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OAKVILLE TOYOTA SCION

USED CARS FROM $5000
أسعار تبدأ من 5000 $

2375 Wyecroft Road, 
Oakville, Ontario

free

gas cardfree

oil change

نرحب بالقادمني اجلدد 

قداسة البابا شنودة

3 سنوات مرت لغيابك باجلسد 
عنا ولكنك دائما معنا بالروح

اسرة األهرام اجلديد بالنيابة عن 
مجيع حمبيك
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بعد  اآلن  مصر  تسود  التي  الروح 
مصر  تعرفها  لم  االقتصادي  المؤتمر 
منذ اجيال طويلة، فبعد سنوات طويلة 
من حر اليأس والقنوط بدأت تأتى رياح 
حدث  الذي  فالنجاح  والتفاؤل،  االمل 
لهذا المؤتمر لم يخطر على قلب بشر.   

فتتبدد  الراعي  “اضرب  قيل  عندما 
الذى  الظلم  هو  فقط  يكن  لم  الرعية” 
يقع على الراعي فتتبدد رعيته، ولكنه 
الكبرياء  يضرب  عندما  يعنى  أيضا 
الراعي،  السلطة  محبة  او  االنانية  او 

فالرعية البد لها ان تتشرذم. 

جدا،  صحيح  هذا  من  والعكس 
تحدث  والحكيم  المتفاني  القائد  فأن 
ال  الذى  القائد  يده،  على  المعجزات 
يخاف على  ولكنه  يخاف على سلطته 
بلده يعطيه الرب االله كل هذ النجاح، 
من  بنفسه  يضحى  ان  المستعد  القائد 
مجموعته  او  مؤسسته  او  بلده  اجل 
يحفظه الرب وينجح كل ما تمتد له يده. 

كان الترتيب اإللهي أن يصل السيسي 
عام  ثالثين  من  أكثر  بعد  مصر  لحكم 
والنهب  السياسي  االسترخاء  من 
منذ  انه  والحقيقة  والحق  االقتصادي، 
االخوانية  للقوى  ومجابهته  ظهوره 
قلوب  على  استولى  فأنه  الشريرة 
بقلوب  الحكم  توليه  ومنذ  المصريين، 
وعقول معظم المصريين فانه أخذ ينفخ 
بروح  فقط  ليس  المصري  الشعب  في 

هل كان السيسي مع الرب فكان رجال ناجحا؟ 
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Crossroads Realty Inc. Brokerage

TAMERÊYOUSSEFÊ
Sales Representative
I will always do,What is best for you

Tel:Ê905-782-7527Ê
tamer.topremax@gmail.com
www.best4uhome.com

بيع وشراء البيوت، الشقق و المحال التجارية
القروض أنواع  أفضل  على  الحصول  في  نساعدك 

 خدمات للمهاجرين الجدد تشمل توفير شقق ل�يجار

تامر
يوسف

الكالم بل أيضا بروح العمل واالبتكار. 

أمور مصر االقتصادية كان يعوزها 
األيام  هذه  واتت  تقليدية  غير  حلول 

على يد السيسي.

شابه  الذى  السويس  قناة  مشروع 
لبيع  والتآمر  مبارك  أيام  االسترخاء 
القناة ومصر كلها أيام األخوان ها هو 
في  ونفخ  وساق  قدم  على  فيه  العمل 

المصريين روح االنتماء والفخر.  

لم يتوقع أحد كل هذا النجاح للمؤتمر 
واسكر  للسماء  فانطلق  االقتصادي 

بنشوة كل المصريين المخلصين.  

إعادة  مع  النجاح  هذا  يتواكب  هل 
تطفر  لكى  المصري  االنسان  بناء 

بمصر للتقدم الذى نبتغيه لها؟ 

المؤتمر  هذا  فى  قيلت  واحدة  نقطة 
أزعجتني، عندما دعا السيسي ان يكون 
هذا المؤتمر سنويا وليس فقط لمصر 
ولكن لكل الدول النامية، وبالرغم من 
الكلمة تشير لعدم االنانية ولكنها  هذه 
دورا غير  تلعب  ان  لمصر  تريد  أيضا 

دورها. 

نحن ال نريد الزعامة لمصر فيكيفها 
أيام  مصر  انجرفت  وعندما  همومها، 
البعض  تآمر  الدور  لهذا  الناصر  عبد 

عليها.

هذا  وهل  الرب؟  مع  السيسي  فهل 
نراه  الرب؟ هذا ما سوف  النجاح من 

في االيام القادمة. 

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

موقع االهرام اجلديد
يتقدم يف املشاهدة 

تابعوا االخبار اول بأول 

www.ahram-
canada.com

الذكرى الثالثة لنياحة مثلث الرمحات
البابا شنودة الثالث

يطيبان  بيشوى  األنبا  دير  رئيس  صرابامون  واألنبا  الثانى  تواضروس  البابا 
جسد البابا شنودة فى مزاره بالدير، ولقد أقام البابا تواضروس الثانى قداس 
األنبا  دير  بكاتدرائية  الثالث  البابا شنودة  لرحيل  الثالثة  السنوية  الذكرى 
بيشوى بوادى النطرون، حيث يرقد جسده مبشاركة األنبا صرابامون أسقف 
والرهبان.  والكهنة  األساقفة  اآلباء  من  وعدد  بيشوى،  األنبا  دير  ورئيس 
وسكب البابا تواضروس العطور على جسد مزار البابا شنودة الثالث بوادى 
النطرون وشارك رهبان دير األنبا بيشوى البابا تواضروس فى تطييب جسد 
البابا شنودة ولقد توافد مسلمون ومسيحيون على مزار البابا شنودة بوادى 
النطرون ومنهم منتقبات وسلفيون أتوا وقالوا : "هو مش أبوكم لوحدكم" 
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بيتـــــك 

و سوق العقارات
استخدام مدخرات التقاعد 

فى شراء املنزل األول

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

البابا شنودة
في ذكري رحيلك نفتقدك ونفتقد لمواقفك الشجاعة 
فكل يوم األيام تثبت لنا شجاعتك حتي وأنت في 

قبرك.
السيسي

ليس  االقتصادي  المؤتمر  نجاح  ياريس  مبروك 
قدم  ولكن  فقط،  االقتصادية  اهدافه  حقق  ألنه 

صورة مشرفة لمصر.
اإلخوان

بتقولوا السيسي باع مصر وأنا أتمني يبيع سجن 
طرة وبرج العرب بالغنم إللي فيهم.

جستين تردو
سامع جمهور الدرجة الثالثة الكندي بيقول: هاربر 
والكورة  صغير  لسه  وتردو  تردو....  رقص 

كبيرة عليه.
كاثلين وين

الجنس  مناهج  تطبيق  في  وغرورك  عجرفتك 
ضمنت للمحافظين حكومة أغلبية في االنتخابات 

الفيدرالية القادمة.
ياسر برهامي

مش  مكانك  أنت  أقول  الكنائس  بهدم  فتوتك  بعد 
المنابر أنت مكانك تروح جنب مرسي في برج 

العرب.
نادر بكار

واحدة  قائمة  في  وحماك  ومراتك  أنت  أترشحت 
طيب كدة برضة تنسي الست الوالدة وجوزها يا 

بكار.
إبراهيم محلب

دموعك في نهاية المؤتمر مش عيب، هات ودنك 
كدة صدقني كلنا دمعنا معاك.

أحمد موسي
وترشحهم  المغتربين  المصريين  ومال  مالك 
لمجلس الشعب، يا إبني المغترب زي اليتيم أحذر 

من دعوته.
توفيق عكاشة

ما  بس  حَكم  وبتقول  دول  اليومين  أنت  مسلطن 
قريب  ده   .2015  ,5،5 علشان  تزودهمشي 

شوف تاريخ بعيد تأكل عليه عيش.
البرادعي

بمشاركة  بل  بالمؤتمرات  تبني  ال  الدول  بتقول 
الجميع في العملية السياسية، ريح رأس... والدك 
هيرجعوا  مش  اإلخوان  تاني  الدنيا  رجع  لو 

للسياسة.
أوردغان

معلومات تفيد أنك تعاني من البواسير بعد نجاح 
المؤتمر االقتصادي المصري، طيب فيه أمل أننا 

نتخلص منك بعد التنفيذ العملي لالتفاقيات.
بوتين

تطلع تتكلم ترعب العالم تختفي تحيره، بس قولي 
وسرك في بير كنت مختفي فين يا خلبوص.

جون كيري
بتقول قد نضطر للتعاون مع األسد، ما إحنا قولنا 
وبطلوا  مرة  الكالم  أسمعوا  أبقوا  األول  من  كدة 

أسلوب رعاة البقر بتاعكم.

من التسهيالت الحكومية للمشترين الجدد 
انه يمكنهم استخدام مدخرات التقاعد

 Registered Retirement  
Saving Plan )RRSP( بحد اقصى 
دوالر  الف   50 و  للفرد  دوالر  الف   25
لألسرة كمقدم لشراء اول منزل. على ان 
تدفع المبلغ المستخدم مرة اخرى لحسابك 
لمدة  متساوية  دفعات  على   RRSP فى 
على  ضرائب  دفع  تتجنب  لكى  عام   15
المبلغ المستخدم. واذا لم تدفع هذه الدفعات 
السنوية فإنها ستضاف الى دخلك السنوى 
أموال  استخدام  ضرائب.  عليها  وتدفع 
منها  شروط  له  منزل  شراء  فى  التقاعد 
وليس  لتسكنه  منزل  لشراء  تستخدم  ان 
المنزل  يكون  وان  التأجير.  او  لالستثمار 
اول منزل تشتريه فى كندا. ميزة استخدام 
عنها  تدفع  لم  اموال  انها  التقاعد  أموال 
عند  ضرائب  عليها  تدفع  ولن  ضرائب 

استخدامها فى شراء منزلك االول.

لالعالن  باجلريدة اتصل على: 

 647 823- 6779/

ahram.teeba@gmail.com

فى هذا المثل 
لنا  َعرض 
المسيح  السيد 
وهو  ضاالاً  كان  آحدهما  االبناء.  من  نوعان 
آيضااً ضاآل ولكنُه  آبيه واآلخر كان  بعيدااً عن 

بالقرب من أبيِه 
إبيِه  طالَب  الذى  االبن  هو  االول  النوع 
بالميراث الذى لُه وهو إبٌن واضٌح فى ضالله. 
وحياتُه ايضاُ تشهُد بذلك.فالجميُع يحكٌم بضاللِه 
ثَم  نفسِه  الى  وعاَد  ذلك  إكتشف  قد  نفسُه  وهو 

َفبلُه أباه
االبُن  هو  المقال  هذا  فى  يهُمنى  ما  ولكن   
هذا  ولكن  ضااَل  أيضااً  هو  كاَن  الذى  اآلكبر 
من  آخر.نوٌع  نوٍع  من  ضالآل  كان  الضالل 
الضالل الُمستتر الذى اليراه الناس بالرغم من 
شيوعه بل و يجهلُه صاحبُه ايضااً. لقد كان هذا 
االبُن جاهالاً بضاللِه. لقد كانت لُه مكانه كبيره 
أحٌد  كُل  يحترمُه  كاَن خادمااً  بل  أبيِه.  بيِت  فى 
ويستشيرونه فى كل شٍي حيُث َذكَر الكتاُب أنُه 
كان عائدااً من الحقِل فالحقِل هنا يُمثُل الخدمه. 
والخدمه هى محاولة البحث عن النفوس الضاله 
من  وبالرغِم  الخراف  حظيرة  الى  الرجاِعها 
أحضاِن  الى  أخيِه  لعودة  قلبُه  َيسَترح  فلم  ذلك 
ويهيُن  بل  تصرفِه  اآلُب على  يلوم  وأبتدآ  أبيه 

آخاُه ويغتابُه لدى األب
نتعرض  أو  نتحدث  حينما  العاده  فى  نحُن 
لتفسيِر هذا المثل فآننا دائمااً ما نتحدث عن االبن 
الجزء  الواضُح ضاللِِه ونستخدُم هذا  االصغر 
من المثل الظهاِر بشاعة الخطيئه والتأكيد على 
مَغبة الُبعد عن بيت اآلب الذى هو الكنيسه.وهذا 
كلُه صحيٌح تمامااً وواضٌح مثَل الشمس. أما ما 
نتحاشى جميعااً أن نذكرُه و نتأمُل فيِه هو ذلَك 
النوُع اآلخَر ِمَن الضالل وهو الضالل الداخلِى 
الشخُص  حتى  أحٌد  به  يدرى  ال  الذى  المخفى 
فى  هللا.والسبب  على  بخافيااً  ليَس  ولكنُه  نفسِه 
هو  الضالل  من  النوع  لهذا  المتَعمد  أغفالِنا 
أنما  ببساطه شديده  فآننا  نتحدث عنٌه  أننا حين 
أنفسنا . نخاطب ضمائرنا ونوجه  نتحدث عن 
أصبع االتهام اليها.فكلُنا هذا االبن االكبر ولهذا 
بينما ما اسهل  الحديُث عنُه  يصعُب علينا جدااً 
الحديث عن االبن االصغر فنحُن فلسنا أبدااً هذا 

فحص  فى  تعمقنا  لو  بينما  السيئ.   الشخص 
هو  األصغر  لوجدنا  السلوكين  بين  الفارق 
الواضح فى ضاللِه والصادق للغايه فى وصف 
نفسِه والمسرع الى التخلى عن الكبرياء والتقدم 
أللقاء نفسُه فى حضن آبيه واالعتراف بخطئِه 
بينما نحُن نسلُك كاألبن األكبر فى رسم صوره 
وأصباغ  الذاتي  البر  وأصطناع  ألنفسنا  رائعه 
القاٌب َكنسيه رنانه على انفسنا مملؤءه بصفات 
البذل و التضحيه والتفانى بينما فى حقيقة االمر 

فنحُن واألبن األكبر سواءاً في الضالل
التى  األسباب  عند  قليالاً نتوقف  دعونا  لكن 
حتى  الشديد  الغضب  الى  األكبر  األبن  دعت 
أنه رفض الدخول الى َحضَرة أبيِه ثم نفحص 
أنفسنا لنرى مدى تواجد هذه األسباب فى حياة 

كل واحٍد منا 

على  الشخصيه  المصلحه  تغليب   -1
المصلحه العامه

لنفوذ  تهديدااً  تشكُل  الغائب  األخ  فعودة   
مخيلتُه  فى  دار  األكبر.فربما  األخ  وسيطرة 
أباُه  أن  ألخيِه  الحار  األستقبال  رأى  بعدما 
سيجعلُه يشترك فى أدارِه حقولُه و أمالكُه ولن 

يُعد هو األمُر الناهى كما كاَن من قبل

2- ضياع الهدف
يونان  مع  سابقااً  أختبرناُه  قديٌم  شعوٌر  وهو 
النبى حينما ثأثر جدااً من رحمة هللا ألهل نينوى 
أن أألخ أألكبر- وهو  يدل على  الشعور  وهذا 
الخادم المتمرس فى الخدمه-بالرغم من وجوده 
دائمااً فى َحضرِة أبيِه و عملُه المستمر فى حقلِه 
أنُه-كيونان  أال  يوِم  كل  متأخره  ساعاِت  حتى 
ورغبتُه  أبيه  طبيعة  أدراك  عن  عجَز  النبى- 
كثيره  أحياٍن  وفى  الخطاه  رجوع  فى  الشديده 
أضفاء  طريق  عن  ونخدرها  ضمائرنا  نخدُع 
ألمقدسه«  »ألغيره  متل  كتابيه  أصطالحات 

لنُبرر هذا السلوك ألعدوانى تجاه أآلخرين.

3- قساوة القلب 
يحدُث أحيانااً أنُه وسط ضغوط الحياه وأزدياد 
يتحول  أن  السلبيه  الخبرات  و  المسئوليات 
و  رقيق  عطوف  أنساٍن  من  تدريجيااً  األنسان 

َمن الضال؟ نظرٌه أجتماعيه ونفسيه  

بقلم مسري جرجس

القلب ال يشفق على  متسامح الى أنساٍن قاسى 
من هم أقل منُه حظااً بل وال يهتم بهم فتجد ألخادم 
يتعامل  مثالاً  الرب  أخوة  خدمة  عن  المسئول 
معهم بكل أحتقاٍر وأستعالء وحينما تسأل عن 
السبب الذى يدعوُه الى فعل ذلك تكون األجابه 
يعرف  و  طويله  سنين  من  معهم  يتعامل  أنه 
جميع ألعاَبهم و ِحيلُهم ويستعمل لتبرير تصرفُه 
أياٍت من الكتاب المقدس تتحدث عن الِحكمه و 
ألشخص  هذا  يتحول  الوقت  وبمرور  التمييز. 

من أنساٍن محٍب للخطاه كأبيِه الى عدٌو لُهم
أما األب فقد تصرَف بحكمتُه مع هذا األبن 
-بصيغة  لُه  واوضح  اِليه  خرج  فقد  الضال 
المسئوليه- تحمُل  نفسُه فى  يُشرك  كأنه  الجمع 
الروحى  والفرح  الحقيقيه  الخدمه  تكون  كيف 

برجوع  الخطاه
ُكل  والى  جميعااً  ألينا  موجهه  فالدعوه  لذلك 
يعملون  من  والسيما  بالكنيسه  مرتبط  أنسان 
أنفسهم  بداخل  ينظروا  أن  الكنسى  الحقل  فى 
أعينهم  نصَب  واضعيَن  حساباتهم  ويراجعوا 

تحذير الرسول بولس لهم حين عاتبهم قائال

أالَن  تكملوَن  بالروح  أبتدأتم  بعدما  »أهكذا 
بالجسد« غل٣:٣

يـا لـجمال هـذا املشهد
بقلم وحيد نسيم خليل

ارقدنى امشيرفى فراشى
بعد ان داهمنى فى ليل بهيم طويل
جعل عظامى واضلعى تتوجع وتئن

والسعال يأخذ من اجلوف سبيل
فلزمت فراشى أيام وليل وساعات
والدقائق والثوانى متر ببطء ثقيل
فتذكرتكم يا ابائى وال انساكم
 وأنتم على شاطئ بحر جليل

لم يستر حلمكم سوى لباسا ارجوانيا
رقيق جدا كأنة ظل خفيف

أو كأنكم تشبهتم بسيدكم
فلم يجزعكم برد وال بحر

 وال سيوف لها صليل
ولم تشعروا ببرد وال صقيعا

وال بحرا خلفكم ينتظر دماؤكم تسيل
ولم يهزكم وجود جليات خلفكم
فقد هزمة قبال داوود بحجر قليل

ورأيت فى وجوهكم
من يصلى

ومن يتضرع فى انسحاق
ومن يرفع رأسة فى اباء وشمم

وكأنة يقول لسيافة أسرع بالتعجيل
ورأيت من هو الينظر اال الى سماء

اظنها قد انفتحت وازدانت باالكاليل
يا جلمال هذا املشهد ..... طوباكم

فقد فزمت باجملد مع املسيح واستقبلتم 
بالتهليل

وهزمتم جليات فى دارة
وطهرمت بحر ليبيا بدمائكم

وقدستم التراب باجلسد النبيل
 وأنا ......... وأة من أنا

راقد على فراش أشكو جسد عليل
لعلة يستفيق من ضعفة ويطلب من رب 

اجملد
غفران على كثير

وعلى قليل
امني 
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ادوارد يعقوب

قدسية  هلا  لألزهر  اساسية  مراجع 
وحتض على اإلرهاب

طاملا  مباح  واألطفال  النساء  قتل 
غري مسلمني

والقتل  واجب  اليهود  قتل 
اجلماعى مباح

هذا مايفعله داعش 

عرضت فى الحلقتين السابقتين )تحت عنوان 
تدرس  دراسية  مقررات  من  مقتطفات  اوال:( 
الحلقة  هذه  وفى   . الثانوية  األزهر  بمدارس 

سألقى الضوء على:  
 ثانيا: بعض المراجع األساسية التى يعتمدها 
قداستها  فى  تلى  مرتبة  فى  ويضعها  األزهر 

القرأن:
1- صحيح البخارى: يعتبره األصوليون من 
اتباع المذهب السنى، الكتاب الثانى بعد القرأن 
حيث  »صحيح«  تسميتة  من  واضح  هذا  و 
يعتبرون كل ما جاء فيه من احاديث واقوال هى 
من اقوال رسول األسالم، ويعتبرونها صحيحة 
وال يصح التشكيك فيها بل ذهبوا الى ابعد من 
ذلك باعتبار األحاديث ايضا موحى بها من ألههم 
مثلها مثل القرآن ويستندوا فى ذلك الى الكثير 
من النصوص القرأنية مثل: ا- » ما ينطق عن 
)النجم 4،٣(  الهوى إن هو اال وحى يوحى« 
يعتبر  األسالم  به رسول  ينطق  ما  كل  ان  اى 
وأنزل هللا عليك  الهه.  ب- »  وحى من عند 
الكتاب والحكمة« )النساء 11٣( ونفس المعنى 
ايضا نجده فى )البقرة 129، 151.  آل عمران 
الجمعة  األحزاب ٣4    النساء 11٣     164
المقصود  ان  على  مفسروهم  اجمع  ( حيث   2
اى  السنة  فهى  الحكمة  اما  القرآن  بالكتاب هو 

احاديث رسول األسالم.
المسمى  المرجع  من  المقتطفات  بعض  هذه 
وكل  كتب  الى  مقسم  وهو  البخارى  بصحيح 

كتاب مقسم الى ابواب:
ورد فى كتاب  الجنائز باب مايكرة من اتخاذ 
القبور حديث رقم 1٣٣0: قول  المساجد على 
رسول األسالم: »لعن هللا اليهود والنصارى« 
اليهود  يكرهوا  لكى  للمسلمين  دعوة  وهذه 

والمسيحيين«!!
القبلة  استقبال  فضل  باب  الصالة  كتاب  فى 
: قال رسول هللا: امرت ان  حديث رقم ٣92 
وهذا  هللا.  اال  اله  ال  يقولوا  حتى  الناس  اقاتل 
يامر  الذى  األسالم  رسول  ان  خطير  ادعاء 
من  كل  ويقتل  يحارب  به   يتمثلوا  ان  اتباعة 
داعش  ماتفعلة  وهذا  مسلما  يكون  ان  يقبل  ال 
فكيف  األرهابيه.  األسالمية  التنظيمات  وكل 
يلقن الطالب منذ حداثتهم فى مدارس األزهر 
مثل هذا المثال اليس هذا هو ما يرسخ الميول 
يرفض  من  كل  قتل  فى  والشروع  العدوانية 
الفكرة  الن  بارد  بدم  قتلة  كعقيدة،  األسالم 
صارت عقيده متأصله فى نفس الفرد منهم منذ 

نعومة اظافره.
حديث  الزكاة  باب وجوب  الزكاة  كتاب  فى 
رقم 1٣99: قال رسول هللا »امرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولوا ال اله اال هللا فمن قالها فقد 
عصم منى ماله ونفسة »  اى ان من ال يذعن 
بالقوه ويصبح مسلما يكون معرضا الخذ ماله 

بالقوة واخذ نفسه ايضا اى يحل قتلة!!!
اليهود  قتال  باب  والسير  الجهاد  كتاب  فى 
حديث رقم 2926 ورد األتى:«التقوم الساعة 

وراءه  الحجر  يقول  حتى  اليهود،  تقاتلوا  حتى 
فأقتلة«  ورائى  يهودى  هذا  يامسلم   : اليهودى 

وهذا تحريض بقتل اليهود.
النبى  قول  باب  والسير  الجهاد  كتاب  فى 
رقم  حديث  شهر،  مسيرة  بالرعب  نصرت 
الكالم ونصرت  2977 جاء: »بعثت بجوامع 
قد  األسالم  ان رسول  يدعون  وهنا  بالرعب« 
هذه  وان  وارعابهم  األخرين  ارهاب  مارس 
هى الطريقة التى مكنته من األنتصار على من 

هاجمهم وهذا ما تفعله داعش األن.
كتاب الجهاد والسير باب اهل الدار يبيتون، 
الولدان والذرارى حديث رقم ٣012  فيصاب 
الدار  اهل  وسئل عن  باألبواء  النبى  بى  مر   :
يبيتون من المشركين فيصاب نسائهم وذراريهم 
هلل  اال  حمى  ال  يقول  وسمعته  منهم   هم  قال 
ورسوله. اى يدعون ان نبى األسالم سمح بقتل 
النساء و األوالد فى اغارة اتباعه عليهم بالليل 
الحماية  وان  بيوتهم!  فى  امنين  يبيتون  وهم 
فقط لمن يتبعونه ولذلك نرى األرهابين يقتلون 

النساء واالطفال دون تمييز .
على  الدعاء  باب  والسير  الجهاد  كتاب  فى 
المشركين بالهزيمة والزلزلة حديث رقم29٣1 
ورد: »مأل هللا بيوتهم وقبورهم نارا!! وهذا من 
على  تبث  والتى  ترديدها  يجب  التى  االدعية 

كراهية غير المسلمين )المشركين(.
كتاب األيمان باب فإن تابو واقاموا الصالة  
 :25 رقم  حديث  سبيلهم  فخلوا  الزكاه  واتوا 
»أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان ال اله 
فعلوا  فأذا   ..... اال هللا وان محمدا رسول هللا 
وهى  اموالهم«  و  دمائهم  منى  عصموا  ذلك 
دعوة صريحه الى قتل غير المسلم اذا رفض 

األسالم.
كتاب المغازى باب من قتل من المسلمين يوم 
الحديث  هذا  ويدور  رقم 4078.   حديث  احد 
حول القتل الجماعى فى غزوة احد مما يشجع 
تفعل  كما  الجماعى  القتل  على  األصوليين 

داعش. 
فى  الذباب  وقع  اذا  باب  الخلق  بدء  كتاب 
شراب احدكم حديث رقم ٣٣2٣ : أن رسول 
ايضا  الحيوانات  ان  اى  الكالب.  امربقتل  هللا 

تتعرض لألرهاب.
2- صحيح مسلم وهو ال يقل قداسة لهم عن 
التى  األحاديث  بعض  واليكم  البخارى  صحيح 

وردت فيه:
كتاب من فضائل الصحابة باب من فضائل 
رقم ٣٣-)2405(  طالب حديث  ابى  بن  على 
: ان رسول هللا قال يوم خيبر : العطين هذه 
على  يفتح هللا  ورسوله  يحب هللا  رجال  الراية 
يديه .......... فدعا على بن ابى طالب فأعطاه 
اياه وقال امشى وال تلتفت حتى يفتح هللا عليك. 
قال فسار على شيئا ثم وقف وصرخ يارسول 
حتى  قاتلهم  قال  الناس؟  اقاتل  ماذا  على  هللا 
يشهدوا ان ال اله اال هللا وان محمدا رسول هللا. 
تدربه  للنشئ  تدرس  التى  األمثال  هذه  مثل  و 
قتل  فى  األمر  ينفذ  العمياء حيث  الطاعة  على 

الناس الذين ال يؤمنون باألسالم. 
كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وان كثر 
قتله حديث رقم 6881: يجئ يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب امثال الجبال فيغفرها هللا 
لهم ويضعها على اليهود والنصارى. اى ان اله 
ويضعها  المسلمين  وذنوب  أثام  يزيل  األسالم 

على اليهود والمسيحيين.
اهل  ابتداء  عن  النهى  باب  السالم  كتاب 
رقم  حديث  عليهم  يرد  وكيف  بالسالم  الكتاب 
اليهود و ال النصارى  1٣ )2167(: ال تبدؤا 
بالسالم فأذا لقيتم احدهم فى الطريق فاضطروه 
الى اضيقه. وهذا تحريض ألتباعهم ان يمارسوا 
بل  والمسيحين  اليهود  ضد  العنصرية  التفرقة 

يضيقوا عليهم ويضطهدوهم.
اليهود  اخراج  باب  والسير  الجهاد  كتاب 
والنصارى من جزيرة العرب حديث رقم 6٣ 

)1767( : ُسمع رسول هللا
من  والنصارى  اليهود  يقول:«ألخرجن 
جزيرة العرب، حتى ال ادع اال مسلما« وهذا 
ادعاء بان نبى األسالم مارس التصفية العرقية 
المثال  وهو  العرب  بالد  فى  المسلمين  لغير 
لغير  طردها  فى  األن  داعش  به  تحتذى  الذى 

المسلمين من المناطق التى تحتلها بالقوة.

٣- مسند األمام احمد : من المراجع الهامة 

المعتمدة فى األزهر وهذه بعض األحاديث منه:
بعثت  هللا  رسول  قال  قال:  عمر  أبن  عن 
وجعل  له  شريك  ال  هللا   يعبد  حتى  بالسيف 
رزقى تحت ظل رمحى« اى يدعون ان رسول 
األسالم كان يقتات من الحرب واألغارة على 

االخرين وهذا ما يفعلة داعش تماما.
الرسول  قال  الزبير:   بن  عروة   : الراوى 
تسمعون يا معشر قريش اما والذى نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح.     ولذا ال تتعجبون اذ 
رأيتم داعش يذبحون بال ادنى شعور بالذنب بل 

فى تلذذ ونشوة غير عادية.

ادوارد يعقوب                                  
Canadia.copt@gmail.com

اإلدارة العامة لإلتصال بأبناء الوطن فى اخلارج
اهليئة العامة لإلستعالمات

البيان اإلعالمي في شأن وقف العمل بقرار اللجنة رقم ١ لسنة ٢٠١٥ 
واالحتفاظ بأوراق الترشح في احملاكم االبتدائية

االرهاب ودم الشهداء
حليم منجة

جاء االرهاب فى ثوب الدين يتخفى 
وبأسم اللة يقتل النفس البشرية ويتشفى

فكل وطنى حر لة سوف يتصدى
حتى يتم القضاء علية ويتصفى 

من ليبيا دم الشهداء هيحرر كل بلد 
فيها التطرف وأالرهاب اتولد

وهتفضل مصر فى ظهر ليبيا سند
وسيبقى المصريين والليبيين اخوة لالبد 

فالقضاء على االرهاب بدا بدم الشهيد 
ونقول لدول الغرب محاوالتكم مش هتفيد
وهيفضل االرهاب من غير وطن طريد 

وبعزيمة ووحدة ألليبيين القضاء علية أكيد 

فدم الشهداء بيجمعنا ويقود المسيرة 
وهتنتصر ليبيا على ألقوى الشريرة
وسوف تنتهى أاليام الصعبة مريرة 
وتفضل ليبيا بين ألبالد مشرقة منيرة



روحيات6

جنوى غاىلقرأت لك 
أكتشف فييب

By CRYSTAL STINE
عندما كان حلم تسلق السلم الوظيفي 
تصورات  لدي  كان  علي  يسيطر 
شكل  عليه  يكون  أن  يمكن  عما 
النجاح فكنت أري نفسي أدير فريق 
أنيق   مكتب  ولدي  الموظفين  من 
جميل  ولقب خالب  مكتوب علي 
وتخيلت  بي  الخاصة  العمل  بطاقة 
شيء  أي  بان  الشعور  يكون  كيف 
أفعله أو أقوله سوف يعامل باحترام 
وأهمية واعترف إنني قضيت وقت 
طويل أحارب من اجل هذا وبدأت 
في الحقيقة أتصرف كأنني وصلت 
يعترف  أن  قبل  أريد  ما  إلي  فعال 
األخرين بهذا ، وكنت متأكدة إنني 
حياتي  في  مشروع  اهم  في  اعمل 
الرؤساء  بي  ليعترف  وحاربت   ،
مضنية  طويلة  لساعات  وعملت 
شيء  أي  فوق  عملي  واخترت 
أن  أريد  وكنت  حياتي  في  أخر 
العمل  وان  مهمة  باني  نفسي  اقنع 
أن  يستطيعوا  لن  وانهم  لي  يحتاج 
يعملون بدوني ، ولكنهم في الحقيقة 
يستطيعون ، ووجدت أن تمركزي 
حول نفسي واحتياجي  ليعترف بي 
األخرين جعلني شخصية بائسة لكل 
للمركز  أتطلع  كنت   ، حولي  من 
الحقيقي  النجاح  أن  ناسية  والنفوذ 
يأتي من خدمة األخرين وليس خدمة 
النفس ، وظللت أتطلع إلي المشاريع 
التي تدور حولي محاولة أن اجد لي 
يدعوني  أو  منها  واحدة  في  طريقا 
احد لالنضمام إليها ويري الرؤساء 
ومستحقة  ومتميزة  مهمة  إنني 
رغبات  تتالءم  لم   وعندما  التقدير 
قلبي مع خطة هللا لي أصبحت احسد 
قلبي  وامتلئ  منهم  وأغار  األخرين 
لماذا  أتساءل  وأصبحت  بالمرارة 
وبداء  ؟  المركز  هذا  في  أنا  لست 
وهنا  والحزن  بالثقل  يشعر  قلبي 
شجعني صديق لي أن اطلب من هللا 

الكتبة  عن  يسوع  الرب  قال  كما 
بتنظيف  يهتمون  انهم  والفريسيين 
بينما  الخارج  من  )اإلناء(  الصحفة 
وكل  ودود  وموت  عفن  الداخل  من 
ننسي  وال  ردئ.  شيء  وكل  نجاسة 
 )40 )تكوين  الصديق  يوسف  قصة 
سمح  الذي  والحلم  فرعون  وكأس 
الرب االله أن يكون سبب رخاء ليس 
فقط ليوسف بل العالم كله وقت ذاك. 
التي  المفضلة  يوسف  كأس  وأيضااً 
أخيه  بكيس  وضعه  عبيده  من  طلب 
بنيامين ليرجع أخوته وأبيه إلى أرض 
وتتميمااً  والرخاء  الخير  حيث  مصر 
نسمة  الستبقاء  له  االله  الرب  لوعد 
حياة له ولنسله. أما بسفر دانيال يسرد 
استهزاء  الذي  الملك  ذلك  قصة  لنا 
بكاس الرب وشرب فيه الخمر ممجدااً 
الهته الوثنية فللوقت ظهرت يد تشير 
كاتبة فوق جدران  نهاية مملكته  الي 
بالموازين  وزن  أنه  الملكية  القاعة 
وهذا   .)5 )دانيال  ناقصااً  فوجد 
الرب  يأخذ كاس  تفسيره أن كل من 
بدون استحقاق يكون مجرمااً ويستحق 
الرسول  معلمنا  ذكر  كما  العقاب 
األولي  كورنثوس  رسالة  في  بولس 
اإلنسان  يسوع  والمسيح   .27  :  11
وعرق  وتضرع  بصراع  طلب 
اذا  األب  من  دم  كقطرات  يتصبب 
امكن أن يعبر عنه هذه الكاس مشيرااً 
الي كأس األلم والصليب )مرقس 14 
: ٣6(. وبولس كتب عن كاس البركة 
وقد كانت حسب التقليد اليهودي ترفع 
واألرض  السماء  اله  لبركة  الكاس 
منبتااً  ألوالده  الخير  يعطي  الذي 
وكاس  واألرض.  الحقل  ثمر  لهم 
وحكمها  الخطية  كاس  أي   ( اللعنة 
الرب  تجرعها  التي  بالموت( 
الصليب  خشبة  علي  المسيح  يسوع 

امتأل كأسي وفاض      
د. روز غطاس

القارئ  يمكنك عزيزي  عنا،  عوضااً 
بقراءة سفر  اكثر  ذلك  التعرف علي 
التثنية واإلصحاح 28 حيث شريعة 
البركة واللعنة في العهد القديم. كأس 
كورنثوس  الهوان)  وكأس  الكرامة 
أما  و11(.   10 اصحاحات  األولي 
 : اشعياء 51: 11 و رؤية 14  في 
10 يذكرنا بكأس غضب الرب االله 
الذي سينسكب علي شرور اإلنسان. 
الكاس وحده  فالمسيحي عندما يرسم 
العشاء  أي  الرب  لمائدة  رمزااً  فهذا 
يسوع  الرب  به  أمر  الذي  الرباني 
المسيح فريضة لتذكار موته وصليبه 
رسم  اذا  أما  األموات.  من  وقيامته 

للكفارة  رمزااً  فهو  فقط  فوقه صليب 
المنتصرة  الصليب  علي  المعلقة 
دائرة  وسط  في  رسم  واذا  بالقيامة. 
تحوي بالالتينية الحروف التي تحمل 
الرب  ابن  المسيح  »يسوع  معني 
االله« حيث العمل الالنهائي لسلطانه 
ووجوده أي أزليته أبديته. واذا رسم 
طائر يشرب منه هذا رمزااً للمسيحي 
الحياة  ماء  من  ينهل  الذي  المؤمن 
ابدأ  التي من يشرب منها ال يعطش 
بل تجري من بطنه )أي من أحشائه 

وداخله( لتروي اآلخرين أيضا. 

ليراه  عاليااً  الكأس  يرفع  ما  دائمااً 
الفرح والسعادة  الجميع معبرين عن 
بعد  يرفعه  فالالعب  واالنتصار، 
حقق  انه  للعالم  ليقول  الفوز  تحقيق 
رقمااً لم يصله شخص قبله أو محييااً 
شعبه معبرااً عن أنه قدم وبذل قصاري 
األفراح  في  نرفع  ليرضيهم.  جهده 
كآس الشراب تهنئة للعروسين وتمنيااً 
لهم بحياة سعيدة ومستقبل مثمر بكل 
يستخدمون  الصين  في  أما  المعايير. 
كاسات الهواء للعالج. لكن هناك من 
تعبيرااً  مرااً«،  كاسااً  :«شربت  يقول 
والمرض  الدواء  كأس  يشرب  لمن 
أو  الصيدلة( أو خسارة مادية  )رمز 
كأس  يتجرع  وآخر  لعزيز،  فقدانااً 
والهيكل  االجتماع  خيمة  ففي  السم. 
كاس  يوجد  الوجوه  خبز  مائدة  علي 
تذكرة  هي  السكيب)عدد4:7(.التي 
على  الكفاري  المسيح  لعمل  دائمة 
الذي  والخمر  الخبز  حيث  الصليب، 
في الكاس دائما أمام نظر الرب االله 
محضر  في  الدائمة  الكفارة  لذبيحة 
مع  كاسه  فيصف  داود  أما  قدسه. 
كأس  أي  ريا.  كاسي  بقوله:  الرب 
فاض بالخير والرحمة والمحبة حتي 
ارتوي وروي من حوله أيضااً. وفي 
مزمور 116 : 1٣ يقول داود مرنمااً 
: كاس الخالص أتناول وباسم الرب 
أدعو. أما في وصفه لعالقته مع الهه 
قلبي  فاض  قال:  أخر  مزمور  في 
بكالم صالح متكلم أنا بأنشائي للملك، 
البشر  بني  كل  ابرع جماالاً من  أنت 
من  ألنه  وذلك   )1  :  45 )مزمور 
فضلة القلب يتكلم اللسان، أي أن كل 
إناء ينضح بما فيه مظهرا ما بداخله. 
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أن يكشف لي عن األسباب الحقيقية 
بداخلي  لمشاعر االستياء واإلحباط 
إلي  الرسالة  من  فقرة  علي  وقراء 
 ، قبل  من  لها  انتبه  لم  رومية  أهل 
إصحاح 16 عدد1–2    وهي التي 
تحكي عن خادمة الرب القديسة فيبي 
وساعدت  الكثيرين  ساعدت  والتي 
القديس بولس وكانت تعتني بشؤون 
من  باحتياجاتهم  وتمدهم  األخرين 
اعتبرتها  وقد  الخاصة  مواردها 
الكنيسة األولي رائدة ألنها كان لها 
قصتها  من  والمعني   ، خدوم  قلب 
الثروة  تملك  المرأة  لوان  حتي  انه 
والنفوذ والمقام العالي فهذا ال يعفيها 
 ، المتواضعة  الخدمة  مسؤولية  من 
وبدأت أسال نفسي كيف يمكنني كام 
أبنائي  لخدمة  مواردي  استخدم  أن 
بطريقة  افضل وكيف كزوجة يمكن 
أعطاني هللا العتني  ما  استخدم  أن 
كزميلة  يمكنني  وكيف  بزوجي 
في  مواهبي  استعمل  أن  العمل  في 
وكيف  حولي  من  األخرين  تشجيع 
ككاتبة استطيع أن استعمل الكلمات 
أعيش  أن  افضل  إنني   ، هللا  لمجد 
أعيش  أن  من  متواضعة  كخادمة 
اكتشفت  لقد   ، باألنانية  مثقل  بقلب 
يستخدمني  وعندما   ، فيبي  في  هذا 
ذات  وبأنكار  خفية  بطريقة  الرب 
بالفرح  مملؤة  نفسي  اجد  وتواضع 
وهذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة لي.

يصور لنا القديس  يوحنا فى بداية 
منتهى  فى  حقيقة  الثالث  األصحاح 
الطريقة  وصف  أن  فبعد   . الغرابة 
وصلت  التى  و  اآلب  بها  أحبنا  التى 
الى الدرجة الى أن اآلب يمنحنا - نحن 
الخطاة -  أمتيازا ننفرد به كمسيحيين 
و هو أننا أصبحنا أوالدا هلل، لم يقف 
عن  يكشف  اآلن  هو  الحد.  هذا  عند 
حقيقة أعظم ال يعرفها العالم و لكنها 
بالتحديد سوف  ستظهر فيما بعد ، و 
ظهور  وقت  فى  عنها  الكشف  يتم 
المسيح  أى فى مجيئه الذى ننتظره . 
هذه الحقيقة هى أننا »نكون مثله« . 
و السبب فى هذا هو أننا سنراه . البد 
الوحى  هذا  يسجل  وهو   ، يوحنا  أن 
قيل  ما  ذهنه  فى  يدور  كان  األلهى 
أن األنسان  الخليقة األولى وهى  عن 
قدخلق على صورة هللا )تك 1 : 26 
(. لقد أخبرنا يوحنا أن »كل شىء به 
كان« أما  اآلن فيخبرنا أن »كل شىء 
الخليقة  فى  نراه  و سوف  يكون«  به 
الجديدة. فالسقوط أفسد الخليقة األولى 
أما المسيح فسيعيد الخليقة الى حالتها 

األولى ويصير أوالد هللا مثل المسيح.
ثم يشعل يوحنا اشتياقنا أكثر فأكثر 
عندما يحول األنظار من التغيير الذى 
نحو  يوجهها  و  هللا  ألوالد  سيحدث 
التغيير الذى سنراه  فى هيئة و صورة 
أننا لن نراه  المسيح آآلتى فى مجده. 
»كما كان« و انما سنراه »كما هو« . 

أن  اشتاقوا  األجيال  عبر  كثيرون 
للرب  قال  موسى  فمثال  الرب.  يروا 
»أرنى مجدك« خر ٣٣: 18 فوضعه 
ستر  و  الصخر  من  نقرة  فى  الرب 

عليه بيده حتى يجتاز.
أيوب أيضا تطلع أن يرى هللا عندما 
قال: »وبعد أن يفنى جلدى هذا وبدون 

جسدى أرى هللا« أيوب 19 : 26 

و مرنم المزمور أحس أنه ال يشبع 
فبالبر  أنا  أما   «  : الرب  برؤية  اال 
استيقظت  أذا  أشبع   . وجهك  أنظر 

بشبهك » مز 17 : 15  
اآلن   الموت  فراش  وكثيرون على 
الى  باشتياق  السماء  الى  يتطلعون 
المسيح  مع  ويكونوا  الرب  مع  اللقاء 

ألن ذلك أفضل جدا . 
أن  اشتاقنا  مرة  من  كم  نحن  و 
نراه كما كان . كم كنا نحلم أن نرى 
الطفل الراقد فى المزود ، أو نرى هذا 
األنسان الذى تحدث مع السامرية عند 
نتطلع  أو  ليشرب،  ماءاً  وطلب  البئر 
بين  يجول  وهو  الشافى  الطبيب  الى 
مرضى مستشفى بيت حسدا ، يمد يده 
ليشفى ، أو يقول كلمة فيحيى الموتى 
و  جسثيمانى  بستان  فى  وهو  أو   ،
العرق يتصبب من وجهه . لكن يوحنا 
كما  و  كان  كما  نراه  لن  أننا  يخبرنا 
سمعنا عنه أو قرأنا عنه  و انما سنراه 
بيت  أمجاد  ذهبت  لقد  هو«.   »كما 
صرخات  وخفتت   ، األبد  الى  لحم 
ثانية  تسمع  لن  و  الجلجثة  فى  األلم 

انمحى،   و  الجلجثة  مشهد  ذاب  لقد   .
فى  طوى  طابور  جبل  بهاء  حتى 
صفحات الماضى . لقد ذهب المزود 
و القبر المنحوت فى الصخر. كل هذه 
أقدام  لكن  و  هناك  تكون  قد  األماكن 
و  البركات  و  عليها  ليست  المسيح 
القداسة ليست هناك . قد ينسج خيالنا 
هذه الصور من الماضى و لكننا لن و 
ال يمكننا  و ال حتى نرغب ان نراه 
أننا   : تلقينا وعدا  كما كان ألننا اآلن 
سنراه كما هو. دعنا اآلن نعقد مقارنة 
سريعة و بعدها سيتضح لماذا نفضل 

أن نراه كما هو و ليس كما كان.
عندما نراه كما هو سوف نراه عاليا 
و ممجدا . سوف نرى الرأس و لكنها 
بدون اكليل الشوك. سوف نرى اليد و 
المسامير  وليس  أيضا  المسامير  آثار 
 . األبد  الى  انتزعت  ألنها   ، نفسها 
الحربة  طعنة  و  جنبه  نرى  سوف 
سنراه  منها.   يخرج  ال  الدم  لكن  و 
واحدة  قطعة  من  بثوب  مرتديا  ليس 
انما وهو متمنطق عند  لفقير، و  كما 
سوف  ذهب«.  من  »بمنطقة  صدره 
منه و بصقوا  ليس كما سخروا  نراه 
على وجهه ، وليس فى آالمه ونحزن 
عليه مثل بنات صهيون، و لكن سنراه  
فى مجده و العظماء يطرحون أكاليلهم 

أمام عرشه. لن نراه فى البرية مجربا 
من ابليس و لن نراه وجها لوجه مع 
أعداءه  اطئا  و  سنراه  ألننا  معانديه 
»كما  رأيناه  عندما  قدميه.   تحت 
كانت  الماء  يمشى على  كان« و هو 
تغمرنا الدهشة و عندما نراه كما هو 
و  الدهشة،  أيضا  تغمرنا  اآلن سوف 
األولى  الدهشة  أن  فارق.  هناك  لكن 
عندما  ألنهم  بالخوف  تختلط  كانت 
شاهدوا يسوع يمشى على الماء خافوا 
نراه  فسوف  اآلن  أما  اضطربوا   و 

بدهشة بدون خوف. 
هو  الرؤية  هذه  يميز  ما  أن  غير 
بأشباع  التمتع  ليس   منها  القصد  أن 
العقل لكن القصد هو أن نكون مثله. و 
هنا نجد أنفسنا أمام أمرين متناقضين: 
فنحن ال يمكن أن نصير مثل هللا أال 
أن  نستطيع  ال  أننا  كما   ، رأيناه  اذا 
ألن  نقية  قلوبنا  كانت  أذا  أال  نراه 
أنقياء القلب فقط هم الذين يعاينون هللا 
نحن  هللا  نرى  فلكى   )  8  :  5 )مت 
نحتاج الى الطهارة ، التى ال يمكن أن 
يعطيها لنا احد غير هللا. و هنا يفاجئنا 
يوحنا بوعد جديد و هو أن »كل من 
الرجاء به يطهر نفسه كما  عنده هذا 

هو طاهر » 1يو ٣: ٣ 

رسـالة يوحنا الرسول األوىل
األصحـاح الثالث - عدد13 اىل 24  

يوحنـــا يكشف عن حقـــــائق فى منتهى الغرابــة
سوف نراه »كما هو« و ليس »كما كان« وسنكون مثله
» أذا ُأظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو« 1يو 3: 2
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ونساعدكم أيضا يف األمور اجلنائية وخمالفات املرور  

We can also Help with Criminal Law Matters and Traffic Tickets

تيم جندي

2.79 % Fixed 5 Yr

2.20 % Variable 5 Yr

تقرير من صحيفة اجلارديان اإلجنليزية عن الرق اجلديد يف قطر

بناء  أن  يقول  الجارديان  لصحيفة  تقرير 
الستقبال  الدوحة  في  الجديدة  المنشآت 
عام  القدم  لكرة  العالم  كاس  نهائيات 
العاملين  2022 سيخلف 4000 قتيل من 
أن  الصحيفة  وتقول   ، هناك  المهاجرين 
يوميا  يموت  نيبال  من  العمال  من  واحد 
الذين  الشباب  من  منهم  والعديد  قطر  في 
يموتون بنوبات قلبية مفاجئة أو في حوادث 
اكبر  هم  نيبال  من  العمال  وهؤالء  العمل 
مجموعة من العمال في قطر وهم يواجهون 
االستغالل والمعاملة السيئة والعمل ألوقات 
ظل  وفي  ساعة   12 إلي  تصل  قد  طويلة 
إلي  تصل  وحرارة  قاصية  جوية  ظروف 
50 درجة مئوية في الصيف وان شركات 
عامل   12 كل  تجعل  القطرية  المباني 
قذرة  بيوت  في  واحدة  غرفة  في  يسكنون 

لهم  تدفع  لم  انهم  العاملون  بعض  ويقول 
العمل  أرباب  وان  اشهر  لمدة  أجورهم 
يحتجزون شهرين من رواتبهم ويحتجزون 
جوزات سفرهم ويرفضون أن يعطوهم أية 
الهروب  يستطيعوا  هوية حتي ال  بطاقات 
متواجدين  أجانب  باعتبارهم  العمل  من 
البوليس  ويستطيع  شرعية  غير  بطريقة 
لديهم  هوية  وجود  لعدم  عليهم  القبض 
تديره  الذي  الكفيل  نظام  تحت  والعاملين 
قطر ال يستطيعون مغادرة البالد أو تغيير 
منهم  أن ٣0  العاملين  احد  وقال   ، عملهم 
لجأوا إلي سفارة نيبال في الدوحة هربا من 
منظمة  وقالت   ، الوحشي  العمل  ظروف 
العمل الدولية أن هذا هو الرق في العصر 
الحديث ، وأما العمال من كوريا الشمالية 
والذين  العالمية  العزلة  من  تعاني  التي 

لجلب  دولتهم  من  مرسلين  كعبيد  يعملون 
العمالت األجنبية لمساندة اقتصادها الهش 
ويعمل  عامل   ٣000 إلي  عددهم  فيصل 
أي  دون  سنوات  ثالثة  لمدة  منهم  الواحد 
اجر علي توقع أن يحصلوا علي أجورهم 
تعادل  والتي  بالدهم  إلي  العودة  عند 
احد  10% فقط من رواتبهم ،ويقول مدير 
المشروعات الضخمة أن العمال ليس لديهم 
لشراء  المال  يقترضون  وانهم  واحد  لاير 
اتهمت  وقد  السجائر  مثل  صغيرة  أشياء 
بانه  الشمالية  كوريا  نظام  المتحدة  األمم 
أيدان  وقال   ، اإلنسانية  ضد  بجرائم  يقوم 
ما كودا مدير مكافحة العبودية الدولية أن 
األوصاف الخاصة بحالة العمال في قطر 

هي شكل جديد من أشكال العبودية.

Nova Pharmacy
 Morteza  Nasr 

& 
Ottavio Tulini

Pharmacist

1674 Dufferin Street, Toronto
Tel: 416-901-7587
Fax: 416-901-7687

قائمة متكاملة 
لعقارات معروضة للبيع
بالصور والعناوين بتورونتو وضواحيها

جماًنا

www.homesintorontoforsale.ca
أو 

اتصل مجانا:
1-800-798-5934  ID# 1040

Nabil Danial
Broker Century 21 Percy Fulton LTD.

416-258-4390

األالف يتظاهرون 
احتجاجا على 

مشروع قانون اإلرهاب 
)سي ٥١(

 1500 من  يقرب  ما  تجمع 
في  ناثان  ساحة  في  شخص 
مارس   15 السبت  يوم  تورنتو 
في  األفراد  من  المئات  واجتمع 
علنا علي  لالحتجاج  المدينة  قاعة 

قانون مكافحة  اإلرهاب  مشروع 
متهور  يسمونه  والذي  الجديد 
وخطير وغير مقبول  وكان العديد 
ويهتفون  الفتات  يحملون  منهم 
واحدة  ،وهذه  الطبول  ويقرعون 
التخطيط  تم  مسيرة   55 من 
اليوم  اسم  وتحمل  كندا  عبر  لها 
)سي  قانون  ضد  للعمل  الوطني 
سيعطي  الذي  القانون  وهو   )51
الشرطة صالحيات واسعة ويسمح 

المشتبه  اإلرهابيين  باحتجاز  لهم 
صالحيات  سيعطي  وكذا  فيهم 
كندا  في  التجسس  لوكالة  جديدة 
األمنية  االستخبارات  ودائرة 
ويقول منتقدو القانون انه اذا صدر 
المدنية  الحريات  ينتهك  فسوف 
الخصوصية  في  وحقهم  للكنديين 
وفي  األنترنت،  علي  وخاصة 
الكنديين  أالف  اجتمع  مونتلاير 
القانون  بهذا  للتنديد بصوت عالي 

ووضع بعض المتظاهرين شريط 
احتجاج  في  أفواههم  علي  الصق 
األصوات  يخنق  القانون  هذا  بان 
المتظاهرين  وسار  والمعارضة 
الليبرالي  الزعيم  مكتب  نحو 
الفتات  حمالين  ترودو  جستن 
تقول )هاربر توقف( وانضم اليهم 
الجديد  الديمقراطي  الحزب  زعيم 
توماس مولكاير واكد عزمه علي 
القانون  مشروع  ضد  التصويت 

وقال انه قانون خطر علي االحتجاجات  السلمية ضد الحكومة أو 
سياستها وقال أيضا أن السيد هاربر لم يتمكن من إعطاء مثال واحد 
علي ضرورة وجود هذا القانون ، وصاح المتظاهرين في مونتلاير 
قائلين )هاربر إرهابي( و)ترودو متواطئ( وذلك الن ترودو قال 
أن حزبه سيصوت مع القانون ، وفي فانكوفر تجمع حشد من 700 
الشعوب األصلية  قادة  الفن وتحدث  أمام معرض  فرد  إلي 800 
ومجموعة الحريات المدنية إلي الحشد عبر مكبرات صوت وقال 
احدهم انه يخشي أن يوصف احتجاج الشعوب األولي علي حفر 
المناجم والتعدين في أراضيهم بانه إرهاب اذا تم تمرير القانون .
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دفرت بفره للسجاير  
 ليديا يؤانس

الجواني  الصعيد  من  ُمسن  رُجل 
الصعايدة  حبايبنا  ينطقها  كما  أو 
لتأدية  المسجد  ذاهبااً  كان  “الدواني” 
صوف  شال  الفف  الفجر،  صالة 
وكأنها  وأكتافه  رأسه  علي  كبير 
يناير  برودة  من  بها  يستدفئ  بطانية 
اللي  بالبُلغة  داس  وفجأة  القارصة، 
حرك  شئ،  علي  قدمه  في  البسها 
فمازال  يري  ال  ولكنه  ليري  قدمه 
الظالم باق، حدق بنظره فوجد شيئااً 
يمكن  اليد،  كف  حجم  في  مستطيالاً 
أه ياواد ده أنت  تكون محفظة نقود، 
بدري  لك  وجاي  رجلك  في  رزقك 

بدري!

إنحني والتقطها بسرعة وهو يتلفت 
شماالاً ويمينااً لئال يطلع لها صاحب، 
وضعه  صغير،  كتاب  ده  خسارة  يا 
في جيبه ولما رجع داره فتحه وقلب 
فيه، مش فاهم حاجه فهو أُمي ال يقرأ 
وال يكتب، ولكن لفت نظرة أن ورق 
ورقة  مثل  جدااً  جدااً  خفيف  الكتاب 
ربنا  ده  ياواد  وقال  فرح  السيجاره، 
وابتدأ  للسجاير،  بفره  دفتر  لك  بعث 
كل ما يكون عايز يدخن سيجارة يشد 
ورقة من الكتيب ويضع فيها الدخان، 
جدااً  سعيد  وهو  السيجاره  من  يشد 
مدة  يقعد  حيخليه  اللي  البفره  لكتاب 
يشتري ورق  يفكر  ما  عقبال  طويلة 

بفر للسجاير. 

رجع ابنه من الشغل وجلس بجانب 
أبوه يتحدث معه، كل شويه أبوه يشد 
سيجاره  ويعمل  الكتيب  من  صفحة 
له  حكي  أبوي؟  يا  ده  إيه  ويدخنها، 
دفتر  وجد  أنه  مبسوط  وهو  الحكاية 
بفر يلف به السجاير، أخذ الُكتيب من 
أبوه، بص وقرأ وقال ألبوه أعطيني 

ده وأنا حشتري لك دفتر بدالاً منه.

ولكن  متوسط  تعليمه  الشاب  هذا 
لما نظر بالكتيب وجد مكتوب انجيل 
إلي  الرسالة  يوحنا،  أنجيل  مرقس، 
لنفسه  قال  الرؤيا،  سفر  أفسس، 
الجماعة  بتاع  الكتاب  تقريبااً  دا  آه 
النصاري، ياواد إقرأ وإتسلي وشوف 
بيقول  بتاعهم  الكتاب  دول  الجماعة 

إيه!

قرأ الُكتيب من أوله إلي آخره أول 
وركن  بطال  ُمش  كالم  وقال،  مرة 
بعدها  بتاعه،  الدرج  في  الكتيب 
الكتيب  يقرأ  عايز  نفسه  لقي  بشويه 
ولكن فيه حاجات ُمش قادر يفهمها، 
خلص الكتيب للمرة الثانية وقال كالم 
يوم  في  الدرج،  في  وركنه  معقول 
إستيقظ من نومه إلن فيه حاجة بتشده 
اللي  إيه  أنا  الدرج،  في  اللي  للكتيب 

جري لي أنا كل ما أقرأ في الكتاب ده 
ببقي عايز أقرأه أكثر، واألغرب من 
كده بشعر بإرتياح وسالم ببقي عايز 
الكتاب  خلص  أكثر،  وأعرف  أفهم 
للمرة الثالثة وقال ال ده كالم أكثر من 
رائع عامل زي البلسم، ولكن أنا مش 
يسأل  حاول  الحاجات،  بعض  فاهم 
الغالبية  المسيحيين،  الزمالء  بعض 
قله  ولكن  معه  يتجاوبوا  أن  خافوا 
المفيد  باإلختصار  عليه  ردوا  منهم 
خوفااً من إدانتهم أوإتهامهم، بدأ يتعلم 
بدأ  ويدعبس،  اإلنترنيت  علي  يدخل 
واشتري  الكنائس  بعض  إلي  يتسلل 
النهاية  في  التفسيريه،  الكتب  بعض 
والبد  الطرق  مفترق  في  نفسه  وجد 
يكلفه  قد  مصيري  قرار  إتخاذ  من 

رقبته.

النعمة  مشوار  وبدأ  وصمم  قرر 
معتمدااً ومسنودااً علي صاحب النعمة، 
تغيرت  المسيح،  اسم  علي  إعتمد 
بالنسبة  والمعتقدات  والمفاهيم  الحياة 
بالبساطة  تتسم  بدأت  شخصيته  له، 
تتراقص  النعمة  والمحبة،  والسماحة 
علي  بريقااً  فأضفت  مالمحه  علي 
إبتسامه  إلي  التكشيره  تبدلت  وجهه، 
معه،  التحدث  علي  اآلخرين  تشجع 
إلي  الجارحة  الخشنة  األلفاظ  تبدلت 
والتواضع،  واللطف  المحبة  كلمات 
اآلن  وأصبح  أعمي  كان  أنه  شعر 
أن  تمني  عينيه،  قبل  بقلبه  ُمبصرااً 
والميادين  الشوارع  كل  في  يجري 
مسيحي،  أنا  صوته  بأعلي  ويصرخ 
ويهزهم  الناس  كل  أن يحضن  تمني 
لهم  ويقول  هو  أفاق  كما  يفيقوا  لكي 
ولست  حي  اآلن  أنا  معي  إفرحوا 
يا  يفهمون  ال  سوف  ولكنهم  ميتااً، 
إما سيضعونه في مصحة لألمراض 
بتهمة  عليه  سيقبضون  إما  يا  العقلية 
معروف،  طبعااً  والباقي  اإلرتداد 
عمومااً األفضل أن أصمت اآلن إلي 

أن يرشدني روح هللا ماذا أفعل.

البفره؟  دفتر  فين  هو  سأله:  أبوه 
بصراحة  أصل  ليه،  عنه  بتسأل 
الدفتر  من  بلفها  كنت  اللي  السيجاره 
العال،  بتخلي مزاجي عال  كانت  ده 
أصل  ياوالدي  بص  الدفتر،  أديني 
كمان  أنا  مزاجي  بيعدل  ده  الدفتر 
وبيخليه عال العال، إنت ياواد بتدخن 
من ورايا، ال ياأبوي انا بس مزاجي 
بيبقي عال العال كل ما أقرأ في هذا 
الكتاب، طيب يا أبني ما تقعد حداي 
أتبسط  علشان  عالي  بصوت  وتقرأ 
أوعدك  ياوالدي  حاضر  معاك، 

والوعد أمانة. 

يؤسفني أن أسمع بعض المسيحيين 
يقولون، أنا بخلص نفوس أي أنه يأتي 
ويصيروا  مسيحيين  غير  بأشخاص 

مسيحيين علي يديه.

تجديف  فيه  الكالم  هذا  الواقع  في 
الشخص  هذا  إلن  هللا،  روح  علي 
يأخذ مجد هللا وينسبه إلي نفسه، في 
حين أن الرب يقول مجدي ال أعطيه 

آلخر.

فيه  األخوة  هؤالء  من  القول  هذا 
إيمانيااً،  كبرياء وغطرسة وال يجوز 
تصطاد  التي  هي  المسيح  نعمة  ألن 
ذلك دور  بعد  يأتي  ثم  أوالاً،  النفوس 
قبول  في  مسيحي  الغير  الشخص 
بالكرازة  يطالبنا  الرب  نعم  اإليمان، 
أي تقديم األخبار السارة للعالم وتقديم 
فهم  في  والمساعدة  والشرح  التفسير 
بمعني  اإليمانية،  واألمور  هللا  كلمة 
هو  يحصد  الذي  ولكن  نزرع  نحن 
المسيح، الذي بروحه القدوس يجذب 
النفوس إليه ويقبلوا اإليمان به، ولذا 
يقول “ال يقدر أحد أن يُقبل إلّي إن لم 
يجتذبه اآلب الذي أرسلني وأنا أقيمه 

في اليوم اآلخر” )يوحنا 44:6(.

 ...“  )6:14 )يوحنا  في  ويقول 
ليس  والحياة  والحق  الطريق  هو  أنا 
يأتي إلي اآلب اال بي”، وأيضااً  أحد 
في )يوحنا 16:15( يقول “ليس أنتم 
وأقمتكم  أخترتكم  أنا  بل  اخترتموني 
لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي 

يعطيكم اآلب كل ما طلبتم بإسمي.”

مسيحي  بين  فرق  هناك  ليس  إذن 
نشأ في عائلة مسيحية وبين مسيحي 
للمسيح من خلفية غير مسيحية  جاء 
إلن كل من آمن وأعتمد وقبل المسيح 
فهو في الواقع ُمختار من قبل تأسيس 
المسيح،  خاصة  من  ليكون  العالم 
وهذا ما تقوله كلمة هللا في )أفسس 1: 
تأسيس  قبل  فيه  إختارنا  “كما   )5-4
قدامه  لوم  قديسين وبال  لنكون  العالم 
للتبني  فعيننا  سبق  إذ  المحبة.  في 
مسرة  حسب  لنفسه  المسيح  بيسوع 

مشيئته.” 

وجد  الذي  الُمسن  الرُجل  ياتري 
دفتر بفره السجاير سيكون له نصيب 
في  ابنه  له  يقرأ  أن  بعد  المسيح  مع 

الكتاب كما وعده!
إذا  يعلم  المسيح  ولكن   .. نعلم  ال 
كان اسمه مكتوبااً في سفر الحياة من 

قبل تأسيس العالم أم ال!

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد 

647-823-6779
ahram.teeba@gmail.com

سافر ياحممد
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

الشباب  أحد  ناجح  مذيع  إستضاف 
قصة  ماهى  المهم  محمد.  وإسمه 
للسفر  يستعد  شاب  محمد   . محمد 
الى المريخ بعد سنوات قليله قادمه. 
أن  الموضوع  فى  والمثير  الغريب 
وال  عاديه  غير  رحله  الرحله  هذه 
إستكشافيه إنها بكل بساطه ... رحله 
الصاروخ  أو  السفينه  آلن  بالعوده 
محمد  سيترك  المريخ  الى  المطلق 
وغيره من بعض  الشباب االخرين 
وهو  الغرض  لنفس  والمتطوعين 
المريخ  أرض  فى  والعيش  النزول 
أيضا  المثير  المريخ.  فضاء  فى  أو 
لمسابقه  تقدموا  الشباب  هؤالء  أن 
الكثير  وجازوا  المتطوعين  آلختيار 
الموافقه  تمت  حتى  االختبارات  من 
المذيع  سأل  البرنامج  فى  عليهم. 
المريخ  فى  للحياه  فرصه  هناك  هل 
وكان رد الشاب أن الفرصه موجوده 
للعيش فى المريخ حتى  لمده تصل 
ان  المذيع  رد  وكان  عام  ستين  الى 
الرحله بال عوده وال أمل فى الرجوع 
الى كوكب االرض مره أخرى ورد 
مهمه  وإنها  ذلك  يعلم  أنه  الشاب 
بإنجازها  ويتشرف  االهداف  سامية 
الشاب  يثنى  أن  المذيع يحاول  واخذ 
عن فكرته ويذكره بجمال الحياه وأنا 
على الجانب االخر أقول له “ليه كده 
يابنى  ليه  يامحمد حرام عليك نفسك 
كده خليك الدنيا جميله ده إنت بتحكم 
الحكم  وتنفذ  بالموت  نفسك  على 
محمد  وكان  نفسك”  وعلى  بنفسك 
أنا  وعلى  المذيع  على  جدا  صعبان 
كمان. المهم فى نفس الوقت الذى كان 
عرض  باالستوديو  موجودا  الشاب 
لمجموعه  غريب   فيديو  المذيع 
تسميتهم  أريد  وال  االشخاص  من 
أسلحه  بإيديهم  يمسكون  بالوحوش 
بيضاء وسكاكين ويقتلون ويشرحون 
أه   ... كلب  يذبحون  إنهم   ..... من 
فى  المسكين  ربطوا  كلب...  بجد 
نور وتسابقوا من حوله على  عمود 
حول  ال  والكلب  أوال  منه  ينال  من 
له والقوه حتى سقط صريعا غارقا 
فى دماءه ناظرا الى صاحبه بعينان 
تكادا تدمعان وشفتان تكادا أن تقول 

له “ حرام عليك ....إنقذنى “ . علمت 
فيما بعد أن صاحب الكلب قدم الكلب 
يرهب  كان  آلنه  عنه  عوضا  ليذبح 
فيها  يعيش  التى  المنطقه  أهل  به 
االفراد   بعض  عض  قد  الكلب  وإن 
واجتمع هؤالء الناس وقرروا االخذ 
الكلب.  من   .... من  ومن  بالثأر 
به  مايأمره  يطيع  الكلب  النهايه  فى 
صاحبه وليس له عقل لنحاسبه على 
أفعاله. طبعا هذا المشهد مهما كانت 
وصعوبه  قسوة  فى  يكن  لم  قسوته 
الذين  ليبيا  أبناءنا شهداء  ذبح  مشهد 
إيمانهم  عن  دفاعا  دماؤهم  سالت 
ينالوا  أن  الممكن  من  كان  والذين 
الكثير من أمجاد العالم لو فى لحظه 
إيمانهم  وانكروا  وتهاونوا  ضعفوا 
التى  والحاجه  الفقر  مع  وخصوصا 
يعيشونها ولكنهم فضلوا الموت على 
إلى  نقلهم  الذى  الموت  الحياه  وهو 
المجد.  وافضل مع رب  أجمل  حياه 
ماأقوله أن  مشهد قتل هؤالء الشهداء 
مشهد بشع كذلك بالطبع مشهد حرق 
االطفال ومشهد حرق الطياراآلردنى 
المشاهد  من  ذلك  وغير   ... قبلهم 
البشر  جبين  لها  يندى  التى  الداميه 
المشاهد  هذه  لكن  بجد.  البشر   ...
القاسيه المرعبه أتت من من .... من 
داعش ... إخوان الشيطان . أما أن 
يأتى مشهد ذبح الكلب من أشخاص 
بهذه  وهكذا  الشارع  فى  عاديين 
الدم  المتعه فى سفك  البساطه وبهذه 
... حتى لو كان دم كلب. بصراحه 
المشاهد كلها تراكمت فى رأسى وأنا 
أجد البشر هكذا يمارسون العنف بكل 
هذا البرود وال المباله!!! ووجدتنى 
بعد أن كنت أصرخ بصوتى العالى 
وأقول له ليه كده ياحبيبى دى الدنيا 
بالش  خليك  هنا  وخليك   ... حلوه 
الصوت  هذا  بنفس  وجدتنى  تفارق. 
تتوالى   العنف  ومشاهد   ... العالى 
فى  الشاب  ومازال   ... عينى  أمام 
حضرة المذيع ... وجدتنى بنفس هذا 
أخره  مره  أصرخ  العالى  الصوت 
ودون  تفكير  بدون  للشاب  وأقول 
       ...... الصوت   بعلو  له  أقول  تردد 

... سافر يامحمد .

كندا تدين اهلجوم االنتحاري على 
كنيستني يف الهور بباكستان 

مارس 2015 – أصدر سفير الحريات الدينية في كندا أندرو بنيت البيان 
التالي: أشعر بالحزن العميق للهجوم الثنائي المروع ضد المسيحين في 
الهور  في  الكاثوليك  للمسيحيين  جون  سانت  كنيسة  و  المسيح  كنيسة 

بباكستان والذي أودي بحياة 14 فرد وإصابة 70 أخرين بجروح ، وكندا تدين هذه األعمال الحمقاء لإلرهابيين و التي 
تظهر التجاهل التام لحياة البشر وكرامتهم ، وهذه الهجمات هي هجمات علي الحرية الدينية للجميع ومازلنا ندعو  إلي 
بذل جهد موحد بين الحكومة الباكستانية ومواطنيها  لدعم الحكم الصحيح وسيادة القانون لضمان حماية أماكن العبادة 
والتمسك بحقوق جميع الطوائف الدينية في ممارسة معتقداتها في سالم وامن بعيدا عن العنف.  وباسم جميع الكنديين 
نأمل أن تبقي االحتجاجات سلمية حتى ال نخسر المزيد من الضحايا. وأتقدم بالصالة والتعازي إلي أحباء الذين  قتلوا 
في الهجوم وأتمني الشفاء السريع للمصابين ، وكانت كنيستان في الهور قد تعرضتا إلي هجوم من انتحاريين صباح  
يوم األحد 15 مارس أثناء خدمة القداس مما اسفر عن مصرع ما ال يقل عن 14 فرد وإصابة اكثر من 70 أخرين ، 
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجمات مثيرة القلق من أن المجموعات اإلسالمية المسلحة سوف 
تستهدف األقليات الدينية في محاولة لتقسيم  الباكستانيين وصرفهم عن العمليات العسكرية الجارية ضد المتطرفين 
وقد قام المسيحيين الغاضبين بالتظاهر في شوارع الهور واغلقوا الطرق الرئيسية المؤدية إلي الكنيستان اللتان وقع 
عليهما الهجوم  وعطلوا حركة السيارات ، ويتعرض المسيحين في باكستان ألخطار متزايدة من المسلمين السنة 

المتطرفين و للتميز العنصري في المجتمع علي أوسع نطاق وغالبا ما تنحصر أعمالهم في الوظائف الوضيعة.



بقعـــــة ضــــوء  
الكالب كراهية  أو  حمبة  وراء  األسباب 

فاروق عطية

السنة الثامنة ، العدد )184(  - األحد 22 مارس 2015 آراء9

من  للحيوان  النظرة  تختلف     
النشأة  حسب  لمجتمع  مجتمع 
في  المجتمع  تقدم  كلما  والتربية. 
كلما  والرفاهية  الحضارة  سلم 
زادت متطلباته الكمالية والجمالية, 
ومن تلك المتطلبات الجمالية حب 
خاصة  األليفة  الحيوانات  اقتناء 
مكمل  جزء  واعتبارها  الكالب, 
البدوية  الحياة  في  أما  لألسرة. 
الصعبة المراس التي تطبع البشر 
الجالفة  فيهم  فتخلق  الحياة  بقسوة 
متطلبات  توقف  لدرجة  والفظاظة 
البشر عند البحث عن الماء والكأل 
البدوية,  حياته  الستمرار  الالزم 
بالطبع يكون الجمال والفن وحب 
الحيوانات األليفة بعيدة عن فكره 
وتفكيره. في بالدنا رغم حضارتنا 
أعماق  في  جذورها  الضاربة 
التاريخ, ورغم أن أجدادنا الفراعنة 
منذ  الكالب  واستأنسوا  عرفوا  قد 
7000 عام )4000 ـ 4500 ق 
الوفاء ضمن  م(, وقدسوها لصفة 
وحنطوها  )أنوبيس(  األرباب 
بالطابع  تطبعنا  قد  موتها,  بعد 
للحيوان  الدونية  البدوي ونظرتهم 
خاصة الكالب. كان العرب البدو 
للكالب  محتاجين  جاهليتهم  في 
بالعواء  والتنبيه  خيامهم  لحراسة 
ديارهم  معادية  قبيلة  تغزو  عندما 
ونسائهم,  متاعهم  علي  لالستيالء 
لكنهم رغم ذلك ال يحترمونها وال 
يشكرونها بل يحّقرونها وبجعلونها 
أداة للسخرية من بعضعم البعض. 
اإلسالم  بعد  العرب  اعتبرها  وقد 
الوضوء,  تنقض  نجسة  حيوانات 
إال  استخدامها  اإلسالم  يجيز  وال 
لدواعى الحراسة والرعى ويحرم 
السبب  لهذا  المنازل,  في  اقتنائها 
بإبن  ننعته  شخصا  نُسب  عندما 
من مالمحه  نسخر  وحين  الكلب, 
وفي  وجهك طول  في   : له  نقول 

- Ceiling                                         
- Wall                                             
- Flooring                                    
- Painting                                        
- Backsplash                                 
- Repair                                           
- Installation                                     
- Finishing                                      

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

ولألسف  طول.  الكالب  وجه 
توارثنا منذ الغزو البدوي لمصرنا 
الكلب  تحقير  أجيال  بعد  أجياأل 

ووصفه بالنجاسة والدونية. 

   الكالب الضالة تمأل الطرقات, 
تنمو وتتكاثر بأعداد رهيبة وحين 
وتعقر  تتوحش  طعامها  تجد  ال 
وحين  سيطرتها.  تحت  يقع  من 
يضج الناس يأتي سماوي الكالب 
رحمة,  بال  الكالب  يقتل  الذي 
وتطور  السم  يستخدم  قديما  كان 
وضح  في  بالنار  للضرب  األمر 
حتي  األطفال,  وأمام  النهار 
ذلك  يستنكرون  ال  األطفال  صار 
الكالب  خلف  بالجري  ويتسلون 

يقذفونها بالطوب والحجارة.

الدراسة  مرحلة  في  أذكر     
عبد  الشيخ  مع  مجادلتي  الثانوية 
هللا شيبة مدرس اللغة العربية في 
درس البالغة. أعطي شيخنا مثال 
لوصف يفتقر للبالغة اللغوية حين 
قال إعرابي يصف صديقا له: أنت 
كالكلب في الوفاء. وأوضح الشيخ 
التعبير بإقران  أن اإلعرابي خانه 
وفاء صاحبه بحيوان حقير, فقلت 
في  اإلعرابي  بل  معترضا:  له 
من  الكلب  ألن  البالغة  منتهي 
وال  لصاحبه  المخلوقات  أخلص 
لكنه أصر  بالحقارة,  أبدا  يوصف 
علي أن الوصف رغم صدقه لكنه 
من الناحية اللغوية غير بليغ وهذا 

موّضح بالكتاب المقرر.

   في الدول المتحضرة الغربية 
ويعتبرونه  خاصة  مكانة  للكلب 
كل  له  األسرة  أفراد  من  فردا 
االحترام والتقدير. أذكر حين كنت 
في هولندا مبعوث من شركتي مع 
لمعاينة  المتخصصين  من  لفيف 
“المقرر  اليوريا  انتاج  وحدة 

التشغيل  علي  والتدرب  شراؤها” 
الكيميائية,  والتحاليل  والصيانة 
مدربي,  أسرة  عند  للغذاء  دعيت 
وحين حاولت الجلوس علي مقعد 
نبهني بلطف أن هذا مقعد جاجور 
مقعد  علي  بالجلوس  لي  وأشار 
آخر, وجاجور هذا هو الكلب أحد 

أفراد األسرة.

   هنا فى كندا تعودت أن أخرج 
لرياضة المشى فى البارك المجاور 
للبناية التى أسكن فيها بين العصر 
الصيف.  فصل  فى  والمغرب 
من  الستينات  فى  سيدة  الحظت 
فى  أيضا  للتريض  تخرج  عمرها 
كلبيها  وبصحبتها  التوقيت  نفس 
الجميل  كانيش  الرويال  نوع  من 
الضخم الجثة, وحين نلتقى أحييها 
منها.  بأحسن  على  فترد  بابتسامة 
ومع األيام أحسسنا باأللفة وتجاذبنا 
ُمجمل  وكان  الحديث  أطراف 
الحديث  وهو  الكالب  عن  حديثنا 
المفضل لديها فهى عاشقة للكالب 
وتلقب كلبيها باألوالد. سألتها ذات 
يوم أيهما تفضل كلبيها أم أوالدها, 
فأجابتنى دون تردد: كلبّى بالطبع 
فإبنتى دانا رغم حبى لها والتفانى 
سن  وصولها  بمجرد  تربيتها  فى 
الثامنة عشرة تركتنى وعاشت مع 
صديقها وال تتصل بى قط لتطمئن 
أما  فى حاجة,  كانت  إذا  إال  علّى 
كلبّى فهما معى دوما ال يفارقانى 

ويحبانى بدون غرض.

األهرام  جريدة  نشرت 
فبراير   27 الجمعة  يوم  القاهرية 
التواصل  موقع  مستخدمي  أن 
أنشأوا  بوك”،  “فيس  االجتماعى 
شارع  )كلب  بعنوان  هاشتاج 
فيديو  مقطع  فيه  نشروا  األهرام( 
األشخاص  من  عدد  يقوم  لكلب 

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد
647-823-6779

بتعذيبه وطعنه وذبحه، ثم التمثيل 
من  ومسمع  مرأى  على  بجثته 
الناس وكشف النشطاء، أن الواقعة 
الكلب  مالك  تشاجر  عندما  بدأت 
بعض  مع  “نادر”  “أوشا”وصديقه 
بشبرا  األهرام  بشارع  األشخاص 
ا  الخيمة، فقام الكلب “ماكس” دفاعاً
عن مالكه بعض اثنين منهم، فرفع 
الشابين قضية على صاحب الكلب 
حكم عليه فيها بالسجن لمدة عام، 
للتصالح  أوشا  من  محاولة  وفي 
القضية،  التنازل عن  مقابل  معهم 
بحضور  عرفية  جلسة  عقدت 
“سابقا”  الشعب  مجلس  عضو 
على  الشاكين  يحصل  بأن  قضت 
الكلب، ويقتلوه مقابل التنازل عن 
التنصل  أوشا  وحاول  المحضر. 
من االتفاق علي أن يدفع مبلغا من 
المضارين  إصرار  وأمام  المال, 
قبل بتسليم كلبه, بل قام هو بربط 
أول  إنارة وكان  في عمود  الكلب 
وتجمع  ضربا  عليه  اعتدي  من 
الناس حول الكلب وقاموا بتعذيبه 
حتي  والسكاكين  بالشوم  ضربا 
قتلوه بصورة وحشية بشعة ال تقل 
عما يقوم به الدواعش. تم القبض 
لهم  النيابة  ووجهت  الجناة  علي 
أليف،  لحيوان  العمد  القتل  تهمة 
وإثارة  أبيض،  سالح  وحيازة 
المواطنين.  نفوس  فى  الرعب 
الحكم  صدر  مارس   4 يوم  وفي 
علي المتهمين بالسجن لمدة ثالث 
الشغل  مع  منهم  لكل  سنوات 

والنفاذ.

h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=iYkyOIa65Z4

فالصورة  الغرب  في  أما     
مختلفة تمام االختالف. تحضرني 
لجهاز  تابع  مميز  كلب  قصة 
عام  منذ  األمريكية  الشرطة 
من  العديد  في   شارك   ،2007
علي  للقبض  البوليسية  العمايات 
أكثر من 150 مجرم وخارج على 
عمليات  في  شارك  كما  القانون, 
الكشف ومصادرة المخدرات. بعد 
ظهر  الشرطية  خدمته  من  فترة 
علىه آثار التعب واإلرهاق الشديد, 

وفقدان  القيء  من  يعاني  وبدأ 
تشخيص  وتم  والتورم,  الشعر 
حالته بأنه مصاب بداء »كوشينج« 
يأتي  منتشر  وغير  معقد  مرض 
الكورتيزون  نسبة  زيادة  نتيجة 
معالجته  ا  كثيراً وحاولوا  الدم,  في 
فترة  بعد  جدوي.  دون  بالعقاقير 
بنسلفانيا  المستشفي في  طلبوا من 
األورام  الستإصال  عملية  إجراء 
ولكن  أفضل,  بشكل  ومعالجته 
الحالة كانت متأخرة جدااً ويستحيل 
معها إجراء أي عملية. ورغم ذلك 
بإعدامه  ا  صادماً ا  قراراً يأخذوا  لم 
أكبر,  بشكل  معه  تعاطفوا  ولكنهم 
لدرجة  عالجه  على  وأصروا 
الميزانية  زيادة  تطلّب  األمر  أن 
الكالب  لعالج  المخصصة 
سنويا  دوالر   ٣00 من  البوليسية 
ذلك  بسبب  دوالر  ألف   1٣ إلي 
لم  المحاوالت  كل  ورعم  الكلب. 
سوأ،  حالته  ازدادت  بل  يتحسن 
وأصبح يعيش في عذاب من شدة 
البطيء،  الموت  ومعاناة  األلم 
األمريكي  الشرطة  جهاز  فقرر 
إعدامه  وتم  به،  رحمة  إعدامه 
أقامت  كبطل.  به  تليق  بطريقة 
لتكريمه  كبيرا  حفال  الشرطة 
ووداعه, وحضرالحفل ٣0 ظابط 
شرطة, بكي جميعهم ألجله وقاموا 
الرسمية  العسكرية  التحية  بأداء 
له, وودعهم الكلب وفي فمه اللعبة 
التي يحبها وكان دائم االحتفاظ بها 

مع مدربه. 

h t t p : / / w w w. c h r i s -
t i a n - d o g m a . c o m /
v b / s h o w t h r e a d .
php?p=3717083

اإلرهاب  نحارب  حتي 
والتطرف في بالدنا البد من البدء 
حضارية  تربية  النشئ  تربية  في 
تنمي فيهم اإلنسانية والرحمة ليس 
فقط باإلنسان, لكن أيضا بالحيوان. 
الحيوانات  يحبون  كيف  نعلمهم 
اقتنائها  علي  ونشجعهم  األليفة 
والعناية بها. وليتنا نوقف عمليات 
القتل الهمجي للكالب الضالة التي 
لديهم  تشجع  لها  األطفال  رؤية 

غريزة العدوان وسهولة القتل.

كالب تنتقم من رجل دهس رفيقهم 
بسيارته

في  الكالب  من  انتقمت مجموعة 
مدينة شنج جينج الصينية من رجل 
قام بضرب كلب متشرد ليدفعه بعيدااً 
من  كان  وما  السيارات  موقف  عن 
الكلب إال أن ذهب ليعود مع زمرة 

من أصدقائه، ليردوا له الصاع صاعين، ويحطموا سيارته.

وهاجموها  دهانها  وجرحوا  السيارة  جوانب  بعض  الكالب  وقام 
قدر استطاعتهم بحسب موقع الدايلي ميل البريطانية. ولم يكن السائق 
ليعرف من فعل هذا بسيارته اال من خالل جاره الذي صور المشهد 

مستمتعااً، ومنبهرااً برد فعل الكالب. 



روسيا.. اختبار دواء لعالج 
السرطان اساسه حليب األم

االستعدادات  تجري  وكاالت  موسكو – 
في روسيا إلجراء االختبارات السريرية 
لدواء اساسه حليب األم لعالج األمراض 
عن  الناتجة  واألمراض  السرطانية، 

ابتكره علماء في فرع سيبيريا ألكاديمية  الذي  الدواء  القراد.هذا  لدغات 
لالختبارات  التحضير  أجل  ومن  العالم.  في  له  المثيل  الروسية،  العلوم 
السريرية انشئ في مدينة نوفوسيبيرسك مركز خاص إلنتاج هذا الدواء 
المضاد لألمراض السرطانية واألمراض الناتجة عن لدغات القراد. يقول 
مدير معهد الكيمياء البيولوجية والطب األساسي، فالنتين فالسوف: أطلق 
على المستحضر الجديد اسم “الكتوبتين – Laktoptin ” المصنوع من 
حليب األم.هذا المستحضر ضروري للحفاظ على عدد الخاليا ووظائفها 
الخاليا  لطرد  وكذلك  الخاليا،  المتعددة  األجسام  في  اعتيادية  بصورة 

المريضة والمصابة.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

Cabbage الكرنب

من عيادة الطب الطبيعى
األطعمة األورجانيك

ايض  وهى  والكدميوم  والزئبق 
السرطانية  لألورام  مجلبة 
والتوحد،  األلزهايمر  ومرض 
المذيبة مثل  المواد  كما تخلو من 
تسبب  وهى  والتولوين  البنزين 
الروماتيزمية واالورام  االلتهابات 

السرطانية.

فاألطعمة  ذلك  كل  على  عالوة 
كميات  على  تحتوى  األورجانيك 
من  الغذائية  المواد  من  اكبر 
وبروتين  ومعادن  فيتامينات 

ومواد مضادة لألكسدة .

 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

يمكن  التي  المزايا  هى  ما  س: 
الحصول عليها من تناول األطعمة 

األورجانيك؟
تخلو  األورجانيك  األطعمة  ج: 
كسموم  تعمل  ضارة  مواد  من 
من  كثير  الى  وتؤدى  الجسم  في 
هي  المواد  هذه  واهم  األمراض، 
المبيدات الحشرية واعدادها تزيد 
الرغم  وعلى  آالف،  الثالث  عن 
من انها تستخدم بصفة قانونية اال 
صنفت  البيئة  حماية  منظمات  ان 
تجلب  مواد  بانها  منها  مادة   73
منها  والعض  السرطانية  األورام 
يسبب خلل في ميتوكوندريا الخاليا 
وهى بمثابة محطات للطاقة، كذلك 
من  األورجانيك  األطعمة  تخلو 
الرصاص  مثل  الثقيلة  المعادن 

الخضروات  أحد  هو  الكرنب 
االوربية  المنطقة  استوطنت  التي 
من  المتوسط  البحر  لحوض 
من  معروف  فهو  طويل،  زمن 
الميالد،  قبل  سنة  آالف  أربعة 
تثبت  الصينية  والمخطوطات 
الميالد،  قبل  سنة  ألف  زراعته 
عن  تعبر  المخطوطات  وهذه 
فوائده الصحية. اما اآلن فالكرنب 
غذاء محبوب في كل العالم وعلى 
حيث  روسيا  في  األخص  وجه 
يستهلك الكرنب بمقدار 7 اضعاف 
الشمالية،  أمريكا  في  استهالكه 
عمل  في  الصينيون  يعتمد  كذلك 
على  فراى  ستير  الخضروات 
وجود الكرنب، اما في المانيا فهم 
سوركراوت  في صورة  يتناولونه 
المحفوظة  المتخمرة  الصورة  او 
منه، وحتى إذا كنت ال تحب اكل 
الكرنب  فلديك  األخضر  الكرنب 

األحمر ذو المذاق الحلو.

يتميز  صحى  طعام  والكرنب 
من  كبيرة  كمية  على  باحتوائه 
البحارة  ان  حتى   C فيتامين 
كثيرا  امتدحوه  القدامى  الهولنديين 
صورة  في  يتناولونه  كانوا  عندما 
على  يساعدهم  لكى  السوركراوت 
األسقربوط  مرض  من  التخلص 
نقص  من  ينتج  والذى  الفتاك 
بوجود  يتميز  وهو   ،C فيتامين 
المواد الكبريتية بكمية كبيرة وهذه 
على  الكبد  قدرة  من  تزيد  المواد 
انتاج األنزيمات التي تساعد الجسم 
على التخلص من المواد السامة ، 
عالوة على انه قليل في السعرات 
يحوى2٣  كوب  فكل  الحرارية 

سعرا حراريا.

الكرنبية  للعائلة  ينتمى  والكرنب 
وهى  فاميلى  براسيكا  تسمى  التي 
والقرنبيط  البروكلى  أيضا  تحوى 
والكيل والكوالرد والنابا والبروسل 

سبراوت.

والكرنب أنواع:

-         الكرنب األحمر: وهو يحتوى 
 C على كمية مضاعفة من فيتامين
وهو  األخضر  الكرنب  من  اكثر 
غنى بالمواد الكبريتية الثيوسيانيت 
وهى  لألكسدة  مضادة  مواد  وهى 
البنفسجى  اللون  تعطيه  التي 
الغامق، كل 100 جم من الكرنب 
مجم   2٣ على  يحتوى  األحمر 
كمية  وهى  األنثوسيانين  مواد  من 
الكرنب  في  الموجودة  من  اكبر 
األخضر، كذلك كل 100 جم من 
الكرنب األحمر تحتوى على 190 
لألكسدة  المضادة  المواد  من  مجم 
الكرنب  يحتوى  بينما  البوليفينول 

األخضر على 45 مجم فقط.

-   الكرنب األخضر: وهو األكثر 

من  الوانه  في  ويتراوح  شيوعا، 
اللون الشاحب الى اللون األخضر، 
أفتح  لون  لها  الداخلية  واألوراق 
أيضا مصدر  الخارجية، وهو  من 

ممتاز للمواد المضادة لألكسدة.

 :Savoy كرنب سافوى   -
ويتميز باألوراق المتعرجة، ولونه 
أخضر مائل لألصفرار، ويحتوى 
من  أكثر  كاروتينية  مواد  على 
األخضر،  او  األحمر  الكرنب 
وأوراقه أقل سمكا ولها طعم أحلى، 

ولكنه ال يتواجد بصفة منتظمة.

نابا:  او  الصينى  الكرنب   -
وله  السلطة  عمل  في  ويستخدم 
اخضر  ولونه  بيضاوى  شكل 
فاتح وطعمه اقل حدة من الكرنب 
األخضر، ويحتوى على أكبر كمية 
الفوليك  وحامض   B فيتامين  من 
أنواع  بباقى  مقارنة  والزنك 
الكرنب  من  كوب  فكل  الكرنب، 
من  مجم   4 يحوى  المطهى  نابا 

عنصر الزنك.

 :Bok Choy البوك تشوى  -
حول  ملتفة  خضراء  أوراق  وله 
ساق بيضاء، له طعم أقل حدة من 
من  كثير  على  ويحتوى  الكرنب، 
 A وفيتامين  الكاروتينية  المواد 
اكثر من األنواع األخرى للكرنب، 
والبيبى بوك تشوى أقل في المواد 

الغذائية من الكبير منها.

والكرنب بمختلف انواعه يتواجد 
طول السنة ولكن موسمه األصلي 
الكرنب  اما  الباردة،  الشهور  هو 
السافوى فهو اقل تواجدا وموسمه 
وفى  ديسمبر،  الى  سبتمبر  من 
الكرنب  ان  تجد  الصيف  شهور 
في  قليال  أطول  وقت  الى  يحتاج 

مدة الطهى.

واذا لم تطهى الكرنب فور شرائه 
الفريدج  في  به  االحتفاظ  يمكنك 
الثالجة  في  حفظه  قبل  تغسله  وال 
ويمكن االحتفاظ به من 6 الى 10 
أيام. وأحسن طرق طهيه هي على 
البخار لمدة 5 دقائق، وال يجب ان 
تزيد مدة الطهى عن هذا واال يفقد 
يطهى ان  يجب  لذا  الطعم  حالوة 
تتيح  المدة ال  Al Dente  وهذه 
من  الكبريتية  الروائح  خروج 
الكرنب، اما طرق الغلى او القلى 
تصلح  فال  الشى  او  الزيت  في 
األحمر  الكرنب  ويحتاج  للكرنب، 
الطهى،  مدة  في  أكثر  دقيقة  الى 
يمكن  األحمر  باللون  ولالحتفاظ 
إضافة ملعقة من الليمون او الخل 
يمكن  تشوى  البوك  اما  للكرنب، 
طهيه مع الزيت مدة ٣ دقائق فقط، 
يستحسن  نابا  الصينى  والكرنب 

استخدامه في السلطات.

صحية  اكلة  والسوركراوت 
الصديقة  البكتريا  من  تحتويه  لما 
عملية  في  تساعد  التي  لألمعاء 
الهضم وتكوين الفيتامينات، حاول 
في  المحفوظة  األنواع  تختار  ان 
برطمانات زجاجية وليست المعلبة 
تكون خالية من  الصفيح حتى  في 
المواد الحافظة، ويمكن غسلها قبل 

األكل للتخفيف من الملح.

وكل بلد من بلدان الشرق األوسط 
مختلفة،  بطريقة  الكرنب  تأكل 
ففي أسبانيا يطهى الكرنب مع أبو 
محشوا  يؤكل  أيطاليا  وفى  فروة، 
في  ويطهى  الموزاريال  بالجبنة 
اليونان  وفى  الطماطم،  صلصة 
المقطع صغيرا مع  الكرنب  يخلط 
فرنسا  في  اما  والشبت،  الزبادى 
باألرز  تحشى  الكرنب  فأوراق 
والبسلة والطماطم وذلك يقترب مما 
نفعله في مصر فنحن نأكل أوراق 
الكرنب محشوة باألرز والطماطم 

والخضر واللحم المفروم.

كبيرة،  صحية  فوائد  وللكرنب 
واألبحاث التي توضح العالقة بين 
الكرنبية  المجموعة  اطعمة  تناول 
األورام  من  والعالج  والوقاية 
وواضحة  كثيرة  السرطانية 
والمعدة  الرئة  أورام  وباألخص 
احتوائها  بسبب  وذلك  والقولون، 
باألضافة  الكبريتية  المواد  على 
المواد  وهذه   ،C فيتامين  الى 
مفيدة  لألكسدة  المضادة  الكبريتية 
على  الكبد  تساعد  ألنها  للسيدات 
التخلص من هرمون األيستروجين 
الثدى،  اورام  حدوث  من  وتقلل 
الالتى  السيدات  ان  بالبحث  وثبت 
يتناولن خضروات العائلة الكرنبية 
باألورام  اإلصابة  نسب  لديهم  تقل 

السرطانية للثدى.

له  الطازج  الكرنب  وعصير 
األثنى  قرحة  عالج  في  دور 
عشر والمعدة وذلك بسبب احتواء 
األمينى  الحامض  على  الكرنب 
الخاليا  لصحة  الهام  الجلوتامين 
كما  الهضمى،  للجهاز  المبطنة 
أورام  من  الوقاية  في  دور  له  ان 
مادة  وجود  بسبب  وذلك  القولون 
وهى  سينيجرين  تسمى  كبريتية 
الكبد  انزيمات  زيادة  على  تعمل 
السموم  من  الجسم  تخلص  التى 
األورام  خاليا  تثبيط  على  عالوة 
يرجع  كما  األنقسام،  من  ومنعها 

لوجود كمية كبيرة من األلياف.

ويحتوى الكرنب أيضا على كثير 
من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم 
وحامض  والمنجنيز  والمغنسيوم 
 B2وB1و  B6 وفيتامين الفوليك 
واالوميجا ٣ والبوتاسيوم وفيتامين 
A وبعض البروتين والتريبتوفان.

ارتفاع الكوليسرتول فى الدم يقلل من 
خطر اإلصابة مبرض السكر !!

صادمة  حقيقة  فى  أمستردام-أ.ش.أ  
الحديثة  الطبية  األبحاث  أظهرت  جديدة، 
ارتفاع  من  يعانون  الذين  األشخاص  أن 
تتراجع  “وراثيا”  الكوليسترول  مستوى 
بينهم بمعدل النصف فرص تطوير مرض 

السكر، وفقا لألبحاث التي أجراها العلماء بالمركز الطبي األكاديمي في 
أمستردام بهولندا .

فقد حللت الدراسة حاالت عدد من األشخاص يعانون من اضطراب وراثي 
يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم ،ولوحظ أن مستويات اإلصابة بمرض 
من  يعانون  ال  الذين  باألقارب  مقارنة  بكثير”  “أقل  الثاني  النوع  السكر 
المتوصل  النتائج  أن  الباحثون  .ويرجح  دماءهم  الكوليسترول في  ارتفاع 
إليها قد تفسر لماذا يعمل عقار” ستاتين” المخفض لمستوى الكوليسترول 
في الدم األشهر على زيادة مخاطر اإلصابة بمرض السكر النوع الثاني. 
بين 2.500  الثاني  النوع  السكر  أن معدالت مرض  الباحثون  وقد وجد 
أقل  كانت   , وراثى  كوليسترول  ارتفاع  اضطراب  من  يعانون  مريض 
بكثير بينهم مقارنة بأقاربهم .وتشير بعض الدراسات إلى أن األشخاص 
تصل  متزايدة  مخاطر  يواجهون  للكوليسترول  مخفضات  يتناولون  الذين 
إلى 46% لإلصابة بمرض السكر، وهى ارتفاعات مرتبطة بجرعات أعلى 
من األدوية .ومع ذلك , شدد الخبراء على أن الخطر المطلق من مرض 
السكر هو أقل من فوائد عقار” ستاتين ” فى خفض النوبات القلبية والوفيات 
،فمايزال غير واضحا أسباب االرتباط بين ستاتين ومرض السكر، على 
وظيفة  إضعاف  على  يعمل  األشهر  العقار  أن  المعروف  أن  من  الرغم 

اإلنسولين .

 Tel: 647 823-6779   لالعالنات أو لالتصال باجلريدة
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وفقااً لتقرير نشرته صحيفة »ديلي 
ميل«، فإن الفرعون توت عنخ آمون 
ولذلك  بأخته،  والده  نتاج زواج  كان 
أثريين  لكن  وراثية.  بعيوب  ُولد 
التقرير،  هذا  رفضوا  مصريين 
النظريات  لهذه  حد  بوضع  مطالبين 
الحضارة  ضرب  إلى  تهدف  التي 

الفرعونية.
 أثار تقرير نشرته صحيفة »ديلى 
الغضب  من  حالة  البريطانية  ميل« 
الواسع في األوساط األثرية المصرية، 
بعد أن أشار إلى أن الفرعون، الذي 
بسبب  أنثوية  بنيته  كانت  شابااً،  مات 
شقيقين.  كانا  وأم  أب  من  والدته 
المصريين  اآلثار  باحثو  وطالب 
بـ«العبث«  وصفوه  لما  حد  بوضع 
ملوك  مومياوات  له  تتعرض  الذي 
الخروج  بهدف  الفراعنة،  وملكات 
الحضارة  لضرب  تهدف  بتقارير 

الفرعونية.
بإطالق  المطالب  األثريون  وجدد 
لدراسة  مصري  وطني  مشروع 
مقره  يكون  الفراعنة  مومياوات 
األقصر  بمدينة  التحنيط  متحف  في 

التاريخية بصعيد مصر.
والده  عالقة  بعد  ولد  آمون  عنخ 

إخناتون بشقيقته
وشكك عالم المومياوات المصري 
تصريح  في  هللا،  عبد  صالح  أحمد 
الثالثاء )21  األلمانية  األنباء  لوكالة 
في  األول 2014(،  تشرين  أكتوبر/ 
عن  ميل«  »ديلي  نشرته  ما  صحة 

أن الملك توت عنخ آمون كانت لديه 
أثرت  التي  الوراثية  العيوب  بعض 
فيه، ومنها امتالكه ساق أنثى وتمتعه 

ببنية أنثوية.
المومياوات  عالم  رفض  كما 
المصري ما أعلنه ألبرت زنك، مدير 
عبر  إيطاليا  في  المومياوات  معهد 
توت  بأن  ميل«،  »ديلي  صفحات 
والده  عالقة  نتيجة  جاء  آمون  عنخ 

إخناتون بشقيقته.
يكن  لم  إخناتون  أن  صالح  وأكد 
أخااً لنفرتيتي، التي لم تكن من األسرة 
إخناتون،  محظية  تكن  ولم  المالكة، 
»كيا«  اسمها  كان  محظيته  وأن 
أمااً  تكون  أن  الممكن  من  التي  وهي 
لتوت عنخ آمون، لكنها لم تكن أختااً 

إلخناتون وال تنتمي لعائلته.
توت  وسمات  شكل  على  أدلة  ال 

عنخ آمون
لم  المصري،  اآلثار  لعالم  ووفقااً 
العثور على أجساد غالبية عائلة  يتم 
توت  على  إال  يُعثر  ولم  إخناتون 
صاحب  وجسد  وبناته  آمون  عنخ 
الصعب  فمن  ولذا  رقم 55،  المقبرة 
قبول الرأي الذي يشير إلى أنه تنوع 

أنثروبولوجي.
األثرية  الدراسات  أن  وأضاف 
الفرعون  أن  على  تتفق  والتاريخية 
فجأة  نفسه  وجد  آمون  عنخ  توت 
بعد  العرش  على  بالجلوس  مطالبااً 
سمنخكارع.  الملك  سلفه  مات  أن 
الملك الشاب ما بين تسع  وحكم هذا 

البحوث  لكن  سنوات.  عشر  إلى 
والدراسات لم تلق الضوء حول شكل 

وسمات وخصائص عنخ آمون.
وظهر الفرعون في أغلب المناظر 
آثاره  وعلى  مقبرته  جدران  على 
في  ملك  أي  يشبه  كالسيكي  بشكل 
أن  من  الرغم  على  القديمة،  مصر 
الفن في عهده ال يزال يحمل سمات 
الفن األتوني، الذي ابتكر في عصر 
الجمجمة  حيث  من  إخناتون  الملك 

المستطيلة والخصر الكبير.
وهي  هامة  مالحظة  إلى  وأشار 
ظهور الملك متكئااً على عصا السير 

في أكثر من منظر.
تقوس غريب في ظهر الملك

فقد  التاريخية،  المراجع  وبحسب 
هوارد  البريطاني  المستكشف  عثر 
عنخ  توت  مقبرة  مكتشف  كارتر، 
عصا   1٣0 من  أكثر  على  آمون، 
وعكازااً وبقايا عصي متنوعة األشكال 
والزخارف. واعتقد كارتر آنذاك أن 
العصي،  بجمع  مولعااً  كان  الملك 
ووجد دالئل عدة على استخدام الملك 

هذه العصي أثناء حياته.
وكشف عالم اآلثار أحمد صالح عن 
أن صور األشعة السينية لظهر الملك 
تشير إلى أن هناك تقوسااً غريبااً في 
الظهر نتيجة اللتواء العمود الفقري. 
ورأى أطباء بريطانيون قاموا بفحص 
في  تسبب  االلتواء  هذا  أن  المومياء 

حدوث صعوبة في الحركة.
أن  أخرى  فحوص  أظهرت  كما 

في  ألمانيا  في  العلماء  من  مجموعة  نجح 
الكشف عن سبب وفاة »طفل ديتمولد« أحد 
وبحسب  العالم.  في  المومياوات  أقدم  أشهر 
العلماء فإن سبب الوفاة يعود إلى عيب نادر 

في القلب ولكنه خطير.
 استخدم مجموعة من العلماء واألخصائيين 
الراين  شمال  بمركز  القلب  أمراض  في 
جهاز  والسكري  القلب  ألمراض  ويستفاليا 

أشعة فائق الدقة للكشف عن سبب وفاة أقدم 
أعلنه  لما  وفقا  العالم،  في  رضيع  مومياء 
مدينة  في  ليبه  والية  متحف  في  مسؤولون 
ديتمولد األلمانية حيث تعرض المومياء التي 

يرجع تاريخها لـ 6500 عام تقريبا.
الرضيع كان  الطفل  فإن  العلماء  وبحسب 
الجانب  تنسج  نقص  »متالزمة  من  يعاني 
ال  نادرة  خلقية  حالة  وهي  للقلب«،  األيسر 
تنمو فيها أجزاء من الجانب األيسر من القلب 
بشكل كامل. ويعتقد العلماء أن الطفل كان في 
الشهر العاشر من عمره عندما توفي. وقبل 
بالكربون  الجثة  تأريخ  جرى  سنوات  عدة 
المشع وترجع إلى / 4504 – 4457/ قبل 
مومياء  عمر  ضعف  يجعلها  ما   ، الميالد 

الفرعون المصري توت عنخ آمون .
وفي حالة عدم عالج متالزمة نقص تنسج 

إلى  يؤدي  ذلك  فإن  للقلب  األيسر  الجانب 
الوفاة في الطفولة المبكرة، بحسب نيكوالوس 
هاس وهو طبيب أمراض القلب عند األطفال 
في بمركز شمال الراين ويستفاليا ألمراض 
من  النجاة  معدل  ويصل  والسكري.  القلب 
 70 من  أكثر  إلى  الحديث  بالعالج  الموت 

بالمائة .
تبرع  هي  األصل  في  المومياء  أن  يذكر 
التاريخي،  فيتسنهاوزن  لمتحف  خاص 
وجرى  األلمانية،  كاسل  مدينة  من  القريب 
ديتمولد  في  ليبه  والية  متحف  إلى  إرسالها 
لصيانتها بعدما أصبحت مليئة بالعفن، وأنهت 
مومياء الرضيع مؤخرا جولة استمرت ثالث 
العالم  سنوات في إطار معرض لمومياوات 

في مدن أمريكية مختلفة .

اكتشاف سبب وفاة رضيع عمره 6500 عام

الحالة الصحية للملك توت عنخ آمون 
إلى  اإلشارة  تتم  ولم  جيدة،  كانت 
البعض  لكن  أمراض.  بأية  إصابته 
بداء  مصابااً  كان  الملك  أن  اعتقد 
السل، إال أنه ال توجد أدلة قوية تؤيد 
هذا االعتقاد، السيما أن صاحب هذا 
االعتقاد لم يحصل على عينة من رئة 

الملك ليقوم بدراستها.
التي  المقطعية  األشعة  أن  كما 
الجمعية  أعضاء  من  فريق  بها  قام 
الجغرافية أثبتت أن توت عنخ آمون 
يكن  ولم  جيدة  بصحة  يتمتع  كان 

يعاني سوء تغذية أو أية أمراض.
أتونية  آمون  عنخ  توت  جمجمة 

الشكل
وكانت أذن الملك صغيرة الحجم، 
ويبدو أنه كان يرتدي قرطااً في أذنه 
اليسرى  األذن  ثقبت  إذ  حياته،  أثناء 
وربما  مليمترات،   7.5 قطره  بثقب 
أنها  يبدو  التي  اليمنى،  األذن  ثقبت 
عند  اللفائف  نزع  أثناء  ضاعت 
األشعة  وأظهرت  المقبرة.  اكتشاف 
مستطيلة  الملك  جمجمة  أن  السينية 
التي  الجماجم  تشبه  وهي  الشكل، 
وسميت  األتوني  الفن  في  ظهرت 

بـ«الجمجمة األتونية«.
من  النوع  هذا  أن  المعروف  ومن 
مناظر ونقوش  في  قد شاع  الجماجم 
عصر العمارنة، وصور رأس الملك 
من  النوع  هذا  شاكلة  على  إخناتون 
الجماجم. كما صورت أيضااً جماجم 
الملك  هذا  عصر  في  الناس  أغلب 

بنفس الشكل.
األشعة  صور  خضعت  وحين 

جمجمة  أن  وجد  للدراسة،  السينية 
ومسطحة  واسعة  آمون  عنخ  توت 
شكل  بين  كبير  تطابق  ووجد  القمة، 
رأس توت عنخ آمون ورأس صاحب 
المقبرة رقم 55 بوادي الملوك غرب 

مدينة األقصر.
ورجح باحثون أستراليون أن يكون 
صاحب  عند  الرأس  استطالة  سبب 
أن  المرجح   -  55 رقم  المقبرة 
الفرعون سمنخكارع  يكون صاحبها 
بمرض  إصابته  هو   - إخناتون  أو 
تجمع  يسببه  الذي  الرأس،  استسقاء 
المخ،  داخل  الشوكي  النخاع  سائل 
ما يعني أن استطالة الرأس هي حالة 

مرضية.
مومياوات  دراسة  من  بد  ال 

الفراعنة
باحثون مصريون  اتفق  ذلك،  إلى 
والحوار  للدراسات  األقصر  بمركز 
والتنمية على ضرورة وجود مشروع 
مومياوات  لدراسة  مصري  وطني 
بشأن  يثار  ما  على  والرد  الفراعنة 
وتعمد  القديم،  المصري  التاريخ 
الدول  في  البحثية  المراكز  بعض 
المصرية  الحضارة  تشويه  الغربية 
نتائج  عن  اإلعالن  عبر  القديمة، 

دراسات مغلوطة، حسب قولهم.
أن  المصريون  الباحثون  واقترح 
لدراسة  المصري  المشروع  يقام 
متحف  في  الفراعنة  مومياوات 
يعد  الذي  األقصر،  بمدينة  التحنيط 
المتحف األول من نوعه لمومياوات 
المصري  التحنيط  وفنون  الفراعنة 

القديم في العالم .

علماء مصريون: والد توت عنخ آمون ووالدته مل 
يكونا إخوة!
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حتيـــا مصـــر
عظيمة يا مصر... ياهبة 

نهرالنيل
عظيمة يا مصر... بشعبك 

األصيل
و شمسك و قمرك
وأبوالهول وهرمك

و قنال السويس  و سِدك 
العالى

عظيمة يا مصر...برئيسك 
الغالى

رجل الساعة املنقذ القائد 
املثالى 

 عظيمة...عظيمة...عظيمة 
يا مصر 

يا مصر احلضارة يا 
مصرالتاريخ

يا مصر الثقافة والفن الرفيع
يا مصر الكفاح يا مصر 

الصالح
يا مصر العامل  والفالح
يا مصر الكرم  يا مصر 

الكرامة  
يا مصر العزة  والشهامة 

يا مصر اإلميان يا مصر اآلمان
يا مصر السالم  وأحلى  كالم

مصر الفراعنة ويوسف 
الصّديق

مصر اخلال  والعم  والصديق
مصر السيسي احملبوب

مصر سير مجدى يعقوب
وأحمد زويل وجنيب محفوظ
مصر بيت العيلة الواحدة
شعب و جيش و شرطة 

كلهم  كدة إيد واحدة
مصر احلرية و الدميوقراطية 
رئيس وحكومة لكل املصريني

ال دين  فى السياسة
وال سياسة فى الدين

مصر فى القرٓان واإلجنيل
مصر اجلديدة و املستقبل 
حتكون هى أحلى وأجمل 
من كل  بالد العالم  أجمع 

وحترجع  تانى عن قريب
األولى داميا فى الترتيب

وعلى طول...بنقول
مصر  مصر  مصر

حتيــــــــــــــا مصر

د.سيف جورجى - تورنتو 

رسالة حب من ابناءك املصريني باخلارج
* كانت االسرة ال ٣١ آخر االسر الفرعونيةالتي حكمت مصر و جاء بعدها املقدونني و االغريق ثم الرومان هذا كان 

قبل امليالد و القرن االول امليالدي 

اسمحوا لي ان ازف اليكم

 رئيسنا / عبد الفتاح السيسي 
قائد و مؤسس االسرة ال ٣٢ في عام ٢٠١٤ و هو من اعاد لنا مصرنا من فم الهكسوس اجلدد و يقوم اآلن ببناء مصر 

اجلديدة مصر املستقبل ومعه الشعب املصري .
اعانك و حفظك اهلل من اجل السالم في العالم كله.

سيف جورجى :  تغمرنى الفرحة بنجاح املؤمتر اإلقتصادى العاملى والتاريخيى. وأشكر الرب أننى عشت حتى أرى 
النبوة تتحقق و مصر املستقبل تستيقظ من جديد لتتجمل وتعود بشعبها العظيم إلى مكانتها العاملية بعد 

سنوات ما قبل الثالثني من يونيو. 

نادية جورجى : أنت دائماً فى صلواتنا ليقود الرب خطواتك ويعطيك احلكمة واإلرشاد ويتمم بنجاح كل 
مشروعاتك، فقلوب الرؤساء فى يد الرب. فإسمع دوما لصوته وإسعى عادال ملرضاته يا ريس.

Mina Awad : Mr. President EL SISI; you have the support of a nation, with over 90 million proud fans. Your 
accomplishments lay the foundation to Egypt's fourth 
pyramid. God Bless You.

Nancy Awad : They say actions speak louder than 
words, and our beloved president has clearly 
demonstrated that.

Mary Toma : I wish to say to President EL SISI that 
you are giving people hope into their own future, their 
children's and grandchildren's future. We all love you.

Selim Samman : Even-though I received Egypt great 
news with happiness, it was mixed with cautious due 
to past experiences. However, I wish to see Egypt 
advance on all levels. The Honorable  President EL 
SISSI made me feel that the future will be better and 
that's what I want to believe. May God bless Egypt.

Amir Guorgui : We have been long awaiting the time to 
be hopeful about the future of the land of the earliest 
civilization. Under your guidance, we are finally 
confident that the people of Egypt will once again be 
proud to call themselves Egyptians. In SISI we trust. 
May God Bless your leadership.



السنة الثامنة ، العدد )184(  - األحد 22 مارس 132015

Sears Sherway Home
1860 The Queensway. Etobicoke, 

ON. M9C 5L4
T: 416-695-3888 
F: 416-626-8212

TF: 1-800-664-1888

We have the best selection from 
the best manufacturers.

 Ragui Felestin
راجى فلسطني

 Sales Manager
 مدير املبيعات 

نتحدث العربية ونرحب بابناء اجلالية العربية

Appliances

Mattresses

Furniture
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كل يوم ثالثاء من 7 إىل 9 مساء

 بكنيسة السيدة العذراء والبابا 
أثناسيوس  مبسيساجا    

يعقبه مائدة أغا�ىب بسيطة

اجتمــاع 
جلميع شعب الكنيسة

تعال وادع آخرين لنتعرف معًا على حقائق إمياننا املسيحى
)مستعدين جملاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم(

 1 بط 15:3

حقائق إميانية

بيان احتاد شباب ماسبريو بشأن دير وادى الريان بالفيوم

اصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا عن ازمة دير القديس مكاريوس السكندى بوادى الريان 
... إليكم نصه:

للتريث  يدعونا  الريان  بوادى  السكندرى  مكاريوس  القديس  دير  المباغت ألحداث  التسارع 
فى التناول، والتوقف فورااً عن سكب الزيت على النار، والعودة إلى خيار الحوار، وتفعيل 
القواعد الكنسية التى تضبط العالقة بين اآلباء واألبناء اتفاقااً مع يقين الكنيسة وإيمانها أنها 
جسد واحد تتعدد اعضاءه، لكنها تتكامل معااً فى المسيح، وتكشف ردود األفعال المنفعلة عن 
أن هناك من يريد أن يوقع بين الكنيسة وأبنائها، أو توجيهها لتحقيق مصالح ضيقة ال يحتملها 
المناخ الرهبانى القائم على نذور الطاعة والنسك والفقر اإلختيارى والعفة، وتشكك فى أبوة 
الكنيسة التى تدرك قيمة الرهبنة ودورها الفاعل كمخزن للعقيدة واإليمان والحياة المسيحية، 
األنواء  كل  رغم  األولى  الكنيسة  فى  تأسس  الذى  المستقيم  اإليمان  بقاء  فضل  يعود  وإليها 
واألعاصير التى واجهتها على امتداد العصور. ستبقى الرهبنة حصنااً للكنيسة، وسيبقى قداسة 
البابا الراعى الذى أقامه الروح القدس لرعاية الكنيسة وقيادتها فى طريق األبدية، وندرك 
للكنيسة ان تستكمل رسالتها من  أن سعيه لضبط مسار الخدمة سيصطدم بكل من ال يريد 
الداخل والخارج. لذلك فى بنوة كاملة نسأل قداسة البابا بما له من تقدير واحترام لدى كافة 
األطراف، وبما له من سلطان كنسى، وبما يملكه من محبة وحكمة أن يتولى حل األزمة مع 
الدير شخصيااً بدون توسيط أيااً من اآلباء األجالء األساقفة أو غيرهم، ويستمع مباشرة لرهبان 
الدير. ونتفهم حرصه على احترام الدولة وقوانينها، والحفاظ على الدير وعلى الطابع األثرى 
للمكان والذى أكدته تقارير رسمية صادرة عن وزارة اآلثار، وعلى حتمية اعادة تقييم الجزء 
من الطريق محل األزمة وإيجاد بدائل اخرى متاحة حتى ال تتعرض األثار التى هى مكون 
للعالم بأسره. ونطالب كافة  القادمة وملك  المصرية وهى ملك ألجيالنا  الثروة  من مكونات 
األطراف بالتوقف فورااً عن المواجهات التى تحركها اإلنطباعات حتى ال تستخدم لغير صالح 

الدير والكنيسة والوطن

 

 St. Bishoy Church, Stouffville  

Celebrates the 4th anniversary of 

the beloved father  

Fr. Tadros Egladios Tadros 
With the Divine Liturgy 

On Sunday March 29, 2015 

8.30 – 11.30 a.m. 

6500 Main St, Stouffville 

 

 

كنيسة األنبا بيشوي ستوفل

حتتفل بالذكرى الرابعة النتقال

األب احلبيب

القس تادرس أقالديوس تادرس

وتدعوكم حلضور القداس اإللهي 

يوم األحد ٢9 مارس ٢٠١٥

8.٣٠ – ١١.٣٠ ص
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Retired or planning for
retirement? Need income?
An investment of $100,000 can 
provide you with a monthly income of

 

For illustrative purposes only.

* May be adjusted depending on future market conditions. 
Please consult your advisor and read the prospectus before investing. There may be commissions, trailing commissions, management fees and expenses 
associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. 
This advertisement is intended as a general source of information only, and should not be construed as offering investment advice. Interest rates, market 
conditions, tax rulings and other investment factors are subject to rapid change. Cash flow payments are not guaranteed and may be adjusted depending 
on future market conditions. 
Cash flow from mutual funds should not be confused with mutual fund rates of return. Distributions may consist of interest income, Canadian dividends, 
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Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy 
Financial Planner 
Investment &  
Retirement Planning 
Royal Mutual Funds Inc. 
Tel. 416-877-8353 
bassem.fawzy@rbc.com 

For more details or to set up an appointment, give me a call. 

$580.77* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of December 31, 2014): $7.49  

13351.13 
0.0435 



العديد من الكنديني كبار السن يعيشون على اقل 
من ١١ ألف دوالر في السنة

فانكوفر: يواجه القادمين الجدد إلى كندا من كبار السن تحديات كبيرة من الناحية المالية والتحدث باإلنجليزية، 
فتقول زهرة خالقي 52 عام إنها جاءت إلى كندا منذ أكثر من 10 سنوات ولديها خمسة أطفال وال تستطيع أن 
تتحدث اإلنجليزية وحاولت أن تتعلمها ولكن اإلجهاد والقلق لم يسمحا لها بذلك،  ولم تقدر أن تعمل بسبب معانتها 
من عدة أمراض ، وقال كريس فريزين مدير خدمات ترتيب استقرار المهاجرين في المجتمع في برتيش كولومبيا 
أن المشكلة هي أن المهاجرين والالجئين الذين يأتون إلي كندا في سن متقدمة يواجهون تحديات فريدة من ناحية 
الدخل وأسباب المعيشة واالندماج في المجتمع ويعاني من هذه المشاكل علي األخص الذين ليسوا من واحدة من 
اكبر المجتمعات األثنية في المنطقة وهي المجتمعات الصينية والهندية والفلبينية التي هي اكبر الشبكات االجتماعية 
وقد اجتمع عدد من المهاجرين والالجئين  كبار السن مع كبار صانعي القرارات ودعوا لعمل تغيرات لمساعدة 
األخرين وقد جعلت القوانين الجديدة للهجرة  األمور اكثر صعوبة لكبار السن الذين يأتون علي كفالة أفراد األسرة 
فأصبحت مدة الكفالة 20 سنة بدال من 10 سنين مما يعني أن اآلسر الغنية فقط تستطيع إحضار الوالدين أو الجدود 
لكندا ، ومن جهة الالجئين فان كندا األن تختار األفراد المحتاجين للحماية وكل هذه أمور تؤثر علي سبل العيش 
والحياة وكرامة  هؤالء الناس مع تقدمهم في السن ، فاذا حضرت إلي كندا وعمرك 65 سنة  وليس لديك وسيلة 
مالية للحياة فانت مستحق المبلغ األساسي من الحكومة ومقداره 11 الف دوالر في السنة  وهو الذي ستعيش عليه 
واذا كنت الجئ فتعيش علي اقل من 11 الف دوالر في السنة وسيكون عليك أن تسدد القرض الخاص بالتنقالت 

والسفر الذي قدمته لك الحكومة لتاتي إلي كندا.

أصدرت مدينة تابير بجنوب البرتا وتطلق علي نفسها  )عاصمة الذرة في 
كندا( ويسكنها 8104 نسمة ، قانونا داخليا يحذر القسم والبصق والصراخ 
والصوت العالي ، ويضيق الخناق علي السلوك السيئ وهناك غرامات لهذا 
فغرامة البصق في مكان عام هي 75 دوالر وغرامة الصراخ أو الصياح 
بصوت عالي أو القسم في مكان عام هي 150 دوالر وهناك أيضا قانون 
يحد من الضوضاء في الحانات ويمنع الكتابة علي الجدران ويعطي للشرطة الحق في تفريق ثالثة أو اكثر من 
األشخاص ، ويفرض  الهدوء علي المدينة من الساعة الحادية عشر مساء حتي السابعة صباحا ، وقالت ليندا مكاي 
بانوس التي تدرس القانون الدستوري  بجامعة  كالجاري إنها ال تعتقد أن هذا القانون سيستمر ألنه غير دستوري 
ومن غير المرجح أن توافق عليه المحكمة وخصوصا هذا الجزء الذي يدين من يقسم ألنه ال يوجد تعريف لكلمة 
أقسم وان القسم يكون لتأكيد كالم المتكلم أو للتعبير عن راي شخصي وهذا مرتبط جدا بجوهر الحماية بموجب 
الدستور وقالت أيضا أن هذا القانون ال يختلف عن قسم في القانون الجنائي الذي يسمح للشرطة بالتعامل مع سوء 
السلوك العابر بحكم سليم ، هذا وسيتم تطبيق القانون علي يد ضباط شرطة مدربين ذوي خبرة وموثوق فيهم في 

المجتمع 

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

السنة الثامنة ، العدد )184(  - األحد 22 مارس 2015

إمام في كاجلاري يعلن فتوي ضد ) أيسيل( داعش 

من  مجموعة  كالجاري  في  مسجد  إمام  قاد 
٣8 من األئمة في إصدار فتوي ضد داعش 
التوقيع عليها.  الكندي وتم  للشباب  وتجنيدها 
وقال أن هذه الفتوي لن تمنع تجنيد الشباب أو 
تحد من هذا ولكنها لتثقيف الناس وناشد رجال 
 ، الضال  الشباب  تناقش  أن  واألسر  الدين 

واألمام سيد سوهارواردي هو مؤسس المجلس اإلسالمي األعلى في كندا وقدم 
الفتوي المكونة من ستة صفحات يوم األربعاء 11 مارس في مؤتمر صحفي 
، وذكر فيها أن األعمال الوحشية التي تقوم بها ) ايسيل( من قتل المدنيين 
والتمثيل بجثثهم وتخريب القبور تجعلهم كغير المسلمين بسبب انتهاكهم الدائم 
داعش  انصار  بين  ما  الفتوي  وتقارن  النبي  وتعاليم  القران  وتعاليم  لقوانين 
وأعمالها وبين الخوارج وهي الفئة التي انشقت عن اإلسالم بعد ظهوره بوقت 
قصير في القرن السابع وقال األمام سيد والذي يقدر عدد األئمة في كندا بي 
1000 إمام انه حاول االتصال بي أربعة أو خمسة منهم للتوقيع علي الفتوي 
ولكنهم كانوا يخشون من انتقام ) ايسيل( ورفض البعض منهم وضع اسمه 
بسبب السالمة وذلك الن ) ايسيل( منظمة خطيرة ولكن اذا قلنا كلنا أننا خائفون 
من )ايسيل( فمن الذي سيفعل الشيء الصحيح ؟  وَتذُكر الفتوي )ايسيل( فقط 
وال تذكر الجماعات اإلرهابية األخرى التي انضم إليها الكنديون مثل جبهة 
النصري التي تتبع القاعدة، وقد أصدر عدد من األئمة فتاوي ضد )أيسيل( العام 
الماضي في مصر والسعودية والمملكة المتحدة، وتعتبر الفتوي غير ملزمة 
قانونيا ولكنها تحمل وزنا كبيرا وال سيما التباع الشيعة ولكن )أيسيل( تنتمي 

إلى السنة.

خيبة أمل كندا من محادثات السالم الفاشلة في جنوب السودان

9مارس  في  التالي  بالبيان  نيكولسون  روب  الخارجية  الشؤون  وزير  أدلي 
2015؛ أصيبت كندا بخيبة امل بسبب الفشل في التوصل إلي اتفاق للسالم في 
جنوب السودان ، وان الرفض من جانب الطرفين للتوصل إلي اتفاق يعني أن 
أهالي جنوب السودان سوف يظلون يعانون من العواقب المأساوية للنزاع وان 
شعب جنوب السودان يستحق  مستقبل افضل ، ولقد روعت كندا أيضا إزاء 
التقارير األخيرة عن التجنيد القصري لألطفال في القوات الحكومية وميليشيات المعارضة وتدعوا إلي األفراج 
الفوري عن جميع األطفال المخطوفين والتزال كندا تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تجدد النشاط العسكري في شمال 
البالد ولقد اتفق الطرفان علي وقف األعمال العدائية وينبغي عليهم االلتزام بذلك وتشيد كندا بااللتزام المستمر 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لجنوب السودان وستواصل كندا دعم التدابير البناءة التي اتخذتها الجهات 
الفاعلة اإلقليمية والدولية بما في ذلك مجلس األمن للتوصل إلي حل سلمي لهذا النزاع . هذا وبعد فشل طرفي 
النزاع في جنوب السودان في التوصل إلى اتفاق، يواجه جنوب السودان وضعا أمنيا وسياسيا معقدا، في ظل 
مخاوف إقليمية ودولية من استمرار الخالفات بين الرئيس الحالي سيلفا كير ونائبة السابق رياك مشار، وقد جرت 
المفاوضات التي عقدت أخيرا في العاصمة اإلثيوبية، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا »إيغاد ، 
و عبرت األمم المتحدة عن قلقها من تصاعد الصراع الذي أسفر عن مقتل اآلالف، إلى جانب نزوح 1.5 مليون 
شخص.  وكانت اليونيسف قد ذكرت أنه تم تجنيد نحو ثمانين طفال قصرا كجنود في الشهر الماضي، حيث كانوا 
يستعدون لتقديم االمتحانات، وأن عدد األطفال قد يكون بالمئات، فضال عن تجنيد الذكور البالغين أيضا قصرا 

خالل المداهمات التي جرت يومي 15 و16 فبراير/ شباط الماضي

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد

 647
823 - 6779

سبعون مليون دوالر هي قيمة ما خسره 
الكنديني العام املاضي من عمليات احتيال 

ونصب عليهم ويزداد األمر سوءا    

خسر الكنديين 70 مليون دوالر العام الماضي بسبب  أعمال االحتيال ،وفقا 
للمركز الكندي لمكافحة الغش ، وكانت اكبر عمليات النصب هي التي تمت 
علي األنترنيت كما قال إيفان كيلي من الدائرة الرسمية  لألعمال التجارية 
في بريتش كولومبيا ، وقد نصح الناس بانهم يجب أن يكونوا حذرين مع 
أموالهم الخاصة ، وقال أن المحتالين عبر األنترنيت يستفيدون من الكوارث 
والنكبات التي تحدث في العالم لينهشوا جزء  من أموال الغافلين من الناس  
فمثال كان هناك 100 موقع وهمي العام الماضي  يطلب تبرعات لمرض 
االيبوال  ووجد موقع أخر وهمي قال انه يسعي لجمع أموال لصالح أطفال 
الجنود الذين قتلوا في أوتاوا ، وقال أيضا أن هيئة )بيتر بسينيس بيرو ( 
وهي الدائرة الرسمية لألعمال التجارية  ال تراقب الجمعيات الخيرية ولكن 
يستطيع الناس أن يتصلوا بوكالة اإليرادات الكندية ) ريفينيو كندا( للتأكد 
من أن الجمعية التي تطلب التبرعات مسجلة لديها ، ونصح الناس بان ال 
يفتحوا مرفقات البريد اإللكتروني والتي تبدوا كأنها مرسلة من بنك ألنها 
قد تحتوي علي فيروس ضار يرسله المحتالين ليحصلوا علي رقم بطاقات 
االئتمان وهناك قائمة بالئحة النصب واالحتيال علي األنترنيت من أهمها 
1– احتياالت خاصة بالسيارات وأسعارها ،2– احتياالت خاصة بعواطف 
الفرد كما في إخبار الكوارث والمجاعات واألمراض ٣– احتياالت خاصة 
الكومبيوتر  جهاز  معلومات إلصالح  اخذ  محاولة  في  كما  الهوية  بسرقة 
الخاص بك عن بعد 4– احتيال ونصب عن طريق الوسائل االجتماعية مثل 
طلب من فرد وهمي ليكون صديق لك علي الفيس بوك 5– النصب عن 
طريق أرسال فواتير حسابات وهمية أو طلب إدخال كلمة السر الخاصة 
بك لمعامالتك المصرفية ، 6– االحتيال بطلب تعبئة استقصائيات وهمية 
7– االحتيال بالمبيعات الوهمية وإعادة تحويل مكالمات تليفونية اتوماتيكية 
لبيع أشياء 8– االحتياالت العاطفية الرومانسية لسرقة معلوماتك الشخصية 

9– االحتيال بالمبيعات الوهمية أو بالخدمات الوهمية لسرقة معلوماتك

مسؤولني من جامعة كونكورديا يجتمعون مع احتاد الطالب املسلمني 
ملناقشتهم في اآلراء املتشددة في كتبهم

الطالب  اتحاد  بي  االجتماع  مونتلاير  في  كونكورديا  جامعة  إدارة  قررت 
تحتوي علي  والتي  الجامعة  بمكتبة  الموجودة  الكتب اإلسالمية  بشان  المسلمين 
أراء متشددة ومثيرة للجدل ، وجاء هذا بعد أن قامت قناة تليفزيون )تي في إيه( 
متشددة   أراء  بها  الجامعة  مكتبة  في  إسالمية  كتب  عن  تقرير  بتقديم  الفرنسية 
اثأر للضرب وتحدث  وتتحدث عن ختان اإلناث وضرب الزوجات دون ترك 

إبراهيم أبو عرب رئيس اتحاد الطالب المسلمين لبرنامج في أنباء السي بي سي وقال أن اتحاد الطالب المسلمين 
مظلوم في هذا التقرير  وانهم تلقوا زيارة مفاجئة من قناة تليفزيون )تي في إيه( ولم يتلقوا آية اتصاالت من خالل 
التليفون أو البريد اإللكتروني، وان هيئة اتحاد الطالب المسلمين سوف تنظر في كل كتاب علي حدة وعن كثب 
، وقال اذا وجدنا شيئا غير مقبول أو متشدد فسوف يزال من علي الرفوف ، وقال سالم المنياوي رئيس المجلس  
اإلسالمي في مونتلاير وأمام بمسجد جامعة كونكورديا ومسجد جامعة ماكجيل ، أن وجود كتب متطرفة ال يعني 
أن الرابطة اإلسالمية توافق علي محتوياتها ، واذا اردنا استبعاد كل الكتب التي تحتوي أشياء مثيرة فسوف ننتهي 
لعزل انفسنا والبقاء في العصور المظلمة ، وقال المتحدث باسم جامعة كونكورديا أن اإلدارة عقدت اجتماعا حول 
هذا الموضوع  في نهاية األسبوع مع رابطة الطالب المسلمين وتأخذ الجامعة هذا الموضوع بكل جد وتبحث فيه. 

وداعا للعادات السيئة في مدينة تابير مبقاطعة البرتا



األساسات  بمعسكر  التدريب  مدة  بانتهاء  سعدنا 
, وتقرر توزيعنا على الكتائب . دفعة 1959 . 
كان نصيبى ك 16 باللواء الخامس التابع للفرقة 
الثالثة م , وفى الكتيبة تم توزيعى على قوة فصيلة 
 : موضحين  القدامى  الجنود  هنأنى   , اإلشارة 
أقل ومجموعة مؤهالت سترتاح معهم  طوابير 
فى  زمالئى  على  تعرفت  ما  سرعان   . كثيرااً 
الفصيلة عدا واحدااً نادرااً ما كنت ألقاه , أخبرنى 
أحدهم أنه مراسلة حضرة الضابط . كلمة مراسلة 
صكت أذنى بمعنى خادم .. إعترض محدثى قائالاً 
: ليتنا مثله إنه يتنعم بمزايا ال نحصل عليها من 
إجازات وطعام خاص وال يحضر الطوابير إال 
نادرااً , كل هذا مقابل كى مالبس حضرة الضابط 
وتلميع حذائه ... كله عمل وواجب وخدمة وطنية 
 : . سألت  بهذا  مقتنع   - إسمه  . ورينيه –وهذا 
ريــــنيه ؟ أجاب : رينيه جوالبير ,,, تسائلت : 
هل هو أجنبى؟ أجاب ال . الجيش ال يمنح شرف 

الجندية إال لمصرى .
 : سألنى  عريضة  وبابتسامة  تقابلنا  بالصدفة 
راعتنى  ؟  طويل  دقنك  ليه  جــــورج  عسكرى 
يميّز  الخواجات وال  يتكلم مثل   . المكّسرة  لغته 

المذكر من المؤنث 
تصادقنا وكلى فضول ألعرف حكايته , رواها 
بعجلة وكأنه ال يرحب بسردها يود اإلنتهاء من 
عبء الذكرىات : أمى إيطالية وأبى مصــــرى 
بالمدرسة  التحقت  حتى  الفرنسية  أتكلم  ظللت 
دراستى  وبإنتهاء   , بالعربية  النطق  فتعلمت 
حصلت على وظيفة بمحالت عمر أفندى وٌطلبت 

للتجنيد وقد كان .
إزداد الغموض فى روايته هذا الوجه الذى يحمل 
سمات صعيدى وبشرة قمحاوية وشعر مجعـــد 
, فقط عينان زرقاوتان أيكون صاحبه خواجة ؟ 
لكنه أردف موضحااً : أبى مصرى ويعمل مديرااً 
ألتى  اإليطالية  بأمى  تعرف  إسكندرية  بجمرك 
كانت تعمل بالمستشفى األيطالى وتحابا ولكونه 
متزوج وعنده أطفال فقد تزوجا ب) كونتراتو ( 
محدد المدة . وحين ظهرت أعراض الحمل على 
أمى ثار أبى ورفض اإلعتراف ببنوتى وخيرها 
بين اإلجهاض أو يتركها وينهى هذه العالقة وقد 
أنهاها فعالاً بل وانتقل إلى مدينة أخرى وانقطعت 
صلته بأمى . ... كان يلهث وكأنه فى سباق مع 
الذكريات المؤلمة , نظرت إليه بإشفاق وفقدت 
حماسى لمعرفة المزيد , لكنه أراد أن يكمل سرد 
عبئااً  كنت   , الحياة  إلى  وخرجت  مأساته,,,,, 
على أمى فهى مشغولة بعملها الذى تتعيش منه 

و وعندما رحبت الجارة الطيبة التى تسكن فى 
الشقة المجاورة برعايتى أثناء عملها رأت ذلك 
حالاً من السماء ,, قررت أمى أن تقوم برحلة إلى 
إيطاليا تزور أسرتها وتستعيد توازنها بعد هذه 
األحداث المفجعة وعندما علمت جارتها الطيبة 
بذلك فاجئتها بعرض يرضى الجميع : أعلم أن 
هذا الطفل سيكون عائقااً لحياة مستقرة لك ,, وأنا 
وزوجى يسرنا تبنى الصغير وسيكون أقرب إلى 
قلبينا من إبنتى ألتى من صلبنا . .. وافقت أمى 
على الفور وكأنها كانت تنتظر هذا العرض ... 
وقعت أمى األوراق المطلوبة وبدأت رحلتها إلى 
الخارج . قامت السيدة باستخراج شهادة ميالدى 
بهذا اإلسم , نسيت أن أقول أن إسم أمى هو رينيه 
وهو كما ترى يصلح للرجال كما يصلح للنساء 
إسم  جـــوالبير  أما  السيدة  من  ذكاء  ذلك  وكان 
الوالد فقد كان من جزأين جـــــو وهو إسم أبى 
يوسف أما ألــــــبير فهو إسم عائلة أسرتى الجديدة 
. نسيت أن أحدثك عن هذه األسرة ألتى حملت 
ســـورية  من  ينحدرون  شـــــوام  هم   .. إسمها 
يعمل  أألب  أجيال  عدة  من  مصر  واستوطنوا 
بالتجارة واألم ترعى إبنتها ألتى تكبرنى بثالث 
سنوات ويتحدثون الفرنسية وأحيانااً العربية بلكنة 
فرنسية . أثناء تواجد أمى فى الخارج ولظروف 
وانقطعت  القاهرة  إلى  األسرة  إنتقلت  التجارة 
الصلة بينها وبين أمى ولعلهم إعتقدوا أنها تركت 
ببلدها األصلية . وسارت بى  لتعيش  إسكندرية 
الحياة حتى يوم حصولى على الدبلوم وفرحتى 
بالنجاح ,, فى البيت بدالاً من الفرحة التى توقعتها 
وجوم من األم وإبنتيها ,, نسيت أن أقول أن السيدة 
قد رزقت بطفلة ثانية بعد أن تبنتنى ,, تعجبت من 
هذا الوجوم لكن أمى الجديدة لم تتركنى أنتظر : 
رينيه ... تعلم كم نحبك فأنت إبنى ونور عينى 
وألقت   ,,,, شيء  كل  تعرف  أن  يجب  لكن   ,
بالمخفى من الحقيقة كنت أستمع ورأسى تمور 
,, أهذا هزل أم سخرية  به  بضجيج ال قبل لى 
طرفة  فى  حياتى  نظام  كل  ينهار  وهل  األقدار 
عين ؟ ظللت أسأل وهى تجيب , ألم تسأل أمى 
عنى ؟ .. ألم تحاول البحث عن إبنها ؟ ال أريد أن 
أظلمها ياإبنى لعلها حاولت ولم تُوفق . وأبى .. 
أين إختفى ؟ أبوك له العذر فعنده زوجة وأوالد .. 
ياإلهى لى أشقاء لو تقابلت معهم لن يعرف أحدنا 
يابنى ما حكيته لك لن  ..... هون عليك  اآلخر 
يغير من الواقع شيئااً فأنت إبنى وهاتان شقيقتاك 
والمرحوم زوجى كان يحبك كأنك من صلبه .... 
أعلم ياأمى . فقط أريد أن أرى هذه السيدة ألتى 
فقدت عاطفة األمومة وتركت طفلها الخارج من 

أحشائها ,, أريد أن أراها . 
السيدة العظيمة أمى الجديدة لها أقارب ما زالوا 
عن  بالبحث  كلفتهم  األسكندرية  فى  يعيشون 

وبعد   , اإليطالى  بالمستشفى  رينيه  الممرضة 
عناء وتقصى إستدلوا على سكنها وعندما فاجأها 
الباحث بالخبر المزلزل كادت تسقط مغشيااً عليها 
وهى ال تصدق ... قررت السفر إلى القاهرة كى 
ترى إبنها بعد ثمانية عشر عامااً كانت قد فقدت 
عليك  أشفق  إنى  ريــــنيه   ..... تراه  بأن  األمل 
من إسترجاع هذه التالل من الذكريات هل تود 
التوقف كى تلتقط أنفاسك ؟ ال ال دعنى أكمل .. 

أمى وأختاى إصطحبونى إلى محطة القطارات 
وأخذت  إسكندرية  من  القادم  القطار  وصل   ,,
 ... يروها  أن  قبل  أراها  علنى  ألقادمين  أراقب 
أننى عرفتها وشعرت  ياجورج  لن تصدق  إنك 
بالدم )ساح ( .. قاطعته : تقصد الدم يحن ؟ نعم 
هو هذا ... عيناى تنتقالن بينها وبين أمى بالتبنى 
وكأنى أسألها وقبل أن تجيب إندفعت رينيه أمى 
تحتضنى وتقبلنى ودموعها ألساخنة تبلل وجهى . 
رغم هذه العواطف فلم أحس بأى عاطفة تجاهها 
سوى غضب كتمته حتى ال أفسد الموقف أمام 

أسرتى ألتى رعتنى .
قضينا بعض الوقت فى حكايات طويلة تريد أمى 
بها أن تعتذر عما ارتكبته فى حقى والظروف 
التى دفعتها لتتخلص منى ,,, لكنى كنت أستمع 
تنهى  أن  تمنيت  بل  إحساس  بال  كلماتها  إلى 
سألتها عن   ,, لها  معنى  التى ال  الحكايات  هذه 
أستطيع  وكيف  عنه  البيانات  كل  فأعطتنى  أبى 
الوصول إليه ,, إنتهت المقابلة وغادرتنا . كانت 
المقابلة غير موفقة حاولت إقناع نفسى أن هذه 
السيدة هى أمى ألتى ولدتنى ,, ولكن هيهات ليتنى 

لم أقابلها فقد إتسعت الفجوة بيننا بهذا اللقاء .
كبير  جرح  إلى  عنه  بحثى  إنتهى  فقد  أبى  أما 
لن يندمل ,,, قصدت إلى األسكندرية ,, تتبعت 
أين  فيها حتى عرفت  يعمل  ألتى  العمل  جهات 
مناديااً  عن شخصيتى  له  أفصحت  وعندما  يقيم 
إياه بلفظ أبى ثار ونعتنى بالنّصاب وأنه سيطلب 
الشرطة للقبض علّى إن حاولت اإلتصال به أو 
رؤيته مستقبالاً ,,شاعرااً باليأس والغضب رددت 
إبنك من  بأنى  لم تعترف  إذا أنت   ,, له الصاع 
صلبك فإننى أسقطك من كل حياتى وال أشرف 
إبنااً لك . ..... رغم كل اآلالم فإننى  بأن أكون 
حبى  مدى  أدركت   , عجيبة  بسكينة  شعرت 
ألسرتى الجديدة األم الحنون التى تعبت من أجلى 
وشقيقتاى المحبتان ,,, كغريق وصل إلى شاطىء 
األمان نسيت كل ما مضى من أيامى وأقبلت على 

حاضرى أنعم فيه بالرعاية والسكينة . 
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رينيه جوالبير ,,,,, كم تألم بعد أن عرف الحقيقة . 
ليتنى ما عرفت شيئااً ,, أشعر بالضياع , األرض 
التى كنت أقف عليها ٌسحبت من تحت قدمى , 
فقدت توازنى ..... لكنى سأقاوم ولن أستسلم , 
ظهرى  خلف  سألقيه  عشته  الذى  الكابوس  هذا 
أضغاث  بى  مر  ما  كأن  الجديد  واقعى  وأعيش 

أحالم .
هذا  إلى  نتطرق  لم  التالية  مقابالتنا  كل  فى 

واحترمت  يتكلم  وال  إلى  ينظر  كان  الموضوع 
صمته حتى 

جاءنى يومااً مبتسمااً وهادئا : عسكرى جورج ,, 
هل يجوز لك أن تحب شقيقتك

كما يحب  الذى ال يحب شقيقته  ومن   •
شقيقه وكما يحب أمه وأبيه

لم تفهمنى .. أنا أعنى تحبها .. ألحب   •
ألحب المــــــور ) نطقها بالفرنسية ( 

 فهمت ولكنى تصنعت عدم الفهم 
 ... وإمرأة  رجل  بين  الحب  تقصد   •
إسمع يارينيه هذا ال يمكن ليس فقط ألن القانون 
واألعراف تجافيه وإنما بطبيعة الكائن الحى ألذى 
يبحث عن كائن آخر ليس من القريبين كثيرااً إليه 
أن  لهما  يجوز  إذن ال   : بقوله  قاطعنى   ,,,,,,,,

يتزوجا .
ضحكت وأنا أقول :قدماء المصريين   •
فعلوهااً وتزوج الفرعون من شقيقته والبشرية فى 

مراحلها األولى سمحت بهذا الزواج 
عسكرى جورج أنا أحب أختى أحببتها   •
منذ كنت صغيرااً أشاركها أللعب عشت طيلة هذه 
تعد  لم  أآلن   ..... فقط  شقيقتى  فيها  أرى  األيام 

شقيقة فقط لكنى أرى فيها حبيبة 
هل هى تعرف مشاعرك هذه وتبادلها   •

؟ 
بالحقيقة  مواجهتى  فيوم   ...... أعتقد   •
كانت سعيدة والحظت أنها تتباعد عنى بحياء أمر 
لم أعهده فيها من قبل . اآلن ياصديقى هل يمكنك 

أن تكون واسطتى للبيت تطلب يدها لنتزوج 
 ,, قلبك  بها  تعلق  أيهما  لى  تقل  لم   •

الصغرى طبعااً .
ال بل الكبرى إنها أكثر نضجااً ورجاحة   •
عقل إنها تكبرنى بثالث سنوات لكنها تبدو أصغر 
؟ هذه رغبتك  بنفسك  تطلبها  لماذا ال   •

وأنت أكثر الناس إحساسااً بالمطلوب ؟
رفض  أتحمل  لن  أستطيع  ال   .... ال   •
أمى أو الفتاة ,, إذا أتيت لى بالموافقة سيكون لدى 

الشجاعة للكالم معهم 
إلى  توجهت   ,, عليها  إجازة حصلت  أول  فى   
البيت الذى دلنى عليه رينيه , إستقبلتنى الشقيقتان 
العسكرى  بلباسى  يرمقانى  وهما  مبتسمتين 
وجاءت األم سألوا عن رينيه وأحواله واطمأنوا 
بدأت  وعندما  وقتااً  أضيّع  لم   ,, صحته  على 
إستمعت   ,, الفتاتان  إنسحبت  لمقصدى  بالتلميح 

األم بهدوء 
مثل  إبنى سهرت على رعايته  رينيه   •
زوج  لها  أجد  ولن  إبنتى  وهذه  إلبنتى  رعايتى 
أطمئن إليه وتحبه إبنتى أكثر من رينيه .... إننى 

وإبنتى نوافق والرب يبارك هذا الزواج .
 فرحة عارمة مألت قلب ووجدان رينيه جوالبير 
, يشعر أن األيام بدأت تبتسم له بعد طول عبوس 
الوطنية  خدمته  ليكمل  األيام  ويعد  بلهفة  ينتظر 

حتى يلتقى بنصفه اآلخر .
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أخلواجـــــة مصــــــرى
توفيق مرتي مينا

مصر  في  الشيخ  شرم  مؤتمر 
إنه  اقتصادي،  مؤتمر  مجرد  ليس 
»العبور  إنه  منه،  وأكبر  ذلك، 
الدول  عشرات  لمصر.  الثالث« 
والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات 
احتشدت  الكبرى،  والشركات 
البحر  على  الشيخ  شرم  مدينة  في 
مصر  دعم  عنوان  تحت  األحمر، 
مكامن  عن  والبحث  اقتصاديا، 

الربح في بالد الكنانة.
العالمي  التصويت  يعني  هذا 
المصري،  الحكم  شرعية  على 
وإشهار الموافقة على صحة تدابير 

المصريين السياسية والقانونية.

تصويت  إنه 
شرعية  على 

فيها  هّب  التي   201٣ يونيو   ٣0
اإلخوان  لطرد جماعة  المصريون 
مصر،  عاتق  فوق  من  المسلمين 
بمصر  تدخل  كادت  التي  الجماعة 
نفقا مظلما ال نهاية له. كما هو شأن 
النظم السياسية ذات الثقافة الثورية 

األصولية، مثل إيران.
العبور األول لمصر كان عبورا 
أكتوبر  حرب  في  ومعنويا،  حسيا 
الجيش  فيها  نجح  التي   197٣
بارليف  مانع  بعبور  المصري 
المائي اإلسرائيلي، وضربت أقدام 

الجنود المصريين على شرق القناة.
العبور الثاني هو تجاوز المصير 
الخطير الذي كان يخطط له تالميذ 
لمصر،  قطب  وسيد  البنا  حسن 
الربيع  سمي  ما  فوضى  باستغالل 

العربي.
الثالث  العبور  حاالت  في 
لمصر، كانت السعودية هي المتن 
األكبر، الذي اعتضدت عليه مصر 
أكتوبر  حرب  عبور  عبورها.  في 
الميعاد،  على  السعودية  كانت   7٣
بقيادة الملك فيصل. والعبور الثاني 
السعودية  وكانت   201٣ يونيو 
حينها درع مصر العالمية، ودافعت 
واالقتصادية  السياسية  بقوتها، 
واإلعالمية، عن مصر في لحظتها 
المصريون،  وَعَبَر  تلك،  الحرجة 
العظيم  الراحل  يد  على  ذلك  كان 

الملك عبد هللا بن عبد العزيز.

نعيشه  الذي  الثالث،  العبور  أما 
حاليا، فهو مؤتمر شرم الشيخ لدعم 
اقتصاد مصر، لذا كان الرئيس عبد 
الفتاح السيسي حريصا على التأكيد 
على أن مؤتمر شرم الشيخ ما كان 
والراحل  السعودية،  لوال  ليكون 
الكبير، ولوال إصرار الملك سلمان 
يليق  حيث  السعودية،  بقاء  على 
بها مع مصر، حليفا وسندا، وأوفد 
ولي  الملك سلمان،  الحرمين  خادم 
على  للمؤتمر  مقرن  األمير  عهده 
رأس وفد رفيع، وأعلنت السعودية 
عن دعم سخي لالقتصاد المصري، 
على هيئة ودائع بالبنك المركزي، 
ومشاريع، بمبلغ 4 مليارات دوالر. 
السياسة  لغة  المال،  لغة  أعمق من 
كلمة  في  جاء  وقد  والشرعية، 
األمير مقرن ولي العهد السعودي، 
أمام وفود العالم متحدثا عن طبيعة 

قوله:  السعودية  المصرية  العالقة 
»أثبتت األحداث على مدى تاريخ 
سرعان  وأنها  رسوخها،  عالقاتنا 
ما تتغلب على ما يكدر صفوها«. 
وقد  الغرب،  يخاطب  وهو  وقال 
األميركي  الخارجية  وزير  كان 
الدولي  المجتمع  حاضرا: »نطالب 
والفهم  المعايير،  ازدواجية  بعدم 
الدقيق لما يجري من أحداث، ودعم 

جهود الحكومة المصرية«.
كالم أوضح من شعاع الشمس، 
من  غاشية  بصره  غشيت  لمن 
عشرات  دفينة.  رغبات  أو  وهم 
ولم   - الدوالرات  من  المليارات 
مؤتمر  حصيلة   - بعد  العد  ينته 
مشاريع  هيئة  على  الشيخ،  شرم 
وصفقات ومنح. لكن األهم من هذا 
كله أن مصر عبرت للمرة الثالثة، 

وكانت السعودية معها كعادتها.

العبور الثالث ملصر
مشاري الذايدي
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  حوار مع مسكني        
بقلم: مدحت موريس

               )voicy2005@yahoo.com(
  

تضاربت مشاعره وهو يستعيد ويروى 
تلك األحداث التى مضت منذ ما يقرب 
السعادة  والندم،  التفاخر  مابين  العامين، 
واأللم حتى اننى لم استطع التوصل الى 
تلك  عن  رضاه  ومدى  مشاعره  حقيقة 
فقد  جيدااً  يتذكرها  مازال  التى  األحداث 
التناقض واضحااً جليااً فى مشاعره  كان 
وهى تترنح ما بين ابتسامة الرضا حينااً 
سألته  أخرى.  احيانااً  عينيه  وانكسار 
الحشود  فى وضوح » هل خرجت مع 
برهة  صمت  الرجل؟«  بأفعال  منددااً 
 « الرأس  منكس  وهو  مبررااً  قال  ثم 
احد  أى  كان  ولو  ساخطااً،  خرجت  نعم 
لى  قيل  الشىء...فما  نفس  لفعل  مكانى 
تحرق  ثورة غضب  باشعال  كفيالاً  كان 
فى طريقها اى شىء وكل شىء«، عدت 
قيل  فيما  تحققت  هل  ولكن   « فسألته 
يدر  الم  الرجل..بصورة أخرى  لك عن 
او  كذبااً  يكون  قد  لك  قيل  ما  ان  بخلدك 
اجابنى«  مبالغات؟«  حتى  او  اشاعات 
كنت وقتها على يقين من ان هؤالء القوم 
الحياة  فى  غايتهم  وان  ابدااً  يكذبون  ال 
هى نصرة قومنا ومبادئنا وعقيدتنا«....

»كنت  سيما-  -ال  كلماته  استوقفتنى 
وقتها« واستشعرت نظرة مغايرة ورأيااً 
مختلفااً فى قومه لكنه - فيما يبدو- فطن 
قد   « مستطردااً  فقال  بداخلى  يدور  لما 
تورطهم المشاعر والغيرة على عقيدتهم 
مشاعر  الثارة  ويبالغون  فيتسرعون 
جميع  -فى  لكنهم  قلوبنا  فى  الغيرة 
االحوال- ال يقصدون ان يظلموا احدااً« 
مرة  انت  ها   « االبتسام  متصنعااً  قلت 
بعد  لهم  االعذار  ملتمسااً  تعود  أخرى 
ان اورطوك فى ظلم اآلخرين.....لكنى 
اريدك ان تحكى لى تفصيالاً عما حدث 
فى ذلك اليوم« ارجع رأسه الى الخلف 
بدأ  ثم  اوله  من  المشهد  يستعيد  وكأنه 
يحكى دون ان ينظر الّى »ادينا الصالة 
ما  جراء  بالغضب  تمتلىء  وصدورنا 
سمعناه عن جبروت الرجل وتنكيله بمن 
بما  يؤمن  دربنا  فى  ويسير  يتحول عنه 
نؤمن ويعتقد بما نعتقد....هالنا ان نرى 
و نسمع بظلم اخواتنا، راعنا ان نعرف 
العالية  اسواره  خلف  اخواتنا  بحبس 
غضبنا....فهل  ونعلن  نحتج  فخرجنا 
اخطأنا فى ذلك؟« ...تأكدت اننى ادور 
وهل   « سألته  عندما  مفرغة  حلقة  فى 
اجابته  فجاءت  سمعت؟«  مما  تأكدت 
الصمت  غلف  يكذبون؟«  ولماذا   «
كفى  اضع  ووجدتنى  للحظات  حوارنا 
على جبهتى وكأننى اعتصر عقلى لكى 
استطيع اكمال الحوار معه ثم بادرنى هو 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

إحنا 

تلقى الرسائل االلكرتونية يثري 
غضب املوظفني بعد ساعات 

العمل

نيويورك-ا ش أ أظهرت دراسة حديثة تلقي الموظفين 
لرسائل بريد بعد ساعات عملهم تثير غضبهم, واستياءهم 
التى  الدراسات  ألحدث  وفقا  العمل,  هذا  أعباء  كم  من 
بوتس”  الصدد. وقد أجرى “ماركوس  أجريت في هذا 
والمشرف  “تاكساس”  بجامعة  البحثي  الفريق  رئيس 
على الدراسة مسحا على ٣41 موظفا خالل فترة سبعة 
أيام, لتتبع مشاعرهم عند فتح رسائل البريد األلكتروني 
عينات  جمع  تم  حيث  المكتب,  خارج  بالعمل  الخاصة 
موقعى  على  الشخصية  حساباتهم  عبر  آراءهم  من 
التواصل اإلجتماعى ” فيس بوك ” و”تويتر”. وأعرب 
عن غضبهم  الدراسة  فى  المشاركين  الموظفين  غالبية 
عند تلقيهم لرسالة بريد ألكترونى خارج ساعات العمل 
بعد أن غادروا إلى منازلهم , خاصة إذا تتطلب األمر 
بهذه  يتعلق  فيما  أحد زمالءه  أو  مديريهم  التواصل مع 
يسعون  الذين  األشخاص  أو   , اإللكترونية  الرسالة 
يشهدون  أنهم  إال  والعملية  الخاصة  بين حياتهم  للفصل 
مزيدا من التداخل بينهما . وفى المجمل , قال “بوتس” 
األولى  الموظفين  من  رئيسيتين  فئتين  تحديد  تم  قد  إنه 
إلى  المستقل  يسعى  حيث  المتعاون,  والثانية  المستقل 
بينما   , زمالئه  عن  منفصال  ويعيش  الشخصى  العمل 
تسعى النماذج المتعاونة إلى التكامل مع بعضها البعض 
ومعرفة ما تحتويه الرسائل البريدية لألخرين . وقالت” 
راشيل كروسن ” عميد كلية إدارة األعمال فى معرض 
الدراسة المنشورة فى مجلة ”أكاديمية اإلدارة” , تشكل 
االتصاالت  سيطرة  تنامى  ظل  فى  أهمية  الدراسة 
فى  وتأثيرها   , فرض  كل  حياة  نسيج  فى  اإللكترونية 

كيفية التواصل مع الموظفين . 

مترددااً وكأنه يلقى عن نفسه تهمة ما » 
لدى  خاً فى  يدر  ولم  كالمهم  صدقت  لقد 
اليه  نظرت  يكذبون«  انهم  للحظة  ولو 
ُمشفقااً وخرجت كلماتى حادة وُمحكمة« 
ان  تريد  كنت  ألنك  صدقتهم  انك  بل 
تصدق...حتى ولو كانت اقاويلهم اقرب 
الى األساطير« عاود الصمت وشعرت 
ان كلماتى جاءت اعلى من قدرته على 
ونندد  نحتج  خرجنا  لقد  االستيعاب...« 
ما  فعل  قد  بالفعل  كان  يفعله....فان  بما 
فعل فانه يستحق« قاطعته » وان لم يكن 
الّى  فعل؟«...نظر  انه  قيل  ما  فعل  قد 
او  اقول  بما  تفاجأ  وكأنه  ساهمة  نظرة 
ان هذا االحتمال لم يكن واردااً بأى حال 
عصبية  فى  رأسه  األحوال....هز  من 
وارتفع  االحتمال  هذا  يرفض  وكأنه 
صوته قائالاً » وهللا لو كان بريئااً فليغفر 
عن  النظر  وله!!!...وبصرف  لنا  هللا 
فان غضبى  تلفيقااً  او  كون األمر حقيقة 
على  غيرتى  باب  من  جاءا  وانفعالى 
بما جرى  وما صدقته  واخواتى  اخوتى 
لهم وبهذا يكون تعبيرى عن غضبى هو 
تعبيرااً شرعيااً ال ااُلم عليه« سألته »هل 
لك ان تخبرنى كيف عبرت عن غضبك 
انت   - اكن وحدى  لم  اجابنى »  هذا؟« 
تذكر ذلك - كنا كثيرون...كثيرون جدااً 
وقد اعمانا الغضب، خرجنا نهتف ضد 
الرجل..نلعنه ونسبه..والغضب كالحمى 
ويستعر..حملنا  بيننا..يشتعل  فيما  ينتقل 
صورااً له بصق عليها الكثيرون...اما انا 
اليمنى  بيدى  وامسكته  نعلى  خلعت  فقد 
الرجل  لصورة  متتالية  موجهااً ضربات 
له«  واحتقارى  عليه  غضبى  معلنااً 
ارتسمت على وجهى - دون ان ادرى- 
ابتسامة صفراء ذاهلة ووجدتنى اسأله » 
وماذا بعد؟« اجابنى بصوت خافت » ال 
ادرى..لقد ذهب الرجل...رحل وال ادرى 
مظلومااً،لكن  ام  ظالمااً  قد رحل  كان  ان 
جموعااً  رأيت  لقد  وداعه  مشهد  هزنى 
التى  الحشود  بكثير  تفوق  بحب  تودعه 
بينى  فتساءلت  وتسبه  به  تندد  خرجت 
الرجل«  ظلمنا  قد  كنا  ان  نفسى  وبين 
افلتت منى ابتسامة ساخرة قبل ان اسأله 
» وهل وجدت اجابة لسؤالك؟« اجابنى 
وازدادت  هللا«  عند  العلم  ولكن  ال   «
اُلملم  وانا  اتساعااً  الساخرة  ابتسامتى 
اوراقى والتفت ألصافحه مودعااً فمد يده 
اليسرى وصافحنى بينما انا اربت على 
وعيناى  الشلل  اصابها  التى  اليمنى  يده 
تنظران قدميه اللتين عجزتا عن الحركة 

منذ ان خلع نعله.

قطعة قماش ضد 
القنابل..تقنية جديدة 
للكشف عن املتفجرات 

مبطارات السويد

استوكهولم -أ ش أ
وسيلة جديدة للتحقق من وجود متفجرات، 
سيتم تطبيقها في طوابير إجراءات تسجيل 
سويدية  مطارات  عشرة  في  المسافرين 
إجراءات  إطار  في  الجاري  الشهر  خالل 
جديدة  لوائح  ضمن  سويسرا  تنفذها 
باالتحاد األوروبي بشأن تعزيز األمن في 

المطارات.
سيتم  فإنه  الجديدة  الطريقة  لهذه  ووفقا 
حقائب  على  عشوائي  فحص  عملية  تنفيذ 
لتطوير  جهود  إطار  في  للمسافرين  اليد 
أي  تعقب  خاللها  ويتم  األمني,  الفحص 
أثر للمتفجرات من خالل قطعة قماش يتم 
ومالبسهم  الركاب  أمتعة  على  بها  المسح 
في  فحصها  يجري  عينة  على  للحصول 
عدم  من  للتأكد  قريب  كومبيوتر  جهاز 

وجود أي مواد متفجرة.
مجموعة  العشرة  المطارات  يدير 
تمتلك  والتي  للدولة  المملوكة  “سويدافيا” 
وتقوم بتشغيل وتطوير هذه المطارات عبر 
أنحاء السويد التي تطبق هذه االستراتيجية 

الجديدة الشهر الجاري.
يذكر أن هذه الطريقة معمول بها بالفعل في 
عدة مطارات بالواليات المتحدة والمملكة 

المتحدة.

هيئة أمريكية للمصايد حتظر 
صيد سبعة أنواع من االمساك

واشنطن- رويترز قالت وكالة حكومية أمريكية تشرف 
إنها  المتحدة  للواليات  الغربي  الساحل  مصايد  على 
من  أنواع  سبعة  على صيد  حظر  فرض  على  وافقت 
ادارة  نحو  التحول  إلى  يشير  مهم  قرار  في  االسماك 
البيئية. وتعتمد مجموعة  المنظومة  ترتكز على حماية 
من  -بدءا  بالمحيطات  البرية  الحياة  كائنات  من  كبيرة 
الحيتان وعجول البحر مرورا باسماك السلمون وانتهاء 
على  حياتها  في  لالنقراض-  المعرضة  البحر  بطيور 
كارين  وقالت  لغذائها.  مصادر  تمثل  صغيرة  اسماك 
برابي عضو مجلس ادارة مصايد المحيط الهادي التي 
األهمية  بالغة  األسماك  “هذه  الحظر  هذا  على  وافقت 
التي  المصايد  وحماية  البيئية  المنظومة  لوظائف 
في  اجتماعه  خالل  باألجماع  المجلس  نديرها”.ووافق 
في  بما  االسماك  هذه  حماية  على  بواشنطن  فانكوفر 
ذلك أسماك الرنجة الرفيعة واالسطوانية واسماك الفنار 
وسمك الرمال وسمك ابو منقار وعدة انواع من الحبار 
سواحل  للمجلس  االقليمية  الوالية  وتشمل  وغيرها. 
على  المطلة  وكاليفورنيا  واريجون  واشنطن  واليات 
المحيط الهادي. وقال نشطاء للحفاظ على البيئة إن هذا 
القرار -الذي القى تأييدا كبيرا من نشطاء في مجاالت 
البيئة والرياضة وتجارة االسماك- يرتكز على اقتراع 
واالصداف.  القواقع  صيد  لمنع   2006 عام  جرى 
للمصايد  االمريكية  القومية  الهيئة  توافق  ان  ويتعين 
قد  التي  الخطوة  تفعيله وهي  قبل  القرار  البحرية على 

تستغرق بضعة أشهر

العاملين  سلوك  في  التحقيق  مكتب  أعلن 
إقالة  تم  أنه  البريطاني  القضاء  جهاز  في 
لمواد  مشاهدتهم  بعد  بريطانيا  في  قضاة   ٣
لجهة  التابعة  الحاسوب  أجهزة  على  إباحية 
عملهم باستخدام حساباتهم الرسمية، بحسب 
البريطانية  سي”  بي  “بي  شبكة  ماذكرت 

الثالثاء.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق إن المواد 
اإلباحية لم تكن تحوي على مواد غير قانونية 
في إشارة إلى سلسة من القيود القانونية التي 
فرضت مؤخرا على المواد اإلباحية المنتجة 
والمباعة في المملكة المتحدة، إال أن رئيس 
التصرف  قائال:”إن  أشار  التحقيق  لجنة 
وأنه  قضائي  منصب  يشغل  بمن  يليق  ال 
ينطوي على سوء استخدام ال يمكن تبريره 

للحسابات والموارد الرسمية”.
باولز”  “تيموثي  أدانت  قد  اللجنة  وكانت 
و”وارين  رامفورد  بمقاطعة  القاضي 
جرانت” القاضي في شؤون الهجرة واللجوء 
نائب  بولوك”  و”بيتر  لندن  في  السياسي 
سيركويت،  ايسترن  نورث  مقاطعة  قاضي 
محكمة  في  ماو”  “اندرو  القاضي  تقدم  كما 
مقاطعة لينكولن باستقالته قبل اصدار اللجنة 

قرارها بعد ثبوت التهم ذاتها ضده.

إقالة 3 قضاة بريطانيني 
بسبب مشاهدة مواد 

إباحية يف العمل
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بصــــــراحة
مزدوجي اجلنسية والرتشح للربملان املصري

مدحت عويضة
في  يكتبون  الذين  هم  كثيرون 
يدعون  من  هم  وكثيرون  السياسة 
امتالكهم لمقومات العمل السياسي، 
السياسة  نعتبر  أننا  تشعر  وأحيانا 
والكتابة فيها للتسلية، ولكن الحقيقة 
فيها  والكتابة  فالسياسة  ذلك  غير 
وإال  بالدراسة،  تصقل  موهبة 
يصبح الكاتب والعامل بها بال لون 
يلعب  كمن  رائحة،  وال  طعم  وال 
مكانه  يكون  للتسلية  القدم  كرة 
المحترفون  يبدأ  عندما  المدرجات 
اللعب، أتذكر أنه في 2004 عندما 
الجنسية  مزدوجي  بأحقية  طالبت 
كان  المصري  للبرلمان  بالترشح 
في  طلبي،  يسمع  من  كل  يضحك 
سنة 2005 كتبت مقاال في األقباط 
متحدون بعنوان “مزدوجي الجنسية 
سنة  في  الضمير”،  ومزدوجي 
2007 وفي لقاء جمعنا مع عائشة 
لشئون  الدولة  وزيرة  الهادي  عبد 
المصريين بالخارج في ذلك الوقت، 
مباشرة  قانون  بتعديل  طالبتها 
المساواة  ليضمن  السياسية  الحقوق 
بين جميع المصريين، وهو ما نقلته 
ثم عدنا  القاهرية،  األهرام  صحيفة 
للمطالبة مرة أخري علي صفحات 
المهاجر  بأحقية  الكندي  األهرام 

المصري في الترشح للبرلمان.

وحكمت  الحلم  تحقق  أخيرا 
دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة 
منع مزدوجي الجنسية من الترشح، 
في  المصريين  استقبله  الذي  الخبر 
الخارج بفرح كبير، وقام برنامج و 
المصرية  الفضائية  علي  “وصال” 
أبو  عبير  االستاذة  تقدمه  والذي 
شعور  لها  ألنقل  باالتصال  طالب 
الخبر  أن  ردي  وكان  المصريين، 
مغتربين  كمصريين  جميعا  أسعدنا 
في  نطمع  ألننا  ليس  سعادتنا  وسر 
الترشح وأن نصبح أعضاء برلمان، 
السر هو أننا كنا نشعر أن مصريتنا 
نكون  أن  نستحق  وأننا  منتقصة 
ما  وهذا  الحقوق،  كاملي  مصريين 
تحقق لنا بحكم المحكمة الدستورية، 
في عهد رئيس أحببناه ودعمناه بكل 

ما نملك.

يهاجم  أخذ  البعض  أن  الغريب 
وكأن  الدستورية،  المحكمة  قرار 
أصبحوا  كلهم  بالخارج  المصريين 
التي  للدول  وانتمائهم صار  عمالء 
الفترة  أن  وبالرغم  فيها،  يعيشون 
مصر  بها  مرت  التي  الحرجة 
مدي  أظهرت  يناير  ثورة  بعد 

بالخارج  المصريين  وانتماء  حب 
بجهد  منهم  أي  يبخل  فلم  لوطنهم، 
لمساندة بلدة، كما أثروا تأثيرا كبير 
حكومات  ومواقف  قرارات  في 
وعلي  فيها،  يعيشون  التي  البلدان 
سبيل المثال كندا، فمنذ اليوم األول 
للثورة تحركنا وكانت الجالية وراء 
الكندية  للحكومة  المتزن  البيان 
مؤتمرنا  عقدنا  ثم  الثورة،  عن 
الثورة  لدعم  الكندي  البرلمان  في 
علي  فيه  حصلنا  والذي  المصرية 
الشرطة  ضباط  لتدريب  منحة 
زيارة  في  ساهمنا  ثم  المصرية، 
للقاهرة، ،  الكندي  الخارجية  وزير 
ناهيك عن مشاركتنا في مظاهرات 
يونيو   ٣0 ثورة  لدعم  حاشدة 
وانتخابات  التفويض  ومظاهرة 
ذلك  أكثر من  نفعل  فماذا  الرئاسة، 
مصريون  أننا  لهؤالء  نثبت  حتي 

مثلهم.

عن  ممثلين  وجود  فائدة 
المصريين بالمهجر ليس في شعور 
بمصريتهم  الخارج  في  المصريين 
علي  ستعود  بل  فحسب،  الكاملة 
كربط  كثيرة،  بفوائد  األم  الوطن 
الجيل الثاني من المصريين بالوطن 
ما  مع  تفاعلهم  خالل  من  األم 
ذلك  من  واألهم  في مصر،  يحدث 
بمثابة  سيكونون  المهجر  نواب  أن 
جسر يربط بين مصر والبالد التي 
تقريب  فيستطيعون  فيها،  يعيشون 
ودول  مصر  بين  النظر  وجهات 
العالم، فهم سيقومون بمهام عظيمة 
تأثيرات  من  أقوي  سيكون  تأثيرها 
علي  وسيوفرون  الدبلوماسية 
من  كثيرا  المصرية  الدبلوماسية 
في  كثيرة  دول  سبقتنا  وقد  الجهد. 
تستفيد  كيف  وعرفت  المجال  هذا 
لمواطنيها  البشرية  الطاقات  من 

رغم هجرتهم.

لخدمة  مستعدون  نحن  وعموما 
فى  تمثلنا  سواء  الوطن  مصر 
البرلمان أم ال، ولكن علي المهاجمين 
لنا والرافضين لحقنا الدستوري أن 
ال ينسوا أننا مصريون مثلهم وربما 
ال  أنه  ينسوا  ال  أن  وعليهم  أكثر، 
مصر  من  هاجرت  عائلة  توجد 
بأكملها بل كل مهاجر القسم األكبر 
وأننا  مصر،  في  يعيش  عائلته  من 
جزء من المجتمع المصري وجزء 
نحمل  كذلك  وسنظل  نسيجة  من 
حيثما  الوطن  وأمال  وأالم  هموم 

ذهبنا. 

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد  

االتصال على 

647-823-6779

التالية فى االسبوع  الدم  اتت عينة 
الـ 16 بنفس الشك األول ولم اتصل 
ولكن  بقرارها  لعلمى  بالمريضة 
المستشفى اتصلت بها للمرة الثانية ثم 
نفس  لهم  قالت  المريضة  أن  أبلغتني 
فى  للعيادة  المريضة  اتت  الكلمات، 
التالية فى  نفس يوم االشعة الصوتية 
االسبوع الـ 18 واتصل بالعيادة فنى 
الجنين  ان  رسالة  لى  وترك  االشعة 

توقف قلبه ولم ينمو منذ 10 ايام.

المريضة منتظرة فى غرفة  كانت 
الكشف ألن طبيب أو فنى األشعة ال 
يقول للمريض هذه األخبار ولكن فقط 
ينقلها للطبيب المعالج، وكان البد ان 
سارة،  الغير  األخبار  هذه  لها  انقل 
ان  من  بد  ال  اننى  بعدها  لها  وقلت 
اتكلم مع قسم االشعة الصوتية بنفسي 
للتأكد من هذا الخبر، عدت لها بعدما 
بالطبع  وكانت  النتيجة  من  تأكدت 

تبكى بحرارة فى غرفة الكشف.

فى  شجاعتها  احيى  اننى  لها  قلت 
بالجنين  احتفاظها  فى  القرار  اتخاذ 
الرب خفف  ولكن  تشوهه  كان  مهما 
المخالف،  القرار  لها  واتخذ  عنها 

كان اول حمل لها بعد ان تزوجت 
كانت  به،  سعيدة  وكانت  حديثا 
الفحوصات المعملية األولى للحوامل 
االم  حالة  على  للكشف  هي  والتي  ـ 
للجنين  فحص  وأول  سليمة،  كلها  ـ 
يكون فى األسبوع الـ 11 وهو عبارة 
عن اشعة صوتية وتحليل دم، اشارت 
يكون  قد  الجنين  أن  الفحوصات  هذه 
له،  بتشوهات  ومنذرا  طبيعى  غير 
رقبة  خلف  السائل  تجمع  أن  حيث 
الجنين سمكه يزيد عن الطبيعى وهو 
ترانس  )نيوكل  بـ  طبيا  يعرف  ما 

ليوسينسى(
السائل  من  عينة  ألخذ  األم  احلت 
)امنيوسينتيسز(  بالجنين  المحيط 
الشك  هذا  صحة  مدى  لمعرفة 
كل  األم  وسمعت  المستشفى،  فى 
الفحوصات  لهذه  االحتماالت 
هذه  ألخذ  المحتمله  والمضاعفات 
العينة، ألنه فى حالة اثبات هذا يعطى 
الحمل،  اجهاض  فى  االختيار  لألم 
العينة  فرفضت المضي فى أخذ هذه 
انها  وضوح  بكل  وقالت  السائل  من 
ستحتفظ بالجنين مهما كان، وبمتابعة 
الحمل فى العيادة كانت ضربات قلب 
الجنين  بسماعة  تسمع  التى  الجنين 

“دوبلر” خافته ولكنها موجودة.

وشرحت لها ما كانت ستواجهه، وبدا 
على وجهها عالمات االرتياح وخف 
تماما،  ينتهى  لم  كان  وان  حزنها 
ودبرت لها ميعاد مع أخصائي ألنزال 
الجنين الميت. كثيرا ما نرى ان الرب 
يتدخل لكى يأخذ لنا القرار ولكن يبقى 
قرارنا األول هل كان يوافق مشيئته 
ام ال؟ فهذه األم احتفظت بالنية بأبنها 
لها  اختار  الرب  ولكن  سليم،  الغير 

العكس. 

وعلى نفس هذا المبدأ و لكن على 
العكس منه ما حدث ألبينا إبراهيم ابو 
اسحق  ابنه  ابراهيم  ذبح  فلقد  األباء، 
وانزل  تدخل  الرب  ولكن  فقط  بالنية 
لفداء  السماء  من  خروفا  إلبراهيم 
المسيح  السيد  لتجسد  كرمز  اسحق 
االجيال  مدى  وعلى  البشرية،  لفداء 
ابراهيم  أبينا  أن  نقول  االبد  وإلى 
اتخذ القرار الصعب وقدم ابنه اسحق 
كمحرقة مثلما طلب الرب منه، وبهذا 
الرب وصار  امام  ابراهيم  تبررابونا 

ايضا مثال كبيرا للبشرية كلها.

موعدنا العدد القادم 

انتهاء املشكلة بالرغم عن املريضة 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

عن إم سي إن

نائب رئيس  البرهامي،  ياسر  قال 
الكنائس  هدم  »إن  السلفية،  الدعوة 
غير حرام شرعا، ما لم يكن هناك 
من  المسلمين  على  واقع  ضرر 
أن  كذبا  الخارج  كادعاء  الهدم، 
النصارى،  يضطهدون  المسلمين 
ويكون سببا في االحتالل«، مضيفا 
من  بنائها،  على  موافقتنا  »وسبب 
خالل مواد الدستور الخاصة بدور 
من  الجزية  أخذ  وعدم  العبادة، 
النصارى، أن المسلمين في العصر 
لدول  بالنسبة  حالهم  معلوم  الحالي 
المنزلة  وتدهور  بالضعف،  العالم، 

بين الناس«. 
فتح  »حين  برهامي:  وأضاف 
جميع  كان  مصر،  المسلمون 
الفالحين نصارى، وكان المسلمون 
فقط،  والجنود  الجيش  من  وقتها 
ولم يكن هناك انتشار لإلسالم بعد، 
كنائسهم،  ببقاء  للنصارى  فسمحوا 
بالبقاء  لليهود  الرسول  سمح  كما 
وعندما  فتحها،  عندما  خيبر  في 
أخرجهم  المسلمين،  أعداد  كثُرت 
منها عمر بن الخطاب لقول رسول 
هللا: )أخرج اليهود والنصارى عن 
يكن  لم  ووقتها  العرب(،  جزيرة 

هناك يهودي واحد في خيبر«. 
بها  التي  القرية  »كذلك  وتابع: 
مسلمون  عندهم  وليس  نصارى، 
وال مساجد، فأجازوا بقاء كنائسهم، 
ما،  على الرغم أن هدمها ليس ُمحرَّ
وجود  في  سببا  وجدوا  ولكنهم 
كنائس للنصارى، حيث لم يكن عدد 

وكانوا  كافيا،  المسلمين 
سكن  عندما  ولكن  ِقلة، 
وبنوا  األرض،  المسلمون 
يصلح  فال  مساجد،  عليها 
أن يجتمع بيت رحمة وبيت 
رسول  قال  كما  عذاب 

هللا«. 
إلى  »برهامي«  وأشار 

أن »سبب بناء الكنائس الجديدة في 
الفاطميين  حال  هو ضعف  مصر، 
وتشتتهم، وعندما جاء صالح الدين 
لم يهدمها؛ نظرا ألنه كان  األيوبي 
ذلك  في  الكثيرين  بأعدائه  منشغال 
يهدمون  »َمن  مضيفا:  الوقت«، 
النصارى  في  ويُقيمون  الكنائس، 
أمر هللا، مثل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز، منصورون، ومن دون ذلك 

فهم مغلوبون مقهورون«. 
أول  »داعش«،  تنظيم  نشر  وقد 
قيامه  تُظهر  صورا  اإلثنين،  أمس 
محافظة  في  كنائس  صلبان  بنزع 
نينوى في شمال العراق واستبدالها 
شواهد  صلبان  وتحطيم  برايته، 
للسيدة  صغير  تمثال  وتشويه  قبور 

العذراء. 
بعنوان  مصور  تقرير  وأظهر 
مظاهر  وإزالة  الصلبان  »طمس 
»والية  توقيع  يحمل  الشرك« 
مؤيدة  حسابات  وتداولته  نينوى«، 
التواصل  مواقع  على  لداعش 
االجتماعي، قيام عناصر من التنظيم 
بيت  أعلى  عند  صليب  بتحطيم 
الجرس إلحدى الكنائس، واستبداله 

براية التنظيم المتطرف«. 
والجدير بالذكر أن ياسر البرهامي 
السلفية،  الدعوة  رئيس  نائب  هو 

دأب  وقد  باإلسكندرية،  مقيم  وهو 
المسيحية،  العقيدة  مهاجمة  على 
وتخشى السلطات من القبض عليه، 
في وقٍت يجري فيه بسرعة شديدة 
الذين  األقباط  بعض  على  القبض 
يُتََّهمون باالزدراء للدين اإلسالمي. 
والدعوة السلفية بمصر لديها ذراع 
سياسي يتمثل في »حزب النور«، 
القادمة  االنتخابات  سيدخل  الذي 
الدستور  لمواد  انتهاكا  مصر،  في 
ينص  والذي  األخير،  المصري 
على حظر األحزاب اإلسالمية. وقد 
على  التأثير  النور  حزب  استطاع 
لترشيحهم  األقباط؛  من  أفراد  عدة 
أشكال  من  كشكل  قوائمه،  على 
الدستوري،  النص  على  التحايل 
على  أحزاب  إنشاء  يحظر  الذي 

أساس ديني. 
تطبيق  النور  حزب  ويستهدف 
الشريعة اإلسالمية في مصر. ويُثير 
بالساحة  النور  حزب  على  اإلبقاء 
بدخول  له  والسماح  المصرية، 
التساؤالت  من  العديد  االنتخابات، 
والليبراليين  المفكرين  لدى 
انتقاداٍت  هوا  وجَّ الذين  المصريين، 
من  موقفها  بسبب  للسلطات  حادة 

هذا الحزب.

هدم الكنائس غري حرام شرعا وضعف املسلمني سبب بقائها
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ا   ُربَّما يكون هذا العنوان صادماً
لكثيرين، لكنَّه سؤال حقيقّي تداولت 
العالم  ُفِجَع  بعدما  طرحُه  األلسنة 
األقباط  مذبحة  وشاهد  رأى  إِذ 
الِمصريّين في ليبيا بيد داعش، تلك 
الجماعة الُمتطّرفة دينيًّا، والَّتي ال 
والحرق  والذبح  القتل  إاِلَّ  تعرف 
لُكّلِ َمن يرفض أَفكارهم وتطّرفهم، 
وتساءل كثيرون عن ُقدرة هللا على 
وانقاذهم!  وحفظهم  أوالده  حماية 
ا على إِنقاذ أَقباط  أَلم َيُكْن هللا قادراً
لماذا  أَو  الدواعش؟  يد  من  مصر 
لم ينقذ هللا هؤالء األقباط، ويصنع 
ليؤكد  العالَم،  تُبِهر  الَّتي  المعجزة 
الُمعجزات،  ُصنع  على  ُقدرتُه 
كثيرون  ِبِه  يُؤمن  لذلك  وكنتيجة 
أو  يُشاهدون  أَو  يسمعون  ن  ِممَّ
يصلهم خبر إِنقاذ هللا أَلوالدِه، حتَّى 
من يد داعش؟ تُرى هل عجز هللا 
إِنقاذهم؟ هذه اأَلسئلة وغيرها  عن 
أَعادتني لدراسة تاريخ االضطهاد 
اأَلسباب  حيث  من  المسيحيَّة،  في 
أَنَّ  كما  ا،  أَيضاً والنَّتائج  والدَّوافع 
الكتاب المقّدس يُؤّكد في كثيٍر من 
المواقف تدّخل هللا الُمعجزّي إلنقاذ 
أَوالدِه فرادى أَو شعباًا، وهكذا نرى 
اعتبار  وَرّد  إِنقاذ  في  هللا  تدّخل 
وإِنقاذ  ِمصر،  أَرض  في  يُوُسف 
بابل،  في  الثَّالثة  والفتية  َداِنيآل 
ِهيُروُدس  يد  من  بُطرس  وإِنقاذ 
عملُه هللا  ما  ا  وأَيضاً أُورشليم،  في 
شعبِه  إِلنقاذ  ُمعجزّي  ٍل  تدخُّ من 
من يد الِمصريّين في عهد ُموسى، 
أَْسِتير،  عهد  في  الُفرس  يد  ومن 
وال  المسيحّي،  التَّاريخ  يخلو  وال 
خصّي من عجائب هللا  االختبار الشَّ
وُمعجزاتِه في حياة أَوالدِه وتابعيِه. 
الكثير  َنِجَد  آخر  جانٍب  على  لكن 
إِلهّي  َتَخّلِ  أَنَّه  يبدو  ا  ِممَّ ا  أَيضاً
وتالميذِه  بل  وشعبِه،  أَوالدِه  عن 
جم  وُرسلِه، فقد تُِرَك اْسِتَفانُوس للرَّ
ِل  أَلجل إِيمانِه بالمسيح، ومات كأَوَّ
يمِض  ولم  المسيحيَّة،  في  شهيٍد 
الكثير من الوقت حتَّى ُذِبح يعقوب 
بعدما  المسيح،  تلميذ  زبدي  بن 
اغية رقبتُه،  طالت يد ِهيُروُدس الطَّ
إِلنقاذ  هللا  تدّخل  الَّذي  الوقت  في 
بُطُرس  قّصة حياة  تُْخَتتم  بُطرس، 
غالبية  وهكذا  صلباًا،  بالموت 
يتدّخل  فلماذا  والتَّالميذ!  سل  الرُّ
ات  مرَّ وشعبِه  أَوالدِه  إِلنقاذ  هللا 

ات، ويترك  ومرَّ
وشعبِه  أَوالدِه  –من  غيرهم 
االضطهاد  يُواجهون  ا-  أَيضاً

والموت؟

هللا  أَفكار  األُولى:  الحقيقة 
أَفكارنا  عن  تختلف  وُطرقُه 

وُطرقنا

أَْفَكاِري   ..« قائالاً:  يُخبرنا هللا   
ُطُرِقي  ُطُرُقُكْم  َواَل  أَْفَكاَرُكْم  لَْيَسْت 
َعلَِت  َكَما  أَلنَُّه   . بُّ الرَّ َيُقوُل 
َهَكَذا  اأَلْرِض  َعِن  َماَواُت  السَّ
َعلَْت ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم َوأَْفَكاِري 
 ،8  :55 )إِشعياء  أَْفَكاِرُكْم«.  َعْن 
أَو  النَّاس  يرى  ال  حين  ففي   .)9

إِنقاذِه  في  هللا  ُقدرة  إاِلَّ  يتوّقعون 
وقت  في  اأَلقّل  –على  أَلوالدِه 
اأَلزمة- وُقّوتُه على إِنزال الِعقاب 
يكون  قد  هللا  فإِنَّ  ِبُمضطهديهم، 
أُخرى  وخّطٌة  آخر  هدٌف  لديه 
وليؤّكد  الموقف،  مع  بها  يتعامل 
بل  تُه  وُقوَّ ُقدرتُه  فقط  ليس  ا  أَيضاً
محبّتُه وُغفرانُه، عظمتُه وُسلطانُه 
ينزل  أَْن  الجماهير  طلبت  ...إِلخ. 
ليُؤمنوا  ليب  الصَّ على  من  يسوع 
يفهم  ال  خاطئاًا  طلباًا  وكان  ِبِه، 
إِرادة هللا، وال يعرف خّطتُه أَلجل 
في  ا  كثيراً وأَشكُّ  البشريَّة،  فداء 
أَنَّه حتَّى لو نزل المسيح من على 
ليب ما كان أُولئك الَّذين هتفوا  الصَّ
ليب  الصَّ على  من  نزولُه  يطلبون 
ذلك،  لو حدث  ِبِه، وحتَّى  لِيُؤمنوا 
أَلجلِه،  د  تجسَّ ما  كان حّقق هللا  ما 
المسيح  بفداء  اآلن  نتمتّع  ُكنَّا  وما 
اأَلبديَّة.  الحياة  ونوال  وُغفرانِه، 
إِنقاذ  أَلجل  اأُلولى  الكنيسة  صلَّت 
َيْعُقوب  مات  وبُطرس،  يعقوب 
وأُْنِقذ بُطُرس، وإِْذ َكاَن بُْطُرس من 
تالميذ المسيح الُمقّربين إِليِه ويتمتّع 
ا  بمنزلٍة واْعِتباٍر، كان َيْعُقوب أَيضاً
الاً  أَوَّ المسيح  دعاهم  ن  ِممَّ ا  واحداً
الَّذين  الثَّالثة  أَحُد  وهو   ، ُرسالاً
بهم المسيح إِليِه، فهل َتخلَّى هللا  َقرَّ
هللا  تدّخل  لماذا  أَو  َيْعُقوب؟  عن 
ا  قادراً هللا  َيُكن  أَلم  بُطُرس؟  إِلنقاذ 
إِنقاذ  خالل  من  ا  أَيضاً يتمّجد  أَْن 
َيْعُقوب؟ مّرة أُخرى نجد أَنَّ أَفكارنا 
أَفكار هللا من  البشريَّة تختلف عن 
ا  ِجَهِتنا، ومع أَنَّ الُمؤمن يُدرك جيدًّ
أَنَُّه عملُه، وكلٌّ ِمنَّا مخلوق أَلعماٍل 
َها  َفأََعدَّ هللاُ  َسَبَق  َقْد   ..« صالحٍة 
لَِكْي َنْسلَُك ِفيَها«. )أََفسس 2: 10(، 
فإِنَّ رغبة قلبِه أَْن ينطلَق ليكون مع 
»َفإِنِّي  بُولُس:  مع  ا  ُمرّدداً المسيح، 
اْشِتَهاٌء  لَِي  ااِلْثَنْيِن:  ِمْن  َمْحُصوٌر 
أَْن أَْنَطلَِق َوأَُكوَن َمَع اْلَمِسيِح. َذاَك 
 ،)2٣  :1 )فليبي  ِجدًّا«.  أَْفَضُل 
وأَمام شهوة قلب المؤمن من جهٍة، 
أَْن  عليِه  الَّذي  ودورِه  وإِرساليّتِه 
يعملُه قبل أَْن ينتقل من هذه الحياة، 
أَْنَهى  الُمؤمنين  ا من  بعضاً أَنَّ  نجد 
أَدَّى  أَو  بِه،  هللاُ  كلّفُه  الَّذي  عملُه 
رسالتُه كما يجب عليِه أَْن يُؤّديها، 
وُكلُّ َمن أَدَّى أَو أَْنَهى عملُه فإِنَّ هللا 
اأُلنشودة  تلك  وليُْسِمعُه  إِليِه،  ينقلُه 
الُِح  الصَّ اْلَعْبُد  أَيَُّها  ا  »ِنِعمَّ ائعة:  الرَّ
اْلَقلِيِل  ِفي  أَِميناًا  ُكْنَت  َواأَلِميُن. 
َفأُِقيُمَك َعلَى اْلَكِثيِر. اْدُخْل إِلَى َفَرِح 
ا ُكّل  َسيِِّدَك«. )متَّى 25: 21(، أَمَّ
َمن لم يُنِه عملُه بعد، فإِنَّ هللا يتدّخل 
عملُه،  ليُكمل  وليساعدُه  إِلنقاذِه 
أَتّم عملُه وحّقق خّطة  إَِذا  حتَّى ما 
ا.  أَيضاً إِليِه  هللا  َنَقلُه  حياتِه  من  هللا 
داعش  تنظيم  أَو  ِهيُروُدس  فليس 
الَّذين  ُهْم  وُحّكامه  العالم  ُملوك  أَو 
يتحّكمون في حياة أَوالد هللا، لكّن 
يُغادر  الَّذي يسمح ويُحّدد َمَتى  هللا 

أَوالدُه العالََم وبأَّي طريقٍة. 

يمنح  هللا  الثَّانية:  الحقيقة 
ا في ُمواجهة  أَوالدُه عوًنا خاصًّ

االضطهاد والموت

هل عجز اهلل عن ِإنقاذ َأقباط ِمصر من يد 
داعش؟

بقلم:القس نصراهلل زكريا عبيد

عليهم  أَنَّ  لتالميذِه  المسيح  د  أَكَّ  
لُه،  تبعيّتهم  في  صليباًا  يحملوا  أَْن 
هذه  إِعالن  في  ا  واضحاً وكان 
حين  لهم،  دعوتِه  في  الحقيقة 
أََراَد  »إِْن   : قائالاً الّدعوة  لهم  قدَّم 
َنْفَسُه  َفْليُْنِكْر  َوَراِئي  َيْأِتَي  أَْن  أََحٌد 
)متى  َوَيْتَبْعِني«.  َصلِيَبُه  َوَيْحِمْل 
»َمْن  ا  أَيضاً قال  وقد   ،)24  :16
َوَراِئي  َوَيْأِتي  َصلِيَبُه  َيْحِمُل  اَل 
ا«.  ِتْلِميذاً لِي  َيُكوَن  أَْن  َيْقِدُر  َفاَل 
)لُوقا 14: 27(، فلُِكّلِ ابٍن وتلميٍذ 
ا ِبِه،  للمسيح أَْن َيْحِمَل صليباًا خاصًّ
هو  ليب  الصَّ َحْمِل  من  والمعنى 
َحْمل ِعْبِء التَّضحية، في أَّي وقٍت 
المسيحيَّة  فالحياُة  طريقٍة،  وبأَّيِ 
والبذل  الذَّات  إِنكاِر  حياُة  هي 
حتَّى  والنَّفيس،  بالغالي  والتَّضحية 
التَّضحية بالنَّفِس في سبيل المسيح. 
اإِلنسان  حياة  نوعيّة  تختلف  وكما 
الُمؤمن ودوره عّما لآلخر، يختلف 
صليب تلميٍذ للمسيح وتضحيته عّما 
لآلخر، وكما أَنَّ هللا يُرافق ِبمعونتِه 
ُكّل إِنساٍن حسب حاجتِه، فإِنَّه يُقّدم 
يُواجهون  الَّذين  أُلولئك  العوِن  ُكلَّ 
أَصعب،  اضطهادات  أَو  أَزمات 
وياُلقونه  الموت  يُواجهون  فنراهم 
ِبُكّلِ ثباٍت وشجاعٍة وسالٍم قد يُِثير 
يقتلونهم،  أَو  يُعّذبونهم  َمن  حفيظَة 
اْسِتَفانُوس  استشهاد  ة  قّصِ في  ولنا 
لنا  كما  المسيحيَّة،  في  شهيٍد  أَّول 
فيما رأَيناُه من ثباٍت وسالٍم وهدوٍء 
وُهْم  اأَلقباط  أَوالدنا  ِبِه  َحِظَي 
ا،  ودرساً َمَثالاً  الموت،  يُواجهون 
في  اْسِتَفانُوس  شجاعِة  ِسرُّ  كان 
أَوالدنا  وهكذا  الموت،  ُمواجهة 
أَْبعد  ليبيا،  في  نحبهم  َقضوا  الَّذي 
، فقد  من أَْن يُدركُه أَيُّ إِنساّنٍ َعادّيٍ
ويسوع  هللا  َمْجَد  اْسِتَفانُوس  رأَى 
ا عن يمين هللا، َفأَدرك أَنَّه في  قائماً
طريقِه إِلى عرش المسيح، وهكذا 
إِلى  شاخصةاً  أَوالدنا  عيون  كانت 
عجيٍب،  بسالٍم  ُمتمتَِّعةاً  ماء  السَّ
وليس في أَفواههم إاِلَّ كلمة يسوع. 
ا علينا أَْن نُدركُه ُهنا،  ا هامًّ إِنَّ درساً
هو أَنَّ اإِلنسان الَّذي يُؤمن بالمسيح 
َة في ُمواجهِة  جاعَة والُقوَّ سيجد الشَّ
واالضطهاد  عبة  الصَّ المواقف 
بحياتِه،  تُوِدي  قد  الَّتي  والعذابات 
حتَّى إِنَّه يتمتّع بسالٍم ويفعل أَشياءاً 
يتمتَّع  أَْن  طبيعّيٍ  إِلنساٍن  يُمكن  ال 

ِبَها أَو يفعلها.

د  ُيمِجّ هللا  الثَّالثة:  الحقيقة 
من  وَيَتمّجد  األُمناء  أَوالدُه 

خاللهم 

نعم، ُفِجْعَنا وتألّمنا وَنْحُن نُشاهد 
المذبحة  تلك  والصورة  بالصوت 

الحيَّة الَّتي تعّرض لها أَقباط ِمصر 
آخر من  في جانٍب  لكن  ليبيا،  في 
ا من التَّعزية الَّتي  ورة نجد كثيراً الصُّ
يتعّزى بها قلب ُكّلِ ُمؤمٍن، فقد كان 
واحد  المصريّين  أُولئك  بين  من 
ليست  الدينية  خلفيته  و  غانا  من 
آمن  الغانى  هذا  لكن  المسيحيَّة، 
هذا،  إِيمانِه  على  ومات  بالمسيح، 
الدَّواعش  القتلة  أَحُد  اعترف  وقد 
خص كما  ِبأَنَّه عرض على هذا الشَّ
عرض على المسيحيّين أَْن يتخلُّوا 
ا،  َفأَبُوا جميعاً بالمسيح  إِيمانهم  عن 
إِلَههم،  »إِلَِهي  الغانى:  هذا  وقال 
معهم«  فاقتلوني  َقْتْلتُُموُهْم  وإِْن 
بالمسيح  اعترافُه  أَعلن  وهكذا 
االعتراف  هذا  وأَلجل  ا،  وإِلهاً َربًّا 
تُرى  فيا  ا،  شهيداً مات  واإِليمان 
بعد  بالمسيح  الغانى  هذا  آمن  هل 
لَِما  اأَلقباط،  أُولئك  مع  اختطافِه 
رآُه من تمّسكهم بإِيمانهم وبإِلههم؟ 
أَم تُراُه آمن بالمسيح قبل اختطافِه 
لُه ودعوته  ِبواسطة كرازة أَحدهم 
بالمسيح  فآمن  بالمسيح،  لإِليمان 
ا  أَيضاً ومات  للمسيح  وعاش 
للمسيح؟ أَليس في هذا اأَلمر وهذه 
القّصة تعزية لُكّلِ ُمؤمٍن شاهد تلك 
بتأثيراِت  أَدرانا  ما  ثُمَّ  المذبحة. 
نفوس  على  ا  أَيضاً المذبحة  هذه 
راضين  كانوا  لقد  أَنفسهم،  القتلة 
وكانوا  ل،  الُعزَّ المسيحيّين  بقتل 
طوال  ويهّددونهم،  يُعيّرونهم، 
ا  وأَخيراً ا،  يوماً وأَربعين  خمسة 
هذا  يُذّكُرنا  أاَل  بارٍد،  بدٍم  ذبحوهم 
ْرُسوِسّي الَّذي كان  بمشهد َشاول الطَّ
اْسِتَفانُوس،  لرجم  ا  ا وشاهداً ُمشاركاً
وكان راضياًا بقتلِه، ومع أَنَّ َشاول 
إِْذ  كاسر،  َهاِئٌج  وحٌش  وكأَنَُّه  َبَدا 
غضباًا  المسيحيين  في  َيْنُفث  كان 
، حيث »َكاَن َيْسُطو  باًا وقتالاً وَتعصُّ
اْلبُيُوَت  َيْدُخُل  َوُهَو  اْلَكِنيَسِة  َعلَى 
إِلَى  َويَُسلُِّمُهْم  َوِنَساءاً  ِرَجاالاً  َوَيُجرُّ 
وهو   ،)2  :8 )أَعمال  ْجِن«.  الّسِ
ما يفعلُه ِرجال داعش يومياًا سواء 
في سوريا أَو الِعراق أَو أَّيِ مكاٍن 
يتواجدون فيه، وكما أَنَّ َشاول كان 
ا وقتالاً في تالميذ المسيح  داً ينفث َتَهدُّ
وهو يفعل ُكلَّ هذا بُغيَة إِرضاء هللا، 
ا كانوا يفعلون. لكن  ُهْم أَيضاً هكذا 
مشهد رجم اْسِتَفانُوس َبِقَي عالقاًا في 
وكانت  ْرُسوِسّي،  الطَّ َشاول  َذاِكَرِة 

الحائرة  اأَلسئلة 
َتِهبُّ  ذهنِه  في 
عليِه بين الحين 
طلباًا  واآلخر 
فلماذا  إِلجابٍة، 
اْسِتَفانُوس  َقِبَل 
راضياًا؟  الموَت 
أَتى  أَين  من 
الم  السَّ هذا  لُه 

وهو  يُخاطب  َكان  َمْن  والهدوء؟ 
اأَلسئلة  هذه  ُكلُّ  ماء؟  للسَّ شاخٌص 
ا  وما رآُه َشاول ِبأُّم عينيِه، كان دافعاً
إِيمانِه  طريق  على  وُخطوةاً  قويًّا 
يقول  وكما  بالمسيح،  شخصيًّا  هو 
َتْعَتِبُر  الكنيسة  »إِنَّ  أُُغْسِطينُوس: 
اْسِتَفانُوس«،  َصاَلِة  وليد  بُولُس 
أُولئك  إِيمان  يكون  أَْن  يُمكن  فهل 
بيد  الَّذين قضوا نحبهم  المسيحيّين 
كثيرين،  خالص  في  سبباًا  داعش 
بعد  الكنيسة  أَنَّ  عليِه  نُؤّكد  ما  إِنَّ 
العالَم  إِلى  انتشرت  اْسِتَفانُوس  قتل 
الَّذين  التَّالميذ  عن  وُكِتَب  أَجمع، 
أَنَّهم  بالكلمة،  ُمبّشرين  جالوا 
بإِيمان  أَنَّ  أَي  المسكونة،  فتنوا 
اْسِتَفانُوس آمن كثيرون من ُسّكان 
دماء  وأَنَّ  حينذاك،  اأَلرض  ِبقاع 
كانت  ا  ُمبّكراً سالت  الَّتي  هداء  الشُّ
رسالة  انتشار  في  أَساسيًّا  عامالاً 
كما  العالَِم،  في  وتأثيرها  المسيح 
المسيح  يسوع  دم  أَنَّ  ا  أَيضاً نعلم 
ليب كان سبباًا  الَّذي سال على الصَّ
في الُغفران الَّذي نالُه ُكّل َمن آمن 
اَل  َدٍم  َسْفِك  »ِبُدوِن  فإِنَّه:  نعم  ِبِه، 
 :9 )عبرانيين  َمْغِفَرٌة!«  َتْحُصُل 
من  أَفضل  أَجُد  ال  ا  وِخَتاماً  .)22
الوحي  رها  َسطَّ الَّتي  الكلمات 
ا؟  ليُشّجعنا قائالاً: »َوَماَذا أَُقوُل أَْيضاً
أَْخَبْرُت  إِْن  اْلَوْقُت  يُْعِوُزِني  أَلنَُّه 
َوَباَراَق، َوَشْمُشوَن،  َعْن ِجْدُعوَن، 
َوَصُموِئيَل،  َوَداُوَد،  َوَيْفَتاَح، 
َقَهُروا  ِباإِليَماِن  الَِّذيَن  َواأَلْنِبَياِء، 
ا، َنالُوا َمَواِعيَد،  َمَمالَِك، َصَنُعوا ِبرًّ
َة النَّاِر،  َسدُّوا أَْفَواَه أُُسوٍد، أَْطَفأُوا ُقوَّ
ِمْن  َتقَُّووا  ْيِف،  السَّ َحّدِ  ِمْن  َنَجْوا 
اَء ِفي اْلَحْرِب،  ُضْعٍف، َصاُروا أَِشدَّ
َهَزُموا ُجيُوَش ُغَرَباَء، أََخَذْت ِنَساٌء 
بُوا  ُعّذِ َوآَخُروَن  ِبِقَياَمٍة.  أَْمَواَتُهنَّ 
ِقَياَمةاً  َيَنالُوا  لَِكْي  النََّجاَة  َيْقَبلُوا  َولَْم 
بُوا ِفي ُهُزٍء  أَْفَضَل. َوآَخُروَن َتَجرَّ
َوَحْبٍس.  أَْيضااً  ُقيُوٍد  ِفي  ثُمَّ  َوَجْلٍد، 
َماتُوا  بُوا،  ُجّرِ نُِشُروا،  ُرِجُموا، 
ْيِف، َطاُفوا ِفي ُجلُوِد َغَنٍم  َقْتالاً ِبالسَّ
َوُجلُوِد ِمْعَزى، ُمْعَتاِزيَن َمْكُروِبيَن 
ُمَذلِّيَن، َوُهْم لَْم َيُكِن اْلَعالَُم ُمْسَتِحقًّا 
َوِجَباٍل  َبَراِريَّ  ِفي  َتاِئِهيَن  لَُهْم. 
َفَهُؤاَلِء  اأَلْرِض.  َوُشُقوِق  َوَمَغاِيَر 
لَْم  ِباإِليَماِن،  لَُهْم  ا  َمْشُهوداً ُكلُُّهْم، 
 :11 )عبرانيين  الَمْوِعَد.«  َينالُوا 

.)٣9 -٣2

احلكومة الكندية تشطب ما يقرب من ٣٠٠ مليون دوالر من الديون 

املعدومة لقروض الطالب 
قامت الحكومة الكندية بإلغاء مبلغ أخر قيمته 295 مليون دوالر من القروض الطالبية  في  كندا لعدم تحصيلها ،  
وهي خاصة بأكثر من 6٣ الف  قرض من الطالب  وبلغ مجموع الديون المعدومة خالل السنوات الثالثة األخيرة 
وحدها حوالي 8٣7 مليون دوالر تغطي اكثر من 200 الف قرض غير مسدد ، وقد تمت مناقشة انفاق الحكومة 
الفيدرالية للسنة المالية 2014 – 2015 في مجلس العموم وظهرت احتياجات إضافية للحكومة بمبلغ 294.6 
مليون دوالر لتغطية عشرات األالف من القروض الطالبية في كندا لمرحلة ما بعد الثانوية والتي لم يتم جمعها 
، وقد بذلت جهود معقولة لجمعها ولم تكلل بالنجاح وقالت هيئة العمالة والتنمية االجتماعية أن اكثر من  %98 
من هذه الديون قد شطبت بسبب انتهاء فترة التقادم وهي مدة ستة سنوات تحسب ما بين الحصول علي القرض 
واي نشاط قانوني قامت به الحكومة السترداد القرض ، وبعد انتهاء الفترة الزمنية ال يستطيع المسؤولين استرداد 
القرض ، وفي محاولة تحصيل الدين تقوم وكالة اإليرادات الكندية بحجز أية مبالغ مستحقة للمستدين من ضريبة 
الدخل وتحول الحساب إلي المدعي العام الذي يمكن أن يحجز علي راتب المستدين أو يستولي علي أصول له.  
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The Raging of Persecution within the 
Silence of Today's World 

Monica

 How Canada Can
Fight ISIS
By: Medhat Oweid

The start of a new year 
often begins with the hope of 
a new, changed world, void 
of terror and persecution. 
But it seems as once again 
our hope is dashed. The year 
started with some gruesome 
attacks that received 
ample media attention-the 
attack on Charlie Hebdo 
and subsequent hostage 
crisis in a Kosher market 
in France, or the shooting 
spree in Copenhagen. But 
many terrorist attacks go 
completely unnoticed in 
Western Media, especially 
those still taking place 
all over the Middle East, 
targeting the Christian 
people. 

 
Just days into February, 

21 Coptic Christians 
were beheaded in Libya, 
captured 50 days prior to 
their massacre. As I had 
been scrolling through my 
Facebook feed, I could 
clearly see how an event that 
had taken place several days 
prior was slowly making its 
way through Western media 
and the Western public. 
It got me questioning the 
values of our societies within 
today’s world, especially 
through what people think is 
worth reporting and what is 
considered ”not important.“ 
I then realized that the 
”minority groups,“ especially 
that of the Christians in 
the Middle East is not an 
”important“ subject within 
the world’s eyes-that is, 
until a video is released 
by ISIS, the top terrorist 
group in the world, brutally 
displaying the beheading of 
21 Coptic Christian men by 
the seashore in Libya. Just 
like that. ”Cheap blood,“ 
they call it. Once the video 

was released, it seemed as 
though the world realized 
that something had to be 
said because it could no 
longer be hidden.  

 Since the first century, 
Christians have been 
the objective of brutal 
persecution in and around the 
Middle East, especially the 
Coptic Orthodox Christians, 
the indigenous people of 
Egypt, the Christian Nation 
of pharaonic ancestry. 
The Copts have suffered 
at the hands of various 
extremist Islamic regimes, 
and now, more than ever, 
more brutal persecutions 
under the hands of ISIS. 
And this is not the first time. 
Thousands, if not millions of 
Coptic Christians have been 
massacred and brutally 
persecuted since 2010, 
the situation worsening to 
present day. 

Over fifty days ago, ISIS 
captured 21 Coptic Christian 
men and sentenced them 
to a beheading that took 
place a week or two ago. 
The world had fifty days 
to respond, and the world 
stood there silent, watching, 
not bothering with any 
course of action whatsoever. 
It seems as if, more than 
any other religious group, 
the Copts are the only 
ones who are, present day, 
constantly being forced 
against their will to sit back 
and watch their brothers 
and sisters suffer ongoing 
injustices. The issue at hand 
is that It took well over a 
day for the BBC as well as 
other media outlets to pick 
up this story and report on 
it. Maybe if the video had 
not been released, media 
outlets would likely have not 

reported on the issue at all. 
Many other religions outside 
that of Christianity seem to 
be getting their fair share of 
media coverage, so why is 
it that the Coptic Christians 
of the Middle East must 
wait on videos released by 
ISIS of gruesome killings to 
disseminate what is going 
on in the world?  

 Not only is media 
coverage a fundamental 
issue, but so is the issue of 
Western leaders around the 
world, who are technically 
the only people who have 
the fundamental power to 
put a stop to the atrocities. 
Many say actions speak 
louder than words, but it 
seems as though nothing is 
speaking except for empty 
words muttered through 
the condolences of the only 
world leaders who have 
the power to do anything. 
I understand that ISIS is a 
feared terrorist group, but 
the leaders of the Western 
world, together united, 
have more power than any 
terrorist group can muster. 
Maybe a united world could 
help, one void of prejudice 
and discrimination, where 
all have the right to equality 
and safety, where the blood 
of the innocent no longer 
cries out, hidden in the dark, 
with no one to hear or to lend 
a helping hand to prevent it 
from spiraling further out of 
control. 

So, what now? Sitting 
back and watching the 
world rage has its irony… 
history repeating itself over, 
and over, and over again, 
beginning with the Armenian 
Genocide that had taken 
place 100 years ago, that still 
most political figures refuse 
to even acknowledge. The 
basic fundamental human 
right to religious expression, 
belief and worship are 
being completely and utterly 
denied to those who need 
it the most, and clearly 
the obligatory ideological 
sanctions of the Western 
world democratic societies 
seem to be non-existent. 
And so the suffering rages 
on. 

Let me start by 
emphasizing that we are not 
against Islam or Muslims. 
In fact, Muslims are part of 
our lives. They serve the 
communities in positive 
way. They are soldiers who 
defend the country and 
policemen who support the 
citizen in every day›s life. 
They would sacrifice their 
lives to protect us. 

However we are against 
Islam politics because 
under Islamic regime 
countries are transposed 
backward. Additionally, 
having Islam politic is like 
having multiple faces for 
one coin, these groups 
became a threat to the 
world. 

Canada has suffered 
from terrorism, not only 
in Montreal and Ottawa 
attacks but also terrorists 
were able to deceive our 
youth and convince them 
to fight in Iraq and Syria. 
Having that said we need to 
take quick action?. We hope 
that Canada will discuss 
with all allies who fight 
terrorism declared Muslims 
Brotherhood on the list of 
terrorist organizations. All 
countries need to consider 
the Muslim brotherhood 
terrorists organization. 
You all have seen what 
happened in Egypt and how 
the Egyptian suffered from 
bad terrorism, increase in 
crimes that are happened 
after June revolution 
forced Morsi out of the 
office. Muslim Brotherhood 
decided to take over of 
Egypt or killing Egyptians. 

Although, Canada 
consider Hamas one of the 
terrorist’s organizations and 
not Muslims brotherhood 
when Canadians know 
that both are twins?! It is 
very clear and obvious 
for everyone now that the 
Muslim brotherhood has a 
role in what is happening in 
Libya and Syria. We think 
that the first serious step 
to fight against terrorism 
is to announce Moslem 
brotherhood a terrorist’s 
organization. We ask our 
Canadian government to 
take this action soon as 
possible.

 Secondly, the fight of 
terrorism will never be 
success with air strike alone. 
However, there is a need 
for forces on the ground 
as well.Western countries 
would have to support and 
cooperate with Egyptian, 
Syrian, Libyan Iraq’s 
and Kurdish armies. The 
armies would lead the war 
on the ground with the help 
of international alliances 
who would help with air 
strikes and information like 
what happened in Kobani. 
Western countries need to 
learn the lesson and stop 
assisting the opposition 
in Syria. If Al Assad falls, 
the danger will be great 
for the whole world. In the 
same time without soldiers 
on the ground there would 
be no possibility to get rid 
of terrorism even if the air 
strikes continue for 100 
years.

Thirdly, We hope that the 
Anti-terrorism legislation 
law that was implemented 
by France and Canada 
is also implemented in all 
other countries. The Anti-
terrorism law should not 
only consider for promoting 
terrorist crimes such as; 
verbal or publisher to 
spread the jihadist ideology, 
financial support to terrorist. 
It should also prevent any 
politician or official in any of 
three government levels to 
accept any financial support 
from a person or group of 
people who promoting the 
terrorism. We are in a real 
war to protect our freedom, 
values and equality. We 
will not allow anyone to 
threaten us. 

Conclusion,
Terrorism has become 

international problem, but 
I am sure that countries 
will defeat it, if all terrorist 
organization are placed on 
a blacklist, provide support 
to the countries fighting 
terrorism, and by enforcing 
anti-terrorism legislation 
like Canada and France. 
We have to protect all the 
good values that we have 
in our country and preserve 
it for next the generation.
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اصحاب فصيلة الدم ” أو” 
حمميون من معظم أشكال 

املالريا احلادة
نيويورك - أ ش أ

في قائمة األمراض المعدية واألكثر فتكا في العالم, تحتل المالريا المرتبة الثالثة, 
لبعض  العلماء  وقد عرف  /إيدز/.  المكتسبة  المناعة  نقص  وفيروس  السل  بعد 
األكثر  األشكال  من  محميون  أو”   ” لدم  فصيلة  أصحاب  األشخاص  أن  الوقت 
حدة والقاتلة من المالريا , رغم أنهم لم يعرفوا األسباب حتى اآلن , فى حين 
بروتين  يفرز  المالريا  طفيل  أن  إلى  األسكندنافيين  الباحثين  من  فريق  توصل 
يجعل طريقه سهال لسطح خاليا الدم , ليصبح بمثابة غراء , يغلق تدفق تكتل 
الدم , ويؤدى فى نهاية المطاف إلى الوفاة , ومع ذلك هذا البروتين يصبح ضعيفا 
للغاية مع فصيلة الدم “أو”. وشدد الدكتور ” ماتس الجرين ” أستاذ علم األحياء 
المجهرية وبيولوجيا الخلية ” فى معهد “كارولينسكا ” الطبى أن النتائج المتوصل 

إليها ذات أهمية كبيرة من أجل تطوير عالجات جديدة لمكافحة المالريا

الوجبات الغذائية عالية األمالح تؤثر سلبا على أجهزة اجلسم
نيويورك-أ ش أ كشفت أحدث األبحاث الطبية أن اإلكثار من تناول الوجبات الخفيف المالحة في النظام 
الغذائي الخاص قد ال تزيد ضغط الدم بل تؤثر سلبا على كفاءة أجهزة 
في معدل  زيادة  أنه حتى في عدم وجود  الباحثون على  جسمك. وشدد 
سلبا على  يؤثر  أن  يمكن  الزائد  الغذائى  الصوديوم  أن  إال  الدم،  ضغط 
األعضاء المستهدفة ، بما فى ذلك األوعية الدموية والقلب ، الكلى ، المخ 
.وقال أحد معدي الدراسة ” ويليام فاركوهار ” إن استجابات ضغط الدم 
إلى تغيرات فى مستوى الصوديوم الغذائى تختلف على نطاق واسع ، مما 
يؤدى إلى ضرورة مراعاة معدالت استهالكه. ومع ذلك يشير البحث الجديد إلى أدلة من آثار سلبية على 
األعضاء المستهدفة واألنسجة فى جسم اإلنسان ، وحتى بالنسبة لألشخاص الذين يقاومون الملح .وتشمل 
اآلثار المحتملة على الشرايين ووظيفة البطانة ، وهى البطانة الداخلية لألوعية الدموية ، حيث تتوسط هذة 
البطانة عدد من العمليات بما فى ذلك تجلط الدم ، الصفائح الدموية التصاق وظيفة المناعة ، حيث لوحظ أن 
ارتفاع معدل الصوديوم الغذائى يعمل على ارتفاع تصلب الشرايين. وأشار المؤلف المشارك فى البحث ” 
ديفيد إدوادز” أن الصوديوم الغذائى المرتفع يمكن أن يؤدى إلى تضخم البطين األيسر ، أو توسيع األنسجة 
العضلية التى تشكل جدار غرفة الضخ الرئيسية فى القلب، كما يؤثر الصوديوم على الجهاز العصبى الودى 

، والخاليا العصبية فضال عن العضالت والهيكل العظمى .

تناول “السمك”.. يقوى الذاكرة
تناول  ان  الذهنية،  للتدريبات  األلمانية  الجمعية  اكدت  ا  ب  برلين-د 
ا إلى دراسة  األسماك بشكٍل كاٍف يساعد على تحسين أداء الذاكرة، استناداً
صينية حديثة شملت أكثر من 1500 شخص. وأظهرت نتائج الدراسة أّن 
تناول ما ال يقل عن 100 جرام من األسماك أسبوعيااً يمتاز بتأثير إيجابي 
على القدرات الذهنية، مثل االنتباه وحاسة التوجه والذاكرة قصيرة األمد 

والذاكرة طويلة األمد، وفقااً لما ورد بوكالة األنباء “األلمانية”. وتوصلت الدراسة إلى أّن أداء الذاكرة لدى 
األشخاص الذين يتناولون األسماك يتراجع على نحو أبطأ من األشخاص الذين يتناولون كمية من األسماك 
كالسلمون  المهمة،  هذه  في  غيرها  من  أفضل  تعتبر  األسماك  بعض  أّن  كما  أسبوعيااً.  جم  من 100  أقل 

والسردين، ألنّها تحتوي على كمية كبيرة من أحماض “أوميجا ٣” الدهنية.

تناول الشوكوالتة الداكنة لتنعم بالسعادة
لوس انجلوس - أ ش أ توصل فريق من الباحثين األمريكيين أن الشوكوالتة 
الموصالت  أحد  السيروتونين”   ” إفراز هرمون  تعمل على زيادة  الداكنة 
العصبية الهامة في المخ والمسؤول على زيادة الشعور بالسعادة، فضال عن 
تعزيز قدرتك على مواجهة األزمات. وقد أرجع الباحثون هذا الدور إلى 
احتواء الشوكوالتة الداكنة على العديد من مضادات األكسدة الغنية ومادة 

»البوليفينول« التي تعمل على تخليص الجسم من إضرار عملية األكسدة والشوارد الحرة الضارة والسامة 
في الجسم، ومن ثم تعزيز قدرته على مواجهة التوتر. كما لوحظ أن الشوكوالتة الداكنة تحول دون وقوعك 

فريسة لنوبات االكتئاب، بل تعمل على تحسين وظائف القلب واألوعية الدموية.

محامات الساونا تساعد على العيش 
حياة أطول

نيويورك-أ ش أ أثبتت أحدث الدراسات العلمية األمريكية التي أجراها 
تتراوح  التي  الرجال  من  مجموعة  على  الباحثين  من  فريق  مؤخر 
أعمارهم ما بين 42 عاما و 60 عاما أن حمامات الساونا أو الحرارة 
الجافة تخفض بنسبة 60 % خطورة الموت بالسكتة القلبية حيث تبين أن الذهاب بصفة منتظمة لحمامات 
الساونا مفيد للقلب و الشرايين بشرط الذهاب من مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع. وقد كشفت الدارسة 
أن نتائج هذه التجربة أسفرت عن انخفاض احتمال الوفاة عن طريق أمراض القلب والشريان التاجي إلى 
النصف فهي تزيد من ضربات القلب إلى مائة ضربة فى الدقيقة وهو يعادل النشاط الجسمانى المكثف كما 

أن الحرارة الجافة تنشط الدورة الدموية كما أنها تساعد على االسترخاء .

الرجال أكثر جناحا يف فقدان الوزن مقارنة 
بالنساء

أحدث  أكدت  أ  ش  أ   - نيويورك 
قدرة  أكثر  الرجال  أن  الطبية  األبحاث 
أسرع  بمعدالت  الوزن  فقدان  على 
تناولهم  لعدم  نظرا  بالسيدات,  مقارنة 
عن  فضال  انفعالية  أسس  على  الطعام 
ارتفاع معدالت الحرق لديهم. فقد قامت 

الدراسة بعقد مقارنة بين الذكور واإلناث , بين سلسلة متنوعة من الوجبات , 
حيث أشارت المتابعة إلى نجاح الرجال بصورة كبيرة فى فقدان كميات كبيرة 
من الدهون المتراكمة ف أجسامهم بالمقارنة بالسيدات. وأرجع الباحثون ذلك إلى 
امتالك الرجال لكتل عضلية كبيرة تساعد بصورة كبيرة فى الحفاظ على معدالت 
الحرق لنجحوا بنسبة 70% بخفض أوزانهم بمعدالت سريعية مقارنة بالسيدات.

حبث علمى: هرمون 
يساعدك فى احلصول على 

نوم هادئ
واشنطن - أ ش أ أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول مكمالت “الميالتونين” 
إال  هادئة  نوم  ليلة  إلى  الخلود  فى  تساعدنا  التى  األسلحة  أهم  تعد من  ما  عادة 
أن األبحاث تشير حتى فى حال غياب هذه المكمالت فإن الهرمون يتم إفرازه 
بشكل طبيعى فى الجسم لمساعدتنا فى النوم.  وقال الدكتور ديفيد بروبير أستاذ 
مساعد فى علم األحياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن الدراسة التى أجريت 
على أسماك الزرد تشير إلى أن “الميالتونين” يفرز بشكل طبيعى فى المخ وقد 
يلعب دورا هاما فى عملية النوم. ولسنوات عرف الباحثون أن إنتاج الميالتونين 
والذى يخضع لرقابة الساعة اليومية إال أنه لوحظ أن الحيوانات تنتج هرمون 
توصل  وقد  النهار.   خالل  تفعل  مما  الليل  فى  أكثر  بمعدالت  “الميالتونين” 
الباحثون إلى أن أسماك الزرد مثل البشر تظل مستيقظة طوال النهار وتنام أثناء 
الليل، وأكد الباحثون على أن أى خلل فى آلية إفراز هذا الهرمون الهام يسبب 

اضطراب أنماط وعادات النوم لدى اإلنسان وأسماك الزرد على حد سواء.

الوظائف املرهقة تعمل على رفع ضغط 
الدم وتؤثر سلبا على خصوبة الرجال

على  يعمل  بدنيا,  تتطلب جهدا  في وظيفة  العمل  أ  نيويورك-أ ش 
رفع ضغط الدم, مما يدفع الرجال إلى تناول أدوية متعددة من بين 

المخاطر الصحية التي قد تقوض خصوبتهم , وفقا ألحدث الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد . وقال 
كبير معدى الدراسة ” جيرمين باك لويس ” الباحثة فى المعاهد الوطنية للصحة ” أن مايقرب من %15 
من األزواج فى الواليات المتحدة ال ينجبون فى السنة األولى من المحاولة . تعد نوعية السائل المنوى هى 
المقياس لقدرة اإلنسان على تحقيق اإلخصاب ويستند على أعداد وشكل وحركة وقدرة الحيوانات المنوية 
, فضال عن العوامل األخرى .وتتألف مجموعة الدراسة من 456 رجل يبلغوا من العمر ٣1,8 عاما , لم 
يتمكن نصفهم من اإلنجاء وقد وجد الباحثون أن 1٣% من الرجال الذين أمتهنوا مهن شاقة بساعات عمل 
متصلة لم يتمكنوا من اإلنجاب بسبب تدنى أعداد الحيوانات المنوية , مقارنة بنحو 6% من الرجال الذين لم 
يمتهنوا مهن شاقة .كما وجد الباحثون فى معرض أبحاثهم المنشورة فى العدد األخير من مجلة ” الخصوبة 
والعقم ” أن الرجال الذين يعانون من إرتفاع فى مستوى ضغط الدم لديهم نسبة أقل من الحيوانات المنوية 
بشكل طبيعى , مقارنة بالرجال الذين ال يعانون من أى ارتفاع فى ضغط الدم. والخبر السار هو أن هذة 
العوامل , إذا أكدت على وجود آثار سلبية على خصوبة الرجال , إال أنه يتم تعديلها من قبل الرعاية الطبية 

أو تغيير السلوكيات المتعلقة بالعمل.

ممارسة الرياضة فى مكان 
عملك يقلل عوامل اخلطر ملرض 

السكر والقلب
نيويورك-أ ش أ أظهرت دراسة جديدة لبرامج أسلوب الحياة الصحي والتي 
تدار في مكان العمل , تقلل من عوامل الخطر وأمراض السكر والقلب , حيث 
تم تطوير هذا البرنامج من قبل كلية الدراسات العليا للصحة العامة ” فى جامعة 
” بيتسبرج” األمريكية . وقال ” كاى كرامر ” الباحث فى جامعة ” بيتسبرج” 
تتصاعد نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بمرض السكر , مما تسبب فى قلق 
صحة  حول  بالقلق  يشعرون  الذين  العمل  ألرباب  وخصوصا  النطاق  واسع 
موظفيهم وطاقتهم اإلنتاجية .وأوضحت المتابعة , التى نشرت فى مجلة لطب 
إلى  باإلضافة   , وزنهم  من   %5 نحو  فقدوا  المشاركين  أن   ” والبيئى  المهنى 
تراجع متوسط محيط خصرهم بمقدار بوصتين , حيث زاد النشاط البدنى من 
قبل المشاركين فى الدراسة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نسبة 96% من 
المشاركين أن البرنامج مفيد لتقديم برنامج فى مكان العمل , بينما أعرب %99 

أنهم يوصون زمالءهم فى العمل بإتباع هذا البرنامج

لالعالن  باجلريدة 6779 -823 647  
ahram.teeba@gmail.com
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9:7 الرب” 2 كو  يحبه  املسرور  “املعطي 

الدير يعطي إيصال ضريبي

بتكليف من قداسة البابا املعظم 
الثاني وحتت رعاية  االنبا تاوضروس 
في  وشريكه  قداسته  وإشراف 
احلبر  نيافة  الرسولية  اخلدمة 
إنشاء  مت  مكاريوس،  األنبا  اجلليل 
في  أرثوذكسي  قبطي  دير  أول 
العظيم  القديس  بإسم  كندا 
مجتمعاً  ليكون  أنطونيوس  االنبا 
منط  يطلبون  الذين  رهبان  ألباء 
الشركة  بحياة  شبيه  احلياة  من 
الكبير. مكاريوس  للقديس 

روحي  احتفال  في   ، الثاني  تاوضروس  األنبا  املعظم  البابا  قداسة  قام 
وشعبي وسط فرحة غامرة وبحضور االباء األساقفة والكهنة، بوضع 
حجر األساس لدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس - بيرث ، أونتاريو، 

يوم اجلمعة املوافق ١٦ سبتمبر ٢٠١٤. 

الزيارات اليومية: أبواب الدير مفتوحة ملن يرغبون بالزيارة من 9 صباحا 
حتى 6 مساءا - صلوات مسائية/عشية كل يوم

تتم إقامة القداس األسبوعي كل يوم سبت من 10 صباحا إلى الثانية 
عشر ظهرا. اجلميع مدعوون لنوال البركة

يرحب دير األنبا أنطونيوس بالزائرين، ولكن من يرغبون باملبيت عليهم 
الترتيب مسبقا

يف العامل

ثــــالث 
بيوت 

أغرب



كلمتني وخالص
كانت رسالة واضحة من البداية البد ان يعمل الجميع بجدية حقيقية ، فالرجل يصارع الوقت بل متسابقا معه 
و علي اكتافه الشعب المربوط معه باحبال محبة و ليس بقيود ، فهناك من يسير في االتجاه المعاكس ليقطع و 
يفجر تلك الروابط و هناك آخرون يسيرون معه و لكن ببطء متعمد  ليرغموه علي السير بسرعات اقل و هوالء 
سيعانون من قوة الشد و بضيق الرباط حولهم و قد يختنقوا و عليهم التخلص من ترهالت العقل و الجسم ليلحقوا 

بالركب و الموكب .
و اخيرا هناك من يسيرون  خلفه بسرعة مساوية له و هؤالء هم من في صحة عقلية و جسدية يسيطرون و 

يسطرون  معه الرؤيا المستقبلية لمصر الجديدة مصر المستقبل .  
  عزيزي من اي مجموعة انت ؟!

االسكاروسى

لتصميم اعالنك اجلديد
647 823 6779

www.ahram-canada.com

ahram.teeb a@gmail.co m




