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السيسي: 
سد النهضة ألديس أبابا كقناة السويس للمصريني

السيسي  عبدالفتاح  املصري  الرئيس  قال 
اإلثيوبيني السعي بقوة من أجل  إن من حق 
معاً  لنكون  نحتاج  وإننا  والتنمية،  الرخاء 
احلياة  على  واحلفاظ  الهدف  هذا  لتحقيق 
في مصر، مضيفاً »حصتنا من املياه ليست 
كافية، وباحلوار ميكن أن نراعي ظروف بعضنا«.

التلفزيون  مع  حوار  في  السيسي،  وأوضح 
 - أخيراً  أبابا  ألديس  زيارته  خالل   - اإلثيوبي 
مساهمة  اإللكتروني  موقعه  على  نشره 
النهضة شبيهة  اإلثيوبي في سد  الشعب 
بإقبال املصريني على مشروع قناة السويس 
أمالً  ميثل  السد  هذا  أن  إلى  اجلديدة، مشيراً 

ملستقبل اإلثيوبيني.
وحول محاوالت احلكومات املصرية السابقة 
»نحن  السيسي  قال  السد  هذا  إنشاء  منع 
نسعى لتفاهم حقيقي ليس للحظة احلالية 
أو حول سد النهضة فقط، بل للوصول إلى 
السنني  ملئات  والسودان  شعبينا  بني  اتفاق 

املقبلة، ونستطيع حتقيق ذلك«.
والقلق  واحلرب  الصراع  بأن  سؤال  على  ورداً 
السيسي  شدد  محتملة،  أمورا  تعد  لم 
على أهمية التفاهم واحلوار دائماً، مستدركاً 

»وحتى القتال بالسالم، وهذا يجب أن يفهم 
أتكلم  ال  بالسالم،  الصراع  وهو  في سياقه، 
ملاذا  الدول،  بني  العالقات  عن  بل  السد  عن 
نرى  أن  املواطنني، وميكننا  ويتم قتل  نختلف 
األوضاع السيئة في سوريا وليبيا والصومال، 

نحتاج ألن نفهم بعضنا ونكون معاً«.
وشدد على ضرورة إزالة كل الشكوك والقلق 
املتعلق مبلف املياه للمصريني، متابعا نحن »ال 
نتحدث عن تنمية وتطوير احلياة، بل عن احلياة 
نفسها، ال يوجد لدينا بديل آخر«، فرد عليه 
يحتاجون  إنهم  يقولون  »واإلثيوبيون  املذيع: 
الكهرباء وبناء السد وحتسني احلياة، أال تعتقد 
الرئيس  فقال  شرعي؟«،  إثيوبيا  مطلب  أن 

املصري: »طبعاً، وأنا قلت ذلك منذ سنتني«.
وعن نص الدستور املصري على احلفاظ على 
حق القاهرة في املياه استناداً لهذه االتفاقيات 
نوه السيسي بالقول »ال نريد في هذه املرحلة 
أن  الطمأنينة  وإعادة  الثقة  بناء  ونحن نعيد 
نتكلم في موضوعات ومسائل قد ال يدركها 
الدقيق،  واملستوى  باملعنى  العادي  املواطن 
وهذا ليس تقليالً من املواطن بل حرصاً على 

بناء الثقة«.

تاريخ كدبة أبريل
كاحتفال  قانونًيا  به  ُمعترف  أو  يوًما وطنًيا  يُعد  أبريل” ال  “كذبة  يوم  أن  إلى  يشار 
رسمي، لكنه يوم اعتاد الناس فيه على االحتفال وإطالق النكات وخداع بعضهم البعض. 
وبدأت هذه العادة في فرنسا بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع عام 
1564م وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا التقويم وحتى ذلك التاريخ كان االحتفال بعيد 
رأس السنة يبدأ في يوم 21 مارس وينتهي في األول من أبريل بعد أن يتبادل الناس 
 هدايا عيد رأس السنة الجديدة. وعندما تحول عيد رأس السنة إلى األول من يناير ظل 
بعض الناس يحتفلون به في األول من أبريل كالعادة ومن ثم أطلق عليهم ضحايا أبريل 
اليوم رائجة في فرنسا  ذلك  القربى في  المزاح مع  األصدقاء وذوي  وأصبحت عادة 
ومنها انتشرت إلى البلدان  األخرى وانتشرت على نطاق واسع في إنجلترا بحلول القرن 
السابع عشر الميالدي ويطلق  على الضحية في فرنسا اسم السمكة وفي اسكتلندا نكتة 
أبريل. ويرى آخرون أن هناك عالقة قوية بين الكذب في أول أبريل وبين عيد هولي 
المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 مارس من كل عام وفيه يقوم 
بعض  البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية وال يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه 

إال مساء اليوم األول من أبريل



ألثيوبيا  السيسى  الرئيس  زي��ارة 
النهضة  سد  مبادى  على  وتوقيعه 
طريق  على  مضيئة  عالمة  االثيوبى 
فهو  االفريقية،  المصرية  العالقات 
اول توقيع على ورقة مصرية اثيوبية 

بخصوص منابع النيل. 

مصر  وقعتها  التي  المعاهدات  كل 
اثيوبيا طرفا  تكن  لم  النيل  مياه  بشأن 
فيها بالرغم من 86 % من هذه المياه 
واستسمحكم  أثيوبيا،  من  لمصر  تأتى 
عامين  منذ  كتبته  ما  بعض  نشر  فى 
عندما قامت مهزلة علنية على الهواء 
بين  لمصر  مهين  اجتماع  فى  مباشرة 
ماذا  حول  المهرجين  وباقى  مرسى 
تفعل مصر بشان سد النهضة األثيوبي.

تسبحه  هناك  البردى  اوراق  “على 
بدايتها  النيل  لنهر  قديمة  مصرية 
“السالم لك ايها النيل يا نابع من بطن 
األرض آتيا لمصر لتعطيها حياة” وقيل 
ايضا منذ القدم أن “مصر هبة النيل” 
عيد  اكبر  النيل”  “وف��اء  ي��وم  وك��ان 
شعبي مصرى، ولم يكنُ يلقى فيه بفتاة 
عذراء كما يشيع البعض، وكان توافق 
القطبي هو  النجم  الفيضان مع ظهور 
اساس وبداية التقويم المصرى القديم 
منذ اكثر من 6000 عام.   والكنيسة 
القبطية هى التى اسست كنيسة اثيوبيا 
وكانت  الميالدي  الرابع  القرن  منذ 
القرن  حتى  القبطى  للبطريرك  تابعة 
التقويم  في  السنة  ورأس  العشرين، 
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نفس  هو  يوحنس”  “قدوس  الحبشي 
في  المصري  التقويم  فى  السنة  رأس 

سبتمبر من كل عام. 

بأثيوبيا  القبطية  الكنيسة  وعالقة 
مقررات  اثيوبيا  تزيد  أن  فى  ساعدت 
التى  السنين  الواردة لمصر فى  المياه 
الغزو  وبعد  الفيضان.   فيها  انخفض 
العربى لمصر وقعت ايضا معاناة على 
بالكنيسة  الرتباطها  اثيوبيا  كنيسة 
مصر  وح��اول��ت  ب��ل  األم،  القبطية 
عام  وفى  م��رات،  عدة  اثيوبيا  غزو 
1876منيت حملة الخديوي اسماعيل 
بهزيمة فادحة مهينة فى موقعة جورا. 

ُيعرف  يكن  لم  العشرين  القرن  حتى 
ُيظن  وكان  مصر  نيل  منابع  بالتدقيق 
فكتوريا  بحيرة  من  يأتى  معظمها  ان 
فى وسط افريقيا، وعندما وقًعت مصر 
 1929 النيل  مياه  استخدام  معاهدة 
تحتل  كانت  التى  انجلترا  مع  وقعتها 
منابع النيل ولم تكن اثيوبيا طرفا فيها، 
وربما ألنه لم يعرف وقتها ان 86 % 
من مياه نيل مصر يأتى من بحيرة تانا 
فى اثيوبيا خالل نيل جورج االزرق.   

والسودان  مصر  وقعت   1959 فى 
تم  اتفاقية   � اثيوبيا  متجاهلتين   �
وسد  “مروى”  سد  انشاء  بمقتضاها 
و”السد  السودان  فى  القربة”  “خشم 
تجاهل  وبسبب  مصر،  فى  العالى” 
منها  النابعة  المياه  فى  اثيوبيا  حقوق 
الحبشة  امبراطور  هيالسالسى  انفق 
وقتها عشرات الماليين من الدوالرات 
لدراسة انهار بلده إلنشاء سدود لتوليد 
الكهرباء والنهوض بالشعب االثيوبى، 
مع  المؤامرات  الناصر  عبد  لهم  فدبر 
الصومال لغزو اقليم اوجادين األثيوبى 
اإلريتري  التحرير  جيش  أمد  وايضا 
باستعادة  األم��ر  وانتهى  باألسلحة 

موقع االهرام اجلديد
يتقدم يف املشاهدة 

تابعوا االخبار اول بأول 

www.ahram-
canada.com

انفصلت  ولكن  اوجادين  إلقليم  اثيوبيا 
لرغبة  طبقا   1993 ع��ام  ارت��ري��ا 
دولة  اثيوبيا  جعل  ما  وهذا  االرتريين 

بال شواطى اآلن.    

استمرت تهديدات مصر ألثيوبيا ايام 
السادات ثم مبارك حال اقامتهم أي سد، 
على الرغم أن السادات بعد كامب ديفيد 
النيل  السالم لمد مياه  بدأ يحفر ترعة 
انقطاع  وبسبب  إلسرائيل،  ثم  لسيناء 
العطش فى  اثيوبيا من  االمطار عانت 
الثمانينات ومات منها مليون فرد ولم 
السد  بفضل  التأثير  نفس  بمصر  يكن 
لرى  توشكا  مشروع  اثار  ثم  العالى، 
وزراء  رئيس  الغربية  مصر  صحراء 
لمبارك  قائال  زيناوى  مليسى  اثيوبيا 
بمياه  مصر  صحراء  رى  تريد  “انت 
ينهض  سد  اقامة  من  وتمنعنى  النيل 
ببلدى وشعبي يموت من العطش!”.   

تجاهلت  قبلها  وم��ا   2010 ف��ى 
منابع  دول  دع��وة  وال��س��ودان  مصر 
النيل لمناقشة توزيع المياه بينهم ألن 
قديمة  اتفاقات  اى  رفضت  الدول  هذه 
اقامتها بريطانيا نيابة عنهم، ورفضت 
مصر والسودان بعدها ايضا االشتراك 
االثيوبى  النهضة  سد  مناقشات  فى 
التى  المياه  فى  بحصتهما  متمسكتين 
بل  انفسهم!  م��ع  ألنفسهم  اق��روه��ا 

رفضت مصر عرضا اثيوبيا للمشاركة 
فى سد النهضة.     

وان  مصر  تعطش  أن  يقبل  أحد  ال 
من  اي��ض��ا  ب��د  ال  ول��ك��ن  نيلها  يجف 
فقيرة  دولة  اثيوبيا  اآلخرين،  اعتبار 
يعطش شعبها ويموت وال يصل الماء 
جغرافية  ألسباب  بعضها  قراها  لكل 
وتؤجر بعض من اراضيها فى الجنوب 
تنمى  ان  وتريد  وللصين،  للسعودية 
نحن  نكون  أن  الممكن  ومن  نفسها 
تعطى  واثيوبيا  ه��ذا،  فى  مساهمين 
العام  مدار  لمصر سنويا وعلى  المياه 
غير  قبل  م��ن  مصر  اعطتها  ف��م��اذا 
المؤامرات والغزو والتهديد والتجاهل 
مصر  وصف  من  وهناك  والغطرسة، 

انها “امريكة افريقيا”! “

نشكر الرب أن اتى لمصر رجل حكيم 
مجدها  لمصر  يعيد  لكى  السيسى  مثل 
المتزنة،  عالقتها  في  به  نفخر  الذى 
لمصر  يأتي  التي  الدولة  مع  وأيضا 
النيل،  نهر  من  العظمى  الغالبية  منها 

وهكذا يتصالح نيل مصر مع منابعه.

د. رأفت جندي
8164gindi@rogers.com

الكنيسة اإلجنيلية ستنكر ما قاله 
الدكتور نبيل العربى

استنكرت الكنيسة اإلنجيلية ما قاله الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية فى 
المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام أعمال القمة، فى معرض حديثه عن السنة والشيعة، 
حينما قال »أحنا مش كاثوليك وبروتستانت عندنا كتب مختلفة وأوضاع مختلفة«، معتبرة 
ذلك غير دقيق حيث إن الكنائس الكاثوليكية والبروتوستانتية – اإلنجيلية– واألرثوذكسية 

يؤمنون بكتاب مقدس واحد. 
وقال القس رفعت فكرى سعيد، رئيس مجلس اإلعالم والنشر، بالكنيسة اإلنجيلية المشيخية 

بمصر، فى بيان للكنيسة، تعليقاً على هذه العبارة: 
يجب أن نوضح اآلتى، الكاثوليك والبروتستانت واألرثوذكس يؤمنون بكتاب مقدس واحد 
أن  كما  العربى،  الدكتور  قال  كما  مختلفة  كتب  لديهم  توجد  وال  واإلنجيل  التوراة  يتضمن 
صراعات  كانت  والبروتستانت  الكاثوليك  بين  أوروبا  فى  حدثت  التى  القديمة  الصراعات 

سياسية ولم تكن بسبب وجود كتب مختلفة«. 
وتابع البيان: »فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به منطقتنا العربية من صراعات ومشاحنات 
وتموج فيه بأحداث عنف وإرهاب، نحتاج لكلمات تجمع وال تفرق، توحد وال تشتت، السيما 
وأن المنطقة العربية زاخرة بتنوعها الدينى والعقائدى من مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين 

أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وغيرها من أديان ومعتقدات متنوعة«. 
وأضاف البيان: »نرجو أن السادة المسئولين الذين يتبوؤن مناصب عليا أن يتوخوا الدقة 
أن  العربية، ونصلى  ولألمة  الغالية  لمصرنا  االجتماعى  السالم  على  يقولونه حرصاً  فيما 
يحفظ هللا الواحد بالدنا مصر الحبيبة من كل عنف وإرهاب ولنحيا جميعاً فى أمن وأمان 

مدركين أن العصفور الواحد ال يصنع ربيعاً والزهرة الواحدة ال تصنع بستاناً«.
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بيتـــــك 

و سوق العقارات
أيهما أفضل استئجار او 

شراء منزل؟

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى

فاكسات مهاجر
يرسلها : مدحت عويضة

السيسي
اتفاقية سد النهضة وقولنا ماشي حرب اليمن 
السعودية  خارجية  وزير  لكن  ماشي  وقولنا 
يقطع كالمك ال بقي دي مش ماشي يا ريس.

القذافي
يا  نقصاك  كانت  العربية  القمة  وهللا  وينك 
راجل.. علشان تقولهم مش قولتلكم أنا زمان 

كنتم بتقولوا عليه مجنون.
بشار األسد

انت  أمال  شرعي  رئيس  ربه  عبد  ويقولوك 
إيه  األسد شرعي وبشرطتين  رئيس رئيس 

كمان.
اإلخوان

معه  وبتحاربوا  في مصر  السيسي  بتحاربوا 
في اليمن  ضد الحوثيين دنيا غريبة دنيا ما 

باقياشي.
عمر البشير

بيقولوا شربوك شاي بالياسمين رديت وقولت 
البشير شارب أصال داطورة من زمان.

أوباما
لكن  بكرامتك األرض  نتنياهو مسح  نعم  أي 
لك  يطلعوا  ال  قدة  مش  أنت  أوبا  يا  أهدي 
بقباقيب  أخرتك  تكون  ساعتها  »مونيكا« 

ميشيل أوباما.
أمريكا

الشيعية  السنية  الحرب  بقول  وأنا  زمان  من 
هي المخرج الوحيد لالقتصاد األمريكي لكن 

ما حدش كان بيصدقني.
ياسر برهامي

أتمني أشوفك مع أبو إسالم قريب مكانك مش 
المنابر مكانك العنابر في أبو زعبل.

إبراهيم عيسي
مصر  في  فقط   واحد  فيه  المواقف  كل  في 

بيقول كلمة الحق أسمه إبراهيم عيسي.
سالح الجو السوداني

 ثالث طيارات راحوا اليمن أول يوم وقعت 
الجو  سالح  قوة  من   %33 خسرنا  واحدة 

السوداني، أستر يا رب علي الباقي.
قناة الجزيرة

السيسي   ، الخائن  السيسي  المجرم,  السيسي 
»الرئيس  فخامة  وبعدين  ال........... 

السيسي« عادي ما أنتم تربية موزة.
تميم

اتقابلت  انك  جدا  فرحانة  الوالدة  الست  طبعا 
مع عمو السيسي.

الملك سلمان
الملوك زي الخيل فيه خيل تدخل بقدم الخير 

وملوك تدخل بالحروب.
نبيل العربي

وأنت بتتكلم عن كتب البروتستانت والكاثوليك 
قولت الراجل ده متأثر جدا بالكتاب األخضر 

السؤال  لهذا  حاسمة  اجابة  توجد  ال 
خاصة عندما تطول فترة المقارنة الى 25 
اقساط  دفع  ان  المؤكدة  الحقيقة  لكن  سنة. 
التوفير.  على  تجبرك  البنك  الي  المنزل 
منزل  تؤجر  عندما  تجدها  ال  الميزة  هذه 
إال اذا كنت مدبر ممتاز. هذا باإلضافة الى 
يضيف  سنة  بعد  سنة  المنزل  سعر  زيادة 
وإذا  البيع.  وقت  يأتى  عندما  ارباحك  الى 
اقساط  انتهاء  بعد  لما  بالمنزل  احتفظت 
فإنك   ،)mortgage( العقارى  الرهن 
الشهرية  التزاماتك  فى  كثيرا  ستوفر 
خاصة فى سن التقاعد والدخل المنخفض. 
هل  ذهنك،  فى  يدور  قد  الذى  والسؤال 
الرهن  اقساط  بدفع  تسمح  امكانياتى 
العقارى الشهرية. االجابة المنطقية هى اذا 
كنت تستطيع دفع االيجار فسوف تستطيع 
فإذا  الشهرية.  العقارى  الرهن  اقساط  دفع 
لإليجار  شهريا  دوالر   1600 تدفع  كنت 
وأردت ان تشترى منزل وتدفع نفس القيمة 
لقسط الرهن العقارى فبإمكانك شراء منزل 
قيمته 420 الف دوالر مع دفع %5 مقدم.   

ليس  إلذات  نقد  أَن  ألتأكيد على  بدايًة البد من 
هجوماً على أحِد وال تهُكماً على عادات وتقاليد 
أحداً ونقُد ألذاِت ليس أيضاً محاوله لتوجيِه أصبع 
أألتهاِم أو أدانِة سلوك أى فرِد أو جماعة من ألناس 
ولكن ممارسِة نقد إلذات قد تكوُن ألوسيله ألوحيده 
لتقييم مدى أقتراب أو أبتعاد ألفرد أو إلمجموعه 
عن أألهداف ألتى أختطها لنفسها و بالتالى عالج 

و تصحيح ألمسار أذا أقتضى أألمر.
من هذا إلُمنطلق نستطيع أن نبدأ ألحوار حول 
ماهية  ألشَخصيه ألمَسيِحيه إلَسوِيَه وما هى درجة 
أقترابنا منها أو بعدنا عنها. ولن نتطرق فى مجاِل 
موضوع  إلى  ألمَسيِحيه  ألشَخصيه  عن  حديثنا 
بالسيد  أأليمان  أن  حيُث  ألمسيح  بالسيد  أأليمان 
ألمسيح ليس من مميزات ألشَخصيه ألمَسيِحيه بل 
للشَخصيه  ألفقرى  وألعمود  ألرئيسى  ألُمكون  هو 

ألمَسيِحيه وبدونِه ال وجود لها أساساً.
كنُت اتحدث مع احد األصدقاء وتطرق الحديث 
أنجيل  فى  إلمسيح  ألسيد  قالها  التى  اآليه  الى 
ألقديس متى أآلصحاح إلعاشر  عدد 61  » ها 
حكماء  فكونوا  ذئاب  وسط  في  كغنم  ارسلكم  انا 
النقاش  أثناء  وفى  كالحمام«  وبسطاء  كالحيات 
ُمَحدثى أن يذكَر لى أمثله أو قصصاً  طلَبُت ِمن 
فأفاَض وأسهَب فى  البساطه  تتحدُث عن فضيلة 
ألحديث وأخَذ يذُكُر ألقصه تلو إألخرى من سير 
يذُكَر  أن  منُه  َطلَبُت  ثَُم  وغيرها  ألقديسيَن  أآلباء 
فأُسقط  ألحكمه  تتحدُث عن  أو قصصاً  أمثله  لى 
فى يِدِه وأخَذ يقدُح زناَد فكِرِه محاواًل ألبحُث عما 
بيننا صمًت  َيجد. وساَد  فلم  لى  يسردُه  أن  يمكن 
غيَر مريِح حتى أستطعنا أن نُغيَرموضوَع ألنقاش 

ومَرت األزمه بسالِم.
وفى طريقى ألى ألمنزل أخذَت أُفكُر فيما َحدَث 
وأتساءُل عن أآلسباُب ألتى أَدت ألى أختفاء قيمه 
عاليه وفضيلًه ُعظمى مثَل ألحكمَه من حواراتنا 
ونقاشاتنا بل وأيضاً من روحياِتنا ألى آلحد ألذى 
ال نجَد ما يُمكن أن نقولُه حيَن نُريُد ألحديَث عنها  
من  ألمستفيُد  َعن  نفسى  وبيَن  بينى   وتسائلُت 
أسقاط ألحكمه من حساباتا ومن تكوين شخصيتنا 
فى  ألحادثة  أألمور  على  ُحكمنا  صاَر  حتى 
ُمجتمعنأ ألخاص أو ألعام ُحكماً عاطفياً متسرعاً 
ممارساِت  تُشابُه  بممارساِت  حياتنا  وأمتألت  بل 

ألقبائل ألبدائيه فى َغرابتها.
و  معنى  فى  ألتفكير  ألى  ألخاطَر  هذا  دفعنى 
مميزات ألشَخصيه ألمَسيِحيه إلَسوِيَه. وفى رأيي 
ألكتاُب  لنا  رسمها  كما  ألمسيحيه  ألشخصيه  أن 
رئيسيه  صفاِت  بثالِث  تتحلى  أن  يجُب  الُمقدس 
ألمَسيِحيه أن تستقيُم  للشَخصيه  يُمكن  وبدوِنها ال 
و  وألحكمه  ألبساطه  ألثالث هى:  ألصفاُت  وهذِه 

ألمحبه
وكما أسلفَت فَنحُن نعرُف كيَف نتحَدُث بصورِة 
جيدًة جداً َعن ألبساطه وأيضاً َعن ألمحبه و لكننا 
لدَرجة  الحكمه  عن  ألحديث  ِمَن  جداً  نتخوُف 
ضمن  من  َتُعد  ولم  ِحساباتنا  من  أسقطناها  أننا 
موروثاتنا وأبتعدنا عن ألسعى ألقتنائها فى حياتنا 
الفهم  هى  فالحكمه  ألشديده.  أهميتها  من  بالرغم 
الرب  مشيئة  مع  تسير  التى  الروحية  والمعرفة 
هى  الحكمة  األبائى  القبطى  األصطالح  وفى 
القديس  وضعها  وقد  السليم  التمييز  أى  األفراز 
األنبا أنطونيوس على رأس كل الفضائل وبدونها 

ال تنجح كل الممارسات الروحيه.
ألحكمه هى ألصفه ألوحيده ألتى لها سفٌر تسمى 
هذا  يُقرأ  أألبوكريفا وألهميتُة  أسفار  من  بأسمها 
ألسفر خالل أسبوع أآلالم .وحتى نستطيُع أدراك 
أألهميه ألُمطلقه لهذِه ألفضيله أاللهيه دعونا نقرأ 
معاً هذا ألجزء من حكمة سليمان ص٨ :42 الذي 

يُقرأ فى  الساعة الحادية عشر من ليلة األربعاء 
من البصخة المقدسة.

تبلغ  فهي  متحرك  كل  في  تتحرك  الحكمة  ان 
وتأتي على الكل من أجل طهارتها فانها لهـــب 
قوة هللا . وفيض مــن المجد المقدس الذى لضابط 
الكل فلذلك ال يقـــدر أن يقربها شىء دنس ألنــها 
النقية  هللا  أعمال  ومرآة   . األزلي  النور  ضياء 
وهى  شىء  كل  على  تقـدر   . صالحه  وصورة 
واحـدة . وتجدد كل شىء . وهى ثابتـة فى ذاتها . 
وفي كل جيل تحـل في النفوس الطاهرة. وتجعلهم 
شركاء هللا وتصيرهم أنبيــاء ألن هللا ال يحب أحد 
الشمس  مــن  أبهى  النها  الحكمة  يساكن  من  اال 
وأسمى مــن كل مركز للنجوم. واذا قيست بالنور 
الحكمة  واما  الليل  يعقبه  النور  عليه ألن  تقدمت 

فـال يقوى عليها الظالم.
ُربما يرجُع ألسبب فى أِهمالنا لهذِه ألفضيله هو 
خوفنا من أن نصيُر ُحكماًء فى أعيُِن ذواتنا ونقُع  
فى فخ ألكبرياء وأألنتفاخ ألباطل وقد يكون ألسبب 
فى أبِتعادنا عن محاولِة أقتنائها هو أننا قد َنتشكك 
فى أيماننا فنحُن نُفضُل الحياه فى بساطة أاليمان 
حتى ال نُتعب أنفسنا فى ألبحث والتمحيص ولكن 
بحار  فى  ألغوص  فى  فقط  تساعدنا  ال  الحكمه 
ألكتاب المَقدس وأستخراج ألدرر ألثمينه بل هى 
ألسبيل ألوحيد لتثبيت أرجلنا على صَخرة أأليمان 

ألقويم. 
إذاً فأقتناء الحكمه ليس من الكماليات بل  من 
أساسيات الحياه ألروحيه بل هى حجر ألزاويه فى 

تكوين ألشخصيه ألمسيحيه. 
يسيُر  ألتى  ألحديديه  القضبان  هى  وألحكمه 
تخُرُج  وبدونها  والمحبه  إلبساطه  قطاَرى  عليها 
يُحمُد  ما ال  القطاراِت عن مسارها ويحدُث  هذِه 
ُعقباه فحينما يخُرُج قطاُر إلبساطه عن القضبان 
وأباطيل  الَواِهَيَة  باالْعِتَقاَداِت  ينتشرأأليمان 
التشاؤم وألتفاؤل من أشياء غير واقعيه وغيرِه.

ألحكمه  إلبساطه عن قضباِن  حينما يخُرُج قطاُر 
نفقُد قدرتنا على ألتمييِز بين ألغث و ألسمين كما 
ال  األحباء  أيها  قائاًل«  ألمقدس  ألكتاب  أوصانا  
تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل هي من 
هللا »  )1 يو4:1( ونبدأ فى أغالِق عيوننا وقبول 
من صفات  هذا  أن  ظانيَن  تعليق  بدون  كل شئ 
إلحياة ألروحيه بينما هو فى إلواقع قد يكون دليال 

على غياب الروحانية بالمرة.
فماذا نقوُل أذاً عن ألمحبه وهى كما قاَل عنها 
)1كو31(  شيئ«  كل  تُصدق  ألمقدس«  ألكتاب 
تُصدق  فألمحبه   شك  أدنى  بدون  صحيٌح  وهذا 
المظهر الطيب للناس دون أن تبحث في دواخلهم 
أبداً  يعنى  قلوبهم ولكن هذا ال  نيات  وتشكك في 
بل  فحِص  بغيِر  أألمور  لُكِل  ألُمطلَق  التصديق 
باألحرى ألتصديق بعقل مستنير)1 يو4:1( وهنا 
أن  فالواقع  ألحكمه  لتَدُخِل  إلُملحه  الحاجُة  تظهُر 
شيئ  كَل  تُصدق  فألمحبه  ألتصديق  هو  األصُل 
مبدئياً إلى حيِن عرُض أالمِر على ألعقل ألمستنير 

بالحكمه.
ألعالم  باستعمال حكمة  إلعرض  واليتحقق هذا 
ألى  وألطلبه  بالصاله  تحقيقُه  يُمكن  َبالحري  بل 
مرشدينا  وأستشارة  ألمقدس  ألكتاب  وقراءة  أهلل 
رفض  أو  تصديق  ألى  نصل  حتى  ألروحيين 
تجعل  روحيه   حالة  ليست  فالمحبه  ألمعروض 
أالنسان يفغر فاه ويصدق بمحبه كل ما َيصطبُغ 
بصبغة الروحانية مهما كانت هيئته جذابة ومهما 

كاَنت مكانِة قائلُه.
فى  ألحديث  َنغفل  أل  أن  علينا  َيجُب  لذلك 
هذا  أستكشاف  أهميِة  َعن  وِعظاتنا  أجتماعاتنا 
ألُمكون ألرئيسى من ُمكوناِت شخصيتنا إلمسيحيه 
حتى  تقاُعس  أو  ملِل  بدوَن  أثِرها  فى  نسعى  بل 
وتتناَغم  ألشخصيه  هذِه  ُمكونات  باقى  لنا  تستقيُم 

جميعها فى بناء أنساناً مسيحياً سوياً.

فى نقد الذات...
ألشخصيه أملسيحيه ألسويه  

بقلم مسري جرجس

القبض على عائلة 
أسبانية تستعد 

للسفر لسوريا 
واالنضمام لداعش

برشلونة - أ ش أ

اليوم  األسبانية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمس  القبض  القت  الشرطة  أن  األربعاء 
الثالثاء على عائلة أسبانية كانت تستعد للسفر 

إلى سوريا لإلنضمام لمقاتلى داعش.

وأوضحت الوزرارة – فى بيان لها – أن 
العائلة تتكون من أب وأم وتوأمين يبلغان 61 
عاما، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم فى 

منطقة “بادالونا” القريبة من برشلونة.

قيد  كانت  العائلة  أن  الوزارة  وأضافت 
أحد  سافر  بعدما  الماضى  العام  منذ  المراقبة 
أبنائها إلى سوريا مرجحة أن يكون هذا االبن 

قد قتل هناك.
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كلمات مارتن لوثر للسيسي

مدحت قالدة

وبثورة  مصر  شعب  أن  التاريخ  سيذكر 
مباركة أطاح بأكبر مشروع إرهابي مدمر في 
العصر الحديث حين هب الشعب المصري 
الدينية وتجار  الدولة  أبيه رافضا  عن بكرة 
الدين ومعلنا إسقاط وطرد هكسوس العصر 
المسلمين في  التاريخ طرح اإلخوان  وتتار 
ضربة قاضية هي رفض الشعب ولم يتوان 
الشعب بل هب مرة أخري واثقا في قياداته 
ااٍلرهاب  مكافحة  في  ووفوضها  الجديدة 

الذي للجماعات الدينية أيا كانت أسماؤهم.

مشروع  خلق  في  الجديد  النظام  ونجح 
التفافهم  بعد  المصريين  حوله  التف  وطني 
تلو  السياسي وحقق معجزة  العمل  في  معه 
علي  الحصول  النظام  استطاع  بل  األخري 
أسبوع  خالل  جنيها  مليار   6٨ من  أكثر 
بكل  القومي وحقق معجزة  للمشروع  واحد 
المقاييس في مؤتمر اقتصادي عالمى ألجل 

مصر.

يعتقد العديد أن إصالح االقتصاد هو أساس 
لقيام مصر الحديثة معتقدا أن ازالة اإلجهاد 
الشعب سوف يخلق  فئات  االقتصادي علي 
الرؤية  واقع  من  هيهات  ولكن  حديثة  دولة 
العناء  ازالة  أن  المعاش  والواقع  الحديثة 
السحري إلزالة  الحل  هو  ليس  االقتصادي 
ااٍلرهاب وبناء دولة حديثة  وإال السعودية 
أغني  من  الدن  بن  عائلة  ومازالت  كانت 
َعاِئالت المملكة وأسندت لهم جميع التوسعات 
وقام 15 سعوديا من  الدينية  المزارات  في 

أصل 1٩ ارهابيا بغزوة مانهاتن.

خلط  إلغاء  يجب  حديثة  دولة  بناء  فألجل 
الدين بالسياسة والقدرة علي اتخاذ قرارات  

بانهاء األحزاب الدينية.

الدينية  المؤسسات  وإجبار  إصالح  ويجب 
باالرهاب  الخاصة  تعاليمها  تنقية  علي 
لرئيس  تابعة  مفوضية  انشاء  ويجب 
مشكالت  متابعة  في  شخصيا  الجمهورية 
المواطنين خاصة التي لها بعد ديني وطائفي 
بل يجب محاسبة كل المسؤولين المتهاونين 
وقيمة  شأن  من  يعلون  ال  الذين  أدائهم  في 

الدولة المصرية.

رئيس  السيد  يعلم  أن  يجب  ولألسف 
المصريين  نسيج  كل  آالم  عن  الجمهورية 
والبد له ان يعلم بمحاولة المحيطين به اخفاء 
كنيسة  بناء  فعدم   ، مشاكل  من  التهوين  او 

قرية الجالء رغم حصولها على الترخيص 
استهانة بقيمة الدولة ورضوخ محافظ المنيا 
على  االقباط  واجبار  والدهماء  للغوغاء 
قري  فى  ثورتهم  بعد  الكنيسة  مكان  تغيير 
القرية بالطول  بالعرض مافيش كنيسة على 
االرض... و مشاركة وحافظ المنيا في هدم 
المصرية بدال من اعالئ قيمة  الدولة  قيمة 
الدولة... ويجب ان يعلم عن مسلسل خطف 
المصرى  األمن  ودور  القبطيات  الفتيات 
القاصر  ديانة  تغيير  فى  الدولة  ومؤسسات 
حطف  ومسلسل  االزهر  شيوخ  بمشاركة 
واخر  الصعيد  قري  فى  القبطي  الشباب 
دفعوا  قبطيان  شابان  الخطف  عمليات 
  !!! امنية  بمباركة  اتاوة  جنيها  الف   650
السلفية  الدينية  الجماعات  تأسد  عالوة على 
والدهماء  لغوغاء  المحافظين  ورضوخ 
وعمليات التهجير القسري لالقباط في قري 
ويحطم  الواحدة  الدولة  فرصة  يعدم  مصر 
صورة مصر الجديدة التي نحلم بها فى عهد 

الرئيس السيسي  

مازالت مشكالت الشعب المصري وخاصة 
في الصعيد والقرى تدار بالجلسات العرفية 
وللدولة..  للقانون  سافرا  تحديا  يعد  وهذا   ,
بهذه  الدولة  من  اعترافا  يعد  أيضاً  وهذا 
الجماعات االرهابية وبسطوتها على مقرات 
الشعب المصري.. فالبد ان نعترف جميعا 
تتحدى  ألنها  باالضافة  الممارسات  هذه  ان 
وتسئ للدولة فهي تكدر حياة المواطن المسلم 
قبل المسيحي ,, لما تعكسه من أجواء غير 
هادئة على المجتمع المصري بكافة أطيافه.

البد أن يشعر المواطن المصري باألمان.,. 
والبد أن يحتمى بقانون بلده..القانون وليس 
الجلسات العرفية.. القانون وليس وضع اليد 
واألمر الواقع من حق هذا الشعب الذي ثار 
انه  تماما  يطمئن  أن  واالرهاب  الظلم  على 
المصري  الشعب  حق  من  امينة..  ايد  في 
ومذهبية  دينية  نعرات  بدون  يتعايش  ان 
تفرقه وال  بدعاوى  يتعكر صفوه  ان  ودون 
ستظل  ولألبد  األزل  منذ  فمصر  تجمعه.. 
تنصر  ان  ويجب  والسالم  الحضارات  مهد 

على االرهاب.

المصريين  لكل  اختار رئيس  فشعب مصر 
وعلى  الشعب  امال  حماية  على  قادر 
للمواطن  ينحازوا  ان  الرئيس  مساعدى 

المصري.. المصري بال اية تصنيفات..

مارتن  الحقوقي  المناضل  كلمات  واتذكر 
وجود  عدم  فى  ليس  السالم   « كينج  لوثر 

الصراعات بل في العدالة للجميع ».

دمـوع أنوبيـس!
بقلم: عادل عطية

ألننا على أرض مصر؛ فالتاريخ ليس ببعيد!
آالف  سبعة  من  أكثر  إلى  صفحاته  تأخذنا 

سنة، مضت..
لنقرأ:

املضيئة  الوفاء  بهالة  الفراعني  انبهر  لقد 
بقلب الكلب؛

فقّدسوه..
وتّوجوه إلهاً ضمن أربابهم؛ باسم: أنوبيس!

واجهة  متثل  قاعدة  على  يربض  وجعلوه 
املقبرة؛ ليحمي، ويحرس اجلّبانة!

***   ***   ***
في  البدو  العرب  إلى موطن  أنوبيس  يأخذنا 

جاهليتهم..
نراهم:

خيامهم،  حلراسة  الكالب  يستخدمون 
األقدام  اقتراب  عند  بالعواء،  وتنبيههم 
املعادية؛ لالستيالء على متاعهم، ونسائهم!

لم تنتظر الكالب كلمة شكر، واحدة.
ومع ذلك..

صدمهم البدوي بنكرانه اجلميل:
فال تقدير لهم.

وال عطف عليهم.
للسب،  أداة  بجعلهم  االحتقار،  كل  بل 

وللسخرية من بعضهم البعض!
***   ***   ***

يشير أنوبيس بأسى إلى أطفال..
ووصفه  الكلب،  حتقير  على  شّبوا  ـ 

بالنجاسة، وبأنه ال يجوز اقتنائه في املنازل.
ـ وشاهدوا بأعينهم القتل الهمجي للكالب 

الضالة.
الكالب،  خلف  باجلري  يتسّلون  كانوا: 

ويقذفونها بالطوب، واحلجارة!
لم يكتفي أنوبيس بهذه املشاهد، املرّوعة..

الوثيقة املرئية،  طلب منا أن نشاهد، أيضاً، 
التي حتمل عنوان: »كلب شارع األهرام«..

نرى مجموعة من األشخاص، وكأنها كائنات 
وحشية، جاءت من األدغال البعيدة..

تقّيد كلباً إلى عمود في الشارع..
وبسكاكينها، املسنونة..

تتبارى في طعنه، وجتريحه..
والكلب ال حول له، وال قوة!

ينظر إلى صاحبه؛ مستنجداً، ومتوسالً:
أن ينقذه من املوت الدامي، املر...

.. دون جدوى.
فلم يكن املسكني، يدرك:

عوضاً  للذبح  سلمه  الذي  هو  صاحبه  أن 
عنه؛

ألنه كان يرهب به أهل منطقته،
بينما هو كان يعض من يشير عليهم؛

ظناً منه أنه يدافع عن صاحبه!

غارقاً  األبد،  إلى  الكلب صريعاً  خّر  وأخيراً   ..
في دمائه!

***   ***   ***
قبل أن يتركنا أنوبيس..

قّص علينا هذه القصة، املؤثرة:
كان هناك كلب ماهر..

تابع جلهاز الشرطة األمريكية. 
من  العديد  في  وإخالص  بكفاءة،  شارك 

عملياتها األمنّية الناجعة.
بعد فترة من خدمته..

ظهر عليه آثار التعب، واإلرهاق الشديد.
الشعر،  وفقدان  القيء،  من  يعاني  وبدأ 

والتوّرم.
كان التشخيص:

أنه مصاب بداء »كوشينج«..
)وهو مرض معقد وغير منتشر، يأتي نتيجة 

زيادة نسبة الكورتيزون في الدم(.
حاولوا كثيراً معاجلته بالعقاقير،

وفشلوا.
طلبوا من مستشفى في بنسلفانيا:

وتطبيبه  أورامه،  إلستئصال  عملية  إجراء 
باسلوب غير تقليدي.

وجاء الرد:
احلالة متأخرة جداً، يستحيل معها إجراء أي 

عملية جراحية!
لم يأخذوا قراراً صادماً، بإعدامه..

وأصّروا على متابعة عالجه..
وبسببه..

امليزانية  في  ضخمة  زيادة  األمر  تطلب   
اخملصصة لعالج الكالب الشرطية!

زادت حالته سوءاً على سوء، 
األلم،  شدة  من  عذاب  في  يعيش  وأصبح 

ومعاناة املوت البطيء!
فقرر جهاز الشرطة األمريكي: إعدامه..

رأفة، ورحمة به..
وبطريقة تليق به كبطل!

أقامت الشرطة حفالً كبيراً؛ لتكرميه..
ووداعه..

حضر احلفل ثالثون ضابطاً، بكى جميعهم 
ألجله!

الرسمية  العسكرية  التحية  بأداء  وقاموا 
له!

وودعهم الكلب..
وفي فمه اللعبة التي كان يحبها، وكان دائم 

االحتفاظ بها مع مدربه!
***   ***   ***

يفضح  الكالب  مع  القاسي  التعامل  ان 
مشاعرنا، التي تقّست باجلالفة، والفظاظة!

ويكشف لنا: 
بدأ عندما أصبح حب احليوانات  اإلرهاب،  أن 

األليفة بعيداً عن فكرنا، وتفكيرنا!... جنرال نيجرييا الرئيس... 
حرب على بوكو حرام والفساد

في  فوزه  بعد  رسمية  كلمة  أول  في 
السابق  الرئيس  منافسه  على  االنتخابات 
»ستعلم  بخاري  قال  جوناثان  غودالك 
الجماعية..  إرادتنا  قوة  قريبا  حرام  بوكو 
وال ينبغي أن ندخر جهدا«.   وفاز بخاري 
الذي مثل المعارضة كزعيم حزب المؤتمر 
بفارق  الرئاسية،  االنتخابات  في  التقدمي 
مليونين و570 ألف صوت على منافسه، 
الرئيس المنتهية واليته جوناثان.   وتقول 

تقارير إن هزيمة جوناثان هي السابقة األولى في تاريخ الديموقراطية في نيجيريا حيث لم 
يحدث من قبل أن تجري انتخابات في عهد رئيس حالي للبالد وفي ظل حكومته ويهزم فيها 

دون أن يفوز بفترة رئاسية ثانية أو يقوم بتسليم المنصب لمرشح بعينه. 

األهرامات تتحول للون األزرق احتفاال باليوم العاملى 
للتوعية مبرض التوحد

الوعي  لتكثيف  مبادرة  اآلثار  وزارة  اطلقت 
االجتماعي بضرورة دعم األطفال من مصابي 
األهرامات  منطقة  تضاء  حيث  التوحد, 
باليوم  االحتفال  مع  بالتزامن  األزرق  باللون 
مع  بالتعاون  وذلك  باملرض,  للتوعية  العاملي 

اجلمعية املصرية لالوتيزم.
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جنوى غاىلقرأت لك 
االستماع الفعال واجليد

By  Dr. Stanley
البد أن ادرب نفسي علي االهتمام 
فقد  لنفسي  هذا  قلت   ، اسمعه  بما 
اعتدت في نهاية يوم العمل أن أتكلم 
كثيرا جدا مع زوجتي ريتا ، وتعلمت 
أن أسالها أوال باهتمام عما فعلته في 
يومها ، قبل أن تتحمل معي الكثير 
وهنا   ، عملي  عن  التفاصيل  من 
طريقتين  هناك  أن  أقول  أن  أريد 
واألخر  سلبي  احدهم  لالستماع 
مثل  السلبي  فاالستماع  إيجابي 
الموسيقي التصويرية التي تصاحب 
المشهد وأما االستماع اإليجابي فهو 
كمن يضع سماعات علي أذنيه حني 
نبرة من الصوت ، والن  تفوته  ال 
فهو  كثيرة  بأفكار  مرتبك  ذهني 
االستماع  علي  قدرتي  يعطل  دائما 
والتركيز علي اهتمامات األخرين ، 
ولهذا اطلب من هللا أن يقدرني علي 
مستمع  أكون  حتي  أفكاري  تنظيم 
بحاجة  المؤمنة  واألسرة   ، جيد 
المحادثة  علي  القدرة  زيادة  إلي 
يعرفوا  حتي  اإليجابي   واالستماع 
بعضهم البعض بشكل جيدا ويصبح 
لدي كل منهم القدرة علي فهم األخر 
و توقع ما قد  يحتاجه األخر ، الن 
االستماع السلبي يشوش الفهم ولكن 
بصيرة  يعطيك  اإليجابي  االستماع 
داخلية و كلما زاد الكالم كلما وقعنا 
في أخطاء ولهذا فاالستماع خير من 
من  صادفت  واذا   ، الكثير  الكالم 
تستطيع  وال  نفسه  كثيرا عن  يتكلم 
ويستمر   ، سؤال  بطرح  توقفه  أن 
هكذا يدور حول نفسه دون أن يسال 
له  واظهر  به  فاهتم   ، أحوالك  عن 

للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح 
مع بليعال. وأية موافقة لهيكل الرب 
االله مع األوثان«) 2 كورنثوس 6: 
15(. فكلمة بليعال أسم إلله من آلهة 
القديم،  ومعناها  العهد  في  الوثنيين 
جاء  كما  فائدة  بال  أو  خبيث  أو  لئيم 
يقال  فعندما  القديم,  العهد  في  ذكرها 
أوالد »بني بليعال« يقصد بها أوالد 
بالرب  يعترفون  ال  الذين  الشيطان 
وال ناموسه. وتطلق على اشر الناس 
أو   « بليعال  شاهد  و«  وأفسقهم، 
 .)  13  :  13 تث   (  « لئيم  بنو   «
وهذا عكس المؤمنين يصفهم الكتاب 
السماء  في  المرتفع  كالنخل  بانهم 
بأعماق  تضرب  جذوره  مثمر  عاليا 
األرض، فهم شجرة قوية مثل شجر 
 1 2 : أرز لبنان) مزمور ٩2 
 :61 اشعياء  في  الرب  ويؤكد   .)
صهيون  لنائحي  ألجعل  قائال:«   3
الرماد  عن  عوضا  جماال  ألعطيهم 
ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء 
اليائسة  الروح  عن  عوضا  تسبيح 
الرب  غرس  البر  أشجار  فيدعون 
للتمجيد«. »ويعود الناجون من بيت 
اسفل  إلى  يتأصلون  الباقون  يهوذا 
فوق«)2  ما  إلى  ثمرا  ويصنعون 
االله  الرب  ملوك 1٩: 30(. فهدف 
الحقيقي ان يكون من يؤمن به مثمر 
يشبه الشجرة الصحيحة الجيدة. وهذا 
يذكرني بقصة قراتها منذ فترة طويلة 
العمال  وصل  شجرات.  ثالث  عن 
واعظم  اجمل  لقطع  للغابة  يوم  ذات 

أشجار خريفية.. غيوم بال ماء   
د. روز غطاس

عمل  وعندما  بها،  شجرات  ثالث 
منهما  كل  الشجرة  اصل  في  الفأس 
تمنت أمنية لو تحققت لها بعد قطعها. 
سريرا  أكون  أتمنى  قالت:  األولى 
الثانية  أما  العالم.  في  ملك  ألعظم 
سفينة  خشبها  من  يصنع  أن  فتمنت 
والثالثة  العالم.  ملوك  ملك  يستقلها 
قالت في نفسها: أتمنى أكون مرفوعة 
في اعلي قمة في العالم أو مثبتة علي 
قمة  علي  مثبتة  أو  سارية  أو  شاهد 
لكن  العالم.  كل  يراني  حيث  برج 
األمور لم تسير كما تمنت الشجرات 
صنع  األولى  خشب  فمن  الثالث. 
ولكن  فيه.  والغنم  البقر  ليأكل  مذود 
ملك  هو  مولود  فيه  نام  ما  يوم  في 
خشب  ومن  األرباب.  ورب  الملوك 
فقير  لشخص  قارب  صنع  الثانية 
صياد سمك ولكن في يوم ما استقله 
يسوع  األرباب  ورب  الملوك  ملك 
المعجزات  ويصنع  الجموع  ليعظ 
الصياد.  بطرس  قارب  في  الرائعة 
أما األخيرة فقد صنع من خشبها أداة 
إعدام رفعت علي اعلي قمة رآها كل 
العالم حيث صلب عليها الرب يسوع 
فاردا ذراعيه ليحتضن كل العالم كي 
تكون  بل  به  يؤمن  من  كل  يهلك  ال 
الصليب هو  ليكون  األبدية  الحياة  له 
المنارة التي ترشد كل العالم لطريق 
الخالص معلنة تصالحوا مع هللا. هل 
قطعها  بعد  حتي  مثمرة  شجرة  انت 
الفائدة مثل  نستفيد منها ام انك عديم 

أبناء بليعال؟. 

بدأ الخريف بنزول األوراق الصفراء 
من  شبر  كل  تمأل  متبعثرة  فتكتسح 
الخريفية ال  األرض. وهذه األشجار 
يتوقع منها أي فرد ثمر فنتيجة لبرودة 
النبات  يلجأ  القارصة  وشدته  الجو 
بالتبخر  الماء  من  الفاقد  لتخفيف 
الموصلة  األنابيب  بغلق جميع  وذلك 
وتسقط  وتموت  فتجف  لألوراق 
آلخر.  موضع  من  الرياح  وتحملها 
الخضرة  دائم  الشجر  عكس  على 
شمعية  طبقة  تكسوه  الذي  والصبار 
تحتفظ بنضارته وخضرته وبحيويته 
طوال عوامل الشتاء الصعبة المؤلمة. 
والكتاب المقدس يصف فئة من الناس 
بانهم صخور غيوم بال ماء، وأشجار 
يرعون  ال  مقتلعة،  ميتة  خريفية 
سوى أنفسهم ومصالحهم الشخصية، 
 :  1 )يهوذا  ثمر  بال  الفائدة  عديمي 
12(. على عكس الرجل الذي ذكره 
عند  يجلس  فهو  األول،  المزمور 
مجاري المياه يلهج في ناموس الرب 
وناموسه نهارا وليال وبناء على ذلك 
يعطي ثمره في أوانه وورقه ال يذبل 
كذلك  ليس  ينجح  يصنعه  ما  وكل 
الفائدة  بليعال عديمي  أوالد  األشرار 
22؛   :1٩ )قضاة  الشر  في  يتفننون 
 :10 12؛   :2 16؛   :1 1صموئيل 
6؛   :23 7؛   :16 2صموئيل  27؛ 
1 ملوك 21: 10، 13( »أية شركة 
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عبارات  واستخدم  حقا  تعرفه  انك 
الهموم  في  غارقا  تبدو  أنت   : مثل 
اشعر  أيضا  وانا  األن  بها  ومثقل 
احب  ولكني  الضغوط  من  بكثير 
بأفضل  البعض  بعضنا  نساعد  أن 
طريقة ! فبماذا يمكنني أن أساعدك؟ 
شكوي  عن  الشخص  اعرب  واذا 
أشعر  قال  اذا  مثال   ، مألوفة  غير 
يؤلمني  وراسي  جسدي  في  باألم 
تأخذ  لم  انك  يبدوا  فاإلجابة   ، حقا 
كفايتك من النوم ، واالستماع الفعال 
اإليجابي هو أصغاء متعاطف يشعر 
باألخرين واهم من هذا أن تبدا يومك 
باالستماع إلي التوجيه اإللهي بقراءة 
المآزق  تتجنب  حتي   ، هللا  كلمة 
والطرق الرديئة فالقلب الذي يسمع 
أوال لصوت السماء هو اكثر القلوب 
فاعليه في اجتذاب القلوب األخرى 
إلي  تستمع  وعندما  األرض  علي 
يخلصك  القدوس  فان روحه  الهنا  
ويستبدلها  المتكبرة  األنانية  من 
فينا  ويعمل  ذات  ونكران  بتواضع 
السماوي  األب  أيها  جيدا،  لنسمع 
اعطني قلب ليستمع جيدا إلي قلبك 

وقلوب األخرين.  

أحياناً نقف أمام بعض المواقف 
يارب؟..  لماذا  فى حياتنا ونتسائل 
والتذمر  الحيرة  أفكار  وتتقاذفنا 
وطبعاً ينتهز العدو إبليس الفرصة 
ويحاول  الشك  بذور  ويزرع 
هو  فهذا  اإليمان..  زعزعة 
فى  خبير  وهو  وتخصصه  عمله 
مالحظة أى نقطة أو لحظة ضعف 
ما  لصالحه..ولكن  ليستثمرها 
عالقة هذا كله بهذه اآلية الرائعة؟

العالقة بهذه اآلية هى أنه عندما 
لما  مقنعاً  رداً  وال  تفسيراً  نجد  ال 
نواجه  وعندما  حياتنا  فى  يحدث 
سوى  نرى  وال  والتخبط  الحيرة 
أسئلة  أمام  كبيرة  إستفهام  عالمة 
هذا  نواجه  عندما  لها،  جواب  ال 
اإلجابة  فيها  اآلية  هذه  فإن  كله 
الكافية والشافية.. يكفيك أن تعرف 
أمام هللا  المسرة  أنه هكذا صارت 

اآلب.. وهل يمكن أن تكون مسرة 
هللا فى ألم يصيبنى أو مصيبة تحل 
هللا  سماح  ليس  ال..  طبعاً  بى؟.. 
ذاته  حد  فى  الهدف  هو  باأللم  لك 
ولكن ما ينتج عنه هو هدف هللا فى 
ليوسف..  ماحدث  راجع  حياتك.. 
ما حدث أليوب.. ما حدث لنحميا 
فتية  والثالثة  ودانيال  وإستير 
وغيرهم.. راجع ما أصابهم وحل 
بهم ثم ما إنتهى إليه حالهم وكيف 
الذى  الكل هذا  إستخدم هللا ضابط 
ولتتميم  حياتهم  لصالح  أصابهم 
خالل  من  ولغيرهم  لهم  خطته 
إستخدامهم وإستخدام ما أصابهم.. 
.. راجع  لكن لماذا نذهب بعيداً 
ما حدث مع المسيح له المجد نفسه 
خالص  إلى  أصابه  ما  آل  وكيف 

البشرية وكل من يقبله
عندما تواجه موقف صعب وال 
يارب  نعم   ( أنه  تذكر  له..  تفسير 
المسرة  صارت  قد  هكذا  ألن 

وبأنه  باإليمان  وتمسك  أمامك(.. 
لك  أن يسمح  يمكن  يحبك وإنه ال 
بالم لكى يغيظك أوينتقم منك ولكن 
يحدث  كما  تماماً   ، يحبك  ألنه 
بإعطاء  يقوم  بشرى  طبيب  مع 
ليس  مؤلمة..  حقنة  الصغير  طفله 
لمضايقته او عقابه وإنما لفائدة ال 

يدركها عقل الطفل الصغير
لماذا؟ فسوف  الرب  وإن سألت 
لبطرس  وقاله  سبق  ما  لك  يقول 
)لست تفهم أنت اآلن ما أن أصنع، 
لكنك ستفهم فيما بعد( يو 7:13(  

وعبارة )فيما بعد( هذه قد تعنى 
بعد عدة ايام أو شهور أو ربما بعد 
عدة سنين .. وقد تكون فى األبدية 

حيث سنفهم كل ما لم نفهمه هنا
تقبل  أن  يكفيك  نفهم  أن  وإلى 
وتقول ماشى يارب.. أوكيه.. ألنه 
أمامك..  المسرة  صارت  قد  هكذا 

آميــــــــــــــــن

نعم أيها اآلب، ألن هكذا صارت املسرة أمامك

تأمل فى آية: لوقا 21:10
املسيح ملك السالمد. عبد اجمليد كامل

داخال   يراه  اليوم  فهو  فيها  السالم  ملك  بدخول  اليوم  قلوبنا  تبتهج 
أورشليم ملك سالم فلم يمتط فرسا مهيئا للحرب والقتال بل أتاًنا وديًعا. 
لذلك قيل "واقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم وتقطع قوس 
الحرب ويتكلم بالسالم لألمم" )زك ٩: 10( إذ هو رئيس السالم، وقد 
أخبر عنه يعقوب إسرائيل انه " ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من 
بين رجليه حتى يأتي شيلون ومعناها المسيا وله يكون خضوع شعوب، 
ملك  هو   )11  :4٩ )تك  أتانه"  ابن  وبالجفنه  جحشه  بالكرمة   رابطا 
ساليم )أورشليم( ملك البر والسالم )عب 7: 1( لقد كانت مسيرته وسط 
الجموع "وقد قطع كثيرون أعصانا من الشجر وفرشوها في الطريق" 
)مر 11: ٨(. "وآخرون أخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه" )يو 12: 
تكال في قسم  األنبا  الموضوع هنا في موقع  مقااًل عن هذا  )اقرأ   )12
األسئلة والمقاالت(، انه منظر مدهش أن تخرج هذه الجموع وهى تحمل 
سعف النخل وأغصان الزيتون كأعالم للسالم وهى تستقبل ملك السالم 
به  يحتفلون  كانوا  حيث  المظال  عيد  احتفال  الذاكرة  إلى  يعيدون  وهم 
بهجة  أشجار  ثمر  ألنفسكم  يأخذون   " الشريعة  أمرت  وقد  ابتهاج  في 
تعيدونه  إلهكم..  الرب  أمام  أشجار..وتفرحون  وأغصان  النخل  وسعف 

عيدا للرب" )ال 23 : 33، 34(.
لقد انحنى الشعب يفرش األرض بأغصان الشجر أمام  الغصن الجيد 
الذي تحدث عنه أرميا النبى " في تلك األيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود 

غصن البر فيجرى عدال وبرا في األرض" )أر 33: 15(.
"يحمل  النبوة  فيه  وتمت  سالم  كملك  إال  أورشليم  المسيح  يدخل  لم 
الجالل ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا وتكون مشورة السالم 

بينهما" )زك 6: 13(.
ففي  يفوق كل عقل،  الذي  ليمنحنا سالمه  المسيح حياتنا  يدخل  اليوم 
الكنيسة  أعطى   وفي صعوده  السالم،   أنشودة  المالئكة  رنمت  ميالده 

السالم واليوم نرنم مع الجموع..
سالم في السماء، ومجد في األعالي )لو 1٩: 1٩: 3٩(.

من كتاب أحد الشعانني - البابا شنودة الثالث
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ونساعدكم أيضا يف األمور اجلنائية وخمالفات املرور  

We can also Help with Criminal Law Matters and Traffic Tickets

تيم جندي

2.59 % Fixed 5 Yr

2.15 % Variable 5 Yr

بريطانيا تؤيد حكومة 
كندا يف توسيع ضرباتها 

اجلوية ضد داعش يف 
سوريا

بريطانيا  خارجية  وزير  أشاد 
اجتماعه مع  فيليب هاموند عند 
وزير الشؤون الخارجية الكندي 
باقتراح  نيكولسون،  روب 
جوية  بضربات  بالقيام  هاربر 
سوريا  في  داعش  مسلحي  ضد 
الحاجة  علي  الضوء  وسلط   ،
أن  وقال  التطرف  لمكافحة 
يعمالن  وكندا  المتحدة  المملكة 
معا ضد الجماعات المتطرفة ، 
المحافظين  حكومة  أعلنت  وقد 
الحملة  بتمديد  اقتراحا  مؤخرا 
سنة  لمدة  العراق  في  العسكرية 
الكندية  القوات  وإعطاء  واحدة 
جوية  بضربات  للقيام  السلطة 
الحزب  ويعارض  سورية  في 
الديمقراطي الجديد هذا االقتراح 
ويريد سحب الجنود الكنديين من 
المنطقة فورا ، ويقترح الحزب 
الكنديين  يظل  أن  الليبرالي 

األمن  قوات  لتدريب  فقط  هناك 
التوسع  أن  الجانبين  كال  ويري 
صريح  تعضيد  هو  سوريا  في 
ويقول   ، األسد  بشار  لنظام 
داعش  أن  المحافظين  حزب 
سورية  من  أجزاء  يستخدم 
للمعدات والمقاتلين وان  كقاعدة 
علي  للحصول  تسعي  لن  كندا 
الحكومة  من  صريحة  موافقة 
الضربات  بهذه  للقيام  السورية 
الكندية  القوات  تعمل  وسوف 
األخرين  والحلفاء  أمريكا  مع 
الذين سبق لهم االضطالع بمثل 
عبر  داعش  ضد  العمليات  هذه 
األخيرة  األشهر  في  سورية 
اقتراح  يمرر  أن  ويتوقع   ،
حزب  يحظى  حيث  هذا  هاربر 
باألغلبية في مجلس  المحافظين 

العموم. 

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

Future Shop

يغلق أبوابه
لمتاجر  المفاجئ  اإلغالق 
لبيع  شوب(  )فيوتشر 
اإللكترونيات يوضح التطور 
الذي حدث في كندا مع ازدياد 
عبر  التسوق  من  المنافسة 
األنترنت، و )فيوتشر شوب(  
ضمن  أخري  ضحية  هو 
فقد  التجزئة  متاجر  ضحايا 

والتي  تارجت  محالت  سبقه 
في  لها  محل   133 أغلقت 
كندا ، وقد تأسس أول متجر 
لبيع  شوب   فيوتشر  باسم 
 1٩٨2 عام  اإللكترونيات 
مهاجر  وأسسه  فانكوفر  في 
حسن  يدعي  ايران  من 
عام  وفي    ، خوسروشاهي 
1٩٩3 اصبح عدد المحالت 

في  واثنين  كندا  في   36
أمريكا ودخلت اسهم المتجر 
المالية  األوراق  بورصة  في 
كأكبر  وتورنتو  فانكوفر  في 
اإللكترونيات  لبيع  محالت 
أغلقت   1٩٩٩ عام  وفي   ،
في  لها  متجر   23 الشركة 
أمريكا بعد فشلها في التوسع 
  2001 عام  وفي   ، هناك 

اشترت شركة ) بست باي( محالت ) فيوتشر شوب( بمبلغ 
5٨0 مليون دوالر وفي 30 يناير 2014 تم إقالة ٩50 
باي وفيوتشر شوب عبر كندا  موظف من شركتي بست 
، وفي 2٨ مارس 2015 قررت شركة بست باي أغالق 
وعددهم  الباقي  وتحويل  شوب(  )فيوتشر  من  متجر   66
65 إلي محالت بست باي . وبهذا فقد 500 موظف بدوام 

كامل و1000 موظف بدوام جزئي عملهم.

مدرسة ثانوية كاثوليكية يف مونرتيال تفوز 
حبكم احملكمة لتدريس املذهب الكاثوليكي

استمرت  قانونية  معركة  بعد 
مدرسة  فازت  سنوات  ست 
بموافقة  للبنين  الثانوية  لويوال 
قواعد  تدريس  علي  المحكمة 
وتضمن   ، الكاثوليكية  الديانة 
كندا  في  العليا  المحمة  قرار 
في  التعليم  إدارة  إلي  أمر 
المدرسة  إعفاء  بضمان  كبيك 
األخالق  برنامج  تدريس  من 
المفروض  الدينية  والثقافة 
قبل  من  المدارس  علي جميع 
اإلدارة التعليمية وهو البرنامج 
العالمية  األديان  يدرس  الذي 
واألخالق من منظور علماني 
االعتراف  وهما  هدفان  وله 
لتحقيق  والسعي  باألخرين 
وكانت   ، العامة  الفضائل 
إدارة التعليم قد رفضت منهج 
المدرسة بناء علي انه طائفي 
الكاثوليكية  العقيدة  وينقل 
علي  القرار  واكد  للطالب. 
في  الكاثوليكية  المدرسة  حق 

وأعربت  معتقداتها،  تدريس 
سعادتها  على  المدرسة  إدارة 
القيم  أن  وقالت  القرار  بهذا 
الخاصة  والدينية  األخالقية 
بالمدرسة ال تحتاج إلي تعديل 
الفضائل  لتحقيق  تغيير  أو 
العامة، وقد وضعت المحكمة 
مبادئ توجيهية لحدود اإلعفاء 
وقالت أن علي المدرسيين أن 
الكاثوليكي  المذهب  يشرحوا 
وهم  األخالقية  والمعتقدات 
يتخذوا  أن  مضطرون  غير 
أيضا  وعليهم  محايد  موقف 
الديانات  مختلف  شرح 
محترمة  بطريقة  األخرى 

وموضوعية 
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ثالث ُصلبان
 ليديا يؤانس

طريق ال يجتازه الكثيرين، صعب 
مملوء  وعر  ترابي  ُممهد،  غير 
مدينة  خارج  إلي  يأُخذك  بالصخور، 
أورشليم، المشهد يُبين طابور ُمكون 
طريقُهم  يُشُقون  رجال  ثالثة  من 
أنهم  إليك  يُخيل  بالغة،  بصعوبة 
سكاري يترنحون، ولكن حينما تُدقق 
ثقيلة  خشبة  يحمل  منُهم  كل  أن  تجد 

جداً، خشبة صليبُه!

الشباب،  ريعان  في  يتقدمُهم رُجل 
تبدو عليه سمات  جماله ال يوصف، 
اآلخران  األثنان  بعكس  الملوكية، 
والدونية،  اإلجرام  تُجسد  فمالمحُهما 
ولكن الثالثة علي نفس الدرب، نفس 
الُمعاناة واأللم، كل منُهم يحمل الموت 
بل  عادياً  موتاً  ليس  انه  كتفيه،  علي 
موتاً قاسياً عنيفاً وعذاباً مريراً، موت 
الصليب،  والهوان علي  والذل  العار 
الثالثة يعرفون جيداً محطة الوصول!

 
صليبه،  تحت  يئن  منهم  كل  اآلن 
الجلجثة،  وصولهم  عند  ولكن 
الُصلبان ستحملهم ليس للراحة ولكن 

لأللم والعذاب والموت! 

صغيرة  ربوة  إلي  وصلوا  أخيراً 
لتنفيذ  ُمخصصة  أورشليم  خارج 
على  بالصلب  اإلعدام  عقوبة 
الُمجرمين، تُعرف بجبل الجلجثة أي 

الُجمجمة.
“جمجمة”  كلمة  أن  البعض  يري 
وقد  “جلجثة”  اآلرامية  عن  ُمترجمة 
الُمستدير  شكلها  ألن  هكذا  ُسميت 
يشبه جمجمة اإلنسان، ولقد جاء في 
“جمجمة”  ُدعي  الموضع  أن  التقليد 
البشرية،  رأس  آدم  دفن  قد  فيه  ألن 
مقبرة  علي  رفع  قد  الصليب  وكأن 
آدم حيث تحولت جمجمته إلي تراب 
خالل فسادها وقد صلب المسيح بين 
أثنين أثمة يُمثالن فساد العالم، وجاء 
آدم  خطية  من  لينقذنا  المسيح  صلب 

وخطايانا الفعلية.

ياللُسخرية! اللصان ُكل ِمنُهما حمل 
صليبُه وَتبَع يسوع إلى الُجلُجثة بينما 
من  إختبأوا  الُمختارين  يسوع  تالميذ 

الخوف!

مكانه  أخَذ  يسوع  ُصلَِب  عندما 
وسط إثنان من اللصوص الُمجرمين، 

يمينه  عن  مكانهما واحداً  أخذا  وُهما 
واآلخر عن يساره. 

هؤالء اللصوص لم يكونوا ُمجرد 
ولكن  عاديين  أو  ِصغار  لصوص 
الذين  الُمجرمين  ُمجرمين،  لصوص 
ِبقسوة  ضحاياُهم  بتعذيب  يسعدون 

وقتلهم.
 ُربما كان هذان اللصان صديقان 
أن  لُه  ُمقدراً  كان  الذي  لِباراباس 
يُطلق سراحه  أن  قبل  بينُهما  يُصلب 

ويحل يسوع مكانه.

اليهود  ُزعماء  داِفْع  كان  عموماً 
بين  الطريقة  بهذة  يسوع  يُصلب  أن 
بغيضاً  شكلُه  يبدو  لكى  الُمجرمين 
ومذلواًل ولكى يظهر على أنُه ُمجِرْم 

كبير! 

َتغيْر  ُمتوقع  غير  بشكل  ولكن 
هو  العار  صليب  وأصبح  المشهد 

صليب النُصره .. كيف؟

ساحة  وكأن  المشهد  يصور 
القاضي  محكمة،  أصبحت  الصلب، 
في النصف ولصان واحداً عن يمينه 

واآلخر عن يساره.

المشهد يُصور كما لو أنُه في يوم 
المسيح هو  العظيم، ويسوع  الدينونة 
جانبه  وعلى  الوسط،  في  القاضى 
وعلى  نادم،  غير  ُمذِنْب  شخص 

الجانب اآلخر شخص َندَم وتاْب. 
تقول الكلمة اإللهية في )متي 25: 
اإلنسان  ابن  جاء  “ومتي   ،)34-31
القديسين  المالئكة  وجميع  مجده  في 
مجده  كرسي  علي  يجلس  فحينئذ 
فيميز  الشعوب  جميع  أمامه  ويجتمع 
بعضهم من بعض كما يميز الراعي 
الخراف  فيقيم  الجداء  من  الخراف 
ثم  اليسار  عن  والجداء  يمينه  عن 
يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا 
ُمباركي أبي رثوا الُملك الُمعد لُكم منذ 

تأسيس العالم.”

في  وأجرمنا  أنفسنا  ظلمنا  نحن 
وجاء  ذاته  أخلي  ولكنه  هللا،  حق 
لكي يُحصي مع أثمة من أجلنا، جاء 
ليُصلب مع اللصان وألجلهما وألجلنا 
نحن أيضاً، جاء ليُصلب فاتحاً ذراعيه 
أحضانه  فاتحاً  الصليب،  عود  علي 

للعالم كله ليخلص من يؤمن به. 
 

لم  وتاب،  َندَم  أحدهما  لصان 
بخالص  يهتم  لم  بآالمه،  يكترث 
نفسه فقط، بل إهتم أيضاً برفيقه لكي 

ينقذه من الهالك األبدي، وحينما أدي 
رسالته ولم يستجب له رفيقه، إلتفت 
إلي يسوع وقال “أذكرني يارب متي 
يسوع  له  فقال  ملكوتك”  في  جئت 
“أنك اليوم تكون معي في الفردوس” 
لقد خطف الملكوت بكلمة عن إيمان 
وتدعوه  لِلُمخلص،  شاِهداً  فأصبَح 
الكنيسة باللص اليمين، وإن لم يذكر 
الكتاب ذلك صراحة، ولكن ذلك علي 
حسب اآلية “ فيقيم الخراف عن يمينه 

والجداء عن اليسار.” 

في  أيضاً  فكان  اآلخر  اللص  أما 
صليب  علي  ومعلقاً  الظروف  نفس 
مثل صديقه، ولكنه جدف علي يسوع 
اليهود،  زعماء  مثل  وأهانه  وعيره 
فالصليب  فهلَك،  يتوب  ولم  يندم  ولم 
نحن  عندنا  أما  جهالة  الهالكين  عند 

الُمخلُصين فهوه قوة هللا.

رجاء،  عنده  كان  اليمين  اللص 
فنال رحمة وخالصاً أبدياً، أما اآلخر 
الصليب،  علي  بتعليقه  رجاؤه  ففقد 
وهذا حال الكثير مننا في هذه األيام، 
يأنون تحت صليب التجربة وينسون 
أن المسيح حمل صليبه الذي هو في 
ليس  بصليبه،  فينا  واحد  كل  الواقع 
وال  يعترفون  وال  رجاء،  عندهم 
رجاء  وحده  هو  المسيح  بأن  يقرون 

لمن ليس له رجاء.

يوسف  مع  العذراء  ذهبت  حينما 
بارك  يسوع،  الطفل  لختان  النجار 
وقال  يسوع  الطفل  الشيخ  سمعان 
لمريم أُمه “ها أن هذا قد وضع لسقوط 
ولعالمة  اسرائيل  في  كثيرين  وقيام 
يقصد  وكان   )34:2 )لوقا  تقاوم” 
بالعالمة، الصليب الذي سيكون عثرة 
وسبب لسقوط وهالك كثيرين وأيضاً 

سيكون قوة وخالص للكثيرين. 

عزيزي القارئ، قد تكون مسيحي 
بالبطاقة الشخصية، قد تكون مولوداً 
في عائلة مسيحية أباً عن جد، ولكنك 
قريباً  تكون  قد  فقط،  باألسم  مسيحي 
مازلت  ولكنك  الخالص  من  جداً 

مفقوداً!

الناس  من  كثير  هؤالء  مثل  اليوم 
سمعوا عن الخالص ولكنهم ال زالوا 
غير راغبين في المجئ إليِه، وآخرين 
ِبنعمِه  َخلصوا  واآلن  ضائعيْن  كانوا 

المسيح.
نصلي من أجل خالص العالم وإلي 

معرفة الحق يقبلون. آمين.
لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد 647-823-6779

ahram.teeba@gmail.com

هل مازلت أحبو
احالم فانوس 

وينيبج - مانيتوبا

فى عظه للسان العطر مثلث الرحمات 
أو  نظرى  لفت  الثالث  شنوده  البابا 
سمعى جمله جميله قالها – طبعا نيح 
كانت   – بصلواته  ونفعنا  نفسه  هللا 
ونافعه  جميله  كلماته  كل  ومازالت 
لكل العصور . فى هذه  العظه كان 
يقول إننا فى تسابقنا وصراعتنا  فى 
بها وبالماديات من  الدينا واالنشغال 
حولنا فكأننا مازلنا نلعب فى التراب. 
أخذت أفكر فى حال الطفل )البيبى( 
وهو يحبو ويلعب فى التراب ونحن 
نخشى عليه من التراب ونبعده عنه 
حتى اليتسخ جسمه أو تتسخ مالبسه 
“هل  أعاله  السؤال  نفسى  سألت    .
بالفعل  وجدتنى   . أحبو”  مازلت 
منشغله بأمور كثيره كلها فى النهايه 
سعادتى  فمثال  التراب”  فى  “لعب 
أو  معين  مركز  الى  الوصول  فى 
“لعب  هو  الحياه  فى  هدف  تحقيق 
فى  سعادتى  أن  كما   “ التراب  فى 
إمتالك منزل جديد أو أمتالك سياره 
جديده هو “لعب فى التراب” ولست 
وحدى الوحيده الكبيره التى مازالت 
ككبار  فمعظمنا  التراب  فى  تلعب 
بتكالبنا على  كلنا  أقول  ان  أريد  وال 
أكبر  إقتناء االشياء والحصول على 
كسب مادى أوشخصى فى هذا العالم 
أقول جميعنا  فعال “مازلنا نلعب فى 
نلوم  أن  علينا  اليجب  إذن  التراب” 
الحقيقه اليدركون  فى  صغارنا وهم 
سيؤدى  هذا  التراب  فى  اللعب  أن 
 . أجسامهم  أو  مالبسهم  أتساخ  الى 
وسعاده  متعه  فنجد  الكبار  نحن  أما 
الوصول  أن  ونعتقد  اللعب  هذا  فى 
كل  إقنتاء  فى  هو  السعاده  قمة  الى 
ماهو جديد . وفى الحقيقه أن كل هذه 
االشياء فى النهايه هى تراب والقيمه 
ونلهث  نجرى  نحن  نلك  ومع  لها 
فى  نلهث  نحن  االشياء.  هذه  وراء 
تحقيق  أو  نجاحات  لتحقيق  أشغالنا 
ثروات أوشهره  وكل هذا “تراب فى 
تراب. طبعا أنا بكالمى هذا آلادعو 
الى التكاسل والتنبله أو قتل الطموح 
تحقيقها  إلى  نسعى  التى  واالحالم 
“اللعب  هذا  بجانب  أننا  أقول  ولكن 
فى التراب” أو تحقيق هذه االهداف 
الدنيويه اليجب أن تحجب عنا رؤية 
التراب  هذا  من  وأعظم  أهم  ماهو 

أو حياتنا  باقى  بالطبع ماهو  وأقصد 
وننجح  ونعمل  نشتغل  نعم  االبديه. 
ونصل الى مناصب مرموقه ونكون 
ناججين فى المجتمع ولكن ال نجعل 
الذى  االساسى  الهدف  هو  التراب 
الغبار  إليه . مثال ننفض هذا  نسعى 
لحضور  مبكرا  لنستيقظ  التراب  أو 
قداس أو السهر فى تسبحه . الشىء 
إستيقاظنا  مقابل  فى  أننا  الغريب 
المبكر جدا - لو كانت طبيعة عملنا 
الهمه  بمنتهى  نقوم   - ذلك  تستدعى 
الهمه  لهذه  المقابل  أن  مع  والنشاط 
 “ “مال  النهايه  فى  هو  النشاط  أو 
يعنى ورق أو تراب “ مع أن مقابل 
اليقدر  الصاله  أو  الروحى  السهر 
إنما هو حياه  أموال  أو  بأى ماديات 
بين  نوازن  أن  إذن  علينا    . أبديه 
إحتياجاتنا الروحيه وتطلعاتنا الماديه 
حتى ال تطغى الماده أو التراب على 
وأعتقد   . الروحيه  االحتياجات  هذه 
من  جزء  إزاحة  أستطعنا  كلما  أننا 
أنفسنا  عن  الغشاوه  أو  التراب  هذا 
أشياء  سنرى  أننا  أعتقد   ، وأعيننا 
اليكون  أن  بمعنى  وأعمق.  أجمل 
هذا العالم الترابى هو شغلنا الشاغل 
 . اليه  نسعى  الذى  الوحيد  وهدفنا 
حين  فكرت وتأملت فى هذه الكلمه 
فى  وألهث  أجرى  مازلت  وجدتنى 
هذه الحياه ، وجدتنى أشغل تفكيرى 
 ، الوقت  تضييع  التستحق  بأمور 
أو  الصاله  فى  أتكاسل  وجدتنى 
أنتفض  ذلك  ومع  القداس  حضور 
 ، ونشاط  بهمه  العمل  الى  للذهاب 
وأشغل  والقال  للقيل  ألتفت  وجدتنى 
تضييع  التستحق  بتفاهات  نفسى 
الوقت بل والعمر فى التفكير فيها ، 
تكون  قد  آلأسباب  أغضب  وجدتنى 
فى غاية التفاهه حين أفكر فيها بعد 
ذلك ، وجدتنى أغضب لكلمه بسيطه 
قد ال يقصد بها إساءه لى ، وجدتنى 
أغضب آلنى أتوقع الكثير من البشر 
فى حين أننا كبشر النمتلك هذا الكثير 
 . البعض  بعضنا  من  نتوقعه  الذى 
التراب  فى  ألعب  مازلت  وجدتنى  
 “ أخرى  السؤال مره  نفسى  وسألت 
هل مازلت أحبو” ووجدتىى أرد بكل 
واقول  نفسى  مع  ومكاشفه  صراحه 

“نعم مازلت أحبو”.

البابا تواضروس:

بدء استالم أعمال مسابقة أيقونات 
الكاتدرائية 15 أبريل

القاهرة - أ ش أ قال البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية 
مسابقة  أعمال  استالم  سيتم  إنه  المرقسية  الكرازة  بطريرك 
رسم أيقونات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في الفترة من 15 
إلى 17 أبريل الجاري. وأضاف البابا تواضروس الثاني في 
الكنيسة  إن  بالعباسية  المرقسية  بالكاتدرائية  االسبوعية  عظته 
أعلنت عن مسابقة لرسم أيقونات للكاتدرائية المرقسية بمناسبة 

االحتفال عام 201٨ بمرور 50 عاما على إنشاء الكاتدرائية، 
وتقدم لها 43 مشتركا هم 2٨ فنانا و15 فنانة، 2٩ منهم من 
أمريكا.  استراليا وواحد من  الصعيد و2 من  القاهرة و5 من 
مسبق  موعد  تحديد  المشاركين  الفنانين  على  أنه  إلى  وأشار 

لجنة  هناك  ستكون  أنه  مؤكدا  أعمالهم،  لتسليم  الحضور  قبل 
للتحكيم وستقوم بتقييم األعمال من الناحية الكنسية والفنية. من 
جهة أخرى، قدم البابا تواضروس الثاني لجامعة بني سويف 
االجتماعي.  السلم  في  الفخرية  الدكتوراه  مؤخرا  منحته  التي 
واشار إلى أن جامعة بني سويف انفصلت عن جامعة القاهرة 
وحاليا بها 22 كلية ويخطط رئيس الجامعة الدكتور امين سيد 
إلى  تواضروس  البابا  وأشار  كلية.   30 إلي  تصل  أن  لطفي 
بسبب  المقبل،  مايو   27 حتى  ستتوقف  األسبوعية  عظته  أن 
االحتفاالت بعيد القيامة المجيد وأسبوع اآلالم الذي تحتفل به 
الكنيسة االسبوع المقبل، باإلضافة إلى مشاركته في عدد من 
اللقاءات والزيارات داخل وخارج مصر خالل الفترة المقبلة.



بقعـــــة ضــــوء  
املايا     بالد  يف  وصبايا  وسالسا  تكيال 

فاروق عطية

السنة الثامنة ، العدد )185(  - األحد 5 إبريل 2015 آراء9

   الزمن دوار, كنا في بالدنا حينما 
نلهث من شدة الحر نشّد الرحال إلي 
أمواجه  بين  لنطفي  البحر  شاطئ 
بنسيم  النفس  وننعش  القيظ  لهيب 
نشاطه وللروح  للجسد  البحر ونجدد 
الثاني  وطننا  في  وهنا  صفائها, 
طول  من  نمّل  فنحن  األمر  انعكس 
أيضا  ونهرب  القارس  الشتاء  موسم 
البحر ونرتمي بين أمواجه  إلي شط 
لننعم ببعض الدفئ من ضوء الشمس 
المنعكس علي أجسادنا الشبه عارية.

   رغم اقتراب شهر مارس الذي 
من  الزهور  وتفتح  الربيع  شهر  هو 
يفرش  هنا  الشتاء  زال  ما  نهايته, 
األسطح  علي  البيضاء  ماليته 
يريد  وال  الشجر  وأفرع  والطرقات 
االنسحاب, فكان ال بد أن أن نهرب 
البحر  أحضان  بين  الدفئ  إلي  قليال 
الحبيب, وكانت الرحلة إلي المكسيك 
والسالسا  التكيال  بالد  المايا,  بالد 
من  الرحلة  استغرقت  والصبايا. 
كانكون  مطار  إلي  بيرسون  مطار 
تالها  ساعات,  أربعة  المكسيكي 
منتجع  إلي  بالحافلة  برية  رحلة 
لمدة  مايا  ريفيرا  كاماليون  كاتالونيا 

ساعة ونصف.

ال  الثالث  العالم  أن  يبدو     
الفهلوة  في  موطن آلخر  من  يختلث 
ببساطة  تؤدي  قد  التي  والسزاجة 
لهروب السياحة. عند وصولنا لمطار 
وزارة  مندوبة  استقبلتنا  كانكون 
علينا  وعرضت  المكسيكية  السياحة 
يسعر  المايا  هرم  منطقة  إلي  رحلة 
دوالر   200 قدره  حكوميا  مدعوم 
اإلجراء  ذلك  أن  وأفادت  أمريكي, 
التاكسي  أصحاب  استغالل  لمنع 
بالمبلغ  إيصاال  أعطتنا  للسائحين. 
في  للهرم  الرحلة  تكون  أن  علي 
تاكسي  نطلب  مباشرة,  التالي  اليوم 
التاسعة  الساعة  المنتجع  من  تليفونيا 
صباحا وشددت علي أال نعطيه مزيدا 

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

وهو  اإليصال  نريه  فقط  النقود  من 
وهناك  الهرم  لمنطقة  بتوصيلنا  يقوم 

سيكون في انتظارنا مرشد سياحي.

انتظرنا  للمنتجع  وصولنا  عند     
إجراءات  الستكمال  االستفبال  في 
القيد بالسجالت وتسلم مفاتيح الغرف 
المخصصة, فاجأتنا موظفة االستقبال 
بطلب مبلغ 35 دوالر أمريكي إضافيا 
أننا  أفهمناها  فرد,  لكل  ليلة  كل  عن 
الرحلة مدفوعة  المزيد ألن  ندفع  لن 
بالكامل وال داعي لالبتزاز ألن هذا 
العودة  في  نفكر  ال  يجعلنا  األسلوب 
مرة أخري ويسيئ لمصداقية بالدكم.

التاكسي  التالي طلبنا  اليوم     في 
مرصوف  طريق  في  بنا  سار  الذي 
والنظافة  باالتساع  يمتاز  جيدا 
علي  المتشابكة  الجميلة  واألشجار 
حتي  ونصف  ساعة  لمدة  جانبيه 
وصلنا لمبني كبير يبدو أنه مخصص 
استقبلنا  والمحاضرات.  للمؤتمرات 
في هذا المبني استقباال جيدا وقيل لنا 
لمدة نصف ساعة وبعدها  ننتظر  أن 
عن  ونصف  ساعة  لمدة  محاضرة 
الزمنية”  المشاركة  “شراء  موضوع 
أننا  لهم  قلنا  السياحية,  بالمناطق 
هذا  يهمنا  وال  االنتظار  نريد  ال 
في  نفكر  وال  أساسه  من  الموضوع 
فقط  للسياحة,  زمنية  فترات  شراء 
والعودة  الهرم  لمنطقة  الذهاب  نريد 
نليفونية  اتصاالت  بعد  للمنتجع. 
متعددة بين المرشد ورياساته, قال لنا 
الدخول  تذاكر  الحصول علي  يمكننا 
يوم  في  إليه  لنذهب  الهرم  لمنطقة 
أنكم  بحزم  له  قلنا  ذلك  عند  آخر, 
تضيعون وقتنا وطلبنا إعادة ما دفعناه 

والعودة إلي المنتجع, وتم لنا ذلك. 

   المنتجع رائع الجمال, والفندقة 
ممتازة  من  أكثر  نجوم  خمسة 
منها  الهوية,  متعددة  والمطاعم 
واليابانية,  واألوربية  المكسيكية 

إضافة لبوفيهات مفتوحة لتقديم ثالث 
منتشرة  صغيرة  ومطاعم   , وجبات 
بين حمامات السباحة تقدم المأكوالت 
البارات  اليوم.  خالل  وقت  أي  في 
منتشرة حتي داحل حمامات السباحة 
أنواع  كل  تقدم  المحيط  وشواطئ 
والكوكتيالت  والعصائر  المشروبات 

والكحوليات 24 ساعة يوميا.

غير  بعضها  ممتدة,  الشواطئ     
البحرية,  باألعشاب  مليئ  جيد 
وبعضها جميل يمتاز بالمياه الرقراقة 
القليلة األمواج كونها محاطة كحدوة 
األسماك  فيها  تمرح  الحصان, 
تسبح  الحجم,  والمتوسطة  الصغيرة 
من  لها  تقدمه  ما  وتأكل  األقدام  بين 
قطع الخبز تنهشه من بين أصابعك. 
األجمل  فهي  السباحة  حمامات  أما 
واألروع يسبح فيها الكبار والصغار 
في أمان, وتنتشر حولها الشيزلونجات 
بمالبس  الفاتنات  عليها  تتمدد  التي 
التي تكشف مفاتنهن يستمتعن  البحر 
بحمامات الشمس التي تكسبهن اللون 
من  فاتنات  المرغوب.  البرونزي 
لون وجنس, مسنات وناضجات  كل 
وصبايا, الشقراء والسمراء والصفراء 
والقصيرة,  الطويلة  والسوداء, 
كلهن  والبدينة,  والملفوفة  الرشيقة 
بالبكيني الذي يكشف أكثر مما يستر, 
يمرحن في دالل, الكل يعاملهن بالود 
واالحترام, ال تحرش وال معاكسات, 
المغريات  كل  رغم  تحرش  ال  نعم 
وزال عجبي عندما تذكرب أنني في 
بالد الكفر التي تحترم حرية اإلنسان 
تعتبر  التي  اإليمان  بالد  في  ولست 
للفراش  إال  تصلح  ال  عورة  المرأة 

وتلبية الرغبات المكبوتة.

يقوم  السباحة  حمامات  في     
وشابات  شبان  رياضيون  مدربون 
السابحين  بقيادة  المميز  يزيهم 
والسابحات آلداء تمرينات ورقصات 
التي  السالسا  أنغام  علي  رياضية 

ونشاط,  مرح  في  معها  الكل  ينفعل 
بعض  بإجراء  أيضا  يقومون  كما 
التي  واللعبات  المرحة  المسابقات 
تنتهي بإهداء بعض الجوائز الرمزية 
تحلي  المساء  وفي  للمنتصرين. 
يقدم  الذي  المسرح  في  السهرات 
الراقصة  الغنائية  االستعراضات 
ما  وبعدها  الالتينية,  والفولكلورية 
المحيط  شط  علي  السنكحة  أطيب 

تحت ضوء القمر والنجوم.

   في اليوم قبل األخير كانت الرحلة 
شيشن-إيتزا  مدينة  إلي  المنتجع  من 
التي  إيتزا(  )بئر  المايا  بلغة  وتعني 
بنيت في العام 500 قبل الميالد شمال 
المكسيك,  في  يوكاتان  جزيرة  شبه 
الساعتين.  حوالي  استغرقت  رحلة 
 Chichen بوابات  تُفتح  أن  ما 
األثرية  المنطقة  داخل  لتدلف   itza
التاريخية التي تشمل أكثر وأشهر ما 

تبقى من حضارة المايا وهي:

Kukulkan ـ هرم الـ

Temple of Jag-  ـ معبد القوة
uars

 Temple of المحاربين  معبد  ـ 
Warriors

El caracol ـ المرصد الفلكي

Cenote ـ مغارة

Ball Court ـ الملعب الرياضي

 ..Kukulkan الـ  ¬¬¬¬¬هرم 
رمز حضارة المايا:

لحضارة  يرمز  الذي  الهرم  هو 
٨00م،  سنة  بُني   المايا،  وثقافة 
ويتكون من أربعة أوجوه، لكل وجه 
عدد  ويبلغ  قمته،  إلى  تؤدي  ساللم 
الدرجات لكل وجه ٩1 درجة، وهذا 
درجة،   364 مجموعها  أن  يعني 
باإلضافة إلى درجة أخيرة على قمة 
على  موجود  معبد  إلى  تؤدي  الهرم 
 365 للهرم  يصبح  وبذلك  قمته، 
ويبلغ  السنة.  أيام  عدد  هي  درجة 
أضفنا  ولو  متراً،   24 الهرم  ارتفاع 
أمتار،   6 يبلغ  الذي  المعبد  ارتفاع 
 30 للهرم  الكلي  اإلرتفاع  يكون 
أنها  الساللم   يميز  ما  وأهم  متراً. 
عملية  يجعل  بحيث  اإلنحدار  شديدة 
حقيقياً،  تحدياً  والنزول  الصعود 
فبعد  التعب؛  تستحق  مغامرة  ولكنها 
الصعود لقمة الهرم ستتمكن من رؤية 
حدود جواتيماال وأنت في المكسيك، 
عكس  فهي  الهرم  داخل  الجولة  أما 
مغامرة الصعود والنزول، فهو مظلم 
المايا  شعب  كان  الرطوبة.  وشديد 

الجيري  بالحجر  األهرامات  يبني 
ألغراض ثالثة هي ممارسة الطقوس 
ولإلحتفاالت  القرابين،  كذبح  الدينية 
الدينية، وأيضا لتكون عالمات بارزة  
لهداية سكان المايا في طريقهم داخل 
وعلى  الكهنة  على  وكان  الغابات. 
تلك  كل  التعبد صعود  يريد  من  كل 
في  الدينية  الطقوس  إلقامة  الساللم 

المعبد الذي يوجد بأعلى الهرم. 

   هناك وجه للتشابه بين أهرامات 
وهو  الفرعونية  واألهرامات  المايا 
أن  إال  مربعة،  قاعدة  منهما  لكل  أن 
أهرامات الفراعنة أكبر حجماً وأعلى 
ارتفاعاً، وحوافها حادة وقمتها دقيقة. 
كثيرة،  فهي  اإلختالفات  أوجه  أما 
سنجد مثاًل أن أهرامات المايا تحتوي 
على معابد في قممها ومقابر داخلها، 
أما  أهرامات الفراعنة تحتوي على 
منفصلة  المعابد  بينما  بداخلها  مقابر 
المايا  أهرامات  أن  كما  الهرم,  عن 
إلى  الصعود  ليسهل  بساللم  مزودة 
بينما  قمته،  على  الموجود  المعبد 
جداً  صعب  مصر  أهرامات  صعود 
ارتفاع  متمرس.  إال  يستطيعه  وال 
بينما  مترا   30 هو  كوكولكان  هرم 
مترا,  خوفو 146  هرم  ارتفاع  يبلغ 
منذ  بُنيت  المايا  أهرامات  أن  كما 
1200 سنة تقريباً بينما شيد الفراعنة 

أهراماتهم قبل 4000 سنة.

انتهينا من جولتنا في     وبعد آن 
لنا  يتبَق  لم   Kukulkan الـ  هرم 
المايا  آثار  لبقية  سريعة  جولة  سوى 
مبنى  يوجد  الهرم.  حول  الموجودة 
مرصد  عن  عبارة  الشكل  دائري 
المايا  علماء  بناه   ،Carocal فلكي 
كانوا  التي  الشمس  حركة  لمراقبة 
يعبدونها. كما توجد في نفس المنطقة 
األرض  تحت   Cenote مغارة 
مليئة بالماء الذي تجمع بداخلها خالل 
بارد  باألسفل  والجو  السنين،  آالف 
الزائر عن طريق نفق،  ويدخله  جداً 
وعندما تصل إلى آخر المكان تتضح 
وبحيرة  أشجاراً  وترى  الرؤية  لك 
معبد  أما  اللون.  خضراء  كبيرة 
الـقوة Jaguars ومعبد الـمحاربين 
متجاوران  فهما   Warriors
التي تحيط  بمئات األعمدة  ويتميزان 
بهما، مما يعطيك إحساساً بأنك محاط 
بعدد كبير من جنود المايا الجبارين، 
داخل  حتى  األعمدة  هذه  وتستمر 
الغابات المحيطة. أما الملعب المسمى 
بالـ Ball Court فهو ملعب واسع 
فال  أعمدة،  أو  سقف  له  ليس  جداً 
استخدمه  السماء،  وبين  بينك  حاجز 

شعب المايا لممارسة رياضاتهم.

الطائرات املدنية... التزود بالوقود جًوا

نظام تزويد الطائرات المدنية بالوقود
في  بالوقود  التزود  المدنية  الطائرات  بإمكان  بات  جديد  نظام  حسب 
الهواء، بعد أن كان هذا األمر حكًرا على الطائرات الحربية، وذلك عبر 

طائرة خاصة تستطيع تزويد 5 طائرات بالوقود فوق الغيوم. 



دراسة: التقدم فى العمر يزيد ثقتنا فى اآلخرين
نيويورك - أ.ش.أ  حول العالقة اإليجابية بين العمر والثقة, أظهرت دراسة 

كلما  العمر  فى  تقدمنا  كلما  أنه  حديثة 
زادت ثقتنا فى اآلخرين وفي من حولنا.  
وأوضح الباحثون أن التقدم في العمر ال 
ساخرين  بالضرورة  السن  كبار  يجعل 
ونقديين لما حولهم, بل يصبحون أكثر 
زيادة  أن  الجديد  النتائج  وتظهر  ثقة. 

الثقة في النفس مع التقدم فى العمر, عالوة على ذلك, أن الناس يصبحون 
أكثر خبرة وسعادة مع مرور الوقت. وكان الباحثون قد عكفوا على دراسة 
عدة نقاط على عينة من األشخاص  وكبار السن بلغو 1٩7.٨٨٨ شخص 
من ٨3 بلدا. وتشير النتائج المتوصل إليها إلى وجود عالقة إيجابية بين 

العمر والثقة بالنفس وفى اآلخرين.
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

Cucumbers اخليار
طعام مفيد للبشرة

من عيادة الطب الطبيعى
األطعمة األورجانيك

 Yellow و   FD&C وتجنب 
no 5

الخضروات  تغسل  ان  حاول 
وان  الفرشاة،  مستعمال  بعناية 
اذا  لها  الخارجية  القشرة  تزيل 
الشمعية،  بالمادة  مدهونة  كانت 
وكذا الحال مع الفواكه التي ترش 
كثيرا بالمبيدات الحشرية والتنزع 

قشرتها قبل األكل.

الصحية  القواعد  تتبع  ان  حاول 
ان  بمعنى  األطعمة  اختيار  في 
وليست  الكاملة  الحبوب  تختار 
المنقاة، وان تختار اللحوم اكسترا 
وزيت  الدهون،  قليلة  اى  لين 

.Cold Pressed الزيتون

األطعمة  تتجنب  ان  واجتهد 
المصنعة والزيوت المهدرجة

 ودمتم فى صحة

   د.تباسيم جندي

س: إذا كنت ال أقدر على شراء 
الطعام األورجانيك فماذا أفعل؟

الطعام  ان  من  الرغم  على  ج: 
األورجانيك هو األمثل للصحة اال 
القواعد  بعض  اتباع  يمكنك  انه 

الصحية حتى تخفف من الضرر.

اطعمتك  تشترى  ان  حاول  فمثال 
من المزارع المجاورة او تتسوق 
 Farmer’s Market في 
حيث تجلب األطعمة من المزارع، 
مصادر  عن  تسأل  ان  وحاول 
األحيان  من  كثير  ففي  الطعام 
ولكنها  أورجانيك  األطعمة  تكون 
بدون شهادة بسبب ارتفاع تكلفة 

تسجيلها أورجانيك.

واذا اردت تجد كثير من األطعمة 
األورجانيك تباع اون الين.

ليس  طعاما  تشترى  وعندما 
المكتوب  الالفتة  أقرأ  أورجانيك 
ان  وحاول  المكونات،  عليها 
على  المحتوية  األطعمة  تتجنب 
الصناعية  واأللوان  النكهات 

آالف  منذ  معروف  طعام  الخيار 
في  زراعته  بدأت  وقد  السنين، 
جنوب آسيا وانتقل الى الهند وباقى 
آسيا عن طريق الرحالة المكتشفين 
محبوب  طعام  والخيار  القدامى، 
المصرية  الحضارة  أيام  من 
القديمة وكذا الرومانية واليونانية، 
وشهرته لم تكن فقط باعتباره أحد 
األطعمة  كأحد  ولكن  الخضروات 
التي تحافظ على صحة الجلد، وهو 
يعتبر طعاما مناسبا لفصل الصيف 
ونظرا  مبردة  صفات  من  له  لما 
الحتوائه على كثير من الماء، وهو 
عادة يستخدم في عمل السلطات او 

يغمس في الديب كأحد المقبالت.

سعراته  بقلة  يتميز  والخيار 
مشبع  طعام  وباعتباره  الحرارية 
جيد  كم  على  يحتوى  هذا  ومع 
من  فكوب  الغذائية،  العناصر  من 
حرارى  سعر   14 يحوى  الخيار 
لراغبى  مناسب  هو  لذلك  فقط، 
يحتوى  كذلك  الوزن،  انقاص 
يهدئ  الذى  الكافييك  على حامض 
يبرز  وهذا  الجلد،  التهابات  من 
استخدامه منذ القديم لصحة الجلد.

او  طازجا  الخيار  أكل  ويمكن 
لويس  الملك  اشتهر  ولقد  مخلال، 
بمحبته  فرنسا  في  عشر  السادس 
للخيار مما دعا الى إقامة كثير من 

الصوبات لزراعته.

وللخيار أنواع:

اسطواني  الشائع:  الخيار   -
 ٩ الى   7 من  وطوله  شكله  في 
من  القطر  في  واكبر  بوصات 
 English او  األنجليزى  الخيار 
Cucumbers وله قشرة سميكة 
من  ولونه  وملساء  داكنة  خضراء 

مملوء  وهو  باهت  اخضر  الداخل 
طرية  بذور  المركز  وفى  بالماء 
من  الخيار  يدهن  وعادة  تؤكل، 
الخارج بمادة شمعية إلطالة عمره 
على األرف ف، ولكن األورجانيك 

ال يدهن بهذه المادة الشمعية.

 English اإلنجليزي  الخيار   -
يحتوى  Cucumbers: وهو ال 
على البذور وقشرته اقل سمكا وهو 
وطوله  الشائع  الخيار  من  أطول 
بين 12 الى 20 بوصة واسهل في 

الهضم من الخيار العادى.

-  خيار التخليل: وهو اصغر في 
بها  فاتح  خضراء  وقشرته  الحجم 
نتوءات وكمية الصوديوم به اكثر 

من األنواع األخرى.

طويل  وهو  الياباني:  الخيار   -
نتوءات  سطحه  وعلى  ورفيع 

وبذوره قليلة.

-  الخيار األرمينيان: لون قشرته 
وله  كريسبى  وهو  فاتح  اخضر 

بذور طرية ونهايته منحنية.

اكسترا  وهو  اسفران:  الخيار   -
كريسبى ويزرع في منطقة الخليج 

العربى.

وعلى الرغم من انك تجد الخيار 
في السوبر ماركت طول السنة اال 
شهر  بين  ما  األصلي  موسمه  ان 
مايو الى يوليو حيث تكون المواد 
والطعم  تركيزا  اكثر  فيه  الغذائية 
هي  والتكلفة  صورة  احسن  في 

األقل.

التي  تجنب  الخيار  اختيار  وعند 
تحتوى على تجاعيد او التي تميل 

لالصفرار او المحتوية على أجزاء 
طرية.

ويجب اال تغسل الخيار قبل حفظه 
في الثالجة واذا أحكمت البالستيك 
عليه سوف تحتفظ به مدة 10 أيام.

والخيار له فوائد عظيمة، فالخيار 
هام لصحة الجلد فهو يحتوى على 
السيليكا  عنصر  من  كبيرة  كمية 
وهو  الكوالجين  لتكوين  هام  وهو 
البروتين األكثر شيوعا في الجسم 
والهام في تكوين الجلد، لذا ينصح 
وضعه  او  الخيار  عصير  بشرب 
ويساعد  يرطبها  فهو  البشرة  على 
الجفون  في  التورم  خفض  على 
كذلك  الشمس،  حروق  ويخفف 
 C فيتامين  على  الخيار  يحتوى 
وحامض  لألكسدة  مضاد  وهو 
من  الجلد  يخلص  الذى  الكافييك 
عنصر  فهى  السيليكا  اما  الماء، 
هام في تكوين العضالت واألوتار 

واألربطة والغضاريف والعظام.

لعناصر  جيد  مصدر  والخيار 
واأللياف  والمغنسيوم  البوتاسيوم 
فيتامين  عائلة  من  وهو  والفوليت 
B وكل هذه العناصر مفيدة لصحة 

القلب وضغط الدم.

كمية  على  يحتوى  الخيار  والن 
مناسب  فهو  األلياف  من  مناسبة 

لتحسين الهضم واإلخراج.

فيتامين  على  الخيار  يحتوى  كما 
ضد  يعمالن  اللذان  والمنجنيز   A
الذى  الموليبدنم  وعنصر  األكسدة 
يساعد في اخراج السموم من الجسم 
والحامض األمينى تريبتوفان الذى 

يسهل النوم.

الشاي األخضر يعمل على حتسني صور 
األشعة امللتقطة عرب الرنني املغناطيسي

واشنطن - أ ش أ توصل فريق من العلماء 
يعمل  األخضر  الشاي  أن  إلى  األلمان 
على تحسين جودة الصورة الملتقطة عبر 
أجهزة الرنين المغناطيسي للمرضى الذين 
ماثور”  “سانجاى  وأوضح  لها.  يخضعوا 

أنه  ألمانيا,  في  “كولون”  جامعة  في  العضوية  غير  الكيمياء  معهد  مدير 
لمساعدة  األخضر  الشاي  من  المصنعة  المركبات  استخدام  بنجاح  تم  قد 
األورام السرطانية في الضوء بين الفئران. فقد استخدمت عملية بسيطة 
حيث تم تغليف مركبات الشاي األخضر بمركبات أكسيد الحديد النانوية, 
وتم إعطاءها إلى مجموعة من فئران التجارب, وأظهرت صور الرنين 
األورام  إظهار  في  نجحت  قد  األخضر  الشاي  مركبات  أن  المغناطيسي 
السرطانية بل والعمل على تباينها والتأثير عليها بصورة فعالة. وأظهرت 
أبحاث حديثة الفائدة المحتملة من الجسيمات النانوية – أكسيد الحديد على 
ولكن  أفضل.  بشكل  الحيوي  الطبي  التصوير  لجعل   – الخصوص  وجه 

النانوية لها عيوبها.

 Tel: 647 823-6779   لالعالنات أو لالتصال باجلريدة

دراسة: الرضاعة الطبيعية تساهم بزيادة 
مستوى ذكاء األطفال

البرازيل-ا ش ا أظهرت دراسة برازيلية أن الرضاعة الطبيعية، من 
أمد  وإطالة  األطفال  لدى  الذكاء  مستويات  زيادة  في  المساهمة  شأنها 
البلوغ.  مرحلة  في  أعلى  مالية  إيرادات  وتحقيقهم  الدراسي  تحصيلهم 

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بيلوتاس البرازيلية بيانات تتعلق بـ3500 شخص مولودين سنة 
1٩٨2 وتلقوا الرضاعة الطبيعية منذ والدتهم ولفترات متفاوتة. والحظ الباحثون أن الرضاعة كانت مفيدة لجميع 
أفراد هذه العينة بعد ثالثين عاما على والدتهم، بالمقارنة مع األشخاص الذين لم يستفيدوا من الرضاعة الطبيعية، 
كما أن النتيجة كانت أفضل كلما كانت مدة الرضاعة أطول. وبحسب هؤالء الباحثين، فإن األشخاص الذين تلقوا 
فترة  تتجاوز  لم  الذين  أولئك  مع  بالمقارنة  نقاط  بأربع  أعلى  ذكاء  معدل  لديهم  رضاعة طبيعية على مدى عام 
الرضاعة لديهم شهرا واحدا. كما أن فترة تحصيلهم الدراسي كانت أطول في حين كانت مداخيلهم أعلى بنسبة 
الثلث من المعدل الوسطي للرواتب. وتخلص الدراسة الى أن الباحثون أخذوا بعين االعتبار معايير من شأنها 
التأثير على النتيجة مثل مستوى معيشة األهل وسن الوالدة عند والدة الطفل وإمكان تدخين األم خالل الحمل. 
وأشار المشرف على الدراسة برناردو ليسا هورتا أن “اآللية المحتملة التي تسمح بتفسير اآلثار الحميدة لحليب األم 

على الذكاء هي وجود أحماض أمينية مشبعة بسلسلة طويلة تلعب دورا أساسيا في نمو الدماغ”.
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الرأي الشائع يقول إن األهرامات 
المصرية - إحدى عجائب الدنيا السبع 
بالسخرة.  بُنيت  وأنها  عبيد،  بناها   -
اكتشفوا حديثاً  اآلثار  أن علماء  غير 
مقابر في منطقة األهرام يرون فيها 

دلياًل على عدم صحة ذلك الرأي.
 منذ بنائه قبل 4500 عاماً ما زال 

هرم خوفو يثير التساؤل والدهشة
رغم أن الهرم األكبر قد ُشيد قبل 
نحو 4500 سنة كمقبرة للمك خوفو، 
اليوم  حتى  اآلثار  علماء  زال  ما 
يتجادلون حول هذا البناء الذي اعتبره 
عجائب  من  القديم  العالم  في  الناس 
اآلثار  علماء  زال  وما  السبع.  الدنيا 
الذين  العمال  عدد  حول  يختلفون 
عملوا على بناء الهرم، وكذلك حول 
استغرقها  التي  والمدة  بنائه  طريقة 
تشييده. ويرِجح عدد كبير من علماء 

اآلثار أن تكون األحجار الثقيلة التي 
يزن كل منها أطناناً قد تم سحبها على 
طريق صاعد باستخدام الحبال والقوة 
البشرية، غير أنهم ما زالوا يتجادلون 
استخدم  هل  التالي:  السؤال  حول 
أنه  أم  األهرام؟  لبناء  عبيداً  فرعون 

سّخر الفالحين الفقراء للعمل في بناء 
أي  الفيضان،  وقت  في  األهرامات 
العمل  عن  اإلجباري  توقفهم  خالل 

في الحقول؟
»عمال بناء الهرم األكبر لم يكونوا 

من العبيد«
علماء  فإن  يبدو  ما  وعلى 
من  خطوة  اقتربوا  قد  المصريات 
أن  إذ  األخير،  السؤال  على  اإلجابة 
اكتشافات  حققت  مصرية  آثار  بعثة 
مقابر  على  بعثورها  مهمة  أثرية 
هذه  إن  و  خوفو.  هرم  بناة  عمال 
بنوا  الذين  العمال  أن  تؤكد  المقابر 
لم  الثالثة  الجيزة  أهرامات  أكبر 
بالسخرة،  يعملون  أو  عبيداً  يكونوا 
وإال ما كانوا بنوا مقابرهم إلى جانب 
»عثرت  البعثة  ان  وأ  الملك.  مقابر 
ترجع  جديدة  مقابر  مجموعة  على 
إلى األسرة الرابعة )264٩- 2513 

قبل الميالد(، وتعود هذه المقابر إلى 
األكبر«.  الهرم  بنوا  الذين  العمال 
عام  األولى  العمال  مقابر  واكتُشفت 
سائحة عن ظهر  إثر سقوط   1٩٩0
»أبو  تمثال  شرق  جنوب  جوادها 

الهول«.

البعثة  رئيس  اعتبر  جهته  من 
»الكشف  أن  حواس  زاهي  األثرية 
عن مقابر العمال من أهم االكتشافات 
األثرية في القرنين العشرين والواحد 
على  الضوء  تُلقي  ألنها  والعشرين، 
الفترة المبكرة لألسرة الرابعة وتؤكد 
سقوط فكرة قيام العبيد ببناء األهرام، 
مباشرة  تقع  المقابر  هذه  ألن  وذلك 
عليه،  وتطل  بل  الهرم  جوار  إلي 
بناء  استطاعوا  لما  عبيدا  كانوا  ولو 

مقابرهم في هذه المنطقة«.
مقابر  أهم  »من  إن  حواس  وقال 
العمال مقبرة لشخص يدعى »ايدو«، 
وهي عبارة عن بناء مستطيل الشكل 
به العديد من آبار الدفن التي كسيت 
من الحجر الجيري المحلي الموجود 

بالهضبة، كما كسيت جدران المقابر 
التي  الطوب  من  بطبقة  الخارج  من 
إلى  باإلضافة  البيض،  باللون  ُطليت 
منها  وحدة  كل  تواجه  كوات  وجود 
وخروج  دخول  لتسهيل  للدفن  بئرا 
الروح من المتوفى القابع في هذه البئر 

حسب معتقدات قدماء المصريين.
المشروع  كان  خوفو  »الهرم 
كله  الشعب  وأن  لمصر  القومي 

اشترك في بنائه«
 

يُعتبر هرم زوسر المدرج )حوالي 
أول  الميالد(  قبل  عام   3000

األهرامات التي ُشيدت في مصر
من  مجموعة  عن  البعثة  وكشفت 

إدارة جديدة 
حلماية آثار مصر 
خالل الكوارث 

واألزمات

ممدوح  الدكتور  كشف 
الدماطي، وزير اآلثار المصري، 
مع  دائم  تعاون  وجود  عن 
الدفاع  ووزارة  الداخلية  وزارة 
الى  الفًتا  اآلثار،  وحماية  لتأمين 
إدارة  إعداد  بصدد  الوزارة  أن 
الحفاظ  تتولى  لألزمات  جديدة 
فترات  في  وإدارتها  اآلثار  على 
سياق  وفي  واألزمات.  الكوارث 
سيسافر  أنه  الدماطي  أعلن  آخر، 
قطعة   240 الستعادة  ألمانيا  إلى 
قطع   10 إلى  باإلضافة  أثرية، 
الدماطي،  وأضاف  أستراليا.  من 
»آثار  بعنوان  مفتوح  لقاء  خالل 
بالدنا - آمال وتحديات« في قاعة 
بجامعة  اآلداب  كلية  مؤتمرات 
المرحلة  افتتاح  أن  شمس،  عين 
القومي  المتحف  من  الثانية 
بالفسطاط  المصرية  للحضارة 
وأشار  المقبل.  يوليو  في  سيكون 
المتحف  أن  إلى  اآلثار  وزير 
ألف   135 مساحة  على  سيُقام 
الحضارة  تاريخ  وسيتناول  متر، 
العصور. وسيأتي  المصرية عبر 
أعمال  تعثرت  أن  بعد  افتتاحه 
اإلنشاء من 2010 حتى منتصف 
إلى  البيروقراطية،  بسبب   2014
أن تم تحريك المشروع بعد زيارة 
محلب  ابراهيم  الوزراء  رئيس 

لورشة المتحف المستقبلي.

بالمقبرة  تحيط  التي  والرفات  العظام 
وتتسم  الغرب.  جهة  من  الرئيسية 
وبساطة  حجمها  بصغر  المقابر  هذه 
المعمارية.  وزخرفتها  تصميمها 
أخرى  مقبرة  عن  الكشف  تم  كما 
مقبرة  من  الغربي  الجنوب  إلى  تقع 
الكشف  هذا  أن  حواس  ويرى  ايدو. 
الحياة  عن  واضحة  فكرة  »يعطينا 
الدينية للعمال الذين اشتركوا في بناء 
الهرم«. وأضاف أن األدلة التي ُعثر 
عليها »تفيد أن العائالت الكبيرة في 
يومياً  ترسل  كانت  والدلتا  الصعيد 
وثالثة  عجاًل  عشر  أحد  حوالي 
إلعاشة  وذلك  خروفاً،  وعشرين 
العمال وفي المقابل كانوا ال يدفعون 
الضرائب للدولة«. واعتبر حواس أن 

ذلك »يثبت أن الهرم كان المشروع 
القومي لمصر كلها وأن الشعب كله 

اشترك في بنائه«.
وأكد حواس أن »عدد العمال الذين 
اشتركوا في بناء الهرم األكبر بالذات 
ال يزيد عن 10 آالف عامل، عكس 
هيرودوت  اليوناني  المؤرخ  قاله  ما 
بأن عدد العمال كان يصل إلى 100 
ألف عامل«. وقال حواس إن الكشف 
جاءوا  العمال  »هؤالء  أن  يؤكد 
دفنوا  والذين  الكبيرة،  العائالت  من 
أثناء  الذين ماتوا  العمال  بالجبانة هم 

بناء األهرامات ».

اكتشاف يناقض مقولة بناء األهرامات بالُسخرة

زهور قوس قزح: مجال الزهور وبهاء قوس قزح!

جمال استثنائي يلفت األنظار! وعلى 
حقيقية،  غير  تبدو  أنها  من  الرغم 
لكنها زهور حقيقية موجودة بالفعل 
طريق  عن  شراؤها  وميكن  هولندا  في 

شبكة اإلنترنت!

أحد  فان صاحب  لبيتر  تعود  والفكرة 
شركات بيع الزهور في جنوب هولندا، 
والذي استطاع تطوير هذه الزهور من 
ِخالل حقن صبغات مختلفة في جذع 
الزهرة أثناء منوها، فتكون النتيجة هو 
أن متتصها بتالت الزهرة لتظهر بهذا 

الشكل املدهش عندما تتفتح!

على  باحتوائها  الزهور  هذه  تتميز 
واألرجواني  األزرق  يشمل  ألوان  تنوع 

والبرتقالي واألصفر.

وألن هذه العملية معقدة ال تُباع هذه 
مقطوعة،  أو  مجففة  إال  الزهرات 
أنها غالية  املتوقعة هي  ومشكلتها 
زهرات  الـ5  سعر  يصل  حيث  الثمن، 
سعر  يصل  بينما  دوالر،  لـ55  منها 
وتزداد  دوالر!!   325 إلى  منها  الباقتني 
على  احلصول  أردت  إذا  املشكلة  هذه 
الزفاف أو جتهيزات  تشكيالت حفالت 
األسعار  تسرك  فلن  خاصة،  حلفالت 

أبداً!!

هذه مجموعة أخرى من الصور لهذه 
الزهور االستثنائية:
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2399 Cawthra Road, Unit 100 Mississauga ON L5A 2W9
www.facebook.com/pages/Arabesque-Cultural-Lounge

Tel: 905-339-7777

تفضلوا وإستمتعوا معنا

بأجمل االجواء

وألذ املأكوالت واملرشوبات

Arabesque Restaurant & Cafe

Operation Hours
Sun. – Thu. 11a.m. – 12:00 midnight

Fri. – Sat. 11a.m. – 2:00 after midnight
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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

St Anthony Monastery. Perth, ON- Canada

 

608 Miners Point Rd Perth, ON K7H 3C5 
+1-613-264-8071
Abbaanthony.ca

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
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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, 
capital gains, foreign non-business income or return of capital, and each may have different tax consequences. Individuals should consult with their 
personal tax advisor. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or any other government deposit insurer. 
For funds other than money market funds, unit values change frequently. For money market funds, there can be no assurances that a fund will be 
able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in a fund will be returned to you. Past 
performance may not be repeated. 
Financial planning services and investment advice are provided by Royal Mutual Funds Inc. (RMFI). RMFI, RBC Global Asset Management Inc., Royal Bank 
of Canada, Royal Trust Corporation of Canada and The Royal Trust Company are separate corporate entities which are affiliated. RMFI is licensed as a 
financial services firm in the province of Quebec.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. RBC and Royal Bank are registered trademarks of Royal Bank of Canada. ©2012 Royal Bank of Canada. 36028 (08/2012)

Example is based on:
■ Name of Fund:   ■ Number of Units: 
■ NAV/Unit    ■ Monthly Distribution/Unit: $

Bassem Fawzy, PFP, FICB, FCSI 
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. 

$562.02* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of February 28, 2015): $7.74  

12919.90 
0.0435 



وكالة اإليرادات الكندية حتذر من رسائل نصية لالحتيال

أصدرت وكالة اإليرادات الكندية ] ريفنيو كندا[ تحذيرا عن عملية احتيال تتم عن طريق أرسال رسالة نصية علي 
الهواتف الذكية وتقول الرسالة أن وكالة إيرادات كندا قد أرسلت المال للمتلقي عن طريق التحويل اإللكتروني )انتر 

أك( وتطلب من المتلقي أن يضغط علي كلمة )لينك( حتي يتم تحويل المال له، 
ثم تطلب منه معلومات شخصية مثل رقم الضمان االجتماعي ، ومعلومات 
بطاقة االئتمان والحسابات المصرفية ورقم جواز السفر ، وقد علمت الشرطة 
األعالم  بإبالغ  كنديين  قام  عندما  االحتيال  بهذا  الكندية  اإليرادات  ووكالة 
لتحذير الناس، وقالة وكالة اإليرادات الكندية إنها ترسل المدفوعات المالية 
إلكترونيا  أبدا  تحوله  بواسطة شيك وال  أو  المباشر  اإليداع  فقط عن طريق 
)انتر أك( وقالت أن من يستلم أي رسالة تطلب معلومات عليه أن يحذفها 

فورا ، وهذا التحذير موجود علي موقع الوكالة اإللكتروني ، وعمليات االحتيال التي تستخدم اسم )ريفنيو كندا( 
ليست جديدة وقد حذرت الوكالة منذ عدة سنوات الناس من الرسائل اإللكترونية والمكالمات الهاتفية وحتي الرسائل 
التي تطلب معلومات شخصية ، وتقول إنها لن تطلب معلومات شخصية أبدا عبر البريد اإللكتروني ، واي فرد 
يتلقى مثل هذه الرسائل عليه أن يسال نفسه هذه األسئلة ، 1– هل أنا منتظر المزيد من المال من وكالة اإليرادات 
الكندية ؟ 2– هل هذا يبدوا حسن جدا الن يكون حقيقي؟ 3– هل من يطلب أرسال المعلومات يسال عن شيء لم 
يتضمنه اإلقرار الضريبي الخاص بي؟ 4– وهل من يسال عن المعلومات يسال عن أشياء موجودة بالفعل في 
ملفي الضريبي لدي وكالة اإليرادات الكندية؟ 5– هل أنا متأكد من هذا الذي يسال عن المعلومات؟  وجاء أيضا 
في نفس الوقت تحذير من تي دي بنك عن رسائل احتيال نصية ترسل لألفراد تبلغهم بان حسابهم البنكي قد اغلق 
وعليهم الضغط على كلمة ]لينك[ إلعادة فتح الحساب ثم يطلب منهم معلومات شخصية، واي فرد يتخوف من انه 
قد اصبح ضحية لالحتيال يمكن ن يتصل بالمركز الكندي لمكافحة االحتيال علي رقم ٨٨٨٤95٨501                                                  

أوتاوا : أعلنت وكالة فحص الغذاء الكندية عن استدعاء لمنتج من صدور 
العالمة  من  الفرن   في  تشوي  التي  جرام  ال400  ذات  العبوات  الفراخ 
 2015 عام  أبريل   2٨ قبل  استعمالها  يحسن  والتي  ليليدال(   ( التجارية 
، وتقول وكالة فحص األغذية أن هذا المنتج يباع في أونتاريو ومانيتوبا 
وألبرتا وساسكاتشوان وبريتش كولومبيا ولم تتلقي الوكالة أية تقارير عن 
أعراض  وتتضمن   ، المنتج  هذا  تناول  بسبب  الليستريا  ببكتريا  إصابات 
تناول طعام ملوث بالليستريا القيء والغثيان وارتفاع مستمر في درجة الحرارة والم في العضالت وصداع شديد 
وتيبس في الرقبة ، وتعتبر النساء الحوامل والمسنين والمصابين بضعف جهاز المناعة في خطر من هذا المرض.

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

السنة الثامنة ، العدد )185(  - األحد 5 إبريل 2015

وزيرة النقل تعلن عن قرار جديد بعد حادثة سقوط 
طائرة االير باص ) جيرمان وينجز( علي جبال األلب 

في فرنسا

جميع  في  فورا  تطبق  جديدة  سياسة  عن  ريت   ليزا  النقل  وزيرة  أعلنت 
شركات الطيران التي تنقل المسافرين وهي تتطلب أن يتواجد اثنين من طاقم 
الطائرة في قمرة القيادة في جميع الرحالت الجوية وفي جميع األوقات ،وقد 
اتخذت هذه اإلجراءات بعد حادثة سقوط طائرة اإليرباص ) جيرمان وينجز( 
وتحطمها علي جبال األلب في فرنسا والتي قال عنها المسؤولين الفرنسيين 
الداخل   من  القيادة  قمرة  بأغالق  قام  قد  لوبيتز  اندرياس  الطيار  مساعد  أن 
بعدان غادرها القبطان للذهاب إلي دورة المياه ومنعه من دخولها وقام بأسقاط 
الطائرة عمدا علي جبال األلب الفرنسية ، كما اتضح من التسجيل الصوتي 
الذي عثر عليه في الصندوق األسود للطائرة ، فقد سمع صوت القبطان وهو 
يطلب فتح باب القمرة ويدق عليها بقوة وسمع صوت صراخ الركاب بعد أن 
الطيران األمريكية ينص علي  ادركوا مصيرهم، والبرتوكول في شركات 
اذا  القيادة في جميع األوقات حتي  اثنين من طاقم الطائرة في قمرة  وجود 
حدث شيء لمساعد الطيار يمكن للفرد اآلخر استدعاء القبطان ولكن شركات 
الطيران األوربية والكندية لم تكن تتبع هذا ، وعلي الفور قامت شركة طيران 

اير كندا بتطبيق السياسة الجديدة. 

إحباط مظاهرات مناهضة لإلسالم في مونتريال من 
قبل جماعات معارضة

نظم فرع من  جماعة تسمي )بيجيدا( وهي 
الخريف  في  ألمانيا  في  تأسست  جماعة 
أخري  بلدان  إلي  تشعبت  ولكن  الماضي 
وإنشات لها جناح في كبيك في وقت سابق 
من هذا العام وهي تدعو إلى سياسات هجرة 

اكثر تشددا لحماية العالم الغربي من األسلمة ، مسيرة ظهر يوم السبت 2٨ 
مارس في منطقة تسمي المغرب الصغير بجوار مونتلاير وهي منطقة مكتظة 
المركز  بها  ويقع  المسلمين  من  األعمال  وأصحاب  المسلمين  بالمهاجرين 
اإلسالمي مما الهب سخط الكثيرين ،وقال احدهم انه شيء مروع خصوصا 
وانهم سيسيرون أمام المسجد وقد حاولنا أن نبعد الناس عنهم لئال يمزقوهم  
ووقف العشرات من السكان في الطرق ومنعوا أعضاء بيجيدا من االقتراب 
من المركز اإلسالمي و تم تفريق مسيرتهم من قبل مئات من الناس المنهاضين 
للعنصرية الذين حملوا الفتات كتب عليها )متحدون ضد العنصرية ( و)نرحب 
بالالجئين ( و)سحقا لبيجيدا( ونصح البوليس جماعة )بيجيدا( بإلغاء مسيرتهم، 
وقال احد األفراد أن أعمال )بيجيدا( عنصرية وهم يريدون نشر الكراهية 
والخوف وألشيء يدعوا للخوف، وقال البوليس للصحافة الكندية انه بالرغم 
من أن االحتجاجات المضادة لم تكن قانونية إال أن الشرطة لم تقم بمحاولة 
إليقافها ولم تكن هناك أية اعتقاالت  وقد وضع فرد واحد في الحجز كتدبير 
وقائي ، وكتب عمدة مونتلاير علي تويتر قائال ، أن مجموعة )بيجيدا( ليست 
موضع ترحيب في مونتلاير وان جميع أشكال التعصب غير مقبولة ، وقد 

وعد انصار) بيجيدا( بتجديد التجمع والمسيرة مرة أخري.

الرسالة التي أرسلها عمدة مدينة دورفال في مونتريال إلى اآلباء 
واألمهات املسلمني

المقاصف  بإلغاء لحم الخنزير من جميع  أباء وأمهات الطلبة المسلمين عمدة مدينة دورفال في مونتلاير  طالب 
المدرسية ورفض العمدة الطلب وارسل كاتب المدينة رسالة إلي جميع اإلباء واألمهات يشرح فيها سبب الرفض 
فقال : علي المسلمين أن يتكيفوا مع كندا وكبيك في تقاليدهم وطريقتهم في الحياة الن هذا هو المكان الذي اختاروه 
ليهاجروا إليه ، ويجب أن يندمجوا ويتعلموا كيف يعيشون في كبيك ، وان يفهموا انه عليهم تغيير أسلوب حياتهم 
وليس علي الكنديين أن يفعلوا هذا ، وهم الذين رحبوا بهم بكل سخاء ، وعلي المسلمين أن يفهموا أن الكنديين 
ليسوا عنصريين وال يكرهون األجانب فقد قبلوا الكثير من المهاجرين قبل المسلمين ، ] في حين أن العكس ليس 
صحيحا حيث أن الدول اإلسالمية ال تقبل المهاجرين غير المسلمين[ وان الكنديين ليسوا كغيرهم من األمم األخرى 
وليسوا مستعدين أن يتخلوا عن هويتهم وثقافتهم ، واذا كانت كندا هي ارض الترحيب فليس عمدة دورفال هو الذي 
يرحب بكم  بل شعب كندا وكبيك ككل ،وأخيرا يجب أن يفهموا أن كندا وكبيك هي بأصولهم اليهودية والمسيحية 
وأشجار عيد الميالد والكنائس واالحتفاالت الدينية  وسيبقي التدين ضمن الحدود الخاصة ، وان مدينة دورفال لها 
الحق في رفض أي تنازالت لإلسالم والشريعة ، وللمسلمين الذين يختلفون مع العلمانية وال يشعرون بالراحة في 
كندا هناك 57 دولة إسالمية جميلة في العالم معظمهم غير مزدحمين بالسكان ومستعدة الستقبالهم بأذرع حالل 
مفتوحة وفقا للشريعة ، واذا كنتم قد تركتم بالدكم إلي كندا وليس ألي بلد إسالمي أخر ، فهذا ألنكم تعتبرون الحياة 
في كندا افضل من أي مكان أخر ، وأسال نفسك هذا السؤال مرة واحدة ، ) لماذا افضل كندا عن المكان الذي أتيت 

منه ؟( وجزء من اإلجابة هي مقصف المدرسة الذي يحتوي لحم الخنزير. 

كندا تؤيد العمل العسكري لدعم احلكومة 
املعترف بها في اليمن 

أوتاوا : 27 مارس 2015 – أصدر وزير الشؤون الخارجية اليوم بيانا 
بشان الحالة في اليمن فقال ؛ تشعر كندا بالقلق من تدهور الوضع في اليمن 
الناتج عن اإلجراءات العسكرية الجارية التي قام بها المتمردين الحوثيين 
ضد الحكومة المنتخبة والرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء 
التي  انتشار عدم االستقرار والفوضى  خالد بحاح ، هذه اإلجراءات تزيد 
تؤدي إلي تفاقم ازمه اليمن اإلنسانية وتهدد االستقرار اإلقليمي ، وان كندا 
وشركائها  السعودية  العربية  المملكة  به  تقوم  الذي  العسكري  العمل  تدعم 
من مجلس التعاون الخليجي واألخرون للدفاع عن حدود المملكة السعودية 
وحماية الحكومة اليمنية المعترف بها  بناء علي طلب من الرئيس اليمني 
، إن كندا لديها عالقات قوية ومتنوعة مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
وتقف وراء حكومة اليمن المعترف بها ونحن نراقب التطورات عن كثب 
وعلي اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة ، ونحن نطالب بشدة 
الحوثيين لوقف  هذه العمليات العسكرية االستفزازية ونحث جميع األطراف 
علي العودة إلي طاولة المفاوضات ، وان كندا تواصل الوقوف إلي جانب 

الشعب اليمني خالل هذا الوقت الصعب وغير المؤكد.

برنامج دعم الكهرباء املقترح من حكومة أونتاريو سيساعد نصف 
مليون مستهلك بداية من العام القادم 

زيادة  يناير 2016  أول  من  بداية  أونتاريو  في  المقيمين  معظم  يشاهد  سوف 
برنامج  في  تغيرات  بسبب  الشهر  في  دوالر   11 حوالي  الكهرباء  فواتير  في 
حكومة أونتاريو وستتوقف إعادة 10% من مبلغ فاتورة الكهرباء وهي حوالي 
17 دوالر كانت تحسب لفائدة المستهلك تحت اسم الكهرباء النظيفة وسيتم وقف 
مبلغ 5.60 دوالر الذي كان يضاف للفاتورة في العشرة سنوات الماضية وكانت 

تدفع لتكاليف ديون البرنامج النووي ، وبحسب برنامج أونتاريو لدعم الكهرباء ) أو أي أس بي( ستشاهد العائالت 
المكونة من أربعة أفراد مع دخل سنوي اقل من 2٨ الف دوالر توفير حتي455 دوالر في العام أو حوالي 3٨ 
دوالر في الشهر ، والعائالت التي لها دخل يبدأ من 35 الف في العام سيوفرون 30 دوالر في الشهر وسوف تزيد 
أسعار الكهرباء للمستهلكين الذين يزيد دخلهم السنوي عن 50 الف دوالر للمساعدة في برنامج أونتاريو لتدعيم 
الكهرباء ،وهذه الزيادة  ستعتمد علي عدد الناس الذين سيتقدمون بطلب االنضمام إلي هذا البرنامج لتخفيض أسعار 
الكهرباء لهم ، وعند البدء في العمل بهذا البرنامج ستتعاون حكومة المقاطعة مع وكاالت الخدمات العامة وشركات 
توزيع الكهرباء المحلية لتعليم المستهلكين كيف يخفضون أسعار فواتير الكهرباء ، فمثال ستعمل الحكومة لمساعدة 
كبار السن المحتاجين بإعادة ضريبة الطاقة لهم وسيتطلب هذا من المسنين المواطنين  أن يتقدموا بطلب مع صورة 

من إقرار ضريبة الدخل وتشجع الحكومة كبار السن لاللتحاق بهذا البرنامج.

استدعاء ملنتج من صدور الفراخ لشركة ) ليليدال ( بسبب مخاوف من 
ميكروب الليستريا



صداقتنا الممتدة لزمن طويل تدفعنى لزيارته كلما 
تيسر لى .  نحن تعدينا السبعين بعامين إثنين , 
تملؤنى الدهشة من نشاطه وحيويته . أسأله : هل 
: ال أعرف  يبتسم ويجيب  ؟  تتعاطى منشطات 
عنها شيئاً ,  الهواية ياصديقى ,, تعلق بهواية من 
الهوايات تمنحك متعة ونشاطاً مستمراً .... ليس 
إلى  الرسم  إلى  الموسيقى  فمن  فراغ  لدى وقت 

جمع العمالت معدنية وورقية والطوابع
إذن أنت ثرى فهذه هوايات مكلفة  •

ليس كما تظن .. أنا ال أجمع عمالت   •
ذهبية أما الفضية فقليل منها . عند زيارتك لى 

سترى ..
خمسة  أحضر  القهوة  وبعد  الهادىء  بيته  فى 

ألبومات   ,, 
,, وقد رتبتها  ألمعدنية  بالعمالت  نبدأ   •
: ألمصرية- ألكندية –ألواليات المتحدة وأمريكا 
العربية ) ومعها تركياوإيران  الالتينية-ألدول   
ولنبدأ   ,, العالم  (-بقية  وباكستان  وإسرائيل 
بالمصرية . فى الصفحة األولى عمالت فضية 
فاروق 1٩3٩  للملك  الفضية  قروش  العشرة   :
وربع  ونصف  جنيه  بفئات   1٩70 ,ناصر 
,السادات26 مارس 1٩7٩ توقيع إتفاقية السالم 
األيوبى  الدين  ,صالح  فيصل1٩76  ألملك   ,
1٩٩4 ) مرور ٨00 عام على وفاته ( ,طلعت 
 ) ميالده  على  عام   125  (  1٩٩3 حرب 
,ألشاعران شوقى وحافظ 1٩٨3 , نجيب محفوظ 
1٩٨٨ ) فوزه بنوبل ( , أم كلثوم 1٩76 ,عبد 
المتداولة  العمالت  إلى  . اآلن  الوهاب 1٩٩1  
وهى تتشكل من معادن مختلفة كالنحاس األصفر 
تحمل  عملة  بأقدم  وأبدأ  والبرونز   واأللومنيوم 
خاتم السلطنة العثمانية وعبارة ٌضرب فى مصر 

المصرية  السلطنة  ثم  هجرية   12٩3 والتاريخ 
 5 بفئات  مصر  سلطان  كامل  حسين   1٩17
قروش -10 مليم-5 مليم 2مليم – 1مليم وجميعها 
مخرومة عدا الخمس قروش ,,,,,,, فؤاد األول 
1٩2٩ قرشين وعشرة مليمات وخمسة ) وإثنان 
ونصف مليم ( وأخيراً مليم .,,,,,,فاروق األول 
فى  وال  مثيلتها  على  أعثر  لم  بقطعة  وبدأتها 
المصرية    العمالت  يحوى صور  الذى  األطلس 
إنها من النحاس األصفر سمكها أقل من العمالت 
األخرى مشرشرة ال تحمل تاريخاً . أحد وجهيها 
بل   ( شاباً صغيراً  فاروق  الملك  يحمل صورة 
قل صبى ( تحيطه عبارة فاروق األول    ملك 
أعتقد   ,,, 5مليمات  اآلخرعبارة  والوجه  مصر 
أنها ٌصكت لمناسبة وأهديت للحضور ولم تٌطرح 
قروش—  10 فئات  عمالت  بعدها  للتداول 

القرشان الدائرى وسداسى األضالع ) كنا نطلق 
عليه نصف فرنك ( 1٩37 – 10 مليم –5مليم 
 1٩3٨ المشرشر  األحمر  النحاس  ثم  نيكل 
,,1٩43 – 2مليم –1مليم وأخيراً النصف مليم 

1٩3٨
جمهورية مصروتحمل صورة أبى الهول 1٩55 
بفئات من عشرة قروش إلى المليم الواحد 1٩5٨ 
قيام  تذكار  ق   10 المتحدة  العربية  ألجمهورية 
–إصدارات   1٩5٨ فبراير   22 الجمهورية 
تذكارية لمناسبات مثل سوق القاهرة الدولى__ 
20 مليم سوق اإلنتاج 1٩5٨ و10 و5 و2مليم 
الجمهورية  تحت  كلمة مصر  و1مليم وظهرت 

العربية المتحدة . 
جمهورية مصر العربية ألعشرون قرشاً 1٩٨0 
بحجم كبير تقلص فى 1٩٨4 إلى ثلثى هذا الحجم 
,,, ٌصكت العديد من العمالت التذكارية بلغ ما 
جمعته منها 67 مناسبة وذكرى مختلفة بجميع 

الفئات حتى المليم 1٩73 
عصر مبارك كان شحيحاً فى إصدار العمالت 
آمون  عنخ  توت  بصورة  الجنيه200٨  فقط 

–50 قرش 2005 كليوباتراوتقلص حجمها فى 
2007  -- وربع جنيه مخروم 1٩٩3 –وربع 
جنيه2010 ال يحمل صوراً . هذه عمالت مصر 
على أنى ألحقت بهذا األلبوم ثالث قطع صغيرة 
وال تسترعى إنتباه أحد لكنها أثمن قطع لدّى .... 
هاتان اإلثنتان نسختان لفلس األرملةالذى تحدث 
والثالث  المثل  به  وضرب  المسيح  السيد  عنه 
عملة قديمة لإلمبراطر تراجان .... تسألنى كيف 
حصلت عليهم ؟ الدكتور نايف القسوس رئيس 
هذه  منحنى  باألردن  العمالت  جامعى  جمعية 
القطع وأنا بعد مبتدىء مع هذه الهواية وكان ذلك 

عام 1٩٨2 . 
$$$$$$$$

كــــــــــــــــــــندا ألعمالت الكندية تشى بالثراء 
 . البيئة  على  والحفاظ  الحياة  وحب  والفخامة 
الثانية )  إليزابيث  الملكة  جميعها تحمل صورة 
بعناية هللا حامية العقيدة (يشاركها فى ذلك الدول 
التى شملتها األمبراطورية التى لم تغرب عنها 
إلى  اآلن  وتحولت  العظمى  بريطانيا  الشمس 
رابطة الكومنولث , كلها تضع صورة الملكة أو 

الملك ) جورج السادس وجورج الخامس ( 
تبدأ العمالت من 2$ -1$ -25 سنت -10 و5 
لمرور  تذكارية  عملة  دوالر  النصف   . سنت  
خمسين عاماً على تتويج الملكة إليزابيث )1٩52 
-2002 (ولم يٌطرح للتداول ... ال25 سنت أكثر 
العمالت إصداراً وهى ثالثة  : كندا – المقاطعات 
– دورة فانكوفر األوليمبية.... فى األولى أكثر 
أهمها  وحيوانات  لطيور  صورة  خمسين  من 
 . وحفريات  بألوان  مطعم  البعض   ,,, ألوعل 
أحدها يحمل صورة الملك جورج السادس1٩47 
يشير  رسم  وعليها  المقاطعات  إصدارات   .....
المقاطعة وإسمها وستجدها هنا كلها  إلى شعار 
عدا نونافوت ...... أما الدورة األوليمبية فتحمل 
صور اللعبات المشتركة فى الدورة وقد جمعت 
منها عشرين قطعة .... ال10 سنت تحمل صورة 
للملك جورج  وواحدة  سمكة  أو  سفينة شراعية 
السادس 1٩51 ......ال5 سنت وتحمل صورة 
السمكة والشعلة والقندس واألرنب واحدة تحمل 
أما   ....  1٩22 الخامس  جورج  الملك  صورة 

والبعض  الميبل  ورقة  فأكثره صورة  ال1سنت 
طائر النورس 1٩67 , وجورج السادس 1٩40 
,  على كٍل ٌسحب السنت من التداول عام 2013 

$$$$$$$$$

الدوالر  الالتينية  وأمريكا  المتحدة  ألواليات 
معدنية  ٌصكت  لكن   , ورقية  عملة  األمريكى 
أيزنهاوروخلفه جرس  : دوالر  أمريكا  لرؤساء 
 200 مرور  (ذكرى   1٩76-  1776 الحرية) 
سنة على قيام الواليات المتحدة , نصف دوالر 
جورج  دوالر   ,  1٩77 و   1٩76 كينيدى 
 , جونسون  أندرو   , لينكولن  ,إبراهام  واشنطن 
جيمس   , جارفيلد  جيمس   , جيفرسون  توماس 
ماديسون , جيمس يوشنان . يوليسس جرانت , 
جون كوينسى آدمز.    ألعمالت المتداولة لربع 
الدوالر بصورة جورج واشنطن منها الفيدرالى 
بصورة النسر أو قارع الطبل فى الحرب األهلية 
على الوجه الثانى للعملة ولكل والية عملتها من 
الوالية  بإسم  الثانى  الوجه  تزين  دوالر  الربع 
وعبارة   الحرية  تمثال  نيويورك  مثاًل  وشعارها 
تينيسى فصور آالت  أما   , الحرية  إلى  المدخل 
ستجد  الموسيقى  اإلرث  ة  وعبار  موسيقية 
وال5  بال10  الفئات  وتستكمل  والية   هنا 4٩ 
سنت فيحمالن صور ليندون جونسون وجورج 
السنت  أما  الكابيتول  ومبنى  والغابات  واشنطن 
لينكولنومبنى  إبراهام  صورة  فيحمل  الواحد 
يوجد   . األحمر  النحاس  من  وٌصك  الكابيتول 

سنت  يحمل عبارة سنت واحد 1٩44 
وتحمل  أيلند  :المكسيك-كايمان  الالتينية  أمريكا 
صور  وتحمل  –كوبا  إليزابيث  الملكة  صورة 
 – _كوستاريكا  جيفارا  شــــى  ومنهم  زعمائها 
بهاما –   – فنزويال   – كاريبيان  –إيست  شيلى 
الدوالر  أن  تاهيتى –فيجى – جامايكا وتالحظ 
سنت  ال 20  وزن  ٌخمس  يعادل  وزنه   2005
1٩٨1 – البرازيل عملة جيدة الصقل – أروبا 
– جواتيماال – برمودا – بربادوس – أرجنتينا 
– هندوراس – بنما – دومينيكان – كولومبيا – 

ترينيداد وتوباجو .
]البقية العدد القادم[
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ألعـــــــامل بني يديـــــــــك
توفيق مرتي مينا

1( .... يا نابشا قبرى حنانك ، ها هنا قلٌب ينام
ال فرق من عاٍم يناُم وألف عام

هذى العظام حصاد أيامى فرفقاً...رفقاً بالعظام
أنا لست أُحسب بين فرسان الزمان

إن عد فرسان الزمان
لكن قلبى كان دوماً قلب فارس

كره المنافق والجبان
مقدار ما عشق الحقيقة

قولوا  أَلْخَطاب  الجميلة
  أَْخَطاَب.. قريتى الحبيبة

هو لم يمت بطاًل ولكن.... مات كالفرسان بحثاً عن 
بطولة ..

لم يلق فى طول الطريق سوى اللصوص 
حتى الذين ينددون كما الضمائر باللصوص ..

فرسان هذا العصر......فرسان هذا العصر
فرسان هذا العصر هم بعض اللصوص...

... بعض اللصوص

2( .... أحكي عن ركاب قطار  
بينهم من ينزع قشرة موز

يغمس في الملح الموز و يلقيه بعيدا .. 
سألوه: لماذا تفعل ما تفعل

قال بكل بساطة: “لست أحب الموز المغموس بملح 
إني حر في أن أغمس ما شئت بما شئت”

غر يلعب بالحرية .. غر يعبث بين الركاب.. بمجد 
هللا

.... و لهذا فسد الموز و “فسد الملح”

3( و أنا نازلة أدلع أمال القلل البحر بيضحك ليه 
 أصل الحكاية ماتضحكش.. البحر غضبان 

مابيضحكش 
البحر جرحه مابيدبلش و جرحنا وال عمره دبل 
مساكين بنضحك م البلوه زي الديوك و الروح 

حلوه 
سارقاهام السكين حموه ولسه جوه القلب أمل
قللنا فخارها قناوي بتقول حكاوي و غناوي 

يا قلة الذل أنا ناوي ما أشرب و لو في الميّه عسل 

4 ( الشمس لم تعبر بقريتنا .. وال مر القمر من 
ألف جيل 

 وال العيون تبسمت يوماً لمولود وال دمعت النسان 
يموت 

موتى على قيد الحياة… ..فالناس من هول الحياة..

من أشعار وكلمات جنيب سرور
حجي: اخلطاب الديني خنرت فيه جرثومة التخلف

إم سي إن/ 
حجي،  طارق  الدكتور  الكاتب  قال 
إن شاغلي المناصب القيادية في مصر 
بالتفسير  اإلرهاب  ظاهرة  يفسرون 
األمني واالجتماعي، مشيًرا إلى أن هذا 
ثقافي  األول  السبب  ليس صحيح ألن 

بسبب الخطاب الديني السائد. 

حيث قال حجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
المجاالت  سائر  فی  فی مصر  القيادية  المناصب  :"عند شاغلي  "فيسبوك، 
مشكلة البد من االعتراف بها وتسليط الضوء عليها وعالجها. فمعظم هؤالء 
هما  بتفسيرين  التعصب  و  التطرف  موجات  و  اإلرهاب  ظاهرة  يفسرون 
التفسير األمني و التفسير االقتصادی-االجتماعي، ويغفلون أن أساس المشكلة 
كان  سنة   150 فمنذ  إعالم(.   + دينى  خطاب   + تعليم   + )ثقافة  "ثقافي" 
المصريون فقراء ولكنهم لم يفرزوا إرهابا. لو كان األمر بيدي لجعلت كل 
شاغلي المناصب القيادية من المؤمنين أن مشكلة اإلرهاب هی : أوال: مشكلة 

ثقافية. ثانيا: مشكلة اقتصادية-اجتماعية. 
ثالثا: مشكلة أمنية". 

وأشار حجي إلى أن "نسبة المصريين الذين يؤمنون بالدولة المدنية ال تزيد 
عن 25% من تعداد الشعب المصري. والباقون هم ضحية: "نظام تعليمي 
خارج عن العصر" و "خطاب ديني نخرت فيه جرثومة التخلف" و"إعالم 
غير مسئول". وببعض الجهد فإنه يمكن وخالل شهور رفع عدد المصريين 

المؤمنين باقتناع بالدولة المدنية ألكثر من نصف الشعب المصري



السجن
أصدرت

التائب        
بقلم: مدحت موريس

               )voicy2005@yahoo.com(
  

الن  قادته  التى  الضمير  صحوة  هى   
بجرائمه وخطاياه،  الجميع  امام  يعترف 
او  اليه  سينظرون  كيف  وقتها  يهمه  لم 
ان  يدرك  كان  عليه.  سيحكمون  بماذا 
لدرجة  قسوته  فى  سيبالغ  منهم  البعض 
رحمة  اكثرهم  وان  برأسه  يطالبون  ان 
سيطالبون بسجنه سنوات قد تنهى حياته 
بمحبسه، لكنه مع هذا كان مستعداً لقبول 
يعيش  ان  سئم  فقد  يحكمونه  حكم  اى 
خائفاً  يحيا  ان  مل  الجميع،  مخادعاً 
اقتحمت  امره...ولطالما  افتضاح  من 
الكوابيس عوالمه وهو ُمطارد من الجميع 
يخشى لحظة االمساك به والقبض عليه. 
كان مستعداً تماماً الن يتقبل اى حكم فى 
سبيل ان يقبل من اخطأ فى حقهم توبته 
ويعلنون غفرانهم له....ومع هذا فانه لم 
بل  التى واجهها  القسوة  تلك  يتوقع  يكن 
المدينة  اهل  من  الكثيرين  ان  شعر  انه 
كانوا ينظرون له بحقد وتشفى. رغم انه 
كان يدرك ان جرائم البعض منهم لم تكن 
تقل بأى حال من االحوال عن جرائمه، 
لكنه لم يستطع ان يتكلم فقد قرر التوبة 
وعليه ان يتحمل بل واكثر من هذا فعليه 
اال يدين احداً. قرر ان يعترف بجرائمه 
اقاربه  الى  تائباً  فذهب  اواًل  الصغيرة 
وجيرانه ممن خدعهم يوماً فى معامالته 
فعل  بما  لهم  واعترف  معهم  التجارية 
وبما اقترف فى حقهم، واجتمعوا جميعاً 
ان  عليه  بأن  قرروا  ثم  اآلراء  تبادلوا 
يعوضهم مالياً اواًل وكان هذا هو الجانب 
االسهل من الحكم فلديه من المال الكثير 
نفسه  يفتدى  ان  الحكم على  اقتصر  ولو 
االصعب  الجانب  اما  االمر  لهان  بماله 
ثالثة  لديهم  يعمل  ان  فكان  الحكم  من 
ويعيش  بأمرهم  يأتمر  اجر،  بال  اشهر 
طعامهم  من  يأكل  وال  ذليل  كعبد  بينهم 
تقبل حكمهم  من شرابهم!!!   يشرب  او 
اشبه بحكم  الحكم  تنفيذ  برضا وان كان 
فى  به  له  طاقة  ال  ما  وتحمل  باالعدام 
سبيل ان يُكفر عن افعاله لكنه على مدى 
تلك االشهر لم يشعر بأنهم غفروا له، نفذ 
حكمهم كما رسموه وارتضى ان يعيش 
عبداً ذلياًل بينهم لكنه لم يبصر فى اعينهم 
الرضا...فقط شعر بشماتة قلوبهم ومهانة 
والمذلة  الكفارة  اشهر  ومضت  قلبه. 
كيف  تساءل  لكنه  ارضهم  من  وخرج 
يمكنه ان يحيا بقية عمره فى تلك الديار؟ 
لقد كفر عن اعماله وجرائمه فى حقهم 
وايضاً  وحريته  امواله  من  الثمن  ودفع 
يحيا  ان  عليه  لكن صعب  كرامته،  من 
انهم  خاصة  الديار  تلك  فى  عمره  بقية 
- رغم انه دفع ثمن خطاياه- لم يظهروا 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

إحنا 

فريق من هارفارد يبدا اول 
مراحل استنساخ حيوان 

املاموث املنقرض

بدأ العلماء خطوة هائلة نحو إحياء مخلوق انقرض من 
استنساخ  فى  بالبدء  ذلك  و   ، التاريخ  قبل  ما  عصور 
حيوان الماموث ، حيث قام فريق في جامعة “هارفارد” 
الحيوان  لهذا  النووي  الحمض  بإدخال  االمريكية 
و  معاصر.  لفيل  الوراثية  الشفرة  في  بنجاح  المنقرض 
لحيوان  النووي  الحمض  بدراسة  الوراثة  قام علماء  قد 
التربة  في  محفوظا  عليه  العثور  تم  الذى   ” “الماموث 
الوراثية  الشفرة  وتفتيش  الشمالي،  بالقطب  المتجمدة 
كثرة  )مثل  الفيلة  مع  الرئيسية  الخالفات  على  للعثور 
الشعر( ، و قد تم اختيار 14 جينات معينة و وضعها 
فى الحمض النووي الذى تم وضعه بأحد الفيلة. وحيوان 
يعود تاريخه الى العصر الجليدي األخير، قبل 3300 
تحت  سيبيريا  فى  مدفونا  عليه  عثر  حيث  تقريبا،  سنة 
طبقة من الجليد حافظت على جثته من التحلل التام، رغم 
مرور آالف السنين ، ويرتبط الحيوان العمالق بساللة 
الفيل األسيوي ، وهو يرتفع عن االرض بنحو11 قدم ، 

ويزن حوالي سبعة أطنان. 

اى بادرة غفران نحوه. سيرحل عن تلك 
الديار لكن عليه ان يستكمل مسيرة توبته 
جرائمه  عن  توبته  ثمن  دفع  فقد   ، اواًل 
الصغيرة واآلن عليه ان يذهب الى قصر 
ملك المدينة لكى يعترف بجرائمه فى حق 
الملك عندما عمل فى قصره....تحسس 
رقبته فى خوف وهو يتخيل حكم الملك 
وخيانته  امانته  بعدم  يعترف  وهو  عليه 
له عندما تولى مسئولية القصر ومخازن 
ملك المدينة، عندما اغراه بريق الذهب 
الملك  البعض منه، وعندما كلفه  فسرق 
وزع  الفقراء  على  الشتاء  مؤن  بتوزيع 
وباعها  معظمها  على  واستولى  بعضها 
لحسابه و..و..و.. لم يستطع ان يحصى 
كل ما ارتكب من جرائم وخطايا....ان 
والهوان  بالمذلة  عليه  حكموا  قد  كانوا 
من قبل فكم تساوى عقوبة خيانة الملك؟ 
سيكون  ام  الثمن  هى  رقبته  استكون 
فى  سنوات  فيقضى  به  رحيماً  الملك 
السجن ام يمضى سنوات فى خدمته بال 
يمكن  اهون عقوبة  اجر، واالخيرة هى 
ان يحكم بها الملك. واالهم من هذا هل 
ام  العقوبة  ينفذ  ان  بعد  الملك  له  سيغفر 
وايا  كسابقتها.  غفران  بال  عقوبة  تراها 
فلن  البالد  تلك  سيغادر  فانه  الحكم  كان 
وبين  بينه  ويكفيه  فيها  العيش  يستطيع 
نفسه انه قد تطهر من افعاله على ترابها. 
ثم جاءت اللحظة التى وقع فيها بين يدى 
وجه  الى  ينظر  ان  يستطع  الملك....لم 
الملك اثقل الخزى رأسه فلم يستطع ان 
يرفعها ، تذكر افعاله لكن لسانه عصى 
وتحركت  واحداً  حرفاً  يلهج  ان  عليه 
حنجرته فتحشرج صوته واختنق واراد 
فانسابت  توبته  للملك  ويعلن  يعترف  ان 
تتجسد  الرديئة  واعماله  متدفقة  دموعه 
امام عينيه. الملك يتحرك....ينهض من 
سينادى  حكمه،  سيصدر  عرشه،  فوق 
الحراس ليقودونه الى مصيره. يد حانية 
كتفه....اتقبل  الملك على  يد  كتفه،  على 
توبتى ؟ولم يقبلها اآلخرون، استغفر لى 
ايها  الناس......اخبرنى  لى  يغفر  ولم  ؟ 
الملك العظيم هل ستغفر لى؟ اخبرنى ايها 
ساتحمله  الذى  الثمن  عن  العظيم  الملك 
المحو خطاياى.  ثم سمع  صوت الملك 
الصادقة  توبتك  قبلت  قد  حانياً  العظيم 
وغفرت لك خطاياك وجرائمك وسأقيمك 
يصرخ  عاد  عمرك.  بقية  قصرى  فى 
ثمن  هو  وما  تتدفق  مازالت  والدموع 
الغفران يا ملكنا العظيم.... اجابه الملك 
يكفينى ما اعطيتنى من دموع توبتك.           

املغاالة يف املديح تصيب 
األطفال بالنرجسية

في  المغاالة  أن  حديثة  هولندية  دراسة  أظهرت 
إمكانية  من  تعزز  مستمرة  بصورة  الطفل  مديح 
الذين  األطفال  أن  تبين  حيث  بالنرجسية.  إصابته 
معهم  يتعاملون  الذين  هم  بالنرجسية  يتسمون 
آباؤهم على أنهم شيء مميز وأفضل من غيرهم.
كافئ طفلك، وعزز بالفخر بإمكانياته، لكن احذر 
من أن بعض التمجيد قد يجعلك سببا في إصابته 
بالنرجسية، بحسب ما نصحت الدراسة الهولندية. 
الدراسة شملت 565 طفال تتراوح أعمارهم بين 
7 و11 عاما، قام الباحثون فيها بطرح أسئلة على 
مدار  على  أشهر  ستة  كل  مرة  وآبائهم،  األطفال 
أفضل  أنهم  آباؤهم  الذين صرح  األطفال  عامين. 
عادي  غير  شيئا  يستحقون  أنهم  أو  غيرهم  من 
من  غيرهم  عن  نرجسية  أكثر  كانوا  الحياة،  في 
األطفال، بحسب نتائج الدراسة، التي أكدت تراجع 
قدرتهم على المشاركة الوجدانية مع غيرهم، كما 
اتسموا بحساسية مفرطة تجاه النقد. وعلى العكس، 
األطفال الذين أغدق عليهم آباؤهم بمشاعر العطف 
والحنان بدال من المغاالة في تمجيدهم، ارتفع لديهم 
الشعور بقيمة الذات، وفقا لنتائج الدراسة. الغرور، 
الكسب  ومحاولة  باألهمية  والشعور  والتعالي، 
بها  يمتاز  ولو على حساب اآلخرين صفات عدة 
النرجسيون إال أنها بحسب الدراسة ال عالقة بينها 

وبين الشعور بقيمة الذات.

العلماء يكتشفون سبب 
توهج بعض أنواع فطر 

عيش الغراب

طويال  أمرهم  من  حيرة  في  العلماء  ظل 
الغراب..  عيش  توهج  سبب  في  يفكرون 
العلماء  قال  أخيرا.   االجابة  وجدوا  لكنهم 
أجريت  التي  التجارب  إن  الخميس  أمس 
الغراب  عيش  من  نوع  على  البرازيل  في 
جوز  “زهور  يسمى  الذي  الضخم  األصفر 
المبهر  الحيوي  الضوء  ان  أظهرت  الهند” 
المنبعث منه ليال يجتذب الحشرات والكائنات 
نشر  في  بعد  فيما  تشارك  التي  االخرى 
أبواغه الفطرية في شتى أرجاء الغابة. وقال 
الحيوية  الكيمياء  خبير  ستيفاني  كاسيوس 
على  اجابة  يقدم  “بحثنا  باولو  ساو  بمعهد 
ليال؟’  الغراب  عيش  يضيء  ‘لماذا  سؤال 
عندما  األقل  على  قديما  يتردد  كان  الذي 
أثاره أرسطوطاليس منذ أكثر من ألفي عام”. 
الفطر يبعث هذا  وأضاف “تبدو االجابة ان 
تساعد  التي  الحشرات  تلحظه  حتى  الضوء 
أماكن  في  مستعمرات  تكوين  في  الفطر 
عالم  دانالب  جاي  وقال  جديدة”.  معيشة 
الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بمدرسة جيزل 
للطب في كلية دارتموث إن مثل هذا التألق 
مستقلة  بصورة  مرات  عدة  تطور  الحيوي 
في صور أخرى من الكائنات الحية المتنوعة 
مثل البكتريا والفطر والحشرات واالسماك. 
تصدر  الكائنات  هذه  “معظم  دانالب  وقال 
خالل  من  أي  الخاصة  بطريقتها  الضوء 
حي  كائن  كل  في  متفردة  حيوية  كيمياء 
من  نوع  ألف   100 بين  ومن  حدة”.  على 
فقط  نوعا   71 هناك  الغراب  عيش  فطر 
متوهجة أما النوع الذي تناولته هذه الدراسة 
)كارانت  دورية  في  نتائجها  وردت  -التي 
وأكثرها  أكبرها  من  واحد  فهو  بيولوجي(- 
بيولوجية  ساعة  الباحثون  ووجد  توهجا.  
يومية تنظم عملية التوهج هذه إذ تضئ هذه 
الكائنات الفطرية ليال فقط. وابتكر الباحثون 
البالستيكية  الغراب  عيش  من  مجموعتين 
باالضاءة  األولى  استعانت  باألصل  الشبيهة 
الصناعية الشديدة الشبه بالتوهج الحيوي فيما 
ظلت المجموعة الثانية بال توهج. وافترض 
الباحثون ان التوهج ربما يكون مجرد وسيلة 
لجذب الحشرات لذا فقد قاموا بوضع صمغ 
مواقع  في  وضعتا  اللتين  المجموعتين  على 
المضيئة  األنواع  فيها  تنمو  بالغابة  مختلفة 
التصقت  التي  الكائنات  رصدوا  ثم  طبيعيا 
الفطر  واجتذب  الصناعي.  الغراب  بعيش 
النمل  من  مختلفة  مجموعات  البالستيكي 
والعناكب  والخنافس  والذباب  والصراصير 
والحشرات  الحلزونية  والقواقع  والبزاقات 
من عديدات االرجل. وتوقع دانالب ان تكون 
المضيئة  الغراب  عيش  فطر  انواع  معظم 
لهذا  التوهج  هذا  اصدرت  قد  االرض  على 
عدة  تطورت  النها  “نظرا  وقال  الغرض. 
فقد  المختلفة  الكائنات  من  العديد  في  مرات 
بها.  الخاصة  بالبيولوجيا  منها  كل  اتسم 
على  اطاللة  المرء  يعطي  التوهج  دراسة 
تنوعها  صور  جميع  في  الحية  الكائنات 
العجيبة وتحيلك الى اسئلة لم تكن قد وردت 

على ذهنك من قبل”.

هناك امرأه يابانية قامت بمقاضاة شركة 
جوجل ألن برنامجهم المعروف 
 Google Street View 

اظهر مالبسها الداخلية عندما وضعتها لتجف 
تحت الشمس
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بصــــــراحة
اليمن وسوريا وقذارة السياسة

مدحت عويضة
بالربيع  يسمي  لما  متابع  كنت  أن 
السعودية  فعل  العربي والحظت رد 
إيران  فعل  ورد  جانب  من  وأمريكا 
هي  كم  فستعرف  أخر  جانب  من 
وأمريكا  فالسعودية  السياسة،  قذرة 
وأرسلت  البحرين  ثورة  ضد  وقفتا 
لتخمد  عسكرية  قوات  السعودية 
ثورة  أن  من  بالرغم  هناك  الثورة 
إيران  أما  سلمية،  كانت  البحرين 
تغلبت  حتي  البحرين  ثورة  فدعمت 
علي  أما  والسعودية،  أمريكا  عليها 
قد  إيران  فنجد  السوري   الجانب 
وقت  السورية  الثورة  ضد  وقفت 
ما  بكل  وحاربتها  سلمية  كانت  إن 
أما  للسالح،  تحولت  أن  بعد  تملك 
الثورة  فساندتا  وأمريكا  السعودية 
لتتحول  بتسليحها  قامتا  ثم  السورية 
سوريا الى مرتع للعصابات المسلحة 

ولإلرهابيين من كل دول العالم.

قذارة السياسة أيضا شاهدناها في 
المصرية  الثورة األوكرانية والثورة 
الثورة  أيد  الذي  الغربي  فالعالم 
عارض  الذي  نفسه  هو  األوكرانية 
الثورة المصرية فى 30 يونيو حتي 
تماسكهم  بفضل  المصريون  نجح 
الواقع  فى فرض األمر  قيادة وشعباً 
أيدت  التي  وروسيا  العالم،  علي 
ضد  تقف  كانت  المصرية  الثورة 
الثورة األوكرانية، أنها السياسة ذات 

الوجوه المتعددة.

التعامل  في  تستمر  السياسة  قذارة 
يحدث  وما  اليمن  في  يحدث  ما  مع 
مسلحة  فجماعات  أيضا،  سوريا  في 
ثوار  نفسها  علي  أطلقت  اليمن  في 
حملوا السالح واستطاعوا أن يحتلوا 
قوات  ومعهم  اليمن  أراضي  معظم 
وموالية  اليمني  الجيش  عن  منشقة 
اليمني  الرئيس  عبد هللا صالح  لعلي 
السابق، حتي صرخ عبدربه منصور 
كل  فسمع  اليمني  الرئيس  هادي 
بتشكيل  وقاموا  صرخته  العرب 
الحوثيين  لضرب  عسكري  تحالف 
المسلحين تساندهم الواليات المتحدة، 
الحوثيين وأن  إيران مع  بينما وقفت 
اقتصرت  للحوثيين  مساندتها  كانت 
المساندة  باألسلحة وعلى  علي مدهم 
سياسية ولم ترتقي للمساندة العسكرية 
بعد. علي الجانب األخر الرئيس األسد 
عصابات  يواجه  شرعي  رئيس  هو 
صرخ  سنوات،  خمس  منذ  مسلحة 
وكلما  وكلما صرخ  كثيرا  واستغاث 
العربية  الدول  قامت  كلما  استغاث 
وأمريكا بمد اإلرهابيين بالسالح، في 
نفس الوقت فإيران تساند األسد بكل 

ما تملك من قوة.

حتي ال يفهم من كالمي أنني ضد 
وضد  المصرية  السياسية  القيادة 
الحرب  في  اشتراكه  بسبب  رئيسها 
أي  ضد  أنا  أوال  الحوثيين،  علي 
بقوة  رأيها  تفرض  مسلحة  جماعة 
الجماعة  هذه  كانت  سواء  السالح 
أسمها الحوثيين أو اإلخوان أو جبهة 
النصرة أو داعش أو حزب هللا، فال 
يجوز ألي جماعة في أي مجتمع أن 

الدولة  جيش  سوى  السالح،  تحمل 
فقط وأي سالح خارج نطاق الجيش 
أن  إرهاب  هو  والشرطة  الرسمي 
غدا  فسيعمل  لصالحك  اليوم  عمل 
السعودية  تقود  أن  لكن  ضدك. 
اليمن،  في  الحوثيين  علي  الحرب 
بالسالح  سوريا  في  المسلحين  وتمد 
فهي االزدواجية التي كنت أتمني أن 

ال تقع فيها مصر.

سقطت األسبوع الماضي مدينة هي 
ثالث أكبر المدن الثورية وهي مدينة 
عصابات  يد  في  السورية  “إدلب” 
ومجموعات  وداعش  النصرة  جبهة 
أخري إرهابية، أتخذوا من خونة ما 
غطاء  الحر  السوري  الجيش  يسمي 
لهم وفي الحقيقة ما هم إال مجموعة 
الوطن  باعوا  المرتزقة  الخونة  من 
والعرض،  الشرف  معه  وباعوا 
وأن تمكنت المنظمات اإلرهابية من 
أول  هم  سيكون  سوريا  في  األرض 

ضحايا هذه الجماعات.

نعرف  أن  نستطيع  بسيطة  حسبة 
من خاللها ما إذا كان الشعب السوري 
يريد بقاء األسد أم يريد سقوطه وهي 
أن كل قرية أو كل مدينة تسقط في يد 
اإلرهابيين يغادر األهالي المدينة إلي 
الجيش  تحت سيطرة  أخر  مكان  اى 
طرد  يتم  وعندما  السوري،  العربي 
اإلرهابيين من مكان بواسطة الجيش 
العربي السوري نجد االهالي يعودون 
أو  سنة  كانوا  سواء  منازلهم  إلي 
التصرف  هذا  او مسيحيين،  علويين 
والداني  للقاصي  يظهر  األهالي  من 
في  باألمان  يشعرون  السوريين  أن 
ظل وجود الجيش العربي السوري، 
الذين  واإلرهابيين  العصابات  أما 
وأمريكا  وقطر  السعودية  تمولهم 
مجموعات  أنهم  تماما  يعلم  فالشعب 

من القتلة واإلرهابيين.

سنوات  خمس  منذ  األسد  الرئيس 
عن  نيابة  وحدة  اإلرهاب  يحارب 
كل العالم، لقد تجمع اإلرهابيون من 
ملجأهم  ووجدوا  األرض  بقاع  كل 
للعراق  يمتدوا  أن  قبل  سوريا  في 
يحارب  منطق  فبأي  وليبيا،  وسيناء 
األسد  سقط  لو  وماذا  األسد،  العالم 
في  ساعدت  التي  الدول  ستنعم  هل 
سقوطه باألمن، لو سقط األسد سيتم 
تهديد أمن دول الخليج جميعا، وسيتم 
تهديد أمن مصر أيضا، فالدفاع عن 
سوريا أن لم يكن واجب أخالقي فهو 
واجب إنساني أيضا، سوريا ال تريد 
عسكرية  قوات  تريد  وال  طائرات 
دعم  عن  الكف  تريد  فقط  سوريا 
اإلرهاب واإلرهابيين على أراضيها.

من المحزن أيضا ان نجد أن مقعد 
سوريا خاليا في مؤتمر للقمة العربية 
من  واحدة  وهي  القاهرة،  في  يعقد 
ودافعت  الجامعة  أسست  التي  الدول 
أبنائها،  بدماء  العربية  القضايا  عن 
نجمتان  به  السوري  العلم  سادة  يا 
هي  التي  الشرق  في  لدولة  واحدة 
الغرب  في  لدولة  واألخرى  سوريا 

لإلعالن جبريدة 
األهرام اجلديد  

االتصال على 
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مريض كويتي: الشيعة مضطهدون 
شعائرهم  ممارسة  لهم  يحق  وال 

بحرية. 

كانوا  الشيعة  عراقى:  مريض 
مضطهدين أيام صدام ولكننا كنا نود 
ان نظل شيعة ونعانى من االضطهاد

االمازيغ  جزائرى:  مريض 
العليا،  الوظائف  في  مضطهدون 
والزواج بين العرب واالمازيغ فاشل 
قبلنا رسالة  فنحن  األحيان  في معظم 
اإلسالم ولكننا ال نود ان نكون عربا.

انفصال  جنوبى:  سودانى  مريض 
بسبب  كان  الشمال  عن  الجنوب 
الشماليين  واضطهاد  عنصرية 
مسلم  انى  من  وبالرغم  للجنوبيين 

ولكنى مع االنفصال 

مريض سودانى شمالى: عمرنا ما 
ميزنا شو الزول ده مسيحى او مسلم. 

بلدنا  نعشق  نحن  لبنانى:  مريض 
وكانت جنة هللا على األرض ولكنهم 
على  يوميا  واتمزق  هيك  بهدلوها 

بلدى.

اجل  من  حاربنا  ليبى:  مريض 
لو  ونود  معوقين  واصبحنا  الحرية 

الجارية  السياسة  األحداث  بمناسبة 
بعض  اقوال  من  مقتطفات  لك  اقدم 
وفى  األوسط،  الشرق  من  المرضى 
البعض  اقوال  لكم  اقدم  آخري  حلقة 

من مناطق مختلفة من العالم

مريض سورى: ال تصدقوا الدعاية 
يريدون  السوريين  فمعظم  الغربية 
بشار األسد بالرغم من مساوئ النظام 
العصابات  عن  نفضله  ولكن  نفسه، 
واولهم  العربية  الدول  تمولهم  الذين 

السعودية. 

القوات  افغانى: ذهبت مع  مريض 
ولوكان  ثقافى  كمرشد  االمريكية 
بالسكين  لذبحونى  امسكونى  الطالبان 
بدءا من خلف العنق، فتقطع السكينة 
السميكة  الرقبة  عضالت  كل  في 
الخلفية قبل أن اموت، ولكنهم يعاملون 
فيذبحونهم  افضل  معاملة  الغربيين 
فيموتون  االمام  من  الرقبة  من  بدءا 

على الفور.

زراشتى  انا  ايرانى:  مريض 
للطفل  ذهبوا  الذين  والماجوس 
كانوا زراشتيين  لحم  بيت  في  يسوع 

ومقابرهم معلم اثرى للزوار.
اليمنيون  نحن  يمنى:  مريض 
الجنوببون نود االنفصال عن الشمال. 

البلد  على  السيطرة  استطاع  حفتر 
بأقباط  فعلوه  بما  عالقة  لنا  وليس 

مصر. 

مريض اردني: الملك حوله بطانة 
مبارك  أيام  مصر  حال  مثل  فاسدة 
فلسطيني  اصله  ده  الزلمة  ويميزون 
الهوية  بطاقة  وأرقام  اردني،  او 

األردنية تدل على األصل.

مريض سعودى: ليست معاملة كل 
المملكة  في  واحدة  السعودية  القبائل 

فالبعض مكرمون اكثر من غيرهم

مريض مسلم مصري: دائما اعين 
ان  اعلم  ألني  مصنعى  في  االقباط 

الكنيسة تعلمهم األمانة 

اول  مصري:  مسيحي  مريض 
مع  نكون  الناصر  عبد  أيام  منذ  مرة 

الرئاسة وال نعاديها.

مريض مغربي: ليس لنا دخل في 
تفهمها  لن  الجبلية  ولغتى  السياسة 
ونحن البلد الوحيد في المنطقة الذين 

لم نطرد اليهود.

موعدنا العدد القادم أن شاء الرب 

مقتطفات من اقوال املرضى 

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

أن  يوم  نسينا  هل  مصر.  هي  التي 
المصرية في حرب  ضربت اإلذاعة 
الثالثي  العدوان  ظن  وعندما    56
اإلرسال  بقطع  لسان مصر  قطع  انه 
اإلذاعي ولم يجد عبد الناصر طريقة 
اإلذاعة  رجال  فقام  خطابة،  إللقاء 
المصرية باالتصال باإلذاعة السورية 
يطلبون منهم السماح لهم بنقل خطاب 
الرئيس فكان الرد السوري، ليس نقال 
كلها  السورية  اإلذاعة  بل  للخطاب 
ستكون تحت أمركم لحين عودة البث 
الهادي  ونطق  المصري  اإلذاعي 
الخالدة  جملته  السوري  المذيع  بكار 
لكل  أقول  دمشق”،  من  القاهرة  “هنا 
السوريين أن غالبية المصريين معكم 
شاكلتهم  علي  ومن  اإلخوان  عدا 
ننسي  لن  وفي،  شعب  مصر  فشعب 
قد  “الهادي”  كان  وإذا  وقفتكم  لكم 
العالم  ليسمعها  الشهيرة  جملته  قال 
ويسجلها التاريخ فماليين قلوب تتكلم 
فقلوب  أحد  يسمعها  لم  ربما  ولكن 
المصريين تنطق كل يوم “ هنا دمشق 
من قلوب المصريين” هنا دمشق من 

قلوبنا.

تأمــالت مصــرية فــى....
شم النسيم

بقلم مدحت موريس     
يوم من االيام الحلوة التى يخرج فيها المصريون يحتفلون بالربيع ويطلقون 
عليه عيد الربيع وهو اقدم احتفال ظهر على كوكب االرض وبدأ منذ خمسة 
آالف عام )2700 ق.م.( واشتق اسمه من اللغة القبطية )شوم انسيم(. وألن 
المصريين يعشقون الطعام فلكل مناسبة اطعمتها وايضاً لها مدلولها الخاص 
وألن شم النسيم هو فى االصل عيد فرعونى فستجد ان الرموز التى تشير 
اليها اطعمة شم النسيم يتم تفسيرها وفقاً لفكر الفراعنة. فالبيض يرمز الى 
خلق الحياة من الجماد وقد صورت البرديات اله الحياة )بتاح( اله الخلق عند 
الفراعنة وهو يجلس على االرض على شكل البيضة التى شكلها من الجماد 
وكانوا ينقشون على البيضة امنياتهم ودعواتهم ثم يضعون البيض فى سالل 
ويعلقونها على نوافذهم او على اغصان االشجار لتحظى ببركات نور االله. 
الخامسة ظهر  الفرعونية  النيل فى عهد االسرة  بتقديس  االهتمام  بدء  ومع 
الفسيخ او السمك المملح ضمن اكالت شم النسيم، كذلك البصل الذى ارتبط 
عند القدماء بارادة الحياة وقهر الموت والتغلب على المرض وكانوا يعلقونه 
فى الشرفات وحول رقابهم وايضاً تحت الوسائد!!! والخس ايضاً من النباتات 
المقدسة والذى احتل مكاناً على مائدة شم النسيم منذ عهد االسرة الرابعة الذين 
نقشوا صورته تحت اقدام اله التناسل عندهم وقد اثبتت االبحاث وجود عالقة 
وثيقة بين الخس والخصوبة وان زيت الخس يزيد من القوة الجنسية الحتوائه 
االطعمة  ومن  التناسل.  هرمونات  بعض  الى  باالضافة   ) )ه  فيتامين  على 
الخاصة بشم النسيم ايضاً نبات الحمص االخضر او ما يُعرف بالمالنة حيث 
ان فى نضوج ثمرة الحمص وامتالئها يشير الى مقدم الربيع. وعلى عكس ما 
يبدأ يوم شم النسيم بالورود والبهجة واالنطالق والروائح الجميلة، ينتهى يوم 
شم النسيم باطنان من القمامة ومخلفات الطعام ذات الرائحة الكريهة والتى 
يتركها المصريون خلفهم - بكل اسف - فى المتنزهات والحدائق العامة. ومع 
تلك  التخلص من  ايضاً  نتمنى  فاننا  االحتفاالت وتزايدها  باستمرار  امنياتنا 
العادات ونتمنى ان ينتهى يوم شم النسيم مثلما بدأ بالورود والروائح الجميلة 

و........كل عام وانتم بخير.



القرود تعاني من االكتئاب مثل األدميني
لندن - أ ش أ كشف علماء أن قرود المكاك 
اآلسيوية تظهر عليها نفس أعراض االكتئاب 
عن  االبتعاد  مثل  األدميين  على  تظهر  التي 
وضعية  واعتماد  الشهية  وفقد  التجمعات 
الدراسة,  وبحسب  الجلوس.  في  منحنية 
البريطانية,  ميل”  “ديلي  نقلتها صحيفة  التي 
كوينج  تشونج  جامعة  في  باحثون  وأجراها 
لدى  االكتئاب  حاالت  رصد  تم  الصينية 
مستوطنات  في  تعيش  التي  المكاك  نسانيس 
تجارب  تجري  التي  الشركات  في  اجتماعية 

على الحيوانات األليفة في شرق الصين. وفي بعض الحاالت بدا أن االكتئاب في بعض الحاالت 
يتحول إلى سلوك يغلب عليه التنمر من جانب األعضاء المهيمنين في المستوطنات االجتماعية 
مثل الترويع أو حتى مهاجمة القرود األقل وضعا. ووجد الباحثون أن القردة التي تعاني إحباطا 
طبيعيا وتميل للعزلة ال تستجيب ألي عمل اجتماعي وتعتمد وضعية منحنية في الجلوس وتكون 

منقادة اجتماعيا بشكل متفاقم.

اإلرهاب يعيد هلاربر شعبيته يف كندا ليتفوق ألول مرة 
علي ترادو

الكندي:  األهرام 
استطالعات  اظهرت 
هاربر  أن  الكندية  الرأي 
المحافظين  حزب  زعيم 
شعبيته  استعادة  في  بدأ 
مرة أخري ألول مرة منذ 
ترودو  جيستين  ظهور 
السياسية  الساحة  علي 
لحزب  كزعيم  بكندا 

الليبرال الكندي.

حصل هاربر علي 35.3 بتقدم 2.3 الشهر الماضي بينما تراجع تردو سبعة نقاط دفعة واحدة 
ليحصل علي 34.4 بينما نجح حزب الديمقراطيين الجدد بان يقفز 6.3 ليسجل هذا الشهر 23.3.

تقدم هاربر في استطالعات الرأي جاء ت وكما توقعت “األهرام الكندي” بعد ظهوره بالرجل 
القوي القادر علي ردع اإلرهاب وتوفير األمن للكنديين، بينما ظهر ترودو الواقع تحت تأثير 
جماعات دينية متشددة بأنه غير قادر علي مواجهة اإلرهاب وبأنه غير قادر علي تفهم المخاطر 

التي يشعر بها الكنديين.

كبير وهو  تتغير من وقت ألخر وامام “هاربر” تحدي  قد  الرأي  استطالعات  التغيرات في 
االقتصاد فهناك من يتوقع هزة اقتصادية في كندا وهذا لو حدث سيضعف شعبيته، إذا نجح هاربر 
في تجنيب بالدة أزمة اقتصادية فبال شك سيكون رئيس وزراء كندا بحكومة أقلية علي أقل تقدير، 
من المعروف أن األزمة االقتصادية التي يتوقعها البعض في كندا سبهها انخفاض سعر البترول 

بفعل فاعل بغرض معاقبة بوتين وروسيا

أوباما يطالب بالتحقيق مع جهاز ال CIA حول ما فعلته 
البحرية املصرية فى باب املندب

من  العديد  نشرت  الكندى.  االهرام 
والعربية  األمريكية  والصحف  المواقع 
معلومات تؤكد مطالبة الرئيس األمريكي 
 CIA اوباما بإجراء تحقيقا مع جهاز ال
نفس  اكدت  حيث  تقديرهم  سوء  بسبب 
الصحف بأن جهاز ال CIA أبلغ اإلدارة 
األمريكية بأن البحرية المصرية تحتاج 
باب  على  السيطرة  لتحقيق  أيام   3 إلى 
المندب وأنها لن تتحكم سوى ب %20 
فقط من موانئ البحر األحمر. المفاجأة 

المذهلة والتي جعلت الرئيس أوباما يطالب بإجراء تحقيقا” حول سوء تقديرات ومعلومات ال 
CIA هى أن البحرية المصرية الباسلة نجحت فى السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب 
فى 60 دقيقة فقط منذ بدء “عاصفة الحزم” !!! ليس هذا فقط ولكن البحرية المصرية أكملت 

التطويق الكامل لكل سواحل اليمن وحتى الحدود العمانية.
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لبدء  المئوية  الذكرى  العام  هذا  علينا  تمر 
مشروع سايكس- بيكو )نوفمبر 1٩15 ـ مايو 
أنه  وبهتانا  زورا  عليه  ادعي  الذي   )1٩16
سبب تقسيم العرب وسلب أراضيهم واإلضرار 
يكون عما  ما  أبعد  كالعادة هي  والحقيقة  بهم، 

أشاعه الثوريون العرب!
***

من   %10 من  اقل  إال  تمس  لم  فاالتفاقية 
زادت  وقد  العربية،  والشعوب  األراضي 
ولم  العربية  األرض  مساحة  من  االتفاقية 
تنقصها كما يشاع، لذا فالواجب شكر االثنين ال 
لومهما، ففي البدء لم تمس االتفاقية دول شمال 
وليبيا(  وتونس  والجزائر  )المغرب  أفريقيا 
النيل )مصر والسودان( وال  وال دول حوض 
اليمنين وال عمان وال الجزيرة العربية او دول 
الخليج، فكل ما قامت به االتفاقية هو االنتداب 
على دول الشام والعراق بموافقة عصبة األمم 
غريبا،  األمر  يكن  ولم  لالستقالل،  لتأهيلها 
االتفاقية  وقبل  آنذاك  المنطقة  دول  فأغلب 
والفرنسيين  اإلنجليز  قبل  من  مستعمرة  كانت 

واإلسبان والطليان.
***

وقد نتج عن اتفاقية سايكس- بيكو ضم قضاء 
احتلوه  قد  اإلنجليز  أن  رغم  للعراق  الموصل 
بعد سريان اتفاقية الهدنة بينهم وبين األتراك، 
وبعد  الثالثينيات،  أواخر  في  أي  بعد،  وفيما 
قامت  طويل،  بوقت  لمناصبهما  االثنين  ترك 

فرنسا بترضية تركيا عبر التنازل لها عن لواء 
االسكندرونة 

***
لفلسطين  فقدنا  لم تتسبب االتفاقية في  كذلك 
كونها غير معنية بوعد وزير الخارجية بلفور 
عام 1٩17، وقد قام اإلنجليز الحقا وعبر لجنة 
»بيل« الملكية عام 1٩37 بمنح العرب ٩0% 
من أرض فلسطين أي واليهود فقط 10% وقد 
قام األمين على القضية الفلسطينية آنذاك أمين 
على  والرهان  االتفاقية  تلك  برفض  الحسيني 
التقسيم  اتفاقية  رفض  الحقا  ثم  المحور،  دول 

عام 1٩47.
***

آخر محطة:
1 ـ للحقيقة وللتاريخ حتى لو لم تكن هناك 
اتفاقية سايكس- بيكو لما توحد العرب، بداللة 
ما حدث بعد االستقالل، حيث انفصلت السودان 
عن مصر والحال كذلك مع سورية، ثم انفصل 

جنوب السودان، وكردستان على الطريق.

2 ـ محزن ما سمعته من حفيدة بطل الثورة 
من  األطرش  سلطان  األمير  الكبرى  السورية 
التي  وثورته  األمير  يلوم  بات  من  هناك  أن 
منعت تقسيم سورية وخلق دول سنية ودرزية 

وعلوية دون حرب آنذاك.

ازدهار صناعة الزهور يف إثيوبيا

ثاني  لتصبح  ملحوظا  ازدهارا  إثيوبيا  في  الزهور  صناعة  شهدت  أ   ش  -أ  أبابا  أديس 
أكبر مصدر للزهور في أفريقيا بعد كينيا, 
وذلك على الرغم من دخولها هذا المجال 
متأخرة في أواخر التسعينات.  وينتظر أن 
الزهور  من  إثيوبيا  قيمة صادرات  تصل 
بحلول  أمريكي  دوالر  مليون   550 إلى 
نهاية العام القادم 2016 .وتشهد صناعة 
وتنويعا  كبيرة  طفرة  إثيوبيا  في  الزهور 
ناجحا في مجاالت التصدير غير التقليدية, 
موقعا  إثيوبيا  المناخ  ظروف  جعلت  وقد 
مفضال لزراعة أنواعا كثيرة من الزهور 

سوق  أكبر  وتعتبر  االرتفاعات.  من  متنوعة  مجموعة  مع  المدارية  المناطق  في  تقع  ألنها 
البلد  هذا  إلى  الزهور  من   %  ٩0 حوالي  تصدير  يتم  حيث  هولندا,  هي  األثيوبية  للزهور 
األوروبي بعدما ظهرت إثيوبيا كمنافس عالمي كبير في سوق تصدير الزهور, مما كان له 
أكبر األثر على االقتصاد األثيوبي والمجتمع من حيث توفير فرص العمل كما أنها لها تأثير 
كبير على التنوع والمساواة بين الجنسين حيث أن أكثر من 75 % من العاملين في هذا المجال 

من اإلناث, حسبما ذكر موقع “إيست أفريكان بيزنس ويك” االخباري

سايكس- بيكو« املفرتى عليهما!
سامي النصف

لتصميم اعالنك اجلديد
647 823 6779

www.ahram-canada.com

ahram.teeb a@gmail.co m



السنة السابعة ، العدد )185(  - األحد 5 إبريل 2015روحيـــات21

ملاذا الصليب؟وماذا يعىن لنا؟
د. عبد اجمليد كامل

لماذا الصليب؟وماذا يعنى لنا؟
قطعتين  أنه  صحيح  الصليب، 
متقاطعتين من الخشب ولكن يكمن فيه 
سر عجيب وقوة جبارة فهو بالنسبة لنا 
المحيية!  الخشبة  او  المحيى  الصليب 
وبعمق اإليمان في القلب تنشد الكنيسة: 
المسيح،  يسوع  ربنا  لصليب  السالم 

السالم للخشبة المحيية
في  التمجيد  هذا  سر  ما  ولكن 
وهو  للصليب  األرثوذكسية  الكنيسة 

ليس سوى قطعتى خشب؟ 
صحيح أنها الخشبة التي مات عليها 
الرب موته المحيي ثم قام، فانعكست 
بالضرورة كل أمجاد القيامة وأفراحها 
وبهائها على موت الرب، وعلى القبر 
ليس  نحن  لذلك  الصليب!!  وعلى 
»ُعباد  أننا  عنا  اآلخرون  يقول  كما 
الصليب« نحن نقدس ونوقر ونفتخر 
بالصليب ولكننا نعبد المصلوب الذى 
باب  لنا  وُفتح  الخالص  نلنا  بصليبه 

الفردوس بعد أن كان مغلقاً.
من  نابع  الصليب  فتكريم  إذن، 
كرامة القيامة، ألن موت الرب على 
فيكون  ومجداً.  قيامة  أثمر  الخشبة 
المجد  طريق  هو  باختصار  الصليب 
إعالناً  الصليب  لصار  القيامة  فلوال 

لهزيمة مرة نهائية وساحقة.. 
يوحنا  انجيل  يصف  هذا  وفي 
الصليب بالمجد قائاًل: »ألن يسوع لم 
أي  )يو 7: 3٩(  بعد«  د  ُمّجِ قد  يكن 
ى  لم يُصلب بعد!! والمسيح نفسه سمَّ
ارتفعت  إن  »وأنا  ارتفاعاً:  الصليب 
الجميع، قال  إليَّ  عن األرض أجذب 
هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن 
يموت« )يو 12: 33،32( فإن كان 
الصليب هو أقصى صورة لالتضاع 
والمذلة، فهو قد صار أعظم واسطة 
الى  ننظر  لذلك  والمجد،  لالرتفاع 
أيقونة الصلبوت في أسبوع اآلالم وال 
نندب أو ننوح بل نمجد ونصيح )ثوك 
والبركة  والمجد  القوة  تىجوم..لك  تا 
يا ربنا يسوع  آمين  األبد  الى  والعزة 
وهى  الصالح(   مخلصنا  المسيح 
بالمرة  تتفق  أو  تتناسب  ال  أنشودة 
الموضوعة  األيقونة  تصوره  ما  مع 
أمامنا وهو )كعرق من ارض يابسة 
ال صورة له وال جمال فننظر اليه وال 

منظر فنشتهيه( اش 2:53
ولعل قول الرب: »َمْن يضع نفسه 
يرتفع« )مت 23: 11( يشير إلى أن 
االتضاع هو في الحقيقة حالة صليب 
الذات  تصلب  أن  يلزم  تتضع  فلكى 
بأنانيتها كذبيحة وتنساها فتنال من هللا 
نفسه القبول لهذه الذبيحة وبالتالى فهو 
كانت  األولى  فالخطية  مؤكد.  ارتفاع 
الكبرياء التى أسقطت آدم وحواء يوم 
الشيطان )تصيران مثل  أن قال لهما 
هللا( فصدقاه واكال من الشجرة المنهى 
الوصية  عنها  كانت  والتيى  عنها 
ال  ان  آلدم  أعطاها هللا  التي  الوحيدة 
يأكل منها وفشل آدم وحواء في تنفيذ 
وسقطا  فأكال  الوحيدة  الوصية  هذه 
وحق عليهما وعلى نسلهما حكم )موتاً 
تموت( لهذا فكبرياء اإلنسان أراده أن 
يكون )مثل هللا( فجاء هللا نفسه وصار 
لكى  متواضع   كإنسان(  الهيئة  )في 
باتضاعه يمحو آثار كبرياء اإلنسان. 

إن فضيلة اإلتضاع تفتح باب  حقاً 

الفردوس مرة أخرى أمام اإلنسان من 
خالل تبعيتنا للمصلوب.

كون الرب يموت بأية طريقة مهما 
بلغت أقصى درجات التعذيب شىء، 
الصليب  بواسطة  الرب  يموت  وأن 

فهذا شيء آخر!
فالرب لم يأِت ليموت فقط، بل جاء 
”ليُصلب“، حيث الموت على الصليب 
بالذات كان عماًل أساسيًّا معلوماً مسبقاً 
األنبياء:  عنه  كشف  الدهور،  منذ 
« )مز 22: 16(،  »ثقبوا يديَّ ورجليَّ
»فينظرون إليَّ الذي طعنوه وينوحون 
عليه كنائح على وحيد له« )زك 12: 
10(؛ بل إن المسيح نفسه سبق وأعلن 
عن أالم الصليب التي سيجوزها بقوله 
رؤساء  إلى  يُسلَّم  اإلنسان  »وابن   :
الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت 
به  يهزأوا  لكي  األمم،  إلى  ويسلِّمونه 
الثالث  اليوم  وفى  ويصلبوه  ويجلدوه 

يقوم« )مت 20: 1٨،1٩(.
إذن، فإن خطة هللا منذ األزل  أن 

يكون موت ابنه صليباً.
كان الصليب في فكر هللا منذ األزل 
قبل أن يخلق األكوان كلها وقبل خلقه 
آدم فاهلل فوق الزمان بل أن الزمن هو 
أحد مخلوقاته وهللا أيضاً فوق المكان 
غير  شيء  فليس  األحداث  وفوق  و 
معلوم عنده فالكل مكشوف ومعروف 
لديه والزمن منبسط أمامه فليس عنده 
ماض وال حاضر وال مستقبل بل الكل 
مسطح ومكشوف أمامه، بمعنى أن هللا 
لم يفاجأ بخطية آدم كأنها غير متوقعة 
ثم أخذ هللا يفكر في حل لهذه المعضلة 
وحواء  آدم  يهلك  أن  الئقاً  ليس  ألنه 
وبالتالي كل نسلهما فتهلك صنعة هللا 
أن  الالئق  من  ليس  وأيضاً  وتضيع 
حكم هللا ال ينفذ ويبدو هللا كغير قادر 
أن يلتزم بكلمته ثم بعد تفكير وجد هللا 
الحل في التجسد والفداء والصليب !! 
كان  فالصليب  هراء  كالم  هذا  طبعاً 
)في  وفقط  األزل  منذ  هللا  ذهن  في 
مولودا  ابنه  هللا  أرسل  الزمان  ملء 
نفسه  وأعطى   4:4 غل  امرأة(   من 
لقب )ابن اإلنسان( لكى يرفع اإلنسان 
نقول  )ابن هللا( ولذلك   لقب  ويعطيه 
وأعطانا  لنا  الذى  »أخذ  التسبحة  فى 
الذى له« ) لنصيرنحن  بر هللا فيه( 

2كو21:5 
ولكن لماذا تحدَّد أن يكون الصليب 

خشبة؟
هنا عمق  الهوتى رائع!

ل ال ”الموت“  فالرب قصد أن يتحمَّ
فقط بل ”الموت في حالة لعنة“ تكمياًل 
في  عليه  المنصوص  للقصاص 
الناموس لكل َمْن يتعدَّى ناموس هللا!! 
والذي جاء فيه ذكر الموت تعليقاً، أي 

صلباً، على خشبة.
نقرأ في سفر التثنية 21: 23،22:

خطية  إنسان  على  كان  »وإذا   +
على  وعلَّقته”  فُقِتَل  الموت  حقها 
خشبة“، فال َتبـِْت جثته على الخشبة بل 
تدفنه في ذلك اليوم ألن المعلَّق ملعون 

من هللا!«.
ومن هذا نرى أن المسيح قصد أن 
يتحمل ال الموت فقط ثمناً للتعّدِى، بل 
الكلِّى  الغضب  أي  واللعنة،  الموت 
إنسان،  نيابة عن اإلنسان، كل  وذلك 

كمتعّدٍ عمداً على ناموس هللا!

بولس  القديس  يقول  هذا  وفي 
لعنة  من  افتدانا  »المسيح  الرسول: 
الناموس إذ صار لعنة ألجلنا )عندما 
مكتوب  ألنه  الخشبة(،  على  ُعلِّق 
ملعون كل َمْن ُعلِّق على خشبة« )غل 
3: 13(. ولقد ذاق المسيح المر )مت 
27: 34( على الصليب تعبيراً عميقاً 

عن مرارة اللعنة.
الموت،  ق بين  نفّرِ يلزمنا أن  وهنا 

وبين الموت في حالة لعن.
اإلرادي  المسيح  موت  َفِسرُّ  لذلك 
معلَّقاً على خشبة، هو لتكميل قصاص 
د على ناموس  كل تعّدٍ إرادى أو ُمتعمَّ
هللا، بأية صورة وبأية كمية وفى أى 

زمان ومكان ومن أى إنسان!
كذلك فهنا” التعليق “ حتى الموت، 
فى  يدخل  بالذات،  »الخشبة«  وعلى 
صميم الفعل الكفَّاري لرفع اللعنة عن 
ك  ويتمسَّ بالمسيح  يؤمن  إنسان  كل 
المسيح.  دم  عليه  المسفوك  بالصليب 
»الذي  الرسول:  بطرس  قال  وكما 
حمل هو نفسه خطايانا فى جسده على 
الخشبة، لكى نموت عن الخطايا فنحيا 

للبر« )1بط 2: 24(.
بارتفاعه  اللعنة  المسيح  فقبول 
على خشبة الصليب كان بمثابة حمل 
خطايا البشرية فى جسده وجميع اللعنة 
المستحقة بسبب التعّدِيات على ناموس 

هللا.
وبذلك، »بخشبة الصليب«، نكون 
قد متنا بالفعل ووفَّينا فى جسد المسيح 
هللا،  ناموس  على  التعّدِى  لعنة  كل 

ونكون قد قبلنا
لذلك  المجددة  أو  الجدديدة  الحياة 
للخشبة”  ]السالم  بإفتخار   نقول 
أو   !! للصليب[  ]السالم  المحيية“[!! 
كما قال بولس الرسول )حاشا لى أن 
أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح 
الذى به قد ُصلب العالم لى وأنا للعالم( 

غل 14:6
أعرف  أن  أعزم  لم  )ألنى  وأيضاً 
وإياه  المسيح  يسوع  إال  بينكم  شيئاً 

مصلوباً( 1كو 2:2
كانت  التي  الصليب  خشبة  إذن، 
نفسها  هي  صارت  ولعنة،  عاراً 
افتخارنا، ألن المسيح لما َقبـَِل اللعنة 
عنا محاها لنا إلى األبد. إذن، فصليب 
المسيح في حقيقته هو صليبنا وخشبة 
كل  نموت  عليها  خشبتنا،  هي  اللعنة 
يوم عندما نجوز توبتنا عن خطايانا، 

ر عندما نستقبل دم المسيح. ونتبرَّ
»دان  الرسول:  بولس  قال  وكما 
الخطية في الجسد« )رو ٨: 3(. أي 
جسده هو، لذلك  في سر التناول نأكل 
جسده فننجو من الدينونة ويقول الكاهن 
في صالة القداس عنه انه )يُعطى عنا 
خالصاً وغفرانا للخطايا وحياة ابدية 

لكل من يتناول منه(
دفع  عليه  الذي  للصليب  السالم 
عنا  وأزال  خطايانا  كل  ثمن  المسيح 

اللعنة.

]البقية العدد القادم[

 
FROM  MY  DIARY
By: Nancy Guorgui

 A Cry For Help
LOVE  PEACE  AND  HAPPINESS

Lonely days and lonely nights
On my porch I watch the fights
Vulnerably ... I lay and cry
Envying all the children who die

Peace on earth has been disturbed
Endless cries have been heard
All the nation is filled with violence 
Causes people to be restrained in silence
Extreme sorrow and severe pain
Allow one's dreams to detain
Neglected body and soul
Destroy one's goal

Heavenly Father , full of grace ,
Answer the prayers of my sorry face ,
Please Bless this society, dear Lord above ,
Prosper it with joy and with Your love
Insure it's happiness and sweet accord
Nourish it with comfort and warmth, dear Lord
Eliminate violence, so I say
Secure my future every day
Strive for Love, Peace And Happiness !

املســيح قــام
وحتقـق اهلــدف 

حليم منجة

يهوذا اسلمة بالمال مدفوع 
قالوا اصلبة قرار كتير من الجموع 
فاحتجت الطبيعة وانطفأت الشموع 

منهم من كان خائف ومفزوع 

ومنهم من كان يبكى بالدموع 
منهم من

 هرب ومنهم  من كان رأسة مرفوع
لكن حبك على الصليب تفجر ينبوع
فقد تحقق الهدف وتحقق المشروع

لقد قام المسيح وانتشرت االخبار
قام من تنبأت عنه االسفار

قام من هزم الموت وقوة النار 
قام من صحح المفاهيم واالفكار

قام وقد حقق لنا االنتصار 
قام وكل المكتوب قد صار 

هو معانا يحفظنا من الزمن الغدار
وينزع من حياتنا الشوك والمرار

يحفظنا من الخطية واالشرار 
زى ما حفظ الفتية فى اتون النار 
تعالى لية يقيمك مهما كنت منهار 
يحمل اثقالك يكمل معاك المشوار
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حتذير: زراعة الثدي البديل يسبب نوعا نادرا 
من السرطان

اجتماع  بعد  الفرنسية  الصحية  السلطات  حذرت 
الخبراء في المعهد الوطني الفرنسي للسرطان من 
عملية زراعة الثدي البديل الذي نتج عنه اإلصابة 
بنوع نادر من السرطان النمو المشوه في أنسجة 
الغدة الليمفاوية وذلك بعد أن تم رصد 17 حالة 
إصابة جديدة وأول حالة وفاة باإلضافة إلى رصد 
والتي  التي نشرت في عام 2014  العلمية  للدراسة  وفقا  العالم  في  173 حالة 
أجراها خبراء فرنسيون والذين طالبوا من منظمة الصحة العالمية إعادة تصنيف 
الليمفاوية  الخاليا  الذي يصيب  النادر  النوع  بعد إضافة هذا  السرطان  أمراض 
العملية  الالتي تخضعن لهذه  اثنين من  الدراسة أن هناك سيدة من  .وأوضحت 
والتي يصل عددهن 10 آالف سيدة أجرى لها عملية الثدي البديل  خالل العشر 
كان  األول  التحذير  أن  حيث  الثاني  هو  التحذير  هذا  ويعد  الماضية   سنوات 
البديل  الثدي  زرع  عملية  إجراء  بعد   2010 في  حدثت  التي  الفضيحة  بسبب 
لحوالي 400 ألف سيدة فرنسية  ٨3% منهن ألسباب جمالية بسبب نوعية هذه 
الثدي وترتب عليها رفع قضايا عديدة على الشركة المصنفة وقد طمأنت وزيرة 
الصحة الفرنسية ماريسول توران السيدات الفرنسيات الالتي أجريت لهن عملية 
زرع ثدي بديل وأوضحت أن 1٨ حالة التي رصدت كانت لسيدات بلغت 63 
عاما ٨ منهن أجريت العملية ذات طابع جمالي , أما العشرة األخريات أجريت 
العملية بعد إصابتهن بسرطان الثدي مما طلب زرع الثدي البديل وكانت إجمالي 
العمليات التي أجرت قد بلغت 35 حالة منها ٨ حاالت كانت ماركات الثدي غير 

معروفة وسوف يعقد اجتماع للتأكد من هذه العالقة .

النظر لصور البدناء ميكن أن يؤثر على حاسة الشم عند املرء
توصل فريق من العلماء األمريكيين إلى أن النظر إلى صورة شخص 
يعاني من زيادة في الوزن أو البدانة المفرطة يمكن أن يؤثر على حاسة 
يؤثر سلبا  قد  البدناء  إلى  النظر  أن  الباحثون  .وأوضح  المرء  الشم عند 
على صحة األشخاص من خالل زيادة هرمون “الكورتيزول” الذي يحفز 
مستويات  اإلجهاد التي يمكن بدورها أن يسبب لهم اإلقبال على تناول 
البعض مشاعر سلبية  قد يحمل  البحثي  للفريق  الطعام .وفقا  المزيد من 
تجاه البدناء خاصة ممن يعانون من البدانة المفرطة .وتشير نتائج الدراسة التي نشرت في الدورية الدولية 
للسمنة على االنترنت إلى أن التحيز السلبي تجاه األشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن والسمنة قد 

يكون أكبر مما كان معتقدا في السابق .

العلماء يكتشفون عالقة مباشرة بني أشعة 
فحص األسنان وسرطان الدماغ

وكاالت  اكتشف علماء من جامعة أمريكية 
ان األشخاص المصابين بسرطان الدماغ كانوا 
األسنان  أطباء  يراجعون  اآلخرين  من  أكثر 
ومن  ألسنانهم.   شعاعية  صورا  ويأخذون 
األشخاص  ان  اكتشفوا  علمية،  دراسة  خالل 

الذين يعانون من سرطان الدماغ تعرضوا أكثر من غيرهم الى األشعة السينية 
خالل مراجعتهم أطباء األسنان لمعالجة اسنانهم. وأكثر من هذا تبين ان الرجال 
والنساء الذين يعانون من سرطان الدماغ، تعرضوا عند مراجعتهم أطباء األسنان 
الى األشعة السينية أكثر من مرة لتحديد مدى تسوس األسنان التي تحتاج الى 
العالج. جرت هذه الدراسة الفريدة تحت اشراف لبروفيسورة اليزابيث كالوس، 
يعانون  جميعهم  سنة  و7٩  بين 20  اعمارهم  لها 1443 شخصا  حيث خضع 
شخصا   1350 للدراسة  خضع  كما   ،“  Meningioma  ” سحائي  ورم  من 
في  السرطانية  األورام  من  يعانون  الذين  ان  الدراسة  هذه  نتائج  بينت  سليما. 
وأن  األصحاء،  من  أكثر  أو  باألشعة ضعف  األسنان  لفحص  خضعوا  الدماغ 
اصابتهم  احتمال  ارتفع  باألشعة  الفم  تجويف  لفحص  خضعوا  الذين  المرضى 
أن  الى  كالوس،  البروفيسورة  وتشير  أضعاف.  ثالثة  بمقدار  الدماغ  بسرطان 
كاألجهزة  أضرارا  تسبب  ال  المستشفيات  في  حاليا  المستخدمة  األشعة  أجهزة 
السابقة، ومع ذلك ينصح األطباء بعدم التعرض الى األشعة مرات متكررة خالل 

فترة زمنية قصيرة.

حتليل الكتشاف إمكانية اإلصابة بالتهاب 
املفاصل قبل حدوثه بعشر سنوات

نيويورك - أ ش أ نجح علماء من بريطانيا في تطوير اختبار بقطرة دم 
واحدة للكشف المبكر عن إمكانيات وفرص اإلصابة بهشاشة العظام خاصة 

الشكل األكثر شيوعا. وأوضح العلماء أنه ال يوجد حاليا أي إختبار إلمكانية الكشف عن فرص اإلصابة وهو 
ما يعنى اكتشاف المرض في مراحل متأخرة بعد ظهور األعراض الحادة التى تستلزم التدخل الجراحي الذى 
يصبح الخيار الوحيد. وتعد إجراءات خفض الوزن و ممارسة الرياضة بصورة منتظمة من أهم العوامل 
الوقائية االحترازية إلبطاء تقدم المرض فقد تم تطوير اختبار دم بسيط غير مكلف ألكثر األشكال شيوعا 
لمرض التهاب المفاصل حيث من المأمول أن يساعد في الكشف المبكر عن هشاشة العظام قبل ظهورها 
التى تساعد  المفاصل بسبب تآكل في الغضاريف  التهاب  بعشر سنوات. يحدث الشكل األكثر شيوعا من 

المفاصل في أن تعمل بسالسة مع حركات االنحناء أو الركوع .

األطعمة املقلية تصيب بأمراض القلب
واشنطون-ا ف ب  كشفت دراسة امريكية حديثة عن وجود عالقة 
طردية بين تناول األطعمة المقلية أسبوعياً واإلصابة بضعف القلب. 
وأكد باحثون في جامعة هارفارد ارتفاع نسبة خطورة تلك األطعمة 
تناولها أكثر من 7 مرات أسبوعيا. ورصدت  ألكثر من 70% عند 
الدراسة بيانات تتعلق بأكثر من 15 ألف رجل من األطباء أنه خالل متابعتهم لمدة 10 سنوات إصابة نحو 
إلى ثالث مرات  تناولوا أطعمة مقلية مرة  الذين  الرجال  القلب.  الدراسة بضعف  المشاركين في  5% من 
إليه  القلب بنسبة 1٨% بحسب ما توصلت  أسبوعيا ارتفعت لديهم احتماالت خطورة اإلصابة بحالة فشل 

الدراسة.
النتائج، ارتفاع نسبة الخطورة إلى 25% في حال تناول األطعمة المقلية من 4 إلى 6 مرات  فيما أكدت 
أسبوعيا، وارتفاع نسبة الخطورة ألكثر من 70% عند تناول األطعمة المقلية أكثر من 7 مرات أسبوعيا. 
نتائج الدراسة، دفعت خبراء إلى التحذير مجدداً من تناول األطعمة المقلية، خاصة أنها تحتوي على سعرات 
حرارية عالية تُؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وبالتالي ارتفاع 
احتماالت خطورة اإلصابة بأمراض القلب. يذكر أن ضعف القلب، أو عجزه حالة ال يستطيع فيها القلب 
ضخ كميات كافية من الدم إلى أجزاء وأعضاء الجسم المختلفة، وأبرز أعراضها سهولة الشعور بالتعب في 

حال بذل مجهود بدني وصعوبة في التنفس.

الزبادي واملشي.. أفضل الطرق لتحسني اهلضم
لندن-رويترز اكدت دراسة حديثة ان معاناة الكثير من الناس من مشاكل الجهاز 
الهضمي مثل، االنتفاخ ترجع الى سرعة تناول الطعام والتى تؤدى لزيادة الوزن، 
وعسر الهضم، واالنتفاخ والغازات ..واكدت ان اإلنسان يحتاج الى ما ال يقل عن 
25 جراماً من األلياف يومياً، حيث توجد األلياف بكثرة في الخضروات والفواكه. 

في تحسين الهضم  هاماً  اللبن )الزبادي( و)الخرشوف(، حيث تلعب البكتريا الجيدة دوراً  واوصت الدراسة بتناول 
وتقوية المناعة، وتوجد البكتيريا الجيدة في “البروبيوتك”، والتي تتواجد في المصادر الغذائية .أما إذا كنت الشخص 
يعاني من بطء الهضم، وتشعر بحرقة في المعدة، وانتفاخاً فعلى المرء بالمشي 10 دقائق بعد تناول الطعام، وشرب 
كميات إضافية من الماء. وينصح األطباء بتقليل السكر، ألنه يشجع على نمو البكتيريا غير الصحية في األمعاء، 
كما أن ارتفاع نسبته في األطعمة يبطئ هضمها. كما تؤدي سرعة تناول الطعام إلى زيادة الوزن، وعسر الهضم، 

واالنتفاخ والغازات، مع إعطاء وقت كاٍف للجهاز الهضمي من خالل األكل ببطء يحسن الهضم.

البكترييا املعوية..السبب وراء السمنة
واشنطون-رويترز اكد فريق أمريكي من العلماء 
الرئيسي  السبب  ..ليست  الطعام  تناول  كثرة  ان 
كائنات  بأخذ  أمريكيون  أطباء  قام  فقد  للسمنة، 
تتمتع  فتاة،  معي  من  معوية(  )بكتيريا  دقيقة 
بصحية جيدة -لكنها تعاني بعكس أمها من السمنة 

المفرطة- وزرعوا هذه الكائنات في معي أمها لعالج مرض معدي. وبعد زرع 
كيلوجرام/متر   33 بمعدل  كبير/  بشكل  األم  وزن  ازداد  الدقيقة  الكائنات  هذه 
مربع، خالل 16 شهرا فقط. وهذه الزيادة الكبيرة في الوزن جاءت رغم االعتماد 
على برنامج غذائي وبرنامج تدريبي سهر عليه أطباء جامعة براون األمريكية، 
كما جاء في الموقع األلماني اإللكتروني “بيلد”. ويعتقد األطباء أن تكون البكتيريا 
المعوية المأخوذة من معي البنت هي المسؤولة عن السمنة المفرطة عند األم، 
وأكد أخصائي األمعاء، البروفيسور كريستيان تروتفين، بفضل أبحاث قام بها في 
السنوات األخيرة، أن ميكروبات المعي مسؤولة بشكل كبير عن عملية الهضم. 
وجاء في الدراسة التي ذكرها موقع “بيلد” أيضا أن تفاعل الميكروبات مع مائة 
جرام من الشوكوالتة يختلف من شخص آلخر، لذلك فإن السمنة ترتبط باألساس 

بنوعية البكتيريا المعوية.

دراسة : نوم القيلولة يعزز  كفاءة الذاكرة
نيويورك - أ ش أ  إمكانية الغفو خالل النهار يعمل على تعزيز أداء 
الذاكرة بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف وفقا للبحوث التي أجريت 
في هذا الصدد . وشدد الباحثون على أن الحرص على أخذ قسط 
من النوم أو ما يسمى “بنوم القيلولة” لفترة تستمر لما بين 45 إلى 
استرجاع  بمعدل خمسة أضعاف في  ينتج عنه تحسنا   , دقيقة   60
أو  المكتب  في  صغيرة  غفوة  أن  موضحين  والذاكرة  المعلومات 

المدرسة ليست كافية في تحسين وتعزيز قدرات الطالب في التحصيل الدراسي وفقا للدراسة التي نشرت 
في علم النفس العصبي .وقال أكسل مكلينجر الباحث بجامعة “سارالند” بألمانيا ” أينما البيئة التعليمية التي 
الدراسة راقب  للنوم “.وفي هذه  نفكر بجدية حول اآلثار اإليجابية  يتعين علينا أن  فيه األشخاص  يتواجد 
الباحثون مجموعة من األشخاص عكفوا على مشاهدة أقراص فيديو رقمية حيث لوحظ أداءهم كان أسوأ 
بكثير من المجموعة التي استطاع أفرادها أخذ قسطا من نوم القيلولة وذلك عندما طلب منهم بعض الكلمات 
مثل الحليب والسيارة األجرة فقد ركز الباحثون بشكل خاص على دور الحصين  وهى منطقة في المخ معنية 

بتجميع الذكريات وهو ما كان يعرف في السابق بنقل المعلومات في ذاكرة التخزين على المدى الطويل.

لالعالن  باجلريدة 6779 -823 647  
ahram.teeba@gmail.com
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Nader Zaky
Century 21 Percy Fulton Ltd.

Sales Associate

Dir (416) 451 2744
Office(416) 298 8200
Fax (905) 492 5672

nader_zaky@rogers.com

   Percy Fulton Ltd.

Masters Hall of Fame 2014

Ranked #67 in Canada Jan-Jun 2014

Double Centurion Award Winner 2012

Centurion Honor Society Award Winner 2011

Centurion Award Winner 2007,08,09,10 & 11

20 years of experience in 
Residential, Commercial, 
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Wagih Mitry 
Sales Representative 

Cell:416-895-7006 
www.mitryrealty.com 

mitry@mitryrealty.com 

• Free home evaluations 
• Complementary staging consultation 
• HomeLife™  Home Warranty Program 

RESIDENTIAL | COMMERCIAL 

HomeLife Hearts Realty Inc. 
Brokerage Independently 
Owned & Operated 
151 Courtney Park drive West #101 
Mississauga, Ontario L5W 1Y5 

Bus: 905-712-9888 
Fax: 905-712-9886 

كلمتني وخالص
سيناء  برية  في  سنة  اربعين  اسرائيل  بني  شعب  تاه 
اربعين  اكثر من  البرلمان،  في  المصري  الشعب  وايضا 
سنة وسيادة النائب والسادة االعضاء تحت القبة وشهرة 

وحصانة وامانة واحزاب .
والسيسي  عام  من  اقل  في  نواب  و  برلمان  بدون  ماتم 
رئيسي يتحدث و يتحدي ما تم في اربعين عام  بثالث 

رؤساء و برلمان .
االسكاروسى

لتصميم اعالنك اجلديد
647 823 6779

www.ahram-canada.com

ahram.teeb a@gmail.co m

 Winona 
Hearing Aid 
Centre

 Get 2 digital 
hearing aids 
for as little 
as $895.00 
your cost

All styles All 
sizes

847 St. Clair Ave West
Tel: (416) 652-0201

Discount and ADP 
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