
 املضحكات املبكيات

 االضطرابات النفسية املتعلقة 
بفريوس كورونا 

احد مل يفقد

أملدارس العامة واخلاصة يف أونتاريو 
لن يعاد فتحها قبل 12 مايو

 التعليم قدمًيا 

 اعرتاف

 احلافلة

 باشون اوف كريست

كورونا رواية عاملية !!

لست وحدك يف حرب كورونا دوج فورد 
يوزع بنفسه الغذاء علي احملتاجني يف 

أونتاريو

فريوس كورونا ونظام كندا العتيق

 الفخر ليس باملظهر

من داخل سياراتهم يف موقف 
السيارات حضر املسيحيون يف فورت 

ساسكاتشوان خدمات عيد الفصح

مجال قيامة املسيح

درب الصليب 

 غصن الزيتون ٣ – ماتش كوره 

 دربين يف حقك

 ماهي غدة الثاميس؟ وما عالقتها 
باملناعة؟ جهاز املناعة

ماذا يضعفه؟

ال تضيع فرصة  وقت العزل الصحي

 اىل املنتهى
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بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

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

 God, for God is love 1 John 4:8

Gigi & Ash 
Eskarous

E-mail:

gihaneskarous@
yahoo.ca

Phone no.: 416577 8733
416659 8744

For Catering Healthy & Tasty 
Mediterranean Food

امتزاج احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الغربية 

أسرة حترير األهرام 
اجلديد
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أشرف إسكاروس
مدحت موريس

رئيس التحرير 
د. رأفت جنــدي

مدير التحرير
مدحت عويضة
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Scarborough, ON. M1R 2X7
Tel:  (647)7481611 - (416)2641211
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mervatnawar@yahoo.com

وزارة الصحة الكندية توافق علي 
استخدام جهاز جديد حممول يسرع 

اختبار كوفيد 19 وهو من انتاج كندا 
جهاز  إستخدام  علي  الكندية  الصحة  وزارة  وأفقت 
جديد محمول يسرع اختبار كوفيد 19 ومن المتوقع 
شركة  انتجته  الذي  المكعب  الجهاز  هذا  يساعد  أن 
علي  أوتاوا,  ومقرها  الحيوية  للتكنولوجيا  سبارتن 
توفير أختبارات سريعة لكوفيد 19 في المناطق النائية والريفية مثل مجتمعات 
يلغي  القهوة   فنجان  حجم  في  باليد  المحمول  الجهاز  وهذا  االصليين,  السكان 
الحاجة الي السفر بعينات مسحات االنف او الحلق الي مختبرات بعيدة, وهذا  ما 
البرتا واونتاريو علي  يشكل تحديا لوجستيا, وقد تعاقدت حكومة كندا وحكومة 
شراء هذه االجهزة , التي يمكن أن تظهر نتائج الفحص في أقل من ساعة, وقد 
طلبت أونتاريو ما يقرب من مليون جهاز وطلبت البرتا 100 الف جهاز وسوف 
تبدأ شركة سبارتن في شحن هذه الدفعات علي الفور, وقالت الشركة إن الجهاز 
الجديد  الختبار كوفيد 19, يتم فيه أخذ عينة من االنف او الحلق  لشخص ما 
ويمكن تشغيله من قبل موظفين غير متخصصين في المعامل الطبية وفي أماكن 
متعددة مثل المطارات والمعابر الحدودية ومكاتب االطباء والصيدليات والعيادات 
, وقال الرئيس التنفيذي للشركة : إن هناك حاجة ملحة الجراء أختبارات سريعة 
تقنياتنا  كندية ومتحمسون الن  بانتاجنا كشركة  نفخر  ونحن   , لفيروس كورونا 

ستكون جزءا مهما من مكافحة كوفيد 19 في كندا.
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 يتم توصيلها بالماء البارد فقط، مجفف هواء قاعدة مدفئة 
( Remote Control ) تحكم الكتروني لدرجة الحرارة وضبط المياه عن بعد 

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

www.bonabidet.ca

لمزيد من التخفيضات والمعلومات

You can order online on our website 



تقدم احدث انواع الشطافات  الكهربائيـة المعتمدة في كـندا وأمريكا

BB 2NHC BB 2NC BB 1NC

Dual Nozzles, Natural Cold 
Water Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين 
للمياه, بارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج
 Easy to Install, One Nozzle 

Cold Water

شطافة سهلة التركيب ، 
ماء بارد ذات مخرج واحد

FA1 Parts plus Hot & 
Cold Water Mixer

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، خالط للمياه البارد 

والساخن

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

خالط للماء الساخن والبارد، 
سهلة التركيب، أسفل خزان 

المياه

شطافة محمولة لدواعي 
السفر تعمل بدون كهرباء 

أو بطارية

Dual Nozzles, Hot & Cold 
Nozzles Self Clean

شطافة ذات مخرجين للمياه, 
حار وبارد وتنظيف ذاتي 

للمخارج

Dual Function Sprayer Water 
Safe Pressure Control

Easy to Install on Most Faucets

Toll Free 1877.234.8272

HOT & COLD MIXER

Faucet Attachment FA & Cold valve

Bona Bidet TM

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

On Route Bidet Series

Bidet in a Bottle

ELECTRIC BIDET

Bidet Free Delivery & 1 Year Warranty

FA and Hot & Cold Mixer 

باالضافة إلى الرشاش 
اليدوي، مشترك للمياه 

الباردة

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

للمواصفات الكندية

بدون خزان للمياه

FA1 FA2 FA3

Portable Bidet,

No Battery Needed

 رشاش يدوي ذو وظيفتين، سهل 
التركيب على معظم الحنفيات  

ويتحكم في ضغط الميا ه  بامان 

Toll Free 1877.234.8272

FA1 Parts plus Cold 
Water Valve

B Series

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

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

Your neighbourhood REALTOR®...

Complimentary  
Market Evaluation

 
1670 Dufferin St, Toronto, ON M6H 3M2

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

Dufferin Drug Mart.

Free Compliance Packaging 
(Blister Packs) Free medication 

reviews 
Accept all private and refugees 

plans 
Special discount on OTC for 

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

portogues/spanish 
free Delivery 

الفارق -31

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

فريوس كورونا ونظام كندا 
العتيق  

     
لسنا  الفرنسى  األديب  كامى  ألبير  قال 
نريد أن نعيش في  عالم ال يقتل فية احد بل 
ماحدث  احد.  قتل  تبرير  فية  يمكن  ال  عالم 
فى كندا نتيجة اجتياح فيروس كورونا كشف 
وبشكل جلى النظام الموجود والعتيق المتبع 
وافتضح  حدث  فما  الكندية  الحكومة  في 
امرة وهوا االن تحت عيون الجهات االمنية 
والتحقيقات الغير معلنة يبرهن على كالمى 
وما اقصدة هنا هو موت العديد من كبار السن 
المعروفة  تجمعات  فى  يعيشون  كانوا  الذين 
باسم ريزيدنس سواء كان تابع للحكومات او 
تمتلك  انها  كندا  المعروف عن  لالفراد  تابع 
اقوى نظام صحى في العالم وهذا ما يقال بل 
وما يفتخر به كل كندى والمعروف ايضا انة 
الصحة  ومنظمة  الفيروس  انتشار  بداية  فى 
العالمية بل وكل المنظمات المهتمة بالشؤون 
أن  من  تحزر  وهى  العالم  كل  في  الصحية 
لكبار  وخصوصا  قاتل  كورونا  فيروس 
لحماية  الكندية  الحكومة  فعلت  فماذا  السن 
فى  يعيشون  الذين  وخصوصا  السن  كبار 
تجمعات كل ما فعلتة والحكومة انها ارسلت  
القضائية  والجهات  المحققين  وفاتهم   بعد 
الكندية لمعرفة سبب موت هذا العدد الهائل 
المنتشرة  الريزيدانس  فى  السن  كبار  من 
كيبك  في  وخصوصا  كندا  أرجاء  كل  فى 
تتقصى  المقاطعات  فحكومات  ياسيدى  اجل 
الحقائق عن سبب وفاة هؤالء المالئكة الذين 
كان لسان حالهم يقول نحن ال نريد ان نشفى 
من األمراض التى لدينا ولكن نريد فقط ان 
نتعايش معها فوجئوا بوباء ال يرحم حصدهم 

حصدا وهم نيام في اسرتهم مكافأة لهم عن 
ما بذلوة من جهد واخالص وتضحية وتفانى 
في خدمة وطنهم. فبدال من أن تبدء الحكومة 
فيروس  مواجهة  في  أولى خطواتها  الكندية 
كورونا بتأمين تلك البيوت وامدادها بكل ما 
يلزم لها من مستلزمات طبية وقائية والكشف 
المستمر والمبكر عن العاملين في تلك البيوت 
يشتبه إصابتهم  الذين  العاملين  واستبعاد كل 
حتى  انتظرت  لة  حاملين  أو  بالفيروس 
التحقيقات  مشكورة  وبدأت  الكارثة  تحدث 
كل  وفاة  في  تسبب  الذى  ومن  أسبابها  فى 
يطرح  الذي  السؤال  ولكن  االعداد.  هذة 
نفسه اآلن هل الحكومة هى السبب أم النظام 
النظام  أن  الحقيقة  فى  السبب   هوا  العتيق 
المتبع والحكومة هما سبب الكارثة وذلك ألن 
موضوع امتالك بيوت للمسنين هو مشروع 
مكسب جدا وخاصة لبيوت المسنين المملوكة 
تصريح  واعطاء  للحكومة  وليس  لالفراد 
المتالك مثل تلك البيوت يخضع إلجراءات 
انة  واضح  هوا  مما  ولكن  معقدة  روتينية 
كان  وهذا  عليه  مناسبة  لرقابة  اليخضع 
واضح عندما اكتشفوا أن المشرفين على هذة 
البيوت لم يكونوا يعطون كبار السن كميات 
الماء حتى اليستهلكون حفاضات  كافية من 
كثيرة وما خفى كان أعظم أيضا اعطاء فرد 
من  عدد  وامتالك  بانشاء  تراخيص  واحد 
هذة البيوت قد يكون مريح وموفر للحكومة 
الن  تغتفر  ال  غلطة  ذاته  حد  فى  هو  لكنه  
فى  وتركيز  رعاية  تحتاج  البيوت  تلك  مثل 
الخدمة بشكل مهول وبالتالى فالشخص الذى 
يمتلك اكثر من مكان سيتوزع اهتمامه على 
الخدمة  مستوى  ستقل  وبالتالى  اماكن  عدة 
واالهتمام تماما هذا ماحدث فاالهمال وعدم 
توفير االفراد واالجهزة الوقائية كانت وراء 
الكارثة فلو كان كل فرد يمتلك بيت مسنين 
واحد فقط فكان سيوليه جال اهتمامه ويبذل 
عندة  خطأ  أي  حدوث  يمنع  حتى  جهد  كل 
حتى لو ترك العاملين الدار سيظل صاحب 
أيضا  هذا  وظيفتة  وسيؤدى  موجود  الدار 
يحدث بالنسبة للصيدليات والكافيهات فمعظم 
تمتلك  ان  تشترط  التجارية  العالمات  هذه 
مشروع  يعطوك  حتى  سابقا  مشروع  معهم 
اقتصاديا.  لهم  مربح  ذلك  الن  جديد  اخر 
األزمة  بداية  عند  انة  المفروض  وكان 
حكومية  كانت  سواء  البيوت  تلك  كل  تكون 
لتصرف  مباشرة  تخضع  الفراد  مملوكة  أو 
وزارة الصحة وتكون مسؤولية هذة البيوت 
واى احداث تحدث فيها من مسؤولية رئيس 

الوزراء. 

]البقية ص 19[ 
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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.
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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 

هذا هو باحلقيقة« وفى زمن 
الكرونا ايضا

  

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

في منتصف عام 1989 أنشأ قداسة البابا 
رويس  واالنبا  جرجس  مار  كنيسة  شنودة 
محفوظ  الدكتور  برسامة  تورونتو  بمدينة 
الكنيسة  وكنت  رويس  ابونا  ليكون  عوض 
تستأجر أماكن مختلفة إلقامة الصلوات ولم 
يكن لها مقر ثابت حتى قامت مباني الكنيسة 

وافتتحت يوم 8 ابريل عام 1995.

فترة 1989 حتى 1995 كان خدام  في 
بيوت  في  الحمل  قرابين  يخبزون  الكنيسة 
شعبها ألن األماكن المؤجرة لم يكن بها هذا 

االستعداد.   

ذهب األستاذ بدوي نصيف لمنزل أحدهم 
الحمل  قربان  بخبز  وقام   1992 عام  في 
امتأل  البوتاجاز  فرن  في  وضعه  وعندما 

المنزل برائحة بخور جميلة زكية. 

جميعهم  اف��راد   6 وقتها  بالمنزل  ك��ان 
اشتموا رائحة البخور الذكية جدا واتى األبن 
من الدور السفلى )بيسمنت( ليسأل عن هذه 

الرائحة الجميلة التي امتأل بها المنزل. 

المكان الوحيد الذي لم يكن فيه هذه الرائحة 
كان الفرن الذي كانت قرابين الحمل به.

في  البعض  يتشكك  ك��رون��ا  وق��ت  ف��ي 

احتماالت نقل العدوى عن طريق القرابين 
المقدسة ولم يستوعبوا أن أمور الالهوتيات 

ال تقاس بالماديات. 

البابا  لقداسة  أرسل  البعض  ان  سمعت 
المناولة،  طقوس  تغيير  يطلب  تواضروس 
تهنئة  البابا  يرسل  لم  السبب  لهذا  وه��ل 

لألقباط في المهجر بعيد القيامة؟

أن كان هذا صحيح فمن أرسل هذا فهو 
باقي  عن  يعبر  وال  فقط  نفسه  عن  يعبر 
االقباط في المهجر، وال يؤاخذ باقي االقباط 

بمن فعل هذا. 

هو  ه��ذا  ان  قلبه  من  يعترف  ال  وم��ن 
وجميعنا  ايمانه،  يراجع  ان  فعليه  بالحقيقة 
يسوع  قال  وكما  أشياء.  او  في شيء  نعثر 
لسمعان بطرس »هوذا الشيطان طلبكم لكي 
بعدها  يسوع  وأضاف  كالحنطة«  يغربلكم 
»ولكنى طلبت من اجلك لكيال يفنى ايمانك«

انستى  اليثوس  انستى،  خريستوس 
اكنكروم

المسيح قام، بالحقيقة قام من األموات 

كل عام وانتم بخير 

د. رأفت جندي
 8164gindi@rogers.com



السنة الثالثة عشر، العدد )317( - األربعاء 22 إبريل 2020أخبار وآراء4

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
في أزمة كورونا ينطبق عليك المثل واثق 

الخطوة يمشي ملكا.
أندرو كومو

بصراحة عجبتني في ترامب وقفته عند 
حدة وظهرت كقائد سياسي محنك هيكون 

له دور علي المستوي الفيدرالي.
 

دوج فورد
بزنس مان, سياسي محنك وابن بلد مجدع 
الحقيقة شرفتنا علي مستوي العالم وقدمت 

صورة جميلة عن بلدنا.
تردو

لكن  جيد  بشكل  السياسي  دورك  بتؤدي 
زيارتك للشالية في وقت تطالب فيه شعبك 
عدم  علي  دليل  المنازل  في  بالجلوس 

نضجك السياسي أمتي تكبر؟؟
ترامب

أخيرا ظهر مرتضي منصور في أمريكا 
و  أحمد  تجيب  ناقص  منه  نسخة  وبقيت 

أمير وتبقي كملت
مرتضي منصور

ترامب بيقلدك في كل مصيبة غلطة غيرة 
وكل نجاح بتاعه هو بس 

بريتش كلومبيا
ةعقبالنا  كورونا  منحني  تعويم  مبروك 

يارب وعقبال العالم كله.
وزير التعليم المصري

الفول  ثمن  معاها  مش  الناس  بيه  يا 
ألطفالهم  باد  أي  يجيبوا  إذاي  والطعمية 

ويدرسوا من البيوت؟؟.
الجيش المصري

جيش عظيم علي مر التاريخ شايل عننا 
كل البالوي والبلد إللي فيها جيش زي كدة 

ما حدش يقلق عليها.
مطران طما

لكن  غلطان  نيافتك  أن  شايف  مش 
األجمل إعتذارك لقفل باب الفتنة لكن إللي 
هاجموك كان ناقص أنهم يقولوا ناقصات 

عقل ودين.
أحمد حسن

من حقك تطالب بحقك في صالة التراويح 
لكن مش من حقك تتريق علي عيد القيامة, 
صحيح الشهرة مع جاهل زي البندقية في 

إيد مجنون.
وزير الهجرة الكندي

أمريكا أوقفت الهجرة بسبب كورونا وأنا 
بطالبك بوقف تدفق اللجوء يا بيه صدقني 
بكل  أولي  والكندي  صعبة  ظروفنا  إحنا 

سنت.
شركات التأمين

ناس  إنكم  أظهرت  كورونا  الحقيقة 
معدومي الضمير والحل معاكم قرار من 
السيارات  علي  التأمين  بتخفيض  فورد 

علي األقل %50.
الشعب األمريكي

ترامب يقول عليكم الشعب العظيم ووقت 
كورونا عايز يفتح علشان الشعب العظيم 

يموت واألعظم يعيش إللي هو الدوالر

بيتـــــك 
وسوق العقارات

ایهما افضل الشراء او 
التأجري؟

ناصـــــــــــر بطـــــــــرس- خبير عقارى

ال توجد اجابة حاسمة لهذا السؤال خاصة 
الى 25 سنة.  المقارنة  فترة  تطول  عندما 
لكن الحقيقة المؤكدة ان دفع اقساط المنزل 
الي البنك تجبرك على التوفير. هذه الميزة 
كنت  اذا  إال  منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال 
مدبر ممتاز. هذا باإلضافة الى زيادة سعر 
ارباحك  الى  بعد سنة يضيف  المنزل سنة 

عندما يأتى وقت البيع. 

انتهاء  بعد  لما  بالمنزل  احتفظت  وإذا 
كثيرا  ستوفر  فإنك  العقارى  الرهن  اقساط 
سن  فى  خاصة  الشهرية  التزاماتك  فى 

التقاعد والدخل المنخفض.

ذهنك،  ،فى  يدور  قد  الذى  والسؤال 
الرهن  اقساط  بدفع  تسمح  امكانيتى  هل 
العقارى الشهرية )mortgage(. االجابة 
المنطقية هى اذا كنت تستطيع دفع االيجار 
فسوف تستطيع دفع اقساط الرهن العقارى 

الشهرية. 

شهريا  دوالر   2000 تدفع  كنت  فإذا 
وتدفع  منزل  تشترى  ان  وأردت  لإليجار 
نفس القيمة لقسط الرهن العقارى فبإمكانك 
شراء منزل قيمته 525 الف دوالر مع دفع 

% 5 مقدم.

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.

 naser@estatesavvy.ca

هدية »عيد القيامة«، إجمالى تقنين وتوفيق 
المحروسة سجل عدد 1568  كنائس  أوضاع 
منذ  الجمهورية  مستوى  على  ومبنى  كنيسة 
تهنئة   ..)2020 إبريل  حتى   2018 )مايو 
الصفحة  على  بيان  )من  ومقدرة.  معتبرة 
الرسمية لمجلس الوزراء الصادر من المركز 

اإلعالمى لرئاسة مجلس الوزراء(.

الحكومة  تتأخر  ال  »الوباء«  وطأة  تحت 
بإرادة  المدعوم  بالقانون،  المقرر  واجبها  عن 
قلوبنا  القلب،  فى  إخوتنا  معتبرة،  سياسية 
بين  يفرق  ال  )رئيس(  وعقل  وقلب  جميعا، 
فيها  يذكر  هللا،  بيوت  ومعبد،  وكنيسة  مسجد 
 ِ للاهَّ َدْفُع  »َولَْواَل  تعالى:  لقوله  مصداقا  اسمه، 
َوِبَيٌع  َصَواِمُع  َمْت  لهَُّهّدِ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم  النهَّاَس 
َكِثيًرا   ِ للاهَّ اْسُم  ِفيَها  يُْذَكُر  َوَمَساِجُد  َوَصلََواٌت 
َ لََقِوى َعِزيٌز«  ُ َمن َينُصُرُه إِنهَّ للاهَّ َولََينُصَرنهَّ للاهَّ

)الحج- 40(.

أوضاع  من  تبقى  بما  ننهض  أن  امنيتى 
رعايته  ملف  هذا  توفيقا،  تستوجب  الكنائس، 
يوفق  أن  القلب  من  ودعاء  مستوجب،  واجب 
الملف  هذا  بأعباء  النهوض  فى  أمورنا  والة 
الذى لطالما قلقل راحة إخوتنا، وتواله رئيس 
يعرف هللا حق قدره، ولسان حاله قرآنيا، »إِْن 
أُِريُد إاِلهَّ اإْلِْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقى إاِلهَّ 

ْلُت َوإِلَْيِه أُِنيُب« )هود- 88(. ِ َعلَْيِه َتَوكهَّ ِباللهَّ

ُة«  اْلَمَسرهَّ َوِبالنهَّاِس  اَلُم،  السهَّ اأَلْرِض  »َوَعلَى 
من  مزيد  إلى  تحفزنا  تقدم  بما  إخوتنا  غبطة 
قرارات التوفيق، لبلسمة نفوس طيبة تاقت إلى 
من  منة  ليس  هللا،  لوجه  خالصا  العبادة،  حق 
أحد وال فضل، بل حق مستحق فى وطن حرية 

العبادة مكفولة بالقانون.

النحو  هذا  على  الكنائس  أوضاع  توفيق 
خبيثة  رياح  منه  تهب  الذى  الفتنة  باب  يغلق 
الجبل  بطن  فى  القرى  فى  هناك  فاعل،  بفعل 
من ينفخ أوار النار، يروم فتنة، وقودها الناس 
والحجارة، والحمد هلل الذى قيد لنا رجاال يقفون 
على ثغور هذا الوطن، متيقظين للفتن ما ظهر 

منها وما بطن.

قانون بناء الكنائس الذى لم يرض نفًرا طامحاً 
إلى قانون موحد لبناء دور العبادة، حرك المياه 
الساكنة فى البحيرة اآلسنة، كل قرار تصدره 
الملف  هذا  فى  الموقرة  الوزراء  رئيس  لجنة 
نقلة نوعية بإرادة سياسية، ما تحققت إال بإيمان 
وعزم على إنصاف من ظلمهم من ال يفقهون 
اإلسالم،  بالد  فى  الكنائس  وإعمار  بناء  حكم 
وفى هذا اجتهد العلماء الثقات، فوضعوها فى 
منزلة بناء وإعمار المساجد، واستوجبوها على 

حكام وعموم الموحدين.

نّحِ جانباً األحكام الفقهية المستوردة من بالد 
اإلمام  فقه  يفقهوا  ولم  بالدنا،  محبة  تعرف  ال 
يا  تمعن  بن سعد«،  »الليث  المجدد  المصرى 
الكنائس  مؤمن فى قوله رضى هللا عنه: »إن 
حادثة فى اإلسالم- أى بُنيت فى عهد المسلمين 
من  األرض«،  عمارة  من  وإنها  مصر-  فى 
عمارة األرض، »َواَل تُْفِسُدوا ِفى اأْلَْرِض َبْعَد 

إِْصاَلِحَها« )األعراف- 56(.

بارك هللا أرض مصر، دعاء بالبركة وزوال 
الغمة وعودة الحياة، بركة تعقبها غبطة وفرح 
وسرور، وال تجزعوا وال تقنطوا، لقد بشركم 
»ُمَباَرٌك  َقاِئاًل:  بالبركة،  السالم  عليه  المسيح 

َشْعِبى ِمْصُر..«.

»مبارك شعبى مصر«
محدي رزق

أبعد من عامل ماركس وكينز 
وفريدمان

رفيق خوري
والجواب  أين؟  إلى  العالم  يسأل،  الكل 
اليوم؟  العالم  يقف  أين  آخر،  بسؤال  مرتبط 
كاملة  حرب  خوض  يستطيع  حّد  أي  وإلى 

على جبهتين واسعتين في وقت واحد؟

القاعدة األولى في "علم اقتصاد األوبئة" 
هي  كولسبي  أوستن  البروفيسور  حسب 
شيء  بأي  القيام  قبل  الوباء  على  "القضاء 
آخر"، ويقول المثل الفارسي "دع الصخرة 
تصل إلى قاع البئر، ثم فّكر كيف تخرجها"، 
لكّن البشرية محكومة بالحرب على جبهَتْي 
هذا  حرب  في  والنجاح  بعده،  وما  كورونا 
الوباء شرط الحتماالت النجاح في حرب ما 
بعده، فالتحديات في مواجهته أقّل تعقيداً من 
التحديات في مواجهة ما بعده، األولى تنتهي 
بالقضاء على كورونا خالل أشهر أو سنة أو 
ب�"اضطرابات سياسية  أكثر، والثانية تحفل 
أجيال"،  إلى  تأثيرها  يمتّد  قد  واقتصادية 
مقال  في  كيسنجر  هنري  الدكتور  قال  كما 
نشرته "وول ستريت جورنال"، وهو يرى 
أاّل  يجب  الوباء  لوقف  المبذولة  الجهود  أن 
تعرقل مهمة إطالق مشروع مواز "لالنتقال 

إلى نظام ما بعد كورونا".

ما رأيناه خالل أشهر انتشار كورونا الذي 
أغلق العالم، يفوق التصّور. سقطت عظمة 

على  القدرة  في  النقص  بانكشاف  األنظمة 
معالجة المصابين، أقلّه بإيجاد أسّرة لهم، إذ 
اإليطالي،  المثل  يقول  كما  "الطب سرير"، 
وتكديس  للجيوش  األولوية  أعطت  وهي 
إنتاج اآلالت األقدر  األسلحة والسباق على 
وتنظيم  والتعليم  الصحة  بدل  القتل،  على 
الشبكات االجتماعية، إذ ترى منظمة الصحة 
العالمية أن العالم يحتاج اليوم إلى ستة ماليين 
ممرض وأن شرق المتوسط في حاجة إلى 
الركض  في  حتى  وهي  ممرض،  مليون 
للوباء،  ودواء  لقاح  صنع  على  والتنافس 
الضخمة  األدوية  شركات  تفعله  ما  تنتظر 
التي تقوم باالختبارات، كل منها في معزل 
التجارية  الحسابات  ضمن  األخريات،  عن 
واألرباح التي تحلم فيها كل شركة تنتج أول 
النيوليبرالية  ثوابت  وسقطت  ناجح،  لقاح 
ر  اضطُّ إذ  الصغيرة"،  "الدولة  ونظريات 
في  االقتصادية  النيوليبرالية  األنظمة  رأس 
تريليون دوالر  إلى تخصيص 2.2  أميركا 
لمساعدة الشركات والعاطلين عن العمل ضد 
السبّاقة  وكانت  فريدمان.  ميلتون  نظريات 
هي األنظمة التي لم تهمل الرعاية الصحية 
واالجتماعية في أوروبا، كذلك فعلت الصين 
حيث  وروسيا  السوق"  "اشتراكية  صاحبة 

الرأسمالية المافيوية

الركود  هي  للوباء  األولى  فاآلثار 
الهائلة،  االجتماعية  واألزمات  االقتصادي 
ممارسة  على  األنظمة  أعتى  أجبرت  وهي 
واحدة،  لمرة  ولو  الرعاية"  "دولة  من  نوع 
وأشياء  ماركس،  أفكار  استعادة  من  شيء 
من العودة بعد طول هجران إلى "االقتصاد 
العالمية  الحرب  بعد  ساد  الذي  الكينزي" 
الداعي  كينز،  ماينارد  جون  بأفكار  األولى 
التقشف،  ال  الكثير،  الحكومي  اإلنفاق  إلى 

وقت الركود واألزمات.

كثيرون  غرق  وإن  المبكر،  من  لكن 
ما  نظام  تصّور  للمستقبل،  التنظير  في 
السياسي  الصعيدين  على  كورونا  بعد 
تأخذ  الكبيرة  فالتحّوالت  واالقتصادي، 
هيغل  قال  كما  الحرب،  كانت  وإذا  وقتها، 
هي "القوة المحّركة لتطور الفكر والمجتمع 
الحرب  بعد  ما  تحّوالت  فإّن  والتاريخ"، 
الكبيرة جاءت على مراحل، وبعضها خارج 
قادت  األوبئة  بعد  ما  وتحوالت  التوقعات، 
بعض  جانب  إلى  توحشاً  أكثر  انظمة  إلى 

األنظمة الرحوم.
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ترك بلدته الصغيره بحثا عن حياه 
أفضل، ترك خلفه الزوجه واألطفال 
واألصدقاء  واالقارب  واألهل 
ترك  أنه  يدرك  ولم  شباب  وسنين 

ايضا حياته.
النعم  كم  ايضا  يدرك  يكن  لم 
فقد  هللا.  له  منحها  التي  والخيرات 
واألوالد  الفاضله  الزوجه  منحه 
األصحاء وايضا نعمة وجود والديه 
لم  بل  يقويان من عزيمته.  بجواره 
يستمع لحكمه ابيه ولم يلتفت لحنان 
أمه ترك ايضا عمله الذي استمر فيه 
لسنوات من أجل الذهاب للمجهول.

قبل  األفكار  تلك  كل  بداخله  كانت 
سمعها  كلمات  اخر  وكانت  رحيله 
الي  رحلته  يستقل  ان  قبل  أبيه  من 

العالم الجديد الذي اختاره 
هي.. هللا قد أحبك الي المنتهى..... 
ال تيأس ان واجهتك الصعاب بل 
الي  أحبك  قد  أن هللا  دائما...  تذكر 

المنتهي....
الي  الال  الكلمات  تلك  تدخل  لم 
ان  بدون  وعبرت  فقط.  مسامعه 

يلتفت لها.........
أغمض عينيه لساعات لم يدركها 
وحينما عاد لليقظه لم يجد اال حطام 
تساءل  مكان.  كل  في  حوله  من 
مرت  واضحه.  اجابات  فال  كثيرا 
في  األمل  معها  فقد  عديده  اياما 
يتمني  هواالن  نعم  لوطنه..  العوده 
يفتح  ان  يتمني  وطنه..  الي  العودة 
هي  كما  األولي  حياته  ليجد  عينيه 

وكأن ما حدث لم يحدث...
وسط  كوخا  يبني  شهورا  ظل 
الحيوانات  ويصطاد  األشجار 
يصارع  ظل  طعاما.  له  ليصنع 
بمفرده للحصول علي نعمة البقاء.. 
يداه  ملك  كانت  التي  والحياه  البقاء 

العزله  تقتله  هواالن  يراها...  ولم 
والوحدة والخوف. ال يري الغد الن 
كل  كانت  جدا.  بعيدا  اصبح  الغد 

احالمه الحفاظ علي اليوم.....
وكلما ضاق صدره وخارت قواه 
يجد ما يهمس داخله.. لقد احبك هللا 
الي المنتهي.. اصبح يفكر في محبه 
هللا التي ألول مره يختبرها ويشعر 
الظروف.كانت  احلك  وهوفي  بها 
غير  ضعيفه  معرفه  هلل  معرفته 

عميقه وهواالن يتذوقه في أشد..
حزن  كوخه  احترق  وحينما 
هللا  الي  يتحدث  وأخذ  شديدا  حزنا 
ويناديه. احقا تحبّني الي المنتهي؟؟ 
وحيدا  هنا  انا  أبي.  اخبرني  مثلما 
منذ زمن ابحث عن النجاه من هذا 
صنعت  الموحش..وحينما  المكان 
معي  بيداك  اشعر  كنت  الكوخ  هذا 
تساعد وتعضد ولمست حنانك الذي 
به..  أشعر  وال  دائما  معي  كان 
زلت  ال  كوخي،  احترق  وحينما 
 (( لي  يهمس  الصوت  نفس  اسمع 

لقد احبك هللا الي المنتهي..
العراء  في  حزينا  ليلته  وبات 
شدة  برغم  الصوت  نفس  يسمع 

أحزانه وضيقاته
....

وما ان أشرقت شمس اليوم التالي 
بجواره.  حوله  اإلنقاذ  طائرة  وجد 
الكوخ  احتراق  دخان  كان  لقد  نعم 
المتصاعد ألعلي السماء هواالشاره 

والدليل الذي أرشدهم اليه..
...

بقلب  ولكن  األولي  لحياته  عاد 
جديد وبذهن جديد 

ابوابه  االحزان  طرقت  وكلما 
وكلما اعتلت التجارب حياته... كلما 
احبك هللا  لقد  الصوت..  نفس  سمع 

الي المنتهي...
...

الي المنتهي
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اىل املنتهى    

نيفني سامى
انهيار سعر البرتول الي اقل من 

الصفر

 ادوارد يعقوب

وصل سعر البرميل للنفط االمريكى للتعاقدات األجلة 
هذا  كتابة  وقت  الصفر  من  اقل  الى 
المقال بعد ظهر يوم االثنين 20 ابريل 
بالسالب.  السعر  ان  بمعنى   .2020
كاتب  وأولهم  البعض  يتساءل  وقد 
بالسالب؟  السعر  معنى  عن  المقال 
ان  وهي  اإلجابة  وجدت  وبالبحث 
لكي  نقودا  للشاري  يدفع  قد  المنتج 
قد  الذي  الزائد  االنتاج  من  يخلصه 
تكون تكلفة تخزينه أعلى من المدفوع 

للتخلص منه.

سائل  البترول  البترول:  عن  تاريخية  نبذة 
هيدروكربوني وقد عرف االنسان البترول منذ ما يزيد 
الطبيعي  بالغاز  البداية  وكانت  االف سنة  علي خمسة 
وأبخرة البترول التي تسريت خالل الشقوق األرضية 
من حقول البترول القريبة من سطح األرض وأشعلتها 
فارس  في  تنطفئ  ال  نار  أعمدة  فصنعت  الصواعق 
والتي قدسها المجوس واسموها بالنار المقدسة. عرف 
في صورة  والبيتومين  األسفلت  بعيد  زمن  منذ  الناس 
برك ضحلة ورشح ذو رائحة نفاذة وقد أكتشفها قدماء 
الصينيون  يعتبر  واآلشوريون.  والبابليون  المصريين 
اول من حفر بئرا للبترول وذلك في القرن الرابع وحفر 
مدينة  في   1806 عام  أمريكا  في  للبترول  بئر  اول 
تيتوسفيل بوالية بنسلفانيا وزاد انتاج أمريكا بمعدل بطئ 
حتى بلغ عام 1860 نحو الفي برميل يوميا.  وعلي 
المستوي التجاري حفرت اول بئر في باكو بأذربيجان 
الروسية  اإلمبراطورية  تتبع  كانت  حينما  عام 1846 
واكتشف  العالم.  انتاج  من   %90 انتاجها  يمثل  وكان 
بكندا في 1857 بمنطقة شمال غرب اونتاريو وكانت 
البترول  تكتشف  األوسط  الشرق  في  دولة  اول  مصر 
يسمي ب  ما  وهناك  جمصة.  منطقة  في   1868 عام 
»دورات سعر البترول« حيث كانت الدورة تمتد لعدة 
والكمية  الطلب  وهي  متغيرات  على  اعتمادا  سنوات، 
المنتجين  بيع  كمية  في  والتحكم  ومعالجته  المكتشفة 
من  كبيرة  بسرعة  النفط  أسعار  ارتفعت  الرئيسين.  
0.49 دوالر للبرميل سنة 1861 إلى 6.59 دوالرات 
للبرميل سنة 1865، وهو ما يمثل ارتفاعا هائال بنسبة 
الكساد  عام  وفي  أربع سنوات.  في غضون   %1245
سنتا.   65 الي  البرميل  سعر  انحدر   1931 الكبير 
االتحاد  بدا  الماضي  القرن  الخمسينات من  أواخر  في 
السوفيتي غمر األسواق مما أثر في انخفاض السعر. 
والعراق  وإيران  السعودية  تحالفت   1960 عام  وفي 
باعتبارها  أوبك  منظمة  وأسسوا  وفنزويال  والكويت 
وسيلة لتقليل المنافسة بين بلدانهم ولتحقيق تأثيرا أكبر 
في التحكم بالعرض. وواصلت أوبك توسيع عضويتها 
في  كبير  تأثيرا  لها  وكان  التاليين  العقدين  مدار  على 
او  انتاجه  خفض  طريق  عن  البترول  سعر  تحديد 
أوبك خفض  قررت  أكتوبر 1973،  في 16  زيادته. 
اإلنتاج من النفط وفرض حظرا على شحنات من النفط 
تحديدا،  وهولندا  المتحدة  الواليات  الغرب،  إلى  الخام 
حيث قامت هولندا بتزويد إسرائيل باألسلحة وسمحت 
لألميركيين باستخدام المطارات الهولندية إلمداد ودعم 
إسرائيل ونتيجة لذلك ارتفع سعر البرميل من 3 دوالر 
السعودية  )أكثر من400%(. خرجت  الى 14 دوالرا 
جراء هذا عمالقأً نفطياً، ولكن لديها منافسون آخرون 
في المنطقة أبرزهم إيران وبصورة أقل العراق. وقد 
اعتبرت “صدمة أسعار النفط” لعام 1973، إلى جانب 
انهيار سوق األسهم 1973-1974، الحدث األول منذ 
مستمر.  اقتصادي  تأثيرا  له  كان  الذي  العظيم  الكساد 
وفي بعض األوقات، كانت هناك طوابير أمام محطات 
الوقود في الدول الغربية، وبطبيعة الحال كان العالقون 
العربية،  والدول  أوبك  دول  يلعنون  الطوابير  هذه  في 
الثانية  األزمة  للغرب.  ظهرت  ينسى  ال  درساً  وكان 
عام 1979، إثر اندالع الثورة اإليرانية، وفرار حليف 
بالده  من  بهلوي،  رضا  محمد  إيران،  شاه  الغرب 
الخميني  هللا  آلية  سمح  مما   ،1979 عام  أوائل  في 
بالسيطرة. حطمت االحتجاجات قطاع النفط اإليراني، 

الوقت  من  أكبر  النفطي  السوق  في  إيران  دور  وكان 
الحالي. انقطعت إمدادات النفط حينها 
عن السوق بما يقارب نحو 2 مليون 
البرميل  سعر  ووصل  يومياً.  برميل 
أعلى  هذه  وكانت  دوالراً.   25 إلى 
منذ  البترول  سعر  إليها  يصل  قيمة 
وفي  الثانية.  العالمية  الحرب  انتهاء 
دوالرا   35 الى  ارتفع   1980 عام 
العراقية  للحرب  نتيجة  للبرميل 
االيرانية ثم وصل في 1981 الي 37 
الشرائية  قيمته  ما  يوازى  بما  دوالرا 
اآلن 109 دوالرا.  وفي عام 1986 
حدث فائضا كبيرا في انتاج البترول 
عشر  من  اقل  الي  البرميل  سعر  انخفاض  الي  أدى 
دوالرات وكان هذا نتيجة التنافس بين األوبك والدول 
السوفيتي كما ضاعف  االتحاد  منها  المنافسة  األخرى 
صغار المنتجين من خارج أوبك بما في ذلك البرازيل 
عامي  بين  إنتاجهم  وعمان  وماليزيا  والهند  ومصر 
برميل  ماليين   3 إجمالي  ليصبح  و1985،   1979
الشرق  إنتاج  على  االعتماد  تضاءل  وايضا  يومياً. 
نفط  لحقول  التجاري  االستكشاف  تطوير  مع  األوسط 
وبحر  وأالسكا  سيبيريا  في  أوبك  لمنظمة  تابعة  غير 
أصبحت  الحقول  هذه  ألن  المكسيك؛  وخليج  الشمال 
االتحاد  وأصبح  األسعار،  ارتفاع  بعد  اقتصادية 
السوفييتي أكبر منتج للنفط في العالم. حدث خالف بين 
التزام  عدم  الي  ادي  األوبك  أعضاء  وباقي  السعودية 
األوبك  دول  بقية  وتبعتها  حصتها  بخفض  السعودية 
مما ساهم في خلق الفائض الكبير في االنتاج. ووصل 
دوالرات   7 بترولها ب  بيع  الى  األوبك  دول  ببعض 
التكلفة  عالية  النفط  إنتاج  مرافق  وأصبحت  للبرميل 
أسعار  انهيار  مربحة. شكل  أو حتى غير  ربحية  أقل 
للنفط مثل  المستهلكة  للبلدان  النفط عام 1986 مكسباً 
الواليات المتحدة واليابان وأوروبا والدول النامية، لكنه 
للنفط  المنتجة  الدول  عائدات  في  جسيمة  خسارة  مثل 
وفي  وأوبك.  السوفييتي  واالتحاد  أوروبا  شمال  في 
من  وغيرها  السعودية  العربية  المملكة  فإن  الخليج، 
قوتها االقتصادية بشكل ملحوظ.   الخليج ضعفت  دول 
لكن الثمن الذي دفعته دول الخليج لم يكن فقط تراجع 
تحول  ولكن  فقط،  بها  عجز  من  ومعاناتها  ميزانيتها 
الخطر إلى خطر مصيري، أدى إلى تعّرض هذه البالد 
إلى أكبر أزمة في تاريخها الحديث. يعتقد أن االتحاد 
السوفييتي الذي كان أكبر منتج للنفط في ذلك الوقت، 
قد يكون سبب تدهور أوضاعه ومن ثم انهياره، وهو 
التراجع الهائل في أسعار النفط. وفي الواليات المتحدة، 
البحث  عن  النفط  منتجو  وتوقف  النفط  إنتاج  انخفض 
استثماراتهم.  خسارة  من  خوفاً  جديدة  نفط  حقول  عن 
البلدين إلى  إنتاج  أدى الغزو العراقي للكويت وتوقف 
كانت  لكنها  التسعينيات،  طفرة في األسعار في مطلع 
أقل مما حدث بعد عام 1973 ونهاية السبعينيات، إذ 
أثبت السعودية أهميتها بالنسبة للغرب واستطاعت مع 
عودة  مع  لكن  النقص.  تعويض  األخرى  الخليج  دول 
الكويت لإلنتاج بدأ النفط يتراجع في التسعينيات مجدداً، 
وعانت الدول النفطية منها دول الخليج من عجوزات 
التسعينيات  خالل  النفط  أسعار  ظلّت  كبيرة.  مالية 
أن  إلى  للبرميل،  دوالراً   20 مستوى  حول  تتأرجح 
وقعت أزمة النمور اآلسيوية عام 1998، فانهار معها 
سعر البرميل ُمسجاًل مستوى متدنياً، بلغ 11 دوالراً.  
الى  البرميل من 14.29  قفز سعر  يونية 2000  في 
)من  فنزويال  بين  لتحالفات  نتيجة  دوالرا   44.30
األوبك.  ودول  الوقت(  ذلك  في  البترولية  الدول  أكبر 
الدولية  األحداث  من  جملة  التالية  الفترة  شهدت  كما 
أحداث  أسهمت  السعر حيث  في صعود  أسهمت  التي 
الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 وغزو الواليات 
العالمي  االستهالك  ونمو  والعراق  أفغانستان  المتحدة 
للنفط بفضل ارتفاع الطلب من الصين والهند إلى قفزة 
هائلة في أسعار النفط سجلت مستويات قياسية، اقتربت 
في معظم السنوات من 2000 إلى 2013 من حاجز 
ال�70 دوالراً للبرميل الواحد، في حين جاوزت حاجز 

ال�100 دوالر خالل أعوام 2008، 2010، وفي عام 2011 تسبب ما 
سمي بالربيع العربي في نقٍص باإلمدادات وساعد في رفع األسعار إلى 
نتيجة  جديدة  تخمة  وقعت   2016 عام  وفي  للبرميل.  دوالرا   126.48
أسعار  بانخفاض  العام  بدأ  إذ  األمريكي،  الصخري  البترول  انتاج  لزيادة 
النفط إلى أقل مستويات لها منذ 15 عاماً حين وصلت إلى 27 دوالراً، 
نهاية  دوالراً   55 تعدى  حين  تقريباً  ذلك  عند ضعف  العام  انتهى  ولكن 
العام. إن إنتاج النفط الصخري األميركي بات ينظر إليه على أنه أحدث 
تغييرا في توازنات القوى النفطية في العالم خالل العامين األخيرين، حيث 
بحسب  يوميا،  برميل  مليون   13 إلى  الطريقة  بهذه  اإلنتاج  حجم  وصل 
تقارير إدارة معلومات الطاقة في الواليات المتحدة. هذه الكميات جعلت 
من الواليات المتحدة تصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ومكنتها من 
خفض تبعيتها الخارجية نحو استيراد النفط من دول أخرى، بل إنها باتت 
األميركي على  التأثير  السعودية وروسيا. وهذا  المملكة  وتنافس  تصدره 
بخفض  وروسيا  أوبك  دول  قامت  أن  بعد  مؤكدا،  بات  العالمية  األسواق 
اإلنتاج في عدة مناسبات، ولكن دون أن ترتفع أسعار النفط العالمية، ليس 
الصخري  النفط  إنتاج  ارتفاع  بسبب  أيضا  بل  الطلب  تراجع  بسبب  فقط 
األميركي.  وفي عام 2020 زادت السعودية فجأة من انتاجها ردا على 
الصخري  البترول  إلخراج  وكذلك  األوبك  مع  التنسيق  روسيا  رفض 
األمريكي من المنافسة نظرا الرتفاع تكلفة انتاجه نسبيا، ويقال أيضا ان 
سبب رفض الروس تخفيض انتاجهم هو أيضا إلخراج البترول األمريكي 
مارس  في  وصل  ان  الي  تدريجيا  البرميل  سعر  فأنخفض  المنافسة  من 
2020 الي 31 دوالرا. ثم أكمل وباء الكورونا عل األسعار حيث انعدم 
اليوم الطلب على شراء البترول مما أوصل سعر البترول االمريكى الى 
اقل من الصفر للبرميل. هل تشهد السعودية ودول الخليج دمارا اقتصاديا 

مروعا إذا استمر الوباء لفترات طويلة؟



روحيات6
دربين يف حقك

د. روز غطاس

من  وبخاصة  بأنواعها  الرياضة  العبي  حزن  كم 
يحلمون بميدالية األولمبياد نتيجة لما يمر به العالم هذه 
قدرتهم  لعدم  سريع  فاتك  وباء  فيها  تفشي  التي  األيام 
مدربيهم.  وبمساعدة  المالعب  في  التدريب  على 
من  يمنعه  قد  ما  المخاوف  من  وله  محدود  فاإلنسان 
الفاتك  الوباء  انتشار  فبزيادة  االمور  بعض  ممارسة 
اصبحنا  اننا  حتي  المخاوف  وتنوعت  معه  ازدادت 
عبر  البعض  بعضنا  مع  الحديث  من  حتي  نخاف 
مرحلة  في  ادخلتنا  التي  القاتل  الوباء  فوبيا  الهاتف. 
النفسي  االتزان  وعدم  واالكتاب  والهلع  الفزع  من 
والعقلي والمعنوي. ونتيجة ألننا جلسنا في البيوت بال 
يجدد  نقي  هواء  لنشم  نخرج  نعد  فلم  شاغلة  او  شغلة 
خاليا المخ ، وال نمشي فازداد الوزن وبداء امراض 
هذا  التصاعد  في  الدم  وضغط  والكوليسترول  السكر 
بجانب العصبية والمشاحنات وسرعة الغضب والتوتر 
والضيق واالحساس ان نهاية العالم وشكت علي التمام 
لهم  يعد  لم  االطفال  حل.  وال  نجاة  وال  امل  ال  وانه 
لزوم  لها  يعد  لم  المراجيح  وال  المتنزهات  وال  وجود 
من  حتى  خائفين  متوترين  بيوتهم  في  الناس  وأصبح 
أطفالهم فلم نعد نسمع ضحكاتهم أو حتى بكائهم... يا 
االزمة  هذه  لنجتاز  الزم  ولكنه  غريب  وضع  من  له 
لنقل  بالمحول  امسكت  وكلما  كله.  بالعالم  احلت  التي 
في  رياضيا  تكون  ان  اإلعالن  نجد  التليفزيونية  القناة 
المنزل... كيف هذا والثالجة امام عينيك طوال الوقت؟ 
كيف هذا في مساحة متر في متر وهي شقتك السكنية؟ 
ما الذي نحن سائرون اليه والي اين يؤدي ومتي ينتهي؟ 
هل نحن تعلمنا وتدربنا في التحكم في عاداتنا الغذائية 
او التوتر واالكتاب وخالفه؟ عزيزي ان كنت قد دربت 
هذه  تجتاز  سوف  فانك  الطفولة  منذ  ذلك  علي  نفسك 

االزمة ولكن ان كنت لم تتعلم منذ الطفولة سوف تجد 
المواقف  تصعب  وسوف  الصعوبة  منتهي  في  االمر 
عزيمة  يحتاج  فالتدريب  ايضا.  حولك  هم  لمن  اكثر 
وقوة تحمل وصبر وممارسة مستمرة وقدرة علي العهد 
فان   ، التدريب  والمحافظة علي موعد  االستمرار  في 
اردت ان تتأكد من صحة كالمي راجع يوميات العب 
.... ممثل  او  رسام  فنان  او  موسيقية  اله  او  رياضة 

وغيرهم؛ بالمثل العالقة مع الرب االله كما اشار اليها 
كتاب الكتاب المقدس مثل داود و بولس وبطرس الذين 
قالوا: مزمور 25: 5 دربني في حقك وعلمني. ألنك 
مزمور  كله.  اليوم  انتظرت  اياك  خالصي.  اله  انت 
25: 9 يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. 
ألني  وصاياك  سبيل  في  دربني   35  :119 مزمور 
واعرف  اتضع  ان  اعرف   12  :4 فيلبي  به سررت. 
ايضا ان استفضل. في كل شيء وفي جميع االشياء قد 
تدربت ان اشبع وان اجوع، وان استفضل وان انقص. 
الذين  فللبالغين،  القوي  الطعام  واما   14 :5 عبرانيين 
على  مدربة  الحواس  لهم  صارت  قد  التمرن  بسبب 
ولكن   11  :12 عبرانيين  والشر.  الخير  بين  التمييز 
كل تأديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحزن. 
للسالم.  به ثمر بر  يتدربون  الذين  واما اخيرا فيعطي 
2 بطرس 2: 14 لهم عيون مملؤة فسقا، ال تكف عن 
الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب 
الوحي  كتاب  لنا  اللعنة. هكذا شرح  اوالد  الطمع.  في 
او  وكلمته  الرب  حق  في  التدريب:  انواع  من  العديد 
حواس مدربة للتمييز بين الخير والشر او التحكم في 
احتياجات او غرائز الجسد او قلب متدرب في الطمع 
والشر. ما هو التدريب الذي تمارسه والي اين يؤدي 
بك؟ اطلب من المدرب االعظم ان يدربك ويعلمك كيف 
تسلك في حق الرب وتتمتع بالوقت الذي تقضيه معه 
كما يتمتع الالعب مع مدربه في التغلب علي ضعفاته 

وتحسين قدراته المختلفة ليفوز بالميدالية الذهبية.

ُولد فى مدينة أشمون – محافظة 
 ،1934 أبريل   8 فى  المنوفية 
وكان والده فوزى جرجس عضواً 
الجمعية  إدارة  مجلس  فى  مرموقاً 
والمستشفى  الكبرى  الخيرية 
القبطى، وكانت والدته هى السيدة 
عبد  القمص  المتنيح  أبنة  أنصاف 
مارجرجس  كنيسة  راعى  المسيح 
سمنُود(  غير  )وهى  بسمانود 
عام  )تنيح  المنوفية  بإيبارشية 

1948م(.

حصل على ليسانس األداب من 
قسم التاريخ بجامعة عين شمس عام 
1956، ثم سافر إلى سويسرا عام 
الُعليا هناك.  ليبدأ دراساته   1958
الماجستير  درجة  على  حصل 
 Seminary Award �وجائزة ال
لجامعة  األعلى  المجلس  من 
على  ثم   ،1962 عام  »زيورخ« 
من  التاريخ  فى  الدكتوراه  درجة 
 .1966 مايو  فى  الجامعة  نفس 

أول مصرى وعربى يحصل  وهو 
من  العلمى  البحث  جائزة  على 

سويسرا.

عدة  فى  التاريخ  بتدريس  قام 
وشغل  بسويسرا،  جامعات 
بمعهد  التاريخ  قسم  رئيس  وظيفة 

»بوخمان« بزيورخ.

ساهم فى إنشاء عدد من الكنائس 
القبطية بسويسرا بقطاعاتها الثالثة، 
واألبحاث  الكتب  من  الكثير  وله 
والمقاالت التاريخية، والقبطية على 
األخص، التى نُشرت فى الصحف 

السويسرية واأللمانية والمصرية.

سولاير  عزيز  د.  مع  أشترك 
األستاذ  عطية )1898 – 1988( 
األمريكية   Utah »يوتا«  بجامعة 
القبطية  الموسوعة  إصدار  فى 
  Coptic Encyclopedia
جرجس  فوزى  سمير  د.  وكان 
عالماً   250 من  أكثر  من  واحداً 
كتابة  فى  اشتركوا  ومصرياً  عربياً 
د.  أشترك  وقد  الموسوعة،  هذه 
هذه  فى  أبحاث   9 كتابة  فى  سمير 
الطيبية«  »الكتيبة  عن  الموسوعة 
والقديسة  »موريس«  والقديس 

»فيلكس«  والقديسون  »فيرينا« 
فى  أشترك  كما  و«ريجوال«. 
»تراث  موسوعة  ونشر  تحرير 
هو  وكان  أجزاء   6 فى  القبط« 
موسوعة  وهى  تحريرها،  رئيس 
مجلدات:   6 تضم  العربية  باللغة 
القبط،  تاريخ  من  األول(  )المجلد 
والعبادة  اإليمان  الثانى(  )المجلد 
الثالث(  )المجلد  النسكية،  والحياة 
القبطية،  والعمارة  والفنون  اآلثار 
والتعليم  العلوم  الرابع(  )المجلد 
والصحافة  االجتماعية  والحياة 
القانون  الخامس(  )المجلد  القطية، 
الكنسى والعالقات الكنسية، )المجلد 
والتراث  القبطية  اللغة  السادس( 
األدبى لألقباط والموسيقى واأللحان 
كثيرون  فيها  أشترك  كما  القبطية. 
كتاباً  ألف  األقباط.كما  العلماء  من 
القديس  لحياة  الزمنى  الترتيب  عن 
الديار  كاروز  الرسول  مرقس 
عن  كتاباً  ألف  كما  المصرية. 
القديس مرقس نشرته دار المعارف 

المصرية بالقاهرة.

]البقية ص19[

قرأت لك 
جنوى غاىل

ال تضيع فرصة  وقت العزل الصحي 
By Ryan Perkins

عدة  منذ  االخبار  بدأت  عندما 
أسابيع عن ضرورة  ترك مسافة 
والبقاء  االجتماع  وعدم  بيننا 
 , الوقت  من  لفترة  منازلنا  داخل 
جال في ذهني حال بعض الناس 
مرشدا  كنت  فقد  لي,  المهمين 
الصف  في  طالب  لسبعة  روحيا 
الثاني عشر وكنت سعيدا بخدمتهم 
روحيا, ولذا بدأت أتسائل ماذا لو 
تسبب هذا العزل ]بسبب فيروس 
بيننا؟  كورونا[ في قطع االتصال 
الذي  التقدم  كل  ضاع  لو  وماذا 
شاهدناه في حياتهم ؟ و فقدوا  كل 
الفضائل التي تعلموها ؟ وصليت 
ألعرف ما الذي يريده هللا منا في 
هذا الوقت! وجاءت االجابة:  ماذا 
أكثر من  وقتا  يعطينا  كان هللا  لو 
ذا  به؟ ما  لنتمتع  أي وقت مضي 
هذا  مثل  شيئا  يستخدم  هللا  أن  لو 
في  االنتعاش  ليشعل  الفيروس 
؟  الطالب  هؤالء  وقلوب  قلوبنا 
وفي ضوء هذه االجابات أعتمدنا 
وقت  فرصة  تضيع  »ال  شعار 
في  وبدأت  لك»   الصحي  العزل 
هذا  ألستخدام  الطالب  تحدي 
 – جيد  بشكل  العزلة  من  الوقت 
من  المستقبل  في  يتمكنوا  حتي 
إنه  علي  الوقت  هذا  الي  النظر 
كان وقتا غير مسبوق قضوه في 
االصحاح 10  في   – الرب  حب 
من انجيل لوقا البشير نري السيد 
ومريم  مرثا  منزل  يدخل  المسيح 
قدميه  عند  جلست  التي  اختها 
تسمع لما يقوله الرب  وكانت مرثا 
-ويقول  كثيرة  خدمة  في  مرتبكة 
لها يسوع بشفقة » مرثا مرثا انت 
أمور  ألجل  وتضطربين  تهتمين 
واحد,  الي  الحاجة  ولكن  كثيرة, 
الصالح  النصيب  مريم  فأختارت 
»صديقي   منها  ينزع  لن  الذي 
قبل؟  من  مارثا  مثل  شعرت  هل 
السيد  عديدة؟  بأمور  وأنشغلت 
تعرف  ان  منك  يريد  المسيح 
اليوم شيئا مهم, وهو إن االنشغال 
هو  ليس  العالم  بأمور  واالرتباك 
كاالهتمام بالخالص – وفي حين 
أن مهام الحياة اليومية مهمة, اال 
إن هناك شئ واحد فقط ضروري 
وفي   , يسوع  مع  تكون  ان  وهو 
انجيل  من  المقطع  هذا  ضوء 
أعطيت  البشير,  لوقا  معلمنا  
قد  تحديات  ثالثة  السبعة   طالبنا 
 – أوال  لك:  ايضا  مفيدة  تكون 
ال  الجيد  الشئ  عمل  أن  من  تأكد 
يبعدك وال يأخذك من عمل الشئ 
كانت  مارثا  فإن   – الضروري 
تقوم بالتأكيد بعمل جيد, فقد كانت 
تستخدم  وكانت   , الضيوف  تخدم 
مواهبها ولكن السيد المسيح يرينا 
يصبح  الجيدة  االشياء  عمل  أن 
يبعدك  هذا عن  غير جيد عندما 
اهم االشياء فالسيد المسيح يريدنا 
أن نكون معه قبل أن نخدمه, وقال 
واحد من الكتاب المعروفين وهو 
]سي أس لويس [عن هذا » ضع 

ثم  أوال  المهمة   االولي  االشياء 
االقل  الثانية  االشياء  عليها  القي 
أهمية , وإذا أنت وضعت االشياء 
الثانية االقل اهمية اوال فسوف تفقد 
علي  اهمية  واالقل  االهم  االثنان 
المجال  ثانيا - أفسح  حد سواء»  
للتحدث مع الرب – نحن لدينا ميل 
الي المبالغة وتعقيد االمور, ولكن 
هذه ليست حقيقة الصالة – فالكتاب 
المقدس يخبرنا بأن هللا هو أبانا– 
يصف  أن  طفل  يحاول  وعندما 
البوه ما حدث له خالل يومه في 
بتحضير  الطفل  يقوم  ال  المدرسة 
الي  يحتاج  وال  وتنميقها  كلماته 
طلباته  عليه  ليعرض  بروجكتور 
ورسالته الي اباه, وهذا دليل علي 
يفهمه  اباه  إن  واثق  الطفل  إن 
له:   ويحدث  حدث  ما  ويعرف 
الي  المجال لالستماع  ثالثا -أفسح 
الرب – قد ال نكون قادرين علي 
فعليا  يسوع   قدمي  عند  الجلوس 
مثل ما فعلت مريم , ولكن يمكننا 
نفتح  عندما  قدميه  عند  نجلس  أن 
ونقرأ  المقدس  الكتاب  صفحات 
كلماته – فكر كيف إن هذا عظيم 
من خالل  اليك  يتحدث  يسوع  أن 
ولهذا  المقدس,  الكتاب  صفحات 
عند  وأجلس  المقدس  كتابك  أفتح 
قدمي يسوع – فنحن ال يجب أن 
نضيع فرصة للتسلح بكلمة الرب 
الشر  ومخططات  أغراءات  ضد 
ويلخص  الوقت[  هذا  في  ]خاصة 
الرسول بولس هذا بشكل جيد في 
رسالته الي أهل فيليبي االصحاح 
4-6 فيقول »ال تتقلقوا من أي شئ 
, بل في كل شئ بالصالة والدعاء 
مع الشكر , لتعلم طلباتكم لدي هللا, 
عقل  كل  يفوق  الذي  هللا  وسالم 
يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح 
يسوع  وكثيرا منا علي دراية بهذه 
طريقة  يتغير  قد  ولكن  الكلمات, 
عندما  الكلمات  لهذه  قراءتك 
الرسول  بولس  القديس  إن  تعرف 
كان  بينما  الكلمات  هذه  كتب 
تحت االقامة الجبرية لمدة عامين 
عدم  عن  الحديث  إن  روما.  في 
الصحي  العزل  فرصة  إضاعة 
يوضع  أخر  التزام  مجرد  ليست 
المشغول  الزمني  جدولك  علي 
بالفعل, ولكنه دعوة للسالم والفرح 
واالرتياح الذي ستجده في حضرة 

يسوع, فال تفوت هذه الدعوة !
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كورونا رواية عاملية !!
 بقلم عبدالواحد محمد

النسيج الروائي هو بناء في كينونته بل 
واقعي في األعم وليس خياليا كما يظن 
لذا  العالم  في  الرواية  قراء  من  البعض 
تحظي الرواية بنصيب األسد في ترجمة 
داخل  عقله  ويشغل  اإلنسان  يهم  ما  كل 
فطري  بوعي  الوطن  وخارج  الوطن 
رواية  كورونا  لتكتب  تلقائي  وعفوي 
الزمنية  تفاصيلها  بكل  اليوم  عالمية 
والمكانية العولمية التي خرجت من رحم 
الكوارث البيئية التي تندرج تحت المؤثر 
النفسي والفلسفي الذي يمنح العقل ترتيب 

أفكاره وحياته مع كل أزمات عصر.

عالم  بين  العربية  الرواية  لتعيش 
المرأة  تتأمل صوت  وهي  اليوم  كورنا 
بكل  المكياج  فيه  استبدلت  الذي  الواهن 
المطهرات على وجهها األملس والناعم 
الميديا  نقل  بيتها وسط  في  وهي تجلس 
والفضائيات لرواية عالمية اسمها كورنا 
بل بدت المرأة رافضة لفكرة البحث عن 
أدوات التجميل بكل مسمياتها وماركاتها 
فكرة  نفس  عزة  بكل  ترفض  العالمية 
وضحاها  ليلة  بين  زينتها  عن  البحث 

ليلها  ساعات  لتستبدل  نفسها  تلقاء  من 
الهادئة  الموسيقي  بسماع  ونهارها 
وسائل  بدت  بل  بأسرتها  واالهتمام 
التواصل االجتماعي فيسبوك وغيره من 
الذي  الداخلي  صوتها  الرقمية  الوسائط 
من  خالية  ألحان  من  ممتعا  عزفا  يشبه 
الصخب مع بوستات قرينتها الفيسبوكية 
بصحتها  باالهتمام  العالم  دول  كل  من 
الطبيعة  عالم  إلى  التقرب  ومحاولة 
الخالي من الضوضاء والطرب الوهمي 
الذي زاد وباءه وانتشر بشكل هستيري 
مثل كورونا ليشكل قمة الخطورة على 
منظومة  مثل  والوجدان  والعقل  اإلذن 
غباء إلكترونية إنشائها مجهول ذات ليلة 

علي صفحات التواصل االجتماعي.

التي  العربية  الرواية  تجلت  وهنا 
إلى  المحيط  من  العربية  المرأة  تكتبها 
الخليج عن عالم كورونا الذي نست فيه 
حالها زينتها التي أصبحت قبل كورونا 

مثل رواية ماجنة لها جمهور عبثي.

لتمنح كورونا الزمن والمكان والعالم 
البيت العربي أياما من هدوء أزمنة ولت 
التي  كثيرا عن حياتنا في كل أطوارها 

بدت مثل كائن ال يعرف الموت.

رواية  قراءة  في  الحقيقية  المتعة 
أبطالها  كل  ان  هي  العالمية  كورونا 
التلفاز  داخل  واقعية  بأسماء  شخوص 
وخارج  داخل وطن  بل  التلفاز  وخارج 
بالدعاء  الممزوجة  نداءتهم  بكل  وطن 

الفطري الستعادة زمن.

اإلبداع  قمة  كورونا  رواية  كانت  بل 
الخالي  الزواج  حفالت  تعيش  وهي 
السينما  ديكورات  الشكليات  زيف  من 
واألغاني الهابطة لتصبح حفالت الزفاف 
في إجازة مدفوعة األجر برضا عجيب 
كانت رواية كورونا صراعا حقيقيا بين 
يوم  وساعات  سابقة  وأزمنة  ساعات 

مختلف وجديد في محنة عصر.

ال ريب تألقت المرأة العربية في زمن 
كورونا عندما استبدلت مكياجات وجهها 
ومالبسها الضيقة والمخربشة والمبدعة 
بعدما  العفوي  الذوق  في  غاية  بمالبس 
بريقها  من  بعضا  العربية  العباءة  فقدت 
رواية  في  المرأة  عباءة  لتعود  القديم 
وجدران  حوائطنا  على  تكتب  كورونا 

ليل  في  هجرناها  جميعا  كنا  ربما  من سطور  بعضا  منازلنا 
ونهار عربي.

يقينا نعيش جميعا زمن رواية اسمها كورونا زمن أصبحت 
كورونا تاريخا يمنحنا كل تفاصيل عصر قادم ربما فيه منح 
متالطم  كبحر  وهناك  هنا  من  هوجاء  محن  وأيضا  ربانية 

الصخور كبحر عبقري جاء من زمن إلكتروني.

نعيش ساعات حبلى بكل إبداعات زمن فيه كلمات البراءة 
تعود بيننا بكل شفافية بعدما طردت كلمات البذاءة التي كانت 
من  أغنية  هي  وال  عربية  هي  ال  التي  األغنية  سمات  من 

األساس بل كانت وجاءت من رحم شاذ.

ومع رواية كورونا نكتب كل يوم احساسا مختلفا من مشاعر 
صادقة من دون مكياج امرأة.

قيامة السيد املسيح من بني االموات 
 عصام نسيم 

حدث قيامة رب المجد من بين االموات حدث غير 
والصلب  االالم  احداث  التي سبقته  األحداث  كثير من 

والموت والخوف والحزن !
حدث حول  الكابة والحزن الذي مأل العالم الي فرح 
لم يعرفه العالم من قبل فهو فرح الخالص وفرح العتق 
السنين فرح  العالم االالف  الذي ملك على  الموت  من 
وكسر  الهاوية  على  والغلبة  الشيطان  علي  النصرة 

شوكة الموت .
مشهد الفرح اول من شعر به هي تلك النفوس التي 
نفس  اخر  الي  ادام  منذ  اليوم  هذا  رجاء  على  ماتت 
ماتت قبل الخالص  لتذهب الي الجحيم منتظره لحظة 
المكان  هذا  هول  من  المخلص  يدي  علي  الخالص 
المخيف ليشق ظلمة الجحيم نور الهوت السيد المسيح 
ليقيض الشيطان ويعتق االرواح التي تم اسرها من قبل 
الشيطان الالف السنين بعد ان اغلق الفرودوس بخطيئة 

ابينا ادم .
تلك  بها  شعرت  التي  و  توصف  ال  فرحة  انها  نعم 
مشهد  العجيب  المشهد  هذا  شاهدت  عندما  االنفس 
مجئ المسيح النوراني يشق ظلمة الجحيم ويعتق هذه 
االرواح ويصعد بها الي الفرودس بعد ان فتحه السيد 
بدمه الذي سفكه على خشبة الصليب وما اعظمه مشهد 
وما امجده منظر الفردوس امام تلك االنفس التي عاشت 

ظلمة الجحيم .
 

رب  قيامة  بعد  للتالميذ  هذا  الفرح  مشهد  ويستكمل 
تذهب  ان  بعد  االحد  يوم  باكر  الثالث  اليوم  في  المجد 
قام  فقد  االموات  من  المخلص  قيامة  معلنة  المريمات 
الحياة  الموت رب  يمسك  فكيف  الموت  وقهر  المسيح 
وكيف يستطيع القبر ان يقبض علي رب الخليقة كلها  
فموت  وخالقه  التراب  رب  يحوي  ان  للتراب  كيف 
المسيح لم يكن للموت ولكن للحياة فبموته امات الموت 

وكسر شوكته الي االبد .

المجيد  المشهد  هذا  في  اللحظات  هذه  اجملها  وما   
عندما يذهب الرب نفسه بعد قيامته ويدخل الي العلية 
واالبواب مغلقه ليطمئن التالميذ بعد ان كان قد تملكهم 
الخوف من كل ما حدث حيث يصف لنا الكتاب المقدس 
كانت  )ولما  يقول  حيث  بالغه  كلمات  في  المشهد  هذا 
االبواب  وكانت  االسبوع  اول  وهو  اليوم  ذلك  عشية 
الخوف من  لسبب  التالميذ مجتمعين  مغلقة حيث كان 
اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سالم لكم. 
ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه.ففرح التالميذ اذ راوا 

الرب يو 19:20 (
 

تنتهي   لن  تالميذه عطايا  المسيح  السيد  اعطى  وهنا 
واستمرت باستمرار قوة  قيامته المجيده بالسالم والفرح 
فالسيد المسيح  هو مصدر كل سالم ومصدر كل فرح 
وااليمان به وبخالصة هو السالم والفرح وال يوجد اي 

سالم او فرح حقيقي بعيد عن رب المجد .
أن قوة القيامة تعطينا قوة ورجاء وفرح وصبر في 

كل حياتنا.
قصة الخالص تكشف لنا عظمة المسيحية ففي تحملنا 
لالالم من اجل اسم الهنا نعلن مشاركتنا في االالم السيد 
المسيح نفسه فهو قد تألم من اجلنا ونحن نتألم من اجله 
النصرة  معلنا  االموات  من  بالمجد  قام  قد  وهو  ايضا 
والغلبه ونحن ايضا سنقوم باجساد ممجده مثله في وقت 
كحسب  واحده  كل  ويعطي  بالحق  كله  العالم  سيدين 

اعماله .
 

وفي هذه االيام المفرحه العظيمة نعلنها بكل قوة
 

خريستوس انيستي اليثوس انيستي   
المسيح قام  بالحقيقة قام

بقية مقال »أبعد من عالم ماركس وكينز وفريدمان« ص 4
وال أحد يعرف إلى أي حّد يمكن أن تتعلّم البشرية التواضع بعد محنة 
كورونا وامتحانه لنا، وأن يرى الفرد حجمه الطبيعي بال انتفاخ، لكن من 
الصعب أن تستمر حال الظلم عبر معادلة، ثروة بال عدالة في التوزيع، 
وفقر بال قوة ثورية للتغيير، والخطر بعد كورونا أن يكون الخيار هو إما 
أنظمة سلطوية تقدم بعض الخدمات، وإما أنظمة ديمقراطية بال ديمقراطية 

تصبح اقتصادية، ألم يقل القديس اوغسطينوس "إن دولة تُدار بال  عدالة 
عصبة من الشذاذ"؟

عام 2006، كلّف البنك الدولي، الخبير االقتصادي مايكل سبنس رئاسة 
النمو المرتفع وكيف  لجنة تقدم جواباً عن سؤال مهم، كيف نحافظ على 
القادة،11  من  مجموعة  عبر  اللجنة  عمل  من  عامين  بعد  إليه؟  نصل 
وميزانية  عمل،  ورشة   12 أكاديمي،   300 عمل،  مجموعة  في  عضواً 
من أربعة مليون دوالر، جاء الجواب، ال نعرف كيف، لكنّنا نثق بالخبراء 
لحساب ذلك، والواضح أننا في بداية ثورة نحو عالم ما بعد ماركس وكينز 
وفريدمان، وعالم واحد في المئة من سكانه يملكون أكثر من نصف ثروة 
الثروة وتوزيعها،  المتغيرات، ومعادلة صنع  يستطيع مواجهة  لن  الكون 
تعيد التذكير بأّن الثروة تشبه السماد عبر قول ثورنتون وايلد "السماد ال 

يساوي شيئاً إذا لم يُنشر ويساعد األشياء الصغيرة على النمو". أيالف

إحصاءات فريوس كورونا عرب العامل

حتى يوم الثالثاء 21 -4 - 2020  

املصابون

181 557 2

املتعافون

444 690

الوفيات

641 177
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الفخر ليس باملظهر 
 

قصه معاصره مقتبسه من سريه القديس أبو مقار 
 

بقلم مسري جرجس
هذه  األصدقاء  أحد  لنا  حكي 
فه  القصه. طلب أبونا القديس أن يُعّرِ
سيرته،  في  يضاهيه  َمْن  الرب 
قائاًل:  السماء  من  صوت  فجاءه 
نظافه  عامله  تضاهي  ال  »أنت 
التي  المدينه  مستشفيات  بأحدي 
تقطنها« فلما سمع هذا تناول عبأته 
فلما  المدينة  مستشفى  إلى  ومضى 
قرع  مكانها  وصادف  عنها  تقّصى 
الباب. له  وفتحت  فخرجت  الباب 
فلما نظرت أبونا القديس ألقت ذاتها 
من  تعلم  أن  دون  تقبلها  يديه  على 
؛ وقد  يده بسرعه  لكنه سحب  هو. 
كان ليتركها لها لتقبلها حال اختلفت 
كانت  السلطات  أن  أال  ؛  الظروف 
تالمس  بعدم  قراراتها  اصدرت  قد 

الناس مع بعضها.

قالت العامله بتعجب: لماذا سحبت 
لم  التي  السرعه  بهذه  ياابي  يدك 
أعهدها فيك من قبل؟ أبونا القديس: 
أال تعلمين أن السلطات قد اصدرت 
مع  الناس  تالمس  بعدم  قراراتها 
يحافظوا على  أن  بل يجب  بعضها 

مسافه مترين بينهم وبين بعضهم.

تصلون  كيف  أذاً  السيده:  قالت 
القداسات ياابي؟

بنظام  نصليها  القديس:  أبونا  رد 
بل  الشعب  يحضرها  فال  مختلف. 

فقط الكهنه واثنان من الشمامسه.

االب  وسالت  السيده  تجراءت 
القديس: لكن كيف تتقدمون التناول 

من االسرار المقدسه؟

ال  نحن  القديس:  االب  اجابها 
والكأس  الصينيه  نفس  من  نتناول 
من  خوفا  قبل  من  نفعل  كنا  كما 
من  يتناول  كاهن  كل  بل  العدوى 

صينيه وكأس خاصين به فقط.

هذا  رايت  لقد  السيده:  اجابت 
اثناء البث  التليفزيون  على شاشات 
ياابى  النك  افهمه.  ولم  المباشر 
الجسد  ان  على  وشددت  علمتنا 
مصدراً  هما  الكريم  والدم  المقدس 
أبداً  يكونا  ان  يمكن  ال  و  للحياه 
مصدرا للعدوى فهل تخليتم عن هذا 
ام  الهام؟  والعقائدي  االيماني  المبدأ 

انها ايضا تعليمات الحكومه؟

الى  براسه  القديس  االب  اطرق 
االرض ولم يجر جوابا لكنه قال : 
لن أجيبك على أي شيء أخر إال بعد 
أن تكشفي لي تدبيرك مع هللا كيف 

هو، ألني مرسل من هللا إليك.“

هللا  من  مرسل  أنه  سمعت  فلما 
ارتعدت وسقطت على وجهها أمامه 
”أي  له:  فقالت  فأنهضها،  باكيه. 
أيها  الخاطئه  أنا  مني  تطلب  عمل 

األب القديس؟!“

تعبت  هللا  أجل  ”من  لها:  فقال 
وجئت إليك، فال تكتمي عني منفعة 

نفسي.“

محتاجه  لست  قائله:أنا  فأجابته 

إلى المال فلدي منه الكثير.لكن حين 
وخاف  مدينتي  الوباء  هذا  اجتاح 
الناس على حياتهم من كبيرهم إلى 
صغيرهم فكرت فيما يمكن أن أفعله 
يرشدني.  لكي  هللا  إلى  وصليت 
أحدي  لي  أرسلت  أيام  ثالثه  وبعد 
ابائنا  قصص  من  قصه  الصديقات 
سطرين  في  مكتوبه  القديسين 
من  مرسل  نور  بصيص  اعتبرتها 

هللا إلي.

ما هي هذه  القديس:  األب  سألها 
م   348 سنة  في  اجابته:  القصه؟ 
الطاعون  وباء  مصر  في  تفشي 
وبلغ أديرة الصحاري. فكان القديس 
الظرف  هذا  في  باخوميوس  اآلنبا 
الداء.  بهذا  المصابين  بين  يطوف 
يحضر  الشركة  أبو  كان  وبينما 
عيد  ليلة  االلهي  القداس  شعائر 
بعوارض  أحس  المجيد  الصعود 
جسمه.  في  الخبيث  المرض  ذلك 
تالميذه  دعا  الخدمة  انتهاء  وبعد 
علي  بالمحافظة  يوصيهم  واخذ 
والعمل  الروحية  الشركة  قوانين 
لهم  وصيته  من  فرغ  أن  وما  بها. 

حتي أسلم روحه الطاهرة.

القديس: وماذا فعلت  سألها األب 
بعد ذلك؟

اتسرع.  لم  قائله:  السيده  اجابته 
لكني قضيت اليوم في الصاله. وفي 
ثاني يوم أرسلت لي صديقه أخري 
قصه ثانيه حسمت لي أمري تماماً 

لكن كان أمامي مشكله صغيره.

سألها األب القديس: قبل أن أسألك 
القصه  هذه  هي  ما  المشكله.  عن 
ليست  أنها  قائله:  اجابته  الثانيه؟ 
مقاله  لكنها  المفهوم  بالمعنى  قصه 
صحفيه نشرت في مارس الماضي 
اإليطاليين  األساقفة  مجلس  عن 
حصيلة  أن  أعلن  )أفينيري(،الذي 
إصابتهم  نتيجة  توفوا  الذين  الكهنة 
بكورونا بلغت 76 منذ بدء انتشار 
الفيروس. وايضا واحد من االساقفة 
خدمتهم  بسبب  وذلك  اآلن  حتى 
كما  المرضى  وسط  المستمره 
وقبل   . ومخلصهم  سيدهم  علمهم 
أسبوعين، طلب البابا فرنسيس من 
التحلي  بيوتهم  فى  الجالسين  الكهنة 
لرؤية  والذهاب  للخروج  بالشجاعة 
في  الطلب  هذا  وجاء  المرضى، 
فيه  طلبت  وقت  في  مارس،   10
المواطنين  من  اإليطالية  الحكومة 
الحد من تنقالتهم وتجنب التواصل 
لكنه  المستجد  كورونا  مرضى  مع 
يقبل  لم  الروحيه  رئاسته  بحكم 
بل  كهنته  مع  يختبئ  ان  ضميره 
المسيح  ليفعل  كان  ماذا  لنفسه  قال 
 22 وتوفي  الظروف؟.  هذه  فى 
أبرشية  في  أسقف  بينهم  كاهنا 
المدينة  )لومبارديا(،  بيرجامو 
في  حاالت  عدد  أعلى  تسجل  التي 
بريشا  في  توفوا  واخرون  إيطاليا. 
البؤرة األخرى للمرض. كما أبلغت 
 6 عن  )لومبارديا(  ميالنو  أبرشية 

في  بارما  فعلت  وكذلك  وفيات، 
حصيلة  وسجلت  رومانيا.  إيميليا 
وأشارت  كريمونا.  في  مماثلة 
عشرات  إصابة  إلى  الصحيفة 
حالة  في  بعضهم  اآلخرين،  الكهنة 
 76 حصيلة  أن  قالت  كما  خطرة. 
كاهنا ال تشمل الراهبات والرهبان 
أو المبشرين. كما نشرت الصحيفه 
ما اسمته “عماًل بطولياً” بل أعظم 
تضحية من قبل كاهن بلدة كاسنيجو 
البالغ  بيرارديللي،  جوزيبي  األب 
توفي  والذي  عاًما،   72 العمر  من 
فإن  بفيروس كورونا،  إصابته  بعد 
عن  تخلى  قد  بيرارديللي  “األب 
يحتاجه  كان  الذي  التنفس  جهاز 
فقط  ألجله،  رعيته  ابتاعته  والذي 
منه،  سًنا  أصغر  لشخص  لمنحه 

يواجه الصعوبات الصحية ذاتها”.

صمت األب قلياًل ثم سألها : وما 
هي هذه المشكله التي تحدثتي عنها؟

لدي  أن  صحيح  السيده:  قالت 
المال وقد كان يمكنني التبرع به وقد 
فعلت؛ لكني قررت أال اكتفي بهذا 
بل أن استعمل نفسي أيضاً ال مالي 
فقط فانا لست افضل من كل هوالء 
مرضى  يخدمون  وهم  ماتوا  الذين 
أفضل  انني  أعتقد  أنا  سيدهم.بل 
األرثوذوكسيه  الكنيسه  ابنه  ألني 
التفاني  معنى  العالم  علمت  التي 
واالستشهاد كما قال األنبا روفائيل 
الطوائف  أحوال  عن  حديثه  خالل 
انني  المشكله  لكن  ؛  األخري 
أني  أال  للمال  امتالكي  من  بالرغم 
يسيراً  نذراً  أال  العلم  من  املك  ال 
فلم يكن من السهل علي أن احصل 
شابه  ما  أو  كممرضه  وظيفه  على 
كعامله  الوظيفه  هذه  إلى  فتقدمت 
وها  المدينه.  مستشفى  في  نظافه 
المساء  إلى  الصباح  من  أعمل  أنا 
المرضى  خدمه  في  بسيدي  اقتدي 
أصلي من أجلهم في قلبي واقبل كل 
المرضى مثل يعقوب ويوحنا ابني 
يمهدون  كقديسْين  زبدي،واعتبرهم 
فلما سمع  السماء.  إلى  الطريق  لي 
وهو  عندها،  من  خرج  منها،  هذا 
قائاًل:  وجهه،  ويلطم  صدره  يقرع 
”ويلي ويلي، ليس لي محبة لقريبي 
وال تمسك بايماني مثل هذه العالميه 
التي تسلك بكمال المحبة اإللهية. “ 

..وانتفع منها كثيراً.

الجالسون معى حين سمعوا  قال 
شجاع  أب  من  ياله   : القصه  هذه 
هذا  في  منفعه  كلمه  عن  يبحث 

المكان الموبوء.

 

اال أن أحد الخبثاء الذين يتميزون 
 : قال  اصدقائنا  من  الفكاهه  بروح 
أنه حينما  تقول  الحقيقيه  القصه  أن 
األب  لهذا  السماء  من  جاء صوت 
عامله  تضاهي  ال  »أنت  قائاًل: 
المدينه  مستشفيات  بأحدي  نظافه 
التي تقطنها« لم يذهب األب القديس 
لخوفه  األساس  من  المستشفى  إلى 

من العدوي... فقال الجالسون معي 
حينما سمعوا تعليق صديقي الخبيت 
من  ياله  الثانيه:  القصيره  وقصته 
الحكومه  بتعليمات  يلتزم  حكيم  أب 

.......تمت 

 

حكمه العدد:

الذى  الجندى  مثل  الشيطان  إن 
فإنه  ليحتله،  بيتا  يدخل  أن  يريد 

المنزل  لذلك  اضطرابا  يسبب  أوال 
على  يقدر  لن  ولكنه  الخارج،  من 
من  موصدا  البابا  مادام  الدخول 
خاف  متى  ولكن  بإحكام،  الداخل 
الذين بالداخل وفتحوا الباب فحينئذ 
يسبب  ولن  ويستريح  يدخل  سوف 
وامتلك... دخل  قد  ألنه  إزعاجا، 

األنبا باخوميوس

كيف نفهم انهيار أسعار النفط 
األمريكي؟

حممد أمحد طنطاوى
الهبوط غير المسبوق فى أسعار 
شهده  الذى  الحاد  واالنهيار  النفط، 
سعر الخام األمريكي " خام غرب 
تيكساس"، وهو - األجود فى العالم 
من  العديد  أثار    - سعرا  واألعلى 
فئات  مختلف  لدى  التساؤالت 
المستهلكين، فاألسعار التى وصلت 
إلى نحو سالب 40 دوالرا للبرميل، 
لم يشهدها العالم من قبل ولم يدرس 
أحد تأثيرها الحالي والمستقبلى على 

مصر والعالم.

يجب  البداية  من  القصة  ولنفهم 
النقاط  من  العديد  نعرف  أن 
للنفط  أن  أولها  الهامة،  والحقائق 
للكثافة،  وفقا  رئيسية  أنواع  ثالثة 
خفيف ومتوسط وثقيل، فاألول هو 
األهم واألعلى سعرا، بينما األخير 
نسب  الرتفاع  نظرا  جودة  األقل 
الشوائب، ويتم تقسيم خام النفط إلى 
عدة مسميات وفقا لمناطق اإلنتاج، 
غرب  خام  التقسيمات  هذه  وأشهر 
برنت  خام  األمريكي،  تيكساس 
الذى  أوبك  سلة  خام  االنجليزى، 
للبترول  المصدرة  الدول  تنتجه 
األورال  وخام  العربية،  والمنطقة 
لويزيانا  وخام  روسيا،  تنتجه  الذى 
إلى  باإلضافة  أمريكا،  في  الخفيف 
العديد من المسميات األخرى، لكن 

ما سبق هو األكثر شهرة. 

البترول،  برميل  سعر  تحديد  يتم 
الذى تصل كميته إلى 158.9 لتر 
العرض  قوى  خالل  من  تقريبا، 
العالم،  في  سلعة  أى  مثل  والطلب 
البورصات،  التداول عليه فى  ويتم 
التي  اآلجلة،  العقود  آلية  من خالل 
النفط  براميل  شراء  يتم  بمقتضاها 
المقابل  وفي  المستقبل  فى  ولكن 
أن  على  ببيعها  البائع  يلتزم  أيضاً 
تكون األسعار محددة سلفاً، وأغلب 
أن  بمعنى  تباع ورقيا،  النفط  عقود 
النفط  أسعار  فى  يضاربون  من 
بل  نفط،  تجار  بالضرورة  ليسوا 
األسعار  على  للمضاربة  يتجهون 

لتحقيق مكاسب مستقبلية.

تكساس  غرب  خام  انخفاض 
أسباب،  لعدة  نتيجة  جاء  األمريكي 
أولها انخفاض الطلب على البترول 
التى  والدول  المتحدة  الواليات  فى 
من  نصيب  على  تستحوذ  كانت 
صادرات الخام األمريكى مثل كندا، 
وهولندا  والهند  الجنوبية،  وكوريا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة والصين، 
ونتيجة تقليص احتياجات هذه الدول 
ظهر الفائض، باإلضافة إلى امتالء 
بصورة  األمريكية  الوقود  خزانات 

لم تعد تستقبل معها كميات إضافية، 
بالخام  االحتفاظ  يجعل  الذى  األمر 
التجار  على  كبير  عبء  األمريكي 
قياسا  التخزين  تكلفة  نظرا الرتفاع 
فيمكن  العادية،  الظروف  على 
للتاجر أن يتحمل بيعه بالسالب بدال 
من دفع تكاليف إضافية في عمليات 
استئجار أماكن للتخزين سواء داخل 

الواليات المتحدة أو خارجها.

لكل  يمكن  هل  األهم  السؤال 
أن  النفط  في سوق  المتغيرات  هذه 
نعم،  اإلجابة  مصر؟  على  تؤثر 
على  بالسلب  الحالة  هذه  تؤثر  قد 
استمرت  إذا  المصرى  المجتمع 
إلى  يعود  وهذا  مقبلة،  أشهر  لعدة 
أسباب عديدة أولها أن مصر تعتمد 
عمليات  فى  األجنبى  الشريك  على 
واالستخراج  والتنقيب  البحث 
للزيت الخام، وتنمية اآلبار وصيانة 
األمر  دورية،  بصورة  الحقول 
بمعنى  اإلنتاج،  تكلفة  يرفع  الذى 
أن  يمكن  ال  األجنبية  الشركات  أن 
تعمل في ظل وجود أسعار ما بين 
فال  للبرميل،  دوالرا   25 إلى   20
إلى  الوصول  األسعار  بهذه  يمكنها 
باإلضافة  للبرميل،  الحقيقية  التكلفة 
المرتبطة  الخسائر  كل  تحمل  إلى 
والصناعات  والخدمات  بالعمالة 

المرتبطة بالبترول.
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بقعـــــة ضــــوء 
حممد علي باشا ونهضة مصر- ) اجلزء األول( 

فاروق عطية

   كان بين الجنود العثمانيون الذين حضروا 
لمقاتلة الفرنسيين ضابطا يدعى محمد علي أتى 
ثلثمائة  قوامها  فرقة  لرئيس  الي مصر كمساعد 

وتدبيره  تقديره  جندي، ولشجاعته وحسن 
العالية  المناصب  في  الترقي  في  استمر 
إلى أن صار واليا علي مصر. طّهر البالد 
المماليك  دابر  على  وقضى  المفسدين  من 
المتمردين وشرع في تحسين حال البالد، 
المال  من  الكثير  يتطلّب  ذلك  كان  ولما 
الغير متوافر، اضطر إلى االستعانة على 
وأصحاب  األغنياء  أموال  بمصادرة  ذلك 
الثروة. وكان أول من صادر أموالهم هم 
األقباط المسيحيين الموثرين وعلى رأسهم 
في  جاء  وكما  الجوهري.  المعلم جرجس 

أقوال الجبرتي أن ذلك تم بناء على دسيسة من 
كل من المعلم غالي وفلتاؤوس وجرجس الطويل 
بالتأخير في  الجوهري  المعلم جرجس  باتهامهم 
حسابات إلتزاماته عن الخمس سنوات الماضية 
محمد  استولى  أن  وبعد  بانتظام،  حفظها  وعدم 
على باشا على ما احتاجه من أمواله اكتفي بذلك 
وأفرج عنه.                                           

   محمد على باشا الكبير هو مؤسس األسرة 
-1805 عامي  بين  ما  مصر  وحاكم  العلوية 

مصر  »مؤسس  بأنه  وصفه  ويشيع  1848م، 
من  أول  نفسه  هو  كان  مقولة  وهي  الحديثة« 
وملفت.  منّظم  بشكل  بعده  واستمرت  لها  روج 
1805م  عام  مصر  عرش  يعتلي  أن  استطاع 
بعد أن بايعه أعيان البالد ليكون والًيا عليها، بعد 
أن ثار الشعب على سلفه خورشيد باشا، ومّكنه 
أن  من  به  المحيطة  للظروف  واستغالله  ذكاؤه 
ليكسر  الفترة،  تلك  لكل  مصر  حكم  في  يستمر 
والًيا  تترك  ال  كانت  التي  العثمانية  العادة  بذلك 

على مصر ألكثر من عامين.

   خاض محمد علي في بداية فترة حكمه حرًبا 
داخلية ضد المماليك واإلنجليز إلى أن خضعت له 
مصر بالكليّة، ثم خاض حروًبا بالوكالة عن الدولة 
العثمانية في جزيرة العرب ضد الوهابيين وضد 
الثوار اليونانيين الثائرين على الحكم العثماني في 
المورة، كما وسع دولته جنوًبا بضمه السودان. 
وبعد ذلك تحول لمهاجمة الدولة العثمانية حيث 
وكاد  واألناضول،  الشام  في  جيوشها  حارب 
مع  ذلك  تعارض  لوال  العثمانية،  الدولة  يسقط 
مصالح الدول الغربية التي أوقفته وأرغمته على 
التنازل عن معظم األراضي التي ضمها. خالل 
فترة حكمه، استطاع أن ينهض بمصر عسكرًيا 
وتعليمًيا وصناعًيا وزراعًيا وتجارًيا، مما جعل 

من مصر دولة ذات ثقل في تلك الفترة.

التي مكنته  الرائعة  انجازاته  نثرد  أن  قبل     
من النهوض بمصر وانتشالها من كبوتها ورفع 
أن  علينا  كان  شأنها  تخلفها وضعف  بعد  شأنها 
التي  والبيئة  نشأته  الضوء علي  من  بقعة  نسلط 

تربى فيها.

مدينة  في  مرّكب(  )إسم  علي  محمد  ولد     
اليونان  شمال  مقدونيا  لمحافظة  التابعة  قولة 
الموت يحوم  ألبانية. وكان  عام 1769م ألسرة 
»إبراهيم  أبوه  كان  وصباه.  طفولته  فترة  حوله 
المنوط  الحرس  ورئيس  التبغ  في  يتاجر  آغا« 
عشر  سبعة  لوالده  كان  ببلده.  الطريق  بخفارة 
ولدا لم يعش منهم سواه. ومات أبوه وهو مازال 
صغيرا، تم ماتت أمه فصار يتيم الوالدين وهو 
طوسون،  عمه  فكفله  عشرة  الرابعة  سن  في 
قولة  حاكم  والده  فكفله صديق  أيضا  مات  الذي 

سلك  في  أدرجه  الذي  اسماعيل«  »الشوربجي 
الجندية فأبدى شجاعة وحسن نظر، فقربه الحاكم 
إليه وزوجه من امرأة غنية وجميلة تدعى »أمينة 

هانم«، كانت بمثابة طالع السعد عليه، وأنجبت له 
ابراهيم وطوسون واسماعيل ومن اإلناث أنجبت 
العثمانية ارسال  الدولة  ابنتين. وحين قررت  له 
الفرنسيين  ايدي  إلى مصر النتزاعها من  جيش 
كان  التي  األلبانية  الكتيبة  رئيس  نائب  هو  كان 
الكتيبة هو  قوامها ثالثمائة جندي، وكان رئيس 
ابن حاكم قولة الذي لم تكد تصل كتيبته ميناء أبو 
قير بمصر في ربيع 1801م، حتي قرر أن يعود 
ألى بلده فأصبح محمد على قائد الكتيبة، ولم يكن 
على  قادرا  كان  وإن  األلبانية،  اللغة  غير  يجيد 

التحدث باللعة التركية.

مصر،  على  الفرنسية  الحملة  فشل  بعد     
الهجوم  ضغط  تحت  1801م،  عام  وانسحابها 
االنجليزي على الثغور المصرية، إضافة لضغط 
وسرعة  الشام،  بالد  على  العثماني  الزحف 
اضطراب األوضاع في أوروبا في ذلك الوقت. 
ساحة  إلى  العودة  على  المماليك  ذلك  شجع 
األحداث في مصر، إال أنهم انقسموا إلى فريقين 
أحدهما إلى جانب القوات العثمانية العائدة لمصر 
جانب  إلى  واآلخر  الكبير،  بك  ابراهيم  بقيادة 
اإلنجليز بقيادة محمد بك األلفي. ولم يمض وقت 
وفق  مصر  من  اإلنجليز  انسحب  حتى  طويل 
معاهدة أميان. أفضى ذلك إلى فترة من الفوضى 
أن  في  الراغبين  العثمانيين  بين  الصراع  نتيجة 
مصر،  على  شكلية  ال  فعلية  سلطة  لهم  يكون 
وعدم العودة للحالة التي كان عليها حكم مصر 
في أيدي المماليك، وبين المماليك الذين رأوا في 
ذلك  شمل  حقوقهم،  من  أصيل  لحق  سلًبا  ذلك 
واالغتياالت  المؤامرات  من  مجموعة  الصراع 
من  أكثر  ضحيتها  راح  الطرفين،  صفوف  في 
الفوضى،  العثمانيين. خالل هذه  الوالة  واٍل من 
بين  للوقيعة  األلبانية  قواته  علي  محمد  استخدم 
الطرفين، وإيجاد مكان له على مسرح األحداث، 
كما أظهر محمد علي التودد إلى كبار رجاالت 
والصالة  وُمجالستهم  وُعلمائهم  المصريين 
لمتاعب  والرعاية  العطف  وإظهار  ورائهم، 
ود  أيًضا  أكسبه  مما  واألمة  المصري  الشعب 

المصريين.

   في مارس 1804م، تم تعيين واٍل عثماني 
الذي  باشا«،  خورشيد  »أحمد  يدعى  جديد 
األلبانية  وفرقته  علي  محمد  خطورة  استشعر 
الجارية  األحداث  من  يستفيد  أن  استطاع  الذي 
والصراع العثماني المملوكي، وتمكن من إجالء 
محمد  من  فطلب  القاهرة،  خارج  إلى  المماليك 
علي التوجه إلى الصعيد لقتال المماليك، وأرسل 
طلبا إلى األسيتانة بأن تمده بجيش من »الدالة«. 
وما أن وصل هذا الجيش حتى عاث في القاهرة 
فسادا باالستيالء على األموال واألمتعة واالعتداء 
على األعراض، مما أثار غضب الشعب، وطالب 

زعماؤه الوالي خورشيد باشا بكبح جماح 
مما  ذلك،  في  فشل  أنه  إال  القوات،  تلك 
عزل  إلى  أدت  التي  الشعب  ثورة  أشعل 
الوالى. واختار زعماء الشعب بقيادة عمر 
مكرم - نقيب األشراف - محمد علي باشا 
المحكمة  دار  في  وبايعوه  محله،  ليجلس 
ليكون واليا في 17 مايو 1805م، وأمام 
العثماني  السلطان  أصدر  الواقع  حكم 
يوليو   9 في  سلطانيا  فرمانا  الثالث  سليم 
1805م بعزل خورشيد باشا من الوالية 
وتولية محمد على باشا واليا على مصر.

   بعد أن تمكن من الحصول على 
مواجهة  محمد  على  كان  الوالية، 
وهم  أال  به،  المحدق  األكبر  الخطر 
األلفي  بك  محمد  بزعامة  المماليك 
اإلنجليز منذ  لدي  الذي كان مفضال 
أن ساندهم عندما أخرجوا الفرنسيين 
علمه  ذلك  في  وساعده  مصر.  من 
له،  يدبرون  الممليك  كان  بما 
يكن  ولم  القاهرة  مهاجمة  وقرارهم 
ثالثة  سوى  واليته  على  مضى  قد 
أشهر، وراسلوا بعض رؤساء الجند 
المدينة. علم  إليهم عند مهاجمة  لينضموا 
محمد علي بالمؤامرة، فطلب من رؤساء 
لدخول  واستدراجهم  مجاراتهم  الجند 
النيل  بوفاء  االحتفال  يوم  وفي  المديبة. 
المماليك  من  ألف  هاجم  1805م،  عام 
القاهرة، ليقعوا في الفخ الذي نصبه محمد 
علي لهم، وأوقع بهم خسائر فادحة، مما 
اضطرهم لالنسحاب. حينئذ استغل محمد 
علي الفرصة، وطاردهم حتى أجالهم عن 
كان  الذي  الصعيد  إلى  فتقهقروا  الجيزة، 

مازال في أيديهم.

   أنفذ محمد علي باشا جيًشا لمحاربة 
باشا  حسن  بقيادة  الصعيد  في  المماليك 
مع  اشتبك  الذي  األلبانية،  الفرقة  قائد 
في  عدًدا  األكثر  األلفي  بك  محمد  قوات 
مما  باشا  حسن  قوات  وانهزمت  الفيوم، 

الجيزة،  جنوب  إلى  انسحابها  إلى  أدى 
أمام  من  بني سويف  إلى  جنوًبا  فّرت  ثم 
نحو  الزاحفة  األلفي  بك  محمد  قوات 
قوات  زحف  مع  ذلك  تزامن  الجيزة. 
إبراهيم بك الكبير وعثمان بك البرديسي 
كانت  التي  المنيا  الحتالل  اسيوط  من 
بذلك  باشا،  علي  لمحمد  تابعة  حامية  بها 
من  وتمكنت  باشا  حامية حسن  تدعيم  تم 
األثناء،  تلك  في  المماليك.  زحف  ايقاف 
علي  محمد  بعزل  سلطاني  فرمان  صدر 
من والية مصر، وتوليته والية سالونيك 
)مديبة يونانية(. لجأ محمد على إلى عمر 
دور  له  كان  الذي  األشراف  نقيب  مكرم 
السلطان  عند  له  ليشفع  الحكم  توليته  في 
مصر  علماء  فأرسل  الفرمان.  إليقاف 
فيها  يذكرون  للسلطان،  رسالة  وأشرافها 
محاسن محمد علي وما كان له من يد في 
دحر المماليك، ويلتمسون منه إبقائه والًيا 
على مصر. فقبلت األسيتانة ذلك على أن 
يؤدي محمد علي 4,000 كيس، ويرسل 
إبنه إبراهيم رهينة في األسيتانة حتي يدفع 

هذا المبلغ.

   توجه محمد بك األلفي باتفاق سّري 
مع االنجليز الى دمنهور لياخذها مركزا 
لكن  محاصرتها  محاوال  قواته،  لتجميع 
في  استبسلوا  وحاميتها  المدينة  أهالي 
تذّمرت  الحصار  الدفاع عنها. ولما طال 
قواته مما اضطره لفك الحصار والتوجه 
محمد  جاءت  ما  وسرعان  الصعيد.  إلى 
علي أنباء وفاة عثمان بك البرديسي أحد 
أمراء مماليك الصعيد، ثم أنباء وفاة األلفي 
ما  لذلك. سرعان  فاغتبط  انسحابه،  أثناء 
جرد جيًشا وتولى قيادته لمحاربة المماليك 
في الصعيد. استطاع جيش محمد علي أن 
المماليك في أسيوط ويجليهم منها،  يهزم 
جاءته  حيث  لمعسكره  مقًرا  منها  واتخذ 

أنباء الحملة االنجليزية )حملة فريزر(.

تهنئة االهرام

يتقدم االهرام اجلديد بالتهنئة لكل الشعب 
القبطى مبناسبة عيد القيامة ويشكر اآلباء الكهنة 

على تعبهم ونقل كل الصلوات بالـ
يو تيوب
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انا عارفه لسه برضه مامسكناش 
بمعني  بآيدينا...  الورقية  الجريدة 
الكنيسه تاني...  اننا لسه مارحناش 
ح  لما  كده...  قبل  اتفقنا  ما  وزي 
اسميتها  كما  او  الجريدة...  نمسك 
الموضوع  يبقي  الزيتون...  غصن 
لبيتنا..  تاني  ورجعنا  تمام.. 
كلها  هانت...  معلش  الكنيسه... 
بالكتير...  تاني  تالته  وال  غصنين 
في  بقي  ندخل  هللا...  شاء  ان 
وانا  الكوره...  عن  موضوعنا... 
كتبت بالفعل عن الموضوع ده قبل 
كده... وسميته... ماتش كوره... اما 
ليه بقي انا قلت اكتب في الموضوع 
مع  حوار  في  أني  هو  تاني...  ده 
كنت  بالتليفون...  الكبير...  اخويا 
بسآله عن موضوع الكورونا... وده 
الموضوع  اصبح  تقريبا...  طبعا 
الرئيسي للحوار...في أي مكالمه... 
أيه  الدنيا عامله  بسآله...هي  وكنت 
التزام  عن  سؤال  وسألته  في.... 
الحظر...  باجراءات  الناس... 
في  والحريه  الشغل...  ومواعيد 
تطرق  المهم  البيت...  من  الخروج 
في  القهاوي  عن  والسؤال  الحوار 
ظريف  رد  اخي  فرد  مصر... 
ياحبيبتي...  دول  ال...  وقالي  قوي 
ابتدا..  الماتش  ما  اول  من  طلعوا 
فعال  أدتني  انك  تصدق  له..  قلت 
اننا  تخيلت  للكتابه...  جميله  فكره 
قلت  كوره...  ماتش  في  فعال... 
تاريخ  في  شويه  ابحث  األول... 
كرة القدم... قبل مانتكلم عن الكوره 
ووجدت  بالكورونا....  ونقارنها 
من  القدم  كرة  لعبة  تعتبر   « اآلتي 
التي  العالمية  األلعاب  أبرز وأشهر 
األخيرة،  السنوات  في  صيتها  ذاع 
دون  العالم  بلدان  من  بلد  يخلو  فال 
من  فهي  القدم،  كرة  لعبة  وجود 
الكثير  يتابعها  التي  األلعاب  إحدى 
كرة  على  يطلق  األشخاص«.  من 
العالمية  األسماء  من  الكثير  القدم 
وكرة  الرجبي،  القدم  كرة  أبرزها 
الكثير  بحث  األمريكية،  القدم 
القدم  كرة  تاريخ  على  العلماء  من 
الصحيح، وتوصل البعض أن كان 
لعبة  الميالد  قبل  سنة   2500 منذ 
يفوز  من  وكان  القدم،  لكرة  شبيه 
الغنائم  من  الكثير  يعطوه  كان  بها 
والهدايا والوالئم، أما الفريق الخاسر 
تخيلنا  لو  المهم  يجلدونه.  كانوا 
العالم كله... وهو فعال االن... من 

فريق  عن  عبارة  مانتخيل...  غير 
الفريق..  واحده... وبيلعب كل هذا 
األرضية  الكوره  بقي  لصالح... 
المستجد...  الفريق  ضد  بحالها... 
المتفق  نالحظ...  فماذا  كورونا...  
منذ  الكوره...      لعبه  في  عليه 
الالعبين  عدد  يكون  أن  القدم...  
عشر  أحد  الملعب  في  األساسين 
من  آخر  عدد  يوجد  وأن  العب... 
االحتياط خارج الملعب... باإلضافة 
عن  مسئول  فني  طاقم  وجود  إلى 
الالعبين  من  مجموعة  تدريب 
ويوضع لهم الخطط المناسبة.   لو 
تصورنا مثال ان كل أفراد العالم... 
هذا  هو  ومؤسساته....  بهيئاته... 
فينا  فرد  كل  وتخيل   .... الفريق 
أفراد هذا  او  ان واحد من أعضاء 
منصب  سيكون  فماذا   ... الفريق 
اللي  الدور  ايه  او  فينا...  كل واحد 
الكوره  او  الملعب...  في  العبه  ح 
واحد  اهم   ان  اعتقد  األرضية... 
الفريق... هو فعال حارس  في هذا 
المرمي... وفي الماتشات العاديه... 
اال بوجود هذا  المباراة..  بدء  أليتم 
او  األطباء...  انه  اعتقد  الالعب... 
الجيش األبيض... كما يطلقون عليه 
حراس  وخصوصا  مصر...  في 
اللي جوه األستاد... واللي  المرمي 
كورونا...  حاالت  بيشوفوا  فعال 
لباقي  تأني  نرجع  يحميهم...  ربنا 
التقسيم ونفكر بقي في اللعيبه... اللي 
او  المرمي...  عن  بالدفاع  بيقوموا 
الكوره األرضية... دول بقي فريق 
التمريض وأي يد بتتمد للمساعدة... 
واقف  اللي  السكيورتي  اول  من 
العيادة...  او  المستشفى  باب  علي 
االكل...  بيعمل  اللي  الطباخ  لغايه 
والعامل اللي بينظف المكان... كل 
بيدافعوا عن المرمي... يوجد  دول 
وهما  الوسط...  خط  العبي  كمان 
اللي بيشكلوا حلقة الوصل بين خط 
الدفاع وبين العبي الهجوم.... خط 
الوسط ده بقي ممكن يكون كل واحد 
فينا... واللي ممكن يكون بيسند فعال 
التعليمات...  ينفذ  بانه  الدكاتره... 
سماع  وهنا...  الكالم...  ويسمع 
في  بالقعده  االلتزام...  هو  الكالم 
عند  اال  الخروج  وعدم  البيت... 
مراعاه  مع  القصوي...  الضرورة 
أصول النضافه... واالهتمام بغسل 
كل  علي  يجب  وكما  األيادي.. 
او  ارتداء  عدم  الملعب  في  العب 

استعمال معدات تسبب خطرا له او 
لآلخرين  فكذلك يجب علينا احنا...  
استخدام كمامات او قفازات تساعد 
مانسبب  بدون  بس  الحمايه...  في 
رعب لآلخرين... او نحسسهم انهم 
لو دخلوا مكان... احنا فيه... بدون 
المعدات...  هذه  البسين  يكونوا  ما 
ح يموتونا... مثال... يعني بصراحه 
الزم ان فريق الوسط ده الزم برضه 
قرارته تكون وسط... او معتدله... 
اللي  الهجوم... ودول  فيه بقي خط 
خط  لو  يتدخلوا...  او  بيهاجموا... 
ماسمعش  او  مالتزمش..  الوسط 
أي  او  بقي...  شرطه  الكالم... 
سلطه قياديه... فيه بقي اإلسعاف... 
اللي بتساعد لو حد وقع م الفريق... 
برضه...  القدم  كرة  فريق  في  فيه 
او  تعليمات...  بتدي  اداره... 
فيه  الفريق...  كل  لصالح  بتنسق.. 
ناس بتلعب احتياطي... ودي طبعا 
ضحت  مرضها...  اثناء  ناس  زي 
تخليها  ممكن  حاجه  اهم  با  حتي 
التنفس...  جهاز  زي  تعيش... 
غيرها  عشان  بيه...  واتنازلت 
ده...  كل  في  فكرت  يعيش...  
قاعدين  اننا  هلل...  الحمد  ولقيت 
هلل  والحمد  ومعظمنا  االستاد...  في 
الحمد هلل حاجه  ... ودي  متفرجين 
كمتفرجين...  الزم  بس  جميله... 
نخلي بالنا... ونتعلم دروس م اللي 
مانخدش  بقي  عشان  بيحصل... 
أصحاب  زي  اصفر...  كارت 
مجرد  واللي  في مصر...  القهاوي 
نفسهم  افتكروا  ابتدا...  الماتش  ما 
يخدعوا  يقدروا  وأنهم  ناصحين... 
القهاوي...  ويشغلوا  السلطات... 
مقفوله... دول  الخارجية  واألبواب 
الماتش...  اول  من  طلعوا  طبعا 
عاملينه...  كانوا  باللي  هما  طبعا 
زبائنهم  يخلوا  ح  بس  مش  كانوا 
ويطلعوا  اصفر...  كارت  ياخدوا 
ان  ده  كانوا...  لكن  المباراة...  م 
ماكنش حد فيهم بالفعل... اخد كارت 
او  المباراة...  من  بالطرد  احمر... 
كمان  احنا  بالفيروس....  االصابه 
درس...  نتعلم  الزم  كمتفرجين.... 
نتعلم  بيحصل...  اللي  م  او دروس 
الن  حد...  علي  مانستقواش  اننا 
مهما بلغت قوتنا.... فيروس صغنن 
أكيد ح يكون اقوي مننا... نتعلم اننا 
لبعيد... الن  مانقعدش نخطط قوي 
اللي  أيه  شويه  بعد  ضامن  محدش 
مايلغيش  ده طبعا  ممكن يحصل... 
فيه  بس  طموح...  عندنا  يكون  ان 
ما  الماتش  بعد  هللا  شاء  ان  أكيد 
يخلص... والموضوع ينتهي... فيه 
وحتي  تتغير...  ح  كتيره  حاجات 
نبص  ونرجع  ده...  يحصل  لما 
ونشوف  فات...  اللي  علي  بعنينا 
الماتش من بعيد... الزم نعرف احنا 
الفريق...  في  ايه  وحجمنا  مين... 

ماتش كوره غصن الزيتون 3 – 
احالم فانوس-وينيبج مانيتوبا

من  موجهه  رساله  دي  ان  نعرف 
كنت  ماهما  فينا...  واحد  لكل  ربنا 
حلو  وبتلعب  وسريع...  قوي... 
ضعيف  انت  الماتش...  جوه  قوي 
جدا... وشويه هوا ممكن يخسروك 
هي  بس  واحده  حاجه  الماتش... 
أيد  هي  وتكسبك...  تسندك...  اللي 
ربنا... اللي تقدر تخليك... تلعب... 

وتكسب... أي... ماتش كوره..
 

نجري.....  ب  كوره  ماتش  في 
واللعب حامي شديد

باي  نلحق  اهدافنا...  كل  ماهي 
جديد

حد  علي  دوسنا...  بقي  مايهم 
بالتحديد

نوصل  بمجهودنا...  فاكرين 
ضروري أكيد

حاجه  واهم  سيدنا...  دي  والمال 
يزيد

فيروس  لينا...  طلع  يوم  وف 

غريب وجديد
قلنا وايه يعني....  ماهو صيني 

اصله بعيد
لكن بشكل غريب... بقي زي نار 

ووقيد
خالص هنا وستوب.... اقعد في 

بيتكوا وحيد
تاني....  فكر  نفسك  راجع 

ولحساباتك  عيد
مش كل حاجه الجري... والمال 

ماهواش سيد
خليه  للدرس...  بقي  احفظ 

ضروري مفيد
وخلي عندك هدف... عنه عنييك 

ماتحيد
وحامي  حافظ  بس...  إلهك  هو 

اكيد
يمنح سالم وامان... وبيه ح تبقي 

سعيد 

النفط  أسعار  انهيار  نفهم  »كيف  مقال  بقية 
األمريكي؟« ص 8

أو  واالستكشاف،  البحث  عمليات  عن  األجنبي  الشريك  تراجع 
والصناعات  المصرية  السوق  على  أزمة وضغط  يخلق  اإلنتاج  وقف 
االستراتيجية الهامة المرتبطة بالبترول بصورة مباشرة، وما قد يترتب 

على ذلك من نتائج سلبية.

البعض يتساءل ما المشكلة تحصل مصر على احتياجاتها من النفط 
من خالل السوق األمريكية التي يباع فيها النفط مجانا؟ اإلجابة: أسعار 
الخام األمريكي في مرحلة هبوط مؤقت وستتعادل مع أسعار األنواع 
األخرى خالل األيام القليلة المقبلة، باإلضافة إلى أن مصر ليست من 
من   %35 على  نعتمد  وكذلك  الوقود،  أمريكا  لها  تصدر  التى  الدول 
استهالكنا من الخارج والباقى يتم سدة عن طريق اإلنتاج المحلى، وما 

يتم استيراده يكون من خالل الدول العربية.

أخيرا ليس من مصلحة االقتصاد واألسواق العالمية والمحلية أن يتم 
بيع أى سلعة أو خدمة بأقل من التكلفة، فهذا األمر سيتم ترجمته على 
الفور إلى خسائر غير محدودة، ويترتب عليه كساد وركود يؤثر على 
العالم كله، وأول من يتأثر بهذا الركود  النمو االقتصادى فى  معدالت 
األسواق الناشئة التى من بينها مصر، لذلك نتمنى أن تعود األمور إلى 

نصابها، وأال تكون جائحة كورونا معول هدم القتصاد العالم.

كيفية صناعة خمفوق موكا فرايب يف املنزل 
على طريقة ماكدونالدز 

في حين أن سلسلة مطاعم الوجبات 
ربما  ماكدونالدز  الشهيرة  السريعة 
تكون قد أغلقت أبوابها بسبب تفشي 
الكثيرون  بدأ  فقد  كورونا،  فيروس 
العمل في المطبخ في محاولة لصنع 

نسخهم الخاصة من مأكوالتها.
فيسبوك  مجموعة  على  فيديو  مقطع  بريطانية  امرأة  شاركت  وقد 
خاصة بالطهي، وصفة مخفوق الموكا فرابي الذي قالت إن مذاقه ألذ 

من المخفوق الذي يقدمه مطعم ماكدونالدز.
وبحسب المرأة التي لم تعرف هويتها، فإن هنالك 6 مكونات رئيسية 
الشوكوالتة،  وشراب  اللوز،  وحليب  الباردة،  القهوة  وهي  للوصفة 

والسكر، والكريمة المخفوقة ولوح من الشوكوالتة الصلبة.
القهوة  تحضير  في  تتمثل  األولى  الخطوة  بأن  المرأة  أوضحت  و 
في صواني  صبها  قبل  الغرفة،  حرارة  درجة  في  تبرد  حتى  وتركها 

مكعبات الثلج ووضعها في الفريزر.
والسكر  اللوز  حليب  جانب  إلى  الخالط  في  توضع  تجميدها  بعد 
القوام سميكاً  الخليط حتى يصبح  يمزج  ثم  الشوكوالتة، ومن  وشراب 
أو رقيقاً بحسب الرغبة. وبعد ذلك يتم إضافة خليط الكريمة المخفوقة 

وشراب الشوكوالتة والشوكوالتة المبشورة، إليها لتصبح جاهزة.
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التعليم قدميا
فرعونيــات

و»األوستراكا«  ب�»السباو«  الفراعنة  تعليم  ومقلمة..  دواة 
والحبرين األحمر واألسود

أنفسهم  المصريين  قدماء  أطفال  وجد  أظافرهم،  نعومة  منذ 
ينشأون على تعلم المبادئ التربوية والقيم األخالقية والرؤى 
المعيشية والحياتية، لكن كان الفتاً ترك تربية الصبية بين أيدي 

اآلباء، بينما انحصرت مسئولية األمهات في تنشئة بناتهن.
 

 ورغم العثور على الوثيقتين في الدولة الوسطى فإن »هيلموت 
بهما  التربية  فصورة  القديمة،  الدولة  إلى  أرجعهما  برونر« 
مختلفة عن طبيعة الدولة الوسطى، وبعض التعاليم والرسائل 
األخرى التي وجدت على برديات مختلفة، وأحياًنا كسور من 

الحجارة. 
منظومة  من  عاٍل  مستوى  إلى  القدماء  المصريون  وصل   
التعليم واالهتمام بها، وما وجدوه في بعض المقابر مثل مقبرة 
»توت عنخ آمون« ومقبرة »بتاح حتب« من فصل مدرسي 

وبرديات وأدوات مدرسية أبرز دليل على ذلك.
 ليس هذا فحسب؛ بل إن عدداً من االكتشافات األثرية أثبت 
وجود المدارس في مناطق مختلفة في أنحاء مصر القديمة، 
فقد كانت هناك مدرسة حول معبد الرمسيوم، وأخرى بدير 
أنشأها  التي  المدينة  في  وكذلك  )األقصر(،  بطيبة  المدينة 
اكتشفت  كما  المنيا،  محافظة  في  العمارنة  بتل  »إخناتون« 
مدرسة في »أبيدوس« بسوهاج، ومدينة أون )عين شمس( 

ومدرسة في تل بسطا، وغيرها.
 ومع تقديسهم للتعليم، جعل المصريون القدماء إلهين للكتابة 
للكتب  سشات  واإللهه  جحوتي  اإلله  هما  والحكمة  والعلم 
والمكتبات، ومثل حكماء الفراعنة بحكمتهم عبر أزمنة الحكم 
في  التربوية  القيم  لتعليم  أساسية  مراجع  المتعاقبة  الفرعوني 

المدرسة الفرعونية.
 

التي كتبها  البردية  أمثلة كثيرة على ذلك، منها نص  وهناك 
آني البنه، حيث قال:  »ال تكن سليًطا وال متطفاًل، وعندما 
تكون في بيت أحد وترى وتسمع شيًئا فألزم الصمت وال تبح 
به ألحد، وال تكن ثرثاًرا، وكن حريًصا في كالمك؛ ألن هالك 

اإلنسان في لسانه«.

 

وعلى 3 مراحل، كان التعليم يتم في مصر القديمة، أولها في 
العمر بين 4 إلى 10 أعوام، وتمثل مرحلة التعليم العام، أما 
عاما  إلى 15  بين 10  الفترة  في  من  كانت  الثانية  المرحلة 
وهي مرحلة النسخ، بينما تمثل المرحلة الثالثة التعليم العالي 

وهي اختيارية وكانت تشمل العديد من العلوم.
 

أنواع المدارس
 

الملكية  القصور  الصغار في  البداية على  التعليم في  اقتصر 
وبيوت النبالء، ثم توسع المصري القديم في إنشاء المدارس 
ثم اإلدارات التعليمية المختصة بتعليم التجارة واإلدارة والتي 
كان يطلق عليها »مهنية«، إضافة إلى مدارس ملحقة بالجيش 
لتعليم العلوم العسكرية وفنون القتال، ومدارس تابعة للمعابد 

لتعليم العلوم الدينية.
لفظ  الهيروغليفية  باللغة  المدرسة  على  المصريون  أطلق   
لفظ  الحياة، وأحيانا يطلق عليها  بيت  »بر – عنخ« وتعني 
»عت سبا« وتعني مكان العلم، كما أطلقوا على المدرس لفظ 

»سباو« وتعني النجم أو المرشد أو الهادي.
 وفي كل من هذه المدارس يوجد مكتبات يطلق عليها »برن 

سشو« وتعني بيت المخطوطات،
  

وكانت تحتوي على برديات في كل فروع المعرفة لتكون كتبا 
ومراجع للدارسين، وكانت الربة الحامية لهذه المكتبات اإللهة 

»سشات«.
ففي  الدراسية،  للمرحلة  تبعا  التعليمية  المناهج  واختلفت    
المرحلة األولى يتعلم التلميذ اللغة وقواعدها وطرق كتابتها، 
الكتب  نسخ  ممارستها عن طريق  مرحلة الحقة  في  يبدأ  ثم 
الجغرافية  المعلومات  بعض  وتعلم  الكتابة  على  للتدريب 
الطالب  يتعلم  األخيرة  المرحلة  وفي  البسيطة،  والتاريخية 
التعاليم الدينية، الفنية، والمهنية، وبعض العلوم مثل الجغرافيا 

والحساب والطب والفلك.
 

ألواح األرتواز
 

للكتابة  الخشبية  »األرتواز«  ألواح  يستخدمون  التالميذ  كان 
بالبوص أو األحجار أو على أوراق البردي، حيث يقوم المعلم 
بتصحيح األخطاء ليتعلمها التلميذ بالمداد األحمر ويقوم بإعادة 
بالمداد  يكتب  ما  غالباً  الذي  التلميذ  ليتعلمها  األخطاء  كتابة 

األسود.

 

وجاء  لتلميذه،  معلم  كتبها  مالحظة  البرديات  إحدى  ودونت 
بها »لقد بلغني أنك أهملَت دراستك وأنك تتسكع في الطريق، 
إّن مثلك مثل المجداف المحطم، انظر إلّي عندما كنُت صبًيا 
مثلك لقد مكثُت في المعبد ثالثة شهور ال أخرج منه، وعندما 

خرجُت تفوقُت على زمالئي في العلم فافعل ما قلت لك«.
لتساعده  الكتابة  أدوات  من  العديد  القديم  المصري  وصنع   
على التعلم، من هذه األدوات أوراق البردي التي صنعها من 
سيقان نبات البردي، استخدم أيضا رقائق الحجر الجيري، أو 
قطع الفخار المكسور التي تسمى »أوستراكا«، وهناك أيضا 
األلواح الخشبية، التي كان باإلمكان مسحها وتنظيفها إلعادة 
والحسابات،  للبيانات  جيدا  سطحا  تمثل  حيث  استخدامها، 

وكذلك النصوص األدبية.
النهايات المشقوقة   كما استخدم الفراعنة أقالم البوص ذات 
لتعطي خطا أدق أرفع، وهناك أيضا الدواة والمقلمة، والتي 
ويستعمل  األحمر  للحبر  األولى  حفرتين  على  تحتوي  كانت 
في كتابة العناوين، والثانية للحبر األسود ويستعمل في الكتابة 

العادية، وبها صندوق مستطيل لحفظ األقالم ..

املؤرخون يكشفون عن أصول أقدم 
سجادة يف العامل 

بروسيا،  بطرسبرج  سانت  في  األرميتاج  متحف  يعرض 
جبال  في  عليها  ُعثر  العالم،  في  األقدم  أنها  يُعتقد  سجادة 

ألتاي بالقرب من مومياء المرأة ترتدي فستانا ذهبيا.
وأشار الخبراء إلى أن السجادة التي تبلغ من العمر 2500 
سنة، والتي اكتشفها علماء اآلثار في عام 1949، في قبر 
بثوب ذهبي"،  بالقرب من "جثة محنطة  الجبل  عند سفح 

ُصنعت من قبل القبائل التركية القديمة.
 Ondokuz جامعة  في  المؤرخ  تيليوغلو،  إبراهيم  قال 
 Samsun في مقاطعة Atakum في منطقة Mayis
شمال تركيا، إن التصاميم واألشكال والزخارف المستخدمة 
في سجادة Pazyryk، مثل "األشكال الحيوانية، وصور 
بالثقافة  ترتبط  الخيول،  ذيول  ربط  وطريقة  الفرسان 

التركية.
وأضاف تيليوغلو، أن التصميمات نفسها كانت تستخدم من 

قبل سادة أتراك آلالف السنين.
ألتاي،  جبال  في  السجادة  على  فيه  عثر  الذي  القبر  ويقع 
ومنغوليا  والصين  روسيا  فيه  تلتقي  الذي  المكان  في 

وكازاخستان.
كما أن هناك تفاصيل أخرى دفعت الباحثين إلى االعتقاد 
وهي  األتراك،  الحرفيين  قبل  من  صنعت  السجادة  بأن 
المالبس  يشبه  والذي  المحنط،  للجسم  الذهبي  الثوب 

التركية، باإلضافة إلى النقش على وعاء فضي.
تصنع  تركيا  بأن  االعتقاد  تيليوغلو  نظر  وجهة  وستعزز 
وتصدر سجاجيدها حول العالم حتى في العصور القديمة.

وعلى الرغم من أن المؤرخين ال يتفقون بشأن أين بدأ نسج 
آسيا حيث  في  نشأ  أنه  يعتقدون  الكثيرين  أن  إال  السجاد، 

تركيا الحديثة اآلن، والتي كانت مركزا لصناعة السجاد.
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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
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	M
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Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

كيفية التعامل مع االطفال 
فى احلظر ؟؟

اخصائية نفسية

ماريا ميشيل 
mareya2000@hotmail.com 

انهم ليسوا فى السجن لكنهم غير احرار،، 
انه  يحتار،،  العقل  حله  فى  لغز  انه  حقا 
الكل  جعل  الذى  الجبار،،  كورونا  فيروس 
المنزل  فى  البقاء  و  للحصار،،  خاضع 
الفرار،،  منها  يمكن  ال  ضرورة  اصبح 
و  االنتشار،،  من  منعه  و  الفيروس  لحسر 
يصيبهم  الموقف  لخطورة  الكبار  تفهم  رغم 
الملل من طول االنتظار،،فمابالك الوضع فى 
نفوس الصغار،، الذين لم يتفهموا ابعاد ذلك 
القرار،، ال يدركوا سوى انهم تحت اجبار،، 
االعذار،،  يتقبلون  ال  انشطتهم  توقف  وعن 
الى متى  و ال نجد اجابة شافية عن سؤالهم 
االستمرار؟؟,, حينئذ يكسو وجوههم امارات 

و  االنكسار،،  و  الحزن 
االسئلة  سرد  فى  يبدأوا 
الحوار،،  فى  االطناب  و 
تتعلق  الشاشات  حول  و 
ذلك  لمقاومة  و  االنظار،، 
بتبسيط  علينا  االستنفار،، 
السن  يالئم  بما  االمر 
ابعادهم  و  االفكار،،  و 
و  السلبية  الشائعات  عن 
نعرف  فهيا  االخبار،، 
المزيد حول كيفية التعامل 

مع االطفال فى الحظر

حياة  انقلبت  انذار  سابق  بدون  و  فجأة 
ذلك الصغير رأسا على عقب فبعد ان كانت 
حياته مفعمه بالحركة و الحيوية اصبحت فى 
تجمد و شلل تام  السباب تبدو غير مفهمومة 

بالنسبة له 
حيث امتنع عن مدرسته , زيارات االهل 
رياضته  ممارسة  النادى,   , االقارب  و 

المفضلة...الخ

الشكوى  ..كثرة  االطفال  على  يالحظ  و 
بالمنزل,,  المشاجرات  و  المشاكل  افتعال   ,
شدة العصبية , كثرة او قلة الحركة , العناد 
 ,, القلق  و  االضطراب  المتكرر,,  البكاء   ,
رفض البقاء بمفردهم و المكوث المبالغ فيه 
ضعف   ,, بالنوم  اضطرابات   ,, ذويهم  مع 
الكارتون  مشاهدة  فى  االفراط   ,, االنتباه 
و  التفاعل  رفض   ,, االنترنت  استخدام  و 

االلعاب التقليدية 
لو لقيته بقى بيدمع أكتر و بيعيط أكتر

طب  و  النفسى  الطب  استشاريو  اكد  و   
تلك  لتخطى  النصائح  بعض  على  االطفال 

الحالة :

لألطفال  كورونا  فيروس  طبيعة  شرح 
مع  يتناسب  مفزع  غير  و  مبسط  بشكل 

في  البقاء  سبب  ايضاح  و  العمرية  المرحلة 
البيت مع  ذكرالحلول لطمأنتهم

التدرب على النظافة الشخصية و المشاركة 
الصحيحة  الطريقة  كتعليمهم   : التعقيم  فى 
لغسيل اليدين  و باقى االجراءات االحترازية  
و  االطفال   بفيويوهات  االستعانة  يمكن  و 
كيفية استخدام المناديل عند الكحة و العطس 
تعقييم  تعليمهم  الجوانتيات.. و  الكمامات   و 
ألعابهم المختلفة و اسناد مسؤليات لتنظيف و 

تعقييم المنزل مناسبة العمارهم 

االخبارية  المواقع  و  القنوات  ابعادهم عن 
تتداول  التى  االجتماعى   التواصل  مواقع  و 
اخبار تزيد من حالة الذعر و القلق مما يزيد 
استبدالها  و  السلبية   النفسية  االعراض  من 
و  الكوميدية  المقاطع  و   االطفال  بقنوات 
الطمأنينة  تبث  التى  االطفال  اغانى  و  افالم 
مواقع  توظيف  و  نفوسهم  فى  السعادة  و 
على  االطمئنان  مثل  يقلق  ال  فيما  التواصل 

الغير .. المحادثات المرئية مع االخرين

تخصيص وقت فى اليوم لممارسة االلعاب 

الروابط  تدعم  التى  الجماعية  االنشطة  و 
االسرية  و تسعد الطفل و خصوصا االلعاب 
التى تنشط الطفل مما  الحركية و الرياضة  
الهادئ  النوم  و  االسترخاء  على  يساعده 
لتفريغ الطاقة دون احداث حركات عسوائية 

مزعجة

ادراة مشاعر القلق للوالدين و التغلب عليها 
... حيث دلت الدراسات  أن خوف األطفال 
بخوف  كبير  بشكل  يرتبط  المرض  من 
ننقل خوفنا  لئال  الحذر  لذلك  علينا  والديهم، 
السيطرة  نفقد  حينئذ  و  دراية  دون  الطفالنا 

على كل شئ  

عدم زجر او انتهار الطفل لكثرة اسئلته عن 
مبسط  بشكل  مجاوبته  بل  الراهن..  الوضع 
لها  سيعود  المحببه  انشتطه  بأن  مطمئن  و 
مشاعرهم  التعبيرعن  اتاحة حرية  حتما..مع 
و التعبير بما  فى دواخلهم من خوف و احباط 

و التعامل مع المشاعر المضطربة 

ايام تطول ليالها .. يكسوها الظالم و يغلفها 
الهدوء المريب و يحيطها العديد من عالمات 
هذا  ينتهى  متى  اهمها  من  والتى  االستفهام 
الوضع الغامض ؟ و يبقى السؤال بال جواب 

..
فياله من وضع مؤلم للراشدين فكيف يكون 
الكاملة فمن  الدراية  لهم  ليس  الذين  لالطفال 

هنا يجب التعامل معهم بطريقة خاصة

اقتصاد عاملي خمتلف

عمل عن بعد ، عمالت رقمية ، تجارة االلكترونية ، طاقة بديلة ، التدوير ، وغيرها من 
األمور التي باتت تتحكم باالقتصاد العالمي وكلها تدل على أننا دخلنا عصر جديد ومختلف 

ال يمت بصلة للماضي بتاتا .
االقتصاد اآلن سوف يخلق بعد حالة الكساد الذي نعيشه وأعلن عنه صندوق النقد الدولي 
والذي لم يشهد مثيل لها من قبل ، أو االنهيار العظيم كما شبهه بعض الخبراء واالعالميين، 

وكل ما كنا معتمدين عليه بات ليس ذي قيمة اآلن .
نعم فئة قليلة هم ما يمكنني أن أعتبرهم » الفئة الناجية » وهم من ركزوا على الطفرة 
التكنولوجية ،ولم يهتموا بعلماء االقتصاد المتشبثين بالنظريات والتطبيقات القديمة التي ال 
تناسب هذا الواقع ،وعند بداية االعصار الذي نشهده الكل تعرض لهزات وهناك من اجتث 

من جذوره إال هم وكأن شيئا لم يكن .
الحمد هللا الوقت لم يفت لكن من منا يقبل أن يندمج بهذا النظام فالبداية دوما صعبة وعلى 
الخصوص بالنسبة لنا ، ألننا معروفين بعشقنا للروتين والبيرقراطية وإدخال الحكومة في 
تكون أضعاف غيرنا ألنهم  ولهذا خسارتنا   � بالكامل  فيها  وكبيرة وغارقين  كل صغيرة 

يسيرون بمسارين أما نحن فال نعرف إال هذا المسار .
الحقيقة يجب أن نتخذ قرارات تشملنا جميعا وهذه قرارات بالتأكيد مؤلمة وليست بالهينة 
وهي على المدى القصير ولهذا يجب أن نكون معها وليس ضدها ، أما على المدى الطويل 

فنحن الرابحين ألننا سوف نكون فعالين في النظام االقتصادي العالمي الجديد .
حسين علي غالب

حسني علي غالب

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)
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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
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مريم مراد 
يوم الغسيل

الوان مائيه علي ورق كانسون

بعد انتظار ملدة 43 عاما سيدة بعمر 68 عاما تنجب توأمني
 

قال زوج سيدة تبلغ من العمر 68 عاما أنجبت توأمين مؤخرا لبي بي 
سي إنهما انتظرا 43 عاما ومرا بثالث دورات فاشلة للتلقيح االصطناعي 

قبل أن يرزقا أخيرا بالتوأمين.
وقال الزوج نوح أدونيغا إن سعيهما لإلنجاب قادهما إلى بريطانيا ومن 

ثم إلى نيجيريا بلدهما األم، وإن إيمانهما هو الذي ساعدهما على االستمرار في مسعاهما 
للحصول على ذرية. وكانت الزوجة مارغريت أدونيغا قد رزقت بالتوأمين في ال� 14 من 

أبريل. وتتمتع األم والتوأمان بصحة جيدة، وغادروا مستشفى جامعة الغوس التعليمي.
وقال الزوج الذي يبلغ من العمر 70 عاما إنه استلم رسائل من مجموعة من األطباء 
المختصين بالخصوبة وصفوا فيها قراره بالمضي قدما في عمليات التخصيب االصطناعي 
بغير الحكيم. ولكنه يصر على أن القرار كان قرارا شخصيا وليس من اختصاص األطباء.
ووصف الطبيب المشرف إن الوالدة "كانت أشبه بمعجزة"، ولكنه أضاف أن الزوجين 

جازفا عندما قررا المضي قدما في الحمل بسبب عمريهما.
وقالت إدارة المستشفى إنها لم تكن لتوافق على إجراء التلقيح االصطناعي نظرا لعمري 

الزوجين، وإنها وافقت على إدخالها المستشفى نظرا لمسؤوليتها الطبية فقط.



السنة الثالثة عشر، العدد )317( - األربعاء 22 إبريل 142020

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
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 الحلقة الحادية عشر: الالفقارّيات

الجزء األول مقدمة

     

 

    

  

الالفقاريات مصطلح يصف الحيوانات التي ال تمتلك عمودا 
فقريا لذلك تتضمن هذه المجموعة جميع الحيوانات باستثناء 
الطيور،  البرمائيات،  الزواحف،  )األسماك،  الفقاريات 

الثدييات(. وتصنف الالفقاريات الى:-

الديدان  شعبة   - الالسعات  شعبة   - االسفنجيات  شعبة 
الديدان  شعبة   - االسطوانية  الديدان  شعبة   - المفلطحة 
- شعبة  المفصليات  - شعبة  الرخاويات  شعبة   - الحلقية 

شوكيات الجلد.

يدل مصطلح الالفقاريات على أي حيوان يفتقر إلى العمود 
الفقري، وتشكل الحيوانات الالفقارية أكثر من 90% من جميع 
أنواع الحيوانات الحية وهي تعيش في جميع أنحاء العالم، 
وتُعد عنصًرا رئيسياً في سالسل الغذاء للطيور واألسماك 
والكثير من الفقاريات، كما أنّها غذاء لإلنسان أيضاً، وتضم 
وقنديل  العناكب،  مثل  الحيوانات  من  العديد  الالفقاريات 
وقنافذ  البحر،  وسرطان  والحبار،  البحر،  ونجوم  البحر، 
والقواقع،  األرض،  وديدان  والكركند،  والمحار،  البحر، 
الحيوانات  خصائص  أهم  من  و  والحشرات  واإلسفنج، 
الفقاريات،  مثل  فقري  عمود  امتالكها  عدم  هو  الالفقارية 
عظمي  هيكل  الالفقاريات  من  األنواع  بعض  وتمتلك 
الالفقاريات  جميع  تشترك  و  العظام  من  يتكون  ال  ولكنه 
بقدرتها على الحركة خالل مرحلة ما على األقل من دورة 
مثل  المياه  تيارات  طريق  عن  بعضها  ويتحرك  حياتها، 
قناديل البحر؛ حيث إنّها ال تستطيع التحكم باتجاه الحركة، 
المستديرة،  الدودة  مثل  باالتجاه  التحكم  يستطيع  والبعض 
و  الذبابة  مثل  للحركة  أطراف  تمتلك  الفقاريات  وهناك 
وأنواع  األعشاب  على  تتغذى  الفقاريات  من  أنواع  هناك 
أخرى على اللحوم، فاإلسفنج يصفي الكائنات الحية الدقيقة 
األخرى،  الحشرات  العناكب  وتأكل  الماء،  في  الموجودة 

ويجلب النمل القاطع أنواع محددة من أوراق النبات لتنمو 
عليها الفطريات التي يفضلونها، وتعمل بعض األنواع من 
الالفقاريات على تحليل جيف الحيوانات الفقارية الكبيرة؛ 
بالتجمع على جيف السناجب أو الطيور  النمل  فمثاًل يقوم 

الصغيرة لتفتيتها وتحليلها.

جميع  في  الكبير  االتساع  هذا  بسبب  الالفقاريات  وتنتشر 
البيئات باختالفها فمنها األرضية ومنها المائية ومنها أيضاً 
التي لها جزء من دورة حياتها في بيئة وجزء آخر من دورة 

حياتها في بيئة أخرى: 

البيئات المائية

-  مياه التربة والمياه الراكدة: في هذه البيئة تتواجد العديد 
من الكائنات الحية والتي تستطيع العيش بكميات قليلة من 
الرطوبة بين جزيئات التربة المكونة لها كما في العديد من 
وبعض  والحشرات  الكائنات  من  العديد  ويرقات  األوليات 
تفقع  بعد  الفرد  نمو  من  طور  أول  )اليرقة هو  القواقع 

البيضة، أو الوالدة عند عدد كبير من األنواع الحيوانية( 

حشرة يرقية

من  العديد  بها  تتواجد  العذبة:  والمياه  األنهار  مياه    -
التشكل البيولوجي من أسماك مختلفة ومن أنواع عديدة من 

الالفقاريات وغيرها من الكائنات الحية األخرى

البحار والمحيطات: وهي تمثل الحجم األكبر من   - مياه 
الكتلة البيولوجية على سطح األرض من تنوع في األنواع 
وعدد في األفراد وذلك بسبب االختالف الكبير في بيئات 
المختلفة  البيئات  من  العديد  على  تحتوي  فهي  المياه  هذه 
وهي تضم بين مياهها العديد من الكائنات المختلفة والتي 
تناسب معيشتها وتكيفاتها تلك البيئات والظروف المحيطة 

بها وهي بشكل مختصر تقسم إلى: 

بيئة منطقة المد والجزر: إن الحيوانات المتخصصة فقط 
البيئة  هذه  في  بنجاح  والبقاء  العيش  من  تتمكن  التي  هي 
المضطربة، لذا فأغلب الحيوانات المتواجدة على السواحل 
عبارة عن حيوانات بارعة بالحفر بصورة مدهشة وصغيرة 
بالحجم نسبياً وذلك لتأثر المجاميع المختلفة في هذه المنطقة 
مباشرة بظروف المناخ المحلية أكثر من المجاميع األخرى 
والتي تقع أسفل منطقة المد والجزر، فأثناء فترات الج�زر 
ق�د تتعرض مباشرة إلى الضوء الشمسي الحار وللجفاف 
قبل  من  واالفتراس  والتجمد  الباردة  والرياح  والمطر 

الحيوانات األرضية واإلنسان.

لمياه  تحدث  مرحلتين  من  طبيعية  والجزر ظاهرة  )المد 
المد يحدث فيها ارتفاع وقتي  المحيطات والبحار. مرحلة 
تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر. ومرحلة 
الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب مياه 

سطح المحيط أو البحر(

  

ارتفاع منسوب الماء أثناء المد    انخفاض منسوب الماء أثناء الجزر                      

البيئات  أغنى  من  تعتبر  وهي  القاري:  الرصيف  بيئة 
الضوء  وصول  منها  أسباب  لعدة  وذلك  باألنواع  البحرية 
الحرارة  درجات  في  النسبي  والثبات  المنطقة  هذه  في 
المنطقة  هذه  أن  نجد  الذي  األخرى  والعوامل  والملوحة 

تقطنها الع�ديد من الكائنات الحية القاعية والطافية وأنواع 
العظمى  الغالبية  تعد  الالفقارية ولذلك  الكائنات  عديدة من 
من الالفقاريات في هذه المنطقة والتي في الغالب ال يزداد 

عمقها عن 200 م تحت سطح الماء.

)المنحدر القاري هو عبارة عن امتداد قاري ولكنه مغطى 
بالماء واليعد منطقة أو ميزة بحرية إذا قل منسوب الماء  

بمقدار 5% من متوسط العمق(

املنحدر القاري على الصعيد العاملي باللون السماوي

للمجموعات  بالنسبة  أما  واألغوار:  العميق  القاع  بيئة 
فيمكن  والمحيطات  البحار  أعماق  القاطنة  الحيوانية 
الحيوانية  بالمجاميع  مقارنة  فقيرة  بأنها  تتميز  بأنها  القول 
بالرصيف القاري، ولكنها تحتوي على نسبة كبيرة نوعاً ما 
من األنواع المستوطنة المقتصرة على أعماق البحر وعند 
النزول للعمق وعند االبتعاد عن اليابسة فإن األنواع الق�ادرة 
على العيش في األعم�اق تصبح أق�ل كما تصبح المجموع�ة 

الحيوانية التي في األعم�اق السحيقة ذات صفات خاصة.

مائية  الغورية طبقة  أو المنطقة  السحيقة  )مناطق األعماق 
في قاع البحر تقل فيها حركة المياه و يرتفع الضغط المائي 
فيها و تصل إلى قعر المحيط و بالتالي تكون مظلمة و باردة 
الطبقة كائنات محللة من بكتيريا و  جدا و تعيش في هذه 
أسماك تقتات على النباتات و الحيوانات الميتة و الفضالت 

التي تترسب من األعلى(
منطقة العمق السحيق في الوسط

ألنها  للغاية  مهمة  الالفقاريات  تعد 
اإلنسان  بحياة  مباشر  مساس  ذات 

من حيث فوائدها وأضرارها

فوائد الالفقاريات

الروبيان  مهمة:  غذائية  مصادر 
)الجمبري( - السرطان- المحار- 

القواقع وغيرها -

والشمع  كالعسل  مفيدة:  مواد  إنتاج 
كما  القز  ودودة  النحل  مثل  والحرير 
األسفنج  من  التجاري  األسفنج  ينتج 

الحقيقي -

دودة  التربة:  وتخصيب  تهوية   -
األرض في تفتيت التربة وتقليبها وتهويتها كما أنها تحول 
الهضمية  قناتها  عبر  تمر  التي  المتفسخة  العضوية  المواد 

إلى مواد بسيطة تضاف إلى التربة فتزيد من خصوبتها

- تلقيح النباتات: تقوم بعض أنواع الحشرات بعملية التلقيح 
بنقل  الرحيق  عن  بحثا  أخرى  إلى  زهرة  من  تنتقل  حيث 
حبوب اللقاح وهذا بدوره يزيد اإلنتاج ويؤدي إلى تحسينه

)السيطرة الحياتية(   تستخدم كائنات حية ضد كائنات حية 
أخرى -

- التجارب المعملية: من الحيوانات المفضلة في التجارب 
حيز  في  وضعها  يمكن  بحيث  حجمها  لصغر  المعملية 
محدود كما ويمكن الحصول على أعداد كبيرة منها خالل 

فترة زمنية قصيرة لقصر فترة حياتها

أضرار الالفقاريات

والحيوان  لإلنسان  أمراضا  منها  كبيرة  أعداد  تسبب 
كالطفيليات مثل البلهارزيا والمالريا والزحار -

لطفيليات مختلفة حيث  ثانوية  منها مضيفا  الكثير  يعمل   -
مثل  مختلفة  لطفيليات  ناقال  أو  داخلها  الحياة  دورة  تكمل 

البعوض والقواقع

بعضها آفات زراعية مثل الجراد -

إعداد  د. شاكر اسطفان
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إشراف
جنـــوى غـــــالي

أملدارس العامة واخلاصة يف أونتاريو لن يعاد فتحها قبل 12 مايو 
تورنتو : أكد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد , إن طالب المدارس 
العامة والخاصة في أونتاريو لن يعودوا الي الفصول الدراسية قبل يوم 12 
مايو , وذلك ألستمرار حالة الطوارئ في المقاطعة والتي تمتد الي 12 مايو 
, وكذلك ستظل مراكز رعاية االطفال المرخصة مغلقة , وأكد دوج فورد إن 
حكومته لن تلغي العام الدراسي بالكامل , ولكنه لم يقدم تاريخا محتمال لعودة 

الطالب الي الفصول الدراسية , وقال وزير التعليم ستيفن ليتشي إننا نسعي للحصول علي نصيحة من الدكتور 
ويليلمز كبير اطباء الصحة في المقاطعة , وكانت حكومة فورد قد اوضحت من قبل أنه لن يتعرض تخرج 
أي طالب للخطر , بسبب الوضع الحالي , وأشارت الي أن وزارة التعليم تواصل العمل مع المعاهد العليا 

والجامعات لضمان عدم وجود حواجز عندما يتعلق االمر بدخول المعاهد والجامعات .

السنة الثالثة عشر، العدد )317( - األربعاء 22 إبريل 162020  كنـــــــدا يف أسبوعني

مقاطعة الربتا تتقاسم فائض أجهزة التنفس 
الصناعي واالقنعة الطبية والقفازات مع 

أونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا 

إدمنتون : قال رئيس وزراء مقاطعة 
لديها  البرتا  إن  كيني  جايسون  البرتا 
الطبية  االقنعة  من  يكفيها  مما  اكثر 
الصناعي  التنفس  وأجهزة  والقفازات 
لتلبية أحتياجات المقاطعات االخري , 

لذلك فهي تتقاسم بعض الفائض لديها مع المقاطعات االخري التي هي 
البرتا وككندي ال  أنني كواحد من سكان  . وقال  لها  في حاجة ماسة 
يمكن أن يسمح لي ضميري بان اراقب  العديد من المقاطعات االخري 
ينفذ من عندها االمدادات الطبية,وانا أعرف إن لدينا في البرتا مخزون 
إنه  كيني  وقال جاسون   , الطبية  المعدات  هذه  من  عنا   فائض  هائل 
نقص  لديهم  الذين  االخرين  الوزراء  رؤساء  من  عديدة  رسائل  تلقي 
في المعدات الطبية , وسوف ترسل البرتا 25 الف قناع طبي و 2,5 
مليون قناع وقائي الي أونتاريو بجانب 15 مليون قفاز طبي ونظارات 
قناع  الف  تنفس , وسوف تحصل كيبيك علي 25  واقية و50 جهاز 
مقاطعة  وستحصل   , قفاز  مليون  و15  وقائي  قناع  مليون  و2  طبي 
بريتش كولومبيا علي 250 الف قناع طبي , وقد أرسل رئيس وزراء 
مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجول رسالة بسيطة شاكرا مساعدات جايسون 
كيني , وايضا أرسل رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا  رسالة 
شكرلجايسون كيني , وكانت عالقات مقاطعة البرتا مع كال من كيبيك 
انابيب  وبريتش كولومبيا متوترة جدا مؤخرا بسبب توسعات خطوط 
جايسون  إن  ,اال  المقاطعتين  هاتين  البرتا عبر  من  الخام  النفط  شحن 
هاتين  رؤساء  مع  االسبوعية  إتصالته  خالل  جدا  تأثر  إنه  قال  كيني 
المقاطعتين , الذين أعربوا عن تضامن حقيقي مع مقاطعة البرتا بسبب 
الصعوبات االقتصادية التي تواجهها المقاطعة بعد إنهيار اسعار النفط 
مؤخرا..وقال ان المقاطعة تتطلع الى ما وراء الخالفات من اجل انقاذ 
االرواح ، بيد انه اعرب عن امله فى اال تنسى المقاطعات االخرى هذه 

البادرة من البرتا  فى وقت الحق. .

أونتاريو تأمر مراكز رعاية االطفال املغلقة بالتوقف عن حتصيل 
رسوم الرعاية , وعلي هذه املراكز االحتفاظ باماكن االطفال 

أمرت حكومة أونتاريو مراكز رعاية االطفال المغلقة بسبب كوفيد 19  
 . لالطفال  باماكن  باالحتفاظ  االستمرار  مع  الرعاية  بعدم تحصيل رسوم 
فرض  كورونا  وباء  »إن  له  بيان  في  ليتشي  ستيفن  التعليم  وزير  وقال 
الذين  هؤالء  لدعم  بحاجة  ونحن   , العائالت  علي  كبيرة  مالية  ضغوط 
يواجهون إنخفاض في الدخل أو التسريح » وفي شهر مارس أمرت حكومة 

أونتاريو جميع مراكز رعاية االطفال بإغالق هذه المراكز بموجب قانون الطوارئ في المقاطعة, وشجعت 
الحكومة العاملين في دور رعاية االطفال بالتقدم  بطلب للحصول علي مزايا الطوارئ التي تقدمها الحكومة 
الفيدرالية, ومع هذا فقد أعلنت حكومة أونتاريو إنها ستسمح لبعض مراكز رعاية االطفال التي تقدم رعاية 

للعاملين في الخطوط االمامية بمواصلة العمل .

شرطة أونتاريو حتذر اجلمهور من حمتالون يستغلون خوف املواطنني 
وسط وباء كورونا 

,وقالت  وباء كورونا  االن وسط  لالحتيال تجري  الجمهور من حوالي 12 طريقة  أونتاريو  تحذر شرطة 
الشرطة في بيان صحفي : إن المحتالين يستغلون خوف المواطنين ليحققوا ارباح خاصه لهم , وهم يفعلون دلك 
بطرق متنوعة , وهذه بعض طرق االحتيال :1- تعرض شركة  ما عمل اختبار كوفيد 19 علي الفرد وتعرض 
عليه شراء أدوية لم يثبت انها تعالج المرض 2- يقوم المحتالون بانتحال صفة موظفين في وكالة الصحة 
العامة في كندا لجمع بيانات شخصية وارقام بطاقات االئتمان البنكية 3- تدعي بعض شركات تنظيف انابيب 
الهواء في المنازل ] دكت كلينينج[ بانها يمكن ان تحمي الناس من فيروس كورونا , وتقول شرطة أونتاريو 
ان المحتالين يسعون لالستفادة من شعور الناس بالخوف , من أمثلة االحتياالت ايضا  إدعاء المحتالين بانهم 
الفاتورة , وفي عملية أحتيال  الكهرباء بسبب عدم دفع  أقليمية ويهددون بقطع  من شركة هيدرو محلية او 
أخري قال المحتالين للناس ان اختبار كوفيد 19 لهم كان إيجابيا وطلب منهم تقديم معلومات عن ارقام بطاقات 
االئتمان لملئ وصفة طبية , وحذرت الشرطة من المحتالين الذين يدعون انهم يعملون بالرعاية الصحية او من 
شركات االبحاث او من مكالمات او رسائل الكترونية تقدم مشورات طبية او تطلب معلومات شخصية عاجلة 
, وتحذر الشرطة الكنديين من االدالء بأي معلومات شخصية عبر الهاتف او عبر االنترنت وتنصحهم بالتحقق 
من االصدقاء وافراد العائلة او المواقع الرسمية قبل تقديم المعلومات , وهذه بعض الحقائق الرئيسية للحفاظ 
علي سالمتك من عمليات االحتيال : 1- ال يسمح باختبار كوفيد 19 اال للمستشفيات ووكاالت الصحة العامة 
وال تفرض رسوم علي هذا االختبار ,وال توجد هناك إختبارات حقيقية او مضمونة خارج هذا النطاق  2- لن 
يطلب مسؤولو الصحة العامة الحقيقيون معلومات عن بطاقات االئتمان الخاصة بك  3- إذا كنت ترغب في 
التبرع للصليب االحمر الكندي ,أو  أي مؤسسة أخري فأبحث عن موقعها الرسمي بدال من الرد علي رسائل 

نصية تدعي إنها مؤسسات خيرية .

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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

من داخل سياراتهم يف موقف السيارات 
حضر املسيحيون يف فورت ساسكاتشوان 

خدمات عيد الفصح 
أقامت كنيسة بريدج في مدينة فورت 
في  الفصح  عيد  خدمة  ساسكاتشوان 
سمح ألعضاء  مما  للسيارات  موقف 
لحضور  معا  باالجتماع  الكنيسة 
داخل  من  الفصح  بعيد  االحتفال 
الكنيسة  اعضاء  وتجمع   , سيارتهم 
كل  من  وطلب  السيارات  موقف  في 

سيارة أن تقف بعيدا عن االخري مسافة مترين مع إغالق كل النوافذ 
القداس علي راديو  ,  وكل اسرة جلست  داخل سيارتها لتستمع الي 
السيارات   موقف  في  كبير  مسرح  علي  القداس  أقيم  وقد   , السيارة  
وبجانبة شاشة عرض كبيرة  ,وقال القس ريان بيد »أردنا االجتماع 
العظيم   اليوم  بهذا  قادرين علي االحتفال  نكون  لكي  آمنة  معا بطريقة 
المقاطعة والهيئة  الموافقة عليه من قبل  أقمناه تمت  الذي  , والترتيب 
الصحية في البرتا ومدينة فورت ساسكاتشوان , حيث كان علينا إتباع 
قواعد صارمة وسط وباء كورونا -ومنها ان ال  يقوم  بخدمة القداس 
اكثر من 15 شخص في نفس الوقت , وقال القس إن هذا مختلف كثيرا 
العامة تغيير طريقة  التقليدية – فقد أجبرت قيود الصحة  عن الخدمة 
االحتفال بعيد الفصح , ولقد فعلنا كل ما في وسعنا لتقديم خدمة عيد 
الفصح المجيد بطريقة جيدة , وفي كنيسة القديس يوسف قامت أبراشية 
إدمنتون للكاثوليك ببث القداس علي الهواء مباشرة عبر االنترنت مثل 

العديد من الكنائس االخري في كندا 

دوج فورد يقول إن أونتاريو لن تعود ايل إستخدام 
اسعار الكهرباء السابقة بعد إنتهاء فرتة  الطوارئ 

تورنتو : قال مجلس الطاقة في مقاطعة أونتاريو ان أسعار الكهرباء في المقاطعة ستعود كما كانت عليه قبل 
فترة  الطوارئ التي تنتهي  يوم 7 مايو , وهي 14,4 سنت لكل كيلو واط/ ساعة في فترات الركود و 20,8  
سنت لكل كيلو واط / ساعة في أوقات الذروة , وقال ايضا مجلس الطاقة انه لن يحدد سعرا جديدا للكهرباء 
في فترة الصيف بسبب وباء الكورونا  , ولكن المقاطعة أعلنت عن تمديد فترة الطوارئ حتي 12 مايو , وقال 
دوج فورد إنه ال يوافق علي قرار مجلس الطاقة في أونتاريو بالعودة الي االسعار السابقة وقال أنا الأحب 
تحديد اسعار الكهرباء بحسب الوقت , خاصة عندما تكون الناس في منازلهم , وكان دوج فورد قد قرر يوم 
24 مارس  ان حكومته ستثبت سعر الكهرباء في كل االوقات بحيث تكون 10,1 سنت للكيلو واط/ ساعة 
بسبب فترة الطوارئ في المقاطعة , ولذا قال دوج فورد إنه سيجلس مع رئيس مجلس الخزانة ووزير المالية 

ووزير الطاقة للتوصل الي حل وقال ان الناس سوف تسمع قريبا عن هذا الحل .

فحص الزامي لدرجات حرارة العاملني يف مجيع 
متاجر البقالة ]تي& تي[ يف كندا واختياري للعمالء 

تورنتو : بداية من يوم االثنين 21 أبريل سيكون هناك فحص الزامي لجميع 
الموظفين العاملين في متاجر البقالة ] تي & تي[ عبر كندا واختياري للعمالء, وأكدت سلسلة متاجر ] تي & 
تي[ الكندية انها ستعمم عملية فحص درجات الحرارة, وذلك للمساعدة في الحد من إنتشار فيروس كورونا  
بين الموظفين والعمالء, وقال متحدث باسم الشركة ان  الموظف الذي تصل  حرارته الي  38 درجة مئوية 
لن يسمح له بالعمل مع االحتفاظ براتبه, وسيطلب منه العودة لمنزله واالتصال بالطبيب المعالج, ومن يكتشف 
أصابته بالحمي من العمالء سوف يرسل الي منزله مرتديا قناع طبي , وبينما ال تزال محالت البقالة في جميع 
انحاء اونتاريو مفتوحة وسط وباء كورونا النها تعتبر خدمة أساسية ,  تقوم جميعها  باتباع  االرشادات الطبية 
المطلوبة من االحتفاظ بمسافة مترين بين العمالء وتطهير االسطح ووضع حواجز زجاجية امام الموظفين 

الذين يحاسبون العمالء ويحصلون ثمن البضائع
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السرية الذاتية لعميد االدب العربى طـــه حسيــــن

توفيق مرتي مينا

ولم  المحتومة  الساعة  وجاءت 
فى  الفقهاء  وانقسم  شىء,  يحدث 
التصّوف:  أهل  وقال   , ذلك  تعليل 
بين  المتولّى  القطب  توّسط  لقد 
الناس  عن  فصرف  وهللا  الناس 
الخماسين  وأما  البالء,  هذا 
كان  النسيم  شم  ايام  تسبق  التى 
من  صغيرة  قطعاً  يعدون  الفقهاء 
ل  أ  منها  كل  على  كتبوا  الورق 
يوم  البيوت  على  يفرقونها  م ص 
منها  قطع  اربع  البتالع  السبت 
 , شراب  او  بطعام  يلموا  ان  قبل 
او  أحمر  بيضاً  ثمنها  ويتقاضون 
اصفر وال يدرى صاحبنا ماذا كان 
يصنع سيدنا بما كان يجتمع له من 
النور(,,,  سبت   ( يوم  فى  البيض 
وكانوا يفرقون على البيوت حجب 
وتمائم يكتبون عليها مخلفات النبى 
اثمانها  يتقاضون  سريانية  وادعية 

دراهم وخبزاً وفطيراً وحلوى ليدفع 
عن الناس أذى هذه الشياطين التى 

تحملها رياح الخماسين.

رجل من أهل القاهرة هبط المدينة 
مفتش  انه  على  االيام  من  يوم  فى 
العمر  متوسط  الزراعية  للطريق 
لبث  ما  الفرنسية  يتكلم  مطربش 
ابى  وبين  بينه  المودة  اتصلت  ان 
القرآن  يتلو  الصبى  سمع  الصبى, 
تجويد  يعلمه  ان  ابيه  على  فاقترح 
قبل  ازهرياً  المفتش  كان   , القرآن 
الفنون  مدرسة  الى  يتحول  ان 
اصول  للصبى  شرح  والصنائع, 
المفتش  يقلد  الصبى  ,أخذ  التجويد 
فى ترتيله, وفى بيت المفتش كانت 
زوجته ذات الستة عشرة من عمرها 
تحادث الصبى فى مودة محببة الى 
قلبه وتحول الحديث الى لعب كلعب 

الصبيان.

 كانت ايام الصبى تحلو حيناً وتمّر 
حيناً , أخته الصغرى ذات االربعة 
يسعفوها  ولم  المرض  ألّمها  اعوام 
فقد  حين  معه  حدث  كما  بطبيب 
خفيفة  الصغيرة  وماتت   , بصره 
الحديث  عذبة  الوجه  طلقة  الروح 
أشهر  إال  هى  وما  االهمال  بسبب 
وما   , الهرم  أباه  الشيخ  فقد  حتى 
فقدت  حتى  أخرى  أشهر  إال  هى 
حلت  ثم  الفانية,,  امها  الصبى  ام 
فقدت االسرة  الكارثة االعظم حين 
عمره  من  عشرة  الثامنة  فى  إبنها 
وانتسب  البكالوريا  على  حصل 
للسفر  واستعد  الطب  مدرسة  الى 
لكن وباء الكوليرا المنتشر فى ذلك 
الوقت دعاه ان يلتحق بالطبيب الذى 
المنتشر  الوباء  المرضى من  يعالج 
لكنه التقط العدوى فانهت حياته فى 
21 اغسطس 1902 الساعة الثالثة.                    

من ذلك اليوم استقر الحزن العميق 
فى هذا الدار, وتعودت هذه االسرة 
ان تعبر النيل الى مقر الموتى من 
نفسية  وتغيرت   , حين  الى  حين 
هللا  وعرف  تاماً  تغييراً  صبينا 
إليه  يتقرب  ان  على  وحرص  حقاً 

بالصدقة والصالة وقراءة القرآن.

   كان اخوه يقّصر فى اداء واجباته 

الدينية وكان فى الثامنة عشرة حين 
والصوم  الصالة  كانت  ولما  مات, 
بلغ  متى  االنسان  على  فرض 
فى  الصبى  فقدر  عشرة  الخامسة 

بالصوم  هلل  مدين  اخاه  ان  نفسه 
والصالة ثالثة اعوام كاملة ففرض 
الخمس فى كل  ليصلين  نفسه  على 
يوم مرتين , مرة لنفسه ومرة ألخيه 
لنفسه  شهرين  السنة  من  وليصمن 
بينه  عهداً  ذلك  وليجعلن  والخيه 
وبين هللا وشهد هللا لقد وفى الصبى 
سيرته  غيّر  وما  أشهراً  العهد  بهذا 

هذه إال حين ذهب الى األزهر.

ايام  بعد  مسافر  بانه  ابوه  أخبره 
إخوته  الى  يستمع  المحطة  وفى 
يقول  وابوه  الشجاعة  فيه  يبثّون 
له: ماذا يحزنك ألست رجاًل الست 
قادراً على ان تفارق امك ؟  إنطلق 
القطار,  رأى نفسه فى القاهرة بين 
اقبلوا  قد  المجاورين  من  جماعة 
من  لهم  احتمله  قد  كان  ما  فأكلوا 
طعتم, كان يوم الجمعة وإذا الصبى 
يرى نفسه فى االزهر للصالة يسمع 
الخطيب ال فرق بينه وبين خطيب 
المدينة والخطبة هى ما كان يسمع 
فى المدينة والحديث هو هو والنعت 
عاد   ,, هى  هى  والصالة  هو  هو 
الى حجرة اخيه خائب الظن بعض 

الشىء.

تجويد  فى  رأيك  ما  أخوه:  سأله 
أجاب  القراءات؟  ودرس  القرآن 
انا  اليهما,  الصبى: لست فى حاجة 
فى حاجة الى العلم أريد ان ادرس 
والتوحيد,,  والمنطق  والنحو  الفقه 
آخر  جامع  الى  معه  اخوه  أخذه 
ليستمع معه الى شيخ جليل كان أبو 
ويجله  يعرفه  بأنه  يتفاخر  الصبى 
لعلمه,, لكنه بعد سماعه للشيخ أقسم 

انه إحتقر العلم منذ ذاك اليوم .

ويكمل الدكتور طه حسين الحديث 
الصغيرة  إبنته  مخاطباً  أيامه  عن 
لن   ( قائاًل:  اعوام  التسعة  ذات 
ابوك  عليه  كان  مما  بشىء  احدثك 
فى ذلك الطور اآلن حتى تتقدم بك 
تقرئى  ان  فتستطيعين  قلياًل  السن 
أباك  وتفهمى وتحكمى وتعرفى ان 
حقاً  إسعادك  فى  وجّد  حقاً  أحبك 
وُوفق الن يجنبك طفولته وصباه , 
من  عرفت  بما  حدثتك  لو  وأخشى 
يملكك اإلشفاق  ان  أبيك حينئذ  امر 

بالبكاء  فتجهشين  الرأفة  وتأخذك 
ابيك  على حجر  ويوم جلست   ,,,,
أوديب   ( قصة  عليك  يقص  وهو 
ملكاً ( عندما فقأ عينيه واقبلت إبنته 
) أنتيجون ( فقادته , وكم اجهشت 
لثماً  ابيك  على  وانكببت  بالبكاء 
وتقبياًل ألنك رأيت ) أوديب الملك 
ان  يستطيع  ال  مكفوفاً  كأبيك   )
يهتدى وحده و مع ذلك سأحدثك 

عن طور من اطوار حياة ابيك.

فى الثالثة عشرة من عمره نحيفاً 
شاحب الوجه مهمل الزى أقرب 
إقتحاماً  العين  تقتحمه  الفقيه  الى 
التى  وطاقيته  القذرة  عباءته  فى 
قاتم,  سواد  الى  بياضها  استحال 
القميص الذى يبين من  وفى هذا 
الواناً  اتخذ  وقد  عباءته  تحت 
عليه  سقط  ما  كثرة  من  مختلفة 
الباليتين  من الطعام , وفى نعليه 
هذا  فى  العين  تقتحمه   , المرقعتين 
كله ولكنها تبتسم له حين تراه على 
وبصر  رثّة  حال  من  عليه  هو  ما 
مبتسم  الجبين  واضح  مكفوف,, 
األزهر  الى  قائده  مع  الثغرمسرعاً 
الى  كله  الدرس مصغياً  وفى حلقة 
مبتسماً  التهاماً  كالمه  يلتهم  الشيخ 
اليوم  ينفق  متبرماً  وال  متألماً  ال 
يأكل  ال  والسنة  والشهر  واالسبوع 
إال لوناً واحداً فى الصباح والمساء 
األزهر  خبز  على  إال  يعيش  ال 
وويل لألزهريين من خبز األزهر 
من  ضروباً  فيه  ليجدون  كانوا  إن 
وفنوناً  الحصى  من  وألواناً  القّش 
من الحشرات, وكان ينفق االسبوع 
هذا  يغمس  ال  واألشهر  والشهر 
الخبز إال فى العسل األسود,, وانت 
ال تعرفين العسل األسود وخير لك 

أال تعرفيه.

 كذلك كان يعيش ابوك جاداً مبتسماً 
للحياة والدروس , محروماً ال يكاد 
انقضت  إذا  بالحرمان, حتى  يشعر 
السنة وعاد الى ابويه , واقبال عليه 
يسأالنه كيف يأكل وكيف يعيش ؟ 
تعود  لهما األكاذيب كما  ينظم  أخذ 
فيحدثهما   , القصص  لك  ينظم  ان 
يرفق  كان  ونعيم,  كلها رغد  بحياة 
ينبئهما  ان  ويكره  الشيخين  بهذين 
فإن  حرمان,,,,   من  فيه  هو  بما 
حيث  إلى  انتهى  كيف  سألتنى 
شكله  اصبح  وكيف  اآلن  هو 
يهيء  ان  استطاع  وكيف  مقبواًل 
حياة  من  فيه  انتما  ما  وألخيك  لك 
الى  حال  من  انتقل  وكيف  راضية 
يستطيع  آخر  هناك شخص   , حال 
ان يجيبك, إنه هذا الملك القائم الذى 
يحنو على سريرك صباحاً ومساًء, 
لقد حنا ياإبنتى هذا الملك على ابيك 
اليأس  ومن  البؤس نعيماً  فبدله من 
الشقاء  ومن  غنى  الفقر  ومن  أماًل 

سعادة وصفواً  ( 

حسين  طه  الدكتور  رائعة  من    
األيام 

) نهاية الكتاب األول (

مجال قيامة املسيح
درب الصليب

Oliver كتبها
القيامة.ففي حياته  لنا جمال  أظهر  املوت  قبح  بعد  و من  املسيح  -قام 

كل القيامة وفي قيامته كل احلياة.مسيحنا القيامة و احلياة.

بالروح  القيامة  ثمار  كل  البشرية  منح  المسيح  يسوع   : القيامة  ثمار   -
يسوع  الرب  أكمل  الثمر.بالتجسد  ربحنا  و  قام  الثمن  دفع  و  القدس.مات 
عرفناه. و  باآلب  اإلبن صالحتنا  اإلنجيل.قيامة  أكمل  بالقيامة  و  النبوات 
اإليمان بالمسيح يثبت بقيامة المسيح.كل ما فعله السيد المسيح علي األرض 
إستمد قوته من قوة قيامته.لم يكن ممكناً لتعاليمه أن تكون مؤثرة من دون 
القيامة.الكنيسة ثمر قيامة و الفرح الروحى تصديق للقيامة.قيامة المسيح 
جعلتنا فى قلب السماء و هى سر قوتنا.القيامة نُصرة جعلت الموت جسراً 
ال ختاماً. صار الموت بداية  حياة ألن قيامة مخلصنا نزعت شوكة الموت 

من أجسادنا.القيامة حياتنا. 

- طبيعة القيامة: المسيح الغالب الموت بطبيعته  نقل الطبيعة اإلنسانية 
من المغلوب إلي الغالب.الثقة بالغالب تجعلنا غالبين حسب وصيته ثقوا أنا 
قد غلبت العالم.بالقيامة من األموات أظهر المسيح اإلله بعضاً من طبيعته 
التي إحتجبت في تواضعه.رأينا الطبيعة التي فوق الطبيعة.قوانين األرض 
السلطان لها علي طبيعة القيامة.القيامة هي اإلنسان الجديد.إنسان المسيح.

الخليقة الجديدة التي نكتسبها بقوة الثالوث.اإللتصاق بالرب. 

العلية درس  في  من  وكل  للتالميذ  الذي حصل  التحول  القيامة:  -جسد 
األبدية. للحياة  الالزم  التجديد  باب  فتحت  يسوع  الرب  قيامة  أن  لتعليمنا 
عنا  كفارة  المسيح  فداء  قبلوا  للذين  المعطي  هللا  روح  هو  القيامة  روح 
لنتحرر نحن من جسد الموت.جسد القيامة هو جسد األبدية و إنسان القيامة 
هو إنسان أسكن المسيح داخله ملكوت هللا.على صورة المسيح بعد قيامته 
سنكون في األبدية.سنلبس جسد القائم من األموات و نسكن مع الغالبين بدم 
بالخروف.نهتف مع صيحة الجبار في طريقه قائلين اين شوكتك يا موت 

اين غلبتك يا هاوية.

- أعمال القيامة: تبدأ كل أعمال القيامة بالمعمودية التي بها نأخذ روح 
القيامة فنعيش قيامة الرب يسوع في حياتنا.التوبة عمل قيامة يومي. دم 
المسيح  يفتح باب التجديد لحياة القيامة.كل عمل يفوق الطبيعة البشرية هو 
من أعمال القيامة مثل محبة األعداء و الغفران للمسيئين و الثقة بأمور ال 
تري.سر الشكر و حياة الشركة . الكنيسة ذاتها  التي تكونت بقيامة الرب 
يسوع و حلول روحه القدوس.زهد العالم و ثبات اإليمان  و شهوة األبدية 
مع الثالوث عالمات حياة القيامة.الكرازة واحدة من أشهر أعمال القيامة.

من روح  حياتنا  في  وجودها  تستمد   الفضائل  كل  القيامة:  روحيات   -
و  للموت  رؤيتنا  تغير  األموات  من  الحي  المسيح  في  القيامة.حياتنا 
الحياة, لألشياء و الملكية.للعالم,لأللم,للصليب,للخدمة,للكرازة,للكنيسة,تتغ
أرضيين  من  مشاغلنا.تتغير صفاتنا  أول  الملكوت  يصبح  و  أولوياتنا  ير 
لنا فكرغير خاضع لجاذبية أرضية بل جاذبية  الملكوت.يصبح  أبناء  إلي 
سمائية.كل فضيلة من غير القيامة هي هزيمة مَقَنعة و فضيلة زائفة.حياة 
قلب  السوس.بين  و  الكنوز  يليق.بين  ال  ما  و  يليق  ما  بين  تحسم  القيامة 
الحجر و قلب اللحم. النفس التي ترفض الخطية و تسعي للتوبة هي نفس 
تكسب القيامة بالجهاد الروحي.هدف التعليم القيامة.سبب الرجاء و الصبر 
و المثابرة.ال قيامة بدون مسيح و ال مسيح بدون قيامة فحياتنا بين المسيح 

و القيامة تدور.

- جمال حياة القيامة: جمال قيامة المسيح هو ايقونة المحبة األبدية.تنطبع 
علينا في الكنيسة و خارجها.المحبة أساس اإليمان و القيامة عمود اإليمان 
محبة  السمائيات.  إلي  نرتقي  بالقيامة  باطل.و  القيامة  بدون  اإليمان  ألن 
الثالوث األبدية سبب خالصنا و ألجلها بكل القلب نشكر. بر قيامة المسيح 
أصل حياة الِبر.بر القيامة هو حرية مجد أبناء هللا.نفتكر في مجد المسيح و 
نشتاق لشركته ونهابه و نطلب ِبَره فتنتقل إلينا قيامة المسيح لكي نهتف له 
ال باللسان بل باإليمان و الحياة حسب اإلنجيل فتقول أفعالنا حينها المسيح 

قام بالحقيقة قام.إخرستوس آنيستي آليثوس آنيستي.



                                                                                                                                                      
                                                               

احلافلة

بقلم/ مدحت موريس 
)voicy2005@yahoo.com( 

 - الطرق  كل  تجتاز  مسيرتها،  تواصل  الحافلة 
تبالى  ال  الليل،  ظالم  تخترق   - منها  الواعر  حتى 
التى  األمطار  غزارة  تقاوم  بل  والبروق  بالرعود 
أعاقت األعين عن تبين الطريق لكن ركاب الحافلة 
هادئون... مطمئنون ألنهم واثقون من قدرات قائد 
كل  عبر   - وحافلتهم   - قادهم  طالما  الذى  الحافلة 
وأمان.  بسالم  انتهت  كثيرة  رحالت  فى  الطرق 
البعض  ويفقد  ركابها  بعض  فيتمايل  الحافلة  تهتز 
حالها  الى  األمور  تعود  ثم  للحظات،  اتزانه  اآلخر 
مع انتظامها فى سيرها...تتوقف الحافلة فى احدى 
نحو  ينظر   - متردداً   - أحدهم  يغادرها  المحطات 
يغادر  ثم  وصوله  محطة  بالفعل  أنها  ليتأكد  القائد 
عن  الطريق  يحفظ  أكثر،  يعرف  الحافلة...فالقائد 

ظهر قلب.                                     

يتلوى  انحناءاته،  تتعدد  الطريق وعورة،   يزداد 
فال تتبين بدايته  كثعبان يحمل فى كل طرف رأساً 
من نهايته، وال تدرى ان كان يدنو منك أو أنه يبتعد 
عنك. تزداد وحشة الظالم فى نفوس الركاب ويفقد 
باألمان....  الشعور  فارقهم  بعدما  صبره  البعض 
يلتفت قائد الحافلة نحوهم يبتسم فى هدوء ويخفض 
الى   - خجل  فى   - الطمأنينة  فتعود  سرعته  من 
نفوسهم. طويل هو الليل اذا ما شعر به المسافر فما 
بعينيه...  يراه  مما  أكثر  ومشاعره  بأحاسيسه  يراه 
والحافلة تتوقف ثانياً!!! بغير محطة وصول تتوقف 
التوقف...  سبب  معرفة  ركابها  يحاول  الحافلة... 
ينظرون - كالعادة- نحو قائدها، يلتمسون منه نظرة 
أو لمحة تخبرهم أن كل شىء على ما يرام... لكنه 
مشغول عنهم هكذا اعتقدوا وهم يرونه يحدق بعينيه 
بعيداً فى أعماق ظالم الطريق، ينهض فجأة، يغادر 
تتعلق  العيون  الحافلة.  مغادراً  ويهبط  القيادة  مقعد 
ينظر  الحافلة،  مغادرته  سر  عن  تتساءل  بالقائد 
يتأخر  أن  يكره  فهو  الى ساعته فى غضب  أحدهم 
أمامهم  أخيراً  الرؤية  الهامة...تتضح  مواعيده  عن 
وهم يرون قائد الحافلة يحاول ازاحة حجراً ضخماً 
تساءل  وحده؟  هذا  يفعل  الطريق...لماذا  يعترض 
أحدهم، فلنذهب لمعاونته.. قالها الجالس فى المقعد 
توقف  لكنه  الحافلة...  باب  بفتح  يهم  وهو  األمامى 
فجأة عن الكالم بل وعن الحركة، تجمد فى مكانه 
للحظات ثم ارتد بسرعة الى الخلف وبريق الرعب 
أنحاء  كل  من  الرؤوس  ارتفعت  عينيه...  يغمر 
الحافلة تتسع العيون وتنتقل النظرات المرتعبة من 
عين الى عين وترتفع همهمات وشهقات الخوف من 
كل راكبى الحافلة وهم يرون وجهاً غريباً شيطانياً 
يحاول فى اصرار فتح باب الحافلة... تتجه العيون 
حمايتهم  على  القادر  وحده  فهو  القائد  نحو  تلقائياً 
يرون  وهم  عليهم  ورعباً  قتامة  يزداد  المشهد  لكن 
يحاصرون  الطريق  وقاطعى  اللصوص  من  حشداً 
القائد.... لم ينالوا منه بعد..لن يدعهم يتمكنون من 
الحافلة..  باغالقه  حسناً  فعل  الينا....قد  الوصول 
قالها أحدهم وهو يحاول أن يطمئن نفسه.... الفشل 
كان مصير محاولة اقتحام الحافلة.... ظل راكبوها 
الى حيث  قائدها  اللصوص  اقتاد  بينما  أمان...  فى 
والحزن  بالقائد  العيون  تعلقت  أحد....  يدرى  ال 
يغمرها هذه المرة.... واللصوص يأخدونه بعيداً...
تحمس  الواعرة.  األرض  على  جسده  ويجرون 
أحدهم واستطاع أن يفتح باب الحافلة... نزل منها 
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وهو يصيح... أتركوه أيها األوغاد.. ولم 
بينما تشجع  يعرف ان كان سمعه أحد... 
يتتبعهم فمشى عدة  أن  آخر وأراد  راكب 
خطوات ثم توقف وعاد الى الحافلة ملتمساً 
مفتوحاً...  الحافلة  باب  مازال  األمان... 
فتسللت برودة الليل الى الداخل لتلتقى مع 
برودة الخوف وتتجمد الدماء فى العروق. 
سيد  والسكون  ثقياًل  الوقت  يمضى 
الموقف.. ال يجد أحد ما يقوله فالمشهد أكبر 
من أن تحتويه كلمات.... تختلط المشاعر 
اليقين  الحزينة فال أحد يعرف على وجه 

حقيقة مشاعره الحزينة أحزن على القائد؟ 
بعد  مجهول  مصير  على  حزن  هو  أم 
غياب القائد؟ ثم يرتفع صوت من منتصف 
الحافلة... اال يوجد بيننا من يقود الحافلة؟ 
بينما  واستنكار..  بغضب  البعض  طالعه 
ولم  استحياء...  على  أخر  بعض  تساءل 
يأس  فاستكان فى  البعض األخير  أما  ال؟ 
يقترب  لم  النهاية  وفى  للقدر  أمره  مسلماً 
احد من عجلة القيادة... ولم تتحرك الحافلة 
ارهاقاً  العيون  غفلت  قائدها.  غياب  بعد 
داخل  تسرى  البرودة  ومازالت  وحزناً 
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اعتراف
 نسرين سعود ـ سوريا

ستصمت أنت....
وأتكلم أنا... وأتلهف لسماعك 

كما أشتاق لرؤاك
ستصمت أنت بانتظار كلماتي

التي يسيل منها الشهد
ستتوارى عن األنظار وتلملم ما تبعثر 

من رجولتك المنسية
في غياهب الحرمان

وليلك حزين
تسدل الستار

ويجافيك النوم 
ويرافق أجفانك السهد

سأعترف لك...
كلما أغلقت دروبك بالثلوج

 ومنعتك من الوصول إلي....
تسللت عبر نسيم الصباح

تتغلغل في رئتي
وتعيد لي أنفاسي المتوقفة بغيابك

فأعود إلى الحياة
يا صانع المعجزات

تأتيني في ليالي الباردة 
وتوقظ الحب في أعماقي

كلما غفا
تأتيني عبر األثير
بصوتك الوثير

وتكسر صمتي وإرادتي بالنسيان
تحطمها تحطيما

تتحداني ... وفي عقر داري
تهزمني هزيمة نكراء

لم يسجلها التاريخ
أنا أمام ذكرياتنا اتراجع
وال أقوى على التقدم
أقف في وسط الطريق

حائرة... خائرة القوى.. منكسرة
وأتماسك بصعوبة

كي ال أسقط
لم أعد أقوى على التظاهر أكثر

متعبة بدونك
واحتاجك وكل أجزائي تناديك

وتذكرني بك 

وتأبى زوايا البيت أن تنسيك
آااااااه لو تعرف

اكتب كلماتي لك على ضوء الشموع
منها عطر الورد والزهر بالشوق 

يضوع
أهواك ... ناءت بعشقي لك الحنايا 

والضلوع
طريقنا واحد في الحب وال للرجوع

بك أزهرت أيام عمري
واخضرت شجرتي والربوع

والنفس تدفقت بك
وبحنانك أنت كالينبوع

أنت آية في العشق
ونحن في عين الدهر كالدموع

ال تترك القهر يمزق قلوبنا وبها يلوع
قصة عشقنا الحزين

والحزن متأصل بنا منذ طفولتنا
وفي أعماقنا مزروع

انهمرت أمطار األسى لفراقنا
درأنا مشاعرنا عن بعضنا

ولكن القدر كان أقوى
من مظالت ودروع
من أين تأتي بقوتك

لالستمرار
أنا لست مثلك ال أتراجع وال أعرف 

الخنوع
عنيدي أنت ..

أمير قلبي
أحبك جدا.... توجتني أميرتك

أمام الجموع
ولكنني أتالشى بدونك 

أتفتت كما الصخور الهشة
كنت دوما بوجودك أقوى
اآلن يلتهمني عطشي إليك

بال هوادة وفي نفسي لحديثك جوع
أقف على جسور المودة 

التي شيدتها
بكلماتك ولست أدري إن كانت تحميني 

في حبك من الوقوع
أذوي بلمسة منك

كشمعة محترقة على آخر نفس
في ليل عينيك الطويل

وال أقوى على األواب والرجوع
أنتظر الحصول على 

هدية عيدي
من الحياة

ترى هل ستكون أنت أجمل هدايا
القدر لي ؟؟؟؟؟

وأنا التي تقبلت كل الهدايا
وكلي رضا وتواضع وقنوع

صبرت ألجلك على العذاب كما صبر 
على العذاب سيدنا يسوع!

املضحكات املبكيات: 
أكتب اليوم ضحكات كوفيدیة 

مع الدكتور  ناجي: 

- سأل أحد التالميذ عن مكونات الغالف الجوي 
فاجاب : يتكون الغالف الجوي من النيتروجين 
واألكسجين وثاني أكسيد الكربون وكوفيد 19.  

- يبدأ اإلنسان العاقل في التخفف من مالبسه 
بعد دخوله من باب العمارة ليصبح بلبوصا مع 

دخوله من باب الشقة.  
- في الماضي كان اإلنسان يعرف بانه كائن 
اجتماعي، األن تغير التعريف ليصبح : اإلنسان 

كائن متباعد معزول اجتماعًيا.  
- سبحان مغير األحوال:  

في الماضي كان تكرار غسل اليدين هو أحد 
دليال  أصبح  االن  القهري،  الوسواس  أعراض 

علي  سالمة الصحًة النفسية.        
أشعر  الصباح  في  المترو  أركب  عندما   -
أنني قد أخطأت وركبت في العربة المخصصة 
لألطباء الجراحين فجميعهم يرتدون الكمامات.  

العدوي  الكالم ضمن طرق  أن أصبح  بعد   -
كان  إذا   : المقولة  تأكدت  فقد   19 كوفيد   من 

الكالم من فضة فالسكوت من ذهب.  
- كانوا يقولون يا بخت من زار وخفف االن 

يقولون : يابخًت من لم يزور من األصل. 
- األن تغير شكل عزرائيل ليأخذ شكل أخيك 

اإلنسان.  
فكل من يطرق الباب يمثل زيارة من عزرائيل. 
- تم مؤقتا تغيير إسم  كوكب األرض إلي " 
أحد يجرأ علي مالمسة  "  فال  الجزام   كوكب 

األخر.   
- أصبًح أشد ما يخيف اإلنسان هما : أهل بيته 

العائدين من الخارج ويدي اإلنسان نفسه.  
- سأل تلميذا : متي ينتهي كوفيد 19  فاجاب: 

عندما ينتهي الصينيون من إنتاج كوفيد  20

ثم  أخرى...  مرة  بابها  اغالق  رغم  الحافلة 
الجميع..  ونفوس  أجساد  من  وتتمكن  تتسلل 
دقائق  بعد  ثم  النوم  البعض  يحاول  هذا  ومع 
يفيق ويتمنى من داخله ان يكون كل ما يراه 
ويعيشه اآلن هو مجرد كابوس.                                                                 

الجميع  يتنبه  األولى  الفجر  خيوط  مع   
ارتفعت  يُفتح...  وهو  الحافلة  باب  لصوت 
الرؤوس بين االمل والهلع تعاين فى قلق... 
ثم اطل عليهم وجه يعرفونه جيداً... وجه بدد 
المشرق  القائد  وجه  الليل...  ظالم  باشراقته 
دائماً... لكنه اآلن يبدو أكثر اشراقاً رغم بقايا 
الدماء التى سالت على وجهه.... دقت القلوب 
بفرح غير مسبوق.. فهموا انه قد حطم شوكة 
اللصوص، ادركوا ان الوجه الشيطانى الذى 
حاول اقتحام الحافلة لم يعد له قوة او سلطان 
ثقتهم  لعدم  للحظات  الخجل  غمرهم  عليهم، 
فى قائدهم وتشككهم فى قدرته قبل ان تنهمر 
الى  القائد  عاد  النجاة....  بعد  السعادة  دموع 
مقعد القيادة بعد ان توقفت الحافلة فى لحظات 
فاصلة، أدار المحرك وانطلق بها وبراكبيها، 
صار الطريق أكثر سالسة...فلم يعد للخوف 
الطريق  يعد  لم  الحافلة....  راكبى  بين  مكاناً 
موحشاً لم يشعر احد بالخوف فقد تبدد الظالم 

.... ولم يعد هناك ليل.



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

اواتصل باشرف اسكاروس  659-8744(416)

باشون اوف كريست
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التي  القصة  األيام  هذه  تذكرت 
حدثت منذ سنوات طويلة.

عمرها  البالغ  مريضتي  أتت 
وقتها 25 عاما لكي تطلب منى ان 
به خلال  كان  ان  قلبها  اكشف على 
هذا  سبب  عن  سألتها  وعندما  ما، 
لمشاهدة  ذهبت  إنها  قالت  الطلب 
فيلم )باشون اوف كريست( للمخرج 

المشهور ميل جبسون.
وتابعت المريضة مناظر القبض 
عليه ومحاكمته بسهوله، فهي تعرف 
بدء  وعند  جيدا،  االحداث  هذه  كل 
يدها  تضع  كان  المسيح  السيد  جلد 
خافته  صرخة  وتطلق  فمها  على 
عند كل جلدة وتحاملت على نفسها 

وهى تبكى بينما هو يحمل الصليب 
ويقع منه بضع مرات، ولكن عندما 
رأت منظر المسامير الطويلة وهم 
يدقونها في يديه سقطت مغشيا عليها 
بجوارها  التي  السيدة  واستدعت 
عن  الموجود  المسؤول  الموظف 
عربة  بدوره  استدعى  الذى  القاعة 
اإلسعاف ونقلوها للمستشفى وافاقت 
من اغمائها فقط وهى بالعربة وفى 
طلبوا  ولكن  طمأنوها  المستشفى 

منها أن تتابع مع طبيبها.
أكد الكشف عليها وكل فحوصاتها 
مناظر  ولكن  عضويا  سليمة  انها 
المسيح  السيد  تحملها  التي  العنف 
أدى  الذي  السبب  هي  كانت 

ألغمائها.
الذين  بعض  يفهم  ال  قد  قالت 
قادرا  كان  انه  الفيلم  هذا  شاهدوا 
على اباده هؤالء بكلمة منه، ولكنه 
للعالم  اتى  انه  لتالميذه  قال  كما 
ثمن  يدفع  لكي  اليوم  هذا  اجل  من 
خطيئتنا وال نعانى نحن من العذاب 

األبدي. 
وبالرغم انها كانت تفهم هذا جيدا 
ولكنها لم تحتمل رؤية هذا التعذيب 
الذي فقط سمعت وقرأت عنه ولكن 
هذه  بكل  قبل  من  مجسدا  تراه  لم 

القوة والوضوح.
موعدنا العدد لقادم ان شاء الرب 

بصــــــراحة
لست وحدك يف حرب كورونا دوج فورد يوزع 

بنفسه الغذاء علي احملتاجني يف أونتاريو

 مدحت عويضة
 األهرام الكندي: األزمات الكبيرة 
قد تكون مقبرة للزعيم السياسي وقد 
تكون سببا في كسب إحترام الجميع 
القيادة  وترفع  خصومهم  حتي 

وتصنع منه بطاًل قومًيا.

فورد واحد من الزعماء صنعت 
منه أزمة كورونا بطاًل قومًيا ليس 
فورد  كندا.  لكل  بل  فقط  ألوتتاريو 
للزعيم  وفريد  نادر  نموذج  يقدم 
في  يقف  الذي  المحنك  السياسي 
الجميع  ويعضد  ليسند  شعبه  ضهر 
لشعبة  المعنوية  الروح  يرفع   .
ويطمئنهم بأن النصر علي كورونا 
بعيدا.  يكون  ولن  حتما  سيتحقق 
القيادات  لكل  رائعا  مثاال  ويضرب 
السياسية في كل العالم. وقف وقفة 
أزمة  أشتعلت  عندما  صلب  رجل 
للعاملين  كورونا  من  الحماية  مواد 
مع  تحاور  شئ  كل  فعل  بالصحة. 
لرجال  إتجه  لحل.  ليصل  أمريكا 
األعمال وأصحاب المصانع وطلب 
لتنتج  اإلنتاج  خطوط  تغيير  منهم 
وقت  في  استطاع  الحماية  مواد 
وتوفيرها  عليها  الحصول  قياسي 
بعربة  بنفسه  القلق.يذهب  وإزاحة 
الحماية  مواد  علي  ليحصل  نقل 
المستشفيات  علي  بنفسه  ويوزعها 

والمراكز الصحية التي تحتاجها.

أخر  رائعا  مثاال  ضرب  اليوم 
العالم  لكل  جمياًل  نموذًجا  وقدم 
والقائد  لبلده  المحب  للمواطن 
حمل  شعبه.  خدمة  في  المتفاني 

األطعمة والمواد الغذائية بنفسه وقام 
منازلهم.  في  الناس  علي  بتوزيعها 
عظمة  وأي  جمال  وأي  روعة  أي 
وأي قائد أنت يا فورد. رسم الفرحة 
في عيون كبار السن واألطفال فما 
أجمل أن يطرق باب محتاج مسكين 
جائع  القلب  محطم  بالمنزل  جليس 
فيجد رئيس وزراء مقاطعته ومعه 
إليها  يحتاج  التي  واألطعمة  الغذاء 
نموذج  أي  أيام.  لعده  وتكفي  البيت 
جميلة  دعوة  وأي  السكان  لكل 
بيوتهم  من  ينزلوا  أن  للقادرين 
االجتماعي  التباعد  علي  محافظين 
مقدمين الخير للكل ومقدمين العون 
رفع  في  ومساهمين  للمحتاجين 
الروح المعنوية. أنها طريقة جميلة 
لتشجيع العمل التطوعي بين السكان 
يد واحدة ويسند كل  الجميع  ليكون 
خيًرا  ونصنع  ونجول  األخر.  منا 
ونرسم الفرحة في قلوب من حولنا.

 

أزمة  في  يفعله  وما  فورد  دوج 
كورونا سيحفر في تاريخنا بحروف 
لتحكي  األجيال  وتتناقله  ذهب.  من 
به  تفتخر  عظيم  قائد  تاريخ  عن 
بانتمائه لهذا البلد وتقدم مثاال رائعا 
لكل قيادات المستقبل ولكل الخيرين 
في األرض. شكرا دوج فورد علي 
كل ما تفعله وشكرا علي أنك تقف 
معنا تعطينا األمل وتجعلنا نشعر أن 
خلف ظهورنا قائد عظيم فلن نخاف 

من وباء أو محن.

بقية مقال »الفارق -30« ص 2 
وعجز النظام أيضا كان واضحا في مشكلة االطباء 
عدم  فضلوا  الذين  االطباء  عدد  فى  الكبير  والعجز 
وفضلوا  بالفيروس  العدوى  لخطر  حياتهم  تعريض 
طبعا  وهذا  وعائالتهم  لهم  حماية  منازلهم  في  البقاء 
حقهم وال يمكن أن يالموا على هذا  حتى أن حكومة 
إلى عملهم  يعودوا  االطباء حتى  إغراء  حاولت  كيبك 
بأن رفعت راتبهم  الى 2500 دوالر لكل يوم وايضا 
ثالثة  لمدة  مؤقتة  رخصة  عرضت  أونتاريو  حكومة 
الرخصة  يأخذ  ولم  المعادلة  أنهى  طبيب  لكل  أشهر 
وان كان هذا الكالم حقيقى فهناك كارثة حقيقية تحدث 
االطباء.   تعيين  بنظام  الخاص  النظام  تجديد  ويجب 
كفاءة  على  هم  باالنترناشيونال  المعروفين  فاالطباء 
عالية ألنهم فى بالدهم تعاملوا مع عدد كبير جدا من 
الحاالت ثانيا عندما حضروا الى كندا انهوا المعادالت 
الخاصة بهم بعد أن دفعوا مبالغ كبيرة واضاعوا سنين 
كثيرة من حياتهم إلنهاء المعادلة واخيرا لم يجدوا عمل 
غير سائقين تاكسى او فى بنزينة تخيل أمهر االطباء 
والجراحين والصيادلة الذين يملكون خبرات نادرة فى 
بعض االحيان اليجدون عمل وذلك لسببين األول انة ال 
توجد اعتمادات كافية لتعيينهم والحل في ذلك بسيط أن 
راتب الطبيب فى كندا مبالغ فيه جدا جدا فمن الممكن 

ان تقوم بتخفيض الرواتب الحالية وتستخدم الفارق فى 
على  الضغط  يرفعون  سوف  الذين  جدد  أطباء  تعيين 
وبالتالى  كافى  غير  عددهم  والذين  الحاليين  االطباء 
سيكون لديك عدد كافى من االطباء اللذين سيحلون عدة 
مشاكل األولى خفض حاالت التشخيص الخاطئ نتيجة 
االنتظار  ساعات  تقليل  االطباء  على  الزائد  للضغط 
ذلك  سيتيح  الطبيب  لمقابلة  انتظارا  يوميا  تهدر  التى 
منافسة بين االطباء والتى ستكون فى صالح المريض 
قلة  في  الحالى  المأزق  الطبية  المنظومة  سيجنب  ثالثا 
الن  وظيفتهم  تأدية  في  رغبتهم  عدم  أو  االطباء  عدد 
البديل سيكون موجود ومدرب وجاهز للعمل فورا اما 
السبب الثانى هوا إفساح المجال لطالب الكيات الكندية 
لماذا  اسأل  يجعلنى  وهذا  تخرجهم  عند  كاطباء  للعمل 
وبذل  بالهجرة  االنترناشيونال  لألطباء  سمحت  اذن 
الجهد والمال وضياع سنين من عمرهم سدى اذا انت 
بقصد أو بغير قصد قد خدعتهم بالرغم من انهم أنهوا 
كل خطوات المعادلة ولديهم الكفاءة وانت الذى جعلهم 
المعادلة  الكمال  للتفرغ  المهنة  ممارسة  عن  يتوقفوا 
فما يمكن أن يقال اآلن انة يجب ان تكون هناك وقفة 
للمحاسبة وللتغيير و هذا من مميزات النظام فى كندا 
انة يقبل المحاسبة على االخطاء ويدعم التغيير للتميز 

حتى يمكن أن يحقق الفارق 

جرجس  فوزى  سمير  د.   )69(« مقال  بقية 
)1934 – 2010 (« ص6 

الطيبية  الكتيبة  استقرت  حيث  سويسرا،  وفى 
مصر  من  سافرت  التى  اآلن(  األقصر  هى  )طيبة 
ماكسيميان  اإلمبراطور  أمر  على  بناء  سويسرا  إلى 
)285 – 310م(، واستُشهد كل جنودها بقيادة القديس 
»موريس« لرفضهم عبادة اإلمبراطور، اهتم د. سمير 
التى  السويسرية  الكنائس  تراث  بنشر  فوزى جرجس 
باإلنجليزية  كتب  عدة  فنشر  القديسين،  بهؤالء  تحتفل 
الكتيبة  واأللمانية والعربية عن سيرة هؤالء الشهداء: 
قائد  موريس  القديس   ،)1985( سويسرا  فى  الطيبية 
للكتيبة  القبطى  األصل   ،)1993( الطيبية  الكتيبة 
الطيبية )1990( بمناسبة األحتفال بمرور 1700 سنة 
على استشهاد القديس موريس، وأيضاً الذكرى ال� 700 
كتاب »القديسة  الفيدرالى، وأيضاً  لإلتحاد السويسرى 
فيرينا والفرقة الطيبية« )2009( باللغة العربية وهو 
يضمن ترجمة المراجع األصلية لسيرة القديسة فيرينا 
فى أقدم المخطوطات الالتينية الموجودة فى سويسرا. 
وقد ساعدت دراساته هذه على إحياء اهتمام األوساط 
الشهداء  هؤالء  بسيرة  سويسرا  فى  والشعبية  العلمية 
الذين استُشهدوا على أرض سويسرا. وكان هذا أخر 
سمير  د.  ألفه  وقد   – أنتقاله  قبل   – أصدره  قد  كتاب 
السيدة زوجته مدام »روت« Ruth. كما  فوزى مع 
ألف مجلداً لإلرشاد السياحى عن مصر باللغة اإللمانية 
بعنوان  كتاباً  ألف عام 1986  كما  فى 800 صفحة. 

للتعريف  وكتاباً  الغربية«  والحضارة  »المصريون 
اإلسكندرية  كنيسة  هى  »ما  بعنوان  القبطية  بالكنيسة 
اإلنجليزية  باللغتين  وذلك  األرثوذكسية؟«،  القبطية 

واأللمانية.

كان واحداً من المؤسسين للكنيسة القبطية فى سويسرا، 
القانونية  اإلجراءات  جميع  فى  فعال  بدور  قام  فقد 
الالزمة مع السلطات السويسرية للسماح بمجئ كاهن 
قبطى لرعاية األقباط عام 1983. كما كان له الفضل 
فى بناء عالقات طيبة مع الكنائس السويسرية، وعلى 
األخص مع دير »أنسيدلن« الكاثوليكى الذى كان يقيم 
فيه الرهبان الكهنة الموفدين من ِقبل الكنيسة فى مصر. 
كما قام بدور نشيط وفّعال فى المفاوضات مع حكومة 
جنيف من أجل الحصول على كنيسة للصالة فيها عام 
1985، وذلك قبل شراء الكنيسة الحالية بجنيف التى 
خدمات  له  كانت  كما  العذراء«.  »السيدة  اسم  تحمل 
)القطاع  إلى سويسرا  الُجدد  القادمين  لمساعدة  خاصة 
اإللمانى(. كما كان يُساعد طيب الذكر المهندس عدلى 
العام  الملى  المجلس  وكيل   )2001  - أبادير )1919 
سابقاً والمقيم فى سويسرا، فى برنامج تقديم منح مجانية 
للدراسة لكثير من الطلبة األقباط الذين كانوا يدرسون 
فى جامعات أوروبا. كما ساهم، وكان له دور رائد، فى 
تسجيل الكنيسة القبطية األرثوذكسية فى سويسرا، وقد 

وضع قانوناً لها.

وبعد رحلة مع المرض أنتقل فى صباح الثالثاء 26 
أكتوبر 2010، بعد أن خدم جيله بأمانة كاملة. 

فريوس كورونا: بريطانيا تستعد 
لبدء اختبار لقاح على البشر

الصحة  وزير  قال 
الحكومة  إن  البريطاني 
في  ما  كل  تبذل  البريطانية 
التوصل  أجل  من  وسعها 
فيروس  ضد  لقاح  إلى 

كورونا.

البشرية  التجارب  أن  الحكومة،  بمقر  مؤتمر صحفي  في  وأوضح، 
على لّقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ الخميس.

وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس 
كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17,337 حالة.

وقال هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الطريقة المثلى لهزيمة 
فيروس كورونا هي توفير لقاح.

وأعلن عن تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب 
للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيلاير كوليدج لندن" وأوكسفورد. عن بى 

بى سى 
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صفحه يف دفرت احوال مصر 

فادي جرجس  
وينيبيج - مانيتوبا 

2 تعامل احلكومه املصرية مع ازمه كورونا – 
كيفية  عن  السابق  العدد  مقال  في  تحدثنا 
تعامل الحكومه المصريه مع ازمة فيروس 
وكيف  بأكمله  ألعالم  اجتاح  الذي  كورونا 
كان مواجهة الحكومة مع االزمة في بدايتها 
حكومي  أداء  أي  في  الغالبة  السمه  يشوبها 
عبر  مصر  علي  تعاقبت  حكومة  إلي 
واالستخفاف  االستهتار  حيث  من  تاريخها 
بالجدية  األمور  اخذ  وعدم  المباالة  وعدم 
واوضحنا   ، الحاالت  هذه  مثل  في  الواجبة 
مواجهة  في  الوزارات  مختلف  تصرف 
الصحة  وزارة  المثال  سبيل  فعلى  االزمة 
يمكن  ال  انه  على  الفيروس  مع  تعاملت 
وصوله الى مصر ووزارة التربية والتعليم 
وال  كالمعتاد  مستمرة  الدراسة  ان  قررت 
توجد نية علي اإلطالق في وقفها او تاجيلها 
باإلضافة الي وزارة السياحة أعلنت انه ال 
يوجد حظر على دخول السائحين الى مصر 
وان مصر آمنة وال يوجد بها إصابات وأن 
كل  إمام  مفتوحة  السياحية  األماكن  جميع 
وبيننا   ، ألعالم  دول  مختلف  من  السائحين 
التعتيم  في  سلبًيا  دوًرا  لالعالم  كان  كيف 
على حقيقة الواقع داخل المجتمع المصري.

واستشعار  األوضاع  تفاقم  مع  ولكن 
واتخذت  اال  الموقف  خطورة  المسؤولين 
الهامة  القرارات  من  حزمة  الحكومة 
»صحة  شعار  الحكومة  ورفعت  والجريئة 
شيٍء  أي  من  أغلي  المصري  المواطن 
السيسي  عبدالفتاح  ألرئيس  اعلن  »حيث 
مصري  جنيه  مليار  مئة  مبلغ  تخصيص 
الموضوعة  االستراتيجية  الخطة  إطار  في 
المقال  هذا  وفي  كورونا  فيروس  لمكافحة 
واإلجراءات  القرارات  نستعرض  سوف 

التي اتخذتها كل وزارة على حدي.

أوال: وزاره التربية والتعليم 

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات   •
لمدة أسبوعين لحين اشعار اخر .

التعليمية  المراكز  جميع  إغالق   •
والدروس الخصوصية على كافة المستويات 

وتطبيقه دون تهاون.

الدراسي  الفصل  امتحانات  إلغاء   •
الثاني للطالب من 3 أبتدائي ال2 اعدادي.

ثانوي  وتانيه  اولي  طالب  امتحان   •
من  الكترونيا  الدراسي  العام  نهاية  في 

المنزل.

االحتياجات  وذوو  المنازل  طالب   •
الخاصة من الصفين األول والثاني الثانوي 

سيتم تطبيق نظام المشروعات »البحث ›.

الفنية  والدبلومات  العامة  الشهادات   •
الدراسي  العام  نهاية  امتحان  اجراء  سيتم 
على  معلن  هو  كما  موعده  في  الحالي 

الجداول.

الخارج  في  المصريون  الطالب   •
سيتم اتخاذ منصه الكترونيه والمكتبة الرقمية 
وسيتم تطبيق نظام المشروعات »البحث »

الثاني  الدراسي  الفصل  امتحانات  تأجيل 
في الجامعات على ان يحدد موعد اخر طبًقا 

لمستجدات األمور.

والكاتدرائية  األوقاف  وزاره   : ثانيا 
المرقسية 

وغلق  الجمعة  صالة  إقامة  إيقاف   •
جميع المساجد .

الخدمات  وإيقاف  الكنائس  جميع  غلق 
الطقسية والقداسات وكافة األنشطة .

ثالثا : وزاره التموين 

من  وكافية  كبيرة  كميات  توفير   •
األرز   « متل  شهور  لمده  األساسية  السلع 
،الفراخ  ،اللحوم  ،القمح  ،الزيوت  ،السكر 

،المكرونات ».

شهور  لمدة  كبيرة  كميات  توفير   •
،المطهرات  بالمنظفات  الخاصة  السلع  من 

،الكحوليات... الخ.

الدولة  أجهزة  كافه  بين  تاًما  تنسيقا   •
واتحاد الغرف التجارية ومع جميع المصانع 

لتوافر السلع المختلفة لعده شهور قادمة.

يومًيا  السلع  من  وفيرة  كميات  ضخ 
الجمعيات  فروع  وجميع  باألسواق 
االستهالكية وبقالي التموين وفروع مشروع 

جمعيتي.

رابعا: وزاره الطيران المدني 

كافه  في  الطيران  حركة  تعليق   •
المطارات المصرية لحين اشعار اخر.

والمنشآت  الفنادق  كافه  تعقيم   •
على  كشف  واجراء  السياحيه  واألماكن 

العاملين بها.

والمواقع  المتاحف  جميع  غلق   •
األثرية للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات 

السالمة والوقاية.

والحفالت  الفاعليات  جميع  تعليق 
داخل  االجتماعية  والمناسبات  والمؤتمرات 

عموم فنادق الجمهورية.

خامسا: وزاره التنمية اإلدارية 

تخفيض عدد العاملين في المصالح   •
عملها  يكون  التي  الحكومية  واألجهزة 
بشكل أساسي أنشطة إدارية وال تمس حياة 

المواطنين بصفة حقيقية.

العاملين  القرار  هذا  من  المستثنين   •
السلطات  تحددها  والتي  الحيوية  بالمرافق 

المختصة.

تخفيض عدد العاملين في القطاع الخاص 
من  الحد  بهدف  العام  االعمال  وقطاع 

االختالط واالحتكاك.

خامًسا: وزاره الصناعة والتجارة 

الطبيعي  الغاز  سعر  خفض   •
للصناعة.

للصناعة  الكهرباء  أسعار  خفض   •
للجهد العالي والفائق والمتوسطة.

تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء   •
لباقي االستخدامات الصناعية.

العقارية  الضريبة  سداد  تأجيل   •
المستحقة على المصانع لمدة ثالث شهور.

علي  اإلدارية  الحجوزات  رفع    •
كافه الممولين.

لسداد  للمصدرين  جنيه  مليار  توفير 
جزء من مستحقاتهم.

سادسا: وزاره الصحة 

في  نقص  أي  ورصد  مراقبة   •
السوق  في  والدوائية  الطبية  المستلزمات 

المحلي.

تجهيز المستشفيات التابعة لوزارة   •
الصحة باماكن عزل الي طارئ.

توفير وضخ جميع المستلزمات الطبية 
توفير  مع  الجمهورية  مستوى  على 

مخزون استراتيجي كافًيا.

سابًعا: وزاره االقتصاد 

تخفيض سعر الفائدة الى ثالثة في   •
المئة.

بفتح  للبنوك  تعليمات  إعطاء   •
الحدود للصرف.

مد أجل استحقاقات القروض الي   •
6 شهور بدون أي غرامات.

مقدًما  المدفوعة  البطاقات  اصدار 
البطاقات  هذه  تكون  ان  على  للمواطنين 

التالمسيه.

ثامًنا: بالنسبة للحياة العامة 

السينما  في  العروض  تعليق   •
والمسارح أيا كان السبب.

إغالق األندية الرياضية والشعبية   •
ومراكز الشباب.

والمقاهي  المطاعم  جميع  أغالق   •
والكازينوهات  والكافيهات  والكافيتريات 
والمراكز  الليلية  والنوادي  والمالهي 

التجارية »الموالت.

التي  والمنشات  المحال  جميع  اغالق 
اوتقديم  التجارية  السلع  بيع  الي  تهدف 
او  التسلية  او  اوالخدمات  المأكوالت 

الترفيه.

تاسًعا: وزاره الداخلية 

حظر  بفرض  قراًرا  الحكوم  أصدرت 
وحتى  مساًء  السابعة  الساعة  من  التجول 
وزارة  وقامت  صباًحا  السادسة  الساعة 
الداخلية بمتابعة هذا القرار بمنتهى الحزم 

والدقة.

اإلجراءات  ان  نجد  اسلفنا  كًما 
الحكومة  اتخذتها  التي  االحترازية 
المصرية في مواجهة الفيروس تصل الي 
االزمات  مع  التعامل  في  االحترافيه  حد 
الصحة  منظمة  أثنت  وقد  والكوارث 

العالمية بتلك اإلجراءات.

مركبة  التقطتها  جديدة  صورا  )ناسا(  األمريكية  الفضاء  الوكالة  نشرت 
الفضاء "جونو" لكوكب املشرتي، أضخم كواكب اجملموعة الشمسية.

على  بدا  حيث  المشتري،  لكوكب  الشمالية  للمنطقة  خالبة  صورا  "جونو"  والتقطت 
سطحه مزيجا من األلوان البراقة والالمعة بشكل مبهر.

 من اللقطات الخاصة في الصور، األشرطة الدقيقة المشعة، والتي تشبه قوس قزح، 
والتي تمتد من أعلى الكوكب ألسفله، فوق مزيج من السحب الدوامية واألعاصير الدوارة، 

التي رسمت لوحات دائرية على سطح الكوكب.
المضطربة  الغيوم  فوق  تطفو  جوية  جزيئات  هي  الدقيقة  اإلشعاعات  إن  ناسا  وقالت 

المعروفة "بملك الكواكب".
تلك  مصنوعة  هي  مما  بالضبط  اآلن  حتى  يعرفون  ال  "العلماء  ناسا:  وكالة  وكتبت 

الشرائط المشعة أو كيف تتشكل".
ويعتبر المشتري خامس الكواكب بعدا عن الشمس، وأكبر كواكب المجموعة الشمسية. 

وهو عمالق غازي أطلق عليه الرومان اسم "جوبيتر" وهو إله السماء والبرق عندهم.
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Wishing you and your family 
a happy and blessed Easter

Doug Ford
MPP - Etobicoke North

Rudy Cuzzetto 
MPP - Mississauga—Lakeshore

Kinga Surma 
MPP - Etobicoke Centre

Sheref Sabawy 
MPP - Mississauga-Erin Mills

Kaleed Rasheed 
MPP - Mississauga East—Cooksville

Christine Hogarth 
MPP - Etobicoke—Lakeshore

Deepak Anand 
MPP - Mississauga—Malton

Nina Tangri 
MPP - Mississauga—Streetsville

المسيح قام ... بالحقيقة قام 

Effie Triantafilopoulos 
MPP - Oakville North—Burlington

Natalia Kusendova 
MPP - Mississauga Centre
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

جهاز املناعة.. ماذا يضعفه؟

من عيادة الطب الطبيعى

غدة الثاميس 

واملناعة
وما  الثايمس؟  غدة  ماهي  س: 

عالقتها بالمناعة؟
مكونة  غدة  هي  الثايمس  غدة  ج: 
الغدة  تحت  تقع  صغيرين  فصين  من 
تكون  وهى  الرقبة،  أسفل  في  الدرقية 
في أوج حجمها ونشاطها عند الوالدة، 
ومع تقدم السن تنكمش تدريجيا، وهذا 
بالمواد  سريعا  تتأثر  ألنها  يحدث 
الضغوط  مع  تحدث  التي  المؤكسدة 
والتعرض  العقاقير  وتناول  العصبية 
وااللتهابات،  االشعة  أنواع  لمختلف 
قدرتها  تضعف  بالكامل  تتلف  وعندما 
في المناعة، فهي المسئولة عن وظائف 
انتاج  في  تساعد  فهي  للمناعة،  كثيرة 
نوع من كرات الدم البيضاء يسمى تى 
هرمونات  تنتج  انها  كما  ليمفوسيت، 
عديدة مثل ثيموسين وثيموبتينين وسيرم 

الهرمونات  وهذه  فاكتور،  ثايميك 
الجهاز  وظائف  من  كثير  عمل  تنظم 
تكون  الهرمونات  هذه  وقلة  المناعي، 
دائما مصحوبة بضعف المناعة وزيادة 
عن  الناتجة  لاللتهابات  التعرض 

مختلف الجراثيم.
قليلة  تكون  عادة  الهرمونات  وهذه 
جدا مع كبار السن واالفراد المعرضون 
لاللتهابات ومرضى األورام السرطانية 
نفسى  لضغط  التعرض  وعند  وااليدز 

شديد.
المواد  ان  العلماء  وجد  ولقد 
الخضر  في  الموجودة  الكاروتينية 
غدة  وقاية  على  تساعد  والفواكه 

الثايمس من التلف.
د.تباسيم جندي

كله  العالم  أصاب  ان  منذ 
هذا الفيروس المسمى كورونا 
المستجد تجد ان الحديث عن 
على  الجسم  وقدرة  المناعة 
تنقطع،  ال  المرض  مقاومة 
هام  هذا حديث  الحقيقة  وفى 
فقط  الكورونا  بسبب  ليس 

مختلف  على  الوقت  كل  معرضون  ألننا  ولكن 
التي ال حصر  البكتريا والفيروسات  األنواع من 
لها، بل يجب ان تعلم انها تعيش على اسطح الجلد 
ولكنها  األمعاء،  وداخل  الجسم  فتحات  كل  وفى 
تضره  وال  تكافل عجيب  في  االنسان  مع  تعيش 
في  جليا  يحدث  كما  المناعة  جهاز  نقص  اذا  اال 
بعض االمراض مثل اإليدز واالورام السرطانية، 
لتصبح  تغير من جيناتها  الفيروسات  ان  والواقع 
مع  االمر  نفس  ويحدث  وشراسة،  عدوى  اكثر 
البكتريا إلنتاج أنواع مقاومة للمضادات الحيوية 
كما يحدث في المستشفيات، واذا كنا ال نستطيع 
ان نتحكم في الفيروسات وشراستها لكننا يمكن ان 

نتحكم في مناعتنا الشخصية.

فما هو جهاز المناعة في الجسم؟ وما عمله؟ 
وماذا يضعفه؟

جهاز المناعة في الجسم هو الجهاز القادر على 
التعرف على االجسام الغريبة التي تدخل الجسم 
التعرف على  والفيروسات، وأيضا  البكتريا  مثل 
السرطانية،  األورام  خاليا  مثل  الغريبة  الخاليا 
وهو الذى يدمرها ويخلص الجسم منها، والمرض 
على ضعف  دليال  بالضرورة  ليس  ذاته  حد  في 
واطالة  المرض  تكرار  هو  بل  المناعي  الجهاز 

امده وعدم قدرة الجسم على التخلص منه.

فمن اعراض ضعف جهاز المناعة هو تكرار 
في  متكررة  برد  بنوبات  اإلصابة  مثل  المرض 
باإلرهاق  واالحساس  فتراتها،  وطول  السنة 
والتعب، وتورم الغدد الليمفاوية والتهاب الحلق، 

وأحيانا نقص الوزن.

ومما يضعف جهاز المناعة في الجسم التعرض 
للضغوط واالضطرابات النفسية وأيضا الجسدية، 
ومرض االكتئاب، واالصابة باألمراض المزمنة، 
والتعرض للعمليات الجراحية، وأيضا مما يضعف 
المناعة هو العادات الغير سليمة في التغذية، وقلة 
والسمنة،  بالرياضة،  القيام  وعدم  النوم،  ساعات 
الكحوليات  تناول  من  صحية  الغير  والعادات 
والتدخين، والتعرض للمعادن الثقيلة مثل الزئبق 

او الرصاص.

كذلك توجد العقاقير التي تضعف المناعة كثيرا 
الكورتيزون،  عقار  العقاقير  هذه  رأس  وعلى 
يتناولها  التي  المناعة  تضعف  التي  والعقاقير 

مرضى المناعة الذاتية او األورام السرطانية.

المواد  بعض  بنقص  المناعة  جهاز  يتأثر  كما 
الغذائية مثل البروتين او الفيتامينات مثل فيتامين 
D,C,A,B,E ونقص بعض المعادن مثل الزنك 

او السيلينيوم.

ومما يضعف المناعة كثيرا هو تناول السكريات 
في كل صورها سكروز وجلوكوز وفركتوز، فلقد 
وجد العلماء انها تؤدى الى تغير في عدد وشكل 
عامال  تعتبر  التي  البيضاء  الدم  كرات  ونشاط 
ان  وجدوا  األبحاث  احد  وفى  المناعة،  في  هاما 
مجرد استهالك 3.5 اوقية من السكر في صوره 

او جلوكوز  المختلفة سكروز 
او فركتوز او عسل او عصير 
من  االقالل  الى  أدى  فواكه 
قدرة خاليا الدم البيضاء على 
والتخلص  البكتريا  التهام 
نصف  بعد  هذا  وحدث  منها، 
ساعة من تناول السكر، وعلى 
النحو اآلخر لم يحدث هذا بعد تناول 3.5 اوقية 
من الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز األسمر او 

الحبوب الكاملة.

من  75جم  تناول  ان  وجد  آخر  بحث  وفى 
المسئولة  البيضاء  الدم  كرات  الجلوكوز أضعف 
عن انتاج االجسام المضادة التي تقى من البكتريا 
والفيروسات. وعندما تأخذ في االعتبار ان متوسط 
يبلغ  للسكر  الشمالية  أمريكا  في  الفرد  استهالك 

150 جم يمكن ان تدرك ضعف المناعة لديهم.

هام  المختلفة  بألوانه  والفواكه  الخضر  وتناول 
على  احتوائه  بسبب  فقط  ليس  المناعة  لجهاز 
فيتامين C والمواد المضادة لألكسدة ولكن أيضا 
بسبب احتوائها على االنزيمات التي تعتبر الشرارة 
لذا  للفيتامينات،  الغذائي  التمثيل  لعملية  األولى 
تناول الخضر والفواكه  المهم الحرص على  من 
والحبوب  والبذور  المكسرات  وأيضا  الطازجة 
 A,C,A,B6 الكاملة، فكلها تحتوى على فيتامين
لغدة  هام  هذا  وكل  والزنك  السيلينيوم  وعناصر 
الثايمس والجهاز الليمفاوى وكرات الدم البيضاء، 

وهى كلها عوامل المناعة في الجسم.

ومن المهم أيضا تناول األطعمة المحتوية على 
عنصر الزنك، وهو قليل في األطعمة، فاألطعمة 
واالسماك  المحار  هي  الزنك  على  المحتوية 

وبذور البمبكين.

ومن العناصر الهامة أيضا عنصر اليود الذى 
أيضا  وهو  الدرقية،  الغدة  ضعف  نقصه  يسبب 

يوجد في األسماك.

أهمية  نعرف  فكلنا  الغذائية  المكمالت  اما عن 
فيتامين C في تقوية المناعة، فهو يساعد كرات 
الدم البيضاء للقضاء على الميكروبات ومنعها من 
محتويا   C فيتامين  يكون  ان  ويستحسن  التكاثر، 
على البيوفالفينويد ليقوى مفعوله، وعند اإلصابة 

.C بالميكروب يزداد احتياج الجسم لفيتامين

كذلك فيتامين B وخاصة B5,B6 يلعبان دورا 
واالجسام  البيضاء  الدم  كرات  انتاج  في  هاما 

المضادة.

اما فيتامين A فهو هام للخاليا المبطنة للجهاز 
التنفسى، والبيتا كاروتين هام لعمل غدة الثايمس.

وال يجب ان ننسى دور البكتريا النافعة الهامة 
بعد  وخاصة   B فيتامين  تكوين  وفى  للمناعة 

استخدام المضادات الحيوية.

باالختصار يمكنك تناول الفيتامينات والمعادن 
كمكمل غذائى.

ويوجد دور كبير للثوم والمشروم الصينى في 
رفع المناعة ومقاومة الميكروبات المختلفة.

اما األعشاب التي ترفع المناعة فهذا موضوع 
االستراجاالس  المثال  سبيل  على  نذكر  آخر 
بذور  وخالصة  وااليكانيشيا  االوريجانو  وزيت 

الجريبفروت.

الرجال،  من  أكبر  عددا  يقتل  المستجد  كورونا  فيروس  أن  اإلحصاءات  أثبتت 
مقارنة مع ضحاياه من النساء، إال أن هذا الفيروس لم يكن األول في هذا المجال، إذ 

جاءت أوبئة سابقة بنتائج مشابهة، مما يؤكد "التفوق الجيني" لدى النساء
للكروموسوم  يعود  النساء  لدى  "المناعة األقوى"  السر وراء  أن  العلماء  ويعتقد 
خاليا  من  خلية  كل  في  الجنسيين  الكروموسومين  أحد  عن  عبارة  وهو  "إكس"، 

الثدييات.
ويكمن االختالف بين الجنسين، في امتالك األنثى 2 كروموسوم اكس، فيما يملك 

الذكر كوروموسوم إكس وآخر "واي".
وتتمتع النساء باستجابة مناعية أكثر فعالية لكورونا، نظرا ألن العديد من الجينات 

.X التي تنظم جهاز المناعة يتم ترميزها على الكروموسوم
اكس  كروموسوم  وجود  فإن  مولم  شارون  االمريكي  الطبيب  لكتاب  ووفقا 
ضعف  لديها  المرأة  جسم  في  خلية  كل  أن  إذ  مناعية،  ميزة  النساء  يمنح  الثاني 
التي  الجينات  عدد  ضعف  وبالتالي  بالرجل،  مقارنة  اكس  الكروموسومات  عدد 
من  فقط  واحدا  أن  الكتاب  وأضاف  المناعية.  استجابتها  لتنظيم  استدعاؤها  يمكن 
الكروموسومات اكس في كل خلية يكون نشطا في أي وقت، لكن وجود هذا التنوع 

في الخيارات يمنح النساء مجموعة أدوات مناعية أفضل لمكافحة العدوى
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فيروس  عن  االخبار  متابعة  ان  باعتقادنا 
عن  االخبار  متابعه  من  بكثير  اسوا  الكورنا 
النفس  علماء  قال  إرهابيه.فقد  عمليه  اى 
لسماع  النفسي  التأثير  ان  النفسي  والطب 
يؤدي  قد  ناجحة  ارهابية  االخبار عن عمليه 
الى  نتائج سلبيه ومدمره لألفراد ومن ضمن 
هذه العوامل انها تجعل االتصاالت المباشره 
بين االفراد مهمه صعبه وفي بعض االحيان 
مستحيلة.  وهذا يشمل التصاالت والتجمعات 
غير  الفرد  وتجعل  للترفيه.  او  للعمل  سواء 
االجتماعيه  المواقف  مع  التفاعل  علي  قادر 
وتجعلهم فى حاله رعب وتشل قدرتهم على 
التفكير السليم. وتخلق جو من الزعر والقلق 
والغضب  المجهول  من  المفرط  والخوف 
وحاله عامة من االحباط النفسي. وحاليا يقول 
المتابعين  ان  النفسي  والطب  النفس  علماء 
يشعرون  الكورونا  فيروس  عن  لالخبار 
الناس  التى يىشعر بها اغلب  بنفس المشاعر 
بعد سماع اخبار عن عملية ارهابية ناجحة. 
االحساس  حيث  من  بكثير  اكثر  وغالبا 
باالكتئاب وعدم القدره على النوم واالحساس 
بعدم الثقه واالطمئنان على مستقبلهم ومستقبل 

اوالدهم.

وكلما سمعوا اخبار اكثر عن الكورونا كلما 
اضطربت سير االحوال فى حياتهم اليوميه. 
ان  لهم  قيل  كلما  سوءا  الناس  حاله  وتزداد 
يبتعدوا عن االخرين او اال يصلوا جماعة او 
حتى التوقف عن الذهاب للعمل.وايضا يزداد 
االمر سؤا عندما تفرض عليهم هذه التعليمات 

بالقانون والبوليس.

قلقهم  وخاصه  الناس  عند  القلق  فيزيد 
االمر  ويزيد  االمور  ويعقد  زويهم.  على 
تعقيدا عندما يفكرون فى. ارزاقهم واعمالهم 
توفير  فى  سيستمروا  وكيف  الماليه  وحالتهم 
ذلك  وزويهم.ويلى  الوالدهم  العيش  لقمة 
عن  االخبار  مشاهدة  الناس  تابع  كلما  انه 
باالحباط  احساسهم  تضاعف  كلما  الكرونا 
امراض  الى  التعرض  الى  يؤدى  قد  الذى 
نفسيه وعقليه.ايضا.  ومع تعرض الناس الى 
الستخدام  البعض  يلجا  قد  النفسيه  الضغوط 
المشروبات الروحيه او المخدرات او االدويه 
المهدئه حتى اذ لم تكن موصوفه لهم بمعرفه 
هذه  مثل  الي  اللجؤ  االسف  الطبيب.ومع 
االساليب قد يؤدى الى مشاكل صحية طويلة 

المدى ومشاكل اسرية. 

ولقد وصلت بعض االبحاث  التى اجريت 
من  ارهابية  عمليات  عن  الناس  سماع  بعد 
ان  يمكنهم  الناس  ان  االعالم  اجهزة  خالل 
يعانوا اضراب الضغط النفسى ما بعد الصدمة 
واالكتئاب واحيان تظهر هذه االعراض فى 
فى  اضطرابات  مثل  جسميه  امراض  شكل 

التنفس وضربات القلب.

انتشرت  انه  التقارير  بعض  قالت  ولقد 
اعراض  وبعض  النفسي  القلق  اعراض 
حيث  االخرى  والعقليه  النفسيه  االمراض 
سادت جميع انحاء امريكا بعد سماع االخبار 

نيويورك  فى  تم  الذي  االرهابي  الحدث  عن 
فى سبتمبر 2001.  وفي عام 2015، أفاد 
صيادلة فرنسيون أن استهالك االدوية لعالج 
القلق ارتفع بنسبة 20% في جميع أنحاء فرنسا 
منذ الحادث االرهابي المعروف بشارل إيبدو. 
أن  وجدوا  الباحثين  ان  مماثلة  نتائج  وأفادت 
بعض الموجودين في غرف الطوارئ عانوا 
الصدمة   بعد  ما  اضطراب  أعراض  من 
عن  وأعربوا  واالكتئاب  القلق  وأعراض 
على  وقياسا  وعقلية..  اخرىنفسيه  أعراض 
ذلك فمن الممكن للمشتغلين في مجال الصحة 
هذه  بين  التشابه  أوجه  على  العثور  العقلية 
يتابعون  الذين  أولئك  ومشاعر  المشاعر 
األخبار حول فيروس الكورونا. ونحن جميعا 
أنحاء  جميع  من  الواردة  المعلومات  نتقبل 
من  وغيرها  التلفزيون  طريق  عن  العالم 
وسائل اإلعالم. ونعتقد أن الباحثين سيجدون 
عن  االخبار  سماع  تأثير  المستقبل.ان  فى 
بكثير،  أوسع  الناس  على  الكورونا  فيروس 
تدميراً عن سماع اخبار عن عمليات  وأكثر 
ارهابية ألن هذا الوضع الحالىى غير مسبوق 
على  أقوى  تأثير  له  يكون  أن  المرجح  ومن 

قدرتهم على التخطيط لألحداث المستقبلية.

بأن  الباحثون  يقول  اخر  منظور  ومن 
العامل األقوى واألكثر تأثيراً الذي يقوم عليه 
اإلرهاب هو التأثيرات الدينية واأليديولوجيات 
ذات الصلة به.. ويرجع ذلك إلى أن المواضيع 
المشتركة في األيديولوجيات الشرق أوسطية 
اإلرهابية  األعمال  غالبية  عليها  تقوم  التي 
إلى  تستند  العالم  أنحاء  جميع  في  المرتكبة 
الحالى  الموقف  مع  وبالمقارنه  ديني  أساس 
المعروف بالكورونا نجد ان كثير من الناس، 
يفسرون  والطوائف  األديان  مختلف  من 
فيروس الكورونا - على انه نوع  من العقاب 
من هللا ألن الناس قد ضلوا عن مساره وأنهم 

االن متحدون في اللجوء إلى هللا في الصلوات 
إلنقاذهم.

االطباء  يساعد  أن  يمكن  الوقت  هذا  في 
من  وغيرهم  النفسين  واالخصائين 
المتخصصين في الصحة العقلية أولئك الذين 
المتاثريين  وننصح  المساعدة.  إلى  يحتاجون 
بطلب المساعدة إذا شعروا أنهم  أكثر قلقااو 
النوم او  يعانون من االكتئاب،او مشاكل في 
غير القادرين على، التركيز أو أنهم يعتقدون 
أن احوالهم البدنية تتأثر. باالخبار عن فيروس 

الكورونا.

المتضررين  األفراد  ننصح  ونحن 
غير  المخدرات  أو  الكحول  استخدام  بعدم 
توصف  ال  التي  المخدرات  أو  المشروعة 
الستخدامها من قبل طبيب مؤهل، أو العالج 
أحد  يقترحها  التي  العقاقير  باستخدام  الذاتى  
كانوا مدخنين  وإذا  أو صديق.  أفراد األسرة 
واتباع  التدخين.  زيادة  بتجنب  ننصح  نحن 
االطباء  يقترحها  التي  السالمة  تدابير  جميع 
بالهواء  والتمتع  طويلة  لمسافات  والمشى 
في  يقضونه  الذي  الوقت  من  والحد  النقي 
مشاهدة األخبار أو أي برامج تتعلق بفيروس 
مشاهدة  وقت  بزيادة  الكورنا.وننصحهم 
التلفزيونية  المسلسالت  أو  األخرى  البرامج 
بمحادثات  الخفيفة.واالستمتاع  األفالم  أو 
طريق  عن  إما  واألصدقاء  العائلة  أفراد  مع 
الهاتف أو وسائل أخرى من وسائل التواصل 
االجتماعي.  وايضا ننصحهم باستخدام الكالم 
الذاتي اإليجابي مثل تذكير أنفسهم بأن »هناك 
ضوء في نهاية النفق« وأن المهنيين في جميع 
أنحاء العالم يعملون على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع إليجاد حل ينهي الوضع الحالي. 
باإلضافة إلى ذلك ، إذا كانوا مؤمنين ننصحم 

بزياده الوقت المخصص للصالة.

اقرتاحات للتاقلم مع التاثري 
النفسي لفريوس الكورنا

وجدى لوزا
استاذ مساعد  بكلية الطب النفسي جبامعة كوينز بكندا       




