
انواع السرطان )السلطعون-الكابوريا

 ذات النظارة السوداء

 لبنان والعمق االسرتاتيجى ملصر 

 بريوت  بال بكاء  بال أحزان!!

تعرفين سبيل احلياة

 خماطبة املرضى تليفونيا

فصل قس من كنيسة لورن بارك يف أونتاريو  
بعد حتوله الي أنثي

الشرطة حتقق يف أعمال كراهية بغيضة 
بعد العثور علي خامس مشنقة  ] نووز [ 

معلقة يف موقع للبناء يف تورنتو

كندا تتعهد بتقديم مساعدات فورية للبنان 
وتريد أصالحا سياسيا واقتصاديا بها علي 

املدي الطويل

 أكثر من سبب لتناول اخلضر والفواكه 

األورجانيك

هيئة الصحة الكندية تستدعي أكثر من 51 
نوع من مطهرات اليدين

انهزم حيا وانتصر ميتا!

 االميان وسط دوامة احلياة

عريضة تنتقد خطة حكومة أونتاريو 
للعودة الي املدارس حتصل علي ما يقرب 

من 200 الف توقيع

 مرتضى منصور أراجوز مصر األول –

ابى

طفل حمظوظ يعثر على كنز يف أول 
استخدام هلدية عيد ميالده

 بسوسنس األول

 ال تشميت بي يا عدوتي

 طبق  ... واحد  
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne 
Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@yahoo.ca

416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 
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السيسي ورئيس وزراء اليونان: اتفاق 
ترسيم احلدود تارخيي

المصري،  الرئيس  تلقى 
عبدالفتاح السيسي، اليوم األربعاء، 
اتصااًل هاتفياً من رئيس الوزراء 

اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم 
بسام راضي،  المصرية،  الرئاسة 
التهنئة  تبادل  تناول  االتصال  بأن 

القاهرة  في  واليونان  بين مصر  البحرية  الحدود  تعيين  اتفاق  توقيع  بمناسبة 
يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العالقات الثنائية بين البلدين 

وتوافر اإلرادة السياسية القوية لالرتقاء بها على مختلف األصعدة.
وقال المتحدث إنه جرى التوافق خالل االتصال على أن توقيع اتفاق الحدود 
البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعالقات الثنائية، ويمثل نموذجاً 
األمن  تحقيق  في  ويسهم  التعيين  لعملية  الصحيحة  والقواعد  األسس  لترسيخ 
واالستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضاًل عن إتاحة الفرصة لكٍل من مصر 

واليونان الستغالل مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
الملفات  بعض  حيال  النظر  ووجهات  الرؤي  تبادل  االتصال  شهد  كما 
اإلقليمية ذات االهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات األوضاع في منطقة 
شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، 

أخذا في االعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين
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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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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 -38

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

لبنان والعمق االسرتاتيجى ملصر 
     

أجرم  والكل  بل  مدان  الكل  مذنب  الكل 
الجزء  فى  ألنائم  الجميل  البلد  ذلك  حق  في 
الجنوبى من البحر المتوسط والذى له اهمية 
للقارات  التقاء  كنقطة  قصوى  استراتيجية 
نقطة  وايضا  القديمة  والحضارات  القديمة 
ومشكلة  قضية  الثالث.  االديان  بين  تماس 
للحل  قابلة  وغير  وشائكة  صعبة  لبنان 
وليس  قادرين  غير  النزاع  اطراف  الن 

من  نوع  اى  تقديم  باستطاعتهم 
تقديم  سيادتهم الن  التنازل عن 
معناة  التنازل  من  نوع  اى 
اللعبة  من  النهائى  االقصاء 
بانورامية  .وبنظرة  المميتة 
للوضع الحالى فى لبنان نجد أن 
اساسيين  العبين  خمسة  هناك 
كل  الى  باالضافة  لبنان  فى 
المخابرات  اجهزة  معظم  أو 
الملعب  في  متواجدة  العالم  فى 
وسوريا  الشيعة  فهناك  اللبنانى 

ثم  الماراونة  ثم  والسعودية  والسنة  كطرف 
الدروز واخيرا إسرائيل وهؤالء آل يمكن باى 
حال من االحوال ان يتفقوا على استقرار أو 
هدوء الوضع في لبنان والتفجيرات االخيرة 
لن تكون االخيرة وهى نتيجة طبيعية للصراع 
الدائر فى هذا البلد وقد يكون بتدبير سعودى 
عام  منذ ١٥  الحريرى  الرئيس  لمقتل  للثأر 
قد  او  الشيعى  اللة  بحزب  التهمة  والصاق 
يكون استعراض عضالت من حزب هللا قبل 
الحكم في قضية مقتل الحريرى ومن الممكن 
لدولة  مخابرات  جهاز  من  بتدبير  يكون  أن 
البحر  فى  لبنان  خيرات  في  طامعة  معينة 
لبنان  المتوسط واثارتها للمشاكل حتى يظل 
مشغول دائما بصراعاته الداخلية غير قادر 
على تامين حدوده وحماية ثرواتة االحتماالت 

كلها متاحة والحقيقة لن تظهر ابدا . الوضع 
خطير جدا واالطراف اللبنانيين داخل لبنان 
لعمل  الخارج  من  عليهم  التاثير  جدا  سهل 
صفقات دون الرجوع الى االطراف االخرى 
ثقل  لها  تماما وليس  الدولة غائبة  ومركزية 
وتاثير على كل االطراف. اوروبا وممثلة فى 
وادركت  اللبنانى  المشهد  قرأت جيدا  فرنسا 
حجم المؤامرة التى تحاك ضد لبنان وتحرك 
الرئيس ماكرون لم يكون بسبب عاطفة وقتية 
لما حدث من تفجير فى بيروت بل هوا انذار 
للشعب اللبنانى كلة بكل اطيافة بانهم ال مجال 
يتوحدوا  ان  البد  وأنهم  الطائفية  من  لمزيد 
تحتوى  وطنية  حقيقية  لبنانية  قيادة  خلف 
الدولة على كل  اللبنانيين وتفرض هيبة  كل 
هناك  يكون  لن  واال  لبنان  ارض  فى  شبر 
لبنان وايضا جاءت زيارة ماكرون كرسالة 
صريحة وواضحة لمن لهم اغراض واطماع 
فى لبنان بان اوروبا لن تسمح لتلك المؤامرات 
بان تتم حتى لو احتاج االمر لفرض وصاية 
فيهم  بما  كلة  العالم  ان  المشكلة  لبنان.  على 
اللبنانيين المغتربين يريدون أن يتعافى لبنان 
ولكن اللبنانيين المقيمين فى لبنان وخصوصا 
الشيعة والسنة ال يرغبون بذلك. مصر يهمها 
لبنان وهوا وضع  الحالى فى  الوضع  كثيرا 
ولذلك  المنطقة  في  الوضع  على  جدا  مؤثر 
وحماية  لبنان  استقرار  ان  مصر  اعتبرت 
واالستقرار  لالمن  استراتيجى  عمق  حدودة 
المصرى فمصر التى تعانى من جهة الغرب 

واتفاقها  االخوانية  السراج  حكومة  بسبب 
المشبوة مع االغا التركى مغتصب اراضى 
تمتد  التركي  لذلك  السماح  يمكنها  ال  الغير 
اللبنانية  السواحل  الى  ويطول  ايضا  ذراعه 
اسباب  لثالثة  وذلك  المتوسط  البحر  على 
بين  للروابط  التاريخى  العمق  جميعا  اولهم 
يعتبران  الذين  واللبنانى  المصرى  الشعبين 
العالم  فى  بالعربية  الناطقة  الشعوب  ارقى 
فى  متمثلة  ايران  وجود  ثانيا  كلة.  العربى 
حزب اللة وما يمثلة من قلقلة المن واستقرار 
المنطقة كلها عامة وإسرائيل خاصة ومدى 
تاثير ذلك على االمن القومى المصرى الذى 

يتاثر بشدة من الوضع الداخلى للبنان. 
]البقية ص13[ 



األهرام الكندي يهنئ 
الدكتور رأفت جندي 
بوصول أول حفيد له  

األهرام الكندي: رزق احملاميان تيم جندي ونانسي جندي" غربيال" بأول 
مولود لهما. أعطي املولود 

أسم أغسطني.  

تيم جندي هو ابن الدكتور 
رأفت جندي مؤسس 
ورئيس حترير األهرام 

اجلديد الكندية والدكتورة 
تباسيم جندي عضو 
مجلس إدارة اجلريدة.  

أسرة التحرير وكتاب 
األهرام اجلديد الكندي 
وموقع األهرام الكندي 

وقراءة يتقدمون بخالص 
التهاني للدكتور رأفت 

جندي بوصول أول حفيد 
له بسالمة اهلل.كما نهنئ محامي اجلريدة األستاذ تيم جندي وزوجته األستاذة 

نانسي جندي "غبريال" بوصول أبنهم األول.  
متمنني للمولود وافر الصحة وحياة سعيدة وعمرا طويال. مصلني أن مينحه 

اهلل كل بركة هو في إحتياج إليها وأن ينمو في احلكمة واملعرفة ونعمة اهلل. 
ويكون أمتدادا طيبا لهذة الشجرة الطيبة املباركة.  
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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 

تعازينا ألهل لبنان

  

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

انفجار  على  لبنان  ألهل  القلبية  تعازينا 
ح��ادث  قسوته  ف��ي  يشبه  ال��ذي  ب��ي��روت 

نيويورك في ١١ سبتمبر 200١.

االمونيا  نترات  أن  بقوة  تشير  األصابع 
المنفجرة كانت ستستخدم في صناعة قنابل 
حزب  يكون  أن  استبعد  ولهذا  هللا،  حزب 
الشيطان هذا وراء التفجير، وان كان وراء 
يقال  ما  أن  وغالبا  المادة.   لهذه  التخزين 
لموزمبيق  سيكون  كان  الشحنة  توجه  في 

هو تستر.

اللبنانيون يجب ان يفيقوا من وجود حزب 
الشيطان هذا في دولتهم. وثورة اللبنانيون 
هذا  وجود  ضد  باألساس  تكون  ان  يجب 
الحزب الذي تكون سنة ١98٥ وتقوى في 
الدولة وأيضا له  بلدهم وصار دولة داخل 

سلطة اقوى من الدولة.

طالب  كنت  وقتها  وانا   ١973 سنة  في 
بالجامعة دفعت رسوما لرحلة جامعية إلى 

الحرب  بسبب  تتم  لم  الرحلة  ولكن  لبنان 
االهلية في لبنان. وفى السبعينات من القرن 
أوالد  كتاب  م��رة  ألول  ق��رأت  الماضي 
حارتنا للكاتب نجيب محفوظ المطبوع في 
بطباعته  مسموح  غير  وقتها  وكان  لبنان 

حديثا  به  يسمح  ولم  مصر  في  وتداوله 
ذكرت  ولقد  فقراته،  بعض  تغيير  بعد  اال 
منحه  وقت  الكتاب  هذا  للسالم  نوبل  لجنة 

جائزتها.

ألهل  صحوة  سيكون  التفجير  هذا  هل 
الداهم داخل  لبنان لكي يدركوا أن الخطر 
خارج  الخطر  من  كثيرا  أكبر  دولتهم 

دولتهم؟

في  تؤلف  الكتب  ان  قبل  من  يقال  كان 
مصر وتطبع في لبنان وتقرأ في العراق، 
ولقد عادت مصر للتأليف فهل يعود لبنان 

للطباعة ويعود العراق للقراءة؟

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com
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فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
أسمه  غير  أردوغان  خليت  ريس  يا  إيه 
نفس  ويردد  وينام  يصحي  بغبان  وبقي 

الكالم. 
 الجيش المصري 

في 73 حطمتوا خط بارليف وفي 2020 
وجود  مالوش  وهمي  أحمر  خط  عملتوا 

ومافيش حد قادر يعديه. 
 مرتضي منصور 

وأفرقع  صبحي  رمضان  اخد  منك  لو 
قنبلة الموسم وكل المواسم. 

 ترامب  
علي  شهور  أربع  فاضل  أبوك  وحياة 
االنتخابات أمسك لسانك أربع شهور وبعد 

كدة إطلقة أربع سنين. 
 بايدن 

إيه  إيه هو  بأمارة  إللي متعشم فيك خير 
غير  أوباما  عصر  في  جه  إللي  الخير 
لإلرهابين  ووصول  والدمار  الخراب 

للحكم في الشرق. 
ترودو  

الرأي  إستطالعات  الفضايح  كل  بالرغم 
هتكسب  اليوم  انتخابات  فيه  لو  أن  بتقول 
أزاي مش عارف.... قيراط حظ وال فدان 

شطارة. 
 ميشيل عون 

حزب  ببندقية  الرئاسة  لكرسي  وصلت 
شباب  بحناجر  الكرسي  من  وهترحل  هللا 
الباقي  القليل  علي  وحافظ  أرحل  لبنان... 

لك من كرامة. 
 حسن نصر هللا 

دولة داخل الدولة جيش أقوي من جيش 
ووقعت  فلست  الدولة  والنتيجة  الدولة 

وخربت. 
 سوريا 

ملف  علي  أدور  روحت  تصوروا 
السعودية وقطر متفقين عليه لم أجد غير 

خراب سوريا. 
 قناة الحدث 

الجزيرة  قناة  من  رحمتونا  لكم  شكرا 
علي  وتطاولهم  أدبهم  قلة  من  ورحمتونا 

بالدنا أهال بالحدث باي باي الجزيرة. 
 محمد بن سلمان  

لكن  ماشي  تركيا  في  خاشقجي  تقطع   
أهو  كندا؟؟  في  الجابري  تقتل  عايز 

فضيحتك بقت فضيحة بجالجل. 
رمضان صبحي 

كدة يا رمضان تسيب األهلي إللي رباك 
لما  طيب  وحماتك  وحماك  مراتك  وربي 

أنت تخون إللي يخلص مين؟؟. 
أردوغان  

لكن  اليونان  في  تلعب  قبرص  في  تلعب 
تيجي جنب مصر هتروح في خبر كان 

إسماعيل هنية 
مصر  وجيش  السعودية  فلوس  عايز 
يحرر فلسطين وترقص لتركيا وحياتك ال 

هدوق بلح اليمن وال عنب الشام. 

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ما هو افضل وقت للبيع؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

من  مالءمة  اكثر  معينة  مواسم  هناك 
أنواعها.  حسب  المنازل  لبيع  غيرها 
 Detached المنفصلة  للمنازل  فبالنسبة 
واحدة  أسرة  تناسب  التى   homes
المتوسطة،  األسعار  من  قريب  وسعرها 
فصل  هو  للبيع  لعرضها  وقت  أفضل 
جاذبية  اكثر  المنازل  تبدو  حيث  الربيع. 
عالية.  معنوية  حالة  فى  المشترين  ويكون 
كما ان معظم األسر ترغب فى إتمام عملية 
الشراء قبل إجازات الصيف. كذلك يدرك 
الجديدة  المدارس  فى  التسجيل  ان  اآلباء 
الدراسة.  بدء  قبل  كافى  وقت  الى  يحتاج 
قيمة منزلك اعلى كثيرا من  اذا كانت  اما 
متوسط األسعار فى المنطقة، فافضل وقت 
الخريف.  فصل  هو  للبيع  المنزل  لعرض 
الى  يحتاج  المنازل  من  النوع  هذا  الن 
مشترى مقتدر، والمشترى المقتدر يهتم اوال 
بقضاء االجازات الصيفية، وعند انتهاءها 
يبدأ البحث عن المنزل المناسب فى فصل 
مثل  الصغيرة  للمنازل  بالنسبة  الخريف. 
 townhouses or apartments
اكثر  واالفراد  الجدد  للمشترين  المناسبة 
من العائالت، عرضها للبيع ليس مقيد بأى 
بذلت  اذا  السنة. عموما  فصل من فصول 
وعرضته  جيد  بشكل  منزل  لتقديم  جهدا 
البيع  فاحتماالت  مناسب،  بسعر  للبيع 
تكون  قصير  وقت  فى  المعروض  بالسعر 

كبيرة.     

على وتعليقاتكم  بأسئلتكم  دائما   ارحب 
ca.estatesavvy@naser

اللبناني  الرئيس  يصر  أن  مستغرباً  ليس 
في  التحقيق  يقتصر  أن  على  عون  ميشال 
كارثة مرفأ بيروت على الدولة اللبنانية، أي 
عليه وعلى مجموعة قصر بعبدا والحكومة 
وبالطبع  باسيل،  جبران  رأسها  على  التي 
ينطبق  الذي  نصرهللا  حسن  بإشراف 
أن  المريب  »يكاد  القائل:  المثل  ذلك  عليه 
وزارة  من  بالطبع  وبإسناٍد  خذوني«  يقول 
اإلستخبارات واألمن الوطني اإليراني ثم.. 
من  قرب  إشراف عن  من  بد  ال  كان  وإذا 
عن  تعرف  التي  السورية  المخابرات  قبل 
لبنان، كما هو مؤكد، أكثر مما يعرفه أهله 
المعنيون وعلى رأسهم نبيه بري الذي من 
المعروف أنه ال يملك إال أن يكون تابعاً ل� 

»إمبراطور« ضاحية بيروت الجنوبية.

وبالطبع فإن المعروف أنه لن تكون هناك 
هي،  التي  بعبدا«  »سيد  لرغبة  إستجابة 
يحمل  إيرانياً  قراراً  ومؤكد،  واضح  وهذا 
ختم وتوقيع حسن نصرهللا فالقوى اللبنانية، 
وشيعتها  ويسارها  ويمينها  وشرقها  بغربها 
وسنتها وموارنتها وأرذثوذكسها... وبالطبع 
الرئيس  بلعبة  تقبل  أن  يمكن  ودروزها، ال 
وأن جريمة  وبخاصة  هذه  المكشوفة  عون 
إغتيال الرئيس رفيق الحريري ال تزال حيه 
وماثلة للعيان وحيث أن كل هؤالء قد تأكدوا 
منذ اللحظة األولى من أن القتلة المجرمين 
وأن  الجنوبية  بيروت  ضاحية  دويلة  من 
يرفعون  الزالوا  الذين  لؤالئك  كان  القرار 
رسالة  واحدة..ذات  عربية  أمة  شعار: 

خالدة..والعياذ باهلل جّل شأنه.

الرئيس  يصر  الذي  التحقيق  نتيجة  إّن 
عون على أن يقوم به قصر بعبدا والحكومة 
اللبنانية، هذه الحكومة، ستكون إنَّ ما حصل 
العدو  فإن  وقدراً«  »قضاًء  يكن:  لم  إن 
فإن  وبالطبع  عنه  المسؤول  هو  الصهوني 
ل المسؤولية وبالتأكيد  حسن نصر هللا سيُحِمّ
الفقيه  الولي  لحوزة  المعادية  القوى  إلى 
وللمناهضين للمرشد األعلى علي خامنئي.. 
تزال  ال  الذي  الملهم  القائد  لورثة  وأيضاً 

صوره ترفع في شوارع وزواريب وبعض 
بيوت ضاحية بيروت الجنوبية.

عون  ميشال  الرئيس  رغبة  أن  والمؤكد 
ال يمكن أن تتحقق وحتى إْن دعمها حسن 
نصر هللا بكل ثقله وقوته وبالطبع ودعمتها 
إيران الخامنئية وسوريا )األسدية( فالشعب 
قواه  وبكل  فبأغلبيته  كله  ليس  إن  اللبناني 
وال  سياسياًّ  ال  التابعة  غير  السياسية، 
بيروت  لضاحية  »ميليشياوياً«  وال  طائفياً 
الجنوبية، ال يمكن إاّل أن يواجه هذه اللعبة 
من  ما  وليحصل  ويرفضها..  المكشوفة 
الممكن أن يحصل وبخاصة وأن هناك شبه 
إجماع كْوني على أن الفاعل هو الولي الفقيه 
والدليل  الجنوبية«  »الضاحية  في  وممثله 
تقديم  إلى  بادر  قد  هللا  نصر  حسن  أن  هو 
»إطروحة« دفاعية ال يمكن أن يصدقها أو 

يقبل بها حتى أصحاب أنصاف العقول!!.

أنه ال  شبه كوني على  إن هناك إجماعاً 
بد من تحقيق دولي جدي في هذه الجريمة 
وأن هناك »مريباً« يكاد يقول: »خذوني« 
وأنه إذا لم يوضع الفاعل الحقيقي في قفص 
قريباً  ستتكرر  الجريمة  هذه  فإن  اإلتهام 
وتبرأ جراح  الشهداء  دماء  تجف  أن  وقبل 

المصابين.

إن هذا الذي جرى في مرفأ بيروت.. وفي 
لبنان كله وفي هذه المنطقة بأسرها سيتكرر 
مثنى وثالث ورباع إن مّر هذا الذي يريده: 
»سيد بعبدا« وإن لم يوضع الفاعل الحقيقي 
إن كان منفذاً أو مخططاً أو صاحب القرار 
الفعلي في قفص اإلتهام.. إن المعروف أن 
إيران  تقوده  المنطقة  هذه  في  تحالفاً  هناك 
هو  الموجعة  بيروت  ضربة  هدف  وأن 
هذا  في  لإلنضواء  »الرافضين«،  إلزام 
على  طهران،  في  مرجعيته  الذي  التحالف 
طأطأة رؤوسهم واإللتحاق بمسيرة الرافعين 

لرايات الولي الفقيه!عن ايالف

األنبا إرميا 
اجلدرى

الصغري والكبري 
أشد  من  ًيعد  آخر  وباًء  العالم  شهد  قد 
األوبئة فتًكا، إذ تسبب فى موت ماليين: وهو 
مرض »الُجدرى«، الذى بات أحد األمراض 

الڤيروسية الشديدة العدوى. 

 Smallpox »الُجدرى«

مرض  ظهور  موعد  بالتحديد  يُعرف  ال 
»الجدرى« أو مكانه، إال أن دراسة المومياوات 
ب�»ِمصر«  انتشاره  أثبتت  القديمة  الِمصرية 
عرفت  وقد  الميالدى.  الثالث  القرن  فى 
١6٥-١80م  أعوام  الرومانية  اإلمبراطورية 
أنطونين«،  »طاعون  باسم  نفسه  المرض 

العائدين من  حيث انتشر عن طريق جنودها 
المرض  تسبب  وقد  األدنى.  الشرق  حمالت 
»لوسيوس  اإلمبراطور  من:  كل  موت  فى 
»ماركوس  واإلمبراطور  ِڤيروس«، 
أوريليوس أنطونينوس«. ويذكر مؤرخو تلك 
 2000 بحياة  يودى  كان  المرض  أن  الحقبة 
شخص يوميًّا، وُقدرت أعداد الذين ماتوا بذلك 

الوباء خمسة ماليين شخص!! 

انتشر  عَشر،  السادس  القرن  بداية  ومع 
من  األمريكتين  فى  أَيصا  »الجدرى« 
الجديدة،  األرض  إلى  النازحين  األوروبِيّين 
سكان  من   %9٥-90 بين  ما  أرواح  حاصًدا 
األرض األصلِيّين!! فقد انتشر ب�»المكسيك« 
)١٥30-١٥27م(،  و»بيرو«  )١٥20م(، 
و»تشيلى«  )١٥٥٥م(،  و»البرازيل« 
المتحدة  و»الواليات  )١٥63-١٥6١م(، 
األمريكية« والتى عرفت فى ذلك الوقت باسم 
أعوام:  فى  عْشرة«  الثالثة  »المستعمرات 
»ماَستُشوِستس«،  بخليج  )١6١9-١6١7م( 
١633م  أعوام:  للظهور  أخرى  مرة  ليعود 
»نهر  بِمنَطقة  و١634م  ب�»بليموث«، 

كونيتيِكت«، و١72١-١722م ب�»بوسطن«، 
و١837- الجنوبية«،  ب�»كارولَينا  و١738م 

التى  الكبرى«  »السهول  بِمنَطقة  ١838م 
األمريكية،  الواليات  من  عدد  على  تشتمل 
مقاطعة  أما  الكندية،  المقاطعات  وبعض 
وباء  بها  تفشى  فقد  بكندا،  »أونتاريو« 

»الجدرى« عام ١630م. 

وتفشى المرض مرة ثانية فى القرن الثامن 
عَشر ب�»أوروبا«، مخلًفا قتلى قدرت أعدادهم 
المصابين  ثلث  فقد  كما  سنويًّا،  ب�000‚400 
عَشر  التاسع  القرن  وفى  أبصارهم.  تقريًبا 
تفشى وباء »الُجدرى« فى »جنوب إفريقيا« 
عام )١840م(، وبوالية »ڤيكتوريا« بأستراليا 
-١870( أعوام  وبألمانيا  )١8٥7م(،  عام 
)١88٥م(؛  عام  وبمونتلاير  ١87١م(، 
فى  جديد  من  تفشيه  العشرين  القرن  وشِهد 
وبالهند  )١972م(،  عام  »يوغوسالفيا« 

أعوام )١974-١98١م(. 
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هدوء  في  تسير  الحياه  كانت 
واطمئنان. اال ان زلجت اقدامها في 
حفره عميقه سوداء. كان صراخها 
مدويا يعلن ّعن موٍت حتمي. حيث 
ال نجاه من هذا العمق السحيق. لم 
يدري اي احد من البشر بسقوطها. 
احدااااا.برغم  يعلم  اال  تمنت  وقد 
احتياجها الشديد لَِيد ترفعها من هذا 

العمق السحيق .
ولكن شعورها ان ابليس قد عراها 
قبل  وقيدها  مالبسها  من  وجردها 
موجهه  استغاثاتها  جعل  اسقاطها 

لواحد فقط. واحد ليس بشري.
والخجل  بالبرد  شعورها  كان 
في  لها  مالزمين  والخوف  والندم 

حفرتها السحيقه المخيفة.
وكان صراخها ودموعها هم فقط 
هذا  ظالم  داخل  وحدتها  أصدقاء 
منه  هرب  الذي  الرهيب.  المكان 

األمان والسالم والطمأنينه.
المجد  لرب  صرختها  رفعت 

فسمعها وتحنن.
وضعت  بوجوده  شعورها  وعند 
رأسها ألسفل االرض ًوحاولت ان 
تغطي جسدها العاري. لم تجد شيئا 
حولها تستر به جسدها ولم تستطع 
ان تتحسس المكان الن الشيطان قد 

قيدها.
ودار حوار بينها وبين هللا:-

في  كان  ان  الهي  أرجوك  هي:- 
ان  لي  مقدر  كان  وان  بقيه  عمري 
انتهي هنا فأرجوك استرني فقط قبل 

ان تأخذ روحي.
قيودك  وسأفك  سأسترك  هللا:- 

وسأنير لك هذا الظالم 
وسأغطيكي بدمي 

وسأخرجك من هذه الهوه اللعينة
ان  تريدني  يارب  وماذا  هي:- 

افعل 
هللا:- ال شئ فقط ثقي بي 

هي:- اثق بك الهي 
هللا:- انا هوال تخافي.. انا هنا 

هي:- لكني ال اراك 
هللا:- يكفيكي ان تشعري بوجودي 
انك هنا حيث ال  أتيقن  انا  هي:- 

احد اخر معي 
هللا:- انظري االن حولك 

اجد  وال  القيود  اجد  ال  هي:- 
الظالم وقد تغطي جسدي العاري.. 
االن  ألنك  هنا  الموت  اخاف  ال 

سترتني 
هللا:- وايضا سأخرجك من هنا 

كل  كان  لقد  حقااااا...  هي:- 
املي ان تفك قيودي ويستر جسدي 

ويمحي ظالمي 

كيف  الهي  أسالك  لن 
ستخرجني؟؟؟؟

وال متي؟؟؟؟؟
يكفيني وعدك 

هللا:- إذن دعيني أعمل وانتظري 
مجدي 

هي:- تنتظر 
وقد  طويله  الفتره  ان  أعلم  هللا:- 
كنت استطيع ان امد يدي وأخرجك 
سيكون  ولكن  واحده.  لحظه  في 
من  اخري  مره  إيقاعك  السهل  من 

عدوالخير 
انتي  تصعدين  سوف  فلذلك 
بنفسك فوق درج هذا السلم الخشبي 

وتنظرين للعلو. 
هي:- سأفعل 

واقفا  أظل  فسوف  انا  اما  هللا:- 
الطريق  لكي  أعد  المخرج  عند 
واسند لكي السلم مهما طال الوقت 

هي:- امين 

واكملت الصعود حتي المنتهي... 

اثار  خروجها  بعد  وجدت  وقد 
فوق  بجوارها  كانت  اخري  اقدام 

السلم
اثار  عليها  درجات  بعض  بينما 

اقدام لشخص واحد .
كنت  نعم  هللا..  صوت  فسمعت 
بجوارك اصعد معكي درجه درجه 
كنت  الصعود  من  تتعبين  وحينما 

أحملك.
للصعود  اعود  ثم  تتعافي  ان  اال 

بجوارك.
هي:- تبكي 

وتبكي وتبكي 
هللا:- يجفف دموعها 

هي:- اغفرلي سقطتي 
هو:- لقد فعلت 

اذهبي وال تخطئي مره اخري
هي:- وان اخطأت

كنتي  ان  سيحررًك  دمي  هللا:- 
تثقي في ذلك 

هي:- احبك الهي يا من حررتني 
ظالمي  وأنرت  قيودي  وفككت 
عمق  من  واخرجتني  وسترتني 

الهوه السحيقه.
معك الهي ال ولن اريد شيئا

السقطه فسيوجد  هللا: مهما كانت 
قيام ان وثقتم بي 

ليس هناك عبد بال خطيه وليس 
سيد بال مغفره 

هي: ال تشمتي بي يا عدوتي فإن 
سقطت أقوم 
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ال تشميت بي يا عدوتي       

نيفني سامى
عبد الناصر بيـن احلقيقة والتضليل )86(

انهزم حيا وانتصر ميتا! 

ادوارد يعقوب

ال  عاريا  املصري  اجلنيه  اصبح 
يساوي وزنه ورقا

»هوامش  قباني  نزار  قصيدة   
الى  النكسة« وجهها  دفتر  على 

الناصر«  »السلطان عبد 

بالعنتريات  احلرب:  خسرنا   
ندخلها  ألننا  ذبابه  قتلت  ما  التي 

مبنطق الطبلة والربابة 

في  ونحن  سنة..  آالف  خمسة 
نقودنا  طويلة   ذقوننا  السرداب 

مجهولة  عيوننا مرافئ الذباب

جنعل  أبطاال  أقزامنا  من  جنعل 
البطولة  نرجتل  أنذاال  أشرافنا  من 

ارجتاال 

انيس  كتاب  في  اقرأ  مازلت 
المفترى  الناصر  »عبد  منصور: 

علينا والمفترى عليه«:

افرد انيس منصور عدة صفحات 
ان  سبق  وقد  اليمن  حرب  عن 
الحرب  تلك  عن  حلقة  خصصت 
عبد  ان  ذكره  الذي  الجديد  ولكن 
الذهبي  االحتياطي  أهدر  الناصر 
به  رشى  الذي  المصرية  للعملة 
القبائل اليمنية للتحول من مساندتها 
للنظام الملكي حيث لم يكونوا يقبلوا 
 « فقال:  الذهب  سوى  عمالت  أي 
الجنيهات  من  الماليين  مئات  دفعنا 
المركزي  البنك  من  نقلناها  الذهبية 
الجنيه  اصبح  حتي  المصري 
يساوي  ال  ملطا  عاريا  المصري 
بدأت  ........وكما  ورقا  وزنه 
كذلك  انتهت  غامضة  اليمن  حرب 
لماذا ذهبنا؟ ولماذا  فال أحد يعرف 
الجنود  من  ألفا  بسبعين  ضحينا 
األلوف  عشرات  وقتلنا  والضباط 
كم  دفعنا وال  كم  اليمنيين؟ وال  من 
نقدم  ال  ولماذا  كيف  وال  اقترضنا 
أحد  تسأل  الألن وال  الحساب حتى 
عن شيء من كل الذي حدث وانما 
هزيمة  في  اليمن  هزيمة  اختفت 
هزيمة  وفي  سوريا  في  االنفصال 
اليمن  حرب  وأصبحت   ١967
يجب  التي  او  المنسية  الحرب  هي 
للفوضى  نموذجا  وكانت  نسيانها 
المستحيل  ومحاولة  واالستبداد 
عسكريا وسياسيا«. وعن عباد عبد 
يقول  ألخطائه  وتبريرهم  الناصر 
انور  ان  »يقولون  منصور:  انيس 
الدخول  عن  المسئول  هو  السادات 
هو  األسد  وحافظ  اليمن  حرب  في 
سبب االنفصال وعبد الحكيم عامر، 
أكتوبر  ونصر  يونية.   هزيمة 
وضع خطته عبد الناصر قبل موته 
وحوله السادات الي هزيمة سياسية 
حضرها  التي  الحروب  كل  أي 
ولكنه  فيها  انهزم  قد  الناصر  عبد 
انتصر في الحرب التي غاب عنها! 
لم  ميتا!!  وانتصر  حيا  انهزم  أي 

يعرف منشورا عنيفا كالذي تناقلناه 
قباني  نزار  الشاعر  نظم  من  سرا 
على  »هوامش  بعنوان  قصيدته 
الى  وجهها  والتي  النكسة«  دفتر 
وكانت  الناصر«  عبد  »السلطان 
ما  وافدح  وافضح  واقسى  اعنف 
كتب عن عبد الناصر.  نختار منها:

اللغة  أصدقائي،  يا  لكم  أنعي 
القديمة والكتب القديمة

المثقوب   كالمنا   : لكم  أنعي 
كاألحذية القديمة

والهجاء،  العهر،  ومفردات 
والشتيمة..

قاد  الذي  الكفر  نهاية  لكم..  أنعي 
إلى الهزيمة.

 يا وطني الحزين  حولتني بلحظة 

الحب  شعر  يكتب  شاعر  من 
والحنين

لشاعر يكتب بالسكين..

ألن ما نحسه أكبر من أوراقنا.. 
البد أن نخجل من أشعارنا

إذا خسرنا الحرب، ال غرابة ألننا 
ندخلها 

 بكل ما يملكه الشرقي من مواهب 
الخطابة

بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه

الطبلة  بمنطق  ندخلها  ألننا 
والربابة..

صراخنا  مأساتنا،  في  السر   
أضخم من أصواتنا

وسيفنا.. أطول من قاماتنا..

 خالصة القضية توجز في عباره

لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح 
جاهلية...

يحدث  ال  والمزماز  بالناي   
انتصار...

في  األنباء  أسمع  أن  يوجعني   
الصباح

يوجعني.. أن أسمع النباح ...

حدودنا  من  اليهود  دخل  ما   
وإنما..

تسربوا كالنمل من عيوبنا..

في  ..ونحن  سنة  آالف  خمسة   
السرداب

مجهولة  نقودنا  طويلة   ذقوننا 
عيوننا مرافئ الذباب .. 

يا أصدقائي : جربوا أن تكسروا 
األبواب

وتغسلوا  أفكاركم  تغسلوا  أن 
األثواب

تقرؤوا  أن  جربوا  أصدقائي  يا 
كتاب أن تكتبوا كتاب.. 

 أن تزرعوا الحروف.. والرمان 
.. واألعناب..

الثلج  بالد  إلى  تبحروا  أن 
والضباب

خارج  في  يجهلونكم..  فالناس 
السرداب

من  نوعا  يحسبونكم  الناس   
الذئاب ...

أرواحنا  اإلحساس  ميتة  جلودنا   
تشكو من اإلفالس

هل » نحن خير أمة قد أخرجت 
للناس » ؟

نجعل  أبطاال  أقزامنا  من  نجعل 
من أشرافنا أنذاال

نرتجل البطولة ارتجاال نقعد في 
الجوامع تنابال ، كسالى

نشطر األبيات ، أو نؤلف األمثاال 

من  عدونا  على  النصر  ونشحذ   
عنده تعالى...

كنت  لو  األمان  يمنحني  أحد  لو 
أستطيع أن أقابل السلطان

السلطان:  سيدي  يا   : له  قلت 
كالبك المفترسات مزقت ردائي

ورائي  أنوفهم  ورائي..  عيونهم 
..أقدامهم ورائي..

ويكتبون  زوجتي..  يستجوبون 
عندهم أسماء أصدقائي..
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روحيات6
تعرفين سبيل احلياة 

د. روز غطاس

النبي الملك الي  يشير في العديد من المزامير داود 
االنسان نسمة  انف  نفخ في  الذي  بانه هو  االله  الرب 
فهو  الحياة،  ومانح  الحياة،  الحياة من روحه، وواهب 
الوحيد الذي يُعرف االنسان سبل الحياة )مزمور ١6: 
الحياة؛  ينبوع  عندك  ربي  يا  ألنك  مثال:  فيقول   )١١
بنورك نرى نورا )مزمور 36: 9(. كما يبدا الكتاب 
ادم  االله  الرب  المقدس نصوصه بحقائق مثل: وجبل 
ترابا من االرض، ونفخ في انفه نسمة حياة؛ فصار ادم 
نفسا حية )تكوين 2: 7(. فقد كانت هذه البداية وكان 

هذا قصد الرب االله من جهة خليقته البشرية وهو 

كانت  االلهية  الوصية  ادم  لكسر  ولكن  »الحياة« 
النتيجة لعنة الموت قد الحقته هو ونسله. وألنه هذا ليس 
قصد الرب االله من البداء كان علي الرب ان يرسل 
ادما ثانيا ليفدي ويكفر عن فعلة ادم االنسان االول فكان 
الصليب والفداء )رومية ٥(. فقد كانت نصيحة الرب 
االله لشعبه في القديم » اختر الحياة لتحيا« - ألنه هو 
الحياة وفيه الحياة ومنه وله الحياة-)اشهد عليكم اليوم 
والموت؛  الحياة  قدامك  جعلت  قد  واالرض.  السماء 
البركة واللعنة؛ فاختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك... 
تثنية 30: ١9( ؛ والرب يسوع المسيح قال: »انا هو 
خبز الحياة. من يقبل الي فال يجوع، ومن يؤمن بي فال 
يعطش ابدا» )يوحنا 6: 3٥(؛ »انا هو نور العالم. من 
يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة«. 
)يوحنا 8: ١2( »انا هو القيامة والحياة. من امن بي 

ولو مات فسيحيا، لقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم 
الطريق والحق  افضل )يوحنا ١١: 2٥(؛ و »انا هو 
والحياة. ليس احد يأتي الى االب اال بي« )يوحنا ١4: 
6(؛ »الحق الحق اقول لكم: ان من يسمع كالمي ويؤمن 
بالذي ارسلني فله حياة ابدية، وال يأتي الى دينونة، بل 
قد انتقل من الموت الى الحياة) يوحنا ٥ : 24 (. ويقول 
الرسول بولس: ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد )اعمال 
١7: 27(، الن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح 
)فيلبي ١: 2١(. ويشهد الرسول يوحنا قائال عن الرب 
نور  كانت  والحياة  الحياة،  كانت  فيه  المسيح:  يسوع 
الناس )يوحنا ١: 4(، ألنه هكذا احب الرب االله العالم 
حتى بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك كل من يؤمن به، 
ان  ألنه   .)١6  :3 )يوحنا  األبدية  الحياة  له  تكون  بل 
فباألولى  بالواحد،  الموت  ملك  قد  الواحد  بخطية  كان 
كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر، سيملكون 
 .)١7  :٥ )رومية  المسيح!  يسوع  بالواحد  الحياة  في 
الن ناموس- شريعة- روح الحياة في المسيح يسوع قد 
اعتقني من ناموس- شريعة- الخطية والموت )رومية 
8: 2(. فنحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة، 
ألننا نحب االخوة. من ال يحب اخاه يبق في الموت. 
ابدية،  الشهادة: ان الرب االله اعطانا حياة  وهذه هي 
وهذه الحياة هي في ابنه؛ من له االبن فله الحياة، ومن 
ليس له االبن فليست له الحياة )١ يوحنا 3: ١4؛ ٥: 
الذي  هو  الحياة  واهب  الخالق  فان  هكذا   .)١2،  ١١
يعلمنا ويدربنا في سبل الحياة اذا سلمنا امرنا له وتفهمنا 
الحياة.  ونبع  الحياة  الي  نعود  به  الذي  الصليب  عمل 
فانتم الذين ال تعرفون امر الغد! ألنه ما هي حياتكم؟ 

انها بخار، يظهر قليال ثم يضمحل )يعقوب 4: ١4(.

عام  ميخائيل   موسي  ُولد   فرج 
وكان  أصغر   أبناء   أسرة    ١893
أخميم   تضم   خمسة   صبية   من 
درس   في   مدرسة    وخمسة   بنات . 
 التوفيقية   الثانوية   بالقاهرة ،  التحق 
ذلك   بكلية   الحقوق   بالقاهرة ،  بعد 
١9١٥  عمل    وبعد   التخرج   عام  
 مع   المحامي    الشهير   مرقص   حنا  
١924  وزيراً    الذي   ُعين   سنة  
 في   الوزارة   الوفدية   األولي   التي  
 ترأسها   سعد   زغلول  .  وأسس   فرج  
 موسي   بعد   ذلك   مكتبا   للمحاماة. 
 كان   وطنيا   متحمسا   في   الدفاع   عن  
 وطنه   ومشاركا   بنشاط   في   ثورة  
١9١9 .   وفي   فبراير  ١922  أعلنت  
 بريطانيا   استقالل   مصر .  غير   أنه  
 لم   يكن   استقالال   كامال ،  وأُعلن  
 أن   النظام   في   مصر   نظام   ملكي  
 دستوري   سنة  ١923 . وخالل   تلك  
 الفترة ،  لم   يكن   فرج   موسي   البالغ  
 من   العمر   ثالثين   عاما   محاميا ً 
 ناجحاً   فقط ،  بل   كان   شخصية  
 قبطية   وفدية   شعبية   أيضا .  وانتُخب  
 عضواً   في   المجلس   الملي   القبطي  
لكنه    بأكبر   عدد   من   األصوات، 
 استقال   من  المجلس الملى   إذ   سافر  

 بصحبة  ١2   خريجا   جامعيا ً  مصرياً  
 في   أول   بعثة   للدولة   بعد   االستقالل  
 إلي   أوربا .  وفي   نهاية   سنة  ١923 
 نال   درجة   الدكتوراه   في   القانون  
 الدولي   العام   من   جامعة   «ليدز«  
 بإنجلترا ،  كما   حصل   علي   دبلوم   في  
 الدراسات   العليا   في   القانون   العام   من  
 جامعة  » ليون«   بفرنسا . بعد عودته 
الوطن   ُعين   دبلوماسياً   في   ألرض 
 المفوضية   المصرية   التي   أنشئت   في  
 واشنطن   وافتُتحت   في   يناير  ١924، 
وقابل   هناك   «جوليا   مايساك«  
 وتزوجها ،  وكانت   أمريكية   الجنسية  
 كما   كانت    السكرتيرة   التنفيذية   لمعهد  
 الدبلوماسية   في   واشنطن .   وتركت  
 )١934-١929(  السنوات   الخمس  
 التي   قضاها   في   إثيوبيا   انطباعا  
 قويا   الزمه   طوال   حياته   الشخصية  
 والمهنية .  وفي   وزارة   الخارجية  
 في   القاهرة  )١936- ١938(  كان  
 فرج   موسي   أحد   مديري   اإلدارة  
 الرئيسيين ،  وكان   المديران   اآلخران  
) وزير   الخارجية    محمود   فوزي  
 فيما   بعد (  وعبد   الخالق   حسونة  
) األمين   العام   لجامعة   الدول   العربية  
 فيما   بعد (.  وفي   سنة  ١936  عندما  
 ُشكلت   الوزارة   الوفدية   برئاسة  
 مصطفي   النحاس   باشا ،  ُرقي   فرج  
 موسي   إلي   درجة   البكوية .  وانتهت  
 سيرة   حياته   الدبلوماسية   في   يوليو  
١939 عندما   صدر   قانون   جديد  
 يقضي   بعدم   استمرار   الدبلوماسيين  

 المصريين   في   الخدمة   بعد   زواجهم  
 من   أجنبيات .  

عاد   فرج   موسي   إلي   مصر   سنة  
١939  وشغل   منصبا   قانونيا   جديدا  
  فيما   يُعرف   اليوم   بمجلس   الدولة ، 
 وُعين   أوال   في   اإلسكندرية  )١939- 
١94١(  ثم   في   القاهرة ،  حيث  
) ملكي (   ُرقي   إلي   درجة   مستشار  
 مساعد ،  وهي   وظيفة   قاض   أمام  
 المحكمة   اإلدارية   ومستشار   قانوني  
ومن   سنة    لدي   إحدي   الوزارات .  
١942  حتي   وفاته   المبكرة ،  ساهم  
 في   مناسبات   عدة   في   المفاوضات  
 التي   جرت   بين   الكنيستين    المصرية  
 واإلثيوبية .  وتصرف   بصفته   وسيطا  
 لحماية   المصالح   المصرية   والحفاظ  
 علي   عالقات   جيدة   بين   مصر  

 وإثيوبيا .

ُعين   دبلوماسياً   مصرياً   شاباً  
 قنصال   في   أديس   أبابا   بعدما   عمل   في  
 واشنطن   وبرلين   من   سنة  ١924 
 إلي   سنة  ١928. وكانت   هذه   أول  
 بعثة   دبلوماسية   أو   قنصلية   مصرية  
 في   الحبشة .   وفي   ذلك   الوقت ،  أي  
١929،  لم   يكن   لمصر    في   سنة  
 أية   سفارة   في   الخارج ،  ما   خال  
 بعض   المفوضيات   والقنصليات  
 النادرة .  وكانت   الحبشة   بلداً   ال   يكاد  
كانت    في   ذلك   كما   يعرفه   أحد، 
 العصر   البلد   المستقل   الوحيد   في  
 إفريقيا  ) باستثناء   مصر (،  بل   كان  

قرأت لك 
جنوى غاىل

االميان وسط دوامة احلياة
By Rachel Wojo

والعمل  الحياة  متطلبات  إن 
لجدول  والمشاريع  والدراسة 
حياتنا اليومي المزدحم عالية ولذا 
ندري  وال  ننهك  أن  السهل  فمن 
نستمتع  أن  يمكننا  كيف  ولكن   ،
االحساس  هذا  بدون  لدينا  بما 
أريد  اليوم   ، واالرهاق  بالمشقة 
أن أشارككم في ثالثة نصائح في 
جدا  مزدحمة  حياة  إدارة  كيفية 
في  قلوبنا  تكون  عندما  ؛  ،أوال 
سالم سيكون جدولنا اليومي أيضا 
بسهولة  اننا  وبالطبع   ، سالم  في 
اليومية  أعمالنا  إلنجاز  نندفع  قد 
للصالة  بالوقوف  نبدأ  أن  بدون 
عندما  وخصوصا  الرب  أمام 
يكون جدول أعمالنا ممتلئ ولكني 
وجدت انه حينما أفشل في قضاء 
بضعة دقائق علي االقل اتكلم فيها 
كلمته  الصالة وقرأءة  في  مع هللا 
يصبح  يومي  فإن  اليوم  بداية  في 
صعب وغير هادئ ، ولقد دعانا 
هللا لنقوم بأعمال كثيرة ولم يدعونا 
لنتخلي عنه وننساه وسط مشاغلنا 
سالمه  بي  نمتلئ  عندما  فإننا 
حتي  بسالم  نتصرف  هذا  يجعلنا 
لو كانت المتطلبات اليومية كبيرة 
وهو  مقلقة   الظروف  تكون  او 
 ، أعطيكم  أنا  )سالمي  قال  الذي 
وثانيا    ) أتركه معكم  أنا  سالمي 
؛ علينا أن نتذكر أن مسائل الحياة 
في  االولي  االهمية  لها  االبدية 
كلمة  نختار  أن  يجب  ولذا  حياتنا 
)حاضر أو نعم ( بحكمة ، فعندما 
من  جزء  الناس  إرضاء  يكون 
طبيعتك ستكون كلمة )حاضر أو 
التي  القشة  هي  مرات  (عدة  نعم 
وستجد  البعير،   ظهر  قصمت 
ولست  ومضغوط  متوتر  نفسك 
قادرا علي االبتسام او تحية الناس 
بلطف ،ولذا فإن أختيار كلمة )نعم 
( بحكمة سوف تساعك بشكل كبير 
عندما تكون الحياة مذدحمة وهناك 
يساعدونا  أن  يمكنهما  سؤالين 
وأعمالنا  نشاطتنا  أختيار  في 
ومواعيدنا بدقة ونتعلم متي نقول 
هذا  هل  هو  االول  والسؤال  )أل( 
؟  دائم  أثر  له  الموعد  او  النشاط 
والسؤال الثاني هو هل هذا النشاط 
هو لمرة واحدة او هو طويل االمد 
؟ ومن السهل أن تنظر الي اسبوع 

في النتيجة لتعرف ما إذا كان لديك 
متسع من الوقت للقيام به او أل ! 
وايضا تنظر الي جدولك الشهري 
مرهقا  يكون  فقد  النشاط  لنفس 
من  أطلب  ولهذا   . قدرتك  وفوق 
 ، قرارك  واتخذ  يقودك  أن  الرب 
وفي النهاية نحن نرغب في تحقيق 
أرادة هللا وليس إرادتنا  ، وثالثا ؛  
ونتبع  خطط   بوضع  نقوم  عندما 
؛  باهلل  نتمثل  فنحن  معين  روتين 
كانوا  صغار  أطفالي  كان  فعندما 
اليومي  الروتين  علي  يحافظون 
في المنزل وهذا جعل الحياة اكثر 
مرور  وبعد   ، لي  بالنسبة  متعة 
الروتين  ان  أدركت  سنوات  عدة 
للحياة  هللا  خطة  من  جزء  هو 
من  االية  فتقول   ، االرض  علي 
الشمس  )الجاعل   3٥–3١ أرميا 
القمر  وفرائض  النهار  الضاءة 
،الزاجر  ليال  لالضاءة  والنجوم 
رب  أمواجه  تعج  حين  البحر 
الرب  أعطي  لقد  أسمه(  الجنود 
بها  لنتمتع  للمخلوقات  ثابتا  أمرا 
بشكل روتيني ،وهللا الخالق المبدع 
ولقد  بهذا  نستمتع  يرانا  أن  يحب 
االشياء  من  واحدة  أن  أكتشفت 
هي  النظام  علي  تحافظ  التي 
مالحظات  لكتابة  لوحة  استخدام  
عليها او استخدام مذكرة الجيب او 
شريط الصق او كتابة مالحظات 
يوفر  هذا  فإن  الحائط  نتيجة  علي 
لتنظيم  وملهمة  عملية  طريقة  لك 
خالقنا  وإن   ، والمواعيد  االوقات 
ندير  كيف  نعرف  أن  منا  يريد 
الشعور  دون  فعال  بشكل  الوقت 
المذدحم،   جدولنا  بسبب  بالتعثر 
تسمح  الوقت  إدارة  وأستراتيجية 
ما  بكل  لالستمتاع  بفرصة  لنا 
يعطينا هللا ،  وعندما يبدأ جدولك 
اليومي في االذدحام و العجلة فال 
ليعطيك  علي هللا  تستند  أن  تنسي 
القوة ويقودك للتصرف فيما يكمن 

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

)77( د. فرج ميخائيل موسى )1893 – 1947(

 البلد   اإلفريقي   األوحد   الذي   لم   يُستعمر   قط . أقام   فرج   موسي   في   الحبشة  
 طوال   خمس   سنوات ،  وكان   هو   وزوجته   من   بين   األصدقاء   المقربين  
موسى   إلي   أديس   أبابا ،  في   وعندما   وصل   فرج   لإلمبراطور   وقرينته. 
 فبراير  ١929،  كان   هيالسالسي   يدير   البلد   بصفته   ملكاً   إلي   أن   تم   تتويجه  
 إمبراطوراً.  وقد   شارك   القنصل   فرج   موسي   الذي   كان   مسموع   الكلمة   عند  
 اإلمبراطور   في   العديد   من   مشروعاته .   حدث أن  مطران   إثيوبيا   لم   يكن  
 يرسمه   فقط   البطريرك   القبطي   في   مصر   منذ   قرون ،  بل   كان   يتم   اختياره  
 من   بين   الرهبان   المصريين   وليس   من   بين   الرهبان   اإلثيوبيين ،  وقد   كان  
 من   المحتمل   أن   يؤدي   ذلك   إلي   ظهور   نزاعات   بين   الكنيستين  .  وعندما  
 وصل   فرج   موسي   إلي   أديس   أبابا ،  كان   المطران   المصري   في   إثيوبيا   قد  
 توفي   منذ   ثالث   سنوات   دون   أن   يحل   محله   أحد .  وبينما   كان  فرج موسى  
 يقضي   األشهر   األولي   في   أديس   أبابا ،  كانت   تجري   مفاوضات   في   القاهرة  
 في   نفس   الوقت ، فى عام  ١929،  بين   ممثلين   عن   الحكومتين   والكنيستين ،  

]البقية ص19[
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بريوت  بال بكاء  بال أحزان!! 
بقلم عبدالواحد محمد

لالعالن باجلريدة اتصل على

ahram.teeba@gmail.com

اواتصل  باشرف اسكاروس  659-8744(416)

هل تلتئم جراح   بيروت  الفن والثقافة  
واإلبداع  بعدما  حلت بها كارثة  ميناءها  
الذي   انفجرت  بداخله    شحنة  كيمائية   
شديدة  اإلنفجار يوم   الثالثاء الماضي   
الموافق  4 اغسطس  2020 م  والتي  
قبعت  في ميناءها  قرابة  الست سنوات 
وأسفرت عن مقتل العديد  من المواطنين  
السواد   حزينة  ليلة  في   والجرحي  

عربيا!!

غيري  ويجزم   أجزم   بل  اعتقد  
لبنان   من  تنال  التي  هي  الطائفية   أن 
التي  الطائفية  ظل  في  ينزف   فالوطن 
تدمر اإلنسان واألرض  واإلبداع    فكان 
نووية    قنبلة  مثل   عنيفا  الدمار  مشهد 
قضت علي اليابس واألخضر في تواني 
معدودات  لتتحول لبنان إلي  بلد خارج 
الزمان  بلد منكوب  في جوهره كما هو 
إلي من  التي  تحتاج  منكوب بطائفيته  
بعد  تلتئم جراحه   يخرجه منها حتي   

عقود طويلة !

أيضا  وكان  قاسيا   المشهد  كان  لكن 

الفرنسي  الرئيس  زيارة  مع  عاطفيا 
ماكرون  يوم الجمعة الماضية  الموافق 
7 اغسطس وهو يلتقي بالمواطنين  من 
عامة سكان بيروت يمنحهم بعض األمل  

في غدا أفضل !

حزينة   بيروت  كانت   يقينا  لكن  
ترتدي ثوب  أسود قصير  مرسوم عليه  
ثمار الفاكهة التي  لم تنضج بعد بسبب  
حرارة  األرض التي روتها  شحنة  القتل 
للدهشة  في  العجيبة والمثيرة   والدمار 
ليلة حزن  دامية  سوف تستمر طويال !

لكن يبقي األمل موجودا  في  أوطان 
عربية    سارعت بتقديم يد العون إلي 
والشباب    والكهولة   الصبا   بيروت   
ومنهما  مصر الجزائر السعودية األردن  
الخ    ومع نداءات  بيروت  التي  تعزف 
كل قصائد الحزن  نجدنا  جميعا   نبكي  
من  بيروت  تتحرر  أن  نأمل  ونحن  
يوما  كانت  كما  تعود   وأن  طائفتها   
فيها  كانت   التي  الشرق   ما  سويسرا 
ليل  تغني  والسالم  الخير  أضواء   كل 
نهار  ال تعرف بكاء  كانت بيروت قلب 
شجر  كانت  بالحب    النابض  الوطن 
األرز  والتفاح  وكل ثمار الفاكهة التي 

لم تعد تنضج اليوم !

استعدت  من ذاكرة الماضي   صورة 
الذي  الحريري  رفيق  النبيل   فارسها  
حولها من كتلة  ساخنة  إلي كتلة  ربيعية  
فيها السماء  ال تبكي رغم  أنه  استشهد 
في  سيارته  بتفجيرات مازالت مجهولة!

ومع  الشعر والغناء  والحب والسالم  
يجب أن تكون بيروت كما كانت  الفاتنة  
عطور  اسمي  تمنحنا   التي    الجميلة 

الحياة !

فهل تعود بيروت من  كهوف النسيان   
هل تكتب كما كانت تكتب  أعمق قصائد  
الوطن  الذي هو  الملهم لنا جميعا كيف 

نحيا بال دمار !

لكن   عليك   ابكي  الرائعة   سيدتي 
لكونك   نافذتك   مازال  يطل من  األمل 

السحر واإلبداع !

أوطاننا  وسائر  بيروت   هللا  حفظ 
العربية من  كل الفتن والمؤامرات  من 

التطرف واإلرهاب

فريوس كورونا: املصابون باملرض دون 
أعراض حيملون "نفس الكم" من 

الفريوسات يف أجسادهم
راشيل شراير

بي بي سي نيوز

أُجريت  دراسة  أشارت 
في كوريا الجنوبية إلى أن 
المصابين بفيروس كورونا 
عليهم  تظهر  ال  الذين 
أعراض المرض، يحملون 
الفيروسات  من  الكم  نفس 
يعانون  من  يحمله  الذي 

أعراض الوباء.

على  التعرف  من  تمكنت  قد  الجنوبية  كوريا  وكانت 
الحاالت التي ال تعاني أعراًضا وعزلها باستخدام اختبارات 

الكشف عن الوباء في أوائل مارس/ آذار الماضي.

أن  األخيرة على  الفترة  في  يتزايد ظهورها  أدلة  وهناك 
الحاالت التي ال تظهر عليها أعراض المرض تمثل نسبة 

كبيرة من المصابين بالعدوى.

لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد إلى أي مدى أسهمت 
تلك الحاالت في نقل عدوى الفيروس الوبائي.

دون  بالفيروس  المصابة  اإليجابية  الحاالت  وخضعت 
للعلماء  سمح  مما  للعالج،  مركز  في  للمالحظة  أعراض 
بدراسة مدى قابلية الفيروس لالكتشاف في المسحات التي 

تؤخذ من األنف والحنجرة.

بالخروج  لهم  دورية، وسمح  وخضع هؤالء الختبارات 
من مركز العالج فور ثبوت سلبية حاالتهم.

بمشاركة ١886  أُجريت  التي  الدراسة،  نتائج  ورجحت 
حالة فيروس كورونا بدون أعراض وقت الخضوع لالختبار 

- بينها حاالت ظهرت عليها األعراض فيما بعد- أن كميات 
مساوية  كانت  هؤالء  لدى  والحنجرة  األنف  في  الفيروس 
لكميات الفيروس الموجودة لدى الحاالت التي ظهرت عليها 

األعراض.

وأظهرت النتائج أيضا أن الفيروس يكون قابال لالكتشاف 
لفترة طويلة لدى من ال يعانون من أعراض، رغم زواله من 
مقارنة  أكبر  بسرعة  المناعي  جهازهم 

بمن يعانون األعراض.

في  المستغرق  الوقت  متوسط  وبلغ 
أعراض  بدون  اإلصابة  حاالت  تحول 
مقابل  يوما،  سلبية ١7  إلى  إيجابية  من 

١9.٥ يوما لمن يعانون األعراض.

ونظرا لطبيعة المركز العالجي الذي 
خضعت فيه عينة الدراسة للمالحظة، لم 
تخضع الحاالت الخطيرة للدراسة. كما كانت عينة الدراسة 
مكونة في الغالب من حاالت أصغر سنا ممن يتمتعون بحالة 

صحية أفضل مقارنة بغيرهم.

وتركز أغلب اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بما 
في ذلك االختبارات التي تُجرى في المملكة المتحدة، على 
الحاالت التي تظهر عليها أعراض، لذلك ال تتوافر بيانات 
أعراض  عليها  تظهر  ال  التي  اإلصابة  حاالت  عن  كافية 

الفيروس.

الشكل  عن  المعلومات  من  بالمزيد  الدراسة  هذه  وتمدنا 
الذي تكون عليه أجسام من يعانون من الوباء دون أعراض.

وأقر الباحثون المشاركون في إعداد الدراسة في كوريا 
الذي يلعبه  الدور  الجنوبية أن بحثهم "لم يتمكن من تحديد 
وجود الفيروس لدى المرضى الذين ال تظهر عليهم أعراض 

في نقل العدوى".

 

عقوبات أمريكية مقبلة على 
لبنانيني

تستعد إدارة الرئيس األميركي  ترمب لفرض عقوبات 
ضد سياسيين ورجال أعمال لبنانيين بارزين في محاولة 
وقع  الذي  االنفجار  أعقاب  في  نفوذ حزب هللا  إلضعاف 

األسبوع الماضي في ميناء بيروت.

إلدراج  األمريكية  الجهود  لتسريع  االنفجار  أدى  ولقد 
قادة لبنانيين متحالفين مع حزب هللا على القائمة السوداء.

كما أوضح المسؤولون أن اإلدارة األميركية ترى حاليا 
فرصة من أجل ضرب حزب هللا وحلفائه الحتواء الحزب 

المهيمن في لبنان.

بقية مقال »الجدري الصغير والكبير« ص 4
و»الجدرى« نوعان: »الجدرى الصغير«، و»الُجدِرى 
الكبير« وهو األشد واألكثر شيوًعا. عند اإلصابة بالوباء 
هذا  تطور  تصاحب  المراحل  من  بعدد  المصاب  يمر 
درجة  إلى  تصل  شديدة  بسخونة  أعراضه  فتبدأ  المرض: 
الفم،  عند  تقرحات  ظهور  ثم  قىء،  يصاحبها  الحمى، 
تنتشر  ثم  بالسوائل،  ممتلئة  بثور  إلى  يؤول  جلدى  وطفح 
هذه البثور فى جسم المريض لتكّون قشوًرا، تسقط مخلفة 
من  »الجدرى«  بڤيروس  العدوى  وتنتقل  مكانها.  ندبات 
شخص إلى آخر باالتصال المباشر الطويل بالمريض، إلى 
جانب استخدام أدوات المصاب كالفراش والمالبس. ويُعد 
على  الوفاة  تحدث  حيث  المميتة،  األوبئة  من  »الُجدرى« 
اإلصابة،  من  عَشر  والسادس  العاشر  يومى  بين  األغلب 
إلى  المرض  يؤدى  وقد  ليس واضًحا.  الوفاة  أن سبب  إال 
فقدان اإلنسان بصره، مثلما حدث مع الشاعر »أبو العالء 
جراء  بصره  ذهب  الذى  )449ه�/١0٥8م(،  المعرى« 

ا.  إصابته بهذا المرض وهو ال يزال فى سن صغيرة جدًّ

وفى الِعقد األخير من القرن الثامن عَشر، اكتشف الطبيب 
)Edward Jenner(، عن  اإلنجليزى »إدوارد چنر« 
آخر  بڤيروس  اإلصابة  أن  والدراسة  المالحظة  طريق 
يصيب البقر، ُعرف باسم »ُجدرى البقر«، من الممكن أن 
من  فتوصل  »الُجدرى«!!  بوباء  اإلصابة  من  البشر  تقى 
لقاح ضد مرض »الجدرى«،  إلى عمل  البقر«  »جدرى 
لقاح آخر، أعقبه بحملة تطعيم واسعة. وقد  إلى  ثم طّوره 
»الجدرى«  استئصال  العالمية«  الصحة  »منظمة  أعلنت 
من العالم فى ثمانينيات القرن الماضى، و... وفى »ِمصر 

الحلوة« الحديث ال ينتهى!.

* األسقف العام 

رئيس المركز الثقافى القبطى 

األرثوذكسى 
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الدندنة بأغانى فريوز  

درية شرف الدين  
لبنان،  إلى  فيها  ذهبت  التى  األولى  المرة  تذكرت 

فيروز  بها  تشدو  كما  تصورتها 
البديع  بصوتها  أسرتنى  التى 
الكروم  حدائق  بعيد،  زمن  منذ 
التى  الدار  وست  والتفاح، 
الخضراء،  المروج  فى  تعيش 
وبياع  الطفولة،  صديق  وشادى 
الخواتم الذى يأتى بفتى األحالم، 
وبيروت ست الدنيا، وليلة العيد 
التى تختلط بها أصوات أجراس 
المساجد،  وتكبيرات  الكنائس 
كونت لى فيروز صورة مسبقة 
وطرابلس  وصيدا  بيروت  عن 
فى  والجنوب  الشمال  والنبطية، 
الذى  الجميل  الصغير  البلد  هذا 
منذ  وشعراؤه  مواطنوه  انطلق 
نهاية القرن ما قبل الماضى إلى 

كل بقاع األرض حتى وصلوا إلى القارة الجديدة أمريكا 
الالتينية والشمالية وإلى قلب إفريقيا وإلى أستراليا ولم 
بالد  فى  إليه  وحنينهم  للوطن  عشقهم  هناك  يغادرهم 

المهجر.  

فيروز وصوتها اآلتى من السماء، واألخوان رحبانى 

اللذان امتلكا رقى وسحر الكلمة وأناقة وأصالة اللحن، 
القلوب  غزت  أصيلة  لبنانية  ناعمة  قوة  معاً  كونوا 
واألسماع وتخطت حدود لبنان إلى بعيد، رسموا صورة 
للوطن الذى يغمره الفرح ويشع منه النور، وتدق أقدام 

شبابه وشاباته األرض برقصة الدبكة.  

أتصورها  أن  أريد  وال  القلب،  فى  التى  لبنان  تلك 
بغير ذلك، لم تُخلق لبنان كى تكون حزينة أو مظلمة أو 
مشتعلة.. لكن ذلك حدث.. دمار نثر الموت والدمار، 
أن  الجميل  الصغير  البلد  لهذا  كان  ما  حسرة  وخلّف 
هذا  يخدشها  أن  البهيجة  لصورته  كان  وما  يتحملها، 
الوحش القابع فى الميناء لسنوات عديدة كى ينفجر بفعل 
اإلهمال أو الخيانة أو القتل العمد. ال أحد يعلم حتى اآلن، 
ما نعلمه أن أرواحاً أزهقت، ومبانى ُدّمرت، وصورة 
بديع  جميل  لبلد  وردية 
أصبحت حالكة السواد.  

بين  ومن  لكن 
الشباب  نهض  األنقاض 
وجه  عن  الغبار  إلزالة 
العاصمة الحزينة، تسابق 
اللبنانيون إلنقاذ الجرحى 
فقدوا  الذين  وإيواء 
فى  تجمعوا  منازلهم، 
الميادين فأقاموا محاكمة 
استهانوا  لمن  عاجلة 
أو  سرقوه  أو  بالوطن 
على  اجتمعوا  باعوه، 
الفرقة  إقصاء  ضرورة 
والتمييز واالستعالء كى يعود الوطن لكل المواطنين، 
ال لدولة الطوائف، وال يمثل هللا- سبحانه وتعالى- حزب 

أو جماعة، ولن يُصلح لبنان إال اللبنانيون.  

من وسط الظلمة يبزغ النور، ولبنان الجديد يولد هذه 
مزهواً  فرحاً  مضيئاً  وسيعود  ذلك،  فى  الشك  األيام، 

ببهائه ومدندناً بأغانى فيروز. 

رقابة املصنفات 
عندما ينتج عمل إبداعي معين 
في أغلب دول العالم فانه يحدد له 

فئة عمرية تقدم لهم ، الروايات 
ألفاظ جارحة  تحتوي على  التي 
أو نصوص مليئة بالعنف ال تقدم 
تقديمها  ويقتصر  العمر  لصغار 
الثمانية  عمرهم  تجاوز  لمن 
على  األمر  كذلك   ، عاما  عشر 
رقابة  هناك  السينمائية  األفالم 
صارمة ال يمكن اختراقها حيث 
كل فلم يوضع على غالفه الفئة 
لكي  محدد  لون  مع   العمرية 
بين  ما  والمتلقي  البائع  يعرف 
السينما ال تدخل  أيديهم ، ودور 
معايير  عليه  تنطبق  ال  أحد  أي 
التعليمات  خالفت  وإذا  العمر 

تغلق على الفور .
هي  هذه  مباح)  شيء  كل 

الحقيقة (نحن ال نملك رقابة على 
هذه المصنفات، فبإمكان األطفال 
أن يذهبوا للسوق ويشتروا ألعاب 
فيديو للبالغين وأفالم رعب بلمح 
البصر من دون أن يقول لهم أحد 

كلمة .
ما  إذا  المصنفات  هذه  إن 
قدمت لغير الشريحة المخصصة 
لها عاقبتها جما و تأثيرات نفسية 
خطيرة ال تحمد عقباها ،وأطفالنا 
ساعات  يقضون  باتوا  بالتحديد 
وأغلب  الشاشات  أمام  طويلة 
أو  لجودة  مبالين  غير  األهالي 

رداءة ما يقدم لهم.
دور  ليس  المصنفات  رقابة 
الجميع  دور  هو  بل  معينة  جهة 
باتت تصلنا علينا  التي  فالسموم 
عقول  تلوث  أن  قبل  إيقافها 
البعض من الصغار أو أصحاب 

النفوس الضعيفة.
سبيل  على  األمر  وصل  لقد 
المثال في أمريكا أن يتم مناقشة 
الدور التي تقوم به ألعاب الفيديو 
الشباب  تعريف  من  القتالية 
باستخدام السالح واللجوء للعنف 

لحل أي مشكلة قد تواجههم.

حسني علي غالب

صالح الغزالي حرب

الدروس الصحية 
املستفادة من أزمة كورونا 

تحدثت فى مقال سابق عن مصر التى نحلم بها بعد 
انتهاء أزمة كورونا واليوم أركز على السياسة الصحية 
يستمر  أن  احتمال  مع  وخاصة  مراجعتها،  وضرورة 
معنا هذا الفيروس لمدة غير محددة، كما تشير تقارير 

منظمة الصحة العالمية. 

ومدروسة  واضحة  سياسة  إلى وضع  نحتاج  أوال.. 
من  الطبى  الطاقم  أعضاء  من  الكافى  العدد  لتوفير 
أطباء وممرضين وفنيين بما يتناسب مع احتياجات كل 
القطاع  لجنة  بها  تقوم  دراسة  يستلزم  وهذا  محافظة، 
الصحة  للجامعات مع وزارة  األعلى  بالمجلس  الطبى 
واتحاد النقابات الطبية مع توفير اإلمكانات للجامعات 
حسب  الطب  بكليات  المقبولين  أعداد  زيادة  أجل  من 
دراسة  الضرورى  من  أنه  وأتصور  كلية  كل  قدرات 
بقصر  والخاص  قبل  من  به  تقدمت  الذى  االقتراح 
الطالب  يتكفل  أن  على  األولى  السنة  على  المجانية 
الراسب فى أى مادة بدفع مصاريف تلك المادة والتى 
المجانية  تكون  وبذلك  المختص  القسم  مجلس  يقررها 
ناحية  ومن  المجتهد..  الطالب  على  فقط  مقصورة 
المادية  األطباء  أحوال  تتحسن  أن  المحتم  من  أخرى 
من  تماما  حمايتهم  تضمن  التى  اإلجراءات  تتخذ  وأن 
القدر  وبنفس  العمل  أماكن  فى  عليهم  االعتداء  مهزلة 
من االهتمام مطلوب إعادة النظر فى زيادة أعداد كليات 
اللوائح المادية الخاصة بهم ووضع  التمريض وتغيير 

حوافز تشجع على االنخراط فى هذه المهنة السامية. 

طبية  تخصصات  بثالثة  االهتمام  من  البد  ثانيا.. 
نحتاجها بشدة فى السنوات القادمة وهى تخصص طب 
الطبية  للوحدات  الفقرى  العمود  يمثل  والذى  األسرة 
والمحطة األولى التى يرسو عليها المريض فى بداية 
بعد  يتوجه  أين  الى  يعلم  ومنها  المرض  مع  رحلته 
ذلك فى رحلة العالج ثم تخصص الطوارئ والرعاية 
واألخطر  األكبر  الجزء  تحمل  الذى  وهو  الحرجة، 
يأتى تخصص  ثم  التى نعيشها هذه األيام  الجائحة  فى 
الصحة العامة واألمراض المعدية، وهو الذى لم يحظ 

باالهتمام الكافى فى السنوات الماضية. 

ثالثا.. زيادة االهتمام بنشر الثقافة الصحية وفق خطة 
ووزارة  األطباء  نقابة  فيها  تشارك  مدروسة  علمية 
اإلعالن  سياسة  عن  بعيدا  اإلعالم  ووزارة  الصحة 
الطبى الفجة التى انتشرت فى كل الفضائيات المصرية، 

والتى أساءت أيما إساءة إلى مهنة الطب واألطباء. 

فى  الطب  مجال  فى  العلمى  البحث  وضع  رابعا.. 
المادية  اإلمكانات  كل  توفير  مع  األولويات  مقدمة 
والعلمية بالتعاون مع البنوك المصرية ورجال األعمال 
فى  المتقدم  العالم  مشاركة  أجل  من  الخاص  والقطاع 
وغيرها  واللقاحات  الدواء  وصناعة  الطبية  األبحاث 
وكذا  الخارج  فى  المصرية  بالخبرات  باالستعانة 

الخبرات العالمية. 

والتى  العالجية،  السياسة  فى  النظر  إعادة  خامسا.. 
يجب أن تتوالها هيئة عليا مستقلة عن وزارة الصحة 
تتولى ترتيب البيت العالجى فى مصر، والذى أصبح 
تكون  أن  المعقول  غير  فمن  شامل  تغيير  إلى  يحتاج 
وأخرى  وجامعية،  خاصة  حكومية  مستشفيات  لدينا 
تابعة  عسكرية  مستشفيات  مع  الصحى  للتأمين  تابعة 
ومؤسسة  تعليمية  ومستشفيات  والشرطة  للجيش 
العالج  ومراكز  المستوصفات  عن  ناهيك  عالجية! 
الخيرية  والجمعيات  والكنائس  المساجد  لبعض  التابعة 

وبعض المؤسسات الحكومية..
البقية ص13 

بريطانى يطلب يد حبيبته والنريان 
مشتعلة فيه 

الثانية  في  بريطاني  قرر 
عن  الخروج  عمره  من  والخمسين 
حبيبته،  يد  طلب  أثناء  المألوف 
ال  بطريقة  عليها  الزواج  وعرض 
ليست  إنها  القول  يمكن  لكن  تُنسى، 

طريقة رومانسية بل على العكس تماًما، حيث قرر االستفادة من عمله 
ك�مؤدي مشاهد خطيرة محترف لتحقيق هذا الهدف.

وتداولت عدة مواقع إخبارية عالمية في اآلونة األخيرة مقطع فيديو 
الزواج على  المغامرة "ريكي آش" بعرض  قيام عاشق  يرصد لحظة 
كانت  فيما  عاًما،   48 العمر  من  البالغة  دوبسون"،  "كاترينا  حبيبته 
النيران مشتعلة فيه، وشوهد وهو يقدم لها خاتم الزواج في الوقت الذي 
كان فيه مغطى بألسنة اللهب، في حين لم تكن حبيبته تصدق ما يحدث 
لكنها  البداية،  في  التحدث  على  قادرة  غير  كانت  أنها  لدرجة  أمامها، 

وافقت بعد ذلك على الزواج منه.
فإن  البريطانية،  ميل"  "ديلي  لصحيفة  تقرير  في  جاء  ما  وبحسب 
"دوبسون"، التي تعمل ممرضة في الخطوط األمامية لمواجهة جائحة 
كورونا، كانت تعلم بالفعل بشأن تأدية "آش" لهذه المخاطرة التي تتضمن 
إضرام النيران فيه، لكنها كانت تعتقد أن األمر برمته بمثابة جزء من 

جلسة تصوير بمشاركتها، ولم يكن لديها أي فكرة أنه سيطلب يدها.
تجد  "ممرضة  على  تقوم  الجلسة  هذه  فكرة  بأن  أيًضا  إبالغها  وتم 
الحب" وأن الهدف منها خلق قصة ترسم البسمة على الوجوه، وحضرت 

للجلسة مرتدية الثياب الخاصة بعملها.
قيام  عند  إنه  قولها  "دوبسون"  عن  البريطانية  الصحيفة  ونقلت 
المختصين بإشعال النيران في حبيبها، انتبهت إلى أنه كان يضع يده في 
جيبه مما أثار دهشتها، وفجأة أخرج الخاتم وقدمه لها؛ وأعربت عن 
سعادتها بطريقته في طلب يدها، مشيرة إلى أنه يعشق عمله، لذلك فإن 

عرضه للزواج كان مثالًيا في رأيها.
تظل  أن  على  تقوم  كانت  الفكرة  أن  ميل"  "ديلي  تقرير  وأوضح 
النيران مشتعلة في مالبس "آش" لفترة كافية كي يقول لحبيبته: "هل 
تتزوجيني؟"، قبل أن تخمد ألسنة اللهب دون أن يلحق به أذى، تماًما 

كما حدث خالل الفيديو.
وكان "آش" قد تعرف على حبيبته عبر اإلنترنت، والتقيا للمرة األولى 
في شهر مارس الماضي، قبل بدء اإلغالق الذي ُفرض للسيطرة على 

وباء كورونا مباشرة.
جدير بالذكر أن "ريكي آش" يعمل في مجال أداء المشاهد الخطيرة 
منذ 27 عاًما، وقد شارك خالل مسيرته المهنية في عدد ال يُحصى من 
الزواج  المفاجئة لعرض  التلفزيونية واألفالم، وتؤكد طريقته  البرامج 

على حبيبته مدى عشقه للمغامرة وتأثره بمهنته.
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد علي باشا ونهضة مصر-8  

فاروق عطية

والثانوية  االبتدائية  المدارس  أنشأ  أن  بعد 
والمعاهد العليا وأرسال البعثات للدول األوروبية 
المتقدمة تكنولوجيا، اتجه تفكير محمد علي باشا 
لمصر  يحقق  كي  القومي  االقتصاد  تنمية  إلي 
وتقوية  البالد  ثروة  السياسي. وإلنماء  استقاللها 
النواحي  تنشيط  إلى  عمد  المالي،  مركزها 
ذلك  لتحقيق  واستخدم  لمصر،  االقتصادية 
الذين  المصريين  العمال  من  اآلالف  عشرات 

عملوا في تلك المجاالت بالسخرة.

   في المجال الصناعي تبني محمد علي باشا 
السياسة التصنيعية لكثير من الصناعات كقاعدة 
الجيش  احتياجات  ولتوفير  لمصر،  صناعية 
والنسيج  للغزل  فأنشأ مصانع  األول،  المقام  في 
للحبال  ومصنعا  بوالق  في  للجوخ  ومصنعا 
ومصنعا  والتجارية  الحربية  للسفن  الالزمة 
ومصنعا  للصوف  وآخر  الحريرية  لألقمشة 
لنسيج الكتان ومصنع للطرابيش في فوه، ومعمل 
النحاس  ألواح  ومصنع  ببوالق  الحديد  سبك 
لتبطين السفن، ومعامل إلنتاج السّكر، ومصانع 
النيلة والصابون ودباغة الجلود برشيد، ومصنعا 
ومعاصر  للشمع  ومصنعا  والصيني  للزجاج 
للزيوت. كما كان إلنشاء الترسانة البحرية دوًرا 
الحصير  ومصانع  السفن،  صناعة  في  كبيًرا 
أن  إال  القرى  في  منتشرة  الصناعة  هذه  وكانت 
محمد علي إحتكرها وقضي على هذه الصناعات 
الصغيرة ضمن سياسة اإلحتكار وقتها، وأصبح 
وكانت  الباشا،  مصانع  في  يعملون  العمال 
األهالي،  من  الكتان  غزل  تشتري  الحكومة 
يهود  الجديدة  المصانع  هذه  إدارة  يتولى  وكان 
وأقباط وأرمن، ثم لجأ إلعطاء حق امتياز إدارة 
في  تباع  والمنسوجات  للشوام،  المصانع  هذه 
الفالحون  العام حاليا(، وكان  )كالقطاع  وكاالته 
يعملون بالسخرة في هذه المصانع، فكانوا يفرون 
للمصانع  ويعيدونهم  الشرطة  عليهم  وتقبض 
المصانع  داخل  سجون  في  ويحجزونهم  ثانية، 
وتخصم  للغاية  متدنية  وأجورهم  اليفروا،  حتي 
منها الضرائب. كانت الفتيات تجندن للعمل بهذه 
المصانع وكن يهربن أيضا. امتد احتكاره ليشمل 
علي  يطلق  وكان  القديمة،  الوطنية  الصناعات 
»تحجير«،  لفظ  للصناعات  الحكومي  االحتكار 
أبرزها  رئيسية  عناصر  عدة  التحجير  ويشمل 
البيع  واحتكار  االستعمال،  شائعة  سلعة  اختيار 
وجميع  الحكوميون،  المندوبون  يحدده  بسعر 
منتجي تلك السلعة والمتّجرين بها في كل مدينة 
المراقبة  إحكام  يمكن  حتى  واحد  صعيد  على 
واجتناب الهرب وارغام مشايخ القرى والبلدان 

على شراء حصة من اإلنتاج بالثمن المحدد. 

   وفي المجال الزراعي قام محمد علي باشا 
بتغيير  سنوات  الستة  تتعدي  ال  فترة  خالل  في 
قام  تماما،  الزراعية  والملكية  الزراعة  أوضاع 
بإلغاء نظام االلتزام عام ١808م الذي كان رمزاً 
مارسه  الذي  واإلقتصادي  اإلجتماعي  للظلم 
األراضي  وصادر  الفالحين.  ضد  الملتزمين 
وخاصته  أسرته  ألفراد  أقتطعها  ثم  الزراعية، 
وكبار موظفيه من أكراد وشركس وأقباط وشوام، 

فوضع بذلك أساس اإلقطاع الزراعي الذي 
بمصادرة  قام  كما  ذلك.  بعد  مصر  ساد 
الدولة،  باسم  وسجلها  الملتزمين  أراضي 
كما ضبط أراضي األوقاف لصالح الدولة، 
وكذلك المساحات التي عجز أصحابها عن 
بتوزيع مساحات  وقام  لها  إثبات حيازتهم 
تلك األرض علي الفالحين بحيث خصص 
قدرة  أفدنة حسب  بين 3-٥  ما  أسرة  لكل 
كل منها، و ذلك لالنتفاع بها بشرط دفع ما 
تقرره الحكومة من ضرائب و أموال، وال تنزع 
منه إال إذا عجز عن دفع ما عليه. كما قام بتطوير 
زراعية  أساليب  إحالل  طريق  عن  الزراعة 
الجهد،  تقليل  و  االنتاج  زيادة  شأنها  من  جديدة 
وشيّد  الترع  من  العديد  وشق  بالرّي  اهتم   كما 
الخيرية  القناطر  بإنشاء  قام  والقناطر.  الجسور 
البحري  الوجه  أراضي  تحويل  عنها  نتج  التي 
إلي ري دائم، واستقدم مدربين مهرة من الدول 
المتقدمة زراعيا، وكذلك اهتم بالتعليم الزراعي 
وأنشأ  الخارج  من  الزراعيين  الخبراء  باستقدام 
مدرسة للزراعة. وفي عام ١8١2م بدأ االحتكار 
الحكومي لتجارة المحاصيل الزراعية ومصادرة 

األقنية  خارج  تباع  منها  كميات  اية 
تشتريها  الدولة  وصارت  الحكومية، 
ثم  احتكارية  بأسعار  المزارعين  من 
أعلى.  بأسعار  منها  حاجتهم  تبيعهم 
بتوريد جزء منها لمصانعها  تقوم  ثم 
للوكالء  آخر  جزء  و  أسواقها  و 
األوروبيين تمهيداً لتصديرها للخارج.

نطاق  باشا  علي  محمد  وسع     
الزراعة بتخصيص نحو 3,000 فدان 

الحرير  انتاج  في  منه  لالستفادة  التوت  لزراعة 
الزيوت، كما غرس  الطبيعي، والزيتون النتاج 
وأعمال  السفن  بناء  احتياجات  لتلبية  األشجار 
العمران. وفي عام ١82١م أدخل زراعة صنف 
بعد  المالبس،  لصناعة  يصلح  القطن  من  جديد 
الشائع ال يصلح إال لالستخدام  أن كان الصنف 
تصديره  في  بُدئ  منه  والفائض  التنجيد،  في 
من  جديد  نوع  زراعة  بدأت  عام ١627م.  منذ 
الفاكهة على يد أحد الطلبة ويدعى يوسف أفندي، 
المبتعث إلى فرنسا، حين عودته إلى مصر مع 
رفقائه هبت ريح شديدة، سببت إقامته نحو ثالثة 
أسابيع في جزيرة مالطا، وفي تلك المدة رست 
سفن حاملة أشجارا مثمرة من الصين واليابان، 
بها  براميل  ثمانية  أفندي  يوسف  منها  فاشترى 
يوسف  وصل  عندما  المثمر.  المندرين  شجر 
علي  محمد  مقابلة  وقت  وجاء  اإلسكندرية  إلى 
باشا أحضر معه بعضا من تلك الفاكهة، وعندما 
تناولها محمد علي باشا أعجبته وقرر إطالق اسم 
الفاكهة  هذه  بزراعة  وأمر  عليها  أفندي  يوسف 
الجديدة في حديقة قصر شبرا، فُعرفت منذ ذلك 
الحين باليوسف أفندي )اليوستفندي أو اليوسفي(.

علي  محمد  احتكر  التجاري  المجال  وفي     
و  الداخل.  في  الزراعية  الحاصالت  تسويق 
بالبيع  الدولة  الخارجية قامت  التجارة  في مجال 
الحكومة  لحساب  لتصديرها  األجانب  للتجار 
بواسطة وكالء في الموانئ األوروبية. فقد اتسع 
ازدادت  أن  بعد  مصرالخارجية  تجارة  نطاق 
القطن. كما  حاصالت مصر الزراعية وخاصة 
ميناء  وإصالح  التجاري  األسطول  إنشاء  لعب 
القاهرة  السويس-  طريق  وتعبيد  اإلسكندرية 
حركة  إعادة  في  دوًرا  القوافل،  لتسيير  وتأمينه 
مصر،  طريق  عن  وأوروبا  الهند  بين  التجارة 
فنشطت حركة التجارة الخارجية نشاًطا عظيًما. 
كان محمد علي باشا ال يشجع االستيراد كثيراً، إذ 

كان يري كما شاهد في أوروبا قبل مجيئه 
إلي مصر أن الدولة القوية هي التي تزيد 
صادراتها عن وارداتها، في عام ١836م 
 2,679,000 الصادرات  قيمة  بلغت 

جنيه والواردات 2,١96,000 جنبه.

محمد  حكم  اإلداري  المجال  وفي     
)حكما  أوتوقراطيا  حكًما  مصر  علي 
فرديا(، مع ميل الستشارة بعض المقربين 
عن  اختلف  أنه  إال  األمور،  إبرام  قبل 
كان  أنه  في  للمماليك  االستبدادي  الحكم 
الفوضى  من  بداًل  إداري  لنظام  يخضع 
أسس  فقد  المماليك.  عصر  سادت  التي 
باسم  عرف  حكومًيا  مجلًسا  علي  محمد 
يترأسه  القلعة  مقره  العالي«  »الديوان 
نائب الوالي، ويخضع لسلطة هذا الديوان 
دواوين تختص بشؤون الحربية والبحرية 
والمدارس  الخارجية  والشؤون  والتجارة 
مجلًسا  أسس  كما  واألشغال.  واألبنية 
وعدد  الدولة  رجال  كبار  يضم  للمشورة 
عام  كل  ينعقد  والعلماء،  األعيان  من 
والتعليم  اإلدارة  بمناقشة مسائل  ويختص 
١837م،  عام  وفي  العمومية.  واألشغال 
وضع محمد علي باشا قانوًنا أساسًيا عرف 
بقانون »السياستنامة«، يحدد فيه سلطات 

كل ديوان من الدواوين الحكومية.

إلى  مصر  باشا  علي  محمد  قّسم     
سبع مديريات أربعة في الوجه البحري، 
والقليوبية  »البحيرة  ضمت  األولى 
»المنوفية  ضمت  والثانية  والجيزة«، 

والرابعة  الدقهلية،  والثالثة  والغربية«، 
الوسطى  مصر  في  وواحدة  الشرقية. 
والمنيا«.  والفيوم  سويف  »بني  وشملت 
من  األولى  مصر،  صعيد  في  وإثنان 
والثانية  قنا«،  شمال  إلى  المنيا  »جنوب 
من »قنا إلى وادي حلفا«. إضافة لخمس 
واإلسكندرية  القاهرة  وهي  محافظات 

ورشيد ودمياط والسويس.

   ولتحديث الوضع المالي للدولة ألغى 
الذي  »االلتزام«  نظام  باشا  علي  محمد 
حصص  بدفع  »للملتزمين«  يسمح  كان 
الضرائب على بعض القرى ويخّول لهم 
جمعها بمعرفتهم، وكانوا عادًة ما يجبون 
مما  دفعوه  مما  أكثر  بقيمة  األموال  تلك 
استبدل  أنه  إال  المزارعين.  يرهق  كان 
الذي  »االحتكار«  بنظام  النظام  هذا 
القطر  الوحيد ألراضي  المالك  منه  جعل 
الفردية  الملكية  ألغى  وبذلك  المصري، 
بالضرائب  الشعب  أجهد  كما  لألراضي. 
كلما  الشعب  على  يفرضها  كان  التي 
احتاج لتمويل أي من حمالته أو مشاريعه 
الضرائب:  تلك  نظام محدد، شملت  دون 
األراضي  على  المفروضة  الضرائب 
وكما  والماشية.  واألفراد  والمزروعات 
أيًضا  احتكر  والزراعة  األراضي  احتكر 
التجارة والصناعة، مما جعل منه المالك 
الوحيد  والتاجر  مصر،  ألراضي  الوحيد 
لمنتجاتها، والصانع الوحيد لمصنوعاتها.

باشا أيضا ببعض     اهتم محمد علي 
دولته  تخدم  التي  العمرانية  النواحي 
الخرطوم  مثل  المدن  فأسس  الناشئة، 
للدفاع  القالع  وأقام  بالسودان،  وكسال 
شيد  كما  البالد،  وعاصمة  الثغور  عن 
التين  رأس  في  السفن  إلرشاد  فنارا 
القصور  ببناء  أيًضا  باإلسكندرية. وعني 
لحفظ  دفترخانة  وأنشأ  الحكومة،  ودور 
بعدما  لآلثار  ودار  الحكومية،  الوثائق 
أصدر أمًرا بمنع خروج اآلثار من مصر، 
وعبّد الطرق التجارية ونّظم حركة البريد 

وجعل له محطات إلراحة الجياد.

عهد  في  المجتمع  تدّرج  إجتماعيا،     
محمد علي باشا إلى عدة طبقات اجتماعية 
أعالها الطبقة الحاكمة التي ضمت أسرته 
وكبار رجاله وموظفي الدولة من المتعلمين 
في المدارس والمبتعثين للخارج، ثم طبقة 
وعمال  فالمزارعين  واألعيان،  العلماء 
النصانع والعربان، والرقيق من اليونانيين 
الذين أسروا في حرب المورة والجواري 
والسودانيات  والحبشيات  الشركسيات 
األثرياء.  بيوت  في  يخدمن  كن  الالتي 
من  عهده  في  السكان  تعداد  ارتفع  وقد 
إلى  ١823م،  عام  نسمة   2,٥١4,400

4,476,440 نسمة عام ١84٥م.

تاتو كورونا أحدث تقاليع احلماية من اإلصابة بالفريوس
يفضل البعض رسم »تاتو« لوجه شخص عزيز عليه، أو تدوين أسمه، أو حتى 
لألبد  يتذكره  يظل  حتى  حياته،  فى  هام  ليوم  تاريخ  تدوين 
وشم  رسم  فى  يفكر  البعض  ماجعل  وهذا  إليه،  نظر  كلما 
لفيروس كورونا أو فتيات يرتدين أقنعة وجه، لتذكر أحداث 
وقد  الخاصة،  حياته  فى  تغيرات  من  أحدثته  وما  كورونا 
قد  التاتوهات  هذه  بأن  لالعتقاد  البعض  عند  األمر  وصل 

تحميهم من اإلصابة بالفيروس .
 32 العمر  من  والبالغ  األسبانى  الوشم  فنان  أشار  وقد 
الطلبات من أطباء وممرضات لرسم وشم  العديد من  تلقى مؤخراً  إنه  إلى  عاًما، 
»كورونا«، لتخليد ذكرى نضالهم ضد الفيروس خالل فترة الوباء، من خالل رسم 
طبيبة أو ممرضة ترتدى قناع وجه أو رسم فيروس كورونا، مع تدوين عبارات 

تحث على القدرة فى القضاء على الوباء.
و رسم فنان الوشم مؤخًرا وشًما لعميل أراد تذكر الصعوبات التى واجهها خالل 
فترة العزل المنزلى، من خالل رسم فيروس كورونا، وليس ذلك فقط بل تلقى فنان 
الوشم طلب من شاب أمريكى بالغ من العمر 22 عاماً، رسم كورونا على ذراعه 

اعتقاداَ منه بأن الوشم سيحميه من اإلصابة بالفيروس.
وقد نفى أندريس وجود دليل واحد على اإلطالق على أن الوشم يساعد فى الحماية 
من اإلصابة بالفيروس، مثلما اليوجد حالًيا لقاح أو عالج له، ولكن ما يمكن فعله 

خالل الفترة هو اتباع طرق الوقاية للحماية من اإلصابة بالفيروس.
وذكر فنان الوشم، أن بعض األشخاص طلب منه رسم وشم كورونا على أجسادهم 
بغرض الدعابة والبعض األخر أشار إلى إنه يريد من رسم وشم كورونا تذكر فترة 

الوباء وإخبار أحفادهم كيف استطاعوا النجاة من الفيروس اللعين.



لقمه ... وياكل من غير أي مناقشه 
.. بس دعونا بقي نتخيل السيناريو 
.. في وجود الستات ... لو فيه ست 
واحده ... بتخدم كل العدد ده ... ح 
تقول : ايه التعب ده ... كل الحمل 
ده علي انا بس ... وهما بس قاعدين 
 ... بيساعدني  ومحدش   ... ياكلوا 
ولو تخيلنا ان فيه اتنين ستات ... او 
بينهم  الحوار  حيكون  ف   ... اكتر 
ما  دي  الست   ... كاالتي  غالبا 
انا   ... يلطش  دمها   ... بطيقهاش 
مع  تيجي  خالها  اللي  ايه  عارفه  
واحده  من  اكتر  لو  او  جوزها... 
بتشتغل في عمل االكل ... واحده ح 
اللي عملت كل االكل  انا   ... تقول 
االكل  في  الجميل  نفسي  ولوال   ...
... ماكنش طلع حلو قوي كده... او 
انا اللي عملت كل حاجه وتعبت .. 
دي  او   ... بجد  ساعدني  ومحدش 
 ... ايشارب  البسه  مش  كانت 
وشعرها بيقع في االكل ... او دي 
مالح  االكل  ويطلع  الملح  بتزود 
او   ... دلع   ... ماسخ  او   ... صبر 
قدام   ... تتدلع  جايه  رايحه  دي 
الرجاله ...  عشان تلفت النظر ... 

لوحدنا  احنا  نشتغل  سايبانا  دي  او 
في المطبخ ... وهي قاعده تتسامر 
مع الرجاله ...  او دي وال بتعرف 
تتطبخ وال حاجه ... وعامله نفسها 
االكل  ماعملت  بعد  او   ... شملوله 
وتعبت ... كان الزم الستات التانيه 
او   ... المواعين  غسل  في  تساعد 
او   ... االكل  بعد  المكان  تنظيف 
يحصل نوع من الغيره ... دي كل 
الرجاله بيكلموها ... واكله الجو من 
الستات التانيه .. او دي غبيه خالص 
حتي  وال   ... تتطبخ  والعارفه   ...
تغسل مواعين ... او دي بس واخده 
 ... وضوافرها  نفسها  من  بالها 
ومكياجها ... ومالهاش في البتنجان 
... او دي بارده ..سايبه كل الضغط 
علينا احنا ... وعامله نفسها بتشتغل 
بالراحه  بعض  مع  تاني  نرجع   ...
...  لو احنا بجد ... حللنا المثل ... 
او فكرنا في معناه ... ح نالقي ان 
بين  تكون  شرط  مش  المشكله 
 ... شخصيه  بطريقه    ... الستات 
والحقيقه ممكن مايكونش فيه مشكله 
خالص... لكل كل الحكايه ... هي 
 ... الراجل  تركيبة  في  اختالف 
 ... الست  عن  تفكيره  وطريقة 
بشكل   ... للصوره  بيبص  الراجل 
اعم ... او اكبر... بدون التدقيق في 
التفاصيل ... وزي ما بيتقال ... مخ 
الراجل ... زي االدراج ... مرتب 
بطريقه معينه ... وياخذ المواضيع 
بشكل عام ... يعني االكل محطوط 
... الرجاله بتاكل ... وخالص  ... 
بينما مخ المراه ... زي الشبكه ... 

  ... كده   النت  زى   ... العنكبوتيه 
متشعب ... يهتم كثيرا ... بالتفاصيل 
وال  وحشه  مش  الستات  يعني   ...
حاجه ... وال بتخلي الرجاله تتفرق 
الطبايع  ان   ... الحكايه  كل   ...
بين  الفروق  كده  ... عشان  مختلفه 
بتكون   ... وطباعها   ... الستات 
ملحوظه ... وواضحه ... بينما هذه 
كثيرا  او  ملفته  ليست   ... الفروق 
في  الحقيقه  في    ... الرجال  بين 
األول كنت بفتكر ان المثل ده فهي 
تكريم  او  وتعظيم  للمراه  اهانه 
الوقت  مرور  مع  لكن   ... للرجل 
في  مختلفه  خبرات  واكتساب   ....
طبيعة  دي  ان  اكتشفت   ... الحياه 
الطبيعه  دي  ان  او   ... األشياء 
البشريه ... فالراجل في االخر مش 
 ... الصغيره  التفاصيل.  عنده  مهم 
اللي  والحواديت  الحكايات  او 
المطبخ ...وعلي راي  بتحصل في 
احمد حلمي او »مصري« في فيلم 
بقي  مين  مايهمش   ... اسود  عسل 
مين  او   « السين  ع  ...«ايتاكت 
الالم  في  »مصمصت  المؤاخذه 
الف« هو في االخر ... عاوز ياكل 
الستات...  بينما  ... وبس .... 
بطبيعتها ... تهتم جدا باالمور 
الصغيره ... ومش الهايفه ... 
تهتم   ... ادق  بمعني  او 
بالتفاصيل الصغيره ... وتحب 
وتاخد   ... األشياء  تجيد  ان 
بيحصل  اللي  من  قوي  بالها 
 ... لكم  قلت  ... مش  حواليها 
شبكه عنكبوتيه ... مش ادراج 
...وماننساش  معلومات  فيها 
حين  حتي  المسيح  السيد  ان 
خاطب مارثا قال لها ... مارثا 
تهتمين  انتي   ... مارثا   ...
بآمور كثيره ....هو كده الميت 
راجل قاعدين مستنين االكل ييجي 
لغاية بقهم ... والستات شغاله جوه 
اكثر  عندها  فاالحداث   ... المطبخ 
بس   ... تعددا  اكثر  والتفاصيل   ...
 ... يقول  االخر  في  محدش  عشان 
كل  بآيد  او  الستات   ضد  اني 
تصرفات الرجاله ...وبرضه عشان 
 ... بعض  مع  واضحين  نكون 
عاوزه أقول لكم ان انا ... وحبيبتى 
ماما  ... مش ضد الستات وال ... 
هي  انما   ... الرجاله  ضد  طبعا 
وجهات  بعض  لتوضيح  فرصه 
النظر .. و م  االخر كده ... الحياه 
ح تفضل زي ماهي ... والرجال ح 
تفضل زي ماهي ... وكذلك الستات 
التنويع  برضه  وعموما   ...
مطلوب... وممكن التغيير ... مش 
االكل بس من طبق واحد  ... بس م 
االخر برضه ... الزم كلنا نحاول 
نعدي الفروق بيننا ... واالختالفات 
في طباعنا ... حتي تسير المركب 
بينا في سالم ... وحتي نستطيع ... 
 ... او سيدات   ... سواء كنا رجال 
لسته  في  تنويع  فيه  كان  وسواء 
الطعام... او اختالف بينا في األفكار 
... نحاول ان نتجاوز ده .. ونحاول 
لو   ... االكل  من  نستمتع  ان 
اضطرينا نتيجه ل أي ظروف ... 
 ... طبق  في   ... جميعا   ناكل  ان 
 ... وانتم طيبين  ... كل سنه  واحد 

وحشتيني يا امي ....  
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ومازلت   ... امل  عندي  مازال 
مستنيه ان الجريده ... تصبح ورقيه 
أسبوع  كل  بنستلم  اننا  ومع   ..
فاليرات وخطابات ورقيه ... ومع 
قبل   األسبوع  من  هلل  والحمد  ان 
الماضي أصبحت كنيستنا تستوعب 
مع   ... شخص   ١00 من   اكثر 
ديستانس  لل سوشيال  تامه  مراعاه 
.. واستخدام الماسكات ... واستخدام 
قبل  االيدي  لتطهير  السانيتيزر 
دخول القداس ... مع كل ذلك لسه 
دي  تقريبا   .... الين  اون  الجريده 
 22 من  اكثر  بقالنا  اللي  المقدمه 
دلدل  ولسانا   ... بنهاتي   ... أسبوع 
رئيس  ان  المشكله  بس   ... فيها  
وال   ... جدا  هادي   ... تحريرنا 
له  ببعت  ولما   ... بريطاني  جراح 
يس »  دايما ب »  بيرد  ايميل  أي 
مختصره  ردود   ... »نو«  اور 
ليه  عارفه  مش   ... جدا  ومقتضبة 
له  اكتب  فكرت  اني  لدرجه   ...
بيدفع  هو   ... فيها   اسآله  رساله 
فلوس علي كل حرف من الحروف 
اللي بيكتبها ...او بالتحديد اللي بيرد 
بيها علي ...  زي ماكنا بنعمل كده  
في  أيام التلغرافات زمان ... حيث 
بعدد  التلغراف  سعر  يحسب  كان 
الحروف  .. وبما اني معنديش رقم 
سر  تقريبا  وده   ... سعادته  تليفون 
عسكري ... الن مره بعت له رساله 
اساله عن رقم التليفون بتاعه عشان 
في  معاه  اتناقش   عاوزه  كنت 
موضوع ... فرد ع االيميل برضه 
بالظبط  زي  جدا  مختصره  بحاجه 
لسه  اللي  ال »يس » وال »نو«  
كنت بقول لكم عليهم ... أعاله .... 
 ... الخاص  الجزء  خالص  وطنش 
بموضوع رقم التليفون ده ... ومع 
علي  اقترحوا  أصحابي  بعض  ان 
هذا  لي  يجيبوا  ممكن  بسهوله  انهم 
رفضت  الحقيقه  انا  ف   ... الرقم 
ان  وقلت   ... دي  السهله  الحلول 
علي  الحصول  في  اتعب  ماكنتش 
الرقم بنفسي ... يبقي ملوش الزمه 
... وادينا اهوه بنكتب ... كل مره 
هلل   والحمد   ... زيتون  بغصن   ...
 ... حمار  برجل   ... مش  لسه 
وياريت محدش   ... والصبر طيب 
من اللي بيقرا يقول لي مثال المقوله 
   ... ياحمار  موت   ... المشهوره 
 ... بسرعه  مابزهقش   اني  ومع 
دي  المره  اني   ... كده  فواضح 
زهقت ... وغلب حماري  وعشان 

عن  كتبت  فاتت  اللي  المره  كده 
بقي  قلت  العموم  علي   ... الحمير 
 ... الشاشه  علي  افكاري  احط 
والمره   ... يكرمنا  ربنا  ويمكن 
الجايه كده ... وقبل غصن الزيتون 
نمره ١2 ... نالقي الجريده الورقيه 
... منوره وينيبج مره اخري ... اما 
انا ليه بقي نفسي في  المطلب ده ... 
يتحقق  علشان  نشف  ريقنا  اللي 
...اوال :  الن ناس كتير من الكنيسه 
.... وانا منهم ... وحشتها الجريده 
الورقيه .. وبيستنوها ويسالوا عليها 
ان  لو    : ثانيا   ... أسبوعين  كل 
الجريده  أصبحت فقط الكترونيه ... 
 ... فيه أي جديد  ف مش ح يكون 
زي  زيها    حاجه  كده  تبقي  وح 
الفيس بوك وباقي أدوات السوشيال 
ميديا ... مع ان احلي حاجه كانت 
مختلفه  كانت  انها   ... الجريده  في 
... عن كل تقاليع النت ... بتفكرنا 
بالزمن الجميل ... اللي الواحد كان 
 ... بايديه  الجورنال  فيه  بيمسك 
سواء   ... تصفحه  في  متعه  ويجد 
بقي متعة القرايه دي كانت ... في 
المكان األكثر استخداما ... او اكثر 
راحه  ... وهو بصراحه ... الحمام 
بيت   ... بيسموه  كانوا  اللي   ...
 ... مغلق  مكان  في  او   ... الراحه 
وانت مثال مستني والدك بره  علي 
طرف حمام السباحه )البيسين( ... 
وهما بيخلصوا درس سباحه ... او 
في  البحر  ع  كرسي  علي  مثال 
لك  بيلعبك  والهوا   .... اسكندريه 
ويخليلك   ... ويشندله  الجورنال 
الصفحه مقلوبه ومتنيه خمسين حته 
... ذكريات ... عموما لو دكتورنا 
 ... تحريرنا  رئيس   العزيز 
وغالستي   .. الحاحي  ماعجبوش 
المتكرره دي ... ف اعتبروها بقي  
زي ماقلنا قبل كده ... ذكريات ... 
 ... النت   صفحات  علي  وتابعونا 
تتصوروا بقي كل اللي فات ده كان 
في  مادخلناش  ولسه   ... المقدمه 
 .. معانا  اتفضلوا   .... الموضوع 
معلش   .. الموضوع  في   ... بقي 
 ... معلش   ... الدخول  قبل  استنوا 
وأنتم  سنه  .كل   لكم  أقول  احب 
الكل –  بمناسبة صيام ست  طيبين 
عند  هللا  وإنشاء   – مريم  العدرا 
طباعة العدد وبدء توزيعه  ... ده لو 
اتوزع ... او عند طباعة العدد ... 
ونشره الكترونيا ... اون الين ... ح 
النور  آم  العدرا  بعيد  يكون احتفالنا 

وأحن   ... كلنا  امنا  هي  وطبعا   ...
تقولوا   تبتدوا  ح  كلنا...  علينا  قلب 
عالقة  ايه    ... بقي  برضه  طيب 
والمناسبة  دي  الجميله  التهنئة 
الغريب  بالعنوان   ... دي  السعيدة 
اللي أنا مختاراه ...  طبق واحد ... 
الحقيقه سبب اختيار  الموضوع .. 
ان انا في الفتره دي من السنه ... او 
دايما   ... السنه  طول  الحقيقه  انا 
بفكر في امي ... بالجسد ... وحيث 
نفس   تقريبا في  انها سابت عالمنا  
وبالتحديد   ... العام  من  الوقت  هذا 
كل  فطبعا   ... سنين  ثالث  من 
ماييجوا يومين  صيام وعيد ... ام 
 ... السمائية  وامنا   ... كلهم  البشر 
بالقي نفسي بفكر في امي... وتقريبا 
في  علي  بيعدي  موقف  كل  في  انا 

حياتي .. بفكر لو هي مكاني كانت 
ح تتصرف ازاي ... واالقي دايما 
 ... وداني  في  بترن  نصايحها 
والغريبه اني كتير قوي ... في كتير 
  ... نفسي  بظبط   ... المواقف  من 
وانا  وكاني  كلماتها...  نفس  بردد 
بقول الكلمات ... بسمع صوتها هي 
نفسها ... بنفس الطريقه والتون ... 
وهي بتقول نفس الجمله او المثل او 
التعليق... وانا الحقيقه في العدد ده 
موضوع  عن  اكتب  ناويه  كنت   ..
اخر له عالقه برضه بالكورونا ... 
 ... الكتابه  قبل  الغالب  في  انا  بس 
بفتح النت ... او اتصفح مقاالت ل 
اخرين ... او كلمات كتبتها قبل كده 
 ... نفسي  لقيت  اني  والغريبه   ...
كلمات   ... بقرا  اشعر  ما  بدون 
 ... فاتت  اللي  السنه  عنها  كتبتها 
 ... التوقيت  هذا  نفس  في  وبالظبط 
بعنوان ... حارس مرمي ... وكنت 
بفكر في المقال .. اد ايه االم بتلعب 
عن   ... الكور  وصد  الحمايه  دور 
والدها ... حتي اليصابوا باي اذي 
... السنه دي بقي فكرت في جمله 
هو   ... بتقوله  كانت  مثل  او   ...
غريب ومش متداول قوي ... بس 
هي كانت بتقول »لوال الستات ... 
كان كل ١00 راجل ... ياكلوا في 
طبق واحد« ... وده بقي سر تسمية 
فكرت  لما  انا  والحقيقه   ... كلماتي 
فعال  امي  لقيت   .. دي  الجمله  في 
او   ... طبلية  فيه  لو   ... حق  ليها 
ترابيزه فيها طبق واحد ... وحواليها 
ميت راجل ... كل واحد ح يغمس 

غصن الزيتون11 
طبق  ... واحد 

احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا
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بسوسنس األول باإلنجليزية: Psusennes عا خبر 
رع ستب ان أمو

.

بحماية  وقام  الدلتا.  شرق  في  تانيس  من  مصر  وحكم   
الحدود المصرية ضد أي هجوم أجنبي. وقد بنى بسوسنس 
معبدا لثالوث طيبة، في تانيس، وقصورا ملكية، باإلضافة 
من  يتكون  طيبة  ثالوث  وكان  الثرية.  الملكية  مقبرته  إلى 

الرب أمون وزوجته موط وابنهم خونسو 

وقد تعرف العالم على الفرعون بسوسنس بعد اكتشاف 
سنة  في  مونيته  البروفيسور  الفرنسي  قبل  من  مقبرته 
للنهب  ١940م والتي وجدت بكامل كنوزها ولم تتعرض 
، ولحجم الفضة التي عثر عليها بمقبرته سمي بالفرعون 
مثل  هاما  حدثا  سيشكل  االكتشاف  هذا  وكان  الفضي، 
حدث اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون لوال أن توقيت هذا 
االكتشاف كان على أعتاب الحرب العالمية الثانية فلم ينل 
التغطية واالهتمام كما حدث عند اكتشاف مقبرة توت عنخ 

آمون.

معرفة  تم  األول  لبسوسنس  العظمي  الهيكل  فحص  بعد 
صفاته الجسدية منها أن طوله كان ١66 سم ، وأنه كان 
وعينه   ، القصير  جسده  على  ورأسه ضخم   ، البنية  قوي 
اليمنى أعلى من عينه اليسرى ، وأنه توفي عن عمر 80 
عاماً عندما كان معدل األعمار في عصره هو 3٥ عاماً ، 

وقد وجد بعموده الفقري كسر عند الفقرة السابعة العليا شفي 
منه خالل حياته ، كما تم معرفة أنه عند وفاته كان يعاني 
من مرض الروماتيزم في األنسجة الرابطة للعمود الفقري 

، وكان فمه محدب نتيجة فقده ألسنان كثيرة

قالدة في شكل الجعران المجنح، تخص الملك بسوسنس 
كتاب  من  ثالثين  رقم  التعويذة  عليها  حفر  وقد  األول، 
الموتى. والتي تدعو بأال يؤخذ قلب المتوفى من صاحبه، 
وقد عثر  األخرى.  الحياة  في  المحاكمة  أثناء  يعارضه  أو 
على أربع من هذه الداليات على مومياء بسوسنس األول.

وكان العنصر األساسي في المجموعة، جعرانا كبيرا من 
حجر قاتم، مركب في إطار من ذهب، وله جناحان طويالن 
ضيقان، يغشيهما زجاج كثير األلوان. ويقوم الجعران على 
اللون.  بني  بيشب  مطعمة  الكونية،  القوة  عالمة  »شن«، 
آمون،  مري  نيوت  إن  باسباخع  وهو  بسوسنس،  اسم  أما 
بمعنى النجم المتأللئ في المدينة، حبيب آمون، فمكتوب في 
خرطوش. وأما سلسلة القالدة وثقالتها، فمؤلفة من خرزات 

من ذهب، ويشب أخضر وبني، وفلسبار سماوي.

الفضي، متحف  باإلنسان  الملك بسوسنس األول  نعش 
القاهرة.
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

D
on

	M
ill
s	
Rd

	

Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اضطراب اختالل اآلنية  و 
فريوس كورونا

اخصائية نفسية
ماريا ميشيل 

mareya2000@hotmail.com 

يبث روح  خطر مستمر مستمر اليزال،، 
الذى  االعتالل،،  عن  أخبار  بنشر  الفزع 
لفيروس كورونا الذى يطول عليه الجدال،، 
شتى  من  نفسية  اضطرابات  رافقته  الذى  و 
السن  صغيري  يصيب  ما  منها  االشكال،، 
و األحداث   يغلق عليهم فى دائرة المرض 
اآلنية   يصيب  ما  أشهرها  بأقفال،،  النفسى 
تفصله  نوبات  فى  الفرد  فيأخذ  بأختالل،، 
الخيال،،  من  درب  فى  تدخله  و  الواقع  عن 
ظنا   ، االنعزال  و  الوحدة  المريض  فيؤثر 
منه أنه يحيط نفسه بغالف يحميه من تقلبات 
من  أكثر   أعماق  فى  يدخل  و  االحوال،، 
مرضية  استجابات  أنها  غافال  االنفصال،، 
أن  و  محال،،  ال  نفسى  اختالل  على  داللة 
ما يقوم به من سلوكيات بأفتعال،، ال ترفعه 
من فم قلق كورونا باالنتشال،، بل تلقيه فى 
جوف اضطراب نفسى و تقيده بأغالل،، فال 
سبيل للشفاء للمريض سوى  أن ينال،، قدر 
شدة  بحسب  الدوائي  و  النفسى  العالج  من 
اضطراب  عن  المزيد  نعرف  فهيا  الحال،، 

اختالل اآلنية

عدة  كورونا  فيروس  انتشار  يصاحب 
اضطرابات نفسية ليصبح تأثيره غير قاصرا 
على الصحة البدنية فقط بل النفسية أيضا و 
اآلنية   اضطراب  االختالالت  تلك  أبرز  من 

الذى يكثر بين المراهقين

و هو من االضطرابات النفسية التي تحدث 
حادث  أو  ضغط  لموقف  للتعرض   نتيجة 
أنه  لو  كما  يشعر  المريض  يجعل  مروع 
شعور  يصحبه  الواقع  عن  منفصل  حلم  فى 

مرضى بالقلق و االغتراب

تؤدى لإلصابة   أسباب محددة  له  ليست  و 
به و لكن هناك عوامل محفزة أهمها:

التعرض لصدمة شديدة مثل فقدان شخص 
عزيز أو الحوادث،، االكتئاب الشديد،، تغير 
مفاجئ  فى روتين الحياة مما يسبب التذبذب 
النفسى و هذا ما حدث نتيجة النتشار فيروس 
كورونا،، عوامل وراثية وجود تاريخ عائلى 
بعض  ،،وجود  اإلضطراب   مع  سابق 
اإلصابة   فرص  تزيد  الشخصية  فى  سمات 

القدرة  لديه  ليس  الذى  الضعيف  كالشخص 
التعامل مع  على مواجهة األزمات فال يجيد 
الظروف الطارئة ،،العوامل البيئية كالظروف 
و  النفسية  الضغوط  و  بالصراع  المشحونة 
نتج عن كورونا من  ما  الدائم و هذا  التوتر 

القلق المستمر من اإلصابة  بالعدوى

شخص  من  االضطراب  شدة  تختلف  و 
شدة  و  الشخصية  سمات  بسبب  آلخر  

الظروف المسببة

و من أبرز أعراضه:

االنعزال و عدم المشاركة فى اى نشاط و 
القلب  ضربات  الذات،،سرعة  حول  التقوقع 
التعرق،،  بالوحدة،، فرط  ،،الحزن،،الشعور 
تنميل فى الجسم،، ضيق التنفس،، اضطراب 
القدرة  ،،ضعف  الدائم  التوتر  التفكير،،  فى 

على العمل و الدافعية لإلنجاز

اما عن العالج ... يكون دوائي بالمهدئات 
و مضادات االكتئاب

لمناقشة  النفسى  العالج  جلسات  عبر  و 
السبب الفعلى وراء المعاناة مما يساعد على 
يأتى  و  الحياة   مواصلة  و  المشكلة  اجتياز 
يشعر  نوبات  صورة  فى  االضطراب  هذا 
فيها الشخص بتغير كل ما حوله و كأنه فى 
بنفسه  يشعر  ال  و  لعالمه  تماما  مغاير  عالم 
و  اآلنية  بأختالل  عنه  يعبر  مما  األصلية  
الشخص  يتذكر  لم  غالبا  النوبة  انتهاء  عقب 
ماحدث له خالل النوبة و السبب وراء حدوث 
التأقلم مع  الشخص على  ذلك هو عدم قدرة 
إلى  الباطن  العقل  فيلجأ  أو  مواجهته  الواقع 
فصل اإلنسان عن الواقع ظنا انه بهذة الحيلة 
الضاغط  ،و ال  المصدر  يبعد عن  الدفاعية 
على  الوقوف  مع  إال  بجدوى  العالج  يتأتى 

السبب أو المصدر الرئيسى للمشكلة

حينما يقسو علينا الواقع فال نجد من مهرب 
سوى أحالمنا التى تأخذنا بعيدا عنا ضغوط 
إلى  االحالم  تلك  تسحبنا  حينئذ   و صدمات 
المزيد من االختالالت الواهية فهنا يجب أن 
أن  بدال من  المؤلم  نواجه واقعنا   نستيقظ و 

تتوه وسط أوهام مدمرة تزيد األمر سوءا

رجل حيول حديقة منزله للوحة فنية من الزهور
حول شون شرودر حديقة منزله الواقع فى ضواحي »بريستول« إلى »أعجوبة« طبيعية 

المتواضعة  الحديقة  بتحويل  شرودر  قام  إذ  الحجم،  صغيرة 
لمنزله، بواسطة أكثر من ١00 سلة وأواني معلقة أنيقة، ليجعل 
تستهلك  هواية  بمثابة  األمر  أصبح  وقد  أحالم«،  منها »حديقة 
كل شيء بالنسبة للجد البالغ من العمر ٥7 عاما، وفقا لصحيفة 
»الديلى ميل« البريطانية، ويبدأ شون مساعيه في فبراير من كل 
عام، حيث يزرع ١000 نبتة من البذور قبل وضعها في األواني 

في الهواء الطلق في أواخر مايو.

ويقضي شون ما يصل إلى ثالث ساعات في اليوم في العناية بحذر، يسقى زهور البتونيا، 
والفوشيا، وإبرة الراعي، والدالياس، والفيربيناس في حديقته األمامية والخلفية وعن ذلك 
قال: »لقد بدأت في القيام بذلك بجدية منذ حوالي أربع سنوات،كلما 
يضيف  أنه  على  يعلقون  الذين  األشخاص  عدد  زاد   ، ذلك  فعلت 

جماال ويضئ الشارع«.
حافزا  أعطاني  وذلك  ذلك،  أحبوا  كم  الجميع  شون:«قال  وتابع 
يجعل  لطيف،  هو  كم  ليقولوا  الباب  الناس  طرق  المزيد،  لفعل 
األمر يستحق العناء لمعرفة أنه محل تقدير«. وأضاف: »لقد بدأ 
األمر ببضع سالل وأواني ولكني أضفت المزيد وأوجدت الحديقة 

العمودية وجدران الزهور«.

وانتصر  حيا  »انهزم  مقال  بقية 
ميتا!« ص 5

من  اقتربت  ألنني  السلطان:  حضرة  يا 
أسوارك الصماء..

أكشف عن حزني وعن  أن  ألئني حاولت 
بالئي

آكل  أن  جندك  أرغمني  بالحذاء..  ُضربت 
من حذائي..

يا سيدي .. يا سيدي السلطان لقد خسرت 
الحرب مرتين

قيمة  ما  لسان  له  ليس  شعبنا  نصف  ألن 
الشعب الذي ليس له لسان؟!

ألن نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرذان 
في داخل الجدران..

لو أحد يمنحني األمان من عسكر السلطان

لقد خسرت  السلطان  يا حضرة   : له  قلت 
الحرب مرتين

ألنك انفصلت عن قضية اإلنسان 

 نريد جيال غاضبا نريد جيال يفلح اآلفاق

الفكر  وينكش  جذوره  من  التاريخ  وينكش 
من األعماق

يغفر  ال  المالمح  مختلف  قادما  جيال  نريد 
األخطاء 

 ال يسامح ال ينحني.. ال يعرف النفاق ..

نريد جيال، رائدا، عمالق ..

 يا أيها األطفال : ، أنتم سنابل اآلمال

وأنتم الجيل الذي سيكسر األغالل

ويقتل األفيون في رؤوسنا ويقتل الخيال.. 

طيبون   – بعد  أنتم-  األطفال:  أيها  يا 
وطاهرون،

عن  تقرؤوا  ال  طاهرون  والثلج،  كالندى   
جيلنا المهزوم،

 يا أطفال  فنحن خائبون ونحن، مثل قشرة 
البطيخ، 

منخورون  منخورون..  ونحن  تافهون  
كالنعال..

ال تقرؤوا أخبارنا ال تقبلوا أفكارنا ال تقتفوا 
آثارنا
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 Hand-In-Hand
شركة متخصصة يف إدارة العقارات السكنية مبنطقة 

تورونتووضواحيها
خدماتنا تشمل اآلتي :

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

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

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

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

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

www.handinhandpropmgmt.com

قصة قصرية:
نبوءة 

 
حممود قنديل

الودع،  العجوز  القمر، ضربت  نور  على 
فتفرق على الرمل، حدق�ْت فيه، ثم قالت:

تمسك  مغواًرا،  فارًسا  ولدي  يا  أراَك   -
سيًفا، وتمتطي جواًدا.

ضحكُت كثيًرا حتى بكيُت، فقالت:

- ال تجزع يا ولدي إْن قلُت إنَّ سيفك صار 
خشًبا، وجوادك استحال حطًبا.

وشاهدُت  والخيول،  السيوف  تذكرُت 
نُت  حطين، تراءت لي القالع والحصون، وأذَّ
في قرطبة، رددُت كلماٍت من نور، وعانقُت 

غرناطة.

قالت:

- الموُت حق ...

قلُت وأنا أجفف دموعي:

- أتمناه اليوم يا خالة ...

مالمحي،  تتأمل  وهي  عيناها،  اغرورقت 
فقلُت:

- أخبريني، ماذا عني، وعن مصيري؟

عادت تضرب الودع، وتحدق فيه، وتقول:

يا ولدي جريًحا، وجرحك يذرف  - أراك 
مداًدا.

- يذرف مداًدا؟

- نعم، يذرف مداًدا.

ثم بش وجهها، وهي تلملم أشياءها، وقالت:

- عزاؤك يا ولدي في أن مدادك هذا سيكتب 
ميالًدا، ويس�جل تواريَخ، ويُع�يد أمجاًدا.

بقية مقال »الفارق -38« ص 2 
ثالثا ان مصر تريد ان تكون مركز عالمى لتجميع وتصدير الغاز والجل ذلك يجب أن 
بلبنان وذلك ألن  المتعلقة  المشبوهة وخاصة  تحركاتة  فى كل  التركى  لالغا  يقظة  تكون 
التركى كان يملك كل كعكة البحر المتوسط على طاولته وفى لحظة اختفت هذة الكعكة ولم 
يتبقى لة اال االطباق خاوية ولذلك يحاول بكل قوتة خصوصا بعد تدنى اقتصاده ومعاداة 
اوروبا له ان يقدم على اى خطوة لتطويق مصر من الغرب ومن الشرق وذلك ماال يمكن 
أن تسمح بة مصر. حتى اآلن كل االمور تسير مع مصر فى االتجاة المرضى اما بالنسبة 
الشعب  بمفردة  التغيير  على  قادر  غير  الشعب  السليم  االتجاة  في  يسير  شىء  فال  للبنان 
اللبنانى ينتظر مخلص يكون قادر ان ينتشل لبنان من الطائفية والتحزب والفساد السياسى 
واالقتصادى واالخالقى المنتشر بين الساسة والسادة والصفوة فى لبنان الشعب ينتظر من 

يصنع لة الفارق 

تكملة مقال »الدروس المستفادة من 
أزمة كورونا« ص 8

 لقد آن األوان لوضع سياسة عالجية واحدة 
االسترشادية  والخطوط  العالمية  للمعايير  طبقا 
التى تحددها اللجان القومية لألمراض المختلفة 
وتكون بروتوكوالت العالج معلنة للجميع تحت 
وبخصوص  واالستشاريين..  األساتذة  إشراف 
المستشفيات الخاصة فما حدث من بعضها فى 
أبدا  يجب  ال  الوباء  تفشى  مع  السابقة  الفترة 
معامل  على  كذلك  األمر  وينطبق  يتكرر..  أن 
فهناك  والصيدليات  األشعة  ومراكز  التحليل 
األطباء  نحن  جميعا  عشناها  كثيرة  سلبيات 
نظم  بوضع  تتكرر  أن  يجب  وال  والمرضى 
المقررة  الربح  ونسبة  األداء  لمراقبة  صارمة 
أى  تحت  ينبغى  وال  األزمات،  وقت  وخاصة 
ظرف أو حجة أن نقبل بمن يتكسب ماال حراما 

من المريض فى أزمته. 

األزمات  إلدارة  عليا  لجنة  تشكيل  سادسا.. 
الجامعات ووزارة الصحة ونقابة  فيها  تشارك 
العلم  ذوى  من  التخصصات  كافة  من  األطباء 
إلدارة  الصالحيات  كافة  وإعطائها  والخبرة 
مع  بالتنسيق  الجمهورية  مستوى  على  األزمة 

المحافظات. 
سابعا.. زيادة االهتمام بمرفق اإلسعاف الذى 
مع  األخيرة  الفترة  فى  جليل  بعمل  ويقوم  قام 
المؤهلين  المسعفين  من  الكافى  العدد  توفير 
تسمح  إلكترونية  بشبكة  اإلسعاف  وربط 
أسرع  فى  مكان  أنسب  إلى  المصاب  بتوصيل 
مشروع  أن  على  التأكيد  أخيرا  ويبقى  وقت. 
إلصالح  األمل  هو  الشامل  الصحى  التأمين 
منظومة العالج فى مصر وأطالب بتوفير كل 
ضرورة  مع  تطبيقه  فى  لإلسراع  اإلمكانات 
االستعانة بخبرات األطباء المصريين بالخارج 

والخبرات الدولية تجنبا ألى عثرات.
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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
تابع الجزء الرابع شعبة مفصليات األرجل

القشريات

انواع السرطان 
)السلطعون-الكابوريا(

سلطعونات الملك

الباردة  البحار  في  أساسي  بشكل  الملك  سلطعونات  توجد 
ونظًرا لحجمه الكبير وطعم لحمه الجيد، يتم صيد أنواع كثيرة 
الملك  أنواعه شيوًعا هو سلطعون  منه وبيعها كغذاء، وأكثر 
سلطعون  أو  كامتشاتكا  سلطعون  أيًضا  عليه  ويُطلق  األحمر 
ملك أالسكا وموطنه األصلي في أقصى شمال المحيط الهادئ، 
و ينمو حتى يصل إلى 1.8 متر )5.9 قدم(، ويُستهدف بشكل 

كبير مصايد األسماك.

سلطعون جزيرة كريسماس األحمر

النملة الصفراء اجملنونة    سلطعون جزيرة كريسماس 
األحمر

سلطعون جزيرة كريسماس األحمر هو نوع من السلطعونات 
كوكوس  وجزر  كريسماس  جزيرة  في  المستوطن  األرضية 
وعلى  الهندي(  المحيط  في  منهما  كل  ويقع  استراليا  )يتبعان 
الرغم من قصرالمساحة التي يوجد عليها، فإن هناك ما يقدر 
بنحو 43.7 مليون من السلطعونات الحمراء البالغة التي كانت 
تعيش في جزيرة كريسماس وحدها ولكن يُعتقد أن وجود النملة 
الصفراء المجنونة قد أدى إلى قتل حوالي 10-15 مليوًنا من 

السلطعون األحمر في السنوات األخيرة.

النملة الصفراء المجنونة 

هي نوع من أنواع النمل، استوطن شمال أستراليا وجزيرة 
خلل  إلى  وأدى  مجتاح  كنوع  الهندي  المحيط  في  كريسماس 
كبير في التوازن البيئي في جزيرة كريسماس كمثال باإلضافة 
إلى شمال أستراليا. سميت بالعامية بالمجنونة بسبب تحركها 
وقرون  أرجل  لها  إزعاجها.  عند  االتجاهات  بكل  العشوائي 
المجتاح  النمل  أنواع  أكبر  من  يجعلها  مما  طويلة،  استشعار 

في العالم.

سلطعون الصخر

سلطعون الصخر أو بوبار أو السلطعون البني يعيش على 
شبه  جسمه  المغمورة.  غير  المطروقة  والصخور  الحشاف 
مربع الشكل، طوله نحو 16 سم. وعرضه نحو 20 سم. درعه 
قليل االحديداب. يتميز بملقطيه الضليعين و لحمه جيد الصنف 

مرغوب فيه.

سرطان المرجان

أنواع  أحد  هو  المحدب  السرطان  أو  المرجان  سرطان 
أو  الكابوريا  أو  السلطعون  أو  )السرطان  البحر  سرطان 
القبقب( التي تعيش في المحيطين الهندي و الهادئ، من هاواي 

إلى البحر األحمر وجنوب أفريقيا

سرطان أزرق

المعروف بالسرطان األزرق أو السرطان األطلسي األزرق 
هو فصيلة من السرطانات التي تتوطن مياه المحيط األطلسي 

الغربية

سرطان كماني

 

الَسَرطان الكماِنّي هو جنس يحوي مئة نوع تقريباً

سرطان البازالء

السرطان البازالء 

الجسد  لينة  السرطان  إلى عائلة  ينتمي  هو سرطان بحري 
يتغذى على الطفيليات في المحار والصدف وبلح البحر. وهو 
يعرف بكونه أصغر سالالت السرطانات من حيث الحجم. قد 
يصل حجم الذكر 6 المليمترات وحجم أنثى إلى 13 المليمترات 
بين  البازالء  سرطان  ويعيش  البزالء  سرطان  سمي  ولذلك 
التغذي  و  األكسجين  و  للحماية  المحار  و  الرخويات  وداخل 
على ما ينسى أن يستهلكه الرخوي الذي يحميه وربما الحرارة. 
الذكر فيخرج أحيانا  أما  تبقى في ملجإها طيلة حياتها  األنثى 
من ملجأه وينتقل إلى ملجأ آخر. أنثى سرطان البازالء شفافة 
حيث تكشف عن أعضاءها الحمراء والبرتقالية. أما السرطان 
مستدير  وهو  أكثر صالبة  خارجي  هيكل  لديه  الذكر  البازال 
وعيناه و قرونا إستشعاره تمتد من األمام. مخالب الذكر أقوى 

من األنثى لكن مخالب األنثى أطول من الذكر.

سرطان القمر

يتميز سرطان القمر بأنماط اللون المميزة على جسمه ، مع 
ظالل خفيفة من نفس األلوان الموجودة على الجسم . وتسمى 

هذه السرطانات أيضا باسم سرطان هالوين.

سرطان قوس قزح

سرطان قوس قزح هو من نوع من سرطانات البحر المختلفة 
 . النموذجية  باأللوان  السرطان  يتميز هذا   . بألوانه  والمميزة 

لديهم ظالم مزرقة اللون عند العينين.

إعداد

د. شاكر اسطفان
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

استدعاء لبعض أنواع من البصل الذي يزرع يف الواليات املتحدة بسبب 
خماوف من بكرتيا الساملونيال

أستدعاء  الكندية  االغذية  فحص  وكالة  أصدرت   : تورنتو 
لبعض أنواع البصل االبيض واالصفر واالحمر والبصل الحلو 
الذي يزرع في الواليات المتحدة بسبب المخاوف المستمرة من 
تلوثه ببكتريا السالمونيال , وقالت الوكالة ان هذا المنتج تزرعه 

شركة ثومسون إنترناشيونال في كاليفورنيا , وقد تم إستدعاء هذا المنتج بعد ان مرض من اكله ماال يقل 
عن ١١4 فرد في خمسة مقاطعات في كندا وهي البرتا ومانيتوبا وبريتش كولومبيا وأونتاريو وساسكاتشوان 
واالقاليم الشمالية الغربية ويوكن , وقالت وكالة فحص االغذية الكندية أنه ال يجب إستهالك هذا المنتج او 
المنتج  هذا  اسمها  تحت  يباع  التجارية  العالمات  من  وهناك عدد   , الخام  البصل  تحتوي علي  منتجات  اي 
ومنها ] أمبلاير فرش[ و ] الكومبتدور[ و ]أونيون ٥2[ وغيرهم وقد تباع هذه االبصال في احجام صغيرة 
او باحجام كبيرة مع او بدون عالمة تجارية . وذكرت الوكالة أيضا انه من المحتمل أن يكون الناس أشتروا 
هذا المنتج عبر االنترنت او من محالت بقالة لم تعرف بعد عن هذا االستدعاء , هذا ولم يتأثر البصل الكندي 
بهذا االستدعاء , وقالت الوكالة ان المطاعم والفنادق والمستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرهم ال يجب 
ان يستخدموا هذه االنواع من منتجات البصل , و يجب التخلص منها او أعادتها لمكان الشراء , وباكتريا 
السالمونيال توجد عادة في أمعاء الحيوانات وتنتقل الي االنسان من خالل االطعمة الملوثة , التي تأتي من 
مصادر حيوانية مثل الدواجن ولحم البقر أو منتجات االلبان وقد تكون المنتجات الطازجة أيضا مصدرا لها 
, وتوصي وكالة فحص االغذية الناس بممارسة عادة غسل اليدين قبل التعامل مع اللحوم النيئة او المنتجات 
الطازجة وبعد التعامل معها , ويجب أن تبقي االطعمة الطازجة والخام بعيدا تماما عن غيرها من االطعمة 
, وبكتريا السالمونيال خطيرة علي االطفال الصغار والنساء الحوامل واالشخاص الذين يعانون من ضعف 
المناعة , واعراض االصابة ببكتريا السالمونيال تشمل الحمي والقئ والغثيان وتشنجات البطن وقد تؤدي الي 
التهاب المفاصل الحاد , وقد بدأت االصابات بهذه البكتريا تظهر من منتصف شهر يونيو ووصل عدد الحاالت 
حتي يوم الخميس 30 يوليو الي ١١4 حالة من بينها ٥٥ حالة جديدة من يوم الجمعة 24 يوليو  , وهناك 400 

حالة مرضية موزعة  في الواليات المتحدة ومنهم ٥9 فرد دخلوا الي المستشفيات .

السنة الثالثة عشر، العدد )325( - األربعاء 12 أغسطس 162020  كنـــــــدا يف أسبوعني

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

فصل قس من كنيسة لورن بارك يف أونتاريو  
بعد حتوله ايل أنثي

كنيسة  في  يعمل  كان  الذي  جوبلين  القس جون   فصل  تم   : تورنتو 
في  مسيسوجا  في  المعمدانية  بارك  لورن 
أونتاريو بعد أن ظهر امام جماعة المصلين 
في عظة عبر االنترنت يوم ١4 يونيو في 
هيئة أنثي , وقال » أريد منكم أن تسمعوني 
عندما أقول إنني ال يفترض أن أكون قسا , 
أنا من المفترض أن أكون أنثي , أنا أسمي 
االن جونيا ويمكنكم أن تنادوني بي جون , 
أنا أمرأة متحولة جنسيا ويجب ان تنادوني 
قاله  الذي  الكالم  هذا  وكان   «  ] هي   [ ب 

 , الكورونا  وباء  بسبب  زووم  تطبيق  عبر  وعظة  خالل  جون  القس 
ولهذا أجتمع أعضاء الكنيسة لبحث هذا االمر , واختارت الجماعة ان 
تفصل القس جون او جونيا كما تقول عن نفسها , وصوت ٥٥ فرد 
المعمدانية  الكنيسة  وأصدرت   , الفصل  علي  بالموافقة  االعضاء  من 
بيانا قالت فيه » بعد شهر من  رفع الصلوات والمناقشات بين الجماعة 
والقس جون , فقد تقرر ألسباب الهوتية أن إرادة هللا هي اال يبقي القس 
في منصبه ونحن نتمني له النعمة والسالم وهو يغادرنا » وقالت جونيا 
أو جون إنها تشعر بانها إنقطعت من الكنيسة الن الكنيسة كانت نوع من 

شريان الحياة بالنسبة لها منذ الطفولة وهذا شعور صعب .

الشرطة حتقق يف أعمال كراهية بغيضة بعد 
العثور علي خامس مشنقة  ] نووز [ معلقة يف 

موقع للبناء يف تورنتو
للبناء  تحقق شرطة تورنتو في وجود ] مشنقة – نووز[ معلقة في موقع 
تابع لشركة كروسلينيكس ترانزيت  وتم العثور علي هذه المشنقة بالقرب 
من شارع دافرين وإيجلينتون ويست وهو الموقع الذي يتم فيه بناء محطة 

علي طريق السكك الحديدية , وقالت الشركة في بيانا لها » إن الشركة تقف متضامنة الدانة جميع االعمال 
الي  الشركة  وسارعت   « التمييز  من  خالية  وآمنة  محترمة  عمل  بيئة  بتوفير  وتلتزم  والتمييزية  العنصرية 
إستدعاء الشرطة للتحقيق في االمر وسلمتها االدلة إلجراء تحقيق جنائي ومحاسبة أي شخص مسؤول عن هذه 
االعمال الشنيعة , ومعروف من خالل تاريخ  إضطهاد االفارقة السود في أمريكا أن العثور علي مشنقة معلقة 
في مكان ما يعني التهديد والنية علي عمل اجرامي , وقال جاك شولر االستاذ في جامعة دينسون: أن المشنقة 
هي أداة للقتل ومن ثم فهي عالمة تهديد وخطاب عنيف , وال تزال تستخدم حتي اليوم كرمز للكراهية – والنية 
وراء استخدامها واضحة وضوح الشمس , وإنه في كل مرة يربط شخص ما حبل المشنقة ويعلقة يرسل رسالة 
كراهية بغيضة , هذا وياتي الحادث االخير الخامس بعد العثور علي أربعة مشانق معلقة في ثالثة مواقع بناء 
مختلفة في جميع أنحاء تورنتو  في شهر يونيو وحتي االن ال تزال جميع  هذه الحوادث قيد التحقيق ولم تحدث 
أي أعتقاالت او إتهامات , ووصف كريس كامبل عضو إئتالف النقابيين السود هذه الحوادث بإنها حقيرة 
ومروعة ومهينة , وقال إن هذه الحوادث تحدث منذ سنوات , وردا علي هذا خرج أفراد المجتمع االسود في 
جميع أنحاء تورنتو في مسيرة إلظهار الدعم للمجتمع من خالل الملصقات واالعمال الفنية الشهر الماضي 

,وشوهدت ملصقات تقول ] أوقفوا الكراهية [

كندا تتعهد بتقديم مساعدات فورية 
للبنان وتريد أصالحا سياسيا واقتصاديا بها 

علي املدي الطويل
أوتاوا : أكدت كندا علي حاجة لبنان الي 
المدي  علي  وسياسي  أقتصادي  إصالح 
الفورية  السبل  في  تنظر  وهي  الطويل 
لمساعدة البلد في أعقاب االنفجار المميت 
الذي وقع يوم الثالثاء ٥ أغسطس في ميناء 
بيروت , وقد تعهدت كندا حتي االن بتقديم ٥ ماليين دوالرات كمساعدة 
عاجلة بعد هذا االنفجار , وقالت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا 
في  تبدأ  عندما  لبنان  مساعدة  ستواصل  الفيدرالية  الحكومة  إن  جولد: 
المطالبة  في  االخري  الدول  الي  تنضم  كندا  إن  وأكدت  البناء,  أعادة 
بالتغيير االقتصادي والسياسي ومعالجة المشاكل االساسية التي جعلت 
, ويعتقد أن االنفجار وقع عندما شب حريق في  بالديون  لبنان مثقال 
مستودع يحتوي علي 27٥0 طن من نترات االمونيوم الشديد االنفجار 
من  الرغم  علي  سنوات  لعدة  المستودع  في  السلطات  تركتها  والتي 
التحذيرات المتكررة من مسؤولي جمارك الميناء , وقد تسبب االنفجار 
في وفاة اكثر من ١30 شخص , وجرح االف اخرين ,كما دمر  الميناء 
العاصمة  من  في جزء  كبيرة  أضرار  في  وتسبب  لبنان  في  الرئيسي 
بيروت , مما أدي الي تشريد العديد من السكان , وقد قام رئيس وزراء 
فرنسا إيمانويل ماكورن بزيارة بيروت يوم الخميس 7 أغسطس, وقال 
»إذا لم يتم تنفيذ االصالحات فإن لبنان سيستمر في الغرق» هذا وسوف 
تتدفق اول مساعدات طارئة من كندا الي لبنان وهي بقيمة ١,٥ مليون 
دوالر الي الصليب االحمر الكندي في لبنان وليس للحكومة اللبنانية .

دوج فورد حيث سكان أونتاريو علي شراء املنتجات الكندية ردا علي 
فرض امريكا تعريفة مجركية علي االلومنيوم الكندي

تورنتو: أقتحم رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد  المعركة التجارية المتأججة 
الوالء  لعدم  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  وأنتقد  المتحدة  والواليات  كندا  بين 
للجيران , وحث دوج فورد سكان المقاطعة علي دعم الصناعات والمنتجات المحلية 
كرد علي الرسوم الجمركية التي فرضتها امريكا علي منتجات االلومنيوم الكندية , وجاءت تصريحات دوج 
فورد هذه في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض جمارك بنسبة  ١0% علي االلومنيوم المستورد من 
كندا  واتهم كندا باستغالل امريكا وخرقها لتعهد بعدم أغراق السوق االمريكي بااللومنيوم الكندي , االمر الذي 
نفته كندا – وقامت حكومة كندا بالرد صباح يوم الجمعة 7 أغسطس حيث أعلنت نائبة رئيس الوزراء كريستيا 
فريالند أن أوتاوا ستفرض 3,6 بليون دوالر من الرسوم الجمركية علي المنتجات االمريكية الواردة اليها مثل 
الكاتشب وعصير البرتقال واقالم الحبر الجاف واوراق التواليت وغيره , والتي ستتطابق مع تأثير االجراءات 
االمريكية ]ألدوالر مقابل الدوالر[ – ويأتي النزاع التجاري الذي تجدد بين الدولتان بعد أكثر من شهر من 
سريان االتفاق التجاري بين كندا والواليات المتحدة والمكسيك ليحل محل اتفاقية  التجارة الحرة ]نافتا[ , وقد 
قال دوج فورد أن ألونتاريو دور تلعبه في تحدي التعريفة الجمركية ووصف المقاطعة بإنها ]قوة أقتصادية[ 
في أمريكا الشمالية ,وقال إن أونتاريو تدير أعمال بقيمة 390 بليون دوالر مع الواليات المتحدة وأضاف إن 
تحول المستهلكين نحو السلع المحلية سيصيب الواليات المتحدة بشدة – وانه حتي لو قمنا بشراء منتج واحد 
كندي من عشرة منتجات اخري فإن هذا يقدر ب ١7 بليون دوالر وهذا يعني عشرات االالف من الوظائف 
وهذه هي الطريقة التي بها يمكننا االنتقام , ودعا دوج فورد مصانع أونتاريو بكتابة جملة ]صنع في أونتاريو[ 

علي كل منتجاتها حتي يتمكن المستهلكين من شراء المنتجات المحلية .
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أأّليـّــام )11(
السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

العمى  ان  يقول  العالء  ابو  كان 
فى  يتحرج  فكان  هذا  وفهم  عورة 
المبصرين  أمام  االشياء  من  كثير 
رفاقه  نبهه  مارسيليا  بلغ  فلما   ,
اسود  زجاجياً  غطاًء  له  واشتروا 
الى  عاد  فلما  عينيه  على  ليضعه 
قال:  المطربش  أخوه  ورآه  مصر 
عن  ثمنه  يزيد  ال  هذا  غطاؤك 

قرشين وأهدى إليه غطاًء ذهبياً .
   تقررت عودنه الى اوربا لكن 
أكبر  الى  باشا  علوى  من  كتاباً 
فيه  ينبئه  المطربش  ذاك  إخوته 
فد  للجامعة  المالية  الظروف  ان 
الى  بعثتها  ترد  أن  عليها  فرضت 
مصر , وأنه حريص على ان يتم 
فيه خيراً  يتوسم  اخوه درسه النه 
االسرة  ترسل  ان  عليه  ويقترح   ,
نصف المرتب الذى كانت الجامعة 

علوى  هو-  ويتبرع  للفتى  تمنحه 
االخ  لكن  اآلخر,  بالنصف  باشا- 
أخفى عن  االسرة تبرع علوى باشا 
واعتذر بضيق ذات اليد له ولألسرة 
, وكثيراً ما استولى هذا االخ األكبر 
ليرسلها  له  ابوه  يسلمها  مبالغ  على 
الى اخويه فى فرنسا فال يرسلها’’’ 
وقد ارسل  هذا االخ الى الفتى كتاباً 
والتوفيق  النجح  له  ويتمنى  يودعه 
النه  الذهبى  عينيه  غطاء  ويسترد 
الفتى  ورد  إليه,  الحاجة  شديد  كان 
الى  وعاد  الذهبى  الغطاء  ذلك 

غطاءه ذاك الرخيص.
   وعاد الى فرنسا سعيداً مجبوراً 
مزوداً بمقدار من الشقاء غير قليل 
, لم يكن مرتبه يتجاوز ثلثمائة من 
لمسكنه  ثمناً  ثلثيه  يدفع  الفرنكات 
يتوزع  والباقى  وشرابه  وطعامه 
الى  تصحبه  كانت  لسيدة  أجراً 
على  منه  ينفق  وما  السوربون 
حاجاته اليومية ,, أنفق السنة االولى 
إال  بيته  من  يخرج  ال  باريس  فى 
الى السوربون ولم تكن ذكرى ابى 
يُحمل  الطعام  كان  تفارقه.  العالء 
اليه ويُوضع بين يديه , لكن هللا رفق 
به بعد ذلك فاتاح له من كان يهيء 
له طعامه ويعلمه كيف يرضى منه 
حاجته , واتحذ الفتى زى األوربيين 
فيه  الدخول  تعلم  ما  اسرع  وما 
وهو  واحداً  إال شيئاً  والخروج منه 
له  فاشترى  السخيف  العنق  رباط 
الى  تحتاج  مهيأة ال  اربطة  صديقه 
عناء .     كان قد أخذ يفهم الفرنسية 
ويقرأ كتب التاريخ واألدب والفلسفة 
الصحيح  لفهمها  نفسه  يعد  وكى   ,
عليه ان يكون تلميذاً ثانوياً فى بيته 

وطالباً جامعياً فى السوربون. 
ابواب األمل,  باب من  له  ُفتح     
بعيد  غير  البيت  هذا  فى  يقيم  كان 
علة  المت   وقد  الشخص  ذلك  من 
طارئة بصاحبة ذلك الصوت العذب 
فأقبل يعودها وجلس يتحدث إليها ثم 
لم يدر كيف التوى به الحديث لكنه 
صوت  فى  إليها  يلقى  نفسه  سمع 
انه  هى:  تنكره  ان  قبل  هو  انكره 
هى  بانها  تجيبه  سمعها  ثم  يحبها 

ال تحبه,, قال: وأى بأس فى ذلك, 
لحبه صدى وال جواباً  يريد  إنه ال 
.    استيقن انه لم يُخلق لمثل هذا 
واين  الحب  من  هو  واين  الشعور 

الحب منه وليس غريباً بعد ذلك انه 
يحس  ولم  شقاء  وال  حزناً  يجد  لم 
ينتظر  يكن  لم  فهو  الماً  وال  لوعة 
يدرى  ومن  والقنوط.,,  اليأس  إال 
لعل هذه الكلمة التى القاها فى غير 
الى  ترده  ان  ارادة  غير  تدبروعن 
تضطره  وان  المظلمة  الظلمة  تلك 
ال  حتى  البيت  ذلك  يترك  ان  الى 
يسمع فيه ذلك الصوت وال يلقى فيه 
ذلك الشخص ,,, عاش اياما صعبة 
او درس  بقراءة  فيها  ينتفع  يكن  لم 
 , فيها طعماً  للحياة  يذوق  يكن  ولم 
لكنه يلقى صاحبته بعد شفاءها فإذا 
هى كعهده بها لم تتغير ولم يجد منها 
منه وتقرأ  نفوراً  عنه وال  إعراضاً 
فيرده  له  تقرأ  ان  تعودت  كما  له 
وإذا   , االمن  من  شيء  الى  ذلك 
يظهر  العميق  الخفى  الشعور  بهذا 
مرة اخرى ولكن فى تحفظ وتردد 
حرماه من النوم وظهرت عليه آثار 
البيت  اهل  يلحظها  المتصل  األرق 
وتلحظها معهم ذات الصوت العذب 
على  يعرضوه  ان  يريدون  وهم 

الطبيب فال يستجيب . 
     سألته الفتاة : ماذا تريد  ,  قال 
الفتى: ال اريد شيئاً  ,  قالت: أوشك 
الصيف ان يظللنا وسنفترق فاصبر 
حتى افتراقنا فستتصل بيننا الرسائل 
كما تعودنا ان نفعل , فإذا قرأت فى 
بعض الرسائل أنى ادعوك الى ان 
تنفق معنا بقية الصيف فاعلم انى قد 
اجبتك الى ما تريد وإن لم تقرأ هذه 
الدعوة حتى ينقضى الصيف فاعلم 
انها الصداقة  الصداقة بينك وبينى  
ليس غير .    وأقبل الصيف وكان 
شهراً  الفراق  واتصل  االفتراق 
آخر  فى  اليه  تصل  رسالة  ولكن 
المرتقبة  الدعوة  وفيها  الشهر  هذا 
اسرتها  ومع  معها  يقضى  ان  الى 
بقية الصيف وإذن فقد تحقق امله ,     
وفى القطار أنفق الفتى ليله ال يفكر 
القطار  ويبلغ   , اللقاء  هذا  فى  إال 
غايته وإذا هذا الصوت العذب يدعو 
صاحبنا فى رفق وعطف وحنان , 
اليوم سيُخلق خلقاً  بانه منذ  ويشعر 

جديداً. 

األشياء  وينكر  الناس  ينكر  كان 
ويشك  نفسه  ينكر  ما  كثيراً  وكان 
قلياًل  يتخفف  أخذ  وجوده,  فى 
قلياًل من غريزته الوحشية القلقة 
ويطمئن الى الناس , وأخذ يدخل 
فى الحياة كأنه لم يعرفها من قبل, 
اليه  الحبيب  الشخص  ذلك  وكان 
الكريم عليه هو الذى اخرجه من 
فى  فألغى  المنكرة  تلك  عزلته 
ما  أيضاً  متصل  جهد  وفى  رفق 
الحياة  وبين  بينه  مضروباً  كان 
الحجب  من  واالشياء  واالحياء 
عن  يحدثه  كان  واالستار,,,,, 
الناس فيلقى فى روعه أنه يراهم 
وكان يحدثه عن الطبيعة فيشعره 
بها وكان يحدثه عن الشمس حين 
الليل  وعن  نوراً  االرض  تمأل 
وعن  ظلمة  االرض  يمأل  حين 
مصابيح السماء حين ترسل سهامها 
المضيئة الى األرض وعن الجبال 
الشجر  وعن  الجليد  من  وتيجانها 
واالنهار والجداول وعن غير ذلك 
من مظاهر الجمال والروعة وعن 
كان  فيمن  والبشاعة  القبح  مظاهر 
يحيط به من الناس ,, أخذت تثوب 
قد  تلك  فتاته  إن   , بنفسه  ثقته  اليه 
جعلت شقاءه سعادة وضيقه س����عة 

وبؤسه نعيماً وظلمته نوراً.

   لم ينفق الفتى وصاحبته صيفهما 
, وإنما  المحبون  الفتيان  تعود  فيما 
عرفا ان وقتهما اضيق من الفراغ 
للحب ونعيمه , والجامعة فى مصر 
المزاح,  وال  السماح  تعرف  ال 
عهدهما  اول  فى  والفتاة  والفتى 
فى  النهار  أكثر  ينفقان  بالخطبة 
الترجمة  وقراءة  الالتينية  درس 
حين  خلدون  ابن  لمقدمة  الفرنسية 
يقرآن  الغداء  وبعد  الضحى  يرتفع 
وفى  والرومان  اليونان  تاريخ 
ثم  الفرنسى  االدب  يقرءا  الخامسة 
القرية  خارج  للتروض  يخرجان 
الى  واحد  كل  آوى  الليل  تقدم  فإذا 
غرفته,,,,   فى خطبته للفتاة نسى 
اعطى  قد  انه  وهو  واحداً  شيئاً 
ذلك  اوربا  الى  سفره  قبل  الجامعة 
إقامته  اثناء  فى  يتزوج  أال  العهد 
كتب   ,, للعلم  طالباً  الخارج  فى 
الزواج  فى  يستأذنها  الجامعة  الى 
له  فأذنت  وأرحم  به  أرأف  فكانت 
رجوعه  بعد  عرفها  خطوب  بعد 
الى  مصر , لكنه لم يتم الزواج إال 
بعد ان ظفر بدرجة الليسانس التى 
لم يظفر بها مصرى بعد وكان فى 
الوقت نفسه يعد رسالته للدكتوراة .

حسين    طه  الدكتور  رائعة  من 
االيام

يت������بع

هيئة الصحة الكندية تستدعي أكثر من 51 
نوع من مطهرات اليدين

أوتاوا : أستدعت هيئة الصحة الكندية اكثر من 
اليدين النها تحتوي علي  ٥0 نوع من مطهرات 
مكونات غير مقبولة لالستخدام , وتشكل مخاطر 
صحية علي مستخدميها , وقالت هيئة الصحة إن 
مطهرات  اليدين التي تحتوي علي أنواع غير مقبولة من مادة االيثانول 
ولم  لليدين  إستخدامها كمطهرات  الموافقة علي  يتم  لم  ديناتشرانت  او 
يتم إثبات سالمتها وفعاليتها , ومادة الديناتشرانت هي مادة تضاف الي 
االيثانول لجعله غير صالح لالستهالك البشري , وتقول هيئة الصحة 
الكندية إن أستعماله قد يؤدي الي تهيج الجلد وتهيج العيون وتهيج الجهاز 
التنفسي العلوي وقد يسبب الصداع , ولدي وزارة الصحة الكندية قائمة 
موقعها  علي  أستدعاؤها   تم  التي  اليدين  مطهرات  من  نوع   ٥١ من 
باستمرار  القائمة  هذه  الي  الرجوع  الكنديين  علي  ويجب  االلكتروني, 
وإستشارة   , القائمة  علي  المدرجة  المنتجات  إستخدام  عن  والتوقف 
الطبيب اذا كان لديهم مخاوف صحية , وقالت وزارة الصحة الكندية إن 
المنتجات المحتوية علي كحول لتطهير اليدين يجب أستعمالها  فقط إذا 
لم يكن الصابون والماء متوفرين لتطهير اليدين. ولمزيد من المعلومات 

يمكنكم زيارة الموقع التالي

 https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/202073385/a-eng.php

أحتجاجات يف مجيع مدن كندا حتث 
السياسيني علي املساعدة علي مل مشل 
العائالت التي تفرقت بسبب كوفيد -19

يوم  كندا  مدن  جميع  في  المتظاهرون  تجمع 
السبت 8 أغسطس داعين الحكومة الي بذل المزيد 
العائالت,   لم شمل  في  للمساعدة  االجراءات  من 
التي ظلت متباعدة بسبب بطئ إجراءات الهجرة 
وفي   ,  ١9- كوفيد  بوباء  المتعلق  السفر  وحظر 
الهجرة والمواطنة في شارع  أمام مكتب  المتظاهرون  مونتلاير تجمع 
اللذان  وأبنها  بليتييه  ميشا  السيدة  بينهم  أنطوان غربا وكان من  سانت 
ينتظران الحصول علي تأشيرة دخول لزوجها المقيم في تونس وكانا قد 
قدما الطلب في سبتمبر  عام 20١8 , وهذه السيدة واحدة من مجموعة 
تطلق علي نفسها ] االسر المتضررة من كوفيد – ١9 و االتي تنتظر 
الحصول علي الكفالة االسرية [ وقالت هذه السيدة إنها تشعر بالهزيمة 
التامة في الوقت الحالي , وانها قررت خوض هذه المعركة النه الشئ 
ان  - هو  احد صوتها  يسمع  , عندما ال  به  القيام  يمكنها  الذي  الوحيد 
اكثر من  انهم كجماعة أرسلوا  ايضا  [ وقالت  ] تصيح بصوت عالي 
الهجرة  وزير  مكتب  والي  ترودو  جستن  مكتب  الي  رسالة  الف   40
ولم يتلقوا أي رد , وقد نظمت إحتجاجات أخري في أوتاوا وتورنتو 
إنتباه  لهذه االحتجاجات جذب  المنظمون  , ويأمل  وإدمنتون وفانكوفر 
الحكومة لمعالجة وضعهم وتسريع عملية لم شمل االسر واالزواج وإن 
تأخيرات كبيرة في معالجة الطلبات مستمرة منذ فترة طويلة حتي قبل 
وباء الكورونا وأقترحوا أن تنشأ الحكومة تأشيرة إقامة مؤقته خاصة 
تسمح لالسر بالمجئ الي كندا والبقاء فيها الي حين االنتهاء من عملية 
الكفالة  – وقالت السيدة ميشا لقد نسونا ونحن نريدهم االن أن يستمعوا 
تم  وقد  هذا   , بل هم عائالتنا  ليسوا زائرين  فهم   , بأحبائنا  لنأتي  الينا 
إطالق عريضة علي موقع مجلس العموم علي شبكة االنترنت جمعت 

44٥7 توقيعا حتي االن.

العثور على أفعى سامة نادرة 
ذات رأسني يف اهلند

عثر في والية ماهاراشترا الواقعة في الجزء 
األوسط من الهند، على أفعى سامة نادرة ذات 

رأسين، تعتبر األكثر سمية من جميع األفاعي السامة في الهند.
وتفيد صحيفة Hindustan Times، بأن أحد المواطنين شاهد هذه 
األفعى التي طولها ال يتجاوز أحد عشر سنتمترا ، وطول كل رأس من 
رأسيها حوالي سنتمترين، واتصل فورا بجمعية حماية الحيوانات، التي 
األفاعي  هذه  مثل  أن  ويذكر  المكان.  إلى  أعضائها  من  اثنين  أرسلت 

الشاذة ال تعيش طويال في البرية.
وتسمى هذه األفعى، أفعى راسيل Daboia russelii، وهي أكثر 
أنواع األفاعي السامة انتشارا في مناطق جنوب آسيا، حيث هي السبب 
في أكثر من نصف لدغات األفاعي في هذه المناطق. والهند هي ضمن 

أربع دول تنتشر فيها األفاعي السامة.



                                                                                                                                                      
                                                               

ابـــى

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

اعلم جيداً ان لكل طريق نهاية، وعمر االنسان ما 
هو اال طريق يمتد ومهما امتد فال بد ان ينتهى، كنت 
اعلم كل ذلك بل وهيأت نفسى او تخيلت اننى هيأت 
نفسى للتعامل مع امر واقع لكنى مع- كل هذا- لم 
استطع تقبل الحقيقة.                                                                              

متناثرة  كلمات  واسمع  الهاتف  جرس  يرن     
مخنوقة تخبرنى بما ظننت اننى هيأت نفسى له....
النبض،  عن  ابى  قلب  بتوقف  الكلمات  تخبرنى 
حاولت ان افسر كلمات ال تحتمل اال معنى واحد، 
لكنى مضيت افكر وافسر...احقيقة توقف قلب ابى؟ 
نهر  يتوقف  هل  النبض؟  عن  الحياة  تتوقف  وهل 
ان  مستحيل  مستحيل...بالفعل  التدفق؟  عن  الحب 
تحقق  اسف  بكل  المستحيل  هذا...لكن  مثل  يحدث 
من  تبقى  ما  قلبى  ادمت  مؤلمة  بحقيقة  واصابنى 

سنوات عمرى.                         

ونتهيأ الجراءات  على مضض  مايجرى  نتقبل   
نعيشها  كيف  نعرف  ال  لكننا  نعرفها  كلنا  ومراسم 
الوداع  نظرة  لقاء  فى  نفسى  تأتى،ووجدت  عندما 
شعرت   خطواتى  وتثاقلت  االخيرة  النظرة  لقاء  او 
فى  لكنى  الموقف  مواجهة  من  على  تشفق  وكأنها 
النهاية وجدت نفسى واقفاً حيث يرقد ابى فى سالم 
بوجه مشرق وقد زالت عنه متاعب الحياة وآالمها، 
تأملت وجهه ، تأملت كل جزيئات ابى الذى اعرفه 
عليه  وتنادى  طفولتى  تتسلل  دموعى   بين  ومن 
الذى  الطفل  ...انا  ابى  كلمة  من  حرمانى  وتبكى 
تجاوزت سنوات عمره الخمسين.....وفى ثوان قليلة 

يتبدل المشهد وارى نفسى معه ، 

ابيه ،تتوه يدى الصغيرة  بيد  طفل صغير يمسك 
فى راحة يده، تبحث عن االمان وتخشى ان اتوه انا 
فى زحام الطريق. تضغط يد ابى الدافئة على يدى 
عنه.   ابحث  ما  فتمنحنى  الحنان  من  تخلو  ال  بقوة 
كانت عادتنا ان يصطحبنى ابى معه الى السوق يوم 
مستلزمات  لشراء   - االسبوعية  اجازتنا   - الجمعة 
اليوم  ذلك  انتظر  بدورى  وكنت  طعام،  من  منزلنا 
واستمتع به وارى نفسى رجاًل صغيراً اشارك ابى 
من  يلزمنا  ما  بشراء  ابى  االسرية...يقوم  واجباته 
اخيك،  يحبها  اختك...وتلك  تحبها  هذه  اطعمة.... 
اما هذا وذاك فهما من اجل والدتك...اسأل ابى فى 
غضب طفولى ..وماذا عنى انا؟ الن تشترى لى ما 
احب؟  فيضحك ابى ويقول لى » كل ما اشتريت 
هو لك فانت مثلى تماماً...تحب كل شىء. يخجلنى 
ابى بكلماته وافرح بأن اكون مثله احب كل شىء...
وال اخبره بالطبع بان هناك بعض من االشياء التى 
ال احبها، لم اخبره الننى احببت ان اكون مثل ابى 
مثلما قال وتوقع.      يستمر ابى فى شراء ما يلزمنا 
وتتعدد حقائب المشتريات البالستيكية فى احدى يديه 
داخلى  ثم يستيقظ فى  بيده االخرى  انا  امسك  بينما 
الرجل الصغير فاحمل بعضاً من المشتروات لبضع 
خطوات ثم تسترخى يداى وتكادا تالمسان االرض 
بما احمله، ينظر نحوى ابى فى اشفاق وهو يبتسم ثم 
يتناول منى معظم ما احمل ويترك لى ما خف وزنه 
ليخفف عنى احمالى ، يحمل ابى حقائب المشتريات 
بكلتا يديه بل بكل اصابع يديه وترك اصبعاً واحداً 
بخطواتى  بجواره  اجرى  اكاد  وانا  به  اتعلق  حراً 
القصيرة....يتصبب العرق من وجه ابى تحت وطأة 
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ما يحمله وايضاً مع حرارة الشمس بينما 
يركض  وهو  القصير  ظلى  ارقب  انا 
ويحتمى بالظل العمالق البى.                                

انظر الى يد ابى فى صندوقه الخشبى 
...تتجرأ يدى وتالمسها ثم تمسك بها، لم 
اشعر  ببرودتها بل حقاً كانت يداه كالعهد 
دافئة، شعرت بيدى الضئيلة تغوص فى 
يضغط  لم  المرة  هذه  لكنه  يده  راحة 
تجاسرت  دائماً،  عودنى  كما  يدى  على 
ان  اريد  وكأننى  يده  باصابع  وامسكت 
اتشبث بها لكن اصابعه المستسلمة ليدى 
لم تعد قادرة على ان تحملنى، فاتساءل 
اليد  دون ان ادرى ان كنت فقدت ايضاً 
التى طالما كانت سنداً لى فيزداد حزنى 
ويسكن الهم صدرى واكاد افقد اى امل 
مازلت  لكنى  حياتى،  من  قادم  هو  فيما 
اسمع صوته الحنون يرن فى اذنى وفى 
قادم  صوت  كيانى،  كل  فى  بل  قلبى 
الجسد  سجن  تجاوز  بعيد...صوت  من 
المريض، صوت انطلق من روح قوية 
ابى  االبدى....صوت  طريقها  وجدت 
مازال يمأل كيانى وكل حياتى فيمنحنى 
مواجهة  فى  به  استعين  القوة  من  قدراً 
سنوات عمرى الباقية،صوته يخبرنى انه 
مازال موجوداً ولن يتخلى عنى، صوته 
الستكمال  ويدعونى  الطريق  لى  يمهد 
ابى؟... يا  تقصد  مسيرة  المسيرة....اية 

انها مسيرة الحب التى كان قد بدأها حتى 
صوت  عيناى....اسأل  تبصره  ان  قبل 
ابى وهل اقوى انا على ذلك؟...تمتد يدى 
فى  فتغوص  بيده  وتمسك  اخرى  مرة 
راحتها واشعر بضآلة يدى اذا ما قورنت 
الضئيل  القصير  اتذكر ظلى  ثم  ابى  بيد 
كنت  الذى  ابى  بظل  يقارن  ال  الذى 
احتمى به ثم اخيراً اتذكر يد ابى الحنون 
الدفء  فتمنحها  يدى  على  وهى تضغط 
اكون  ان  ابى  يا  على  صعب  واالمان. 
مثلك لكنى اعدك بأن احاول، ساحاول يا 
ابى ولن اكف عن المحاولة فقط امنحنى 
يد  على  واضغط  واالمان  الدفء  انت 
طفلك كما كنت تفعل دائماً....انتظرت و 
على  تضغط  بيد  شعرت  حتى  انتظرت 
بيده كما هى ال  فاذا  يدى، نظرت البى 
تتحرك لكنى وجدت ابنى - الحفيد - وقد 
عليها  ويضغط  االخرى  بيدى  امسك 
للحظات  امل  بخيبة  مشجعاً...شعرت 
وانا  الرسالة  معنى  بعدها  فهمت  لكنى 
واقف فى منتصف المسافة ما بين الجد 
وانحنيت  برفق  ابى  يد  والحفيد...تركت 
مودعاً  ابى  الى  مقباًل....نظرت  عليها 
وانا  مشجعاً  نحوى  ينظر  انه  وشعرت 
لنستكمل  ابنى  بيد  ممسكاً  خارجاً  اتجه 

مسيرة ابى. 
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يحررها هانى نصحى

الواحــــــــــة

طفل حمظوظ يعثر على كنز يف 
أول استخدام هلدية عيد ميالده

حقق طفل في العاشرة اكتشافا أثريا في اليوم األول لرحلة التنقيب عن المعادن 
بعد حصوله على جهاز الكشف عن المعادن هدية في عيد ميالده.

وكان الطفل فيونتان هيوز، من ديريلوجان في مقاطعة تيرون بأيرلندا الشمالية، 
قد عثر على سيف يُعتقد أن تاريخه يعود إلى 300 عام، مدفونا بالقرب من منزله 

الشهر الماضي، في أول يوم يستخدم فيه جهاز الكشف عن المعادن.
وكان والده بول هيوز معه في ذلك الوقت ووصف االكتشاف بأنه »حظ مبتدئ«.

وال تعرف األسرة بعد أصل السيف أو عمره بالتحديد لكنها تأمل أن يهتم به أحد 
المتاحف.

الذي عثر عليه  السيف  وفحص عدد من مقتني اآلثار صور 
الصبي، وقال معظمهم إنه يعود إلى القرن الثامن عشر )١700-

١799( أو ما يقاربه.
عن  للكشف  جهازا  منه  طلب  فيونتان  ابنه  أن  الوالد  وقال 
ميالده  عيد  في  الكاشف  شراء  قرروا  لذلك  فترة،  منذ  المعادن 

العاشر الشهر الماضي.
وكان مساء األربعاء 29 يوليو، أول فرصة أتيحت لهم كأسرة 

لتجربة الهدية الجديدة على أرض قريبة من منزلهم.
وأشار الجهاز مرتين إلى اكتشاف شيء ما، لكن اتضح فيما 

بعد أنها قطع صغيرة غير نافعة من »الُحلي«.
لكن في المرة الثالثة كان الوضع مختلفا، وتمكن التلميذ فيونتان من الكشف عن 

السالح الصدئ المدفون على عمق حوالي 30 سم تحت األرض.
وأضاف أنه شعر »بسعادة غامرة« عندما أدرك أنه سيف.

»مقبض السلة المزخرف«
السيوف  تجار  تقديرات عدد من  لكن  حالته،  بسبب  السيف  تأكيد عمر  يصعب 

ذات النظارة 
السوداء

عـادل رمسيس

أيا صاحبة النظارة السوداء.
طللِت كأنما طل الربيع

بوجهه البديع
في الشتاء

وضج عبق نسيمك
بال حدود

فكاد قلبي ان يضيع
لوال وجودك 
في وجودي

كالدواء
لمشيت كالمجنون
انشد فيك شعراً

وما صمت من الحياء
أنى اراِك ببيتي زوجتي

المصون 
رغم الشجون

ورغم مساكن النجوم 
في السماء

أعلن أنك األفضل 
بقلبك الحنون

والوفاء
أيقن انى احبك

كالخمر
ارتشف حبك 

يسكرني يرويني ارتواء 
لو سافرِت يوماً

اشتاق اليِك كتائه في الهجير
يطلب ماء

فهل تصدقين انى متيم
بِك

وأنى ألجلِك اصلى
ال يفتني دعاء

نصيبي وقسمتي 
أنِت 

من إلهي
له الشكر دوماً

في الصباح وفي المساء

يعود  أنه  إلى  تشير  العسكريين  والمؤرخين 
أوائل  حتى  عشر  السابع  القرن  أواخر  إلى 

القرن التاسع عشر.

مقبض  ذات  السيوف  نوع  من  والسيف 
السلة، واستخدمه الضباط اإلنجليز والفرسان 
في الفترة من ١720 إلى ١780، أو يمكن أن 
يكون سيف بمقبض سلة اسكتلندي تاريخه ما 

بين ١700 و١8٥0.« عن بى بى سى



لالعالن باجلريدة 
اتصل على:
ahram. 

teeba@gmail.
com

اواتصل باشرف 
اسكاروس  

(416)659-
8744

خماطبة املرضى تليفونيا

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي، طبيـــب عائلـــي
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من  مرضانا  نخاطب  مازلنا   
كورونا،  بسبب  الكومبيوتر  خلف 
مرتين  للعيادة  اذهب  كنت  وأن 
أسبوعيا للكشف على البعض منهم. 

مشاكلنا في المخاطبات التليفونية 
غير  خاصة  نمرة  من  اتصل  انى 
المرضى  من  وكثير  ظاهرة، 
من  النوع  هذا  على  يردون  ال 

اآلن  أدركوا  كانوا  وان  المكالمات 
بعض الشيء انه قد يكون الطبيب، 
بعضهم  ان  أيضا  العجيب  ولكن 
في  ينشغل  ثم  بالطبيب  يتصل  قد 

مكالمات طويلة مع طرف آخر.

كانت  ان  المريض  عزيزي 
فترقب  مهمة  للطبيب  مكالمتك 
تناسبك،  التي  بالطريق  مكالمته 

وان كانت المكالمة من تليفون غير 
معروف وبها شخص غير مرغوب 
معه  مكالمتك  تنهى  ان  أسهل  فما 

وبطريقة لطيفة ايضا.

موعدنا سويا فى العدد القادم أن 
شاء هللا

بصــــــراحة
لبنان واإلنتداب وجزر القمر  
 مدحت عويضة

قلوب  هز  الذي  اإلنفجار  بعد 
في  وجدنا  بيروت  مرفأ  في  العالم 
في  الفرنسي  الرئيس  التالي  اليوم 
شوارع لبنان وسط الجمهور. بينما 
عجز أي مسؤل لبناني رسمي علي 
الشارع.  في  للجماهير  الوصول 
صافح الناس أحتضنهم طمأنهم أنه 
حتي  جانبهم  في  سيكونون  وبالدة 

يعبروا محنتهم. 

وطويلة  مميزة  عالقة  ولفرنسا 
مع لبنان منذ ١920 بعد أن طلبت 
عصبة األمم المتحدة أن تدار لبنان 
من قبل فرنسا. نجح  بشارة الخوري 
ورياض الصلح في الحصول علي 
وأكتمل  لبنان سنة ١943  استقالل 
الفرنسية  القوات  برحيل  اإلستقالل 

عن لبنان في سنة ١946. 

علي  تحافظ  فرنسا  ظلت  ولكن 
عالقات مميزة مع اللبنانيين ففتحت 
الجامعات  في  لتعليمهم  أبوابها 
بالثقافة  اللبنانيين  وتأثر  الفرنسية, 
الفرنسية  معظمهم  ويتكلم  الفرنسية 
منتشرة  الفرنسية  المدارس  أن  كما 
عن  فرنسا  رحيل  ومنذ  لبنان.  في 
عن  يوما  تتأخر  لم  لكنها  لبنان 

مساعدة لبنان في كل أزماته. 

تفجير  بعد  العالم  اللبنانيون  فاجأ 
علي  بعريضة  بيروت  مرفأ 
اإلنتداب  بعودة  تطالب  األنترنت 
الذي  األمر  وهو  للبنان.  الفرنسي 
يعكس مدي إنعدام الثقة بين الشارع 
وقع  العريضة  السياسيين.  وبين 
اللبنانين. بل أن بعض  عليها أالف 
الجالية  أبناء  من  معهم  تكلمت  من 
فترة  أن  يعتبر  كندا  في  اللبنانية 
اإلنتداب الفرنسي كانت هي األفضل 
لبالدهم وكانت تنعم باإلستقرار كما 
كانت بالدهم مركز للعلم والمعرفة 
وكانت بوابة الشرق لدخول المدنية 

والحضارة الغربية لكل المنطقة. 

بموقف  اللبنانيون  موقف  ذكرني 
مماثل في أفريقيا حيث يوجد جزر 
علي  الهندي  المحيط  في  القمر 
الساحل الشرقي ألفريقيا بالقرب من 
موزمبيق ومدغشقر. تبلغ مساحتها 
تقريبا خمس مساحة لبنان. وتتكون 
ذو  شعب  يسكنها  جزر  أربع  من 
اصول عرقية مختلفة من مستوطين 
والهند  وأندونسيا  ماليزيا  من  أتوا 
ويبلغ تعدادهم حوالي المليون نسمة. 
الجزر  علي  األجناس  إختلطت 
األربعة وكونوا شعب جزر القمر.  

الحكم  تحت  القمر  جزر  كانت 
الفرنسي ثم في منتصف السبعينات 
السكان  رغبة  حول  التصويت  تم 
الفرنسي  الحكم  تحت  البقاء  في 
صوتت  فرنسا  عن  اإلستقالل  او 
بينما  اإلستقالل  علي  جزر  ثالثة 
تحت  البقاء  علي  صوتت  واحدة 
الحكم الفرنسي. أعيد اإلستفتاء مرة 
أخري واصرت الثالث جزر علي 
 .%99.4 بلغت  بنسبة  اإلستقالل 

المايوت  جزيرة  صوتت  بينما 
الفرنسي.  الحكم  تحت  البقاء  علي 
وبالرغم من نتائج التصويت إال أن 
خالفا مازال قائم بين حكومة جزر 
القمر وفرنسا فتصر األولي عن أن 
دولتها تتكون من أربع جزر وعلمها 
يحتوي علي أربع نجمات. لكن في 
النهاية يوجد لدينا ثالثة جزر حرة 

مستقلة بينما هناك جزيرة محتلة. 

لكن بعد تجربة تعدت ال 44 عاما 
ماذا حدث لسكان الجزر وما الفرق 
والجزيرة  المحررة  الجزر  بين 
المحتلة؟؟ الجزر تعيش تحت نفس 
الموارد  أو  الطقس  الظروف سواء 
الطبيعية. وتركيبة السكان وثقافتهم 
الفرق  متتطابق.  شئ  كل  ولغتهم 
المحتلة  الجزيرة  أن  هو  الوحيد 
النظام  تطبق  سلطة  بواسطة  تدار 
الجزر  أما  الدولة  إلدارة  العصري 
الفكر  تطبق  بسلطة  فتدار  األخري 
في  والبهلواني  والشرقي  األفريقي 

إدارة الدولة. 

يركبون  الثالثة  المدن  سكان 
مراكب الموت كل يوم في محاولة 
المحررة  الجزر  للهروب من  منهم 
المحتلة  الجزيرة  المحتلة،  للجزيرة 
الجزر  سكان  من  أى  تريد  ال 
المحررة اللجوء إليها والعيش فيها، 
بالرغم أنهم أخوة وأشقاء، البوليس 
كل  المحررة  المدن  سكان  يطارد 
يوم ويقبض عليهم ويعيدهم للجزر 
يتم  فال  أخوة  وألنهم  المحررة، 
سكنهم  منازل  في  عليهم  القبض 
خارج  عليهم  القبض  يتم  ولكن 
العمل.  من  ممنوعين  ولكن  السكن 
يشتكون  المحررة  المدن  سكان 
المحتلة  الجزيرة  سكان  معاملة  من 

ويقولون أنها تخالف قوانين  

األمم المتحدة الخاصة بالالجئىين. 
المحررة  المدن  سكان  من  كثير 
ويموتون  البحر  في  حتفهم  يلقون 
في  المحتلة  دخول  محاولة  أثناء 

مراكب صغيرة!!!. 

يقولون  المحتلة  الجزيرة  سكان 
المحررة  الجزر  سكان  صوت  لقد 
نحترم  ونحن  اإلستقالل  علي 
البقاء  علي  صوتنا  ونحن  قرارهم 
أن  وعليهم  الفرنسي  الحكم  تحت 
حياتنا  لنعيش  قرارنا  يخترموا 
 44 بعد  إخترناها.  التي  بالطريقة 
سنة من حرية الجزر الثالثة أصبح 
العبور  المحررة  الجزر  حلم شباب 

إلي الجزيرة المحتلة؟ 

أن  التجربة  هذة  من  الخالصة 
بسبب  تكون  والفقيرة  الغنية  الدول 
اإلدارة  وهو  وحيد  واحد  عامل 
ونظام الحكم!!. قد يكون للمناخ دور 
وقد يكون للجغرافيا تأثير وقد يكون 
لثروات المعدنية سبب من األسباب 
وقد وقد وقد….. ولكن يبقي إدارة 

الدولة ونظام حكمها هو األساس 

اللبنانيون  ألوم  ال  أنا  لذلك 
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 وتوصلت   هذه   المفاوضات   في   النهاية   إلي   حل   وسط  
 تتمثل   في   تعيين   مطران   مصري   جديد   إلثيوبيا ،  فأقيم 
الراهب سيداروس األنطونى مطراناً على أثيوبيا باسم  
 األنبا   كيرلس عام ١930  وتعيين   أساقفة   إثيوبيين   ألول  
 مرة   في   التاريخ .  وقام   األنبا   كيرلس   بتتويج   اإلمبراطور  
 هيالسالسي   في  3   نوفمبر  ١930 .  ونجح  فرج موسى  
 بلباقة   في   الحفاظ   علي   الروابط   القائمة   بين   مصر  
فرج   وإثيوبيا ،  وفي   تطويرها   بمهارة   كبيرة .  وغادر  
١934  ُمحمالً   باألوسمة .  موسى   إثيوبيا   في   صيف  
 وُعين   في   روما ،  ثم   في   القاهرة   الصيف   التالي .  وفي  
١93٥  اجتاحت   قوات   موسوليني   إثيوبيا ،   أكتوبر  
 ودخلت   أديس   أبابا   في   مايو  ١936  ولجأ   اإلمبراطور  
 إلي   إنجلترا   وقاد   حركة   المقاومة   المسلحة .  وقامت  
األثيوبية   الكنيسة  بمنح    سلطات   االحتالل   اإليطالي  
 االستقالل ،  وعينوا   بالفعل   مطرانا   إثيوبيا   بدال   عن  
إبعاده   إلي   كيرلس   الذي   تم    المطران   المصري   األنبا 
 القاهرة ،  كما   عينوا   أساقفة   أثيوبيين !!  وكان   رد   فعل  
 الكنيسة   القبطية   المصرية   فورياً ،  فقضت   بمنع   جميع  
 الرهبان   اإلثيوبيين   المعينين   من   ِقبل   اإليطاليين   من أداء  

عاد   اإلمبراطور     ١94١ وفي   مايو    الطقوس   الدينية . 
 إلي   أديس   أبابا   بعد   تحريرها  .  وبعد   مدة   قصيرة ،  كتب  
 رسالة   لبطريرك   األقباط   في   مصر – البابا يؤانس ١9 
-   وطلب   إليه   أن   يرسل   وفداً   الستئناف   العالقات   بين  
فى  بارز  دور  للدكتور   فرج   موسي    الكنيستين .  وكان  
تحسين العالقات بين الكنيستين. لكن المباحثات تعثرت 
موسى   آالما   موجعة،  لحقتها   فرج  للدكتور  سبب  مما 
 خيبات   أمل   أخري   نتيجة   للدسائس ،  وتوفي   بنوبة   قلبية  
تاركاً   أرملة   وثالثة   أوالد   في   سن    ١947  في   أبريل  
بسويسرا(   وهيلين  )حالياً   المراهقة ،  هم   ميشيل   وفرج 

)حالياً بمدينة تورنتو – كندا(.

السادس  كيرلس  البابا  عهد  فى   – بعد  فيما  لكن 
البطريرك ١١6 - عادت العالقات إلى أفضل مما كانت 
عليه بين الكنيستين، وتم توقيع إتفاقية فى عام ١9٥9 
تنص على أن جاثليق أثيوبيا يُختار من بين الرهبان كما 
هو ُمتبع فى الكنيسة القبطية. لكن حدث فى إنتخابات 
الكنيسة  أن  األثيوبيين  رأى  عندما   ١97١ بطريركية 
القبطية خالفت األتفاقية، قام األثيوبيين بإقامة بطاركتهم 
عن  بكنيستهم  وأستقلوا  األثيوبيين  األساقفة  بين  من 
الكنيسة القبطية، وتبعتها كنيسة أرتيريا فى اإلستقالل!!

اإلنتداب  بعودة  المطالبين 
الفرنسي إلي لبنان بعد ان كافح 
من  وأجدادهم  أبائهم  وناضل 
لقد  والحرية,  اإلستقالل  أجل 
قياداتهم وأصبح  الثقة في  فقدوا 
الدول  شباب  باقي  كحلم  حلمهم 
بها  يعبرون  تأشيرة  العربية 
بعودة  المطالبة  أن  للغرب. 
لبنان  علي  الفرنسي  اإلنتداب 
علي  لها  ننظر  ال  أن  يجب 
لبنان.  شباب  علي  عار  انها 
لكل  يدق  ناقوس خطر  هي  بل 
الفساد  حكام الشرق توقفوا عن 
العتيقة في  وتوقفوا عن الطرق 
ببالدكم  أنهضوا  الدول,  إدارة 
تطلب  أن  قبل  باألمانة  وتمتعوا 
شعوبكم من المستعمرين العودة 
فعلها  كما  أخري  مرة  لبالدكم 

اللبنانيون.  

عريضة تنتقد خطة حكومة أونتاريو 
للعودة الي املدارس حتصل علي ما يقرب 

من 200 الف توقيع
تورنتو : حصلت عريضة علي االنترنت تنتقد خطة حكومة أونتاريو 
للعودة الي المدارس علي ما يقرب من 200 الف توقيع ولكن الحكومة لن 
تتراجع عن خطتها في إبقاء حجم الفصول كما كانت من قبل , وفي أواخر 
المدارس  الي  للعودة  خطتها  المقاطعة  حكومة  أصدرت  الماضي  الشهر 
والتي تشمل عودة طالب المرحلة االبتدائية الي الفصول  الدراسية بدوام 
الي  الطالب  , وسيقسم  قبل  كانت من  كما  الفصول  إبقاء حجم  كامل مع 
مجموعات تبقي كل مجموعة سويا طوال اليوم وسيتم وضع بروتوكوالت 
للصحة والنظافة العامة , وهذا يعني وجود 30 طالبا مع المعلم في الصف 
الواحد لمدة 6 ساعات , مع االفتقار للتهوية الجيدة وقد تكون المسافة ما 
بين الطالب واالخر 30 سم فقط , ولهذا نشرت عريضة علي االنترنت 
 , والمجتمعات  الطالب  علي صحة  للحفاظ  الفصول  حجم  بتقليل  تطالب 
وكتب في هذه العريضة " إن هذا أمر مخز ويدل علي عدم االهتمام بصحة 
وسالمة أطفالنا ومعلماتنا وموظفي مدرستنا , ومجتمعاتنا المحلية , وإن 
المدارس  فيها  فتحت  التي  والمناطق  البالد  من  كثيرة من عدد  أدلة  لدينا 
ثانية تشير الي زيادة   اعداد المرضي بعد فتح المدارس – وإن الوسيلة 
االمنة للقيام بهذا هو تقليل عدد الطالب في الفصل ,  وفي رد علي هذه 
العريضة قال متحدث باسم وزارة التعليم "إن خطة  أعادة فتح المدارس 
باننا  , ونحن فخورين  البالد  والعلمية في  الطبية  العقول  أفضل  وضعتها 
الصف  لطالب  الالزمة  االقنعة  وتوفير  طالب  كل  تمويل  في  االمة  نقود 
الرابع وحتي الصف الثاني عشروللمدرسين والموظفين  , وتعيين ١300 
من المشرفين واالمناء, وتوفير 7٥ مليون دوالر اكثر للنظافة , وتعيين 
٥00 ممرضة صحية لتدعم صحة الطالب في مدارسنا , وكان رئيس اكبر 
مجلس  لالدارة المدرسية في اونتاريوقد أعرب عن قلقه ازاء قرار حكومة 
المقاطعة بعدم خفض حجم الفصول الدراسية لطالب المرحلة االبتدائية , 
وقال مجلس إدارة مدارس مقاطعة أونتاريو إن قرار الحفاظ علي احجام 
الفصول الدراسية من رياض االطفال وحتي الصف الثامن لم يكن متروكا 

لمجلس االدارة بل هو أمر من حكومة المقاطعة.



فيديو  مقطع  األخيرة  اآلونة  في  تداول 
المدعو  فيه  يظهر  اليوتيوب  على  مسرب 
مرتضى منصور وهو يسب بعض األشخاص 
بالفاظ نابية يعاقب عليها القانون بل وقام بسب 
الكثيرون  ويتساءل  بأكمله  المصري  الشعب 
عن سر هذا الرجل وما هو السر الخفي في 
يقف  وعمن  للعدالة  تقديمه  أو  مساءلته  عدم 
وراءه ومن هو الذي يحميه ومن أين يستمد 
دونما  الجبروت  بكل هذا  ولماذا يظهر  قوته 
فوق  بالفعل  هو  وهل  عقاب  أي  من  خوًفا 
القانون او المحاسبة وهل هو أقوي من الدولة 
ولماذا رغم كل هذه الجرائم التي أرتكبها وال 
يزال يرتكبها لم يخضع للتحقيق حتى اآلن وما 
البرلمانية  هو السبب في عدم رفع الحصانة 
عنه حتى االن رغم تقدم النائب العام للعديد 
من طلبات برفع الحصانة البرلمانية عنه الى 
التحقيق معه  يتمكن من  النواب حتى  مجلس 
اال ان جميع الطلبات التي قدمتها النيابة العامة 
إلي مجلس النواب تم رفضها جميعها بحجة 
كيدية االتهامات الموجهة للعضو وعدم جديتها 
على الرغم من ثبوت االتهامات الموجهة اليه 
ووجود أدلة كافية الثبات االتهامات الموجهة 
الي إي  التساؤل مطروح وهو  ، ويظل  اليه 
وتحمي  تدافع  المصرية  الدولة  ستظل  مدى 

هذا الكائن.

والجميع يعلم ان هذا المرتضى هو مجرد 
واألنظمة  الدولة  قبل  أستخدامها من  يتم  أداة 
وذلك  المهارة  بمنتهى  تجنيده  وتم  الحاكمة 
في  يحدث  عما  العام  والرأي  الشعب  لشغل 
في  المصري  الشعب  ترك  من  وبداًل  مصر 
النظام  يرغب  أمور ال  في  والتحدث  التفكير 
المصري الحاكم السابق او الحالي في التطرق 
إليها فكان يتعين علي الحكومة بإلهاء الشعب 
بوجود  وأوجاعهم  واتعابهم  مشاكلهم  عن 
بهذا  تقوم  وكاريكاتورية  هزلية  شخصية 
الدور ليلفت أنظار الجميع ويأخذ المواطنين 
هم  ما  تنسيهم  تافهة  آخرى  كثيرة  أمور  الى 
فيه ولم تجد الحكومة شخًصا يقوم بهذا الدور 
االراجوز  هذا  في  ضالتها  فوجدت  بكفاءة 
او  فضائية  قناة  أي  في  يومًيا  يخرج  الذي 
االجتماعي  التواصل  وسائل  من  وسيلة  أي 
تارًة  سمومه  ينفث  او  تارًة  الشعب  ليضحك 
 ، تارًة  الجماهير  بين  الفتنة  او يؤجج  أخرى 
ومن يتابع هذا المأجور منذ زمن يعرف جيًدا 
مارس  فقد  عليه  بجديدا  ليس  الدور  هذا  ان 
فقد  مبارك  حكم  فترة  اثناء  قديًما  الدور  هذا 
كان يتم تركه ليعبث ويؤدي نفس الدور ولكن 
االختالف انه كان له حدود وال يجوز له ان 
عهد  في  أالن  حادث  هو  ما  يتخطاها عكس 
وتوقيت  محدد  دور  له  كان  فقديًما  السيسي 
له على  معينه وغير مسموح  محدد وحدوًدا 
اإلطالق تخطيها ، اما االن فاألمر مطلق له 
من  سب  في  الحرية  كافة  وله  إطالقه  على 
يشاء ويطعن في شرف وعرض من يشاء بال 
رادع او رقيب كما سنوضح الحًقا في مقاالتنا 
المقاالت  من  سلسلة  في  وسنتناول  القادمة. 
االولي من هو مرتضي منصور وحياته حتى 
فصله وعزله من القضاء وفي الثانية سنبين 

وفي  مبارك  الرئيس  حكم  فترة  في  حياته 
إلهاء  في  دوره  عن  سنتحدث  الثالثة  المقالة 

المواطنين في عهد السيسي.

قرية  في   ١9٥2 عام  في  مرتضى  ولد 
الدقهلية  بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة 
ألب يعمل عسكري وام ربه منزل وهو األخ 
األسرة  بعدها  وانتقلت  شقيقاته  علي  الوحيد 
الى محافظة القاهرة واستقروا في حي شبرا 

والتحق  المختلفة  التعليم  مراحل  في  وتدرج 
وعين   ١97٥ عام  وتخرج  الحقوق  بكلية 
معاوًنا للنيابة العامة في 28 مايو عام ١97٥ 
وتدرج في السلم الوظيفي للنيابة العامة حيث 
وكيل  الى  ثم  نيابة  مساعد  درجة  الى  رقي 
نيابة ، ولكن خالل فترة عمله ارتكبت العديد 
من الجرائم والمخالفات االمر الذي أدى الي 
احالته الى المجلس األعلى للهيئات القضائية 
المستشار  بدوره  انتدب  والذي  معه  للتحقيق 
إدارة  ووكيل  العام  المحامي  المتيني  كمال 
واسفر   ، العامة  للنيابة  القضائي  التفتيش 
للنيابة  وكياًل  وهو  المذكور  ان  معه  التحقيق 
وخرج  الوظيفية  بواجباته  اخل  قد  العامة 
لرجل  القويم  السلوك  مقتضياتها وعلى  على 
المهنة  هذه  بأصول  الملتزم  العامة  النيابة 
ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به النأي 
التي  الهيئة  وهيبة  سمعته  علي  حفاًظا  عنها 
ينتمي اليها وأهدر القانون واستهان بحريات 
 ( ليلة  مالهي  عدة  على  تردد  اذ  المواطنين 
التردد علي محلي "  كباريهات ( وكان دائم 
بار الفردوس " و " ملهى األجلون " بمدينة 
فترة عمله وهما من  اثناء  اإلسكندرية وذلك 
بها  التي سبق وان ضبطت  العامة  المحالت 
الكثير من الجرائم المخلة باآلداب وتم إتهامه 
ملهي  منقوالت  بإتالف  بالتهديد  قام  بانه 
مباشرة  صداقة  عالقة  اقام  وانه   ، األجلون 
مع صاحبي الملهيين وإنه استغل هذه العالقة 
الليلية  المالهي  تلك  علي  الدائم  التردد  في 
سداد  دون  رفاقه  من  العديد  معه  مصاحًبا 
يتناولونه من  ما  ثمن  دفع  أو  الدخول  رسوم 
ان  التحقيقات  وأشارت   ، شراب  او  طعام 
صاحب احد المالهي الليلية التي كان يتردد 
عليها قد اقام دعوى لطرد مستأجر من مسكن 
ان  منصور  مرتضى  عليه  فاشترط  يملكه 
مقابل  في  المسكن  لهذا  إيجار  له عقد  يحرر 

ان يتدخل لدى هيئة المحكمة الستصدار حكًما 
لصالحه وبالفعل حرر صاحب الملهى الليلي 
المحكمة  حكم  وصدر  لمرتضي  إيجار  عقد 
بطرد المستأجر من العين محل النزاع وهنا 
الشقة  من  تمكينه  المالك  من  مرتضى  طلب 
ان  إال  بينهما  المحرر  اإليجار  عقد  بموجب 
المالك رفض تمكينه من الشقة وهنا استشاط 
مرتضى غضًبا وأتصل بالمالك وقام بتهديده 
وإنه سوف يصطحب بلطجيه لتحطيم الملهى 
أنا صايع وأقدر أعمل أي  وقال له حرفًيا " 
حاجه " وبالفعل في إحدي الليالي قال مرتضى 
الملهى  مصطحبا معه عشرة بلطجًيا واقتحم 
عرض  واثناء  الموائد  إحدي  علي  وجلسوا 
إحدي الراقصات قام ومعه ثالثة اخرون إلى 
انها  اال  الراقصة  مع  الرقص  بغيه  المسرح 
المسرح  من  النزول  منهم  وطلبت  رفضت 

فرفضوا مما أدى الي عدم مواصلة الراقصة 
صاحب  فقام  المسرح  وغادرت  للرقص 
اثرها  وعلي  الشرطة  باستدعاء  الملهى 
وأصطحب  اآلداب  مباحث  قسم  وكيل  جاء 
مرتضى  ان  اال  الشرطة  قسم  الي  مرتضي 
افهمه ان الخالف بينه وبين صاحب الملهى 
ناشئ بسبب خالف على استئجار مسكن وتم 
ظابط  وقام  الشرطة  قسم  في  بينهما  الصلح 
مرتضى  الى  الشديد  اللوم  بتوجيه  الشرطة 
لتردده على مثل هذه األماكن المشبوهة ، ثم 
بعد يومين بالظبط توجه مرتضى مره أخرى 
وجلسوا  الملهي  الي  بلطجيه  أربعة  بصحبة 
علي مائدة بالقرب من المسرح وقام بالصعود 
األشخاص  أحد  مرافًقا  المسرح  خشبة  الي 
يحمل  األخر  الشخص  وكان  له  المرافقين 
الذي  بالسكين  وملوًحا  يرقص  وظل  سكينا 
العرض  وتوقف  الراقصة  فانسحبت  يحمله 
وحاول االمن نزولهما من المسرح إال أنهما 
هرج  وحدث  عنيًفا  شجاًرا  وحدث  رفضا 
ومرج وتم االتصال بالشرطة التي حضرت 
سريًعا وحررت مذكرة عما حدث وتم تقديمها 
الذي  القضائية  للهيئات  األعلى  المجلس  الى 
منصور  مرتضى  بمعاقبة  قراًرا  أصدر 
ذلك  الي  بإإلضافة   . والتنبيه  اللوم  بتوجيه 
التغيب عن  فقد دأب مرتضى منصور على 
حتى  شتى  مرضية  بحاالت  متذرعا  عمله 
تمكن  التي  المرضية  اإلجازات  مجموع  بلغ 
فيها  أنقطع  التي  واأليام  عليها  الحصول  من 
ثالثة  عن  تقل  ال  فترة  اذن  بدون  عمله  عن 
مدة  نصف  من  اكثر  حوالي  أي  سنوات 
اشتغاله بالنيابة كاملة وكان الالفت للنظر ان 
فترة إبالغه بالمرض او تغيبه عن العمل كان 
يقترن بنقله أو ندبه الي بعض النيابات النائية 
، وكان عند انتهاء مدة اإلجازة المرضية يقوم 
علي الفور بتمديدها بمده أخرى ،وكان معظم 

التقارير الطبية التي كان يقدمها ترتكز أساسا 
على مرضين األول وهو الجرب الشديد الذي 
كان يصيب كل أنحاء جسمه اما الثاني فكان 
علي  القدرة  وعدم  الشديد  النفسي  االكتئاب 
تم  وقد  هذا   ، مرضيه  مخاوف  مع  التركيز 
تخطيه في الترقية عدة مرات وذلك طبًقا لما 
السري  بملفه  المودعة  بالوقائع  موجود  هو 
مرة  كل  في  وكان  العدل  بوزارة  الموجود 
يتظلم من قرار التخطي أمام المجلس األعلى 
للهيئات القضائية وكان يتم رفض تظلمه ، بل 
ووصل االمر بأن جميع المحامين العمومين 
– والمحامي العام هو الرئيس المباشر لوكيل 
تقدموا  جميعهم  معهم  عمل  الذي   - النيابة 
بمذكرات وشكاوي تطالب بالتحقيق معه في 
الى  بنقله  ومطالبين  يرتكبها  التي  المخالفات 
نيابات أخرى الستحالة تقويمه او ان يرتدع 
التي  المؤسفة  األمور  ومن  به.  يقوم  ما  عن 
الظهور  بحب  ولعه  تؤكد  والتي  أرتكبها 
واألضواء هو ظهوره في برنامج تليفزيوني 
 " الناس   " برنامج  وهو  صبري  سمير  مع 
وتطرق في حديثه ألمور ما كان له أن يخوض 
فيها حيث ورد في حديثه عن تفاصيل وقائع 
اسم  عن  وافصح  فيها  بالتحقيق  يقوم  قضية 
أمور  المتهم وظروفها وكيفية وقوعها وهي 
تحدث ألول مره من عضو نيابة عامة االمر 
النيابة  صورة  من  انتقاًصا  الي  يؤدي  الذي 
ثقة  وتهز  وهيبتها  قدسيتها  من  وتنال  العامة 
المستشار  بها. كما ذكرت مذكرة  المواطنين 
كمال المتيني بأن عضٍو النيابة – وهو يقصد 
بشبابه  يزهو  دائما   – منصور  مرتضى 
صاحب  بانه  ويفاخر  فيها  مبالغ  بصورة 
بها  جادت  نوعها  من  قانونية  موسوعة  أول 
قريحته الفذة وانه بذلك اهان كل من عمل في 
عظيمة  مؤلفات  واعدوا  سبق  القانون  مجال 
الشكوى  مر  ويشكو  المكتبات  كل  بها  تذخر 
في  يجدوا  لم  الذين  الناشرين  اضطهاد  من 
إسمه الكريم مقصد للرواج التجاري فأحجموا 
الحد  يسبق  لم  التي  الموسوعة  نشر  عن 
النائب  الشاب  سياده  بانه  ويتفاخر  تأليفها 
االمر  وهو  لنفسه  الدعاية  دائم  وانه  العام 
انه  حيث  القضائي  السلك  تقاليد  تنفيه  الذي 
ال محل لتسليط الضوء على العاملين بالسلك 
استمرار  مع  انه  المذكرة  وانتهت  القضائي. 
على  مسلكه  في  دأب  انه  في  المذكور  حالة 
انتظامه  وعدم  وظيفته  بمقتضيات  االستهانة 
التي  الهيئة  بتقاليد  اكتراثه  وعدم  عمله  في 
وبجالء  تدل  هذه  تصرفاته  فان  اليها  ينتمي 
ثم  ومن  القضاء  رجال  لصفات  افتقاده  عن 
القضاء  برسالة  قدرته علي االضطالع  عدم 
توجيه  من  الرغم  على  وانه  رسالته  وحمل 
كان  انه  اال  مرات  عدة  عليه  والتنبيه  اللوم 
طالما  الذي  المستنقع  الي  التردي  الى  يعود 

سبق والتحذير منه.

األعلى  المجلس  يرى  األسباب  هذه  فلكل 
العامة  النيابة  افتقاد عضو  القضائية  للهيئات 
لوالية  الصالحية  ألسباب  منصور  مرتضى 
الوظيفة القضائية مما نري معه الى نقله الى 

وظيفة مكتبية أخرى.

وعزل  فصل  كيفية  عن  نبذة  كانت  تلك 
تحول  كيف  اما   ، القضاء  من  مرتضى 
األول  أراجوز مصر  الى  منصور  مرتضى 
في عهد حسني مبارك فهو ما سنوضحه في 

مقال العدد القادم بإذن هللا .
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صفحه يف دفرت أحوال مصر
مرتضى منصور أراجوز مصر األول – 1

بقلم فادي جرجس
وينيبيج - مانيتوبا
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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

أكثر من سبب لتناول اخلضر والفواكه األورجانيك

من عيادة الطب الطبيعى

االنسولني ومرض 
السكر

سنة،  ستون  العمر  من  أبلغ  س: 
وأعانى من مرض السكر مدة 15 سنة 
وتدرجت في تناول العقاقير المخفضة 
للسكر حتى انى اتناول 4 من العقاقير 
ومستوى  الفم  طريق  تؤخذ عن  التي 
التحاليل  حسب  منضبط  غير  السكر 

المعملية فهل احتاج الى األنسولين؟

ج: قبل أن تبدأ في األنسولين أسأل 
نفسك: هل بذلت كل ما يجب عمله من 
اتباع نظام غذائى لخفض السكر، وهل 

تمارس الرياضة بانتظام؟

ومستوى  ذلك  كل  تفعل  كنت  إذا 
تطلب  ان  يمكن  منضبط،  غير  السكر 
المعملى  التحليل  المعالج  طبيبك  من 
من  االنسولين  بإفراز  الخاص 
البنكرياس ويسمى C Peptide هذا 
االنسولين  افراز  على  يدل  البروتين 
من البنكرياس، وال يكون موجودا في 
فاذا  الخارجي،  االنسولين  تناول  حالة 

البنكرياس  ان  تعلم  عاديا  مستواه  كان 
لديك يفرز االنسولين، اما إذا كان قليال 
الى  تحتاج  ان  يمكن  موجود  غير  او 
االنسولين الخارجي للتحكم في مستوى 

السكر.

تقاوم  الجسم  خاليا  ان  تنسى  وال 
عمل االنسولين المفرز من البنكرياس 
الزائد،  الوزن  حاالت  في  خاصة 
فالخاليا الدهنية تفرز مواد تقاوم عمل 

االنسولين.

 D فيتامين  تتناول  ان  تنسى  وال 
عدم  الى  يؤدى  الفيتامين  هذا  فنقص 
وبعض  السكر،  نسبة  في  التحكم 
الفيتامينات والمعادن أيضا يساعد على 
 B التحكم في نسبة السكر مثل فيتامين

ومعدن الكروميوم ومعدن المغنسيوم.
د.تباسيم جندي

من  األدوية  خلق  »الرب 
ال  الفطن  والرجل  األرض 
يكرهها« من سفر يشوع بن 

سيراخ اصحاح 38 عدد:4

دور  يعرف  ال  منا  من 
الخضر والفواكه في الحفاظ على الصحة؟ من منا 
ال يعرف انها المصدر الوحيد لفيتامين C الهام في 
عمل الكوالجين الذى يدخل في تركيب كل أنسجة 
الجسم عالوة على دوره العظيم كمضاد لألكسدة؟ 
من يمكن ان يغفل دور الفيتونيوترينت الموجودة 
في الخضر والفواكه وكل منها يلعب دورا كبيرا 
دور  يتجاهل  ان  يمكن  ومن  الجسم؟  مناعة  في 
تساعد  التي  لأللياف  كمصدر  والفواكه  الخضر 
في عملية اإلخراج والتخلص من السموم وتنظيم 

مستوى السكر والكولسترول في الدم؟

وفى السنوات األخيرة توصى منظمات األورام 
 ٥ بتناول  العالمية  الصحة  ومنظمة  السرطانية 
من  للوقاية  والفواكه  الخضر  من  يوميا  سرفنج 
الخضر  عالقة  هي  فما  السرطانية،  األورام 

والفواكه باألورام السرطانية؟

وحتى يومنا هذا نالحظ ان األورام السرطانية 
هي  هي  العالج  وطريقة  مخيفة،  بسرعة  تزداد 
وعالج  جراحة  من  السنين  مدى  على  تتغير  لم 
جانبية  أعراض  وجود  مع  وإشعاعي  كيميائي 
عديدة لكل منها، وبكل أسف فان العالج الكيميائي 
او اإلشعاعي يقتل الخاليا السرطانية مع الخاليا 
السرطانية  الخاليا  وحتى  تمييز،  بدون  العادية 
كخاصة  الكيميائيات  من  ألى  بمقاومتها  تتميز 
وحتى  الجسم،  في  مقاومة  وعامل  فيها  مكتسبة 
اآلن لم يستطع العلماء اختراع عقار يوجه للخاليا 
العادية برغم كل  الخاليا  السرطانية فقط ويترك 

األموال والجهود التي تبذل في هذا المجال.

المجال  هذا  في  العلمى  البحث  تواتر  ومع 
ودان  بوتر  جيرى  البريطانيان  العالمان  أكتشف 
بوجود  تتميز  كلها  السرطانية  الخاليا  ان  بيرك 
هو  األنزيم  هذا   CYP١Bيسمى ١ معين  انزيم 
في  تفرز  التي  األنزيمات  مجموعة  من  واحد 
في  يفرز  ال  وهو  السموم،  من  للتخلص  الخاليا 
الخاليا العادية، مما جعل العالمان يكثفان البحث 
الخاليا  ليقتل  االنزيم  هذا  الى  يتوجه  عقار  عن 
وفعال  العادية،  الخاليا  على  ويحافظ  السرطانية 
لم  ولكنهما  سيتلسيرين  يسمى  عقار  الى  توصال 
زاد  لما  ألنه  المناسبة  الجرعة  تحديد  يستطيعا 

تركيز العقار قل نشاطه.

ثم أسفر البحث بعدها عن وجود مواد طبيعية 
مع  تتفاعل  متفاوتة  بنسب  والفواكه  الخضر  في 
هذا األنزيم الموجود في الخاليا السرطانية لتؤدى 
الى التخلص منها، هذه المواد تسمى سالفسترولز، 
وهى مواد طبيعية تفرز في النباتات لكى تقاوم تأثير 
الفطريات والبكتريا التي تهاجم النباتات وخاصة 

عند النضوج، ووجد ان زيادة 
من  يزيد  المواد  هذه  تركيز 
فاعليتها في مقاومة االنزيمات 
في الخاليا السرطانية وقتلها، 
العالمان  حاول  عندما  ولكن 
من  المواد  هذه  استخالص 
السوبرماركت  خضر وفواكه 
وجدا ان هذه المواد موجودة بكميات قليلة وأحيانا 
استخدام  هو  لهذا  المكتشف  والسبب  توجد،  ال 
على  تقضى  التي  الحشرية  المبيدات  من  الكثير 
داعى  النبات  يجد  فال  والحشرات  الفطريات 
النباتات  قطف  على  عالوة  المواد،  هذه  إلفراز 
تعرض  هذا  الى  ويضاف  النضوج،  عملية  قبل 
على  تقضى  التي  التصنيع  عمليات  الى  النباتات 
الكرانبيرى  فمثال  السالفسترول،  مواد  من  البقية 
عملية  ولكن  المواد  هذه  من  كثير  على  يحتوى 
هذه  من  الكثير  تفقدها  بالفالتر  والتنقية  العصر 
المواد، وأيضا زيت الزيتون عصره وتنقيته يؤدى 
الى االنقاص من هذه المواد. من هنا تتضح أهمية 
تناول الخضر والفواكه االورجانيك، وياحبذا ان 
النباتات  كل  فيها  تزرع  التي  حديقتك  لك  يكون 

المحتوية على الكثير من هذه المواد.

والفواكه  الخضر  ماهى  اآلن  والسؤال 
السالفسترول  مواد  تحتوى على  التي  واالعشاب 
بكمية كبيرة؟ واالجابة هي النباتات االورجانيك، 
من  مناسبة  كميات  على  تحتوى  التي  والنباتات 
مواد  في عمل  تساهم  التي  والمعادن  الفيتامينات 
والمغنسيوم  البيوتين  عنصر  مثل  السلفسترول 

.C,B3 والحديد وفيتامين

والتين  البالككارانت  الفواكه:  أمثلة  من 
والراسبيرى والبلوبيرى والعنب.

والبسلة  والسلق  االفوكادو  الخضر:  أمثلة  من 
والخرشوف      الخضراء  والفاصوليا  الخضراء 

واالسباراجاس والبروكلى والكرنب والكيل.

والنعناع  البيزيل  األعشاب:  أمثلة  ومن 
والبقدونس والروزمارى والزعتر.

أما عن زيت الزيتون فيجب ان يكون معصورا 
على الحجر وبدون فلترة.

وال عجب من كل هذا ففي المجتمعات البسيطة 
التي يتناول فيها االفراد طعامهم من الحقول التي 
ال تستخدم فيه مبيدات، وال تكون المحاصيل فيها 
هدفا تجاريا تجد ان هذه األورام السرطانية غير 
معروفة، وفى نفس الوقت نلحظ أناسا تغلبوا على 
خاص  غذائى  نظام  باتباع  اللعين  المرض  هذا 

قوامه الخضر والفواكه االورجانيك.

لالعالن باجلريدة اتصل على  
 ahram.teeba@gmail.com 

اواتصل  باشرف اسكاروس    659-8744(416)
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