
اقرأ يف هذاالعد
الشباب مترداً او إبداعا ؟!... 5

ملاذا الطالق للهجر فقط وليس 
للجنون أيضاً ؟!... 20

ال صورة له وال مجال... 21

منطقة آمنة واجواء غري آمنة... 19 

حرية اجلسد... 6 

متى ينتهي كابوس ااٍلرهاب ؟!... 7

حكومة  كندا الليربالية تتنازل عن الدعوي 
املقدمة ضد قضية النقاب... 16

 الورود السوداء... 8

فوز 13 قبطيا يف املرحلة الثانية النتخابات 
النواب و20 يدخلون جولة اإلعادة... 17

اطعمة صحية ختلص من السموم... 22

 ملاذا نراقب أخطاء وخطايا اآلخرين... 21

معبد يهودي يف فانكوفر جيمع ٤0 الف دوالر 
لرعاية الالجئني السوريني... 16 

 عملية التدقيق االمين علي الالجئني السوريني 
ال ميكن ان تكون مضمونة 100 %... 16

الالجئون السوريون اول سقوط لـ 
ترودو...19

احداث فرنسا امللتهبة... 9

ملاذا انت قصري النظر ؟!... 3

صميت ... 20

لن اهبك كرهي... 6 

املعابد اجلنائزية...11 

فريوز نسيج وحدها... 7

حترير ثالثة رهائن كنديني بعد اهلجوم 
االرهابي علي فندق راديسون يف مالي...16

د. جمدي يعقوب قلب مصر النابض... ٤

8th. Year, Issue 202
Thursday November 26, 2015

16 هاتور 1732 شهداء For Advertisment

ahram.teeb a@gmail.co m  

Tel: 647-823-6779 

www.ahram-canada.com

$1
Bi-weekly, Non-profit ,covers all Canada

لتصميم اعالنك اجلديد
ahram.teeba@

gmail.com

647 823-6779

We Cut Taxes Like a Diamond

Nady Ibrahim416-817-1560
3289 Topeka Dr. | Mississauga

www.profitexplorer.com

Personal | Corporate | Business
 

بيع وشراء 
 وايجار العقارات

 

 فرص لالستثمار العقارى 
 شقق ممتازة فى قلب تورونتو

 خـدمـة
 متميزة

EDWARD YACOUB 
B.SC IN CIVIL ENGINEERING  

SALES REPRESENTATIVE 
Cell:   416 315 0480 

خدماتنا المتميزة تمتد 
الى ما بعد البيع او 

 الشراء

4255-Sherwoodtowne Blvd, suite# 100
L4Z 1Y5

647-818-1668 416-391-3232

8000 Yonge st 
Thornhill, on l4J 1w3

       
    

residential
Commercial

      
      

      
    In

vestm
ent

Office: (905) 889-9330   
Fax:     (905) 889-5822   
Direct: (647) 296-4696
Gguirguis2014@gmail.com
www.torontojoyrelaty.com

Office: (905) 889-9330
Fax:     (905) 889-5822
direct:  (416) 625-8027
azzaabd2014@gmail.com
www.torontojoyrelaty.com

Azza AbdellnourGuirguis Guirguis

شراء أو بيع محالت تجارية
شراء، بيع أو تأجير بيوت أوشقق

بيع أو شراء صيدليات، عيادات أسنان أو مباني طبية

       
    

Buying

      
      

Selling

      
      

Leasing

بشرى للعالم: حبات رمل تنتج طاقة نظيفة أقوى االالف المرات...ص7

 بسالمة أضطجع بل أيضا أنام، ألنك أنت يارب 
منفردا يف طمأنينة تسكنني

I will both lie down in peace, and sleep; For 
You alone, O Lord, make me dwell in safety 

Ps. 4:8
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ألوان مائية 

   

المواقع  طرقات  على  الشوارعيّة  تنتشر 
المتناثرة على كوكبنا األثيري، ملثمين باسماء 
باالفالت  ثابت  بإحساس  تشعرهم  مستعارة، 

الحتمي من العقاب!

التي  السوقية  لغتهم  خالل  من  تعرفهم     
تفاهتهم  وتظهر  الهزيلة،  تعليقاتهم  بها  تنطق 
وتطاير  الغامضة،  كتاباتهم  خالل  من  أكثر 
حروفها في كل مكان دون الكثير من المعنى!

مواقع  مفتوحة،  بأذرع  بهم،  ترحب     
ببراعة  تنقل  الجحيم،  من  بكائنات  مسكونة 
حيث  من  هي  كما  الُمدنّسة  معاركها  شريرة 
موضع أقدامنا إلى عالمنا الجديد االفتراضي.. 
ومحترفة  وملوثة،  مسممة،  يوميّاتها:  كل 
االخالقية،  والمثل  والقيم،  المبادئ،  اختطاف 
وإظالمها  ظالمها  حدة  بث  كل  مع  ويزداد 

على االنترنت!

تبقى  ال  بأن  قرارك  تتخذ  أن  قبل  لكن     
إليها، تجد مواقع أخرى،  في أماكن ال تنتمي 
تطلق النور؛ ليتدفق وينتشر ويعثر على قلبنا، 

ويأخذ بأصابعنا إلى فراديسها الرحبة!

  مواقع تعكس بصوفية وإسكيمية، صورة 
مكانتها؛  اسمى  في  هللا  خلقها  كما  اإلنسانية 
ومع  بيتك،  وفي  معبدك،  في  وكأنك  فتشعر 

نفسك!

قوة وأصالة  اناس في رسالتهم     وراءها 
سماوية، وتكشف أفكارهم عن أوراق اعتماد 
يعبّرون من  المقدسة،  الكتب  في  إال  توجد  ال 
الجياشة  وعاطفتهم  منك،  قربهم  عن  خاللها 
الحقيقة  يعيدوا  بأن  أكيد  وحلم  نحوك،  من 

والصالح إلى عالم اإلنسان!

هذه  مثل  إلى  صداقتك  أوراق  قدم     
المواقع، وتأمل كيف تغمرك بالمحبة، وكيف 
الشعر  من  رقيقة  وبعبارات  بحفاوة  تستقبلك 
بدأت من على  ترافقك من حيث  كالشعر،  أو 
المودة،  نقرات  تحمل  التي  مفاتيحك  لوحة 
وأثناء عرضهم لخريطتهم الكريمة المضيافة، 
وتستمر مع كلمة الترحيب التي تطالعك دائماً 
كلمة  وإلى  المرور،  كلمة  من  ولوجك  فور 
الوداع التي تصاحبك عند خروجك، لتجد بعد 
ذلك على بريدك مفكرتهم التي تحمل لك يومياً 

أحدث ما وصلهم من فواكه قلمية، وفكرية!

الجميل،  الحلم  بهذا  تنتشي  أنت  وبينما     
نفسك  تجد  يوم،  كل  لك  يصنعونه  الذي 
االنترنت،  على  المواقع  كل  ليست  مستدركاً: 
مسكون  منها  فنوع  والشر..  بالقبح  مسكونة 

بالجمال، والخير!...

أصابع ومشاعر
بقلم: عادل عطية



قال الحكيم منذ آالف السنين عن االفراد 
يدحرج  ومن  فيها  يسقط  حفرة  يحفر  »من 
خبث  عن  تكلم  وأيضا  عليه«  يرجع  حجرا 
»تورطت  والحكومات  األم��م  وم��ؤام��رات 
الشبكة  في  التي عملوها.  الحفرة  في  االمم 

ارجلهم.« انتشبت  اخفوها  التي 

القلب،  تدمى  فرنسا  ح���وادث  ضحايا 
مرعب  اوروب��ا  في  االم��ان  ع��دم  وشعور 
أمريكا  فرنسا  شاركت  ولقد  لمواطنيها، 
األوسط،  الشرق  قلب  وبريطانيا في مخطط 
هو  وها  العراق،  غزو  في  تشارك  لم  وان 
النور  عاصمة  باريس  في  يضرب  االرهاب 
من  كثير  منه  ح��ذر  كما  لظالم  ليحولها 
العقالء، ألن الذي يستثمر بالشر ينال منه، 
قادته  أخطاء  ثمن  البسيط  المواطن  ويدفع 

السابقين.  ام  الحاليين  سواء 

عن  األن��ظ��ار  ال��ح��ادث  ه��ذا  سحب  ولقد 
الشيخ،  شرم  في  الروسية  الطائرة  حادث 
باإلرهاب  المنكوبة  هي  فقط  مصر  فليست 
ولكن اوروبا أيضا، ومن االمثال »الخانس 

الحارس«  غلب 

بفصل  كالعادة  الكثيرون  س��ارع  ولقد 
شيخ  يقوله  وم��ا  اإلره���اب،  عن  اإلس��الم 
تماما  يتعارض  المسألة  هذه  في  االزه��ر 
كتب  ألن  االزه��ر،  لطلبة  يدرسونه  ما  مع 
التراث التي يلقونها للطلبة بها منابع وفكر 
انتقدها  وعندما  اإلره���اب،  مصادر  وك��ل 
زيزو  والشيخ  البحيرى  إسالم  مثل  البعض 
وطلب  المشانق  لهم  البعض  اقام  وغيرهما 

محاكمتهم.  االزهر 

مكافحة  وأقر  االمن  مجلس  اجتمع  ولقد 
وما  للطريقة،  يشر  ل��م  ولكنه  اإلره���اب 
انتصرت  الفرنسية  المبادرة  ان  سمعناه 
ان  حقيقة  األمم  أرادت  ولو  الروسية  على 
الجهات  وتحارب  فلتحرم  اإلرهاب  تحارب 
مثل  ألفرادها  بالمعلقة  وتسقيه  تلقنه  التي 
كذلك  ولتجرم  وغيرهما،  والسلفية  االزهر 
انها  وتدعى  وتسانده  تموله  التي  ال��دول 

تحاربه.

الروسية  والطائرة  الفرنسية  المجزرة 
جدا  اليمة  ح��وادث  اوروب��ا  في  وغيرهما 
مالى  قتلى  وأيضا  القلب...  لها  ينفطر 
ومجازر بوكو حرام في افريقيا هم حوادث 
هذا  بين  يفرق  ال  وال��رب  كذلك...  اليمة 
وح��وادث  يفعلون...  البشر  ولكن  وذاك 
تقارن  ال  فهى  بشاعتها  من  بالرغم  فرنسا 
ببشاعة ما فعله ويفعله هؤالء الوحوش في 
باستنكار  الغرب  ويقابلها  والعراق  سوريا 
عليهم  األطفال  بومب  بإلقاء  ويكتفون  بارد 
باألسلحة  يمدونهم  بينما  محاربتهم  وادعاء 

الفتاكة.   الحقيقية 

ولقد سألته... لماذا تسمح بهذه األشياء؟ 
القادر  انك  واؤمن  واستوعب  اعرف  ألننى 
على كل شيء، وكان في مقدورك ان تمنع 
هذا ولكنك سمحت به... ولن أقول لك مثل 
لهم...  هذا  كتبت  انك  المخطئين  اآلخرين 
ايمانه  ضعف  من  مثل  لك  أقول  لن  وأيضا 

وقتها وقال لماذا تختفى وقت الضيقة؟

بفيلم  ذكرنى  حيث  مفحما  رده  وك��ان 
»باشون اوف كريست« حيث سمح لنفسه 
أص��اب  بما  ي��ق��ارن  ال  وبما  بكثير  بأكثر 
الصلب  وقت  والبشر  الضحايا....  هؤالء 
والصلب  الجلد  وأالم  كلها  المعاناة  شاهدوا 
صنعه  ما  يروا  لم  ولكنهم  به،  واالستهزاء 
الفردوس  أب��واب  فتح  من  الوقت  هذا  في 
قبض  الذي  األبرياء  اروح  كل  واسترداد 

الجحيم.....  في  ابليس  عليهم 

ملاذا انت قصري النظر؟
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الذين  ال��ش��ه��داء  ب��آالم  أيضا  وذك��رن��ي 
لكى  واألس��ود  للوحوش  بهم  يلقون  كانوا 
ترى  لم  الناس  ولكن  قائال  تفترسهم.... 
هؤالء  بها  تكلل  الذين  واالكاليل  االمجاد 
»هل  لى  قال  عندما  وافحمنى  الشهداء... 
يحكموا  أن  لإلخوان  سمحت  عندما  تذكر 
بعدها  ال��م��ص��ري��ون  يلفظهم  لكى  مصر 

مؤنبا  بعدها  وعاتبني  لألبد؟« 
قصير  ان��ت  لماذا  ومطمئنا« 
ترتيبى!«  ت��رى  وال  ال��ن��ظ��ر 
نستمر  ان  بعدها  ون��اش��دن��ي 
للمخطئين  بالمحبة  ن��ن��ادي 
وان  األش��رار،  لهؤالء  وحتى 
قادر  فهو  علينا  صعبه  كانت 
القدرة،  هذه  يعطينا  ان  على 
لكى ال نشمت فيهم ألننا سوف 

الشرير. نظامهم  انهيار  نرى 

اح��داث  بعد  اآلن  ال��واض��ح 
قد  الوحوش  هؤالء  ان  فرنسا 
في  بأنفسهم  أياديهم  وضعوا 
الدبور  وعلى  الدبابير،  عش 
للشرق  خططه  يغير  ان  اآلن 
اهله  في  ي��رى  وأن  األوس��ط، 
انهم بشر مثلهم مثل مواطنيهم 
حتى ولو كانوا ال يشاركون في 

انتخابهم.

تعازينا القلبية لكل من أصابه نائبة سواء 
وسوريا  العراق  او  روسيا  او  فرنسا  من 

وليبيا ومصر...  ومالى  ونيجيريا 
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قضايا وآراء٤
فاكسات مهاجر

يرسلها : مدحت عويضة

السيسي 
ياريس  نفختنا  الشعب  مجلس  انتخابات 
صدقني  بالمعينين  النفخ  علينا  تكمل  أوعي 

ممكن نفرقع.
هاربر

بالنيابة عنك أهدي للكنديين أغنية السيدة أم 
كلثوم »فات الميعاد« يا شعب كندا.

ترودو
االنتخابات  قبل  حصلت  باريس  أحداث  لو 

كان زمانك بتصطاد سمك في باكستان.
الحزب الكندي الليبرالي

بعد المارجوانا .... المحششين بيسألوا أمتي 
الكيف  ابن  علشان  قانوني  يبقي  الحشيش 

يقدر يعيش.
البشير

بتقول مرسي قالك أن حاليب سودانية طيب 
ما تخلي مرسي يجي يديلك حليب وال تروح 

السجن وتخدها منه هناك يا زول
أوباما

سوريا..  في  المعتدلة  بالمعارضة  فلقتنا 
تحمل  بلد  أي  في  معتدلة  فيه معارضة  هو 
أكيد  وغاندي  مانديال  يرحم  هللا  السالح.. 
كانوا مش فاهمين المعارضة علي أصولها 

األوبامية.
البوليس الفرنسي

داخلية  مالبس  غير  من  اإلرهابي  نزلتوا 
وقولنا ماشي لكن تنزلوه حافي كدة كتير أين 

حقوق اإلنسان يا فرنسا.
هوالند

حبيبي طباخ السم بيدوقه واللي يربي التعبان 
الزم يلسعه.

سامح سيف اليزل
وماله  فيها شيعي!!...  الجبالي  قائمة  بتقول 
الشيعي يا أخويا مش مصري زيك ويمكن 

أحسن منك.
قائمة في حب مصر

بعد ثورتين اثبت الحزب الوطني أنه األقوي 
وغير  المجلس  وأحتل  ورجع  مصر  في 

األسم ل »في حب مصر«.
بوتين

أن  بالواقع  تقبل  أما  ال  تركيا  علي  ترد  ال 
األسد الروسي تخلعت أنيابه وبقي ملطشة.

مرتضي منصور
بتقول لو جوزية راجل خليه ينزل مصر... 
له  وتروح  راجل  أنت  تبقي  ما  طيب 

البرتغال!!!.
بوني كرومبي

بتقولي أن داعش ليس لها عالقة باإلسالم.. 
أنا كدة قلقت ال يكونوا كفروا بعد الشر... يا 
شيخة إتكلمي في اللي تفهمي فيه ده لو لقيتي 

حاجة تفهمي فيها.
ياسر برهامي

سنتحول  أنصارنا  عن  يفرج  لم  أن  بتقول 
أصل  انتم  د  هتتحولوا  لسه  أنت  لداعش.. 

داعش يا برهم.
حزب النور

ليه؟؟.  النور  عنكم  قطع  المصري  الشعب 
ال يكون فلستوا ومش معاكم تدفعوا فاتورة 

الكهربا.
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د. جمــدي يعـــقوب....

قلــب مصــر النابــض.
بقلم / هـاني شـهدي

الطبية  المحافل  كل  اجمعت  طبيب  هو 
الغــير  وتمـيزه  كفــائته  علي  المختّصة 
مسبــوق، هو انسان من الصعب أن يختلف 
اثنان علي وطنيته وإنسانيته وكانت مكافأته 
الوطن  مكافأة  من  وأشــيّك  أرّحـــم  للوطن 
مجدي  كطبيب....مركز  بداياته  في  لتــفوقه 
نتوقف  أن  نستطيع  بأسوان  للقلب  يعقوب 

عنده فيما يلي:-

١. مركز طــبي مرموق أعاد ألهل مصر 
ثقتهم المفقودة في الطب والطبيب المصري، 
المصري  للمريض  أعاد  يعقــوب  مجـدي 
مالك  بأنه  للطبيب  الكالسيكية  الصورة 
تاجر  وليس  انسانية  رحمة وصاحب رسالة 
الطب  لألذهان  أعاد  سفــاح،  أو  جــزار  أو 
األول  المقام  في  عالجية  انسانية  كمنظومة 
استثـمارية.أثبت  ربحـية  منـظومة  وليس 
أفضـل من  كفاءة  ذو  المصري  الطبيب  بأن 
واإللتزام  العلم  والغربي،  األوربي  الطبيب 

هو الحكم. 

المنظومة  ان  يعقوب  مجدي  د.  أثبت   .٢
علي  تقوم  وال  جماعي  عمل  هي  الطبية 
الوصل  حلقة  هو  كان  لذلك  واحد،  شخص 
السحرية التي تربط ادارات المركز بعضها 
في  إلدارة،  لــتمريض  أطباء  من  ببعض 
هو  الطـب  أن  أثبت  متناغمة،  سمفونية 
منظومة متوالية ، فأختار أطباء اكفاء للعمل 
من  بشيء  عليهم  يبخل  ولم  دّربهم  معه، 
األنسان  هو  وهذا   ، العريقة  العالمية  خبرته 
والعقل الناضج الذي يري المشاهد من بعيد. 

٣. اذا كنا نلقب د. مجدي بالوطني المخلص 
لبلده، فأنا أري أن مرضاه وطنيـين مثله أيضاً 
أحمد وبجواره  المريض  الطفل  فهنا تري   ،
الطفل المريض مينا، في مشهد حقــيقي بعيداً 
عن القبالت المزيّفة، المرض يضع الجميع 
علي أرضية متساوية، أمـا الرعاية واالهتمام 
الواحدة للجميع  يخلق شعور حقيقي بأن فعاًل 
» مصـر بخـير«، القلوب الموجوعة تجعل 

تنجذب  القلوب 
لبعض  بعضها 
من  أكثر  بصدق 
السليمة،  القلوب 

للمركز دون أي  الجميع  يتبرع  أن  وطبيعي 
اسئلة سخيفة معتادة.

د.  فّكر  لذلك  تقليدي،  غــير  وألنه    .٤
انشاء  في  منفردة  بطريقة  يعقوب  مجدي 
مركز القلب العالمي بأسوان وليس بالقاهرة 
الساحره  المدينة  تلك  أسوان  العاصمة، 
لنقاوة جوها  ذاتها  في حد  التي هي  العريقة 
يعقوب  مجدي  مركز  طبيعي،  مشّفي  تعتبر 
للمدينة حضارة طبية  بأسوان أضاف  للقلب 
هو  يصنعها   ، التاريخية  حضارتها  فوق 
نظراً  المركز  معه،  العامل  الطبي  والفريق 
جميع  من  مرضي  يستقبل  وتميزه  لتفوقه 
أنحاء العالم، لذلك هو يعيد الصورة اإلنسانية 
لمصر العظيمة في عيون وقلوب العالم التي 

لوثتها األحداث السياسية األخيرة. 

في  وقته  يعقوب  مجدي  د.  يضيع  لم   .٥
الحسرة علي منظومة طبية حكومية فاسدة، 
وهدف  رسالة  يحمل  مصر  الي  جاء  لكنه 
في  هدفه  لتحقيق  المرضية  الحاجة  تدفعه 
بل وإستمرارية  أقرب وأسرع وقت ممكن، 
الحلم  أن  أثبت  النجاح،  من  ومزيد  التوسع 
نظن،  كنا  كما  بالمستحيل  وليس  بالممكن 
وبإيدي مصرية، بل وفي سابقة طبية متميزة 
المركز  هذه  في  ليتدربوا  أطباء  يستقبل 
العريق، فهل لنا أن نجد مراكز ناجحة  كهذا 

المركز في تخصصات أخري. 

قلوب  مع  يعقوب  مجدي  د.  قلب  تالمس 
ومواطنين  أطفال  كل  فأحبه  مصر،  أطفال 
مصر وتمنوا له من كل قلوبهم دوام الصحة 

والعافية والتقدم،  له وللعاملين معه.

هناك  بأسوان،  القلب  مركز  إلي  أذهبوا 
يمكنكم أن تستعيدوا ثقتكم في مصر.

محلة اعتقاالت تستهدف 
شبكة جهاديني بعدة دول 

يف أوروبا 

شخصا   ١7 األوروبية  الشرطة  استهدفت 
أوروبا  من  متفرقة  بأنحاء  مداهمات  في 

بـ"شبكة جهادية". في صلتهم  لالشتباه 

واعتقلت الشرطة ستة أشخاص في إيطاليا 
وأربعة في بريطانيا وثالثة في النرويج.

قد  المشتبهين  بعض  أن  الشرطة  وتعتقد 
يكونوا سافروا إلى سوريا أو العراق.

أن  اإليطالية  "أنسا"  أنباء  وكالة  وأوردت 
شبكة  إلى  باالنتماء  متهمون  المعتقلين 

دولية. إرهابية 

تحاول السلطات النرويجية ترحيل كريكار 
منذ عام ٢00٣

تخطط  كانت  الشبكة  بأن  اعتقاد  وثمة   --
شملته  الذي  كريكار  المال  زعيمها  لتحرير 

النرويج. حملة االعتقاالت في 

النرويج  في  الثالثة  المعتقلون  ويتهم 
النرويج ودول  في  لشن هجمات  بالتخطيط 

للشرطة اإليطالية. أوروبية أخرى، وفقا 

للسلطات  تسليمهم  احتمال  الثالثة  ويواجه 
اإليطالية.

عراقي  كردي  وهو  كريكار،  قضى  وقد 
منظمة  ومؤسس  أحمد،  فرج  نجم  اسمه 
بالسجن  أحكام  عدة  اإلسالم"،  "أنصار 
تأييده  بسبب  أحدها  األخيرة،  السنوات  في 
الهجمات التي شنت على مقر مجلة شارلي 

إيبدو في باريس في شهر ينايرالماضي.

األوروبية  األمنية  العملية  وتضمنت 
والنرويج  بريطانيا  في  جرت  تحقيقات 
الشرطة  حسب  وسويسرا،  وألمانيا  وفنلندا 

اإليطالية.

 ١7 بحق  اعتقال  مذكرات  صدرت  وقد 
شخصا، اعتقل منهم ١٣.

ويشتبه في أن المعتقلين أعضاء في منظمة 
بأنها  وتوصف  شاكس"،  "راوتي  تُدعى 

"منظمة إرهابية تضم أكرادا سنة".

ويعتقد  المشتبهين،  بعض  على  يعثر  ولم 
العراق  أو  سوريا  إلى  سافروا  أنهم 

إلى منظمات جهادية هناك. لالنضمام 

في  النرويج  إلى  وصل  قد  كريكار  وكان 
عام ١99١.

بالسجن في عام ٢0١٢ بسبب  وُحكم عليه 
واعتقل  لمسؤولين.  وجهها  بالقتل  تهديدات 
 ٢0١٥ عام  فبراير  شهر  في  أخرى  مرة 
على  تلفزيونية  مقابلة  في  إطرائه  بعد 
شارلي  مجلة  مقر  استهدفت  التي  الهجمات 

إيبدو.

ترحيله  النرويجية  السلطات  وتحاول 
النرويجي  القانون  لكن   ،٢00٣ عام  منذ 
الحتمال  العراق  إلى  بترحيله  يسمح  ال 

باإلعدام هناك. مواجهته حكما 

بيتـــــك 
و سوق العقارات

ملكية منزل وسيلة 
لالدخار

ناصـــــــــــــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــــــــــــــــــرس-  خبري عقارى
بوضع  لالدخار  خطة  لديه  ليس  منا  الكثير 
يقدم  منزل  تملك  لكن  شهريا.  جانبا  أموال 
من  عددا  أيضا  يقدم  حين  في  لالدخار  حال 
المأوى،  لتوفير  فباإلضافة  المزايا األخرى. 
على  ممتازا  استثمارا  منزال  امتالك  يعتبر 
المدى الطويل. دفع االقساط الشهرية للرهن 
اإلجبارى.  لالدخار  طريقة  يمثل  العقارى 
ومع سداد أصل الدين على المنزل واالرتفاع 
المستمر فى أسعار المنازل، تبنى ثروة فى 

امتالك منزلك.
للمساعدة على امتالك منزل، يتوفر عدد من 
في  خمسة  هذه  وتشمل  الحكومية.  البرامج 
المائة مقدم دفع، والذي يسمح لك بشراء منزل 
خالل  من  فقط  المائة  في  خمسة  دفع  بمقدم 
العقاري،  الرهن  تأمين على  الحصول على 
شريطة التأهل للحصول على خمس سنوات 
رهن عقارى بسعر فائدة ثابت. وتشمل أيضاً 
الذى   RRSP Homebuyers Plan
يسمح لمشترى اول منزل ان يستخدم أموال 
RRSP المعفاة من الضرائب فى دفع مقدم 
المنزل بحد أقصى ٢٥ الف دوالر للفرد او 
٥0 الف دوالر للزوجين، على ان تدفع الحقا 
فى حساب RRSP على أقساط سنوية على 

مدار ١٥ عام. 

ارحب دائما بتساؤالتكم ومقترحاتكم.



األنثي ال تريد رجال ثريا أو وسيما أو 
حيت شاعرا 

هي تريد رجال يفهم عينيها 
إذا حزنت فيشري بيده إلي صدره 

ويقول هنا وطنك 
) نزار قباني ( 

والتي  الخاصة  لغته  اليوم  العربي  للشباب 
يؤكد  إبداع  وربما  داخلي  تمرد  عن  تنم 
في  مختلفا  الكتروني  عصر  وسط  وجودهم 
تحديا  لغته  تجسد  وربما  والجوهر  الشكل 
مألوفا  ماهو  لكل  التاريخ  في  مسبوقا  غير 
واآلباء  االجداد  وفكر  بموازين  اليوم  بيننا 
العربية  األقالم  حمله  من  المبدعين  وأيضا 
التي وجدت نفسها وسط اصوات ولغة شبابية 
مزعجة عند البعض منهم وغير مقبولة كأنهم 
المجتمعات  لها  تتهيأ  لم  جاءوا سفاحا وربما 
العربية برمتها من المحيط إلي الخليج ليظل 
التساؤل المفتوح هل تمثل لغة الشباب العربي 

اليوم تمردا أم ثورة أم إبداعا ؟

كثيرا  العربية  ذاكرتنا  عن  تغيب  والحقيقة 
عندما نظن أن الشباب العربي يجب أن يكون 
والعادات  واللغة   السلوكيات  في  آباءه  مثل 
جوهرية  تغييرات  حدوث  دون  والتقاليد 
الضعف  هو  وهذا  أيضا  شكلية  وليست 
الفكري الذي يخيم علي بعض العقول الثقافية 
العقل  تهيأ  ما  االختالف  بدون  ألنه  العربية 
العربي للخوض في قضايا اجتماعية وثقافية 
عبر التاريخ ويعول عليها إيجاد حلول حقيقية  
االقتراب  علي  يدل  مختلف  منطق  وإيجاد 
والرغبة الطبيعية  في فهم جيل الشباب مهما 
كان الرفض ومهما كان النقد فبدون الشباب 
مقال  نظري  لفت  وقد  عامة  مجتمعات  ال 
تحرير  رئيس  السبعان  خلف  ليلي  الدكتورة 
مجلة العربي  سابقا   والذي حمل عنوان ) 
لغة الشباب العربي .. خطاب عصري يشكل 
مارس   )  664( العربي  عدد  في   ) ظاهرة 
اسمها  من مالمح   له  تعرضت  وما   2014

نصا  وتقول  العربي  الوطن  في  الشباب  لغة 
عن تلك المصطلحات التي يستخدمها الشباب 
في مصر مثال ) كبر دماغك (  ) إنزل من 
علي وداني ( وفي المغرب لهم  لغتهم الخاصة 
ومنها ) الساط (  ) وتيتيزا ( وأيضا الشباب 
في تونس ولبنان والخليج  الخ  وكآنها تقرأ 
المشهد الثقافي العربي بوعي وضمير ثقافي 
مجلة  عبرمنبر  اإلبداعي  طرحها  خالل  من 
الشباب  جيل  بين  االنتشار  واسعة  العربي 
عاجلة  رسالة  توصيل  علي  قدرتها  ومدي 
المعنية  المؤسسات  كل  إلي  عربية  كمثقفة 

بثقافة وإبداع الشباب !

لكن البد من معرفة تلك االسباب او بعضها 
وهي تكمن في إيجاد فجوة  عميقة بين جيل 
اآلباء وجيل الشباب تمثلت في سرعة التفكير 
للفيس  الشباب  فاستخدام   والحياتي  اليومي 
عادات  تغيير  في  بالفعل  زلزاال  كان  بوك 
وتقاليد الشباب وسقطت كل الحواجز واالقنعة 
سريعا  قبل  من  سائدة  كانت  التي  المسرحية 
الفعل  رد  ذلك علي  فإنعكس  عالم  وبين  بينه 
بين جيل الشباب واآلباء الذين تشغلهم قضايا 
تقليدية أخري تمثلت في العمل بطريقة لم تعد 
مستحبة بين الشباب الورقة والقلم   الجريدة 
للسمر  المقاهي  علي  والجلوس  الورقية 
الديمينو الطاولة  بنفس طريقة االجداد  لعب 
الزواج  عن  والتحدث  الكوتشينة  الشطرنج  
العربية  االفالم  في  القديمة  الطرق  بنفس 
وأمينة  وجدي  أنور  زمن  من  واسود  ابيض 
العربي  الشباب  ذاكرة  فتشكلت  الخ  رزق 
االلكترونية  الوسائط  تلك  رحم  من  البته 
الورقي  الكتاب  في  المتمثلة  التقليدية  وليست 
يتعامل  الشباب  اصبح  والجامعة  والمدرسة 
مع الالب توب والموبايل وغيرهما من تلك 
من  يتجزأ  ال  كجزء  االلكترونية  الوسائط 
يومه الذي اصبح قصيرا جدا  في التواصل 
مع من يحب ومن يعتز بصداقته ومن يرغب 
في السفر اليه إذا شكل الحياة الشبابية اختلف 
دائما  فهي  آكالتهم  طريقة  في  حتي  بالفعل 
وجبات سريعة ) تيك آواي ( لم يعد ينتظرون 
عطفا  هذا  يمنح  األب  منتصفها  وفي  المائدة 

وذاك ما يحب من اصناف الطعام ؟

خرجوا من معادلة اآلباء هذا الجيل الشاب 
 ( المصحف  يتصفح  من  حتي  األلكتروني  
الكترونيا  تجده  الخ   ) اإلنجيل   (   ) القرآني 
من يريد أن يخاطب جهة ما رسمية او غير 
رسمية الكترونيا  لم يعد جيل الشباب يعرف 

شيئا عن عصر البريدي التقليدي ؟

كما لم يعد يرغب الشباب العربي في الزواج 
بنفس طريقه اآلباء من نفس العائلة او المدينة 
او القرية الخ بل اصبح الشباب العربي يحب 
بطريقته  الخاصة وال يقبل أحد يفرضها عليه  

فهل سقطت هيبة اآلباء ؟

ألن  أخري  جنسية  من  للزواج  ويسعي 
اسمها  للتواصل  عالمية  لغة  بينهما  الرابط 
تلك  من  كثيرا  شاهدت  وقد   ) بوك  )الفيس 
الزيجات التي حدثت بالفعل عن طريق الفيس 
الحب  مولد  كان  العربية  عواصمنا  في  بوك 

بدايته  ونهايته الفيس بوك ؟

ظاهرة  الشبابي  القاموس  من  اختفي  لذا 
لديه  قديمة  فأصبحت  الهاتفية  المعاكسات 

التجد لها مدلوال في فكره ؟

الشباب العربي اختلف مائة في المائة ليس 
غير  وتعبيراته  الدارجة  مصطلحاته  في 
اختلف  بل  واألمهات  اآلباء  عند  المآلوفة 
العربي  للمجتمع  ونظرته  تفكيره  طريقة  في 
الثقافي برمته اليوم فحلم الهجرة غير الشرعية 
كان أحد مالمحه الفيس بوك وكيفية التعامل 
مع كل ماهو تمردي من أجل تحقيق أهدافه 
أيضا   آوي  التيك  بطريقة  والمعنوية   المادية 
ال يهم  في عرفهم الشبابي إنتظار الحصول 

علي تأشيرة سفر إلي وطن ؟

العربي  الشباب  يقيم  أن  عجب  من  وليس 
الفيس  طريق  عن  ميالدهم   اعياد  حفالت 
الوطن  خارج  من  اصدقاءهم  كل  فتجد  بوك 
واحدا  اجتماعيا  نسيجا  كآنهم  معهم  يحتفلون 

علي االرض ؟

اصبحت  والزواج  الخطوبة  وايضا حفالت 
الحضور  بين  من  فتجد  الشباب  بين  مختلفة 
وتويتير  بوك  الفيس  اصدقاء   ) المعازيم   (
تلك  في  يشاركون  واليوتيوب   والواتساب 
كآنهم  السارة   وغير  السارة  المناسبات 
الهدايا  معهم  ويحملون  االسرة  افراد  أحد 
بل  واالحزان  المسرات  في  ألصدقاءهم 
الفيس  طريق  عن  اصبحت  اليوم  التعازي 

تلك  جدال  ال  الشبابي   الجيل  فشكل  بوك  
الوسائط االلكترونية  ؟

كما اصبح الشباب مغرما بقصائد وروايات 
األدبية  وصديقاتهم   اصدقائهم  واعمال 
هما  بوك  الفيس  عبر  والرياضية  والثقافية 
متكامال   ثقافيا  نسيجا  معا  يشكلون  بالفعل 
الحديثة  للسيارات  والبيع  الشراء  اصبح  بل 
والقديمة يتم عبر الفيس بوك والمشاركة في 
المعارض  واقامة  الكتب  وتوقيع  الندوات  
في  والدعاية  الثقافية   والفعاليات  والندوات 
والرئاسية  والبرلمانية  الرياضية  االنتخابات 

الخ يتم عبردعوات  الفيس بوك المجانية ؟

الوطن  مؤسسات  له  تتنبه  أن  يجب  وهذا 
الشباب   قضايا  تبني  في  الثقافية  العربي 
ورعايتهم بما يتفق مع عصرهم حتي  النفقدهم  
امام  االصيلة  العربية  ثقافتنا  نخسر  وبالتالي 
تمرد شبابي  فرض نفسه ويحتاج إلي رؤية 
والمبدعين  واالكاديمين  الباحثين  من  مختلفة 
معنا   يكونوا   لكي  الوطن  مؤسسات  وسائر 
يتمردون كما نظن ألنهم مستقبل  بيد وال  يد 
العربية  الثقافة  تحديات  ظل  في  االمة  وأمل 
يعرف  ما  عن طريق  اليوم  اليه  وصلنا  وما 
ايضا بعصر )الهاشتاج ( اإللكتروني والذي 
في  قبل  من  التي غرست  القيم  بكل  يتربص 
وجدان ثقافي عربي فنجد اليوم من يتخذ نهجا 
مغايرا في التمرد  والثورة االلكترونية بالنيل 
بطريقة  والرسمية  العامة  الشخصيات  من 
تلك  في  الكامنة  االسباب   لمعرفة  تدعونا 
قضاياهم  تبني  علي  والعمل  الشابة  النفوس 
إيجابي وعملي وليس إعالميا  الثقافية بشكل 
المثقفة  النخب  من  البعض  يظن  كما  فقط  
مداخلها   لها  العالمية  الثقافة  ألن   العربية 
وسط الشباب  وهي محمودة وايضا مذمومة 
؟  فيجب أن  نعيد برؤية مبدعة تشكيل كثيرا 
من مؤسسات الثقافة العربية واإلعالم العربي 
والتعليمية  الرسمية  الدينية  والمؤسسات 
تلك  من  وغيرهما  والمهنية  واالكاديمية 
مشاكل  حل  في  الفاعلة  قوتها  المؤسسات 
الشباب حال عمليا بدون شعارات تقليدية حتي 
نستعيد روح الشباب العربي التي تحلق اليوم 

بال منازع  مع الفيس بوك دون شريك ؟!
بقلم

عبدالواحد محمد
كاتب وروائي عربي 

abdelwahedmohaned@yahoo.com

قضايا وآراء5

الشباب  متردا أم  إبداعا ؟! 
بقلم عبدالواحد حممد
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بوتني والسيسي يتفقان 
على التعاون األمين بعد 

كشف سبب حتطم الطائرة 
الروسية

اتفق الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، ونظيره المصري، 
عبد الفتاح السيسي، على "التعاون الوثيق" بين الوكاالت 
تحطم  سبب  أن  موسكو  إعالن  بعد  بلديهما  في  األمنية 
طائرتها فوق سيناء كان قنبلة زرعت فيها. وقال الكرملين 
في بيان صدر عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين إن هذا 
الضالعين  الجناة  المبذولة لمالحقة  الجهود  إطار  يأتي في 
الهدف  أن  البيان  وأضاف  الروسية.  الطائرة  إسقاط  في 
الكامل  األمن  لضمان  اإلجراءات  من  مزيد  "اتخاذ  هو 
خالل  المصري  الرئيس  وأعرب  الجوية".  للرحالت 
به  يشعر  الذي  لأللم  وشعبها  مصر  تفهم  عن  االتصال 

الروسية  الطائرة  الروسي بسبب حادثة سقوط  الشعب 
المنكوبة. وأتي االتصال بعد يوم واحد من إعالن السلطات 
الروسية أن حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية فوق شبه 
جزيرة سيناء ناجم عن تفجير قنبلة بدائية الصنع وضعت 
على متنها. وتعهد الرئيس بوتين بـ"تعقب ومعاقبة" منفذي 

الهجوم.

"الدولة  تنظيم  عليه  يُطلق  لما  موالية  جماعة  وكانت 
وقع  الذي  الحادث  عن  مسؤوليتها  أعلنت  اإلسالمية" 
بين روسيا  الجوية  الرحالت  ألغيت  أكتوبر. وقد  يوم 31 
ومصر بعد تحطم الطائرة الروسية الشهر الماضي، ومقتل 
ركابها وطاقمها جميعا، البالغ عددهم 224 شخصا. وقال 
رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن السلطات 
إليها  توصل  التي  النتائج  االعتبار  بعين  ستأخذ  المصرية 
المصرية  للحكومة  اجتماع  خالل  وأكد  الروسي.  الجانب 
مع  مستمرة  اتصاالت  هناك  إن  الشيخ  شرم  مدينة  في 
موسكو بشأن جهود القضاء على اإلرهاب. عن بى بى سى

الربملان العراقي يصوِّت على 
تعديل قانون البطاقة الوطنية 

اجملحف حبق األقلِّيات

الثانية من  الفقرة  النواب العراقي، على قرار تعديل  ت مجلس  صوَّ
الوطنية والتي تنصُّ "يتبع األوالد  البطاقة  المادة "26" من قانون 
بما  األبوين"  من  اإلسالمي  الدين  إعتنق  من  الدين  في  القاصرون 
يتَّفق مع المادة الثانية من قانون الدستور العراق، وحقوق المكونات 

األصيلة في العراق. 
نائبًا   "206" مجموع  من  نائبًا   "140" تأييد  على  القرار  وحصل 

حضروا الجلسة. 
نواب  الجبوري،  سليم  المجلس  رئيس  دعا  الخصوص،  ذات  وفي 
األقليات من المسيحيين واأليزيديين والصابئة المندائيين، المقاطعين 
تعديل  شرط  العودة  على  وافقوا  حيث  للعودة،  البرلمان  لجلسات 

القانون. 
لرئيس  مذكرة  قدَّموا  المسيحيين  البرلمانيين  أن  بالذكر  الجدير 
من  الثانية  الفقرة  لتعديل  نائب،   "100" وبتوقيع  ًرا  مؤخَّ البرلمان 
بمقاطعة  تسبَّبت  والتي  الوطنية،  البطاقة  قانون  من   "26" المادة 
البرلمانيين غير المسلمين لجلسات البرلمان، كما تسبَّبت باحتجاجات 
وقفة  ضمنها  ومن  نات،  المكّوِ هذه  أبناء  من  واعتصامات  واسعة 
ووقفة  "أربيل"  في  المتَّحدة  األمم  ممثلية  أمام  أربيل  في  إحتجاجية 

احتجاجية في كنيسة مار كوركيس في "بغداد".   إم سي إن



روحيات6

المخدرات  من  االموال  تحصيل 
والخمور وليس من حقك جمع مبلغ 
ماذا  كنيسة.......اخوتي  لترميم 
فيه  نعيش  الذي  العالم  في  يحدث 
االن؟ وما هو موقفنا وموقف الكتاب 
نجاري  هل  ذلك؟  كل  من  المقدس 
التيار ام نقف ضد التيار وماذا ينبغي 
علينا فعله؟ ان تحديات العصر الذي 
جديدة  ليست  لكنها  كثيرة  فيه  نعيش 
فمنذ سقوط االنسان ودخول الخطية 
العالم  والمرض  والموت  وااللم 
تتكرر المشاهد وهنا اقول ان التاريخ 
االنسان  يحفظ  نفسه......كيف  يعيد 
المؤمن المسيحي نفسه بال دنس في 
عالم شرير يرفض الخالق وتعاليمه؟ 
كيف نعيش في طهارة وقداسة ونقاء 
االفكار  هذه  بمثل  نتسخ  ان  دون 
موجود  جدا  بسيط  االمر  واالفعال؟ 
الحرية  تصيروا  ال  الوصية:  في 
يشتهي  الجسد  الن  للجسد  فرصة 
الجسد  ضد  والروح  الروح  ضد 
تفعلون  حتي  االخر  احداهما  ويقاوم 
 ١7  :  ٥ غالطية   ( تريدون  ال  ما 
(- احبائي تريد ان تتعلم الكثير عن 
الرسول  بولس  رسالة  اقراء  الجسد 
ألهل رومية وسوف تعرف كل شيء 
في  ما  كل  الن  الجسد-  حرية  عن 
العيون  وشهوة  الجسد  شهوة  العالم 
بل  االب  من  ليس  المعيشة  وتعظم 
من العالم)١ يوحنا ٢: ١6(.ألنه لما 
الخطايا  اهواء  كانت  الجسد  في  كنا 
اعضائنا،  في  تعمل  بالناموس  التي 
لكي نثمر للموت. الن اهتمام الجسد 

حريــة اجلـسـد 
د. روز غطاس

هو  الروح  اهتمام  ولكن  موت،  هو 
فينا،  المسيح  كان  فان  وسالم  حياة 
واما  الخطية،  بسبب  ميت  فالجسد 
الروح فحياة بسبب البر. اذا ال شيء 
من الدينونة االن على الذين هم في 
المسيح يسوع، السالكين ليس حسب 
الجسد بل حسب الروح. اهربوا من 
االنسان  يفعلها  خطية  كل  الزنى. 
الذي  لكن  الجسد.  عن  خارجة  هي 
يزني يخطئ الى جسده. وانما اقول: 
شهوة  تكملوا  فال  بالروح  اسلكوا 
ظاهرة،  الجسد  واعمال  الجسد. 
التي هي: زنى عهارة نجاسة دعارة 
 .)٢٤  ،  ١9  ،  ١6  :٥ )غالطية 
صلبوا  قد  للمسيح  هم  الذين  ولكن 
والشهوات؛  االهواء  مع  الجسد 
الجسد  فمن  لجسده  يزرع  من  الن 
للروح  يزرع  ومن  فسادا،  يحصد 
)غل  ابدية  حياة  يحصد  الروح  فمن 
للحرية  دعيتم  انما  فإنكم   .)8  :6
تصيروا  ال  انه  غير  االخوة،  ايها 
بالمحبة  بل  للجسد،  فرصة  الحرية 
اخدموا بعضكم بعضا)غل ٥: ١٣(. 
خالصة القول: عندما يسكن المسيح 
ويملك  كيانك  فكرك،  عقلك،  بقلبك، 
علي حياتك ويوجه افكارك وافعالك 
سوف يموت الجسد داخلك فال يكون 
نسلك  دعونا  لذلك  سلطانا  عليك  له 
المسيح  بها  حررنا  التي  الحرية  في 
ان  ألنه  للجسد  عبيد  نصير  وال 
تصيرون  فبالحقيقية  االبن  حرركم 

احرار.

عندما خلق الرب االله جسد االنسان 
الذي قال عنه: ليس جيد ان  الوحيد 
معين  له  فصنع  وحده؛  ادم  يكون 
نظيره يساعده في حفظ النوع وتتميم 
ان  له وهو  الرب  الذي حدده  العمل 
يثمر ويكثر ويستفيد من الجنة المقيم 
نتيجة  اختلفت  االمور  لكن  فيها. 
شهواته  فأصبحت  االنسان  لخطية 
وليس  تقوده  وغرائزه  فيه  تتحكم 
العكس، اصبح يجد المتعة في مثليته 
وجسده وليس في العشرة مع الهه او 
وعبادة  الذات  علي  فالتركيز  اليفه. 
االيام  هذه  ازدادت  واالنانية  الجسد 
اذا   : اآلية  نردد  اصبحنا  اننا  حتي 
انقلبت االعمدة فالصديق ماذا يفعل. 
والكراهية  والكذب  والخداع  فالغش 
والشذوذ اصبح هو الطبيعي وما عدا 
ذلك يعتبر دقة قديمة او تذمتات غير 
قرن  فيه  نعيش  الذي  للقرن  مالءمة 
المروانا  ادخن  حقي  فمن  الحريات. 
من  تشكوا  ان  حقك  من  ليس  لكن 
التدخين  نتيجة  تنتابك  ازمة صدرية 
حقهم  من  الموبوآت.  لهذه  السلبي 
وليس  شاءوا  اينما  الشذوذ  ممارسة 
من حقك ان تفتح فمك قائال ان هذا 
ال يليق ان تصنع القباحة في األرض 
التي بسببها يأتي غضب الرب االله 
علي البشر واالرض. من حقهم بناء 
وليس  والدعارة  القمار  كازينوهات 
حقهم  من  كنيسة.  بناء  حقك  من 

الكنيسة القبطية عرب العصور 

إيبذياكون مهندس / كرم سرور

ردد المؤمنين عند نياحة البابا 
يكون.  هكذا  كان  )كما  السابق 
دهر  وإلى  جيل  إلى  جيل  من 
أسابيع  تمضى  لم  آمين(  الدهور 
حتى  ثيئودوسيوس  رسامة  على 
بدأت متاعبه ـ إذ تجمع حزباً من 
رئيس  حول  إلتفوا  األسكندرية 
بالكنيسة ورسموه على  شمامسة 
البابا  بعد  األسكندرى  الكرسى 

ثيئودوسيوس.

األمبراطورة  إلى  الشكوى 
ثيئودورا: أرسل األراخنة رسالة 
لتحل  األمبراطور  زوجة  إلى 
مندوبيها  وأرسلت  األشتباك  هذا 
وحققوا فى األمر فإتضح لهم أن 
األحق.  هو  ثيئودوسيوس  البابا 
عن  الشمامسة  رئيس  إعتزر 

خطأه وقبل البابا عزره.

يوستنيان  قام  المدنى:  الحاكم 
كبيرة  كاتدرائية  ببناء  األول 
بأسم  )تركيا(  القسطنطينية  فى 
)آجيا صوفيا(. أراد أن يضم بابا 
فأرسل  جانبه  إلى  األسكندرية 
بأسلوب ليس مشوق  إليه رسالة 
أنه لو وقع على مجمع خلقيدون 

من الكنيسة املرقسية / الصخرة القبطية التى حطمت اخلطية
البابا ثيئودوسيوس األول رقم 33 عام 528 م

األسكندرية  مدينة  والى  سيجعله 
باإلضافة  األفريقية  القارة  وبابا 
إلى األسكندرية. ذيله بتهديده إن لم 

يوقع يكون نصيبه النفى.

أجاب  باإليمان:  المتمسك  البابا 
البابا على رسالة الملك أمام والى 
تعلمت  وقال  وشعبه  األسكندرية 
إلهك  )للرب  المسيح  السيد  من 
تسجد وإياه وحده تعبد( وأن يطاع 
)أجدد  وأعلن  الناس  من  أكثر  هللا 
الون  طومس  على  الكنيسة  حرم 
ومجمع خلقيدون وكل من ناصره 
أو يناصره حالياً( إن للملك سلطان 
على جسدى أما روحى فهى ملك 

سيدى يسوع المسيح.

البابا:  يستضيف  األمبراطور 
بعد تفكير عميق عندما سمع جراءة 
هو  لتنقله  ركباً  له  فأرسل  البابا 
وأستقبله  القسطنطينية  إلى  ورفاقه 
بحفاوة لمدة ستة مرات ثم عرض 
من  فسمع  األول  العرض  عليه 
البابا التمسك الكامل وال يحيد عنه 
قيد أنمله. فحكم عليه بالنفى وعين 
ملكانى  دخيل  بطريرك  منه  بداًل 
فقاطعه  التنيسى.  بولس  أسمه 

للملك  رسالة  فأرسل  المصريون 
منه  يهربون  المصريين  أن  يعرفه 
يرسل  البابا  وأخذ  أجرب.  كأنى 
ويصلى  لشعبه  إيمانيه  رسائل 
بدموع )ياسيدى يسوع المسيح. لقد 
أشتريت هذا الشعب بدمك الزكى(.

بعيداً  البابا  تنيح  البابا:  نياحة 
عن رعيته عام ٥٥9 م بعد خدمة 
الكنيسة ٣٢ سنة منها ٢8 سنة فى 

منفاه.

البابا بطرس الرابع رقم 
3٤ عام 559 م

قصته: األمبراطور عين والياً جديداً 
)أريستوماخوس(  إسمه  لألسكندرية 
عليهم  وأشار  األقباط  ود  فى  إنخرط 
األساقفة  ذهب  باباهم.  بإختيار 
بمنطقة  الزجاج  دير  إلى  واألراخنة 
الروح  وأرشدهم  ذاك  إذ  األسكندرية 
القدس إلى راهب ناسك إسمه بطرس 
البابا  بإسم  عليه  اليد  األساقفة  فوضع 

بطرس الرابع رقم ٣٤ سنة ٥٥9 م.

البابا:  أمام  األسكندرية  باب  قفل 
البابا  رسامة  خبر  وصل  حالما 
األسقف  غضب  للقبط  الشرعى 

جنوى غاىلقرأت لك 
لن أهبك كرهي 

منقولة عن خطاب أنطوان لرييس لقاتل زوجته

تحكي قصة حدثت منذ عدة سنوات 
هللا  يعرف  ال  جدا  ثري  رجل  ان 
تابعه  معه  واخذ  البط  لصيد  ذهب 
الطريق  واثناء  سام  المسيحي 
تعطلت العربة فنزل سام ليصلحها 
يدة  أصيبت  بالتصليح  يقوم  وبينما 
بجرح فصرخ بشدة وتلفظ بكلمات 
انه  أدرك  ما  سيئة  ولكنه سرعان 
في  ركبتيه  علي  فركع  هلل   أخطئ 
الطريق يصلي ويطلب ان يسامحه 
 ، شفتاه  به  تفوهت  ما  علي  هللا 
وعندما رآه الثري يفعل ذلك صرخ 
ان هناك   ماهذا هل تظن  قائال  فيه 
نفسك  تٌضني  ولماذا  يسمعك  إِله 
لدي  ليس  أنا  ؟  الصفح   ِبطلب 
مشاكل فيما أفعل أو اقول وأنظر ها 
أنا ساطلق النار علي البط ، وسأنال 
منه،   ولم يستطيع سام أن يجيب 
طارت  الوقت  هذا  وفي  الثري 
الرجل  وأمسك  الهواء   في  بطتان 
بمسدسه و أطلق النار عليهما  فقتل 
وصاح  أالخري  واصاب  واحدة 
المصابة  بالبطة  ليمسك  سام  علي 
فقال  االجابة  سام  عرف  وهنا   ،
للثري أنا هو البطة المصابة ولكنك 
قاله   الميتة وهذا ما  البطة  أنت هو 
زوج السيدة التي قتلها االرهابيون 
في  قاعة الحفالت ) باتكالن( في 
باريس حيث كانت تعمل هناك في 
وضع المكياج وتصفيف الشعر وقد 
كتب هذه الرسالة بعد ثالثة أيام من 
العمر  من  تبلغ  التي  زوجته  مقتل 
علي  رسالته  ووضع  عاما   ٣٥
الي  الرسالة  الفيس بوك ولم يوجه 
أحد معين او مجموعة ما من الناس 
يقول  زوجته  لقاتل  متحدثا  وكتب 
؛  في ليلة الجمعة أخذت مني حياة 
استثنائية – أخذت حب حياتي – و 
أم أبني ولكنك لن تتمكن من زرع 
هذه  أعطيك  ولن  قلبي  في  الكره 
أنت  من  أعرف  ال  أنا   ، الفرصة 
روح  أنت   ،! أعرف  أن  أريد  وال 
ميتة وإذا كنت قتلت ألجل هللا بجهل 
صنعنا  الذي  هو  فاهلل  وعي  وعدم 
علي صورته وشبهه فكل رصاصة 
جرح  هي  زوجتي  جسد  أخترقت 

فلن  ولهذا  قلبه  الي جروح  أضيف 
ما  فهذا  الكره   هدية  لك  أضمن 
والغضب  بالكره  الرد  ولكن  تريده 
هو ما يجعل الضحية تقع في نفس 
الجهل الذي جعل منك ما أنت عليه 
وتريدني  أخافك  أن  تريدني  أنت   ،
وارتاب  وطني  أبناء  في  أثق  اال 
بحريتي  أن أضحي  وتريدني  منهم 
لقد   ، واهم  أنت   – أالمان   ألجل 
أخيرا  الصباح  هذا  زوجتي  رأيت 
بعد أيام وليال من أالنتظار وكانت 
غادرت  عندما  رايتها  كما  جميلة 
، جميلة  مساء  الجمعة  يوم  المنزل 
حبها  في  ووقعت  رايتها  يوم  مثل 
 ، مضت  عاما   ١٢ من  أكثر  منذ 
ألم الفراق وهذا  بالطبع لقد دمرني 
سيعطيك قليل من سعادة االنتصار 
وأنا   ، طويال  يدوم  لن  االلم  ولكن 
أعلم انها ستكون معنا كل يوم وأننا 
سوف نلتقي معها مرة أخري  في 
لك  يكون  لن  والتي  النعيم  فردوس 
أثنين  االن  فقط  أننا   ، فيها  مكان 
كل  من  أقوي  ولكننا  وأنا  أبني 
االن  وسأكتفي   ، العالم  جيوش 
بهذا  اللحق بابني الذي استيقظ من 
العمر  من  يبلغ  الذي  وهو  غفوته 
وجباته  ياكل  وسوف  شهرا   ١7
كالمعتاد وسنذهب للعب معا كالعادة 
وسيظل ابني طول حياته تهديد لك 
النه سيكون سعيدا وحرا وألنك لن 
تستطيع ابدا ان تمالء قلبه بالكراهية 
. ) لقد تركت رصاصات االرهاب 
من  ولكن  القلب   مجروح  الزوج 
جسدا  مات  فقد  الرصاص  اطلق 
أو  الزوج  قلب  يمتلئ  ولن  وروحا 
االبن بكراهية االثمة ولكنهم بالطبع 
من  وسيطلبون  االثم  سيكرهون 
الرب يسوع ان يغير قلوب المعتدين  
والتدمير  القتل  شهوة  منها  وينزع 

وأن يعرفوه هو هللا الحقيقي(
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األسكندرية  أبواب  وأغلق  الدخيل 
مارمرقس  كرسى  إلى  يصل  لكى ال 
تزخر  التى  األديرة  بين  يتنقل  فأخذ 
بها ضواحى األسكندرية وكانت تربو 
يعتكف  البابا  فكان  ديراً  على ستمائة 
الرسائل  وكتابة  والتأمل  الصالة  فى 
وجميع  الالخلقيدون  الكنائس  ألساقفة 

شعبه يثبتهم فى اإليمان النيقاوى.

أسقف أنطاكيا: لما تنيح البطريرك 
ساويرس فى منفاه تشجع األنطاكيون 
فإختاروا ورسموا راهب ناسك مملوء 
بطريركاً  )ثيئوفانيوس(  إسمه  حكمة 
باإليمان  لتمسكة  البابا  ففرح  لهم 
الرسائل  يتبادالن  األرثوذكسى وأخذا 
لرعيته  رسائل  وأرسل  الرسولية. 
يثبتهم فى اإليمان. ولما مات الدخيل 

إستطاع البابا أن يتفقد المدن والقرى 
فى رحلة رعوية ورسم أسقفاً لجزيرة 

فيال.

البابا  أن  حيث  يتتلمذ:  البابا 
الدينية  العلوم  فى  متعمقاً  غير  كان 
العلم  ينهج  أن  إستطاع  والمدنية. 
بدير  العلوم  فى  متبحراً  راهب  من 
وأسمه  له  تلميذاً  وإتخذ  طابور  جبل 

دميانوس.

نياحته: غير أن البابا المتفانى فى 
محبة شعبه إنتقل إلى بيعة األبكار بعد 

سنتين إثنتين.

إلى اللقاء فى الحلقة القادمة

صلوا من أجلنا



قبل ثمانية عقود  وفي الواحد العشرين 
 ،١9٣٥ عام  من  الثاني  تشرين  من 
في  الهادرة  صرختها  الحياة  صرخت 
حّي زقاق البالط في بيروت، تحت كنف 
آنذاك  احد  يدِر  ولم  وفقير،   بسيط  بيت 
تحمل  البريئة  الطفوليّة  الّصرخة  هذه  أّن 
في طيّاتها صوًتا وال اجمل، صوًتا يموج 
بعبق المشاعر ويمور بالحياة، صوًتا يغّرد 
فيفرحك  وقت  وكّل  الّصباح  شرفة  على 
بالكرى  ويُهدهد  أخرى،  ويشجيك  تارًة 
رابعة  ويُحلِّق  بك  ويطير  ثالثة،  جفنْيك 
الى العال. ويأخذك على جناح الّريح الى 

البعيد البعيد.
أرجوانًيا    ، عذًبا  مخملًيا،  صوًتا 
واألحاسيس  األلوان  وتتمازج  فيه  تتناغم 
أحلى؛  وال  سيمفونية  فتكّون  والنبرات، 

سيمفونية لم تُكتب بعد.
كانت ليلة مباركة...

كانت هدية السماء لألرض وما زالت.
كانت عطًرا مأل أريجه ِصنّين  وجبال  
الّشرق  وغمر  فانتشر   ، وأوديته  لبنان  
من  االفق  نحو  بخوره  وعال  والغرب 
وصّفقت  السماء  أحبتها  ترنيمات  خالل 

لها.
 « الزعرورة  مشق  هْيك   « أسمُع 
كلماتها  وعذوبة  صوتها  بسحر  فتأخذني 
الى الجدود والزعرورة القابعة في حضن 

التلّة تتباهى بثمارها.
فيعود جبران  الليل »   أسمُع » سكَن 
الى حياتي ، يُصّفق لها ويزهو . كيف ال 

وهي  تُغنّيه وتغنّي روائعه  . 
والعروس  والطبيعة  القدس  وتغنّي 
لّوَن  ما  وكّل  واألوف  واآله  وصنّين 
ويرفع  ويزهو  فيزدان  والحياة،  الطبيعَة 
الّشرق   مطربة  غنته  فقد  متفاخًرا،  رأسه 

وقّديسته وَعَبر َعْبر شفتيها نبيًذا ُمعتًّقا.
والقيامة  العظيمة  الجمعة  وتغنّي 
المجيدة، والعذراء الطاهرة ،  فتطير بك 

الى محراب الرّب لتخشع وتركع هناك.
ويتقّزم  الفيروزة  أمام هذه  قلمي  يعجز 
- مهما حال- يعجز من  فالكالم  الحرف، 
بوصف  يحيطها  أن  أو  حّقها  يوفيها  أن 

يليق.
فيروز – العشق اإللهي 
 فيروز – النكهة العلوية

 فيروز – العطاء األسمى
 فيروز – السّر الُمستّحًب
فيروز -  األمل األخضر 

مم في تواضع، والّرفعة  الشَّ  فيروز - 
في لطف، والجمال من خالل نفٍس تركع 

في محراب اإلله الُمحّب.
فيروز – الّزهرة التي ال تعرف الّذبول، 

فتظّل تفوح أبًدا.
يمأل  الذي  العاشق  الّصّداح   – فيروز 

اآلفاق الحاًنا عذاًبا.

نيا كنارة  في مثل هذا اليوم، جاء الى الدُّ
غيّرت وجه الفّن والغناء، ورسمت على 

ثغر الشرق بسمة جميلة. 
خّط  التي  أغانيها  ثنايا  في  بحثت 
دنيا  في  العمالقة  الرحابنة؛  معظمها 
الذوق  اال  أجد  فلم  والموسيقا،  عر  الّشِ
والعطاء  الخالبة،  والّطبيعة  الُمرَهف، 
والبذل والصور الجميلة النابضة بالمحبّة 
التراث  بأريج  العابقة  العذبة  والنغمات   ،
والغارفة من بحر موسيقى الشعوب اجمل 

االلحان.
حقيقة ..فيروز اضمامة نسرين ووّزال 
ال  طبيعيّة  اضمامة  الّشرق؛  مائدة  تُزيّن 

تعرف الّذبول.
–قائال:  قلمي  ويحرن  فيروز.....- 
أنها يا صاح بحر واسع عميق اللّجة وأنا 
..إنّني  ..ارحمني  فيه  السباحة  أحسن  ال 

أغرق .
فاستجديه أن يختم فوافق على مّضض.
لك  أزّف  الرّب،  جليل  من  هنا  من 
باقة من البرقوق والحَبق، معقودة برباط 
مشفوعة  لك  أزّفها  والتقدير،  المحبة 
يرعاك  بأن  المحّب،  الرّب  الى  بصالة 
وأنت  تصلك  في عمرك، عساها  ويطيل 

ترفلين بسربال الّصحة والعافية.
من هنا من التالل التي عّطرت  زنابقها  
يغمر  بخوًرا  فتضّوعت  يسوع  اقدام 
 ، الجليليين  تحيّات  لك  أزجي  االرجاء  
ظهيرة  كل  يُجلجل  صوتك  أّن  وأخبرك 
الغافية  إعبلّين  بلدتنا   سماء  في  ومساء 
تترنّمين  وانت  القمر...يُجلجل  خّد  على 

لعريس األجيال وللعذراء المطّوبة .
جارة   - الغالية   وفيروزتنا   عام  كل 
للمائة  والعقبى  خير  بألف   – القمر 

والعشرين
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فريوز  نسيج وحدها 
 بقلم : زهري دعيم

متى ينتهى كابوس 
اإلرهاب؟ 

بقلم/ امحد ياسر الكومى

هل سيأتى اليوم وننتهى من هذا الكابوس نهائيا..؟ إلى متى 
هنا  تفجيرات  من  مفجعة  أخبار  على  يوم  كل  نستيقظ  سنظل 
إلى  أكبادنا؟  نفقد خيرة شبابنا وفلذة  إلى متى سنظل  وهناك..؟ 
عليها  نحتاج إلجابة  األسئلة  هذه  كل  متى.....؟  متى......وإلى 
ولكن المهم متى ستتم اإلجابة عنها. الحل الوحيد للقضاء على 
اإلرهاب فى سيناء بعد أن أهملت على مدار األعوام الماضية، 
هو التنمية واالستثمار بها. فقد لعبت سيناء أدواراً تاريخية هامة، 
كانت  فقد  برمتها،  العربية  والمنطقة  آثارها على مصر  عادت 
يربط آسيا  هاماً  تجارياً  للهجرات البشرية وممراً  مجااًل خصباً 
بأفريقيا، وطريقاً لغزوات حربية عديدة اتجهت من مصر وإليها، 
إضافة إلى ما لسيناء من حظوة دينية خاصة... فقد كانت سيناء 
القديمة بين مصر وآسيا  البشرية  المعبر الذى سلكته الهجرات 
بحكم موقعها كممر يتجه إلى مناطق الجذب االقتصادى فى دلتا 
النيل، مما أدى إلى انتشار سيناء هى بوابة مصر الشرقية وخط 
الدفاع األول ومسار األنبياء وأرض التواصل بين قارتى آسيا 
المصرى،  للشعب  ثانيا  المشروع عبورا  يعد هذا  لذا  وأفريقيا. 
الشاملة لشبه جزيرة سيناء،  التنمية  لتحقيق  والدعامة األساسية 
صحراء  على  السكان  توزيع  إعادة  نحو  الكبرى  واالنطالقة 
الشاملة  التنمية  ومشروع  بخيراتها.  والغنية  الشاسعة  مصر 
لسيناء يشمل جميع النواحى والمشروعات االقتصادية المتمثلة 
المجتمعات  وإقامة  والسياحة  والتعدين  والصناعة  الزراعة  فى 
واالنطالق  خدمية،  مشاريع  من  يتبعها  وما  الجديدة  العمرانية 
من ضيق الدلتا والوادى وتكدس السكان إلى رحابة سيناء ويعد 
مصر  أبناء  من  للماليين  الشاغل  والشغل  الحلم  المشروع  هذا 
وعلمائها  خبرائها  وأيضا  مزارعيها  وصغار  خريجيها  من 
الذين يرونه المشروع األكثر قدرة على تأمين حدود مصر من 

األخطار المحدقة بها من الشرق. 

بشرى للعامل: حبات رمل تنتج 
طاقة نظيفة أقوى االالف املرات  

ال يعرف العالم أن حبات Si المنتشرة بين حبيبات رمال 
أقوى من طاقة  تنتج طاقة مجانية  قد  العالم،  في  الصحاري 
ال  حبيبات  عن  تصدر  التي  الطاقة  هذه  إن  والغاز.  النفط 
تكبر أكثر من حبيبات رمال الصحراء موجودة بعدد رمال 
تنقيب، وصالحة  أو  ألبحاث  تحتاج  ال  ومجانية  الصحاري، 
لالستخدام فوًرا إلنتاج الطاقة في أي معمل حراري, وصفتها 
مصدر  أول  يصبح  ربما  وقود  بأنها  الدولية  الطاقة  وكالة 
وقالت  والفحم.  والغاز  النفط  متجاوًزا  األرض،  في  للطاقة 
وزارة الطاقة األميركية إن هذا الوقود، الموجود في كل بقاع 
األرض، قوي يستطيع إنتاج طاقة في اسبوع واحد أقوى بـ 
"ألف" مرة من الطاقة التي ينتجها النفط أو الغاز مجتمعين، 
الفيزيائيون منذ  في عام كامل. وهذا ليس بجديد، بل يعرفه 

أكثر من ١00 عام
 ١٤ على  تحتوي  الجسم  هذا  من  الجزيئة  أن  واكتشفوا 
أي  في  موجودة  غير  رباعية،  بطريقة  موضبة  إلكترون، 
جزيئة أخرى، وقادرة على التالصق مع إلكترونات الجسيمات 
األخرى. هذا التالصق التشاركي يحول األشعة الشمسية إلى 
طاقة "مجانية" صالحة لالستخدام اليومي... مجاًنا ومن دون 
توقف، طالما الشمس تشرق كل يوم. ففي عام ١9٥٤ عرف 
العالم اول خلية للطاقة الشمسية، التي يمكنها تخزين الطاقة 

واستخدامها. إال أن استثمار هذه الطاقة الشمسية مكلًفا جًدا... 
حتى اآلن.

في  حياته  االكتشاف  هذا  وراء  يقف  الذي  أن  شك  ال    
خطر ألن يهدد أسواق النفط والغاز والمال ولكن يتوقع خبراء 
إلى ٤8 تريليون  الوقود  االقتصاد أن يصل حجم سوق هذا 

دوالر.
 ال شك أن الرجل الذي يقف وراء هذا االكتشاف لن يجد إال 
األعداء، طالما يهدد أسواق النفط والغاز والمال، وكل ما يقوم 
عليه االقتصاد العالمي وبورصات الدول الكبرى ومؤشرات 
التداول بالنفط الخام والمعادن. لكن المثير في هذا الموضوع 

أن!
 يتوقع خبراء االقتصاد أن يصل حجم سوق هذا الوقود إلى 
٤8 تريليون دوالر، بنسبة نمو تصل إلى 80 ألف في المئة.

 كيف؟
من  تيراواط   ١7٣ إن  األميركية  الطاقة  وزارة  تقول   
أكبر  وهذا  ثانية،  كل  في  األرض  تضرب  الشمسية  الطاقة 
من االستهالك الكلي للطاقة في العالم بنحو ١0 آالف مرة، 
أي يضرب األرض كل ٤0 دقيقة ما يكفي من أشعة الشمس 
ليزود العالم بأسره بالطاقة عاًما كاماًل، أي يضرب األرض 
في شهر واحد ما يكفي من أشعة الشمس لتزويد العالم بالطاقة 
١000 سنة. وفي ثالث سنوات - ٣6 شهًرا - يمكن التقاط ما 
يكفي من الطاقة لتشغيل العالم ٣6 ألف سنة.كان هذا معروًفا 
في أول القرن العشرين، لكن العالم كان يفتقد التقنية الالزمة 

لالستفادة من ذلك.
  اليوم، الطاقة الشمسية أرخص من اي طاقة اخرى. لماذا؟
 وجد العلماء بين حبيبات رمال الصحاري حبيبات زرقاء 
شبه معدنية تسمى "Si". واكتشفوا أن الجزيئة من هذا الجسم 
غير  رباعية،  بطريقة  موضبة  إلكترونة،   ١٤ على  تحتوي 
مع  التالصق  على  وقادرة  أخرى،  جزيئة  أي  في  موجودة 
التشاركي  التالصق  هذا  األخرى.  الجسيمات  إلكترونات 
يحول األشعة الشمسية إلى طاقة "مجانية" صالحة لالستخدام 
اليومي... مجاًنا ومن دون توقف، طالما الشمس تشرق كل 

يوم.
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الورود السوداء  
ليديا يؤانس

في ُمقتبل الُعمر ..
في قوة وُعنفوان الشباب ..

في روعة الجمال واألنوثة ..
في قمة اإلبداع اإلنساني ..

في بهجة الورود وأهازيجها ..
فجأة

الُعمر أصبح أياماً .. ربما ُشهوراً 
.. ويمكن بالمعجزات سنوناً ..

قبل  تخبو  بدأت  الشباب  نضارة 
الميعاد ..

فرشاة األلم الجسدي بدأت تطمس 
معالم الجمال واألنوثة ..

فوق  طغي  الحياة  في  الثقة  عدم 
الرغبة في اإلبداع ..

كسي  الحياة  في  األمل  فقدان 
بالسواد ورود الحياة ..

الحياة بالنسبة لها أصبحت ُمحيط 
بيتها الصغير

الزمن يسير ببطء الُسلحفاة تنتظر 
النهاية،  ربما اليوم أو الغد أو بعد 

الغد
فتحت باب البيت كعادتها اللتقاط 

الُمراسالت الواردة لها
قرنفل  وردة  علي  بصرها  وقع 
صندوق  بجانب  ُمعلقة  بيضاء 

البوسطة
الكبرياء  تعني  القرنفل  وردة 

والجمال
القوية  رائحتها  إلي  باإلضافة 
علي  وجودها  تفرض  التي  النفاذة 

المكان
المصدر  لتعرف  حولها  تلفتت   

لكن بدون جدوى!
الرقيقة  بأنآملها  الوردة  أخذت 
نصيبها  عن  تبحث  مازالت  التي 

في الحياة
مازالتا  التي  بشفتيها  قبلتها 

تشتهيان الحياة
نهديها  بين  صدرها  إلي  ضمتها 
فيه  تبعث  قلبها  من  قريبة  لتكون 

نبض الحياة
فاخرة  فازة  في  الوردة  وضعت 
وابتسمت .. هل ستبتسم لي الحياة!
استيقظت في الصباح الباكر علي 

غير العادة
مازالت  وهي  البيت  باب  فتحت 

بمالبس النوم
اللتقاط  ليس  الباب  من  خرجت 

المراسالت ألنها تأتي ظهراً
جديدة  وردة  عن  تبحث  خرجت 

مع صباح جديد!
وجدت وردة زنبق لونها زهري 

ُمعلقة بجانب صندوق البوسطة
وردة الزنبق تعني قمة الجمال

وضعت الوردة في الفازة بجانب 

وردة األمس 
بدأت  الحياة  بأن  أشعر  وقالت:  

تدب بقوة في كل كياني.
في اليوم التالي 

الجنة  عصفور  وردة  وجدت 
ُمعلقة بجانب صندوق البوسطة

وردة عصفور الجنة تعني الفرح 
واالبتهاج

وتتميز بلونها الُمبهج الخليط بين 
البنفسجي والبرتقالي واألزرق

وضعت الوردة في الفازة بجانب 
الورود السابقة 

وقالت:  أشعر بأن أكسير الحياة 
في  دمي  قطرات  مع  يجري 

عروقي.
في اليوم التالي

الود  ليبُث  الورود  ظهر صاحب 
والحب مع الورود

وجدته يُقدم لها وردة حمراء
األقحوان  زهرة  هذه   .. قال 

ومعناها الوالء واإلخالص
قالت ..  وماذا أنت تعني؟

قال .. بحثت عنك ووجدتك وهذه 
قمة سعادتي 

أيامي  أن  تعرفه  ال  ما    .. قالت 
معدودة

قال .. ُكلنا أيامنا معدودة 
أن  الُمهم  واحد:  فم  في   .. قاال 

نسعد بهذه األيام المعدودة!
وضعت الوردة في الفازة بجانب 

الورود السابقة 
وقالت:  أشعر بأنه أخيراً ضحكت 

لي الحياة.
في اليوم التالي 

زنبق  وردة  لها  يقدم  وجدته 
الياقوت بلونها األزرق الجميل 

قال .. هذه الوردة معناها الوفاء
وفاء  يكون  ال  سوف   .. قالت 
عندما يذبُل جمالي بسبب المرض 

أو السن
قال .. أنا بحب شخصك وروحك 

ليس جمالك أو جسدك 
قالت .. أنا منتظرة وفاء!

الفازة  في  الوردة  ووضعت 
بجانب الورود السابقة 

األمل  فقدت  قد  ُكنت   .. وقالت 
في الناس وتلونهم ولكن يبدو أنني 

كنت مخطئة.
في اليوم التالي 

زنبق  وردة  لها  يُقدم  وجدته 
الجميلة  األلوان  ذات  الجالديلياس 

المتعددة 
قال .. هذه الوردة تعبر عنك إلن 

معناها قوة الشخصية
قالت .. يبدو لي إنك استطعت أن 

تحتويني
قال .. كيف؟

قالت .. كما ُقلت أنني مثل زنبق 
الجالديلياس قوية الشخصية

ولكن  احتوائي  السهل  من  ليس 
قليلون يستطيعون

احتواء  الرجل  استطاعة  في 
والدفء  الحب  يعطيها  بأن  األنثى 

والحنان
فكرها  علي  يحجر  ال  بأن 
من  يقلل  وال  العلمية  وإمكانياتها 

شأنها في المجتمع
هذا سيجعلها تستسلم ألن يحتويها 
الرجل وهذا ليس إقالاًل من شأنها

تحتوي  أن  ُممكن  للمرأة  وكذلك 
الرجل 

ولكن  بغيضاً  االحتواء ليس شيئاً 
محبوباً إذا كان قائماً علي الحب

في  الجالديلياس  زنبق  وضعت 
الفازة بجانب الورود السابقة 

ُكنت  وكأنني  أشعر   .. وقالت 
مثل  الحياة  في  وألف  أجري 
الُحصان الذي يجري حلقة السباق 

بدون توقف
أتمني اآلن أن أضع رأسي علي 
صدره أسمع دقات قلبه تكشف لي 

عن حقيقة شعوره
ما  عن  عيوني  أغمض  أن  أريد 

حولي حتي ال أري سواه 
صباح  كل  مع  الورود  توالت 

وامتألت الفازة بالورود
وتجرأت  وتشجعت  تشددت 

لتتمسك بالحياة
أن  يُمكنها  بالورود  أنها  اعتقدت 

تحيا وتسعد وتتحدي ُكل ألم 
المرض  االنتصار علي  البد من 

واإلحباط وقسوة األيام
هذه الورود أصبحت مثل السحر 

الذي بدل حالها من حال لحال
 فجأة

صاحب الورود انقطع عن تقديم 
وردة كل صباح 

يكتفي  أصبح  الورود  صاحب 
بترك كارت شخصي عليه توقيعه 

مع تحية الصباح
التي جمعتها  الورود  إلي  نظرت 

بالفازة وبدأت تنقبض
بدأت  تذبل،   بدأت  الورود 

تصطبغ باللون األسود تدريجياً
هذه هي الحياة عبارة عن وردة

وحبه  فوق  حبه  الحياة  هي  هذه 
تحت

في  تبتسم  يوم  الحياة  هي  هذه 
وجهك ويوم تكشر عن أنيابها

الورود  مثل  يوم  الحياة  هي  هذه 
الطازه ويوم مثل الورود السودا  

إن  الوردة  مثل  الحياة  هي  هذه 
ريحتها  مازالت  اسودت  أو  ذبلت 

فيها وإحنا ماسكين فيها!

كلمه  اكتب  ان  عام  كل  اتعودت 
بمناسبة عيد رسامة ابى ابونا مرقس 
العشر  الثانيه  السنه  هى  دى  والسنه 
ياقدس  سنه   ١00 عقبال  للرسامه 
ابونا واحنا بنتعلم منك كل يوم حاجه 
دايما  كلماتى  كانت  الحقيقه  جميله. 
فى صورة اشعار اوزجل او ماشابه 
وانا  بعدين  اوضحه   ح  ده   - ذلك 
نهاية  فى  شويه  معاكم   ادردش  با 
بعيد  ابونا  اهنئ  ان  وبعد  كلماتى 
الرسامه . مش عارفه ليه لما بدات 
الثانيه  السنه  دى  ان  وفكرت  اكتب 
حاجه  اول  ليه  عارفه  مش   - عشر 
خطرت على بالى ان السنه دى بعدد 
عشان  يمكن   . المسيح  السيد  تالميذ 
خير  فعال  ابونا  قدس  ان  بشوف  انا 
بحثت  . وحين  المسيح   لتلميذ  مثال 
تشير  وجدتها  تلميذ  كلمة  معنى  عن 
وفى  االتباع«   « و  »التعلم«  الى 
االرض  على  المسيح  السيد  حياة 
تابعا  عشر  لالثنى  يشار  كان 
تعاليم  باتباع  قاموا  ولقد  بالتالميذ. 
كانوا  قيامته   وبعد  المسيح  السيد 
أناسا  التالميذ  كان  ولقد   . له  شهودا 
بطرق  بأستخدامهم  هللا  قام  عاديون 
صياد  بينهم  من  ونجد  عادية.  غير 
الكتاب  ويخبرنا  والعشار.  السمك، 
بما  المختلفة  حياتهم  مراحل  عن 
الشك.  المعاناة،  األخفاق،  ذلك  في 
المسيح  يسوع  قيامة  شهدوا  وبعدما 
وصعوده، قام الروح القدس بتحويل 
رجال  الي  العاديون  الرجال  هؤالء 
هللا األقوياء »الذين فتنوا المسكونة« 
أين  فمن   .)6:١7 الرسل  )أعمال 
المقدس  الكتاب  التغيير؟  ذلك  أتي 
األثني  الرسل  أو  التالميذ  أن  يقول 
)أعمال  يسوع«  مع  »كانوا  عشر 
اذن  مرقس  ابونا    .)١٣:٤ الرسل 
وبصراحه   ... المسيح  للسيد  تلميذا 
وعظه  كل  فى   . كمان  نجيب  تلميذ 
وفد  جديدا.  شيئا  منه  نتعلم  ابونا  ل 
كل وعظه يركز دائما على ضرورة 
بها.  دائما  ويذكرنا  بابديتنا  االهتمام 
يهتم بالجوهر والتفاصيل التى تؤدى 
بنا فعال الى هذه االبديه. يذكرنا دائما 
ان حياتنا فى هذه االرض ماهى اال 
ماهو  الى  يقودنا  اوترانزيت  محطه 
للتلميذ  مثال  يعطينا  دائما   . افضل 
واداء  الصحيحه  باالجابه  يهتم  الذى 
ويقارنه  صحيحه  بطريقه  االمور 
بالتلميذ  الغير واعى او البليد الذى قد 
ال يجيب على االسئله او يضيع وقته 
وتزينها  االجابه  ورقة  تسطير  فى 
الصحيحه  باالجابات  االهتمام  دون 
 . صفر  ياخد  االخر  فى  فطبعا   ...

لمعلمه  تلميذا  ابونا  اعتبر  ال  ولماذا 
نكون  ان  دائما  يطالبنا  الذى  وهو 
نموذج مصغر للمسيح على االرض  
هذه  الى  مجيئنا  بان  يذكرنا  ودائما 
البالد وهجرتنا اليها ليست من قبيل 
التسليه او الصدفه ولكن الن لكل منا 
ان  يستطيع  منا  وكل  يؤديها  رساله 
الذى  المشرف  النموذج  ذلك  يكون 
بدون  حتى  مسيحنا  صورة  يعكس 
التفلسف او الوعظ المباشر لالخرين 
هذه  يعكس  الذى  بسلوكنا  فقط  بل   .
مكان  وفى  مجاله   فى  كل  الصوره 
فيها  يتعامل  فرصه  اى  اوفى  عمله 
مع الناس. ابونا يحب الجميع ويحترم 
الجميع  من  محبوب  فهو  لذا  الجميع 
فى  معه  يختلفون  قد  الذين  وحتى 
الراى يحترمونه . ابونا بحكم كونه 
مهندس )سابقا( يحب البناء والتوسع 
لذا تنقلنا فى خالل هذه السنوات بين 
ثالث كنائس ويسعى ابونا بنعمة هللا 
لالعداد  تتسع  اكبر  كنيسه  بناء  نحو 
كل  كنيستنا  الى  تنضم  التى  االكبر 
يوم وبعد ان كان عدد اقباط وينيبج 
اليوم   ... عائله  الثالثون  يتجاوز  ال 
عائله  الثلثمائه   على  العدد  قارب 
واصبح لكنيستنا اكثر من كاهن ابونا 
واحترامه  الرائعه  بخدمته  كيرلس 
وخصوصا  معهم  وتواصله  للجميع 
بمحبته  بطرس  وابونا  منهم  الشباب 
اعتبر  ال  لماذا  واكرر  اعود  للكل.  
المسيح  للسيد  تلميذا  مرقس  ابونا 
واالفتقاد  للخدمه  يسعى  الذى  وهو 
منذ  مثال  اعرف   . المشاكل   وحل 
عدة سنوات ان ابونا سمع عن رجل 
ياتى  وال  وينيبج  فى  يعيش  قبطى 
عرفت   ... يريد  وال  الكنيسه  الى 
عرف  ابونا  ان  الصدفه  بطريق 
عن هذا الشخص وسال عن عنوانه 
وكان يذهب الى الشارع الذى يسكن 
كان  الى  ويتمشى  الرجل  هذا  فيه 
الرجل وتكلم  الفرصه وقابل  سنحت 
متفتحه  عقليه  له  ايضا  ابونا  معه. 
وتعرف منه ايه اخبار الدنيا وعقليه 
ملمه  تكنولوجيه   - الصليب  بسم   -
تعرف  العالم  فى  وبما  حولها  بما 
التكنولوجيا  عالم  فى  جديد  كل  منه 
كيف  جيدا  فيعرف  معه  تجلس   .
ويلمح  حكمه  بكل  الحديث  يدير 
يستطيع   . السطور  وراء  ما  جيدا 
حازم   . اليك  النظر  من  قرائتك 
واجتماعى  والشده  الضروره  وقت 
وله  والترفيه  الحوار  فى  يشارك 
..  كل شئ فى  القفشات  الكثير من 
يا  لينا  يخليك  ربنا   . المناسب  وقته 
ابونا وتعيش لكل سنه بكل الحب مع 
الكبيره  وعائلتك  الصغيره  عائلتك 
الكنيسه ... كل الحب  من كل افراد 
 .... والسعاده  بالصحه  واالمنيات 

وال تنسانا فى صلواتك. 

بدء  بمناسبة  طيبين  وانتم  سنه  كل 
صيام الميالد المقدس

عيد رسامة ابونا 
مرقس فرج 
راعى كنيسة 

مارمرقس مانيتوبا 

احالم فانوس-وينيبج - مانيتوبا

السنة الثامنة ، العدد )202(  - اخلميس 26 نوفمرب  2015



بقعـــــة ضــــوء  
امللتهبة  فرنسا  أحداث 

فاروق عطية

آراء9

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

- االسقف
- احلوائط

- االرضيات
- دهانات
- موزايك
- تصليح 
- جتديد 

- تشطيب

السنة الثامنة ، العدد )202(  - اخلميس 26 نوفمرب  2015

)تخبط  بعنوان  سابق  مقال  في 
في  كتبت  معلوماته(  وتصحيح  كاتب 
الشرق  فكرة  التقت  فقراته:  إحدي 
الفكر  مع  األمريكية  الجديد  األوسط 
بعودة  المتجدد  القديم  اإلسالمي 
الغرب  وغزو  اإلسالمية  الخالفة 
خاصة أوروبا بدون حرب عن طريق 
بها  واإلسالمي  العربي  الوجود  تكثيف 
والتزاوج باألوربيات والتكاثر المستمر 
علي  للقفز  الديموقراطية  واستغالل 
لحكم  والوصول  البرلمانات  مقاعد 
أوروبا.         وفي مقابل الصفعة التي 
برفضها  لتركيا  العجوز  القارة  وجهتها 
عضويتها للنادي األوروبي، بحجة حفظ 
تعمل  النادي،  لهذا  المسيحية«  »الهوية 
األوروبية  القارة  إغراق  على  أنقرة 
ففي  المسلمين،  المهاجرين  بطوفان من 
عشرات  يتجّمع  التركيّة  أزمير  مدينة 
المهاجرين  السوريين  من  آالالف 
تقلّهم  قوارب صغيرة  لركوب  استعداداً 
من  القريبة  اليونانية  الجزر  إحدى  إلى 
من  الثانية  المحطة  التركي،  الساحل 
لبلوغ  بالمخاطر،  المحفوفة  رحلتهم 
إحدى الدول األوروبية حيث الحلم بحياة 
والسويد خاصة.  بألمانيا  آمنة ومستقرة 
دوالر   8000 للعائلة  تقريبا  والتكلفة 
المستفيدة من هذه  الدول  بالقطع  تدفعها 
أن  األنباء  وذكرت  المفاجئة.  الهرولة 
يقل  ال  ما  السوريين  المهاجرين  بين 
القاعدة  من  إرهابي  ألف  ثالثون  عن 

وداعش.

   حذرت من هذا العدد الرهيب من 
الالجئين  بين  المندسين  الإلرهابيين 
األوروبية  للبلدان  يحدث  سوف  وما 
توقعناه  ما  وصدق  غدرهم,  من  األمنة 
فما حدث يياريس ليلة الجمعة الماضي 
الشياب  بعض  به  قام  مسلح  هجوم  من 
سوريا  في  قاتلوا  ممن  بفرنسا  المولود 
بين  المندسين  اإلرهابيين  بعض  مع 
ال  وقادم  قائم  والتهديد  المهاجرين، 
االف  األوروبية.  المدن  لجميع  محالة 
الآلجئين  مع  دخلوا  الذين  الإلرهابيين 
إلي ألمانيا وتبخروا ولم يعثروا عليهم، 
قد توزعوا في داخل أوروبا. ما حدث 
في فرنسا هو البداية فقط ونوع من جس 

تنظيم  الفعل واعادة  لدراسة رد  النبض 
الخطط المستهدفة لتكون الضربات اشد 

قسوة واكثر فاعلية.

  أعلنت فرنسا غلق الحدود )شنجن( 
بعد خراب مالطا, ألن داعش األن في 
ينال  ولن  داخلها  مستقر  أوروبا,  قلب 
منها أحد مهما كانت اجراءات السالمة 
داخل  مأمن  في  داعش  ستظل  والحذر 
االراضي الفرنسية بل واالوروبية كلها 
ولن تظل الحدود مغلقة لالبد بين فرنسا 
وبريطانيا  المانيا  احتل  داعش  والعالم. 
الشرقية  واوروبا  واليونان  واسبانيا 
احتالل ناعما لن تجدي معه الوقاية فقد 
أوروبا  تتنبه  ولم  العزل,  السيف  سبق 

للخطر إال بعد فوات األوان.

أشعر  باريس  في  حدث  ما     
دون  انهم مستهدفون  الفرنسيون جميعا 
واستوعبوهم  أكرموهم  أُناس  من  سبب 
في بلدانهم ومتّعوهم بكل الحريات التي 
الحرية  حتى  بالدهم,  في  منها  عانوا 
الدينية المطلقة بال حدود, ويشعرون في 
في  سنمار.  جزاء  يالقون  انهم  المقابل 
المقابل الكراهية بدأت تتعاظم في فرنسا 
مهد  اروبا  ارض  أمواجها  وتفترش 
احترام الحريات وحقوق اإلنسان. نعرة 
الكراهية سعير نار كالبركان ينثر حممه 
أناس ليس لهم ذنب غير  الحارقة علي 
ان القتله الذين أجرموا ينتمون لهويتهم. 
أوعربي  مسلم  اى  يأمن  هل  خبروني 
علي نفسه فى فرنسا اآلن بعد ما حدث 
اوسطية  الشرق  الجاليات  نفت  مهما 
وأدانت ما حدث من اعمال إرهابية ؟, 
صدقوني سيدفع ثمن الكراهية للجاليات 
وال  لهم  ناقة  ال  أُناس  أوسطية  الشرق 
جمل فيما حدث, فمعظمهم هاربون من 
من  هاربون  او  دولهم  فى  االضطهاد 

الفقر وشظف العيش فيها.

امام  الفرنسيه  الحكومه  تتحمل     
حدثت  التي  المذبحه  مسؤلية  شعبها 
نوفمبر   ١٣ الجمعة  مساء  باريس   في 
شخًصا   ١٢9 نحو  مقتل  عن  وأسفرت 
تنظيم  وأعلن  جريًحا   ٣٥٢ وإصابة 
عنها،  مسئوليته  اإلرهابي  »داعش« 

فى  اإلرهابية  المجموعات  لدعمها 
أوروبيون,  منهم  الكثير  وكان  سوريا 
نفس  من  ليسقوها  اليها  عادوا  واالن 
كأس القتل والذبح التنكيل وسفك الدماء 
يشرب  االن  للسوريون,  جّرعوه  الذى 
أترعوه  الذي  الكأس  نفس  من  الغرب 
للسوريون والعراقيون والليبيون, بدون 

حقد أو شماتة.

األرهابى  الحادث  وقوع  بمجرد     
تباطؤ  بدون  اآلتي  فرنسا  اتخذت 
انتقادات  من  الخوف  أو  أومواءمات 
كما يحدث في بالدنا رغم ما نعانيه من 
أن  ويكاد  رحمة  وبال  مستمر  إرهاب 
يكون يوميا وفي عموم البالد ولم يُتخذ 

أي إجراء استثنائي.

بعموم  الطوارىء  حالة  اعالن   -١
فرنسا لمدة ثالث شهور.

او  الدخول  ومنع  الحدود  اغالق   -٢
الخروج إلى او من فرنسا

٣- القبض علي أي مشتبه فيه فورا 
للتحقيق معه

٤- سيتم ترحيل اى مشتبه فيه وبدون 
اى ادلة

٥- المحاكمات بالقضاء العسكرى 

6- نشر قوات الجيش فى كل انحاء 
فرنسا

7- الغاء تاشيرات شنجن التي كانت 
تسمح يدخل فرنسا لمواطنين من خارج 

االتحاد األوروبي

8- تعليق حق التظاهر الى اجل غير 
مسمى

البرلمان  نواب  احد  تحقيق طلب   -9
الفرنسى لحبس كل مشتبه فيه ولو بدون 

اى جريمه الجل غير مسمى

غير  بدخول  السماح  ١0-عدم 
االوربيين فرنسا لحين اشعار اخر

أي  بمنع  سفاراتها  خاطبت   -١١

الى  للدخول  دخول ألي عربي  تأشيرة 
التأشيرات  جميع  الغاء  مع  أراضيها 

الممنوحة مسبقاً 

دعم  في  سريعا  العالم  رد  كان     
الدول  حتي  اإٌلرهاب.  لمواجهة  فرنسا 
»الدول  لاٌلهاب  والداعمة  الممولة 
وقطر  السعودية  الخليجية,خاصة 
علي  العدوان  شجبت  والكويت« 
األمم  عام  أمين  مون  كي  بان  باريس. 
عن  وأعرب  غفوته  من  فاق  المتحدة 
قلقه البالغ لما حدث في باريس, ونحن 
نعذره كونه كان في غفوة جعلته ينسي 
بالغ  أن يعرب عن قلق حتي ولو غير 
بالدنا  في  يحدث  لما  واحجة  مرة  ولو 
بدم  جنودنا  قتل  غفوته  من  يوقظه  ولم 
بارد, يل والغريب أنه كان يطالبنا دائما 

باحتواء اإلرهابيين حال للموقف.

الصدمة  ساعات  غير  تمض  لم     
والتقصي  البحث  ماكينة  بدأت  حتي 
الفرنسية العمل بأقصي سرعتها للنعرف 
علي الجناة والبحث عن الهاربين منهم 
ما  جزاء  يأخذوا  حتي  عليهم  والقبض 

اقترفت أيديهم, وأدي البحث لآلتي: 

منفذي الهجمات حول استاد باريس: 
إثنان منهما غير معلومي الهوية والثالث 

معلوم

حزامه  فجر  األول  اإلنتحاري   +
الناسف في الساعة ٢١:٢0 قرب البوابة 
قتيال واحدا.  باريس، مخلفا  )د( السناد 
أحمد  بإسم  مزور  سوري  سفر  جواز 
المحمد، حيث استعمله اإلرهابي للتمتع 
 ،٢0١٥ أكتوبر   ٣ في  اللجوء  بحق 
البحوثات  وثائق  على  تسجيله  تاريخ 
لجزيرة  وصوله  عند  أوروداك  شنجن 
بعد  يالحظ  أن  قبل  اليونانية،  ليروس 

عدة أيام في كرواتيا. 

حزامه  فجر  الثاني  اإلنتحاري   +
المرة  وهذه   ،٢١:٣0 الساعة  في 
أيضا  هو  لالستاد.  )هـ(  البوابة  قرب 
في  أكتوبر ٢0١٥   ٣ في  مراقبته  وقع 
اليونان، وذلك بصفة الجئ هارب من 

الحرب األهلية السورية. 

الثالث،  اإلنتحاري  الحدفي،  بالل   +
فجر حزامه الناسف في الساعة ٢١:٥٣، 
ماكدونالدز  مطعم  في  االستاد  قرب 
لم  التفجير  هذا  كوكري.  ال  شارع  في 
يخلف أي ضحايا. وهو فرنسي ولد في 
أوفر  نيدر  في  ويقيم  يناير ١99٥   ٢٢
هيمبيك من ضواحي العاصمة بروكسل 
في بلجيكا بعد عودته من سوريا. عرف 
يوليو  في  الشرطة.  قبل  من  سريعا 
موقع  في  صفحته  على  أطلق   ،٢0١٥
فيسبوك نداء للقيام بهجمات في الغرب. 
التنسيق  لهيئة  معروفا  كان  الحدفي 
تنفيذ  قبل   .)OCAM( التهديد  لتحليل 
التفجير، كان قد منع من دخول الملعب 

ألنه ال يملك تذكرة المباراة.

منفذي الهجمات في شوارع باريس

+ العقل المدبر: يعتقد ان عبد الحميد 
اباعود البلجيكي المغربي االصل والبالغ 
لألحداث  المدبر  العقل  هو  عاما   ٢8
شخصا.   ١٢9 مقتل  عن  اسفرت  التي 
وقد جرت عملية اقتحام صباح االربعاء 
عليه.  للقبض  باريس  شمال  في  لشقة 
وتم قتله مع آخر وسيدة فجرت نفسها. 
عرف باسم ابو عمر السوسي )على اسم 
المنطقة التي ينتمي اليها بالمغرب(، او 
ابو عمر البلجيكي, اصطحب معه شقيقه 
سوريا  الى  )١٣عاما(  يونس  الصغير 
عام ٢0١٤. انضم الى مقاتلين بلجيكيين 
في  خاصة  مهمات  كتيبة  في  اخرين 

تنظيم داعش

فريق  ترجل  باتاكالن:  مهاجمو   +
هوية  الى  التعرف  تم  رجال  ثالثة  من 
اسلحة حربية  يحملون  منهم وهم  اثنين 
من سيارة بولو سوداء واقتحموا صالة 
الباريسي  باتاكالن  الحفالت في مسرح 
 89 خاللها  قتلوا  مجزرة  نفذوا  حيث 
شخصا. وفجر اثنان حزاميهما الناسفين 
اثناء الهجوم فيما اصيب ثالث برصاص 
شرطي وانفجر حزامه الناسف. والذان 

فجرا حزاميهما هما:

تم  المصطفاوي:  إسماعيل  عمر  ـ 
اصبعه  بصمة  من  هويته  الى  التعرف 
التفجير.  بعد  عليه  عثر  الذي  المبتور 
في  ولد  سوابق  صاحب  فرنسي  وهو 
كوركورون  في   ١98٥ نوفمبر   ٢١
بالضاحية الباريسية وادين ثماني مرات 
يسجن  لم  لكنه  و٢0١0   ٢00٤ بين 
مطلقا. له سجل قانوني لتطرفه االسالمي 
منذ ٢0١0. وهو رب عائلة كان يتردد 
على مسجد لوسيه قرب شارتر )وسط( 
مسؤول  وصرح  سوريا.  في  واقام 
تركي ان انقرة ابلغت الشرطة الفرنسية 
عنه مرتين في ديسمبر ٢0١٤ ويونيو 
٢0١٥ دون ان تتلقى اي رد من فرنسا.

ـ سامي عميمور: يتحدر من درانسي 
شرق  شمال  في  الشعبية  الضاحية 
باريس ويبلغ ٢8 عاما من العمر. وكان 
الخطوط  على  يعمل  سابقا  باص  سائق 
الفرنسية  االجهزة  وتتعقبه  الباريسية، 
تهمة  اليه  وجهت  عدة.  سنوات  منذ 
اليمن.  الى  الذهاب  لعزمه   ٢0١٢ في 
وصل الى سوريا في ٢0١٣ وصدرت 
ربيع  وفي  دولية.  توقيف  مذكرة  بحقه 
٢0١٤ تمكن والده من لقائه في سوريا 
لكنه فشل في اقناعه بالعودة بحسب ما 
قال لوكالة فرانس برس. وفقدت اسرته 
االمل في عودته عندما علمت انه تزوج 

وينتظر مولودا هناك.

+ فريق ارصفة المقاهي في باريس:

استحوذ المحققون على شريط فيديو 
 ٣9 قتلوا  مهاجمين  ثالثة  وجود  يظهر 
ارصفة  على  جالسين  كانوا  شخصا 
مقاهي ومطاعم شرق باريس، استخدموا 

في تنقلهم سيارة سيات سوداء وهم:

ـ ابراهيم عبد السالم: قام هذا الفرنسي 
المقيم في بلجيكا بتفجير نفسه في مطعم 
بالغة.  ادى الى اصابة شخص بجروح 
قد   ١98٤ يوليو   ٣0 مواليد  من  هو 
في  المسجلة  السيات  السيارة  استأجر 
بلجيكا وعثر عليها في مونتروي قرب 
باريس غداة الهجمات. وهو يمتلك حانة 
في مولنبيك ببروكسل تم إغالقها بسبب 
تكرار شكوي الجيران أنها تستخدم في 

تدخين الحشيش.

شقيق  هو  السالم  عبد  صالح  ـ 
إبراهيم عبد السالم, بإلضافة لمشاركته 
في مجموعة االنتحاريين اضطلع بدور 
سيارة  استأجر  الذي  فهو  لوجستي, 
امام  عليها  عثر  التي  السوداء  البولو 
التي  كليو  وسيارة  باتاكالن،  مسرح 
وغرفا  باريس,  شمال  في  عليها  عثر 
قبل  الباريسية  بالضاحية  فنادق  في 
الفرنسي  الهجوم. وهذا  ايام من  بضعة 
الفار البالغ ٢6 عاما مولود في بلجيكا، 
وهو معروف كلص مسروقات وتهريب 
سطو  قضية  في  اسمه  ورد  مخدرات, 
المعروف  البلجيكي  الجهادي  مسلح مع 
 ٢0١٣ في  سوريا  الى  وصل  اباعود 
دولية.  توقيف  مذكرة  بحقه  وصدرت 
وفي ربيع ٢0١٤ تمكن والده من لقائه 
في سوريا لكنه فشل في اقناعه بالعودة 
عندما  عودته  في  االمل  اسرته  وفقدت 

علمت انه تزوج وينتظر مولودا هناك
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TIMOTHY GINDI
Lawyer

Injured? We can help!

Dedicated to serving you in the following areas:

Insurance Law - Motor Vehicle Accidents, Slip 
and Falls, Long Term and Short Term Disability, & 

Property Damage 
Employment Law – wrongful dismissal

I’ve also expanded my practice to include:

Real Estate Law
Estates and Wills

 *NEW LOCATION* 
Toronto: 401 Bay St., Suite 1400, Toronto, ON
Vaughn: 253 Jevlan Dr., Unit 4, Vaughn, ON

  Telephone No.: 416-855-4501 ext. 203
E Mail: tim@potestiolaw.com

جندي تيم 
حمامى

نتحدث العربية واالجنليزية

نتوىل أموركم بكل امانة وتدقيق يف أي من: 

حوادث وإصابة السيارات، االنزالق واإلصابة، تعويض تلف املنازل، الفصل من 

العمل، العجز عن العمل.

كما اضفت لتخصصي ايضا انى:
حمامى يف بيع وشراء املنزل والعقارات، صياغة الوصية وبيع الرتكات. 



طيبيــــات - أش رع11
فرعونيــات

اخر  لغرض  تبنى  كانت  الجنائزية  المعابد 
المعابد  من  النوع  هذا  كان  و  العبادة  غير 
خاص بالكهنة يقام ألداء طقوس الجنازة على 
الملك أو الفرعون و لتقام بها الشعائر الدينية 
على  ويكتب  والصلوات،  الدينية  واألناشيد 
هذا النوع من المعابد تواريخ أسرة الفرعون 

وأصله و نشأته وال يهتم بإنجازاته .

الجنائزية  المعابد  بنيت  البداية،  في 
القديمة  الدولة  عصر  في  األهرامات  حول 
الحديثة  الدولة  عصر  في  ولكن  والوسطى، 
الملوك  وادى  في  مقابرهم  بناء  الفراعنة  بدأ 
لذا بنوا معابدهم الجنائزية بشكل منفصل .لقد 
باعد ملوك الدولة الحديثة بين هذه المعابد وبين 
مقابرهم لعدة أسباب واقعية ودينية، وذلك ألن 
وعلى  الجسد،  بحفظ  يهتمون  كانوا  األجداد 
هذا فقد حنطوه ثم وضعوه في توابيت مختلفة 
وضعوها بدورها في مكان حصين، كان أحد 
أشكاله الهرم، وهذا بالنسبة للملوك. كان الهرم 
له ملحقات ظاهرة من المعابد الجنائزية، لكن 
ملوك الدولة الحديثة رأوا أن هذا الشكل وحده 
اللص.  أنظار  تلفت  مقبرة  وجود  على  دليل 

ومن أهم المعابد الجنائزية:

 1 معبد حتشبسوت بالدير البحرى:

معبد حتشبسوت منفرد في طرازه وال يوجد 
بين المعابد المصرية ما يشابهه بني من ثالث 
بتشييده  قام  و  األخرى  احدهما  تعلو  طبقات 
سنموت أحد أهم المهندسين في ذلك العصر، 

والقرابين  العبادة  لتقديم  المعبد  كرس  وقد 
مكرسا  كان  أنه  غير  أسالفها  و  الملكة  إلى 
امون  جنه  يكون  أن  أهمها  أخرى  ألغراض 
كما أطلقت عليها النصوص المصرية، و قد 
هما  الجبانة  آلهة  من  اللهين  هياكل  به  ألحق 

أنوبيس و حتحور.

 

رمسيس  بناه  الذي  الرامسيوم  2معبد    
الثاني:

الجنائزية  المعابد  من  الرامسيوم  معبد 
القديمة.  في مصر  لألموات  تبنى  كانت  التي 
الملوك  أكثر  الثانيوهو  رمسيس  الملك  بناه 
تماثيل  المعبد  ويضم  معابد.  لهم  بنيت  الذين 
مهما  وجانبا  الثاني،  رمسيس  للملك  ضخمة 
من النقوش التي تحكي طبيعة الحياة في تلك 
تزين  التي  والنقوش  الصور  وتسجل  الفترة، 
الشهيرة  قادش  وقائعمعركة  المعبد  جدار 
على  الثاني  الملك رمسيس  فيها  انتصر  التي 

الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب.

ماليين  قصر  بأنه  أيضا  المعبد  ويعرف 

ريوروس  اإلغريقي  المؤرخ  وسماه  السنين، 
تفسير  وهو  سيماندياس«  »أو  قبر  خطأ 

إغريقي خاطئ السم رمسيس الثاني القديم.

ويعتبر المعبد من أجمل المعابد في مصر، 
أوزيرية  وأعمدة  طرق  بقايا  من  يتكون  إذ 
متكسرة وصرح ضخم تهاوى نصفه، وبدت 
سقوفه وقد صنعت من الطوب اآلجر، والتي 

ترتفع في مستوى واحد مع سور المعبد.

الفرنسية  المصرية  بعثة اآلثار  وقد عثرت 
بمعبد  العاملة  لبالن  كريستيان  برئاسة 
باألقصر  الغربي  البر  منطقة  في  الرامسيوم 
المعبد ترجع إلي عصر  بقايا مهمة من  علي 
تضم  الفرعونيتين  و ٢0   الـ ١9   األسرتين 
للجزارة  وأبنية  العامة  المطابخ  من  مجموعة 
التي  المدرسة  إلي  إضافة  ضخمة  ومخازن 

كانت مخصصة لتعليم أبناء العمال.

 

 3 معبد منتوحتب الثاني الذي بجوار معبد 
حتشبسوت بالدير البحرى:

وهذا  الصاعد  بالطريق  المجموعة  وتبدأ 

الطريق يقع في منطقة قرية العساسيف ويبلغ 
طول هذا الطريق حوالى ١,٥ كم وهو اطول 
المصرية  الحضارة  عرفته  صاعد  طريق 
القديمة وهو محاط من الجانبين بسور ارتفاعه 
هذا  ان  والجديد  متر  ونصف  ثالثة  حوالى 
حيت  الهى  طريق  النه  سقف  بدون  الطريق 
الصاعدة  الطرق  تكون  االلهة  معابد  في  ان 
مصنوعة  الطريق  هذا  وارضية  سقف  بدون 
من الطوب اللبن ثم مغطاة بطبقة من الجص 
ان  من  الرغم  على  األبيض  باللون  الملون 
الجنائزية  المجموعات  في  الصاعدة  الطرق 
االخرى تكون مصنوعة من الحجر الجيرى . 
لكن هنا في هذا الطريق صنعت االرضية من 
الطوب اللبن بسبب ضعف االمكانيات وأيضا 
بسبب طول الطريق لكن وضع على الطوب 
اللبن طبقة منالجص األبيض حتى بيدو وكأنه 
حجر جيرى ابيض والن االله امون رع سوف 
يمشى على هذا الطريق ليذهب لزيارة الملك 
منتوحتب  الملك  لذلك وضع  الثاني  منتوحتب 
الصاعد  الطريق  جانبى  على  تماثيل  لنفسه 
تسعة  واخر  تمثال  كل  بين  المسافة  وكانت 
الوضع  في  الملك  تمثل  التماثيل  وهذه  امتار 
االوزيرى الواقف يرتدى رداء االحتفال بعيد 
الحب سد وله لحية مستعارة طويلة تمتد حتى 
وتاج  األحمر  الشمال  تاج  ويرتدى  الصدر 

الجنوب األبيض .

املعابد اجلنائزية
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Tel: 647-344-3153 
Fax: 647-344-3173 Hours: Mon – Fri 9:30 am – 7:00 pm 

Sat – 10:00 am – 2:00 pm 
Sun – Closed  

  Quick & Courteous Service 
  Accept all major insurance plans 
  Blister pack services 
  Flu Vaccinations 
  Fast & easy transfers 
  Free Deliveries 
  Senior's Day 
  Personalized Consultation 
Medical clinic next door 
 Easy prescription refills through the phone, 

iPad, or computer  through our website 
www.agapepharmacy.ca 

York Mills Rd 

Do
n 

M
ill

s R
d Diamond Plaza 

10 Mallard Rd 

األدویة جماان توصیل -  
نقبل معظم شركات التأمنی -  
یوم خاص لكبار السن –  
میكنك تكرار األدویة ابستعمال  -

االنرتنت من خالل موقعنا  التلیفون أو
 االلكرتوىن

 

With a purchase of $75 or more  
for any over-the-counter products.  

 Limit 1 per customer. Details in store. 
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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. 

$610.96* 

Managed Payout Solution - Enhanced Plus 
(as of August 31, 2015): $7.12  

14044.94 
0.0435 
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نداء 
من أجل الكوارث الطبيعية

يف
مجهورية مصر العربية

مطلوب
تقديم بطانية

لكل
أسرة مسلمة أو مسيحية

مثنها 100 دوالر كندي
وسوف تأخذ عنها إيصاالت ضريبية

برجاء 
إرساهلا باسم اجلمعية

الرب يعوضكم أجورا أرضية ومساوية

ملحوظة: ميكنك املساهمة أيضا يف مساعدة األسر والعائالت اليت فقدت 
منازهلا بسبب موجة السيول اليت اجتاحت  مصرنا يف الفرتة األخرية  

والتربع ألعادة ما نهدم  أو ترميم ما ميكن ترميمه

جمعية األنبا أبرام اخليرية
ميسيسوجا - كندا

A12  - 1250 Eglinton Ave W.
Mississauga L5V 1N3

مجلس إدارة اجلمعية
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2D Echo Doppler
Exercise Stress Testing

Cardio-Pulmonary Stress Testing
24-Hours Blood Pressure Monitoring

48-Hours Holter Monitoring

Dr. Magdy Elkashab, MD, FRCPC

1664 Dufferin Street

All Equipments are State Of The Art 
أحدث املعدات واألجهزة الطبية

 Endoscopy unit 

Cardiac 
Echocardiogram 
& Color Doppler 
Machine 

 Ultrasound 
Machine / 
Room 



الدعوي  تتنازل عن  الليبرالية  حكومة  كندا 
النقاب  املقدمة ضد قضية 

الذي  المحكمة  لقرار  تحديها  عن  الليبرالية  كندا  حكومة  تخلت   : أوتاوا 
اداء قسم  اثناء  النقاب  بارتداء  يمانع  ال 
المحافظين  حكومة  وكانت  المواطنة  
وقال  الحكم  هذا  في  طعنت  قد  السابقة 
المواطنين  علي  ان  هاربر  ستيفن 
وجوههم  يظهروا  ان  الجدد  الكنديين 
لحظة اداء القسم ولكن الليبراليين أتهموا 

المحافظين باستخدام هذه القضية لكسب اصوات في االنتخابات االخيرة ، 
الهجرة جون ماكالوم  العدل جودي ويلسون ووزير  وقال كال من وزيرة 
في بيان لهما ان التنوع الثقافي في كندا يظهر قوة وعظمة كندا وان حكومة 
الليبراليين تؤكد أن من ينجحون في الحصول علي الجنسية الكندية سوف 
يستمروا باالندراج في المجتمع الكندي، هذا وقد توقفت المحكمة في النظر 

في الدعوي  السابقة المقدمة بالطعن  .

 من كنـــــــدا16
 

إشراف
جنـــوى غـــــالي

شرطة مونتريال تعتقل الشخص املسؤول عن التهديدات بالقتل للعرب

القت شرطة مونتلاير القبض علي رجل يبلغ من العمر ٢٤ سنة وهو 
صاحب الفيديو الذي انتشر علي اليوتيوب يوم الثالثاء ١7 نوفمبر والذي 
يده  في  مسدس  ويمسك  الجوكر  بقناع  وجهه  يغطي  فيه شخص  يظهر 
ويتحدث عن الهجمات االرهابية في باريس ويقول انه سيقتل عربي واحد 
كل اسبوع  في كبيك  وانه ليس وحده ، وتم القاء القبض علي هذا الشخص 
انهم عندما  الشرطة  نوفمبر وقال متحدث من  يوم االربعاء ١8  صباح 
مصادرته  وتمت  لعبة  بمسدس  يلوح  كان  انه  تبين  الرجل  علي  قبضوا 
وان هذا الشخص سيقدم للمحاكمة بعدة تهم منها التهديد والتحريض علي 

االرهاب ، وعقب نشر هذا الفيديو تعرضت امراة مسلمة للهجوم  قرب مدرسة ابتدائية في تورنتو وقالت الشرطة 
ان هذا الهجوم تم بدافع الكراهية وايضا تعرض مسجد في مدينة بيتربورو للحرق لنفس السبب ، وقال وزير االمن 
العام في كبيك ان الناس الذين يقومون بعمل فيديو مثل هذا في منازلهم يريدون ان يثيروا االهتمام وان يجذبوا نظر 

الناس لهم ولكنهم يعرضون انفسهم للسخرية والتهامات خطيرة .

لإلعالن جبريدة األهرام اجلديد
ahram.teeba@gmail.com 

647-823 - 6779 
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كندا في اسفل قائمة البالد التي لديها قوانني متنع غسيل االموال 

أوتاوا : قامت منظمة للشفافية الدولية ومقرها برلين بتقييم الدول علي اساس قوانين منع غسيل االموال وتعقب 
الحرام عن  أموالهم  بغسيل  يقومون  الذين  االثرياء  االجانب  كندا ال تضيق علي  ان  الفاسدين ووجدت  االثرياء 
كندا مع  المنظمة  وضعت  لتقرير  تبعا  و  والقصور  الغالية  والبضائع  االلماس  مثل  ثمينة  طريق شراء أصول 
الواليات المتحدة والصين في اسفل القائمة ، وقال التقرير ان رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر في أجتماعه 

وقدمت  االصول  شراء  قواعد  بتشديد  وعد  العشرين   الدول  مجموعة  قادة  مع  
حكومة الليبرالين الجديدة بعض التعهدات الغامضة في هذا الموضوع ،وقال تقرير 
المنظمة )ان عدم قيام كندا  بتنفيذ ما اتفق عليه يجعل من الصعوبة بمكان ان يتوقف 
الخزانة  من  سرقت  اموال  من  الفاخمة  القصور  شراء  عن  الفاسدون  السياسيون 
العامة وذلك باستعمال تدابير بسيطة الخفاء عالقتهم بهذه االموال ( ومن بين نقاط 
التقرير ما يلي : إن وكالء العقارات في سبعة دول من مجموعة دول العشرين و 

من بينهم كندا والصين ال يطالبهم القانون بالكشف عن أسماء المستثمرين الحقيقيين والذين يختبؤون وراء عمالء 
لهم او شركات رقمية مثل شل ، ثانيا أن كندا وتركيا هما البلدتان  الوحيدتان من مجموعة العشرين اللتان ال 
تطلبان من المؤسسات المالية لديهما بالكشف عما اذا كان عمالؤهم مسؤولون حكوميون أجانب رفيعي المستوي 
، وثالثا : ان كندا والصين من بين خمسة دول من مجموعة العشرين ال يطلبان من  المهنيين مثل المحاميين او 
وكالء العقارات او تجار البضائع الثمينة ان يقروا من هم المالكين الحقيقيين للخدمة او البضائع المشتراة ، ورابعا 
:  جميع المعلومات المسجلة للشركات والعقارات في مقاطعة برتيش كولومبيا غير كافية لدعم هوية المالك او 
المستفيد ، وخامسا : فان كندا من أسواء البالد التي ليس لديها تعاون علي المستوي المحلي منذ ان امرت المحكمة 
من المسؤولين غير وحدة االستخبارات المالية بان يحصلوا علي معلومات عن المالك االصليين لالصول المشتراة 
لم يتم شئ . وهناك ادعاءات عديدة من الناس مثل دافيد مالروني السفير الكندي في الصين منذ عام ٢009 الي 
عام ٢0١٢ بان اموال ساخنة اجنبية قد رفعت سعر المنازل في فانكوفر وقال تقرير من باحث وهو أندي واين 
والذي بحث في بيع ١7٢ مسكن في االحياء الراقية في فانكوفر ان ٣٢% من المساكن بيعت ألسم واحد والمهنة 
ربة بيت وان ٤% من المساكن بيعت لطلبة وكان متوسط سعر المسكن ٣ مليون دوالر ونقد محامي للهجرة في 
فانكوفر  الحكومة الكندية لتراخيها  في قواعد التملك ونادي باقامة قواعد تلزم المشترين الفعليين باالفصاح عن 

انفسهم للسلطات.

معبد يهودي في فانكوفر يجمع ٤٠ الف دوالر لرعاية الالجئني السوريني

ظلت العالقات بين اسرائيل وسوريا متوترة منذ التسعينات وكانت هناك حروب بين البلدين ولم يكن هناك علي 
االطالق عالقات دبلوماسية بينهما ومع ذلك فان الحاخام دان موسكوفيتش زعيم الطائفة اليهودية ورئيس معبد 
شولوم في فانكوفر طلب من المصلين التبرع لكفالة الالجئين السوريين فتلقي مبلغ ٤0 الف دوالر خالل ايام قليلة 
، وقال ان هذه هي قصتنا َكبَشًر وقصتنا كيهود فقد كنا نحن أنفسنا الجئين طوال الوقت ومنذ زمن طويل خالل 
عهود الكتاب المقدس ولقد ذكرت محبة الغريب ٣6 مرة في العهد القديم وال يمكن ان يكرر شئ ٣6 مرة اال اذا 
كان بالحقيقة مهم فقد ُأٌمرنا بمحبة الغريب الننا كنا مجرد غرباء والجئين وهذا هو التزامنا أن نري أنفسنا مثلهم 
ونفعل ما بوسعنا النقاذ حياتهم ، ويعمل المعبد اليهودي مع منظمة ) موزاييك( لخدمة المهاجرين وتقوم الكنيسة 
االنجليكانية واالتحاد اليهودي برعاية عائالت شابة من الالجئين السوريين الذين لديهم اقارب في فانكوفر ولكنهم 
وقال   . فيها  يعيشون  التي  الالجئين  مخيمات  ترك  يستطيعوا  ماليا حتي  ليدعموهم  كنديين  كفالء  الي  يحتاجون 
الحاخام دان ان مبلغ ٤0 الف دوالر يدعم اسرة من اربعة افراد لمدة سنة ، وقال ايضا ان بعض افراد الجالية 
متخوفين من جلب الجئيين سوريين ويتساءلون هل سنجلب مشاكل لكندا ؟ أو مشاكل لليهود الكنديين ؟ باستقبال 
هؤالء الالجئين وهل سيشكلون خطرا او ارهاب ولكنني اقول لهم ] نحن نلقي باللوم علي ازمة الالجئين لوجود 
االرهاب .. ولكن الحقيقة أننا ينبغي أن نلقي باللوم علي االرهاب الذي خلق ازمة الالجئين والمشردين [ وقال 
اليهود والسوريين وبناء جسور  بين  السالم  ايضا اِلحالل  المشردين سنعمل  اننا باالضافة النقاذ  ايضا  الحاخام 

التفاهم بينهم وحتي لو كان هذا علي مستوي صغير فنحن نأمل ان نقلل الصراع بين الشعوب.

عملية التدقيق االمني علي الالجئني السوريني ال 
ميكن ان تكون مضمونة ١٠٠ % 

بعد عدة أيام من الهجمات االرهابية 
السالمة  وزير  أعترف  باريس  في 
توجد  ال  بانه  جودال  رالف  العامة 
انه  من  للتاكد  االطالق  علي  طريقة 
بين  بهم  ارهابيون مشتبه  هناك  ليس 
الذين تخطط  ٢٥ الف الجئ سوري 

كندا لقبولهم قبل نهاية السنة ولكنه قال ان أوتاوا تعرب عن أرتياحها من 
ان عمليات فرز الالجئين سوف تكون قوية ومتينة ، وقال أن المسؤولين 
الكندييون يعملون دون كلل لضمان أن الالجئين السوريين سوف يمرون 
خالل فحص دقيق لالمن والصحة وان هؤالء المسؤولين يعملون مع موظفي 
الهجرة ومع الشرطة الفيدرالية ووكالة المخابرات ومع وكاالت دولية للتاكد 
من ان هناك فحص متخصص وفعال قدر االمكان ، وقال الوزير أننا نشعر 
باالرتياح من قدرة هؤالء ولكن ليس هناك شئ مضمون مئة بالمئة ، وان 
جميع الالجئين سيمرون بفحص أمني بغض النظر عما اذا كان تم فحصهم 
والمواطنة جون  الهجرة  وقال وزير   ، المتحدة  االمم  قبل عن طريق  من 
بليون  ماكالوم ان خطة توطين ٢٥ الف من الالجئين سوف تتكلف ١٫٢ 
دوالر علي مدي ستة سنوات . وتقول وثيقة حصلت عليها الصحافة الكندية 
لعام  مليون دوالر  -٢0١6 هو 876٫7  لعام ٢0١٥  المقترح  التمويل  ان 
بليون دوالر منذ االن حتي حلول عام  واحد وسوف يكون مطلوب ١٫١ 

. ٢0٢١

كندا ستزيد عدد القوات الكندية االرضية لتدريب اجليش العراقي

في مؤتمر صحفي قال جستن ترودو ان كندا سوف تزيد عدد القوات البرية 
كبيرة  عسكرية  مساعدة  لتقديم  كوسيلة  المحلية  القوات  لتدريب  العراق  في 
للتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة   في قتال المسلحين االسالميين ، ولم 
يعطي ترودو رقما معينا عن عدد الجنود الكنديين الذين سيرسلون الي العراق 
ولكنه استشهد ببعثة تدريب القوات االفغانية التي التزمت بها حكومة هاربر 
والتي بلغت نحو ١000 جندي ، وقال   ايضا انه يريد ان تساهم كندا بقوة 

وايجابية في القتال ضد داعش وذلك بتدريب القوات الشمالية لتقوم بشن حرب برية مباشرة مع المتطرفين .  وظل 
ترودو ملتزما بموقفه بسحب الطائرات المقاتلة الستة قبل موعد انتهاء التزامها مع قوات التحالف في مارس ٢0١6 
، وفي مقابلة صحفية مع وزير الدفاع هارجيت ساجان قال ان هناك مجموعة خيارات امام كندا وتشمل توسيع 
نطاق عمل القوات الكندية النظامية لتشمل تدريب القوات العراقية في جنوب العراق وكانت حكومة المحافظين 
السابقة قد اختارت ان تساعد االكراد في شمال العراق  الذين يعملون في منطقة شبه مستقلة ويقاتلون المتطرفين. 

حترير ثالثة رهائن كنديني بعد الهجوم االرهابي علي 
فندق راديسون في مالي 

من  متطرفة  جماعة  قامت   – مالي   : بامكو 
باحتجاز  بالسالح   المدججين  االسالميين 
بفندق  والعاملين  النزالء  من  فرد   ١70
 ٢0 الجمعة  يوم  بامكو  مدينة  في  راديسون 

نوفمبر ولكن قامت قوات شرطة مالي مع دعم من قوات أمريكية خاصة 
وقوات فرنسية باقتحام الفندق بعد حصار دام سبعة ساعات واستطاعوا ان 
يعيدوا السيطرة علي المبني وان يحرروا االسري وقتل خالل الهجوم ما ال 
يقل عن عشرون فرد وكان االرهابيون يهتفون ) هللا أكبر(  وكان من بين 
االسري الذين تم تحرريهم ثالثة كنديين من مدينة كبيك وكانوا يحضرون 
أجتماع للبرلمانيين الناطقين بالفرنسية في بامكو وقد اعلنت جماعة يقودها 
قائد تنظيم القاعدة السابق مختار بيلموكنار مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع 
علي هذه المستعمرة الفرنسية السابقة والذي أعتبرته فرنسا هجوما جديدا 

علي مصالحها بعد االحداث االرهابية التي وقعت في باريس .
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فوز 13 قبطيا يف املرحلة الثانية النتخابات 
النواب و20 يدخلون جولة اإلعادة

إم سي إن 

المرشحون  حصد 
المرحلة  في  األقباط 
النتخابات  الثانية 
 ١٢ النواب  مجلس 

سامح سيف  اللواء  أعلن  القائمة، حيث  بنظام  مقعدا 
عن  مصر«،  حب  »فى  لقائمة  العام  المقرر  اليزل 
فوز القائمة على قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بـ %67 
على  القائمة  فوز  إلى  إضافة  األصوات،  جملة  من 
في  األصوات  جملة  من   %7٢ بـ  الدلتا  قطاع شرق 
المصري،  النواب  لمجلس  الثانية  المرحلة  انتخابات 
والتي كانت تضم ١٢ قبطيا، فضال عن فوز القبطي 
نصر،  مدينة  دائرة  في  فردي  بمقعد  غطاس  سمير 
المرشحون  عليه  حصل  ما  مجمل  يكون  وبذلك 
األقباط حتى اآلن في المرحلة الثانية نحو ١٣ مقعدا. 

واألقباط الذين نجحوا في انتخابات المرحلة الثانية 
هم:  مصر«  حب  في   « قائمة  القوائم ضمن  بنظام 
هاني  نبيل،  سيلفيا  عازر،  مارجريت  هنري،  نادية 
سماح  رفلة،  سوزي  عزيز،  أماني  فوزي،  نجيب 
فهيم،  فائقة  إليكسان،  ميرفت  صبحي،  هالة  سعد، 

إيفيلين متى، أمل رزق. 

القاهرة  في  اإلعادة  جولة  قبطيا   ٢0 يدخل  كما 
جولة  يدخل  حيث  والسويس،  وبورسعيد  والقليوبية 
اإلعادة في شبرا وروض الفرج إيهاب الطماوي عن 
مستقل،  طلعت  وجون  األحرار،  المصريين  حزب 
وكذلك يوسف نعيم وماجد طلعت في دائرة الساحل، 
الزاوية  دائرة  في  قرياقص  وسعد  جبرائيل  ونجيب 
حزب  عن  بسادة  وأشرف  والشرابية،  الحمراء 
المحافظين في الزيتون واألميرية، وفي حدائق القبة 
القبطيان  ونجح  اإلعادة،  جولة  رزق  رفيق  يدخل 
جولة  دخول  في  حافظ  ووائل  باسيلي  ثروت  إيليا 
نجح  شمس  عين  وفي  السالم،  دار  بدائرة  اإلعادة 
دخول  في  األسيوطي  مهني  ويسري  بخيت  ثروت 
اإلعادة، وكذلك نبيل شنودة في دائرة باب الشعرية، 
شبرا  دائرة  في  غبلاير  وفيفيان  إسحاق  وعادل 
الخيمة، كما نجحت منى جاب هللا في دخول اإلعادة 
عصام  القبطي  يدخل  المنيل  وفي  الجمالية،  بدائرة 
فؤاد، وبشري رمزي في المرج، وعماد خاطر في 

السويس، وعماد إسحاق في بورسعيد. 

المرحلة  في  األقباط حصدوا  المرشحين  أن  يذكر 
بواقع  مقعًدا؛   ١٥ النواب  مجلس  النتخابات  األولى 
9 مقاعد عن قائمة »في حب مصر« في الصعيد، 
نجيب،  وأشرف  منير،  ومنى  جاد،  عماد   « وهم 
موسى،  وميرفت  ملك،  ومجدي  ميشيل،  وميرفت 
وإليزابيث عبدالمسيح، وماجد طوبيا، ومنال عازر. 
و٣ مقاعد في قطاع غرب الدلتا، ضمن قائمة »في 
نصيف،  ورضا  ناشد،  »سوزي  وهم  مصر«  حب 

وإنجي مراد فهيم«. 

وفي مقاعد الفردي، فعلى الرغم من وصول ٢٣ 
مرشحين   ٣ أن  إال  اإلعادة،  لجولة  قبطًيا  مرشًحا 
الحزب  مرشح  منصور،  إيهاب  وهم  نجحوا،  فقط 
بالجيزة  العمرانية  دائرة  في  الديمقراطي  المصري 
قلدس  وتادرس  صوًتا.   ١8٤٤0 على  بحصوله 
 .٣8٤٤٢ على  بحصوله  أسيوط  بندر  في  تادرس، 
وشريف نادي، مرشح المصريين األحرار عن بندر 
إعادته  في   ١٣٥٥6 على  بحصوله  بالمنيا،  ملوي 

أمام مرشح قبطي آخر هو رامي رفيق بطرس. 

رسميا  الدخول  في  قبطيا   ٢8 نجح  اآلن  وحتى 
جاء  معظمهم  المقبل،  المصري  النواب  مجلس  إلى 
نجاحهم ضمن قائمة » في حب مصر«، حيث فاز 
الفردي، فضال عما ستسفر  أقباط فقط في مقاعد   ٤
االنتخابات  من  الثانية  للمرحلة  اإلعادة  جولة  عنه 
التي ستجري األسبوع المقبل، وينافس فيها نحو ٢0 

قبطيا في ٤ محافظات.

من بريد القراء 
واضطهاد  "الشيعة  مقالة  على  تعليق   
السلطة املصرية" في العدد 200 من االهرام 

اجلديد

للتصحيح فقط
فان يزيد هو الذي قتل احلسني الّسبط عليه السالم

أما ُمعاوية فقد قتل احلسن الّسبط عليه السالم
حتياتي لك

أشد على يديك 
نـزار حيدر، 

مدير مركز االعالم العراقي يف واشنطن
دكتور رأفت اجلندي

حتية وبعد ...
اجلريدة في منتهى الروعة

لويس تيكيمو 
الدائم على  رأفت حلرصكم  يا دكتور  والتقدير  واحلب  الشكر  كل 
اجلميلة  واملواضيع  واالخبار  العظيمة  اجلريدة  بهذه  اسعادنا 

واملقاالت القيمة التثقيفية واملعرفية منها والدينية والتاريخية.

Thank's & Best Regards 
Mohamed Elafifi 
Consultant 
Ocean Freight Manager
استشارى فى القانون

خبري فى النقل البحرى 
 Atlantic Express Corp
  
Dear Dr Raafat,
  I was speechless when I found my 
humble comment published on that 
very special occasion of the 200 th 
issue. I am very grateful and indebted 
to your kindness and your touching 
words which I don't feel like being 
deserved . From now on , God Willing, I 
will not be just a proud reader of your 
published paper; I will be also an active 
contributor, in case I got your kind 
consent. I worked for some time as a 
board member and a co-founder of a 
periodical magazine. Attached, please 
check my portrait gallery on-line

http ://www .stars-portraits .com/en/
community/Kozman.html

Stars Portraits - Gallery of 
artist Kozman

ترودو خيضع للضغوط الكندية ويؤجل 
إحضار الالجئني السوريني جزئيا 

رئيس  علي  في ضغوطها  الكندية  المعارضة  نجحت 
الوزراء جستين ترودو، وأدت الضغوط لتأجيل برنامج 

جلب الالجئين السوريين

وكانت لجنة التنسيق الكندية المعنية باستقبال الالجئين، 
قد أجرت تغييرات في خطتها الخاصة باستقبال الالجئين 

السوريين على أراضيها.

التي  فيلبوت  جين  الكندية  الصحة  وزيرة  وصرحت 
تتولى رئاسة اللجنة، الثالثاء، بأنهم مددوا فترة استقبال 
٢٥ ألف الجئ سوري، حتى بداية شهر مارس ٢0١6، 
بدال من نهاية العام الجاري، حسبما كان مخططا من قبل.

وأضافت فيلبوت قائلة إنهم سيستقبلون ١0 ألف الجئ 
حتى نهاية العام الجاري و١٥ آالف آخرين، ابتداء من 

عام ٢0١6، وحتى بداية مارس من العام ذاته.

هذا ويعتبر البعض أن قرار ترودو ليس بالكافي وهو 
فقط المتصاص الغضب الشعبي ضده، وأنه مستمر في 
عدم  نتيجة  الكنديين،  قلوب  في  الخوف  وزرع  عناده 
تسرب  وإمكانية  الالجئين  عن  االمنية  التحريات  تطبيق 

داعش وسط الالجئين.

عن  السابق  الدفاع  وزير  كيني  جيسين  أعلن  كذلك 
بنفسي  زرت  أنني  قال  حيث  ترودو  خطة  من  تخوفه 
وقال  ولبنان  تركيا  في  السوريين  الالجئين  مخيمات 
عندما كنت أسأل عن الزوج تجيبني السيدات أنهم ذهبوا 
للجهاد!!!، كما اعربت أوساط كندية عن قلقها نظرا أن 
حيث  السنة  المسلمين  سوي  تضم  ال  الالجئين  مخيمات 
والعلويين  الشيعة  علي  باالعتداء  المخيمات  في  يقوموا 
والمسيحيين واأليزديين وغيرهم من األقليات مما جعل 
أبناء هذه األقليات ال يعيشون في المخيمات التي يسيطر 

عليها التطرف.

من جانبه أعلن ترودو أنه مهتم جدا بأمن الكنديين وأن 
أمن مواطنيه هي أولي اولياته في رسالة متلفزة له حاول 

من خاللها تهدئة الكنديين.

اعتداء علي مسجد السالم باونتاريو يف 
جرمية يرجح أنها رد فعل ألحداث باريس

تعرض مسجد السالم بمدينة بيتر برو الكندية لحادث 
مرتبط  وأنه  مدبر  انه  اإلسالمية  الجالية  تعتقد  حريق 

الحريق  باريس،  بأحداث 
جزئية  تلفيات  في  تسبب 
هناك  يكن  لم  الذي  بالمسجد 
وقوع  وقت  بداخله  أحد 
التلفيات  وقدرت  الجريمة، 

المبدئية بحوالي 80 ألف دوالر.

في الوقت نفسه قال كنزو عبد هلل رئيس منظمة كوثر 
كانت  اإلسالمية  الجالية  أن  المسجد  علي  تشرف  التي 
الحادث  وقوع  من  واحدة  ساعة  قبل  بالمسجد  موجودة 
وكانوا يحتفلون بمولود جديد ولكنهم تركوا المسجد قبل 

ساعة من الحادث.

الحادية  السبت  يوم  تم  الحريق  ان  هللا  عبد  وأضاف 
في  مؤلمة  أحداث  يسمعون عن  أنهم  وقال  مساءا  عشر 
بلدتهم  لم يكن يتصورون أن يحدث ذلك في  العالم لكن 

الهادئة، ووصف عبد هللا الحادث بأنه جريمة كراهية.

هذا وتبعد مدينة بيتر برو حوالي ١٢٢ كم شرق مدينة 
فيها  ويقل  البيض  الكنديين  من  غالبية  وتسكنها  تورنتو 
عدد المهاجرين بشكل عام والذين عادة يحبون العيش في 

مدينة تورنتو أو في المدن المجاورة لها.
 

أمريكي يعلن إقامة دولته 
اخلاصة يف الصحراء

دولته  إقامة  عن  أمريكي  فنان  أعلن 
الخاصة في صحراء والية يوتا لرغبته 
الكبيرة  المدن  حياة  عن  االبتعاد  في 

الصاخبة.
وكان زاك ندسبيرغ قد اشترى أرضاً 
عام  يوتا  صحراء  في  فدانين  بمساحة 
٢00٥ مقابل 6١0 دوالر فقط من على 
موقع أي باي. وفي أول زيارة له لموقع 
باللونين  علماً  عليها  نصب  األرض، 

األحمر واألصفر.
وبعد وقت من رفع العلم، خطرت ببال 
زاك فكرة غريبة، وفكر لماذا ال تتحول 
هذه البقعة إلى دولة خاصة تحمل اسمه، 
“زاكستان”  اسم  عليها  أطلق  وبالفعل 

بحسب ما أورد موقع أوديتي سنترال.
ويقول زاك: “عندما اشتريت األرض، 

كان ذلك مباشرة بعد إعصار كاترينا، 
السياسية  الناحية  من  سيئاً  وقتاً  وكان 
في البالد، وقلت في نفسي إن بإمكاني 
إدارة دولة أفضل من هؤالء المهرجين. 
بإنشاء شيء من ال شيء  وبذلك قمت 
الشعار  هو  هذا  وكان  الصحراء،  في 

الرسمي للدولة الجديدة”.
ويزور زاك دولته بضعة أيام في كل 
عام، ويقوم بإنشاء مجموعة من اآلثار 
الفنية مع كل زيارة، كما أصدر جواز 
سفر خاص بالدولة، منح نسخاً فخرية 

منه لبعض أصدقائه المقربين.
بأن  الحالي  الوقت  في  زاك  ويحلم 
اعتراف  على  الناشئة  دولته  تحصل 
أن  من  الرغم  وعلى  وقانوني،  رسمي 
المسؤولين يقولون إن ما يفعله ال يتناقض 
الوقت ال  نفس  في  أنهم  إال  القوانين،  مع 
يفهمون لماذا يحاول أن يحول هذه البقعة 

النائية في الصحراء إلى دولته الخاصة.



نصب متثال ألرنب عمالق يأكل 
إنسانا يف تشيكيا

ألرنب  تمثال  نصب  التشيكية  بيلزن  مدينة  شهدت 
عمالق يأكل إنسانا.

وجاء على موقع ” iDNES “االلكتروني أن الطالب 
آدم  الغربية  بوهيميا  في  والديكور  الفنون  كلية  في 

تروبوشيك هو الذي قام بنحت التمثال.

التمثال.  هذا  ظهور  كثيرا  المدينة  سكان  واستغرب 
فأرسلوا شكاوى إلى البلدية يطلبون فيها تفكيك التمثال 

أو نقله إلى مكان آخر.

وبحسب النحات استوحى الشاب تمثاله من لوحة “زحل 
المعروف  اإلسباني  التشكيلي  الفنان  بريشة  ابنه”  يأكل 
استعراض  “أردت  قائال:  وأضاف  غويا.  فرانسيسكو 

الجوهر الحقيقي لإلنسان العاجز والمريض”.

يذكر أن تمثال األرنب العمالق ظهر في أحد شوارع 
المحلية  السلطة  أعدته  برنامج  إطار  في  بيلزن  مدينة 
يجددوا  كي  الشباب  الفنانين  لتشجيع  أمواال  فوظفت 
المدينة بإبداعاتهم. وتخطط البلدية لنصب تماثيل أخرى 

خالل عام كامل.

العــابـد
بقلم مدحت موريس

 )voicy2005@yahoo.com(
 

 خرج الى الشرفة يطل على ساحة المعبد، 
يتعدوا خمسة  لم  الساحة  فى  الواقفين  تأمل 
المهندس  ثم  المطيع  وتلميذه  خادمه  أفراد، 
ومساعده..... الساحة  سور  ببناء  الُمكلف 
العظة  القائه  أثناء  الغريبان....رآهما  يتبقى 
باهتمام  اليه  ينصتان  وكانا  األسبوعية 
واالسهاب  العظة  اطالة  الى  دعاه  ما  وهذا 
ال  ولِم  والتفصيل،  والشرح  واالطناب 
الى  به  جاء  الذى  األسمى  هدفه  هو  وهذا 
داره  تاركاً  النائية  البالد  هذه  هنا.....الى 
أن  شعر  المؤمنين....فقد  وعشيرة  وأهله 
رسالته ليست مجرد الخطابة واثارة حماس 
المؤمنين، بل تتسع وتعلو لدرجة أسمى...
درجة الدعوة...الدعوة الى هللا...الى وجوده 
البالد  لتلك  يرتحل  أن  فاختار  وكينونته. 
خلفها  لتتوارى  الماديات  فيها  ترتفع  التى 
يقبالن  ال  والتقدم  الِعلم  وكأن  الروحانيات 
الغريبان  اقترب  الكون.  لهذا  اله  بوجود 
نظر  سريعاً  حديثاً  معه  وتبادال  تلميذه  من 
حيث  الشرفة  ألعلى...نحو  التلميذ  بعدها 
يسأالن  أنهما  بدوره  فهم  الذى  معلمه  يقف 
غرفته.... الى  بسرعة  عنه.....دخل 
جاءت  فقد  سعادته،  يدارى  أن  يستطع  لم 
بعدما  خاصًة  لسنوات  تمناها  التى  اللحظة 
تعرف على وجه أحد الغريبين ويُعد الرجل 
يستمع  الذى  القائد  و  المدينة  فى  األقوى 
يذهب  أينما  ويتبعونه  الجميع  له  ويستجيب 
ويبايعونه فيما يفعل. انه الصيد الثمين الذى 
الهدف  له  ليتحقق  القطيع  بقية  خلفه  سيجر 
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الواحــــــــــة

يحررها هانى نصحى

توقع-  -وكما  خواطره  تلميذه  قطع  االسمى. 
أراد  معلمه.  لقاء  التلميذ  من  الرجالن  طلب 
الرجل التصرف بحنكة فضرب له موعداً فى 
مساء اليوم فليس ُمستحباً أن يستجيب لطلبهما 
لهفته....قد  يدارى  أن  الفور.....البد  على 
صبر لسنوات فماذا يضيره الصبر لساعات 
يجتر  الُمعلم  وعاد  الخادم  انصرف  قالئل. 
البداية....عندما جاء وكان  الذكريات.....من 
مسكناً  واتخذه  حديثاً  بناءاً  اليزال  المعبد 
ليسكن فيه ويتعبد الله الكون، ظن أن مسألة 
الدعوة ستكون باألمر اليسير ولم يكن مدركاً 
للمعاناة التى هو مقبل عليها فى بلد علمانى..
الحياة ال تهدأ فيها طوال اليوم ما بين تطاحن 
والموسيقى  النهار،  فى  المصانع  ماكينات 
الليل....... خالل  الكؤوس  ورنين  الصاخبة 
الليل !!!! وأين  النهار وعربدة فى  عمل فى 
وقت هللا؟ بل أين حق هللا؟ سؤال ظل يتردد 
انشغلوا هم  بهم  انشغل هو  داخله. وبقدر ما 
الغريب  مظهره  فضولهم  به....أثار  أيضاً 
عنهم،  وانعزاله  المجهولة  ،شخصيته  عليهم 
حتى أسموه “العابد” ذلك اللقب الذى التصق 
الساعة  عقارب  تدور  الفترة.  هذه  طوال  به 
وبدأ صبر الرجل يتبخر...فهو يشتاق لساعة 
أن  قبل  حتى  النصر  لنشوة  ويرنو  الدعوة 
بل  بغريمين  ليسا  الغريمين...ال  مع  يتحدث 
هما فى ُعداد المؤمنين بعد ساعات قالئل...
اله  نُصرة  فى  دعوته....يثق  فى  يثق  فهو 
ينتصر.  دائماً  الحق والحق  له....فهو  الكون 
التى  الضيقة  ثقته....تلك  من  زاد  آخر  شئ 
على  الحادثة  المدينة....والقالقل  بها  تمر 
تؤذن  والتى  المجاورة  المدينة  مع  أطرافها 
مقبلون  أنهم  وشيكة...وبما  حرب  باندالع 
ليعينهم  القوى  فسيطلبون نصرة  على حرب 
وما من قوى وما من معين سوى اله الكون. 
وأتت اللحظة التى طالما اشتاق اليها...دخل 
بادخالهما  له  فأذن  بقدومهما  يعلنه  تلميذه 
الباب  على  ليستقبلهما  ينهض  أن  فى  وتردد 
أم يظل فى مكانه متحلياً بالوقار....ثم فضل 
من  االبتسامة  طلت   .!!! مكانه  فى  يظل  أن 
الذى  القائد  الغريب  وجه  على  الباب  خلف 
بادره بالتحية “ جئنا نُحيى السيد العابد”.....
بيت  فى  بكما  “مرحباً  ُمرحباً  العابد  رد 
استضافتنا  لك  الكون”........”نشكر  اله 
ولقاءنا”...” ال شكر على واجب...فنحن أهل 
المدينة  لهذه  أنتمى  واحدة وقد صرت  مدينة 
مدينتنا  أن  “الواقع  القائد  رد  تعرفان  كما 
العابد  قال  اليها  مثلك  انتماء شخص  يُشرفها 
فى اتضاع  العفو يا أخى ولكن هل تخبرنى 
بسبب طلب مقابلتى؟ اجاب القائد..الواقع اننا 
اليوم  او عظة  بمحاضرة  واستمتعنا  استمعنا 
وقدرتك  أفكارك  تسلسل  هو  جذبنا  ما  واشد 
عرضها  ثم  النتائج  واستنباط  تبسيطها  على 
بأسلوب سهل وبال تعقيد عالوة على ايمانك 
بذاتك”.....  الكبيرة  وثقتك  تقول  بما  الشديد 

لإلعالن باجلريدة 

647-823-6779
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من  باقترابه  يشعر  وهو  منتشياً  العابد  ابتسم 
تحقيق هدفه ثم رد فى هدوء وثقة “ تلك الثقة 
الكون....بالطبع  باله  العميق  ايمانى  مصدرها 
للكون،  اله  بوجود  تؤمنون  ال  قوم  أنكم  أعلم 
لم  وايمانى  ثقتى  فان  ذلك  من  الرغم  وعلى 
الفرصة  وهاهى  واحدة،  لحظة  يتزعزعا  ولن 
....االيمان  لاليمان  أدعوكما  لكى  اآلن  أمامى 
بوجود اله لهذا الكون.....اله السماء واألرض” 
دهشة...ثم  فى  لآلخر  كالهما  الغريبان  نظر 
القائد وهو يضغط على كلماته “ لقد جئنا  قال 
لنفس السبب!!!! “ مط العابد شفتيه مردداً جئتما 
 “ قائاًل  أساريره  انفرجت  السبب.؟...ثم  لنفس 
تقصد أنكما تريدان اعالن ايمانكما أمامى؟؟؟” 
جئنا  بل  “ال....ال  وحسم  سرعة  فى  القائد  رد 
نعرض عليك االنضمام الينا وااليمان بأفكارنا” 
ماذا...ماذا   “ صارخاً  مقعده  من  العابد  قفز 
لنفسك أن...”  تقول....هل ُجننت؟ كيف تسمح 
قال القائد مقاطعاً “ بل قل لى كيف تسمح أنت 
لنفسك أن تفرض علينا ما تؤمن به وفى نفس 
رد  ألفكارنا”  تستمع  أن  حتى  ترفض  الوقت 
العابد “ ألننى...ألننى على حق” هذا ما تعتقد 
أنت به....ونحن أيضاً نؤمن بأننا على حق”....
 “ بهم  ما سيحل  يشرح  وبدأ  العابد  جنون  ُجن 
ينتظركم.... مؤلم  مصير  أى  تعرفون  ال  أنتم 
والواناً  صنوفاً  ستنالون....ستلقون  عذاباً  وأى 
من العذاب ال طاقة لكم بها” واستطرد شارحاً 
بالتفصيل ما سيلقونه باساليب ُمفزعة وُمرعبة 
 “ اآلخر  الغريب  قال  وهنا  الولدان  لها  يشيب 
أعبد  أن  لى  فكيف  الكون  اله  هذا هو  كان  اذا 
فبدأ  قال  لما  العابد  ...فطن  القسوة؟”  بهذه  الهاً 
والمكاسب  المباهج  عن  آخر  باسلوب  يتحدث 

التى ستعود عليهم اذا ما 

القائد  له  فقال  المؤمنين  جماعة  الى  انضموا 
ترشينا”  أن  تحاول  اآلن  أنت  ها  ساخرا 
فصرخ فيه العابد....”الحق.... ما أنتم اال قوم 
وارتفع  ثالثتهم  بين  الحوار  واشتعل  كافرين” 
ارتجاج  اال  يقطعه  وصراخهم....لم  صياحهم 
المدافع  قذائف  وطأة  تحت  واهتزازه  المعبد 
الحرب.....ساد  اندلعت  واالنفجارات....لقد 
العابد يخبره  تلميذ  االرتباك بين ثالثتهم وأقبل 
بأن أهل المدينة جاءوا الى المعبد يختبئون من 
فى  قائدهم  بوجود  علموا  بعدما  العدو  قذائف 
المعبد....صاح العابد بأعلى صوته “ ال مكان 
اليه،  أحد  ينصت  هللا”....لم  بيت  فى  للكفرة 
واقتحموا المعبد وساروا خلف قائدهم متجهين 
لم  لكنه  يصرخ  العابد  ظل  بينما  القبو  نحو 
يستطع منعهم من الدخول مع كثرة عددهم....
قوية....فبرقت عيناه  فكرة  لكن سيطرت عليه 
وهو يتمتم “ ال يجمع هللا أولئك الُكفار فى مكان 
جميعاً  عليهم  كبير.....ليقضى  لعمل  اال  واحد 
بضربة واحدة” وأيقن أن الضربة التالية ستفنى 
على  المعبد  سيتحطم  حقاً  فيه....  ومن  المعبد 
رؤؤس هؤالء االوغاد بمشيئة هللا لتفنى حياتهم 
دبرت  التى  هللا  حكمة  انها  كفرهم،  على  وهم 
بضربة  حتفهم  الكفرة  هؤالء  ويلقى  وخططت 
واحدة ، اما هو فقد اعطاه هللا الفرصة الن يبقى 
حياً ليباشر دعوته ويستكمل مسيرته....سيغادر 
االعداء  مدافع  لقصف  هدفاً  الذى صار  المعبد 
جديداً  عمراً  له  كتب  هللا  الن  بحياته  سينجو 
ليستكمل دعوته فى مدينة اخرى ويبنى معبداً 
جديد...لملم  من  دعوته  منه  تنطلق  فيها  جديداً 
حاجياته ومتعلقاته   ...وفى ثوان انطلق للخارج 
وتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم....وطالت 
ساعات االختباء...ورويداً رويداً هدأت قذائف 
االنفجارات..ومع خيوط  المدافع وتالشت حدة 
سماء  على  يخيم  الهدوء  عاد  األولى  الفجر 
المدينة وبدأ الُمختبئون فى الخروج من القبو...
واقتراب  القبو  فى  االقامة  ساعات  وكانت 
الموت منهم قد جعلت الكثيرين يراجعون امور 
حياتهم ويشعرون بالتوبة الداخلية لتتغير بعدها 
القبو  من  الناس  الحياة...خرج  فى  مسيرتهم 
نحو  المعبد،  ساحة  ليعبروا  واتجهوا  تائبون 
أمتار  ُبعد  للمدينة....وعلى  الرئيسى  الشارع 
قليلة كانت ُجثة العابد ُملقاة وحيدة على قارعة 

الطريق بعدما أصابه وحده قصف الليل. 

Sudoku
Each column must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the 
same column of a Sudoku puzzle can be the same.
 Each row must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the same 
row of a Sudoku puzzle can be the same.
Each block must contain all of the numbers 1 through 9 and no two numbers in the 
same block of a Sudoku puzzle can be the same. 

صورة العدد 
ياااااه كنت محتاج الراحة دى 

في  النووية  الضبعة  تعليق على محطة  اظرف 
مصر   

المحطة لو نجحت سوف تحل ازمة الطاقة ولو 
فشلت سوف تحل ازمة السكان 
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ومولودة  االربعينات  في  كانت 
واتت  زوجها  عن  ومنفصله  كندا  في 
بسبب  أعوام  بضعة  منذ  لعيادتي 
صديقة لها من مرضاي، وألن سكنها 
صارت  العيادة  من  قريب  الجديد 
لموضوعات  تأتى  وكانت  مريضتي 

طبية متفرقة. 

التهاب  بسبب  تأتى  كانت  عندما 
شعبي او التهابات بوليه كنت اعالجها 
وجهها  على  الضيق  أرى  وكنت 
وكنت  األلم،  او  للمرض  واعزوه 
امزح معها كعادتي ولكنها كانت جامدة 
التعابير. وذات مرة تكلمت معى بحده 
اعلق،  ولم  لها  وتعجبت  ضايقتنى 
وفكرت انها نتاج لمرض االكتئاب ولم 
االدب  او  الذوق  قليلة  ألنها  اعزوها 

مثال.

في زيارتها التالية سألتها بالتفصيل 
عن اعراض االكتئاب وكانت واضحة 

ضد  دواء  نبدأ  ان  عليها  عرضت 
نوعا  لها  واخترت  ووافقت  االكتئاب 
ووافقت  الوزن،  في  زيادة  يسبب  ال 
يخطر  لم  انه  من  بالرغم  الفور  على 
هذه  من  تشكو  أن  قبل  من  بالها  على 
واضحة  أصبحت  ولكنها  االعراض 

امام عينيها بأسئلتي الكثيرة.

قليلة من  أسابيع  بعد  كثيرا  تحسنت 
للعيادة  تأتى  وأصبحت  العالج  بداية 
واختلفت  التعابير  منشرحة  وهى 

صورتها تماما. 

بعد عدة شهور أتت وعرضت على 
انها تشعر اآلن انها تستطيع ان تكمل 
وكان  عملية  بكلية  والتحقت  تعليمها 
)سانت  بعيدة  لبلدة  تذهب  ان  عليها 

كاثرين( ألنهم قبلوها هناك.

كمريضتي  تستمر  ان  منى  طلبت 
أتت  كلما  الى  تأتى  سوف  وانها 

لهذا  الحاجة  عند  وكانت  لتورونتو، 
الدواء وال تستطيع ان تأتى ارسل لها 

فاكس للصيدلي في سانت كاثرين. 

األيام الماضية انهت دراستها وبعد 
في  تعمل  أصبحت  تعمل  كانت ال  ان 
)فوول  كامل  وقت  احدهما  مكانين، 

تايم( واآلخر بارت تايم 

عزيزى القارئ 

سمعت  قد  المريضة  هذه  كانت  لو 
بالنصيحة  يتبرعون  الذين  نصائح 
بدون علم باالبتعاد عن ادوية االكتئاب 
ومن  السابقة،  حالتها  في  الستمرت 
اننى  المدح  في  حقي  أعطنى  فضلك 
لم اثر عليها وانهى عالقتي بها عندما 
المواقف  بعض  في  معي  رذيلة  كانت 
نتيجة مرض وليس ألنها  انه  وفهمت 

نكديه او قليلة ذوق او خالفه.

موعدنا العدد القادم  

االكتئاب مرض عضوي )2(

مــــن ملفــــــــــات طبيــــــــــب
د/ رأفـــت جنـــدي ، طبيـــب عائلـــي

منطقة آمنة وأجواء غري آمنة

مسري عطا اهلل
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بصــــــراحة
الالجئون السوريون أول سقوط لرتودو

مدحت عويضة

الفيدرالية  االنتخابات  انتهاء  بعد 
والتي انتهت باكتساح كبير للحزب 
لم  أغلبية  علي  وحصوله  الليبرالى 
تردو  أسهم  ارتفعت  بها،  يحلم  يكن 
نال  مشهد  من  أكثر  في  وظهر 
بساطة  أظهرت  الكنديين  إعجاب 
أسهمه  فرفعت  تكلفه  وعدم  الرجل 
بدرجة أكبر من النسبة التي حصل 
 %  70 فعبر  االنتخابات  في  عليها 
عنه  رضائهم  عن  الكنديين  من 

كرئيس للوزراء.

أتت  كبيرة  وبسرعة  ولكن 
الرياح بما ال تشتهي سفينة مؤيدي 
الليبرال، فقد شهدت باريس أحداث 
إرهابية راح ضحيتها عدد كبير من 
كل  هز  الذي  الحدث  هذا  األبرياء، 
العالم وتعاطف الكنديون مع فرنسا 
التحقيقات  أظهرت  ثم  والفرنسيين، 
تسلل  اإلرهابيين  أحد  أن  األولية 
الوربا عن طريق اليونان في شهر 
في  تسبب  مما  الماضي،  أكتوبر 
بلدهم  استضافة  من  الكنديين  رعب 
ل ٢٥ الف الجئ قبل نهاية العام أي 

بعد خمس أسابيع من اآلن.

يرفض  كندي  يوجد  ال  أوال: 
السوريين  لالجئين  بالده  مساعدة 
لها  وكندا  إنسانية  مسألة  فهي 
اإلنسان  حقوق  في  طويل  باع 
ولكن  اإلنسانية،   والمساعدات 
عملية  بتأجيل  طالبوا  الكنديين 
كندا  تتمكن  حتي  الالجئين  إحضار 
ال  حتي  عنهم  الجيد  التحري  من 
أن  كما  إرهابيون،  بينهم  يحضر 
الكنديين طالبوا باستمرار مشاركتهم 
في الحرب علي داعش وعدم سحب 
أن  بعد  العراق  من  الكندية  القوات 
اإلرهابية  باريس  عمليات  اظهرت 
من  للتخلص  العالم  حاجة  مدي 

داعش.

   ثانيا: كانت ردود تردو محبطة 
للكنديين حيث أنه أصر علي سحب 
كما  العراق،  من  الكندية  الطائرات 
برنامج  استكمال  علي  أصر  أنه 
العام،  نهاية  قبل  الالجئين  احضار 
فسقط تردو في أول اختبار له فظهر 
مستكبرة  متعجرفة  شخصية  بأنه 
الذي  الشئ  وهو  عنيدة  ديكتاتورية 
الكنديين  كراهية  فى  سببا  كان 

لهاربر.

أظهرت  باريس  أحداث  ثالثا: 
الوزراء  رئيس  نظر  بعد  مدي 
علي  كان  وأنه  “هاربر”،  السابق 
حق وشعر كثير من الكنديين بالندم 
التصويت لهاربر لدرجة  علي عدم 
أن كل المحليين السياسيين يعتبرون 
أن تردو محظوظ بأن أحداث باريس 
ولو  االنتخابات  نهاية  بعد  حدثت 
كانت هذه االحداث قبل االنتخابات 
بالكامل  انقلبت  قد  النتائج  لكانت 
الذي  الشئ  وهو  هاربر  لصالح 
يعتبر سقوط لتردو وهبوط حاد في 

شعبيته.

هم  تردو  علي  إنقلبوا  الذين  أول 
مقاطعات شرق كندا “أتالنتيك كندا” 
والذين جاءت نتائجهم بنسبة ١00% 

الحزب  فكسب  الليبرال  لصالح 
ظهر  مقعد،   ٣٣ من  مقعد   ٣٣ ال 
ووزير  تردو  علي  هؤالء  سخط 
لدرجة  باريس،  أحداث  بعد  دفاعه 
الدفاع هدد المعلقين علي  أن وزير 
بتهمة  قانونيا  بمالحقتهم  صفحته 
المضحك  الشئ  العنصرية!!!. وهو 
ألن عندما أراد هاربر تشديد قانون 
يؤيدون  الذين  وتتبع  اإلرهاب 
التواصل  شبكات  علي  اإلرهاب 
الليبرال ووصفوا  االجتماعي، هاج 
ذلك أنه تعدي علي حرية الكنديين، 
عن  الكنديون  عبر  عندما  ولكن 
الجئين  جلب  من  وخوفهم  سخطهم 
هددهم  كافي  أمني  مسح  بدون 
أن  مع  القانونية  بالمالحقة  الليبرال 
دافعهم هو خوفهم علي بالدهم وأمن 

بالدهم.

ليس  تردو  أن  الكنديون  يري 
هو  بل  فقط  بالديكتاتور  وال  بالعنيد 
لعبة في يد من دعموه في انتخابات 
دعموه  والذين  الداخلية  الحزب 
الليبرالي،  الحزب  لقيادة  للوصول 
كما أنهم يشكون أن جماعة الضغط 
هذه لها عالقة بمنظمات إرهابية!!!، 
علي  يخيفهم  الذي  األمر  وهو 

مستقبل أوالدهم.

بأنهم  الليبرال  قول  المقابل  في 
من  واألطفال  النساء  سيحضرون 
من  الخوف  يزيل  لم  المخيمات 
ال   - اواًل   - فالمخيمات  الكنديين، 
يوجد بها األقليات السورية ألنهم ال 
يستطيعون العيش فيها لشدة تطرف 
من هم بالمخيمات فهناك اعتداءات 
تمت علي الجئين سوريين مسيحيين 
األقليات  كل  لخوف  أدت  وغيرهم 
لو  ثانيا  بالمخيمات،  التواجد  من 
ثم  اليوم،  وأطفالها  سيدة  احضرنا 
ظهر بعد حضورها أن زوجها كان 
)وربما  عليه،  العثور  وتم  مفقودا 
هي  لتثبت  المخيم  ترك  قد  يكون 
السيدة  هذه  جاءت  ثم  أرملة(  أنها 
بالقانون  الزوج   بإحضار  وطالبت 
ستحضره ولن يستطيع أحد منعها، 
أخري  أرملة  سيدة  ذهبت  لو  ثانيا 
عادت  ثم  “داعشي”  لنا  وتزوجت 
الكندية  القوانين  حسب  وطالبت 
أحد  يستطيع  هل  لكندا  بإحضاره 

منعها؟؟.

أول  في  تردو  سقط  النهاية  في 
شعبيته  معه  وسقطت  له  اختبار 
يؤيدونه  كانوا  الذين  معظم  وخسر 
وظهر للكنديين أن هاربر كان علي 
تردو  شعبية  أن  شك  وال  صواب، 
إجرامي  حدث  أول  مع  ستنهار 
الذين  المهاجرين  أحد  يرتكبه 
سقوط  ولكن  كندا،  إلي  أحضرهم 
شعبية تردو سيكون ثمنها غاليا جدا 
ألنه ال يوجد ما هو أغلي من الدماء 
عمليات  تحدث  لم  وأن  الكندية، 
نتمناه،  ما  وهذا  كندا  في  إرهابية 
ستزداد عملية سقوط شعبية تردو مع 
زيادة الخوف في قلوب الكنديين مع 
العالم  في  إرهابية  حادثة  أي  وقوع 
وبالذات لو كان أحد المشاركين فيها 

احد الالجئين..

منذ أن بدأ سالح الطيران الروسي 
عملياته العسكرية في أجواء سوريا، 
بدأ فوًرا الخوف من صدام عفوي أو 
ليست  تركيا  فإن  تركيا.  مع  متعمد 
ولبنان.  األردن  اآلخرين،  الجارين 
هشة  وأنقرة  موسكو  بين  والعالقات 
االتحاد  أيــام  مــن  أي  عــقــود،  منذ 
حزب  ــول  وص وقبل  السوفياتي، 

العدالة إلى الحكم.

الواضح  أهمها  كثيرة،  واألسباب 
في  تــركــيــا  عــضــويــة  أي  مــنــهــا، 
على  األميركية  والقواعد  األطلسي، 
أراضيها. وبعد أزمة الصواريخ بين 
واشنطن وموسكو كان أول ما طلبه 
الواليات  وقبلته  خروشوف،  نيكيتا 
العسكري  الوجود  خفض  المتحدة، 
التي  التركية،  الجارة  عند  األميركي 
أنواعها  على  الطيور  حركة  تراقب 

لدى السوفيات.

التركية  العالقات  تعرضت  وقد 

لكنها  كثيرة،  ألزمــات  األميركية   -
عن  أنقرة  ابتعاد  إلــى  مــرة  تــؤد  لم 
من  استراتيجًيا  واقترابها  واشنطن 
في سوريا  الروسي  التدخل  موسكو. 
الحدود  على  التطورات  أهــم  كــان 
لمساندة  جاءوا  فالروس  اآلن.  حتى 
نظام في دمشق على عداء شديد مع 
الحزب الحاكم في تركيا، حيث يعيش 
إلى مراكز  السوريين، إضافة  ألوف 
المعارضة السياسية والعسكرية. ومنذ 
اللحظة األولى بدأ امتحان األعصاب 
الجوي بين الفريقين، كما بدأ »دخول 
الفريقين.  قبل  من  خطأ«  األجــواء 
المسألة  تجاوزت  المرة  هــذه  لكن 
التحرش والخطأ إلى »إسقاط الكرامة 
تردد. وسواء  دون  نفسها  الروسية« 
كان األمر خطأ من هنا أو هناك، فإن 
تركيا تعمدت توجيه رسالة حادة إلى 
الحلف الروسي اإليراني السوري في 

مناخ بالغ التوتّر أصاًل.

إذ يبدو أن إقامة »المنطقة اآلمنة« 
أصبحت  التركية  ــدود  ــح ال ــرب  ق
وشيكة. وهي مسألة عارضها باراك 

أوباما طوياًل بداعي أنها تتطلب نشر 
قرار  أن  غير  كثيرة.  بريّة  قــوات 
هجمات  بعد  الحرب  دخــول  فرنسا 
في  جذري  تغيير  إلى  أدى  باريس، 

استراتيجيات الجميع.

مرة  االستراتيجيات  تتغير  سوف 
 ،٢٤ السوخوي  حــادث  بعد  أخــرى 
مما  وهو   ،١6 فانتوم  أسقطتها  التي 
يزيد في مرارة الروس. وإذا أضفناه 
إلى إسقاط الطائرة المدنية فوق شرم 
في  بوتين  سمعة  تحدي  فإن  الشيخ، 
روسيا  جاءت  لقد  حــاًدا.  يبدو  بالده 
إلى سوريا بعرض جوي وصاروخي 
لنكستين في  له، وتعرضت  ال سابق 

مرحلة قصيرة، كلتاهما ال تُحتمل.

ــر، أم هي  ــب هــل هــو حـــادث وَع
أوحى  كما  مستمرة  تركية  سياسة 
اإلهانة،  في  زاد  لقد  أوغلو؟  داود 
تتصل  أن  بدل  أنه  بوتين،  قال  كما 
بالحلف  اتصلت  أواًل،  بروسيا  تركيا 

تان. األطلسي. التحدي مرَّ

مدرسة يف اسكتلندا تضم تلميذا واحدا
إلى  الواصلني  أول  يكون  أن  خيار سوى  أندرسون”  “أرون  أمام  يكن  لم 
املدرسة وآخر من يغادرها، وهو مجبر على أن يجيب على أسئلة املعلم 

ال ألنه األذكى، بل ألنه التلميذ الوحيد في املدرسة.

املدارس في جميع  الفصول في  تزاحم  اآلباء قلقون في شأن  فبينما 
أنحاء اململكة املتحدة، يقبع أرون ذو العشر سنوات وحيدا في مدرسته 
التي تقع في جزيرة ” اوت سكرمي” التي تشكل جزءا من جزيرة ” شتلند” 

الواقعة شمال اسكتلندا.

وقد وضعت احلكومة حتت تصرف أرون ساحة للعب ومكتبة وغرفتي 
دراسة وغرفة موسيقى، ويدفع اجمللس احمللي 75 ألف جنيه استرليني 
النائية  اجلزيرة  تلك  التعليم في  أرون على حقه في  من أجل حصول 

التي يقطنها.
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صمتى
 نيفني سامى

بجنون  الحياه  يحب  كان 
له  بالنسبه  الدنيا  وكانت 
احب  الزهور.  من  كبستان 
وخطيبته  وعمله  اسرته 
لم  الذين  دراسته  واصدقاء 
حتي  عالقته  معهم  تنقطع 

بعد إتمام الدراسه.

ملتزم  طموحا  شابا  كان 
يحب كل من حوله، الي ان 
جاء يوما فقد امه وفقد معها 
صوته. وكان رأي االطباء 

انها حاله نفسيه مؤقته.

ما  كل  عن  حياته  توقفت 
الي  وتحولت  يفعل  كان 
مشهد واحد وحيد ال يتغير 

في  وحيدا  وهوجلوسه 
حجرته صامتا وفي حضنه 
كانت  التي  أمه  صوره 
حياته.  في  شيئا  اغلي 
طالت الفتره وطال الصمت 
وتحول هذا الشاب عن كل 
وطموحه  وأهدافه  مقاصده 
معه  يجدي  ولم  وأحالمه 
اواألهل  االصدقاء  زيارات 
اواالطباء. وقد حل خطيبته 
حتي  بالزواج  وعد  اي  من 
ترتبط  ان  الفرصه  يعطيها 

بغيره 

فيه  ما  بكل  العالم  ترك 
أمامه حتي  الدنيا  وصغرت 

انها اصبحت ال تساوي 

اعظم  نظره.  في  شيئا 
له.  قيمه  ال  اصبح  االشياء 
اصبح  المقتنيات  واغلي 

تافها عديم االهميه.

التي  العالج  جلسات  حتي 
تجدي  لم  االطباء  قررها 
حالته  استمرت  معه.  نفعاً 
صمته  مع  يعيش  طويال 
بإرادته  يختاره  لم  الذي 

عنه  رغما  عليه  ُفرض  بل 
ليصبح هوصديقه الوحيد.

بالعالم  اتصاالته  كل  فقد 
يتعدي  ما  وكل  الخارجي 
كل  أغلق  غرفته.  حدود 
العالم.  اخبار  عن  مسامعه 
بدخول  اال  يسمح  يكن  ولم 
أعتصرته  والذي  فقط  أبيه 
العمر  رفيقه  رحيل  االم 
ابنه  عليه  صار  ما  االم  ثم 
الوحيد. ويوما احضر االب 

بعض الكتب

والقصص  والروايات 
وتركهم  المترجم  واالدب 
كلمه  دون  ابنه  حجره  في 

واحده. 

تلك  لوجود  االبن  التفت 
الكتب وعاد لهوايته االولي 
لها  عاد  القراءه.  وهي  اال 
بدون ان يشعر. فأخذته بعيدا 
به  واقتربت  العالم  كل  عن 
عاش  العالم.  كل  من  ايضا 
بين صفحات االدب والقصه 
والشعر القديم والحديث. فلم 
كان.  كما  وحيدا  بعد  يعد 
له اصدقاء مقربين  واصبح 
صحوه  في  بجواره  يجدهم 
بأفكاره  سافر  ومنامه. 
وعاش  شخصيه  كل  مع 
روايه  كل  مع  بأحالمه 
كل  ابطال  بمشاعر  وشعر 

قصه.

الي ان وجد نفسه في يوم 
يبدأ في كتابة شئ ما ال يعلم 
عنوانه  كتابا  كان  ماهو. 

))صمتي((.

أياما  معه  استغرق 
كجنين  يحتضنه  وشهورا 
جائت  حتي  امه.  رحم  في 
للعالم  فظهر  الوالده  لحظه 
كانت  كفيه.  بين  يحمله  به 
عن  تعلن  األنباء  وكاالت 
ظهور كاتب جديد في عالم 

الكتابه.

مثال  الصامت  الكاتب 
دعونه، وكانت اول إبداعاته 

هي )) صمتي ((. الروايه 
عن  بها  عبر  التي  الطويله 
صدره  يحويه  كان  ما  كل 

ويكتظ به عقله. 

قرأها  التي  الكتب  وكانت 
الجراحه  ادوات  اال  ما هي 
الطبيب  استخدمها  التي 
الرحم.  الجنين من  إلخراج 
طويال  بات  الذي  الجنين 

يريد الخروج للحياه. 

هي   )) )) صمتي  وكانت 
أدهشت  التي  إبداعاته  اول 

القراء. 

واصبحت  االحوال  تبدلت 
علي  نافذته  هي  حجرته 
بعد  إبداعاته  الحياه ومركز 
مغلق  قبر  بمثابه  كانت  ما 

ليس به حياه. 

االب  بجواره  دائما  وكان 
في كل سلم يصعده وفي كل 

نجاح يحققه. 

في  جمله  هناك  وكانت 
نهايه روايته تقول :-

صمتي  من  صنعت  لقد 
الموت  بعد  والنجاح  الحياه 
اعطاني  ولقد  واليأس. 
والعمق  التأمل  صمتي 
وااللم.  الحزن  شده  برغم 
فكثيراً ما يصنع الصمت ما 
مما يصنعه  بكثير  هواعظم 

الكالم.

بك  واعتز  صمتي  احبك 
واعذرني ألوقات  جحودي 
أوفي  لي  يامن كنت  عليك. 
كنت  زمن  بعد  صديق  

أظنك ألد أعدائي.
تحياتي أعظم صديق...

تحياتي صمتي 

بيني  دار  سنوات  عدة  منذ 
المؤيدين  االخوة  احد  وبين 
هل  حول  مناقشة  للطالق   
؟!  للجنون  الطالق  يجوز 
تذكرت هذه المناقشةهذه االيام 
كثيرة  اصوات  هناك   الن 
الكنيسة  تسمح  بان  تطالب  
اعرف  وال  للهجر  للطالق 

لماذا الهجر فقط ؟!!!

الحبيب  االخ  سؤال   كان 
حول السماح للطالق في حالة 

الجنون هو :

كان  ماذا  نفكر  لم  نحن 
حالة  في  الرب  رد  سيكون 
هل  الطرفين،  أحد  جنون 
يسمح له بالطالق أم ال؟, هل 
يجوز للطرف العاقل أن يقبل 
يُعتبر  أم  الثاني  الزواج  على 

زاني؟؟!!

يكون  لكي  وضعه  مبرر 
للطالق  استثناء  الجنون 
يضع  كما  الزنا  علة  لغير 
للهجر  بالطالق  يطالبون  من 
الوصية  لكسر  ايضا  مبررات 

االلهية .

وكان ردي عليه باالتي :

ولماذا الجنون فقط ؟؟؟!
لمدة  الزوج  سجن  لو  ماذا 
أسرته  عن  وابتعد  طويلة 
خاصة لو كان في جريمة ما ؟
ماذا لو أصيب الزوج بمرض 
خطير مثل السرطان او االيدز 
احد  يعقي  اخر  او أي مرض 
حياته  مواصلة  عن  الزوجان 

الطبيعية ؟
فتره  الزوج  سافر  لو  ماذا 
طويله ربما لسنوات في بالد ؟
الزوج  مرض  لو  ماذا 
بمرض نفسي كاالكتئاب مثال 
ال  يجعله  اخر  مرض  أي  او 
حياته  يواصل  ان  يستطيع 

بشكل طبيعي ؟
بين  الحياة  كانت  لو  ماذا 
مليئة  صعبه  الزوجان 
كان   لو  مثال  او  بالمشاكل 
تقبلها  ال  عيوب  به  الزوج 

بخيل  يكون  ان  مثل  الزوجة 
او عصبي او حاد الطباع ....
الخ او تكون الزوجة متسلطة   
متكبرة  او  عصبيه   غيورة 

.....الخ 
 *أليست كل هذه األسئلة  لها 
يكون  ان  نتيجة  تشبه  نتائج 
استحالة  وهي  مجنون  الزوج 
احتمال  عدم  او  مثال  العشرة 
زوجه  مرض  األطراف  احد 
حياة  هناك  ليس  يكون  ان  او 
مرض  نتيجة  طبيعية  زوجيه 

احد األزواج ؟؟؟

لماذا  نسئل  المنطق  وبنفس 
الهجر فقط وال يكون أي سبب 
خطورة  اقل  الهجر  فهل  اخر 
من الجنون مثال ؟ هل استحالة 
العشرة اقل خطورة من الهجر 
؟ هل االصابة بمرض خطير 
من  وضررا  خطورة  اقل 

الهجر ؟ 

والهجر  الهجر  لماذا  واال 
فقط؟

 ان نتائج الهجر ربما تكون  
اقل  خطورة وتعبا ومشقة على 
االسباب  من  االخر  الطرف 
فلماذا  التي ذكرناها   االخرى 
نسمح للطالق بالهجر ونجد له 
بالحاالت  نسمح  وال  مبررات 
االخرى وهي لألمانة اصعب 

واكثر ضررا ؟!
وليس  الهجر  لماذا  اذن 
الجنون ؟ او مرض خطير ؟ 

او سوء معاملة ؟ او سجن ؟

بالطبع ليست هذه االسباب او 
لكسر  استثناء  اخر  سبب  أي 
وصية المسيح الن الوصية ال 
والمكان  الزمان  حسب  تتغير 
ان  يجوز  فال  ثابته  ولكنها 
سبب  او  احد  منها  نستثني 
واال نسمح لباقي االسباب كما 

اوضحنا !
المعاملة  وسوء  المرض  ان 
.... والسجن  والهجر 
ربما  اسباب  جميعها  الخ 
الطرفين  احد  حياة  تجعل 
يتحملها  وال  وشاقة  صعبة 

البعض ولكن ال يمكن ابدا ان 
وصية  لكسر  مبرر  تكون 
لم  المجد  له  فالمسيح  المسيح 
يعدنا بحياة سهلة دون متاعب 
ان  مننا  طلب  كان  ما  واال 
يحمل كل مؤمن صليبه ويتبعه 

فما هو الصليب

الصليب  هذا  كان  ربما 
صليب مرض او صليب فقر 
او صليب اضطهاد او صليب 
زوج عصبي او زوجه منفره 
مريض  او  مجنون  زوج  او 
نتحمله  ان  هنا  فالواجب  الخ 
هو  هذا  فربما  وبصبر  بفرح 
انه  ,اعلم  للملكوت  طريقنا 
ليس امر يقبله الكثيرين ولكن 
الكثير  يقبلون  ال  هؤالء  مثل 
أيضا  اإلنجيل  وصايا  من 
أهوائهم  مع  تتماشي  ال  ألنها 
وال حبهم لذاتهم  .فاألمر ليس 
خاصة  وصيه  لرفض  مجرد 
للحياة  رفض  ولكنه  بالزواج 

المسيحية عموما 

او  للجنون  الطالق  ان 
ألي  او  للهجر  او  المرض 
سبب اخر ال يوجد له ما يؤيده 
او  المقدس  الكتاب  من  سواء 
حتى  او  الكنيسة  اباء  تعاليم 
وحديثا  قديما  الكنيسة  قوانين 
اوقات  هناك   كان  لو  وحتى 
كانت  بالكنيسة  مرت  ضعف 
للطالق ألسباب اخرى  تسمح 
امر  كان  فهذا  العلة  لغير 
الكنيسة  تداركته  وقد  خاطئ 

واصلحته.

الطالق  ان  نعرف  ان  ولنا 
االسباب  احد  كان  للهجر 
وضعتها  التي  الثمانية 
االئحة  هذه   ١9٣8 الئحة 
من  مجموعة  وضعها  التي 
وقفت  ووقتها  العلمانيين 
فهل   . ضدها   بشدة  الكنيسة 
نعود لهذه الالئحة مرة اخرى 
بعد ان رفضتها الكنيسةلما فيها 
لوصية  مخالفة صريحة  من  

االنجيل وتعليم الكنيسة؟؟!!

ملاذا الطالق للهجر فقط وليس 
للجنون ايضا ؟ 

عصام نسيم 

حمكمة أسرتالية تدين 
امرأتني جبرمية ختان اإلناث 

أدانت محكمة أسترالية امرأتين بإجراء عملية ختان 
إناث على فتاتين، في أول حكم من هذا القبيل في 

أستراليا.
وقد أجريت العملية في حادثتين منفصلتين في عامي 
2009، و2012 في ولونغونغ، بوالية نيوسويث 

ويلز، حينما كان عمر الفتاتين سبعة أعوام.
وأدين شخص يدعى، شبير محمد بهاي وزيري، 

بالتستر على إجراء العملية.
وتجرى عمليات ختان البنات ألسباب غير طبية.

أو  دينيا،  أو  ثقافيا،  إليها  الدافع  يكون  ما  وعادة 
اجتماعيا، وهي مرتبطة ببعض المثل العليا لألنوثة 

والتواضع في بعض المجتمعات.
عن  اإلفصاح  يمكن  ال  اللتان  المرأتان،  وتنتمي 
أم  هي  وإحداهما  إسالمية،  طائفة  إلى  اسميهما، 
العمر  من  تبلغ  سابقة،  ممرضة  واألخرى  الفتاة، 

72 عاما.
أمر  بأنه  الطائفة،  زعيم  وهو  وزيري،  واتهم 
أعضاء الطائفة بإخبار الشرطة بأنهم ال يمارسون 

ختان اإلناث.
وأفرج عن الثالثة في انتظار المحاكمة في فبراير/ 

شباط.
وقد تصل عقوبتهم إلى السجن 7 أعوام.

ويمنع ختان اإلناث في أستراليا منذ عشرين عاما، 
ولكن هذه هي المرة األولى التي تحال فيها قضية 
مثل هذه إلى المحاكم، حسب وسائل اإلعالم 

األسترالية.

اجلالية العربية مبسيسوجا حتتفل بافتتاح 
نانا كوتور لفساتني السهرة

تلقي األهرام اجلديد دعوة كرمية من األستاذة نادية عصفور واألستاذة 
إفتتاح مشروعهم اجلديد بشارع كوين بوسط  صوفيا بولس حلضور 

الواقع في داون تاون القدمي ملدينة مسيسوجا.

حضر احلفل لفيف كبير من أبناء اجلالية العربية كما كان هناك حضور ملفت للنظر من جميع 
اجلنسيات األخرى، وكان معظم احلاضرين من السيدات.

افتتحت املشروع وقامت بقص شريط االفتتاح بوني كرومبي عمدة املدينة التي عبرت عن إعجابها 
بالفساتني املعروضة وعن حاجة أبناء مسيسوجا ملثل هذه املشاريع التي تعتبر متميزة، وقالت أنها 
سعيدة جدا بوجودها مع أبناء مسيسوجا في هذه اللحظة وتتمني التوفيق وجناح املشروع وان أي 

مشروع صغير اوكبير هو إضافة ملدينتنا يساعد في خلق الفرص ألبناء مسيسوجا. 

األهرام اجلديد يهنئ األستاذة نادية واألستاذة صوفيا ويتمني لهما 
فرحتهم  العربية  اجلالية  أبناء  كل  مبشاركة  يرحب  كما  النجاح 

بافتتاح مشاريعهم اجلديدة. 
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أدم الثاني 
اَل« أشعياء 53: 3 » الَ ُصوَرَة َلُه َوالَ َجَ
 وجدى خليل

»موسي«  عن  الكتاب  يقول 
أََبَواُه  »أَْخَفاُه  والدته  يوم  النبي 
ِبيَّ  الصَّ َرأََيا  أَلنَُّهَما  أَْشُهٍر،  َثاَلَثَة 
كان   23  :11 عبرانيين  َجِمياًل« 
جمال وجه »موسي« سببا ألنقاذ 
حياته مرتين. المره األولي عندما 
رفض أبواه األمتثال ألمر فرعون 
عندما  الثانيه  والمره  أبنهما  بقتل 
رأته أبنه فرعون وأتخذته لها أبنا. 
أول  الكتاب عن »شاول«  ويقول 
ملكا علي أسرائيل »  َوَكاَن لَُه اْبٌن 
َولَْم  َوَحَسٌن،  َشابٌّ  َشاُوُل،  اْسُمُه 
َيُكْن َرُجٌل ِفي َبِني إِْسَراِئيَل أَْحَسَن 
ِمْنُه. ِمْن َكِتِفِه َفَما َفْوُق َكاَن أَْطَوَل 
صموئيل   1 ْعِب«  الشَّ ُكّلِ  ِمْن 
حياه  اليه  انتهت  ما  ورغم   2  :9
»شاول« اال أن حسن منظره وقوه 
جسده كانا من أسباب قبول الشعب 
الذي  نفسه  وداود  عليهم.  ملكا  له 
سنه  أربعين  اسرائيل  علي  ملك 
مسحه  أن  يوم  الوحي  عنه  يقول 
ملكا  ليصير  بالدهن  »صموئيل« 
كان  أنه  شاول  بعد  اسرائيل  علي 
َوَحَسَن  اْلَعْيَنْيِن  َحاَلَوِة  َمَع  »أَْشَقَر 
 12  :16 1صموئيل  اْلَمْنَظِر« 
هكذا لعب الجمال الخارجي دورا 
ملوك  منهم  الذين  حياه هؤالء  في 
فعند  المسيح  السيد  أما   . وأنبياء 
عنه  تنبأ  العالم  هذا  الي  دخوله 
أشعياء النبي قائال » اَل ُصوَرَة لَُه 
َمْنَظَر  َواَل  إِلَْيِه،  َفَنْنُظَر  َجَماَل  َواَل 
كان   3  :53 أشعياء  َفَنْشَتِهَيُه« 
للسيد  الخارجي  المنظر  أتضاع 
وفقرها  أسرته  المسيح ورقه حال 
اليهود  القويه لرفض  من األسباب 
له لذلك يتنبأ عنه أشعياء في نفس 
اَمُه َكَفْرٍخ  األصحاح قائال » َنَبَت ُقدَّ
َوَكِعْرق ِمْن أَْرٍض َياِبَسٍة« فقد جاء 
تلك  الناصره  من  المسيح  السيد 
األرض اليابسه التي قالوا عنها » 
أَِمَن النَّاِصَرِة يُْمِكُن أَْن َيُكوَن َشْيٌء 
ومهما   46  :1 يوحنا  َصالٌِح؟« 
فقر  أن  اال  تعاليمه  عظمه  كانت 
كان  أذ  لتعييره  سببا  كان  أسرته 
هِذِه  لِهَذا  أَْيَن  ِمْن   « عنه  يقولون 
اْبَن  هَذا  أَلَْيَس  اُت؟   َواْلُقوَّ اْلِحْكَمُة 
اِر؟« متي 13: 55 وفي زمن  النَّجَّ
السيد المسيح وكل األزمنه ترتبط 
معظم  في  األنسان  رساله  أهميه 
 . ذاته  األنسان  هذا  بقيمه  األحيان 
كانت عظمه رسالته  مهما  فالفقير 
التجد أذانا كثره تصغي اليه ففقره 
بينه وبين  يقفا حائال  وضأله حاله 
أشعياء  عنه  تنبأ  لذلك   . سامعيه 
ِمَن  َوَمْخُذوٌل  ُمْحَتَقٌر  وقال عنه » 
صنعها  التي  والمعجزات  النَّاِس« 
السيد المسيح لم يصنعها أحدا من 
قبل في اسرائيل وتنبأ عنها أشعياء 
بُّ َعْن  َر الرَّ َقْد َشمَّ قائال عنها »  
ِذَراِع ُقْدِسِه أََماَم ُعيُوِن ُكّلِ اأُلَمِم« 
أشعياء 52: 10 ولم يري العالم أو 
يسمع عن أحدا يستطيع أن يصنع 
المسيح  السيد  سوي  العجائب  هذه 
اليهود فكانوا علي  له المجد . أما 
أَْعَمااًل   « لهم  فقال  رجمه!  وشك 

أَِبي.  ِعْنِد  ِمْن  أََرْيتُُكْم  َحَسَنًة  َكِثيَرًة 
ِبَسَبِب أَّيِ َعَمل ِمْنَها َتْرُجُموَنِني؟« 
يوحنا 10 :32 كان تجديفا أن يدع 
وكما  أبيه!  هللا  أن  النجار«  »أبن 
رفض اليهود رسالته رفضوا أيضا 
أشعياء  يصرخ  لذلك  معجزاته 
َولَِمِن  َخَبَرَنا،  َق  َصدَّ َمْن   « قائال 
أشعياء  ؟«  ّبِ الرَّ ِذَراُع  اْستُْعلَِنْت 
أشعياء  عنه  يقول  حقا   1  :53
َوُمْخَتِبُر  أَْوَجاٍع  َرُجُل   « كان  أنه 
اْلَحَزِن« فمن يصدق انه هو نفسه 
الذي رأه أشعياء في مجده ووصفه 
يَِّد َجالًِسا َعلَى  لنا قائال » َرأَْيُت السَّ
َوأَْذَيالُُه)  َوُمْرَتِفٍع،  َعال  ُكْرِسّيٍ 
مجده(  الي  وتشير  ثوبه  أهداب 
َواِقُفوَن  َراِفيُم  السَّ اْلَهْيَكَل.  َتْمأُل 
أَْجِنَحٍة،  ِستَُّة  َواِحٍد  لُِكّلِ  َفْوَقُه، 
َوِباْثَنْيِن  َوْجَهُه،  ي  يَُغّطِ ِباْثَنْيِن 
ي ِرْجلَْيِه، َوَباْثَنْيِن َيِطيُر. َوهَذا  يَُغّطِ
َناَدى َذاَك َوَقاَل: »ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، 
ُقدُّوٌس َربُّ اْلُجنُوِد. َمْجُدُه ِمْلُء ُكّلِ 
نفسه  هو   1  :6 اأَلْرِض«أشعياء 
السيد المسيح الذي عندما جاء الينا 
ا اْبُن اإِلْنَساِن  يقول عن نفسه » َوأَمَّ
متي  َرْأَسُه«  يُْسِنُد  أَْيَن  لَُه  َفلَْيَس 
8: 19 هذا الذي تصرخ المالئكه 
هَذا  انه »  اليهود  عنه  قال  بمجده 
ِبَبْعلََزبوَل  إاِلَّ  َياِطيَن  الشَّ يُْخِرُج  اَل 
 24  :12 متي  َياِطيِن«  الشَّ َرِئيِس 
هذه  هللا  تقبل  كيف  نعرف  وال 
الذين  هؤالء  من  العظيمه  األهانه 
جاء لشفائهم لذا يقول عنه أشعياء 
»بجلده«  أي  ُشِفيَنا«  َوِبُحبُِرِه   «
السياط التي أنهالت علي كل جزء 
في جسده كانت سبب »شفائنا« فقد 
»الخطيه«  اآللهي  الوحي  أعتبر 
ولم  الموت  الي  يؤدي  مرض 
ينجينا منه سوي »سياط« التأديب 
»بيالطس«  عليه  بها  حكم  التي 
نيه  كانت  وقساوتها.  أروعها  وما 
»بيالطس« ان يدعه يذهب بعد أن 
يؤدبه فقال لليهود » َوَها اَل َشْيَء 
بُُه  َيْسَتِحقُّ اْلَمْوَت ُصِنَع ِمْنُه. َفأََنا أَُؤّدِ
هذا  قال   15  :23 َوأُْطلُِقُه«لوقا 
ألالف من اليهود كانوا قد تجمعوا 
 « صارخين  الواليه  قصر  أمام 
 21  :23 لوقا  اْصلِْبُه!«  اْصلِْبُه! 
فكان لزاما علي بيالطس أن يكون 
قاسيا في جلده للدرجه التي ترضي 
هؤالء الذين يطالبون بقتله فيكتفون 
بعدها  ويتركونه  الجلد  بقسوه 
أرادها  لم تسير األمور كما  ولكن 
السياط  فصارت  الروماني  الوالي 
الرومانيه البشعه جزء من العقاب 
بقيه  للحديث  العقاب!  كل  وليست 
أن شاءت أراده الرب وعشنا        

ملاذا نراقب أخطاء وخطايا اآلخرين
د. عبد اجمليد كامل

منا  الكثيرين  أن  يبدو  سؤال 
ال  وبالتالي  بالهم  على  يخطر  ال 
دعونا  ولكن  إجابة  في  يفكرون 
ونفتش  نبحث  كلمة هللا  في ضوء 

داخل نفوسنا.

وخطايا  أخطاء  نراقب   -1
ينصب  منا  الواحد  ألن  اآلخرين 
وقاضياً  بل  نيابة  وكيل  نفسه 
يصدر األحكام مع اننا كلنا نعرف 
أن رب المجد يسوع قال )ال تدينوا 
1:7ولكن  مت  تدانوا(  ال  لكى 
ال  أنا  ويقول  يتفلسف  منا  البعض 
أذكر  وصفاً  أعطى  فقط  أنا  أدين 
فيه  بما  فالن  أنا أصف  أي  لحالة 
فذلكة  طبعا  وهذه  أدينه!  ال  لكن 
ولكن  ربنا  كلمة  على  وتحايل 
عليه(  يُشمخ  ال  هللا  تضلوا،  )ال 
تتحايل  أن  يمكن  ال  أي  غل7:6 
قصة  أذكر  عليه!  وتدور  تلف  أو 
ال أعلم ان كانت حقيقية أم رمزية 
لمنها على كل حال عميقة المعنى 
يكن نشيطا وناسكا  لم  عن راهب 
ثم  الرهبان  بقية  مثل  ومداوما 
الدير  ورئيس  الرهبان  فكان  تنيح 
مشغولين على أبديته وصلوا كثيرا 
ألجله فظهر لرئيس الدير في حلم 
وقال له طمئن إخوتى على حالتى 
والقديسين  األبرار  مكان  في  فأنا 
يا  سامحنى  الدير:  رئيس  فسأله 
الى هناك رغم  أبى كيف وصلت 
يمكن  لم  فأجابه  جهادك؟  قصور 
فقد  ادانة إطالقا  أي  لى  توجه  أن 
كلمة  صدق  في  بحقى  تمسكت 
المسيح القائلة ال تدينوا فال تدانوا 
الدير  في  كلها  حياتى  عشت  وأنا 
لم ارتكب ادانة ألى أحد وبالتالي 

لم يمكن أن أواجه ادانة هنا بنعمة 
المسيح. 

وخطايا  أخطاء  نراقب   -2
مثل  تماما  أنفسنا  لنبرر  اآلخرين 
اللهم   ( قال  الذى  الفريسى  ذلك 
باقى  مثل  لست  انى  اشكرك..  انا 
الزناة،  الظالمين  الخاطفين  الناس 
وال مثل ذلك العشار( لو 11:18 
عنه  الكتاب  قال  ماذا  انظر  لكن 
صالته  تنفعه  ولم  مداناً(  )فخرج 
وال أصوامه او عشوره! فمثل هذه 
زائفا  إحساسا  تعطى  المقارنات 
بالرضا عن النفس وبالتالي تعطل 
هو  طالما  لإلنسان  الروحى  النمو 

يشعر أنه أفضل من غيره.

وخطايا  إخطاء  نراقب   -3
صوت  من  لنخفض  اآلخرين 
الروح القدس داخلنا الذى يكشف 
الخطايا  من  ويحذرنا  عيوبنا  لنا 
التوبة  الى  ويدعونا  المستترة 
كما  حياتنا  مسيرة  في  ويرشدنا 
)روح  أنه  عنه  يسوع  الرب  قال 
الحق(  جميع  الى  يرشدكم  الحق 
للروح  نقول  وكأننا   13:16 يو 
الناس  أولئك  الى  أنظر  القدس 
واذهب كلمهم أوال أما نحن فلسنا 
وهنا  الدرجة.  هذه  الى  أردياء 
لتجاهلنا  القدس  الروح  يحزن 
وجوده ونداءاته ولهذا يقول بولس 
هللا  روح  تحزنوا  )ال  الرسول 
القدوس الذى به ختمتم ليوم الفداء( 
أف 30:4 بل وصل الى حد القول 
) ال تطفئوا الروح( 1تس 19:5 
كل هذا إلنشغالنا بغيرنا أكثر من 
المجد  رب  لنا  يقول  وهنا  أنفسنا 

ع  يسو

)ولماذا تنظر القذى الذى في عين 
أخيك وأما الخشبة التي في عينك 
ويجب   41:6 لو  لها(  تفطن  فال 
الروح  صوت  أن  ننس  ال  أن 
ويجب  خفيض  هو صوت  القدس 
مشغوليات  رغم  له  ننصت  أن 
قائال  يسوع  ربنا  ويضيف  العالم. 
من  الخشية  اواًل  أخرج  )يامرائى 
أن  جيدا  تبصر  وحينئذ  عينك، 
تخرج القذى من عين أخيك( مت 

5:7

وخطايا  أخطاء  نراقب   -4
ذات  النماذج  ننظر  لكى  األخرين 
لدينا  فيضعف  األقل  المستوى 
من  يستلزمها  وما  التوبة  دافع 
أشياء  جهاد وتعب وتنازالت عن 
أو عادات قد تكون محبوبة ولماذا 
وأحسن  )كويسين(  مادمنا  التعب 
الى  نظرنا  إذا  ولكن  غيرنا  من 
حسد  غير  في  األعلى  المستويات 
ولكن كما قال الكتاب )حسنة هي 
 18:4 غل  الحسنى(  في  الغيرة 
قال  كما  أو  ندرك  لكى  فسنسعى 
نلت  قد  أنى  )ليس  الرسول  بولس 
أسعى  ولكنى  كامال  صرت  أو 
أدركنى  ألجله  الذى  أدرك  لعلى 
 12:3 في  يسوع(  المسيح  أيضاً 
الى  يجذبنا  األدنى  الى  فالنظر 
يدفعنا  األعلى  الى  والنظر  أسفل 

لإلرتفاع 

 

مع الناموس حاولت أرضى هللا بقدر المستطاع 
عملت كل الوصايا ثم أخطات فى واحدة فكل شئ ضاع
والنتيجة انكسرت بى السفينة واصبحت بدون شراع 
وتركنى الناموس وسط أمواج البحر وقال لى الوداع

والنى مش قادر أنفذ كل الوصايا عشت حياتى حزين
مين ينزع حزنى منى مين يشعر بقلبى اللى كله أنين
عايش فى مرار وحياتى بتنهار مش القى معين 

وبصبر نفسى يمكن يتغير الحال على مر السنيين 

وفى كل مره اعجز عن تنفيذ الوصية أشعر باالم
واصرارى أنى هانفذ كل الوصايا طلع أوهام
فاصبحت  محروم من حياه الهدوء والسالم 
تعبت مش عايز أسمع تانى عن الوصايا كالم

وتعبت من الناموسيين
متشوفشى منهم غير سوء معامله وتجريح 

والتعامل معاهم عمره ما كان مريح 
يدوك وعود وبسرعه تذهب مع الريح 

وان عاتبت أحدهم يصرخ فى وجهك ويصيح 

أنا مش أحسن منهم قلبى مش نقى وال شفاف 
وحتى اخواتى بيخافوا  منى وأنا منهم بخاف

زاد همى وزاد حملى على االكتاف 

لحد ما حياتى بقت كلها جفاف 
لكن النعمة زارتنى وسمعت

صوت بينادى بيقول أنا يسوع الفادى
تعالى عندى أغيرك تتولد من تانى

جيتله غفر خطيتى دمه طهر قلبى وأفكارى
ووضع فى فمى ترنيمه جديده وعلى أسوارى 

وفى بنك السما فتح لى حساب جارى
وسكب محبته فى قلبى بيها اعيش ليلى ونهارى
سكب محبته بيها أزرع وأروى واقطف ثمارى
بيها اصل لشاطئ االمان النها سفينه ابحارى

شهاده اعلنها انى تصالحت مع اهلب بدم المسيح 
فتصالحت

 مع نفسى واخوتى وفاض قلبى بالشكر والتسبيح
فدمه يطهر من كل  خطيه ويشفى الجريح 
تعالى يحمل اثقالك ومن كل أتعابك تستريح 

تعالى اليه فهو يعرف قلبك وما احتواه
فهو الراعى المشغول بالقطيع وكل شاه

بينادى كل خروف فى البريه تاه
ارجع وتوب تغفر خطاياك وتنال الحياه

تعالى ليه من غير واسطه أو تمهيد 
يغير قلبك ويعطيك قلب جديد 

تفرح وتسبح ليه بالترانيم واالناشيد 
فهو

الوحيد اللى يستحق أن يأخذ كل التمجيد 

قصيدة

 الناموس والنعمة
حليم منجة
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صحتني وعافية
د.تباسيم جندى

اطعمة صحية ختلص من السموم

من عيادة الطب الطبيعى
B 12 فيتامني

نقص  في  نشك  ان  وعلينا 
اعراض  ظهور  عند  الفيتامين 
اكتئاب او شعور بالتعب واالجهاد 
قشر  او  الذاكرة  في  ضعف  او 
الدورة  اضطراب  او  الرأس 

الشهرية.

نسبته  اكتشاف  السهل  ومن 
انه  ولو  للدم  المعملى  بالتحليل 
تحليل  مثل  الكاملة  بالدقة  ليس 

المواد الناتجة عنه في البول.

وال يجب ان يترك نقص فيتامين 
B12 بدون عالج ألنه يمكن ان 
يؤدى الى االنيميا والى مضاعفات 
في االعصاب ال تعود الى سابقها 

إذا اهملت.

الفيتامين  مصادر  أحسن  ومن 
والجمبرى  والسردين  الكبد 
كما  البقر،  ولحم  والسالمون 
والبيض  الزبادى  اللبن  يحتوى 
على كميات مناسبة، ولكن اذا لم 
يكن لديك القدرة على االمتصاص 
من المعدة سوف يكون لديك نقص 

حتى اذا تناولت هذه األطعمة.
 ودمتم فى صحة

  د.تباسيم جندي

المعملى  الفحص  عند  س: 
اعانى  إنني  اكتشفت  الروتينى 
من نقص فيتامين B 12 فما هو 
السبب؟ وماهي اعراضه؟ وماهي 

مضاعفاته؟
أحد  هو   B12 فيتامين  ج: 
كرات  لتكوين  الهامة  الفيتامينات 
الغالف  وتكوين  الحمراء،  الدم 
كذلك  العصبية،  للخاليا  الواقى 
الغذائي  التمثيل  لعملية  هام  هو 
والكربوهيدراتية  الدهنية  للمواد 

والبروتينية.

في  هو  نقصه  في  السبب  اما 
عملية  ضعف  األحيان  من  كثير 
بسبب  يحدث  وذلك  امتصاصه، 
حامض  نقص  او  المعدة  التهاب 
في  بسبب  اما  الهيدروكلوريك 
التي  العقاقير  بسبب  او  المعدة 
وتمنع  المعدة  حموضة  من  تقلل 
امتصاص  يضعف  كذلك  تكوينه، 
ومن  السن.  تقدم  مع  الفيتامين 
نقصه  الى  تؤدى  التي  األسباب 
على  المطلق  االعتماد  هو 
األطعمة  واغفال  النباتية  األطعمة 
الحيوانية الن النباتات ال تستطيع 
هو  األساسي  ومصدره  تخليقه 
الميكروبات والفطريات والطحالب 
لها  حدث  التي  النباتية  واالطعمة 
في  يحدث  مثلما  التخمر  عملية 
التوفو  مثل  الصويا  فول  اطعمة 
والتامارى  والميزو  والتيمبه 

وأيضا خضروات البحر.

تحرص  ان  فقط  المهم  من  ليس 
على تناول األطعمة المحتوية على 
للجسم  الهامة  الغذائية  العناصر 
تتناول  ان  المستحسن  من  وانما 
في  الجسم  تساعد  التي  األطعمة 
التخلص  او  الديتوكس  عمليات 
ان  والواقع  والنفايات.  السموم  من 
عن  الديتوكس  بعملية  يقوم  الجسم 
فالبعض  المختلفة،  أجهزته  طريق 
يخرج عن طريق الجهاز الهضمى 
عن  والبعض  اإلخراج  عملية  في 
البول  في  البولى  الجهاز  طريق 
العرق  عند  الجلد  طريق  عن  او 
الليمفاوى،  الجهاز  طريق  عن  او 
عمليات  في  جدا  الهام  العضو  اما 
الديتوكس هو الكبد، اذ ان كثير من 
هذه السموم مثل المبيدات ال يذوب 
لكى  للكبد  ويحتاج  الدهون  في  اال 
يحوله الى مركبات تذوب في الماء 
ويحتاج  بسهولة.  إخراجها  فيمكن 
للقيام  هامة  عناصر  الى  الكبد 
ومواد   C, E فيتامين  مثل  بذلك 
البيوفالفينويد الموجودة في الفواكه 
االمينية  االحماض  والى  والخضر 
بعض  على  عالوة  البروتين  من 

المعادن مثل السيلينيوم.

والخضروات  السلطات  وتعتبر 
األطعمة  أنواع  اهم  من  الورقية 

في  الجسم  تساعد  التي  الصحية 
تخلصه من النفايات، كما انها تساعد 
الجسم وماله من فوائد  قلوية  على 
االمراض،  من  كثير  مقاومة  في 
الدهون  من  التخلص  في  وتساعد 
والكلوروفيل  والسمنة،  الزائدة 
الموجود فيها يساعد في تنقية الجسم 

ويرفع من كفاءة الجهاز المناعى.

وهنا بعض األمثلة لألطعمة التي 
تساعد في تنقية الجسم وتخلصه من 

السموم:

يساعد  الليمون  -       عصير 
تنقيته  على  الهضمى  الجهاز 
وتنظيفه، وينصح بشرب كوب من 
عصير الليمون في الماء اول شيء 
في الصباح بعد االستيقاظ للمساعدة 
بعد  النفايات  من  التخلص  في 
عمليات التمثيل الغذائي اثناء الليل.

-       الكزبرة الخضراء تساعد 
الزئبق  عنصر  من  التخلص  على 
مثل  األطعمة  بعض  يلوث  الذى 

األسماك الكبيرة.

-       القراصيا او البرونز تساعد 
الهضمى  الجهاز  تنظيف  على 

وتمنع اإلمساك.

المليئة  الكاملة  الحبوب         -
باأللياف تساعد على تنظيف الجهاز 

الهضمى.

بيتا  المسماة  االلياف         -
الشوفان  في  الموجودة  جلوكان 
والشعير تساعد على التخلص من 

الكولسترول.

عندما تتناول هذه األطعمة تشعر 
أنك أخف وأنظف وسوف تجد ان 
البدنى  ونشاطك  الذهنية  قدرتك 

أحسن.

في  المفيدة  العناصر  اهم  ومن 
الكبريت  عنصر  الديتوكس  عملية 
والثوم،  البصل  في  يتواجد  الذى 
كما يوجد بكثرة في اطعمة العائلة 
الكرنب  تحوى  التي  الكرنبية 
والكيل  والبروكلى  والقرنبيط 
العائلة  وهذه  سبراوت،  والبروسل 
األورام  من  الوقاية  على  تساعد 
الدراسات  احد  وفى  السرطانية، 
من  القادمات  السيدات  ان  وجد 
ليقمن  المتحدة  الواليات  الى  بولندا 
اإلصابة  نسبة  لديهن  تزداد  فيها 
بسرطان الثدى، وعند الفحص تبين 
عن  تخلين  قد  السيدات  هؤالء  ان 
عاداتهن في تناول الكرنب بوفرة.  

علماء امريكيون يبتكرون أقراص انسولني
تمكن العلماء ألول مرة من ابتكار أقراص لهرمون االنسولين الضروري لمرضى السكر.

في  بربارا  سانتا  جامعة  علماء  اليه  توصل  الذي  االبتكار  هذا 
المصابين  من  الماليين  سيخلص  األمريكية،  كاليفورنيا  والية 
بعض  ان  حيث   ، دوريا  الحقن  استخدام  من  السكري  بمرض 
المرضى يضطرون الى حقن نفسهم باألنسولين سبع مرات في 

اليوم، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة تواجههم يوميا.
ومنذ سنوات يحاول العلماء في مختلف دول العالم ابتكار اقراص انسولين، ولكن المشكلة الرئيسية التي 
تواجههم دائما هي ان جزيئات هذا الهرمون تتفكك فورا بسبب العصارات الهضمية في المعدة واألمعاء. 
لذلك اقترح البعض تغليف األقراص بأغلفة مختلفة، إال انها جميعها لم تنجح في بلوغ الهدف المنشود. 

وأخيرا قرر العلماء اللجوء الى تكنولوجيا النانو.
وهكذا تمكن علماء الجامعة من ابتكار “الصق نانومتري” يمكنه ان يلتصق بجدار المعدة. هذا الالصق يمنع 
من ناحية تفكك جزيئات هرمون االنسولين التي بداخله، ويسمح لها من ناحية ثانية بالوصول الى األوعية 

الدموية. وهذه األقراص قد تؤدي الى تخفيض جرعة االنسولين اليومية التي يحتاجها مريض السكري.
في  ستعرض  بنجاح،  اجتازتها  فإذا  والبشر،  الحيوانات  على  اختبارات  الى  األقراص  هذه  وستخضع 
الصيدليات بعد الحصول على الموافقات الالزمة. كما ان نجاح االختبارات سيسمح باستخدام هذه التكنولوجيا 

في ايصال هرمون النمو واللقاحات واألجسام المضادة التي تتفكك في العصارات الهضمية ايضا.

دراسة: عمليات التخسيس تقلل اشتهاء 
الدماغ للسكر

باريس-ا ش ا
أظهرت نتائج دراسة جديدة أن جراحات البدانة تؤدي إلى إيجابيات لم تكن 
معروفة، منها انخفاض امتصاص بعض المواد الغذائية، وتقليل اشتهاء 

أطعمة مثل السكريات وعلى الرغم من أن اآلليات التي تتغير بسب جراحات التخسيس غير مفهومة إلى 
اآلن، إال أن نتائج البحث تشير إلى أن رغبة الدماغ في تناول السكر تقل بعد الجراحة.

البدانة تعتبر ناجحة، لكن التزال تأثيرات  التقارير الطبية إلى أن أكثر من 80% من جراحات  تشير 
الجراحة على الجسم غير مفهومة بالكامل للعلماء.

وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها الباحث إيفان دي أروجو من جامعة ييل أن جراحات التخسيس تؤثر 
على آلية إدمان الحلويات التي ترتبط بتنشيط مادة الدوبامين في الدماغ، وأن هذا التنشيط يبدأ من مسارات 

عصبية في االثنى عشر.
بحسب الدراسة التي نشرتها دورية “التمثيل الغذائي للخلية” تساعد عمليات ربط المعدة على الحد من 
التأثيرات التي يطلقها السكر، والتي تؤدي إلفراز الدماغ للدوبامين،ويناقض ذلك نظام المكافأة الذي يسبب 
اإلدمان.تعتبر الدراسة الجديدة تجريبية، لكنها تقدم دلياًل على وجود صلة سببية بين التدخالت الجراحية 

الخاصة بعالج البدانة وبين إطالق مادة الدوبامين في الجسم.
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من عامل األبداع :خليج هالونج يف فيتنام: لوحة بديعة استغرقت 500 مليون سنة!

السنة الثامنة ، العدد )202(  - اخلميس 26 نوفمرب  2015

لكن  وليلة،  ليلة  ألف  أساطير  من  أسطورية  لوحة  تبدو  قد 
تصوروا أن هذه اللوحة البديعة هي صورة حقيقية ألحد األماكن 

الساحرة على كوكبنا الذي ال نعرفه؟!
فهذه اجلزر الصخرية املدهشة ليست سوى جزء من آالف اجلزر 
الصغيرة التي تقع في “خليج هالوجن” في فيتنام. والذي سنتعرف 

عليه اليوم من خالل هذه الرحلة املصورة:

يقع هذا املكان املدهش في مقاطعة كواجن نِنه في شمال شرق 
ليضم 1,960  مربع  وميتد على مساحة 1,553 كيلومتر  فيتنام، 

جزيرة صغيرة!

واملثير أن هذه اجلزر ليست موزعة على خليج هالوجن بانتظام، بل 
يتركز  775 منها في وسط اخلليج )على مساحة 334 كيلومتر 

مربع فقط(، ما أعطاه هذه املشاهد الساحرة التي نشاهدها.

فلها  املدهش  الشكل  بهذا  الصخور  هذه  وجود  سبب  عن  أما 
تفسيران، لنبدأ بأكثرهما سوءاً:

أتى  حني  السنني  آالف  ومنذ  أنه  عن  احملليون  السكان  يحكي 
الصينيون الحتالل فيتنام، قام اإلمبراطور الفيتنامي جاد بإرسال 
هذا  فقام  الصينيني،  مواجهة  على  الفيتناميني  ليساعد  تنني 
التنني بنفث آالف الآللئ )نفذ رصيده من النيران على ما يبدو!( 

والتي حتولت إلى صخور لتمنع الصينيني من التقدم!

هذه  أن  يقول  الذي  العلمي  التفسير  فهو  الثاني  التفسير  أما 
حيث  الكارست،  ظاهرة  تسمى  علمية  ظاهرة  عن  ناجتة  اجلزر 
تعرضها  نتيجة  الشكل  هذا  إلى  اجليري  احلجر  مناطق  حتولت 
لتأثيرات جيولوجية مختلفة على مدار 500 مليون سنة! )أظن 

نظرية التنني أسهل :( (.

لذا  داخلها!  اجلزر اجملوفة من  العديد من هذه  أن هناك  املثير هو 
حتتوي على شبكة كهوف جتعل منها أماكن سياحية رائعة!



كلمتني وخالص
كما قال قداسة البابا ان العالم 
فهي   مصر  اما  هللا  يد  في 
الرئيس  هللا  اعان  قلبه،  في 
البالد  إدارة  في  السيسي 
لصالح االنسانية ، و كم من 
المرات و هو ينادي بتصحيح 
الديني و بح صوت  الخطاب 
شرم  في  باالمس  و  الرجل 
الشيخ خطب شيخ االزهر في 

الناس و ياليته لم يخطب.

لهذا اجد من االسباب الكثير 
تعين  في  السيسي  للرئيس 
حرب  اركان  اللواء  السيد 

...... شيخنا لالزهر
االسكاروسى

أن اردت ان تتلقى االهرام اجلديد في يوم صدوره على االمييل ارسل لنا على
ahram.teeba@gmail.com

  8164gindi@rogers.com   او

لوحة للفنان أسامة  الليثى 
العودة من احلقل 

مقاس 120*80 سنتيميرت
الوان زيت على توال من احدى قري اخلانكة مبصر

https://www.facebook.com/OsamaELLaithy  وملشاهده باقى اعماله

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

The time to prevent taxes from eroding the value of your  
estate is now.  
We can recommend practical solutions to bene�t your  
loved ones for years to come.

Don’t let taxes erode your estate 
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