مدير التحرير :مسيـر اسكنــــــدر

حكومــــــة إنقــــــالب
www.good-news.ca
«تــــرودو»ـدد التا�سع بعد املائة
السبت 24مار�س  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العـ
سبت
�
ل
ا
www.good-news.ca
داخــــــــل
املحافظني يت�صدرون
تعتــــــزم
«اإلخــوان»
حكومــــــة
إنقــــــالب للفوز
ا�ستطالعات الر�أي
50
جلــــب
القادمة
باالنتخابات
وانشقاقـات
«تــــرودو»
داخــــــــل
فيدرالي ًا ويف �أونتاريو
الـــف الجئ
تعتــــــزم
تهــــــــدد
«اإلخــوان»
1 844 355 6939حكومــــــة إنقــــــالب
ســـــــوري
50¢
416-737-3121
50
جلــــب
جديـد خالل بنهايــــــة
«تــــرودو» وانشقاقـات
داخــــــــل
الـــف الجئ
ؤ�شرات
�
م
اجلماعـــــة
تعتــــــزم
عــام 2016
تهــــــــدد
ســـــــوري «اإلخــوان»
انتخابات
50
جلــــب
باخلارج:
ــو سيشاهـدون خفـض يفالرئا�سة
بنهايــــــة
يف تقرير ال�سعادة..
عـام 2016
الطبيعـي
الغـاز
فواتري
وانشقاقـات
خالل
جديـد
يكت�سح
 Computerال�سي�سي
الجئ اجلماعـــــة كندا ال�سابع عاملي ًا
الـــف
و�سط2016
 Worldمو�سيعــام
ســـــــوري تهــــــــدد والدولة الأف�ضل
�ضعيف
اقبال
بالعامل
للمهاجرين
بنهايــــــةالغـاز الطبيعـي عـام 2016
خفـض يف فواتري
سكــان أونتاريــو سيشاهـدون
جديـد خالل
�صيدلية العذراء مرمي St . Mary Pharmacy
عــام  2016اجلماعـــــة
حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

باجلريدة
لالتصال
ربحية كل ا�سبوعني
ؤ�س�سة غري
 2يناير  - 2016العدد الثالث و اخلمسون  -السنة الثالثة جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعنيجريدة ت�صدر عن م�
قزمــاناجلديد
امليالد والعام
عدد خاص  28صفحة مبناسبة اعياد
416-737-3121
ماجــــــــد
gnjournal@gmail.com
توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
مقـــــــار
رئيس التحرير :ابـرام
جملـــــــــس اإلدارة

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

مدير التحرير :مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

ماجــــــــد قزمــان

توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا

� 24صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا

لالتصال باجلريدة
416-737-3121
gnjournal@gmail.com

gnjournal@gmail.com

لالت�صال باجلريدة

Skymark Smile Centre
25 Kingsbridge Garden Circle
Unit 10, Mississauga, ON.
L5R 4B1

Tel: 905-890-1100
Fax: 905-890-1107

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca

Nagy Francis

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

Systems Engineer & Consultant

Software - Hardware
- Troubleshooting
- Repair - Networking
- Website Development

Phone: 905-201-8424

Cell: 416-882-9348
Email: nagyfrancis@gmail.com

79 Appleview Rd. Markham, ON, L6E 2G3

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
هنــاء عــزيز

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

Cell:Matt
416-903-7113Dawoud
Tel: 416-848-7247

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

ختامية
 ام�ساك دفاتر وح�ساباتSr.
Mortgage
 Advisorللأفراد وال�شركات
 -ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�أنواعها

www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103 North York, ON M3A 2P8

Matt Dawoud

Sr. Mortgage
Advisor
Ave, Suite 200
2901 Bayview
North York, ON M2K 1E6

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
Hany Fayez, CPA, CMA
اجملهدة
واعراض البشرة
• Personal
& Corporate
taxes
• Tax planning
• Corporate reorganization
تخفيضات
• CRA Audit & Appeals

Email: hfayez@rogers.com
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
1000-250 Consumers Road

للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com
Toronto, ON M2J 4V6

العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket
L3Y OB3
Tel:
(416) 553-8302
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, French, Italian,
Spanish, English
Dr. Rob Eisen

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Abudouleh

We Provide:

• Dentistry for all ages
• IV Sedation

• Same day dental implants
• Cosmetic dentistry
• Invisalign
• Tooth whitening
• Wisdom teeth extraction
• Emergency Appointments

Skymark Smile Centre

25 Kingbridge Garden Circle Unit 10
Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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بخدمته العسكرية
في ظروف غامضة
 ........................ص 14
مطــار بيرســـــون
بتورنتو يفوز بجائزة
أكبر مطار خلدمة
العمالء في أمريكا
 ..........................ص 9
األنبـا مكـــاريــوس
يتحدث عن ذكرياته
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لقاء العلم والإميان

يف الثامن والع�شرين من نوفمرب تقابل البابا فران�سي�س بابا الفاتيكان مع
العامل الإجنليزي الأبرز «�ستيفن هوكينج» ،وملن ال يعرف هوكينج ،هو
طالب جامعة �أك�سفورد والذي ويف عمر الـ  21عام� ،أ�صابه مر�ض ت�صلب
جانبي �ضموري ،ت�سبب يف �شلل تدريجي و�صعوبة يف الكالم ،ليتنب�أ
الأطباء ب�أنه لن يعي�ش �أكرث من عامني فقط ،ليعي�ش بعدها «هوكينج» 55
عام ،وهذا مل يكن الأمر الغريب الوحيد يف حياة ذلك العامل ،ولكنه مل
يكتفي مبحاولة التغلب علي مر�ضه ويكتفي ب�إ�ستكمال درا�سته فقط،
ولكنه فاجئ اجلميع وح�صل علي درجة ال�شرف الأويل يف الفيزياء،
وعلي الدكتوراه يف علم الكون ،بالإ�ضافة �إيل �إ�صداره ع�شرات الأبحاث
الهامة يف علم الكون والديناميكا احلرارية ،ومل تكن طموحاته وهو مقعد
اجل�سد والل�سان �أن يقر�أ فقط ولكنه قام بت�أليف كتاب «تاريخ موجز للزمن»
والذي قام فيه بتب�سيط نظريات الكون ب�شكل �سل�س ووزع منه  10ماليني
ن�سخة .نعود �إيل لقاءه الأهم والأبرز مع البابا فران�سي�س منذ عامني ،وترجع
�أهمية ذلك اللقاء �إيل �أنه ميكن و�صفه بلقاء العلم بـ الإميان ،فـ «هوكينج»
هذا العامل الفذ هو ملحد وال ي�ؤمن بوجود اهلل ،ويري �أن الكون مل يخلقه
�أحد بل نتيجة ما ي�سمي بـ «الإنفجار الكبري» .ورغم �أن اللقاء كان بني
بابا ي�ؤمن باهلل وبالنهائية رحمته  ،وعامل يرف�ض وجود الأله ب�سبب ال
نهائية الكون� ،إال �أن اللقاء  -بح�سب موقع بي كاثوليك  -كان ودي ًا جد ًا
رغم الإختالف التام يف جوهر �أفكار ك ً
ال منهما .لقاء ميثل حلقة و�صل
تاريخية ،فكالهما لي�سوا �أعداء ،والأنخراط يف العلم وحماولة ك�شف
�أ�سراره لي�س �ضد الدين يف �شئ ،وكذلك الإميان لي�س بدي ً
ال عن الإ�ستفادة
من العلم وما فعله بالب�شرية ،الأميان غذاء للقلب والروح  ،والعلم غذاء

ابرام مقار

العقل  ،بالعلم ت�ستطيع �أن تكت�شف عظمة اخلالق
وابداعه  ،وبالأميان �أعطانا اهلل هذا العقل لنك�شف
ونبتكر ونخرتع ونبدع ،بالأميان امل�سيحي قدم
البابا فران�سي�س كل هذا احلب مللحد ال ي�ؤمن
باهلل ذاته  ،وبالعلم ك�شف «هوكينج» عن عظمة
ما ي�ؤمن به البابا .وعلي �سبيل املثال حينما �أطلق
دارون نظريتة للتطور ،القي رف�ض ًا من رجال الدين �إال �أنه م�ؤخر ًا وبعد
مراجعات وجدوها ال تعار�ض الأديان حينما عرفنا �أن يوم اهلل يف اخللقة
لي�س جمرد يوم زمني معتاد كما مل ت�أتي �أيام اخللقة ال�ستة تباع ًا ح�سب
ترتيبها املتعارف عليه ولكن ف�صل بينهما مئات ورمبا �أالف ال�سنني .وهذا
متام ًا ما �أ�شار �إليه البابا فران�سي�س �أثناء هذا اللقاء حينما قال «�أن الإميان
والعقل يتوا�صالن مع بع�ضهما البع�ض».
ويف فجر الأربعاء الرابع ع�شر من مار�س احلايل رحل «�ستيفن هوكينج»
عن عاملنا تارك ًا وراءه �أرث لي�س علمي فقط ولكن منط ان�ساين مملوء بالأمل
ومفعم باحلياة لإ�صحاب الأعاقة ،متام ًا كما كان يردد ويقول �أن الإعاقة
لي�ست يف اجل�سد لكن الأعاقة احلقيقية يف الروح .وبعد رحيله ب�ساعات
قام البابا فران�سي�س بنعيه بعبارة بليغة كل كلمة بها تقطر ذهب ًا قال فيها
«�ستيفن هوكينج عا�ش حياة منت�صرة يف ظل معاناة هائلة ،مل يكن املفكر
العظيم ي�ؤمن باهلل ولكن بدا يل �أن حياته كانت �إعالن ًا عن حمبة اهلل العميقة
والإبداع الالحمدود ،نرجو �أن ي�سرتيح ب�سالم  ،وقد تتك�شف له �أ�سرار
الكون كاملة» ،وانتهت كلمة عزاء البابا فران�سي�س لتكون منوذج حلينما
يتحدث رجل اهلل عن من مل ي�ؤمنوا به.

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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انتهى زم ُن الثوا ِبت

عاملان تفصل بينهما ثورة االتصاالت اإللكترونية:
عالم قدمي ُ ال يتجاوز مداه حدود اجملتمع احمليط
ٌ
ُ
وعالم جدي ٌد
يعيش فيه،
باإلنسان والبلد الذي
ٌ
ذابت فيه كل احلدود والقيود واملسافات بني
اجملتمعات والبلدان.
يسهل تعريف كل
العالم القدمي
وبينما كان
ُ
ُ
شيء فيه بسبب «ثوابته» الواضحة ،حيث
األس َود أس َود ،واألبيض أبيض ،واخلطأ خطأ،
صواب بإجماع معظم أولئك املنتمني
والصواب
ٌ
جملتمع واحد محدود ،صار العالم اجلديد ال يعترف
ٍ
بالثوابت ،فلألسود درجات لكل منها اسمه
درجات جديدة مختلفة مهما
اخلاص ،ولألبيض
ٌ
بدا ناص ًعا ،واخلطأ قد يكون صوابًا ،والصواب قد
تعد املبادئ ُمتعارف عليها
يتم اعتباره خطأ ،ولم ُ
أو متماثلة عند اجلميع في اجملتمع الواحد ،بل صار
لكل فردٍ مبادئه اخلاصة التي قد تتعارض متا ًما مع
مبادئ فردٍ آخر في اجملتمع ذاته رغم أن وراء كل
منها نوايا طيبة ،وثقة كاملة لدى من يعتنقها
بأنها هي الصحيحة.
في العالم القدمي كان من السهل تأطير مبادئ
البشر وخياراتهم وبرمجة عقولهم في سبيل
التقليل من حدة الصراع بني األفراد في املجُ تمع
الواحد ،وكان يتم جتنيد املناهج املدرسية
والبرامج اإلعالمية من صحافة وإذاعة وتلفاز
في سبيل حتقيق هذا الهدف ،فاجلميع يتخ ّرجون
بعقول ذات أفكار ومعلومات متماثلة من مدارس
ذات مناهج متطابقة ،واجلميع يتع ّرضون لألخبار
احملل ّية احملدودة التي تُطلقها مؤسسات رسمية
ص ُحف ومحطات إذاعية وقنوات تلفازية
عبر ُ
خاضعة لرقابة ال تسمح مبرور فكرة أو معلومة
إال إذا اطمأنّت ملستوى تأثيرها على الق ّراء
واملستمعني واملُشاهدين.
تعد ِحراسة البوابة التي
أما في عاملنا اجلدي ُد لم ُ
تخرج منها املعلومات أو تدخل إليها أمرًا ممكنًا
التواصل
بشكل كامل بعد أن صارت وسائل
ُ
ٍ
االجتماعي هي الصحيفة األعلى قراءة بالنسبة
لألجيال اجلديدة ،وبعد انتشار املواقع اإللكترونية
اإلخبارية واملعلوماتية والترفيهية حول العالم
خبر أو
بكم مهول يصعب معه أحيان ًا تتبع مصدر ٍ
ٍ

معلومة أو السيطرة
على انتشارها ،وبعد
تفاقم كم القنوات
التلفازية الفضائية
التي متتاز كل منها
بسياسة مختلفة،
وبأهداف مختلفة،
وبطابع مختلف.
ٍ
ورُغم أن هذا التن ّوع
في مصادر وأشكال
ومضامني املعلومات زينب علي البحراني-
السعودية
للمتلقي
املُقدمة
ُ
يُفترض به أن يكون
«نعمة» تساهم في
اتساع مدى وعيه وزاوية رؤيته لألمور؛ إال أنه حت ّول
إلى «نقمة» بتوسيع دائرة الصراع بني األفراد من
ذوي وجهات النظر خُ
املتلفة ،أو بأكثر دقة :الذين
تع ّرض كل منهم لـ «برمجة» مختلفة عبر
وسيلة اتصال جماهيري مختلفة ،وصار النقد
عامة الناس جتاه ما
الهجومي غير البنّاء من ّ
يستحق وما ال يستحق سمة من سمات هذا
العصر ،فكل فردٍ يتص ّور أن وجهة نظره اليوم
درك بأنها قد تتغير غ ًدا
هي الصحيحة ،غير ُم ٍ
إذا م ّر بتجارب شخصية تُغ ّير تلك املفاهيم ،أو
موجه
لضخ أعالمي
مت تعريضه
ّ
ٍ
بشكل مكثف ٍ ٍ
بأسلوب ذكي ممنهج عبر نفس
يستهدف عقله
ٍ
الوسيلة اإلعالمية التي يعشق متابعتها ويثق
في مصداقيتها.
انتهى زمن «الثوابت» املُرتبطة باألفكار
واملعتقدات مهما كان مدى رسوخها وقدسيتها
في مجتمعات ما قبل األلفية الثالثة ،ولم تبقَ
إال الثوابت املتعلقة باحلقائق الغريزية الفطرية
غير القابلة للبرمجة أو التغيير عن طريق أي ضخ
إعالمي كيفما كان حجمه أو نوعه ،كحقيقة
احتياج اإلنسان لألكسجني ،والنوم ،والغذاء،
والدواء ،واحلُب ،واإلجناب ،تلك احلقائق التي يؤدي
وثورات شعواء
غضب عارم،
حرمانه منها إال
ٍ
ٍ
تنسف كل مبدأ مادام يقف حجر عثرة في
طريقه إليها.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

بني ا�ستقرار وتنمية م�صر..
وانق�سام اليمني الكندي حول
الهجرة

مونتريال – عبد املسيح يوسف

ال يحتاج أي متابع لألوضاع في مصر انكار ما
حدث من استقرار ،بعد أن كان اإلنسان ال يأمن
على حياته في عز الظهر ،بعد ثورتي يناير
ويونيو ،اختلفت األوضاع لألفضل بعد رئاسة
عبد الفتاح السيسي ملصر ،حيث يكن حبا
عميقا واحساسا وطنيا ملصر ،ال يستطيع أن
ينكره أحد .بالفعل ،هناك سلبيات ،وهناك
مآخذ على فترة رئاسة السيسي األولى ،خاصة
فيما يتعلق بوضع األقباط في صعيد مصر،
وبعض القضايا املتعلقة بالنواحي الدميقراطية
لكن على مستوى االستقرار ،فال يستطيع أى
شخص منطقي أن ينكر أن األوضاع اختلفت
كلية في مصر ،واستعادت كل املدن املصرية
تقريبا األمن واألمان ،ويضاف إلى هذا أن هناك
وألول مرة مشاريع وطنية عمالقة ،التف حولها
ماليني املصريني ،ألول مرة منذ أيام عبد الناصر،
جنح الرئيسي السيسي في لم شمل املصريني
من جديد.
نعم هناك بعض السلبيات واملالحظات ،ولكن
بكل جدارة يستحق الرئيس السيسي أن
نلتف حوله من أجل فترة رئاسية جديدة لذا،
فإنه واجب وطني أن يخرج اجلميع للمشاركة
في االنتخابات الرئاسية واإلدالء بأصواتهم
مع أو ضد الرئيس ،وإن كان على مستوى
الواقع واملمارسة ،فالرئيس السيسي يعلن
دائما عن نوايا الطيبة واحملبة ملصر ولشعب
مصر مسلمني ومسيحيني ،ولذا فإن اخلروج
واملشاركة في االنتخابات الرئاسية ،التي
اجريت هنا في كندا على مدار أيام  16و17و18
مارس  ،2018إمنا واجب وطني من أجل استقرار
وتنمية مصر.
وباملناسبة ،ال يوجد نظام في العالم يتمتع
بدرجة دميقراطية  100%حسبما يتحدث عنها
بعض املعارضني أو احملللني ،فهنا في كندا،
التي تعد إحدى واحات الدميقراطية ،جند رئيس
الوزراء الكندي جوستان ترودو توجه له انتقادات
عديدة سواء وكان آخرها دعوته إلرهابي معروف
في طائفة السيخ ،من جماعة متطرفة
معارضة حلكومة الهند ،علما بأن أفظع حادث
تفجير طائرة كندية ،كان سبق وأن قام به أحد
الكنديني (من الهنود السيخ) ،ورغم ذلك يوجد
 4وزراء سيخ في حكومة تردود ،وهو ما يغضب
كثيرا نيودلهي.
***************
على اجلانب اآلخر ،بعد أن كشفت استطالعات
الرأي تقدم حزب التضامن الكيبيكي برئاسة
فراسنوا لوجو لو أجريت االنتخابات أكتوبر
القادم مقارنة باحلزب الكيبيكي وكالهما يدعو
الستقالل الكيبيك عن كندا.
ولكن مؤخرا أعلن فرانسوا لوجو عن بعض

أفكاره املتعلقة بالهجرة لو أصبح رئيسا
لوزراء الكيبيك ،إذ أعلن أنه سيقلل من أعداد
املهاجرين من  50ألف مهاجر ،لتصل إلى
 40ألف ،وحاليا ،يشترط أن يتحدث املهاجر
الفرنسية أو اإلجنليزية مع أولوية للفرنسية،
لكن فرانسوا لوجو يرى أنه لن يشترط باملرة
سواء الفرنسية أو اإلجنليزية في املهاجرين اجلدد،
ألنه سيبحث عن الكفاءات املهنية والعملية،
التي يحتاجها سوق العمل الكيبيكي ،وخالل
 3سنوات ،سيخصص يوم من أيام األسبوع
املهنية اخلمسة ليدرس الفرنسية ،وبعد مرور
 3سنوات من اإلقامة في الكيبيك ،سيتم
عمل اختبار لغة فرنسية واختبار قيم اجملتمع
الكيبيكي ،وإذا فشل املهاجر ،سيتم إعادته هو
وأسرته إلى وطنه األم.
ويبرر لوجو هذا األمر ،بأنه سيعطي األولوية
لأليدي العاملة املاهرة ،والتي يجب عليها اتقان
الفرنسية فقط خالل إقامتها على مدار 3
سنوات ،مع اثبات القدرة على االندماج في قيم
وعادات اجملتمع الكيبيكي.
مع جهته ،يرى فرانسوا ليزي ،رئيس حزب الكتلة
الكيبيكية ،أن أفكار لوجو غير واقعية وغير
منطقية .كيف نسمح ملهاجرين ال يجيدون
الفرنسية أو اإلجنليزية القدوم والهجرة إلى
الكيبيك ،وبعد  3سنوات نقوم بعمل اختبار
لهم ،وإن لم ينجحوا فيه يتم ارجاعهم
جملتمعاتهم األولى ،وهنا يتساءل ليزي ،ماذا
سنفعل في األطفال الذين دخول املدارس
وتشبعوا بقيم النظام التعليمي واجملتمعي
الكيبيكي؟ وماذا سنفعل مع األطفال الذين
سيولدون على أرض الكيبيك ويكتسبون
اجلنسية الكندية؟ هل كل هؤالء وهم مؤهلني
ألن يكونوا مواطنني كيبيكيني وكنديني صاحلني،
سيتم ارجاعهم إلى أوطانهم األم.
وطالب ليزي الناخبني في الكيبيك إلى ضرورة
إعادة النظر في تعاطفهم مع حزب التضامن
الكيبيكي ،الذي تقدم بنوايا تصويت قدرت
بنحو  37%متقدما على احلزب الليبرالي 32%
والكتلة الكيبيكية  ،12%في استطالع للرأي
أجري مؤخرا ،مشيرا إلى أن سياسات لوجو
مستقبال ميكن أن متس التماسك اجملتمعي في
الكيبيك.
يذكر أن حزب الكتلة الكيبيكية يضع استقالل
وسيادة الكيبيك عن كندا في املرتبة األولى ،في
حني أن حزب التضامن الكيبيكي يرى أن حتقيق
التنمية االقتصادية مبعدالت مرتفعة ميكن أن
يساعد في املستقبل على حتقيق االستقالل
الكيبيكي ويبقى االنقسام بني جناحي تيار
اليمني احملافظ في كندا حول سياسات الهجرة
واالنتقادات الكثيرة التي توجه إليها.

1-844-355-6939
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حكاية ثورة

ال تلوثوا أسماءكم!

مبجرد �أن �أم�سك حممد مر�سي مبقاليد احلكم يف م�صر �شرع يف تنفيذ م�شروع
النه�ضة الأخواين على وجه ال�سرعة .وقد متثل هذا امل�شروع يف حماولة
ت�أ�سي�س الدولة و�إقامتها على ال�شريعة الإ�سالمية ونظم احلكم الإ�سالمي
(بح�سب تف�سريات ومفاهيم �أخوانية لهذه املبادئ والنظم) لتقود فيما
بعد �إىل دولة اخلالفة والهيمنة العاملية .ومبا �أن الأخوان ،على العك�س من
نظرائهم ال�سلفيني ،ال يحبون املواجهات ال�صادمة واملبا�شرات العنيفة
دوال أندراوس
ال�شر�سة بل يف�ضلون اتباع ا�سرتاتيجية التقية ال�شيعية من حيث �إظهار
غري ما يبطنون من النوايا ،فقد حاولوا التظاهر بالقبول بقواعد الدميقراطية،
كاخل�ضوع للأحكام الق�ضائية ،واقتحام احلياة احلزبية ،وال�سعي للقرو�ض
الربوية من �صندوق النقد الدويل�..إلخ ..يف حني كانت النية املبيتة مل�شروعهم هي �أخونة الدولة وال�سيطرة
على جميع مفا�صلها .فقاموا باال�ستيالء على جمل�سي ال�شعب و ال�شورى وجلان تعديل الد�ستور وخمتلف
اال�ستفتاءات واالنتخابات .كما قاموا باقتحام الهيئات وامل�ؤ�س�سات وزرع قيادات وعنا�صر من داخل التنظيم
يف وزارات كالثقافة والتعليم وال�صحة واخلارجية وغريها ،و�شهدنا كذلك حماوالت لتفعيل بع�ض بنود وثيقة
نحو النور التي كتبها ح�سن البنا الزعيم الروحي للأخوان امل�سلمني والتي حوت خطوات عملية لإحداث
تغيريات اجتماعية يف ال�شارع امل�صري مرتكزة على ال�شريعة اال�سالمية.
ومل ينقذنا من هذه التداعيات اخلطرية وهذا االحتالل الأخواين للدولة امل�صرية �سوى قيام الثورة .فبالرغم
من وجود متعاطفني مع اجلماعة يف �أو�ساط ال�شعب امل�صري وبالرغم من �شدة تدين رجل ال�شارع العادي �إال
�أن امل�صريني مل يحتملوا ف�شل الأخوان يف �إدارة البالد ومتردوا على حكمهم الديني املتخفي يف قناع مدين
ولفظوهم بعد عام واحد من و�صولهم �إىل احلكم.
وحدث وقتها �أن مت حتالف �ضمني بني قوى الثورة ال�شعبية وقوى الثورة امل�ضادة القومية املتمثلة يف اجلي�ش
وبع�ض الأحزاب املدنية وكوادر الدولة العميقة مب�ؤ�س�ساتها املختلفة بهدف الإطاحة باحلكم الديني
الأخواين .ومل يكن من ال�صعب على تلك الكتلة القومية (وهي الأقوى مبا ال يقا�س والأقدر على �سحق
الكتلة الأخوانية ب�سرعة يف حال ما �إذا ن�شب �صراع بينهما) حماربة القيادات الأخوانية من خالل عدم
التعاون �أو التعطيل �أو حتى الت�آمر يف بع�ض احلاالت �إىل �أن متت االطاحة بهم نهائيا.
يف ذلك احلني كانت املو�ضوعية حتتم على القوى الثورية �أن تتم�سك بهدف الإطاحة باحلكم الديني برغم
ا�شرتاكها مع قوى الثورة امل�ضادة يف حتقيق نف�س الهدف حيث كانت الثورة امل�ضادة القومية ت�ستفيد من
�ضربات الثورة ال�شعبية املوجهة �إىل احلكم الديني والعك�س �صحيح .لكن امل�ؤ�سف هو �أنه �إىل الآن وبعد مرور
�سنوات على ا�ستقرار كفة امليزان ل�صالح الكتلة الع�سكرية ما زال الأغلبية يقعون يف م�صيدة التماهي التام مع
�إحدى الكتلتني فينقاد البع�ض وراء مع�سكر اجلي�ش بالكلية بينما ينقاد البع�ض الآخر وراء مع�سكر اال�سالم
ال�سيا�سي بالكلية وهو و�ضع ال ي�سمح مل�صر بتجاوز ال�صراعات والأزمات التي ت�شهدها منذ الثورة وال يب�شر
بت�أ�سي�س احلكم الدميقراطي الذي تنعقد عليه االمال.
�إن التخل�ص من احلكم الع�سكري يف الو�ضع الراهن لي�س خيارا متاحا ولكن الإقرار بهذه احلقيقة ال يدعو
�إىل الت�شا�ؤم فقد كنا دائما واقعني حتت ال�سيطرة الفعلية للجي�ش حتى و�إن تغطت يف بع�ض الأحيان بغطاء
مدين ،لكنه يدعونا �إىل التعامل مبا لدينا من معطيات والتي ميكن تلخي�صها يف الرتكيز على ن�شر الوعي وبناء
م�ؤ�س�سات الدميقراطية من �أ�سفل ،ودفع ال�سلطة �إىل القبول بوجود معار�ضة �شرعية واعية ن�شطة تقوم بدورها
الرقابي كامال وبحرية ٬وتلم�س الطرق املختلفة التي جتعل ال�شعب ميار�س حقه يف اال�شرتاك يف احلكم و�صنع
القرار.

�إبتدا ًء من هذا العدد
يبد�أ ع�ضو الربملان الكندي
Garnett Genuis

Conservative MP
for Sherwood Park - Fort Saskatchewan
)(Alberta

بكتابة �سل�سلة مقاالت بجريدة جود نيوز

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com

بقلم :عـادل عطيـة

هل فكرت في اسمك الذي يحمل معنى من املعاني النبيلة الدافعة لكل
خير؟!..
وهل تبادله انتماء بانتماء ،وحبا ً بحب ،وجماال ً بجمال؟! ..أم تفعل به
مثلما فعل الذين عرفهم التاريخ بأسماء تدندن لها اآلذان ،وأفعال يندى
لها جبني البشرية؟!
فبتأثيرات أفعالك ،ميكن أن حترم غيرك من التلقّ ب به ،وأن تظلم به آخرين!
يتسمى أحد باسم :قيافا ،أو :بيالطس ،أو :هيرودس،
فلم يعد من املقبول أن
ّ
أو :نيرون ،أو :دقلديانوس ،وغيرهم .فهي أسماء ألقوها بأنفسهم في
مزبلة التاريخ ،وصارت خالدة في سجل املعاني الرديئة!
وكم يؤملنا ،أن اسم «يهوذا» ،الذي أصبح االسم اآلخر للخيانة والغدر ،يحمله «يهوذا اآلخر» ،الذي لبى نداء
احملبة ،واستمر سائرا ً مع يسوع ،بعدما تركه اآلخرون ،ولم يعودوا يتبعونه!
وألننا نتذكر ،دائماً ،األمور السيئة ،أكثر من األشياء الطيبة،ـ كمثال لالستخدام السيء للذاكرة؛ فقد ظلم
«يهوذ االسخريوطي» ،سم ّيه «يهوذا ليس االسخريوطي»! وهكذا نل ّوث اسماءنا ،واسماء غيرنا ،وجنعلها
لعنة األجيال!
راودتني هذه األفكار ،في قراءة رسالة «يهوذا أخو يعقوب» ،وأحد اخوة الرب في الكتاب املقدس!

لأول مرة ل�صحيفة م�صرية
ت�صدر باخلارج
عدد حمبي جريدة «جود نيوز»
علي �صفحة التوا�صل الإجتماعي «في�س بوك»
ي�صل �إيل � 100ألف �شخ�ص

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

Using your existing high-speed Internet
connection to get unlimited calling to Canada/USA

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•

$WWDFKHG
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بقلم :مدحت سابا

أعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  503,891قدم مربع قد مت إيجاره في اجملال التجاري و الذى
يشمل الصناعي والتجاري و املكاتب وذلك خالل شهر فبراير  ,2018وذلك بانخفاض قدرة 7.8%
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي ،مع مالحظة زيادة فى اسعار االيجار ملعظم القطاعات.
اما من حيث املبيعات ،فقد شهد السوق انخفاض املبيعات قدرة  % 53.3مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضي ،وتفاتت االسعار حسب اجملال.
Average Lease Rate

Leased Square Feet
% Change

Feb. 2017

Feb.
2018

%
Change

Feb.
2017

Feb. 2018

46.90%

292,742

430,003

Industrial

2.80%

$6.43

$6.61

Industrial

115,282

26,510

Commercial

40.30%

$14.95

$20.97

Commercial

-77.00%

47,378

Office

14.90%

$14.95

$17.17

Office

-20.00%

59,223

503,891

Total

7.80%

467,247

Avg. Sale Price Per Sq. Ft.





Sales

%
Change

Feb.
2017

Feb. 2018

54.10%

$174.70

$269.24

Industrial

-8.30%

$373.77

$342.70

Commercial

-61.30%

-50.80%

$419.46

$206.35

Office

-44.40%

18

-53.30%

60

% Change

Feb. 2017

Feb.
2018

-45.50%

11

6

31

Com12
mercial
10

Office

28

Total
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


<RUN5HJLRQقدم مربع قد اؤ
ان فى اجملال الصناعى 311,943
ذكر

em
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي



'XUKDP5HJLRQ

املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





s
inc.
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة .02
 \6RXWK6LPFRH&RXQW




اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

6948
التجارى,فقدففى اجملال الص
مبيعات اجملال
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة أما
حسب اجملال,
حيثاألرقام
فقد منتفاوتت
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
املائةكان
املبيعات838قدرة1.8516,قدمفىمربع .و
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة
ليصلسعرالى  254.65د
pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
مبقدار 61.1
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 2فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع و
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
متوسط
للمكاتبالىوصل
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اماالعامبالنسبة

tum.ca

owned

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

اسألتكمة.الى@gmail.com :
ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ملاضية و ذلك بإنخفاض
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة ا
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
دﺟﻠﺔ 148.دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
واديدوالر مقارنة ب 16
القدم املربع ليصل الى 137.90
Ph.D.
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
com
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
River Walk

Industrial

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ
pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

Blumar El Dome

oker

@NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ
Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Marina WD El Sokhna

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com
وسوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker

توني كامل

 soariTollو سوف اجيب عليها تباعا.
n.homes@gmai
برجاء ارسال اسألتكم الىl.com :
Free: 1-855-410-8811
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Atef
Nekhil
7

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

اجلرانيت ....وتأثرية ع

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Atef
Nekhil
1-844-355-6939
Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Blumar Sidi Abdel
Rahman

www.wadidegla.com

Mortgage Agent

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

cialist

Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

Member of

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

البعض
الرئه ال
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات ا
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عامل العقارات

بعد املائة
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عقارات نيوز

انخفاض املبيعات للشهر الثانى على التوالى

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

ادواردفييعقوب
انخفضت ارقام مبيعات العقارات في السوق الكندى للشهر الثاني على التوالي ،حيثاعداد :
شهر
تناقصت
14.5%
لصحةيناير قد
تهديداشهر
النسبة في
وكانت
املاضي،
في العام
بنفس
مقارنة
6.5%
تناقصتسرطان
األنسان خصوصا
انها تسبب
البعض
استخدمه
الشهروقد
الطبيعية
األحجار
اصلب
بنسبة من
فبراير اجلرانيت
يعتبر
العام.
تطبيقها
العقارية التي
اجلديدة على
تشكيل عوامل
فى إلى عدة
املصريني هذا
ويعزى احملللون
أولالرادون
من غاز
وانطالق
األشعاعبدأاملباشر
القروضقد يسببة
الرئه الذى
القيود اجلميلة
أهمهامتاثيلهم
الكثير من
قدماء
اجلديدةصحة
يشككون فى
تطبيقآخرون
آخرى هناك
السوق ومن
من املشع.
اخلارجى
والكساء
كماده للبناء
على
الضريبة
ناحية بعد
الكندية
الصينيون
املستثمرون
ايضا من
واستعملالكثير
الضخمةانسحاب
وأيضا
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
املستثمرون األجانب في العقارات ،وأيضا القيود اإلضافية ضد املالك التي حتد من رفع اإليجارات وإعطاء
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
بغرض
واملوضوعوبالتالي
مستمرةالتأجير،
مازالت مجال
االستثمار في
املطابخعلى
فىمما أثر
استعمالهاملالك
إضافية ضد
املستأجرين
العقارات تعمقا
شراءابحاث اكثر
يحتاج الى
واألحواض
ميزاتد َء فى
الداخلية للمنازل .ب ُ
ذلك.وقتي ولن يستمر طويال ورمبا نرى عودة
الهبوط
االقتصاديون
هناك من
هذااو نفى
يعتقد أنألثبات
مناالخرى
الصناعية
اخلبراء واملواد
للفورميكا
ولكنكبديل
االستثمار1987
منذ عام
الصيف.وجود مواد مشعة يقول
تشير الى
مع االن
األبحاث
بداية
احدث أكبر
ولكننشاط
إلى

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
SOLD

SOLD

$VKUDI0HVVLKD
Tel.: 289-400-1764
%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham
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صحيفة «واشنطن بوست»

الضرير والقيثارة
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نافذة على �صحافة العامل

«بيزنس انسايدر»

طلبات غريبة وتصرفات
أكثر غرابة يقوم بها ركاب
الطائرات

اصيب عازف اجليتار البارع دوك واطسون
بالعمى وهو في الثانية من عمره ،لكن عائلته
لم تدعه يوما ً يشعر ألنه معاق.
وهو يقول« :كان اخوتي يأخذونني إلى خارج
املنزل أللعب معهم .كنت اتسلق األشجار
واسقط منها مثلهم متاماً ،وقد علمني ذلك
كيف اجد األشياء من طريق الصوت والصدى».
وكان لوالد واطسون اثر خاص في تقوية اعتماده
على نفسه ،ويقول واطسون متذكرا« :كنت
في احلادية عشرة من عمري عندما دخل اجليتار
حياتي ،اختار لي ابي آلة «باجنو» صغيرة وقال
لي« :إليك به يا بني اتقن العزف عليه يساعدك
على مواجهة العالم» فبدال من أن يقول لي «يا يعاني العديد من العاملني في قطاع الطيران
بني انت ضرير» ..واجهني بالتحدي.
من طلبات الركاب الغريبة وأحيانا تصرفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير الالئقة للبعض مما يتسبب في ازعاج باقى
صحيفة «يو .اس .نيوز آند وورلد ريبورت» الركاب .وكشف موقع «بيزنس انسايدر» عن
بعض األسئلة الغريبة التي يوجهها الركاب
للمضيفات على منت الطائرة في رحالت
مختلفة .فقد طلب أحد الركاب من املضيفة
نشرت صحيفة روسية أخيرا ً نتائج «استفتاء» أن تبلغ الكابنت بعدم االرتفاع عاليا حيث أن
طريف أجرته على مائة عائلة ،فمن بني هذه زوجته تعاني من فوبيا األماكن املرتفعة .في
حني طلب أحد الركاب من املضيفة أن تعود
العائالت ،وصفت تسعون زوجة أنفسهن كربات
الطائرة مرة أخرى لبلده حيث أنه نسي نقوده
للعائلة ووافق األزواج على ذلك ،ووصف تسعة
في املنزل! وكنوع فريد من نوعه لالحتفال
أزواج أنفسهم كأرباب للعائلة ،لكن الزوجات
بعيد ميالده ،طلب أحد الركاب من املضيفة
لم يوافقن ،أما الزوج الوحيد التي اعتبرته
أن يجلس بجانب الكابنت في قمرة القيادة وأن
زوجته رب العائلة ،فقلت أبلغته الصحيفة أنه
يلتقط لنفسه صورة سيلفي معه لالحتفال
نال جائزة ،وحني طلب منه اختيارها ،التفت إلى بعيد مياله.
زوجته وسألها «ماريا أي جائزة اختار؟».
ورمبا تكون بعض طلبات الركاب طريفة إال أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعضها رمبا يتسبب في وقوع خسائر مادية

النساء أوالً

نشرة اإلعالم البروتستانتي -أملانيا

انقاذ عبر الهاتف

يقدم مكتب املساعدات التابع للكنيسة
االجنيلية في املانيا خدمات استشارية عبر
الهاتف لتهدئة االشخاص الذين يفكرون في
االقدام على االنتحار لكن هذا املكتب يتلقى
مرتني في السنة نداءات حزينة ذات طابع
استثنائي ،مصدرها الطلبة الراسبون الذين
يخشون العودة إلى بيوتهم بعد حصولهم
على نتائج االمتحانات ،ويتولى املتطوعون
الذين يردون على النداءات بث الثقة في نفوس
التالميذ اليائسون ،وكذلك في نفوس آبائهم
احياناً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة «تامي»

مركبة فضائية غير مقصودة
اختارت وكالة الطيران والفضاء االمريكية
ان تستخدم في رحالتها املأهولة آلة تصوير
من طراز «هاسلبالد» ،وهي آلة التصوير التي
اخترعها االسوجي فيكتور هاسلبالد في
االربعينيات .وخالل سير رائد الفضاء مايكل
كولنز خارج مركبته عام  ،1966انفكت آلة
التصوير عن رباطها ودارات فترة من الوقت حول
االرض ،لتغزو بذلك اجلرم الفضائي االسوجي
الوحيد.

فادحة .ففي عام  2014تسبب عدم صبر
أحد الركاب على منت طائرة تابعة لشركة
طيران شرق الصني في خسارة الشركة ما
يقرب من  16ألف دوالر بعد أن سحب مفتاح
باب الطوارئ مما تسبب في هبوط اضطراري
للطائرة في مطار سانيا فينيكس الدولي
والسبب أنه يريد الوصول بسرعة حسبما
ذكر موقع «بيزنس انسايدر» !
كما أن هناك أشياء غريبة يعثر عليها طاقم
الطائرة بعد نزول الركاب ومنها العثور
على ببغاء وأسماك مجففة وعنكبوت.
ومن األشياء املقززة التي يعثر عليها طاقم
الطائرة أيضا كانت حفاضات األطفال
التي يتركها الركاب أسفل الكرسي أو في
املنطقة اخملصصة لدليل تعليمات السالمة
في الكرسي الذي يقع أمامهم!
وتتنوع التصرفات الغريبة بني الركاب فمنهم
من وضع مالبسه لكي جتف على كراسي
الطائرة واألخر يقوم بفرد قدميه أمامه لتصل
إلى الراكب الذي يجلس أمامه دون مراعاه
لشعوره ،مما يسبب في بعض األحيان في
مشاجرات بني الركاب.
وعن أغرب األشياء التي عثر عليها طاقم
الطائرة فقد أكد أنهم عثروا على طفل
رضيع نسيته أمه بداخل الطائرة وعندما
تذكرته أبلغت فورا وأرسلت زوجها ليأخذه.
كما تسبب أحد الركاب فى إثارة الذعر داخل
الطائرة عندما هرب منه متساحه الصغير
ولم يتمكن من اإلمساك به إال بعد أن أصيب
اجلميع بالرعب.

صحيفة «يو أس نيوز آند وورلد ريبورت»

وكالة االنباء االملانية

مطاردة القنابل القدمية

«جرس هتلر» سيظل يرن

صور
كشفت
قدمية
فوتوغرافية
االدمغة
مبساعدة
االلكترونية ،النقاب
عن آالف القنابل غير
املتفجرة التي ال تزال
مطمورة في أملانيا.
فخالل احلرب كانت قاذفات القنابل تغير يوميا ً على
املدن األملانية ولكن من كل  20قنبلة تنفجر كانت
هناك واحدة تقريبا ً تطمر في األرض على عمق
ثالثة امتار ،غير أنها بعد أن يتلف مقداحها تنفجر
تلقائياً ،وبحث العلماء طويالً عن طريقة سهلة
الستكشاف هذه االشراك املفخخة فوجدوها في
صور استكشافية قدمية للحلفاء وفي الكمبيوتر
املتطور.
عندما يتفحص الباحثون الصور بالعدسات املكبرة
يستطيعون تعقب مثار القنابل املقذوفة .فهذه
تنصب فوق الهدف على شكل صف من النقاط
املتفجرة .وكل فراغ في سلسلة القنابل املنفجرة
يدل على قنبلة لم تنفجر .وتنحصر املشكلة اذا ً في
املطابقة بني الصور الفوتوغرافية اجلوية واخلرائط
احلديثة في شوارع املدن .فالصور غالبا ً ما كانت
تؤخذ بزوايا منحرفة ،ومعظم املعالم الظاهرة فيها
لم تعد موجودة اتى احلل على يد هانس مول استاذ
الهندسة في معهد شتوجتارت للعلوم التقنية.
ويحتاج الباحثون الى حتديد ثالثة اشياء في الصورة
ال تزال موجودة مثل اجلسور أو البيوت ،فيتمكن
برنامج الكمبيوتر الذي طوره مول من مطابقة
كل نقطة اخرى في الصورة مع اخلريطة احلديثة.
والى االن توصل الباحثون الى تعيني مكان نحو 650
قنبلة جرى اقتالع اكثر من  150منها.

عرضت نتائج تصويت في مجلس محلي ملدينة
أملانية إلى اإلبقاء على جرس كنيسة ،يحتفي
بالزعيم النازي الراحل أدولف هتلر منذ ،1934
في مكانه في برج الكنيسة.
وتسبب اجلرس في انقسام مدينة هيركسهامي
إم بِرغ ،غرب أملانيا العام املاضي ،إذ قال البعض
إن وجود اجلرس أمر مسيئ ،بينما زعم آخرون أنه
ال جدوى من جتاهل التاريخ احمللي.
وقال رئيس بلدية املدينة جورج فيلكر ،إن
اجتماعا ً أفضى إلى تصويت اجمللس بأغلبية
 9أصوات مقابل  3أصوات ،على اإلبقاء على
اجلرس الذي يحمل نقش «كل شيء من أجل
أرض اآلباء ..أدولف هتلر» ،وقال اجمللس إنه يريد
إبقاء اجلرس نصبا ً تذكارياً ،ضد العنف والظلم.

9
اصحاب األعمال في سوق (باي وارد)
يطالبون بإزالة مالجئ املشردين منها

قدم نحو  ١٥٠٠من أصحاب األعمال وسكان
منطقة سوق (باي وارد) في أوتاوا التماس
لقادة املدينة لبحث مشكلة وجود ثالثة
مالجئ للمشردين في منطقة صغيرة مثل
سوق (باي وارد) ،هذا السوق الكبير والقدمي
الذي إنشأ عام  ١٨٢٦في أوتاوا والذي هو مكان
رئيسي لالستمتاع وتناول األطعمة واملشروبات
اخملتلفة والتسوق والذي يجتذب السواح ويزوره
 ٥٠ألف زائر في عطلة األسبوع.
وحتت عنوان (إنقذوا السوق) قال أصحاب
األعمال إن وجود مالجئ للمشردين في هذه
املنطقة تعتبر سرطان مزمن للمقيمني فيها
وإن هؤالء املشردين يقومون بالشحاذة وبأعمال
إجرامية وأعمال زنا وعنف في وضح النهار
أمام العمالء بدون خوف من الشرطة وتتأثر
التجارة بهذا وينخفض البيع ،ويتكلف أصحاب
األعمال ما يزيد على  ١٥ألف دوالر في الشهر
بسبب هذا.
وقال واحد من أصحاب املطاعم أن أحد هؤالء
املشردين قام بأعمال عنف في مطعمه وألقى
بالقهوة على العاملني فيه ،وعندما استدعيت
الشرطة لم تفعل شيء ،وقال أنه هناك احتياج
إلتخاذ قرارات صعبة وعدم الليونة في هذه
املواقف ويجب أن توافق إدارة املالجئ الثالثة مع
الشرطة وقادة املدينة على ما ينبغي القيام
له ،هذا وتعمل املالجئ الثالثة معا إلعداد ردا
مشترك على هذا االلتماس وقالوا في بيان
لهم أمن موافقون على أن السالمة واألمن في
املنطقة أصبحت مصدرا لقلق اجلميع وأنهم
يعملون مع الشرطة ملعاجلة هذا الشأن.
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مطار «بيرسون» بتورنتو يفوز بجائزة أفضل أكبر مطار خلدمة العمالء
في شمال أمريكا
أعلن اجمللس الدولي للمطارات العاملية (أيه أس كيو) مؤخرا عن املطارات
الدولية الفائزة بجائزة اجلودة لعام  ٢٠١٧والتي تخدم أكثر من ٧٫٧بليون
مسافر خالل العام وعلى غير املتوقع فاز  ١٦مطار ألول مرة باجلائزة
لفئات مختلفة مثل حجم املطار وموقعه.
وجاء مطار بيرسون الدولي في تورنتو على رأس قائمة املطارات الكبيرة
التي تقدم خدمات متميزة ألكثر من  ٤٠مليون مسافر في السنة في
شمال أمريكا ،جاء مطار أوتوا أفضل مطار خلدمة ما بني  ٢إلى  ٥مليون
راكب ،وجاء مطار بومباي في الهند األول في آسيا واحمليط الهادئ وأحتل
مطار فيوميتشينو في روما املركز األول بني مطارات أوروبا ،واستند التقييم للفائزين على استطالع للركاب
الذين طلب منهم إعطاء رأيهم في  ٣٤بند بداية من حلظة وصول املسافر للمطار وخدمة نقل األمتعة
والتأكد من احلجز واألوراق الرسمية والفحص األمني ودورات املياه واملتاجر واملطاعم والتجارب الشخصية
اجليدة أو السيئة في املطار ،هذا وسيقام حفل توزيع اجلوائز في مدينة هاليفاكس بي مقاطعة نوفا
سكوتشيا من  ١٠إلى  ١٣سبتمبر  ٢٠١٨ويستضيف احلفل هيئة مطار هاليفاكس الدولي.

أعلنت حكومة مقاطعة نوفا سكوشيا الليبرالية
عن تخصيص مبلغ إضافي قدره  39,6مليون دوالر
لرواتب أطباء الصحة العامة وإلجراءات حتفيزية
بهدف تسهيل حصول املواطنني على خدمات
طبيب عائلة.
وتُخصص من أصل هذا املبلغ اإلجمالي  14مليون
دوالر لزيادة رواتبهم ،كذلك  6.4ماليني دوالر
لتشجيع أطباء العائلة على أخذ مرضى جدد من
قائمة االنتظار التي تضم  44ألف اسم ملواطنني
ليس لهم بعد طبيب عائلة.
كذلك لتحفيز األطباء سيتم دفع عالوة قيمتها
 150دوالرا ً لطبيب العائلة عن كل مريض يأخذه
من قائمة االنتظار أو يُحال إليه من أحد أقسام
الطوارئ كما عن مريض يُحال إليه من طبيب عائلة
أخر بسبب تقاعد األخير عن عمله أو إنتقاله.
ما يقرب من نصف عدد الناخبني في أونتاريو ال يوافقون على
ويعتقد رئيس نقابة أطباء نوفا سكوشيا أن
فوز دوج فورد بزعامة حزب احملافظني ولكن احلزب يستعد
هذه التحفيزات رمبا ستشكل خطوة حاسمة
للفوز باألغلبية في انتخابات املقاطعة في يونيو القادم،
على طريق حل مشاكل نظام الرعاية الصحية
وهذا وفقا الستطالع جديد للرأي ،وجد أن  %٤٨من مجموع
األولية في املقاطعة ،بسبب النقص الشديد
 ٩٢٣ناخب في أونتاريو شملهم االستطالع ال يوافقون على
في عدد أطباء العائلة ،وأن هذا التمويل اإلضافي
دوج فورد.
يسهل توظيف أطباء عائلة جدد واالحتفاظ
ّ
وقال  %٣٦منهم أنهم موافقون عليه و %١٦قالوا ال نعرف
بهم وتشجيعهم على تطوير طرق أفضل ملزاولة
وكانت اجملموعات غير املوافقة على دوج فورد من اإلناث
الذين تتراوح أعمارهم ما بني  ٥٥سنة و ٦٤سنة الذين يعيشون في مناطق شمال أونتاريو والذين يؤيدون مهنتهم .اجلدير بالذكر أن الراتب اإلجمالي لطبيب
الليبراليون ،وكان املوافقني على قيادة دوج فورد من الذكور ما بني  ٣٥سنة إلى  ٥٤سنة من سكان تورنتو .العائلة في نوفا سكوشا  254ألف دوالر حسب
وقال رئيس مؤسسة فورمي للبحوث أن سكان أونتاريو ال يقبلون دوج فورد ويرفضون البدائل اآلخرى وبينما نقابة أطباء املقاطعة.
سيكون لدى حزب احملافظني فرصة للفوز بانتخابات املقاطعة في  ٧يونيو فلم يتلقى احلزب أي مساندة
قوية كما هو معتاد ،وذلك بسبب ما حدث من حرج ونزاع ساخن بني املرشحني يوم السبت  ١٠مارس
عند إعالن نتيجة التصويت على زعامة احلزب ،وأنه لو عقدت انتخابات املقاطعة يوم األحد  ١١مارس زوجني مسيحيني يفقدون حقهم في
حلصل حزب احملافظني على  %٤٤من األصوات وحصل احلزب الليبرالي على  %٢٣من األصوات وحصل احلزب
باألغلبية كفالة طفلتني بسبب رفضهم للترويج
الدميقراطي اجلديد على  %٢٧من األصوات ويحتاج حزب احملافظني أن يضمن %٤٠من األصوات ليفوز
في االنتخابات القادمة.
ألرنب الفصح

استطالع رأي :حزب احملافظني سيفوز في أونتاريو رغم رفض
كثيرين لـــ «دوج فورد»

كندا حتذر مواطنيها من السفر
الي منتجع باليا دي كارمن في جاميت سينغ :سأحضر اجتماعات للسيخ االنفصاليون في املستقبل
املكسيك
في مقابلة مع مذيع في قناة (سي تي في) التليفزيونية قال جاميت
أصدرت كندا حتذيرا لرعاياها بتجنب السفر
للسياحة في منتجع باليا دي كارمن في املكسيك
حتى إشعارا أخر ،وذلك بسبب مخاوف من
تهديدات أمنية ،بعد حدوث انفجار يوم  ٢١فبراير
على ظهر عبارة وأدى إلى إصابة  ٢٦سائحا ،وفي
وقت الحق عثر على متفجرات لم تنفجر على
عبارة ثانية تسير على نفس طريق العبارة األولى ما
بني جزيرة كوزوميل ومنتجع باليا دي كارمن ،وقال
املدعي العام في املكسيك أن االنفجار في العبارة
لم يكن عمل أرهابي أو بسبب جماعات اجلرمية
املنظمة ،وأنه مت نشر  ٦٠ضابط وكالب بوليسية
حلراسة العبارات وامليناء ،هذا وقد أغلقت احلكومة
األمريكية قنصليتها في هذه املدينة وأصدرت
حتذيرا من السفر إليها.
وبرغم التحذيرات املستمرة ال يزال الكنديني
يسافرون إلى هذا املنتجع في املكسيك ،وقال
أحد املسافرين إلى املكسيك من مطار كاجلاري
أنه يخطط للبقاء في املنتجع وجتنب السفر إلي
أي مكان بالعبارة ولكن موظف متقاعد في وكالة
مكافحة اخملدرات األمريكية قال إن هذا ال يكفي
فهناك فصائل متصارعة لتجارة اخملدرات وهو ال
يعتقد أن هناك مكان آمن في املكسيك ولكن
املسؤولني املكسيكيون يقولون أن مدينة باليا
دي كارمن آمنة والنشاط السياحي واالقتصادي
مستمر وأشغال الفنادق بلغ  ،%٨٠ومع هذا حذرت
هيئة الشؤون العاملية الكندية املواطنني بتجنب
السفر لهذه املنطقة وممارسة درجات عالية من
احلذر نظرا ملستويات اإلجرام العالية والنشاط
اإلجرامي وأحيانا قطع الطرق الغير قانوني فضال
عن االحتجاجات واملظاهرات ونصحت بعدم السفر
إلى املناطق الشمالية والغربية من املكسيك.

مبالغ إضافية لطبيب
العائلة بنوفا سكوشيا
لقبول مرضي جدد

سينغ أن مشاركته في املناسبات القومية للسيخ ليست بالضرورة
ألنه متعاطف مع احلركة االنفصالية عن الهند ،ولكن ألنه يعتبر هذه
املناسبات فرصة ليشارك اآلخرين معتقداته ولن يتردد في حضور هذه
االجتماعات في املستقبل ،وقال إن لديه خبرة شخصية في التعامل مع
التمييز والعنصرية والتهميش بسبب كونه فرد من طائفة السيخ وهو
يرى أن دعوته ملناسبات يجتمع فيها السيخ فرصة للتحدث عن كيف
استطاع هو شخصيا التغلب على هذه املواقف وهو يحب أن يتواصل مع زمالؤه من السيخ الذين يشعرون
باخلجل من أنفسهم نتيجة الضطهاد وقع عليهم في املاضي ،والذي قد يؤدي بهم للجوء إلى وسائل
سلبية.
ويعرف أن جاميت سينغ حتدث في اجتماع حاشد للسيخ املؤيدين لالستقالل عن الهند في مدينة سان
فرانسيسكو عام  ٢٠١٥وكان معلقا هناك صورة كبيرة لي جارينل سينغ الذي يعتبره البعض متطرفا
ويعتبره اآلخرين شهيدا قتل خالل اشتباكات اجليش الهندي مع السيخ في املعبد الذهبي عام ،١٩٨٤
وشارك أيضا جاميت في حلقة دراسية عام  ٢٠١٦عن سيادة السيخ وحضرها قائد من الشباب الذي ناقش
العنف بوصفه (شكل شرعي للمقاومة) ألولئك الذين يدافعون عن استقالل السيخ عن الهند بإنشاء
دولة منفصلة تسمى خاليستان داخل منطقة البنجاب ،وعندما سؤل جاميت عن موقفه من هذا قال أنه
ال يختار جانبا عن اآلخر ويعتقد أنه ينبغي السماح للناس بالتحدث في هذا األمر وهو يؤيد حق الشعب في
احملادثات السلمية والدميقراطية ،هذا ويعيش في كندا نحو  ٥٠٠ألف فرد من طائفة السيخ.

استدعاء لعبوات من اللحم املفروم من ماركة (جود بوتشر) بسبب
احتمال تلوثها ببكتريا
أعلنت وكالة فحص األغذية الكندية عن استدعاء لعبوات اللحم البقري املفروم ماركة (جود بوتشر)
والتي بيعت في أونتاريو ونيوبرونزويك ونوفاسكوتيا وجزيرة األمير إدوارد وكيبيك ووزعت أيضا في أقاليم
ومقاطعات أخري -بسبب وجود بكتريا (أي كوالي) فيها والعبوات املستدعاة واحدة وزنها  ٢٨٥جرام وتاريخ
انتهاء صالحيتها  ٢١مارس  ٢٠١٨والعبوات اآلخرى وزنها  ٥١٠جرام وتاريخ انتهاء صالحيتها  ١٩مارس
وأخرى بنفس الوزن وتاريخ انتهاء صالحيتها  ٢١مارس  ،٢٠١٨واألطعمة امللوثة ليس لها رائحة أو شكل ردئ
يدل على أنها تسبب املرض وتتضمن أعراض اإلصابة ببكتريا (أي كوالي) القئ والغثيان وتقلصات البطن
وإسهال دموي وفي حاالت شديدة تسبب لبعض الناس سكتة دماغية أو قد يحتاج املريض إلى نقل دم
وغسيل كلوي ،هذا ولم يبلغ عن أي مرض من أكل هذا املنتج ،ويجب إعادة هذا املنتج إلى املتجر الذي
اشتري منه أو التخلص منه.

حكم قاضي العدل أندرو جودمان من محكمة
العدل العليا في أونتاريو على وكالة رعاية األطفال
في هاميلتون بأنها خذلت طفلتني ولم تهتم
بشعورهم وسببت لهم صدمة نفسية حني
أخذتهم من منزل األسرة املسيحية التي كانت
تكفلهم والتي رفضت أن تكذب للترويج لقصة
أرنب عيد الفصح ،وقال القاضي في حكمه الالذع
املكون من  ٦٢صفحة أن الوكالة انتهكت حق
الزوجان الكافلني للطفلتني في احلرية الدينية
وحرية التعبير عندما أخذت منهم الطفلتني وانهت
عقد الكفالة ووضعت عليهم قيود بعدم كفالة
أطفال أخرين بسبب أرنب عيد الفصح.
وكان الزوجان املسيحيني ديرك وفرانسيس بييرز
اللذان كانا يعيشان في مدينة هاميلتون في أونتاريو
قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد وكالة رعاية
األطفال العام املاضي قائلني أن العاملني في الوكالة
أصروا على أن الزوجان البد أن يقولوا للطفلتني اللتان
في عنايتهم وهما في عمر  ٣و ٤سنوات أن قصة
أرنب عيد الفصح حقيقة على الرغم من أن الزوجان
يؤمنون بأن جميع الكذب هو خطية وطلب الزوجان
من احملكمة أن تبرأ ساحتهما وتنظف أسمهم
وتعلن عن انتهاك حقوقهم حتى يستطيعوا أن
يكفلوا أطفاال آخرين في املستقبل ،وهذا ما قامت
به احملكمة وقال القاضي أن الوكالة أخذت الطفلتان
من منزل الزوجان بعد مهلة قصيرة جدا ولم تهتم
ملا سببته لهما من اضطرابات نفسية ،وأن األطفال
يؤخذون من األسر التي تكفلهم بسبب التعرض
العتداء جسدي أو جنسي وليس بسبب أرنب عيد
الفصح وكان الزوجان قد أعلنوا موقفهم بوضوح
للوكالة قبل كفالة الطفلتني وقاال لن نكذب لنعزز
االعتقاد في سانتا كلوز وأرنب عيد الفصح ،هذا وقد
شكر الزوجان القاضي واحملكمة ألنهم أثبتوا صحة
موقفهم وبرأوا ساحتهما وبعث املدير التنفيذي
لوكالة رعاية األطفال اعتذارا بالبريد للزوجان وقال
نحن نعترف بأخطائنا ونحترم قرار احملكمة ونضمن
أال يحدث هذا مرة أخرى.
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العـــائلــــــة

 7صفات تدل أن طفلك سيكون ناجحاً في املستقبل

كيف ت�شجع نف�سك ..وترفع معنوياتك؟!

هل تبالغ وتهول في
اخطائك بدرجة زائدة؟
هل تضغط على نفسك كثيرا ً في كل شيء ،تقوم
به مهما كان بسيطا لكي ترضى عن نفسك ،أو
لكسب رضا كل من حولك؟
قاس على نفسك ،وأيضا على اآلخرين ألنك حتيل حياتك وحياة من حولك إلى التعاسة
اذن فانت ِ
نتيجة شعورك دائما ً باالحباط وبتأنيب الضمير ألنك ال تصل دائما ً إلى درجة الكمال.
واآلن يجب عليك أن تُغ ّير من اسلوبك هذا في احلياة إذا كان هذا هو منهجك الدائم ،حتى تشعر
بالراحة واالستمتاع بحياتك ،وأيضا لكي تسعد وتشجع من حولك.
عش حياة معتدلة :أي ال تقحم نفسك في أعمال تعرف مسبقا إنك ال تستطيع القيام بها،
وال جتامل أحدا ً أو تعرض عليه أداء عمل بالنيابة عنك ،ثم جتد أنه ليس لديك وقت لهذا ،أو أنك
تضحي براحتك وراحة أسرتك وهدوء نفسك ،في سبيل إمتام وعدك ،فال تهمل نفسك أو تقسو
عليها.
ً
انظر لنفسك نظرة ايجابية :فمثال إذا شعرت بتأنيب الضمير وبدأت في احلكم بقسوة على
نفسك؛ بدل طريقة تفكيرك وشجع نفسك بكلمات إيجابية ،وتذكر كل املواقف الطيبة التي
مررت بها ،واملشكالت التي استطعت اجتيازها ،واألعمال التي امتمتها بنجاح ،وأكد لنفسك
أنك هادئ وغير متوتر األعصاب ،فنظرتك اإليجابية نحو نفسك تقضي فعليا على الكثير من
السلبيات أو النقص الذي تشعر به في حياتك.
كن مرحا :احرص على مصاحبة األصدقاء الذين يتميزون بروح املرح الطيب الراقي ،وال حترم نفسك
من قراءة األشياء املرحة اخلفيفة ،اذهب في نزهة أو رحلة مع أسرتك وحاول التمتع بكل شيء
جميل من حولك ،وال تؤنب نفسك على الضحكة الصافية التي تخرج من قلبك بتلقائية.
نظم وقتك :احرص على أال تضيع ساعات يومك في أشياء غير مفيدة أو اعمال ال هدف وراءها،
وفي الوقت نفسه ال تزحم يومك بكل ما هو جاد أو باألعمال الصعبة ،أو في القراءة أو االستذكار
فقط ،بل احرص على أن يكون في جدولك اليومي وقت لالسترخاء أو لسماع املوسيقى ،أو
للرياضة ،أو للمشي إذا كان اجلو جميالً.
ال تخش األمر اجلديد :أي ال تخش أن تقدم على جتربة أمر جديد أو على عمل ما ألنك لم تنجح
فيه قبال ،ال تستسلم لإلخفاق وال جتعله يؤثر في حماسك ،فكل شيء جديد وكل اختراع نراه
اآلن ونلمسه بني أيدينا ،خضع لعدة جتارب ،والكثير منها لم ينجح حتى وصل إلى الصورة التي
نراها اآلن ،واحرص أيضا ً على أن تشجعه من حولك ،فإذا سألك صديق رأيك في اإلقدام على أمر
ما ،فشجعه مادمت ترى أن هناك فائدة ستعود عليه وأنه لن يضر نفسه أو يؤذي مشاعر اآلخرين.
ال تخجل من طلب املشورة :خذ رأي األكبر منك سنا ً أو خبرة إذا كانوا قد عملوا في نفس العمل
الذي تريده ،أو يدرسون نفس الدراسة التي تتمنى أن تدرسها ،ثم خذ قرارك بنفسك ،وال تحُ مل
أحدا ً نتيجة قراراتك ،إن لم ترض عنها ،حتى تكون مقتنعا ً بكل شيء تقدم عليه واجعل مشيرك
اهلل ،فهو يبني ويوضح لنا الطريق التي نسلكها في حياتنا.

�أ�صول ولياقة ت�صرف
البوفيه املفتوح

يتباهى الكثير من اآلباء واألمهات بتفوق
أطفالهم في املدرسة ،وإتقانهم مهارات ال
يتقنها أقرانهم ،لكن العديد من الدراسات،
تؤكد أن التفوق في املدرسة ،ال يقود بالضرورة
إلى النجاح في احلياة .وإلى جانب التفوق
الدراسي ،يجب أن يتمتع الطفل مبهارات أخرى،
تتعلق بالتواصل االجتماعي ،والقدرة على اتخاذ
القرارات املناسبة ،والعديد من الصفات األخرى،
حتى يحقق النجاح املأمول في املستقبل.
وفيما يلي ،مجموعة من الصفات ،التي تشير
إلى أن طفلك ميلك فرصة كبيرة ،لتحقيق
النجاح في املستقبل ،بحسب موقع إندي 100
اإللكتروني:
 -1مهارات عالية في القراءة والكتابة
أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة
الشخصية وعلم النفس األمريكية ،أن إتقان
مهارات القراءة والكتابة بعمر مبكر ،يرتبط
بشكل كبير بالتحصيل العلمي العالي ،وإيجاد
وظيفة مرموقة ،واحلصول على دخل مرتفع.
 -2االهتمام باملدرسة
يقول اخلبراء ،إن االهتمام باملدرسة ،من املؤشرات
األساسية للنجاح ،ووجدت األبحاث ،أن
السلوكيات احملددة في املدرسة الثانوية ،لها آثار
طويلة األمد في وقت الحق.
 -3التحلي باملسؤولية
يتعلم الطالب التحلي باملسؤولية منذ الصغر،
ويشير االهتمام بالواجبات املدرسية ،وحضور
الدروس بشكل منتظم ،إلى أن الطالب ،سيكون
شخصا ً ناجحا ً في املستقبل ،انطالقا ً من
شعوره باملسؤولية بشكل مبكر.

�أفكار منزلية

 -4القيام باألعمال املنزلية
على الرغم من أن القيام باألعمال املنزلية ،ال
يرتبط بشكل مباشر بالنجاح في املدرسة ،إال
أنه مؤشر على أن الطفل يتحلى باملسؤولية،
وعلى استعداد للقيام بأي عمل يوكل إليه ،وهذا
مؤشر آخر ضروري للنجاح.
 -5تعلم الرياضيات بعمر مبكر
وجد حتليل شمل أكثر من  35ألف طالب في
مرحلة ما قبل املدرسة في الواليات املتحدة
األمريكية ،أن تعلم مهارات الرياضيات بعمر
مبكر ،دليل على قدرة الطفل على إتقان العديد
من املهارات في املدرسة.
 -6حتدي الوالدين
إذا كان أطفالك متمردون فهذا ليس أمرا ً
سلبيا ً باملطلق ،حيث أظهرت دراسة شملت
الطالب الذين حضروا مدارس لوكسمبورغ في
الستينات ،أن أولئك الذين حتدوا سلطة آبائهم،
كانوا أكثر ميالً للبقاء في املدرسة لوقت أطول.
 -7الشجاعة
ربطت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا بني
الشجاعة وقوة الشخصية من جهة ،وبني
حتقيق النجاح من جهة أخرى ،حيث تساعد هذه
الصفات على االلتزام باألهداف وال سيما طويلة
األمد ،وعدم االستسالم أبدا ً أمام التحديات.

استخدامات غير تقليدية للخل املنزلي

من أجل صحة أفضل للحيوانات األليفة التي
باملنزل ،تضاف ملعقة من اخلل الى املاء املقدم
لها.
للحفاظ على املطبخ من النمل ،ميكن اعداد
محلول من كوب من املاء وكوب من اخلل ثم
يرش في املنطقة التي بها النمل.
للتخلص من مضايقات القطط ،تغمس
قطعة من الورق في اخلل ،وتوضع في اماكن
سلم
تواجد القطط سواء في احلديقة او على ُ
العمارة .للحفاظ على لون نسيج الكتان ،مثل
شراشف ومفارش السفرة ،والفوط وماليات
األسرة ،وأغطية الوسائد ،يضاف مقدار من

اخلل إلى ماء الشطف ،فيحتفظ النسيج
بنضارته ،ومينع اصفراره.
للمالبس اجلديدة ،يضاف ربع فنجان خل إلى
ماء غسل املالبس اجلديد ،للتخلص من املواد
الكيميائية ورائحة املواد اخلام املستخدمة في
صناعة النسيج.
حتى ال يلمع القماش عند كيه ،يستخدم
محلول مك ّون من مقدار من اخلل ومقدار من
املاء ،وتغمس قطعة قماش بيضاء نظيفة ،في
هذا احمللول ،ثم تُعصر ،ويتم وضعها على الثوب
املراد كيه ،وبذلك يحتفظ النسيج بلونه بدون
ملعان.

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

مهما كان البوفيه حافال باألطعمة الشهية،
فال تطيل الوقوف أمامه أو أمام كل األطعمة،
حتى ال تشغل حيزا كبيرا مينع غيرك من أخذ
مكانه ،وال متأل طبقك بأكثر من احتياجك ،إذ
من غير الالئق أن تشبع وتترك طبقك وبه أي
طعام وهناك في دنيانا من ميوت جوعاً.
التثاؤب:
إذا تثاءبت ،ضع يدك على فمك ،أو استخدم
منديال لهذا الغرض ،ومن املفضل أن متنع
نفسك عن التثاؤب ولو كنت في أشد درجات
التراخي والنعاس.
للترحيب بالضيوف:

إذا ذهبت في زيارة ألول مرة بدعوة ،أو بدون
دعوة ،فال تصطحب معك أطفالك إال
باستئذان أهل البيت املضيف ،أما إذا زارك
آخرون ،فال تعمل على اظهار اعجابك
مبواهب صغارك في حفظ بعض األغنيات
أو احملفوظات أمام الزائرين ،ولكن على األب
أو األم بدال من هذا أن يحرصا على تعليم
األطفال كيف يستقبلون الضيوف في
أدب ،وكيف يرحبون بالزائرين دون أن يختبأوا
منهم خلف والديهم أو بحجرتهم ،واحذر
توبيح أحد األبناء أمام الضيوف مهما كانت
األسباب.

حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  100ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح  ،وجميع صفحاتها باأللوان

�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939
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جريدة الوطن جُتري ً
حوارا مع رئي�س حترير
«جود نيوز» عن االنتخابات الرئا�سية
قامت جريدة «الوطن املصرية» باحلديث مع املهندس أبرام مقار
رئيس حترير «جود نيوز» عن االنتخابات الرئاسية ومشاركة
املصريني في كندا بها وذلك قبل ساعات من بدء االنتخابات باخلارج ،وقال «مقار» ملراسلة اجلريدة
الصحفية «ماريان سعيد» ،أنه يصعب توقع نسب مشاركة املصريني باالنتخابات الرئاسية في
كندا ألمرين أولهما أن املصريني متوزعني على معظم املقاطعات الكندية والتي بعضها يبعد اآلالف
من الكيلومترات عن مقرات التصويت بالسفارة والقنصلية ،وثانيا ً امكانية تأثير الشعور بغياب
املنافسة ،وجميعها أمور جتعل من الصعب توقع نسب احلضور واملشاركة.
وأشار رئيس حترير «جود نيوز» إلى أن التصويت مبقر السفارة املصرية بأوتاوا وبالقنصلية املصرية
مبونتريال سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا ً إلى التاسعة مسا ًء ،وأشار إلى أن القنصلية املصرية
مبونتريال كانت قد أصدرت بيانا ً قالت فيه أنها تعتذر عن تقدمي خدماتها للمصريني املقيمني بكندا
يوم السادس عشر من مارس بسبب إجراء االنتخابات الرئاسية مبقر القنصلية ،وأضاف «مقار» إلى
أن املركز القبطي الكندي مبدينة مسيسوجا كان قد أعلن أنه سيرتب أتوبيسات للذهاب والعودة
يوم السبت  17مارس ملقر السفارة بأوتاوا للمشاركة.
وأكد رئيس حترير «جود نيوز» إلى أنه من املتوقع أن تزداد نسبة املشاركة للمصريني املقيمني مبدينتي
أوتاوا ومونتريال عن مدينة تورنتو والتي حتظى بالعدد األكبر من املصريني املهاجرين نظرا ً لبعد
املسافة بني تورنتو ومقرات التصويت بالسفارة والقنصلية والتي تصل لـــــ  400كيلومتر.

حب�س مدر�س � 4أيام
بتهمة ازدراء الأ�سالم ببني �سويف
أمر احملامي العام األول لنيابات بني سويف بحبس مدرس دراسات اجتماعية مبدرسة باروط اإلعدادية بنات
سابقًا ،ومنتدب مبدرسة سنور اإلعدادية بنني  4أيام على ذمة التحقيقات ،وطلب حتريات األمن الوطني
حول واقعة قيامه بازدراء الدين اإلسالمي أمام طالبات مبدرسة باروط اإلعدادية بنات.
مدرسا للدراسات
وكشفت حتقيقات النيابة العامة أن املدرس يدعى «مجدى.ف.س 49 ».سنة ويعمل
ً
االجتماعية في  31ديسمبر املاضي وقت عمله مبدرسة باروط اإلعدادية بنات وأثناء إلقائه أحد الدروس
للطالبات وجه لهن سؤالني ،السؤال األول :أين ولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟ ووضع ثالثة اختيارات
للطالبات هي( :أ».يثرب» ،ب».مكة» ،ج».حفيظة أبوطرطور») ،والسؤال الثاني :من هي ُمرضعة الرسول
صلى اهلل عليه وسلم؟ ،ووضع املدرس اختيارين لإلجابة وهما( :أ».حليمة السعدية» وب« .حليمة بتاعة
الطعمية»).
وكشفت التحقيقات أن أهالي الطالبات تقدمن بشكوى جماعية لإلدارة التعليمية ببني سويف ضد
مدرس الدراسات االجتماعية ،ومت حتويل الشكاوى للتحقيق معه عن طريق النيابة اإلدارية ومت نسخ صورة
من الشكاوى من قبل النيابة اإلدارية وإرسالها للنيابة العامة للتحقيق مع املدرس.
وأكدت حتقيقات النيابة العامة أنه مت استدعاء املدرس املتهم وجهت له تهمة ازدراء األديان ،وطلبت
النيابة العامة من مدير أمن بني سويف إلرسال حراسة الزمة الصطحاب املتهم إلى ديوان شرطة بنى
سويف للتحفظ عليه وتنفيذ قرار حبس النيابة العامة  4أيام على ذمة التحقيق.

جود نيوز
تهنئ
الأ�ستاذ � /إيهاب �صادق
على ر�سامته لرتبة دياكون
بدير ال�سيدة العذراء
وال�شهيدين ماجرج�س و�أبو
�سيفني
ب�أ�سم  /فيلوباتري
بيد نيافة الأنبا مينا �أ�سقف م�سي�ساجا وغرب
كندا
وال�شما�س فيلوباتري هو زوج تا�سونى نيفني
ووالد مارينا ومونيكا

الرب يبارك فى خدمته
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يف تقرير ال�سعادة العاملي  ..كندا يف املركز ال�سابع ً
عامليا
و�أف�ضل دولة للمهاجرين
في تقرير السعادة العاملي لهذا العام  2018والذي يصدر
عن شبكة التنمية املستدامة التابعة لألمم ملتحدة والذي
قام بدراسة  156دولة وفقا ً لدرجات حققتها تتعلق بنصيب
الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي والرعاية االجتماعية
ومتوسط األعمار واحلريات االجتماعية والكرم وغياب
الفساد ،جاءت فنلندا في املركز األول باعتبارها الدولة
األسعد في العالم بعد أن كانت في املركز اخلامس في العام
املاضي ،بينما جاءت كندا في املركز السابع بني دول العالم وتراجعت مصر للمركز الـ .122
وشملت قائمة الدول الـــ  10األكثر سعادة في العالم في  2018إلى جانب فنلندا والنرويج كل من
الدمنارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا ،وقد أحتلت الواليات املتحدة املركز
 ١٨وبهذا تراجعت من املركز  ١٤العام املاضي بسبب تفاقم األزمة الصحية وتدني رأس املال االجتماعي،
وجاء التقرير والذي صدر في الثالث عشر من مارس احلالي يحمل وضع أربع دول عربية في املراكز الـ 50
األولى ،حيث جاءت اإلمارات في املركز الـ 20عامليا لتحتل صدارة الدول العربية ،تلتها قطر في املركز الـ
 32والسعودية في املركز الـ  33والكويت في املركز الـ .45
وحلت ليبيا في املركز الـ  70واجلزائر في املركز الـ  84واملغرب في املركز الـ  85ولبنان في املركز الـ 88
واألردن في املركز الـ  90وفلسطني في املركز  104وتونس في املركز  111والعراق في املركز  117ومصر في
املركز  ،122بينما جاء السودان في املركز .137
واحتلت دولتان عربيتان مراكز ضمن الدول العشر األخيرة وهما اليمن ( )152وسوريا ( ،)150والحظ
بعض املراقبني أن الدول االكثر برودة كانت في قمة القائمة وهذا ليس من قبيل املصادفة وقال «جون
أف هيلويل» اخلبير االقتصادي الكندي أن املناخ القاسي أحيانا يكون وسيلة جيدة لبناء روح تعاونية
بني األفراد وهذا يجعل الناس سعداء لتعاونهم مع بعضهم البعض ،في احلماية وإدارة شؤون احلياة،
والشعور باجملتمع يتضح كثيرا في اجملتمعات الريفية ألن احلياة فها أكثر صعوبة من حياة املدن فمعرفتك
بجارك والوثوق به ومعرفة اسماء أصحاب املتاجر يجعل احلياة أسعد.
كما لوحظ من التقرير أن البالد التي تقع ضمن العشرة األوائل في القائمة ال تزال هي نفس البالد
التي احتلت العشرة درجات األولى من قبل مع تبادل في املراكز ،هذا وقد استند التقييم الدولي للبالد
السعيدة على الناجت احمللي اإلجمالي للفرد وسنني العمر الصحية املتوقعة ،واجابات املشاركني في
االستطالع عن سعادتهم وعن مستوى الدعم االجتماعي الذي يتلقونه في أوقات احلاجة وعن حرية
االختيار وعن مدى الفساد اإلداري في مجتمعهم وعن سخاؤهم في العطاء وكان من ضمن البالد التي
تقدمت كثيرا ً «توجو» في غرب أفريقيا والتي كانت أقل سعادة عام  ٢٠١٥واحتلت اآلن املركز الـ  ١٧لعام
 ٢٠١٨وكان في نهاية القائمة بورندي في شرق أفريقيا واحتلت املركز ،١٥٦والتقييم السنوي للسعادة
لعام  ٢٠١٨شهد ألول مرة أول تقييم للبالد التي تضم مهاجرين سعداء واعتبرت كندا هي األولى من
بني دميع دول العالم للمهاجرين ،والبالد التي تضم مهاجرين سعداء ليست هي أغنى البالد ولكن هي
التي لديها مجموعة متوازنة من الدعم االجتماعي املؤسس حلياة أفضل وتعتمد سعادة املهاجرين على
قبول أهل البلد اجلديد لهم.

الأنبا مكاريو�س يتحدث عن ذكرياته مع البابا �شنودة الثالث
قال نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام
إليبارشية املنيا وأبو قرقاص عن البابا شنودة
الثالث في ذكرى نياحته :كان البابا شنوده
بالنسبة لي في طفولتي املعجزة واألنشودة،
وأول صورة تكونت في مخيلتي عن اهلل ،كنا
نسمعه ونقلده ونر ّدد طرفاته ومقوالته ونحتكم
إلى آرائه ،ونتحدث عنه بولع شديد ،وكنت أسافر
من الفيوم خصيصا ً لكي أراه ولو عن بُعد ،وكنت
ً
محظوظا عندما أسلم عليه،
أحسب نفسي
وباألكثر عندما اتناول من يده ،وكنت أقف مبهورًا بشخصيته وهو يتكلم ،وكنت أحسد الذين يحيون
بالقرب منه والذين يرونه كثيرًا .أحببت فيه الراهب مثلما أحببت فيه الكاتب والواعظ غير التقليدي.
وإليه يرجع الفضل في محبتي لألدب والقصص ،فلما كبرت وأصدرت كت ًبا في األدب القبطي ،أهديته
إلي في مكتبي (عندما كنت سكرتيرًا مع قداسته) ،وناقشني فيما كتبت!
نسخة ،وبعد أن قرأه جاء ّ
وعندما أبدى إعجابه بأسلوبي في الكتابة ،كان ذلك بالنسبة لي أعظم تكرمي وصلني وأعظم وسام
نلته ،ال سيما وهو صادر عن أديب وشاعر.
عندما زرته مع نيافة األنبا أرسانيوس ومعنا بعض من اآلباء األساقفة ،وكانت املرة األخيرة التي رأيناه
ألح عليه ومت ّلك من جسده الواهن ،ومع
فيها ،كان نائ ًما على السرير في أيامه األخيرة ،وكان املرض قد ّ
ذلك فقد كان في كامل لياقته الذهنية ،حتاور معنا وسألنا في أمور محددة في إيبارشياتنا ،وكان لطي ًفا
مريضا ونحن في زيارته إلاّ أننا نحن الذين تشجعنا بهذه الزيارة.
مداع ًبا كعادته ،ومع كونه كان
ً
وعندما سمعت بنياحته كنت على وشك دخول كنيسة مارجرجس بسبورتنج أللقي محاضرة هناك،
فقد اتصلوا بي من املقر البابوي وطلبوا منى العودة سري ًعا ،فقد فارق البابا شنوده عاملنا الفاني ،وملا
تعج بالناس الذين يصرخون إلى اهلل أن يقوم البابا من املوت!
دخلت من الباب اخللفي كانت الكاتدرائية ّ
وفي اجللسة األولى للمجمع املقدس ملناقشة ترتيبات اجلنازة بكى نيافة األنبا باخوميوس ،وبكى املعلم
إبراهيم عياد عندما كان يقول حلن «إك ازماروؤوت» دون أن يتضمن وألول مرة اسم البابا شنوده ،وكنا في
ذهول غير مصدقني أننا جنتمع في غياب «البابا شنودة» وكنا نشعر بُيتم شديد آنذاك ،ورغم أنه رحل عن
عاملنا إلاّ انه ما يزال ملء االسماع ،وال تغيب صورته ،وما يزال الكثير من كتاباته لم ت َ
ُنشر بعد ،وسيظل
عالمة فارقة في تاريخ الكنيسة ،وسيظل مرج ًعا ها ًّما في الالهوت والتعليم بشكل عام ،وسيظل
الكثيرون ج ًدا يفخرون بأنهم تتلمذوا عليه.
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« احلزب الدميقراطي اجلديد» ب�أونتاريو يتعهد
املحافظني يت�صدرون كل �إ�ستطالعات الر�أي للفوز
ً
فيدراليا �أو يف �أونتاريو بتغطية عالج اال�سنان كجزء من خطته للرعاية ال�صحية
بالإنتخابات القادمة �سواء
جود نيوز :يبدو أن احملافطني في طريقهم لتشكيل
احلكومات القادمة سوا ًء علي املستوي الفيدرالي
أو مستوي مقاطعة أونتاريو ،فعلي املستوي
الفيدرالي ،ووفقا ً إلستطالع أجرته مؤسسة
«أجنوس ريد» والصادر مؤخراً ،فأن غالبية الكنديني
يرفضون «جاسنت ترودو» ،وأنه إذا أقيمت إنتخابات
غدا ً ستجعل احملافظني علي مقربة من حكومة
أغلبية .ويبدو أن اإلنتقادات التي تلقاها «ترودو»
ُ
بعد زيارة الهند األخيرة باإلضافة إلي عدم األرتياح فأن اإلنتخابات إذا أجريت غدا ً فأنه من املتوقع
نحو األنفاق الالمحدود لترودو ،كان لها تأثير علي أن يحصل حزب احملافظني التقدمي بقيادة «دوج
فورد» علي أغلبية كبيرة تصل إلي  47باملائة ،بينما
حصلت الليبرالية «كاثلني وين» علي  26.2باملائة
فقط .و حصل احلزب الدميقراطي اجلديد «»NDP
بقيادة أندريا هوروث على دعم بنسبة  ٪18.6بني
ناخبي أونتاريو  ،في حني أن حزب اخلضر حصل علي
 .٪6.4وبحسب اإلستطالع فأن شعبية «فورد»
واحملافظني تتمركز في شرق أونتاريو وجنوب وسط
وجنوب غرب أونتاريو وتتراجع قليالً في تورنتو
كما أظهر االستطالع أن  ٪54.4من سكان أونتاريو
يدعمون خطة هوروث إلنشاء برنامج عاملي
تغير احلال  180درجة بعد أكتساحه منذ ثالث للصيدلة ٪19.7 .يؤيدون اخلطة احلالية التي تدفع
أعوام في أكتوبر  2015ليتغير الوضع كاملة في لكل األدوية التي تصرف بوصفة طبية لدى سكان
ربيع  2018بهذا الشكل ضد «ترودو» وحكومته
أونتاريو الذين تقل أعمارهم عن  25عا ًما  ،في حني
أونتاريو،
كذلك الوضع علي مستوي مقاطعة
يقول  ٪12.6أنهم ال يريدون أن يروا احلكومة تدفع
،»Mainstreet
فحسب مركز أبحاث «Research
مقابل أي صيدلية على اإلطالق.

الربملان الكندي ي�ؤيد �شهادة «ت�أييد االجها�ض»
للح�صول على متويل حكومي
صوت مجلس العموم الكندي األغلبية الليبرالية مؤخرا ضد اقتراح من حزب احملافظني بتعديل
برنامج الوظائف الصيفية الذي أثار جدال ً في كندا ،والذي يقتضي من أصحاب األعمال واملؤسسات
اخليرية التي ت َ
ُشغل الطالب أثناء الصيف التوقيع على شهادة تؤيد اإلجهاض واملثليني جنسيا ً
واملتحولني جنسيا ً حتى ميكنهم تلقي معونة حكومية لتوظيف الطلبة في الصيف.
وجاءت نتيجة التصويت بـــ  ٢٠٧ضد  ٩٣صوتا ً وكان حزب احملافظني املعارض قد تقدم باقتراح
يسمح للبعض  -وليس للكل  -من أصحاب األعمال الذين يعارضون اإلجهاض بأن يتلقوا املنحة
املالية احلكومية حتى لو رفضوا التوقيع على الشهادة املطلوبة.
وجاء في االقتراح األتي :أنه في رأي أعضاء حزب احملافظني أن املؤسسات التي تقوم بأعمال غير
نشطة سياسيا ً وعملها هو إطعام املشردين ومساعدة الالجئني وإعطاء فرصة لألطفال للذهاب
إلى معسكرات صيفية أن تكون قادرة على احلصول على دعم مالي من احلكومة لوظائف الصيف
بغض النظر عن اعتقاداتهم اخلاصة ،وسواء اختاروا التوقيع أو عدم التوقيع على الشهادة املطلوبة.
وأيد هذا االقتراح العديد من الزعماء الدينيني والناس ذوي العقيدة مبا في ذلك األساقفة الكاثوليك
في كندا .ومع ذلك فإن االقتراح لم يغطى احتياجات العديد من اجملموعات املؤيدة للحياة والتي
تلقت هذا التمويل في املاضي وقد بعث نائب رئيس مجموعة «حتالف احلياة» رسالة بالبريد
االلكتروني يقول فيها إن منظمته ال تعضد هذا االقتراح بناء على االعتراضات املبدئية التالية:
 –١ال يسعي هذا االقتراح إلى حماية جميع أصحاب األعمال الكنديني من إجبارهم على التعهد
باملوافقة على االجهاض واملتحولني جنسيا ً مقابل التمويل احلكومي
 –٢أن هناك معنى ضمني في هذا االقتراح بأن أندرو شير زعيم احملافظني يعطي موافقة ضمنية
جلاسنت ترودو باالستمرار في خطته االيدولوجلية للتمييز ضد بعض أصحاب األعمال والذين هم
مستمرون في تأييد احلياة
 –٣لقد متت التضحية بالعاملني في الصفوف األولى لتأييد احلياة مثل جماعة «حتالف احلياة»
ومؤسسة تورنتو للحق في احلياة واملركز الكندي لالصالح وغيرهم الذين يضحون بالكثير إلنقاذ
األرواح البشرية وهذا ليس من االنصاف!
ملاذا يخون حزب احملافظني هؤالء العاملون في الصفوف األولى حلركة تأييد احلياة لصالح طغيان
الليبرالني؟ ملاذا يكون من املقبول انتهاك حقوقنا الدستورية في احلرية الدينية وحرية الضمير؟
هل حقوقنا أقل أهمية من حقوق سائر أصحاب األعمال؟ إنها هي أموالنا الضريبية التي يجري
توزيعها ويجب أن حتترم حقوق ضميرنا كما يحترم أي مواطن كندي أخر ،إن هذا االقتراح لم يسعي
إلى حل جذور املشكلة ،ويعلم أن االقتراح كان غير ٌملزم وكان من املتوقع أن يفشل بسبب تصويت
األعضاء الليبراليني واحلزب الدميقراطي اجلديد وقد أجبر التصويت األعضاء على اتخاذ جانب العامة
من الشعب.
علي اجلانب اآلخر اعتبر آخرين إن هذا االقتراح صمم بذكاء ليوقع الليبراليني في فخ فقد سجل
عليهم أنهم امتنعوا عن تعضيد املنظمات اخليرية التي تطعم وتلبس الفقراء ،هذا وقد قامت
مجموعة مناهضة لالجهاض في تورنتو برفع دعوى قضائية في يناير املاضي ضد شهادة املوافقة
على االجهاض ،وحتدد لها جلسة استماع في  ١٩يونيو القادم ولم تنضم إلى هذا املؤسسات
الدينية قائلة إنها ال تزال تزن اخليارات اآلخرى.

أعلنت زعيمة احلزب الدميقراطي اجلديد إندريا هوروث عن خطة
احلزب  -إذا ما فاز في انتخابات املقاطعة في يونيو القادم
وشكل حكومة جديدة في أونتاريو  -وفي حملتها االنتخابية
في تورنتو وأمام حشد من املؤيدين قالت أن اخلطة تتضمن
خمسة أجزاء وهي أوال :تغطية تكاليف األدوية والوصفات
الطبية وعالج األسنان ،وقالت عن هذا «سوف نتأكد من
أن كل فرد يعمل في أونتاريو يكون له فوائد لعالج األسنان
وسوف نقدم أكبر استثمار لتغطية عالج األسنان في تاريخ
أونتاريو وسيمكن لكبار السن احلصول على عالج لألسنان
وحتى الذين يعيشون على املعونة االجتماعية سيحصلوا
على عالج مجاني لألسنان» ،وقالت إندريا ال يجب أن متر سنوات على أي فرد دون أن يذهب
لطبيب األسنان بسبب أنه يعمل بدوام جزئي أو يعمل عمل مؤقت أو متقاعد أو بسبب أن
عمله ال يقدم له فوائد صحية.
وقالت «ميكننا أن نساعد الناس ليكونوا أكثر صحة وحياتهم أكثر يسرأ» ،وسوف نسمي هذه
اخلطة (فوائد أونتاريو) ،وأيضا ستشمل اخلطة تغطية للوصفات الطبية وستغطي  ١٢٥من
العقاقير األكثر شيوعا وستكلف املقاطعة  ٤٧٥مليون دوالر في السنة.
وكان احلزب الليبرالي احلاكم في أونتاريو قد أدخل هذا النظام مؤخرا ويغطي تكلفة الدواء
الذي يصفه الطبيب للشباب حتت سن  ٢٥سنة ،وضمن اخلطة أيضا إلغاء خصخصة شركة
كهرباء (هيدرو وان) ،وحتسني رعاية كبار السن واألطفال وأيضا حتويل القروض الطالبية إلى
منح ال يتم تسديدها ،وسوف تزداد معدالت الضرائب على الشركات.
ولم تقدم إندريا هوروث تفاصيل عن كيفية تشكيل حكومة املقاطعة أو إذا كانت خطتها
سوف تزيد العجز املالي احلالي في ميزانية حكومة اونتاريو الليبرالية ،وأيضا قالت إن حزبها
سوف يعتبر حكومة كندا مسؤولة عن قضايا الشعوب األصلية مشيرة إلى عدم توفر مياه
صاحلة للشرب في بعض مجتمعات الشعوب األصلية وقالت أيضا إن حزبها يعد بزيادة الدعم
للنقل العام واإلسكان امليسر ،وهذا عكس ما وعد به دوج فورد بتخفيض االنفاق العام بـــ٦
بليون دوالر ،وقالت أيضا ً إنها ستقود أكبر حملة انتخابية قام بها احلزب الدميقراطي اجلديد من
قبل للفوز باحلكم ،هذا وسوف تتاح عن قريب املزيد من التفاصيل ،ويذكر أنه في استطالع
للرأي على االنترنت حصلت إنديرا هوروث على املركز الثاني بنسبة  %١٥وحصلت كاثلني وين
على  %١٣وحصل دوج فورد على  % ٢٤وهو األكثر شعبية.
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اخبـــــــــــار

م�ؤ�شرات انتخابات الرئا�سة باخلارج :ال�سي�سي يكت�سح مو�سى و�سط اقبال �ضعيف
انتهى املصريون املقيمون فى اخلارج من اإلدالء بأصواتهم
فى االنتخابات الرئاسية ،التى يتنافس فيها املرشحان عبد
الفتاح السيسى ،وموسى مصطفى موسى؛ وذلك داخل مقر
السفارات املصرية باخلارج.
واسفرت النتائج الغير رسمية لالنتخابات عن تقدم املرشح
الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسي بفارق
كبير.
وبحسب املراقبني ان العملية االنتخابية لم تشهد اقبال كبير
من املصريني نظرا لكون االنتخابات تكاد محسومة لصالح
املرشح عبد الفتاح السيسي ،و من املقرر ان جتري االنتخابات
الرئاسية في مصر أيام 26و 27و 28من شهر مارس اجلاري
داخل مصر ،وبدأت احلمالت الدعائية في االنتهاء مع قرب حلول
االنتخابات.

من جانبه صرح املستشار محمود الشريف ،نائب رئيس الهيئة
الوطنية لالنتخابات بأن الهيئة ستعكف على حصر أعداد
الناخبني من املصريني باخلارج فور ورود محاضر احلصر من
السفارات وذلك إلعالنها مع النتائج النهائية بعد االنتهاء من
انتخابات الرئاسة داخل البالد
كشفت نتيجة فرز أصوات الناخبني في السعودية عن حصول
الرئيس عبدالفتاح السيسي على  33826صوتا ،مقابل حصول
املرشح مصطفى موسى على  397صوت ًا.
وجاء إجمالي األصوات في السعودية  ،34869حيث بلغ عدد
الصحيح منها  ،34223أما غير الصحيح .646
وسجلت الرياض  16405أصوات ،وحصل الرئيس عبدالفتاح
السيسي على  15794منها باطل  ،423فيما حصل موسى
مصطفى على  188صوتا.

مقتل جمند قبطي بخدمته
الع�سكرية يف ظروف غام�ضة

توقعات بتدفقات ا�ستثمارية
م�صرية يف ال�سودان عقب زيارة
الب�شري

لقي مجند قبطي يدعي «ماثيو سمير حبيب» من مواليد مركز
القوصية مبحافظة اسيوط جنوب مصر 22 ،عام مقتله ،وكان
العشرات من اهالي اجملند جتمهروا أمام مركز شرطة القوصية،
مطالبني بحق ماثيو وفتح حتقيق عادل وشفاف حول القضية
وكشف كافة ابعادها للرأي العام ،واتهموا أهالي اجملند ضابط
الكتيبة بقتله ،وجاء بتقرير الطب الشرعي وتصريح دفن اجملند ان
سبب الوفاة هو انتحار عن طريق اطالق الرصاص بطلقتني رصاص
ناري.
وكان اجملند «ماثيو» يقضي فترة التجنيد اإلجباري باجليش املصري
بفندق قصر األهرام مبحافظة القاهرة ،واتهمت أسرة اجملند عقيد
باجليش يدعى «أمين» ويعمل مدير للفندق بقتل اجملند ولم يوضح
السبب.
ومن اجلدير بالذكر أن الفترة املاضية شهدت حوادث مماثلة ملقتل
أفراد مجندين مسيحيني بالقوات املسلحة املصرية وصل عددهم
إلى  9أفراد.
____________________________

فورين �أفريز« :بن �سلمان»
ال�شخ�صية الأقوى يف التاريخ
ال�سعودي املعا�صر

أكدت مجلة فورين أفيرز التابعة جمللس العالقات اخلارجية
األمريكية ،رغبة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان،
في إعادة تشكيل اقتصاد اململكة العربية السعودية واحلياة
االجتماعية فيها وعائلة آل سعود نفسها
وصفت اجمللة األمير الشاب ،بالشخصية األقوى في التاريخ
السعودي املعاصر ،مشيرة إلى تهميشه أعضاء آخرين بالعائلة
املالكة بدعم من والده امللك سلمان بن عبد العزيز وتركيز
السلطة في قبضته وهو ما يسمح له على املدى الطويل
بتحقيق إجنازات عظيمة
ورأت أن احلملة التي يقودها بن سلمان لتغيير األوضاع االقتصادية
واالجتماعية للمملكة متكنه من كسب تأييد الرأي العام
السعودي باإلضافة جلولته اخلارجية التي سيتمكن من خاللها
من حتقيق الكثير من اإلجنازات.
____________________________

حاكم دبى ي�ساعد �سياح تعطلت
�سيارتهم فى ال�صحراء

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ،مواقف إنسانى
للشيخ محمد بن راشد ،نائب رئيس دولة اإلمارات ورئيس مجلس
الوزراء حاكم دبى ،وذلك أثناء مساعدته فى إنقاذ أسرة أجنبية
تعطلت سيارتها فى الرمال ،وذلك أثناء مروره فى بأحد طرق اإلمارة
وتوجهت أحد أفراد األسرة وتدعى «حنا كارين» بالشكر إلى بن
راشد ،عبر حسابها مبوقع «تويتر» ،حيث نشرت مجموعة صور
للموقف ،مصحوبة بتعليق  »:علقت أنا وصديقتى فى الصحراء
فى دبى ،وأنقذنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
كما تابعت فى تغريدة اخرى الشكر له على مساعدتها وتقدمي
مشروبات باردة لهم بعد ذلك ،الفتة إلى إعجابها به وأن حاكم
بارا ً لدبى

توقع خبراء اقتصاد ومراقبون فتح آفاق جديدة للتوسع االستثماري
في السودان ،عقب زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة ،التي أذابت
جليد العالقات املتوترة الذي استمر على مدار الفترة املاضية بني
البلدين.
الزيارة التي تستمر ملدة يوم واحد للرئيس السوداني ،تعد األولى
ملصر منذ أكتوبر  ،2016وتأتي بعد انتهاء التوتر في العالقات
الدبلوماسية وعودة السفير السوداني إلى القاهرة في وقت سابق
من الشهر اجلاري.
ووفقًا للخبراء ،فإن زيارة البشير للقاهرة تأتي في إطار التعاون
الدبلوماسي في عدد من امللفات ،من بينها سد النهضة،
والتشاور حول التسهيالت اجلمركية لفتح آفاق جديدة لالستثمار
في السودان ،فضلاً عن استكمال مشروعات التكامل االقتصادي
والتبادل التجاري مع اخلرطوم.
وتوقع اخلبراء التزام اجلانبني بإلغاء القيود على حرية الدخول
واخلروج والتنقل ،وجتديد تفعيل اتفاقية احلريات األربع «التنقل،
العمل ،اإلقامة ،التملك» ،املتوقفة منذ عام  ،2014سيعززان
مجاالت التعاون واالستثمار بشكل كبير بني الدولتني”.
أما رجل األعمال جنيب ساويرس ،فشدد على أن زيارة البشير
للقاهرة تعد مبثابة خطوة تاريخية إلنهاء اخلالفات بني مصر
والسودان ،ومن شأنها إرساء دعائم الثقة ،وفتح آفاق جديدة
لالستثمار في السودان”.
يذكر انه خالل الفترة املاضية ،شهدت العالقات بني السودان
ومصر توترًا ومشاحنات في وسائل اإلعالم على خلفية عدة قضايا
خالفية ،أهمها النزاع حول املثلث احلدودي في حاليب وشالتني
املستمر منذ سنوات.
____________________________

�أردوغان يتوعد الأكراد ..هجوم
على مدن �سورية �أخرى و�صوال
للعراق

أكد الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،أن قواته لن تتوقف عند
عفرين في شمال سوريا ،بل ستكمل عملياتها لطرد املسلحني
األكراد على طول احلدود مع بالده إٍلى أن يجري «تطهير منبج
والقامشلي وعني العرب ورأس العني من اإلرهابيني متاما.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية
وامتدادا حلزب العمال الكردستاني ،الذي يخوض نزاعا مسلحا
منذ عقود مع أنقرة ،أسفر عن سقوط آالف القتلى.
وأضاف الرئيس التركي،أنه طلب من احلكومة العراقية «تطهير
شمال العراق من املسلحني األكراد وسينفذ عمليات هناك إذا لزم
األمر» ،ما يعني نقل عملياته إلى األراضي العراقية.
وبعد حملة عسكرية استمرت شهرين ،سيطرت القوات التركية
وفصائل سورية موالية ألنقرة على مدينة عفرين ذات الغالبية
الكردية في شمال سوريا ،إثر انسحاب املقاتلني األكراد منها.
وتسببت املعارك في عفرين ،اجليب الذي كان يوما يحظى
باالستقرار ،في فتح جبهة جديدة في احلرب األهلية املتعددة
األطراف في سوريا ،وأوضحت الدور املتنامي للقوى األجنبية مثل
تركيا في الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات.

�سيف الإ�سالم القذافى يعلن تر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية الليبية
املقبلة
أعلن أمين بوراس املكلف بالبرنامج السياسى واإلصالحى لسيف
اإلسالم القذافى ،خالل مؤمتر صحفى عقده ،بالعاصمة التونسية
ترشح جنل القذافي لإلنتخابات الرئاسية املقبلة ،وأكد أن سيف
اإلسالم ال يطمح إلى السلطة مبفهومها التقليدى بل هو يطمح
إلى إنقاذ بالده .مشيرا ً إلى أن البرنامج االصالحي لنجل القذافى
يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا،
موضحا أن الهدف من ترشحه لإلنتخابات هو إنقاذ ليبيا ،وأضاف
بوراس أن سيف اإلسالم القذافي سيظهر قريبا جدا للشعب
الليبى.
____________________________

ويل العهد ال�سعودي� :سنق�ضي على
فكر الإخوان امل�سلمني

أكد ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن سلمان أن بالده
ستقضي بالكامل على ما تبقى من «فكر جماعة اإلخوان
املسلمني الذي غزا مدارس اململكة».
وأوضح األمير السعودي خالل مقابلة مع برنامج على شبكة
«سي بي اس نيوز» األمريكية أن املدارس السعودية تعرضت لغزو
من عناصر جلماعة اإلخوان املسلمني ،وال يزال البعض منهم
موجودًا ،ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائ ًيا.
وحول جذور التشدد في النظام التعليمي ،باململكة ،أكد ولي
العهد السعودي أنه يرجع إلى عام  1979حني ظهر ما عرف حينها
بـ «تيار الصحوة ،الذي ذهب جيل من الشباب ضحية ألفكاره».
____________________________

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يفوز بوالية رابعة

فاز الرئيس الروسي فالدميير بوتني بوالية رئاسية رابعة بفارق كبير
عن أقرب منافسيه ،وقالت املفوضية املركزية لالنتخابات إن بوتني
حصل على  % 76من أصوات الناخبني بعد فرز معظم األصوات.
و ُم ِنع املعارض الروسي أليكسي نافالني من الترشح خلوض
االنتخابات الرئاسية بعد إدانته بتهمة االختالس وهي التهمة
التي يقول عنها نافالني إنها «ملفقة».
وقال بوتني في خطاب النصر أمام حشد من أنصاره في موسكو إن
الناخبني «اعترفوا باإلجنازات التي حققت خالل السنوات القليلة
املاضية».
وضحك بوتني عندما سئل عما إذا كان سيترشح مجددا بعد
انتهاء الوالية اجلديدة في عام  2024وقال موجها حديثه ألحد
الصحفيني «ما تقوله مضحكا ،هل تظن أنني سأبقى في
السلطة حتى أبلغ مئة عام ،اإلجابة ال».
وجاء فوز بوتني ،الذي كان متوقعا على نطاق واسع ،بنسبة أعلى
من تلك التي حصل عليها في انتخابات  2012التي فاز فيها
بنسبة .% 64
وحصل املليونير بافل غرودينني ،أقرب منافسي بوتني ،على  % 12من
أصوات الناخبني .كما حصل املرشح القومي فالدميير جيرنوفسكي
على  ،% 6بينما حققت كسينيا سوبشاك ،مقدمة برامج تلفزيون
الواقع على .%2
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احلاكم واحملكوم
عندما طالب بنو اسرائيل صموئيل النبي أن
يقيم عليهم ملكا مثل سائر األمم ،ساءه األمر
جداً ،وحذرهم من مغبته قائال لهم« :هذا يكون
قضاء امللك الذي ميلك عليكم يأخذ بنيكم
ويجعلهم لنفسه ..فيحرثون حراثته ويحصدون
حصاده ..ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات
وخبازات ...ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم
أجودها ويعطيها لعبيده ..وانتم تكونون له
عبيدا ..فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت
صموئيل1( »..صم.)8
في املاضي القريب ،كان احلاكم يحظى باجلاه
والسلطان وتطأطئ له الرعية رؤوسها ،وهو
يطأهم بقدميه ،كما يحظى بنصيب األسد
من السراري واحملظيات وبذات النصيب من املال
واجلاه؛ ويسكن أفخم القصور ،ويعاشر أجمل
العذراى ،ويحظى بأكبر عدد من اخلدم واحلشم
واجلواري والعبيد .ويحيط به املتملقون :الشعراء
ميدحونه والوزراء يبجلونه واحلكماء يطببونه
والعلماء يفقهونه واجلواري يدلعونه ،ولهذا كان
اخلالن واألقرباء يتقاتلون على سدة امللك؛ فقتل
الصاحب صاحبه ،واألخ أخاه واإلبن أباه والزوجة
زوجها واألم فلذة كبدها.
وال شك أن الشعوب هي التي تصنع تاريخها
وحكامها ،ألن احلاكم هو فرد من الشعب،
وهو يتأثر  -قبل أن يؤثر -باألنظمة الدينية
واالجتماعية والسياسية التي يدين بها اجلميع،
على الرغم من االختالف النسبي في درجة هذا
التأثر والتأثير من حاكم آلخر.
واحلاكم يأخذ أكثر مما يعطي للشعب ،ألن كل ما
له هو من الشعب ،وما يعوذ أهله جتود به الرعية،
وما يغدق به على اخلاصة يسلبه من دماء العامة،
وهو عادة ما يكثر من النساء واجناب األوالد الذين
جتتمع عندهم املناصب العليا واألموال الطائلة.
وأشد أمناط احلكم سطوة هو النمط الثيؤقراطي
الذي يقدس احلاكم ويؤلهه ويخلع عليه صفات
التعظيم والقداسة والعصمة التي ال تليق

إال باهلل وحده ،ومينحه السلطة
املطلقة ،فتجتمع لديه السلطات
القضائية والتشريعية والتنفيذية
واملالية؛ وكل األمور البشرية
واإللهية ،األرضية والكونية.
ووفقا لهذا النمط من احلكم ،ال
يتعهد احلاكم على أداء األمانة
واحلفاظ على مقدرات البالد
وكرامة العباد ،بل أن الشعب
هو الذي يتعهد باخلضوع والطاعة املطلقة
العمياء ،فيتنازل عن حريته وإرادته وعقله ،ويودع
احلاكم نفسه وكل ما له ،حاضره ومستقبله،
وهو يتصرف فيها كيفما وأينما شاء ،ألنه ولي
األمر والنهي؛ وهو احلاكم بأمره واألمر بأحكامه،
وال توجد مشكلة إذا تعارضت أو توافقت تلك
األلقاب الرفيعة مع شخصية احلاكم ،إن كان
طائشا جائرا أو حكيما عادال.
ومما يزيد األمر خطورة أن يقترن احلكم الثيؤقراطي
بالنظام الوراثي والذي ال يحول دون وضع أخطر
وظيفة في الدولة بني يدي ابن السادسة أو
السابعة ،يحركه الوزراء كما يحرك األراجوز
الدمية؛ واألمثلة كثيرة ووفيرة ،ال حتصى وال تعد،
ففي زمن الدولة القدمية ،وضع كهنة “رع” تاج
الوجهني على رأس امللك بيبي الثاني ،وهو في
السادسة من عمره ،وقد امضى في العرش بقية
عمره الذي ناهز املائة عام ،ولم يجرؤ أحد على
خلعه ،وإال اضطربت “املاعت” ،وعمت الفوضى
الكون كله.
وفي العصر اململوكي قام املتوكل والقضا ُة
األربع ُة بتنصيب املنصور نور الدين ،سلطانا على
البالد والعباد ،وهو في السابعة من عمره ،وجلس
على سرير امللك “وبأس له األمراء األرض”  -كما
ذكر ابن اياس في (بدائع الزهور) -وكانوا قبل ذلك
َصبوا أباه األشرف شعبان ،وهو في الثانية عشر
ن َّ
من عمره ،سلطانا على مصر ،وبعد أن أفاضوا
عليهَ « ،ق َّب َل له األمراء األرض»  -وال تزال عادة

إن متثال النحات الفرنسي «رودان» املعروف بـــ
«املفكر» هو األشهر واألكثر شعبية بني شتى
التماثيل املنصوبة في أنحاء العالم ،وهو شهير
إلى درجة أن من أوائل األسئلة التي تطرح على
متحدث زار فرنسا هي« :هل شاهدت برج إيفل؟
هل شاهدت قوس النصر؟ هل شاهدت متثال
املفكر؟».
إن شهرة متثال «املفكر» الفائقة جعلت الناس
جميعا ً يتخ ّيلون أنه متثال مستقل قائم في
ذاته ،ومن هنا تكون مفاجأتهم كبيرة حني يخبرهم الزائر أن
التمثال ال وجود مستقال ً له :إنه جزء من ّ
كل يفوقه حجما ً
وأهمية ،وإن لم يفقه شهرة بالطبع ،ذلك أن متثال رودان
الشهير هذا ،يشكل اجلزء األساسي واملركزي في منحوتة
ضخمة ومدهشة لرودان حتمل اسم «األبواب» ،وهي منحوتة
على شكل باب ضخم يبلغ ارتفاعها أكثر من ستة أمتار
وعرضها نحو تسعة وعمقها قرابة املتر.
أما اجلزء األساسي من املنحوتة الضخمة والذي عرف منذ
زمن بعيد باسم «املفكر» فإنه متثال يعلو املنحوتة ،شاغال ً
وسط جزئها الفوقي وبالكاد يصل ارتفاعه إلى مترين ،لكنه،
على أي حال ،القطعة األبرز في العمل اإلجمالي.
حمل رودان اسمها ملنحوتته،
أما «األبواب» املعنية هنا والتي ّ
فهي أبواب اجلحيم ،التي ص ّورها رودان في منحوتته استنادا ً
إلى قراءته املعمقة للقسم املتعلق باجلحيم في «الكوميديا
اإلنسانية» لدانتي ،ما يعني بالتالي عزيزى القارئ أنه حني
احلديث عن الفنانني من رسامني ونحاتني ،استوحوا منذ عصر

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
السجود للملوك سارية إلى
اآلن في بعض املمالك -ولكن
استبدل تقبيل األرض بتقبيل
اليد.
ولم يفت الشعراء أن يفيضوا
عليه باملديح إلى حد التصريح
بأنه  -جل شأنه  -املثبت لدعائم
الكون واحلافظ للرعايا:
بامللك االشرف املفدى  ..شعبان

فزنا بكل فضل.
َمن وَ َّط َن الكون والرعايا  ..بطي ظلم ونشر عدل.
واحلاكم ليس سوبر مان؛ ولكنه إنسان يجوع
ويعطش ويبول ويتغوط ،ويتعب وميرض وميوت
مثل سائر الناس ،وهو ليس نبيا ً يأتيه الوحي؛
وإمنا يحكم مبا ميليه عليه عقله راجحا كان
أو معطوبا؛ ومبا يرتضيه ضميره حيا كان أو
ميتا ،وقد ابتليت الشعوب بكثير من احلكام
غير األسوياء فكان منهم العربيد ،والبطن،
واللواطي ،والزمار ،واحلمار ،والسفاح؛ وكان
منهم الظاملني وسافكي دماء األبرياء ،مثل نيرون
وهيرودس وأمثالهما ممن تعج بهم كتب التاريخ
في الشرق والغرب والشمال واجلنوب؛ وال يتسع
املقام لذكرهم ،كفاهم تلك املقامات التي حظوا
بها عند األ زمانهم وعند غير أهل زمانهم.
وكان احلجاج والي العراق ،واحدا من أمثلة
املتسلطنني على الرعية؛ على الرغم من أنه
كان واليا ً يأمتر ببني أمية ،وكان ،مثل كثيرين
غيره ،يحكم الناس بالنار واحلديد ،ويعاملهم
بأشد من معاملة العبيد ،حتى وصفه ابن كثير
في (البداية والنهاية) بأنه كان «ظاملا غاشما»،
وروى ابن األثير في (الكامل) أنه ذات مرة أمر
بقراءة رسالة من عبد امللك بن مروان على أهل
الكوفة وكان مطلعها «أما بعد ،سالم عليكم»
فقاطع احلجاج القارئ وقال للمجتمعني «يا
عبيد العصا! يسلم عليكم أمير املؤمنني ،فال
يرد راد منكم السالم؛ أما واهلل الؤدبنكم غير

أنا أفكر إذاً أنا موجود

النهضة وحتى أزماننا احلديثة
مشاهد من سفر دانتي العظيم،
ال بد دائما ً من وضع رودان وعمله
هذا في الصف األول إلى جانب
أعمال لدومييه وسلفادور دالي.
ظل رودان يعمل على هذه
املنحوتة طوال ما يقرب من
أربعني عاما ً بل إنه حينما وصل
إلى نهاية أيامه واقترب املوت
منه كان ال يزال يشعر بأنه أبدا ً لم ينجز ذلك
العمل ،وال يزال لديه ما يريد بعد أن يضيف .وبالفعل مات
وهو يعتقد أن العمل لم ينجز أبداً ،ومع هذا ميكننا أن نراه
اليوم منتصبا داال ً على عبقرية رودان وجهده الفني ،ولكن
وأهم من ذلك ،على نظرته املتشائمة
أيضاً ،ورمبا قبل ذلك
ّ
والسوداوية إلى الشرط اإلنساني.
وعلينا أن ننظر إلى متثال «املفكر» وأن نتأمله بشكل عميق
وبشيء من اإلعجاب واحليادية ،إذا أخذناه مبفرده ،فإن علينا ،في
املقابل ،حينما نأخذه في إجمالية العمل ،أن جنده معبرا ً عن
وجهة نظر ما ،بل وجهة نظر شديدة القسوة والتشاؤم في
مجال تعبيره الذي ال يخفى عن املصير والشرط اإلنسانيني،
ومن هنا ميكن القول في نهاية األمر ،أمام مثل هذا العمل،
يتم التعامل معه على أنه وصية لرودان
ككل ،أنه ال بد أن ّ
تعكس لنا إميانه بأن اجلحيم ليس بؤرة يتعذب فيها األموات
فقط ،بل إنه يشكل عذابا ً لألحياء أيضاً :اجلحيم هو ملكوت
اآلمال اخلائبة واملساعي اجلوفاء واألحالم واألهواء التي ال ميكن

هذا األدب» ،ثم قال للقارئ اقرأ ،فلما قرأ سالم
عليكم قالوا بأجمعهم :سالم اهلل على أمير
املؤمنني ورحمة اهلل وبركاته».
وكان يخاطبهم بقوله« :يا بنى اللكيعة
واأليامى (األرامل «،
وعبيد العصا وأبناء األماء
َ
أيامى
النساء
يدع
«أله ُبرنكم بالسيف هبرا
َ
واألوالد يتامى» ،وفي أول خطبة له ،قال لهم:
«يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ
األخالق ..لقد سقط منى البارحة سوطي الذي
أؤدبكم به فإتخذت هذا مكانه وأشار إلى سيفه؛
وحركم
ثم قال واهلل آلخذن صغيركم بكبيركمُ ،
بعبدكم؛ ثم ألرصعنكم رصع احلداد احلديدة
واخلباز العجينة» ،وقد فعل ذلك بهم ولم يخلف
وعده ،ولم يحنث بعهده ،فيقول املقدسي في
«البدء والتاريخ» أنه «قتل من األشراف والرؤساء
املذكورين مائة ألف وعشرين أل ًفا صبرًا ،سوى
عوام الناس ،ومن قتل في معارك احلروب ،وكان
مات في حبسه خمسون ألف رجل وثالثون ألف
امرأة”.
وخالصة القول أن احلاكم الثيؤقراطي هو الكل
في الكل ،وهو السيد اآلمر الناهي املعطي
واملتفضل واملنعم؛ ولواله ملاتت الرعية ولهلكت
جوعا على الرغم من أنه بدونهم ال شئ ،هم
يجوعوا ليطعموه ويتعرون ليكسوه وميوتون
ليحيوه ،ويحاربوا ويُقتَلوا ليعظموه ،فيصبح
هو القاهر والغالب والناصر واملنتصر وابو النصر،
ال فضل للشعب الذي قدم له كل ذلك حتى
نفسه لم يضن بها عليه ،فيستعبد منهم
من يشاء ومييت من يشاء ،ويسجن من يشاء
وينفي من يشاء ،ويقطع ما يشاء :يقطع األذن
التي ال تنصت ،واأليدي التي ال تصفق ،واألرجل
التي ال تهرول إليه متى دعا ،ويجدع األنف التي
ال تستطيب راحة الدماء التي يسفكها ،فهو
ظل اهلل على األرض؛ والعالقة بينه وبني الرعية
ليست فقط عالقة حاكم مبحكومني بل عالقة
خالق مبخلوقني  -تعالى اهلل عن ظلم الظاملني!

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان
لها أبدا ً أن تتحقق ومن هنا يبدو العمل صورة
خليبة اإلنسان ودماره النهائي.
ومن هنا شغل هذا العمل النصف األخير من
حياة رودان بأسرها ،وال بد من أن نذكر هنا بأن
النصب البرونزي القائم حاليا ً انطالقا ً من
يصب إال
عمل رودان ومنحوتاته املتتالية ،لم
ّ
ً
بعد رحيله ،مبعنى أن رودان لم يتمكن أبدا من
مشاهدة هذا العمل كما ميكن لنا نحن اليوم
أن نشاهده ،فهو في األصل راح يشتغل على
املنحوتات قطعة قطعة ،يشكلها ويرتبها
ويعيد ترتيبها في ما بينها ،مثل موسيقي يشتغل على
جمله املوسيقية منقال ً إياها بني احلركة واألخرى تبعا ً
للمعنى الذي يكمن بداخله.
واحلقيقة هي أن «املفكر» نفسه لطاملا كان لغزا ً شغل
احملللني واملؤرخني :فمن هو؟ وماذا يفعل هنا؟ لقد خلص
هؤالء إلى أنه كان على األرجح رودان نفسه ،إذ ص ّور الفنان
عبر شخصيته ،قدرة اإلنسان على مجابهة جحيمه بفعل
استخدامه عقله وملكة اإلبداع لديه بصفتهما آخر سالح
ميكنه أن يقاوم ليحتفظ بإنسانيته وسط عالم  -وجحيم
 ال يكف عن انتزاع إنسانيته منه .فـــــ «املفكر» هنا يبدوفي تأمله وكأن همه الوحيد أن يحكم على نفسه وعلى
إخوانه في اإلنسانية ،واملدهش هنا هو أن رودان ص ّور ،عبر فعل
التفكير وحده ،قدرة هذا الفعل على حتريك جسد «املفكر»
وجعله مملوءا ً بالقوة واحليوية والوجود ،وكأنه في هذا يترجم
بصريا ً مقولة ديكارت الشهيرة «أنا أفكر إذا ً أنا موجود».
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الرياضة عبر التاريخ
اجلمباز
يعتبر اجلمباز من أكثر أنواع الرياضة رشاقة وانسيابا ً وفنا ً ويكسب من
ميارسه مهارات جتعل منه فعالية ممتعة لذاته ،وجتعل منه وسيلة تدريب
يحررها سمير اسكندر
للتفوق في مجاالت رياضية آخرى.
يرجع اجلمباز في أصوله األساسية إلى احلضارات القدمية ،وخاصة
الصينية والفارسية والهندية واإلغريقية ،فكانت الصني تقيم احتفاالت
هائلة لعروض التدريبات احلرة ،وكانت الهند وإيران تتبعان قواعد صارمة
في ممارسته ولكن اإلغريق هم الذين يرجع إليهم الفضل في وضع القواعد
وإرساء األصول األولية اخلاصة باجلمباز.
نط احلبل
وقد كان «نط احلبل» من أنواع الرياضات التي تندرج في األلعاب األوليمبية
القدمية ،وبظهور اإلمبراطورية الرومانية مت إدخال احلصان اخلشبي ،حيث
كان يتخذ للتدريب على ركوب اخليل ،امتطاء وترجالً ،وكانت أغلب
التدريبات من اجل األغراض احلربية ولكن اجلمباز انحدر وافل جنمه بإلغاء
ألعاب االوليمبياد االغريقية ،وظل على تلك احلال ملدة تصل إلى حوالي
 1500عام.
رواد اجلمباز في العصر احلديث
وفي العصر احلديث كان من الرواد وراء إحياء اجلمباز وازدهاره السويدي
«بير هنريك لنج» ،واالملاني «لودفيج يان» فقد كان لهما أكبر الفضل
فيما وصل إليه اجلمباز اآلن ،اي مبا هو رياضة تتم بني متنافسني ،وهذا ما
لم يظهر اال منذ احلرب العاملية الثانية ،مبا في ذلك اشتراك املرأة ،وقيام
البطوالت االوليمبية والبطوالت الدولية ،وقد قام «لنج» بتنظيم عدة
تدريبات أخذ بها عدد كبير من بالد العالم ،وكان يطلق عليها «االلعاب
السويدية» ،على أن «لودفيج يان» هو الذي قدم أكبر االسهامات في هذا امليدان ،فقد ادخل ،فيما
ادخل املتوازيني أو احللقتني مما ساعد كثيرا في ظهور اجلمباز احلديث.
وقد كان هناك صدام حاد بني اجتاهي «لينج ويان» كان لينج يرى أن يوضع اجلمباز في خدمة
األغراض التربوية واملدرسية ،على حني كان جان يرى أن اجلمباز من أهداف األندية وأنشطتها،
وكان التدريبات واحلركات الرياضية التي يقدمها «لينج» كان يتجه إلى التركيز على التدريب
واحلركات التي تتطلب قوة هائلة من الالعب.
الرشاقة وجمال االيقاع ..أبرز السمات
واجلمباز احلديث مزيج من املدرستني
معاً :الرشاقة وجمال االيقاع وانسيابية
احلركة إلى جانب التدريبات التي
تتطلب قوة هائلة وقدرة على التحكم
والتوازن ،ويرجع الفضل إلى «يان» في
نشر اجلمباز بأوروبا ،وبالتالي إلى جميع
أنحاء العالم ،وذلك من خالل النادي
الذي افتتحه ببرلني عام  ،1811فقد
انتشرت األندية عقب ذلك ببريطانيا .ومت
تاسيس إحتاد اجلمباز للهواة عام 1890
وكانت البطولة األولى فيه العام الذي بدأت فيه االلعاب االوملبية أي عام  ،1896فكانت أملانيا
على رأس الفائزين ،إذ حصلت على خمس ميداليات ذهبية في تلك الدورة.
ولم تصبح رياضة اجلمباز محبوبة أو واسعة االنتشار عامليا ،إال بعد احلرب العاملية الثانية
وزحفت الفتاة إلى هذا امليدان ،فخطفت األضواء والعيون واحلناجر بأنوثتها ورشاقتها وقدرتها
التعبيرية ،مما كان له أكبر األثر في االقبال العظيم الذي يحظى به اجلمباز اليوم.

إطالق األغنية الرسمية لكأس العالم 2018
اطلق املغني األمريكي جيسون ديرولو
أغنيته اجلديدة بعنوان « ”Coloursعلى
صفحته اخلاصة على “يوتيوب” األغنية
اجلديدة ستكون مخصصة لبطولة كاس
العالم  2018والتي ستقام صيف العام
اجلاري في روسيا.
األغنية التي جاءت بكلماتها تدعو إلى
الفخر بالوصول إلى هذه املرحلة ومتثيل
علم البالد في هذه املسابقة ،داعيا إلى
املنافسة الشريفة والسباق النزيه للفوز،
وبأن جميع البشر متساوون.
“نحن األبطال تغلبنا على كل الصعاب للوصول لى هنا ،واليوجد طريق للتراجع”.
يذكر أن ديرولو وهو من مواليد مدينة ميامي األمريكية مغني وكاتب أغاني وهو من أصول
هايتية.

ريا�ضــــــــة

بعد التتويج باللقب الـ..40
األهلي ملك األرقام القياسية في
الدوري
واصل النادي األهلي ،حتطيم األرقام القياسية في
الكرة املصرية بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري
املمتاز للمرة  40في تاريخه ،وقبل انتهاء املسابقة
بـ 6جوالت ،بعد تعادل املصري البورسعيدي أمام
نظيره االنتاج احلربي سلبيا ،في املباراة التي أقيمت ضمن اجلولة الـ 29للبطولة.
وجاء تتويج األهلي خاصة أنه يتصدر املسابقة برصيد  75نقطة ،فيما أصبح أقصى رصيد من
املمكن أن يصل ليه منافسوه الزمالك واإلسماعيلي واملصري  75نقطة ،ليضمن الفريق انتزاع
اللقب.
األهلي في الوقت الذي وصل فيه إلى البطولة رقم  40في تاريخه بالدوري ،واصل حتطيم كل
األرقام القياسية ،خاصة أن أقرب منافسيه الزمالك الغرمي التقليدي توج باللقب  12مرة فقط،
وكل األندية مجتمعة فازت باللقب  19مرة.

القضاء املصري يغرم رئيس «بي إن
سبورت»  22مليون دوالر
أصدرت احملكمة االقتصادية املصرية حكما جديدا ضد رئيس قناة
«بي إن سبورت» القطرية ناصر اخلليفي قضى بتغرميه  400مليون
جنيه ( 22مليون دوالر) «خملالفته قانون حماية املنافسة» املصري ،بحسب مسؤول قضائي.
وأكد املسؤول أن احلكم اجلديد جاء بسبب خرق رئيس هذه القناة القانون لفرض شركته على
املشتركني «ضرورة حتويل أجهزة استقبالهم من القمر (املصري) نايل سات إلى القمر القطري
سهيل سات ،حتى يتمكنوا من استقبال اخلدمة».
وكانت احملكمة نفسها غرمت اخلليفي مبلغا مماثال في  30يناير املاضي ألن شركته تخالف
القانون املصري الصادر سنة  2005بشأن حماية املنافسة بسبب «قيامها بربط بيع البطوالت
الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطوالت املوسمية بالدورية ،على الرغم من أن كل بطولة
منتجا منفصلاً وغير مرتبط بأي شكل من األشكال باألخرى».
متثل
ً
وتعد القناة القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها من أبرز القنوات الرياضية عامليا ،وتستحوذ
على احلقوق احلصرية لنقل أهم املسابقات الرياضية العاملية والقارية.
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ً
م�صدرا للمر�ض؟
متى تكون الفواكه واخل�ضروات
لطاملا حتدثت الدراسات عن الفوائد الكبيرة
للفواكه واخلضروات التي حتتوي على نسب
عالية من املواد املغذية التي يحتاجها اجلسم،
لكن في بعض احلاالت ،قد تصبح ضارة
للجسم.
وفيما يلي ،مجموعة من الفواكه واخلضروات،
التي ميكن أن حتمل أضرارا ً غير متوقعة على
الصحة في بعض احلاالت ،بحسب صحيفة
ديلي ميل البريطانية:
 -1األفوكادو
ميكن أن يعاني األشخاص الذين لديهم
حساسية جتاه الالتكس من رودو فعل
حتسسية عند تناول األفوكادو ،وينطبق ذلك
على فواكه أخرى مثل املوز ،حيث أن البروتينات
املوجودة في الالتكس ،واملسببة لتفاعالت
حتسسية موجودة أيضا ً في هذه الفواكه.
 -2الكرز
ميكن أن تكون حبات الكرز سامة في حال مت
مضغها ومن ثم ابتالعها ،ألنها حتتوي على
مركب السيانيد السام ،والذي يسبب احلمى
والصداع وانخفاض ضغط الدم ،وفي احلاالت
الشديدة ميكن أن يؤدي إلى الوفاة.
 -3اجلريب فروت
إذا كنت تتناول العقاقير اخملفضة ملستوى
الكوليسترول ،فمن األفضل استشارة
الطبيب ،قبل تناول عصير اجلريب فروت ،حيث
يؤثر هذا العصير على مستوى األنزمي الذي
يتحكم بكمية الدواء التي تصل إلى مجرى
الدم.
 -4املوز
جتنب تناول كميات كبيرة من املوز إذا كنت

تعاني من مشاكل في الكلى ،ألنه يحتوي
على نسب مرتفعة من البوتاسيوم.
 -5الكرنب
يحتوي امللفوف اخلام إلى جانب كل من اللفت
والقرنبيط ،على مادة تدعى «غوتروجينز» تؤثر
على وظيفة الغدة الدرقية ،عن طريق منع
إنتاج هرمون الثيروكسني ،والذي يساعد على
امتصاص اليود.
 -7الفول
التيرامني ،املوجود في األطعمة مبا في ذلك
الفول ،والشوكوالتة واألجبان الصلبة هو
حمض أميني يساعد على تنظيم ضغط الدم،
ومع ذلك  ،إذا كنت تأخذ واحدة من األشكال
القدمية من مضادات االكتئاب املعروفة باسم
مثبطات أوكسيديز أحادي األمني ،ميكن للدواء
منع االنزمي الذي يحطم التيرامينات الزائدة.
 -8التوت البري
يحتوي عصير التوت البري على حمض
الساليسيليك ،وهو مكون أساسي في
األسبرين ،لذا قلل من الكمية التي تشربها
إذا كنت تتناول األسبرين بانتظام (غالبا ً ما
يوصف بأنه مميع دم بالنسبة ألولئك الذين
يصابون بنوبات قلبية)  ،ألن ذلك قد يؤدي إلى
تقوية الدم بشكل أكبر.

علــــوم وطب

حرب فوق و�سادتك!

بعد كوب من اللنب احلليب الدافئ واالستحمام أو غسل األرجل
باملاء والصابون ،يتوجه كل منا إلى «سريره» ،وفي ذهنه صورة وردية
عن األحالم الليلية اجلميلة ،ويغمض عينيه بعدما يالصق وجهه
سطح الوسادة .كل هذا يحدث مع كل البشر ما عدا قلة قليلة،
القي أمامهم سوء الطالع بخبر تصدر إحدى الصحف ،يقول اخلبر باختصار« :إن أحد مراكز
األبحاث األمريكية فحص وسادة بيضاء معقمة مبجهر من نوع خاص ،وإذا بنتيجة الفحص
تؤكد وجود باليني الباليني من الكائنات الدقيقة املتناهية في الصغر ،تتناحر هذه الكائنات
دائماً ،وتروح وجتيء في نشاط محموم مشحون باألحداث!
كل ما علينا هو غسل اخلضر جيدا ،وتنظيف املنزل وتغيير غطاء الوسادة واملالءات يومياً،
وتغطية األطعمة ،وغسل األسنان ،وعدم إلقاء النفايات بطريقة مهملة ،ومراعاة القواعد
الصحية عامة ،والباقي على اهلل وعلى الهيئات اخملتصة مبكافحة تلوث البيئة في األرض لكن
من املهم أن يؤدي كل منا دوره هو شخصيا ً أوالً!

ركوب الدراجات يؤخر الشيخوخة ويقوي جهاز املناعة
كشفت دراسة جديدة فوائد غير متوقعة لرياضة ركوب
الدراجات بشكل يومي ،حيث تساعد على تأخير تأثيرات
الشيخوخة وجتدد شباب اجلهاز املناعي.
وأجرى باحثون من جامعة برمنغهام البريطانية ،دراسة
على  125من راكبي الدراجات الهواة ،تتراوح أعمارهم
بني  55و 79عاماً ،وقارنوا النتائج التي حصلوا عليها،
مع بالغني أصحاء من مجموعات عمرية مختلفة ،ال
ميارسون الرياضة بانتظام.
وأظهرت النتائج ،أن املواظبني على ركوب الدراجات بشكل يومي ،متكنوا من احلفاظ على قواهم
وكتلة العضالت لديهم مع التقدم في العمر ،واحلفاظ على مستويات مستقرة من الدهون
والكوليسترول في اجلسم ،حسب صحيفة ميرور البريطانية.
وبدا كذلك أن آثار ركوب الدراجات املضادة للشيخوخة ،متتد إلى جهاز املناعة ،ففي األحوال
العادية ،يبدأ عضو يدعى «الثيموس» واملسؤول عن إنتاج اخلاليا املناعية بالتقلص اعتبارا ً من
سن العشرين ،لكن هذا العضو لدى كبار السن الذين اعتادوا على ركوب الدراجات ،ينتج خاليا
مناعية بنفس القدر لدى صغار السن.

ما هو الربيع؟!..

بقلم :عـادل عطيـة
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لي�س بجانبي..

زهرة الطاهري ـ املغرب

ملاذا حمل الكروا�سون هذا اال�سم؟
كلمة كرواسون ،بالفرنسية تعني الهالل! وتطلق على نوع من
اخملبوزات!
وتعود هذه التسمية إلى أيام الدولة العثمانية ،حيث كانت اخلالفة
في وقتها ،تسعى إلى غزو أوروبا ،وعندما اقتربت احلرب من أسوار فيينا
النمساوية ،استعصى على اجليش العثماني اختراق قالع وأسوار
فيينا القوية؛ ففكر احملاربون بأن يحفروا نفقا ً من حتت األسوار ليالً.
وفي ليلة من الليالي ،حني اقترب احلفر من أسوار املدينة ،صادف إن
كان خباز املدينة مستيقظا ً في وقت متأخر ليجهز اخلبز قبل الفجر،
فانتبه ألصوات تصدر من باطن األرض فشك في األمر وانطلق إلى
حاكم املدينة وأعوانه حيث كان اجلميع يعلمون أن الغزاة يحاولون
دخول البلدة فانطلق احلاكم مع اخلبراء ملصدر الصوت وتيققنوا
من أنهم يقومون باحلفر ومحاولة دخول املدينة احملاصرة؛ فتربصوا
بهم واحلقوا باجليش املعادي هزمية نكراء ..واحتفل أهل فيينا بهذه
املناسبة ،ومت تكرمي اخلباز.
أراد اخلباز حينها أن يخلد صنيعه ،فاستأذن من احلاكم أن يقوم بصنع
خبزة على شكل هالل ،والذي كان شعار الدولة العثمانية آنذاك؛ لكي
يتذكروا دائما ً هزمية األتراك ،كلما قضموا وأكلوا الهالل املصنوع من
العجني وقام بتسمية هذه اخلبزة بالهالل!

�أقوال م�أثورة عن احلياة
•عندما تتو ّقف عن املساهمة في احلياة فأنت حتتضر .إليانور روزفلت
• من يحاولون القيام بشيء ويخفقون أفضل بالتأكيد ممّن ال يحاولون
القيام بأي شيء وينجحون .لويد جيمس
•على البيانو ُكتبت عبارة :من فضلك ..ال تطلق الرصاص على عازف
البيانو فهو يبذل أقصى ما لديه .أوسكار وايلد
بكل جرأة وإقدام ،والتنفيذ ّ
• إ ّن املغامرة تقوم على التخطيط ّ
بكل
ثم التعامل معها على أساس
حماس ،ورسم خريطة االحتماالتّ ،
أنّها احتماالت قابلة للتحقيق .بوفي
•إ ّن الوقت الذي تستغرقه لتأدية العمل بشكل صحيح ّ
أقل من ذلك
الذي تستغرقه لشرح أسباب فشلك به .هنري لوجنفيلو
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لكل �شهر حكاية
مار�س (�آذار):
هو الشهر الثالث في
التقومي احلديث  ..وقد سمي
«مارس» ،متجيدا ً إلله احلرب
عند الرومان ..أو لكوكب
املريخ الذي اعتبروه أيضا ً
إله احلرب وحامي احلياة
النباتية ،وألنه أيضا ً يدل
على الفترة التي تعود
فيها اجليوش إلى احلركة
بعد أن يكون الشتاء قد
أصابها بالتوقف.
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اكتظظت بالشتات
حتى صار الشتات يجمع شملي
وأخدني إليه النسيان
حتى ما عاد يذكرني العابرون
أوحتى أهلي
مجرد قطعة أحزان
تتعب القيثارة والكمان
مجرد حياة على صلة متواصلة
بالتيه
مجرد مواعيد
ال تنتهي
في فم التنني
أتخيل أحيانا صورتي بعيدا ً
أتخيل أحيانا ً أني ال أرى
فداحة خرائبي
أتخيل أحيانا ً
أني ال أحمل حقائبي
من جرح إلى مأمت
ومن قرحة احللم
إلى معدة الكوابيس الصلبة
اكتظظت بالدخان
حتى صار الدخان لوني
وأخدني إليه الرماد
حتى ما عادت النيران
تفكر في أمري
مجرد أنا
وأنا انطفأت من الشرر
وأتخيل أحيانا ً أني لست وحيدا ً
وأتخيل عمري اجلانبي
ينظر إلي بنزيفه املفتوح
وهو ليس بجانبي
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أن تزرع في القلب ألف وردة
حمراء!
وفي العقل ألف زهرة أقحوان ـ
تدور مع الشمس،
وال تغيب!
وألف زنبقة بيضاء،
في الضمير،
تنبت على ذرف الدموع،
في خشوع!
أن تدع تلك الشجرة العذراء
في عمق النفس..
ّ
تتجذر.
ترتفع.
تتمدد.
تتشعب في كل األرجاء؛
كي متنح ثمراً.
كي متنح ظالً.
كي تفتح أحضان املأوى
للغرباء!
أن تبقى أحالمك وقت خريفك:
نضراء!
وكأسك للعطشان ممتدة،
مآلنة باملاء البارد في الرمضاء!
أن تصبح بطل اإلحساس،
بجد..
س ّراق الدفء،
حني يطأ ُ
أرض الفقراء!
وتسمع تراتيل الناس،
املنبوذين:
هذا هو الربيع!
هذا هو الربيع!

18

جــود تاميـــــز

3
8

2
7
5
1

5
8
3
4

1
4

7
6
2
9

6
2

8
3
9
7

medium

قر�أت لك« ..الأم!»

4
5

6
2
1
8

8
9

1
4
6
5

9
6

4
5
7
3

5
1

3
9
4
6

7
3

9
1
8
2

Daily Sudoku: Wed 30-Nov-2016

http://www.dailysudoku.com/

السيدة :ارجو أن ال تدع فيه مسمارا ً ظاهراً،
أو بكلة حادة مثلما عملت في زوج حذائي
املاضي.
اإلسكافي :وملاذا؟!
السيدة :ألنني كلما تخاصمت مع زوجي
أدت تلك املسامير إلى جرحه في رأسه أو
وجهه.
كان أحد السائحني يتنزه في مزرعة
ألبان جبلية وشاهد وسط املروج قروية
فاتنة حتلب بقرة رائعة ،فوقف يلتقط لها
صورة بالفيلم امللون ،وفجأة سمع خواراً؛
فنظر وإذا بثور هائج اندفع بقرونه وهو
يقذف الدخان من خياشيمه نحو القروية
احلسناء ،فأخذ السائح يصرخ ويحذرها؛
ألنها كانت ترتدي شاال ً أحمر ،بينما تسلق
هو أقرب شجرة خائفا ً مذعورا ً سيما بعد
أن رأى القروية تتطلع نحو الثور باطمئنان،
واستمرت في احللب بهدوء ،وازادت دهشته
حني وجد الثور يقترب منها فيقف فجأة
ثم يتراجع.
وملا نزل من على الشجرة وهو في غاية
العجب عن هذا السر ،ضحكت وقالت:
ميكن للحلزون أن ينام ملدة ثالث سنوات.
أحلبها
ـ لن يجرؤ أن يؤذيني؛ فالبقرة التي
آلة التذوق لدى الفراشات في قدميها.
هي حماته!

أين يوجد حب يثبت حتى املوت بدون
تغير ،حب يسهر علينا مثل مالك اهلل،
وال يطلب منا شيئاً ،بل يحرم ذاته كل
شيء؟
في هذه األرض ال يوجد غير حب واحد
من هذا النوع ،وهو حب األم فقط،
كل قيد يقيد القلب هو أناني :القبلة
احلارة على خدي الفتاة اخملطوبة ،الذراع
اللطيفة التي متدها أخت ،الذراع
النحيفة التي ميدها إلينا الطفل.
إن خير صديق يتوق إلى أخذ أجر
صداقته ،واألم وحدها طابت نفسا ً عن
كل أجر .ونحن ماذا نعطيها باملقابل؟
بل قد نتركها وحدها في خريف احلياة!..
ومن يستطيع منحنا مثل ما متنحنا
هي؟ الفكرة األولى التي يفكرها الولد،

للشاعر الفنلندي :زكريا توبيليوس
الصالة األولى التي تتمتم بها شفتاه،
اللهيب الطاهر للحب األول ،اإلرشاد
األول إلى احلق ..،الفضيلة ..احلقيقة..
احلرية ..والوطنية.
بركة اهلل على مثل تلك األم! آه! إنه
حلالوة في فيضان الدموع ،إنه لفرح
في كل األوقات أن يستطيع اإلنسان
االلتصاق الراسخ مبثل ذلك الصدر في
معاركات احلياة األنانية ،وقبول حبها
احلار!
جازها اللهم ،اجلزاء الذي عجزنا عن
منحها إياه! البذر الذي بذرته في أوانه
هو بذرك ،إمنا احلب الذي ينعكس ضياؤه
في عني األم هو حبك السامي األبدي،
ولذلك متى زال سطوع تلك العني،
نشعر كأن احدى الشموس قد غابت!..

عادات و�أو�صاف

سأل الرجل أمه عن طفولته؛ فردت عليه
بقولها:
كنت يوما ً من األيام حتبو في الصحراء،
فأكلت عقرباً ،فرد الرجل عليها مقاطعا ً
أمه :ملاذا لم أمت؟
ردت أمه قائلة :كانت العقرب ميتة.
اإلبن يسأل والده :هل تستطيع أن تكتب
في الظالم يا أبي؟
األب :نعم.
االبن :إذن اطفيء النور ووقع على شهادتي.

حجم العيون ال يتغير منذ الوالدة لكن حجمي األنف واألذن ال يتوقفان عن النمو.
تسقط النملة دائما ً على جنبها األمين عندما تتسمم.
عني النعامة أكبر من دماغها.
جميع الدببة القطبية تستخدم يدها اليسرى.
ترمش النساء تقريبا ً ضعف الرجال.
يستخدم رجال االسكيمو الثالجات ملنع الطعام من التجمد!
للقطط أكثر من مئة صوت بينما للكالب حوالي عشرة.
الفيلة هي احليوانات الوحيدة التي ال تستطيع القفز.
صوت البطة ال صدى له وال أحد يعلم ملاذا؟
من املمكن أن تصعد البقرة الدرج ولكن من املستحيل أن تنزل.
مثل بصمة األصابع فكل شخص له بصمة لسان مختلفة.
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قا�ضي الورقات الثالث

يختلف نظام املقاضاة ويختلف القضاء من
بلد إلى بلد في أنحاء العالم باختالف األنظمة
واألعراف والتقاليد غير أن كل االنظمة تتفق
على أن تكون للقاضي صفات معينة أهمها
أن يكون كفؤا ً ألن يحكم بني الناس ،غزير
املعرفة وعادال ً إلى أخر الصفات وامليزات.
غير أن أحد القضاة في مدينة نيويورك
األمريكية مت ّيز بصفات وسلوك فريدة من
نوعها ولعلها أقرب إلى صفات القضاة الذين
نسمع عنهم أحيانا ً في القصص اخليالية أو
الفولكلورية مما عرضه مؤخرا ً وبعد أن متادى
بتصرفاته الشاذة إلى أن يكون سلوكه محل
حتقيق من جلنة قضائية.
وظاهرة هذا القاضي هي أخر الظاهرات
الالطبيعية التي نسمع عنها بني حني وآخر
في اجملتمع األمريكي ،ففي إحدى القضايا
التي عرضت أمام هذا القاضي األمريكي وبعد
أن استمع إلى أقوال املتهم ومرافعات اإلدعاء
والدفاع وشهادات الشهود حار مباذا يحكم
على املتهم ،وأمام دهشة جميع من كانوا في
قاعة احملكمة أخرج القاضي من جيبه قطعة
نقد معدنية ورماها في الهواء لتساعده في
اختيار قراره بإدانة املتهم أو براءته.
وفي قضية أخرى طلب من احلضور بالقاعة
وبينهم العديد ممن ليست لهم أي صلة
بالقضاء أو بالدعوى موضوع احلكم أن يصوتوا
فيما إذ كان املتهم بريئا ً أو مذنبا ً وأتخذ قراره
بعدئذ بنتيجة تصويت احلضور.
كما أنه في إحدى الدعاوي املعروضة أمامه
وبعد انتهاء كل االجراءات أوقف اجللسة لعدة
دقائق وبعث مبوظف احملكمة الستدعاء زميل
قاضي من محكمة بذات املبنى وعندما حضر

القاضي الزميل طلب منه أن يبدي رأيه في
القضية دون أن يعرض عليه أي تفاصيل من
تفاصيل احملاكمة.
وفي إحدى الدعاوي وكان يحاكم بها ثالثة
أشخاص بتهمة تنظيم لعبة (الثالث ورقات)
في أحد الشوارع ،وهي لعبة قمار ممنوع
ممارستها في األماكن العامة ،خ ّير املتهمني
بني االعتراف بذنبهم وبني اختيارهم لورقة من
إحدى ثالث ورقات كتب على واحدة منها أنهم
مذنبون ،ويجب عليهم دفع خمسمائة دوالر
كغرامة ،وكتب على الثانية أنهم مذنبون،
ويجب عليهم قضاء ثالثني يوما في السجن،
وكتب على الثالثة أنهم غير مذنبني.
ووضع القاضي الورقات الثالث في قبعة
وطالب املتهمني الثالثة بسحب واحدة منها
لتقرير مصيرهم ،وفي تبرير هذا اإلجراء قال
القاضي ضاحكا ً أنه متأكد من املتهمني
سوف يعترفون بذنبهم خوفا ً من أن يصادف
إذا وافقوا على اختيار واحدة من األوراق الثالث
أن يختاروا الورقة التي تقضي بحبسهم
ثالثني يوماً.
وهكذا وجد هذا القاضي مبمارساته غير
الطبيعية نفسه مؤخرا ً عرضة لتحقيق جلنة
قضائية تقوم اآلن بدراسة غرابة تصرفاته
وتقرر مصيره.

عندما عجز امل�ستحيل!..

بقلم :ماجى ماجد الراهب
قال املمكن للمستحيل أين تقيم؟ قال له في أحالم العاجز! بداية
ابدأ حديثي بهذه اجلملة القاطعة التي قالها احلكيم الهندي
«رابدندرانت طاغور» ذات يوم عندما طلب أحدهم منه كلمة
عن اإلرادة واألصرار ،فال يُخفى على أحد خبر وفاة عالم الفيزياء
الشهير «ستيفني هوكينج» صاحب النظرية الفيزيائية الشهيرة
«االنفجار العظيم» والتي من خاللها صنع طفرة في العلم عن
كيفية نشأة الكون ومتدده.
في احلقيقة إن ما أدهشني في هذا اإلنسان ليست نظريته اخلارقة
للعادة أو فكرته التي أحدثت حتول نوعي في مجال الفيزياء الكونية
ولكن األكثر دهشة أن هذا اإلنسان لم يكن ملء السمع واألبصار
كما يكون معظم البشر اخلارقني في عقولهم وأفكارهم لكنه إنسان عاجز كلية ،ال يستطيع
حتى حتريك شفتاه من أجل أن يتحدث ،لكنه في احلقيقة يحمل روح مقاتل شرس أراد أال يترك
معركته للنهاية حتى وهو يُستنزف من كل االمكانيات التي تؤهله أن يصبح إنسان حقيقي!
لقد كان عجز هوكنج هو قوته احلقيقية في احلياة وجلوسه على كرسي متحرك قرابة اخلمسون
عاما ً أعطى له القوة والتركيز أن يتأمل وبصدق ليس الكون ونظرياته وحركته فحسب بل يتأمل
أوال ً نفسه وكيف يجعل من زنزانة جسده الكبيرة مغارة لالعتكاف عن العجز والضعف واخلوف
واليأس الذي يصيبنا نحن البشر العاديون يوميا ً في حياتنا جملرد أنه ينقصنا شيء ما أو يبتعد عنا
حلم لم يكتمل بعد كما نريد!
املستحيل يا سادة ليس إال فكرة في عقولنا ،وهم تربط به ذواتنا أحالمها وطموحتها جملرد أننا
فشلنا مرة أو ارتبكت خطواتنا في احلياة ،فأنا أعتبر أن الظروف كلمة وفكرة فاشلة كل الفشل
واالمكانيات كلمة منقوصة كل النقص ،إن االمكانية هي نحن ،والظروف هي تلك اإلرادة التي
تسمح لنا أن نخرج من قلبها الفرص كي نصبح عمالقة في حياتنا الصغيرة.
فالضعف هو الوجود احلقيقي ،والسعي يبدأ عندما يشعر اإلنسان أن شيء ما تشتاق له نفسه
أن تتحد معه في وحدة كاملة وتصنع معه عالم خاص جدا ً يتحرر من الزمان واملكان احملدودين أو
االمكانية اجلسدية أو املادية فالروح طاقة مذهلة شديدة اخلصوصية كالكوكب الذي يدور في
مساره وإذا انحرف حتدث الكوراث الطبيعية.
هكذا يجب أن يتكون لدينا ثقافة احترام امكانيات الروح اخلارقة للطبيعة وليس ألن هناك البعض
منا عاجز في عقله وأفكاره فأسهل ما عليه أن يهاجم ما ال يفهمه ويتهمه بالضالل واالنحراف،
فباحلقيقة هؤالء ال يحترمون أرواحهم وال يعرفون عنها شيئا البتة سوى أنها تردد أشياء ال معنى
لها ،فرفقا ً بأنفسكم وبنا ودعوا البشر يستمتعوا بالرقي احلقيقي ويشاهدون عجز املستحيل.

�صاحب ال�صوت الرخيم ..فريد الأطر�ش
 ..ملك ال ُعود ومو�سيقار الأزمان
رحل عن عاملنا هذا صاحب الصوت الشجي واألحلان الشرقية
األصيلة وملك العود وكان ذلك في  26ديسمبر  ،1974وكنت
وقتها أجوب في شوارع بيروت ورأيت احلزن يغشى كل أركان
املدينة التي كانت تسهر كل الليل طربا وفنا وكان صوت أغانيه
ميأل كل شوارعها طوال الوقت ليؤكد لنا أنه ما زال ح ّيا بتراثه
بينما كان الكثير ينتحبون حزنا على رحيله عنا جسدا.
ويعتبر ملك العود فريد األطرش أحد أشهر املطربني على الساحة
الغنائية املصرية في النصف األول من القرن العشرين ،وقد ترك
بصمات واضحة في عالم املوسيقى والغناء العربي لكونه
فنانا شامال ،وفريد سليل آل األطرش إحدى العائالت العريقة
في جبل العرب أو جبل الدروز كما يطلق عليه في جنوب سوريا،
فوالده «فهد فرحان إسماعيل األطرش» وقد تزوج والده ثالث
مرات ووالدته األميرة «علياء حسني املنذر» وهي مطربة متتعت
أيضا بصوت جميل قادر على تأدية العتابا وامليجانا وهو لون
غنائي معروف في سوريا ،وهو شقيق املطربة الرائعة أسمهان
والتي غادرت عاملنا هذا في حادثة سيارة في ظروف غامضة ،وما
ال يعلمه الكثيرون أن صوت أخيه فؤاد األطرش ال يقل جماال عن
صوت فريد وأذكر أنني كنت في صحبة فؤاد األطرش في سيارته
عائدا من اإلسكندرية إلى القاهرة وأحتفنا طوال الطريق بصوته
الرخيم في أغاني أخيه فريد وكنا للحظات كثيرة ننسى أن من
يغني هو فؤاد وليس فريد.
وقد ولد فريد األطرش في  21إبريل  1910في بلدة «القريا» بجبل
الدروز مبنطقة السويداء جنوب سوريا ،وقد عانى حرمان رؤية
والده ومن اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته من سوريا
إلى القاهرة مع والدته هربا من الفرنسيني انتقاما لكفاح

حــدث بالفعـل

والدهم فهد األطرش وعائلته ضد ظلم الفرنسيني في جبل
الدروز.
عاش فريد في القاهرة في حجرتني صغيرتني مع والدته
وشقيقه فؤاد وشقيقته آمال والتي عرفت الحقا باسم
«أسمهان» ،والتحق فريد بإحدى املدارس الفرنسية «اخلرنفش»
واضطر لتغير اسم عائلته إلى كوسا ولكن مت طرده الحقا ملا
عرف أنه من عائلة األطرش ،وبعدها التحق مبدرسة البطريركية
للروم الكاثوليك ثم التحق مبعهد املوسيقي قبل أن ينفد املال
الذي كان بحوزة والدته وانقطعت أخبار الوالد مما دفعها للغناء
ووافق فريد وفؤاد على هذا األمر بشرط مرافقتها حيثما تذهب
وعمل فريد األطرش ببيع القماش.
وعن طريق صداقته للمطرب «إبراهيم حمودة» وفرقته التي

ا.د .ناجي اسكندر
عرف فيها طريقه إلى الفن حيث غنى على املسرح أغنية
وطنية الحقت إعجاب اجلماهير ثم اهتدى إلى الراقصة
الشهيرة «بديعة مصابني» التي فتحت له طريق الغناء مبفرده
ألول مرة وبدء انطالقته الفنية بني التلحني والغناء والتمثيل،
اشترك فريد األطرش في  31فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا
وقد أنتجت هذه األفالم في الفترة املمتدة من عام  1941كان
أشهرها «انتصار الشباب»« ،حلن اخللود» « ،إزاي أنساك»« ،حبيب
العمر»« ،عفريتة هامن»« ،إنت حبيبي» ،بلبل أفندي»« ،رسالة
من إمرأة مجهولة» وحتى عام  1974في أخر أفالمه «نغم في
حياتي».
وقد تركت وفاة شقيقته «أسمهان» املفاجئة والغامضة أثناء
تصويرها فيلم «غرام وانتقام» عام  1949جرحا عميقا لم
يندمل والتي سجلت فيه إجمل أغانيها ليالي األنس في فينا،
ووجد فريد في انغماسه في العمل وممارسة القمار ولعب الورق
السبيل الوحيد للهروب من أحزان فراق شقيقته كما عرف
عنه أيضا حبه للخيل ،وقد أصيب بعدة نوبات قلبية كنتيجة
إلهماله في صحته وكان آخر هذه النوبات هي التي أودت بحياته
حيث توفى في مستشفى «احلايك» في بيروت عن عمر يناهز
 64عاما.
ونسأل اهلل الرحمة مللك العود وصاحب الصوت الشجي
وامللحن الذي ترك لنا تراثا من أروع األحلان الشرقية جزاءا له
لكل ما قدمه ألسعدنا في ذلك الزمن اجلميل الذي لم يتبقى
منه سوى تراث فريد األطرش ومن زاملوه من أباطرة الفن في
عصره وكل هؤالء جعلونا نتحسر على ما نحن فيه اآلن من
زحمة معدومي املواهب.
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جمعة ختام الصوم وأحد الشعانني
للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال
حتتفل الكنيسة القبطية بجمعة ختام الصوم
في  ٣٠مارس وبعدها احتفاالت أحد الشعانني
وأسبوع اآلالم الذي نختمه بأعياد القيامة

أوالً :جمعة ختام الصوم:

سميت بذلك ألن بها ينتهي الصوم األربعيني
املقدس ،وطقسها يجمع بني طقس اآليام واآلحاد
في الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة
السبوت واآلحاد في الصوم مع مالحظة أن تقرأ
النبوات وتقال الطلبة مع املطانية كما في أيام
الصوم املقدس.

سر مسحة املرضى

 .1هذا السر من أسرار الكنيسة السبعة وهو
للشفاء من أمراض النفس واجلسد والروح مبغفرة
اخلطايا ،وأسسه الرب يسوع له اجملد في العهد
اجلديد وهذا الزيت عبارة عن زيت نقي ثم يصلي
عليه الكاهن ويوضع فيهم سبع فتائل من
القطن ويصلي عليهم سبع صلوات ،ويوقدون
سبع فتائل رمز لكمال حلول مواهب الروح
القدس لشفاء املريض باسم الرب يسوع وصالة
األميان تشفي املريض.
 .2أوصى الرب يسوع له اجملد لتالميذه إلمتام
هذا السر عند ارسالهم للكرازة قائال «واشفوا
املرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم
ملكوت اهلل» (لو« ،)9 :10واخرجوا شياطني كثيرة
ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم» (مر: 6
)13
 .3حث القديس يعقوب الرسول املؤمنني بأن
يدعو القسوس وشيوخ الكنيسة عند مرض
أحد منهم «أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ
الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم
الرب وصالة اإلميان تشفي املريض والرب يقيمه
وإن كان قد فعل خطية تغفر له» (يع14 :5و.)15
 .4أما عن الوصية لشفاء املرضى فهناك الكثير
من الشواهد على ذلك فعند إرسالهم للكرازة
أوصاهم الرب بشفاء املرضى «ثم دعا تالميذه
اإلثني عشر واعطاهم سلطانا على أرواح جنسة
حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف»
(لو .)1 :9و»يضعون أيديهم على املرضى فيبرأون»
(مر.)18 :16

طقس القنديل العام

سر مسحة املرضى هو سر مقدس به ميسح
الكاهن املريض وقد أسسه الرب بنفسه ،اشفوا
مرضى (مت  )8 :10ودهنوا بزيت مرضى كثيرين
فشفوهم ( مز  ،)13 :6إذن هذا السر ميارس على
املرضى فقط فلماذا متارسه الكنيسة في جمعة
ختام الصوم؟
ألن من نتائج هذا السر شفاء األمراض اجلسدية
والروحية ،فمن املعروف أن كل األسرار يجب أن
تتم في الكنيسة وملا كان سر مسحة املرضى
يستثنى من هذه القاعدة ألن املريض ال يقوى
على احلضور إلى الكنيسة وبالتالي فإنه يطلب
ممارسة هذا السر له في البيت.
لذلك قررت الكنيسة أن يعمل هذا السر في يوم
جمعة ختام الصوم الكبير لتعمله مثل القداس
(قنديل عام) لشفاء املؤمنني مما يكون قد أصابهم
من ضعف في اجلسد بسبب الصوم الذي كانوا
يصومونه انقطاعيا ً حتى غروب الشمس خالل
فترة الصوم الكبير ،هذا من الناحية اجلسدية،
أما من الناحية الروحية «وإن كان فعل خطية
تغفر له» ،ألن التقدم بسر يجب أن يعترف أوال ً
باخلطايا وتقدمي توبة عنها (ممارسة سر التوبة وال
اعتراف).
وهذا السر له عدة أسماء منها« :مسحة املرضى،
الزيت املقدس ،القنديل» ،وكلمة قنديل نسبة
إلى فتيل القطن األبيض املغموس في الزيت،
حيث يقوم الكاهن بأخذ اعتراف املريض وكل
احلاضرين ،ثم يقبل الكاهن اعترافهم اوال ً كما
فعل السيد املسيح عندما شفى اخمللع (مر )5 :2

ولكى ال يتكبر ،بل عندما يكون كهنة كثيرين ال
يعرف من بسببه مت الشفاء وإن كان الشفاء يتم
بقوة السر ،فيدع قسوس الكنيسة وليس قس
وتوفر  7فتائل ألن عدد  7إشارة إلى كمال مواهب
الروح القدس في الكنيسة (أش)3-61:1
ويجب أن يكون الكاهن صائما ومستعدا إلمتام
السر ،ويصليه  7كهنة أو أقل إن لم يوجد حتى
ال تنسب قوة الشفاء لشخص واحد ،يصلى
على زيت نقي (زيت زيتون) ألن الزيت رمز للفرح
والنور واستنارة القلب ألن الزيت املستخدم كدواء
كما استخدمه السامري الصالح (لو-30 :20
 ،)34والفتائل تكون من القطن الناصع البياض
كمثال قلب املؤمن الطاهر في احلياة العملية،
وأيضا ً الفتيل يشير إلى جهاد اإلنسان ،أما الزيت
فيشير إلى عمل ونعمة الروح القدس ،فالفتيل
مبفرده يحترق ويدخن وال يعطي ضوء مستمرا ً
بدون الزيت ،وهكذا اإلنسان ال يستفيد شيئا ً
بدون معونة ونعمة الروح القدس ،والزيت مبفرده
ال يعطي الضوء بدون فتيل يحمله.
هكذا ال تظهر مواهب الروح القدس وعمله
إال في املستعدين اجملاهدين السهرانيني الذين
يزينون مصابيحهم بالزيت وهم سهرانيني
كالعذارى احلكيمات فيشتمها كرائحة بخور
ذكية (رو  ،)4-3 : 8إشارة إلى أن مصدر اإلسرار هو
املسيح نور العالم ،ليتمتع مبواهب الروح القدس
وال يستخدم الزيت املتبقي في أي غرض آخر ألنه
أصبح مقدس.
واستخدام هذا السر قد ال يشفي املريض ويكون
عدم الشفاء ناجت عن :سماح اهلل لنا لتأديبنا (عد
,)14 : 12
عدم إمياننا (مت  ,)21-15 : 17عدم استحقاقنا
لنعمة السر (أر )2 : 3

ثانيا :أحد الشعانني

أحد الشعانني هو األحد السابع من الصوم
املقدس واألخير قبل عيد القيامة اجمليد ،ويسمي
األسبوع الذي يليه بأسبوع اآلالم ،قبل حلول عيد
ذكرى قيامة رب اجملد يسوع ،ويسمى هذا اليوم
أيضا ً بأحد السعف أو الزيتون ألن أهالي القدس
استقبلوا دخول املسيح القدس بأغصان السعف
والزيتون املزين وفارشني ثيابهم وأغصان األشجار
والنخيل حتته ،لذلك يعد استخدام السعف
والزينة في اغلب الكنائس لالحتفال بهذا اليوم.
وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر أي
أنهم استقبلوا يسوع املسيح كمنتصر.
دخل املسيح إلى القدس راك ًبا على حمار حتقيقًا
لنبؤة زكريا بن برخيا« :ال تخافي يا إبنة صهيون،
جحش ابن
فإن ملكك قاد ٌم إليك راك ًبا على
ِ
أتان» [يو  ]12:14وكان استعمال احلمير مقتصرًا
في اجملتمع اليهودي على طبقة امللوك وطبقة
الكهنة ،ما يشير إلى يسوع هو املسيح ،إذ إن
املسيح في العقيدة اليهودية هو نبي وكاهن
وملك ،وقد استقبله سكان املدينة والوافدين
إليها لالحتفال عيد الفصح بسعف النخل
[يو  ]12:13لتظلله من أشعة الشمس ،كما أن
سعف النخل عالمة االنتصار ،وفرشوا ثيابهم
على األرض وأخذوا يهتفون ،حسب رواية العهد
اجلديد« :هوشعنا! مبارك اآلتي باسم الرب.
هوشعنا في األعالي!»[مر  ،]11:9وتعني هوشعنا

حرف ًيا خلصنا ،ويشير باحثو الكتاب املقدس
إلى معنى مركب من استخدام «هوشعنا»،
فهي في مفهوم اليهود تشير إلى اخلالص من
االحتالل الروماني ،ووفق املعاني الروحية والعقائد
املسيحية تشير إلى اخلالص من اخلطيئة ،حتقيقًا
لرسالة املسيح القائمة في سر الفداء.
وفي االْردن وبالد الشام والعراق وعموم فلسطني

خواطر مسافر
إلي النور ( )٦4

أحد
يعتبر
ولبنان،
الشعانني مناسبة خاصة
ومناسبة عائلية ،في هذا اليوم يحضر األطفال
الكنيسة مع فروع من أشجار الزيتون والنخيل،
وبعد القداس تقام مواكب وتطوافات ترافقها
فرق الكشافة ،ويتخل هذا اليوم احتفاالت
اجتماعية واجتماعات عائلية.
وفي والية كيراال في جنوب الهند يعتبر أحد
الشعانني من أهم األيام املقدسة في تقومي
مسيحيو مار توما ،من العادات والتقاليد تناثر
الزهور حول الهيكل خالل قراءة اإلجنيل عند
جملة« :هوشعنا في األعالي مبارك اآلتي باسم
الرب» ،حيث تتم قراءة هذه الكلمات ثالث مرات،
ثم تقام تطوافات ومواكب بعد نهاية القداس،
تتخله نثر الزهور ورش املاء ،ويعتبر أحد الشعانني
مناسبة عائلية هامة بالنسبة ملسيحيو مار
توما.

ِّس أ َ َنا َذا ِتيِ ..لي َُك ُ
وَألَ ْج ِل ِهمْ أ ُ َقد ُ
ونوا ُهمْ أَيْ ًضا
ُم َق َّد ِس َ
ني ِفي الحْ َ ِّق
بقلم  :د .رءوف إدوارد

ضا
س أَن َا ذَاتِي ..لِ َي ُكون ُوا ُه ْم أَي ْ ً
«وَأل َ ْجلِ ِه ْم أ ُ َق ِّد ُ
ني ِفي الحْ َقِّ » ( يوحنا  ،)١٧في هذه األية
س َ
ُم َق َّد ِ
الغالية جدا ً علي قلوبنا كمسيحيني ،يكشف
إبن اهلل يسوع املسيح له اجملد عن غاية جتسده،
حيث اسمعه بأكثر تفصيل يقول« :ألجلهم
أق ِّدس أنا  -ابن اهلل  -بشريتهم التي لبستُها
جسدا ً لي -وأدعوها اآلن ذاتي -ألنها إحتدت
بالهوتي بال اختالط وال امتزاج وال تغيير ،ليكونوا
هم  -البشرُ -مق َّدسني في احلق» ،إلني «أَن َا ُه َو
َّ
اآلب
س أ َ َح ٌد يَأْتِي إِلَى
الطرِيقُ وَالحْ َقُّ وَالحْ َ َياةُ .لَ ْي َ
ِ
إِال َّ بِي» (يو  )٦:١٤لذلك أقول إن اإلنسان يتق ِّدس
عندما يتحد بذاتي ،هكذا ق َّدس ابن اهلل البشرية
التي أخذها من العذراء مرمي ووَّحدها في ذاته
وبالتالي ق َّدس بشريتنا أيضا بالضرورة فيه.
نحن املسيحيني نؤمن أن اهلل واحد ،وله طبيعة
إلهية واحدة مطلقة القداسة ،وإن القداسة
هي إحدى الصفات الذاتية لطبيعة اهلل وليست
ألح ٍد غيره ،وإن طبيعة اهلل هي في ثالثة أقانيم
 أي أشخاص -متمايزة عن بعضها ومتحدة فيطبيعة واحدة ،وألن األقانيم في إحتاد مطلق بدون
أن تفقد متايزها ،لذلك فإن إله املسيحية واحد
اآلب
في ثالثة أقانيم ،قال املسيح له اجملد «أَن َا وَ ُ
اح ٌد» ( يو ،)٣٠:١٠وهو قول كاشف لإلحتاد املطلق
وَ ِ
ألقنوم اإلبن واآلب في اهلل ويحتم القداسة
املطلقة في ذات املسيح يسوع ،وبالتالي حتمية
تقديسه لبشريتنا التي إحتد بها.
ولقد ع َّبر الرب يسوع عن تلك احلقيقة بقوله
«ي َ ْن َب ِغي أ َ ْن أ َ ُكو َن ِفي َما ألَبِي» (لو )٤٩:٢فانحصر
ناسوته في شركة اآلب السماوي ،وهكذا عندما
نكون نحن أيضا محصورين عقال ً وقلبا ً في
الثالوث القدوس يتف َّعل تقديسه لطبيعتنا ،لقد
شاء إلهنا  -تبارك أسمه  -في حبه املطلق أن
يخلع هذا التقديس لعدة أسباب:
كامتياز ونعمة على َمن يحبه من البشر من أجل
أن يتسنى له أن يتحد باملسيح القدوس.
كمسئولية عمل تستوجبه القداسة كطبيعة
تنمو وتفيض.
كالتزام جهاد ضروري للحفاظ والبقاء في هذه
النعمة.
وملَّا كان املسيح قد مت ََّم وحقَّق كل هذا في
شخصه املبارك ،لذلك صار ميراثا ً لكل َمن
يؤمن به «وَ ِم ْن ِملْ ِئ ِه ن َْح ُن َج ِمي ًعا أَخَ ْذن َا» ،فمن
جهة نعمة تقديسه للناسوت «الْ َكلِ َم ُة َ
صار َ

سلك في سيرة الكمال بناسوته
س ًدا» ،ثم َ
َج َ
َ
«هك َذا يَلِيقُ بِنَا أ َ ْن ن َُك ِّم َل ُك َّل ب ِ ّر» (مت َ « ،)١٥:٣م ْن
ط َّي ٍة؟» (يو  ،)٤٦:٨من جهة
ِمن ُْك ْم ي ُ َب ِّك ُت ِني َعلَى خَ ِ
َ
ُ
التقديس كمسئولية عمل «أبِي ي َ ْع َمل َحتَّى اآل َن
وَأَن َا أ َ ْع َم ُل» (يو  ،)١٧:٥من جهة التقديس كجهاد
صلِّي بِأ َ َ
اج ٍة ،وَ َ
«وَإِذْ َكا َن ِفي ِجهَ ادٍ َكا َن ي ُ َ
ش ِّد لجَ َ َ
صار َ
ات دَم ن َازلَ ٍة َعلَى األ َْ
َعرَ ُق ُه َكق َ
ض» (لو .)٤٤:٢٢
ر
ِ
َطرَ ِ ٍ ِ
وبنا ًء على ما سبق ،فإنه صار لإلنسان -في
املسيح وباملسيح -نعمة أن يستدعي القداسة
فتأتيه فاحتة ذراعيها ُ
هلل
“ك َّل َم ْن ُولِ َد ِم َن ا ِ
ُ
ْ
َ
َ
س ُه،
ف
ن
ظ
ف
ح
ي
هلل
ا
ط ُئ ،ب َ ِل المْ َ ْولُودُ ِم َن
َ
ِ َ ْ
ال َ يُخْ ِ
وَ ِّ
َ
س ُه” (يوحنا األولى  ،)١٨:٥وكذلك
الشرِّي ُر ال يمَ َ ُّ
س
اخلطية ترتد مهزومة مقهورة “إ ِ ْن ُقلْنَا :إِن َّ ُه لَ ْي َ
س الحْ َقُّ ِفينَا ،وإ ِ ِن
سنَا وَلَ ْي َ
ُض ُّل أَن ْ ُف َ
ط َّي ٌة ن ِ
لَنَا خَ ِ
َ
َ
َ
ني وَ َعادِ ٌلَ ،حتَّى ي َ ْغ ِف َر
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ف
َا
ن
ا
ي
ا
ط
ب
خَ
ُ َ ِ ٌ
َ
ا ْع َترَ ْفنَا ِ
ْ
َ
لَنَا خَ َ
ِّ
ُ
طايَان َا وَيُطهِّ رَن َا ِم ْن كل إِث ٍم” (يو ،)٨:١ ١وقد
خلَّص القديس بولس ميراث املؤمنني الذي لهم
َصقَ بِالرَّ ِّب
في املسيح
بقول فائق “وَأ َ َّما َم ِن الْت َ
ٍ
احد” (1كور )١٧:٦به صار كل ما حققه
َف ُه َو رُ ٌ
وح وَ ِ
ً
الرب نصيبا لنا.
إن ابن اهلل الذي صار جسداً ،كان ال يتكلم إال
مبا ينطق به اآلب في قلبه ،فكانت حياته إجنيال
مقروءا ً تق َّدست بقدسية الكلمة التي سمعها
والتي قالها ،فاملسيح هو كلمة اهلل املنطوقة
اآلب
من اآلب في اإلبن بالروح القدس “أَن َا ِفي
ِ
ت أَت ََكلَّ ُم
س ُ
اآلب ِف َّي ..الْ َكال َ ُم الَّ ِذي أ ُ َكلِّ ُم ُك ْم ب ِ ِه لَ ْ
وَ َ
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َ
ن
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ف
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ب ِ ِه ِ ْ
ِ َّ
َ
ِ
مسه املسيح تق َّدس ،وكل ما خرج من
وكل ما َّ
فمه مق َّدس ،هذا قدمه املسيح ميراثا ً للمؤمنني،
ني
س َ
كل َمن إحتد به “أل َ َّن المْ ُ َق ِّد َ
س (املسيح) وَالمْ ُ َق َّد ِ
َ
َ
ب
ب
الس
ا
ذ
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ف
(اآلب)،
اح ٍد
ِ
(نحن) َج ِمي َع ُه ْم ِم ْن وَ ِ
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ست َِحي أ َ ْن ي َ ْد ُع َو ُه ْم إِخْ َوةً” (عب  ،)١١:٢فنحن
ال َ ي َ ْ
مسيحيني ألننا أخوة املسيح ،ونحن قديسني
ألن املسيح هو القدوس وهو أخونا البكر “لِ َي ُكو َن
ُه َو ب ِ ْكرًا بَينْ َ إِخْ َو ٍة َك ِثيرِي َن” (رو  ،)٢٩:٨هذا ميراث
قداستنا التي لنا في املسيح والذي أ َّمنه لنا
س أَن َا ذَاتِي ،لِ َي ُكون ُوا ُه ْم
بقوله “وَأل َ ْجلِ ِه ْم أ ُ َق ِّد ُ
فالسبح لك يا ابن اهلل
ني ِفي الحْ َقِّ ”.
أَي ْ ً
س َ
ُ
ضا ُم َق َّد ِ
والقدوس بطبيعتك ،يا َمن أنعمت لنا أن نكون
وس الَّ ِذي
قديسني و ُمسحاء فيك “ن َِظيرَ الْ ُق ُّد ِ
دَ َع ُ
سيرَ ٍة،
اك ْمُ ،كون ُوا أَنْت ُْم أَي ْ ً
يس َ
ني ِفي ُك ِّل ِ
ضا ِق ِّد ِ
َ
ْ
ُ
وس” (1
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ق
ُوا
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م
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َ
ني ألَن ِّي أن َا ُق ُّد ٌ
ٌ
ِ ِ
بط .)١٥:١

21

ال�سبت  24مار�س  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد التا�سع بعد املائة

الواليات املتحدة :أوباما وزوجته
يتفاوضان لتقدمي عروض
تلفزيونية بنصف مليار دوالر
يتفاوض الرئيس األميركي السابق باراك أوباما وزوجته
ميشيل مع شبكة «نيتفلكس» للبث الرقمي حاليا،
من أجل تقدمي سلسلة من العروض التلفزيونية .وحتدثت
تقارير عن أن قيمة العقد مع أوباما وزوجته قد تبلغ نصف مليار دوالر.
واوباما هو الرئيس الرابع واألربعون للواليات املتحدة األمريكية ،وأول رئيس من أصول أفريقية يصل
للبيت األبيض ،حصل على جائزة نوبل للسالم لعام  2009نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية
الدولية والتعاون بني الشعوب ،وذلك قبل إكماله سنة في السلطة.

السعودية :أول سباق ماراثون مبشاركة النساء في السعودية
شاركت مئات النساء مؤخرا في أول سباق ماراثون للسيدات في السعودية ،التي تسعى إلى
تخفيف القيود االجتماعية في اململكة احملافظة .وتعتزم الرياض ضخ املزيد من االستثمارات في
قطاع السياحة والترفيه ،وفقا للخطة االقتصادية التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان
في .2016
وكانت الرياض استضافت في نهاية فبراير املاضى سباق ماراثون خصص للرجال فقط ،ما أثار ردود
فعل على وسائل التواصل االجتماعي استنكارا الستثناء النساء منه .ومن املقرر أن تستضيف
السلطات الرياضية في اململكة سباق ماراثون آخر للنساء في مدينة مكة في أبريل املقبل.
وتشهد السعودية منذ أشهر سلسلة من الفعاليات الرياضية واملوسيقية والترفيهية غير
املسبوقة ،بينها إقامة حفالت لفرق ومغنني غربيني والسماح للنساء بحضور املباريات الرياضية
في املالعب.
وتزامنت هذه املبادرات مع خطوات أخرى تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في اململكة احملافظة،
بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو املقبل ،وإعادة فتح دور السينما.
وكانت السعودية أعلنت أنها ستستثمر  240مليار ريال (نحو  64مليار دوالر) في قطاع الترفيه
في السنوات العشر املقبلة ،على أن يتم جمع هذه األموال من احلكومة والقطاع اخلاص.

قط األرميتاج
«أخيل»
جاهز لتوقعات كأس
العالم 2018
صرحت الناطقة الصحفية باسم متحف األرميتاج في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بأن
القط «أخيل» الذي شارك في بطولة كأس القارات  2017سيكون جاهزا لبطولة كأس العالم
.2018
يذكر بأن «أخيل» مت ّثل دوره في بطولة كأس القارات بالتنبؤ بنتائج املباريات وحتديد الفائز في كل
مباراة.
وأكدت خاتونني بأنه سينظم مؤمتر صحفي ،يتم من خالله منح «أخيل» «جواز املشجع».
وسيقوم القط ببعض األعمال اخليرية كزيارته لدور املسنني وروض األطفال للتعرف عليه .يشار
إلى أن اختيار القط «أخيل» مت من بني العديد من القطط التي تعيش في املتحف وفي حدائقه.
املعروف أن قطط اإلرميتاج لها تاريخ طويل بدأ في القرن الثامن عشر ،عندما أحضر بيتر األول
قطة من هولندا لتعيش في القصر الشتوي.
وحظيت القطط باهتمام بالغ في فترة كاترين العظيمة عندما أوصت بأن تقوم القطط بحماية
القطع الفنية واللوحات.

بريطانيا :اكشاكاً للصقور حملاربة القوارض

من أجل انقاذ األشجار من القوارض ،أقامت وزارة النقل البريطانية على الطريق «أم ـ  »40الذي
ميتد لسبعة أميال ،اكشاكا ً خاصة للصقور مزودة بجميع وسائل الراحة واألغذية للقضاء على
هذه القوارض ،وبخاصة السناجب التي تنهش جذور األشجار التي زرعت لراحة السائقني على
هذا الطريق.
ويقول أحد املسئولني عن هذه الفكرة أن الصقور تقوم بواجبها على أحسن وجه ،فعندما تلمح
القوارض تنقض على فريستها وكأنها مزودة بجهاز استشعار عن بعد!

الهند :أوسع جراج خاص في العالم
يوجد هذا اجلراج خارج مدينة «بومباي» الهندية ،وهو مؤلف من طابقني ،وميلكه السيد «بران الل
بوجيالل» وقد بناه خصيصا ً جملموعة السيارات اخلاصة التي ميتلكها وعددها  176سيارة!

عالــم بال حـــدود

الواليات املتحدة :أصوات
العصافير تطيل زهرة األلم!

الصني :العالج بطنني
النحل

جنح العالم األمريكي «دان كارلسون» في زيادة منو
نبتة «زهرة األلم» إلى متر ونصف املتر .مستخدما ً
أسلوبا ً جديدا ً أطلق عليه اسم «سونيك بلوم».
ويعتمد هذا االسلوب على رش النباتات مبحلول
يتضمن مغذيات وهرمونات طبيعية مستخرجة
من بذور نبتة األرز ،وفي الوقت نفسه ،يوجد جهاز
إلكتروني يصدر أصوات تسمعها زهرة األلم وهي
أصوات مسجلة للعصافير مما يزيد منوها!
ويقول كارلسون ،أن صوت زقزقة العصافير
املنتظمة بالنسبة للنباتات إشارة إلى أن الوقت
قد حان ألن تتفتح مسام الورقة المتصاص
الندى فتتشبع بكمية أكبر من اخملصبات ،وتتولى
نقلها بصورة صحية إلى باقي أجزائها .ويؤكد
العالم األمريكي أن سماع النباتات للموسيقى
وأصوات الطبيعة يسهم في زيادة منوها وقيمتها
الغذائية ،ورمبا تكون احلل املثالي ملشكلة نقص
الغذاء في العالم مستقبالً.

جنح األطباء في أحد املستشفيات الصينية
في استخدام طنني النحل املسجلة ،مسبقاً،
لعالج أحد املرضى عندما ظل في غيبوبة
ملدة  24يوم ،عقب استبدال أحد صمامات
القلب له ،وكان األطباء قد حاولوا استخدام
املوسيقى املفضلة عنده إلعادته إلى الوعي،
وفشلت احملاولة.
ولقد فكر األطباء في استخدام أصوات
النحل إلفاقته من الغيبوبة ،عندما عرفوا أنه
كان يربي النحل في مزرعته لسنوات عديدة،
وكان يعشق النحل وصوت طنينه.

املناطق االستوائية :أشجار جتلب اللنب
في بعض املناطق اإلستوائية في أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ،توجد أنواع من األشجار تفرز حليبا ً
يحمل جميع مواصفات حليب البقر من طعم ولون ورائحة ويستخدم في عمل احللوى ،كما
يضاف إلى الشاي والقهوة!

أمريكا :شخصيتك من
اآليس كرمي
أحدث واطرف دراسة نفسية عن الشخصية
اإلنسانية ،جاء بها أن نوع «اآليس كرمي» الذي يتناوله
الفرد يدل على خفايا شخصيته!
وأصبح في امكان كل فرد أن يتع ّرف على ما يدور
في نفسه من خالل نوع ولون اآليس كرمي الذي يتناوله! على سبيل املثال :الذي يفضل اآليس
كرمي بالشيكوالتة ،هو إنسان حساس ،ويهتم مبشاعر اآلخرين ،وعاشق اآليس كرمي بالفراولة هو
شخص عاطفي وله نظرة خاصة في عالقاته االجتماعية ،اما الذي يفضل اللون األبيض في
اآليس كرمي فهو إنسان طيب القلب ،سريع الغضب وسريع الهدوء!

الهند :ينقش  515حرفاً على حبة أرز
واحدة في يوم واحد!
جنح شاب هندي عمره  26سنة في نقش  515حرفا ً على حبة أرز واحدة في يوم واحد ،مسجالً
بذلك رقما ً قياسيا ً عامليا ً ومحطما ً الرقم السابق ،وهو  437حرفا ً وما زال هذا الشاب يحمل الرقم
القياسي الدولي منذ  1990إذ لم يتمكن أحد آخر في حتقيق التفوق عليه!

الصني :أصبح غنياً ألن دجاجاته تعشق املوسيقى
بفضل املوسيقى الشعبية الصينية استطاع أحد أصحاب مزارع الدواجن في عامني ،حتقيق ربح
قدره  11ألف دوالر ،ألن دجاجاته عندما تسمع هذه املوسيقى ترفع رؤوسها وتهز ذيولها وتضع
املزيد من البيض!

أنت في اليابان!
اليابان :احترسي من األقراطِ ،
ال تضع الفتاة واملرأة اليابانية من كل الطبقات؛ سواء الفقيرة أو الغنية ،املتعلمة وغير املتعلمة،
األنيقة وغير األنيقة ،أي أقراط في أذنيها.
وذلك رمبا ألن األذن كما يقولون ،هي خريطة مصغرة للجسم البشري؛ كل منطقة فيها لها صلة
مبنطقة مثلها متاما في اجلسم ،والتي يعاجلونها عن طريق وخز اإلبر الصينية ،لهذا فهن ال ترتدين
أي أقراط في األذن ،حتى ال يكون لها تأثير سيء على اجلسم!
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Is Idolatry Bad?

You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters
below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the
children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand
generations of those who love me and keep my commandments. [Deuteronomy 5:8-10]

“Cartoon Dreams”

Kimberly loved cartoons. It was a pretty big hobby before but when mom and dad let her have a TV in her
room, she really started loving cartoons even more. She
loved the old ones a lot like Bugs Bunny, The Roadrunner, Popeye and lots of new ones too. Recently the one
she liked best was Roscoe Rabbit. On Saturday nights,
they play three hours of Roscoe Rabbit in a row. So
Kimberly goes to bed early to curl up for a long fun
evening of watching cartoons.
As half hour episode after half hour episode drifted
by, Kimberly thought she felt herself drifting off to
sleep. She really couldn’t tell the difference between
sleep and being awake. Suddenly she woke up feeling a
strange shaking sound and a high squeaky voice saying,
“Kimberley, Kimberley, wake up, we have a long way
to go and a lot to do.”
She felt herself come away slowly and suddenly bolting
up staring right into that strange face. “Who are you?”
she shouted although she recognized him right away.
“Well, I’m Roscoe Rabbit of course, come on, we have
to travel three dozen galaxies to get to Moonblind
where you will live forever”
“What do you mean forever?” But before she could get
an answer, his white gloved hand closed on hers and
they shot out in space like two Fourth of July rockets
out into the cosmos and past the sun. Kimberly felt herself changed into just a blur of cartoon steam as she
rocketed past stars and planets and comets sometimes
doing squiggly patterns and loop-de-loops in space and
then THUNK she was standing on a completely cartooned world, holding hands with the cartoon Roscoe
Rabbit who was twice as big as her.
“Well, here we are? What do you want to do first?”
Roscoe said in that goofy cartoon voice of his.
“I want to go home. How did I get here?”
“Wait, here comes the Bosco Boys!” Roscoe said with
a wild giggle and in a flash from horizon to horizon was
filled with every size, assortment, species and gender of
alien motorcycle riders heads down and racing along at
ridiculous speeds right toward them. Before Kimberly
could yell, “HELP” she was swept up and holding for
dear life to a huge pink and green hairy cartoon animal
that kept doing wheelies with his motorcycle.
“Hang on Kimberly, we are going to ZIMZIM CITY”
You are going to meet the GRAND ZIMZIM!!” Roscoe yelled as his hat blew from his head and he almost
toppled from behind a yellow skeleton with big floppy feet racing his motorcycle with his skinny Skelton
bottom shoved high up in the air. When the thousands
of motorcyclists hit the gates of ZIMZIP CITY, they
suddenly merged into a cycle of cartoon creatures all
mixing together into one out of control mess when they
were suddenly shot out and landed in a huge room in
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front of a throne high above them.
Turning to Roscoe Rabbit, Kimberly had to know “Is
the GRAND ZIMZIM the president or something?”
Suddenly Roscoe slammed to the floor and became flat
as a pancake with his long cartoon rabbit arms stretched
out before him. His totally flat lips moved when he said
“Bow down, Kimberly, the GRAND ZIMZIM is our
God!!!”
ALL BOW said another voice that came from a smallish purple cartoon duck with yellow spots. Then it came
in, what had to be the GRAND ZIMZIM. The thing that
walked in looked somewhat like a cross between an alligator and a petunia. It sat on the throne looking very
pleased with itself, until it saw Kimberly.
“You are not bowed down? You better get with it. Cartoon land works badly when someone disobeys. I am
the God in this cartoon you know.”
“I am NOT going to bow because first, I am not a cartoon and second, I already have a god and I don’t worship anybody else.”
“Well, “the GRAND ZIMZIM said beginning to pout.
“Why not?”
“Well because in the real world there is only one God
and we only worship him.” Kimberly insisted.
“Oh please, just a little worship.”
“NO” Kimberly said and she stomped her feet.
“Ok then, you have a right to your choices, but the penalty for not worshipping the GRAND ZIMZIM is to be
dangled above the huge worm tank!!”
There was a cartoon flash and Kimberly first felt her
arms over her head, bound by cartoon ropes. “Well
I hope you’re satisfied NOW” she heard to her right
where she found Roscoe Rabbit dangling and wiggling
above a tank of very nasty multi-colored worms. “All
this because YOU couldn’t FOR JUST FIVE MINUTES worship the GREAT ZIMZIM!!!”
“OHYEAH!” Kimberly shouted loosing her temper.
“WELL I AM NEVER WATCHING YOUR SHOW
AGAIN!” but before the words were completely out,
the ropes let go. Kimberly felt herself screaming and
falling and falling and falling and……….
‘EEK” she sat straight up in her bed. It was morning
and the cartoon channel was selling exercise equipment
to her. The first thing Kimberly saw was not all the cartoon posters and toys but in the corner a sweet picture
of her Lord and Savior Jesus Christ. She ran to that picture and hugged it crying. “Jesus, I’m sorry I loved cartoons more than you” and she was too. Because before
the weekend was over the posters were gone and mom
and dad happily took TV from her room and Kimberly
knew for certain why she should never consider worshiping another god who is not the one true God again.
Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is written: ‘Worship the Lord your God, and serve him only.’”
[Matthew 4:10]

Fun Frog Facts for Kids
Frogs are fascinating animals that feature
unique behaviors and characteristics.
Keep reading for more interesting information
and frog facts.
• A frog is an amphibian. They lay their eggs
in water. The eggs hatch into a tadpole which
lives in water until it metamorphoses into an adult frog.
• Tadpoles look more like fish than frogs, they have long finned
tails and breathe through gills.
• An amphibian can live both on land and in water.
• Although frogs live on land their habitat must be near
swamps, ponds or in a damp place. This is because they will
die if their skin dries out.
• Instead of drinking water, frogs soak it into their body
through their skin.
• Frogs breathe through their nostrils while also absorbing
about half the air they need through their skin.
• Frogs use their sticky, muscular tongue to catch and swallow
food. Unlike humans, their tongue is not attached to the back
of its mouth. Instead it is attached to the front, enabling the
frog to stick its tongue out much further.
• The common pond frog is ready to breed when it is only
three years old.
• Frogs in the wild face many dangers and are lucky to survive
several years. In captivity however, frogs can live for much
longer.
• Frogs can see forwards, sideways and upwards all at the
same time. They never close their eyes, even when they sleep.
• Remarkably, frogs actually use their eyes to help them swallow food. When the frog blinks, its eyeballs are pushed downwards creating a bulge in the roof of its mouth. This bulge
squeezes the food inside the frog’s mouth down the back of
its throat.

RIDDLE
TIME
Which is correct to say, “The
yolk of the egg is white” or
“The yolk of the egg are
white?”

Answer for the last issue:
There is no dirt in a hole

Happy
birthday
Junia

By:
Philo Girgis
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Life is Hard!
Life is hard
The challenge is tough
Study and work
It feels so rough
We become so busy
Caught up with things to do
We feel so trapped
The free hours seem so few
We deal with difficult people
And we are faced with long days
It becomes too much and frustrating
And sometimes, we can’t see any
of the sun’s rays
But just when it feels like it won’t
get better
When it feels like you’ve taken it
all
A sense of hope fills your heart
And you find strength to rise from
the fall
Yes, life is crazy
With its turns and surprises
But you have God,
And His help comes in all sizes!
So when you feel down
As though you cannot persevere
Just remember that there’s always
hope
Because our God said, ‘do not fear’
(Isiah 41:10).
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Broken
I was standing,
but I wasn’t able
to move.
My eyes were
open but I
couldn’t see,
I was breathing,
but there was no
mary FARAG
oxygen inside of me.
I was useless, confused,
Every part of me was bruised.
I was breaking.
I hated myself and everyone else.
Sinking into something, I didn’t
know what it was,
Falling, not knowing what i was
getting myself into.
Constantly crying, constantly angry,
constantly… refusing.
I broke.
Never giving all I had, afraid to
trust, afraid to get crushed,
Afraid I wasn’t good enough.
Afraid that all I ever was… or am,
means nothing.
But I saw that I was broken.
No, it wasn’t me but rather, He.
He showed me why,
The answers to the questions I
would always ask.
The answers to the questions, why I
never passed.
My own test, my own self-love.
I realized what I hated,
I hated not knowing, I hated not
believing,
I saw myself as something with no
meaning.
Yes, I was broken, but that didn’t
mean I couldn’t be fixed,
Yes I was broken but that never
fully ticked,
Until I realized, that in order to love
others,
I had to love myself.
There’s no other way I could’ve
loved without regret.
I needed to understand,
That my happiness, and my love for
others,
It goes hand in hand.
Could not have one without to other
Because we are all sisters and
brothers.
Because I realized I was broken,
I could now see, I could now
breathe.
I was no longer unless, no longer
confused.
Because I realized I was broken,
I could then start to heal.
And He fixed my broken parts, my
heart had never stopped.
“The second is this: ’you shall love
you neighbour as yourself.’ There is
no other commandment greater than
these” (Mark 12:3).

Articles

Standing up
for religious freedom in Canada
It is an honour for me to
servatives fought for
be able to write for the
conscience protection
Good News Journal and
to ensure that no doctor
to share important upwould be forced to refer
dates with you pertainfor or provide euthanaing to Canadian politics.
sia, but the government
I am the Member of Parrejected our proposliament for Sherwood Garnett Genuis als. As a result, a situPark-Fort Saskatchewan Member of Parliment ation exists in Ontario
in Alberta, and serve as
whereby a doctor could
the Deputy Shadow Minister for be forced to be involved in aborForeign Affairs for the Conserva- tion or euthanasia as a condition of
tive caucus. In that role, I have had continuing to practice.
the honour of interacting with the Recently, the Liberals chose to atCoptic community on many occa- tach an attestation box to the apsions.
plication for summer jobs funding,
I know that a major priority of which says that the group agrees
the Coptic community is religious with certain Liberal values. Many
freedom. Today, extremists around church groups and other faith comthe world attack the rights of Chris- munities are refusing to check the
tians and other religious minorities box because it goes against their
to practice their faith freely.
religious values, so they are beIn Canada, we are blessed to have ing denied access to this program.
legal protection for freedom of This attestation is a Liberal values
conscience and religion right in test – if you do not agree with their
our constitution. Section 2 of the values, you cannot access funding
Charter of Rights and Freedoms on an equal basis.
guarantees those rights. The free- The failure to protect conscience,
dom and religious harmony that and this attestation box, are atwe enjoy is something that many tacks on religious freedom in Cannew immigrants come here seek- ada. Because of our constitutional
ing.
protections for religious freedom,
At the same time, we need to be these attacks are being challenged
aware of and vigilant about at- in court by those who are affected.
tacks on religious freedom here in But it is still disturbing to see the
Canada. These attacks are not as government taking steps which
severe as we see in many places – negatively impact religious freethey are usually subtle and quiet as dom in this country.
opposed to direct and violent, but Freedom of religion means that all
they are a reality that we must con- groups should be able to live out
tend with.
their values, practice their faith,
When the Liberal government and access government services
passed a law allowing euthana- on an equal basis. These are freesia, it did not include protection doms that we cherish, and that we
for freedom of conscience. Con- need to stand up for.

Effective this issue of Good News,

Garnett Genuis

MP for Sherwood
Park-Fort Saskatchewan (Alberta)
will be joining out
distinguished group of writers
Good News Welcomes
Garnett Genuis
and appreciates his commitment
to connect with our community.
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Bob Saroya,
Member of
Parliament

Prime Minister’s Fumbles
These past several months the Prime
Minister has fumbled important files including: Canada’s bilateral relationship
with India, NAFTA renegotiations with
the United States and Canada’s budget.
On a recent visit to India that was supposed bolster ties between our two countries, the Prime Minister humiliated Canada as the world watched. The trip started
with a snub from India’s Prime Minister
when Prime Minister Trudeau was met
with the low ranking Indian Deputy Minister.
The fumbles continued when a convicted
terrorist, Jaspal Atwal was invited to the
Prime Minister’s official reception. The
fiasco that followed was unbelievable;
the Trudeau government accused India
of organizing his attendance to humiliate
the Canadian government.
The two heads of government were un-

able to see eye to eye after Trudeau finally got his private meeting. Upon return to
Canada, Prime Minister Trudeau learned
that tariffs on chickpeas jumped from
40% to 60%. Prime Minister Trudeau
also said at a banquet that Canada celebrated its 100th anniversary, not 150th.
Our own Prime Minister does not know
basic Canadian history.
Canada’s trade relationship with the
United States is the deepest bilateral relationship in the world. As Canada is in the
midst of renegotiating NAFTA, the Prime
Minister was unable to put a coherent
thought on the proposed 25% American
tariffs on steel and aluminum when asked
at a press conference.
Not only is Canada being hit with protectionist measures from south of our border, poor fiscal and economic measures
being taken in Ottawa and at Queen’s
Park are driving away jobs and opportu-
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nity. Foreign direct investment in Canada
has hit a 10 year low. The last federal
budget proves this with spending 300%
higher than the governing Liberals promised during the last election campaign
and Canadians know. According to a Forum Research survey 40% of Canadians
disapprove of the federal budget. The
Leader of Canada’s Conservatives has
said “Never has a government spent so
much to achieve so little.”
Having come to this country as an immigrant over 40 years ago, I know the
sacrifice and hard work many families
in Markham make on a regular basis.
Markham-Unionville deserves a better
custodian of their hard earned tax dollars
and I will continue to stand up for you in
Parliament.
Warmest regards,
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville

