفة  العثماني  السلطان  في  ممثال  خاصة 
حسن  بقيادة  عسكرية  حملة  فأرسل  المسلمين، 
الثورة  وأخمدت  كريت  جزيرة  في  نزلت  باشا 
ابراهيم  ابنه  بقيادة  بها. كما أرسل حملة أخرى 
باشا  ابراهيم  نجح  المورة،  ثورة  إلخماد  باشا 
اصطدامات  بعد  شواطئها  على  إنزال  تنفيذ  في 
1825م،  في  اليوناني  باألسطول  قاسية  بحرية 
المحاصر  العثماني  الجيش  إنقاذ  من  وتمكن 
مواقع  أهم  نافارين  حاصر  كورون.  ميناء  في 
فتح  دخوله.  من  وتمكن  اليونانية  الجزيرة  شبه 
وطارد  1825م،  يونيو  في  وتريپولستا  كالماتا 
الثّوار واستولى على معاقلهم، عدا مدينة نوپلي، 
عاصمة الحكومة الثورية، واستعد للقضاء على 
وميناء  وأستبزيا  هدرا  في  للثّوار  معاقل  آخر 
التي سقطت في يد الجيش  نوپلي وميسولونجي 

المصري وكانت آخر معقل كبير للثوار.

قام  المصري،  الجيش  النتصار  نتيجة     
اليونانيون بتحريك الرأي العام األوروبي إلنقاذ 
الشعراء  أقطاب  من  جماعة  فنهضت  الثورة، 
واألدباء يثيرون الرأي العام األوروبي بكتاباتهم، 
لصالح  التدخل  على  األوروبية  الدول  ويحثّون 
للتشاور  روسيا  بريطانيا  دعت  وفعاًل  الثورة. 
اليونان،  تفاهم حول مستقبل  إلى  الوصول  بغية 
وتكلّلت هذه المفاوضات بتوقيع پروتوكول سان 
فترة  بعد  فرنسا  إليه  انضمت  الذي  بطرسبيرج 
الباب  الثالث على حث  الدول  واتفقت  قصيرة، 
ومنحهم  اليونانيين،  مع  هدنة  عقد  على  العالي 
قدًرا من الحكم الذاتي في إطار التبعية االسمية 

في  ميسولونجي  سقوط  لكن  العثماني.  للسلطان 
على  رأًسا  األمور  قلب  المصري  الجيش  يد 
مقدمتها  وفي  األوروبية  الدول  فاتجهت  عقب، 
فأرسلت سفنها  للثّوار،  العنف دعًما  إلى  روسيا 
إلى اليونان لفرض مطالبها بالقوة، ومنع السفن 
شواطئ  إلى  الوصول  من  والمصرية  العثمانية 
الجيشين  إلى  اإلمدادات  ووصول  البلد،  هذا 
الحلفاء  أساطيل  والمصري. حاصرت  العثماني 
الثالث األسطولين العثماني والمصري في ميناء 
ودمرتهما  انذار  دون سابق  نافارين وضربتهما 

تمتما في 20 أكتوبر 1827م.

كانت وجهات  اليونانية  المشكلة  بداية  في     
السياسة  على  متفقة  والمصرية  العثمانية  النظر 

األوروبية  الدول  تدخل  بعد  ولكن  العامة، 
وانتصارها البحري في نافارين اختلفت وجهتّي 
أن ال  باشا  فقد رأى محمد علي  الجانبين.  نظر 
فقد  أن  بعد  القتال،  مواصلة  من  تُرجى  فائدة 
البحرية  مواصالته  طرق  وانقطعت  أسطوله 
تقتضي  الحكمة  وأن  اليونان،  في  جيوشه  مع 
العثمانية.  فصل السياسة المصرية عن السياسة 
االنسحاب  قرار  اتخاذه  سرعة  في  عّجل  ومما 
المورة،  انزلتها في  قوة عسكرية  إرسال فرنسا 
فيها  تُصّر  األوروبية  الدول  من  مذكرة  وتلّقيه 
العثمانية،  الدولة  عن  اليونان  بالد  فصل  على 
السياسة  اتباع  في  استمر  إذا  مصر  واستهداف 
العثمانية. لذلك فّضل محمد علي عزل مصر عن 
المشكلة اليونانية، وترك أمرها للسلطان. وفي 7 
سبتمبر1828م بدأ انسحاب الجيش المصري من 
المورة على متن ما بقي من السفن، ولم يبق في 
اليونان غير ألف ومائتّي جندي للمحافظة على 
العثمانية،  القوات  تتسلمها  ريثما  المواقع  بعض 
إال أن القوات الفرنسية قامت بهذه المهمة عوًضا 

عن القوات العثمانية.

   في حروبه السابقة لصالح الدولة العثمانية، 
جني منها الكثير كبسط نفوذه علي شبه الجزيرة 
العربية وامتداد حكمه جنوبا للسودان، أما حربه 
واستعادة  السلطان  لجيش  وانقاذه  اليونان  في 
اليونان  علي  وسيطرتها  هيبتها  العثمانية  الدولة 
لوال التدخل األوربي، لم يجن منها شيئا بل فقد 
هذه  كل  بعد  وأسطوله.  جيشه  من  الكبير  العدد 
التضحيات التي قدمها للدولة العثمانية كان يطمح 
السلطان  لكن  كبرى،  والية  السلطان  يمنحه  أن 
تقديًرا لخدماته  بأن أقطعه جزيرة كريت  اكتفى 
وتعويًضا عن بعض ما فقده، لكن هذا التعويض 
السهل  من  يكن  لم  إذ  تذكر،  قيمة  ذا  يكن  لم 
منها،  وتستفيد  الجزيرة  هذه  مصر  تحكم  أن 
أن  رأى  لذا  والتمّرد.  بالعصيان  أهلها  الشتهار 
حاجزا  تكون  حني  مصر  إلي  الشام  بالد  يضم 
وإنشاء  مستقبال  العثمانية  الضربات  مصر  يقي 
سلطنة عربية اسالمية تنافس السلطنة العثمانية. 
تجنيد  البالد سيمكنه من  هذه  نفوذه على  وبسط 
جيش من سكانها فيزداد يذلك عدد أفراد جيشه. 
كما أن استغالل موارد بالد الشام، من النحاس 

والحديد والفحم الحجري واألخشاب التي 
تفتقر إليها مصر سيفيدها اقتصاديا، فضاًل 
الجغرافي  موقعها  بسبب  أهميتها  عن 
واتصالها باألناضول، وعالقتها التجارية 
التجارة،  قوافل  تمر  حيث  آسيا  بأواسط 
أيضا لموقعها على طريق الحج لبيت هللا 

الحرام.

   مّهد محمد علي لتنفيذ خطته، بأن أخذ 
يوطد عالقاته بأقوى شخصين في المنطقة 
وبشير  عكا  والي  باشا  هللا  عبد  وهما: 
وكالهما  لبنان،  أمير  الشهابي  الثاني 
مدين لمحمد علي بالبقاء في منصبه. أما 
باشا فكان محمد علي قد ساعده  عبد هللا 
لدى السلطان إثر خالفه مع والي دمشق 
السلطان وأقّره  سنة1821م فرضي عنه 
على والية عكا، كما كان محمد علي قد 
أمّده بالمال في معركته ضد والي دمشق. 
ناصر عبد هللا  قد  فكان  بشير  األمير  أما 
باشا في ذاك الخالف، وسار على رأس 
جيشه وحارب والي دمشق وهزمه. وما 
تّطلع على هزيمة  العثمانية  الدولة  كادت 
والي دمشق حتى جّرد الباب العالي حملة 

عسكرية قوية اضطرت األمير بشير إلى 
حيث  مصر،  إلى  والسفر  البالد،  ترك 
رّحب به محمد علي، واتفقا على التعاون 
وفاق  على  علي  محمد  كان  ولّما  مًعا. 
يسترضيه  أن  استطاع  فقد  السلطان،  مع 
وأن  بشير،  األمير  من  موقفه  ويُلطف 
األمير  بين  ونشأت  إمارته.  إلى  يُعيده 
متينة  وثيقة وصداقة  ومحمد علي عالقة 
وهو  أال  مشابه،  طموح  جمعهما  أن  بعد 
توسيع رقعة بالد كل منهما، فتعاهدا على 
السير مًعا في سياسة مشتركة. ويبدو أن 
التصدي  قرار  أخذ  قد  باشا  علي  محمد 
قوة جيشه،  التيقن من  بعد  العالي،  للباب 
التي  والتفكك  التدهور  لحالة  ورؤيته 
صارت  حتي  العثمانية  الدولة  تعانيها 
محط أنظار ومؤامرات الدول األوروبية، 
إضافة لشعوره أن الباب العالي قد ظلمه 
عندما منعه من والية الشام، على الرغم 
من أدائه خدمات جليلة للسلطنة، واعتقاده 

أنه أصلح من يتولى والية الشام.

والي  مع  خالًفا  علي  محمد  إفتعل     
قد  كان  الذي  المال  بإعادة  طالبه  إذ  عكا 
المصريين  الفالحين  وإعادة  إليه،  قّدمه 
الخدمة  ومن  الضرائب  دفع  من  الفاّرين 
باشا  هللا  عبد  ماطل  ولّما  الزراعة،  في 
في تلبية طلبه، اتخذ هذه المماطلة ذريعة 
الجيش  زحف  الشام.  أراضي  الحتالل 
المصري باتجاه فلسطين في 14 أكتوبر 
1831م تحت قيادة إبراهيم باشا وسيطر 
على مدنها من دون مقاومة تُذكر، باستثناء 
مركًزا  حصارا  عليها  ضرب  التي  عكا 
بًرا وبحًرا حتى ال يأتيها المدد بحًرا فال 
تقاوم  كانت  وبينما  فتحها،  على  يقوى 
األمير  أبناء  كان  باشا،  إبراهيم  حصار 
بشير، ومعهم جنود مصريون، يسيطرون 
على صور وصيدا وبيروت وجبيل، ولما 
استعصت عليهم طرابلس أسرع إبراهيم 
سقطت  أن  تلبث  ولم  حلفائه،  لنجدة  باشا 

في أيديهم.

أمام  العثمانية  الدولة  اضطربت     
ذلك  واعتبرت  المصري،  الجيش  زحف 
واصطدم  له.  للتصدي  وقامت  عصياًنا 
والي  باشا  عثمان  بقيادة  عثماني  جيش 
حلب بالجيش المصري في سهل الزّراعة 
جنوب حمص إال أنه انهوم أمامه. ثم عاد 
إبراهيم باشا إلى عكا لمواصلة حصارها 
فدخلها عنوة في 28 مايو1832م، وأسر 
وتابع  مصر.  إلى  وأرسله  باشا  هللا  عبد 
بعد  الشمال  باتجاه  المصري زحفه  القائد 
سيطرته على عكا، فدخل دمشق مع األمير 
المدينة،  بشير وجيشه بعد أن قاتال والي 
ورّحب السكان به ألنهم كانوا أقرب إلى 
مساوئ  بفعل  حكامهم  تغيير  في  الرغبة 
العالي  الباب  جزع  العثمانيين.  الوالة 
لسقوط عكا ودمشق وسيطرة المصريين 
أن  السلطان  وخشي  الشام،  جنوب  على 
يتزعزع مركزه أمام انتصاراتهم، فحشد 
جيًشا آخر بقيادة السرعسكر حسين باشا 
وإجبار  المصري،  الجيش  لوقف  ودفعه 
المصريين على االنسحاب من بالد الشام، 
وأصدر فرمانا بإعالن خيانة محمد علي 

باشا وابنه إبراهيم للسلطة الشرعية.

بالجيش  باشا  إبراهيم  اصطدم     
العثماني الجديد في معركة حمص وتغلّب 
وسيطر  1832م  يونيو   29 في  عليه 
على حماة ودخل حلب وتأهب الستمرار 
باشا  حسين  انسحب  للشمال.  الزحف 
ممر  في  وتمركز  خسارته،  بعد  شمااًل 
بين  الفاصلة  الممرات  أحد  وهو  بيالن 
إبراهيم  فلحقه  واألناضول،  الشام  بالد 
باشا واصطدم به وتغلّب عليه وطارد من 
بقي من جيشه حتى اضطرهم إلى مغادرة 
االسكندرونة  ميناء  طريق  عن  المنطقة 
إياس  ميناء  واحتل  الممر  على  وسيطر 
أضنة  والية  ودخل  االسكندرونة  شمال 

وطرسوس.

إبراهيم  العثمانيين  هزيمة  شجعت     
باشا على مواصلة طريقه، فتقدم في داخل 
قونية،  مدينة  بلغ  حتى  األناضول  بالد 
وكان العثمانيون قد تجمعوا ليدافعوا عن 
قلب السلطنة، ودارت فيها معركة قونية 
القائد  ونجح  1832م،  ديسمبر   20 في 
المصري في التغلب عليهم وأسر قائدهم 
الغلبة  باشا. وبهذه  الصدر األعظم رشيد 
األستانة،  إلى  أمامه  الطريق  انفتحت 
حتى ُخيّل للعالم في ذلك الوقت أن نهاية 
عقب  قريبة.  أصبحت  العثمانية  السلطنة 
هزيمة قونية ساد القلق عاصمة الخالفة، 
وارتعدت فرائص السلطان الذي خشي من 
تقدم إبراهيم باشا نحو العاصمة، فاستنجد 
وجه  في  للوقوف  األوروبية  بالدول 
الخطر الداهم فلم ينجده أحد، حيث كانت 
الداخلية  شؤونها  في  منهمكة  بريطانيا 
محمد  تؤيد  وفرنسا  البلجيكية،  وبالمسألة 
جيشه  في  كان  وقد  معه،  وتتعاون  علي 
كل  ووقفت  الفرنسيين،  القادة  من  عدد 
من النمسا وبروسيا على الحياد. أرسلت 
إلى  بحريا  أسطوال  1833م  عام  روسيا 
بريطانيا  تكد  ولم  عنها  للدفاع  األستانة 
السفن  وجود  على  تطلعان  وفرنسا 
هالهما  حتى  األستانة  مياه  في  الروسية 
عليهما،  الروسي  بالخطر  وشعرتا  األمر 
الدولة  تداعي  روسيا  تستغل  أن  وخشيتا 
الممرات  في  مركزها  لتقّوي  العثمانية 
البحرية، فسارعتا إلى عرض مساعدتهما 
على السلطان فيما إذا تخلّى عن المساعدة 
إجالء  رفضوا  الروس  ولكن  الروسية. 
سفنهم إال بعد أن ينسحب المصريون من 
بريطانيا  ممثلو  نشط  عندئذ  األناضول. 
وفرنسا في التوسط بين السلطان ومحمد 

علي، حتى تم تبادل الرسائل بينهما.
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السابقه  المقاالت  يتابع  لم  لمن   
احب اعرفكم ان دي المقاله رقم 6 
في سلسلة مقاالت »غصن الزيتون 
» وده عنوان اختارته عشان يدينا 
جميعا بريق امل في انتهاء الكورونا 
والتخلص منها... ووصول الجريده 
منا...  واحد  كل  يد  الي  الورقيه 
ذلك...  لحين حدوث  العموم  وعلي 

او حتي لو استمرت 
لتكون  الجريده 
ان  الكترونيه... 
تكون  دايما  شاهلل 
االمل  لبعث  وسيله 
في  والطمانينه 
جميعا...  نفوسنا 

ما  بفكر  بصراحه  كنت  انا  المهم 
اكتبش عن الكورونا... واكتب عن 
ومالهاش  خفيف...  دمها  حاجه 
عالقه بالكورونا من األساس... ده 
وان  عليه...  ناويه  كنت  اللي  بجد 
شاء هللا العدد الجاي ربنا يسهل... 
واقدر اكتب في حاجه تانيه... دمها 
اللي  الموضوع  صحيح  خفيف... 
مالوهش  النهارده...  فيه  بكتب 
هو  لكن  بالكورونا...  عالقه 
خفيف....  دمه  مش  موضوع 
وممكن اعتباره فعال... زي موجه 
الكورونا....  اخري... من موجات 
في  ماحدث  طبعا  فاكرين  كلنا 
العربي... من  العالم  مصر... وفي 
بالربيع  عرفت  متعدده...  ثورات 
ان  طبعا  وفاكرين  العربي... 
الشراره االولي لهذه الثوره اندلعت 
في تونس... لما واحد تونسي اسمه 
بو عزيزي... حرق نفسه... عشان 
الفقر اللي كان بيعاني منه... اندلعت 
ديسمبر   18 يوم  تونس  ثوره 
2010، أي قبل 38 يوماً من الثورة 
محفزاً  عاماًل  ذلك  مثل  المصرية، 
للشعب المصري في قدرة الشعوب 
الديكتاتورية  األنظمة  إقصاء  علي 
الشعبية  الثورة  أثبتت  فقد  القمعية، 
العربية  الشعوب  قوة  ان  التونسية 
وخروجه  احتجاجه،  في  تكمن 
ومن  بالشارع...  رأيه  عن  للتعبير 
هنا كمان امتدت عدوي الثوره الي 
تكنولوجيا  لعبت  مصر... 
الدعوة  في  هاما  دورا  االتصاالت 
الشبكة  وبخاصة  المصرية  للثورة 
دورها من خالل  ويأتي  العنكبوتيه 
الذي  بوك  فيس  االجتماعى  الموقع 
في  السياسيون  النشطاء  استغله 

مصر للتواصل مع بعضهم البعض 
ثم  ومن  أفكارهم  ونشر  وطرح 
جاءت الدعوة إلى مظاهرة قويه في 
عيد  يوافق  الذي  يناير   25 يوم 
اليوم  هذا  لتحديد  وكان  الشرطة، 
المعنى  في  األهمية  بالغ  حدث 
والرسالة فقد كانت الرسالة موجهه 
خصيصا لوزارة الداخلية واألسلوب 
تتبعه.  الذي  القمعى 
اللي  الشراره  وكانت 
مقتل  هي  شعللتها... 
»خالد  اسمه  واحد 
ابرز  »وكانت  سعيد 
التواصل  صفحات 
كل  دشنها  التي  تلك 
الرحمن  وعبد  غنيم،  وائل  من 
منصور، بعنوان »كلنا خالد سعيد« 
في الموقع االجتماعي فيسبوك على 
شبكة اإلنترنت... صحيح في االخر 
واد  كان  سعيد  ده  خالد  ان  عرفنا 
وصحيح  مخدرات...  وبتاع  مدمن 
والموجه...  الثوره  ركبوا  االخوان 
وعلي  الثوره...  علي  واستولوا 
مصر  نفس  علي  وكبسوا  الحكم... 
والمصريين مدة عام كبيس... بس 
علي اد ماكنا زعالنين لحدوث ذلك 
دي  السنه  الن  مافرحنا...  اد  علي 
االخوان  هما  ايه  الناس  عرفت 
بالظبط... وعرفنا ان ربنا سمح لهم 
يظهروا  حتي  السنه...  بهذه 
ح  الحقيقيه...  بصورتهم  للجميع... 
يناير..  ثورة  عالقه  ايه  تسالوني 
بمقالتي  العربي...  والربيع 
النهارده... ح أقول لكم الحكايه.... 
تبدا قصتنا بمظاهرات خرجت في 
وفاة  بعد  أمريكا  في  مدن  عدة 
مواطن أسود البشرة، يُدعى جورج 
مدينة  في  شرطي  يد  على  فلويد، 
مينيابوليس بوالية مينيسوتا.وانتشر 
يظهر  فيديو  واسع  نطاق  على 
شرطيا، راكعاً فوق رقبة فلويد )46 
كان  فيما  تثبيته،  محاواًل  عاماً(، 
الرجل يرّدد »ال أستطيع أن أتنفس، 
ضابط  تقتلني«....  ال  أرجوك 
رقبة  علي  ركبته  وضع  الشرطه 
الرجل ل اكثر من ثماني دقائق. وتم 
للجريمة  يوثق  فيديو  شريط  تداول 
على مدار واسع، وقد ألقي القبض 
اتهام  ويواجه  الضابط  على  الحقاً 
الثالثة.... الدرجة  من  قتل  بجريمة 

في  كالنار  انتشرت  المظاهرات 
الهشيم... في 25 واليه في أمريكا.. 

واليات  الواليات...  هذه  معظم 
ديموقراطية... طبعا اضطر ترامب 
ان يامر الحرس الوطني وهو جزء 
محاوله  في  األمريكي  الجيش  من 
لتامين البالد... طبعا الجريمه بشعه 
بكاميرا  المارة  أحد  وثّقها  وقد   ...
برضه  وطبعا  المحمول...  هاتفه 
ان  يورينا  واللي  الغريب...  الشي 
مصريين  هما...  هما...  البشر 
او  بقي  امريكان... سود  او  بقي... 
ان  الغريب  ان  أقول  بيض... 
انه  عمله...  اللي  كل  ده  الشخص 
يساعد  وماحاولش  يصور...  وقف 
كنت  وان  ده...  المسكين  الراجل 
ثورة  في  فربما  الومه...  برضه ال 
البوليس... ربما كان  غضب رجل 
االخر  م  بس  االخر...  هو  يقتله 
بقي... مانلمش حبايبنا المصريين... 
خبير  بيصوروا  واقفين  وهما 
مفعول  بيبطل  وهو  المفرقعات... 
ربنا  اإلرهابيين...  القاها  قنبله... 
بشريه...  عاده  اذن  هي  ياخدهم... 
لمعرفة  البشر  لفضول  نتيجه 
مايحدث من حولهم... يساعدهم في 

التكنولوجيا  ذلك... 
والكاميرات المنتشره في كل 
مكان... ده اول شي مشترك 
بين ثورات الربيع العربي... 
ثورة  االن...  اسميه  وما 
الربيع األمريكي.... اما تاني 
خروج  هو  مشترك...  شي 
الثوره...  خط  عن  الكثيرين 

معظمهم  وتحول  المظاهره...  او 
يهجمون  هليبه...  او  لصوص  الي 
أمريكا...  في  المحالت  اكبر  علي 
غالي  ماهو  كل  علي  واالستيالء 
حقائب  علي  واالستيالء  ونفيس... 
او شنط... ماركت تصل اقل واحده 
الدوالرات...  االف  الي  فيها 
»ابل«  شركة  علي  والهجوم 
تليفون  اجهزه  وسرقة  للتليفونات 
انهم  بل  وغيرها...  وكمبيوترات 
مرسيدس  معرض  علي  دخلوا 
من  الكثير  وسرقوا  للسيارت... 
محالت  بقي  غير  محتوياته... 
اجهزه  ب  منها  خرجوا  اخري 
ان  بل  وتلفزيونات....  كهربائيه 
احدي  علي  تركزت  الكاميرا 
من  تخرج  وهي  بالشغب  القائمات 
فيها  كرتونه  ومعها  المحل... 
تدخل  الكاميرا  وصورتها  حذاء... 
 5 حوالي  المحل  من  وتخرج 
مرات... مع تعليق لطيف ان الست 
مش  الجزمه  لقت  غالبا...  دي 
وتالت...  تاني  فرجعت  مقاسها... 
بالظبط...  مقاسها  تالقي  عشان 
طبعا البعض بيهرج ويقول » اللي 
واحشاه المظاهرات يروح أمريكا... 
حصلت  دي  الشغب  اعمال 
في  يناير  ثوره  أيام  بحذافيرها 
مصر...وشفنا كتير ناس طالعه ب 
اجهزه وتليفزيونات وبضاعه... من 
الصور  نفس  وغيره...  كارفور 

غصن الزيتون 6 
  الربيع ..... األمريكي

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

ونفس الشكل... البشر هم البشر... 
في كل مكان... مصر او أمريكا... 
او أي مكان.... طبعا أعادت القضيه 
فتح ملف االضطهاد الذي يتعرض 
أيدي  على  السود  المواطنون  له 
الشرطة، وبعض مؤسسات الدولة، 
رغم مرور عام أو أكثر على إلغاء 
قوانين التمييز العنصري، فالفواِرق 
االن  االتهام  موجودة«.  زالت  ما 
موجه إلدارة الرئيس دونالد ترامب، 
مشيراً إلى أن وصوله »إلى البيت 
العنصريين  أصوات  عبر  األبيض 
ألجنداتهم،  تبنيه  وبسبب  الِبيض، 
وتهجمه على الرئيس باراك أوباما 
كينيا، مسقط  إلى  بالعودة  ومطالبته 
شهادة  في  والتشكيك  والده،  رأس 
المهاجرين  ضد  وحمالته  ميالده، 
كلها  خاصة،  منهم  والمسلمين 
ممارسات  تفاقم  إلى  أدت  أسباب 
تدعي  دولة  في  العنصري  التمييز 
في  والحرية  المساواة  زعيمة  أنها 
الزوايا  تعدد  من  وبالرغم  العالم... 
هناك  كان  أنه  إال  نناقشها...  التي 
شبه إجماع على أن العنصرية ضد 
مازالت  السوداء  البشرة  ذوي 
األمريكي....  المجتمع  في  متغلغلة 
بلد  أمريكا  ان  يقولون  البعض 
الحريات غارقة في العنصرية«.... 
هذه  ان  يقول  االخر  والبعض 
السلوك  على  تؤكد  االحتجاجات 
العدائي لألمريكيين أصحاب البشرة 
البيضاء، تجاه مواطنيهم من السود، 
أن  على  ومرات  مرات  وتجدد 

تستخدمه  الذي  المنمق  الكالم 
المتعاقبة  األمريكية  اإلدارات 
المساواة  وجوه  بعض  للحديث عن 
المجتمع  في  المتحققة  والعدالة 
األمريكي، ليس حقيقة في المجمل، 
وإنما في جزء منه فقط، وهو يخفي 
الدولة، ال  لهذه  قبيحة  خلفه صورة 
الحادي  القرن  في  قبولها  يمكن 
ذاته  الوقت  في  ويدلل  والعشرين، 
والعنصرية  االضطهاد  أن  على 
المتحدة،  الواليات  في  متأصالن 
رغم أن الدعاية األمريكية منذ زمن 
طويل تحاول أن تصور هذه البالد 
مدينة  في  يعيشون  بأنهم  وشعبها 
فاضلة أشبه بمدينة أفالطون«. .... 
›الرجل  ان  يقول  االخر  والبعض 
ضد  العنصرية  عرف  األبيض‛ 
من  السوداء  البشرة  أصحاب 
قبل  األفريقية  األصول  أصحاب 
من  أنه  ورغم  باإلنسانية،  معرفته 
مر  قد  يكون  أن  السوداء  الكوميديا 
ما يقرب من 200 عام منذ أن حرر 
أمريكا،  في  العبيد  لنكولن  أبراهام 
السوداء  البشرة  أصحاب  مازال 
العنصرية   أشكال  كل  من  يعانون 
الواليات األمريكية،  العديد من  في 
صرخة  هو  فلويد  جورج  وموت 
الرجل  عنصرية  وجه  في  جديدة 
من  الكثير  األمريكي...  األبيض 
الناس يقولون ان مقتل جورج فلويد 
المجتمع  على  غريبا  حادثا  يكن  لم 

إظهار  في  يتفنن  الذي  األمريكي 
للمواطنين  والكراهية  العنصرية 
األصول  أصحاب  األمريكيين 
اإلفريقية، فكل عام يسقط عشرات 
الحوادث  ضحايا  األشخاص 
الفئات  كل  تطول  التي  العنصرية 
الشيء  ولكن  والثقافية،  المجتمعية 
حقيقية  سوداء  كوميديا  يمثل  الذي 
المواطنين  عنصرية  يخص  فيما 
األمريكيين، أن أمريكا في األساس 
بلد مهاجرين فحتى رئيس الواليات 
أصوله  نفسة  األمريكية  المتحدة 
ليست أمريكية... حتي كتابة مقالي 
هذا يوم االحد 31 من مايو... القت 
ما  على  القبض  األمريكة  الشرطة 
في 17  من 1400 شخص  يقرب 
الذي  الوقت  في  أمريكية  مدينة 
تستمر فيه االحتجاجات بسبب وفاة 
ان  المرجح  من  لكن  فلويد  جورج 
أكبر  للمعتقلين  الفعلي  الرقم  يكون 
واعلن  االحتجاجات.  استمرار  مع 
حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم عن 
أنجلس،  لوس  في  الطوارئ  حالة 
أنه سمح بوصول تعزيزات  مؤكداً 
أمنية إلى المدينة بعد اشتداد وتيرة 
جندي   2500 ويقوم  المظاهرات. 
في  بدوريات.  الوطني  الحرس  من 
الواليات.  من  مجموعة  شوارع 
أن،  أن  سي  شبكة  ماقالته  وحسب 
فقد تّم إعالن حظر التجوال في 25 
مدينة بـ 16 والية، ومن أبرز هذه 
أتالنتا  فرانسيسكوو  سان  المدن 
وكولومبيا  وفيالديليفيا  وشيكاغو 
وناشفيل وسياتل، كما ُفرض حظر 
كنتاكي....  والية  في  ليلي  تجّول 
برضه الشي المشترك بين ثورتي 
بعد  واالمريكي  العربي  الربيع 
وتصوير  التكنولوجيا  موضوع 
المحمول..و  بالتليفون  الحادث 
كذلك حالة الفوضى و الهجوم علي 
وسرقتها...  والمتاجر  المحالت 
ندد  بان  ماحدث  هو  التالت  الشي 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
السبت بأعمال الشغب التي شهدتها 
مينيابوليس ليل الجمعة، معتبراً أن 
ما شهدته هذه المدينة هو من صنع 
»لصوص وفوضويين« وكذلك من 
ناس ارهابيه... زيها زي لما اتقال 
عناصر  دي  ان  يناير  ثوره  اثناء 

ما  كده  قبل  وزي  ارهابيه.... 
ثوره  علي  قال  السادات  الرئيس 
بعض  أسعار  زيادة  نتيجه  الناس 
يناير   19 و   18 يومي  في  السلع 
انتفاضة   « دي  ان   ...1977 سنة 
حراميه »... من المالحظ أيضا ان 
من حظ ترامب األسود ان الحكايه 
االنتخابات...  قبل  حاصله  دي 
بيستغلها بالطبع الديموقراطين اسوا 
ترامب  اسقاط  لمحاوله  استغالل... 

في انتخابات نوفمبر... 
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عواصم مصر على مر العصور

فرعونيــات

العاصمة  هي  القاهرة  تكن  لم 
العصور؛  الوحيدة لمصر على مر 
عدة  مصر  عاصمة  تغيرت  فقد 
مرات في تاريخها. وفيما يلي قائمة 
ترتيباً  مرتبة  المصرية  بعواصم 

زمنياً.

الحالي  )الموقع  تنيس   •
 2950 )قبل  بالدقهلية(  المنزلة 
التاريخ  أول عاصمة في  ـ  م.(  ق. 

للوجهين القبلي والبحري.

ـ  م.  ق.   2950( منف   •
2180 ق. م.( ـ من األسرة األولى 

وحتى األسرة الثامنة الفرعونية.

منف أو منفر

 أو ممفيس مدينة مصرية قديمة 
العالمي،  التراث  مواقع  ضمن  من 
الميالد  قبل   3200 عام  أسسها 
الملك نارمر وكانت عاصمة لمصر 
في عصر الدولة القديمة )األسرات 
3-6( وكانت فيها عبادة األله بتاح، 
البدرشين  مدينه  الحالي  ومكانها 
كم   19 بعد  على  الجيزه  محافظه 
جنوب القاهرة هي اآلن قرية ميت 

رهينة

باسم  معروفة  منف  وكانت 
القرن  حتى  األبيض«  »الجدار 
السادس والعشرين قبل الميالد إلي 
اسم  المصريون  عليها  أطلق  أن 
»من نفر» وهو االسم الذي حرفه 
اإلغريق فصار »ممفيس« ثم اطلق 

العرب عليها »منف«.

من  رهينة  ميت  قرية  وتعانى 
أهمال اآلثار مسببة أضرار تهددها 
مثل معبد )بتاح( وهو واحد من أهم 
المعابد المصرية القديمة وهو يعانى 

من األهمال الذي يهدده

)إهناسيا   هيركليوبوليس 
 2020 م  )2180ق.  الحالية( 
والعاشرة  التاسعة  األسرتان   ) ق.م 

الفرعونيتان. 

مركز إهناسيا 

محافظة  مراكز  أهم  من  هو 
المركز  أنشئ  وقد  سويف،  بني 
بتاريخ  الداخلية  وزارة  من  بقرار 
تسمى  وكانت  15/11/1944م 
»إهناسيا المدينة«، وعدلت التسمية 
 1755 رقم  الجمهوري  بالقرار 

لسنة 1965م إلى: إهناسيا.

غرب  في  إهناسيا  مركز  ويقع 
تبلغ 17  بمسافة  بني سويف  مدينة 
كم تقريباً بالقرب من مدخل محافظة 
هي:-  الجغرافية  وحدوده  الفيوم، 
سويف.  بني  مركز  الشرق:  من 
من  الفيوم.  محافظة  الغرب:  من 
الشمال: مركز ناصر من الجنوب: 

مركز سمسطا.

ويتكون مركز إهناسيا من مدينة 
قروية  محلية  وحدات  و5  إهناسيا 
تضم 31 قرية و112 عزبة تابعة.

عهد  في  مصر  عاصمة  إهناسيا  كانت 
األسرتين التاسعة والعاشرة لمدة تقارب قرنين 
من الزمان )2242 – 2452 ق.م( ، وعرفت 
الحالية  التسمية  اشتقت  ومنه  أهنيس،  باسم 
الفرعون  أسرة  تنتمي  إهناسيا  وإلى  إهناسيا، 
شيشنق مؤسس األسرة الثانية والعشرين، وتبلغ 
فدانا،   390 حوالي  األثرية  المنطقة  مساحة 
وهي تحتوي على العديد من بقايا المعابد التي 
عثر بها على مجموعة كبيرة من اآلثار أهمها 
وقد  الثاني،  لرمسيس  الكوارتز  من  تمثاالن 
إال  اآلثار  لمشاهدة  للسياح  مهماً  مزاراً  كانت 
ويتميز  الحكومي،  اإلهمال  وقعت ضحية  أنها 
مركز إهناسيا بالتجارة غير المشروعة لآلثار 
في  يتحكمون  منها  األفراد  بعض  جعل  مما 
التحكم  وبالتالي  بالمركز،  الموجودة  العقارات 

والغلو في إيجار هذه العقارات.

ـ  ق.م.   2135( الحالية(  )األقصر  طيبة 
1985 ق.م.( ـ األسرة الحادية عشر.

األقصر

مدينة  أو  باب  المائة  بمدينة  تلقب    •
الشمس، ُعرفت سابقاً باسم طيبة 

يقال أّن األقصر تضّم ما يقارب ثلث   •
المعالم  من  العديد  تضم  أنها  كما  العالم،  آثار 
البّرين  على  مقسمة  القديمة  الفرعونية  األثرية 
الشرقي  البر  يضم  للمدينة،  والغربي  الشرقي 
الكباش  وطريق  الكرنك،  معبد  األقصر،  معبد 
أما  األقصر،  ومتحف  المعبدين،  بين  الرابط 
الدير  معبد  الملوك،  وادي  فيضم  الغربي  البر 
ومعبد  المدينة،  دير  الملكات،  وادي  البحري، 

الرامسيوم، وتمثاال ممنون 

يرجع تأسيس مدينة طيبة إلى عصر   •
ق.م،   2575 عام  حوالي  الرابعة  األسرة 
طيبة  تكن  لم  الوسطى  الدولة  عصر  وحتى 
أكثر من مجرد مجموعة من األكواخ البسيطة 
كمقبرة  تستخدم  كانت  ذلك  ورغم  المتجاورة، 
لدفن األموات، فقد كان يدفن فيها حكام األقاليِم 
منذ عصر الدولة القديمة وما بعدها، ثم أصبحت 
مدينة طيبة في وقت الحق عاصمة لمصر في 
على  عشر  الحادية  المصرية  األسرة  عصر 
في  نجح  األول،والذي  منتوحتب  الفرعون  يد 
توحيد البالد مرة أخرى بعد حالة الفوضى التي 
األول،  االضمحالل  عصر  في  بمصر  احلت 
المصرية  للدولة  عاصمة  طيبة  مدينة  وظلت 
الحادية  واألسرة  الفراعنة  حكم  سقوط  حتى 

والثالثون على يد الفرس 332 ق.م.

ـ 1785  ق.م.   1985( ـ  لتجتاوي   •
ق.م.( ـ األسرة الثانية عشرة.

طيبة )1785 ق.م. ـ 1650 ق.م.(   •
ـ األسرة الثالثة عشرة.

خاسوت )سخا الحالية( )1715 ق.   •
م. ـ 1650 ق. م.( ـ األسرة الرابعة عشرة.

البقية العدد القادم

أى  هناك  ليس 
الملكة  بين  صلة 
توت  والملك  كيا 
عنخ آمون. وهذا ما كتبته فى أوبرا توت عنخ 
آمون، حيث قلنا إنه ُولد من الزوجة الثانية للملك 
أخناتون. وقد وجد علماء الـDNA الذين عملوا 
معى فى المشروع المصرى لدراسة المومياوات 
الملكية، وعلى رأسهم العالم المصرى د. يحيى 
الملكة  آمون هى  توت عنخ  الملك  أم  أن  جاد، 
التى ُعثر على المومياء الخاصة بها فى المقبرة 
رقم 35، وهى مقبرة الملك أمنحتب الثانى. وقد 
اتضح أن هذه المومياء التى يُطلق عليها مومياء 
السيدة الصغيرة، هى ابنة الملك أمنحتب الثالث 
الذى  أخناتون  الملك  أخت  وهى  تى،  والملكة 
ُعثر على موميائه داخل التابوت الذى ُعثر عليه 
بالمقبرة 55 بوادى الملوك؛ ولذا فإن هذه الملكة 
لدينا  ألن  نفرتيتى؛  أو  كيا  تكون  أن  يمكن  ال 

حوالى خمس بنات للملك أمنحتب الثالث.
ولم يحدث أن تم نسب الملك توت عنخ آمون 
إلى الملكة كيا. أما مومياء أخناتون، فقد اعتمدت 
التى  للمومياء  شفهية  دراسة  على  بيكر  برندا 
ُعثر عليها داخل المقبرة 55، ونشرت رأيها فى 
مجلة ليست علمية وهى News. ولم تشر إلى 
ما نشره د. إليوت سميث، الذى كان أستاًذا بكلية 

طب قصر العينى.
بعد  الهيكل  فحص  من  أول  سميث  د.  وكان 
تقريره  وفى   .1907 عام  مباشرة  اكتشافه 
المفصل فى كتابه عن »المومياوات الملكية«، 
فى صفحة سبعين، أكد أن ليس لديه شك فى أن 
البقايا اآلدمية فى المقبرة رقم 55 هى ألخناتون. 
وأورد د. سميث فى تقريره التشريحى المفصل 
فى خمس صفحات بالكتاب، وكرره عدة مرات 
التشريحية  القرائن  من  يصعب  أنه  وبوضوح، 
ألن  وذلك  العظمى؛  للهيكل  محدد  سن  تحديد 
كبير  العظام  التحام  سن  فى  االختالفات  نطاق 
د.  وخلص  عديدة.  لسنوات  يصل  وقد  جًدا، 
سميث إلى أن سن الهيكل لن يقل عن 25 سنة، 
وقد يزيد على ذلك لسنوات عديدة. واعتبر د. 
مع  يتعارض  ال  السنى  التقرير  هذا  أن  سميث 
طفيف  الفرق  إن  إذ  ألخناتون؛  الهيكل  كون 
بين تقديره وما قدره المورخون لعمر أخناتون 
والذى ال يقل عن ثالثين سنة. وقد اُكتشف هذا 

الهيكل داخل تابوت.
وقام عالم اللغة المصرية القديمة السير آالن 
جاردنر بقراءة اسم أخناتون على التابوت، أى 
واللغة  النووى  والحامض  المقطعية  األشعة  أن 
قد أكدت جميًعا أن هذا الهيكل العظمى يخص 
الملك أخناتون. وهذا يشير إلى أن بيكر وغيرها 
لم يقرأوا كل هذه المعلومات التى نُشرت على 
عملوا  الذين  واألشعة   DNA الـ  علماء  لسان 

معى فى هذا المشروع.
كيا  الملكة  ُكتب عن  ما  نقرأ  أن  حاولنا  وإذا 
قبل أن يُكشف عن أم توت عنخ آمون الحقيقية، 
أدنى  لها  ليس  السيدة  هذه  أن  نعرف  فسوف 
 155 رقم  الرسالة  أن  كما  بالعبرانيين،  صلة 
أيًضا.  ذلك  إلى  تشير  ال  العمارنة  رسائل  من 
فسوف  الرسالة،  هذه  متخصص  عالم  قرأ  ولو 

يعرف الحقيقة. أما إذا قرأها هاٍو، فقد يفسرها 
كيفا يشاء.

آمون  عنخ  توت  الملك  أم  أن  غالًبا  ويُعتقد 
معروفة،  غير  ثانوية  محظية  أو  زوجة  كانت 
ويشار إليها على أنها »الزوجة المحبوبة جًدا« 
السيدة  وهذه  كيا،.  مررتى-عات«  »حمت  أو 
جًدا  نادًرا  اللقب  هذا  ويعتبر  لغًزا.  تشكل  كيا 
ملكية  زوجة  أية  تحمله  ولم  فقط،  ويخصها 
أخرى غيرها. وأصولها غير معروفة، وهناك 
كانت  والتى  تادوخيبا،  كانت  ربما  بأنه  اقتراح 
أميرة من دولة ميتانى فى شمال سوريا، والتى 
تم إرسالها لمصر من خالل الزواج الدبلوماسى. 
وقد اقترح بعض العلماء أيًضا السيدة جليوخيبا، 
عمة تادوخيبا. وتم اغتصاب آثار كيا فى عهد 
أخناتون، وتم تعديل تابوتها لدفنة الفرعون. وتم 
إس  عنخ  وأحياًنا  آتون،  لميريت  آثارها  تعديل 
أن با آتون. واستمر ظهور كيا إلى العام التاسع 

أو العاشر.
بناًء  بنًتا؛ وذلك  أنجبت  قد  كيا ربما  أن  غير 
حجريتين  كتلتين  على  كبيرين  نصين  على 
عليهما  ويظهر  محوهما،  تم  األشمونين  من 
باسم  ترتبط  أنها  غير  ملكية،  البنة  مفقود  اسم 
توت  الملك  كأم  كيا  اسم  واقتراح  كيا.  وألقاب 
عنخ آمون يأتى من منطلق أن كل االقتراحات 
مقبولة فى ذلك الشأن إال أن تكون أمه نفرتيتى. 
واُقترح أيًضا أن تكون كيا هى »داخامانزو«، 
المصرى  للقب  الحرفية  الترجمة  غالًبا  وهى 
زوجة الملك »تا حمت-نسو«، الملكة المصرية 
الحيثية  النصوص  أحد  فى  ذكرها  جاء  التى 
فيها  تطلب  الحيثيين  لملك  رسالة  أرسلت  حين 
وفاة  بعد  تتزوجه  أبنائه كى  أحد  لها  يرسل  أن 
زوجها الملك. غير أن هذا االقتراح ليس له ما 
يدعمه؛ ألنه قد تم تدمير آثار كيا وعدم تقديرها 

قبل وفاة أخناتون.
فإنها   ،155 العمارنة  لرسالة  بالنسبة  أما 
حاكم  ِملكى«  »َعبدى  من  رسالة  عن  عبارة 
صور أو ماياتى، وفيها يطلب من الملك أخناتون 
أن يعطيه الماء والقوت. ثم أعطى الملك له ما 
أراد. وقال ذلك الحاكم إنه خادم للملك ولسيدته 
من  وغيرها  الرسالة،  هذه  ولترجمة  ماياتى. 
رسائل العمارنة، يمكن الرجوع للكتاب التالى:
The El-Amarna 

Correspondence، Leiden: Brill، 
2015.
ومن الجدير بالذكر أن »َعبدى ِملكى« كان 
وأن  العمارنة،  فى عصر  لمدينة صور  حاكًما 
ماياتى، المشار إليها، ربما كانت ميريت آتون، 
ابنة أخناتون، والتى أطلق أخناتون اسمها على 
مدينة صور. ويتضح من قراءة ترجمة رسالة 
العمارنة السابقة أنه لم يأِت أى ذكر لكيا فيها، 
إنه  إذ  للعبرانيين؛  ذكر  أى  بها  يوجد  ال  وأنه 
من المعروف أن مدينة صور تقع فى األراضى 

اللبنانية، وليس فى أرض فلسطين المحتلة.
وفى النهاية، أؤكد أن كيا ليس لها صلة بالملك 
توت عنخ آمون وليست عبرانية، وأن توت عنخ 

آمون مصرى أصيل.

من هى امللكة كيا؟ 

زاهي حواس
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العالقة بيـن االمراض 
النفسجسمية وفريوس 

كورونا 

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

خلفها  لتوارى  جسمية..  هيئة  في  تظهر 
تتنوع  النفسية..  المعاناة  قصة  فصول 
وترتفع  والقولون  الصداع  بين  ما  أعراضها 
لمشاكل  الدودية.. وصوال  الزائدة  إلى  الحدة 
بجانب  التنفسية..  واألزمات  والمعدة  القلب 
اآلالم المتفرقة واضطراب الشهية.. وباللجوء 
المفاجأة  تظهر  الطبية..  الفحوص  إلى 
الخارقة للنظريات العلمية.. إن النتائج سليمة 
األمراض  عليها  يطلق  التي  تلك  وطبيعية.. 
يولدها  »السيكوسوماتية«..  النفسجسمية 
الداخلية..  الصراعات  واالضطراب  القلق 
الحالة  به  تضج  الذي  الكتمان  لهيبها  ويأجج 
األحاسيس  من  الكثير  لتترجم  الشعورية.. 
الخفية.. ونحاول الحد منها باألنشطة الممتعة 
االسترخاء  وعبر  الرياضية..  والممارسات 
وخصوصا  الطبيعية..  األجواء  في  والتأمل 
تتصاعد  كورونا  فيروس  انتشار  ازدياد  مع 
هيا  واآلن  النفسجسمية..  األمراض  موجة 
نعرف المزيد عن العالقة بين ارتفاع معدل 
وانتشار  النفسجمية  باألمراض  اإلصابة 

فيروس كورونا

السيكوماتية »االضطرابات  على  يطلق 
اسم   « Psychosomatic disorders
األمراض  وهي  النفسجسمية«،  »األمراض 
يكون  التي  أو  النفسي  البعد  ذات  العضوية 

سببها في المقام األول مشاكل نفسي

»الصداع  يلي  ما  األمراض  هذه  ومن 
النصفي والقولون العصبي واألكزيما والقرحة 
و  القلب  مشاكل  الدودية،  الزائدة  والتهاب 
جائحة   وعقب  النوم،  اضطرابات  التنفس، 
الخاصة  االستشارات  نسبة  ازدادت  كورونا 
بـ  ّقدرها  بنسبة  السيكوسوماتية  باألمراض 
الفيروس،  انتشار  بدء  منذ  أضعاف   6-4
وتنتج االضطرابات النفسجسمية نتيجة لعجز 
اإلنسان لتحقيق احتياجاته األساسية مما يولد 
والنفس  الجسد  على  ينعكس  داخلًيا  صراًعا 
المختلفة  الحياة  لصدمات  التعرض  وعند 
الناتجة  والغضب  الحزن  مشاعر  وكبت 
عنها مما يولد ضغط نفسى داخلي يعبر عنه 

بمرض المرض العضوي 

،فيظن هؤالء المرضى أن  يشكون أمراض 
للشعر  تساقط  أو  بالجلد  كحكة  عضوية 
القيء،  المزمن،  والصداع  العظام  آالم  أو 
في  يدخلون  و  االرتعاش...الخ  الشهية،  فقد 
دوامة من الفحوصات  غافلين أنها أمراض 
نفسية وليست عضوية فأساسها نفسي، تتولد 
والمجهول،  المستقبل  المخاوف؛  زيادة  مع 
والتي  الوظيفية  الخسائر  بجانب  والحظر 
ظهرت نتيجتها بوضوح في الشراء األطعمة 
الماضية،  األيام  األطعمة،  محال  من  بكثافة 

والسبب هو الهلع المرضي«.

وهذه األمراض تصحبها أعراض متفاوتة 
لإلصابة  شخص  كل  قابلية  بحسب  الشدة 

بالمرض النفسي 

علينا  النفسجسمية  األمراض  من  وللحد 
باآلتي:

والحذر  واالستيقاظ  النوم  ساعات  تنظيم 
من السهر طويال حتى الفجر لمساعدة جهاز 
المناعة في العمل ولضبط الساعة البيولوجية 
األمراض  يسبب  الذى  التوتر  من  والحد 

النفسجسمية 

من  الضغوط  تفرغ  بديلة  أنشطة  إيجاد 
النفس فبدال من ارتياد الكافيهات و المطاعم 
األسرية  باألنشطة  االستمتاع  والموالت 
مشاهدة  المنزلية،  كالمسابقات  الجماعية  

األفالم والبرامج المتمتعة، القراءة...الخ

من  البدني  والنشاط  بالحركة  االهتمام 
المنزلية..  التمرينات  بعض  ممارسة  خالل 
أو  البلكونة  عبر  الشمس  لضوء  والتعرض 
النوافذ.. فيعد العالج بالضوء من العالجات 
يحرر  بدوره  والذي  جدا..  الفعالة  النفسية 
التي  السيروتونين  من  ويزيد  االندروفينات 
والتي  بالجسم  الطبيعية  السعادة  تعد مصادر 

بدورها تقاوم األمراض النفسية

يصير الجسد أحيانا هو مرآه النفس الداخلية 
التي كثيرا ما نتجاهل آالمها وأنينها الصامت 
حينئذ يتدخل الجسد محاوال أن يبرز معاناتها 
الالمرئية بصورة أعراض مرئية واضحة ال 
يتم تغافلها... ملخصا تلك الصورة في زملة 
األمراض السيكوسوماتية ذات الجذر النفسي 
في  جليا  ذلك  ويظهر  الجسدي..  والظاهر 

أزمتنا مع فيروس كورونا

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

بقية مقال »تجريف الحاضر لبناء الماضي« ص5:
واندهش عبد الناصر، كيف ان الصحافة عجزت ان تتبع مثل هذه االختراعات العظيمة 
وارتكبت مؤامرة الصمت على العبقرية المصرية.... إذن لقد كان الرئيس الملهم على حق 
ألنه أمم الصحافة!!!  صدر قرار في 27 ديسمبر 1961 من عبد الناصر بوقفي عن العمل 

ولم اعرف لحظتها السبب. 

ولكن جاء من قال لي ان هذا بسبب مقال لي بعنوان »حمار الشيخ عبد السالم« فقد كتبت 
غمز ولمز وايماءات وإسقاطات واضحة، فقد كانت صورة ألعماقي الغاصبة الساخطة على 
الذي أصابنا جميعا. وقد وضع »على صبري« مدير مكتب عبد الناصر مقالي امامه ومعه 
هذه العبارة »في انتظار اوامركم« وكان عبد الناصر في طريقه الى الجزائر وليس لدية وقت 
للكالم فأشار بيده الى على صبري الذي ترجم اإلشارة علي انه: بالش وجع دماغ ومن حسن 
حظي انها لم تترجم إسجنه..او إعتقله في الواحات او السجن الحربي او سجن المخابرات. 
أوقف الكثيرين التعامل معي خوفا من عيون عبد الناصر المنتشرة في كل مكان وكذلك بعض 
األصدقاء الذين تحاشوا الظهور معي في األماكن العامة تفاديا لبطش الرئيس بهم وأصبحت انا 
أيضا اتجنبهم خوفا عليهم«.      ويكشف منصور حدث آخر قائال: »ال أنس كيف زرت احد 
سجون بافريا بالمانيا مع اللواء حسني نجيب: المبني فخم جدا وكانت الزنزانة غرفة مفروشة 
وبها كل وسائل الراحة والتسلية وتقدمنا وزير العدل األلماني وهو يقول لمدير السجن: أستأذن 
السجين إن كان يحب ان يرى هؤالء السادة األجانب ودق باب أحدى الزنزانات وانفتح الباب، 
الغرفة صغيرة ونظيفة بها سرير ومنضده عليها كتب وورد وعرفنا ان السجن هناك معناه فقط 
ان يفقد األنسان حريته وال يعني تجويعه او إذالله وال إهدار كرامته ولم اعرف وقتها الفرق 
الزميل  الى  قليلة عندما تحدثت  بافريا وسجون مصر وعرفت بعد ذلك بشهور  بين سجون 
إسماعيل حسين مدير مكتب  جريدة أخبار اليوم باالسكندرية، وتشاء الصدفة ان يذهب الى 
بافريا ويزور هذا السجن  مع شقيق عبد الناصر وعاد مبهورا يروى نوادر حياة السجون 
ان  الناصر قوله:  نقل عن شقيق عبد  امنية أي مواطن مصري ولقد  انها  المانيا وكيف  في 
المصريين كالب ال يستحقون إال ضرب الكرباج وليس سجونا من هذا النوع الفاخر! وكانت 
هذه غلطة عمر إسماعيل حيث اختفى بعدها في سجن القلعة ولم يره الناس اال وهم يقفلون 
عليه باب قبره، حتى ال يعرف أحدا مدي التعذيب الذي أصابه والتشويه في وجهه وبشرته 

وكل عضو في جسمه. والي بقية اهم ما جاء في الكتاب في الحلقة القادمة.

المرجع: عبد الناصر الُمفترى علية والمفتري علينا: انيس منصور 

فورد: كندا ليس لديها »عنصرية« مثل الواليات املتحدة 
النظامية  "الجذور  نفس  لديها  ليس  كندا  أن  "الثالثاء"  اليوم  الصحفي  بيانه  في  فورد  قال 

والعميقة" للعنصرية مثل الواليات المتحدة. 
المتحدة  الواليات  أنحاء  تعليقه حول االحتجاجات في جميع  وردا علي سؤال حول رأية 
التي أثارتها وفاة رجل أسود على يد ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس. قال فورد ، الذي 
قضى الكثير من الوقت في الواليات المتحدة في مجال األعمال التجارية لعائلته ، أن الفرق 
بين البلدين هو أنه في كندا ، الناس في الغالب يتعايشون ويعملون ويتسوقون مًعا. مضيفا 
إن مقارنة كندا والواليات المتحدة تشبه "الليل والنهار" ، ويأمل أن تتمكن أمريكا من تسوية 

مشاكلها. 
يؤمن  لكنه   ، األيام  هذه  األخبار  لمشاهدة  الكافي  الوقت  يملك  ال  إنه  فورد  فورد  وقال 
باالحتجاج السلمي ، دون التورط في "الفوضى". منهيا تعليقه بالقول إنه ال يتسامح إطالقا مع 

العنصرية ودافع دائما عن مجتمع السود.
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النهاية هي بداية جديدة!
تطير  النجاة،  سفينة  ومن  هنا،  من     

حمامة في الهواء!
مجموعة  تنتظر     
المؤمنين،  من  صغيرة 
أن  على  واضحة  عالمة 

وعد هللا صادق!
في  الحمامة  تعود     
المساء، حاملة ورقة زيتون 

في منقارها!
وقت االنتظار انتهى..

إنه وقت اآلن للعيش مرة أخرى، في كنف 
الرضا واالزدهار، بعد الغضب والطوفان!

***   ***   ***   
 نرجع إلى زمن أبعد كثيراً...

إلى بداية الخليقة المادية، حيث كان روح 
هللا يرف على وجه المياه!

   كان الحلول األول، في الطائر األول.. 
الحمامة!

المدهش: انها كانت الطائر الوحيد، الذي 
يُقّدم ذبيحة!

يأتي  كان  التطهير،  شريعة  ففي     
األبرص بحمامتين: احداهما تُذبح، والثانية 
تُغمس في الدم وتطير؛ إشارة إلى الموت، 
العار،  بعد  الجديدة،  والحياة  والقيامة، 

والموت، والنجاسة!
***   ***   ***   

   نعود، فنقترب أكثر، وأكثر...
   هذا زمن تجسد االبن!

   تتألأل المياه بتألق جديد، ويصعد يسوع 
من مياه نهر األردن!

يُكرمه هللا، ويعلن أمام الناس مجده،     
ويرى روح هللا،  له،  تنفتح  السماوات  فإذا 
نازاًل مثل حمامة بيضاء، 
من  عليه، وصوت  وآتياً 
هذا  قائاًل:  السماوات، 
هو ابني الحبيب الذي به 

سررت!
***   ***   ***   

بعد سنوات قليلة، جاء 
يوم الخمسين، بعد القيامة المجيدة..

عالمة  أخرى،  مجموعة صغيرة  تنتظر 
ويأتي  صادقاً،  يزال  ما  هللا  وعد  أن  تعلن 

في حينه!
هم ال يعلمون ماذا تكون العالمة، ولكنهم 

يعلمون انها سوف تأتي!
حمامة الروح، تطلق من يد هللا، تتحرك 
تبدو  انها  حتى  كبيرة،  بسرعة  العلية  نحو 
قوة،  حاملة:  تصل،  عندما  نار  وكأنها 

وجرأة، ومعجزات!
واإلعالن  قدماً،  للذهاب  الوقت  إنه 
بشجاعة عن األخبار السارة، التي جاء بها 

يسوع إلينا!
***   ***   ***   

   ال تقّسوا قلوبكم؛ حتى يترك روح هللا 
الكفاح معكم!

 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

طائـر مـن نـار!

مريم مراد 

وشوشه ..!

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

)1 :13
 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات

الجزء الثالث شعبة الالسعات

 

الالسعات هي نوع من أنواع الكائنات الحية البحرية تضم 
ما يقارب 9000 نوعاً، إذ تعيش في جميع البيئات البحرية، 
ومنها الشعب المرجانية وقنديل البحر، تتشابة جميعها بالعديد 
و  ألوانها  وتناسق  أشكالها  بجمال  تمتاز  كما  الصفات،  من 
العوالق  على  تتغذى  إذ  اللحوم  آكالت  من  الالسعات  تعتبر 
تعويض  على  بقدرتها  أيضاً  وتمتاز  الصغير،  واألسماك 
الجزء المفقود من الجسم بعملية تدعى اإلخالف أما بالنسبة 
لعملية التكاثر فهي تتكاثر بأساليب عدة منها، التكاثر الجنسي، 

التكاثر الالجنسي، والالسعات ثنائية الجنس.

مركزيه  نقطة  حول  وتتمحور  متماثلة  الالسعات  أجسام 
واحدة و جهازها الهضمي على شكل تجويف يحتوي كل من 
فقط ألدخال  واحدة  فتحة  ولديها  واألمعاء،  والمعدة  المريء 
الطعام وأخراج الفضالت و تستخدم ما يسمى بالخاليا الالسعه 
للغذاء والدفاع عن النفس وهو السبب بتسميتها بالالسعات و 

تنقسم الالسعات إلى أصناف مختلفة منها وهي :

زهريات شعاعية
هرّيات الُشعاعّية هي طائفة من الالسعات وتشمل :- الزَّ

  مرجانيات سداسية

 مثل :-

بحري  حيوان  وهو  البحر  النعمان أو شقائق  شقائق 
اللوامس  من  العديد  له  الزهرة  يشبه  شكل  ذو  سام  رخوي 
ال 50  تتجاوز  اعماق ال  الحيوان على  هذا  ويعيش  السامه 
متر تحت سطح الماء ويعيش في المياه الدافئة التي تتراوح 
حرارتها بين 32 إلى 80 درجة مئوية ويمكن أن يصل عمر 
هذه الحيوانات إلى ما يقارب ال 50 عام وتتواجد بكثره قرب 
نوع.  ال46  يقارب  ما  الفصيلة  الجديدة,ولهذه  سواحل غينيا 
بواسطة سمكة  الميته  اللوامس  النعمان من  ويتخلص شقائق 

الكالون)المهرج( التي تأكل هذه اللوامس.

في  تعيش  أسماك  ُفصيلة  هي  )المهرج(  الكالون  سمكة 
المياه الدفيئة في المحيط الهندي والهادئ في جنوب شرق آسيا 
واليابان والمنطقة الهندية الماليزية وفي شمال غرب أستراليا 
وال توجد في منطقة بحر الكاريبي وتتواجد في أعماق البحر 
قرب شقائق النعمان وتتغذى على ألإلفقاريات الصغيرة وهي 
تعيش مندسة بين شقائق النعمان لتهرب من أعدائها فليس لها 
للسعات وسمية  وسيلة دفاع غير ذلك كما لديها جلدا مقاوماً 
شقائق النعمان. تعيش أسماك المهرج ما بين 3 إلى 5 سنوات 
وقد تزيد عن ذلك لتصل إلى 10 أعوام وتتراوح أحجامها ما 
بين 10 إلى 18 سم و تتمتع سمكة المهرج بشعبيه كبيره عند 
الغواصين وكذلك عند المربيين الهواة لألسماك البحرية لما 

تتمتع به من ألوان جميله وطريقة عيشها.

شقائق النعمان             سمكة الكالون)المهرج(

من  حيوان  هو  الُيْسر  حيوان  أو  األسود  المرجان 
بأن  به،ويتميز  ملتصقا  البحر  قاع  في  ينمو  المرجانيات، 
لوامسه قليلة تتفاوت من ست إلى أربع وعشرين المسة، وله 
محور كيتيني متفرع كالشجر ويمتد بطول المستعمرة ويغلب 

أن يكون أسود اللون، وتصنع منه السبح.

 

المرجان األسود أو حيوان اليُْسر

المرجانيات الصلبة والحيوانات الزهرية

   

المرجانيات الصلبة                                                                 
الحيوانات الزهرية

تحت  هي  الريشية  اللوامس  ذوات  أو  مرجانيات ثمانية 
طائفة من الالسعات تتبع طائفة الزهريات الشعاعية ويتصل 
لتتكون  الجسم  جدار  من  امتدادات  بواسطة  ببعض  بعضها 
تعيش  كلسًيا وهكذا  هيكاًل  ويكون  الصحيفة  بشكل  مستعمرة 
الحيوان  هيكل  فًعال  وهو  هيكل  على  الحية  المستعمرة 
الخارجي، وتختلف أشكال هذه المرجانيات، إذ يشكل هيكل 
شكلها  يختلف  جميلة  صخوًرا  الحيوان  موت  بعد  بعضها 

يحسب األنواع.

 مثل :-

حلزونيات المسام وهي نوع من المرجانيات )الالسعات( 
وتتبع جنس المرجان األزرق من فصيلة المرجانيات الزرقاء

  

أقالم البحر هى كائنات حية بحرية وهو كائن رشيق ألوانه 
تتراوح بين البرتقالي الداكن إلى األصفر إلى األبيض

 الشقائق األسـطوانية وأشباهها مثل :-

 

شقائق قلمية 

الشقائق الحلزونية

خيار البحر و شقائق نعمان البحر

خيار البحر  هو نوع من الحيوانات البحرية جسمه طولي 
مكتنز قد يشبه الخيار وهو ينتمي إلى مجموعة من شوكيات 
 500 نحو  ويوجد  جلده.  أعماق  في  مدفونة  وأشواكه  الجلد 
العالم وفي مختلف  البحر في شتى محيطات  نوع من خيار 
األعماق ويوجد فم خيار البحر في أحد طرفي جسمه، وهو 
محاط بقرون استشعار عديدة، ولكنها ليست قرون استشعار 
فتقبض  وتقصر  تطول  إذ  األيدي،  بوظيفة  تقوم  فهي  عادية 
على الغذاء وتأتي به إلى الفم. ويملك خيار البحر القدرة على 
طرح بعض أجزاء الجسم الداخلية لصرف انتباه أعدائه عنه. 

ثم تنمو له أجزاء أخرى جديدة .

المستخرجة من جدار جسم  المادة  أن  األطباء  اكتشف  وقد 
لها  “السبوتين”  مركبات  من  خليط  عن  عبارة  البحر  خيار 
صفات مضادة لألورام وأن مضادات تجلط الدم المستخرجة 
من الطحالب البحرية والمعروفة جيًدا من قبل األطباء، فقد 
أمكن فصل إحداها من شقائق نعمان البحر، ويعتقد البعض 
كما  المركبات،  لهذه  كمصدر  المستقبل  في  أهميته  تزايد 
اكتشف العلماء وجود مركبات بروتينية في بعض الرخويات 

البحرية، ولها خاصية تنبيه عضلة القلب.

دورة حياة خيار البحر

المكان  نفس  في  والذكور  اإلناث  من  كبير  عدد  اجتمع  إذا 
مياه  إلى  البيض  بدفع  البيض  وضع  موسم  في  اإلناث  تقوم 
الذكور  تثير  البيض  في  كيميائية  مادة  لوجود  ونظراً  البحر 
لدفع الحيوانات المنوية التي تنجذب بشدة إلى البيض ويحدث 
اإلخصاب في البحر ) عملية وضع البيض عادة في المناطق 
تخرج  اإلخصاب  بعد   .) متر   15 عن  تقل  التي  الضحلة 
اليرقات إلى المياه حيث تكون في حالة هائمة تتقاذفها األمواج 
في البحر لعدة شهور حتى تنمو خاللها إلى حيوانات صغيرة 
قادرة على االستقرار على القاع حيث تدفن نفسها في الرمال 
الطحالب  على  الصغار  تتغذى  والطحالب.  الصخور  وتحت 
الرمال.  الموجودة في  العضوية  البحرية والمواد  واألعشاب 
 ) سنة   / سم   20  -  5  ( حوالي  شديد  ببطء  الصغار  تنمو 
في  سنوات  خمس  بعد  الجنسي  النضج  مرحلة  إلى  وتصل 

بعض األنواع.

إعداد
د. شاكر اسطفان



السنة الثالثة عشر، العدد )320( - األربعاء 3 يونيو 152020

++النهضة التعليمية ++  

  فى كنيستنا القبطية االرثوذكسية              
بقلم ابيذياكون / مينا قصدي جوهر

+ يقول السيد المسيح ـ له كل المجد ـ 
مشجعا لنا على التعليم 

لكم  أن  تظنون  النكم  الكتب  فتشوا   "
فيها حياة وهى تشهد لى " ) يو 5 : 39(

يقول  كما   +
الطوباوى  معلمنا 
العظيم  الرسول 
على  مؤكدا  بولس 
فى  التعليم  أهمية 
الكنيسة قائال لتلميذه 
أسقف  تيموثاوس 
أفسس )الحظ نفسك 
والتعليم وداوم على 
ذلك( )1تى 16:4( 
علي  )أعكف 

 : تي 4   1  ( والتعليم(  والوعظ  القراءة 
) 13

أنطونيوس  االنبا  القديس  وكمايقول 
أب جميع الرهبان ناصحا لكل منا )أتعب 

نفسك في قراءة الكتب( 
المعلم  المسيح  السيد  خطى  فعلى 
اهمية  نعرف  ما سبق  األعظم ومن كل 
القبطية االرثوذكسية  التعليم فى كنيستنا 
المصرية  ديارنا  كاروز  مجىء  فمنذ 
أرض  إلى  مارمرقس  العظيم  القديس 
مصر وإيمانا منه بأهمية التعليم الدينى فقد 

أنشأ مدرسة االسكندرية الالهوتية حيث 
إلى  مارمرقس  القديس  جاء  عندما  أنه 
مصر وجد أن االسكندرية كانت مركزا 
هاما للثقافة الهيلينة والثقافة الوثنية وكان 
الوثنية  المدرسة  بها 
الشهيرة  والمكتبة 
كثير  يتخرج  ومنها 
من الفالسفة والعلماء 

.
هؤالء  فللردعلى 
يقيم  أن  له  البد  كان 
الهوتية  مدرسة 
فى  الناس  لتثبيت 
الدين المسيحى والرد 
الوثنية  االفكار  على 
وكما نعرف فان القديس مارمرقس نفسه 
كان متعدد اللغات يعرف اللغات العبرية 
هذا  أهمية  فادرك  واليونانية  والالتينية 
الالهوتية  المدرسة  وأنشــأ  التعليم  فى 

وعين لرئاستها العالمة يسطس 
*وكانت تدرس العلوم الدينية والكتاب 
 ( والجواب  السؤال  بطريقة  المقدس 
العلوم  بعض  إلى  باالضافة  الكاتشيزم( 
والطب  والتاريخ  كالهندسة  االخرى 
)ولنا مع  والموسيقى  والجغرافيا  والفلك 

مدرسة االسكندرية مقال آخر (
ثم فى القرن الـ 19 أيام البابا كيرلس 

الرابع المعروف بابو االصالح عام 1874م الذى 
أهتم جدا بالتعليم فأنشأ المدارس وأحضر المطبعة 

جرجس  حبيب  االرشيدياكون  القديس  يأتى  ثم 
الذى أهتم باساسين رئيسين فى التعليم هما مدارس 
االحد التى أنشاءها عام 1918م والكلية االكليريكية 

التى طورها وأضاف إليها الكثير 
+ هذا وقد أهتم االباء البطاركة بالتعليم الدينى فى 
الكنيسة سواء فى العظات أو االكليريكيات والمعاهد 

الالهوتية المتعددة
 فنجد أن قداسة البابا شنودة الثالث الذى بحق لُقب 
معلم االجيال )1923-2012م( فى خالل سنوات 
للتعليم  أسقفا  صار  أن  ومنذ  بل  االربعين  حبريته 
فى عام 1962م أهتم إهتماما شديدا بالتعليم الدينى 
وبرع فى الوعظ والتعليم سواء بالمقال أو العظات 

أو الكتب أو اللقاءات أو غيرها .....
على  الثانى  تواضروس  البابا  جلس  أن  ومنذ   +
وينفذ  يُفكر  وبدأ  بالتعليم  وأهتم  مارمرقس  كرسى 
ومعطياته  الحديث  للعصر  الكنسى  التعليم  لمواكبة 
فوضع مناهج موحدة للتربية الكنسية وأهتم بالمعاهد 
أفتتح  أيام  منذ  وأخيرا  وغيرها  والدينية  الالهوتية 
تعليمية  منارة  تعد  التى  النافذة  تلك  البابوية  المكتبة 

عظيمة فى كنيستنا القبطية االرثوذكسية            * 
وكل هذا وغيره الكثير هدفه االساسى هو أن يتقابل 
االنسان المسيحى مع رب المجد يسوع فى عشرة 
حقيقية وأن يتعمق بوعى واستنارة فى عالقته معه 
وأن نصل للسماء أنها دعوة جميلة لنا أن نكون مثل 
أباءنا العظماء دعاة للتعليم والتنوير الذى فيه الكالم 
كثير بل وكثير جدا فإلى اللقاء فى المرات القادمة 

 
صلواتكم 

املراجع 
البابا شنودة الثالث،  ناظر االله مار مرقس 

الطاهر والشهيد
البابا تواضروس الثاني، التعليم الكنسي.  مقال 

مبجلة الكرازة 
+ االنبا ايسيذوروس،  اخلريدة النفيسة في تاريخ 

الكنيسة
االنبا موسي،  سمات التعليم االرثوذكسي

+ القس منسي يوحنا،  تاريخ الكنيسة القبطية 
+ حبيب جرجس،  الكلية االكليريكية

د. مجدي فرج،  فلسفة التعليم في الكنيسة

ترودو يعلق على طلب ترامب تدخل اجليش ضد املتظاهرين يف أمريكا 
سؤال  على  وردا  أوتاوا,  في  ترودو  يعقده  الذي  اليومي  الصحفي  مؤتمره  في  الكندي:  األهرام 

بعد  المتظاهرين  لقمع  الجيش  تدخل  ترامب  طلب  علي  تعليقه  حول 
المظاهرات التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد الشاب األسود علي 

يد ضابط شرطة.

المشاكل  لحل  والحوار  بالعمل سويا  الجميع  يطالب  أنه  ترود  قال 
العنصرية. نحن في كندا نعامل الناس بطريقة مختلفة عن الغير. لدينا 

مساواة بين جميع الناس ونحاول أن تعم المساواة بالدنا لن نسمح للعنصرية أن تتغلغل في بالدنا. 
نحن نعمل مع المجموعات السوداء في كندا ونحاول أن ندعمهم بمزيد من التمويل لتقديم الخدمات 

الخاصة بهم



 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

مدينة تورنتو تقوم برسم دوائر باللون 
االبيض علي العشب يف حديقة ترينيتي يف 

تورنتو ليجلس الناس بداخلها 
بعد أن أحتشد االالف من الناس في حديقة ترينيتي بيلوودز يوم السبت 24 مايو متجاهلين لوائح االبتعاد 
الجسدي التي وضعها مسؤولو الصحة العامة وسط انتشار فيروس كورونا , وبعد ان وصف كبير االطباء في 
تورنتو هذا السلوك  بانه سلوك أناني وخطير , وطلب دوج فورد رئيس وزراء المقاطعة  من هوالء الناس 
الذين تجمعوا باعداد كبيرة داخل الحديقة أن يذهبوا لفحص أنفسهم لفيروس كورونا , قام موظفوا الحديقة 
الحديقة حتي تساعد علي توضيح مسافة االبتعاد الجسدي وتساعد  بالون االبيض علي عشب  برسم دوائر 
أيضا علي ضمان االمتثال والجلوس داخل هذه الدوائر , وقال مدير مكتب الطوارئ بالمدينة انه سيكون هناك 
وجود مكثف للشرطة النفاذ القانون , وان فريق الشرطة سيكون موجود في الحديقة لتحية الزوار , وتذكيرهم 
باهمية االبتعاد المادي , وإتخاذ اجراءات مع مخالفي القانون ويمكن تغريم الفرد المخالف  1000 دوالر 
علي الفور وقد تصل الغرامة الي 5000 دوالر , وبهذا الصدد أرسلت شركة لسيارات االجرة تغريدة علي 
تويتر تقول فيها » ال تتصلوا بنا لنوصلكم الي منازلكم ,اذا كنتم قد قضيتم اليوم في حديقة ترينيتي متجاهلين 

قواعد االبتعاد الجسدي »
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شركة جنرال موتورز يف أوشاوا تصنع 10 
ماليني قناع طبي لكندا 

جنرال  شركة  ان  ترودو  جستن  كندا  وزراء  رئيس  قال   : أوتاوا 
موتورز تعمل علي إنتاج 10 ماليين قناع طبي لكندا ,وقال أيضا ان 
شركة فيكسوس ستنتج 10 االف جهاز تنفس صناعي ويبدأ تسليمها في 
هذا الصيف , ومن المتوقع أن يرتفع الطلب علي هذه االجهزة مع عودة 
الخدمات  التي نشرتها هيئة  البيانات  , وقد أظهرت  العمل  الي  الناس 
القفازات  ماليين  من  ضئيال  جزءا  ,أن  كندا  في  والمشتريات  العامة 
واالقنعة ودروع الوجه الطبية واجهزة التنفس الصناعي ولترات من 
فعلي   , االن  حتي  وردت  قد  الحكومة  طلبتها  التي  االيدي  مطهرات 
سبيل المثال : من بين 29570 جهاز للتنفس لم يرد سوي 203 فقط , 
وبينما طلبت الحكومة ما يزيد عن 104 مليون قناع وجه طبي لم يرد 
اال اقل من 12 مليون فقط ومنها 9,8 مليون لم تفي بالمعايير الكندية , 
وقد يرتفع الطلب االن بعد أن تخفف المقاطعات من القيود المفروضة 
للحد من إنتشار الفيروس ,وتقوم الحكومة بشراء االمدادات الطبية من 
المصنعين التقليديين وكذلك الشركات الكندية , ومن بينها شركة جنرال 
 , الوجه  أقنعة  النتاج  تستخدم مصانعها  والتي   , أوشاوا  في  موتورز 
وقال نائب رئيس الشركة :إن كندا تحتاج الي 3 بليون قناع للوجه , 
واكثر من 333 مليون قناع جراحي وانها أستلمت ما يزيد قليال عن 
79 مليون قناع االسبوع الماضي وتحتاج كندا ايضا الي 55,6 مليون 
درع زجاجي طبي للوجه تنتجها االن شركة باور هوكي التي تصنع 

احذية التزلج علي الجليد .

الصني حتذر من ضرر مستمر 
للعالقات مع كندا مامل يتم 

االفراج عن السيدة منج وانتشو 

قبل يوم واحد من صدور قرار المحكمة العليا في مقاطعة 
المالية  المديرة  وانتشو  منج  السيدة  ضد  كولومبيا  بريتش 
االحتيال  بتهمة  المطلوبة   , للتكنولوجيا  هواوي  لشركة 
االدعاءات  بأن  والتي تضمنت »   , المتحدة  الواليات  في 
كندا  في  تشكل جريمة  ان  يمكن  وانتشو  منج  السيدة  ضد 
» قامت الصين بتحذير كندا , وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية يوم الثالثاء 26 مايو ] إنه يتعين علي 

الجانب الكندي تصحيح خطأه فورا ,واالفراج عن السيدة 
سالمة  عودتها  وضمان  وانتشو  منج 
لتجنب  وقت  أقرب  في   , الصين  الي 
الصينية  للعالقات  مستمر  ضرر  أي 
الكندية , واضاف إن الواليات المتحدة 
تسليم  معاهدة  إستخدام  أساءتا  وكندا 
بشكل  وأتخذتا  الثنائية  المجرمين 
صينية  مواطنة  ضد  تدابير  تعسفي 
ضد  االدعاءات  وتعود   ] سبب  دون 

السيدة منج وانتشو الي عام 2018 حيث قبض عليها في 
فانكوفر بناء علي طلب من المدعي العام االمريكي بتهمة 
االحتيال وإنتهاك العقوبات االمريكية ضد إيران وهذا ما 
نفته السيدة منج وانتشو ونفته ايضا شركة هواوي , وقد 
أثار اعتقال السيدة منج وانتشو غضب الصين وتلي ذلك 

سلسلة من االجراءات االنتقامية بما في ذلك القبض علي 
ومايكل  كوفريج  مايكل  الكنديين 
سبافور ومنع أستيراد السلع الغذائية 
المحكمة  قرار  ويعني    , الكندية 
كولومبيا  بريتش  مقاطعة  في  العليا 
المديرة  أن  مايو   27 االربعاء  يوم 
التنفيذية لشركة هواوي كذبت على 
كندا  في  جريمة  وهي  البنوك،  أحد 
الي  بالعودة  لها  يسمح  فلن  وعليه 
الصين ويجب ان تبقي في كندا لحضور جلسات إستماع 
أخري , هذا وقد قال جستن ترودو » إن كندا لديها نظام 
جانب  من  تجاوز  او  تدخل  دون  يعمل  مستقل  قضائي 
السياسيين , وإن الصين ال تعمل بنفس الطريقة وال يبدو 

أنها تفهم ان لدينا قضاء مستقال من التدخل السياسي».

اجليش يقدم تقريرا مروعا عن مخسة دور للرعاية طويلة االجل , 
بعد ان طلب منه تقديم  املساعدة  هلذه الدور املتعثرة 

الرعاية  دور  في  الوضع  حول  تقريرا  الكندي  الجيش  قدم   : أوتاوا 
طويلة االجل في أونتاريو , بعد ان استغاث بهم دوج فورد للمساعدة 
في العناية بالمسنين في هذه الدور والتي نكبت بفيروس كورونا وتوفي 
فيها ,وذكر  العاملين  المقيمين و10  من  فيها حوالي 1629 فرد من 
تقرير الجيش انه وجد حشرات مثل الصراصير و طعام  متعفن ووجد 
مسنين في حالة سيئة يرقدون في مالبس متسخة ولم يغادروا االسرة 

تديرها شركات خاصة  الرعاية طويلة االجل  التقرير  خمسة منشأت  من دور  فترة طويلة , وخص  منذ 
وتحقق ارباحا بالماليين كل عام , وهي تحتاج الي اهتمام الحكومة, ومن بين هذه المنشأت المتعثرة مجتمع 
] التامونت للرعاية [ في الطرف الشرقي من تورنتو حيث توفي فيه 52 شخص بسبب فيروس كورونا , 
وتدير هذا المسكن شركة ]سيينا لمعيشة المسنين[ , وجاء في تقرير الجيش عن هذا المكان -إنه ه لم تكن هناك 
إمدادات كافية وال يوجد عدد كاف من الموظفين ويعاني عدد كبير من المسنين المقيمين في هذا السكن من  
قروح الفراش نتيجة لرقودهم الطويل في االسرة بدون حركة , وتملك شركة سيينا 37 دار من دور الرعاية 
طويلة االجل في أونتاريو و8 اخرين في مقاطعة بريتش كولومبيا , ووفقا للتقارير المالية للشركة فقد حققت 
أرباحا بلغت 7,5 مليون دوالر عام 2019 , وارباحا بلغت 9,8 مليون دوالر عام 2018 و ارباحا بلغت 
21,8 مليون دوالر عام 2017 , هذا وقد فقدت اسهم الشركة ما يقرب من نصف قيمتها منذ فبراير عندما 
بدأت أزمة فيروس كورونا , وقالت الشركة في بيان لها ] إنها تكثف جهودها وانها بدعم من القوات الكندية 
ستقوم بتنفيذ إجراءات وبروتوكوالت اضافية وقالت إنها ستعمل مع الحكومة وشركائها في النظام الصحي 
لحل هذه االزمة[ ومن ضمن المنشأت للرعاية طويلة االجل المتعثرة  ] فيال أورتشارد[ والتي توفي بها 77 
فرد بفيروس الكورونا  والتي كتب تقرير الجيش عنها – انه وجد صراصير وطعام متعفن ولم يكن لدي 
العاملين هناك معدات حماية شخصية كافية او تدريب كافي , وكان العاملين هناك يحاولون إطعام المسنين 
دون ان يرفعوهم  , وقد حدثت حالة وفاة نتيجة االختناق بالطعام , وكذلك دار ] بينكرست[ للرعاية طويلة 
االجل التي أصيب فيها 28 مسن بفيروس كورونا  وهاتان المنشأتان تدارن من قبل شركة ساوثبرج والتي 
تدير أيضا 27 دار أخري في أونتاريو وتفتخر علي صفحتها االلكترونية بانها سادس اكبر شركة في المقاطعة 
الدارة منشأت الرعاية طويلة االجل – ومن ضمن الدور التي كانت في تقرير الجيش دار ] أيتون فيل [ ودار 
] هوثرون [ في تورنتو وتديرهم شركة ريكا , وقد تدخل الجيش للمساعدة في هذه  الدور منذ عدة أسابيع , 
وجاء في تقرير الجيش انه وجد مرضي بفيروس كورونا في ]أيتون فيل [ يختلطون باالصحاء في المسكن 
,ولم تكن معدات الحماية الشخصية كافية ولم يكن هناك فحوصات منتظمة  للعالمات الحيوية  للمقيمين بحجة 
عدم ايقاظهم من النوم , هذا وقد أعلن دوج فورد يوم االربعاء 27 مايو عن ان حكومة المقاطعة ستسيطر 
علي هذه الخمسة منشأت من دور الرعاية طويلة االجل وستكثف عمليات التفتيش  المفاجئة عليها , وقال نحن 
علي أستعداد لسحب التراخيص من الجهات التي تديرها . وقالت السيدة  ماريسا كبيرة مسؤولي السياسات في 
الجمعية الكندية للمتقاعدين , »إن نظام الرعاية طويلة االجل لديه أخفاقات متعددة  ويحتاج الي إصالح شامل 
وإن الذين يديرون هذه المنشأت ينظرون الي الدوالرات في المقام االول , علي حساب  احتياجات الرعاية 

االساسية الفعلية للمقيمين , باالضافة الي عدم قيام الحكومة بعمليات التفتيش الدورية.

مسجد يف ميسيسوجا حيتفل بعيد الفطر بتقديم 
اهلدايا للعائالت داخل سياراتهم 

الفطر  بعيد  باالحتفال  ميسيسوجا  منطقة  في  قام مسجد   : ميسيسوجا 
يوم االحد 24 مايو بطريقة فريدة ,فقال 
شهاب كعبا رئيس مجلس إدارة الجمعية 
ما  بأن  الشمالية  أمريكا  في  االسالمية 
عدة  بداخلها  سيارة   2000 من  يقرب 
أشخاص تمكنت من المشاركة في أحتفال 
وزع  حيث  ميسيسوجا  في  الفطر  عيد 

داخل  العائالت  علي  واللعب  بالحلوي  مملؤة  اكياس  المسجد  موظفوا 
سياراتهم ومن علي بعد مناسب  , وقال السيد شهاب كعبا انهم كانوا 
يعتزمون بدء االحتفال في الساعة العاشرة صباحا ولكن بدأت السيارات 
في الحضور مبكرا ,وكانت الروح المعنوية لدي الناس مرتفعة ,وكانوا 
قادرين علي االستمتاع بالعيد , علي الرغم من الوباء , وكان الجميع 
, وقد احضر  السيارات  االنتظار في  الرغم من طول  يبتسمون علي 
االحتفال  تنظيم  علي  للقائمين  والتقدير  الشكر  الظهار  بطاقات  الناس 
, وقد أعد المسجد اشرطة فيديو قدمها لالطفال لشرح استخدام بعض 
الهدايا مثل الحناء للزخرفة , وكان هناك أيضا خطبة العيد معدة سلفا 
علي اشرطة فيديو ,وايضا شريط يشرح للناس كيفية القيام بصالة العيد 

في المنازل وليس في إطار الجماعة .
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أأّليـّــام )6(
السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

الخيرات(  )دالئل  يقرأ  أباه  سمع 
فرفع كتفيه وهز رأسه وقال الخوته 
ان قرائتها عبث , سمعه الشيخ ولم 
سأله:  ثم  اتمها  حتى  قرائته  يقطع 
فقال  قوله  أعاد  تقول؟  كنت  ماذا 
تعلمته  ما  هذا  ازدراء:  فى  الشيخ 
فى االزهر, فغضب الصبى وفال: 
نعم , وتعلمت ان كثيراً مما تقرؤه 
وال  يضر  حرام  الكتاب  هذا  فى 
وجعلهم  باألنبياء  فالتوسل   , ينفع 
لون  الناس  وبين  هللا  بين  واسطة 
ضاحكاً:  الشيخ  فقال  الوثنية.  من 
إخرس قطع هللا لسانك ال تعد الى 
هذا الكالم وإال قطعتك عن االزهر 
فى  القرآن  تقرأ  فقيهاً  وجعلتك 
المآتم والبيوت , تضاحكت االسرة 
ّصاحبنا  تزد  لم  القصة  هذه  لكن 
إال عناداً واصراراً, اما الشيخ فقد 

لكنه  نفسه  يؤذيه فى  النقد  كان هذا 
هذا  الى  ابنه  يدعو  كان  ذلك  على 
النقد ويغريه به ويجد فى هذا األلم 
لذة ومتاعاً... لم يلبث شذوذ الصبى 
الشيخ  مجلس  الى  الدار  تجاوز  ان 
الى  والمسجد ووصل  الدكان  والى 
الناس  وتسامع  الشرعية  المحكمة 
واستهزائه  الصبى  هذا  بمقاالت 
بكرامات االولياء وتحريمه التوسل 
بهم وباالنبياء , وقال بعضهم: هذا 
مقاالت  سمع  مضل  ضال  الصبى 
واراءه  الضارة  عبده  محمد  الشيخ 
الى  بها  عاد  ثم  المفسدة  الفاسدة 
المدينة ليضلل الناس , اما الشيخ فقد 
كان اشدهم غبطة وسروراً على انه 
لم يساير إبنه قط فيما يقول فقد كان 
يحب ان يرى ابنه محاوراً مخاصماً 
ظاهراً على محاوريه,,,, على كل 
حال فقد انتقم الصبى لنفسه وخرج 
الناس فى القرية  من عزلته وشغل 
والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه, 
الصبى  وعاد  االجازة  وانقضت 

وصاحبه الى القاهرة والربع.

فى  دروسه  على  صاحبنا  أقبل 
فى  فأمعن  االزهر  وغير  األزهر 
والمنطق  والنحو  الفقه  فى  دروسه 
كان  التى  الفنقلة(   ( يحّسن  وأخذ 
طاّلب  من  البارعون  فيها  يتنافس 
العلم فى األزهر على المنهج القديم 
, وأتعب شيخه حواراً وجدااًل حتى 
الشيخ فجأة وقال وهو يضع  سكت 
يده على كتفه : شد حيلك , هللا يفتح 
عليك وجعل ذلك يزيده غروراً إلى 
غرور ويخيل إليه أنه قد بدأ  يصبح 
والنميمة  الغيبة  كانت   ,,, استاذا 
أشنع ما كان يذكر من عيب الشيوخ 
شيوخهم  بجهل  الطالب  وتحدث 
بعضه  وكان  المضحكة  واخطائهم 
كان   , القراءة  أو  بالفهم  يتصل 
العلماء  فى  الرأى  سيء  صاحبنا 
والطالب جميعاً ,, حتى ذلك الشيخ 
التصرف  وحسن  الذكاء  الواضح 
دروسه  يلقى  بالتجديد  والمعروف 
ثم يمضى الى محكمته فيقضى فيها 
فإذا كان الليل خرج مع لّذاته وأقبل 
عليها ,, سأله ذات يوم عن تفسيره 
إال  يجبه  فلم  يقول  كان  ما  بعض 

بالشتم.

سأله  النحو  يدرس  آخر  شيخ 
الغالم عن مرجع الضمير فى قول 

الشاعر ... فرد الشيخ: مرجعه فهم 
فقال  الغالم  فناقضه  الغبى,,  أيها 
الشيخ : إنك وقح , فقال الغالم لكن 
فسكت   , مرجع  على  يدل  ال  هذا 
الشييخ لحظة ثم قال: إنصرفوا فلن 
استطيع ان أقرأ وفيكم هذا الوقح , 
يبطشون  الطالب  وكاد  الغالم  قام 
الصعيد  اهل  من  زمالؤه  لوال  به 
الذين أشهروا نعالهم فتفرق الناس, 
اهل  من  الشيخ  اخرى  واقعة  وفى 
بعض  فى  الغالم  سأله  الشرقية 
الشيء ولم يقتنع بإجابة الشيخ فأعاد 
وامره  الشيخ  غضب   .... السؤال 
فى  يمضى  ان  وأبى  باالنصراف 
ومعه  الغالم  وانصرف   , الدرس 
اصدقاؤه بعد ان أَشهرت عليهم نعال 
الشرقية التى لم تكن اقل خطراًمن 
كان  آخر  وشيخ  الصعيد,,,  نعال 
يضرب بظهر يده فى جبهة الغالم 
وهو يقول: ردوا ياغنم ردوا يابهايم 
ردوا ياخنازير ! فيرد الطالب عليه 

بما يريد سماعه.

على  الثالثة  السنة  ضاعت  وقد 
ضيق  األزهر  الى  وعاد   , الغالم 
النفس به شديد الزهد فيه حائراً ال 
يستطيع ان يقيم فى الريف وال يجد 
نفعاً فى إقامته فى القاهرة,, وهو لم 
َينسب الى األزهر ليكون أديباً ينظم 
ليظفر  وإنما  النثر  وينشىء  الشعر 
بالدرجة ويسند ظهره الى عمود فى 
ذلك المسجد العتيق يتحلق الطالب 
فى  درساً  منه  فيسمعوا  حوله  من 
الفقه او النحو , وقد فرضت الحياة 
إحدى  المكفوفين  من  امثاله  على 
االزهر  فى  الدرس  فإما   : إثنين 
وهذه  االرغفة  بهذه  الحياة  لتضمن 
القروش التى َتؤخذ فى آخر الشهر 
قرشاً  وسبعين  خمسة  عن  تزيد  ال 
فيقرأه فى  بالقرآن  يتجر  أن  , وإما 

المآتم والبيوت.

األزهرية  طريقه  فى  مضى     
همته  فترت  ثم   , بها  مشغوفاً 
استيأس  حين  عنها  وانصرف 
بالشيوخ  ظنه  وساء  االساتذة  من 
االستاذ  خرج  حين  وبالتالميذ 
القصة  تلك  فى  األزهر  من  اإلمام 

المعروفة وبعد تلك الخطبة الشهيرة 
بعض  على  الخديوى  القاها  التى 
العلماء , ترك اإلمام االزهر واتخذ 
داراً لالفتاء ثم توفى بعد ذلك بقليل 
أقل  االزهرية  البيئة  وكانت   ,
االمام  لرحيل  اضطراباً  البيئات 
وكأن الشيخ لم يكن,,, لكن الفتى 
انحرافاً  به  زاد  آخر  شيئاً  أحّس 
عن  وانصرافاً  االزهر  عن 
شيوخه .... أحّس ان الذين بكوا 
عليه  وحزنوا  صادقين  الشيخ 
مخلصين لم يكونوا من اصحاب 
اصحاب  من  كانوا  وانما  العمائم 

الطرابيش.

إنتسب الى رواق الحنفية فزادت 
معها  ونال  االرغفة  من  حصته 
نعليه  فيها  يضع  كان  خزانة 
الخاطفين  عدوان  من  لحمايتهما 
والسارقين وما أكثر ما كانت َتلصق 
حول  من  االزهر  جدران  على 
الصحن أوراق يعلن فيها اصحابها 
ان نعالهم قد ضاعت وان من يردها 
له االجر والثواب,, كان  لصاحبها 
لم  لكنه  واالرغفة  بالخزانة  سعيداً 
من  عليه  يحصل  بما  سعيداً  يكن 
شيخ  على  القصر  غضب  العلم,,, 
فمنع  االزهر  شيوخ  من  كبير 
الشيخ من إلقاء دروسه فاجتمع نفر 
صاحبنا  وفيهم  الشيخ  طالب  من 
وسعوا الى الشيخ يتمنون عليه ان 
يمضى فى إلقاء دروسه فى بيته , 
واستجاب لهم , وفى ذات يوم جادل 
الفتى الشيخ فى بعض ما كان يقول 
الشيخ  غضب  الجدال  طال  فلما 
وقال للفتى فى حدة ساخرة : اسكت 
فغضب   , وذاك  أنت  ما   , ياأعمى 
إن  حدة:  فى  الشيخ  وأجاب  الفتى 
ولم  حقاً  قط  يثبت  لم  اللسان  طول 
بعد  الفتى  يعد  ولم   ,,, باطاًل  يمح 
الى  وعاد  الشيخ  درس  الى  ذلك 
يأسه من األزهر ولم يبق له أمل إال 

فى درس األدب. 

قصائد  يقرأ  الصبى  اخو  كان 
وطرفة  القيس  ألمرىء  المعلقات 
البالغة  ونهج  الحريرى  ومقامات 
ويشرك الصبى فى حفظها, واتصل 
نفسه  فى  وجمع  باألدب  صاحبنا 
وأنشأ   ,, والنثر  الشعر  من  خليطاً 
االستاذ اإلمام دروس العلوم الحديثة 
والحساب  الجغرافيا  فيها  وكانت 
حديث  للشيخ  يكن  لم   ,,, واألدب 
إذا تجاوز درس األدب إال األزهر 
فيه  التعليم  مناهج  وسوء  وشيوخه 
يجد  كان  لكنه  الذعاً  نقده  وكان 
وكانت  هوى  تالميذه  نفوس  من 
الحرية,  الى  شيّقة  باألزهر  ضيّقة 
الى  النفوس  يدفع  شيئاً  أعرف  وال 
الشاعر  نقد   .. كاألدب  الحرية 
والراوى والشرح ثم امتحان للذوق 
وانتهاء الى تحطيم القيود االزهرية 
وإلى الثورة على الشيوخ فى علمهم 

وذوقهم وفى سيرتهم واحاديثهم .

األيام ج2 د. طه حسين                                                            

يتبـــــع

بلع الشعوب

وكل  الممكن  فن  السياسية 
الذي  والقرار   ، متوقع  شيء 
تقوم  بأن  بريطانيا  بإتخاذه  تفكر 
دفعة  ماليين  ثالثة  بتجنيس 
كونغ  هونغ  أبناء  من  واحدة 
جزء  مضى  فيما  كانت  التي 
في  مستبعد  غير  أمرا  منها 
توجه  وبهذا   ، الحاضر  وقتنا 
وتصب  للصين  قوية  صفعة 
الخزينة  في  هؤالء  أموال  كل 
وتصبح هونغ كونغ أحدى قالع 
التجارة العالمية جزءا من الكيان 
الصين  ،ولتضرب  البريطاني 
رأسها بالحائط ، كما أن أمريكا 
مرحبين  األوربي  واالتحاد 
وداعمين لهذا القرار الذي سوف 

يغير المشهد بالكامل .
باتت  اآلن  الحروب  أن  يبدو 
ليست عسكرية أو اقتصادية بل 
أصبح هناك سالح جديد وهو أن 
منك  جزءا  بأكمله  شعبا  تجعل 
دون  من  وضحاها  عشية  بين 
رصاصة واحدة وبأقل التكاليف، 
به  قامت  بريطانيا  به  تفكر  وما 

روسيا عندما التهمت جزءا من 
منها  جزءا  وجعلتها  أوكرانيا 
تعرف  وباتت  وصايتها  تحت 
دوليا بتسمية » شبه جزيرة القرم 

» عام ألفين وأربعة عشر .
في  تتمركز  تركيا  أن  كما 
هذه  بقص  ،وقامت  قبرص 
جزءين  إلى  الصغيرة  الجزيرة 
والجزء التي تملكه شكلت عليها 
متواضعة  وحكومة  جمهورية 
غير معترف بها دوليا طبعا إال 
»جمهورية  وهي   ، تركيا  في 
شمال قبرص التركية«، والجزء 
لكن  مستقل  أنه  يدعي  األخر 
بالحقيقة هي  تابع لليونان بشكل 

علني .
حاول  أيضا  تاريخنا  في 
صدام حسين جعل دولة الكويت 
وأطلق   ، العراق  من  جزءا 
عشر  التاسعة  المحافظة  عليها 
في  حاضرة  التفاصيل  وبقية 
الكثيرين مما عاشوا هذه  عقول 

األحداث .
،والكل  األمور  تجري  هكذا 
األخر  التهام  أجل  من  يتسابق 
هو  ليصبح  ويتمدد  يتوسع  حتى 
رأس الهرم وحينها سوف يتدخل 
التي  أرادته  بكل شيء ويفرض 

تخدم مصلحته .

حسني علي غالب

شكري جيري اتصاالت هاتفية مع نظرائه 
من جنوب أفريقيا وتونس وكندا

حافظ  أحمد  المستشار  صرح 
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث 
التنسيق  إطار  في  أنه  الخارجية، 
الشركاء  مع  الُمستمر  والتواصل 
وزير  أجرى  والدوليين،  اإلقليميين 
اليوم  شكري،  سامح  الخارجية 

نظرائه وزراء  مع  الهاتفية  االتصاالت  الجاري، سلسلة من  يونيو   2
خارجية كل من؛ جنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، وتونس "نور الدين 

الرّي"، وكندا "فرانسوا-فيليب شامبين".
في  الثنائي  التعاون  عالقات  أبعاد  مجمل  االتصاالت  تناولت  حيث 
من  العديد  ُمستجدات  حول  التباحث  عن  فضاًل  المجاالت،  مختلف 
والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على  المشترك  االهتمام  محل  القضايا 
جائحة  تداعيات  مع  للتعامل  المشتركة  الجهود  إلى  التطرق  وكذلك 

فيروس "كورونا" الُمستجد، والتضامن الُمتبادل في هذا الصدد



                                                                                                                                                      
                                                               

البلسوار       

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

على شاطىء الجربى النيلى برأس البر قضينا 
ان  فما  والسبعينات  الستينات  فى  المرح  سنوات 
تأتى االجازة الصيفية حتى نرتحل الى رأس البر 
الشتاء  متاعب  ايضاً  وحاملينن  امتعتنا  حاملين 
المصيف  اعماق  فى  منها  لنتخلص  الدراسية 
مصيف  فهو  خاص  مذاق  البر  ولرأس  الجميل. 
عائلى ال تشعر فيه بأنك ضيف تأتى لتقضى فترة 
قصيرة ثم تذهب بعدها بل تشعر بأنك احد ُمالك 
اجمل  ما  المصطافين.  كل  شأن  شأنك  المصيف 
الصور الفوتوغرافية التى تظهر فيها المودة وااللفة 
بين الجميع والى جانب هذا تظهر المراكب التى 
وجميعها  الشاطىء  والى  من  المصطافين  تحمل 
اغانى  اسم  يحمل  اغلبها  مختلفة  اسماء  تحمل 
كوكب الشرق ام كلثوم التى يعرفها ويردد اغانيها 
كلثوم  ام  اغانى  ان  االمر  فى  والغريب  الجميع 
كنت تسمعها تصدر من حناجر جميع المستويات 
التعليمية بل وحتى غير المتعلمين واالغرب من 
سيما  ال  الصعبة  كلثوم  ام  قصائد  اسمع  ان  ذلك 
وقد  القاك  واغدا  الدمع  عصى  اراك  و  االطالل 
بالكاد  الذين  النقل  وسائقو  الجائلين  الباعة  رددها 
البر  رأس  الى  اعود  والكتابة.  القراءة  يعرفون 
الجميلة فى العصارى واالمسيات فما بين تجوال 
من  االيسكريم  واكل  بالطفطف  الصغيرة  المدينة 
على  تحافظ  اذ  كهربائية  الغير  الباعة  عربات 
درجة البرودة بالثلج الطبيعى وهم ايضا اول من 
فيما  انتشر  والذى  االيسكريم  ساندويتش  ابتكروا 
اما  كريم  االيس  منتجات  من  جاهز  كمنتج  بعد 
بين  كريم  االيس  يضعون  فكانوا  البر  رأس  فى 
طبقتين من البسكويت الهش ويسمونه ساندويتش  
اما وسيلة المواصالت الرئيسية برأس البر فهى 
المفتوح  االتوبيس  هذاهو  والطفطف  الطفطف 
يحلو  وكان  جوانبه  كل  من  ايضا  و  السقف  من 
بنا فى كل  لنا ركوبه ساعة العصر وكان يجول 
احياء المدينة ال سيما منطقة اللسان الساحرة وهى 
العذب.  النيل  رافد  مع  المالح  البحر  التقاء  نقطة 
اللبان الشهيرة  لناالذهاب لسينما  فى المساء يحلو 
على شط  بالسير  البديع  الليل  نكمل سهرة  بعدها 
النيل او على كورنيش النيل وال مانع من تناول 
فطائر ابوطبل الشهيرة او لقمة القاضى وان كان 
الصباح  فى  القاضى  لقمة  يفضلون  الكثيرون 
المصيف   ايام  كانت  هكذا  المساء   فى  والفطائر 
تمضى بنا وقد قسمنا االيام بأن نقضى يوماً على 
آخر على شاطىء  النيلى ويوماً  شاطىء الجربى 
فقد  نفسى  وعن  بالتبادل.  وهكذا  المالح  البحر 
المتعلقة  على ممارسة كل االنشطة  كنت مواظباً 
بمصيف رأس البر بما فيها تناول االيس كريم بعد 
الشهيرة  الجمبرى  وكفتة  الشهية   السمك  وجبة  
وجبة  بعد  او  قبل  الفطائر  تناول  او  الغذاء  فى 
عرفنا  فى  الطعام  ان  اعتبار  على  وذلك  العشاء 
شىء  الرئيسية.  المصيف  انشطة  ضمن  يندرج 
تجربته  حاولت  ما  بعد  اتجنبه  دائماً  كنت  واحد 
مرة واحدة اال وهو ركوب االمواج بواسطة تلك 
قطعة  وهى  بالبلسوار  المسماة  الخشبية  القطعة 
يتجهان  الصغيران  طرفاها  مستطيلة  خشبية 
العلى لكنها من االربع جهات بال حواف....وقد 
جربتها مرة واحدة وحاولت ان اركب بها احدى 
الموجات حيث ان وزنها الخفيف يساعد على ذلك 
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فشلت  اننى  اعتقد  بل  فشلت...ال  لكنى 
الموجة  اركب  ان  فالمفروض  بجدارة 
وانا فوق البلسوار جالساً او واقفاً اليهم 
لكن ماحدث هو اننى وجدت رأسى وقد 
القاع وعندما اعتدلت  ارتطمت برمال 
المسكينة  برأسى  اطفو  ان  واستطعت 
به  الخاص  والمجداف  البلسوار  كان 
اعتزلت  بعدها  فوق رأسى  اللذان  هما 
لى  ثبت  بعدما  البلسوار  ركوب  تماماً 
ورفضت  يركبنى  الذى  هو  انه  عملياً 
كل الدعوات لركوب االمواج وادعيت 
الحكمة عندما كنت اقول بفلسفة...لست 
االصدقاء  اما  الموجة  يركب  الذى  انا 
من  ويسخرون  يضحكون  فكانوا 
الشباب  مشهد  ان  والحقيقة  دعابتى. 
البلسوار  فوق  ثبات  فى  واقفون  وهم 
متخطين الموج وهم ذاهبون الى العمق 
ال يفوقه جمااًل اال مشهدهم وهم عائدون 
ثبات  فى  ايضاً  يقفون  وهو  البر  الى 
فوق البلسوار راكبين فوق موجة عالية 
فيعتلونها فى سالسة ثم تهبط بهم الى ما 
الجميع  يبهر  المشهد  البر...كان  قرب 
المراهقة  مرحلة  فى  الفتيات  السيما 
ابالغ ان الكثير من الشبان  بل اننى ال 
ما  اذا  االمواج  ركوب  يتعمدون  كانوا 
الفتيات  نسية  وكانت  الشاطىء  ازدحم 
كبيرة فينالون ما يرضى غرورهم من 
اقصى  كانت  وهذه  االعجاب  نظرات 
االمنيات فى زمن كانت االخالق تسمو 
صالح  آخر.  شىء  كل  على  وترتفع 
وامهر  افضل  كان  الجامعة  زميل 
بعينى  ذلك  رأيت  االمواج،  ركب  من 
سنوات  طوال  البر  رأس  مصيف  فى 
الحياة  ظروف  ان  ورغم  الجامعة، 
ان  الصعب  من  يكن  لم  انه  اال  فرقتنا 
استمر فى ركوب االمواج  انه  اعرف 
يأتى من  ببراعة واقتدار. كان صالح 
فى  واقفاً  الموجة  اعتلى  وقد  العمق 
البلسوار وهو يرفع صدره  ثبات فوق 
العلى فى فخر ممسكاً بالمجداف باحد 
فى  اآلخر  الذراع  يضع  بينما  ذراعيه 
كان  كم  ليبرز عضالته....حقاً  وسطه 
الموجة تلو  المشهد مبهراً وهو يركب 
االخرى حتى مع بعد المسافة فيكفى ان 
انه  تعرف  الموجة  يركب  بارعاً  ترى 
يرددون  الشاطىء  اهل  ويظل  صالح 
اسمه حتى انتهاء المصيف وان ارادوا 
المصيف  ذكريات  استعادة  الشتاء  فى 
اسم  ايضاً  البر فسيذكرون  وايام رأس 
يركب  الذى  اسم صالح  لكن  صالح. 
المواسم  كل  فى  يتردد  بقى  االمواج 
بعدما تعددت االمواج ولم تقتصر على 
تقتصر  تعد  لم  انها  بل  الصيف  فصل 

على البحر!!!!.

اشتراكياً  ثورياً  كان  وقتها  صالح 
ناصرياً يسارياً لكنه بعد التخرج اعلن 
عن فشل التجربة الناصرية او الموجة 
ذلك  استخدام  وتجنب  بل  الناصرية 
االسم »ناصر« وكل مشتقاته اال عندما 
فى  السادات  الرئيس  يناصر  انه  اعلن 

خطواته وركب صالح موجة السادات 
اسهم  ارتفعت  عندما  الحظ  وحالفه 
اكتوبر  انتصار  بعد  عالياً  السادات 
3791 فأمن اكثر بسياسة السادات او 
باالحرى اعلن انه يؤمن بكل سياسات 
الرئيس المؤمن ولم يجد غضاضة فى 
ال  والتى  المؤمن  الرئيس  كلمة  تكرار 
تدل على معنى اال بأنه كان هناك من 
قبله رئيس آخر كافر...ولعله كان يعنى 
المنابر  موجة  صالح  ركب  هذا...ثم 
ويركب  يتغنى  وهو  االحزاب  فموجة 
زمناً  تلعن  باسقاطات  الحرية  موجة 
والحريات... الديمقراطية  فيه  غابت 
موجات  آخر  صالح  ركب  واخيراً 
االنفتاح  موجة  وهى  المرحلة  تلك 

ان  عجبى  االقتصادى....وكان 
فى  يتحول  االشتراكى  صالح 
اقل من عشر سنوات الى مشجع 
ما  حدث  ثم  للرأسمالية.  شرس 
واحترت  السادات  وذهب  حدث 
كان  بعدما  صالح  سيفعله  فيما 
من  باعتباره  يتردد  بدأ  قد  اسمه 
فى  كنت  المسئولين....وان  كبار 
واظنه  اعرف  اكن  لم  الحقيقة 
اى  يعرف  يكن  لم  ايضاً  هو 
فى  اما  يتحملها.  كان  مسئولية 
الفترة  كانت  فقد  مبارك  زمن 
االمواج  ...حيث  الذهبية لصالح 
من كل اتجاه تأتى والى اى اتجاه 
لم  صالح  ان  والحقيقة  تمضى 
وللحق  وركبها  اال  موجة  يترك 
موجة  كل  فى  بارعاً  كان  فقد 
يركبها...وعلى مدى تالثين عاماً 
وزارى  تغيير  كل  مع  توقعت 
تولى  وقد  صالح  اسم  اقرأ  ان 
من  كان  لكنه  الوزارات  احدى 
المسئولية  يتولى  الذكاء بحيث ال 
االولى فهو اآلن ال يركب الموجة 
من  بمنطق  وال  البلسوار  بمنطق 
من  انظارهن  يلفت  ان  حاول 
مراهقات ساذجات...لذا فقد احب 
وتمضى  المشهد....  يتصدر  اال 
عاماً   ثالثون  قوامها  واعوام  ايام 
ايام  وتأتى  مبارك  ايام  وتمضى 
ولم  صالح  فيها  احتار  فوضوية 
يركب اى موجة باستثناء الموجة 
تسمح  والتى  الفضفاضة  الثورية 
شىء  واى  شىء  كل  تقول  بأن 
طالما ان االمر لن يرقى عن كونه 
شعاراً. ثم انحسرت كل الموجات 
وارتفعت موجة واحدة فقط وهى 
يتردد صالح  الدينية ولم  الموجة 
وخلع  لحيته  فاطلق  ركوبها  عن 
وكان  بل  جلباباً  وارتدى  بدلته 
على وشك ان يشترى الكثير منها 
او بما يكفيه اللعشر سنوات قادمة 
ان  وجد  فجأة  لكنه  االقل  على 
وحمد  انتهى  قد  االخوان  عصر 
قمصانه  من  يتخلص  لم  انه  هللا 
وبنطلوناته وايضاً مجموعة البدل 
يقتنيها.....لكنه وقف  التى  الشيك 
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يحررها هانى نصحى
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عبري حلمي تكتب

حكاية فريوس

نفس ضعيفة بال عرض
نفس مريضة بها مرض

 
نسكن الّدار ولو باإلجبار
الحذر والحظر أهم قرار

 
عبر القلم فكتب.... وقال 
استمرار الحال أمر محال

 
لكل بداية نهاية

ولكل نهاية حكاية
 

هنا حكاية بها غموض
وهناك حكاية لها عروض

 
بالصبر والصمت والصمود

الفيروس يصبح محدود
 

وإن سكن القلب الخوف
تتساوى الحياة.... بالموت

 
الوثوق باهلل ال فرض فيه
آمر الرب علينا وال نخفيه

 
هتعدي هتعدي 

مهما طال اإلنتظار
 

فهناك ضابط للكون
 يأمر كن .... فيكون

واى  يرتدى  زياً  اى  يدرى  ال  متردداً 
ولم  فأعوام  عاماً  ومضى  يركب.  موجة 
اعد ارى صالح اال على فترات متباعدة 
اطالق  بين  ما  فريدا  تنوعا  فيها  اظهر 
اللحية ثم التخلص منها او ارتداء الجلباب 
الظهور  ثم  الجمعة ظهرا  يوم  الطاقية  و 
بمالبس شبابية صارخة االلوان فى بعض 
االيام او بدلة رسمية و رابطة عنق حتى 
عجزت عن ان اعرف توجهه بعدما عجز 
هو عن معرفة التوجه العام للبالد خاصة 
الصغيرة  االمواج  من  العديد  ظهور  مع 

المتالطمة بين وقت وأخر. 

بأسرتى  فذهبت  الصيف  اتى  اخيرا  ثم 
وهناك  عام  كل  كعادتى  البر  رأس  الى 
فقد  يعرفنى  لم  وبالتأكيد  صالح  رأيت 
مرت به وجوه كثيرة فى حياته فكيف له 
صالحاً  رأيت  فقد  انا  يتذكرنى...اما  ان 
وال  االمواج  يركب  ال  وجدته  فقد  آخر 
من  يقترب  ال  انه  بل  البلسوار  يركب 
البحر واندهشت لكن زالت دهشتى عندما 
البر  انه عندما اتى ليستقر برأس  علمت 
الموجة  ركوب  واراد  البلسوار  ركب 
القاع  برمال  رأسه  وارتطمت  فانقلب 
وعندما طفا برأسه فوق سطح البحر كان 
البلسوار والمجداف يستقران فوق رأسه.    



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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

كورونا العصر

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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وأيضا  العدوى  احتماالت  لتقليل 
العيادة  في  الطبيب  عمل  تسهيل 
ارسلت وزارة الصحة تقنية جديدة 
مع  الطبيب  فيها  يتواصل  لكى 
وأيضا  التليفون  على  المريض 

خالل الفيديو. 
والمريض يتصل بالعيادة وترتب 
التليفون  السكرتيرة موعدا على  له 

او توصله بالطبيب مباشرة.
الكثير من الحاالت يتم تشخيصها 
كان  ان  خاصة  التليفون  على 

المريض معروفا مسبقا للطبيب.
لديهم  كندا  في  األطباء  معظم 
يستطيع  الكترونية  طبية  برامج 

ملفات  كل  يطالع  ان  منها  الطبيب 
مريضه وفحوصاته وتقاريره الطبية 
حتى من منزله، ويستطيع ان يرسل 
منها االدوية لصيدلية المريض. كما 

ان بها بينات االتصال بالمريض.
تحليل  اتى  المثال  سبيل  وعلى 
لمريض  الماضي  األسبوع  معملي 
جدا  عاليا  الدم  سيولة  مقدار  وكان 
ويمثل خطورة على المريض وكان 
هذا المريض يتناول دواء الكومادين 
القديم بسبب ان بقلبه صماما صناعيا 
وال يستطيع ان يتناول مسيالت الدم 
الحديثة واتت هذه النتيجة في نفس 
اليوم، ووصلت النتيجة متأخرة ليال 

منتصف  بعد  بالمريض  واتصلت 
الليل لكي أخبره فيما يفعله.  

تخاطر  ال  المريض  عزيزي 
ان  المستشفى  او  للعيادة  بالذهاب 
كان االمر بسيطا، فمثال ألم الركبة 
يعالجه  ان  للطبيب  يمكن  والظهر 
عن بعد، اما عن حب الشباب وبقع 
المريض  فيستطيع  وخالفه  الوجه 

ان ينتظر وهكذا. 
هو  المنزل  من  خروجك  تقليل 
بالفيروس  اصابتك  فرصة  تقليل 
حتى يأمر الرب بانتهاء هذه الغمة.

موعدنا العدد لقادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
فلويد وسعيد وبوعزيزي بسطاء غريوا 

التاريخ

 مدحت عويضة
محمد  عويضة:  مدحت  كتب 
األولي  الشرارة  هو  بوعزيزي 
بسيطا  تونسيا  شابا  العربي,  للربيع 
سيدي  في  للخضار  بائعا  يعمل 
في  النار  أشعل  التونسية,  بوزيد 
نفسة أمام مقر البلدية إحتجاجا علي 
الخطار  لعربة  الشرطة  مصادرة 
والفواكة التي كان يكسب منها قوته 
الشرطية  ضد  شكوته  قبول  ولعدم 
فادية حمدي التي صفعته علي المأل 
 Deggee بالفرنسية  له  وقالت 
أي أرحل فكانت هذه شعار الثورو 
التي  العربي.  الربيع  وشرارة 
لحد  عرب  روؤساء  ست  أطاخت 
البشير  حسن  كان  أخرهم  اآلن 

الرئيس السوداني.

خالد سعيد: كان في طريقة ألحد 
أعترضة  عندما  اإلنترنت  مقاهي 
شخصان قيل أنهما شرطيان وقبضا 
مبرحا  ضربا  عليه  وأنهاال  عليه 
حتي الموت فكان موته هو شرارة 
أطاحت  التي  المصرية  الثورة 
وأدخلت  ونظامة  مبارك  بحسني 
سنوات  لعدة  فوضي  في  مصر 

وأثرت علي العالم كله.

جورج فلويد أمريكي من أصول 
بالغ  بعد  عليه  القبض  تم  أفريقية 
صاحب  من  ضدة  قدم  أنه  قيل 
مدينة  في  األصل  فلسطيني  محل 
األمريكية,  بمانيسوتا  مينابوليس 
تشوفين  ديرك  يدعي  شرطي  قام 
بالضغط علي عنقة لمدة سبع دقائق 
وهو يصرخ » ال أستطيع التنفس« 
التوقف  الشرطي  من  المارة  طالب 
في  بارد  بدم  أستمر  لكنه  ذلك  عن 
األسود.  الرجل  عنق  علي  الضغط 
سجل المارة بهواتفهم الحادثة حتي 

موت »فلويد«.

أشعل موت فلويد النار في أمريكا 
عنيفه  مظاهرات  ورأينا  وكندا  بل 
في كل أنحاء أمريكا شعارها » ال 

أستطيع التنفس«.

تزامن موت فلويد مع موت شابة 
كورتشينسكي  ريجيز  تدعي  كندية 
ألقاها  البوليس  أن  أسرتها  تقول 
مدينة  وسط  في   24 ال  الدور  من 
تورنتو. األمر الذي رفضه البوليس 
ولم  التحقيق  قيد  األمر  ومازال 
قد  البوليس  كان  إذا  ما  بعد  نعرف 
أم   24 ال  الدور  من  بالشابة  ألقي 
هي التي ألقت نفسها وخصوصا أنها 
األمراض  بعض  من  تعاني  كانت 
لمسكنها  البوليس  وحضر  النفسية 

بناءا علي طلب أسرتها.

وسعيد  بوعزيزي  موت  كان  إذا 
في  عقب  علي  رأسا  بالدا  قلب  قد 
جورج  حادث  فأن  األوسط  الشرق 
الكرام.  مرور  يمر  لن  فلويد 
كل  فى  أندلعت  التي  فالمظاهرات 

حتي  ووصلت  المتحدة  الواليات 
البيت األبيض في ظاهرة لم تشهدها 
الواليات المتحدة من قبل, بل تعدي 
وشهدت  المتحدة  الواليات  العنف 
مظاهرة في مونتلاير عنف متبادل 
الشرطة.  ورجال  المتظاهرين  بين 
مشهد أعمال العنف والكر والفر بين 
المتظاهرين,  وبين  الشرطة  رجال 
مشاهد عجز الشرطة عن السيطرة 
األعظم  المشهد  المتظاهرين,  علي 
ركع  عندما  نيويورك  في  كان 
المتظاهرين  أمام  الشرطة  رجال 
هو  الشرطة  ركوع  مشهد  وكان 
تلك  في  الوحيد  الحضاري  المشهد 
غضب  أمتص  الذي  المظاهرات 

المتظاهرين بعض الشئ.

أمام  المظاهرات  أشتدت  عندما 
ترامب  أصاب  األبيض  البيت 
الخوف والفزع ونزل ألحد المخابئ 
األبيض.  البيت  في  األرض  تحت 
خبر إختباء ترامب تسرب لوسائل 
بمظهر  ترامب  أظهر  مما  اإلعالم 
صنع  في  دفعه  مما  الخائف. 
للعالم  شجاعته  فيه  يظهر  سيناريو 
كنيسة  ليزور  التالي  اليوم  فخرج 
من  بالقرب  تخريب  أعمال  شهدت 
البيت األبيض رافعا الكتاب المقدس 
الكتاب  عالقة  ما  أدري  وال  بيديه. 
المقدس بقيصر؟!!! أم هو تقليد لما 

كانت ترفضه الواليات المتحدة.

كانت  للحادث  ترامب  معالجة 
كفشله  وفاشله  ومتغطرسة  سيئة  
تدخل  فطلب  كورونا  أزمة  في 
كانت  المظاهرات  ليخمد  الجيش 
سقطة كبيرة منه. بوعزيزي وسعيد 
عربية  بالد  في  الحكم  نظام  غيرا 
كثيرة. فلويد قد يغير نظام الحكم في 
ولكن  األمريكية  المتحدة  الواليات 
بطريقة ستختلف حتما عن تلك التى 
شعبية  األوسط.  الشرق  في  حدثت 
كورونا  أزمة  أثناء  تهاوت  ترامب 
بعد  لها  مستوي  ألدني  وصلت  ثم 
مقتل فلويد. في ال 40 سنة األخيرة 
دورتين  األمريكي  الرئيس  أكمل 
متتاليتين منذ ريجان وحتي ترامب 
بإستشناء جورج بوش األب الذي لم 
يعاد انتخابة. فهل ستكون حياة فلويد 
سببا في رحيل ترامب في الخريف 
جدا  المبكر  من  يكون  قد  القادم؟؟. 
أن  حتما  لكن  السؤال  علي  اإلجابة 
صوت  علي  يحصل  لن  ترامب 
نسبتهم  البالغة  واحد  أسود  أمريكي 
حوالي 13%. كذلك لن يحظي بتأييد 
جورج  مع  البيض  من  المتعاطفين 
ينضم  فهل  كثيرون.  وهم  فلويد 
غيروا  الذين  لبسطاء  لهؤالء  فلويد 
تاريخ األمم؟؟ أم أن الحادث سيمر 
الوقت  مرور  ومع  الكرام  مرور 

ينسي الناس فلويد وقضيته؟.

األسرة احلاكمة يف الكويت 
تتدخل بعد تطاول ريم الشمري 

على املصريني .. 

على  المصري  الشارع  في  النطاق  واسعة  ضجة 
الشعب  على   ” الشمري  ريم   ” الكويتية  تطاول  خلفية 
المصري ، و إهانة كرامته ، األمر الذي أثار استياء 
إقبال  الشيخة  أكدت  حيث  ؛  الحاكمة  الكويتية  األسرة 
الصباح على قوة ومتانة العالقات المصرية الكويتية، 
أينما كانوا  الكويتين  المصريين في قلب  إلى أن  الفتة 

داخل البالد أو خارجها
وقالت الصباح: ” بصفة شخصية وبصفتي شيخة من 
إلى فخامة  الكويت أرسل تحياتي  الحاكمة في  األسرة 
وإلى  المصري  والجيش  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
الكويت  أرض  على  المقيم  العظيم  المصري  الشعب 

وخارجها”.

التي  اإلهانة  الشديد على  اعتذارها  الصباح  وقدمت 
طالت المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري، 

والتي أكدت على أنها ستحاسب قانونيا على ذلك.
وقال: “نحن شعب الكويت ال نقبل اإلهانة ألي جالية 
تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي ال يمكن 

نكران ما قدمته لألمة العربية جمعاء”.
وأضافت الشيخة إقبال الصباح أن المكان الصحيح 
للشمري البد أن يكون في مستشفى األمراض النفسية، 
منوهة إلى أنها ال تمثل إال نفسها فقط وال تمثل الشعب 
على  دليل  المصريين  طالت  التي  واإلساءة  الكويتي، 
الشعبين،  بين  الفتنه  فتيل  إلشعال  عندها  النية  وجود 

وسوف تحاسب بالقانون
وعبرت الصباح عن حبها الشديد لمصر، مشيرة إلى 
أنها هي أم الدنيا التي ال يستطيع أي شخص االستغناء 

عنها، ومن يزورها مرة يكررها ألف مرة.
وأضافت أن “المصريين هم الذين علمونا في مراحل 
الزعيم  ننسى  ولن  أوالدنا،  وعلموا  المختلفة  التعليم 
ونال  قلوبنا،  أمتلك  الذي  عبدالناصر  جمال  الراحل 
احترامنا وأرسل إلينا األطباء والمدرسين والمهندسين 
امتنانها  عن  الكويتية  الشيخة  الكويت”.وأعربت  إلى 
تعليم  من  عليه  لما حصلت  وشعبها،  لمصر  وشكرها 
أرضا  مصر  في  وحبا  المصريين،  األساتذة  يد  على 

وجيشا وشعب 

موسكو »تعرب عن صدمتها« 
لعنف الشرطة األمريكية 

موسكو: أعربت روسيا الثالثاء عن "صدمتها" للعنف 
الصحافيين  ضد  األميركية  الشرطة  تستخدمه  الذي 
وخصوصا بحق مراسلة لوكالة سبوتنيك الروسية التي 
تعرضت للعنف أثناء تغطيتها لإلضطرابات التي تهز 

الواليات المتحدة.
"نشعر  بيان  في  الروسية  الخارجية  وأعلنت وزارة 
عناصر  تستخدمه  الذي  المستمر  للعنف  بصدمة 
الشرطة األميركية بحق الصحافة العالمية التي تغطي 

التظاهرات".

راسل  نيكول  إلى  خصوصا  تشير  موسكو  وكانت 
اإلثنين  التي أصيبت  الروسية  مراسلة وكالة سبوتنيك 
برصاصة مطاطية أطلقها شرطي و"ألقيت على األرض 
وداسها" شرطي رغم إظهار بطاقة الصحافة. وذكرت 

الوزارة أن الصحافية "أصيبت بجروح مختلفة".
واضافت أن "هذه الوحشية المشينة وغير المشروعة" 

حصلت قرب جدران البيت األبيض في واشنطن.
الخارجية الروسية "نالحظ بقلق أن وضع  وذكرت 
حقوق اإلعالم في الواليات المتحدة يتدهور يوما بعد 

يوم".
تدابير  اتخاذ  إلى  األميركيين  المسؤولين  ودعت 

لوضع حد "لتعسف الشرطة" حيال الصحافة.
مع  ومواجهات  نهب  وأعمال  اضطرابات  وتهز 
الشرطة المدن األميركية منذ أكثر من أسبوع اثر مقتل 

رجل أسود إختناقا على يد شرطي أبيض.
ويتظاهر المحتجون ضد العنصرية ووحشية الشرطة 

والتفاوت االجتماعي
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
ازدياد اعداد املصابني بفريوس كورونا 

يف مصر
بقلم فادي جرجس

استكمااًل لسلسلة المقاالت الخاصة بفيروس 
تنجو  ولم  باسره  العالم  اجتاح  الذي  كورونا 
اللعين  الوباء  بهذا  واصيبت  اال  دوله  منه 
خطورة  إزدادت  مصر  في  األوضاع  فأن 
وبات االمر كما لو ان مصر علي مشارف 
كارثة بكل المقاييس وسنناقش في هذا المقال 
الي  أدت  التي  والرئيسية  الحقيقية  األسباب 
تفاقم األوضاع في مصر وما الذي أدى الي 
المصابين  اعداد  في  رهيب  إزدياد  حدوث 

بهذا الفيروس القاتل.
الرسمية  المصرية  التقارير  اشارت  فقد 
يومًيا  اإلصابة  حاالت  اعداد  أرتفاع  ان 
لم  امر  التوقيت  هذا  في  كورونا  بفيروس 
مصر  تمر  حيث  االعداد  بهذه  متوقًعا  يكن 
يكن  ولم  الفيروس  انتشار  بفترة ذروة  حالًيا 
من المتوقع ارتفاع اعداد اإلصابات اليومية 
بهذه األعداد مما يستدعي  الفترة  خالل هذه 
االمر التزاًما اكثر من المواطنين والبقاء في 
منازلهم لفترات أطول وتشير التوقعات إلي 
ان األسبوعين الجاري والمقبل سيكون ذروة 
اإلصابات بل وان هذه األرقام سترتفع تباعا 
نتيجة سلوكيات وتصرفات وأداء المواطنين 
االحتراز  وعدم  استهتار  من  المصريين 
حقيقًة  علي  اطالعهم  وعدم  والالمباالة 
راهنت  الحكومة  وكانت   ، الموقف  خطورة 
على وعي ألشعب في مناسبتين هامتين هما 
حلول شهر رمضان وما يتخلله من طقوس 
وعادات إعتاد المصريين علي إتباعها عبر 
السنين ، إما الثاني فهو عيد الفطر وما يمارسه 
من  وتعتبر  احتفالية  مظاهر  من  المصريين 
االتجاه  وكان  للمصريين  الهامة  المناسبات 
الدولة  فتح  بدء  هو  المصرية  الحكومة  لدى 
ما  الي  الطبيعية  الحياة  تعود  حتي  تدريجًيا 
العكس شهدت  كانت عليه سابقا ولكن على 
اإلصابات  لحاالت  مضطرد  إزدياد  البالد 
حتي وصل الرقم الي حوالي 1000 أصابه 
وفاة  حالة   21 من  ومايقرب  يومًيا  جديده 
وزاره  سجلت  مايو  شهر  من  وبداية  جديدة 
 34.6 بنسبه  لإلصابة  معدل  أعلي  الصحة 
معدل  وحقق  السابقة  بالشهور  مقارنًة  % 
اإلصابات اليومي ثالث قفزات هائلة خالل 
مناشدة  الى  أدى  الذي  االمر  رمضان  شهر 
بعض  تعديل  بضرورة  للمواطنين  الحكومة 
األخيرة  الفترة  خالل  والعادات  السلوكيات 
من شهر رمضان وأيام عيد الفطر ونصحت 
للتسوق  الخروج  في  بعدم اإلسراف  الشعب 
الخروج  وعند  التجمعات  وتقليل  التنزه  أو 
اإلجراءات  كافة  اتباع  من  البد  للضرورة 
االيدي  وغسل  الكمامات  وارتداء  الوقائية 
خطر  لتقليل  بالحكول  وفركها  باستمرار 
الصحة  وزارة  وحظرت  المرض  أنتشار 
بسبب  للزيادة  مرشحة  اإلصابة  حاالت  بأن 
سلوكيات بعض الناس اثناء شهر رمضان وما 
يليه من عيد وقالت بان هناك أناس كثيرين 
حامله للفيروس وليس لديها اعراض المرض 
وكثرة التجمعات والزحام سيزيد األعداد ال 
محالة كًما حذرت الوزارة بان مصر االن ال 
تزال في المرحلة الثانية من تفشي الفيروس 
الثالثة وهي في  ولم نصل بعد الى المرحلة 
غاية الخطورة والصعوبة وهي مرحلة تفشي 
إليها  تصل  أن  ما  وهي  المجتمعية  العدوى 
امرا  المرض  علي  السيطرة  سيكون  مصر 

صعًبا وهو ما ينذر بحدوث كارثة وهو ما ال 
نتمنى ان تصل اليه البالد وأوضحت الوزارة 
تفسيًرا لمعنى كلمة » الذروة » وهي بلوغ 
المنحنى الوبائي أعاله أي الوصول القصى 
عدد إصابات تسجل يومًيا وان مصر حالًيا 
في طريقها الي الوصول الي مرحلة الذروة 
لذا فامام مصر طريقان وهما اما دخول عدد 
اإلصابات بطريق المستعرض أي ثبات عدد 
أي  معينة  لمدة  يومًيا  المسجلة  اإلصابات 
ثبات المنحنى الوبائي ثم بداية نزول المنحنى 
بتسجيل عدد إصابات اقل. اما الطريق الثاني 
هو الوصول لذروة المنحنى الوبائي وتسجيل 
عدد إصابات اقل دون المرور بمرحلة ثبات 
الفردية  للحاالت  الوصول  وبعدها  األرقام 
والوصول  الوبائي  المنحنى  انحدار  ثم  ومن 

لرقم صفر في اإلصابات.
والزدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا 
في مصر له أسباب متعددة ومختلفة ويمكننا 

أن نوجزها في اآلتي:-
الصحة  وزارة  أصدرته  الذي  1-التوجه 
وهو   »PCR« تحليل  اجراء  في  بالتوسع 
الفحص السريع الكتشاف الفيروس ووجوده 
الي  باإلضافة  الجمهورية  أنحاء  معظم  في 
التحليل  هذا  اجراء  في  أنفسهم  الناس  رغبة 

كنوع من االطمئنان على أنفسهم وذويهم.
المسؤولية  وعدم  المواطنين  تراخي   -2
يعيشونها  التي  الالمباالة  عدم  وحالة 
الالزمة  الصحية  اإلجراءات  اتخاذ  وعدم 
لمنع  الواجبة  االحترازية  واالشتراطات 
التجمعات  الزالت  حيث  المرض  تفشي 
وجود  وعدم  اشده  علي  والزحام  البشرية 
الكمامات  ارتداء  وعدم  االفراد  بين  مسافة 
الواقية ومصافحة األشخاص بعضهم لبعض 
باإلضافة الي االحضان والقبالت بشكٍل ينم 

عن جهل وعدم وعي او إدراك.
الحظت  حيث  الخارج  من  الوافدون   -3
السبب  أن  المعنية  والجهات  الصحة  وزارة 
هم  المصابين  اعداد  ازدياد  في  الرئيسي 
القادمين من خارج البالد وأن معظم الحاالت 
البالد  متواجدين خارج  كانوا  أًما ألشخاص 
من  لوافدين  مخالطين  كانوا  الشخاص  أو 

الخارج .
4- حساب المتوالية العددية حيث اشارت 
زيادة  أحتمالية  الى  العالمية  الصحة  منظمة 
اعداد المصابين علي مستوي ألعالم إلن كل 
ال  أخري  حاله  مقابلها  يوجد  مسجلة  حالة 
تظهر عليها األعراض ويتم ضرب الحاالت 
المسجلة في 1.4 من المصابين فعلي سبيل 
المثال إذا كانت االحصائيات المسجلة في يوم 
تبلغ 1000 حاله فإنه في خالل يومين يمكن 
ان تصل مابين 1400 الى 1500 حاله أي 
أن الشخص المصاب بالفيروس ينقل العدوى 

الى اثنين او ثالثة في غضون يومين.
5- ضعف المنظومة الطبية وعدم قدرتها 
على  المصابة  األعداد  كل  استيعاب  على 
مستوى الجمهورية وندرة اإلمكانات المادية 
وقلة الخبرات البشرية باإلضافة الي عدم ثقة 
عند  لهم  الصحة  وزارة  حماية  في  األطباء 
تعرضهم الى أي نكبة وتقاعسها عن تقديم يد 

المساعدة والعون لهم.

بقية مقال »غصن الزيتون 6 -  الربيع ..... األمريكي« ص10 

ادان المرشح الديموقراطي للرئاسة األميركية جو بايدن األحد العنف في االحتجاجات 
التي تشهدها الواليات المتحدة، مشدداً في الوقت نفسه على حق األميركيين في التظاهر. 
فعل  رد  إنه  وضرورة.  حق  الوحشية  هذه  على  »االحتجاج  إن  بيان  في  بايدن  وقال 
أمريكي خالص«. لكنه أضاف أن األمر ال ينطبق على »إحراق مدن وتدمير مجاني«. 
واكد أن »العنف الذي يعرض حياة الناس للخطر ليس كذلك. العنف الذي يطال األعمال 
الشرطة  أطلق عناصر  أنجليس،  لوس  كذلك«. وفي  ليس  ويغلقها  المجتمع.  تخدم  التي 
للشرطة،  سيارة  في  النار  أضرموا  متظاهرين  مع  مواجهة  المطاطي خالل  الرصاص 
كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك.و تّم إحراق سيّارات ومراكز 
انساني  ال  بجد  الحادث  طبعا  وغيرها...  وأتالنتا  وداالس  نيويورك  في  للشرطة  تابعة 
وعنيف... وينم عن غل وحقد من ظابط البوليس ضد السود بصفه عامه... وقد تضامن 
الفرنسى ماركوس تورام مهاجم فريق بوروسيا مونشجالدباخ مع األمريكى جورج فلويد 
بنفس  بركوعه  تضامن  المباره...  في  هدف  احرازه  بعد  األفريقية...  األصول  صاحب 
الشكل الذي قتل به جورج... كما قام العب اخر في المانيا بعد احرازه هدف... باظهار 
ومنذ  العداله...  وتحقيق  بالقصاص  والمناداة  جورج...  مقتل  بإدانة  فانلته  علي  ماكتبه 
وقت قصير ظهرت صوره لرجال البوليس... وهم في حالة ركوع... تمثل الشكل الذي 
كان عليه جورج فلويد حين قتل... في النهايه جميعنا ضد الظلم... وفي النهايه جميعنا 
ضد الفوضى... وضد الشغب...... ربنا يستر وتمر االزمه وهذه االحداث الداميه علي 
خير... الن احنا في هذه األيام القاسيه التي يمر بها العالم... في غني عن أي مصائب او 
مصاعب اخري... وبصراحه اكثر... احنا في غني عن أي ثوره.... وفي غني عن..... 

الربيع األمريكي.....
 

ازاي يكون البشر... بالقسوه والجبروت
وازاي تدوس علي ناس.... بالجزمه والشلوت

وازاي ماترحم صريخ... واحد لحد الموت
ماعدش ينفع بقي.... الصمت وال السكوت

يارب انت العدل... في ايديك ميزان مظبوط
نور ظالم القلوب... خلي العتمه تفوت

خواطر كوفيدية :
 ال حتزنوا روح اهلل القدوس

تجديد دعوة معلمنا بولس الرسول.  
دعوة لإلجتهاد واإلتحاد إلي رؤساء الطوائف المسيحية الثالثة : 

في اإليمان الواحد بنعمة الخالص المجاني بدم يسوع المسيح. 
قراء اْلَيْوَم من أفسس 4 

أعتقد إن ما يحزن روح هللا أن ينشق اإليمان المسيحي إلي ثالث طوائف، ويختلفون 
حتي في توافه األمور مثل أوقات عيد الميالد وعيد القيامة، إلي رفض الزواج من أتباع 

الطوائف األخري؛ وكأن المسيح لم يمت من أجلهم.  
وسؤالي العل المسيح مات فداء عن طائفة منهم دون األخري ؟ 

الم يحين الوقت ليجلس رؤساء الطوائف معا كما حدث كثيرا في الماضي في المجامع 
عقودا  ذلك  إقتضي  لو  وحتي  األخري،  تلو  واحدة  اإلختالف  وجهات  لتقريب  المقدسة 

فطريق األلف ميل يبدأ بخطوة واحدة. 
وأثق أن المسيح يسوع ربنا سيساعدهم في مسعاهم ذلك إن صدقت النوايا لتعود الكنيسة 
كما كانت في البدأ كنيسة واحدة ولكي يحضرها المسيح لنفسه كنيسة مجيدة ال دنس فيها 

وال غضن أو شيء من ذلك بل تكون مقدسة وبال عيب  .  
بين  الفروق  من  كثيرا  يدركون  المسيحي ال  الشعب  بسطاء  أن 90% من  متأكد  وأنا 

الطوائف الثالثة .  
وعلي رؤساء الطوائف أن يتذكروا : 

ألن من ليس علينا فهو معنا مرقس 9: 40
كل مملكة منقسمة علي ذاتها تخرب. متي 12: 25 

ثم نجيء إلي لب الموضوع وهو دعوة معلمنا بولس الرسول في أفسس 4 
3 مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم.

4 جسد واحد، وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد.
5 رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة،

6 إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم.
13 إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية اإليمان. 

 30 وال تحزنوا روح هللا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء.

ا.د ناجي إسكندر
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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

األرق مدمر للصحة

من عيادة الطب الطبيعى

التعب واالجهاد

س: انا سيدة في الستين من العمر 
وبدأت أشعر بإجهاد واعياء عند بذل 
أي مجهود، فهل هذا تقدم في السن او 
يوجد سبب آخر؟ وهل يجب ان أخضع 

للفحوصات؟
ج: الشعور بالتعب له أسباب كثيرة 
سوف نذكر البعض منها، فمثال يمكن 
وهذا  االنيميا،  هو  السبب  يكون  ان 
يحتاج لفحص معملى، وليس كاف ان 
تشخص األنيميا بل يجب معرفة سببها 
فيمكن  المختص،  الطبيب  طريق  عن 
او  الحديد  في  نقص  السبب  يكون  ان 
داخل  نزيف  بسبب  او   B12 فيتامين 
الجسم بسبب اورام سرطانية او أسباب 
بالفحص  يتضح  هذا  وكل  أخرى، 
للقولون  فحص  وعمل  للدم  المعملى 

واألشعة بالموجات الفوق صوتية.

افراز  قلة  هو  السبب  يكون  وأحيانا 
الغدة الدرقية، ويمكن معرفة هذا أيضا 

عن طريق فحوصات الدم.
في  واضحا  سببا  تجد  ال  وأحيانا 
يكون  ان  يمكن  الفحوصات، وهنا  كل 
الغذائية  العناصر  قلة  سببه  االجهاد 
األطعمة  تناول  او   B فيتامين  مثل 
العناصر  الى  تفتقر  التي  الغير صحية 
قلة  او  الكافى،  النوم  او عدم  الغذائية، 
الرياضة،  ممارسة  وعدم  الحركة 
او  االكتئاب  هو  السبب  يكون  واحيانا 

التوتر الشديد..

د.تباسيم جندي

الغير  الكافى  النوم  ألن 
عناصر  أحد  هو  متقطع 
المهم  من  لذا  الجسم،  صحة 
ان يسأل الطبيب مريضه عن 
ونوعية  نومه  ساعات  عدد 
النوم اذا كانت مضطربة او 
ان  أكتشف  وعادة  متقطعة، 
كثير من المرضى ينام 5 او 

6 ساعات يوميا واحيانا 4 ، وهذا في الواقع مدمر 
للصحة، والمواطن األمريكي في القرن العشرين 
 6 هو  اآلن  المعدل  ولكن  ساعات،   9 ينام  كان 
ساعات ونصف والذين ينامون 8 ساعات هم 28 
اقل من 6 ساعات  ينامون  الذين  % فقط، ونسبة 
هم 20%، وفى تقرير حديث لمؤسسة النوم وجد 
ان ثلث الشعب األمريكي فاقد للنوم بسبب القلق 

المرتبط باألمور المادية.

والحقيقة ان األرق او النوم المضطرب او الغير 
بالتعب واالجهاد  كافى هو السبب وراء الشعور 

وقلة التركيز الذهنى وآالم الجسم.

للذين  الصحية  التكلفة  ان  الباحثون  وجد  ولقد 
أكثر من 3 أضعاف من  يعانون من األرق هي 
ال يعانون، وان معدل الوفاة يكون اكبر بمقدار 5 
الناس  مرات ممن ال يعانون، والواقع ان معظم 
ال يفكر في األمر بهذه الطريقة، او ان قلة النوم 
او عدم كفايته يمكن ان تكون معامل خطورة في 
كثير من األمراض، لذا ثلث األفراد فقط هم الذين 
يلجئون  فقط  و%7  الطبيب،  مع  األمر  يناقشون 
الى العقاقير المنومة بما لها من أعراض جانبية، 
وال يتصدون للسبب الحقيقى للمشكلة، والعقاقير 
المنومة يفترض ان تستخدم لفترة قصيرة وليست 
يشعر  يستخدمها  من  ومعظم  مزمنة،  بصفة 
الذهنى  التركيز  على  التالى  اليوم  في  بآثارها 
العقاقير  هذه  سيئات  ومن  السيارة،  قيادة  وحتى 
عند  األرق  الى  والرجوع  االرتداد  ظاهرة  هي 
توقف العقار، هذا باإلضافة الى بعض األعراض 
األخرى مثل المشى او األكل أثناء النوم واحيانا 
والحساسية،  الهلوسة  وكذلك  النوم  اثناء  القيادة 
على  تساعد  التي  الحديثة  العقاقير  من  وكثير 
البحث خطورتها في زيادة معدل  أثبت  قد  النوم 
الوفيات، واالصابة بأنواع من األورام السرطانية 
مثل أورام الكلى والغدة الدرقية والخصية حسب 

األبحاث على الحيوانات.

او  كافى  الغير  النوم  ان  على  العلماء  ويجمع 
واالصابة  الصحى  القصور  يجلب  المضطرب 
الراحة  والعقل  للجسم  يتيح  فالنوم  باألمراض، 
فترة  أيضا  وهو  اليومى،  النشاط  بعد  التامة 
افراز  فترة  هو  فالنوم  التالفة،  للخاليا  اإلصالح 
هرمون النمو الذى يساعد على اصالح اى خلل 
العلماء  وجد  وقد  التالف،  واستعادة  الجسم  في 

النوم  ان  شيكاغو  جامعة  في 
ساعة  بمقدار  قل  اذا  العميق 
الهرمون  افراز  يقل  ونصف 
هو  النوم  كذلك   ،%23 بنسبة 
كل  من  للعقل  استرخاء  فترة 
يشغل  ما  وكل  االنفعاالت 

الذهن.

ان  يمكن  كافى  الغير  او  صحى  الغير  فالنوم 
يسبب كثيرا من األمراض منها:

-       التوتر والقلق:

هم أكثر عرضة بمقدار 6 مرات

-       انكماش المخ:

يعانون  الذين  ان  هولندا  في  البحث  بين  فقد 
من األرق المزمن تنكمش لديهم جزء من الفص 
األمامى في المخ القريب من العين وهو المسئول 

عن الراحة والسعادة.

-       الشعور بالتعب واالجهاد

-       االكتئاب: 

هم أكثر عرضة بمقدار %42

-       مرض السكر:

يزيد بمقدار 3 اضعاف

-       مرض الفايبرومايلجيا:

يشكى المريض أكثر كلما قلت ساعات النوم

-       حرقان المعدة وارتجاع الحامض:

تزيد خطورة اإلصابة به 3 اضعاف

-       امراض القلب والجلطات الدماغية: 

القلبية  باألزمات  اإلصابة  خطورة  تزداد 
 7 من  اقل  ينامون  من  مع  الدماغية  والجلطات 

ساعات يوميا بمقدار الضعف.

-       ضغط الدم:

تزيد نسبة اإلصابة بنسبة %32

-       ضعف الذاكرة

-       اعراض سن اليأس

-       زيادة الوزن والسمنة:

ان  تبين  فالدراسات  بنسبة %65،  الوزن  يزيد 
هرمون الغرلين الفاتح للشهية يزيد مع قلة النوم 

وهرمون الليبتين الذى يقلل من الشهية ينقص.

- األلم المزمن

- االنتحار

 ahram.teeba@gmail.com   لالعالن باجلريدة اتصل على
اواتصل  باشرف اسكاروس

(416)659-8744   

اجلرجري يعزز صحة اجلسم 
والبشرة والشعر 

على  يحتوي  الجرجير  ان  العلمية  االبحاث  كشف 
نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم 
والبشرة والشعر، كما يدخل زيت الجرجير فى مستحضرات التجميل ويساعد على 

عالج العديد من المشاكل الجلدية.
يساعد الجرجير على وقف الشيخوخة الجلدية ويبطئها ، حيث يتحلل اإليالستين 
والكوالجين في الجلد بسبب أشعة الشمس، ويمكن أن تساعد المركبات الموجودة 
فى الجرجير وفيتامين سى على إيقاف ومنع انهيار الكوالجين واإليالستين ويؤدي 
إلى زيادة إنتاج الكوالجين مما يؤدي إلى بشرة أكثر شباًبا وأكثر صحة ومرونة 

. watercress حسب ما ذكره موقع
كما يساعد الجرجير على خفض ضغط الدم، يحيث يحتوي الجرجير على النترات 

التي تساعد على خلق المرونة وفي األوعية الدموية مما يقلل من ضغط الدم.
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بريطانيا لتشكيل حتالف 
عاملي ضد الصني.... بدعوة 

من سبع وزارء سابقني

 

للمملكة  سابقين  خارجية  وزراء  سبعة  دعا 
المتحدة، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى 
تشكيل تحالف عالمي لتنسيق االستجابة لألزمة 

بين الصين وهونغ كونغ.

وتواجه الصين انتقادات متزايدة بشأن قانون 
أن يجعل  لهونغ كونغ من شأنه  أمني مخطط 
من جريمة تقويض سلطة بكين جريمة، وحذر 
وزير الخارجية دومينيك راب، بكين، من أن 

المملكة المتحدة لن تغض الطرف.

الصين من  إلى  أعيدت  وكانت هونغ كونغ 
ولكن   1997 عام  في  البريطانية  السيطرة 
وتتمتع  نوعها.  من  فريدة  اتفاقية  بموجب 
المستعمرة البريطانية السابقة ببعض الحريات 
غير المرئية في البر الرئيسي للصين - وهي 
القانون  يسمى  صغير  دستور  في  موضحة 

األساسي.

لكن هناك مخاوف من أن القانون المقترح، 
يمكن  كونغ،  هونغ  في  احتجاجات  أثار  الذي 
أن يعرض للخطر بعض الحريات التي يكفلها 

القانون األساسي.

االستجابة الدولية

األحزاب  بين  المشتركة  المجموعة  وتقول 
المملكة  في  السابقين  الخارجية  وزراء  من 
إن  الوزراء  رئيس  إلى  الرسالة  في  المتحدة 
إليها  ينظر  أن  يجب  المتحدة  المملكة  حكومة 
تأخذ  حيث  الدولية،  االستجابة  تقود  أنها  على 
بشأن  بريطانيا  إشاراتها من  الدول  العديد من 

مستعمرتها السابقة.

وهم:  السابقون  الخارجية  وزراء  وعبّر 
سترو،  جاك  ميليباند،  ديفيد  هانت،  جيريمي 
أوين،  ديفيد  ريفكيند،  مالكولم  هيغ،  ويليام 
ومارغريت بيكيت، عن قلقهم إزاء ما يسمونه 
 - الصينية  لالتفاقيات  للصين  فاضًحا"  "خرًقا 
صارمة  قوانين  فرض  خالل  من  البريطانية 

لألمن القومي على هونغ كونغ.

على  جونسون  السابقون،  الوزراء  وحث 
الحلفاء  من  دولية"  اتصال  "مجموعة  تشكيل 
لتنسيق أي عمل مشترك، على غرار ذلك الذي 
أنشئ في عام 1994 لمحاولة إنهاء الصراع 

في يوغوسالفيا السابقة.

ستريت  داونينغ   10 باسم  متحدث  وأصر 
على أن الحكومة تلعب بالفعل دوًرا رائًدا مع 
الشركاء الدوليين في حث الصين على التفكير 

مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية الحالي دومينيك راب 
إن التشريع األمني الجديد "ينتهك بشكل واضح 
للغاية" االستقاللية التي يكفلها القانون الصيني 

وكذلك في اتفاقية عام 1997.

ألولئك  ستسمح  المتحدة  المملكة  أن  وأكد 
الذين يحملون جوازات سفر وطنية بريطانية 
المملكة  إلى  بالقدوم   )BNO( الخارج(  )في 
لمدة  والعمل  للدراسة  بطلب  والتقدم  المتحدة 

12 شهًرا قابلة للتمديد.

مار  )أندرو  لبرنامج  راب  الوزير  وصرح 
سيوفر  هذا  أن  األحد  أمس  يوم  سي(  بي  بي 

بدوره "طريق المواطنة".

جوازات سفر

لمواطني   BNO جوازات  منح  تم  وكان 
في  الصيني  التسليم  قبل  المولودين  هونغ 
ببعض  للحامل  يسمحون  وبينما   ،1997 عام 
إال  البريطانية،  الخارجية  الخدمة  من  الحماية 
أنهم ال يمنحون الحق في العيش أو العمل في 

بريطانيا.

ماليين  ثالثة  إلى  يصل  ما  إن  راب  وقال 
)في  بريطانيين  كمواطنين  مسجلين  شخص 
مؤهلين  يكونون  قد  كونغ  هونغ  في  الخارج( 
ما  إذا  البريطانية  الجنسية  على  للحصول 

واصلت الصين المضي قدما في القانون.

الشؤون  لجنة  رئيس  قال  ذلك،  وإلى 
الخارجية بمجلس العموم ، توم توغيندات، إنه 
يتعين على الحكومة أن تدرك أن الصين لديها 
عليها  وينبغي  للغاية"،  استبدادي  حكم  "نظام 

إعادة التفكير في الشراكة بين البلدين.

مشروع القانون

إجماع  بشبه  تبنى  الصيني  البرلمان  وكان 
يوم الخميس 28 مايو 2020، مشروع قانون 
أعد  كان  كونغ  في هونغ  القومي  األمن  حول 
شهدتها  التي  الحاشدة  المظاهرات  على  ردا 

المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

البالغ عددهم نحو ثالثة آالف  النواب  وأقر 
في الجمعية الوطنية الشعبية اإلجراء الذي يثير 
أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم 
ذاتي ودفع الواليات المتحدة إلى بدء إجراءات 

فرض عقوبات على بكين.

ويخشى كثيرون في هونغ كونغ وفي الغرب 
من أن يوّجه المشروع ضربة قاضية للحريات 

في المستعمرة البريطانية السابقة.

أعلن  رئيس بلدية نيويورك الثالثاء أن 
المدينة بعد  الذي اعلن في  التجول  حظر 
سيبقى  سرقة  وعمليات  عنيفة  تظاهرات 
ساريا حتى االحد في السابع من يونيوااا.

حظر  أن  بالسيو  دي  بيل  واوضح 
الثالثاء من  اعتبارا من  التجول سيسري 
الخامسة  الساعة  حتى   20,00 الساعة 
صباحا، بعدما كان تنفيذه يبدأ في الساعة 

.23,00
الفدرالية  السلطات  وّجهت  ذلك،  إلى 
والية  من  رجل  إلى  اتهاماً  األميركية 
إلى  متفجرة  معدات  نقل  كان  إيلينوي 
تظاهرات في مينيسوتا، بالتحريض على 
بدء  منذ  يوجه  اتهام  أول  في  الشغب، 

التظاهرات التي تهّز البالد.
عن  الصادرة  المستندات  في  وجاء 
لي  ماثيو  أن  االثنين  فدرالية  محكمة 
روبرت البالغ 28 عاماً، اجتاز 500 كلم 
وكانت  مينيابوليس  جنوب  إلى  للوصول 

نيّته النهب والتسبب بأضرار.
أخرى  إلى  والية  من  االنتقال  وهذا 

يعطي الحكومة الفدرالية حق مالحقته.
وأوضحت وزارة العدل األميركية أنه 
في مقطع فيديو نشره بنفسه على االنترنت 
في 29 مايو، يمكن رؤيته "يمرر معدات 
أشخاصاً  ويشّجع  بحوزته  كانت  متفجرة 
حفظ  قوات  على  رميها  على  آخرين 

النظام".
باالمكان  كان  الشكوى،  نّص  وبحسب 
إذا  قنابل  "لدي  يقول  الفيديو  في  سماعه 
لدي  امسكوا،  إطالقها...  بعضكم  يريد 
يُذكر  ولم  وارموها".  اشعلوها  المزيد... 

توجهه السياسي.
ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس  وأكد 
سيعاقبان  أنهما  بار  بيل  العدل  ووزير 
على  المتطرفة  اليسارية  "أنتيفا"  حركة 
التظاهرات  بها  تتسم  التي  العنف  أعمال 
األميركي  فلويد،  جورج  مع  تضامنا 
من  أكثر  قبل  ُقتل  الذي  البشرة  األسود 

أسبوع في مينيابوليس




